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OOଦ
ଚଳି ତ ମାସେର Oକାଶି ତ ଦୁ ଇଟି Oମଣ କାହାଣୀେର ବିଶାଖାପାଟଣାର
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ଆହOାନ Oକାଶନ ବିଷୟେର ସମ କ୍ ବିବରଣୀ
•

ଆହOାନ ଇ-ପOି କା ଓଡ଼ି ଶାରୁ Oକାଶି ତ Oଥମ ଏବଂ ଏକମାO ସଂପୂOO ଓଡ଼ି ଆେର Oକାଶି ତ ସାହି ତ ଇପOି କା 

•

ଏହା Oେତକ ମାସର Oଥମ ସOାହେର Oକାଶି ତ େହାଇଥାଏ 

•

େବେଳ େବେଳ ପୂ ଜାପବOପବOାଣୀ ସମୟେର ସମେୟାପେଯାଗୀ ବିେଶଷ ସଂOରଣ ମାନ ମଧ Oକାଶି ତ ହୁ ଏ 

•

ଓଡ଼ି ଆ ସାହି ତର ବିଭିO ବିଭାଗ ଯଥା, ଗO, କବିତା, OବO, ରମ ରଚନା, ଶି ଶୁ ରଚନା, Oମଣ କାହାଣୀ
ଇତାଦି ଏଥି େର Oକାଶି ତ ହୁ ଏ

•

ଏହି ପOି କାେର େଲଖା Oକାଶି ତ କରି ବା ପାଇଁ ନୂ ଆ ଓ ପୁ ରୁଣା ଉଭୟ ସାହି ତକାରOୁ

େOାOାହନ

ଦି ଆଯାଇଥାଏ
•

େଯେହତୁ ଏହି ପOି କା ନି ଃଶୁ O ବିତରଣ ନି ମିO ଉOି O େତଣୁ େଲଖକ େଲଖି କା ମାନOୁ େକୗଣସି Oକାରର
େOାOାହନ ରାଶି ଦି ଆଯାଏ ନାହO 

•

ପାରି Oମି କ ଆଶା କରୁ ଥି ବା େଲଖକ େଲଖି କା ମାେନ ନିଜ େଲଖା ବବସାୟି କ ପOପOି କାକୁ ପଠାଇ ପାରି େବ

•

ଏହି ପOି କା Oେତକ ମାସେର ଇOରେନଟ୍ େର ନିଃଶୁO ପଢ଼ି ବା ପାଇଁ ଉପଲO େହାଇଥାଏ

•

ପାଠକ ଚାହO େଲ ଏହି ପOି କାର େଗାଟିଏ Oତି ଲିପି ନିଜ କଂପୁ ଟରେର ଡ଼ାଉନ୍ େଲାଡ୍ କରି ପାରି େବ

•

ଏହି ପOି କା ଉOତି େହତୁ ଆପଣO ସହାୟତା ଆମର ଏକାO କାମ

•

େଲଖକ େଲଖି କା ମାେନ ନିଜ କୃ ତି ଆମ ନି କଟକୁ ଡ଼ାକଦOାରା କି Oା ଇ-େମଲ୍ ଦOାରା ପଠାଇପାରି େବ

•

ଡ଼ାକ ଦOାରା ପଠାଉଥି େଲ ନିଜ େଲଖାକୁ ଧଳା କାଗଜର େଗାଟିଏ ପାଶOOେର ନି ଭୂ Oଲ ହOାOରେର େଲଖି ପଠାOo,
କି Oା ଟାଇପ୍ କରି ମଧ ପଠାOo

•

ଇ-େମଲ୍ ଦOାରା ପଠାଉଥି େଲ େଲଖାକୁ େଲଖି ସାରି ବ ପେର Oାନିଂ କରି ଆମ ଇ-େମଲ୍ ଠିକଣାେର ପଠାOo

•

ଆହOାନର Oକାଶନ ସଂପୂ OO ପରି େବଶ ଅନୁ କୂ ଳ, କାରଣ ଏହାଦOାରା କାଗଜର ବବହାର କମ େହାଇଥାଏ,
େଯଉଁଥିପାଇଁ ଗଛ କାଟିବାକୁ ପେଡ଼ନାହO 
ଆମକୁ େଲଖା ପଠାଇବା ଠିକଣା : -
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ଆେମ ସବୁ ତୁ Oକୁ ହା ଓଡ଼ି ଆ
େତଣୁ କହି ବାେର େବେଳ େବେଳ ଭୁଲ େହାଇଯାଏ,
ତା—କୁ େନଇ ଅବଶ ବାକ୍ ବିତOା କରି ବା ପାଇଁ ଅେନକ ଅଛOି ,
ଆମର ଭୁଲକୁ ବାହାର କରି ବାକୁ ଅଣୁବୀOଣ ଯO ଧରି ବସି ଛOି 
ଉ ଆଉ ଊ ଭି ତର ଫରକ ବୁ ଝାଇବାକୁ ,
ଘOା ଘOା ଆମ ଆଗେର ଭାଷଣ ଝାଡୁ ଛOି 
ଆେମ ତ ମାନୁ ଛୁ ଆମକୁ ଓଡ଼ି ଆ ଆେସନାହO 
ଓଡ଼ି ଶାେର ସି ନା ଜନO େହଇଛୁ ,
େହେଲ ଓଡ଼ି ଆେର କଥା େହବା େଶୖ ଳୀ ପରା ଶି ଖିନାହଁୁ 
Ooଲ ମାେO ଯାହା ସବୁ ଥି େଲ ପେଢ଼ଇ,
କେଲଜ୍ ବାରOାେର ପାଦ େଦଉ େଦଉ
ଡ଼Oବିନ୍ େର େସ ସବୁ େଦଲୁ ଗେଡ଼ଇ
ଚାକି ରୀ େବଉସା ଯାହା ବି ସବୁ କରି ଲୁ,
ଓଡ଼ି ଆକୁ ପଛେର ରଖି ଇଂରାଜୀର ହାତ ଧରି ଲୁ
ଏେବ ଟିଭି େଦଖି େଦଖି ଖOି ହି Oୀ ଶି ଖି ଗଲୁ ଣି ,
ମାଆକୁ ମମ୍ ବାପାକୁ ଡ଼ାଡ଼୍ କଲୁ ଣି ,
ନମOାର ଛାଡ଼ି ଗୁଡ଼୍ ମOO O୍ କହୁ ଛୁ ,
ଆମକୁ ଧି Oାର କେଲ ବି ସମେO
ମୁO ପାତି ସବୁ ସହୁ ଛୁ ....

ଆେମ ସତେର ଅଣ-ଓଡ଼ି ଆ େହାଇ ଯାଇଛୁ 
ଆମ େୱବ୍ ସାଇଟ୍ : www.aahwaan.com/ebook
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ଅେନକ େଲାକ ଅେନକ କଥା କହୁ ଛOି , ଆମ ପି ଲାମାେନ ଓଡ଼ି ଆ ଭୁଲି ଗେଲଣି
େବାଲି କାOୁ ଛOି , କି Oo କଣ କରାଯାଇ ପାରି ବ ତାହା େକହି େକେବ ଚିOା କରି
େଦଖି ଛOି କି ? OଶO କରି ବା ସହଜ, େହେଲ େସହି OଶOର ଉOର ନି େଜ େଖାଜି ଆଣି ବା
େକେତ େଯ କO ତାହା େସହି ଭOବOି ମାେନ ହO କହି ପାରି େବ ଆମ ପି େଲ
ଓଡ଼ି ଆେର ପଢ଼ିବା େଲଖି ବା କାହO କି ଶି ଖୁନାହାOି ! ଓଡ଼ି ଶାେର ପଯOାO ଚାକି ରୀର
ବବOା ନାହO , ଆଉ େଯଉଁ ସବୁ ଚାକି ରୀ ରହି ଛି େସଠାେର ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷାକୁ Oାଧାନ
ଦିଆଯାଇନାହO  ଆମ ପି ଲାମାେନ ଓଡ଼ି ଶା ବାହାରକୁ ଯି ବାପାଇଁ ଏକ ରକମ ବାଧ
େହଉଛOି , େତଣୁ ଓଡ଼ି ଆ ଛାଡ଼ି ଅଣ-ଓଡ଼ି ଆ ଶି ଖୁଛOି  ଏେବ ଆମ ସରକାରO
େଘାଷଣା ଚଳି ତ ମାସେର ଆମ ରାଜ ଓ ଭାଷା ପାଇଁ ଏକ ଅନନ ଖୁଶିଖବର୍
ଆଣି େଦଇଚି, ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷା ଓ ଓଡ଼ି ଶାର ଉOାରଣଗତ ଅସମାନତାକୁ ଦୂ େରଇବା ପାଇଁ
ଭାରତୀୟ ସଂସଦେର OOoତ ଚିଠା ଫଳେର ଏେବ ବିଶOବାପୀ ସମେO ଆମ ଭାଷାକୁ
ଓଡ଼ି ଆ େବାଲି ହO କହିେବ, ଏବଂ ଏହା ଫଳେର ଇଂରାଜୀ ଭାଷାେର େଲଖାଯାଉଥି ବା
ଓରି ୟା ଓ ହି Oୀେର କୁ ହାଯାଉଥି ବା ଉଡ଼ି ୟା ସବୁ ଏେବ େକବଳ ଓଡ଼ି ଆ େବାଲି ହO
କୁ ହାଯି ବ ଅବଶ େଲାକମାେନ ଏହାକୁ େକେତ ଶୀO କହି େବ ବା କହି ବାକୁ େଚOା
କରି ବା ତାହା ଅଲଗା କଥା ଆମ େଲାକମାେନ ଏହାକୁ େନଇ େକେତ ସେଚତନ ତାହା
େଦଖି ବାକୁ ପଡ଼ି ବ ଇOାଥାଉ ବା ନଥାଉ ଓଡ଼ି ଆେର ହO ପଢ଼ିବା େଲଖି ବାକୁ ବାଧତା
ମୂଳକ କେଲ ଯାଇ ହO େଲାକମାେନ ଓଡ଼ି ଆେର େଲଖି େବ ପଢ଼ିେବ, ନେହେଲ Ooଲ୍
ପାଠOମେର ଏହା େକବଳ ଏକO୍Oା ଅପ୍ସନାଲ୍ ବିଷୟ େହାଇ ରହି ଯିବ ସି ନା !!!
ବOOମାନ ଚିOା କରି େଦଖି ବା ଆମ ବାOବିକ ଜୀବନକୁ Oଭାବିତ କରୁ ଥି ବା,
ସାମାଜି କ ବOୁ ତOର େୱବ୍ ସାଇଟ୍ ମାନO ବିଷୟେର...
େସାସି ଆଲ୍ େନଟ୍ ୱାକO ଂ େୱବ୍ ସାଇଟ୍ ମାନO ଦୟାରୁ ଆେମ େଯେତ େସାସି ଆଲ୍
(ସାମାଜିକ) େହାଇ ପାରି େଛ, ଅOତଃ ବିଗତ େକଇ ଦଶOି େର ଏଇମି ତିକା ପରି ବOOନ
ଆମ ଜୀବନେର ପରି ଲOି ତ େହାଇନଥି ଲା େଫସ୍ବୁ କର OତିOାତା ମାକO ଜୁ କରବଗO
କହି ଛOି େଯ ପୃଥିବୀ ଉପେର ବସବାସ କରୁ ଥି ବା ସମO ବOି Oୁ େସ େଫସବୁ କେର
ଆମ େୱବ୍ ସାଇଟ୍ : www.aahwaan.com/ebook
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େଦଖି ବାକୁ ଚାହାOି , ଅପରOo ଅନମାେନ ଦାବୀ କରି ଛOି େଯ ଯଦି େକୗଣସି ବOି ର
େଫସ୍ବୁ କେର ସଦସତା ନାହO ମାେନ େସ ଆମ Oହର ଜୀବ ନୁ ହOି  େସାସି ଆଲ୍
େନଟୱାକO ଂ ସାଇଟର Oାବଲତାରୁ କି ଛି ଲାଭ ମି ଳୁ କି ନ ମି ଳୁ, ଅOତଃ ଆମ ମଧେର
ବOୁ ସହୃ ଦୟତାର ଉଦ୍ ଭବ େହାଇଛି, ଏହା ସମେO ମାନିେବ ଅଜଣା ଅଶୁଣା
େଲାକମାେନ ପରOର ସହ ବOୁ ତOେର ଏମି ତି ବାOି େହଇ ଯାଉଛOି େଯ ନି ଜ ଘେର ଓ
ପରି ଜନO ପାଖେର ଆେମ େଯେତ ସାମାଜି କ େହାଇ ପାରୁ ନାହଁୁ ଅନଲାଇନ୍ ଦୁ ନିଆେର
ଆେମ ବରଂ ତା—ଠୁ ଅଧି କ େOହ ଓ OOା ବାOି ବୁ ଲୁ ଛୁ  କାହାକୁ ମାଉସୀ, କାହାକୁ
ଭଉଣୀ, ଭାଇ, ଦାଦା, କାକା କରି ଆେମ ସୃOି କରି ଛୁ ଏକ ନୂ ତନ ଦୁ ନିଆ
ଏହି ଦୁ ନି ଆ ଆମ ପାରି ପାଶOOକ ଦୁ ନି ଆଠାେର ଭି O ନୁ େହଁ, ଏଠାେର ମଧ
ପରOର Oତି ହି ଂସା, େଦOଷ, ଘୃଣା ଆଦି େଦଖାେଦଉଚି, େବେଳ େବେଳ ଜେଣ ବOି ର
କମO େଯାଗଁୁ ଅେନକ ବOି ବଥି ତ ଅନୁ ଭବ କରୁ ଛOି  େସ ଯା—େହଉ, ଏହା ଦOାରା
Oେତକ ବOି କୁ ଶୁଣିବା ଓ ବୁ ଝିବା ପାଇଁ ଅେନକ ବOି େଯ ମି ଳିଯାଉଛOି ତାହା
ଅତO ଆନOର କଥା
ସାହି ତର ଦୁ ନିଆ ଏହି ଦୁ ନି ଆେର ସବOାଧି କ ଗତିଶୀଳ େହାଇଥି ବା ଆେମ
ଅନୁ ଭବ କରି ଛୁ OେୟାଗାତOକ ଭାବେର ଆହOାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରି ବାର ଦOାରା Oଥମ ଥର
କଥା ଓ କବିତା ନାମକ ଏକ ଗO ପ୍ ତିଆରି କରି ବାପେର, ଏେବ େସଥି େର େଦଢ ଶହ
ସଦସ ସଦସା ରହି ବା ସହି ତ Oାୟ Oତିଦିନ ଏକାଧି କ କବିତା Oକାଶି ତ େହଉଥି ବା
େଦଖାଯାଉଛି, ଏବଂ ଏହା ସହ Oେତକ କବିତା ଉପେର ଅନ େଲଖକ ଓ କବି
ମାନOର ମOବ କବିତା ମାଧମେର ବାହାର େହଉଥି ବାରୁ ଏହା ଜନାଦୃ ତ େହାଇ
ପାରି ଛି ବିଗତ ଦୁ ଇ ମାସେର ଏହି ଗO ପ୍ େର ଅOତଃ ପାO ଶହରୁ ଅଧି କ କବିତା
Oକାଶ େହାଇ ସାରି ଛି
ଚଳି ତ ମାସେର ଆହOାନେର Oକାଶି ତ େହଉଥି ବା ସମO କବିତା ପାଇଁ
କବିମାନOୁ ଧନବାଦ େଦବାକୁ େହବ କାରଣ ଅଧି କାଂଶ କବି ନୂ ଆ ଏବଂ ତଥାପି
େସମାେନ େଲଖି ବା ପାଇଁ OେଚOା କରି ଛOି ଏବଂ ତାହା ସମOOୁ ଭଲ ଲାଗି ବ ନି Oୟ
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େଶଷେର ପୁଣିଥେର ଜଣାଇ େଦବାକୁ ଚାହଁୁ ଛି, େଯ ଏହି ପOି କା ଏକ ଉOO
ଓଡ଼ି ଆ ପOି କା ଭାବେର ଔOଲମାନ େହବାପାଇଁ େଯଉଁ ବOୁ ମାେନ ଆମକୁ ସହାୟତା
କରୁ ଛOି ଏବଂ କରି ଆସି ଛOି େସମାେନ ସମେO ଆମର ଚୀର ନମସ, ଆେମ
ଓଡ଼ି ଆଭାଷା ବିଷାରଦ େନାହଁୁ , େତଣୁ ଏହି ପOି କାେର Oାେନ Oାେନ ତO ଟି େଦଖା େଦବା
ସOାଭାବିକ ଭୁଲ ଥି େଲ ତାକୁ ନି େଜ ଠିକ୍ କରି ପଢିେନେବ, ଏବଂ ଯଦି ଚାହଁୁ ଥାOି େଯ
ଏହି ପOି କା ଉOତି କେର େତେବ ଆମକୁ ଇ-େମଲ୍ ଦOାରା ଜଣାଇ େଦେବ
ଆହOାନ ପOି କାର ନେଭOର ମାସର ସଂOରଣ ଆପଣ ମାନOୁ ଭଲ ଲାଗି ବ
େବାଲି ଆଶା ଆପଣO ମତାମତ ନି Oୟ ଜଣାଇେବ
ଧନବାଦ

ଡ଼ା େଜ ାତି Oସାଦ ପOନାୟକ
ଏମ୍.ବି.ବି.ଏସ୍, ପି ଜିଡ଼ିଏମ୍ସି ଏଚ୍, ପି ଜିଡ଼ିଏଚ୍ଏମ୍
OତିOାତା, ସଂପାଦକ, େୱବ୍ ମାOର୍
ଆହOାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରି ବାର

Katha o Kabita Group on Facebook
https://www.facebook.com/groups/kathaokabita
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https://www.facebook.com/odiaparibar
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ଲOୀର ଅଭି ସାର
ମେନାଜ ଦାସ
େଯେତେବେଳ ସହରତଳି ବସତିଟିର ଅନତିବୃହତ୍ ଗୃହେOଣୀ, ବୃ Oଲତା ଓ
ପଥOାOକୁ ଆୟO କରି ଦOିOହର ବିରାଜମାନ କେର, ବିଅଗତ-ଯୁଗର ଅବଧାନO
ଆବିଭOାବେର ମୁଖରି ତ ଚାଟଶାଳୀ ନିOବ୍ ଧ େହଲା Oାୟ ହୁ ଏ ବସତିଟିର ଅବOା,
େସତିକିେବେଳ ମOି ରର ଦOି ଣପାଶOO
O କୃ Oଚୁ ଡ଼ା ଗଛର ଛାଇ ତଳୁ ଉOି ମାେର ଲOୀ
ବଡ଼ ଇOା ଥେର ମOି ର OାOଣ ଭି ତରକୁ ଆସି ଯିବା ପାଇଁ - ବଡ଼ ଇOା ଥେର ମOି ର
ଭି ତରକୁ ପଶି ଯିବା ପାଇଁ କି Oo ବଡ଼ ଡର ବୁ ଢ଼ା ପୂଜାରୀOୁ  େସ ପOି ତ, ଅତଏବ
େଦଖି ବା ମାେO ପଚାରି େଦବ ମାନସାO, ନତୁ ବା େଗାଟିଏ ତାOଯOପୂOO ସାଧୁଶOର
ଅଥO ସେବOାପରି , ଠାକୁ ରO ନି ଜ େଲାକ ହି ସାବେର ମOି ର ପାଖରୁ ପି ଲାମାନOୁ
ତଡ଼ି ବା ତାOର ଅନତମ କOOବ
ଅେନକ ଦOିପହର ପେର ଆଜି ପୂଜାରୀ ପOି ତ େଶାଇପଡ଼ି ଛOି  ଘୁOୁଡ଼ି ବି
ମାରୁ ଛOି  ଲOୀ ଅତି ସOପOଣେର ତାOୁ ଅତିOମ କରି ଗଲା ତା—ପେର ଅଭOରେର
Oେବଶ କରି ସି ଧା ଠାକୁ ରO ଆଗେର ଯାଇ ବସି ପଡ଼ି ମୁOିଆଟିଏ ମାରି ଲା ଦୁ ଇ ମି ନିଟ୍
ମୁଗଧ
୍ ମଧୁର ନୟନେର ମୂOO ଓ ତାO େବଶଭୂଷାକୁ ନି ରୀOଣ କରି ସାରି କହିଲା :
"େମାେତ ଚିOିପାରୁ ଛ ତ? ମଁୁ ଲOୀ ଓଃ, ଭଗବାନ୍ ! ମାସଟିଏ ଧରି ସବୁ ଦିନ
ତୁ ମ ପାହକୁ ଆସି ବାକୁ େଚOା କରୁ ଛି, କି Oo ପOି ତ ବାଟ ଓଗାଳି ବସୁଛି ଆଜି ବୁ ଢ଼ା
େଶାଇପଡ଼ି ଛି େହ ଭଗବାନ୍ , ପOି ତ କ—ଣ ରାତିେର ବି ଏମି ତି ଘୁOୁଡ଼ି ମାେର ?
ତୁ ମର ନି ଦ େକମି ତି ହୁ ଏ Oଭୂ? ହି ହି ! ଆମ Ooଲ ପOି ତ ଏମି ତି ଘୁOୁଡ଼ି ମାରOି ?
ମଁୁ ଯଦି ଘୁOୁଡ଼ି ମାରି ବାକୁ ଶି ଖିବି, େତେବ ମଁୁ ପOି ତ େହାଇପାରି ବି ? ନା ନା ଠାକୁ ର,
ତେମ ଚଟାପଟ୍ ଏମି ତି ବର େଦଇ ବସି ବନିଟି! ବରଂ େମାର ପOି ତ େହବା ନ େହଉ,
ମଁୁ େଯମି ତି ଘୁOୁଡ଼ି ନ ମାେର
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"ହଁ, ବରଟିଏ ମାଗି ବି ଏକା - େସ କଥା ପେର କହି ବି ଆOା, ମାସକତେଳ ରାତିେର
ସOପOେର େମାେତ କ—ଣ କହି ଲ - ତୁ ମ ସହି ତ େଖଳୁ ନାହO କାହO କି; ତୁ ମ କଥା ଭୁଲି ଗଲି
- ଏମି ତି କି ଛି କହିଲ େଯମି ତି, ନୁ େହଁ? ତହO ପରଠାରୁ ତ ତୁ ମ ପାଖକୁ ଆସି ବାପାଇଁ
େଚOା କରୁ ଛି - ପାରୁ ନାହO 
"ଆେର ବାପ୍େର! ତମକୁ

ଏ କଦଳୀକାOି କି ଏ େଦଇଛି? ଉପର ଦୁ ଇ

େଫଣାଯାକ୍ ଏକାଥେର ପାଚିଲାଣି - ତେମ ଖାଇବ େକମି ତି? ସାବଧାନ ଠାକୁ ର, ସବୁ
ଏକା ଥରେକ ଖାଇବ ନାହO ଟି - ଦିହ ଖରାପ େହବ ଏକ୍ , ଦୁ ଇ, ତିନି, ଚାରି ,
ପାO... ଚବିଶିଟା ପାଚିଛି ତୁ େମ େଦୖ ନିକ ଦୁ ଇଟା... ଆଛା ନ େହେଲ ଚାରି ଟା କରି
ଖାଇବ - େହଲା? ତାହା େହେଲ ଚବିଶଟା ଖାଇବାକୁ ଚାରି ଦିନ ନା ପାOଦିନ - ଏଇ
େହଲା ମୁOିଲ୍, ଠାକୁ ର ! େମାେତ ଅO େମାେଟ ଆସୁନାହO  ହଁ, କଥାଟାଏ କହୁ ଥି ଲି...
ତୁ େମ େଗାଟାଏ ଯାଦୁ

କରO ନାହO ? ଦିେନ ରାତିେର ସଭି ଏଁ େଶାଇଥାଆେO,

େସତିକିେବେଳ ତୁ େମ େଗାଟାଏ କି ଛି କରି ଦିଅO, ସକାେଳ ଉଠିଲା େବଳକୁ ସମେO
ଅO ଭୁଲି ଯାଆେO... ମାେନ ଅO ଖାଲି କଷି ବାକୁ ଭୁଲି ଯା—େO େବାଲି ମଁୁ କହୁ ନାହO ,
ଅO େବାଲି େଗାଟାଏ ବିଷୟ ଅଛି, ପୂରା େସ କଥାଟା ହO ସଭି ଏଁ ଭୁଲି ଯାଆେO"
"ନା, ନା, ତୁ େମ ହଠାତ୍ ବର େଦଇ ବସି ବ ନାହO ଠାକୁ ର ! ହୁ ଏତ ଅOର କି ଛି
ଭଲ ଗୁଣ ଥି ବ, େସ କଥା ବୁ ଝିବାର ବୟସ େମାର େହାଇନାହO ... ନୁ େହଁ?"
"ହଁ, ବର ଯଦି େଦବ ଠାକୁ ର େତେବ ଏଇ ବର ଦିଅ, େଲାେକ େଯମି ତି
ଧୀରଭାବେର ତୁ ମକୁ ଭOି ଜଣାଇେବ େସ ଦିନ େଶଷ ରାତିେର ତୁ େମ ସOପOେର କ—ଣ
କହୁ ଥି ଲ

-

େସତିକିେବେଳ

େମା

ନି ଦ

ଭାOି ଗଲା

କାରଣ

ତମ

ମOି ରରୁ

କଳାଗାଉଣାେର Oବ ବାଜି ଲା କଳାଗାଉଣା ଭଲ, କି Oo ଏଇ ଯO ଚୁ Oା ଲଗାଇ ଏେଡ଼
ରଡ଼ି କରି ଗୀତ େବାଲୁ ଛOି , େସଇଟା କ—ଣ ଭଲ ଠାକୁ ର? ଆମ ଘର ପଛ ପେଟ ଆଉ
େଗାଟାଏ େକାଠା ଅଛି େସଇଟାକୁ ଅନ େଗାଟାଏ ଧମOର େଲାକ ଯାଆOି  େସଠାେର
ବି ଚୁ Oା ଲଗାଇ େସମାେନ ଭଗବାନOୁ ଡ଼ାକOି  ଆOା, ଏେଡ଼ ଗଜOନ କରି ତୁ ମ
OାଥOନା ନ େବାଲି େଲ ତୁ େମ କ—ଣ ଶୁଣିପାର ନାହO ? ମଁୁ େସଦିନ େବାଉକୁ ପଚାରି ଲି,
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"କହି ଲୁ େବାଉ, ଧO ବ OହOାଦ କ—ଣ ଯO ଚୁ Oା ଲଗାଇ ଭଗବାନ Oବ ଗାଉଥି େଲ?"
େବାଉ ଭାବିଚିOି ନାହO କଲା େବାଉ ତ ସବୁ େବେଳ ଠିକ୍କଥା କେହ, ନୁ େହଁ? ତା—ଛଡ଼ା
ମଁୁ ତ ଏେଡ଼ ଆେO କଥା କହୁ ଛି - ଅଥଚ ତୁ େମ େବଶ୍ ଶୁଣିପାରୁ ଛ େଦଖୁ ଛି େତେବ?"
"େତେବ ଭଗବାନ୍ , ମଁୁ ଯଦି କି ଛି ଭୁଲ୍ କହୁ ଥି ଲି, ତୁ େମ କି ଛି ଭାବିବ ନାହO 
ତୁ ମକୁ ଯଦି ବଡ଼ ପାଟି ସୁଖ ଲାଗୁଥିବ, େତେବ େମା— କଥାେର ଯOଚୁ Oା ଉଠାଇେଦବା
ଦରକାର ନାହO ସତ କଥା କହି ବି? ମଁୁ ବଡ଼ ଡ଼ରକୁ ଳୀ ଚିOାର ଶୁଣିେଲ େମା— ଛାତି
ଭି ତେର ହଠାତ୍ ଛାନିଆଁ ପଶି ଯାଏ ଆଉ େମା—ବାପା ବି େବାଧହୁ ଏ େମାହରି ଭଳି 
େସଦିନ ବିଚାରାକୁ ଜର େହାଇଥି ଲା େଗାଟିଏ କ—ଣ ଉOବ ପାଇଁ ପଡ଼ି ଶାଘେର
ସାରାଦିନ ଯOଚୁ Oାେର ଗୀତ ବାଜି ଲା ବାପା ବିଚାରା େକେଡ଼ ଛଟପଟ ନେହଲା !
େମା— ହାତକୁ େନଇ ବାରOାର ତା— କାନ ଦୁ ଇଟିେର ଚାପି ଧରୁ ଥାଏ ବାପାକୁ ଆଉ
େମାେତ ତୁ େମ ଆଉ ଟିେକ ସାହାସୀ କରି ଦିଅ Oଭୂ!"
"ଆOା ଭଗବାନ୍ , ବାପାକୁ କି ଛି ଟOା କରାଇ ଦିଅO ନାହO ? େସଦିନ ମଁୁ ବାପାକୁ
କହି ଲି, େମାର େଗାଟିଏ Oକ୍ ଦରକାର ବାପା େବାଉକୁ କହିଲା - େମା ଝିଅ େକେବ
କି ଛି ମାେଗନାହO - ଆଜି ମଁୁ ତାକୁ ଜରୂ ର Oକ୍ କି ଣିେଦବି"
"େବାଉ Oାୟ କୁ ଆେଡ଼ ବାହାେର ନାହO  ବହୁ ଦିନ ପେର େସ ଦିନ େସ େମାେର
ଧରି ବାପା ସହି ତ ବାହାରି ଲା - େମାେତ Oକ୍ କି ଣିେଦବ ଓ ଟିକିଏ ବୁ ଲି ଆସି ବ
ଭଗବାନ୍ ! ଆେମ ଠିକ୍ ଘରୁ ବାହାରି ଛୁ, େଗାଟାଏ େଡ଼Oା, େମାଟା ଭୟOର ନିଶୁଆ
ମଣି ଷ ଆସି ପହOି ଗଲା ବାପା େଯତିକି ଟOା ଧରି ବାହାରି ଥିଲା, େଗାଟାଏ ନି ଃଶOାସ
ପକାଇ େସତକ ସମୁଦାୟ ତାକୁ େଦଇେଦଲା କଥା କ—ଣ କି , ବାପା କି ଛି ଟOା କରଜ
କରି ଛି ସାତ ଦିନେର େସ ଭୟOର େଲାକ େଗାଟାଏ େଠOା ଧରି ଆସି ସୁଧ
େନଇଯାଏ ବାପା କହୁ ଥି ଲା, େଲାକଟା େଯତିକି ଟOା େଦଇଥି ଲା ତା—ର େଦଢ଼ଗୁଣ ସୁଧ
େନଇ ସାରି ଲାଣି  ଆOା, େସ େସତିକିେର ସOoO େହବା ଉଚିତ ନୁ େହଁ?"
"ଛାଡ଼... ହଁ, ମଁୁ ବାପାକୁ କହି େଦଇଛି, ବାପା, ତୁ ଯଦି ୟା—ପେର ପୁଣି ଟOା
ଆମ େୱବ୍ ସାଇଟ୍ : www.aahwaan.com/ebook
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କରଜ କରି ବୁ, େତେବ ଆଉ ଟିକିଏ େଗଡ଼ା େଲାକ େଦଖି , ଆଉ ଯା—ର ନି ଶ ଓ େଠOା
ସାନ େହାଇଥି ବ ତା—ଠଁୁ କରଜ କରି ବୁ"
"ଛାଡ଼... େତେବ େଲାକଟା ଟOା ତକ େନଇଯି ବା ଫଳେର ଆେମ େସଦିନ ଆଉ
ବଜାରକୁ ଗଲୁ ନାହO  ମଁୁ େବାଉକୁ କହିଲି, "େବାଉେଲା! େତାର ଖOି ଏ ପୁରୁଣା ରOୀନ୍
ଶାଢ଼ୀ କାହO େକଉଁ ଦିନରୁ ବାକ୍ ସେର ସାଇତା େହାଇ ରହି ଛି ତୁ ତ ତାକୁ େକେବ
ବବହାର୍ କରୁ ନା କଥା କ—ଣ କି , ତୁ ନି େଜ ସି େଲଇ କରି େସଇ ଶାଢ଼ିଟାେର େଗାଟାଏ
Oକ୍ କରି େଦବୁ , ମଁୁ ଏଇଆ ଚାହଁୁ ଥି ଲି ବଜାର Oକ୍ ଦରକାର ନଥି ଲା"
"ତୁ େମ ତ ଜାଣି ଥିବ ଭଗବାନ୍ , ମଁୁ େବାଉକୁ ଏତକ ମି ଛ କଥା କହିଥିଲି ଆମ
ସାହି-ବଜାରେର ମଁୁ େଗାଟାଏ ରOୀନ୍ Oକ୍ େଦଖି ଥିଲି, ଆଉ େସଇଟାକୁ ପି Oିବାକୁ ମନ
ବଳାଇଥି ଲି"
"େବାଉ େସଇଦିନ ସOାେର େମା ପାଇଁ ତା— ଶାଢ଼ିେର Oକ୍ ତିଆରି କରି ବାକୁ
ବସି ଲା କି Oo ମଁୁ େଦଖି ଲି, େସ କାOୁ ଛି େବାଉକୁ ଆଜି ଯାଏ ଆଉ ଥେର ମାO ମଁୁ
କାOି ବାର େଦଖି ଛି - େଯଉଁଥର ବାପା ଜOରେର ପଡ଼ି ଥିଲା, େସଇ ଭୟOର େଲାକଟି
ସୁଧ େନବାକୁ ଆସି କବାଟେର େଠOା ବାେଡ଼ଇବାରୁ େବାଉ ଯାଇ କବାଟ େଖାଲି
କହି ଲା, ବାପା ଦୂ ରକୁ ଯାଇଛି, ସାତ ଦିନ ପେର େଫରି ବ ପେର ମଁୁ େବାଉକୁ ଚୁ ପି
ଚୁ ପି କହି ଲି, "େବାଉ େଲା, ତୁ ପରା କହୁ ଥି ଲୁ ମି ଛ କହି ବା ଖରାପ - ତୁ େଫର୍ େକମି ତି
ମି ଛ କହିଲୁ?" େବାଉ କହି ଲା, "ମି ଛ କହି ବା ନି Oୟ ଖରାପ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାେର
ପଡ଼ି ମଁୁ ମି ଛ କହିଛି ଖରାପ କାମ କରି ଛି" େବାଉ ତା—ପେର େମାେତ େକାଳକୁ େନଇ
କହି ଲା, "କି Oo ତୁ େମାଠାରୁ ଭଲ ମଣି ଷ େହବୁ  ଅଭାବ ଅସୁବିଧାେର ପଡ଼ି େଲ ବି ମି ଛ
କହି ବୁ ନାହO "
"ଠାକୁ ର, କି ଛି ସମୟ ପେର ମଁୁ େଦଖି ଲି େବାଉ ଲୁ ଚାଇ କାOୁ ଛି େସ ମୁହୂOOେର
ମଁୁ କ—ଣ ବୁ ଝିଲି ଜାଣ? େମା— େବାଉ ମି ଛ କହି ଥାଇପାେର, େସ କି Oo ମି େଛଇ ନୁ ହଁ
ସାରା ପୃଥିବୀ ମି ଥାବାଦୀ େହାଇପାେର, େମା— େବାଉ କି Oo ନୁ େହଁ େସ ସାରା ପୃଥିବୀ
ଉପେର"
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"ଆଉ ଠାକୁ ର, ମଁୁ େଯ େବାଉକୁ Oକ୍ ବିଷୟେର ମି ଛ କଥା କହିଲି, େସଇଟା ବି
ମି ଛ କହି ବା ଉେOଶେର ନୁ େହଁ ତୁ େମ ତ ଏ କଥା ନି Oୟ ବୁ ଝୁ ଛ, ନୁ େହଁ? ତଥାପି
ଭୁଲ େହାଇଥି େଲ ତୁ େମ େମାେତ Oମା କରି ବ, ଆଉ େବାଉ କୁ ବି ତୁ େମ େକେଡ଼
ଭଲ, ଭଗବାନ"
"େତେବ ଭଗବାନ୍ , ଯଦି ବାପାକୁ କି ଛି ଟOା କରାଇେଦବା ପାଇଁ ତୁ ମକୁ
ଅସୁବିଧାେର ପଡ଼ି ବାକୁ େହବା େତେବ କି ଛି କରି ବା ଦକOାର ନାହO "
"ଛାଡ଼ ଠାକୁ ର, ତୁ ମକୁ ବହୁ ତ କଥା କହିଲିଣି ଅଥଚ ଅସଲ କଥା କହି ନାହO
ମଁୁ ଏଡ଼ି କି ମୂଖO, େସଦିନ ସOପOେର ତୁ ମକୁ େଦଖି ଲି, େକେତ ଖୁ ସି େହଲି ; କି Oo ତୁ େମ
କ—ଣ କହି ଲ ବୁ ଝିପାରି ଲି ନାହO  ତୁ େମ ଆଉ ଥେର ତୁ ମ ସୁବିଧା ଅନୁ ସାେର େମାେର
ଥେର ସବୁ କଥା ସOପOେର କହି ବ - ଏତିକି ବର ମାଗୁଥିଲି ଆଉ ତେମ ଯଦି ପOି ତOୁ
ଏମି ତି ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଖରାେବେଳ ଶୁଆଇପକାO ମଁୁ େକେଡ଼ ଖୁସିେର ଆସOି 
"େହ ଭଗବାନ୍ ! ପOି ତO ଘୁOୁଡ଼ି ଆଉ କାହO ଶୁଭୁନାହO! ହୁ ଏତ ଉଠିପଡ଼ି େବ
ଆଜି େତେବ ଯାଏଁ ହଁ -

