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ଚଳି ତ ବଷO ଓଡ଼ି ଶାେର ବନା ବି ଭିଷୀକା େଦଖା
େଦଇଛି  ରାଜର ଉOର ପOି ମାOଳ ଓ
େକOାOଳର ଅନୁ ନ ଦଶଟି ଜି Oାର Oାୟ ତି ନି
ହଜାରରୁ ଅଧି କ Oାମ ଏହା ଦOାରା Oଭାବି ତ େହବା
ସହି ତ, ଏକ ହଜାରରୁ ଅଧି କ Oାମ ସଂପୂOO ଭାବେର
ବି OିO େହାଇ ରହି ଛି ଏହି ପରି ଏକ ସମୟେର
ସମO ରାଜବାସୀO ସହ ସହାନୁ ଭୂତି ରଖୁ ଥିବା
ଅଗଣି ତ େସOOାେସବୀ ମାନO ଉେOଶେର ଏହି
ସଂOରଣ ଉOଗOୀକୃ ତ 
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OOଦ
ପବିO ଦଶହରା ପବO ଉପଲେO Oକାଶି ତ ଆହOାନର ଏହି ବିେଶଷ
ସଂOରଣର OOଦେର ମା— ଦୁ ଗOାOର ସି ଂହବାହି ନୀ ଓ ମହି ଷମOO ନୀ
େବଶର ଉପOାପନ କରି ବା ଜରୂ ରୀ ଥି ଲା ଇOରେନଟ୍ ରୁ ମା— ଦୁ ଗOାOର
ବିଭିO Oକାରର ଅନୁ ନ ପଚାଶଟି ଫେଟାଚିO ଡ଼ାଉନେଲାଡ୍ କରି ବାପେର
ଏହି ଚିOକୁ େନଇ OOଦ OOcତ କରାଯାଇଛି
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ଆହOାନ Oକାଶନ ବିଷୟେର ସମକ୍ 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 ପଠାOc,
କି Oା ଟାଇପ୍ କରି ମଧ ପଠାOc

•

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

•

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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t
OOଦ

୪

OଶାO କୁ ମାର ଭୂୟଁା

ଆହOାନ ବିଷୟେର

୫

ଭୂୟଁା ବାବୁ O େରାେଷଇ ଘରୁ

ସଂପାଦକୀୟ

୮

ରଶOୀ ରOନ ଦାଶ

ମେନାଜ ଦାସ
କୁ ତୁ ରୀ ନାନୀ

ତୁ ପରା ମା—... େମା ଦୁ ଗOା ମା
୧୧

ଡ଼ା େଜାତି Oସାଦ ପOନାୟକ
ଓଡ଼ି ଶାେର ଦୁ ଗOାପୂ ଜା
ଆଶି ଷ କୁ ମାର ପOା
ଭୁଲ୍ ଏଠି କାହାର୍
OଶାO କୁ ମାର ଭୂୟଁା
େମା Oମଣ କାହାଣୀ
ରଶOୀ ରOନ ଦାଶ
ସଂସାର ଛାଡ଼ି ବି ଭାବିଲି
ଅOୟ କୁ ମାର ରାଉତ
ମନର ବିକୃତ ଭାବନା କ—ଣ େOମ ?
ବିOc Oସାଦ େଚୗଧୁ ରୀ
ନି ଦ ହଜି ବାର େବଳ
ଶକୁ Oଳା ବଳି ଆରସି ଂ
ଆେମରି କା Oତି

୩୯

ଚO େଶଖର ବିଶOାଳ
େOମାୟନ
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୪୭

୬୭

ଡ଼: େଦେବO କୁ ମାର ପାଣି Oାହୀ
ନି OO

୩୫

୬୪

ସୁ ନିତା ଦାସ
ଭଲ ପାଇବାର Oତି ଶୃତି

୩୩

୬୩

ଡ଼: କୁ ଳାOାର
ବାେତରାର ଦୁ ଗOାOବ

୩୧

୬୧

Oାବଣୀ ପOନାୟକ
Oତି Oା

୨୨

୬୦

ଉଦୟନ ସୂ ପକାର
ମରଣର ଲାଭ

୧୯

୫୬

ବିଦାଧର ପOା
Oହସନ

୧୭

୫୨

୬୮

କଥା ଓ କବିତା ବିେଶଷ
କୁ ମାର ଅଜି ତO ୩ଟି କବିତା

୭୦

େOୟା ଦାସ

୭୫

େହମଲତା ସାହୁ

୭୭

ରୀତା ରଥ

୭୯
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ନୃ ସି ଂହ ମହାରଣା

୮୭

କବିତା Oତି େଯାଗି ତା

୧୨୦

ଡ଼ା େଜାତି Oସାଦ ପOନାୟକ

୮୯

ମହି ଳାମାେନ କଣ ଚାହାOି

୧୨୮

ସOାଇଁ ରେମଶ ଚO

୯୦

େପାଡ଼ା ବାଇଗଣ କବିତା

୧୩୩

ଆଦି ତ ସାହୁ

୯୪

ପାଠକୀୟ OଶO ଓ ଉOର

୧୩୭

ରଶOୀ ରOନ ଦାଶ

୯୬

ଚଳି ତ ମାସର OଶO

୧୪୧

ହାସକବି ଗୁଣରOନ ସାଲି ମା

୯୮

ଧନବାଦ

୧୪୨

ମଳୟ ମହାOି

୯୯

ନି ତଦଶOନ ମି O

୧୦୦

ଚO େଶଖର ବିଶOାଳ

୧୦୧

ଉମO ଳା ମି O

୧୦୨

କମଳ କୁ ମାର ଦାଶ

୧୦୫

ସେରାଜ ମି O

୧୦୮

ଅOୟ ରାଉତ

୧୧୦

ନି େବଦି ତା ମି Oଗୁରୁ

୧୧୧

ବିOc Oସାଦ େଚୗଧୁ ରୀ

୧୧୩

ରଶOୀ ରOନ

୧୧୬

ସୁ ବାଶି ନୀ Oି ପାଠୀ

୧୧୭

OଶାO ଭୂୟଁା

୧୧୮
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ମା ଜଗତ୍ ଜନନୀ େଦବୀ ଦଶଭୂଜା ମା— ଦୁ ଗOାOର ନବଦିନ
ବାପୀ ମୃଣOୟୀ Oତିମାର ପୂେଜାOବ ଅବସରେର ଆହOାନର ବିେଶଷ
ପୂଜା

ସଂOରଣ

େଯେତେବେଳ

ଉେନOାଚନ

ଗଗନ

କରୁ ଛି

ପବନେର



ବଷOର

ମାତୃ ଶOି ର

ଏହି

ଅପୂବO

ସମୟ,
ଶି ହରଣ

େଖଳି ଯାଏ, Oାମ, ପୁରପOୀ, ସହର ବଜାର ମୁଖରି ତ େହାଇପେଡ଼
ଜନ

ସମାଗମେର,

ଏକ ଶାରଦୀୟ ପବOର

ଅୟମାରO,

ଏବଂ

କମOମୁଖରି ତ ଜନ ସାଧାରଣOୁ ପୂଜା ପବOପବOାଣୀେର ବିେଭାର କରି ବା
ସମୟ
ସାହି ତ କଳା ଓ ସଂOତିର ଶାରଦୀୟ ପବO ଦଶହରା ସମୟେର
ମା ଦୁ ଗOାO ମୂOOପୂଜା ପାଉଛି େକାଟି େକାଟି ଟOା ବୟେର ସୁଦୃଶ
େତାରଣ ମାନ ସହର ବଜାରର େଶାଭା ବଢ଼ାଉଛି, େଲାକO ମନେର
ଅଫୁ ରO ଆଶା ଓ ସେତଜତା ଏହି ସମୟେର ଭାରତେର ବିଭିO
ଭାଷାେର ଅସଂଖ ପO ପOି କାର ବିେଶଷାO Oକାଶି ତ େହଉଥି ବା
ଅବସରେର ଆେମ ଆପଣOୁ

େଭଟି େଦଉଛୁ , ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷାେର

Oକାଶି ତ Oଥମ ସଂପୂOO ଓଡ଼ି ଆ ଇ-ପOି କା "ଆହOାନ".
ଓଡ଼ି ଶାର ବିଭିO ସହର ଯଥା, କଟକ, OOପୁର, ରାଉରେକଲା,
ଭୁବେନଶOର, ବାେଲଶOର ଆଦି Oାନେର ଦୁ ଗOାପୂଜା ମହା ଜାକଜମକେର
ପାଳନ କରାଯାଏ ଚଳି ତ ବଷO ଓଡ଼ି ଶାେର ବନାର ବିଭୀଷି କା େଯାଗଁୁ
ପୂଜାର ମହକ୍ କି ଛି ମାOାେର ମାOା ପଡ଼ି ଛି ଅସମୟେର ବଷOା,
ମହାନଦୀ ସେମତ ରାଜର ସମO ସାନ ବଡ଼ ନଦନଦୀେର ବନାଜଳ
ଆସି ବା ଫଳେର ରାଜର ଏକ ତୃ ତୀୟାଂଶ ବନାପOାବିତ େହାଇଯାଇଛି
ଦଶଟି ଜି Oାର ଅନୁ ନ ତିନି ହଜାର Oାମ ଏହି ବନା ଦOାରା Oଭାବିତ
େହବା ସହ ଅତି କମେର ଏକ ହଜାର Oାମ ସଂପୂଣO ଭାେବ ବିOିO
ଆମ େୱବ୍ ସାଇଟ୍ : www.aahwaan.com/ebook
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େହାଇ ଯାଇଥି ଲା ସରକାରୀ ଓ େବସରକାରୀ Oରେର ଉେOଖନୀୟ ରି ଲିଫ୍ ଓ
ଉOାର କାଯO କରାଯାଉଥି ବା ସେO
 ବନାର ବିଭୀଷି କାକୁ େଦଖି େଲ ତାହା ସମୁOକୁ
ଶେO ଭଳି ମେନ ହଉଥି ଲା
ଆମ ରାଜେର ଏଭଳି ବନା ବିଗତ ଦୁ ଇ ଦଶOି େର େଦଖା ଯାଇନଥି ଲା
ବନାର ଅବOା ବOOମାନ ସୁOା ସୁଧୁରି ନଥି ବା େବେଳ, ଦୁ ଗOାପୂଜା ପାଇଁ େକାଟି େକାଟି
ଟOା ଖOO କରି େତାରଣ ମାନ ନି ମOାଣ କରି ବା ଆମ ବନା Oପୀଡ଼ି ତ ଭାଇଭଉଣୀ
ମାନOOତି ବିଦୃପ ଅOହାସ ଭଳି ମେନ ହୁ ଏ ରାଜ ସରକାର ବନାଜନି ତ
OୟOତି

୨୧୨୧

େକାଟି

େବାଲି

େଘାଷଣା

କରି ବା

ସମୟେର

ଆେମ

ପୂଜାକୁ

ଜାକଜମକେର ପାଳନ କରି ବା େକେତ ଦୂ ର ଯୁOିଯୁO ?
ବିଗତ ମାସେର ଆପଣ ମାନO ସହାୟତା ଓ ସହୃ ଦୟତା େଯାଗଁୁ ପOି କା
ପୂବOାେପOା ଅଧି କ ସଂଖାେର ଡ଼ାଉନେଲାଡ୍ େହାଇଥି ଲା ଆଉ ଚଳିତ ମାସେର ଏହାର
ପାଠକ ସଂଖା ଆହୁ ରି ଅଧି କ େହବ େବାଲି ଆେମ ଆଶା କରୁ ଛୁ 
ଆହOାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରି ବାର ଆନୁ କୂ ଲେର Oକାଶି ତ େଫସ୍ବୁ କ୍ ଗO ପ୍ କଥା ଓ
କବିତାେର ସଦସ ସଦସା ମାନO କବିତା Oତି ଅନୁ ରOି େଦଖି ଚଳି ତ ମାସର
ପOି କାେର ସମO କବିତା େସହି ଗO ପରୁ

ସଂOହ କରାଯାଇଛି ଯଦିଓ ସମO ସଦସ

ଅନୁ ନ ୪-୫ଟି କବିତା େଲଖି ଛOି , ଆେମ OେତକO ପାଇଁ େକବଳ ୨/୩ଟି କବିତା
ହO ପOି କାେର Oାନ େଦଉଛୁ  ଆପଣ ଯଦି ଚାହଁୁ ଥାOି ଆମ କଥା ଓ କବିତା ଗO ପ େର
ସାମି ଲ୍ େହାଇ କବିତା େର କଥାବାOOା କରି ବା, ତା—େହେଲ ଆପଣ ଆମ ଗO ପ ବିOାପନ
େର ଦିଆଯାଇଥି ବା ଲି ଂକ୍ ଉପେର କOିକ୍ କରOc
ବିଗତ

ମାସେର

ଆେମ

ଆହOାନ

ଅନୁ କୂ ଲେର

ଅେନକ

Oତିେଯାଗୀତାର

ଆେୟାଜନ କରି ଥିଲୁ, େଯପରି କି ଛି ଚିO ଦିଆଯାଇ ତାହା ଉପେର କବିତା େଲଖି ବା
ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥି ଲା େସହି ସବୁ Oତିେଯାଗୀତାର ଫଳାଫଳ ଚଳି ତ ସଂOରଣେର
େଦଖି ବାକୁ ପାଇେବ େସହି ପରି ବିଗତ ସଂOରଣେର ଆେମ ପାଠକ ମାନO ପାଇଁ
େଦଇଥି ଲୁ ଏକ OଶO –ଭାରତ ଭୂମି େର ଆସି ଆତOଲୀଳା କରୁ ଥି ବା ଆତOବାଦୀ
ମାନOୁ ରାOୀୟ ସୁରOା େଦଇ ବOାଇ ରଖି ବା େକେତଦୂ ର ଯୁOିଯୁO ?— ଉପେର ଆମ
ପାଠକ ମାନO ମତାମତ ଦିଆଯାଇଛି
ଆମ େୱବ୍ ସାଇଟ୍ : www.aahwaan.com/ebook
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ପୁଣିଥେର ଆମର ସୁଧୀ ପାଠକ ପାଠିକା ମାନOୁ ଜଣାଇ େଦଉଛୁ େଯ ଆହOାନ
େକବଳ ଏକ OତିOିତ େଲଖକ ମାନO Oକାଶନ ନୁ େହଁ, ଏହା ସବOଦା େOରଣା
େଯାଗାଇ ଆସୁଛି ଏବଂ େଦଉଥି ବ ମଧ ନୂ ତନ େଲଖକ େଲଖି କା ମାନOୁ , ଓଡ଼ି ଆ
ଭାଷାେର େଲଖା େଲଖି କରି ବା ପାଇଁ େOାOାହନ େଦଇ ଆସି ଛି ଏବଂ େଦଇ ଆସୁଥିବ
ମଧ ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷାର େOାOାହନ ପାଇଁ ଆେମ ସଦା ତOର ରହି ଆସି ଛୁ, ଏବଂ ରହି
ଆସୁଥିବୁ ମଧ େଫସ୍ବୁ କ୍ େର ଆହOାନ ଗO ପେର ସଦସ ହୁ ଅOc ଏବଂ ଓଡ଼ି ଶାର ଉOତି
େର ଭୂମି କା Oହଣ କରOc
ପରି େଶଷେର ଆପଣ ମାନO ମେନାରOନ ପାଇଁ ଉପOାପନ କରୁ ଛି, ଅେକOାବର
ମାସର ବିେଶଷ ସଂOରଣ ଆଶା କରୁ ଛି ଏହା ଆପଣ ମାନO ମନକୁ ପାଇବ, ଏବଂ
ଆପଣO ଓଡ଼ି ଆେର କି ଛି ପଢ଼ିବାର ଆଶାକୁ ପୁରଣ କରି ବ
ଧନବାଦ

Katha o Kabita Group on Facebook
https://www.facebook.com/groups/146695028745928/
Aahwaan Group on Facebook
https://www.facebook.com/groups/aahwaan/
Aahwaan Fans Page on Facebook
https://www.facebook.com/pages/Aahwaan/198087516882495
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କୁ ତୁ ରୀ ନାନୀ
ମେନାଜ ଦାସ
ଇମି ତି ସବୁ ଉଦୁ ଉଦିଆ ନୀରବ ଦୁ ଇ ପହେର ମେନପେଡ କୁ ତୁ ରୀ ନାନୀ କଥା 
ହାବୁ କା ହାବୁ କା ଝାଇଁମରା ବାଆ ଆଉ େସପଟର ନି ଃସO ଅଶOତଥ୍ ଡାଳରୁ କାଆ କାଆ
ଶOେର ଖରାେବଳି ଆ ତOା ଅପସରି ଗେଲ, ଆଜି ବି େଗାଟାଏ ତୃ ଷାେର ମନଟା େକଇ
େସେକO୍ ଆକୁ ଳି ବିକୁଳି ହୁ ଏ  ଅବଶ ଇମି ତି କି ଛି ଅମୂଲ ତୃ ଷା ନୁ େହଁ  ହୁ ଏତ
ଇମି ତି େବେଳ େଗାଟାଏ ଗOାସ ସବOତ ଏ ତୃ ଷାକୁ ଲି ଭାଇ େଦଇ ପାରOା  କି Oc ଏ –କି Oc— ଭି ତେର କି ଛି େରାମାO ନାହO  କାରଣ କୁ ତୁ ରୀ ନାନୀ ଥି ଲା ନିହାତି
ଢOହୀନ ରକମର ଧୁOୁଲି େମାଟୀ ଏବଂ ମଁୁ ଥି ଲି ବୟସେର ଏକାO ନଗଣ,
–ବOOେବାଧ—ର Oଖାତ େବO ଛବି ପଯOO 
ବଂଶଧାରାର ମାଇଲ୍ ମାଇଲ୍ ଧୂସର ବାଲୁ ଚରର ଏକ ଅସାଡ OାO, ଗୁଣୁପୁର
ଗଁାର ଆରO େଯଉଁଠୁ, ଅପଯOାO ଅOରାOି ଓ ଧୁତୁରା ବୁ ଦା ପରି େବOି ତ େସଠି
େକେତଗୁଡିଏ େଛାଟ େଛାଟ ବାଙO୍େଲା  ତହO ରୁ େଗାଟିଏ ଆମର ବସା  ପଛପେଟ
େଯେତେବେଳ ବାପକ ବାଲୁ ଚର ଉOO େହାଇ ଉଠୁ ଥି ଲା, ଅନତି ଦୂ ରର ସଂଘବO
ନି ବOାକ ଶାଳବଣ ଅସOବ ଯOଣାେର ଭାଜିଯାଉଥି ଲା, େସେତେବେଳ ଘରର ନି ଜନ
O
ବାତାବରଣ େମାେତ ବିରO କରୁ ଥି ଲା  ମଁୁ ଘରଛାଡି ଚୁ ପ୍ଚୁ ପ୍ ବାହାରକୁ ପଳାଇ
ଆସୁଥିଲି 
ଇମି ତି ପେଳଇ ଆସି ବଂଶଧାରାର ଶୁO ବାଲୁ ଚର ଉପେର ଦିନକର ମଧାOେର
–ନ ଯେଯୗ ନ ତେOୗ— ଅବOାେର ଖୁ ବ୍ େଜାରେର େଲଫ୍ ଟ୍ ରାଇଟ୍ କରୁ ଥି ଲି ଏବଂ
େବାଧହୁ ଏ ବଡ କରୁ ଣ ଭାବେର ହାଉଳି ମାଉଳି ଖାଉଥି ଲି; କି Oc ଏତିକି େବେଳ େମାେତ
େକାଳ କରି େନବାପାଇଁ, କାହO ଥି ଲା େକଜାଣି , କୁ ତୁ ରୀ ନାନୀ ଯି ମିତି ଭାବେର ତା—ର
OଚO ଓଜନର େଦହଟାକୁ େନଇ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆସୁଥିଲା, ତାହା େମା ଜୀବନେର
ଚିରOରଣୀୟ ଏକ କରୁ ଣ ଦୃ ଶ  କୁ ତୁ ରୀ ନାନୀର ଝାଳ-ଝରଝର ଛାତି ଓ ବାହୁ
ଭି ତେର ମଁୁ ନି େOଜ େହାଇ କାOଣା ବO କରି ଥିଲି 
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କୁ ତୁ ରୀ ନାନୀ ସମOO ଘେର ଦୁ ଧ େଯାଗାଏ  Oମଶଃ େଯେତେବେଳ ତା—
ସହ ମଁୁ ଘନି O େହଲି , େସେତେବେଳ ଜାଣି ଲି, Oଚଳି ତ ନାମଟି ତା—ର ପରି ବାରଦO
ନୁ େହଁ, ନି ଜ ଗୁଣେର ଉପାଜO ତ  ଏେତ OଶOOବଣା ସି ଏ େଯ, ଦିହେର ଟିପ ଲଗାଇବା
ତ ଦୂ ରର କଥା, ଅଗOଳ ବO େକାଠରି ଭି ତେର ରହି ସି ଏ ଯଦି ଝରକା େଦଇ େଦେଖ
େଯ େକହି ତାକୁ କୁ ତୁ କୁ ତୁ େଦବାର ଅଭି ନୟ କରୁ ଛି, ତା୍େହେଲ େସ ଇମି ତି କାତର
ଭାବେର, ବାପ େଲା, େବାଉ େଲା, ଚୁ ଲି େଲା, ଇତାଦି େଲା େବାଲି ଆOOନାଦ କରି ବ
େଯ, େସଥି େର ମାOଡା ପଥର ବିଅ ତରଳ େହବା ଉଚିତ  ଅତଏବ ତା ନଁା କୁ ତୁ ରୀ
ନାନୀ  େସ ନାନୀ; କାରଣ ଆଉ କି ଛି ରୂ େପ ତାକୁ Oହଣ କରି ବା ନିରାପଦ ନୁ େହଁ 
େଦୖ ନିକ ଦୁ ଇ ପହେର, େଯେତେବେଳ େମାର ମନ ଜେଣ େକହି େଖଳସାଥୀ
ପାଇବା ଆଶାେର ଖୁବ୍ େଜାରେର ଆଉଟିପାଉଟି ହୁ ଏ ଅଥଚ ଅପରି ଚିତ Oାନର
ପି ଲାପି ଲିO ଭାଷା, ଆଚାର, ସବୁ କି ଛି େମାେତ େସମାନOଠାରୁ ଦୂ େରଇ ରେଖ,
େସତିକିେବେଳ ବଜାର େଫରି େଶଷ କରି କୁ ତୁ ରୀ ନାନୀ ଆମ ବସାକୁ ଆେସ ଏବଂ
େମାେତ ବାହାରକୁ ନ ଛାଡି ଶୁଆଇ ପକାଇବାର Oତିଶୃତି େଦଇ ମଜୁ ରି ବାବଦେର
େସଠାେର ଖି ଆପି ଆ କେର  Oଥମ Oଥମ େମା ଅଝଟପଣି ଆ େଯାଗଁୁ େସ ବଡ
ଅଡୁ ଆେର ପଡୁ ଥି ଲା  ଦିେନ ଆଉ କି ଛି ଉପାୟ ନ େଦଖି େମା ଆଖି େର ନି ଦ େଦବା
ପାଇଁ କହିଲା - "ଗୀତ େବାଲି ବି ?"
ମଁୁ କହି ଲି - "େବାଲ୍ "
େସ ବହୁ ତ ସOର ଧୀର କରି କ—ଣ େଗାଟାଏ ଧାଡିଏ େବାଲି ଲା େବଳକୁ ମଁୁ ତା—
ଗାଲେର େଗାଟାଏ ଚଟକଣି ବସାଇ ହୁ କୁ ମ୍ େଦଇଥି ଲି - "ଚୁ ପ୍କର !"
ବଡ େଜାରେର ଚମକି ପଡିଥିଲା ସି ଏ; କି Oc ହଠାତ୍ ଦିନକର ବିOାଟ ପେର ମଁୁ
ତା—ର ବଡ େପାଷା ମାନି ଗଲି  ଆମ ପେଡାଶୀ ଦିେପାଟି ପେୟାଧର ବାବୁ O ଟିକି ଝିଅ
କୁ ମାରୀ େଟମି ର େଗାଟାଏ ଏକ େସଲି ଆ ଟିପାବତୀ ଥାଏ  େସ େଯେତେବେଳ ନି ଧୂOମ
ଦିନଟାେର ତାO ଘରପଟୁ େମାର ଦୃ Oି ଆକଷOଣ କରାଇ ବତୀଟି ଲି ଭାଏ, ଜଳାଏ
େସେତେବେଳ େମାର ପୁରୁଷତO ଭାରି ଧକ୍ କା ଖାଏ  ଦିେନ େକୗଣସି େମଳା ଉପଲେO
ବଜାରକୁ ଯାଇ ମଁୁ ଅନୁ ରୂ ପ ଟିପାବତୀଟିଏ ଜି ଦ୍ କରି କି ଣାଇଲି , କି Oc ରାତି ଅଧେର
େଯେତେବେଳ ଟିପାବତୀ କଥା ସOପO େଦଖି ଉଠିବସି ଲି, େସେତେବେଳ ଜଣାଗଲା େଯ,
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ବଜାରେଫରOା ମଁୁ ଚପରାସୀ କାଖେର ଢୁେଳଇ ପଡିଥିଲି ଓ ଟOOଟି େସତିକିେବେଳ
ହାତରୁ ଖସି ଯାଇଛି  ତା—ପେର େମାର ଦOିତୀୟ ଥରର ମମOOcଦ ଆବ୍ ଦାର୍ କୁ େକହି
କାେନଇେଲ ନାହO  ମଁୁ ବି ରାଗି ଯାଇ ଖାଇଲି ନାହO , ହାOି ଭାOି ଲି , ଏବଂ ଅନ କି ଛି
େଯେତେବେଳ ନ ଖାଇଲି , ମାଡ ଖାଇଲି  ଦୁ ଇ ପହେର ମୁହଁ ମାଡି ବିଛଣାେର ଧେକଇ
େହଉଥି ବା େବେଳ କୁ ତୁ ରୀ ନାନୀ ଚୁ ପ୍କି ନା କହି ଲା, "କାOନି  ମଁୁ େତାେତ େଗାଟାଏ
ବଡ ଧରଣର ଟିପାଆଲୁ ଅ ଆଣି େଦବି "
ମଁୁ ଉଠି ବସି ଲି - "କାହO , େଦ !"
େସ କହିଲା, "ଆଜି ନୁ େହଁ, ଆଉ ଦିେନ" ତା—ପେର େମାର OଶO ସବୁ ର
ଉOରେର େସ ଯାହା ସବୁ କହି ଲା, େସଥି େର େକବଳ ନୀରବ ସOଶଂସ ଆଖି େର ତାକୁ
ଅନାଇ ରହି ବା ଛଡା େମାର ଆଉ କି ଛି ଗତି ନଥି ଲା  ବଂଶଧାରା ନଈଅର ଆର
ପାରି େର େଯଉଁ ବିOମପୁର ଗଁା େଦଖାଯାଏ, େସଇ ଗଁାେର ପରା ତା—ର ସୁOର, ନି େରାଳା
ଗଜଦOେର ତିଆରି OକାO ହମO  େସଠି ଆଉ ଡିବି ବା େସ ଧରଣର କି ଛି ଜେଳ
ନାହO , ଖାଲି ଟିପାବତୀ ସବୁ ସଦାେବେଳ ଫି ଟ୍ େହାଇଥାଏ  େସ େସଇଥି ରୁ େଗାଟାଏ
ଆଣି େମାେତ େଦବ  େସ ହମOେର ପରା ସୁନା ରୂ ପାର ପଲO ଅଛି  େସ ବଡ
ଗOୀର େହାଇ ଏ ସବୁ କଥା କହିଲା 
ମଁୁ ଉଦ୍ Oୀବ େହଲି - "ତୁ େସଠି କରୁ କ—ଣ ?"
"ମନ ଇOା ଖାଏଁ, ଶୁଏଁ, ଗୀତଗାଏଁ"
ମଁୁ ପଚାରି ଲି - "ତୁ ଗୀତ ଗାଉ ? ଶୁେଣ କି ଏ ?"
େସ କହି ଲା - "ସି ଏ "
"ସି ଏ କି ଏ ?"
କୁ ତୁ ରୀ ନାନୀ ମୁହଁେର ଲୁ ଗା େଦଇ ହସି ଲା 
ମଁୁ ପଚାରି ଲି - "କି ଏ ଶୁେଣ, େତା ପୁଅ ?"
"ଦୂ ର୍ !"
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"ଆଉ େତେବ, େତା େବାଉ?"
"ଦୂ ଃ !"
ମଁୁ ତା ମୁହଁକୁ ଚାହO ରହି ଲି  େସ ତା କପାଳେର ଅତି ବୃ ହତ୍ ସି Oୂର ଟିପାଟିକୁ
ଅOୁ ଳି ଛୁ ଆଇଁ େଦଖାଇେଦଲା  ମଁୁ କେO ସୃେO ଅOାଜ କରି ପଚାରି ଲି "ତୁ ଯାହାକୁ
ବାହା େହାଇଚୁ , ସି ଏ ?" ଏଥର କୁ ତୁ ରୀ ନାନୀ ତୃ Oି ର ହସ ହସି ଲା  ମଁୁ ପଚାରି ଲି,
"େତା ଗୀତ ଶୁଣି ସି ଏ େତାେତ ପି େଟ ନାହO ?" କୁ ତୁ ରୀ ନାନୀ ମୁO ହଲାଇ ମନା କଲା
ଏବଂ ପେର ପେର େମା କପାଳେର ଚୁ ମା ଖାଇ ଇOି ତେର ବୁ ଝାଇେଦଲା, ଗୀତ ଶୁଣି
ତା— ସOାମୀ ତାକୁ ଚୁ ମା ଦିଏ  ମଁୁ କହି ଲି, "ଓଃ େଗOା କେର !" ୟା—ପେର େସ
େଯେତଥର ଗୀତ େବାଲି ଛି, ମଁୁ ମନା କରି ନାହO ; ବରଂ ନି ଜର କOOବ ମେନ କରି ଗୀତ
େବାଲି େଲ ମଁୁ ତାକୁ ଚୁ ମା ଦିଏ; େସ ବଡ ଖୁସି େହାଇ ଆହୁ ରି େଜାେର େଜାେର େମା
ମୁOେର ବିOଣା ବିେO 
ଦିନ ପେର ଦିନ ମଁୁ ବଡ ଆOହେର ତା— ସହ ଗପସପ କେରଁ  ଗପସପ
ଭି ତେର ଆହୁ ରି ଏକ ରହସମୟ ଖବର ଶୁଣି ଚକି ତ େହଲି  ତା— ସOାମୀକୁ େସ
ମOବଳେର ଦିନେର େଗାଟିଏ ଭାଲୁ କରି ଦିଏ  ସOାପେର ମOପାଣି ଢାଳି େଦେଲ ସି ଏ
ଅତି ଦିବସୁOର ଯୁବାଟିଏ େହାଇଯାଏ  ମଁୁ ଡରି ବି ଭାବି, ସି ଏ ଅଭୟ େଦଇଥି ଲା,
ସOାମୀ ଛଡା ଆଉ କାହା ଉପେର େସ ମO ଖଟିବ ନାହO  ଏସବୁ େଗାପନ କଥା 
ଅତଏବ କାହା ଆଗେର Oକାଶ କରି ବିନି େବାଲି ମଁୁ ତା ଦିନ ଛୁ ଇଁ ଶପଥ କରି ଥିଲି 
ଟିପାବତୀ କଥା କୁ ଆେଡ ଗଲା  କୁ ତୁ ରୀ ନାନୀ ନଥି ବା େବେଳ ମଁୁ ଏଣି କି ବସା
ପଛପଟ ନି ଜOନ Oାନେର ବସି ଏକଧାନେର ଚାହO ରେହଁ  ଧୂ ଧୂ ଅପOରା ବାଲୁ ଚର
େଶଷ ସୀମାେର ଏକ ଅOO ଜଳଧାର - ବଂଶଧାରା ନଈ  ନଈ େସପାରି େର
ସଦାେବେଳ ଧୂମାOO ଏକ ପOୀ; ବିOମପୁର  ତାହାରି ଭି ତେର େକଉଁଠି କୁ ତୁ ରୀ
ନାନୀର ଇOଜାଲ ଘର  ଗଜଦOର କାO, ସୁନାର ପଲO ଭାଲୁ ପୁଣି ବର ହୁ ଏ 
କୁ ତୁ ରୀ ନାନୀଠୁ ଏକଥା ବି ଜାଣି ଥିଲି, େସ େଯ ଏେତ ମି ହନତ କରି ଆମ ଘରକୁ ଦୁ ଧ
ବିକି ଆଣୁଛି, ଝାଳସରସର କପାଳେର ସୁOୂର ଫାଟିଯାଉଛି, ଏସବୁ ଏକ େଦୖ ବ
ଅଭି ଶାପ ପାଇଁ  େତେବ ଅଭି ଶାପର କାଳତକ ଅତିବାହି ତ େହାଇଯି ବାକୁ ଆଉ େବଶି
ବିଳO ନାହO  ତା—ର ଏକଥା ଶୁଣି ମଁୁ ଖୁ ବ୍ ଆଶOO ହୁ ଏଁ  କାରଣ ଅଭି ସOାତର
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ସମୟତକ ବିତିଗେଲ ଭାଲୁ ଆଉ େମାର କୁ ତୁ ରୀ ନାନୀକୁ ଆOୁ ଡି ପକାଇବାର ଆଶOା
ରହି ବ ନାହO 
ଅେନକ ସମୟେର ମଁୁ ନାନୀକୁ ଅOବO କରି ପକାଏଁ - ଥରୁ େଟ େହେଲ ତା—
ଘର ଏ ଆଖି େଯାଡାକେର େଦଖି ଆସି ବା ପାଇଁ  େସ କି Oc ସବୁ ଦିେନ ବାଆଁେରଇ ଦିଏ

ଆଜି ନୁ େହଁ, କାଲି  କାଲି ନୁ େହଁ  ଅଭି ଶାପର ସମୟଟା କଟିଯାଉ  ଏମି ତି
କାଳ ଗଡି ଚାଲୁ ଥି ବା େବେଳ ହଠାତ୍ ମଝିେର ଦିେନ ନାନୀ ଆସି ଲା ନାହO  ଦୁ ଇ ଦିନ,
ତିନି ଦିନ  ଦୁ ଧ ବିନା େମାର ଏବଂ େମାର େରାଗୀ ଭଉଣୀଟିର ନି ହାତି ଅସୁବିଧା
େହବାକୁ ଲାଗି ଲା  ଚତୁ ଥO ଦିନ ଚପରାସୀ ନାେଗଶOର େଯେତେବେଳ କୁ ତୁ ରୀ ନାନୀ
ସOାନେର ବାହାରି ଲା, ମଁୁ ଜି ଗର ଲଗାଇ ତା— ହାତ ଧରି ବିOମପୁର ଚାଲି ଲି 
ବଂଶଧାରାର ବାଲୁ ଚର ଉପରୁ କାକର ମରି ନି  େସଦିନ େଯଉଁ େକୗତୁ ହଳ ଏବଂ
ଆବିOାରର ଆକାଙ୍ Oା େନଇ େଡଇଁ େଡଇଁ ବାଟ ଚାଲୁ ଥି ଲି, େସ ଅନୁ ଭୂତିର ପୁନରାବୃ Oି
ଆଉ ଜୀବନେର େହାଇ ନାହO  େବଳାଭୂଇଁ ଓ ଶାଳବଣ େଶଷ େହଲା  ବଂଶଧାରାର
ଆOcଏ ପାଣି ଉପେର ଖପ୍ ଖପ୍ ନାଚି ନାଚି ନାେଗଶOରର ହାତ ଧରି ମଁୁ ବିOମପୁର
ଉପାOେର ପହOି ଆଉ ସOାଳି ପାରି ଲି ନାହO "ନାେଗଶOର, ତୁ େମ ନାନୀ ଘର େଦଖି ବ ?"
ତାOଲସୂଚକ ହାତ ହଲାଇ େସ ନି େOOଶ କଲା, "େହଇ ପରା !" ନଈ ଅତଡାକୁ
ଲାଗି ଏକ Oି ୟମାଣ ଚାଳକୁ ଡିଆ  କୁ ଡିଆ ଉପରକୁ େଶାଇ ଆସି ଛି ବOାହତ ଗଛଟିଏ
 ଖଜୁ ରୀ ଗଛଟିଏ  ବିOୟ ଓ ହତାଶାର ଧକ୍ କା ବାଜି ବା ପୂବOରୁ ମଁୁ େଦଖି ଲି, ପାଣି
ଗରାଟିଏ କାଖେର ଧରି କୁ ତୁ ରୀ ବO ଉପରୁ ଓOାଇ ଆସୁଛି  କି ଛି Oଣ ପେର
ଅବଶ ଲO କରି ଥିଲି, ଦିହ ହାତ ତା—ର ଫୁ ଲା ଫୁ ଲା  ଆଖି ଦୁ ଇଟି ଅOରକୁ
ଚାଲି ଯାଇଛି  େମାେତ େଦଖି େସ Oେଣ ରହି ଗଲା  ତାପେର ଗରା ଓOାଇ ହାତ
େଦଇ େମା ଚିବୁକ ଛୁ ଇଁବା େବଳକୁ ମଁୁ ତା ହାତ ଛିOାଡି େଦଇ ଘୃଣା ଭେର କହି ଥିଲି,
"ତୁ ତ େମାେର ଟିପାବତୀ େଦଇପାରି ବୁନି !"
ରାOାେର ଆସି ବା େବେଳ ନାେଗଶOରଠଁୁ ଶୁଣିଲି, କୁ ତୁ ରୀ ନାନୀର ସOାମୀ େଗାଟିଏ
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ବବOର  ସବୁ ଦିନ ମଦ ପି ଏ, ଆଉ ନାନୀକୁ କଥା ଅକଥାେର ଗାଳି ମାଡ ଦିଏ 
ତା—ସହ େସଇ େମାର େଶଷ େଦଖା  କୁ ମାରୀ େଟମି O ବାପା ବଦଳି
େହାଇଗେଲ, ସୁତରାଂ େମାର ଆଉ ଟିପାବତୀେର ଆOହ ନଥି ଲା 
ପରି େଶଷେର ଆମର ବଦଳି ନି େOOଶ ଆସି ଲା  ଗୁଣୁପୁରର େଯଉଁ ଆତOୀୟ
ସOଜନମାେନ ଆମକୁ ବିଦାୟ େଦବାକୁ େOସନ ଗେଲ େସମାନO ଭି ତରୁ କି ଏ ବିOcଟ୍,
କି ଏ ଲେଜନ୍ ସ େଦଇ େମାେତ େଶଷ େOହ ଜଣାଇେଲ  ତା—ପେର ଚୁ ପ୍କି ନା
ନାେଗଶOର େମାେତ େଗାଟିଏ େକାଣକୁ ଡାକି ଲା  ତା—ଚଦର ତେଳ େଗାଟାଏ ଟିପାବତୀ
ବାହାର କଲା  ନି ହାତି ପୁରୁଣା  ଇମି ତି େଚପା େହଇଯାଇଛି େଯ, ମେନ ହୁ ଏ
ଲେଢଇେର ଏହା ହତିଆର ରୂ େପ କାମ େଦଇଚି 
"କୁ ତୁ ରୀ ନାନୀ େଦଇଚି "
େସଇ ମୁହୂOOେର ଏକ ଦୁ ଜOୟ ଆକାଙ୍ Oା େମାେତ ଆକୁ ଳ କରି ଥିଲା - କୁ ତୁ ରୀ
ନାନୀକୁ ଥେର େଦଖି ବାପାଇଁ  ମଁୁ କହି ଲି, "ନାେଗଶOର ! କୁ ତୁ ରୀ ନାନୀ ଆସି ବ
ନାହO ?" ନାେଗଶOର ମୁO ହେଲଇ ମନାକଲା  "ଦୁ ଇ ତିନିଦିନ େହଲା ଏ ଟିପାବତୀ
ହଜି ଚି େବାଲି େସ େଗରO ତାକୁ ବାେଡଇ ବାେଡଇ େବଦମ୍ କରି େଦଇଛି " େସ
ଜଣାଇଲା 
"କୁ ତୁ ରୀ ନାନୀ ଏଟା େଚାରୀ କରି େଦଇଚି ?"
ନାେଗଶOର ତାOଲସୂଚକ ଭOୀ କଲା, "ହଃ, େଚାରୀ ଆଉ କ—ଣ ! ତା େଗରO
ବଦମାସ; ଏଇଥି େର ନାନୀକୁ ବହୁ ତ ମାଡ ଦିଏ "
ଟିପାବତୀଟି େମାର େଖଳନା ବାକ୍ ସେର ବହୁ ଦିନ ଯାଏଁ ରହି ଥିଲା 
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ଓଡ଼ି ଶାେର ଦୁ ଗOାପୂଜା
ଡ଼ା େଜାତି Oସାଦ ପOନାୟକ
–ଯା— େଦବୀ ସବO ଭୂେତଷୁ,
ଶOି ରୂ େପଣ ସଂOି ତା
ନମOେସୖ ନମOେସୖ ନମOେସୖ ନେମାନମଃ —
ଭାରତୀୟ ଧାମO କ ଭାବନାେର ଶାO ପରOରା ଅନ ସମO ଭOି େOାତ ପରି
ବାO ବିଭିO ରୁ ପେର ଶOି Oୁ ମା ରୂ େପ ପୂଜା କରାଯାଉଥି େଲ ସୁOା େଦବୀ ଦୁ ଗOାO
ମୃଣOୟୀ Oତିମା ପୂଜା ବOOମାନ େଦଶର Oେତକ ସହର ଓ OାମାOଳେର େଦଖି ବାକୁ
ମି େଳ େଦବୀ ଦୁ ଗOାOର ମହିଷାମOOନୀ େବଶର Oତିମାକୁ ପୂଜା କରି ବାର ପରOରା
ଅତି Oାଚୀନ, ଏହାର Oାଥମି କ ସOରୂପ ଓ ବOOମାନର ସOରୂପ ଭି ତେର ଫରକ୍ େବଶ
େଦଖି ବାକୁ ମି ଳିପାରି ବ
ଯୁେଗ ଯୁେଗ ଶOି Oୁ ନାରୀ ରୂ ପେର ହO ପୂଜା କରାଯାଇ ଆସୁଛି ଦୁ ଗOା, କାଳୀ,
ମହାକାଳୀ, ଭଗବତୀ, ନାରାୟଣୀ ଆଦି ବିଭିO ରୂ ପେର ଶOି ପୂଜା ସଂପOO େହାଇଛି
Oେତକ ସOରୂପେର ମା— ଅତO େସୗOଯOମୟୀ େହାଇଥି ବା ସେO
 ଶOି ର Oକାଶନ
ନି ମିO ରୁ Oରୂ ପ େଦଖାଇ ଦିଅOି 
OୀOପୂବO ତୃ ତୀୟ ଶତକେର ରଚିତ –ମାକOେOୟ ପୁରାଣ— ଅନୁ ଯାୟୀ ରାଜା
ସୁରଥ Oଥେମ ଉOଳେର ଦୁ ଗOାପୂଜାର ଆରO କରି ଥିେଲ ଉOଳର ମହାନ ଶାସକ
ମହାେମଘବାହନ ଐର ଖାରେବଳO ପି ତୃପୁରୁଷେର ପରି ଗଣ ରାଜା ସୁରଥ ଥି େଲ
େଚତି େଚତ୍  େଚୖ Oବଂଶର ଜେନୖ କ ରାଜାO ସହ ଯୁOେର ପରାଜି ତ େହାଇ େସ ନି ଜ
Oୀ ଓ ପୁOOୁ େନଇ ଜOଲେର ଆତOେଗାପନ କରି ଥିବା ସମୟେର େମଧସ୍ ଋଷିO
ପରାମଶO Oେମ େଦବୀ ଦୁ ଗOାOର ମୃଣOୟୀ Oତିମା ନି ମOାଣ କରାଇ ପୂଜାOOନା କରି ଥିେଲ
େବାଲି ଉେOଖ ରହି ଛି ଶରତ ଋତୁ େର ନଦୀତଟେର ପୁOଧୂପ ଓ େନୖ େବଦ ଅପOଣ
ପୂବOକ Oୀ େଦବୀସୂOେର ମା—O ପୂଜାOOନା କରାଇଥି ବା କଥା ମାକOେOୟ ପୁରାଣେର
ଉେOଖ ରହି ଛି ପେର ପେର ଏହା ସବୁ ଠାେର ଆେୟାଜି ତ କରାଯାଇଥି ବା କଥା ଜଣା
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ଯାଇଛି
OତିବଷO ଶାରଦୀୟ ଦୁ ଗOାପୂଜା ଆଶOିନ କୃ O ମୂଳାOମୀଠାରୁ

