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ଆହOାନ Oକାଶନ ବିଷୟେର ସମକ୍ ବିବରଣୀ
•
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ଏହା Oେତକ ମାସର Oଥମ ସOାହେର Oକାଶି ତ େହାଇଥାଏ 

•
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ଏହି ପOି କାେର େଲଖା Oକାଶି ତ କରି ବା ପାଇଁ ନୂ ଆ ଓ ପୁରୁଣା ଉଭୟ ସାହି ତକାରOୁ େOାOାହନ ଦି ଆଯାଇଥାଏ

•

େଯେହତୁ ଏହି ପOି କା ନି ଃଶୁO ବିତରଣ ନି ମିO ଉOି O େତଣୁ େଲଖକ େଲଖି କା ମାନOୁ େକୗଣସି Oକାରର େOାOାହନ
ରାଶି ଦି ଆଯାଏ ନାହO 
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ପାଠକ ଚାହO େଲ ଏହି ପOି କାର େଗାଟିଏ Oତି ଲିପି ନି ଜ କଂପୁ ଟରେର ଡ଼ାଉନ୍ େଲାଡ୍ କରି ପାରି େବ

•

ଏହି ପOି କା ଉOତି େହତୁ ଆପଣO ସହାୟତା ଆମର ଏକାO କାମ

•
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ଟାଇପ୍ କରି ମଧ ପଠାO^

•

ଇ-େମଲ୍ ଦOାରା ପଠାଉଥି େଲ େଲଖାକୁ େଲଖି ସାରି ବ ପେର Oାନି ଂ କରି ଆମ ଇ-େମଲ୍ ଠିକଣାେର ପଠାO^
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ସୂଚୀପO
ସOାଦକୀୟ

୮

ଚଳି ତ ସଂOରଣର ବିେଶଷ

େଶଷ ଅନୁ େରାଧ
ଅଜି ତ କୁ ମାର Oି ପାଠୀ

ଅଂଶୁଘାତରୁ ରOାପାଇବାର ଉପାୟ

୧୦

ତୁ ମକୁ ଅେନକ େଖାଜା ଚାଲି ଛି

ବିଶO ମହିଳା ଦିବସ

୧୧

OତୀOା େଜନା

ଡ଼ା େଜାତି Oସାଦ ପOନାୟକ
ବାଲି ଯାOା ଓ ଧO ବତାରା

ମୁକ ପଥର
୧୩

ମେନାଜ ଦାସ
େହାଲି ଆସି ଛି

୧୫

ନି ରାକାରରୁ ଆକାର ପଯOO

ଜେଣ ପୁରO~ତ େଲଖକO ସହ କଥାବାOOା ୧୭

ମୀନେକତନ ପOନାୟକ

ଡ଼ଃ କୁ ଳାOାର

େମା Oମଣ କାହାଣୀ-୪
୧୯

ହାସକବି ସୁଦଶOନ
Oତିନିଧି
ସତଜୀତ ପOନାୟକ
ଗାଉଁଲି ସକାଳ
ସେରାଜ ମି O
େକଉଟ ଝିଅର େOମ

୩୭

୪୧

୪୨

ଆଶାରାଣୀ େବଉରା
ଓଡ଼ି ଆ ସି େନମା ଓ ଦଶOକ

୨୫

୩୪

ରOନ କୁ ମାର ପାଣି Oାହୀ
ଅେନOଷଣ

୨୩

୩୩

OଶାO କୁ ମାର ଭୂୟଁା
େଲାେକ କହOି

୨୧

୩୧

ବOନା ପOା

ବିନୟ େମାହନ ଦାସ

ଫୁ ଲ ବଉଳେବଣୀ

୨୯

ନି େବଦିତା ମି Oଗୁରୁ
ଆମ େରାେଷଇଘରୁ

୧୬

୨୭

େମାନାଜ କୁ ମାର ମୁଦୁଲି
େଫରି ଯାଆ ଫଗୁଣ ତୁ ...

ମି ନାOୀ ବାରି କ
େବାହୁ ବିଦା... ନି ରିମାଖୀ କାO

୨୬

୪୪

ଡ଼ା େଜାତି Oସାଦ ପOନାୟକ

ବିଭୁତି ରଥ
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ମୁକ୍ତି ସଂଗୀତ

୪୬

ଶOର ପରି ଡ଼ା
ନାରୀ ନି ଯOାତନା

୪୭

୪୯

୫୩

୫୪

୫୫

୫୯

୬୦

୬୧

Oଦୀପ ପOା
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ମା

୬୯

େମା ଗୀତି କବିତା

୭୦

Oୁ O କବିତା

୭୧

ନି ରୁOି O ଋତୁ ଟିଏ ପାଇଁ

୭୨

ଯାOେସନୀ

୭୩

ଅସି ତ କୁ ମାର ପOା
୬୨

ମାନସ ରOନ ଦାଶ
ବିଫଳ ନାୟକ

୬୮

େରାଜି ମOି କ

ସOପଲ
O ତା ମି O
ନି ଆରା େOମ

O~ତି

Oୀତି Oି ୟଦଶO ନୀ ମହାପାO

ସୁଜିତ କୁ ମାର ସାହୁ
ତୁ ମକୁ େଭଟିବି େବାଲି

୬୭

ପଶOୁରାମ େବେହରା

OଶାO କୁ ମାର ଭୂୟଁା
େOମ ସOାବନା

ଜୀବନ ଲୀଳାବତୀ ସୂO

ଅOୟ ରାଉତ

ବବି ଅନସୂୟା
OାO ହୁ ଅ... ତୁ େମ... ଶାO ହୁ ଅ !!!

୬୬

ଉମO ଳା ମି O

ଉଦୟନ ସୂପକାର
େOମ ବିବାହ: ଏକ ବିେଶOଷଣ

ତୁ େମାର ଭଗବାନ

େଗୗରୀOସାଦ ମହାପାO

ଦିOି ରOନ େବେହରା
ରାମଭO

୬୫

ରଶOୀ ରOନ ଦାଶ(ବାପୁ)

ବାଲOୀକି ନାୟକ
ମେନ ପଡ଼

ସOପOର ନାୟି କା
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ସୁଧୀର ନାୟକ

ବOନା ପOା
ଅOବିଶOାସର େହତୁ

ପୃOା ସଂଖା

ତୁ େମ ଆସି ବ େବାଲି

୭୪

ଆଶୁ ନାୟକ
୬୩

ମାOଡ଼ ଓ କୁ Oୀର କଥା

୭୫
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ସOାଦକୀୟ
କଥା, କବି ତା ଓ େOମ କବିତା ଏେବ େଫସ୍ବୁ କ୍ େର

ଆମ ପାଖେର ନାହO , େତଣୁ ପୂ ବପ
O ରି ଗୀତି କବିତାେର ସୃOି

ସମOO ମୁ ହଁେର େଗାଟିଏ କଥା, ଆସ କବି ତା େଲଖି ବା,

ବହୁ ଳ ଭାବେର ସOବ େହାଇ ପାରୁ ନାହO , କି O^ ଯାହା ବି

ଅOତଃ େଚOା କରି ବା ଆହOାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରି ବାରର ଏକ Oୁ O

େହଉଛି ସବୁ ଅଥOପୂOO ଏବଂ ସାହି ତିକ ଏଥି େର ଦOିମତ ନାହO 

OେଚOା ଏେବ ଓଡ଼ି ଆ ସାହିତ େOOକୁ ବି Oାର କରି ବାପାଇଁ
ଅେନକOୁ େଖାରାକ େଯାଗାଇ ଚାଲି ଛି ଦି ନସାରା ଅଫି ସେର
ବସି ସରକାରୀ େବସରକାରୀ କାଯOାଳୟର କାମ କରୁ ଥି ବା
କମOଚାରୀ ମଧ ସମୟ ବାହାର କରି କବିତା େଲଖି ବାକୁ
େଚOା କରୁ ଛOି  ଟିଭି ଆଗରୁ ମୁ ହଁ ବୁ ଲାଉ ନଥି ବା ଆମ
ଓଡ଼ି ଆ ଘରର ଝିଅ େବାହୁ ମାେନ ଏେବ ଏେତ ସୁ Oର କବିତା
ସବୁ େଲଖୁ ଛOି େଯ େଦଖି େଲ ମେନ େହଉଛି, ଆମ ଭାଷା
ଆମ ରOେର Oାଣୁ ଅବOାେର ରହି ଛି େନାହି େଲ ଏେତ ଶୀO
ଏେତ ସବୁ କବିତା େOମୀ ଆସି େଲ େକଉଁଠୁ ? କି ଏ କହୁ ଥି ଲା
େଯ,

ଆମ

ଭାଷା

ଆମ

ସାହି ତ

ଆମ

ସଂO~ତି

ଅବOୟମୁଖୀ ? ନା, ଜମା ନୁ େହଁ ଆମ ଭାଷା ଆମ ସାହି ତ
ପୂ ବବ
O ତ୍ ସମୃ O ଓ Oାୟୀ େହାଇ ରହିଛି ଏବଂ ସOବତଃ
ଆମର ଆଗାମୀ ଅେନକ ପୀଢ଼ି ପଯOO ଏମି ତି ରହିବ କବି
ସOାଟ ଉେପOଭO, କବିସୂଯO ବଳେଦବ ରଥO ପରି
ମହାନ କବି ଓ OOାO ଜମି େର ଜନO େନଇଥି ବା Oେତକ
ମଣି ଷ ଜେଣ ଜେଣ କବି , ଏଥି େର ଦOିମତ ନାହO  ଖାଲି େଯ
କାଗଜ ପOେର କବିତା େଲଖି ପୁ ରOାର ପାଇଗେଲ ହO ଜେଣ
କବି େବାଲି କୁ ହାଇବ େସ ବିଶOାସ ଆମର ନାହO  ପଦ
ପଦକେର କଥାକୁ େମାଡ଼ି ଭାOି ସୁ ର େଦଇ ଥOା ପରି ହାସ
ଛଳେର େହଉପେଛ କହି ପାରୁ ଥି ବା ସବୁ କବିତା ପଦବାଚ
େହବ କବିତା ବି ଭିO Oକାରର

େହାଇପାେର, ଅଧୁନା

ଯୁ ଗେର କବି ତା େଲଖି ବା ପାଇଁ ଆଉ େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ କବିତା
େଲଖି ବା ପାଇଁ ଚି Oା କରି ବା ଭଳି ସମୟ ଓ ସାମଥO ସOବତଃ
ଆମ େୱବ୍ ସାଇଟ୍ : www.aahwaan.com/ebook

ପରି ବOO ତ ଯୁ ଗେର ସାହିତ ମଧ ନି ଶାରୁ େପଷାେର
ପରି ଣତ

େହାଇଗଲାଣି  ଖବର

କାଗଜେର

ସାହି ତ ଓ

ପୁ ରOାରକୁ େନଇ ଉଠୁ ଥି ବା ନି ତିଦିନିଆ ବିବାଦ ସବୁ େଦଖି େଲ
ଦୁ ଃଖ ଲାେଗ, େହେଲ େସ ସବୁ ଉପେର ଚOOା କରି ବା ଭଳି
ସାମଥO ଆପଣ ଓ ଆମ ଭଳି ସାହି ତେOମୀOର ନାହO  େସ
ସବୁ ସରକାରୀ କାମ ସରକାର ଯାହା ଚାହO େବ େହବ ଆେମ
େସଥି େର କି ଛି କରି ପାରି ବା ନାହO , େହେଲ ଏହି ସଂOରଣେର
Oକାଶି ତ ଭାଇ ଡ଼: କୁ ଳାOାରO ଲି ଖିତ –ଜେଣ ପୁରO~ତ
େଲଖକO ସହ କଥାବାOOା—େର େସ ବOଛଳେର ସାହି ତକୁ
େନଇ େହଉଥି ବା ରାଜନୀତି ଉପେର ଦୃ Oି ପାତ କରି ଛOି 
ପୁ ରOାର ପାଇବା ପାଇଁ ଜେଣ ନି ଜକୁ େଲଖକ ଅେପOା
େତାଷାମଦକାରୀ ଭାବେର ଉପOାପନ କରି ବାପାଇଁ ପଛାଏ
ନାହO ,

ଏହା

ଲୁ େଚଇବାକୁ

ବାOବତା

ଆଉ

େସ

ବାOବତାକୁ

େଯେତ

େଚOା କେଲ ବି େଦଖାଯାଉଛି ଓଡ଼ି ଆେର

ପି ଲାଦି େନ େଗାଟିଏ କଥା ଆେମ ଶୁ ଣିଥିେଲ, –ଲୁ ଚି ଛି ନା େଗାଡ଼
ଦି —ଟା ଦିଶୁଛି— େସଇ ନାୟେର ବOOମାନ ସାହି ତ େଯ
ରାଜନୀତି ସହ ଜଡ଼ି ତ େହାଇଗଲାଣି ତାହା ଆେମ ସମେO
ଜାଣି ଗେଲଣି  ଛାଡ଼O^ ଆମକୁ େସଥି େର କି ଛି ଲାଭ ମି ଳିବ
ନାହO  ଆମର ମୂ ଳ ଲO େହଉଛି କବି ତାଟିଏ େଲଖି ବା ଆଉ
ଆମ ପରି ସାହି ତ େOମୀ ମାନO ପାଖରୁ େସଇ କବି ତା
ବାବଦେର କି ଛି ମOବ ଜାଣି ବା େସଇ ମହାନ ଉେOଶକୁ
ସOାନ େଦଇ ଆେମ ଆମ ଚଲାପଥେର ଆେଗଇଯି ବା

ଆହOାନ, ସOମ ବଷO, ଦOିତୀୟ ସଂଖା, ମାOO, ୨୦୧୨

ଆହOାନ - ଓଡ଼ି ଶାର Oଥମ ସଂପୂ OO ଓଡ଼ି ଆ ସାହି ତ ଇ-ପOି କା

ସମO ଜO^ଦOୀପେର ଶାO ଓ ନି Oପଟ ଭାବେର
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େକେତଦୂ ର ଯୁ OିଯୁO େସ ବି ବାଦେର ଆେମ ଚି Oା କରି ବା

ଖାତ ଉO Oେଦଶ ବା ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ି ଶା ଏେବ େଯ କଳୁ ଷିତ

ଆବଶକତା

େହବାେର ଲାଗି ଛି ତାହା ସମେO ମାନି େବ ନି ତିଦିନିଆ

ଅOବିଶOାସ

ଘଟଣାବଳୀ ଏହାକୁ ଆହୁ ରି କଳୁ ଷିତ କରି ବାେର ଲାଗି ଛି

ଭଗବାନO ପାଖେର ମାନସି କ ରଖି କି ଛି ପାଇବା ଆଶାେର

ମହାOଭୂ Oୀ ଜଗOାଥO ଭୂଇଁ େଯଉଁଠି ନାରୀକୁ ମାଆ ବା

ଅେନକ େଲାକ ନିରୀହ ପଶୁପOୀOୁ ବଳି େଦଉଛOି , ଏହାଠୁ

ମହାଲOୀ େବାଲି ଆେମ କହୁ େଛ, େସଇ ଭୂଇଁେର ଆଜି ନାରୀ

ବଳି ଲOାଜନକ କଥା ଆଉ କଣ େହାଇପାେର ଏକବିଂଶ

ଲୁ Oି ତା

କରି ଛOି

ଶତାOୀେର ପାଦ େଦଇ ସାରି ଥିବା ମାନବଜାତି େଯ ପାO

କବୟOୀ ବOନା ପOା ଚଳିତ ସଂOରଣେର ତାOର କବିତା

ହଜାର ବଷOରୁ ଚଳିତ ଅOବିଶOାସର େଡ଼ାରି ରୁ ନି ଜକୁ ମୁ Oି କରି

–ନାରୀ ନି ଯOାତନା— ସାOତିକ ସମାଜେର ନାରୀର Oାନକୁ

ପାରି ନି ତାହାର ନି Oକ ଉଦାହରଣ େହଉଛି ଶୁ ଲିଆ ପଶୁବଳି

ନି Oକ ଭାବେର ଉପOାପନ କରି ଛOି େସ ଯୁ ଗ ଯୁ ଗରୁ ଆମ

ଏହାଠୁ

ସମାଜ ନାରୀକୁ ଉOOାନ େଦଇ ଆସି ଥିେଲ ସୁ Oା ନାରୀକୁ

େଦଖାଯାଉଥି ବା ବି ଭିO ବିOାପନ ସାଧୁମହାତOା ମାେନ ବି Oି

ଲୁ Oନ କରି ବାେର େକୗଣସି Oକାସ ଅନୁ େଶାଚନା କରି ନାହO 

କରୁ ଛOି ଯO, ତାବି ଜ, ମୁଦି ଆଉ କି ଏ େଦଖାଉଛି ସOପO

େହେଲ ଏଥି ପାଇଁ େଦାଷୀ କି ଏ ? େକବଳ େକେତଜଣ ନର

ସୁ Oର ଭବି ଷତର ଏହି ପରି ଅOବିଶOାସକୁ ବଢ଼ାଉଥି ବା ସବୁ

ରୂ ପୀ ପି ଶାଚO େଯାଗଁୁ ସମO ରାଜ ଏେବ ନାରୀ ନି ଯOାତନା

ବବOାକୁ ଆଡ଼ ଆଖି େର େଦଖି ବା ଓ ବି ହିତ ପଦେOପ କି ପରି

ଶି େରାନାମାେର ଖାତ େହାଇଛି ଏହାକୁ ବO କରି ବା ପାଇଁ

େନବା େସଇ ବି ଷୟକୁ େନଇ ଆମ େଲଖକ ବାଲOୀକି ନାୟକO

ଉପାୟ କଣ ? ନାରୀ େଯେତଦି ନ ଯାଏଁ ନି ଜକୁ ଅବଳା ଦୁ ବOଳା

ବି େଶଷ ଉପOାପନ –ଅOବିଶOାସର େହତୁ — ଆପଣ ମାନOୁ

େବାଲି ଭାବୁ ଥି ବ, େସେତ ଦିନ ଯାଏଁ ତା— ଉପେର ନି ଯOାତନା

ଭଲ ଲାଗି ବ େବାଲି ଆଶା କରୁ ଛି

ଏହାକୁ

ନି ଜ

କବି ତାେର

ପରି Oକାଶ

କରି ବା ପାଇଁ ଉଭୟ ନର ଓ ନାରୀ ଆଗଭର େହଉଥି େବ
ପରି ବାର ଭି ତେର ଶାଶୁ ନଣO, ବାହାେର ଅଜଣା ଅପରି ଚିତ
େଲାକ... ସମେO ତା—କୁ ଲୁ Oି ତା େହାଇଥି ବାର େଦଖି ବା ପାଇଁ
ଆକୁ ଳ େହେବ ସବୁ େବେଳ ପର ଉପେର ନି ଭOରଶୀଳ
େହବାର ଗୁଣ ତାଗ କରି ନିଜକୁ ନି ଭOରଶୀଳ ଓ ଆତOପରି ଚୟ
ସୃ Oି କରି ବା ଦି ଗେର ଅOଗାମୀ େହବାକୁ େହବ େଯଉଁମାେନ
ନାରୀକୁ ଅବଳା ଦୁ ବOଳା େବାଲି ଭାବି ଅତାଚାର କରୁ ଛOି
େସମାନOୁ ଉଚିତ ଦO ବିଧାନ କରି ବାକୁ େହବ େତେବ
ଯାଇ ସମାଜେର ନାରୀର Oାନ ଉO େହାଇ ପାରି ବ

ରହି ଛି
େଯ

ବଳି

େହେଲ

ରହି ଛି

ତାହା

ଆେମାଦକର

ଏହାପଛେର
ଆେମ

େହଉଛି

ଏକ

ଅେନକ

ଦୃ ଢ଼
ଜାଣୁ 

ଆଜି କାଲି

ଟିଭିେର

ବି ଗତ କି ଛିଦିନେର ଓଡ଼ି ଶାର ତାପମାOାେର ଅେହତୁ କ
ବୃ Oି

ପରି ଲOି ତ

େହାଇଗଲାଣି ,

େହଉଛି

େତଣୁ

ନି ଜକୁ

ଅବଶ
ତଥା

OୀଷOର
ନି ଜ

ଆଗମନ

ପରି ବାର

ଓ

ବOୁ ମାନOୁ ବି େଶଷ ସୁ ରOା େଚତାବନୀ େଦବାକୁ ଭୁଲି େବ
ନାହO , ଟାଣ ଖରାେର ବାହାରକୁ ଯି େବ ନାହO , ଯଦି ଯି େବ
ସାଥି େର ଛତା, େଜାତା, ପଗଡ଼ି କି Oା େଟାପି ପି Oିକରି ଯି େବ
Oଚୁ ର ପରି ମାଣେର ପାଣି ପି ଇେବ ହାଲି ଆ ଲାଗି େଲ ଥOା
ମାରି ବା ପାଇଁ ଛାଇ Oାନ େଦଖି ବସି ଯିେବ ଅଧି କ ଝାଳ
େହଉଥି େଲ, ଲୁ ଣ ଚି ନି ମି Oିତ ପାଣି ପି ଇପାରି େବ କି Oା ସOାO

ବି ଗତ ମାସେର ଆମ ରାଜର ପOି ମେର ଥି ବା

େକOରୁ ଓଆର୍ ଏସ୍ Oବଣ ଆଣି ପି ଇ ପାରି େବ ଯଦି ଖରାେର

ବଲାOୀର ଜିOାର ଏକ ପOୀେର ଶତାଧି କ ପଶୁ ପOୀOୁ

ଚାଲୁ ଥି ବା ସମୟେର େକହି ବOି େଚତାହରାଇ ବସOି େତେବ

ବଳିଦିଆଗଲା ଏହା ମାO ଦିନିକିଆ ଘଟଣା ନୁ େହଁ, OତିବଷO

ତୁ ରO ଥOା ପାଣି େର ତାO େଦହକୁ େଧାଇେଦେବ ଆଉ ପOା

ଏଇମି ତି ଲOାଧି କ ପଶୁ ପOୀOୁ ମାନସି କ ନାମେର ବିଭO

କି Oା ବିOଣା ସାହାଯେର ପବନ କରି ବାକୁ େଚOା କରି େବ

ଭାବେର ଆବାଳବୃ O ବନି ତାO ସO^ଖେର ହତା କରାଯାଉଛି

ବୃ OବOି , େରାଗୀ କି Oା େଛାଟ ଶି ଶୁ େହାଇଥି େଲ ତୁ ରO

Oଶାସନ ଓ ଜନ ସେଚତନତା ପାଇଁ କାଯOରତ ସଂOାମାେନ

ସOାOେକOକୁ େନବା ବବOା କରି େବ ଓଡ଼ି ଶାେର Oତି ବଷO

ନି ରବ ଦଶOକ େହାଇ ରହି ଯାଉଛOି  କାହO କି େହଉଛି ଏହା ?

ଅେନକ େଲାକ ଅଂଶୁଘାତ ଜନି ତ କାରଣରୁ

ଧମO ନାମେର େକୗଣସି ପଶୁପOୀ ବା ମନୁ ଷକୁ ବଳି େଦବା

କରOି  େତଣୁ ଆପଣ ମାେନ ସାବଧାନ ରହି ଚଳି େବ

ଆମ େୱବ୍ ସାଇଟ୍ : www.aahwaan.com/ebook

ମୃତୁବରଣ

ଆହOାନ, ସOମ ବଷO, ଦOିତୀୟ ସଂଖା, ମାOO, ୨୦୧୨

ଆହOାନ - ଓଡ଼ି ଶାର Oଥମ ସଂପୂ OO ଓଡ଼ି ଆ ସାହି ତ ଇ-ପOି କା
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ଅଂଶୁଘାତରୁ ରOା ପାଇବାର ଉପାୟ

ଜାତି କୁ ଏକ ସୂOେର ବାOି ରଖି ବାର Oୟାସ େହଉଛି ଆହOାନ

ଓଡ଼ି ଶାେର ସାଧାରଣତଃ OୀଷOମାସ ମାନOେର ଅେହତୁ କ

ଆପଣO େଯଉଁ ବOୁ ମାେନ ଆହOାନ ବି ଷୟେର ଜାଣି ନାହାOି

ତାପମାOା ବୃ Oି ପାଏ, ଏବଂ ଏହି ସମୟେର ଅେନକ

େସମାନOୁ ଆହOାନ ବି ଷୟେର ଜଣାO^ ଏବଂ ଆହOାନ ପଢ଼ିବା
ପାଇଁ ଉOାହି ତ କରO^
େଶଷେର ଆଶା କରୁ ଛି ପୂବO ସମO ସଂOରଣ ପରି
ଏହି ସଂOରଣ ମଧ ଆପଣ ମାନOୁ ଆେମାଦି ତ କରି ବ
ଧନବାଦ

ଡ଼ା େଜାତି Oସାଦ ପOନାୟକ
ଏମ୍.ବି .ବି .ଏସ୍, ପି ଜିଡ଼ିଏମ୍ସି ଏଚ୍, ପି ଜିଡ଼ିଏଚ୍ଏମ୍
ସOାଦକ, ଆହOାନ ଇ-ପOି କା

େଲାକ ଅଂଶୁ ଘାତର ଶୀକାର େହାଇ ମୃ ତୁବରଣ
କରି ଥାOି  େତଣୁ ଅଶୁ ଘାତ Oତି ସାବଧାନତା ହO ଏହାଠୁ
ରOା ପାଇବାର ଏକ ମାO ଉପାୟ
ଅଂଶୁ ଘାତ କଣ ଓ ଏହା କାହO କି ହୁ ଏ ?
ଖରାଦି ନ ମାନOେର ବାୟୁ ମOଳର ତାପମାO ବଢ଼ି ଗଲା
ପେର େଦହରୁ ଅତଧି କ ଝାଳ ବାହାେର ଏବଂ ଶରୀରରୁ
ଜଳୀୟାଂଶ Oୟ େହାଇଯାଏ ଏହା ଫଳେର ଆମ
ଶରୀରର ସାମାନ OOି ୟା ସବୁ ବାଧାOାO ହୁ ଏ ଏବଂ
ତାପମାOା ବୃ Oି ପାଏ ଶରୀରର ତାପମାOା ୪୧ ଡ଼ି Oୀରୁ
ଅଧି କ େହାଇଗେଲ ମOି O କାମ କରି ବା ବO କରି ଦିଏ
ଏବଂ ଅଂଶୁ ଘାତ ଦOାରା ଆOାO ବOି ଜଣକ େଚତା
ହରାଇବା ସହି ତ ମୃ ତୁବରଣ ବି କରି ପାେର
ଅଂଶୁ ଘାତରୁ ରOା ପାଇବା େକମି ତି ?
ଖରାଦି ନ ମାନOେର Oଚୁ ର ପରି ମାଣର ପାଣି ପି ଅO^
ଅତି ଆବଶକ ନଥି େଲ ଖରାେର ବାହାରକୁ ବାହାରO^
ନାହO  ଛତା / ପଗଡ଼ି / େଟାପି ବବହାର କରO^
ସାଥି େର ପାଣି େନଇ ଯାଆO^ ହାଲି ଆ ଲାଗି େଲ ଛାଇ
Oାନ େଦଖି ରହି ଯାଆO^ ମୁ ହଁ ବୁ ଲାଇେଲ / େଚତାଶୂନ
େହବାପରି ଲାଗି େଲ ଓଆର୍ ଏସ୍ Oବଣ ପି ଅO^ ଏବଂ
ଶରୀର ତାପମାOା କମ କରି ବା ପାଇଁ ବବOା କରO^
ଖରାେର ଚାଲୁ ଥି ବା ସମୟେର ଯଦି େକହି ବOି େଚତା
ହରାOି େତେବ ତାOୁ ତୁ ରO ହାସପାତାଳ େନବା ବବOା
କରO^ େଦହକୁ ଥOା ରଖି ବା ପାଇଁ ଥOା ପାଣି , ପOା,
ବିOଣା ଆଦି ର ବବହାର କରO^

ଆହOାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରି ବାର
ଆମ େୱବ୍ ସାଇଟ୍ : www.aahwaan.com/ebook
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ଏହାକୁ ସମଥOନ କରି ଥିେଲ ଏହାର ପରବOOୀ ବଷO

ବି ଶO ମହି ଳା ଦି ବସ

୧୯୧୧

େର

Oଥମ

ବି ଶO

ମହି ଳା

ଦି ବସ

ପାଳନ

Oତି ବଷO ମାOO ମାସର ୮ ତାରି ଖକୁ ବିଶO ମହି ଳା

କରାଗଲା ଦଶ ଲOରୁ ଅଧି କ ମହି ଳା ବିଶOର ବିଭିO

ଦି ବସ ଭାବେର ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ବିଭିO େଦଶେର

େଦଶେର ଥାଇ ଏଇ ଦି ବସକୁ ପାଳନ କେଲ ବିେଶଷତଃ

ଏହା ବିଭିO ଭାବେର ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ବିେଶଷତଃ

ଅOି ୟା, େଡନ୍ ମାକO, ଜମOାନୀ ଓ ସOିଜର୍ ଲାOେର ଏହି

ମହି ଳା ମାନO Oତି ସOାନ, େOହ ଓ OOାର ନି ଦଶOନ

ଦି ବସ ବହୁ ଆଡ଼Oରେର ପାଳନ କରାଗଲା ମହି ଳା

ନି ମେO ଏହି ଦି ବସର ପାଳନର ତାOଯO ରହି ଛି ଏବଂ

ମାେନ ପOାକାଡ଼O ଧରି ମହି ଳା ମାନO ସମାନ ଅଧି କାର,

ମହି ଳା

ଏବଂ

େଭାଟ େଦବା ଏବଂ ନି ବOାଚନେର ଭାଗେନବା ଅଧି କାର,

ସାମାଜି କ ଅଭି ବୃOି ର ଉOବ ଭାବେର ଏହି ଦି ନର ମହO
¦

କମOସଂOାନେର ସମପରି ମାଣର ନି ଯୁOି ସୁ େଯାଗ େଦବା

ରହି ଛି କି ଛି େଦଶେର ଏହି ଦି ନକୁ ଏକ ସାଧାରଣ

ଇତାଦି

ଉOବ ଭାବେର ମଧ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଛୁ ଟି

କରି ଥିେଲ|

ମାନO

ଅଥOେନୖ ତିକ,

ରାଜେନୖ ତିକ

ଦାବି

େନଇ

ଅବଶ

େଶାଭାଯାOାମାନ
ଆେମରି କାେର

ଆେୟାଜନ

ତଥାପି

ମହି ଳା

େଘାଷଣା କରାଯାଇଥାଏ ମହି ଳା ମାନOୁ ସମାଜେର
େସମାନO

ଉଚି ତ

Oାନ

େଦବା

ଏବଂ

େସମାନO

ଉପଲବ୍ ଧି କୁ ସବOସାଧାରଣେର େOାOାହନ େଦବା ତଥା
Oଶଂସା କରି ବା ପାଇଁ ଏହି ଦି ବସର ମହO
¦ ରହି ଛି
ଆେମରି କାର
େସାସି ଆଲି O୍

ପାଟO

ଏକ
ଅଫ୍

ରାଜେନୖ ତିକ
ଆେମରି କାର

ଦଳ

ଆହOାନେର

େଫବO ଆରୀ ୨୮ ୧୯୦୯ ମସି ହାେର Oଥମ ଥର ପାଇଁ
ଏକ ମହି ଳା ଦି ବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥି ଲା ଅବଶ ଏହା
େକବଳ ଆେମରି କା ମହାଦOୀପେର ହO ସୀମି ତ ଥି ଲା
ଅଗO

୧୯୧୦

ସମାେବଶର

ମସି ହାେର

ଆେୟାଜନ

Oଥମ
କରାଗଲା

ବିଶO

ମହି ଳା

େସହି ଠାେର

ସOି ଳିତ ସମO ସଦସO ସହମତି Oେମ ଏକ ବିଶO
ମହି ଳା ଦି ବସର ଅବଧାରଣା କରାଗଲା ଜମOାନୀର
ସାମାଜି କ କମOକOOା ଲୁ ଇ ଜି ଟ୍ଜ୍ ଏହି ଦି ବସର ପାଳନ
ନି ମେO OOାବ ଆଣି ଥିେଲ ଏବଂ ଏହାକୁ

ସମଥOନ

କରି ଥିେଲ କOାରା େଜଟ୍ କି ନ୍ ବିଶOର ଅନୁ ନ ୧୭ଟି
େଦଶରୁ

ଆସି ଥିବା

ଶତାଧି କ

ମହି ଳା

ଆମ େୱବ୍ ସାଇଟ୍ : www.aahwaan.com/ebook
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ଦି ବସ େଫବO ଆରୀ ମାସର େଶଷ ରବିବାର ଦି ନ ହO
ପାଳନ େହଉଥି ଲା
୧୯୧୩ ମସି ହାେର ରୁ ଷି ଆେର ମହି ଳା ମାେନ
ମଧ େଫବୃ ଆରୀ ମାସର େଶଷ ରବିବାରକୁ ବିଶO ମହି ଳା
ଦି ବସ ଭାବେର ପାଳନ କରି େଲ ୧୯୧୭ ମସି ହାେର
ରୁ ଷି ଆର

Oସି O

େସO୍

ପି ଟସOବଗO

େOOେର

ମହି ଳାମାେନ େଫବୃ ଆରୀ େଶଷ ରବିବାର ( ଯାହା
ଇଂରାଜୀ କାେଲOରର ମାଚO ୮ ତାରି ଖେର ପଡ଼ି ଥିଲା )
ଦି ନ େଫବୃ ଆରୀ ବିପOବ ଆରO କେଲ ଏହାପେର
ତତ୍ କାଳୀନ ରୁ ଷି ଆର ରାOପତି େଲନି ନ୍ ଏହି ଦି ନଟିକୁ
ଛୁ ଟି ଦି ବସ ଭାବେର େଘାଷଣା କରି ବା ପାଇଁ ଚାହO ଥିେଲ
େହେଲ ୧୯୬୫ ମସି ହା ପଯOO ମାଚO ୮ ଏକ କମOଦିବସ
ଭାବେର ହO ରହି ଥିଲା ମଇ ୮, ୧୯୬୫ େର ରୁ ଷି ଆ
ଆନୁ Oାନି କ ଭାବେର ମାଚO ୮ ତାରି ଖକୁ ସରକାରୀ ଛୁ ଟି
ଭାବେର େଘାଷଣା କଲା
ଚୀନେର ମହି ଳା ଦି ବସ ୧୯୨୨ େର ଆରO
େହାଇଥି ଲା େସହି ପରି େOନ୍ େର ୧୯୩୬େର ଏହି ଦି ନ

ପୁ ରୁଷମାନO

ଚୀନେର ମହି ଳା ମାନO ଅଧା ଦି ନର ଛୁ ଟି ଦି ଆଯି ବାର

େସମାେନ ନି ଜର ଅଥOେନୖ ତିକ ଅଭି ବୃOି କରି ବା ଦି ଗେର

ବବOା ରହି ଛି

ଯOବାନ େହବା ପାଇଁ ଏହି ଦି ବସର ତାOଯO ଅେନକ

ପାOାତ େଦଶମାନOେର ବିଶO ମହି ଳା ଦି ବସ
୧୯୭୭

ମସି ହା

େଯେତେବେଳ

ପେର

ଅଧି କ

ଜାତି ସଂଘ

ସଦସମାେନ

ମାଚO

୮

େଲାକOି ୟ

ସାଧାରଣ
ତାରି ଖକୁ

େହଲା

େବୖ ଠକେର

ମହି ଳା

ମାନOୁ

ଅଧି କାର ଓ ବିଶO ଶାOି ର ଜାତି ସଂଘ ଦି ବସ ଭାବେର
ପାଳନ କରି ବା ପାଇଁ ନିOOି

ନି ଆଯାଇଥି ଲା ଏଇ

ପରି େOOୀେର Oତି ବଷO ଏକ ଥି ମ୍ ବା ଏହି ଦି ବସର
ତାOଯO େହତୁ

ଉପେର

ନି ଭOରଶୀଳ

ରହି ଛOି

ଏବଂ

ରହି ଛି
ବିଶO ମହି ଳା ଦି ବସ ଉପଲେO ଆହOାନ ଓଡ଼ି ଆ
ପରି ବାର ତରଫରୁ

ସମO ମହି ଳା ମାନOୁ

ଅେନକ

ଅେନକ ଅଭି ନOନ
ଧନବାଦ
ଡ଼ା େଜାତି Oସାଦ ପOନାୟକ

ଏକ ବାକ ଦି ଆଯାଇଥାଏ ୨୦୧୨

ମସି ହା ପାଇଁ ଏହି ଦି ବସର ଥି ମ୍ େହଉଛି Empower
Women - End Hunger and Poverty. ବିଶOର ବି ଭିO
ସଭତାେର

ବOOମାନ

ବି

ମହି ଳା

ମାେନ
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ବାଲି ଯାOା ଓ ଧO ବତାରା
ମେନାଜ ଦାସ
ଉପେର ଧୂମାଳ ନୀଳ ଆକାଶର ଅନO ଇସାରା େସ ନୀଳି ମା େସପାରି େର ଅଛି ପରା ଜୀବନର
ଭି O୍ ଏକ ପରି OO େଗାପନ ଖସଡା ଆକାଶର ଇସାରାରୁ ଛୁ ଟି େନଇ ଆେମ ଆପାତତ:
ଧୂଳି ବାଲି OାେଣାOଳ୍ େକାଳାହେଳ ମO 
ଏକ ଦି େଗ ମହାନଦୀ, ବହମାନ କାଳର Oତୀକ
ଏ ମୁହୂେOO ଆେମ କି O^ ସଂକOି ତ, ଅତି ସାମୟି କ,
ଦହି ବରା, ଆଳୁ ଦମ୍, ଲଘୁ କି ଛି ସଂଗୀତର ମାୟା,
ଚୂ ନି ଚୂ ନି କାମନାର େଚନାଏ ଦୁ ନି ଆ,
େପOା େପOା ସୁବିନO କବରୀରୁ ନି ଗOତ ମହକ
ବି ଡି ଓ ସି େOଟ ଗO ବି ମିOିତ େରାମାO କୁ ହୁ କ
କି ଛି କି ଛି ଶୀତ ଏବଂ କାକରର ମୃଦୁ ଉପOବ
ଏବଂ ଜନତା ତନୁ ଉଷୁମେର ତା'ର ପରାଭବ,
କଦାଚି ତ୍ ପି କ୍ପେକଟ, େବଣୀଟଣା, ଅେଲାଡା ଇଂଗି ତ
େକହି ଜେଣ ମଦପର େବପରୁ ଆ େଚନାଚୁ ରୀ ଗୀତ
ଅଦୂ େର ଦOାୟମାନ, ଅମି ଳିତ ବି ଚିO ଦଂପତି
ଅଥବO କି Oାଟି ଏବଂ Oାଡି ୟମ୍ବୃ Oସ ତରୁ ଣୀ ଭାଯOା ଚହଟ Oୀମତି 
"ଏକଦା ଆମରି େଲାେକ ବାଲି ଦOୀେପ କରି ଅଭି ଯାନ
ଆଣୁଥିେଲ ଧନରO, ଅବଶ ତା' ବି ଗତ ସପନ !"
ୟୁ େରାପୀୟ ପଯOଟେକ କହୁ ଥି େଲ େଦଶୀ ଦି ଗଦଶO
୍
କ,
"େସହି ଭବ ଅତୀତର ବାଲି ଯାOା ଉOଳ Oାରକ "
"ବି Oୟ ବି Oୟ ବାବୁ ! ବଡ ଭଲ ତମର ଏ େଦଶ !
ଆେର ଆେର ! ପସO େମାର ଅOହO ତ ! ହାୟ ସବOନାଶ !"
ଗତବଷO ଏହି ଦି େନ ଧନବତୀ େଯ େସୗମା ଯୁବତୀ
"ଆସି ବିନି ଆଉ େକେବ" କହି ଥିେଲ େହାଇ କO O ଅତି ,
େଯେହତୁ େଗାଟାଏ ଯୁବା, ଟାଇ Oାଉଜର ପି Oା େଗାଟାଏ ମାOଡ,
ଅନୁ ସରି ତାOୁ ଠାଏଁ କରି ଥିଲା କି ଛି ହରବର,
ଯଥାବି ଧି ସମାଗତା େସହି ସୁ Oୀ ପୁନବOାର ଆଜି
ଆମ େୱବ୍ ସାଇଟ୍ : www.aahwaan.com/ebook
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େଚାରାଇ େଚାରାଇ େଯେO ଗହଳି େର କାହାକୁ ବା େଖାଜି
ଗହନ ଏ ବାଲି ଯାOା ସେତ ଅବା Oାଣର ଗହନ,
ଧୂଳି ଧୂ ଆଁ, ନାନା ରେO ମଣି ଷର ଏ ଅବେଚତନ !
ନି ଶାOOେର େଯେତେବେଳ ସବୁ କି ଛି େହାଇଯି ବ ମOାନ,
ଲାଉଡ୍ Oି କର୍ ତଥା ବି ଦୁତ୍ ର ଉOଳ Oାବନ,
ଆକାଶର ତାରା ମାେନ େହଉଥି େବ କଥା ପରOର,
ମହାନଦୀ ବେO ତାO Oତି ବିO, Oତି ଧOନୀ ତା'ର :
"ବୁ ଝିଲ - ନରନାରୀ ବଷO ପେର ବଷO,
ହଷOର ଶି କାେର ଆସି େଲଉଟOି Oାୟତ: ବି ମଷO
କOାOି ଓ ବି ରOି ସହ ପୁ ନବOାର କି Oିତ୍ ଆଶOାସ ହୁ ଏତ ଆସOା ବଷO ମି ଳିପାେର ଏକମାOା ଅଧି କ ଉOାସ େସ ଆଶା କି ବି ଡOନା ?" କେହ ଏକ ତାରା,
ଉOର କହଇ ଆନ, "ବୃ ଥା ନୁ େହଁ ପରା ଆଦି ମ େସ ଆOା ତଥା ମୃତୁହୀନ େସ ମୃ ଦୁ Oତୟ
ଯାହା ତାଡନାେର ଏହି ବାଲି ଯାOା ଉଦ୍ େବଳ, ଅଥୟ
ଆବାଳ ବୃ O ବନି ତା ଯାହାର୍ ସଂଧାେନ
ପରOର ଆକଷO ତ, ସମେବତ ଏହି ଅନୁ Oାେନ
ଆପଣାର ଅଭOେର ସୁO ତାହା, ଅଥଚ ଅOାନ ଏ ଦଳାଚକଟା ମେଧ କରୁ ଥାଏ ତା'ର ଅେନOଷଣ "
"ଏ େମଳା ଉOବ େତେବ ଅସତ ଓ ସଂପୂOO ଅଳି କ ?"
OଶOକେର ତାରା ଏକ, ଉOର ତା' ପରେଷ ଆେରକ :
"ବହୁ ତ ଗଭୀର ବଂଧୁ ! ଗୂଢତର ସତର ସଂOି ତି
ଆତOା Oତି ଆତOାର ଯା' ଅଲଂଘ ସଂOୀତି
Oାୟତ: ଚୁ Oକ ଭଳି ଟାେଣ ପରOେର,
ଅଭି ବO ଯାହା ହୁ ଏ ଅOାନ ତି ମିେର
େକେବ ବା ସଦି Oା ରୂ େପ, େକେବ ବା ସଂଘେଷO,
ଅବା ବାଲି ଯାOା ରୂ େପ ଥରୁ େଟ ବରେଷ "
ଆେମାଦର OାOି ଅେO ନରନାରୀ ସOଗୃେହ ସୁଷୁO,
ଧୂଳି ଧୂ ଆଁ ଅତି Oମି କରି ବାକୁ ଆକାେଶ ଦୃ କ୍ ପାତ,
କାହାର ବା ଅଛି ତର ?
ଅବାହତ କି O^ ଯା'ର ଉOଳ ଇସାରା,
Oତୟର ଆଶୀବOାଦ, ସି ଏ ଧO ବତାରା 
ବି .O. : ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷା ସାହି ତର ବେୟାେଜାO ସାହି ତକାର Oୀ ମେନାଜ ଦାସO ଅନୁ ମତି Oେମ Oକାଶି ତ
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େହାଲି ଆସି ଛି
ମି ନାOୀ ବାରି କ
ସହର ଗଁା େର େକାଳାହଳ ଆଜି ... ଶୁ େଭ ହସର କାକଳି
ବୁ ଢ଼ାଠାରୁ େଟାକା ନାଚOି ସଭି ଏଁ... ଆସି ଛି େଯ ଆଜି େହାଲି
ମOି େର େଦଉେଳ ଶୁ ଭିଲାଣି ଆଜି ... ଘO ଆଉ ହୁ ଳୁ ହୁ ଳୀ
ବିମାେନ ଠାକୁ େର ବୁ ଲOି େର ଆଜି ... ପOୁ େଦାଳ େଖଳି େଦାଳି
ଗଁା ମାନOେର ସଭା େଯ ଚାଲି ଛି... େଦାଳ ଯାତରାର ପାଇଁ
ସହର କOବେର େବୖ ଠକ ବସୁ ଛି ବସO ଉOବ ପାଇଁ

ବସO ଋତୁ ର ଆଗମେନ ଆଜି ବଉଳ ସOାର େନଇ
େହାଲି େଯ ଆସି ଛି ସବୁ ରି ହୃ ଦେୟ ଆନO େବାଳି ବା ପାଇଁ
ଆO ଗଛ ଡ଼ାେଳ େକାଇଲି ଗାଉଛି କୁ ହୁ କୁ ହୁ ଗୀତ ପୁଣି
େଗାପାଳ ଭାଇ ତା ଅOା ଭି ଡ଼ିଲାଣି ବାଡ଼ି େଖଳ େହବ ପୁ ଣି

ଜାତି , ଧମO, ବOO... କି ଛି ନୁ େହଁ ଭାଇ... ଏଇ ଜୀବନ ଦୁ ଇଟି ଦିନର
ଭୁଲି େଭଦ ଭାବ ନାଚ ଆଜି ଭାଇ... େଖଳି ରO ଓ ଅବିର
େହାଲି ଅସି ଛି େର ବରଷେକ ପୁ ଣି... ଆଣି ଛି ଆଶା ଓ ବିଶOାସ
େତଜି େOାଧ, ଘୃଣା ଜାଗି ଉଠ ଆଜି ... ମନେର ଭର େହ ହରସ

ନାଲି , ହଳଦି ଆ, େଗାଲାପୀ, ସବୁ ଜ... େକେତ େଯ ଆଣି ଚ ରO
ସଭି O େଦହେର େବାଳିଦିଅ େହାଲି ... ତୁ େମ େଯ େOମର ରO
େOମର ପରବ ପରା ଏଇ େହାଲି ... ଆେସ ହସି ଖି ଲି ଖି ଲି
ନାଚି ଗାଉଥି ବା ପି ଚକାରୀ ମାରି ... ସବୁ ରାଗ ଋଷା ଭୁଲି
େOମର ଠାକୁ ର କାଳି ଆ କାOା େର... େOମ ରO ଦି ଅ େବାଳି
ଶାOି , େମୖ Oୀ ର ମଧୁ ବନ େହଉ... େଖଳି ବା ଆସେର େହାଲି 
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େବାହୁ ବିଦା...ନି ରିମାଖୀ କାO
ବିନୟ େମାହନ ଦାସ
ଆଖି େର େଲେOରା, ନାକେର ସି ଂଘାଣୀ, ପାଟିେର ଖOାର ଭରା େଲା,
ମୁ Oେର ଦି ଅ କୁ Oୁ ମ େଟାପା, ମୁ ହଁ ଦି ଶୁଥିବା େତାରା େଲା... ୧
ଆେଲା, େବଗି େବଗି ସO ସାର, ଆମ ଝିଅ ଯି ବ ଶାଶୁ ଘର େଲା,
ସାତବଷO େହଲା ଗାେଧାଇ ନାହO େସ, ଅତର ବରଷା କର େଲା... ୨
ତୁ େମ ଗୁଡ଼ା ସବୁ େଛାଟେବଳଁୁ ସାO, ମୁ O କୁ Oାଏନି େକେବ େଲା,
ବଡ଼ ପାନି ଆେର ମୁ O କୁ Oାଅ େଲା, କି େରାସି ନି େବାଲି ଦି ଅ େଲା... ୩
େକେତ ବଇଦOୁ େଦେଖଇ ସାରି ଛି, େକେବ ଛାେଡ଼ ନାହO ଥOା େଲା
ସାପ ଠଁୁ କଇଁଛ, କୁ Oୀରଠଁୁ ପOୀ, ଖାଇଛି ସମO ଅOା େଲା... ୪
ଶାଶୁ ଘେର ଝିଅ େକମି ତି ଚଳି ବ, ନି େଜ କି ଛି କେର ନାହO େଲା
ଜOାଇଁ ପୁ ଅ ଯଦି ମାଇଚି ଆ ଥି େବ, ସବୁ କି ଛି କରି େନେବ େଲା... ୫
େଯଉଁଠି େଶାଇେଲ ଚି Oା ନାହO େମାର, ଗOେର ପଳାOି ସେବO େଲା
ଅଧି କ ସମୟ ରଖି ନାହO ଲାଭ, ସଅଳ ସଅଳ (ସବୁ ) ସାର େଲା... ୬
ଜୁ ଆଇଁ ପୁ ଅର ଅଧି କ ଖOOେଲା, ଘଡ଼ି େକ ସାେର େବାତଲ େଲା
େବାପାର ସOOି ଥି ଲା େବାଲି ସି ନା, ଝିଅକୁ ପସO କଲା େଲା... ୭
ଆେଲା େବଗି େବଗି ସO ସାର େଲା, ଝିଅ ଯି ବ ଶାଶୁ ଘର େଲା...
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ଜେଣ ପୁରO~ତ େଲଖକO ସହ କଥାବାOOା
ଡ଼ଃ କୁ ଳାOାର
କି ଛି ବହି େଲଖକ ନି ଜ ପାଇଁ େଲେଖ, କି ଛି ଚିOା ଜଣା ବOୁ ବାOବO ପାଇଁ, କି ଛି
ଲାଇେOରୀ ପାଇଁ ଆଉ କOଚିତ୍ ବହି ପାଠକO ପାଇଁ େଲଖାଯାଏ ଏ ସବୁ କୁ ଛାଡ଼ି େଦେଲ କି ଛି ବହି
ଏଥି ମଧରୁ କାହାପାଇଁ େଲଖା ନ େହାଇ େକବଳ ପୁ ରOାର ପାଇଁ େଲଖାଯାଏ ପୁରOାର ପାଇଁ ଲି ଖିତ
ବହି ଟି ଉOେକାଟିର ଓ ବହୁ ଲOଯୁ O େହବା ଜରୂ ରୀ ଅଥOାତ୍ େକO ପୁ ରOାର ପାଇଁ ଉOOରେର
େକାଟି ଦରେର ଦି ଆନି ଆ ଏବଂ ରାଜOରେର ବହୁ ଜୁ ରୀOୁ ଲେO ଭି ତେର Oସାଦ ଚେଢ଼ଇବାକୁ
େହବ ଆଉ ବହି ଥେର ପୁ ରO~ତ େହାଇଗଲାପେର ଏହା ଆେପ ଆେମ ପାଠକ ଓ ଲାଇେOରୀର
େହାଇଯି ବ ପୁ ରO~ତ େଲଖକମାେନ େହେଲ ନି ବOାଚିତ େନତାO ପରି ପୂ ବOରୁ ଖOOକାଟ କରି ପେର
ପେର Oମତା ଉପେଭାଗ କରି ବା କଥା ଗୁମର କଥା େସମି ତି ଜେଣ ପୁ ରO~ତ େଲଖକ ଏେବ ଆମ
ନି କଟେର ଉପOି ତ ଅଛOି  ଆସO^ ତାO ସାଥୀେର କଥାେହବା
O - ପୁ ରOାର ପାଇଁ ଅଭି ନOନ ଆପଣ ଜେଣ ପୁ ରO~ତ େଲଖକ ଭାବେର କି ପରି ଅନୁ ଭବ
କରୁ ଛOି ?
େଲଖକ - ଧୀେର କୁ ହO^ ଆOା ନେହେଲ ଶୁ ଣିଲା େଲାେକ େମାେତ ଚାହO େବ ଆଉ କହି େବ ଓଃ...
େତଲି ଆ...

ଟାଉଟର

େହଇଥି ବ...