ତୁ େମ ସବୁ କଦଳି ଏକାଥରେକ ଖାଇେଦବ ନାହO ଟି 

ମେନ ରହିବ ତ? ମଁୁ େନବି ଦୁ ଇଟା? କାହOକି? ନାହO , ନାହO  େନବାକୁ େହବ? ଆOା
େତେବ..."
ଲOୀ କଦଳୀ ଦୁ ଇଟା ଛିଡ଼ାଇଲା ଓ ଠାକୁ ରOୁ Oଣାମ କରି ଦOାର ପଯOO
ଆସି ଲା
ବାହାେର Oଖର ଦିବାେଲାକ ମୁହୂOOକ ପାଇଁ ବିOତ େହାଇଥି ଲା ସମୟOାନ,
ବିOତ େହାଇଥି ଲା ଏଇଟା ଦିନ କି ରାତି
ହଠାତ୍ ଏକ OଚO କO ତାକୁ ହତଚକି ତ କଲା - "ଦିନ ଦି—Oହରେର ଠାକୁ ରO
ପାଖରୁ େଚାରି ? ଏେଡ଼ ସାହାସ?"
େଖଦି ଆସୁଥିେଲ ପOି େତ  ଲOୀ େଗାଟାଏ ମୁହୂOO କାଠପି ତୁଳା ଭଳି OOୀଭୂତ
େହାଇ ରହିଲା ତା—ପେର େଦୗଡ଼ି ଲା
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ପOି ତ ବି େଦୗଡ଼ି େଲ
ସାମOାେର େପାଖରୀଟିଏ ଲOୀର ପଥଘାଋଅ Oାନ େଯମି ତି ବିଲୁO େହାଇଥି ଲା
େସ ପଶି ଗଲା େପାଖରୀ ଭି ତେର ପOି ତO କO ଶୁଣି ଓ ତାOୁ ଧାବମାନ ଅବOାେର
େଦଖି ଜମି ଆସି େଲ େଲାେକ - ପାO, ଦଶ, ପOର େକାଡ଼ି ଏ
ଲOୀ େପାଖରୀ ଭି ତେର ଛିଡ଼ା େହାଇଛି ଅOାଯାଏ ପାଣି  ଛାତିେର ଭି ଡ଼ି ଧରି ଛି
କଦଳୀ ଦୁ ଇଟି 
"ବାହାରି ଆ େପାଖରୀ ଭି ତରୁ " ପOି ତ ରଡ଼ି କେଲ "ବାହାରି ଆ" - ଅନମାେନ
ବି ପାଟିକେଲ  ବିOାରି ତ ନୟନେର ଲOୀ ସଭO କୁ ଅନାଇଁଥାଏ େକବଳ
ତା—ପେର ଜନତାକୁ େଠଲି େପାଖରୀ ଆଡ଼କୁ ବାହାରି ଆସି େଲ ଲOୀର ବାପା
ତାOୁ େଦଖି ବାମାେO କାOି ଉଠିଲା ଲOୀ ପାଣି େର ପଶି ବାପା ତାକୁ େକାଳ କରି
ଉଠାଇ ଆଣି େଲ
ଜନତା କହି ଲା, "ଆହା! େକେଡ଼ ଗୁଣବତୀ କନା! କଦଳୀ ଦୁ ଇଟା ବଡ଼ କଥା
ନୁ େହଁ େଯ, କଥା େହଲା ଝିଅର ଚରି O!" "ଦିନ Oୁ ଇ ପହେର ଏଡ଼ି କି ସାହାସ!"
"ବାପ୍େର!"
କଦଳୀ ଦୁ ଇଟି ଲOୀ ହାତରୁ େନଇ ବାପା ପOି ତOୁ ଅ ଧେରଇେଦେଲ ଓ ନି ବOାକ
ଭାବେର ଝିଅକୁ କାOେର ପକାଇ ଧୀେର ଧୀେର ଘରକୁ େଫରି େଲ
ଲOୀ ଆଉ କଥା କହି ନାହO  ସOାକୁ ଆସି ଲା Oବଳ ଜOର ତିନିଦିନ ପେର େସ
ଚାଲି ଗଲା
ରବିବାର ସOାେର ସାOାହିକ ପୁରାଣପାଠ ସମାେବଶେର େସଥର ସମOO
ମୁହଁେର ଦିଅO
ଁ Oଶଂସା େଯଉଁ େଦବତାOୁ େସମାେନ ଭରଣେପାଷଣ କରି ରଖି ଛOି ,
େସ ଏେଡ଼ OତO େଦବତା! ତାO ସି ଂହାସନ ପାଖରୁ ତାO ଆହାର େଚାରି କରି େଯ
ନି Oାର ନାହO , ଏହାର Oମାଣ େସ େଦଖାଇ େଦେଲ
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ଏହି ଆେଲାଚନାେର ଅଂଶ Oହଣ କରୁ ଥି ବା ମOି ର ପୁନଃ ନିମOାଣ େବେଳ
ଆଦାୟୀକୃ ତ ଚାOାର Oଚୁ ର ପରି ମାଣ ଆତOସାତ୍ କରି ଥିବା Oାନୀୟ େନତା ଓ ମOି ରର
ବିଭିO ବିଭାଅରୁ

Oମାଗତ େଚାରି କରୁ ଥି ବା ଦୁ ଇଜଣ େସବକ ଲOୀର ଦଶାେର

େରାମାOି ତ େହବା ସେO ସେO ଭଗବାନ େସମାନO େଚାରି ଧରି ପାରି ଛOି କି ନାହO , ଓ
ଧରି ଥିେଲ କି ବା ଉେOଶେର Oତିେଶାଧ େନଇନାହାOି ଏହା େନଇ ଅତO ଦୁ Oି Oାେର
ପଡ଼ି ଥିେଲ ଫଳେର ଦିଅଁOର Oଚୁ ର Oଶଂସା କରୁ ଥି େଲ େସମାେନ; ଦିଅଁ ଶୁଣୁଛOି
େବାଲି ଆଶା କରୁ ଥି େଲ
ବିମଷO

ଭାବେର,

ନିରବେର

ବସି ରହି ଥିେଲ

ଏକା

ପୂଜାରୀ

ପOି େତ

େଯେତେବେଳ ଦିଅO
ଁ OତOତାର Oମାଣେର ଉଦ୍ ବୁ O ଜନତା ହରି େବାଲ୍ ଧOନି େଦଇ
ଉଠିେଲ, ହଠାତ୍ ପOି େତ ଅନୁ ଭବ କେଲ, େସଇ ମୁହୂOOେର ଦିଅO
ଁ ବିଭୂତି ସି ଂହାସନ
ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଗଲା - ପଡ଼ି ରହି ଲା େକବଳ ଏକ ଦୀOି ହୀନ, ଅଥOହୀନ ରୂ ପ!
"ଏ କ—ଣ ପOି େତ! ତୁ ମ େଦହେର ତ ଖଇ ଫୁ ଟିବ!" ଜେଣ େସବକ ତାOୁ OଶO
କରି ମOବ େଦେଲ
ଜୀବନର ଅବଶି O େକଇଦିନ ପOି େତ ନି ରବେର ଏତିକି OାଥOନା କରି ଥିେଲ,
"Oଭୂ! ପରଜନOେର ଏ ପାପି O େଯେO ଜି ହOାହୀନ େହାଇ ଭୂମି O େହଉ"
’୦’

ଓଡ଼ି ଶାର Oଖ ାତ ସାହି ତି କ ମେନାଜ ଦାସO ଅନୁ ମତି Oେମ Oକାଶି ତ
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ଆ କା ମା େଭୖ ... ଏବଂ କାOO କ ପୂOOମୀର ମହO
V
ଡ଼ା େଜାତି Oସାଦ ପOନାୟକ
––ଆ କା ମା େଭୖ , ପାନ ଗୁଆ େଥାଇ
ପାନ ଗୁଆ େତାର, ମାସକ ଧମO େମାର—— 
ପବିO କାOO କ ମାସର ଶୁOପO ପୂOOମୀ ଦିନକୁ କାOO କ ପୁOOମା ଭାବେର ପାଳନ
କରାଯାଏ ଓଡ଼ି ଶାର ଜାତୀୟ ପରOରାର ଏକ ଅଭି O ଅO ଭାବେର ଏହି ଦିନଟିର
ମହO̧ ବହୁ ତ ଅଧି କ କାOO କ ମାସ ଶି ବO ମାସ ଭାବେର Oଚଳି ତ ଏବଂ Oାୟ
ଅଧି କାଂଶ ହି Oୁ ପରି ବାର ଏହି ମାସେର ଆମି ଷ ଭOଣରୁ ଦୁ ରେର ରହOି  କଥାେର
ଅଛି େଯ ଏହି ମାସର ମହO̧ ଏେତ େବଶୀ େଯ ମାଛ ଖାଇ ଚଳୁ ଥି ବା ବଗ ମଧ ଏହି
ମାସେର ଆମି ଷ ଭOଣ ତାଗ କରି ଦିଏ Oାତଃ କାଳରୁ Oାନ ସାରି , ମOି ର ଓ
େଦବାଳୟ ମାନOେର ଶି ବO ଦଶOନ ପାଇଁ ଜମା େହାଇଥାOି  ବୟOା Oୀମାେନ ଏବଂ
ବିଧବାମାେନ ଏହି ସମୟେର ଜଗOାଥଧାମ ପୁରୀେର ରହି Oତହ ଜଗOାଥO େସବା
ଆଳତୀ ସମୟେର ଉପOି ତ ରହି େବୖ କୁO OାOି ପାଇଁ OାଥOନା କରି ଥାOି  ବିଭିO
OାମାOଳେର ଆକାଶ ଦୀପର Oଚଳନ ମଧ ରହି ଥାଏ ମାଟିର େଗାଟିଏ ହାOି େର
କOା ସାହାଯେର କଣା କରାଯାଇ ସରା େଦଇ ତା— ମୁହଁକୁ ବO କରି ଦିଆଯାଏ ଏହି
ହାOି ଭି ତେର ଘି ଅ ଦୀପ ଜଳାଇ ଏକ ବାଉଁଶ ଖୁ O ଉପେର ଝୁ ଲାଇ ଦିଆଯାଏ Oତି
ସOାେର େସହି ଦୀପକୁ ଜଳାଇ ଦିଆଯାଏ ଗଁା ମାନOେର ମୃଦO ଓ ଝାO ଧରି
େଲାକମାେନ ସOାେର ଗଁା ସାରା ବୁ ଲି ବୁ ଲି କୀOOନ କରOି ଘେର Oୀେଲାକମାେନ
ତୁ ଳସୀ ଚଉଁରା ମୂେଳ ସୁOର େଝାଟିଚିତା ଆOି ପୂଜା କରOି  ବିଭିO୍ ରOର ମୁରୁଜ
େନଇ ଭି O ଭି O ଆକାରର ଚିତା ସବୁ କରOି 
କାOO କ ମାସର େଶଷ ପାOଦିନକୁ ପOୁ କ (ପାO ଦିନର ସମାହାର) କୁ ହାଯାଏ
ଏହି ସମୟେର େନୖ Oିକ ହି Oୁମାେନ ଦିନେର ମାO ଥେର ଅପରାOେର େଭାଜନ
କରି ଥାOି ଏବଂ Oତହ ଶି ବାଳୟେର ଯାଇ ପୂଜାOOନା କରOି  କାOO କ ପୂOOମା ଦିନ
ପୁରାଣ କେହ, ଶି ବ Oି ପୁରାସୁରକୁ ବଧ କରି ଥିେଲ େସ ଯା େହଉ, ଏହି ମାସେର
ନି ରାମି ଷ ଭOଣ କରି ନି Oାେର ରହୁ ଥି ବା Oେତକ ହି Oୁ ସମO ପାପରୁ Oାହି ମି ଳିଥାଏ
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େବାଲି କୁ ହାଯାଏ େଦୖନିକ ଥରୁ ଟିଏ ମାO ହବିଷାOO ଭOଣ କରି ହି Oୁମାେନ ଶି ବOୁ
ପୂଜା କରି ଥାOି 
କାOO କ ପୂOOମାର ସାମାଜି କ ମହO̧ ବହୁ ତ୍ ଅଧି କ ଓଡ଼ି ଶା ସମାଜର ଅତୀତର
େଗୗରବ ମୟ ଇତିହାସର ଏହା ଏକ ଅବିେOଦ ଅO ଅତୀତେର ଓଡ଼ି ଶାରୁ
ବବସାୟ କରୁ ଥି ବା ସାଧବ ପୁଅମାେନ ଏହି ଦିନ ବଡ଼ ବଡ଼ େବାଇତେର ବସି ବିଶର
O
ବିଭିO େଦଶ ଯଥା ଜାଭା, ସୁମାOା, େବାOO ଓ, ସି ଂହଳ ଆଦି େଦଶକୁ ଯାଇ ବବସାୟ
କରୁ ଥି ବାର Oମାଣ ରହି ଛି େସଇଥି ପାଇଁ ଏହି ଦିନ ବଡ଼ି େଭାରରୁ ଓଡ଼ି ଶାର Oାୟ
ଅଧି କାଂଶ େଲାକ ବିଭିO ଜଳେOାତ ନି କଟେର ଜମାେହାଇ ସାନ ସାନ େବାଇତ ଭସାଇ
ଥାOି  କଦଳୀ ପଟୁ କାେର ତିଆରି େବାଇତେର ତୁ ଳାକାଟିେର ନିଆଁ ଲଗାଇ ଜଳେOାତ
ମାନOେର ହଜାର ହଜାର ସଂଖାେର ଭସାଯାଏ ଆଜି କାଲି କାଗଜ, କକO ଆଦିେର
ମଧ େବାଇତ ନି ମାO ଣ କରାଯାଇ ଭସା ଗଲାଣି  େସହି େବାଇତେର, ଗୁଆ, ପାନ
ପO, ପାନ ମହୁ ରୀ ଇତାଦି Oବ ରଖି ଭସାଯାଉଥି ବା ସମୟେର ––ଆ କା ମା େଭୖ ,
ପାନ ଗୁଆ େଥାଇ...—— ଗୀତ ଗାଆOି  ଏହି ଗୀତ ପଛେର ଥି ବା ମହO̧ ଆମର
ସାମାଜି କ ବବOାକୁ ଇOି ତ କେର ଅତୀତେର ବାପାର୍ କରି ବାପାଇଁ ବିେଦଶ
ଯାଉଥି ବା ସାଧବ ମାନOୁ ତାO ପରି ବାରର Oୀ େଲାକମାେନ

ଆଶOିନ, କାOO କ ଓ

ମାଗOଶୀରେର ଏହି ଯାOା କରି ବା ପାଇଁ କହୁ ଥି ବା େହତୁ ଏହି କବିତାେର ଆ, କା ଓ ମା
ଶOର ଉOାରଣ ରହିଛି
କାOO କ ପୂOମ
O ୀ ଦିନ କଟକର ମହାନଦୀ କୂ ଳେର ଏକ ସାତ ଦିନିଆ େମଳଣ
ହୁ ଏ, ଯାହାକୁ

ବାଲି ଯାOା କୁ ହାଯାଏ ଏଠାେର ମଧ େବାଇତ ବOାଣ ଉOବ

ପାରOାରି କ ରୀତିନୀତିେର ପାଳନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ଦିନ ଭOମାେନ ପୁରୀ
ସମୁOେର ବୁ ଡ଼ େଦଇ ମହାOଭୂ Oୀ ଜଗOାଥO ପୂଜାOOନା କରି କାOO କ Oତ ସମାପନ
କରି ଥାOି  ଏହି ଦିନ େଗାମତୀ ତୁ ଠେର ବୁ ଡ଼ ପକାଇେଲ ସକଳ ପାପ Oୟ େହବାର
ଉଦାହରଣ ଆମ ଶାOେର ରହି ଛି ବିଭିO ଶି ବମOି ରେର ଏଥି ପାଇଁ କାOO କ ପୂOମ
O ୀ
େମଳାର ଆେୟାଜନ ମଧ କରାଯାଏ
ସମO ଓଡ଼ି ଶାବାସୀOୁ ଆହOାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରି ବାର ତରଫରୁ ପବିO କାOO କ
ପୂOମ
O ୀ ପବOର ହାOO କ ଅଭି ନOନ
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ଜୀବନର ଲO
ଉଦୟନ ସୂପକାର
ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ମଣି ଷ େହବୁ ,

ବଡ଼େହାଇ ବାପ କଣ ତୁ େହବୁ ୧

ବାଅ OଶO ପୁଅ ଶୁଣିଲା େଯେବ,

ମନ େଦଇ ଶୁଣ କହୁ ଛି ଏେବ ୨

ତୁ ମ ଇOା ସବୁ ପୂOO କରି ବି,

ବଡ଼େହାଇ ବାପା ଗୁOା ମଁୁ େହବି ୩

କଥା ଶୁଣିବାପା ଧରି େଲ ମଥା,

କହି େଲ ପୁଅେର କହୁ କି କଥା ୪

ଏ ବୁ Oି କି ଏେସ େଦଲାେର ତେତ,

ଗୁOା କି ଏ ତୁ କି ଜାଣୁନା ସେତ ୫

ବାପକୁ କହିଲା ପୁଅ େଯ ହସି ,

ଭଦର େଲାକତ େଦଶେର ଖାସି ୬

ଜୀବନଯାକ େସ ଖାଲି ଖଟOି ,

ମଉଜ େଯ ବାହାପି ଆ କରOି ୭

ହାଣ ମୁହଁ କୁ ତ ସାଧୁ ହO ଯାଏ,

ମାଉଁସ ତିଅଣ ଗୁOା ହO ଖାଏ ୮

ଗୁOାO କଥା ତ ଅେଟ ଅଲଗା,

େସମାେନ ଏେଦେଶ ଅସଲ ରାଜା ୯

େପାଲି ସ୍, ଅମଲା ଓ ସରକାର,

ଗୁOାO ଆଗେର କି ଣା ଚାକର ୧୦

କି ଏ େସ ନ ଜାେଣ କହ ଏହାOୁ ,

େଯ କେର ବିେରାଧ ହୁ ଏ Oି ଶOୁ ୧୧

ଏହାO ଆଶୀଷ େନଇଣ େନତା,

େଦଖାOି ବହପ ତୁ ନି ଜନତା ୧୨

ନୁ ଜ୍ ଚାେନଲ୍ େଯେବ େଖାଲି ବ,

ଗୁOା ମାନOର କୀOO ଶୁଣିବ ୧୩

ସି େନମା େହଉ କି ଧାରାବାହି କ,

ଏମାେନ ସାଜOି ତହO ନାୟକ ୧୪

ଗୁOା ହO େବାଲାOି ମହାପୁରୁଷ,

ଆେନ ଅଠା େଦଇ ଖାOି ପଣସ ୧୫

ଭଦର େଲାକକୁ କି ଏ ପଚାେର,

ଲୁ ହ ବୁ ହାଏ େସ ଘର େକାଣେର ୧୬

ସମେO ଲOଳା େଯଉଁ ରାଇେଜ,

ଲୁ ଗା ପି Oା େସଠି ପାଗଳ ସାେଜ ୧୭

େହବିନାହO ମୁହO ଭO ପୁରୁଷ,

ଗୁOା େହାଇ େଦଖ ଅଜOବି ଯଶ ୧୮

ଉଦୟନ ସୂପକାରO ଲି ଖିତ ପି ତା-ପୁO ସOାଦ ପୁOିକାରୁ ଉOୃ ତ
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ମୁଖ ଅତି ଥି
ଡ଼ା ସହେଦବ ସOାଇଁ
ବିଶOାସ ହୁ ଏନା, ବାପାOର ମୃତୁ େହବାର ଏକ ବଷO ବିତିଗଲାଣି  ବଷO କିଆେର
ସପରି ବାର ଏବଂ ବିେଶଷ ବOୁ ବାOବ େଯାଗଦାନ କରି େବ ମୃତୁର ଏକ ବଷOପେର
ସମେO ତାO ଜୀବନ Oତି ଓ କୃ ତିକୁ ପୁଣିଥେର ମେନ ପକାଇେବ
ମଝିଆଁ ବାପା - ବାପାOର ମଝିଆ ଭାଇ ବାପାOୁ ବହୁ ତ ଭଲ ପାଆOି 
ଅବଶ ବାପାOର ବୃ OାବOାେର େସମାେନ ସଂଯୁO ପରି ବାରରୁ

ଅଲଗା େହାଇ

ଯାଇଥି େଲ ତଥାପି ତାOର ତO̧ାବଧାନେର ସମO କାଯO ସଂେଯାଗ େହବ େସ
ବାପାOର ଜଣାଶୁଣା ସମO ସରକାରୀ ଯOୀ ତଥା ଅନାନ କାଯOକOOାOୁ ନି ମOଣ
କରି େବ
ଅଳୀବାବୁ ଜେଣ Oାନୀୟ େନତା ବାପାOର ତାO ସହି ତ ଘନି O ମି Oତା
ତାOୁ ନିମOଣ କରି ବାରୁ

େସ ଅତO ଆOହର ସହି ତ ସOୀକ ସମାେରାହେର

େଯାଗେଦେଲ
ବାପାOର ଅOି ଦାନ ପାଇଁ ଗOାତଟେର ତୀଥO ଯାOା କରି ବାକୁ େହଲା େସହି
ଯାOା ସମୟେର ବିରଜୂ ମହାରାଜOର ସOାନ ସମାେରାହେର େଯାଗଦାନର ଶୁଭ
ଅବସର ମି ଳିଲା ବିରଜୁ ମହାରାଜ - ନୃ ତ ଏବଂ ସଂଗୀତର ଅବତାର Oକୃ ତିର
Oେତକ େକାଣେର ତାOୁ ମି ଳିଛି ସଂଗୀତ ଆଉ ଲୟର ଅନୁ ଭୂତି ସOର ଏବଂ ଲୟ
ଶୂନରୁ ଆସି ତାOର ସୃଜନ ଶOି କୁ ଛୁ ଇଁ ଜନମାନସେର ପରି େବଶି ତ ହୁ ଏ ତାOର
ଦଶOନ ଓ ସତ୍ ସOର ଶୁଭ ଅବସର ପାଇ ମଁୁ ନି ଜକୁ ଅତO ଭାଗବାନ ମେନ କେର
େମାର ବାOବୀ ଆେମରି କାର ଶି ଶୁେରାଗର ମୁଖ ଅଧାପି କା ଏବଂ ଦିOୀର
ମାନସି କ ବିକୃତି ବିେଶଷO ଅବଶ ଉେOଖେଯାଗ
କି Oo ମନ ଏବଂ ହୃ ଦୟର ତାରକୁ OଶO କରି ଥିେଲ ଏ ବଷOର Oକୃ ତ ମୁଖ
ଅତିଥିଗଣ େସମାେନ େହେଲ OOପୁରର ବାଳାOମର ବାଳି କାମାେନ ଆହOାନ ଓଡ଼ି ଆ
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ପରି ବାର OତିOାତା ଡ଼ା େଜାତି Oସାଦ ପOନାୟକO ସହାୟତାେର ବାପାOର
ବଷO କିଆେର ଆମOଣକୁ Oହଣ କରି େସମାେନ ଅତO ଶୃOଳି ତ ଭାବେର ଆମ ଘେର
ପହOି ଥିେଲ େସମାନOର ସୁOର ଗାନ ଏେବ ମଧ କାନେର ବାଜି ଉେଠ ଏ
Oକାରର ଅନୁ ଭୂତି େମା ପାଇଁ Oଥମ ଥର େହାଇଥି ଲା
ବାଟେର ଯାଉଥି ବା େମାଟର ସାଇେକଲ ଯାOୀ ପଚାରି େଲ, –ଏଠାେର କ—ଣ
େହଉଛି ଆOା ?— େମାର ଉOର ଶୁଣି େସ ଆOଯO ଚକି ତ େହାଇ ଯାଇଥି େଲ
େମା Oୀ, ମାଆ ଏବଂ ସମO ପରି ବାର ପାଇଁ ଏକ ନି ଆରା ଅନୁ ଭୂତି ଥି ଲା
ହଠାତ୍ କେରO୍ ଯି ବାରୁ ଅOକାର େହାଇଯାଇଥି ଲା କାେଳ ପି ଲାମାେନ ରସେଗାଲା
ଖାଈବା ସମୟେର ତାOର େପାଷାକ ଖରାପ େହାଇଯି ବ େସଥି ପାଇଁ େମା Oୀ ଅOଳୀ
ନି ଜ ହାତେର ବାଳି କା ମାନOୁ ରସେଗାଲା ଖୁଆଇ େଦେଲ
ଏ ସବୁ େଶଷ େହବାର ଅO ସମୟ ପେର ମଁୁ େଯେତେବେଳ ଅOଳୀକୁ େଦଖି ଲି
େସେତେବେଳ ତା—ର ଆଖି ରୁ ଦୁ ଇଟି ଅଶO ର ଧାର ବହି ଯାଉଥି ଲା- ଆନOର ଅଶO 
ଜୀବନେର ବହୁ ତ କି ଛି ଯାହା ଆମ ପାଖେର ଅଛି ବା ଥାଏ - େଯପରି କି ମାଆ
ଏବଂ ବାପା େସେତେବେଳ ହୁ ଏତ ଆେମ ତାକୁ ଗୁରୁତO ଦିଅOି ନାହO  କି Oo େସଇ ବାOି
େଯେତେବେଳ ନଥାOି େସେତେବେଳ ତାହାର ଗୁରୁତO ଅନୁ ଭୂତ ହୁ ଏ
ଦିନକର ମୁଖ ଅତିଥି ଏହି ବାଳି କା ମାନOର ଜୀବନ ବିଷୟେର ଚିOାକେଲ
ମନେର େଯତିକି ଦୁ ଃଖ ଆେସ େସତିକି ଗବO ବି ଅନୁ ଭୂତ ହୁ ଏ
ଗବOର କାରଣ େହଲା େଯ େକେତ େଛାଟିଆ ଯାଗାେର ରହି େସ ବାଳି କାମାେନ
ଅନ ମାନOର ଅନୁ Oହେର ନି ଭOର କରି ଥିେଲ ମଧ ସତତ୍ ସOୟଂ-ସଂପୂOO ଏବଂ
ଅତO ଅନୁ ଶାସନପୂOO ଜୀବନ ଯାପନ କରOି 
Oକୃ ତେର ଏେବ ବି ମଁୁ େଯେତେବେଳ େସ େଫାେଟା େଦେଖ ବା ଚିOାକେର
ମନେର ଏକ ବିଚିO ଭାବନା ଯାଗି ଉେଠ
ଏଇ ବାଳିକା ମାନOୁ ଭଗବାନ ରOା କରOo ଏତିକି OାଥOନା କି ଏ ଜାେଣ େସଇ
ମାନO ଭି ତେର ହୁ ଏତ ଆଉଜେଣ ନOି ନୀ ଶତପଥୀ ବା ଇOି ରା ଗାOୀ ବା ମଦର
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େତେରସା ଛପି ଅଛOି !!!
-0OOପୁର ବିଜିପୁର ନି କଟO ନି ଳକOନଗରେର ରହୁ ଥି ବା ଡ଼ା ସହେଦବ ସOାଇଁ
ମହାଶୟ ବିଗତ ଅେନକ ବଷO େହଲା ସୁଦୂର ଲOନେର ନି ଜର Oାଇେଭଟ୍ କOିନିକ୍ କରି
ରହୁ ଛOି  ସପOୀକ ଜନ େସବାେର ନି େୟାଜି ତ ଡ଼ା ସOାଇଁ ଆହOାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରି ବାରର
ସମO ଜନେସବା କାଯOେର OତO ଓ ପେରାO ଭାବେର ଜଡ଼ି ତ ରହି ଛOି 
ଅତୀତେର େସ ଆମକୁ ଅେନକ ସମୟେର ବିଭିO କାଯOOମ ସମୟେର ଆଥO କ
ସହାୟତା କରି ଛOି 
ବିଗତ ଦିନେର େସ େଯେତେବେଳ OOପୁର ଆସି ଥିେଲ େସ ଚାହO ଥିେଲ େଯ ନି ଜ
ବାପାOର ମୃତୁର ବାଷO କୀେର କି ଛି ସାମାଜି କ େସବା କରି ବା ପାଇଁ, େସଇଥି ପାଇଁ େସ
ଅନାଥାOମର ବାଳିକା ମାନOୁ ମାଗଣାେର େପାଷାକପO ସହି ତ ମାଗଣାେର ଖାଇବାକୁ
େଦବାର OOାବ େଦଇଥି େଲ େସଇଥି ପାଇଁ ଆେମ OOପୁରେର ଥି ବା ବାଳାOମେର
ରହୁ ଥି ବା ଶତାଧି କ ବାଳି କା ମାନO ନିମେO ସମO େଯାଜନା କରି ଥିଲୁ
ବାଷO କୀ ଦିନ ସଂଧାେର ବାଳାOମର ୧୨୦ ଜଣ ଛାOୀOୁ ଗାଡ଼ି େର ବସାଇ ଡ଼ା
ସOାଇଁO ବାସଭବନ କୁ ନି ଆ ଯାଇଥି ଲା େସଠାେର େସମାେନ ସମେବତ ସଂଗୀତ ଗାଇ
ସମେବତ ଅତିଥି ମାନOୁ ଅଭି ଭୂତ କରି େଦଇଥି େଲ ଏହାପେର େସମାେନ ଅନୁ Oି ତ
େଭାଜି େର ସାମି ଲ୍ େହାଇଥି େଲ ଏବଂ େଭାଜି ପେର େସମାନOୁ Ooଲ ପାଇଁ େପାଷାକ
(ୟୁନିଫମO) ଦିଆଯାଇଥି ଲା
ଏହି କାଯOOମ ସମୟେର ଡ଼ା ସOାଇଁO ଧମOପOୀ ଅOଳୀ େଦବୀ ବାଳି କା
ମାନOୁ ନି ଜ ହାତେର ମି ଠା ଖୁଆଇ େଦଇଥି େଲ ଏବଂ ତାOର ଅନାବିଳ େOହ େଦଖି
ଉପOି ତ ଅତିଥି ମାନO ମଧେର ଆନO େଦଖାଯାଇଥି ଲା
ଡ଼ା ସହେଦବ ସOାଇଁO ପରି ସମେO ଯଦି ମାନବ େସବାକୁ ନିଜ ଧମO ମାନି
ନି ଅେO, େତେବ ଆମର ସାମାଜି କ ଅସମାନତା କି ଛି ପରି ମାଣେର ଦୂ ର େହାଇ
ପାରOା ଆହOାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରି ବାର ତରଫରୁ ଡ଼ା ସOାଇଁOୁ ଅେଶଷ ଧନ ବାଦ
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ଓଡ଼ି ଶା ବନ ା ୨୦୧୧ (କି ଛି ଅନୁ ଭୂତି )
ଚOେଶଖର ବିଶାO ଳ
ଓଡ଼ି ଶା ଭଳି ଏକ ନଦୀ ବହୁ ଳ ରାଜେର ମହାନଦୀ, OାOଣୀ, େବୖ ତରଣୀ,
ବୁ ଢ଼ାବଳO, ସାଳOୀ, କୁ ଶଭOା, କୁ ଆଖାଇ, କାଠେଯାଡ଼ି , ଆଦି ନଦୀ Oବାହି ତ
େହଉଛି ଏହି ନଦୀମାନOେର ଅଯାଚିତ ଅବାରି ତ ଦାନ ତଥା ଜଳ ଓ ପଟୁ ମାଟି
ଫଳେର ଆମର ଏ ବୀରଭୂମି ଉOଳ ଆଜି ସୁଜଳା, ସୁଫଳା ଓ ଶସଶାମଳା 
ନି ୟତିର ଲୀଳା ବଡ ବିଚିO, ଉOଳକୁ ଉOତ କରୁ ଥି ବା ନଦୀମାନOର କରାଳ େOାତ
ଫଳେର ସୃOି େହାଇଥାଏ ବନା ଏହି ବନା ଫଳେର ଆମ ଉOଳ ସୁଫଳାରୁ
େହାଇଯାଏ ନି Oଳା
୨୦୧୧ ମସି ହାର OଳୟOରୀ ବନା ଦୀଘO ୨୩ ବଷOର ସବOାଧି କ ଭୟOର
OଳୟOରୀ ଭାବେର ନାମି ତ ୨୦୧୧ ମସି ହାର ସମସାମୟି କ ଭାେବ ବନା
େହାଇଥି ଲା ୧୯୮୨ ମସି ହାେର େସେତେବେଳ ତ େମାର ଜନO େହାଇନଥି ଲା, େହେଲ
୨୦୧୧ ମସି ହାର େକେତକ ଅେOଲି ଭା ଘଟଣା କହି ବାଉ ମଁୁ େଚOା କରି ବି
୨୦୧୧

