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ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷାର ଲୁ OOାୟ ପରଂପରା
େଯଉଁଥିେର େଲାକମାେନ ପରOର ସହି ତ
ପଦାବଳୀେର ବାOOାଳାପ କରୁ ଥି େଲ
େସମି ତି ଏକ ପରଂପରାକୁ ବOାଇ ରଖି ବା
ପାଇଁ ଆମ ସହ ହାତ ମି ଶାଇଥି ବା ଏବଂ
ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷାର ଉOତି ନି ମେO ଆଗଭର
େହାଇଥି ବା ସମO ଓଡ଼ି ଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ
ମାନO ଉେOଶେର ଉOଗOୀତ
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OOଦ
ଓଡ଼ି ଶାର Oାଚୀନ ସାଂOWତିକ ନୃ ତକଳା ଓଡ଼ି ଶୀ ସାଂOତି କ ସମୟେର ବିଶOବାପୀ
ଆଦୃ ତ େହଉଛି  ଓଡ଼ି ଶା ମାଟିର ହୃ ତ େଗୗରବର ସଂOWତମୟ ଓ େଗୗରବମୟ
ପରଂପରାର ଧାରାକୁ ବିଶO ପରି ବାର ସO5ଖେର ଉପOାପି ତ କରି ସOାନର ଅଧି କାରୀ
େହାଇଥି ବା ଏହି ନୃ ତ Oତି େଲାକମାନOୁ ଆକୃ O କରି ବା ଉେOଶେର ଚଳି ତ ମାସର
ପOି କାର OOଦ କୁ ନୀ ନୃ ତାOନା ––ନାସା ନେବାଦି ତା—— O ଓଡ଼ି ଶୀ ନୃ ତ େପାଷାକ
ପରି ହିତ ଏହି ଛବି ଦOାରା ଉପOାପନ 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 ପଠାO5,
କି Oା ଟାଇପ୍ କରି ମଧ ପଠାO5

•

ଇ-େମଲ୍ ଦOାରା ପଠାଉଥି େଲ େଲଖାକୁ େଲଖି ସାରି ବ ପେର Oାନିଂ କରି ଆମ ଇ-େମଲ୍ ଠିକଣାେର ପଠାO5

•

ଆହOାନର Oକାଶନ ସଂପୂ OO ପରି େବଶ ଅନୁ କୂ ଳ, କାରଣ ଏହାଦOାରା କାଗଜର ବବହାର କମ େହାଇଥାଏ,
େଯଉଁଥିପାଇଁ ଗଛ କାଟିବାକୁ ପେଡ଼ନାହO 
ଆମକୁ େଲଖା ପଠାଇବା ଠିକଣା : -

ଡ଼ା େଜାତି Oସାଦ ପOନାୟକ
ଏମ୍.ବି.ବି.ଏସ୍, ପି ଜିଡ଼ିଏମ୍ସି ଏଚ୍, ପି ଜିଡ଼ିଏଚ୍ଏମ୍
ବୀମା ନଗର, OOପୁ ର, ୭୬୦୦୧୦, ଓଡ଼ି ଶା, େଫାନ୍ :- ୯୬୧୯୬୨୧୬୦ / ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩
ଇ-େମଲ୍ : aahwaan@gmail.com
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ସୂଚୀପO
ସଂପାଦକୀୟ

-୮

େଶଷ ବସOର ଚି ଠି

- ମେନାଜ ଦାସ

- ୧୧

ଆସ ବୁ ଲି ଯିବା ଆମ ଓଡ଼ି ଶା

- ଭି ତର କନି କା

- ୧୬

ସାଂOତି କ ସମାଜେର ଗଁା

- ଡ଼ା େଜାତି Oସାଦ ପOନାୟକ

- ୧୯

ଜେଣ େମଧାବୀ ଛାOO ସହ ସାOାତକାର

- ଡ଼ଃ କୁ ଳାOାର

- ୨୧

ସଫଳ େଯାଜନା

- ବି ଦାଧର ପOା

- ୨୨

ଚି Oଶି Oୀ ମୀନେକତନO ଦୃ Oି େର କଳା

- ମୀନେକତନ ପOନାୟକ

- ୨୪

ମସୀଜୀବର ଡ଼ାଏରୀ

- ଲେOାଦର Oସାଦ ଦାଶ

- ୨୫

ଆମ ଗଁା ହାଲଚାଲ

- ଡ଼ା େଜାତି Oସାଦ ପOନାୟକ

- ୨୭

ପାରି ବାରି କ ହି ଂସା

- ଉଦୟନ ସୂ ପକାର

- ୩୨

ବାପୁ ତୁ େମ ହାରି ଗଲ

- ରଶOୀ ରOନ ଦାଶ

- ୩୩

େମା ସOପOର ପୃ ଥିବୀ

- Oାବଣୀ ପOନାୟକ

- ୩୫

Oି ୟା ଓ ନି ଦ କଥା

- ରଶOୀ ରOନ

- ୩୬

ମୁ Oି

- ସOପOଲତା ମି O

- ୩୭

ମାମୁ ନ୍

- ସୁ ବାସି ନୀ Oି ପାଠୀ

- ୩୯

ସାେଜ ମୁ ହO ଓଏସି ସ୍ ତୁ ମ ମରୁ ପାଇଁ
ସଂOାର
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- ରୀତା ରଥ
- େଦେବO କୁ ମାର ପାଣି Oାହୀ

- ୪୦
- ୪୧
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େOମ ପାଗଳ

- ଚO େଶଖର ବି ଶOାଳ

- ୪୨

ଚଳOି Oତି ମା

- ସେରାଜ ମି O

- ୪୩

ହଜି ଗେଲ ଥେର

- ଡ଼ା ନୀଳମାଧବ କର

- ୪୫

େଫସ୍ବୁ କ୍

- ନେଗନ ସାମଲ

- ୪୬

ଅଣନି ଃଶOାସୀ

- ନି ରୁପମା ମହାOି

- ୪୮

େକାହ

- ରOି ତା ପOା

- ୫୦

ଜୀବନ

- ସୁ ନିତା ଦାସ

- ୫୧

ଜାଗେର ଭାରତର ବୀର ପୁO

- ଆଦି ତ ସାହୁ

- ୫୨

ହେଜଇ େଦଇଛି ନଁା କୁ

- ବି O5 Oସାଦ େଚୗଧୁରୀ

- ୫୪

କଥା ଓ କବିତା

- ୫୫

ପାଠକୀୟ ମତାମତ

- ୬୮

ପାଠକ ମାନO ନି ମେO OଶO

- ୭୨
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ବିଗତ ସଂOରଣକୁ ଆପଣ ମାନO େOହ ଓ OOାର ବଷOାେଦଖି ଆଖି ଓଦା
େହାଇଗଲା େଯଉଁଥି ପାଇଁ ଆହOାନର ଅବOି ତି ତାହା େସ କି ଛିକାଂଶେର ପାଇ ପାରି ଛି ଜାଣି
ବହୁ ତ୍ ଖୁ ସି ଲାଗି ଲା Oେତକ ଥର କି ଛି ନୂ ଆ କରି ବାର େଚOା ଆଉ ଉଦମକୁ ଆପଣ
ମାନO ପରି ପାଠକ ପାଠିକାO େOହ ଓ ସହାନୁ ଭୂତିରୁ େଯଉଁ େOରଣା ମି େଳ ତାହା ଯେଥO
ଅବଶ ଅେନକ ଆମକୁ େଖାଲାେଖାଲି Oଶଂସା କରୁ ଥି ବା େବେଲ େକଇଜଣ ସହୃ ଦୟ ବOି
ଆମକୁ ପେରାOେର େOରଣା େଯାଗାଇଛOି , େତେବ େସମାନO କଥା ପେର କହି ବି
ଅଗO ମାସେର ପOି କାର Oକାଶନ ପେର ପେର େସେପOOର ମାସପାଇଁ ଅେନକ
ଯୁ ବବOୁ ଶୁ େଭOା ଜଣାଇ ଯାହା ସବୁ ସOାଦ େଦଇଥି େଲ, େସ ସବୁ କୁ ଏହି ପOି କାେର Oାନ
େଦବା ସOବ େହାଇଥି େଲ ସୁ Oା େକବଳ େକେତାଟି ସOାଦକୁ ହO Oାନ େଦଇଛି, ଏହା
ବତୀେରକ, ବିଗତ ମାସେର ପାଠକପାଠିକା ମାନO ନି ମେO ଦି ଆଯାଇଥି ଲା େଗାଟିଏ OଶO –Oୀ ଜଗOାଥ ମOି ରେର ଅଣ-ହି Oୁ ମାନO Oେବଶ କଟକଣା ରହି ବା ଉଚିତ କି ?— ର
ଉOରେର ମି ଳିଥିବା ସମO ପO ଓ ମOବକୁ ଏହି ସଂOରଣେର Oାନ ଦିଆଯି ବା ସହି ତ
ଆଗାମୀ ସଂOରଣ ନି ମେO OଶO ଦି ଆଯାଇଛି
ଅଗO ମାସ ଥି ଲା ଭାରତୀୟ ଗଣତO ନି ମେO ଏକ ଘଟଣା ବହୁ ଳ୍ ମାସ ୧୯୪୭
ପୂ ବOରୁ ଭାରତର ସOାଧୀନତା େହତୁ େହାଇଥି ବା ଗଣସଂOାମର ପୁ ନଃଅବଧାରଣା କରି , େଦଶରୁ
OOାଚାର ଓ ଦୁ ନOୀତି ରୂ ପକ କୁ ସଂOାରକୁ ଦୂ ର କରି ବାର Oୟାସ କରି ଥିେଲ, Oୀ ଆOା
ହଜାେର ଆOା ହଜାେରO ଆହOାନେର Oତୀ ଲO ଲO େଲାକ OତO ଓ ପେରାO ଭାବେର
ତାOୁ ସମଥOନ େଦଇ ବିଭିO Oକାରର ଧାରଣା, ଅନଶନ ଓ ଶାOି ପୂOO ବିେରାଧ ଆଦିର
OଦଶOନ କରି ଥିେଲ ଦୀଘO ବାରଦି ନର ଉପବାସ ପେର ସରକାର ମଥାପାତି ଆOା ହଜାେର ଓ
ସି ଭିଲ୍ େସାସାଇଟି ଦOାରା OOାବିତ ଜନ େଲାକପାଳ ବିଲ୍କୁ େଲାକସଭାେର ମOୁରୀ କରାଇବା
Oତି ଶୃତି େଦଇଥି େଲ
ଅନଶନ ଓ ଅହିଂସା ଦOାରା ଏହି ଯୁ Oକୁ ଜି ତିବା ଆOାO ସOପO ଥି ଲା, ଯାହା ସାକାର
େହାଇଥି ଲା େଦଶବାପୀ ଏହାକୁ େନଇ ବିଭିO Oାନେର ବାକ୍ ବିତOା ମଧ େହାଇଥି ଲା  େସ
ଯାେହଉ, ଜନ େଲାକପାଳ ବିଲ୍ ଆସି େଲ ବଡବଡି ଆ ମାେନ ସୁ ଧୁରିଯିେବ େବାଲି ଆଶା
କରି ବା ତଳOରେର ବି ଏହାର Oଭାବ େଦଖାଯାଇପାେର ଅବଶ କି ଛି କହିେହବ ନାହO 
କାରଣ ଦୁ ନOୀତି କୁ ଆେମ ରାOୀୟ ଚରି Oେର ସାମି ଲ୍ କରି ସାରି େଛ Oେତକ Oାନେର ପାO
ଦଶ େଦଇ ନି ଜ କାମ କରାଇ େନବାର ଦୁ ବOାର ଅଭି ଳାଷାକୁ ଆେମ େକମି ତି ଅବଦମନି ତ
Visit us Online at : www.aahwaan.com/ebook

ଆହOାନ, ଷO ବଷO, ଚତୁ ଥO ସଂଖା, େସେପOOର, ୨୦୧୧

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

ପୃOା ସଂଖା 9

କରି ପାରି ବା ତାହା େଦଖି ବାକୁ ରହି ଲା
ଜନ େଲାକପାଳ ଦOାରା ସମାଜରୁ OOାଚାରକୁ ଦୂ େରଇ େହବ, ଏ ବିଶOାସ ଅOତଃ
େମାର ନାହO  େଯଉଁ ମହାନୁ ଭବ ଜନେଲାକପାଳ େହେବ େସ େକେତଜଣO ଅଭି େଯାଗ
ଶୁ ଣିେବ, ଆଊ ଅଭି େଯାଗ କରି ବ କି ଏ ? ଚାକି ରୀରୁ ଅବସର େନଇଥି ବା ଷାଠିଏ ବଷOର ଜେଣ
ବୃ O ନି ଜ େପନ୍ ସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ବିନା ହାତଗୁOାେର କି ଛି ପାଇବ କି ? ଯଦି ନ େଦବ େସ
ବOି ବ େକମି ତି ? ଆଉ େସ କଣ ଜନ େଲାକପାଳOୁ ଅଭି େଯାଗ କରି ପାରି ବ କି ?
ଅଭି େଯାଗ କେଲ ତା େପନ୍ ସନ୍ େପପର୍ କୁ ଆେଡ େଯ ଗାୟବ େହାଇଯି ବ ତା କଥା ସOୟଂ
ଭଗବାନ ବି ଜାଣି ପାରି େବ ନାହO  ଏହା ମାO ଏକ ଉଦାହରଣ ଏମି ତି ସବୁ Oଳେର ଉେOାଚ
େନବା ଓ େଦବା ଏକ ଚି ରାଚରି ତ Oଥା େହାଇଗଲାଣି  େଖାଦ୍ ଭୁବେନଶOର ରାଜଦାOେର ଗାଡ଼ି
ଭି ତରକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇ Oାଫି କ୍ େପାଲି ସ୍ ମାେନ ହାତଗୁOା େନଉଥି ବା ଅେନକ େଦଖୁ ଛOି ,
େକହି େକେବ ତାହାର Oତି େରାଧ କରି ବାର ସାହାସ୍ କରି ଛOି କି ? ନା କରି େବ ?
OOାଚାର ଯଦି ଚ ଦୁ ନOୀତି ବା ଅଣଆଇନସି O କି O5 ଏହା ସବOO ବାO, ଏହାକୁ ଦୂ ର
କରି ବାକୁ େହେଲ ଆମକୁ ମାନସି କ Oରେର ପରି ବOOନ ଆଣି ବାକୁ ପଡ଼ି ବ ଏହି ବିଷୟ
ଉପେର ଆଧାରି ତ େହାଇଛି ଚଳି ତ ମାସର OଶO ? ––ଭାରତ ଭୂ ମି େର ଆସି ଆତOଲୀଳା

କରୁ ଥି ବା ଆତOବାଦୀମାନOୁ ରାOୀୟ ସୁରOା େଦଇ ବOାଇ ରଖି ବା େକେତଦୂ ର ଯୁOିଯୁO ?——
ଆପଣ ମାନO ଉOରର ଅେପOାେର ରହି ଲୁ 
କଥା OସOେର କହି ଥିଲି େଯ, େକେତକ ବOୁ ଆମକୁ OତOେର େOାOାହି ତ
କରୁ ଥି ବା େବେଳ େକଇଜଣ ବOୁ ଆମକୁ ପେରାOେର ଉOାହି ତ କରି ଛOି  େବେଳ େବେଳ
କି ଛି ବOୁ O Oି ୟା ଆମକୁ ପେରାOେର ଆଗକୁ ବଢାଇଥାଏ ଅେନକ ବOୁ O ଆେOପ ଓ
ଆେଲାଚନା ଆମକୁ ଆହୁ ରି ଅଧି କ ଯOଶୀଳ େହବା ସହ ଉOାହର ସହ କାମ କରି ବାକୁ
େଖାରାକ୍ େଯାଗାଇ ଥାଏ
ଅେନକ ଦି ନତେଳ ଓଡ଼ି ଶାର ଜେନୖ କା ମହି ୟସୀ େଲଖି କା େମାେତ ଏହି OଶO
ପଚାରି ଥିେଲ, ଏବଂ ନି କଟ ଅତୀତେର ପୁ ଣିଥେର େସହି କଥା େମାେତ ପଚାରି ଥିେଲ ଆମ ବOୁ
ରଶOୀ ରOନ, େଯ ଆପଣ –ଆହOାନ—କୁ Oଥମ ଇ-ପOି କା େବାଲି କାହO କି କହୁ ଛOି ? େଲଖି କା
ଜଣକ େମାେତ ଉଦାହରଣ େଦଇ କହି ଥିେଲ େଯ ଅତୀତେର ରାଉରେକଲା ରାOୀୟ େବୖ ଷୟି କ
ଶି OାସଂOା (ଏନ୍ .ଆଇ.ଟି)େର ମଧ ଏକ ଇ-ପOି କାର Oଚଳନ ଥି ଲା, େତଣୁ ଆହOାନ
ସOବତଃ Oଥମ ନୁ େହଁ ମଁୁ ତାOୁ ସସOାେନ ଜଣାଇ େଦଇଥି ଲି େଯ, େସ କହୁ ଥି ବା କଥା
ସତ, ୧୯୮୧ ମସି ହାେର ରାଉରେକଲା Oି ତ ଏନ୍ .ଆଇ.ଟିେର କି ଛି ଛାOଛାOୀ ପରୀOାମୂ ଳକ
ଭାେବ ଏକ ଇ-ପOି କାର Oଚଳନ କରି ଥିେଲ, ଏବଂ ତାହାର ନାମ େବାଧହୁ ଏ –ସOି ତ୍—
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େଦଇଥି େଲ େହେଲ େସହି ଇ-ପOି କା ଏକ ସଂପୂOO ଓଡି ଆ ଇ-ପOି କା ନଥି ଲା, କାରଣ
େସଥି େର େକବଳ ଇଂେରଜୀ ଭାଷାେର େଲଖା Oକାଶ ପାଉଥି ଲା ଏବଂ ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷାେର
େକେତାଟି ହାତେଲଖାର ନକଲ Oକାଶ ପାଉଥି ଲା ଏବଂ ଦOିତୀୟତଃ େସହି ପOି କାର Oକାଶନ
ସମୟ ମାO େକଇ ମାସ ଥି ଲା େମାର େଯେତଦୂ ର ଧାରଣା ତାହା େକୗଣସି ଛାO କି Oା ଛାOୀ
ନି ଜ ପରୀOା ପାଇଁ କରି ଥିବା ଏକ େOାେଜକOର ଅଂଶ ମାO ଥି ଲା ଅବଶ େସ ବିଷୟେର
ସବିେଶଷ ବିବରଣୀ େମା ପାଖେର ନାହO  କି O5 ଆହOାନ େଯ ଓଡ଼ି ଶାର Oଥମ ସଂପୂ OO ଓଡ଼ି ଆ
ସାହି ତ ଇ-ପOି କା ଏଥି େର ଦOିମତ ନାହO  ୨୦୦୬ରୁ ଅଦାବଧି ଛଅ ବଷOଧରି ଅନବରତ
ଏହା Oକାଶି ତ େହାଇ ଆସୁ ଛି ତଥାପି କି ଛି ସହୃ ଦୟ ବOୁ ଏହାର Oକାଶନେର ଅେହତୁ କ
ବିରOି ଭାବ Oକାଶ କରି ଆମକୁ ଅେନକ ନାମେର ନାମି ତ କରି ବାକୁ ପଛାଉନାହାOି , ଅବଶ
େସ ସବୁ ନାମର ଅଥO ବୁ ଝିବା ଭଳି Oାନ ଏ ଅଧମର ନାହO  େସହି ପରି ବOୁ ମାନOୁ
ଭଗବାନ ଦୀଘOାୟୁ କରO5, କାରଣ େସହି ପରି Oାନୀ ବOୁ O ଆେOପ ଆମ ପରି ନି ବOୁOି ଆOୁ
ପେରାOେର େହଉ ସୁ Oା ଆଗଭର େହବାକୁ େଖାରାକ୍ େଯାଗାଇେଦଉଛି 
େଶଷେର ସମO ପାଠକ, ପାଠିକା, େଲଖକ, େଲଖି କା, ସହାୟକ, ଶୁ ଭାକାଂOୀ ଓ
ବOୁ ମାନOୁ

ଅଭି ନOନ ଜଣାଇ ଉପOାପନ କରୁ ଛି େସେପOOର ମାସର –ଆହOାନ— 

ଆପଣମାନO ମତାମତର ଅେପOାେର ରହୁ ଛି 
ଧନବାଦ

ଡ଼ା େଜାତି Oସାଦ ପOନାୟକ

o p
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େଶଷ ବସOର ଚି ଠି
ମେନାଜ ଦାସ
େଛାଟ ସହରଟିର ଅେପOାକୃ ତ ଜନବିରଳ ପOି ମOାOେର େକାେତାଟି ଆଧୁନିକ
ଧରଣର ଘର - ଆକାଶ ରOର, ବିO5ଟ ରOର, କଦବା ସବୁ ଜ ଅOୁ ର ଭଳି ଟହଟହ ସOO
ଓ େଲାଭନୀୟ 
ଏଇ କେଲାନୀର େଶଷ OାOେର େଯଉଁ ଦୁ ଇ ମହଲା ଘରଟି, ସଯOବOO ତ ଫଳପୁ Oର
ଗଛଲତା ଗହନରୁ େସଇଟା ଦୂ ରକୁ େଦଖାଯାଏ େଗାଟାଏ ନୀଡ଼ ଭଳି 
ନୀଡ଼ ଭି ତରୁ ଯି ମିତି ବିହO ଶାବକଟିଏ ଆଖି େତାଳି ଅନାଏ, ଠିକ୍ େସମି ତି ଦOିତଳର
ବାରOାେର େକେତାଟି ପOପୁ େOାOଳ ଟବ୍ ଭି ତରୁ ଟିକି ଝିଅଟିଏ େରଲି ଂ ଉପେର ଭରା େଦଇ
ଅନାଇ ରହି ଥାଏ ରାଜପଥର ଦୃ ଶମାନ ସୀମା ପଯOO 
େସ ପଥେର େଦୖ ନିକ ଯାଏ େକେତ ଯାନବାହାନ, େକେତ କି ସମର  କି O5 ଟିକି
ଝିଅଟିର ନି ନOେମଷ ଦୃ Oି କୁ ନି େମଷକ ପାଇଁ ମଧ େସମାନOର େତୖ ଳାO ଗତିଶୀଳ ଦୁ ତି
ଚମକାଇ େଦଇ ପାେରନାହO  େସ ପଥେର ଯାଏ Oମ ପି ଟି ପି ଟି, ସୁଲଳି ତ ବଂଶୀ ବଜାଇ
ବଜାଇ, ସି େନମାର ମOର ବିOାପନ ଗାଡ଼ି  େଦୖ ନିକ ସାେଢ଼ ଦଶଟାେର ଦୁ ଇଟି ସାଇେକଲେର
ଲଗାଲଗି େହାଇ େକୗଣସି ଅଫି ସ ଉେOଶେର ଯୁବକ ଯୁ ବତୀଟିଏ

ଯାଉଁ ଯାଉଁ ଏମି ତି

ଆଚରଣ କରୁ ଥାଆOି େଯ, େସଥି େର ତେଳ ଫାଟକ ଆଗେର ଟୁ ଲ୍ ପକାଇ ବସି ନି ଶ ଆଉଁସା
ଆଉଁସି କରି ମହାକାଳ ଅତି Oମ କରି ଚାଲି ଥିବା ଦରୁ ଆନ୍ ଟି କୃ Oି ମ ଭାବେର କାଶି ଉେଠ,
କଦାଚି ତ୍ େଫରି ବାଲା କି େଶାରଟିଏ ହୁ ଇସି ଲ୍ ମାରି ଦିଏ  େସ ପଥେର ପୁ ଣି ଜେଣ
ଜଟାଜୁ ଟଧାରୀ,