ଧରାଧରି

କରି

ପୁ ରOାର

େଗାଟଉଚି

ମାେନ

ପOା

ରାଜନୀତି ଆେଟ...
O - ଆପଣ କହୁ ଥି େଲ େଯ ଏଇ ପୁ ରOାର ଆପଣOୁ ବହୁ ପୂ ବOରୁ ମି ଳିବା କଥା ?
େଲଖକ - ପୁ ରOାର ପାଇବା େହଲା କନାପାଇଁ ସୁ େଯାଗ ବରପାOଟିଏ ମି ଳିବା ପରି କଥା
େଯୗତୁ କ ଅଲବତ୍ େଦେବ, େହେଲ େଯାଗ ଥି େଲ ହO ଜୁ ଟିବ
O - ପୁ ରO~ତ କୃ ତି ଟି ସOକOେର ଆପଣ କ—ଣ କହି େବ ? ଏହା ପାଠକOୁ କି ପରି ତୃ Oି େଦବ ?
େଲଖକ - Oକୃ ତେର େଚାରଘରର େଲାେକ େଚାରୀ ଖାଦ ଖାଇ ଖାଇ ଘର ଖାଦକୁ ବିମୁଖ
େହଲାପରି ଏବର ପାଠେକ େଚାରୀ ସାହି ତ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଘେରାଇ ସାହି ତ Oତି ଆେଦୗ ଆOହୀ
ନୁ ହଁOି େତଣୁ ଏ ବହି ଟି େଲଖି ଲା େବେଳ ମଁୁ େସ ବିଷୟ Oତି ଧାନ େଦଇଛି
O - ତା—ମାେନ ଏ ବହି ଟି ଆପଣ ଅନଭାଷାରୁ େଚାେରଇ େଲଖି ଛOି ?
େଲଖକ - ଉହଁୁ ... ପୂ ବOରୁ ପୁ ରO~ତ ବହୁ ପୁ Oକ ପରି ଏଥି େର ମଧ ଏକ ଇଂରାଜୀ ବହି ର ଛାପ
ପଡ଼ି ଯାଇଛି
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O - ଶୁ ଣାଯାଉଛି ଆପଣ ଓଡ଼ି ଆ ସାହି ତ ଜଗତେର ଏ ପୁ ରOାର ପାଇବା ପୂ ବର
O ୁ ଏେତ ପରି ଚିତ
ନଥି େଲ ?
େଲଖକ - ପରି ଚିତ େହେଲ ହO ତ ଅଡୁ ଆ କାରଣ ଜୁ ରୀମାେନ ଜେଣ ଜେଣ ମାକOାମରା େଲଖକ
େସମାେନ ଆଉ େଗାେଟ ବହୁ ପରି ଚିତ େଲଖକକୁ ସହେO ବା କି ପରି ?
O - ଏ ପୁ ରOାର ହାସଲ ପେର ପରବOOୀ ଲO କ—ଣ ରଖି ଛOି ?
େଲଖକ - େକମି ତି େକମି ତି େକାଟO କେଚରୀେର ନ ଫସି େଲ ରOା... େସଇ ଦି ନ ଗଣୁ ଛି 
O - ଆପଣO ପୁ ରOାର ହାସଲେର ପରି ବାରର OତିOିୟା କ—ଣ ?
େଲଖକ - ପOୀ ପି ଲାଏ ସମେO େଗାେତ େହାଇ କହୁ ଛOି - ଏେବ ତ ରହି ଯାଅ, େଯେତ ଟOା
ଗଲାଣି , ରାଜଧାନୀେର ଭଲ ପOଟ୍ ଖେO େହଇ ଯାଆOି ନାଇଁ ?
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ଫୁ ଲ ବଉଳେବଣୀ
ହାସକବି ସୁଦଶOନ
କୁ ଆଁର ପୁ େନଇ ଜO େଗା ଫୁ ଲ ବଉଳେବଣୀ
ନାରୀ େନOୀ ଆଜି ଫେସଇ ଫେସଇ କି ଣିେନେଲ ଆମ ମନ େଗା ଫୁ ଲ ବଉଳେବଣୀ 
ଗଧର ମୁ Oେର ଶି O େଗା ଫୁ ଲ ବଉଳେବଣୀ
ତାO କଥାେର ତ ଭରି ଅଛି ନି ଶା େଯମି ତି ଖାଇେଲ ଭାO େଗା ଫୁ ଲ ବଉଳେବଣୀ 
ସOଲପୁ ରର ନନୀ େଗା ଫୁ ଲ ବଉଳେବଣୀ
ପି ଲାଟି ଦି ନରୁ ବଡ଼ େଯ େହାଇଛି ଧରି ମା— ପଣତ କାନି େଗା ଫୁ ଲ ବଉଳେବଣୀ 
େଦାଳି କେର କଟମଟ େଗା ଫୁ ଲ ବଉଳେବଣୀ
ଶାଶୁ ନଣOେଯ ଆମ ଚି ରଶତO ସOକOେର କଲୁ ଫାଟ େଗା ଫୁ ଲ ବଉଳେବଣୀ 
ଗହି ରୀ ବିଲର ହୁ ଡ଼ା େଗା ଫୁ ଲ ବଉଳେବଣୀ
ଆେମ ଆସି ଗଲୁ ଆେମରି କା େଦେଶ ଆଉ କଣ ମଫ ଚୁ ଡ଼ା େଗା ଫୁ ଲ ବଉଳେବଣୀ 
ଭୁବେନଶOରର ହାଟ େଗା ଫୁ ଲ ବଉଳେବଣୀ
ହାଟ ବାଟ େଯେତ ସବୁ ତ ଭୁଲି ଲୁ ମଲ୍ େର କରୁ ଛୁ ନାଟ େଗା ଫୁ ଲ ବଉଳେବଣୀ 
ନାରୀ େନOୀ େଦେଲ କହି େଗା ଫୁ ଲ ବଉଳେବଣୀ
େଯଉଁ େଟାକା ଦଳ ଆମକୁ ମାନି େବ େସମାେନ ଆମର ଭାଇ େଗା ଫୁ ଲ ବଉଳେବଣୀ 
ପାହାOି ପହର ଗାଡ଼ି େଗା ଫୁ ଲ ବଉଳେବଣୀ
ନାରୀ ଲି ବେରଟ୍ ପତାକା େପାତି ଲୁ ଓଡ଼ି ଆ ସଂO~ତି ଛାଡ଼ି େଗା ଫୁ ଲ ବଉଳେବଣୀ 
ରଥ ଯାଏ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି େଗା ଫୁ ଲ ବଉଳେବଣୀ
ସାବିOୀ ଓଷା ଓ ସୁ ଦଶା Oତକୁ ଓଡ଼ି ଶାେର େଦଲୁ ଛାଡ଼ି େଗା ଫୁ ଲ ବଉଳେବଣୀ 
େବO କେହ ଆଖି ମାରି େଗା ଫୁ ଲ ବଉଳେବଣୀ
ଓଡ଼ି ଆ ସଂO~ତି େପାଡ଼ି ଖାଇଲୁ ଣି ଆେମ ଆେମରି କା ନାରୀ େଗା ଫୁ ଲ ବଉଳେବଣୀ 
ବାରି ଆେଡ଼ ନO କୂ ଅ େଗା ଫୁ ଲ ବଉଳେବଣୀ
ଲOା ସରମକୁ ଛାଡ଼ି େସ ଆସି ଛି ଉପରକୁ ଆଜି ମୁ ହଁ େଗା ଫୁ ଲ ବଉଳେବଣୀ 
ବାସି ମାଛ ଭଣ ଭଣ େଗା ଫୁ ଲ ବଉଳେବଣୀ
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ଇOତ ମହତ ଦାOେର ଲୁ େଟଇ ଚOୀ କେର ଅଣୁ ରଣ େଗା ଫୁ ଲ ବଉଳେବଣୀ 
ମନ ଯାଉଥି ଲା ମରି େଗା ଫୁ ଲ ବଉଳେବଣୀ
ଫOାଇଟିେର ଆସି ନାରୀ େନOୀ ଆମ କେଲ ପରୁ ଆନା ଜାରୀ େଗା ଫୁ ଲ ବଉଳେବଣୀ 
ମଥା େହାଇଗଲା ଘୁରି େଗା ଫୁ ଲ ବଉଳେବଣୀ
େଲଡ଼ି ଜ୍ କରି େବ ନାଇଟ୍ ଆଉଟୁ ହୁ ଇOି େବାତଲ ଧରି େଗା ଫୁ ଲ ବଉଳେବଣୀ 
ଏ ତ କଳି କାଳ ରୀତି େଗା ଫୁ ଲ ବଉଳେବଣୀ
ସOାମୀ ପରି ବାର ଗାେଧାଇ ଯାଆO^ କରି ବା କୁ କୁ ର Oୀତି େଗା ଫୁ ଲ ବଉଳେବଣୀ 
ହାକି ମ ଘରର ଝିଅ େଗା ଫୁ ଲ ବଉଳେବଣୀ
କଥା କଥାକେର ଡ଼ାଇଲଗ୍ ଝାେଡ଼ ଡ଼ାଇଭସ୍O କରି େଦବ େଗା ଫୁ ଲ ବଉଳେବଣୀ 
େଦହ ଲାଗୁନାହO ତାଜା େଗା ଫୁ ଲ ବଉଳେବଣୀ
କି େଚନ୍ େର ଆଉ ମୁ ଡ଼୍ ନାହO ଆମ ଡ଼ି ନରେର ଆଣ ପି Oା େଗା ଫୁ ଲ ବଉଳେବଣୀ 
କୁ କୁ ର ଲାO ତ ବOା େଗା ଫୁ ଲ ବଉଳେବଣୀ
ମରଦ ଜାତିO ଭାେଳଣି ପଡ଼ି ଲା ବଢ଼ି ଗଲା ଆଜି ଶOା େଗା ଫୁ ଲ ବଉଳେବଣୀ 
ଖି ରେର ପଡ଼ି ଲା ମାଛି େଗା ଫୁ ଲ ବଉଳେବଣୀ
ମଣି ପି ବସି ଚି ମୁ େO ହାତ େଦଇ ବୁ Oି ଦି ଶୁନାହO କି ଛି େଗା ଫୁ ଲ ବଉଳେବଣୀ 
ମହାନଦୀ ପାଣି ନୀଳ େଗା ଫୁ ଲ ବଉଳେବଣୀ
ଏମି ତି ତି ରିଲା ଜୀବନେର ଥି ଲା ଭାଗର ଇଏ କି େଖଳ େଗା ଫୁ ଲ ବଉଳେବଣୀ 
ଏ ଜୀବନ ନି ଆଁ ରଢ଼ େଗା ଫୁ ଲ ବଉଳେବଣୀ
କରି ବାକୁ ଆଉ ବାକି କି ଛି ନାହO େବାହି ଗଲା େନଡ଼ି ଗୁଡ଼ େଗା ଫୁ ଲ ବଉଳେବଣୀ 
େଖାକା ଭାଇ ଗେଲ ଗାଇ େଗା ଫୁ ଲ ବଉଳେବଣୀ
ଏମି ତି ଝିଅକୁ ବାହାେହାଇ ମଁୁ େଯ କାOୁ ଥାଇ କଇଁ କଇଁ େଗା ଫୁ ଲ ବଉଳେବଣୀ 
କବି କେର ନି େବଦନ େଗା ଫୁ ଲ ବଉଳେବଣୀ
ଓଡ଼ି ଆ ସଂO~ତି ମାଟିେର ନ ମି ଶା –ଜଗା— ଆମ ଅଭି ମାନ େଗା ଫୁ ଲ ବଉଳେବଣୀ 
କେହ କବି ସୁ ଦଶOନ େଗା ଫୁ ଲ ବଉଳେବଣୀ
ଜଗOାଥ ଆମ ଅସଲ ସଂO~ତି ପାଦପେଦO ତାO ମନ େଗା ଫୁ ଲ ବଉଳେବଣୀ 
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Oତି ନିଧି
ସତଜୀତ 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 , Oତିନିଧି
ତମର େସ ସୁତା ମୁ େO ଆମ େବେକ ଭଲ ଭାେବ ବOା 

ଆମ ମା ଭଉଣୀ କାେଳ ତୁ ମ ଆେଗ ରOା ଓ ଉବOଶୀ
ଡ଼ାକବOଳାର ସOେଗO ନି ତି େଦଖ ସOପO
ତାO ହାତୁ େନବାପାଇଁ ସୁ ରାପାO
ଶୁ ଣିବାକୁ ତାO ପାଦ ନୁ ପୂ ର ଝOାର ପୁ ଣି
େଦଖି ବାକୁ ତାO େଦହ Oୀତି ର ଓଡ଼ି ଶୀ 

ସହରୁ ସହର ବୁ ଲି େଦଶେOମ ଉପେଦଶ ଦି ଅ
ନାଲି େବାତଲର ଶବ୍ େଦ ରାତି େହେଲ
େ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 ଭାବିଛ ଥେର Oତି ନିଧି
ଅOାରର ମୁ ଖାପି Oି ସୂ ଯO ଆେସ
େକମି ତି ଏ ଗରୀବର ବୁ େକ ?

ଅହରହ ଶୁ ଣାଉଛ ଗାOୀ ଆଉ ସOରାଜ ବାରତା
ଅହିଂସା ଓ ଧମO ନାେମ େଖଳି ହିଂସା େଖଳ
େବାଲାଉଛ ଆେପ ଆେପ େଦଶର କରତା
ନୀଳକO ସାଜି ପାର ଅନାୟାେସ ପି େଦଇ ଅସୂ ୟାର ନୀଳ
ତେମ କି ଜାଣନା
ଖଦଡ଼ େପାଷାକ ତଳୁ OO ଦି େଶ
ତମର େସ ଭାନୁ ମତୀ ରହସର େଖଳ 

ନି ବOାଚନ ଇOାହାର େଯେତ
ସବୁ ଖାଲି ମି ଛା ମି ଛା ଶବ୍ ଦର ଚମକ
ତମ ରାଜନୀତି େଖେଳ
ଏ େଦଶର ଜନତା େଯ ଛାତି ତଳୁ ଇଡିଦିଏ ରO
ତେମ କି O^ ନି ଃସେOାେଚ ଫୁ ଟାଅତ େବାମା
ଫୁ ଲଟିଏ ପାରନା ଫୁ ଟାଇ
ତମକୁ ଚି Oିଲୁ ଖୁ ବ୍ Oତି ନିଧି
ଚି Oିବାକୁ ବାକି ଆଉ କି ଛି ନାହO 
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ଗାଉଁଲି ସକାଳ
ସେରାଜ ମି O
ପୁ ରୁବ ସୂ ରୁଜ ସେତକି ମଥାେର ନାଇଛି ସି Oୁର େଟାପା
କଅଁଳିଆ ଖରା େଦଖି ଧାଇଁେଲଣି ମୃ ଗୁଣୀ ଦଫାକୁ ଦଫା
କି ଚିରି ମି ଚିରି ବାରମି ଶା ପOୀସOର ତାO ନାନା ଢ଼େO
କଳା-ହଳଦି ଆ-ନାଲି ଆ-ଶାଗୁଆ ଭି O ଜାତି ଭି O ରେO
କି ସୁ Oର ଦି େଶ ଆହା...
ଆକାେଶ ବଗୁଲି ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି େହାଇ ଉଷା ଲାେଗ ମନଛୁ ଆଁ... ୦

ମଲାଜO ସାେଥ ମଲା ବାଦଲ ବି ଏ ଯାଏଁ ଆଖି େଖାଲି ନି
କୁ କୁ ଟ କୁ ହାଟ କାକ କା— କା— େକେବଠୁ ରାବି ଗେଲନି
ଜନ େକାଳାହଳ ବଢ଼ି ନି ଏ ଯାଏଁ ହସି ନି େପାଖରୀ କୂ ଳ
ନବ ବଧୁ େଯେତ ଲୁ ଚି ବାହୁ ଡ଼Oି ଲୁ ଚାଇ େଚାରା ନଜର
େଟାପା େଟାପା ଜଳ େବାହି
ପାଦ ଅଳତାେର ବାଲି ଚଢ଼ିଲାଣି ସେତକି ଉଛୁ ଳା ନଈ... ୧

ଫି ଟାଇ େଦଲାଣି ହାଲି ଆ ହଳ ଟି େହାଇଲା ଶାO ସକାଳ
ସୂ ଯOେଦବ େତଜ େଦଖାଇ ନାହାOି େପଟେର େପେଟ ପଖାଳ
େକାଳି ପି ଆଜକୁ ଲୁ ଣ ଲOାେଦଇ ଆOି ଳି ଅମୃ ତ ପାଣି
ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମନ ଥOା ଥି େଲ ସମୟ ନ ହୁ ଏ ଗଣି
ଫି ଟଇ ଖୁ ସିର ସOର
େଗOାଳି ଆ ପର ଝାଡ଼ି ତ େଦେଲଣି - ରାଜାଝିଅ ବୁ ଢ଼ାବର... ୨

ଘୁମ୍ ଘୁମ୍ େହାଇ ପାରା ଖୁOିେଲଣି େଦଉଳ େବଢ଼ାେର ଧାନ
ସି ଏବି ଲଗାଇ ସବୁ ଠାରୁ ଖୁସି ଫୁ ଲାଇ Oୀବା ଓ କାନ
ନାଲି ପାଦ ନାଲି ଚOୁ କୁ େଦଖାଇ େଗାଟିଏ ଜାଗାେର ବୁ େଲ
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ରଘୁଆ ମାଳି ଟି େକେବଠୁ ଗଲାଣି େଥାଇେଦଇ ନାନା ଫୁ େଲ
ମOି ରେର ଘOି ସOର
ଫଡ଼ ଫଡ଼ େହାଇ ଉଡ଼ି ଗେଲ ପାରା େଖାଲି ଲା େବାେଧ ପହଡ଼... ୩

କୁ ରୁ ପ ମା— ଟି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବସି ଯାଏ ପି ଠି କରି
ଫଟା ମାଟି କାO ଝାଟି ମାଟି ପରି ଦି ଶଇ ପOରା ଚାରି
େଗାବର ଚକୁ ଳି େଗାଟି େଗାଟି କରି ଶୁ ଖାଏ େରେଗଡ଼ା କାେO
ଲOଳା ନାତି କୁ ଗାଳି େଦଉଥାଏ ହଲାଇ ତା ନାକ େନାେଥ
ମୁ ଖ ଟି ଭାରି ଖସଡ଼ା
ଅOର ମହମ ଠାରୁ େଯ ନରମ େକେତ େଦଖ ମୁ ହଁ େମାଡ଼ା ... ୪

ଗଁା ଗାଇ େଗାଠ ଫି ଟାଇବା ପାଇଁ ଡ଼ାେକ ଗାଇଆଳ ମୁ େO
େଗାଟି େଗାଟି େହାଇ ଫି ଟିେଲଣି ଗାଇ ହଲାଇ ପାକୁ ଳି ତୁ େO
ଉଡ଼ି ଲାଣି ଧୁ ଳୁ ନାକ ଯାଏଁ ଭାରି ବିନା କାରଣେର ମାଡ଼
ହଇେର ଲଖି ଆ ଖାଇନୁ କି ଘେର ଫି ଟୁ ନି କି େତାର େଥାଡ଼ ?
ରାଗି େଲ ଅନO େଜେଜ
ଆଦି ଅO ନାହO ତାO ଅOରର ପର ଲାଗି ଆଖି ଭି େଜ ... ୫

ସବୁ ଲୁ ଚି ଲାଣି Oାମ ଶୀରି େଯେତ ସମୟକୁ େଦଇ ତାଳ
ଶୁ ଖି ତ ଗଲାଣି କାଇଁଚ ଗଛଟି ନ ଦି ଶଇ ତାର ଫଳ
ଆଷାଢୁ ଆ େବତ େଲଖନ େକାଲି ଟି ହଜି ଲାଣି ଯୁ ଗ ମେତ
ଅରଣ େହଲାଣି Oୀ ହୀନ େକେବଠୁ ପଡ଼ି େଧାକାବାଜ୍ ହାେତ
Oକୃ ତି ଝରାଏ ଲୁ ହ
ପଶୁ O ବିକଳ ଯାହାକୁ ନ ଦି େଶ େସ କି ବା ବୁ ଝିେବ େକାହ ? ... ୬
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େକଉଟ ଝିଅର େOମ
ବିଭୁତି ରଥ
େକଉଟ ଝିଅ ପଡ଼ି ଗଲା େOମେର
OାOଣ ପୁଅ ଭଳିଗଲା ତା ରୂ ପେର
େସଦିନ ଥାଏ ଭାେଲOାଇନ୍ େଡ
ଉପହାର କଣ ମି ଳିବ
OାOଣ ପୁଅ ବସି ଭାବୁ ଥାଏ
ଆସି ଲା େକଉଟ ଝିଅ େଶଷେର
ଉପହାର ଆଣି ଥିଲା ଲାଲ୍ ରOର ବାଗ୍େର
ହସି େଦଇ ପେଦ ଚୁ ମାଟିଏ େଦଲା
ଉପହାର ବାଗ୍ କୁ ବେଢ଼ଇେଦଲା
େOମି କ େଖାଲି ବାଗ୍କୁ େଦଖି ଲା
ସୁOର ପାକ୍ ଭି ତେର
ଆOା ମାଛଟିଏ ଥି ଲା ...
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େଶଷ ଅନୁ େରାଧ
ଅଜି ତ କୁ ମାର Oି ପାଠୀ (କୁ ଲ୍ ଅଜି ତ୍)
ହଠାତ୍ େମାେତ ଅନୁ ଭବ େହଲା
େସ ଆସି େମା ପାଖେର ବସି ଛି
ମୁ Oକୁ ଆଉଁସି େଦଉଚି
ହାତ ଧରି Oମା ମାଗୁଛି
ପୁ ରୁଣା O~ତିର ପାଖୁ ଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକୁ
େମା ମନର େକାଣ ଅନୁ େକାଣେର
ସଜାଇବାକୁ େଚOା କରୁ ଛି
େକଇ େଟାପା ଅଶO ଗେଡ଼ଇ
ତା ଭୁଲ ପାଇଁ େସ OାୟOି ତ କରୁ ଛି
ହାତ ଧରି ବାରOାର ଅନୁ େରାଧ କରୁ ଛି
ଚାଲ େଫରି ଯିବା ଆେମ ଆମର େସହି ଅତୀତକୁ
େସ ଏେବ ଅନୁ ତO....
କି O^...
ଏେବ ମଁୁ ତାହା ପାଇଁ ମରି ଚିକା
Oତି ଶOତିହୀନ ମଣି ଷ
ତାହା ପାଇଁ ସOପO...
େସ ଏେବ େମା ପାଇଁ ଅତୀତ
େମା –ବOOମାନ— େମା ପାଇଁ ଅପରି ହାଯO

ନି ଜକୁ ସOାଳି ବାକୁ େଚOା କରି
Oଥମ ଓ େଶଷଥର ପାଇଁ
ଅନୁ େରାଧ କଲି ତା—କୁ
ମଁୁ ପାରି ବିନି ତୁ ମ ହାତ ଧରି ....
ମଁୁ ପାରି ବିନି ଅତୀତକୁ ଆଲି Oନ କରି ,
େଫରି ଯାଅ ତୁ େମ....
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ତୁ ମକୁ ଅେନକ େଖାଜା ଚାଲି ଛି
OତୀOା େଜନା
ତୁ ମକୁ ଅେନକ େଖାଜା ଚାଲି ଛି
ବଣ ପାହାଡ଼ ଗଛ ଲତା
ଆଉ ମହୁ ଲ ଫୁ ଲେର,
ପୁଣି େଭାକେର ପଡ଼ି ଯାଉଥି ବା େପଟ ଓ
କୁ ଆଁରୀ ଝିଅର ଖି ଆଲି ମନ େର—
ସମେO ଏକା ସାେଥ ବାହାରି ଛOି
ତୁ ମରି ଅେନOଷେଣ.....
ତୁ େମ କାେଳ ହଜି ଯାଇଛ
ରାଗେର, ଅଭି ମାନେର
ଲୁ ଚି ଯାଇଛ ସମୟ ସOି େର—
ସବୁ ଠି ତୁ ମରି ଚOOା,
ତୁ ମରି ଅେପOା....

ତୁ େମ ଥେର ଅଳସ ଭOି େର
ଝୁ ମି ଗେଲ, ଚୁ ମି ଗେଲ
କାେଳ ବଦଳିଯିବ
ସବୁ ଦୃ ଶ, ସବୁ ଚିOପଟ
େଧାଇଯି ବ ଦୁ ଃଖେର ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ
େହଉଥି ବା ଯOଣାଶି O
ଆହତ ମନ
-----------------ମଁୁ କି O^ ସବୁ ଝରକା, କବାଟ କି ଳି
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ଗୁମୁରୁଛି ଅOାରେର,
ଡ଼ରୁ ଛି ଆେଲାକି ତ େହେଲ,
କାେଳ,
ତୁ େମ ଚିOିେଦବ ଅତକO ତ
ଭାେବ ଆସି , ଚମେକଇ େଦବା
ମେନ ପେକଇେଦବ ସବୁ ପଛକଥା
ସବୁ ମୃତ ପୃOା
ଯାହା ସବୁ େମାଡ଼ି ମାଡ଼ି
େକେବଠୁ ପେକଇେଦଇଛି ଡ଼Oବିନ େର
େକେବଠୁ ଆଉ ମଁୁ ଅନୁ ଭବୁ ନି
ତୁ ମକୁ
ମନା କରି େଦଇଛି ମହୁ ଲ ଫୁ ଲ କୁ
ଆଉ ଆନମନା ନ କରି ବାକୁ ,
ତୁ େମ ଆସୁଛ ଯଦି ଆସ
ମନା ନାହO ତୁ ମକୁ
ମଁୁ ସି ନା ବOି ନୀ
ତୁ ମକୁ ନ ଛୁ ଇଁବାର
ପଣ କରି ଛି,
ବାହାେର କି O^ ଭାରି ଆଡ଼Oର
ଅେନକ ଅେପOା...
ବସO.....
ଆଉ େକେତ େଡ଼ରି
ଆସି ଥେର ଛୁ ଇଁ ଯାଅ େଯେତ ସବୁ
ଆହତ ମନକୁ 
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ମୁକ ପଥର
େମାନାଜ କୁ ମାର ମୁଦୁଲି
େସ େଦଖି ଚି ସଭତା
ଆଦି ମ ଜଗତର ଆରO,
ତା େଦହେର େନସି େହାଇଜାଇଚି
ଜୀବନ ଯାOାର ପଦଚି O ବାOOା ...

ତଥାପି େସ ବସି ଚି
ଖୁ O ପରି ;
ତା ଉପେର ସୃ Oି େହାଇଚି
ଆଉ ଲି ଭି ବି ଯାଇଛି
େକେତ େକେତ ମହାନ୍ ସଭତା....

ଜାଣି ନଥି ଲା ତା ଆରO େକଉଁଠୁ
ପଚାରି ଛି ଅେନକ୍ ଥର ,
ହତବାକ୍ େହାଇ ଚାହO ଛି
ଏଇ ଝରଣା ଆଉ ଘନ ଜOଲକୁ
Oତି ବଦଳେର ମି ଳିଛି
ପଥର Oହାର, େସଇ ଆଦି ମାନବର....
ଏେବ େସ ଚୁ ପ୍
କାହାକୁ ପଚାରି ନି େସ େକଉଁ ସଭତାର
ତାକୁ କି ଏ କାହO କି ବା ପଚାରି ଥାOା
ତୁ େମ େକଉଁ ପଥର?
ଏଇ ମାO ଶାଣି ତ କରି ଚି
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ଖOାର ଧାର..
ଶୁ ଣିଚି େସଇ ଢ଼ାଲର କରୁ ଣ ଚି Oାର .....

ଏେବ କି O^ େସ ଅଘାତ ନାହO ,
ବOୁ କ ମୁ ନେର ଚାେଲ ରଣ ଝଂକାର,
େକବଳ େସ ଶO ଶୁ େଣ
ହଁ; େକେବ େକେବ େଲାଟିପେଡ
ଯୁ ବକଟି
ତା େକାଳେର କରି ଉେଠ ଆOOଚିOାର

େସ କି O^ ନି ରବ
ରହି ଥିଲା;
ରହି ଥିବ;
ତା ଆଗେର ଗଡ଼ି ଛି
େକେତ ମୁ O େକେତ ସଭତାର ,
କି O^ େସ ମୁ କ ପଥର
ହଁ ମୁ କପଥର...
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େଫରି ଯାଆ ଫଗୁଣ ତୁ ...
ନି େବଦିତା ମି Oଗୁରୁ
େହ ଫଗୁଣ ....
ମଁୁ ଜାଣି ଥିଲି
ତୁ ନି Oୟ ଆସି ବୁ େବାଲି ....
ମଁୁ ଜାଣି ଥିଲି
ତୁ େନଇ ଆସି ଥିବୁ େତା ସାେଥ
ମୁ ଠା ମୁ ଠା ଫଗୁ
ବିOି େଦବୁ ଚାରି ଆେଡ଼
ଭରି େଦବୁ ପୃ ଥିବୀକୁ ଅଜO ରOେର...
ଆଜି ର ଏ ବାସOୀ Oଭାତେର
ନୂ ଆ ନୂ ଆ ସOପOର ରO ବୁ ଣି
ବିେଭାର୍ କରି େଦବା ପାଇଁ
ଏଇ ମୃ ତ ମଣି ଷ ମାନOୁ ..