ମସି ହା

ବନା

ପରବOOୀ

ସମୟେର ସଂOତି, ଭାରତୀ ଏବଂ ବିଶO ଓଡ଼ି ଆ
ସOି ଳନୀ ତରଫରୁ ମଁୁ Oାୟ ଓଡ଼ି ଶାର ସମO
ବନା Oପୀଡ଼ି ତ ଅOଳ ବୁ ଲି ଛି ତଥା େସହି ସବୁ
ଅOଳେର ବନା ସହାୟତା େଦବାେର ସାହାଯ
କରି ଛି ଅନର େସବା କେଲ େଯ କଣ ସୁଖ
ମି େଳ ତାହା OତO ଅନୁ ଭୂତି କରି ଛି ସଂOତି ଭାରତୀ, ବିଶO ଓଡ଼ି ଆ ସOି ଳନୀର
ସଭାଧO ଇଂ OୀକାO ନାୟକ ସୁଦୂର ଯୁOରାO ଆେମରି କାରୁ େମାେତ େଫାନ କରି
ଓଡ଼ି ଶା ବନା ରି ଲିଫ୍ Oଦାନର ଦାୟି ତO େଦଇଥି େଲ, ଭି ଡ଼ିଓ କନ୍ େଫେରନସି ଂ
ମାଧମେର 
ଆେମ େଗାେଟ ତିନିଜଣି ଆ ଦଳ କରି ଥିଲୁ େଯଉଁଥିେର ଡ଼ା ଶOଷOଣ ସାହୁ , ଇଂ
କାOo ଚରଣ ଓ ମଁୁ ଥି ଲୁ ଭOକର ସମାଜେସବୀ ପେରଶ ଭO, େକOାପଡ଼ାରୁ
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ପରି େବଶବିଦ୍ ସେOାଷ େଜନା Oମୁଖ େମାେତ
Oାନୀୟ ଅOଳେର ସାହାଯ କରି ଥିେଲ ଖାଦ
ପଦାଥOର ଆଦାନ ପାଇଁ କଟକର ବବସାୟୀ
ସମେରଶ୍ ସOାଇଁ ବହୁ ତ୍

ସାହାଯ କରି ଛOି 

ଏମାେନ ସମେO ନି ଜ ନି ଜ େOOେର ସାହାଯ
କରୁ ଥି ବା େବେଳ ମଁୁ ବିଭିO ଅOଳକୁ ଗମନ କରି
ସମନOୟ ରOା କରି ବା ସହି ତ ରି ଲିଫ୍ ବOନ ଓ ସOାOେସବାର OତO ତଦାରଖ
କରୁ ଥି ଲି
ଆେମ
େଗାଟିଏ

େଦଉଥି ବା

ଚାରି ଜଣି ଆ

ରି ଲିଫ୍

ସାମOୀ

ପରି ବାରକୁ

ଅOତଃ

ସାତଦିନ ପଯOO ବOାଇ ରଖି ବାେର ସOମ
େହାଇପାରି ବ େବାଲି ବବOା କରି ଥିଲୁ ଆମ
ଦଳେର ଥି ବା ସମାଜ େସବା ପାଇଁ OତିଶୃତିବO
ଡ଼ାOରO ଦଳ ଦOାରା ବନାOଳେର େରାଗୀ
ମାନOୁ ଆଶୁ ଚିକିOା େଯାଗାଇ େଦବା ସଫଳ େହାଇ ପାରି ଥିଲା େସହି ସମୟେର ଦିନ
ଓ ରାତିର ଫରକ୍ ଆେମ ଜାଣି ପାରୁ ନଥି ଲୁ
ଆମର ଦିନଚଯOାେର Oତହ ସକାଳ ସାେଢ଼ ପାOଟାରୁ ବାହାରି ରାତି ସାେଢ଼
ଏଗାର ବାରଟା ସୁOା େଫରୁ ଥି ଲୁ ଏହି ସମୟେର ବନାOଳେର ସହାୟତା େଯାଗାଇବା
ପାଇଁ ଆେମ େକOାପଡ଼ାର ମହାକାଳପଡ଼ା, ପାଟକୁ ରା, ହଳଦିଆପଡ଼ା, ଭOକ ଜି Oାର
ଆମନଗର, ଯାଜପୁରର ଦଶରଥପୁର, ବରୀ, ପୁରୀ ଜି Oାର େଗାପ, େଡ଼ଲାO, ବାOୀ
ଇତାଦି ଅOଳେର ରି ଲିଫ୍ ବାOି ଥିଲୁ
ଆମ ଘର ବନାOଳେର ନୁ େହଁ ମଁୁ ବି
େକେବ ଏେତ ପାଖରୁ

ବନାକୁ

େଦଖି ବାର

ସୁେଯାଗ

୨୦୦୮

ମସି ହାର

ପାଇନଥି ଲି

ବନାକୁ ମଁୁ େକବଳ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରୁ
େଦଖି ଥିଲି

େସେତେବେଳ
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ମସି ହାର ବନା ବିଷୟେର େକବଳ କାହାଣୀ ମାନ ଶୁଣିଥିଲି େସେତେବେଳ
ପାୱାରେବାଟ୍ େଦଖି ବନା ବିଷୟେର ବିଭିO ଚିO େମା ମାନସ ପଟେର ଉOି
ମାରୁ ଥି ଲା
ଚଳି ତ

ବଷO

ବନା

ସମୟେର

ବିଭିO ଅOଳ ବୁ ଲି ବୁ ଲି ସହାୟତା Oଦାନ
କରି ବା

େମା

ପେO

ଅOତଃ

ବହୁ ତ

ଆତOସେOାଷ େଦଇଥି ଲା ଆମର Oଥମ
କାଯOOମ ଆରO େହାଇଥି ଲା ସବOବୃହତ୍
ଘାଇ ମଦନଘାଇଠାରୁ  ମଦନଘାଇ Oାୟ
୨୦୦

ରୁ

୩୦୦

ମି ଟରର

ଭାOି

ଯାଇଥି ଲା େସହି ଅOଳର ୨୦-୩୦ଟି ଗଁା ପାଣି େଘରେର ରହି ଥିେଲ େହଁ ଡ଼Oାର
େକୗଣସି ବି ବବOା େହାଇନଥି ଲା ଆେମ Oାନୀୟ େଲାକO ସହାୟତାେର ସାହାଯ
େନଇ ପାଣି ମଧକୁ ଯାଇ େଲାକOୁ ରି ଲିଫ୍ Oଦାନ କରି ଥିଲୁ ଆମ ସହ ଯାଇଥି ବା
ଡ଼ାOର ଗୟାଧର Oି ପାଠୀ ମଧ ପାଣି ଭି ତେର ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ େଲାକମାନOୁ
ସOାOେସବା େଯାଗାଇ େଦଇଥି େଲ
ପାଟକୁ ରା ଅOଳେର ଥି ବା ସି Oିଟିଆକୁ ଯି ବା
ରାOାେର ଚଉଡ଼ା ଗOO େହାଇଯାଇଥି ବାରୁ ଚାଲି କରି
ଯି ବା ଅସୁବିଧା େହଉଥି ଲା, େହେଲ Oାନୀୟ ଜେଣ
ବOି ନି େଜ ପାଣି େର ବୁ ଡ଼ି ରହି ନି ଜ କାOେର
ପାଦେଦଇ ଆମକୁ ଅନପାଖକୁ ଯି ବାକୁ ସାହାଯ
କରି ଥିେଲ ବନା ସମୟେର ସହାୟତା ବOନେର
ଦିନରାତି ଲାଗି ରହି ଆମ ଦଳର Oାୟ ଅଧି କାଂଶ ସଦସOୁ ଥOାଜOର େହାଇଯାଇଥି ଲା
ତଥାପି ଜନେସବା ପାଇଁ ଆମ ଦଳେର ସାମାନତମ ହେତାOାହ େଦଖା େଦଇନଥି ଲା
ଯଦିଓ ଆେମ ଯାଉଥି ବା ପାଣି େର ପଶୁମାନOର ମଲା ଶବ ଭାସୁଥିବା େଦଖି କି ଛି ବOୁ
ବିଚଳି ତ େହାଇ ପଡ଼ି ଥିେଲ େସଇ ସମୟ କଥା ମେନ ପଡ଼ି େଲ ଏେବ ବି େଲାମ
ଟାOୁ ରି ଉେଠ େକOାପଡ଼ାେର ବୁ ଲୁ ଥି ବା ସମୟେର ଥେର ଆମ ଗାଡ଼ି କାଦୁ ଅେର
ପଶି ଗଲା ଆଉ ତାକୁ ବାହାର କରି ବା OେଚOା କରି କରି ଆେମ ସବୁ କାଦୁ ଅେର
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ପଶି ଯାଇଥି ଲୁ
ଭOକର ଆମନଗର ଅOଳେର ବନା ରି ଲିଫ୍
ପାଇଁ ଯାଇଥି ବା ସମୟେର ଆେମ ପାଣି େର ମନୁ ଷର ଶବ
ଭାସୁଥିବା

େଦଖି ଥିଲୁ

ଶବ

ଉOାର

କରି ବା

ପାଇଁ

ଯାଇଥି ବା େଲାକମାେନ ଶବର ଶରୀରକୁ ଧରି ବାପାଇଁ ବି
ଭୟଭୀତ େହାଇ ପଡ଼ି ଥିେଲ କାରଣ ଶବ ପୁରା ପଚିସଢ଼ି
ଯାଇଥି ଲା
ଭOକର ଜି OାପାଳO ସହୃ ଦୟତାରୁ ଆେମ ଦିନ ସାେଢ଼ ଆଠଟାରୁ ଦିନ ଦୁ ଇଟା
ପଯOO େଗାଟିଏ Oାନେର ଠିଆ ଠିଆ େହାଇ ରହି ଗଲୁ  ଦଶଟାେର େବାଟ୍ ଟିଏ େଦେବ
େବାଲି କହି ଦିନ ସାେଢ଼ ଦୁ ଇଟାେର େସ ଆମକୁ ରି ଲିଫ୍ େବାଟଟିଏ ମି ଳିଥିଲା
ବନା ସମୟେର ଆେମ ଏପରି ଅOଳକୁ ବି
ଯାଇଥି ଲୁ େଯଉଁଠି େଲାକମାେନ ଛାତ ଉପେର ଠିଆ
ଠିଆ ଦିନରାତି ବିତାଉଥି େଲ ଚାରି ପାଖେର ପାଣି
ରହି ଥିବା ସେO̧ ପି ଇବା ପାଇଁ େଟାପାଏ ପାଣି ନଥି ଲା
ପାଣି ଗରମ କରି ଫୁ ଟାଇବା ପାଇଁ ନି ଆର
ଁ ବବOା
ବି ନଥି ଲା େସହି େଲାକମାନO ଆOO ଚିOାର
ବନାଜଳେର ଉେଭଇ ଯାଉଥି ଲା ଏହା ଉପେର ଲଗାତାର ବଷOାେଯାଗଁୁ େସମାେନ
ହତାଶ େହାଇ ପଡ଼ି ଥିେଲ ବନାର ଅେନକ ଦିନ େହାଇଯାଇଥି େଲ ସୁOା େସମାନO
ନି କଟେର େକୗଣସି

ବନା ସହାୟତା ପହOି ନଥି ଲା ଏହିପରି

ଯି ବାବାଟେର ଅନ ଏକ Oାମର େଲାକମାେନ ଆମ ନି କଟରୁ

ଏକ ଅOଳକୁ
ରି ଲିଫ୍ ସାମOୀ

ଛଡ଼ାଇବାକୁ ଯାଇ ଆମକୁ ମାଡ଼ ବି ମାରି ଥିେଲ ଉପOି ତ େପାଲି ସ କମOଚାରୀ ନି ରୁପାୟ
େହାଇଯାଇଥି େଲ େଲାକମାେନ େଭାକେର ଥି ବା େହତୁ େସମାନO ଉପେର ଲାଠିଚାଜO
କରି ବାକୁ େସମାେନ ଅମO ଥି େଲ
ବନାOଳର େଲାକମାେନ ଆମ ଆଗେର କାOି କାOି ନିଜ ଦୁ ଃଖ ଜଣାଉଥି େଲ
ଆେମ ବିଭିO ଅOଳେର ବୁ ଲି ବୁ ଲି େଲାକOୁ ରି ଲିଫ୍ Oଦାନ କରି ବା ସମୟେର ପାୱାର୍
େବାଟ୍ େବେଳ େବେଳ ବାଟ ହୁ ଡ଼ି ଯାଉଥି ଲା ଥେର ଆେମ ଭOକ ଜି Oାର େସାହଡ଼ା
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ପOାୟତ ବାଟ ଭୁଲି ଯାଈପାରି ନଥି ଲୁ େହେଲ Oାନୀୟ େସOOାେସବୀ ପେରଶ ଭOO
ସହାୟତାେର ଆମ ଦଳ େସହି Oାମେର ପହOି ବାେର ସOମ େହାଇଥି ଲା ସOା
ସାେଢ଼ ସାତ ଟାେର ଆେମ େସହି ଗଁାେର ପହOି ରି ଲିଫ୍ ବାOି ଥିଲୁ କାଯOOମ ସରୁ
ସରୁ ସାେଢ଼ ଆଠଟା େହାଇଗଲା ଆଉ ପାୱାର େବାଟ୍ ଚାଳକ େବାଟ୍ ଚଳାଇବାକୁ ମନା
କରି େଦଲା Oାନୀୟ ଯୁବକ ମାେନ ଆମକୁ

କି ଛିବାଟ େନଇ ଆସି େଲ େହେଲ

ଭଗବାନO ଦୟାରୁ େସହି ସମୟେର Oାନୀୟ କି ଛି େଲାକ ଏକ ଡ଼Oାେନଇ ଆସି
ଆମକୁ ଆମ ଗାଡ଼ି ପାଖେର ପହOାଇ େଦଇଥି େଲ Oାୟ ପOର ଫୁ ଟ ଉO ପାଣି
ଉପେର େଦଶୀ ଡ଼Oାେର ବସି ରାତିର ଅOକାରେର ଯାOା କରି ବାର ଭୟ େକବଳ
ଅନୁ ଭବ କେଲ ହO ଜାଣି େବ, େତେଣ ଡ଼Oା ଭି ତରକୁ ବାରOାର ପାଣି ଆସି ଯାଉଥି ବା
େହତୁ ତାକୁ ବାହାର୍ କରି ବାକୁ ପଡୁ ଥି ଲା, ବନା ଜଳର ଘନଘଘOର ନାଦ ଆମ
ହୃ ଦ୍ OOନକୁ ବଢ଼ାଇ େଦଉଥି ଲା
ଡ଼Oାର ଭୟOର ହଲି ବା େଦଖି ଆମ ଭି ତେର ଥି ବା େସOOାେସବୀ ମାେନ
ଭୟଭୀତ େହାଇ ନି ଜ ନି ଜ ଘରକୁ େଫାନ କରି େଦଇଥି େଲ, ସOବତଃ ଏହା େସମାନO
ଜୀବନର େଶଷ କଥା େହାଇପାେର ଭାବି, ଏହା ଆମ ସମOOୁ ବଥି ତ କରି ଥିଲା
େହେଲ େସହି ଡ଼Oାଚାଳକ ମାନO ସାହାସ େଯାଗଁୁ ଆେମ Oାୟ େଦଢ଼ ଘOା ପେର
Oଳଭାଗ େଦଖି ବାକୁ ପାଇଥି ଲୁ େସଦିନ ଯଦି ଡ଼Oା ମି ଳିନଥାOା ଆେମ ଭୁବେନଶOର
ପହOି ପାରି ନଥାOo, ଆଉ ଯଦି ମି ଳିଥିବା ଡ଼Oା େଲଉଟି ପଡ଼ି ଥାOା ତାେହେଲ ଆମକୁ
େକହି ବି ରOା କରି ପାରି ନଥାେO ସବୁ ଭଗବାନO ନି େOOଶେର େଯମି ତି େହଉଥି ଲା
ଭଗବାନO କୃ ପାରୁ ବନାପରବOOୀ ରି ଲିଫ୍ ବOନ କାମ ସୁରୁଖୁ ରୁେର େହାଇଗଲା
ଏହି ସବୁ ଅନୁ ଭୁତି ବତୀତ ମଧ ଆହୁ ରି ଅେନକ ଅନୁ ଭୂତି ରହିଛି େସହି
ସବୁ ଅନୁ ଭୂତିକୁ େଲଖି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସମୟର ଅଭାବ ରହି ଛି, େବାଲି ମାO େକଇଟା
ଅନୁ ଭବ େଲଖି ଜଣାଇଲି  ଧନବାଦ 
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ତୁ େମା ମା ଓଡି ଶା ...
OଶାO କୁ ମାର ଭୂୟଁା
େଦଖି ଛି େତାେତ ମଁୁ ମହାନଦୀ ଧାେର , େକାଣାକO ପଥର େଦହ େର
େଖାଜିଛି େତାେତ ମଁୁ ସୁନାମୀ ଦାଉ େର , ଦୟା ନଦୀ ରO ସୁଅେର
ଭାବିଛି େତା କଥା ପଦୁ ଅଁ ତୁ ଠ େର , କି ଆ େକତକୀ ର େବଳା େର
ଭାସି ଛି େତା ପାଇଁ ଚିଲିକା େଢ଼ଉ େର , ସାତ େକାଶି ଆ ଗO େର
େଖଳିଛି େତା ପୁରୀ ସମୁO େବଳା େର , ବୁ ଲି ଚି ନOନ କାନେନ
ବୁ ଲି ଛି ଭି ତର କନି କା ଜଂଗେଲ, ଭାସି ଚି ଅଠର ନଳା େର
େହରି ଛି େତା କଳା ତାରକସି ଗୁେଣ, ପି ପିଲି ର ରO ଚାOୁ ଆ େର
ଝୁ ରି ଛି େତାେତ ମଁୁ ବାରଶ ବେଢ଼ଇ , କଳା ପାହାଡ଼ ର ଧOଂସ େର
ଖାଇଛି ମଁୁ ରସେଗାଲା େଛନାେପାଡ଼, ଆଡ଼ି ଶା କାକରା ପୁଳୀ କୁ
ରାOି ଛି ଆOି ଳା କାOି ଓ ସOoଳା ଡାଲମା େବସର ବଟା କୁ
ମାତିଛି େଯ ରଥ ଯାତରା ଭି ଡ଼େର, େହାଲି େଦାଳ ଦିପାବଳୀ େର
ଭାOି ଛି କOଳ ଭାଇ ଭାଗାରୀ େର , ସାହି ପଡ଼ି ଶା ର ଦOO େର
ହଜାଇଛି ନି େଜ , ନି ଜର ବଥା କୁ ଯୁେଗ ଯୁେଗ େଦଖି େତା ଦୁ ଃଖ କୁ
ପଠାଇଛି ବାରତା ଏ ମରମ କଥା , େତାହରି ସOାନ ମାନOୁ
ବୁ େଝଇଛି େତାର ପୂରୁବ ର ଶି ରୀ , କଥା େଗୗରବ ଗାଥା କୁ
େଦଖାଉଛି େତାର ବୀର ସOାନ େର , େତାର ହୃ ଦ ମନ ବଥା କୁ
କହୁ ଛି େତାେତ ମଁୁ , ତୁ େମା ସଂସାର , ତୁ େମା ମା ଓଡ଼ି ଶା
େଲଖୁଛି େତା ଗୁଣ , ସରୁ ନାହO କଥା , େକହି ନୁ େହଁ େତାର ସରି ଶା ...

ଆମ େୱବ୍ ସାଇଟ୍ : www.aahwaan.com/ebook

ଆହOାନ, ଷO ବଷO, ଷO ସଂଖା, ନେଭOର, ୨୦୧୧

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

ପୃOା ସଂଖା

31

ଭୂୟଁା ବାବୁ O େରାେଷଇ ଘରୁ .....
OଶାO କୁ ମାର ଭୂୟଁା
ଆସOo !!! ଏହି ଥର େବାଇତ ବOାଣ ଉOବ ର ପରି େOOୀ େର , ଓଡିଆ ଘର ର ୩
େଗାଟି ରOା Oଣାଳୀ ଶି ଖିବା |

ଡାଲମା :
Oଥେମ , େଗାଟିଏ କପ ମୁଗଡ଼ାଲି ଭଲ
ଭାେବ େଧାଇ / ଶୁଖାଇ ରଖOo |
କଢ଼ାଇ କୁ ଚୁ Oା ଉପେର ମଧମ
ତାପମାନେର ରଖି େସଥି େର ୧/୨
ଚାମଚ୍ ଡାଲ୍ ଡ଼ା କି Oା
ଗୁଆଘି ଅ ପକାOo |

ଘି ଅ ଗରମ େହଲା ପେର େସଥି େରମୁଗଡାଲି ପକାଇ ଭଲଭାେବ ଭାଜି ଦିଅOo ଏବଂ େପା
ଡ଼ି ବାକୁ ଦିଅOo ନାହO | େସଥି େର ୨/୩ କପ୍ ଗରମ ପାଣି
ଏବଂ ଅଧ ଚାମଚ୍ ହଳଦୀ ଗୁO ପକାOo |
କଢାଇ େର ଢ଼ାOୁ ଣୀ େଘାଡାଇ ତାକୁ ୭/୧୦ ମି ନିଟ୍ ଶି ଝିବାକୁ ଦିଅOo |
ଡ଼ାଲି ଶି ଝି ଆସି ବା ପେର େସଥି େର କଟା ପରି ବା ଓ ଆବଶକ ଅନୁ ସାେର ଲୁ ଣ ପକାOo
| (କଟା ପରି ବା : କOା କଦଳୀ, େବାଇତାଳୁ (େବାଇତି କଖାରୁ ), ବାଇଗଣ ଏବଂ
ଆଳୁ ୨/୩ େସମି ଲOା ଏବଂ ଆOୁ ଠି େମାଟାେର କାଟOo - ଯଦି ଆପଣ ଚାହାOି ତାହା
େହେଲ ଅନ ପରି ବା ମଧ ପକାଇ ପାରOି )
େସଥି େର େକାରା ଯାଇଥି ବା ନଡ଼ି ଆ େଦେଲ ତାହା ଅତି ସୁଆଦିଆ ଲାଗି ବ |
ବତOମାନ େସଥି େର ପୁବର
O ୁ ଭାଜି ଏବଂ ଗୁO କରି ରଖି ଥିବା ତାଜା ମସଲା ପକାOo
(ତାଜା ମସଲା - [େଗାଟିଏ ଚାମଚ୍ ଜୀରା + ୨/୩ ଟି ଶୁଖିଲା ଲଂକା ମରି ଚ] ଟିକିଏ
ଭାଜି ଗୁO କରି ରଖOo ) |
ମୁଗ ଡ଼ାଲି ଏବଂ ପରି ବା ଶି ଝି ଗଲା ପେର ତାକୁ ଅଲଗା ରଖOo |
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ଅନ ଏକ କଢ଼ାଇ େର ଟିେକ ଘି ଅ େନଇ େସଥି େର ଜୀରା , େସାରି ଶ , େତଜପO ଓ
ଶୁଖିଲା ଲଂକା ଫୁ ଟାOo(କଟା ପି ଆଜ ମଁୁ ସାଧାରଣତଃ ପୁଜାପାବOଣ ଦିନ େର ପକାଏ
ନାହO ) |
ଏହି ଫୁ ଟଣ ରୁ ସୁଗO ଆସି ଲା ପେର େସଥି େର ସି ଝା ଡ଼ାଲି କୁ ଢ଼ାଳି ଦିଅOo |
ଆପଣO ଡ଼ାଲମା ବତOମାନ OOoତ େହାଇଗଲା |

ସାକରା :
Oଥେମ , ଅଧା କପ େତOoଳି ରସ ଭଲ
ଭାେବ ସଂOହ କରି ରଖOo |
କଢ଼ାଇକୁ ଚୁ Oା ଉପେର ମଧମ ତାପେର
ରଖି େସଥି େର ୧/୨ ଚାମଚ୍ ଡାଲଡ଼ା କି Oା
ଗୁଆଘି ଅ ପକାOo |
ଘି ଅ ଗରମ େହଲା ପେର େସଥି େର
ଅଧା କପ େତOoଳି ରସ ,୨ କପ୍ ଗରମ ପାଣି ଏବଂ ୨/୩ ଚାମଚ୍ ଗୁଡ଼
ପକାଇ ଦିଅOo |
କଢ଼ାଇ େର ଢ଼ାOୁ ଣି େଘାଡାଇ ତାକୁ ୭/୧୦ ମି ନିଟ୍ ଭଲଭାେବ ଶି ଝିବାକୁ ଦିଅOo |
ତାହା ଶି ଝି ଆସି ବା ପେର େସଥି େର କଟା ପରି ବା ଓ ଆବଶକ ଅନୁ ସାେର ଲୁ ଣ
ପକାOo |
(କଟା ପରି ବା : ମୂଳା, େବାଇତାଳୁ , ବାଇଗଣ , େଭOି ଏବଂ କଂଚା ଅମୃତଭOା ୫/୬
େସମି ଲOା ଏବଂ ଆନଗୁଠି େମାଟା େର କାଟOo )
ପରି ବା ସି ଝି ଗଲା ପେର ତାକୁ ଅଲଗା ରଖOo |
ଅନ ଏକ କଢ଼ାଇେର ଟିେକ ଘି ଅ େନଇ େସଥି େର ଜୀରା , େସାରି ଶ , େତଜପO,
ପାନ ମଧୁରୀ, ଭୃସO ପO ଓ ଶୁଖିଲା ଲଂକା ଫୁ ଟାOo |
ଏହି ଫୁ ଟଣ ରୁ ସୁଗO ଆସି ଲା ପେର େସଥି େର ସି ଝା ମି Oଣ କୁ ଢ଼ାଳି ଦିଅOo |
ଆପଣO ସାକରା ବତOମାନ OOoତ େହାଇଗଲା |
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:

Oଥେମ , େଗାଟିଏ
କପ େର ୨/୩ ଚାମଚ୍ େସାରି ଶ +୧
ଚାମଚ୍ ଜୀରା +୨/୩ ଟି ଶୁଖିଲା ମରି ଚ
+ ୩/୪ ଟି ରସୁଣ େକାଳ ଭଲ
ଭାେବ ୧ ଘOା ବତୁ ରାଇ ଏବଂ ପେର
OାଇO୍ କି Oା କୁ ଟି ରଖOo |
କଢାଇ କୁ ଚୁ Oା ଉପେର ମଧମ
ତାପମାନ େର ରଖି େସଥି େର OାଇO୍

େହାଇଥି ବା ମି Oଣ କୁ ପକାOo | େସଥି େର ୨/୩ କପ୍ ଗରମ

ପାଣି ,ଅଧ ଚାମଚ୍ ହଳଦୀ ଗୁO ଏବଂ ୩/୪ ଟି ଆOoଲ ଆପନଂକ ଦରକାର ଆOି ଲା
ଅନୁ ସାେର ନିଅOo | ପକାOo | କଢାଇେର ଢ଼ାOୁ ଣୀ େଘାଡ଼ାଇ ତାକୁ ୭-୧୦ ମି ନିଟ୍
ଶି ଝିବାକୁ ଦିଅOo 
ଏହା ଶି ଝି ଆସି ବା ପେର େସଥି େର କଟା ପରି ବା ଓ ଆବଶକ ଅନୁ ସାେର ଲୁ ଣ ପକାOo
| (କଟା ପରି ବା : େବାଇତାଳୁ , ବାଇଗଣ ,ସାରୁ ,େଭOି ୪ /୫ େସମି ଲOା ଏବଂ
ଆନଗୁଠି େମାଟା େର କାଟOo ) ଏଥି େର ୫/୬ ଘOା ପୂବOରୁ ବତୁ ରା ଯାଇଥି ବା ଝଟା
(ଶି O) ମଂଜି ମଧ ପକାOo |
ପରି ବା ଶି ଝି ଗଲା ପେର ତାକୁ ଅଲଗା ରଖOo | ଅନ ଏକ କଢାଇେର ଟିେକ ରି ଫାଇନ୍
େତଲ େନଇ େସଥି େର ଜୀରା , େସାରି ଶ, େମଥୀ, ପାନ ମଧୁରୀ, କଟା ପି ଆଜ ଓ
ଶୁଖିଲା ଲଂକା ଫୁ ଟାOo | ଏହି ଫୁ ଟଣରୁ ସୁଗO ଆସି ଲା ପେର େସଥି େର ସି ଝା ପରି ବାକୁ
କଢାଇ େର ଢ଼ାଳି ଦିଅOo |
ଆପଣO ଆOି ଳ ବOOମାନ OOoତ େହାଇଗଲା |
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ଭାସି ଯାଆ େମାର କଦଳୀ ଡ଼Oା
ବOକବି ସତାନାଶ
ଭାସି ଯାଆ େମାର କଦଳୀ ଡ଼Oା

ଭାସି ଯାଆ

ଡ଼ରି ଯିବୁ ନାଃଇଁ ଆକାଶରୁ ଶୁଣି

ଭୁଉଁଭାଆଁ,

େହଲି େକପ୍ଟରେର ଯାଉଥି େବ ମOୀ

ମOି ଆଣୀ

େଦଖି େଲ ସି େନରି ଭାଷି େବ ଟିଭିେର

େଶାକବାଣୀ 

କାOO କମାେସ େତାଫାନ୍ ଆସି ଲା

ଦରି ଆେର

ଅଧାଜନସଂଖା କେମଇଲା ଏକା

ଥରକେର,

କି ସୁOର ଦିେଶ ପାରାଦOୀପ ଆଉ

ଏରସମା

େଦଖି େଦେଲ େଭାକ େଶାଷ ଲାଗି ବନି

ଆଉ ଜମା,

ବାତା ଛାଡ଼ି ଲାଣି ଖରା କେର ଆଖି

ମି ଟି ମି ଟି

ମହ ମହ ପଚାବାସନା ପବେନ

ଆେସ ଛୁ ଟି,

ଗଁା ଦିଶୁଅଛି ତାଳପO େଘାଡ଼ା

ମାଟିଗଦା

ଅଭାବ ନାହO ତ ଜାଳକାଠ ଆଉ

ଝାଡ଼ାପଦା,

ହାତ ପାହାOାେର ନଡ଼ି ଆ ପଇଡ଼

ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି

ଗଛମାେନ ସବୁ େଶାଇଛOି ତେଳ

ମୁହଁ ମାଡ଼ି 

ଭାସି ଯାଆ େମାର କଦଳୀ ଡ଼Oାେର

ଯାଆ ଭାସି

େଦଖି େଲ େତା େପଟ ପୁରିଯିବ ମନ

ହବ ଖୁ ଶି,

ଖାଇବୁ ବାଟେର ରଖି ଛି େତା ପାଇଁ

ପାନ ଗୁଆ

ଆ..କା..ମା.. ବଇ ଗୀତ ଶୁଣି ଶୁଣି

ଭାସି ଯାଆ 

ମାଛଗଁା କୁ ଜO ଜଗOି ଂହପୁର

ବାଲି କୁଦା

େଶାଭା େଦଖି େଦଖି େହାଇଯି ବ େତାର

ମନେବାଧା,

Oଣାମ କରୁ ଛି ଇେଲକOି O ଖୁ O

ନଇଁପଡ଼ି

ଭାOି େଦଇଛି ତା ଗରବକୁ ଝଡ଼

େବକ େମାଡ଼ି ,

ଚିତି ପହଁରା େଦଉଛOି ଗାଈ

େଗାରୁ ମାନ
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େଗାଟିକିଆ ଘର ଭି ତେର ଦିଶୁଛି

େତାଫା ଜO,

ଶୁଭୁନାହO ଆଉ ବୁ ଲା କୁ କୁ ରO

େଭଏଁ ଭାଆଁ

ଚାରି ଆେଡ଼ ଖାଲି ରି ଲିଫି ଗାଡ଼ି ର

େପଏଁ ପାଆଁ,

ଛଟOାର େଘାଡ଼ା େଚାକଡ଼ ଖାଉଛି

ନ ଟOାର

ଦି େକଜି ଚୁ ଡ଼ାକୁ ଡିଜଲ୍ େପାଡ଼ୁଛି

ଦି ହଜାର 

ଯାଇଛି େଯ କାଳ ଆସି ଛି େର ଏେବ

ଖାଊେବଳା

ପାରାଦOୀେପ ଆସି ଲାଗଇ ରି ଲିଫି

େଭଳା େଭଳା,

ଚାଉଳ, ଗହମ, ସୁଜି, ଚୁ ଡ଼ା, ଚିନି

କି ରାସି ନି

OୀରଗୁO ଆଉ େOସ୍ କOଳ

ପଲି ଥିନି 

ଆମ ପୁଲିସିO ପରି କି ଏ େହବ

ପାରି ବାର

ଝଡ଼ େତାଫାନକୁ ତାହାOର ନାହO

ତିେଳ ଡ଼ର,

ଭାନେର ଭରି ରି ଲିଫି ଜି ନିଷ

ମି ଳିମିଶି

େଫରୁ ଛOି ଘେର ଦରି ଆକୂ ଳରୁ

େହାଇ ଖୁଶି,

ମୂOOାର େଦହରୁ ଆଣୁଚି େକ ଚୁ ଡ଼ି

ସୁନାମାଳି

ଝିଅ ମାଇକି ନା ସେଜଇ େହବାକୁ

ଭଳି ଭଳି ,

ଭାରୀ ସେOାଟିଆ ଆମର ରି ଲିଫି

ଅଫି ସର

ସି ବିଆଇ ଖାଲି ମି ଛେର କରୁ ଛି

ହରବର,

ଖାଇଛି କOଳ ବିକିଛି େବାଲି େସ

ପଲି ଥିନି

ବିେରାଧି ଆ େଯେତ ତୁ Oାେର କରOି

େଘାରଧOନି 

ଧନ ଏ ଓଡ଼ି ଶା ଧନ ଆମ ଦOା

ସରକାର

ଏମି ତି ସକOାର ସବୁ େବେଳ ଆମ

ଦରକାର,

ହଉ ଭୂମି କO ବନା ମରୁ ଡ଼ି କି

ଆସୁ ଝଡ଼

ଜମା ଚିOା ନାହO ଶୁଭୁଥି ବ ଯଦି

ଚାOୁ ମାଡ଼,

ମOୀ ଏେମେଲ ଚବିଶି କାେରଟ୍

ଖାOି ସୁନା

ଜନେସବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଛOି ପି ଲା

ମାଇକି ନା,
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ଜନେସବା ଲାଗି କାOOି ଟିଭିେର

ଛାତି େକାଡ଼ି

ଜନେସବା ଲାଗି ଆେସOÇି େଟବୁ ଲ୍

ବାଡ଼ା ବାଡ଼ି ,

ଜନେସବା ଲାଗି ଭୁଲି ପାରOି େସ

ମଳମୂO

ଜନେସବା ସି ନା ତାO ଜୀବନର

ମୂଳମO,

ଜନେସବା ପାଇଁ ମOୀ ଆସନଟା

ବଡ଼ କଥା

ଏ ଛାର ବାତାକୁ ଭାବି କି ଆଁ େହବ

ମୁOବଥା,

େତଣୁ ଜନେସବା ପାଇଁ ହଉଚOି

ବାଡ଼ାବାଡ଼ି

ଜନେସବା ପାଇଁ ହଉଛOି କଛା

ଭି ଡ଼ାଭି ଡ଼ି 

ଭାସି ଯାଆ େମାର କଦଳୀ ଡ଼Oା

ଭାସି ଯାଆ

େଦଖି ବୁ େକମି ତି ମଜା ମାରୁ ଛOି

ଚାକି ରିଆ,

ଭୁଉଲୁ େର ଗାଆଁ ନାଆଁ ନ ଧରଇ

ଯି ଏ ତୁ େO

ରି ଲିଫି େଲାଭେର େସ ଆସି ବସି ଛି

ଗାଆଁ ମୁେO,

ମାଆ ମଲା କଥା ଶୁଣି ବହି ନାହO

ଯାର ଲୁ ହ

େସ ଆସି କହୁ ଛି-େବାପାମଲା ଟOା

େବେଗ ଦିଅ,

ଖତରା ଚାଳକୁ ଘେର ଯାର ପେଣ

ମୂଷାଗାତ

େସ ଆସି କହୁ ଛି-ଉଡ଼ି ଗଲା େମାର

ଘର ଛାତ 

ଆରାଇ ବାବୁ ର ଏେବ ପOମେର

ବୃ ହOତି

ବଟି ପଇସାେର ଝିଅ ବାହାଘର

ଭାରି ମOି ,

କଲମ ତାOର ଏେବ ଲOୀOର

ଅବତାର

ତାଳ କୁ ଡ଼ି ଆକୁ େଲଖି ପାରOି େସ

ଛାତଘର,

ବଟି କମି ଶନ୍ ଆସି ବାେର ଯଦି

େହଲା ବାଧା

େକାଠାଘରକୁ େସ ରାଗେର େଲଖOି

ଡ଼ି ହିପଦା,

େସOର ଟOାେର ଏେବ ଚାକି ରିଆ

ମାଲାମାଲ୍

ରାେଧ ରାେଧ କରୁ ଣାରୁ ବନି େଲଣି

େଗାଲଗାଲ,

OଭୁO ଦୟାରୁ ବାତା ହୁ ଅOା କି

ସବୁ େବେଳ

ପଇସା ଅଭାବ ନ ରହOା ଆଉ

କାେଳ କାେଳ 
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ନି ଶ େମାଡୁ ଛOି ଇOି ନିୟରକୁ

କOOାକOର

OାଆO ଆସି ଲା କରି ବାକୁ ରାOା

ଶOେପାଲ,

େସOOାେସବୀ ନାେମ େଶାଷୁଛOି ଯି ଏ

େଲାକପାOି

ନାଆଁ କେମଇବା ପାଇଁ େସ ଧାଆOି

ପଡ଼ି ଉଠି,

ଭି ଡୁଓ ସୁଟିOି େଫାେଟା ଉଠା ଖାଲି

ଚାରି ଆେଡ଼

ବାହାଦୁ ରି ଆଏ ଭାଷଣ ମାରOି

େକେଡ଼ େକେଡ଼,

େପପର ବାଲାO େପପର କାଟତି

ଗଲା ବଢ଼ି

େଲାକ ଲେଗଇକି ଗଣତି କେଲ େସ

େଡ଼ଡ଼୍ ବଡ଼ି 

ବାତା ଉପେର କବିତା ଆସର

କି ସୁOର

ଦେଳଇ ଘାଇେର ଆେୟାଜନ କେଲ

ପୀତାOର,

ଟିଭି ପOOାେର ବାତାର ଛବି

େଦଖୁ େଦଖୁ

ଆଧୁନିକ କବି ସୃOିେହେଲ େକେତ

େଲଖୁ େଲଖୁ ,

ପୀତାO
O ତେରଇ ଅରୁ ଣ ଗି ରିଜା

Oୀ ଚOନ

ବାତା କବିତା େଲଖି ଡ଼ାଇରି କି

କେଲ ପୂOO,

ଏମି ତି େତାଫାନ୍ ମଝିେର ମଝିେର

ଆସୁଥାଉ

ଓଡ଼ି ଆ ପୁଅକୁ େଲଖି ବା େOରଣା

େଠସୁଥାଉ 

ଭାସି ଯାଆ େମାର କଦଳୀ ଡ଼Oାେର

ଯାଆ ଭାସି

ଗୁଆପାନ୍ େଥାଇ ଭେସଇଲି ତେତ

ହସି ହସି ,

ଫୁ ଲବାଣୀେର ପଡ଼ି ଲାଣି ଏେବ

ଭାରୀ ଶୀତ

ଆଣି ଥିବୁ ମାଗି ଫେରନ୍ କOଳ

ଛଅ ସାତ,

ଆଣି ବୁ ମି ଳିେଲ ବଡ଼ ଦରି ଆଉ

ପଲି ଥିନି

ଭାରୀ ଭଲ େହବ ପି କ୍ନି କ୍ କବି

ସOି ଳନୀ,

ଭାସି ଯାଆ େମାର କଦଳୀ ଡ଼Oାେର

ଭାସି ଯାଆ

ବାଟ ଯାକ େକେତ େରାମାOି କ୍ ସି ନ୍

େଦଖୁ ଥାଆ 
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ପାଗଳ
ସୁଜିତ କୁ ମାର ସାହୁ
ଦୁ ନି ଆ େମାେତ ପାଗଳ କହୁ ଛି..,
ମଁୁ ତ ସବୁ ଠୁ ଖୁଶିେର ଅଛି ..!
େମା ନି ଜ ପାଇଁ ସOପO େଦଖୁ ଛି
ଭଲ କଣ, ମO କଣ, ସବୁ କୁ ସମାନ େଦଖୁ ଚି,
ଆଜି ମଁୁ ଏଠି ବସୁଛି, କାଲି ମଁୁ େସଠି ବୁ ଲୁ ଛି,
ମଁୁ ବି ଖାଉଚି, କି ଛି େପଟ ପାଇଁ, କି ଛି ଖୁଶି ପାଇଁ,
ମଁୁ ବି ଗପୁଚି, େକେତ ଗୀତ ଗାଉଚି,
ତଥାପି ଦୁ ନି ଆ ମେତ ପାଗଳ କହୁ ଚି...
ସବୁ ଠୁ ବଡ଼ କାମ କରୁ ଚି,
ମଣି ଷକୁ େମା ଚରି O େଦଖାଉଛି... େଯ ମଁୁ ପାଗଳ୍ ..!!!

