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–ଆହOାନ—େର ପୂOOତଃ େମୗଳି କ, ଅOକାଶି ତ େଲଖାଗୁଡ଼ିକୁ ହO କପି ରାଇଟର ବ ବOାେର
ଚୟନ କରାଯାଏ | େକୗଣସି େବନାମୀ େଲଖା ଉପେର ଆମର େକୗଣସି କOOବ / ଦାୟି ତO ରହି ବ
ନାହO , େଯେତେବଳଯାଏଁ େକୗଣସି ସୂଚନା କି Oା ନି େOOଶ ଦି ଆଯାଇନାହO

| େଲଖାେର ଦି ଆଯାଇଥି ବା

ବି ଚାର େଲଖକOର ସOୂ OO ନି ଜସO, ତାହା ଉପେର ସOାଦକ କି Oା OକାଶକO ସହମତି ରହି ବ
େବାଲି େକୗଣସି ଲି ଖିତ ନି ୟମ ନାହO

| ଯଦି ଓ ସOାଦକ ସବୁ େଲଖାକୁ ଭଲଭାବେର ପଢ଼ି ବା ଏବଂ

ବୁ ଝିବା ପେର ହO Oକାଶି ତ କରି ଥାOି

| ତଥାପି େଲଖାର ଶତOତି ଶତ ସତ ତାର ଦାବୀ େକବଳ

େଲଖକOର

| େକୗଣସି େଲଖାକୁ େନଇ ଉଠିଥିବା ବି ବାଦର ଉOରଦାୟି ତO େକବଳ େଲଖାର ମୂ ଳ

େଲଖକOର, ଏଥି େର ସOାଦକ କି Oା ପOି କାର େକୗଣସି ଉOରଦାୟି ତO ନାହO

|

ଏହି ପOି କାର େକୗଣସି ଅଂଶ ବା େଲଖା ସOାଦକO ଲି ଖିତ ଅନୁ ମତି ବି ନା ଅନ େକୗଣସି
ମାଧ ମ (ପO ପOି କା / ଗଣ ମାଧ ମ / ସOାଦପO ଇତ ାଦି )େର Oକାଶି ତ କରି ବା ଏକ ଅପରାଧ
| ଦୟାକରି ଏହି ବି ଷୟ Oତି ବି େଶଷ ଧ ାନ େଦେବ

| େଲଖକମାେନ ଚାହO େଲ ନି ଜ େଲଖାର

Oଚାର େହତୁ େସମାନO େଲଖା Oକାଶି ତ େହାଇଥି ବା ପୃOାମାନO Oତି ଛବି ଗଣମାଧ ମେର /
ଇOରେନଟେର େଦଇ ପାରି େବ |
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ସOାଦକୀୟ
ସମୟ ଅତି କେଠାର ନା ଆେମ ଏହାକୁ କେଠାର କରି େଦଉେଛ ?
କାହO କି ଆେମ ଆମ ଭୂଲ ନି OOି କୁ ସମୟର Oଭାବ େବାଲି କହି େଦଉଛୁ 
ନି ଜ ଭୂଲକୁ ସOୀକାର କରି ବାର େନୖ ତିକ ଦାୟି ତO ଆେମ ତୁ ଲାଇବା େକେବ
ଶି ଖିବା ଜନO ପେର ପେର ଆମ ପି ତାମାତା ଆମକୁ ଏକ ସହଜ ପOା
େଦେଖଇ େଦେଲ, ଭଗବାନ ଭଲେର ମOେର େକବଳ ଭଗବାନ ସାହା
େବାଲି ଅତି ସରଳ ଭାଷାେର ବୁ େଝଇ େଦେଲ କହି େଲ ଯାହା ବି େହଉଛି ବା
େହବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ସବୁ ଭଗବାନO ଇOାେର ହO େହଉଛି େହେଲ ଏଥି େର ଆମ ପି ତାମାତାO
Oାନ କମ ଥି ଲା, େବାଧହୁ ଏ େସମାେନ ଏ ସବୁ ନି ଜ ପି ତାମାତାO ଠାରୁ ଶି ଖିଥିେଲ ଏହାର ଆରO
େକେବ େହାଇଥି ଲା, ତାହା ନି Oୟ ଭାେବ ଗେବଷଣାସାେପO ଭଗବାନ କି ଏ ? େସ େଦଖି ବାକୁ
େକମି ତି ? େସ େକଉଁ ଭାଷାେର କଥା ହୁ ଅOି ? େସ କଣ ଖାଆOି , େକଉଁଠି ରହOି ? ଆଦି ଅେନକ
OଶOର ବାଣେର ମଁୁ ଏବଂ େମା ପରି ଅେନକ ଅସହାୟ ବOୁ ଶୀକାର େହାଇଥି େବ ନି ଜ ସOାନକୁ
ଭଗବାନO ବିଷୟେର କହି ବା ସମୟେର ଏ ସବୁ OଶO ଆସି ବା ସOାଭାବିକ ଇOା ହୁ ଏ େବେଳ େବେଳ
ମଁୁ େଛାଟ ଶି ଶୁଟିଏ େହାଇଯାଆOି କି ? ଏ ସବୁ OଶOର ଉOର ଜୀOାସା କରୁ ଥାOି 
ବିଗତ ଦିନେର ଓଡ଼ି ଶା ଏବଂ ସେବOାପରି ସବOଭାରତୀୟ Oରେର ଅେନକ ଘଟଣା ଓ ଦୁ ଘOଟଣା
ଆମ ଜନମାନସକୁ ଆେOାଳି ତ କରି ଛି ୨୦୧୪େର ଆସO ନି ବOାଚନ ପରି େOOୀେର ବିଭିO
ରାଜେନୖ ତିକ ଦଳ ମାନO ତରଫରୁ ବିଭିO Oକାରର େଘାଷଣାମାନ ନି Oୟ ଭାବେର ଆମ େଦଶର
ଅେନକ କମOେକାଢ଼ିଆ ଏବଂ ମାଗଣାଖି ଆOୁ ସୁହାଉଥି ବ େଯଉଁମାେନ କି ଛି ନ କରି େକବଳ
ସରକାରO ଦୟାେର ବOି ବା ଶି ଖିଗେଲଣି  ଅବOା ଏମି ତି େହଲାଣି େଯ ଏେବ େଦଶେର ଶେହରୁ
ଅଧି କ େକାଟି ଜନସଂଖ ା ଥି ବା ସେO
g ବିଭିO କମO ସଂOାନପାଇଁ ଜନସOଳର େଘାର ଅଭାବ
େଦଖାେଦଲାଣି  ସରକାର େଯ େଲାକOୁ କମOେକାଢ଼ିଆ କରି େଦଲାଣି ଏଥି େର େଦାରାୟ ନାହO 
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ମାଗାଣାେର ବିଦୁ ତ, ଘରପାଇଁ ଜମି , େବକାରୀ ଭOା, ମାଗଣାେର ପାଠ ପୁOକ, ସାଇେକଲ୍ ,
ଲାପଟପ୍, େମାବାଇଲ୍ , ଏକ ଟOାେର ଚାଉଳ, ଦୁ ଇ ତିନି ଟOାେର ଶସ ... ଆହୁ ରି ଅେନକ କି ଛି
ଏହା ଫଳେର େଦଶେର ଏକ ବୃ ହତ େଗାOୀ ମୁO େଟକି ଲାଣି ଯାହା କାମ କରି ବା ଉପେର ଆଉ
ବିଶOାସ କରୁ ନାହO  ଦିନଟିଏ ମଜଦୁ ରୀ କରି େଦେଲ ଅନୁ ନ ଶେହ ଟOା ମି ଳୁଛି ଯଦି ମାସେର େକଇ
ଦିନ କାମ କରି େଦେଲ, ହାତେର ଧନ ରହୁ ଛି ଏକ ଟOାେର ମାସକୁ ୩୫ କି େଲା ଚାଉଳ ମାO
ପOତିରିଶି ଟOାେର ପାଇପାରୁ ଛOି , େସ େଲାକ କାହO କି କାମ କରି ବ େଯେତେବେଳ ମଧ ବିO
ପରି ବାରେର ୩୫ ଟOାେର କି େଲାଟିଏ ଚାଉଳ ଆସୁଛି, େସଇ ସମୟେର କମOସଂOାନ କରୁ ନଥି ବା
ଏବଂ ନି ଜକୁ ଗରୀବ େବାଲି କୁ ହାଉଥି ବା ଏକ େଗାOୀ ସରକାରO ଘର େଜାଇଁଆ େହାଇଯାଇଛOି 
େସମାନOୁ ସବୁ Oକାର ସୁବିଧା ସୁେଯାଗ େଯାଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଅବOା ଏମି ତି େହଲାଣି , ଏେବ
ଗଁାେର ନାମକୁ ମାO ଚାଷୀ ରହିଛOି  େଯଉଁମାେନ ଅଧି କ ଜମି ବାଡ଼ି ରଖି ଛOି େସମାେନ ଚାଷବାସ
କରି ବାପାଇଁ ଚଷା େଖାଜି େଖାଜି ନୟାO େହଉଛOି  ଧାନ ରୁ ଆ, ବୁ ଣା ସମୟେର ଚଷା ମାନOର
େଘାର ଅଭାବ ରହୁ ଛି ଗଁାେର ରହୁ ଥି ବା ଅେନକ େଲାକ ଏହି ଅସୁବିଧା ଅେO ନି େଭଇ ସାରି େଲଣି 
ଏହି ସବୁ ମାଗଣା ବ ବOା ପାଇଁ ହO ଆମ େଦଶେର ସବୁ େବେଳ ନି ଅOି ଆ ଅବOା ଚାଲି ଆସି ଛି, ଏବଂ
ସOତି ଡଲାର ତୁ ଳନାେର ଟOାର ମୂଲ Oାସ ପାଇବା ମଧ ଏହାର ଏକ ନି ଦଶOନ େହାଇପାେର
ସବୁ ଥି େର ସବସି ଡ଼ି େଦଇ େଦଇ ସରକାର ବାଷO କ ଆୟକୁ େକବଳ ମାଗଣାେର ବାOି ବାେର ଲାଗି ଛOି
ସି ନା, ଏହାକୁ େକୗଣସି ଉOତିମୂଳକ କାଯO େର ନି େୟାଜି ତ କରି ବାର େଯାଜନା କି ଛି କରୁ ନାହାOି 
ସମO Oକାର େସବାକୁ ବ ବସାୟୀକରଣ ଓ େବସରକାରୀ ସଂOାମାନO ହାତେର େଟକି େଦଉଛOି ,
ଆଉ େଦଶର ଦୁ ରାବOା ପାଇଁ ଦାୟୀ କି ଏ ? େକେବ ଏ Oି ତି ସୁଧିରିବ? ସହଜ ଉOର ମି ଳିବ,
ଭଗବାନ ଚାହO େଲ ସବୁ ସୁଧୁରିଯିବ
ଗତ ମାସେର ନି ଜକୁ

ଭଗବାନO ପଥଚାରୀ େବାଲି େବାଲାଉଥି ବା ଜେନୖକ ବାବାO

କଳାକାରନାମା ପଦାେର ପଡ଼ି ବାପେର େଦଶେର ରାଜନୀତି େଯାର ଧରି ଥିଲା, େହେଲ ଅବOା
ଅସOାଳ େହବାର େଦଖି ସମେO ମO ଛାଡ଼ି େଦେଲ, ଏବଂ ଦିେନ ନି ଜକୁ ଭଗବାନ କୁ ହାଉଥି ବା େସହି
ବ Oି ଜଣକ ଏେବ େଜଲର େକାଠରି େର ବସି ଧ ାନ କରୁ ଥି ବା ଖବର ସବୁ ଖବର େଦଉଥି ବା
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ଚ ାେନଲେର େଦଖାଯାଉଛି ଭଗବତ୍ ଆOା ରଖୁ ଥିବା ନିରୀହ ଭOO ସହ ଦୁ ରାଚାର କରୁ ଥି ବା
ଏମି ତି ଅେନକ ବାବାO କାହାଣୀ ଯୁେଗ ଯୁେଗ ଆେମ ଶୁଣି ଆସି ଛୁ େହେଲ େସ ସବୁ ଆମ
ମାନସପଟରୁ ଅOହO ତ େହାଇଯାଉଥି ବା େବେଳ ସଦ

ଶୁଣାଯାଉଥି ବା ମାମଲାେର ଛOି େହାଇଥି ବା

ବାବା ଜଣକ ଜେଣ ବିOଶାଳୀ ଏବଂ Oସି O ବାବା େହାଇଥି ବାରୁ ଘଟଣା Oତି ଦୃ Oି େକାଣ ବଦଳି ବାେର
ଲାଗି ଛି ବାବାOୁ ଧରି ବାପେର ବାବାO ବିେରାଧେର ବିଭିO ସଂOା ତରଫରୁ ଏବଂ ସରକାରO
ତରଫରୁ

ମଧ

ଅେନକ କାଯO ାନୁ Oାନ ଆରO େହାଇଗଲାଣି  ଭାବିେଲ ଅOୁ ତ ଲାେଗ େଯ

େଯଉଁମାେନ ସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ ତ ାଗ କରି େଦଇ ଭଗବତ୍ ମାଗOେର ଚାଲି େଲ େସମାେନ ସାଂସାରି କ
ସୁଖରୁ ନି ବୃO ରହି ବା ବିେଧୟ େବାଲି କୁ ହାଗଲା କି Os ଆOଯO ର ବିଷୟ ଆଜି କାଲି ବାବାମାେନ
ନି ଜକୁ ସମO Oକାର ସାଂସାରି କ ସୁଖର ଅଭ O କରି ପକାଇେଲଣି  େକହି ବାବା ୧୧୦୦ େକାଟିର
ମାଲି କ ତ ପୁଣି କି ଏ ଅଗଣି ତ ଆOମର ମାଲି କ େସମାେନ ଆସOି ଯାଆOି ନି ଜ େହଲି କପOରେର
କି Oା ଉଡ଼ାଯାହାଜେର ରହOି ବହୁ ତଳ ବିଶିO Oାସାଦ ମାନOେର ପାଖେର ଅଗଣି ତ ପରି ଚାରକ
ଓ େସବକ େସବିକା ସବୁ େବେଳ ଟିଭିର ପରଦାେର େଦଖାେଦଇ Oବଚନ େଦଉଥାOି  େସମାନOର
ଥାଟ୍ େଦଖି ଅେନେକ ମେନ ମେନ ଭାବୁ ଥି େବ ଆେମ ପାଠ ପଢ଼ି ଚାକି ରୀ କେଲ ବି ଏେତ ସOOି
କରି ପାରି ବା ନାହO , ଚାଲ ବାବାଜୀ େହବା େଗରୁ ଆ ବO କି Oା ଧଳା ବO ପରି ହିତ େହାଇ ଭO
ମOଳୀେର ବସି ନାଚଗୀତ କରି ବା ଆଉ ଧନ ସହି ତ ରାOୀର ଅOକାରମୟ Oହରୀେର େକୗଣସି
ମହି ଳା ଭOO ସହ େଦୖ ହିକ Oାନ ଆହରଣ କରି ବା ଆଉ ଧରାପଡ଼ି ଗେଲ କହି ବା, ଯାହା େହଉଛି
ସବୁ ଭଗବାନO ଇOା, ମଁୁ କି ଛି କରି ନାହO , ଏ ସବୁ େମା ବିରୁOେର ଏକ ଷଡ଼ଯO
ମାନସମOନ କରି ବାପାଇଁ ଏତିକି ସOାଦକୀୟ ଯେଥO େବାଲି ମଁୁ ଭାବୁ ଛି ଅବଶ

କି ଛି

ପାଠକ ଏହି ସOାଦକୀୟକୁ ଅଣସାହି ତି କ ବା ଅସOାଦୁ କର ସାରା େଦଶ ଗଜାନନO ଆଗମନେର
ଖୁ ସିେର ଉତ୍ ଫୁ Oି ତ େହାଇ ଉOବମୁଖର େହାଇ ଉଠିଛି, େସେତେବେଳ ଉOରOେଦଶେର ଏହି
ଜି Oାର େଲାକମାେନ ପରOରର ରO େଦଖି ବାପାଇଁ ଆତୁ ର େହାଇ ଉଠିବା ନି Oୟଭାେବ ଏକ ଦୁ ଃଖଦ
ଘଟଣା ମଁୁ ଏହି ପରି ଜାତିଆଣ ଦOାକୁ େଘାର ଶOେର ନି Oା କେର ଏବଂ ଭାବୁ ଛି, ଆହOାନ ଇପOି କା ପଢୁ ଥି ବା ସମO ପାଠକପାଠିକ ମଧ େମା ସହ ସହମତ େହେବ
ଆହOାନ ଇ-ପOି କା ଏବଂ ଆହOାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରି ବାର ଦOାରା ସOୂ OO ନି ଃଶୁ O ବି ତରଣ ଉେOଶ େର ଡା େଜ ାତି Oସାଦ ପOନାୟକO ଦOାରା Oକାଶି ତ
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େଶଷେର ଭଗବାନ Oୀ ଗେଣଶO ଆଗମନର ପବO ବିନାୟକ ଚତୁ ଥOୀ ଉପଲେO ସମO
ପାଠକ ପାଠିକାOୁ ଭଗବାନ ବିOହରଣ କରି ଦୀଘOାୟୁ Oଦାନ କରOs େବାଲି OାଥOନା କରୁ ଛି ଆଜି
ପOି ମ ଓଡ଼ି ଶାର ଏକ Oମୁଖ ପବO ନୂ ଆଖାଇ ପବିO ନୂ ଆଖାଇ ଅବସରେର ବିଭିO Oାନେର
ମେନାରOନ କାଯO Oମମାେନ ଆେୟାଜନ କରାଯାଏ ପOି ମ ଓଡ଼ି ଶାେର ଏହି ପବOକୁ ନୂ ଆଖାଇ
େଭଟଘାଟ୍ େବାଲି ମଧ

କୁ ହାଯାଏ ଏହି ପବO ଉପଲେO ମଁୁ ସମO ଓଡ଼ି ଶାବାସୀOୁ ଅଭି ନOନ

ଜଣାଉଛି ନୂ ଆ ଫସଲ ପେର ନୂ ଆ ଚାଉଳେର ତିଆରି େହାଇଥି ବା ପି ଠାପଣା ସେମତ ଅେନକ
ଆOଳି କ ଖାଦ

ପରଶି ଏହି ପବOକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ େସୗଭାଗ ବଶତଃ େମା ଚାକି ରୀ ଜୀବନ

OାରOେର ମଁୁ ସୁବOOପୁର ଜି Oାେର ଥି ବା ସମୟେର େଗାଟିଏ ବଷO ନୂ ଆଖାଇ େଭଟଘାଟେର ସାମିଲ୍
େହବାର େସୗଭାଗ ପାଇଥି ଲି େମାେତ ଏହି ପବOେର ଗଁାର ଘେର ଘେର େହଉଥି ବା ପି ଠାପଣା ଏବଂ
ଆଗମନ କରି ଥିବା ଅତିଥିOୁ ସମୁଦାୟ ଗଁାର Oେତ କ ଘେର ସOାଗତ କରି ଖୁ ଆଇବାର ପରOରା
ବହୁ ତ ଭଲ ଲାଗି ଥିଲା ସୂଚନାେଯାଗ

େଯ ମଁୁ ଜେନୖ କ ବ Oି O ସହ ତାO ଭଉଣୀO ଗଁାକୁ

ଯାଇଥି ବା ସମୟେର େସହି Oାମର ଅେନକ ଅଧି ବାସୀ ନି ଜ ଘରକୁ ନି ମOଣ କରି ବିଭିO Oକାରର
ସୁଖାଦ

ଖୁ ଆଇଥି େଲ ଏବଂ ଏହା େମାେତ ଅତ O ଆନO େଦଇଥି ଲା ଏହିପରି ସଦଭାବନା ଓ

ଭାତୃ ତOର ନି ଦଶOନ ହO ଆମ ବିଶାଳ ଭାରତବଷOର ଐକ ର କାରଣ ଆେମ ସମେO ଜାତିଧମOବOO
ନି ବOେଶଷେର ଏକ
ଆଶା କରୁ ଛି ଚଳି ତ ମାସର ଆହOାନ ଆପଣମାନOୁ

ଆେମାଦିତ କରି ବ ପOି କାେର

ଦିଆଯାଇଥି ବା ବିଭିO କଥାକାହାଣୀ ଓ କବିତା ବିଷୟେର ନି ଜସO ମତାମତ ଆମକୁ ଅବଶ
ଜଣାଇେବ
ଧନ ବାଦ
ଡା େଜ ାତି Oସାଦ ପOନାୟକ
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ସୂଚୀପO
ମା

୮

ସନମ କୁ ମାରୀ
ମାଆ େମାର ଚାଲି ଗଲା

୯

୧୧

୧୩

୧୪

୩୮

ମା— େମାର

୪୦

ଭୁଲ ରାOା

୪୧

ପତି ତପାବନ େଲOା
୧୭

ରOନ କୁ ମାର ପାଣି Oାହୀ
ବାବୁ ଭାଇO ନି ଜ କଥା

ବନାନୀ

ନି େବଦି ତା ମି Oଗୁରୁ

Oୀତି OିୟଦଶO ନୀ ମହାପାO
ଆରO

୩୬

ବି ନୟ େମାହନ ଦାସ

ରଶOିରOନ କର
ଭାରତୀୟ ମୁOାର ଅବମୂଲ ାୟନ

ପୂବOରାଗ
ଶOଷOଣ ପରି ଡ଼ା

େବୖ କୁOନାଥ ସାହୁ ଓ ଜଗେମାହନ ବାଘ
େଖଳନା ନୁ ହଇଁ ନାରୀ - ୩

୩୪

ସେOାଷ କୁ ମାର ସାହୁ

ଡା ସହେଦବ ସOାଇଁ
େOମ ଅତୃ O ମନର ଅକୁ ହା େବଦନା

ତୁ େମ

ଗୁରୁ ହO ସାOାତ ଈଶOର

୪୨

େମୗସୁମୀ ଦାସ
୧୮

ଅଭି ଭାବକ ମାନO ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର

୪୩

୨୫

ଭାOି ଦି ଅ େମରୁ ଦO

୪୫

ଅରବି O ଆଚାଯO
ଭଗବାନ କି ଏ ?
ଡା େଜ ାତି Oସାଦ ପOନାୟକ
ତୁ େମ ଗଲାପେର

ଡା େମଜର େଗୗରୀ Oସାଦ ମହାପାO
୨୭

ଶୁଚିOିତା ଗୁରୁ
େଜେଜO େOମ

୨୮

୩୦

୪୮

ବସO ଆସି ଛି

୫୮

କମଳ କୁ ମାର ଦାସ
୩୨

ଅବି ନାଶ କୁ ମାର ସାହୁ
େଯେବ େଦଖାେହବ

ଆସ ବୁ ଲି ଯିବା ଆମ ରାଇଜ
ଜଗOାଥ ରାୟ

ବନାନୀ ଶତପଥୀ
ତୁ େମ ଫୁ ଲଟିଏ

୪୬

ତାରାOସାଦ େଜନା

ଜୟO ଦାସ
ଅସOୂ OOା

ମୁହଁଚୁଆଁ

କହି େଲ କହୁ ଛି କହି ଲା େବାଲି

୫୯

OଶାO କୁ ମାର ଭୂୟଁା
୩୩

ବି େଶଷ ସୂଚନା

୬୪

ସବ ସାଚୀ ରଥ
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ମା
ଭାବର ସହେର େମାର ମନ ମOି ର
ମନ ମOି ରେର ମା ତୁ େଦବୀ େମାହର
େତା ପାଇଁ େସହି ମନ ଆଜି ସରଗ ପୁର
େତା ବିନା ନାହି ଆଉ କି ଛି ଖୁ ସି େମାହର [୧]
ସନମ୍ କୁ ମାରୀ