େହେଲ ଫଗୁଣ େର ...
ଏଠି ବା ମୁ ଲ କାହO
େତା ରO େବରOୀ ଫଗୁ—ର ?
ଏଠି ତ ଅନବରତ ଚାଲି ଚି େହାରୀ େଖଳ
ତୁ ଆସି ବାର ଅେନକ ଆଗରୁ
ରOର େସ ଅସରOି େହାରୀ େଖଳ
ଚାରି ଆେଡ ଖାଲି ରO ର ପାଦ ଚି O
େକଉଁଠି ବିOି ଦବୁ କହ
େତା ମୁ ଠା ର ଅଜO ରOକୁ ?
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େହ ଫଗୁଣ ...େଫରି ଯା ତୁ ...
ଚାଲି ଯା ତୁ େସଇ ପୃ ଥିବୀ କୁ
େଯଉଁଠି ବହି ବ େତାର ଆଗମେନ
ମତାଣି ଆ ମଳୟର ବାଆ
ଶୁ ଭୁ ଥି ବ େକାକି ଳର କୁ ହୁ ତାନ
ତନୁ ମେନ ଶି ହରଣ ଆଣୁ ଥିବ
ବଉଳର ଭୁରି ଭୁରି ବାସ ....
େହ ଫଗୁଣ....ଚାଲି ଯା ତୁ ...
ଚାଲି ଯା ତୁ େସଇ ପୃ ଥିବୀ କୁ
େଯଉଁଠି ନ ଥି ବ ଜମା
ରO ର ପାଦ ଚି O
Oୁ ଧା ର ନି ଆଁେର ଜଳୁ ନ ଥି ବ
େଯଉଁଠି କୁ ମାରୀର ଲାଜ
ଆଭି ଜାତର ଚାକଚକ ପଛ ଆେଡ଼
ନ ଥି ବ ଜମାରୁ େସଠି Oମତା ଲେଢଇ...

େହ ଫଗୁଣ ..ଚାଲି ଯା ତୁ
େସଇ ପୃ ଥିବୀ କୁ ......
ବିOି ଦବୁ ଚାରି ଆେଡ େତା ମୁ ଠାରୁ
ଅସୁ ମାରୀ ରOର ଫୁ ଆର ..
ମଳୟର ବାଆ ସାେଥ େଦାଳି େଖଳି
େକାକି ଳର କୁ ହୁ ସାେଥ ଗୀତ ଗାଇ
େଲାଟି ଯି ବୁ େସ ପୃ ଥିବୀ ରOୀନ ଛାତି େର ...
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ଆମ େରାେଷଇଘରୁ
ବOନା ପOା
ଚି Oୁଡ଼ି ପେକାଡ଼ି
ଆବଶକୀୟ ସାମOୀ : - ୨୫୦ Oାମ େଛାଟ / ମଧମ ଆକାରର ଚି Oୁଡ଼ି ମାଛ, ୬-୭ ଚାମଚ
େବସନ, ୩ଟି କOା ଲOା, େଗାଟିଏ ବଡ଼ ପି ଆଜ, ୧ ଚାମଚ ଡ଼ାଲଚି ନି ଗୁO, ୧ ଚାମଚ ଜି ରାଗୁO,
େସାରି ଷ େତଲ, ଲୁ ଣ ସOାଦାନୁ ସାେର
OO^ତି Oଣାଳୀ : - Oେତକ ଚି Oୁଡ଼ି ର ମୁ O ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା କରି ଦିଅO^ ଭଲଭାବେର େଧାଇେଦଇ
OାଇOରେର ଚି Oଣ କରି କାଟିଦିଅO^ େସଥି େର ଲୁ ଣ, େବସନ, େଛାଟ େଛାଟ କଟାଯାଇଥି ବା
ପି ଆଜ, କOାଲOା, ଡ଼ାଲଚିନି ଗୁO, ଜି ରାଗୁO ସବୁ କୁ ମି ଶାଇ ଦିଅO^ ତା—ପେର କଢ଼ାଇେର େତଲ
ଗରମକରି , େସଥି େର େଗାଳା େହାଇଥି ବା ଆଣରୁ ଅO ଅO କେଢ଼ଇେର ପକାଇ ବାଦାମୀ ରO
େହଲା ପଯOO ଛାଣO^ େପାଦି ନା ଚଟଣୀ ବା ଲOା ଚଟଣୀ ସହ ଗରମ ଗରମ ଖାଇବାକୁ ଦି ଅO^
-----------------------------------------େପାଟଳ କୁ ରମା
ଆବଶକୀୟ ସାମOୀ : - ୫୦୦ Oାମ େପାଟଳ, ୪ଟି ବଡ଼ ଆଳୁ (ସି ଝା), ୨୫ Oାମ କOା ଛଡ଼ା
ମାଛ (ନି ରାମି ଷ ବOି O ପାଇଁ ପନୀର ବବହାର କରାଯାଇପାେର), ୧ ଚାମଚ ଡ଼ାଲଚି ନି ଗୁO, ୧
ଚାମଚ ଜୀରା ଗୁO, ୧ ଚାମଚ େଗାଟା ଜୀରା, ୧/୨ ଚାମଚ ଚି ନି, ୬-୭ ଚାମଚ େତଲ,
ସOାଦାନୁ ସାେର ଲୁ ଣ
OO^ତି Oଣାଳୀ : - Oଥେମ େପାଟଳର େଚାପା ଛଡ଼ାଇ ଦି ଅO^ େପାଟଳ ଗୁଡ଼ିକୁ େଛାଟ େଛାଟ
ଆକାରେର କାଟି ଦି ଅO^ ତା—ପେର େପାଟଳ ଗୁଡ଼ିକର ମୁ Oିକୁ କାଟି ଭି ତେର ଥି ବା ମOି କୁ କାଢ଼ି
ଦି ଅO^ ଏବଂ ଲୁ ଣ େଗାଳାଇ ରଖO^ ପୁ ର େଦବାପାଇଁ ସି ଝା ଆଳୁ ର େଚାପା ଛଡ଼ାଇ ଚକଟି ଦିଅO^
ଦୁ ଇ ଚାମଚ େତଲ ଗରମ କରି େସଥି େର ଜୀରା ଫୁ ଟାO^ େସଥି େର ସି ଝା ଆଳୁ ଚକଟା, ମାଛ,
ଡ଼ାଲଚି ନି, ଜୀରାଗୁO, ଚି ନି େଦଇ ଦୁ ଇ ମି ନିଟ୍ କଷO^ ତା—ପେର Oେତକ େପାଟଳ ଭି ତେର ଏହି
ମି Oଣ େଦଇ େପାଟଳକୁ ପୂOO କରO^ ଏଥର ବାକି େତଲକୁ କଢ଼ାଇେର ଗରମ କରି େପାଟଳ ଗୁଡ଼ିକୁ
ଅO ଆOେର ଭାଜO^ ବାଦାମୀ ରO େହାଇଗେଲ ତାକୁ ଓOାଇ ଭାତ ସହ ପରି େବଷଣ କରO^
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ନି ରାକାରରୁ ଆକାର ପଯOO
ମୀନେକତନ ପOନାୟକ
ସାଧାରଣତଃ କଳା କହି େଲ ଆେମ ଦୃ ଶକଳାକୁ
ହO ବୁ ଝିଥାଉ ଏହାର ଦୁ ଇଟି Oକାର େଭଦ ରହି ଛି ଯଥା
- ଚାରୁ କଳା ଓ କାରୁ କଳା ଏହି କାରୁ କଳା ବା OାଫO
ଦୃ ଶOେଳ ସୂ Oତା ବହନ କରୁ ଥି େଲ େହଁ ତାହାଉ
OÉ ଳତO େOଣୀୟ ଭାେବ Oହଣ କରାଯାଏ କାରଣ
ଏଥି େର ସୃ ଜନ ଅେପOା ରି ପିେଟସନ ଅଧି କ ଥାଏ
ଠିକ୍ ତାର ଓଲଟା େହଲା ଚାରୁ କଳା ବା ଫାଇନ୍ ଆଟ୍ ,O
ଯାହାର ସୂ Oତାକୁ ଅOଃଦୃ Oି େର ହO େକବଳ େଦଖି ହୁଏ,
ଅବଶ

ଏହା

ପୁ ରାପୁ ରି

ଭାବେର

ନି ଭOର

କେର

ରସOହୀତାO ରସ Oହଣ କରି ବାର ସାମଥO ଉପେର
OାଫO ସାବଲୀଳ, ସୁ Oର ଓ େବାଧଗମ େହାଇଥି ବାେବେଳ ଆଟ୍ O କି O^ ଦଶOନଯୁ O, ଦୀଘOOାୟୀ ଓ
ଦୁ ମOୂଲ େହାଇଥାଏ େଗାଟିଏେର ପରOରା ଦOାହି ଥି ଲା େବେଳ ଅନଟିେର ନୂ ତନ ଗେବଷଣାର
ଧାରା Oତୀୟମାନ େହାଇଥାଏ ଛବିେର ସୁ Oର ରOବିନାସ, ସୁ ସOି ତ ସOି କରଣ, େରୖ Oିକ
ମାଧୁ ଯO ଆଦି OାଫO େOଣୀୟ କି O^ େସହି ଛବିେର ଥି ବା ଦଶOନ େଚତନା, ସମାଜ ପାଇଁ ନୂ ତନ
ବାOOା, ଆଦି କୁ ଆଟO କୁ ହାଯାଏ ବିେଶଷ କରି ସମକାଳୀନ କଳା ଅେOାଳନ ଏହି ଭାଷାେର ଭରସା
କେର ଓ ନି ରାକାରକୁ ଆକାର ଯୁ O କରି ଗଢ଼ି େତାଳି ବାର ନି ରOର Oୟାସ ଭାବେର ଆଗକୁ
ବଢ଼ି ଚାେଲ
ଛଅଜଣ ଆଧୁ ନିକ ଚି Oଶି Oୀ ଦି OୀOି ତ ଭାରତର ସବOପୁରାତନ ଆଟO ଗାେଲରୀ ଅଲ୍
ଇOି ଆ ଫାଇନ୍ ଆଟOO ଆO OାଫO େସାସାଇଟିଠାେର ଆେୟାଜି ତ ଏକ ମି ଳିତ କଳା OଦଶOନୀେର
ଅଂଶOହଣ କରି ଥିେଲ OଦଶOନୀର ସଂେଯାଜକ ଥି େଲ ବାେଲଶOରର ଶି Oୀ ଗOା ନାରାୟଣ
ମହାରଣା େଫବୃ ଆରୀ ୧ ରୁ ୫ ତାରି ଖ ପଯOO OଦଶO ତ –ଆକାର ୨୦୧୨— ଶୀଷOକ କଳା
OଦଶOନୀେର ଦୁ ଇଜଣ ନାରୀ ଶି Oୀ ଓ ତି ନିଜଣ ଓଡ଼ି ଆ
ଶି Oୀ ଅଂଶ Oହଣ କରି ଥିେଲ େସମାନO ମଧେର
ଥି େଲ େମାର ଦୁ ଇଜଣ ସହପାଠୀ ଭୁବେନଶOର Oି ତ ବି.
େକ. ଆଟ୍ O କେଲଜର ଚତୁ ଥO ବାଚର (୧୯୯୧ ମସି ହାର)
ସଂଗୀତା ପOନାୟକ, ଗOାନାରାୟଣ ମହାରଣା ଓ ମଁୁ
ଏଥି େର ଅଂଶ Oହଣ କରି ଥିଲୁ OଦଶO ତ ଛବି ଗୁଡ଼ିକ
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ମଧେର େଶୖ ଳୀଗତ ତଥା ଦଶOନଗତ ବିଭିOତା
Oେତକ ଶି OୀOର ସOରଚନାେର ବିବିଧତାର ବାOOା
େଦଉଥି ଲା କଲି କତାର ବବିତା ସି ଂ ନାରୀ ମନOତO
ସହ ଫୁ ଲଦାନୀର ତୁ ଳନାତOକ ବିେOଷଣ ତାO ଛବି
ମାଧମେର ଦଶOାଇଥି େଲ ଶି OୀOର ରOବିନାସ
ଓ

ତୁ ଳି କା

ଚାଳନାେର

ଦୃ Oି େଗାଚର

େହଉଥି ଲା

ସରଳତାର
ବବିତା

ଏହା

ଝଲକ
ପୂ ବOରୁ

ନୁ ୟକ୍ O, ସି Oାପୁ ର୍, ଦୁ ବାଇ ଭଳି ଅେନକ ସହରେର
ଏକକ ତଥା ମି ଳିତ କଳା OଦଶOନୀେର ଅଂଶOହଣ
କରି ଛOି  ନାଇେରାବି ଜନOିତ ଦି Oୀବାସୀ ସୁ ନିତ୍
ପଲ୍ O ଛବିେର Oତୀକବାଦର Oବଳ Oଭାବ ପରି ଲOି ତ େହଉଥି ଲା ଉO¦ଳ ରO, Oଗାଢ଼ତାର
ଆେଲାକଛାୟା, ଆକୃ ତି େର ଗତି ଆଦି ଶି OୀO
ଛବିର ବିେଶଷତO ଥି ଲା ତାOବ, ଅOୁ ରଣ, Oି
ଲାଇଫ୍

ଆଦି

କଳାକୃ ତୀ

ଗୁଡ଼ିକ

େବଶ୍

ଆକଷOଣୀୟ ଥି ଲା ସୁ ନିତ୍ େପଷାେର ଜେଣ
Oପତି

େହାଇଥି େଲ

େହଁ କଳାOତି

ତାOର

ନି ବିଡ଼ତା ଓ ପାରOମତା ଛବି ଗୁଡ଼ିକୁ େଦଖି େଲ
ସହଜେର ଅନୁ ମାନ କରି ହୁଏ ମୁ Oାଇର ପି .
କଶପ ମଶୃ ଣତା ବା େଟକO୍ଚର୍ ର ଯାଦୁ ଗର
ଅଟOି  େସ ଆଭାଷବାଦର ଚି Oକର ଅଟOି
େତଣୁ

ତାOର

ଛବି

ଗୁଡ଼ିକୁ

ଦଶOକମାେନ

ନି ରିେଖଇ େଦଖୁ ଥିେଲ ଓ ଶି OୀO େଧୖ ଯOର
Oଶଂସା କରୁ ଥି େଲ ଶି Oୀ Oାୟତଃ ପାରି ବାରି କ ବOନ ଓ ସାମାଜି କ ବOନ ଓ ସାମାଜି କ
ଦାୟି ତOେବାଧ ଉପେର ଅଧି କାଂଶ ଛବି ଆOି ଥି େଲ ଅନ
ଶି OୀମାନOର

ଆOି ଲିକ୍

ମାଧମର

ଛବି

OଦଶO ତ

େହାଇଥି ବା େବେଳ କଶପOର କି O^ ଅେନକ େତୖ ଳଚି O
OଦଶO ତ େହାଇଥି ଲା େଖାOOା ଜି Oା ଓଳସି ଂହ Oାମେର
ଜନOିତ ସଂଗୀତା ପOନାୟକ ଓଡ଼ି ଶାର ଜେଣ ଆଗଧାଡ଼ି ର
ନାରୀ ଶି Oୀ ଅଟOି  େସ ସମକାଳୀନ କାନ୍ ଭାସ ସହ
ଓଡ଼ି ଶୀ ପOଚି Oର ଜେଣ େପାଖତ ଚି Oକର େହାଇଥି ବାରୁ
ତାO –ଫO ଟ୍ ଅଫ୍
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ଓଡ଼ି ଶାର ପାରOାରି କ ପOଚି O ଓ ସମକାଳୀନ କଳାର ଏକ
ମି Oରାଗ ପରି ଲOି ତ େହାଇଥି ଲା େରୖ Oିକ OାଧାନଯୁO ଏହି
ସOୀକରଣ ଗୁଡ଼ିକେର ପରOରା ସହ ଆଧୁ ନିକତାର ସOକOକୁ
ଅତି ପରୀOାମୂ ଳକ େଶୖ ଳୀେର ଚି OବାOOା େଦଇଛOି ଶି Oୀ
ସଂଗୀତା ଭାରତୀୟ ସOର ବOOନା ସହ ପାOାତର ସOର
ସାଧନାକୁ ଚିO ରୂ ପେର ଆOି ବାକୁ ଯାଇ ସଂଗୀତା ସାତ
ସୁ ରର

ମୂ ଳଉO

େଦଖାଇବା
Oାେମାେଫାନର

ଯୁ ଗଳବOୀକୁ

ଚି Oାୟି ତ

ସହ

Oାଣୀ

ଜଗତର

ସOରେଦବୀ

ଧOନିଗତ

ସରସOତୀ

ଓ

Oଭାବକୁ
ସOରଯO

କରି ଛOି 

ଗOାନାରାୟଣO ଛଅ ଫୁ ଟ୍ େର ଛଅ ଫୁ ଟ୍ ଆକାରର
ବିରାଟ

ବିରାଟ

କାନ୍ ଭାସ

ସାମାଜି କ

ଓ

ଆଥO କ

OାନାOରଣ ଜନି ତ ବିଷୟବO^କୁ ଦଶOାଇଛOି  OଦଶOନୀର
ମୁ ଖ

ଆକଷOଣ

ଥି ଲା

ଗOାନାରାୟଣOର

ପାଳଭୂତ

ଛବିଟି ଏଥି େର ଶି Oୀ ଗଁା ପରି ବା େOତେର ପାଳଭୂତ
(Scare crew) କୁ ଗଁାର Oାଫି କ୍ େପାଲି ସ ଆକାରେର ଚିOିତ କରି ଥିବା େବେଳ ସହରର
ଚାରି ଛକି େର ଠିଆ Oାଫି କ୍ ହାବିଲ୍ଦାରକୁ ସହରର ପାଳଭୂତ ଭାବେର ଦଶOାଇଛOି  ଏଥି େର କି ଛି
ଜୀବଜO^ ଗଁା ପଟରୁ ବାହାରି ସହରାଭି ମୂଖୀ େହଉଥି ବା ଅOାଯାଇଛି େସହି ପରି ଅନ ଏକ ଛବିେର
ଅଧାଲOଳା ବାଳକଟିଏ ସପି Oମଲ୍ ନି କଟେର ଠିଆ େହାଇ –ସହରର େଲାକମାେନ କ—ଣ ଆମ ଗଁା
େଲାକO ଠାରୁ ଅଧି କ ଗରୀବ କି ?— େବାଲି ନି ଜକୁ ନି େଜ ପଚାରୁ ଛି, କାରଣ େସ େଦଖୁ ଛି େଯ
ସହରର ମହି ଳା ଓ ପୁ ରୁଷମାେନ ସOOବO ପରି ହିତ ଆଉ େଗାଟିଏ ଛବିେର ଜେଣ ଦାଦନ Oମି କକୁ
େଠଲାଗାଡ଼ି ଉପେର ବସି ବିOାମ କରୁ ଥି ବା ମୁ Oାେର ଦଶOାଇ, Oମି କଟି େକେବ ଦାମି ମଟରଗାଡ଼ି ଅର
ମାଲି କ େହବ, େସ ସOପOେର ଡୁ ବି ଯାଇଥି ବାର ଦୃ ଶ ଅOନ କରି ଛOି  େମାର ସମୁଦାୟ ପାOଟି ଛବି
ଏହି OଦଶOନୀେର OଦଶO ତ େହାଇଥି ଲା ଓ େସଗୁଡ଼ିକ Oାୟତଃ ବOOମାନ ଯୁଗର ଯୁ ବକ ମାନO
ମନେର ବୃ Oି ପାଉଥି ବା ଅOି ରତାକୁ ବିଷୟବO^ ଭାେବ ଆOି ଛି
OଦଶOନୀେର OଦଶO ତ େହାଇଥି ବା ଛବିଗୁଡ଼ିକ ମଧରୁ େମାର େଗାଟିଏ ଛବି ଏକ ଲO
ଟOାେର ଓ କଶପO େଛାଟ ଛବିଟିଏ ପଚାଶ ହଜାର ଟOାେର ବିOି େହାଇଯାଇଥି ଲା ଅନମାନO
ମଧରୁ ସଂଗୀତାO ଦୁ ଇଟି ଛବି ଏକ ନି OOO ଗାେଲରୀ କନ୍ ସାଇନ୍ େମOେର େନଇଥି ଲା େବେଳ
ଗOାନାରାୟଣO ଛବି ଉପେର କି ଛି ଆଟ୍ O ଡ଼ି ଲରO ନଜର ରହି ଛି ପୁ ରାପୁ ରି ଭାେବ େଦଖି ବାକୁ
ଗେଲ ନି ରାକାର ଓ ଆକାରର ଏକ େଫOାେଫOି ରୂ ପ ବହନ କରୁ ଥି ବା ଏହି େଛାଟିଆ OେଚOାଟିକୁ
ଏକ ସଫଳ OଦଶOନୀ କୁ ହାଯାଇପାେର
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େମା Oମଣ କାହାଣୀ-୪
OଶାO କୁ ମାର ଭୂୟଁା
–ଏ େମେର ରାଜା, େମରା ହୀେରା; କି ଧର ଚଲାଗୟାେର ତୁ ?—
ଏ କଥା ଶୁ ଣି ମୁ O ପଛକୁ ବୁ ଲାଇବାକୁ େଚOା କରୁ ଥି ଲି ହଠାତ୍ େକହି ଜେଣ େମାର ମୁ O
ଉପେର ତାର ହାତ ରଖି ସାରି ଥିଲା ହତବାକ୍ େହାଇ େସ ହାତଟାକୁ ଛିOାଡ଼ି େଦଇ େଦେଖ ତ
େରଳଗାଡ଼ି ଭି ତେର ଦେଳ ହି Oଡ଼ା ତାOର ମେନାରOନ କାଯOOମ ଆରO କରି େଦଇଛOି  େମା
ମୁ Oେର ହାତ ପକାଇଥି ବା ହି Oଡ଼ାଟି େସେତେବେଳ ପୁ ଣି େମା କାOେର ହାତ ପକାଇ କହି ଉଠିଲା,
–କା େର ସେର ଆମ୍, ବଦନାମ୍ କେରଗା କା ?— ବିଚିO ପରି Oିତି ! ବିଚିO ଅନୁ ଭୂତି !! ବିଚିO
େସ ପରି େବଶ !!! େମା ପାଖେର ବସି ଥିବା ବୃ O ବOି ଜଣକ କହି େଲ, େସ ହି Oଡ଼ାକୁ କି ଛି ପଇସା
େଦଇ ଦିଅ େସ ଚାଲି ଯିବ ପେକଟେର ହାତମାରି ୨ ଟOି ଆ େନାଟ୍ ଟାଏ ବାହାର କଲି େଦବାପାଇଁ
କି O^, ହାୟ େର ବିଧାତା ! ସମOO ଆଗେର େମାର ସOାନକୁ ଆହୁ ରି ମାଡ଼ି ମକଚି େସଇ ହି Oିଡ଼ା
ସୁ Oରୀ କହି ଉଠିଲା, –କା େର ହୀେରା ! ଭି କ୍ ନହO ମାOରହା ହଁୁ , ହକ୍ େହ େମରା େତେର କମାଇ
େପ, େଦନା େର— କଥାଟାକୁ ଆଉ ଆଗକୁ ନ ବଢ଼ାଇ ୧୦ ଟOି ଆ େନାଟ୍ ଟାଏ ବଢ଼ାଇେଦଲି 
େନାଟ୍ ଟାକୁ େନଇ ଶୂ ନେର ଚୁ ମା, େମା ମୁ Oେର ଆଶୀଷ ଆଉ ତା ଶରୀରଟାକୁ ଟିେକ ଝାOି େଦଇ
େସ ଆଗକୁ ଚାଲି ଲା ଗୀତଗାଇ, –େମେର ଅOେନ େମ ତୁ ମOାରା କା କାମ୍ େହୖ !!— ଏୟା ଥି ଲା
ମୁ Oାଇ େଲାକାଲ୍ େOନ୍ େର େମାର ଅନୁ ଭୂତି 
ବିରାର୍ ଠାରୁ ଚOOେଗଟ୍ ଯାଏଁ ଯାଉଥି ବା ଏହି େOନ୍ ଟି ଧି େର ଧି େର ଅତି ସOପOଣେର
ଚOOେଗଟ୍ େOସନ ଭି ତରକୁ ମୁ ହାଉଁଥିଲା ଭୟାOର ଠାରୁ ଚOOେଗଟ୍ େOସନ ଯାଏଁ ଆସି ବାକୁ ଆମକୁ
୭୫ ମି ନିଟ୍ Oାୟ ଲାଗି ଥିଲା େOସନେର ଓOାଇ ପOାଟ୍ ଫମO ବାହାରକୁ ଆସି ଲୁ ନୀଲୁ ଆଉ ମଁୁ
ବାହାେର ଆସି େଦଖି ଲି ଅତୁ O ଅOାଳି କା ସବୁ େଯମି ତି ନି ଜ ନି ଜ ଭି ତେର Oତି ଦOOିତା କରୁ ଛOି
ଆକାଶକୁ ଛୁ ଇଁବାକୁ  ଗଁା ଶାଳବଣର ଶାଳ ପି ଆଶାଳ ଓ ଶାଗୁଆନ୍ ଗଛ ଭଳି ଧାଡ଼ି କି ଧାଡ଼ି ସମେO
ଭି ଡ଼ ଜମାଇ ବସି ଛOି  ସହରଟା ସାରା ଏହି ଭଳି ନଭO^Oୀ େକାଠାବାଡ଼ି ପସରା େମଲାଇ େହଲାଭଳି
ବିଛାଡ଼ି େହାଇ ପଡ଼ି ଛOି  ଜନାରଣ ଅତୀବ େକାଳାହଳମୟ େବଶ େପାଷାକ ଭଳି କି ଭଳି  କି ଏ
ଆଧୁ ନିକ ଢ଼Oେର ତ କି ଏ ନି ରାଡ଼Oରେର କି ଏ ସାେହବ ହାକି ମ ପରି ତ କି ଏ ନି ଧOନ ହତଶୀରି 
ବାଃ େର ବେOଇ ବାଃ !!
ଆେମ ଦୁ ଇଜଣ ସାO ନି କଟେର ଥି ବା ମାଗାଜି ନ୍ Oଲେର ପଚାରି ବୁ ଝିଲୁ େଯ –େଗଟ େୱ
ଅଫ୍ ଇOି ଆ—କୁ ଚାଲି ଚାଲି େସଠାରୁ ଯାଇେହବ େସଇଠୁ ରାOାର ନକ୍ ସା ବୁ ଝି ଚାଲି ବାକୁ ଆରO
କଲୁ 