ଆଶOିନ ଶୁO

ମହାOମୀ ପଯOO େଷାହଳ ଦିନ ଯାଏଁ ଆେୟାଜି ତ ହୁ ଏ ଏହାକୁ ମହାପାବOଣ ପବO
େବାଲି ମଧ କୁ ହାଯାଏ ଏହି ସମୟେର ମା—Oର ସି ଂହାବାହି ନୀ ବା ମହି ଷମOO ନୀ
େବଶକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ଭୁବେନଶOର OେOଶOର Oାମେର ଅବOି ତ ଅOମ ଶତାOୀର
େନୗବାହିନୀେର ଅବତୀOO ମହି ଷାମOOନୀ, ସବOOାଚୀନ ମହିଷାମOOନୀ ମା— ବିରଜା
(ଯାଜପୁର), ମାକOେOଶOର ମOି ରର ଚତୁ ଭOୂଜା ଓ ଦOିଭୁଜା ମହି ଷାମOOନୀ, ଗାେରଡ଼ି
ପାO ଶି ବ ମOି ର ଗାOେର ଦOିଭୁଜା ମହିଷାମOOନୀ, ସାେଲପୁର ଶୁେକOଶର
O Oାମର
ମାଣି େକଶOର ମOି ରର ଦOିଭୁଜା ମହି ଷାମOOନୀ େକବଳ ଓଡ଼ି ଶାେର ନୁ େହଁ, ସମO ଭାରତ
ବଷOେର ବିଭିO Oାନେର ଦOିଭୁଜଠାରୁ ଆରO କରି ବିଂଶହO ବିଶିO ମହି ଷାମOOନୀ ଦୁ ଗOା
ପରି ଲOି ତ େହାଇଥାOି 
ଇତିହାସ ଓ କି OଦOୀରୁ ଉOୃ ତ ତଥ ଅନୁ ଯାୟୀ ମା— ଦୁ ଗOାOର Oଥମ ମୃଣOୟୀ
Oତିମା ପୂଜା ଉOଳେର େହାଇଥି ବା କଥା ମାକOେOୟ ପୁରାଣେର ଉେOଖ ରହି ଛି
େଦବୀ ଦୁ ଗOା ଏକାଧାରେର ପରମ େବୖOବୀ ଓ ବିOcO ବOଭୀ େବାଲି ସାରଳା ଦାସ
େଦବୀ

ଭାଗବତ

ବା

ଚOି ପୁରାଣେର

ଉେOଖ

କରି ଛOି 

େସ

ଯାହା

େହଉ

ମହି ଷାମOOନୀ ଦୁ ଗOା ମୂOOତO
 ଦୃ Oି ରୁ ଚାରି େOଣୀେର ବିଭO କରାଯାଇପାେର  ଯଥା ୧. ମହି ଷ ଶରୀରଯୁO ମହି ଷାସୁର ବଧ କରୁ ଥି ବାର େଦବୀ ଦୁ ଗOା ୨. ମନୁ ଷ ଶରୀର
ଓ ମହି ଷ ଶି ରଯୁO ମହି ଷାସୁର ବଧ କରୁ ଥି ବା ଦୁ ଗOା ୩. ମOକବିହୀନ ମହି ଷ ଗOି ରୁ
ନି OାO ମନୁ ଷରୂ ପୀ ମହି ଷାସୁର ବଧ କରୁ ଥି ବା ଦୁ ଗOା ୪. ସଂପୂOO ମାନବ
ଶରୀରଧାରୀ ମହିଷାସୁର ବଧ କରୁ ଥି ବା ଦୁ ଗOା
େଦବୀ ଦୁ ଗOାO ଆଗମନ ଶରତ ଋତୁ ର ପାବOଣ ସମୟେର ସମାଜରୁ ଅସତ,
ଅନାୟ ଓ ଦୁ ଗOତୀକୁ

ବିନାଶ କରି ବା ପାଇଁ େହାଇଥାଏ ମା— କୃ ପାମୟୀO ଦୟାେର

ଜନମାନସେର ଆଶାର ସOାର କରି ବା, ସମOOୁ ଅଭୟ ବର Oଦାନ କରି ବା ଏହି
ଉOବର ଏକ ଅନନ ଦୃ Oି େକାଣ େହାଇପାେର
ଉOୃ ତାଂଶ - ମହି ଷ ମOO ନୀ ଦୁ ଗOା ଉପାସନାର ଉେନOଷ ଓ ବିକାଶ, ସୁଶାO
କୁ ମାର ସOାଇଁ, ଉOଳ OସO, େସେପOOର-ଅେକOାବର, ୨୦୦୫
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ଭୁଲ୍ ଏଠି କାହାର ?
ଆଶି ଷ କୁ ମାର ପOା
େପାଖରୀର Oି ର ଜଳରାଶି େର ନି ଜ Oତିଛବିକୁ ଏକ ଲୟେର ଅନାଇ କ—ଣ େଗାେଟ
ଭାବୁ ଥି ଲା ମନୁ  ଦୁ ନିଆକୁ ଚିOି ନ ଥି ବା ଆଉ ଜାଣି ନ ଥି ବା ମନୁ , ନି ଜକୁ ନି େଜ
ଚିOିବାର େଛାଟିଆ Oୟାସ କରୁ ଥି ଲା େଯମି ତି ଆଠ ବଷOର େଛାଟିଆ ବାଳକ େସ
ପି ଲାଦିନୁ ହରାଇଛି ବାପାOୁ  ଏେବ ମା ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଗଲା େକମି ତି ବOି ବ, କଣ
ଖାଇବ ଆଉ େକାଉଠି ରହି ବ ,ଏଇ କଥା ଘାରି େହଉଥି ଲା େସ ମା—ର େସ େOହ
େବାଳା କଥାପଦକ ,
––େମା ଧନଟା ପରା ଆ ଭାତ େଯାେଡ଼ ଖାଇ େଦ.——
ମେନପଡ଼ି ଯାଉଥି ଲା ତାର ତାକୁ ଭାରି େଭାକ େହଉଥି ଲା କଣ କରି ବ େସ
ପାଖେର ଟOାଟିଏ ନାହO  ଗଁା ତାର ମଦନପୁର ଗଁା Ocଲେର ତୃ ତୀୟ େOଣୀେର
ପଢୁଥି ଲା  ମେନପଡିଗଲା Ocଲପାଖ ସନିଆ ଭାଇର ଜଳଖି ଆ େଦାକାନ ଆଉ
କାଳବିଳO ନ କରି ସି ଧା ଚାଲି ଲା  େଦଖି ଲା େଦାକାନ ବO ଓଃ ଆଜି ପରା
ରବିବାର କଣ କରି ବ ଏେବ କି ଛି ଭାବିପାରି ଲାନି  େସେତେବଳକୁ Ocଲେର ତାର Oି ୟ
େଗାବିO ସାର ଯାଉଥି େଲ େସଇ ବାେଟ ମନୁ Ocଲର ଜେଣ େମଧାବୀ ଛାO ଥି ଲା
େଦଖି ଡାକ ପେକଇେଲ,
––ଆେର ମନୁ ଆଜି ରବିବାର ପରା Ocଲ ଛୁ ଟି, ତୁ ଏଠି କଣ କରୁ ଛୁ ?——
କଥା ବାହାରୁ ନ ଥି ଲା ତା— ପାଟିରୁ କO ବାOରୁ O େହାଇ ଯାଇଥିଲା ତା—ର
ସାର୍ ତା ପାଖକୁ ଗେଲ ପାଖେର ଥି ବା ବିOcଟ ଖାଇବାକୁ େଦେଲ ମନୁ Oକୃ ତିO
େହବା ପେର ସବୁ କହିଲା ସାର ସବୁ ଶୁଣିେଲ, ଆଉ ତାକୁ କହି େଲ,
––ତୁ ଆଜି ଠୁ େମା ପାଖେର ରହି ବୁ ମନଦୁ ଃଖ କେରନା——
ମନୁ ଏଇ କଥାପଦକ ଶୁଣି ଟିେକ ଖୁ ସି ଜଣା ପଡ଼ୁଥି ଲା େସହି ଦିନଠାରୁ େସ
ମନେଦଇ ପାଠ ପଢିଲା ଆଉ େଗାବିO ସାରO ପାଖେର ରହି ଲା ଦଶମ େOଣୀେର
ଭଲ ନOର ରଖି Oଥମ େOଣୀେର ଉତୀOO େହଲା ବOକେର Oଥମ େହଲା େତଣୁ
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ଜି Oା ମେହାOବେର ଜି OାପାଳO ହାତରୁ ଦୁ ଇ ହଜାର ଟOା ଓ ସି ଲ୍ଡ଼୍ ପାଇଲା
େଗାବିO ସାରO େଗାଡ଼ ତେଳ ଲାଗୁ ନ ଥି ଲା ଖୁ ସିେର ଗଁାେର ମି ଠା ବାOି ଥିେଲ ମନୁ
ତା—ର ସବୁ ଦୁ ଃଖ ଭୁଲି ଯାଇଥି ଲା କାରଣ େଗାବିO ସାରO ଭି ତେର େସ ବାପା ଓ ମା
ଉଭୟOୁ ପାଇଥି ଲା ସOପO େଦଖୁଥିଲା େସ ବଡ଼ େହେଲ ଡାOର େହବ େଦଶର ନଁା
ରଖି ବ ଆଉ ତା— ମା ପରି େରାଗେର

ମୃତୁବରଣ କରୁ ଥି ବା େଲାକମାନOର ପୂOO

ହୃ ଦୟେର େସବା କରି ବ େସଥି ପାଇଁ ବିOାନ ପାଠOମ େନଇ ନାମ େଲଖାଇଲା ଗଁା
ନି କଟବତOୀ େମାହନ ସୁବୁOି ମହାବିଦାଳୟେର ମନେଦଇ ପାଠ ପଢିଲା େସ ସବୁ
ଶି Oକ ଶି OୟOୀ ତା—ର Oଖର ଇOାଶOି ଓ ପାଠପଢା େଦଖି ବହୁ ତ ଖୁସି େହଉଥି େଲ
ଦିନ ବିତିଗଲା
Oଥମ ବଷO ଭଲ ନOର ରଖି ଦOିତୀୟ ବଷOକୁ ଉତୀOO େହଲା ନୂ ଆ ଛାOଛାOୀ
ମାେନ େଯାଗେଦେଲ କେଲଜେର େସମାନO ମଧେର ମି ନତୀେବାଲି ଝିଅଟିଏ ଥି ଲା ,
ଯି ଏ କି Oଥମ େଦଖାେର ମନୁ ର ହୃ ଦୟ କି ଣିେନଇଥି ଲା ମି ନତୀ ସହ ଅେନକଥର
େଦଖା େହାଇଥି ଲା କି Oc େସ ମନର କଥା କହି ପାରି ନଥି ଲା କାହO କି େକଜାଣି ପଛରୁ
କି ଏ େଯମି ତି କି ଏ ତାକୁ ଟାଣି ଧରୁ ଥି ଲା ବସି େଲ ,ଉଠିେଲ ,େଶାଇେଲ ସବୁ େବେଳ
ଖାଲି ମି ନତୀ କଥା ଭାବୁ ଥି ଲା
ଦିେନ କେଲଜର ପି କନି କ Oି ର େହାଇଥି ଲା ବାେଲଶOରର ସୁOସି O େଶୖ ବପୀଠ
ପOଲି େOଶOର ଯି ବାପାଇଁ  ମନୁ ଓ ମି ନତୀ ଦୁ ଇଜଣଯାକ ଯାଇଥି େଲ େସଠାକୁ  ମନୁ
Oି ର କରି ଥିଲା ନି ଜ ମନକଥା ଜଣାଇେଦବା ପାଇଁ ଏକୁ ଟିଆ େଦଖି କହି େଦଇଥି ଲା
ମଧ ମି ନତୀ ତା—କୁ କହି ଥିଲା େଯ ସମୟ ଅସି େଲ େସ ଏହାର ଉOର େଦବ ମନୁ
କଥାେଦଇଥି ଲା େସ ଅେପOା କରି ବ ତା—କୁ ମରି ବା ଯାଏ
ଏମି ତି ବେଷO ବିତିଗଲା େହେଲ ମି ନତୀଠୁ କି ଛି ଉOର ପାଇ ନ ଥି ଲା େସ
ସବୁ େବେଳ ମି ନତୀ କଥା ଭାବି ବସୁଥିଲା ସେତ େଯମି ତି ତାର ଦୁ ଃଖଦ ଅତୀତ ଭୁଲି
ଯାଇଥି ଲା ପାଠପଢାେର ପୁରା ଅବେହଳା କରି ଥିଲା ପରୀOା ଆସି ଗଲା ପଢାେର
ଅବେହଳା

କରି ଥିବାରୁ

େସ

ପୁରା

ବO

େହାଇପଡ଼ି ଲା

ଯାହା

େସ

ସOପO

େଦଖି ଥିଲା ,ସତ େହାଇପାରି ବ ନାହO ଭାବି ତା—ର ମୁO ଘୁେରଇଗଲା କ—ଣ େସ କରି ବ
ଆଉ ବୁ Oି ବାଟ ଦିଶିଲାନି  ପୁଣିଥେର େସଇ ପି ଲାଦିନ କଥା ଏକୁ ଟିଆପଣ କୁ
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ହୃ ଦୟOମ କରି ଥିଲା ମନୁ ଉପେର କେଲଜର ସବୁ ସାରମାନOର ପୁରା ବିଶOାସ ଥି ଲା
େଯ େସ କେଲଜର ନଁା ରଖି ବ ଗଁାେର ସମେO ଚାହO ବସି ଥିେଲ େସ େକେବ ଡ଼ାOର
େହବ ଆଉ ଆମମାନOର େସବା କରି ବ େଗାବିO ସାର ବି ଇଛା କରି ଥିେଲ େସ ଦିେନ
ନା ଦିେନ ଖୁ ବ୍ ବଡ଼ ମଣି ଷ େହବ ଏ ସବୁ କଥା ମୁO ଭି ତେର ତା—ର ସେତ େଯମି ତି
ବାରOାର OତିଧOନି ସୃOି କରୁ ଥି ଲା
ଦିେନ ହଠାତ ମନୁ ର ମୃତ ଶରୀର ଉOାର କରାଗଲା , ତା— ହେOଲ ରୁ ମ୍ ରୁ 
ଘଟଣା ବିଦୁତେବଗେର େଖଲି ଗଲା ସମେO OO େହାଇଯାଇଥି େଲ କେଲଜ
ଶୁନଶାନ୍ େହାଇଯାଇଥି ଲା ସେତ େଯମି ତି ନି ରବOOା ସାଜି ଥିଲା େସ କାହାରି
ପାଟିେର ଭାଷା ନ ଥି ଲା େଗାବିO ସାର ଏ ଖବର ପାଇ ଦୁ ଃଖେର ଭାOି ପଡ଼ି େଲ
େପାଲି ସ ଅସି ଥିଲା ତଦO କରି ବାକୁ  ମନୁ ର ପେକଟରୁ େଗାେଟ ଚିଠି ବାହାରି ଥିଲା
େସଥି େର େଲଖାଥି ଲା ,
Åଜୀବନର Oତିଟି ପହାଚେର ମଁୁ େକବଳ ଏକୁ ଟିଆ େହାଇ ରହିଆସି ଛି କାହାରି
ଇଛା ମଁୁ ପୁରଣ କରି ପାରି ଲି ନାହO  ଆଉ ଏ ଜୀବନ ରଖି ଲାଭ କଣ େସଥି ପାଇଁ ମଁୁ
ଏହାକୁ େଶଷରାOା ଭାେବ ବାଛିେନଲି  େଗାବିO ସାର ତୁ େମ େମା ପାଇଁ ଯାହା କରି ଛ ,
େସଥି ପାଇଁ ମଁୁ ଚିର ୠଣୀ ତୁ ମପରି ବାପାଟିଏ େମାେତ ସବୁ ଜନOେର ମି ଳୁ କି Oc େମା
ପରି ପୁଅ ତୁ ମକୁ େକେବ ନ ମି ଳୁ େମାେତ Oମା କରି େଦେବ Å
ଏହା ଥି ଲା ମନୁ ର େଶଷ ଚିଠି
ମଁୁ ଏହି କାହାଣୀ େଲଖି ବାର କାରଣ ଆମମାନO ଭି ତେର ଏମି ତି ଅେନକ ମନୁ
ଅଛOି  Oତିଦିନ ଖବର କାଗଜେର ଏମି ତି ଜେଣ ମନୁ ର କାହାଣୀ ବାହାରୁ ଛି େତେବ
େମାର OଶO ଏ ସମାଜକୁ ଆଉ େକେତଦିନ ଏହି ଭଳି ମନୁ ମାେନ ନିଜକୁ ନି େଜ ହତା
କରୁ ଥି େବ?
ଏହାର ଅO େକେବ?
ଭୁଲ ଏଠି କାହାର???
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େମା Oମଣ କାହାଣୀ
OଶାO କୁ ମାର ଭୂୟଁା
୧. େରଳଯାOା
ହଜି ଲା ଅତୀତକୁ

େଖାଜିଲା େବଳକୁ

ମନ, ହୃ ଦୟ ଓ ଆତOା ଏକାକାର

େହାଇଥାOି  େସଥି େର େରାମାଂଚ ଥାଏ ଏବଂ ଯOଣା ମଧ ଭରି ରହି ଥାଏ ମଁୁ କି Oc
ଏହି ପରି ଣତ ବୟସେର ଅତୀତକୁ ଆଉେଡ଼ଇ ଥାଏ େମା ଅତୀତକୁ , ମଁୁ ବୁ ଢ଼ୀ
ଅସୁରୁଣୀ ଭଳି ସାଇତି ରେଖ ନ ରଖି ବି କି ଆଁ ? ଏଇତ େହଉଛି େମା ସାରା ଜୀବନର
ସOୟ େମାର ଅତି ନି ଜର ଏହାକୁ େକବଳ ମଁୁ ହO ଅନୁ ଭବ କରି ଛି ଏବଂ ମଁୁ ହO
ଉପେଭାଗ କରି ପାେର େବେଳ େବେଳ ଏକାOେର ବସି , ଦିଗବଳୟ
୍
ଭି ତେର ଅତୀତକୁ
େନଇ ହଜିଯାଏ େସ ସବୁ େର ମଁୁ େମା ଗଁା, େମା ପାଖେଲାକ ଓ େମା ଚାରି ପାଖେର
ଘଟିଯାଇଥି ବା କଥାକୁ ଝୁ େର ଓ େବେଳ େବେଳ ପାଗଳO ଭଳି ହସି ହସି ଗଡ଼ି ଥାଏ
ସବୁ କଥା େଖାଲି ବସି େଲ ଆପଣO େବଳ ଗଡ଼ି ଯିବ ଚାଲOc େମାର ଏହି କଥା
ମାଧମେର, େମା ଜୀବନେର ବହିଯାଇଥି ବା OୀଷO, ବଷOା, ଶୀତ ଓ ବସOର ହିସାବ
େଦବି ଜୀବନେର ଅେନକ ଜାଗା ବୁ ଲି ଛି, େଲାକମାନO ସାOେର ମି ଶିଛି, ବହୁ ତ୍ କଥା
ଶୁଣିଛି, େଦଖି ଛି, ଶି ଖିଛି ଓ ବୁ ଝିଛି
ଆଜି ବୁ ଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀର େସଇ ଅବୁ ଝା େପଢ଼ିକୁ େଖାଲି ଲା େବଳକୁ େଜାତି
ବାବୁ Oୁ ଧନବାଦ ନ େଦବାଟା ଅସୁOର େହବ –ଆହOାନ—ର ଏହି ଜନOଦାତା ହO Oଥମ
ବOି ଯି ଏକି େମାେତ ଏହି କାହାଣୀ େଲଖି ବାକୁ OତOେର ଉସୁକାଇଥି େଲ
ପାଠେକ ସତ କହି ରଖୁ ଛି, ସି ଧା ସଳଖ କଥା କହି ବାଟା ପି ଲାଦିନୁ ହO େମା
େବାଉଠାରୁ ଶି ଖିଥିଲି େମା Oୀର କଳାମୁକୁଳା ବାଳ ଭି ତେର କଳାବଉଦକୁ େଖାଜି ନାହO
କି Oା ବୁ ଲ୍ ବୁ ଲ୍ ର୍ ସOରେର ମଧୁରତା େଖାଜି ନାହO  େଯୗବନର ସି ଢ଼ିେର େକେତେବେଳ
ଚଢ଼ି ଆରପେଟ ଓOାଇ ଆସି ଲି ତାହା ଆଜିଯାଏଁ ଜାଣି ପାରି ଲି ନାହO 
Oାନ ଆସି ଲା େବଳକୁ , ଏତିକି ବୁ ଝିପାରି ଥିଲି େଯ ସମାଜର ଏକ ଉO ମଧବିO
ପରି ବାରର ମଁୁ ସବOକନି O ସOାନ େମା ବାପା ଏକ Oାଥମି କ ବିଦାଳୟର Oଧାନ
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ଶି Oକ ଜନOେମାର ଓଡ଼ି ଶାର ଏକ େଛାଟ ଗଁାେର ସରକାରୀ କାଗଜେର ଏହା ଏକ
Oାମ ପଂଚାୟତ ଗୁଗୁଲ୍ର ମାନଚିOେର େମା ଗଁା ଏକ କୁ ଆଁତାରା ସହ ସମାନ
ବାପାO ସହ ପି ଲା ଦିନରୁ ରସବାଲତି େନଇ ନି ତିଦିନ େବାଡ଼ା ନଦୀକୁ ଯାଏ
ଗାେଧାଇବାକୁ  େସ େମାେତ ନି ତି ରାେଲ (େସେତେବେଳ ସାଇେକଲ େକବଳ Raley
Company ହO OOcତ କରୁ ଥି େଲ) ସାଇେକଲ୍ େର ବସାଇ Ocଲକୁ େନଇଯାଉଥି େଲ ତାO
ସାOେର ଯି ବାକୁ େମାର ନି ଜ ଆOହ Oବଳ ଥି ଲା ସାOେର ଗଲାେବେଳ େସ େମାେତ
େଦଶ ବିେଦଶ କଥା, Oାନ ବିOାନ କଥା, େଦଶ ସରକାରO କଥା ବହୁ ତ କହୁ ଥି େଲ
ଆଉ ମଁୁ ଯାହା ବି ସମକ Oାନ ପି ଲାଦିେନ ରଖୁ ଥିଲି ଏ ସବୁ ବିଷୟେର େସ ସବୁ େମା
ପି ତାO େସୗଜନରୁ ସOବ େହାଇ ପାରି ଥିଲା Oଧାନ ଶି OକO ପୁଅ ଏବଂ Oାନେର
ପାରOମ କଥା ଭାବି ମଁୁ ନି ଜକୁ ବହୁ ତ ଅକଲବାଲା େବାଲି ମନ କରୁ ଥି ଲି େଯଉଁମାେନ
େମା ଭାବନାେର ସାମାନ ମୁଖO ଥି େଲ େସମାନO ସହ ମି ଳାମି ଶା କରି ବାକୁ କାହO କି
େକଜାଣି େକେବ ଇOା କରୁ ନଥି ଲି ଏଣୁ ପି ଲାଦିେନ ଧୂଳିେଖଳ ସାଥୀ ବହୁ ତ୍ କମ
ଥି େଲ
େମା ଜୀବନର ଚଲାପଥେର ମି ଶିଥିବା ବହୁ ତ େଲାକO କଥା ମଁୁ ଆପଣOୁ
କହି ବି ବହୁ ତ୍ େଲାକO ଅନନ ଜୀବନ େଶୖ ଳୀ ବିଷୟେର ମଧ ଜାଣି ବା ବହୁ ତ
Oଭାବିତ େହାଇଛି ମଁୁ ଅେନକO ଦOାରା
ତୃ ତୀୟ େOଣୀେର ପଢ଼ିବା ସମୟେର –ଜOମାମଁୁ— ସାOେର –ଦୁ ମOୁଖ— ଓ
–ନି ଆଁଖୁOା— ପଢ଼ୁଥି ଲି, ବାପାO େଯାଗଁୁ ଚତୁ ଥO େOଣୀେର –ବାଲOିକୀ ରାମାୟଣ—, ଷO
େOଣୀେର ସାରଳା ଦାସO –ମହାଭାରତ—, ସOମ ପଢ଼ିଲା େବଳକୁ –େବୖ େଦହୀଶ
ବିଳାସ—, ଅOମ େOଣୀେର –ରସ କେOାଳ—, ନବମ େବଳକୁ –ରାଧାନାଥ OOାବଳୀ—
ପଢ଼ିବାର େସୗଭାଗ OାO େହାଇଥି ଲା ଏହି ସବୁ ପଛେର ଥି ଲା େମା ଶି Oକ ପି ତାO
OOO ଉଦମ ଓ OେଚOା
କେଲଜେର ପାଦ େଦଲାେବଳକୁ

ନି ଜସO ଆOହେର ମାOO ଏେOଲସ୍ ଓ

େଲନି ନO ବହି ପଢ଼ିଥିଲି ବଡ଼ଭାଇ େସେତେବେଳ ଶରତଚO ଓ ବOି ମଚOO ବହି
ଆଣି େମାର ପଢ଼ିବାର ନି ଶାକୁ େଖାରାକ୍ େଯାଗାଉଥି େଲ ଏଭି ତେର ମଁୁ ଜାପାନ୍ ,
ଋଷି ଆନ୍ , ଚାଈନି ଜ୍ ଭାଷାର ପOପOି କା ସେମତ, Oତିଭା ରାୟ, ରବି ସି ଂ, ଅଖି ଳ
ଆମ େୱବ୍ ସାଇଟ୍ : www.aahwaan.com/ebook

ଆହOାନ, ଷO ବଷO, ପOମ ସଂଖା, ଅେକOାବର, ୨୦୧୧

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

ପୃOା ସଂଖା

24

େମାହନ ପOନାୟକO ବହି ସବୁ ପଢ଼ି ସାରି ଥିଲି ଆଉ ଏକ ନି ଶାଥି ଲା ରାତିେର
Oେମାଦ କି େଶାର ପOା, ବିଜୟ କୁ ମାର ରଣା, କOcରୀ ଚରଣ ଦାଶ ଓ ଭାଗି ରଥୀ
ଦାଶO ଉପନାସ ପଢ଼ିବା Oାତକ ପଢ଼ିଲା େବଳକୁ େବଦ େବଦାO, ଉପନିଷଦ ଓ
ବିେବକାନOO ରଚନା ଆଦି Oତି ଆOହ େହାଇଥି ଲା
ବହି ର ଦୁ ନିଆେର ବାଟ ଭୂଲି ଯାଇଥି ଲା ଏହି ଛାO ବହୁ ତ ଉତ୍ ଥାନ ଓ ପତନ
େଦଇ ଆଗକୁ ବଢୁଥି ଲା ବହି , ମାଗାଜି ନ୍ ଓ ଟିଭି ର ଦୁ ନି ଆ େମାେତ ବାହାର ଦୁ ନି ଆ
ବୁ ଲି ବାକୁ ଓ ସମO Oେଦଶର େଲାକମାନOର ଜୀବନେଶୖ ଳୀ ବୁ ଝିବାକୁ େOରି ତ
କରି ଥିଲା ପି ଲାଦିେନ ବହୁ ତ ଜାଗା ବୁ ଲି ଥିଲି େହେଲ ଏଠାେର ଓଡ଼ି ଶା ବାହାରର କଥା
ଓ େମାର Oମଣ କାହାଣୀର ଅୟମାରO କରି ବା 
---------XXX--------------OOପୁରର ଖOି େକାଟ୍ କେଲଜେର ପାଠ ପଢୁଥି ବା ସମୟେର ମଁୁ ଅନୁ ଭବ
କରି ଥିଲି େଯ OOପୁର ସହରର ବଡ଼ ବଜାର ଅOଳେର ରହୁ ଥି ବା େତଲୁ ଗୁ ଭାଷାଭାସୀ
େଲାକମାନO ଉପେର ଆO Oେଦଶର Oଭାବ ବହୁ ତ ଥି ଲା ଓଡ଼ି ଶା ଆO Oେଦଶ
ସୀମାବOOୀ ଏହି Oାଚୀନତମ ସହର ଉପେର େତଲୁ ଗୁ ଭାଷା ସହ ସଂOତିର Oଚୁ ର
Oଭାବ େଦଖି ବାକୁ ମି ଳିଥାଏ
ଆO Oେଦଶର ବିଭିO ଦଶOନୀୟ Oାନ ଯଥା ବିଶାଖାପାଟଣା, ବିଜୟନଗରମ୍,
ହାଇOାବାଦ୍ ଓ ବିଜୟୱାଡ଼ା ବିଷୟେର ଅେନକ କଥା େସହି ଅOଳରୁ ଆସୁଥିବା େମାର
ସହପାଠୀ ମାନO ଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲି ଆOଯOର କଥା OOପୁରେର ବଡ଼ େମଡ଼ି କାଲ ଥି ବା
ସେO
 ସାମାନତମ େଦହ ଖରାପେହେଲ ଅେନକ େଲାକ ବିଶାଖାପାଟଣା ଯି ବାକୁ ଉଚିତ
ମେନ କରୁ ଥି େଲ ଓଡ଼ି ଶାର େଦବତା Oୀ ଜଗOାଥ େହାଇଥି ବା ସେO
 ଅେନେକ
Oେତକ ବଷO ତିରୁପତି ବାଲାଜୀO ଦଶOନ ନି ମେO ଯାଉଥି େଲ ଓଡ଼ି ଆ ଚଳOିOର
ନାୟକ ମାନO ଅେପOା ଚିରOି ବୀ, ଏନ୍ ଟି ଆର୍ ଆଦିO ବିଷୟେର େସମାନO
ଧାରଣା ଭଲ ଥି ଲା ଏଣୁ େସହି ବOୁ ମାନO ସହ ମି ଶି ଆO Oେଦଶ ବିଷୟେର ଅଧି କ
ଜାଣି ବାପାଇଁ େକୗତୁ ହଳ ଜାତ େହାଇଥି ଲା
୨୫ ବଷO ବୟସେର େରଳ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିଥିଲି, ବିଶାଖାପାଟଣା ଯି ବାପାଇଁ OOcତ
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େହାଇଥି ଲି ଅନୁ ନ ୨୫ଟି େତଲୁ ଗୁ ଚଳOିO େଦଖି ଆOOେଦଶ ବିଷୟେର ଅଧି କ
ଜାଣି ବା ପାଇଁ ପି ଲାଦିନୁ ଓଆର୍ ଟି ବସେର ବୁ ଲି ଥିବା ଏହି ଶି ଶୁ, େଯୗବନର
ମଧାOେର ଭାରତୀୟ େରଳର ଦୁ ଆରକୁ ମୁହାଇଁଥିଲା େରଳ ପOାଟଫମO େମା ପାଇଁ
ଏକ Oେହଳି କା ଭଳି ଥି ଲା କହି େଲ ଅତୁ Oି େହବ ନାହO  େସଠାକାର ପରି େବଶ େମା
ଭଳି ଯାOୀO ପାଇଁ େବଶ୍ ଖାପଛଡ଼ା ଥି ଲା େସଠାେର ଟିେକଟ୍ ଦOାର ପୂବOଦିଗେର ତ
ଅନୁ ସOାନ ଘର ପOି ମେର ଥି ଲା େରଳଗାଡ଼ି ରହି ବା ପାଇଁ ସାପ େଦହ ଭଳି ଲOି
ଯାଇଥି ବା ୩/୪ଟା େରଳ ଲାଇନ୍ ଥି ଲା ଗାଡ଼ି ବିଷୟେର ବୁ ଝିବାପାଇଁ ଅନୁ ସOାନ
ଘରକୁ ଗଲି  ଗାଡ଼ି ବିଷୟେର ପଚାରି ବାକୁ ଆରO କରି ଛି କି ନାହO ଭି ତେର ବସି ଥିବା
ମହି ଳା କମOଚାରୀ ଜଣO ବିରOି ଭରା ସOରେର କହି େଲ, –୨ ନଂ ପOାଟଫମOେର ପରା
ଗାଡ଼ି ଲାଗି ବ, ସମେO ଆସି କଣ େସଇ େଗାଟିଏ କଥା ପଚାରୁ ଛ ?— ଛାନି ଆ େହାଇ
ପଡୁ ଥି ଲି ଇଂରାଜୀେର େଲଖା େହାଇଥି ବା ଫଳକଟିକୁ େଯଉଁଠିେର େଲଖା େହାଇଥି ଲା
–ENQUIRY— ତା—ର ଅଥOକୁ ପୁଣିଥେର ମେନ ପକାଉଥି ଲି ଏବଂ ତା—ର ଉପେଯାଗୀତା
ବିଷୟେର ଭାବୁ ଥି ଲି
ନୂ ଆ ଅନୁ ଭବର ଏହି ନୂ ଆ ଦୁ ନି ଆକୁ ଚିOିବାକୁ େଚOା କରୁ ଥି ଲି େରଳ ଲାଇନ୍
ପାର କରି ବାକୁ ମନାଥି ବା ସେO
 େରଳ କାOି ନର େଲାେକ, େରଳବାଇ େପାଲି ସ
କମOଚାରୀ ବଡ଼ ଆରାମେର େସଇ େରଳପଥକୁ ପଛେର ପକାଇ ଚାଲି ଯାଉଥି େଲ େମା
ଭି ତେର ଏକ ଦାୟି ତOବାନ ନାଗରି କ େମାେତ ଏକ ଉO େପାଲ େଦଇ ଆରପଟକୁ ଯି ବାକୁ
ବାଧ କଲା ଭାରତୀୟ େରଳର ସମୟାନୁ ବOO ତା ବିଷୟେର ଯାହା ଶୁଣିଥିଲି ତାହା
ନି Oିତ ରୂ େପ ସତ ଥି ଲା ସକାଳ ଆଠଟାେର ଆସି ବା ଗାଡ଼ି ଦିପହର ସାେଢ ଏଗାରଟା
େବଳକୁ ଧି େର ଧି େର ପOାଟଫମO ମଧକୁ Oେବଶ କଲା, େମୗସୁମୀର ଆଗମନ ଭଳି 
େରଳ ଇଂଜି ନର କକOଶ ଶOେର ସଂପୂOO ପOାଟଫମO ଫାଟି ପଡୁ ଥି ଲା େସ ଶOକୁ ସାଥୀ
େଦଇ ଚା— ବାଲା, ଅOା, ମାଗାଜି ନ ବିେOତା ଇତାଦିO ଚିOାର ପରି େବଶକୁ ଆହୁ ରି
େକାଳାହଳମୟ କରି େଦଉଥି ଲା
ସଦାେବେଳ ବସେର ଯାOା କରୁ ଥି ବା ଏ ବOି ଆଜି Oଥମ ଥେର ପାଇଁ େରଳ
ଡ଼ବା ଭି ତରକୁ ପାଦ ବଢ଼ାଉଥି ଲା ଭି ତରକୁ ଯାଉ ଯାଉ Oଥେମ ଖାଲି ଥିବା ସି ଟେର
ଆOାନ ଜମାଇ ବସି ଗଲି  େମା ଛଡ଼ା ଆଉ ଜେଣ ଓଡ଼ି ଆଭାଇ ବସି େମାବାଇଲ୍
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େଫାନେର କାହା ସାOେର ଗି ରିଧାରୀ ଗମାେOାO ଠାରୁ ଆରO କରି ଜାନକୀ ବOଭ
ପOନାୟକ ପଯOO ଓଡ଼ି ଶା ରାଜନୀତିର ଆେଲାଚନାେର ବO ଥି େଲ ପାନେଛପ
ମଧ େପାଛି ପକାଉଥି େଲ ହାତେର ବାହାରକୁ ଯି ବାଟା େସ ସମୟେର ଅପଚୟ େବାଧ
କରୁ ଥି େଲ
େରଳଗାଡ଼ି ଟା ହଣOO ବଜାଇ ଆଗକୁ ଗଡ଼ି ଚାଲି ଲା ଇOାପୁର େOସନ ପାର୍
େହଲାପେର କଳାେକାଟ୍ ପି Oା ଜେଣ ଭOେଲାକ ଡ଼ବା ଭି ତରକୁ Oେବଶ କେଲ
ପାଖେର ବସି ଥିବା କୁ ଜାେନତାOୁ ପଚାରି ଲି ଧି େର, –ଏ ବାବୁ ଜଣକ କି ଏ ?— େଦୖ ନିକ
ଆଶାର ପୃOାରୁ ମୁହଁ େଫରାଇ େସ େମାେତ ଏକ Oକାଶ ଆOଯO େହାଇ େଦଖି େଲ
ଏବଂ କହି େଲ, –କଣ ଫOେଟମ୍ କି ?—
କଥାଟା କି ଛି ବୁ ଝିେହଲାନି  ମେନ ମେନ େଦାହରାଇଲି , ଫ..O...େଟ...ମ୍ ଏବଂ
ବୁ ଝିଲି େସ ପଚାରୁ ଥି େଲ –ଫାO ଟାଇମ୍ କି ?— ମୁO ହଲାଇ ସହମତି ଜଣାଇଲି 
େସ କହି େଲ, –େସ ବା ଟିଟିଆଇ, ଟିେକଟ୍ େଚକ୍ କରOି , ଭଲ େଲାକ,
େଖାOOାର— େମାେତ ସବୁ ଧି େର ଧି େର ବୁ ଝାପଡୁ ଥି ଲା ମାେନ େସ ବସର େଯମି ତି
କOକOର ଥାଆOି େସଇ Oକାରର ଜେଣ Oାଣୀ
ଟିଟିଆଇ ବାବୁ େମା ନିକଟକୁ ଆସି େଲ, ଚଷମାଟାକୁ ଆଖି ପାଖରୁ ନାକ ଉପରକୁ
ଓOାଇେଦଇ େମା ଆଡ଼କୁ ହାତ ବଢ଼ାଇ ଇସାରା େଦେଲ ମଁୁ ପୂବOରୁ OOcତ୍ ଥି ଲି ଏଣୁ
ଚଟକରି େମା ଟିକଟ ଖOି କ ତାO ହାତକୁ ବଢାଇେଦଲି , େଯପରି କି ଏକ ସୁଶୀଳ ଛାO
ଶି OକOୁ େହାମୱାକO ବଢ଼ାଇ େଦଇଥାଏ
ଟିଟିଆଇ କହି େଲ, –କି େହା ଏଇଟା କଣ ?—
ମଁୁ ସାମାନ ବିଚଳି ତ େହାଇ ଭାବିବାେର ଲାଗି ଲି, ଟିକଟବାଲା କଣ ଭୂଲ୍
ଟିକଟଟାଏ େଦଇ େଦଲା କି ? ନା ମଁୁ ଭୂଲ୍ ଗାଡ଼ି େର ବସି ପଡ଼ି ଲି ?
ତଥାପି ନି ଜକୁ ସOାଳି ପଚାରି ଲି ଟିଟିଆଇOୁ , –ଆOା ଆପଣO େରଳେୱ
କାଉOରରୁ ପଇସା େଦଇ ଆଣି ଚି—
ଟିଟିଆଇ ବାବୁ ଏକ ରହସମୟ କୁ ଟୀଳ ହସଟାଏ ଓଠେର ଆଣି କଲମଟାକୁ
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କାଣେର ଲଗାଇ କହି େଲ, –ହଁ ବାପ, ସତ କଥାଟା କହୁ ଛ ପରବOOୀ େOସନେର
ଓOାଇ େଶଷ ବଗି କୁ ଚାଲି ଯିବ କାରଣ ଏହା ଏକ ସଂରOି ତ ବଗି —
ମଁୁ ଦOର ସହ ପଚାରି ଲି, –ଆOା ସମେO ତ ଏଇ ଟିେକଟ୍ କାଟି, ଏହି ଭଳି
ସଂରOି ତ ବଗି େର ବସି ଛOି  ପOାଟଫମOେର େମାର ସାଥୀଟିଏ ବି ଏହା କହି ଥିଲା—
ପୁଣି ଏକ କୁ ଟୀଳ ହସଟିଏ ଚମକାଇ େସ କହିେଲ, –ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ଏହି ଠାେର
ବସି ବାକୁ ଚାହଁୁ ଛ, ଆରାମେର ବସ େହେଲ େସଇଥି ପାଇଁ ତୁ ମକୁ େଜାରି ମାନା େଦବାକୁ
ପଡ଼ି ବ ମଁୁ ରସି ଦ କାଟିେଦବି?
-ରସି ଦ୍, େସଇଟା ପୁଣି କଣ ?
-ସଂରOି ତ ବଗି େର ବସି ବାକୁ େହେଲ େସଥି ପାଇଁ ଅତିରିO ଭଡ଼ା େଦବାକୁ
ପେଡ଼, ଏହା େରଳ ବିଭାଗର ନି ୟମ
ନି ଜକୁ ଟିେକ ସଜାଡ଼ି , ଆମର କଥାବାOOାକୁ ଆଁ କରି ଉପେଭାଗ କରୁ ଥି ବା
କୁ ଜାେନତାOୁ ପଚାରି ଲି, –ଏ ସବୁ କଣ ?—
େସ େମା ପାଖକୁ ଟିେକ ଲାଗି ଆସି େଲ ଓ ଜOOାପାନ ଖି ଆ ପାଟିକୁ େମା କାନ
ପାଖେର ଲଗାଇ କହି େଲ, –୨୦/୨୫ ଟOା େଦଇ ରଫାଦଫା କରି ଦିଅ, କି ଏ ଆଜି କାଲି
ରସି ଦ କାଟୁ ଛି? ଆଉ େଦଖୁ େଦଖୁ ଭାଇଜାଗ୍ ଆସି ଯିବ କାହି Oି େସଥି େର ପଡୁ ଛ ?—
ତା—ପେର େସ ଟିଟିଆଇOୁ ଚାହO ଦାO ନି କୁଟି କହି େଲ, –ଆOା େସ ନୂ ଆ େଲାକ
ଟାଏ କଥାଟା ତୁ ଟାଇ ଦିଅOc କାହO ଖାଲି ଟାେର ହଇରାଣ କରୁ ଛOି ?—
ବାସ, େସଇ ଦାO ନିକୁଟା କଥାଟାକୁ ଟିଟିଆଇ ବାବୁ ବୁ ଝିଗେଲ ଏବଂ େମାେତ
କହି େଲ, –ଠିକ ଅଛି, ଦିଅOc ବଢ଼ାଇ ପଚାଶ ଟOା—
ମଁୁ ମଧ ୫୦ ଟOାଟିଏ ବଢ଼ାଇ େଦଲି େସ ମହାଶୟ ଟOାକୁ ପେକଟେର
ପୁେରଇ କି ଛି ନ େହଲା ପରି ବୁ ଲି ଚାଳି ଗେଲ େମା ମନେର ଦOO େହଉଥି ଲା, େମା
ରସି ଦ େଦେଲନି କାହOକି ? ଯଦି ଆଉ େକହି ଟିଟିଆଇ ଆସି ବ ତାOୁ ବି ୫୦ େଦବାକୁ
ପଡ଼ି ବ ନା କଣ?— ବାସ ଏୟା ଭାବିଭାବି ଡ଼ବାପେର ଡ଼ବା େଖାଜିଲି େସଇ ଟିଟିଆଇOୁ 
ଦୁ ଇଟା ଡ଼ବା ପେର ବାଥ୍ରୁ ମ୍ ପାଖେର େଦଖା େହାଇଗେଲ େସ, କହି ଲି- ଆOା େମା
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ରସି ଦ ଟା େଦେଲନି ?
େସ କହି େଲ- କି େହା ୫୦ ଟOାେର କି ରସି ଦ ?
ମଁୁ ପୁଣି OଶOକଲି , –ଆOା ଆଉ ଯଦି େକହି ପଚାରOି ଟିେକଟ୍ ପାଇଁ ମଁୁ କଣ
କରି ବି—
େସ ସାମାନ ହସି େଦଇ କହି େଲ, –େସ ସବୁ ଚିOା ଛାଡ଼ ତୁ େମ ଆରାମେର
ଯାଇ ନି ଜ ଯାଗାେର ବସ—
ମଁୁ କି Oc େମା କଥାେର ନେଛାଡ଼ବOା  କହି ଲି - ନା ଆOା, କଥାଟା ଅବାଗି ଆ
େହବ େତଣୁ ପଇସାର ରସି ଦଟା େଦେଲ ଭଲ ହୁ ଅOା ଏହି କଥାଟା କହି ସେତ
େଯପରି ମଁୁ ତାOର ନାଗନାଡ଼ୀଟାକୁ ଛୁ ଇଁ େଦଇଥି ଲି ତOସାପ ଭଳି େସ ଗରଜି ଉଠି
କହି େଲ, –ଆପଣ େଗାେଟ ଭଲ ମଣି ଷ େହା େଯେତେବେଳ ମଁୁ ରସି ଦ କଥା କହୁ ଥି ଲି,
ନି ଜ ଇOାେର ହାତଗୁOା େଦଇ େମାେତ ବିଦା କଲ ଏେବ େସ େମାେତ େଚାର ଚOାଳ
ପରି ରସି ଦ ରସି ଦ େହଇଛOି କଣ ?—
ମଁୁ ଟିଟିଆଇ ବାବୁ O େOାଧି ତ େହବାର କାରଣ ବୁ ଝିପାରୁ ନଥି ଲି ନOସOରେର
ତାOୁ