ବିଭୂତି -ବି ମOି ତ

ନି ରାସO

ପୁ ରୁଷ

ବଶୀକରଣ,

OହଶାOି

ଇତାଦିର

ସOପOଲବ୍ ଧ ଅବଥO କବଚ, େଚରମୂ ଳି ଇତାଦି ଧରି ବିଦଗ୍ଧ ମାନବତାର େସବାେଥO Oାୟଶଃ
ଯି ବାଆସି ବା କରOି  ଟିକି ଝିଅଟିର ସୁ ଦୂରOସାରୀ ଦୃ Oି କି O5 େକଉଁଥିେର େହେଲ ବି
ଚହଲି ଯାଏ ନାହO 
ପଥର ବିପରୀତ ଦି ଗେର, ଅଦୂ ରେର େଯଉଁ Oୁ O େହାେଟଲର ଦୁ ଇ ମହଲାେର
ଏକମାO େକାଠରି ଟି ଭଡ଼ା େନଇ ମଁୁ ରହି ଥାଏ, େସଠାରୁ େସଇ ଟିକି ଝିଅଟିକୁ ଦୀଘO ସମୟ
ଧରି ଅବେଲାକନ କରି ବାଟା େମାର ନି ଃସO ଜୀବନର ଏକ Oୀତି କର ଅଭାସେର ପରି ଣତ
େହାଇଯାଇଥି ଲା  ସରକାରୀ କେଲଜରୁ ଅବସର Oହଣ କରି ବାପେର ହO ମଁୁ େସଠାକୁ ସOତି
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ଏକ Oାଇେଭଟ ସାO କେଲଜର ଅଧାପକ ରୂ େପ ନି ଯୁOି ପାଇ ଆସି ଥିଲି  ଲାଂଗଲାOଠଁୁ
ଏଲି ଆଟ୍ ପଯOO ବହୁ OO5ତି ଜୀବନବାପୀ କରି ଛି  ଅତଏବ ମେଧ ମେଧ ପି ଲାOର
ଖାତା ସଂେଶାଧନ କରି ବାଛଡା ଏଣି କି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରି ବାର ବା ଆଉ କି ଛି କରି ବାର Oବୃ Oି
ନଥି ଲା 
ଦି ବସବାପୀ ଅେନକ ଅଳସ ମୁ ହୂOO ଧରି ମଁୁ େମା େକାଠରି ର ବାତାୟନ ଭି ତରୁ
ଝିଅଟିକୁ ଅନାଇ ରହୁ ଥି ଲି  ମେଧ ମେଧ ପରି ବାରର ପରି ଚାରି କା ଭଳି େବାଧ େହଉଥି ବା
ଜେଣ ମହି ଳା ଆସି ତାକୁ ସେOହ ଭି ତରକୁ ଡ଼ାକି େନଉଥି େଲ  କି O5 ସକାଳ Oାୟ ଆଠଟା
ପେର ଓ ଉପର ଓଳି ତି ନିଟା ପେର ଝିଅଟି Oତି ଥର ଦୁ ଇ ତି ନିଘOା େଲଖାଏଁ େସଇଠି େଯପରି
ନି Oୟ ନି Oଳ େହାଇ ରହି ବ, େସଥି ପାଇଁ କି ଏ େଯପରି ତାକୁ ମOେମାହି ତ କରି େଦଇଥି ଲା 
ଥେର ଥେର ତାର େସଇ ଏକାO କମନୀୟ ବଦନକୁ ଟିକିଏ ନି ରୀOଣ କରି େଦଖି ବା ସକାେଶ
େମାର ଇOା Oବଳ େହେଲ ମଁୁ େମାର େକାଠରି ସO5ଖର Oୁ O ବାରOାକୁ ବାହାରି ଆସୁ ଥିଲି
ଝିଅଟି େମା ଆଡ଼କୁ ମେଧ ମେଧ ଅନାଉଥାଏ  ଦୂ ରତO ତଥା େମାର ବାOOକ-ପୀଡ଼ି ତ
ଦୃ Oି ର ମଳି ନତା ସେO
+ ମଁୁ େଦଖୁ ଥିଲି, ବରଂ କୁ ହାଯାଇପାେର େଯ ଅନୁ ଭବ କରୁ ଥି ଲି, ଝିଅଟିର
ନୟନ ଯୁ ଗଳ ବଡ଼ ଉଦାସ  ତଥାପି େସହି ଔଦାସ ତେଳ ଚାପି େହାଇ ରହିଥିଲା େଯଉଁ
5 O ର Oଲ
5 ି O, ତାହା ଥେର ଥେର ଯି ମିତି ତା—ର ପରି ପାଶOOକୁ ଝଲସାଇ େଦଉଥି ଲା
ସOାଭାବିକ OO
-ଥେର ଥେର, େଯେତେବେଳ େଛାଟ ପOୀଟିଏ ଫୁ ଲକୁ O ସବୁ ଭି ତର େଦଇ େଡ଼ଇଁ େଡ଼ଇଁ ତା—
ସO5ଖକୁ ଚାଲି ଆସୁ ଥିଲା, ଅଥବା େଯେତେବେଳ ପାଶOOବOOୀ ଘରର ପାଳି ତ ପାତି ମାOଡଟି
ଜOି ରରୁ େକୗଣସି Oକାେର ମୁ କୁଳି ଆସି େସହି ବାରOାେର ବସୁ ଥିଲା ଓ େସ ରୂ ପ ଦଶOେନ
ଶOୀ ବିେଲଇଟିଏ Oମାଗତ ଭାବେର ଫୁ ଲି ବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା 
5 ି Oର Oର
5 ଣ େହଉଥି ଲା ମୁ ହୂOOକ ସକାେଶ  ମଁୁ େଯେତ ଆOହେର
କି O5 େସ Oଲ
ଝିଅଟିର ଆଚରଣେର ଏଇ ବିରଳ ବତି Oମକୁ ଅେପOା କରୁ ଥାଏ ନା କାହOକି, େମା ଉପେର
ଆଖି ପଡ଼ି େଲ େସ ପୁ ଣି ତା—ର ବିଷO ଏକାOତା ଭି ତେର ନି ମOି ତ େହାଇଯାଏ; େଲଉଟିଯାଏ
ଏକ ସୁ ଦୂର ପୃ ଥିବୀକୁ , ଯା—ର ଏକମାO ବାସି Oା େସ ନି େଜ ଛାO ଅବOାେର, ତଥା
ଅଧାପକ ଜୀବନର Oଥମ ପଯOାୟେର, ମଁୁ ବରଂ ବିଭିO େସୗଖୀନ ଅଭି ନୟ ଅନୁ Oାନେର
ସବOଦା ହାସ-ରସାତOକ ଭୂମି କାେର ଅବତୀOO େହଉଥି ଲି ଅନ ଭି ତେର ମଜା ଉେOକ
କରି ବାଟା ଥି ଲା ଦୁ ଭOାଗ ବା େସୗଭାଗOେମ େମା େଚେହରାର ଜନOଗତ ବିେଶଷତO ଅଥଚ
ଝିଅଟି େମାେତ େଦଖି କି ପରି ପାତି ମାOଡ଼ ସାOି ଧରୁ ଲାଭ କରି ଥିବା OସOତା ଟିକକ ହରାଇ
େଦଇପାେର, ତାହା େମାେତ େକବଳ ବିOିତ ନୁ େହଁ, ହତାଶମଧ କରୁ ଥିଲା  ଭାବୁ ଥି ଲି,
ବାOOକ େବାଧହୁ ଏ େମା େଚେହରାେର ଆଣି େଦଇଛି ଅନାହୂ ତ ଗାOୀଯO 
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ଦି େନ ସାେଢ଼ ଦଶଟାରୁ ଏଗାରଟା ଭି ତେର ସାଇେକଲ ଚଢ଼ି , ଖାକି ପରି Oଦେର
ରାଜପଥର ବOି ମ ସୀମାେର େଯଉଁ ବOି ଟି ଆବିଭୂ Oତ ହୁ ଏ, ତାକୁ ହO ଦୁ ଇ ତି ନି ଘOା ଧରି
ଝିଅଟି ଅେପOା କରି ଥାଏ େପାOମାନଟି ବିଭିO ଘର ଆଗେର ଦOିଚOରୁ ଅବତରଣ କରି ଚି ଠି
ବOା ବOି କରି େଯେତେବେଳ େସଇ ଦୁ ଇମହଲା ପାଖକୁ ଆେସ, େସେତେବେଳ ଝିଅଟି Oାୟ
ଶOାସରୁ O ଉOOା େନଇ ବାରOାର ଲୁ ହାବାଡ଼ ଉପରୁ ଝୁ ଲି ପଡ଼ି OଶOକେର, "େମା ପାଇଁ ଚିଠି
ଅଛି ? େମା ନାମ ରୀନା !" େପାOମାନଟି ଈଷତ୍ ହସି ନାOି ସୂଚକ ହାତ ହଲାଇ ଚାଲି ଯାଏ 
ତା—ପେର େଯଉଁ ଦୀଘO ନି ଃଶOାସ ଛାଡ଼ି ଝିଅଟି ତାର ଗତି ପଥକୁ େକଇ ମୁ ହୂOO ଅନାଇ ରହି ଘର
ଭି ତରକୁ ଧୀେର ଧୀେର ଅପସରି ଯାଏ, େସ ଦୃ ଶ େମାେତ ବି େକମି ତି ଉଦାସ କରି ଦିଏ ଯଦିଓ
ଟିକି ଝିଅଟି କାହାଠଁୁ ଚି ଠିର ଅେପOା କରି ରହି ଛି, େସ ବିଷୟେର ମଁୁ କି ଛିହO ଜାେଣ ନା େସ
ଭି ତରକୁ ଚାଲି ଯିବାକୁ ଉଦତ େହେଲ ମଁୁ ବି େମା େକାଠରି ଭି ତରକୁ ଚାଲି ଆସୁ ଥିଲି 
ଉOOି ତ OତୀOା ଓ ଅବେଶଷେର ହତାଶ ଦୀଘOନିଃଶOାସର ଏଇ ଏକହO ଦୃ ଶ
ପୁ ନରାୟ ଅପରାହଣେର େଦଖି ବାକୁ ପଡ଼ୁଥି ଲା  Oାୟ ତି ନିଟା େବଳଠଁୁ ଝିଅଟି ଆସି ଛିଡା
େହାଇ ରହୁ ଥି ଲା - ସାେଢ଼ ଚାରି ଟା େବେଳ େପାOମାନ େସ ଅOଳ ପରି Oମା େଶଷ କରି
ଚାଲି ଯିବା ପେର େସ ଘର ଭି ତରକୁ ପଶି ଯାଉଥି ଲା - ଆଉ ମଁୁ ବି ଚାଲି ଆସୁ ଥିଲି  ହଁ ବାରOାେର ଦୀଘO ସମୟ ଛିଡ଼ାେହାଇ ରାଜପଥକୁ ଅନାଇବା େମାର ବି Oେମ ଏକ ନି ୟମି ତ
ଅଭାସେର ପରି ଣତ େହାଇଯାଇଥି ଲା କହି ବା ବାହୁ ଲ, ଚି ଠି ପାଇଁ େମାର ଅେପOା ନଥି ଲା 
େସସବୁ ଆସୁ ଥିଲା କେଲଜ ଠିକଣାେର ଏଇ ଅଭାସ ପଛେର ରହି ଥିଲା ଟିକି ଝିଅଟିକୁ
ବାରOାର େଦଖି ବାର ସୁ ତୀO ଆକାଙ୍ Oା  ଝିଅଟି ମଧ Oେମ ଅଧି କରୁ ଅଧି କ ସମୟ େମା
ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ରହି ବାେର ଅଭO େହାଇପଡ଼ି ଥିଲା  ଥେର ଥେର ମେନ େହଉଥି ଲା, େଯମି ତି
େସ େମାେର କି ଛି ପଚାରି ବାକୁ ଚାେହଁ, ଅଥଚ ତା—ର ସହଜାତ ସOମେବାଧ ତାକୁ ବାଧା
େଦଉଛି  େସ ଯାହାେହଉ, Oେମ ବୟସ ଓ ଅପରି ଚୟର ସମO ବବଧାନ ସେO
+ ଆେମ
ଦୁ େହଁ ପରOର ଘନି O େହାଇ ଉଠିଥିଲଁୁ େବାଲି େମାର ହୃ ଦ୍ େବାଧ େହଉଥି ଲା  ଆମ ଭି ତେର
ଯି ମିତି ଗଢ଼ି ଉଠୁ ଥି ଲା ଏକ ନି ବOାକ୍ ମମତା ଓ ସହାନୁ ଭୂତି ର ବOନ 
େବଶ କି ଛି ଦି ନ ଏହି ପରି ଗଡ଼ି ଚାଲି ଯିବା ଉOାରୁ ଦିନକର ନି Oବ୍ ଧ ଅପରାହ୍ ଣେର
େମାର େକାଠରି ର ଦOାର େସପେଟ ଜେଣ େକହି ମୃ ଦୁ ସେOତ େଦବାରୁ ମଁୁ କବାଟ େଖାଲି େଦଇ
େଦେଖ ତ େସହି ସO5ଖO ଦOିତଳ ହମOର ଅତି କାୟ ଦରୁ ଆନ୍ ଟି ସସେOାଚ ଦOାୟମାନ 
ତା— ମୁ ହଁେର ସOତି ଭ Oି ତହସ େଦଖି ମଁୁ ଅନୁ ଭବ କଲି , େଲାକଟିର ହିଂO-ଦଶOନ ନି ଶ ହଳକ
ହO ତା—ର ସମୁ ଦାୟ ଚରି O ନୁ େହଁ  ମଁୁ ତାକୁ ଭି ତରକୁ ଡ଼ାକି େନଲି  େସ େମା ହାତକୁ ଖOି ଏ
ଲଫାଫା ବଢ଼ାଇେଦଲା  ତହO ଉପେର ଠିକଣା େଲଖାଥି ଲା, "ରୀନା, େକଆର୍ ଅଫ୍ ..."
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ଇତାଦି  ମଁୁ ଜି Oାସୁ ନୟନେର ଦରୁ ଆନ୍ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇେଲ ସୁ Oା ନୀରବ Oି ତହସ
ବତୀେରକ ଆଉ କି ଛି ସାହାଯ ତାହାଠାରୁ ଅପାତତଃ ପାଇଲି ନାହO  ଲଫାଫାଟି େଖାଲାଥି ଲା
 ତହO ମଧରୁ ନୀଳରOର କାଗଜଟି ବାହାର କରି ଅଗତା ପଢ଼ି ବାକୁ ଲାଗି ଲି
େଛାଟ ଚି ଠିଟିଏ େଲଖା େହାଇଛି ଦୂ ରାOର ଏକ ହସ୍ପି ଟାଲରୁ  ବୁ ଝିଲି ରୀନା ନି କଟକୁ
Oବାସରୁ ତା—ର ଜନନୀ େଲଖି ଛOି :
"ରୀନା,
ତୁ ଯଦି େମାର ଏ ଚି ଠି ଖOି କ ପଢ଼ି ପାରି ବୁ, େତେବ େମାର େଲଖି ଶି ଖିଥିବା ସାଥOକ
େହବ େବାଲି ଜାଣି ବି  ତୁ େମା ପାଇଁ େକେତ ମନ ଖରାପ କରୁ ଥି ବୁ  ଏଠାେର େମାେତ ଆଉ
େବଶି ଦିନ ରହି ବାକୁ ପଡ଼ି ବ ନାହO େବାଲି ଡ଼ାOରମାେନ କହୁ ଛOି  େତେବ େଯତି କି ଦି ନ
ରହି ବି, ତୁ ସୁ ନା ପି ଲାଟି, େମାେତ େମାେଟ ଝୁ ରି େହବୁ ନାହO 
ତୁ ଫୁ ଲ େତାଳି ବାକୁ େକେତ ଭଲପାଉ  ତୁ ଫୁ ଲକୁ ଭଲପାଉ େବାଲି ମଁୁ ଫୁ ଲକୁ ଭଲ
ପାଉଥି ଲି  ଏଠାେର େମା େଶଯକଡ଼ର ଝରକା େସପେଟ ସୁ Oର ବଗି ଚାଟିଏ ଅଛି  ଆଜି
ବଗି ଚାଟି ଭାରି ଭଲ େଦଖାଯାଉଛି  େବାଧହୁ ଏ ବସO ଋତୁ ଆସି ଗଲାଣି  ଆମ ବଗି ଚାେର
େକେତ ଫୁ ଲ ଫୁ ଟିଥିବ ତୁ ଏଥର ଆୟା ସହି ତ ଫୁ ଲ େତାଳି ବୁ ଆଗାମୀ ବସO େବଳକୁ ପୁ ଣି
ମଁୁ କାଖେର ଧରି େତାେତ ବଗି ଚାଯାକ ବୁ ଲାଇବି ଉO ଡ଼ାଳ ମାନOୁ ହାତ ବଢ଼ାଇ ତୁ ଫୁ ଲ
େତାଳି ବୁ
ମଁୁ ସବୁ େବେଳ େତା କଥା ଭାବୁ ଛି େତାର େଯଉଁ େକେତଖOି ଫେଟା େମା ନି କଟେର
ଥି ଲା, େସଗୁଡ଼ିକ ତ ସବୁ େବେଳ େଦଖୁ ଛି କି O5 େତା ବାପା େଲଖି ଥିେଲ, ତୁ କୁ ଆେଡ଼
ଅଭି ମାନେର ଆଉ ଫଟି ଉଠାଇବାକୁ େଦଉନାହଁୁ  ସୁ ନା ପି ଲାଟି, େତାର ଆଉ େକେତଖOି ନୂ ଆ
େଫାେଟା ଯି ମିତି ମଁୁ ଅତିଶୀO ପାଏ  ବଦଳେର ମଁୁ େତା ପାଖକୁ Oତି ସାତଦି ନେର ଖOି ଏ
ଖOି ଏ ଚି ଠି େଲଖୁ ଥିବି ଅଭି ମାନ କରି ବୁ ନାହO ..."
ଚି ଠିଟିର ତାରି ଖରୁ ବୁ ଝିଲି, ତାହା Oାୟ ତି ନିମାସ ତେଳ େଲଖା େହାଇଛି Oତି ଶୃତି
ଅନୁ ସାେର େସ ଚି ଠିର ପରବOOୀ ଏଗାର ଖOି ଚି ଠିରୁ ଖOି ଏ ମଧ େଯ ରୀନାର ହOଗତ
େହାଇନାହO , ତାହାର ସାOୀ ମଁୁ ସOୟଂ 
ପଢ଼ି ସାରି ଦରୁ ଆନ୍

ମୁ ହକ
ଁ ୁ ଅନାଇଲି  େସହି ଦାନବଜାତୀୟ ମଣି ଷଟିର ଆଖି

େସେତେବେଳ ଅଶO ସଜଳ 

େମାର ବୁ ଝିବାକୁ ଅସୁ ବିଧା େହଲାନାହO  ରୀନା ତା—ର ଜନନୀ

ଠାରୁ ଆଉ େକେବ ବି ଚି ଠି ପାଇବ ନାହO  ଡ଼ାOରମାେନ ଠିକ୍ କହି ଥିେଲ ରୀନାର ଜନନୀOୁ
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େବଶୀଦି ନ େସ ଆେରାଗ ନି େକତନେର ରହି ବାକୁ ପଡ଼ି ନ ଥି ଲା  ରୀନାର ପି ତା ବିଭବଶାଳୀ
ବବସାୟୀ କି O5 ବିOଲବ୍ ଧ ସମO ଆେୟାଜନ ଚି ଠି ପାଇଁ ରୀନାର ବାକୁ ଳ OତୀOାକୁ
Oତି ହତ କରି ପାରି ନାହO 
ସବୁ ବୁ ଝିଲି; କି O5 ବୁ ଝିପାରି ଲି ନାହO େମା ପାଖକୁ ବା କାହO କି େସ ଦରୁ ଆନ୍ ଟି ଚି ଠି
ଖOି କ େନଇ ଆସି ଛି, କି ଏ ପଠାଇଛି  Oକୃ ତି O େହାଇ ଦରୁ ଆନ୍ େମାେତ ବୁ ଝାଇେଦଲା
ରୀନା ସବୁ ଦି େନ େମାେତ େମା ବସାର ବାରOାେର ତାହାରି ଭଳି OତୀOାରତ ଥି ବାର େଦେଖଏବଂ ଏ କଥା ମଧ େଦେଖ େଯ େମା ମା—ପାଖରୁ େମା ନି କଟକୁ ଚି ଠି ଆେସନାହO  େସ େମା
ପାଇଁ ବଡ଼ ଦୁ ଃଖ ପାଏ କି O5 କ—ଣ ବା କରି ବ ? େଶଷକୁ ତା— ମାଆ ପାଖରୁ ପାଇଥି ବା
ଏକମାO ଚି ଠିଟି େସ େମାେତ େଦଇେଦବା ନି ମେO ସି OାO କରି ଥିଲା 
ଅOO ଶତାOୀ ତେଳ ମଁୁ େମାର ମା—କୁ ହରାଇଥି ଲି ବୟସ ଓ ଅଭି Oତାର ପାଷାଣ O5ପ
ଭି ତେର େପାତି େହାଇପଡ଼ି ଥିବା େସହି େବଦନା ତଥା େକୖ େଶାର କାଳର କOନାେର, ସOପOେର
ତାକୁ େଫରି ବାଇବାର େକେତ େକେତ ବିଗତ Oଣି କ ପୁ ଲକ- େସସବୁ ର ସମନOୟ Oସୂ ତ ଏକ
ଶି ହରଣ ବିଦୁତ୍ ଭଳି େମା ଭି ତେର ଚମକି ଗଲା 
ଅOାତସାରେର ଚିOାର କରି ଉଠିଲି, "ରୀନା ! ଟିକି ମାଆଟି େମାର !"

( ଓଡ଼ି ଶାର ବେରଣ କଥାକାର Oୀ ମେନାଜ ଦାସO ଲି ଖିତ ଅନୁ ମତି ଦOାରା Oକାଶି ତ )

ଚଳିତ ମାସେର ଆମର ପାଠକ ମାନO ପାଇଁ ଆେମ େଦଉଛୁ ଆଉ ଏକ OଶO

––ଭାରତ ଭୂ ମି େର ଆସି ଆତOଲୀଳା କରୁ ଥି ବା
ଆତOବାଦୀମାନOୁ ରାOୀୟ ସୁରOା େଦଇ ବOାଇ
ରଖି ବା େକେତଦୂ ର ଯୁOିଯୁO ?——
ଏହି ବିଷୟ ଉପେର ଆପଣ ମାନO ମତାମତ ଆମ ପାଖକୁ ଇ-େମଲ୍ ଦOାରା ପଠାଇ ପାରି େବ କିOା େଫସ୍ବୁ କ୍ ର ଆମ ସଦସ4 ପୃOାେର େଦଇ ପାରି େବ
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ଆସ ବୁ ଲି ଯିବା ଆମ ଓଡ଼ି ଶା

ଭି ତର କନି କା
ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁ ଥାOି ଓଡ଼ି ଶାର ଅଭOରୀଣ େସୗOଯO େଦଖି ବା, ତା—େହେଲ ଭି ତର
କନି କା ଆପଣO ପାଇଁ ଏକ ଉନOO
5 ପଯOଟନOଳୀ ଭାବେର ଉପଲO ଘO ଅରଣ, ଅଛୁ ଆଁ
େବଳାଭୂମି , ଅପରି ଚିତ ପଶୁପOୀ, ଅସଂଖ ବୃ ହତ୍ କOପ, କୁ Oୀର, ଦOୀପ ଓ ଉପଦOୀପମାଳା
ଏବଂ ଚାରି ପାଖେର ସଂପୂ OO ଖଁା ଖଁା ନି ରବତା ଏବଂ ପରି େବଶ ସହ ଐକତା
ଓଡ଼ି ଶାର

ରାଜଧାନୀ

ଭୁବେନଶOରଠାରୁ ମାO ୧୩୦ କି େଲାମି ଟର
ଦୂ ରେର

ପୂ ବOତଟେର

ପଯOଟନOଳୀ

ଅବOି ତ

ବଣସଂରOଣ

ଏହି
େହତୁ

୧୯୭୫େର ଅଭୟାରଣ ଭାବେର ବିOାପି ତ
େହାଇଥି ଲା ଏବଂ ୧୯୯୮େର ରାOୀୟ ବଣOାଣୀ ଉଦାନ ଭାବେର େଘାଷି ତ େହାଇଥି ଲା
ଦୀଘO ୬୫୦ ବଗO କି େଲାମି ଟର ଅOଳେର ବାO ଏହି ଅଭୟାରଣେର ୩୮୦ ବଗO
କି େଲାମି ଟର ଘO ଜOଲ ଆଛାଦି ତ, ଏଥି େର ୧୧୫ କି େଲାମି ଟର ବାପୀ େହOାଳବଣ
ଅOଭOୁO ଏହାର ବିଭିO ଦି ଗେର OାOଣୀ, େବୖ ତରଣୀ ଓ ଧାମରା ନଦୀ ରହି ଛି ଏହା
ପରି େବଶ ଦୃ Oି ରୁ ଏକ ଆOଯO କହି େହବ
ପରି େବଶକୁ
ପାଇଁ

ଉପେଭାଗ

ଇOୁକ ପଯOଟକ

କରି ବା

ମାନO

ପାଇଁ

ଏଠାେର ଅେନକ କି ଛି ରହିଛି ଭାରତେର
ସୁ Oରବନ ପେର େହOାଳ ବନ ପାଇଁ
Oସି O ଭି ତରକନି କା ଅଭୟାରଣ Oତି ବଷO
ଅସଂଖ

Oକୃ ତି େOମୀOୁ

ଆକଷO ତ

କରି ଥାଏ
ବିଭିO Oକାରର ସରି ସୃପ ମାନO ପାଇଁ Oସି O ଏଇ ଅଭୟାରଣେର କୁ Oୀର, ସାପ,
େଗାଧି ,

ଅହି ରାଜ,

େବାଡା

ଆଦି

ବିଭିO

Oକାରର

ସରୀସୃ ପ

େଦଖାଯାଆOି 

ନଦୀ

ଅବବାହି କାର ବାଲୁ କାେର ନି ମOତ ଦୁ ଇଟି ଦOୀପ ଡାOମାଳ ଓ ଏକକୂ ଳେର ସରୀସୃ ପ ସେମତ,
ମାOଡ଼, ଚି ତାହରି ଣ, ସାOାର, ଏବଂ ଶOୁ ଆ Oଜାତି ର ଧଳା କୁ Oୀର ମଧ େଦଖାଯାଏ
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ବଗଗହନ ଓ ସାରି ବଣେର ବିଭିO Oଜାତି ର Oାୟ
୧୭୦

Oକାରର

ପOୀ

େଦଖାଯାଆOି 

ବଗ,

ସାରସ, ଇଗଲ୍ , ବାଲି ଚେଢ଼ଇ, ସମୁ Oି ପOୀ ଆଦି
ଏଠାେର

ବହୁ

ସଂଖାେର

େଦଖାଯାଆOି 

ଡାOମାଳଠାରୁ ଡ଼Oାେର ବସି େସହି Oାନକୁ ଯି ବାକୁ
ହୁ ଏ, ଏବଂ ଦି ନେର ସାେଢ ନ—ଟାରୁ

ଅପରାO

ସାେଢ଼ ଚାରି ଟା ପଯOO େସଠାେର ପOୀମାନOୁ େଦଖି ବା ସୁ ବିଧା ରହି ଛି
ଡାOମାଳଠାରୁ ସାେଢ ତି ନି କି େଲାମି ଟର ଦୂ ରେର
ରହି ଛି

ଗହୀରମଥା

ସମୁ O

େବଳାଭୂମି ,

ଏହି ଠାେର

Oତି ବଷO ଲO ଲO ଅଲି ଭ୍ ରି ଡ଼୍େଲ କଇଁଛ ଆସି ଅOା
େଦଇଥାOି  େସଠାକୁ ଯି ବାପାଇଁ ଡ଼Oାେର ଯି ବାକୁ ହୁ ଏ
ସକାଳ ସାେଢ଼ ନ—ଟାରୁ ସଂଧା ସାେଢ଼ ଛଅଟା ପଯOO
େସଠାେର ପଯOଟକ ମାନOୁ ରହି ବାକୁ ଅନୁ ମତି ଦି ଆଯାଏ
ଭି ତରକନି କା ଯି ବାପାଇଁ ଆପଣOୁ ରାଜନଗର ବିଭାଗର ବନପାଳO ଠାରୁ ଅନୁ ମତି
ଆଣି ବାକୁ େହବ କି Oା ସହକାରୀ ବନସଂରOକ ଚାOବାଲି O ସହ େଯାଗାେଯାଗ କରି ପାରି େବ
ଭି ତରକନି କା ଯି େବ େକମି ତି :ଭି ତରକନି କାେର ପହOି ବାପାଇଁ ଆପଣ େକବଳ ଜଳପଥର ବବହାର କରି ପାରି େବ
ଉଭୟ ଚାOବାଲି ଓ ରାଜନଗର ଠାରୁ େମାଟର େବାଟେର ବସି ଆପଣ ଭି ତର କନି କାେର
Oେବଶ କରି ପାରି େବ
ଚାOବାଲି - ଭOକଠାରୁ ୫୦ କି ମି ଏବଂ ଭୁବେନଶOରଠାରୁ ୧୯୦ କି ମି
ରାଜନଗର- େକOାପଡ଼ାଠାରୁ ୩୦ କି ମି
ଏବଂ ଭୁବେନଶOରଠାରୁ ୧୩୦ କି ମି
ଗୁOି - ରାଜନଗର ଠାରୁ ୨୫ କି ମି
ଚାOବାଲି ଓ ରାଜନଗର ଠାରୁ
ଭି ତରକନି କା

ଯି ବାପାଇଁ

ଆପଣOୁ

ତି ନିଘOା ସମୟ ଲାଗି ପାେର ଉଭୟ
ଚାOବାଲି

ଓ

ରାଜନଗର
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ଭୁବେନଶOରରୁ ବସ େସବା ଉପଲO ରହି ଛି
ନି କଟO େରଳ େOସନ :ଭOକ- ଚାOବାଲି ଠାରୁ ୫୦ କି ମି
ବାେଲଶOର - ଚାOବାଲି ଠାରୁ ୧୨୦ କି ମି
କଟକ - ଚାOବାଲି ଠାରୁ ୧୧୦ କି ମି
ଭୁବେନଶOର - ଚାOବାଲି ଠାରୁ ୧୯୦ କି ମି ଏବଂ ରାଜନଗର ଠାରୁ ୧୩୦ କି ମି
ନି କଟO ବିମାନବOର :ଭୁବେନଶOର ଏବଂ େକାଲକାତା
ରହି େବ େକଉଁଠି :ଅରଣନି ବାସ, ଚାOବାଲି

ବି େଶଷ ସୂଚନା : ଆପଣO ଜି Oାେର ଥି ବା େଯେକୗଣସି ଦଶOନୀୟ Oାନ ବି ଷୟେର
େଲଖି

ପଠାO5 ଆେମ ଆହOାନର ଆଗାମୀ ସଂOରଣେର ତାହା

Oକାଶି ତ କରି ବୁ େଲଖା ସହି ତ େଫାେଟା ମଧ ପଠାଇେଲ ତାହା
Oକାଶ କରି ବୁ
ନି ଜ େଲଖା ସହି ତ ପରି ଦଶOନ Oଳର ସମକ ଇତି ହାସ,
ଭୂେଗାଳ ଇତାଦି ମଧ େଲଖି ପଠାଇେଲ ତାହା Oକାଶ କରାଯି ବ
ପଯOଟନ Oଳ ନି କଟେର ପହOି ବା ଓ ରହି ବାର ସମO ବବOା
ବି ଷୟେର ସବି େଶଷ ବି ବରଣୀ େଲଖି ପଠାଇବା ଅତO ଜରୂ ରୀ
ଏହା ଫଳେର ଆପଣO ଜି Oାକୁ ପଯOଟନ ବଢ଼ି ବା ସହି ତ Oାନୀୟ
ଅଧି ବାସୀOୁ େରାଜଗାରର ପOା ମି ଳିବ
ଅଧି କ ବି ବରଣୀ ନି ମେO ଆମ ସହ େଯାଗାେଯାଗ କରO5
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ସାଂOତି କ ସମାଜେର ଗଁା
ଡ଼ା େଜାତି Oସାଦ ପOନାୟକ
ଗଁା ଆଉ କ—ଣ ଗଁା େହାଇ ଅଛି ? ସବୁ ବଦଳି ଗଲାଣି  ଗଁା ଦାOେର ଆଉ ବାଲି ଧୁଳି
େଖଳ େଦଖାଯାଉନି , ଘର ଚଟିଆର ଚO ଚO ଶO ଶୁଣାଯାଉନି , ବଷOାଦି େନ ଚାଳରୁ ପଡୁ ଥି ବା
ପାଣି େର େହଉଥି ବା ଜଳତରO ଏେବ ହଜି ଗଲାଣି , O5 ଲ୍ ପି Oାେର ବସୁ ଥିବା କOାସେର ଏେବ
େଟବୁ ଲ୍ େଚୟାର୍ ପଡ଼ି ଗଲାଣି  ଗଁା ମାେO ଏେବ ସାଇେକଲ୍ ଛାଡ଼ି O5 ଟରେର ଆସି େଲଣି 
ଘେର ଘେର ବିଜୁଳି ବତୀର ଉOଳ ଆେଲାକ ବାପୀ ଗଲାଣି , େହେଲ ଗଁା େବାଲି ଆଉ କି ଛି
ନାହO  ଗଁା ନାଟ କରି ବା

କଥା ଦୂ େର ଥାଉ େଦଖି ବା ପାଇଁ ଦଶOକ ଅଭାବ େହେଲଣି , ଘେର

ଘେର ଶାଶୁ େବାହୁ କଳି େଦଖି ବାପାଇଁ ଟିଭି ଲାଗି ଲାଣି  େହେଲ ମାO େକଇ ବଷO ତେଳ ଏଇ ଗଁା
େର ଥି ଲା ଏକ ଅଛୁ ଆଁ ଗଁାତO ଯାହାର ନି ଶାେର ସବୁ େଲାକ ଥି େଲ ଚୁ ର୍  ଆଜି ସମେO
ସମOOଠାରୁ ଦୂ ର୍  େହ େହ େହ ଯୁ ଗ ବଦଳୁ ଛି ଭଲ କଥା କାହା ଘେର କଣ େହଲା
େସଥି େର େମାର ଯାଏ ଆେସ କ—ଣ? ମଁୁ ଭଲ ତ ସବୁ ଭଲ  ଗଁାେର ଏଇ ପରଂପରାର
Oାଧାନ
୍ େସଇଦି ନୁ ବଢି ଗଲା େଯଉଁଦିନୁ ଆମ ପି େଲ ପଇସା େରାଜଗାର୍ କରି ବାପାଇଁ ବିେଦଶ
ଯି ବା ଆରO କେଲ ଘେର ଘେର ପି ଠାପଣାର େଯଉଁ ଉOତ ପରଂପରା ଥି ଲା ତାକୁ େକକ୍
ଖାଇେଦଇ େବାତଲ ବO କଳା ଆଉ ନାଲି ପାଣି ପି ଇ େଦଇ ପାଳି େଲ
ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗଁା ଦାOେର ହଳ ଲOଳ ଆଉ ତା—କୁ େନଇ ଯାଉଥି ବା ଚଷା ହଃ ହଃ
ଶO ସପନ େହଲାଣି , ଦOାେର ଦOାେର OାକOର ପାୱାର୍ ଟିଲର୍ ଆସି ଲାଣି  ଚଷା ଗୀତ ଏେବ
ଶୁ ଭୁନି ଆଉ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରାବୁ ନି କାଉ ଗଁା ବରଗଛେର ପି ଲାମାେନ େଦାଳି େଖଳୁ ନାହାOି ,
ସକାଳୁ ଉଠି O5 ଲ୍ ଯାଉଛOି , କାOେର ବOାନି ଧରି  ଶି ଶୁ ମOି ରଠଁୁ କନ୍ େଭO୍ O5 ଲ୍ ସବୁ
ଏଇଠି େହଲାଣି  କାହା କାହା ଘେର ପି ଲାମାେନ ରାଗେର ଇଂରାଜୀେର ୟୁ ଆର୍ ଏ ଫୁ ଲ୍ କହି
େବାପା ମା—କୁ ଗାଳି ବି େଦେଲଣି  ଓଃ ଗାଳି ଶୁ ଣି ରଘୁ ଭାରୀ ଖୁ ସି, େମା ପୁ ଅ ଇଂେରଜ୍ କହି
ଯାଉଛି ବରଷି 
ଗଁା ମଝି ମOପ ଉପେର