ଆମ େୱବ୍ ସାଇଟ୍ : www.aahwaan.com/ebook

ଆହOାନ, ସOମ ବଷO, ଦOିତୀୟ ସଂଖା, ମାOO, ୨୦୧୨

ଆହOାନ - ଓଡ଼ି ଶାର Oଥମ ସଂପୂ OO ଓଡ଼ି ଆ ସାହି ତ ଇ-ପOି କା

ପୃOା ସଂଖା

38

–ବୀର ନରି ମାନ୍ େରାଡ଼—େର କି ଛି ବାଟ ଆେଗଇଲା ପେର –କମOବୀର ଭାଉରାଓ ପାଟିଲ୍
ମାଗO—େର ଆଗକୁ ବଢ଼ି ବାକୁ ଲାଗି ଲୁ ଡ଼ାହାଣ ପେଟ େସଠାରୁ ଆଗକୁ କି ଛି ବାଟ ଅOସର େହଲାପେର
ବାମପଟେର ଥି ବା –ମାଡ଼ାମ୍କାମା— େରାଡ଼େର ମି ଶିଲୁ ଧି େର ଧି େର ସେOହ ଘନୀଭୂତ େହବାେର
ଲାଗି ଲା ଆେମ ଠିକ୍ ରାOାେର ଅଛୁ ତ ? ଏ ରାOା କଣ ସରୁ ନାହO  ଦୁ ଇଜଣ ସାO ଏଇମି ତି କଥା
ବାOOା େହାଇ ଏକ ବୃ ହଦାକାର ଛକେର ପହOି ଲୁ ପଚାରି ବୁ ଝିଲୁ େଯ ଏହା –େୱଲି ଙO୍ଟନ୍
ସକOଲ୍— େମା ବOୁ କହି େଲ, ଆଉ ଚାଲି ବା ନାହO , େଗାଟାଏ ଟାOି କରି ଯିବା
ମଁୁ େସଥି େର ଏକମତ େହଲି ଏବଂ ହOO ବଜାଇ ଚାଲି ଯାଉଥି ବା ଏକ ଟାOି କୁ ରହି ବାକୁ
ଇସାରା କଲି  ଟାOି Oାଇଭର ଆମକୁ ଗOବOଳ ବିଷୟେର ପଚାରି ଲା େମାଠାରୁ ଉOର ଶୁ ଣିଲା
ପେର େସ ହସ ହସ ମୁ ହଁେର କହି ଉଠିଲା –ବୁ ରା ନହO ମାନ୍ େନ କା େଗଟ୍ େୱ ଅଫ୍ ଇOି ଆ ବହୁ ତ୍ ପାସ୍ େହୖ  ୪୦୦-୫୦୦ ମି ଟର୍
କା ହି ଦୂ ର େହୖ , େକଁା େପୖ ସା ବରବାଦ କର୍ େନକା - େହୖ କି ନହO ସାେହବ୍ ?—
ତା କଥାେର ହଁ ଭରି ଲି, େସ ପୁ ଣି ହOO ବଜାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଗଲା େହେଲ େମାର ମନଟା
ଉଦାସ େହାଇଗଲା ଅତୀତର କି ଛି O~ତି େରାମOନ କରି 
କଥାଟା େଖାଲି କରି କେହ...
ମଁୁ ଭOନଗରେର ଯୁO ଦୁ ଇ ବିOାନ ପଢ଼ି ଲା େବେଳ OOପୁ ର ସହରକୁ ଆସି ଥିଲି ବୁ ଲି ବା
ପାଇଁ େସେତେବେଳ ବିଜୟା ସି େନମା ହଲ୍ େର କୁ ଲୀ ସି େନମା ଶୁ ଭମୁOି େହାଇଥାଏ ମଧାO
େଭାଜନ ଖାଇବା ନି ମେO ବିଖାତ ଗି ରିଜା େରେOାରଁାକୁ ଯାଇଥି ଲି ଭୁରି େଭାଜନଟାଏ ଉଦରଗତ
କରି େସଠୁ ବାହାରକୁ ଆସି ଲି େଗାଟାଏ ରି Oା ବାଲାକୁ ପଚାରି ଲି –କି େର ବିଜୟା ହଲକୁ ଯି ବୁ?— େମା
ଆଡ଼କୁ େଗାଟାଏ େତେରଛା ଚାହାଣୀ େଦଇ ବଡ଼ କOେର େସ ହଉ ବସ େବାଲି କହି ଲା
ମନେର େମାର ବି କO େହଲା ଭାବିଲି ବିଚରାଟାକୁ େଭାକ େବାଧହୁ ଏ େହଉଥି ବ
ଖାଇବାକୁ ଆସି ଥିଲା ମଁୁ ଏପେଟ ଡ଼ାକି ବାରୁ ଭଡ଼ାର େଲାଭ ସOରଣ କରି ନପାରି େଭାକି ଲା େପଟ
େନଇ େମାେତ ସି େନମା ହଲ୍ କୁ େନଉଛି ମଁୁ ପଚାରି ଲି େକେତଟOା େନବୁ େସ କହି ଲା ୬ ଟOା ମଁୁ
ଆଉ େବଶୀ ମୂଲଚାଲ ନ କରି କହି ଲି, –ଏେତ େବଶୀ କହନା େମାେତ, ମଁୁ ୫ ଟOା େଦବି, ଚାଲ୍ —
େସ କହି ଲା, –ହଉ, ବସ—
େସ େମାେତ ବଳି ର େବାଦା କରି ସାରି ଥିଲା କାରଣ ତାର ଜଟିଳ ମନର କୁ ଟୀଳ ବୁ Oି େମା
ସରଳ ଭାବନାର ପରି ସର ବାହାେର ଥି ଲା –ଗି ରିଜା େରେOାରାଂ— ଆଗେର ଠିଆ େହେଲ ୨୫୦
ମି ଟର ଦୂ ରେର –ବିଜୟା ହଲ୍ — ଦିଶୁଥାଏ ଏହା ମଁୁ OOପୁ ରକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସି ଲା ପେର ଜାଣି ଥିଲି
ରି Oାବାଲା, େମାେତ ଏସ୍.ଏସ୍.ଭି .ଟି. ହଲ୍ , ସି ଟି ହାଇO^ ଲ୍, ହନୁ ମାନ ମOି ର ଓ ଗି ରି
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ମାେକOଟ୍ େଦଇ ବିଜୟା ହଲେର ଓOାଇ େଦଇଥି ଲା ଏବଂ େମା ଠାରୁ ୫ଟOା େସଦିନ ଲୁ ଟି େନଇଥି ଲା
କହି େଲ ଚେଳ
କି O^ ଆଜି ଏହି ଅଜଣା ରାଜେର ଏକ ଅଚି Oା ବOି େମାେତ ପଇସା ଖOO ନ କରାଇ
ବୁ େଝଇ ଚାଲି ଗଲା
ମନେର ଭାବନା ଆସି ଲା ଅତୀତେର େମା ଓଡ଼ି ଆ ରି Oାବାଲା େମାେତ ହO ଠକି ଥିଲା ୨୫୦
ମି ଟର ରାOାକୁ ଦୁ ଇେଘରା ଅନରାOା ବୁ ଲାଇ େମାଠାରୁ ୫ ଟOା େନବାକୁ ତି େଳ େହଁ କୁ Oାେବାଧ
କରି ନଥି ଲା !!!
ଅତୀତରୁ େଫରି ଆସି ଲି ବOOମାନକୁ  ଆେମ ଦୁ ଇ ସାO େସଠାରୁ –ଶହି ଦ୍ ଭଗତ୍ ସି ଂହ— ମାଗO
େଦଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲି ଲୁ ଦୂ ରରୁ ଦୃ Oି େଗାଚର େହଲା –ତାଜ୍ େପେଲସ୍ ଏO ଟାୱାର୍ — ଏବଂ –େଗଟ୍
େୱ ଅଫ୍ ଇOି ଆ—

େଗଟ୍ େୱ ଅଫ୍ ଇOି ଆ

:-

ହି Oୁ ଓ ମୁ ସଲ୍ ମାନ େଶୖ ଳୀର ମି Oଣେର ନି ମOତ ଏହି ଐତି ହାସି କ େତାରଣଟି ୩୧ ମାOO
୧୯୧୧େର ଆରO େହାଇ ୧୯୨୪ ମସି ହାେର ସOୂ OO େହାଇଥି ଲା ୨୬ ମି ଟର ଉOତା ବିଶିO ଏହି
େତାରଣଟିର ଯOୀଥି େଲ ଜଜO ୱିେଟଟ୍  ରାଜା ପOମ ଜଜO ଏବଂ ରାଣୀ େମରୀOର ଅଭଥOନା ଏହି
ଦOାରେଦଶେର େହାଇଥି ଲା
୨୮ େଫବୃ ଆରୀ ୧୯୪୮ ମସି ହାେର ଏହି –େଗଟ୍ େୱ ଅଫ୍ ଇOି ଆ— େଦଇ େଶଷ Oି ଟିଶ
ଛାଉଣୀ ଇଂଲO େଫରି ଯାଇଥି େଲ ସବOସାଧାରଣO ନିମେO ଏହା ୪ ଡ଼ି େସOର ୧୯୨୪ ମସି ହାେର
ଅପOଣ କରାଯାଇଥି ଲା

ତାଜ୍ ମହଲ୍ େପେଲସ୍ ଆO୍ ଟାୱାର୍ : –େଗଟ୍ େୱ ଅଫ୍ ଇOି ଆ—ର ପେଡ଼ାଶୀ ଏହି ବିଳାସମୟ େହାେଟଲଟି ବେO ସହରର
ଇତି ହାସ ସାOେର ଅOାOୀ ଭାେବ ଜଡ଼ି ତ
୧୬ ଡ଼ି େସOର ୧୯୦୩େର ଏହି େହାେଟଲର ଶୁ ଭାରO େହାଇଥି ଲା ୨୨ ମହଲାର ଏହି
େହାେଟଲେର ୫୬୫ଟି ଅତିଥିଗୃହ, ୪୬ଟି ବିଳାସକO ଏବଂ ୧୧ଟି େରେOାରଁା ରହି ଛି
ଏହି େହାେଟଲର ନି ମOାଣ ପଛେର ଅେନକ କାହାଣୀ ଅଛି େସଥି ରୁ େଗାଟିଏ େହଲା ଜେଣ
ଭାରତୀୟOର ସOାଭି ମାନର କାହାଣୀ ଗପେହେଲ ବି କଥାଟା ସତ.. ଟିକିଏ ମି ଛ ନୁ େହଁ
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େସହି ମହାନ୍ ଭାରତୀୟ ଜଣକ େହେଲ ଜାମେସଦ୍ ଜୀ ଟାଟା
େସେତେବେଳ ବେOର ଏକ ଆଭି ଜାତ େହାେଟଲ୍ ଥି ଲା –ୱାଟ୍ ସନସ େହାେଟଲ୍ — ଏହା
େକବଳ େଗାରା େଲାକମାନO ପାଇଁ ଉOି O ଥି ଲା ଏଣୁ , ଥେର ଜାମେସଦ୍ ଜୀOୁ େସଠାେର Oେବଶ
ନି େଷଧ କରାଯାଇଥି ଲା ଜାମେସଦ୍ ଜୀOୁ ତାହା ବହୁ ତ ବାଧି ଥିଲା ଏଣୁ େସ ସମOO ନି ମେO ଏହି
ବିଳାସମୟ େହାେଟଲ୍ ର ନିମOାଣ କରାଇଥି େଲ
୨୬ ନେଭOର ୨୦୦୮େର ଏହି େହାେଟଲେର ଆତOବାଦୀମାେନ ନି O^ର ଭାବେର
ଦମନଳୀଳା ଚଳାଇଥି େଲ ଦୀଘO ୬୦ ଘOାର ଯୁ Oପେର –ତାଜ୍ େହାେଟଲ— ଆତOମୁ O େହାଇଥି ଲା
୧୨ ମାସର ମରାମତି କାଯOେର Oାୟ ୫୦୦ େକାଟି ଟOାର ଖOO େହାଇଥି ଲା ଏହି େହାେଟଲ୍
ପୁ ଣିଥେର କାଯOOମ େହଲା
ଏହି େହାେଟଲର ଭି ତରର ସାଜସOା ଅତି ଉOେକାଟିର ଭାରତର ବିଳାସମୟ େହାେଟଲ
ମାନO ମଧେର ଏହା ଅOଗଣ େଦଶ ବିେଦଶର େନତା, ରାଜେନତା ନି ଜର Oମଣ କାଳେର
ଏଠାେର ରହି ଥାOି 
–େଗଟ୍ େୱ ଅଫ୍ ଇOି ଆ— ଆଉ –ତାଜ୍ ମହଲ େହାେଟଲ୍ ଆO୍ େପେଲସ୍— ମଧେର ଛOପତି
ଶି ବାଜୀO ଏକ ମୂ OO େଶାଭାପାଉଛି ତାର ଚତୁ ଃପOାଶOOେର େଗାଟିଏ ଫୁ ଲବଗି ଚା େଶାଭା ପାଉଛି
ଏହି ସବୁ ଆେମ ବୁ ଲି େଦଖି ଲୁ ବିଭିO ରାଜର େଲାକ ମାନO ସାେO ଭOାଭାଷାେର କଥା
େହଲୁ  ଧି େର ଧି େର ଗହଳି ବଢୁ ଥାଏ ସୂ ଯO ାO ପେର ଆମର େଫରି ବା ସମୟ େହଉଥାଏ ନୂ ଆଁ
ସହର, ଏଣୁ କାଳ ବିଳO ନ କରି ପୁ ଣି ଚOO େଗଟ୍ େOସନକୁ େଫରି ଆସି ଲୁ େଲାକାଲ୍ େOନେର,
େଲାକ ମାନOର େହା ହOା ଭି ତେର େOନର ଛୁ କ ଛୁ କ୍ ଶO ଲୀନ େହାଇଯାଉଥାଏ
ଜେଣ ଭି କାରୀ, ଡ଼ବାଟିଏ ଝଣ ଝଣ କରି ଏପଟ େସପଟ େହାଇ ମାଗୁଥାଏ, ଏବଂ ତା—ର
ସOରରୁ ଭାସି ଆସୁ ଥାଏ, –ଏ ମାଲି କ୍ େତେର ବେO ହମ୍...—
(Oମଶଃ)
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େଲାେକ କହOି
ରOନ କୁ ମାର ପାଣି Oାହୀ

––େଲାେକ କହOି
ତେମ କୁ ଆେଡ େଦଖି ବାକୁ େଗାଲାପ ପରି ,
େହେଲ େଗାଲାପ ପରି
ତେମ ତ େକେବ ମଉଳି ଯି ବନି …

େଲାେକ କହOି
ତେମ କୁ ଆେଡ େଦଖି ବାକୁ ଅପ୍ସରୀ ପରି ,
େହେଲ ମଁୁ କେହ ତେମ ଅପ୍ସରୀ ପରି ନୁ େହଁ
ଅପ୍ସରୀ େଦଖି ବାକୁ ତମ ପରି …——
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ଅେନOଷଣ
ଆଶାରାଣୀ େବଉରା
େସ େକଉଁ ଆଦି ମ ଯୁ ଗରୁ ଏଯାବତ୍
ଅସମାହି ତ OଶOଟିଏ
େକାଃଅହଂ, େକାଃଅହଂ
ଏଇ ଅନାହତ ନାଦ
ସୃ Oିହୁଏ ଶି ଶୁର Oଥମ OOନରୁ
ଆଉ ତା—ର ଅOହୀନ
ଅେନOଷଣ ଚାଲି ଥାଏ ମାଟିପିO ବଡ଼ େହବାଯାଏଁ

ସOକOର େସତୁ ବO ଉପେର ଠିଆେହାଇ
େଦେଖ ମଁୁ େଯ ବହୁ ଧା ବିଭO
େକେତ ରୂ େପ େକେତ ନାେମ
େମା ସଂସାର ପରି ଧି ମଧେର
ଚି କ୍ ମି କ୍ ରOମାଖି କରି ବାକୁ
ଚମOାର ଅଭି ନୟ ଏ ଦୁ ନିଆର ରOମO ଉପେର

ରOମO ପଡୁ ଛି ଉଛୁ ଳି
ଅଗଣି ତ ଦଶOକO କରତାଳି ଧOନୀ
ମଁୁ ରାଜା େଗାବିOଚO
ହୀରା, ନୀଳା, ମାଣି କେର ମOଣି େମା ରାଜ ଦରବାର
ଅଛOି େମା ପାO ମOୀ, ଅଛOି େମା ଅେନଶତ ରାଣୀ
ନାଟକର ଯବନି କା ପଡ଼ି ଲା ହଠାତ
କାହO ଗଲା ରାଜ ସି ଂହାସନ ?
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କାହO ଗେଲ ହୀରାବତୀ, ଲୀଳାବତୀ ?
ଅସୁ ମାରୀ େସୖ ନ ଆଉ ରାଜ ପାରି ଷଦ
ସେତ କ—ଣ ଦୃ ଶ ସବୁ ଗେଲ O~ତି େହାଇ
ନି ଜକୁ ମଁୁ କେର ନି ରୀOଣ
ମଁୁ ରାଜା େଗାବିO ଚO ଅବା େଯାଗୀ ସଂସାର ବିରାଗୀ ?
ମନର କେପାତ ମେତ କେର OଶO େସଇ ପୁ ରାତନ
େକାଃଅହଂ, େକାଃଅହଂ ?

କି ଏ ବା ଉOର େଦବ ?
େତOି ଶ େକାଟି େଦବତା ବO ଆଜି େଯ ଯାହା କାମେର
ଯOଣାେର ଜଜOରିତ କୃ ଶବିO ଯୀଶୁ
ଅOOନିମୀଳି ତ େନO ବୁ OେଦବOର
କୃ O ତ ବିେଭାର ଏଠି ରାଧାର େOମେର
ମହାେଯାଗୀ ଶି ବ ଲୀନ ମହା ସମାଧି େର
ଜଗOାଥ ଦାରୁ ଭୂତ, ଦୁ ଗOାରତ ମହା ସଂOାମେର 

ଏ ଦୁ ନି ଆର େକାଳାହଳମୟ ରାଜରାOାପେର
ମଁୁ ଏକ ନି ଃସO ପଥି କ
େଖାଜି ବୁେଲ ନି ଜ ପରି ଚୟ
କି ଏ େଯ ମଁୁ ? ଆତOା ଅବା କାୟା ?
ହୁ ଏ ତ ଉOର ଏହା
ଯାହା େମାର ଏକାO ନି ଜସO
ବିOୁରୁ ଆରO ଏବଂ େଶଷ େମାର ମୁ ଠାଏ ପାଉଁଶ 
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ଓଡ଼ି ଆ ସି େନମା ଓ ଦଶOକ
ଡ଼ା େଜାତି Oସାଦ ପOନାୟକ
ଦଶOକମାେନ ଓଡ଼ି ଆ ସି େନମା ଛାଡ଼ି ହି Oୀ ସି େନମା େଦଖି ବାପାଇଁ ଆOହ
େଦଖାଉଛOି  ଅଧି କ ଦାମ େଦେଲ ସୁOା େସମାେନ ହିOୀ େଦଖି ବା ପାଇଁ େଯଉଁ
ଉOାହ େଦଖାଉଛOି େସଇଥି ପାଇଁ ଓଡ଼ି ଶାର ସି େନମା େOOାଗୃହମାେନ ମଧ ଓଡ଼ି ଆ
ତୁ ଳନାେର ହିOୀ ଚଳOିO ଅଧି କ OଦଶOନ କରୁ ଛOି 
ଅଧି କାଂଶ ଓଡ଼ି ଆ ଚଳOିO େକୗଣସି ସୁପର୍ ହି ଟ୍ ହି Oୀ କି Oା ଅନ ଭାଷାଭାସୀ
ଚଳOିOର ଅବିକଳ ନକଲ େହାଇଥାଉଛି େବାଲି ଦଶOକ କରୁ ଥି ବା ଯୁOି ସOୂ OO ସତ
େବାଲି ଉଣାଧି େକ ସମେO ମତ ଦିଅOି  ଓଡ଼ି ଆ ଚଳOିOର ଏହି ଦୁ ରାବOା ପାଇଁ
ଦାୟୀ କି ଏ ? ଦଶOକO ଅଭାବ, OେଯାଜକମାନO ନକଲ କରି ବା େଯାଜନା,
େOOାଗୃହ ଅଭାବ, ସରକାରୀ େOାOାହନର ଅଭାବ ନା ଆଉ କି ଛି ?
ଜବାବ ଦିଅO^ ଆପଣ କଣ ଭାବୁ ଛOି ଏହି ବାବଦେର ...
ବିଗତ ଦୁ ଇ ଦଶOି େର ଓଡ଼ି ଆ ସି େନମାେର ଅେନକ ପରି ବOOନ ଆସି ଛି ପୂବOରୁ
ନି Oକ ଓଡ଼ି ଆ ପରି ବାରର କାହାଣୀକୁ େନଇ େହଉଥି ବା ସି େନମା ଏେବ ପO
ପରି ବOOନ କରି େOମକାହାଣୀ, ହି ଂସା ଓ ଅପରାଧ ଆଦି ଅେନକ ତO
¦ ଉପେର
ପଯOେବଶି ତ େହଲାଣି  ତଥାପି ଓଡ଼ି ଆ ସି େନମା ଦଶOକ ମାନOୁ ଧରି ରଖି ବାେର
ସOମ େହଉନାହO େବାଲି ଅେନକ ଚିOାବO କରୁ ଛOି  ଏହିପରି Oେଳ OତିବଷO
ଅସଂଖ ଓଡ଼ି ଆ ଚଳOିOର ନିମOାଣ େହଉଛି ମଧ ଏ ସବୁ କି ପରି ସOବ େହଉଛି?
ଓଡ଼ି ଆ ଚଳOିO କହି େଲ େମାେତ ମେନ ପେଡ଼ ଅେନକ ନଁା େଯପରି , ଧରି Oୀ,
ନୁ ଆେବାଉ, ମଲାଜO, ପୁନମO ଳନ, େଡ଼ାରା, ହୀରାନୀଳା, ହିସାବ୍ ନିକାଶ, ପକାକOଳ
େପାତ ଛତା, ଚକା ଆଖି ସବୁ େଦଖୁ ଛି, େଜାର ଯାର୍ ମୁଲକ୍ ତାର, ପରଝିଅ ଘର
ଭାେOନା, ଏଇ ଆମ ସଂସାର ଆଉ ଅେନକ କି ଛି େହେଲ ବିଗତ ଦୁ ଇ ଦଶOି
ଭି ତେର ନି ମOତ େକୗଣସି ଚଳOିO େମାର ମନେର ହଠାତ୍ ଆେସ ନାହO  ଏହାର
ଅେନକ କାରଣ ରହିଛି, ତା ଭି ତରୁ େଗାଟିଏ Oମୁଖ କାରଣ େହଲା ମଁୁ ଓଡ଼ି ଆ ସି େନମା
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Oାୟ େଦଖୁ ନାହO େଶଷଥର ଛଅ େOଣୀେର ପାଠ ପଢ଼ିଲା େବେଳ େବାଧହୁ ଏ
େଦଖି ଥିଲି ଯାହାକୁ ରଖି େବ ଅନO, ଏହା ପେର ଆଊ େକୗଣସି େସହି ପରି ମଉକା
ମି ଳିଲା ନାହO  ପାଠ ପଢ଼ା ଭି ତେର ସି େନମା େଦଖା ସOବ େହଇନଥି ଲା, ଆଉ
େଯେତେବେଳ ସOବ େହଉଥି ଲା େସେତେବେଳ ହି Oୀ ଆଉ ଇଂରାଜୀ ସି େନମା
େଦଖି ବାେର ମନ ବଳିଲା େହେଲ ନି ଜ ମାତୃ ଭାଷା ଓଡ଼ି ଆେର ସି େନମା େଦଖି ବାକୁ
ଇOା େହଲା ନାହO କାହOକି ? ଏହାର ବି ଅେନକ କାରଣ ରହି ଛି
ମେନାରOନ ପାଇଁ ସି େନମା େଦଖି ବା େହେଲ ଯଦି ସବୁ ସି େନମାେର େସଇ
ଏକା ଭOାଘର, ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ଆଉ େସଇ ହାତମୁଠାେର ଥି ବା କଳାକାରOୁ େଦଖି ବା
ସି େନମା େଦଖି ବାର ମଜା ଆସି ବ େକମି ତି ଯି ଏ ଏହି ସି େନମାେର ହିେରା ଅନଟିେର
େସ ହO ଭି େଲନ୍  ଉଣାଅଧି େକ ସବୁ ସି େନମାେର ଏକ ଡ଼ଜନରୁ ଅଧି କ କଳାକାର,
େସମାନO ଭି ତେର ସOକO କଣ ବୁ ଝୁ ବୁ ଝୁ ସି େନମା ଅଧା ସରି ଯିବଣି  ସବୁ
ସି େନମାେର Oାୟ Oାୟ େସହି ଏକା ସମାନ ପରି Oିତି, ସବୁ ଠି ଖାଲି କାO ଆଉ ଦୁ ଃଖ,
ସେତ େଯମି ତି ଆମ କାହାଣୀକାର ମାେନ ହସ ବା ବOକୁ ପରି ତାଗ କରି େଦଇଛOି 
ଆଉ

