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୭୮

ଶO (କବିତା)

ହି ମାଂଶୁ ପରି ଡ଼ା

୮୦

ଭି O େକାଣାରକ (କବିତା)

ଅସି ତ କୁ ମାର ପOା

୮୧

ରOଦାନ (କବିତା)

ଦି OିରOନ େବେହରା

୮୨

ସମାଜ ଏେବ କଏଦୀ (ଗୀତି କବିତା)

ବିନୟ େମାହନ ଦାସ

୮୩

େଛାଟ େମାର ଗଁାଟି (କବିତା)

ବିOz Oସାଦ େଚୗଧୁ ରୀ

୮୬

କାହO (କବିତା)

ଚି O ରOନ ସାମଲ

୮୮

OାଥOନା େହ Oଭୂ(କବିତା)

ଚି O ରOନ ସାମଲ

୮୯
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ଆହOାନ, ସOମ ବଷO, ତୃ ତୀୟ ସଂଖ'ା, ଅେOଲ୍ ୨୦୧୨
ମାନି ନୀ େମା Oି ୟା (କବିତା)

ମେନାଜ କୁ ମାର ମୁ ଦୁଲି

୯୦

ଟOାର େଟାେକଇ ଭି ତେର (କବିତା)

ହି ମାଂଶୁ େଶଖର ବିଶOାଳ

୯୧

କବି େହବାର ନି ଶା (କବିତା)

ଆଦି ତ' ସାହୁ

୯୨

ବଷOା, େଗାଲାପ, ମଳୟ, ଜO ଓ ତେମ (କବିତା)

ରOନ କୁ ମାର ପାଣି Oାହୀ

୯୪

ଚି Oକର (କବିତା)

ମାନସ ରOନ ଦାସ

୯୫

ମଁୁ ଆଉ ଆସି ବିନି (କବିତା)

ସୁ େରଶ କୁ ମାର ବାରି କ

୯୬

ଲୁ ହ (କବିତା)

ନି ହାର ରOନ

୯୭

େମା ମାଟିର କଥା େମା ଭାଷାର ଗାଥା (କବିତା)

ରଶOୀରOନ ଦାଶ (ବାପୁ )

୯୮

ଆସ େହବା ଆେମ ଜଗତଜି ତା (କବିତା)

ରଶOୀରOନ ଦାଶ (ବାପୁ )

୧୦୦

ଉOଳ (କବିତା)

ନମି ତା ପାଇକରାୟ

୧୦୨

ମନ ଏକ ପOୀ (କବିତା)

ସୁ ଶାO କୁ ମାର ବିନାକର

୧୦୩

Oୀତି ଏକ ଜOରାତି (କବିତା)

କମଳ କୁ ମାର ଦାଶ

୧୦୪

ମଁୁ କନ'ା (କବିତା)

ଅନୁ ସୂ ୟାOି ୟଦଶO ନୀ Oଧାନ

୧୦୫

େବଶ'ା (OବO)

ସେOାଷ ମହାରଣା

୧୦୮

ଉOଳ ଦି ବସ (OବO)

ଅOOନା ମହାOି

୧୧୦

ଭୂତ ଓ େOତାତOାର ଅେହତୁ କ ଭୟ (OବO)

ବାଲOୀକି ନାୟକ

୧୧୨

ଇOଧନୁ (ଅଣୁ ଗO)

ସବିତାରାଣୀ ସାମଲ

୧୧୪

ଭୂୟଁାବାବୁ O େରାେଷଇଘରୁ (େରାେଷଇ)

OଶାO କୁ ମାର ଭୂୟଁା

୧୧୬

ଆମ ଗଁା ହାଲଚାଲ (କଥାକାହାଣୀ)

ଡ଼ାେଜ'ାତି Oସାଦ ପOନାୟକ

୧୨୦

ସOାଦପOେର ଆହOାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରି ବାର ବOୁ ମି ଳନ
ବOୁ ମି ଳନେର ଆହOାନର ବିବରଣୀପାଠ (ବିବରଣୀ)

୧୨୪
Oୀତି OିୟଦଶO ନୀ ମହାପାO

୧୨୫
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ସOାଦକୀୟ
ଆଜି ଓଡ଼ି ଶାେର ସବୁ କି ଛି ଅପହୃ ତ, େନତା ମOୀOଠାରୁ ଆରO କରି ସାହି ତ' ସOାନ
ପଯO'O ସବୁ କି ଛି ଅପହୃ ତ ନି ଜର ଦାବୀ ପୁ ରଣ କରି ବାପାଇଁ ଏହାଠୁ ବଳି ସରଳ ଉପାୟ ଆଉ
କି ଛି େହାଇନପାେର େଯଉଁ ରାଜ'େର ଜନତା ନି ରୀହ େସଠି େନତାମOୀମାେନ ନି ଜ କୁ ହାେବାଲା
ସବୁ କି ଛି ଠିକ୍ େବାଲି Oମାଣି ତ କରି ବାେର େକୗଣସି ସୁ େଯାଗ ହାତଛଡ଼ା କରOି ନାହO  ସରଳ
ନି ରୀହ ଆଦି ବାସୀO ସମେବଦନା ପାଉଥି ବା େବାଲି Oମାଣ କରି ବାକୁ ଯାଇ ମାଓବାଦୀମାେନ େସଇ ଆଦି ବାସୀ େନତାOୁ
ଅପହରଣ କରି ମାସାଧି କ କାଳ ରଖି ପାରି େଲ, ଅଥଚ ଆମ େଲାକମାେନ କଣ େଯ ଏଥି େର ଶି Oା କେଲ େକଜାଣି , ସବୁ
କହି େଲ ସରକାର୍ କାେଳ ଅOା ଭାOି େଦେଲ ଏଇ ମାଟିର ଦାୟାଦ ମାେନ ହO ଆମକୁ ଶି Oା େଦଇ ଯାଇଥି େଲ, –େମା
ଜୀବନ ପେଛ ନେକO ପଡ଼ି ଥାଉ... ଜଗତ ଉOାର େହଉ— େସଇ ମାଟିର େନତା ଆଜି ଚି Oାର କରି କହୁ ଛOି େମାେତ
ବOାଅ ହତ'ାକାରୀ ମାଓବାଦୀ, ମାନOୁ େଜଲରୁ ମୁ କୁଳାଇ ଦି ଅ େମା ବଦଳେର ଅଗଣି ତ ହତ'ାକାରୀOୁ ନି େOOାଶ
େବାଲି Oମାଣି ତ କରି ଖଲାସ କର େମା ଜୀବନ ବOି ଯାଉ, ଓଡ଼ି ଶାର ଜନତା ପେଛ ଅସୁ ବିଧାେର ପଡ଼Oz ମଁୁ ସୁ ରOି ତ
ରେହ େଯଉଁ ମାଓବାଦୀ, ସOାସବାଦୀ ଓ ଆତOବାଦୀମାେନ ନି ଜକୁ ଆଦି ବାସୀ ମାନO ହି ତକାଂOୀ େବାଲି କହୁ ଛOି
େସମାେନ ଆଦି ବାସୀO ପାଇଁ ଆଜି ପଯO'O କଣ େଯ କରି ଛOି ତାହାର ହି ସାବ ଆେମ ଜାଣି ନୁ, େବାଧ ହୁ ଏ ଜାଣି ବା ସOବ
ନୁ େହଁ, କାରଣ େସ ସବୁ କାେଳ ଘO ଜOଲେର ଲୁ କ୍ କାୟି ତ ଭାବେର େହଉଛି ଅବଶ' େବେଳ େବେଳ ଖବର କାଗଜେର
ନି ରୀହ ଆଦି ବାସୀO ଗଳାକାଟି ହତ'ା କରି ଥିବା ଘଟଣା େଦଖି ଛୁ ପଢ଼ି ଛୁ ଅପହO ଅOଳେର ଥି ବା େଯାଗାେଯାଗର
ସାଧନ (େମାବାଇଲ କOାନୀ ଟାୱାର୍ ) କୁ ନO କରି ଛOି , ଆOzଲାନ୍ ସ ଉଡ଼ାଇଛOି , ନି ମOାଣାଧୀନ Oz ଲ ଗୃହକୁ
ଉଡ଼ାଇଛOି , ଅପହରଣ ଆଉ ହତ'ା ବି କରି ଛOି  ଆେମ ଅବଶ' ଜାଣୁ ନା େଯ ଏହା ଦOାରା ଆଦି ବାସୀମାନO କଣ ବିହିତ
ସOାଥO ସାଧନ େହଉଛି !!! େସ ଯା—େହଉ, ମାଓବାଦୀOୁ ସୃ Oି କରି ଥିବା ପୁ େରାଧା ମାନOୁ ପଚାରି େଲ େସମାେନ ଉOର
େଦଇ ପାରି େବ
ହିଂସା େକୗଣସି ପOା ନୁ େହଁ ନି ଜର ସOାଥO ସାଧନ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଗଣତOର ସOାଧୀନତା ଏହାର ଏକ ନି Oକ
ଉଦାହରଣ Oି ଟିଶ ସରକାରOୁ ଭାରତୀୟ ଅହିଂସା ଆଗେର ନତମOକ େହବାକୁ ପଡ଼ି ଥିଲା େସହି େଦଶ ଯାହା
ବିଶOଦରବାରେର ଶାOି ର ବାOOାବହ ଭାବେର ଉଭା େହଇଛି, େସଇ େଦଶେର ଆଜି ହିଂସା ଓ ଅରାଜକତା ବ'ାପୁ ଛି !!!
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ଆହOାନ, ସOମ ବଷO, ତୃ ତୀୟ ସଂଖ'ା, ଅେOଲ୍ ୨୦୧୨
ଏହା ନି Oିତ ଭାବେର ଚି Oାର ବିଷୟ ଆଜି ସମାଜେର େକହି ବି ସୁ ରOି ତ ନୁ ହOି  େଯଉଁଠି ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକOୁ
ଅତି ସହଜେର ଅପହରଣ କରାଯାଇ ପାରୁ ଛି, େସଠି ସାଧାରଣ ଜନତାO କଥା କି ଏ ପଚାେର
େସ ତ ଗଲା ସାମାଜି କ ପରି Oିତିର କଥା ଆେମ େସ ସବୁ Oତି ଦୃ Oି ରଖି ବା ସତ େହେଲ ଆମର Oକୃ ତ େOO
େହଉଛି ସାହି ତ' ଆଜି ସାହି ତ' ବି ଅପହୃ ତ କହିେଲ ଅତୁ 'Oି େହବ ନାହO  ବିଗତ େକଇ ବଷOଧରି ଓଡ଼ି ଶା ସାହି ତ'
େOOେର ଉେOଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ େଯଉଁ ସବୁ ମହାନୁ ଭବ ପୁ ରOାର ପାଇଛOି , ସବୁ ବିବାଦାOଦ େହାଇ ପଡ଼ି ଛOି 
ଅେନକ ସମୟେର େସମାନO Oକାଶି ତ ପୁ Oକ ସମାେଲାଚନାର ଶରବ' େହାଇଛି ତ େକଉଁଠି େକଉଁଠି େଘାଡ଼ା ବ'ାପାର
େହାଇଥି ବା କଥା ଉଠିଛି ସେତ େଯମି ତି ସାହି ତ' ଏେବ ଅଥO ଉପେର ନି ଭOରଶୀଳ େହାଇ ପଡ଼ି ଛି ଯି ଏ ଅଥO OାO କରି
ପାରୁ ଛି େସ ପୁ ରOାର କି ଣି ପାରୁ ଛି ଏହି ପରି ଅେନକ ପୁ ରOାର ପାଇଁ ଆେମ ବି ନି ମOଣ ପାଇଛୁ , େହେଲ ଅଥOଦାନ
ବଦଳେର ପୁ ରOାର କି ଣିବା ଭଳି ସତ୍ ସାହାସ ଆେମ କରି ପାରି ନୁ
ଅବଶ' ସାମାଜି କ ଜୀବନେର ସାହି ତ'ର ଅଭି ବୃOି କମି ବାେର ଲାଗି ଛି ଏହା କହି େଲ ଅତୁ 'Oି େହବ ନାହO 
ସାହି ତ' ଚOOା ଅେପOା ଟିଭିେର ଶାଶୁ େବାହୁ ସି ରିୟଲ୍ େଦଖି ବା ଅଧି କ ଭଲ େବାଲି କହି େଲଣି ଆମ ସାହି ତି'କ ମାେନ
ସାହି ତ'କୁ େଲାକାଭି ମୁଖୀ କରି ବା ଦୂ ରର କଥା ସାହିତ' ଚOOା ହO ବO େହାଇଗଲାଣି  ଆଉ େଯଉଁଠି କଁା ଭଁା ସଭା ସମି ତି
ଟିଏ କରି ସାହି ତ' ଚOOା କରୁ ଛOି , େସଠି ସାହି ତ' କମ ପରନି Oା ଅଧି କ େହଉଛି ଚା ଜଳପାନର ଆେୟାଜନେର ହO
ସାହି ତ' ଚOOା ସୀମି ତ ରହୁ ଛି ଏମି ତି ଜେଣ ସାହି ତି'କ କବିତାେର କହୁ ଥି ବାର ଦି େନ ଶୁ ଣିଲି େସ କହୁ ଥି େଲ େଯ ଆେମ
େଯଉଁ ସାହି ତ' କରୁ େଛ ତାହା ସାଧାରଣ ମନୁ ଷ'େଟ ବୁ ଝିବା କାଠିକର ପାଠ ତାOରି ଶOେର;
ହଇ େହ, କବି...
କବିତା େଲଖୁ ଛ, ପଢୁ ଛ, ଶୁଣଉଛ
କଣ େଯ େଲଖୁ ଛ ଆମକୁ ଜଣାନାଇଁ
ତୁ ମ ପାଇଁ ସି ଏ କବିତା େଲଖOି
ତୁ େମ େଲଖ ତାO ପାଇଁ ...
େହେଲ ସାଧାରଣେର େକେତଜଣ େଲାକ କବିତା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହାOି , ତାହା ଅବଶ' ତକOର ବିଷୟ ଆଗ
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କାଳେର ସO'ା ସମୟେର େହଉ ଅବା କOାO ଅପରାOେର ଗଁା ଦାOେର ସମେବତ ଜନତାOୁ ବୁ ଲି ବୁ ଲି କବିତା ଶୁ ଣାଉଥି ବା
ଭOବ'Oି ମାେନ ଆସି ସOରଚି ତ କବିତା ଶୁ ଣାଇ େସ ସବୁ ର ବ'ାଖ'ା କରୁ ଥି ବାର ଦୃ OାO ରହି ଛି େହେଲ ଆଜି କାଲି ସମୟ
କାହO , କାଯO'ାଳୟ, େହଉ ଅବା ଧାନେOତ, କାମ ସରି ଗେଲ ପରା ଟିଭିେର Oି େକଟ୍ େଦଖି ବାର ଅଛି, ନେହେଲ ସି େନମା,
ନାହO ତ ସି ରିୟଲ୍ 
ତଥାପି ଆନOର ବିଷୟ ନି ଜର ବ'O ଜୀବନେଶୖ ଳୀ ଭି ତେର ବି ଅେନକ ଯୁବବOୁ ଏେବ ସାହି ତ'ାନୁ ରାଗୀ
େହାଇଛOି  ଆହOାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରି ବାର ଦOାରା Oତି Oିତ କଥା ଓ କବିତା ଏବଂ େOମକବିତା େଗାOୀେର ଅଗଣି ତ ବOୁ
େଦୖ ନିକ କବିତା Oକାଶି ତ କରୁ ଛOି ଏବଂ ଅନ'ମାନO କବିତା ଉପେର ଟିOଣୀ େଦଉଛOି  ଏହା ନି Oୟ ଭାବେର ଆମ
ସାହି ତ' ପାଇଁ ଏକ ଶୁ ଭOର ସେOତ ଭଗବାନ କରOz ଆମର ଯୁ ବାବଗO ଏହି ସାହି ତ'ର ଆଦରକୁ େକେବ ନ ଭୁଲୁ 
ଚଳି ତ ମାସ ଓଡ଼ି ଶା ପାଇଁ ଏକ ମହO
¦ ପୂ OO ମାସ ବିଷୁବ ସଂOାOି , ଉOଳୀୟ ନବବଷO, ଉOଳ ଦି ବସ ଆଦି
ଅେନକ ପବOପବOାଣୀର ଏଇ ମାସେର ଆହOାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରି ବାର ଆନୁ କୂ ଲ'େର ଭୁବେନଶOରଠାେର ଏକ ବOୁ ମି ଳନ
କାଯO'Oମର ଆେୟାଜନ କରାଯାଇଥି ଲା େସଥି େର ଉପOି ତ େହାଇଥି ବା ବOୁ ମାନO ଭି ତେର ଥି ବା ଉOାହକୁ ପରି ଲOି ତ
କେଲ ଅନୁ ଭବ କରି ହୁଏ େଯ ଆମ ଭାଷା ସାହି ତ'ର ମO ଧରି ବା ପାଇଁ ଆମ ଯୁ ବବଗO େକେତ ତOର ଓ ସଜାଗ ଆେମ
ଆନO ଅନୁ ଭବ କରି ବା କଥା େଯ ସାOତି କ ସମୟେର ମଧ' ଆମ ଯୁ ବ ପୀଢ଼ି ସାହି ତ' Oତି ଅନୁ ରାଗ େକବଳ
େଦଖାଉନାହO ବରଂ ନୂ ତନ ସାହି ତ' ସୃ Oି କରି ବାେର ସି OହO ବି େହାଇଛି
ବିଷୁବ ମି ଳନ କାଯO'Oମ ପୁ ବOରୁ ଏହି ପOି କାର ଉେନOାଚନ ପବO ଥି େଲ ସୁ Oା େମାର କାଯO'ବ'Oତା େହତୁ ଏହା
ସOବ େହାଇ ପାରି ନଥି ଲା େସ ଯା—େହଉ ଏହି ପOି କାର ଏକ ବିଶାଳ ସଂOରଣ Oକାଶନ କରି ଆପଣ ମାନO ନି କଟେର
ଉପOାପନ କରୁ ଥି ବା ସମୟେର ମଁୁ ସମO ବOୁ ମାନOୁ ଧନ'ବାଦ େଦଉଛି, େଯଉଁମାନO OେଚOାେର ଆହOାନ ଋOି ମO
େହାଇଛି ଏବଂ ସOତି ଏକ ବୃ ହତ କେଳବରେର Oକାଶି ତ େହଉଛି େଯଉଁ ବOୁ ମାନO େଲଖା Oକାଶି ତ େହାଇ
ପାରି ନାହO , େସମାେନ ଆମ ସହ େଯାଗାେଯାଗ କରି ନି Oୟ ଜଣାଇେଲ ଆେମ ଆଗାମୀ ସଂOରଣେର ତାହାକୁ Oାନ େଦବୁ 
ଧନ'ବାଦ
ଡ଼ା େଜ'ାତି Oସାଦ ପOନାୟକ
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ଆହOାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରି ବାରର ମହାବିଷୁବ ମି ଳନ କାଯO'Oମ ବିବରଣୀ
ବି ଗତ ଅେOଲ ୧୪ ତାରି ଖ ଶନି ବାରଦି ନ ଭୁବେନଶOର ସଚି ବାଳୟ ମାଗOେର ଥି ବା େହାେଟଲ୍ ଡ଼ାଲମା ଠାେର ଆହOାନ ଓଡ଼ି ଆ
ପରି ବାର ତରଫରୁ ଏକ ବି େଶଷ ବOୁ ମି ଳନ କାଯO'Oମ ସଫଳତାର ସହ ସOାଦି ତ େହାଇଛି େଫସ୍ବୁ କେର ଥି ବା ଆହOାନ ଓଡ଼ି ଆ
ପରି ବାରର ସମO ସଦସ' ତଥା ଅନ' ସମO ଓଡ଼ି ଆ େଗାOୀେର ଥି ବା ସଦସ'ମାେନ ସପରି ବାେର ଏକOି ତ େହାଇ ଏଇ
ସମାେବଶକୁ ସଫଳ କରି ବାେର ସହାୟତା କରି ଥିେଲ ଏହି ଅବସରେର ଓଡ଼ି ଶାର ବ'Oକବି ସତ'ାନାଶO ଦOାରା ଲି ଖିତ –Fakebook—
ବହି ର ଶୁ ଭ ଉେନOାଚନ କରାଯାଇଥି ଲା ଏହି ଉOବର କି ୟଦାଂଶ ଫେଟାଚିOେର ନି ମOେର ଦି ଆଯାଇଛି

ଉପେର େଦଖାଯାଉଥି ବା ସମO ଛବି ଆପଣ େଫସ୍ବୁ କ୍ େର େଦଖି ପାରି େବ ନିମOେର ଦିଆଯାଇଥି ବା ଲି O୍ ଉପେର କOିକ୍ କରOz
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.382011165152476.86360.100000307885081&type=3&l=46b4191183
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ବି ଷୁବ ମି ଳନ
ଅସି ତ କୁ ମାର ପOା
ଚଡ଼କ େମଳାେର େଚୖ Oକୁ େମଲାଣୀ େଦଲା େବୖଶାଖର ତାତି,
ନବ ବରଷର ନବ ହରସେର ଉOଳ ଉଠିଲା ମାତି 
ଏ’କାେଳ ଏ’Oେଳ, ମି ଳିେଲ ସକେଳ େଜ'ାତି ବାବୁ O ଆହOାେନ,
କଥା ଓ କବିତା ଆସର ଜେମଇ ମହା ବିଷୁବ ମି ଳେନ 
ଭାଷା ମOାକି ନୀ Oବାହ ମOର, ଥମି ଥମି ଆେସ ସOଭାଷା Oୀତି,
ଭାଗି ରଥୀ ସାଜି ଏ ଭାଗି ରଥକୁ ବଢ଼ାଇ େନବାକୁ ବଲାଇ ମତି 
େକେତ Oାନୀ, ଗୁଣୀ ନିଝOରଣୀ ଆଜି , କାହଁୁ କାହଁୁ ଝରି ଆସି ,
ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷାର ଗOାକୁ ପOାବିତ କରOି ସଭି ଏଁ ମି ଶି 
ମOି ରମାଳିନୀ ଏକାO ନଗର ଖ'ାତ ଏ ଭୁବେନଶOର,
ସOଭାଷା Oୀତିର ଗେOାOୀ ସାଜିଛି, ବହୁ ଛି ସାହି ତ' ଝର 
ଗାOି କ, େଲଖକ, କବି, ସମୀOକ ସବୁ ଆଜି ଏକାସେନ,
ଓଡ଼ି ଆ ସଂO®ତି, ଓଡ଼ି ଆେର Oୀତି େଫରାଇବା ଆଶOାସେନ 
ଭୂଲି ପୂବOକୀOO , ଐତିହ' ସଂO®ତି ଓଡ଼ି ଆ ହୁ ଡ଼ି ଛି ବାଟ,
ପର ତରକାରୀ ସୁଆଦିଆ ଲାେଗ, ମାଗି ଖାଇ ମାେର ଥାଟ 
ଥି େଲ ଆଜି େଗାପବOୁ , ବ'ାସ କବି, ମଧୁବାବୁ , ରାଧାନାଥ,
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ଓଡ଼ି ଆ ଜାତିର ଭାଷା Oୀତି େଦଖି ମୁOେର ଦିଅେO ହାତ 
ମାତୃ ଭୂମି ମାତୃ ଭାଷାେର ମମତା ମରମୁ ମରି ଛି ଆଜି ,
ଆହOାନ ଏ’ ଏକ Oୟାସ, ପାଇବୁ ପୁଣି େସ ଗାରି ମା େଖାଜି 
େଫରୁ ଏ ଜାତିର ଭବ' ଅତୀତ, େହଉ ଋOିମO ପୂବOପରି ,
‘େମା େଦଶ ଓଡ଼ି ଶା, ଓଡ଼ି ଆ େମା ଭାଷା’ କହୁ ଥି ବୁ ଗବO କରି 
ଆଜି ଏ ‘ବିଷୁବ ମି ଳନ’ େମଳି କୁ େଦଖି ବେଢ଼ ଏ ବିଶOାସ,
ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷାର ଅବOୟ ନାହO , ଅOର ଥି େଲ Oୟାସ 
ଏତିକି କOନା କେO କେO ଥାଉ ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷାର କାOି ,
Oତିଟି ଓଡ଼ି ଆ ହୃ ଦେୟ OOି ତ େହଉ ଭାଷା ଅନୁ ରOି 
ଉOଳକୁ ପୁଣି ସି O କରୁ େସ ଉOଳମଣୀO ବାଣୀ ବରଷା,
‘ଉO େହବାପାଇଁ କର େଯେବ ଆଶା, ଉO କର ଆେଗ ନି ଜ ମାତୃ ଭାଷା’ 

ଅେOଲ ୧୪ ତାରି ଖେର ଭୁବେନଶOର ଠାେର ଆେୟାଜି ତ ଆହOାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରି ବାରର ବିଷୁବ ମି ଳନ
ଅବସରେର ଆମ ପରି ବାର ସଦସ' ଅସି ତ କୁ ମାର ପOାO ଦOାରା ରଚିତ ଏଇ କବିତାକୁ ଆେମ ଆମ
ବିଷୁବ ମି ଳନ କାଯO'Oମର େOOାପଟ ସOୀତ (Theme Song) େବାଲି େଘାଷଣା କରୁ ଛୁ 
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Oତି ନିଧି
ସତ' ପOନାୟକ
ଏ େଦଶର Oତି ନିଧି ତୁ େମ
ଦୁ ଃଶାସନ ସମାଜର କୁ ରୁ ସଭା ତେଳ
ଆେମ ସବୁ ସାଜି ଛୁ େOୗପଦୀ
ସମାଜର େଯେତ େଯେତ ଅସହାୟ ଦରି O ନି OOନ
ବOନାେମ େଦଉଆେମ ଏ େଦହର ରOମାଂସ Oତି ମୁ ହୂOOେର 
ତମର େସ ଦୃ ଢ଼ ହାେତ Oମତା ନେଟଇ
ଆଇନ ସୂ ତାର େଦେହ କଳାଟOା ମାOା
ଆେମ ଏଠି ଉଡୁ ଥାଉ ଗୁଡ଼ିରୂେପ େହାଇ ଦି ଗହଜା
େଖାଲି ବାର ଭୟନାହO , Oତି ନିଧି
ତମର େସ ସୁତା ମୁେO ଆମ େବେକ ଭଲ ଭାେବ ବOା 
ଆମ ମା ଭଉଣୀ କାେଳ ତୁ ମ ଆେଗ ରOା ଓ ଉବOଶୀ
ଡ଼ାକବOଳାର ସOେଗO ନିତି େଦଖ ସOପO
ତାO ହାତୁ େନବାପାଇଁ ସୁ ରାପାO
ଶୁ ଣିବାକୁ ତାO ପାଦ ନୁ ପୂର ଝOାର ପୁ ଣି
େଦଖି ବାକୁ ତାO େଦହ Oୀତିର ଓଡ଼ି ଶୀ 
ସହରୁ ସହର ବୁ ଲି େଦଶେOମ ଉପେଦଶ ଦିଅ
ନାଲି େବାତଲର ଶବ୍ େଦ ରାତିେହେଲ
େଦଶେOମ ବଦେଳ ତ ଆପଣା େOମେର
ବାରମାସୀ ପOୀପରି େବଳେଦଖି ରO ବଦଳାଅ
ତମ ତୀକO୍ଣ ଚାହାଣୀେର ସବୁ କି ଛି ଜଳି ଯାଏ
ଅମୃ ତ ପାଲେଟ ବିଷ ତମ ନି ଃଶOାସେର 
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ଏଠି େଯେତ େକାଠାଘର ଅବା ଚାଳଘର
ସବୁ ଗଳି ବିଗଳି େର ମାଡ଼ି ଆେସ ତାତି ର ଜୁ ଆର
Oତି ଟି ବଖରା ଏଠି ଭରି ଅଛି ଅବେଶାଷ ଯOଣା ଓ
ଅନାହାର ଦୁ ଃେଖ
େକେବ କି ଭାବି ଛ ଥେର Oତିନିଧି
ଅOାରର ମୁ ଖାପି Oି ସୂ ଯO' ଆେସ
େକମି ତି ଏ ଗରୀବର ବୁ େକ ?
ଅହରହ ଶୁ ଣାଉଛ ଗାOୀ ଆଉ ସOରାଜ ବାରତା
ଅହି ଂସା ଓ ଧମO ନାେମ େଖଳି ହି ଂସା େଖଳ
େବାଲାଉଛ ଆେପ ଆେପ େଦଶର କରତା
ନୀଳକO ସାଜିପାର ଅନାୟାେସ ପି େଦଇ ଅସୂୟାର ନୀଳ
ତେମ କି ଜାଣନା
ଖଦଡ଼ େପାଷାକ ତଳୁ OO ଦିେଶ
ତମର େସ ଭାନୁ ମତୀ ରହସ'ର େଖଳ 
ନି ବOାଚନ ଇOାହାର େଯେତ
ସବୁ ଖାଲି ମି ଛା ମି ଛା ଶବ୍ ଦର ଚମକ
ତମ ରାଜନୀତି େଖେଳ
ଏ େଦଶର ଜନତା େଯ ଛାତି ତଳୁ ଇଡି ଦିଏ ରO
ତେମ କି Oz ନି ଃସେOାେଚ ଫୁ ଟାଅତ େବାମା
ଫୁ ଲଟିଏ ପାରନା ଫୁ ଟାଇ
ତମକୁ ଚି Oିଲୁ ଖୁବ୍ Oତି ନିଧି
ଚି Oିବାକୁ ବାକି ଆଉ କି ଛି ନାହO 
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ଏକ ଆମ Oକୃ ତି
ଡ଼ଃ କୁ ଳାOାର
ଏକ ଆମ ମେନାବୃ Oି
ଏକ ଆମ Oକୃ ତି ;
ଏକ ଆମ Oି ୟାOୀତି ,
ଏକ ଆମ ଦୁ ନOୀତି 
ଏକ େଲାକ ମୁ ଖ' ଏଠି
ଏକ େଲାକ େବାଲେର;
ଏକ ଲO' ଶି Oନୀତି
ଏକ ୱିେOା େଖାଲେର 
ଏକ ଦଳ ରାଜ କେର
ଏକ ଚି O ଉେଡ଼େର;
ଏକ ପାଇଁ କ'ାପି ଟାେଲ,
ଦୁ ଇଟOା ପେଡ଼େର 
ଏକ ରାଜ' ବହୁ ଜି Oା
ଏକ ନାଆଁ େଲଖୁ େଛ;
ଏକ ନୀତି ଧରି ସବୁ
ଏକ ଆେର େଶାଧୁ େଛ 
ଏକ ଭାଷା ବହୁ କଥା
ଏକ ଗାଳି ପାଟିେର;

ଆହOାନ େୱବ୍ ସାଇଟ୍ : www.aahwaan.com/ebook

େଫସ୍ବୁ କ୍ େର ଆହOାନ, କଥା ଓ କବି ତା, େOମକବିତା, ଆମ ପି ଲାଦିନ ଏବଂ ଆହOାନ ପୃOାଭାବେର ଉପଲବ୍ ଧ

18
ଆହOାନ, ସOମ ବଷO, ତୃ ତୀୟ ସଂଖ'ା, ଅେOଲ୍ ୨୦୧୨
ଏକ ଦୁ ଃଖ ଟଣାଟଣି
ଏକ Oୀତି ରାତି େର 
ଏକ େଶାଷ ପି ଆ ପି ଇ
ଏକ ସୁ ଖ େଶାଇବା;
ଏକ େଭାକ Oତି ଶୃତି
ଏକ େବାଧ ଖାଇବା 
ଏକ କାେମ ଅଫି ସର
ଏକ ଯାOି ସବOଦା;
ଏକ େନO ବାଥ୍ରୁ େମ
ଏକ େହାଇ ବହୁ ଧା 
ଏକ ଆମ ମୁ ଖ'କାମ
ଏକ ଆମ ସଂO®ତି;
ଏକ ଆମ ଟଣାଟଣି
ଏକ ଆମ Oବୃ Oି 
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ଆରO
ହି ମାଂଶୁ େଶଖର ବିଶOାଳ
େକେବ ଆରO େହବ... ...
ଆଉ ଏକ ଆହOାନ, େନତାଜୀO ଆହOାନ ପରି
ମାଟିର ଆହOାନ, ସଂO®ତିର ଆହOାନ
–ଶି Oା ବOାଅ—ର ଆହOାନ
େସମାେନ ଲୁ ଟିେନେବ ସବୁ କି ଛି
େଲଉଟାଇେବନି କି ଛି
ଫି ରି OୀO ପରି
ଗାOି ଜୀO ଛବିଥିବା କି ଛି କାଗଜ ଟୁ କୁ ଡ଼ା ବଦଳେର
େମାହର ବାଜି ଥିବା କି ଛି OମାଣପO ମାଧ'ମେର
ଧଳା େପାଷାକ ଆଢୁ ଆଳେର

େକେବ ଆରO େହବ... ...
ସOପO ଆଉ ଏକ –ତOଶି ଳା—ର
ପରି କOନା ନୂ ଆ ଏକ –ନାଳOା—ର
Oତି Oା କରି ବାର ଇOା
ଏକ େସାେଶାଭି ତ, ସୁ ସୁOର –ପୁ Oଗି ରି—ର
େସମାେନ ଏେବ ବOି ବାକୁ ଚାହାOି
ଆଧୁ ନିକତାର ପାହାଡ଼ ଉହାେଡ଼
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ସାମାଜି କ ମୂ ଲ'େବାଧର ବାଡ଼ି ଆେଡ଼
ଟOାର େଟାେକଇ ଭି ତେର
ନି Oୟ ଆରO େହବ... ...
କାହO କି ନା
–ଅରୁ ଣି —ମାେନ ଏଠି ଅେପOାରତ
–େଧୗମ'—O ଆଗମନକୁ , ଆେଦଶକୁ
ନି Oାର ନି ପୁଣତା Oତି ପାଦନ କରି ବାକୁ ;
ଏେବ ବି ତ
–ଏକଲବ'—ମାେନ ଏକାକୀ
ଲୁ ଚି ଶି ଖOି –େOାଣ—O ଠାରୁ
ମୁ କୁଳି ବାକୁ େଚOା କରOି
ଦାରି O'ତା, ଅO®ଶ'ତାର ଆବରଣରୁ ;
େଶଷେର
–ଚOଗୁO—ମାେନ ବି ଚାହO ବସି ଛOି
–ଚାଣକ'—Oର ଆହOାନକୁ
ଆଉ ଏକ ଯୁ Oର ଆହOାନ
–ଶି Oା ବOାଅ—ର ଆହOାନ
ଶି Oିତ ରାOସମାନO ପାଖରୁ
ଅଥOେଲାଭୀ ପି ଶାଚO କବଳରୁ 
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ୟୁେରାପୀୟ େଲାକକଳା ସହ ଓଡ଼ି ଶୀ ପOଚି Oର ଯୁଗଳବOୀ
ମୀନେକତନ ପOନାୟକ
ଆଜି ର ସୂ ଚନା ଯୁ ଗେର –ଇOରେନଟ୍ — ବିଶOର ସବOବୃହତ୍ ପାଠାଗାରର ମାନ'ତା ଦାବୀ
କେର ଏହି ତଥ'ର ଗOାଘର OାନପୀପାସୁO ପାଇଁ ସହଜ ଓ ସୁ ଲଭେର ସୂ ଚନା ସଂOହ
କରି ବାେର ବହୁ ତ ସହାୟକ େହାଇଥାଏ
ରାOୀର ଦOିତୀୟ Oହର Oେୟାଗକଳା ବିଷାରଦ େମାର ଅେOଲି ୟ ଯୁ ବବOୁ ଜାେକାବ୍ O
ଠାରୁ ଅଳOରଣେର ପରି ଚୟତା (Identity in Design) ବିଷୟେର ତଥ' ସଂOହ କାଯO' େଶଷ କରୁ ଥି ଲି (ଯାହା େମାେତ
ବିେକ ଆଟ୍ O କେଲଜର ଆପOାଏଡ୍ ଆଟOର ବିଦ'ାଥOୀମାନOୁ ବିଶO Oେୟାଗ କଳା ଦୁ ନି ଆର ତାଜା ତଥ' ବାବଦେର ଅବଗତ
କରାଇବାେର ସହାୟକ େହାଇଥାଏ) କାOଘଡ଼ି ବି ରOି ଭରା ସOରେର ଢ଼O୍ ଢ଼O୍ ଶO କରି କହୁ ଥି ଲା, –ରାତି ଦୁ ଇଟା
ବାଜି ଲାଣି ପରା, କାମ େସଇତି କି ଥାଉ, ଏଥର େଶାଇପଡ଼— ଦି ନରାତି କାମ କରି କରି ଥକି ପଡ଼ି ଥିବା ଆଖି େର ଆଖି ଏ
ନି ଦ େନଇ ଢୁ େଳଇ ପଡ଼ି ବା ପୂ ବOରୁ ମଁୁ କOୁ 'ଟରକୁ ବO କରି ବାକୁ ଯାଇ େଦେଖତ େଫସବୁ କ୍ ଚାଟ୍ େର ସେOଶ୍ ଆସି ଛି,
–ସାର୍ ନମOାର ଆଜି କ—ଣ ନି ଦ ମାଡୁ ନାହO ?— ଆଶି ଷ ସରଣO ଏହି ବାOOାର ଉOରେର ମଁୁ ଟାଇପ୍ କଲି , –ହା ହା ହା—
େସ ପୁ ଣି େମେସଜ୍ କଲା, –ରଘୁରାଜପୁ ରେର ରାଇସ େଫOି ଭାଲ୍ ୨୦୧୧ ଚାଲି ଛି, େସଥି ପାଇଁ ୟୁ େରାପ୍ରୁ ଅେନକ ଚି Oଶି Oୀ
ଓଡ଼ି ଶୀ ପOଚି O ଶି ଖିବାପାଇଁ ଆସି ଛOି — ଏହି ଖବର ପାଇ ଉOବର ମୁ ଖ' କOOଧାର ତଥା ଉO ଶି ବିରର ଇOି ଆ
କୁ 'େରଟର ଯୁ ବଶି Oୀ Oୀତିଶ ଦାସO ସହ ସହେଯାଗ କରି ବାକୁ ତାକୁ ପରାମଶO େଦବାକୁ ଯାଇ କହି ଲି, –Oୀତି ଶ୍ ଏକା
ପାରି ବ ନାହO  ପି ଲାଟା ଥକି ଯିବ ଏେତବଡ଼ କାମେଟ ହାତକୁ େନଇଛି, ତାକୁ ତୁ େମ ସମେO େକାପେରଟ୍ କର— େସ
ଉOର େଦଲା, –ଆମ ସମOO ମଧ'େର େକାଅଡ଼ି େନସନ୍ ବହୁ ତ ଭଲ, େତଣୁ ଆେମ ସମେO ମି ଶି କାମ କରୁ ଛୁ  ଏହି
କମOଶାଳାଟି ମାସାଧି କ କାଳ ଚାଲି ବ େତଣୁ ଆପଣ ଦିେନ ଆସି ଏଠି ନିଜ ଶି Oୀ ଜୀବନ ଉପେର ଟକ୍ େଦବାକୁ ନି ମOଣ
କରୁ ଛି େକେବ ଆସି େବ ?...—
େସେପOOର ୨୩ରୁ ଅେକOାବର ୨୮ ପଯO'O ଚାଲି ଥିବା ଉO କମOଶାଳା େଶଷ େହବାର ଆଉ ତି ନିଦିନ ବାକି ଥାଏ ମଁୁ

ଆହOାନ େୱବ୍ ସାଇଟ୍ : www.aahwaan.com/ebook

େଫସ୍ବୁ କ୍ େର ଆହOାନ, କଥା ଓ କବି ତା, େOମକବିତା, ଆମ ପି ଲାଦିନ ଏବଂ ଆହOାନ ପୃOାଭାବେର ଉପଲବ୍ ଧ

