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ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାେର )କାଶିତ )ଥମ ସ?ୂA  ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ' ଇ-ପCିକା 

ଆସ ଓଡ଼ିଆେର େଲଖିବା, ପଢ଼ିବା ଓ ପଢ଼ାଇବା 

)ତି8ାତା ଓ ସ?ାଦକ 

ଡ଼ା େଜ'ାତି )ସାଦ ପFନାୟକ 
ଏମ.୍ବି.ବି.ଏସ୍., ପିଜିଡ଼ିଏମ ୍ସିଏଚ,୍ ପିଜିଡ଼ିଏଚ ୍ଏମ୍ 

େଯାଗାେଯାଗ : ବୀମାନଗର, ୨ୟ ଗଳି, ଆKପୁଆ, LMପୁର, ପିନ୍: ୭୬୦୦୧୦, ଓଡ଼ିଶା େଫାନ୍: ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩ 
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ଆହ�ାନ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାରର ଆହ�ାନେର  

ଏକCିତ େହାଇଥିବା  

ସମV ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନX ଉେYଶ'େର  

ମହା)ଭୂ Zୀ ଜଗ[ାଥX  

ଚରଣ କମଳେର ଅପ ଣ କରୁଛି 
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)^ଦ 

ଚଳିତ ମାସର ଏହି ସଂ_ରଣର )^ଦେର େକୗଣସି ନୂତନତ� ନାହa, 

bୀଷcର ଝାeିଖରାେର ଶୁf େହାଇଯାଇଥିବା ଜୀବନକୁ ଏହି ଚିC 

ମାଧ'ମେର ଅନୁଭବ କରି ପାରିେବ େବାଲି ଆଶା )^ଦର ନୀଳ 

ରh ଜଳ ବା ଜୀବନ ଶiିର )ତୀକ ଭାବେର ନିଆଯାଇଛି ଏହି 

)^ଦେର ଆହ�ାନ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାରର େଲାେଗା ବି ଦିଆଯାଇଛି 
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 ଆହ�ାନ ଓଡ଼ିଆ ଇ-ପCିକା ବିଷୟେର ସମ'କ ସୂଚନା : - 

• ଆହ�ାନ ଇ-ପCିକା ଓଡ଼ିଶାରୁ )କାଶିତ )ଥମ ଏବଂ ଏକମାC ସଂପୂA  ଓଡ଼ିଆେର )କାଶିତ ସାହିତ' ଇ-ପCିକା  

• ଏହା )େତ'କ ମାସର )ଥମ ସ�ାହେର )କାଶିତ େହାଇଥାଏ  

• େବେଳ େବେଳ ପୂଜାପବ ପବ ାଣୀ ସମୟେର ସମେୟାପେଯାଗୀ ବିେଶଷ ସଂ_ରଣ ମାନ ମଧ' )କାଶିତ ହୁଏ  

• ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ'ର ବିଭି[ ବିଭାଗ ଯଥା, ଗk, କବିତା, )ବl, ରମ' ରଚନା, ଶିଶୁ ରଚନା, mମଣ କାହାଣୀ ଇତ'ାଦି ଏଥିେର 

)କାଶିତ ହୁଏ  

• ଏହି ପCିକାେର େଲଖା )କାଶିତ କରିବା ପାଇ ଁନୂଆ ଓ ପୁରୁଣା ଉଭୟ ସାହିତ'କାରXୁ େ)ାoାହନ ଦିଆଯାଇଥାଏ 

• େଯେହତୁ ଏହି ପCିକା ନିଃଶୁq ବିତରଣ ନିମିr ଉYିs େତଣୁ େଲଖକ େଲଖିକା ମାନXୁ େକୗଣସି )କାରର େ)ାoାହନ ରାଶି 