ବୁ ଝାଇବାେର ଲାଗି ଲି, –ଆOା େମା ବାପା ପି ଲାଦିେନ ବୁ ଝାଇଥି େଲ େଯ-

େଯଉଁଠାେର

ପଇସା

େଦବୁ

ରସି ଦ୍

ମାଗି

ରଖି ବୁ

ନେହେଲ

ପେର

ଝେମଲା

େହାଇପାେର—
େସ କହି େଲ, –ବାପା ତ ବିଲକୁ ଲ୍ ଠିକ୍ ବୁ େଝଇଛOି  ତାହା ତ ନିରାଟ ସତ
କଥା େହେଲ େମା କେଲଜ ପଢୁଆ ବାବୁ , ଆପଣO ବାପା ଏହା େକେଭଁ
ବୁ େଝଇନଥି ବା େଯ ସାଧାରଣ ଟିକଟ୍ କାଟି ସଂରOି ତ ବଗି େର ବସି ବାକୁ  ହଉ ତୁ େମ
ଯଦି ରସି ଦ୍ ଚାହଁୁ ଛ, େତେବ ନାଯ ପରି ମାଣର ଅଥO େଦଇ ଦିଅ—
ମଁୁ ହଁ ଭରି ଲି େସ କାଲ୍ କୁ େଲଟର୍ ବାହାର୍ କରି ହି ସାବକେଲ ଓ େମା ଠାରୁ
ବଳକା ପଇସା େନଇ େମା ପାଇଁ ରସି ଦେଟ କାଟିେଦେଲ ମଁୁ ତାOୁ ଭOସOରେର
ଧନବାଦ ଅପOଣ କଲି  େମାର ଧନବାଦ ମଧ ତାOୁ ବିରO କରି ଥିଲା ମଁୁ
େସଦିନର େସ ବିରOି କର ମୁହଁକୁ ଆଜି ବି ଭୁଲି ନାହO 
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େସଦିନ ବୁ ଝିଥିଲି ଓ ଅନୁ ଭବ କରି ଥିଲି େଯ ନାଯ Oାପ େଦଇ ରାOୀୟ
େକାଷକୁ ପଇସା େଦଇ ମଁୁ ତାOର ବOି ଗତ ଉପାଜOନ ଏବଂ ଖାଇବା ଭାତେର ଧୂଳି
ପକାଇ େଦଇଥି ଲି
େସଠାରୁ ଦୁ ଃଖେର େଫରି ଆସି ଲି େମାର ସି ଟ୍କୁ  ବସି ଲା ପେର କୁ ଜୀ େନତା
ଜଣO ପାନଖି ଆ ଦାOକୁ ନି କୁଟି ପଚାରି େଲ, –କଣ େଲଖା ଛିଡ଼ିଲାତ ?— େହେଲ େମାର
ଉOରକୁ ଅେପOା ନ କରି େସ କହି ବାେର ଲାଗି େଲ ବୁ ଝିଲ ବାପ, ଆଜିକାଲି ଯି ଏ
ଟିକଟ କାଟୁ ଛି ସି ଏ େହଲା ଗOମୂଖO ଆେହ େଦଖୁ ନ, ମଁୁ ୩୦/୩୫ ବଷO େହଲା
େରଳେର ସOାହକୁ ୨/୩ଥର ଯାଇ ଆସୁଛି େହେଲ ଟିକଟ ଘରଟା ମଁୁ ଏ ପଯOO
େଦଖି ନି ଚାଲୁ ନ େଦଖି ବା ଏହି ଗାଡ଼ି େର ବସି ଥିବା ୬୦/୭୦ ଭାଗ େଲାକ ଟିଟିଆଇO
ଭରସାେର ହO େରଳ ଚଢ଼Oି  ବୁ ଝିଲ, ଏ ଟିଟିଆଇ ଗୁଡ଼ାକ େଘାଡ଼ା ଲାOୁ ଆ େହା ତୁ ମ
ହାତେର ପରା ଟିକଟ୍ େଦଖି େଲ ତାOୁ ଜOର ଆେସ...
ଧି େର ଧି େର େସ ଦେରାଟି ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ସାହାରା େନଇ, ଟିଟିଆଇ ତାପେର
ଲାଲୁ ଯାଦବ େସଇଠୁ OଧାନମOୀ ଏବଂ ପେର ପେର ରାଜର ରାଜନୀତି ଭି ତରକୁ
ପଶି ଆସି ଥିେଲ
ତାOର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଆଉ େଧୖ ଯO ନଥି ଲା ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ପଛକୁ ଧାଇଁବାକୁ
ଲାଗି ଥିେଲ ମଁୁ େମା ଭି ତେର ହଜି ଯାଇଥି ଲି େମା େଦଶର ସOାଧି ନ ପାଇଁ ବଳି େଦଇଥି ବା
ଅମର ଆତOା ମାନO ବିଷୟେର ଭାବୁ ଥି ଲି େସମାନOର ବଳି ଦାନ ଆଜି ର OOାଚାର
ଆଗେର ନଇଁ ଯାଇଛି େସମାନOର ଆତOା ଏେବ ବି କO ପାଉଥି ବା
ସOି ତ୍ େଫରି ପାଇଲି ବିଶାଖାପାଟନା େOସନେର ଦୂ ରବାଜିରୁ ଭାସି ଆସୁଥିଲା
େଘାଷି କାO ସOର େଫରି େଦେଖ, ବିଲ୍କୁ ଲ୍ େସଇ ପରି େବଶ ସବୁ ପOାଟଫମOେର
ବହO ଗତ ଦOାର ଆଡ଼କୁ ମୁହଁାଇଲି  Oଥମ େରଳଯାOା େମାର ହୃ ଦୟତOୀକୁ ଥରାଇ
େଦଇଥି ଲା ବଡ଼ମାନOର ଏହି OOାଚାରର ଦୁ ନି ଆଁକୁ େଦଖି େମା ଭି ତେର ଥି ବା ଶି ଶୁଟି
ବଡ଼ େହବାକୁ ଡ଼ରି ବାେର ଲାଗି ଲା
ଫାଟକ ନି କଟେର େOସନ ମାOର ଓଡ଼ି ଆେର କି ଛି ବୁ ଝାଉଥି େଲ ଜେଣ
ମହି ଳାOୁ  ତାO ପାଖେର ଠିଆ େହଲି  ମହିଳାଟି ବିଦାୟ େନବାପେର େସ େମାେତ
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ଟିଟିଆଇO ଉତ୍ Oି O ବବହାର ବିଷୟେର କହି ଲି େମାର ମନକୁ ଟିେକ ଉଶOାସି ଆ
ଲାଗି ଲା
େସ େମା ପି ଠି ଥାପୁେଡ଼ଇ କହି େଲ, –ବାପ, ପଇସା େଦଇ ରସି ଦ୍ େନଇ ତୁ େମ
ଠିକ୍ କରି ଛ ଟିଟିଆଇO ବବହାର ପାଇଁ ମଁୁ ଦୁ ଃଖି ତ କଣ କରି ବା ବାପ, ଅଭାେବ
ସOଭାବ ନO—
େସ ପୁଣି ବୁ ଝାଇେଲ, ଯଦି ସମO େରଳଯାOୀ ଟିକଟ୍ ପଇସା େଦଇ େରଳ
ଚଢ଼େO ତାହା େହେଲ େରଳ ଧାରଣା ସୁନାେର କେଲ ମଧ ଭାରତୀୟ େରଳର
ଅସୁବିଧା େହାଇନଥାOା
କOାO ମନ ଓ ଅବଶ ଶରୀରଟାକୁ େଠଲି େନଇ ବାହାରକୁ ଆସି ଲି େOସନରୁ 
ଅପରାO ନଇଁ ଆସୁଥିଲା ସୂଯO ର ସୂେନଲି କି ରଣ େରଳ ଧାରଣାେର ପଡ଼ି ଚିକ୍ ଚିକ୍
କରୁ ଥି ଲା ସୁନାଭଳି େମା ମନ ଭି ତେର OଶOଟିଏ ଉOି ମାରୁ ଥି ଲା, –ସେତ କଣ ଏହି
େରଳଧାରଣା, ସୁନାେର େହବ ???—
Oମଶଃ
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ସଂସାର ଛାଡ଼ି ବି ଭାବି ଲି, ଗୁଡ଼ାଖୁ ଛାଡ଼ି ନ ପାରି ଲି
ରଶOୀ ରOନ ଦାଶ(ବାପୁ)
ମାନନୀୟ OାO, ବିO, ସୁଧୀ ପାଠକମOଳୀ, ସବOOଥେମ ସମOOୁ ଶାରଦୀୟ
ଶୁେଭOା ଆେର ହଁ... ଆପଣ ମାେନ େମା ଗପଟିର ଶୀଷOକଟିକୁ େଦଖି ଆOଯO
େହଉଥି େବ ନି Oୟ ହଁ... େହବା ସOାଭାବିକ ଗୁଡ଼ାଖୁ ସହ ସଂସାର ତାଗ କରି ବାର ବା
କି ସଂପକO େସ େନଇ ମନେର ଦOO ଉପୁଜିବା ସOାଭାବିକ ଆOା ମଁୁ ଜେଣ େସପରି
Oାନୀ ଗୁଣୀ କି ମହାତOା ବା ପOି ତ ଅଥବା େଲଖକ ନୁ େହଁ ସାଧାରଣ ମଣି ଷଟିଏ
କି Oc ଭଗବାନO କରୁ ଣା, ପି ତାମାତାO ଆଶୀବOାଦ ତଥା ଆପଣମାନO ଶୁଭକାମନାରୁ
ଅେନକ Oବଚନ, ଗO ତଥା କାହାଣୀ ଶୁଣିବାର ଭାଗ ଏ ଅଧମକୁ OାO େହାଇଛି
c େର Oକାଶ କରି ବାର ଦୁ ଃସାହସ
େସହି ଶୃତିଲବ୍ ଧ Oାନକୁ ଆପଣ ମାନO ସOଖ
କରୁ ଛି ଯଦି ଭଲଲାେଗ ତା—େହେଲ Oହଣ କରି େବ ନେଚତ୍ ପାଗଳର Oଳାପ େବାଲି
ଭାବିେବ ଓ ମନରୁ କଥାକୁ ଲି େଭଇ େଦେବ
େକଇ ବଷO ତଳର କଥା Oୀ ଜଗOାଥପୁର Oାମେର ବାସ କରୁ ଥାOି OୀଯୁO
ଦାେମାଦର ପOା ମହାଶୟ କୁ ଳୀନ OାOଣ ପରି ବାର ତାOର ମଧବିO େOଣୀର
େଲାକ ସି ଏ ତାOର େଗାଟିଏ େବାଲି ପୁଅ ନାମ Oୀହରି  ଘେର ଦାେମାଦର ବାବୁ ,
ତାO ସହଧମO ଣୀ, ପୁO, ପୁOବଧୁ ଏବଂ ନାତି ଲୁ ବୁ ନ୍ ରହOି  ସଂସାର ଏମି ତି
ଚାଲି ଥାଏ ହଠାତ୍ ଦିେନ ଦାେମାଦର ବାବୁ O ମନେର ସଂସାରତାଗ କରି ବା ଇOା
ଜାOତ େହଲା େସ ଭାବିେଲ ଏ ସବୁ ସଂସାରକୁ ତାଗ କରି େସ ହି ମାଳୟ
ଚାଲି ଯିେବ ଆଉ କାହା ସହ େକୗଣସି ସଂପକO ରଖି େବ ନାହO  ନିଜ ମନ କଥା େସ
ପରି ବାରେର ଜଣାଇେଦେଲ ସମେO ମନା କରି ବା ସେO
 େସ ନିଜ ନି OOି ଜି ଦେର
ଅଟଳ ରହି େଲ େଶଷେର େସ ପରି ବାର ତାଗ କରି ବା ଦିନ ଆସି ପହOି ଲା ଘରୁ
ବାହାରି ଯି ବାର କି ଛି ସମୟ ପୂବର
O ୁ େସ ନି ଜ ପୁଅକୁ ପାଖକୁ ଡ଼ାକି କହି େଲ, –ଯା— େମା
ପାଇଁ ୪/୫ କି େଲା ଗୁଡ଼ାଖୁ ଆଣି େଦବୁ — ପୁଅ ପି ତାOର ଏତାଦୃ ଶ ଅନୁ େରାଧ ବିଷୟେର
ଅO, OଶO କଲା, –ଏେତ ଗୁଡ଼ାଏ ଗୁଡ଼ାଖୁ କରି ବ କ—ଣ୍ ?— େସଉଠୁ ପOାଏ କହି େଲ,
–୨୦/୨୫ ବଷO େହାଇଗଲା ଏଇ ଗୁଡ଼ାଖୁ ଘଷି ବା ଅଭାସେର ପଡ଼ି ଯାଇଛି ତାକୁ
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ଛାଡ଼ି ବା ଭଳି ସାହାସ େମାର ନାହO  େତେଣ ହି ମାଳୟେର କାେଳ ଗୁଡ଼ାଖୁ ମି ଳିବ କି
ନାହO  େତଣୁ ତୁ ଯା— େନଇ ଆସି ବୁ—
ମାନନୀୟ ସୁଧୀ ମOଳୀ ଉପରର ଏହି କାOନି କ ଗOଟି ମାଧମେର େମାର
ଆପଣମାନOୁ େଗାଟିଏ OଶO ପଚାରି ବାର ଇOା େହଉଛି ଦାେମାଦର ବାବୁ Oର ଗୁଡ଼ାଖୁ
ଘଷା ଅଭାସ (ଯାହାକି ମାO ୨୦/୨୫ ବଷOର) ଛାଡ଼ି ବା ତାO ପେO ସOବ
େହଉନଥି ବା ସମୟେର େସ େକଉଁ ସାହସେର ୫୦/୫୫ ବଷOର ଏ ସଂସାରକୁ ତାଗ
କରି ବା କଥା କହୁ ଛOି ? ଏହି ପରି କହି ବା ହାସାOଦ ନୁ େହଁ କି ?
େଯଉଁ ପୃଥିବୀେର ସOୟଂ ଭଗବାନ Oୀକୃ OO ମୁଖରୁ ୧୮ ଅଧାୟ ଭାଗବତ
ଗୀତା ଶୁଣିବା ପେର ମଧ ଅଜOୁ ନO ପରି ମହାନ ବOି ସଂସାର ମାୟା ଛାଡ଼ି
ପାରି ନଥି େଲ, େସଠାେର ଆେମ ଛାର ମନୁ ଷ ସଂସାର ଛାଡ଼ି ବା କଥା ଭାବିବା
େକେତଦୂ ର ଯୁOିଯୁO ? ତା—ଛଡ଼ା –ମନ େଦଇଥି ବୁ ଏଣି େତଣି କି ... ହାତ ପାତିଥିବୁ
ବୁ ଢ଼ିଆଣୀ କି — ନାୟେର ଯଦି ସଂସାର ଛାଡ଼ି େଦଇ ପୁଣି ସଂସାର କଥା ଭାବିବା ତାହା
େହେଲ ତାହା ପାଗଳାମୀ କି ନଁା ତାହା ବିଚାର କରି ବା ଦାୟି ତO ସୁଧୀ ପାଠକOୁ େଦଲି 
ଏଣୁ ନି ଜ ନି ଜ Oାନେର ରହି ନି ଜର ଯାବତୀୟ କମOରୁ ପଛଘୁOା ନ େଦଇ
ସମO କOOବକୁ ଯଥା ସOବ ସୂଚାରୁ ରୂ ପେର ସଂପO କରି େସହି କମOବO ଜୀବନ
ଭି ତେର କି ଛି ସମୟ ବାହାର କରି ନର-ରୂ ପୀ ନାରାୟଣO େସବାେର ନିଜକୁ
ନି େୟାଜି ତ କେଲ ମୁOିର ଦOାର ନି Oୟ ଭାେବ ଉନOO
c େହାଇ ପାରି ବ େବାଲି େମାର
ବିଶOାସ କାରଣ ଶରୀର େକବଳ ଆମ ପାଇଁ ନୁ େହଁ...–ପେରାପକାରାୟ ଇଦମ୍
ଶରୀରା—

ଆମ େୱବ୍ ସାଇଟ୍ : www.aahwaan.com/ebook

ଆହOାନ, ଷO ବଷO, ପOମ ସଂଖା, ଅେକOାବର, ୨୦୧୧

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

ପୃOା ସଂଖା

33

ମନର ବି କୃତ ଭାବନା କ—ଣ େOମ ?
ଅOୟ କୁ ମାର ରାଉତ (ନୂ ଆ ଦିOୀ)
େOମବିନା ଜୀବନର ପରି ଭାଷା କି ଛି ହୁ ଏନା େOମ ସତ, ଚିରOନ, ଈଶOର
ଆଜି ର ଆଧୁନିକ ସଭ ସମାଜ େOମର ପରି ଭାଷାକୁ କଳୁ ଷିତ, କଳOି ତ କରି ବାେର
ଲାଗି ଛି େOମ େହାଇପାେର ମା— ଓ ପୁଅର, ପତି ପOୀର, ଭାଇ ଭଉଣୀର ଅବା
େOମି କ େOମି କାର Oେତକ େOOେର

େOମର ଭାବନା ଅଲଗା େହାଇପାେର

େହେଲ ପରି ଭାଷା ଏକ େOମ ତାଗ, ବଳି ଦାନ ଏବଂ ସତେର ବିଶାO ସ କେର ଆଜି
େଯଉଁ େOମ OସO ସବୁ ଠୁ ଚOOାର ବିଷୟ ତାହା ସମOOୁ ଜଣା େକଉଁଠି ଅଠର
ବଷOର ଯୁବତୀକୁ ପଚାଶ ବଷOର ବୟO ବOି ଭଲ ପାଉଛି ତ େକଉଁଠି ଅO ବୟସର
ଯୁବତୀଟି େOମ କରି ବସୁଛି ନି ଜ ପି ତା ବୟସର ବOି କୁ େକଉଁଠି ପୁଣି ରOର
ସOକOକୁ କଳOି ତ କରି େସମାେନ ଦଶOାଉଛOି େOମର ବିଜୟକୁ  ଏହା କଣ
େOମ ...? ମନ ଚାହଁୁ ଥି ବା ସାଥୀଟିଏ ମି ଳିଗେଲ ଅଟକି ଯାଏ େସଇଠି ସାତ ତାଳ
ଗଭOର ଫରୁ ଆ ଭି ତେର ଥି ବା ମନଟିକୁ େକହି ଅଟକାଇ ପାରOି ନାହO  ଦିଗହରା
େହାଇଯାଏ େସ ଫୁ ଲଟିର ମଧୁର ମହକେର ପାଗଳ େହାଇ ନାଚିଉେଠ Oମରଟି
ଭଅଁରଟି େଦଖି ଫୁ ଲଟି ମନେର େଖଳି ଯାଏ ଖୁସିର ଝଲକ ମେନ ମେନ ଉOି ଉେଠ
ଅସୁମାରୀ ସପନ ଭୂଲି ଯାଏ େସ ନି ଜକୁ  Oଣି କ ଆନOେର ବିେଭାର େହାଇ େସ
ନି ଜକୁ ସମପO ତ କରି ଦିଏ ଏହା କ—ଣ େOମ...? ନା ଶରୀରର ପାଶବିକ Oବୃ Oି କୁ
ଚରି ତାଥO କରି ବାର ଏକ Oୟାସ...? ସOାଧୀନତା, ନOତା ଏବଂ ଅଧି କାର ନାମେର
ସମାଜକୁ କଳୁ ଷିତ କରି ଦିଆଯାଉଛି ଆଉ ଏଇ ସOାଧୀନତା ଏବଂ ଅଧି କାରକୁ ପୃOି
କରି ବାକୁ ସମାଚାର ପO, ନୁ ଜ୍ ଚାେନଲ୍ ଠୁ ଆରO କରି ସାମାଜି କ କାଯOକOOା ମଧ
ଆେଗଇ ଆସୁଛOି 
ମା— େOମର ମହO
 ଆଜି ର ସମାଜ ପାଇଁ ନଈ ସୁଅେର ପତର ଭଳି ଗଭOେର
ଧାରଣ କରି ବାଠାରୁ ଆରO କରି ନି ଜର େଶଷ ନି ଶାO ସ ପଯOO େସ ନି ଜର ସOାନକୁ
ଦିଏ ଅନାବିଳ େOମ, ତା—ର ମOଳ କାମନା କେର ଲୁ ହ, ଲହୁ କୁ ଜଳାOଳୀ େଦଇ
ଜନO େଦଇଥି ବା ନବଜାତ ଶି ଶୁଟିର ମୁହଁକୁ ଚାହO େସ ଭୂଲି ଯାଏ ତା—ର ସମO ଦୁ ଃଖ,
ଯOଣାକୁ  ନବଜାତ ଶି ଶୁଟିର ନାଲି ଟୁ କୁଟୁ କୁ େଚେହରାେର େସ େଦେଖ ନି ଜକୁ  ତା—ର
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ଟିକି ଟିକି ଆଖି େର େଦେଖ େସ େକେତ ସପନ ମାତୃ ତO ନାରୀ ଜୀବନର ସବOେOO
ଦାନ, ଯାହା ପାଇଁ ନାରୀ ଗବO କେର ସOାନ ଜନOପେର େକବଳ ମାତୃ ତO ପୁOOାO
ହୁ ଏନି , ସOାନ େଯେତେବେଳ ମା—ର ସOପOକୁ ସାକାର କେର େସେତେବେଳ ତା ମାତୃ ତOର
ହୁ ଏ ପୂOାO ହୁ ତି େହେଲ ଆଜି େସ ହାରି ଯାଇଛି ହାରି ଯାଇଛି ତା େOମ, ତା ତାଗ, ତା
ବଳି ଦାନ ଟିକିଏ ଅସୁO େହାଇପଡ଼ି େଲ, ମା—ଟା େକମି ତି ରାତି ସାରା ଛଟପଟ ହୁ ଏ
ତା—ପାଇଁ େସ େକେତ ମାନସି କ କରି ବେସ ଠାକୁ ରO ପାେଶ ଆଜି କ—ଣ ତା—ର କି ଛି
ମେନ ପଡୁ ନି ...?
େକମି ତି ବା ମେନ ପଡ଼ି ବ େସ ଦିନ କଥା ଏହା େଯ ତା—ର ଅଧି କାର
ସOାନର ଲାଳନପାଳନ କରି ବା ଏବଂ ତା—ପାଇଁ ତାଗ କରି ବା Oେତକ ମା— ବାପାର
କOOବ ଆଜି ର ସମାଜ ପାଇଁ ମା—ବାପାର ତାଗ ବଳି ଦାନର ଏହା ଏକ ନୂ ଆ
ପରି ଭାଷା ଆଜିର ସମାଜେର େOମ ଏକ ସଂOମି ତ େରାଗ େOମର ଅଥO େକବଳ
ମନର କଳୁ ଷି ତ ଭାବନାକୁ ପରି Oକାଶ କରି ବା ଏବଂ ପାଶବିକ Oବୃ Oି କୁ ଚରି ତାଥO
କରି ବା ନାହO , ଏଠି ବଳି ଦାନ, ତାଗ, ପବିOତା, େOହ ଓ ମମତା ଅଛି ଏଠି
ବିେଦଶର ଅପସଂOତି ଭରା ନOତା, ସOାଧୀନତା ଏବଂ ଉOOଳତା େଯଉଁ େOମେର
ତାଗ, ବଳି ଦାନ, ପବିOତା ନାହO , େସ େOମର ଅଥO କଣ ? ବରଂ ଏହା େOମ ନୁ େହଁ
ଏହା ମନର ଏକ ବିକୃତ ଭାବନା ଯାହା ଆମ ସମାଜକୁ କଳୁ ଷିତ କରି ବାେର ଲାଗି ଛି
ବିେଦଶୀ େOମର ଭାେଲOାଇନ୍ ଭି ତେର ସOେଦଶୀ ମା— େOମର ତାଗ େଯମି ତି
ହଜି ଯାଇଛି
ପି ତା ମାତା ନି ଜ ସOାନକୁ େନଇ ଅେନକ ସOପO େଦଖOି , େହାଇପାରOି
େସମାେନ ଆଜିର କଳୁ ଷିତ େOମର ବିେରାଧୀ େହେଲ ପି ତାମାତା େକେବ ସOାନର
ଶତୃ ନୁ ହOି  ନି ଜ ପି ଲାର ଭବିଷତ ପାଇଁ ତା—ର ମOଳ କାମନା କରି ବା ପାଇଁ,
ଅେନକ ସମୟେର େସ ଉOOଳି ତ େOମକୁ ବିେରାଧ କେର େହେଲ ଏହାର ଅଥOକୁ
ବୁ ଝିବା ଆବଶକ ସOାନ ନି ଜର ଉOOଳି ତ େOମକୁ ନି ଜର ସOାଧୀନ ବା ଅଧି କାରର
ଦOାହୀ ନ େଦଇ ବରଂ େସଇ ପି ତାମାତାO ମମତା ତାଗ ଏବଂ ବଳି ଦାନର ମୂଲକୁ
ଅନୁ ଭବ କରି ବା ଉଚିତ ଏହା ହO େOମର Oକୃ ତ ଅଥO, ଯାହା ଶାଶOତ, ଚିରOନ,
ଅନାବିଳ, ଯାହାର ଆନO େକବଳ ତାଗ ଏବଂ ବଳି ଦାନେର ଅଛି
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ନି ଦ ହଜି ବାର େବଳ...
ବିOc Oସାଦ େଚୗଧୁରୀ
ସମୟ ଘଡ଼ି େର ବOOମାନ ୧୨ଟା ବାଜିଲାଣି  OୀଷO ଋତୁ ର OଚO ଗରମ ଦାଉରୁ
ଛାତ ଉପେର ଖଟିଆ ପେକଇ ଏପଟ େସପଟ େହାଇ େଶାଇବାକୁ େଚOା କରୁ ଛି
ଆକାଶର ଜO ଠିକ୍ ମୁO ଉପେର ଖରାଦିନିଆ ନି ମOଳ ଆକାଶର େତାଫା ଜO, ଏହି
ସମୟର ପରି Oିତି ନିଜ େଚାରାଇ େନଇଛି ହଜି ଯାଇଛି ତା ନି ଦ ସOପOର ଭାବନା
ବୁ କୁ େର େଖାଜି ବାକୁ େଚOା କରି ବି ପାଇ ପାରୁ ନି ସମୟ ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲି ଛି ନି ଦ
ଆହୁ ରି ଗଭୀରତା କୁ ହଜି ଯାଉଛି େକେତ େଚOା କରି ବି ପାଇପାରୁ ନି ସମୟ େକବଳ
ଏପଟ େସପଟ େହାଇ ଆଖି ବO କରି ପଡ଼ି ରହି ଛି ହଜିଯାଇଥି ବା ନିଦକୁ ପାଇଯି ବାର
ମି ଛ ଅଭି ନୟ କରୁ ଛି େଯେତେବେଳ ଆଖି େଖାଲି େଦଉଛି ଏବଂ ଧପ୍ କି ନା େଦଖି
େଦଉଛି େସ ନି ମOଳ ଆକାଶର େତାଫା ଜO, ସି େନମାର ଫOାସ୍ବାକ୍ ପରି ମେନ
ପଡ଼ି ଯାଉଛି ତା ପୁରୁଣା ଇତିହାସ ସବୁ , ଯାହାକୁ କି ସମୟତ କରାଳ ଗତିେର ଭୁଲି ବାକୁ
େଚOା କରି ବି ପାରୁ ନି ବରଂ େସ ଅତୀତର ବାOବ କୁ ହଜାଈବାକୁ େଚOା କରି ହେଜଇ
ବସୁଛି ବOOମାନର ନି ଦକୁ  ଏମି ତି ସମୟେର େଯେତ େଚOା କେଲ ବି େରାକି ପାେରନି
େସହି ଅତୀତ ଇତିହାସର କରୂ ଣ ଆଳାପ େଗାଟି େଗାଟି କରି ମେନ ପଡ଼ି ଯାଉଛି
ସମୟର ଗତିେର ହଜିଯାଈଥି ବା ଇତିହାସ ସବୁ  େସହି କେଲଜ କଥା, ମନର ମାନସୀ
ସୀମା କଥା ଯି ଏ କି ସମୟର ଅସୀମ ସୀମା ଭି ତରକୁ ଚାଲି ଆସି ଥିଲା ସୀମାହୀନ
ସୀମା େହାଇ
େସଦିନ ଥାଏ +୩ ଦOିତୀୟ ବଷOର Oଥମ କOାସ୍ ତା ପୁଣି ଶାOି ମାଡ଼ାମ୍Oର,
ଯି ଏ ସମୟର ଟିେକ ଏପଟ େସପଟ୍ େହେଲ ଅଶାOି ସୃOି କରି ବାର ମୁଖ ନାୟି କା
ସାଜOି  େସଦିନ କି Oc ସମୟର ସମୟେର ବିଳO େହାଇଯାଇଥାଏ, େତଣୁ ଶାOି
ମାଡ଼ାମ୍O ଅଶାO େକାପରୁ ବOି ବା ପାଇଁ ବିଭାଗର ବାରOା ଉପେର ନି ଜର ପଦଗତିକୁ
OୀO କରି େଦଇଥାଏ ଆଉ ପହOି ବାକୁ ମାO ଦଶ ବାର ପହO ଥି ବ ହଠାତ୍ ସମୟର
ସୀମା ଭି ତରକୁ ଚାଲି ଆସି ଲା ଏକ ଅପରି ଚିତା ଝିଅ ସି ଏ ବି ସମୟ ପରି ଟିେକ ଚOଳ
ଥି ଲା ବିଭାଗକୁ ନୁ ଆ କରି ଆସି ଛି Oଥମ ବଷOେର ଜଏନ୍ କରି , େକାଉଠି କOାସ୍ କି ଛି
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ଜାେଣନି , ରୁ ମ୍ େଖାଜି େଖାଜି ଆସି ଧOା େଦଲା ସମୟ େଦହେର ଠିକ୍ େସତିକି
େବେଳ ଦୃ ତ େOକ୍ କସି ଲା ଭଳି OୀO ଗତିେର ଆଗକୁ ପଢୁଥି ବା ସମୟର ପାଦ Oି ର
େହାଇଗଲା ସମୟ ସୀମାକୁ େଦଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରି ଲା ନାହO ମନ ତା—ର ଚଳଚOଳ
େହାଇ ଉଠିଲା, ସୁO ଥି ବା େOମପOୀର େଡ଼ଣା କାହO କି ଉଡ଼ି ବାେର ଲାଗି ଲା ସି ଏ
େଯମି ତି େକାଉ ଯୁଗରୁ େଖାଜୁ ଥି ବା ମନର ମଣି ଷକୁ ହଠାତ୍ ପାଇଗଲା ଧି େର ଧି େର
ପରି ଚୟ ବଢ଼ିଲା, େସମାନOର ସଂପକOର ସୀମା ବି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗି ଲା

ସମୟର

ନି OିO ଗତିେର ସମୟ ଆଉ ସୀମାର ବOୁ ତା ବଢ଼ି ଚାଲି ଥିଲା ଏହି ବOୁ ତା ଦିେନ
ବOୁ ତାର ସୀମା ଅତିOମ କରି େOମର ପାହାଚ ଚଢ଼ିବା ଆରO କରି ଥିଲା ଧି େର ଧି େର
ଉଭୟOର ଏ ସଂପକO େOମର ଚରମ ସୀମାେର ପହOି ଯାଇଥି ଲା ଦୁ େହଁ ଦୁ ହO କୁ
ଅେନକ୍ Oତିଶୃତି େଦଇଥି େଲ ଏମି ତି ସମୟ ଗତିେର ସମୟର +୩ ସରି ଯାଇଥି ଲା
ତଥାପି େସ ସୀମା ପାଇଁ େସହି ମହାବିଦାଳୟେର ହO OାOେକାOରେର ଜଏନ୍ କଲା
େOମ ଧି େର ଧି େର ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗି ଲା େସମାନO େOମ କେଲଜର ଅେନକ
ନବେOମୀO ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସOରୂପ େହାଇଯାଇଥି ଲା
କି Oc େଯମି ତି ସଂସାରର ନି ୟମ ସୁଖ ପେର ଦୁ ଃଖ ଏବଂ ଦୁ ଃଖ ପେର ସୁଖ,୍ ଠିକ୍
େସମି ତି ତାO େOମର ସାଗରେର ହଠାତ୍ ଅମାବାସାର ଅOାରର ଭOା ଚାଲି ଆସି ଲା
Oାତକ ସରି ଗଲା ପେର ସୀମା ଚାଳି ଗଲା ବହ୍ ଦୂ ରକୁ ଉOଶି Oା ପାଇଁ କି Oc ସମୟ
ସମୟର ବାOବତା ମଧେର ଅଟକି ରହି ଗଲା ସୀମା ଚାଲି ଯାଇଥି ଲା ଦୂ ରକୁ ବହୁ
ଦୂ ରକୁ  ସମୟର ସୀମାକୁ େଡ଼ଇଁ ଚାଲି ଗଲା ପେର ଥେର ବି ପଛକୁ ଚାହOଲା ନାହO 
ଭାବିଲାନି ଥେର ବି ସମୟର ପୁରୁଣା ସମୟ କଥା କି Oc ସମୟ ସୀମାର ସୀମା ଭି ତରୁ
ନି ଜକୁ ମୁକୁେଳଇ ପାରି ଲା ନାହO  ନି ଜର ହୃ ଦୟକୁ େସ ସମପO େଦଇଥି ଲା ସୀମାର
ହୃ ଦୟ ନି କଟେର ସୀମାଠୁ ଦୂ େରଇ ଯାଇ ହଠାତ୍ ମୃତବତ୍ େହାଇଯାଇଥି ଲା ସମୟ
ନି ଜ ହୃ ଦୟର ସାଗରଠାରୁ ଗଭୀର ଏବଂ ଆକାଶଠାରୁ ଅସୀମ ଥି ବା େOମପାଇଁ
ପାଇଥି ବା Oତାରଣାର େକାହ ଅସରାଏ ଲୁ ହ୍ େହାଇ ବହି ଗଲା ଆଖି େକାଣରୁ 
େରାକି ପାରି ଲାନି େସହି ଲୁ ହ କୁ  ହଠାତ୍ େଯଉଁ ସମୟେର ସମୟର ଘଡ଼ି େର ଅତୀତର
ଇତିହାସକୁ ପଯOାବେଲାକନ କରୁ ଥି ଲା େଫରି ଆସି ଲା ବOOମାନର ବାOବତାକୁ  େସହି
ଇତିହାସକୁ ଭୁଲି ଯିବାକୁ େଚOା କରି ଆଖି େଖାଲି ଲା େଦଖି ଲା ଜO େଯଉଁଠି ଥି ଲା ଠିକ୍
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େସଇଠି ଅଛି ଭାବିଲା ନି ମିଷକ ମଧେର େOମର ପୁରୁଣା ଇତିହାସ ମନର େକାହକୁ
ଅସରାଏ ଲୁ ହେର ବଦେଳଇ େଦଇ ଚାଲି ଗଲା
ପୁଣି ହଜି ଯାଇଥି ବା ନିଦକୁ େଖାଜି ବାକୁ ଲାଗି ଲା ନି ଜOନ ନିOO ରାOୀର ଥOା
ପବନର ସଁୁ ସଁୁ ଶO ପୁଣି େସ ଇତିହାସକୁ ଓଲଟାଇବାକୁ େଚOା କରୁ ଥି ଲା କି Oc ସମୟ
ସମୟକୁ ନିଜ ଅଧି ନେର ରଖି ନି ଦ େଖାଜି ବାକୁ େଚOା କଲା େଯେତ େଚOା କେଲ ବି
ପାଇପାେରନି େସ ନି ଦକୁ  ହଠାତ୍ ପବନର ସଁୁ ସଁୁ ଗଜOନେର ଇତିହାସର କବର ତଳୁ
ଉଠି ଆସି ଲା େସହି ମୃତ ଅତୀତର ଜୀବିତ Oତି ସବୁ  ସୀମା ସମୟର ସୀମା ମଧରୁ
ଚାଲି ଗଲା ପେର ବହୁ ତ୍ େଖାଜି ଛି କି Oc ପାଇନାହO  େଯେତ ଯାହା େହେଲ ବି ତାର ସOO
େOମ ଉପେର ଭରସା ଥି ଲା, ଦିେନ ନା ଦିେନ ତା େOମକୁ ନି େO େଫରି ପାଇବ େତଣୁ
େOମର Oତିଶୃତି ଆଉ Oତି ସବୁ କୁ ସାଇତି ରଖି ଥିଲା ଇତିମଧେର ସମୟ େସ
ସହର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥି ଲା କମOମୟ ଜୀବନକୁ ଆପେଣଇବା ପାଇଁ ଏବଂ କମOମୟ
ଜୀବନେର