22
ଆହOାନ, ସOମ ବଷO, ତୃ ତୀୟ ସଂଖ'ା, ଅେOଲ୍ ୨୦୧୨
କେଲଜରୁ ଛୁ ଟି େନଇ ବାଇକ୍ Oାଟ୍ O କଲି ପୂ ବO ଭାରତର ଏକ ମାO େହରି େଟଜ୍ ଭି େଲଜ୍ ରଘୁରାଜପୁ ର ଦି େଗ ଅOସର
େହବାକୁ  ବି.େକ. ଆଟ୍ O କେଲଜେର ଚିOକଳାର ଛାO ଥି ବା ସମୟେର େସହି Oାମ ବିଷୟେର ବହୁ ତ କି ଛି ଶୁ ଣିଥିଲି କି Oz
ନି େଜ ଜେଣ ଶି Oୀ େହାଇଥି େଲ େହଁ େସଠାକୁ େକେବ ଯାଇନଥି ବାର ଗOାନି ରହି ଥିଲା େସହି ଅOଳେର Oେବଶ କରୁ କରୁ
େଦଖି ଲି ଭାରି ପରି Oାର ପରି OO ଗଁା ଟିଏ ଗାଡ଼ି ର େବଗ କମ କରି ରାOାର ଦୁ ଇ ପାଶOOେର ଥି ବା ଘର କାOେର
ଅOାଯାଇଥି ବା େରଖାଚି O ଆଡ଼କୁ ଚାହO େଦଇ େଦେଖତ ବାରOା ଓ ଅଗଣାେର େଛାଟ ନୁ ଆଁଣିଆ େମଜ ଉପେର ପOଚି Oର
ପOି କୁ ରଖି କି ଛି ଓଡ଼ି ଶୀ ଚି Oକର ଚି O ଅOନେର ବ'O ଅଛOି  ହଠାତ୍ ଚକୁ ଳି ଆ ପOା ମାକOା ଦୁ ଇଜଣ ଡଉଲ ଡାଉଲ
ଯୁ ବକ ରାOା ଉପରକୁ ମାଡ଼ି ଆସି େଲ ତାO ହାତେର ଥି ଲା ଟିପା ଖାତା ଓ କଲମ େଦଖାଯାଉଥି େଲ ଠିକ୍ ପୂ ଜାଚାOା
ଆଦାୟ କରୁ ଥି ବା ବଗୁଲିଆ ବାନାOରO ଭଳି  ନି କଟ ଭବିଷ'ତେର େକୗଣସି ପୂ ଜା କି Oା ସାହି , ଗଁା େମଳଣ ଆଦି
େକୗଣସି ପାଇଁ େବାେଧ ଟOା ମାଗି ପାରOି େବାଲି ମେନ ମେନ ଭାବିଲି େମା ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଆସି େସ ଦୁ ହO O ମଧ'ରୁ
ଅଧି କ ପୃ ଥୁଳକାୟ ଜଣO ପଚାରି ଲା, –ସାର୍ , ହOାଟ୍ ଇଜ୍ େୟାର୍ ବେଜଟ୍ ?— ମଁୁ ଘାବେରଇ ଗଲି , ଇଏ ପୁ ଣି କି Oକାରର
ଚାOା ମାଗି ବାର େଶୖ ଳୀ! ତାO ମୁ ହଁOୁ ବଲ ବଲ କରି କି ଛି ସମୟ ଚାହO ରହି ପଚାରି ଲି, –ଭାଇ, ମଁୁ ଇOି ଲି ସ୍ ବୁ ଝିପାରୁ ନି ,
ଓଡ଼ି ଆେର ଟିେକ ବୁ େଝଇ କହି େଲ ଭଲ ହୁ ଅOା— ଦOିତୀୟ ଯୁ ବକ ଜଣO ଆଉ ଟିେକ ପାଖକୁ ଆସି େମାେତ ବୁ ଝାଇ
କହି େଲ, –ଆOା, ବେଜଟ୍ ମାେନ େକେତ ଦାମର ଓ େକେଡ଼ ସାଇଜର ପOଚିO କି ଣିବା ପାଇଁ ଚାହଁୁ ଛOି — େମା ନାOି ସୂଚକ
ମୁ O ହଲାରୁ େସମାେନ ସବୁ ବୁ ଝି େଫରି ଗେଲ େସେତେବେଳ ମଁୁ ଜାଣି ଲି େଯ େସମାେନ େମାେତ Oାହକ େବାଲି ଭାବି
େନଇଥି େଲ
ବିଚିOବOOା ରଘୁରାଜପୁ ର Oାମର ମଧ' ଭାଗେର ରଘୁରାଜପୁ ର ଇOର୍ ନ'ାସନାଲ୍ ଆଟ୍ O ଆO OାଫO ୍ ଏOେଚO୍
୨୦୧୧ ଶି ବିର ଚାଲି ଥାଏ, ତାକୁ ପରି ଚାଳି ତ କରୁ ଥାOି େମାର ପୂ ବOତନ ଛାO Oୀତି ଶ ଦାଶ, ଆଶି ଷ ସରଣ, ତାପସ
ମହାରଥୀ ଓ ଅମୀୟ ଘେଡ଼ଇ େଯଉଁ ମାନOର ବୟସ ପଚି ଶି ଟପି ନାହO  ଏହି ରାଇସ୍ େଫOି ଭାଲ୍ କୁ ରାଜ' ସରକାରO
ସଂO®ତି ବିଭାଗ, ହOକଳା ନି େOOଶାଳୟ, ଅନୁ ସୂ ଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ବିଭାଗ ଆଦି ର OOO ସହେଯାଗ ମି ଳୁଥି ଲା
ଏଥି େର ଅଂଶOହଣ କରି ଥିବା ବିେଦଶୀ ଅତି ଥି ଶି Oୀମାେନ ବିଭିO େOଣୀେର ବିଭO େହାଇ ସOକଳା ସାଧନାେର ରତ
ଥି େଲ େସମାେନ େହେଲ (କ) OOର େଖାେଦଇ ବିଭାଗ: େପOା, ମ'ାରିେଗାଲO,୍ (ଖ) ଟସର ଚିO: କ'ାେଥ, ସ'ାନନ୍ ,
େଲୟ, ଇମି ଲି, େଲୗର୍ , Oି େଫନ୍ ସ, (ଗ) ପOଚି O: ସ'ାେନାନ୍ , େବନ୍ , କ'ାେରାଲ୍ , କ'ାେଥ, ମାଇ, (ଘ) ତାଳପO
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ଆହOାନ, ସOମ ବଷO, ତୃ ତୀୟ ସଂଖ'ା, ଅେOଲ୍ ୨୦୧୨
େଖାେଦଇ: ଔଷୁରା, େମଲି ସା, େOୖ ନି, ଇମି ଲି, ଲି Oା, େଲୟା, େଟାନି , ମନୁ , ଗି ନଉ, (ଙ) କାଗଜ ମୁ ଖା ଚି O: ଔଷୁରା,
କ'ାେଟ, ମନୁ , (ଚ) େଗାବର କେOଇ: େମଲି ସା, ଲି Oା, େOୖ ନି, (ଛ) ନାଗା ନୃ ତ': Oି େଫନ୍ ସ, କ'ାOା ଓ େଲୗରା
ଇତ'ାଦି  ଏହି ଶି Oୀମାେନ ଆୟାର୍ ଲ'ାO, ଆେମରି କା, କାନାଡ଼ା, ଫି ଲି ପାଇନO, ଲି ଥୁଆନି ଆ, ୟୁ ନାଇେଟଡ୍ କି Oଡ଼ମ୍ ଓ
େଚକ୍ ରି ପବOିକରୁ ଆସି ଥିେଲ, ତାହା ପୁ ଣି ନି ଜ ଖOOେର ଶି ବିରର ମୂ ଳ ଲO ଥି ଲା ଓଡ଼ି ଶାର ପାରOାରି କ ଚି O, ଭାOଯO'
ଓ େଲାକକଳାକୁ ବାହାର େଦଶର େଲାକକଳା ସହ େଶୖ ଳୀଗତ ଓ େବୖ ଧିକଗତ ତଥ' ଆଦାନOଦାନର ଏକ ସୁ O ପରି େବଶ
ସୃ Oି କରି ବା ଏଠାକୁ ଆସି ବାର େଢ଼ର୍ ପୂ ବOରୁ ଇOରେନଟ୍ ମାଧ'ମେର େସମାନOୁ ଜଣାଇ ଦି ଆଯାଇଥି ଲା େଯ
ରଘୁରାଜପୁ ରର Oାମୀଣ ପରି େବଶେର ରହି କାମ କରି ବାବୁ ପଡ଼ି ବ, େଯଉଁଠି ନଥି ବ ଚବିଶି ଘOି ଆ ଇOରେନଟ୍ ର ସୁ ବିଧା,
ରହି ବା ତଥା ଚଳି ବା ପାଇଁ ଶୀତତାପ ନି ୟOି ତ କO ବଦଳେର ମି ଳିବ ସାଧାରଣ ଘର ଓ ବିଜୁଳି ପOା, କେମାଡ଼
ବଦଳେର ଭାରତୀୟ େଶୖ ଳୀର ପାଇଖାନା, ମଶାO ଆOମଣରୁ ସୁ ରOା ପାଇବା ପାଇଁ ମଶାରୀ ଓ ଓେଡ଼ାମସ୍ Oି ମ,୍ ଖାଇବା
ପାଇଁ ଖାOି ଓଡ଼ି ଆ ଖାଦ' ଅରୁ ଆ ଭାତ, ଡ଼ାଲମା, ଟମାଟର୍ ଖଟା, ପାOଡ଼ ଓ ସାଲାଡ଼୍ ଇତ'ାଦି 
ଆଶି ଷO ମତେର, ଦି େନ େସ ତଥା ତାO ସାOମାେନ ପୂ ରୀରୁ ବୁ ଲାବୁ ଲି କରି େଫରୁ ଥି ବା େବେଳ ରଘୁରାଜପୁ ରର
ଆକଷOଣ େସମାନO ଭି ତେର ଥି ବା ଶି Oୀ Oାଣକୁ ଆେOାଳି ତ କରି େତାଳିଥିଲା ଅତୀତେର ଜାତୀୟ ପୁ ରOାର OାO
ଅେନକ ପOଚି OକରOୁ େନଇ େଗାଟିଏ କଳାଶି ବିରର ଆେୟାଜନ େହାଇଥି ବା କଥା େସ ଶୁ ଣିଥିେଲ େସ ସମୟେର
ରଘୁରାଜପୁ ର Oାମର ଘରଗୁଡ଼ିକର ମୁ ଖଶାଳା ଆଦି କୁ ରO େରଖାେର ଚି Oାୟି ତ କରି ଗଢ଼ି େତାଳି ଥିବା େସହି କଳା
େନୖ ପୂଣ'ତାର ନି OOଶନ ଆଜି ମଧ' ଆକଷOଣୀୟ ଅେଟ େସଥି ମଧ'ରୁ ସୁ ନାମଧନ' ଚି Oକର ତଥା କଳାେଲଖକ
କଳାମଣୀ ରବିOନାଥ ସାହୁ O ରାଗମାଳା ସି ରିଜ୍ଟି ଅତୀବ ଉOତ Oରର େଶୖ Oୀକ ସOାOର ବହନ କେର ଆଶି ଷ୍ ଓ
ବOୁ ମାେନ େସଠାେର ପହOି ଘର ଅଗଣା କାOବାଡ଼େର ଥି ବା କଥାକୁ ହା େରଖାଚି O ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ାେମରା ଦOାରା ବOୀ
କରୁ ଥି ଲା େବେଳ େସମାନOୁ ବିେରାଧ କରି ଥିେଲ କି ଛି Oାନୀୟ ବେୟାେଜ'ାO ଚି Oକର ଅଭି େଯାଗ ଥି ଲା, ଆମ ଛବିର
ଫେଟା ଉେଠଇ ବଡ଼ ବଡ଼ Oି O୍ ବାହାର କରି ବ'ବସାୟୀକରଣେର ଲଗାଯାଉଥି ବାରୁ ଆମ କୃ ତି ର ମୂ ଳ Oତି ରୂପ ଓ
ସହଜାତ ପOଚି O ଗୁଡ଼ିକୁ େବଶୀ ଦାମେର ବିOି କରି ବାେର ବାଧା ସୃ Oି େହଉଛି ଆଶି ଷO େଗାOୀ ସହ ଏକାଠି ବସି
ସଭି Oର ପରାମଶO ନି ଆଯାଇ ଠିକ୍ କରାଗଲା େଯ ରଘୁରାଜପୁ ରର ଧୂ ଳି ଧୂ ସରି ତ େହାଇ ପଡ଼ି ଥିବା ଚମକକୁ ପୁ ଣିଥେର
ଉO¦ଳତା Oଦାନ କରି ବା ପାଇଁ ଉପଯୁO Oଚାର Oସାରର ଆବଶ'କତା ଅଛି ବାସ୍, ଏହି ସମୟେର ହO ରାଇସ୍
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ଆହOାନ, ସOମ ବଷO, ତୃ ତୀୟ ସଂଖ'ା, ଅେOଲ୍ ୨୦୧୨
େଫOି ଭାଲ୍ ର ମୂ ଳଦୁ ଆ ପଡ଼ି ଲା ଏଥି େର ସହେଯାଗର କର Oସାରି ତ କରି ଥିେଲ ଆଶି ଷO ସମସାମୟି କ ଯୁ ବ ଶି Oୀ
ବାହି ନୀ Oି ତିଶ୍ ଦାସO େନତୃ ତOେର ତାOର ପାOାତ' ଶି OୀବOୁ ମାନOୁ ଏକାଠି କରି ବାର ଦାୟି ତO େନେଲ ଆେମରି କାନ୍
କୁ 'େରଟର୍ କ'ାେରାଲ୍  ବାସ୍, ଓଡ଼ି ଶା କଳା ଇତି ହାସେର ନୂ ଆ ଏକ ଫOO େଯାଡ଼ି େହାଇଗଲା...
ଶି ବିରାଥOୀO ମଧ'େର ଯେଥO ଉOାହ େଦଖି ମଁୁ ଅଭି ଭୂତ େହାଇ ପଡ଼ି ଥିଲି ମାO ଦୁ ଇଘOା ସମୟ େଦଇ ପାରି ବି
େବାଲି କହି ଥିେଲ ମଧ' ସଂଧ'ା ପଯO'O େସଠାେର ଲାଖି ରହି ଗଲି  ବିେଦଶୀ ଶି ବିରାଥOୀO କଳାକୃ ତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ'ରୁ
ଜଳର ଉପଯୁ O ବ'ବହାରି କତା ଉପେର ଆଧାରି ତ ତାଳପO ଉପେର ଚିOିତ, ମଣି ଷର ଗାେଧାଇବା ଓ ତାର
ଉପେଯାଗି ତାକୁ େନଇ ବିଭିO ଜଳ ସମସ'ା ଓ ସମାଧାନର ଫମOୁଲା ଆଦିକୁ ଅେନକ ଧ'ାନ ସହକାେର େଖାେଦଇ କରି
ଆOି ଛOି େଲାରା Oଥମ ତାଳପO ଚିOେର ଗାେଧାଉଥି ବା ଜେଣ େବୖ ଠକୁ ମୁ Oାର ମାନବ, ମୁ Oକୁ କୁ O ଦOାରା ଢ଼ାOି ପାଦ
ଦୁ ଇଟିକୁ ଅନ' ଏକ ଜଳକୁ Oେର ବୁ େଡ଼ଇରଖି , ଶରୀରର ଚତୁ ପOାଶOOରୁ ସାୱାର୍ ମାଧ'ମେର ଜଳ ସି Oନ OOି ୟା ଦOାରା
ବ'ବହୃ ତ େହାଇ ସାରି େବାହି ଯାଉଥି ବା ଜଳକୁ ନି ମOାଂଶେର ଖାଲି େବାତଲର ବଗOମାଳା ସହ ନଳୀସଂେଯାଗୀକରଣ କରି
ବହୁ ବିଧ ବା ଗୁଣିତକ Oଣାଳୀର Oେୟାଗ ଦOାରା ଜଳ ସOୟ ଓ ଜଳାଚାର ସOOେର ଚି OବାOOା େଦଇଛOି  ଦOିତୀୟ
ଚି Oେର ଦOାୟମାନ ମୁ Oାେର ମାନବର ମOକ ଓ ପାଦକୁ ପାଣି ବାଲଟି ଦOାରା ଢ଼ାOି େଦଇ ବାଲଟି ଦୁ ଇଟିକୁ ନଳୀ ଦOାରା
ସଂଯୁ O କରି ଛOି ଓ ଶରୀରର ଦୁ ଇପାଶOOେର ଜଳଭOO ପାOକୁ ଓେହାଳାଇ ଥି ବାର ଆOି ଛOି  ତାO ଚି OବାOOା େହଲା –ଜଳ
ବିହୁେନ ସବOନାଶ— ଯଦି ଆଗାମୀ ସମୟେର େକେବ ବିଶOଯୁO ହୁ ଏ ତାହା ନି Oୟ ଜଳପାଇଁ େତଣୁ ପାଣି ପରି ଚାଳନାକୁ
େସ ମୁ ଖ' ଇସୁ ' ଭାେବ େଚେତଇ େଦବାର ସଶO Oୟାସ କରି ଛOି  ଡ଼ାଇନିଂ ହଲର ଉପେର ଥି ବା ପାଣି ଟାOି ରୁ ପାଣି
ସଦାେବେଳ ଓଭରେଫOା େହଉଥି ବାର େଦଖି କ'ାେରାଲ୍ ମଝିେର ମଝିେର ବଡ଼ ପାଟିେର ଚି Oାର କରୁ ଥି େଲ, –ପ'ାନି
ବଚି ୟାଓ, ପ'ାନି ବଚି ୟାଓ— ଯାହା କି ଛି ସମୟ ପାଇଁ େହଉପେଛ ପାଣି ର ସଦୁ ପେଯାଗର କଥା ଶି ବିରାOଳେର ରୁ O
େହାଇଥି ବା Oାମବାସୀ ଓ େଦଖଣାହାରୀO ନି କଟେର ଦୃ ଢ଼ ସOରେର ଉପOାପି ତ େହଉଥି ଲା ଅନ' ଅଂଶOହଣକାରୀO
ମଧ'େର ଇମି ଲି େପୗରାଣି କ ଓ ଆଧ'ାତOିକ କଥାବOz ଉପେର ଆଧାରି ତ ଛବି ଆOି ଥି େଲ ଆେମରି କୀୟ େବନ୍ O ସହ
ଆଶି ଷ େମାର ପରି ଚୟ କରାଇେଦଇ ମଁୁ ତାକୁ ବି.େକ. ଆଟ୍ O କେଲଜେର ଅOରାOନ (କ'ାଲି Oାଫି ) ପେଢ଼ଇଥି ବା କଥା
କହି େବନ୍ ମଧ' କ'ାଲି Oାଫି େର ସି O ହO ଥି ବା େମାେତ ଜଣାଇ େଦଇଥି ଲା େବନ୍ େମା—ଠାରୁ ଭାରତୀୟ ଅOରାOନେର
ତୁ ଳୀ ନି ୟOଣ େଟକନି କ୍ ଶି ଖିବାକୁ ଆOହ Oକାଶ କରି ବା େଦଖି ତାOୁ ସହେଯାଗ କଲି  ଅନ' ଏକ ବିେଶଷ ଘଟଣା
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ଥି ଲା ଜOା ଓ ପି Oୁଡ଼ି ଉପାଖ'ାନ ଅOକି ଛି ପାOାତ' ଶି ବିରାଥOୀOର େଗାରା େଗାଲାପି େଦହର େଗାଡ଼ ଓ ହାତେର
େଛାଟିଆ Oତ େହାଇଥି ବା େଦଖି ମଁୁ ଆOଯO' େହଲି  େମା ଜି Oାସୁ ମନକୁ ସOzO କରି ବାକୁ ଯାଇ ଜଣକର Oତ ଜାଗାକୁ
ଚାହO ଓଡ଼ି ଆେର ପଚାରି ଲି, –ଖOି ଆ ଖାବରା େକମି ତି େହଲ ?— େସ େଫଁ କି ନା ହସି େଦଇ କହି ଲା ଫି Oି େଜ'ାO'ା ଆମ
ନି କଟେର ରୁ O େହାଇଥି ବା କି ଛି ଗଁା ପି ଲା ହୁ ଳୁ ହୁ ଳି ପେକଇଲା ଭଳି ଏକାଥରେକ େହା େହା େହାଇ ହସି ଉଠିେଲ
େସମାେନ ପୁ ରା କାହାଣୀଟା େମାେତ ଶୁ େଣଇ େଦେଲ େଯ ତାକୁ ପି Oୁଡ଼ି ଓ ଜOା କାମୁ ଡ଼ି ଥି ବାରୁ େସ କୁ େOଇ କୁ େOଇ
ଖOି ଆ କରି େଦଇଛି ତା ପାଖେର େଗାଟିଏ େଛାଟ କାଚ ଶି ଶିେର େଗାଟିଏ ପି Oୁଡ଼ି, େଗାଟିଏ ଜOା ଓ ଅନ'କି ଛି େପାକକୁ
ମାରି ସାଇତି ରଖି ଛି, ତାO େଦଶକୁ େନଇ ଯାଏ େଦେଖଇବ ଏଗୁଡ଼ାକ ତାକୁ େକମି ତି ହଇରାଣ କରୁ ଥି େଲ
େନତୃ ତO କାହାରି ଉପେର ଲଦି ଦି ଆଯାଏ ନାହO  ଯାହାର େନତୃ ତO େନବାର ଗୁଣ ଥାଏ େସ େକେବ ପଛ େବOେର
ବସି ପାରି ବ ନାହO  ଏହି ଶି ବିରର ଆେୟାଜନ, ପରି ଚାଳନା ଓ ଯାହାର ଯାହା ଆବଶ'କତା ପଡୁ ଥି ଲା େଦୗଡ଼ି ଯାଇ ଆଣି
େଯାଗାଇ େଦଉଥି ବା ଅମୀୟOଠାରୁ ଆରO କରି ଶି ବିରର ଅଥO ଦାୟି ତO ସOାଳୁ ଥି ବା ତାପସO ପଯO'O ସମOO ମଧ'େର
ସତେର ବହୁ ତ୍ ବଢ଼ି ଆ ସମଦାୟି ତOେବାଧ ଥି ଲା ଯୁବପୀଢ଼ି O ମଧ'େର ଏହି ଅଦମ' ଉଦ'ମୀ ଗୁଣ ଓଡ଼ି ଆର କଳା
ଆେOାଳନ Oତି ଏକ ଆଶୀବOାଦ କହି େଲ ଅତୁ 'Oି େହବ ନାହO  ଆଗାମୀ ସମୟେର ଏମାନOର ମଜବୁ ତ୍ କାO ଆହୁ ରି
ଅଧି କ ଦାୟି ତO ସଫଳତାର ସହ େନଇ ପାରି ବ େବାଲି େମାର ପୂ OO ବିଶOାସ ଏହି ଅବସରେର ତରୁ ଣ ଶି Oୀବୃ OOୁ ତାOର
ମହାନ୍ ସଫଳ OେଚOା ପାଇଁ ସାଧୁ ବାଦ୍ ଜଣାଉଛି
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ସାେଢ଼ ତି ନି ଘOା
ଡ଼ା େଜ'ାତି Oସାଦ ପOନାୟକ
ବିବାହର ସାତ ମାସ ବିତିଗଲାପେର ହଠାତ୍ ଦି େନ େରଖାକୁ ଜଣାପଡ଼ି ଲା େଯ ତା ସOାମୀ
ତାକୁ େନଇ ବାହାରକୁ ଯାଉଛOି  ଅବଶ' ତା—ର ସବୁ ସାOମାେନ ବିବାହ ପେର ପେର ହନି ମୁନ୍
କରି ବାପାଇଁ ଯାଇଥି େଲ, େହେଲ େରଖା ଭାଗ'େର େସ ସୁ େଯାଗ ଜୁ ଟି ନଥି ଲା ସବୁ େବେଳ କମOବ'O ରହୁ ଥି ବା ରେମଶ
ଘେର ରହି ବା ପାଇଁ ବି ସମୟ ପାଉନଥି ଲା ଆଉ ହନି ମୁନ୍ କରି ବା ପାଇଁ ଯି ବାପାଇଁ େସ ରାଜି ହୁ ଅOା କି ପରି ? ବିବାହର
ସାତମାସ ବିତିଯାଇଥି େଲ ସୁ Oା େରଖା ରେମଶ ସOzଖେର ଠିଆେହାଇ କି ଛି େଗାେଟ କହି ବା ଭଳି ଶOି ବା ସାହାସ ସOୟ
କରି ପାରି ନଥି ଲା ରେମଶ ଥି ଲା ପରି ବାରର ସବୁ ଠୁ ବଡ଼ ପୁ ଅ ଆଉ ପରି ବାରର ସବୁ ଠୁ ଅଧି କ ଆୟ କରୁ ଥି ବା ପୁ ରୁଷ
େତଣୁ ତା—ର େକୗଣସି କଥାକୁ େକହି ମନା କରି ବା ଭଳି ସାହାସ କରୁ ନଥି େଲ ସକାଳ ସାେଢ଼ ସାତରୁ େସ ବାହାରି ଯାଏ
େଯ େଫରି ବା େବଳକୁ ଦି େନ ଦି େନ ରାତି ଅଧାପର େହାଇଯାଏ ନୂ ଆ ନୂ ଆ ବାହାେହବା ପେର ରେମଶେର େଫରି ବା
ବାଟକୁ ଚାହO େରଖା ଅନିOା ରହୁ ଥି ଲା େହେଲ ଦି େନ ରେମଶ ନି େଜ କହି େଦଲା େଯ –େମା— ପାଇଁ ଅେପOା କରି ବା
ଛାଡ଼ି ଦିଅ— ବାସ ତା—ପରଠୁ ରେମଶ େକେତେବେଳ ଘରକୁ ଆେସ େକେତେବେଳ ଯାଏ େସ ସବୁ ର ହି ସାବ େରଖା ପାଖେର
ନାହO 
ସବୁ େବେଳ ବ'O ରହୁ ଥି ବା ଜOାଇଁO େଦଖା ମି ଳିବା କO, େତଣୁ ଆଜି ପଯO'O ତା—ର େକାଠାମଡ଼ାଣୀ ବା ବିବାହ
ପରବOO ସମୟେର ଝିଅଘର ତରଫରୁ ଜOାଇଁOୁ ଦି ଆଯାଉଥି ବା ସOାନ, ଭାର େବଭାର ଆଦି ପରOରାଗତ କାଯO'Oମ
େହାଇ ପାରି ଲା ନାହO  ଅଗତ'ା େରଖାର ବାପା ଭାର, ଟOା ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଦରକାର ରେମଶ ଘରକୁ ପଠାଇେଦେଲ
ରେମଶO ମା— ଭାରୀ କଡ଼ା ମି ଜାଜ୍ ର େଲାକ ଘେର ସାମାନ' େକାଳାହଳ େହେଲ େସ ଚି େOଇ ଉଠOି  ଘରଟା
ଘର କମ େକୗଣସି େହାେଟଲ କି Oା ଲାଇେOରୀ ପରି ଲାେଗ ଦାOଘେର ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି କରି ସଂଖ'ାଧି କ ବହି ର ସOାର
େକହି େକେବ ପଢ଼ି ବାର େରଖା େଦଖି ନି ଅବଶ' ଶୁ ଣିଥିଲା ଶଶୁର କାେଳ ପଢ଼ା ପଢ଼ି କରOି େହେଲ ଆଜି କାଲି ଶଶୁ ର ବି
ବ'O େସ ବି ପୁ ଅ ସାଥି େର ଦି ନରାତି ରହୁ ଛOି  େଶୟାର ମାେକOଟେର ଉOନୀଚ କି ଛି େହଲା ବାପା ପୁଅ ସାରାରାତି
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ଅନି Oା ରହOି  ଘେର ଚାରି ଜଣ ଚାକର ଚାକରାଣୀ େତଣୁ େରଖାକୁ େକୗଣସି କାମ କରି ବାକୁ ପେଡ଼ନି  ସୂ ଯO' ଉଇଁଲା
ପେର େସ ଖଟରୁ ଓOାଏ ଘେର କଣ େରାେଷଇ େହବ କଣ ନାହO େସ ସବୁ କଥା ଶାଶୁ ବୁ ଝOି  େତଣୁ େସ ଦି ନସାରା
ନି ଜ ରୁ ମେର ବସି ଟିଭି େଦେଖ ଆଜି କି Oz ରେମଶ ଖୁ ବ୍ ଶୀO ଅଫି ସରୁ େଫରି ଆସି ଥିେଲ ସO'ା ସାତଟାେର େବୖ ଠକ
ଘେର ସବୁ ବସି କଣ କଥାବାOOା େହଉଥି େଲ େରଖା େସଥି େର ମୁ O େଖଳାଏନି  େସ ନି ଜ ରୁ ମେର ହO ଥି ଲା ରେମଶ
ରୁ ମକୁ ଆସୁ ଆସୁ କହି େଲ, –କାଲି ସୁ ଟ୍େକଶ େମାର େରଡ଼ି କରି େଦବ, ଦି Oୀ ଯି ବି ତୁ େମ ଯଦି ଚାହଁୁ ଛ ନି ଜ ଲୁ ଗାପଟା ବି
ପ'ାକ୍ କରି ଦିଅ ସାଥି େର ଯାଇ ଆସି ବ—
–କଥାଟା ଆହୁ ରି ସୁ Oର ଭାବେର କୁ ହାଯାଇ ପାରି ଥାOା ଏମି ତି ବି କହି େଦଇପାରO େଯ ଚାଲ ମଁୁ ତୁ ମକୁ ଦି Oୀ
େନଇ ବୁ େଲଇ ଆଣି ବି କି Oା େମାେତ ଦି Oୀେର ଏକା ଏକା ବିରO ଲାଗି ବ, ତୁ େମ ସାଥି େର ଥି େଲ ବହୁ ତ ଭଲ ଲାଗି ବ
କି Oା...— େରଖାର ନି ରବତାକୁ ଭOକରି ରେମଶ କହି େଲ, –ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁନି େତେବ ଥାଉ— େରଖା ମେନ ମେନ ଯାହା
ସବୁ କହି ବ େବାଲି ଭାବୁ ଥି ଲା େସଥି େର ପୂOOେଛଦ େଦଇ କହି ଲା, –ନା ମଁୁ ଠିକ୍ ଅଛି େକେତ ଦି ନ ପାଇଁ ଯି ବା ? େସଇ
ହି ସାବେର ବ'ାଗ୍ ପ'ାକ୍ କରି ବି— ରେମଶ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ େହଇ କହୁ ଥି େଲ, –ମି ଟିଂ ଟା ଗୁରୁବାର ଆଉ ଶୁ Oବାରେର ଅଛି
ଶନି ବାରଟା େରO୍ କରି େଦେଲ ଚଳି ବ ରବିବାର ଦି ନ େଫରି ଆସି େଲ ମOଳବାରକୁ ଭୁବେନଶOରେର ପହOି େହବ ନାଇଁ
ନାଇଁ େଡ଼ରୀ େହଇଯି ବ େରO୍ କେଲ େହବନି  ଶନି ବାର ହO ବାହାରି ବାକୁ ପଡ଼ି ବ— ରେମଶର ଗୁଣୁଗୁଣୁ ଶୁ ଣି େରଖାର
ମନ ଫି କା ପଡ଼ି ଗଲା ମାେନ ଗୁରୁବାର ଶୁ Oବାର ବାବୁ ମି ଟିଂେର ରହି େବ ଆଉ ଶନି ବାର େଫରି ଆସି େବ ମଁୁ କଣ
କରି ବି ? ସାଥି େର ଯାଇ କି ?
ରେମଶର ଗଣନା ସରୁ ନଥି ଲା, ତେଳ ରୁ ମେର ରହୁ ଥି ବା ବାପାO ପାଖକୁ ଇOରକମ୍ େର େଫାନ କରି କହି ବା
ପେର ମୁ ହଁଟା ସାମାନ' ଉO¦ଳ ଦିଶିଲା କହି େଲ, –ଶୁ ଣ ଆେମ ଏଠୁ ବୁ ଧବାର ଯି ବା ରବିବାର େଫରି ବା— ଓଃ େରଖାର
ମନ ବି ଟିେକ Oଫୁ Oି ତ େହାଇଗଲା େହେଲ ଦୁ O ଜି ଭଟା େଲଉଟି ପଡ଼ି ଲା କହି ଲା, –ରବିବାର୍