େସୗମ ସାରସOତ ଦାଶ
ରୂ ପଚଯOା ତୁ ମ ଋଉତୁ ର ରମଣ
େତଣୁ େଗା ତୁ େମ ରୂ ପସୀ
ମୁଖକାOି ତୁ ମ ମଧୁମାଳତି େଗା
ଆଜି ସଜ କାଲି ବାସି ...

ଏ ଜୀବନ େଗାେଟ ଜଳର ତରO
ଜୁ ଆର ଓ ଭOା ସେହ,
େଯୗବନ ଆହା ଜOରାତି ପରି
Oଣି କେର ସରି ଯାଏ ...
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େଚାରଘେର ପୁଲିସି
ହାସକବି କୂ ଳାOାର
ଅOାର ରାତିେର
େଚାର ଘେର େଦଖାେହଲା
ପୁଲିସି ସାଥୀେର 
ନି ଶ ତା—ର ଠିଆ ଠିଆ କରି
ପୁଲିସି ପଚାରି ଲାେର...ଶଃ...
ଏଠି ଲେଗଇଛୁ କି ଲୀଳା ?
ମଁୁ କହି ଲି େହା ପୁଲିସି
କଥା କର ସଂଜତ;
ଜଣା େମାେତ େକେତ ଟOା
ଅେଟ ତମ ପି O 
ପୁଲିସି କହି ଲା େଦଖି ବୁ ଏଇେନ
େଦବି ଦି— ପାହାେର;
ମଁୁ କହି ଲି େଗାେଟ େଫାନ୍ କରି ବି ତ—
ଦି—ଥର ବସ୍ ଉଠ୍ େହେବ
ତମ ସାଆେର 

ତୁ େକାଉ ଥାନାେର ଅଛୁ ,
େକେତ ଇଲି ସି ଖାଉଚୁ େର
େପଟଟା େପାଖରୀ ପରି କରି ଚୁ ?
କାହାକୁ କଣ କହୁ ଚୁ
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ଜାଣି ପାରୁ ନୁ କି ଛି,
ମଁୁ ପରା ସକOାରୀ ଦଳର େନତା
ଦି—ଦିନ େହଲା ଜଏନ୍ କରି ଛି

ପୁଲିସି କହି ଲା-ସାର୍
ସରି ସରି Oମା କରି େଦେବ;
ମଁୁ ଭାବିଥିଲି ଆପଣ
ସାଧାରଣ ଜନତା େହାଇଥି େବ !
େହେଲ ସାର୍ ଆପଣOର
ଏଇଠି କି — କାମ;
ଏଇଟା େଚାର ଖO ଘର
ତୁ ଛାେର େହେବ ବଦନାମ୍ !
ମଁୁ କହି ଲି- େଯେହତୁ
ଦଳେର ନୂ ଆକରି ଜଏନ୍ କରି ଛି;
ହାଇକମାOO ନି େOOଶେର
ଏଠି ନି ତି ତାଲି ମ୍ େନଉଚି !
ଆଛା କନିOବଳ ଭାଇ
ତେମ ଏଠି କ—ଣ ପାଇଁ ?
ଏେବ ଖOି କାସ ମାରି କହି ଲା-ସାର୍
ଏ େଚାରଟା ବଡ଼ ବଦମାସ୍
ଦି—ମାସ େହଲା ଚାOା େଦଇନାହO 
େହେଲ ସାର୍ ଆଉ ତା—ଠୁ
େନବିନି ମଁୁ ଚାOା ଏଇ ମାସଠାରୁ ;
ବରଂ ମାସକୁ ମାସ େଦବି
କାରଣ େସ ସକOାରO ଗୁରୁ !!!
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େଜାOନା େଚନାଏ
ରୀତା ରଥ
େଜାOନା େଚନାଏ
ଯଦି ଆକାେଶ
ଜO ଅମାୟି କା ସାଜି

ଜମାଟ ବାଦଲ
କାେଳ ଝରି ଯିବ
ତା Oି ୟାର ଛାତି ଭାଜି

େହ େମାର ଆକାଶ
ଲେO ତାରାେର
ହୁ ଅ ପେଛ ଝଲମଲ

େକେତ ଆOହେର
େOୟସୀ ସାଜି

ସୂଯOଠୁ ଟିକିଏ

ଝରୁ ଚି େOମ ରାଶି

ଆଲୁ ଅ ଆଣି ଛି
ଦିଅ ତାେର ଟିେକ ମୁଲ

କହଇ ଆକାେଶ
ଆଉ ବହ ନାହO

ଅOରର େଯେତ

ଲୁ ହର ବିOୁ ବଷO

କଳO ସାଇତି
େହାଇଅଛି ଶତଖO
ତଥାପି େତା ପାଇଁ
ହସୁଛି େଜାଛନା
ଦିଅ ନାହO ବାେର ଦO
ତଥାପି େତା ପାଇଁ େଜାଛନା ଆସୁଛି
ଦିଅନାହO ବାେର ଦO
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Oସାରି ତ ଜୀବନର ସଂOା
ଗଢ଼ି େତାଳି ବାକୁ ଆଉ ଏକ ସି OାଥO 
Oଦୀପ ପOା
ଜୀବନର ମଧାOେର ପାଲଟିଛି

ଜନO ଓ ମୃ ତୁର ବବଧାନ
ଜୀବନ େବାଲି କୁ ହOି
କାହା ପାଇଁ ଅନ େକହି
ନା ଜନOିପାେର ନା ମରି ପାେର
ଏକଲା ମଣି ଷ ମଁୁ
ନି ଆରା େମା ଅନୁ ଭୁତି
ସବୁ କି ଛି ନି େଜ ଅନୁ ଭବିବାକୁ
ଯାହା କି ଛି ଅଭି ନବ
କୁ ଆଁ କୁ ଆଁ କାOଠାରୁ
–ରାମ ନାମ ସତ େହ— ପଯOO 

ମଁୁ ପାଇଛି ନି ଜକୁ
ଶି ଶୁଟି ର ଦେରାଟି ହସ େର
ଟଳ ମଳ ପାଦ ଥାପି
Oଥେମ ଚାଲି ବାର େଚOାେର
OଶOେର ଜାଣି ବାର
େମା ଚାରି ପେଟ ଥି ବା
ମଣି ଷO ଆତOୀୟତା 

ବବସାୟୀ ବଣି କ ମଁୁ
ଲାଭ Oତି , ମାପ ତଉଲର ଦୁ ନି ଆ
ଅସରOି ଧନ ଜନ
ଯଶ ଖାତି , ସୁ ବOO ଅଳOାର
ହୀରା, ନୀଳା, ମଣି , େମାତି
ସବୁ କି ଛି ଭରପୁ ର
େମା ଭOାରେର...
େତେବ କଣ ଜୀବନ ର
େଶଷ ପାହାଚ ଏଇ ସମୃ Oି େର ?

ଆକାଶକୁ ଚାହO େଦେଖ
କO କO ଧରି
ଝଲକୁ ଥି ବ Oହ ତାରା
ନି େରଖି ଚାହO େଲ
ଜୀବେନାOର ସତର ସOାନ 
ଜୀବନର େଶଷ ଦୃ ଶ
ଶବଧାର େକାେକଇ େର
େଶାଇ ରହି ଥାଏ ଶବ େହାଇ
ବାକ୍ ଶOି , ଚଳତ୍ ଶOି ହୀନ ମଁୁ

େକେବ ପୁ ଣି ଅOାରକୁ ଭୟ
ଲୁ ଚି ରହି ଥିବା
ପି ଶାଚ ଓ ରାOସ
ଉOି ମାରି ଚାଲି ଯାଆOି

ଅେପOା କେର ଅନଳକୁ ...
Oି ତି, ଆପ, େତଜ, ମରୁ ତ, େବାମ
େଫରଇ େଦବାକୁ େହବ
ଯାହା କି ଛି ଆଣି ଥିଲି ଧାର କରି 

େମା େଚତନାର ଫଦO ଓଲଟାଇ
ବାେଜ କଥା ସବୁ
ଆଶOା, ଡ଼ର ଆଉ ଭୟ 

ମଁୁ ପୁ ଣି ଅଶରୀରି
େସଇମି ତି ବସି ରହି ଛି
ନି ରOନ କୂ େଳ...

ବୟସର ଉOାମତା
ପୁ ଣି େକେବ
ଉଦ୍ େବଳି ତ କେର ତନ ମନ
େOମର Oି O େକାମଳ
ପରଶ େଖାଜି ପାଏ
କାମି ନୀର ଆଲି Oେନ
ଆଉ ପୁ O ଲେଭ
ଆମ େୱବ୍ ସାଇଟ୍ : www.aahwaan.com/ebook

ଜାତି Oର େହଇ େଦଖୁ ଥାଏ
ଅସୁ ମାରି ମୁ ହଁ ଜନO ଜନOାOର
େଯେତ ସବୁ Oାତି ପରି ଜନ
ଅେପOାେର ଜିଇଁ ରହି ଥାଏ
େଚତନାର େଶଷ ବିOୁ
ବିଲୀନ େହବା ଯାଏଁ
ଓଁ ପୁ OOମାଦଃ ପୁOOମିଦମ୍
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ନାକ
ଅOୟ ରାଉତ
ଅO ମଧେର ନାକ
ମୁଖ ମOଳର ଅସଲି େସୗOଯO
ଯାହା ପାଇଁ ଏେତ ନାଟ...
କାଳି ଅବା େଗାରୀ
େମାଟି ବା ପାତଳୀ
ନାକ ସବୁ ରି ନି ଣOାୟକ... !
େକଟ୍ (କାOିନା େକୖ ଫ୍), ଐଶ୍, ପାେମଲା, ଜୁ ଲି ଆ
ଶାକି ରା, ଡାଏନା, ସାନିଆ ଓ େOଫି Oାଫ୍ ...
ଚମକୁ ଅଛOି ସୁOର ବାଳାଏ
ନାକର କି ମାୟା େଦଖ... !
ଗୁଣୀ OାନୀOର ନାକ
କଟିଗେଲ ଥେର ଭାଗ, ଦୁ ଭOାଗେର
ଝୁ ରଇ ଜୀବନଯାକ... !
ସୁପOOଖାର ନାକ
େଯଉଁ ନାକ ଲାଗି ରାମାୟଣ ସୃOି
ବୁ ଡ଼ି ଲା ରାବଣର ବଂଶଯାକ... !
ରାଜ େନତାOର ନାକ
କଟିଗେଲ ଥେର ଅବା ବାରOାର
ନଥାଏ ଚିOା କି ଡ଼ର
ହାତକୁ ହଲାଇ, ନିଶକୁ ଫୁ େଲଇ
କହଇ... ବିପOର ଷଡ଼ଯO... !
େଦଶ ଓ ଜାତିର ନାକ
ଭଲ କମO କେଲ ଯଶ ମି ଳୁଥାଏ
ନ କେଲ ନ ରେହ େଟକ 
ଆମ େୱବ୍ ସାଇଟ୍ : www.aahwaan.com/ebook
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େମାେତ ଏମି ତି କାହO କି ଲାଗୁଛି (ଆତOାର ବି ଳାପ)
ଉମO ଳା ମି O
େମାେତ ସେତ ଏମି ତି କାହO କି ଲାଗୁଛି
ଅOି ଛୁ ରି ତOି କାେଟ... ଯାହା
ପଢ଼ିଥିଲି େସହି ପରି କାହO ଲାଗୁଛି
ଘନ କୁ ହୁ ଡ଼ି ଭି ତେର ସOା ହୀନ ବାଦଲ
ଦିଗହରା େହଇ ଇଆେଡ଼ ସି ଆେଡ଼ ପହଁରିଲା ପରି ଲାଗୁଛି
ସେତ େମାେତ ଏମି ତି କାହO କି ଲାଗୁଛି...
ଏେତ ବଡ଼ ଦୁ ନି ଆେର େଲାକ ଚିOିବାେର
ଭୁଲ୍ େହଲାପରି ଲାଗୁଛି... ଦିଗO ବିOାରି
ପାହାଡ଼ େସପାେଟ ନିରୀହ ଆତOା େଟ ବିଳପି ଲା ପରି
ବାରOାର ମେତ ଶୁଭୁଛି
େମାେତ ଏମି ତି କାହO କି ଲାଗୁଛି...
ମି ଛ ସOକOେର ଦାO ନିକୁେଟଇ
କି ଏ େଯମି ତି ପରି ହାସ େମାେତ କରୁ ଛି... ଆଉ କି ଏ
ପୁଣି ତାକୁ େଘାେଡ଼ଇବାକୁ ଯାଇ ଚିରା ଲୁ ଗାେର
ତାଳି ପେକଇ େଦଉଛି
ସେତ େମାେତ ଏମି ତି କାହO କି ଲାଗୁଛି...
ନୂ ଆ ସOକOର ସାଜସOା ମେତ Oତାରଣାର
ଦୁ ଃଖ େଦଉଛି... େମା ଆତO ସOାନକୁ
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ବାରOାର କି ଏ ତୀOO ଛୁ ରୀକାେର
ଟିକି ଟିକି କଲା ପରି ଲାଗୁଛି
ସେତ େମାେତ ଏମି ତି କାହO କି ଲାଗୁଛି...
କି ଏ େଯମି ତି କାଳ ରାOୀର ଅOାରେର ପାହାଡ଼ ଶୀଖରୁ
ଶO ଧOା ଟିଏ େଦଉଛି... ଆଉ ପୁଣି କି ଏ
ସOାଳି ବା ନାମେର ହା... ହା କରି
ଅତଳ ଗଭOକୁ ଫି Oୁ ଛି
ସେତ େମାେତ ଏମି ତି କାହO କି ଲାଗୁଛି...
ଚାରି ପାଖ ମି ଛ ବଳୟ ଭି ତେର
ଚO, ପୃଥିବୀ ଓ ସୂଯO େଗାଟିଏ ସରଳ
େରଖାେର ରହିଲା ପରି ଲାଗୁଛି... ଆଉ ପୁଣି
େକଉଁ ଚOବୁ ହ େର ଫସି ଗଲା ପରି ଲାଗୁଛି
ସେତ େମାେତ ଏମି ତି କାହO କି ଲାଗୁଛି...
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ଆେମ ପୁ ଣି େଫରୁ ଛୁ
େହମଲତା ସାହୁ
ଏେବ େମା ଗଁା ମୁO, OାOଣୀେର,
ଶୀତର ଆସର ବସି ଯିବଣି
ଖୁ Oା ଖୁOି େହାଇ ରାଶି ଫୁଲ ମାେନ,
ମୁଚୁ ମୁଚୁ େହଇ ହସି େବଣି ,
ଗଁା େଶଷମୁO, ଶି ବ ମOି ର
ଏେବ ଗହଳ ଚହଳ ପଡିଯିବଣି ...
ଠିକ୍ େମା ପି ଲା ଦିନପରି ,
ଏେବ କଣ େସଠି,
େମା ଗଁା ର କୁ ନି କୁ ନି ପି ଲା ସବୁ
ଅଳି କରୁ ଥି େବ ଡ଼Oା ପାଇଁ (?)
ଏେବ କଣ େମା ମା ପୁଣି େଖାଜୁ ଥି ବ, ଆମ ପି ଲା ଦିନ
ଡ଼Oାେର ସଜାଡୁ ଥି ବ, ଦୀପ
ପାନ, ଗୁଆ, ବରେକାଳି ପO...
ଏେବ କଣ ବାପା, େବାହି ଆଣୁଥିେବ, େବାଇତ ?
ସତେର ବାପା ତୁ େମ େବାଇତ ଆଣୁଥିଲ େବାଲି , ଆେମ ସବୁ
ପରେଦଶୀ େହଇଗଲୁ ...
ଆେମ ସବୁ ପୁଣି ଆସୁଛୁ...
ତୁ ମ େବାଇତର, ମO ଧରି ବାକୁ ...
ତୁ ମ ଅସଜଡ଼ା ମନକୁ ସଜାଡ଼ି ବାକୁ ...
ରଖି ଥାଅ ଆମ କାOO କ ର େବାଇତ...
ଏଇ ଆେମ ପୁଣି େଫରୁ ଛୁ ...
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OଶO
ଆଦିତ ସାହୁ
ଜୀବନ ରହି ଯାଏ ସବୁ େବେଳ େହାଇ OଶOଟିଏ...
ଜନOଠାରୁ ମୃତୁ ଆଉ ମୃତୁ ପେର ବି ରହି ଥାଏ...
ସକାଳରୁ ସO, ସOରୁ ସକାଳ େଖାଜା ଚାେଲ ଉOର ଟିଏ,
କହି ପାରି ବ କି ଜୀବନ େର ସବୁ ଠାରୁ ଖୁଶି କି ଏ ?
ଅତୀତରୁ ବOOମାନ, ବOOମାନରୁ ଅତୀତ ଆସି ଯାଏ
େଖାଜି େଖାଜି ପାଇ ପାରି ଲିନି ସଠିକ୍ ଉOର ଟିଏ...
ସମେO କୁ ହOି ମଁୁ ତୁ ମ ନି ଜର,
କି ଏ କେହ ମଁୁ ତୁ ମ ନିଜରଠୁ ଆହୁ ରି ବି ନି ଜର
ଯଦି ସମେO ନି ଜର ହୁ ଅOି ତା େହେଲ ଏଇ ଦୁ ନି ଆେର ପର କି ଏ ?
ପର ଆପଣାର ଭାବନା କୁ ଭୁଲି େଖାଜିଥିଲି ସାଥୀଟିଏ
ସାO େହାଇ ହସି ଲୁ େଖଳି ଲୁ... କାଟିେଦଲୁ ଜୀବନ, ଅତୀତ ଏେବ ସି ଏ...
ଭୁଲି ଗଲ, ଭାOି େଦଲ ସପନ ସବୁ ପର କରି ଚାଲି ଗଲୁ େମାେତ
କହି ପାରି ବୁ କି ଆମ େOମ ପାଇଁ େଦାଷୀ କି ଏ ?
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ମି ଲନ୍ ମି OO ଆଠଟି Oୁ O କବି ତା
-୧-

-୫-

ଆମ ଗଁା ଚଇତ

ସତେର ମ ସଖୀ

ଅପାେଠାଇ ସତ
ନୁ େହଁ କି Oo ଅମାନି ଆଁ !

ଭାରୀ ନିରୀମାଖି

େହେଲ ଭାରୀ ଦୁ O

ଆଶି ଣେର ସି ନା

ତୁ ମ ଗଁା ଚଇତ

ଅନୁ ରାଗ ବୁ େଣ

ମନେର ଲଗାଏ ନିଆଁ !!!

ଆଷାେଡ଼ ଭି ଜାଏ ମନ !!

-୨-

-୬-

ମଁୁ ତୁ ମ ଗୀତର

ଝରା େଶଫାଳୀ େଗା

ସୂର େହବି ପେଛ

ଝୁ ରି ବ ଦିେନ େମା

େହବିନି ସଁଜ ଦୀପ !

ଭଲପାଇବାକୁ ବସି !

ଦୀପ ଆଲୁ ଅେର
ଝଲସି ବ କାେଳ

ଆଜି ସି ନା ତେମ
ବାସ ବାOoଛ

ମରମ ତଳର ପାପ !!

କାଲି କି ତ େହବ ବାସି !!

-୩-

-୭-

ସେତ ମ ସଜନୀ

ଦିନ ସବୁ ତୁ ମ

ତୁ ମ ଲOା େବଣୀ

ଭଲେର ବିତୁ େମା

ମେନ େମା ଜଗାଏ େOମ !

ଭଲ ପାଇବାକୁ େନଇ !

ଜାଣି ମଁୁ ପାେରନି

ଥି େଲ ଥାଅ ପେଛ

ଜO ନା ତେମ

ଶାଶୁଘେର ତୁ େମ

ଜOରାତିର Oମ !!

ସୁନାନାକୀ େବାହୁ େହାଇ !!

-୪-

-୮-

ମୁରୁଜ େହବି ନା

ମନ ଯଦି ତୁ ମ

େହବି ସଜନୀ ମଁୁ

ଯମୁନା ପୁଲିନ

ତମ ମାଣବସା ଗୀତ !

ଓଠ େମା ବଁଶୀବଟ !

ମେନପେଡ଼ ଯଦି

ଜୁ ଆର ଜାଗି େଲ

ମଗୁଶୀରେର େମା

ତମ ଜମୁନାେର

େବାଉର ଲOୀ Oତ !!

ମନ େମାର ଛଟପଟ !!
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ଲୁ ହର କବିତା
ନି େବଦିତା ମି Oଗୁରୁ

ଭାଗର ଏ କି ପରି େଯ ବିଡ଼Oନା ?
ମଁୁ କି Oା ଜନO େନଲି େହଇ ବନମOୀ ଟାଏ...
ଝରି ଗଲି ଅକାଳେର ମି ଶିଗଲି ମାଟିର େକାଳେର...
ଅକୁ ହା ରହି ଗଲା ସବୁ ମନ କଥା େମାର...
ତନୁ େମାର େଲାଟିଲାଣୀ େକେବ
େଦବତାO ଚରଣ କମେଳ
ବାOା େମାର ହଜି ଗଲା ନି ଶୁନ୍ ରାତିେର...
ରୂ ପ େମାର ଲୁ ଚିଗଲା ଅମାଅOାର େର...
ପO ଝଡ଼ା ଋତୁ ପେର ଅରଣ ଛାତିେର
ଶୁO ପାଖୁଡ଼ା େମାର
ରOର ସାହି େନଇ େଲଖୁଥିେଲ
େଶାଇ େଶାଇ ବଣମOୀ ର ଗାଥା...
େଲଖୁଥିେଲ େମା ପାଇଁ ଲୁ ହର କବିତା...
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ଇOି ରା ମି O
ହଁ େତେବ ଖାଲି େଲଖାେର କି ଅଛି
ବOୁ ....
ଯଦି ସOାଭି ମାନ ନାହO କହି ବାକୁ ନି ଜକୁ ନି ଜ
ଜାତି,
ନି ଜ ମାଟିକୁ ଗବOର ସହି ତ
ଆେମ ଓଡ଼ି ଆ,
ଆମ ଭାଷା ଓଡ଼ି ଆ,
କି ବା ମି ଳିବ େସଥି ରୁ,
ହାସରସ,
ରO ଢ଼O,
ଚାଲି ଓ ଚଳଣି ,
ସବୁ ତ ଛାଡ଼ି ଆସି େଛ
େକାଉଠି, କାହO ହଜିଗଲାଣି ...
ଗଁା ମାଟି
ସାହି ଧୁଳି
ଧୁସର
ସୂଯOର ଅOରO
ପୁେନଇ ଜOର ରାତି
ଶୀତଳ କି ରଣ
ଅବା OୀଷOର ନି ଦାଘ ଦାରୁ ଣ୍ ଉOO...
ଖରା
ଏଠି ଖାଲି ବାOା ହଜି ଯିବାର
କାରଣ ଆେମ ତ ଓଡ଼ି ଆ ମାଟିକୁ ଛାଡି
େଦବା
େହଲାଣି ଅେନକ ବଷO
ଅନ ଭାଷା
ଅନ ସOାଦ
ଅନ େବଶ
ରୁ ଚି େର
ନୂ ତନ ଢ଼ାOା
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ଓଡ଼ି ଆ ମାଟିର ମହକ େର ନୁ େହଁ
ଏକଦମ୍ ଭୁଲ
ଭୁଲି ଗେଲ ଗଲା ସବୁ
କି ଏ େଯ ଚିOoଛି

କାହାକୁ କାହର ପରି ଚୟ
ଅତି େଘାଷର
ପରି ତO
ଅOର
ବଣOO ଭାଷା
ସାହି ତ ସଂOତି ସବୁ ତ ପାେଶାରା
ଗଲାଣି
ଖାଲି ଇଂରାଜୀ
ହି Oୀ
ଏଇ େଦଖ େମା େଲଖା େମାର ନୁ େହଁ
ଏେବ ଭି O
ଓଡ଼ି ଆ େର
େଲଖନି ରୁ କି ଛି ଆବୃ ତ କଲି ବୁ ଝିକି
ପାରି େଲ ବOୁ
ଅବO
ଜOଣା ର କଥା
ଅପOଂଶ ର କଥା
ଓଡିଆ, କଥା
ଯଦି ବୁ ଝିଗେଲ
ଧନବାଦ
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େଜ ାତି Oସାଦ ପOନାୟକ
-୧କାେଳ ତୁ େମ ଥେର ଆସି ଯିବ େବାଲି
ଦିନେର ବି ସOପO େଦଖୁଥିଲି
ତୁ ମକୁ ଶୁେଣଇ େଦବାପାଇଁ େକେତ
କବିତା ମଁୁ ନି ତି େଲଖୁଥିଲି...!!!

ଏେବ େଶାଇ େଶାଇ ନିଦୁଆ େହଲି ଣି
େଲାେକ େଦଖି କାେଳ ହସୁଛOି
ନାଲି ନାଲି ଆଖି େଦଖି େକହି େକହି
ମଦୁ ଆ େବାଲି ବି କହୁ ଛOି ...!!!
-୨ତୁ ମ ଆଖି ଓଠ ପାଗଳ କରି ଲା
କବିତା ଅେନକ େଲଖି ଲି
ତୁ ମକୁ େସ ସବୁ େଦବାପାଇଁ ଯାଇ
ତାO ବାହୁ େର ତୁ ମକୁ େଦଖି ଲି...

ଏେବ ତୁ ମ କଥା ମେନ ପଡ଼ି ଗେଲ
ଭାବୁ ଛି ମଁୁ େକେତ ମଁୁ ମୁଖO ଥି ଲି
ବାମନ େହାଇ ବି ଚOକୁ ଛୁ ଇଁବା
ପାଇଁ ହାତ େଟକି ଠିଆ େହଲି …

-୩ଧନ, େଗଲୁ , Oି େୟ ଆହୁ ରି େକେତ େଯ
ତୁ ମରି ତୁ Oରୁ ଶୁଣୁଥିଲି
ତୁ ମ କଥା ଶୁଣି େOେମ ମାତିଯାଇ
ପାଠପଢ଼ା ସବୁ ଭୁଲି ଗଲି ...!!!

ଆଜି ତୁ େମ ବଡ଼ ଅଫି ସର େବାଲି
େମାେତ ତୁ େମ ଦୂ ର କରି େଦଲ,
ଛି ଛି କହି ଅଭO େବାଲି କି
େମାେତ କହି େଦଇ ଚାଲି ଗଲ ...!!!
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ପି ଲାେବଳ ଶୀତ ଦି ନ
ସେରାଜ ମି O
ମନଟା ହୁ ଅଇ ଡ଼ହଳ ବିକଳ
କାହO ଗଲା େସଇ ପି ଲାଦିନ େବଳ
େସଇ ଆO େତାଟା େସଇ ଜାମୁ ଫଳ
ମାOଡ଼ ପରି କା େଯେତ ପାର ଗି ଳ
ନଥି ଲା କି ଛି ବାଛO
ଭାବିେଲ େସ େକେବ େଫରି ବନି ଆଉ େହାଇଯାଏ କାO କାO... ୧
ଏେବ ତ ମି ଳୁନି ଶୀତର Oଭାବ
େସ ଶୀତ େବଳ ଟା ? ହାଡ଼ ଭାOି େଦବ
ସକାଳୁ କୁ ହୁ ଡ଼ି ମୁହଁ ଦିେଶ ନାହO
ଏେବ ତ କୁ ହୁ ଡ଼ି ମାେନ କି ଛି ନାହO
ସୂରୁଜ ଉଇଁବା ଯାଏଁ
ମୁହଁ ସାମନାେର ଖାଲି ଦିଶୁଥାଏ ଧବଳ ଧୁଆଁ େମOାଏ ୨
ରାତି ଚାରି ଟାରୁ େହ - ହା ସOର
ନି ଦ ଭାOି ଯାଏ ହୁ ଏ ମଁୁ ଅଧି ର
ମୁହଁ ନ େଧାଇ ମଁୁ ଚାଲି ଲି ବାରି କୁ
ପୁOୁଳା େଦହେର େବOଳା ପାଖକୁ
ହଳି ଆ ସାଥି େର ମି ଶି
ପାଳ ମୁେଠ େନଇ ବଳଦ ପଛେର ବୁ ଲି ବାେର ଭାରି ଖୁ ସି ୩
େଯେତ ବୁ ଢ଼ା ବୁ ଢ଼ୀ ଜଣ ଜଣ େହାଇ
ଦୁ ଆେର ବସOି ଜାକି ଜୁକି େହାଇ
ଶୀତକୁ ସରେବ ଗାଳି େଦଇ େଦଇ
ଏଇ ବରଷ ଶୀତ ସହି େହବ ନାହO
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ଧୁନି ଟିେକ କି ଏ କର
େମାର ପରି େଯେତ ପି ଲାଏ ଧାଆOି ବାଉଁଶ ବୁ ଦା ପାଖର ୪
ବାଉଁଶ ଗଛର କରଡ଼ ପାଇଁକି
ସେବO ଏକଜୁ ଟ େହାଇେଲ ଯାଇକି
କି ଏ ଆଗ େନଇ ପହOି ବ ଧରି
ଧୁନି ଚାରି ପାେଖ ଜାଗା ଯି ବ ସରି
କରଡ଼ି େହାଇଲା ଗଦା
ବାଉଁଶ କରଡି ନି ଆଁ େସକ ମାଡି ସରେବ େହାଇେଲ ଚOା ୫
ଚାଲ ଯି ବା ଟିେକ େପାଖରୀ ହୁ ଡ଼ାକୁ
ସବୁ ଥୁରୁ ଥୁରୁ େଦଖୁଥ ଯାହାକୁ
େଢ଼Oା ନାଳ ଠାରୁ ଢ଼ିOିଶାଳ ଯାଏଁ
ସବୁ ଘର େଗାହୀ େସଇଠାେର ଥାଏ
ଜେଣ େଡ଼ଇଁଲା ପାଣି େର
େମOାପଲ ପରି କାକ Oାନ ସାରି ଶୁଖିେଲ ସୂଯOତାପେର ୬
ଜାକି ଜୁକି େହାଇ ପହOି ଲି ଘେର
ଧାନ ଉଆଁସୁଛି େବାଉ ଅଗଣାେର
ଓଳୁ ଅ ସି ଝୁଛି ତାହାରି ଭି ତେର
େବାଉ ଅେନଇଲା ବୁ ଲି କରି ଧି େର
ଖରାକୁ ପି ଠି େଦେଖଇ
େବାଉ ବାଢ଼ିେଦଲା ପଖାଳ େବଲାେଟ ଚୁ ଲି ଗଡ଼ା ଆଳୁ େଦଇ ୭
ଲି ଭିବନି େକେବ େସ ଅତୀତ Oତି
ନି ତି ଜାଳୁ ଅଛି େମା ଘଟନା ବତୀ
ମନ େଖାଜୁ ଥି ବ େସ ମି ଠା ପରସ
େଯେତଦିନ ପି େO ଥି ବ ଏ ନି ଶOାସ
ଋତୁ ବଦଳି ଲା େବେଳ
େଗାଟି େଗାଟି େହାଇ ସବୁ ଦିଶିଯିବ ଭି ଜିଲା ଆଖି ର ଜେଳ ୮
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ଆଜି କାହO ଭାରି ମେନ ପଡୁ ଛି
ଆଶି ଷ କୁ ମାର ପOା
ଆଜି କାହO ଭାରି ମେନପଡୁ ଛି,
ଘର ହାOି ଶାଳ
େବାଉ ହାତରOା ମୁଗଡ଼ାଲି
ଶାଗ ଖରଡ଼ା, ଆଳୁ ଭରତା
ପାଳୁ ଅ ଭଜା ଆଉ ଗଁା େପାଖରୀରୁ ଧରା ଚିOୁଡ଼ି ର େଝାଳ
ଏ ସବୁ େମାର ଶି ରାOଶି ରାେର ବହୁ ଛି ରକତ େହାଇ
ପାଉଁଶ ତଳର ନିଆଁ ପରି ,
ସବୁ Oତି ଉOି ମାରୁ ଚି େମା ଚଗଲା ମନେର...