ବO

ନଁାେର

ସି େନମାେର

ଯାହା

େଦଖାଯି ବ

େସ

େହଉଛOି

ମୁଠାଏ

କି O^ତକି Oାକାର ଚରି O, ଆଉ େସମାନO ସମପରି ମାଣର ଅସହ ହସ ଶାରି ରୀକ
ଗଠନକୁ ବO ରୂ ପେର େଦଖାଇବାର Oୟାସେର େକବଳ େକଇ ଜଣ ହO ଏହି ସବୁ
ସି େନମାେର େଦଖା େଦଉଥି େଲ କାହାଣୀେର ନା ଥି ଲା େମୗଳିକତା ଆଉ ନା
ନୁ ତନତା େରାଗୀ ମା ବାପା, ଗରୀବ ପରି ବାର, ବିବାହ ପାଇଁ ଅଥOାଭାବ, ଇତାଦି
ଇତାଦି ସବୁ ସି େନମାେର େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ଭି େଲନ୍ ଯି ଏ ପୁରା ସି େନମା ହି େରା ସହ
ଛକାପOା ଲାଗି ଥିବ ଆଉ େସ ସବୁ ଭି େଲନ୍ ମାନO ଅସହ େବଶେପାଷାକ
ପରି ପାOୀ ଏହି ସବୁ ଜି ନିଷ େଦଖି ବାପେର ଓଡ଼ି ଆ ସି େନମା Oତି ଏକ ବିତୃOା ଭାବ
ଆେପ ଆେପ ଜାOତ େହାଇଗଲା
ଏହି ସମୟେର ହି Oୀ ସି େନମାେର ନୂ ଆ ନୂ ଆ କଳାକାର, ସୁମଧୁର ସଂଗୀତ,
ସୁOର ଚିେOାOଳନ, ଅଭି ନୟ େଦଖି ଆେମ ହି Oୀ ସି େନମା Oତି ଆକୃ O େହବା
ସOାଭାବିକ ଥି ଲା
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ମୁକ୍ତି ସଂଗୀତ
ଶOର ପରି ଡ଼ା
ଝକOା େରଲି ଂ େଡ଼ଇଁ
ଅOାରର ଚଟାଣ ଉପେର
କୁ ଦା ମାରି ବ ଲାେଲଲାଲ୍
େଲାହି ତ ସକାଲ
ସି Oୁରା ଚହଟିଯିବ
ବଷO ୟସୀ ବିଧବା କପାଳ
ହୁ ସି ଆର୍  େବଳ ଆଖର ପାଖର
ଏେବ ସଜ ହୁ ଅ
ସବୁ ବOାO ଜରାୟୁ େର
କରି େଦବି ଅOମ ଗଭO
ଅନାଗତ ସକାଳର ମୁ କ୍ତି େଲାଡି
ଶୁ ଣିବକି ?
େଲଖୁ ଛି ଯା ସOାସୀ ସOଭO 
ଯି ଏ େଯାଉଠି ଅଛ
ବOୀ ଓ ବOା
Oରି ଯାଅ ଶବ୍ ଦର ଈଶOର
ସୀମା ଲଂଘି ପହOି ଛି
ହାତ େମାର ହତି ଆର
ଶବ୍ ଦ େମାର ଗୁଳି
ଛୁ ଇଁଗେଲ ଛାଏଁ ଛାଏଁ
େଖାଲି ଯିବ କଡ଼ି େବଡ଼ି
ଛାଏଁ ଛାଏଁ େଖାଲି ବ ଶାଂକୁ ଳି
ଅସୂ ଯO ଏ ଇଲାକାକୁ
ନି କେଟଇ େଦବି ଆଜି
ତାରାO ଆେଲାେକ
ମୁ କ୍ତି ର ମହା ସଂଗୀେତ
କOି ଯି ବ ଭୂେଲାକ ଦୁ େଲାକ 
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ନାରୀ ନି ଯOାତନା
ବOନା ପOା
ହୃ ଦୟର ଗଭୀରତା ଭି ତେର କି ଛି େବଦନା
କହି ନ ପାରି ଖାଲି ହୁ ଏ ଛଟପଟ
ଆଖି ର ଲୁ ହ ନ ଦିେଶ କାହାକୁ
ନ ମି ଳଇ କାହାଠାରୁ କି ଛି ସାO¦ନା କି ସମେବଦନା 
ଝିଅଟିଏ େବାଲି ଆଜି ଯOଣା େମା ଭାଗ
ଦୁ ଃଖ େମା ଜୀଅନ, ନି ଃସOତା େମା େOମି କ
କଲମ େମା Oି ୟ ବOୁ , କOାOି େମା ଚିର ସହଚର
ଏସବୁ ଭି ତେର ବି ମଁୁ ବOି ଛି ଆଜି
ନି ଃଶO ଏହି ପୃଥିବୀ ଭି ତେର ଆଦରି େମା ଭାଗକୁ 
ସମାଜେର ଏହି ପଶୁ ସମାନ ରାOସ
େଲାଭ ରଖି ଛି େକବଳ ଅଥO ଆଉ ନାରୀ େସୗOଯOକୁ
ଭୁଲି ଯାଇଛି େସ ନାରୀ ରୂ ପୀ ନାରାୟଣୀ, ଦୁ ଗOା, ଚOୀ, କାତାୟନୀOୁ
ଯାହାO ସୃOିେର େସ ଦିେନ େହାଇଥି ଲା ସୃO 
ଶାରୀରି କ ମାନସି କ ଓ ପାଶବିକ ଅତାଚାର ବଶବOOୀ ନାରୀ
ଦୁ ବOଳ ଉପେର ସବଳର OଭୂତO
ନି ଜକୁ ଜାଳି ଜାଳି ଅନକୁ ଆେଲାକି ତ କେର
ନୂ ଆ ସକାଳେର ନୂ ଆ ସOପO େଦଖାଏ େସ ନାରୀ 
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େସ ଦିେନ ଥି ଲା ଇOଧନୁ ର ସାତରO
କବିର କOନା, ଝରଣାର ଶୀତଳ ଧାରା
ଦିନ ପେର ଦିନ ବିତିଗଲା ସି ନା
ନ ବୁ ଝିେଲ େକେବ େକହି ନାରୀର ଅOି ତO ବା ନାରୀର େବଦନା 
କO ସହି ବା ତାହାରି ଧମO
ଗୁରୁଜନ େସବା ତାହାରି କOOବ
ସOକOକୁ େଯାଡ଼ି େଯାଡ଼ି ଘରଟିଏ କରି ଛି
େସହି ଘେର ପୁଣି େସ ଚାକରାଣି ସାଜିଛି 
ଅପରି ବO େସ ନାରୀର ବOOନା
ନ ଲି ଭିବ େକେବ ନାରୀ ନି ଯOାତନା
ସମୟ ଆସି ବ ଦିେନ ନ କରି େବ େକହି ଝିଅଟିକୁ ଜନO
େସହି ଝିଅ ଦିେନ ବିନାଶ କରି ବ ସବୁ ମଣି ଷର ଅପକମO 
ନାରୀ ଜନOଦାOୀ, େସ ପୁଣି ସଂହାରକାରି ଣୀ
ସOୂ OOାଭାବେର ଗୃହଲOୀ ପୁଣି
ସOୂ OOକୁ ସOୂ OO କେର େସ ସOୂ OOା
ନ େଦବ େକେବ ନାରୀ ନି ଯOାତନା, ନାରୀ ନିଯOାତନା... 
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ଅOବି ଶOାସର େହତୁ
ବାଲOୀକି ନାୟକ
ଭାରତୀୟ ସମାଜରୁ ଅOବିଶOାସ ଦୂ ର କରି ବାକୁ େହେଲ ସବOOଥେମ ଆେମ
ତଥାକଥି ତ ଧମOଗୁରୁ, ଭOବାବା ଓ ତାOି କ ମାନOର ମୁଖା େଖାଲି େସମାନOର
ଅସଲି େଚେହରା ସମାଜକୁ େଦଖାଇବାକୁ ପଡ଼ି ବ ଅସଲ ସମସା େହଉଛି େଯ ଏହି
କାମ କରି ବ କି ଏ ? ପୁରା ସମାଜର େଲାକମାେନ ଯଦି ଏହି ମାନOର ମାୟାଜାଲେର
ବOା ପଡ଼ି ଛOି େତେବ େସମାନOୁ ବିେରାଧ କରି ବ କି ଏ ? େକହି େକହି ଏହାର
ବିେରାଧ କରି ବାକୁ ଚାହO େଲ ବି ସମାଜର ଭୟେର େସମାେନ ଚୁ ପ୍ ରହି ବାକୁ ବାଧ
େହଉଛOି  କାରଣ େସମାନO ସଂଖା ନଗଣ େହତୁ ବାଦ ଉପେର ଚOOା କରୁ ଥି ବା
ବOି କୁ ସମାଜ –ନାOି କ— କହି ଅପନି Oା କରି ଥାଏ ଅତୀତେର ବିେଦଶେର ଅେନକ
ବୁ Oି ଜୀବି େହତୁ ବାଦୀ ଏଇଥି ପାଇଁ ଧମOଗୁରୁ ମାନO ଦOାରା କେଠାର ନିଯOାତନା େଭାଗ
କରି ଛOି ଏବଂ ମୃତୁବରଣ କରି ଛOି  ବOOମାନ ସମୟ ବଦଳି ଛି େତଣୁ ଆମର ଶି Oିତ
ଯୁବବଗO ନିଜର େବୖOାନି କ ଚିOନ ସାହାଯେର ତକO OO^ତ କରି ନି ଜର ତଥା
ପରି ବାରର ଅନ ସଦସ ମାନOର ମନରୁ ଅOବିଶOାସଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂ ର କରି ବାପାଇଁ
Oୟାସ କରି ବା ଉଚିତ େତେବ ଯାଇ ସମାଜରୁ ଅOବିଶOାସ ଦୂ ର େହାଇ ପାରି ବ
ଆମର େଜେଜମାଆ ଓ ଆଇମାଆ କାଳେର ଅେନକ Oକାର OାOି Oଚଳି ତ
ଥି ଲା ଯଥା - –କ— େଲାକଟି –ଖ— େଲାକକୁ କି ଛି ଖୁ ଆଇ େଦବାରୁ –ଖ— େଲାକଟି –କ—
େଲାକର ଇOାନୁ ସାେର କାମ କଲା ଜେଣ ଗୁଣିଆ ଶOଶାନରୁ ପାଉଁଶ ଆଣି ଅମୁକ
େଲାକ ଉପେର ଫି Oି େଦବାରୁ େସ େରାଗେର ପଡ଼ି ଘାOି େହଉଛି କାହାର କୁ ଦୃ Oି
ପଡ଼ି ଯିବାରୁ ଅମୁକ ବOି ର ବବସାୟ ମାOା େହାଇଗଲା କୁ ଦୃ Oି େଯାଗଁୁ ଛୁ ଆମାେନ
ଅସୁO େହାଇଯାଆOି  ମOତO କରି େକହି େକୗଣସି ଗାଇର ଦୁ O ଉOାଦନକୁ କମ
କରି େଦଲା ବା ବO କରି େଦଲା ରାତିେର ଘର ଚାଳ ଉପେର େପଚାବସି ରାବ େଦବାର
ଅଥO େସ ଘରୁ େକହି ମୃତୁବରଣ କରି ପାରOି  ଘରୁ େକୗଣସି ଶୁଭକାଯOେର ବାହାରକୁ
ଯାଉଥି ବା ବOି ଯଦି ବିଧବା Oୀ, ନOାମୁOିଆ ମଣି ଷ, କି ଛି ଶୁOଜାତିର େଲାକ ଓ
ଖାଲି ମାଠିଆ ଆଦି ଦଶOନ କେଲ ତାOର କମOଟି ସଫଳ ନ େହାଇପାେର ଘର
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ଭି ତେର ରହୁ ଥି ବା ଝିଟିପିଟି ମଣି ଷର ବିଭିO ଅOେର ଖସି ପଡ଼ି େଲ ବିଭିO Oକାରର
ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଲOଣ Oକାଶ ପାଏ ପୂଜା, ପାବOଣେର ଓଡ଼ି ଶାର ଗଁା ଗହଳି େର ଆରି ଷା
ଓ କାକରା ପି ଠା ତିଆରି କରି ବାପାଇଁ ଅରୁ ଆ ଚାଉଳର ଚୁ ନା େଢ଼Oି େର କୁ ଟି OO^ତ
କରାଯାଏ ଏହି ଚୁ ନା OO^ତି କରି ବା ସମୟେର କି Oା ପି ଠା ପାଇଁ ଜO^ଣି OO^ତ
ସମୟେର ଘର ବାହାରର େକୗଣସି େଲାକO ଦୃ Oି ପଡ଼ି ବା ଉଚିତ ନୁ େହଁ କାରଣ ଭଲ
ପି ଠା ତିଆରି େହବ ନାହO  ଯଦିଓ ଅସଲ େବୖ Oାନି କ କାରଣ େହଉଛି ପି ଠା
ତିଆରି ପାଇଁ ବବହୃ ତ ବO^ ଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣବOା, ଭାଗ ଓ ମାପ, ପି ଠା ତିଆରି
କରୁ ଥି ବା ବOି ର ଅନୁ ଭବ ଓ େଶୖ ଳୀ ଠିକ୍ ନଥି େଲ ସୁସାO ଦୁ ପି ଠା ତିଆରି େହାଇ
ପାରି ବନି  ଉପେରାO ସମO ତଥ ଠିକ୍ ଥାଇ ହଜାର ହଜାର େଲାକମାନO ଦୃ Oି
ସାମନାେର ପି ଠା ତିଆରି କେଲ ବି ଅସOାଦ େହବନି , ସୁସOାଦୁ ହO େହବ
େସହି ସମୟେର େଯାଗକୁ ରଜସOଳା େହାଇଥି ବା OୀମାନOୁ ସOୂ OO ରୂ େପ
ଏଥି େର ଭାଗ େନବାପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଥାଏ ରଜସOଳା ସମୟେର Oୀମାେନ
ଶାରୀରି କ ଭାବେର ଅସୁO ରହOି େବାଲି ଏକ ମି ଥା ବିଶOାସ ରହି ଛି େସମାେନ ଯଦି
ପରି Oାର ପରି OOତା Oତି ଧାନ ନ ଦିଅOି େତେବ ସOାO ବିOାନ ଦୃ Oି ରୁ େସମାେନ
େରାେଷଇଘରୁ ଦୂ େରଇ ରହି ବା ତକOଟି ଠିକ୍ େବାଲି କହି ବା କି O^ ଆଜିର ଶି Oିତା ନାରୀ
ଯଦି େସହି ସମୟେର ଉପଯୁO ସତକOତା ଅବଲOନ କରି ଶାରୀରି କ ଭାେବ ପରି Oାର
ରହି ବା ଭଲ ଭାବେର ପାଳନ କରୁ ଛି, େସ କାହO କି ଋଢ଼ିବାଦୀ ବିଚାର େଯାଗଁୁ
ପୂଜାପାବOଣେର ଭାଗ େନଇ ପାରି ବ ନାହO ? ଆଜି ପାଠ ପଢୁଥି ବା ଓ ଚାକି ରୀ
କରୁ ଥି ବା ଯୁବତୀମାନOୁ Oତିମାସେର ଚାରି ପାOଦିନ ଘର େକାଣେର ଲୁ ଚି ରହି ବାକୁ
ସମୟ କାହO ? ଆଜି ର େଛାଟ ପରି ବାର ଭି ତେର ରହୁ ଥି ବା ଏକମାO Oୀ Oତିମାସେର
ଚାରି ପାOଦିନ େରାେଷଇଘରୁ ଦୂ େରଇ ରହି େଲ ତାOର ଚାକି ରୀ କରୁ ଥି ବା ସOାମୀ ଓ
O^ଲେର ପଢୁଥି ବା ପି ଲାମାେନ ଖାଇେବ େକମି ତି ? ମୂଳ କଥା େହଉଛି େଯ ନାରୀପାଇଁ
ଏହା ଏକ Oାକୃ ତିକ Oି ୟା ଏଥି େର େଦାଷ ବାଛିବା ହO ଏକ ମହାନ େଦାଷ ରଜସOଳା
ନ େହେଲ ତ ଜେଣ ନାରୀ ବOା େଦାଷେର ନି Oିତ େହାଇଥାଏ େସ ମାତୃ ତOର
େଗୗରବ ବି ପାଇବ ନାହO 
ଅOବିଶOାସକୁ ବୃ Oି କରୁ ଥି ବା ଅେନକ କାରଣ ଭି ତରୁ ଆମ ଘର ମାନOେର
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ଲାଗି ଥିବା େକବୁ ଲ୍ ଟିଭିେର Oସାରି ତ େହଉଥି ବା ଅେବୖOାନି କ, ଅବିଶOସନୀୟ ଘଟଣା
ଓ କାହାଣୀ ବି ଅେନକ ପରି ମାଣେର ଦାୟୀ ଘର କରଣା କାମ ସବୁ
ଚାକରାଣୀ ହାତେର େଟକି େଦଇ ଅଧି କରୁ

ଚାକର

ଅଧି କ ସମୟ Oୀେଲାକମାେନ ଟିଭି

(ଇଡ଼ି ୟଟ୍ ବO)
୍ ସାମନାେର ବସି ରହOି  େଯଉଁଠି ଶାଶୁେବାହୁ O ଭି ତେର ଚାଲୁ ଥି ବା
ବାକ୍ ଯୁO, ଭୂତେOତ ମୂଳକ କାOନି କ ଗାଲୁ ଗପ (ସତ କାହାଣୀ ଉପେର ଆଧାରି ତ
େବାଲି କହି ), ସାଧୁ ସନାସୀ ମାନO –OOସତ, ଜଗତମାୟା— ରୂ ପକ Oବଚନ,
େକଉଁଠି ସମୁOପାଣି ମି ଠା ଲାଗି ବା ଘଟଣା, େକୗଣସି ନି ମ ଗଛରୁ ଦୁ ଧ ନି ଗOତ େହବାର
ଅେବୖ Oାନି କ ଦୃ ଶ, ଗେଣଶ ମୂOO ଦୁ ଧ ପି ଉଥି ବାର ଗୁଜବ Oଚାର େହାଇଥାଏ
ଦଶOକ ଉପେରାO କାହାଣୀମାନOର ପାO ମାନO ସହି ତ ମାନସି କ Oରେର
େଯାଡ଼ି େହାଇ ଯାଆOି  ଦଶOକ ନି ଜର ପି ଲାେବଳେର ଶୁଣିଥିବା ଭୂତେOତ କି Oା
ଚମOାରୀ କାହାଣୀକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାOି କି O^ ଟିଭି ପରଦାେର େସହିଭଳି ଦୃ ଶେଦଖି
ପୁଣିଥେର ମେନ ପକାଇବାକୁ ବାଧ େହାଇଥାOି  ଅେନକ େଲାକ ପୂବOରୁ ଶୁଣିଥିବା
କଥାକୁ ଅବିଶOାସ କରୁ ଥି େଲ ବି ପୁଣିଥେର ଏହି ଦୃ ଶେଦଖି ବିଶOାସ କରି ବା ଆରO
କରି ଦିଅOି  ବିଭିO ସମସାର ଆଶୁ ସମାଧାନ ପାଇଁ େଲାକମାେନ େଦୗଡ଼ି ଥାOି ଟିଭିେର
Oସାରି ତ େହାଇଥି ବା ବାବା, ମାତା, ତାOି କ ଓ େଜାତିଷମାନO ପାଖକୁ  ଧନବୃ Oି,
ସOାନବୃ Oି , ଚାକି ରୀେର ପେଦାOତି, ପରୀOାେର ସଫଳତା ପାଇବା ଆଶାେର ବିଭିO
ଅେବୖ Oାନି କ ଉପାୟମାନ ଅବଲOନ କରି ଥାOି  ତାOି କ ଓ େଜାତିଷ ମାନO
Oେରାଚନାେର ଆOୁ ଠିେର ପି Oିବା ପାଇଁ ଦାମୀ ପଥରବସା ମୁଦି, େଦହେର ପି Oିବା
ପାଇଁ ତାବିଜ ବା େଡ଼ଉଁରିଆ, ଘେର ରଖି ବା ପାଇଁ ବିଭିO Oକାରର ଯO, ଲାଫି O୍
ବୁ Oା, େବO, କଇଁଛ ମୂOO ଆଦି କି ଣିଥାOି  ବOି ଗତ ଭାେବ ଏମାେନ କି ଏ େକେତ
ଲାଭବାନ ହୁ ଅOି , େସକଥା େସହି ମାେନ ହO କହି ପାରି େବ କି O^ ପଥର, ମୁଦି, ତାଇଜ
ବିOୀ କରୁ ଥି ବା ସଂOାମାେନ େକାଟିପତି େହାଇଯାଉଛOି ଏଥି େର ସେOହ ନାହO 
ମଜାକଥା େହଉଛି େଯ - େଚାର ମା— ଦୁ ଆର କି ଳି କାOି ବା ଭଳି ମହOା ଦାମେର
କି ଣିଥିବା ମୁଦିଟି ପି Oିବାପେର ବି ଯଦି ମେନାବାOି ତ ଫଳ ନ ପାଏ ତାେହେଲ ବି େସ
କାହାରି କୁ ଉO ମୁଦିର େକୗଣସି ଚମOାରି କ ଶOି ନଥି ବା କଥା କହି ବ ନାହO କି Oା
ତାକୁ ଠକି େଦଇଥି ବା ବOି କୁ ନି Oା ବି କରି ବ ନାହO 
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ଅOବି ଶOାସରୁ ମୁOି ପାଇବାର ଉପାୟ : ବାବା,

ତାOି କ

ଓ

େଜାତିଷମାନO

ମାୟାଜାଲେର

ପଡ଼ି ବା

ଅେପOା

େସମାନOଠାରୁ ନି ଜକୁ ଦୂ େରଇ ରଖି ବାର ଉପାୟ େହଉଛି - OାନବOOକ ପୁOକ ପାଠ
କରO^ ବୁ Oି ମାନ ବOି ମାନO ସହ ବିଚାର ବିମଶO କରି ନି ଜ ସମସାର ସମାଧାନ
େଖାଜO^ େଯେତେବଳ ଯାଏଁ ଆପଣO ଆଶଂକା ଦୂ ର ନ େହାଇଛି େସେତେବଳ ଯାଏଁ
ନି ରାଶ ହୁ ଅO^ ନାହO  ଆଶାବାଦୀ ହୁ ଅO^ ମାନସି କ ଦୁ Oି Oାରୁ ମୁOି ପାଇବା ପାଇଁ
ଆବଶକ Oେଳ େକୗଣସି ମେନାେବୖ Oାନି କO ସାହାଯ ନିଅO^ େସ ଆପଣO
ମନେର ଗOି ବାOି ଥିବା ଭୁଲ ଧାରଣାକୁ ସହଜ ଭାବେର ବୁ େଝଇ ଦୂ ର କରି େଦଇ
ପାରି େବ ଆଜି କାଲି ବିଭିO ବଡ଼ ବଡ଼ ଡ଼ାOରଖାନାେର ଅତି ଆଧୁନିକ େବୖOାନିକ
ଯOପାତି ସହି ତ ଉOଶି Oିତ ମେନାେବୖOାନି କ ବା ମନOାO
¦ି କ ମାେନ ଅଛOି 
େସମାେନ େବୖ Oାନି କ ଚିକିOା ପOତିେର ଆପଣO ମନେର ଉପୁଜିଥିବା ଅେହତୁ କ Oମ
ଓ ଭୟକୁ ଦୂ ର କରି ଏକ ସୁO ଓ ସାଧାରଣ ମଣି ଷେର ପରି ଣତ କରି େଦଇପାରି େବ
ମାନସି କ ଭାବେର ସୁO ଥି ବା ବOି ର ଆତOବିଶOାସ ଦୃ ଢ଼ ରହିଥାଏ େସଇଥି ପାଇଁ େସ
ନି ଜ ସମସାର ସମାଧାନ ସହଜେର େଖାଜି ପାଇଥାଏ ତଥାକଥି ତ ବାବା, ତାOି କ,
େଜାତିଷ ଓ ଧମOଗୁରୁ ମାନOର କେପାଳକOି ତ ଅବଧାରଣା ଓ ଅେବୖ Oାନିକ
ପOତିେର ସମସାର ସମାଧାନ େହାଇ ନଥାଏ ବରଂ ନୂ ଆ କି ଛି ସମସା ସୃOି େହବାର
ଭୟ ଥାଏ ଆମକୁ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ
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ମେନପଡ଼
ଦିOିରOନ େବେହରା
ତୁ ମକୁ େକେତ ମଁୁ ଭଲ ପାଉଅଛି ତାହାତ ତୁ େମ ଜାଣି ଛ
ତଥାପି େକମି ତି ଅଧା ବାେଟ ଛାଡି ଚାଲି େଯ େମାେତ ଯାଇଛ !!

ବାଟ ଭୁଲି ମଁୁେଯ ତୁ ମକୁ େଖାଜୁ ଛି ପାଇବା ପାଇଁ କି ସେତ
ଅବାଟେର େକେତ କOା େଯ ଫୁ ଟୁ ଛି ତାହା ଏକା ଜଣା େମାେତ !!

କOାର ଯOଣା ସହି ମଁୁ ଯାଉଛି େକବଳ ତୁ ମରି ପାଇଁ
ଏତିକି ଭରସା ମନେର ରଖି ଛି ଆସି ବ ତୁ େମ େଯ ଧାଇଁ !!