ପୃଥିବୀଠୁ ବଡ଼ ମା—ତୁ ଆକାଶ ଠୁ ଉO
େତା OଶO ଭରି ଦିଏ ଜି ବେନ ମହକ
ତୁ େମାର ସOପO ମା ତୁ େମାର ଆଶା
େତା ବିନା ଜୀବନ େମା ଅOକାର ରାOା[୨]
େତା ଠାରୁ ଜୀବନର ମO ମଁୁ ଶି ଖିଛି
ଭୁଲି ବିନି ତାକୁ େକେବ କଥା ମଁୁ େଦଉଛି
େତା କଥା ଶୁଣି ବାଟ ଚାଲୁ ଥି ବି
ଜୀଇଁଥିବା ଯାଏ େତା ପାେଶ ରହିଥିବି[୩]
ମା େତା—ପାେଶ ମଁୁ କରୁ ଅଛି ଅଳି
େମାେତ େକେବ ଭୁଲି ବୁନି ମଁା େମାହରି
େତା ବିନା ଜୀବନ େମା ମରୁ ଭୂମି ସମ
େତା ପାଇ ଜୀବନ େମା ସOପOର ମହଲ[୪]
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ମାଆ େମାର ଚାଲି ଗଲା...
ମାଆ େମାର ଚାଲି ଗଲା
ନଇଁ ନଇଁ ଚାଲୁ ଥି ଲା
ଟୁ କୁ ଟୁ କୁ େଦଖୁ ଥିଲା
େମାେତ େଦଖି ହସୁ ଥିଲା
ମାଆ େମାର ଚାଲି ଗଲା ୧
ଡା ସହେଦବ ସOାଇଁ

େକେତ ଗପ ଗପୁଥିଲା
ପାହାOି ଆରୁ ଡାକୁ ଥି ଲା
ଲOନ ଲାେଗଇ େଦଇ
ପାଠ ପଢ଼ କହୁ ଥି ଲା
ମାଆ େମାର ଚାଲି ଗଲା ୨
ମାଆ େମାର ମାଆ ନୁ େହଁ
େମା ବାପାO ମା— ସି ଏ
ତା ବୁ କୁ ର Oୀର େଦଲା
କାେଖଇ େକାେଳଇ େନଲା
ମାଆ େମାର ଚାଲି ଗଲା ୩
ଦୁ ଃେଖ ସୁେଖ ସାଥୀ ଥି ଲା
ପଖାଳ ଓ ଭଜା େଦଲା
ନି େଜ ସି ନା ମୂଖO ଥି ଲା
ହାଇOsଲ ପଠାଇଲା
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ମାଆ େମାର ଚାଲି ଗଲା ୪
ଗାଆଁରୁ ସହର ଗଲା
ପୁଅ ଝିଅ ବାହା କଲା
ନାତି ଅଣନାତି କଲା
କାଶୀ ପOି େଚରୀ ଗଲା
ମାଆ େମାର ଚାଲି ଗଲା ୫
ଅଶି ବଷO ବOି ଥିଲା
େକେତ କO କରି ଥିଲା
ଡି େମନ୍ ସି ଆ ଲାଗି ଗଲା
ସବୁ କି ଛି ଭୁଲି ଗଲା
ମାଆ େମାର ଚାଲି ଗଲା ୬
େକେତ େOହ କରି ଥିଲା
ଡାOର େବାଲି ଗବOଥିଲା
ମାଆ ସି ନା ଚାଲି ଗଲା
Oତି ତା—ର ରହି ଗଲା
ମାଆ େମାର ଚାଲି ଗଲା ୭
(ସOଗOୀୟା େଶାଭା ସOାଇଁOର ବାଷO କ ସOଗOବାସର Oତିେର କବି ତାଟି ଉOଗOୀକୃ ତ)
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େOମ-ଅତୃ Oମନର ଅକୁ ହା େବଦନା
େବୖ କୁO ନାଥ ସାହୁ ଓ
ଜଗେମାହନ ବାଘ

ତୁ ମ ଝାପସା ହସର ସହେର,
ମି ଛ OପOର ଧାରା ।
ସବୁ ଲୁ ହ ତ ତୁ ମର,

NIT, Rourkela

ଶO ଅଭି ଶାେପ ଭରା ॥

No Photos Submitted

ଜାେଣ ମଁୁ ,
େମା ଆଶାେଟ ତO ଖଡ ଆଶOା,
େକେବବି ଲୁ ଟିପାେର କାଳ ସାଜି ,
େଦହ, ମନ, ଭରସା ।
ତଥାପି ତ ହଜି ଛି ତୁ ମଠି;
େOମି କେଟ ସାଜି ,
େଖଳି ବାକୁ ପେଡ ଏଠି ଜୀବନର ବାଜି ॥

ତୁ ମ Oତିଟି ଦୁ ଃଖର ଦାେନ;
ଲୀନ େହବା ପାଇଁ,
ଏକାOେର ନି େଜ ପେଛ;
ବାହୁ ନି ବି ନି ଜ ପାଇଁ,
ତୁ ମ ସାେଥ ଥି ବା ଯାଏ;
ବOୁ ଥିବି ତୁ ମପାଇଁ ॥
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ନୀରବତା ଅେଟ େମା େOମର ଭାଷା,
ମାେନ ଭରୁ ଥାଏ େମାର େକେତ େଯ ଆଶା ।
ଜାଣୁଛି େଯ ମଁୁ ଆଜି ଧାଉଁଥିଲି,
ମରି ଚୀକା େOମୀ ସାଜି ।
େଯେତ େରାକି େଲ ବି ମନ ଅବୁ ଝା ମନ,
ହଉନଥି ଲା େଯ ରାଜି ॥

େOମ ଏ ଅପୂବO ସୁଖ,
ଶୁO ମନର ଦୂ ରକେର ଦୁ ଃଖ ।
ଅତୃ O ସାଧନାର ଏ େଯ ଅକୁ ହା େବଦନା ,
ଚାଲି ଆେସ ସପେନ -ଚାଲି ଯାଏ ସପେନ ,
ନପେଡ େଯ ଜଣା ॥

ସମୟ ଚକେର ଗଡିଯାଏ ,
ଏ ଜୀବନ ରଥ।
ବାଟବଣା େହାଇ ରହି ଯାଏ,
େOମର ଏ ପଥ ॥
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େଖଳନା ନୁ ହଇଁ ନାରୀ - ୩
ରଶOିରOନ କର
ଗବOତ ସOାନ େମା ମାତୃ ଭୂମି ର
ପି ତାOର େOହି କନ ା,
ମଁୁ େସହି କି ରଣ ମଁୁ େସହି Oତିଭା
କOନା, ଲତା ଓ ସାଇନା ୧
େଦଶ ଶାସନରୁ େଖଳକୁ ଦ ଯାଏଁ
ରଶOିରOନ କର

ନି ଜକୁ କରି Oାପି ତ,
ସାହି ତ ବିOାନ କଳା ସଂOତିେର
େହାଇଛି ବିଶO ଚOOତ ୨
ଆଜି ଏ ବିଶOର େକାେଣ ଅନୁ େକାେଣ
ସବୁ ଠି ଆଗେର ମଁୁ,
ଭୃଣହତ ା ଅବା ବଳାOାରୁ କି ଆଁ
ବିରତ ନ ରହୁ ତୁ ୩
ମଁୁ ବOି ଥିେଲ ତ ପାଇବୁ େOମି କା
ଭOୀ ମାଆ ଝିଅଟିଏ?
ବଂଶଧାରା କି େତା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ
ନ ପାଇେଲ ପOୀଟିଏ ୪
ମଣି ଷ ଜୀବେନ ମହO
g ନାରୀର
ବୁ ଝୁ ନୁ କାହO େର ମୂଖO,
ନାରୀ ଦିଏ ପରା ସବOସୁଖ ଜାଣ
େOହ ତା—ର ନି ଃସOାଥO୫
ମେନ ରଖି ଥାେର ଯଉତୁ କ େଲାଭୀ
ଜାଣି ଥାେର ବ ଭି ଚାରୀ,
େସହି ନାରୀ େOେହ ଉOାର ପାଇବୁ
ନାରୀ କୁ ନ େଦ ତୁ ମାରି ୬
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ଭାରତୀୟ ମୁOାର ଅବମୂଲ&ାୟନ
Oୀମତି OୀତିOିୟଦଶO ନୀ ମହାପାO
ବିଗତ ସOାହେର ଭାରତୀୟ ମୁOା ବଜାରେର ଟOା ତୁ ଳନାେର
ଡଲାର ଅଧି କ ଶOି ଶାଳୀ େହବାପଛେର ରହସ କଣ ? କାହO କି ଡଲାର୍
ଯାହା ମାO ବେଷO ତେଳ ୩୯ ଟOାେର ଥି ଲା ଏେବ ୬୮ ଟOାେର
ପହOି ଛି?
Oୀତି Oି ୟଦଶO ନୀ ମହାପାO

ଏହା ପଛେର ଆେମରି କୀୟ ଅଥOବ ବOାର OOO ହାତ ରହିଛି
ଏହାର କାରଣ କଣ ଆେମରି କୀୟ ଅଥOବ ବOାେର ଉOତି ? ନା, ଏହା
େକବଳ ଓ େକବଳ ଭାରତୀୟ ଅଥOଶାOୀମାନO ଦOତାର ଅଭାବ ମାO
ଭାରତୀୟ ବଜାରକୁ ବହୁ ରାOୀୟ କOାନୀ ମାନOୁ ବ ବସାୟ
କରି ବାର ସୁେଯାଗ େଦଇେଦବା ଆମ ଅଥOବ ବOାକୁ ଦୁ ବOଳ କରି ବାପାଇଁ
ଯେଥO ସାଧାରଣତଃ ଆେମ ପି ଉଥି ବା ଥOା ପାନୀୟର ନିମOାଣେର ଏକ
ଟOାରୁ ବି କମ ଖOO ହୁ ଏ କି Os ଏହାକୁ ଦଶଟOାେର ବିOୟ କରାଯାଏ,
ଏବଂ ଏହାର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ବିେଦଶକୁ ଚାଲି ଯାଏ, କାରଣ ଆେମ େସ
େଦଶର େକୗଣସି ଉOାଦର ଏକ ନାମକୁ ବ ବହାର କରୁ ଥାଉ େବାଲି 
େକବଳ

OାOାଇଜ୍

ପାଇବା

ପାଇଁ

ଭାରତୀୟ ବ ବସାୟି କ

େଗାOୀ

ବିେଦଶକୁ େକାଟି େକାଟି ଟOା େଦଇଥାOି  OତିବଷO ଏହି ପରି ହଜାର
ହଜାର େକାଟି ଟOା ଆମ େଦଶରୁ ବିେଦଶକୁ ରOାନୀ େହାଇଯାଏ
ଏେବ ଚିOା କରି େଦଖି ବା ସମୟ ଆସି ଛି, ଡଲାରର ମୂଲ ବଢୁ ଛି
କାହO କି ? ଯଦି ଭାରତେର ଉOାଦନ େହଉଥି ବା ବOs ବିେଦଶକୁ ରOାନୀ
କରାଯାଆOା, େତେବ ଭାରତକୁ ଡଲାର୍ ଆସୁଥାOା, ଏବଂ ଭାରତର
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େଶୟାର୍ ବଜାରେର ବିେଦଶୀ ଉପେଭାOାମାେନ ଡଲାର ଲଗାଇଥାେO, କି Os ଦୁ ଭOାଗ ର ବିଷୟ ବିଗତ
ପାOବଷOେର ଭାରତର େଶୟାର ବଜାର େଯଉଁOକାର ଦୁ ଗOତି ମଧ େର ଗତି କରୁ ଛି, େସଥି େର
ହେତାOାହି ତ େହାଇ ଅେନକ ବିେଦଶୀ ଅଥOନିେବଶକାରୀ ଭାରତେର ନି େବଶ କରି ଥିବା ଡଲାର
ଉେଠଇ େନଇଯାଇଛOି , ଯାହା ଫଳେର ଡଲାରର ମୂଲ ବୃ Oି େହାଇଛି
ଆେମ େଯତିକି ଜିନିଷ ଆମଦାନୀ କରୁ େଛ, ତାହାଠୁ େଢର୍ କମ ରOାନୀ କରୁ େଛ, ଅଥOାତ
ଆେମ ଡଲାର ଆକାରେର ଅଧି କ ଖOO କରୁ େଛ କି Os ଟOା ଆକାରେର କମ୍ ଆଦାୟ କରୁ େଛ େତଣୁ
ଟOାର ମୂଲ Oାସ ପାଇବାେର ଲାଗି ଛି
େଗOାବାଲାଇେଜସନ୍ ବା ବହୁ ରାOୀୟକରଣ OOି ୟାେର ଆେମ ବିେଦଶରୁ ଆମଦାନୀ େହଉଥି ବା
ବOsମାନO େମାହେର ପଡ଼ି ଯାଉେଛ, ସତ କି Os ଅନ

ଦୃ Oି େର େଦଖି େଲ ଏହା ଏକ Oକାର

ଉପନି େବଶବାଦ େବାଲି ମଧ କହି ପାରି ବା ବିେଦଶୀ ବOs ଓ ସଂOତି ଧି େର ଧି େର ଆମ ସଂOତି
ଉପେର Oଭାବ େଦଖାଇବାେର ଲାଗି ଛି ସଂOତି ଏହାର Oଭାବ ଆମ ବଜାର ଉପେର ପଡୁ ଛି
ଆେମରୀକି ୟ ଉପନି େବଶବାଦର Oଭାବ ଅେନକ େଦଶ ଯଥା, େମOି େକା, େକାରି ଆ, ଆଦି
େଦଶେର େଦଖାଯାଇଥି ଲା ଅତୀତେର, ଏେବ ଭାରତ େସହି ସମୟ େଦଇ ଗତି କରୁ ଛି, ଯଦି ଆେମ
ସାଧାରଣ ମନୁ ଷ ମାେନ ନି େଜ ନ ସୁଧୁରିବା ତା—େହେଲ ଦିନ ଆସି ବ ଆମ ଟOାର ମୂଲ ଡଲାର
ତୁ ଳନାେର କି ଛି ରହିବ ନାହO  ଏହାଫଳେର ଅଧି କ ଅସୁବିଧା େଭାଗି ବା େକବଳ ଆେମ ଆମ
ପି ଲାମାେନ ବିେଦଶେର ଯାଇ ଶି Oା ପାଇେବ ନାହO  ବିେଦଶର ସଂOାମାେନ ଆମ ପି ଲାମାନOୁ ଚାକି ରୀ
େଦେବ ନାହO  େଯଉଁ ଅO େକେତଜଣ ବିେଦଶେର ଚାକି ରୀ ପାଇେବ େସମାେନ ବହୁ ତ କମ
ଦରମାେର ଚାକି ରୀ କରି େବ, ଏହା ଏକ Oକାରର ଦାସOଥା େହବ ତାହା ନି Oୟ ବOOମାନ ବି ଆମ
େଦଶରୁ

ଆେମରି କା ଯାଇ କOୁ ଟର ଇOି ନି ୟରି ଂ କରୁ ଥି ବା ଅେନକ େଲାକ ଆେମରି କୀୟ

େବତନେଭାଗୀO ଠାରୁ େଢର୍ କମ ଦରମାେର କାମ କରୁ ଛOି  ଏହି ସମସ ା ଅଧି କ ବଳବOର
େହବ
ଆମ େଦଶର ଅଧି କାଂଶ ପୁOି ବିେଦଶରୁ କOା େତୖ ଳ ଆମଦାନୀେର ଖOO ହୁ ଏ, ଯଦି ଆେମ
େପେOାଲି ୟମ୍ ପଦାଥOର ବ ବହାର କମ୍ କରି ବା ନାହO , େତେବ ଆମର େଦଶର ଅଥOଭOାର ଦିନକୁ
ଆହOାନ ଇ-ପOି କା ଏବଂ ଆହOାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରି ବାର ଦOାରା ସOୂ OO ନି ଃଶୁ O ବି ତରଣ ଉେOଶ େର ଡା େଜ ାତି Oସାଦ ପOନାୟକO ଦOାରା Oକାଶି ତ
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ଦିନ କମ୍ େହାଇଯି ବ ଏହାର ଦୁ Oଭାବ ଆମ ଅଥOନୀତି ଉପେର ପଡ଼ି ବ
େତଣୁ ବିେଦଶୀ ବOs ଓ େସବାର ବ ବହାର ଆେମ େଯେତ କମ କରି ବା ଆେମ େସେତ ଅଧି କ
ଡଲାର ବOାଇପାରି ବା ଯାନବାହାନ ବ ବହାର ସମୟେର ଯଥାସOବ କମ େତୖ ଳ ବ ବହାର
କରି ବା, କି Oା ସାବOଜନୀନ ଯାତାୟାତର ବ ବହାର କରି ବା ଦOାରା େପେOାଲି ୟମ ପଦାଥOର ବ ବହାର
କମ କରି ପାରି ବା ବିେଦଶୀ ବOs ବ ବହାର କମ୍ କରି ବା ଅତ ାବଶ କ ପଦାଥO ମାନOୁ
ଛାଡ଼ି େଦେଲ, େସୗଖୀନ ବ ବହାଯO ପଦାଥOର ବ ବହାର ଯଥା ସOବ କମ କରି େଦେଲ ଆମ ପାଇଁ
ନି Oୟ ଭାବେର ଭଲ େହବ
ଟମାଟ େପେOାଲ୍ ଲୁ ହ ବହାଉଛି

ଗରି ବ ନଁାେର ମାଗଣା ଚାଉଳ

ପି ଆଜକୁ େଦଖି େକାହ

େଫାନ୍ ଓ ବିଜୁଳୀବତୀ,

େଦଶର ଅବOା େଦଖି େଦଖି ମେର

ଧନୀେଲାେକ କି ଛି ଚିOାନାହO

ଛାଡୁ ଛି ବOି ବା େମାହ...

ମରୁ ଧନପାଇଁ ଆେମ ନି ତି...

ଦିନୁ ଦିନ ବେଢ଼ ବOି ବାର ମୂଲ

ଇOି ରା ଆବାସ, ୧୦୮ ଗାଡ଼ି

ଦରମା ବେଢ଼ନି େସେତ,

ସବୁ ତାO ପାଇଁ ଖOା,

ଖାଇ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ କି ନି ଅO

ମଧ ମବଗOକୁ ବଳି େଦେବ ସେତ

ବOାଇବି ଆଉ େକେତ ???

ଆେମ ଖାସି ଅବା ଗOା....

ଦିନ ରାତି ଖଟି ଦିଓଳି ପାଇଁ କି

େମାଦି, ରାହୁ ଳ, ମାୟା ମୁଲାୟମ

ଦି ମୁଠା େଯାଗାଡ଼ କରୁ ,

େସମାନOୁ କି ବା ଭୟ,

େସଥି ରୁ ମଧ େହ କର େବାଲି ନିଅ

ଜି ଭେର ମOର ଫୁ Oି େଲ େଲାେକ ବି

େଭାେକ ପେଛ ଆେମ ମରୁ ...

କରୁ ଥି େବ ଜୟ ଜୟ...

େକେତ ଅନ ାୟ ଓ ଅନୀତି େଦଖି ବା

େକେବ ସୁଧୁରିବ ଏ େଦଶ ଅବOା

କହି େଲ ବି େହଲୁ େଦାଷୀ,

େଦଖି ବାକୁ ଥି ବ କି ଏ,

ସତ କଥା ଭାଇ ସରକାର େନେଲ

ମାରି ଖାଉଥି ବ ଝାOି େନଉଥି ବ

ଆମ ରOମାଂସ େଶାଷି ...