ମେନ ପଡୁ ଛି...
ଗଁାର େସ ମାଦକ ଭରା ଜO ରାOୀ...
ଅମାବାସାେର ତାରା ମାନOର ଠିଆ ପୁଚି
ଆଜି େଖାଜୁ ଚି ଏ ସବୁ
ଏଇ ସହର ରୁ
ଛାତ ଉପେର ଠିଆ େହାଇ
ମହାକାଶର ଅତଳ ସାଗରକୁ ଚାହO ...

ପୁଣି ମେନ ପଡୁ ଚି
ଘର ଚାଳେର ଘର ଚଟିଆ ମାନO ବସା
ବଷOାେର ବିଲକୁ ଝାOି େନଇ ଯାଉଥି ବା
େମା େOହର େଲାକ ମାନO ଚିକମି କ୍ ମୁହଁ
ଷOୀ ଓଷା, ଜOି ଓଷା, ଗୁରୁବାର ଓଷା
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ବୁ େଧଇ ଓଷା, ଖୁ ଦୁରୁ କୁ ଣୀ ଓଷା ମାନOେର
ଗଁା ର ସୁନାେବଶ
ନାଳେର ବଇଁଶୀ ପକାଇ ମାଛ ଧରୁ ଥି ବା
ଓ କାଗଜ ଡ଼Oା ଭସାଉଥି ବା
େମାର Oି ର ଚିO

ମେନ ପଡ଼ି ଲା େବେଳ
ଆଖି ରୁ ଝରି ଆସୁଚି ଦି େଟାପା ଲୁ ହ
ହୃ ଦୟେର ବୁ ଣି େହାଇଯାଉଚି ଟିକିଏ େକାହ
ଗଁା େବାଲି େଗାଟିଏ ଶOକୁ
ମଁୁ ମୁଖO
କଣ ମଁୁ ବାଖା କରି ପାରି ବି...
ଆଉ କଣ ସଂOା େଦଇ ପାରି ବି ଆମ ଗଁା ର
େଯେତ ବOOନା କେଲ ବି
ପୃOା ପୃOା ସରି େଲ ବି
ସାରା ପୃଥିବୀ ନିଅO େହବ ଆମ ଗଁାକୁ ,
ବOOନା କରି ବାକୁ ...!!!

ଆମ େୱବ୍ ସାଇଟ୍ : www.aahwaan.com/ebook

ଆହOାନ, ଷO ବଷO, ଷO ସଂଖା, ନେଭOର, ୨୦୧୧

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

ଇOାମୟୀ
ନOକବି ସେରାଜ ସାହୁ
େତା
ପାଦର
ଅନୁ ପOି ତ ନୁ ପୂରକୁ
େଖାଜୁ ଛି ମଁୁ
ଗେOାOୀର
େହମାଳ ଗOେର,
ଗOାର
ଦୁ ଷି ତ ପାଣି େର,
ଚମରୀ ଗାଈର
ବହଳ େଲାମେର,
ଅଶOଗOାର
ଗହଳ ଦୁ ମେର,
େୟତିର
ଅOାରୁ ଆ ଗୁଂଫାେର,
ଦିଅଁOର
େଦହଲଗା ଚOାେର,
ଜOର
ଅତି Oି ୟ ଆଲୁ ଅେର,
ସୂଯOର
େବଖାତିର ଅOାରେର,
Oାବଣର
ନି ଆଁଲଗା ଲୁ ହେର,
ବସOର
ଜମାଟ ବOା େକାହେର,
ସାଗରର
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େଲଉଟାଣି େଢ଼ଉେର,
ସOପOର
ଅଧାରାତିଆ ଦାଉେର,
ମହୁ ମାଛିର
ରସଭOO ମହୁ େଫଣାେର,
ସାଇେବରି ଆ େଫରOା
େOନେର େଡ଼ଣାେର,
ରାଧି କା ଆଖି ରୁ
େବାହି ଥିବା
ଅକାତ କାତ ପାଣି େର,
କେOଇର
ବଇଁଶୀକୁ ଝୁ ରୁ ଥି ବା
ପବନେର,
େତା ପାଦର
ଅନୁ ପOି ତ
ନୁ ପୂରକୁ
େଖାଜୁ ନି ମଁୁ
ମଶାଏ ଧାତୁ ର
େଲାଭେର
କି କାମନାର ଆେବଗେର
ମଁୁ ଜାେଣ
େତା, ନୁ ପୂର
ଝୁ ରୁ ଥି ବ
େମା
କାଣି ଆOୁ ଠିକୁ
େକାଉ
ଅOାରୁ ଆ
ମାଂସର ହାଟେର...
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ଭଲ ପାଉଛି ଟିେକ ଟିେକ...
ବିOo Oସାଦ େଚୗଧୁରୀ

ତୁ ମକୁ େଦଖି ଲା ଦିନୁ ଭଲ ପାଉଛି ମଁୁ ଟିେକ ଟିେକ
ତୁ ମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମନ କହୁ ଛି ଟିେକ ଟିେକ
ଅବୁ ଝା ବୁ େଝନି ମନ
େହେଲ ପାଏ ନାହO ତୁ ମ ଚିO
େଖାଜୁ ଛି ଟିେକ ଟିେକ

ତୁ ମ ମୁହଁକୁ ମଁୁ ନି ତି େଦେଖ ଜOେର ଟିେକ ଟିେକ
ତୁ ମ ପାଉଁଜି ଶବଦ ଶୁେଭ େମା ସପେନ ଟିେକ ଟିେକ
େମା ସପନ ସତ େହାଇବ
େମା ବଧୁ ସାଜି ତେମ େଫରି ବ
ମନ େମା କହୁ ଛି ଟିେକ ଟିେକ....

ତୁ େମ ଋଷି େଲ ଚାOି ନି ରାତି ଲାେଜଇଯାଏ ଟିେକ ଟିେକ
ତୁ ମ ହସେର ଜOର ମୁହଁ ଦିଶୁଛି ଟିେକ ଟିେକ
େସହି ଚାOନୀ ଚାହO ରହି ଛି
େମା Oି ୟାକୁ େଖାଜି ବୁ ଲୁ ଛି
େହେଲ ପାଉନି ଟିେକ ଟିେକ....

ତୁ େମ ଚାଲି େଲ ପାଦରୁ ଝେର ମୁକୁତା ଟିେକ ଟିେକ
ତୁ ମ ଚାହାଣି େର ସେତ ଦିେଶ ଇOଧନୂ େଯ ଟିେକ ଟିେକ
ଚାଲି ତ ଗଜ ଗାମି ନୀ ପୁଣି ଇOଧନୂ ର ଚାହାଣୀ
ତେମ େମା ଠାରୁ େଦଇ ଯାଅନି
Oି ୟା େଫରି ଆସ ଟିେକ ଟିେକ....
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େମୗସୁମୀର ଆଗମନକୁ
ମୀନ େକତନ ପOନାୟକ
େସ ଜୟପୁରିଆ ବଗୁଲିଆ େଟାକାଟା
ସାନ ସାର୍ O ଚାଲି ବାର ନକଲ କରୁ ଥି ବା େବେଳ
ନOା ମୁOିଆ ଡ଼ାଇଭର ବଇଁଶୀ ଫୁ Oା କାଳୁ
େଫଁ କି ନା ହସି ଦିଏ 
ଶି ଡ଼ି ତଳ ହିଡ଼ ଉପେର ବସି େକହି ଜେଣ
ଉଦୁ ଉଦିଆ ଖରାେବଳ ଟାେର
ରଫ୍ ଖାତା କାଗଜକୁ ଭାOି ଡ଼Oା କରୁ ଥାଏ
ଓ
ଅେପOାେର ଥାଏ େମୗସୁମୀର ସୁଲୁସୁଲିଆ ଆଗମନକୁ 

େରନ୍ େକାଟ୍
ମୀନେକତନ ପOନାୟକ
ଝଡ଼ ବଷOାେର ଭି ଜି ଭି ଜି ଆସି ମଁୁ
େରନ୍ େକାଟ୍ ଓOାଉ ଓOାଉ
ବଡ଼ ଆଶା େନଇ ଅଭି ଶିOା ଆସି କେହ

––େତା ପି ଠିେର ମେତ ନାଉ କରି ଆଜି ବୁ େଲଇବୁ ?
ବାବୁ ନା ଦିଦି େମାେତ ଖାଲି ହଇରାଣ କରୁ ଛି ——
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Oତ ାଶା
ରାମ ଚO ସାହୁ
ତେମ ଯଦି ପଚାରି ବ
ଆକାଶକୁ , େତାର ସOପO କଣ ?
ଆକାଶ କହି ବ,
ମଁୁ ତ ସOପOର େଗାେଟ ଗOାଘର
ଦିନେର ତମଠୁ
ସେOାହନର ମO ମାେଗ
ରତିେହେଲ ଇOା ବଢ଼ିଯାଏ
ପୃଥିବୀକୁ କଳା ଚାଦରେର ଢ଼ାOି
େଦବାକୁ !

ନପାଇବାର ଅଶା େନଇ େମାଠୁ
ଦୁ େରଇ ଯାଉଚ !!

ତେମ ଯଦି ପଚାରି ବ
ସମୁOକୁ , େତାର ଚିOା କଣ ?

ତେମ ଯଦି ପଚାରି ବ ମେତ

ସମୁO କହି ବ,

ଜୀବନ କଣ ?

ମଁୁ ତ ଚିOାର ଗଭୀରତମ

ମଁୁ କହି ବି ଜୀବନ ମାେନ

ଆOଯOେଟ, େଦବା ପାଈଁ

େଛାଟ ପି ଲାମାନOର

ହାତ ବେଢ଼ଇଛି େଯ ତେମ

େଗାେଟ ବହୁ େଚାରୀ ଆଉ
ଲୁ ଚକାଳି େଖଳ !!!
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Oଭୁ ଏହି ଅଳି େତାହ ଠାର…
ରଶOୀ ରOନ ଦାଶ. (ବାପୁ)
ବଡ େଦଉଳରୁ ପୁଣି ଖସି ଲା ପଥର
ସୂଚନା ଦିଏ କି ସେତ େକଉଁ ବିପଦର
େହ କଳାଠାକୁ ର ..........ମନ ଲାେଗ ଅଧି ର
ରOା କର େହ Oଭୁ ରOା କର......(୧)
ଦୂ ନOୀତି ଅନୀତି ଆଜି ସୀମା ଟପି ଯାଏ
ରOକ ପୁଣି େଯ ଆଜି ଭOକ େବାଲାଏ
ନାରୀର ସOାନ ନାହO ,ନାହO ଗୁରୁଜେନ ଭOି
ଜାଣୁଛି ଲାଗୁଛି କO େତାେତ ରମାପତି ..(୨)
ମାଆ ଆଜି ଛୁ ଆ ବିେକ ଅO ଗେO ପାଇଁ
ପୁଅ ମାେଡ଼ ବାପ ମେର ଥରି ଲାଣି ମହୀ
ବଡ େହାଇଗେଲ ପୁଅ ବଡ଼ ହୁ ଏ ତା— ଆଚାର
ବାପା ମ— Oୁ ପଠାଏ େସ ବୃ OାOମ ଠାର
ଜାଣୁଛି ଲାଗୁଛି କO େତାେତ ମହାବାହୁ
େହଉଛି ଏସବୁ େଯଣୁ ତୁ ଥାଉଁ ଥାଉଁ..(୩)
ରାଜା ଆଜି ନି ଜ ରାଜ ଶତୃ ପାଲଟିଛି
ନି ଜ େଦଶ ଇOତକୁ ବିେଦେଶ ବିକୁଛି
ଅରାଜକତା େଯ ବେଢ଼, ବେଢ଼ ନାରୀର କଷଣ
Oତିଦିନ ସତ ସାେଥ ହୁ ଅଇ ଧଷOଣ
ପାପ ଟOା ବେଳ ଘର ଆେଲାେକ ସOି ତ
ଗରି ବ ଗୁରୁବା Oୁ େଯ ମି ଳୁ ନାହO ଭାତ
େତାହ ରାେଜ ଏେତ କଥା ନି ତି ତୁ େଦଖୁ ଛୁ
ଆତOଗOାନୀେର ତୁ Oଭୁ ଜାେଣ ଜଳୁ ଅଛୁ ..(୪)
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ଧମO ନାେମ େକେତ େଖାଇ ଆଜି ଏଠି ହୁ ଏ
ମOି ର ମସ୍ଜି ଦ୍ କହି ଯୁO ଚାଲି ଥାଏ
ଅଶି Oା ଦାରି O କୁ େଯ ନାହO କାର ନିଘା
େଦଶ େମାର ପାଲଟିଛି େଚାରOର ଜାଗା
ରାଜା ଏଠି ଭଲ ନୁ ହଁ, ଭଲ ନୁ ହଁ Oଜା
େଦଖି ଏଇ ଦୁ ଗOତୀ ତୁ ଅଧି ର କାଳିଆ ରଜା....(୫)
ଅଭି ମାେନ ରୁ ଷି ଅଛୁ ତୁ େହ କାଳି ଆ ରଜା
ନି ଜ େଦଉଳକୁ ଭାOି ପାଉ ନି େଜ ସଜା
ତଥାପି କହୁ ଛି େତାେତ ନହୁ ଅ ନିଠୁର
ବଡେଦଉଳ ରୁ ଆଉ ନଖସୁ ପଥର...(୬)
ତୁ ଚାହO େଲ େମା ଭାରତ ପୁଣି ହସି ବ
ଧମOOଜା ନାୟବାନା ପୁଣି ଉଡିବ
େକାଟି େକାଟି ଭO େତାର େତା ମOି େର ଚାହO
େତା ମOି ର ବିନା ତାO ସାହା େକହି ନାହO .....(୭)
େତଣୁ କରୁ ଛି ବିନତୀ ମଁୁ ଅଧମ ପାମର
ନ ଭାOୁ େତାହ େଦଉଳ ନ ଖସୁ ପଥର
ବO େନେO ଚOଧାରୀ ଥେର େଦେଲ ଚାହO
ଅନାୟ ଅନୀତି କାହO ଯି ବ େଯ ପଳାଇ
ନଟବର ନାଟୁ ଆେହ ନ ନି ଅ ପରୀOା
ତୁ ହି ଜଗତ ର ନାଥ ଏକ ମାO ଦୀOା...(୮)
.....................ଜୟ ଜଗOାଥ......................
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େମା ମନର କବିତା
ମଁୁ ସୁେରଶ
ଏ ମନ େଖାଜୁ ଛି ଜଣକୁ …….
ଯି ଏ ଲାଗି ବ ନି ଜର ନିଜର....
େମା ସପନ ରାଇେଜ କରି ଛି େସ ଘର
ଘର ନୁ େହଁ େସ େମା ମନର ମOି ର....
େସ ମOି େର ତୁ ମକୁ ମଁୁ ରଖି ଛି ସାଇତି....
େକେବ ଛାଡି ଯି ବ ନାହO ତୁ େମ େମାେତ ସାଥୀ....
ତୁ େମ ଛାଡି ଚାଲି ଗେଲ ରହି ଯିବି ଏକା....
ସାଥୀ ବିନା ଜୀବନର ସOାଦ ପଡିଯିବ ଫି କା...
ଫି କା ଯଦି ପଡିଯିବ ଜୀବନର ସOାଦ..
ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ରୁ େମା ହଜି ଯି ବ ନି ଦ...
ନି ଦ ଯଦି ହଜି ଯି ବ, ହୃ ଦୟ କାOି ବ....
ଆଖି ରୁ େମା ଝରି ବ Oାବଣର ଧାରା...
ଜୀବନର ସବୁ ସୁଖ, ସବୁ ସOପO, ସବୁ ଆଶା,
ସବୁ କି ଛି େସ Oାବେଣ େଧାଇ ଯି ବ "ମୀରା" (କବିତାର ନାୟୀକା)

ଭୂଲି ବନୀ....ଭୂଲି ବନୀ.....ଭୂଲି ବନୀ......ଭୂଲି ବନୀ.....ଭୂଲି ବନୀ
....................େକେବ ତୁ େମ ଭୂଲି ବନୀ "ମୀରା"................................
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ତୁ େମ ତ େମାହର
କମଳ କୁ ମାର ଦାଶ
ତୁ େମ ତ େମାହର Oାଣ ବିଥିକାର
େକାମଳ କୁ ସୁମ କଳି
ତୁ େମ ହO େମା ମନ ଇOଧନୁ ର
ସାତ ରOର ବOOାଳୀ ... ୧
ତୁ େମ ପରା େମାର ପାରି ଜାତ ପୁO
େମାର ମନ ବାଟିକାର
ତୁ େମତ େମାହର କବିତାର ଘର
େମାର ଭାଷାର ସଂଭାର ... ୨
େମାର ପୁOରି ଣୀ କମଳ ଜଳି େର
କି ସଳୟ ତୁ େମ ପରା
ସକାଳ ସୂରୁଜ ପOୀର କାକଳି
ଶୀତ ସକାଳର ଖରା ... ୩
ସାଥୀ ତୁ େମ େମାର ପୁରା ଫଗୁଣର
ରO େମାର ଅବିର ର
େମାର ବସOର ପୁOର ସOାର
କୁ ହୁ ତାନ େକାଇଲି ର ... ୪
ଚାO ତୁ େମ େମାର ମନ ଆକାଶର
ଅଳସି ଲାେଜଇ Oି ୟା
ତୁ ମରି ହସେର ତୁ ମରି କାOେର
ଭାେO ଗେଢ଼ େମା ଦୁ ନିଆଁ ... ୫

ଆମ େୱବ୍ ସାଇଟ୍ : www.aahwaan.com/ebook

ଆହOାନ, ଷO ବଷO, ଷO ସଂଖା, ନେଭOର, ୨୦୧୧

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

ପୃOା ସଂଖା

64

ଉOଜାର େଖଦ
ଡ଼. େଦେବO କୁ ମାର ପାଣି Oାହୀ
ମହାଭାରତରୁ ଉOେଦଶରୁ ଓଡ଼ି ଶା ଜାତ
ମହାେମଘବାହାନ ଐରରାଜ ଖାରେବଳ
Oାଚୀନ ଓଡ଼ି ଶାର Oସି O ସOାଟ
ଜି ଣିଥିେଲ ଭାରତ ବଷOର ବହୁ ଅOଳ ୧
ଖାରେବଳOର କୀOO
ଖOଗି ରି ଉଦୟଗି ରି ଗୁOାସବୁ ସାଖୀ
ଗOବଂଶର ସOାଟ ଅନOଭୀମ େଦବO କୀOO
ଜଗOାଥ ମOି ର ପୁରୀ ତୀଥO ଧାମ ଭି Oି ୨
ପାଇକ ପୁଅ େସନାବାହିନୀ ଗଢ଼ି
ମୁଷାମOି କ କାମାOାନଗର ଥାନା ଉଡ଼ାଇ
ଲOଣ ନାୟକ ଗଡ଼ଜାତ ଆେOାଳନ ଚଳାଇ
ତୁ ଟିଲା ବିେଦଶୀ ବଳ ଉOଳ େହଲା ଉOଳ ୩
ଉOଳ ଭାOର ସାମO ଚOେଶଖର
ଇଂେରଜ ମାନOର ଥି େଲ ସOାନାOଦ
େହଲା ତାO ସି OାO ଦପOଣ େଜାତିO ଦପOଣ
େସ େହେଲ ଦOିତୀୟ ଭାOରାଚାଯO ୪
ବକ୍ ସି ଜଗବOୁ ବାଜୀ ରାଉତ
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କରୁ ଥି େଲ ପାଇକ ଯୁO
ସତବାଦୀେର ପOସଖା
ଶି Oା ଦୀOା ଓ ସଂOାର ଶି ଖା ୫
ପେOାଦଶ ସାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତ
ସନାତନ ଧମO Oୀ େଚୖ ତନ
ବଳରାମ ଦାOି ରାମାୟଣ ଅଚୁ ତାନO ହରି ବଂଶ
ଯେଶାବO େଗାବିO ଚO ଅନO ଦାସ େହତୁ ଦୟ ଭାଗବତ ୬
କବି ସOାଟ ଉେପO ଭO, –ଲାବଣବତୀ—
ଦିନକୃ O –ରସକେOାଳ— କବି ସୂଯO ବଳେଦବ ରଥ –ଚOୁ —
ଅଭି ମନୁ  ସାମO ସି ଂହାର –କଳାମାଣି କେର— କାOo
ଏ ସବୁ ରୀତିଯୁେଗ ଛO ଅଳOାେର ମଧୁମୟ ସୃOି ୭
ଆଧୁନିକ ଯୁେଗ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ –ଉଷା—, –ଦରବାର—
ବାସକବି ଫକି ର େମାହନ େସନାପତି –ମାମଁୁ—, –ଲଛମା— ରୁ ଛଅ ମାଣ ଆଠ ଗୁO—
ପେର େଖାଜି ଥିେଲ –ମଁୁ ହାଟ ବାହୁ ଡ଼ା—ର ବାଟ
–ଉOଳ ସOାନ— ଉଠେର ଉଠେର ଡ଼ାେକ ମଧୁ ବାରି Oର ୮
ଏେବ ସବୁ ଭୁଲି ଗେଲଣି
ଯୁଗଜନOା ସୁଭାଷ, ଯୁଗ OOା େଗାପବOୁ
ଆଉ ଯୁଗ ପୁରୁଷ ଉOଳ େଗୗରବ ମଧୁବାବୁ
ଶି Oା ଦୀOା ସଂOତିର Oତୀକ ଏଇ ଉOଳ ଐତିହ ୯
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ତମ Ouତିେର
ନି ହାର ରOନ
େକେବ ତୁ େମ ଆସି ଥିଲ
ହୃ ଦୟର ଝରଣାେର
କୁ ଳୁ କୁ ଳୁ ନାଦ କରି ,
ବସOର ଅOରାେଳ
େକାଇଲି ର ମଧୁସOେର
କୁ ହୁ କୁ ହୁ ତାନଭରି 

ଜାେଣନା,
େକେବ ତେମ ଆସି ବ େମା

େକେବ ତୁ େମ ଆOି ଥି ଲ

ଅସଜଡ଼ା ଘରକୁ ,

ହୃ ଦୟ ବିଦୀOO କରି

ମଁୁ ଥି ବି କି ନଥି ବି

ସରଗର Oତିଶୃତି,

ତଥାପି ,

ଆଜି ପୁଣି ଚାଲି ଗଲ

ହୃ ଦୟ େମା େଖାଲାଥି ବ

ସବୁ କି ଛି ଭୁଲି ଗଲ

େଯ ପଯOO ବOି ଥିବି

ସେତ କ—ଣ ମେନ ନାହO

ଚାହO ତମ

ଅତୀତର କି ଛି Oତି ?

େଫରି ବା ବାଟକୁ 

ଏତିକି କାମନା
ତମ Oତିେର
ଫୁ ଲ ପଡୁ ତୁ ମ ଚଲାପଥେର
ତମ ପାଇଁ ପଡୁ ଖଇ,
Oତିଟି ସକାଳ
ଗୁOରି ତ େହଇ
ତମରି Oତିକୁ େନଇ 
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Oାବଣୀ ପOନାୟକ
ଲି ଭା ଦୀପାଳୀର େଶଷ ଶୀଖା ମଁୁ େଗା ଲି ଭି ଲି ଭି ଆେସ ସଳି ତା େମାର... !
ଝରା ବସOର ମଉଳା ଫୁ ଲ ମଁୁ
ନୁ ହଇଁ ତୁ ମ ଗଜରା
ହାର ... !!!

... େOମ, ଉOଗO, ଆନOର ମହ ମହ ବାOାେର ଭି ଜା ଫଗୁଣ ତୁ େମ େମାର,
ତୁ ମକୁ ଭୁଲି ଯାଇନି ,
େହେଲ ମେନ ପେକଇବାକୁ ଡ଼ରୁ ଥାଏ,
େOମର ଉOଳତାେର ଅOାOି ର ବାOା େକମି ତି
ଘୁେମଇ ଗୁମୁରି ମାେର ମନକୁ େମାର 
ଭାରୀ କOଲାେଗ ଅତୀତକୁ
ଅତୀେର ନ ରଖି ବOOମାନେର ମି େଶଇ େଦବାକୁ 
କି Oo, କୁ ହନା ତୁ େମ ତାଗର
ଉOଳ Oାଚୀର େସପେଟ ଅବିଶOାସର
ଛବିଟି କାହାର ???

ହା ହା ହା ହା !
ଡ଼Oୀ ଭେସଇ, ଦୀପ ଜାଳି , ଦିଅଁ ଦରଶନ ପେର
ଖବର କାଗଜ ଓଲଟାଉ ଥି େବ େବାେଧ ଆପଣ
ବସି ଥାଆOo,
ଘର କାମ ସାରି ଆସି ବି ମଁୁ....

କାOO କର ପୁେନଇଁ ଜOଟା ସାO େହାଇ େଦଖି ବା ଆଜି .
ହଁ ଭଜା ବାଦାମ୍ କି ଛି ଆଣି ଥିବ, ଉଁ ହା ହା ହା ହା
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Oତାରି କା େOୟସୀ
ବିକି ମି O
ଶୁଣ ଥେର, ବୁ ଝିବାକୁ େଚOା କର ଥେର େମା ହୃ ଦୟର େOୟସୀ
କହି ଯାଅ ନା ଚାଲି ଗଲ କାହO େକଉଁ ଅପରାେଧ େମାେତ କରି ଣ େଦାଷୀ
ହୃ ଦୟ କରି ଉOO ପି O ତୁ ମ କଥା ମଁୁ ଭାବୁ ଛି ଏଠାେର ବସି ... !!
ଆଜି ବି େମା ଚOୁ ପଲକେର ନୃ ତାଭି ନୟ କରOି
ତୁ ମକୁ େନଇ େଦଖି ଥିବା ସOପOରାଶି
ଏେବ ବି େକେବ େକେବ ଛାୟା-ତOାମୁOିତ ଚOୁ ଦOାର
େମାର ଅନୁ ଭବ କରOି
ଚାଲି ଯାଉଛ ତୁ େମ ହସି ହସି ... !!
େମାର ହୃ ଦୟ-େଦହ-ମନ କି ଛି ବି
ନଥି ଲା ତ ତୁ ମକୁ ଅେଦୟ
େମାର ରି O ଶି O ହୃ ଦୟ ତOୀ ର Oତି ଅଣୁକୁ ମଁୁ
ତୁ ମ ପାଇଁ କରି ଥିଲି ତ ବୟ ... !!
ଦିନଥି ଲା ତୁ େମ ଥି ଲ ଆଉ କାହା ମନର ମାନସୀ,
େଯଉଁଦିନ ତା ଠାରୁ ଚାଲି ଆସି େହଲ େମାର
େହଇଗଲ େମାର ତୁ େମ େOୟସୀ ... !!
ତୁ ମର ପେଦ ପେଦ କଥା େମାେତ ଲାଗୁଥିଲା ସେତ କି ମO,
ବାOବେର ତୁ େମ େକମି ତି କରି ପାରି ଲ ଏ ବିରତ ଷଡ଼ଯO ??
େମା ସହ ତୁ ମର ପରି ଣୟ ର ଅବOOମାନେର
ତୁ େମ େକମି ତି େଫରି ପାରି ଲ ଅତୀତ କୁ ,
ଏେତ ସବୁ ଜୀବନ-ଇତିହାସର ଅଧାୟଗୁଡ଼ିକୁ ପଥ କଲାପେର ବି,
କାହO କି ବୁ ଝିଲନି େମା ହୃ ଦୟ କୁ ?
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ଜାଣି ଥିଲି େକହି େକହି ପୁରୁଷ ନାରୀ କୁ ଦିଅOି Oତାରଣା,
େଗାେଟ ନାରୀ ବି େଯ ସାଜି ପେର ବିଶାO ସଘାତର ଗOାଘରଏହା କି େମାେତ ଥି ଲା ଜଣା ??
ମଁୁ ତ ତୁ ମକୁ ଭାବିଥିଲି ତୁ େମ େମା ହୃ ଦୟର େଦବୀ,
କି Oo ମOବଡ଼ ଭୂଲ କରି ଥିଲି ଏମି ତି ମନେର ଭାବି ... !!
ଆଶା କରି ଥିଲି ଘର େମା ଉଦ୍ ଭାସି ତ େହବ
ତୁ ମ ସOା ଦୀପେର
ପୁଣି ଭାବିଥିଲି ସକାଳ ନି ଦେମା ଭାOି ବ
ତୁ ମ ହାତ ତିଆରି ଫୁ ଟା ଚା—ର ବାOାେର ... !!
େକେତ େଯ ଆଶା-ଭରସା-ସOପO େନଇ ଭାବିଥିଲି
ତୁ ମ ସେO କରି ବି ହସ ଖୁ ସି ଭରା ସୁଖର ସଂସାର,
ଏେତ ସବୁ ଆଶା-ଭରସା-ଭଲପାଇବା-ସOପକ
O ୁ
େକଉଁ ଅଧି କାେର Oି ୟା ଭାOି େଦଇ କଲ ଚୁ ର୍ ମାର ???
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ÒNÐVÞH Ò`Íc LÐkÐZÑ...
jé`ðm[Ð cÞhÍ(e\)
@QÐ_L [Ð* jkÞ[ Ò]MÐ ÒkaÐVÐ Òd[ÞLÞ A¾dàÔ mÐNÞmÐ [ÐWÊ ÒahÑ A_t
mÐNÞmÐ Ð [ÞeÞh aià [Òf aÐZÑaÑkÐeeÊ Ò`XÞ`ÊVÊfÐ aÐuÞ Òj ÒdDÜ ]Þ_ OeLÊ NÒm,
cÐDjÑ cÐ_*Ê ^eÞ HcÞ[Þ LÐtÞ\ÞÒmÒd @Ðc jcª* AMÞ mÊk Rf Rf ÒkBdÐB\ÞmÐ Ð
jÒ[ ÒdcÞ[Þ TÞ@ hÐhÊ OeLÊ dÐDRÞ Ð ÒcÐ bfÞ @Ò_L* c_Òe ÒLßÐ[Êkf jó½ÞÒkaÐ jébÐaÞL LÐFZ ÒcÐ `eÞ @Ò_L \ÞÒm ÒdDÜcÐÒ_ RÊVÞÒkÒm OeLÊ
Ò$eÞdÞaÐ `ÐBÜ ]Þ_ NZÊ\ÞÒm Ð Ò[Òa Òj dÞaÐ jc¯Òe Ac kÒ½me jaÊ TÞ@
ÒNVç `ÐMÒe bÞX SÒcB\ÞÒm, SÐZÞ ÒkÐD_\ÞmÐ Òj HÒ[ `ÍÞ¯ \ÞÒm jcª*e _Ð
jcÒª ÒjWÞ ÒLßÐ[Êkf Ò_B ScÐ ÒkB\ÞÒm Ð LÐeZ ÒcÐ aiàLe ekZÑ bÞ[Òe [Ð*
aÔ¦Þ[ée ALiàZÑ¯ h¦ÞVÞLÊ cÊÜ QÞkðÞ `ÐeÞ_\ÞmÞ Ð Ò]MÐÒkÒm ÒLÒa ÒLÒa kjÞ ]Þ@«Þ, cÊÜ
aÞ kjÞ]ÞH DreÒe, aÐjç Òj[ÞLÞ kjÒe aÞ ÒjcÞ[Þ LÞRÞ Qc[çLÐeÑ _\ÞmÐ cÒ_ eMÞaÐ
bfÞ Ð ÒcÐVÐÒcÐVÞ bÐÒa cÊÜ [Ð*Ê SÐZÞ_\ÞmÞ Ð [\Ð`Þ cÊÜ Òj bÞX bÞ[Òe RÞXÐ ÒkB _ÞS
ASÐZ[Òe [Ð* bÐa `ÍaZ[ÐÒe LÞRÞlZ `ÐBÜ jÐcÞmç ÒkBNmÞ Ð [Ð* ÒeµÐ @]óhÔ
ÒkaÐ `dàÔ« bÞX ÒjcÞ[Þ ScÞ ekÞmÐ d]ÞJ LfÒe `ÐZÞAjÞaÐe Òaf ÒLÒ[ÒafÊ
ÒkBdÐB\mÐ Ð kWÐ[ ÒLkÞ SÒZ `ÐZÞAjÞaÐe L\Ð cÒ_ `ÒLB Ò]aÐeÊ jcÒª ÒdcÞ
[Þ sÐ_ Ò$eÞ`ÐBÒm HaÕ @ahÞ½ `ÐZÞ `ÐBÜ jcª* bÞ[Òe `Í[ÞÒdÐNÑ[Ð Aec÷
ÒkBNmÐ Ð cÐ[Í jÐeÐ jÕ^ÔÐ HaÕ Òahç LÞRÞ ]Þ_ ^eÞ QnàÐe ÒLtÍaÞtÊ \ÞÒm LÊ«fÐ @`Ð
Ð ÒjB QnàÐe jÊ@ bÞ[eÊ cÊÜ dÐkÐ aÊTÞ\ÞmÞ `ÍLó[ LÐeZ LÐkÐLÊ SZÐ_\ÞmÐ HaÕ [Ð*Ê
SÐZÞ\ÞaÐ LÞRÞ LÞRÞ TÞ@ cÊ¦ kªÒe ÒLaf NÊXÐH LÐkÐZÑ aÐÃÊ\ÞÒm Ð [*e HB bÐa
`ÍaZ[Ð Ò]MÞ cÐDjÑ cÐÒ_ aÞ A¾dàÔ ÒkB\ÞÒm LÐeZ ÒjcÐ_* LkÞaÐ_ÊjÐÒe LÊ«fÐ
@`Ð ÒjcÐ_*Ê HÒ[ ÒahÑ A`ZÐe `eÞ aÔakÐe ]ÊB aià bÞ[Òe ÒLÒa Ò]ÒMB
_\ÞÒm Ð kÒ½me dÐkÐe ¡ÞSÞVe Aj«ÞÞ, ÒjcÐ_* jkÞ[ cÐDjÑ cÐ_*e jÕ`Là O_Þº
ÒkBdÐH Ð cÐ[Í LÊ«fÐ @`Ð*e LÐÜ bÐÜ ÒLkÞ ÒLcÞ[Þ bÞSÞVe Aj«Þ, ÒahÑ jc¯ eÊcç bÞ
[Òe LÐV«Þ Ð LÊ«fÐ @`Ð*e mÊk je je cÊkÜ AD [Ðe LÐeZ L'Z ÒkB \Þa HkÞ
AÒmÐQ_Ð Òahç LÞRÞ ]Þ_ `ÐBÜ AÒmÐX_ jó½Þ LeÞ\ÞÒm c^Ô @_Ô Ò`ÍcÑ dÊNf cÐ_*e
aÞ]Ð¯ LÐfÑ_ bÐa aÞkéf[Ð bÞ[Òe NÊSa Ò`XÞ bÞ[eÊ _ÞSe NÊeÊré AÒª AÒª kÒSB
ଆମ େୱବ୍ ସାଇଟ୍ : www.aahwaan.com/ebook