ଦିଆଯାଏ ନାହa 

• ପାରିZମିକ ଆଶା କରୁଥିବା େଲଖକ େଲଖିକା ମାେନ ନିଜ େଲଖା ବ'ବସାୟିକ ପCପCିକାକୁ ପଠାଇ ପାରିେବ 

• ଏହି ପCିକା )େତ'କ ମାସେର ଇuରେନଟ୍ େର ନିଃଶୁq ପଢ଼ିବା ପାଇ ଁଉପଲv େହାଇଥାଏ 

• ପାଠକ ଚାହaେଲ ଏହି ପCିକାର େଗାଟିଏ )ତିଲିପି ନିଜ କଂପୁ'ଟରେର ଡ଼ାଉନ୍ େଲାଡ୍ କରି ପାରିେବ 

• ଏହି ପCିକା ଉ[ତି େହତୁ ଆପଣX ସହାୟତା ଆମର ଏକାx କାମ' 

• େଲଖକ େଲଖିକା ମାେନ ନିଜ କୃତି ଆମ ନିକଟକୁ ଡ଼ାକଦ�ାରା କିKା ଇ-େମଲ୍ ଦ�ାରା ପଠାଇପାରିେବ 

• ଡ଼ାକ ଦ�ାରା ପଠାଉଥିେଲ ନିଜ େଲଖାକୁ ଧଳା କାଗଜର େଗାଟିଏ ପାଶ� େର ନିଭ ୂ ଲ ହVାyରେର େଲଖି ପଠାxz , କିKା ଟାଇପ ୍କରି 

ମଧ' ପଠାxz  

• ଇ-େମଲ୍ ଦ�ାରା ପଠାଉଥିେଲ େଲଖାକୁ େଲଖି ସାରିବ ପେର _ାନିଂ କରି ଆମ ଇ-େମଲ୍ ଠିକଣାେର ପଠାxz  

• ଆହ�ାନର )କାଶନ ସଂପୂA  ପରିେବଶ ଅନୁକୂଳ, କାରଣ ଏହାଦ�ାରା କାଗଜର ବ'ବହାର କମ େହାଇଥାଏ,  େଯଉଥିଁପାଇଁ ଗଛ 

କାଟିବାକୁ ପେଡ଼ନାହa ଆେମ ପରିେବଶ )ଦୁଷଣ ବିେରାଧ କରୁ  

ଆମକୁ େଲଖା ପଠାଇବା ଠିକଣା : - 

ଡ଼ା େଜ�ାତି 	ସାଦ ପନାୟକ 
ଏମ.୍ବି.ବି.ଏସ୍, ପିଜିଡ଼ିଏମ ୍ସିଏଚ,୍ ପିଜିଡ଼ିଏଚ ୍ଏମ ୍

ବୀମା ନଗର, ୨ୟ ଗଳି, ଆKପୁଆ, LMପୁର, ୭୬୦୦୧୦, ଓଡ଼ିଶା, େଫାନ୍:- ୯୬୧୯୬୨୧୬୦ / ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩ 

ଇ-େମଲ୍ : aahwaan@gmail.com 
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ସୂଚୀପC 

ସ?ାଦକୀୟ             ୯ 

ଆହ�ାନ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର ବlୁମିଳନ ବିବରଣୀ          ୧୨ 