େଫରି େଲ

ଭୁବେନଶOରେର ପହOି ବା େବଳକୁ ମOଳବାର େହଇଯି ବ, ତୁ ମକୁ କି ଛି ଅସୁ ବିଧା େହବନି ତ ?— ରେମଶ କହି େଲ, –ନଁା
ଆେମ ଫOାଇଟ୍ େର ଆସି ବା, ରବିବାର୍ ସO'ାେର ଘେର ପହOି ଯିବା—
େରଖା ବହୁ ତ୍ ଖୁ ଶି େହଇଯାଇଥି ଲା ତାର େକୗଣସି ସାO ହନି ମୁନ୍ କରି ବାପାଇଁ ଫOାଇଟ୍ େର ଯାଇନଥି େଲ
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େଡ଼ରୀେର େହେଲ କଣ େହଲା େସ େଯ ଫOାଇଟ୍ େର ଯି ବ ଏଇ ଖୁ ସି ଖବରଟା ସାେO ସାେO େଫାନ୍ କରି ଘେର
ଜଣାଇେଦଲା
ବୁ ଧବାର ଅପରାOେର ଭୁବେନଶOର ବିମାନ ବOରରୁ ଦି Oୀ ପାଇଁ େସ ଆଉ ରେମଶ ବିମାନେର ଚଢ଼ି ଥିେଲ େସ
କାେଳ ଡ଼ରି ବ େବାଲି ରେମଶ ତା ହାତକୁ ଭି ଡ଼ି ଧରି ଥିେଲ େରଖାକୁ ବହୁ ତ୍ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ବିବାହର ଏେତ ମାସପେର
ରେମଶ ସOୂ OOଭାବେର ତା— ପାଖେର ଥି େଲ େସ ରେମଶO ହାତକୁ ଜାବୁ ଡ଼ି ଧରି ଥିଲା େକେତେବେଳ େସମାେନ
ଦି Oୀେର ପହOି ଗେଲ େସ ଜାଣି ପାରି ଲା ନାହO  େପOନ୍ ଉପରକୁ ଉଠିଲାେବଳକୁ େସ ଅଣନି ଃଶOାସୀ େହାଇ େଶାଇପଡ଼ି ଥିଲା
ରେମଶ ହାତ ହଲାଇ ଉଠାଇବା ପେର େସ ଜାଣି ଲା େଯ େସମାେନ ଦିOୀେର ପହOି ଗେଲ ଯା—େହଉ ତା ଜୀବନର Oଥମ
ବିମାନଯାOା ବହୁ ତ୍ ଆେମାଦକର ଥି ଲା ଦି Oୀ ଏୟାରେପାଟOରୁ େସମାେନ ଟାOି େର ବସି ଯାଇଥି େଲ ଏକ ସୁ ଉO Oାର୍
େହାେଟଲକୁ  ଗାେଧାଇସାରି ରେମଶ କହି େଲ, –ତୁ େମ ରୁ ମେର ଥାଅ ମଁୁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଆେସ— େରଖା କହି ଲା, –େମାେତ
ଏଠି ଏକା ଡ଼ର ଲାଗି ବ ମଁୁ ବି ତୁ ମ ସାଥି େର ଯି ବି—
େସଦି ନ ସO'ାେର େସମାେନ ଦି Oୀେର ବୁ ଲି ବୁ ଲି ସମୟ ବିତାଇଥି େଲ େରଖା ବହୁ ତ୍ ଖୁ ସିଥିଲା Oଥମଥର
ପାଇଁ ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ସେତ େଯମି ତି େସ ପOୁରୀରୁ ବାହାରି ଆସି ଛି ଆଜି େସ ରେମଶର ହାତକୁ ଜମା ଛାଡୁ ନି  ତା
ସାଥି େର ସାଥି େର ଚାଲି ଚାଲି ଦି Oୀର ଚଉଡ଼ା ରାଜରାOା ପାଶOେO ର ଥି ବା ଭି O ଭି O େଦାକାନ ବଜାର୍ େଦଖୁଛି ରେମଶ
ତା—ପାଇଁ ନୂ ଆ େOସ୍ ଆଉ େଜOେଲରୀ ସବୁ କି ଣି େଦଇଛOି  େରଖାକୁ ନିଜ ଜୀବନ ସାଥOକ େହଲାପରି ଲାଗୁଛି ବିବାହ
େବେଳ େସ େନଇଥି ବା ନିଜ ନି OOି ଉପେର ଆଜି ନି ଜକୁ େସ ଗବOତ ମେନ କରୁ ଛି ରୁ ମକୁ େଫରି ବାପେର ତା—ପାଇଁ
କି ଣିଥିବା ସବୁ ଜି ନିଷ ଉପେର ଦୃ Oି େଫେରଇ ଆଣୁ ଆଣୁ ରେମଶ େକେତେବେଳ େଶାଇଗେଲଣି େସ ଜାଣି ପାରୁ ନି 
େଗାଟିଏ ପେର େଗାଟିଏ େOସ୍ ପି Oି ଦପOଣ ସାମନାେର ଠିଆ େହାଇ ନି ଜକୁ ନି େଜ େସ େଦଖି Oଶଂସା କରୁ ଛି
କାOଘOାେର ସମୟ ରାତି ସାେଢ଼ ଦଶ େହଲାଣି  େସ ଟିଭି ସOିଚ୍ ଅନ କରି େଦଖୁ େଦଖୁ େକେତେବେଳ ନିଜ ଅତୀତକୁ
େଫରି ଯାଇଛି େସ ଜାଣି ପାରୁ ନି 
--------------------------------ରୁ ନି ଏ ରୁ ନି .... ମା ଡ଼ାକ ପକାଉଛOି  େରଖାକୁ ଘେର ରୁ ନି େବାଲି ଡ଼ାକOି ସମେO କେଲଜ୍ ଯି ବାପାଇଁ େରଖା
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ଆହOାନ, ସOମ ବଷO, ତୃ ତୀୟ ସଂଖ'ା, ଅେOଲ୍ ୨୦୧୨
ସାଇେକଲ୍ େନଇ ବାହାରି ବାକୁ ଉଦ'ତ େହଉଥି ବା ସମୟେର ମା ଆସି ଧରି ପକାOି  କହOି ଆଜି ପରା ତେତ
େଦଖି ବାପାଇଁ ପୁ ଅଘର େଲାକ ଆସି େବ, ତୁ କାହO କି କେଲଜ୍ ଯାଉଛୁ ? ମା— େମାର କେଲଜେର କOାସ ଅଛି କହି େରଖା
ଚାଲି ଯାଉଥି ଲା, େହେଲ େସତି କି େବଳକୁ ମା ସାଇେକଲର ଚାବିଟା ଅOି ଆର କରି ସାରି ଥିେଲ ଅଗତ'ା ଅବାଧ' ଶି ଶୁଟିଏ
ପରି ଘେର ବସି ରହି ବାକୁ ବାଧ' େହାଇଥି ଲା ସO'ାେର ନି ତିଦିନିଆ ଅଭ'ାସ ପରି ପୁ ଣିଥେର ସୁ ନାଝିଅ େବଶ ପଡ଼ି
ରହି ବାକୁ େହଲା ଏମି ତି ହଜାେର ଥର େହଲାଣି  କି ଏ ନା କି ଏ ଆସୁଛOି  ମାମୁ ଘର, ମଉସା ଘର, ପି ଉସା ଘର ଯି ଏ
େଯାଉଠି OOାବ େଦଖି ଲା ତା—କୁ ଆଣି େରଖା ଘେର ହାଜର
େରଖା କି Oz ମନ େଦଇ ବସି ଥିଲା କୁ ମାରକୁ  କେଲଜେର ସହପାଠୀ କୁ ମାର ସହ େରଖାର ସOକO ଦୀଘO
ଦୁ ଇବଷOର ଯୁ O ଦୁ ଇ ପଢ଼ି ବା ପରଠାରୁ କୁ ମାରକୁ ଭଲ ପାଇ ବସି ଛି େସ ଘେର କାହାକୁ କହି ବାର ସତ୍ ସାହାସ ତାର
ନାହO  ଏେଣ ଘେର ବାରOାର ବାହାଘର ପାଇଁ ଜିଦ୍ କରୁ ଛOି 
େସଦି ନ କ'ାOି ନ୍ ଭି ତେର େରଖା କୁ ମାର ସହି ତ ବସି ଥିବାେବେଳ ତା ପି ଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ ସବୁ େଦଖି ଯାଇ ଘେର
କହି େଦଇଥି ଲା, ଘେର ବାପାମା—Oୁ ଅବଶ' େସ େମାର କOାସେମଟ୍ ଆଉ କି ଛି ନାହO କହି କଥାଟାକୁ ଆେଡ଼ଇ େଦଇଥି ଲା,
େହେଲ େସହି ଦିନଠାରୁ ପୁଅ େଦଖା େଜାରେସାରେର ଚାଲି ଥିଲା କୁ ମାରକୁ େରଖା କହୁ ଥି ଲା, ଆମ ଘେର େମା ବିବାହକୁ
େନଇ ଭାରି ଜି ଦ୍ କରୁ ଛOି  କୁ ମାର କହୁ ଥି ଲା, Oାଜୁ ଏସନଟା ସରି ଗେଲ, ମଁୁ କି ଛି ଚାକି ରୀ କରି ବି ତା—ପେର ତୁ ମକୁ
ଉେଡ଼ଇ େନବି କୁ ମାର ହସି େଦଉଥି ଲା େହେଲ େରଖା ଚି Oିତା ରହୁ ଥି ଲା ଏମି ତି ଦି େନ ରେମଶO OOାବ ଆସି ଥିଲା
ବାପା ନି Oୟ କରି େଦେଲ େଯ େରଖା ବାହାଘର େସଇଠି ହO େହବ େରଖା କଣ କରି ବ କି ଛି ବୁ ଝିପାରୁ ନଥି ଲା ଭାଉଜ
କହି େଲ, ବଡ଼ ଭାଗ' ଆମ ରୁ ନି ର ସାମOରାୟ ଘରର ରାଣୀ େହାଇ ରହି ବ ଚାରି ଚାରି ଟା କାର୍ , ବଡ଼ ଘର, କାରଖାନା
ଆଉ କଣ ନାହO ତାOର େରଖାକୁ ଦି ଶୁଥିଲା କୁ ମାରର ନି ରୀହ ଆଖି ଦୁ ଇଟା କୁ ମାର ଗରୀବ େହେଲ ଭାରି ଉଦାରମନା
େସ ଏେତ ସବୁ େଦଇ ପାରି ବନି ସତ େହେଲ େରଖାକୁ ମନେଦଇ ଭଲ ପାଇ ପାରି ବ କେଲଜେର ଯାଇ େସ କୁ ମାରକୁ
କହି ଥିଲା ଘର କଥା କୁ ମାର ହସି େଦଇ କହି ଲା, –େଦଖ, ତୁ ମ ମନକୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁଛି କର— କୁ ମାର ଆଖି େର ଭରି
ଆସୁ ଥିବା ଲୁ ହ ଦୁ ଇଧାର େହାଇ ବହି ଯିବାପୂ ବOରୁ େସ ଉଠି ଚାଲି ଯାଇଥି ଲା ତା—ପର ଦି ନଠାରୁ େସ ଆଉ କୁ ମାରକୁ
େଦଖି ନି େକହି ଜେଣ ସାO କହି ଥିଲା େଯ େସ କାେଳ ଘରକୁ ଯାଇଛି କୁ ମାରର ଗଁା େବଶି ଦୂର ନୁ େହଁ, େହେଲ େରଖା
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ଆହOାନ, ସOମ ବଷO, ତୃ ତୀୟ ସଂଖ'ା, ଅେOଲ୍ ୨୦୧୨
ଯାଇ ପାରି ଲା ନାହO 
େଫବୃ ଆରୀ ମାସେର େରଖାର ବାହାଘର ସମାପନ କରି େଦଇଥି େଲ ବାପା ବାହାଘର ପେର େସ କେଲଜରୁ ବି
ବିଦାୟ େନଇଥି ଲା ରେମଶ ଚାହଁୁ ନଥି େଲ େରଖା ଆଉ ଆଗକୁ କି ଛି ପଢୁ  ପଢ଼ି କି ବା କରି ବ କଣ? େରଖା ବି
ଚାହଁୁ ନଥି ଲା ଆଉ କେଲଜ ଯି ବାପାଇଁ କି Oା କୁ ମାରକୁ ସOzଖୀନ େହବାପାଇଁ Oାଜୁ ଏସନ ସରି ଯାଇଥି ଲା ତା—ର େକମି ତି
େକମି ତି କରି ପରୀOା ସବୁ େଦଇଥି ଲା େସ ବିବାହ େହବାର ସାତମାସ ଭି ତେର େସ ଥେର ବି ଆଉ କୁ ମାର୍ କଥା ମେନ
ପକାଇନାହO  େବାଉ କହୁ ଥି େଲ ଅOି ଆଗେର ବସି ବିବାହ େହଉଛି େସଇ ଅOି େର ପୁ ରୁଣା ସବୁ କଥାକୁ ଜାଳି େଦଇ ନୂ ଆ
ଘରକୁ ଯା ବାହାଘର ପେର େରଖାର ଦୁ ନି ଆ ବଦଳିଯାଇଛି ସବୁ କି ଛି େସ ପାଇଛି ଘର, ଗାଡ଼ି , ଚାକରବାକର, ସOOି
େହେଲ ରେମଶ ?
ରେମଶO ଘୁOୁଡ଼ି ଶବଦେର େରଖା ତା ଅତୀତରୁ େଫରି ଆସି ଲା େରଖା ଘOା େଦଖି ଲା ରାତି ସାେଢ଼ େଗାଟାଏ
େହଲାଣି  େସ ବି େଶାଇବାକୁ େଚOା କଲା େହାେଟଲ୍ ରୁ ମର ଏସି ର ଶୀତୁ ଆ ପରି େବଶେର େସ ଆଜି ରେମଶ ପାଖେର
େଶାଇଥି ବା େବେଳ କି Oz ମନେର କାହO କି େକଜାଣି କୁ ମାରର ଭାବନା ମନକୁ ଆସୁ ଥିଲା ଅବିବାହି ତା ଥି ବା େବେଳ େସ
କୁ ମାରକୁ ସOାମୀ େବାଲି ଭାବିେନଇଥି ଲା ସତ, ଆଉ େବେଳ େବେଳ େସOOାେର ଆଉ େବେଳ େବେଳ ଅନି Oା ସେO
¦ େସ
କୁ ମାର ସହ କି ଛି ଅOରO ମୁ ହୂOO ବିତାଇଥି ଲା ବିବାହ ପେର ରେମଶ ସହ େସମି ତି ଅOରO ମୁ ହୂOO ବିତାଇନାହO 
ଏମି ତି ଭାବନା ରାଇଜେର ବୁ ଲୁ ବୁ ଲୁ େସ େକେତେବେଳ େଶାଇପଡ଼ି ଥିଲା ଜାେଣନି  ସକାଳ େକେତେବଳୁ େହଲାଣି 
େହାେଟଲ୍ ରୁ ମର କବାଟେର କାହାର କରାଘାତେର ତା ନି ଦ ଭାOି ଲା େସ େଦଖି ଲା େଶଯେର ରେମଶ ନାହାOି , େବାଧହୁ ଏ
େସ ବାଥରୁ ମେର େସ ଉଠିଯାଇ କବାଟ େଖାଲି େଦଲା େହାେଟଲ୍ ର ବୟ ସକାଳର ଜଳଖି ଆ େନଇ ଆସି ଥିଲା େଶଯରୁ
ଉଠିବାକୁ ଇOା ନଥାଇ ସୁ Oା େସ ଉଠିବାକୁ ବାଧ'େହଲା କି ଛି ସମୟପେର ରେମଶ ବାଥରୁ ମ୍ରୁ ବାହାରି ଆସି େଲ
ତରବର େହାଇ େପାଷାକ ପି Oୁ ପି Oୁ କହି େଲ, ଆଜି େମାର ମି ଟିଂ ଅଛି, େରଖା କଣ କରି ବ ବୁ ଝିପାରୁ ନଥି ଲା, ମନ
େହଉଥି ଲା ଦି ନସାରା ଏମି ତି େଶଯେର ପଡ଼ି ରହି ବ େହେଲ ପୁ ଣି ଭାବୁ ଥି ଲା, ଦି Oୀ ଆସି ରୁ ମ୍େର ରହି ବା ଠିକ୍ େହବନି 
ରେମଶ େପାଷାକ୍ ପି Oୁ ପି Oୁ କହି େଲ, ଏଇ େହାେଟଲ୍ ପାଖେର େଗାଟିଏ ସପିଂ ମଲ୍ ଅଛି, ତୁ େମ ଚାହOେଲ
ଦି ନେବେଳ େସଇଠିକୁ ଯାଇ ପାରି ବ ମଁୁ ଅପରାOେର ଆସି ବି ମଁୁ ତୁମକୁ କଲ୍ କରି େଦବି ତୁ େମ େଯଉଁଠି ବି ଥି ବ
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ଆହOାନ, ସOମ ବଷO, ତୃ ତୀୟ ସଂଖ'ା, ଅେOଲ୍ ୨୦୧୨
କହି େଲ ମଁୁ େସଠି ପହOି ଯିବି
ରେମଶ ତରବରେର ବାହାରି ଗେଲ େରଖା ଜଳଖି ଆ ଖାଇବା ପେର େହାେଟଲ୍ କରି ଡ଼ରେର କି ଛି ସମୟ ବସି
ଝରକା େସପାଖରୁ ରାOା ଉପରକୁ େଦଖୁ ଥିଲା ଦି ନ ସାେଢ଼ ଦଶଟା େବଳକୁ େସ ବି ବାହାରି ଗଲା ସପି ଂ ମଲେର ବୁ ଲୁ
ବୁ ଲୁ ହଠାତ୍ ତା ଆଖି ଆଗେର ପଡ଼ି ଗଲା କୁ ମାର୍  େସ କଣ କରି ବ ବୁ ଝିବା ପୂ ବOରୁ କୁ ମାର ପାଖକୁ ଆସି କହୁ ଥି ଲା,
–େରଖା, ତୁ େମ ଦି Oୀେର କଣ କରୁ ଛ ?— େରଖାର ପାଟି ଖନି ମାରି ଯାଉଥି ଲା ତା ଶାଢ଼ୀତେଳ େଗାଡ଼ ଦି —ଟା ଥରି
ଯାଉଥି ଲା େସ ଏପାଖ େସପାଖ େଦଖୁ ଥିଲା କାେଳ େକହି େଦଖି େଦବ ! ବିବାହ ପେର ଏମି ତି କା ଏକ ପରି Oିତି େହବ
େବାଲି େସ ଆଶା କରୁ ନଥି ଲା କୁ ମାର୍ ପୁ ଣି ପଚାରୁ ଥି ଲା, –େରଖା, କଣ େହଲା ? ବିବାହ କଲ େବାଲି େମାେତ ଭୁଲି ଗଲ
ନା କଣ ?— େରଖା ସାହସ ସOୟ କରୁ ଥି ଲା ମେନ ମେନ ଭଗବାନOୁ ଧନ'ବାଦ େଦଉଥି ଲା, କୁ ମାର ଜାଣି ଛି େସ
ବିବାହ କରି ଛି େବାଲି  େସ ଧି େର କହି ଲା, –େମା ହଜ୍ ବ'ାOO ମି ଟିଂ ଅଛି ତ େତଣୁ େମାେତ ସାଥି େର େନଇ ଆସି ଛOି —
କୁ ମାର ପୂ ବOପରି ଥଟା କରି ବା ଭାବେର କହି ଲା, –ସପି ଂ ମଲେର ମି ଟିଂ ?— େରଖା ନି ଜକୁ ସହଜ କରି ବାକୁ େଚOା
କରୁ ଥି ଲା େସ କହି ଲା, –ନଁା ନଁା େସ ଯାଇଛOି ମି ଟିଂକୁ ମଁୁ ଏକା ଏକା ସପି ଂମଲେର ବୁ ଲୁ ଛି—
େରଖା ଚାହଁୁ ଥି ଲା, କୁ ମାର େକମି ତି େସଠାରୁ ଚାଲି ଯାଆOା ଆଉ େସମି ତି େହଲା କୁ ମାର ହଠାତ୍ କହି ଲା, –ଏO ୍
କୁ 'ଜ୍ ମି ପOିଜ୍— ଆଉ କୁ ମାର୍ େସଠୁ ଚାଲି ଗଲା େରଖା ବୁ ଲି ଚାହO ବାର ସାହାସ ବି ନଥି ଲା େସ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ
ଚାହଁୁ ଥି ଲା େହେଲ େସ ଅନୁ ଭବ କରୁ ଥି ଲା ତା ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁନି  େସ େସମି ତି Oାଣୁ େହାଇ ଠିଆ େହାଇରହି ଲା
ମେନ ମେନ ଭାବୁ ଥି ଲା, –କୁ ମାର୍ ଦି Oୀେର କଣ କରୁ ଛି ?—
ଅେନକ ସମୟପେର େସ ପାଦ ବଢ଼ାଇଲା ଆଊ ପାଖେର ଥି ବା େବO୍ ଉପେର ବସି ପଡ଼ି ଲା କି ଛି ସମୟ ପେର
ନି ଜକୁ ସହଜ କରି େଦଇ େସ ଉଠି ଚାଲି ଯିବାକୁ ଉଦ'ତ େହଉଥି ବା ସମୟେର ହଠାତ୍ ପୁ ଣି ଶୁ ଣିଲା, –େରଖା...— କୁ ମାରର
ଶOଶୁ ଣି େସ ପୁ ଣି େସଇ େବO୍ ଉପେର ବସି ପଡ଼ି ଲା େସ କଣ କରି ବ ଭାବିପାରୁ ନଥି ଲା କୁ ମାର୍ ଚାଲି ଯାଇଥି ଲା ତ,
ପୁ ଣି େକଉଁଠୁ ଆସି ଲା େସ ପଛକୁ ଚାହOଲା, କୁ ମାର ଦୃ ତପଦ ଚାଳନା କରି ଆସୁ ଥିଲା େରଖା ନି ଜକୁ ନି େଜ ଗାଳି
େଦଉଥି ଲା, େସ ଚାହO ଥିଲା ମଲ୍ ରୁ ବାହାରି ଯାଇପାରି ଥାOା େସ େସଠି ଠିଆେହାଇ ରହି ସମୟ ନO କରି େଦଲା କି ଛି
ସମୟେର କୁ ମାର୍ ଦଉଡ଼ି ଆସି ଲା, େରଖା ପାଖେର ଠିଆେହାଇ ତା ହାତକୁ ବଢ଼ାଇେଦଲା େଗାଟିଏ ପ'ାେକଟ୍  େରଖା କି ଛି
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ଆହOାନ, ସOମ ବଷO, ତୃ ତୀୟ ସଂଖ'ା, ଅେOଲ୍ ୨୦୧୨
ବୁ ଝିବା ପୂ ବOରୁ େସ କହୁ ଥି ଲା, –ତୁ ମ ବାହାଘରକୁ ତ ନି ମOଣ େଦଲ ନି ? େତଣୁ ଗି ଫO ୍ କି ଛି େଦଇ ପାରି ନଥି ଲି ଏଇଟା
ତୁ ମର ବାହାଘର ଗି ଫO ୍ େବାଲି ଧରି ନିଅ—
େରଖା କଣ କରି ବ ବୁ ଝି ପାରୁ ନ ଥି ଲା ଗି ଫO୍ଟାକୁ ଧରି ବ ନା ଛାଡ଼ି େଦବ େନବ ନା ନାଇଁ କି ଛି ବୁ ଝି
ପାରୁ ନଥି ଲା କୁ ମାର୍ ପ'ାେକଟଟା େରଖାର ହାତେର େଥାଇେଦଇ ପାଖେର ବସି ଗଲା େରଖା ନି ଜକୁ କି ଛି ଦୂ େରଇ
େନଇଥି ଲା ମୁ ହଁ ଉଠାଇ କୁ ମାରକୁ େଦଖି ବା ସାହାସ ନଥି ଲା ଆଉ ନଥି ଲା ଇOା କୁ ମାର୍ ପାଖେର ବସି େରଖାକୁ ମୁ Oରୁ
ପାଦ ଯାଏଁ େଦଖି ହସି ହସି କହି ଲା, –ତୁ େମ ଏମି ତି େଦଖାଯି ବ େବାଲି ମଁୁ େକେବ ଭାବିନଥି ଲି? ଯା—େହଉ ବାହା
େହଇଗଲ ସOାମୀ ବଡ଼ ଇOOି ଆଲି O୍ େବାଲି ଶୁ ଣିଲି ବଡ଼ଘର େବାହୁ େହଇଛ — କୁ ମାରର କଥା ଗୁଡ଼ିକ େରଖା
େଦହେର ଛୁ Oି େଫାଡ଼ି େହଲା ପରି ଲାଗୁଥିଲା େସ ବଡ଼ ଅସOOିକର ଅନୁ ଭବ କରୁ ଥି େଲ ସୁ Oା େସଠୁ ଉଠି ଯି ବାଭଳି
ସତ୍ ସାହାସ ହରାଇଥି ଲା କୁ ମାର କହୁ ଥି ଲା, –ତୁ େମ ବାହା େହାଇଗଲ ଶୁ ଣିଲା ପେର ମଁୁ ଦି Oୀ ଆସି ଲି ଏଠି େପାO୍
Oାଜୁ ଏସନ୍ କରୁ ଛି ପାଟ୍ O ଟାଇମ୍ ଜବ୍ କରୁ ଛି ବାପା ମନା କରି େଦେଲ, ଟOା େଦେବ ନି  ଆଉ ଓଡ଼ି ଶାେର ରହି ବାକୁ
ମନ େହଲାନି , େତଣୁ ଚାଲି ଆସି ଲି—
େରଖା ବାରOାର ନି ଜ ଘOା େଦଖୁ ଥିଲା କୁ ମାର୍ ପଚାରୁ ଥି ଲା, –ତୁମ ସOାମୀ େକେତେବେଳ ଆସି େବ ?— େରଖା
ଅନ'ମନO ଭାବେର କହି େଦଲା, –େସ ଏେବ ନୁ େହଁ ଅପରାOେର ଆସି େବ— କୁ ମାର୍ କି ଛି ସମୟ ନି ରବ ରହି କହି ଲା,
–ତା େହେଲ ଆଜି ତୁ େମ ମଧ'ାO େଭାଜନ େମା ସହ କରି ବ— େରଖା ନଁା େବାଲି କହି େଦଲା, କୁ ମାର୍ ହସି େଦଇ କହି ଲା,
–ଆେର େକାଉଠିକୁ ଯି ବାକୁ କହୁ ଛି କି ? ଏଇ େରOାଉରାO୍ ସାମନାେର ତ ବସି ଛ, ଚାଲ ଭି ତେର ବସି ବା, ଏକାଠି
ଖାଇବା— େରଖା ଅନି Oା େଦଖାଉଥି ବା େବେଳ କୁ ମାର୍ ପୁ ଣିଥେର ହସି େଦଇ କହି ଲା, –କଣ ଏେତ ଭାବୁ ଛ? େକେବ
ସାଥି େର ବସି ଖାଇନ ନା କଣ ?— େରଖା ଠିଆ େହାଇପଡ଼ି ଲା ଆଉ େରOାଉରାO୍ ଭି ତରକୁ ଚାଲି ଗଲା, ପେଛ ପେଛ
କୁ ମାର୍ 
ଘOାଏ ରୁ ଅଧି କ ସମୟ େହଲାଣି  େରଖା ଅଣନି ଃଶOାସୀ େହାଇଗଲାଣି  ଲO ସାରି େଦଇ, କୁ ମାର ହାତ ସଫାକରୁ
କରୁ ନି ଜ ହାତ ଘOାକୁ େଦଖି କହି ଲା, –ଓଃ, ମଁୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି େମାର କOାସ୍ ଅଛି ତୁ ମକୁ େଦଖି ବାପେର ସବୁ
ଭୁଲି ଯାଇଥି ଲି େମାେତ ଏେବ ଯି ବାକୁ ପଡ଼ି ବ େରଖା ଦୀଘOଶOାସଟିଏ େନଇ ମେନ ମେନ ଚି Oାକଲା, ଯା େହଉ ଏେବ େସ
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ମୁ O େଯମି ତି କୁ ମାର୍ ଅଚାନକ ଭାବେର ଆସି ଥିଲା େସଇମି ତି େସ ତରବରେର ବାହାରି ଗଲା େରଖା େସଇଠି େସମି ତି
ବସି ଥିଲା, େହେଲ ପୁ ଣିଥେର ସାହାସ ସOୟ କରି େସଠାରୁ ବାହାରି ଯିବାକୁ ବାହାରି ଲା ଭାବୁ ଥି ଲା କାେଳ ପୁ ଣି କୁ ମାର୍
େକାଉଠି ଆସି ପହOି ଯିବ େସ େରOାଉରାO୍ ବାହାରକୁ ଆସି ଏପାଖ େସପାଖ େଦଖୁ ଥିଲା ହଠାତ୍ ପଛରୁ ବୟ୍ ଆସି
କହି ଲା, –େମମ୍ ଆପଣ ନିଜ ପ'ାେକଟ୍ ଭୁଲି ଆସି େଲ— େସ କୁ ମାର୍ େଦଇଥି ବା ପ'ାେକଟ୍ କୁ େରଖାକୁ େଦଇ ଚାଲି ଗଲା
ପୁ ଣି ଥେର ଚି Oାେର ପଡ଼ି ଗଲା େରଖା ଗି ଫ୍ଟ !!! ଏହାର କଣ କରି ବ ସାଥି େର େନବ ? ନା, େନଇ ପାରି ବ
ନାହO  ଯଦି ରେମଶ ପଚାରି େବ କଣ ଆଣି ଛ ? େସ ତ ଜାେଣନି  ଭାବିଲା ପ'ାେକଟକୁ େଖାଲି େଦଖି ବ କଣ ଅଛି
େହେଲ ମନ େହଲାନି  କୁ ମାର୍ ଏମି ତି କଣ ଗି ଫ୍ଟ େଦଇଥି ବ େସ ମେନ ମେନ ଚି Oା କରୁ ଥି ଲା େହେଲ ମଲ୍ ଭି ତେର
ବସି ରହି ବାକୁ ତି େଳ େହେଲ ଇOା େହଉନଥି ଲା େତଣୁ େସ ବାହାରି ଆସି ବାକୁ ଚାହଁୁ ଥି ଲା େହେଲ ପ'ାେକଟ୍ ? ସାଥି େର
େନଇ େଦଖି ବାକୁ ଇOା େହଉଥି ଲା େହେଲ ରେମଶ ପଚାରି େଲ କଣ କହିବ ? ହଁୁ କହି େଦବ େକହି ଜେଣ ଚି Oା
ପରି ବାରବOୁ େଦଇ ଗେଲ କି Oz ଯଦି ରେମଶ କହିେବ େଯ ଚାଲ ତୁ ମ ବOୁ O ଘରକୁ ଯି ବା ? ନା ନା େସମି ତି େହେଲ
ଅସୁ ବିଧା େହବ ଆଉ କି ଛି ଉପାୟ ପାଉନି େସ କଣ କହି ବି? ଏମି ତି ଭାବୁ ଭାବୁ େସ ମଲ୍ ବାହାରକୁ ଆସି ଥିଲା
ସି େମO୍ େବO୍ ଉପେର ବସି େସ ପ'ାେକଟକୁ େଖାଲି ଲା ପ'ାେକଟ୍ ଭି ତେର େଗାଟିଏ ସୁ Oର େOସ୍ ମ'ାେଟରି ଆଲ୍  କଣ
କରି ବ େସ ? ସାଥି େର େନବ ନା ଏଇଠି ଛାଡ଼ି େଦଇ ଯି ବ ଏଇମି ତି ଭାବୁ ଥି ବା ସମୟେର େଗାଟିଏ େଛାଟ ଶି ଶୁ ତା ପାଖକୁ
ଆସି ଭି କ ମାଗୁଥିଲା େସ ଗି ଫ୍ଟ ପ'ାେକଟର ଜରି ତା ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ାଇେଦଲା ଶି ଶୁଟି ଖୁ ଶି େହାଇ େସଠାରୁ ପଳାଇଗଲା
େରଖା ଏେବ କି ଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚି Oା ମୁ O େହାଇଯାଇଥି ଲା ଏେବ ଯଦି ରେମଶ ପଚାରOି ତ ଅOତଃ େସ କହି ପାରି ବ
େସ ଏଇ େOସ୍ ମ'ାେଟରି ଆଲ୍ ନି େଜ କି ଣି ଆଣି ଛି ଏପାଖ େସପାଖ େଦଖୁ ଥିଲା େଲାକାରଣ' ଏଇ ଦି Oୀ ସହରେର ତାକୁ
େକହି ଚି Oିଥିବା ପରି େସ ଜାେଣନି  େତଣୁ ନି ଭOୟେର େସ ଦୀଘOନିଃଶOାସ ଛାଡ଼ି ଲା
ନି ଜ ହାତଘOାେର େସ ସମୟ େଦଖୁ ଥିଲା ସାେଢ଼ ଦୁ ଇଟା େହବାକୁ ଆସି ଲାଣି  ମାେନ େସ ବିଗତ ସାେଢ଼
ତି ନିଘOା ଏଠି ବିତାଇ ସାରି ଲାଣି  େସ ଉଠିଲା, ପାଖେର ଥି ବା କାଉOର ପାଖକୁ ଯାଇ ଥOା ପାନୀୟେଟ କି ଣି ଆଣି ଲା
େଗାଟିଏ େଢ଼ାକ ପି ଇଛି, ତା—ର େଫାନ ବାଜି ଉଠିଲା େସ େଫାନ୍ ରି ସିଭ୍ କଲା ରେମଶ ପଚାରୁ ଥି େଲ, –ତୁ େମ େକାଉଠି
ଅଛ ?— େସ କହି ଲା େସ ମଲ୍ ସାମନା େବOେର ବସି ଛି ରେମଶ କହୁ ଥି େଲ ଆଉ ଦଶ ମି ନିଟେର େସ ଆସି ପହOି େବ
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େରଖା ନି ଜ ବ'ାଗକୁ ସଜାଉ ସଜାଉ ପୁ ଣିଥେର େସ ଗି ଫ୍ଟ େOସ୍ ମ'ାେଟରି ଆଲ୍ ଉପେର ନଜର୍ ପକାଇଲା ମେନ ମେନ
ଭାବିଲା, ଏହାକୁ ସାଥି େର େନବା କଣ ଯୁ OିଯୁO େହବ ତା ଭି ତରୁ େକହି ଜେଣ କହୁ ଥି ଲା, –ନା, ଅତୀତର ଛାଇକୁ ବି
ନି ଜର ବOOମାନ ଉପେର ପକାଇବା ଉଚି ତ େହବନି — େସ ଉଠିଲା େସଇ େOସ୍ ମ'ାେଟରି ଆଲକୁ ହାତେର ଧରି ମଲ୍ ର
ପାହାଚ ଓOାଉ ଓOାଉ ଏକ ଭି କାରୁ ଣୀକୁ େଦଖି ଅଟକି ଗଲା େସ ଭି କାରୁ ଣୀର ପୁ Oୁଳା େଦହେର ଛିOା କନା େଦଖି େସ
କି ଛି ନ ଭାବି େସଇ ନୂ ଆ େOସ୍ ମ'ାେଟରି ଆଲ୍ ଟା ତା ହାତେର େଦଇ େସ ଚାଲି ଲା ଆଗକୁ  ଏେବ ତା ମନେର ଚି Oା
ନଥି ଲା ଭୟ ନଥି ଲା ରାOା ପାଖକୁ େସ ଆସି ବା େବଳକୁ ରେମଶO ଗାଡ଼ି େସଠାେର ପହOି ସାରି ଥିଲା ଗାଡ଼ି ଭି ତରୁ
ରେମଶ୍ େରଖାକୁ ଡ଼ାକି ଲା େବଳକୁ େସ ତର ତର ପାଦ ପକାଇ ଗାଡ଼ି ଭି ତେର ପଶି ଯାଇଥି ଲା ରେମଶ କାOେର ମୁ O
େଦଇ କହୁ ଥି ଲା, –େମାେତ ଏକା ଛାଡ଼ି େକେବ ଯି ବନି — ରେମଶ ହସି ହସି କହୁ ଥି େଲ, –ତୁ େମ ଏମି ତି ଡ଼ରି େଲ େକମିତି
େହବ ?— େରଖାର ମନେର ତତ୍ Oଣାତ କୁ ମାରର େସଇ ଏକା କଥା ମେନ ପଡୁ ଥି ଲା, –ତୁ େମ ଏମି ତି ଡ଼ରି େଲ େକମି ତି
େହବ ?— େସ ନି ଜ କାନେର ହାତ େଦଇ ରେମଶକୁ ଜାବୁ ଡ଼ି ଧରି ଲା
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େମା ଗଁା େମା ମାଟି
ଅOୟ ରାଉତ (ନୂ ଆ ଦି Oୀ)
ଆଲାମOର Oି ଂ Oି ଂ ଘOି ସାOକୁ Oୀମତି Oର ବିରOି ଭରା ସOର ମନଟାକୁ ଖଟା କରି େଦଲା
ଆଜି ବି ମେନ ପେଡ଼ ଗଁା କଥା, କାଉ ମାନOର କା କା ସOରେର ସମO ଖO ମOଳ ନି Oା ତ'ାଗ
କରୁ ଥି େଲ ସକାଳୁ ସକାଳୁ େବାଉ ପବିO ପାଣି (େଗାବର ପାଣି ) ପକାଇ ଦାO େଗାଠେର ଝାଡୁ ଲଗାଉ ଲଗାଉ ଭାଉଜOୁ
ଡ଼ାକOି ଚାଉଳ ବାଟିବା ଲାଗି  ସକାଳ ଖି ଆେର େକହି େକହି ବିରି ଅରୁ ଆ ପି ଠା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆOି ଆଉ େକହି େକହି
ଦହି ପଖାଳ ସାOକୁ ଶାଗଭଜା, ବଡ଼ି ଚୁରା ଆଉ େଭOି ବାଇଗଣ େଗାଟା ଭଜା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆOି  ସହରେର ଏ ସବୁ
େଦଖି ବାକୁ ମି େଳନି ବରଂ ଖାଦ'େପୟର ଆଧୁ ନିକୀକରଣକୁ ଅନୁ କରଣ କରି େOଡ଼୍ ସହ ବଟର, କଦଳୀ, ଅOା ଆଉ ତା—
ସହ ଚାହା, କଫି ମି େଳ ଯଦି ଓ ସହରୀମାନOର ଏକା ସOzଳି ତ ଖାଦ' େହେଲ େଯଉଁ ମଜା ଦହି ପଖାଳ ଓ ବିରିପିଠାେର
ଅଛି ତାହା ଅନ' େକଉଁଥିେର ବି ନଥାଏ ସO'ାେର ତୁ ଳସୀ ଚଉରାମୂ େଳ ଦୀପଜାଳି ଉଠୁ ଥି ବା େବେଳ ଗଁା ମOି ରେର
ସO'ାଘOି ବାଜି ଉେଠ ଗଁା ମୁ O େକାଠଘେର ହରି େବାଲ ଧOନି ସହି ତ –ବାଇମନେର ବସି ହଂସକୁ େଖଳା— ଗୀତ ସାOକୁ
ଖOଣୀ ଓ େଢ଼ାଲର ତାଳ ମନକୁ Oଫୁ Oି ତ କରି ଦିଏ ଯାହା ଓଡ଼ି ଶା ବାହାେର ରହୁ ଥି ବା େଲାକO ପାଇଁ ଦି ବାସOପO କହି େଲ
ଅତୁ 'Oି େହବନାହO 
ଶୀତ ଦି ନେର େରାେଷଇଘେର ପଶି ନି ଆଁେର ହାତ େସକି ବା େହଉ ବା ଗରମ ଦି ନେର ଗଁା ମୁ O ନଦୀ,
େପାଖରୀେର ମOି କରି ବା କି Oା ଜାଲ ପକାଇ ନଦୀ େପାଖରୀରୁ ମାଛ ଧରି ବା େହଉ, ଗଁା ମଜା ଅତୁ ଳନୀୟ ଓଡ଼ି ଶା
ବାହାେର ରହୁ ଥି ବା େଲାେକ ଏ ସବୁ ରୁ ବOି ତ ରହି ଛOି  ଗଁାେର ବାହାଘରର ମଜା ସବୁ ଠୁ ନି ଆରା େଯାଡ଼ି ମହୁ ରୀ, ନାଗରା
ସାOକୁ େଘାଡ଼ାନାଚ, ଷO ଲେଢ଼ଇ େକବଳ ଆମ ଓଡ଼ି ଶାେର ହO େଦଖି ବାକୁ ମି େଳ ରଜ ପବOର େଦାଳି େଖଳ େହଉ ବା
େଦାଳପୂ OୀO ମାର ଫଗୁ େଖଳ େହଉ କି Oା ଚଇତି ପୂ OOୀମାର େଘାଡ଼ାନାଚ େହଉ Oେତ'କଟି ପବOପବOାଣୀ ଆମ
କଳାସଂO®ତିର ଗୁଣଗାନ କେର ଯାହାକୁ େନଇ ସମO ଓଡ଼ି ଆ ଗବOତ ଧନୁ ଯାOାର ଐତି ହାସି କ ପୃ Oଭୂମି େଯମି ତି,
େଢ଼Oାନାଳର ଗଜଲOୀ ପୂଜାର ପରOରା ମଧ' କି ଛି କମ ନୁ େହଁ, ସମO କଳା, ସଂO®ତି, ଐତି ହ' ପରOରା ଏବଂ ଭOି
ଭାବର ସମାଗମ ହୁ ଏ ବଳି ଆର ଭୂଜ ମହାOଭୂ Oୀ ଜଗOାଥO ରଥଯାOାେର ଓଡ଼ି ଶାର Oେତ'କଟି େକାଣ ଅନୁ େକାଣେର
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ଭରି ରହି ଛି କଳା ସଂO®ତିର ମାଧୂ ଯO' ଗଁାର ଯୁ ବକରୁ ବୁ ଢ଼ାଯାଏଁ ଏଠି ଚାOା ଆଦାୟ କରି ନାଟକ ପରି େବଷଣ କରOି ,
ନି ଜର କଳା ସଂO®ତିକୁ ବOାଇ ରଖି ବାପାଇଁ କଳାମାଧ'ମେର େଲାକ ମାନO ମେନାରOନ କରି ବା ପାଇଁ ପାଲା ଗାୟକ ଓ
ଦାସ କାଠିଆ ଗାୟକ ଏଠି େକବଳ ପୁ ରାଣ ଇତି ହାସର ଚOOା କରOି ନାହO ବରଂ ସାହି ତ'ର ରସ ସାOକୁ େସ ଗଁାର
ମୁ ଲିଆ, ମଜୁ ରି ଆO ନି କଟେର ପହOାଇଥାଏ ଏହା ହO ଓଡ଼ି ଶାର ବାOବିକ ସOରୂପ
ମା ଏଠି ଯୁ ତିଆ (ଦOିତୀୟା) ଓଷା କରି ସOାମୀ ଓ ସOାନର ଦୀଘOାୟୁ ପାଇଁ କାମନା କରି ବା ସେO ସେO, ମା ଲOୀ
ପୂ ଜା, ସୁ ଦଶା Oତ ଆଦି କରି ସOୂ OO ପରି ବାରର ସୁ ଖ ସମୃ Oି ପାଇଁ OାଥOନା କେର ପୁ ରୁଷ ଏଠି ଅOି ମୁ ଠିଠୁ ଆରO କରି
ଗOା ପୂ OOମାେର ହଳ ଲOଳ ପୂ ଜା କେର ଏଥି େର େକବଳ ସଂO®ତି ଓ ପରOରାକୁ ସOାନ ଦି ଆଯାଏନି ବରଂ ପରି ବାର
Oତି ନି ଜର କOOବ'ନି Oାକୁ ପରି Oକାଶ କରାଯାଏ କୁ ଆଁରୀ ଝିଅଟିଏ େକବଳ ଫୁ ଲ ବଉଳେବଣୀ ଗୀତ ଗାଇ ନି ଜ ପାଇଁ
ସୁ Oର ପୁ ରୁଷଟିଏ କାମନା କେରନି , େସ ଖୁଦୁରୁ କୁ ଣୀ ଓଷା Oତ କରି ନି ଜର ଭାଇ ବOୁ ଏବଂ Oାତି କୁ ଟୁ OO ପାଇଁ
ଦୀଘOାୟୁ ଓ ମOଳ କାମନା କେର ଏହା ହO ଆମ ସଂO®ତି, ଏହା ହO ଆମ ପରOରା ଏ କଥା ସତ' େଯ Oବାସୀ ଓଡ଼ି ଆ
ମାେନ ସବୁ ସମୟେର ସମO ପବOପବOାଣୀ କି Oା କାଯO'Oମେର ଭାଗ େନଇ ପାରOି ନାହO , ଏହା ନି Oିତ ରୂ େପ କOଦାୟକ
କି Oz େସ େକେବ ବି ତା—ର ମା—ମାଟିର ସଂO®ତିକୁ ଭୁଲି ପାେରନି କି ଭୁଲି ପାରି ବ ନାହO  ତା—ର ଶୀରାOଶି ରାେର Oବାହି ତ
ଓଡ଼ି ଶାର ସଂO®ତି, ଐତି ହ' ଓ ପରOରା େକବଳ ଏ ଜନO ନୁ େହଁ Oେତ'କଟି ଜନOେର ମଁୁ ଓଡ଼ି ଶାେର ହO ଜନO େନବାକୁ
ଚାେହଁ... େମା ଓଡ଼ି ଶା, େମା ଗଁା, େମା ମାଟି ସବୁ ଠୁ ସୁ Oର... ମଁୁ ଓଡ଼ି ଶାକୁ Oାଣଭରି ଭଲପାଏ
ଜୟ ଓଡ଼ି ଆ, ଜୟ ଓଡ଼ି ଶା, ଜୟ ଜଗOାଥ...
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ଉOଳର ଓଷାOତ
ଆଶାରାଣୀ େବଉରା
ଉO®O କଳାର େଦଶ େବାଲି ଆମ ଭୂଖOର ନାମ ଉOଳ ଏହାର ବୀରଗାଥା େଯପରି
ସୁ ଦୂରOସାରୀ, କଳାକୃ ତି େଯପରି ବିଶOOସି O, ଏହାର ପବOପବOାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ' ତେତାଃଧି କ
ଐତି ହ' ରଖି ଛି ଶାOସରଳ ନି Oପଟ ଓଡ଼ି ଆ, ଯାହାOର ଆରାଧ' େଦବତା Oଭୂ Oୀ ଜଗOାଥ, ତାOରି କରୁ ଣାରୁ
ଓଡ଼ି ଆମାେନ େଯ ଧମOOାଣ ଓ େସମାନOର ସଂO®ତି ଜଗOାଥମୟ, ଏହା ନି ଃସେOହେର କୁ ହାଯାଇପାେର
େସଇଥି ପାଇଁ କଥି ତ ଅଛି, –ଓଡ଼ି ଶାେର ବାରମାସେର େତର ପବO—; ଦOିତୀୟା ଓଷାଠାରୁ ଆରO କରି Oେତ'କ
ପୂ OOମୀ ଓ ଅମାବାସ'ର ନିଜସOନାମ ରହି ଛି େଯପରି ଚOନ ପୂ OOମା, ଗOା ପୂ OOମା, େଦାଳ ପୂ OOମା, ଅଭି େଷକ ପୂ OOମା,
େସହି ପରି Oି େବଣୀ ଅମାବାସ'ା, ସାବିOୀ ଅମାବାସ'ା, ବଉଳ ଅମାବାସ'ା ଇତ'ାଦି ଏବଂ Oେତ'କ ତି ଥି ମଧ' ଧାମO କ
ଉOବ ସହ ଜଡ଼ି ତ
ଓଡ଼ି ଶାର ମୁ ଖ' ପବOଗୁଡ଼ିକ ମଧ'େର ରଥଯାOା, ଦଶହରା, େଦାଳଯାOା, ଦିପାବଳୀ, ଜନOାOମୀ, ଶି ବରାOୀ
ଇତ'ାଦି ଅOଭOୂO ଏହାବାଦ୍ େକେତକ ଓଷାOତ ମଧ' ଆମର େଦୖ ନOି ର ଜୀବନ ସହି ତ ଏପରି ସାମି ଲ୍ େହାଇ ଯାଇଛି
େଯ, ଯାହା ଆମକୁ ମାନସି କ Oରେର ଶୁ Oତା, ଶାOି ଓ ତୃ Oି Oଦାନ କରୁ ଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ବାଦ୍ େଦେଲ ଆମର ସାମାଜି କ
ଜୀବନେଶୖ ଳୀ େବାଧହୁ ଏ ଅପୂ OO ରହି ଯିବ
ଏହି ଓଷା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ'ରୁ େଗାଟିଏ େହଲା ଖୁ ଦୁରୁ କୁ ଣୀ ଓଷା କୁ ମାରୀ ଝିଅମାେନ ଏକOି ତ େହାଇ ଭାOବମାସର
Oେତ'କ ରବିବାର ଦି ନ ମା ମOଳାOୁ ପୂ ଜା କରି ଥାOି  ଅତୀତ ଉOଳର େନୗବାଣି ଜ'ର O®ତି ଚାରଣ ଏହି ଖୁ ଦୁରୁ କୁ ଣୀ
ବହି େର ବOO ତ ଆମର ଉOଳର ସାଧବ ପୁ ଅ ମାେନ ଜାଭା, ବାଲି , ସୁ ମାOା ଇତ'ାଦି ଦOୀପକୁ ଯାଇ ବାଣି ଜ' କରୁ ଥି େଲ
ଯାହାଦOାରା େଦଶର ସମୃ Oି େହଉଥି ଲା େବାଇତେର ଦରି ଆ ମଝିେର ଗଲାେବେଳ ସାଧବ େବାହୁ ମାେନ ମା ମOଳାOୁ
ଆବାହନ କରି ସOାମୀ ଓ ପୁ OOର ଶୁ ଭ ମନାସୁଥିେଲ ଓ େବାଇତ ବOାଣ କରି ସାଧବ ମାନOୁ ବିଦାୟ େଦଉଥି େଲ
େସଇଥି ପାଇଁ ତଅେପାଇ ଏହି ଓଷାକରି ଭାଇମାନO ସହି ତ ପୁ ନମO ଳିତ େହାଇଥି ବାରୁ କୁ ମାରୀ ଝିଅମାେନ ଭାଇମାନO
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ମOଳ ପାଇଁ ଏ ଓଷା କରି ଥାOି 
କବିO ଭାଷାେର;
–ଏେବ ଏ ଓଷା ମଁୁ କରି ବି
ଭାଇO ଶୁ ଭ ମନାସି ବି
େଭା େଦବୀ ମOଳା େଗାସାଇଁ
ଶୁ େଭ ଆସOz ସାତ ଭାଇ
ଏମO ବାOା କରି କାଳୀ
ହେO େଘନି ଲା ଦୀପାବଳୀ—
ଏହି ଓଷା ଭାଇ ଭଉଣୀOର େନୖ ସଗO କ େOମ ଓ େOହର ବାOOା ବହନ କେର ଆଉ ମଧ' କୁ ମାରୀମାେନ ଏକାଠି
େହାଇ ଏ ପୂ ଜା କରୁ ଥି ବାରୁ େସମାନO ମଧ'େର େOହ, Oୀତି ଓ ବOୁ ତO ଦୃ ଢ଼ୀଭୂତ େହାଇଥାଏ
କୁ ମାରୀ ଝିଅମାେନ େମଳେହାଇ ଆଉ ଏକ ଓଷା ମଧ' କରOି  ତାହା େହଉଛି ଜOି ଓଷା ଏହା ଆଶOିନମାସର
Oତି ପଦାରୁ ଆରO େହାଇ କୁ ମାରପୂ OOମାେର େଶଷ ହୁ ଏ ଜOି ଓଷାେର ବୃ OାବତୀOୁ ପୂ ଜା କରାଯାଏ ଝିଅମାେନ ତୁ ଳସୀ
ଚଉରା ଲି ପାେପାଛା କରି ସO'ା ସମୟେର ଜOି ଫୁଲ ଓ ଅନ'ାନ' ଫୁ ଲର ଚଉରା ଚାରି ପାଖେର ସଜାଇ ଦି ଅOି 
େଭାଗରାଗ େଦଇ ବୃ OାବତୀOୁ ପୂ ଜା କରOି  ମାସ ସାରା ଜOି ଓ ଆଇଁଷ Oବ' ଖାଆOି ନାହO  ସମେବତ
କି େଶାରୀମାନO କOରୁ ଜOି ଓଷା ଗୀତ ସO'ାସମୟେର ଉOଳୀୟ ବାତାବରଣକୁ ଆେOାଳି ତ କରି ଥାଏ;
–କହOି ମି ତଣି ଶୁ ଣ ତୁ ଳସା
ଆଶOିନ ମାସେର ପେଡ଼ ଏ ଓଷା
ତି ରିଶି ଦି ନଯାଏ େମଳ େହାଇ
ଖଇ ଉଖୁ ଡ଼ା େଯ ଯାହା ଆଣଇ—
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ବିବାହି ତା ନାରୀମାେନ ମାଗOଶୀର ମାସେର ଲOୀ ପୂ ଜା କରOି  ଏହାକୁ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ପୂ ଜା ମଧ'
କୁ ହାଯାଏ ମାଗOଶୀର ମାସର Oେତ'କ ଗୁରୁବାର ବଡ଼ି େଭାରରୁ ଉଠି ନି ତ'କମOସାରି ଲOୀ ପୂ ଜା କରାଯାଏ ମା
ଲOୀOର ଅନ'ନାମ Oୀ େସ ଧନ ଓ ଐଶOଯ'O ର େଦବୀ େହାଇଥି ବାରୁ ନାରୀ ମାେନ ଗୃହର ମOଳ ତଥା ସୁଖ ସମୃ Oିର
ବୃ Oି ପାଇଁ ଏହି ଓଷା କରି ଥାOି 
େଶଷ ଗୁରୁବାର ପାଳି େର (Oାେନ Oାେନ Oଥମ ପାଳି େର) ମାଣବସା ଯାଇ ପୂଜା କରାଯାଏ ମାଣବସା ବହି ର
କାହାଣୀ ଅନୁ ସାେର ନାରୀକୁ ହତାଦର କେଲ ପୁ ରୁଷମାନOୁ କି ଦଶା େଭାଗ କରି ବାକୁ ପେଡ଼, ଏହା ଦଶOାଯାଇଛି ଏଥି େର
ମଧ' ଲOୀ ଠାକୁ ରାଣୀ ଉପେଦଶ ଛଳେର କି ପରି ଶୁOତା, ପବିOତା ଓ ଶୁଚିମO ରହି େଲ ଗୃହର ସମୃ Oି େହବ, ଏହା
କହି ଛOି  ନାରୀମାେନ େକଉଁ େକଉଁ ସୁ ଗୁଣର ଅଧି କାରୀ େହବା କଥା ଓ େକଉଁ ଗୁଣକୁ ପରି ତ'ାଗ କରି ବା କଥା େଦବୀ
ସାଧବାଣୀକୁ ବୁ ଝାଇ କହି ଛOି  ତାହା ଏପରି ;
– କଳହୀ, ଅଳସୀ, ଅତି ଅOି ୟା, ସାହସୀ
େଦବ ବିO ଅତି ଥିେର ନୁ ହଇଁ ବିଶOାସୀ
ଏପରି ନାରୀ ଯା ଗୃେହ ଥାଏ େସ ଶOଶାନ
ଲOୀ େସ Oାନକୁ ସଦା କରOି ବଜOନ...—
–େଯଉଁ ନାରୀ ଭOି ଚି େO େସବଇ ସOାମୀOି
େଯହୁ ଜେନO ଜେନO ହୁ ଏ ପତି ଦୁ ଃେଖ ଦୁ ଃଖୀ
ନି ଜ ଅO ପରି Oାର କରି ଶୁ ଚି ହୁ ଏ
ସାନବଡ଼ ସମOOୁ ସମଭାେବ ଚାେହଁ
ଏପରି ନାରୀର ଗୃହ ଲOୀ ନ ଛାଡ଼Oି
ତା—ର ଦୁ ଃଖ ନୟନେର ଲେବ ନ େଦଖOି —
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େପୗଷମାସେର ଦାOପହଁରା ଓଷା ହୁ ଏ ଏହାକୁ ଯମ ଦOିତୀୟା ମଧ' କୁ ହାଯାଏ ଏହି ଓଷାେର ବିଭିO Oକାର
ପି ଠା ତି ଆରି କରି ସO'ାେବେଳ ଯମ େଦବତାO ଉେOଶ'େର ଦାOେର ଅପOଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ନାରୀମାେନ ବOମୂ ଳୀ
ଗଛେର OOzତ ପହଁରାେର ପି ଲାମାନOୁ କାଖେର ଧରି ଗଁା ଦାO ଓେଳଇଥା—Oି 
ବୁ େଧଇ ଓଷା ବା ବୁ ଧି ବାମନ ଓଷା ମଧ' ନାରୀମାନOର ଆଉ ଏକ ପବO ଏହା ଭାOବ ମାସର Oେତ'କ
ବୁ ଧବାର ପାଳନ କରାଯାଏ ଏହି ପୂ ଜାେର ବାମନOୁ ପୂ ଜା କରାଯାଏ Oେତ'କ ସOାନବତୀ ମହି ଳା ସOାମୀ, ପୁOOର
ମOଳ କାମନା କରି ନି Oାର ସହି ତ ଏ ଓଷା କରି ଥାOି 
େସହି ପରି ଆଶOିନ ମାସର Oେତ'କ ମOଳବାର ରାତିେର ନି ଶା ମOଳବାର ଓଷା କରାଯାଏ ଏଥି େର ଖୁ ଲଣା
ସୁ Oରୀ ବହି ପଢ଼ାଯାଏ ଓ ମOଳା େଦବୀOୁ ଆବାହନ କରାଯାଏ ଏ ମାସେର ମଧ' ଦOିତୀୟା ଓଷା ପେଡ଼
ଗୃହିଣୀମାେନ ଦି ନସାରା ନିଜOଳା ରହି ରାତି େର ଓଷା ଉଦ୍ ଯାପନ କରOି  ତା—ପରଦି ନ ସକାେଳ ସମେO ଏକOି ତ େହାଇ
ନଦୀେର ଗାେଧାଇସାରି ଘେର ଘାO ତରକାରୀ କରOି  ଏ ଓଷା ପୁ Oର ଦୀଘO ଜୀବନ ପାଇଁ କରାଯାଏ ଏହି ଓଷା
ବହି େର –ହରି ହର କୁ ମର— କଥା ବଡ଼ ସୁ Oର ଓ େରାଚକ ଭାେବ ଉପOାପନା କରାଯାଇଛି
ଏହି ପରି ବିଭିO ପବOପବOାଣୀ ଓ ଓଷା Oତ ଆମର ଓଡ଼ି ଶାେର Oଚଳି ତ ଏହା ଜନଜୀବନକୁ ଶୃ Oଳି ତ କେର ଓ
କି ଛି କି ଛି ସମୟ ବ'ବଧାନେର ଉପବାସ କରି ବା ଦOାରା ଶରୀର ନି େରାଗ ରେହ ଧମOOାଣ ଓଡ଼ି ଆର ରOେର ଈଶOର
ବିଶOାସ ଏେତ ଘନୀଭୂତ େଯ, େକେବ େକେବ ମେନ ହୁ ଏ, ଏଇ େଦବୀ େଦବତା ମାେନ ତା ପରି ବାର େଲାକ ତାର ନି ହାତି
ଅOରO ଏହି ବିଶOାସ ଓ OOା ସବୁ କାଳେର ଓଡ଼ି ଆOୁ ଉଦ୍ ବୁ O କରୁ ଏହା ହO କାମ'
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Oାବଣୀର ଲୁ ହ
ନି େବଦି ତା ମି Oଗୁରୁ

ଝିପ୍ ଝିପ୍ ବଷOା ଧୀେର ଧୀେର ବଢ଼ି ବାକୁ ଆରO କଲାଣି  କୁ କୁ ରଟାଏ ଭୁକି ଉଠିଲା ଦୂ ରରୁ
 କି ଏ ଇଆେଡ ଆସି ଲାଣି େବାେଧ ପେଳଇ ଆସ ......କାOା େବାଉ େଦୗଡି କି କାକ ଗଛ ପଛଆେଡ

ଲୁ ଚି ଗଲା ତା

ପେଛ ପେଛ କାOା ବାପା ବି େଦୗଡି ଲା "େକହି ନାହO  ଚାଲି ଲୁ ତୁ ଡେରଇ ଟା " କାOା ବାପା ବାହାରି ଆସି ପୁ ଣି ହାଣି ବା
ଆରO କଲା ଇଟାଗୁଡିକୁ ଏକାଠି କରି କାOା େବାଉ ଅଖାଟିେର ସଜାଡି ରଖୁ ଚି ଦୁ େହଁ ମି ଶିକି େବାହି େନେବ ଅସୁ ବିଧା
ହବନି  ବଷOାଟା ବଢି ଲାଣି  ପୁ ଣି େଯାଉ ଅOାର ରାତି  ନି ଶା ଗଜOୁ ଚି  ଅମାସି ଆ େମାେଟ ଆଉ ତି ନି ଦି ନ ରହି ଲା କାOା
େବାଉ ଛାତି ଡର େର ଧଡ ଧଡ ହଉଚି  ଏମି ତିଆ ପାପ କାମ କି ଏ କଣ କେର ? ଦଇବ ସହି ବନି  େହେଲ ଏେଡ
ଅମାନି ଆ େଲାକ ତା କଥା ଶୁ ଣିେଲ ସି ନା! କାକ ଗଛ ରୁ େପଚାଟିଏ ଉହଁୁ କି ଉଠିଲା ଡରେର କାOା େବାଉ େଦୗଡି ଯାଇ
କାOା ବାପା କୁ ମାଡି ବସି ଲା "ତୁ ମକୁ େନହୁ ରା ହଉଚି  ଚାଲି ଲ ତୁ େମ େମା ମନ ଜମା ମାନୁ ନି  "
କାOା ବାପା ବଳି ଆ ଏଥର ପାଟି କରି ଉଠିଲା "ଚୁ ପ୍ େବ , େବଶୀ ଢଂଗ େଦଖାଉଚି  େତା େବାପା କୁ େବ କହୁ ନୁ
ପଇସା ଦବ , େତା ପାଇଁ ମହଲାଟାଏ ଗଢି େଦବି ଏେତ କO ମଁୁ କି ଆଁ କରOି ନ େହେଲ ?" କାOା େବାଉ ତା ମସି ଆ
ସାତ ସି ଆଁ କାନି ଖOକେର ମୁ ହଁ