ଭଲ

ସାOଟିଏ

ବି

ମି ଳି

ଯାଇଥାଏ,

ଆକାଶ

ସୀମାର

େOମକୁ

ଭୁଲି ନପାରି େଲ ମଧ ଆକାଶର ବOୁ ତାେର କି ଛି ହସଖୁ ସିେର ସମୟ କାଟୁ ଥାଏ ଦିେନ
ଆକାଶ ତା ଘରକୁ ଆମOି ତ କରି ଥିଲା ସମୟକୁ ରାOି େଭାଜନ ପାଇଁ େଯେତ ଯାହା
େହେଲ ମଧ Oି ୟ ସାOର ଆମOଣକୁ ଏଡ଼ାଇ ପାରି ଲା ନାହO ସମୟ େତଣୁ େସଦିନ
ଯାଇ ପହOି ଲା ଆକାଶର ଘେର ପୂବO ନି OOାରି ତ ସମୟେର କବାଟ୍ ବO ଥି ବା େଦଖି ଦି
ଥର ଠକ୍ ଠକ୍ କରି ଲା େସ ଭି ତରୁ େଗାେଟ ନାରୀର କOସOର ଶୁଣାଗଲା, େଯଉଁଟା
ସମୟକୁ କାହO କି େକଜାଣି ପରି ଚିତ ଲାଗି ଲା ହଠାତ୍ ସୀମା କଥା ମେନ ପଡ଼ି ଗଲା
ବହୁ ଦିନ ବିତିଯାଇଥି େଲ ସୁOା ମନର େକଉଁ େକାଣେର େସ ଆଜି ବି ବିଶOାସ ରଖି ଛି େଯ
ସୀମା ହୁ ଏତ େଫରି ଆସି ବ ତାର ଏ ସମୟ ପାଖକୁ  ତାO େOମ ସାଗରେର
ପୁଣିଥେର ପୂOOତାର ଜO ଉଇଁବ, ପୁଣିଥେର ପୂOOମାର ଜୁ ଆର ଆସି ବ ହଠାତ୍
ଭାବନାର ନିଜOନତାକୁ ଭାOି େଦଲା କବାଟ େଖାଲି ବାର ଶO ସମୟ ଭି ତରକୁ ଯି ବାକୁ
େଗାଡ଼ ବଢ଼ାଇଲା େବେଳ ହଠାତ୍ OO େହାଇଗଲା େଯଉଁ ପାଦକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥି ଲା
େଫରି ଆସି ଲା, ତାର ପାଦ ତଳର ଭୂଇଁ ଖସି ପଡ଼ି ଲା ପରି ଲାଗି ଲା, ମୁO ଉପେର
ଆକାଶ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ି ଲା ପରି ଲାଗି ଲା, ତାର ଭାବନାର ପୂOOେଛଦ ପଡ଼ି ଗଲା ଏବଂ ତାର
ବିଶାଳ ହୃ ଦୟେର େଯଉଁ ଟିକକ ବିଶOାସ ଓ ଭରସା ହଜିଯାଇଥି ବା େOମ ପାଇଁ OOଳି ତ
େହଉଥି ଲା ଅଦିନିଆ ଝଡ଼ ବଷOା ଆସି େଧାଇେନଲା ପରି ଲି ଭିଗଲା େOମ ଉପରୁ
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ବିଶOାସ ତୁ ଟିଗଲା, ଜୀବନ ଉପରୁ ଆଶା ହେରଇ ବସି ଲା କାରଣ େଯଉଁ ନାରୀ
ହାଟେର ଶଂଖା ମଥାେର ସି Oୁର ପି Oି ତା ଆଗେର ବOOମାନ ଆବିଭOାବ, େସ ଆଊ େକହି
ନୁ ହଁ, ସମୟର ଆଶା ଭରସାର ଏକ ମାO ସOକ, ବOି ବାର ଏକମାO ସାହାରା େOମର
ଏକମାO ବିଶOାସ ତାର ମନର େସୗଦାଗର େସହି େOମର ପୁରୁଣା Oତି ମନରାଇଜର
ରାଜକୁ ମାରୀ ହୃ ଦୟର ସାଇତା ସପନ ତାର Oି ୟା େOମି କା ନାୟି କା –ସୀମା— ଯାହାକୁ
ପାଇବାର ଆଶାେନଇ ମି ଛ ଖୁସିର ଅଭି ନୟ କରି ଆଜି ଯାଏଁ ବOି ଥିଲା, ତାକୁ ଅନର
Oୀ ରୂ ପେର େଦଖି ହୃ ଦୟେର େଯଉଁ େକାହଥି ଲା େOାଧର ଅଭି ମାନେର ଆଖି ର ଲୁ ହ
େହାଇ ବହି ଗଲା େଫରି ଆସି ଲା ନି ଜ ରୁ ମ୍କୁ , ମନର ସାଇତା ନି ଆଁେର ଜାଳି ବାକୁ
ଲାଗି ଲା ପୁରୁଣା େOମର Oତି ସOକ ସବୁ କୁ  ଜୀବନ ଉପେର ଏେତ େOାଧ ଅଭି ମାନ
ଆସି ଯାଇଥି ଲା େଯ ଜାଳୁ ଜାଳୁ ଜାଳି େଦଲା ସବୁ କି ଛି, େସଥି ମଧେର ହୁ ଏତ େସ ଜାଳି
େଦଇଛି ତାର ମୂଲବାନ ଏକ ସOଦ ଆଜି ଯାଏଁ େଖାଜି ପାରୁ ନି େସ ନି ଦକୁ  ଠିକ୍
ଏତିକି େବେଳ ନି ମOଳ ଆକାଶେର େମଘ ଆସି ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି େର ସମୟକୁ େଫରାଇ
ଆଣି ଲା ତାର ଇତିହାସର କବର ତଳର Oତିର ବାOବତାକୁ 
େସହି ଦିନ ଠାରୁ ଆଜିଯାଏଁ ସମୟ େଖାଜି ଚାଲି ଛି ତା ନି ଦକୁ , େସ େଯେତ
ଗଭୀରକୁ େଖାେଜ େସେତ ଗଭୀରକୁ ହଜି ଯାଏ ତା ନି ଦ ନି ଜOନ ନି OO ରାତିେର
ସମେO କମOମୟ ଜୀବନର େକOଶ େମOାଇବାକୁ ନି ଦକୁ େଖାଜି େଶାଇଯି ବା ସମୟେର
ସମୟର ନି ଦ ହଜି ଯାଏ େଖାଜି େଖାଜି ନୟାO େହାଇଯାଏ କି Oc ପାଏନି  େସହି ଦିନ
ଠାରୁ ସମOO ପାଇଁ ରାOୀର େଶାଇବା େବଳ ଆସି ଗେଲ ନିରବତାେର ସମୟ ପାଇଁ
ଆସି ଯାଏ ନି ଦ ହଜି ଯିବାର େବଳ ହଜିଯାଏ ନି ଦ, େଖାଜୁ ଥାଏ ରାତିସାରା େଖାଜୁ
େଖାଜୁ ଏମି ତି ରାOାେର ମି ଶିଯାଏ ପୁରୁଣା ଇତିହାସର କବର ତଳର ଅଭୁଲା Oତି ସବୁ 
ଏମି ତିେର ସକାଳ େହାଇଯାଏ ପୁଣି କମOମୟ ଜୀବନେର ବO େହାଇଯାଏ ଏବଂ ପୁଣି
ରାOୀର ନିଜOନତାେର ତା ପାଇଁ ଆସି ଯାଏ େସହି
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ଆେମରି କା O\ତି
ଶକୁ Oଳା ବଳି ଆରସି ଂ
ଘରୁ ବାହାରି ଲା େବଳ
ଆେମ ସମେO ଏ ସଂସାରର େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ଯାOୀ ଜୀବନଯାOାେର ଅଟଳ
ବିଶOାସ ରଖି ଆେମମାେନ ଆେଗଇ ଚାଲି େଛ ବିଶOାସର ଯାOା ଏହାକୁ କୁ ହାଯାଇପାେର
େସଇ ବିଶOାସେର ଯାଉ ଯାଉ େକେତ ଜି ନିଷ ଆସି ଯାଏ ଆଖି ସାମOାେର କି ସ ପୁଣି
େଦଖା ନଯାଏ ଜୀବ ଥି େଲ ଜୀବେର େକେତ ଜି ନିଷ ଆଖି ଆଗେର ଭାOି ଯାଏ ତାଠାରୁ
ଅଧି କ େବଗେର ପୁଣି ଗଢ଼ି େହାଇଯାଏ ଏଇ ଜୀବନ ସାମOାେର
େଦଶ ବିେଦଶ ବୁ ଲି ବା ସବୁ ଶି Oିତ, ଜି Oାସୁ େଲାକOର େଗାଟାଏ ସବOକାଳୀନ
ସଉକ If life is a book, those who do not travel only read one page. Oମଣ
ମନକୁ

c O କେର ଆଉ ଅନୁ ଭବକୁ
OO

ଗାଢ଼ କେର େହେଲ େମାର ଜନOଭୂମି

ଭାରତବଷOକୁ ଛାଡ଼ି ବିେଦଶ ଯି ବାର ଇOା େମାର େକେବ ନଥି ଲା କି Oc ପରି Oିତିର
ଚାପେର ୧୯୯୪ ମସି ହା ଜୁ ଲାଇ ୨ ତାରି ଖେର ଆେମରି କା ଯି ବାଉ ମଁୁ ଏକ Oକାର
ବାଧ େହାଇଥି ଲି େମା ଝିଅ ଡ଼ାOର ଲି ପିOୀ େସଠି ରହୁ ଥି ଲା, ଏେବ ବି ଅଛି ତା—ର
ବାରOାର ଅନୁ େରାଧେର ମଁୁ ଯି ବାକୁ Oି ର କଲି  ଏଭଳି ନି OOି େନବାର ଆଉ େଗାଟିଏ
ବଡ଼ କାରଣ ଥି ଲା, ଏ ମଧେର ଏକ ଇଂରାଜୀ ପୁOକକୁ ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷାେର ଅନୁ ବାଦ
କରି ବା କାମ ମଁୁ ହାତକୁ େନଇଥି ଲି କି Oc ପାOାତ ଜଗତ ସହି ତ ଚାOୁ ଷ ପରି ଚୟ
ନଥି ବା େହତୁ ଅନୁ ବାଦ କେଲ ବି େସ ଅOଳ ଗୁଡ଼ିକର ପରି େବଶକୁ ମଁୁ ଆଖି ସାମOାେର
ଆଣି ପାରୁ ନଥି ଲି ଏଣୁ ଥେର ଯାଇ ନି େଜ ଆଖି େର ଆେମରି କା ମହାେଦଶ େଦଖି
ଆସି େଲ ତାହା େମା ପାଇଁ ଅନୁ କୂ ଳ େହବ େବାଲି ଭାବିଲି
େହେଲ େଯେତେବେଳ ଭୁବେନଶOରରୁ ବାପା େବାଉO ଠାରୁ ବିଦାୟ େନଇଗଲି ,
େମା ମନ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନଥାଏ ଦିOୀ ଇOରନାସନାଲ୍ ଏୟାରେପାଟOରୁ ରାତି
େଗାଟାଏ େବେଳ Oି ଟିଶ ଏୟାରେୱଜ୍ ର ବିମାନ ଚଢ଼ିଲା େବଳକୁ େମା ଛାତି କରତି
େହାଇଗଲା ପରି ଲାଗୁଥାଏ ମାO ଏ େବାମଜାନ ଯାOାର ଅନୁ ଭୂତି ବହୁ ତ ବିଚିO
କାରଣ ରାତି େଗାଟାଏେର ବସି ମାO ଚାରି ଘOା ଯାOା ପେର େମା ଝରକା ପାଖ ସି ଟ୍ରୁ
ଆମ େୱବ୍ ସାଇଟ୍ : www.aahwaan.com/ebook

ଆହOାନ, ଷO ବଷO, ପOମ ସଂଖା, ଅେକOାବର, ୨୦୧୧

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

ପୃOା ସଂଖା

40

ଝକOାବାଟ େଦଇ େଦଖି ଲି ସକାଳ ନ—ଟା େବଳର ଖରାେର ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଉଡ଼ି ଚାଲି ଛି
େମା ହାତଘOାର ଭାରତୀୟ ସମୟ ମଁୁ ବଦଳାଇ ନଥି ଲି ଏହାର ଘOାଏ ପେର ପୁଣି
ଆମ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଝକOାରୁ ଦିଶିଲା େଭାର୍ େବଳର େଗାଲାପୀ ଆକାଶ ଏ କଣ
େହଲା ? ସମୟ କଣ ପଛକୁ ଯାଏ ନା, Oକୃ ତେର ଭାରତୀୟ ସମୟ ଥି ଲା ସକାଳ
ନ—ଟା ଯାOାର ସମୟ ସୀମାଥି ଲା ଆଠଘOା କି Oc ଲOନେର ସମୟ ଥି ଲା ସକାଳ
ଛଅଟା ଆଉ ଲOନ ସହର କୁ ହୁ ଡ଼ି ଭି ତେର େଯପରି ଭି ଡ଼ିେମାଡ଼ି େହାଇ ଅଳସ ଛାଡ଼ି
ଉଠୁ ଥି ଲା
ହି େOା ବିମାନଘାଟୀ
େମାର ମେନ େହଲା, Oାଚରୁ ପାOାତକୁ ବା ପାOାତରୁ Oାଚ ଜଗତକୁ
ଯାOାର ଅନୁ ଭବ Oକୃ ତେର ଅଖO କାଳକୁ ଅOୁ ତ ଭାବେର ଅନୁ ଭବ କରି ବା େକବଳ
ଏଇ ଅନୁ ଭବକୁ ଅନୁ ଭବିବା ପାଇଁ ହୁ ଏତ ଆଉ େକେତ ଥର ଏ ବି ଶOାସର ଯାOା ମଁୁ
କରି ବି ହଠାତ୍ ରାତିରୁ ଦିନ, ତା—ପେର Oାତଃ କାଳର ନାଲି ଆକାଶ, ପୁଣି ରାତି,
ମଧାO ଓ ପୁଣି Oଭାତ ସମୟର ଏ ବିଚିO େଖଳ େଦଖି କାଳର ଜୟଯାOାକୁ ମଁୁ
େଯପରି Oକୃ ତେର ବୁ ଝି ପାରୁ ଥି ଲି
ଲOନର ହି େOା ଏୟାରେପାଟOେର ଦଶଘOା ରହି ବାର ଥି ଲା କି Oc ଉଡ଼ାଜାହାଜରୁ
ଜି ନିଷ କି ଛି କାଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହO  େକବଳ ହାOବାଗଟି ଧରି ବାହାରି ଆସି ବା
କଥା
ହି େOା ବିମାନଘାଟୀ େକେତ ବିରାଟ ନ େଦଖି େଲ ବିଶାO ସ କରି େହବ ନାହO 
ବିମାନରୁ ସି ଡ଼ିେର ତଳକୁ ନ ଓOାଇ େଖାଲା ଦରଜା େଦଇ ଆେମ ଯାOୀମାେନ େବଶ୍
େମାଟା ଲାଲ୍ କାେପOଟ ଉପେର, କାOର ଉଭୟ ପାଶOOେର ଝୁ ଲୁ ଥି ବା Oକୃ ତିର ଅପରୂ ପ
ଛବିମାନO ମଝିେର ଚାଲି ଆସି ଲୁ ପେର ଜାଣି ଲି ତାହାକୁ ସୁଟ୍ (Shute) କହOି 
ବିମାନଘାଟୀ

େକାଠାରୁ

ଅବତରଣ

କରି ଥିବା

ବିମାନର

ଦରଜା

ଯାଏଁ

ଏହା

ଲOି ଯାଇଥାଏ ଏଇ ଶୀତତାପ ନି ୟOି ତ ସୁଟ୍ ମଧେଦଇ ଯାOୀମାେନ ଚାଲି ଆସOି
ବିମାନଘାଟିର େକାଠାମଧକୁ  ସି ଡ଼ିେର ଚଢ଼ିବା ଓOାଇବାର ଝିନ୍ଝଟ୍ ନାହO  ହି େOା
ଇOରନାସନାଲ୍ ବିମାନଘାଟୀଟି ଅତO ଆକଷOଣୀୟ ବହୁ ତ୍ Oକାର ଦାମୀ େସୗଖୀନ
ଜି ନିଷର େଦାକାନ ପସରା େମଲାଇ ଏଠି ଦିନରାତି ଯାOୀOୁ ଆକଷOଣ କରି ବାେର ଲାଗି
ଆମ େୱବ୍ ସାଇଟ୍ : www.aahwaan.com/ebook
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ପଡ଼ି ଛOି  ଏ ସବୁ େଦାକାନକୁ ଟାO Oି େଦାକାନ େବାଲି କହOି  କି Oc ଦାମ୍ ଅତO
ଚଢ଼ା େହେଲ ଏହା େଗାଟିଏ େଦଖି ଲା ଭଳିଆ ଜାଗା ପୃଥିବୀର ବିଭିO OାOରର
େଲାକମାେନ ଏଠି ଆରାମେର ବୁ ଲୁ ଥାOି , ଖାଊଥାOି , ଜିନିଷ କି ଣୁଥାOି , େଶାଇଥାOି ବା
ଟୟେଲଟେର ନିଜକୁ ସେତଜ କରୁ ଥାOି ନିଜ ଘେର ଚଳOଚଳ େହଲାପରି 
ଏେତ େଲାକOର ଅହରହ ଯି ବା ଆସି ବା ଚାଲି ଛି ଏଠି, କି Oc େକଉଁଠି
ଧୂଳିକଣାଟିଏ ବି ନାହO  ସବୁ ଠାରୁ ଅଧି କ ସଫା େହଉଛି ବାଥରୁ ମ୍ମାନ
ଦଶଘOା ଏଇ ବିମାନ ଘାଟୀ ଭି ତେର େଦାକାନରୁ େଦାକାନ ବୁ ଲି କେଟଇ
େଦବାକୁ ମଁୁ ଚାହO ଲି ନାହO  ପଚାରି ବୁ ଝିଲି ବାହାରକୁ ଯି ବାକୁ େହେଲ େଗାଟାଏ Oାନ୍ ଜିଟ୍
ଭି ସା କରି ବାକୁ ପଡ଼ି ବ ଦୁ ଇଚାରି ଘOା ପାଇଁ ଉOcକ ଯାOୀO ଧାଡ଼ି େର ଆସି
ପାସେପାଟ୍ O ଓ ଟିେକଟ୍ େଦଖାଇ ଭି ସା ପାଇଗଲି ଅଠଚାଳିଶି ଘOା ଅଥOାତ୍ ଦୁ ଇଦିନ
ପାଇଁ ଏ କାମ ପାO ମି ନିଟ୍େର େହାଇଗଲା ଆଜି କାଲି ଆଉ ଏପରି ଭି ସା
ଦିଆଯାଉନାହO 
ଭି ସା ଧରି ଦଶମି ନିଟ୍ ଖେO ଏପଟ େସପଟ େହଉ େହଉ ନଜର ପଡ଼ି ଲା େସଇ
େକାଠାତେଳ େମେOା େOସନ୍ ଅଛି ମନସOୀ ମେନାଜ ଦାସO –ଦୂ ର ଦୂ ରାOର— ବହି
ପଢ଼ିଥିଲି ଆଉ କାଳ ବିଳO ନ କରି ହାଜର େହାଇଗଲି େମେOା େOସନେର ଦିନକ
ପାଇଁ େଗାଟାଏ ଟିକଟର ମୂଲ ୩.୭୦ ପାଉO ଏଥି ପାଇଁ େମାେତ Oାୟ ଆଠ ଡ଼ଲାର
ଭOାଇବାକୁ ପଡ଼ି ଲା କାରଣ ଲOନର ପାଉO ଡ଼ଲାରଠାରୁ ମୂଲବାନ େଗାଟିଏ
ପାଉOର ମୂଲ ୧.୬୪ ଡ଼ଲାର ଏେବ Oଚଳିତ େହଉଥି ବା ୟୁେରା ମୁOା ଆହୁ ରି ଅଧି କ
ମୂଲର େହାଇଛି
ଲOନେର ମାଟିତଳ େOନ୍ , ବସ୍ ବା େଯେକୗଣସି

ଯାନ ସାଧାରଣ ଜନତାO

ଦOାରା ବବହୃ ତ ହୁ ଏ, େସ ସବୁ ଶୀତତାପ ନିୟOି ତ ମାଟିତଳ େOନ୍ କୁ ସବ୍ େୱ ବା
େମେOା କହOି  େଯଉଁଠାେର ଇଂରାଜୀ ଅOର (M) େଲଖା େହାଇଥି ବାର ଅଥO ରାOା
ଉପରୁ

ପାହାଚେର ତଳକୁ

ଓOାଇଗେଲ େମେOା େOସନେଟ ମି ଳିଯିବ ଏେବ

ଭାରତବଷOେର ବଡ଼ ବଡ଼ ନଗରୀେର େମେOା େOନ ଖୁ ବ୍ ଜନOି ୟ େହଲାଣି 
ଲOନେର େମେOା େOନର ଆଉ େଗାଟିଏ ସୁବିଧା େହଲା, େOସନ କାOେର, େOନର
Oେତକ ବଗି ର କାOେର େOନର ଗତିପଥ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନଚିOେର ଅOି ତ େହାଇ
ଆମ େୱବ୍ ସାଇଟ୍ : www.aahwaan.com/ebook
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ସଂେକତ ଚିOମାନ ଦିଆଯାଇଛି ଅଥOାତ୍ ଯାOୀର ଆଖି ସାମନାେର ତା—ର ଯାOାପଥ
ସୁOO େହାଇ ରଖାେହାଇଛି ଭୁଲେର ଆଗକୁ ଚାଲି ଗେଲ ମଧ କି ଛି ଅସୁବିଧା ନାହO 
Oତି ଦୁ ଇ ମି ନିଟ୍େର େOନ୍ , େତଣୁ ସହଜେର େଫରି େହବ ମଁୁ ବି େକେତଥର ଆଗକୁ
ଯାଇ ପଛକୁ େଫରି ଲOନର େୱOମି ନିOର୍ Oି ଜ୍, େୱOମି ନିOର ଆବି, ବOି Oହାମ୍
Oାସାଦ, ପାଲOାେମO, ପି କାେଡ଼ଲି ସକOର, ହାଇଡ଼ି ପାକO, ମହମର ଯାଦୁ ଘର,
କି Oସ୍େOାୟାର ଆଦି େଦଖି େଦଲି - ଚୁ Oକେର
ହାଇଡ଼ି ପାକOର େସୗOଯO ବିଷୟେର ଆଗରୁ

ବହୁ ତ OଶଂସାପୂOO ବOOନା

ବହି େର ପଢ଼ିଥିଲି େହେଲ ବାOବେର ଏହା ଆେଦୗ ସୁOର ତ ନୁ େହଁ, ବରଂ ଅସୁOର
ଯାଗାଟିଏ ନାମକୁ ମାO ପାକO କବିବର ରାଧାନାଥO କବିତା ମେନ ପଡ଼ି ଗଲା,
–ପୂଜାOଦ େହଲା େଗାOଦ ପୁOର— ପାକOର ସବୁ ଜି ମା ସୁସOି ତ ଫୁ ଲଗଛ ଏଠାେର
ବିେଶଷ ନଥି ଲା େଗାଟାଏ ଦୁ ଇଟି ବଡ଼ େOାOର ମୂOO, େସଥି ରୁ ଜଳଧାରା କଳକଳ
େହାଇ ଖସି ଆସୁଛି ଘାସ ଲନ୍ ମଝିେର େକେତାଟି ବଡ଼ ଗଛ ବାସ୍  ଏଇ େହଲା
ହାଇଡ଼ି ପାକO
କି Oc ବOି Oହାମ୍ ରାଜOାସାଦ େଦଖି ଲା ଭଳି ଯାଗାଟିଏ ଚାରି ପେଟ ବିOତ
ଉଦାନ, େଛାଟ େଛାଟ ନାଳି େର ହଂସ, ବତକ Oୀଡ଼ାରତ ଫୁ ଲ ଫଳେର ଉଦାନ
ଭOO  ରାଜOାସାଦର ସୁOଶO ପାହାଚ ଉପେର ଚଢ଼ି ବୁ ଲି ଲା େବଳକୁ ମେନପଡ଼ି ଲା
୧୯୩୦ େଗାଲ୍ େଟବୁ ଲ୍ େବୖ ଠକେର େଯାଗ େଦବାକୁ ଯାଇଥି େଲ ମହାତOାଗାOୀ
େବୖ ଠକର ଆେୟାଜନ ଏହି Oାସାଦେର େହାଇଥି ଲା ମହାତOାଗାOୀ ରାଜOାସାଦ
ପାହାଚେର ଚଢୁଥି ବା େବେଳ ତOାଳୀନ ଇଂଲOର OଧାନମOୀ ୱିନ୍Oନ୍ ଚOOଲ େOାଧ
ସOାଳି ନପାରି କହି ପକାଇେଲ : –ଓଃ, ଏଇ ଅOO ଉଲO ଫକୀର !— (Oh! this half
-naked Fakir!)
ରାଜା ସେO ସେO ଉOର େଦେଲ, –ଯାହାକୁ ତୁ େମ ଆଜି ଅOO ଉଲO ଫକୀର
କହୁ ଛ, େସଇଦିେନ ସୂଯO ଅO ଯାଉନଥି ବା ସମO Oି ଟିଶ୍ ସାOାଜକୁ ସଂପୂOO ଉଲO
କରି ଛାଡ଼ି େଦବ— ପରବOOୀ କାଳେର ରାଜାO କଥା ସତ େହଲା ଆଜି େସଇ ଅOO
ଉଲO ଫକୀରର େଦଶରୁ ଯାଇ ବOି Oହାମ୍ ପାେଲସ ପାହାଚେର ଠିଆ େହାଇ ଏହାର
କଳାକୃ ତି, ବିପୁଳତା, େସୗOଯO େଦଖି ଭାବୁ ଥି ଲି ଏହାର େକେତ ଅଂଶ, େକେତ
ଆମ େୱବ୍ ସାଇଟ୍ : www.aahwaan.com/ebook
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ମୂଲବାନ ଧାତୁ , ମୂOO, ମାବOଲ, ସୁନା, କାେପOଟ୍, କାଠ ବା ସି ଂହ, ବାଘ, ହରି ଣO
ମୁO େସଇ ଅଧା ଲOଳା େଦଶରୁ ଆସି ଛି! ତାପେର େମାେତ ଏ ରାଜOାସାଦ ଆଉ
ସୁOର ଦିଶିଲା ନାହO େକେତ ଉପନି େବଶର, େକେତ କOାଳର Ocପ ଉପେର ଏହା
େଯମି ତି ଠିଆ େହାଇଛି େସମି ତି ମେନ େହଲା ଏହା େଗାେଟ ଏକେଦଶଦଶOୀ ଚିOାଧାରା
େହାଇପାେର କାରଣ Oତିଦିନ େକେତ ଶହ ଦଶOକ ଏହାକୁ

େଦଖି ଉOସି ତ

େହଉଛOି 
େଥମ୍ସ ନଦୀ ଉପେର େୱOମି ନିOର Oି ଜ୍ େବଶ୍ ସୁOର ଜାଗାଟିଏ, କି Oc
େଥମ୍ସ ନଦୀର ଜଳ ଏଠି ଏେତ ପOି ଳ ଆଉ ଦୁ ଗOO ଯୁO େଯ, େବଶୀ ସମୟ ଠିଆ
େହାଇ ରହିବା ବି ଅସOବ ଟି. ଏସ୍. ଇଲି ୟଟ୍ ଏଇ େଥମ୍ସ ନଦୀର ଜୀବନଧାରାକୁ
େଦଖି େୱOଲାO କାବ େଲଖି ଥିେଲ କବି ସତେର ଦOିତୀୟ OOା, େଥମ୍ସର
େଗାଳିଆ ପାଣି େର ଏଠାେର େଗାଳି ଆ ଜୀବନକୁ କବି ଠିକ୍ େଦଖି ପାରି ଥିେଲ ଏହା
େଗାଟିଏ େୱOଲାO ନୁ େହଁ ତ ଆଉ କଣ, େଯଉଁଠି େନୖ ତିକତାର ଏଭଳି ଅବOୟ
େହାଇ ଚାଲି ଛି ନି ରବOିO ଭାବେର ଉପନି େବଶ Oାପନାରୁ ଏହି Oୟି Oc େନୖ ତିକତାର
ଆରO େହାଇଛି
େୱOମି ନିOର Oି ଜ୍କୁ ଲାଗି େୱOମି ନିOର ଆବି
େଦଖି ସାରି ଲା େବଳକୁ େଢ଼ର୍ େବଳ େହାଇଯାଇଥାଏ Oାୟ ଛଅ ସାତଘOା ବୁ ଲି
େଫରି ଲା େବଳକୁ ମଁୁ କOାO େହାଇ ଯାଇଥି ଲି ଏଥର େଫରି ବାକୁ Oି ର କଲି  ମେନ
ପକାଇ ପକାଇ, ଦୁ ଇଥର ବାଟ ଭୁଲି ମଁୁ ବିମାନଘାଟୀେର େମା ପରି ଚିତ ଯାଗାେର
ପହOି ଗଲି  େସେତେବଳକୁ ବି ଆମ ବିମାନ େକେତେବେଳ ଛାଡ଼ି ବ େଘାଷଣା େହାଇ
ନଥାଏ େସଠାେର ଉପରୁ ଝୁ ଲୁ ଥି ବା କOୁ ଟର ପଦOାେର ଉଡ଼ାଜାହାଜ ନOର, ଛାଡ଼ି ବା
ସମୟ ଓ େଯଉଁ େଗଟରୁ ଛାଡ଼ି ବ ତାର ନOର େଲଖା େହାଇଯାଏ ସାେଢ଼ ଦୁ ଇଟାେର
ଆମ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଛାଡ଼ି ବା କଥା ମଁୁ ୧୭ ନOର େଗଟ୍ ପାଖ େଗାେଟ ଲOା େସାଫାେର
ବସି ପଡ଼ି ଲି େସାଫାଟି େଗାେଟ େକାଣକୁ ପଡ଼ି ଥିଲା ହଠାତ୍ େଦଖି ଲି ଜେଣ ଅତିକଳା,
ଅତି ବଳି O ଓ ଦୀଘOାOୀ, ସୁOରୀ, ବହୁ ତ ଗହଣା ଗାOି େର ମOି ତା େହାଇ ଆସି େମା
ପାେଖ ଠିଆ େହାଇଗେଲ କହି େଲ " –ତୁ ଯି ବୁନି କି ?— ଏ ଭି ତେର ମଁୁ େକେତେବେଳ
ଗାଢ଼ ନି ଦେର େଶାଇପଡ଼ି ଛି ଜାଣି ନି ସଳଖ େହାଇ ଗଦି େସାଫାରୁ େଡ଼ଇଁ ପଡ଼ି ପାଖ
ଆମ େୱବ୍ ସାଇଟ୍ : www.aahwaan.com/ebook
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କାଉOରର ତରୁ ଣୀOୁ ଟିେକଟ୍ େଦଖାଇ କହିଲି, –ମାଇଁ ଫOାଇଟ୍ ? ଆଇ ସାଲ୍ େଗା ଟୁ
େOଟ୍ ସ— ତରୁ ଣୀ ଜଣକ ଆOଯO େହାଇଗେଲ, ବିଚଳି ତ ବି େହେଲ କହି େଲ:
–ଆପଣO େପOନ୍ ତ OାଟO କଲାଣି , ଆପଣ କରୁ ଥି େଲ କ—ଣ ?— ମଁୁ କହିଲି - –େଶାଇ
ପଡ଼ି ଥିଲି— –େଶାଇ ପଡ଼ି ଥିେଲ ? ଓଃ େନା—... କହି ବା ଭି ତେର େଫାନ୍ କରି େସ
ଉଡ଼ାଜାହାଜର ପାଇଲଟOୁ ଜେଣ ପାେସOର ରହି ଯାଇଥି ବା କଥା କହି େଲ େପOନ୍
ଭୂମି ରୁ ଉଠିନଥି ଲା, ପୁଣି ଦରଜା େଖାଲି ଲା, ମଁୁ େଦୗଡ଼ି େଦୗଡ଼ି େପOନ୍ ଭି ତରକୁ ପଶି ଗଲି ,
ଦୁ ଇ ତିନିଥର େସଇ ଏକା ଉOର େଦଇ ଚାଲି ଥିଲି - –ମଁୁ େଶାଇ ପଡ଼ି ଥିଲି—
େସଇମାେନ େସମି ତି ବିOୟ Oକାଶ କରୁ ଥି େଲ େମାର େସମାନOୁ ଅେନଇବାକୁ ବି
ସମୟ ନଥି ଲା
େମା ସି ଟ୍େର ବସି ପଡ଼ି ଆଗ ପାଣି ପି ଇ ପକାଇଲି , ତା ପେର ଭାବିଲି େସଇ
କାଳୀ Oୀ େଲାକଟି କି ଏ ଥି େଲ ଯି ଏ ଓଡ଼ି ଆେର ମେତ ଡ଼ାକି ଉେଠଇେଦେଲ େସ
ଥି େଲ ଆମ ଗଁା ନରଣଗଡ଼ର ମା ଭଗବତୀ ମଁୁ ବଷOକର େହାଇଥି ଲା େବେଳ େମା
ବାପାOୁ OଚO ବସO େରାଗରୁ ମୃତୁ ମୁଖରୁ ଉOାର କରି ଥିେଲ େସଇ େଜେଜମାO
ଠାରୁ ଏକଥା ମଁୁ ଶୁଣିଛି ଆଜି ମଁୁ ବି ତାO ଦଶOନ ପାଇଲି , ନ େହେଲ କଣ
କରି ଥାOି ?
େଜ.ଏଫ୍ .େକ
ଲOନର ହି େOା ଏୟାର୍ େପାଟOରୁ ଆମ ବିମାନ ବାହାରି ଲା ଲOନ ସମୟ ଅପରାO
ତିନିଟା େବଳକୁ  େସଦିନ ଥି ଲା ଜୁ ଲାଇ ତିନି ତାରି ଖ ନୁ ୟକOର ଜନ୍ . ଏଫ୍ . େକେନଡ଼ି
ଏୟାର୍ େପାଟOେର ପହOି ଲା େବଳକୁ ଆେମରି କା ସମୟ େହାଇଥି ଲା ଜୁ ଲାଇ ତିନି ତାରି ଖ
ଅପରାO ପାOଟା ଘOାର ସମୟ ଅନୁ ସାେର ଦୁ ଇଘOାର ପାଥOକ ଥି ଲା ଅଥଚ ଆମର
ଯାOା ଥି ଲା ନଅ ଘOାର
ମଁୁ େବାେଧ ମାନସି କ କOାOି େଯାଗୁ ଢୁେଳଇ ପଡୁ ଥି ଲି ବିମାନ ପରି ଚାରି କାO
େକାମଳ OଶOେର ଉଠି ଖାଦ ଓ ପାନୀୟ େନଇ ପୁଣି େଶାଇ ପଡୁ ଥି ଲି ଏଥର
ମେନେହଲା େଯପରି ଖୁ ବ୍ ଶୀO େକେନଡ଼ି ବିମାନଘାଟୀ ଆସି ଗଲା ଏହାକୁ ସମେO
େଜ.ଏଫ୍ .େକ. କହOି 
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େଜ.ଏଫ୍ .େକ. ଖୁ ବ୍ ବି ପୁଳ ଆୟତନ ବିଶିO ଏୟାର୍ େପାଟOଟିଏ ହଡ଼୍ସନ ନଦୀ
ଏହାକୁ Oାୟ େବେଢ଼ଇ ରହି ବା ପରି ରହିଛି ବିମାନ ଅବତରଣ କଲାେବଳକୁ ଅO ଉO
ଆକାଶରୁ େଦଖା ଯାଉଥି ଲା କାର୍ ପାକO ଂ Oାନର ଦୃ ଶ େକେତ ମାଇଲ୍ ଯାଏଁ ଏହା
ବାO ଥି ଲା, ଆଉ ରO ରOର, ଭି O ଭି O ଆକୃ ତିର କାର୍ ମାଇଲ ବାପୀ ପାକO ଂ
ଯାଗାେର ରହି ଥିଲା ତାକୁ େଦଖି ହO ଆେମ ଜାଣି ଗଲୁ େଯ ଆେମ ଆେମରି କାେର ପହOି
ସାରି ଥିଲୁ
ବିପୁଳାୟତନ େଜ.ଏଫ୍ .େକ.େର ଅେନକ ବହୁ ତଳ Oାସାଦ, ଅେନକ ରନେୱ,
ଅେନକ ଉଠୁ ଥି ବା, ଖସୁଥିବା, ରହିଥିବା ଉଡ଼ାଜାହାଜ, ଏୟାର୍ େପାଟO ଅଥରି ଟିO ଗାଡ଼ି
ଇତାଦିର ସମାହାର େସମି ତି େଦଖି ବାକୁ ଗେଲ ଆେମରି କାର ସବୁ ବିମାନଘାଟୀ
େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ଦଶOନୀୟ Oାନ ପରବOOୀ କାଳେର ମଁୁ େଦଖି ଥିବା ଡ଼ଲାସ୍,
ଆଟ୍ ଲାOା, ହୁ Oନ୍ , ତାOା, ଲସ୍ଏେOଲସ୍, କାନ୍ ସାସ, ଓହାଇଓ, ବାଲଟିେମାର୍
ବିମାନଘାଟୀ େକହି କାହାଠାରୁ ଉଣା ନଥି େଲ େତେବ ଲସ୍ଏେOଲସ୍ ବିମାନଘାଟୀେର
ମଁୁ େଢ଼ର୍ ସମୟ ବୁ ଲି ଥିଲି ଏଠି Oତି ଅଧ ମି ନିଟେର େକେତ େକେତ ବିମାନ
ଆେରାହଣ ଓ ଅବତରଣ କରୁ ଥି େଲ

ଏହାର ବିଲଡିଂ ଗୁଡ଼ିକ େଯପରି ଚକ୍ ଚକ୍

ପରି OO, ବିଲ୍ଡିଂରୁ ବିଲଡ଼ି ଂକୁ ଯି ବା ପାଇଁ ବବହୃ ତ େହଉଥି ବା ଏୟାର କOି ସନ୍ ଡ଼
ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତେତା:ଧି କ ପରି OO ବସ୍ଗୁଡ଼ିକ ସୁଟ୍ (Shute) ପରି ବିଲଡ଼ି ଙO୍ ସହ
ଲାଗି କରି

ଥାଆOି

ଓ

ପୁଣିଯାଇ

ଗOବ Oଳେର

Oାସାଦ ସହି ତ

େସହି ପରି

ଲାଗି ଯାଆOି  ଯାOୀ ସଳଖ ନିଜ ସି ଟ୍ରୁ ଉଠି ହୁ ଏତ େକାଉ େକାଠାର ୩ୟ ବା ୪ଥO
ମହଲାକୁ Oେବଶ କରOି  ଅଥOାତ୍ ଆେମ େକବଳ େମାଟା କାେପOଟ୍ ଉପେର େଗାଟିଏ
ସମତଳେର ବାହାର ଭି ତର େହଉଥାଉ ଅଥଚ ଏ ଭି ତେର ଆେମ ଆଉ େଗାେଟ
ବିଲଡିଙO୍, ଆଉ େଗାେଟ ରନ୍ େୱ ପାଖକୁ ଆସି ସାରି ଥାଉ
େତେବ