େହାଇଥି ବ େନତା ଯି ଏ ...
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ଆରO
ରOନ କୁ ମାର ପାଣି Oାହୀ
େଯେବ େଯେବ ଭାେବ
ଆଉ ଭଲପାଇବିନି େତାେତ
େମା ମନ, Oାଣ, ହୃ ଦୟ େଦଇ
ରOନ କୁ ମାର ପାଣି Oାହୀ

ଆଉ ସଜାଇବିନି
େମା ପାଟରାଣୀ େବଶେର
ହୃ ଦୟର Oତିଟି େକାଠରୀରୁ
ବାହାର କରି େଫାପାଡ଼ି େଦବି
େତାେତ େକଉଁ ଏକ
ଅଜଣା ଅଚିOା Oାନେର
ଭୁଲି ଯିବାକୁ ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ
େଯେବ ମେନ ମେନ Oି ର କେର
େସେତେବେଳ କାହO କି େକଜାଣି
ଆରO ହୁ ଏ େତା Oତି
େବଶୀ େବଶୀ ଭଲପାଇବା
ଅଜାଣତେର, ଅେଗାଚରେର
ଚିOା ଚିOା ହୃ ଦୟର
ଅଚିOା Oାନେର
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ବାବୁ ଭାଇO ନି ଜ କଥା
-ପାOକୁ ନି େମା ପାଖରୁ Oାୟ ଦୁ ଇ ତିନି ଘOା େହବ ଗଲାଣି  କି Os ତା—ର
ମୁହଁଟା େମାର ପାଖେର ସବୁ େବେଳ ଦିଶୁଥାଏ ଉପରେବଳା ମଁୁ ଓ ମା—
ଦିେହଁ ତାO ଘରକୁ ଯି ବାକୁ ବାହାରି ଲୁ ମା— କି Os େକୗଣସି କାମ େହତୁ
ଯାଇପାରି ଲା ନାହO  ମଁୁ ଏକୁ ଟିଆ ଚାଲି ଲି ଆଗରୁ ମଁୁ ଏପରି ଭାବେର
ଅରବିO ଆଚାଯO

କାହା ଘରକୁ ହଠାତ୍ ଯାଇନଥି ଲି କି Os େସଦିନ ଏକୁ ଟିଆ ଏକୁ ଟିଆ ମଁୁ
କି ପରି ଭାବେର ଜେନOOୟ ବାବୁ O ଘରକୁ ଚାଲି ଗଲି ଓ ପୁରା Oି େହାଇ
ନି ଜକୁ ସମOO ସହ ମି େଶଇ େଦଲି ମଁୁ ବୁ ଝିପାରି ଲି ନାହO 
େସଠି ମଁୁ ପହOି ବା େବଳକୁ କୁ ନା, ଲୁ ନା, ମି ନି ଆଉ ଜେନOOୟ
ବାବୁ O ସାନ ଝିଅ ରି ନା ପାଟି କରି ଉଠିେଲ –ବାବୁ ଭାଇ.... ବାବୁ ଭାଇ...—
ମଁୁ କି Os କାହOକି େକଜାଣି , ତାO କଥାକୁ ମୁO ଭି ତେର ପୁରାଇଲି
ନାହO  ସି ଧା ଘର ଭି ତରକୁ ପଶି ଲି ସେତ େଯପରି କି ଏ େମାେତ ଆକଷO ତ
କଲା େଶାଇବା ଘେର ପଶୁ ପଶୁ କୁ ନି ଆଉ ତାର ଖୁଡ଼ି, ମାେନ ଜେନOOୟ
ବାବୁ O OୀOୁ େଭଟିଲି କୁ ନି ତେଳ ବସି ପଡ଼ି ଘର ଝାଡୁ ମାରୁ ଥି ଲା ଲାଲ୍
ରOର ଗାଉନଟା ପି Oିଥାଏ ମେତ େଦଖି ହଠାତ୍ ସଂଯତ େହଲା ମୁହଁ
ତଳକୁ େପାତି ଶୀO ଶୀO ଘର ସଫାେର ଲାଗି ଗଲା
ମଁୁ ଅନ ମାନO ସହି ତ ଗପସପେର ବ O େହାଇଗଲି  କୁ ନି ଏଇ
ସମୟ ଭି ତେର ଝାଡୁ ମାରି େଦଇ ବହୁ ଗୁଡ଼ିଏ ଧରି େମା ପାଖକୁ ଆସି ଲା
ପି ଲାମାନOୁ କହିଲା-
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–େହ! ଯାଉନ େର େସଇଠି େଖଳି ବ—
-ମଁୁ ମେନ ମେନ ଭାରୀ ଖୁ ଶିଥିଲି କହିଲି –ଥାଆOs େସମାେନ—
ମେତ ସି ଏ େଟେରଇ କି ଚାହO ଲା େସଇଟା ତା—ର େOଶି େମନ୍ ଚାହାଣୀ ମାେନ ମୁହଁଟାକୁ
ପୁରା ଉପରକୁ ନ େଟକି ଚାହO ବା ମଁୁ ହସୁଥିଲି
ଦୁ େହଁ ଆର ଘରକୁ ଗଲୁ  ମସି ଣାଟାଏ ବିେଛଇେଦଇ ବସି ଲୁ ମଁୁ ଦୂ ରତା ରOା କରି ବସି ଥାଏ
ମେନ ମେନ କି Os କି ଛି ଅଲଗା କଥା ବିଚାର କରୁ ଥାଏ େଯେତେବେଳ ଦୂ ରେର ଥି ଲି େସେତେବେଳ
ପାଖକୁ ଆସି ବାକୁ େକେତ ମନ େହଉଥି ଲା, ଆଜି ଏେତ ପାଖେର ଥାଇ ବି ଶାଳୀନତା େଦେଖଇ
ଦୂ େରଇ େଦଉଛି !
ଅବଶ କୁ ନି େମାେତ ବାରOାର କହୁ ଥାଏ, –ଠିକ୍ େସ ବସୁନ— େମାେତ ଭାରୀ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା
ତା—ର ଏଇ କଥା ପଦକ ମନ େହଉଥି ଲା େସ ଯଦି ସବୁ େବେଳ େମାେତ ଏମି ତି କୁ ହOା େକମି ତି
ଲାଗOା! କି Os ତାକୁ ଛୁ ଇଁବାକୁ କାହO କି େକଜାଣି େମାେତ ଭାରୀ ଭୟ ଲାେଗ କଣ େସ ବାଘ ନା
ଭାଲୁ ? କି Os କଥାବାOOା କରି ବା େବେଳ ମଁୁ ଏେତ ଖୁ ଶି େହାଇଯାଏ େଯ େମା ପାଟି ଆଉ ଆଖି
ଦୁ ଇଟାରୁ ଖୁ ସିର ସୀମା ପାର େହବା ପାଇଁ Oବଳ ଉOgାସ ଉେଠ ଆଖି ଆOO େହାଇ ଉେଠ ଖୁ ସିର
ଲୁ ହେର
େସଦିନ ସାହି ତ କଥା କି ଛି ଆେଲାଚନା କଲୁ  କି Os ପୂବO ଚିଠି ଗୁଡ଼ିକ ସOOେର ମଁୁ ଆଉ େସ
ଉଭୟ ଜେଣ ଅନ କୁ ପଚାରି ବାକୁ Oବଳ ଇOା ସେO
g େକହି ପଚାରି ପାରି ଲୁ ନାହO ଏବଂ ନି ରବ
ରହି ଲୁ
Oକୃ ତେର କହି ବାକୁ ଗେଲ େମାେତ କାହO କି ତା—ପାଖେର ବସି େକବଳ ତା—ମୁହଁକୁ ଚାହO
ରହି ବାକୁ Oବଳ ଇOା େହଉଥି ଲା େସ କଣ ଭାବୁ ଥି ଲା, ମଁୁ ଜାଣି ପାରି ଲି ନାହO  ଏଇ ଭାବନାଟା ଯଦି
େମାର ଖରାପ େବାଲି ଧରାଯି ବ ତା—େହେଲ ମଁୁ େବାଧହୁ ଏ Oଥମ ଥର ପାଇଁ ଖରାପ ଭାବନା େମା
ମୁOେର ଭOO କଲି  ଅବଶ ଏ ସବୁ େମା ଅଜାଣତେର େହାଇଗଲା
ଆOା, ତା—ର ଅନ େକୗଣସି ଅOେର ଦୃ Oି ପଡ଼ି େଲ ମଁୁ ନି ଜକୁ େଦାଷୀ ମେନ କରୁ ଥି ଲି େତଣୁ
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ମଁୁ େକବଳ ତା ମୁହଁ ଓ ମୁOେର ହO େମା ଦୃ Oି ସୀମି ତ ରଖି ଲି କୁ OୁକୁOି ଆ ଚୁ ଟି େକେତଟା ମୁହଁ
ଆଗକୁ ଆସି ତାକୁ ଅସୁବିଧାେର ପକାଉଥାଏ, ସି ଏ ବଁା ହାତେର ତାକୁ ସଜାଡ଼ି େଦଉଥାଏ କି ଛି
ନଥାଇ ମଧ ମେତ ସବୁ ସୁOର ଲାଗୁଥାଏ ସୁOରତା କଣ ତାହା େମାେତ ଜଣାନାହO , କି Os କାହO କି
େସ ଏେତ ସୁOର୍ ଲାେଗ ତାହା ମଁୁ ଜାଣି ପାରୁ ଥି ଲି
ଯି ଏ ଯାହାକୁ ହୃ ଦୟ େଦଇ ଭଲ ପାଏ ସି ଏ ତାକୁ ଖୁ ବ୍ ଭଲ ଲାେଗ ଅବଶ େମା ବିଷୟେର
ତା—ର ଧାରଣା କଣ ମଁୁ େସ ପଯO O କି ଛି ଅନୁ ମାନ କରି ପାରୁ ନଥାଏ
େମାେତ ଏମି ତି ଲାଗୁଥାଏ ସେତ େଯମି ତି ଆେମ ଦୁ ଇଜଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ଶରୀର ପାଇଥି େଲ
ସୁOା ଆତOାେର ଏକ ଏଥି େର େକୗଣସି Oକାର ଅOୀଳତା ନାହO , ଏହା ସOୂ OO ଶାଳୀନ ଚିOା ଧାର,
ଏକାOେର େମାର ତା େଦହେର ଛୁ Oି େଟ େଫାଡ଼ି େଦେଲ େଯମି ତି େମାେତ କାଟିବ ବାସ୍ େସମି ତି
େକେତ କଣ ଚିOା କରି ଯାଉଥି ଲି, କି Os କାହOକି ଜାଣି ନି
Oକୃ ତେର େମାେତ –େମାହ— ରୂ ପକ ରାOସ ଜାବୁ ଡ଼ି ଧରି ଥିଲା େସ ଏେତ େଯାରେର େଯ ଭି ଡ଼ି
ଧରି ବ, ତାହା େମା କOନାର ବାହାେର Oକୃ ତେର ମି ଳନର ଫଳଟା େଯତିକି ମି ଠା ବିେOଦର ଫଳଟା
େସମି ତି ଖଟା େବାଲି ମଁୁ ଅନୁ ଭବ କଲି  ଏପରି ଘଟଣା ଗୁଡ଼ାକ ହୃ ଦୟOମ କରି ହୁଏ େକବଳ ଅେO
ନି େଭଇଥି େଲ
ବହୁ ତ ସମୟଧରି ମଁୁ ଓ ସି ଏ ବସି ପଡ଼ି ଲୁ ଓ କଥାବାOOା େହଲୁ  ସି ଏ ତଥାପି ମଧ Oି େର
କଥା େହଉନଥାଏ ମଁୁ ଯି ବାପାଇଁ ନିଜକୁ OOsତ କଲି  ଅବଶ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଆସି ବାକୁ ଟିେକ ବି ମନ
େହଉନଥି ଲା େସ କଣ ଭାବୁ ଥି ବ େକଜାଣି ? େସ େବାଧହୁ ଏ ଭାବୁ ଥି ବ, –ଏ ବଦମାଦ୍ ପି ଲାଟା ଶୀO
ଏଠୁ ଯାଆOା କି ? ମଁୁ ଟିେକ ଶାOି ପାଆOି —
Oକୃ ତେର ମଁୁ ଭାରି ବଦମାସ୍ େହାଇ ଆସୁଥିଲି କି Os ନି ଜକୁ ଶାଳୀନତାର ସୀମା େଡଇଁବାକୁ
େଦଉନଥି ଲି େସ ଯାେହଉ େଶଷେର େଫରି ବାକୁ ହO େହଲା ଅବଶ ମନ ନଥି ଲା, କି Os କଣ ଆଉ
କରି ଥାOି , େସଠି ରହି ବା ବି ସOବ ନଥି ଲା ଛାଡ଼ି ଆସି ଲି ସି ନା ତା କଥାବାOOା ତା ରୂ ପ ସବୁ େମାେତ
ଛାଡ଼ି ବାର ନଁା େନଉନଥି େଲ ତା କଥା ସବୁ ବାରOାର ମେନ ପଡୁ ଥି ଲା
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ଏମି ତି ଏମି ତି ତା—ର େମାର େଦଖା ସାOାତ େହଲା ଦୁ େହଁ ଅବଶ ଏକାଠି େହେଲ Oେତ କ
ଅନ କୁ ପାଠ ପଢ଼ା ଉପେର ତାଗି ଦ କରୁ ଥି ଲୁ ମନେର ଯାହା ଥାଉନା କାହO କି ଦୁ େହଁ ଦୁ ହO Oୁ ପାଠ ପଢ଼ା
ଆଉ ପରୀOା କଥା େଚତାଇ େଦଉ େଦଉ ସମୟ ବିେତଇ େଦଉଥି ଲୁ Oକୃ ତେର ସOଗୀO ୟ ପରି େବଶ
ସୃOି େହଉଥି ଲା କି Os ଅନ

େଲାକ ମାେନ ଆମକୁ େଯଉଁମାେନ ଘOା ଘOା ଧରି ଏକାଠି ବସି

ପଢୁ ଥି ବାର େଦଖି େଲ, େସମାେନ ମନେର ଶOା ଆଣି େଲ କି Os ମଁୁ ବାଜି ମାରି କହିଛି ଆେମ ଟିେକ ବି
ସମୟ ଏଣୁେତଣୁ କଥାବାOOା କରି ନାହଁୁ  େମାେତ ଲାଗୁଥିଲା ମଁୁ ତାକୁ େମା ହୃ ଦୟ େଦଇେଦଇଥି ଲି,
ଆଊ େବାଧହୁ ଏ େସ ବି ଏଇୟା ହO ଭାବୁ ଥି ବ
ମେନ ମେନ ମଁୁ ଭାବୁ ଥି ଲି, େଯ ଯଦି ଆେମ ପରOରକୁ ଉେOଜି ତ କରି ବୁ, ତା—େହେଲ ଲାଭ
କଣ େହବ ? ବରଂ Oତି ହO େହବ ଉେOଜି ତ େହବାଟା ସହଜ, କି Os ତାକୁ ଶାଳୀନତାର ଦଉଡ଼ି େର
ବାOି ରଖି ବା କଣ ସOବ ? ଆେମ ପରOରର ମOଳ ଚାହଁୁ ଥି ଲୁ େତଣୁ େକହି କାହାକୁ କO
େଦଉନଥି ଲୁ
ମଁୁ ଭାବୁ ଛି ଯଦି ଏOକାରର ଭାବନା Oେତ କ ବିବାହି ତO ମନେର ଅOରରୁ ଉକୁ ଟି ଉଠିବ,
େତେବ ସଂସାର ନି Oୟ ସOଗOେର ପରି ଣତ େହାଇଯି ବ ଜେଣ ଅନ କୁ କାହO କି କO େଦବ ? େସ
ଯଦି ଅନ ର କOକୁ ନି ଜର କO େବାଲି ଭାବିବ େସ କାହO କି ଅନ କୁ ଅବାଟେର ଯି ବାକୁ ସୁେଯାଗ
େଦବ? ନୁ େହଁ କି ??
ହଁ, ଏ ପଯO O ତା—ମୁହଁ ବିଷୟେର ମଁୁ କି ଛି େଲଖି ନି ସରୁ ମୁହଟ
ଁ ିଏ, ମଝିେର ଖOାଧାର ଭଳି
ସରୁ ନାକଟିଏ ଭସାଣି ଆ ଭସାଣି ଆ ଆଖି ଦି—ଟା ଠିକ୍ ନି ଦୁଆ ନିଦୁଆ ଦିେଶ ଖୁ ବ୍ େଛାଟ୍ େଛାଟ
ଆଖି େମାେତ ଭାବି ଭଲ ଲାେଗ ତା— ସାOକୁ କୁ ନି ଓଠଟିଏ ନାକ ତେଳ ଚିO କଲାପରି ଦିେଶ
େଯଉଁଟା କି ଖୁ ବ୍ ଅO ସମୟ ପାଇଁ େଖାଲି ପୁଣି ବO େହାଇଯାଏ ଅବଶ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ େମାର
ନି ଜସO ଦୃ Oି ଭOୀ Oକୃ ତେର କଣ ସମେO ତାକୁ ଏଇୟା ହO ଭାବିେବ ? େକେବ ନୁ େହଁ....
ଜେଣ ଯଦି ଜଣକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାେଗ ଆଉ ସୁOର ଦିେଶ ସି ଏ ଆଉ ଜଣକୁ ଖୁ ବ୍ ବିକୃତ ବି
େଦଖାଯାଇପାେର େତଣୁ Oକୃ ତେର େଦଖି ବାଟା ଆଉ େସୗOଯO ର ଅନୁ ମାନ କରି ବାଟା ବାହ
ଚOୁ ଦOାରା ନୁ େହଁ, ବରଂ ଅOର ଭି ତରୁ ହO ସOବ ନୁ େହଁ କି ...? ଆOା ଆଜି କାଲି ତାହା େହେଲ
ଆହOାନ ଇ-ପOି କା ଏବଂ ଆହOାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରି ବାର ଦOାରା ସOୂ OO ନି ଃଶୁ O ବି ତରଣ ଉେOଶ େର ଡା େଜ ାତି Oସାଦ ପOନାୟକO ଦOାରା Oକାଶି ତ
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କାହO କି, ବOOମାନର ତଥାକଥି ତ େଲାେକ ବିବାହ ସମୟେର ବରପO କନ ାର ରୂ ପକୁ େବଶୀ ମହO
g
ଦିଅOି ଜାଣି ହୁ ଏନି  ଯଦି େଗାଟିଏ ଝିଅର େଗାଟିଏ କି Oା ଦୁ ଇଟି ଆଖି ମଧ ନO େହାଇ ଯାଇଛି,
େତେବ ତାକୁ କଣ େହୟ ମେନ କରାଯି ବ ? ଧରାଯାଉ େକୗଣସି ଅତିସୁOରୀ ଝିଅଟିଏ ବିବାହପେର
େକୗଣସି କାରଣବଶତଃ ପୁରାପୁରି କୁ ରୂ ପ ଓ କଦାକାର େହାଇଯାଏ, େତେବ ତାର ସOଭାବ, ଭଲ
ପାଇବାର ଗଭୀରତା କଣ କମ େହାଇଯି ବ ? େସ କଣ ଆଉ ଜେଣ େହାଇଯି ବ? କଣ ତାକୁ
ଦିଆଯାଇଥି ବା େOହ, OOାକୁ କମ୍ କରି େଦବା ଉଚିତ େହବ ? ମଁୁ କହି ବି ନା... ବରଂ ବଢ଼ାଇ େଦବା
ଉଚିତ
େତଣୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ରୂ ପର ଆବଶ କତାକୁ ମଁୁ ଖୁ ବ୍ କମ୍ ଉପଲବଧ କେର ମୁଖ ତଃ
ଜେଣ ଅନ

ଜଣO ପାଇଁ େକେତ ଗଭୀର ଭାବେର ନିଜକୁ ଉOଗO କରି ପାରୁ ଛି, େସଇଟା ମୁଖ

େବାଲି ମଁୁ ଭାେବ

ମଁୁ ଥେର ତା— ପାଖକୁ ଚିଠିେର େଲଖି ଥିଲି, େଯ େସ ତା—ର ଓ ଅନ ପି ଲାମାନO ଏକ ଗO ପ୍
େଫାେଟା େମାେତ ପେଠଇବ େସ କି Os ପେଠଇନଥି ଲା ଏଇ ପରୀOା କି ଛି ଦିନ ଭି ତେର େସ ତା—ର
ଅେନକ େଫାେଟା େମାେତ େଦେଖଇଥି ଲା େଫାେଟାେର େକହି େକେବ ଅସୁOର େଦଖାଯାଆOି ନାହO ,
ଏବଂ ସୁOର ବି େଦଖାଯାଆOି ନାହO  ଯାହା େନଚୁ ରାଲ୍ ତାହା ସବୁ େବେଳ ସୁOର୍ େବାଲି ମଁୁ ଭାେବ
େସ ଏେତ େଫାେଟା େଦେଖଇେଲ ବି ମଁୁ କି ଛି କହି ଲି ନାହO , ଅବଶ ଏଥି ପାଇଁ େସ ମେନ ମେନ ବହୁ ତ
ରାଗି ଥିବ େଫାେଟା େଦଖୁ ଥିଲି ଆଉ ମେନ ମେନ ଭାବୁ ଥି ଲି ଏ େଫାେଟା େନଇ ମଁୁ କରି ବି କ—ଣ ?
କି Os େକଜାଣି କାହO କି ତା େଫାେଟା ସବୁ େଦଖି ବାପେର େମାେତ େସ ସବୁ ନି ଜ ପାଖେର ରଖି ବାପାଇଁ
ବହୁ ତ ମନ େହଲା
େମାେତ ଭାରୀ ଅସହାୟ ଲାଗୁଥାଏ ପରୀOା ସରି ଆସୁଥାଏ େଶଷ ଦିନ େସ ପୁଣି େଫାେଟା
େଦଖାଇବା େବେଳ ମଁୁ ସବୁ ତକ େଫାେଟା େନଇ ଆସି ଲି େସ ମନା କରୁ ଥି ଲା, କହି ଲା- କାହO କି ଏ
ସବୁ େନଉଛ ? କଣ କରି ବ ? ଚିଠି ତ ଆଉ େଦବା ସOବ ନାହO ? ଖାଲି ମନ ଦୁ ଃଖ େହବ ସି ନା...
ତାର ଏ ସବୁ କଥା ଠିକ୍ େଗାଟିଏ େପାଖତ Oୀ େଲାକର କଥା ପରି ଲାଗୁଥିଲା ମଁୁ ତା କଥା
ଆହOାନ ଇ-ପOି କା ଏବଂ ଆହOାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରି ବାର ଦOାରା ସOୂ OO ନି ଃଶୁ O ବି ତରଣ ଉେOଶ େର ଡା େଜ ାତି Oସାଦ ପOନାୟକO ଦOାରା Oକାଶି ତ
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ଶୁଣି ବହୁ ତ ଖୁ ଶି େହାଇଯାଉଥି ଲି େକେତ ବଢ଼ିଆ କଥା େସ କହୁ ଛି ଏମି ତି କା ଗୁଣୀ ଝିଅେଟ
ପାଇବା ଭାରି କO
ପରୀOା ପେର ମଁୁ େମା କମOେOOକୁ େଫରି ଆସି ଲି ଅଫି ସ କାମେର ବ Oତା ଭି ତେର ପୁଣି
ଦOିତୀୟ ପାଟO ପରୀOା ପାଇଁ ମଧ ନି ଜକୁ ତୟାର କରୁ ଥି ଲି େହେଲ କୁ ନି ର କଥାବାOOା, ଚାଲି ଚଳନ,
ମୁଖଭOୀ ସବୁ େମାେତ ବାରOାର ଅତିO କରି େଦଉଥି ଲା
Oମଶଃ... (ପରବOOୀ ଭାଗ ଆଗାମୀ ସଂOରଣେର)

ଜଗOାଥO ଉେOଶ େର
ସାଧାରଣ ଭOର ହୃ ଦୟରୁ ଜାତ
ଦୁ ଇଟି ଜଣାଣ...
ଆସି ଥିଲି କାଳି ଆ େତା ଦରଶନ ପାଇଁେର
େତାେତ କି େଦଖି ବି ମନ ଥୟ ଧରୁ ନାହO େର...
ଶୁଣିଛି େତା େଦଉଳେର ରOା ନାହO ଭOର,
ପବି O େଦଉେଳ ବେହ ଧାର ଲାଲ ରOର,
କାହO କି ଡାକି ବ େତାେତ,
ଭOି କି କରି ବ େତାେତ...
ଥାଉ ଥାଉ ତୁ େସ ଖାଲି େଖାଜୁ ଥାଏ ଡାOର...
େତା େସବକ, ପୂ ଜାପOା ଭO ଖାଲି େନାଟ୍ ର,
ଜାଣୁ ଛOି ଝୁ ଣି ଖାଲି କରି ବା ପେକଟ୍ ଆମର,
େସ େନାଟ୍ ପାଇଁ ବାୟା ଏ ଦୁ ନି ଆ,
କି େନତା କି େଭାଟର...
ଆଖି ମୁଦି ମାେଗ ଧନ ଭO େହାଇ କାତର....
େସମାନO ଦୟାେର ତ ତୁ ବି ଚଳOଚଳ,
ତୁ Oାଟାେର ନଁା ସି ନା ମହାେମରୁ ଅଚଳ...
ଭO ପାଇଁ ଶୁଣିଥିଲି ତୁ କାେଳ ବି କଳ,
ଲୁ େହ ଭOO େମା ଆଖି
ତୁ କି ପାରୁ ନୁ େଦଖି
ସତେର କି ମହାବାହୁ ତୁ େମ କାଠ ପଥର...