େପାଛିଲା ସବୁ ସହି ବ ମଦ ପି ଇ ରାତିେର ବଳି ଆ ବାେଡଇେଲ ବି େସ ଉଁ ଚଁୁ

କେରନି  େହେଲ ଏ ଦି ହ ଜଳା କଥା ଜମାରୁ ସାହି ପାେରନି େସ ତି ନି ବଷO ଉପେର େହଲାଣି ବଳି ଆ ହାତ ଧରି ଲାଣି
େସ ଏେବ ବି େସ ତାର ମା ବାପା ନଁା େର ଏମି ତି ଛୁ Oି େଫାଡା କଥା ଜମା ସହି ପାେରନି  ଅଜାଣତ େର ଦୁ ଇ େଟାପା
ଲୁ ହ ଠପ୍ ଠପ୍ ଗଳି ପେଡ
ମୁ ହଁ ଟା ଖର ଖର େହେଲ କଣ େହଲା , ଏଇ କାOା ବାପା ମଣି ଷ ଟି ଭଲ ମୁ ଲ ମଜୁ ରୀ କରି େବଶ ଦୁ ଇ ପଇସା
ଆଣୁ ଥି ଲା େପଟ ପୁ େରଇ ଦୁ ଇ ଗୁOା ଖାଇ ପାରୁ ଥି େଲ ଦୁ ଇ Oାଣୀ େସେତେବେଳ ଏମି ତି ମଦ ବି ପି ଉ ନ ଥି ଲା
େକେଡ ସୁ ଖେର ଥି େଲ ବାହାଘର ପର ବଷO କାOାର ଜନO ଖୁ ସି େର ବଳିଆର େଗାଡ ତେଳ ଲାଗୁନଥି ଲା େକେଡ
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ଆଦର େର ନାମରଖି ଥି ଲା କାOା େକେତ ସOପO ତାର କାOା ମଣି ଷ ହବ, ତା ପରି ଖଟିଖିଆ ହବନି  ପାଠ ପଢି ବ
ବାବୁ ହବ େହେଲ େସଥି ପାଇଁ ଦି ପଇସା ଦରକାର ଖାଲି େପଟକୁ ଦୁ ଇ ମୁ ଠା େଯାେଗଇେଲ କଣ ହବ ? ଭାରି ଚି Oା
କେର ରାତି ରାତି େଶାଇ ପାେରନି  େକମି ତି କାOା ପାଠ ପଢା ପାଇଁ କି ଛି ସଂଚOା ଅଧ ରାତିେର ଉଠି ଯାଇ ବରଗଛ
ପି Oି େର ବେସ କଳା କି ଟି କି ଟି ଆକାଶ ଟାକୁ େକମି ତି ଏକ ଲୟେର ଚାହO ରେହ
କାOା େବାଉ ଡରି ଯାଏ ତାକୁ ଭାରି ଚି Oା ହୁ ଏ ଏସବୁ େଦଖି େଲ ଉଠି ଯାଇ ପାଖେର ବେସ ମୁ O ସାଉଁେଳଇ
େଦଇ କେହ- "ମା' ମଂଗଳା ଉପର ଭରଷା ରଖ ସବୁ ଠିକ େହଇ ଯି ବ ଏଇମି ତି ଆେମ ତ େକେତ ଭଲେର ଅେଛ େମା
ରାଣ, ତୁ େମ ଏମି ତି ବ'O ହୁ ଅନି  " କାOା ବାପା କି ଛି କେହନି  ଉଦାସି ଆ ହସଟିଏ ହସି େଦଇ କାOା େବାଉ େକାଳେର
ମୁ O ରେଖ ତା—ପେର ଆରO େହଇଗଲା ମଦ ପି ଆ େଢର୍ ରାତି ଯାଏ ମଦ ନି ଶାର ଆଡୁ ସାଡୁ ବେକ କାOା େବାଉକୁ
ମାରି େଗାଡ଼ାଏ କାOା ଡରେର ମା' ଛାତି େର ମୁ O ଗୁଂଜି ଦି ଏ କାOା େବାଉକୁ ଭାରୀ ଡରମାେଡ େଲାକଟା େକମି ତି
ବଦଳି ଯାଉଚି  ଅବାଗି ଆ େହଇ ଯାଉଚି  କଣ ବା କରି ବ େସ ?
ଏଣି କି ବଳି ଆ େବଶୀ େବଶୀ ପରି Oମ କରି ବାକୁ ଆରO କଲା ରାତି େର ବି ଦି େନ ଦି େନ କୁ ଆେଡ ଯାଏ
ପଚାରି େଲ କି ଛି କେହନା େହେଲ େଯେବ ରାତି େର ଯାଏ ଟOା ବିଡାଟାଏ ଅOାେର େଖାସି କି ଆସି ଥାଏ କାOା େବାଉ
ସବୁ େଦଖି ଚୁ ପ୍ ରେହ େସ ଟOା କୁ ଆଡୁ ଆଇଲା, କି ଏ େଦଲା କି ଛି ପଚାେରନା ମେନ ମେନ ଧOି ହୁ ଏ ମା' ମଂଗଳାOୁ
ଡାେକ ତା ଜୀବନ ତା େକମି ତି ଓଲଟା ପାଲଟା େହଇ ଯାଉଚି 
ଏଇ େକେତ ମାସ ହବ, କାOା ବାପାର େପଟମରା େରାଗଟା ଆରO େହାଇଚି ଆଗ ପରି କାମକୁ ପାରୁ ନି 
େକେତ ଦି ନ ହବ କାମକୁ ଯାଇ ପାରୁ ନି  େବାଝ ଉପେର ନଳି ତା ବିଡା ପରି କାOା ପଛକୁ ଆଉ େଗାଟାଏ ମଣି ଷ ତାଂକ
ଜୀବନେର ଛOି େହବାକୁ ବାହାରି ଲାଣ ଡରେର ଏକଥା କାOା ବାପାକୁ େକଇ ଦି ନ ଲୁ େଚଇ ରଖି ଲା େହେଲ ଏ କଥା କଣ
ଲୁ େଚ ? ଚାରି Oାଣୀ ଚଳିେବ େକମି ତି େକଜାଣି ? କାOା େବାଉ ଆଖି ବୁ ଜି ମା' ମଂଗଳାକୁ ଡାେକ େସଇ ଏକା ବାଟ
ବତାଇେବ, ତାର ଓଲଟା ପାଲଟା ଜୀବନ କୁ ସଜାଡି େଦେବ 
ବଷOା ଦି ନ ଆସି ଗଲାଣି  ଘର ତାେର ପାଣି ଗଲୁ ଚି  କାO ଠାଏ ଠାଏ ଫାଟି ଗଲାଣି  କାOାଟାକୁ ଥOା ଛାଡୁ ନି 
ପଇସା େଯାଗାଡ ବି େହଇ ପାରୁ ନି  କାOା େବାଉ ଲୁ ଚିକି ଦୁ ଇ ଘର ବାସନ ମଜା କାମ ଧରି ଲାଣି  େଯେତ େହେଲ ବି ସବୁ

ଆହOାନ େୱବ୍ ସାଇଟ୍ : www.aahwaan.com/ebook

େଫସ୍ବୁ କ୍ େର ଆହOାନ, କଥା ଓ କବି ତା, େOମକବିତା, ଆମ ପି ଲାଦିନ ଏବଂ ଆହOାନ ପୃOାଭାବେର ଉପଲବ୍ ଧ

43
ଆହOାନ, ସOମ ବଷO, ତୃ ତୀୟ ସଂଖ'ା, ଅେOଲ୍ ୨୦୧୨
ନି ଆO ଚି Oାେର କାOା ବାପାଟା େକମି ତି ଦି ଶିଲାଣି 
ଆଜି ସO'ା େର ହଠାତ୍ ଝଡ ପରି ପଶି ଆସି ଲା ଘର ଭି ତରକୁ କାOା ବାପା ମୁ Oେର ଏମି ତିକା ଅବାOର କଥା
େକମି ତି ପଶି ଲା େକଜାଣି ? େସ ଭାତ ଗାଲି ଲା େବେଳ ପାଖେର ବସି ପଡି କହି ଲା "ନୂ ଆ େପାଖରୀ େସପେଟ େଯଉଁ
OୀOି ୟାନ୍ କବର୍ ଖାନା ଅଛି, େସଥି ରୁ କବରେଟ ହାଣି ଆଜି ଇଟା େନଇ ଆସି ବା ଦୁ େହଁ ମି ଶି ଘର ମରାମତି କରି ବା"
କାOା େବାଉ େଗାଡ ତଳୁ ସେତ ଅବା ମାଟି ଖସି ଗଲା େକେତ କାକୁ ତି ମି ନତି କଲା େହେଲ ତା କଥା ରହିଲାନି  କାOା
େଶାଇବା ପେର ଦୁ େହଁ ବସି ରହି େଲ ରାତି େବଶୀ ହବା ପେର ବଳି ଆ ବାହାରୁ େଘେର ବୁ ଲି ଆସି ଲା
"ଚାରି ଆଡ ଶୁ ନ୍ ଶାନ୍ େହଇ ଗଲାଣି  େବଗୀ େବଗୀ ବାହାରି ପଡ ଅଖାଟାଏ ଧରି  ଇଟା େବାହି ଆଣି ବା"
େକାଦାଳ େଟ ଧରି ଦୁ େହଁ ଚାଲି େଲ େସ ଝିପି ଝିପି ବଷOାେର େପାଖରୀ ହୁ ଡାଟା ଭାରି କାଦୁ ଅ କାOା େବାଉ ପାଦ ଚିପି
ଚି ପି ଚାଲି ଥାଏ ବଳି ଆ ପେଛ ପେଛ ସାତ ମାସ ହବାକୁ ବସି ଲାଣି , କାଦୁ ଅେର କଚେଡ ଖାଇେଲ ତା ସଂସାର ଉଜୁ ଡି
ଯି ବଟି ବଳି ଆ ପାଟି କଲା "ଆେଲା ..ଶୀO ଚାେଲ େଫରି ଲା େବଳକୁ େଡରି େହଇଯି ବ କାେଳ " କାOା େବାଉ ମନ
ମାନୁ ନି  ଛୁ ଆଟା ଏକୁ ଟିଆ ଘେର େଶାଇଚି  ତା ବାପା ଅଫି ମ ଟିେକ ଚେଟଇ େଦଇଚି ଉଠିବନି େବାଲି  ଲଂଠନଟା େତଜି
େଦଇ କବାଟଟା ବାହାରୁ ବO କରି େଦଇଚି  େହ ମା' ମଂଗଲା ଛୁ ଆ ଟା ତୁ ମକୁ ଲାଗି ଲା
ଦୁ େହଁ କବର୍ ଖାନା ସାମନାେର ପହOି େଲ ଅOାରେର ଚୁ ନ ଲି ପା କବର ଗୁଡିକ ଜଳ ଜଳ େହଇ ଦିଶୁଚOି 
ବିଲୁଆ ଟାଏ େଦୗଡି ଗଲା କାOା ବାପା ହାତକୁ େସ ଚାପି ଧରି ଲା, " ତୁ ମକୁ ଭୂତ େOତ ଡର ନାହO ? ଏମି ତି ପଥର
େକମି ତି ପାଲଟି ଗଲ ତୁ େମ ?" ବଳି ଆ ତା କଥାର ଉOର ନ େଦଇ କବର େଟ ହାଣି ବା ଆରO କଲା ଭାଗ'କୁ ଆଜି
ବଷOା ହଉଚି  ଏମି ତି ପାଗେର େକହି ପଦାକୁ ଆସି େବନି  "ମଁୁ ହାଣୁଚି, ତୁ ଇଟାତକ ଅଖା େର ସଜାଡି ରଖ"
ବଷOା ବଢି ଲାଣି  କାOା େବାଉ ଆଉ ପାରୁ ନି  େଦହର ଭାର ସାଂଗକୁ ଏ ବଷOା େଗାଟା ପଣ ଜୁ ଡୁ ବୁ ଡୁ େହଇ
ଗଲାଣି  କାOା ବାପା ସାହାସ େଦଲା "ରାତି ଟାଏ କO କରି େଦବା ଆମ ଘରଟି ମରାମତ େହଇଯି ବ ଆେମ ଆଉ
ବଷOାେର ହଇରାଣ ହବାନି  ଆମ ଅଭାବ କଥା ତ ତୁ ଜାଣୁ ଚୁ ଆଉ କଣ କରି ବା କହି ଲୁ ?" ତି ନି ପା' େଖାଲି ସାରି େଲଣି 
ଅଖାଟା ପୁ ରା େହଇ ଗଲାଣି  େଶଷକୁ ଇଟା େଯାଡି େହଇ ଥି ବା ବଡ ଖOଟାଏ ବାହାରି ଆସି ଲା କାOା ବାପା କହି ଲା, "ମଁୁ
ଏ ଖOଟା ମୁ େOଇବି ତୁ ଅଖା ଟା େବାହି ବୁ" କାOା େବାଉ ଡରି ଗଲା ଏେଡ ବOା ଟାଏ େସ ନବ େକମି ତି ଏ ଅବOା
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ଆହOାନ, ସOମ ବଷO, ତୃ ତୀୟ ସଂଖ'ା, ଅେOଲ୍ ୨୦୧୨
େର ? ବଳି ଆ ଆର ଖOଟି ମୁ Oେର ଗାମୁ ଛା ବାOି ମୁ େOଇ ସାରି ଲାଣି  କହି ଲା େବଗି େବଗି ବାହାରି ପଡ ପାହାOା
େହଇଗେଲ କି ଏ କାେଳ େଦଖି ପେକଇେବ ଏମି ତି ଦି ଚାରି ଥର େନଇ ଗେଲ ତ ଆମ ଘରଟା ପୁ ରା ସଜାଡି େହଇଯା—Oା,
ନୁ େହଁ ? "
କାOା ବାପାର ମଳି ନ ମୂ ଖମOଳରୁ ଦୁ ଖଃର ବାଦଲ ସେତ େଯମି ତି ଧି େର ଧି େର ହଟିବାକୁ ଆରO କରି
େଦଇଥି ଲା ତା ଭି ତରୁ ସେOାଷ ଭରା Oି ତ ହାସ'ଟିଏ ଉଂକି ମାରି ଆସୁ ଥି ଲା କାOାର କାOୁ ରା ମୁ ହଁ ଛଡା ତା େବାଉକୁ
କି ଛି ଦି ଶୁ ନ ଥି ଲା ଦୁ େହଁ ବଡ କOେର ବାହାରି େଲ ବଷOା ଅଜାଡି େହଇ ପଡୁ ଚି ବଡ େଯାର୍ େର ବାଟଟା ଅତି େବଶୀ
ନୁ େହଁ, େହେଲ ବଡ କOେର କାOି କୁ େOଇ ବOାଟିକୁ େଘାଷାରି େଘାଷାରି କାଦୁ ଆ ରାOାେର ଚାଲି ଲା େସ ଘେର ପହOି ଲା
େବଳକୁ ଅଧା Oାଣ େହଇ ଗେଲଣି ଦୁ େହଁ ବOାଟିକୁ ଦୁ ଆର ମୁ ହଁ େର ପେକଇ େଦଇ କାOା କୁ େଦଖି ବାକୁ ଧାଇଁଲା େସ
କବାଟ ଟା େଖାଲି ଲା େବଳକୁ ଘର ବଷOା ପାଣି େର ଭାସୁ ଚି ଲOନଟି ମି Oି ମି Oି େହଇ ଜଳୁ ଛି େତଲ ଅଭାବରୁ 
ଇଏ କଣ ? ଖଟିଆେର କ—ଣ କାOା ନାହO ? ତା ବିଛଣା ଟା ଜୁ ଡୁ ବୁ ଡୁ ଓଦା ବି ଛଣାେର ପାଣି ପଡି ବାରୁ ଆଉ େକାଉଠି
େଶାଇ ପଡି ଥିବ କାଇଁ ଆଉ େକାଉଠି ଦି ଶୁନି ତ ? େଦୗଡି ଗଲା ରOାଶାଳକୁ  ସବୁ ଆଡ କି ଟି କି ଟି ଅOାର କାହO କାOା
ତ ଦି ଶୁନି ? ତା ଛାତି ଟା ଫାଟି ଗଲା ପରି ଲାଗି ଲାଣି  ହଠାତ୍ ନଜର ପଡି ଲା ଭାଡି ତେଳ କଣ େଗାଟାଏ ଦି ଶୁଚି େଦୗଡି
ଯାଇ େକାେଳଇ େନଲା କାOା ର ଆଖି ଦି ଟା ତରାଟି େହଇ ଯାଇଚି  ଜି ଭଟା ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସି ଚି ଛାତି େର ଚାପି
ଧରି ଲା ତାକୁ  ସେତ ଅବା କାଠ ଖOଟିଏ େଭା େଭା େହଇ କାOି ଉଠିଲା େସ େମା ସଂସାର ଉଜୁ ଡି ଗଲା େଲା ...େମା
ଧନ ....ମଁୁ କଣ କରି ବି େଲା ......େମା ଧନମଣି ....କୁ ଆେଡ ଗଲୁ େର ବାପା .....କାOା ବାପା

ହାଉଳି ଖାଇ

େଦୗଡି

ଆସି ଲା
ବାହାେର ବଷOା ଥମି ଗଲାଣି  ସି Oୁରା ଫାଟି ଆସି ଲାଣି  ଦୁ ହିଂକର ମି ଳିତ କାOର ଏକ କରୁ ଣ ରାଗି ଣୀ ନୁ ଆଣି ଆ
ଚାଳ ଘରକୁ ବିଦୀଣO କରି ଶୁ ନ'ା ଆକାଶେର ମମOରିତ େହଉ ଥି ଲା 
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ଉଦୟନ ସୂପକାର

୩ ଦିନ ତେଳ ଭାଉଜ ଆମର େଫାନ୍ କରି େମାେତ ଏହା OଶO କରି େଲ
ଟିଭି େର କହିଲା ଭୂମି କO ପରା ଆସି ଥିଲା ତୁ ମ ଭୁବେନଶOରେର 
ଭୂମି କO କଣ, େକେତେବେଳ େହଲା ଏେତ କଥା ମଁୁ ଜାେଣ ନା
େହେଲ େହାଇଥି ବ, ଆେଗା େମା ଭାଉଜ ଜମାରୁ ତୁ େମ େସ ଚିOା କରନା 
କି ବିଚିO େଲାକ ତୁ େମ େହ ଦିଅର, ଝଟକା ତୁ ମକୁ ଲାେଗ କି ନାହO
ସବୁ ଆେଡ଼ ହୁ ରି ପଡ଼ି ଛି, କହୁ ଛ ତୁ ମକୁ କି ଛି ଜଣା ହO ନାହO ??
କହି ଲି ମଁୁ ଶୁଣ, େଭାଟର ବାପୁଡ଼ା ମଁୁ ପରା ଭାରତ େଦଶର େମାର
େଦହ ସୁହା େମାର େହାଇ ତ ଗଲାଣି ଝଟକା ଯା ସହି ଛି େମାର ଶରୀର 
Oତି ସOାହେର ମୂଲ'ବୃ Oି ସହ ଅଘଟଣ େଦଇ ଯାଏ ଝଟକା
ଭୂମି କO କାହଁୁ େଦଇ େଯ ପାରି ବ ସରକାର େଯେତ ଦିଏ ଝଟକା 
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ଏକ ସOାଗତି କା : ବସO ଉେOଶେର
କରୁ ଣାକର ପାOଶାଣୀ
ବସO ଆସି ଛି...
େସ ଉତୁ ରି ଆସି ଛି ହଳଦୀବସO େଡ଼ଣାେର, ବଉଳ ଫୁ ଲର ବାOାେର, େକାଇଲି ର ସୁ ମଧୁ ର ପOମ
ତାନେର, ଗୁଣୁଗୁଣୁ େହଉଥି ବା ମହୁ ମାଛିର ସଭାେର, ରO େବରO ଫୁ ଲର ଫସଲେର, ସOପO ବାOzଥିବା Oଜାପତିର ଚି Oିତ େଡ଼ଣାେର,
କବି-ଭାବୁ କର ଆନମନା ରଫ୍ ଖାତାେର... କବି ତା ଆସରେର କି େଶାରୀ ଆଖି େର େଯୗବନର ଛଟା େହାଇ ବସO ଆସି ଛି ବସO
ଏଠି ମଶାଣି ର କଳା ତୁ ଳସୀ ବୃ O ପରି ଅପରି ଚିତ, ଅପାଙେOୟ ନୁ େହଁ; େସ ଆସି ଛି ଜଡ଼ତାକୁ ପାେଦ ଦଳି ଉଷର, ଧୂସର, ଥୁ Oା
ଡ଼ାଳେର ଆତOOତ'ୟର ନୀଳ ନୀଳ ପOର ସOାର େନଇ ବସO ଆସି ଛି ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଉଥି ବା ଗାଉଁଲି ପି ଲାଟି ପରି ସୁ ଖ ସOପକ
O ୁ
ଉେଡ଼ଇ ଉେଡ଼ଇ େହ ଋତୁ ରାଜ! ଆେମ ଆପଣOୁ ସOାଗତ କରୁ ଛୁ , ସOାଗତଂ... ସOାଗତଂ... ସOାଗତଂ...
ଜୀବନର ଏକ ଅଧ'ାୟ େଯୗବନ ନୁ େହଁ; କି ଋତୁ ଚOର ଏକ Oମି କ ପବO ବସO ନୁ େହଁ େଗାଟିଏ ବୀଜର ଦୁ ଇଟି ଶାଖାପO
ପରି େଯୗବନ ଓ ବସOର ବOୁ ତO ଅOରO େଗାଟିଏ େଚତନାର ଦୁ ଇଟି ଭି O ରୂ ପ େଗାO କି Oz ସମାନ ସୁତରାଂ େଯୗବନ
ବସOର ପୂ ଜାରୀ ନୁ େହଁ ଉଭେୟ ନି େବଦିତ ପୂ ଜାଫୁ ଲ େସୗOଯO' େଦବୀOର ପାଦପଦOେର (ମନକୁ ସOତଃ OଶO ଆେସ- ପୂ ଜାରୀ
କି ଏ ?) େଯୗବନ ଓ ବସOକୁ ଏକ ସୂOେର ମାଳା ଗୁOି ପାରି ଥିବା ସOଗOୀୟ ସOା (ଜୀବନ) ହO େସୗOଯO'େଦବୀOର Oକୃ ତ
ଉପାସକ
େକାଇଲି ବସOର ବାବଦୁ କ ପରି େକୗେଶାର ହO େଯୗବନର ସୂଚୀପO େଯୗବନ ବସO ନୁ େହଁ; ଅଥଚ ବସO ଚି ର
ବସOର ଲୀଳାଭୂମି େଯୗବନ େଯୗବନ ଇଲାକାେର ଉଡ଼ି ବୁେଲ Oୀତି ଫଗୁଣର ରO ଅବିର, ସOରି ଯାଏ ଚଇତାଳି କାଠଚOାର
ମହମହ ବାOା େସଠି ଉOାରି ତ ହୁ ଏ େOମ-Oଣୟ ସOପOର ପସO ଆନ୍ ଗଜଲ୍ ସବୁ  େଯୗବନ ଓ ବସOର ପୀନବO ଆେଶOଷ
ଭି ତେର ସOଗର
O ୁ ଓOାଇ ଆେସ ଛଳ ଛଳ ଜାOବୀର ଧାରା ଜୀବନ ପାଲେଟ ପାରି ଜାତର ଉଦ'ାନ କOନାର ପOେମଲି ମନ
ଉଡ଼ି ଯାଏ େଦହରୁ ଦୂ ରକୁ ... ସୁ ଦୂର ପରୀ ରାଇଜକୁ  ଅOଦାଶOରO କବି ତା ପରି େଚତନା ହୁ ଏ ଚିରସବୁ ଜ େOମ-Oଣୟ, ସOପO
େସୗOଯO'ର ଯOେବଦୀ ଉପେର େଯୗବନ ଓ ବସOର ଚାଲି ଛି ସତତ ମOପାଠ େସ ଉOାରଣ, –Escape from Life— ପାଇଁ ନୁ େହଁ;
–Escape to Life— ପାଇଁ େଯୗବନ ଏକ ହୁ ଲି ଡ଼Oା ନୁ େହଁ, ଚୁ ନି ଚୁ ନି ସOପି Oଳ ନୀଳ ଲହରୀ ଉପେର ନାଚି ନାଚି ଯି ବାପାଇଁ; େସ ଏକ
ଆOଯO' ବସO, ଆଗାମୀ େବୖଶାଖୀର ଝOାକୁ ସହଜେର ଅତି Oମ କରି ଯିବାପାଇଁ େସ ଏକ ପବO... OOzତିର ପବO
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ସOପO
ବିଭୁ Oଧାନ

Oଥମ Oହର ସOପO
ତାରାଭରା ଆକାଶ ଜOର
ଉO¦ଳ େକାମଳ ବିOୁରଣ
ହରା ଭରା ଧାନେOତେର
ସବୁ ଜି ମାର େଢ଼ଉ
ନି OO ଗହନ ବନେର
ସୁ — ସୁ — ପବନର ସOର
ଅOାକାରର କାଳି ମାକୁ େଭଦି
O®ତିର ଏକ Oୀଣ ଶି ହରଣ
ସOପO େଦଖି ବାପାଇଁ
ନା— େଲାଡ଼ା ଆଖି ନା— ରାତି
େଲାଡ଼ା େକବଳ କଅଁଳ ଛନ ଛନ ମନ
େକାମଳ କଳି କା ପରି ଛାତି 
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ଅO ଉପାଖାନ
ଶଂକଷOଣ ପରି ଡ଼ା
ଏକଦା ଜେଣ ଅପରୂ ପା ସୁOରୀ ତରୁ ଣୀର
Oଶଂସାମୁ ଖର େହାଇ ଆୟୁ ଷOାନ ଅO ଜେଣ କହି ଲା
ତେମ େସୗOଯO' ଓ ଗୁଣବOାର େଗାେଟ ନି ଖୁଣା ନାରୀ 
ଆOଯO' ଚକି ତ ଭାବେର ସୁOରୀ ତରୁ ଣୀ ଜଣକ OଶO କଲା
ତେମ ଚOୁ ଷାO ନ େହଲ େକମି ତି ?
ଅO ଉOର େଦଲା େସୗOଯO' େକବଳ ଆଖି ର
ଉOତାେର ନୁ େହଁ ହୃ ଦୟର ଗଭୀରତାେର ବି ମାପି ହୁ ଏ
ସୁ Oରୀ ତରୁ ଣୀଟି ଥତମତ େହଲା ଓ ଅO ଜଣନ କହି ବାର
ଶୁ ଣାଗଲା ତେମ କଣ େକେବ ଦପOଣର ବିନା ସାହାଯ'େର
ନି ଜ ଆଖି େର ନି ଜ ମୁ ହଁ ନି େରଖି େଦଖି ବାର ସୁେଯାଗ ପାଇଛ ?
ତରୁ ଣୀଟି ଭାବିବାକୁ େଚOା କଲା ଓ ଏେତକାଳ ନି ଜ ଆଖି େର
ନି ଜମୁ ହଁ େଦଖି ନ ପାରି ଥିବାର ଦୁ ଃଖେର ଭାOି ପଡ଼ି ଲା
ଏଥର ଅO ଜଣକ ପୁ ନO OଶO କଲା ଏେବ କୁ ହ ତ େଦଖି
େସୗOଯO' ଦୃ Oି େବାଧର ବିOାର ନା ଅନୁ ଭବର ବ'ାOି ??
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ଭOର ଭଗବାନ (ମୃଣାଳ)
ସବିତାରାଣୀ ସାମଲ

ଭO - ହାେଲା ଓ ଓ  କି ଏ କହୁ ଛ ?
ଭଗବାନ - ମଁୁ ଭଗବାନ କହୁ ଛି
ଭO - ଓହ ଭଗବାନ (ଭOO ଭଣଜାO ନାମଟି ଭଗବାନ), କଣ େତା େଦହ ଭଲ ନାହO କି ? କOଟା କଣ ଅଲଗା ଅଲଗା
ଶୁ ଭୁଛି ?
ଭଗବାନ - ତୁ େମ ଯାହାକୁ ଭାବୁ ଛ ମଁୁ ସି ଏ ନୁ େହଁ ମଁୁ ସତସତି କା ଭଗବାନ
ଭO - ଇଏ ମାେଲା (ଜି ଭ କାମୁ ଡ଼ି େଦଇ) ମୁ Oିଆ ମାରୁ ଛି Oଭୁ କି େବO୍ େଟେକOାେଲାଜି ବ'ବହାର କରୁ ଛ ? ଆଇ େଫାନକୁ
ଫାଇଭକୁ ବି କାଟି ପେକଇଲ ଖାଲି ମାଇଣO୍େର ଭାବି େଦେଲ ହO ନOର ଡ଼ାଏଲ୍ େହାଇଯାଉଛି
ଭଗବାନ - ଏଇଟା େଟଲି ପାଥି  େମାେତ କଣ ତୁ େମ ମାେନ ସବୁ ବେଳଇ ଯି ବ ନା କଣ ? ହଉ କଣ ପାଇଁ େମାେତ ବଡ଼ େଜାରେର
େଖାଜୁ ଥି ଲ ?
ଭO - ସବୁ ଚଢ଼ାଦାମ େହଲାଣି  େଗାେଟ ଭଲ ଫOାଟ୍ ଟିଏ େଯାଗାଡ଼ କରି େଦଇଥାO ଯଦି ଭଲ େହଇଥା—Oା କି Oz ଟିେକ ନାମି ଦାମି
ବି ଲ୍ଡ଼ରଠୁ , ନ େହେଲ ପାOଥର ବିOୀ େହାଇଯାଇଥି ବ ତା—ପେର ଭଗବାନ ଆସି େଲ ବି େକାଟO କେଚରୀେର େକହି ଶୁଣିେବନି  ଆଉ
ଗାଡ଼ି ଟିଏ ତା— ସOକୁ େଦବ ଯଦି ଫୁ ଲ୍ େOOି ଜ୍ ଆଉ କି ଛି ମାଗି ବିନି Oଭୂ
ଭଗବାନ - ସବୁ େବେଳ େସଇ ଏକା କଥା କହୁ ଛ ଭଲ ପାଠ, ଚାକି ରୀ, ସOାମୀ, ପି ଲାଛୁ ଆ ଇତ'ାଦି ଇତ'ାଦି ... ଆର ବଷO ତମ
ସାOକୁ େଗାେଟ ଫOାଟ୍ େଦଇଥି ଲି ପୁଣି ଏ ବଷO କହି ଲାଣି ଆଉ େଗାେଟ ଦରକାର ଯାହା େଦଉଛି େସଥି େର ସOzO େହଉନାହଁ
କାହO କି ?
ଭO - (ଆଜି େଦବା ଭଳି ମୁଡ଼୍େର ନାହାOି Oଭୂ ଆଉ ଅନ' କଥା ପଚାରି ବା) ହଉ Oଭୂ େଦବାେନବା କଥା ଥାଉ, କୁ ହ ତ ତେମ
େଦଖି ବାକୁ େକମି ତି? ସମO ଭOOୁ େଦଖାେଦଲ େମାେତ କାହO କି େଦଖା େଦଲନି ?
ଭଗବାନ - େମାେତ େଯମି ତି ରୂ ପେର ଚାହO ବ ମଁୁ ତୁ ମକୁ େସମି ତି ରୂ ପେର େଦଖାେଦବି  ଦି ବ'ଚOୁ କୁ ବ'ବହାର କେଲ ସି ନା େହବ !
େସଇଟା ନ କରି କି କOି ଟିସନ୍ ଆରO କରି େଦଲ େକେବ ସାO ସାଥୀO ସେO ତ ଆଉ େକେବ ଜା—ନଣOO ସାOେର, େକେବ
ସହକମOୀ ତ ଆଉ େକେବ ସାହି ପଡ଼ି ଶାO ସାOେର ଏେବ ଭOOୁ ବି ଛାଡ଼ି ଲ ନାହO  କOି ଟିସନ୍ ଖରାପ ନୁ େହଁ, ଆଗକୁ ବଢ଼
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େହେଲ ଇଷO'ା କରOି କି କOଡ଼ା ଭଳି େଗାଡ଼ ଭି ଡ଼ନି 
ଭO - ସଦାକାେଳ ତୁ େମ ଥି ଲ ମଁୁ ଥି ଲି କି Oz ଆଗ ଜନO କଥା ଟିେକ ବି ମେନ ପଡୁ ନି ? ମାୟାେର କାହO କି ମଁୁ ବାୟା େହଉଛି Oଭୁ ?
ଭଗବାନ - ସOାହର ପାOଦି ନ ଯାକ ସି ରିଏଲ୍  ତା—ପେର ଦୁ ଇ ଦି ନ ସି େନମା େକେତ ବଢ଼ି ଆ ଲାଗୁଛି େସମି ତି ମଁୁ ଏେତ ବଡ଼
ସି େନମା କରି ଛି େସଥି େର କଣ କି ଛି ସସ୍େପନO,୍ ଆOନ୍ , Oୀଲର୍ , କେମଡ଼ି ରହିବ କି ନାହO ?
ଭO - କାମ କର ଫଳର ଆଶା ନ କର  ଫଳ ନଥାଇ କଣ କାମ କରି ବାକୁ ଇOା େହବ ?
ଭଗବାନ - କଳି କାଳର ମଣି ଷ ତୁ େମ କାମ କରି ଫଳେର ଆଶା କେଲ ତ େଗାେଟ କଥା କାମ ନ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଫଳେର ଆଶା
ରଖୁ ଚ େସଥି ଲାଗି େମାେତ ଲାO େଦବାକୁ ବି ପଛାଉନ େଦଖୁ ନ ତୁ ମର ଲOା ଲି O୍ େକାଉଠି ୧୦୮ େବଲ ପO ଚେଢ଼ଇବ ମାନସି କ
କରି ଛ ଆଉ େକାଉଠି ନଡ଼ି ଆ ବାେଡ଼ଇବ େକଉଁଠି ଅଭି େଷକ କରି ବ ତ େକଉଁଠି ଦଶOନୀ େଦବ ଇତ'ାଦି ଇତ'ାଦି  ଯାହା ତୁ ମର
Oାପ' େକବଳ ତାହା ହO ତୁ େମ ପାଇବ ଏଇଟା କହି େଦଲି େବାଲି କାଲି ସକାେଳ େଜ'ାତି ଷ ପାଖେର ହାଜି ରା େଦବ ନି ? େମା
ହାତଟା ଟିେକ େଦଖି କି କହି େଦ କଣ Oାପ'େର ଅଛି ? େଚOା ନ କେଲ କି ଛି ମି ଳିବନି େର ଧନ 
ଭO - କି ଏ କହୁ ଛି ଏଇଟା ହO ସOଗO ଆଉ ନକO ଯାହା କରି ବୁ ଏଇଠି େଭାଗି କି ଯି ବୁ ଆଉ କି ଏ କହୁ ଛOି ମଲାପେର ସOଗO େଦଖି ବୁ ନ
େହେଲ ନକO ବହୁ ତ େଗାଳମାଳ କଥା Oଭୂ
ଭଗବାନ - କନ୍ ଫୁ 'ଜନର ଏକ ମାO ଅବ'ଥO ଔଷଧ େହଉଛି େମଡ଼ି େଟସନ ମନ େତାହର ନି ଜ ଗୁରୁ, ଉOବ େକେତ ତୁ ପଚାରୁ 
ତାକୁ ଶାO କରି ପାରି େଲ ସବୁ ର ଉOର ପାଇପାରି ବ ସମOO କଥା ବୁ ଝିବାକୁ ପଡ଼ି ବ ରାଉO ରବି ନ୍ େମଥଡ଼େର ତୁ ମ ନOର ପୁଣି
ଆସି ବ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ
ଭO - ବାଏ ବାଏ 
–ପଖାଳ ଗେO ପେକଇ େଦଇ ଖରାେବଳଟାେର େଶାଇ େଶାଇ କାହାକୁ ବାଏ ବାଏ କହୁ ଛ...— ଶୁ ଣି ହଠାତ୍ ନିଦଟା ଭାOି ଗଲା େଦଖି ଲା
େବଳକୁ େସଇ ଭଡ଼ାଦି ଆ େଗାଟିଏ ବଖରା ଆପାଟOେମOେର ତେଳ ଗଡ଼ୁଥି ଲା ରେମଶ ପାଖେର OଶOବାଚୀ ଆଖି େର େଦଖୁ ଥିଲା ତା Oୀ
ରି ନା
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ମା—ର ଡ଼ାକ
େରାଜି ମOି କ

(ମୂ ଳ ହିOୀ ‘ Oୀତି ଗାOୀ)
ପି ଲାମାେନ, ଘରକୁ େକେବ ଆସି ବ ?
େକେବ େଫରାଇବ ବାOା, େମା ଶୂ ନ' ବଗି ଚାର ?
େକେବ େଫରାଇବ େଶାଭା େମା ଅଗଣାର ?
କାନେର େମାର ଗୁOୁଛି ଏେବ ବି
ତୁ ମ ମାନOର େକାଳାହଳ,
େସ ମି ଠା କଥା, ଆଉ ଖି ଲି ଖି ଲି ହସର କେOାଳ
ତୁ ମ ପୁ ରୁଣା O®ତିେର ଆସି ଯାଏ ସେତଜତା,
େଦେଖ େଯେବ ତୁ ମ ମାନOର ଛବି,
ଲାେଗ, େଯମି ତି ଏଇ ଗତ କାଲି ର କଥା...
ତୁ େମ ଉOରି ଥିଲ ତୁ ମର Oଥମ ଶO,
ବି Oି େଦଇଥି ଲ ତୁ ମ Oଥମ ହସ,
ଆଉ ଉଠାଇଥି ଲ ତୁ ମ Oଥମ ପାଦ 
ତାପେର େଯମି ତି କି ତୁ ମ ପାଦ
ଅଟକି ବାର ନଁା େନଇ ନାହO
ବାସ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲି ଲ
ଲଗାମ ବି ହୀନ େହାଇ
ସଫଳତାର ସି ଢ଼ି ଚଢ଼ି ଚାଲି ଲ
ଏେବ ତ ଏମି ତି ଅବOା,
ତୁ ମ ଜୀବନେର େକବଳ ବ'Oତା,
ଆେଗ ଆେଗ େଦୗଡୁ ଚି ସମୟ
ଆଉ ଧାଉଁଛ ତୁ େମ ବି
ତା ପଛେର ଅନବରତ 
କହି ଦିଅ ଥେର, ଯଦି ସOବ...
ପି ଲାମାେନ, ଘରକୁ େକେବ ଆସି ବ...?
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ଅେପOାେର ରହି ଲି
ରଶOୀ ରOନ କର
ମୁହଁ େତାର ହସ ହସ ଓଠ ନାଲି ନାଲି
କାେନ େତାର କାନଫୁ ଲ ମଥାେର ଟିକିଲି
ପାଣି େର େଯମି ତି େଜ'ାOା ଦିେଶ ଝିଲି ମି ଲି
େସଇ ଜOପରି େଚେହରା େତା ଦିଶୁଥାଏ ଖାଲି
ପାଉଁଜି େତା ରୁ ଣୁ ଝୁ ଣୁ ହରି ଣୀ େତା ଚାଲି
ଗଭାେର େତା ମହକୁ ଛି ଫୁ ଲ ମOୀ ମOୀ
କହୁ ଛି େମା ମନକଥା େତାେତ ଭଲ ପାଏ େବାଲି
ଆସି ବୁ େମା ଜୀବେନ ତୁ େକେବ ଅେପOାେର ରହି ଲି
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ଏଇଟା ହO େOମ
େଲାପାମୁ Oା ପOା
ଯାହାକୁ ମଁୁ ଭଲପାଏ, ତା—କୁ ବା ଭୁଲି ବି େକମି ତି
ଅOାରକୁ ଡ଼ରି ଡ଼ରି ଆଖି ବୁଜି ବି ବା େକମି ତି
ଜO ତା େଜାଛନାେର ଭରି ଦିଏ ଶି ଥିଳତା
ତାକୁ ବା ଭୁଲି ବି େକମି ତି...
ପୂ OOମୀର ଚାO େଯ କୁ ଆଁରୀ ମନେର ଭରି ଦିଏ ପୁ ଲକତା
ତାକୁ ବା ଭୁଲି ବି େକମି ତି...
ଆଖି ବୁଜି େଖାଲି େଦଲି ସପନ ତ ଥି ଲା ଏମି ତି
Oତି ଛବି ଟିଏ ଆOି େହାଇଗଲା େଯମି ତି
Oତି ଛବି ନଥି ଲା େସ ଥି ଲା ଏକ ମରି ଚିକା
କାଲି ବି ଚାଲୁ ଥି ଲି ଏକା ଆଉ ଆଜି ବି ଚାଲି ବି ଏକା
କି ଛି କହି ବାର ମେନାବୃ Oି ଜାଗି ଥିଲା େସହି Oଣି
କି ଛି କହି ବା ପୂ ବOରୁ ଚାଲି ଗଲ କୁ ଆେଡ଼ େକଜାଣି
ନଥି ଲା େସଠି େକହି , ଥି ଲା େସ ତ ମନର ହO Oମ
େକହି ବି କି ଛି କୁ ହOz, କି Oz ମଁୁ କହି ବି ଏଇଟା ହO େOମ 
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ଲୁ ଚକାଳି
ଡ଼ା େମଜର େଗୗରୀ Oସାଦ ମହାପାO
େମା ଆଖି ର ନିରାଶାର ଛାଇ ତେଳ
ଆଶା ଦୀପ ଜଳୁ ଥିଲା
ଦପ୍ ଦପ୍ କରି ...
ତୁ େମ ଭଲପାଅ, ଅବା ପାଅ ନାହO
ଜାଣି ବାର ପାଇଁ...
ତୁ ମ ଓଠ ହସର ବି ଜୁଳିେର
ଝଲସି ଯାଉଥି ଲା ମନ,
ଥରୁ ଥି ଲି ବଷOାେର ଭି ଜିଗଲା ପରି ...
େମା ମନର େକଉଁ
ଏକ ଗାଧୁ ଆ ତୁ ଠେର
ତୁ େମ େମାେତ ଚାହO ଥିଲ
ଲOାର ଜେଳ...
ସOପO ସବୁ ପବନେର ଉଡ଼ି ଗଲା ପେର
ତୁ ମ O®ତି େମା ମନରୁ ହଜିଯିବା ପେଥ
ତୁ େମ ବଧୁ େବେଶ
ଚାଲି ଗଲ ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ...
ତୁ େମ ଥି ଲ େମା ପାଇଁ କବିତା
ଅଭି େନOୀ, େOOାଳୟ
େମା ହୃ ଦକOେର
ପୂ OOମୀର ଜO
େମଘ ଭରା ଆକାଶେର...
ଲୁ ଚକାଳି େଖଳୁ ଥିଲ
ଶୁ Oକରି ମନ...
ମେନ ପେଡ଼ େବେଳ େବେଳ
ଜୀବନ ପଥେର...
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େବାଉ
ବି ଜୟଲOୀ େବେହରା
େବାଉ ! ମଁୁ ଅବି କଳ େଦଖି ବାଉ େତା—ରି ପରି
େସ—କଥା ଆଇନା କୁ େହ
େତା— ବୁ Oି କୁ େନଇଛି େଚାେରଇ େବାଲି
େଲାେକ କୁ ହOି - କି Oz ମଁୁ େକେବ କରି ନି ଅନୁ ଭବ
ତୁ — ତ ସବୁ େବେଳ କରୁ ଅଭି ନୟ
ଲୁ ହକୁ େତା ଚି ରା ପଣତେର ଲୁ େଚଇ
େସ—ବି ଲୁ ଚିଯାଏ ସତ ସତୁ କା ସମOO ଆଖି ଆଗରୁ 
େତା— େକାହକୁ ଦୀଘOଶOାସ ସହିତ ବାOି ବାOି
ହାଲି ଆ େହେଲ ବି େକହି ତା—ର ସOାନ ପାଆOି ନି
ଆଉ େତା—ର ଅଭାବକୁ ଅେଦଖା କରାଇ
ସାମOାେର ଝଲସୁ ଥାଉ େଦବୀ ପରି 
ମଁୁ ତ ଏ ସବୁ ପାେରନି- କାଣି ଚାଏ ଦୁ ଃଖକୁ ବି
ସହି ବାକୁ କO େହାଇଯାଏ
ଜୀବନ ବି େବାଝ ପାଲଟି ଯାଏ
େମା— ଲୁ ହ ଝରଣା ପରି ଯାଏ ଝରି
େକବଳ ମଁୁ େଦଖି ବାକୁ େତା— ପରି 
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ମଧମ ବଗO େସଇ ଯି ଏ
ଡ଼ା େଜ'ାତି Oସାଦ ପOନାୟକ
ମଧ'ମବଗO େସହି ଯି ଏ ଫସି ଯାଏ
େତଲ ଲୁ ଣର ହି ସାବେର
ଟିଭିେର େଦଖାଉଥି ବା ଶାଶୁ େବାହୁ ର ଗOେଗାଳେର
ସାହି େର େହଉଥି ବା ଯାOା, ପୂଜା ଆଉ ହରି େବାଲେର
ପାଲO ଆେମOରୁ ବାହାରୁ ଥି ବା ବେଜଟ୍ ର ଧମକେର
ନୂ ଆ ନୂ ଆ ନାେନା କାର ଚଲାଇବାର ଚମକେର
େଦଢ଼ଶହ ଟOା େଦଇ ମାଛ ମୁ O ଖାଇବାେର
ଧାଡ଼ି େର ଠିଆ େହାଇ ସି େନମା ଟିେକଟ୍ ପାଇବାେର
ବି Ozଟ େଦଇ ପୁଅର Oz ଲ୍ ଟିଫିନ୍ ବାକ୍ ସେର
ଦି ନୁ ଦି ନ ବଢୁଥି ବା Oz ଲ୍ ଫି ଜ୍ ଟାକ୍ ସେର
ରାOାେର ଯାଉଥି ବା ଅଭO େଟାକାO କେମOେର
ଆଶା ବାOି ମୁ O ପି ଟା ମOି ର ପାହାଚର ସି େମOେର
େରOzରାOେର ଡ଼ି ନର୍ କହି ରାOାକଡ଼ େହାେଟଲ୍ େର
Oୀ Oାର୍ ରାOୀ ଯାପନ ପାଏ ଶOା େମାେଟଲ୍ େର
ସୁ ନା େରଟ୍ ଶୁଣିେଦଇ ଇମି େଟସନ୍ କି ଣିବାେର
ଡ଼ାଇମO ବଦଳେର ଫୁ ଲ େଦଇ ମନ ଜିଣିବାେର
ଆଖି େର ଆଖି ଏ ସOପକ
O ୁ ଲୁ େଚଇ ହସି ବାେର
ଅOାର ରାତିେର ବସି କାଲି ପାଇଁ ହିସାବ କସି ବାେର
ମାସ େଶଷ େହବା ପୂବOରୁ ଆକାଉO୍ ଖାଲି କରି ବାେର
ପଖାଳ ଖାଇ ନି ଶେର ଘି ଅ ଲଗାଇ ବୁ ଲି ବାେର
ସାହି ପଡ଼ି ଶାେର ଅପମାନି ତ େହବା ଆଶOା କରି ବାେର
ଘର ଭଡ଼ା, ଇେଲକOି O ବି ଲ୍, େପେOାଲ୍ େରଟ୍ କୁ ଡ଼ରି ବାେର
ମଧ'ମବଗO େସହି ଯି ଏ ଫସି ଯାଏ
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େମା ପାଇଁ େଲଖO ନି କବି ତା ଟିଏ
ଜୁ ଲୀ େବେହରା

ଏମି ତି ଥେର କହୁ କହୁ କହି େଦଲି
ଏେତ ତ କବିତା େଲଖୁ ଛ
ଜO ତାରା ,ଆକାଶ ପାହାଡ
ଏଇ ନି ଜOବ ଜଗତ କୁ େନଇ
େମା ପାଇଁ ବି ଥେର େଲଖO ନି କବିତା ଟିଏ....
େମା ସOଳ କOଳ ଆଖି କୁ େନଇ
େମା େଗାଲାପ ପାଖୁ ଡା ପରି ଓଠ କୁ େନଇ
େମା ରୁ ଣୁଝୁଣୁ ପାଉଁଜି କୁ େନଇ
କି େମା ହାତ ର କOଣ କୁ େନଇ
ଯଦି ନେଲଖି ପାରି ଲ ମେତ େନଇ କବିତା ଟିଏ
କଣ ବା ଲାଭ େମାର Oାମୀ ଭାେବ ଜେଣ କବି Oୁ ପାଇ ?
ତେମ ବି ଚିେଡଇବାକୁ ଯାଇ କହି େଦଲ
ତେମ କଣ ନଈ ନା ଝରଣା
ଜO ନା େଜାଛନା ନା େମାର େOମି କା େଯ
ତମ କୁ େନଇ େଲଖି ବି ମଁୁ କବିତା............?
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େହେଲ ବୁ ଝିପାରୁ ନି ଆଜି .... କାହO
କାଗଜ କଲମ ଧରି ବସି ଯାଇଛ େମା ପାେଖ?
ଚିOକର େଟ ପରି Oତିଥର େମା ମୁହଁ କୁ ଚାହO
ଗାେରଇ େଦଉଛ କଣ ଦି'ପଦ ତମ କାଗଜ େର
ଆଜି ତ ମଁୁ କହି ନଥି ଲି େମା ପାଇଁ କବିତା େଟ େଲଖ େବାଲି
େତେବ.......?