େକେନଡ଼ି

ଏୟାର୍ େପାଟOେର

େଗାେଟ

ଜି ନିଷ

ଲOକଲି

Oି ଟିଶ

ଏୟାର୍ େୱଜ୍ ଓ ଆେମରି କାନ୍ ଆOଜOାତୀୟ ବିମାନ ପାଇଁ Oେବଶ ଦOାର ଓ OOାନ ଦOାର
ଅନ ସବୁ େଦଶର ବିମାନ ଦOାର ଠାରୁ ଭି O ଏଆ ଅଧି କ ଅଭି ଜାତ ପରି େମାର ମେନ
େହଲା ଏୟାର୍ ଇOି ଆ ସେମତ ବାକି ସବୁ ବିମାନମାନO ଇOରନାସନାଲ୍ ଏOOାନO ଓ
ଏକ୍ ଜି ଟ୍ ପଥ େଗାଟିଏ Oି ଟିଶ୍ ଏୟାର୍ େୱଜ୍ ଠାରୁ ଏହା ଟିେକ ଦୂ ରେର ଥି ଲା
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ଝିଅ ଜOାଇଁ, ନାତି ନାତୁ ଣୀO ସାଥି େର Oଥମ ସାOାତ ଖୁ ବ୍ ଆେବଗପୂOO େହବା
ସOାଭାବିକ ପରଦିନ ଜୁ ଲାଇ ୪ ତାରି ଖ ଆେମରି କାର ସOାଧୀନତା ଦିବସ ଛୁ ଟିଦିନ ଏଣୁ
Oାଫି କ୍ ଭି ଡ଼ ଭୟେର ଶୀO ଆେମ ଘରକୁ େଫରି ଆସି ଲୁ ନୁ ୟକOର ଏ ଘରଟି ଥି ଲା
ଜାମାଇକା ଏେଭନୁ Oି ତ ରି ଚମଣO୍ ହି ଲ୍େର ଘେର ଆସି ପହOି ଲା େବଳକୁ ସମୟ
ସାେଢ଼ ସାତ କି Oc ଆକାଶେର ଖରା େବଶ୍ ଉOଳ ଥି ଲା ସଂଧା େହାଇ ଆସି ଲା
େବଳକୁ ଘOା େଦଖି ଲି ନଅଟା ବାଜି ଆସୁଥିଲା େକୗତୁ କେର ଝିଅକୁ ପଚାରି ଲି, –ଲି ପି,
େୟ କି ବିଚିO େଦଶ, ସଂଧା ଏଠି ରାତି ନଅଟାେର େହଉଛି ?— ଝିଅବି େକୗତୁ କେର
ଉOର େଦଲା : –ସଂଧା ତ େହଉଛି, ଏ ସମୟକୁ –ରାତି ନ—ଟା— େବାଲି କାହO କି
କହୁ ଛୁ ? େକବଳ ନଅଟା କହ—
ଆମ ଭଡ଼ା ଘରଟି ଅନ ସବୁ ଘର ପରି ଥି ଲା ସୁOର, ଘରର ଛାତ ଥି ଲା
ଗOcଜାକୃ ତି ଏ ଘରଟି ଜେଣ ରୁ ମାନୀୟ ନସOOର ଥି ଲା େସ ତାO ଦOିତୀୟ ସOାମୀ,
Oଥମ ସOାମୀO ଔରସଜାତ କନା ଓ େଗାଟିଏ ସାନପୁଅକୁ ଧରି ପଛପଟେର
ରହୁ ଥି େଲ ଘର ସାମOା ଓ ପଛେର ଥି ଲା ସୁOର ବଗି ଚା ଘର ସାମOା େଗାଟିଏ ବଡ଼
ଥୁOା ଗଛେର ବହୁ ତ୍ ଗୁOcଚି ମୂଷା ଭି ଡ଼ ଜେମଇଥି େଲ େହେଲ ଆOଯO! ଏ ଗୁOcଚି
ମୂଷାO ପି ଠିେର OୀରାମO ତିନି ଅOୁ ଳିର ଚିO ନଥି ଲା ଆେମରି କାେର ବହୁ ତ ବଡ଼
ଗଛ ଥି ବାରୁ ଗୁOcଚିମୂଷା ସବOO େଦଖାଯାOି  କି Oc େସମାନO ପି ଠିେର ତିନି ଧଳା ଗାର
କାହO ? ଭାରତୀୟ ଆଧାତOିକ େଚତନାର ସOାତO ଓ େବୖ ଶିO କଣ ଏହାଦOାରା
Oତିପାଦିତ େହଉଥି ଲା ?
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େOମାୟନ
ଚO େଶଖର ବିଶOାଳ
ଆOା ଆପଣମାେନ ସମେO ରାମଲୀଳା, କୃ Oଲୀଳା ଇତାଦି ଶୁଣିଥିେବ, େହେଲ
ମଁୁ ଏଠି େOମଲୀଳା ବିଷୟେର େଲଖୁଛି କାରଣ ଆଜିକାଲି ସମେO େOମ ପାଗଳ,
େOମ ବିନା ସମOO Oି ତି ଅସOାଳ
ଆଜି କାଲି ପି ଲା ଜନO େହବା Oଣି ବୟେOO ଆଉ ଗାଲOେOO େଖାଜିବା ଆରO
କରି େଦଉଛOି  ନି କଟ ଅତୀତେର େମାର ଜେଣ ସଂପକOୀୟO ନବଜାତ ଶି ଶୁକୁ
େଦଖି ବା ପାଇଁ ହସପି ଟାଲ ଯି ବାର େସୗଭାଗ ମି ଳିଲା େସଠି େଦଖି ଲା େବଳକୁ େସ ମା
େକାଳେର ଥାଇ ସୁOରୀ ନସO ଆଡ଼କୁ ଅେନଇ ରହି ଛି
ଆଉ ଯଦି େକୗଣସି Ocଲର କାO ଆପଣ େଦଖି ବା ଏେବ େଲଖାଥି ବ;
–େOମ ଅଟଇ ମହାଧନ  ପି ଲାଏ କର ଉପାଜOନ —
ଥେର େଗାେଟ Ocଲ ପି ଲା ତା ମା—ଠାରୁ ମାଡ଼ ଖାଇବା ପେର ବାପାକୁ ଯାଇ
କହୁ ଛି, –ବାପା ମଁୁ ଆଉ ତୁ ମ Oୀ ସହ Adjust କରି ରହିପାରି ବି ନାହO — େମାର େଗାଟିଏ
ନି ଜର ଦରକାର
କେଲଜ ପଢୁଆ ପି ଲାO େOମ ବOOମାନ ସଂପୂOO େଖାଲା େମଲା କ—ଣ ଆଉ
କରି େବ ଏମାେନ, ସବୁ ତ େସଇ ବୟସର େଦାଷ ଏ ବୟସେର ଏମାେନ ଏେତ
େOମାO େହାଇଯାOି େଯ Class room ଆଉ Bed Room ଭି ତେର ପାଥOକ ହୃ ଦୟOମ
କରି ପାରOି ନାହO 
ବାକି ରହି ଲା ବୟO ଆଉ ବୃ O େଗାOୀ ଏମାେନ ସବୁ Secondary େOମ
କରୁ ଛOି  କାରଣ ଏମାନOର ଘେର େଗାେଟ େଗାେଟ Primary wife ରହି ଛOି  ଘେର
ନି ଜ Oୀ ଥାଉ ଥାଉ ଏମାେନ ବାହାେର େOମ ପଛେର ପାଗଳ େହାଇଥାOି  ସି ଧା
ସଳଖ ଏମାେନ କାହାକୁ େOମ ନି େବଦନ କରି ପାରOି ନାହO  େତଣୁ କOୁ ଟରେର
Facebook, Twitter, Orkut ଆଦି ସାମାଜିକ ବOୁ ତOର େୱବ୍ ସାଇଟ୍ ମାଧମେର
ନି ଜର ଅOOବୟO ମହି ଳା ଓ କନା ମାନOୁ Propose କରି ବାକୁ ପଛାOି ନାହO 
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ଏମାନOୁ ଆେମ ଚୁ ପ୍ ସଇତାନ୍ େOମି କ େଗାOୀେର ଅOଭOୂO କରି ପାରି ବା
ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଏହି େOମଲୀଳା ବିଷୟେର ବିଷଦ ଭାବେର ଜାଣି ବାକୁ Oୟାସ
କରି ବା, Oଥେମ ଜାଣି ବା େOମ କରି ବାର କି ଛି େସାପାନ ବିଷୟେର
େOମ ଚୟନ
ଏଇଟା େOମଲୀଳାର Oଥମ ପାଦ ଏହି ପାଦ ପାର କରାଇ େଦବାପାଇଁ
େOମି କମାେନ ବିଭିO ମOି ରେର ମୁOିଆ ମାରି ମାରି ମୁO ଫୁ େଲଇ ଦିଅOି  ଦOି ଣା
େଦଇ େଦଇ ନିଜ େଦୖନOି ନ ଖOOର ଏକ ବୃ ହଦାଂଶ ମOି ରେର େଦଇ ପକାOି  ଏହି
େସାପାନେର େଖାଜା ଚାେଲ ସୁOରୀ ଝିଅ ମାନOୁ  ଆଉ ଯଦି େକଉଁଠି େସମି ତିକା
େସୗOଯOମୟୀ ଜେଣ ଦୁ ଇଜଣ େଦଖାେଦେଲ ତାେହେଲ ନିଲOଜ ଭାେବ ଆଖି େଖାଲି
ତାକୁ ବୁ ଲି ବୁ ଲି ଚାହଁୁ ଥାOି  କାେଳ େସ ଝିଅଟି ହସି େଦବକି ! ଝିଅମାେନ ମଧ ଠିକ
େସହି ପରି ନୂ ଆ ମୁହର
ଁ ଅନୁ ସOାନେର ଥା—Oି  ଏଇ ସମୟେର ପି ଲାମାେନ ଖାଲି
େOମ େOମ େହାଇଥାOି  େଶାଇେଲ େOମ, ଉଠିେଲ େOମ, ବସି େଲ େOମ
ସବୁ େବେଳ େକବଳ େଗାଟିଏ ଭାବନା, େକମି ତି େOମ କରି ବି, େକମି ତି ସୁOରୀ େଗାେଟ
ଦୁ ଇଟା ଝିଅ ଫେସଇବି
ଝିଅମାେନ ଏଇ େOOେର ବହୁ ତ Choosy େହାଇଥାOି , େକବଳ ଉOା ପେକଟ୍
ଥି ବା ସୁOର ସୁଦୃଶ ଯୁବକ ମାନOୁ ହO େସମାେନ ଚୟନ କରି ଥାOି  ଅବଶ ପୁଅ
ମାନO ପରି ଝିଅ ମାନOୁ େକୗଣସି ଅସୁବିଧା ହୁ ଏନି େOମି କ ଚୟନ କରି ବାେର ଏହି
ସମୟେର ପି ଲାମାେନ କେଲଜ୍ , ପାକO, ସି େନମାହଲ୍ , ସପି ଂ ମଲ୍ ଆଦି Oାନେର ଆଡ଼୍ଡ଼ା
ଜମାଇଥାOି  ଆଜି କାଲି ଅେନକ େOମି କ Facebook ଓ Twitter ର ଭOି େର ବି ବO
ରହୁ ଥି ବାର େଦଖା ଯାଉଛି
ଏହି ଚୟନ ପବOର ମୁଖ ଉପାଦାନ େମାବାଇଲ୍ େଫାନେର SMS କି Oା
େବେଳେବେଳ କଥାବାOOା ମଧ େହାଇପାେର ଏହାକୁ ଆେମ ହାଲକା ଫୁ ଲକା

IN-

TERVIEW େବାଲି ମଧ କହି ପାରି ବା
େOମ ନି େବଦନ
େOମ ଚୟନର ହାଲକା ଫୁ ଲକା ଭାଷାର ଆଦାନ Oଦାନ ପେର ନିଜ େOମକୁ
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ଆଉ ଏକ ପାଦ ଆେଗଇ େନଇ େOମି କ େOମି କା ମାେନ ପରOରକୁ େOମ ନି େବଦନ
କରି ଥାOି  ଏହି େସାପାନ ସOବତଃ କେଲଜର ଅଣବବହୃ ତ େକାଠରୀ, ଲାଇେOରୀ,
ପାକO, ସି େନମା ହଲ୍ , ସପି ଂ ମଲ୍ ଆଦି Oାନେର େହାଇଥାଏ
ଭୁବେନଶOରର ଅେନକ େOମି କ ଆମକୁ େOମ ନି େବଦନ ନି ମିO ଶାମ ମୁଖାଜOୀ
ପାକOକୁ ସବOେOO Oାନ େବାଲି କହି ଛOି  ଏଠାେର େOମ ନି େବଦନ କେଲ କାେଳ
ଠାକୁ ର ଅନୁ କୂ ଳ ଚOO Direct ଆଶୀବOାଦ ପାଇବାର ବହୁ ତ Chance ରହିଛି େବାଲି
ଅେନକ ଭାବOି 
ଥେର ଏ େଲଖକ େସହି ମୁଖାଜOୀ ପାକOେର ଏକ ନି ଭୃତ େବOେର ବସି େOମୀ
ଯୁଗଳ ମାନOୁ େଦଖୁଥିବା ଅବସରେର ଏପରି ଏକ ଦୃ ଶ େଦଖି ଥିଲା - ପାକO ମଧକୁ
ପଶି ଆସି ଥିଲା ଏକ ଅO ବୟସୀ ତରୁ ଣୀ ଏବଂ ତା ପେଛ ପେଛ ଏକ ଯୁବକ ଯୁବକ
c
ହଠାତ୍ ତରୁ ଣୀ ସOଖେର
ଆOcମାଡ଼ି ବସି ପଡ଼ି ଲା େଗାଟିଏ ହାତେର େଗାଲାପ ଫୁ ଲ
ଧରି େସ ଝିଅଟିକୁ କହିଲା, –I Love You. ତୁ େମ ଏ ଫୁ ଲ ପରି ସୁOର— ଝିଅଠାରୁ କି ଛି
ଉOର ନ ପାଇ େସ ଫୁ ଲକୁ ପାଦତେଳ ପକାଇ େଦଇ ଆଉ େଗାଟିଏ ବଡ଼ ଫୁ ଲ େତାଡ଼ା
ହାତେର ଧରି କହି ଲା, –ତୁ ମ ସୁOରତା ଆଗେର ଏ ଫୁ ଲମାନOର ମୂଲ କି ଛି ନାହO —
ଫୁ ଲ େତାଡ଼ାକୁ ଝିଅ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ େଦଇଥି ଲା, େବାଧହୁ ଏ ଏହି ସମୟେର ଠାକୁ ରO
କୃ ପାଦୃ Oି ପଡ଼ି ଗଲା େସ େOମି କ ଉପେର ଝିଅଟି ଯୁବକ ଉପେର ପୁରା ଦୟାବତୀ
େହାଇ କହିଲା, – I Love you too. ତୁ ମ ବିନା େମା ଜୀବନ ଅସଂପୂOO—
ଗଁା ଗହଳି େର ଠାକୁ ର ମOି ର, କଦO ଗଛ ମୂଳ, ନଦୀ କୂ ଳ ଆଦି Oାନେର
େOମ ନି େବଦନ େଜାରେସାରେର ହୁ ଏ ଆଉ େକେତଜଣ ମଧ ଏହି ନି େବଦନ ପବOକୁ
େଗାେଟ ସOତO ଦିବସ ଭାବେର ପାଳି ଥାOି  େସଇଟା େହଲା ଭାଲୁ ଟଣା ଦିବସ 
େOମ ଅଭି ନOନ
େOମ ନି େବଦନେର ଯଦି େOମି କା ହଁ କହିଲା ତା େହେଲ କଥା ସରି ଲା ଆଉ
େOମି କର େଗାଡ଼ ତେଳ ଲାେଗ ନାହO  ଦିନେର ତାକୁ ପୁେନଇର ଜO ମି ଳିଯାଏ ଏହି
ସମୟେର େOମି କଟି ତା େOମି କାକୁ ଆକାଶରୁ ତାରା ଆଣି କି େଦବାପାଇଁ ମଧ OOcତ
ଥାଏ େOମ ଅଭି ନOନର ଅଧି କ ଫାଇଦା ଉଠାଇଥାOି େOମି କର ସାOମାେନ
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େOମି କଟି ଏହି ସମୟେର ଅତO ଆନOି ତ େହାଇଥାଏ ତାର ସାO ମାନOୁ େOମ
ଖୁ ସିେର ପୁରା ଦିଲଖୁସ୍ ପାଟO େଦଇଥାଏ ଏହି ସମୟେର େOମି କକୁ ସୃOିର ସମO
ସୁOର ଜି ନିଷ ନି ଜ େOମି କା ପରି ଲାେଗ େସ େକେତେବେଳ ତକି ଆକୁ େଗଲ କରୁ ଥାଏ
ତ େକେତେବେଳ ନି ଜ ବOୁ Oୁ େOମି କା ଭାବି କୁ Oାଇ ପକାଉଥାଏ େOମି କା ମଧ ଏହି
ସମୟେର ନିଜର ଯାବତୀୟ ଖOO ପାଇଁ ନି OିO େହାଇ ପେଡ଼ Shopping mallେର
ବୁ ଲି ବା େହଉ କି Oା Relax parlour ଯି ବା େହଉ Oେତକ Oାନେର ଜେଣ ବିଶOସନୀୟ
ଭୃତ ସଦୃ ଶ େOମି କ ଥାଏ, ଖOOକୁ ଡ଼ର ନଥାଏ କି ଭୟ ନଥାଏ େବେଳ େOମକୁ
Continue କରି ବା ପାଇଁ ଗରି ବ ଛାO ମାନOୁ ନିଜ େମାବାଇଲ୍ ଓ ଲାପଟପ୍ ମଧ ବOା
ରଖି ବାକୁ ପଡ଼ି ଥାଏ
େOମ ପରି Oମଣ
ଏହି ସମୟେର େOମି କ େOମି କାମାେନ ନିଜନ
O Oାନକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଆOି 
ପାକOର ନି ଭୃତ ଗଛବୁ ଦା ମୂେଳ ବସି ପରOର ସହ େOମାଳାପ କରି ବା ଓ Oଳ
ବିେଶଷେର ଏକାOର ଫାଇଦା େନବାକୁ ବି ପଛାOି ନାହO  ଅବଶ ଏହି େOOେର
େପାଖତ େOମି କ ମାେନ ବାଜି ମାରି ନି ଅOି  ଏହି Oାନ ମାନOେର େସମାନO
ପରOର Oତି େOମର ପରୀOା ବି େଦଇଥାOି ପରOରକୁ  Boating ଓ long drive
ଆଦି Oତି ଆକୃ O କି ଛି େOମୀଯୁଗଳ ମାନO ପାଇଁ ଭୁବେନଶOରେର ବିେଶଷ ପାକO ବି
ରହି ଛି
େOମରୁ Oତାଖାନ
େOମ ଅନୁ ଭବ କରି ସାରି ବା ପେର ଚୁ ଇଂ ଗମ୍ରୁ ସOାଦ ଚାଲି ଗଲା ପରି େOମି କ
େOମି କା ଉଭୟ ନି ଜକୁ ଠକି େହାଇଥି ବା ପରି ଅନୁ ଭବ କରି ବା ଅେନକ େOOେର
େଦଖାଯାଏ େOମି କ ମାେନ େବେଳ େବେଳ ନି ରବ ରହି ଯାଅOି କି Oା ନୁ ଆ େOମି କା
େଖାଜି ବାେର ଲାଗି ପଡ଼Oି  େOମି କା ମାନOୁ ଅବଶ ଏସବୁ କରି ବାକୁ ପେଡ଼ ନାହO
କାରଣ େସମାନO Network ଏେତ Strong ଥାଏ େଯ ଯଦି େକୗଣସି କି େଶାରୀ Break
up କରି ଛି ଖବର ମି େଳ ବିନା ପରି Oମେର ଆହୁ ରି ଅେନକ େOମି କ ମାେନ ଧାଡ଼ି
ଲେଗଇ ଦିଅOି Propose କରି ବା ପାଇଁ
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େବେଳ େବେଳ େOମେର େଧାକା ଖାଇଥି ବା କି ଛି େOମି କ ମଦପାନ କରି ବାେର
ମସଗୁଲ୍ େହାଇଯାଆOି  ରାOାକଡ଼ େOନେର, ପରି ତO େOନେର, ଦିବସର ବାର
ଘOି ଆ ଖରାେର ମଧ ମOOକୁ ସOଗମ
O ଣି ପଡ଼ି ରହି ଥିବାର େଦଖାଯାଇଛି
େକେତକ କହOି , େOମି କା ଥି ଲା େବେଳ େହାେଟଲ୍ ବିଲ୍, େମାବାଇଲ୍ ବିଲ୍
େଦଇ କି ଯାହା ଖOO େହଉନଥି ଲା ଏେବ ମଦ ପି ଇକି ତା—ଠୁ େଢ଼ର୍ ଅଧି କ ଖOO େହଇ
ଯାଇଛି
େଧତ୍ େହେଲ ବି ଦିଲ୍ ମାନୁ ନି 

କାରଣ ଦିଲ୍ େତା ବOା େହ ଜୀ...
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ଭୂୟଁା ବାବୁ ଂକ େରାେଷଇ ଘରୁ .....
OଶାO କୁ ମାର ଭୂୟଁା
୧.ମାOି ଆ ଜାଉ :

ବାସୀ େତାରଣୀ ଅଥବା ତାଜା ଗାଳି ଥି ବା େପଜ - ୪ କO୍ କୁ େଗାଟିଏ ହାOି ବା ରସ
େଡକଚୀ େର ଚୁ Oା ଉପେର ବସାOc|
ତାହା ଗରମ େହେଲ େସଥି େର ସଦ ରାOି ଥି ବା ଭାତ - ୨ କO୍ ଏବଂ ପୁବOରୁ ୨
କO୍ ଥOା ପାଣୀ େର ଭଲ ଭାେବ େଗାଳି ରଖି ଥି ବା ମାOି ଆ ଚୁ ନା କୁ ମି ସାଇ ଦିଅOc |
ଅO ଆଂଚ େର ତାକୁ ୧୫ ରୁ ୨୦ ମି ନଟ୍ େଘାଳି ବା ପେର ମି Oଣ ଟି େଯେତେବେଳ
ବହଲି ଆ େହବ େସେତେବେଳ ଆପନଂକ ମାOି ଆ ଜାଉ େହାଇ ଗଲା େବାଲି ଜାଣ |
ମାOି ଆ ଜାଉ ର ବହଳିଆ ଦରକାର ଅନୁ ସାେର କରି ନି ଅOc |
OOcତ େହଲା ଆପନଂକ ଓଡିଆ ଘର ର ମାOି ଆ ଜାଉ |
୨.କାଂଜୀ

େଗାଟିଏ ଲି ଟର୍ େପଜ ଅଥବା େତାରାଣୀ ଏକ ହାOି ବା େଡକଚୀ େର େନଇ ଚୁ Oା େର
ବସାOc | େସଥି େର ଅO ହଳଦୀ ଏବଂ ୩/୪ ଟି ଆOcଲ

ବା ପରି ମାଣ ଅନୁ ପାତ

େର ଆOcଲ ପକାOc |
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ଏହା ଗରମ େହଲା ପେର େସଥି େର ଆପନଂକ ମନ ମୁତାବକ ଏବଂ Oି ୟ ପରି ବା ବଡ
ଖO କରି ପକାOc | ପରି ବା ଟିେକ ସି ଜି ଆସି ଲା େବଳକୁ ଚାଉଳ ଖୁ ଦ େଗାଟିଏ କପ୍
ପକାOc | ଯଦି କଂଚା ଝଟା ନ ଥାଏ ତାହା େହେଲ ପୁବO ରାତି ରୁ ବତୁ ରାଇ ଥି ବା ଝଟା
ମଂଜି କୁ ମଧ ପକାଇ ପାରOି | ଏହି ସମୟ େର େଭOି ପକାOc |

ଦରକାର

ମୁତାବକ ଲୁ ଣ ପକାOc | େଯେତେବେଳ ଖୁଦ ଭାତ େହାଇ ଯି ବା ଏବଂ ପରି ବା ସି ଝି
ଯି ବା କାଂଜୀ େହାଇ ଗଲା େବାଲି ଜାଣ |
( କାଂଜୀ ପାଇଁ ମୁଖତଃ - େବାଇତାଳୁ , ଝ ଟା, କଂଚା ଅମୃତ ଭOା , ସାରୁ , େଭOି ,
Oଭୃତି ଅତି ଉOମ ଅେଟ ) (କାଂଜୀ ର ବହଳି ଆ ଖୁ ଦ ଓ େପଜ/େତାରାଣୀ ଅନୁ ସାେର
େହାଇଥାଏ ) (କାଂଜୀ େର ଖଟା ଆOcଲ ର ପରି ମାଣ ଅନୁ ସାେର ହୁ ଏ ) (ଆଧୁନିକ
କାଂଜୀ େର େକେତ ଜନ େଟାମାେଟା ମଧ ପକାଇଥାOି ) କାଂଜୀ େହାଇ ସାରି ଲା
ପେର , େଗାଟିଏ କଢାଇ େର ଦୁ ଇ ଚାମଚ ରି ଫାଇନ୍ େତଲ େନଇ ଗରମ କରOc |
େସଥି େର ଜୀରା, େସାରି ଶ ,ସୁଖିଲା ମରି ଚ , ରସୁଣ େକାଳ, ପାନ ମଧୁରି, ଭୁରସୁଂଗ
ପO େନଇ ଫୁ ଟାOc | ଏହି ଫୁ ଟଣ େର କାଂଜୀ କୁ ଢାଳି ଦିଅOc |
OOcତ େହଲା ଆପନଂକ ଓଡିଆ ଘର ର କାଂଜୀ |
୩ .ତାଜା ଫଳ ରସାବଳୀ :

େଯ େକୗଣସି ତାଜା ଫଳ ବାଛି ନି ଅOc |
ଏଠାେର ଦିଆଯାଇଥି ବା ଚିO େର ମଁୁ ପାଚିଲା କଦଳୀ, େସଓ , କଲା ଅଂଗୁର, କି Oିସ୍
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, ପି ଚ୍ ଓ ଖଜୁ ର୍ େନଇଛି |
ଫଳ ଗୁଡିକୁ େଧାଇ େଦଇ ଟିପ ଆକାର ର କାଟି େଗାଟିଏ ପାO େର ରଖOc |
େସଥି େର ଚିନୀ ଓ ଦହୀ ପକାଇ େଗାଳି ଦିଅOc ଭଲ ଭାେବ |
େସୗକ୍ ଅନୁ ସାେର େସଥି େର ଭାନିଲା, େରାଜ୍ , Oେବରୀ ଏେସନସ୍ ଦୁ ଇ ତିନି େଟାପା
ପକାOc |

ଖରା ଦିନେର ତାକୁ Oି ଜ୍ େର

େଗାଟିଏ ଘOା ରଖOc ଏବଂ ଶୀତ ଦିନ େର ସଂେଗ ସଂେଗ ପରସୀ ଦିଅOc
|

ମଁୁ ଏହା କୁ ସଜାଇବା ପାଇଁ Oେବରୀ ଏବଂ ପୁଦିନା େନଇଛି | େଦଖOc, େକେତ

ସହଜି ଆ ସୁଆଦିଆ ସOାଦିସO ୍ ରସାବଳୀ ଟିଏ | ଘରକୁ ଅତିଥି ଆସି ଲା

େବେଳ ଏହା

ପରଶOc ଏବଂ ବାହାବା ନି ଅOc |
୪ . କାଜୁ ପୁଦିନା ଅO :

Oଥେମ ଚାଉଳ କୁ ୧୫ / ୨୦ େସେକO୍ େଧାଇ େଦଇ ପାଣି ନି ଗାଡି ରଖOc |

ଚୁ Oା ଉପେର ପାO ବସାଇ େସଥି େର ୨ / ୩ ଚାମଚ ଡାଲଡା କି Oା ବଟର୍ ପକାOc |
ଡାଲଡା ଟିେକ ଗରମ େହଲା ପେର େସଥି େର ୩/୪ ଟି ଲବଂଗ , ୩/୪ ଟି ଗୁଜୁରାତି ,
୩/୪ ଟି ଡାଲଚିନି ଛାଲୀ ଓ ୨/୩ ଟି େତଜପO ପକାOc | ପୁଣି େସଥି େର ଧୁଆ
େହାଇ ଥି ବା ଚାଉଳ ପକାଇ ୪/୫ ମି ନିଟ୍ ଧି େର ଧି େର ଘାOOc | ଚାଉଳ ଟିେକ ଭାଜି
େହାଇଗଲା ପେର େସଥି େର ଭଲ ପରି ମାଣ ର ଗରମ ପାଣି ମି ସାOc | ଭାତ ଟିେକ
େହାଇ ଆସି ଲା େବଳକୁ ତାକୁ ଗାଳି େଦଇ ପାଣି ନି ଗାଡି େଖାଲା େର ରଖOc | ଚୁ Oା
ଉପେର ପାO ବସାଇ େସଥି େର ୨ / ୩ ଚାମଚ ଡାଲଡା କି Oା ବଟର୍ ପକାOc |
ଡାଲଡା ଟିେକ ଗରମ େହଲା ପେର େସଥି େର ୨/୩ ଟି କଂଚା ମରି ଚ, କାଜୁ ୧୦/୧୨
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ଟି , ପୁଦିନା ୧୦/୧୨ ଟି ପO (କଟା େହାଇ ଥି ବା ) ଏବଂ ୧୦/୧୨ ଟି OାOା ପକାOc
| ଏହି ସବୁ ଦାନ ଭଜା େହାଇ ଅସି ଲା େବଳକୁ େସଥି େର ଗଳା ସରି ଥିବା ଅO ପକାଇ
ଏବଂ ଦରକାର ଅନୁ ପାତ େର ଲୁ ଣ ମି ଶାଇ

ଦିଅOc | ଭାତ କୁ ଭଲ ରୁ େପ ମି ଶାଇ

ଦିଅOc | େଦଖOc ବତOମାନ ଆପନଂକ କାଜୁ ପୁଦିନ ଅO OOcତ େହାଇଗଲା |
ଏହା ଆପଣ େକୗଣସି ମସଲାଦାର୍ ତରକାରୀ ଏବଂ ରାଇତା ସାଂଗେର ପରସୀ ଦିଅOc
| କାଜୁ ଓ ପୁଦିନା ଆପଣଂକୁ ଏକ ମଜାଦାର୍ ସୁବାସ େଦଇ ଆପନଂକ ଖାଇବା ତାକୁ
ଆହୁ ରି ମଜାଦାର କରି ବ |
୫ . ଚିେକନ୍ େକପସି କମ୍ ମସାଲା ଦାର୍ :

େଛାଟ େଛାଟ ଆକାର େର କାଟି େଧାଇ େଦଇ ପାଣି ନି ଗାଡି ରଖOc

Oଥେମ ଚିେକନ୍

| ଚୁ Oା ଉପେର ପାO ବସାଇ େସଥି େର ୨ / ୩ ଚାମଚ ଡାଲଡା କି Oା ବଟର୍ ପକାOc
|

ଡାଲଡା

ଟିେକ

ଗରମ

େହଲା

ପେର

େସଥି େର

ଧୁଆ

େହାଇ

ଥି ବା ଚିେକନ୍ ପକାଇ ୫/୧୦ ମି ନିଟ୍ ଧି େର ଧି େର ଘାOOc ଏବଂ କି ଛି ଚାଇନା ସାଲଟ୍
ମି ଶାOc | ଚିେକନ୍

ଟିେକ ଭାଜି େହାଇଗଲା ପେର େସଥି େର ପୁବOରୁ କାଟି ରଖି ଥି ବା

ପି ଆଜ ଓ ୫/୭ ଟି ରସୁଣ େକାଳ ମି ସାOc | ଏେବ େଛାଟ େଛାଟ କଟା େକପସି କମ୍
ଓ ଲୁ ଣ ଦରକାର ଅନୁ ସାେର େଦଇ ପୁଣି ୫/୧୦

ମି ନିଟ୍ ଧି େର ଧି େର ଘାOOc |

ବତOମାନ ୩/୪ ଟି ମରି ଚ ଲOା ଭାେବ କାଟି େସଥି େର ପକାOc | ଚିେକନ୍ ସି ଝି ଗଲା
ପେର େସଥି େର ଚିେକନ୍ ମସାଲା ୨ ଚାମଚ୍ ମି ସାଇ ଭଲ ରୁ େପ ମି ସାOc | େଦଖOc
ବତOମାନ ଆପନଂକ ଚିେକନ୍ େକପସି କମ୍ ମସାଲା ଦାର୍ OOcତ େହାଇଗଲା | ଏହା
ଆପଣ େକୗଣସି ଟି ପାଟO ବା ସOା ସମୟ େର ମଧ ଖାଇ ପାରOି |
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ତୁ ପରା ମା—... େମା ମା—... ଦୁ ଗOା ମା—
ରଶOୀ ରOନ ଦାଶ (ବାପୁ)
ନାହO ଆଊ େରୗOର ଝଡ଼ଝOା
ବଷOା ରାଣୀର ଟୁ ପୁରୁଟାପୁରୁ କମି ଗଲାଣି ଅେନକ ଦିନରୁ
କାଶତOୀ ହସି ଲାଣି ଖି ଲି ଖି ଲି େହାଇ
ଦିଏ ଅବା ସେତ କା—ର ଆଗମ ବାରତା
କି ଏ ଆସି ଛି... କି ଏ ଆସୁଛି... (୧)

ଶରତ ଆସି ଛି ମରତକୁ ଆଜି
ସବOଦୁଃଖ କO େଦବ େସ ଭାଜି
ରହି େବନି େକହି ଆଉ ଦୁ ଃଖୀ.... କାରଣ...
ମା— ଆସୁଛି... େମା ମା—.... ଦୁ ଗOା ମା— ... (୨)
ଦୁ ଗOତୀ ନାଶି ବା ପାଇଁ ତା—ର ଆଗମନୀ
ହଁୁ ... ସି ଏ ତ େକବଳ ବାହାନା
ମା— ଆସୁଛି ଛୁ ଆ ପାଖକୁ
କରି ବାକୁ ବାOଲ ଲୀଳାର ରଚନା...(୩)
ମା— ତ ଆେସ ସବୁ ବରଷ ଅଶି ଣେର
ତଥାପି ଏଥର କାହO ଏ ନୂ ତନତା... ଏେତ ଆବିଳତା
କାରଣ... େସ ପରା ମା—... େସଇଥି ପାଇଁ ମା—
େମା ମା—... ଦୁ ଗOା ମା—...
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ଦଶOନେର ମି େଳ ଆତOତୃOି ... ନି ତ ନୂ ତନତା...(୪)
ମହO ଷା ବଧି ବା ଯଦି େହାଇଥାOା ତା—ର ଲO
େକୖ ଳାେଶ ଥାଇ କରି ପାରି ଥାOା ତାହା
ତଥାପି ଆସି ଛି େସ ଛାଡ଼ି ନି ଜ ଧାମ
କାହO କି ଜାଣ....
ସି ଏ ପରା ମା—... େମା ମା—... ଦୁ ଗOା ମା—...(୫)
ସOଗOସୁଖ କରି େଦଇ ତୁ ଛ ଆସି ଅଛି ମରତ ପୁରକୁ
ହାରି ବାକୁ ତା— ଛୁ ଆର ଦୁ ଃଖ େଶାକ େଯେତ
କି Oc େଯ ଛୁ ଆ େଯ ଦୁ O, ବଦମାସ୍, ଅଝଟିଆ
ତଥାପି ପରବାୟ ନାହO
ସି ଏ ଆସି ଥିଲା... ଆସୁଛି... ଆସୁଥିବ
କାରଣ...
ସି ଏ ପରା ମା—... େମା ମା—... ଦୁ ଗOା ମା—...(୬)
ଏଇ ମା— ଛୁ ଆର ସଂପକO ଗୁରୁO
 ପୂOO ତା ପାଇଁ
ନକର ତାକୁ ପୂଜା... ନ ଦିଅ େଭାଗ ବାଜା
େଲାଡ଼ା ଖାଲି ଟିେକ ଭଲପାଇବା
ଆଉ େଖାଲା ହୃ ଦୟଟା
େସତିକିେର େସ ଖୁସି ନଯାଏ ରୂ ଷି ...
କାରଣ...
ସି ଏ ପରା ମା—... େମା ମା—... ଦୁ ଗOା ମା—...(୭)
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ମା— !!! ସତେର କଣ ତୁ ଏମି ତି ଆସୁଥିବୁ
ଛୁ ଆ ନ ଚାହO େଲ ବି, ନ ଡ଼ାକି େଲ ବି ତୁ ଶୁଣୁଥିବୁ !!!
ଦୁ ଃଖେର ଆହା କହି ବୁ, ସୁଖେର ସାହା େହାଇବୁ
େତାେତ ରାଗ ଲାେଗନା ଏଇ ଛୁ ଆO ଉପେର ???
ଓଃ େକମି ତି ରାଗି ବୁ...
ତୁ ପରା ମା—... େମା ମା—... ଦୁ ଗOା ମା—...(୮)
ମା— !!! ଜୀବନ ଆଜି ଖୁ ବ୍ ବତିବO
ସମୟ ନାହO େତାହରି ଦରଶନ ପାଇଁ
ବୁ ଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲଠୁ ବି ଜଟିଳ ଦୁ ନି ଆଁ
ମା— ପାରି ବୁତ ଆସି
େତା— ପୂଜାଠୁ ମହO ଷାର ପୂଜା ଏଠି େବଶୀ
ଜାେଣ ମା— ତୁ ସବO ଶOି ମୟୀ
କି Oc....
େତା ଛୁ ଆ ତ ନି େଜ େତାର ଶତୃ
ପାରି ବୁ କି ମା— ତା ବିରୁେO Oି ଶୁଳ ଉେଠଇ
ପାରି ବୁନି ମା... ପାରି ବୁନି ...
କାରଣ
ତୁ ପରା ମା—... େମା ମା—... ଦୁ ଗOା ମା—...(୯)
ମା—େଲା ତଥାପି ତୁ ଆସୁଥା
େତାହ ସOି ବନୀ OେଶO ବOୁ ଏହି ମଲା ଦୁ ନିଆ
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ତୁ ତ ନି େଜ େଚତନା
େଚେତଇ େଦ ମା— େତା ନି ଜ ସOାନକୁ
ଆସୁଥା ମା—... ରାଗ ନା... ଆସୁଥା
କାରଣ...
ତୁ ପରା ମା—... େମା ମା—... ଦୁ ଗOା ମା—...(୧୦)
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Oହସନ
ବିଦାଧର ପOା
Oହସନ ବOକର ଟାଉଟର, ଫୁ ଲମାଳ ଥାଉ
ଗାOି ବୁଢ଼ା ପୂଜା େତା—ହାତେର େଲାଡ଼ା ନାହO ଆଉ
ଘୃଣା ଲାେଗ ଚାହO ବାକୁ ମୁହଁ ତା—ର, ଥାଟେର େଯ ଗାOୀ ଜୟOୀକୁ ପାେଳ
ପରଖି ଛ େକେବ ଥେର, େକେତ ସତ ଅଛି ତା— େପାଷାକର ତେଳ
ବଚନେର ପରଷୁଛି େକେତ ମି ଠା କଥା,
ସଭାେର ଗାଉଛି ସୁମଧୁର ଗାOି ବାଣୀ;
ସOପOେଣ ଲୁ ଟୁ ଛି ସବୁ ରି ସOOି
ଗରି ବର ରO େଶାଷୀ, ମାଉଁସକୁ ଝୁ ଣି 
ପଚାର ପଚାର ବOୁ , ଚିନି େବାଳା କଥାକୁ ହା ଦସୁକୁ ପଚାର
ପେକଟରୁ କି ଣିଛି କି ଫୁ ଲମାଳ, ନା ତା—ବି ସରକାରୀ ଉପହାର?
ନି OOଜତାର ସବୁ ସୀମା, ଏେଲାକଟା ଟପି ତ ସାରି ଛି;
ଆଇଁଶ-ଟକରା ବଗ, ଦିନଟିଏ ଲାଗି ଜାଣ ପOୁ କ ପାଳୁ ଛି
ସତକୁ ସାମନା କରି ବାର, ଯଦି ତାକତ ଅଛି;
ମି ଛ େଖାଳପାରୁ ବାହାରି ଆ—, ଶୁଣ୍ ବିେବକ ଯାହା କହୁ ଛି
ବO୍ କର, େଯେତ ମି ଛ ଅଭି ନୟ, Oହସନ
ସାକୀ-ସୁରା ଛାଡ଼ି ସଜାଡ଼ ଘରକୁ /େଦଶକୁ
େସଇ େହବ ଗାOୀOୁ ସOାନ !!
ବାେଜ େଲାକ ତେମ ଦିଅ ନାଇଁ ଆଉ, ଗାOୀ େବେକ ଫୁ ଲମାଳ
ଗଳପ ଶୁଣାଇ େଦଖାଅନି ସOପO, ମି ଛକୁ କରି ସOଳ
କର ନାହO ଆଉ ଶୁଖିଲାେର ଦୁ ଇ ଅେକOାବର, ଜୟOୀ-ପାଳନର ଫOା ଉOବ
ଖୁ ସି େହେବ ଗାOୀ, ସତ ଓ ଅହି ଂସା େଯେବଠୁ ଜୀବନ ମO େହବ
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ମରଣର ଲାଭ
ଉଦୟନ୍ ସୂପକାର
ଉOଶି Oିତ େବକାର ଯୁବକ ପୁଅକୁ େଦଖି
ବୃ Oପି ତା କହି େଲ ତାକୁ େହାଇ ଅତି ଦୁ ଃଖୀ|
େକେଡ଼ ଉO ଆଶା େମାର ହୃ େଦ ଥି ଲି କରି
ଉOାସେନ ବସି ବୁ ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିକରି |
ଦୁ ଃଖ ଯି ବ ଘରୁ େମାର ଧନ ତୁ ଅଜO ବୁ
ବୃ Oକାେଳ ମାତାପି ତାOର ଲାଠି ତୁ େହବୁ |
ଆଶା ନ ପୁରିଲା େମାର ଭାଗ େହଲା ବାମ
େତାର ଶି OାଦୀOା ଯାହା େଦଲା ନାହO କାମ |
ତଥାପି ରହିଲି ମୁହO ଭାଗକୁ ଆଦରି
କOାଇ ମାରୁ ଛୁ କି ଆଁ ମଦନି ଶା କରି |
ପୁଅ କହିଲା େହ ପି ତା ଚାହଁ ଆଖି େଖାଲି
ଜାଣ ନା କି ଧମO ଆଉ ନାୟ ନାହO େବାଲି |
ମେନ ପାଳି ଥିଲି ଆଶା ତୁ ମ ସାହା େହବି
େଦାଳି େର ବସାଇ ତୁ ମ ପଦକୁ େସବିବି|
ପାଇ ନୀେଚ ଅଧି କାର ବୁ ହାOି ମୁନିOି ଭାର
ସତ େହଲା Oମାଣି ତ କଥା ପୁରାଣର|
ମନ ଶାOି ପାଇଁ େଯେବ ବାଟ ନ ପାଇଲି
ହତାଶ େହାଇଣ େଶେଷ ମଦ ମଁୁ ପି ଇଲି |
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ବିଷାO ମଦ ପି ଇଣ ଯାଏ ଯଦି ମରି
ପାଇବ ଟOା ପୁଳାଏ ନୀତି ସରକାରୀ ୧୦
ଜୀବନେର ଥାଇ କି ଛି ନ ପାରି ଲି କରି
ଦିଆଇବି ନି େO ଧନ ମୁହO ମରି କରି ୧୧
ପୁO କଥା ଶୁଣି ପି ତା ହରି Oୁ ଡ଼ାକି େଲ
େଦଶ ଭାସି ଯିବ Oଭୂ ତୁ େମ ନ ଶୁଣିେଲ|୧୨
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Oତି Oା
Oାବଣୀ ପOନାୟକ
ଜୀବନ େବଳାରୁ ଜୀବନ ଆରା ମଁୁ ସାଉଁଟି ରଖି ଛି େଯେତ ସOପO...
ଜୀବନ ମରୁ େର ଆଜି ଏ େବଳାେର ଫି େଟଇ େଦଖୁ ଛି ସବୁ ତ ତୁ ମରି ଦାନ...!!

େମାହବିO ମଁୁ ଜୀବନ ଋତୁ େର ବOା ପେଡ଼ େମା ସOପର
O ରାତି...!
ମାଟିରୁ ଆକାଶ ନିମO ନି ବିO OତିOା କେର େମା ନୀଳ ଛାତି...!!

େହ ପରମ ଆତOା
ଅମୃତର ପାO !
ଅେପOା େକବଳ େମାର ତୁ ମ Oତିଶୃତି ବିହୀନ OତିOା କୁ !!!
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ବାେତରାର ଦୁ ଗOାOବ
ଡ଼ଃ କୁ ଳାOାର
ମା— ତୁ େମ ଜଗତର ସାହା ଭରସା,
ମା— ତୁ େମ ଘର, ଗାଡ଼ି , ସୁନା, ପଇସା
ମା— ତୁ େମ ପOୀ ରୂ େପ ଘରକୁ ଭାOୁ ଚ,
ମା— ତୁ େମ ଶାଶୁ ରୂ େପ େବାହୁ କୁ େପାଡୁ ଚ
ମା— ତୁ େମ ଖଟିଖିଆ ଚାOାେର ଆସୁଚ,
ପୂଜା ମOପେର ବସି େମେଲାଡ଼ି େଦଖୁ ଚ !