କାଳି ଆ େର କାଳି ଆ,
(ଭଜନ ସOାଟ ଭି କାରୀ ବଳO Oସି O ଭଜନ କାଳି ଆେର କାଳି ଆ,
ଆର ଜନମେର କରି ବୁ େମାେତ େତା ଜମି ହଳି ଆ ସOରେର ରଚି ତ)
ଯଦି ସେତ ପାଉଛୁ ଭଲ
େଦବୁ େମାେତ େମା ଭOି ମୁଲ,
ପୂଜାପOା କରି ଜନମି ବୁ େମାେତ
କରୁ ଥି ବି େତାେତ ଗଳାମାଳି ଆ
କାଳି ଆେର କାଳି ଆ
େତା େଦଉେଳ ଖାଇବି ଅO
ବଢ଼ାଇବି େମାର ଓଜନ
ଭO େଦଖି କରି ମାଗି ବି ପାଉଣା
ଉଣାକେଲ େଦବି ମାଡ଼ ଧକି ଆ....
କାଳି ଆେର କାଳି ଆ...
େତା ପୂଜାେର ବି ତିବ ଦି ନ
େମା ଘେର ମଁୁ ଭରି ବି ଧନ,
ମନ କରୁ ଥି ବ ରଥପେର ଥାଇ
ଟOାପାଇ ଫି Oୁ ଥି ବି ଟାହି ଆ...
କାଳି ଆେର କାଳି ଆ
ଯଦି େକହି ଆେସ ବି େଦଶୀ
େତାେତ େଦଖି ହୁ ଏ େସ ଖୁସି
ଡଲାର୍ ମାଗି ବି ପୂ ଜା ପାଇଁ େତାର,
ନ େଦେଲ େଦବି ମଁୁ େବତ ବାଡ଼ି ଆ...
କାଳି ଆେର କାଳି ଆ…

ଡା େଜ ାତି Oସାଦ ପOନାୟକ, ସOାଦକ –ଆହOାନ—
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ଭଗବାନ କି ଏ ?
ଭଗବାନO ପରି ଚୟ ଏବଂ ସଂOା ଜାଣି ବା ପାଇଁ ଯୁଗ ଯୁଗରୁ
ମନୁ ଷ ମନେର ଅେନକ OଶO ଜାOତ େହାଇଛି ଏହି OଶOର ଉOର
ପାଇବା ପାଇଁ ଅେନକ େଚOା କରି ଛOି ମଧ  କି Os Oକୃ ତେର ଭଗବାନ
କଣ, ଏହା େକବଳ ଏକ ନାମ ନା ଏହି ନାମ ପଛେର ଲୁ ଚି ରହି ଥିବା
OଚO ଶOି ର ନାମ ଭଗବାନOୁ କଣ େକହି େକେବ ସତେର େଦଖି ଛି ?
ଡା େଜ ାତି Oସାଦ ପOନାୟକ

ନା, ଅନୁ ଭବ କରି ଛି ମାO?
ସOବତଃ େଯେବଠାରୁ ମନୁ ଷ ର ମନେର ଭୟ ଜାOତ େହାଇଛି,
େସେବଠାରୁ

େସ ଏହି ଭଗବାନ ନାମକ ସOାକୁ ନିଜର ଉଧାରକOOା

ଭାବେର ମାନି େନଇଛି ଜନO େହବାପେର ନିଜ ପି ତାମାତାO ଠାରୁ ଏହି
Oାନ Oମଶଃ ନୂ ତନ ପି ଢ଼ୀକୁ ଯାଇଛି Oଳ ବିେଶଷେର ପୃଥିବୀ ଉପେର
ଅେନକ ମହାପୁରୁଷ ଜନO େନଇ ନିଜକୁ ଭଗବାନO ସOାନ େବାଲି
Oମାଣି ତ କରି ଛOି  ଚିOକରର ସOରୂପେର େକେବ େକେବ ଭଗବାନ ବିOs
ରୂ ପେର ତ େକେବ OOାO ରୂ ପେର ଏବଂ େକେବ େକେବ ଶି ବO ରୂ ପ
େନଇଛି ଏମାେନ ସବୁ Os ଳତଃ େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ଚରି O ଏମାନO
ଆବିଭOାବ ଓ ଅOଧOାନ େହବାର େକୗଣସି ଲି ଖିତ Oମାଣ ନାହO , େତଣୁ
େସମାନOୁ ହO ଭଗବାନ େବାଲି ଅେନକ ଧରି ନି ଅOି  ହି Oୁ ଧମOେର
େତତିଶି େକାଟି େଦବୀେଦବତା ଅଛOି  ତା ମାେନ କଣ ଏମାେନ ସମେO
େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ଭଗବାନ ? ନା, ଏମାେନ େସହି ପରମ ଶOି ମାନ
ଭଗବାନO ଅଂଶ ମାO ଅତୀତର େଲଖକ ଓ କବିମାନO ମାନସଜାତ
ଏହି ସବୁ ଚରି O ମାO ଭଗବାନ ଏ ସବୁ ରୁ ଉOgOେର େସ େକବଳ
େଗାଟିଏ ସOରୂପ େନଇ ଆସOି , ଯାହା ନା େକହି େଦଖି ଛି ନା େକହି
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ଜାଣି ପାରୁ ଛି ସମେO ଅନୁ ଭବ କରୁ ଛOି  ଅବଶ

ଭଗବତ୍ ଅବିଶOାସୀମାେନ କହି ପାରOି େଯ

ଦୁ ନି ଆେର ଘଟୁ ଥି ବା ସମO ଘଟଣା ପଛେର ବିOାନର OOO ହାତ ରହି ଛି ସତ କଥା ମଁୁ ବି
େସଇୟା ହO ଭାେବ, କି Os ପୁଣି ମଁୁ ଭାେବ ଅକOାତ୍ ଘଟୁ ଥି ବା କି ଛି ଘଟଣାକୁ ଆେମ େଦୖ ବୀଦୁ ବOପାକ
େବାଲି ମଧ କହି ଥାଉ, ତା େହେଲ ଏଠାେର ଆେମ ଭଗବାନO ଅOି ତକ
O ୁ ସOୀକାର କରୁ ହO କରୁ 
େବେଳ େବେଳ ହଠାତ୍ େକୗଣସି ଖୁସି ଖବର ମି ଳିଗେଲ, ଆେମ ଆନOେର େହ ଭଗବାନ
ଧନ ବାଦ େବାଲି କହୁ , ଦୁ ଃଖ ସମୟେର େହ Oଭୂ, କାହO କି ? େବାଲି OଶO ବି କରୁ  ଭଗବାନOୁ
ଆେମ ଆମ Oାୟୁ ଏବଂ ଆତOାରୁ ଦୂ ର କରି ପାରି ବା ନାହO  କି Os ଆେମ ଭଗବାନOୁ େଦଖି ପାରି ବା ବି
ନାହO , େକବଳ ଅନୁ ଭବ କରି ପାରି ବା ପୃଥିବୀେର ଏମି ତି ଅେନକ ପଦାଥO ଅଛି ଯାହା େକବଳ
ଅନୁ ଭବ କରି ହୁଏ, କି Os େଦଖି ହୁ ଏନି କି ଛୁ ଇଁହୁଏନି  େବାଧ ହୁ ଏ ଭଗବାନ ମଧ େସଇ Oକାରର
ଏକ ଅନୁ ଭବ ମାO େହାଇଥାଇ ପାେର

ଆସOା ମାସେର ଦଶହରା ଉପଲେO ଆହOାନ ଇ-ପOି କାର ଏକ ବୃ ହତ
କେଳବର Oକାଶି ତ େହବ, ଏବଂ ଏଥି ନିମେO େଲଖା ଆହOାନ କରାଯାଉଛି
ସOୂ OO ଓଡ଼ି ଆେର ଲି ଖିତ ଆପଣO ଗO, କବି ତା, OବO, ଶି ଶୁ ସାହି ତ ,
ବ O, Oମଣ କାହାଣୀ, Oୁ O ଗO, ନାଟକ, ଇତ ାଦି ଆପଣ ଆମ ନି କଟକୁ
ଶୀO ପଠାOs ଇେମଲ୍

ଦOାରା ମାଇେOାସଫ୍ ଟ ୱାଡ଼Oେର ଓଡ଼ି ଆ ଲି ପି

(ୟୁନିେକାଡ଼)େର ଟାଇପ େହାଇଥି ବା ଦରକାର ଯଦି ଆପଣ ଟାଇପ କରି
ପାରୁ ନାହାOି େତେବ ନି ଜସO ହOଲି ଖିତ େଲଖାକୁ Oାନ୍ କରି ଇେମଲ ଦOାରା
ଆମ ନି କଟକୁ ପଠାOs ଆପଣO ସହେଯାଗ ଆହOାନର ଉOତି ପାଇଁ କାମ 
E-Mail: aahwaan@gmail.com (call at : 90409 85463 for details)
ଡା େଜ ାତି Oସାଦ ପOନାୟକ, ସOାଦକ –ଆହOାନ—
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ତୁ େମ ଗଲାପେର...

ଶୁ ଚିOିତା ଗୁରୁ

ତୁ େମ ଗଲାପେର

ସତ କହୁ ଛି, ସOୟଂକୁ ପାଇଛି

ଏେବ ସବୁ ର େଶଷ

େହ ଯୁ ଗପୁ ରୁଷ

କି Os

ତୁ େମ ଗଲାପେର ... ତୁ ମ ସତ େOମେର

ମଁୁ ପାଇଛି ସOୟଂକୁ

ତଥାପି କଳୁ ଷି ତ େଲାଭୀ ମନ େମାର

େମା େକାହଭରା େବଦନାେର

ଆଶା କେର ତୁ ମକୁ

ଆଜି ନାହO OଶOବାଚୀ

Oମାର ସାଗର େହାଇ, ତୁ େମ Oମା ଦି ଅ

େମା ପାଇଁ OOୁ Oର ତୁ େମ
େଯୗବନର ସମO ଭୂଲ
ଛଳ େଯ କରି ଥିଲି ନି ଜ ସାେଥ
ଆଜି ତାର OାୟOି ତ କରୁ ଚି ମଁୁ
ତୁ େମ ଗଲାପେର

ଯଦି
ତୁ ମ ପାଦ ଧୁ ଳିେର
ସମପOଣ କରି େଦବି ନି ଜକୁ
ଯଦି ଓ େଯାଗ ତା ନାହO େମାର
େହ ଯୁ ଗପୁ ରୁଷ
Oମା କର Oମା କର Oମା କର

ଯୁ ଗପୁ ରୁଷ ତୁ େମ
OOା ଗବOତା ଆଜି ତାO ସୃOିେର
ଝଡ଼ା ଫୁ ଲ ମଁୁ

ଶOେର ବି ଆଉ ଶOି ନାହO େମାର
ତୁ େମ ଗଲାପେର
ତୁ େମ ଗଲାପେର

ସୃ OିନିୟOାO ପାଦ ପଦOେର
େଶାଭା ପାଇବାକୁ
ଆଉ େଯାଗ ତା ନାହO େମାର
ହସୁ ଥିବ ନା
େମା ନି ସହାୟତାେର
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େଜେଜO େOମ
େଜେଜ େମାେତ ଡାକି େଦେଲ ଥେର
ଏ ନାତି ଆ...
ଶୁଣିବୁ ଯଦି ଆ ନାତି ଆ ଶୁଣିବୁ ଯଦି ଆ..
କହି ବି ଆଜି ଅନୁ ଭବର ଘଟଣା ଅଛି ଯାହା
ଭାବି ଲି ମଁୁ...
ଜୟO ଦାସ

ଚତୁ େବOଦ ବା ଅOାଦଶ ପୁରାଣରୁ
କହି େବ େସ ଶି ଖିଥିେବ ଯାହା
ସଧୀେର ମଁୁ ଚାଲି ଗଲି , Oବଣର ଦୁ ବOାର ଆଶା
କହି େଲ େସଆଜି ସି ଏ କହି େବନି ପୁରାଣ କି ଭାଗବତ
କହି େବ େସ େOମ ପରି ଭାଷା
ଲାଜେର ମଁୁ ମରି ଗଲି
େକେଡ଼ ଅଲାଜୁ କ ବୁ ଢ଼ା କି େହା
ମାOାଧି କ ବୟସେର ବଡ଼ ସାନ ଗେଲ କି େସ ଭୁଲି !!!
ବଜାଇେଲ - ଆଦ େOମ ବୀଣା
କଅଁଳିଆ େଯାବନେର େOମ ହୁ ଏ ପାହାଡ଼ି ଝରଣା
ଜOଲି ଉOାମତାେର ଅସଂଜତ ମନ, ହୁ ଏ ଆନମନା
ମାେନ ନା େସ ବOବାଡ଼
ଭାOି ରୁ ଜି ସOକO ପାହାଡ଼
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ବାପା, ମା, ଭାଇ ବOୁ ଶୁଭାକାଂOୀ Oି ୟ ପରି ଜନ
ସବୁ ଲାେଗ ତୁ O ଆଉ ଶୂନ ମହା ଶୂନ
େOମି କା ହO େOମି କର OOନ, ଜୀବନ
ମଧ େOମ ବଜାଇେଲ ବି ହାଗ ରାଗେର
ବୟସଟା ବହି ଯାଏ, ପାହାଡ଼ି ଝରଣାଟା ନଦୀ ହୁ ଏ
ଦୁ ଇକୂ ଳ ଟାେଣ ସୀମାେରଖା
େOମ େସଠି ଶୃOଳାର ଶୃOଳେର ବାOି ଯାଏ
ବାହାରର OୀO େOାତ ନ ଦି ଅଇ େଦଖା
ଉOତ ଉଦO ନୁ େହଁ େOାତ ତାର
ସଂସାରେର ଭଉଁରୀ କାଟଇ
ହୁ ଏ ବହୁ ରୂ ପୀ ସି ଏ ସOକOକୁ ନି େରଖି େଦଖଇ
ଅOଃ େOମ ରାଗଥି ଲା ତାO ଆଶାବରୀ
ସOମେର ବାଜୁ ଥି ଲା ମOଳ ମହୁ ରୀ
ଅଭି ଷିO େହଉଥି ଲା ବୟସଟା ଅOି ମ ପାହାେଚ
ନଥି ଲା OାରOର ଉOାମତା ନା ମଧ ଶୃOଳତା
ହରାଉଥି ଲା ଅOି ତO ଥି ଲା ଖାଲି ନୀରବତା
େOମ ଏଠି ସାମ ବାଦୀ ସOମେର ସଂେଯାଗର OାOି
ଆହା ସତେର େOମ ଏଠି ବି ଶOାତOା ପାଇଯାଏ ତୃ Oି ଆଉ ମୁOି....
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ଅସOୂ OOା
ତୁ ମ Oତି Oାେର
ରହୁ ଥି ଲି ମଁୁ
କାଟୁ ଥିଲି ଅନି Oାେର
Oତି ଟି Oହର
ବନାନୀ ଶତପଥୀ

ଏକା ଏକା ରାOୀର ନି ଜOନତାେର
ମେନ େହଉଥି ଲା
ପଡ଼ି ଯିବ ପୂOOେOଦ ଦୀଘO ଏ
OତୀOାେର େମାର,
ବୁ କୁ ଫେଟଇ ହସି ବି ମଁୁ
ତୁ େମ ନି Oୟ ଆସି ଗଲାପେର
ଅକOାତ୍ ବାଧ େହଲି
ବୁ ଝିବାକୁ ମଁୁ
ଅପହO ତୁ େମ
ତଥାପି ଚଢୁ ଥି ଲି ପାହାଚ ପାହାଚ
ଆଶାର ନି ଶୁଣିେର
ଲO ଥି ଲା କହି ବାକୁ ଦୁ ନି ଆକୁ
ନା ନା ତୁ େମ ନୁ ହଁ ଅପହO
ଅOତଃ େମା ପାଇଁ
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ମଉଳି ଯାଇଛି ଏେବ
ରାOୀର ରଜନୀଗOା ସବୁ
ସOପO ସବୁ େମାର ବୃ Oଚୁ ତ
ଗOଶି ଉଳୀର ଫୁ ଲପରି
ଅସମାହି ତ OଶOର ପୁଟୁଳି କାେOଇ
ଘୁରିବୁଲୁ ଛି ମଁୁ
ଟାଣି ବାକୁ ଯବନି କା
ଅସOୂ OO ଏ େମାର ନାଟ ରୂ ପେର

ଆହOାନ ଇ-ପOି କା ଏବଂ ଆହOାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରି ବାର ଦOାରା ସOୂ OO ନି ଃଶୁ O ବି ତରଣ ଉେOଶ େର ଡା େଜ ାତି Oସାଦ ପOନାୟକO ଦOାରା Oକାଶି ତ

ଅOମ ବଷO, ସOମ ସଂଖ ା

32

େସେପOOର ୨୦୧୩

ତୁ େମ ଫୁ ଲଟିଏ...
ତୁ େମ ଫୁ ଲଟିଏ େହାଇ ଫୁ ଟO କି
ମଉଳି ବା ପୂବOରୁ
େମା ମନର େକାମଳତାେର
ତୁ ମକୁ ସାଇତି ଦି ଅOି 
ଅବିନାଶ କୁ ମାର ସାହୁ

ତୁ େମ ଶି ଶିର ବି Oୁଟିଏ ହୁ ଅO କି
ମଁୁ ପO ସାଜି
େମା ବୁ କୁ େର
ସବୁ ଦି ନ ଜାବୁ ଡ଼ି ଧରOି 
ତୁ େମ ରୂ ପାର ଜOଟିଏ ହୁ ଅO କି
ମଁୁ ପୂOOମୀ ରାତି େହାଇ
ତୁ ମ େଜ ାOାେର ଭି ଜୁଥାOି 
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େଯେବ େଦଖାେହବ...
କି ଏ ଜାେଣ େକେତେବେଳ େକଉଁଠାେର େକେବ
ତୁ ମ ସାେଥ େମାର ହଠାତ େଦଖା େହାଇଯି ବ,
ଜୀବନର ଅOାବOା ରାOାେର ଅଥବା
ମଶାଣୀେର େଯେବ େମାର ପଡ଼ି ଥିବ ଶବ
ସବ ସାଚୀ ରଥ

େହାଇପାେର ତୁ େମ େମାେତ ଚି Oିବନି ଆଉ
ଅଚି Oା ଅଜଣା େବାଲି ଚାହO ଚାଲି ଯିବ
s ନୟେନ
କି Oା େମାେତ ଚି Oିେଦଇ ବି Oର
ଶବକୁ େମା ତୁ ମ ଆଖି ଲୁ େହ ଭି ଜାଇବ
ଆଖି ପାଉଥି ବା ଯାଏ ଦୂ ର ଦି ଗବଳୟ
ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀକୁ ନି ଦ ଲାଗୁଥିବ,
େମାେତ ଆଉ ଜାଳି େଦବା େଲାଡ଼ା େହବନାହO
କାହO କି ନା େମା େଦହ ତ ଆେପ ଜଳୁ ଥି ବ
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ତୁ େମ...
ତୁ େମ ଶି ଶୁଟିଏ େହାଇ
କାOି କOାଇ, ହସି ହସାଇ ପାର
ଅନୁ ସୂୟା, ଯେଶାଦା, େକୗଶଲ ା
ସOି , େମରୀ ମାତାଦି ଗରଭୁ ଜନମି ପାର
ସେOାଷ କୁ ମାର ସାହୁ

ତୁ େମ ଶି ଶୁ ସୁଲଭ ଗୁଣେର
ସୁଦାମା ହନୁ ମାନ ମଧୁମOଳ ଆଦି O
ସହି େତ ନାନା ଲୀଳା ରଚାଇ
ସାO ସାଥୀ େମେଳ େଖଳି ପାର
େଗାପ େଗାପାବଳୀ େମେଳ
ତୁ େମ ଯୁବକେଟ େହାଇ େOମି କ ସାଜି
ଯମୁନା କୂ େଳ, ମଧୁ ପୁର ମଧୁବେନ
ରାହାସ ରଚାଇ ପାର
ତୁ େମ ସOାମୀଟିଏ େହାଇ ପOୀବି ରହେର
କାOି କାOି ବେନ ବାଚାଳ ପରି ବୁ ଲି
ଏ ଜୀବ ମOେଳ Oମ ରଚାଇ ପାର
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ପOୀ ବି େOଦେର ମମOାହତ େହାଇ
କାେO ଶବ ଧରି ଚଉଦି ଗ ବୁ ଲି ପାର
ତୁ େମ ସଖାଟିଏ େହାଇ ସୁଦାମା ଭଳି
ଦୀନ ଦରି Oର ଦୁ ଃଖକୁ ନାଶି ପାର
ତୁ େମ ପOୁ ପାOବO ସକଳ ବି ପଦୁ
ଉOାରି ବାପାଇଁ ଦୂ ତଟିଏ େହାଇ ତି ରOାର
ସହି ସOା ବOୁ ଟିଏ େହାଇପାର

ଆହOାନ ଇ-ପOି କା ଏବଂ ଆହOାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରି ବାର ଦOାରା ସOୂ OO ନି ଃଶୁ O ବି ତରଣ ଉେOଶ େର ଡା େଜ ାତି Oସାଦ ପOନାୟକO ଦOାରା Oକାଶି ତ