ଆହOାନ, ଷO ବଷO, ଷO ସଂଖା, ନେଭOର, ୨୦୧୧

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

ପୃOା ସଂଖା

71

ajÞmÐ Ð
D`e aÔÐQç `ÞmcÐÒ_ eÊcç RÐXÞaÐe @Á]Þ_ `Òe AcLÊ jÞ=mç eÊcç cÞfÞNmÐ Ð
ÒcÐÒ[ LÊ«fÐ @`Ð* eÊcç cÞfÞmÐ Ð @_Ô jÐ= cÐ_* `eÞ ÒcÐÒ[ ÒahÑ kBeÐZ ÒkaÐLÊ
`XÞ_\ÞmÐ eÊcçLÊ _ÞS YÐqÐÒe jÒSBaÐLÊ LÐeZ LÊ«fÐ @`Ð eÊcç VÞLÊ Òahç j$Ð jÊ
[ÊeÐ LeÞ RÐXÞ\ÞÒm Ð eÊcç bÞ[Òe Qt_ ^Ë`e aÐjðÐ [\Ð`Þ ÒMfÞaÊmÊ\ÞmÐ Ð ÒLSÐZÞ
LÐkÞÜLÞ eÊcçÒe HLÊVÞA ajÞ\ÞaÐ ÒaÒf LÊ«fÐ @`Ð*e kÒ½mç RÐXÞaÐ jc¯e ]óhÔ AMÞ
ANÒe _ÐQÞdÐH Ð c_Òe @]cÔ ANÍk jó½Þ kÊH SÐZÞaÐLÊ [Ð* LÐtÞaÐe `ÍLó[ LÐFZ
LZ \ÞmÐ Ð j[Òe LZ kÒ½m mÐB$ç [Ð*Ê HÒ[ bm mNÊ\ÞmÐ Ð ÒcÐ AMÞ AÒ` AÒ`
eÊcçe QÐeÞ`V aÊmÞAÒj Ð LÐÒf LÞRÞ Dre cÞfÞdÞa Ð LÞ«Ê jaÊWÞ ÒcÐe @ªÞ[ée `ÍcÐZ,
LÞRÞ]Þ_ [Òf HB eÊcçVÞLÊ HLÐ« bÐÒa _ÞSe ÒaÐmÞ SÐkÞeç LeÊ\ÞaÐ LÊ«fÐ @`Ð*e
QÞkðaÀà _\ÐH ÒLÐDWÞ Ð ÒcÐ bfÞ ÒLÒ[ Òd _ÞSà_ cÊkËrà LÐVÞ\ÞÒa Òj HB eÊcç bÞ
[Òe, ÒLÒa ÒLÒ[ jé`ð ÒLÒ[ LÁ_Ð bÞ[Òe kSÞ\ÞÒa, ÒLÒa `ÊZÞ `eÐª Òjß_ÞLe
NìÐ_Þ Ò_B HB eÊcç bÞ[Òe AcúÒNÐ`_ LeÞ \ÞÒa, ÒLÒa `ÊZÞ _ÞS j$f[Ðe LÐkÐZÑ
HB LÐx cÐ_*Ê hÊÒZB\ÞÒa[ ÒLÒ[ÒaÒf HB LÐx cÐÒ_ _ÞeaÒe [Ð* AMÞeÊ
ÒaÐkÊ\ÞaÐ mÊk^ÐeLÊ QÊ`çQÐ`ç _ÞeÑlZ LeÊ\ÞÒa Ð cÐ[Í ÒcÐ jkÞ[ LÊ«fÐ @`Ð*e
aÔ¦ÞN[ SÑa_e @_ÊbËÊ[Þ aÐÃÞaÐLÊ Òj QÐeÞ LÐx AÒ]ßÐ `ÍªÊ[ _\ÞÒm Ð ÒLSÐZÞ LÐkÞÜLÞ
ÒcÐ bÞ[Òe LÞ«Ê Dre SÐZÞaÐLÊ ]Þ_LÊ ]Þ_ ANÍk aYÞaÐLÊ mÐNÞmÐ Ð Ò]Ðf RÊVÞ`Òe
bÐB* aÐkÐOe `ÐBÜ AD ÒLÒ[ ]Þ_ @^ÞLÐ OÒe ekÞ Ò$eÞaÐ `Òe SÐZÞmÞ LÊ«fÐ
@`Ð AjÞ ÒcÐÒ[ ÒMÐSÊ\ÞÒm, [Ð*eÊcçÒe LÞH ekÊRÞ ÒaÐmÞ jcª*Ê `QÐeÊ\ÞÒm Ð
cÐDjÑcÐÒ_ LkÞÒm ÒeSmçV Ò_aÐLÊ AjÞ eÐ[ÞVÞH ekÞaÐLÊ dÐNÐ ÒMÐSÊ\ÞÒm Ð [Ð*e
c_ \ÞmÐ [Ð* eÊcçÒe LÞRÞ jc¯ LÐVÞ\ÐÒ« Ð cÊÜ [ _\ÞmÞ, Òj AD SÐNÐ aÞ `ÐBÒm_Þ
ekÞaÐLÊ Òj\Þ`ÐBÜ jÕ^ÔÐ ÒaÒf Ò$eÞNÒm Ð Òj]Þ_ ÒcÐe ÒLcÞ[Þ ÒNÐÒV @Sa @_ÊbË[Þ
ÒkB\ÞmÐ Ð ANeÊ SÐZÞ_\ÞaÐ LÊ«fÐ @`Ð* `ÐBÜ aÔª mNÞmÐ Ð cÒ_ cÒ_ bÐaÞmÞ HB
LÞRÞ]Þ_ [Òf kÒ½mç RÐXÞ NmÐÒaÒf mÊke TeZÐ aÊÒkB\ÞaÐ LÊ«fÐ @`Ð*Ê eÐ[ÞÒV
ekÞaÐ `ÐBÜ SÐNÐ VÞÒL cÞfÞmÐ_Þ Ð""AD ÒLÒa AjÞÒm ÒcÐÒ[ _Þ¾¯ LkÞa'' cÐDjÑ*Ê
LkÞmÞ Ð
LÞRÞ]Þ_ `Òe jkSÒe ÒcÐ kÐ[ `ÐD_\ÞaÐ L`çÒaÐXàe jbÐ D`e \ÐLÒe LÞRÞ
@]eLÐeÑ Ò_ÐVçaÊLç jaÊLÊ eMÊ eMÊ cÊÜ @_Êba LmÞ bÞ[e AXLÊ \fÞVÞH \ÞaÐ bfÞ Ð
ÒcÐe cÒ_ `XÊ_\ÞmÐ cÊÜ ÒLÒa LÞRÞ ANeÊ ÒjWÞ eMÞ\ÞaÐ `eÞ Ð QDLÑVÞH VÐZÞ AZÞ
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LÐYÞAZÞmÞ \fÑVÞLÊ Ð LfÐe=e `Þ`ÞmÞaÔÐNçVÞH Ð ÒLßÐ[Êkf Ò_B @SÐXÞ `ÒLBmÞ,
ÒNÐVÞH XÐBeÑ J LÞRÞ QÞWÞ `eÞ cÒ_ ÒkÐD\ÞaÐ LÐNS NÊXÐH @SÐXÞ ÒkB `XÞmÐ Ð
XÐBeÑVÞ LÐkÐe LkÞaÐ jc÷a _\ÞmÐ ÒLDÜWÞ LÞRÞ _Ð ÒmMÐ ÒkB_\ÞmÐ , QÞWÞÒe LÞRÞ
jÕÒaÐ^_ _\ÞmÐ , B[ÞÒe LÐkÐ _Ð _\ÞmÐ Ð [\Ð`Þ cÒ_ cÒ_ ^eÞ Ò_B\ÞmÞ Òj jaÊ
LÊ«fÐ @`Ð*e jÕ`rÞ Ð `Í\Òc `Í\Òc Òj jaÊ _ `YÞaÐ `ÐBÜ akÊ[ `ÍÒQ½Ð LeÞmÞ Ð
LÞ«Ê AÒª AÒª c_Òe ÒLßÐ[Êkf jó½Þ ÒkmÐ Ð [Ð`Òe Òj XÐBeÑ AD Òj LaÞ[Ð jaÊ
ÒcÐ @aje jc¯e jÐ\Þ `ÐmVÞ dÐB\ÞÒm Ð
LÊ«fÐ @`Ð Òd HL ÒNÐ`_ Ò`Íc LÐkÐZÑe _Ð¯ÞLÐ \ÞÒm H L\Ð AÒc ÒLkÞ
SÐZÞ _\ÞmÊ Ð ÒcÐ NÊ© ^_ `ÍÐ©Þ L\Ð SZÐ `XÞ\ÞÒm kÒ½mÒe kBQB jó½Þ ÒkB
dÐB\Ð«Ð AD cÊÜ kWÐ[ ÒjmÞaÍÞVÞ `ÐmVÞ dÐB\Ð«Þ ...NjÞ`ç LÊB_ç cÐ_*e bÞX ScÞ\Ð«Ð
ÒcÐ eÊcçÒe Ð LÞ«Ê ÒLSÐZÞ LÐkÞÜLÞ ÒcÐe BRÐ ÒkmÐ_Þ LÐkÐLÊ Òj aÞi¯Òe LÞRÞ LkÞaÐLÊ,
HcÞ[ÞLÞ ÒcÐe O_Þº aÐuaÑ jÐÒ=aÞ cÊÜ Òj¯Ðeç LeÞaÐLÊ QÐkÞÜmÞ_Þ Ð [Ð`Òe Òj XÐBeÑ
AD Òj LaÞ[Ð jaÊ ÒcÐ @aje jc¯e jÐ\Þ `ÐmVÞ dÐB\ÞÒm, HL @__Ô Ò`Ícc¯
`eÞÒah bÞ[Òe ÒcÐ _ÞÓj= cÊkËrà jaÊ ^ÞÒe ^ÞÒe aÞmÞ_ð ÒkB dÐD\ÞÒm Ð eQ_Ðe
@__Ô ÒhßfÑ, bÐa J bÐiÐe jc_é¯ jaÊ ÒLcÞ[Þ HL c^Êc¯ `eÞÒah jó½Þ LeÊ\ÞÒm
ÒcÐ QÐeÞ`ÐÒM Ð HcÞ[Þ QÊ`ç QÐ`ç ÒkB ekÊ\ÞaÐ TÞ@VÞH `ÊZÞ HcÞ[Þ ÒeÐcÐÃÞLç LaÞ[Ð
ÒmMÞ`ÐÒe cÊÜ LÁ_Ð LeÞ `ÐeÊ _\ÞmÞ Ð LaÞ[Ð ÒmMÞaÐ ÒjßÐL ÒcÐe aÞ \ÞmÐ cÐ[Í SÑa_
^càÑ LaÞ[Ð, Ò`Íc LaÞ[Ð ÒmMÞaÐLÊ ÒQ½ÐLeÞ aÞ$f ÒkB\ÞmÞ @Ò_L \e Ð Ò[ZÊ
LÊ«fÐ@`Ð*e LaÞ[Ð ÒcÐ LaÞ`ÍÐZLÊ ÒcÐkÐaÞ½ LeÞ eMÊ\ÞmÐ Ð AÒª AÒª ÒcÐ c_Òe
ANÍk jó½Þ ÒkmÐ SÐZÞaÐLÊ LÞH [Ð* Ò`ÍeZÐe Djú, LÐkÐ `ÐBÜ jc`àÞ[ \ÞmÐ [Ð* `ÍÐZ
AD c_, LÐkÐ`ÐBÜ eQÊ\ÞÒm LÁ_Ðe @bÞjÐe, LÐkÐ jkÞ[ aÐuÊ\ÞÒm jé`ðe _ÑX Ð
c_Òe jó½Þ ÒkÐB\ÞmÐ @Ò_L `Íhð Ð LÞ«Ê Dre cÞfÞaÐ jc÷a _\ÞmÐ, LÐeZ ÒLÐDWÞaÞ
ÒmMÐ _\ÞmÐ [Ð* Ò`ÍcÞL*e _Ð aÐ WÞLZÐ Ð ÒcÐÒ[ aÞ SZÐ _\ÞmÐ LÊ«fÐ @`Ð* WÞLZÐ
Ð Ò[ZÊ [Ð* ^_ [Ð* `ÐMLÊ `ÒWBÒ]aÐ jÊaÞ^Ð ÒkmÐ_Þ Ð [Ð*Ê SÐZÞ\ÞaÐ TÞ@cÐÒ_ aÞ
[Ð* aÞi¯Òe LÞRÞ LkÞ `ÐeÞ_\ÞÒm Ð Òj ÒLÒa LÐkÐLÊ Ò`Íc LeÊ\ÞaÐ L\Ð ÒLÒa ÒLkÞ
LkÞaÐe hÊZÊ _\ÞmÞ cÊÜ Ð Ò[ZÊ Ò`ÍcÞL `ÊeÊiVÞe @ªÞré Ò_B ÒcÐ c_Òe @Ò_L `Íhð
\ÞÒmaÞ cÜÊ yÞe LeÞ\ÞmÞ H aÞi¯Òe QÊ`ç ekÞaÐLÊ Ð Òj aÞi¯Òe LÐkÐLÊ `QÐeÞ LÊ«fÐ
@`Ð* _ÐÒe @`aÐ]e LÐfÞcÐ ÒaÐfÞaÐLÊ ÒcÐÒ[ jÐcÐ_Ô cÐ[Í ANÍk AjÊ_\ÞmÐ Ð @\Q
ÒcÐ c_Òe `Í[Þ]Þ_ [Ð* LaÞ[Ð @ÐD LaÞ[Ðe ^ÐeÐÒe, @cúÐe AkéÐ_Òe ÒmMÐ
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ÒkB\ÞaÐ QÞWÞ jaÊ `YÞaÐe ANÍk \ÞmÐ @]cÔ Ð [Ð* _ÐckÑ_ Ò`ÍcÞL `Í[Þ [Ð* c_ bÞ
[Òe \ÞmÐ @SjÍ `ÍÑ[Þ, kó]¯Òe \ÞmÐ @je«Þ `Í[Þhó[Þ Ð LÞ«Ê ÒLDÜWÞ aÞ _\ÞmÐ Òj ]
Êmàb `ÍÑ[Þ `ÐBÜ Ò`ÍcÞLWÐeÊ `ÍÐ©Þe jÞéLó[Ñ @a Ò`Íce jéÐle Ð Òj dÞH aÞ ÒkD, SÐZÊ aÐ
_SÐZÊ Òj _Þ¾¯ bÐNÔaÐ_, Òj L'Z SÐZÞ\ÞmÐ ÒLkÞ SÒZ [Ð `ÐBÜ _ÞÓjràÒe ]Ñ`VÞH
SÐfÞajÞ\ÞmÐ, hve jcÊ]ÍÒe aÊXÞekÞ LaÞ[Ðe ÒcÐ[Þ cÐfÐ NÊxÊ\ÞmÐ, ckca[ÑVÞH bfÞ
SfÊ\ÞmÐ @kek, _ÞS ]Ê_ÞAÒe _ÞS Ò`Íce ]Þ`ÐfÑ ^eÞ @Ò`lÞ ekÞ\ÞmÐ , aÐV QÐkÞÜ
ajÞ ajÞ LaÞ[Ð ÒmMÊ\ÞmÐ ...
[ÊÒc AjÞa!
[ÊÒc AjÞÒmB @`ZÐ RÐHÜ a]fÞdÞa jaÊ,
`ó\ÞaÑWÊ ALÐh dÐÐHÜ jaÊAÒX beÞdÞa
Ò`Ícc¯ ÒaßQÞ[ÍÔ Òaßba Ð
L\Ð ]Þ@ LÞ _]Þ@
]ÊÓM _ÐkÞÜ, aÐV QÐkÞÜ ekÞ\ÞaÞ
dÊNeÊ dÊNÐ«e
S_êeÊ S_êÐ«e
_ÞSLÊ aÊÒTÐD\ÞaÞ
[ÊÒc AjÞa Ð
LÐeZ,
cÊ SÐZÞRÞ
ÒLÒa_Ð ÒLÒa[
[ÊÒc AjÞa,
_Þ¾¯ AjÞa Ð
AhÐ \ÞmÐ LÊ«fÐ @`Ð AD\Òe AjÞÒa Ð Òj ÒdÐD \eÊVÞH AjÞ\ÞÒm ÒaÐ^kÊH
Ò]ßaÐ[ RÐXÞdÐB\ÞaÐ [Ð* NÊ©^_LÊ Ò$ÒeBÒ_aÐ `ÐBÜ, kÊH[ Òj\Þ`ÐBÜ [Ð* eÊcç Òe
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LÞH ekÊRÞ SÐZÞaÐLÊ QÐkÞÜ\ÞÒm Ð LÞ«Ê Òj @ÐD ÒLÒa AjÞ_\ÞÒm Ð LÊ«fÐ A`Ð ÒcÐÒ
[ @SZÐ TÞ@VÞH bfÞ mNÊ_\ÞÒm AD, `ÍÞ¯ @«e= aÐuaÑ VÞH `eÞ mÐNÊ\ÞÒm dÞH
_ÞÓjÒ*ÐQÒe ÒcÐ ANÒe kó]¯e @_ÊbaLÊ ÒMÐmÞ Ò]B\ÞÒm Ð kÒ½m RÐXÞaÐ ÒaÒf cÊ
[Ð* jÕ`rÞLÊ jÐ=Òe Ò_B dÐB\ÞmÞ jÞ_Ð LÞ«Ê OÒe `kqÞaÐ `Òe AD\Òe [ÐLÊ ÒMÐmÞ
c_ beÞ `YÞaÐe jÊÒdÐN cÞfÞ_\ÞmÐ Ð kÒ½m eÊcçe QÐeÞLÐx bÞ[ee HLÐ« `eÞÒah
bÞ[Òe Òj jaÊ `YÞaÐe ÒdDÜ @]cÔ _ÞhÐ OÒe `kqÞ bÐB bDZÑ*e ÒLÐfÐkf bÞ
[Òe Òj AÒ` AÒ` LÊAÒX kSÞNmÐ Ð cÐ[Í H `dàÔ« Òj LaÞ[Ðe `] c_ bÞ[Òe
ajÐ aÐuÞekÞR«Þ Ð ÒLÒa bÊmÞ ÒkB_Þ ÒjB HLÐ« ÒafÐe ÒjB Ò`Íc LaÞ[Ð jaÊ
`YÞaÐe ÒeÐcqLe @__Ô @_ÊbË[Þ Ð kÒ½m RÐXÞaÐe `Ëaà eÐ[ÞÒe cÊÜ aÊTÞ `ÐeÞ\ÞmÞ
LÊ«fÐ @`Ð*e kÒ½m RÐXÞmÐ ÒaÒf aÞLf ÒkB LÐtÞaÐe LÐeZ Ð HLÐ« bÐaÒe
_ÞSjé HL `eÞÒah LÊ kÒeBaÐe ]ÊÓMÒe aÔ\Þ[ \ÞÒm Òj Ð QÐeÞ LÐx \ÞmÐ [Ð*
jéNà ... aÐkÐee ÒLÐfÐkf bÞ[eÊ cÊLÊfÞ dÐB ÒjBWÞ _ÞS LÁ_Ðe ]Ê_ÞAÒe kSÞ
dÐD\ÞÒm , hve ]Ê_ÞAÒe cSÞdÐD\ÞÒm Ð jêó[Þ @ÐD jé`ð* mÊQLfÞ ÒMfÒe jÕ`Làe
jÕsÐ aÊTÊ\ÞÒm Ð Òhi LaÞ[Ðe Òhi `] \ÞmÐ ...
SÐÒZ_Ð, @ÐD ÒLÒa
Ò]MÐ ÒkaLÞ _Òka
L\Ð ]Þ@...
ÒLÒa bÊmÞa_Þ
bÊmÞNmÐ ÒaÐmÞ bÐaÞÒ_a_Þ Ð
LÞ«Ê LÞH ÒjB bÐNÔaÐ_ dÐkÐ`ÐBÜ H @_a]Ô Ò`Íce jÒth ?@Ò_L\e
c_Òe `Íhð AjÞRÞ L'Z ÒkB\Þa Òhi `eÞZ[Þ! j[Òe LÊ«fÐ A`Ð*e cÞf_ ÒkB\Þa
[Ð* c_e cZÞi jkÞ[ Ð d]Þ _ ÒkB\Þa ÒLÒ[ bÐ=Þ `XÞ\ÞÒa Òj bÞ[Òe bÞ[Òe Ð
AlÞ jÐcðÐÒe jé`ðcÐ_*e jÐcËkÞL jcÐ©ÞLÊ jkÞ`ÐeÞ\ÞÒa Òj? cÒ_ `XÞdÐH LÊ«fÐ
@`Ð*e @D ÒNÐVÞH ÒNÐ[ÞH LaÞ[Ðe `] ...
ÒcÐ bÐNÔLÊ @Ð]eÞ Ò_aÐLÊ LkÊR Òd....
H bÐNÔLÊ cÊÜ ÒcÐe ÒaÐmÞ ÒLcÞ[Þ cÐ_ÞaÞ
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LÐkÞÜLÞ cÐ_ÞaÞ
d]Þ Òj Ò]a_Þ ÒcÐÒ[ ÒcÐe `ÍÐ`Ô,
[ÐLÊ LZ SZÐ _ÐkÞÜ
[ÊÒc, [ÊÒc ÒcÐe HLÐ« LÐcÔ Ð
j[Òe L' Z [Ð* bÐNÔe ]¯ÐeÊ [Ð*e LÐcÔ J `ÍÐ`ÔLÊ [Ð*Ê cÞfÞRÞ ? HcÞ[Þ
@jÊcÐeÑ `Íhð \ÞmÐ ÒcÐ c_Òe, AhÐ \ÞmÐ ÒLÒa ÒbV ÒkÒm `QÐeÞaÞ Ð LÞ«Ê jc¯ [Ð
aÐVÒe AÒNBNmÐ Ð ÒLÒa aÞ LÊ«fÐ @`Ð* jk ÒbV ÒkaÐ ]Ëee L\Ð [Ð* aÞi¯Òe
LÐkÐWÊ LÞRÞ cÊÜ hÊZÞ _\ÞmÞ Ð
ASÞ @QÐ_L HÒ[ aià `Òe aÞ LÊ«fÐ @`Ð*Ê Ò]MÞ QÞkðÞaÐÒe ÒahÑ LÞRÞ
@jÊaÞ^Ð ÒkmÐ_Þ Ð AlÞ Òe QicÐ AD cÊ¨aÐf VÞÒL ^fÐ ÒkB @ÐjÊRÞ dÐkÐ Ð
`eÞQ¯ jc¯Òe SÐZÞmÞ jéÐcÑ * jÐ=Òe `Ê@ ÒaÐkË* `ÐMLÊ aÊmÞ AjÞR«Þ Ð bÐaÞ_\ÞmÞ
ÒcÐÒ[ Òj QÞkðÞ `ÐeÞÒa Ð [Ð* [f aÔÐQç TÞ@ AD ÒcÐ _Ð SÐZÞaÐ `Òe Òj _ÞS AXÊ
LkÞ\ÞÒm ""ÒcÐ `Òe [ÊÒc ÒcÐ eÊcçÒe \Þm?''Ð jÒ[ ÒdcÞ[Þ aià aià e AcúÑ¯[Ð Ac
bÞ[Òe Ð LÊÒ¬B `ÒLBÒm Ð HcÞ[Þ L\Ð RfÒe cÊÜ `QÐeÞÒ]mÞ ""@ÐD L'Z LaÞ[Ð ÒmMÊR«Þ, BH LZ jÞH'' Ð kjÞÒ]B Dre Ò]B\ÞÒm, "" cÊÜ SÐZÞ\ÞmÞ [ÊÒc HLÊVÞA jaÊ
SÐZÞ\Þa...'', ""ÒeSmçV aÐkÐeÞaÐ `Òe `Òe aÐkÐOe ÒkBNmÐ @ÐD jÊaÞ^Ð ÒkmÐ_Þ
kÒ½mç dÐB [ÊcLÊ AD\Òe ÒMÐSÞaÐLÊ, BH Òj _Êk«Þ Ð @SÐZ[Òe XÑOàhéÐj[ÞH
aÐkeÞ AjÞmÐ, `QÐeÞmÞ, "" aÐZÑaÞkÐeeÊ AjÞaÐ`Òe [Ð* jkÞ[ AD ÒbV ÒkB
`ÐeÞm_Þ j[Òe?'' @Á kjÞ Dre Ò]Òm ... ""LÞ«Ê cÊÜ [ Òj eÊcçeÊ aÐkÐeÞLÞ AjÞaÐ `Òe
Ac WÞLZÐ a]fÞ NmÐ, LÐkÐZÑ AD ANLÊ aYÞa ÒLcÞ[Þ?''Ð ""[Ð* WÞLZÐ _\ÞmÐ''
`QÐeÞ\Þm,Þ ""HÒ[ NbÑe jÕ`Là jÒr é!'' Ð kjÞ kjÞ NXÞNÒm LkÞÒm, ""[Ð* WÞLZÐ
ÒcÐ LÁ_Ð bÞ[Òe \ÞmÐ, aÐkÐe ]Ê_ÞAÒe [Ð*e WÞLZÐ _\ÞmÐ ÒLÐDWÞ, [Ð* WÞLZÐ
\ÞmÐ ÒcÐ XÐBeÑ `óºÐÒe, [Ð* WÞLZÐ \ÞmÐ ÒcÐ LaÞ[Ð bÞ[Òe, jÐ= cÐ_* _SeeÊ
mÊÒQÐD mÊÒQÐD bÊmÒe ÒjjaÊ RÐXÞ Ò]B @ÐjÞmÞ Òj]Þ_, Òj ÒjWÞ ekÞNÒm, ÒLÒa
Òj eÊcçeÊ aÐkÐeÞ, ÒcÐ `ÐÒM `kqÞ `ÐeÞÒm_Þ Ð `Í\Òc `Í\Òc [Ð*Ê RÐXÞ aqÞaÐ L½
ÒkmÐ, AÒª AÒª Ò]kjÊkÐ ÒkBNmÐ, AD H* bÞ[Òe [Ð*Ê ÒMÐSÊRÞ NmÐ @ÒWBh
aià ÒkmÐZÞ '' Ð
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aÞhéÐj LeÞaÞ LÞ _Ð SÐZÞ `ÐeÊ_\ÞmÞ Ð ÒWÐ`Ð ÒÒWÐ`Ð mÊk e ]ÐNÒe bràÞ aÞek
LaÞ[Ð jaÊ LÐkÐ DÒ~hÔÒe _\ÞmÐ, jêó[Þ AD jé`ð* ÒXZÐ Òe ajÞ ÒmMÐ dÐB\ÞaÐ LaÞ
[Ð jaÊe LÐaÔ `ÊeÊi LÁ_Ð `ÍjË[ \ÞÒm , L"Z LkÞaÞ SÐZÞ `ÐeÊ_\ÞmÞ Ð ÒcÐ c_ L\Ð
aÊTÞ`ÐeÞ LÊ«fÐ @`Ð LkÞÒm , ""[ÊÒc j[Òe aÞhéÐj LeÊ_? aÞhéÐj Le Òj jaÊ ÒcÐ
_ÞÓj= ÒaÐ^ LÒVBaÐe HLcÐ[Í D`Ð¯ Ð LÐkÐLÊ bm `ÐBaÐe jÐkj _\ÞmÐ, LÐkÐ
c_ SÞZÞ`ÐeÞaÐe aÞhéÐj _\ÞmÐ, LÞ«Ê jé`ð Ò]MÞaÐLÊ c_Ð _\ÞmÐ, jé`ð Ò]MÞaÐÒe l[Þ
L'Z ?'' Ð
cÒ_ `XÞNmÐ LÊ«fÐ @`Ð* LaÞ[Ðe AD ÒNÐÒV `].... AaórÞ LmÞ,
H SÑa_ LÊ ÒcÐe ÒaÐmÞ LkÞaÞ_Þ
_ÞÒS d]Þ hÞÒMBa_Þ ÒcÐÒ[ jÞH SÞBÜaÐe ÒhßfÑ
H SÑa_ LÊ ÒcÐe ÒaÐmÞ ÒLcÞ[Þ bÐaÞaÞ
_ÞÒS d]Þ SÐZÞaÞ_Þ, aÊTÞaÞ_Þ SÞBÜaÐe LfÐ Ð
`QÐeÞmÞ, LÐkÐe LaÞ[Ð LkÞÒm Ð cÒ_ `XÞmÐ_Þ [Ð*e ÒjBVÐ [Ð* _ÞS LaÞ[Ð
ÒaÐmÞ Ð LÊ«fÐ @`Ð A¾dàÔ ÒkÒm cÊÜ [Ð* LaÞ[Ð cÒ_ eMÞRÞ , @\Q [Ð*e cÒ_
_ÐkÞÜ Ð cÊÜ bÐaÊ\ÞmÞ ...LaÞ[Ð cÒ_ eMÞRÞ LkÊR, [ÊÒc ÒLcÞ[Þ SÐZÞa cÊÜ HÒ[ ]Þ_ ^eÞ
[Êce ÒdDÜ Ò`ÍcÞL `ÊeÊiVÞLÊ ÒMÐSÞaÊmÊRÞ Ò]MÐÒkÒm [Êc c_ L\Ð LkÞaÐLÊ, ASÞ
[ÊÒc ÒcÐÒ[ LkÊR Òj @ªÞré aÞkÑ_, Òj [Êc cÐ_j `ÊeÊi Ð LÞ«Ê AD LÞRÞ LkÞ `ÐeÞmÞ
_ÐkÞÜ, [Ð* ÒaÐkË dÞaÐ `ÐBÜ XÐLÊ\ÞmÐ Ð AD\Òe Ò]MÐ Òka LkÞ aÞ]Ð¯ cÐNÞmÞ Ð
eÐªÐjÐeÐ _ÞSLÊ _ÞÒS kjÊ\ÞmÞ Òd ... [ÐÒkÒm ÒNÐVÞH ÒLÒa OVÞ_\ÞaÐ Ò`ÍcLÐkÐZÑe
HLcÐ[Í jÐlÑ cÊÜ !
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HB c_
aÞ]ÔÐ^eþ `¨ÆÐ
kþSÞaÐLÊ @RÞ,
AkÊþeÞþ @Ò_L dÊN,
@Ò]MÐ jÊMeþ QB[ÐfÞÒeþ¼Ð
ajÞaÐeþ BRÐ aÞ,
cDSeþ j` `eþÐ
jeÊþ-aÐeþ¨ÆÐeþ¼Ð
LÁ¤ Ð aÞ jeÞþÐkÞÜþ,
NÊ©ÆQeþ jÐSÞ
juÐ_Òeþ dÞaÐLÊ jÊMeþ jÐNeþ¼Ð
`eÞþQÞ[ Rf_Ðeþ
R]ëÒah Ò_B.
RÊAÜ VÞÒL `ÐBaÐLÊ @jmþ Ò`õceþ¼Ð
ÒLÒ[ ÒLÒ[ Aaràþ-jÕOÐ[eþ
LÐ_ ÒcÐXÐ MÐB,
aqÞaÐeþ LfÐ hÞMÞRÞ SÑa_dÐa[Ñ¯Æ d§ÆZÐeþ cÊLjÐlÑ,
HB heþÑeþLÊÒLÒa
L'Z RÐXÏÞ`ÐÒeþ c_?
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Oମଣ କାହାଣୀ
-ବିଶାଖା ପାଟଣା... (ପୂବO Oକାଶି ତ ଉତାରୁ ...) ପOାଟଫମOରୁ ବାହାରି ଆସି ଲା େବେଳ ଭାବୁ ଥି ଲି
ଏ ଅଣଓଡ଼ି ଆ ସହରେର କୁ ଆେଡ଼ ଯି ବି ଏବଂ େକଉଁଠି ରହି ବି ? ହାତଟା ବାରOାର
ପାO୍ ପେକଟ୍ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଯାଉଥାଏ ମନିପସOଟାକୁ ଛୁ ଇଁ େଦଇ ଆଶOO େହଉଥାଏ,
କାରଣ ଏହି ପାO ହଜାର ଟOା ହO େମାର ପାେଥୟ୍
ଫଟ୍ ଫଟ୍ ଫଟ୍ ... େହାଇ େଟେOାଟାଏ େମା ନି କଟେର ପହOି ଅଟକି ଗଲା
ଚାଳକ ଜଣକ ଜବରଦO କଲା ଭଳି ପଚାରି ଲା ––ଏ େଜଡ଼କି େବେଲତାରୁ ?—— କାଲା
ଆଗେର ମୂଳା େଚାବାଇଲା ଭଳି ତା କଥା େମାର େଗାଟିଏ କାନେର ପଶି ଆର କାନରୁ
ବାହାରି ଗଲା କି Oo OOପୁରରୁ