ଏେବ ବି ହୁ ଏ ଭି ଡ଼, ମାସ ମଝିଆକୁ ବୁ ଢାବୁ ଢୀOୁ ଭOା

େଦବା ପାଇଁ ଲାଗୁଥାଏ ଲOା ଲାଇନ୍  ବିନା ପଇସାେର ଲାଇଟ୍ ଜାଳିେଲ େଜଲ୍ ଯି ବ, ଏଇଟା
ନୂ ଆ ଆଇନ୍  ଗଁା କରେଣ ଆଉ ଗଁା ର ମୁ ରବି େହାଇ ନାହାOି , କଳି କଜି ଆ େହେଲ, େଜଲ୍
ଥାନା ଆଉ କାନୁ ନ ଆଇନ୍ େବାଲି େଲାେକ ଜାଣି େଲଣି  ଭଲ କଥା ପୁ ରୁଣା େପାO ଅଫି ସ୍
ଏେବ ବି ରହି ଛି, େହେଲ େଲାେକ ବାOେର ଖାତା େଖାଲି େଲଣି  ନଖୀନାନୀ ଆଉ ବାସOୀ
ଭଳି ଆ ହାତମୁ ଠା େକେତଜଣ ଯାହା େପାO ଅଫି ସେର ଟOା ରଖୁ ଛOି , ବାକି ସବୁ ସୁ ରାଟ୍
ପଇସାେର ଏେବ ଧନୀ
ସଂଜେବେଳ େକାଠଘେର ଆଉ ମୃ ଦO ବାଜୁ ନି , ମାଇକ୍ େର ବାଜୁ ଛି ଆଧୁ ନିକ ଭଜନ
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ରାଧା କାହO କି ଗାେଧାଇଗଲା େବାଲି ଗାଇ ଗାଇ ଆମ ପି େଲ ଭOି ଗଦ ଗଦ େହଉଛOି , ଭି କାରୀ
ବଳO ଅବOା Oକୃ ତେର ଭି କାରୀ େହାଇଗଲାଣି  ପାଲା ଦାସକାଠିଆ କ—ଣ ଆମ ପି େଲ ଜାଣୁ
ନାହାOି , ସରକାର ତଥାପି େସଇ ଦାସକାଠିଆ କେରଇ େଲାକOୁ ଚାଷବାସ ବିଷୟେର
ବୁ େଝଇବା Oୟାସ କରୁ ଛOି ସତ େହେଲ େଦଖି ବାପାଇଁ େଲାକ ନାହାOି , କାେଳ ସଂଜେବେଳ
େଦଶ ଦୁ ନି ଆର ଖବର୍ େଦଖି ବାପାଇଁ ଟିଭି ଆଗେର ବସି ଯାଉଛOି 
ଗଁା ତୁ ଠେର ଆଉ ଗହଳି ନାହO , ସବୁ ଘେର ଘେର ବାଥ୍ ରୁ ମ୍ େହଲାଣି  ଭଲ କଥା
ପରି Oାର ପରି OOତା ଦOାରା ଆେମ ନି େରାଗୀ ରହି ପାରି ବା ବାସ୍ ଯାହା ସଂଜ ସକାେଳ ତୁ ଠେର
ବସି କଥାବାOOା େହଇ କି ଏ କାହାର୍ କାମେର ଅସୁ ଥିେଲ ଏେବ ଆଉ େସ ସବୁ ନାହO  ଗଁାେର
ବାହାଘର େହେଲ ପୁ ରା ଗଁା ମାତି ଉଠୁ ଥି ଲା, ଆଜି କାଲି କାହO କି େକଜାଣି ଆଉ େସ ସବୁ
ଲାଗୁନି
େତେଣ ସହରେର ବି େସଇ ଏକ ଅବOା ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ଘର କୁ ଆେଡ଼ ଗଲା, ଏେବ ସବୁ
ଘର ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି େହଲା ସରକାର ନୂ ଆ ନି ୟମ କରି ଛOି , ସବୁ ଘର ମଧେର ଫାO୍ ରହି ବା
ଆବଶକ, େକଜାଣି କାହO କି ? େଚାର ମାନOୁ ସହଜ େହବେବାଲି ପରା ! ଯି ଏ ଯାହା ଘେର
ରହି ରହି ଭୟେର ଅତି O େହେଲଣି  ଏକା ଏକା ରହି ବାକୁ ନି ଭOୟ ମଣୁ ନାହାOି େକହି , େତଣୁ
େକହି େକହି ଆପାଟOେମOେର ରହି େଲଣି  େଯଉଁ ଗଁାକୁ େସମାେନ େଦଖି େଲ ନାକ େଟକୁ ଥି େଲ
ଏେବ କୁ ଆେଡ଼ େସମାେନ ଆପାଟOେମOେର େଗାେଟ ଗଁା ବେସଇ େଦେଲଣି 
ଏଠି ସବୁ ଘର ଲାଗି ଲାଗି , ଏକାଠି ପୂ ଜାପବO ଜାନି ଯାତରା କରୁ ଛOି , କାହା ପୁ ଅର
ଜନOଦିନ ତ କାହା ଝିଅର ବାହାଘର ସବୁ ଏକାଠି ପାଳୁ ଛOି  ଅବଶ ସବୁ ଘରକୁ େବଭାର୍
େଦଇ େଦଇ େକହି େକହି ବିରO ବି େହେଲଣି  ମାସେର ଅOତଃ ଦଶଟା କି ଛି ନା କି ଛି ଘଟଣା
ଘଟୁ ଛି, ବାଥ୍O େଡ଼, ଆନି ଭସOାରୀ, ମାେରଜ୍ ଏମି ତି େକେତ କଣ, ଅନୁ ନ ଦୁ ଇଶହ
ଦି ଆଯି ବାର୍ ନି ୟମ େହାଇଛି ଚାକି ରୀରୁ

ଅବସର ପେର େସଇ ଆପାଟOେମOେର ଘର

କରି ଥିବା ପOା, ଦାସ, ମହାରଣା ଖାଲି ଟାେର ମାସକୁ ମାସ ଦୁ ଇରୁ ତି ନି ହଜାର େଦଇ େଦଇ
ନୟାO େହେଲଣି , େହେଲ ବOି ବାର ଉପାୟ ନାହO  ଏେବ େସମାନOୁ ମେନ ପଡୁ ଛି ଗଁା,
େହେଲ ଗଁା େକଉଁଠି ?
ସମୟ େଗାଟିଏ ଚOେର ବୁ ଲୁ ଥି ବାର ଦୃ ଶ ମଁୁ େଦଖି ଥିଲି ଦୁ ରଦଶOନେର ମହାଭାରତ
ଧାରାବାହି କେର ହରି ଶ୍ ଭି ମାନୀO ଗୁରୁଗOୀର ସOରେର –େମଁ ସମୟ ହଁୁ — ଶୁ ଣି ଶୁ ଣି କOO ବି
କରି େଦଇଥି ଲି, େହେଲ ସମୟ ଯଦି ଚO ତା େହେଲ ସବୁ ଜି ନିଷ ପୁ ଣି େଫରି ଆସି ବ କି ?
ପୁ ଣି ଗଁାର େସ ଶାO ନି ରୀହତା ଆେମ େଦଖି ପାରି ବା କି ? ସମୟ େକେବ ଆସି ବ କି ଏ ଜାେଣ,
େହେଲ ଆଖି େର ଆଖି ଏ ସOପO ବୁ ଣି େଦଇଛି, ସOବତଃ ଅେନକ େସମି ତି ଭାବୁ ଥାଇ ପାରOି 
ସମୟ ! ଓଃ ସମୟ !
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ଜେଣ େମଧାବୀ ଛାOO ସହ ସାOାତକାର
ଡ଼ଃ କୁ ଳାOାର
ବOୁ ଗଣ ଆଜି ଆମ ପାଖେର ଅଛOି ଜେଣ େମଧାବୀ ଛାO ଆସO5 ତାOୁ େଭଟିବା
ଏବଂ କଥାବାOOା େହବା
OଶO - ଆଛା ! ଆପଣOର ଏ ସଫଳତା ପଛେର କାହାର ହାତ ଅଛି ?
ଉOର - ବହୁ ତ େଲାକ ଏଇ େଯମି ତି ଆମ ପେଡ଼ାଶୀ ଯାହାO ସହ Oତି େଯାଗି ତା କରି
େମାର ମମି େମାେତ ଟOର େହବା ପାଇଁ ଏକ ରକମ ବାଧକେଲ ଆମର ମାମଁୁ, ପି ଉସୀ,
ଅOଲ୍ େଯଉଁମାେନ ପରୀOା େକOର ପାେଚରୀ କଡ଼େର ଠିଆ େହାଇଥି େଲ
OଶO - ଆଉ ଆପଣO ବିଦାଳୟର Oଧାନ ଶି Oକ ଓ ଶି Oକଗଣ ?
ଉOର - େସମାେନ ସମେO ବଷOର ଅଧି କାଂଶ ଦି ନ ଦରମା ଓ ଅନୁ ଦାନ ପାଇଁ ରାଜଧାନୀେର
ଧମOଘଟ ଓ ବିେOାଭ OଦଶOନେର ବO ରହୁ ଥି େଲ
OଶO - ଆପଣ ଦି ନକୁ େକେତ ଘOା ପରି Oମ କରୁ ଥି େଲ ଏବଂ କ—ଣ ସବ୍ OO5ତି Oହଣ
କରି ଥିେଲ ?
ଉOର - ଦି ନକୁ ପାଖାପାଖି େଗାଟାଏ ଘOା େଟO େପପରରୁ ଉOର ଚୟନ କରି ଚି ରିବାେର,
ଦି —ଘOା େଦାକାନ ଯାଇ ମାଇେOା େଜରO ୍ କରି ବାେର, ଦି —ଘOା ଏ ସବୁ କୁ Oୁ Oାତି OୁO
ଭାOି ବାେର, ଏକ ଘOା ପାକି ଂ ଏବଂ ଏକ ଘOା େଦହର ବିଭିO ଜାଗାେର ଏ ସବୁ କୁ ମୃ ତୟନ
କରି ବାେର; ଏମି ତି ଦି ନକୁ ସାତ ଆଠ ଘOା ପରି Oମ କରୁ ଥି ଲି ଏହାଛଡ଼ା ପରୀOା ପାଇଁ
ବିେଶଷ ପାେକଟ୍ ବାଲା ପାଣO୍ସାଟ୍ O. େଜାତା, େବଲ୍ ଟ ଆଦି OO5ତ କରି ଥିଲି
OଶO - ଆପଣ ମୂ ଲାୟନ େର ସO5O କି ?
ଉOର - ହଁ, ଆମ ଡ଼ାଡ଼ି ଶି Oା ବିଭାଗେର ଥି ବାରୁ େମାର ଖାତା େଦଖି ଥିବା ସମO ପରୀOକOୁ
ମଁୁ ଜାଣି ଛି େସମାନO ଭି ତରୁ ଅଧି କାଂଶ ଭOେଲାକ ଜେଣ ଦି ଜଣ ଅବାଗି ଆ ଥି େଲ କି O5
ମାO େକେତଟା େଫାନ୍ କଲ୍ େର ଭO େହାଇଗେଲ
OଶO - ଆପଣ ଭବିଷତେର କ—ଣ େହବାକୁ ଲO ରଖି ଛOି ?
ଉOର - Oଥମ ଲO ଆଇଏଏସ୍ ଏହାଦOାରା ଡାଡ଼ି Oର Oେମାଶନ ଏବଂ ବଦଳିେର
ଅସୁ ବିଧା ରହି ବ ନାହO  ଆଇଏଏସ୍ ନ େହେଲ ଡ଼ାOର େହବି, ଏହାଦOାରା ପରୀOା େସOର୍
ପାେଚରୀ େଡ଼ଇଁଲା େବେଳ ମାମଁୁOର ଭOାଯାଇଥି ବା େଗାଡ଼ ସଜାଡ଼ି ପାରି ବି ଯଦି ଡ଼ାOର ବି
ନପାଇଲି ଚି OାନାହO ରାଜନୀତି କରି ବି
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ସଫଳ େଯାଜନା
ବିଦାଧର ପOା
୨୦୫୦ ମସି ହା –ଧନୀ ଓଡ଼ି ଶା— ଦଳ ବିଧାନସଭା ନି ବOାଚନ ଜି ତିଲା ବିପୁଳ ବି ଜୟ
ପଛେର େସଥର ଦଳର ଗରି ବ ହଟାଅ େସOାଗାନ୍ ଟା େବଶ୍ କାମ େଦଇଥି ଲା େଖାଦ ସଭାପତି
Oୀମାନ୍ ଭାଇରସ୍O ମୁ Oରୁ ଏଇ ଚମOାର େସOାଗାନ୍ ଟି ବାହାରି ଥିଲା େଟଲି କନ୍ େଫେରନO
ମାଧମେର ବରି O େନତାମାନO ସହ ବିଚାର ବିମଷO େହାଇଥି ଲା େସମାେନ କହିଥିଲା, –ବାଃ
ବାଃ— ସାରା ରାଜେର େନଟୱାକO ବିଛାଇ ଦି ଆଗଲା ଗରି ବ ହଟାଣ ଅଭି ଯାନ ପାଇଁ ଇେମଲ୍ /ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ଜରି ଆେର େକାଟି େକାଟି ବାOOା ଗଲା ନାହି େର େତଲ େଦଇ େଶାଇଥି ବା
ଶାସକ ଦଳର େହଲା ନି ଘାO ତ ଚି ତ୍ପଟାO ସଫଳତାର ହାୱାେର ବେଷO ବିତିଗଲା େକମି ତି
ଜଣା ପଡ଼ି ଲା ନାହO  ନି ଜ ସଫଳତାର େଢ଼ାଲ ପି ଟିବା ସମୟ ଆସି ଲା
୨୦୫୧ ମାOO –ଧନୀ ଓଡ଼ି ଶା— ସରକାରର ବଷO ପୂOO ଉOବମୁ ଖମOୀ ଓ ସବୁ
କାବିେନଟ୍

ମOୀ ମO ଉପେର ଆଗଧାଡ଼ି େର ନି ଜ୍ ନି ଜ ଲାପଟପ୍ମାନ େକାେଳଇ

ଗଣମାଧମ Oତି ନିଧିମାେନ ଅOୁ ଳି ଚଳାଇବାେର ଲାଗି ଥାOି  ଅଥOମOୀ Oୀ େOାOାମର୍ ମO
ଉପେର ଦଳ ଓ ସରକାରOର ସଫଳତାର ଫାଇଲ୍ େଖାଲୁ ଥାOି  ବିଶାଳାକୃ ତି ୧୦୦ ଫୁ ଟିଆ
ଏଲସି ଡ଼ି ପରଦାେର ଡି ସେପO
୍
ଚାଲି ଥାଏ େଫାଲ୍ େଡବଲ୍ ଚକମକି ଆ ଚଉକି େର ବସି ଥାOି
ଆମOି ତ ଜନତା ସୁ ବିଧା ଥାଏ େଯମି ତିକି ମନ କେଲ େଶାଇେହବ େସଥି େର ମOୀ, େନତା,
ଚାମଚା ଓ ଜନତାO ଗହଳି େହାଇଥାଏ େହେଲ େସମାନO କାର୍ ୧୦ ଗୁଣ Oାନ ମାଡ଼ି
ବସି ଥାଏ ସଫଳତାର ଚବOେର ସରକାରୀକଳ ଫୁ ଲି ଉଠିଥାଏ
ବଷOକ ଭି ତେର ଅେନକ କି ଛି ବଦଳି ଯାଇଥାଏ ପୁ ରୁଷ/ମହି ଳାO ପାଇଁ ସOତO
ବିଭାଗ ନଥାଏ ଯି ଏ େଯଉଁଠି ଚାହO େଲ େସଇଠି ବସି ଥାOି  ଦଳୀୟ େନOୀମାେନ କେଲଜ
ଗାମି ନୀ ତରୁ ଣୀO ଭଳି ସଜାଡ଼ି େହାଇଥାOି  େସମାନO ଉପେର ଡି ଜିଟାଲ୍ ଭି ଡ଼ିଓ କାେମରା
ଘୁରି ଆସୁ ଥାଏ ଲି ଭିଂ ଟୁ େଗେଦର୍ ର ଯୁ ବକ ଯୁ ବତୀ େଯାଡ଼ି ଆସି ଥାOି  ମୁ O ସମାଜର
Oତି ଫଳନ ସଭାେର େଦଖି ବାକୁ ମି ଳୁଥାଏ ବରି O ନାଗରି କ ମାେନ େସମାନO ପାଖେର ଢଳି
ବସି ଥିବା ଯୁ ବତୀOୁ ନି ଃସେOାଚେର ଚୁ ମା େଦଉଥାOି  ବୟOାମାେନ ଜେଣ ଜେଣ ଯୁ ବ
ସାଥୀOୁ ଧରି ଆସି ଥାOି  େକହି େଯମି ତି େବାର୍ େହେବନି େସଥି ପାଇଁ ସରକାରୀକଳ ଦOାରା
ବାପକ ବେOାବO େହାଇଥାଏ  େରାମାOି କ୍ ଗପ ଭି ତେର ସOାଧୀନତାର ସଂOା OଶO େହାଇ
ଯାଇଥାଏ 
ମO ଉପେର ଜମା ପାଣି େବାତଲ ନଥାଏ ଫରାସୀ ବିୟର୍ ଦି େପଗ୍ େନଇ ମୁ ଖମOୀ
OଶାOି େର ଝୁ ମୁଥାOି  ମାଇେOାେଫାନ୍ ବି ନଥାଏ ସବୁ କି ଛି କଡ଼Oେଲସ୍ ୱାଇ ଫାଇ
ଅଥOମOୀ ମୁ ଜି କ୍ ସହ ତାଳ େଦଇ ବିବରଣୀ େଦଉଥାOି  ଗତ ବଷOକ ଭି ତେର ରାଜର
ଜନସଂଖା କମି ଛି, ଗରି ବ ହଟାଅ ଅଭି ଯାନ ଶତOତି ଶତ ସଫଳ, ସବୁ େବକାର ଯୁ ବକ
ଯୁ ବତୀOୁ ଭOା େଦଉଛୁ  ଆୟ୍ ନଥି ବା େଲାକ ନାହାOି  –ମୁ O େଯୗନବବହାର— Oଚଳନ
େଯାଗଁୁ େଯୗନ ବାଭି ଚାର କମି ଛି ପୂ ବOତନ ଗରି ବO ସଂପOି ନି ଲାମ କରି ବାOି ଛୁ  ଧନୀ
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ଅଧି କ ଧନୀ େହାଇଛOି  ନOଲ ନାହାOି  ଚାଷୀ କାର୍ ଚଢୁ ଛOି  ଅନାହାର ମୃ ତୁ ସOପOେର
ପରି ଣତ େହାଇଛି ଖାଦ ସାମOୀ ସଂରOଣ ବଡ଼ ସମସା ଭାେବ େଦଖା େଦଇଛି Oାଚୁ ଯO
େହତୁ ଶାOି େଖାଜୁ ଛOି ବହୁ େଲାକ ଚାକି ରି ଛାଡ଼ି ବାକୁ ଆେବଦନ ବଢ଼ି ବାକୁ ଲାଗି ଛି
ସଂଜ ଯାଇ ରାତି ବଢ଼ୁଥାଏ ମଝିେର ମଝିେର ପାନୀୟ େଯାଗାଣ ଚାଳି ଥାଏ
ମOୀମାନO ବୟାନବାଜି େତେବ ବି ସରୁ ନଥାଏ େକବଳ କୃ ଷି ମOୀ ମନ ଉଣା କରୁ ଥାOି 
ଧନୀ ସଂଖା ବଢ଼ି ବାରୁ ପାରଂପରି କ ଖାଦ Oତି ଆଉ େସେତ ଚାହି ଦା

ନଥାଏ ବିେଦଶରୁ

ଆମଦାନୀ େହଉଥି ବା େସଓ, କମଳା, ଅOୁ ର ସାଧାରଣ େମନୁ େର ସାମି ଲ୍ େହାଇଥାଏ େଦଶୀ
ପନି ପରି ବାକୁ େକହି ପଚାରୁ ନାହାOି  ଚାଷୀମାେନ ମୁ Oେର ହାତ େଦବା ଅବOା େତେବ
େସମାନOୁ ସଭାେର କି ଛି କହି ବାକୁ ଅନୁ ମତି େଦଇନଥାOି ମୁ ଖମOୀ ନି େଜ ମୁ ଖମOୀ
ଗରି ବ ହଟାଣେର ରାଜ େକମି ତି ବିଶO େରକଡ଼O କରି ଛି େସଇ ଡି Oିମ ପି ଟୁଥାOି  ତାO ସOରେର
ସOର ମି ଳାଉଥାOି ସବୁ ମOୀ ଜେଣ ଜେଣ ମOୀ ଭାଷଣର ଆଉଟ୍ େସାଷO ଂ କରି ଥାOି  ହାଲି ଆ
େହାଇଯି ବା ଭୟେର େସମାନO ବଦଳେର ଭାଷଣ େଦବା ପାଇଁ ଠିକାେର ଉOଶି Oିତା
ଯୁ ବତୀମାନOୁ ଉO ପାରି Oମି କ େଦଇ ଅଣାଯାଇଥାଏ େସମାେନ ଭାଷଣ େଦବାେବେଳ ସୁ ସୁରି
ବାଜୁ ଥାଏ ପୁ ଣି ଠିକ୍ ତାଳି ଭଳି କି ଛି ଶO ଶୁ ଭୁଥାଏ ଏେବ ତ ରାଜେର ଗରି ବO ଛାଇ
ସୁ OାନାହO  େକଇ ବଷOତେଳ େସମାେନ ବହୁ

ସଂଖାେର ଥି େଲ ସଭାସମି ତି େବେଳ

େସମାନOୁ ଖାସ୍ ତାଳି ପାଇଁ େଖାଜା ପଡୁ ଥି ଲା ବହୁ ବଷO ତଳର ଏକ ସଭାେର େସେତେବଳର
ଗରି ବମାନO ତାଳି ର େରକଡOଂ କରାଯାଇଥି ଲା ଏେବ ଅତାଧୁ ନିକ ଡି ଜିଟାଲ୍ େକୗଶଳେର
ଏହାର୍ O5ଡ଼ିଓ େରକଡOଂ କରାଯାଇଥି ବାରୁ ଠିକ୍ ତାଳି ଭଳି ଶୁ ଭୁଥି ଲା ସଭା ସରି ଲା ଜମା
Oାକୃ ତି କ ତାଳି ନଥି ଲା କାରଣ ଗରି ବ ନଥି େଲ ମOୀମାନO େବକର ଫୁ ଲମାଳ ବି ମଉଳି
ନଥି ଲା କାରଣ େସଇ ଫୁ ଲ େଦଶେର ଅମଳି ନ ପେଡ଼ାଶୀ ରାଜରୁ ୨୦ ଲO ଟOାର ଫୁ ଲ
ଆସି ଥାଏ ମOୀମାନOୁ ପରି ବାର ପି ଛା ମାO ୫ଟି େଲଖାଏଁ ଫୁ ଲ ଦି ଆ ଯାଇଥାଏ ସୁ Oରୀ
Oତି େଯାଗି ତାର ବିଜୟି ନୀ କେଲଜ୍ ଛାOୀମାନOୁ େସମାନO େସୗOଯOର Oର ଅନୁ ଯାୟୀ ଫୁ ଲ
ମି ଳିଥାଏ େସମାନO େସୗOଯOର Oର ନି OOାରଣ ପାଇଁ ଗଢ଼ା ଯାଇଥି ବା ସରକାରୀ କମି ଟିର
ଅଧO ଥା—Oି ନି େଜ ମୁ ଖମOୀ
ସଭା ସରି ବା ଆଗରୁ ସରକାରO ବିଭିO େଯାଜନା ଉପେର ସୁ ଚିOିତ ମତାମତ ଜଣାଇ
ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ କରି ବାକୁ ମୁ ଖମOୀ ନି େବଦନ କେଲ ସଭO Oୁ ଅଧି କାଂଶ େOାତାO ନି ବିଡ଼
ଅବOା ବଦଳି ନଥାଏ ରଂଗୀନ ଆେଲାକର ପରି େବଶ ଏକ ସାମୂ ହିକ –େବଡ଼ ରୁ ମ—ର Oମ
ସୃ Oି କରୁ ଥାଏ ରାଜର େକାଣ ଅନୁ େକାଣରୁ ଆସି ଥିବା ଭି ଆଇପି ଯୁବକମOୀO ସୁ ନିOାପାଇଁ
ଡାକବOଳାେର ରାOୀକାଳୀନ ବେOାବO କରି ବାେର ମOୀ େନତା ବO ଦିଶୁଥାଆOି 
ଆଇେଫାନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ମି ଳିତ ସOର େବଶ୍ ଗହଳି କରୁ ଥାଏ ରାତି କୁରାଯର ବଷOକର େମାଟ
ବେଜଟ୍ ବୟେର ହତା କରାଯାଇଥି ବା ଗରି ବO େOତମାେନ ଇତି ହାସର ଏକ େକାଣେର
Oାନଟିେକ ପାଇବାର ସOପO େଦଖୁ ଥାOି  ଭି ଆଇପି ମାନO ଟାବେଲଟ୍ ପି ସି O
O ି ନ୍େର ମୁ କୁଳା
ଛବି ଚାଲି ଥାଏ
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ଚି Oଶି Oୀ ମୀନେକତନO ଦୃ Oି େର କଳା
ମୀନେକତନ ପOନାୟକ
୧. –କଳା—, ସୃ ଜନା ଓ ସେOଦନତାର ଏକ ମି Oରାଗ ଅେଟ
୨. Oେତକଟି ସୃ ଜନଶୀଳ ବO ଜେଣ ଜେଣ ଦାଶOନିକ
୩. ଶି Oୀ ନି ଜ କଳା ସାOାଜର ସOାଟ େତଣୁ ସO-ସାOାଜର ପରି ବାO ପାଇଁ ସଦା ସୁେଯାଗ
ସୃ Oି କରି ବାେର ଲି O ରହି ବାକୁ ଭଲପାଏ
୪. ଫାOା କାନ୍ ଭାସ୍ ସହ ମୁ ହଁାମୁ ହO େହଲାେବେଳ େଯଉଁ ଦୃ ଶଗତ କାବ ରଚନା ହୁ ଏ, ତାହା
ହO କଳା
୫. Oେୟାଗଶାଳାର ଆଶାର ଆେଲାକ ବା ବକୁ ଳ ବନର ବଇଁଶୀର ସOର, ତାହା ହO କଳା
େହାଇପାେର ଯାହା ଆକଷOଣୀୟ ଅେଟ
୬.