ଯା—େଦବୀ ସବO ହେOସୁ
େମାବାଇଲ୍ ରୂ େପଣ ସଂOି ତା
ଯା—େଦବୀ ସବO ପOି କାସୁ
ସଂପାଦିକା ରୂ େପଣ ସଂOି ତା
ଯା—େଦବୀ ସବO Oି େଜସୁ
ମଦ ରୂ େପଣ ସଂOି ତା
ଯା—େଦବୀ ସବO ପାେକOସୁ
େOମ ରୂ େପଣ ସଂOି ତା

ନମOେସୖ ନମOେସୖ ନମOେସୖ ନେମାନମଃ 
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ଯା—େଦବୀ ସବO ପେକଟସୁ
ଗୁଟୁଖା ରୂ େପଣ ସଂOି ତା
ଯା—େଦବୀ ସବO ଖଣି ସୁ
େଚାରୀ ରୂ େପଣ ସଂOି ତା
ଯା—େଦବୀ ସବO ଅଫି ସୁ
ଲାO ରୂ େପଣ ସଂOି ତା
ଯା—େଦବୀ ସବO ଗାଡ଼ି ସୁ
େତୖ ଳ ରୂ େପଣ ସଂOି ତା

ନମOେସୖ ନମOେସୖ ନମOେସୖ ନେମାନମଃ 

ଯା—େଦବୀ ସବO ପୂଜାସୁ
ଚାOା ରୂ େପଣ ସଂOି ତା
ଯା—େଦବୀ ସବO ସି େନମାସୁ
ନାୟି କା ରୂ େପଣ ସଂOି ତା
ଯା—େଦବୀ ସବO ଭାଷେଣସୁ
ମି ଥା ରୂ େପଣ ସଂOି ତା
ଯା—େଦବୀ ସବO ଥାେନସୁ
ମାଡ଼ ରୂ େପଣ ସଂOି ତା
ନମOେସୖ ନମOେସୖ ନମOେସୖ ନେମାନମଃ 
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ଯା—େଦବୀ ସବO ସକOାେରସୁ
ଦୁ ନOୀତି ରୂ େପଣ ସଂOି ତା
ଯା—େଦବୀ ସବO ବିଦାଳେୟସୁ
ଡ଼ାଲି , ଚାଉଳ ରୂ େପଣ ସଂOି ତା
ଯା—େଦବୀ ସବO ଗୃେହସୁ
ଟିଭି ରୂ େପଣ ସଂOି ତା
ଯା—େଦବୀ ସବO ବାେତରାସୁ
ବୁ Oି ରୂ େପଣ ସଂOି ତା

ନମOେସୖ ନମOେସୖ ନମOେସୖ ନେମାନମଃ 

କବିତାେର େଲଖି େଦଲି ମା—
ଖରାପ ଭାବିବୁନି ,
ଅନାୟ ଅନୀତି ପରି
େମା—କଥାକୁ ବି— ତୁ ଶୁଣିବୁନି 
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ଭଲପାଇବାର Oତି ଶୃତି
ସୁନିତା ଦାସ
େମା ଆତOାକୁ ପଚାରନି
ଆଉ କି ଛି
ଆଉ କି ଛି ସOO ରଖନାହO
େମା ହୃ ଦୟ ପାଖେର,
ମଁୁ େଯ ନି ଃସOO
ନି ଃସOO ମଁୁ େମା ଭଲ ପାଇବାେର
ଆଉ କି ଛି କୁ ହ ନାହO
ଆଉ କି ଛି ଭାବନାହO
େକବଳ ଥେର ମାO ଆସ
େମା ହୃ ଦୟ ଇଲାେକ
େମା ନୀରବ ଇଲାକାେର
ଅOO ପାଦଚିO ଆOନାହO 
କOି ତ ଓଠେର,
ଆେବଗେର, େକବଳ
ଥେର ମାO ସOୀକାେରାOି ଦିଅ
େମା ଭଲ ପାଇବାର
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ନି OO
ଡ଼ େଦେବO କୁ ମାର ପାଣି Oାହୀ
ଆଜି ରାଜନୀତି ଦଳ ନ କରି ବିପOବ
ଚଲାOି ସOାଥOର ଶଗଡ଼
କରOି ସOାଥOପୂOO ସାହାଯ
େଦଖାOି କାପୁରୁଷ କାଯO
ପୁରାତନ ରାଜେନୖ ତିକ ଦଳ ନି ୟତିର ଦଳ
କରୁ ଥି ବା ସOାଥOହୀନ ସOାଧୀନତା ସଂOାମ
େସ େବଳର ସବୁ େନତା
କମOଚାରୀ ଓ ଜନତା
କହୁ ଥି େଲ ସତ ଓ ଅହି ଂସାର କଥା
ପୁରାତନ କବି େଦଶ ଭO ମାଗO ଦଶOକ
ଅଧୁନା କବି କି ଛି ବିରାଡ଼ି େOମର Oତୀକ
ବହୁ ଅତାଧୁନିକ
ଯଦିଓ କବି ଥି େଲ ରବୀO ନାଥ
Oଶଂସା କରୁ ଥି େଲ ଇଂରାଜୀ ରାଜାର
ଭୂରି ଭୂରି Oଶଂସା କେଲ କି O୍ ଜଜ୍ O ଓ କOିନ୍ େମରୀOର
େସେତେବେଳ ଥି େଲ କବି ବOି ମ ଚO
Oଶଂସା କରୁ ଥି େଲ ସନାସୀ ମାନOର
ବOନା କରୁ ଥି େଲ ଭାରତ ମାତାର
ଏ େହଲା ଇତିହାସର ରହସ
ବOି ମO ସOୀତ େହଲା ଜାତୀୟ ଗୀତିକା
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ରବିOO ଜନ ଗଣ ମନ
େହଲା ଜାତୀୟ ସଂଗୀତ
ରବୀO କହି େଲ କି O୍ ଜଜO
ଜନ ଗଣ ମନ ଅଧି ନାୟକ
ଭାରତ େହଲା ଭାଗ ବିଧାତା
ବହୁ କରୁ ଥି େଲ ରାଜାର Oଶଂସା
ବOି ମO େଲଖାର ଆଧାର ଭାରତ ମାତା
େହଲା ଜାତୀୟ ଗୀତିକା
ରବୀOO େଲଖା େହଲା ଜାତୀୟ Oଶଂସା
ରବୀOOର ଜାତୀୟ ସOୀତ
ଅଦ ଜନ ଗଣOର Oି ୟ ଗୀତ
ବୀର, କାରୀଗର, କୃ ଷକ ଓ କଳାକାର
ସଂOାରକ, ସମାଜ େସବକ େହେଲ ଅOର
େସମାନO ପାଇଁ ସବୁ ନି OO ସଂଗୀତ
ରବୀOO ଜାତୀୟ ସଂଗୀତର ଲାଳି ତ
ଭୂରି ଭୂରି Oଶଂସା କରOି ପOି ତ
ରାଧାନାଥ ରାୟOର ସଂOତ ସଂଗୀତ
ସେବOଷାଂ େନା ଜନନୀ ଭାରତ
ନ େହଲା ଗୃହୀତ
O
O ି ନିଂ କମି ଟି ପାଇଁ ତା େହଲା
ନି OO ସଂଗୀତ
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କଥା ଓ କବିତା
କୁ ମାର ଅଜି ତ
ଆହା କି ମି ଠା
ଭରି ରହି ଥାଏ ଆମରି କଥା
ପଢ଼ିେଦେଲ ପେଦ ହରଇ ବଥା
ଧରି ରଖି ଥାଏ େOହ ମମତା..!!

େକେତ କବି ଆଉ କବୟOୀOର ମି ଳନ ଏଠି
ନି ତି ଦିଅOି ତାO କବିତା େଭଟି
–େଜାତି— ଭାଇ ଆମ ବଢ଼ିଆ େଲାକ
କହOି ଖାଲି କବିତା େଲଖ..!!

–ଶାମ ଭାଇ— ତାO ପଛେର ଥାଇ
ଆହOାନ ଦିଅOି କବିତା ପାଇଁ
େକେଡ଼ ମଧୁର ସେତ –ରୀତା—ର ଗୀତ
କହOି ସମେO ଏଫ୍ ବି ର ମି ତ ..!!

–ଉମO — େଲଖି ଯାଏ କବିତା ଏଠି
ସମେO ଚକି ତ ହୁ ଅOି େଦଖି
–ସେରାଜ— ବାବୁ
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ନି ଜ କବିତାେର କରOି କାବୁ ..!!

–ଆଦିତ— ଆମର େଛାଟ ଭାଇ
କବିତାେର ନି ଏ ମନକୁ େମାହି
କି କହି ବୁ ତୁ ମକୁ –ନି ତଦଶOନ—
କବିତାେର ତୁ େମ କର OସO..!!

ଆମ –ସବିତା—
ଦିଅOି ତାOର ଅଧା କବିତା
ଏଇଠି ରଖି ଲି କବିତା େଲଖା
ସମOOୁ େମାର ପଦିଏ କଥା
ଭୁଲି ବନି େକେବ –କଥା ଓ କବିତା—
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କୁ ମାର ଅଜି ତ
ଜୀବେନ ଯାଇଛି ବିତି
େକେତ େଯ ପୂOOମା ରାତି
େସଇ େଚାରା େଚାରା ପୀରତି
ଭଲ ପାଇବାର େକେତ େଯ ଅଭୁଲା Oତି..

ମେନ ସବୁ ପଡ଼ି ଯାଏ ଆଜି
େକେତ େଯ ଅକୁ ହା ଗୀତି
ସାଇତା ରହି ଛି େମାର ହୃ ଦୟେର ସାଥି
େକବଳ ଖାସ୍ ତୁ ମରି ପାଇଁ
କହି ଦିଅOି ଥରେଟ ତୁ ମକୁ କି Oc
ତୁ େମ କି େଗା ଆଉ େଫରି ଆସି ବ ସାଥୀ ???
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କବି ଓ କବିତା
କୁ ମାର ଅଜି ତ
େହ କବିତା ତୁ େମ େକେତ ସାବଲୀଳ ଆଉ ମଧୁର
ନାହO ତୁ ମର ପଟାOର
କବି େହଉଛOି ତୁ ମ ଈଶOର
ତୁ େମ େହଉଛ ସୃOି କବିOର
ତୁ ମ ଦୁ ହO O ସOକO ଭାବ ଆଉ େOମର
Oୀତି ଆଉ େOହର
ଆଉ ତୁ େମ େହଉଛ େଶାଭା କବିOର
କବି େହଉଛOି ତୁ ମ ଆଧାର

ଭାବନାେର ଆସ ତୁ େମ କବିର ମାନସ େର
ଚରଣ କର ତୁ େମ କବିO ହୃ ଦୟେର
ଗଢ଼ି େତାଳOି ତୁ ମକୁ େସ ତାO େଲଖନୀ ମୂନେର
ସଜାOି େସ ତୁ ମକୁ ତାO ଶO ଅଳOାେର
ତୁ େମ Oତିୟମାନ ହୁ ଅ ଏଇ ଧରା ପୃOେର

ତୁ ମକୁ ସମପOOି େକେବ େସ ବିଶO ହି ତେର
ଅବା େକେବ ସମପO ଦିଅOି OଭୁO ଭOି େର
େକେବ େକେବ ସମପOOି େOମି କର େOମ ନି େବଦନେର
ଆଉ େକେବ ସମପO ଦିଅOି କାହାରି ହୃ ଦୟ ଜିଣିବାେର

କବି ଓ କବିତାର ସOକO ଯୁଗ ଯୁଗ ର
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ଦୁ େହଁ ଦୁ ହO Oର ଅତି ନିଜର
େଶଷ କରୁ ଅଛି କବିତା େମାର ||
’’’’’’’’’’’’’’’’’
ତୁ େମ ତ ବୁ ଝିଛ
େସଇ ସOକO କୁ କବି ପାଇଁ କି ସ କବିତା
ତୁ େମ ବୁ ଝିଛ େସ ନଳୀନି େବଦନା
କାହା ପାଇଁ ଉଏଁ ସବିତା

ତୁ େମ ବୁ େଝଇଲ ଆପଣା ଠାଣି େର ନି ବିଡ଼ତାେର େସ ସOାOର
ଅଜି ତ୍ ଭାଇ େହ ମନକୁ େମାହି ଲ
ସେଜଇ ଏଇ ଗୀତି ଅOର
ନି ତଦଶOନ ମି O
’’’’’’’’’’’’’’’’’
କବିତାେର ଫୁ େଟ ଆତOାର େବଦନା ମନର ଭାବନା
ପୁଣି େକେବ ଆେସ ପାଇବାର ଖୁ ଶି
ହରାଇବା ଦୁ ଃଖ ଓ ଚିOା ଆନବନା
ସୁବାସି ନୀ Oି ପାଠୀ
’’’’’’’’’’’’’’’’’
କବି ଆଉ କବିତା ର ସOକO ନି ବିଡ଼ ମଧୁର
ଅତୁ ଟ ବOନ େର ଦୁ େହଁ ଦୁ ହO O ଆଧାର
କବିତାଟି ମନ ଛୁ ଆଁ ସରସ ସୁOର

ନି େବଦିତା ମି Oଗୁରୁ
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େOୟା ଦାଶ
କଢ଼ୀରୁ ଫୁ ଲ ଟିଏ େହବା ଆଗରୁ
ସୂଯOର ଆେଲାକ ପାଇବା ପୂବOରୁ
ମାଟି ମା କୁ ଛୁ ଇଁ ବା ଆଗରୁ
ନି େଜ ନି ଜକୁ ଚିOିବା ପୂବOରୁ
ତୁ େମ େମାେତ େଶଷ କରି େଦଲ,
ନି ଜ ଭି ତେର େମାେତ ନO କରି େଦଲ
କାରଣ...
କାରଣ ମଁୁ ଝିଅଟିଏ େବାଲି ...

ହସି ପାରି ବିନି, େଖଳି ପାରି ବିନି
ପଢ଼ି ପାରି ବିନି, ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରି ବିନି
େମା ସବୁ ସOପO ଭାOି େଦଲ
ଅେଲାଡ଼ା ଅେଖାଜା କରି େଦଲ
ଭୁଲି ଗଲ ମଁୁ ବି ତୁ ମର େବାଲି
କାରଣ...
କାରଣ ମଁୁ ଝିଅଟିଏ େବାଲି ...

ଡ଼ାହାଳ କୁ କୁ ର, ବିଲୁଆ, ଚିଲ, ଶାଗୁଣା
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ମଲା ଶବରୁ ହାଡ଼ ମାଂସ ଖାଇବା ଭଳି ,
ତୁ େମ େମା ଜୀବO ଶରୀର ରୁ ହO ଖି ନ୍ ଭି ନ୍ କରି େଦଲ
େକଉଁ ବିଲ, ବଣ, ପବOତ, ନଈ, ନାଳେର ବୁ ଦା ମୁଳେର େଫାପାଡ଼ି େଦଲ
ମଁୁ ମୁହଁ େଖାଲି ପାରି ଲି ନାହO
କାରଣ...
କାରଣ ମଁୁ ଝିଅଟିଏ େବାଲି ....

ସମOOୁ େମାର େଗାଟିଏ OଶO
ଝିଅ େହବା କଣ ଏେତ ବଡ଼ ପାପ ?
େମା—ରି ଠାରୁ ତୁ ମ ମାେନ ବି ତ ଜାତ
େମାରି ଠାରୁ ତ ଏ ସଂସାର ଆରO
ତୁ େମ କାହO େକହି ବୁ ଝି ପାରୁ ନାହଁ

ମାତୃ ଶOି ର ଅବମାନ କରନାହO
ରାବଣର ସOଣO ଲOା ଜଳି ଯାଇଛି
େକୗରବ ବଂଶ ବି ଧOଂସ ପାଇଛି
ଏହା ନି Oୟ ଘଟିଛି, ଏହା ନି Oୟ ଘଟିବ
ଏ ଆଖି ର ଲୁ ହ୍ କାହାକୁ ଛାଡ଼ି ନାହO କି ଛାଡ଼ି ବ ନାହO
କାରଣ
କାରଣ ମଁୁ ଝିଅଟିଏ େବାଲି ....
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େହମଲତା ସାହୁ
ଝିଅେଟ େବାଲି ମଁୁ, େମାର େକାଉଥି େର ଭାଗ ନାହO
ଜନOରୁ ମୃତୁଯାଏଁ େଯେବ ବି
ପେଡ଼ ତାଗ କରି ବାକୁ , ଆଗ ଝିଅ ଟିଏ କେର
କଣ ପାଇଁ େଯ ???
ମା—ର େକାଳରୁ ... ମଶାଣୀ ଯାଏଁ ବି ତାର
ଭାଗ ନାହO ... ସେତ କଣ
ଭାଗ େନଇ ବେO ଝିଅ ଟିଏ...ନାରୀ ଟିଏ...
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େହମଲତା ସାହୁ
ମା— ଆସି ବ, କାନପାରି ଶୁଣ
େକମି ତି େଗାେଟ ଅଲଗା ଅଲଗା
ଧରି Oୀ ଲାଗୁଛି ନା (?)
ପବନର ବାସନା... ରO...ରୂ ପ
ପାଣି ର ନି ନାଦ... ସକାଳର ଔଜଲତା
ସବୁ କାଶତOୀ ର ସହିତ ଶି ହରଣ େର ଭି ଜି ଗଲାଣି
ସବୁ ଆେଡ଼ ଗହଳ ଚହଳ ଲାଗି ଗଲାଣି
ମା— ଆସୁଛି ନା !!!

ତା ଛOାୟି ତ ପାଦର ଘୁOୁରୁ ବଜାଇ,
ତା ଓଠରୁ ଝିଲ୍ ମି ଲ୍ ହସ େଖଳାଇ
ତା ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ର ପଣତ ଓଢ଼ାଇ
ଏେବ େଦଖି ବା ସବୁ ଭୁଲି ଯି େବ,
ବଷOା ଆଉ ବାତାର Oେକାପ
ସବୁ ହଜି ଯି ବ ବିଗତ ଦିନର, ଦୁ ଃଖ ଆଉ
େଦୖ ନକୁ ..
ଆ ମା— େପାଛି େଦ େକାଟିଆ ମନର ଦୁ ଃଖ
ସି Oି େଦ ଅମୃତ ର ବାରି
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େଶଫାଳୀ
ରୀତା ରଥ
ମଉନ ଧରଣୀ ସାଜି ଛି େଗା ଆଜି
େଶଫାଳୀର ମୃତୁ ଶଯା
ଝOୃ ତ ହୁ ଏ ଓଁକାର େଯଉଁଠି
ଗାଏ ଅସମାO ଗୀତା...

କାକର ବିOୁର ଧଳା ଚାଦରେର
ନି ଜକୁ ଦିଏ େଘାଡ଼ାଇ
ନି ରବ, ନି େOଜ କଳOି ତ ତନୁ
ଆଉ େକ େଦଖି ବ ନାହO...

ଆଦ େଯୗବନର ଆଦ ସOପO ସବୁ
ଆଜି ଯାଇଛOି ହଜି
ଉଛୁ ଳା ଭାବର େOମି କର ଦO
ଆଜି ଯାଇଅଛି ଭାଜି

ପହି ଲି େଚନାଏ ସOପOେର ହସି
େଖାଲି ଥିଲା େସ ନୟନ
ସୂଯOର ପରଶ ଛୁ ଆଁର ପୀଆସି
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ସାଜି ଥିଲା ଯା—ର ମନ...

େକାମଳ େOମର ଫOc ସବୁ େନଇ
Oଣୟର ତାତି ବେଢ଼
ସOପO ବିଳାସୀର ବାସର ରାତିର
ଅOି ଦାବାନଳ ଉେଡ଼....

େହେଲ କି େହାଇବ ଜୀବନେର ସବୁ
ବିଧିର ବିଧାନ ରେହ
ଶୀତୁ ଆ ପବନ କରି କOମାନ
ସାମନାେର ଉଭା ହୁ ଏ...

ସବୁ ସOପOକୁ ଚୁ ର୍ ମାର୍ କରି
େଯୗବନ ଲୁ ଟି ନି ଏ
ସୂଯOର ସାେଥ Oଣୟର ସOପO
େସଇଠି ହO ସରି ଯାଏ....

ଝରି ଯାଇ ଆଜି ଅବଶ ତନୁ େର
ମାଟିର ବO ଚାହO
ଅବଶାଦ ପୂOO ବଥି ତ ଜୀବେନ
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ଆଉ କି ବା େଲାଡ଼ା ହୁ ଏ ?...

େOମ Oଣୟର କେOାଳି ନୀ ଆଜି
ଏଇଠାେର ଶୁଖିଯାଏ
େଶଫାଳୀ ଆଖି ର ଅସରOି ସOପO
ଏହି ଠାେର ସରି ଯାଏ...
େଶଫାଳୀ ଆଖି ର ଅସରOି ସOପO
ଏହି ଠାେର ସରି ଯାଏ...
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OତୀOା
ରୀତା ରଥ
ଲହରୀର ମାଳା
ସାଗରର େକାଳ
ଛାଡ଼ୁଥାOି ମନ କରି
ତଥାପି ସାଗର
ବାହୁ ଡ଼ା ଉମO କୁ
ହୃ ଦୟେର ଦିଏ ଭରି ...

ବଷOାର ବିOୁ
ବାଦଲର ବOୁ
ଧି େର ଧି େର ଯା—Oି ଝରି
ଜଡ଼ାଇ େଯ ଧେର
ଅନାୟାେସ େଯେବ
ବାO େହାଇ ଆେସ େଫରି ...

ନି ଡ଼ ଟିକୁ ଛାଡ଼ି
ବିହO େକେତ
ଉଡ଼ଇ ଗଗେନ ସତ
େସଇଭଳି ନୀଡ଼
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ପଡ଼ି ଥାଏ ରି O
ନେଫରି ବା ଯାଏଁ ମି ତ...

ଭରା େମୗସୁମୀ କୁ
ଶୁO କରି େଦଇ
ନି ଲOO ମରୁ ଭୂମି
ତଥାପି କି େଗା
ଆସି ବାର ରାOା
ବଦଳାଏ େସ ରOୁ ଣୀ...

େସଇପରି Oି ୟା
ଛାଡ଼ି ଯାଉ ଅଛ
ଜୀବନ େମା ରି O କରି
OତୀOା ରହି ବ
ଏଇ ହୃ ଦୟର
ଆସି ବା ଯାଏଁ େଗା େଫରି
ଆସି ବା ଯାଏଁ େଗା େଫରି
’’’’’’’’’’’
ଏହାର ଉOର େଦଇଛOି ଅେନକ ସଦସ େହେଲ ଏଠାେର େକବଳ େଗାଟିଏ ଉOର
ଉପOାପନ କରୁ ଛି ତାହା ପରବOOୀପୃOାେର ଦିଆ ଯାଇଛି
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ରଶOୀ ରOନ ଦାଶ

ଦିନ ଚାଲି ଯାଏ କାଳ ହଜି ଯାଏ ଗେଡ଼ େଯ ସମୟ ରଥ
ଥେର ଯି ଏ ଗଲା ଆଉ ନ େଫରଇ ଏକଥା ବାOବ ସତ
େହେଲ କି ବା ଏଇ ଅବୁ ଝା ମନଟା ଏେତ କଥା ବୁ ଝିପାେର
ଅେଫରା ଅତିଥି େଫରି ବାକୁ ଚାହO ଆକୁ ଳେର ସି ଏ ଝୁ େର...

େକାଉ ବିଦOାନ ର ଅଛି ଏେତ Oାନ େସ ମନକୁ ବୁ େଝଇ େଦବ
ମଉଳା େଯ େସଇ Oତି େଗାଲାପକୁ ସେତଜ େକ କରି େଦବ
ଦିନ ଚାଲି ଯିବ ଚିO ରହି ଯିବ େସ ଚିO ବଡ଼ େବଦଦO
େସ ଚିOକୁ ଭୁଲି ବା ସହଜ ନୁ ହଇଁ କରଇ ମନକୁ ରଦି...

େସଇ ସମୟକୁ ଭାବିବାର ନାମ ଅଟଇ ଜାଣ OତୀOା
ଯାହାକୁ ଏଠାେର ସୁOର ଭାବେର ରୀତା ନାନି କେଲ ବାଖା
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େତା ନଁା ଭାବିେଦେଲ
ରୀତା ରଥ
େତା ନଁା ଭାବିେଦେଲ
ଉଷୁମାନ୍ ତାରା ଚୁ ଡ଼ି
ଝଣ ଝଣ ହୁ ଏ,
େତା ନଁା ଭାବି େଦେଲ
ନୁ ଆ େବାହୁ ପାଦର ପାଉଁଜି
ଛମ୍ ଛମ୍ ହୁ ଏ...

େତା ନଁା ଭାବି େଦେଲ
ଯମୁନାର ପାଣି
କଳ କଳ ହୁ ଏ
େତା ନଁା ଭାବିେଦେଲ
େତା ପାଦ ଧୁଆ ଅଳତା ଗାରେର
େମା ନଁା ଛାଏଁ େଲଖି େହାଇଯାଏ...

େତା ନଁା ଭାବିେଦେଲ
ଖଜୁ ରାେହାର ହୃ ଦୟ ଚିରି
ନOOକୀ ଉଭା ହୁ ଏ
େତା ନଁା ଭାବିେଦେଲ
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ଦୁ ର ମାରୁ ଦିଗବଳୟୁ
ଆOାଦିନ୍, ଜାOି ନ୍ ସହ ଆେସ

େତା ନଁା ଭାବିେଦେଲ
ଅମାବାସା ରାତି ଆକାଶେର
ଲେO ତାରା ଫୁ ଲ ହେସ
େତା ନଁା ଭାବିେଦେଲ
ଆକାଶର େସଇ ଦୂ ର ପରି ଧି େର
ସOପOର ଇOଧନୁ ଟିଏ ଉେଠ
ସOପOର ଇOଧନୁ ଟିଏ ଉେଠ
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ନୃ ସି ଂହ ମହାରଣା
େଲଖି ବି କ'ଣ ?
ଭାବି ଭାବି ଗଲା ଗୁଡାଏ ଦିନ
ପାଠ ପଢା କଥା ପାେଶରି େଦଇ
ଭାବୁ ଅଛି Oି ୟାକଥା େଲଖି ବା ପାଇଁ ।

ନଦୀ ନି ଝର
O ଣୀ ବନ କାନନ
କି କଥା େଲଖି ବି ଲାଗୁନି ମନ
ଭାବି ଭାବି ଦିନ ଗଲା ପଳାଇ
ଧାଡିଟିଏ େଲଖା ଆସି ଲା ନାହO ।

ବସି ଲି ରାତିେର ଧରି କଲମ
Oି ୟାକଥା େଲଖି ବାକୁ େହାଇଲା ମନ
ଦିନ ଯାଇ ରାତି ଆସି ଲା ଗଡ଼ି
ହାଇ ପେର ହାଇ ବସି ଲା ମାଡ଼ି ।
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ନୃ ସି ଂହ ମହାରଣା
ଜାଣି ମଁୁ ପାରୁ ନି େOମ େଯ କଣ
କାହାକୁ କହOି େOମ
ଭଲ ପାଇବାର େଛାଟିଆ Oତିଟି
ଏଇ କଣ ଅନୁ ଭବ
କି ଏ େସ କହି ବ କି ଏ ବୁ ଝାଇବ
େOମର ମହO େମାେତ
କାହାକୁ କହOି େOମର ବOନ
େOମ ଅନୁ ଭବ ସେତ
ଜାଣି ଛି ଶୁଣିଛି େOମର କାହାଣୀ
େକେତ େଯ ଅକୁ ହା କଥା
ଅନୁ ଭବ େକେବ କରି ମଁୁ ପାରୁ ନି
େOମର ମହO ବାOOା....................?
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େସାମବାର
ଡ଼ା େଜାତି Oସାଦ ପOନାୟକ
କାଲି େସାମବାର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି େହବ ସବୁ େରଡ଼ି
ଅଫି ସ୍ ଯି ବ, Ocଲ୍ ଧାଇଁବ, ଧରି ସାଇେକଲ୍ ଗାଡ଼ି ..୧
କି ଏ ରହି ଯିବ ଅଫି ସ ଭି ତେର େକ ଥି ବ ପୁଣି ଘେର
କି ଏ ଦିନ ସାରା ମୁO େପାତି ଖାଲି କହୁ ଥି େବ ସାେର ସାେର..୨
କି ଏ କି ଏ ପୁଣି ପାଠ ପେଢ଼ଇେବ, କି ଏ କି ଏ ଯି େବ ପଢ଼ି
େସାମବାର ଦିନ Ocଲ୍ ମାେO ବି ଛାଡ଼ି େବ ବହୁ ତ ରଡ଼ି ..୩
େOନ୍ , ବସ୍େର ଅେହତୁ କ ଭି ଡ଼, ଠିଆ େହାଇ ଯି େବ େକେତ
ସାଇେକଲ୍ କୁ ଧରି ରାOାେର ଛୁ ଟିେବ, ଚାଲି ଚାଲି ଯି େବ େକେତ..୪
ସବୁ େଶାଇେଲଣି ନି ଜ ନି ଜ ଘେର ସକାଳ ପାଇଁକି ଚିOା
ମା ମାେନ ଉଠି ଟିଫିନ୍ କରି େବ, ବାପା ପି Oାଇେବ େଜାତା..୫
ହଉ ଯାଅ ସବୁ େଶାଇପଡ଼ ଏେବ, ସକାଳୁ େହାଇବା େଭଟ
ଦୁ ନି ଆେର ଭାଇ ଚଳି ବାକୁ େହେଲ, ସହିବା ଅଫି ସ୍ ନାଟ ..୬
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େକାଣାକO
ସOାଇଁ ରେମଶ ଚO
େକେବ ଶୁଣିଅଛ େକାଣାକOର େସଇ,
ବୁ କୁ ଫଟା ଛାତି ତଳର େକାହ...
େକେବ େଦଖି ଅଛ େକାଣାକO ଆଖି େର
ଭରା ବିେଛଦର ଲୁ ହ..!!

େକେବ ବୁ ଝିଅଛ େକାଣାକOର ମନ
ମେନ ଭରି ଅଛି େକେତ େଯ ତାତି...
େକେବ େଲଖି ଅଛ େକାଣାକOର ଭାଷା
ବୁ ଲି ଆସୁଅଛ େଯେତ ଅତିଥି..!!

େକେବ ପଚାରି ଛ େକାଣାକO ଆଖି କୁ
କାହO ଆଜି େସ କାOୁ ଛି ବସି ...
କାOି କାOି ଆଜି ନି OO େହାଇଛି
ଶୁଖି ଯାଇଅଛି ଚOଭାଗାର ଖୁ ସି..!!

ଚOଭାଗା ଆଜି କାହO ଦୁ େର ଯାଏ
େକାଣାକO ତାହାର ଛାତି...
ଛାତିଠୁ ହୃ ଦୟ ଅଲଗା େକମି ତି?
େଯମି ତି ଦୀପଠାରୁ ଦୂ େର ବତୀ..!!
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କାହO କି ନା....
ଚOଭାଗା ଆଜି ସହି ପାରୁ ନାହO
େକାଣାକO ବୁ କୁ ର ତାତି...
େକମି ତି ସହି ବ େକମି ତି େଦଖି ବ
େକାଣାକO ତାହାର ଜୀବନ ସାଥୀ..!!

ସାOୀ ଅଛି େସଇ ଭO ପାOଶାଳା
ସାOୀ ଅଛି େସଇ ଅଭୁଲା Oତି...
େକାଣାକOର ନାେମ େଶାଭା ପାଉ ଅଛି
ଉOଳ ମା—ର େସଇ ସୁOର କୀOO ..!!

ସାOୀ ଅଛି େସଇ ସୁO ଚOଭାଗା
ସାOୀ ପୁଣି ତାର ଅଥଳ ପାଣି ...
ଧମOପଦ ନାେମ ଶି ହରାଇ ଉେଠ
େକାଣାକO ର େସଇ ମଥାର ମଣି ..!!

ଯୁଗ ଯାଏ ଯୁଗ ଆସି ବ େସମି ତି
େହାଇ ଯାଏ ଥି ବ େକାଣାକO Oତି...
ଲୁ ଚି ଯାଇଥି ବ ତାର ଚାରୁ କଳା
କଳାବେO େହାଇ ରହିଥିବ ଇତି..!!

ଆମ େୱବ୍ ସାଇଟ୍ : www.aahwaan.com/ebook

ଆହOାନ, ଷO ବଷO, ପOମ ସଂଖା, ଅେକOାବର, ୨୦୧୧

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

ପୃOା ସଂଖା

92

ସOପO
ରେମଶ ଚO ସOାଇଁ
ସOପO ଅଭି ମାନୀ େଖେଳ ଲୁ ଚକାଳି,
େଯମି ତି େଖଳଇ ଦିବସ ଯାମି ନୀ
େOମ Oତାରଣା, ବିରହ ବିେଛଦ
ସୁଖ ଆଉ ଦୁ ଃଖ କୁ କରି ସOି ନୀ ...!!

ସOପO ସାଜି ଥାଏ େକେବ ଚାOର ଚାOି ନୀ
ଆଉ ପୁଣି େକେବ ମାୟା ର ହରି ଣୀ
େକେବ ସାଜି ଆେସ ସOଗO ଅପ୍ସରୀ
ବୁ ଲାଇ ନି ଏ ତା ମାୟାର ନଗରୀ...!!

କାହା ପାଇଁ ସତ, କାହା ପାଇଁ ମି ଛ
କାହା ପାଇଁ ପୁଣି ଖୁ ଶିର ନାଚ...
କାହାକୁ ଦିଏ େସ ଦୁ ଃଖ ଓ ଯOଣା
ବୁ ଝିପାେର ନାହO ହୃ ଦୟର OOନ...!!

ସOପO ଏଠି ଆସି ସମେO େଦଖOି
େଦଖOି ସବOଦା ବଷOା ଓ ତାତି
କି ଛି ସତ େହାଇ ଯOଣା େଦଇଛି
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ଆଇ କି ଛି େଦଇ ଯାଇଛି ଖୁ ଶି ଅସରOି ...!!

ସOପO ସାଜି ଆେସ କି ଏ କାଦOି ନୀ
ମହକାଇ ଦିଏ ଦିବସ ରଜନୀ
ଚାଲି ଗଲା ପେର ଝୁ ରି େହଉଥାOି
େମା ସOପO େଦଖା ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ...!!

ସOପOେର ସଜାଏ କି ଏ ରଜା ଓ କି ଏ ତ ରାଣୀ
େଦଉଥାଏ ପୁଣି ରାଜାର ଆେଦଶ ସଜାଇବାକୁ େସ ନି ତି ପାଟରାଣୀ
ସOପO ସରି ଗେଲ କି ଏ ଏଠି ସାେଜ
ମOି ର ଆଗର େସଇ ଭି କାରୁ ଣୀ...!!
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ଆଦି ତ ସାହୁ
ଶୁଣିଛି େକେତ ମଁୁ ଅନାବନା
ଶୁଣିଲି ଦିେନ ମଁୁ ଉଆଁସୀ କନା
ଦୁ ଃଖୀ ଜୀବନ େର ଏକ ଉଦାହରଣ ଏଇ
ନି ଜ ପରି ଚୟ େଦବା ପାଇଁ ଘୃଣା କରୁ ଥାଏ େସଇ
ସମାଜର ଏକ ବିଦୃପ ର ଶବଦ ଟିଏ
େOମି କା ଶବଦ ତା—ପାଇଁ ଏକ ମରି ଚୀକା ଟିଏ
କାଳର େକାକୁ ଆ ଭୟେର ବାହାଘର
ତା—ପାଇଁ OଶO ଉଠାଏ
ଝିଅ ଭି ତେର େସ ନିଆରା ଟିଏ
ରୂ ପ ଗୁଣେର ଚOମା ଭଳି େହେଲ ମଧ
ଜନମ ତ ତାର ଚOର କଳO ହୁ ଏ
କି ଛି ଜାଣି ଅବା ଆଗରୁ ଦୁ ନି ଆ କହି ଦିଏ ତୁ ଉଆଁସୀ ଟିଏ
ସମାଜର ଘଟୁ ଥି ବା ଘଟଣା ଦୁ ଘOଟଣାର ଇOି ତ ହୁ ଏ
ସOାମୀ ନାହO ଯାହାର ଜଗOାଥ ତା—ର ସOାମୀ ହୁ ଏ
ଆଉ େସଇ ଜଗOାଥOର େସ େଦବଦାସୀ ଟିଏ...