େକଜାଣି କଣ େଲଖୁଥିବ ତେମ?
େମା ଆଖି େମା ଓଠ ର ବOOନା କରୁ ଥି ବ କି
ମନେର ଥି ବା କି ଛି ରାଗ କୁ କବିତା ର ରୂ ପ େଦଉଥି ବ?
େମାର ନିOା େହଉ କି Oସଂଶା ଜାଣି ଛି ତୁ େମ ଯାହା ବି େଲଖି ଥିବ
ତମ କୁ କି Oz ମି ଳିଯିବ ଖୁ ବ Oସଂଶା ,ଖୁ ବ ବାଃ ବାଃ ......
ମଁୁ ଯାହା ଖାଲି ଏଠି ଛଟପଟ େହଉଥି ବି େଦଖି ବାକୁ ,େହେଲ ପାରୁ ନଥି ବି େଦଖି
େକମି ତି େଦଖି ବି କହିଲ େମାର କି ଆଉ ବଳ ଅଛି
ମଜବୁ ତ ଏ କାଚ େOମ କୁ ଭାOି ,ତୁ େମ େଦଇଥି ବା
ଫୁ ଲ ମାଳ ଟା େବକରୁ କାଢି
ପହOି ପାରି ବି ତୁ ମ ଡାଏରୀ ପାଖେର ...........?
ଜାଣି ନଥି ଲି ତୁ ମ କବିତା େର Oାନ ପାଇବାକୁ େହେଲ
ମେତ ବି ପାଲଟିବାକୁ େହବ ଆକାଶ,
ପାହାଡ ଜO ତାରା ପରି ନି ଜOବ ବOz େଟ.................
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ନଁା ଅେଟ ଯା'ର ଉOଳ
ଜୂ ଲୀ େବେହରା

Oତି ଦିନ ଯହO ସୂ ଯO' ଆେସ ଉଇଁ ...
େକାଣାକO ର ମଥା ଛୁ ଇଁବା ପାଇଁ
େସଇ ମାଟି ର ସOାନ ଆେମ
ନଁା ଅେଟ ଯା'ର ଉOଳ .................
ଜଗOାଥ ପରା ଦି ଅଁ ଅଛOି ଯହO
ଭO ର ଦୁ ଃଖ େଦଖି ବା ପାଇଁ
େସଇ ମାଟିର ସOାନ ଆେମ
ନଁା ଅେଟ ଯା'ର ଉOଳ ..........................
େଯଉଁ ଓଡି ଶୀ ନୃ ତ' ର Oତି ଟି ମୁ Oା େର
ବିେଭାର ହୁ ଏ ସାରା ଜଗତ
େସଇ ମାଟିର ସOାନ ଆେମ
ନଁା ଅେଟ ଯା'ର ଉOଳ .................
ଯହO ଜOଲ ପାହାଡ ଯାଅOି ନାଚି
ଶୁ ଣି ନଈ ,ଝରଣା ର ମଧୁର ଗୀତି
େସଇ ମାଟି ର ସOାନ ଆେମ
ନଁା ଅେଟ ଯା'ର ଉOଳ .................
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େଯଉଁ ନୀଳାOz ଚିଲିକା ର
ଚି Oପଟ େର ହଜି ଯାଉଥାଏ ପଯO'ଟକ
େସଇ ମାଟି ର ସOାନ ଆେମ
ନଁା ଅେଟ ଯା'ର ଉOଳ .................
େଯଉଁ ମାଟି ର କଳା Oାପତ' େର
ମୁ O େହାଇଉେଠ ଦଶOକ Oାଣ
େସଇ ମାଟି ର ସOାନ ଆେମ
ନଁା ଅେଟ ଯା'ର ଉOଳ .................
େଯଉଁ ମାଟିର ମହାପୁ ରୁ ମାେନ
Oାଧୀନତା ପାଇଁ
ଢାଳି େଦଇଗେଲ ନି ଜ େଦହ ର ରO
େସଇ ମାଟି ର ସOାନ ଆେମ
ନଁା ଅେଟ ଯା'ର ଉOଳ .................
ଏଇ ଉOଳ ମାଟି େର େନଇ ଜନମ
ଧନ' େହାଇଲା ଜୀବନ ଆମ
ତା ଯଶ କି ତୀO କୁ କାOେର େବାହି
ରହି ଥିବୁ ଆେମ ସଦା ଗବOତ............
ରହି ଥିବୁ ଆେମ ସଦା ଗବOତ............
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ସୁ ଧୀର ନାୟକ
ସୀମି ତ ଏ େଖଳର ଦୁ ନି ଆ
ଏOzଡ଼ି ରୁ ଜୁ ଇ ଦୁ ଇ ନି ଆଁ
ନି ଃଶOାସକୁ ନଥାଏ ବିଶOାସ
ଅହରହ ଚାଲି ଥାଏ ଦି ନ ମାସ ବଷO
େକହି କି ଛି ଆଣି ନାହO
କି ଛି େକହି ନି ଏ ନାହO ଧରି
େକେତ କାଳର ରହଣୀ
ଗେଲ ଚାଲି ଆେସ ନାହO େଫରି
ସୁ ଖ ଦୁ ଃଖ ହସ କାO
େଖଳ େଖଳି ହସି ଥାଏ କାଳ
ସମୟର ତତଲା ବାଲି େର
ପାଦ ଥାପି ଚାଲି ବାର େବଳ
ଏ ଜୀବନ ଚାହଁୁ ଚାହଁୁ
ଆସୁ ଥାଏ ସରି
ବୟସ ବି ବାOୁ ଥାଏ
ମୃ ତୁ'ର କାଲ ପାେଖଇଲା ପରି
ସମୟର େବଳାଭୂମି େର ଚାଲୁ ଚାଲୁ
ରହି ଯାଏ େକେତ େଯ ପାଦ ଚିO
ଲି େଭ ନାହO ତାହା େକେବ ସମୟ ବାଲି ରୁ
ଦୁ ନି ଆେର O®ତି େହାଇ ରେହ ବଷOମାସ ଦି ନ
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ଶୂନ େଦଉଳ
ରାମ ଚO ସାହୁ
ବଷOସାରା ତୁ ମ
ମନକୁ େନଇ ଆଶା ବାେO ଆଉ
Oତିମା ଗେଢ଼
Oତିମା ଗଢୁ ଗଢୁ
ବାରମାସ କଟିଯାଏ ସି ନା
େହେଲ ତମକୁ ତ ଗଢ଼ି ହୁ ଏ ନି
ବରଂ ତୁ ମ ଛାୟାର ଆଶOି େର
ଇOି ୟମାେନ ଜୀବନ ମାଗOି
ଅତି ସOପOଣେର
ତମ ସାମନାେର
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ନି ରବତାର ସOର
ସOପଲତା ମି O
ତୁ େମ େଜାତାର ଫି ତା ବାOୁ ଥି ଲ
ମଁୁ ଚାହO ଥିଲି ତୁ ମ ପାଦକୁ
ବାରOାର େଖାଲୁ ଥି ଲ
ବାରOାର ବାOୁ ଥି ଲ
ମେନ ମେନ ପଚାରୁ ଥି ଲି
ନ ଗେଲ ହୁ ଅOା ନି ,
ଯି ବା କ—ଣ ନି ହାତି ଦରକାର...
ତୁ ମ ନି ରବତା
କହି ବ କହି ବ େହଇ
କହି େଦଲା..
ଏଠି ଥାଇ ବି
ଯି ଏ ଏଠି ନାହO
ତା—କୁ ବାOି ରଖି
େକଉଁ Oପି O ତୃ Oି
ପାଇବୁ ତୁ ...
ମେନ ପଡ଼ି ଗଲା,
ସତେର ତ
ଏଇ କି ଛି Oଣ ତେଳ
ତୁ ମକୁ ଛୁ ଇଁବାକୁ ଯାଇ
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ମଁୁ ଛୁ ଇଁଥିଲି ମୁଠାଏ ଶୂନ'ତା
ଏକ ଅନାହୁ ତ ଶୀତଳତା
ଭି େଜଇ େଦଉଥି ଲା
େମାର ସମO ସOା...
େଦହ ଥି ଲା, ଦହନ ନଥି ଲା
େତେବ କଣ ସତେର ତୁ େମ
ଯାଇ ସାରି ଥିଲ ଅେନକ ଆଗରୁ
ଏମି ତି କଣ ଯାଇହୁ ଏ...
ସବୁ କି ଛି ଛାଡ଼ି ଛୁ ଡ଼ି େଦଇ
ମଁୁ ତୁ ମକୁ ଚାହO ଲି...
ନୀରବତା କହି େଦଲା
େଫରି ଆସି ବାପାଇଁ ତ ଯି ବାକୁ ହୁ ଏ...
େସଠି ଥାଇ, ଏଠି ଥାଏ
ଏଠି ଥାଇ, େସଠି ଥାଏ
ସବୁ ଠି ଥାଏ ପୁଣି େକାଉଠି ନଥାଏ
ନା ରହି ହୁ ଏ ନା ଯାଇ ହୁ ଏ
ତଥାପି Oବାସୀକୁ ଯି ବାକୁ ହO ହୁ ଏ...
େଜାତାଋଅ ଫି ତା ବାହାନାେର
ଆଉଥେର େଫରି ବାର
ସOପOଟିଏ
ବାରOାର ମନ ବାOୁ ଥାଏ...
ତୁ ମ ହାତ େମା ମଥା ଆଉଁସିଲା
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ଏ ଆଖି ରୁ ଦୁ ଇେଟାପା ଲୁ ହ ଆେପ ଝରି ଗଲା..
ନୀରବତା ଆଉଥେର କାନେର କହିଲା
ହସ ଟିେକ େଦ...
Oବାସୀ େସ, ତା ମୁହଁେର ହସ ଟିେକ ଥାଉ !
ହସି ବାର Oୟାସ କରି ଲି,
ତୁ ମ ହସର ଚମକ େଦଖି
ମଁୁ ଚମକି ପଡ଼ି ଲି...
ନୀରବତା ଆେO କହିଲା
ବିଦାୟର େବଳ ଆସି ଗଲା
ତୁ େମ େଜାତାର ଫି ତା ବାOି ସାରି ଥିଲ !!!
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େହମଲତା ସାହୁ
ବସO ଆେସ େବାଲି , ଗଁା ଦାOର ଧୁଳି ବି
ଅଲଗା ବାେସ, ଚଇତି ପବନ...
ଚିର ଚଇତାଳି ମନ ଆନମନା ହୁ ଏ,
ମା ମOଳା ପି ଢ଼ାେର କି ଛି ଝୁ ମୁରି ଝୁ ମୁରି,
ଝOୃ ତ ହୁ ଅ,
ବସO ଆେସ େବାଲି ମା େମାର ବାସOୀ ପାଟ ପି Oି
ଓଠ ଚାପି ଚାପି ହେସ,
ନି ଦାଘ OୀଷOର ବସOର
OଶO ସଭି Oୁ ତୃ O କରାଏ,
ଆସ ବସO ତୁ ମ ପାଇଁ
ସଭି ଏଁ ଅେପOି ତ... ତୁ ମର ସOାଗତ
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ବବି ଅନସୂୟା
ଆଜି ମଁୁ ଜଳୁ ଛି...
ଅନୁ ତାପର ଜOାଳାେର
ଜାଣି ମଁୁ ପାରୁ ନି
ଭୁଲ୍ ନ କରି ବି େଦାଷ େକଉଁଥିେର...

ଦୁ ନି ଆକୁ େବାେଧ ଭଲ ଲାେଗ
ଅପରାଧି କରି ସେଜଇବା ପାଇଁ
େକହି ଖୁ ଶି େହେଲ ତା ଓଠରୁ
ହସ ଛେଡ଼ଇେନବା ପାଇଁ

କଠିନ ଲାେଗ େମାେତ ରାOା ଏଠି
ଚାଲି ବାଉ େହଉଛି ମୁନିଆ ପଥରେର
ଭୃେOପ ନାହO େମା ତା Oତି
ଚାଳି ଥିବା େଶଷ ରO ବିOୁ ଯାଏଁ...
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େସୗମ' ରOନ
ସପନ ର ରାଇଜ େର ମନ େଗାେଟ ଚେଢଇ
େସ ଚେଢଇ ଧି େର ଧି େର ନି ଦ େନଲା ଛେଡଇ
ନି ଦରୁ ଉଠିଲା ପେର ଆଖି ତେତ େଖାଜିଲା
େଖାଜି େଖାଜି ନି େରାଲ େର େତା ପାଖେର ବସି ଲା
ବସି ବସି େତା କଣ େର କହି େଦଇ ଗଲା
େOମର ଫଗୁଣ ମେତ ଛୁ ଇଁଲ
ଜୀବନେର ଆସି ଥିଲୁ ପରି ଟିଏ େହାଇ
ଧି େର ଧି େର ସପନ କୁ େଦଲୁ ତୁ ରଂେଗଇ
ମି ଠା ମି ଠା ସୁରେର ନିଦ େଦଲୁ ହେଜଇ
େତା ମି ଠ ସୁରେର ହୃ ଦୟ େମା େହଇଗଲା ସୁରିଲା
େOମର ଫଗୁଣ ମେତ ଛୁ ଇଁଲା
ଭଲ ପାଇବାର ମାେନ ମୁ େଯ ଜାଣି ତ ନଥି ଲି
ତେତ ଭଲ ପାଇ ମୁ େଯ େOମ ଗୀତ େଲଖି ଲି
େOମର ଏ ଗୀତ ସେତ କୁ ହୁ କ ଭାରି ଲା
େସ କୁ ହୁ କ ମନ େର େମା େOମ ଗାର ତନିଲ
େOମର ଫଗୁଣ ମେତ ଛୁ ଇଁଲା...........
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ସୃOି
Oଦୀପ ପOା
ଏକ ବିରାଟ କାୟ
କଳା ମି ଚମି ଚ ମୁଗୁନି ପଥରଖO େର
ବOୀ େମାର ଶରୀର ଓ ଆତOା
ପଡି ରହି ଛି େସଇମି ତି କO କOାOର ରୁ
ଅେପOାେର ........
େକେବ ଆସି ବ େମା ମୁOିଦାତା
ଜୀବନ ସOାରୀ େଦବ େମା ଭି ତେର
ତାର ହାତୁ ଡି ଆଉ ନି ହାଣ ମୁନେର ....
େକେବ ମୁO ହବ େମାର ସୁେକାମଳ ତନୁ
ଆଉ େମା ଶରୀର ର
େକାଉ ନି ଭୃତ େକାଣ େର
ବOି ରହି ଥି ବା
ବOୀ େସଇ ଜୀବନ ସOାଟି ....
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OତୀOା େଜନା
ରାOା ଚାଲୁ ଛି,
େତା ପାଦ ଚି O ଚି Oି ଚି Oି;
େଯମି ତି ତୁ େମାର Oତି ବିO
େମା ଜୀବନର Oତି ଟି ପୃ Oାେର
Oତି ଫଳି ତ େତା ହସ, କାO—;
ଏେତ ପେର ବି କାହO ମଁୁ ମା ଟିଏ
େହାଇପାେର ???
ସକାଳରୁ ରାତି ର ବି ଛଣା ଯାଏଁ
ସବୁ ଠି େମା କOOବ'େବାଧର
ଅବେହଳା
େମା ଅନୁ ଶାସନର ଦୁ ବOଳତା
ପୁ ଣି, ଅମOାନ ମମତାର
ଦୃ ଢ଼ ମାନସି କତା
ସବୁ ଠି ହାର୍ ମାେନ
ସବୁ ଠି ଭୁଲ୍ େହାଇଯାଏ...
େତା ପରି େOହେର ନା ଭି େଜଇପାେର
ନା ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ
ମଥା ଥାପି ପାେର ???
ଖାଲି ଯାହା ପାଦଚିOେର ପାଦ ରଖି
େଡ଼ଇଁ େଡ଼ଇଁ ରାOା ପାର ହୁ ଏ,
ନେହେଲ ମଁୁ
ମା ଟିଏ େକାଉଠି େହାଇପାେର...
ନା ଶOା, ସି Oୁର ପୁ ଣି
Oତି Oାେର ସଜା Oୀ େହାଇପାେର???
ସବୁ ଅନାବନା, ଅସଜଡ଼ା ସୂତାପରି ,
େଗାେଳଇ ଘାOି ହୁ ଏ
େକାଉଠି ମଁୁ ସOାମୀର େଶାଇବା ପେର
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େଶାଇପାେର, ସOାମୀର ଉଠିବା ଆଗରୁ
ଉଠିପାେର,
େକାଉଠି ମଁୁ ସବୁ ହଁ — େର
ହଁ ଭରି ପାେର ???
େବେଳ େବେଳ ଗଣି ଥିବା
ସବୁ ତାରା ହଜିଯାଏ,
ଭୁଲ୍ ହୁ ଏ Oତି ଟି ହି ସାବ...
େମା ଘରର କବାଟ ଝରକା
େମା ଅଗଣାର େଯେତ ଫୁ ଲ ଗଛ
େତା ପରି େଧୗଯO' ବି କାହO େଯ
ଆଉଥେର ଗଣି ବି...
ତଥାପି ମଁୁ
ଅସୁ ମାରି ଆଶା ର ସOପO େରଣୁ
ବୁ େଣ,
ତଥାପି ମଁୁ ଚାଲି ଛି ଓ
ଚାଲୁ ଥି ବି େଶଷ ବତୀଖୁ O
ଯାଏ...
ମା,
ମଁୁ ବି ନାରୀଟିଏ...
େତା ପରି , ଠିକ୍ େତା ଛାଇ
ପରି ,
ଝରୁ ଥି ବି, ଝୁ ରୁ ଥି ବି
କଥା ତ େଦଇଛି େସ ଜନO ମୁହୂOOରୁ
ଅଦୃ ଶ' OOାକୁ େମାର
ମାଟିର ପି ତୁଳାେର ଯି ଏ
Oାଣ ଭରି , ନାରୀ େବାଲି
ନଁା େଦଇଥାଏ
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ଅOୟ ରାଉତ
ପବିO ମହି ଳା ଦିବସ ଉପଲେO ସମO ନାରୀ ସମାଜକୁ ସାଦର ଅଭି ନOନ
ନାରୀ ‘ େଯ ପୁରୁଷ ସମାଜକୁ ନକOରୁ ଉOାର କେର
ନାରୀ ‘ େଯ ମଦ ଠାରୁ ଅଧି କ ଉନOାଦନା ଭରି ଦିଏ
ନାରୀ ‘ େଯ ସୃOିକାରି ଣୀ ଓ ସଂହାର କାରି ଣୀ
ନାରୀ ‘ ଯାହା ଲାଗି ଆେମ ଏ ଧରି Oୀ ପୃOେର ବିଦ'ମାନ
ନାରୀ ‘ ଯାହାର ପୂଜା ଯୁେଗ ଯୁେଗ
ନାରୀ ‘ ଗାଗOୀ, େଲାପାମୁOା, େଘାଷା, ସୁଲଭା ଭଳି ନାରୀମାେନ ନି ଜର ଅବଦାନ ପେଣ ଯୁେଗ ଯୁେଗ
ଅମର
ନାରୀ ‘ ଭାରତ ମା—ର େକାଳେର ଯି ଏ, ମା— ସୀତା, ସତ'ଭାମା, ସାବିOୀ ଓ ସତୀ ଅନୁ ସୂୟା ରୂ େପ
ବିଦ'ମାନ...
ନାରୀ ‘ ରାଣୀ ଲOୀବାଇ ଭଳି ନାରୀମାେନ ନିଜର େଦଶେOମ, ସାହସି କତା ଓ OଜାବOଳତା ର ଏକ
ନି ଆରା ଉଦାହରଣ
ସମୟ ଆସି ଛି େସଇ ନାରୀକୁ ସୁO ଅବOାରୁ ପୁଣି ଥେର ଜାOତ େହବାକୁ େହବ, େଦଖାଇବାକୁ େହବ,
ତା—ର ମହନୀୟତା, େଦଖାଇବାକୁ େହବ ତା—ର ନି Oାପରତା, େଦଖାଇବାକୁ େହବ ତା—ର ସହନଶୀଳତା,
ତା—ର ତ'ାଗ ଓ ବଳି ଦାନ ଓ ସମାଜ Oତି ତା—ର କOOବ' କୁ ...
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ପୁନମ୍ େଚୗଧୁରୀ
( Oଥମ କବିତା )
େକମି ତି କହି ବି ମନ କଥା େମାର,
ତୁ ଏକ ଅବୁ ଝା ନଈ,
ବହି ଯାଉଥାଉ ଅମାନି ଆ େହାଇ
ତୁ ବି ଜାଣି ଛୁ ମଁୁ ବି ଜାଣି ଛି
ଭଲ ମଁୁ ପାଉଛି େତାେତ,
ଭଲ ପାଇବାକୁ ମାପି ହୁ ଏ ନାହO
େକମି ତି କହି ବି େତାେତ...
( ଦOିତୀୟ କବିତା )
େOମ କରି ଯଦି ମରି ବାକୁ ହୁ ଏ,
ତ'ାଗ କରି ଯଦି ଜଳିବାକୁ ହୁ ଏ,
ସOପO େଦଖି ଯଦି ଭାOି ବାକୁ ହୁ ଏ,
ଏକା ଏକା ଯଦି ବOି ବାକୁ ହୁ ଏ,
େତେବ ମଁୁ କହି ବି,
–ହଁ ମଁୁ ତୁ ମକୁ ଭଲପାଏ— 

ଆହOାନ େୱବ୍ ସାଇଟ୍ : www.aahwaan.com/ebook

େଫସ୍ବୁ କ୍ େର ଆହOାନ, କଥା ଓ କବି ତା, େOମକବିତା, ଆମ ପି ଲାଦିନ ଏବଂ ଆହOାନ ପୃOାଭାବେର ଉପଲବ୍ ଧ

74
ଆହOାନ, ସOମ ବଷO, ତୃ ତୀୟ ସଂଖ'ା, ଅେOଲ୍ ୨୦୧୨

ନି ରବତାର ସOର
ଉମO ଳା ମି O
(େମା ସOାମୀO ଉେOଶ'େର)
ମଁୁ ଜାଣି ଛି ତୁ େମ
ଆସି ବ ଆଉ ତୁ ମ
OତୀOି ତ ଆଖି ଦୁ ଇଟା
ବୁ େଲଇ େନବ େଗାେଟ ମୁ ହୂOOେର
େମା ଉପେର
ତା ପେର ସବୁ ପୁଣି
ଚୁ ପ୍ ଚାପ୍... େଫାନ୍ େର
େସ ସବୁ OଗO କଥା
ଗାOୀଯO'ର ରୂ ପ େନବ
ତୁ େମ ବହୁ ତ୍ କି ଛି କହିବାକୁ
ଚାହO ବି କହି ପାରି ବନି
ଏମି ତି ତ ତୁ େମ ସବୁ େବେଳ
କର େଯେତେବେଳ
ବାହାରକୁ ଯାଅ... ତୁ ମ
OଶOବାଚୀ ଆଖି
କି Oz ବାରOାର େମା ଉପେର
ଘୁରୁଥାଏ ଏବଂ
ଏେତ ଦି ନ ବି େOଦର
ପାଉଣା ସବୁ କୁ
ସୁ ଧ ମୂ ଳ କରି
କଷୁଥାଏ... ମଁୁ ବି ବହୁ ତ
କି ଛି କହିବି େବାଲି
ଭାେବ ଆଉ କି ଛି
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ବି କହିପାେରନି .. ମଁୁ
କି Oz େଦଖି ପାେର
େମା ବି େOଦର କO
ତୁ ମ ଆଖି େର,
ତୁ ମ ଭଲପାଇବାର
ବଳୟ ଭି ତେର
ନି ଜକୁ ହଜାଇ େଦବାକୁ
େଚOା କେର
େମା ମନକୁ ତୁ ମ
ପାେଖ େଖାଲି େଦବାକୁ
ଅେନକ ଭାେବ
କି Oz କି ଛି ବି କରି ପାେରନି
େସଇଟା ହୁ ଏତ େମା Oକୃ ତି
ଭଗବାନ୍ ଦO
କି Oା
ଏମି ତି େହାଇପାେର
େOମର ଗଭୀରତO
ଭି ତେର ନି ରବତା ହO
ସବୁ କି ଛି କହି ଦିଏ...
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Oି ୟା େମାର ମେନ ପେଡ଼...
ବିଭୂତି ରଥ
(ଦୟାକରି ଗୀତ ରୂ େପ ପାଠ କରOz, କବିତା ନୁ େହଁ)
ଖରା ଦିନିଆ ପବନ
େମା େଦହକୁ ଛୁ ଇଁ େଦେଲ
େମା Oି ୟା ମେନ ପେଡ଼
େଯେତ ବି କO େହେଲ,...
ମଁୁ ଭାବିଯାଏ,.. ମଁୁ ଭାବିଯାଏ...
Oି ୟା େମାର େଦଖି ନିଏ
େମା ଆଖି େର,
ଥେର ଥେର ଏମି ତି ହୁ ଏ
Oି ୟା େମାର ମେନ ପେଡ଼
ଲାେଗ ମେତ,
ହାତ ଠାରି େସ ଡ଼ାକି ଦିଏ
ଖରା ଦିନିଆ ପବନେର
Oି ୟା େମାର ଲୁ ଚିଥାଏ
େଦଖା ହୁ ଏ ତା ସାେଥ
ସବୁ ଦିନ ସବୁ ରାOାେର...
Oି ୟା େମାର ମେନ ପେଡ଼
େଦଖି େଲ ଝିଅOୁ
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ତା—ଭଳି କାହାକୁ
େକଉଁଠି େକେତେବେଳ
Oି ୟା େମାର ଡ଼ାକି ନିଏ
େସ ଝିଅ ପଛେର
ମଁୁ େଫରି େଲ Oି ୟା ପାଖକୁ
ମେନ ପେଡ଼ େମାର
ମଁୁ କି ଏ େକଉଁଠି ଅଛି ରାOାେର
Oି ୟା େମାର ମେନ ପେଡ଼
ଭାବିନିଏ ମଁୁ େମା Oି ୟା କୁ
େଯେତ ବି କO େହେଲ
େଦଖି ନିଏ ତାକୁ , ତା— ମୁହଁକୁ
ଆଖି ରୁ ଲୁ ହ ବି ତେଳ ପଡ଼ି େଲ
Oି ୟା େମାର ଏକି କଲ
ଭଲ ପାଇ େମାେତ ତୁ େମ ଭୁଲି ଗଲ... ଭୁଲି ଗଲ...
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ଆଶୁ ନାୟକ
( Oଥମ କବିତା )
ସୁେନଲି ସୂରୁଜ କି ରଣ େଗା ଆଜି
ହସି ଉେଠ ନାହO ଫୁ ଲମାେନ
ବିଜନତା ଆଜି ବିଜନ ବେନ,
େସଇ ବିଜନେଗା ବନର OାେO
େମାହ Oି ୟାର କତିେର ନି ତି
ସO'ାେର ମୁହO, Oତି ସO'ାେର,
ଢ଼ାଳି ଦିଏ ତହO େକେତ ପୀରତି,
ପରାଣ େକେତ େବଦନା ରାଜି େଗା ବିଷାଦ ଭେର,
େକେତ ଲୁ ହ ନି ତି ଦିଏ ଢ଼ାଳି େସଇ ସମାଧି ପେର...
ନି ତି ନି ତି େକେତ ଅଶO ଗଡ଼ାଏ Oି ୟତମା ର O®ତି ପାଇଁ.....
( ଦOିତୀୟ କବିତା )
ଦିେନ େମା Oୀମତି କହିେଲ ଆକଟି, ନ େଲଖି ବା ପାଇଁ କବିତା,
କାଗଜ କଲମ ଧରି ବସି ଗେଲ, ମଁୁ କାେଳ ଭୁଲି ଯାଏ ସଂସାରର କଥା,
ଘର ପରି ବାେର ନାହO ତୁ ମ ମନ, ଦି ଦିନ େହଲାଣି ସରି ଛି ଘେର ଲୁ ଣ,
ଘର ବୁ ଡ଼ି ଆOzଏ େହଲାଣି , ବୁ ଝୁ ନାହO ତୁ ମ କବିର ମନ ?
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( ତୃ ତୀୟ କବିତା )
ବOୁ ତୁ େମ େମାର ଅତି ଆପଣାର,
ସଖା ତୁ େମ େମା ଅବୁ ଝା ପଣର,
େOମି କା େମା ଏକାକି ମନର,
ତୁ ମ ବିନା ଅସOୂ OO ଏଇ ଜୀବନ େମାର
–ମଁୁ ତୁ ମର— ଭାବି ଭାବି ବOି ଥିବି ନି ତି
ମଁୁ ତୁ ମର ଚିରଦିନ ଆOାଦିନି ଶOି ...
( ଚତୁ ଥO କବିତା )
ଜୀବନ ପOୀ େମା େଯୗବନ ପOେର,
ଉଡ଼ି ଲା େଯଉଁଦିନ ଆକାଶ ବOେର,
େଖାଜିଲା ନୀଡ଼ େକଅ ରଚିବ,
ଚାହO ଲା ସାଥୀ ତାର ବାଛିବ,
ନୀଡ଼ ରହିଲା େସହି ବାଛିଲା ସାଥୀ
ପରାେଣ େକେତ ଆଶା ଜାଗି ଲା...
ବୃ ଥା ଏ େଯୗବନ େକେତ ଆଶାର, ହୀନ
ଜୀବେନ ଉO¦Oଗତି ନାହO କି ?
ଆଶାେର ସରା ମଣି ସବୁ ତ ଜାଣି ଶୁଣି,
ଏତିକି ଭୁଲ କଲି କାହO କି ?
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ଶO
ହି ମାଂଶୁ ପରି ଡ଼ା
େମାେତ ମାଗି ଲା େସ ଶO
ମଁୁ କହି ଲି ଶO େଦବି,
କହି ବି ଶO ର େଭଦ ।
େସ କହି ଲା ; େମାର ଦରକାର ଏପରି ଶO
େଯ ଶO ଆଜି ପଯO'O େହାଇ ନ ଥି ବ ଉOାରଣ
କାହାର Oବେଣ େହାଇ ନ ଥି ବ େସ ଶO ର ଏ ପଯO'O ଗୁOନ ।
OଗO, ମOO', ପାତାଳ ଓ ଦ'ାବା ପୃଥିବୀ
େକଉଁଠି ବି େହାଇ ନ ଥି ବ ଏହାର ବଣOନ ,
ହୁ ଏ ତ ଏହାର ପରି କOନା େକଉଁ କବି କରି ନଥି ବ
େହାଇ ନ ଥି ବ ଏ ପଯO'O ଏହାର ଜନO ।
େସ ଶO ଅତୀବ ଅନନ'
କହି ପାରି ବ ଭାବ ର ଗହନ OସO ।
ଏେତ ଏେତ ଶO ଶୁଣି େଲାକOର ଶO େର ଭରସା ତୁ ଟିଛି
ସମOOର ଇOା େଯ ;
ଏମି ତି ଏକ ଶO ସୃOି େହଉ େଯଉଁ ଶO େର
ଭାବ କୁ ଧରି ଲା ଭଳି ଭାଷା ର ସୃOି ।
େସ ଶO ଏମି ତି ସୃOି
ଯାହାର Oବେଣ ଭାବ ର ବୃ Oି
େସ ଭାବ କୁ ପୁଣି େସ ଶO ଧାରଣ କରି
ସୃ Oି କେର ସହO ଶO ର ଉOOି ।
େସଶO େର ଏଇମି ତି ଭାବର ଆରO
ପୁ ଣି ଭାବ ସମୁ O େହାଇଥାଏ ଲୀନ ।
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ଭି O େକାଣାରକ
ଅସି ତ୍ କୁ ମାର ପOା
େମା ମାଟି ଭାOଯO' ଜନO େଦଇଛି େକେତ େଯ ଧରମା େକେତ ବିଶୁ ମହାରଣା
ନଥି ଲା ଏଠାେର ଆତOOବOନା ଜୁ ଲୁ ମ୍ ଜାହି ର, ଛଳନା ବା Oତାରଣା 
ଦଧି ନଉତି ର ଚୂ ଳା ନ ମରି ଲା ବେଢ଼ଇ Oାଣେର ଉେଠ ମୃ ତୁ'ଦOର ଭୟ,
ଅେନକO ପାଇଁ ନି ଜ ଆତOହୁତି , ତ'ାଗ ଓ ଏକତା ଓଡ଼ି ଆର ପରି ଚୟ 
ଜୀବନ ମୂ ଲ'େର ଜୀବନ ପାଇଛି େକାଣାକOର େସ ନିଜOୀବ କେଳବର
ପଥର ଗାଉଚି ପୂ ବO କି OOୀରାଜି , େଗୗରବ ମOି ତ ଇତି ହାସ ଓଡ଼ି ଶାର 
ବିଶOଚକି ତ େଦଖି ଓଡ଼ି ଆO ନି ହଣ, ହାତୁ ଡ଼ି େଖଳ ପାଷାଣ େଦହେର
ଭOଶି ଳାର Ozପ ପାଲଟିଛି, ତଥାପି ଆଜି ବି ଆଖି ଲାେଖ େସ ପଥେର 
କOନାେର ଯି ଏ କଳି ପାେର ଥେର, ପୂ OO ଅବୟବ ନି ଖୁଣ ଏ େକାଣାକOକୁ
ଶତଧନ' କେହ, ଆହା କି ଉପାେୟ ଏ ମାଟିର ପୁ ଅ ଗଢ଼ି େଲ ଶି ଳାପଦOକୁ 
େକେତ ସପନର, େକେତ କଷଣର ମୂ କସାOୀ ସାଜି ନିରେବ ଛିଡ଼ା େସ ଆଜି
ନି ରେବ ଆହOାେନ –େହ ଓଡ଼ି ଆ ଜାତି , ପୂ ବO ଐତି ହ' ମନରୁ ଗଲାକି ହଜି 
ଏ ଜାତି ଗଢ଼ି ଛି ବିଶOପାଇଁ େକେତ େOO ଭାOଯO', କଳା ଆଉ କଳାକାର
ହରାଉଛ କି ଆଁ ଆତOବିଶOାସ ? ଆଜି ବି ଅେନକ Oତି ଭା ଏଠି ଦୁ ନି ଆକୁ ଜି ଣିବାର
ଜାOତ କର ହୃ ତ କଉଶଳ, କଳା ଓ ବିOାନ ପୁ ଣି େହାଇଯାଉ ଏକ
ଏକ କରି ଜାତି , ପୁ ଣି ଉଠ ମାତି , ଗଢ଼ି େତାଳି ବାକୁ ଭି O ଏକ େକାଣାରକ 
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ରOଦାନ
ଦି Oିରଞନେବେହରା
ଆସ ଆସ ସେବO ଆଜି ଆସ େହବା ହରି
ଦୀପକାେଳ ଲି ଭିଯିବ େହାଇଯି ବ େଡରି !!
ଜୀବନ ମାଗୁଛି ଭି କ େକଇବୁ Oା ଜୀଇଁବାର ଯୁ
ପୀଡିତ ବ'ଥି ତ Oାେଣ କି ଛି ନୂ ଆ ସପନର େଢଉ େଖଳି ଯାଉ !!
ସଜଫୁ ଟାଫୁ ଲ ପରି ପବନେର ବାOା ବୁ ଣି େଦଇ
ଦାନର ମହି ମା ଗାଉଦାନପାଇଁ ମଣି ଷକୁ ସଧ'େର େଚତାଇ !!
େଦଶପାଇଁ ଜାତି ପାଇଁ େସୖ ନିକ େଯ ରOଦି ଏ ଢାଳି
Oମି କ କୃ ଷକ ପୁ ଣି େକେତ ଫୁ ଲ େକେତ ପୁଣି କଳି !!
ଅସମଥO ଅସହାୟ େକେତ େକେତ ପୁ ଣି ଦି ନଦୁ ଃଖୀ
େକେତ ମା େକେତ ପୁଅ େକେତ େକେତ ଲୁ ହଭି ଜା ଆଖି !!
ଦାନେର ରହିବ Oାଣ ରକତେର ଥି ବ ତୁ ମନାଆଁ
ସତେର ରକତଦାନ କି ପବିO କି ମହାନ ଆହା !!
ଏ ରO ଗାଇବ େବଦମାନବ ଓ ମାନବି କତାର
ରକତଦାନେର ସଦା ଶୁ ଭୁଥି ବ ସୃ Oିର ଓଁ କାର !!
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ସମାଜ ଏେବ କଏଦୀ
(ରାଗ ‘ େଚାଖୀ)
ବିନୟ େମାହନ ଦାସ
ସମାଜ ଅବOା ଏେବ
େକହି କି ପରେଖ େକେବ
କହି ବ କାହାକୁ େଯେବ
େହବ ଓଲଟା,
ମୂ ଳରୁ ଚୁ ଳ ପଯO'O
ସମେO େଯ ହO ସO
ସଭO Oୁ କର ସOାଗତ
ନୁ ଆଇଁ ମଥା,
ଯଦି ଇOା ବOି ବା ପାଇଁ
ମୁ Oପାତି ସହି ଯାଅ ସମO ଭାଇ ୧
ଅତୀତର O®ତି ଭୁଲ
କରନାହO ସମତୁ ଲ
ରାମରାଜ' ନାହO ଆଉ
ଆମରି ପାେଖ,
ଅଗାବଗା ରାଜେନତା
କରି େଲ ରାଜ Oମତା
ବାହୁ ବେଳ ନି ରOର
ରହି େଲ ସୁ େଖ,
ନ'ାୟ ଆଉ ଜଗେତ ନାହO
ନ'ାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ି କି ଛି ଲାଭ କି ଭାଇ ? ୨
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େଦବାକୁ ସOାଧୀନ ସOାଦ
େକେତ େଯ େହେଲ ଶହୀଦ
ଶୃ Oଳି ତ ମାତୃ ପାଦ
ମୁ O କରି େଲ,
ଉOଗO େଲ ନି ଜ Oାଣ
କି Oାଇ େହେଲ ମହାନ
ଶୂ ନ' ଶO ଧନ' ଧନ'
କି େଦଲା ଫଳ ?
ସOପO କି ସାକାର େହାଇଲା ?
ସମାଜକୁ କଳୁ ଷି ତ କଏଦୀ କଲା ୩
ଅଥO େହଲା ସOzଜOଳ
ମୁ ଖO ଲେO ଦୁ ଇ କୂ ଳ
ବିଦOାନୀ େହେଲ ବିଭO
ଅଭାବ Oାେସ,
କି ଂକOOବ'ବିମୁଢ଼ େସ
ଗOାନି ତାକୁ ସଦା Oାେସ
ଦାରି O'ତା ଅତି େକାେଷ
ଦାରୁ ଣ େବେଶ,
ଅOି ର କରାଏ ଜୀବନ
ମାOାଧି କ ବ'ଭି ଚାର କେର ଲୁ Oନ ୪
ବିନା ଅେO େସ େସୖ ନିକ
ରଣାOେନ ପଳାତକ
ସOୀକୃ ତି ତା ପରାଜୟ
ଜି େତ ଅନ'ାୟ,
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ସମାେଜ ନାରୀ ଲାOି ତା
ଚରି O ତା ଅପହୃ ତା
ସOୂ OO େସ ଭୟଭୀତା
ହୁ ଏ ଅଥୟ,
ଅନ'ାୟୀର ବେଢ଼ ସOାନ
ଚOବୁ 'େହ ନ'ାୟ ଆଜି କେର େରାଦନ ୫
ପଇସା େଖଳୁ ଛି େଖଳ
ତା— ସାOକୁ ବାହୁ ବଳ
େତାଷାମଦକାରୀ ସାଥୀ
ଦି ଏ ସପO,
ସମାଜ କାOୁ ଛି ରO
େନO ଦୁ ଇ ତା—ର ସି O
େନହୁ ରା େହବ କାହାକୁ
ହାରି ଛି ଦO,
ଜନOଭୂମି କରୁ ଛି ଦୁ ଃଖ
କଏଦୀ ଜୀବେନ େକେବ ଆସି ବ ସୁ ଖ ? ୬
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େଛାଟ େମାର ଗଁାଟି...
ବିOz Oସାଦ େଚୗଧୁ ରୀ
ସୁ ଖଦୁ ଃଖ ଭରା Oାମ ଜୀବନ,
ସଦା ଝୁ ରି ବ ଏ ଉଦାସ ମନ
ଗଁା ଛାଡ଼ି ମଁୁ ସହର ଗଲି ,
ସହର ପବନ ପାଇ ସୁ ଧା େକେବ
ଗଁାର ସOାଦକୁ ପାେରନି ଭୁଲି 
ମେନ ପେଡ଼ ଆଜି େସହି ଗଁା କଥା,
ଭାବ ବିହOଳ ତା ଜୀବନ ଗାଥା
ଗଁାର ଉOତି େଦଶର ମାନ,
କୃ ଷକ ମାେନ ହO ଗଁାର ଧନ
OୀଷOଋତୁ େର େସ OଚO ଖରା,
ଫାଟିଯାଏ ସହି ନପାରି ଧରା
ତଥାପି କୃ ଷକ ସହି େନଇଯାଏ
ଆଗାମୀ ବଷOାକୁ ଚାହO ରହିଥାଏ
ହାଡ଼ ଭOା ଶୀତ ଭାରି କଠିନ,
କି Oz, ଭାOି ପାେରନା େସ କୃ ଷକମନ
ସେଭଁ େଯେତେବେଳ େରେଜଇ ତେଳ
କOୁ ଥାOି ହାଡ଼ଭOା ଶୀତେର,
ବଡ଼ି େଭାରୁ ଉଠି କୃ ଷକ ଟିଏ,
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ଖଟୁ ଥାଏ ନି ଜ ଜମି ଭି ତେର 
କୃ ଷକ ଭାଇ େଯ େଦଶର ମାନ,
େତଣୁ କୁ ହ ଭାଇ, –ଜୟ କି ଷାନ— 
େସହି ପରି ଥାଏ ମୂଲିଆ ଭାଇ,
ଖରାକୁ ନଡ଼ରି ଯାଏ େସ ଧାଇଁ
ବଷOା ଶୀତ ତାକୁ ଛୁ ଇଁ ନ ପାେର,
ତା ସରି େକହି େଯ େହାଇନପାେର
ଗଁାେର ପି ଲାଏ ପଢ଼Oି ପାଠ,
େଛାଟ ବିଦ'ାଳୟ େଦଖାଏ ବାଟ
ଗଁାେର ସOକO ଭାରୀ ମଧୂ ର,
ସମେO ଏଠି େଯ ସେତ ଆପଣାର
ଗଁା ନଦନଦୀ ଗଁା ବନାନୀ,
ତାକୁ େକହି େକେବ ଭୁଲି ପାେରନି 
ସବୁ ଜ ସରସ ପରି େବଶ ତାର,
େଦଖାଯାଉଥାଏ ଆଖି କୁ ସୁOର
େଛାଟ େମାର ଗଁାଟି,
ମନ ଭରି ଯାଏ ଦୁ ଃଖ ସରି ଯାଏ
ଶୁ ଣିେଲ ତା—ର ନଁାଟି...
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କାହO
ଚି OରOନ ସାମଲ
ଆମ ଗଁାଆର କଳାବାଦଲ୍
େମଘ େହାଇ ତୁ ମ ଗଁାେର ବରଷି ଯାଏ,
ଆମ ଗଁାର ସୁ ଲୁସୁ ଲିଆ ପବନ,
ଆମ ଗଁା ଛାଡି ତୁ ମ ଗଁା ଆେଡ଼ ବେହ,
େବାଧହୁ ଏ େମା ମନର କଥା
ତୁ ମକୁ କହିବା ପାଇଁ....
କାହO
ଆମ ଗଁାର ନଦୀର ପାଣି
ତୁ ମ ଗଁା େଦଇ ବେହ,
ଆମ ଗଁାର େକାଇଲି
ତୁ ମ ଗଁାେର ଯାଇ ଗୀତ ଗାଏ,
େବାଧହୁ ଏ େମା ହୃ ଦୟର ଗୀତ
ତୁ ମକୁ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ...
କାହO
ଆମ ଗଁାର ଝାOି ଖରାର ଛାଇ
ତୁ ମ ଗଁାେର ଯାଇ ପେଡ଼,
ଆମ ଗଁା ପୁ େନଇଁର ଜO
ତୁ ମ ଗଁାର କଇଁ ଫୁ ଲକୁ େଲାେଡ଼,
େବାଧହୁ ଏ Oକୃ ତିର ଏ େଛାଟ Oୟାସ
ତୁ ମକୁ େମାେତ ସାଥି େର େଦଖି ବା ପାଇଁ...
କାହO ...
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OାଥOନା େହ Oଭୁ
ଚି OରOନ ସାମଲ
ଜୀବନ ପଛେର ଦଉଡ଼ି ଦଉଡ଼ି , ପହOି ଛି େଶଷ େବେଳ,
େଶଷ ଦରଶନ ଦି ଅ େହ Oଭୂ, Oାଣ ଯାଉ ତୁ ମ ପାଦତେଳ,
ଶୁ ଣିଥିଲି Oଭୂ ତୁ େମ ଦୟାର ସାଗର, ସଭO Oୁ ନି ଅ େକାେଳଇ
ସOଗO ଦୁ ଆର େବଶୀ ଦୂ ର େହବନାହO , ତୁ େମ ଦରଶନ େଦେଲ
ଜୀବନ ପଛେର ଦଉଡ଼ି ଦଉଡ଼ି , ପହOି ଛି େଶଷ େବେଳ... ୧
ବାଲି େଖଳୁ େଖଳୁ ଚାଲି ଗଲା େମାର ବାଳୁ ତ ପି ଲା ଦି ନ,
ସଂସାର ଭି ତେର ପି ଲାଛୁ ଆ େମେଳ କଟିଗଲା େଯୗବନ,
ସହର ମାଟିେର ବାଟ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ତୁ ମକୁ ଗଲି ମଁୁ ଭୁଲି ,
ଚOଧର େମାେତ Oମାକର, ଡ଼ାକୁ ଛି େଶଷ େମା କାେଳ,
ଜୀବନ ପଛେର ଦଉଡ଼ି ଦଉଡ଼ି , ପହOି ଛି େଶଷ େବେଳ... ୨
ମନକଥା େକେତ କହି ବାକୁ ଥି ଲା କି ଛି ପାରି ଲିନି କହି ,
ଦୁ ଃଖ ଲାେଗ Oଭୁ ଯାଉଛି ମଁୁ ଚାଲି ତୁ ମ ପରି ବOୁ ପାଇ,
ଇOା ହୁ ଏ ଆଉ ଥେର ବଡ଼ଦାେO ବଡ଼ ରେଥ େଦଖି ବାକୁ ,
େଶାଷ ମରି ଯିବା ରO େତାରାଣୀ ଦି ମୁOା ମି ଳିଗେଲ,
ଜୀବନ ପଛେର ଦଉଡ଼ି ଦଉଡ଼ି , ପହOି ଛି େଶଷ େବେଳ... ୩
େକେବ ବି େକମି ତି ଡ଼ାକି ଛି ମାଗି ବାକୁ ଭୁଲି ନାହO ,
େଶଷଥର ପାଇଁ ମାଗୁଛି ମନା କରି େଦବ ନାହO ,
ଆରଜନମେର ଦାସ ବନାଇବ ତୁ ମର ଏ ନୀଳାଚେଳ,
ଜୀବନ ପଛେର ଦଉଡ଼ି ଦଉଡ଼ି , ପହOି ଛି େଶଷ େବେଳ... ୪
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ମାନି ନୀ Oି ୟା
େମାନାଜ କୁ ମାର ମୁଦୁଲି
ଫୁ େଲ ଫୁ େଲ ବୁ ଲୁ ଥି ଲି, ତୁ ମ ଗO ପାଇ,
େଖାଜି େଖାଜି ଆସି ଲିଣି ବଗି ଚାଟା ସାରା,
ମେନଇ େତା ମତାଣି ଆ ଗOର ଆଭାେସ,
ବି େଭାର ମଁୁ ନୁ େହଁ ଖାଲି ,
େଶାଇନାହO ଫଗୁଣର େଜ'ାOା ରାତି ସାରା...
ନି Oାର ଘନ ଅOାେର ବୁ ଡ଼ି ବାକୁ ଇOା,
ଏେବ କାହO ମେନପେଡ଼ ତୁ ମ ହସ ମୁଖ,
ତୁ ମ Oୀତିମାଦକେର ମତୁ ଆଲା େହାଇ;
ଯାଇଛି ନି ଜକୁ ଭୁଲି ,
େକମି ତି କାଟିବି େବଳ ତୁ େମ ନାହଁ ପରା ?...
ତୁ ମ େଜ'ାତି ଆେଲାକେର ହସୁଥିଲା ମହୀ,
ରାତି ର ଅOାର କଥା ଯାଇଥି ଲି ଭୁଲି ,
େଦହେର େମା ବାଜି ଥିଲା ତୁ ମ ଅOରସ;
ଆଭାେସ ତ ଚମକି ଛି ସତ,
ଶରୀରେର େମଲି ଥିଲା ଖୁସିର ପସରା...
ତୁ ମ ଜବା ଓଠ କଥା କହିବିନି ଆଜି ,
କାେଳ କି ଏ େଲାଭ େଖାର କରି େନବ େଚାରି ,
ମଝିେର ଦି ଶଇ େସଇ େଛାଟ କଳାତି ଳ,
ଅବୁ ଝା ମାନି ନୀ େମାର,
ଉଡ଼ି ବୁଲ ସOପO େଦେଶ, ନ ଦିଅେଗା ଧରା...
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ଟOାର େଟାେକଇ ଭି ତେର 
ହି ମାଂଶୁ େଶଖର ବିଶOାଳ
ନି Oୟ ଆରO େହବ... ... ...
କାହO କି ନା
–ଅରୁ ଣି —ମାେନ ଏଠି ଅେପOାରତ
–େଧୗମ'—O ଆଗମନକୁ , ଆେଦଶକୁ
ନି Oାର ନି ପୁଣତା Oତି ପାଦନ କରି ବାକୁ ;
ଏେବ ବି ତ
–ଏକଲବ'—ମାେନ ଏକାକୀ
ଲୁ ଚି ଶି ଖOି –େOାଣ—O ଠାରୁ
ମୁ କୁଳି ବାକୁ େଚOା କରOି
ଦାରି O'ତା, ଅO®ଶ'ତାର ଆବରଣରୁ
େଶଷେର
–ଚOଗୁO—ମାେନ ବି ଚାହO ବସି ଛOି
–ଚାଣକ'—O ଆହOାନକୁ
ଆଉ ଏକ ଯୁ Oର ଆହOାନ
–ଶି Oା ବOାଅ—ର ଆହOାନ
ଶି Oିତ ରାOସ ମାନO ପାଖରୁ
ଅଥOେଲାଭୀ ପି ଶାଚO କବଳରୁ 
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କବି େହବାର ନି ଶା
ଆଦି ତ' ସାହୁ
େକେତ ଥର ମୁ ହO ନି େରାଳାେର ବସି
ଭାବିଛି େଲଖି ବି କବିତାଧାରା
କାଗଜ ପାଖେର କଲମ େନଇଛି
ହଜାଇ େଦଇଛି ଭାବ ପସରା