ଭଲ ଚିOକର ଟିଏ େହବା ପାଇଁ େଢ଼ର୍ ନଁା କେମଇଥି ବା, ବହୁ ସOାନର ଅଧି କାରୀ

େହବା, କଳାର ବବସାୟୀକରଣେର ଧୁ ମ୍ ମାତି ବା, ଆଦି ଅେପOା ଛବିକୁ ଭଲ ପାଇବା େବଶି
ଗୁରୁତOପୂOO ଅେଟ
୭. ଶି Oୀ ଠିକ୍ େଗାଟିଏ ଗଭOବତୀ ନାରୀ ସଦୃ ଶ ନି ଜର ମନର ଭାବନାକୁ ଚି Oପଟେର
ଚି Oାୟି ତ କରି ବା ପଯOO େସ ଗଭO େବଦନା େଭାଗ କରୁ ଥାଏ ଛିବିଟି ସଂପୂ OOତO OାOି େହେଲ
ସOାନOାOି ର ସୁ ଖଦ ଅନୁ ଭୁତି ଭଳି ଲାେଗ
୮. ଚି Oକର ଦି ବOOା ଅେଟ କଳା ସାଧନାେର ରତ ଥି ବା େବେଳ ତା—ର ତୃ ତୀୟ େନO
ଯେଥO Oି ୟାଶୀଳ େହାଇଯାଇଥାଏ େତଣୁ ତା—ର କଳାକୃ ତି େର ଆଗାମୀ ସମୟେର ସମାଜ
ପାଇଁ କି ଛି ବାOOାର ଆଭାସ ଦୃ Oି େଗାଚର ହୁ ଏ
ବିେଶଷ ସୂ ଚନା : ଏହି ଚି Oକୁ େଦଖି କାହାଣୀ
କି Oା କବିତାଟିଏ େଲଖି ପଠାO5
ତାହା

ଆହOାନର

ସଂOରଣେର

Oକାଶି ତ

ଆଗାମୀ
େହବ

ଏବଂ େOO ବିେବଚି ତ କବି ତା ଏବଂ
କାହାଣୀକୁ ପୁ ରOWତ କରାଯି ବ 
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ମସୀଜୀବିର ଡାଏରୀ

ସOାଧୀନ
ଲେOାଦର Oସାଦ ଦାଶ
େସଇ ଜOଲ ପାହାଡ଼ ତଳି ଗଁା ଟି େସଠାେର ଯାହା େକେବ ଘଟିନଥି ଲା, ଏେବ
ଘଟିଲା େଗାଟିଏ ନୁ େହଁ, ଅେନକ କଥା ଜେଣ –ବାବୁ — ଆସି େଲ ଗଁା େର ଗାଡ଼ି ଚକା
ମାଡ଼ି ଲା ସାଥି େର ୪/୫ ଜଣ ପାOସାଟ୍ O, ବିଲାତି େପାଷାକ ପି Oା େଲାକ ବି ଆସି େଲ
ଜOଲୀ ଫୁ ଲ, ଓଦା ମାଟିର ମହକ ଭି ତେର ବଢ଼ି ଥିବା ମଳି ମୁOିଆ େଲାକO ନାକେର ସହରୀ
ଅତରର ନକଲି ବାOା ଲାଗି ଲା ଦି ନ େଶଷେର ଯାହା ଶୁ ଣାଗଲା, ତା—ବି Oଥମ ଥି ଲା ଗଁା କୁ
ରାOା ପଡ଼ି ବ, ଚଉଡ଼ା ରାOା ଆଗରୁ ଗଁା େଲାକକୁ କି ଏ କାମ େଦଉନଥି ଲା, ସବୁ ମନକୁ ମନ
କରୁ ଥି େଲ ଏେବ େକହି ଜେଣ –ସରକାର— େବାଲି –ବାବୁ —ଟା କାମ େଦବ ଆହୁ ରି ଏଇଆେଯ,
େସ ବାବୁ ଟା କୁ ଆେଡ଼ ସମOOର ବାବୁ ! େତେବ ଏେତ ଦି ନପେର େସଇ –ସରକାର— ବାବୁ ଟାର
ଅଜଣା ଗଁା ପାଇଁ ଏ ଦରଦ କାହO କି ଜଣା ପଡୁ ନଥି ଲା ଏହା ଭି ତେର ୧୦ ବରଷ ବିତିଗଲା
ରାOାଟି ତି ଆରି େହଲା ଗଁାର ସୁ କୁ, ମନୁ ଆ, ହରି ସବୁ େଧାତି କଛା ଛାଡ଼ି ପାଣO୍ ପି Oିେଲଣି 
ଗୁରୁବାରି ର ପି ଲାଟା ଏେବ ତା—ବାପା ସହ ବିଲକୁ ଗଲାଣି  ଧନୁ ଆର ଆଖି େପଜୁ ଆ େପଜୁ ଆ
େହାଇଗଲାଣି  ମୁ O5 ବାହା େହାଇ ପି ଲାର ବାପା େହଲାଣି  େହେଲ ଗଁାକୁ ଗାଡ଼ି େମାଟର ଆସି ଲା
ନାହO 
ହଠାତ୍ ଦି େନ ଜେଣ ଧଳାକୁ OOା ପି Oା େଲାକଟା ସହ ୩/୪ଟି ଧଳା ଗାଡ଼ି େର ଗୁଡ଼ାଏ
େଲାକ ଆସି େଲ ସବୁ –ଜୟ ଜୟ— କରୁ ଥି େଲ ସୁ କୁ, ମନୁ ଆ, ହରି ସବୁ େସମାନO ସOରେର
ସୁ ର ମି ଳାଉଥି େଲ ଧଳାକୁ OOା େଲାକଟା କହି ଲା, କାଲି ଠୁ ଗାଡ଼ି ଗଁା କୁ ଆସି ବ ଗଁା େଲାକ ସବୁ
ଅନାଉଥି ଲା, େସମାେନ ସବୁ ମନକୁ ମନ ତାଳି ମାରି େଲ ଏହା ଭି ତେର ଆଉ ୨ ବଷO
କଟିଗଲା ଧନୁ ଆ ମରି ଗଲା, ସୁ କୁ ଫଟଫଟିଆ ଚଢ଼ି ଲା ଗୁରୁବାରି ପୁଅଟା ବାପାର ବିଲ ବିକି
ସହରକୁ ଚାଲି ଗଲା ତଥାପି ଜଣା ପଡ଼ୁନଥି ଲା ଗଁା କୁ ରାOା କାହO କି େହଲା ?
ପୁ ଣି ଦି େନ ଗଁା ଦାOେର େବୖ ଠକ ବସି ଲା େସହି –ସରକାର— ବାବୁ ଟାର ପାଖ େଲାକ
ଆସି େଲ କହି େଲ, –ପାହାଡ଼ ଟାେର ସୁ ନା ଭଳି ଆ ଧାତୁ ଭOO ଅଛି ପାହାଡ଼ଟାକୁ େଖାଳି େବ
ଗଁାକୁ ହେଟଇେବ ଗଁା େଦବୀ ପାଖ େପାଖରୀଟାକୁ େପାତି େଦେବ େହେଲ ଏହା ବଦଳେର
ନୂ ଆ ପOା ଘର ମି ଳିବ ଚାକି ରୀ ମି ଳିବ ଗଁାେର େସଦି ନ ରାତିେର େକହି େଶାଇନଥି େଲ
ଚାରି ଆେଡ଼ ଝିOିକା ଝO ଝO କରୁ ଥି ଲା ଗଁା େଦବୀ େପାଖରୀ ପାଖେର ବୁ ଢ଼ା େବOଟା େକଁ କଟର
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କରୁ ଥି ଲା ବଷOା ନ ଥାଇ ବି ପବନ ଓଦାଳି ଆ ଲାଗୁଥିଲା ଶୁ କO ଗଁା ଦାOେର ଖଟିଆ ଉପେର
ବସି ଆକାଶକୁ ଅନାଉଥି ଲା ଧନୁ ଆ ପଚାରି ଲା,
-ବା— ! ଏେବ କ—ଣ କରି ବ େଯ  –ସରକାର— େବାଲି େଯଉଁ େଲାକଟା, ତା—ର ବଳ େବଶି ,
ତାକୁ ପାରି ବାନି  ତା—ର ଗOା ଗOା େଲାକ ଶୁ ଣିଛି ମଣି ଷ େହେଲ ବି େସମାେନ ମଣି ଷଗୁଡ଼ାକୁ
େପାକମାଛି ପରି ଦଳି ଦିଅOି  ଆେମ ତ ମୁ ଠାଏ ?
ଶୁ କOର ବୁ ଢ଼ା ଦଦରା େଦହଟା ଥରୁ ଥି ଲା, ହଠାତ୍ ଅଟକି ଗଲା ଶୁ କO କହି ଲା,
-ଆେର େଭOି ଆ ! ମଣି ଷ ଜି ଇଁବାକୁ ଶOାସOଶOାସ େଲାଡ଼ା ଲଢ଼ି ବାକୁ ବିଶOାସ େହେଲ େହଲା 
–କି ବାବା ! ଛାଡ଼ି ପେଳଇେଲ େହବନି ?— ଧନୁ ଆ କହି ଲା, ଶୁ କOର ଆଖି ଟା ଜୁ ଳୁ ଜୁ ଳି ଆ େପାକ
ଭଳି ଜଳୁ ଥି ଲା, କହି ଲା, - –ରାOା େହବା ଆଗରୁ ଆମର େକହି ବାବୁ ନଥି ଲା ଏେବ ଗOା
ଗOା ବାବୁ  ଏ ପାହାଡ଼ଟା କାଟିେଲ, ଆଉରି ଗOାଏ ବାବୁ ଆସି େବ... ଧନୁ ଆ, ଆମକୁ ବାବୁ
େଲାଡ଼ା ନାଇଁେର  ଟOା ବି େଲାଡ଼ା ନାହO  ଆମକୁ ଜି ଇଁବାକୁ େଲାଡ଼ା େଯଉଁଠି ଆମର
ପାଣି ପବନ, ମାଟି ସବୁ ଥି ବ ଏତି କିେବେଳ ଶାOି ର ପି ଲାଟି କାOି ଉଠିଲା...କୁ ଆଁ....କୁ ଆଁ...
ଘରର ମି ଟି ମି ଟି କରୁ ଥି ବା ଡି ବିରିଟି ଜଳି ଉଠିଲା 
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ଆମ ଗଁା ହାଲଚାଲ୍
ଡ଼ା େଜାତି Oସାଦ ପOନାୟକ
ବୁ Oି ଆ ଗଁା ଦାOେର ଢ଼ଳି ଢ଼ଳି ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଆସୁ ଥିଲା, ବାଟେର ହO ହରି ତା—କୁ
ଅଟକାଇ େଦଇ କହିଲା, ––ହଇେର, ତୁ ମଦ ପି —ଚୁ ?—— ବୁ Oି ଆ ଦୁ O ହସଟିଏ େଦଇ କହି ଲା,
––ଯା େବ କା େବାପାର ପଇସାେର ପି —ଚି କି ? େଖାଦ୍ ଖଟିଲି ପି ଇଲି —— ହରି କହି ଲା,
––ମାେO କ—ଣ କହି ଥିେଲ ଭୁଲି ଗଲୁ ?——
ମାOO କଥା ଶୁ ଣି ଟିେକ ମାOା ପଡ଼ି ଯାଇ ବୁ Oି ଆ କହି ଲା, ––େକାଉ ସବୁ ଦି ନ ପି ଉଚି
କି ? ଆଜି ଟିେକ ପେକଇ େଦଇଚି େଯ ଏେତ ଭାଷଣ କାହO କି େଦଉଚୁ ? ମାO ଶଳା ପି ଇବନି
େବାଲି କ—ଣ ପୁ ରା ଗଁା ପି ଇବନି ?——
ହରି ଶOି ଯାଇ କହି ଲା, ––ତୁ

କ—ଣ କହୁ ଛୁ

ତୁ

ଜାଣି ନୁ ବୁ ଝିଲୁ ଦି ଗି ଲାସ

ପେକଇେଦଇ ବାପ OOାO େଛାଟ େବାଲି େଦଖୁ ଚୁ, େଦଖି ବୁ ମାOOୁ କହି ବି !!!——
ବୁ Oି ଆ ହସି େଦଇ କହି ଲା, ––ଯାଃ େବ, ମାO କ—ଣ େମା ଘର େପାଷି ବ କି େର ? ତା—
କଥା ମଁୁ କାହO କି ଶୁ ଣିବି ? —— ଆଉ କି ଛି କହି ଥାOା କି କ—ଣ ? ପଛରୁ ଆସି ବଂଶୀ ତା ମୁ Oକୁ
େଢ଼ା କରି ଚାପୁ ଡ଼ାେଟ େଦଲା ହ ହ କହୁ କହୁ ବୁ Oି ଆ ଗଁା ଦାOେର ଚିତ୍ପଟାO୍ େହାଇ
ପଡ଼ି ଗଲା  କଥା କ—ଣ ବୁ ଝିବା ପୂ ବOରୁ ଶଗଡ଼େର ବOାଥି ବା ଜୁ ଆଳି ବାଡ଼ି ଟା ଉେଠଇ େଦଲା
େଗାେଟ ପାହାର େଯ ବୁ Oି ଆ େବେହାସ୍ େହଇଗଲା ହରି ଆ କ—ଣ କରି ବ ବୁ ଝିବା ପୂ ବOରୁ େସ
ପଳାଇଗଲା ବୁ Oି ଆକୁ କାOେର ଭରାେଦଇ ହରି ତା—ଘର ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଲା ଏହି ସମୟେର
ବାଟେର ଚାଲି ଆସୁ ଥିବା କାଜO O ନଜର ବୁ Oି ଆ ଉପେର ପଡ଼ି ଗଲା ––କି —େର କଣ େହଲା ?
ବୁ Oି ଆକୁ ? ତାକୁ ଏମି ତି େଟକି ଧରି ଚାଲି ଛୁ କାହOକି ?—— ହରି ଆ କହି ଲା, ବାଟେର ମୁ ହଁ
ବୁ େଲଇ େହଇ ଚOର ଖାଇ ପଡ଼ି ଗଲା େଯ ତାକୁ ଧରି ଘରକୁ ଯାଉଛି
ବୁ Oି ଆ ଘର ସାମନା ପି Oାେର ତା—କୁ ଶୁ ଆଇ େଦଇ ହରି ଆ ଡ଼ାକ ପକାଇଲା, ––ଖୁ ଡ଼ୀ,
ଏ ଖୁ ଡ଼ୀ, ଧାଇଁ ଆ— ବୁ Oି ଆର େହାସ୍ ନାଇଁ——
ବୁ Oି ଆ Oୀରି ଲଳି ତା ଧାଇଁ ଆଇଲା ପେର ସବୁ କଥା ହରି କହି ଲା ବୁ Oି ଆ ମାଇପ
ଚୁ ପ୍ ଚାପ୍ ଘର ଭି ତରକୁ େଗରOକୁ େଟକି େନଇଗଲା ହରି ଆ ହାତେର ଗଁା କଂପାOର ପାଖକୁ
ଖବର୍ େଦଲା ଆସି େଦଖି ଯିବାପାଇଁ ସଂଜ େବଳକୁ ବୁ Oି ଆ େସଇମି ତି ବିଛଣା ଉପେର
ପଡ଼ି ଥିଲା, ହରି ଆ ଆସି କହି ଲା, ––ନି ଶା ଛାଡ଼ି ଲାଣି ନା ନାହO —— ବୁ Oି ଆ Oୀରି ଲଳିତା କହି ଲା,
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––ବାପ ତେମ ଆଉ େସ କଥା ତୁ Oେର ଧରନି  ମାେO ଶୁ ଣିେଲ ଗଁାରୁ ବାହାର କରି େଦେବ——
ହରି ଆ କହି ଲା, ––ଆଉ କଂପାOର ଆOା ! ତାOୁ କି ଏ ମନା କରି ବ, ସି ଏ ତ ନିେO ମାOOୁ
କହି େଦେବ?—— ବୁ Oି ଆ ଖଟେର ବସି କହି ଲା, ––ଦି େକାଡ଼ି େଦଲି , ଆଉ ମୁ ଗ ଦି ଅଡ଼ା େଦବି
େବାଲି କହି ଲି, େସ କାହାକୁ କି ଛି କହି େବନି େବାଲି କହି ଚOି ——
ଦୁ ଇଦି ନ ବିତିଗଲାଣି , ବୁ Oି ଆର Oତ ଶୁ ଖିଗଲାଣି  ତୁ ଠକୁ ଯି ବାକୁ ବାହାରୁ ଥି ଲା,
ଦୁ ଆର ପାଖେର ଆସି ବଂଶୀ ରଡ଼ି େଟ େଦଲାରୁ ଚୁ ପ୍ ଚାପ୍ ବସି ପଡ଼ି ଲା ବଂଇଶୀ କହୁ ଥି ଲା,
––ଭଲ ଦଶା ଅଛି େବାଇେଲ େମା ପଇସା େଦଇ େଦ ନହି େଲ, େଦଖି ବୁ ବାଟେର ଚେଲଇ
େଦବିନି ତେତ େଗାଡ଼ଟାକୁ ଟାOି େଦବି େଯ ଘେର େଘାଷାରି ହଉଥୁ ବୁ—— ବୁ Oି ଆ Oୀରି ଦୁ ଆର
େସପାେଖ ଥାଇ କହି ଲା, ––ଏ ବାପ ଏ ତେତ ଜୁ ହାର େହାଉଛିେର ବାପ, ତୁ ଯା— କାଲି ଆଡ଼ୁକୁ
ମଁୁ ତେତ େତା ପଇସା େନଇ େଦଇେଦବିେର ବାପ ତୁ ଏOେଣ ଯା— ମାେO ଶୁ ଣିେଲ ଗଁାରୁ
ବାହାର୍ କରି େଦେବେର ବାପ ତୁ ଯା———
ବଂଶୀ ଚାଲି ଗଲା ଘର ଭି ତରକୁ େଲଉଟି ପଡ଼ି ଲଳି ତା ବୁ Oି ଆ ଉପେର ଭୀଷଣ
ରାଗେର ପାଟିକରୁ ଥି ବା ଶୁଣାଯାଉଥି ଲା, ––ଯାଉନ େପାଖରି ତୁ ଠେର ଗୁହ େଗାବର ଖାଇବ
େକେତ ମନାକେଲ ସୁ ଧାରୁ େମା କଥା ଶୁ ଣୁନ ତେମ ଥି େଲ େକେତ ନଥି େଲ େକେତ? ମରି
ହଜି ଯ— ଶାOି େର ରହି ବି ଏ ନି ତି ଦି ନ କାହାର େହେଲ େଗାଡ଼ ଧରି ବାକୁ ପଡ଼ି ବନି  ବାହା
େହବା ଦି ନରୁ ଶାOି ନାହO  ପି ଇ ପି ଇ ତ ବଂଶ ବୁ େଡ଼ଇଲଣି  ଘର ଡ଼ି ହ ଖେO େହେଲ ଅଛି
େସତକ ବିକି ଦି ଅ ତମର କ—ଣ ଯାଉଚି , ମରି ହଜି ଗେଲ ମଁୁ ବାରଦୁ ଆର ଶୁ OିପିOା ହଉଥି ବି
ନା କୁ ଳାOାର ପୁ ଅେଟ ଜନO େଦଇଚ େଯ ଯାଇ ସୁ ରାଟେର ଘର କରି ପେକଇଲା େବାପା
େବାଉ ବOି େଲ କି ମେଲ କି ଛି ବୁ ଝିବାକୁ ନାହO , ଏଇଠି ଏ ରଇଜଳା ମରଦଟା ମଦେର ବୁ ଡ଼ି
ରହୁ ଛି େଯ ଘରଦOାର କଂସାବାସନ ସବୁ ବOା ପେକଇ େଦଲାଣି  ମଁୁ ଏେବ କ—ଣ କରି ବି େଲା
େବାଉ େକେଡ଼ ଆଶା କରି ବାହା େଦଇଥି ଲୁ େଲା େବାଉ ଘଇତା େମା—ର ମଦୁ ଆ େହଇକି
ପି ଠିେର େମା—ର ଖାଲ େଖାଳି େଦଲାେଲା େବାଉ ପୁ ଅ େବାଲି ଯି ଏ ଜନମ କରି ଲି, ମୁ ହଁ ନ
େଦଖି େସ ସୁ ରାଟ ଗଲାେଲା େବାଉ—— ଲଳି ତା ବାହୁ ନି ବାହୁ ନି କାOୁ ଥି ଲା କାOି େସପାଖେର
ଛିଡ଼ାେହଇ, କୁ ନାେବାଉ ସବୁ େଦଖୁ ଥିଲା, କୁ ମାରୀ ନାନୀକୁ କହୁ ଥି ଲା, ––ନି —ତି ଦି ନ ଘେର
କଳି କଜି ଆ ଲାଗି ଚି େକେତ ଆଉ ସହି ବ େହେଲ ନଳି ତା ? ବାହା େହଇ ଆସି ଲା େବଳୁ କୁ
ଆମ ଗଁା େର ସବୁ ଠୁ େତାଫା େଗାରା େବାହୁ େବାଲି ସବୁ କହୁ ଥି େଲ, ଏେବ ପୁ ଅ ସୁ ରାଟ
ପେଳଇଲା ଆଉ ଘଇତା ! ତା—କୁ ମଦ ଖାଇଲାଣି  େକାଉଦି ନ େସ ବି ଚାଲି ଯିବ, ବିଚାରି ଟା
କରି ବ କ—ଣ ଆଉ——
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ଆହା ଚୁ ଚୁ େହଇ େସମାେନ ତୁ ଠକୁ ଯି ବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ି େଲ
ଆଜି ରବିବାର, େକାଠଘେର Oି ନାଥେମଳା ପାଇଁ େଯାଗାଡ଼ ଚାଲି ଛି ବଳି ଆ, ରେମଶ,
କୁ େରଶ ମୃ ଦO ଧରି ତାଳ େଦଉଛOି , ଗଁା ଦାOେର ବିଚିO ସଂଗୀତର ଲହରୀ େଖଳୁ ଛି, ଗି ନି
ଆଉ ଝାO ସାOେର ରଘୁ Oଧାନର ଭଜନା ଶୁ ଭୁଛି ବୁ Oି ଆ ଦୁ ଆର ପାଖ ପି Oାେର କOଳେଟ
େଘାେଡ଼ଇ େହଇ ବସି ଛି ଦୁ ଆରବO େସ ପାଖକୁ ଲଳି ତା ମୁ ହଁେର ଓଢ଼ଣା େଦଇ କାନି ଟାକୁ
ଦାOେର ଧରି ବସି ଛି କାO5 ପୁ େରାହି ତ ପୂ ଜା ଆରO କରି େମଳା ବହି ପଢ଼ି େଲଣି  ପି ଲାମାେନ
ଏେଣ େତେଣ ବୁ ଲୁ ଛOି  ଦୁ ଆେର ବସି ବସି ବୁ Oି ଆ କହୁ ଥି ଲା, ––େମା େପଟଟା କି ସ
ମାରୁ ଚି ?——
ଲଳି ତା ରାଗ ଗରଗର େହଇ କହୁ ଥି ଲା, ––ଯାହା ତ ନି ଆଁ ପାଣି ଗି ଳୁଚ, େପଟ
କାଟିବନି ତ ଆଉ କ—ଣ େହବ ?——

ଗି ଲାେସ ପାଣି ଆଣି ବେଢ଼ଇ େଦଇ ଦୁ ଆରବO

େସପାଖେର ବସି ଥିଲା ଲଳିତା ବୁ Oି ଆ ପାଣି ଗି ଲାସଟା ହାତେର ଧରି ଲା, େହେଲ ମୁ ହଁ ପାଖକୁ
େନଲାେବଳକୁ ହାତରୁ ପଡ଼ି ଗଲା ଆଉ ତା ସହି ତ େସ ବି ପି Oା ତଳକୁ ପଡ଼ି ଗଲା ––ଏ
େବାଉେଲା େମା ରାଜୁ ବାପାକୁ କି ସ େହଇଗଲା େଲା—— େବାଲି ଲଳିତା େଯମି ତି ଚି Oାରଟାଏ
ଛାଡ଼ି ଛି ସବୁ ଧାଇଁ ଆସି େଲ େଟକା େଟକି କରି କଂପାOର ପାଖକୁ େନଇଗେଲ ଦି —ଟା
ସାେଲନ୍ ଆଉ ଦି େଯାଡ଼ା ଇେOସନ୍ ଲାଗି ଲା ପେର ତା େହାସ୍ ଆସି ଲା କଂପାOର କହି ଲା,
ଆଉ କି ଛି େହେଲ ତା—କୁ ସହରକୁ େନବାକୁ ପଡ଼ି ବ
ରାତି ସାରା ଲଳି ତାକୁ ଆଉ ନି ଦ େହଇନି  ବୁ Oି ଆ ଘୁOୁଡ଼ି ମାରୁ ଛି, ଚମକୁ ଚି ଆଉ
ବିଳିବିେଳଉଚି  ସକାଳ େହଲା, ବୁ Oି ଆ ବOOମାନ ଠିକ୍ ଥି ଲାପରି ଲାଗୁଥିଲା ଖାଲି ଟିେକ
ମୁ Oଟା ବୁ େଲଇ େଦଉଥି ଲା, େହେଲ କଂପାOର କହି ଥିଲା ସାେଲନ୍ ଲାଗି ଚି ମୁ O ବିOିବ ଆଉ
ବୁ େଲଇବ ଦି ପହର େବଳକୁ ପଖାଳ ଖାଇେଦଇ ପି Oାଟାେର େଶାଇଗଲା ବୁ Oି ଆ ରାOାେର
ଯାଉଥି ଲା ହରି ଆ, ବୁ Oି ଆ ପାଖାକୁ ଆସି ତା— େଦହପା କଥା ବୁ ଝିଲା ବୁ Oି ଆ ଭାରୀ ଦୁ ବOଳ
େହଇଯାଇଥି ଲା କହି ଲା ଆଉ ମଁୁ ବOି ବିନି େର େମା ପୁଅଟାକୁ ଟିେକ େଦଖି ବାକୁ ମନ
େହଲାଣି  ହରି ଆ କହି ଲା, ମଁୁ କାଜO ଆOାକୁ କହି େଦବି େସ ତାର(େଟଲି Oାମ)େଟ ବାେଟଇ
େଦେବ େପାଖରୀ ପାଖେର ବୁ Oି ଆ କଥା ପଡ଼ି ଥିଲା ଦାO5ରା କହି ଲା, ––ବୁ Oି ଆଟା ମରି ବନି ତ
ଆଉ କଣ େହବ ? ତା ଭାରି ଜା ନି —ତି ତାକୁ େଯେତ ବୁ େଝଇେଲ ସୁଧାରୁ ଶୁ ଣୁନି ମଦ
େଦାକାନେର ଘର କରି ନି ଇତି ଦି ନ ଘେର କଳି େଗାଳ ଲେଗଇଚି  ଏକା େସଇ ମଦ ନି ଶା ପାଇଁ
ପୁ ଅ ତା—ର ଘର ଛାଡିଲା େଯ େଫରି ବା ନଁା ନଉନି  ଗଲା ହOାେର ହOାେଟ ଧରି ଆସି ଥିଲା
େମା ପାଖକୁ କହି ଲା, ଏଇଟା ରଖି କି ଟOା ଚାରି େକାଡ଼ି େଦ ଧାନସି ଝା ହOାଟା ପଚାରି ଲି
Visit us Online at : www.aahwaan.com/ebook