ବିଷୁବ ମିଳନ (କବିତା)        ଅସିତ୍ କୁମାର ପ�ା   ୧୩ 

)ତିନିଧି (କବିତା)         ସତ' ପFନାୟକ  ୧୫ 

ଏକ ଆମ )କୃତି (କବିତା)        ଡ଼ଃ କୁଳାhାର   ୧୭ 

ଆର�  (କବିତା)         ହିମାଂଶୁ େଶଖର ବିଶ�ାଳ  ୧୯ 

ୟୁେରାପୀୟ େଲାକକଳା ସହ ଓଡ଼ିଶୀ ପFଚିCର ଯୁଗଳବ�ୀ ()ବl)   ମୀନେକତନ ପFନାୟକ ୨୧ 

ସାେଢ଼ ତିନିଘuା (yୁ� ଗk)        ଡ଼େଜ'ାତି)ସାଦ ପFନାୟକ ୨୬ 

େମା ଗଁା େମା ମାଟି ()ବl)        ଅyୟ କୁମାର ରାଉତ  ୩୫ 

ଉ�ଳର ଓଷାLତ ()ବl)        ଆଶାରାଣୀ େବଉରା  ୩୭ 

Zାବଣୀର ଲୁହ (yୁ� ଗk)        ନିେବଦିତା ମିZଗୁରୁ  ୪୧ 

ବ'h କବିତା (କବିତା)        ଉଦୟନ ସୂପକାର  ୪୫ 

ଏକ ସ�ାଗତିକା:ବସx ଉେYଶ'େର (ଗkକବିତା)     କରୁଣାକର ପାFଶାଣୀ  ୪୬ 

ସ�ପ� (କବିତା)          ବିଭୁ )ଧାନ   ୪୭ 

ଅl ଉପାଖ'ାନ (କବିତା)        ଶXଷ ଣ ପରିଡ଼ା  ୪୮ 

ଭiର ଭଗବାନ (ବ'h କଥା)        ସବିତାରାଣୀ ସାମଲ  ୪୯ 

ମା—ର ଡ଼ାକ (ଅନୁବାଦ କବିତା)       େରାଜି ମ�ିକ   ୫୧ 

ଅେପyାେର ରହିଲି (କବିତା)        ରଶcୀ ରeନ କର  ୫୨ 

ଏଇଟା ହa େ)ମ (କବିତା)        େଲାପାମୁ�ା ପ�ା  ୫୩ 

ଲୁଚକାଳି (କବିତା)         ଡେଗୗରୀ )ସାଦ ମହାପାC ୫୪ 

େବାଉ (କବିତା)         ବିଜୟଲ�ୀ େବେହରା   ୫୫ 
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ମଧ'ମବଗ  େସଇ ଯିଏ (ବ'h କବିତା)      ଡ଼ା େଜ'ାତି)ସାଦ ପFନାୟକ ୫୬ 

େମା ପାଇ ଁେଲଖxନି କବିତା ଟିଏ (କବିତା)      ଜୁଲୀ େବେହରା   ୫୭ 

ନଁା ଅେଟ ଯା—ର ଉ�ଳ (କବିତା)       ଜୁଲୀ େବେହରା   ୫୯ 

ସମୟ (କବିତା)         ସୁଧୀର ନାୟକ   ୬୧ 

ଶୂନ' େଦଉଳ (କବିତା)        ରାମଚ� ସାହୁ   ୬୨ 

ନିରବତାର ସ�ର (କବିତା)        ସ�ପ�ଲତା ମିZ   ୬୩ 

ବସx (କବିତା)         େହମଲତା ସାହୁ   ୬୬ 

ଆଜି ମଁୁ ଜଳୁଛି (କବିତା)        ବବି ଅନସୂୟା   ୬୭ 

ସୃsି (କବିତା)          )ଦୀପ ପ�ା   ୬୯ 

ନାରୀ େବାଲି ନଁା (କବିତା)        )ତୀyା େଜନା   ୭୦ 

ମହିଳା ଦିବସ (କବିତା)        ଅyୟ ରାଉତ   ୭୨ 

ଦୁଇଟି yୁ� କବିତା (କବିତା)        ପୁନମ ୍େଚୗଧୁରୀ  ୭୩ 

ନିରବତାର ସ�ର (କବିତା)        ଉମ�ଳା ମିZ   ୭୪ 

)ିୟା େମାର ମେନ ପେଡ଼ (ଗୀତିକବିତା)      ବିଭୂତି ରଥ   ୭୬ 

ଚାେରାଟି yୁ� କବିତା (କବିତା)       ଆଶୁ ନାୟକ   ୭୮ 

ଶ� (କବିତା)          ହିମାଂଶୁ ପରିଡ଼ା   ୮୦ 

ଭି[ େକାଣାରକ (କବିତା)        ଅସିତ କୁମାର ପ�ା  ୮୧ 

ରiଦାନ (କବିତା)         ଦି�ିରeନ େବେହରା  ୮୨ 

ସମାଜ ଏେବ କଏଦୀ (ଗୀତିକବିତା)       ବିନୟ େମାହନ ଦାସ  ୮୩ 

େଛାଟ େମାର ଗଁାଟି (କବିତା)        ବି�z )ସାଦ େଚୗଧୁରୀ  ୮୬ 

କାହa (କବିତା)         ଚିr ରeନ ସାମଲ  ୮୮ 

)ାଥ ନା େହ )ଭୂ(କବିତା)        ଚିr ରeନ ସାମଲ  ୮୯ 
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ଆହ�ାନ, ସ�ମ ବଷ , ତୃତୀୟ ସଂଖ'ା, ଅେ)ଲ୍ ୨୦୧୨ 