ଭାବିଥିଲି ମଁୁ କବିେହବା ପାଇଁ
େଦଖି ଲି କଲମ ଚାଲି ଲା ନାହO
ଭାବୁ କ େହବାକୁ ମନ ବଳାଇଲି
ଭାବଟା ମନେର ଫୁ ଟିଲା ନାହO

ଭାେବ େଲଖି ବାକୁ େଛାଟ ଉପନ'ାସ
େସଥି ପାଇଁ Oାନ େମା ନି ମO
O ର
ଗO େଲଖି ବାକୁ ମନ ବଳି େଲ
ବିନା କାଳି େର କି କଲମ ଗାର
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ଆଖି ଆେଗ ନାେଚ ଗଁା ରାଜନୀତି
ମନ ହୁ ଏ କି ଛି େଲଖି େଦବାକୁ
Oଥେମ ଆରO ସମାO େକାଉଠି
କଲମ କାମୁ ଡ଼ି ଭାେବ ମନକୁ

ବାରOାର ମୁ ହO ଶତେଚOା କରି
ସବOେଶେଷ େହାଇଗଲି ନି ରସ
ଜଗOାଥOର ବିନା କରୁ ଣାେର
କାହାକୁ ଅବା ମି ଳିଛି ଯଶ ?

ତାO ପାେଦ ପୁ ଣି ନତ କରି ଶି ର
ଗୁହାରି େହଲି ମଁୁ ଜଗତ୍ ନାଥOୁ
ଅଧମକୁ ଟିେକ କରୁ ଣା କରOz
େଲଖି ବାକୁ ଟିେକ େହବି ସମଥO...
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ବଷOା, େଗାଲାପ, ମଳୟ, ଜO ଓ ତେମ
ରOନ କୁ ମାର ପାଣି Oାହୀ
ବଷOା, ତେମ ହୁ ଏତ
େଦଖାଇପାର ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଭଲପାଇବା
େଟାପା େଟାପା ଜଳେର,
େହେଲ େମା Oି ୟତମା
ଆଖି ର ଭାଷାଠୁ
କଣ ତେମ ଅଧି କ େଦଖାଇପାରି ବ!
େଗାଲାପ, ତେମ ହୁ ଏତ
ମନ କି ଣିପାର େOମୀ ଯୁଗଳOର
ତମ େସୗOଯO'େର,
େହେଲ େମା Oି ୟତମା
ଓଠର ହସଠୁ
କଣ ତେମ ଅଧି କ ସୁOର!
ମଳୟ, ତେମ ହୁ ଏତ
ବି Oି େଦଇପାର ଅପୂବO ସୁବାସ
ଏ ସଂସାର ବOେର,
େହେଲ େମା Oି ୟତମା
େକଶର ବାOାଠୁ
କଣ ତେମ ଅଧି କ ସୁଗOି ତ!
ଜO, ତେମ ହୁ ଏତ
ଢାଳି େଦଇପାର ଅସରOି େକାମଳତା
ସଭି O ମନେର,
େହେଲ େମା Oି ୟତମା
େଦହର OଶOଠୁ
କଣ ତେମ ଅଧି କ େକାମଳ!
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ଚି Oକର
ମାନସ ରOନ ଦାସ

ମଁୁ ରOତୁ ଳୀ ଧରି ଛବି ଆOି େଦବି ସତ
ତୁ େମ େଦଖି ପାରି ବ ତ ?
ଧଳା କାନ୍ ଭାସ ଉପେର ଟନା ଅOାବOା ଗାର
ଶଇତାନ ଭଳି ମୁ ହଁ ଆଉଅ ନୃ ଶଂସ ଶରୀର
ଆOି ସାରି େଯେବ ତାକୁ ମଁୁ ତୁ ମ ନଁା େଦବି
ତୁ େମ ସହି ପାରି ବ ତ ?
େକେବ ଚି Oାର କରି ବ, େକେବ େକେବ ହାହାକାର
କରି ବ େସ ତୁ ମ ପାପପୂ ଣ'ର ବିଚାର
ମୁ ହଁ ଉପେର େସ େଯେବ ତୁ ମ ନି Oା ଗାଇଯି ବ
ତୁ େମ ଶୁ ଣିପାରି ବ ତ ?
ବିେOାହେର ଜଜOରିତ େଦେହ ଶତ ଅହଂକାର
ସେଜଇବ ମେତ ରOଭି କା େଗାେଟ ଲାଲ ଚି Oକର
େଯେବ ଲହୁ େର େଲଖି ବି ତୁ ମ ଅନ'ାୟର ଗାଥା
ତୁ େମ ପଢ଼ି ପାରି ବ ତ ?
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ମଁୁ ଆଉ ଆସି ବିନି
ମଁୁ ସୁେରଶ
ତୁ ମରି ସOପOେର…ତୁ ମରି ମନେର....
ତୁ ମରି ଜୀବେନ...ତୁ ମରି ପାଇଁ....
ମଁୁ ଆଉ ଆସି ବିନି....!!

ଆସି େଦଖି ଯାଅ ତୁ େମ ଥେର....
କଥା ଅଛି ଯଦି କି ଛି କହି ଯାଅ ତୁ େମ ଥେର...
ମଁୁ ଆଉ ବOି ପାରି ବିନି ତୁ ମ ବିନା....
ଯଦି ପାରୁ ଛ ମେନ ରଖି ବ େମାେତ...
ମଁୁ ଆଉ ଆସି ବିନି....!!

େମା କଥା େକେବ ଭାବିବନି ...
େମା େOମକୁ େକେବ ନି Oିବନି...
ମଁୁ ଯାଉଛି ଚାଲି ଅେନକ ଦୁ ରକୁ ...
େମା ରାଣ ରହି ଲା େମାେତ େକେବ ଡାକି ବନି ...
ମଁୁ ଆଉ ଆସି ବିନି....!!
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ଲୁ ହ
ନି ହାର ରOନ

ଥେର କି ଏ େଦଖି ଛ କି ତାକୁ
ଲୁ ଣି ଆ ବୁ Oାଟିଏ,
ଗOାପରି ପବିO େସ
େକେତ ସOO
େକେତ ନି ରୀହ,
େକେତ ନି ମOଳ ତା ମନ;
େକେବ ସୁଖେର
ତ ପୁଣି େକେବ ଦୁ ଃଖେର,
ବି ଚରା ସବୁ େବେଳ ଆମ ସାେଥ ଥାଏ,
ପି ଠିେର ହାତ ଥାପୁ େଡ଼ଇ
ସାହାସର ବାOOାେଦଇ
ସେତ େଯମି ତି କହି ଯାଏ
ଭାOି ପଡ଼ନାହO ସାଥି ,
ମଁୁ ଅଛିପରା...............
ମଁୁ ଅଛିପରା ତମ ସାଥି େର
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େମା ମାଟିର କଥା େମା ଭାଷାର ଗାଥା
ରଶOୀ ରOନ ଦାଶ (ବାପୁ)

ଓଡ଼ି ଆ ପୁ ଅ ମଁୁ ଓଡ଼ି ଆ େମା ଭାଷା ଓଡ଼ି ଶା ଜନମ ଭୁଇଁ
େମା ମାଟି କୁ ସାହା ଜଗତରନାଥ େବନି ଭୁଜ େଟକି େଦଇ
େମା ଭାଷା ଆଜି େଯ ଲଭି ଅଛି ଜାଣ ଅେନକ ଉO ଆସନ
ବହୁ ଦି ନ ଆଗଁୁ ଏହି ପରି କି Oz ନଥି ଲା ଭାଇଏ ଜାଣ
ଚOାOକାରୀ O ହୀନ ଚOାO େଯ ମଥା ଚଢି ନାଚୁ ଥି ଲା
ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷା ର ନାମ େଛାଟ େହାଇ “ଉେଡ”େବାଲି Oକଟିଲା
“ଉେଡ଼ଏକOାଭାଷାନୟଁ”.ଓଡ଼ି ଆନୁ ହଁଏକଭାଷା
ଏହି ପରି କହି ଭାଷାଶତୃ ମାେନକରୁ ଥି େଲେଲାକହସା
କୂ ଳବୃ O ମଧୁ ସୂଦେନ ଏକଥା ବିଷ ସମ ମେନ େହଲା
ଦି ନରାତି ତାOୁ ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷା ର ଚି Oା େଯ ଖାଲି ଘାରି ଲା
ତହଁୁ େସ ଉଠିେଲ ଆହOାନ କରି େଲ ଆସ ମାଟି ମା— ର ସOାନ
ଏେବ ନଆସି େଲ ମାତୃ ଭାଷା ଆମ େହାଇବ ଜାଣ ବିଲୀନ
ମୟୂ ରଭOର େଯାଗ'ତମ ସୂ ତ ରାମଚO ନରପତି
ଶୁ ଣି େସ ଆହOାନ ତOେଣ ମି ଳିେଲ ମଧୁ ବାବୁ Oର କତି
ଉOଳ ମଣି େଗାପବOୁ ଦାଶ ମାଟିର ପରମ Oି ୟ
ସବୁ କାମ ଛାଡ଼ି ଭାଷା ସଂOାପେନ ଲଗାଇେଲ ସବୁ ଲୟ
ପାରଳା ରାଜନ OଜାବOଳ େସ କୃ OଚO ଗଜପତି
ଭାଷା ଆେOାଳେନ ଆସି େଯାଗ େଦେଲ ଧନ' େସ ଭାଷା ପି ରତୀ
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ବ'ାସକବି େସେଯ ଫକୀରେମାହନ ସେତ ଭାଷା େସନାପତି
େଲଖନୀ ଚଳାଇ ଭାଷା ଆେOାଳନକୁ େଦେଲ ପୁ ଣି େବଗ ଅତି
ଏପରି ଅେନକ ମାତୃ ଭାଷା େOମୀ ଏକOି ତ େହାଇଗେଲ
ଭାଷା କୁ ନି Oୟଁ ଉପଯୁO Oାନ େଦବାକୁ ଶପଥ କେଲ
OୀରାମଚO O େନତୃ Oେର ତହଁୁ େହଲା ଏକ ସOି ଳନୀ
ଉOଳ ସOି ଳନୀ େବାଲି ତାହାକୁ େଯ ନାମ େଦେଲ ସବୁ ଗୁଣୀ
େସ ସOି ଳନୀର ସାରଥୀ ସାଜି ଣ ଉOଳେଗୗରବ ଆମ
କରି େଦେଲ ତାକୁ ଜାତି Oାଣ ସି Oୁ ଓଡ଼ି ଶାର ଆତOାସମ
ଘଘOର ନାଦେର ଭାଷା ନOୀେଘାଷ ଆଗକୁ ଗଡ଼ି ଚାଲି ଲା
୧୯୩୬ ‘ଏOି ଲ ଏକ େର OତO ଓଡ଼ି ଶା ଜନମ େନଲା
ଭାଷା ଲଭି ଲାତା େଯାଗ' ଆସନ ଅବେଶାଷ େମOି ଗଲା
ଉOଳ ଜନନୀ ପୂ ଣOତା ଲଭି ଣ ଆଶି ଷ ବରଷା କଲା
ଧନ' ମଧୁ ବାବୁ ଧନ' ରାମଚO େଗାପବOୁ କୃ OଚO
ଧନ' ତୁ O େଚOା ଧନ' ତୁ O ନୀOା ଧନ' ତୁ େO ମହାଭାଗ
ତୁ O େଯାଗଁୁ ଆଜି ମଁୁ େବାଲାଏ ଓଡ଼ି ଆ କଥା ହୁ ଏ ଓଡ଼ି ଆେର
ଶତଜନO େନେଲ ଏଇ ଋଣ ସେତ କି ଏ କି ବା ସୁ ଝି ପାେର
ତୁ O ସଭି Oୁ େଯ ଏଇ ଜାତି େମାର ସବୁ ଦି ନ ଭାବୁ ଥି ବ
ଏ ମାଟି ଏ ଭାଷା ରOେଣ ଜୀବନ ହସି ହସି େଦଇ େଦବ
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ଆସ େହବା ଆେମ ଜଗତଜି ତା
ରଶOୀ ରOନ ଦାଶ (ବାପୁ)

ମଧୁ େଗାପବOୁ Oୀରାମ ଉେପO ସୁେଯାଗ' ଦାୟାଦ ଆେମ
ବ'ାସ କବିO ର ଅମର େଲଖନୀ ରହିଛି ଓଡିଶା ଧାେମ
ପOୀକବି ନO ଗାଆଁ ର ଆନO ସଚିରାଉତରା ଜାଣ
େମାହରି ମାଟିେର ଜନମ ଲଭି ଣ େମା ଭାଷା କୁ କେଲ ଟାଣ
Oତିଭା ରାୟO ଯାOେସନୀ ଅେଟ ଆମ ଭାଷା ର ଗରବ
ବଳରାମ Oର ଦାOୀ ରାମାୟେଣ ସଭି Oର OOା ଭାବ
ଜଗOାଥ Oର ଭାଗବତ କଥା ଓଡିଆ ଜାତିର Oାଣ
ଉଡ଼ି ଗଲା େବେଳ OାଣପOୀ ତା—ର େଲାଡ଼ା େହଇଥାଏ ଜାଣ
ସାରଳା ଦାସ O ମହାଭାରତର ସୁଆଦ ସେତ ନି ଆରା
Oତି ଟି ଧାଡ଼ି େର େଦଖା ଯାଉଥାଏ ଓଡ଼ି ଆ େଶୖ ଳୀ େଯ ପରା
ଗOାଧର Oର କବିତା ଗOାେର ଆମ ଜାତି Oାନକେର
ରାଧାନାଥ Oର କାବ' ଚାତୁ ରି କୁ କି ଏ ଅବା ନିOୀ ପାେର
ଭO କବି ମଧୁସୂଦନ ଭକତି (Oତି) ଶି ଶୁ େର ସଂOାର ଦିଏ
ବୀରକି େଶାରO ଜାତିOିତି ଧାରା େକାଟି ଜନମନ େମାେହ
ସO କବି ଭୀମ କବିକୂଳ ଦO ମ ସମପOଣ ଶି ଖାଇେଲ
ଆହOାନ େୱବ୍ ସାଇଟ୍ : www.aahwaan.com/ebook
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ଆଖି ନଥାଇବି େକାଟି ଜନତା Oୁ Oାନ ଚOୁ େଦଇଗେଲ
କୃ O ପାଣି Oାହୀ ମାୟାଧର ମାନସି ଂ ଆଦି େଯେତ ଭାଷାବୀର
ସାମOସି ଂହାର ଅଭି ମନୁ ' େସେଯ େଟକି େଲ ଭାଷାର ଶି ର
କୂ ଳବୃ O ମଧୁ ଶି ଖାଇେଯ ଗେଲ Oାଭି ମାେନ ବOି ବାକୁ
ନି ଜ ମହତ କୁ ନି େଜ ସଦା ରଖି ଖାOି ଓଡ଼ି ଆ େହବାକୁ
େଗାପବOୁ ତ'ାଗ କି ଏବା କରି ବ ଉOଳ ର ମଣୀ େସହି
ତାO ଦିଗଦଶO
୍ ନ ଆଜି ବି ତ େଲାଡ଼ା ଏଇ ଓଡ଼ି ଆO ପାଇଁ
ରମାେଦବୀ ନୁ ହଁ Oୟମ ରମା େସ େଯ ଏଇ ମାଟିର ଗରବ
ସବୁ ନାରୀ ପାଇଁ ସି ଏେଯ ଆଦଶO ଧନ' େସ ସାହସୀ ଭାବ
ସତ'ର ପୂଜାରୀ େସେଯ ହରି ହର େଲଖି େଲ OାନମOଳ
ଦୁ O ନି େOସି ତ େସବା ହO ତ ଥି ଲା ତାOର ବଡ଼ ସOଳ
େକେତ ଅବା ଆଉ କହିବିେଯ ମୁହO ଏ ମାଟି ସOାନ କଥା
ସଭି ଏଁ ତ ଏଠି ଅମୂଲ' ରତନ ନୁ ଏଁ ତାO ପାେଦ ମଥା
ଏଇଠି ଜନମି ଯଦି ଆେମ େହବା ହୀନ େଲାଭୀ OାଥOୀ ଜାଣ
OଗO ପୂେର ଥାଇ କାOି ବ ନି Oୟଁ େସହି ମନି ଷୀ O Oାଣ
ଏଇ କଥା େହଜି ଆସ ଆେମ ଆଜି େତଜି ବା ହୀନମନ'ତା
ମାଟି ମା— େସବାେର ଲଗାଇ ଜୀବନ େହାଇବା ଜଗତଜି ତା
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ଉOଳ
ନମି ତା ପାଇକରାୟ
ଉଠେର ଓଡ଼ି ଆ ଜାOତ ହୁ ଅ
ଆଜି ପୁ ଣି େବଳ ଆସି ଲାଣି
େଯଉଁ ଭାଷା େନଇ ଗବO କରୁ େଛ
ଆଜି େସଇ ଭାଷା ଶୁ ଖିଲାଣି
ବରପୁ Oମାେନ ଭାଷା ଅOଧରି
ଓଡ଼ି ଶାକୁ ଏକ କରି ଥିେଲ
ଭାଷାେର ଭାଷାେର ଓଡ଼ି ଆOୁ େଖାଜି
ରାଜ'କୁ ରୂ ପ େଦଇଥି େଲ
ଆସ ଆେମ ସବୁ ସାଇତି ରଖି ବା
କଳା ସଂO®ତି ଓଡ଼ି ଶାର
Oଚାର Oସାର କରି ବା ଆସେର
େଯେତ ଝିଅପୁ ଅ ଓଡ଼ି ଶାର
ଜାଣୁ ଏ ଜଗତ େଗୗରବଗାଥା
ଏଇ ଉOଳ ମାଟି ମା—ର
ସମ ସOେର ଆସ ସOୀତ ଗାଇବା
ଆେମ ଏ ଉO®O ଉOଳର
Oଚାର Oସାର କରି ବା ଆସ େହ
ଆମ ଜନOଦାOୀ ଓଡ଼ି ଶାର...
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ମନ ଏକ ପOୀ
ସୁ ଶାO କୁ ମାର ବିନାକର

ବାO ନାହO େମାେତ
ମମତା ର ଶି କୁଳି େର,
ବାO ନାହO େମାେତ
େOମ ର ଜOୀରେର.
ଉଡି ବାକୁ େମାର ଜନO
ଉଡି ବାକୁ ଦି ଅ
ବାOି ରଖ ନାହି େମାେତ
ଲୁ ହାର ପOୁରୀେର ........
ମନ ହୁ ଏ େମାର
ଉଡ଼ି ଚାଲି ଯିବା ପାଇଁ
ଅେନକ ଦୂ ର କୁ
େଯଉଁଠି ନଥି ବ ଏଇ
Oତାରଣା
େସପରି ଏକ ରାଇଜ ର
ଅେନOଷଣ େର ଅଛି ,
େନଇ ହୃ ଦୟ େର
ଅେନକ ଯOଣା...................
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Oୀତି ଏକ ଜOରାତି
କମଳ କୁ ମାର ଦାଶ
Oୀତି ଏକ ମତୁ ଆଲା ଜOରାତି
େକେବ େସ ହସାଏ େକେବ େସ ଜଳାଏ
େକେବ େମା ମନେର ଭେର େସ ତାତି
Oୀତି ଏକ ଅମାନି ଆଁ ଜO ରାତି
Oୀତି ଏକ ମତୁ ଆଲା ଜOରାତି ... ୧
Oୀତି ଏକ ମତୁ ଆଲା ଜOରାତି
େକେବ େସ ନଚାଏ େକେବ େସ ପି ଆଏ
େକେବ ବା େକାହେର ଫଟାଏ ଛାତି
Oୀତି ଏକ ଅମାନି ଆଁ ଜO ରାତି
Oୀତି ଏକ ମତୁ ଆଲା ଜOରାତି ... ୨
Oୀତି ଏକ ମତୁ ଆଲା ଜOରାତି
େକେବ ତୁ େମ କେର ସପନର ପରୀ
ଆଉ େକେବ କେର ଜୀବନସାଥୀ
Oୀତି ଏକ ଅମାନି ଆଁ ଜO ରାତି
Oୀତି ଏକ ମତୁ ଆଲା ଜOରାତି ... ୩
Oୀତି ଏକ ମତୁ ଆଲା ଜOରାତି
ଏଇ ଆମ ଜୀବନର ମଧୁ ର ଗୀତି
ତୁ ମ ସାେଥ ଚାଚି ଝୁ ମି ଯାଉେଗା ବିତି
Oୀତି ଏକ ଅମାନି ଆଁ ଜO ରାତି
Oୀତି ଏକ ମତୁ ଆଲା ଜOରାତି ... ୪
Oୀତି ଏକ ମତୁ ଆଲା ଜOରାତି
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ମଁୁ କନା
ଅନୁ ସୂ ୟା Oି ୟଦଶO ନୀ Oଧାନ
ଶୀତୁ ଆ ସକାେଳ, ସୁ େନଲି କି ରେଣ
େଗାଲାପୀ ସO'ାେର ଓ ପୂOOମୀ ରାOୀେର
ପୁ ଣି କାକଳି ସOରେର ତ େଶଫାଳୀ ଗOେର
ଭାବନାର ଫାOା ଫOO
ପୁ ରିଯାଏ ସOପO କବିତାେର 
ମଁୁ କନ'ା... ମଁୁ େମାର ନୁ େହଁ
ନା ଏ େଦହ, ନା େମାର ମନ, ନା େମାର ସOପO
କି ଛି ବି େମାର ନୁ େହଁ
ମଁୁ ସୀତା, ମଁୁ ସାବିOୀ
ମଁୁ େOୗପଦୀ, ମଁୁ ହO ଅହଲ'ା
ମଁୁ କନ'ା 
ମଁୁ ଧରଣୀ, ମଁୁ ହO ଜନନୀ
ମଁୁ ପOୀ, ଆଉ ମଁୁ ହO ଭଗି ନୀ
ବୁ କୁ ରୁ େମା ଲହୁ ଧାର ଝରୁ ଥି ଲା
ଆଜି ବହୁ ଅଛି ଲୁ ହଧାର 
ଇତି ହାସ ଠାରୁ ଆଜି ଯାଏଁ
ମଁୁ ଅOି ପରୀOା େଦଇ ଚାଲି ଛି
ନୂ ଆ ରୂ ପ, ଭି O ପରି େOOୀେର
େମା ଲୁ ହ ବହି ଚାଲି ଛି
େମାର ଚOଳ ମନ ହଜି ଯାଏ
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େକଉଁ ଅତଳ ସାଗର ଭି ତେର ତ
କଳୁ ଷି ତ ସମାଜ ଗଭOେର
ମହାକାଶର ଅOକାରେର ତ,
େମଘର ଉହାଡ଼େର 
ଭାOି ଯାଏ ସOପO େମାର
ଦୁ ନି ଆର କଟୁ ବାକ'େର
େମଘ ମOାରେର ଇOା ହୁ ଏ ନାଚି ବାକୁ
ମନଇOା ଗାଇବାକୁ
ନୀଳକO ତାଳେର
ଅନାବନା କାକଳି େର
େହେଲ, ଏ ସବୁ େମା ଭାଗ'େର କାହO 
ମଁୁ କନ'ା େବାଲି କ—ଣ
ଚି ରକାଳ ସବOସଂହା େହାଇ ରହି ଥିବି
ଦୁ ନି ଆ ଗଢ଼ି ଥିବା ଅଲି ଖିତ ସOି ଧାନ
ଏମି ତି ନାଚୁ ଥି ବି ??
ଯୁ ଗ ଯୁ ଗ ଯାଏ
ଶୁ ନ୍ ଶାନ୍ ଚି Oାର କରୁ ଥି ବି
େମାେତ ଟିେକ ଜି ଇଁବାକୁ ଦିଅ େବାଲି 
ମନ େମାର ଚାେହଁ
ରOେବାଳା କାOେର
େହବାପାଇଁ ବିହOମ, କି Oz
ସOପO, ସତ'ର ରୂ ପନି ଏ
ଅକାଟ' ବାOବତାେର
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ମଁୁ େହାଇଯାଏ ସଭି O ନଜରବOୀ
ଆେର !
କୁ ରୁ ସଭା ତେଳ ପାOାଳୀ େଦହରୁ
ଶାଢ଼ୀଟାଣି ଥିଲା େବାଲି
ଭୀମ ଓପାଡ଼ି େଦଇଥି ଲା
ଦୁ ଃଶାସନର ହାତ
ଆଜି େକେତେକେତ େOୗପଦୀ
ବଳାOାରି ତା, ଲାOି ତା, ଅପମାନି ତା
କାହO , ଆଜି େକଉଁଠି ତ ନାହO
ଜେଣ େକହି କୁ Oୀର ନOନ !!
ସୀତା ଅOି ପରୀOାେର ଉOୀOOେବାଲି
ତାOୁ ସତୀର ମାନ'ତା ମି ଳିଥିଲା
େହେଲ, ଆଜି େକେତ ସୀତା
େଯୗତୁ କ ଜୁ ଇେର ସମାଧି Oା
ତା—େହେଲ େସମାନO ନାହO ପବିOତା ???
ମହନୀୟା କନ'ାଟିଏ େହାଇ
ଧରି Oୀ ବିଦୀOO େହବାଯାଏ
େOହ, େOମ ଢ଼ାଳି ଚାଲି ଥିବି
ସବୁ ଯOଣା ସହି ସହି 
OତୀOା କରି ଛି େସହି ଦି ନକୁ
େଯେବ େହବି ମଁୁ ଉOୀOO ଅOି ପରୀOାେର
ପୃ ଥିବୀ କନ'ା େବାଲି ପାଇବି ସOାନ
କନ'ା ନି ଯO'ାତନା ପବO େହବ ସମାପନ 
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େବଶା
ସେOାଷ ମହାରଣା
ନାରୀର ବିଭିO ରୂ ପ ଯଥା ମା, ଭଗି ନୀ, େOମି କା, ପOୀ, ବାOବୀ ଓ େବଶ'ା େବଶ'ା
ଏପରି ଏକ ଶO ଯାହା ଯୁ େଗ ଯୁ େଗ ନାରୀ ପାଇଁ କଳO େହାଇ ଆସି ଛି ସମାଜେର ନାରୀ େଯଉଁଠି
ମା, ଭଉଣୀ ପOୀ େହାଇ ସେବOାO ସOାନର ଅଧି କାରି ଣୀ ହୁ ଏ, େସଠି େବଶ'ା ତା ପାଇଁ ଏକ ଘୃଣ' Oାନଟିଏ ବାଛି
େନଇଥାଏ Oକୃ ତେର େବଶ'ା କି ଏ ? ନାରୀର ଇଏ େକଉଁ ରୂ ପ ? ସମାଜେର ନାରୀଟିଏ କାହO କି େବଶ'ା େହବାପାଇଁ
ବାଧ' େହାଇଥାଏ ? ଏଥି ପାଇଁ ଦାୟୀ କି ଏ ? େବେଳ େବେଳ ଆେମ ଆମ ନି ଜ ଭି ତେର ଥି ବା କାମନା ବାସନାକୁ ପୁ ରଣ
କରି ବା ପାଇଁ ତାକୁ େବଶ'ା ବନି ବାକୁ ବାଧ'କରୁ ଓ ତା—ପାଇଁ ସମାଜେର େଗାଟିଏ ଅନାବଶ'କ ଓ ଘୃଣ' ଯାଗାଟିଏ
ଛାଡ଼ି େଦଉ ଆେମ ଆମର ବାସନାର ସOzOି ପାଇଁ Oେତ'କ ନାରୀ ଭି ତେର ଏକ େବଶ'ାକୁ େଖାଜୁ  ଘରର ଡ଼Oବିନ୍
େଯପରି ସବୁ ମଇଳା ଆବଜOନାକୁ ନି ଜ ଭି ତେର ଧରି ମଧ' ଘର ଭି ତେର ଜାଗାଟିଏ ପାଏନାହO , ଠିକ୍ େସହି ପରି ଆମର
ଘୃଣ' ବାସନାକୁ ଚରି ତାଥO କରି ମଧ' େସ ସମାଜ ଭି ତେର Oାନଟିଏ ପାଏନାହO  ଏ ସମାଜେର ତା—ପାଇଁ େକୗଣସି Oାନ
ନାହO , ଥାଏ ତ େକବଳ ନିOା, ଅପମାନ ଆଉ ତି ରOାର
େଗାଟିଏ େବଶ'ାପାଇଁ ଦି ନର ମହO
¦ ଅେପOା ରାOୀର ମହO
¦ ଅଧି କ ଥାଏ େଯଉଁ ସମୟେର େସ ନି ଜକୁ
ବଧୁ େବଶେର ଉପOାପନ କରି ଥାଏ Oେତ'କ ରାତି ସାଜି ଥାଏ ତା—ପାଇଁ ଏକ ଚଉଠି ରାତି  ଦୀପର ସଳି ତାଟିଏ ନି ଜକୁ
ତି ଳ ତି ଳ କରି ଜାଳି ଆେଲାକି ତ କଲାଭଳି , େସ ନିଜକୁ ଅନ'ର କାମାOି େର ଜାଳି ତା ଜୀବନେର ଆେଲାକ ଆଣି ଥାଏ
ଦି ନର ଆେଲାକେର େଯଉଁମାେନ ତାକୁ ନି Oା ଅପବାଦ େଦଇଥାOି , ରାOୀର ଅOକାରେର େସମାେନ ତା ପାଦତେଳ ସOଗOର
ତଲାସ୍ କରି ଥା—Oି  େସ ଜାଣି ଥାଏ ଏମାେନ ସବୁ େହଉଛOି ତା—ର େଗାଟିଏ ରାOୀର େOମି କ, ତଥାପି ତା—ର ଅମାନି ଆ
ମନ ଏ ସମOO ଭି ତେର େଗାଟିଏ ସOା େOମି କର ସOାନ କରୁ ଥାଏ ଦୁ ନିଆ ତା—ର ଶରୀରକୁ େକଇଟା ଟOାେର
ଉପେଭାଗ କରି ଥାଏ େହେଲ ତା—ର ମନକୁ କି ଣିଲା ଭଳି େସୗଦାଗରଟିଏ ମି ଳିନଥାଏ ଯଦି ଓ ଅେନକଥର ବଧୂ େବଶ
ସାଜି ଥାଏ, କି Oz କାହାର କୂ ଳବଧୂ େହବାର େସୗଭାଗ' ତା ଭାଗ'େର ନଥାଏ
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ଚାହO ଲାବାଲା ତ ଅେନକ ଥା—Oି େହେଲ Oୀର ମଯO'ାଦା େଦଲା ଭଳି େକହି ଜେଣ ବି େସମାନO ଭି ତେର ନଥାOି  ରାOା
ପାଶOOର ଗଛଟିର ଛାଇେର ଜେଣ କି ଛି ସମୟ ଆOୟ େନଇ ନି ଜର କOାOି ଦୂ ର କେଲ ମଧ' େଯପରି ତାକୁ ନି ଜର
ଆOୟOଳ କରି ନଥାଏ, େସହି ପରି େବଶ'ାଟିଏ ନି ଜର ସବOସO ଉOଗOକରି ଶାରୀରି କ ଓ ମାନସି କ ଖୁ ସି େଦେଲ ମଧ'
ଆେମ ତାକୁ ଘେର ପOୀର ସOାନ େଦଇନଥାଉ ସମାଜେର ଏପରି ନାରୀମାନO ସଂଖ'ା କମ୍ ନାହO , େହେଲ ସମାକ
ଏମାନO Oତି ଥି ବା ଦାୟି ତOରୁ ନି ଜକୁ ସବୁ େବେଳ ଦୂ େରଇ ରଖି ଛି େଗାଟିଏ େବଶ'ା ଭି ତେର େଯ େଗାଟିଏ ନାରୀର ମନ
ଥାଏ, େସ ମଧ' ଚାେହଁ କାହାର ପOୀେବାଲି ନି ଜକୁ ପରି ଚିତ କରାଉ, େକହି ଜେଣ ତାକୁ ବି ମନ େଦଇ ଭଲପାଉ ଓ େସ
ତା— େଫରି ବା ବାଟକୁ ନି ତି ଚାହO ବସି ଥାଉ କାହାର ବାହୁ ବOନେର େସ ନି ଜକୁ ସୁ ରOି ତ ମେନ କରୁ  େହେଲ, ତା—ର ଏ
ସOପO େକେବ ପୁ ରା େହାଇପାେରନା ସତ କହି ବାକୁ ଗେଲ ଆେମ ଆମର କି ଛି ନିଜସO ସOାଥO ପାଇଁ ତା—ର ଇOାକୁ ପୁ ରଣ
କରି ବାକୁ େଦଇନୁ  ଆେମ ଚାହଁୁ ସମାଜେର ଏମାେନ ଏହି ପରି େଶାଷି ତ ଓ ନି େOସି ତ େହାଇ ବOOz
ଆଜି ର ଆଧୁ ନିକ ଯୁ ଗେର ଏମାନOର ସଂOା ହୁ ଏ ତ ବଦଳି ଯାଇପାେର କି Oz ଏମାନOର Oି ତି ଠିକ୍ ପୂବOଭଳି
ଅଛି ପୁ ରାତନ ଯୁ ଗର େବଶ'ା ଓ ଆଧୁ ନିକ ଯୁ ଗେର ବାରଗାଲ୍ O, କଲ୍ ଗାଲ୍ O ସାଜିଛି େଦହ େସହି ଭଳି େକଇଟା ଟOାେର
କି ଣାବିକା େହଉଛି, ବOOମାନା େଯଉଁଠି ନାରୀ ସOାଧୀନତା, ନାରୀ ଜାଗରଣ ପାଇଁ ବିଭିO Oରେର Oୟାସ ଚାଲି ଛି ଅପର
ପOେର େଦହ ବ'ବସାୟ ମଧ' େଜାରେସାରେର ଚାଲି ଛି େକଉଁଠି ପରି Oିତିର ଚାପେର ତ େକଉଁଠି ନି ଜ ଇOାେର େସ
େବଶ'ା େହବାକୁ ଯାଉଛି, Oେମ ଏହା ଏକ ଘୃଣ' ବୃ Oି େର ପରି ଣତ େହାଇଗଲାଣି  ଆେମ ମାେନ କ—ଣ ଏମାନOୁ
ପୁ ଣିଥେର ସମାଜର ମୁ ଖ' େOାତେର ସାମି ଲ କରି ପାରି ବା ନାହO ? ନା, ଆେମ ପେରାO ଭାବେର ଚାହଁୁ କି ଏମାେନ
ଏହି ପରି କଳOି ତ ଜୀବନ ବିତାOz, ଏଥି ପାଇଁ ଦାୟୀ କି ଏ ? ସମାଜେର Oଚଳି ତ ତଥାକଥି ତ ନି ତିନିୟମ ବା ଆମ ଭି ତେର
ଥି ବା େଯୗନଲାଳସା...
(ସମାଜେର େଶାଷି ତ ଓ ଅବେହଳି ତ େହାଇ ପଡ଼ି ରହି ଥିବା ନାରୀମାନO ଜୀବନ ଯOଣା ଉପେର ଦୃ Oି ଆକଷOଣ
କରି ବାର ଏକ Oୟାସ...)
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ଉOଳ ଦି ବସ
ଅOOନା ମହାOି
ବିେଦଶୀ ସରକାରO କଂସ କାରାଗାରର ରୁ O େକାଠରୀେର ବସି ଭାରତ ଜନନୀ କାOୁ ଥି ଲା
େବେଳ ସାଧାରଣ େଲାକO ଧ'ାନ ଆକଷOଣ କରି ଥିଲା ସOରାଜOୀତି  େସହି ସମୟେର ଆବାଳବୃ O
ବନି ତା ସମେO ଲାଗି ପଡ଼ି ଥିେଲ ଭାରତ ମା—କୁ ପରାଧି ନତାର ଶି କୁଳି ରୁ ମୁ O କରି ବା ପାଇଁ ଓଡ଼ି ଶା
ବା ପେଛଇବ େକମି ତି େତଣୁ କପି ଳ ସଂହି ତାେର େଲଖା ଅଛି;
–ରାOେର ଭାରତ େOO ରାଜ'େର ଉOଳ
ଉOଳ ସମାନ ରାଜ' ଧରାେର ବିରଳ —
ଉOଳର ବରପୁ Oମାେନ ଲାଗି ପଡ଼ି େଲ ଓଡ଼ି ଶାକୁ ସOତO ପରି ଚୟ େଦବାପାଇଁ ଋଷି ମାନO ତେପାଭୂମି ଓଡ଼ି ଶା,
ସବOଧମO ସମନOୟର ପବିO ରାଜ' ଓଡ଼ି ଶାେର କାହO େକେତ କବି, ଦାଶOନିକ, ନାଟ'କାର ଏହି ସOରାଜ' Oୀତି େର
ମାତି ଯାଇଥି େଲ ଉOଳ େଗୗରବ ମଧୁ ସୂଦନO େଲଖନୀେର;
–ଭୂମି କO େହବ ଧରଣୀ ଫାଟିବ
ଉଠିେବ ସହOଭୂଜା
େସହି େତାର ମାତା େସହି େତାର Oାତା
କର ତାO ପଦପୂ ଜା —
ଓଡ଼ି ଆ ଜାତି ର ଇତି ହାସ ସଂO®ତି ମଯO'ାଦାପୂ OO ସବୁ େବେଳ ଏ ଜାତି ର Oଗତି ମୂଳକ ମେନାଭାବ େଯାଗଁୁ କଳା,
Oାପତ', ଚି Oକଳା, ନୃ ତ' ସଂଗୀତ ଓ ସାହି ତ' େOOେର ଯେଥO ଅOଗତି କରି ପାରି ଛି େତଣୁ େଗାପବOୁ O ଭାଷାେର;
–ମାନବ ଜୀବନ ନୁ ହଇ େକବଳ
ବଷOମାସ ଦି ନ ଦO,
କେମO ଜୀଏଁ ନର କମO ଏକା ତା—ର
ଜୀବନର ମାନଦO—
ଓଡ଼ି ଶାର ବରପୁ OମାନOର OେଚOା ସOତO ଉOଳ ଗଠନେର େବଶ୍ Oଭାବ ପକାଇଥି ଲା େସେତେବେଳ ଏଇ
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ବସO ସମୟ ଗଛେର ପOେର ପବନେର ମଳୟର OଶO ବନଭୂଇଁ ନି ଜକୁ ସଜାଉଥି ଲା ନୂ ଆଁ ନୂ ଆଁ କଅଁଳ ପOେର
ନୂ ଆ ଜୀବନ ପାଇଁ OOzତ େହାଇଥି ଲା ଧରଣୀ ଆମ Oେଦଶ ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷାେର ପରି ଚୟ ମୁ କୁଟ ପି Oି ଠିଆେହଲା ୧୯୩୬
ମସି ହା ଏOି ଲ୍ ମାସର Oଥମ ତାରି ଖେର
କୃ ଷି େହଉ କି ବାଣି ଜ' େହଉ ନି ଜର ଅଦମ' ପରି Oମ ଦOାରା ସବୁ େOOେର ସOାବଲOୀ େହବାକୁ ଆରO କରି
େଦଇଥି ଲା କି Oz ଏହାରି ଭି ତେର ରହି ଛି ନି ଜ ମାତୃ ଭାଷାର ଉOତି  ମା—ର ଭାଷା ଆମର ମାତୃ ଭାଷା ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷା ଆମ
ମା—ର ଭାଷା, େଯଉଁ ଭାଷା ଧରଣୀ ଛୁ ଇଁଲା ଠାରୁ ମା ମୁ ହଁରୁ ଆେମ ଶୁ ଣି ଆସି ଛୁ ତା—କୁ କି ପରି ବା ଅବେହଳା େହବ
ଓଡ଼ି ଶାର ବରପୁ Oମାେନ ଆରO କରି ଥିବା ଅଭି ଯାନକୁ ଆମକୁ ଆେଗଇ େନବାକୁ େହବ ମଧୁ ସୂଦନO ବାଣୀେର;
–ଜାତି ନOି େଘାଷ ଚଳି ବ କି ଭାଇ ସOାଥOକୁ ସାରଥୀ କେଲ
ଟାେଣ କି େର ଗାଡ଼ି ଦାନାର େତାବଡ଼ା
େଘାଡ଼ା ମୁ େହଁ ବOାଥି େଲ —
ସାରା ଭାରତେର ଓଡ଼ି ଶା ହO ଭାଷା ଭି Oିେର ଗଢ଼ା େହାଇଥି ଲା Oଥମ Oେଦଶ ଆମ ଭାଷା ଆମର ପରି ଚୟ,
ଓଡ଼ି ଆ ଆେମ ଏହା ଆଜି Oୟ େହବାକୁ ଆରO କଲାଣି  ଓଡ଼ି ଆ ଜାତି ନିଜ ପାଖେର ନି େଜ ଅପରି ଚିତ େତଣୁ ଏହି
ପବିO ଉOଳ ଦି ବସେର ଆେମ ଏହି ଶପଥ େନବା େଯ Oେତ'କ ଉOଳୀୟO ହୃ ଦୟେର ଓଡ଼ି ଆ Oତି ଆOହ ସୃ Oି
କରି େବ  େଦଶOୀତି , ଜାତି Oୀତି , ଭାଷାOୀତି ର Oେତ'କ ଓଡ଼ି ଆ ଉଦ୍ ବୁ O େହାଇ କମOରତ େହେଲ ଓଡ଼ି ଶାର ସମୂ ହ
ଉOତି ସOବ େହବ ସମO ଉOଳ ଗଠନର ପୁ େରାଧା ମାନOୁ ଏହି ପବିO ଦି ବସେର େମାର ବିନO Oଣାମ
ମଧୁ ସୂଦନO େସହି ବାଣୀକୁ କି ପରି ବା ଆେମ ଭୁଲି ବା;
–ଏହି ସOି ଳନୀ ଜାତି Oାଣ ସି Oୁ
େକାଟି Oାଣ ବିOୁ ଧେର
େତାର OାଣବିOୁ ମି ଶାଇ େଦ ଭାଇ
େଡ଼ଇଁପଡ଼ି ସି Oୁ ନେର—
–ଓଡ଼ି ଶା ଆମର ସବOାO ସୁ Oର େହଉ— ଏତି କି କାମ' –ବେO ମା— ଉOଳ ଜନନୀ—