ଆହOାନ, ଷO ବଷO, ଚତୁ ଥO ସଂଖା, େସେପOOର, ୨୦୧୧

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

ପୃOା ସଂଖା 30

ଘେର କହି ଚୁ, େସ ଗର ଗର େହାଇ ଚାଲି ଗଲା ସବୁ ତ େସଇ ଗOି ଆ ପାO ପାଖେର ବOା
ପେକଇଚି  େଗରO ଭାରି ଜା ସବୁ ଦି ନ ଝଗଡ଼ାଝାଟି କରୁ ଛOି  କ—ଣ ଆଉ େହବ? ——
କାO5 କହି ଲା, ––ଏଇ ଚାରି ଦିନ ତେଳ ବଂଇଶୀ ପରା ତା—କୁ ବିଚ୍ ରାOାେର ପି ଟିଥିଲା
କଥାଟା କ—ଣ ବୁ ଝିଲା େବଳକୁ ଜଣାପଡି ଲା େଯ େସ କୁ ଆେଡ଼ ଉଧାର େନଇଚି , େଦବାର ନଁା
ଧରୁ ନି ——
ଏଇମି ତି କଥାବାOOା ଚାଲୁ ଥି ବା ସମୟେର କାଜO କରଣ େସହି ବାଟ େଦଇ ତୁ ଠକୁ
ଯାଉଥି େଲ, ଅଟକି ଗେଲ, କଥା କ—ଣ େବାଲି ପଚାରି େଲ ସବୁ ଶୁ ଣି କରଣ ଆOା କହି େଲ,
––ମୁ ଖO ଗୁଡ଼ାକ େକାଉଠିକାର ! େଯେତ ବୁ େଝଇେଲ ସୁ ଧା ମୁ Oେର ପଶି ବନି  ଗଁାେର ମଦ
ପଶି ବନି େବାଲି ନି ୟମେଟ କରି ଥିଲି େଯ ଶୁ ଣିଲି, କି ଏ କି ଏ କହୁ ଛOି , କରଣ ନ ପି ଇେଲ
ଆେମ ପି ଇବୁ ନି କି ? ଯାଅ ପି ଅ େହଇ େଯମି ତି ବୁ Oି ଆ ଏେବ ଛଟପଟ େହଇ ମରୁ ଚି
େସମି ତି ମରି ବ ସବୁ ——
ପOର ଦି ନ ବିତିଗଲାଣି  ବୁ Oି ଆ ଆଉ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁ ନି  ଭାରି ଯା ସବୁ େବେଳ
ଚାହO ରହି ଛି ଜାଣି ଛି େଗରO ଗୁଣ ଘରୁ ବାହାରି େଲ ମଦ ପି ଇବ େହେଲ ବୁ Oି ଆ ଆଖି
ଅOାର ଦି ଶୁଛି େଦହହାତ ଅବଶ େହଇଗଲା ପରି ଲାଗି ଲାଣି  େପଟଟା ଫୁ ଲି ଯାଇଛି, େତଲ
ମାଖି ଲା ପରି ଚି କିଚିକ୍ କରୁ ଚି , େଲାେକ କହୁ ଛOି କାେଳ ଜେଳାଦରୀ େହଲାଣି  ମାଧି ଆ
Oଧାନକୁ େହଇଥି ଲା େଯ ଡାOରଖାନା େର ତା େପଟରୁ ପାଣି ବାହାର୍ କେଲ ସୁOା ବOି ଲାନି 
ଲଳି ତା ଛଟପଟ ହଉଚି  କ—ଣ କରି ବା ବାଟ ଦି ଶୁନି ଆଜି କାଲି ବୁ Oି ଆ ଖାଇେଲ ପି ଇେଲ ବି
ଅଣନି ଃଶOାସୀ େହଇ ଯାଉଚି କବିରାଜ ଆOାକୁ କହି ବା ପେର େସ କହି େଲ ତା—କୁ େନଇ ବଡ଼
େମଡ଼ି କାଲ୍ ଯାଆ େକମି ତି ଯି ବ େସ ଅପାେଠାଇେଟ, ବାଟ ଚାଲି ବା ଜାେଣନି  ଅଗତା
ହରି ଆକୁ ଡ଼ାକ ପକାଇ େନହୁ ରା େହଲା, ହରି ଆ ଯି ବାପାଇଁ ଅମO େହଉଥି ଲା, େହେଲ
େଶଷେର ରାଜି େହାଇଗଲା
ବଡ଼ େମଡ଼ି କାଲେର ଦଶ ଦି ନ େହଲାଣି ପଡ଼ି ଚି ବୁ Oି ଆ େପଟେର ଛୁ Oି େଫାଡ଼ି େଦଇ
ଡାOର ନି ତି ପାଣି ବାହାର୍ କରୁ ଛOି , େହେଲ ଆଉଥେର ପାଣି ଜମା େହଇ ଯାଉଚି  ବଡ଼
ଡ଼ାOର ଜେଣ କହି େଲ, େସ କାେଳ ଆଉ ବOି ବନି  ତାO େଗାଡ଼ ଧରି କାOି ଲା ଲଳିତା
କହି ଲା ଆOା େମା ସଂସାର ଭାସି ଯିବ ଡ଼ାOର କହି େଲ େସ େଯେତେବେଳ ମଦ ପି ଉଥି ଲା
ମନା କଲୁ ନି , ଏେବ କାOି େଲ କଣ େହବ ? ତି ରିଲା େଲାକ ଆOା ମରଦଟା ଆଗେର େକମି ତି
ଉO ସOରେର କହି ଥାOି କଥାେଟ ? ଏେବ େଭାଗୁଛି େବାଲି ପେଦ ଅେଧ କହି େଦଉଚି , ନଇେଲ
ଗଁା େର ମରଦ ଆଗେର ପାଟି େଖାଲି େଲ, େଲାେକ କ—ଣ କହି େବ ?
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ବଡ଼ େମଡ଼ି କାଲେର ରହି ବାର ପOର ଦି ନ େହଇଗଲାଣି  ରାଜୁ (ବୁ Oି ଆର ପୁ ଅ)
ଆସି ଚି, ସୁ ରାଟରୁ  େମଡ଼ି କାଲ୍ ଭି ତେର େବାପା ଉପେର ବେହ ବଷO ଗଲା ରାଗ ଗର ଗର
େହଇ କହି ଲା, ତୁ ମରି ଯା— େବାଉ କୁ େନଇ ମଁୁ ସୁ ରାଟ୍ ପେଳଇବି ପୁ ଅକୁ େଦଖି ତା—େଦହ
ଭଲ େହଇଗଲା ପରା, ଚାରି ଟା ଦି ନେର ସୁ O େହବାକୁ ଲାଗି ଲା ଡ଼ାOର କହି େଲ ଆଉ ପାଣି
ଜମା ହଉନି  ସୁ O େହଇ ଗଁାକୁ େଫରି ଲା ଘେର ମଢ଼ପରି େଶଯେର ପଡ଼ି ରହୁ ଥି ଲା ସବୁ
କହି େଲ, କାେଳ ବOି ବନି , େହେଲ ଠାକୁ ରାଣୀ ପାଖେର େବାଦା ପେକଇବ େବାଲି ଲଳି ତା
ମନାସି ଲା ପେର କାେଳ ବୁ Oି ଆ ଉଠି ଚଲାବୁ ଲା କଲା ଏେବ ସାମନ ସୁ O େହଇଚି  ଘରୁ
ଆଉ ବାହାରୁ ନାହO  ପୁ ଅ ମାେସ ରହି ଲା, ଯାହା ଟOା ପଇସା ଆଣି ଥିଲା ସବୁ ସରି ଗଲା ପେର
େସ ବି ସୁ ରାଟ୍ ପେଳଇଲାଣି 
ଗଁା ମOପ ଉପେର ବସି କାଜO କରେଣ କଥା ହଉଥି େଲ, କହୁ ଥି େଲ ଏଇ କଥାଟା
ବୁ େଝଇେଲ ସୁ Oା େଲାକ ବୁ ଝୁ ନାହାOି  ମଦ ପି ଇ କାହାର ଭଲ େହଇଛି କହି ଲ େଦଖି ? ମଦ
ତ ନାଇଁ ବିଷ ଯାକ ମାଧି ଆ Oଧାନକୁ େଯେତ ବୁ େଝଇେଲ ବି େସ ଶୁ ଣିଲା ନାଇଁ, କଣ େହଲା,
ବଡ଼ ଡ଼ାOରଖାନାରୁ ଡ଼ାOର େଫେରଇ େଦେଲ ଗଁା ଭି ତରକୁ ମଦ ପଶି ବ ନାହO , ଆଉ ଖାଲି
କହି େଲ େହବନି  କାଜO ଏ କହି େଲ କି ଛି େଗାେଟ ନି ୟମ କରି ବାକୁ ପଡ଼ି ବ ବୁ Oି ଆ Oୀ ଦୁ ଆର
େସପାେଖ ଥାଇ କହି ଲା ଆମ ମାଇପି ମାନO୍ ଉପେର ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମାେO ଆOା, ନି ୟମ
କରି ଦିଅ, ଯି ଏ ମଦ ପି ଇ ଗଁାେର ପଶି ବ ତା—କୁ ମାଈପି ମାେନ ମାଡ଼ ମାରି େବ େସଇଠି ହO
ନି ୟମ େହଇଗଲା
ଏେବ ଗଁା ମୁ Oେର ପଟାେର େଲଖି ଝୁ େଲଇ ଦି ଆଯାଇଛି, -

ମଦପ େଲାକ େଦଶର ଶତO
ନି ଜ ପାଇଁ ମଦ ଛାଡ଼
ମଦ ପି ଇ େଦଇ ଗଁାେର ପଶି େଲ
ମାଇେପ ମାରି େବ ମାଡ଼ 
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ପାରି ବାରି କ ହି ଂସା
ଉଦୟନ ସୂ ପକାର
ପାରି ବାରି କ ହିଂସା ଅଟଇ ଅତି ଗୁରୁତର - ପO ପOି କାେର ହୁ ଅଇ ଏକଥା Oଚାର ୧
ପୁ O ଏହି କଥା ଜାଣି ଆଚOି ତ େହଲା - ନି ଜ ପି ତାOୁ ଯାଇଣ OଶO ପଚାରି ଲା ୨
ନାରୀ ଉପେର ଜୁ ଲମ୍ ପୁ ରୁଷ କରଇ - ଗଣ ମାଧମ ସବOଦା ଏ କଥା କହଇ ୩
ଉଜାଣି ଯମୁ ନା ବେହ ଆମ ପରି ବାଏର୍ - ହିଂସାେଦOଷରୁ େହ ପି ତା ଅଛ ତୁ େମ ଦୂ େର ୪
ପOୀର ଉପେର ପତି କେର ଅତାଚାର - ତୁ େମ କି O5 ପOୀ ଆେଗ େଯାଡ଼ି ଥାଅ କର ୫
ତାOଲ କରOି େମାେତ େମାର ସାଥୀମାେନ - ତୁ ମ ବି ନOତାର ତୁ େମ କୁ ହ େମାେତ ମାେନ ୬

କହି େଲ ପି ତାେର ପୁ O କରନାହO ଚି Oା - ଯା ଆେଗ େଯାେଡ଼ ମଁୁ କର େସହୁ େତାର ମାତା ୭
ନି ଜ ପOୀ ଆେଗ ମାO ନଇଁଛି ଏ ମଥା - େକେଡ଼ େକେଡ଼ ବOି Oର କହି ବି ମଁୁ କଥା ୮
େନତା େହାଇ ନାଚOି େଯ ଜନତା ଉପେର - ଦOବତ ହୁ ଅOି ମାଡ଼ାମ୍O ଦରବାେର ୯
ନି ଜ ପOୀକୁ େଦଖି େଲ ନାକ େଯ େଟକOି - ମାଡ଼ାମ୍O ପଦେରଣୁ OOାେର ପାଆOି ୧୦
ତଥାପି ଏମାେନ େଦେଶ ମହାନ୍ େବାଲାOି - ବିେବକହୀନ ଜନତା O5ତି ତାO ଗାଆOି ୧୧
ମଁୁ େମାହର ନି ଜ ପOୀେର ରଖି ଅଛି OOା - ଇତର ଜନO ହୃ ଦେୟ ହୁ ଏ କି ଆଁ ବାଧା ୧୨
େବୖ କୁO ସମାନ ରହୁ ଆମ ଏଇ ଘର - େତଣୁ କେର େର ପୁ O ମଁୁ ପOୀର ଆଦର ୧୩
ପଢ଼ି ଅଛି ଯାହା ମୁ ହO ଶାO ଓ ପୁ ରାଣ - ନାରୀର ସOାେନ Oୀତ Oଭୁ ନାରାୟଣ ୧୪
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ବାପୁ ତୁ େମ ହାରି ଗଲ
ରଶOୀ ରOନ ଦାଶ (ବାପୁ )
ବାପୁ ତୁ େମ ହାରି ଗଲ,
ନବ ଯୁ ଗର ସଭ ସମାେଜ ହାରି ବାକୁ ତୁ େମ ବାଧ େହଲ
ଦି ନଥି ଲା ତୁ େମ ଥି ଲ ଦି ନକର ସଦୃ ଶ,
ତୁ O ଆେଲାେକ ଆେଲାକି ତ େହଉଥି ଲା େଦଶ 
ଅହିଂସାର ବାଡ଼ି ଟିଏ ଧରି ସତତାର ଖଦଡ଼କୁ ପି Oି
କରୁ ଥି ଲ ସOାଧୀନତାର ସାଧନା
ଅନଶନ ଅO େନଇ ଦୃ ଢ଼ ମେନାବଳ େଦଇ
େହଉଥି ଲା ରାମ ରାଜର ରଚନା 
ନାହO ବାପୁ !!! ନାହO ଆଜି ଆଉ େସ ଦି ନ,
ଲୁ Oି ତ ହୁ ଏ ନି ତି ତୁ O ମୂ ଲେବାଧ ମାନ (ମାନ=ସOାନ)
ନି ତି ଆଜି ଚାେଲ ଏଠି ତୁ Oର ଚରି O ସଂହାର,
ନାଥୁ ରାମର େହଉଥାଏ ଜୟ ଜୟକାର
–ମହାତOା— ନୁ ହOି ଆଜି େସ –େମାହନ ଦାେସ—
ମୂ ଢ଼ ନାଥୁ ରାମ୍ କି O5 –ନାଥୁରାମ୍ ବିନାୟକ ଗଡ଼୍େସ—
ତୁ O ସତ ଯୁେଝ ନି ତି ଅସତର ସାେଥ
କି O5 ହାରି ଯାଏ ସି ଏ Oତି ଟି ମୁ ହୂେOO 
ଏଇ େଦଶ ଭାର ଦି େନ େଦଇଥି ଲା ଯା—କୁ
େକେତ ଦି ନୁ ଭୁଲି ଗେଲଣି େସ ତୁ ମକୁ 
ଗାOୀ େଟାପି ରହି ଅଛି ସି ନା ତାOରି ମଥାେର
ଚାଲି ଯାଇଛOି କି O5 ତୁ O ସଂOାରଠଁୁ ବହୁ ଦୂ େର 
ଲୁ ଚାଇ ଖାଇଲ େଯଣୁ ମାଂସ ପି ଲାଦିେନ
ସOାଭି ମାନ େଛଳି ସାଜି େପେଟ କଲା େମଁ େମଁ
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କି O5 େହ ! ବାପୁ ....
ତୁ O ଉOର ଦାୟାଦ େଦଶଟାକୁ ଖାଇଗେଲ ସୁ Oା
େହାOି ନାହO ତି େଳ ବିଚଳି ତ
କହି ଲ େହ ବାପୁ .. ନୁ ହଁ କି ଏହା ତୁ O ପରାଜୟ !!!
ରାମରାଜ ଭାର େଦଇଥି ଲ ଯା—କୁ
କରାଏ େସ ଦୁ ନOୀତି ର ଜୟ 
ହଁ ବାପୁ ... ମାନୁ ଅଛି ମୁ ହO...
ସଭତା ବଦଳି ଛି ବଦଳି ଛି ସମାଜ, ହୁ ଏତ ପାଇଛୁ ଆଜି ଆେମ ପୂ OO ସOରାଜ
ଉନବିଂଶ ଗେତ ଏକବିଂଶ େଯ ଆସି ଛି,
ପୁ ରୁଣାକୁ ଭୁଲି ନୂ ଆ ଯୁ ଗ ଆେଗଇଛି
କରO5 କାଳି ଆ େଦଶ େମାର ଆଗଉ ଏପରି
କି O5 ମୂ ଲେବାଧ ନଯାଉ େମା େଦଶକୁ ଛାଡ଼ି 

ଏେତ ସବୁ ପେର ମଧ...
େହ ବାପୁ !! ହାରି ବାର ନଥି ଲା ତୁ Oର
ହାରି ନ ପାର େଯ ତୁ େO
ତୁ O ହାରି ବା ଅଟଇ OଭୂOର ଲୀଳା,
େଶଷ େଚତାବନୀ େବାେଧ, େରାକି ବାକୁ ବୁ ଡୁ ଥି ବା େଭଳା
ସମୟ ଆସି ବ ଦି େନ ତେମ ପୁ ଣି େଲଉଟିବ
ଅହିଂସାର ଲାଠି େନଇ ଦୁ ନOୀତି ତଡ଼ି ବ
େସଦି ନକୁ ରହି ଅଛି ଚାହO
େହ ବାପୁ .... ଏ ବାପୁ ସାେଥ ଥି ବ ସଦା ରହି 
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େମା ସOପOର ପୃଥିବୀ
Oାବଣୀ ପOନାୟକ
େଯେତ ସବୁ ସOପO େମାର ମି େଳଇ ଯି ବାପେର
ହଜି ଯିବା ପେର୍
ସବୁ ଠୁ ନି ଜର ଏ ପରି ଚିତ ପୃ ଥିବୀ ଅଜଣା, ଅଚି Oା ଲାେଗ,
ନୂ ଆ ଏକ େଚତନା େର ମନ ପୁ ଣି ତୁ ମକୁ େଖାେଜ ବOି ବା ଆଶାେର....

କୁ ହ ତ !
ସOପO ଯଦି ବାଟ ବଣା ହୁ ଏ
ମଁୁ ସOପO େଦେଖ କାହା ପାଇଁ ?
Oଣି କ ଆନO ଆଶାେର ନା ଆଉ କି ଛି ପାଇବା ଆଶା େର
ମନ େମାର ନାଚି ଉେଠ ପୁଣି ନୁ ଆ ସOପO େଦଖି ବା ଆଶାେର !

ସOପO ଭOୁ ର ପୃ ଥିବୀେର ସOପOେର ମଁୁ ବେO ପୁ ଣି ସOପOେର ହO ପେର,
ସOପO ପି ୟାସୀ ମଁୁ,
ମଁୁ େଯ Oତି Oେଣ ମରି ମରି ବେO େକବଳ
ତୁ ମକୁ ସାମନା ସାମନି େଭଟିବା ଆଶାେର 
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Oି ୟା ଓ ନି ଦ କଥା
ରଶOୀ ରOନ
ନି ଦ ମାଉସୀ କୁ କହି ପେଠଇଚି ଗାଇ ଶୁ େଣଇବ ଗୀତି ..
ଗହନ ନି ଦ େର େଶାଇପଡ ତୁ େମ ଗପ କହି ଦବ ରାତି ..!!
ସୁ ନା ର ଫୁ ଲ େଟ ରୁ ପା ଚାOୁ ଡି େର ତୁ ମ ପାଇଁ ଉପହାର ..
ବିଦାୟ ସଜନୀ ରାତି େସପାରି ରୁ ; ଆଖି େର ଅଳସ ଭର.........!!!

ଆଖି ଦୁ ଇ ତୁ ମ ଥକି ଥି ବ ପରା େଶାଇଥାଅ ନି ରବ େର ..
ଆଉଁସୀ ଦବ େଗା େOମ େର ପବନ କହି ଚି ମୁ ବାେର ବାେର ..!!
ଆହୁ ରି କହି ଚି ଭାରୀ ସୁ କୁମାରୀ Oି ୟା େମା ; ଗପ ତାକୁ କହି ଦବୁ ..
ଭଲ ନାଇ େମା Oି ୟା ର େଦହ ଟା ; କଥା ତାର ବୁ ଝୁ ଥି ବୁ .................!!!

ସବୁ ସଂଧା େର କହି ବ ତ ତୁ େମ ଗୀତ େଟ ମଁୁ େଲଖି େଦବି ...
ରାତି ବଢି ଗେଲ ଗପ ଶୁ େଣଇ ମଁୁ ତୁ ମକୁ ଶୁ ଏଇ େଦବି..!!
ଅOାେର ଯଦି ବାଉଲା ହୁ ଅ େଗା ଥାପି େଦବି ତୁ ମ ନି ଦ ..
କହି ବି ରାତି କୁ ଡରୁ ଚି େମା Oି ୟା ଧି େର ଧି େର ପକା ପାଦ ...........!!!

ରାତି ଏ ନି ଦ ର ସପନ ଆେବେଗ ବାଉଳା େହାଇେଲ ସଖୀ ..
ଚୁ ପି ଚୁ ପି ଯାଇ ଥାପୁେଡ଼ଇ େଦବି ଆOୁଳାଏ ନି ଦ ମାଖି ..!!!
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ମୁOି
ସOପOଲତା ମି O (ରଥ)

ପାଦ ମାଟିକୁ ଛଁୁ ଛଁୁ
ମା େକାଳ
େଛାଟ େହାଇଯାଏ
ଘରଟାବି ଅେOନା ଆଉ
ବୁ ଲି ବାକୁ , େଖଳି ବାକୁ ,
ଗଁା ଦାO େଦଖି େଦଲା ପେର
ସାରା ଗଁା େଛାଟ ଲାେଗ
ଆଖପାଖ ସହରର ନଁା
ଥେର ଜାଣି ଗେଲ
ଅହରହ- ନାଲି େନଳି
ଆଲୁ ଅର ବରଷାେର
ଭି ଜୁଥି ବ ସହରର ରO
ଚାହଁୁ ଚାହଁୁ ଫି କା ଲାେଗ
େଦଶ ମହାେଦଶ ପରି
ଦୂ ରଦୂ ରାOର ଶO ସବୁ
Oାନକୁ ଛୁ ଇଁେଲ

ଏ ପୃ ଥିବୀ ଚୁ ପ୍ଚାପ୍
ବାଟବଣା ହୁ ଏ
ମନେଯେବ ଉଡି ଯାଏ,
ହଜି ଯାଏ ଅଗଣି ତ
ତାରାO େମଳେର
ସୀମାରୁ ସୀମାOର େଡଇଁ
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ଉଡୁ ଉଡୁ , ଦି େନ ପୁ ଣି....
ମନପOୀ ଥକି ଯାଏ
େଦହ ବି ଅବଶ ହୁ ଏ,
ଅOହୀନ ନୀଳି ମା ନୁ େହଁ
ମାଟି ମା— ଆପଣାର ଲାେଗ
େକେବ େକେବ
ଆଖି ଆଗେର ନାଚି ଯାଏ
ଗଁା ଦାO
େକେବ ପୁ ଣି
ମା—ର ଉଷୁମ େକାଳ
ଖୁ ବ୍ ମେନପେଡ

OWତି େଯେବ ଫି କା
ଫି କା ପଡ଼ି ଯାଏ
ନୟନ ବି ସOପOହୀନ ହୁ ଏ
େଫରି ବାର େବଳ ଆେସ
ଆତOାଟିଏ ମୁ Oି-ମୁ Oି ଝୁ େର

ହେର ରାମ ହେର କୃ O
ରାମ ରାମ ହେର ହେର
ଏଇ ମାଟି ଏଇ ଧOନି
ଏକାକାର ହୁ ଏ

ପାଦ ମାଟି ଛଁୁ ଛଁୁ ....
ମା େକାଳ
େଛାଟ େହାଇଯାଏ
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ମାମୁନ୍
ସୁ ବାସି ନୀ Oି ପାଠୀ
ନଁା ଟି େମାହର ––ମାମୁ ନ୍—— ପରା
ପାପା ମାମାOର ମଁୁ େOହ ପସରା

କୁ ନ୍ ମୁ ନ୍ ମଁୁ େଯ େଛାଟିଆ ଝିଅ
Oଣାମ ସଭO Oୁ ଆଶି ଷ ଦି ଅ

ଅଲି ଅଳି ମଁୁ େଯ େଗାଲାପ କଢ଼ି
ସଭି ଏଁ ଦି ଅOି େOହ ଅଜାଡ଼ି

ଦୁ O ମଁୁ ତ େକେବ ହୁ ଅଇ ନାହO
େତଣୁ ସୁ ନାପି ଲା ସବୁ ଦି ଅOି କହି

ଓଡ଼ି ଶୀ ନାଚେର େମାର ବହୁ ଆଦର
ମନ େମାହି ନିଏ ମଁୁ ସଭି Oର

ଖି ଲି ଖି ଲି େହାଇ ମଁୁ େଯେବ ହେସ
ସଭି O ମନେର ଖୁ ସି ହରେସ
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ସାେଜ ମୁହO ଓଏସି ସ୍ ତୁ ମ ମରୁ ପାଇଁ
ରୀତା ରଥ
ଅOାରେର ଲଟ୍ ପଟ୍ େହବାଭଳି
ତୁ ମ ଜୀବନ ମରୁ ଭୂମି
ହୁ ହୁ େହାଇ ବହୁ ଥି ବା
ଉOO ଶୁ O ଲୁ .....
ତା— ପାଇଁ ଏକ େଛାଟ ଏକ ଓଏସି ସ୍ ସାଜି ବାର
ଅଦମ ଇOାେର
ତୁ ମ ଜୀବନର ଅନାଗତ ପଥି କକୁ
ମରି ଚୀକାର Oମ ନ େଦଇ
ତା—ର ତୃ Oା େମOାଇବାର ଅେଶଷ ସOପOେର
େଖାଲି େଦଲି େମା ଜୀବନର Oତି ଟି ଝରକା;
ଧେସଇ ପଶି ବାକୁ େଦଇଥି ଲି ତୁ ମ
ତୁ ମ ଦାବାନଳ ଅନୁ ଭବ
ହୃ ଦୟେର ସାଉଁଟି େନଇଥି ଲି
ଦାନବର ଅନୁ ରOି
ତା—ମଧେର ଅOା ମାOା
କରି େଦବା ପେର
ଏ ମନର ସବୁ ଜଳ ବାOକରି
ଆକାଶେର ମି େଶଇ େଦବାପେର
େମା Oତି ଟିେକ ଆସOି ର ଆଶା
େମା ଲାଗି ଟିେକ Oୀତି ର Oତାଶା
କୁ ହ Oି ୟତମ ! ସେତ କି ଏ ଭୁଲ୍ ?
ଆଜି କହୁ ଅଛ...
ମଁୁ ବି—ତ ମରୁ ଭୂମି ତୁ େମ ବି ନି ରସ ଶି ଥିଳ
ମରୁ ସି ନା ଓଏସି ସ୍ େଖାେଜ
ତୁ ମ ପାେଖ ଆଜି ନାହO େସତି କି ସOଳ
OWତି ତୁ ମ ଘୂOOବାୟୁ ପରି ବୁ େଲ
ଏ ମନର େକାେଣ ଅନୁ େକାେଣ
ଅନୁ ଭବଟିଏ ପୁ ଣି ତି ଆରି େହଉ
ଖାସ୍ ତୁ ମ ପାଇଁ
ଛଳ ଛଳ କରି ନୟନ ଓ Oାଣ 
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ସଂOାର
େଦେବO କୁ ମାର ପାଣି Oାହୀ
ସତ ଆଉ ମି ଛ ଭି ତେର ଫରକ୍
ସଂସାର ଆଉ ସଂOାର ଭି ତରର ଫରକ୍ ପେର
ମାକOସୀୟ ଦଶOନ ଆଉ ସାମବାଦର ଇOାହାର
ଆଜି ର ଯୁ ବକ ପାଇଁ ଏକ ଅପହO ଇଲାକା
ମାଓ-େସ-ତୁ OO େଚତନା ବି ଠିକ୍ େସମି ତି,
ତାO ଚି Oାଧାରାକୁ ବିOୀ କରି ମତଲବୀ ଯୁ ବକ
ହତାକାରୀ ସାେଜ
ସେତ େଯମି ତି ମାଓବାଦୀ ଅଥO ହତା ଓ ଲୁ Oନ
ଏ େଦେଶ ଆସି େଲ ସରକାର େଯେତ
େତାଷାେମାଦି ଆର ଦଳ
ଚାଲୁ ଣୀ ଛୁ Oି କୁ କହି ବା ପରାଏ
ଉପେଦଶ ମାଳ ମାଳ
ଭାଷଣ ବାଜି ଏ ପୁ େର ନାହO େପଟ
ଲO ହାସଲ ରୂ ପର ସବୁ ଇତOତଃ
ତଥ ନ ବୁ ଝି ବାଟ ହୁ ଡ଼ି ଥିବା ଯୁ ବଶOି
ନ ହୁ ଏ ଜାOତ,
ଶି Oା ଦୀOା ସଂOWତିକୁ ହରାଇ
ମାଓବାଦୀ ସାଜି ବା ତ ଆଜି ର Oାଇଲ୍
ଆମ୍ ଜନତାର େସଇ ଲOଣ
େନତା ପଯOO ସବୁ ଠି ଅପସଂOWତି
ଫOା ଆବାଜେର ସଭି ଏଁ OOି ତ
ଯୁ ଗ ଜନOା ସୁ ଭାଷ, ଭଗତ, ବାଜି ରାଉତ
େକଉଁ ବିOWତିର ଅତଳ ଗଭOେର ଶାୟି ତ
ତଥାପି ବOି ଛି ଏ େଦଶ
କି ମାOଯOମ୍ ଅତଃ ପରମ୍ 
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Ò`Íc `ÐNf
QtÍ ÒhMe aÞhéÐf
Ò`Íc Ò$Íc jÒ[ LeÊRÞ bÐeÞ N¨ÒNÐf
LÞH LÒk HWÞ cÊÜ Ò`ÍcÑ cÊÜ `ÐNf
LÞH LÒk `ÊZÞ AÒc @VÊ eÐ^ÐLó» `eÞ dÊNf
Ac Ò`Íc @ÒV bÐeÞ aÞef AD @_ÐaÞf
LÞH LÒk cÊÜ @ÒV ÒcÐ Ò`ÍÒc @Vf
LÞH `ÊZÞ LÒk Ò`Íc ÒcÐe MÐmÞ kÊH Vfcf Ð
HcÐÒ_ @V«Þ bÐeÞ Ò`Íc `ÐNf,
Ò`Íc`ÐBÜ _ÞS SÞ]çÒe @Vf,
Ò`Íc `ÐBÜ c^Ô LeÞ`Ðe«Þ `ÍÞ¯S_* jk N¨ÒNÐf Ð
ASÞLÐmÞ Ò`ÍcÒe Ò`ÍcÞLÐcÐÒ_ VÞÒL aÞef,
LÐeZ ÒNÐVÞH Ò`ÍcÞLÐ `ÐMÒe Ò`ÍcÞL \Ð'«ÞÞ cÐfcÐf Ð
HcÐÒ_ ÒkÒm LfÞdÊNe Ò`Íc`ÐNf,
HcÐ_* `ÐBÜ _ÐkÞÜ dcÊ_Ð LËf LÞcéÐ L]cécËf
Ò`ÍcÞLÐe ÒLÐf jÒ[ mÐÒN ae Jkf,
`ÐLàe `âÐ½ÞL NR, jÒ[ L]cée cËf Ð
d]Þ QÐkÊÜ\Ð«Þ Ò]MÞaÐLÊ HcÞ[Þ Ò`ÍcÐf,
dÐA«Ê Ò]MÞÒa `ÐLàÒe, kÐ[ ^eÞ aÊmÊR«Þ kf kf,
HcÐ_* LÐc ÒkmÐ LÊLÊeWÐeÊ aÞ [f,
Ò`ÍcÞLÐ jÐSÞ\ÐH ÒLDÜWÞ Ò`ÍcÞLe NfÐcÐf,
AD Ò`ÍcÞL `YÊ\ÐH Ò`ÍcÞLÐ heÑe bËÒNÐf Ð
Ò`ÍcÑ* `ÐBÜ _ËA LÞRÞ _ÐkÞÜ,
ÒkÒm, [Ð*Ê Ò]MÞaÐ`ÐBÜ `ÐLàÒe jaÊÒaÒf ÒNÐfcÐf Ð
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ଚଳOି Oତି ମା
ସେରାଜ ମି O
ଜେଣ Oୀରସର ଆରଟି େଛନା,
ଜେଣ ରୂ ପା େହେଲ ଆରଟି ସୁ ନା 
ଜେଣ ଜଗOାଥ ଜେଣ ଲOୀ ମା,
ଜେଣ ଆଲି Oନ ଆରଟି ଚୁ ମା 
ଜଣO ଆOୁ ଠି ଜଣO କାନି,
ଇଏ ଶO େହେଲ େସ OତିଧOନି 
ଜେଣ ଜଳ େହେଲ ଜେଣ ଅବନୀ
ଜେଣ ଖରା େହେଲ ଜେଣ ଚାOି ନୀ 
େଗାଟିଏ ହସ ତ େଗାଟିଏ କାO
(େମା) ଜୀବନ ସୁ ତାର ଦୁ ଇଟି ଛO 
ତାO ଉପେଦଶ େମା ପାଇଁ ସOଗO
ଜେଣ ସOର େହେଲ ଆରଟି ରାଗ 
େମା ଦୁ ଇ ଆଖି ର ଦୁ ଇଟି େଜାତି
ଜେଣ ଲୁ ହ େହେଲ ଆରଟି େମାତି 
ଜେଣ ପାଣି େଟାପା ଜେଣ କାକର
ଜେଣ େଧୖ ଯOବାନ ଜେଣ ଅଧୀର 
େଗାଟିଏ ନି କିତି ଦୁ ଇଟି ପଲା,
ତାOରି ଆଖି େର ମଁୁ ଏେବ ବି ପି ଲା 
ଦୁ ଃେଖ ଭାOି ଗେଲ ସି ଏ ସାହାସ
ମି ଠା କଥା କହି କରOି ବଶ 
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ପଲେକ ହଜି େଲ ତାO ଆଖି ରୁ,
ପେଦ ନ ହଟOି ଦାO ଦୁ ଆରୁ 
େକେବଠୁ ଗଲାଣି େଦଖାତ ନାହO ,
ଚାହO ବସି ଥାOି ଭାତକୁ େଥାଇ 
େଭାକ ଲାଗି ଲାଣି ହାତ େଧାଇବା
େଭାକନାହO ସି ଏ ଆସୁ ଖାଇବା 
ଏଭଳି ତାଗର କି Oତି ଦାନ
ତଥାପି ଶୁ ଣୁଛି ଏଭଳି କାନ 
ପୁ ଅ େବାହୁ Oର ରାଜ ଉଆସ
ବାO ବାଲାନO କଲା ରାOସ 
ନି ରଥOକ ହୁ ଏ ତାOରି Oମ
ଆOୟ ତାOର ଅନାଥାOମ 
ଦି ନ ରାତି ଯି ଏ ଏକାଠି କରି
ପୁ ଅଲାଗି ସବୁ େଦଲାେର ସାରି 
ଏଭଳି ପୁ ଅOୁ କି ଭଳି ଦO
େOାତାଏ କୁ ହO5 ଖଟାଇ ମୁO 
ତୁ ମ ଆଶୀବOାଦ େମା ମୁ େO ଥାଉ
ଏଭଳି ଘଟଣା େମା ପାେହ େନାହୁ 
େOହ ମମତାର ଦୁ ଇ ମୁ ରତି
ନନା-େବାଉ ତୁ ମ ପାେଦ Oଣତି 
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ହଜି ଗେଲ ଥେର
ଡ଼ା. ନୀଳମାଧବ କର
ସହଜେର
ପର େହାଇଯାଉଥି ବା
ଆପଣା େଲାକମାନOର
ଏଇ ପୃ ଥିବୀେର
ନି ଜର େବାଲି
ପରଟିଏ କୁ ପାଇବା
ତାOୁ ପାଇବା ପେରଇ

େତଣୁ
ଦୁ ଃଖ ହୁ ଏ
ଅସାବଧାନତାେର
ଅକମOଣତାେର
ଲାଜେର
ମି ଛ ମି ଛ ରାଗେର
େରାଷେର
ଅଜାଣତେର
ଦୂ ର େହାଇଗେଲ
ପରଟିଏ ଭି ତେର ଛପି ଥିବା
ନି ଜ େଲାକ !