ଅOମ ବଷO, ସOମ ସଂଖ ା

36

େସେପOOର ୨୦୧୩

ପୂବOରାଗ
ସୁOରଠାରୁ ସୁOର ତୁ େମ
ରୂ ପେର ଗୁଣେର
ନି ଖୁଣା ନି ପୂଣା ନାରୀ
ଆକାଶଠୁ ଉO, ମାଟି ଠୁ ଉଦାର
ସାଗରଠୁ ବଳି ଗହନ ଗଭୀର
ଶOଷOଣ ପରି ଡ଼ା

କି ଏ େହବ ସମସରି 
ଚାଲି େର ତୁ ମର ପଦOଫୁେଟ
କଥାେର କଥାେର, ଓଠରୁ ତୁ ମର
ଝରି ପେଡ଼ ମOୀ ଫୁ ଲ
ଆଖି େର ତମର ସୂଯO ଚO
ଛାତି େର ତୁ ମର େକାଟି େକାଟି ତାରା
Oି ଗଧ
୍ ଶୀତଳ
ନି ହତକ ନି ଆଁଝୁଲ
ଝାଉଁବଣ ଆଉ ସମୁ O କି ନାେର
ତୁ ମକୁ େଦଖି େଲ ମେନ ପେଡ଼ ତେମ
ମୃତ ଅତୀତର େକାଟି ସୁଷମାର ଶୀରି
ଭO ମOି ର ରୁ O ଦୁ ଆେର
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ଏେବ ବି ଶୁଭୁଛି
ମO ମଧୁର ଲଳି ତ େଦହାଗ
ଏେବ ବି ଦି ଶୁଛି, ମO ବି େଭାର
େOମୀ ତ ଜୀବନ
Oଣୟ ବି ଧୂରା ନାରୀ
ରି ମ୍ ଝିମ୍ ତାେଲ
େମଘ ଆସି ଦି େନ
କହି ଲା ମାଟିର କାେନ
ତୁ ମରି ବି ହୁେନ ଆକାଶ େକମି ତି
ବି ରହ ବି ଧୂର ବOବଂଶୀ ସେନ
ପବନ ଗାଇଲା Oଣୟ ଗୀତି
ଆେଲାକ କହି ଲା ମହାଜୀବନର ଗାଥା
ଦୂ େର ଦୂ େର େମାହନ ବଂଶୀ
ପରାେଣ ଜଗାଏ ବ ଥା
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ବନାନୀ
ସବୁ େଜ େସୗOଯO ମୟୀ
Oକୃ ତି OଦOା
ସୁବିOାର ସବୁ ଜି ମା
ସଦା ଉOାସି ତା
ବନାନୀ! ବନାନୀ!! ବନାନୀ!!!
ବିନୟ େମାହନ ଦାସ

େତା—ସବୁ ଜ ପଣତେର
ବୃ Oି କରୁ େଶାଭା
ବOେର େତା ବାସ େଦଲୁ
ଅଗଣି ତ ବି ଭା
ବନାନୀ! ବନାନୀ!! ବନାନୀ!!!
ବନ ଭୂମି ବି Oାରି ଛୁ
େନଇ େଛାଟ ବଡ଼
ନି ରOୁ ଶ ଚି Oାଧାରା
ସେତ େକେତ ବଡ଼
ବନାନୀ! ବନାନୀ!! ବନାନୀ!!!
Oକୃ ତି ର ସମକOା
େହବାକୁ ଚାହO ଛୁ
ନି ଜସOକୁ ବଳି େଦଇ
ଆେଗଇ ଚାଲି ଛୁ
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ବନାନୀ! ବନାନୀ!! ବନାନୀ!!!
ମାତୃ ତOର ପରାକାOା
େଦଖାଇଛୁ ତୁ ହି
େତା କାନି ପଣତ ତେଳ
ଦୁ ଃଖୀ ନୁ େହଁ େକହି
ବନାନୀ! ବନାନୀ!! ବନାନୀ!!!
Oଣମି ତୁ Oକୃ ତି କୁ
େଦଇଥି ଲୁ କଥା
–େମା େକାେଳ ବଢ଼ି େବ ସବୁ —
ନ କରି ବୁ ଚି Oା
ବନାନୀ! ବନାନୀ!! ବନାନୀ!!!
ବନାନୀ ବଢ଼ି ବ େନଇ
ନି ଜସO ସOାର
OୟOତି େହବ ନାହO
ଶପଥ େତାହର
ବନାନୀ! ବନାନୀ!! ବନାନୀ!!!
ବନାନୀର ମୂଲ େବାଧ
Oକୃ ତି କୁ ଜଣା
ବାOବେର କରି ଥାଏ
ରOଣା େବOଣା
ବନାନୀ! ବନାନୀ!! ବନାନୀ!!!
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ମା—େମାର...

ନି େବଦି ତା ମି Oଗୁରୁ

ମାଟି ମା େମାର

ଭାଇ ହାେତ ଖଡ଼୍ଗ ଆଜି

କି ଏ କେହ ତନୁ େତାର

ଭାଇ ବିେରାଧେର

ସି O ଆଜି ଧାରାOାବଣୀେର ?

େକେବ ଭାଷା, ଜାତିର ନାମେର

ପOାବିତ େସ େଯ ଆଜି

େକେବ ପୁଣି ଧମO ଆଉ

ଅବାରି ତ ଅଶO ପେଟ େତାର...

Oମତାର ଆଢୁ ଆେଳ...!!!

ବିଦୀOO ହୃ ଦୟ େତାର
ଅେଶଷ ଦୁ ଃଖେର

ପବେନ ଗୁOିତ ଆଜି

େକାମଳ ଶି ଶୁ କନ ା େଯ

ଜOଣା ଜଜOରିତ

ଏଠି ବଳି ଚେଢ଼

ଦୀଘO ଶOାସ େତାର

େତା ନି Osର ସOାନର

ଚିର େଗୗରବମୟ Oି ରOାେର

ଲାଳସା ଅOି େର!!!

ରୁ ଧି ର ର ଛିଟା

ମା େମାର

ମା େମାର

ସମO ଶରୀର େର େତାର

ପାରି ବୁକି ହସି ଥେର ?

ଆତOର ନିଆଁ

ଆସୁଛି ଏଇ େଯ ପୁଣି

ଜଳୁ ଛି ମାନବିକତା ଏଠି

େତା ସOପOର ଅଗO ପOର...

ଜଳୁ ଛି ସମାଜ
େମଘାOO
ସମO ଆକାଶ
େତା ରୁ O େକାହେର

ଆହOାନ ଇ-ପOି କା ଏବଂ ଆହOାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରି ବାର ଦOାରା ସOୂ OO ନି ଃଶୁ O ବି ତରଣ ଉେOଶ େର ଡା େଜ ାତି Oସାଦ ପOନାୟକO ଦOାରା Oକାଶି ତ

ଅOମ ବଷO, ସOମ ସଂଖ ା

41

େସେପOOର ୨୦୧୩

ଭୁଲ ରାOା...
କାହO କି ଆସି ଥିଲ
େସଇ ରାତିେର, ଚୁ ପ୍ ଚାପ୍
େମା େଶାଇବାେର ବ ାଘାତ େଦବା କୁ
ତୁ ମକୁ କଣ ଏେତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା େଯ
େମା ସାଥି େର Oଣୟର ଅଭି ନୟ କରି
ପତି ତପାବନ େଲOା

େମା ଅସହାୟତାର ସୁେଯାଗ େନଇ
େମା େଦହକୁ ଉପେଭାଗ କରି ବାକୁ !!!
କାହO କି ଅଭି ଳାଷ କଲ
ବାOି ରଖି ବାକୁ ତୁ ମ େOମର ଜାଲେର
କି ବା ପାଇଲ େମାର ସତୀତOକୁ ଲୁ Oନ କରି
େଯଉଁଥି ପାଇଁ କି ମଁୁ ସମାଜର ବଡ଼ ବଡ଼ି ଆO ପାଖେର
ଘୃଣିତା, ଅବେହଳି ତା, ନି ଯO ାତିତା େହାଇ
ବOି ରହି ବାକୁ େଚOା କରି ବି
ଆଜି ବOି ପାରୁ ନି
ଆଉ ଏ ସବୁ ପାଇଁ ତୁ େମ ଦାୟୀ
ନା... େମା ଭଲ ପାଇବା ଦାୟୀ
ନା... ଜୀବନ ର ରାOାେର
ଚାଲି ବାଟା େମାର ଭୁଲ
ରହି ଗଲା
େକଉଁଠି, କାହO କି, କଣ ପାଇଁ....!!!
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ଗୁରୁ ହO ସାOାତ ଈଶOର...
େମୗସୁମୀ ଦାସ
ତୁ ମରି ଚରଣତେଳ ଆଜି ମଁୁ Oଣତି ଢାେଳ
େଘନି ବ େହ ଗୁରୁ େମାର
ଗୁରୁ ତୁ େମ OOା, ଗୁରୁ ତୁ େମ ବିOs, ଗୁରୁେଦବ ମେହଶOର
ପେଥ ଯଦି େକେବ ଥକି ମଁୁ ପଡ଼ି ବି
େମୗସୁ ମୀ ଦାସ

ଆଶା େଦଇ େନବ ବଢ଼ାଇ
ଭୁଲ ବାେଟ ଯଦି େକେବ ମଁୁ ଚାଲି ବି
ହାତ ଧରି େଦବ କଢ଼ାଇ,
Oାନର ଆେଲାେକ ଲି େଭଇ େଦବ େମା
ଅOାନର ଅOକାର.....
ଗୁରୁେଦବ ମେହଶOର...
ଗୁରୁ ତୁ େମ OOା, ଗୁରୁ ତୁ େମ ବିOs, ଗୁରୁେଦବ ମେହଶOର
ଗୁରୁ ଭି ତେର େଯ ମଣି ଷ େଦଖି ଛି
େଦବତାOୁ ଚିର ଦିନ
େସଇ ଗୁରୁ ତୁ ମ ଆଶି ଷ ଲଭି େଲ
ସାଥOକ ଏଇ ଜୀବନ
ତୁ ମରି ଆଶି େଷ େହାଇବ ଜଗେତ
ପରି ଚିତ ନାମ େମାର....
ଗୁରୁ ତୁ େମ OOା, ଗୁରୁ ତୁ େମ ବିOs, ଗୁରୁେଦବ ମେହଶOର
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ଅଭି ଭାବକ ମାନO ପାଇଁ ଖୁ ସି ଖବର

ନୂ ତନ ଭାବେର େହାଇଥି ବା ବା େହବାକୁ ଯାଉଥି ବା ପି ତାମାତାOର ଅେପOାର ବOOମାନ ଅO
େହାଇଯାଇଛି ଶି ଶୁ ଓ ମହି ଳାମାନO ବିଭିO ସOାO ଜନି ତ ସମସ ାର ସମାଧାନ ଓ ଉପେଦଶ ପାଇଁ
ଉOି O ଓଡ଼ି ଶାର ଏକମାO ବ ାପକ େୱବସାଇଟର ଅବତାରଣା କରାଯାଇଛି ଡବO s ଡବO s ଡବO s .
ପି ଙO୍େOପସ୍.କମ୍ (www.pinksteps.com) ନାମକ ଏହି େୱବସାଇଟେର ଆପଣO ସମO
ସମସ ାର

ସମାଧାନ

ସହଜେର

ମି ଳିପାରି ବ

–ମି ଶା

ଚାରି େଟବୁ ଲ୍

OO—ର

ଆନୁ କୂ ଲ େର

ସବOସାଧାରଣO େହତୁ ଏହି େୱବସାଇଟର ନିମOାଣ କରାଯାଇଛି
ଭୁବେନଶOରର ଜେନୖ କ Oୀ ଶOି Oସାଦ ପାଳO ନି ରବOିO OେଚOାର ଫଳ େହଉଛି ଏହି
େୱବସାଇଟ ଓଡ଼ି ଶାେର ଶି ଶୁମାନO ସOାO ଜନି ତ ସମସ ାର ନି ଦାନ େହତୁ େକୗଣସି ଅନଲାଇନ
ସାଧନର ଅଭାବ େଦଖି ବାପେର, ଏବଂ ନିଜ ଝିଅର ଜନOସମୟେର ବିଭିO Oକାରର ସମସ ା ଓ
ଉପେଦଶ ଆଦି ପାଇବା ପାଇଁ େସ ଅନୁ ଭବ କରି ଥିବା ଅସୁବିଧା ସବୁ କୁ ଦୃ Oି େର ରଖି ଏହି
େୱବସାଇଟ୍ ନି ମାO ଣ କରି ଛOି  ଓଡ଼ି ଶାେର ଥି ବା ସମO ଶି ଶୁ ଚିକିOାଳୟ ସOOୀୟ ସୂଚନା ସେମତ,
ଡାOର, ଡାOରଖାନା, େରାଗନି ଦାନ େକO, ରOମଳମୂO ପରୀOାଗାର, ଔଷଧ େଦାକାନ,
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ବିଦ ାଳୟ, ରOଭOାର ଓ ଅନାଥାOମ ଆଦି ବିଷୟେର ବିଷଦ ସୂଚନା ଏହି େୱବସାଇଟେର ପାଇ
ପାରି େବ
ଏହି େୱବସାଇଟେର ଭାବି ପି ତାମାତା ଶି ଶୁO ଯO ସOOେର Oାନ ପାଇ ପାରି େବ ଏବଂ ସଦ
ଜନOିତ ଶି ଶୁର ପି ତାମାତା ମାେନ େସମାନO ସOାO , ଘେର ବିଭିO େରାଗର ଉପଚାର, ଗଭO ସOOୀୟ
ବିଷୟ, େରାଗ Oତିେଷଧକ ଟୀକାର ବିବରଣୀ, ପଥି ଓ ପୁOିକର ଖାଦ , ବିଭିO Oକାରର ରO,
ମଳମୂO ପରୀOା, ଶି ଶୁ ଅଧି କାର, ବO ାଜନି ତ ସମସ ା ଆଦି ଅେନକ ବିଷୟେର ଅେନକ ସୂଚନା
ପାଇପାରି େବ
ଏହା ସବୁ ବ ତୀତ ଏହି ସାଇଟେର ଅେନକ OବO, ଆେଲାଚନା ଓ ଚOOା ଆଦି ଦOାରା ବିଭିO
Oକାରର େରାଗ ଓ ତା—ର ଉପଶମ ସOOେର ଜାଣି େହବ
ଏହି େୱବସାଇଟର ଏକ ଅନନ

ବିେଶଷତO େହଉଛି ଆପଣ ଚାହOେଲ ଏହି ସାଇଟ ଦOାରା

ଆପଣ ବିଭିO ବିେଶଷOO ସହି ତ ନି ଃଶୁO ଅନଲାଇନ୍ ପରାମଶO କରି ପାରି େବ ପି ତାମାତା ମାନOୁ
ସOାO େସବା ପହOାଇବା ପାଇଁ Oଖ ାତ ଡାOର ଓ ଡାOରଖାନା ମାନO ସହିତ ଏହି େୱବସାଇଟ
ନି ବOି ତ େହାଇଛି ଏହି ସବୁ େସବା ନି ଃଶୁO େଯାଗାଇ େଦବାର ସOୂ OO ବ ବOା ରହିଛି
ସOତି ଏହି େୱବସାଇଟ୍ ଓଡ଼ି ଶା ତଥା ଓଡ଼ି ଶା ବାହାେର ଏହ ସOୂ OO େୱବସାଇଟ ଭାବେର
ଖ ାତି ଅଜOନ କରି ଛି Oୀ ଶOି Oସାଦ ପାଳO ଏହି ସାଧୁ ଉଦ ମ ପାଇଁ ଆହOାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରି ବାର
ତରଫରୁ ତାOୁ ଅଭି ନOନ ଜଣାଉଛୁ , ଏବଂ ତାOର ଦୀଘO ଓ ନି େରାଗ ଜୀବନର କାମନା କରୁ ଛୁ 
ଏବଂ ଆଶା କରୁ ଛୁ ତାOର ମାନସପୁO ଏହି େୱବସାଇଟ୍ ଓଡ଼ି ଶାବାସୀOୁ ଦୀଘOଦିନର ଆଶା ପୂରଣ
କରି ବାେର ସOମ େହବ ଏବଂ ସମାଜକୁ ବ ାପକ ସାହାଯ Oଦାନ କରି ବ
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ଭାOି ଦି ଅ େମରୁ ଦO
ଡ଼ େମଜର େଗୗରୀ Oସାଦ ମହାପାO

ଦସୁ ରOାକର ବାଲOୀକି ସାଜି ଲା
ମରା ମରା - ଡାକି
ରାମ ନାମ ଜପି ଦିେନ
ଡ: େଗୗରୀ Oସାଦ ମହାପାO

ସୀତାOୁ ଆOେମ ଦୁ ହିତା ପରାଏ
ପାଳିଥିଲା ଏହି ଧାେମ
ଦୁ ହି ତା ବୟସ ନାରୀOୁ ଆଣOି
ଭO କଥା ସବୁ କହି
କଳ ବଳ ଅବା କଉଶଳ କରି
ଆOମେର ଆOା େଦଇ
ସୁବିଧା ସୁେଯାଗ ପାଇଗେଲ ଥେର
ବଳାOାର ହୁ ଏ ନାରୀ
ଧମO OO କରି ଉOାତ ହୁ ଅOି
ଅମୃତ ପାOେର ହଳାହଳ ବିଷ ଧରି
େସପରି ବାବାଜୀ ଦାଢ଼ୀକୁ ଝିକେର
ଦିଅ ତାOୁ ମୃତୁ ଦO
ପୁଲିସର ଲାଠି ମାଡ଼େର ତାOର
ଭାOି ଯାଉ େମରୁ ଦO............
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ମୁହଁଚୁଆଁ
ନୂ ଆେବାହୁ ଘରକୁ ଆସି େଲ ବOୁ ବାOବ Oାତି କୁ ଟୁ O ଯି ଏ
ଯୁଆେଡ଼ ଆସOି , ନୂ ଆେବାହୁ କୁ େଦଖOି  ଜାଣତ ଅଜାଣତେର
ରୂ ପଚOOା ସହି ତ ଗୁଣର ବଖାଣ ମଧ

ହୁ ଏ ଆଉ ପାନଖି ଆ

ଖOO, ହାତକାଚ ପାଇଁ ଖOO ଆଦି ନୂ ଆେବାହୁ ହାତକୁ ବେଢ଼ଇ
ତାରାOସାଦ େଜନା

ଦି ଅOି  ଏଇଟା କୁ ଆେଡ଼ େବାହୁ ର ସOୂ OO ନି ଜସO ହାତପାOି 
ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ି େଲ େବାହୁ ତା ପାନଖି ଆ ହାତ ଖOOରୁ
ଘରକୁ େଦଇ ସୁନାେବାହୁ ର େମାହର ଓ ଉପାଧି ଟିଏ ପାଏ
ଦି ନ ବେଳଇ ଗଲାଣି  ସୁନାେବାହୁ ର ରୂ ପ ଝଟକି ବା ମଳି ନ
ପଡ଼ି ଲାଣି  କି Os ଗୁ ଣେର ଦାଉ ଦାଉ େହାଇ ଜଳୁ ଛି  ସOାମୀ
ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ନି ଜ Oୀର ମୁ ହଁକୁ ଚାହO ବୁ େହ ଗର ଗର
େହେଲଣି  ଆଜି ଦି ନଟା ଯାକ ଅଛି  ତୁ ମ ମୁହଁ ସକାଳୁ
େଦଖି ଲିଣି; ଯଦି କଣ କି ଛି େହବ, ସତ କହୁ ଚି ଆଜି ରାତି କୁ
ଝାଡ଼ି େଦବି ... ଏେବ OୀOର ପାଳି  େସ ବି ଛାଡ଼ି ବା ଜOs
ନୁ ହOି  ଚି ହOକି ଉଠି େଲ - ମଁୁ ବି ତୁ ମ ମୁହଁ ଆଗ େଦଖି ଛି, ଯାହା
ଭଲମO େହେଲ, ତୁ ମକୁ ଛାଡ଼ି ବିନି କହି େଦଉଛି 
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େବାଉ ପେଳଇ ଆସି େଲ ପାଟିକେଲ ଜବର କହି େଲ, ଏଗୁରାOର ସେତ
େଯମି ତି କି ଛି କାମଧOା ନାହO ; ଏମାନOୁ ମୁହଁ ଚୁ ଆଁ ପଡ଼ି ଯାଉଛି  ଅଥଚ େସଇ େବାଉ,
ପୁଅର ପି ଲାଦି େନ କାେଳ ମୁହଁଚୁଆଁ ପଡ଼ି ଯିବ େବାଲି ତା ହତେର ବଜର େଡଉଁରିଆଟିଏ
ବାOି ଥିେଲ କାେଳ େକାଉ ପାପ ଆଖି ପୁ ଅ ଉପେର ପଡ଼ି ରO ଶୁେଖଇ େଦବ
ପୁଅ େବାହୁ େବାଉର ଆକଟେର ଆଉ ରହି ପାରି େଲନି  ମୁହଁଚୁଆଁକୁ ନି ଜ ନି ଜ
ଉପରକୁ େଫାପାଡ଼ି ଯି ଏ ଯାହାର ବାଟ ଧରି େଲ
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ଆସ ବୁ ଲି ଯିବା ଆମ ରାଇଜ
କବାଟ ନ ଥି ବା ଗଁା ‘ “ଶି ଆଳି ଆÙ
Oାୟ ଅେଢଇ ବଷO ବିତିଗଲାଣି | ସୁଦୂର ମାOାଜରୁ ନି ଜର ଶି Oାଗତ
କାଯO କାଳ ସମାO ପେର ମଁୁ ବାହୁ ଡ଼ି ଆସି ଥାଏ ନି ଜ ମାଟି େବୖ କୁO ମାଟି
ମା

ଓଡ଼ି ଶାକୁ | ମାଘ ମାସ, ଅସହ

ଶୀତର ଲହରୀ େଖଳି ଥାଏ ଆମ

ଓଡ଼ି ଶାେର| ଆଉ ଏହି ସମୟେର ମଁୁ Oମଣ କରି ଥିଲି ଆମ ଓଡ଼ି ଶାର
ଜଗOାଥ ରାୟ

େକOାପଡା ଜି Oାର େଛାଟ ବଡ଼ ବହୁ ତ ଗଁା ପOୀ ସବୁ | ଆଉ ପହOି
ଯାଇଥି ଲି ଏମି ତି ଏକ ଗଁାେର, େଯଉଁ ଗଁାେର Oେତ କO ଘେର ଘେର ନା
ଥି ଲା କବାଟ ନା ଥି ଲା ଦୁ ଆର ବO| ଆOଯO ଚକି ତ େହାଇ ରହି ଯାଇଥିଲି
Oଥେମ ମଁୁ ଏଇ Oାମକୁ େଦଖି| ଶୁଣିଥିଲି ଆମ ଭାରତ େଦଶର