ଶି ଖିଥିବା େଗାଟିଏ େତଲୁ ଗୁ ଧାଡ଼ି ତାକୁ କହି ଲି,

––େତଲୁ ଗୁ ରାଦୁ —— ଅଥO େତଲୁ ଗୁ ଜଣାନାହO 
େସ େମାେତ ନି Oୟ ପାଗଳଟିଏ େବାଲି ଭାବିଥିବ, କାରଣ ମଁୁ ତାକୁ େତଲୁ ଗୁ
ଆସୁନାହO େବାଲି େତଲୁ ଗୁ େର ହO କହି ଥିଲି
େସ େମାର ଅସମOସତାକୁ ହୃ ଦୟOମ କରି ପାରି ଲା େବାଧହୁ ଏ... େତଣୁ ଭOା
ହି Oୀେର ପଚାରି ଲା, ––କହଁା ଜାତା ଓଏ?——
ଏଇଟା େହଲା କଥା ! ବାସ୍ ମଁୁ ହି Oୀ େକାବିଦ ପOି ତ ଭଳି କହି ଲି ––ଲଜି O୍
ଯାଏଗା କା ?—— େସ ପୁଣି ପଚାରି ଲା, ––ଆOା ମାOତା େହ, ୟା କାମଚାଲୁ ?——
ସେତ େଯପରି େମାର ଆଭି ଜାତକୁ େସ ଭାOି େଦଲା
ମଁୁ ଟିେକ ଛାତିଟାକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇ େଦହର ଠାଣୀ ବଦଳାଇ କହିଲି, ––ଶOା
େନହO ଚାହି ଏ... ଅOା ବାଲା ଚାହି ଏ——
େସ ରାଜି େହଲା ବହୁ ତ କଥା କଟାକଟି ପେର େସ ୧୫ ଟOା େନବ େବାଲି ଠିକ୍
େହଲା ଏବଂ େସ େମାେତ ରାଜ୍ େରସି େଡନOି ଲଜି ଙO୍େର େନଇ ଓOାଇେଦଲା
Oଥମରୁ ହO କହି େଦଇଛି େଯ େମାର ଜୀବନର ଏହା Oଥମ େରଳଯାOା ଥି ଲା
େହେଲ ଏେବ ଲଜି O େର ରହି ବାଟା ବି Oଥମଥର ହO ଥି ଲା
ଅେଟାଚାଳକ େମାେତ େସଠାେର ଓOାଇେଦଇ, େମାର ବାଗ ଟାକୁ େନଇ
ରି େସପ୍ସନ୍ ନି କଟେର ରଖି େତଲୁ ଗୁେର କି ଛି କଥା େହଲା
ପି ଲାଦିନୁ Oେମାଦ କି େଶାର ପOା, ବିଜୟ କୁ ମାର ରଣା ଏବଂ କOoରୀ ଚରଣ ଦାଶO
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ବହି ପଢୁଥି ଲି ଏଣୁ େମାର ସOି ହାନ ଚOୁ ଟି ଅେଟାଚାଳକର ସମO ଭOୀକୁ ନିରୀOଣ
କରୁ ଥି ଲା ମଁୁ ଏତିକି ବୁ ଝିପାରୁ ଥି ଲି େଯ େସ େମାେତ ଏକ ରୁ ମ୍ ଦରକାର େବାଲି
ରି େସପ୍ସନି Oକୁ

କହୁ ଥି ଲା ତା—ପେର େସ ରି େସପ୍ସନି ଷO୍Oଠାରୁ

୨୦ ଟOି ଆ

େନାଟ୍ ଟିଏ ଧରି େମା ନି କଟକୁ ଆସି ଲା ଓ ଭOା ହି Oୀେର କହି ଲା, ––ଆOା ରୁ ମ୍
ମି େଲଗା, େମୖ େବାଲ୍ ଦିଆ—— ଏତକ କହି େତଲୁ ଗୁ ଫି ଲO ––ଗୀତାOଳୀ——ର –ଓ Oି ୟା ...
Oି ୟା...— ଗୀତ ଗାଇ ଚାଲି ଗଲା
ମଁୁ ସOି ତ୍ େଫରି ପାଇ ପOା ଇଂରାଜୀେର ରି େସପ୍ସନି Oକୁ ବୁ ଝାଇ କହି ଲି, ମଁୁ
େସ ଅେଟାବାଲାକୁ ତ ୧୫ ଟOା େଦଲି େହେଲ େମାେତ ନ ପଚାରି ଆପଣ ପୁଣି ତାକୁ
୨୦ ଟOା କାହO କି େଦେଲ ? ଯୁବତୀ ଜଣକ ମୁହଁେର Oଶି Oିତ ହସଟିଏ େଖଳାଇ
କହି େଲ, ––ସାର୍ େସଇଟା ତା—ର କମି ଶନ୍ —— ବାବାେର... ଏଥି େର ବି କମି ଶନ୍ ?
ଏ େଦଶେର ଅେଟାବାଲାର େଛାଟ କମି ଶନଠଁୁ ଆରO କରି ରାଜେନତା ମାନOର
େକାଟି େକାଟି ଟOାର କମି ଶନ୍ , େଦଶଟାକୁ ରସାତଳଗାମୀ କରି ଚାଲି ଛି େହେଲ ତୁ େମ
ଆଊ ମଁୁ ମି ଶି ଏହାର ଉOାର କି ପରି କରି ବା !
ଏଠାେର ପାସେପାଟO ପାଇଁ, ବାସOାନ OମାଣପO ପାଇଁ, ସି ପାହୀ େସୖ ନିକ
ମାନO େପନOନ୍ ପାଇଁ ସବୁ ଠି କମି ଶନ୍ େଦବାଉ ପେଡ଼ େମାର ମେନଅଛି, େମା
ବାପାOର େପନ୍ ସନ୍ କାଗଜ ପାଇଁ ମଁୁ କମି ଶନ୍ େଦବାକୁ ମନା କରି ଥିଲି େବାଲି ତାହା
ତିନିବଷO ପେର ମି ଳିଥିଲା ଏହା େହଉଛି, ––େମାର ଭାରତ ମହାନ୍ ——ର ଅOଃକଥା
ରୁ ମ୍ର େଲଖାେଯାଖା ସାରି ହାଉସ୍ କି ପିO୍ OାଫO ସହ େମା ରୁ ମ୍କୁ ଗଲି 
ରୁ ମ୍ଟି ବହୁ ତ୍ ସୁOର ଥି ଲା ସାଜସOାେର ଆଭି ଜାତର ଝଲକ ମେନ େହଉଥି ଲା
ଏକ ବିଳାସମୟ ରାଜକୁ ମାରO ଅOଃକO ଭଳି  େମାେତ େସହି ଆେଟOାO୍ ଜଣକ
ସବ୍ କଥା ବୁ ଝାଇ ସାରି ବା ପେର କବାଟ ନି କଟେର ଠିଆ େହାଇ ଦୁ ଇ ହାତକୁ
ମOି ବାେର ଲାଗି ଲା ମଁୁ ପଚାରି ଲି ହିOୀେର କଣ ସମସା ଅଛି କି ଭାଇ ?
େସ ମୁରୁକି ହସା େଦଇ ଭOା ହି Oୀ େର କହି ଲା, ––ସାର୍ , ବକ୍ ସି ସ୍—— Oଥେମ ମଁୁ
କି ଛି ବୁ ଝିପାରୁ ନଥି ଲି କି Oo ପୁଣିଥେର ତାକୁ ପଚାରେO େସ କହିଲା, ––ସାର୍ , ସମେO
ଏପରି ଦିଅOି , ଏଣୁ ଅଭାସଟିଏ ପଡ଼ି ଯାଇଛି କି ଛି ଜବରଦOି ନାହO  ଯଦି ଆପଣ
ଖୁ ସି ତାହା େହେଲ ଦିଅOo, ନ େହେଲ ଥାଉ——
େମା ଭି ତରର ନୂ ଆଁ ବାବୁ ଟି େମାେତ ବାଧ କଲା ତା ହାତେର ୧୦ ଟOା
ବକ୍ ସି ସ୍ େଦବାକୁ  ମଁୁ ପଇସା େଦଇସାରି ଆଶOO େହଲି  ତାହା କମି ଶନ୍ କୁ େହଲା ନା
େମା ନବାବ୍ ପଣି ଆକୁ ଗଲା ଜାଣି ପାରି ଲି ନାହO
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େକାଠରୀଟିର ମଁୁ ଥି ଲ ଏକାO ଚOବOOୀ ଏଣୁ େମା ଭି ତରର ଯୁବସୁଲଭ
ଚପଳାମୀ ସବୁ ଧି େର ଧି େର ଆରO େହଲା େଫାନ୍ କରି ଚାଓମି ନ୍, ଚିଲି ଚିେକନ୍ ଓ
ଅOା ଓମ୍େଲଟ୍ ମଗାଇଲି  ଓଡ଼ି ଆ ପି ଲା ଖାଇବାେର ଆଉ ସଲାସୁତୁରା କେଲ କଣ
େହବ ?
ବାଥ୍ ଟବେର ବି Oଥମ ଥର ପାଇଁ େଶାଇ, ସୁବାସି ତ ସାବୁ ନ୍ େଫଣେର ଗରମ
ପାଣି ସହ ବୁ ଡ଼ି ରହି ଲି େହେଲ ଗଁା େପାଖରୀର ପହଁରା ଆଉ ନଦୀ ପାଣି ର ଶାOି
େସଥି େର ମି ଳିଲା ନାହO
ବାଡ଼ି ବାଇଗଣ ଆଉ େପାଥି ବାଇଗଣର ଫରକ୍ ଠିକ୍ ବୁ ଝିପାରୁ ଥି ଲି େଯଉଁ
େଲାକ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଣି ଲା, ତାର ମନ ବୁ ଝି ୧୦ ଟି ଟOା ବଢ଼ାଇେଦଲି  ସି ଏ ବି
ଖୁ ସ୍, ମଁୁ ବି ଖୁସ୍ ଏହାତ ନବାବ୍ ପଣି ଆ, ନୁ େହଁ ତ ଆଉ କଣ ?
ରାତିେର ଏେତ ଦୂ ର ସହରେର େଶାଇଲା େବେଳ େକବଳ ଜO ଓ ତାରା ହO
େମାେତ ଅପରି ବOO ତ ଲାଗୁଥିେଲ େହେଲ ଆଉ ସବୁ ଖାପଛଡ଼ା ଲାଗୁଥିଲା ଟିଭି େଦଖୁ
େଦଖୁ େଶାଇଲାେବଳକୁ ରାତି ଦୁ ଇଟା େହାଇ ସାରି ଥିଲା
ସକାଳୁ ଉଠି ନି ତକମOସାରି ଜଳଖି ଆ ମଗାଇଲି  େଯଉଁ ବOି ଜଣକ ଜଳଖି ଆ
େନଇ ଆସି େଲ ତାOୁ ସହରର ସବୁ େଦଖି ବା ଜାଗା ଉପେର କଥାବାOOା େହଲି 
େସମାେନ ଓଡ଼ି ଆ ଜାଣOି ନି, ମଁୁ େତଲୁ ଗୁ ବୁ େଝନାହO  ଏଣୁ କାଲଜଡ଼ା ଭଳି ଅଧା ହି Oୀ
ଅଧା ଠାରେର କଥା େହବାଟା ଅଜବ େବାଧ େହାଉଥି ଲା ଯାହା େହଉ କଥାବାOOାେର
ଜାଣି ପାରି ଲି ଜଗଦOା ଜOସନ୍ , ସମୁOକୂ ଳ ଓ େକୖ ଳାଶଗି ରି ସବୁ େଦଖି ବାଭଳି ଜାଗା
େସ ବହୁ ତ୍ ଆOହର ସହ କହି ବାେର ଲାଗି ଲା, ––ଆପଣ କୁ ଆେଡ଼ ଯା—Oo ବା ନଯା—Oo
େହେଲ –ସOତ୍ ବିନାୟକ ମOି ର— ନି Oୟ ଯି େବ ବଡ଼ OତO େଦବତା—— ତା
କଥାେର ହଁ ଭରି ଲି
କଥାେର ଅଛି, –If you are in ROME, think like ROMANS—, ତଳକୁ ଆସି
ରି େସପ୍ସନି OOୁ
କରି େଦେଲ

ଅନୁ େରାଧ

ସହର

କରି ବାେର

ବୁ ଲାଇବା

ପାଇଁ

େସ

ଏକ

େସଇଠୁ

ମଁୁ,

ଭଲ

ଅେଟାବାଲା

େମାେତ

େଯାଗାଡ଼

ସାOେର

େନଇ

ବିଶାଖାପାଟଣା ସହର ବୁ ଲି ବାକୁ ବାହାରି ଲି େମାର ବୁ ଝିଥିବା ଜାଗା ତାକୁ ବୁ ଝାଇେଦଲି
ଏବଂ Oଥେମ ସOତ୍ ବିନାୟକ ମOି ରକୁ ଯି ବାକୁ ନି Oୟ େହଲା ୧୦ ମିନିଟ୍ ପେର
ମOି ର ନିକଟେର ଆେମ ପହOି ଗଲୁ 
ସOତ୍ ବିନାୟକ ମOି ର : ୧୯୬୧େର ନି ମOତ େହାଇଥି ବା ଏହି ମOି ରଟି ବହୁ ତ େଛାଟ୍
ଅେଟ ସହରର ଜଣାଶୁଣା ଅସି ଲେମଟା ଅOଳେର ଏହି େଛାଟ ମOି ରଟିକୁ ଦଶOନାଥOୀ
ମାନOର ଭି ଡ଼ ଅହରହ ଲାଗି ରହିଥାଏ ମOି ର ନି କଟକୁ ଯାଇ େଦଖି ଲି ମନୁ ଷ
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ମାନOର Oଗାଢ଼ ବିଶାO ସ ଓ ଭOି  େସଦିନ େବାଧହୁ ଏ େକୗଣସି ଏକ ପରୀOା ଥି ଲା
ଏଣୁ ଶହ ଶହ ଛାO ନିଜ ନି ଜର ଆଡ଼ମି ଟ୍ କାଡ଼O ସବୁ ପୂଜା କରାଉଥି େଲ େକଉଁ ଭO
ନି ଜର ଜନOିତ ୨ ଦିନର ପି ଲାକୁ ମOି ର OାOଣେର ଗଡ଼ାଉଥି େଲ ପଚାରି ବୁ ଝିଲି ଏହି
ମOି ର ଉପେର ସହର ବାସୀOର ଅଖO ବିଶOାସ ଏହି ମOି ରକୁ ସହରର ରOାକOOା
େବାଲି ଅେଟାବାଲା େମାେତ ରାOାେର ବୁ ଝାଇ ଚାଲି ଥିଲା
ତା—ପେର

ସହରର

ବିଭିO

ମୁଖ

ସଡ଼କ

ବଜାର

ବୁ ଲି ବାେର

ଲାଗି ଲି

–େଗାଥି ସନ୍ — Oି ଲ୍ େଦାକାଣରୁ କି ଛି କି ଣିଲି ତା—ପେର ତାକୁ ପଚାରି ଲି ଭଲ ଖାଇବା
େହାେଟଲ୍ ବିଷୟେର ମଧାO େଭାଜନ ପାଇଁ େସ େମାେତ ଦଶପOା େହାେଟଲ୍ , ଡ଼ଲOିନ୍
େହାେଟଲ୍ ଓ Oୀନ୍ ପାକO େହାେଟଲ୍ ବିଷୟେର ବୁ ଝାଇ ମି ଲ୍ସ୍ ବିଷୟେର କହୁ ଥି ଲା ମଁୁ
େଯେତେବେଳ ତାକୁ େବଶି ଭଲ େହାେଟଲ୍ ବିଷୟେର ପଚାରି ଲି େସ କହି ଥିଲା େଯ
ଦଶପOା େହାେଟଲ୍ ର ଏକ ଶାଖା TYCOON ନାମେର ଅପ୍ଲାO ଅOଳେର ଅଛି ଏବଂ
ସବୁ ସOାO େOଣୀର େଲାେକ େସଠାକୁ ଯାଆOି 
ମନେର ଆOହ ଓ େପଟେର େଭାକ େନଇ େସହି େହାେଟଲକୁ ତାକୁ େମାେତ
େନବାପାଇଁ କହିଲି
ଟାଇକୁ ନ୍ େହାେଟଲ୍ :
ଏହି େହାେଟଲ୍ ଶୀରି ପୁରମ୍ େର ଅଛି ଭଲ େହାେଟଲ୍ ଟିଏ େମା ସାOେର
ଖାଇବା ପାଇଁ ଅେଟାବାଲାକୁ ଡ଼ାକି ବାରୁ େସ କହି ଲା େଯ ତା—ର େସଦିନ ଉପବାସ ମଁୁ
େସହି େହାେଟଲ୍ େର ବିରିୟାନୀ, ମଟନ େଝାଳ ଓ ଅOୁ ର ରସ ଖାଇଥି ଲି େସଭଳି
ଅOୁ ର ରସ ଆଜିଯାଏଁ େକଉଁଠାେର ପି ଇନି  େସଠାରୁ େଫରି ରାମକୃ O ବିଚ୍ (ସମୁO
କୂ ଳ) କୁ ଗଲି 
ବହୁ ତ ସୁOର ସଳଖ କଳା ମଚ ମଚ ରାOାର େଗାଟିଏ ପାଖେର ସମୁO ତା—ର
ଅଳସ ଭାOୁ ଥି ଲା କୂ ଳେର ସମୁOର ବିପରୀତ ଦିଗେର େରାଡ଼ର ଅନ ପାଶOOେର
ଭଳି କିଭଳି ପଥର ମୂOOସବୁ ସଜା େହାଇ ରହିଥାଏ ବହୁ ତ୍ ସୁOର ପରି େବଶ ଟିଏ
େସଠାରୁ ମଁୁ Oସି O େକୖ ଳାଶଗି ରିକୁ ଗଲି  ସମୁO ନି କଟେର େଗାଟିଏ ପାହାଡ଼
ଉପେର ସୁOର୍ ଶି ବ ପାବOତୀOର ମୂOOୀ େଶାଭା ପାଉଥି ଲା ତାହାର ଚତୁ OO ଗେର ଥି ଲା
ସୁOର ଘାସ ଗାଲି ଚା ଓ ଭଳି କିଭଳି ଜୀବମୂOO ସବୁ  େକୖ ଳାଶଗି ରି ଉପରୁ ସହରର
ଦୃ ଶ ଏବଂ ସମୁO ଅତୀବ ମେନାରମ ଦିଶୁଥିଲା ଧି େର ଧି େର ସOା ନଇଁ ଆସୁଥାଏ
ଅବଶ େଦହଟାକୁ ଆଉ ଅତାଚାର ନ କରି ଅେଟାବାଲା ସାOେର େଫରି ଆସୁଥିଲି
ଲଜି ଙO୍କୁ  ଅେଟାବାଲା ପଚାରି ଲା ବାବୁ ସହର ଭଲ ଲାଗି ଲା ତା କଥାେର ହଁ
ଭରି ଲି ଭଲ ତ ଲାଗି ଲା...
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କନା ଭO ଣ ହତା ମାମଲା ଦିନକୁ ଦିନ ଓଡ଼ି ଶାେର ବୃ Oି ପାଇବାକୁ ଲାଗି ଛି
ନି ତିଦିନ ସOାଦପOେର ଏହି ପରି ଅେନକ ସOାଦ ପଢ଼ିବାକୁ ମି ଳୁଛି ଏହା ପାଇଁ ଆମ
ବିO ପାଠକ ପାଠିକାମାେନ କଣ କହୁ ଛOି ତାହା ନି ମOେର ଦିଆଯାଇଛି
େହମଲତା ସାହୁ
ମଣି ଷର ବିଚାରଧାରା ଉପେର ନି ଭର
O କେର ପୁଅ ଆଉ ଝିଅର ଫରକ୍  ଟିଭି
େହଉ କି ସOାଦପO େହଉ, େଯଉଁମାେନ ମO ଉପେର ଆସି ବଡ଼ ବଡ଼ ଚOOା ଭାଗ
େନଉଛOି ,Oଥେମ େସମାନOୁ OଶO କରOo େସମାେନ ପୁଅ ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ନା ନୁ େହଁ ?
େକବଳ େସହି ପି ତାମାତା ମାେନ ଗବOତ ହୁ ଅOି , େଯଉଁମାନO ର େକାମଳ ହୃ ଦୟ ଟିଏ
ଅଛି, େସ େକେବ ପୁଅ ଝିଅ ର ଫରକ୍ େଦଖOି ନାହO 
--------------------------------------------------ଆଶି ଷ କୁ ମାର ପOା
କଣ ଟିେକ େOହ OOା ନାହO େମା ପାଇଁ
କି ତିେଳ ମାO ମମତା ନାହO
ମଁୁ କଣ ଆସୁଛି ଏଇ ଧରାକୁ
ତୁ ମ ଇOାେର ନା ଅନି Oାେର !!!
େମାେତ ଫି Oି େଦବା େବେଳ
ଥେର ତ ଅନୁ ଭବ କର େମା ହୃ ଦୟ OOନ
ଆଉ ବୁ ଝ େମା କୁ ନି ଓଠର ଭାଷା
େକମି ତି ସି ଏ ବାକୁ ଳ ଏଇ ଦୁ ନି ଆକୁ
ଜାଣି ବା ଆଉ ଚିOିବା ପାଇଁ
େଦଇ ପାରି ବିନି ମଁୁ ମୁଖାOି େବାଲି
କଣ ଏେତ ମୂଲହୀନ େଯ ନି ଜକୁ ଆବିOାର କରୁ ଛି
କଳା ପଲି ଥିନ୍ େର
େକାଉ େOନ୍ େର୍
କି Oା କାଗଜ ଡ଼ବାେର
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ଦୟାକରି େମାେତ ବି ବOି ବାର ସୁେଯାଗ ଦିଅ
ସOପO େଦଖି ବାଉ ଦିଅ,
େହ ସମାଜର ବଡ଼ପOା ମାେନ... !!!
-----------------------------------------------କୃ O ସାହୁ
ଭବିଷତେର ସରକାର ସମଲି Oୀ ବିବାହକୁ

ସାମାଜି କ ସOୀକୃ ତି େଦବାଉ ବାଧ

େହେବ, ଯଦି ଏେବ କନାଭO ଣ ହତା େରାକାନଯାଏ 
--------------------------------------------------ଉମO ଳା ମି O
େଲାକମାେନ ସୃOିକୁ ଧOଂସ କରି ବାେର ଲାଗି ପଡ଼ି ଛOି , ଏମି ତି ତ ପୁଅOଠାରୁ
ଝିଅO ସଂଖା କମ ଅଛି... ଧି େର ଧି େର ଝିଅ କମି ଗେଲ ପୁଅମାେନ କାହାକୁ ବାହା
େହେବ େଯ ସୃOି ରହି ବ ?
-------------------------------------ରବୀO କୁ ମାର ଦାଶ
ଏଇମି ତି ଯଦି କନା ଭO ଣ ହତା େହବ ଦିେନ ଏ ପୃଥିବୀ କନା ଶୂନ
େହାଇଯି ବ, େକବଳ Oଳୟ ବାକି ରହି ଯିବ 
-----------------------------------------ଏସ୍ କମି ଲୁOି ନ ଅହମଦ୍
ଯଦି ଏମି ତି ହୁ ଏ, େତେବ ଆଗାମୀ କି ଛି ବଷO ପେର ପୁଅ ଘରବାଲା ଝିଆ
ଘରବାଲାOୁ ବାହାଘର େବେଳ େଯୗତୁ କ ବାବଦେର ଟOା େଦବାକୁ ବାଧେହେବ
ତାOର ଡ଼ି ମାO ଏେତ େହବ େଯ ପୁଅ ଘରବାଲା ବାO ଫାଇନାନO୍ କରି ଝିଅ ଘରକୁ
େଯୗତୁ କ େଦବାକୁ ବାଧ େହେବ ଏହି ପରି କି ଛି ବଷO ପେର ପୁଅ ଘରବାଲା ବାO
େଲାନ୍ ସୁଝିେବ ନାହO ଓ ବାOବାଲା କନିଆଁ ମାନOୁ ବOୀକରି ବାO ବାରOାେର
ବେସଇ େଦେବ, ଇସ୍ ତା ପେର କଣ େଯ େହବ, େହ ଭଗବାନ ଝିଅ ମାନOୁ ସୁରOା
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ଦିଅOo, େହ ସରକାର ଝିଅର ବାପା ମା ମାନOୁ ଏପରି ଅପରାଧ ପାଇଁ ଦO ଦିଅOo,
ନେଚତ୍ ଆଗକୁ କି ଛି ନା କହି ବା ଭଲ 
----------------------------------------OଶାO କୁ ମାର ଭୂୟଁା
ଭO ଣ ହତା .... ସମାଜ ର ଏକ OO ତଥା କଳOପୂOO େଗାOୀ ର ଏକ
Oହସନ | ଶାରୀରି କ ସେOାଗ ରୁ େହଉ ବା...ଅଥOେନୖ ତିକ ତାଡନା ରୁ େହଉ...
ଅେବୖ ଧ ଗଭO େହଉ ବା ଲି ଂଗ ନି ରୁପଣ ରୁ େହଉ... ଭO ଣ େସମାନଂକ ପାଇଁ ଏକ େବାଝ
େହାଇଯାଏ | ଏଣୁ େସମାେନ ବାଧ ହୁ ଅOି ଭO ଣ ହତା ନି ମେO |
ଭO ଣ ହତା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା ମଧ ନୁ େହଁ... ଏଥି ପାଇଁ ସାଂଗସାଥୀ ର
ପରାମଶO , ଗୁO ମOଣା , ଲୁ ଚା େଚାରା େର ଡାକOର ନସ୍O ଓ ଧାଈ ମା ମାନଂକ
ନି କଟକୁ ଧାଇଁବାକୁ ପଡିଥାଏ |
ଭO ଣହତା କୁ ବO କରି ବାକୁ େହେଲ ... ସମାଚାର ପO େହଉ ... ଟି ଭି
ଚାେନଲ୍ େହଉ... େସOଛାେସବୀ ଅନୁ Oାନ େହଉ ବା ସମାଜ ର Oେତକ ବଗO ର ବOି
ବିେଶଷ ଏହା ପାଇଁ Oାଥମି କ ଏବଂ ଜରୁ ରୀକାଳି ନ ଭି Oି େର ବିରୁOାଚରଣ କରି ବାକୁ
େହବ |
ନାରୀ ମାନOର ସOାନ , ଯୁବତୀ ମାନOର ସୁରOା , ବାଳିକା ମାନOୁ ଆଦର
ଏବଂ ଶି ଶୁ କନା ମାନOୁ େOହ ଓ ଯO କରି ବା ପାଇଁ ଯେଥO େOାOାହନ େଦବାକୁ
େହବ |
ଭO ଣ ହତା ପାଇଁ ମଂଗଳ Oହ ରୁ ଜୀବ ମାେନ ଆସOି ନାହO କି Oା ଏହା
େକୗଣସି ଆତଂକବାଦୀ ସଂଗଠନ ର ଚOାO ନୁ ହଁ | ଏହା ପି ତା ଏବଂ ମାତାOର ଏକ
ସୁଚିOିତ / ପରି କOି ତ ନି Ooର ପଦେOପ |
ଏଥି ରୁ ଦୁ େରଇ ରୁ ହOo...ଏବଂ Oେତକ ଶି ଶୁ କୁ ତାର ବOି ବାର ଅଧି କାର
ଦିଅOo......
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ବିେOଶOର ସାହୁ
ଅତି ଦୁ ଃଖର କଥା  କନା ଭO ଣ ହତା େର ଆଉ କି ଛି ଦିନପେର ଓଡ଼ି ଶା
Oଥମ Oାନ Oହଣ କରି ବ, ଏଥି େର େଦାରାୟ ନାହO 
---------------------------------------------------

]ÞÒ_ jé`ðÒe...
jé`ðm[Ð cÞhÍ(e\), cÐÒLÐcça, cÞQÞNÐ_ç
AcúÐVÞH @fÞLmÐ
""ekÞaÞ cÊÜ @heÑeÑ `ÍbÊ,
Ò_aÞ Þ cÊÜ TÞ@ S_ê,
TÞ@VÞH S_êÒkÒm
QÐeÞ`V _ÐLjaÊ
AÒ` AÒ` ÒVLÞ ÒkÐBdÐH Ð''
`ÍhðbeÐ Chée*Ê QÐkÞÜ
AcúÐ ^ÞÒe LÒk
""AsÐ Le,
LYÑVÞH ÒkaÞ
$ÊmÒkÐB jLÐÒf $ÊVÞaÞ
QD]ÞN ckÒLB jÕSÒe TeÞaÞ,
TÞ@ÒkÐB S_êÒ_Òm
aqÞaÐLÊ Òka LÞ«Ê
`Í[ÞlÒZ cDfÞ cDfÞ''Ð (1)
DreÞÒm Chée c^Êe L¶Òe
""AcâÐ_ $ÊmVÞH M&Ð\ÐH
TÞ@e JWÒe
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$ÊmcrÑ, BRÐa[Ñ

TÞ@VÞLÞ HÒ[ jkSÒe,

BRÐLÒm QD]ÞN QkVÞa

aÞÐ LÞRÞ jràÒe?

[Ð' e= [Ð' ckLÒe Ð''

S_L[ QÐkÞÜ\ÐH

""_Ð, _Ð'' AcúÐ LÒk

L_ÔÐÒLÒa a^Ë Òka

ÒkaÞ `ÒR cÐVÞe `Þ[ÊfÐ

]ÊkÞ[Ð h~e @\à jÐ\àL LeÞa,

ÒkaÞÞ cÊÜ BRÐa[Ñ ,

aÐeÕaÐe S__ÑaÞ aÐuÊ\ÐH

BRÐa[Ñ kjÊ\ÐH aqÊ\ÐH

_ÞS c_N¶Þ

QÐ`ÞÒ]B _ÞS BRÐ

Ò]aÐ`ÐBÜ `ÒXÐhÑ*

_Þ¯ce ÒOÐXZÑ bÞ[Òe Ð

@je«Þ `Íhðe Dre ...!

`Þ[ÊfÐÒV bÐ=ÞdÐH

aÞaÐke `ZÔ aSÐeÒe

kSÞdÐH hÞhÊe c_eÊ ,

_ÐeÑ[é [DmÐdÐH

bÐ=ÞNmÐ`Òe aÞ [

ÒLÒa eË`, ÒLÒa e=,

BRÐa[Ñ jÞTÊ\ÐH.....

ÒLÒa `ÊZÞ ÒdßÐ[ÊL bÞrÞÒe Ð'' (3)

@_ÔLÐ' LÐc_Ðe Dr© aÐcç$Òe

Bhée* _¯_Òe ÒLÍÐ^e `ÍÐamÔ!

Ð(2)

""aÊTÞÒd a^ËcÊmÔ, aÊTÞaLÞ

`ÍhðaÐZ Chée* Nc÷Ñe L¶Òe

_ÐeÑcËmÔ

"" cÐVÞe `Þ[ÊfÐ ÒLÒa

a^Ê jÞH `ÍÑ[Þe `Í[ÑL

YÐfÞ`ÐÒe cc[Ðe ^ÐeÐ,

jÞÒqdÞH @có[e ej,

LeÞ`ÐÒe @_ÔÐ¯e `Í[ÞÒeÐ^

jÞH ÒcÐ ÒmM_Ñ,

ÒLÒa?

ÒmMÞaÐLÊ c_ÊiÔe baÞiÔ LÐkÐZÑ Ð

`ÍÑ[Þc¯Ñ, h¦Þc¯Ñ _ÐeÑ

_ÐeÑ cËmÔ aÒY_Þ LÒc_Þ

]ÊkÞ[Ð Òj,

eÊ`, e= ÒdßÐ[ÊL bÞrÞÒe

`eLÊ A`ZÐ LÒe a^ËVÞH jÐSÞ Ð''

_ÐeÑcÊmÔ LÞRÞÊÒkÜ .....

jêÞ[kjÞ AcúÐ LÒk,

_ÐeÑ[ée @bÐa ÒaÐ^Òe Ð

"" a^ËÒaÒh jÐSÞ`ÐÒe

`ÍÑ[Þe `ehÒ]B
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Ò`Ícc¯Ñ LmÔÐZÑ Òj

_ÞeÊre Bhée ÒdZÊ Dree juÐÒ_

jÐDÜVÞH aÑSVÞH,

ekÞÒm (5)

cÐVÞ `ÐZÞ `a_ J AmÊ@e

.........................................................................

jc÷Ðe ÒdÐNÐH,

j`_ ÒkÐBmÐ Òhi,

aÑSVÞLÊ ]ÍËcVÞÒe

c_Òe ÒcÐ @aÒhÐi

eË`Ð«e LÒe,

Chée aÞ _ÞeÊre,

_ÐeÑ Òj Òd bNa[Ñ, ]Þé[Ñ¯ Chée Ð

Ò[Òa....

(4)

LÞH Òj `ÐeÞa QÞkðÞ

aÞcÍ L¶Òe AcúÐ ^ÞÒe LÒk

_ÐeÑ c_ J

""DreÞÒm Òhi `Íhð ÒcÐe

LÞH Òj `ÐeÞa aÊTÞ

j[Ô cÊÜ eMÞmÞ `ÍbÊ

AcúÐe H Òhi `Íhð..!