େଯଣୁ
ହଜି ଗେଲ ଥେର
ଆଉ ମି େଳ ନାହO
ଆର ଜନମେର
ଏ ଜୀବନ
ଜି ଇଁ ହୁ ଏ ନାହO 
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େଫସ୍ବୁ କ୍
ନେଗନ ସାମଲ

େସାସି ଆଲ୍ େନଟୱାକ୍ O ର ସିଂହାସେନ
େହାଇ ବିରାଜମାନ
େଦଶ ବିେଦଶର ଜନତାOୁ କରାଅ
ଭାବର ଆଦାନ Oଦାନ
ଅକOୁ ଟ୍ ଘାଟିର ତୁ େମ କରି ଲ ପତନ
ରାଗ ତମ ତମ ହୁ ଏ ଗୁଗୁଲ୍ ସଚ୍O ଇOି ନ୍

କେହ ଗୁଗୁଲ୍ ପOସ୍ ଗଢ଼ି ଗଡ଼ ଜି ତିେନବ,
େହାଇ ଯା Oି େପର୍ ତାର ବିକO କାଢ଼ି ବ 
ଚଢ଼ି ଅଛ ନି ଶା େହାଇ ଯୁ ବତୀ ଯୁ ବକଠO
ତୁ O ବଳ ମାପି ବାକୁ ପାଉ ନାହO କାଠି 

ତୁ O ଜରି ଆେର େକେତ େକେତ ଉପକୃ ତ
େହଉଅଛି ବିେଦଶ ଅଥବା ଭାରତ 
ନି କଟ ଅତୀତେର ଆେମ ଆମ ଆOାOୁ
େଦଉଥି ଲୁ େଭାଟ୍ େଲାକପାଳ ବିଲ୍ ଆଣି ବାକୁ 

େକେତ େକେତ ସାO ଆମ େଫାଟ େଯ ପକାOି
କେମO େଦଇ ସେଭଁ ତାO ମଜା ବି ନି ଅOି 
ଯଦି କି ଛି କେମO୍ େସେବ ମନକ୍ ଆେସନି
ଲାଇକ୍ କରି ବାକୁ ସାO େକେବ ବି ଭୁେଲନି 
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ଦୁ ଃଖେର ସୁ ଖେର େକହି ତାର Oାଟସ୍ େଲଖି ଦିଏ
ବOୁ ବା ବାOବୀ ତାର ହାଲ୍ ଜାଣି ନି ଏ 
େକେବ େକହି େଦଇଥାଏ ସାO+ାନାର ଭାଷା
େକହି େକେବ ଗଢ଼ି ଦିଏ ମାନସ ବିଳାସା 

ତବ ପୃ େO େହାଇଥାଏ ଧମO ସମନOୟ
ହି Oୁ ମୁ ସଲି ମ୍ OୀOି ଆନର ଉଦୟ 
ଗେଣଷ ଚତୁ ଥOୀ ମୁ ସି Oମ୍ ଭି ପାଳଇ
େକହି ବଡ଼ ସାନ ଏଠି ଜମାରୁ ନଥାଇ 

ଲଗି ନ୍ Oେଣ େଖାେଜ ମନ େନାଟିଫିେକସନ
େOO୍ ରି େକOO କି Oା େମେସଜ୍ କଲମ୍ 
ଟିପି ଟାପି େଦଖି ଚାଲ ସବୁ ଜାକ ଲି ଂକ୍
େଗମ୍ େଖଳି ଜି ତିଚାଲ୍ େଲବଲ୍ ଟିକ୍ ଟିକ୍

କି O5 ବOୁ ସାବଧାନ !!
ଆମ ଗଁା େମଳେର େଯମି ତି ପେକଟ୍ ମାରୁ ଥା—Oି
ଏଠିବି ବହୁ ତ୍ ବହୁ ତ୍ –ଭାଇରସ୍— ଛାଡୁ ଛOି 
ଅଜଣାକୁ କର ଭାଇ େଦଖି ଚାହO ସାO
ଅଜଣା ଲି ଂକ୍ େର େଦଖି ଚାହO ଦି ଅ ପାଦ 

େଶଷ ଲାଇନ୍ ଭାଇ ଧନବାଦ େଦବା
େଫସ୍ବୁ କ୍ ର ବାପା ମାକO ଜୁ େକର୍ ବଗ୍O
ବଢ଼ି ଆ ସାଇଟ୍ େଟ ତି ଆରି କରି ଛ େହ ଭାଇ
ଏଇଠି ରହି ଲୁ ଆେମ ତୁ O ଗୁଣ ଗାଇ 
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ଅଣ ନି ଃଶOାସୀ
ନି ରୁପମା ମହାOି
ଭାବନାର ଜାଳରୁ ଖି ଅଟିଏ ସୁ ତା
ସଜାଡୁ ସଜାଡୁ ......
ଗୁେଡ଼ଇ େହାଇଯାଏ
ବୁ ଢ଼ି ଆଣୀ ମନ େମାର
ଘୁରି ଘୁରି...
େହାଇଯାଏ... ଅଣନିଃଶOାସୀ 
କି ଏ ଜାେଣ େସ ଜାଳେର
ଉଡ଼ି ଆସି ବସି ଯାଏ ନି ରୀହ ମାଛିଟି
ଯାଇ ତ ପାେରନି
ହୁ ଏ େକବଳ... ଅଣନି ଃଶOାସୀ 
ଅOଟିଏ କଷୁ କଷୁ
ସମୟ ତ ଗଡ଼ି ଚାେଲ
ସମାଧାନ କି ଆଁ େସ ହୁ ଏନା
ଛଟପଟ ମନ େମାର
େସ ଚି Oାେର
େହାଇଯାଏ... ଅଣନିଃଶOାସୀ 
କଣ କରି ବି...
ଧମO ତ େଗାଟି ଗଣି ତ
Oୀରବାଲା, େପପର୍ ବାଲା
ଘର ସଉଦା, ବାପାO ଔଷଧ
ମା ଚଷମା ଭାOି ଯାଇଛି
ପୁ ଅ େଜାତା ଛିOି ଗଲାଣି
ତି ନି ମାସ େହଲାଣି
ଓହ୍ ଃ... ଅଣନି ଃଶOାସୀ 
ବାପା କହୁ ଛOି ତି ନି ତି ନି ଟା ଝିଅ
ଘେର ବସି େଲଣି ...
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ବର କହୁ ଛOି
ବୟସ ଗଡ଼ି ଗଲାଣି
ଟିେକ ଅଧି କ ଦି ଅ
େସ ଚି Oାେର ... ଅଣନି ଃଶOାସୀ 
ଘର ଖେO ନାହO
ଚାକି ରୀ ପେର ରହି ବି େକାଉଠି
କି ରାଣୀ ପଇସା
ଅOବO ମଁୁ
ମନ େମାର... ଅଣନି ଃଶOାସୀ 
ଉଃ...
କି — ଟାଣ ଖରା
ପାଣି େଟାପାଏ ମି ଳୁନି
େଶାଷେର... ଅଣନି ଃଶOାସୀ 
ଏେତ ବଷO...
ବନା ଆସି ଗଲା
ଦୁ ବି ଗଲା ଘର
ଭଉଁରୀ ଭି ତେର
ମଁୁ... ଅଣନି ଃଶOାସୀ 
ଜୀବନର ଜଉଘେର
ଜଳି ବାନି ଜଦି
ଅଧO ଦO େହାଇ
େହାଇଯି ବା... ଅଣନି ଃଶOାସୀ 
ଦୁ ନି ଆେର...
ମଁୁ, ତୁ େମ, େସ....
ସୂ ଯO, ଚO, Oହ, ନOO,
ପଶୁ , ପOୀ, କି ଟପତO
ସମେO
OକାରାେO...
େହାଇଥାOି ... ଅଣନିଃଶOାସୀ 
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––େକାହ——
ରOି ତା ପOା
ହଜି ଯାଏ େସ େସ OWତି େସୗOଯOର ତାେଳ ତାେଳ
ସୁ ମଧୁ ର ଆଶା ଜେଳ...
ସOାର ନି ଃOO ସOେର OOାଚାର ବାପି ଚାେଲ..
ନି ରାକାର, ଅହଂକାର Oତାରଣାେର ଭେର ସଂସାର,
ଅଶO ର ମୂ ଲ ନାହO କି ଛି...
ବାସନାର ଚOବୁ ହେର ପେଡ ଜୀବନ କାହାର,
ଶରୀରର ବାସନାେଟ ମି େଟ େକେତ ସOପO ଏଠି,
ସOକOର ମି ଛ ଲାଳସାେର ହଜି ଯାଏ େକେତ ରାତି ,
େକେତ ନି ରୀହO ରOେର ରOି ତା ଏଇ ମାଟି େମାର,
ଧନ ଲାଳସାେର ବହି ଯାଏ ରOର ଗOା ଏଠି,
େOମର ପରି ଭାଷାଠୁ ଅପରି ଚିତ ଏ ମନୁ ଷ,
ସOାଥO ପାଇଁ ବଳି ପେଡ଼ ନି ରୀହ ଜୀବନ
ଜୀବନ ଥାଇ ଆଜି ମନୁ ଷ ମୃ ତ,
ହୃ ଦୟର େକାହ,
ନାରୀର ପବିOତା ଆଜି Oଣେକ ହଜି ଯାଏ,
ଇOତର ଅଥO ଏଠି ପଇସା ସାେO େତାଳା ଯାଏ,
ଅସରOି ସOପO ଏଠି ହଜି ହଜି ଯାଏ,
ଅଶO ଭରା େନOେର ମଁୁ ଖାଲି ଶାOି େଖାଜୁ ଥାଏ 
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ଜୀବନ
ସୁ ନିତା ଦାସ
ଜୀବନ
ଜି Oାସାଟିଏ ଅଥବା ଅନୁ ଭବ ଟିଏ,
େକଉଁଠୁ ଆରO ସି ଏ ?
ଆଉ େକଉଁଠି ତା— େଶଷ ?
େକେତେବେଳ ଦୁ ଃଖର ନଈ,
ସୀମାହୀନ େଶାକ ସି ଏ
ଯା—ର ଥଳକୂ ଳ ନାହO 
େକେତେବେଳ ସୁ ଖର ଆସର
େଚନାଏ ହସର କଅଁଳ OଶO ଟିଏ 
େOରଣାର Oମାଣେଟ େକେତେବେଳ,
େକେତେବେଳ ଆକାଂOା
ପରି ପୂOO ଅଭୀପ୍ସା ଆଉ
ଇOଧନୁ ର ବOOାଳୀଟିଏ 
େକେତେବେଳ,
ଭାବOବଣତା,
ପୁ ଣି େକେତେବେଳ
ଅେବାଧ କବିତାଟିଏ 
ବାOବତାର େଖାଳେର
ଜOଳO ସଳି ତା ଟିଏ
ନେହେଲ
ସାମୟି କ େକାଳାହଳ ଟିଏ,
ଚାରି ପେଟ,
କି O5
ଯୁ ଗ ଯୁ ଗର ନୀରବତା 
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ଜାଗେର ଭାରତର ବୀର ପୁO
ଆଦି ତ ସାହୁ , ମୁ Oାଇ

ଉଠେର ଉଠେର େମାର ବିପOବୀ ସOାନ
ଉଠ ଥେର ତୁ େମ ନି Oା କରି ଭO
OOାଚାର ରାOସ ଆଜି କରି ଛି ଆOମଣ
ସରକାର ଆମ େହାଇଛି ଅକମOଣ

େଶାଇ ରହି ବୁ ତୁ ଆଉ େକେତ ଦି ନ
େଚଇଁ େଶାଇ ରହି ଲୁଣି ତୁ ବହୁ ଦି ନ
ଏକା େସ ଆOା କେର ଆେOାଳନ
ଏକା େସ କରି ବ ଆଉ େକେତ ଦି ନ ?

େଦଶOମ ଭାବ େତାର ମଉଳି ଗଲା କି ?
ଶୁ ଣି ଛାର ସOାନର ଗଜOନ
ଆେର ଆମ ସରକାର ସOାନ ଠାରୁ ହୀନ
ତୁ େଯ ଅଭି ମନୁ  ସO ରଥୀ ସହ ସମାନ

ଉଠେର େମାହର େଦଶ ଯୁବ ଶOି
ଭାରତ ମାତା ଆଜି କରଇ ଆହOାନ
ଉଷO ରO ତାର ପାେଦ ଢ଼ାଳି ଦି ଅ
କର OOାଚାରକୁ ଦମନ
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ମା—ର ପଣତ ତେଳ ଲୁ ଚି କୁ ଆଉ େକେତ ଦି ନ
ଭାରତ ମା— େତା ମା ପରି ସମାନ
େଗାଟିଏ ମା— କଥା ଭାବି କରୁ OତାବOOନ
େହେଲ େକାଟିଏ ମା ଆଜି ହୁ ଅOି ଉଲO 

େତା େଦେଶ ଜନOିଛି ଗାOୀ େଗାପବOୁ
ତୁ େଯ ଅଟୁ ତା—ର ଅମୃ ତ ସOାନ
ଉଠି ଥେର େଦଖ େଖାଲି େତା ନୟନ
ଭାରତ ମା ଆଜି କେର ଅଭି ମାନ 

ଶୁ ଣେର େମାହର ସୁ O ଯୁ ବଶOି
ନା କର ତୁ ପଳାୟନ
େତା େଦେହ ବହି ଚି ବୀରର ରକତ
କର OOାଚାର ରାOସର ଦମନ 
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ହେଜଇ େଦଇଛି ନଁା କୁ ...
ବିO5 Oସାଦ େଚୗଧୁ ରୀ
ହେଜଇ େଦଇଛି ନଁା କୁ
ଗୁଡୁଲୁ ରୁ ଗୁରୁOସାଦ ଏକ ବିଶାଳ ସମୟର ଦୂ ରତା

ଆଜି େଯେବ ମେନପେଡ଼ େସ ଗୁଡୁଲୁ ର େOହଭରା ଡ଼ାକ
OWତି ଭରା େସ ଅତୀତ
ସାOମାନO ସହ ଝଗଡ଼ା
O5 ଲର ମି ଠା ମି ଠା େଖଳକୁ ଦ ପରି େବଶ
ଆଉ କାଶତOୀ ଫୁ ଲ ନଦୀପଠାର ମୃ ଦୁହସ
OୀଷO ଦି ନର ଆOେତାଟାର ଆOେଚାରି
ପୁ ଣି େସ ଜଗୁଆଳି ର ବିକଟାଳ ରଡ଼ି
ଖରାଛୁ ଟିର ଦି ନରାତି Oି େକଟ୍ େଖଳ
ଆଉ ସବୁ ଖୁ ସି ଭରା ପି କ୍ ନି କ୍ େବଳ
ମେନପେଡ଼ େଯେବ ଆଖି ରୁ ଝରି ଆେସ ଲୁ ହ

ହଁୁ ... ବସି ଛି ଆଜି େସ ଏ ଏସି େକାଠରି େର
ପOତାରକା େହାେଟଲ୍ ର ମୃଦୁ ଆେଲାକେର
ତଥାପି ମେନପେଡ଼ େସ ଦୀପ ଅOାରକୁ
ପଢୁ ଥି ଲା ସାOସାଥି େମେଳ ଟିକିଟିକି ଆଖି େର
ହଜି ଯାଉଥି ଲା ଅOାରର ଲୁ ଚକାଳି େଖଳେର

କଣ ଆଜି ର ଏ ଗୁରୁOସାଦ ଭୁଲି ପାରି ବ କି ତା ବାବୁ ପଣ
େଫରି ପାଇବାକୁ ଗୁଡୁଲୁ ର ସବୁ େକାଣ ଅନୁ େକାଣ
ଆଉ ତା O5 ଲ୍ର େସ ପି ଲାେବଳ
ଆଉ ହସଖୁ ସି ଭରା ସାOସାଥି େମଳ
କଣ େସ ହେଜଇ ପାରି ବ ତା—ର ଏ ନଁା କୁ
େଫରି ପାଇବାକୁ େସ ଗୁଡୁଲୁ ର େOହଭରା ଡ଼ାକ କୁ ....
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କଥା ଓ କବିତା
ଇOରେନଟ୍ େର େଫସ୍ବୁ କ୍ େସାସି ଆଲ୍ େନଟ୍ ୱାକO ଂ େୱବ୍ ସାଇଟ୍ େର ବିଭିO େଗାOୀ ବା
ଗO ପ୍ ରହି ଥିବା ସମୟେର –କଥା ଓ କବିତା—ର ଉଦ୍ ଭବ ହୁ ଏ ଏମି ତି ଏକ ସମୟେର
େଯେତେବେଳ ଓଡ଼ି ଆ ସାହିତକୁ ଏକ ନବଦି ଗO େଦବା ଦି ଗେର ଆହOାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରି ବାର
ଆଗଭର େହଉଥାଏ ଭାଷାକୁ ସବOବାପୀ କରି ବା ଦି ଗେର ଅେନକ ସଂଗଠନ ଉେOଖେଯାଗ
କାଯO କରୁ ଥି ବା ସମୟେର ଆେମ ଆଣି େଦଇଛୁ ଏପରି ଏକ ଗO ପ େଯଉଁଠି ସମO ସଦସ
େଲଖା ଯାହା ବି ଦି ଅOି ସବୁ ଦି ଅOି େକବଳ କବିତା ଆକାରେର
ଅନ ସମO ଗO ପ୍ ଠାରୁ –କଥା ଓ କବିତା— ଅଲଗା କାରଣ ଏଠାେର େକବଳ
େସହି ମାେନ ହO ସଦସତା Oହଣ କରି ଥାOି େଯଉଁମାେନ କବିତା Oତି ଆକୃ O ଏହି ଗO ପକୁ
େଦଖି ବାପେର ଏହାର ସଦସ େହବାର ଇOାକୁ େକହି ଦମନ କରି ପାରି ନାହାOି 
ବOOମାନ –କଥା ଓ କବିତା— ଗO ପେର
୍
Oାୟ ୭୫ ଜଣ ସଦସ ଅଛOି , ଏବଂ Oତିଦିନ
ଅସଂଖ କବିତା ଏହି ଗO ପେର
୍
Oକାଶି ତ େହଉଛି ଏବଂ ଜେଣ ସଦସ କବିତା Oକାଶି ତ
କରି ବା ପେର େସହି କବିତା ଉପେର ଦି ଆଯାଉଥି ବା ମOବ ମଧ କବିତାେର ହO େଦବା
ଅନି ବାଯO, େହାଇଥି ବାରୁ ଏହି ଗO ପର ପରି େବଶ ସଂପୂOO କବିତାମୟ ଲାେଗ
Oତି ମାସେର ଆହOାନ ପOି କାେର ଏହି –କଥା ଓ କବିତା— ଗO ପେର
୍
Oକାଶି ତ କବିତା
ମାନO ମଧରୁ କି ଛି କବିତା Oକାଶି ତ କରାଯି ବ ଚଳି ତ ମାସେର ଏହି ଗO ପେର Oକାଶି ତ
କି ଛି କୃ ତି କୁ ଏହି ଠାେର Oକାଶି ତ କରାଯାଇଛି ଆଶା କରୁ ଛି ଆଗାମୀ ଦି ନେର ଏହି ଗO ପେର
ଅଧି କରୁ ଅଧି କ ସଦସ ସଦସା େହେବ
ଅତୀତେର ଓଡ଼ି ଶାେର ଥି ଲା ଏକ ସମୃ O ପରOରା କବିତାେର ଏବଂ ପଦେର ତଥା
ଢ଼ଗ ଦOାରା ପରOର ସହ ଭାବର ଆଦାନ Oଦାନ କରାଯାଉଥି ଲା ଅବଶ ଏଥି େର ବିଭିO
ଯୁ OାOରକୁ ଭାOି ସରଳ କରି କବିତାର ସୁ ର ସହ ତାଳ େଦଇ ପାରି ବା ପରି ପରି ବOO ତ କରି
ଦି ଆଯାଉଥି ଲା େସହି ସମୃO ପରOରାକୁ ସାଂOତି କ ସମୟେର ଅନୁ ଭବ କରି ବାର ସବOେOO
Oାନ େହଉଛି –କଥା ଓ କବିତା— ଆମ ଗO ପେର
୍
ସଦସ େହବାପାଇଁ ନିମOେର ଦିଆଯାଇଥି ବା
ଲି ଂକ ଉପେର କOିକ୍ କରO5  ଧନବାଦ
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ଲOୀ ନାରାୟଣ ପOନାୟକ
ମନ କୁ ପାଇଲା େଜାତି ଭାଇOର ଏହି ସOଠନ ରୀତି
କବିତାେର କଥା... କବିତାେର ବାOOା ନି ତି କରି ବାକୁ ଏଠି,
ଭାOବ ମାସ—ର ବୁ େଧଇ ଓଷାର େଶଷ ପାଳି ଥିଲା ଆଜି ,
ଅଫି ସ୍ରୁ େଫରି ଖି ରି ପି ଠା ଖାଇ େନଟ୍ େର ଗଲି ମଁୁ ହଜି 
ଖବର ମି ଳିଲା େଜାତି ଭାଇOର ନୁ ଆ ଏହି ଆବିOାର,
ମନ କୁ େମାହି ଲା... ହୃ ଦୟ ଛୁ ଇଁଲା ନି ତି ଆସି ବି ମଁୁ ଏଠାର 
ଧନବାଦ େମାର Oାବଣୀ ନାନି —କୁ ଜଣାଇବ େଜାତି ଭାଇ,
ସୁ ନା ନାକି ସାନ ଭଉଣୀକୁ େମାର ଆଶୀବOାଦ େଦବ କହି 
େବଦ Oକାଶ ରଥ
େଜାତି Oସାଦ ପOନାୟକ->
ଡାOର ବାବୁ ମରି ଗଲି ,
ଅଜବ ଜାଗାେର ଫସି ଗଲି ,
ଯଦି କରି େଦେବ େମାେତ କବି
ଇOି ନି ୟରି ଂ ପାଠ ସବୁ ଯି ବ ଦବି,
ସୁ Oଭାତ େବାଲି କହି ବାକୁ
ଆସି ଥିଲି ଏଠାକୁ
କହି େଦଲି ଏେବ େଫରୁ ଛି େମା ଜାଗାକୁ 
କମଳ କୁ ମାର ଦାସ
ତୁ ମରି ହସରୁ କବିତା େଲଖୁଚି
େମା ଲୁ ହକୁ କରି କାଳି
ତୁ ମ ପାଉଁଜି କୁ େଦଖି ବା ପାଇଁକି
ବସି ଚି ଦି ପାଳି ଜାଳି--୧
ଲାେଗ ମେତ ଏକା େଲାକ ଗହଳି େର
ମOି େର ବସି ଆଜି
ମେନପେଡ ସବୁ ଗଲାଦି ନକଥା
ଆଖି ଆେଗ ଯାଏ ଭାସି --୨
ଦି ନଥି ଲା ଆେମ ଦୀପ ଜାଳୂ ଥିେଲ
ଦୁ େହଁ ତ ଦୁ ହO କ ପାଇଁ
େହେଲ ଆଜି ସବୁ ବଦଳି ଯାଇଚି
େସ କଥାେର ଲାଭ ନାହO--୩
ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଦୀପଜାଳି େଯେବ
େହଉ ଥି ବ ତୁ େମ ଖୁ ସି
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େମାର ଦୀପ ଏଠି ନି ତି ଜଳୁ ଥି ବ
ତୁ ମରି ଶୁ ଭ ମନାସି --୪
Oଭୁଂକ କୃ ପାରୁ ସବO ସୁ ଖ ଲଭି
େହଉଥାଅ ତୁ େମ ଖୁ ସି
ତୁ ମ ଚଲା ପଥ ମଧୁ ମୟ େହଉ
କୁ ସୁ ମ ଯାଉ ବରଷି --୫
ସତେର ନେହେଲ ସପନେର ଆସି
ଥେର ଯାଅ େଦଖ େଦଇ
ଆମ କାହାଣୀର େଶଷ ଗୀତ ଟିକୁ
ଥରେଟ ଯାଅ ଶୁ ଣାଇ--୬
ମଳୟ ମହାOି
OWତିର ଧୂ ସର େସଇ େବଳାଭୂମି ରୁ
େଯେତେବେଳ ତୁ େମ ଆସି ଯାଅ ମାନସୀ େଗା...
ବସOର ମୃ ଦୁମଳୟର ତାେଳ ତାେଳ
ରଜନୀଗOାର ବାସ େନଇ....
ଠିକ୍ େସେତେବେଳ ମଁୁ ଜାଗି ଉେଠ
ତୁ ମର ମଧୁ ର OଶO ର ଶି ହରଣେର
ମାO, ବାOବ କୁ ମଁୁ େଯେବ େଫରି ଆେସ
େଖାଜି ପାଏ ଅତୀତକୁ େମାର...
ଯାହା ହଜି ଯାଇଥି ଲା େସଇ ସାଗରର େଢ଼ଉ େର
େବଳାଭୂମି ର ବାଲୁ କା ଶଯାେର...
ନି ତଦଶOନ ମି O
Oଣୟର ଚାରୁ କଳା
ମଧୁ ଚOି କା ତୁ େମ ବାସର ରାତି ର...
ସପନ େଶଯେର ବସOର ଛାO
ଆଖି େର େଯ େକେତ ପହଲି Oଣୟ ନି ଶା
ମଧୁ ଚOି କା ତୁ େମ....
େକେତ େଗାଲାପର ରOକୁ େନଇ େଗା
ସଜାଇଛ ତୁ ମ ଅଧର ପାଖୁଡ଼ା ଦୁ ଇ,
େକେତ Oତି Oାର ପରଦା ହଟାଇ
କେହ େଯେବ କାେନ ମୁ ହO ତୁ ମ Oି ୟ ସହି
ଫୁ ଲେର ଫୁ ଲେର ସଜଡ଼ା େଶଯ େର...
ତୁ ମ ଗଭା ପେର ଅଜଡ଼ା ଫୁ ଲର େଖାସା...
Visit us Online at : www.aahwaan.com/ebook