େଫସ୍ ବୁକ୍ େର ଆହ�ାନ, କଥା ଓ କବିତା, େ)ମକବିତା, ଆମ ପିଲାଦିନ ଏବଂ ଆହ�ାନ ପୃ8ାଭାବେର ଉପଲବ୍ ଧ 

ମାନିନୀ େମା )ିୟା (କବିତା)        ମେନାଜ କୁମାର ମୁଦୁଲି  ୯୦ 

ଟXାର େଟାେକଇ ଭିତେର (କବିତା)       ହିମାଂଶୁ େଶଖର ବିଶ�ାଳ  ୯୧ 

କବି େହବାର ନିଶା (କବିତା)        ଆଦିତ' ସାହୁ   ୯୨ 

ବଷ ା, େଗାଲାପ, ମଳୟ, ଜ� ଓ ତେମ (କବିତା)     ରeନ କୁମାର ପାଣିbାହୀ ୯୪ 

ଚିCକର (କବିତା)         ମାନସ ରeନ ଦାସ  ୯୫ 

ମଁୁ ଆଉ ଆସିବିନି (କବିତା)        ସୁେରଶ କୁମାର ବାରିକ  ୯୬ 

ଲୁହ (କବିତା)          ନିହାର ରeନ   ୯୭ 

େମା ମାଟିର କଥା େମା ଭାଷାର ଗାଥା (କବିତା)      ରଶcୀରeନ ଦାଶ (ବାପୁ) ୯୮ 

ଆସ େହବା ଆେମ ଜଗତଜିତା (କବିତା)      ରଶcୀରeନ ଦାଶ (ବାପୁ) ୧୦୦ 

ଉ�ଳ (କବିତା)         ନମିତା ପାଇକରାୟ  ୧୦୨ 

ମନ ଏକ ପyୀ (କବିତା)       ସୁଶାx କୁମାର ବିନାକର  ୧୦୩ 

)ୀତି ଏକ ଜ�ରାତି (କବିତା)        କମଳ କୁମାର ଦାଶ   ୧୦୪ 

ମଁୁ କନ'ା (କବିତା)         ଅନୁସୂୟା)ିୟଦଶ�ନୀ )ଧାନ ୧୦୫ 

େବଶ'ା ()ବl)         ସେxାଷ ମହାରଣା  ୧୦୮ 

ଉ�ଳ ଦିବସ ()ବl)        ଅ� ନା ମହାxି   ୧୧୦ 

ଭୂତ ଓ େ)ତାତcାର ଅେହତୁକ ଭୟ ()ବl)      ବାଲcୀକି ନାୟକ   ୧୧୨ 

ଇ�ଧନୁ (ଅଣୁଗk)         ସବିତାରାଣୀ ସାମଲ  ୧୧୪ 

ଭୂୟଁାବାବୁX େରାେଷଇଘରୁ (େରାେଷଇ)       )ଶାx କୁମାର ଭୂୟଁା  ୧୧୬ 

ଆମ ଗଁା ହାଲଚାଲ (କଥାକାହାଣୀ)       ଡ଼ାେଜ'ାତି)ସାଦ ପFନାୟକ ୧୨୦ 

ସKାଦପCେର ଆହ�ାନ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର ବlୁମିଳନ         ୧୨୪ 

ବlୁ ମିଳନେର ଆହ�ାନର ବିବରଣୀପାଠ (ବିବରଣୀ)     )ୀତି)ିୟଦଶ�ନୀ ମହାପାC ୧୨୫ 
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ଆହ�ାନ, ସ�ମ ବଷ , ତୃତୀୟ ସଂଖ'ା, ଅେ)ଲ୍ ୨୦୧୨ 

େଫସ୍ ବୁକ୍ େର ଆହ�ାନ, କଥା ଓ କବିତା, େ)ମକବିତା, ଆମ ପିଲାଦିନ ଏବଂ ଆହ�ାନ ପୃ8ାଭାବେର ଉପଲବ୍ ଧ 