ପOି ମେର

ଅବOି ତ ମହାରାO ରାଜ େର ଶନି ଶି Oଣାପୁର େବାଲି ଏକ Oାନ େଯଉଁଠି
ଘର ଅଛି କି Os ଘରର କବାଟ ନାହO , ଗଛ ଅଛି କି Os ଗଛର ଛାଇ ନାହO ।
କି Os ଏମି ତି ଏକ Oାନ ଆମ ଓଡ଼ି ଶାେର ଅବOି ତ ଯାହା ମଁୁ ଆଗରୁ
େକୗଣସି ପଯO ଟନ ତାଲି କା , ବିବରଣୀ କି Oା ଇOରେନଟ୍ ମାଧ ମେର
ଗୁଗଲ୍ କି ୱିକିେପଡ଼ି ଆେର ମଧ େଦଖି ବାକୁ ପାଇନଁାହି | ଏହି Oାନ Oମଣ
ପେର ମଁୁ ବହୁ ତ ବ Oି ମାନO ସେO ଏହା ବିଷୟେର ଆେଲାଚନା
କରି ଥିଲି, କି Os ସଭିO ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବିOୟବାଚକ ସୃOି କରିଥିଲା, ଏକ
ନୂ ଆ ନିଆରା Oାନ ଥି ଲା ସଭି O ପାଇଁ| େତେବ ଆଜି ସମୟ ମି ଳିଛି,

ଡା

େଜ ାତି Oସାଦ ପOନାୟକ (Oି ୟ େଜ ାତି ସାର୍ )O ସOାଦନାେର ଆମ
ଓଡ଼ି ଶାର ସବO Oଥମ ସOୁ OO ସାହି ତ ଇ-ପOି କା ଆହOାନ େମାେତ ଏଇ
ସୁେଯାଗ

େଦଇଛOି ,

େଯ

ଆମ

ଓଡ଼ି ଶାର

ଏପରି

ଏକ

ପଯO ଟନ

ଦଶOନୀୟOଳ େଯଉଁଠିକାର ପରOରା ସରଳ ଜୀବନଯାପନ େକେତ େଯ
ନି ଆରା ଆଉ ସOାଭି ମାନୀ ତାହା ମଁୁ ଏହି ଇ-ପOି କା ମାଧ ମେର ଉେOଖ
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କରୁ ଅଛି େତେବ ବOୁ ଗଣ ଚାଲOs େମାର ଏହି Oମଣ କାହାଣୀ ସହି ତ ବୁ ଲି ଯିବା ଆମ ରାଇଜର
ଏକ ନି ଆରା ଦଶOନୀୟ Oଳୀ "କବାଟ ନଥି ବା ଗଁା - ଶି ଆଳି ଆ " |
ଜୟ Oୀ ରାମ ...ଜୟ Oୀ ରାମ ...!!! ବାଦ େର ବାଜି ଉଠିଲା ଆମ ଘରର ଡାକ ଘOି |
ଏେତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କି ଏ େଯ ! ଶୀତ େଯଉଁ ଭଳି େହଉଥାଏ େଶଯ ଛାଡ଼ି ଉଠିବାକୁ ମନ ବି େହଉ
ନଥାଏ| ଘେର େକହି ନଥାOି ମଁୁ ଏକା, ସମେO ମାମଁୁO ଘରକୁ ଯାଇଥାOି ଏକ ଯO ଉOବେର
େଯାଗ େଦବାପାଇଁ| ଉଠିକି ଦାO ଦୁ ଆର Oୀଲ୍ କବାଟ େଖାଲି ଲି| େଦେଖ ତ ବଡ଼ ମଝିଆ ମାମଁୁO
ପୁଅ ଆଉ ତାO ସାେO େମା େବାଉ| କି ଛି କାମେର ଘରକୁ ଆସି ଥିେଲ| ଗଲାେବେଳ ବାଧ କେଲ,
େଚOାଇରୁ ଆସି କି ଏକା ଏକା ଘେର କଣ କରି ବୁ ଚାଲ୍ ଯି ବା ମାମଁୁ ଘରକୁ , େସଠି େତାେତ େଦଖି
ସମେO ଖୁ ସି େହେବ| ଇOା େହଉ ନଥି ଲା, ନା ଯି ବିନି ନା ଯି ବିନି େବାଲି ବାରOାର ମନା କରି ଲା
ପେର ହଠାତ୍ କଣ େହଲା େକଜାଣି , ମନ େହଲା ପୁଣି ଯି ବା ପାଇଁ ହଁ କହି OOsତ େହାଇଗଲି | ଦୁ ଇ
ଚକି ଆ ଗାଡ଼ି େବଗ ଟିେକ ଅଧି କା କରି େଦଇ Oାୟ ଦୁ ଇଘOା ଭି ତେର ପହOି ଗଲି ମାମଁୁO ଘର ଯO
ଉOବେର | େସଇଠି ପରି ଚୟ ହୁ ଏ ଯO କରୁ ଥି ବା ପୂଜକ ବାବାO ସହି ତ| େସ େମା ସହି ତ ମାO
କି ଛି ସମୟ ଭି ତେର ଜେଣ ଅOରO ବOୁ ଭଳି ମି ଶିଗେଲ| ଆଉ େମା ମନ ଭି ତରୁ ମନର କଥା
ଜାଣି େନେଲ| ମଁୁ ବୁ ଲି ବାକୁ ବହୁ ତ ଭଲପାଏ, ନୂ ଆ ନୂ ଆ ପଯO ଟନ, ଧାମO କ Oାନ ସବୁ

ବିଷୟେର

ଜାଣି ବାକୁ େଦଖି ବାକୁ େମାର ବହୁ ତ ଇOା, ବିେଶଷ କରି େଛାଟ େଛାଟ ଗଁାର ଜୀବନ େଶୖ ଳୀ| ପୂଜକ
ବାବାO ଯO କାଯO Oାୟ ସବୁ ଗଁା ଗଁା ଭି ତେର ଅନୁ Oି ତ େହବାର ଥାଏ| େତଣୁ େସ େମା ଇOାକୁ
ସOାନ ଜେଣଇ େମାେତ ତାO ସେO ବୁ େଲଇ େନବା ପାଇଁ ଇOା Oକାଶ କେଲ| ମଁୁ ମଧ ବହୁ ତ
ଖୁ ସି ଥାଏ | ଠିକ୍ େଗାଟିଏ ଦିନ ପେର ଆେମ ଯାOା ଆରO କରି େଦଲୁ ଭOକ ଜି Oାର ଚାOବାଲି
ନି କଟO ଏକ େଛାଟିଆ ଗଁା ଅଭି ମୁେଖ| ଯାହାକି ପାରଦୀପରୁ େକOାପଡ଼ା ରାOାେଦଇ ଭOକ ଜି Oାକୁ
Oେବଶବାଟ| Oାୟ ୫୯ ମାଇଲ୍ ର ରାOା ମାେନ ୯୫ କି େଲାମି ଟର ପାଖାପାଖି େହବ| ସାଥି େର ଥା—Oି
ପୂଜକବାବା ଆଉ ସାଥି ଦୁ ଇ ସହକମOୀ ଏବଂ କାର୍ ଚାଳକ| ମନ ହଷOଉOାସେର ଭରପୁର ଥାଏ|
ରାତି ସମୟେର ପୂଜା କାଯO

ଥି ବାରୁ ଆେମ ଯାOା ଆରO କରି େଦଲୁ ସO ା ସମୟରୁ | ଅସହ

ଶୀତକୁ ଖାତିରି ନ କରି ଆେଗଇ ଚାଲି ଲା ଆମ କାର୍ ଗାଡି |
େତେବ ପାଠେକ ଆପଣ ଯଦି େକେବ ପାରଦୀପରୁ ଭOକ ଯାOା କରOି େତେବ ରାOା Oତି
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ନି ହାତି ଧ ାନ େଦେବ| କାରଣ ପାରଦୀପରୁ Oଥେମ େକOପଡ଼ା ଆଳି ଅOଳ ପହOି ଲା ପେର
ଆପଣOୁ େସଠୁ ଦୁ ଇଟି/ତିନିଟି ବାO ରାOା ଦୃ ଶ େହବ, ଡାହାଣ ପଟରୁ ଚାOବାଲି ରାOା େହାଇ
ଭOକ ଜି Oାକୁ (ଆଳିରୁ ୬୯ କି .ମି .), ଏବଂ ବାମପେଟ ସି ଂଗି ପୁର ପେର ବିଂଝାପୁର ରାOା େହାଇ
ଯାଜପୁର ଜିOାକୁ (ଆଳିରୁ ୪୮ କି .ମି .), ଏବଂ ଆଉ ଏକ ରାOା ଯାହା ସାେଲପୁର ରାOା େହାଇ ଆପଣ
କଟକେର (ଆଳି ରୁ ୯୪ କି .ମି .) ପହOି ପାରି େବ| କି Os ଯଦି େକେବ ଆପଣOୁ ପାରଦୀପରୁ କଟକ
ଯାOା କରି ବାର ହୁ ଏ େତେବ ଆପଣ ଏହି ରାOାେର ନ ଯାଇ, ସି ଧାସଳଖ କଟକକୁ ବସ୍ କି Oା
କାର୍ େର ଯାଇ ପାରି େବ, ଯାହାକି ପାରଦୀପରୁ ଜଗତସି ଂହପୁର ମୁଖ ରାOା େହାଇ ଆପଣ କଟକେର
ପହOି ଯି େବ (୮୨ କି .ମି .)| ଏଥି ସହି ତ କଟକରୁ ପାରଦୀପ ପାଇଁ େରଳ ଗାଡ଼ି ର ସୁବିଧା ମଧ
ଅଛି, ବାଟେର ଆପଣ ଚଁାହି େଲ ଶାରଳା େରାଡ଼ େOସନେର ଓେOଇ ଆପଣ ଝOଡ଼ବାସି ନୀ ମା
ଶାରଳାO ମOି ରକୁ ଯାଇ ଦଶOନ କରି ପାରି େବ, େOସନରୁ ମOି ର ପାଖକୁ ଅେଟା, ରି Oାର ସୁବିଧା
ସବOଦା ଉପଲO
େତେବ େସହି ଦିନ ଆେମ ଭOକ ଜି Oା ଚାOବାଲି ଅଂଚଳ ର େସହି େଛାଟିଆ ଗଁା ଟିେର ପହOୁ
ପହOୁ Oାୟ ରାତି ୧୦ଟା େହାଇ ଯାଇଥି ଲା| ପେର େସହି ଗଁାେର କଟି ଥି ଲା ପୁରା ରାତି| େମାେତ
କି Os ଠିକ୍ େସ ନି ଦ େହଉ ନ ଥି ଲା, େଯମି ତି କି ଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଗୁଥିଲା| Oଭାତ େହଲା, ଗଁାେର
କାଉ ଏବଂ କୁ କୁ ଡା ମାନO ରାବେର େମା ନିଦ ଏକା ଥରେକ ଭାOି ଗଲା| ଉଠିକି ନିଜର ନି ତ କମO
ସାରି ବାେର ଲାଗି ପଡ଼ି ଲି| ଗଁା ମଝିେର େଗାଟିଏ ନଳକୂ ପ େସଇଠି ସମେO ଭି ଡ଼ ଲେଗଇ ଥାOି | ମଁୁ
ଟିେକ େଧାଇ େହବି େବାଲି Oାୟ ଅଧ ଘOା ଠିଆ େହାଇ ରହିଲି, ତଥାପି େଶଷେର ନିରାଶ େହାଇ ଗଁା
ଅନ

ଏକ ପାଶOOକୁ ଗଲି | ଦୂ ରରୁ େଦଖି ଲି ସଭି ଏଁ େଗାେଟ ନାଳେର ଗାେଧାଇ, େଶୗଚେହାଇ

େଫରୁ ଛOି | ପେର ପୂଜା େହଉଥି ବା ବ Oି O ଘରକୁ େଫରି ଲି, େସ େମାର ଏପରି େନୖ ରାଶ
ଭାବନା େଦଖି , େମାର ସକାଳ ନି ତ କମO ପାଇଁ ସବୁ ଆେୟାଜନ କରି େଦେଲ| ତା—ପେର ମଁୁ ଖୁ ସ୍|
କି Os ପେର ମନେର ରହି ଗଲା ଗଁା େଲାକମାନO ଏହି େଶାଚନୀୟ ଅବOା| େକେତ ସୁOର ଗଁା, ମନ
େଖାଲା ପରି େବଶ, ଗଁା ରାOା ଘାଟ ଖୁ ବ୍ ସୁOର, ଗଁାଟିର Oାୟ ସମେO ବ ବସାୟୀ େଲାକ, କି Os ପାଣି
ପାଇଁ େସଇ େଗାଟିଏ ନଳକୂ ପ ଉପେର ସମେO ନି ଭର
O ଶୀଳ ! କି ଛି େଲାକO ଘେର ପାଇଖାନା
ନଁାହି ! ପଚାରି େଲ ସରକାରOୁ େଦାଷ| ପେର ସକାଳର କି ଛି ସମୟ ଏହି ବିଷୟ ଉପେର ଆେଲାଚନା
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କରି ଚାଲି ଲି ଗଁାର କି ଛି ବ Oି ବିେଶଷO ସହି ତ| େକୗଣସି Oଶାସନ କି ସରକାରO ଉପେର ଏସବୁ କୁ
େଦାଷ େଦେଲ େହବନି, ଏସବୁ ଆମ େମୗଳିକ ଅଧି କାର, ନି ତିଦିନର କାଯO | ଘରକୁ େବାହୁ ଟିଏ
ଆସି େଲ କଣ' Oଶାସନକୁ ଅେପOା କରି ରହି ବା, େଯ େସ ଆମ ଘେର ପାଇଖାନା ଗାଧୁଆ ଘର
କରି େବ ? ନି ଜର େକେବ କି ଛି େପଟ ଖରାପ େହେଲ, ହଠାତ୍ କଣ କରି ବ ? ସବୁ ସମୟ ତ ଠିକ୍
ନଁୁ େହ ନା, କି ଦୁ ଇ କି .ମି ଚାଲି ଚାଲି ପଡ଼ି ଆକୁ ଯାଓ, ଗାେଧାଇବା ପାଇଁ େସ ମଇଳା ନାଳ ପାଣି କୁ
ଯାଓ| ଯାହା ଦOାରା Oାୟ ସମୟ େଦହ ଖରାପ େହବ, ଅସୁO ରହିବ| ତା ପୁବର
O ୁ କଁାହି କି ଆେମ
ନି ଜକୁ ସୁO ନ ରଖି ବା| ଏଥି ପାଇଁ ନି ଜ େଦୖ ନOି ନ ଜୀବନକୁ ସୁO ରଖି ବା ପାଇଁ ନି ଜ ଆଖପାଖ ପରି େବଶକୁ ସୁOର କର| ଆମ ଚାରି ପାଖେର ଏ ପରି େବଶ ସୁOର ରହି େଲ ଆେମ ସୁOର
ରହି ବା ଆଉ ଆେମ ସୁOର ରହି େଲ ଏ ଜଗତ ସୁOର ଲାଗି ବ| େତଣୁ ଘେର ଘେର ଗାଧୁଆ ଘର /
ପାଇଖାନା ନି Oୟ କରOs ଆଉ ନି ଜକୁ ସୁO ରଖOs| ପୁଣି ମଧୁବାବୁ O "ତୁ ମପରି େଛାଟ ପି ଲାଟିଏ"
କଥା ମେନ ପେକଇ େଦଇଥି ଲି| କଣ ଭୁଲି ଗଲ ସମେO ! େସଦିନର େସ େଛାଟ ପି ଲାଟି କି ପରି
ସମOO ସେO ମି ଳିମିଶି ଗଁା ଦାO ସଫା କରି ଥିଲା, ବାଲି େଗାଡ଼ି ମାଟି େନଇ କିପରି ଗଁା ଦାOକୁ
ସମତୁ ଲ କରି ଥିଲା| େସଦିନ କଣ େସ େଛାଟିଆ ପି ଲାଟି Oଶାସନକୁ ଅେପOା କରି ଥିଲା! ପେର
ସମେO OତିଶOତି େଦଇଥି େଲ, ଆଉ ନି ଜ ଅOଚଳକୁ ସଭି ଏଁ ମି ଶି ଏକ ଉOତି ପଥେର ଆେଗଇ
େନବା ପାଇଁ କଥା େଦଇଥି େଲ| Oି ତ ହାସ େଦଇ ପେର ମଁୁ େସଠୁ େଫରି ଥିଲି | କି ଛି ସମୟ ପେର
ସମO କାଯO ସାରି , ସକାଳର ଜଳଖି ଆ ଖାଇ ଆେମ ବାହୁ ଡ଼ି ଲୁ େକOପଡ଼ା ଅଭି ମୁେଖ |
ଆଖି କୁ ନି ଦ ଛୁ ଇଁ ଛୁ ଇଁ ଆସୁଥାଏ| କାର୍ େର ବାଜୁ ଥାଏ ଭଜନ ସOାଟ ଭି କାରୀ ବଳO ଏକ
ପୁରୁଣା Oୀ ଜଗOାଥ ଭଜନ|–"େକାଠ େଭାଗ ଖି ଆ େହ ଚକା ଆଖି ଆ ଉଠ େହ ପହଡ ଭାOି — ଏଇ
ଧୀର ସOରର ଭଜନ ସହି ତ େମା ଭି ତରକୁ Oେବଶ କରୁ ଥାOି ମା ନି Oାେଦବୀ| ରାତିେର େଯାଉ ଠିକ
ଭାେବ ଶୁଆ େହାଇନଥି ଲା ! ହାଃ... ହାଃ... ତଥାପି କି ଛି ନୂ ଆ ନୂ ଆ ଜି ନିଷ େଦଖି େଲ, େମାର ଆଖି
ପୂରା େଖାଲି ଯାଉଥି ଲା ଆଉ ମଁୁ

େଦଖି ବା ପାଇଁ କାର୍

କାଚରୁ

ମଁୁହ କରି ଅେନଇ ରହି

ଯାଉଥି ଲି| ବାଟେର େଯଉଁ ସୁOର ସୁOର Oାନ ସବୁ ଆସୁଥାଏ , ପୂଜକ ବାବା େସ ସବୁ କୁ େଦେଖଇ
େଦଉଥାOି ଏବଂ େସହି Oାନ ବିଷୟେର ଆେଲାଚନା ମଧ

କରୁ ଥାOି | ଏଇ ଆେଲାଚନା ଭି ତେର

ହଠାତ୍ ପୂଜକ ବାବା କହି େଲ, ଆଜି କବାଟ ନ ଥି ବା ଗଁା କୁ ଟିେକ ବୁ ଲି ଯିବା ଆଉ ମା ଖରାଖାଇOୁ
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ଦଶOନ କରି ବା| ଜଗବOୁ ବି (େମାେତ OOା େର ପୂଜକ ବାବା ଡାକOି ) େଗାେଟ ନୂ ଆ ନିଆର ଜାଗା
େଦଖି ବ| ନା କଣ କହୁ ଛ ଜଗବOୁ | ଏତିକି କଥା େମା କାନେର ଶୁଣୁଶୁଣୁ େମା ଅଖି କୁ ଆସୁଥିବା
ନି ଦ କୁ ଆେଡ ହଜି ଗଲା | ପଚାରି ଲି :- ବାବା କଣ ସତେର ଗଁାେର କାହା ଘେର କବାଟ ନଁାହି !
େତେବ େସଠାେର ତ େଚାରି Oବଳ େହଉଥି ବ |
ପୂଜକ ବାବା (Oି ତ ହସି ):- ଆେର ମଁୁ କଣ େକେବ ମି ଛ କୁ େହ| ଆଉ େଚାରି କଥା କହୁ ଛୁ ,
େଚାରି ତ େଚାରି ଆଜି ଯାଏଁ ଏହି ଗଁା କୁ େପାଲି ସ୍ ମଧ ଆସି ନଁାହି |
ମଁୁ ଏତିକି ଶୁଣି ପୁରା ପୁରି ଆOଯO େହାଇ ଚଁାହି ରହି ଥାଏ| ପୂଜକ ବାବା କାର୍ ଚାଳକକୁ
ଶି ଆଳି ଆ Oାମ ଭି ତରକୁ ଯି ବା ପାଇଁ କହି େଲ| କି ଛି ସମୟ ଭି ତେର ଆେମ ପହOି ଯାଇଥି ଲୁ େସଇ
ଐତିହାସି କ ଦଶOନୀୟ Oାନ ଶି ଆଳି ଆ Oାମେର, େଯଉଁଠି Oେତ କO ଘେର ନା ଥି ଲା କବାଟକି
ଦୁ ଆର ବO| ଏହି ଶି ଆଳି ଆ Oାମଟି ଏକ ଅଖ ାତ ପOୀ ଭୂଇଁ ପରି ଦୃ ଶ େହଉଥି ଲା| ଗଁାଟି େସେତ
ବଡ଼ ନଁୁ େହ| Oାୟ ଏକ କି .ମି . େହବ ଗଁାର Oେବଶ ପାଶOର
O ୁ େଶଷପାଶOO ଯାଏଁ| ଅଖ ାତ ପOୀ ସଦୃ ଶ
ଏହି ଗଁାେର Oାୟ ନି ମ,O ମଧ ବିO ପରି ବାରର ବସତି| ଗଁା ର ଉOର ଦିଗ ବା ସବO େଶଷପାଶOOେର
ଏକ େଖାଲାOାନେର Oାମେଦବୀ ମା ଖରାଖାଇO ପୀଠ Oଳୀ| ଏହି ସୁOର େଖାଲା Oାନଟିେର େଛାଟ
ବଡ଼ େକOୁ ବୃ O େବଶ୍ େଶାଭା ପାଉଛOି | ସୂଚନାେଯାଗ : ଏହି େକOୁ ବୃ O ନାମାନୁ ଶାେର ମା— O
ନାମ େକOୁ ବାସୁେଳଇ ଥି ଲା| େତେବ ପେର ପେର ଏପରି େଖାଲା Oାନ, ସୂଯO େଦବO ସୁସOି ତ
କି ରଣ ଯାହା େକOୁ ବୃ O ମାନO ମଧ ରୁ ଖୁ ବ୍ ସୁOର ଭାେବ ମାO ପୀଠ Oଳୀ ଉପେର ବିରାଜମାନ,
ଏହି ପରି େOOୀେର ଯାହା କି ମା— ଆଜି ଖରାଖାଇ ନାମେର Oସି O |
ଏହି ଐତିହାସି କ କି OଦOି ପୂOO ଦଶOନୀୟ Oାନ ଶି ଆଳି ଆ Oାମ ବିଷୟେର ଆହୁ ରି ଅଧି କ କିଛି
ଜାଣି ବା ପାଇଁ େମା ମନେର ଆOହ ସୃOି େହାଇଥି ଲା| ଏହି ବିଷୟେର େସଠାକାର Oାମବାସୀ,
ସାOେର ଥି ବା ପୂଜକ ବାବା ଏବଂ ମା' ଖରାଖାଇO ମୁଖ ପୂଜକ ଆମକୁ ଏହି ବିଷୟେର େବଶ୍ କି ଛି
ତଥ ଜଣାଇଥି େଲ| କନି କା ରାଜ ର ଅନ େଯେତ କି OଦOି ପୂOO ଐତିହାସି କ ଦାଶOନୀୟ Oାନମାନ
ରହି ଛି, େସମାନO ମଧ େର ରାଜକନିକା ଅOଳର ଅଖ ାତ ଏହି ପOୀ Oାମ ଶି ଆଳିଆ| ଯାହାର
ପରOରା, Oାମ ନୀତି-ଆଦଶO ଏକ ଅOୁ ତ ଏବଂ ବାOବ ପୂଣ େOO ରୂ େପ ବହୁ ଅତୀତରୁ OତିOିତ
େହାଇଅଛି|