ଆହOାନ, ଷO ବଷO, ଚତୁ ଥO ସଂଖା, େସେପOOର, ୨୦୧୧

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

ପୃOା ସଂଖା 58

ମଧୁ ଚOି କା ତୁ େମ ବାସର ରାତି ର...
ଟିକି ଟିକି େକେତ ସାଇତି ରଖି ଛି
ହୃ ଦୟେର େମାର ନୂ ଆ Oଣୟର କଥା...
ଫୁ ଲର େଶଯକୁ ଉଜାଡ଼ି େଦଇ େଗା...
ଗାଇବି ତୁ ମ ରୁ ପସୀ Oଣୟର ନୂ ଆ ଗାଥା
ବାସର ମOି େର ମୁ ଖଶାଳା ପେର....
ନO ନୃ ତାOନାର ଆଉ ଏକ ଶି ଳା େଲଖା...
ମଧୁ ଚOି କା ତୁ େମ ବାସର ରାତି ର...
(ରୀତା ରଥ)
ସମାOର
କଳା ଲାଲ ଭାର େନଇ
ଦୁ ଇ କୂ ଳ ତାର ସମାOର
ଅନଳ ରO ଦି ଗେO
ଆକାଶ ଓ ରOାକର ସମାOର
େମା ଗଁା କନି ଆର ବାପଘର
ଆଉ ଶାଶୁ ଘର ସମାOର
େଷାଡ଼ଶୀ Oି ୟାର ଦୁ ଇଅ ହାେତ ଚୁ ଡ଼ି ସମାOର
ବଡ େଦଉଳେର ଗOୀରା ଭି ତେର
କାଳି ଆ ଓ ଗରୁ ଡ଼ OେO ବିେଜ ସମାOର
ଚକାେଡ଼ାଳି ଆର ଦୁ ଇ ଆଖି
Oସାରି ତ ଦୁ ଇ ହO ସମାOର
ମହାଶୂ େନ Oହ ଓ ତାରକାର
ଚଲାପଥ ରେହ ସମାOର
ସୂ ଯOର Oତି ଟି ରଶOୀ
ଆକାଶେର ଧାଏଁ ସମାOର
ଜୀବନର କୁ ରୁ େOେO
େକୗରବ ପାOବ ଯୁ େO Oି ତି ସମାOର
ପରମାତOା ମି ଳନକୁ ଇOୁଥି ବା
ଦୁ ଇେଗାଟି ଆତOାର Oତି Oା ହୁ ଏ ସମାOର
ବOି ବା େମାହ େନଇ
ଏO5ଡ଼ି ଓ ମଶାଣୀର Oି ତି ସମାOର
Visit us Online at : www.aahwaan.com/ebook

ଆହOାନ, ଷO ବଷO, ଚତୁ ଥO ସଂଖା, େସେପOOର, ୨୦୧୧

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

ପୃOା ସଂଖା 59

ପରOO ଅେନOଷେଣ
ଉପେଭାଗ ଆଉ େମାO ଉଭା ସମାOର
ଜୀବନ ଓ ମୃ ତୁ ହO ସମାOର
ମି ଳନ ଓ ବିେOଦ ବି ସମାOର
ଦି ନ ଆଉ ରାତି ସମାOର
ଆରO ଓ େଶଷ ମଧ ସମାOର
ସୁ ବାସି ନି Oି ପାଠି
େମା OାଣOି ୟା,
େହ େମା ଜୀବନ ସOି ନୀ େମା ଅନୁ ଗାମି ନୀ... !
ମାନି ନୀ େମା ଅଭି ମାନି ନୀ 
ଚପଳ ଛOା େମା ଅଳକାନOା
ମଧୁ ମାଳତୀ େମା େହନା େସବତୀ
Oି ୟତମା େମାର Oଣୟି ନାୟି କା
ଲାବଣବତୀ େମା ପୁ ନମୀ ରାତି
(ଏତି କି େହବ...? ନା ଆଉ େଲଖି ବି...?)
େଯେବ ତୁ େମ ଆସି ଥିଲ ରୁ ଣୁ ଝୁଣୁ ତୁ ମ ପାଉଁଜି ବାଜଇ
ହାତେର ଶଂଖା ଓ ମଥାେର ସି Oୁର େନଇ
ଭାବିଲି ମେନ ମଁୁ ସେତ କି ଚାO ଧରଣୀକୁ େମାର ଆସି ଲା ଓOାଇ
ତୁ ମ ଆେO ଆେO ଚାଲି , ଧି ର ଧି ର କଥା
ମି ଠା ମି ଠା Oୀତି ... ଆହା େସ ମଧୁ ର ପି ରତୀ...!!
େମା ସାଥୀେର ଖାଲି ମି ଠା ଅଭି ମାନ
ଆହ କି ମଧୁ ର ଥି ଲା ତୁ ମ ବଚନ... !!
ଭାବିଲି ମେନ ମଁୁ ସେତ... କଥା ନୁ େହ ଏଇଟା
ଅମୃ ତ ଝରଇ ତୁ ମ ଓଠରୁ େକେତ...?
େତଣୁ େହଲି ମଁୁ ଆନେO ବିେଭାର
ମେନ େହଉଥି ଲା ଖୁ ସିେର ଅଧି ର 
ଦି ନ େକଇଟାେର େମା ସପନ ଭାOି ଲା
େସ ରୁ ଣୁ ଝୁ ଣୁ ଚାଲୁ ଦୁ ମ୍ ଦୁ ମ୍ ଶୁ ଭିଲା
ସେତ ଅବା ଭୂମି କO କି ଆସି ଲା... !!
େମା ଉପେର ଖାଲି ଗର ଗର େହଲ
େଯେତ କଟୁ କଥା ମେତ ହO କହି ଲ
େମା ବାପା ମା—Oୁ ଛାଡି ବି ନଥି ଲ... ?
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େହେଲ, ମଁୁ ଆଜି ବି କହି ବି
ତୁ େମ ହO େମାର OାଣOି ୟା, ଜୀବନ ସOି ନୀ, Oଣୟି ନାୟି କା
ନ କହି ବି େକମି ତି କୁ ହ ...?
ଦୁ ନି ଆକୁ ମି ଛ ମେତ ତ ସତ
ଘରକୁ ଆସି େଲ ଦOାର େଖାଲି ବନି
ଖାଇବାକୁ ଗେO ଭାତ ବି େଦବନି ...???
...ଭଉଣୀ ମାେଣ େମା ଖରାପ ଭାବିବନି
ଏ ସବୁ ଖାଲି ଆମ ଗO ପ୍ େର ଥି ବା ଭାଇ ମାନO ପାଇଁ
ହା ହା ହା
ଅନୁ ଭବ ଟିେକ େଶୟାର୍ କରି େବ େବାଲି ଆସ
ନି ତଦଶOନ ମି O
ହଁ ହଁ ମଁୁ େOମ କରି ଛି
ହଁ ମଁୁ େOମ କରି ଛି,
କାହାକୁ ମାରି ନି ଆଖି ର ଶରେର
ଛାତି ର ଶର େର ମାରି ଛି
ହଁ ହଁ େOମ କରି ଛି,
ପାକOେର ବସି ଚୁ Oନ େଦଇନି
ଏକା ଏକା ତା—କୁ ଝୁ ରି ଛି... !!!
ହଁ ହଁ େOମ କରି ଛି 
ତାOୁ େଦଇ ନି ଜ ମନ ପୂ ଜାଥାଳି ,
ନି Oା ଅପବାଦ ସହି ଛି,
ହଁ ହଁ େOମ କରି ଛି...!!!
େସ ସି ନା ଭୁଲି େଲ ଜୀବନ ପଥେର,
ଆଜି ବି ମOି େର ତାO ପାଇଁ ଦୀପ ଜାଳୁ ଛି
ହଁ ହଁ େOମ କରି ଛି...
ହଁ ମଁୁ େOମ କରି ଛି...!!!
ଉମO ଳା ମି O
ଉପଯାଚି କା ଉବାଚବଣ ମOୀ ମଁୁ
ବନେର ଫୁ ଟି ବନେର
ଗଲି ମଁୁ... ଝଡ଼ି
ବଥO ଜୀବନ
ସାଥୀ ହୀନ େହାଇ
ହା ହା କାର କଲି ...
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କାହାରି ଗଳାର
ହାର େହବା େମା
ଭାଗେର ନାହO େଲଖା
ସମାଜେର ଆଜି ଉପାଧି
ମି ଳିଛି ନା େମା
ଲେO ଘର ଉଜାଡ଼ି
ମଁୁ... ସାଜି ଛି ରାଣୀ
ମହୁ ମାଛି... ଲେO
େଲାକOୁ େରାଗ ବାOି ମଁୁ
ନି ଜକୁ ନି େଜ େଭାଗୁଛି...
େହ ଭO ସମାଜ
ଜାଗୃତ ହୁ ଅ ନକର
ରାସର ଲୀଳା... ଲାଗି ଗେଲ େରାଗ
ନଥି ବ ଜୀବନ
କରି ବାକୁ ଲୀଳା ହୁ ଅ ଅଜାଚି କା
ଜାଗୃତ ନକର ଭO ସମାଜ
େହ େରାଗ େଖଳ ରାସର ଲୀଳା... ଲାଗି ଗେଲ
ଊମO ଳା ମି O
ନା ମଁୁ େOମ କରି ନି
େOମର ଅନନାମ
େଯେବ... Oତାରଣା ହୁ ଏ
େତେବ ମଁୁ େOମ କରି ନି
କାହାକୁ ଦୁ ଃଖ ମଁୁ
େଦଇନି ... କି ଏ େମା ପାଇଁ ପାଗଳ
େହାଇ...ବିରହ ଯOଣା ସହିନି
ନା ମଁୁ େOମ କରି ନି
େOମର ଅନନାମ
େଯେବ... ସOପO େଚାରି ହୁ ଏ
େତେବ ମଁୁ େOମ କରି ନି
କାହା ସOପO କୁ େଚାରାଇ
େନଇ... ତାକୁ ରାତି ଉଜାଗର କରି ନି
ନା ମଁୁ େOମ କରି ନି
େOମର ଅନନାମ
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େଯେବ... ଯOଣା ହୁ ଏ
େତେବ ମଁୁ େOମ କରି ନି
କାହାକୁ ଯOଣା େଦଇନି
କି ଏ େମା ପାଇଁ ଉOO ଲୁ ହାକୁ
ନରମ ଓଠେର େପଇନି
ନା ମଁୁ େOମ କରି ନି
ଆଦି ତ ସାହୁ
କଥାେର କଥାେର ଆେମ କବିତା େଲଖି ବା
କବିତା ଭି ତେର ଆେମ ଭାଷା ସଂଜତ କରି ବା
ଭାଷା ଭି ତେର ଆେମ ଅଥO େଖାଜି ବା
ଅଥOର ମାେନ ଏଠି ଆେମ ବାOି ବା ଆଉ ସାଥି େର
କଥା ଓ କବିତାକୁ େନଇ ବଢ଼ି ବା
ଉଦୟନ ସୂ ପକାର
େବାମା ବିେOାରଣର େଯେବ ବାପୀ ଗଲା ଖବର,
ବଡ଼ ବଡ଼ େନତା ସବୁ ଘରୁ େହେଲ ବାହାର 
କି ଏ କେର ନି Oା କି ଏ ଦୁ ଃଖ କେର Oକାଶ,
ଟିଭି କାେମରା େଦଖି କା—ର ଓେଠ େଖେଳ ହସ 
ମରି ଗେଲ ଯି ଏ ସବୁ ତ ସାଧାରଣ ଜନତା,
ବୃ ଥା ଅେଟ କରି ବା ଭାଇ େସମାନO ଚି Oା
ସୁ ରOା କମOୀ େନତାO ସାେଥ ଜାଗତି ଆର,
ସାପ ଗଲା ଚାଲି ଏେବ ଚି O ପେର ପାହାର 
ନି ଲOଜ େନତାO େଯାଗଁୁ ଦୁ ଃସହ େହଲା ଜୀବନ,
ରOା ପାଇଗେଲ ଯି ଏ ପାଇକରି ମରଣ 
ଏଇ କବିତାଟି ଦି Oୀେର ସାଂOତି କ ଘଟିଥିବା େବାମା ବିେOାରଣ ସOଭOେର ରଚି ତ
ରଶOୀ ରOନ ଦାଶ
କବି ଭାବନାେର –ମଁୁ— କାର ର ସୃ Oି
ମାତା ଗେଭO ଥାଇ ଶି ଶୁ ଟିଏ ଜାଣ େହାଇକରି େଯାଡ଼ହO
ବିକେଳ ବିନତି କରୁ ଥି ଲୁ OଭୂOୁ ଉOାର େହ ଜଗOାଥ 
Oଭୂ କରୁ ଣା ସାଗର େଯଣୁ ... ସହି ନପାରି ଣ କଷଣ ଶି ଶୁର ସଧି େର ଭାଷି େଲ େତଣୁ ...
ଆେହ େମା ସୃ Oି ର ସବO େOO ଜୀବ େତାେତ ମଁୁ ଉOାରି େଦବି...
େହେଲ େତାେତ ମୁ ହO ଉOାର କେଲ କି ଲାଭ ସେତ ପାଇବି...!!!
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ଶି ଶୁଟି କହଇ ଧି େର.. େଯେତ ଦି ନ ଥି ବି ଏ ଧରାେର ମୁହO ଭଜି ବି ତୁ O ପୟର...
ହସି େଲ ଚକାନୟନ... ଏେଡ଼ ବଡ଼ କାମ କରି ପାରି ବୁନି ଆେର େମା ବାତୁ ଳା ଧନ,
ଶି ଶୁଟି େଯ ତହO Oକୃ ତି O େହାଇ ଭାଷି ଲା ମଧୁ ର ଗୀତ
Oତି ଦିନ ମୁ ହO ଥରୁ େଟ ଡ଼ାକି ବି ନି Oାମ ଭାବେର ନାମକୁ େତାର
Oଭୂେହେଲ ଛଳ ଛଳ.. ଯା—େର େତାେତ ମଁୁ ଉOାର କରି ଲି ମାତୃ ଗଭOୂ େତାର...
Oଭୂ ଆେଦଶ ପାଇଲା...
ଶି ଶୁଟି ଜନମ େହଲା...
ଭୂମି O େହବାର ସେO ସେO ଶି ଶୁ Oଭୂ ନାମ ପାେସାରି ଲା କୁ ଆଁ କୁ ଆଁ ରାବ େଦଲା...
ଏକି ଅକଥା େହାଇଲା ??? ଏ ଧରା ବୁ କୁ େର ପାଦ େଦଉ େଦଉ ବିଭୁ ନାମ ଭୁଲି ଗଲା
ମଣି ଷ ଅଭାସ ଏହି ...
ସୁ ବିଧା ପାଇେଲ ବିପଦ ବOୁ Oୁ େହଲାେର ପାେଶାରି ଯାଇ...
ଆଉ ଆେମ ମୂ ଖO ମଣି ଷ ଜାତି ଶି ଶୁର କୁ ଆଁେର ବିକଳ ଆମର ଛାତି
ଭୁଲି ଗଲୁ ଏହି ସତ କଥାଟି...
କୁ ଆଁ କୁ ଆଁ ନୁ େହଁ –େକା-ଅହଂ— କହୁ ଛି େସଇ ପି ଲାଟି
ଛୁ ଟିକୁ ଖି ଲାପ୍ କରି ମଁୁ କାରକୁ ଜନO େଦଇନ ଆଜି େସ OଭୁOୁ ଗଲା ପାେଶାରି
କି ସ ବା େହବ ତାହାରି ଜାଣି ଥିେଲ ଜାଣି ଥିେବ ଏକା େଗାଲକ ବିହାରୀ
ରୀତା ରଥ
ତୁ ମ ପାଇଁ
ଜୀବନର ସି ଲଟେର
ମନର ଚକ୍ ଖଡ଼ି େର
ତୁ ମ ନାମ ବାରOାର େଲେଖ ଓ ଲି ଭାଏ
ତୁ ମ ପାଇଁ ଦୁ ଇ ଧାଡ଼ି
କବିତା େଲଖି ବା ପାଇଁ
େOମର ନାଲି ଆ ସାହି ଭେର ଓ ନି ଗାେଡ଼
ତୁ ମ ପାଇଁ ସOପOଟିଏ
ବୁ ଣି ବାକୁ ମନ େହେଲ
ଆଖି େମାର ଏଇ ଡୁ େବ ଗଭୀର ନି ଦେର
ତୁ ମପାଇଁ ରାତି ଟିଏ
ପାହି ବାକୁ ମନ େହେଲ
ଜୀବO ବିଜୁଳି ଚO ଘୁେର ଧମନୀେର
ତୁ ମ ପାଇଁ ଲୁ ହଟିଏ
ଗଡ଼ି ବାକୁ ଯାଉଥି େଲ
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Oି ତହସଟିଏ ଏଇ ଓଠ ଛୁ ଇଁଯାଏ
ତୁ ମ େନଇ କO େହେଲ
ଆେସ ନାହO ଏ ଓଠେର
ତୁ ମରି ଗାୟOୀ ମO ଆତOା େମାର ଗାଏ
ତୁ ମ ପାଇଁ ପୂ ଜାଟିଏ
ରଖି ବାକୁ ଯାଇ ସେତ
ଆରତୀ ଥାଳି େମା ସାେଜ ବାରOାେର
ତୁ ମପାଇଁ ଦୀପଟିଏ
ଜାଳି ବାକୁ ମOି ରେର
ଏଇ ମନ ସଳି ତାେର ହୁ ଏ ବାରOାର
ଏଇ ମନ ସଳି ତାେର ହୁ ଏ ବାରOାର....
ବିଭୁତି ରଥ
େଗାେଟ କବିତା
ହଁ େମାର ବି ଜେଣ େOମି କା ଥି ଲା
ମଁୁ ବି େOମ କରି ଛି, ରାତି େର େଶାଇ
େକେତ ସOପO େଦଖି ଛି, ମାଲୁ ଣି ର
ଘେର ବOା ରାଜ କୁ ମାରୀ, ରାଜା ପୁ ଅ
ସାଜି େଘାଡ଼ା ଚଢ଼ି ଛି 
ସତ କହୁ ଛି େOମର ବନା ମଁୁ
େଦଖି ଛି, ତା—ର ଶୀତ େର େମା େଦହ
ଶୀେତଇ ଯାଇଛି, ବସOେର କୃ Oଚୁ ଡ଼ା
ଫୁ ଲ ଆଉ ସୁ ଲୁସୁଲିଆ ପବନେର
େକେତ େଯ ମଁୁ ନାଚି ଛି,
େOମି କାର ସାେଥ ବୁ ଲି ବୁ ଲି
Oଜାପତି ଧରି ବାକୁ ଧାଇଁଛି
ସମୁ O କୂ ଳେର କOଡ଼ା
େଖାଳ ପଡ଼ି ଆେର କOି Oୁ ମଁୁ
ନି ଜର ଭାବିଛି...
ହଁ ତ ସବୁ ନି ଜର, େମାର
ଏହି ଭାବ ହO େଦଖି ଛି 
ମଁୁ ଜାଣି ଛି, େOମର ସୁ ନାମି
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େଦଖି ଛି, େକେତ ଭୟOର
ତାର ଦାବାନଳ, ସୁଦୂର Oସାରୀ
ତା ଅନୁ ଭବ, ହଁ ହଁ ମଁୁ ସବୁ ବୁ ଝିଛି
ସୁ ନାମୀ ପେର କOି Oୁ ଡ଼ାକି ଛି
କOଡ଼ାOୁ କହି ଛି, Oଜାପତି କୁ
ହାତ ଠାରି େକେତ େନହୁ ରା େହାଇଚି
ଆସ େମା ସେO ଟିେକ କଥା ହୁ ଅ
ନି ଜର କହି ଆଖି ରୁ ଲୁ ହ େଟାେପ
େପାଛିଦିଅ କହି ଛି, କୃ O ଚୁ ଡ଼ା
ଫୁ ଲ ତ ମେତ େଦଖି ତା ରO ବି
ବଦେଳଇ େଦଇଚି , ବସO ଆଉ ଶୀତ
େସଦି ନ ଠୁ େମା ଘରକୁ କି
େମା ପାଖକୁ ଆସି ନାହାOି ...
େOମ ସୁ ନାମୀେର ସବOହରା
ମଁୁ ରୂ ପୀ ମଣି ଷମାେନ, ଏେବ
ଭୟେର, ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି କରି
ଚାହଁୁ ଛOି େOମ କଥା ଶୁ ଣିେଲ....
ଉଦୟନ ସୂ ପକାର
ସାେହବ କହି େଲ ଦି େନ କି ରାଣୀକୁ ରାଗି କରି
ଭୟ େମା Oତି ନାହO ତୁ ମର େହଲା ଏହା କି ପରି ?
କହି ଲା କି ରାଣୀ ବିନୟେର େଯ ହାତ େଯାଡ଼ି କରି
ବିବାହି ତ ପୁ ରୁଷ ମଁୁ ଦୀଘO କାଳ ଧରି
ବଚନ େଦଇଛି ପOୀକୁ ହାତ ଧରି କରି
ତାO ଛଡ଼ା କାହାକୁ ମଁୁ ପାରି ବିନି ଡ଼ରି
ରOନ କୁ ମାର ପାଣି Oାହୀ
ବରଷା ଜୀବନ
କୁ ନି ବରଷା ଜୁ ଲାଇ ମାସେର
ଅସରାଏ ଢ଼ାଳି େଦଇ ଛାଡ଼ି ଯାଏ
ଯୁ ବ ବରଷା ଅଗO ମାସେର
ନି ଘOାତ ବରେଷ କି ଛି େବଳ ଛାଡ଼ି ଯାଏ
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ବୁ ଢ଼ା ବରଷା େସେପOOର ମାସେର
କଳା ହାOି ଆ େମଘ ସହ ଆେସ
ମୁ ଷଳ ଧାରାରୁ ଆରO
ନି ଘOାତ ବାଘୁଆ େଟାପା
େକେବ େଜାର୍ େଜାର୍ େକେବ ଝିପ୍ ଝିପ୍
ବୁ ଢ଼ା େମଘ ବଷOୁଥାଏ...
ଅଭି ଗଣତାେର ନୟOା କେର
ଛାଡ଼ି ବାର ନଁା ଧେରନି ମନ େହେଲ
ଟିେକ ଥମି ଯାଏ, କି O5 ବଷOୁଥାଏ
ଏଠି, େସଠି ଛାଡ଼ି ଗେଲ ଆଉ େକାଉଠି...
ରୀତା ରଥ
ବାସି ବନଫୁ ଲ େନଇ, େକମି ତି ପୂ ଜିବି ମୁ ହO
Oଣୟ ଜO ଅOି େର ଜୀବନ ତ ଧେର ଧୁ ଆଁ
େସ ଧୁ ଆଁ ମହକ େଖେଳ ପୃଥିବିର ଦି ଗବିଦିେଗ,
କୁ ହ େହ Oାଣର ସାଥି ପାରି ବକି ସହି ?
ତୁ ମ ପାଇଁ େଦବଦାସୀ ସାଜିବାର େଧୖ ଯOନାହO ,
ଊଥଳ ଯମୁ ନା କି ବା ପାରି ବ ଶୁ ଖାଇ ?
ତୁ ମ ପାଇଁ ମାଣି କ େଯ ସାଜି ବାର ଦO ନାହO
ତୁ ମ ମନ େଶାଷ ସେତ ପାରି ବି େମOାଇ ?
ତଥାପି କାହO କି ଆଜି େତାେଳ ବାସି ଫୁ ଲ ମୁ ହO,
ଭି ଜାଏ ନି ଜକୁ ଆଜି ତୁ ମ Oୀତି କାକର ବିOୁେର
ସେତକି ସେତଜ େହବ, ପବନେର ଝୁ ଲୁ ଥି ବ
େଛାଟ OଶOଟିଏ ଆଜି ଆସଇ ମନେର...
ନି ତଦଶOନ ମି O
ତୁ େମ ସାଥି କାେଳ େସଇ Oି O କବି, େଲଖି ପାେର ଯି ଏ ଜୀବନର ଛବି ମନର ରO େଦଇ
ତୁ େମ କାେଳ ସାଥି େସଇ ଚିOକର, ଆOଇ େଯ ଶୂ ନ, ପୃ ଥି Oର ଆକାର... ଭାଷା ମି େଳନି େଗା
କହି
ତୁ େମ କାେଳ ସାଥି େOମ ରାଇଜର ରାଣୀ... ବିଶO ରଖି ଛ ନି ଜ େOହେର ଟାଣି
ତୁ େମ କାେଳ ସାଥି , ପାହାOି ସOପO ଥରାଇ ଦି ଅେଯ ଏଯି ବ ପରାଣ.. େଦେଲ ଥେର ମେନ ଛୁ ଇଁ
ତୁ ମଏ ଆଜି େମାର େସ ନବ ଦି ଗO, OତୀOା ସେତକି େହାଇବ େମା ଅO... େହଲି ତୁ ମ
ପାେଶ ଋଣୀ
ତୁ େମ କାେଳ ସାଥୀ... େସଇ ସହଯାOୀ, ଯାହାର ସପନ େଦେଖ େକେତ ରାOୀ... ଉଭାନ ହୁ ଅ
େଯ ସପନ ପତରୁ ଆଖି େଖାଲି େଦେଲ ଚାହO
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ରଶOୀ ରOନ ଦାଶ
ଭାଲୁ ଣୀ ପରି ମୁ ହଁ ଟି ତାହାର... ହାତୀ ପରି ଅେଟ େଦହ
ସO େକାଟି ପବOତରୁ ପୁ ଣି ଭାରି ... ସବୁ ଠାେର ତା—ର ଥୟ...
ଯି ଏ ତା—କୁ ଡାେକ ତାକୁ େସ କOାଏ... ହସୁ ଥାଏ ସବୁ େବେଳ
କି ଏବା ଏମି ତି ରହି ଛି େକଉଁଠି ଖୁ ଶି ହୁ ଏ ଗାଳି େଦେଲ
େଛାଟ େବଳୁ ମୁ ହO ଅOାନ ବଶେର ତାହା େOେମ ଗଲି ପଡ଼ି
ପାରୁ ନି ତାହାକୁ ଛାଡ଼ି ...
ଉଠିବା, ବOି ବା େଚଇଁବା େଶାଇବା ସବୁ ହୁ ଏ ତା ନାମକୁ ଧରି
କର ବୁ Oି ଅଛି କହି ବା େସ କି ଏ େକଉଁ େଦେଶ ତା—ର ଘର...
ଉOର କହି େଲ ତା େOେମ ପଡ଼ି ବ େତଣୁ କୁ ହ େହ କରି ବିଚାର
ସୁ ବାସି ନୀ Oି ପାଠୀ
ଆମ –ବାପୁ — ମନ ଆଜି ବିକେଳ କାOୁ ଛି
ଆଜି ଏ େଦଶର ଅବOା ପାଇଁ
ଏହି ଦି ନ ସବୁ େଦଖି ବା ପାଇଁ କି
ଆମ େଦଶ ସOାଧୀନ ଥି ଲା କି େହାଇ ???
କୁ ହ କୁ ହ େମାର ଭଉଣୀ ଭାଇ
ଏଇ ପରି Oିତି ପାଇଁ କି ଏ େହାଇବ େଗା ଦାୟୀ ???
ବାପୁ େଫରି େବନି ଆଉ ଏ େଦଶକୁ
ଆମ ସାେଥ ଲେଢ଼ଇ କରି ବା ପାଇଁ
ଆମ ପାଇଁ ଆେମ ନି େଜ ହO ଲଢ଼ି ବା
ଏକଜୁ ଟ ଆଜି େହାଇ...
ଆଗେର ଅଛOି –ଆOା— ଜୀ ଆମର
ଚାଲ ପେଛ ଯି ବା ଛିଡ଼ା େହାଇ
େଦଖି ବା େକମି ତି ନାୟ ମି ଳିବନି
ଆେମ ସତ୍ ପଥେର ଥି େଲ ରହି
ହଁ ସତ୍ ପଥେର ଥି େଲ ରହି
ହାତେର ହାତ ମି ଶାଅ... ଆସ ସାଥି େର ଲଢି ବା ଆସ...
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ପାଠକୀୟ ମତାମତ
ଆହOାନ ଇ-ପOିକାର େଲାକOି ୟତାେର େଯଉଁମାନO ସହଭାଗି ତା ରହିଛି, େସମାନOୁ
ହୃଦୟରୁ ଧନ4ବାଦ େଦଉଛି ବିଗତ ସଂOରଣ ପେର ଅେନକ ବOୁ ମାେନ ନିଜ ନିଜ ମତାମତ
ଆମ ନିକଟକୁ ପଠାଇଛOି, େସହି ସବୁ ମତାମତ ଭିତରୁ ମାO େକେତାଟି ମତାମତକୁ ଆେମ
ଏଠାେର େଦଉଛୁ ଆପଣO ମତାମତ ଆମକୁ ଏହି ଇ-ପOିକାକୁ ଆହୁ ରି ଅଧିକ ଉOତOର
କରି ବା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆେOାଳନେର ସହାୟକ େହବ େବାଲି ଆେମ ଦୃ ଢ଼ ଆଶା େପାଷଣ
କରୁ ଛୁ ଆପଣO ମତାମତକୁ ଆେମ ଅେପOା କରି ଛୁ େକଇଜଣ ବOୁ ଆମକୁ ଅଣ-Oକାଶନ
େଯାଗ4 ମତାମତ ବି େଦଇଛOି , ଭଗବାନ େସମାନOୁ ସଦ୍ବୁ Oି ଦିଅOa େବାଲି ଆେମ OାଥOନା
କରୁ ଛୁ
ଆପଣO ମତାମତ ଆପଣ ଆମ ନିକଟକୁ ଇ-େମଲ୍ ଦOାରା ପଠାଇପାରି େବ ଆମ ଇେମଲ୍ ଠିକଣା େହଉଛି aahwaan@gmail.com କିOା ଆମ େଫସ୍ବୁ କ୍ ସଦସ4 ପୃOାେର ଆପଣ
ନିଜସO ମତାମତ େଦଇ ପାରି େବ ଆମ େଫସ୍ବୁ କ୍ ସଦସ4 ପୃOାର ଠିକଣା େହଉଛି http://
www.facebook.com/jyoti.pattnaik ଧନ4ବାଦ
ବସO ମହାOି ଭାରୀ