ଶି Oିତ ଯୁବ ସମାଜକୁ େମାର OଶOଟିଏ
ଝିଅ େହାଇ େସ ଆଜି କାହO ବାଛO ହୁ ଏ...!!!
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ଆଦି ତ ସାହୁ
ଜାଗୃତ ହୁ ଅ େର ତୁ େମ ଯୁବା ଶOି
ଛାତିେର ଭରି ଦିଅ ମାତୃ ଭୂମି ଭOି
ବିଖରି ତ ଆଜି େତା ମାତୃ ଭୂମି
ଧOଂସ ଅଭି ମୁେଖ ହୁ ଏ ଅନୁ ଗାମୀ
ପଣତେର ଭରି ରଖି ଛି େଯ େକେତ େଯ ଯOଣା
ଭାଇ ଭାଇ କହି ଚାଲି ଛି େକେତ େଯ ମOଣା
ଜଳୁ ଛି ତା େଦେହ ଆଜି ବିେଛଦ ର ବOି
ଗୃହ ଶତୃ କୁ ତୁ ଆଜି ନପାରୁ େର ଚିOି
ଉଠେର େମାହର ସୁO ଯୁବ ଶOି
ମେନାରOନ େର ଭୁଲି ଚୁକି େତା ମାତୃ ଭOି
ଭାବିେଦଖ ଥେର େତା ମାତୃ ଭୂମି କଥା
Oାଣ ବଳି ଯାଉପେଛ ନୁ ଅଁ ନାହO ମଥା
ସତ ସି ଂହ ର ବଳ ଅଛି େତା େଦେହ
ମୁହ୍ଁ ଲୁ ଚାଇ କାOୁ ଛୁ ତୁ େକାେହ
ସଜାଡ଼ି ଦିଅ େର ଆଜି େତା ଅସି ଆଉ ତୃ ଣୀର
ପରି ଚୟ େଦ ଆଜି େତା ବିର ରO ର
ଶୁଣ ଶୁଣ େମାର ସୁେଯାଗ ସOାନ
େଦଶ େସବା େର Oାଣ ବଳି େଦଇ ହୁ ଅ ତୁ ମହାନ
ଲାOି ତ, ବOି ତ ଆଜି େତାର ମାତୃ ଭୂମି
ବର ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଆଜି କି ଆଁ ପଡୁ ଛୁ ତୁ ଥମି ||
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ରଶOୀ ରOନ ଦାଶ
ତୁ େମ ଭାରି ମେନ ପଡ଼ େଜେଜ
େସଇ କାନେକାଳି ଅଛି, େସଇ ବରେକାଳି ଅଛି
େସଇ ରଜେଦାଳି ଅଛି, େସଇ ସାOେମଳି ଅଛି
ସବୁ ଥାଇ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁ ନାହO କି ଛି
ତୁ ମ କଥା େଜେଜ ଭାରୀ ମେନ ପଡ଼ୁଛି ୧

ଆଜି ଆଉ ସOେବେଳ OାଥOନା ଶୁଭୁନି
ଫଳା ପଣକି ଆ ଡ଼ାକବି ସOାେର ହଉନି
ସବୁ ପେର ଆଉ ଜମା ଗପ େକ କହୁ ନି
କୁ କୁ ଡ଼ା କୁ କୁ ଡ଼ି ଗପ... ଶି ଆଳର କଥା
େଖାଜି େଲ ନପାଏ ଆଜି ଲାେଗ ମନବଥା ୨

ଠାକୁ ର ଘେର ତ େଜେଜ ତୁ ମ ପୂଜା ମO
କଦଳୀ ଉଖୁଡ଼ା େଭାଗ ଥି ଲା େଯ ସOତO
ଆଜି ବି ହଉଛି ତାହା ବିଧି ରOା କରି
କି Oc େକଜାଣି କି ଆଁ ଲାଗୁନି ଭଲ ଆଗ ପରି ୩

କୁ ଆଁର ପୁେନଇ ହଉକି OଥମାOମୀ
ତୁ ମ ପୂଜା ତୁ ମ େଗOା ଭୁଲି େଯ ହଉନି
ତୁ ମ ଚୁ ଡ଼ା ଖି ଆ ଆଉ ତୁ ମ ଏକାଦଶୀ
େକେତ ସୁେଖ ଖାଉଥି ଲି ତୁ ମ ସାେଥ ବସି ୪
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ପି ଲା ଦିେନ େଜେଜ େବାଲି ଡ଼ାକି ନ ପାରି ଲି
––େଦବତା—— ନାମକୁ ତୁ ମ ମୁହO େଦଇଥି ଲି
ଆଜି ବି େମା ମନ େଖାେଜ ତା େଦବତାକୁ
କି Oc କାେO ମନ ତୁ ମ ବିେଛଦ େବଳକୁ ୫

ସଂସାର ନି ୟମ ମାନି ଆଜି ମଁୁ ବିଦାଥOୀ
ବହୁ ଦୂ େର ପାଠ ପେଢ଼ ଘର ଛାଡ଼ି ଆସି
ମେନ ପଡ଼ି ଯାଏ େକେବ ଏକା ବସି ଥିେଲ
େଫରି ଯାଆOି କି ସେତ ମୁହO ପି ଲାେବେଳ ୬

ତୁ ମକୁ ପାଇେଲ ଜମା ଛାଡ଼ି ମଁୁ ନଥାOି
ସବୁ େବେଳ ସଦାକାେଳ ପାଖେର ରଖOି
ପାରୁ ନାହO େଯଣୁ େଜେଜ ତାହା ମୁହO କରି
ଦୁ ଃଖେର ଝୁ ରୁ ଛି ଖାଲି ପି ଲାଟିଏ ପରି ୭

ତୁ ମପରି େଜେଜ ଥି େଲ ଆସର ଜମଇ
େତଣୁ ସି ନା େବଶି ତୁ ମ କଥା ମନେର ଆସଇ
ଭୁଲି ବିନି ତୁ ମକୁ ମଁୁ େକେବ ବି ତ େଜେଜ
ଆଜି ବି ତୁ ମ ବାପୁ ଡ଼ାକ େମା କାନେର ବାେଜ  ୮

େଯଣୁ େଖାଜି େଖାଜି ତୁ ମକୁ ମୁହO ନ ପାଉଛି
େତଣୁ ତୁ ମ କଥା େଜେଜ ମେନ ପେଡ଼ େବଶୀ
େମା େଜେଜ ଭଳି େଜେଜ ନାହାOି ୯
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ହାସକବି ଗୁଣରOନ ସାଲି ମା
୧.
ଜର ପାଇଁ େମାର ଯାଉଛ ମOି ର, ଜର ପାଇଁ େମାର କାହO କି ଡ଼ାକୁ ଛ ଡ଼ାOର, ଯାଅ
ତାOର ଗଳି , ଆଣି ବ ତାହାOୁ ଧରି , ସି ଏ େମା ଜର ର ବଇଦ, ତାOଠି ଅଛି େମା
ଔଷଧ, ଔଷଧ େମାହର ତାO େଗାଲାପୀ ଓଠର ମହୁ ଝରା ଖି ଲି ଖି ଲି ହସ, ଜର ସବୁ
େମାର Oଣି େକ ଛାଡ଼ି ବ, ନରମ ନରମ ହାତେର ତାOର ପାଇବି େଯେବ ପରଶ 

୨.
କଳା େମଘ େଘାଟି ଝିପି ଝିପି େହାଇ ବରଷି ଗେଲ ପାଣି , କଲି ଜା ହୁ ଏ େମା ହାଣି ,ମେନ
ପେଡ଼ ତୁ ମ କଥା, ହୃ ଦୟେର ହୁ ଏ ବଥା, େକେବ େଫରାଇବ ଉଧାରି େନଇଛ, େଯାଉ
େମା େଫାଲ୍ ଡ଼ି ଂ ଛତା 

୩.
ବିବାହର Oଥମ ସାOାତେର... ଯୁବ କବି ଜେଣ ନବ ବଧୁକୁ କହି େଲ,
ଆଜି ଠୁ ତୁ େମ େମା କOନା, ତୁ େମ େମା ଭାବନା, ତୁ େମ ହO େମାର େOରଣା...
କି ଛି ସମୟ ପେର ନବ ବଧୁ ଉOର େଦେଲ, ତାହା େହେଲ ଶୁଣ
ଆଜି ଠୁ ତୁ େମ େମାର େଜାତି, ତୁ େମ େମାର ରଶOୀ, ତୁ େମ ହO େମା ଗୁଣରOନ 
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ମଳୟ ମହାOି
ଅମାବାସା ତିଥି ର େହଇ ଉଦାସୀ ଜO
ଢ଼ାଳ ନାହO ଲୁ ହ ଢ଼ାଳ ନାହO
ଏକାକି ଭାବି ମଁୁ ନି ଜକୁ ତୁ ମର
ରହି ଛି ମଁୁ ତୁ ମ ସାଥୀ େହାଇ...!
କି ଦୁ ଃଖ େର କୁ ହ ରୂ ପ ତୁ ମ ଝରି ଯାଏ
... ଅମାବାସାର ଅOାର ଭରି ଯାଏ...
େଫରି ଆସ ପୁଣି ପୂOମ
O ୀ କୁ ଯାଇ
ଦୁ ଃଖ ସବୁ କୁ ଭୁଲି ଯାଇ...!
େଶଷ ଅଛି ତୁ ମ େବଦନାର ଦିେନ େହେଲ
େମା ଦୁ ଃଖ ସାଗର ସୁେଖ ନାହି େକେବ େହେଲ...
ଯାତନା ଅOାେର ଭରା େମା ଜୀବନ
ସୁଖର େଜାଛନା ଝେର ନାହO ...!
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ବନା
ନି ତଦଶOନ ମି O
ବଢ଼ି ଆେସ... ପୁଣି ଛିେଡ଼
ଆେମ ସବୁ ସOାଗତ କରୁ ... Oକୃ ତି କୁ ... କାOର ହୁ ଳୁ ହୁ ଳି େଦଇ...
ଭି ଟା ଘରର ମଥାନ ଭାOି ... ଉଜୁ ଡ଼ା ସଂସାର ଆଉ ଅOୁ ଣୀ ମା—ର ଲୁ ହ େର
େକେବ ଭୁଲି ନ ପାରି ଲା ଭଳି ବାOବତା ର େବାଝେର ନଇଁ ଥି ବା କOାଳି ଆ ପି ଠିକୁ
ଆଉଁସି ଦିଅOି ସକOାର ବି, ଜରି ମୁଣାେର ପୁରି ଆଳୁ ଦମ୍ ର େଝାଳେର
ତିନି ଛୁ ଆର ମା ସାOେର ଗଭO ଣୀ ଗାଈ, ଚାରି ପଟ ପୁରି ଆଉ ତରକାରୀ ର ଆOି ଳା
େଝାଳେର ଖୁ ବ୍ ଖୁଶି... ଫୁ ଲ ନଈର ଛାତିପରି
େସଇ ଖୁଶି ଫୁ େଟ ଏଠି ସହରେର ବଡ଼ େକାଠାଘେର... ତାଳି ମାଡ଼େର... ବାଃ ବାଃ
ପାଣି ଆର େସତୁ ବO ଗଢ଼ା େହଲା େବେଳ
ମକରା େଖାଜୁ ଛି ସାନ ଝିଅକୁ ..ଫୁ ଲି ଆ ତା େଗରOର ବାଟ ଚାହO ବସିଛି
ନନା ଦରାOcଛOି ଶାଳOାମ ପO ମାଟିେର...
ସବୁ ଆେଡ଼ ବନା... ବାହାେର ବି ହୃ ଦୟେର ବି...
ଫରକ୍ ଏତିକି... େକାଉଟା ପାଣି ର ଆଉ େକାଉଟା ଲୁ ହର....
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ଚO େଶଖର ବି ଶOାଳ
ଶO ପେର ଶO େଯାଡ଼ି
କବିତା େଲଖୁଥିବା କବି ଆଜି
ଶOହୀନ....

ଭାଷାର ଯାଦୁ କର ସାଜି
ଭାବର ବିେଭାରତା ବାOcଥିବା େଲଖକ ଆଜି
ଭାଷାହୀନ....

ଫଗୁଣର ଫଗୁ ଭରି
କାବର େକାଣାକO ଗଢୁଥି ବା ଗୀତିକାର ଆଜି
ଛOହୀନ....

େସ ଛOହୀନ ଗୀତେର ତୁ େମ
ଛOେର ତୁ େମ...
ଭାଷାେର ତୁ େମ...
ଭାବେର ତୁ େମ...
ଶOେର ତୁ େମ...
ଜୀବନ, ଯାତନା ଆଉ ଯOଣାେର ବି େକବଳ ତୁ େମ
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େକାଣାକO କାେO
ଉମO ଳା ମି O
କାେO ଶି ଳାଲି ପି
ଭO Ocେପ ବସି
ଗାଏ ତା—ର ଇତିହାସ
ଚOଭାଗାକୁ
ମୂକ ସାOୀ କରି ଠିଆ
େହାଇଛି େସ ଅବେହଳିତ
ଖନନ ସହିଛି
ବାରଶହ ନି ମOାଣ ମୂନର
ଯOଣାେର ଜଜOରିତ
ନି ରେବ ବହି ଛି ଅେନକ
ଚିO... ଏହି ବିହିO ସୃOିର
ଅଜାଣେତ ଆଜି ତା ଆଖି ରୁ ଲୁ ହ
ଧମOର ଲୁ ହ େହାଇ
ବହି ଯାଏ...ଋତୁ ରାଜO
ଅତାଚାରକୁ ... ଛାତି ପାତି
ସହି ଯାଏ... ନା କରି ଛି
େOାଭ.... ମାନ ଅଭି ମାନ
େକେବ େସ କାହାଠାେର... ବାର
ବଷO ଖଜଣାର ମୁଲାOନ
େସ... ଇତିହାସର ଗୀତି ଗାଏ....
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ବନା
ଉମO ଳା ମି O
Oକୃ ତି କାOୁ ଛି
ଲୁ ହ ଝରାଉଛି ନି ଜ
ସOାନର ଦୁ ଃେଖ
ବାସହରା େହାଇ େଭାକ
ଓପାସେର ତା ସOାନ
ଦୁ ଃଖେର ଲୁ ହ ଗଡ଼ାଏ
ବନାର ଏହି କରାଳ
ଛାଇେର... େକେତ ଜୀବ
ଭାସି ଯାଆOି ... େକେତ ଘରଦOାର
େକେତ ଜଣ ଜୀବନ େକହି
ରOା ନ ପାଆOି ... େରାଗ
ବାଧୀ ପୁଣି ତା— ସାOକୁ
େବଡ଼ି ଉପେର େକାରଡ଼ା ପରି
ମା— ର ଆଗେର ସOାନେର
କO ଆଉ ସହି େହଉନାହO
ନି ଜ କମOପାଇଁ ଭରା ବାଦଲ
ଦୁ ଃଖେର ଲୁ ହ ଗଡ଼ାଏ ... େସ ଲୁ ହ
ଏଇ ଲୁ ହ ସାେO ମି ଶି ଆଉ ଏକ
ବନା ରୂ ପ ନି ଏ...
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ସଂଧା
ଉମO ଳା ମି O
ଦିନମଣି ତୁ ମ େOମର
ଆଭାେର ଦିେଶକି ସୁOର ପୃଥିବୀରାଣୀ
ଚାଲି ଗେଲ ତୁ େମ ଅO େହାଇ େଯେବ
କଳା ବO େର ଆେସ ରଜନୀ ରାଣୀ
ସOା େବାଲି କହି ବିହେO
େଫରOି ବସାକୁ , ରାବ େଦଇ
ଭି O ଭି O େଗାରୁ ପଲ ପୁଣି
େଫରOି ବସାେର ମହିକୁ କରି ଉOO....
କି ସୁOର ଦିେଶ ଗଗନ ଏ େବଳ
ସେତକି ଲାେଜଇନାରୀ
ରOି ମ ଆଭାେର େଗରୁ ଆ ବOେର
ଦିଶଇ ସେତକି ସନାସି ନୀ
ମହା ଆନOେର ଚାଷୀ େଫେର ଘେର୍
Oୀର େOହ ପାଇବାକୁ
ଅଭି ମାନ ଭରା ଅଶO ଳ ଆଖି ରୁ
ଲୁ ହ ତାର େପାଛି େଦବାକୁ
ତୁ େମ ଚାଲି ଯାଅ ମା େକାେଳ େଯେବ ଗଭୀର ନିଦେର
ଅOକାର ଛାଇଯାଏ
ଜଳOଳ ଆଉ ପବOତ କାନନେର...
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ତୁ େମ ଆସ
କମଳ କୁ ମାର ଦାଶ
େମା ଆକାଶ ଭସା ବାଦଲ େର
େମା Oc ତିର େଖାଲା ଅଗଣାେର
ତୁ େମ ଆସ ଚାO ଟିଏ େହାଇ
ଅଜଣା ଅOାର ରାତିେର--୧

ମେନ ପେଡ ତୁ ମରି ଆସି ବା
ଝୁ ମ ଝୁ ମ ପାଂଉଜିର ସବଦ
ଗଁା ବାଟ ଧାନ ବିଲ େଦଇ
ଖରା େବେଳ, ସକାଳ, ସଂଜେର
େକେବ ଅବା, ନଇଁ ଗେଲ ଛାଇ--୨

େକେବ ଆସ ଭି ଜି ଭି ଜି Oାବଣେର
େମଘର ଓଢଣୀ ଟାଣି
ଭି ଜା ଭି ଜା ମଟିର ବାOା େର
ଭି ଜା ଭି ଜା ତନୁ ମନ େନଇ--୩

ସବୁ ଜ ଘାସର ପେର ଥି ରି ଥି ରି
ଅଳତା ର ପାଦ ଚିପି ଚିପି
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ଟୁ କ ଟୁ କ ନାଲି ଶାଢୀ ପି Oି
ସୁOର ସାଧବ େବାହୁ େଟ େହାଇ--୪

କୁ ଆଁର ପୁେନଇଁ ର େଛନା ଚାO ଧରି
ଅଧା ଅଧା ଆଲୁ ଅ ଅOାେର
ଛପି ଛପି ତୁ େମ ଆସ
ପୁେନଇଁ ରାତିେର--୫

େକେବ ଅବା ପେଖ ବସି
ଚୁ ପି ଚୁପି କଥା କହି
କଂଳ ପରଶ େଦଇ
ଦୂ େର ଚାଲି ଯାଅ ହସି େଦଇ--୬
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କମଳ କୁ ମାର ଦାଶ
ସେଢଇ େର ଭାତ ସେଢଇ େର ଡାଲି
କୁ ନି େବାହୁ ସାଜି େଖଳୁ ଥିଲୁ କାଲି
ବଡ େହଲୁ େବାଲି େଦଖାଉ ତୁ ଛଇ
ଯି ବୁ ଯଦି ଯା ନୂ ଆ େବାହୁ େହାଇ--୧

େସଇ ବାଲି ଭାତ େସଇ ବାଲି ଡାଲି
ବାଲି ଘର କରି େଖଲୁ ଥି ଲୁ କାଲି
ଯି ବୁ ଯଦି ଯା ଘର ଭାଂଗି େଦଇ
ଆମ ସବୁ କଥା ପଛେର ପକାଇ--୨

ହାେତ ସଂଖା ନାଇ ଓଢଣା ପକାଇ
ପାଦେର ଅଳତା ପାଂଉଜି ଲଗାଇ
ସବୁ ପଛ କଥା ମନରୁ ଲି ଭାଇ
ଯି ବୁ ଯଦି ଯା ନୂ ଆ େବାହୁ େହାଇ--୩
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େହ ଜଗତଜନନୀ
ସେରାଜ ମି O
ଫାଟିଲା ସି Oୁରା ଫୁ ଟିଲା ମOାର ହଟିଲା ରଜନୀ ରାଣୀ
େଯାଜନ େଯାଜନ ବାଟ ଦୃ ଶ େହଲା ହସି ଲା ପୁଣି ଧରଣୀ
ବିOୁ ବିOୁ େଟାପା କାକର ର ବିOୁ ସବୁ ଜ ବନାନୀ ପେର
ଆO
O ବୃ O ଡ଼ାେଳ େକାକି ଳ ଗାଇଲା ସOୀତ ରସକେOାେଳ
କଅଁଳିଆ ଖରା ଉପେର ଚାଲOି ସାଧବ େବାହୁ ର ଦଳ
େଯମେO ଲାଗି ଲା େହାଇଲାକି ସେତ ଆଶOିନ ମାସର େବଳ
Oୀରି , େକାଳି ଆଉ ବଇଁଚ େକାଳି ର ଫୁ ଲ ଫୁ ଟି ଗାଏ ଗୀତ
ସରେବ ଚାଖି େବ ମାଟି ମା— ଦାନ ସେତକି ଅବା ଅମୃତ
ମାତା ଦଶଭୂଜା ବିରାଜି େବ ଲାେଗ ସେତକି ପୁଲକ ଭରା
ଛକ ବଜାରେର ମାଟିର ପି ତୁଳା ଚାଲି ଲାଣି ଅଧାଗଢ଼ା
ମOାର ମାଳିନୀ େହ ଜଗତଜନନୀ ତୁ ମ ଆବାହନ ଲାଗି
ସେବO ଫୁ Oି େଲଣି କାହାଳୀ ମାଦOଳ ଆତOହରା ମଁୁ େଯ ଆଜି

ଆମ େୱବ୍ ସାଇଟ୍ : www.aahwaan.com/ebook

ଆହOାନ, ଷO ବଷO, ପOମ ସଂଖା, ଅେକOାବର, ୨୦୧୧

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

ସେରାଜ ମି O
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ଭଗବାନ େବାଲି ଯାହାକୁ କହୁ େଛ
େକ ଅବା େଦଖି ଛି ଥେର
ଅO ଭଳି ସେବO ବିଶାO ସ କରOି
ଭOି କେର ତା ଉପେର

କାେଳ ଆସି ଯିବ ମୃତୁ ପରି କO
େସଥି ଲାଗି ସେବO ବOା
ଉପବାସ ନି Oା େସଇ ଡ଼ର ଲାଗି
େଦଖାଣି ଆ ସବୁ ଧOା
ମଣି ଷ ମରି େଲ ମାଟିେର ମି ଶିବ
େକ େଦଖି ଛି ସOଗO ଧାମ
ସOଗO ନକO ଭାଇ ସବୁ ଏହି ଠାେର
ଭଗବାନ ତୁ ମ କମO
ଭାବିବାକୁ ଗେଲ ଦୁ ନି ଆଟା ବୃ O
ଆକାର ପରି କା ସବୁ
ଜନO ଠୁ ମରଣ ମରଣ ଠୁ ଜନO
ନୁ ହOି େକ ଏଠି ବିଭୁ
ଆପଣOୁ େକଉଁଟା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି
ଟିକିଏ କହି େବ ବOୁ
ବିଶOାେସ ଦିଶଇ ସବୁ ଠି ଠାକୁ ର
ନ ଭାବିେଲ ମି ଛ ସବୁ 
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ଅOୟ ରାଉତ
––ଥି ଲା େମାର ଏକ ଶାଳୀ
େଦଖି ବାକୁ ଟିେକ କାଳୀ
ହସି େଦେଲ େସ ମୁOା ଝରି ପେଡ଼
କଥା କେହ ଭଳି ଭଳି
ନଁା ଟି ମଉନାବତୀ...
ଛବିଶି ଘOି ଆ ଚାେନଲ୍ ପରି େସ
ଯାଏ ନାହO େକେବ ଥକି
ପି ଠା ପଣା ଆଉ ଶାଗ, ଶାଗୁଆତି, ବଡ଼ି ବାଇଗଣ େଝାଳ
େଗାଟା କଲରାକୁ େଭOି ବାଇଗଣ, ଜOି ଦିଏ ପୁଣି ତାଳ
କOଡ଼ା ମାଛର େଝାଳ, ଇଲି ଶିେର ସି ଏ ହାତ ମାରି େଦେଲ
ବୁ ହଇ ପାଟିରୁ ଲାଳ
େଝାଟି ଆଉ ଚିତା, ମୁରୁଜ ସାOକୁ
ଘର କାମ େଯେତ କେର
Oାଜୁ ଏଟ୍ େହାଇ ଅଭି ମାନ ନ କେର
ରO ତା—ର କଳା, ରୂ ପ ତା—ର କଳା
କଳା ନୁ େହଁ ତା—ର ଗୁଣ
ଗୁଣ ଯଦି ନାହO , ରୂ ପେର କି ଲାଭ
ରୂ ପ ନୁ େହଁ ଚିରOାୟୀ
ରୂ ପ ଚାଲି ଯାଏ ଶରୀର ସାଥୀେର
ଗୁଣ ହୁ ଏ ଚିରOାୟୀ ——
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ନି େବଦି ତା ମି Oଗୁରୁ
ଆକାଶୁ ଶୁଭିଲା େମଘର ବାଜା
ତାରା ମାନOର ସରି ଲା ମଜା
ଝରକା େସପେଟ ବଷOା ନାେଚ
ଭି ଜା ଭି ଜା ମାଟି ମହେକ ଛୁ େଟ...

ନମOାର ଭାଇ ମାନOୁ େମାର
ଦୁ ଃଖ ହୁ ଏ ଶୁଣି ଓଡିଶା ଖବର
ବନା ମରୁ ଡ଼ି ନି ତି ଦିନିଆ କଥା
ତା— ସାOକୁ ଚାଷୀ ଭାଇ ର ବଥା
ଚାହO ଥି େଲ ତାକୁ ଚାତକ େହଇ
... ବରଷା ଆସି ଲା ବିକଟାଳ େହଇ
ଓଡିଶା ମାଟିର ଦୁ ଃଖ ନିଅ ହରି
କାଳି ଆ ଚରେଣ ଏତିକି ଗୁହାରି ...
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ଆଜି ହି ରହି ଲା କଥା
ନି େବଦିତା ମି Oଗୁରୁ
Oାବଣୀ େଲା...
ଏମି ତି ବା କଣ ଭୁଲ୍ େହଲା ଆମର
ସୁଲଳି ତ ନୃ ତ ଛO େତାର
ପାଲଟିଲା ଭୟOର ସବOOାସୀ ତାOବ ଲୀଳାେର
ଚାରି ଆେଡ଼ ଖାଲି ଶୁେଭ
େସମାନO ଫାOା େସOାଗାନ୍
ମଥା ଉପେର ଆମ ପଲି ଥିନ୍ ର ଛତା
େପଟେର ତାOରି ରି ଲିଫ୍ ଦିଆ
େପାକରା ଚାଉଳର ଭାତ

Oାବଣୀ େଲା....
ଆଜି ହO ରହିଲା କଥା, ଏଇ େଦଖ
ଆସୁ େଯେତ ଦୁ ବOପାକ, ହସୁଥିବୁ ଆେମ
ହସାଇବୁ ଆମରି ନୁ ତନ ଭବିଷତ
Oାବଣୀ େଲା ଆଜି ହO ରହି ଲା କଥା, ମେନ ରଖ....
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ଧନବାଦ େଜାତି ଭାଇ...
ବିOc Oସାଦ େଚୗଧୁରୀ
ସତେର େଜାତି ଭାଇ, େକାଟି େକାଟି ଧନବାଦ ତମକୁ
େଦଖି ଖୁ ସିଲାେଗ ଆଜିକା ଏହି ଏହି େଫସବୁ କ୍ ସମାଜକୁ
ଦିେନ େଯଉଁ ମାେନ ବO ଥି େଲ ନି ଜର ସOାଟସ୍ ଅେପOଟ୍ କରି ବାକୁ
ଆଜି ଏଠି Oଥେମ ଭାବOି କି ଛି କବିତା େଲଖି ବାକୁ , ତା ପେର ଜଣାଇବାକୁ
ଦିେନ ସଭି ଏଁ ଭାବୁ ଥି େଲ ଆଜି କା ଇOରେନଟ୍ ର ଏ ଯୁବପି ଢି ଭୁଲି ଗଲା ଆପଣା
ସାହି ତକୁ
ନା, ଆଜି ଏ ଶୃOଳି ତ ଶO ର ଯୁO କବିତା େଲଖି ବା ଉOାହ ଭୁଲ Oମାଣ କରି ଛି ତାକୁ
ଆଜି ଆପଣO ଏ େଛାଟ ପଦେOପ ପବନ େଦଇଛି େସ ଚିOାରି କୁ
େମାର ଦୃ ଢ ବିOାସ ଏହି ଇOରେନଟ୍ ବଳେର ଆେମ ସୃOି କରି ବା ନୁ ଆ ସାହି ତକୁ
ନୁ ଆ ସାହି ତିକ କୁ , Oଚାର କରି ବା ଆମ ସଂOତିକୁ ଆମ ପରOରା କୁ
ଇଏ ନି Oୟ ସୃOି କରି ବ ଏକ ନୁ ଆ ସାହି ତ ର ଯୁଗ
ଏବଂ ତିଆରି କରି ବ େଗାେଟ ମାଇଲଖୁ O ସାହି ତ ଆକାଶ େର
ଇତିହାସ ମେନ ରଖି ବ ଏ ଯୁଗକୁ ଆଉ ସମେO ଶି ଖିେବ ନୁ ଆ ଶି Oା
େଯେତ ଅOଗତି େହେଲ ବି ସମାଜ େର କଳା ଆଉ ସାହି ତ ତାର ଅବିେଛଦ ଅO
ହଁ ଟିେକ ଟିେକ ଘି ଅ େଦବା ଆବଶକ େସ ଅOି େର ଆଜି ଆପଣO ଭଳି
କି Oc ସରି ବନି କଳା, ଲି ଭିବନି ସାହି ତ ହଜି ବନି ସଂOତି
ବର୍ ଂ ଉପୁଜିବ ନୁ ଆ କଳାକାର ନୁ ଆ ସାହି ତ ଆଉ ନୁ ଆ ସମାଜ ର Oତିଛବି
ରଚିେବ ନୁ ଆ ଯୁବ େଗାOି ନୁ ଆ ସାହି ତ କୁ ସୃOି େହବ ନୁ ଆ ନୁ ଆ ଭି O ଭି O ରO...
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େOମ ବି ରହ ରସାବଳି ...
ବିOc Oସାଦ େଚୗଧୁରୀ
କ କO େର ଭାବୁ ଛି କO େର େଲଖୁ ଛି କOେର ଜାଗି ଛି େମା ମନ,
କOେର କOେର ବସି ମଁୁ ଭାବୁ ଛି େOମ କରି ବାକୁ ରାତି ଦିନ |
ଖ ଖାଇବା ପି ଇବା ଭୁଲି ମୁଁ ସାରି ଛି ତୁ ମକୁ େଦଖି ବା ଦିନୁ,
ଆଜି ଯାଏଁ Oି ୟା େଖାଜିମୁଁ ଚାଲି ଛି ଭୁଲି ପାରୁ ନାହO ମନୁ |
ଗ ଗୀତ େଲଖି ବାର ଇଛା େମା ବଢିଛି ତୁ ମକୁ େଦଖି ବା ପେର,
େଲେଖ ଗୀତ ସି ନା ତୁ ମରି ପାଇଁ ମଁୁ ତୁ େମ ରୁ ହ େମା ମନେର |
ଘ ଘରର େOହ ପାଇଛି ଆଜି ମଁୁ ତୁ ମରି OଶOେର ଆସି ,
ତୁ ମକୁ ପାଇେଲ ଜୀବେନ େମାହର ପାଇବି ସବୁ ଠୁ ଖୁ ସି |
ଚ ଚିରିଚିରି େକେତ କାଗଜ ଚିରିଛି େଲଖି ବାପାଇଁ ମଁୁ ଗୀତ,
ଗୀତ େମାର କି Oc ମନେର ଆେସନି ନଥି େଲ ତୁ ମ ପରି ମି ତ |
ଛ ଛାତିେର େମାହର ଆOି େଦଲ ତୁ େମ େOମର ବିରାଟ ଗାର ,
ତୁ ମକୁ େଦଖି ଲା ଦିନଠୁ େମା—ମନ କରି ଛି ତୁ ମକୁ ଆପଣାର |
ଜ ଜଳି ବାେର ଅଛି େକେତ େଯ ଯାତନା େକେତ େଯ େସଥି େର ଦୁ ଃଖ,
କି Oc ତମ େOେମ ଜଳିବାେର ଅଛି ଜୀବନର ମହାସୁଃଖ |
ଝ ଝରଣା ର ପାଣି ପରି ଚାଲି ଗଲ ତୁ େମ ଦୁ ଇକୁ ଳ ପରି ଚାହO ମଁୁ ରହି ଲି,
ଝରଣା ଝOାର ଶୁଣିବା ଦିନଠୁ ତମ େOମ ସାଗରେର ବୁ ଡି ରହିଲି |
ଟ ଟଗର ଫୁ ଲ ର ରO ପରି କା ରO ତମର େଯ ଧଳା,
ତୁ ମ ରୂ ପରO େଦଖି ଲା ପରଠୁ ବୁ ଡି ଯାଇଛି େମା ଜୀବନ େଭଳା |
ଠ ଠୁ ମୁକୁ ଠୁ ମୁକୁ ଚାଲି େର ତୁ ମର ରାOାେର ଫୁ ଟଇ କଇଁ,
କି Oc େସହି କଇଁ େଖାଜିଲା େବଳକୁ େମା ଆଖି କି ଛି ପାଏ ନାହO |
ଡ ଡ଼ରି ବା କାହOକି େOମ କରି ବାକୁ େOମ ନୁ ହଇ ପାପ,

ଆମ େୱବ୍ ସାଇଟ୍ : www.aahwaan.com/ebook

ଆହOାନ, ଷO ବଷO, ପOମ ସଂଖା, ଅେକOାବର, ୨୦୧୧

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

ପୃOା ସଂଖା

େOମର ଭାଷାକୁ ବଦଳାଅ ନାହO େଯମି ତି କରି ବାକୁ େହବ ଅନୁ ତାପ |
ଢ ଢOେର ତୁ ମେର ରOେର ତୁ ମରି ନାହO ଆଧୁନିକତାର ଛାପ ,
ତୁ ମକୁ େଦଖି େଲ ମନେର େମାହର କାହO ଲାଗି ଯାଏ ଚOନେଲପ |
ତ ତୁ େମ ସି ନା Oି ୟା ଭୁଲି ଗଲ, େମା ଦୁ ନିଆରୁ ତେମ ଚାଲି ଗଲ ,
ଜାଣି ବାକୁ ତେମ େଚOା ନକଲ, ମଁୁ େକେତ େଯ ତୁ ମକୁ ପାଏଭଲ |
ଥ ଥରୁ ଛି ଏ ଧରା ଥରୁ ଛି ଆକାଶ େଶଷ ନି ଃOାସେର ଏ ଜୀବନ,
େOମର Oତାରଣା ସହି ନପାରି ଭାOି ଯାଇଛି ଏ େମାର ମନ |
ଦ ଦରଦି ହୃ ଦୟ େମାର ଚାହO ଛି ତୁ ମକୁ େକେତ
େଫରି ଆସ Oି ୟା ବୁ ଝିବାକୁ େଚOା କର େମାେତ |
ଧ ଧନ େହବ Oି ୟା ଜୀବନ େମାହର ତେମ େଯେବ େଫରି ବ େହାଇେମା ନିଜର
ଧନ େଲାଭି ଏହି ଦୁ ନିଆେର େତେବ େହାଇବ ବିଜୟ େOମର |
ନ ନଦିଅ େହ Oି ୟା ଯOଣା ଆଉ େଫରି ଆସ େବେଗ ତେମ,
ଦୁ େହଁ ମି ଶି ଏ ସଂସାେର କରି ବା େOମର Oଚାର ଆେମ |
ପ େOମକୁ ସମେO ଭାବOି ବୟସର ଏକ େଖଳ,
କି Oc Oଛ େOମି କ ତ ଜାଣି ଥାଏ େକେତ େଯ ଏହାର ମୂଲ |
ଫ ଫଗୁଣ ମାସଟି ଯାଏ ଚାଲି ମନେର େଦଇ େOମର ବାସନା,
େହ େମାର Oି ୟା ଭୁଲି ଯାଇ ପଛକଥା କାହO ଚାଲି ଆସନା |
ବ ବଷOା େହଉଥି ଲା େସହି ବଷOା ରାତିେର ,
କଲ ଶୂନOାନ େମା ଛାତି ଭି ତେର |
ଭ ଭରି ଦିଅ ତେମ େସହି ଶୂନOାନ,
ଆଜି ବି ରହିଛି ତାହା ଅସOୂ ଣO |
ମ ମନର ତେମ ଆଉ ପରୀOା ନିଅନି େକେତ େଯ ବିଶOାସୀ ମନ,
ତମକୁ େସଦିନୁ େଦଖି ବା ପରଠୁ ମନ େମା େଦଖୁଛି େକବଳ ତମରି ସପନ...
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ରଶOୀ ରOନ
ତୁ ମ ପେର େକହି ଆଉ ଲାଗି ଲାନି େସେତ େବଶୀ ଭଲ
ତୁ େମ ଥି ଲ ମହ ମହ େତାଫା ସୁନା ସୁନା ଫୁ ଲ... !!
ପାରି ବ ତ େଫରି ଆସ, ମଁୁ ହସି ବି ରାତି ପେର ଥେର
ହସି ଚି େସ ରାତି େଯେତ େମା ଏକା ଏକା ନି ଜନ
O େବଳାେର...!!

େମା ହସ ପେଛ ହତ େହଉ ମଁୁ ତୁ ମକୁ ପାଉଥି ବି ଭଲ
କାହା ସାେO ଜୀବନ ଠୁ ତୁ ମ ପାଇଁ େମା ବିରହ ଟା ଭଲ... !!
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ସୁବାସି ନୀ Oି ପାଠୀ
ଅତି େଛାଟ େଗାେଟ ଅଛି Oୟାସ
ସଭି ଂକ ଓଠେର ଆଣି ବା ହସ
ଦୁ ଖୀ ହୃ ଦୟ ରୁ ଦୁ ଖ ଦୁ ର କରି
ମେନ ଭାରୀ େଦବା ଆତOା ବିସOାସ
Oଭୁ ଠାେର ଏତିକି ଅଳି
ମେନ େଦଉ ଆମ ଶOି ସାହାସ୍
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େମା କାଳି ଆ େର…
OଶାO ଭୂୟଁା
କଳା କେଳବର

ତୁ େମା କାଳି ଆ

ତୁ େମାର ମାନ ଗଉରବ
କଳା କେOଇେର

ତୁ େମା ସାହାରା

ଧନ ସOାଳୀ େମାର ତୁ େଦବ ୧
କଳା ହାତୀ େମାର

ଯୁେଗ ଯୁେଗ ଧରି

ଜଗି ବସି ଅଛୁ ଓଡ଼ି ଶାେର
କଳା େମଘ େର

େମା

ବରଷି େଦଉଛୁ

ଅମୃତ ଧାରା ଓଡ଼ି ଶାେର ୨
କଳା େଘାଡ଼ା ଆହା

େବଗ େତା ବିଜୁଳୀ

ସମୟ େOାତକୁ ବଳି ଯାଉ
କଳା ଧନ େମାର

ଡ଼ରି ବି ମଁୁ କି ଆଁ

େମା ଜଗାବଳି ଆ ଥାଉ ଥାଉ ୩
କଳାନିଧି େମାର

େତା ବୁ Oି ବଳେର

କଳି Oବାସୀ ତ ଆଜି ଠିଆ
କଳାଜOେର େମା

େତାର େOହ ଧାରା

ସମOO ପାଇଁ ସରସି ଆ ୪
କଳା ଶO େତାର

ଶO ନାଦ କର

ଶOେଭଦୀ ଯାଉ ଦୂ ର େଦେଶ
କଳା ଜଗOାଥ

ତୁ େମା ସଂOତି

ସଂOାର ସାହି ତ ମନେତାେଷ ୫
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ଜା O େସ ନୀ...
OଶାO ଭୂୟଁା
ଜା O େସ ନୀ...
ଅନୁ ତO ଆତOା େମାର , ବଥି ତ ଶରୀର
ଯୁେଗ ଯୁେଗ ଧମOରାଜ ନତ କେର ଶି ର

ଧମO ର ଜୟ ପାପ ର Oୟ ସତ କଣ ଅବା
ଜନାେଲାେକ ଜଜOରିତ ନାରୀ ତନୁ ସଦା

ଭୀଷO େOାଣ ହତବାକ୍ , କଣO ନପୁଂସକ
ଧO ତରାO ଅO ସଦା , ଦୁ ଃଶାସନ Oମି ତ

ସମାଜ ଟା କୁ ରୁ ସଭା , ନାରୀ ତ ପାOଳୀ
ଧମOଦାେO ଦିବାେଲାେକ ନାରୀ ପେଡ ବଳୀ
ଶାରଦୀୟ ଶOି ପୂଜା ସବୁ ଏଠି Oମ
ସରସOତୀ ଭOି Oର ସବୁ ଏଠି ନମ

ପୁରୁଷ ଲOଟ ଏଠି ନାରୀ ତ ଶି କାର
ସଠ Oବଂଚନା ଏହା ଅେଟତ ବିକାର
ପାOାଳୀ େଗା , ଲOି ତ ମଁୁ ଆଜି ଧମOଦାେO
କର Oମା, ଉOାର ଏ ପୁରୁଷ ପାଷାେO.....
.....ଇତି ଯୁଧିOିର...
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ଚଳି ତ ମାସେର

ଆେମ

ପୃOା ସଂଖା

ଆହOାନ

ଆନୁ କୂ ଲେର

ଅେନକ ନୂ ଆ ଧରଣର

Oତିେଯାଗୀତାର ଶୁଭାରO କରି ଥିଲୁ, ଯଦିଓ ଏହାର େଯାଗ ବିେବଚିତ Oତିେଯାଗୀ
ମାନOୁ ପୁରOତ କରି ବା ପାଇଁ କହିଥିଲୁ, କି Oc ଏହାର Oକୃ ତ ଉେOଶ ଥି ଲା ଆମ
ଓଡ଼ି ଆ

ଭାଇ

ଭଉଣୀ

ମାନO

ମଧେର ସାହି େତାପେଯାଗୀ Oହା
ସୃOି

କରି ବା

ଏବଂ

ଏଥି େର

ଆେମ ଅେନକାଂଶ େର ସଫଳ
େହାଇଛୁ େବାଲି ଭାବୁ ଛୁ 
Oଥେମ ଆେମ େଦଇଥି ଲୁ
ଏକ େଝାଟି ଚିତାର ଚିO ଏବଂ
ଏହାପେର ଅନୁ ନ ଆଠ ଧାଡ଼ି ର
େଗାଟିଏ କବିତା େଲଖି ବା ପାଇଁ
କହି ଥିଲୁ

ନି ମOେର

େସ

ସବୁ

ଦିଆଯାଇଛି
Oାୟ ସମO OତିେଯାଗୀO ଉପOାପନ ଭଲ େହାଇଛି ତଥାପି ଆମର
ମେନାନୟନ କମି ଟି ଦୁ ଇଟି କବିତାକୁ େOO େବାଲି ବିେବଚିତ କରି ଛOି  େସହି
Oତିେଯାଗୀ ମାନOୁ ଅନୁ େରାଧ ନି ଜର ଠିକଣା ଆମ ଇ-େମଲ୍ ଠିକଣା
waan@gmail.com

େର

ପଠାଇେଲ

ଆେମ

ପୁରOାର

ପଠାଇବୁ 

aahେସମାେନ

ଦିଆଯାଇଥି ବା ପୁରOାର ସହ ନିଜର ଏକ ଫେଟା ଉଠାଇ ଆମ ନିକଟକୁ ପଠାଇେବ,
ତାହା େହେଲ ଆେମ ତାକୁ ଆଗାମୀ ସଂOରଣେର Oକାଶି ତ କରି ବୁ  Oେତକ
OତିେଯାଗୀOୁ ଆମ ତରଫରୁ Oତିେଯାଗୀ OମାଣପO ଦିଆଯି ବ େସଥି ପାଇଁ ସମେO
ନି ଜ ଠିକଣା ଆମ ନିକଟକୁ ପଠାOc
ରବୀO କୁ ମାର ଦାଶ
ତୁ େମ ଯଦି ପୁରOାର େଦବ ମଁୁ କବିତା େଲଖି ବି
ପୃଥିବୀ ପାଇଁ େଲଖି ବି କବିତା
େହ େମାର ବିଶO ବାସି Oା ବୃ Oଟିଏ କର େରାପଣ
ରOା କର ଆମ ବିଶOକୁ Oଦୁ ଷଣ ଓ ମୃତିକା Oୟରୁ
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ବଷOା ରାଣୀକୁ ମେନଇ ବା ପାଇଁ କର ଜOଲ ସୃOି
ତା େହେଲ ଆେମ ପାଇବା ବୃ Oି
---------------------------------------------ଉମO ଳା ମି O (େOO କୃ ତୀ)
ଗଗନ ଚମେକ ସO ରେO ଆଜି ଇOଧନୁ ର ଆଭା....
ସବୁ େଗାଲକ ଏକOି ତ ଆଜି ପୃଥିବୀ ପୃOେର ଉଭା...
ପାରି ଜାତ ଫୁ ଲର ମହେକ ଇO ଆଜି ବିେମାହିତ
ଧରା ଆଜି େକେଡ଼ ସୁOର ଦିେଶେଲା ସେବO େଯେବ ଏକOି ତ
-------------------------------------------ହରି ହର େସଠୀ
ରOେର ରେOଇ େଦଇଛି ସେଜଇ
େଗାଟିଏ େଛାଟ ଚାକି ରୀ...!!
ଗଢିବା ବାଲାର େଗାଟିଏ ନଜର
କବିର ଅେନକ ନଜି ରି
ଓଡ଼ି ଶା ମାଟିେର େକେତ େଯ ଲୁ ଚିଛି
ଚିO ଶି Oୀ ପରି ବିଦOାନ..
ବାଢ଼ିେଦବ ତାOୁ ଅସରା ମହକ
ଏହା ହO ଆମର ଆହOାନ୍
-------------------------------------------ସେରାଜ ସାହୁ
ରOର ବିପଣୀ, ସଜାଇ ସଜନୀ
ଚାହO ରହି ଥିବ ବାଟ
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ଆସି ଲିନି େବାଲି ଲୁ ହ ଢ଼ାଳି ଢ଼ାଳି
ବୁ େଡ଼ଇ ଥି ବ ବାଟଘାଟ
---------------------------------------ସେରାଜ ମି O
ଆମ େଝାଟି ଚିତା... ସବOO Oହି ତ ରଖି ଛି ଉOଳ ନାମ
ଶୁO କଣି କାରୁ ଏଇ ଚିO ର ସୃOି ରେଖ େଦବା େଦବୀ ମନ
ଗୁରୁବାର ମାଣବସା େଯେତ Oତ ସବୁ ଥି େର ଆେଗ ସି ଏ
ଓଡିଆ ଜାତି େଯ ତା ଲାଗି ଗବOତ ଭOି େର ମଥା ନୁ ଆଏଁ
--------------------------------େଗାଲାପ ମOରୀ ପOା
ଦୁ ଆର ଆଗେର େଝାଟି ଚିତା
କୁ ଆେଡ଼ ଯାଉଛୁ ସଖୀ ନକହି କଥା ?
ଆଜି େକେତ ବOୁ ଗଣOର େହବ ଆଗମନ
ଏଇଠି ବସି ବା... ଆମ ପାଖେର ଅଛି ଆହOାନ
----------------------------------------ସେରାଜ ମି O (େOO କୃ ତୀ)
େଗାବର ମାଟିେର Oେଲପ ଉପେର ଅରୁ ଆ ଚାଉଳ ପାଣି
ଧନ ପରOରା ଧନ ଆମ କଲା ଯା ଲାଗି ଧନ ଗୃହିଣୀ
ବୁ ଡ଼ି େଯ ଯାଉଛି ଏହାର େସୗOଯO କଦାପି କOଚିତ ମି େଳ
କି ଛି କି ଛି ଏେବ େଦଖି ବାକୁ ମି େଳ ଗଁା ଗOା ପବOାଣୀେର
ପି ଠା ପଣା ସାେO ଧଉ ମାଟି ରO ଚାରି ଆେଡ଼ ଟିପି ଟିପି
ଦୁ ବ ବରେକାଳି ପO ଓ ହଳଦୀ ଲOୀ ପାଦ େଗାଟି େଗାଟି
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େଯେତ କାଳ ଥି ବ ବିଶOାସ ଆେବହ େଯେତ ଦିନ ଥି ବ ସୃOି
ଭOି େOହ େଧୖ ଯO େତା ଲାଗି ସବୁ ଜ ମେନ ରଖି ବ ଏଇ ମାଟି
-----------------------------------------ଆଶି ଷ କୁ ମାର ପOା
ସOରOର ମୁରୁଜେର ଜୀବନ ପାଇଛି େଝାଟି
ଦିଶୁଛି େଯପରି ଇOଧନୁ ରO େଚାରୀ କରି ମାରି ଛି ତାକୁ ପାଟି
କହୁ ଛି େସ ମଁୁ େହଉଛି ତୁ ମ ପବOପବOାଣୀର ସାଥୀ
ତୁ େମ ମାେନ େମାେତ ଏମି ତି କଣ େଦଖୁ ଛ
ଲାଜେର ସରି ଯାଉଛି ମଁୁ ଏଠି
----------------------------------ରୀତା ରଥ
ରେOାଲୀ / ଚିତା
ମନ ଅଗଣାେର ଚିତା ପକାଉଛି
ରOୀନ ମୁରୁଜ ଧରି
ସବୁ ରOର ତୁ ମ Oତିଛବି
ଆେO ହୃ ଦୟ ଚିରି
କମଳା ରOେର ତୁ ମ ଗO େଦଶ େଦଇ ଥାଏ ମଁୁ େଯ ଭରି
େଗାଲାପୀ ରOେର ତୁ ମରି ଓଠେର ଚୁ Oନ େଲେଖ ଝୁ ରି
ଆକାଶୀ ରO ବOେର ଭେର ଭରା େଯୗବନ େଜାତି
ସାଗୁଆ ରO Oତୀକ ସାେଜ ଚୀର ସବୁ ଜିମା Oୀତି
ଶୁO ରOର ଧାଡ଼ି ଆOି ଦିଏ ସବୁ ରO ସମାହାେର
େକମି ତି କହି ବି ତୁ ମ େOମ ନିଆଁ ଜେଳ େକେତ, େକେତ ମେର
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ନି ତ ଦଶOନ ମି O
ତୁ ମ ଘର ଅଗଣାେର ଫି କ୍ କି ନା ହସୁ ଥାଏ ନାଲି େନଳି ଚିତା
ହଜି ଯାଏ ମନ େମାର, େଯେବ େମାର କାନ ଶୁେଣ ତା ରOର ନି ରବ କବିତା
େସଇ କୃ ତି େଯେବ ବଖାେଣ ତୁ ମରି Oି O Oୟାଣର ଗୀତି
ମନ େମାର ପାଏ... ତୁ ମରି ମନର ସି Oୁକ ଚାବି କାଠି
-------------------------------------------େରବା େରବତୀ
ଆମ େଝାଟି ଚିତା... ଆମରି କଥା...
ଆମ ପରOରା... ପୁରୁଣା େହେଲ ବି ନିଆରା
ଆହOାନ ଦିଏ ଉଠ ଉଠ ଭଉଣୀ ଭାଇ
ଜାଗି ବାର ସମୟ ଏହି
ପରOରାକୁ େନବା ଆେଗଇ
େହେଲ େହଁ ପୁରୁଣା... ଆମ ଏଇ ପରOରା
ନି ଭାଇ ଜାଣି େଲ େହବ ସୁOର ଓ ନି ଆରା
--------------------------------ରଶOୀ ରOନ ଦାଶ
ସୂରୁଜ ଠାରୁ ସବୁ ରOକୁ ଛେଡ଼ଇ ସେତ େନଇ
ଘର ଅଗଣା ଆଗେର ତୁ ହି େଝାଟି େଟ ଗଲୁ େହାଇ