Oଥେମ ଏହି Oାମ ସି -ଆଡିଆ ନାମେର ଜଣାଶୁଣା ଥି ଲା ଏବଂ ପେର ପେର ନାମ
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ପରି ବOOନ Oେମ ଏହା ବOOମାନ ଶି ଆଳିଆ Oାମ ନାମେର ପରି ଚିତ| େକOପଡ଼ା ଜିOାର ରାଜକନି କା
ବOକ ଅOଗOତ ବରଡ଼ି ଆ ପOାୟତେର ଅବOି ତ ଏହି ଶି ଆଳି ଆ ଗଁାଟି Oାୟ ଉOOାନ, ଢିପ ପOୀ ଭୂଇଁ
ସଦୃ ଶ |
େତେବ ପାଠେକ ଏହି ଗଁାର ବିେଶଷତO େହଉଛି, େଯ ଏହି Oାମେର କାହାରି ଘେର ଦୁ ଆର କି
କବାଟ ନାହO ଭOି ଓ ବିଶOାସର ସହି ତ ସମେO ଭରସା ରଖି ଛOି ଏଠି ମା' ଖରାଖାଇO ଉପେର|
କାହO େକଉଁ ଅନାଦି କାଳରୁ ସୁଖ-ଦୁ ଃଖ, ବିପଦ ଆପଦେର ସାହା େହାଇଛOି Oତ O ଠାକୁ ରାଣୀ
ମା'ଖରାଖାଇ| OାମବାସୀମାନO କହି ବା ଅନୁ ଯାୟୀ, ମା' ଖରାଖାଇ ଆOର ସବୁ କି ଛି, ମା' ଆମର
ସୁଖ-ଦୁ ଃଖର ସାହା ଭରସା| ସତେର ଏହି ଶି ଆଳି ଆ OାମବାସୀମାନO େକେତ Oଗାଢ଼ ଭOି ଏବଂ
ଭରସା ମା' O ଉପେର| ଯାହାO ଉପେର ଭରସା ରଖି ସୁଖ ଶାOି ଆନOଭରା ଜୀବନ ଯାପନ
କରୁ ଛOି ଏହି ସରଳ Oାମବାସୀ ମାେନ| ଏଠି ନା ଅଛି ଧନୀଗରି ବର େଭଦଭାବ ନା େକୗଣସି ହି ଂସା,
େଲାଭ ମାୟା| ସମେO ଏକ ଆଦଶO ପରOରାେର ଅନୁ ଗାମୀ |
ସୂଚନାେଯାଗ : େଯ ଯଦି େକୗଣସି କଳହ ବିବାଦ ପରି ସମସ ା ଗଁା େର େଦଖା ଦିଏ, େତେବ
ତାହା େସହି ଗଁାେର ହO ତୁ ଟି ଯାଏ| ଏପରି କି ଶି ଆଳି ଆ Oାମକୁ ଆଜି ଯାଏଁ େପାଲି ସର ପାଦ ମଧ
ପଡ଼ି ନାଁ ହି , କି େକୗଣସି ବାଦ ବିବାଦ େମାକOମା େକାଟ୍ କେଚରୀକୁ ମଧ ଯାଇନାହO | ସୁଖଶାOି େର
ଜୀବନ ଯାପନ କରି ଆସୁଛOି ଏହି ଶି ଆଳିଆ Oାମର ସରଳ Oାମବାସୀମାେନ| କାହାରି ଘେର
କବାଟ ନଁାହି , ଦିନ ରାତି ୨୪ଘOା ସମOO ଦୁ ଆର େଖାଲା ରହି ଥାଏ| ନା େକୗଣସି େଚାର ମାନO
ଭୟ ନା ବାଘଭାଲୁ O ଭଳି ହି ଂO ଜOs ମାନO ଭୟ, ସଭି ଏଁ ଭOି ଓ ବିଶOାସେର ମା'ଖରାଖାଇO
ଉପେର ଭରସା ରଖି ଆସୁଛOି |
େତେବ ମନେର OଶO ଉେଠ ! ଶି ଆଳିଆ Oାମର ଆଖପାଖ ଅOଳେର Oେତ କO ଘେର
କବାଟ-ଦୁ ଆର ବO ରହି ଥିବା େବେଳ, ଶି ଆଳି ଆ Oାମେର କାହାରି ଘେର କବାଟ ଦୁ ଆର ବO
କଁାହି କି ନଁାହି ?
କଁାହି କି ଏପରି ଏହି ଗଁା ର ପରି Oିତି ?
କି ଛି ତ କାରଣ ନି Oୟ ଥି ବ !
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େତେବ Oାମେଦବୀ ମା' ଖରାଖାଈ O ମୁଖ ପୂଜକ ନନାO କହିବା ଅନୁ ସାେର : ଶି ଆଳିଆ
Oାମେର ଆଜି ନୁ େହଁ, କାହO େକଉଁ ପି ତୃ ପି ତାମହ ଅମଳରୁ
ନଁାହି | Oାମବାସୀମାେନ

Oଗାଢ଼

ବିଶOାସର

ସହି ତ

ଗଁାେର କାହାରି ଘେର କବାଟ

ମା'ଖରାଖାଇO

ଉପେର

ଭରସା

କରି

ଆସୁଛOି | ମା'ଖରାଖାଇ କବାଟ ଭଳି ସଭି O ଦୁ ଆର ଜଗି ରହି ଛOି | ପାଠେକ ଯଦି େକେବ ଆପଣ
ମା—ଖରାଖାଇO ପାଖକୁ ଦଶOନ କରି ବା ନି ମିO ଯାଇଥାOି , େତେବ େଭାର୍ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନି Oୟ
ଦଶOନ କରି େବ| କାରଣ ଏହି ସମୟ ମାOୁ ଉପଯୁO ଦଶOନ କରି ବାର ସମୟ ଏବଂ ଶୁଭOଦ|
ପୂଜକ ନନାO କହି ବା ଅନୁ ସାେର ଏହି ସମୟେର ମାOର Oାନ କାଯO କରାଯାଏ| ବOOମାନ ପାଶOO
େଫାଟେର ଆପଣ େଦଖି ପାରୁ ଥି େବ େଯ ମା'O ମୂଣOୟୀO ମୁOOୀ ଯାହା ସଜ ଫୁ ଲମାଳ ମାନOେର
ସOୂ OOରୂେପ ସୁସOି ତ| େତେବ Oଭାତ ସମୟେର ଏହି ଫୁ ଲ ମାଳମାନ ଏବଂ ମା—O ବO
ବଦଳାଯାଇ, Oାନ କରାଇ ପୁଣି ଥେର ମା—Oୁ

ବO ପରି ଧାନ-ପୁO ସOି ତ କରା ଯାଇ ପୂଜାOOନା

କରାଯାଇଥାଏ| େତେବ ଏହି ସମୟେର ମା—O ମୁOୀO କୁ ଠିକ୍ ଭାେବ ଅନୁ ଧ ାନ କରି ପାଦ ପାଶOର
O ୁ
େଦଖି େଲ, ଆପଣ େଦଖି ପାରି େବ ମା'ଖରାଖାଇ ଏକ କବାଟ ବO ଉପେର ବିରାଜ ମାନ| ବିଳOେର
ପହOି ଥିେଲ ମଧ
ଆମମାନOୁ

େସଦିନ ପୂଜକ ନନା ମା'O ପାଦ ପାଶOOରୁ ଟିେକ ଉପରକୁ ପୁO ଆେଡ଼ଇ

ଏହା ଦଶOନ ମଧ କରାଇଥି େଲ| ଏହା ସହି ତ ଆହୁ ରି ଏକ ଘଟଣା ମଧ

ଥି ବା ପୂଜକବାବା ଆମକୁ ଜଣାଇ ଥି େଲ, େଯ

ସାଥି େର

ପଠାଣ କି ଆରୀ ନାମକ ଏକ ବ Oି ଏହି ସବୁ

ପରOରାକୁ ନମାନି , ମୁଖOତା ଭାବି େହୟ ମେନ କରି ଥିଲା ଏବଂ ନି ଜ ଘରର Oେବଶ ଦOାରେର କବାଟ
ଲେଗଇ ଥି ଲା| ପେର ପେର ଏହି ବ Oି ର େସହି ଘର ନି ଆଁ

ଲାଗି େପାଡ଼ି େହାଇ ଯାଇଥି ଲା ଏବଂ

ଘରର ସବୁ ଧନ, ଧାନ, ଚାଉଳ ଆଦି ସବୁ କି ଛି ଜଳି ଭO େହାଇଯାଇଥିଲା| ଆOଯO ର କଥା ଆଖ
ପାଖେର କାହାରି ପେଡ଼ାଶୀଘରକୁ ନିଆଁ ଲାଗି ନଥି ଲା| ଏପରି ସମୟ ଆସି ଯାଇଥି ଲା େସହି ବ Oି ର
ବଂଶେର େକହି ବି ବ Oି ବOି ନ ଥି େଲ| ସାଥୀ ପୂଜକବାବା େମାେତ େସହି Oାନ ମଧ େଦଖାଇ
େଦଇଥି େଲ, ଆଜି ମଧ େସହି Oାନ ଟି ଖାଲି ଢିପ େହାଇ ରହି ଯାଇଛି| Oାନଟିେର ଅନାବନା ଗଛ
ସବୁ ଉଠି ବଣ ପରି େଦଖାଯାଉଛି |
ଏଭଳି େଦୖ ବିଶOି ଏବଂ ମା'ଖରାଖାଇO ଦାଶOନିକ ଆଧାରକୁ େନଇ ଆଜି ବି ଶି ଆଳିଆ
Oାମବାସୀ ମାେନ ବିନା ଦୁ ଆର ବO, ବିନା କବାଟେର ପରOର ସହେଯାଗ ଭରା ସରଳ
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ଜୀବନଯାପନ କରି ଆସୁଛOି | ବOOମାନ ସOାଥOପର ଅବିଶOାସପୂOO ମାନବସମାଜେର ଏହା ଏକ
ଅOବିଶOାସ, କୁ -ସଂOାର େବାଲି ଯଦି କୁ ହାଯାଏ େତେବ ଶି ଆଳି ଆର ଏହି ସରଳ Oାମବାସୀମାେନ
କଦାପି ସOୀକାର କରOି ନାହO | ଏଥି ପାଇଁ ଅନୁ ଭବୀ ବା Oତ OଦଶOୀ େହବା ନି ହାତି ଜରୁ ରୀ| େହେଲ
କଥାଟି ସତ

ଏବଂ ବିଶOାସେଯାଗ | କି ଛି ସମୟ ଶି ଆଳି ଆ Oାମେର ବିତାଇବା ପେର ଆେମ

େଫରି ଥିଲୁ ପୁଣି ବOର ସହର ପାରଦୀପ ଅଭି ମୁେଖ| େଫରି ଲା ସମୟେର ରାଜକନି କା ଏବଂ ଆଳି
ଅOଳର କି ଛି Oାନ ମଧ

ପରି ଦଶOନ କରି ଥିଲୁ|

କନି କା ରାଜOସାଦ, ଆଳି ରାଜOସାଦ ଏବଂ

ବରାହଜୀଉ O ମOି ରେର କି ଛି ସମୟ ବିେତଇ ଥି ଲୁ| ବରାହଜୀଉO ମOି ର ପରି ସରେର ଏକ
େଛାଟିଆ କଳା ଚିକଣ ପଥରଟିଏ ପଡ଼ି ଥିଲା, ଯାହାକୁ ମଁୁ େମାର ସବୁ ଶOି ଲେଗଇ ମଧ ଉେଠଇ
ପାରି ନଥି ଲି| ପାଠେକ ଆପଣ ମାେନ େକେବ ଏଠାକୁ ଆସି େଲ ନି Oୟ ଏହି ପଥର ଉେଠଇବାକୁ େଚOା
କରି େବ| େତେବ େଫରି ଲା େବେଳ ମନେର ରହି ଯାଇଥି ଲା ଏହି ଶି ଆଳି ଆ ଗଁା ର ସରଳ ଜୀବନ
ଯାପନ କରୁ ଥି ବା Oାମ ବାସୀ ମାନ O କଥା ଆଉ ମା' Oତ O ଠାକୁ ରାଣୀ ଖରାଖାଈO ଅପାର
କରୁ ଣା ଏବଂ Oାମବାସୀ ମାନO Oତି ଆଶି ବOାଦ| ମନ େହଉଥି ଲା ଶି ଆଳିଆ Oାମେର ଆଉ କି ଛି
ସମୟ ବିେତଇ ଥାOି କି  କି Os ସମୟ ବଡ଼ ବଳବାନ| ସମୟ ସହିତ ହାତେର ହାତ ମି ଳାଇ େମାେତ
େସହି Oାନରୁ ବିଦାୟ େନବାକୁ ପଡ଼ି ଥିଲା|
େତେବ ପାଠେକ େକେବ ସମୟ ବାହାର କରି ନି Oୟ ଏହି Oାନଟିକୁ ବୁ ଲି ଆସି େବ| ଆସି ବା
ପାଇଁ ମଁୁ େଯପରି ପୁବର
O ୁ କହି ଥିଲି, ଆପଣ ଭୁବେନଶOର ପେର କଟକେର ପହOି ସି ଧା ସାେଲପୁର
ରାOା େଦଇ େକOାପଡା ଜି Oାର ଆଳି କି Oା ରାଜକନି କା
ଶି ଆଳି ଆ ଗଁା ରାଜକନିକା ମୁଖ

ଅOଳେର ପହOି

ଯି େବ| ଯାହାକି

ରାOାରୁ ମାO ୪କି .ମି .| କଟକରୁ ରାଜକନି କା ପାଇଁ ସବୁ େବେଳ

ବସର ସୁବିଧା ଅଛି|
ଏହାଛଡା େକOପଡା ଜି Oାେର ଆହୁ ରି ବହୁ ତ କି ଛି ପଯO ଟନ Oଳୀ ଯାହା ଆପଣ ଏଠାେର
ରହି ସବୁ Oାନ Oମଣ କରି ପାରି େବ| େଯପରି କନି କା ରାଜOସାଦ ଯାହା ରାଜା ରାେଜO ନାରାୟଣ
ଭOେଦବO ଦOାରା ନିମOତ Oାୟ ୪ ଏକର ଯାଗା େନଇଥି ବା ୭୫ ଫୁ ଟର ଉO ରାଜOାସାଦ| ଆଳି
ରାଜOାସାଦ ଯାହା ଆଳି ସହର ମଧ େର ଅବOି ତ, Oାୟ ୪୦ ଏକର ବିଶିO  ଭି ତେର ଆପଣ
େଦଖି ପାରି େବ ରାଜାO ରାଜବାଟି, ରାଣୀ ମହଲ, େଘାଡ଼ାଶାଳ, ଭOାର, ଉଦ ାନ, Oେମାଦ
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ଉଦ ାନ, େଦବାଳୟ, େଦବୀ ମOି ର ଏବଂ ପାଖେର ଥି ବା ଏକ ସୁOର େପାଖରୀ ଯାହାକି ଏକ ସୁOର
ପରି େବଶ ଭି ତେର ଅବOି ତ| ଏହାପେର ଜି Oା ମୁଖ

ରାOାଠୁ Oାୟ ୪୫ କି .ମି . ଗେଲ ଇଂେରଜ

ଅମଳର ବତୀଘର େଦଖି ପାରି େବ ଯାହାର ଉOତା Oାୟ ୧୨୫ ଫୁ ଟ୍ େହବ ଏବଂ ଏହାର ସାମOା
ପଟେର ୧୮୫୫ ମସି ହା ସମୟର ଫଲସ୍ ପଏO ନାମକ ଏକ ବOର ବତୀଘର େଦଖି ବାକୁ ପାଇେବ
ଯାହାକି ପୂବO ଭାରତର ସବOOଥମ ଏବଂ ଅତ ାଧୁନିକ ବତୀଘର ନାମେର ପରି ଚିତ| ଏହା ଛଡ଼ା
ବରାହଜୀଉ ମOି ର, େଗାଜବାୟାଣୀ, ବଳେଦବ ଜୀଉ ମOି ର (ତୁ ଳସୀ େOO) ମଧ
କରି ପାରି େବ| ଏଥି ସହି ତ ଆପଣ େକOପଡ଼ାର ଭି ତରକନି କା ମଧ

ଦଶOନ

ପରି ଦଶOନ କରି ପାରି େବ|

ଯାହା ଆମ ଓଡ଼ି ଶାର କୁ Oୀର ଅଭୟାରଣ ବା ଭି ତରକନି କା ଅଭୟାରଣ ନାମେର Oସି O| ଆହୁ ରି
ବହୁ ତ ସୁOର ସୁOର େଛାଟ ବଡ଼ ଜାଗା ଅଛି ଯାହା ଆପଣ ମନ େଖାଲି Oମଣ କରି ପାରି େବ|
େଫରି ଲା େବେଳ ବOର ସହର ପାରଦୀପ େହାଇ ଯାOା କେଲ ସୁବିଧା େହବ, କାରଣ ଏହା ସହି ତ
ପେଡ଼ାଶୀ ଜଗତସି ଂହପୁର ଜି Oାେର ଆପଣ ପାରଦୀପ ବOର, ମା' ସୁଭOାO େOO ଗଡ଼କୁ Oଗର
କୁ Oବିହାରୀ ପୀଠ, ମହାବୀର, ସାରଳା ମOି ର ଏବଂ ବିଭୁତି େOO ବାବା େଗାରଖ ନାଥ ମOି ରେର
ଦଶOନ କରି ପାରି େବ| ଆଉ ମୁଖ ରାଜପଥ େହାଇ ଆପଣ କଟକ , ଭୁବେନଶOରେର ପହOି ପାରି େବ
|
ଏହି େକOପଡ଼ା Oମଣ ସମୟେର ମଁୁ େସଠିକାର ବହୁ ତ ଗଁା ବୁ ଲି ଥି ଲି| ଖୁବ୍ ସୁOର ଥିଲା
ଗଁାର ପରି େବଶ| ଏମି ତି କି ଛି ଗଁା ସବୁ ଥି ଲା େଯଉଁଠି ଗଲାପେର େଫରି ବାକୁ ମଧ

ଇOା େହଉ

ନଥି ଲା| କି Os ନି ଜର ଆଶାକୁ ନି ଜ ମନ ଭି ତେର ସାଇତି ରଖି େସଠୁ ବିଦାୟ େନବାକୁ ପଡ଼ି ଥିଲା|
ଏହା ପେର ମଁୁ ପୁଣି େଫରି ଥିଲି ନି ଜ ଗଁାକୁ | ପାଠେକ େମା ଗଁା ଜଗତସି ଂହପୁର ଜି Oାର
ପାରଦୀପ, କୁ ଜO ନି କଟO ବାଲି ତୁଠ Oାମ| ନି ଜ ଗଁାେର କି ଛିଦିନ ରହି ଲା ପେର ପୁଣି ନି ଜ
କାଯO େର

ବାହାରି ଥିଲି|

ପେର

ପେର

େନାଇଡ଼ା,

ବିଶାଖାପତନମେର

ନିଜର

ବାକି ଥିବା

କାଯO ସାରି ବOOମାନ ଫରି ଦାବାଦ ସହରେର| କଣ କରି ବା, କମO ଆଉ ବିଶOାସ ହO ଭଗବାନ| େତେବ
ଆଜି ଏ ସହରର ଚାକଚକ ଭି ତେର ରହି ସମେୟ ସମେୟ ନି ଜ ଗଁା କଥା ବହୁ ତ ମେନ ପେଡ଼
ଗଁାେର ବିତି ଥି ବା ପି ଲାଦିନର Oତି ସାOସାଥୀ େଖଳ ମଜା, ବାପା, େବାଉ, ସାନଭାଇର େOହ ଆଦର,
ଆଜି ବି ମେନ ପଡ଼ି ଗେଲ ଖୁ ସିେର ଆଖି ରୁ ଦୁ ଇ ଧାର ଲୁ ହ ଆସି ଯାଏ |
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ବିରତି େନଇ ମଁୁ ପୁଣି ନି ଜ ମାଟି େବୖ କୁOକୁ େଫରି ବି| ଜୀବନର ଆଉ କି ଛି ଅନୁ ଭୂତି, Oମଣ
କାହାଣୀ ସହି ତ ମଁୁ ପୁଣି ଥେର ଏହି ଆହOାନ ଇ-ପOି କାେର ଉପOି ତ େହବି , ଆପଣ ମାନO
ସହି ତ | େସେତେବଳ ଯାଏଁ ବିଦାୟ|
ଜୟ ଜଗOାଥ ...
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ବସO ଆସି ଛି...
ବସO ଆସି ଛି