ଆହOାନ େୱବ୍ ସାଇଟ୍ : www.aahwaan.com/ebook

େଫସ୍ବୁ କ୍ େର ଆହOାନ, କଥା ଓ କବି ତା, େOମକବିତା, ଆମ ପି ଲାଦିନ ଏବଂ ଆହOାନ ପୃOାଭାବେର ଉପଲବ୍ ଧ

112
ଆହOାନ, ସOମ ବଷO, ତୃ ତୀୟ ସଂଖ'ା, ଅେOଲ୍ ୨୦୧୨

ଭୂତ ଓ େOତାତOାର ଅେହତୁ କ ଭୟ
ବାଲOୀକି ନାୟକ
ଭୂତ ଓ େOତାତOାର ଅOି ତOକୁ େକବଳ ଭାରତେର ନୁ େହଁ, Oାୟ ସାରା ଦୁ ନି ଆେର
େଲାକମାେନ ବିଶOାସ କରOି  ବୁ Oି ଜୀବି, େହତୁ ବାଦୀ ଓ େବୖ Oାନି କମାେନ ତକO ସଂଗତ ତଥ'
ସହି ତ ଭୂତ, େOତ ଆଦି ର ଅOି ତOକୁ ଅସOୀକାର କରୁ ଥି ବା େବେଳ ଦୁ ବOଳମନା ବ'Oି ମାେନ କୁ ହOି - –କି ଛି ତ ନି Oୟ
ଅଛି— ଏହି କି ଛି ଅଛିର Oମାଣ େଦବାପାଇଁ ପOି କା ମାନOେର Oକାଶ ପାଇଥି ବା କି ଛି ଘଟଣାର (ସତ' ଘଟଣା େବାଲି
କହି ) ଉଦାହରଣ େଦଇଥାOି  ଆଉ େକେତକ େଲାକ ନି ଜର କି Oା ଅନ' ମାନOର ବ'Oି ଗତ ଅନୁ ଭବ ଘଟଣାକୁ ବOOନା
କରି େOାତାO ମନେର ଭୂତ, େOତ Oତି ଥି ବା ଭୟାଳୁ ବିଶOାସକୁ ଦୃ ଢ଼ୀଭୂତ କରି େଦଇଥାOି 
ଭୂତ ଓ େOତର ସOରୂପ ସଂପକOେର େଲାକମାନOର ଭି O ଭି O ମତ Oକାଶ ପାଇଥାଏ କି ଏ କାେଳ ଭୂତ
କଳାଛାଇ ଭଳି ଦି େଶ, ଆଉ କି ଏ କେହ ଧଳାଛାଇ ଭଳି ଦି େଶ କି ଏ କେହ େତେରଛା ଦାO, ବଡ଼ବଡ଼ ଆଖି , ଲOା ମଣି ଷ
ଭଳି ଦି େଶ କି ଏ କେହ ଶOଶାନେର ଡ଼ାହାଣୀମାେନ ନOଳା େହାଇ ନାଚ କରOି  କି ଏ କେହ େସମାେନ ଅେବାଧ'
ଭାଷାେର ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ େହାଇ ନାକେର କଥା କହOି  ବିେଦଶେର େଲାକO ବିଶOାସ ଭୂତମାେନ ପରି ତ'O ପୁରୁଣା େକାଠା,
ଫାସୀ ଦି ଆଯାଉଥି ବା Oାନ, ଶOଶାନ ଆଦି େର ବାସ କରOି  ଭାରତୀୟମାେନ ବି େସହି ସବୁ Oାନ ସହି ତ ବଡ଼ବର, ଓO,
ଆO କି Oା ତାଳ ଗଛ ମାନOେର ଭୂତ େOତ ରହOି େବାଲି ବିଶOାସ କରOି  ଆଜି କାଲି ସତ'କଥା ନାମେର Oକାଶ
ପାଉଥି ବା ଶOା ଓ ଅେବୖOାନି କ ପOି କା ମାନOେର େସହି ଭଳି କେପାଳକOି ତ ଅବାOର କାହାଣୀ Oକାଶ ପାଇଥାଏ
େଲାକମାେନ ସତ' ଘଟଣା ଭାବି ପଢ଼Oି ଓ ବିଶOାସ ବି କରOି 
ସାଧାରଣତଃ ମୃତ ମଣି ଷର ଅତୃ O ଆତOା ହO ଭୂତ, େOତ ଓ ଡ଼ାହାଣୀ ରୂ େପ ଅଦୃ ଶ' ଭାେବ ବିଚରଣ କରୁ ଛOି
େବାଲି ସମେO କହି ଥାOି  ଦୁ ଘOଟଣା, ସପOଦଂଶନ, ହତ'ା, ଆତOହତ'ା ଏବଂ େଯ େକୗଣସି କାରଣରୁ ଅOବୟସେର ମୃ ତୁ'
ଘଟିେଲ ତାର େଭାଗ କରି ବାର ଅତୃ O ଆତOା ଇOା ପୂ ରଣ କରି ବା ପାଇଁ ବ'ାକୁ ଳ େହାଇଥାଏ େଯେହତୁ େସମାନOର
ଶରୀର ନO େହାଇଯାଏ-େତଣୁ େସମାେନ େକୗଣସି ଜୀବO ଶରୀରେର Oେବଶ କରି ନି ଜ େଭାଗ ଲାଳସାକୁ ପୂ OO
କରି ଥାOି  ଉପେରାO ତକOେର େକୗଣସି Oାମାଣି ତ ତଥ' ନାହO  େକବଳ କୁ ହାଶୁ ଣା କଥା ଉପେର ପଯO'େବଶି ତ ଏକ
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ଅOବିଶOାସ ମାO
ଭୂତ,େOତମାନOୁ ଶାO କରି ନି ଜ ଇOା ଅନୁ ସାେର ବ'ବହାର କରି ବା ଆଶାେର ଅେନକ ମOପାଠ କରି , ତO
ସାଧନ କରି , ଯO Oେୟାଗ କରି ସି Oି OାO କରି ବା ପାଇଁ କୁ OO ସାଧନା କରି ଥାOି  ଏହି OOି ୟା ନି ହାତି ଅେବୖ Oାନି କ
େହେଲ ବି ତାOି କ େହବାପାଇଁ କି ଛି େଲାକ ଅେନକ ଅମାନବୀୟ କମO କରି ଥାOି  େସହି କମOକାO ଭି ତେର ପଶୁ ବଳୀ ଓ
ନରବଳୀ ମଧ' ସାମି ଲ ଥାଏ ଏଭଳି କମO କରି େସମାନOୁ ସି Oିଅ ବା ଶOି ତ ମି େଳ ନାହO ବରଂ େଲାକନି Oା, ମାଡ଼ ଓ
େଜଲଦO ନି Oୟ ମି ଳିଥାଏ
ଏଇଠି OଶO ଉଠୁ ଛି େଯ ଆତOା ଯଦି ଏେତ ଶOି ଶାଳୀ େସ ସOୟଂ େଦହ ଧାରଣ କରୁ ନାହO କାହO କି ? ନି ଜର ଇOା
ପୁ ରଣ ପାଇଁ େକୗଣସି ସରଳ ମଣି ଷର େଦହକୁ ବ'ବହାର କରି ବା କଅଣ ଦରକାର ? ଏଥି ରୁ Oମାଣି ତ େହଉଛି େଯ
ଆତOାର େକୗଣସି ଶOି ହO ନାହO  େତଣୁ େସ ଅନ'ର େକୗଣସି Oକାର Oତି କରି ବାର OଶO ଉଠୁ ନାହO 
ଅସଲ କଥା େହଉଛି - ସମାଜର କି ଛି ଧୂ OO ତଥା ଚାଲାକ୍ େଲାକ ନି ଜ ସOାଥO ପାଇଁ ସାଧାରଣ େଲାକମାନO ମନର
ଭୟ ଓ ଦୁ ବOଳତାକୁ ପୁ Oି କରି େଶାଷଣ କରି ବା ପାଇଁ ଭୂତ, େOତ, ଡ଼ାହାଣୀ ଆଦି ର ଅOି ତOକୁ ବେOଇ ରଖି ଛOି  ବିେଶଷ
କରି ପOା ପୁ େରାହି ତମାେନ ଅତୃ OଆତOାର େମାO କରାଇବା ନାମେର ଧନ ଲୁ ତି ବାର ଏକ ସୁ ଚିOିତ ରାOା େଖାଲି ରଖି ଛOି 
ଧମOଶାO ମାନOେର (ଗରୁ ଡ଼ ପୁ ରାଣ ଆଦି ) େଲଖାଥି ବା ନକOର ଅବାOର ଅବିଶOସନୀୟ ଦୃ ଶ'କୁ ସତକଥା ଭଳି ବOOନା
କରି ଥାOି  େକହି ବି ତକO କରି ଜାଣି ବାକୁ ଚାହO ନାହାOି େଯ- ମଣି ଷର ଶରୀର ତ ମୃ ତୁ'ପେର ମOO'େର (?) ହO
ରହି ଗଲା, ନକOେର ପୁ ଣି େକଉଁ ଶରୀରକୁ ଯମଦୂ ତମାେନ ଗରମ େତଲ କେରଇେର ପେକଇ ଦO େଦଇଥାOି ? ନକOେର
କଅଣ ପୃ ଥିବୀ ଭଳି ନି ଆଁ, େତଲ, କେରଇ ଓ ଚଟୁ ସବୁ ଅଛି ? ବିନା ଶରୀରର ପି ତୃପୁ ରୁଷମାେନ ପି ତୃOାOେର
ଦି ଆଯାଉଥି ବା ମୂ ଲ'ବାନ େଭାଜନକୁ କି ପରି ଖାଇ ପାରି େବ ? ବOି ଥିବା େବେଳ େଯଉଁ ମଣି ଷ ଦି ନକୁ ତି ନିଚାରି ଥର
େଭାଜନ କରୁ ଥି ଲା େସ ସOଗO ବା ନକOେର ବଷOକୁ େକବଳ ଥେର ଖାଇ କି ପରି ରହି ପାରୁ ଛି ? ମୃ ତ ପି ତୃପୁ ରୁଷO ପାଇଁ
ନକOେର ଯଦି ଖାଇବା ବ'ବOା ନାହO , େତେବ ଯମ ଓ ଯମଦୂ ତମାେନ କଅଣ ଖାଆOି ? ଏ ସବୁ OଶOର ଉOର କାହାରି
ପାଖେର ନାହO େତଣୁ ପୁ େରାହି ତ କୁ ହOି - ତୁ େମ ଯଦି ତୁ ମ ମୃ ତ ପି ତାମାତାOୁ ଭଲ ପାଉଛ େତେବ OଶO କରନାହO , ଆମ
କଥା ମାନି ଯାଅ ଆେମ ଯାହା କରି ବାକୁ କହୁ ଛୁ କରି ଯାଅ, ଅନ'ଥା େOତାତOା ବାଧା େଭାଗ କରି ବାକୁ OOzତ ରୁ ହ
ଏତି କିେର ସମOO ଅକଲ ଗୁଡୁମ୍ ସୁ ଧି ପାଠେକ ବିଚାର କରOz - େକଉଁଟା ସତ, େକଉଁଟା ମି ଛ ?
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ଇOଧନୁ
ସବିତା ରାଣୀ ସାମଲ
ତୀOଗତି େର ଗଡ଼ି ଆସୁ ଥିବା ଫୁ ଟ୍ ବଲଟିକୁ େଗାଲ୍ େପାO୍ ଆେଡ଼ ଲO' କରି ନି ଜର ସମO
ବଳ Oେୟାଗ କରି କି କ୍ କଲି  େସଇ ଲାO୍ ମି ନିଟ୍ େଗାଲ୍ ଟି େମା ଟିମ୍ ଆଉ େମା ପାଇଁ ବହୁ ତ
ଗୁରୁO
¦ ପୂ OO ଥି ଲା ଅନୁ ଭବ େହଉଥି ଲା ହଠାତ୍ େଯମି ତି ମୁ Oରୁ େଗାଡ଼ଯାଏଁ ରO ଗୁଡ଼ାକ ଧମନୀେର
OୀO ଗତି େର Oବାହି ତ େହବାକୁ ଲାଗି ଛି େସଇ ସମୟେର େଖଳ ସାର ଆସି ପି ଠିେର ହାତ ଥାପୁ ଡ଼ାଇ େଦେଲ ଓ
କହି େଲ, –େସୗରଭ ପOନାୟକ, ବହୁ ତ ବଢ଼ି ଆ େଖଳିଲ ! ଡ଼ି େସOର ୨୫ ତାରି ଖେର ରାଜ' Oରେର ଫୁ ଟ୍ ବଲ୍ େଖଳ
େହବାକୁ ଯାଉଛି ଆମ Oz ଲଟିମେର ତୁ େମ େହବ ଦଶ ନOର େଖଳାଳୀ ଆଉ ମାସଟିଏ ରହି ଲା ଖୁ ବ୍ ପରି Oମ କର—
ଏ କଥା ଶୁ ଣି ସେତ େଯପରି ଶୂ ନ' ଆକାଶେର ରOବିହୀନ ଜଳକଣାେର ସୁଯO'କି ରଣ ପଡ଼ି ସOରOର ରOି ତ ସOପOର
ଇOଧନୁ ଟିଏ ସୃ Oି େହଲା
ଘରକୁ ଆସି ବହି ବOାନି ରଖି ଫୁ ଟ୍ ବଲଟିକୁ ବାହାର କଲି  ଫୁ ଟ୍ ବଲଟି ଟିେକ ପୁ ରୁଣା ଚାରି ପାOଟି ଯାଗାେର
ସି େଲଇ େହେଲ ବି କାମ ଚଳି ବ ସାOମାେନ କହOି ମଁୁ ବି କୁ ଆେଡ଼ ଫୁ ଟ୍ ବଲ୍ ଭଳି େଯାରେର ଦଉେଡ଼ ଦୁ ରେର େଦଖି େଲ
ଲାେଗ ଫୁ ଟ୍ ବଲ୍ ଆଉ େମା ପାଦ ଲାଗି ଯାଇଛି େସ ଯାହା ବି େହଉ ମଁୁ OାକOିସ୍ କରି ବା ଆରO କରି େଦଲି  େମା ଭି ତେର
ଅେନକ ପରି ବOOନ େଦଖାଗଲା େଯମି ତିକି ଭାଇ ଭଉଣୀO ସାOେର ଝଗଡ଼ା କରୁ ନଥି ଲି ଆଉ କି ଛି େବାଲହାକ କରୁ ଥି ଲି
Oz ଲ୍ ସରି ଲା ପେର େଖଳ ସାର୍ ରହି ସବୁ େବେଳ ଶି ଖାଉଥାOି  େସଦି ନ କହି େଲ, –ଏଠୁ ଆମ ଡ଼ି େସOର ୨୩ ତାରି ଖେର
ବାହାରି ବା େସଠି ରହି ବା ଖାଇବା ବ'ବOା େହଇଛି ହଁ ନି ଜ ନି ଜ େଜାତା ଆଣି ବାକୁ ଭୁଲି ବ ନାହO  ଖାଲି ପାଦେର
େଖଳି ବା ମନା—
ଘରର ଅବOା ଜାଣି ଥିେଲ ବି ଖାଇଲା େବେଳ େବାଉକୁ କହି ଲି େମାର େଜାତା ହେଳ ଦରକାର େବାଉ କହି ଲା,
–ବାପା Oାଇେମରୀ Oz ଲ୍ ଶି Oକ - େସଥି େର ସାତ ଜଣOର ଖାଇବା ପି ଇବା, ତୁ ମ ମାନOର ପଢ଼ା ଖOO, େଜେଜO
ଔଷଧ େକାଉଠୁ କି ଣି େହବକି େର ପୁ ଅ େଖଳେର ମନ େଦ—ନା, ପାଠ ପଢ଼ାେର ମନ େଦେଲ ବଡ଼ ମଣି ଷ େହବୁ  ଦି
ପଇସା େରାଜଗାର କେଲ ଘରର ଅବOା ବଦଳି ବ— େସ େମା ମନ କଥା ବୁ ଝୁ ଥି େଲ ସୁ Oା ଚାରା ନାହO  ସୁେନଲି ଖରାଟି
ଧି େର ଧି େର Oଖର େହାଇଯାଉଥି ଲା ସOପOର ଇOଧନୁ ଟି ଲି ଭିବାକୁ ଆରO କରି ଥିଲା ମନ ଭି ତରୁ ଖାଲି େକାହ
ଉଠୁ ଥାଏ କାହO କି Oଭୂ ତୁ ମ ଦରବାର ଏେତ େଛାଟ ନି ମO ମଧ'ବିO ପରି ବାରେର କଣ ସମOO ଭାଗ'େର ଏଇଆ
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େଲଖା େହାଇଛି େପଟେର େଭାକ ମୁ ହଁେର ଲାଜ ଖାଲି ଟାେର ସଂOାରOୁ ଜଗି ରହି ଛୁ ସି ନା ପଇସା ଅଭାବ ଥି େଲ ବି
ବିପିଏଲ୍ ଚାଉଳରୁ ମୁ O ଛୁ Oି ଠାରୁ ଛାOୁ ଣୀଯାଏଁ େସଇ େଗାଟିଏ େରାଜଗାର ଉପେର ନି ଭOର ଘରଭଡ଼ା, ପାଣି ଭଡ଼ା,
ବିଦୁ'ତ ଭଡ଼ା େକାଉଥି େର ମାଫ୍ ନାହO 
କି Oz ମନକୁ ମଁୁ େକୗଣସି Oକାେର ବୁ େଝଇ ପାରୁ ନଥି ଲି େଯାଗକୁ ତା ପରଦି ନ େOଣୀ ସାର୍ ଆସି ଜେଣଇେଲ,
–ଗରି ବ ଭOା ୧୦୦ ଟOା ହି ସାବେର ଗରି ବ ଛାO ମାନOୁ ମି ଳିବ ଇOୁକ ଛାOମାେନ ଫମO ଭରି ଦାଖଲ କରି େବ— ମନ
ଯାହା ଚାେହଁ େକୗଣସି ବାେଟ ତା—କୁ ହାସଲ କେର ଟିେକ ଖରାପ ଲାଗୁଥାଏ ତଥାପି ଫମOଟିଏ ଆଣି ଲି ଫମOେର ବାଷO କ
ଆୟ ଉପେର େଲଖା େହାଇଥାଏ ଜାଣି ଶୁଣି ଗଁାେର ଥି ବା ଜମି ବାଡ଼ି କଥା େଲଖି ଲିନି କାହO କି ବା େଲଖି ବି େସଇଠୁ ବା
ଆମର କଣ ଆେସ ଫମOଟି ଦାଖଲ କଲାେବଳକୁ ହାତଟା ଖାଲି ଥରୁ ଥାଏ ଠିକ୍ ତି ନିଦିନ ପେର ସାର୍ େମାେତ ୧୦୦
ଟOା େଦେଲ ଲାଗୁଥାଏ େକାଟିନିଧି ମି ଳିଯାଇଛି େଜାତା େଦାକାନକୁ ଚାଲି ଗଲି  ମନ ପସO େଜାତାଟିଏ ବି ପାଇଲି 
ପାଦକୁ ପୁ ରା ଫି ଟ୍ େହଉଥାଏ କି Oz ମଁୁ କି ଣିପାରି ଲି ନାହO  ଘରକୁ େଫରି ଆସି ଥିଲି ବାରOାର େମା ଭି ତରୁ କି ଏ ଜେଣ
କହୁ ଥାଏ, –ମଁୁ ଏେତବଡ଼ ଭୁଲ କାମ େକମି ତି କଲି  େକାଉ ଗରୀବ ପି ଲାର ପାଉଣାକୁ ମି ଛ କହି େନଇ ଆସି ପାରି ଲି ଏେତ
ଦି ନ ଧରି ବାପାOଠୁ ଶି ଖିଥିବା ଆଦଶOକୁ ସାମାନ' ସOାଥO ଲାଗି ବଳି ପେକଇ େଦଲି — େମା ମୁ O ଭି ତେର ସେତ େଯପରି
କଣ େହାଇ ଯାଉଥାଏ ନି ଜକୁ ଧି କ୍ ମେନ କରୁ ଥି ଲି ରାତି ସାରା ମଁୁ ଆତOଗOାନୀେର େଶାଇପାରି ଲି ନାହO 
ତା— ପରଦି ନ ସକାଳୁ ଉଠି େମାର ଦୁ ନି ଆର ସବୁ ଠୁ Oି ୟ ଫୁ ଟ୍ ବଲ୍ ଟିକୁ ବାହାେର େନଇ େଫାପାଡ଼ି େଦଲି  Oz ଲେର
ସାର୍ Oୁ େସ ପଇସା େଫେରଇ େଦଇଥି ଲି ଏଇଆ ଭାବି େଯ, –ମଁୁ ବOି ଥିଲା ଯାକ ମଁୁ ଆଉ େକେବ ବି ବାପାO ସOାନକୁ
ତେଳ ପେକଇ େଦବିନି— େଖଳରୁ େମା ନଁା ବାହାର କରି ବା ପାଇଁ ମନO କରି ସାରି ଥିଲି େଖଳ ସାର୍ ଆସି ନଥି ବାରୁ ଏ
କଥା କାହାକୁ କହି ପାରି ଲିନି
େସଦି ନ ଥି ଲା ଡ଼ି େସOର ୧୮ ତାରି ଖ ସO'ାେବଳ ସମୟ ବାପା କହି େଲ, –ସୁରୁ େଦଖି ଲୁ ଦାO ଘେର େତା ପାଇଁ
କଣ ଥୁ ଆ େହାଇଛି— େଜାତା ହଳକ େଦଖି ଆଖି କୁ ବିଶOାସ େହଉନଥାଏ ଇଏ େସଇ ହଳକ େଜାତା େଯଉଁଟା ମଁୁ
େଦାକାନେର େଦଖୁ ଥିଲି ବାପା ଏେତ ଅସୁ ବିଧାେର ଥାଇ ମଧ' େମାର ସOପOର ଇOଧନୁ କୁ ପୁ ଣି ସOରOେର ଆOି ବାକୁ
ପଛାଇନଥି େଲ ତାOର ବିଶାଳତା ଆଗେର େମା ମOକ ଆେପ ଆେପ ନଇଁ ଯାଇଥି ଲା
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ଭୂୟଁାବାବୁ O େରାେଷଇଘରୁ ...!!!
େମା ଓଡ଼ି ଶା ର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ...!!!
ଅେOଲ ମାସ ଟି ଆOମାନO ପାଇଁ ସବୁ େବେଳ ସOତOତା ର ସୁ ସOାଦ େନଇଆେସ ।
Oେତ'କ ସୁ ସOାଦ େର ଆେମ ଖୁ ସି େର ଆତOହରା େହାଇଉଠିଥାଉ, ଆଉ େସେତେବେଳ
ମେନପେଡ଼ େଗାଟିଏ କଥା....ମି ଠା...ଖଜା...ମି OାO...!!!
ଏଣୁ ସାହି ତ' ପOି କା –ଆହOାନ— ର ଉOଳ ଦି ବସ ସଂOରଣ େର ଆଜି ଆେମ ଓଡ଼ି ଆ ଘରର ପି ଠା ବିଷୟ େର ଜାଣି ବା ।
ମଁୁ ପୁ ଣିଥେର ସମO ମି OାO୍ େOମୀOୁ ଶୁେଭOା ଜଣାଇ ୪ େଗାଟି ମି ଠା ର OOzତି Oଣାଳୀ ଏଠାେର ବOOନା କରୁ ଛି ।

୧. ସୂଜି କାକରା :
ଆବଶକୀୟ ଉପାଦାନ :
େଗାଟିଏ କପ୍ ସୂ ଜି , େଗାଟିଏ କପ୍ େମାଟା ଚି ନି, େଗାଟିଏ କପ୍ େକାରା
େହାଇଥି ବା ନଡ଼ି ଆ ,

ସାଦା ଲୁ ଣ, ଘି ଅ ( ମଁୁ ଡ଼ାଲ୍ ଡ଼ା ବ'ବହାର

କରି ଅଛି ) , କାକରା କୁ ସୁବାସି ତ କରି ବା ପାଇଁ ୪ /୫ ଟି ଗୁଜୁରାତି ।
OOSତି Oଣାଳୀ :
Oଥେମ କଢ଼ାଇ ଗରମ େହଲାପେର େସଥି େର େକାରା େହାଇଥି ବା ନଡ଼ି ଆ , ଆବଶ'କୀୟ ପରି ମାଣ ର ଚି ନି ଏବଂ
ଗୁଜୁରାତି ଚୂ OO କୁ ଭଲଭାେବ ଭାଜି େଦଇ ଅଲଗା ରଖOz େଯପରି କି େସଥି େର ଜଳୀୟ ଅଂଶ କି ଛି ରହି ନଯାଏ ।
ଅନ' ଏକ କଢ଼ାଇ କୁ ଗରମ କରି େସଥି େର ଦୁ ଇକପ୍ ପାଣି କୁ ଧି େର ଧି େର ଗରମ କରOz ।
ପାଣି ଗରମ େହାଇଆସି ବା ପେର େସଥି େର ବଳକା ଚିନି, ଟିକିଏ ଲୁ ଣ େଦଇ ଫୁ ଟାOz ।
ପାଣି ଫୁ ଟିଆସି ଲା ପେର େସଥି େର ସୂ ଜି କୁ ଧି େର ଧି େର ଢ଼ାଳOz ଏବଂ ଧି େରଧି େର ,ଅନବରତ ଭାେବ ଘାOି ବାେର ଲାଗOz
େଯପରି କି େସଥି େର ଗୁଳା ରହି ନଯାଏ।

ଆହOାନ େୱବ୍ ସାଇଟ୍ : www.aahwaan.com/ebook
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ଆହOାନ, ସOମ ବଷO, ତୃ ତୀୟ ସଂଖ'ା, ଅେOଲ୍ ୨୦୧୨
ଏହା େଯେତେବେଳ କଠିନ େହବାକୁ ଆରO କରି ବ, େସେତେବେଳ େସହି କଢ଼ାଇ କୁ ଚୁ ହOା ଉପରୁ ଓOାଇଦିଅOz ।
କି ଛି ସମୟ ପେର ତାହା ଟିେକ ଥOା େହଲାପେର େସଥି େର ଦୁ ଇ ଚାମଚ ଘି ଅ ପକାଇ ଟିକି ଦଳି ଦିଅOz ।
େସହି ଦଳାଯାଇଥି ବା ସୂ ଜି କୁ ହାତମୁ ଠା େର ରହିଲା ପରି ମାଣ େର େନଇ ଚକା ଚକା ଗୁଳା କରOz ।
OମାନOୟେର , େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ଗୁଳା କୁ ଅOO କOୁ କ ଆକାର ର କରି େସଥି େର Oଥମ େସାପାନ େର OOzତ
କରାଯାଇଥି ବା ନଡ଼ି ଆ େକାରା ପାଗ କୁ ପୁ ର ଭଳି ରଖି ଚାରି ପଟୁ ଅତି ସOପOଣ େର ତାକୁ ନି ବୁଜ କରି ରଖOz ।
େଗାଟିଏ େବଲଣା ବାଡ଼ି େନଇ େସହି ଗୁଳା ଗୁଡିକୁ

୮/୧୦ େସମି ବ'ାସାOO ପରି ମିତ ର ଏକ ବୃ O ଭଳି ଆକାର କରି

ରଖOz । ବOOମାନ, ଘି ଅ ଆବଶ'କୀୟ ପରି ମାଣ େର େନଇ ଉOମ ରୂ େପ ଗରମ କରOz ।
ଘି ଅ ଗରମ େହଲାପେର େଗାଟିଏ ପେର େଗାଟିଏ େସହି ବୃ Oାକାର ସୂ ଜିପାଗ କୁ ଛାଣOz ।
ଉଭୟ ପଟ କୁ ୨/୩ ଥର େଲଉଟାଇ ଛାଣି ଦିଅOz ।
ଥେର ଏହା ତାOବOO ଧାରଣ କେଲ, ତାକୁ କଢ଼ାଇ ରୁ ବାହାର କରି େତଲ ରୁ ଅଲଗା କରି ରଖOz ।
ବOOମାନ , ଆପଣO ର ସୂଜି କାକରା OOzତ େହାଇଗଲା ।
ଏହି ପି ଠା ଟି ସOତO ପବO ଓ ପବOାଣୀ େର OOzତ କରାଯାଇଥାଏ ।

୨. େଛ ନା େପା ଡ଼ :
ଆବଶକୀୟ ଉପାଦାନ :
ସଜ େଛନା ୫ କପ୍ , ସୂ ଜି ଅଧାକପ୍ , ଚି ନି ୨କପ୍, କାଜୁ
୧୦/୧୨ ଟି, ଗୁଜୁରାତି ୫/୭ ଟି ଓ ୨ଚାମଚ ଘି ଅ ।
OOSତି Oଣାଳୀ :
ସଜେଛନା , ସୂ ଜି, ଗୁଜୁରାତି ଚୂ OO ସବୁ କୁ ଚି ନିସହ ଉOମ ରୂ େପ
ମି ଶାଇ ଦି ଅOz

। େଗାଟିଏ

ଓସାରି ଆ ମୁ ହଁା ପାO େର ଘି ଅ

ପକାଇ ଗରମ କରOz ।
ଘି ଅ ଗରମ େହଲାପେର ଏହି େଛନାମି Oଣ କୁ େସହି ପାO େର ପକାଇ ଦିଅOz ।
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ଆହOାନ, ସOମ ବଷO, ତୃ ତୀୟ ସଂଖ'ା, ଅେOଲ୍ ୨୦୧୨
ଉପେର କାଜୁ ଚିO େର େଦଖାଯାଉଥି ବା ଭଳି ସଜାଇପାରOି ।
ଏହାକୁ ରୁ Oଚୁ Oା େର ୪୫ ରୁ ୫୦ମି ନିଟ୍ ପଯO'O ସାଧାରଣ ଉOାପେର ରଖି ଗରମ କରOz ।
ତାପେର େସହି ପାO କୁ ବାହାର କୁ ଆଣି ତାକୁ ଥOା େହବାକୁ ପଯO'ାO ସମୟ ଦିଅOz ।
ଏହା େହଉଛି େଛନାେପାଡ଼ କରି ବାର ସହଜ OOzତି ।

୩. େପା ଡ଼ ପି ଠା :
ଆବଶକୀୟ ଉପାଦାନ :
ବିରି ୩ କପ୍ , ଚାଉଳ ୩ କପ୍, ଗୁଜୁରାତି ୫/୭ ଟି, ନଡ଼ି ଆ େକାରା
୧ କପ୍, ଦାO ଆକାର ର ସରୁ ସରୁ କଟା େହାଇଥି ବା ନଡ଼ି ଆ ୧ କପ୍,
ଗୁଡ଼ ୩କପ୍ , ଦୁ ଇ ଚାମଚ ଘି ଅ ଏବଂ ଆବଶ'କ ଅନୁ ପାତ େର ଲୁ ଣ
।
OOSତି Oଣାଳୀ :
୪/୫ ଘOା ପୂ ବOରୁ ବତୁ ରା ଯାଇଥି ବା ବିରି ଏବଂ ଚାଉଳ କୁ ସକାେଳ
େପଷଣା େର ଅତି ଉOମ ରୂ େପ ଦଳି େଗାଟିଏ ବହଳା େପO ତି ଆରି କରOz । ଏହି େପଷO୍ େର ଅOଲୁ ଣ ଭଲେର
ମି ଶାଇ େଗାଟିଏ ଉଷୁମ ଓ ନି ବୁଜ Oାନ େର ୬/୮ ଘOା ପାଇଁ ଯO େର ରଖି ଦିଅOz ।
ତାପେର େସଥି େର ନଡ଼ି ଆ େକାରା, ନଡ଼ି ଆ ଗଡ଼ି , ଗୁଡ଼ ଓ ଗୁଜୁରାତି ଚୁ OO ମି ଶାଇ , ଉOମ ରୂ େପ ଘାOOz ।
େଗାଟିଏ ଓସାରି ଆ ମୁ ହଁା ପାO େର ଘି ଅ ପକାଇ ଗରମ କରOz ।
ଘି ଅ ଗରମ େହଲାପେର ଏହି ବିରି ଚକୁ ଟା କୁ େସହି ପାO େର ପକାଇ ଦି ଅOz ।
ଉପେର ଚି O େର େଦଖାଯାଉଥି ବା ଭଳି

ନଡ଼ି ଆ ଗୁO ସଜାଇପାରOି । (ମଁୁ ବାଦାମ୍ େନଇଛି )

ଏହାକୁ ରୁ Oଚୁ Oା େର ୪୫ ରୁ ୫୦ମି ନିଟ୍ ପଯO'O ମଧ'ମ ଉOାପେର ରଖି ଗରମ କରOz ।
ତାପେର େସହି ପାO କୁ ବାହାର କୁ ଆଣି ତାକୁ ଟିେକ ଥOା େହବାକୁ ଦି ଅOz ।
ଏହା େହଉଛି େପାଡ଼ପି ଠା କରି ବାର ସହଜ OOzତି ।

ଆହOାନ େୱବ୍ ସାଇଟ୍ : www.aahwaan.com/ebook
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ଆହOାନ, ସOମ ବଷO, ତୃ ତୀୟ ସଂଖ'ା, ଅେOଲ୍ ୨୦୧୨

୪. ଖ ଜା :
ଆବଶକୀୟ ଉପାଦାନ :
୪ କପ୍ ମଇଦା, ୧ କପ୍ ଚିନି, ପଯO'ାO ପରି ମାଣ େର ଘି ଅ, ୫/୭
ଟି ଗୁଜୁରାତି ଏବଂ ଆବଶ'କ ଅନୁ ପାତ େର ଲୁ ଣ ।
OOSତି Oଣାଳୀ :
Oଥେମ ୩କପ୍ ମଇଦା େର ଅଧାକପ୍ ଘି ଅ ପକାଇ ଭଲଭାେବ
ମି ଶାଇ େସଥି େର ଆବଶ'କ ପରି ମାଣ ର ଜଳ େଦଇ ଭଲ ରୂ େପ
ଦଳି ନିଅOz ।
ଏହି ଦଳା ଯାଇଥି ବା ମଇଦା କୁ େବଲି େଗାଟିଏ ଆୟତାକାର ବଡ଼ ଲOା େରାଟି ତି ଆରି କରOz ।
େସହି ଆୟତାକାର ବଡ଼ ଲOା େରାଟି ଉପେର , ବଳକା ମଇଦା ଓ ଘି ଅ କୁ ଭଲ ରୂ େପ ମି ଶାଇ େଲସି ଦିଅOz ।
ବOOମାନ େସହି ଲOାେରାଟି କୁ େଗାଟିଏ ପଟରୁ ଗୁଡ଼ାଇବାକୁ ଆରO କରOz ।
ଗୁଡ଼ାଇସାରି ଲା ପେର, ତାକୁ ଦୁ ଇ / ତି ନି ଆOୁ ଳ େଦୖ ଘ'O େର ଗଡ଼ ଗଡ଼ କରି କାଟିଦିଅOz ।
Oେତ'କ ଗଡ଼ କୁ େବଲଣା େର ମେଡ଼ଇ ଟିେକ ଲOା କରି ଦିଅOz ।
ଏହି ଗଡ଼ି ସବୁ କୁ ଘି ଅ େର ଭଲରୂ େପ ଖଡ଼ଖଡ଼ି ଆ କରି ଛାଣି ଦି ଅOz ।
ଏହି ଛଣା କୁ ଚି ନିଶିରା େର ବୁ ଡ଼ାଇ ବାହାର କରି ନିଅOz ।
କି ଛିସମୟ ଥOା େହଲାପେର ଏହାକୁ ଖାଇ େଦଖOz ଖଜା ର ମଜା !!!
(ଚି ନିଶିରା ‘ ସମପରି ମାଣ ର ଚି ନି ଓ ପାଣି େନଇ ଗରମ କରOz । ଚି ନିଶିରା ବହଳା େହଲାେବଳକୁ ଏଥି େର ଗୁଜୁରାତି
ଚୂ OO ପକାଇ ଭଲରୂ େପ େଗାଳି ଦିଅOz ।)
ବOOମାନ୍ ଏହି ଚାରି େଗାଟି ମି OାO୍ OOzତ କରOz ଏବଂ ନି ଜର ବOୁ ଓ ପରି ବାର କୁ ଖୁ ଆଇ ବାହାବା ନି ଅOz ।