ଭରସାେର ବିଷ ତୁ େମ େଯ େଦଇଛ ସହି ନ ପାରଇ ଆଉ
ଚାହO ରହି ଥିବି େଖାଜି ବୁ ଲୁ ଥି ବି େଯେତ ଯୁଗ ଗେଲ ଯାଉ
… େଯେତ ଯୁଗ ଗେଲ ଯାଉ !!
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ରାମଭO
ଉଦୟନ ସୂପକାର
ରାମଭO ପି ତାOର ଦୁ ଃଖୀେଦଖି ମନ - ଆOହେର ପୁ O ତାOୁ ପଚାରି ଲା OଶO 
କୁ ହ ପି ତା ଆେହ କି Oା େହାଇଛ ଉଦାସ - କି କରି େଲ ତୁ ମ ମନ େହାଇବ ଉOାସ 
ବିକଟ ସମସାେର ପୁ ଅ ଘାରି ଅଛି ଆଜି - କି କରି ବି ତାହା ମୁ ହO ପାେରନାହO ଭାବି 
ପବନସୂ ତOୁ ଅତୀେତ କରୁ ଥି ଲି ପୂ ଜା - ରାତି େର େସ ଆସି େହେଲ େମା ସପେନ ଉଭା 
କହି େଲ େମାହର ପୂ ଜା କରନାହO ଆଉ - େହ ଭଗତ େମାର Oଭୂ ରାମ ଥାଉ ଥାଉ 
ହନୁ ମାନO ସOପOାେଦଶ ପାଳନ କରି ଲି - Oୀ ରାମO ଆରାଧନା େସହି ଦି ନୁ କଲି 
କାଲି ରାତି ସୀତାପତି ସପେନ ଆସି େଲ - େମାେତ ଆଉ ପୂ ଜନାହO ଏକଥା କହି େଲ 
କି କରି ବି ଆଉ େମାେତ ବୁ Oି ନ ଦି ଶଇ - କାହାକୁ ପୂ ଜିବି ଏହି ଭାବନା Oାସଇ 
ଚି Oାଛାଡ଼ କେହ ପୁ O ସେଜାରେସ ହସି - କହି ବି ଏପରି କଥା େହାଇଯି ବ ଖୁ ସି 
େOତୟା ଗଲାଣି ବିତି ଏେବ କଳି କାଳ - ଧମOର ଭOାେର ଏେବ ପାପୀ ଦOାରପାଳ 
ରାମଭO ହନୁ ମO ଯୁ ଗ ଏେବ ନାହO - ରାମଭO ଆଜିକାଲି ରାମOୁ ବିକଇ 
ରାମନାମ ଉOାରି ଣ ଥାଳି ଟିଏ ଧରି - ଭି Oାେର ମାଗଇ େଭାଟ୍ OବOନା କରି 
Oମତା ଦିଅ ଆମକୁ େଦଉଅଛୁ କଥା - େଦେଶ ରାମରାଜ ବଚନ ନ େହବ ଅନଥା 
ଗଢ଼ି ବୁ ରାମମOି ର ଜନOOାେନ ଯାଇ - ବଷO ବଷO ଗଲା ବିତି ସପନ େଦଖାଇ 
ପଣବO^ େହେଲ Oଭୂ ଏହାO ଦାଉେର - କହି େଲ େମା ଋଚି ନାହO ଏପରି ଭOି େର 
ନି ଜସOାଥOେର OଭୂOୁ କରOି Oେୟାଗ - ଦି ଅଁOୁ ହଜମ କେଲ ଖାଉ ଖାଉ େଭାଗ 
ସOାଥOୀ ଭOOର େଦଖି ଏ ଅଧମ କମO - Oୀରାମ କହOି େମାେତ ଦିଅେହ ବିOାମ 
Oଭୁ ଯଦି ଚାହାOି ବିOାମ କରି ବାକୁ - ତୁ େମ କି ଆଁ ବOହୁ ଅ ପୂ ଜା କରି ବାକୁ 
ମେନ େଯେବ ଇOା େହବ କରି ବାକୁ ପୂ ଜା - ଦୀନଦୁ ଃଖୀOର ଯାଇ କରି ବ େହ େସବା 
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େOମ ବି ବାହ : ଏକ ବିେଶOଷଣ
ବବି ଅନସୂୟା
ଭଲ ପାଇବାେର ନା ଥାଏ ଆଦି ନା ଅO େବାଧ ହୁ ଏ େସଇଥି ପାଇଁ ଏହାକୁ
ସମେO –ସୀମାହୀନ— େOମ େବାଲି ଆଖା ଦିଅOି  ଇଂରାଜୀେର େଗାଟିଏ କଥା ରହି ଛି
‘ –Love is Blind— ଅଥOାତ େOମ ଅO Oକୃ ତେର େOମେର ସବୁ କି ଛି ଭଲ ଲାେଗ,
ଦିନକୁ ବି ରାତି କରି ଦିଏ ଆଉ ରାତିକୁ ଦିନ ନା େଭାକ ଲାେଗ ନା େଶାଷ ହୁ ଏ, ନା
ନି ଦ ଲାେଗ ନା େଚଇଁ ହୁ ଏ ଏଇ ଭଲ ପାଇବାର ଯାଦୁ କାରୀ OଶO ଏମି ତି େଯ େOମି କ
ବା େOମି କାର ସବୁ ବଦମାସି ବି ମନକୁ ଛୁ ଇଁ ଛୁ ଇଁ ଯାଏ...
କଥାଟା େOମ କଲା ପଯOO ଠିକ୍ ଅଛି, କି O^ ବOୁ େକେବ ଭାବିଛOି କି ?
ଏଇ େOମ େଯେବ ବିବାହେର ପରି ଣତ େହବାକୁ ଯାଉଥାଏ େସେତେବେଳ କି Oକାର
ପରି Oିତିକୁ ସାମନା କରି ବାକୁ ହୁ ଏ ପୁଣି ବିବାହ ପେର କଣ ହୁ ଏ ? େସେତେବେଳ
େସଇ େOମଟିକକ ବଜାୟ ରେହ କି ନା ? ହଁ, େଯେବ ଭାବିନାହାOି େତେବ କି ଛି
କଥା ନାହO କି O^ େଯଉଁମାେନ ଏଇ ରାOାେର ଯାଇଛOି ବା ଯାଉଛOି େସମାେନ ନି Oୟ
ଦୀଘOଶOାସ ପେକଇେବଣି  ବହୁ ତ କମ ଭାଗବାନ େଲାକ ଥି େବ ଏ ଦୁ ନି ଆେର,
େଯଉଁମାେନ କହି ପାରି େବ ଆେମ େOମେର –ସଫଳ—
ମଁୁ ଜାେଣ େମା କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଟିେକ କO େଦଉଥି ବ ପାଠକମାନOୁ , ମାO ଏହା
ନି Oକ ସତ କଥା ଏଇ େଦଖୁ ନାହାOି େଯମି ତି େମା ବାOବୀ, ଯି ଏ କି ବିଚାରୀ
େଗାଟିଏ ପି ଲାର େOମେର ପାଗଳ... େହେଲ ବାହା େହଇ ପାରୁ ନି  କାରଣ ବାପା ମା—
ରାଜି େହଉନାହାOି  ଅବଶ ଏଇ େOOେର ଆପଣ କାହାକୁ ବି େଦାଷ େଦଇପାରି େବ
ନି  ସମେO ନି ଜ ନି ଜ ଜାଗାେର ଠିକ୍ ପୁଅଟି ଉO ଶି Oିତ, ଭଲ ଚାକି ରୀ କେର,
ଭଲ ସOଭାବ ମଧ, କି O^ ଭି O ଜାତିର ଆଉ ଆପଣମାେନ ତ ଜାଣି ଥିେବ ଏେବ ବି
ଆମ ସମାଜ ଆଜି ବି ଏହି ଭଳି ବିବାହକୁ Oହଣ କରି ପାରୁ ନାହO ଅବଶ କି ଛି
େOOେର େହଉଛି... କି O^ ବହୁ କOେର େଯଉଁମାେନ ଭି O ଭି O ଜାତିର େହାଇମଧ
ବିବାହ କରି ଛOି େସମାେନ ବୁ ଝିପାରୁ ଥି େବ େଯ କାହO କି ବାପା ମା— ରାଜି ହୁ ଅOି ନାହO 
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ଏ ସମାଜର ଡ଼ର, ନି ଜର OତିOା ଓ ସOାନ, ମାନ ମଯOାଦା, ଝିଅର ପସO (ପୁଅ)
ଉପେର ଅବିଶାO ସ ଏବଂ ସେବOାପରି ଝିଅର ଭବିଷତ ଝିଅକୁ ଏମି ତି ଶାଶୁଘେର କି ଛି
ଶୁଣିବାକୁ ନ ପଡୁ , ତାକୁ ଶାରି ରୀକ ବା ମାନସି କ ନି ଯOାତନା େଭାଗି ବାକୁ ନ ପଡୁ 
କି O^ େOମ କରୁ ଥି ବା କି ଛି ପାଗଳମାେନ କୁ ହOି େଯ ଏଇତ ଆମ ଜୀବନ,
ଆେମ ଯାହା ଚାହO ବୁ ତାହା କରି ବୁ, େଯମି ତି ଚାହO ବୁ ବOି ବୁ, ଏଥି େର ଘର େଲାକ
କାହO କି ଦଖଲ େଦଉଛOି ? ଏ OଶOର ଉOର ପାଠେକ କଣ େଦେବ ମଁୁ ଜାେଣନି 
ମାO େମାର OତିOିୟା େହବ –ନା— ବି ଆଉ –ହଁ— ବି –ନା— ଏଇଥି ପାଇଁ େଯ ବିବାହ
େକବଳ ଦୁ ଇଟି ମନର ମି ଳନ ନୁ େହଁ, ଏକ ସାମାଜି କ ବOନ ଯାହା ଦୁ ଇଟି ପରି ବାରକୁ
ମଧ ଏକାଠି କରି ଥାଏ ତୁ ଛା ପାOାତ ସଂO~ତିର ଦOାହି େର ପରOର ଭି ତେର
ବୁ ଡ଼ି ରହି ନି ଜ ସାଂO~ତିକ ଓ ପରOରାକୁ ଆେମ ଭୁଲି ଯିବା ଉଚିତ ନୁ େହଁ ଏହା ସବOଦା
ମେନ ରଖି ବା ଉଚିତ େଯ ଆମର ଅOି ତO ଆଧାର କି ଏ ଓ େକଉଁଠୁ ଆସି ଛି
ପରପOେର –ହଁ—

ଏଇଥି ପାଇଁ େଯ ଏେବ େଗାେଟ ଘଟଣା େମା ସOକOୀୟO ସହ

ଘଟିବାର ମଁୁ େଦଖି ଛି େସ ଏକ ଉO ଜାତିର ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଆOି  ଏେବ ପୁଅଘେର
ସOO ରଖି ଛOି େଯ ଯଦି ବାହାଘର ହୁ ଏ ତ ତାO ରୀତିନୀତି ଅନୁ ସାେର େହବ ଏବଂ
ତାOରି େଲାକ ହO ଝିଅର କନାଦାନ କରି େବ, କନାପO ନୁ େହଁ ଏଭଳି ପରି Oିତିେର
ଆପଣ ହO କୁ ହO^ କଣ କରାଯାଇପାରି ବ? କାରଣ ଆଜି କାଲି ଆଗ ଭଳି ବାପାମା—O
ସମଥOନ ବିନା ଘରୁ ପେଳଇଯି ବା ବାହା ହବା ବହୁ ତ୍ କମ େହାଇଯାଇଛି ବିଲ୍କୁ ଲ୍
େହଉନି କହି େଲ ଚଳି ବ ଏେବ େOମୀ ଯୁଗଳମାେନ ନିଜ ନି ଜ ବାପା ମା—O ଅନୁ ମତି
ର ସହ ବାହା େହବାକୁ ଇOା Oକାଶ କରୁ ଛOି  କି ଛି ଜାଗାେର ବାପା ମା ରାଜି ବି
େହଉଛOି  କାରଣ ଦୁ ଇଜଣ ଯାକ ସାO, ସମାନ ଶି Oାଗତ େଯାଗତା, ଏକା
ଜାଗାେର ବି ଚାକି ରୀ େତଣୁ ପରOରକୁ ଭଲଭାେବ ବୁ ଝିପାରି େବ ଜୀବନ ସାରା କି O^
ଏମି ତି ବି ପି ତାମାତା ଅଛOି େଯଉଁମାେନ ପି ଲାର ସବୁ Oକାର େଯାଗତା ଥାଈ ବି ରାଜି
ହୁ ଅOି ନାହO ଏଥି ପାଇଁ େଯ ଝିଅଟି ବା ପୁଅଟି ତାO ପସOର ନୁ େହଁ ଓ ସମାଜର
ଆଡ଼େର OOାବକୁ କାଟି ଦିଅOି  େସଥି ପାଇଁ ବିଚାରା େମାର ଜେଣ ବOୁ ଆଠ ବଷO
େହଲା ଅେପOା କରି ଛି େକେବ ତା େOମି କର ଘରେଲାେକ ରାଜି େହେବ ଏବଂ
େକେବ େସ ବାହା େହବ !!!
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ଏ ତ ଗଲା େOମ ବିବାହର ଆରO ଅଧାୟ ର ସମସା ତା—ପରର ସମସା
ତ ଆହୁ ରି ଗୁରୁତର. ବାହାଘରଟା େହଇସାରି ବା ପେର େOମି କ ବନି ଯାଏ ସOାମୀ ଓ
େOମି କା େହାଇଯାଏ Oୀ ଆଗରୁ ପରOର ସହ ଚିOା ଜଣା, ନୁ ତନତO େସେତଟା କି ଛି
ଖାସ ନାହO ଆଗରୁ ଦିନଟାଯାକ ଚାଟ୍ ଗୁପଚୁ ପ୍ ଖି ଆ, ସି େନମା େଦଖା, ବଜାର ବୁ ଲା,
ପାକO ଯି ବା ଓ ରାତିେର େମାବାଈଲେର କଥାେହବା େହେଲ ବିବାହ ପେର ଏଇ ରୁ ଟିନ୍
ବO ଏେବ େକବଳ ପରOରର ମୁହଁ େଦଖାେଦବି ଏେବ ଆସି ଯାଏ ପରOରକୁ
େଦଇଥି ବା Oତିଶୃତିକୁ କାଯOେର ପରି ଣତ କରି ବାର ସମୟ କି ଏ କାଃଆ ସଥା
େକେତ ରଖି ପାରୁ ଛି? ଆେପାଷ ବୁ ଝାମଣାେର ଯି ଏ େଯେତ ଖାପଖୁଆଇ ଚଳି ଲା, େସ
ସOକO େସେତ ସୁଦୃଢ଼ େହଲା ନେହେଲ, ଆପଣ ଆଜି କାଲି େଦଖୁ ଥିେବ Oାୟ ବାOବ
ଓ ବାOବୀ ଭି ତେର େହଉଛି ବିବାହ, ଦୁ ଇଜଣ ଚାକି ରୀ କେଲ, ନି ଜ ଉପେର ଖOO
କେଲ େଯେତେବେଳ ପୁଅ ନିଜ ଘରକୁ ଟOା େଦେଲ େସେତେବେଳ ଝିଅର ମନଦୁ ଃଖ
ଏବଂ ଏଇଠୁ ଆରO ହୁ ଏ କଳହର ସୂOପାତ େମା ଚାରି ପାଖେର ଏମି ତି ଅେନକ
ଚରି O ମାନOୁ ମଁୁ େଦଖି ଛି ଏବଂ ଏେବ ବି େଦଖୁ ଛି ପରOର ସହ Oତିେଯାଗି ତା,
ବୟବହୁ ଳ ଜୀବନେଶୖ ଳୀ େବାଧହୁ ଏ ଏ ସବୁ ର େଗାେଟ େଗାେଟ କାରଣ ଯାହା ବି
ଆମ ସମାଜପାଇଁ ଏକ ବିପଦ ସେOତ ଆଜି କାଲି ସମେO ଦାୟି ତOମୁO େଛାଟ
ପରି ବାର ଚାହଁୁ ଛOି , ଯାହା କି ଠିକ୍ ନୁ େହଁ ମାO ସOୂ OO ରୂ େପ ଭୁଲ େବାଲି ବି ମଁୁ
କହି ପାରି ବି ନାହO  କାରଣ କି ଛି ଏମି ତି ବି େଲାକ ଅଛOି େଯଉଁମାେନ ନି ଜ
ପୁଅେବାହୁ Oୁ (ଖାସ କରି ପୁଅକୁ ) ଏକ ଟOା ତିଆରି କରି ବା ଯOେବାଲି ଧରି
େନଇଛOି  େସମାନO ମାନସି କତା କୁ େହ େଯ ଆମ ପୁଅ ଉପେର ଆେମ ଏେତ ଖOO
କରୁ ଛୁ ମାେନ ତାକୁ େଯମି ତି େହେଲ ଅସୁଲ କରି ବୁ େତଣି କି ପୁଅ େରାଜଗାର କରି କି
େଦଉ, ଯାହା କୁ ବି ବାହା େହଉଛି େସ େଦଉ କି Oା ଝିଅ ତା ଘରୁ େଯୗତୁ କ ରୂ ପେର
ଆଣୁ ଅଥO ତ େସମାନO ପାଇଁ ସେତ େଯମି ତି େଗାେଟ ଗଛପାଚିଲା ଫଳ, ସାେO
ସାେO େତାଳି ଆଣି ବ ଏଇ ଜାଗାେର ଭାବO^ ଭଲା ଝିଅଟିଏ େହାଇଥି େଲ ବି େସ କଣ
େଗାେଟ ଭଲ େବାହୁ େହବାକୁ ଚାହO ବ ?
ମଁୁ କହୁ ନି ସବୁ ଜାଗାେର ଶାଶୁଘର େଲାକ ହO ଭୁଲ ଥାଆOି  କି ଛି ଏମି ତି ବି
େଲାକ ଅଛOି ସମାଜେର େଯ ନି ଜ େବାହୁ ର ଲେO େଦାଷ ଥି ବା ସେO
¦ େOହ OOା
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କରOି , େସମାନOୁ ସOୂ OO ସOାଧି ନତା ଦିଅOି  ଏହା ସେତO ବି େସମାେନ ଶାଶୁଘରୁ
ଅଲଗା ହୁ ଅOି , କାେଳ ସOାମୀର ପଇସାେର ଭାଗ ପଡ଼ି ବ େବାଲି 
େତେବ େମା ହି ସାବେର େOମ ବିବାହେର ସOକO ମଜବୁ ତ୍ େହବା ନି ହାତି
ଜରୂ ରୀ ଏଇତ େଗାେଟ ନି ରାଟ ସତକଥା େଯ େOମ ବିବାହେର ନା ଶାଶୁଶଶୁର ଠିକ୍
ଢ଼Oେର ବହୁ କୁ ସOୀକାର କରOି ନା େବାହୁ େସମାନOୁ  ଏଠି ପୁଅର ହO ଗୁରୁଦାୟି ତO
େସ େଯପରି ଦୁ ବOଳ ନ େହାଇ ଏକ ଶO େସତୁ ପରି େସମାନOୁ ବାOି ରଖି ବ ନି ଜ
ଘରେଲାକO Oତି ଥି ବା କତOବକୁ ସOାଦନ କରି ବ ଏବଂ ନି ଜ Oୀକୁ ମଧ ଯେଥO
େOହ, OOା ଓ ସOାନ େଦଇ ପାରୁ ଥି ବ େଗାେଟ ଝିଅ େଯେତେବେଳ ତା ସOାମୀର
ହାତଧରି ଆଉ େଗାେଟ ନୁ ଆ ଘରକୁ ଆେସ (ବିେଶଷ କରି େOମ ବିବାହେର)
େସେତେବେଳ େସ େକବଳ ଆଉ େକବଳ ତା ସOାମୀ ଉପେର ହO ନି ଭOରଶୀଳ
େହାଇପେଡ଼ ଏହି େOOେର ପୁଅଟି ହO ତାକୁ ସାହାସ େଦବା ଉଚିତ ଏବଂ େକବଳ
େସ ହO ଝିଅଟିକୁ ଶି ଖାଇ ପାରି ବ େଯ େଯମି ତି େସ ଝିଅ ସମOOୁ ନି ଜର େବାଲି
ଭାବିବ ଏହା ହO େଗାେଟ ପୁଅର କOOବ େସ ଯଦି େସତିକି ନି ଭOରେଯାଗ Oତିଶୃତି
େଦଇପାରି ଲା, େତେବ ଝଗଡ଼ାର ସୃOି େହବ ନାହO 
ଏଠି ଝିଅର ଭୁମି କା କି ଛି କମ ନୁ େହଁ କି ଛି ବୁ ଝାମଣା ତ ତାକୁ ବି କରି ବାକୁ
ପଡ଼ି ବ ଏବଂ କରି ବା ଉଚିତ ମଧ େସ ନି ଜ ଶାଶୁଘରକୁ ନି ଜ ଘର ଭାବି ଖାପଖୁଆଇ
ଚଳି ବା ଉଚିତ ଆଉ ପୁଅଘର େଲାେକ ବି ନୂ ଆ େବାହୁ ଟିକୁ େOହ ଓ OOା ସହ
ଆପେଣଇ େନେଲ ନି Oିତ ଭାେବ ଏପରି ବିବାହ ସଫଳ େହବ
ସେବOାପରି େଗାଟାଏ ସOକO ଦୁ ଇଜଣOୁ େନଇ ପରOର ହାତ ଛOାଛOି
େହାଇ ଜୀବନସାରା ତାOୁ ହO ଚାଲି ବାକୁ େହବ ଯଦି େସମାେନ ଚାହOେବ ତ ଏକ ସୁO
ଦାOତ ଜୀବନ ବOି ପାରି େବ, ନେହେଲ ଅଲଗା େହବାର କାରଣ ତ ବହୁ ତ
ବାହାରି ବ େତଣୁ େମାର ଏତିକି ଅନୁ େରାଧ, ବିଆହ କରି ଥିବା ଓ କରୁ ଥି ବା
େOମୀମାନOୁ , ଏକ ସୁଖୀ ସଂସାର ଗଢ଼ିବାକୁ ସବOଦା େଚOା କରO^, ନି Oିତ ରୂ େପ
ସଫଳ େହେବ
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OାO ହୁ ଅ... ତୁ େମ... ଶାO ହୁ ଅ !!!
OଶାO କୁ ମାର ଭୂୟଁା
ଆଉ ଦିଟା େବାମା ବିେOାରଣ େର...
ଆଉ ଦୁ ଇଶ ନୀରିହ ଜୀବନ ସଂହାର େର...
ସମସା ର ଆଶୁ ସମାଧାନ କଣ , କରି ପାରି ବ ତୁ ମ ଆତOତା...??
େହ ଆତOବାଦୀ ....!!!
OାO ହୁ ଅ ... ତୁ େମ... ଶାO ହୁ ଅ ...!!!
େଦଖ େସହି ଅେବଳ େର ବଳ ପଡୁOବା ନୀରି ହ େଳକOୁ ....
ଏକ ଅନOି ତତା େର ଦିନ କାଟୁ Oବା େମା େଦଶବାଶୀOୁ ......
ଆଉ ଦିଟା ମିଥା େଶOତପO ର ଇOାହାର େର ...
ଆଉ ଦି ହଜାର େକାଟି ଟOା ର ଲୁ ଟ୍ େର
ତୁ ମ ମନ ଆଉ ଆOା କଣ ପୁରିଯିବ ପରମ ତୃ Oି େର...??
େହ ମOୀ େନତା...!!!
OାO ହୁ ଅ ... ତୁ େମ... ଶାO ହୁ ଅ ...!!!
େଦଖ ଥେର ଲୁ ଟୁ Oବା, ଠକୁ Oବା େସହି ନୀରି ହ ବିଶOାସୀ ଜନତା େର.........
ଶଠ ଆଉ OବOନା ର ଦଷଣ େର ଭଳ ଯାଉOବା େମା େଦଶବାଶୀ େର....
ଆଉ ଦିଟା ନOଳା େଦହ କୁ ଝୁଣି ଭିଣୀ ଖାଇ
ଆଉ ଦିଟା ନOାପ ଜୀବନେର କଳO ଲଗାଇ
ତୁ ମ କାମନା ବାସନା ର େଦକ କଣ ପୁରିଯିବ େସOେର....??
େହ ଧଷOଣ କାରୀ ...!!!
OାO ହୁ ଅ ... ତୁ େମ... ଶାO ହୁ ଅ ...!!!
େଦଖ ଥେର ଭି ତ OO େସଇ ନରୀହ ଆଉ କରୁ ଣ ଗହାଣୀ.
ଅଦିନ େର ଝରି ପଡୁOବା େସହି େକାମଳ ଫୁ ଲର ଜୀବନୀ..
ଆଉ ଦିଟା ସରଳ ନରି ହ େଳକOୁ ଡଗଇ...
ଆଉ ଦୁ ଇଶ ଦାଦାବଟି ଅସୁଲ କରି େଦଇ...
ତୁ େମ କଣ ଗତା ଗତି ପାଲଟିଯିବ ମହାପୁରୁଷ େର...??
େହ ଗୁOାଦଇ...!!!
OାO ହୁ ଅ ... ତୁ େମ... ଶାO ହୁ ଅ ...!!!
େଦଖ ଥେର ଡରି ମରି ମୁହଁ ମାଡି ରହି Oବା େସ େଳକOୁ
ତୁ O ଥାଇ ଜଡା ଭଳ ବOୁ Oବା େସ ସରଳ ଜୀବନ କୁ .......
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େOମ ସOାବନା
ସୁଜିତ କୁ ମାର ସାହୁ
ମଁୁ ଜାଣି ଛି, ତୁ ହସୁଛୁ...
ମେତ କେଣଇ କେଣଇ ଚାହଁୁ ଚୁ ...
ଥେର ଦିଶୁନୁ, ଥେର ଦିଶୁଚୁ...
ଖାଲି ମି ଛେର କଥା ତୁ ହଉଛୁ ;

ତୁ ଭାବୁ ଛୁ ... େମାେତ କହି ବୁ,
ଅO ପାଖେର ବସି ବୁ,
ତୁ କହି ବୁ, ମଁୁ ଶୁଣିବି,
O~ତିର ପହିଲା େଖାଲି ବି;

ଆେମ ଗପି ବା... ମି ଶି ହସି ବା
େକେତ ଖୁ ସି ର ପାଖୁଡ଼ା େମଲି ବା,
କି ଛି େତାର... କି ଛି େମାର....
ଟିେକ ନି ଜର ନି ଜର ଲାଗି ବ;
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ତୁ ମକୁ େଭଟିବି େବାଲି
ସOପଲ
O ତା ମି O
ତୁ ମକୁ େଭଟିବି େବାଲି
ଆଗପଛ ନ ବି ଚାରି
ଘରୁ େଗାଡ଼ କାଢ଼ି େଦଲି ...
ତୁ ମକୁ େଖାଜୁ େଖାଜୁ
େକେବ ତୁ ମ ଛାଇ ପେଛ
ଲୁ ଚକାଳି େଖେଳ,
େକେବ ପୁଣି ବଇଁଶୀ ସୂରେର
ମଁୁ ନି ଜକୁ ହO ଭୁେଲ...
ଜାେଣନା ମଁୁ େକେତେବେଳ
ଏେତ ବାଟ ଆେଗଇ ଆସି ଲି...
ବହୁ ଦୁ େର ଗଲନି ତ ରହି
ଚି Oା ଜଣା ଗଁା ଓ ଦୁ ନି ଆ...
ଏେବ ଏଠି ନି ରବ ନି ଥର ସବୁ
ଏକ ଅଜଣା ସଂଶେୟ
ଶି ହରି ତ
ଏେବ େମାର ତନୁ ମନ,
ବଇଁଶୀର ସOନ ନାହO
ନାହO ତୁ ମ ଛାଇ
ରହି ରହି ଯାହା ଖାଲି
ପବନେର ଭାସି ଆେସ
ତୁ ମରି ନି ଃଶOାସ...
ବଇଁଶୀର ସOନ ନାହO
ନାହO ତୁ ମ ଛାଇ
ଅOO ସOରେର େହେଲ କେହ
େମାେତ େକହି
େଫରି ବାକୁ େହବ ଏେବ
ତୁ ମକୁ େଭଟିବା ଆଗରୁ େଯଣୁ
ନି ଜକୁ େଭଟିବା େଲାଡ଼ା
ନି ଜକୁ ଚି Oିବା େଲାଡ଼ା
ନି େଜ ନି ଜ ଠିକଣାେର
ଥରୁ ଟିଏ ନି ଜକୁ ପାଇବା େଲାଡ଼ା...
ତୁ ମକୁ େଭଟିବା େବାଲି
ଆଗ ପଛ ନ ବି ଚାରି
ସବୁ ତ ଛାଡ଼ି ଲି
ତୁ େମ କୁ ହ...
ଏେବ ନି ଜକୁ ମଁୁ େଖାଜି ବାକୁ
ଯି ବି ପୁଣି େକଉଁ ଠିକଣାେର... ?
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ନି ଆରା େOମ
ମାନସ ରOନ ଦାଶ
ହଁ ନି ଆରା
ଭାରି ନି ଆରା
ଶୀତ ସକାଳର କଅଁଳ ଖରା
ତା—ଠୁ ନି ଆରା
େOମର ପସରା...
େକେବ ଲୁ ଚି ଯାଏ, େକେବ ଦିଏ ଧରା.. ହଁ ନି ଆରା...
ଅପଲକ ଚାହଁୁ ଥାଏ
ମେନ ମେନ କହୁ ଥାଏ
ମି ଳOା କି ଆଜି ... ହଜି ଲା େସ ସାଥୀ...
କହି ଦିଅO^ ମଁୁ ମନକଥା ସାରା.. ହଁ ନି ଆରା...
ଏମି ତିକା ଏଇ େOମର ସାଗର
ପହଁରିଛି ଯି ଏ ଭୁଲି ଚି ତା କୂ ଳ
ବୁ ଡ଼ି ଛି ଯି ଏ...
ପାଇଛି େସଇ ତା କି ନାରା... ହଁ ନି ଆରା...
ଭାେO ମନ... ଭାେO ଆଶା
ତଥାପି , ଖାଲି ନୁ େହଁ େକେବ ଏ େOମ ବସା
େଡ଼ଣା ଝାଡ଼ି ଝାଡ଼ି , ପOୀ ଆେସ ଉଡ଼ି
ଦୂ ର େଦଶ ଛାଡ଼ି ... େଖାଜି େଖାଜି ଆସରା... ହଁ ନି ଆରା
ଭାରି ନି ଆରା...
ଦୁ ଃଖ ବି ଦିଏ, ଦିଏ ବି ସାହାରା
ହଁ ନି ଆରା
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ବିଫଳ ନାୟକ
Oଦୀପ ପOା
ସବୁ କି ଛି ଥାଇ ବି ନି ଃସO ତୁ େମ
ମହାଭାରତର ଜାO¦ଲମାନ ତାରକା
ପୁଣି ବିଫଳ ନାୟକ...
ଦୁ ନି ଆର ସOାଟ େହବାର ଶOି ଥାଇ ବି
ଅO େଦଶ ନରପତି େହଇ
ସୂଚO େମଦିନି ପାଇଁ ବOା ପଡ଼ି ଗଲ
ଧOଂସର ମହାନାୟକର ବOୁ େହଲ 
ଧମO ଯୁOେର OତିପO େହଇ
ଅନାୟର ଧOଜା ରOା କଲ
କି ଏ ଅବା କଣ େଦଇଥାOା ତୁ ମକୁ ...
ଜନନୀ କୁ Oୀ ତ ଜନO େଦଇଥି େଲ
(ମୃତୁ ବି େଦଇ ପାରି ଥାେO)
ପି ତା ସୂଯO େଦଇଥି େଲ କବଚ କୁ Oଳ
ପୁଣି ନି ଜ ରOର ଶତO େହଲ କାହO
ଜାOେସନୀକୁ ଜି ଣି ପାରି ଲନି େବାଲି ?
ଦାତା କOO ତୁ େମ...
ସବୁ କି ଛି ଥାଇ ବି ନି ଃସO ତୁ େମ...
ଅଧି ରଥ ସୁତ
ସୂତପୁO େବାଲି ଗOାନି କାହO କି
କଣ ଉଣାଥି ଲା ରାଧାର ପୁO େOେମ ?
ତୁ େମ କହି ଥିଲ ପରା...
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–େଦୖ ବାୟO କୂ େଳ ଜନOମ୍
ମଦୟOମ୍ ଚ ପୁରୁଷମ୍ —
କି େପୗରୁ ଷର ପରି ଚୟ େଦଲା... ?
ଅO ଶି Oା ପାଇଁ ଗୁରୁOୁ ଠକି ଲ
ଛଳନାର Oତିଦାେନ
ଅଭି ଶO େହଲ 
େକମି ତି ଜାଣି ଲ ନାହO ... ?
ଦୂ େଯOାଧନର ଅହଂ
ସହ ନି ଜକୁ େଯାଡ଼ି ଲ...
ଚOବୁ ହ ରଚି
ଅଭି ମନୁ  ବଧ
କି ପରି େପୗରୁ ଷ ?
ନୁ େହଁ କି େସ Oତିେଶାଧ ବOି
ତୁ ମ ହୃ ଦୟ ର ???
େଶାଚନା କାହO କି ପୁଣି...
ଯେଥO ପାଇଛ ତୁ େମ
ବିଧିର ଯାହା େଲଖା ଥି ଲା
େହ କଳOି ତ ବୀର
ଭାରତର ଅତୁ ଳନୀୟ
ମହାନ୍ ବିଫଳ ନାୟକ
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ସOପOର ନାୟି କା
ସୁଧୀର ନାୟକ
ସOପOେର େଯେବ ଆସ ତୁ େମ ନି ରବ ରାତିେର
ଭୁଲି ଯାଏ Oି ୟା ମଁୁ ନି ଜକୁ ତୁ ମରି ପାଖେର