େମା Oୀୟା ଆଖି େର

ଆକାଶ ନୀଳି ମା େନଇ
ସୁମଧୁର ବାସ

ମନେର ଭରି ଛି

ପୁଲକ େରାମାO େଦଇ - ୧
କମଳ କୁ ମାର ଦାଶ

ବସO ଆସି ଛି

Oୀତି କାନନେର

ଶୀତଳ ଚାOି ନୀ ଢାଳି
ତରୁ ଲତା କୁ O

ପOବିତ ଆଜି

ତା େOମ ପରଶ ପାଇ - ୨
ବସO ଆସି ଛି

େମା ଆO େତାଟାେର

ବଉେଳ ଗଛ ଭରି ଛି
େସ େତାଟା ମାଳେର

କୁ ହୁ କୁ ହୁ ତାେନ

େକାକି ଳ େOେମ ଗାଉଛି - ୩
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କହି େଲ କହୁଛି କହି ଲା େବାଲି ...!!!
ସାର୍ ...!!!
ସୁଧୀ ପାଠେକ...
ମଁୁ େହଲି ମାOି ଆ େଲାକଟିଏ । ଏହାକୁ େପଷା କୁ ହOs ବା ବୃ Oି ,
େବଉସା କୁ ହOs ବା ଆOହ; ଘେର ସାତOାଣୀ ଏଥି େର ଓତଃେOାତ ଭାେବ
OଶାO କୁ ମାର ଭୂୟଁା

ଜଡ଼ି ତ । ପି ଲାଦିେନ ବାପାO ନାମ େକହି ପଚାରି େଲ ମଁୁ େଯେତେବେଳ
କେହ Oି ନାଥ ଭୂୟଁା; େସମାେନ ତୁ ରO କହOି , ଓଃ... ଭୂୟଁା ମାେO !
ତୁ େମ ତାO ପୁଅ ? େସଇୟା କହୁ ନ ।
ବଡ଼ ଖୁ ସି ଲାେଗ ଏଇଭଳି ଇOତ େହବାର େଦଖି େଲ । ଏଣୁ
ପି ଲାଦିନୁ ଭାବିଲି ମଁୁ ବି ମାO େହବି । ପି ଲାମାନOୁ ପଢ଼ାଇବି ଜୀବନ ସାରା
। ମଁୁ ଅOମ େOଣୀ ପଢ଼ିଲା େବଳୁ ଅନ ପି ଲାମାନOୁ ପଢ଼ାଏ । ଏହିଭଳି
ଆଜି ଯାଏଁ ଚାଲି ଛି େସହି ପେଢ଼ଇବା କାମ।
ଗତକାଲି ଏଇଠି ଓଡିଆ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନO ସହ ଆେଲାଚନା
କରି ଲାେବେଳ େଗାଟିଏ େକୗତୁ କି ଆ କଥା କହୁ ଥି ଲି । େସଥି ରୁ ଫାେଳ ଏଇଠି
େଲଖୁଛି । ବାOାେଲାର୍ େର ମଁୁ ଆOଜOାତୀୟ ବିଦ ାଳୟର ଛାOମାନOୁ
ପଢ଼ାଇଲା େବେଳ ଜେଣ ବରି O ଶି Oକ େମା ନି କଟକୁ ଅତି ବିଷOO ମନେର
ଆସି େଲ କି ଛି OଶO େନଇ । େମାେତ ବ O ଥି ବାର େଦଖି େସ େଫରି ବାକୁ
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ଉଦ ତ ହୁ ଅେO, ମଁୁ ତାOୁ ପଚାରି ଲି ,
" ବିଗି ବାବୁ , କି ଛି କହିବାର ଥି ଲା କି ? "
େସ କହି େଲ,
ହଁ ଥି ଲା େଯ େହେଲ ଆପଣOୁ ବିOତ କରି ବାର ଉେOଶ ନାହO ।
କଥାବାOOାେର ମଧୁଚOି କାକୁ ଆଉ ବଢ଼ାଇବାକୁ ନେଦଇ ତାO କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଆOହ Oକାଶ
କଲି । େସ ଟିେକ ସେOାଚ େହାଇ େମା ନି କଟେର ପଡ଼ି ଥିବା ଚଉକି ଟାକୁ ଆହୁ ରି ନିକଟକୁ ଆଣି
କହି େଲ,
େଦଖOs, ଭୂୟଁା ବାବୁ ମଁୁ ଆପଣOୁ ସOାନ ଦିଏ ଜେଣ ଭଲ ଶି Oକ ରୂ େପ । ଆପଣ େମା କଥା
ଶୁଣି େମାେତ ଇଷO ାଳୁ ଭାବିେବ ନାହO । ଏହା ଅତ O ସେOଦନଶୀଳ ଆଉ ବ Oି ଗତ କଥା ।ଯଦି ଠିକ୍
ଭାବୁ ଛOି ଉOର େଦେବ , ନେହେଲ ଆେମ ଏହି କଥାବାOOା େକେବ େହାଇନାେହଁ ଭାବି ଭୁଲି ଯିେବ ।
କ—ଣ ବୁ ଝିେଲ ତ ?
ମଁୁ ଏ କଥାର ଅଗମୂଳ କି ଛି ନବୁ ଝି ମୁOଟାକୁ ଏOsଅଭଳି ଦୁ ଇଚାରି ଥର ହଲାଇବା ପେର େସ
ଅତି ସOପOଣର ସହ ନିଜ OଶOମୁଣିରୁ ବାହାର କେଲ ଲେO ଟOି ଆ ସେOଦନଶୀଳ OଶOଟିକୁ।
େସ କହି େଲ,
େଦଖOs, ଆମ େଦଶେର ଗୁରୁ େହେଲ ନମସ ।
ଗୁରୁ OOା...ଗୁରୁ ବିOs... ଗୁରୁେଦବ ମେହOର...!
ଗୁରୁ ସାOାତ୍ ପରଂOO...ତେOୖ ବ Oୀ ଗୁରୁେବୖ ନମଃ ।
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ମଁୁ ମୁOକୁ ପୁଣି ଏOsଅ ଭଳି ହଲାଇଲି ।
ତାO କଥା ପୁଣି ଚାଲି ଲା, ଓ.ଆର୍ .ଟି କOାନୀର ବଦାOି ବସ୍ ପରି ।
... ଆଜି ଯାଏଁ ସମେO ଆOା, ସାର୍ , ଜୀ, ଗୁରୁଜୀ, Oଭୃତି କହି େମାେତ ସOାଷଣ କରOି ।
େମାର ନି ଜ ଗଁାେର େହଉ ବା ଏହି ସହରେର େହଉ େମାର ଇOତ ଅଛି ଭୂୟଁା ବାବୁ । ଏେବବି ଗଁାେର
ପି ଲାମାେନ େଦଖି େଲ େଗାଡ଼ତେଳ ପଡ଼ି ଯାOି । େହେଲ, ଆଉ ଜମା ସହି େହଉନାହO ।
ମଁୁ ତାOୁ ମଝିରୁ ଅଟକାଇ ପଚାରି ଲି,
କ—ଣ େଗାଡ଼ତେଳ ପଡ଼ି ଯିବାଟା କହୁ ଛOି ତ ?
େସ ଟିେକ ଉO O େହାଇ େଦହଟାକୁ ସି ଧାକରି କହି େଲ,
ଆପଣତ ଦିହକୁ େନଇ େମା କଥାକୁ ଶୁଣୁନାହାOି ଜମା । କଣ ସହି େହଉନାହO େସଇଟା ବା
କହି ନି ଏ ପଯO O । କି େହା କାହାରି କୁ ସୁଖ ନଲାଗୁଛି କହିଲ ଯଦି କି ଏ ତା—ର େଗାଡ଼ ତେଳ ପେଡ଼?
େସ ଏପେଟ େସପେଟ ଅନାଇ କହି େଲ,
ମଁୁ ଏଇ ଇଂରାଜୀ ମାଧ ମର ପି ଲାଗୁଡ଼ାକ କଥା କହୁ ଛି େହା । ହ ାଳିପ ଗୁଡ଼ାକ, ନାକ ଚିପିେଲ
େସାେଲ Oୀର ନିଗିଡ଼ି ପଡ଼ି ବ; େମା ନଁା ଧରି ଡାକୁ ଛOି େହା । ଗାଲ୍ େO OOକୁ ହାେଲା..ହାଏ କଲା ଭଳି
େଦଖାେହେଲ , ହାେଲା ମି Oର୍ ବିଗି...ହାଏ ବିଗି କହି ହାତ ଧରି ହଲାଇ ପକାଉଛOି ପରା। େହେଲ
ଷାଠିଏ ବଷO ଆ ଏହି ମଗଜଟାେର ଏତିକି ଢୁ କୁ ନାହO େଯ େସମାେନ ଆପଣOୁ େଦଖି ଲା Oଣି କି ପରି
ସାର୍ ...ସାର୍ ...ଭୂୟଁା ସାର୍ କହି ଭOି େର ବିଗଳିତ େହାଇ ପଡ଼ୁଛOି େହା । ଆOା, ମଁୁ ବି ଭଲ ପଢ଼ାଏ ।
େସଥି େର ରାମୀ ନାହO ।
ମଁୁ ତାO ବିOତ େହବାର କଥା ବୁ ଝିପାରୁ ଥି ଲି । େସତ ନିଜର ସଂଶୟକୁ େମା ଆଗେର ଓଟାର
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ଆଣି ବିେଲଇ ବାOି କଲା ଭଳି ଢ଼ାଳି େଦେଲ। େହେଲ େମାର ମନଟା ଆOି ଳିଆ େହାଇଗଲା । କO
ଲାଗି ଲା ଟିେକ । େସ ଜେଣ ବେୟାବୃ O ଶି Oକ ଆଉ ନି ଜର ସOାନ ଏବଂ Oାଭି ମାନର କାOଟିକୁ
ଭୁଷୁଳିବାର େଦଖି ବ ଥି ତ େହଉଛOି । କି Os ଏଥି ରୁ ମୁକୁଳି ବାର େକୗଣସି ଯୁ ନାହO ।
ଆଉ ଅଧି କ ଦୁ ଇଚାରି ପଇସା ପାଇଁ ଆେମ ସବୁ ଇଂରାଜୀ ମାଧ ମ ଛାOମାନOୁ ପଢ଼ାଉଛୁ ।
ଆଉ ଆଜି କାଲି ର ଛାOଛାOୀମାେନ ବିେଦଶରୁ େକବଳ େଫସନ୍ ନୁ ହଁ ପାଠ ଓ ଶାଠକୁ ମଧ ଅତି
ଉOମରୂ େପ ଆୟO କରୁ ଛOି । ଆଉ େସହି Oଭାବେର େସମାେନ ଶିOକ ମାନOୁ ହାେଲା,ହାଏ, ମି Oର୍
ସଂOାେଦଇ ନାମ ଧରି ଡାକି ବାେର କୁ Oାେବାଧ କରୁ ନାହାOି । Oାନ ବିେଶଷେର ମଁୁ ଏହା ମଧ ଶୁଣି
ଆସି ଛି େଯ ଶି OୟOୀ ମାନOୁ େକହି େକହି ଛାO କହି ଛOି ,
ମାଡ଼ାମ୍, ୟୁ ଆର୍ ଲୁ କି O େସOି !!!
ଏହାକୁ େଘାର କଳି କାଳ କୁ ହOs କି ଆଧୁନିକତାର Oାହୀ ଦିଅOs;
ବିଗି ବାବୁ O ଭଳି ଅେନକ ଶି Oକ ଓ ଶି OୟOୀ ଏହି ଭଳି ସOାନ ଆଉ ଅଭି ମାନକୁ ଜଳାOଳୀ
େଦଇ େକବଳ ଦୁ ଇପଇସା େରାଜଗାର କରି ବା ପାଇଁ ଶି Oକ େପଷାକୁ ଆଦରି ରହିଛOି । ତାOୁ ମି େଳ
ସOାନ ଆଉ OOା, େହେଲ େଗାଟିଏ ଦିନ । େସେପOOର ୫ ତାରି ଖ ଦିନ, ମି େଳ ଆOOସ୍ ଅଥବା
େପପର୍ େରାଜ୍ କOାନୀର ରOବିରO Oି ଟିO କାଡ଼Oଟିଏ । ବିକୃତ ଆକାର ଆଉ ବିଭିO Oକାର
େଡ଼ାରେର ଗୁଡ଼ା େହାଇଥି ବା ଉପହାର େପଢ଼ିଟିଏ । େସଇ ଦୁ ଇଘଡ଼ି ଟିଚସO କମନ୍ ରୁ ମ୍ ଟିେକ ଉOୁଳି
ପେଡ଼ "େହପି ଟିଚସO େଡ ସାର୍ " ଅଭି ନOନେର । ଆଉ ତାପର ଦିନ େସଇ ଚିରାଚରି ତ, ମି Oର୍
ଏ..ବି... ଅଥବା ମାଡାମ୍ ସି ...ଡି...।
େମାେତ ଏହି ଭଳି ଭାବିବାର େଦଖି ବିଗି ବାବୁ କହି େଲ,
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େଦଖOs ଯଦି କହି ବାର ଇOା ନାହO େତେବ କୁ ହOs ନାହO େହେଲ ଏଇଭଳି ମଣି ଷକୁ
ଅସମOସେର ପକାOs ନାହO । ଏଇଭଳି କହି ଅଭି ମାନେର େସ େଥାଡ଼ି ତେଳ ହାତଟାକୁ ମୁଠାକରି ପୁରା
ମୁOଟାର େବାଝ ତା ଉପେର ଲଦିେଦେଲ ।
ମଁୁ କହିଲି, ବିଗି ବାବୁ ...େସପରି କି ଛି ନାହO । ହଁ ଆପଣOର OଶOର ଉOର ଶୁଣOs ।
ପି ଲାମାନO ପାଇଁ େମା ନାମ େହଉଛି ସାର୍ । ଏଣୁ େସମାେନ େମାେତ ସାର୍ େବାଲି ଡାକୁ ଛOି ।
େସ େବାଧହୁ ଏ ବୁ ଝି ପାରି େଲ ନାହO । ଏହା ମଁୁ ବୁ ଝି ପାରି ଥିଲି େଯେତେବେଳ ମଁୁ େଦଖି ଲି େଯ
ତାOର ଚOୁ ମାଂସେପଶୀ ଗୁଡ଼ାକ େଗାଟିଏ ଆଡ଼କୁ ଅେଡ଼ଇ େହାଇଯାଇଥି େଲ ।
ଏଣୁ ପୁଣିଥେର ମଁୁ ତାOୁ ପୂରା କଥାଟା କହି ଥିଲି ଏହି ପରି ।
Oଥମ ଦିନ େଯେବ ମଁୁ େOଣୀଗୃହେର Oେବଶ କରି େମାର ପରି ଚୟ େଦବାକୁ ଆରO
କରି ଥିଲି; ମଁୁ ସବୁ କହି ଥିଲି େହେଲ େମାର ନାମଟି କହି ବାକୁ ଭୂଲି ଯାଇଥିଲି। ସବାେଶଷେର ଜେଣ
ଛାO ପଚାରି ଥିେଲ, ହOାଟ୍ ଇଜ୍ େୟାର୍ େନମ୍ ?
ଆଉ ମଁୁ Oତୁ Oରେର କହି ଥିଲି "ସା...ର୍ .."।
ବାସ୍ େସମାନO ପାଇଁ େମାର ନାମ େସଇଦିନ ଠଁୁ ସାର୍ େହାଇଯାଇଛି ।
ବିଗି ବାବୁ O ହାତମୁଠା ଉପରୁ େଥାଡ଼ି ଟା ଖସି ପଡ଼ି ଲା ସOsଳନ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇ । ଦୁ େହଁ ଦୁ ହOOୁ
ଅେନଇ ରହି ଲୁ ଘଡ଼ି ଏ ।
ମଁୁ ତାOୁ ନି ରୀହ ଛାOଟିଏ ଭଳି ଅନାଇଥି ଲି ଆଉ େସ େମାେତ "ହଁା " କରି ।
- Oଭୂ
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ଆହOାନ ଇ-ପOି କା ଓଡ଼ି ଶାରୁ Oକାଶି ତ Oଥମ

ଏବଂ

େଶାଭାପାଏ େତଣୁ ଏହି ପOି କାପାଇଁ େଲଖା ମଧ

ଇOର୍ େନଟ

ଏକମାO ସଂପୂOO ଓଡ଼ି ଆେର Oକାଶି ତ ସାହି ତ ଇ-ପOି କା | ଏହା

ମାଧ ମେର ହO Oହଣ କରାଯାଏ | ଯଦି ଆପଣ ଇ-େମଲ୍ ଦOାରା

Oେତ କ ମାସର Oଥମ ସOାହେର Oକାଶି ତ େହାଇଥାଏ | େବେଳ

ଆମ ନି କଟକୁ େଲଖା ପଠାଇ ପାରି େବ ନାହO , େତେବ ଆପଣ ନି ଜ

େବେଳ

େଲଖା ଧଳା କାଗଜେର େଗାଟିଏ ପାଶOOେର ନି ମOଳ ହOାOରେର େଲଖି

ପୂଜାପବOପବOାଣୀ

ସଂOରଣମାନ ମଧ

ସମୟେର

ସମେୟାପେଯାଗୀ

ବି େଶଷ

Oକାଶି ତ ହୁ ଏ | ଓଡ଼ି ଆ ସାହି ତ ର ବି ଭିO

ବି ଭାଗ ଯଥା, ଗO, କବି ତା, OବO, ରମ ରଚନା, ଶି ଶୁ ରଚନା,
Oମଣ କାହାଣୀ ଇତ ାଦି ଏଥି େର Oକାଶି ତ ହୁ ଏ |

ଉଭୟ

ସାହି ତ କାରOୁ

େOାOାହନ

ଡା େଜ ାତି Oସାଦ ପOନାୟକ
ବୀମା ନଗର - ୨ୟ ଗଳି

ଏହି ପOି କାେର େଲଖା Oକାଶି ତ କରି ବା ପାଇଁ ନୂ ଆ ଓ
ପୁରୁଣା

ଆମ ନି କଟକୁ ନି ମO ଠିକଣାେର ପଠାଇ ପାରି େବ |

ଦି ଆଯାଇଥାଏ

ଆOପୁଆ, OOପୁର - ୭୬୦୦୧୦

|

େଯେହତୁ ଏହି ପOି କା ନି ଃଶୁ O ବି ତରଣ ନି ମିO ଉOି O େତଣୁ

ଓଡ଼ି ଶା, େଫାନ୍ : ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩

େକୗଣସି Oକାରର େOାOାହନ ରାଶି

ଯଦି ଆପଣ ଇOର୍ େନଟ୍ ମାଧ ମେର େଲଖା ପଠାଇବାକୁ

ଦି ଆଯାଏ ନାହO | ପାରି Oମି କ ଆଶା କରୁ ଥି ବା େଲଖକ େଲଖି କାମାେନ

ଚାହାOି େତେବ ନି ଜ େଲଖାକୁ ଟାଇପ୍ (ଓଡ଼ି ଆ ୟୁ ନିେକାଡ଼ ଫOେର

ନି ଜ େଲଖା ବ ବସାୟି କ ପOପOି କାକୁ ପଠାଇ ପାରି େବ |

ଟାଇପ୍

େଲଖକ, େଲଖି କାମାନOୁ

ଏହି ପOି କା Oେତ କ ମାସେର ଇOରେନଟ୍ େର ନି ଃଶୁO
ପଢ଼ି ବା ପାଇଁ ଉପଲO େହାଇଥାଏ | ପାଠକ ଚାହO େଲ ଏହି ପOି କାର
େଗାଟିଏ Oତି ଲିପି ନି ଜ କଂପୁ ଟରେର ଡ଼ାଉନ୍ େଲାଡ୍ କରି ପାରି େବ

କରି େବ

ଯଥା

OାନO୍ଲି େଟେରସନ୍ ) କରି

ଅOାO

ଓଡ଼ି ଆ

/

Microsoft Word Document

ଗୁଗୁଲ୍

ଓଡ଼ି ଆ

େର ଆମ ନି କଟକୁ

ପଠାOs, କି Oା େଲଖାକୁ Oାନ୍ କରି େଜପି ଇଜି ଫମOାଟେର ଇେମଲ୍
Attachment

କରି ପଠାOs | ଆମ ଇ-େମଲ୍ ଠିକଣା େହଲା -

aahwaan@gmail.com

|
େଲଖକ

େଲଖି କାମାେନ

ନି ଜ

କୃ ତି

ଆମ

ନି କଟକୁ

ଡ଼ାକଦOାରା କି Oା ଇ-େମଲ୍ ଦOାରା ପଠାଇପାରି େବ | ଡ଼ାକ ଦOାରା
ପଠାଉଥି େଲ ନି ଜ େଲଖାକୁ ଧଳା କାଗଜର େଗାଟିଏ ପାଶOOେର ନି ଭୁ Oଲ

ଏହି ପOି କା ଉOତି େହତୁ ଆପଣO ସହାୟତା ଆମର
ଏକାO କାମ |

ହOାOରେର େଲଖି ପଠାOs, କି Oା ଟାଇପ୍ କରି ମଧ ପଠାOs | ଇ-

ଧନ ବାଦ

େମଲ୍ ଦOାରା ପଠାଉଥି େଲ େଲଖାକୁ େଲଖି ସାରି ବ ପେର Oାନି ଂ କରି

ଡା େଜ&ାତି Oସାଦ ପOନାୟକ

ଆମ ଇ-େମଲ୍ ଠିକଣାେର ପଠାOs |

Oତି Oାତା-ସOାଦକ, –ଆହOାନ—

ଆହOାନର Oକାଶନ ସଂପୂOO ପରି େବଶ ଅନୁ କୂ ଳ, କାରଣ
ଏହାଦOାରା କାଗଜର ବ ବହାର କମ େହାଇଥାଏ, େଯଉଁଥିପାଇଁ ଗଛ
କାଟିବାକୁ ପେଡ଼ନାହO | ଆେମ ପରି େବଶ Oଦୁ ଷଣ ବି େରାଧ କରୁ |
ଆହOାନ ଇ-ପOି କାେର େଲଖା Oକାଶି ତ କରି ବାପାଇଁ ଯଦି
ଆପଣ ଇOୁକ େତେବ ନି ଜ ଲି ଖିତ କୃ ତି କୁ ଆପଣ ଆମ ନି କଟକୁ
ପଠାOs
ଏବଂ

|

େଯେହତୁ ଏହି ପOି କା ଇOରେନଟେର Oକାଶି ତ ହୁ ଏ

Oେତ କ

ମାସେର

ଶହOାଧି କ

ଓଡ଼ି ଆO

କOୁ ଟରେର

If you are interested to post your Business
classified ads in different pages on this e-Magazine, do
please contact us. We also offer full page and half
page advertisements as well as we welcome sponsors
for different stories and articles and also patrons for
the e-Magazine.

aahwaan@gmail.com / 9040985463
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