 ଆଜି ଓଡ଼ିଶାେର ସବୁ କିଛି ଅପହୃତ, େନତା ମ�ୀXଠାରୁ ଆର� କରି ସାହିତ' ସ�ାନ 

ପଯ 'x ସବୁକିଛି ଅପହୃତ ନିଜର ଦାବୀ ପୁରଣ କରିବାପାଇଁ ଏହାଠୁ ବଳି ସରଳ ଉପାୟ ଆଉ 

କିଛି େହାଇନପାେର େଯଉଁ ରାଜ'େର ଜନତା ନିରୀହ େସଠି େନତାମ�ୀମାେନ ନିଜ କୁହାେବାଲା 

ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ େବାଲି )ମାଣିତ କରିବାେର େକୗଣସି ସୁେଯାଗ ହାତଛଡ଼ା କରxି ନାହa ସରଳ 

ନିରୀହ ଆଦିବାସୀX ସମେବଦନା ପାଉଥିବା େବାଲି )ମାଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ମାଓବାଦୀମାେନ େସଇ ଆଦିବାସୀ େନତାXୁ 

ଅପହରଣ କରି ମାସାଧିକ କାଳ ରଖିପାରିେଲ, ଅଥଚ ଆମ େଲାକମାେନ କଣ େଯ ଏଥିେର ଶିyା କେଲ େକଜାଣି, ସବୁ 

କହିେଲ ସରକାର୍ କାେଳ ଅuା ଭାhିେଦେଲ ଏଇ ମାଟିର ଦାୟାଦ ମାେନ ହa ଆମକୁ ଶିyା େଦଇ ଯାଇଥିେଲ, –େମା 

ଜୀବନ ପେଛ ନେକ  ପଡ଼ିଥାଉ... ଜଗତ ଉ�ାର େହଉ— େସଇ ମାଟିର େନତା ଆଜି ଚି�ାର କରି କହୁଛxି େମାେତ 

ବ�ାଅ ହତ'ାକାରୀ ମାଓବାଦୀ, ମାନXୁ େଜଲରୁ ମୁକୁଳାଇ ଦିଅ େମା ବଦଳେର ଅଗଣିତ ହତ'ାକାରୀXୁ ନିେY ାଶ 

େବାଲି )ମାଣିତ କରି ଖଲାସ କର େମା ଜୀବନ ବ�ିଯାଉ, ଓଡ଼ିଶାର ଜନତା ପେଛ ଅସୁବିଧାେର ପଡ଼xz  ମଁୁ ସୁରyିତ 

ରେହ େଯଉଁ ମାଓବାଦୀ, ସ�ାସବାଦୀ ଓ ଆତXବାଦୀମାେନ ନିଜକୁ ଆଦିବାସୀ ମାନX ହିତକାଂyୀ େବାଲି କହୁଛxି 

େସମାେନ ଆଦିବାସୀX ପାଇଁ ଆଜି ପଯ 'x କଣ େଯ କରିଛxି ତାହାର ହିସାବ ଆେମ ଜାଣିନୁ, େବାଧ ହୁଏ ଜାଣିବା ସ�ବ 

ନୁେହଁ, କାରଣ େସ ସବୁ କାେଳ ଘ� ଜhଲେର ଲୁକ୍ କାୟିତ ଭାବେର େହଉଛି ଅବଶ' େବେଳ େବେଳ ଖବର କାଗଜେର 

ନିରୀହ ଆଦିବାସୀX ଗଳାକାଟି ହତ'ା କରିଥିବା ଘଟଣା େଦଖିଛୁ ପଢ଼ିଛୁ ଅପହ� ଅ�ଳେର ଥିବା େଯାଗାେଯାଗର 

ସାଧନ (େମାବାଇଲ କ?ାନୀ ଟାୱାର୍) କୁ ନs କରିଛxି, ଆKzଲାନ୍ ସ ଉଡ଼ାଇଛxି, ନିମ ାଣାଧୀନ _zଲ ଗୃହକୁ 