ଅଧି କ ଜାଣି ବା ପାଇଁ http://aahwaan.com/bhunyabaabu/category/recipe/ େଦଖOS
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ଆମ ଗଁା ହାଲଚାଲ
ଡ଼ା େଜ'ାତି Oସାଦ ପOନାୟକ
ଗଁା ବସOାO ଉପେର ରଘୁଆର ପାନ େଦାକାନ ସାମନାେର ବସି ହରି , ବୁ ଲୁ , ଘନ ଆଉ
କୁ ନା କଥା େହଉଥି େଲ ଆମ ଗଁା ମାେO ଏେତ ବଷO େହଲା ଆମ ଗଁାକୁ ଆସି ଆମ ସମOOୁ ପାଠ
ପେଢ଼ଇେଲ, େହେଲ ନି ଜ ଜୀବନେର ପାଇେଲ କଣ ? ନବ ଭାଇନାର ପୁ ଅଟାକୁ ଗଧ ଗଧ େବାଲି
ଡ଼ାକୁ ଥି େଲ, ଏେବ ସି ଏ ବି ମାOOଠୁ ଅଧି କ ପଇସା ପାଇଲାଣି  ମାେO କହୁ ଥି େଲ ତା େଦଇ କି ଛି େହବନି , େହେଲ େଦଖ
ଏେବ େସ ରାଜଧାନୀେର େକାଠା ମେଡ଼ଇଲାଣି  ରାଧୁ ପOି ତO ପୁ ଅ ଦୁ େବଇ ଯାଇକି ଏେତ ଟOା ପେଠଇଲାଣି େଯ ତା
େବାପା ଗଣି ବା ଜାଣି ନି ରଘୁଆ ପାନ ଭାOୁ ଭାOୁ କହି ଲା, –ହଇେର, ତୁ ମ ଶଳାମାନOୁ ଆଉ କି ଛି କାମ ନାହO ? ହଁ ?
ମାେO ଭଳି ଆ େଦବତା ପୁରୁଷକୁ େସ େଚାର ମାନO ସହ ତୁ ଳନା କରୁ ଚ ? ଛି ? େସଇ ମାେO ଥି ବାରୁ େନାକା ଭାଇର
ପୁ ଅ ଏେବ ବରOୁ ରେର କେଲଜେର ମାO େହଇଛି ସଁତ ଭାଇନାର ପୁ ଅ ଇOି ନିୟର୍ େହଇଛି କାଳୁ ର ପୁଅ ଗଁାେର ଥି େଲ
Oୁ ର କରି ଥାOା, ଏେବ ରାଜଧାନୀେର ଚାକି ରୀ କରୁ ଚି  େସ ସବୁ ଆଉ ଦି ଶୁନି ?—
ହରି କହି ଲା, –ବୁ ଝିଲୁ ରଘୁଆ, ତୁ

କହ ସେଭଁେତ ସବୁ େହେଲ ବି ମାେO କଣ େହେଲ ? େସଇ

କପOOକଶୂ ନ' !!!— ସମେO େଫଁ କି ନା ହସି େଦେଲ ରଘୁଆ ଗOୀର େହାଇ କହିଲା, –ମାେO ଆOା ପୂ ଣ' ପାଇେଲ ତାଠୁ
ବଡ଼ କଥା ଆଉ କଣ ଅଛି— ସବୁ େସଇଠୁ ଉଠିେଲ Oz ଲ୍ ଛୁ ଟି େହଲାଣି  ପି ଲାମାେନ ସବୁ ନି ଜ ନି ଜ ଘରକୁ
େଫରି େଲଣି  ମାେO ନି ଜ େସଇ ପୁ ରୁଣା ସାଇେକଲ୍ କୁ ଧରି ଚାଲି େଲ ରଘୁଆ ପାନ େଦାକାନ ପାଖେର ସାଇେକଲରୁ
ଓOାଇ ବସି ପଡ଼ି େଲ ରଘୁଆ ମାOO ମନପସO ପାନ ତି ଆରି କରି ବେଢ଼ଇେଦଲା ମାେO ପାନଟା କଳେର େଦଇ ଉଠି
ପଡୁ ଥି େଲ, ରଘୁଆ କହି ଲା, –ମାେO େଗାେଟ କଥା ମନକୁ ଆସୁ ଥିଲା େବାଇେଲ, ମନକୁ ନବନି େବାଇେଲ କହି ବି—
ମାେO ହସି େଦଇ କହି େଲ, –କହ—
–ହଇେହ ମାେO, ତେମ ଆମ ଗଁାେର ତିରିଶିବଷO େହଲାଣି ମାO େହଇଚ ତେମ ପେଢ଼ଇଥି ବା ପି ଲାମାେନ ଇOି ନିୟର୍ , ମାO
ଆଉ େକେତ କି ସ େହେଲଣି  େହେଲ ତେମ େଯାଉ ଗରୀବକୁ େସଇ ଗରୀବ ତମ ମନ କରୁ ନି , େବଶୀ ଟOା ଅଜO ବା ପାଇଁ ?
ରଘୁନାଥପୁର ଶାସନେର ହରି ପOାO ପୁ ଏ ପି ଲାମାନOୁ ଘେର ପାଠ ପେଢ଼ଇ ମାସକୁ ଛ—େକାଡ଼ି ଅଜOୁ ଚି , ତେମ ଆପେଣ େସମି ତି
କରୁ ନ ? ମାସକୁ ଦି ଚାରି େକାଡ଼ି ଅଧି କ ମି ଳିେଲ, ଜମି ଜମା ଖେO କରOନି ?— ରଘୁଆ ଏକା ନି ଃଶOାସେର କହି ପକାଇଲା
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ଆହOାନ, ସOମ ବଷO, ତୃ ତୀୟ ସଂଖ'ା, ଅେOଲ୍ ୨୦୧୨
ମାେO ହସି େଦଇ କହି େଲ, –ହଁୁ , ତୁ ସତ କହୁ ଛୁ େର ରଘୁଆ େମା ଛାOଛାOୀମାେନ କି ଏ କଣ କଣ ସବୁ
େହେଲଣି , ମଁୁ େସଇ ମାO େହଇ ରହି ଗଲି  ଟOାପଇସା େନଇ କରି ବି କଣ ? େମାର ପି ଲାଝିଲା ତ େକହି ନାହାOି —
ମାOO ଆଖି େର ଲୁ ହ ଜେକଇ ଆସୁ ଥିଲା ଏଇ ଗଁାେର େଯେତେବେଳ ମାେO ନୂ ଆ ନୂ ଆ ଆସି ଥିେଲ, ବାହାେହଇ
ମାOାଣୀOୁ ଧରି ଆସି ଥିେଲ େହେଲ େସଇ ସମୟେର ଏମି ତି ହଇଜା ବ'ାପି ଲା େଯ ମାOOର େଗାେଟ ଝିଅ େସଥି େର
ଚାଲି ଗଲା ଗଁା ଛାଡ଼ି ପେଳଇବାକୁ ଜି ଦ୍ ଧରି ମାOାଣୀ ମଧ' ଝିଅ ଦୁ ଃଖେର ପେଛ ପେଛ ଚାଲି ଗେଲ େସହି ଦି ନୁ ମାେO
ଗଁା ପି ଲାOୁ ନି ଜ ପି ଲା କରି େନେଲ କାହାକୁ େOହେର କମ୍ କରି ନାହାOି  ସତ କଥା େସ ଟOା ପଇସା କାହା ପାଇଁ
େରାଜଗାର୍ କରି େବ ? ଖାଇବ କି ଏ ? ନା Oୀ ଅଛି ନା ଝିଅ ମାେO ସାଇେକଲ୍ ଗେଡ଼ଇ ଗଁା ଆଡ଼କୁ ଚାଲି େଲ
ରବିବାର ଅପରାO, ଗଁାେର ସବୁ ଖାଇ ପି ଇେଦଇ ନିଜ ନି ଜ ବାରOାେର ଗଡୁ ଛOି  ସOେବଳକୁ େକାଠଘେର
କୀOOନ େହବ ରଘୁ ପୁ େରାହି ତO ପୁ ଅ, େକାଠଘର ବାହାେର ବସି ନଡ଼ି ଆ େକାରୁ ଚି  େତଲି େଦାକାନରୁ କଦଳୀ ଦି—ଟା,
ନବାତ ଆଠଣାର ଆଣି େସଥି େର ପେକଇ େଦଇଛି ମାେO ସବୁ ଦି ନ ଭଳି ନିଜ ପି Oାେର ବସି ଢୁ େଳଇ ଢୁ େଳଇ କି ଛି
ପି ଲାOୁ ଗଣି ତ ପଢ଼ଉଚOି  ମାେO ପଢ଼ଉ ପଢ଼ଉ ହଠାତ୍ କଚାଡ଼ି େହାଇ ପି Oାତଳକୁ ପଡ଼ି ଗେଲ ପି ଲାମାେନ ମାOOୁ
େଟକାେଟକି କରି ପି Oାେର ବେସଇେଲ, େହେଲ ମାOO େଚତା ନଥି ଲା ବଡ଼ବଡ଼ି ଆ ଦି ଚାରି ଜଣ ଆସି େଲ ମୁ ହଁେର ପାଣି
ଛାଟି କରି େଦବାପେର େଚତା ଆସି ଲା େକମି ତି ପଡ଼ି ଗଲ େହ ମାେO େବାଲି ଘନ ଅଜା କହି ବା ପେର ମାେO ତା ମୁ ହଁକୁ
ଚାହO ରହି େଲ ଆଉ କହି େଲ, –ଜାଣି ନି ମୁ ହଁଟା ବୁ େଲଇ େଦଲା— ପିଲାମାନOୁ ବିଦା କରି େଦଇ, ମାOOୁ ପି Oାେର ମସି ଣା
ପେକଇ ଶୁ ଆଇ ଦି ଆଗଲା
ସOେବଳକୁ କାଳୀ କOାOର ଆସି ମାOOୁ େଦଖି କହି ଲା, ବOଡ଼୍ େOସର୍ େବମାରୀ ଭଳି ଲାଗୁଛି ଉO ରOଚାପ
େହଇ ଯାଇଛି େତଣୁ ମୁ ହଁ ବୁ େଲଇ େଦଲା େସ ଯା େହଉ େସ କଣ େଗାେଟ ଇେOକ୍ ସନ୍ େଦଇ ଚାଲି ଗଲା ରାତି େର
ମାOO ଘେର ଜଗି ବା ପାଇଁ ଚାରି ଜଣ ଛାO େଯାଗାଡ଼ କରାଗଲା ଅବଶ' ଏହାପେର ଆଉ ଅସୁ ବିଧା େହଇନି , େହେଲ ଗଁା
େଲାକ େଦଖୁ ଥିେଲ ମାେO ସେତ େଯମି ତି ହଠାତ୍ ବୁ ଢ଼ା େହଇ ଯାଇଥି େଲ ଆଉ େବଶୀ କଥାବାOOା କରୁ ନଥି େଲ Oz ଲକୁ
ଘର ଯାହା େହଉଥି େଲ ତା—ପେର ତାOୁ େକହି େଦଖି ବାକୁ ପାଉନଥି େଲ ଘର ପି Oାେର ବି େବଶୀ ବସାଉଠା
କରୁ ନଥି େଲ
ରଘୁଆ େଦାକାନ ଆଗେର ବସି ସବୁ ଗପ କରୁ ଥି ଲା େବେଳ ହରି କହୁ ଥି ଲା, –ମାO ବୁ ଢ଼ାଟା େକାଉ ମୁ ହୂOOେର
ଚାଲି ଯିବ ଭଳି ଲାଗୁଚି େଦହ ପା ଜମା ଭଲ ରହୁ ନି  େକାଉ ଗଁା େଲାକ ସି ଏ େକଜାଣି  ସି ଏ ଚାଲି ଗେଲ ତା ସOାର କି ଏ
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ଆହOାନ, ସOମ ବଷO, ତୃ ତୀୟ ସଂଖ'ା, ଅେOଲ୍ ୨୦୧୨
କରି ବ ?— ବନ କହି ଲା, –େକାଉ ଗଁା େବାଇେଲ କି ସ ? ସି ଏ ତ ଆମ ଗଁାେର ତି ରିଶି ବଷO େହଲାଣି ଅଛOି , େତଣୁ ଆମ ଗଁା
େଲାକ, ଯାହା କରି ବା ଆେମ ହO କରି ବା ନା—

ରଘୁଆ କହୁ ଥି ଲା, –ଯାେହେଲ ବି ତାOର ଭାଇପୁ Oା େକାଉଠି ଥି େବ

ଯଦି ? ଆେମ ମାOOୁ ପଚାରି େଦେଲ ଭଲ େହବ ଯଦି େକହି ଅଛOି ତାOୁ ତାର(େଟଲି Oାମ) କରି େଦେଲ େସମାେନ
ଆସି େବ ପରା—
ଖରାଦି ନ େହଇଗଲା Oz ଲ୍ ଛୁ ଟି ମାେO ଏେବ ଟିେକ ନି ଃଶOାସ ମାରି ବାକୁ ସମୟ ପାଇେଲ େସ ଯା େହଉ ଛୁ ଟି
ଟା ଭି ତେର ମାେO ପୁରା ଠିକ୍ େହଇଗେଲ ଏେବ େସ ପୁ ଣି ଆଗଭଳି ସାଇେକଲ୍ ମାରି ଗଁା ଗଁା ଯାଉଥି େଲ ରଘୁଆ
େଦାକାନର ପାନ ଖାଉଥି େଲ ରବିବାର ସOେର କୀOOନେର ଗାଉଥି େଲ Oାବଣ ମାସଟା ଆସୁ ଆସୁ ସବୁ ବଦଳି
ଯାଇଥି ଲା ମାେO ସେତ େଯମି ତି ନୂ ଆ େହଇଯାଇଥି େଲ େସଇ ବଷO ଗଁା Oz ଲକୁ ନୂ ଆ ମାOଜେଣ ଆସି େଲ ସି ଏ େଟାକା
େଲାକ, େତଣୁ ଅଧି କାଂଶ ଦିନ Oz ଲ ଆସOି ନାହO  ମାେO େକେବ କି ଛି କହOି ନି  ଗଁା ପି େଲ ନୁ ଆ ମାOO ଚାଲି ଚଳଣି େର
ଖୁ ଶିନଥି େଲ କି ଏ କି ଏ ଦାବୀ କେଲ ଯାଇ ଅଭି େଯାଗ କରି ବା ପାଇଁ କାଜO କରଣ ଏ କଥାକୁ େନଇ ଚOOା କରୁ ଥି େଲ ଗଁା
ମଝି ମOପ ଉପେର ସବୁ ବସି କଥା େହଉଥି େଲ, ସO େବଳକୁ କରଣ ଆOା ମାOOୁ କହୁ ଥି େଲ, –େସ ନୂ ଆ େଟାକାକୁ
ଆପଣ ଟିେକ କି ଛି କୁ ହOz ଏକା ଆପଣO ଉପେର ସବୁ ଦାୟି ତO େଦଇ େସ କାହO କି ଆସୁ ନାହାOି  ଯଦି େସ ଏମି ତି
ସବୁ ଦି ନ କରି େବ ତ ଆେମ ଯାଇ Oz ଲ୍ ଡ଼ି ଆଇ ଅଫି ସେର ଅଭି େଯାଗ କରି ବୁ—
ମାେO ହସି େଦଇ କହି େଲ, –ପି ଲାେଲାକ େତଣୁ େବାଧ ହୁ ଏ ଏେବ ନୂ ଆ ନୂ ଆ ପାଠ ପେଢ଼ଇବାେର ମନ ଲାଗୁନି
ଧି େର ଧି େର ସବୁ ଠିକ୍ େହଇଯି ବ ମଁୁ ଆଉ େକେତ ଦି ନ ରହି ବି ଦି େନ ନା ଦିେନ େମାେତ ତ ଚାକି ରୀରୁ ବାହାରି ବାକୁ
ପଡ଼ି ବ ନା ତା—ପେର େସ ହO ସବୁ କଥା ବୁ ଝିବ—
ନୂ ଆ ମାେO େଯେତ ଯାହା କେଲ ବି ଗଁା ମାେO ତା—ର ସବୁ େଦାଷଦୁ ଗOୁଣକୁ େଘାେଡ଼ଇବାକୁ ଲାଗି େଲ େହେଲ ନୂ ଆ
ମାOO ବିରୁOେର ଗଁାେର େଲାକ ମାନO ମଧ'େର ଅସେOାଷ ବଢ଼ି ବାକୁ ଲାଗି ଲା ଏଇ କଥାକୁ େନଇ ନୂ ଆ ମାେO ଆଉ
ଗଁା ମାେOO ମଧ'େର କଥା କଟାକଟି ପଯO'O କଥା ଗଲା ନୂ ଆ ମାେO କାେଳ ଡ଼ି ଆଇO ପାଖ େଲାକ େତଣୁ େସ କଥା
କଥାେର ମାOOୁ ଧମକାଇବାକୁ ପଛାଇେଲ ନାହO  େହେଲ ମାେO ନି ରବ ରହି ବାର କାରଣ େକହି େଖାଜି ପାଇେଲ ନି 
କାOO କ ମାସ ଚାଲି ଥିଲା ଗଁାେର ଭାରୀ ବଡ଼ ପବO ପୂ OOମା ପାଇଁ ସବୁ ଆେୟାଜନ ଚାଲି ଥିଲା ଗଁା ପି େଲ ସବୁ ବଷO
ମାOO ପାଖକୁ ଆସି କଣ େକମି ତି ସବୁ ହୁ ଏ େସ ବିଷୟେର ବୁ ଝା ବୁ ଝି କରOି  ଗଁାେର କାଜO କରଣO ପେର ମାେO
େହେଲ ସବୁ ଠୁ େବଶୀ ଜାଣି ବା େଲାକ େତଣୁ ସବୁ ତାOୁ ଖୁ ବ୍ ମାନOି  େହେଲ େଯେବଠୁ ନୂ ଆ ମାO ଆସି ଚOି , ଗଁା
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ପି ଲାO ସହ େବଶୀ ବସାଉଠା, େହଁ େହଁ େଫଁ େଫଁ େଦଖି ଗଁା ମାେO ବୁ େଝଇବାକୁ େଚOା କରି ଛOି େହେଲ େସ ଶୁ ଣିବା
ପOେର ନାହାOି  େସଇ ବଷO କାOO କ ପୂ OOମା ପାଇଁ ପି ଲାମାେନ ଆଉ ମାOO ଘରକୁ ଆସି ନଥି େଲ େସମାେନ କୁ ଆେଡ଼
ନୂ ଆ ମାOO ପାଖକୁ ଯାଇଥି େଲ େବାଲି ମାେO ଶୁ ଣିେଲ
େବାଇତ ଭସାଣି ଛୁ ଟିକୁ ଆହୁ ରି ସାତଆଠ ଦି ନ ଅଛି େସଦି ନ Oz ଲେର ସାନ ମାେO ବଡ଼ ମାେOOୁ ଅେନକ କଟୁ
ଭାଷାେର କଥା କହି ଥିବା ସବୁ ଛାOଛାOୀମାେନ ଶୁ ଣିେଲ ମାେO Oଥମଥର ଜୀବନେର Oz ଲ ଚାଲୁ ଥି ବା ସମୟେର ଘରକୁ
ଚାଲି ଆସି େଲ କାଜO ଏ କଥା କଣ ବୁ ଝିବା ପାଇଁ ମାOO ଘରକୁ ଯାଇଥି େଲ, େହେଲ କବାଟ ବାେଡ଼ଇବା ପେର ବି େସ
େଖାଲି େଲ ନାହO  ସO ଯାଇ ସକାଳ େହଲା ସବୁ ଦି ନ ପରି ମାେO ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି କରଣ ଘର ଦୁ ଆେର ଥି ବା ଟଗର
ଫୁ ଲ ଗଛରୁ ଫୁ ଲ୍ େତାଳିବା ପାଇଁ ଗେଲନି  କଥା କଣ ଜାଣି ବା ପାଇଁ କରେଣ ମାେOO ଘରକୁ ଆସି ଥିେଲ େହେଲ
େସେତେବଳକୁ ସବୁ ସରି ଯାଇଥି ଲା ମାେOO ଶରୀର ନୀଳ ପଡ଼ି ଯାଇଥି ଲା ନି Oଳ ଶରୀର ଖଟିଆ ଉପେର ଆକାଶକୁ
ଆଁ କରି ଅେନଇ ରହି ଥିଲା ଖଟ ପାଖେର ମାOO ବହିଖାତାର ଥାକ, ତା—ଉପେର ଥି ଲା େଗାଟିଏ ଚି ଠି
କରଣ ଆOା ଚି ଠିଟା େଖାଲି େଦଖୁ ଥିେଲ, ମାେO େଲଖି ଥିେଲ ରଘୁଆକୁ ...
ରଘୁଆ,
ତୁ ଦି େନ ପଚାରି ଥିଲୁ, ମଁୁ ଜୀବନେର କଣ ପାଇଲି ? ସତେର ମଁୁ କି ଛି ପାଇନି  ଭଗବାନ ନି Ozର ଥି େଲ, େତଣୁ େମା Oୀ
ଆଉ ଝିଅକୁ େମାଠୁ ଅଲଗା କରି େଦେଲ େହେଲ ତମ ଗଁାକୁ ମଁୁ େମା ନିଜ ଗଁା େବାଲି ଭାବି େନଇ ଗଁା େଲାକOୁ ଭାଇବOୁ କଲି , ପି ଲାOୁ
େମା ନି ଜ ପି ଲା େବାଲି ଭାବିଲି େମା ପାରୁ ପଯO'O େଚOା କଲି ସମOOୁ ସଂOାର େଦବାପାଇଁ ଭଗବାନ ସାOୀ ଅଛOି , େମା
କOOବ'େର ମଁୁ େକେବ ଅବେହଳା କରି ନି େମା େଦଇ େଯେତ ପଯO'O େହଇଛି ମଁୁ କରି ଛି ତୁ ମ ଗଁା ର ଅପାଠୁ ଆO ଠୁ େଯାଉ େOହ
ସOାନ ପାଇଛି େସତକ େମା ସOOି  େସଇ ସOOି ଟିକକ ସାଥୀେର େନଇ ଯାଉଛି

ଇତି
ତୁ ମ ଗଁା ମାେO
ସତେର ମାେO ଥି େଲ ଅନନ' ପୁ ରୁଷ ଆମ ଗଁାର ପାଖାପାଖି ତି ନି ପୁରୁଷକୁ େସ ପାଠ ପେଢ଼ଇ ଯାଇଛOି  ଆଜି
ଆେମ ଯାହା ବି େହଇଛୁ ସବୁ ତାOରି ଆଶୀବOାଦେର ତାOପରି ଭO ଅମାୟି କ ବ'Oି ତO ବିରଳ ମାOO ସOାନେର
ଆେୟାଜି ତ OାଥOନା ସଭାେର କରଣ ଆOା ଏଇ କଥା କହୁ ଥି େଲ ପାଖେର ଉପOି ତ ରଘୁଆ ଆଖି ରୁ ଦୁ ଇଧାର ଲୁ ହ ବହି
ଯାଉଥି ଲା
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ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷାପାଇଁ ନୁ ତନ ଆହOାନ ଆଣି େଦଇଛି ଆହOାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରି ବାର
୧୪-୪-୨୦୧୨ : ଓଡ଼ି ଶାର Oଥମ ସOୂ OO ଓଡ଼ି ଆ ସାହି ତ' ଇ-ପOି କା –ଆହOାନ— ଓ ଆହOାନ ଓଡ଼ି ଆ
ପରି ବାରର ମି ଳିତ ଆନୁ କୂ ଲ'େର ଭୁବେନଶOରଠାେର ଏକ ବିଷୁବ ସଂOାOି ଓ ବOୁ ମି ଳନ କାଯO'Oମର
ଆେୟାଜନ କରାଯାଇଛି ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷା ସାହିତ'ର ଉOତି, Oଚାର ଓ Oସାର ପାଇଁ ଦୀଘO ସାତ ବଷOରୁ
ଉO¦O ସମୟ କାଯO'କରି ଆସୁଥିବା –ଆହOାନ—ର ଏହି ବOୁ ମି ଳନେର େଫସ୍ବୁ କ୍ େର ସOି ୟ ଥି ବା ଅେନକ
ବOୁ ଏକOି ତ େହାଇଥି େଲ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନେର ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷା ପାଇଁ ଉଚିତ ପଦେOପ େନେବ େବାଲି
ମOବ' େଦଇଥି େଲ ଦୀଘO ସାତବଷOରୁ ଉO¦Oକାଳ ନି ରବOିO ଭାବେର ଇOର୍ େନଟ୍ େର Oକାଶି ତ
େହଉଥି ବା –ଆହOାନ— ସଂOତି କଥା ଓ କବିତା, େOମକବିତା, ଆମ ପି ଲାଦିନ ଆଦି ଅେନକ େଗାOୀର
ନି ମOାଣ କରି ଓଡ଼ି ଆ ପାଠକ ଓ େଲଖକ େଗାOୀOୁ ଉOାହି ତ କରି ଆସି ଛି ଆଜି ର ଏହି ସମାେବଶେର
ଓଡ଼ି ଶାର ବିଖ'ାତ ବ'Oକବି OୀଯୁO ସତ'ାନାଶO ଦOାରା ରଚିତ –େଫକ୍ ବୁ କ୍ — ବହିର ଶୁଭଉେନOାଚନ
େହାଇଥି ଲା ଉପOି ତ ସଦସ'ମାେନ ଓଡ଼ି ଆ ସାହି ତ'ର ଉOତି ନି ମେO କି ପରି ସବୁ କାଯO'Oମମାନ
କରାଯାଇପାରି ବ େସ ବିଷୟେର ଚOOା କରି ଥିେଲ କାଯO'Oମକୁ ସଂଚାଳନ କରି ଥିେଲ ଆହOାନ ଓଡ଼ି ଆ
ପରି ବାରର OତିOାତା ଡ଼ା େଜ'ାତି Oସାଦ ପOନାୟକ ଏବଂ Oୀମତି Oୀତି Oି ୟଦଶO ନୀ ମହାପାO
ଏହି କାଯO'Oମେର ରାଜ'ର ବିଭିO ଅOଳରୁ ଉOାହୀ ବOୁ ମାନO ସମାଗମ େହାଇଥି ଲା ଅନ୍ ଲାଇନ୍
ରହୁ ଥି ବା ସମO ଓଡ଼ି ଆ ମାନOୁ ଏକ ମOେର ଆଣି ବା ଏବଂ େସମାନO ପାଇଁ ଏବଂ େସମାନO
ସହାୟତାେର ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷା ସାହି ତ'ର ଉOତି କରି ବା ଆମର ଲO' ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନେର ଏହି ପରି
ଅେନକ କାଯO'Oମ କରାଯି ବାର େଯାଜନା ରହିଛି େବାଲି ଡ଼ା ପOନାୟକ ସୂଚନା େଦଇଥି େଲ
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ଆହOାନ, ସOମ ବଷO, ତୃ ତୀୟ ସଂଖ'ା, ଅେOଲ୍ ୨୦୧୨
Oି ୟ ବOୁ ଗଣ,
ଆଜି ଆହOାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରି ବାରର ଆହOାନେର ଅନୁ Oାଣୀତ େହାଇ ଏଠାେର ଉପOି ତ େହାଇଥି ବା
ସମO ଓଡ଼ି ଆ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀOୁ ହାOO କ ସOାଗତ ଜଣାଉଛି, ମଁୁ Oୀମତି Oୀତି Oି ୟଦଶO ନୀ
ମହାପାO ଆହOାନ ଇ-ପOି କା ବିଷୟେର ଏକ Oୁ O ବିବରଣୀ ପାଠ କରୁ ଥି ବା େହତୁ ମଁୁ ଅତ'O
ଆନO ଅନୁ ଭବ କରୁ ଛି େଯ େଯଉଁ Oୁ O ମOି ଆେମ େପାତି ଥିଲୁ ତାହା ଆଜି ଏକ ଶାଖାବିOାର
କରି ଥିବା ବୃ O' ଭାବେର େଦଖାଗଲାଣି 
୧୯୯୭ ମସି ହାେର େଯେତେବେଳ ଓଡ଼ି ଶାେର ଇOର୍ େନଟର ବ'ବହାର ବହୁ ଳ ଭାବେର େହାଇନଥି ଲା େସହି
ସମୟେର ଡ଼ା େଜ'ାତି Oସାଦ ପOନାୟକ Oୀ ଜଗOାଥO ନାମେର ଏକ ସOୂ OO ଓଡ଼ି ଆେର ନି ମOତ େୱବ୍ ସାଇଟ୍ ନି ମOାଣ
କରି ଥିେଲ େସହି ସମୟେର ବି ଏହି େୱବ୍ ସାଇଟ୍ ଅେନକ ଓଡ଼ି ଆ େଲାକOୁ ଏକାଠି କରି ବାେର ସମଥO େହାଇପାରି ଥିଲା
ବଷO ୨୦୦୦େର Y2K ଅସୁ ବିଧା େହତୁ ଏହି େୱବ୍ ସାଇଟ୍ କୁ ବO କରି ଦିଆଯାଇଥି ଲା
ଆହOାନ ଇ-ପOି କାର Oକାଶନ ସହି ତ ଅOାOୀ ଭାବେର ଜଡ଼ି ତ ରହି ଛି ମଁୁ ୨୦୦୬ ମସି ହା େଫବୃ ୟାରୀ
ମାସେର ସରସOତୀ ପୂ ଜା ସମୟେର ଓଡ଼ି ଶାର Oସି O ଲୁ ଣି ପାଣି Oଦ ଚି ଲିକା Oମଣେର ଯାଇଥି ବା ସମୟେର ମଁା
କାଳି ଜାଇO ପୀଠେର ହଠାତ୍ ଏଇ ଚି Oା ଆରO େହାଇଥି ଲା ଓଡ଼ି ଶା ବାହାେର ରହୁ ଥି ବା ଓଡ଼ି ଆ ବOୁ ମାନOୁ ଓଡ଼ି ଆେର
କି ଛି ପଢ଼ି ବାର ସୁ େଯାଗ େଦବା ପାଇଁ ଆହOାନର ସୃ Oିର ଶୁ ଭାରO େହାଇଥି ଲା କାଳି ଜାଇ ଦଶOନ କରି େଫରି ବା ପେର
ଘେର ବସି ଥିବା ସମୟେର ଏପରି ଏକ ପOି କାର Oକାଶନ କରି ବା ଚି Oା ମନକୁ ଆସି ଥିଲା ଏବଂ ଚି ଲିକାର େଫାେଟା
ସOଳି ତ ତଥା କି ଛି େଲଖା ଥାଇ ଏକ ଆଠ ପୃ Oାର ଟାବଲଏଡ଼୍ ବା Oୁ O ପOି କା େସହି ଦିନ ହO Oକାଶି ତ େହାଇଥି ଲା, ଏବଂ
ଇ-େମଲ୍ ଦOାରା ତାହା ମାO ୨୦-୨୫ ଜଣOୁ ପଠାଇ ଦି ଆଯାଇଥି ଲା କି Oz ଏହି Oୁ O OେଚOା ଶୀO ଶୀO ସମO
ବିଶOେର ବ'ାପୀ ଯାଇଥି ଲା ଏହାର ପରବOOୀ ସଂOରଣ ପଢ଼ି ବାପେର ସୁ ଦୂର ଆେମରି କା, ୟୁ େରାପ୍, ଅେOଲି ଆ ଆଦି
େଦଶେର ରହୁ ଥି ବା ଅଗଣି ତ ଓଡ଼ି ଆମାେନ େଫାନ୍ କରି ଆମର ଏହି OେଚOାର ବହୁ ତ Oଶଂସା କରି ଥିେଲ ଏହି Oଶଂସା
େହତୁ ଆହOାନର ଆଗାମୀ ସବୁ ସଂOରଣ Oକାଶି ତ େହାଇ ଚାଲି ଲା
୨୦୦୬ ବଷOର ମଧ'େବଳକୁ ଆହOାନ ପOି କାର େଲାକOି ୟତାକୁ ଆଖି ଆଗେର ରଖି ଆେମ Oଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ
ମାଗଣା ସOାO' ଶି ବିର ର ଆେୟାଜନ କରି ଥିଲୁ  ମା ତାରାତାରି ଣୀ ପୀଠର ପାଦେଦଶେର ଥି ବା େଷାଳଘର Oାମେର ଆେମ
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ଆହOାନ, ସOମ ବଷO, ତୃ ତୀୟ ସଂଖ'ା, ଅେOଲ୍ ୨୦୧୨
Oଥମ ଶି ବିରର ଆେୟାଜନ କରି ଥିଲୁ ଏହା ପେର ପେର ଗOାମ ଜି Oାେର ବିଭିO Oାନ ଯଥା ହି Oିଳିକାଟୁ ନି କଟO
ଶି କିରି, ଛOପୁ ର ନି କଟO େନାଳି ଆ ନୂ ଆଗଁା ଆଦି Oାନେର ବିଶାଳ ସOାO' ଶି ବିର ମାନ ଆେୟାଜନ କରି ଥିଲୁ ଏତଦ୍
ବ'ତୀତ OOପୁ ରେର ଥି ବା ଡ଼ି ଏମସି େହାମ୍ ବାଳି କାOମେର ରହୁ ଥି ବା ୧୨୦ ଜଣ ଅନାଥ ଏବଂ ଗରୀବ ଝିଅ ମାନOୁ
ସମୟ ସମୟେର ମାଗଣାେର ପୁ Oିକର ଖାଦ' ବOନ, ବO ଓ ପାଠ' ଉପକରଣ ବOନ ଆଦି କାଯO'Oମ ଆେୟାଜନ
କରାଯାଇଛି ଆହOାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରି ବାରର ସଦସ' ଡ଼ା ସହେଦବ ସOାଇଁ ନି ଜ ପି ତାO OାOବାଷO କୀେର ଏହି ଅନାଥାOମର
ବାଳି କା ମାନOୁ ନି ଜ ଘରକୁ ନି ମOଣ କରି ଥିେଲ ଏବଂ େସମାନOୁ Oz ଲ ୟୁ ନିଫମO େଦଇଥି େଲ େଗାସାଇଁନୁଆଗଁାେର ଥି ବା
ଓଡ଼ି ଶା ଦୃ Oି ହୀନ େସବାେକOେର ରହୁ ଥି ବା ୭୦ ଜଣ ଅO ବାଳି କା ମାନO ପାଇଁ ମାଗଣାେର ସOାO' ଶି ବିର, ବିଶO ମହି ଳା
ଦି ବସ ପାଳନ ଆଦି କାଯO'Oମ ଆେୟାଜନ କରାଯାଇଛି
ଏହା ବ'ତୀତ ବିଭିO ସମୟେର ଆେମ ଗଁା ଗହଳି େର େଲାକମାନOୁ ଏଡ଼ସ୍ େରାଗର ଭୟାବହତା େଦଖାଇବା ପାଇଁ
ଛାO ଛାOୀମାନO ଦOାରା ବିଭିO ପଥOାO ନାଟକ ଆଦି ର ଆେୟାଜନ କରି ଥିଲୁ
ଆହOାନ ଇ-ପOି କା Oକାଶନ ସମୟେର ବହୁ ତ ଅସୁ ବିଧାର ସOzଖୀନ େହାଇଛୁ  େଯଉଁ ସମୟେର ଇOର୍ େନଟ୍
ପାଇଁ ମାସି କ ଦୁ ଇ ହଜାର ପଯO'O ଖOO କରି ବାକୁ ପଡ଼ି ଛି ବିନା ସOାଥOେର ଓ ଅଥO େଲାଭେର ଏହି ପOି କାକୁ ନି ରବOିO
ଭାବେର Oକାଶି ତ କରି ବାର ଦୁ ରୁ ହ ବ'ାପାରକୁ ଆପେଣଇ େନଇଛOି ଡ଼ା େଜ'ାତି Oସାଦ ପOନାୟକ ଦି ନେର କOିନିକ୍, ଓ
ଅଫି ସ ପାଇଁ ସମୟ େଦବାପେର ରାତି େର ବସି ଏକା ଏକା ଏହି ପOି କା ପାଇଁ ସବୁ Oକାର କାମ କରି ଛOି େସ ପOି କା
ପାଇଁ େଲଖା ସଂOହ କରି ବାଠୁ ଆରO କରି Oେତ'କ େଲଖାକୁ ଓଡ଼ି ଆେର ଟାଇପ କରି ବା, ଛବି ସଂOହ କରି ବା, ବହି
ପାଇଁ ବସି କOୁ 'ଟରେର ଫାଇଲ୍ ତି ଆରି କରି ବା ଆଦି ସମO କାଯO' େସ ନି େଜ ହO କରି ଛOି  Oଥେମ Oଥେମ ଇ-ପOି କା
େବାଲି ଶୁ ଣିବା ପେର ଅେନକ େଲଖକ େଲଖି କା ଆOଯO' ଅନୁ ଭବ କରୁ ଥି େଲ େକହି େକହି ଏହି ପOି କାର େବୖ ଧତା ଉପେର
ବି OଶOଚିO ଲଗାଇଥି େଲ କହୁ ଥି େଲ ଇ-ପOି କା କି ଏ ପଢ଼ୁଛି ? ଆେମ େକମି ତି ପଢ଼ି ବୁ ? ଇତ'ାଦି ଇତ'ାଦି େଯେହତୁ
ଇOରେନଟ୍ ପରି ଏକ ନୂ ଆ ମାଧ'ମକୁ ସହଜେର ଆପେଣଇବା େବାଧହୁ ଏ ଅେନକO ପOେର ସହଜ ନଥି ଲା େଲାକOୁ
ଶି ଖାଇବା ଭଳି ସମୟ ଓ ସାମଥO' ଆମର ନଥି ଲା େତଣୁ ଅେନକ ଭଲ େଲଖକ ନି ଜ େଲଖା େଦବାପାଇଁ କୁ Oା େବାଧ ବି
କରି ଥିେଲ େକହି େକହି ଏହି ସମO ବ'ାପାରକୁ ତୁ Oା ନାଟକ େବାଲି ମଧ' କହି ଛOି  ତଥାପି ଆମର Oୟାସେର
େକୗଣସି ପରି ବOOନ େହାଇନାହO  ଆେମ ପୂ ବOବତ୍ ନି ଜର OେଚOା ଜାରୀ ରଖି ଛୁ
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ଆହOାନ, ସOମ ବଷO, ତୃ ତୀୟ ସଂଖ'ା, ଅେOଲ୍ ୨୦୧୨
ବିଗତ େଗାଟିଏ ବଷOେର ଆହOାନ େଫସ୍ବୁ କ୍ େର Oକାଶି ତ େହବାପେର ଏହାର େଲାକOି ୟତା ଅେହତୁ କ ଭାବେର
ବୃ Oି ପାଇଛି ଆହOାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରି ବାର Oାପନ କରି େଲଖକ େଲଖି କା ମାନOୁ ଏକ ପରି ବାରେର ବାOି ରଖି ବାର Oୟାସ
େକେତକାଂଶେର ସଫଳ େହାଇଛି େବାଲି ମଁୁ ଅନୁ ଭବ କରୁ ଛି ଏହା ବ'ତୀତ କଥା ଓ କବିତା େଗାOୀ Oାପନା ପେର
ଶତାଧି କ ନୂ ଆ ନୂ ଆ ସଦସ' ସୃ Oି େହାଇଛOି େଯଉଁମାେନ ନି ଜ କବିତା ଦOାରା ଆମ ସାହି ତ' ସମାଜକୁ ସମୃO କରି ବାେର
ସହାୟକ େହାଇଛOି 
କଥା ଓ କବିତା େଗାOୀ Oାପନା ପେର ଅେନକ ସଦସ' େଫାନେର କହି ଛOି େଯ ଆପଣ ଆମକୁ କବିତା େଲଖା
େରାଗ ଧେରଇ େଦେଲ ଆେମ ଆOା ଅଫି ସେର କାମ କରି ବା େଲାକ ଏେବ ସବୁ େବେଳ ମୁ Oେର କବିତା େଲଖା ଚି Oାେର
ରହୁ ଛି ଘେର ରହୁ ଥି ବା ମହି ଳାମାେନ ମଧ' ନି ଜ କବିତା ଦOାରା ସମOOୁ ଆେମାଦି ତ କରି ଛOି  ଅେନକ ବOୁ O ମOବ'
ଶୁ ଣିବାପେର ଏହି େଗାOୀ ନି ମOାଣ ଦOାରା େଯ ଆେମ ସମାଜେର ଏକ ପରି ବOOନ ଆଣି େଦଇଛୁ ତାହା ଆମ ବିଶOାସ
ସରକାରୀ ବାବୁ ହୁ ଅOz ବା ହୁ ଅOz ଡ଼ାOର, ଅବା ହୁ ଅOz ସଫ୍ ଟେୱର୍ ଇOି ନି ୟର୍ , ଛାOଛାOୀ ଅବା େନତା କଳାକାର...
ସମେO ଆଜି କବିତା େଲଖାେର ବ'O ଆଉ ଏଇ ପରି ବOOନର େOୟ ଆହOାନ ଓଡ଼ି ଆ ଇ-ପOି କାକୁ ଯାଏ େବାଲି କହି େଲ
ଅତୁ 'Oି େହବ ନାହO  ଏଠାେର ଉପOି ତ ଅେନକ ବOୁ ନି Oୟ ଭାେବ ରାଜି େହେବ େଯ େସମାନO କବିତା େଲଖା ପାଇଁ
େOରଣା ଆହOାନ
କଥା ଓ କବିତା, ଆହOାନ ଓ େOମ କବିତା େଗାOୀ ମାଧ'ମେର ଆେମ ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷା ସାହି ତ'େର ଏକ ନୂ ଆ
ପରି ବOOନର େOାତ ଆଣି େଦଇଛୁ , ଆଉ ଆଜି ର ଏହି ମହା ସମାେବଶ ଆମକୁ ଆହୁ ରି ଉOାହି ତ େହାଇ କାମ କରି ବାକୁ
େOରଣା େଯାଗାଇ େଦବ ଆପଣ ମାନO ଉପOି ତି ଆମକୁ େଯେତ ଆନO େଦଇଛି ତା—ଠୁ ବହୁ ତ୍ ଅଧି କ େOରଣା
େଯାଗାଇ େଦଇଛି ଆପଣ ମାନOୁ ଧନ'ବାଦ େଦବା େବେଳ ଆେମ ହୃ ଦୟରୁ େକବଳ ଭଗବାନO Oତି ଆମର ସOାନ ଓ
ଆପଣ ସମOO Oତି ଧନ'ବାଦ ବାହାରୁ ଛି
ଉOଳର ନାଥ Oୀ ଜଗOାଥ ମହାOଭୁO ଆଶୀବOାଦ ଆମ ସହ ସବOଦା ରହି ଛି ଉOଳର େନତା େସ, ତାOରି
କରୁ ଣାରୁ ଆେମ ସମେO ସୁ ଖ, ଶାOି ଓ ସମୃ Oିର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁ େଛ ଆଜି ତାOରି କରୁ ଣା ଆହOାନ ଓଡ଼ି ଆ
ପରି ବାର ଉପେର ବି ପଡ଼ି ବ ଏହି ଆଶା କରି ମଁୁ େମାର ବOବ' ସମାପନ କରୁ ଛି ଧନ'ବାଦ
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ନାହO  ଆଗାମୀ ସଂOରଣେର ଏହା ନି Oୟ Oକାଶ
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ସହଜେର ବଛାଯାଇ ପାରି ବ
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ଏହି ପOି କାେର Oକାଶି ତ ସମO େଲଖାର େଲଖକ େଲଖି କା ମାେନ
Oତି Oିତ େଲଖକ େଲଖି କା େଗାOୀ ଅOଭOୂO ନ େହାଇ ପାରOି , େତଣୁ
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