TÞ@ ÒkÐB S_êÒkaÞ

(jéÐcÑ _Þcàf e\ J ]ÊB TÞ@ A_ÔÐ,
_¯_Ð* jkÞ[ cÊÜ cÞQÞNÐ_çÒe aÐj LÒe Ð
LaÞ[ÐVÞ `ÍÐ¯ ÒLÐXÞH aià [Òf ÒmMÐ
ÒkÐB\ÞÒmaÞ jcÐS ASÞaÞ H `Íhðe Dre
ÒMÐSÊRÞ Ð _ÞLV @[Ñ[Òe L_ÔÐbóZ k[ÔÐLÊ
Ò_B `ÍLÐh `ÐB\ÞaÐ LÞRÞ jÕaÐ] `Ê_¾
c_Òe AÒmÐX_ jó½Þ LeÞRÞ, ÒcÐ _ÐeÑ
kó]¯ HaÕ ÒcÐ LaÞ `ÍÐZ- c_Òe `Íhð
DWÊRÞ LZ HkÐe jcÐ^Ð_? )

@LÊ¶ QÞrÒe!
AÒmÐL cÊÜ ÒLcÞ[Þ Ò]MÞaÞ?
ÒLcÞ[ÞaÐ @ÕSfÑÒe
`ÍÞ[Ñe `ÐMÊXÐ beÞ
QD]ÞN ckÒLB Ò]aÞ ?""
[Êc AhÑaàÐ] Ò_B
bóZÒkÐB ekÞaÞ cÊÜ S__Ñ NbàÒe
LÞ«Ê `eÑlÐ _ÞeÑlÐ LeÞ
TÞ@ÒaÐmÞ SÐZÞNÒm ...
S__ÑLÞ ekÞaÐLÊ Ò]a ÒcÐÒ[ [Ð' SWe
bÞ[Òe?""
AcúÐe H Òhi `Íhð.. `Íhð VÞH ÒkÐB
ekÞNmÐ
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ପୁରୁଷ ଯଦି Oୀ ହୁଅେO !
OଶାO କୁ ମାର ଭୂୟଁା
ମଣି ଷର ମନଟା େଗାଟିଏ କାଉଁରୀ େଦଶଭଳି  ଅଜବ େଯତିକି, ଅମାନି ଆ
ଆହୁ ରି ଅଧି କ ଭାବିବା କଥାକୁ ସମୟ / ସୁେଯାଗ ନଥାଉ ପଛେକ, ନଭାବିବା କଥାକୁ
େବଶ୍ ଭାଇବା ବହୁ ତ ଭଲଲାେଗ
ଆଜି େଯେତେବେଳ େଜାତିବାବୁ େଚOଟା ଲଗାଇ େଦଇଛOି , ମେନ ପଡ଼ି ଗଲା
କେଲଜ ପଢ଼ିବା େବଳର ଏହି ବO OସOଟା
କଥାଟିର ପୃOଭୂମି େକଉଁ ଏକ ସଭ, ବିକାଶଶୀଳ ଓ ପାOାତ େଦଶର
ଧନେର ଅOଣୀ, ବିOାନେର ଅOଗାମୀ ଆଉ ସମO ସୁବିଧା ସୁେଯାଗର କOଳ ଓେଢ଼ଇ
ରହି ଥିବା ଏହି ପାOାତ େଦଶେର ମୁOେଟକି ଉଠିଲା, ଆଧୁନିକ ମହି ଳା ସମାଜେର ଏକ
ଯୁେଗାପେଯାଗୀ OଶO ?
ପୁରୁଷ ଯଦି Oୀ ହୁ ଅେO ???
କବାଟଟିକୁ େଜନି େମରୀ େଖାଲି ଛOି କି ନାହO, ପାରି ସ୍ ଅତରେର ସୁବାସି ତ
େହାଇ ରହିଥିବା ଓ ମୁହଁେର –ଓଃ ସି ଟ୍ !— କୁ ଜପାମାଳ କରି ଥିବା ମାଡ଼ାମ୍ Oି ଡ଼ା
ପଶି ଆସି େଲ େକାଠରୀ ଭି ତରକୁ ଏକ ବିରOି କର ଭାବକୁ େନଇ
େଜନି େମରୀ ପଚାରି େଲ, କଣ େହଲାକି ମାଡ଼ାମ୍ Oି ଡ଼ା ?
ବାସ୍, ଟିOିରି ବସାକୁ ପଥର ବାଜିଲା ପରର ଦୃ ଶଭଳି ମାଡ଼ାମ୍ Oି ଡ଼ାOର
ଉOର ସବୁ କମାଣରୁ େତାପ ଭଳି ପୂରା େକାଠରୀ ଟାକୁ ତରOାୟି ତ କରି େଦଲା
ମାଡ଼ାମ୍ Oି ଡ଼ା କହି ଚାଲି ଥିେଲ, ... ଏ ପୁରୁଷ ଗୁଡ଼ାକ ଭାରି ନିଲOଜ
ବଡ଼ େବହି ଆ ଗୁଡ଼ାକ, ଓଃ ସି ଟ୍ 
େଯେତ ଭଲ କେଲ ବି ଅନ ଜାଗାେର ମୁହଁ ମାରୁ ଛOି େହା....
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ଏଇ େଦଖୁ ନ ଟିଭି େଖାଲି େଲ ମଧ େସଇ କଥା ଓଃ ସି ଟ୍...
ମଁୁ ମନାକରୁ ନି େଯ ସବୁ Oୀମାେନ ଏହା କରୁ ନାହାOି େବାଲି  ସତ କହି ଲ, କଣ
ବା କରି ବୁ ଆେମ ବି ସାରା ଦିନ ଘେର ବସି , ଘର କାମ କରି ... ଆମର ଜୀବନ କଣ
ବOୀଶାଳା ଆଉ ତୁ ମର ସବୁ ନOନ କାନନ ଅମରାବତୀର... ଓଃ ସି ଟ୍...
ମି ଟିO୍ ନଁାେର େଡଟିO୍... େOାେଜକO ନଁାେର ଏଫାୟର୍ ... ଆମ ମହି ଳା ସମି ତିେର
ଯାହା ମୁହର
ଁ ୁ ଶୁଣିବ େସଇ କଥା... ଓଃ ସି ଟ୍...
ନାହO ମ େଜନି େମରୀ... ଆହୁ ସହି େହଉନି ... ଓଃ ସି ଟ୍...
କଣ େଗାେଟ କରି ବାକୁ ପଡ଼ି ବ ଆ ପାଇଁ... ପାଲOାେମO୍ ନୁ େହଁ...
ଏ ସବୁ ଧାତାବିଧାତା, ସୃOିକOOାO ପାଖେର ଯାଇ ପହOି ବାକୁ ପଡ଼ି ବ
ୟୁ ଏନ୍ କାଉନେସଲର୍ ହାତର କଥା ନୁ ହଁ ଇଏ ଆେମ ସବୁ ଯାଇ ସOଗO /
େବୖ କୁO / େକୖ ଳାଶ ହୁ ଲOoଲ୍ କରି ବାକୁ ପଡ଼ି ବ େହେଲ, ତୁ େମ ବି ସଜାଗ ରୁ ହ, ମଁୁ
ଏହାର ଦଫା ରଫା କରୁ ଛି ଓଃ ସି ଟ୍...
ଏଇତକ କହି ଲଥକରି ବସି ପଡ଼ି େଲ ମାଡ଼ାମ୍ Oି ଡ଼ା, ଦାOକୁ ନିକୁଟି ପୁଣି
କହି େଲ, ଏ େମରୀ... ଗଲାଥର େଯଉଁ ୱାଇନ୍ ପି ଆଇଥି ଲ... ଆଉ ଟିେକ ପି ଆଇଲ...
ଓଃ ସି ଟ୍... ଅମୃତ ଟା େହ... େକଉଁଠାରୁ ଆଣି ଥିଲ ?
େଜନି େମରୀ କହି େଲ, –ରବଟ୍ O ତାହା ୟୁେରାପ୍ ଟୁ ର୍ େର ଗଲାେବେଳ ଆଣି ଥିେଲ—
ପି ଆଲାଟା ଧରି ସାରି ... େଜନି େମରୀO କାନପାଖେର କହି େଲ, ମାଡ଼ାମ୍ Oି ଡ଼ା..
:ଶୁଣୁଛି, ରବଟ୍ O କାେଳ ୨ ବଷOେର ୩ଟା େସେOଟାରୀ ଧରି ବୁ ଲୁ ଛି ଏକକୁ
ଆେରକ ବଳି ଏବର ତାଜା େସେOଟାରୀ କଥା କହନି ମ... ଓଃ ସି ଟ୍
ତା ଚାଲି େର ବା େମଦିନି କଂପୁଛି ଟିେକ ଜାOତ ରହ, ଏ ସବୁ େର... ଓଃ ସି ଟ୍...
ଧି େର ଧି େର େଜନି େମରୀO େବୖଠକେର ମହି ଳା ସମି ତିର ବାକି ସମO
ସଭାମାେନ ରୁ O େହେଲ ପି ଆ ପି ଇ େହଲା, ଆେଳାଚନା ବିେଲାଚନା, ତକO ବିତକO
ପେର ଏହା ନି Oୟ େହଲା େଯ ଭଗବାନOୁ ଚରମପO ଦିଆଯି ବ ଏହି ପୁରୁଷ ସମାଜ
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ବିରୁOେର ସବୁ ହଁ େହଲା ହଁ କୁ ହାଇେକାଟ୍ O ସରି ନୁହଁ ଦିନକାଳ ଠିକ୍ େହଲା,
ସମେO ଧାଯO ଦିନେର ଭଗବାନO ନି କଟେର ଉପOି ତ୍ େହେଲ େଗାଟିଏ ପେର
େଗାଟିଏ ଦଲି ଲ୍ ଉପOି ତ େହଲା ପୁରୁଷ ମାନOର ପରOୀକାତରତା, ଉOାମତା,
ବିଳାସOି ୟ ଓ କାମନା ବାସନାର ଇତିବୃOି 
ଭଗବାନ ହତଚକି ତ୍
ଆେର ବାବା, ଏ କଣା? ହଁ, ନାରୀ ସମାଜର ବିେOାହ ତାO ପାଇଁ ଚିରାଚରି ତ
େକେବ ଯେଶାଦା, େଦବକୀ ଦOୟ ତ, େକେବ ରାଧା ରୁ କOଣୀ ସମସା, େକେବ
େOୗପଦୀର ଗୁହାରୀ ତ େକେବ ତୁ ଳସୀର ସତୀତO
େହେଲ ଆଜିର ଆେଲାଚନା ଅଲଗା କଥା
ମାଡ଼ାମ୍ Oି ଡ଼ା କହି େଲ...
େହ Oଭୂ, ରାOି ଲୁ, ବାଢ଼ିଲୁ, ପି ଲା ଜନOର କO ସହି ଲୁ, ଘରଟାେର ପଥର ଭଳି
ପଡ଼ି ରହି ଲୁ, େହେଲ ଏେତ କO କଣ ସବୁ ଆମ ପାଇଁ? ପୁରୁଷ ମାନOୁ କି ଛି ଯOଣା
ନାହO , େତଣୁ େସମାେନ ଆମ କO ବୁ ଝିପାରୁ ନାହାOି  ଏଣୁ ଆମ ଭଳି ତାOୁ ମଧ କି ଛି
ଦାୟି ତO ଦିଆଯାଉ େଯଉଁଥିେର େସମାେନ ବୁ ଝିେବ େଯ ଆେମ େକେତ ଦୁ ଃଖ କO ସହି
ତାOର ଘର ସଂସାରା ଠିଆ ରଖି ଛୁ
ଏଇମି ତି କଥା ଫଟାଫଟି େହଲା ଏବଂ ପରି େଶଷେର ଏହା ନି Oିତ େହଲା େଯ
ମନୁ ଷ ମାନOୁ ସାବାଡ଼ କରି ବାପାଇଁ େସମାନOୁ ଗଭOକO ସହି ବାକୁ ପଡ଼ି ବ
ବାସ୍ େସହି ଦିନଠାରୁ ନାରୀମାେନ ଗଭOଧାରଣ କେଲ କି Oo ଗଭO କO ସହି ବାକୁ
ପଡ଼ି ଲା ପୁରୁଷ ମାନOୁ  େମେଟନOଟି ଛୁ ଟି ସହ ବଦଳାଗଲା ପାେଟନOଟି ଛୁ ଟିକୁ
ଛୁ ଆଜନO ସOାହଟି ପାଇଁ ବାବୁ ମାେନ ଅଫି ସେର ଛୁ ଟି ଆେବଦନ କେଲ ଡ଼ାOରO
ପରାମଶO େନଇ ଗଭOକO କମାଇବା ପାଇଁ ଔଷଧ େନଇ ଘେର ବସୁଥିେଲ
େଯେତେବେଳ ନାରୀମାେନ ଛୁ ଆ ଜନO କରOି ବାବୁ ମାନOୁ େସହି ସମୟେର
କOଭୀଷଣ ହୁ ଏ ଗଳାଫଟା ଚିOାରେର ସାହି କଂପି ଯାଏ
ଠିକ୍ ଏହି ଭଳି େହବା େବଳକୁ ମାଡ଼ାମ୍ Oି ଡ଼ାO ସOାମୀ ଅଫି ସେର ପାେଟନO ଟି
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ଛୁ ଟି ଆେବଦନ କେଲ ଔଷଧପO େନଇ ଘରକୁ ଗେଲ ମାଡ଼ାମ୍ Oି ଡ଼ାO ଛୁ ଆଜନO
େହବା େବଳ ପାେଖଇ ଆସୁଥାଏ େଜନି େମରୀ ବାବୁ O ପାଖେର ବସି ବୁ ଝାଉଥାOି
–ଜମା ବO ହୁ ଅOo ନାହO — ସବୁ ଠିକ୍ େହାଇଯି ବ କି Oo ଯOଣା କାହO ? କି ଛି ତ
ଅନୁ ଭବ େହଉନି ? କଥା କଣ ?
ଏହି ସମୟେର ଧାଇମା ଆସି କହି େଲ ପୁଅଟିଏ େହାଇଛି ମାଡ଼ାମ୍ Oି ଡ଼ାO
ସOାମୀ ଓ େଜନି େମରୀ ଆଁ ଟା କରି ଅନାଇେଲ ଏ ସବୁ କଣ େହଉଛି? ଭଗବାନ
ବବOାଟା ବଦଳାଇେଦେଲ ନା କଣ?
ମାଡ଼ାମ୍ Oି ଡ଼ା ପି ଲାକୁ ଧରି ସOାମୀO େକାଠରୀକୁ ଚାଲି ଆସି େଲ ତିନି େହଁ
ଆOଯO େହାଇ ଜେଣ ଆର ଜଣକୁ OଶOବାଚୀ ଚOୁ େର େଦଖୁ ଥିେଲ
େନପଥରୁ ସେଭOOସ୍ କOାଟOରରୁ Oାଇଭରର ଗଳାଫଟା ଚିOାର ଭାସି ଆସୁଥିଲା,
–ମରି ଗଲି େଲା ବାପା ମା—...
ମାଡ଼ାମ୍ Oି ଡ଼ାO୍ ମୁହର
ଁ ୁ ବାହାରି ପଡ଼ି ଲା, ଓଃ ସି ଟ୍...

ପୁରୁଷ ଯଦି Oୀ ହୁଅେO
ଅOୟ କୁ ମାର ରାଉତ (ନୂ ଆଦିOୀ)
ନାରୀ େହଉଛି ସୃOି-Oି ତି ଓ ଶOି ର OାଣବO Oତିମା ନାରୀକୁ ବାଦ େଦଇ
ସୃOିକୁ ପରି କOନା କରାଯାଇ ନ ପାେର ନାରୀ ପୁରୁଷ ମାନO ପାଇଁ େOରଣାର ଉO
ନାରୀ ଯୁେଗ ଯୁେଗ ପୂଜନୀୟା, ବOନୀୟା ମହାତOା ଗାOୀO ମତେର, –Woman is
the heart of the family, woman in the heart of the man, woman is the angel
of the family. Woman is the flower of the life, woman is the incarnation of
ahimsa|— ଭାରତର ଇତିହାସ, ପୁରାଣ ଶାOଠୁ ଆରO କରି , ଭାରତର Oାନୀ, ଗୁଣୀ,
ବିO ପOି ତମାେନ ସବOଦା ନାରୀର Ooତିଗାନ କରି ଆସି ଛOି  ଏହା ନାରୀର
ମହନୀୟତାକୁ ଦଶOାଏ ଅନପେଟ ପୁରୁଷର ଗୁଣଗାନ ନାମକୁ ମାO େଦଖି ବାକୁ
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ମି େଳ ପୁରୁଷର ମହାନତା ନାରୀର ମହନୀୟତା ନି କଟେର େବାଧହୁ ଏ ଫି କା
ପଡ଼ି ଯାଇଛି ଅଥବା ଏହା Oକୃ ତି ଏବଂ ସୃOିର ନି ୟମ େହାଇପାେର
ପୁରୁଷ ଯଦି ନାରୀ ହୁ ଅOା, ମାତୃ ତO ପାଇଁ ତାର ହୃ ଦୟ ମଧ ବିଳପି ଉଠିଥାOା
କୁ ନି ପି ଲାଟିକୁ ବୁ କୁ େର ଚାପି ଧରି େସ ବି ଭୂଲି ଯାଆOା ନିଜର ଦୁ ଃଖ ଯOଣାକୁ  ତା—ର
ମା— ଡ଼ାକେର େସ ଆତOହରା େହାଇ ଉଠOା ରାତି ପାହାOି େର ଶାଶୁର ଡ଼ାକ ଶୁଣି େସ
ବି ଉଠି ପଡ଼Oା, ଆଖି ମଳି ମଳି ହାତେର ଝାଡୁ ଏବଂ ପବିO ପାଣି ଧରି େସ ବି ଦାOଟା
ସଫା କରି ବାେର ଲାଗି ପଡ଼Oା, ତୁ ଳସୀ ଚଉଁରା ମୂଳେର ସଂଜ େଦଇ େସ ବି ମଥା
େଟକOା ତା ପରି ବାର ପାଇଁ ଜୁ ତିଆ ଏବଂ ସାବିOୀେର େସ ବି Oତ ରଖOା ତା— ସOାମୀ
ସOାନ ପାଇଁ
ଆତOବାଦୀ, ଅOରୱାଲOଡ଼୍ ଏବଂ ଭାଇଗି ରି ଭଳି ଶOର କଳO ମଧ ତା
ମଥାରୁ ହଟିଯାଆOା େଯୗତୁ କ ଯାOାେର ସବୁ େବେଳ ତା— ନାମଟା ଆଉ ଆସOା ନାହO
ଶାଶୁ ନଣOର ଟାହି ଟାପରା କଥାକୁ େସ ବି ସହ କରOାନି  ସOାମୀ ସହି ତ େସ
ଅଲଗା ରହି ବା ପାଇଁ ଚାହO ଥାOା ସOାମୀ ସହି ତ ଟିେକ ମନାOର େହେଲ େସ
ପହOି ଯାଇଥାOା ମହି ଳା ସଂଗଠନ ପାଖେର ଅଭି େଯାଗ କରି ବା ପାଇଁ, କି Oା େପାଲି ସ୍
େର ଅଭି େଯାଗ କରOା ଶାଶୁ, ନଣO, ସOାମୀ ତାକୁ Oମା ମାଗେO ଆଉ େସ ଫୁ େଲଇ
ରାଣୀ ପରି ଆରାମ୍ କରOା
େସ ବି ପୁରୁଷ ସହ କାOେର କାO ମି ଶାଇ ଚାଲOା ପୁଅO ପରି ଚୁ ଟି କାଟି,
ଜି ନ୍ ପାO୍ ଏବଂ ଟି-ସାଟ୍ O ପି Oି େସ ମଧ ସମାଜକୁ ଭୁମି ତ କରOା େସ ବି କOବ୍ ପାଟO
ଯାଆOା ବୟ େOO୍ ମାନO ସହ ମି ଶି ରOୀନ ଦୁ ନି ଆକୁ ଉପେଭାଗ କରOା ନି ଜକୁ
ରOା କରି ବାପାଇଁ ଆବଶକ ପଡ଼ି େଲ େସମାନOୁ େସ େଜଲ୍ ମଧ ପଠାଇ ଦିଅOା
ଏକୁ ଟିଆ ରାOାେର ଗଲାେବେଳ ତାକୁ ବି ଯୁବକ ମାେନ ଲି ଫO ୍ େଦବାକୁ ଠିଆ ହୁ ଅେO
ମନ ପସOି ଆ ଯୁବକ ସହି ତ ଉଡ଼ି ଯାଆOା େସ ଫୁ ର୍ େହାଇ ଯଦି େକହି ଯୁବକ ତା
ସହ ଅଭେOାଚିତ୍ ବବହାର କେର େତେବ େସ େଯାର ସOରେର ହାOା କରି ଥାOା ତା
ସOର ଶୁଣି ଯୁବକ, ବୃ O ଏକO େହାଇଯାଆେO, ଯୁବକର େକୗଣସି କଥା ନ ଶୁଣି
େସମାେନ ଆରO କରି ଦିଅେO ଉOମ ମଧମ ଆଉ େସ ମୁରୁକି ହସା ମାରOା
ପୁରୁଷ ମାନO ନାରୀ ଭOି େଦଖି  ଇOା ନଥି େଲ ମଧ ପରି ବାର ବOୁ ବାOବO
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ବାଧବାଧକତା ସOରୂପ େସ ମା— େହବାକୁ ରାଜି େହାଇଥାOା କାରଣ ପି ଲାକୁ ଜନO
େଦଇ େସ ନି ଜର େସୗOଯOକୁ ନO କରି ପାରOା ନାହO  ମଥାେର ସି Oୁର େଟାପା େଦଇ
େସ େଦଶ ଦୁ ନି ଆକୁ ମାେରଜ୍ ସାଟOଫିେକଟ୍ େଦଖାଇବାକୁ ଚାେହଁନି େସ ଭାରତର
ଭOବାବା ମାନOର ଶି ଷା ସାଜି ବ, ବାବାOର ଆଶୀବOାଦ ପାଇବା ପାଇଁ େସ ଶଯା
ସOି ନୀ ମଧ ସାଜିବ ସମୟ ପଡ଼ି େଲ ବିନା ବିବାହେର େସ ମାତୃ ତO ପାଇବାକୁ େଚOା
କରି ବ େଦୖ ହିକ ସୁଖ ଏବଂ ଅଥO ପାଇବା ପାଇଁ େସ ବି ନି ଜର ନO ଶରୀରକୁ
ଇOେନOଟ୍େର ଅପେଲାଡ଼ କରି ଏକ ନୁ ଆ ଡ଼ଟ୍ କମ୍ ଆରO କହO ବ
େସ ବି େଲଖି ବ ନୂ ଆ ଇତିହାସ, େସ ବି େହବ େଦଶର ରାOପତି, OଧାନମOୀ,
େସ ବି େହବ ଶାସକ ଏବଂ ବିେରାଧୀ ଦଳର େନOୀ ନି ଜର ତାଗ ବଳି ଦାନର େସ ବି
ଗଢ଼ିବ ଏକ ଣୂଆ ସଂସାର େଯଉଁଠି ଥି ବ େOହ େOମ ଓ ମମତାର ବOନ ସOାମୀ
ଶାଶୁ ଏବଂ ପରି ବାର େସବାେର େସ ନି ଜକୁ ହଜାଇ େଦବ ସOାନର ସୁଖ ପାଇଂ େସ
ନି ଜକୁ ଜଳାOଳୀ େଦବ ଅନାୟ ଅତାଚାର ବିରୁOେର େସ ବି ଠିଆେହବ ରାଣୀ
ଲOୀବାଇO ପେର େଦବଦାସୀ ସାଜି ନି ଜକୁ ହଜାଇ ଦିଅOା, କାଳି ଆ େସବାେର
ନାରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷ େଗାଟିଏ ମୁOାର ଦୁ ଇଟି ପାଶOO ପରି  ନାରୀ ବିନା ପୁରୁଷ
ଜୀବନର ଅଥO କି ଛି ହୁ ଏନା େସମି ତି ପୁରୁଷ ବିନା ନାରୀ ଜୀବନର ଅOି ତO କି ଛି
ନାହO  ଆଜି ର ନାରୀ ମହନୀୟତା, ତାଗ, ବଳି ଦାନର ଅଥO କି ଛି ବୁ େଝନା ତାଗ
ଏବଂ ବଳି ଦାନ େOOେର ପୁରୁଷ ନାରୀଠାରୁ ଦୁ ଇପାଦ ଆଗେର କହି େଲ କି ଛି ଭୁଲ
େହବନି  ଆଧୁନିକ୍ ସମାଜେର ନାରୀ ପୁରୁଷଠାରୁ ଭି O େକବଳ Oଜନନ େOOେର
ଯଦି ପୁରୁଷର Oଜନନ Oମତା ଥାଆOା, େତେବ ହୁ ଏତ ପୁରୁଷ ନାରୀଠାରୁ ଅଧି କ
ପୂଜାର ପାO େହାଇପାରOା ଯଦିଓ ପୃଥିବୀର ସବOOଥମ ପୁରୁଷ ମା Thomas Beattie
ଏହାକୁ ସOବ କରି େଦଖାଇଛOି , େହେଲ ଏହା ସବୁ ପୁରୁଷO ପେO ସOବ ନୁ େହଁ
ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ବିବାହ ଏବଂ ନାରୀ ନାରୀ ବିବାହକୁ ଆଇନ୍ ସOୀକୃ ତି େଦଇଥି େଲ
ସୁଧା ତାହା ଅOାକୃ ତିକ, ଏବଂ ପାଶବିକ Oକୃ ତିର ବାOବ ରୂ ପେରଖ Oକୃ ତିର ନି ୟମ
ବିରୁOର ଚିOନ
ଈଶOରO ସୃOି େହଉଛି ସତ ଶି ବ ସୁOର...
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ଯଦି ପୁରୁଷ ସତେର Oୀ ହୁଅେO
ଡ଼ା େଜାତି Oସାଦ ପOନାୟକ
ଏଠାେର ଚିOା କରି ବାର ରହି ଛି ଖୁ ବ୍ ବଢ଼ିଆ ଉପାଦାନ ମେନ କରOo ହଠାତ୍
ଦିେନ ସବୁ ପୁରୁଷ Oୀ େହାଇଯାଆେO, େତେବ କଣ ହୁ ଅOା...!!!
ସOାେର ଟିଭିେର ସମାଚାର େଦଖି ଲା େବେଳ ସମାଚାର ଉଦେଘାଷକ /
ଉଦେଘାଷି କା ସOାଦ ଏମି ତି ପଢ଼େO ...
ଆଜି ଦିOୀଠାେର ଆେୟାଜି ତ ପି ତୃତO ଓ ଶି ଶୁସOାO ଶି ବିର କୁ ଉଦ୍ ଘାଟନ କରି
OଧାନମOୀ Oୀମତୀ ମନେମାହନ ସି ଂହ କହି ଥିେଲ େଯ Oେତକ ପି ତାO ସOାO
ଅତO ଜରୂ ରୀ ଏହି ଅବସରେର ଉପOି ତ ୟୁପିଏ ଅଧOା OୀଯୁO େସାନି ଆ ଗାOୀ
ମଧ ଅନୁ ରୁ ପ ମOବ େଦଇଥି େଲ
ଆଜି ସଡ଼କ ଦୁ ଘOଟଣାେର ବଲି ଉଡ୍ ର ସୁପର୍ Oାର Oୀମତି ଶାହରୁ ଖ୍ ଖାନ୍
େହାଇଛOି , OୀଯୁO େଗୗରୀ ଖାନ୍ ସାମାନ ଆହତ େହାଇଛOି 
ଆସOା କାଲି ପାଲOାେମOର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧି େବସନ ପାଇଁ Oୀମତି Oଣବ
ମୁଖାଜOୀ, Oୀମତି ପି ଚିଦାOରମ Oମୁଖ ଦିOୀ େର ପହOି ଛOି , OୀଯୁO ମାୟାବତୀ,
Oୀ ଯୁO ଜୟଲଳି ତା, OୀଯୁO ମମତା ବାନାଜOୀ ମଧ ଉପOି ତ ଅଛOି 
ଅବଶ ଏହା ମାO ସଂOା ପରି ବOOନ େହାଇଛି ସତେର େସମି ତି କି ଛି
ପରି ବOOନ େହଲାପରି ଲାଗୁନି, େଦଖି ବା ଚାଲ ଯଦି ଲି Oଗତ ପରି ବOOନ ଓ ବିେଭଦକୁ
Oାଧାନ ଦିଆଯାଏ, େତେବ କଣ େହବ 
ସOାଦ ସବୁ ଏମି ତି ପଢ଼ିବାକୁ ମି ଳିବ
ଆଜି କଟକ କେଲଜ ଛକେର ଦୁ ଇଜଣ ଉଦ୍ ଭାO ଝିଅ ଜେଣ ପୁଅ ଉପେର
ଆOମଣ କରି ଛOି  ସଂପୃO ଯୁବକ ଥାନାେର ଲି ଖିତ ଅଭି େଯାଗ କରି କହିଛOି େଯ ଝିଅ
ଦୁ ଇଜଣ ତାOର ପୁରୁଷତOକୁ ଲୁ ଟି େନଇଛOି 
ଭୁବେନଶOର ବିଗ୍ ବଜାରଠାେର ପୁଅ ମାନOୁ େଯୗନ ନିଯOାତନା େଦଉଥି ବା
ଅଭି େଯାଗେର ଚାରି ଜଣ ଝିଅOୁ ଗି ରଫ୍ କରାଯାଇଛି
ତମାେOା ହାଉସି ଂ କେଲାନୀେର ପୁଣି ଏକ ବରହତା ମାମଲା ସାମନା କୁ ଆସି ଛି
ବରପି ତା ଦାବୀ କରି ଛOି େଯ ତାO ପୁOକୁ େଯୗତୁ କ ନି ଯOାତନା ଦିଆଯାଇ ହତା
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କରାଯାଇଛି
ସତେର ଯଦି Oୀ ମାେନ ପୁରୁଷ େହାଇଯାଆେO, େତେବ କେଲଜ ଛକେର,
ସି େନମା ହଲ୍ ସାମନାେର େସମାେନ ପୁରୁଷ ମାନOୁ ଲାଇନ୍ ମାରି ବା ଆରO କରି େବ
Oାେନ Oାେନ ପୁରୁଷ ମାନO ଶରୀରକୁ ଛୁ ଇଁ େସମାନOୁ ଶାରି ରୀକ ନି ଯOାତନା
େଦେବ ପୁରୁଷ ମାେନ ଶାଢୀ ଚୁ ଡ଼ି ଦାର୍ ଆଉ ଚୁ Oୀ ପି Oି ସହର ବଜାରକୁ ଯି େବ,
ଝିଅମାେନ ଜିନ୍ ପାO୍ ଆଉ ଟି-ସାଟ୍ O ପି Oି ପାଟିେର ସି ଗାେରଟ୍ ଲଗାଇ ରାOାେର
ସOତ େହାଇ ଯାଉଥି ବା ପୁରୁଷ ମାନOୁ ଅOୀଳ ଇOି ତ କରି େବ କେମO୍ ମାରି େବ
ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯି ବାେବେଳ ପୁଅ ମାେନ ମାଆ ମାନOର ଅନୁ ମତି େନଇ ଝିଅO
ତO̧ାବଧାନେର କେଲଜ ଯି େବ ସହର ଗଳି େର ପୁଅ ମାନO ପାଇଁ ପାଲOର୍ ସବୁ
େଖାଲି ବ େOମେର ପଡ଼ି ଥିବା ପୁଅମାେନ ଝିଅମାନO ଠାରୁ ଗି ଫO ୍ ଦାବୀ କରି େବ
େଫସ୍ବୁ କ୍ େର ଜେଣ ପୁଅ ସଦସ େହେଲ ତାକୁ ନି ଜ େOO୍ ଲି Oେର ରଖି ବା ପାଇଁ
ଅସଂଖ ରି େକOO୍ ଆସି ବ ସମେO ତା ସହ କଥା େହବାପାଇଁ େଚOା କରି େବ ପୁଅ
ମାନO େମାବାଇଲ୍ ପାଇଁ ଆଉ ରି ଚାଜ୍ O ଚିOା ରହି ବ ନାହO  ତାକୁ େOମ OOାବ
େଦଉଥି ବା ଝିଅମାେନ ତା େମାବାଇଲ୍ ରି ଚାଜ୍ O କରି େଦେବ
ବିବାହ ସମୟେର ଝିଅମାେନ ପୁଅଘରକୁ ଆସି ପୁଅକୁ ପରଖି େବ ବିବାହ
ପୁବOରୁ ଯଦି େକୗଣସି ଅେନୖ ତିକ ସଂପକO ଥି ବା ଜଣାପଡ଼ି ବ େସ ପୁଅକୁ େକହି ବିବାହ୍
o କୁ ଆସି େବ
କରି େବ ନାହO  ପୁଅମାେନ ଥାଳି େର ଚା ଆଉ ମି ଠା େନଇ ଝିଅ ସOଖ
ଝିଅମାେନ ପୁଅ ମାନOର ଇOରଭୁ େନେବ େଯଉଁ ପୁଅ ସବOାଧି କ ସୁଗୁଣର
ଅଧି କାରୀ େହାଇଥି ବ ତାକୁ ବିବାହ

େଯାଗ େଘାଷି ତ କରାଯି ବ ବିବାହ ସମୟେର

ପୁଅଘର ତରଫରୁ େଯୗତୁ କ େଦେବ ଏବଂ େସ ନି ଜ ଘର ଛାଡ଼ି ଝିଅ ଘେର ଯାଇ
ରହି ବ
ଚାକି ରୀ କରି ବା କଥା କହି େଲ, ପOୀ ମାେନ ନି ଯOାତନା େଦେବ ବିବାହ ପେର
ଘେର ବସି ରହି ବାକୁ ନି େOOଶ େଦେବ ଘର କାମ କରି କରି ଦOିପହରେର ଟିଭିେର
ଶଶୁର ଜOାଇଁ ସି ରିଅଲ୍

ସବୁ

େଦଖି ବାକୁ

ବାଧ େହବ େସ ସରକାର ପୁରୁଷ

ସଶOି କରଣ ନାମେର ବିଭିO କାଯOOମ କରି େବ ଟିଭି ଆଉ େରଡ଼ି ଓ େର
ପୁରୁଷମହଲ୍ କାଯOOମ ମାନ Oସାରି ତ େହବ ବିଭିO ୟୁନିଭସO ଟିେର ପୁରୁଷ ବିଭାଗ
ରହି ବ େସଠାେର ପୁରୁଷ ମାନO ଉପେର ଅତO ଉO େକାଟୀର ରି ସଚO ସବୁ
କରାଯି ବ ପୁରୁଷ ମାନOୁ ନି ଯOାତନାରୁ କି ପରି ମୁO କରାଯି ବ େସଥି ପାଇଁ ରାOୀୟ
Oରେର କାଯOଶାଳା ସବୁ ଆେୟାଜନ କରାଯି ବ
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ଅପରାOେର ପେଡ଼ାଶୀଘରର ପୁରୁଷମାେନ ଏକାଠି ବସି ଆେଲାଚନା କରି େବ
ସOା ନ େହଉଣୁ ପOୀମାନO ପାଇଁ େରାେଷଇ କରି ଅେପOା କରି ରହି େବ ରାତିେର
ନି ଜ OୀO ହାତପାଦକୁ ଘଷି େମାଡ଼ି େଦେବ ସାବିOୀ Oତ ପରି ସତବାନ Oତର
ଚଳନ େହବ, ନି ଜ ପOୀO ଦୀଘOାୟୁ ର କାମନା କରି ସବୁ ପତିମାେନ ଏହି Oତ
କରି େବ ଏକାଦଶୀ ଉପବାସ ସବୁ କରି ନି ଜ ପOୀ ଆଉ ପୁO କନାର ସୁOର
ସOାOର କାମନା କରି େବ
େକହି େକହି ପୁରୁଷ ନିଜ OୀOୁ ଧମକାଇ ନିଜ ଅOି ଆରେର ରଖି ବାକୁ େଚOା
କରି ପାରOି , େସପରି େOOେର ସଂପୃO ମହି ଳାOୁ ଅନମାେନ ପତିଭOା େବାଲି କହି
ଚିଢ଼ାଇେବ –େଜାରୁ କା ଗୁଲାମ୍— ପରି –ପତି କା ଗୁଲାମ୍— ଏକ ଲOାଜନକ ଶO େବାଲି
ଧରି ନି ଆଯି ବ
ସOାମୀ ମାେନ ନି ଜକୁ ସବୁ େବେଳ ସଜାଇ ରଖି େବ ଘେର ପOୀO ଆସି ବା
ପୂବOରୁ ନି ଜକୁ ସୁOର ଭାବେର ସଜାଇ ରଖି ଅେପOା କରି େବ ସଂଧାେର ପOୀ
ଆସି ବା ପେର ବଜାର ବୁ ଲାଇ େନବାପାଇଁ ନି ଜ ପOୀOୁ େସମାେନ େନହୁ ରା େହାଇ
କହି େବ େକହି େକହି ଉଦାର ହୃ ଦୟା ପOୀ ନି ଜ ପତିକୁ େନଇ ବଜାର ବୁ ଲାଇ
େନେବ, ଆଉ େକହି େକହି େରାକେଠାକ୍ କହି େଦେବ, –େବଶୀ ବଜାରାବୁ ଲା େହଲଣି
େଦଖୁ ଛି, ଘେର ରହି ବା ତୁ ମ ବାପା ଶି ଖାଇ ନାହାOି ?—
ରାତିେର ନିଜ ପOୀO ଶଯାସାO େହାଇ ସOାମୀ ମାେନ ନିଜ ପOୀOୁ ନି ଜ
ଅOି ଆରେର ରଖି ପାରୁ ଥି ବା କଥା ଭାବି ଗବO ଅନୁ ଭବ କରି େବ େମା ଛଡ଼ା ଦOିତୀୟ
ପୁରୁଷକୁ େମା ପOୀ େଦଖOି ନାହO େବାଲି ମେନ ମେନ ଚିOା କରି େବ ଅଫି ସ
ମାନOେର ମହିଳା ମାେନ ସବୁ ଉO ପଦବୀେର ରହି େବ, େସମାନO େସବାପାଇଁ
ପୁରୁଷ େସେOଟାରୀ ମାେନ ରହି େବ
ସତେର ଯଦି ଏହି Oକାରର ପରି ବOOନ ହୁ ଅOା, କଣ ଭଲ ବା ମO ହୁ ଅOା
ତାହା ତ ଜାେଣନି କି Oo ସତ କି ଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆେମ ସବୁ ପାଗଳଖାନାେର ଯାଇ ନି େଜ
ନି େଜ ଆଡ଼ମି ଟ୍ େହାଇଯାଇ ଚିକିOା କରାଇଥାOo

ଆମ େୱବ୍ ସାଇଟ୍ : www.aahwaan.com/ebook

ଆହOାନ, ଷO ବଷO, ଷO ସଂଖା, ନେଭOର, ୨୦୧୧

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

ପୃOା ସଂଖା

97

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 ସଂପୂOO 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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