ଭଲ

ଲାେଗ

ଆପଣO

ଆହOାନ

ଓ

ସବୁ ଠୁ

ଭଲ

ଆପଣ,

ଆପଣOୁ ଯି ଏ ସାମାନ ଭାବିବ େସ ଅତି ମୂ ଖO
’’’’(୦୦)’’’’
ସୁ ବାସି ନୀ Oି ପାଠୀ
ଆହOାନ େହଉ ଆପଣOର ମହାନ
ସଭି Oୁ େମାର ଏତି କି ଖାଲି ନି େବଦନ
ସମୃ Oି ପଥେର େସ ଯାଉ ଆେଗଇ
ସଭି Oର ଶୁ ଭକାମନା େନଇ
’’’’(୦୦)’’’’
ସେରାଜ ସାହୁ
ବହୁ ତ Oଶଂସନୀୟ ପଦେOପ, ଲାଗୁଛି େଯମି ତି ଏହା ବଢ଼ୁଛି  ସାହି ତ ଓ ସଂOWତିକୁ
ଏପରି େଗାଟାଏ ବାହାନ ର ଆବଶକତା ଥି ଲା ଏ ଥରକ ଏହା େଦଖି ବାକୁ ବହୁ ତ ବଢ଼ି ଆ
େହାଇଛି, ଜାରୀ ରହୁ ଜୟ ଯାOା
Oାବଣୀ ପOନାୟକ
ଜମି ଗଲା ହା ହା ହା
’’’’(୦୦)’’’’
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ଗୁରୁଦO ସାମOସି ଂହାର
ବାଃ, ଆପଣO ନି ମOଣପାଇ ମଁୁ ଆନOି ତ, ସOାଗତଂ
’’’’(୦୦)’’’’
ଲOୀକାO ପାଢ଼ୀ
ବହୁ ତ ଭଲ ଇ-ପOି କା ଭଗବାନ ଆପଣOୁ ଆଶୀବOାଦ କରO5
’’’’(୦୦)’’’’
ବିO5 Oସାଦ େଚୗଧୁ ରୀ
ଆହOାନ....ସତେର ଏକ ଆହOାନ ଆଜି ର ଏ ନୁ ଆ ଯୁ ବପି ଢି ପାଇଁ ହଜି ଯାଉଥି ବା ସଂOWତି ଏବଂ
ଲୁ ଚି ଯାଉଥି ବା Oତି ଭା କୁ ବେOଇବା କୁ .. ଆପଣ Oୁ ବହୁ ତ୍ ବହୁ ତ୍ ଧନବାଦ େଜାତି
ଭାଇ...ଆପଣO Oୟାସ ସତେର ବହୁ ତ୍ ମୂ ଲବାନ
’’’’(୦୦)’’’’
OଶାO ନାୟକ
ମେତ ଭାରି ଭଲ ଲାଗି ଲା, ଧନବାଦ
’’’’(୦୦)’’’’
Oାବଣ ସାମଲ
ବହୁ ତ ଭଲ
’’’’(୦୦)’’’’
ଲେOାଦର Oସାଦ ଦାସ
ପରି ବOOନ ପାଇଁ ଏକ ଅତାବଶକ ଆମOଣ
’’’’(୦୦)’’’’
ଚି ନOୟ ଦେଳଇ
ବହୁ ତ ବଢି ଆ
’’’’(୦୦)’’’’
ଧୀେରନ୍ କୁ ମାର ସାହୁ
ଚମOାର
’’’’(୦୦)’’’’
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ଅନୁ ପାOଳୀ ମହାOି
ବହୁ ତ ବହୁ ତ ଧନବାଦ
’’’’(୦୦)’’’’
Oକାଶ ମହାOି
ଏହା ଅତO ସୁ Oର େହାଇଛି 
’’’’(୦୦)’’’’
ଉଦୟନ ସୂ ପକାର
OOଦ ପଟର ଛବି ବହୁ ତ୍ ଆକଷOକ େହାଇଛି  ଅଭି ନOନ
’’’’(୦୦)’’’’
ଶାମ ଦାସ
ଖୁ ବ୍ ଖୁ ବ୍, ବହୁ ତ୍ ବହୁ ତ୍ ବହୁ ତ୍ ସୁ Oର, ବହୁ ତ୍ ବହୁ ତ୍ ଗବO ଲାଗି ଲା, ବହୁ ତ୍ ବହୁ ତ୍ ଭଲ
ଲାଗି ଲା, କହି ବାକୁ ଭାଷା ନାହO  ଆପଣO OେଚOାକୁ େମାର େଟାପି େଖାଲି କି ସାଲୁ ଟ୍
ଜଣାଉଛି 
’’’’(୦୦)’’’’
ରୀତା ରଥ
ବାଃ, ବହୁ ତ ବଢି ଆ େମାର ଆନO Oକାଶ କରି ବାକୁ ଶOର ଅଭାବ
’’’’(୦୦)’’’’
ସୁ ଦOା ବିଶOାଳ
ବାଃ, ବହୁ ତ୍ ବଢି ଆ 
’’’’(୦୦)’’’’
ଚO େଶଖର ବିଶOାଳ
OOଦ ବହୁ ତ୍ ବଢି ଆ େହଇଚି , ଆଉ ପOି କା ଅବOOନୀୟ
’’’’(୦୦)’’’’
େଗାଲାପ ମOରୀ ପOା
ଧନବାଦ ଆପଣO OେଚOା ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷାର ଉତ୍ ଥାନ ପାଇଁ ବହୁ ତ ସାହାଯ କରି ବ 
’’’’(୦୦)’’’’
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ସେରାଜ ମି O
ସମେO େମା ପରି ବାଲି ଝାଡ଼ି ବାେର ସାହାଯ କରO5, ଆହOାନ ଦୀଘOାୟୁ େହଉ 

ଆହOାନ

େସତୁ ବOେର ମଁୁ ଗୁO5ଚି ମୂଷା େହାଇପାେର କି ?
’’’’(୦୦)’’’’
ରଶOୀ ରOନ ଦାଶ
ଜୟ ଜଗOାଥ ଆହOାନର ଅଗO ସଂଖାଟି ଖୁ ବ୍ ହୃ ଦୟOଶOୀ େହାଇଛି... କି O5 ପରି ତାପର
ବିଷୟ େଯ ମଁୁ ଏହି ସଂଖାେର ସାମି ଲ୍ େହାଇ ପାରି ଲି ନାହO  ପରୀOା ତଥା ଅନ କି ଛି
ଅସୁ ବିଧା େହତୁ କବିତାଟିଏ େଲଖି ଥିେଲ ସୁ Oା ଆପଣOୁ େଦଇ ପାରି ଲି ନାହO  େତଣୁ ମଁୁ
ଅତO ଦୁ ଃଖି ତ ଆଶା କରୁ ଛି ପରବOOୀ ସଂଖାେର େମା େଲଖାଟିକୁ Oାନ େଦବାର କO
କରି େବ
’’’’(୦୦)’’’’
Oାବଣୀ ପOନାୟକ
େଫସ୍ବୁ କ୍ ସାହି ତ ଫଦOେର ଆହOାନ େଗାଟିଏ ନବ ଦି ଗO !
ଓଡ଼ି ଆ େOମୀ ସୁ ଧୀ ସାହିତିକ ବOୁ ଗଳ ଜୀବନବାପୀ ଓଡ଼ି ଆଭାଷା ଓ ସାହି ତ ସାଧନା େର
ନି ଜକୁ

ସମପO ସାରସOତ ର େOାତସOିନୀ ସୃ Oି କରି ଚାଲି ଛOି , ତା—ର ସୁ Oର Oତି ଫଳନ...

ଆେମ ଏଠି ଆହOାନେର େଦଖି ଖୁ ସିେର ବିେଭାର େହାଇ ପଢୁ ଛୁ 
ଆହOାନର Oତି Oାତା ସOାଦକ େଜାତି Oସାଦ ପOନାୟକO ସୃ ଜନେOମ ହO ଆମକୁ ସୁ େଯାଗ
େଦଇଛି ଏହି ସାବଲୀଳ ଓଡି ଆ ପOି କା ହାତ ପାଆOାେର ପଢି ବା ପାଇଁ େପଶାେର ଜେଣ
ଡ଼ାOର, ନି ଶା କି O5 ସାହିତ ଚOOା, ସାରା ଜୀବନେର ଦୁ ଇଟି Oତ ତାOର, ସାହି ତ ଓ
ମାନବେସବା େକେତ ଉO ଆଦଶO, ମହନୀୟ ଜୀବନ ଧମO, ଜୀବନର ସଂOା େଖାଜୁ େଖାଜୁ
ପହOି ଯାଏ ମଁୁ ଏଠି, ମଥି ତ ହୁ ଏ େମା ମାନସ ଭୂମି , ସାରସOତର ପୁ ଲକ ଛୁ ଇଁ ଯାଏ େମା
େଚତନା ଆକାଶକୁ , ଜେଣ ବିଦO ପାଠିକା ଭାେବ େମା ସOାପି ତ Oାଣକୁ ମି େଳ ଅଫୁ ରO
ଆସOOି ର ଆନO
େଜାତି ଭାଇ ! ତୁ ମକୁ େବାନି ର ସOO ବିନO Oଣାମ !
’’’’(୦୦)’’’’
େକୖ ଳାଶ ଚO ଗୁରୁ
େଜାତି ବାବୁ ଆହOାନ ପଢ଼ି ଲି ଆଉଥେର ଅେଶଷ ଅେଶଷ ଧନବାଦ େଦଉଛି ଆପଣO
ଉଦମକୁ  ଆପଣ ନି ଜ ସଂପାଦକୀୟେର େମା ମନ କଥା କହି ଛOି  ଭଗବାନ Oୀ
ଜଗOାଥO ପାଖେର େକୗଣସି ଧାମO କ େଭଦଭାବ କରି ବା ଅନୁ ଚି ତ ନି କଟ ଅତୀତେର
ଜଗଦି ଶ୍ ଟାଇଟ୍ ଲର ଆସି ଥିବା ସମୟେର ଏହି କଥା ଉଠିଥିଲା ମଁୁ ଆପଣO ମତ ସହ
ସହମତ ଭଗବାନ ଆପଣOୁ ଦୀଘOାୟୁ କରO5 
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ପାଠକ ମାନO ନି ମେO OଶO
ବିଗତ ମାସେର ପାଠକୀୟ ମତାମତ ପାଇଁ ଆେମ ପଚାରି ଥିଲୁ ଏକ ସେOଦନଶୀଳ OଶO
––Oୀ ଜଗOାଥ ମOିରେର ଅଣ-ହିOୁO Oେବଶ କଟକଣା ରହିବା ଉଚିତ କି ?—— ଏହାର
ଉOରେର ଆେମ ପାଇଥି ଲୁ ଅେନକ Oକାରର ମତାମତ, ଦୃ ଢ଼ ମତବାଦ ଠାରୁ ଆରO କରି ନରମ
ମତ େପାଷଣ କରୁ ଥି ବା ବିଭିO ମତ ଆମ ହOଗତ େହାଇଛି ଏହାର ଫଳାଫଳ କ—ଣ ତାହା
କହିବା ବOOମାନ ତ ସOବ ନୁ େହଁ କାରଣ ମୁOିେମୟ ବ4Oି O ମତାମତ ଆମ ସମାଜେର େକୗଣସି
ମୂଲ4 ରେଖ ନାହO ତଥାପି ବହୁ ତ ବOୁ ଏହି ମତର ବିପରୀତ ମOବ4 େଦଇଛOି  ଅଧି କାଂଶ
େଲାକ କହିଛOି େଯ OୀମOିରର ଦOାର ଅଣ-ହିOୁ ଓ ହିOୁ ଉଭୟO ପାଇଁ ଉନOO
a େହବା ଉଚିତ
ଚଳିତ ମାସେର ଆମର ପାଠକ ମାନO ପାଇଁ ଆେମ େଦଉଛୁ ଆଉ ଏକ OଶO ––ଭାରତ
ଭୂ ମି େର ଆସି ଆତOଲୀଳା କରୁ ଥି ବା ଆତOବାଦୀମାନOୁ ରାOୀୟ ସୁରOା େଦଇ ବOାଇ ରଖି ବା
େକେତଦୂ ର ଯୁOିଯୁO ?—— ଏହି ବିଷୟ ଉପେର ଆପଣ ମାନO ମତାମତ ଆମ ପାଖକୁ ଇ-େମଲ୍
ଦOାରା ପଠାଇ ପାରି େବ କିOା େଫସ୍ବୁ କ୍ ର ଆମ ସଦସ4 ପୃOାେର େଦଇ ପାରି େବ
ରି ପୁଦମନ େସୗରଭ ମି O
ନା, କଦାପି ନୁ େହଁ  ଏଥି ପାଇଁ ମଁୁ ଓଡ଼ି ଆ ଭାେବ ଦୁ ଃଖି ତ ଅନୁ ଭବ କେର
’’’’(୦୦)’’’’
ଚି ଦାOରି ଶ ଶି ବୁ
ହଁ ରହି ବା ଉଚି ତ
’’’’(୦୦)’’’’
ଆଭାସ କୁ ମାର ବରାଳ
ମOି ର କଣ କାହାର େପୖ ତୃକ ସଂପOି କି ??
’’’’(୦୦)’’’’
ବସO ମହାOି
ଯଦି ଆଗରୁ ନି ୟମ ଅଛି ଓଡ଼ି ଶାେର େତେବ ରହି ବା ହO ଭଲ େହବ, ଯଦି କି ଛି
ପରି ବOOନ ପାଇଁ େତେବ ପରବOOୀ ସମୟ େର ଓଡ଼ି ଶା େର ହO ସମସା ଭୟOର ପୁ ରା Oହଣ
କରି ବ ପୁ ରୀ OୀମOି ରେର ଅଣହି OୁO Oେବଶ ନି େଷଧ ରହି ବା ନି ହାତି ଆବଶକ କାରଣ
ଆମ ଓଡ଼ି ଶା େର ଆଗରୁ ଏହି ପରଂପରା ଚାଲି ଆସୁଛି  ଅଣ ହି Oୁ ମାନO Oେବଶ ନି େଷଧ
ଯଦି ଏଥି େର କି ଛି ପରି ବOOନ ଆେସ େତେବ ପରବOOୀ ସମୟେର ଓଡ଼ି ଶା ପାଇଁ ବିପଦ ସୃOି
େହାଇପାେର କାରଣ ବିେଦଶୀOୁ ବିଶOାସ କରି ଆମ େଦଶ ୨୦୦ ବଷO ପରାଧି ନ େହାଇଛି
ଆଉ ବିେଦଶ କୁ କି Oା ବିେଦଶୀ ପଯOାଟକ ମାନOୁ ବିଶOାସ କରି ବା ଠିକ େହବନି , ଯଦି ଆଜି
େସମାନOୁ ପୁ ଣି ଆOୟ ଟିେକ େଦବା େତେବ ପୁ ଣି ଆମ େଦଶେର ଗାOୀ, ଭଗତ ସି ଂ ମାନOୁ
ଜନO େନବାକୁ ପଡ଼ି ବ ଯାହା ଆଉ ଅସOବ େତଣୁ େମାର ମତ, ଅଣ ହି OୁO Oେବଶ
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ନି େଷଧ ହO ଠିକ୍ ଅନମାନO ମତ େସମାନO ବOି ଗତ େହାଇପାେର 
’’’’(୦୦)’’’’
ସଲୀଳ କୁ ମାର ସOାଇଁ
କି ଛି କହି ପାରି ବି ନାହO 
’’’’(୦୦)’’’’
Oି ୟଦଶOୀ Oି ପାଠୀ
କି ଛି କହି ପାରି ବି ନାହO
’’’’(୦୦)’’’’
ଉମO ଳା ମି O
େମା ମତେର ନୁ େହଁ.... ଠାକୁ ରO ପାଖେର ଏଇ େଭଦଭାବକୁ ମଁୁ ପସO କେରନି 
’’’’(୦୦)’’’’
ରOନ କୁ ମାର ପାଣି Oାହୀ
ହି Oୁ ମାନOୁ ମୁ ସଲ୍ ମାନO OାଥOନା ଗୃହେର ଉପOି ତ ରହି ବାକୁ ଅନୁ ମତି ନାହO ,
େତେବ େସମାନOୁ OୀମOି ରେର Oେବଶ ପାଇଁ ଅନୁ ମତି େଦବା କାହO କି ? େସମାେନ କ—ଣ
କହି େଦଇପାରି େବ େଯ ଆମ ଭଗବାନ େସମାନO ଭଗବାନO ପରି ସବୁ ଠାେର ଅଛOି
େବାଲି ?
’’’’(୦୦)’’’’
ବିଭୁତି ରଥ
ରOନ ତୁ େମ ଭୁଲ କହି ଲ େକୗଣସି ବି ଧମOେର ଅନ ଧମOର ବOି କୁ Oେବଶ ପାଇଁ
େକୗଣସି ବାଧା ନାହO , େସଇଥି ପାଇଁ ଆପଣ େଯେକୗଣସି ଧମOOଳେର ବିନା ଦOିଧାେର Oେବଶ
କରି ପାରି େବ
’’’’(୦୦)’’’’
େଦବାଶି ଷ ଶତପଥୀ
େଦବତା ମାନOୁ େନଇ ହି Oୁମାେନ ସOାଥOପରତା େଦଖାଇଛOି  ଯଦି ଆେମ ଜଗOାଥOୁ
ବିଶO OOାOର ସୃ OିକOOା େବାଲି ଧରି ବା ତା େହେଲ, ତାO ମOି ରେର Oେବଶ କରି ବା
ଅଧି କାର Oେତକ ବOି ର ରହି ଛି
’’’’(୦୦)’’’’
ସେରାଜ ମି O
ଜଗOାଥ ଜଗତର ଠାକୁ ର... ସବOଧମO ସମନOୟର Oତୀକ, େତଣୁ େମା ମତେର Oୀ
ମOି ରେର ଅଣ ହି Oୁ Oେବଶ ବହୁ ପୁ ରୁଣା ପରଂପରା େହେଲ ମଧ ତା—ର ପୁ ନବOଚାର େହବା
ଆବଶକ, କି O5 ତା— ସହ Oୀ ମOି ରର ସୁ ରOା ବବOା ଆହୁ ରି କେଠାର େହବା ଉଚି ତ
’’’’(୦୦)’’’’
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Oାବଣୀ ପOନାୟକ
େଯଉଁ େମୗଳି କ ବିଚାର ଦୃ Oି ରୁ Oୀ ମOି ର େର ଅଣ ହି Oୁ Oେବଶ ବାରଣ କରାଯାଇଛି,
ତା—ର ପୁ Oାନୁ ପୁ O ବିଚାର କରା ନଯାଇ, ଭାବ Oବଣ େହାଇପଡ଼ି ଜଗOାଥ ଜଗତର ଠାକୁ ର,
ସମOOୁ Oେବଶ ଅଧି କାର ମି ଳିବା ଉଚି ତ କହି ବା ଠି କ୍ ଲାଗୁନି ବୁ Oି ଜୀବି ମହଲେର ଏହାର
ତକO ରଖାଯାଇ ବିଚାର କରାଯାଉ
’’’’(୦୦)’’’’
ଆୟୁ ଷି େଜୖ ନ୍
Oାବଣୀ ତୁ େମ ଠିକ୍ କହି ଲ ଜଗOାଥ ହି Oୁ ମାନOର ଆରାଧ େଦବତା, େତଣୁ
େସମାେନ ତାOୁ ପୂ ଜା କରି ବା ଉେOଶେର ଯାଉଥି ବା ସମୟେର ଅନମାେନ େକବଳ େଦଖି ବା
ପାଇଁ ଯି େବ, ଏହା ଦOାରା OୀମOି ର ଏକ ପଯOଟନ Oଳ େହାଇ ରହି ଯିବ ଯଦି େକହି ପୂ ଜା
କରି ବା ପାଇଁ ଆେସ େତେବ ବିେଶଷ ଆେବଦନ କରି ପାେର ଏହା ପୂ ଜା େକୗଣସି ମଜା ନୁ େହଁ
େତଣୁ ଏହି ଆଧାରେର ଅଣହି Oୁ ମାନOୁ Oୀ ମOି ରେର Oେବଶ ମନା କରି ବା ଉଚିତ୍
ଯଦି Oୀ ମOି ରେର Oେବଶ ପାଇଁ ଅନୁ ମତି ଦି ଆଯାଏ, େତେବ OୀOି ୟାନ୍ ମାେନ
Oଥେମ ଯି େବ ଏବଂ େସମାେନ ଜଗOାଥO ବO କରି େବ କOମାଳେର େସମାେନ ଯାହା
କରୁ ଛOି ତାହା ଧମOାOି କରଣ ନୁ େହଁ ବରଂ ପାପ, େତଣୁ ହି Oୁ ବତୀତ ଅନ େକୗଣସି ବOି Oୁ
ଏହି ମOି ରେର Oେବଶାଧି କାର େଦବା ଉଚିତ୍ ନୁ େହଁ
’’’’(୦୦)’’’’
େଗାଲାପ ମOରୀ ପOା
ଜଗOାଥO ମOି ରେର ସମOOୁ Oେବଶ କରି ବାକୁ ଅନୁ ମତି ଦି ଆଯି ବା ଉଚି ତ.. େସ
ସମOOର ଠାକୁ ର... େକେତ େଲାକ େକେତ ଆଶା େନଇ ଆସୁ ଛOି , ଭOO ଭOି Oଥେମ
େଦଖି ବା କଥା 
’’’’(୦୦)’’’’
ନେଗନ୍ ସାମଲ
ଜଗOାଥ ମOି ରେର Oେବଶ ପାଇଁ ଆପଣ େଯଉଁ ବିଷୟ ଉପOାପନ କେଲ େସଥିରୁ ମଁୁ
େକେତାଟି ଯୁ Oି ଉପେର ମତ Oକାଶ କରି ବି Oଥମଟି େହଲା, ––ଜଗତର ନାଥ ଜଗOାଥ——
ହଁ ଜଗOାଥ ଜଗତର ନାଥ ନି Oୟ କି O5 ଜଗOାଥOର ନାମକରଣ େକେବ େହଲା
କହି ପାରି େବ, ୧୧୦୦ ଶତାOୀର ମOି ର, ମେନ କରO5 େସହି ସମୟର ଠାକୁ ର, େସେତେବେଳ
ଅଣହି Oୁ ଥି େଲ େକାଉଠି? OୀOି ୟାନ୍ ଯଦି ଓ ଥି େଲ, ଓଡ଼ି ଶା କଥା ଛାଡ଼O5, େସମାେନ ଭାରତ
ସୀମାରୁ ଅେନକ ଦୂ ରେର ଥି େଲ ଅନ ସବୁ ବିଷୟେର ଆପଣ ବି ଜାଣOି  େତଣୁ ନାମ
ଅନୁ ସାେର ବୁ ଝିବାକୁ ଗେଲ ଜଗତେର େସେତେବେଳ େଯଉଁ ସବୁ େଲାକଥି େଲ, େକବଳ ହି Oୁ
ମାନO ଠାକୁ ର ବା ନାଥ ଜଗOାଥ ଆଜି ଅବଶ ଯୁ ଗ ବଦଳି ଛି, କି O5 ପୁ ରୁଣା କଥା
ଭୁଲି ଗେଲ େକମି ତି େହବ ?
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ଦOିତୀୟଟି େହଲା, ଆମ ପି ଲା େଯଉଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛOି , ହଁ ମଁୁ ମଧ ମାେଲସି ଆେର
ଅଛି, ଅନ ଧମOର େଲାକO ସହ ଚଲାବସା କରୁ ଛି, କି O5 ଏହା େକବଳ େମାର ନୁ େହଁ ଅନ
ଧମO ର ବOି Oର ଆବଶକ୍ ତା େମାଟାେମାଟି ଭାବେର ଏହା ଏକ ବବସାୟ, େତଣୁ ଏହାର
ମOି ରେର Oେବଶ ସହି ତ େକୗଣସି ସOO ନ ରହି ବା ଉଚି ତ୍
ଅଣସୁ Oି େହେଲ େଭାଗ ନO କରି ବା କଥା ଉପେର ଆେମ ଆେଲାଚନା କରି ବା
ଅନୁ ଚି ତ ଜଗOାଥOର ନୀତି େକବଳ େସହି ମାେନ ଜାଣOି  େସମାନOର ଏହା ବିଶOାସ,
ବିେଶଷ କରି ଏଥି ସହି ତ ବିOାନ କୁ େଯାଡ଼ି ବା ଉଚି ତ୍ େହବନାହO  ନି େଜ ଭଗବାନ ତ ଆସି କି
ଆମକୁ ବୁ େଝଇେବନି କଣ ଠିକ୍ ଆଉ କଣ ଭୁଲ 
ଚତୁ ଥO କଥାଟି େହଲା ଅସଲି Oେବଶ କଥା ଜଗOାଥ ମOି ର ଭି ତରକୁ ବିେଶଷ କରି
ଭO Oେବଶ କରOି  ଅଣ ହି Oୁ ଯଦି Oେବଶ କରି େବ େସ େହେବ ପଯOଟନକାରୀ, େକେତକ
ଖଳ Oକୃ ତି ର େଲାକ ବି ଅଛOି  େସମାନOୁ ବାଦ୍ ଦି ଅO5 ଆେମ ଏହି ଭO ଆଉ
ପଯOଟକO କଥା େହବା େମାର ମେନ ପଡୁ ଛି, ମଁୁ ଦିOୀେର ଥି ବା ସମୟେର କୁ ତୁ ବ୍ ମି ନାର୍
ଯାଇଥି ଲି ଆେମ େଯେତସବୁ ପଯOଟକ ଯାଇଥି ଲୁ ଚପଲ ପି Oି ସବୁ ଆେଡ଼ ବୁ ଲୁ ଥି ଲୁ, କି ଛି
ମୁ ସଲ୍ ମାନ ପରି ବାର୍ ଆସି େସଠାେର OାଥOନା କେଲ େମାେତ ଏ ସବୁ େଦଖି କି ଛି ଭଲ
ଲାଗି ଲାନି  କାରଣ ଆେମ େସମାନO ବିଶOାସ ଅଥବା ଭOି କୁ େହୟ ମେନ କଲୁ ବା ଉପଯୁ O
ସOାନ େଦଇ ପାରି ନଥି ଲୁ େସହି ପରି ଭOOୁ ପଯOଟକO ସହ ନ ମି ଶିବା ହO ଠିକ୍ ଜଗOାଥ
ବଷOକୁ ଥେର ବହାରକୁ ଆସOି ନି େଜ ଦଶOନ େଦବାକୁ ଭOOୁ , ତା—ପେର ୧୧୦୦ ଶତାOୀର
ମOି ରର ନି ମOାଣେଶୖ ଳୀ େସହି ଅନୁ ସାେର, ଗଭO ଗୃହ ମଧେର Oେବଶ କେଲ ହାତ ନି େଜ
ନି େଜ ଉଠିଯାଏ ଜୟ ଜଗOାଥ କହି  େସଠିକୁ ପଯOଟକ ଗେଲ େସହି ପରି େବଶ ବା ଭାବ
ରହି ବ ନାହO 
ହଁ, େମା ମନକୁ େଗାେଟ OOାବ ଆସୁ ଛି, ଯଦି ଆେମ ପଯOଟକ ମାନO ପାଇଁ କି ଛି
ବିେଶଷ ବବOା କରି ପାରେO, ମOି ର ଭି ତେର Oେବଶ ନ କରି ମଧ୍ େସମାେନ ମOି ର
ବିଷୟେର େଦଖି ଜାଣି ପାରେO େତେବ ବାଡ଼ି ଭାOOା ନାହO ଆଉ ସାପ ବି ମରି ପାରି ଥା—Oା 
’’’’(୦୦)’’’’
ଆମ ମତାମତ ସବOସାଧାରଣO ଠାରୁ କି ଛି ଅଲଗା ନାହO , େହେଲ ଆେମ Oାନୀ
େନାହଁୁ , କି Oା ସମାଜର ତଥାକଥି ତ Oାନୀ ମାନO ସମକO ବି େନାହଁୁ  େହେଲ ସାଧାରଣ
ମଣି ଷ ମାନO ପରି ଆେମ େକବଳ ଏତି କି ବୁ ଝୁ େଯ ଭଗବାନ େହଉଛOି ଧମOରୁ ଉO+Oେର
େତଣୁ ତାO ନି କଟେର ଧମOଗତ େଭଦଭାବ କରି ବା ଅନୁ ଚି ତ ଯି ଏ ଜଗତଠାକୁ ର େସ ପୁ ଣି
ଅଣ ହି Oୁ ଓ ହି Oୁ ଭି ତେର ଫରକ କରି େବ କାହO କି ? ଯଦି େସପରି େହାଇଥାOା ତା—େହେଲ
ଭO ସାଲେବଗ ଜଗOାଥO ପରମ ଭO ଭାେବ ପରି ଚିତ େହାଇନଥାେO !
େତଣୁ Oୀ ମOି ରେର ହି Oୁ-ଅଣ ହି Oୁ େଭଦଭାଦ ଦୂ ର କରାଯି ବା ଉଚିତ େବାଲି ଆେମ
ମେନ କରୁ ଛୁ  ବାକି ଜଗତର ଠାକୁ ର ଯାହା ଚି Oା କରି େବ  ତାହା ହO େହବ 
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