ସବୁ ଜ ନାଲି େଲାହି ତ େନଳି ହଳଦି ଧଳା ଭଳିକି ଭଳି କି
ରହି ଛି େତାର େଦେହ
ତଥାପି କାହO େମାହରି ମନ ଆଉ କି ଛି େଯ େଖାଜୁ ଥାଏ
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କହୁ ଛି ଆଜ ମୁହO.. ସବୁ ତ ଅଛି କଳା ରO େଯ େତାହ େଦହେର ନାହO

ତୁ ହO ସୁOରୀ ଜଗତ ପାଇଁ ସତ େଯ ଅେଟ ଏହା
କଳା ରO ଛଡ଼ା ଆଉ େଯ କି ଛି େମାେତ ଭଲ ନଲାେଗ କି ଆଁ
ରାଗି ବୁନି େଲା ସୁOରୀ େଝାଟି କହିଲି େମା ମନ କଥା
େମା କାଳିଆ, କଳା େବାଲି କେର ମୁ କଳା ଚିOା
େତା ସବୁ ରO ତାହା ଭି ତେର ମି ଶିନ ଅଛି ଯାଇ
େତଣୁ ବିଚାର ଜଗା ଟା େମାର କଳା ଯାଇଛି େହାଇ
େସଇଥି ପାଇଁ େତା ହାତୁ େବଶୁ କଳା ତ େମାର Oି ୟ
ଜଗତ ସାରା େତାହରି େOମୀ ମୁ ପାପି କଳା Oି ୟ
କାଳି ଆ େର େତା ଠାରୁ ନାହO େକ ସୁOର ଆଉ
---------------------------------------ସୁବାସି ନୀ Oି ପାଠୀ
ହସ ଲୁ ହ କାO ଦୁ ଃଖ ଓ ଖୁ ଶି ତ ଏହି ଜୀବନର ରO ପରା
ତୁ ମ ପାଇଁ Oଭୂ ଆମ ଏ ଜୀବନ ଏହି ଛବିଳ ରOେର ଭରା
ଜୀବନ ଆକାଶୁ ଶାOି ର ରବି ଆଜି କାହO ବହୁ ଦୁ େର ???
ଶାOି ର Oତିକ ଶୁOତା କୁ ଆଜି ଏ ପୃଥିବୀର Oାଣୀ ଝୁ େର

ମି ଛମାୟା େମାହ େOାଧ ଅହଂକାର ଏହି ରOେର େହାଇ ରେOଇ
ସୁOରୀ େମାହି ନି ରୂ ପେର ନାଚୁ ଛି ବୁ Oି ବିେବକକୁ ଜାଳି େଦଇ
ଆଉ ଥେର Oଭୂ ଏ ମନ ଆକାେଶ ତୁ େମ ଇOଧନୁ ରO ଭର
ତୁ ମ ସୃOି ଆଉ ମଣି ଷ ଜାତିକୁ ତୁ େମ ନକO ପଥ ରୁ ଉOାର
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ବିଗତ ସଂOରଣେର ଚିOଶି Oୀ Oୀ
ମୀନେକତନ

ପOନାୟକO

ଅନୁ େରାଧ

Oେମ ଆେମ ତାO ଦOାରା କୃ ତ ଏକ ଚିOକୁ
Oାନ େଦଇ ପାଠକ ପାଠିକା ମାନO ନି କଟରୁ
ଚିO ସOOି ତ କବିତା େଲଖି ପଠାଇବାକୁ
କହି ଥିଲୁ
Oତିେଯାଗୀ
ଠିକଣା

ସମO

OତିେଯାଗୀOୁ

Oମାଣ

ଆମ

ପO

ଇ-େମଲ୍

waan@gmail.com

େଦବୁ ,
ଠିକଣା

େର

ଆେମ
ନିଜ
aah-

ପଠାଇବାକୁ

ଅନୁ େରାଧ
ରୀତା ରଥ
ଛାଡ ଛାଡ ଆOଳ ରାବଣ
ଲଢ଼ିବାେର ଆଉ ନାହO Oେୟାଜନ
ନି ଅ ତୁ େମ ରଖ ସୀତା
ରାମ କରି େବ ଆଉ ଏକ ସମାଧାନ
--------------------------------ଉମO ଳା ମି O
ଯା ଯା େର ହନୁ ମାନ
ସୀତାର ରାମ ନାହO Oେୟାଜନ
ଏଠି େସ ଉଆସେର ରହୁ ଛି
ମାଉଁସ ଭାତ ନି ତି ଖାଉଛି
େସ କOା ବନକୁ ଆଉ ଯି ବନି
ଫଳ ଆହାର ଆଉ କରି ପାରି ବନି
ତୁ ମ ସOାମୀକୁ ଯାଇ ଏ ସେOଶ ଦିଅ
େସ କରି େବ ଅନ କି ଛି ଉପାୟ
----------------------------ଆଶି ଷ କୁ ମାର ପOା
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ରାବଣ କହୁ ଛି ହନୁ ମାନକୁ
େର ତୁ O ବାନର, କୁ ଆେଡ଼ ଆସି ଛୁ ତୁ ହି ...
ଲOାେର ପଶି ବା, ମୃତୁକୁ ଡ଼ାକି ବା
ଏକ କଥା
ଜାଣି ନାହଁୁ କି ତୁ ହି ???
ସୀତାକୁ ମଁୁ େଦବି ନାହO
କଣ ତୁ େମାର କରି ବୁ
େବଶୀ ଚାଲାଖି େଦଖାଇେଲ
େମାରି ହାତେର ମରି ବୁ 
ତୁ ଛାଟାେର ଲାଗୁଛୁ େମା ସହ
ଜାଣି ନାହଁୁ େମାର ବଳ
ସOୟଂ OOା ବି ଜାଣି ପାରି ନାହାOି
ଏମି ତି େମା େଖଳ
--------------------------------ସୁବାଶି ନୀ Oି ପାଠୀ
େର େର ଛାର ତୁ ବାନର ଜାଣି ନାହଁୁ ମେତ ତୁ ହି
ଲOା ଅଧୀଶOର ମଁୁ ଅେଟ ପରା ରାବଣ େମା ନାମ ଅେଟ
ବଡ଼ େତା ସାହାସ ଏ ଲOାେର େମାର ପାଦ ତୁ ରଖି ଅଛୁ
ଭାବିଛୁକି ମେନ ଜୀବନ େନଇ କି ଏଠୁ େଫରି ପାରି ବୁ ???

େମା ଭଉଣୀର ନାମ କାଟିଥିଲା େସ ଲOଣ ତ ଦିେନ
ତା ଭାଉଜକୁ େଚାେରଇ ଆଣି କି ରଖି ଅଛି ଏହି ବେନ
ତୁ କି Oc ଆଜି ଜୀବନ େନଇକି ଯାଇପାରି ବୁନି ଏଠୁ
ଶତ ସି ଂହର ବଳ େମା ଠାେର ତୁ ବOି ପାରି ବୁ କି େମାଠୁ ???
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-------------------------------------ନି ତଦଶOନ ମି O
ଯା େର ମାOଡ଼, ଖାଇବୁ କାOଡ଼, ବାO ବାବୁ ଘେର ପଶି
ଏଠି କି ସ କାମ, ତୁ େO େଦ ଲଗାମ, ଦଶାନନ କେହ ହସି
ଅନାୟ, ଦୁ ନOୀତି, ନାରୀ, Oି ୟାOୀତି, କଳାଟOା େମାର ଶୀର
ଲାOୁ ଆ, ଖଚୁ ଆ, େଗାଡ଼ଟଣା େନଇ ଦୃ ଢ଼ ଅଛି େମାର େଚର
େସ ଯୁଗେର ଥି ଲା ରାମ ମାରି ଥିଲା, ଏ ଯୁେଗ ମରି ବ ରାଂଅ
ଗାOି େଟାପି ପି Oି ଲଢିବୁ କି ଆସି ବୁ Oି େହଲାଣି େତା ବାମ
ଏଣୁ ଆେଗ ଶୁଣ ପବନ ନOନ, େବେଗ ପଳା ତୁ ହି ଯାଇ
େମO ସରକାର େମା ଦଶ ଶୀରେର ଏଠି ନାୟ ଧମO କାହO

ବିଗତ ମାସେର ଆେମ େଦଇଥି ଲୁ ଏକ ଚିO ସହ
ଏହାକୁ ସOOି ତ ଏକ କବିତା େଲଖି ବା ପାଇଁ ଆହOାନ

ନି ହାର ରଥ
କି ଏ ଚାେହଁ ଟOା, କି ଏ ଚାେହଁ େଦହ... େକ ଚାେହଁ ମୁରବୀ ପଣି ଆ
େହେଲ ଏଇ ସବୁ ତୁ ଛ କଥା ଭାଇ ସବୁ ତ ଅେଢ଼ଇ ଦିନିଆ....!!!
-------------------------------ନି ତଦଶOନ ମି O
େଯେତ କେଲ ଧନ ତୁ େମ ତ ବୁ ଝନା, ସବୁ େବେଳ ଗର ଗର
ବାହାରକୁ ସି ନା ଅଫି ସର ଲାେଗ, ଘେର ତ ତୁ ମ ଚାକର
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େକଉଁ େବଳା େବେଳ ହଁ ଭରି ଥିଲି, କରି ବି ଜୀବନ ସାଥୀ
ଅଖା େଧାଉ ଅଛି, ଗୁଣ ଗାଉଅଛି... ତୁ ମ ନାମ ଜପି ନି ତି
------------------------------------ସOାଇଁ ରେମଶ ଚO
ମନ େଖାଜୁ ଥାଏ ଆଉ ଏକ ମନ
କରି ବାକୁ ନି ତି େOମ ଆେବଦନ
ଧରି ବାକୁ ଭି ଡ଼ି ହୃ ଦେୟ ତାହାର
ବOି ଥିବା ଯାଏଁ ସବୁ ଦିନ...!!

େକହି ଚାେହଁ ଏଠି ଟOା ଓ ପଇସା
େକହି ଚାେହଁ ତା—ର ସି Oୁକ ଚାବି
ମି େଛ କେର ଏଠି େOମର ବାହାନା
ଭଲ ପାଇବାକୁ ଛଳନା େର ରଖି ...!!

େକହି ଚାେହଁ ଏଠି େହବ ମାଲି କାଣୀ
ସାଜି ଆେସ େସତ ମାୟାର ହରି ଣୀ
ମୁଖO ପୁରୁଷ ଜାଣି ପାେର ନାହO
େହାଇଯାଏ ତା—ର ମାୟା େର ଗୁଣି...!!!

େକହି େଖାେଜ ଏଠି େଦହ ର ବାସନା
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େOମକୁ ତାହାର ଅଧେର ଭରି ...
େମାହି େନଇ ଯାଏ ପୁରୁଷ ମନକୁ
ସେତକି େଯମି ତି ସOାଗO ଅପ୍ସରୀ...!!

କି Oc େଗାେଟ ହି Oୁ ପOୀ
େଖାେଜ ଏଠି େସେଯ ସୁOର ହୃ ଦୟ
େଖାେଜ ଏଠି ତାର େକାମଲ ମନ
ବOି ଥିବା ଯାଏଁ ଭଲ ପାଉଥି ବ
େଦହମନ ସବୁ ତାର ପେଦ କରି ସମପOଣ
--------------------------------------ସୁବାଶି ନୀ Oି ପାଠୀ
ହଇ େହ ତୁ ମକୁ େଯେତ ମଁୁ ବୁ େଝଇ କହୁ ଛି ତୁ ମ ମୁOେର ପଶୁନି କି ଛି ?
େଯାଉ କାମ ତକ ସବୁ ଦିେନ କର ଆଜି କାହO ବାକି ଅଛି?
ଟିେକ ଯଦି ତୁ େମ ସମୟ ପାଉଛ େସ କି ରିେକଟ୍ େଖଳ େଦଖ ବସି
ତୁ େମ କି ଭାବୁ ଛ ସବୁ ଘର କାମ ମଁୁ ଏକା କରି ବି ତୁ ମ ଘେର ଅହନOଶି ???
େସ ଯୁଗ ଗଲାଣି ବଦଳି େଲା ମି ତ... ଚାଲ କାମ କରି ବା ମି ଳି ମି ଶି
-------------------------------------------------ରୀତା ରଥ
େଦଖାଏ କୁ ଆେଡ଼
କୁ ଆେଡ଼ େଦଖୁ ଛ ତୁ େମ?
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ଏଇପରି ଯଦି ଧାନOO େହବ ବେସଇବି େଯାଗାସେନ
--------------------------------------------ସୁବାଶି ନୀ Oି ପାଠୀ
ତୁ ମକୁ େଯେତ ବି ବୁ େଝଇ କହି େଲ ତୁ ମ ମୁOେର କି ଛି ନ ପେଶ
ଘର କାମ ତକ େଯେତ ପଡ଼ି ଅଶି ତୁ ମକୁ ଏହା ନ ଦିେଶ???
େକମି ତି ଦିଶିବ କୁ ହ ?? େସ ଟିଭି ତୁ ମର Oି ୟ...
ଘରକାମ କରି ଝଡ଼ି ମଁୁ ଗଲି ଣି ତୁ ମର ଅଛି କି ଲୟ ?????
--------------------------------------------ଆଦିତ ସାହୁ
ଆେର କି ଆଁ ତୁ େମ ଏମି ତି ହଉଛ
ମନର କଥା କୁ ମେନ ମାରି େଦଇ
େOମର ପୁOକ ପଢୁଛ
ଡ଼ର ଅଛି ଯଦି ତୁ ମ କୁ େମାର... ଘରୁ େମାର ଜଲ୍ ଦି ତୁ େମ ବାହାର
େOମ କରୁ ଛ ତୁ େମ ଲୁ ଚି ଲୁ ଚିକା
ଝିଅ େଦଖି ତୁ େମ ମାର ଆଖି ମି ଟିକା
କଥା େର କଥାେର କର େଗା ଗାଳି
ଭାବିଛ କି ତୁ େମ େମାଠୁ ଯି ବ କି ବଳି
-------------------------------------ଆଶି ଷ କୁ ମାର ପOା
ସବୁ ଦିନ ରାତି ଏଗାର େର ଆସି ଲଗାଉଛ େଗାେଟ ପାଲା
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ବାହାର େମା ଘରୁ ତେମ, ନେହେଲ ମାରି େଦବି ମଁୁ େଢ଼ଲା
ମଦ ପି ଉଛ, ବାର୍ ଯାଉଛ
କନ ନାହO କଣ କରୁ ଛ
ସବୁ ସହୁ ଛି ମଁୁ, ଆଉ ପାରି ବିନି ସହି
େଡରି େର ଆସି ବା ବO ନ କେଲ କବାଟ ପେକଇବି ମୁହO
କଣ କରି ବ ଭାବ
ଚାଲି ଲି ମଁୁ େମା ବାପ ଘରକୁ
ପେର କରୁ ଥି ବ େମାେତ ଠାବ...!!!
-------------------------------------------------ଉମO ଳା ମି O
ଚବିଶ ଘOା ଲାପଟପ୍ ଚାଲି ଛି, କୁ ଆେଡ଼ ନାହO ନଜର
ମଁୁ କହୁ ଛି େମା ସOାମୀ ପାରି ବାର କରୁ ଛOି ବସି େବପାର
ଏଇ କାମ ଏଠି ଚାଲି ଛି
ଏଫ୍ ବି େଖାଲି କି ସୁOରୀ ଝିଅO ସହ ମନ ଦିଆନି ଆ ଚାଲି ଛି
ଶୀO ଯା ଗାସ ଆଉ ପରି ବା ଆଣି ବ
ନେହେଲ କହୁ ଛି ଆଜି ଓପାସ ରହି ବ
----------------------------------------------
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ବିଗତ ମାସେର ଆମ େଫସ୍ବୁ କ୍ ଗO ପ୍
କଥା ଓ କବିତାେର ଏମି ତି ଥଟାେର େଗାଟିଏ
େପାଡ଼ା ବାଇଗଣର ଚିO େଦଇଥି େଲ ଆମ
ଗO ପ ସଦସା Oୀମତି େଗାଲାପ ମOରୀ
ପOା, େହେଲ େସହି େପାଡ଼ା ବାଇଗଣ ମଧ
ଆମ ସଦସମନେର ସୁO ଥି ବା କବିକୁ
କି ପରି ଜାOତ କରାଇଥି ଲା ତାହାର ନି ଦଶOନ
ନି ମିO ଏହି ଉପOାପନା କରୁ ଛି ଏଥି େର
ଥି ବା ସମO େଲଖା ଆମ ସଦସମାେନ
ଚିOଟି ଗO ପ ପOେର ପଡ଼ି ବାର ମାO େକଇ
ମି ନିଟ୍ ଭି ତେର େଦଇଥି େଲ
ସେରାଜ ମି O
େହ ନୀଳ ବOOାନୀ ବାଇଗଣ ରାଣୀ ତୁ ମ ଆଗମନ ଜାଣି
ଧରଣୀେର ସେବO ଜୀଭ େଲଉଟିେଲ ମୁଖେର ସାଗର ପାଣି
ନୀଳ ବOO ତେଳ ଲୁ ଚିଛି େଗା ତୁ ମ ଛନ ଛନିଆ ବଦନ
ଉଛୁ ର ନ କର ଓOାଇ ଆସେଗା ସେବO େଯାଡ଼ୁଛOି କର
ଦୁ ଃଖୀ ସOାଳି େମା ନୟନ ପି ତୁଳୀ ବଢ଼ାଅ େକେତ ଲାଳସା
ତୁ େମ ପରା ରାଣୀ ଦୁ ଃଖୀର ଚାOି ନୀ ସଖୀ ତ ପଖାଲ କଂସା
ହଂସା ଉଡ଼ି ଲାଣି େରାଷ ଛାଡ଼ି ଆେଗା ଓOାଅ ଅବନୀ ଛାଡ଼ି
କOା ଲOା ଆଉ ରସୁଣ ପି ଆଜ େତେଣ ପେକଇେଲ ରଡ଼ି
ବOୁ Oୁ ସOାଗତ କରି ବା ପାଇଁକି ସେବO େହେଲ ଏକଜୁ ଟ
ଆଳୁ ମଉସା ଟି ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି େତେଣ ଚାହO ବସି ଛOି ବାଟ
ବସି ଯାଅ ଥେର ବOୁ O ପାଶେର ସବୁ ରାଗ ରୂ ଷା ଛାଡ଼ି
ମହକି ଯି େବ େଗା ତୁ ମ ସାେଥ ମି ଳି ପଖାଳକୁ େଦେବ ତଡ଼ି
େଯେତ ଆସି ଛOି ତୁ ମଠାରୁ ବଡ଼ ସବୁ ଫି କା ତୁ ମ ଆେଗ
ତୁ ମ ହାୱାେର ଢ଼ୁେଳଇ ବସOି ସେତବା ଗଭୀର େଯାେଗ
ଓଡ଼ି ଶାବାସୀOୁ ଯୁେଗ ଯୁେଗ ସାହା ଏହି ପରି କରି Oୀତି
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ଥି ବା ଯାଏଁ ଧରା ହାତେଯାଡ଼ି ସେବO କରି େବ ତୁ ମ ଆରତୀ
----------------------------------------େଜାତି Oସାଦ ପOନାୟକ
େଦଖ କବିତାର କରାମତି
ଭୟOର େବାମା କୁ ବି କରି ଦିଅOି
ସୁOର କୃ ତୀ
ସେରାଜ ଭାଇ ଚମOାର େଲଖି େଲ
ଆମକୁ ସି ନା ଡ଼ରାଉଥି ଲା ବାଇଗଣ
େସ େକଜାଣି େକମି ତି ଏେତ କଥା େଦଖି େଲ ???
-----------------------------------ସେରାଜ ମି O
କବିତାର ପାେଖ କବି ଭାଷା ସାେଥ ବମ୍ େହାଇଯାଏ ବଣା
ନ ଫୁ ଟି ହୁ ଅଇ ଫୁ ଲଠୁ ନରମ ବାେସ ଘର ଓ ଅଗଣା
-------------------------------------େଜାତି Oସାଦ ପOନାୟକ
ପରି ବା ମାନO ଭି ତେର ବାଇଗଣ ରଜା
ବିନା ବାଇଗଣ େର ଖାଇବା େର କି ମଜା ???
ଆଳୁ େହଉ ଅବା ପି ଆଜ େହଉ, େହଉ ଅବା ଟମାଟ
ସାରୁ କOମୂଳ, କାକୁ ଡ଼ି ବା ଛୁ ଇଁ
ସବୁ ସାଥୀେର ସହଜେର ମି ଶିଯାଏ ବାଇଗଣ
େସଇଥି ପାଇଁ ବିନା ବାଇଗଣ େର ଅସୁଆଦ ସବୁ ତୁ ଣ
-------------------------------------------ସେରାଜ ମି O
ସତ କଥାଟିଏ କହି ଲ େହ ବାବୁ ସବୁ ୟାର କରାମତି
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ତାବିନା ଡ଼ାେଲମା ଫଳଥାଏ ପାଣି ମି େଶ ନହୁ କର ଜାତି
ଏହି କବିତାକୁ ଆହOାନର ପାଇଁ େଭଟି େଦଲି ଏହି ପରି
କପି କରି ନିଅ ଆହୁ ରି େଲଖୁଛି ଏହା ସାେO େଦବ େଯାଡ଼ି
------------------------------ସବିତା Oଧାନ
ଆେହ ବାଇଗଣୀ ପରି ବା ରାଣୀ
ସେରାଜ ଭାଇ କାଟିେଲ ତମର କାନି
ମୁହଁକୁ ଲୁ ଚା ଏଠୁ ଖସି ଯା ନେହେଲ ରହି ବନି ତମ ଓଢ଼ଣୀ
---------------------------ରୀତା ରଥ
ସେରାଜ ଭାଇO ବାଇଗଣ ଛୁ O
େଜାତି ଭାଇO ପରସା
କଥା କବିତାେର ପଖାଳ ଆସର ଲାଗଇ ବଡ ସରସ
----------------------------------ଅOୟ ରାଉତ
ସେରାଜ ଭାଇନା କଣ କଲ
େମା ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡ଼ାଇ େଦଲ
କOା ଲOା ସାେଥ ପି ଆଜ ଧରି
ରସୁଣ ବାସନା େର େହଲି ମଁୁ ଘାରି
ଠାକୁ ର କରOc ଭଲେର ରୁ ହ
ବାଇଗଣ ଭOି ଜଗେତ ଗାଓ
----------------------------------ସେରାଜ ମି O
ବଢ଼ିଆ େଲଖି ଲ ବସି କି ଭାବି
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କବି ଗହଣେର େହାଇଲ କବି
ବାଇଗଣ ଭOି ଯା—ଠାେର ଅଛି
ନି ଜକୁ ଓଡ଼ି ଆ େସ କହିଛି
---------------------------------ଅOୟ ରାଉତ
େଜାତି ଭାଇନା େହ େଜାତି ଭାଇନା
ତୁ େମ ଆଉ େସଠି ଛୁ O ମାରନା
ନାହି ତାର ଜାତି, ନାହି ତାର ଧମO
ନା ସି ଏ ଶି ଖ,୍ OୀO ମୁସଲ୍ ମାନ
େସ େଯ ପଖାଳର ପଖାଳ ତାହାର
େକହି କାହାରି କୁ ଛାଡି ପାେରନା
----------------------------------ସେରାଜ ମି O
ତୁ ମ କାରି ଗରୀ େଦଖି ଛୁ ଭଉଣୀ ଯାଇନୁ ତାହାକୁ ଭୁଲି
ଆମ ପାଇଁ ସି ଏ ହସି ହସି ଦିଏ
ଜୀବନକୁ ଜଳାOଳୀ
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ଗତ ସଂOରଣେର ଆେମ ପଚାରି ଥିଲୁ ପାଠକମାନO ନିମେO େଗାଟିଏ ଗୁରୁତର OଶO :
–ଭାରତ ଭୂମି େର ଆସି ଆତOଲୀଳା କରୁ ଥି ବା ଆତOବାଦୀ ମାନOୁ ରାOୀୟ ସୁରOା
େଦଇ ବOାଇ ରଖି ବା େକେତଦୂ ର ଯୁOିଯୁO ?—
ଏହି OଶOର ଉOରେର ଆମକୁ ମି ଳିଥିବା ସମO ମତାମତ ମଧରୁ ମାO
େକେତାଟିକୁ ଏଠାେର ଉପOାପନ କରୁ ଛୁ 
ପଶOୁରାମ ଦାସ
ତୁ ରO ଗୁଳି କରି ମାରି େଦବା ଦରକାର
ରୀତା ରଥ
ଘରର ଶତୃ Oୁ

ଯି ଏ ମାରି ପାରOି ନି... ବାହାର ଆତOବାଦୀକୁ

େକମି ତି

ମାରି େବ ? େସ ଡ଼େରଇ ଥି ବ, େଗାେଟ କସାବ୍ ମେଲ ଲେO ଜନO େହେବ, େତଣୁ ଡ଼ରି
ଯାଇଛି ସରକାର
ପଶOୁରାମ ଦାସ
ରୀତା ଆପଣ ଠିକ୍ କହୁ ଛOି େବାଧ ହୁ ଏ
ଆଦିତ ସାହୁ
ଆମର ଏଠି ଗୃହେଭଦୀ ବିଭିଷଣO ସଂଖା କମ ନାହO ... େଯଉଁ ଭାରତୀୟମାେନ
୭/୧୧ ବOାOେର ଧରା ପଡ଼ି ଥିେଲ ଯଦି େସମାନOୁ ଫାଶୀ ଦିଆ ଯାଇଥାOା େତେବ
ବାହାର ଶତୃ ମାନOୁ ମଧ ଡ଼ର ଲାଗି ଥାOା ଆଉ ଅନକଥା ଆଜି କସାବ୍ ର ସବୁ
କି ଛି େଟO େହଇ ସରି ଲା ପେର େସ ଆତOବାଦୀ Oମାଣ େହଇ ସରି ଲାପେର ଆମ
ସରକାର ନିରବ ଅଛି, ବାସ୍ ତାରି ଖ ପେର ତାରି ଖ୍ େଦଇ ଚାଲି ଛି... କସାବ ମୁOାଇର
ଛOପତି ଶି ବାଜୀ ଟମO ନାଲେର ଗୁଳି ଚଳାଉଥି ବାର େଫାେଟା ଚିO ରହିଥିବା ପେର ଆ
ଠାରୁ ଆଉ ଅଧି କ କଣ Oମାଣ ଦରକାର ? େମା ମତେର ତାକୁ ତୁ ରO ଫାଶୀ
ଦିଆଯାଉ 
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କରଣ ପOନାୟକ
ଭାରତୀୟ ନାୟ ବବOାେର ପରି ବOOନର ଆବଶକତା ରହି ଛି ଯି ଏ ଆତO
େଖଳାଉଛି, ତାକୁ ତୁ ରO ଦO ବିଧାନ କରି ବା ଆବଶକ, େସଥି ରୁ ଅନମାେନ ଡ଼ରି େବ
ମଧ
ଆଶି ଷ କୁ ମାର ପOା
େଦାଷକୁ ଘୃଣା କର, େଦାଷୀକୁ ନୁ େହଁ
ପଶOୁରାମ ଦାସ
ଆତOି ମାନOୁ ପୂଜା କରି ବା କି ?
ଆଶି ଷ କୁ ମାର ପOା
ପଶOୁରାମ ବାବୁ , ଯଦି େକୗଣସି ବOି ପାଗଳOାୟ େହାଇଯାଏ େତେବ ତାକୁ
ପାଗଳ କୁ କୁ ର ପରି ଗୁଳି କରି ମାରି େଦବା ଉଚିତ
ରୀତା ରଥ
ଆଶି ଷ ବାବୁ ଆପଣO କଥାଟା ଯୁOିଯୁO େହବା ସେO
 ଏହି େOOେର ତାହା
ସଂପୂOO Oଯୁଜ େହବ ନାହO  ଯଦି ଆେମ ଆତOବାଦୀOୁ କଡ଼ା ଜବାବ୍ େଦବା ନାହO
େତେବ େସମାେନ ଡ଼ରି େବ ନାହO  େମା ମତେର ଆତOବାଦୀ ହୁ ଅOc ବା େସ
େଯେକୗଣସି

ବOି

ହୁ ଅOc େଯ

ବି

ସବOସାଧାରଣେର

ଆତO

େଖଳାଏ ତାକୁ

ସବOସାଧାରଣ ହO ଦO େଦବା ଉଚିତ େଯଉଁଠି ଆତO େହଉଛି େସଇଠି ହO ଜନତାO
ଦOାରା ଦOବିଧାନ କରି ବା ଉଚିତ୍ େଯଉଁ ଯୁବକ ମାେନ ଆତOି ମାନOୁ ଦO େଦେବ
େସମାନOୁ ଉଚିତ ପୁରOାର େଦବା ଉଚିତ
ପଶOୁରାମ ଦାଶ
ରୀତା ଆପଣ ସOୁ OO ସଠିକ୍ କଥା କହିଛOି 

ଆମ େୱବ୍ ସାଇଟ୍ : www.aahwaan.com/ebook

ଆହOାନ, ଷO ବଷO, ପOମ ସଂଖା, ଅେକOାବର, ୨୦୧୧

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

ପୃOା ସଂଖା

ଆଶି ଷ କୁ ମାର ପOା
େମା ମତେର ଆତOବାଦୀOୁ ମାରି ଦିଆନଯାଇ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ପOୁ କରି
ଦିଆ ଯାଇପାେର  ଏହାଫଳେର େସମାେନ ନିଜ ଭୁଲପାଇଁ ପOାତାପ କରି ପାରେO
ଆଦିତ ସାହୁ
େଗାଡ଼ କାଟିେଦଇ କି ଛି େଲାକ ଭି କ ମାଗୁଥିବା କଥା ଆେମ ଶୁଣିଛୁ ଏହା
ଫଳେର େକହି ମରି ଯାଆOି ନାହO , େତଣୁ ଆତOବାଦୀO ମୁOରୁ ଆତOରାଜକୁ
ଲି ଭାଇବା ପାଇଁ େସମାନOୁ ମୃତୁଦO ହO ଦିଆଯି ବା ଉଚିତ
ରୀତା ରଥ
ପOୁ

କରି େଦେଲ

କଣ

ମOି O

ମରି ଯିବ

ଆତOବାଦ

ଏେତ

OୀO

େହାଇଗଲାଣି , ତୁ େମ ଜାଣି ପାରି ବ ନି େଯ ଅେନକ ଗୁOା ଓ ଦାଦା ଭୁବେନଶOର େଜଲେର
ରହୁ ଛOି , ତଥାପି େଜଲେର ଥାଇ ତାO ଆତO ଚଳାଇଛOି  େତଣୁ ଏମି ତିକା ଗୁOା
ଆତOବାଦୀOୁ ମାରି ଦିଆ ଯି ବା ଉଚିତ, ଏହାଫଳେର ହO େସମାନO ମଧେର ଭୟର
ସOାର େହବ
ଆତOବାଦୀ ମାେନ ଅନାୟାସେର ଆମ େଦଶେର Oେବଶ କରି ପାରୁ ଛOି
କାରଣ ଆମର ଏଠି ସମେO OOାଚାରେର ଲି O ଟOା େଦଖି େଲ ନିଜ ନି ୟତ୍ ବି ବିକି
େଦଉଛOି 

ରାOାେର ଦୁ ଘOଟଣାେର ପଡ଼ି ଥିବା େଲାକକୁ େକହି ସାହାଯ୍ କରOି ନାହO

ଖାସ େପାଲି ସର େକସ୍େର ନ ପଡ଼ି ବା ପାଇଁ, ତା େହେଲ ଉପର Oରେର କଣ େହଉଥି ବ
ତାହା ସବୁ ବୁ ଝି ପାରୁ ଥି େବ
OOାଚାର ଦୂ ର େହେଲ ଅେନକ ସମସା ଦୂ ର େହାଇ ପାରି ବ ଆOା ହଜାେର
ଏହା ବିେରାଧେର ଆେOାଳନର ସୂOପାତ କରି ଛOି  Oେତକ କାମ ସମୟ ଅନୁ ସାେର
େହଉ, OOାଚାରୀOୁ

c
ସବO ସOଖେର
େଦାଷୀ ସାବO କରାଯାଇ ଦO ବିଧାନ

କରାଯାଉ, ଜନତା େସମାନO ଅଭି େଯାଗ େଦବା ପାଇଁ ଏକ ନି ଃଶୁO େଫାନ ନOର
ପାଆOc
େଯେତ ଦିନ ଯାଏଁ ଆେମ ନି େଜ ପରି ବOOନ େହବା ନାହO ଆମକୁ େକୗଣସି ନୀତି
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ବା ନି ୟମ ସୁରOା େଦଇ ପାରି ବ ନାହO  ଆେମ ନି ଜକୁ ଦୁ ନOୀତି ମୁO ରଖି ବା ଅତO
ଜରୂ ରୀ
ବାଲOିକୀ ନାୟକ
ଆେଦୗ ଯୁOିଯୁO ନୁ େହଁ କି Oc ଏଥି ପାଇଁ ଆମର କାନୁ ନ୍ ବବOା ଦାୟୀ ତାକୁ
ପରି ବOOନ କି Oା ସଂେଶାଧନ କରି ବ କି ଏ ଓ େକେବ ?

ଆମ େଦଶର କାନୁ ନେର

ସମେୟାପେଯାଗୀ ପରି ବOOନ ନ େହବା ଯାଏଁ ଆେମ ଏମି ତି ଅେନକ ସମସା େଭାଗ
କରୁ ଥି ବା ଅନକୁ େଦାଷ େଦଇ କି ଛି ଲାଭ ନାହO  କାରଣ ସମେO କାନୁ ନ୍ ଆଗେର
ଅସହାୟ େହାଇ ପଡୁ ଛOି 
ଚିନOୟ ନାୟକ
କସାବ ଉପେର ୧୫ େକାଟି ଖOO େହାଇ ସାରି ଲାଣି  େସଇ ପଇସା ଖOO
କରି ଥିେଲ େକେତ ଗରୀବ େଲାକOୁ ଖାଇବାକୁ ମି ଳିଥାOା
ଉମO ଳା ମି O
Oକୃ ତେର େଦଖି ବାକୁ ଗେଲ ପରି Oିତି ହO େଲାକOୁ ଚରମ ପOୀ ବା ନରମ ପOୀ
କରି

ଥାଏ

କି Oc

େଯେତେବେଳ

ଏଇଟା

େସମାନOର

େସୗକେର

ପରି ଣତ

େହଇଗଲାଣି  େସମାେନ ସୁଧୁରିବାର ନଁା ଧରୁ ନାହାOି ନି ରିହ େଲାକO Oତି ଅତାଚାର
କରୁ ଛOି  େସେତେବେଳ େମା ମତେର େସମାନOୁ ନି ବOାସନର ଦO େଦବା ଉଚିତ୍
ରାOୀୟ ସୁରOା େଦବା ଉଚିତ ନୁ ହଁ ବOOମାନର ପରି Oିତି ଯାହା େହଇଛି, କାହାକୁ
ଆଉ ବୁ େଝଇବାର େବଳ ନାହO , ପରି Oିତି ନାହO, େତଣୁ କି ଛି େOପ୍ େନବା ଦକOାର
ଆଶି ଷ କୁ ମାର ପOା
ଜାଗି ଉଠିବା ସମୟ ଆସି ଛି
Oଥେମ େଦଶର ଆଇନ କାନୁ ନ୍ କୁ ସଜାଗ ରହି ବାକୁ ପଡ଼ି ବ କହିବାକୁ ଗେଲ
ଆମ େଦଶର କାନୁ ନ ବବOା ବହୁ ତ ଢ଼ିଲା
ଜଳ ବାହି ନୀକୁ ସମୁOର ମଧେର ପହରା େଦବାକୁ େହବ ଆତOବାଦୀ ମାେନ
େକୗଣସି ପଶୁଠୁ ବି ହୀନ ନୁ ହOି  ମାନବିକତା ନାହO େସମାନO ପାଖେର ମଁୁ ଭାବୁ ଛି
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ଆମ େଦଶେର ହO େକେତକ େଦଶେOାହୀ େସମାନOୁ

ଆମ େଦଶେର ପଶାଇ

େଦଉଛOି  େଦଶ େOାହୀ ମାନOୁ େଖାଜି ବାହାର୍ କରି ବାକୁ ପଡ଼ି ବ
ସୁଜିତ କୁ ମାର ସାହୁ
କସାବ କଥା କହି ବାକୁ ଗେଲ... ସରକାର େକେବ ବି ତାକୁ ମାରି ବନି
କୁ ମାର୍ ଅଜି ତ
ଆେଦୗ ସୁରOା େଦବା ଉଚିତ ନୁ େହଁ େଦଖି ବା ମାେO େଗାଳି ମାରି େଦବା
ଉଚିତ ଯଦି ଆେମ ଆତOବାଦୀ ମାନOୁ ସୁରOା େଦବା ତାହା େହେଲ ଆମ େଦଶ
ଅସୁରOି ତ େହାଇଯି ବ

ଚଳି ତ ମାସର OଶO : -

ଓଡ଼ି ଶାର

ଏକ-ତୃ ତୀୟାଂଶ

ଜି Oା(୧୦)

ବନା

ବିଭୀଷି କା ସହୁ ଥି ବା ସମୟେର େକାଟି େକାଟି ଟOା
ବୟ କରି ସୁଦୃଶ େତାରଣ ନି ମOାଣ କରି ଦୁ ଗOାପୂଜା
ପାଳନ କରି ବା ଯୁOି ଯୁO କି ?
ଆପଣO ମତାମତ ଆପଣ ଆମ ଇ-େମଲ୍ ଠିକଣା aahwaan@gmail.com େର
େଦଇ ପାରି େବ କି Oା େଫସ୍ବୁ କେର ଥି ବା ଆମ ଗO ପେର େଦଇ ପାରି େବ ଆମ ଗO ପର
ଠିକଣା ନିମOେର ଦିଆଯାଇଛି
Aahwaan Group : -

https://www.facebook.com/groups/aahwaan/
Katha o Kabita Group : https://www.facebook.com/groups/146695028745928/
ଆମ େୱବ୍ ସାଇଟ୍ : www.aahwaan.com/ebook

ଆହOାନ, ଷO ବଷO, ପOମ ସଂଖା, ଅେକOାବର, ୨୦୧୧

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

ପୃOା ସଂଖା

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
ଆମ େୱବ୍ ସାଇଟ୍ : www.aahwaan.com/ebook

ଆହOାନ, ଷO ବଷO, ପOମ ସଂଖା, ଅେକOାବର, ୨୦୧୧