ତୁ େମ ଆସି ଲ େମା ସOପର
O ଦୁ ଆର ଆେପ େଖାଲି ଯାଏ,
ସOପOେର ତୁ ମ କଥା ଭାବି ଭାବି ରାତି ପାହିଯାଏ

କି O^ େଯେବ ଚାଲି ଯାଅ Oି ୟା ତୁ େମ େମା ସOପର
O ଦୁ ନି ଆରୁ ,
େସେତେବେଳ େମାେତ ଲାେଗ ହୃ ଦୟଟା ଚାଲି ଗଲା େମା ଶରୀରରୁ 

ଯଦି ଯି ବାର ଥି ଲା Oି ୟା କାହO କି ଆସି ଲ ତୁ େମ େମା ସOପOେର,
ତୁ େମ ଗଲାପେର ନି ତି ମଁୁ ଝୁ ରୁ ଛି Oି ୟା ତୁ ମରି O~ତିେର

ଏଥର କଥା ଦିଅ Oି ୟା ତୁ େମ ଆସି େଲ ଛାଡ଼ି ଯି ବନି େମାେତ,
ସOପOର ତାଜମହଲେର ମଁୁ ରଖି ବି ତୁ ମକୁ େମା ସାେଥ...
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ତୁ େମାର ଭଗବାନ
ରଶOୀ ରOନ ଦାଶ (ବାପୁ)
ଏ ଜୀବେନ େମାର େଲାଡ଼ା ନାହO ତିେଳ କରି ବା କୁ େତାର
େକଉଁ ନି OOି ର ପୁନଃ ବOଚାର
ନାହO ତିେଳ େସେଥଁ ଇOା େମାହର
କାରଣ ମଁୁ ତ ଜାଣି ଛି ତୁ େମାର ସବୁ ଠାରୁ ନି ଜର........(୧)
ପି ଲାଦିେନ କାଖ ତେଳ ଜାକି ଧରି େତାେତ େକେତ େଖଳ େଖଳିଛି
ପୂଜା େଖଳ େଖଳୁ େଖଳୁ ପାଣି ଢ଼ାଳି େତାେତ ଓଦା କରି ଛି
ତ ରO େଧାଇ ଯାଇଛି,
ଏେତ ସବୁ ପେର ବି ତ େମାେତ କି ଛି କହି ନୁ
େମା ପି ଲାଳିଆମୀକୁ କି ଛି ଦO େଦଇନୁ
ଭାବକୁ େଯ େଦଖି ଛୁ ........................................(୨)
ବୟସ ର ସାେଥ ସାେଥ ଭାେବ େବଶି ବାOି ଛୁ
କାଲି ତୁ ଥି ଲୁ େଛାଟ ଆଉ ମଁୁ ଥି ଲି େଛାଟ ପି ଲା
ଆଜି ମଁୁ େହଲି ଯୁବକ ଆଉ ତୁ େମା ଠାକୁ ର ଘରବାଲା
ଆଜି ବି େତାେତ ପାଣି ଢ଼ାଳି ଦିଏ ଠିକ୍ କାଲି ପରି
ଏ କଥା ନୁ ହଁ େଯ ମଁୁ ମO ଜାେଣନି ....
େହେଲ କାହO କି େକଜାଣି
େତାେତ େଦଖି ସବୁ ଭୁଲି ଯାଏ ଠିକ୍ େଛାଟ ପି ଲା ଟିଏ ପରି ......(୩)
ତୁ ଯଦି େମାର ମଁୁ କି ଆଁ ଉଠାଇବି OଶO େତା ଇOା ଉପର???
କାହO କି ନା, ଯି ଏ ଯାହା କହୁ ପେଛ
ମଁୁ ତ ଜାଣି ଛି
ତୁ ଏକା େମାର ଆଉ ମଁୁ େତାର.....(୪)
ଜୟ ଜଗOାଥ
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ଜୀବନ ଲୀଳାବତୀ ସୂ O
ଡ଼ଃ େମଜର େଗୗରୀOସାଦ ମହାପାO
ଉଦିତ ସୂଯOପୁଣି େହାଇଯାଏ ଅO
ଜନO େହାଇଥି େଲ ମୃତୁ ଚିରOନ ସତ
ମୃତୁପେର, କି ଏ ଅବା େକେତଦିନ କରି ବେର େଶାକ
ସମୟ ସୁଅଧାେର ଧୀେର ଧୀେର ଭୁଲି େବ ସବୁ ତ!
ସାଧାରଣ ମଣି ଷର ଏଇ ଇତିହାସ
ଦୁ ନି ଆେର OଭୂOର
ଚାଲି ଅଛି ଲୀଳାବତୀ ରଥ !!!
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Ooତି
ଉମO ଳା ମି O
ତୁ େମ କଣ ଚାହO େଲ
େମାେତ ଦୂ େରଇ ପାରି ବ ନା
ତାଗି ଦ୍ କରି ବ ଆେସନା େବାଲି
ମନକୁ ... ହୁ ଏତ ବାହାନା
କରି ବ ବOOମାନର ପରି Oିତିେର
େହେଲ ମଁୁ ପରା େଶଠ୍ ଗାଦି
ମାଡ଼ି ବସି ଛି ବାଜ ପେର ବାଜ
ବଢ଼ି ଚାଲି ଛି ତୁ େମ କଣ
େସ ସବୁ ସୁ ଝି ପାରି ବ
ନା ଗାଦି ରୁ େମାେତ ଉେଠଇ ପାରି ବ
ମଁୁ ପରା ତୁ ମ ପି ଲାେବଳୁ ତୁ ମ
ସହ ଅଛି ସୁ ଖେର ଦୁ ଃଖେର
ସାO ମାନO ସହ ଗୁଡ଼ି େଖଳେର
ଆଉ େOମି କା ମନରୁ ସOପO
େଚାରୀ କଲା େବେଳ ଆଉ େସଦି ନ େସ
କାଳରାOୀର ଅOଚି ରା େକାହ ଭି ତେର
େତେବ ତଡ଼ି ଲ େଦଖି େମାେତ
ସମୟର ତାଗି ଦେର....
ତୁ େମ ହୁ ଏତ ଠାକୁ ର ମOି ର ଯି ବ
ବିନତି କରି ବ ମଥା ପି ଟିବ
ଠାକୁ ରO ଆେଗ େମାଠୁ ପି ଛା
ଛେଡ଼ଇବାକୁ େହେଲ ମଁୁ
ନେଛାଡ଼ବOା...
ଏମି ତି ବି େହଇପାେର ତୁ େମ ରାଗି ବ
େମାେତ ବାରOାର ଖୁ ନ୍ କରି ବାକୁ
େଚOା କରି ବ... କି O^ ମେନ ରଖ
େମାର Oତି ରOବିOୁ ଦOିଗୁଣିତ େହାଇ
ତୁ ମକୁ ବିOତ କରି ବ....
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ମା
ଅOୟ ରାଉତ
ମା - ଯାହାର Oାନ ସେବOାO
ମା - ଯାହାର ନାମ ପେର ଈଶOରO ନାମ ଆେସ
ମା - ସୃOି କରି ନି ମମତାମୟୀ, େOହମୟୀ, ସବOଂସହା
ମା - େହାଇପାେର େସ କୂ ଳଟା, ଚରି Oହୀନା... େହେଲ ବି େସ ପୂଜନୀୟା, ବOନୀୟା
ମା - ଜୀବନର ନି ଃଶOାସ ଯାଏ େସ ସOାନର ମOଳ କାମନା କେର
ମା - ତାଗ, ବଳି ଦାନ, ସମପOଣ ର ଜୀବO Oତୀକ
ମା - ଯାହାର ଚରଣ OଶOେର ଦୁ ନି ଆର ସବୁ ସୁଖ ମି ଳିଯାଏ
ମା - ସମୟ ଓ ପରି Oିତି ହୁ ଏ ତ ବଦଳି ଯାଇଛି... ଆଜି େସଇ ମା ନିଜର ସOାନକୁ
ପୁଅ, ଝିଅ ର ଲି O େଭଦ େର େଦଖୁ ଛି, ଅେନକ ସମୟେର େସ ନି ଜର କନା
ସOାନକୁ ହତା କରୁ ଛି... କି O^ କାହO କି ? ତା ମାତୃ ତO କଣ କଳୁ ଷି ତ େହାଇଯାଇଛି...
ନା ସାOତିକ ସମାଜ ବବOା ତାକୁ ନି O^ର କରି େଦଇଚି ?
ମା - େକେବ େସ ତା ସୃOିକୁ ନO କରି ପାେରନି ...
ମା - ଯଦି େସ ତା ସୃOିକୁ ନO କରି ବାର ଥି ଲା େତେବ େସ ଦଶମାସ ଗଭOେର ଧରି
ଏେତ ଯOଣା ସହିଲା କାହO କି ?
ମା - େସ େକେବ ଭୁଲ କେରନି ...
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େମା ଗୀତି କବି ତା
ପଶOୁରାମ େବେହରା
ପି ଲାଦି ନ O~ତି େହ ସମୟ ତୁ େଫରି ଆ....
େହ ସମୟ ତୁ ଆ େଫରି ଆ
େମା ହଜି ଲା ଦି ନକୁ
େମା ପୁ ରୁଣା O~ତିକୁ
େମା କେOଇ େଖଳକୁ
େମା େବାଉର ଗାଳି କୁ
ଆଉ ତୁ େଫେରଇ େମାେତ େଦଇ ଯା...
େନଇଚୁ ତୁ େଚାେରଇ େମା ପି ଲା ଦି ନକୁ
ଭୁଲି ମଁୁ ପାରୁ ନି େସଇ ଅଭୁଲା O~ତିକୁ
େସଇ କାଗଜ ଡ଼Oା
େସଇ ବରଷା ଦି ନ
େସଇ ଦଉଡ଼ି ଡି ଆଁ
ଆଉ ପୁ େନଇ ଜO
ଆ ତୁ ଆ େମାେତ େଦଇ ଯା....
େସଇ ରO ଖଡ଼ି
ଆଉ ଭOା ସି ଲଟ
େସଇ ଛବି ବହି
ଆଉ ଚି ରା ମଲାଟ
େସଇ ଧୂ ଳି େଖଳ ଆଉ
ଖରା ଛୁ ଟି
େସଇ ମି ଛି ମି ଛିକା
ସାOର କଟି
ଆ ତୁ େଫରି େମାେତ େଦଇ ଯା....
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Oୁ O କବିତା
Oୀତି Oି ୟଦଶO ନୀ ମହାପାO
େମା ଆଖି େର ଚମକ, ସOପOେର ରO
କOନାକୁ ଦିଅ ରୂ ପ
ଭୟେର ସାହାରା, େଧୗଯOେର ଗହରା
ତୁ େମ େମା ଜୀବନର ସେବOାOମ ଉପହାର

ତୁ େମ ଅଛେବାଲି ଅଧରେର ହସ
ଚାଲୁ ଅଛି େମାର ଶOାସ
ବିନା ତୁ ମ େମାର ଜୀବନ ଗୀତିକା
ଏକ ଅସOାଭାବିକ ପରି Oକାଶ
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ନି ରୁOି O ଋତୁ ଟିଏ ପାଇଁ
େରାଜି ମଲି କ୍
ଶୁ ଣିଛି େସ ଆେସ, ଏମି ତି ଏକ ସମୟେର
ଚୁ ପ୍ ଚାପ ଅେଗାଚରେର
େହେଲ ଧରାପଡ଼ି ଯାଏ...
ଫୁ ଲ ମାନO ରOେର
ଚହଟୁ ଥି ବା ବଉଳେର
ବାOାୟି ତ ପବନେର
େକେବ ପୁ ଣି ଅଟକି ଯାଇଥାଏ;
େକଉଁ Oି ୟତମାର ଉଡ଼ି ଯାଉଥି ବା ପଣତେର,
ଆଉ କାହାର ଆେପOମାଣ ସOପOାସି O ଆଖି େର
େହେଲ ଏ ଯାଏଁ ତ େଦଖା ନାହO ତାର
େକେବଠଁୁ ଚାହO ଛି ବାଟ,
େଖାଜି ଲିଣି େକେତ ଏ ସହର ସାରା...
କOOି ଟର କOାଳ ମାନOେର
ଅଣନି ଃଶOାସୀ କରି େଦଉଥି ବା ଦୂ ଷି ତ ପବନେର
ରୁ O େକାଠରୀର ନି ୟOି ତ ଶୀତଳତାେର
ଚି OବOO ବି ନାହO ,
କୃ Oି ମ ଫୁ ଲ ମାନO ଡ଼ହ ଡ଼ହ ରOେର
(ସବୁ ଦି ନ ପାଇଁ ତାକୁ ବାOି ରଖି ବାର
େକେଡ଼ ବିକଳ OେଚOା ସତେର!)
ଛାପଟିଏ ମଧ ଛାଡ଼ି ନି,
ଅଜଣା ସOପO ପେଛ ଧାଉଁଥିବା
ବିବOO ମୁ ହଁ ମାନOେର
ସେତ କଣ ବସO ନି ରୁOି O
ଏ ସହରେର !.......
ତଥାପି େଖାଜୁ ଛି...
କାେଳ ମି ଳିଯିବ େଦଖା ତାର,
େମା ସହରେର ନ େହେଲ ବି,
ଫୁ ଟୁ ଥି ବା ଫୁ ଲ େହାଇ ଶOେର ଶOେର,
େକଉଁ ଏକ କOନାବିଳାସୀ କବିର କବିତାେର...
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ଯାOେସନୀ
ଅସି ତ କୁ ମାର ପOା
––ସଖା——
ଯାOେସନୀO ସଖା –କୃ O— ....୧
ଅOରର ସବୁ େକାହ ନିବOକାେର ଯାହାଠି ଉଜାଡ଼ି ହୁ ଏ
େଦେଖଇ ହୁ ଏ ଯାହାକୁ କଷଣର Oତିଟି ସାO Oତିଛବି
ଯି ଏ ବୁ ଝିପାେର ନି ରବତା ତେଳ ଲୁ ଚିଥିବା ଭାଷା ସବୁ
ନି ବOାଣର ପେଥ େଯ େନଇଯାଏ, ପାପOାତା େହାଇଲା ପେର ବି

––ସଖୀ——
କୃ OO ସଖୀ କୃ Oା .... ୨
ଯାହାର ଆଗମେନ ବଥି ତ ହୃ ଦୟ ବି ପୁଲକି ତ ହୁ ଏ
ସOାରି ତ ହୁ ଏ ମେନ ସୁO, ଲୁ OOାୟ ଆଶା ଅସୁମାରୀ
କOOପାଇଁ ଅନୁ ରାଗ ଅନୁ କOା ଭରା ଥି େଲ ବି ମରେମ
ପାଥO େOେମ ନିଲOOା େସ, େଯେO ଚିରେOାତା ନି ମOଳ ନି ଝର
O ୀ
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ତୁ େମ ଆସି ବ େବାଲି
ଆଶୁ ନାୟକ
ତୁ େମ ଆସି ବ େବାଲି
କହି ତ ନଥି ଲ ଜମା
େତଣୁ ମଁୁ OO^ତ ନଥି ଲି
ପି Oିନଥି ଲି ନୂ ଆ ଶାଢ଼ୀ
େଦହେର ନଥି ଲା କି ଛି ଗହଣା...
... େହ Oି ୟତମ ତୁ େମ େମାର ଅତି ଆପଣାର,
ସଖା ତୁ େମ େମା ଅବୁ ଝା ମନର,
ତୁ ମବିନା ଅସOୂ OO ଏଇ ଜୀବନ େମାର
ତୁ ମ କଥା ଭାବି ଭାବି ବOି ଯିବି ନି ତି
ମଁୁ ତୁ ମର ଚିରOନ ଆOାଦିନି ଶOି ...
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ମାOଡ଼ ଓ କୁ Oୀର କଥା
ପୁରାତନ ରଚନାରୁ (େସୗ: ସତଜୀତ ପOନାୟକ)
ବହୁ ତ ଦି ନ ତଳର କଥା, ନଇ କୂ ଳେର େଗାେଟ ବଡ ଜାମୁ ଗଛେର ମାOଡଟିଏ ଘର କରି
ରହୁ ଥି ଲା ମାOଡଟି ବହୁ ତ ସାହାସୀ, ବୁ Oି ମାନ, ଓ ଭଲ Oକୃ ତି ର ଥି ଲା ଆଉ େସ ଜାମୁ େକାଳି
ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଉଥି ଲା େସଇ ନଈେର ରହୁ ଥି େଲ େଗାଟିଏ କୁ Oୀର ଦOତି 
ଦି ନକର କଥା କୁ Oୀରଟି େସଇ ନଈର ପାଣି ଭି ତରୁ ବାହାରି କୁ ଳେର ଆସି ପହOି ଲା ଓ
େଦଖି ଲା ମାOଡଟିଏ ଭାରି ଖୁ ସିେର ଏ ଡାଳରୁ େସ ଡାଳ େଡଇଁ ବୁ ଲୁ ଛି କୁ Oୀରଟି ମାOଡକୁ ଖୁ ସିର
କାରଣ ପଚାରି ଲା ମାOଡ କହି ଲା –ଏଇ ଜାମୁ ଗଛର େକାଳି ଭାରି ମି ଠା, ଆଉ ସି ଏ େସ େକାଳି
ଖାଇ ଖୁ ସିେର ଅଛି— ଏହା ଶୁ ଣି କୁ Oୀର ମଧ େସ େକାଳି ଖାଇବାକୁ ଇଛା କଲା ଓ ମାOଡ ସେO
ସେO କି ଛି େକାଳି କୁ Oୀରକୁ େଦଇ ତା ସହି ତ ମି Oତା Oାପନ କଲା ଏମି ତି କି ଛି ଦି ନ ବିତିଗଲା
ଦି େନ ମାOଡଟି କି ଛି େକାଳି ଆଣି କୁ Oୀରକୁ େଦଲା ତା Oୀ ପାଇଁ େନଇ ଯି ବା ପାଇଁ କୁ Oୀର ଅତି
ଖୁ ସିେର େକାଳିତକ େନଇ ତା Oୀକୁ େଦଲା କୁ Oୀରର Oୀ େକାଳି ଖାଇ ପଚାରି ଲା ଏହା େସ େକଉଁଠୁ
ପାଇଲା-କୁ Oୀର ତାହା ମାOଡ େଦଇଥି ବା ଓ େସମାନO ମି Oତା କଥା ତା Oୀକୁ କହି ଲା କୁ Oୀରର
Oୀ ବଡ ଖଳ Oକୃ ତି ର ଓ େଲାଭୀ ଥି ଲା େସ ମେନ ମେନ ବିଚାର କଲା କି ମାOଡ େଦଇଥି ବା
େକାଳି ଜଦି ଏେତ ସOାଦୁ ତାେହେଲ ମାOଡର କଲି ଜାଟା ମଧ ଆହୁ ରି ସOାଦୁ େହଇଥି ବ େସ ତାର
ମନ କଥା ସOାମୀକୁ କହି ଲା –ତୁ େମ ତୁ ମ ମି Oକୁ ଆମ ଘରକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ନି ମOଣ କେଲ ମଁୁ ତାର
କଲି ଜା ଖାଇ ପାରOି — ଏହା ଶୁ ଣି କୁ Oୀରଟି ଅତି ଆଘାତ ପାଇଲା େହେଲ ତାର Oୀକୁ େସ େକୗଣସି
ମେତ ବୁ ଝାଇ ପାରି ଲା ନାହO ଓ ମାOଡକୁ ଯାଇ Oୀର ନି ମOଣ ଜଣାଇଲା ମାOଡକୁ ପହଁରା ଜଣା
ନଥି ଲା ମାOଡ କହି ଲା ବOୁ , ମୁ ଯି ବି େକମି ତି? େମାେତ ତ ପହଁରା ଜଣା ନାହO  କୁ Oୀର କହି ଲା
ମୁ ତୁ ମକୁ େମା ପି ଠିେର ବସାଇ େନଇ ଯି ବି େସଥି େର େସ କୁ Oୀର ପି ଠିେର ବସି ଆସି ବାକୁ ରାଜି
େହାଇଗଲା କି ଛିବାଟ ଯି ବା ପେର କୁ Oୀର ତାର ମି Oକୁ Oୀ ନି ମOଣ କରି ବାର ଉେOଶ
ଜଣାଇଲା ଏକଥା ଶୁ ଣି ମାOଡଟି ଅତି ଦୁ ଃଖୀ ଓ ଭୟଭୀତ େହଲା ସତ େହେଲ ପର ମୁ ହୂOOେର
େସ କୁ Oୀରକୁ କହି ଲା –ବOୁ ତୁ େମ ଏକଥା େମାେତ ଆଗରୁ କାହO କି କହି ଲ ନାହO ! ମଁୁ ତ େମା କଲି ଜା
ଗଛେର ଛାଡି ଆସି ଛି, ତୁ େମ େମାେତ େସ ଗଛ ପାଖକୁ େନଇ ଚାଲ, ମଁୁ ଯାଇ େମା କଲି ଜା େନଇ
ଆସି ବି— କୁ Oୀର ଏହା ଶୁଣି ମାOଡକୁ େସ ଗଛ ପାଖକୁ େନଇଗଲା ନଈ କୂ ଳେର ପହOି ବା Oଣି
ମାOଡ ଡି ଆଁ ମାରି ଗଛକୁ ଚଢି ଗଲା ଆଉ କୁ Oୀରକୁ କହି ଲା –ତୁ େମ ଏେଡ େବାକା େବାଲି ମଁୁ ଜାଣି
ନଥି ଲି, କଲି ଜା ଶରୀର ଭି ତେର ହO ଥାଏ, େକହି କାହା କଲି ଜାକୁ ଶରୀର ଠାରୁ ଅଲଗା କରି
ରେଖନି  ତୁ େମ େମା ମି O େହାଇ ମଧ େମାେତ ମାରି ବାକୁ କି ପରି ଚାହଁୁ ଥି ଲ ! ଆଜି ଠୁ ତୁ େମ ଆଉ
େମାର ମି O ନୁ େହଁ ତୁ େମ ଏଠାରୁ େଫରି ଯାଅ—
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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
େସମାନO େଲଖାେର ବାକରଣ ଗତ ଭୂଲ ଭଟକା ଥାଇପାେର, େସ
ସବୁ କୁ ଅଣେଦଖା କରି ପOି କାକୁ ପଢ଼ି ବା ପାଇଁ ଆମ ଅନୁ େରାଧ...

ପOି କାର ସOାଦକ / Oକାଶକ େପଷାେର ଓଡ଼ି ଆ ସାହି ତ ସହି ତ
ସଂOି O ନୁ ହOି , େତଣୁ ସଂପୂ OO ନି ଭୂ Oଲ ଓଡ଼ି ଆ ପରି େବଷଣ କରି ବାର
OେଚOା ମାO କରୁ ଛି , ଧନବାଦ
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ଚଳି ତ ମାସର ସଂOରଣକୁ ଡ଼ାଉନେଲାଡ୍ କରି ପଢ଼ି ଥିବା େହତୁ
ଆପଣOୁ ଧନବାଦ

ଏହି ଇ-ପOି କା ବି ଷୟେର ଆପଣO ମତାମତ ଆପଣ ଆମ ଇେମଲ୍ ଠିକଣା aahwaan@gmail.com େର େଦଇ ପାରି େବ କି Oା
େଫସ୍ବୁ କେର ଥି ବା ଆମ ଗO ପେର େଦଇ ପାରି େବ
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େଯଉଁ ବOୁ ମାନOର େଲଖା ଚଳି ତ ସଂOରଣେର Oାନ
ପାଇନାହO େସମାେନ ଦୟାକରି ନି ରୁOାହି ତ ହୁ ଅO^
ନାହO  ଆଗାମୀ ସଂOରଣେର ଏହା ନି Oୟ Oକାଶ
ପାଇବାର ବବOା କରାଯି ବ ବOୁ ମାନOୁ ନି େବଦନ
କରୁ ଛି େଯ େସମାେନ ନି ଜର Oକାଶନ େଯାଗ
େଲଖାକୁ େମାର ଇ-େମଲ୍ ଠିକଣା

aahwaan@gmail.com

େର ପଠାO^, ଯାହା ଦOାରା େଲଖା ସବୁ Oକାଶନ େହବା
ପାଇଁ ସହଜେର ବଛାଯାଇ ପାରି ବ
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