ଉଡ଼ାଇଛxି, ଅପହରଣ ଆଉ ହତ'ା ବି କରିଛxି ଆେମ ଅବଶ' ଜାଣୁନା େଯ ଏହା ଦ�ାରା ଆଦିବାସୀମାନX କଣ ବିହିତ 

ସ�ାଥ  ସାଧନ େହଉଛି !!! େସ ଯା—େହଉ, ମାଓବାଦୀXୁ ସୃsି କରିଥିବା ପୁେରାଧା ମାନXୁ ପଚାରିେଲ େସମାେନ ଉrର 

େଦଇ ପାରିେବ 

 ହିଂସା େକୗଣସି ପ�ା ନୁେହଁ ନିଜର ସ�ାଥ  ସାଧନ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଗଣତ�ର ସ�ାଧୀନତା ଏହାର ଏକ ନି^କ 

ଉଦାହରଣ Lିଟିଶ ସରକାରXୁ ଭାରତୀୟ ଅହିଂସା ଆଗେର ନତମVକ େହବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା େସହି େଦଶ ଯାହା 

ବିଶ�ଦରବାରେର ଶାxିର ବାr ାବହ ଭାବେର ଉଭା େହଇଛି, େସଇ େଦଶେର ଆଜି ହିଂସା ଓ ଅରାଜକତା ବ'ାପୁଛି !!! 

ସ�ାଦକୀୟ 
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ଆହ�ାନ, ସ�ମ ବଷ , ତୃତୀୟ ସଂଖ'ା, ଅେ)ଲ୍ ୨୦୧୨ 

େଫସ୍ ବୁକ୍ େର ଆହ�ାନ, କଥା ଓ କବିତା, େ)ମକବିତା, ଆମ ପିଲାଦିନ ଏବଂ ଆହ�ାନ ପୃ8ାଭାବେର ଉପଲବ୍ ଧ 

ଏହା ନି�ିତ ଭାବେର ଚିxାର ବିଷୟ ଆଜି ସମାଜେର େକହି ବି ସୁରyିତ ନୁହxି େଯଉଁଠି ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକXୁ 

ଅତି ସହଜେର ଅପହରଣ କରାଯାଇ ପାରୁଛି, େସଠି ସାଧାରଣ ଜନତାX କଥା କିଏ ପଚାେର 

 େସ ତ ଗଲା ସାମାଜିକ ପରି�ିତିର କଥା ଆେମ େସ ସବୁ )ତି ଦୃsି ରଖିବା ସତ େହେଲ ଆମର )କୃତ େyC 

େହଉଛି ସାହିତ' ଆଜି ସାହିତ' ବି ଅପହୃତ କହିେଲ ଅତୁ'iି େହବ ନାହa ବିଗତ େକଇ ବଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ' 

େyCେର ଉେ�ଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇ ଁେଯଉ ଁସବୁ ମହାନୁଭବ ପୁର_ାର ପାଇଛxି, ସବୁ ବିବାଦା�ଦ େହାଇ ପଡ଼ିଛxି 

ଅେନକ ସମୟେର େସମାନX )କାଶିତ ପୁVକ ସମାେଲାଚନାର ଶରବ' େହାଇଛି ତ େକଉଁଠି େକଉଁଠି େଘାଡ଼ା ବ'ାପାର 

େହାଇଥିବା କଥା ଉଠିଛି ସେତ େଯମିତି ସାହିତ' ଏେବ ଅଥ  ଉପେର ନିଭ ରଶୀଳ େହାଇ ପଡ଼ିଛି ଯିଏ ଅଥ  Zା� କରି 

ପାରୁଛି େସ ପୁର_ାର କିଣି ପାରୁଛି ଏହିପରି ଅେନକ ପୁର_ାର ପାଇ ଁଆେମ ବି ନିମ�ଣ ପାଇଛୁ, େହେଲ ଅଥ ଦାନ 

ବଦଳେର ପୁର_ାର କିଣିବା ଭଳି ସତ୍ ସାହାସ ଆେମ କରି ପାରିନୁ 

 ଅବଶ' ସାମାଜିକ ଜୀବନେର ସାହିତ'ର ଅଭିବୃ�ି କମିବାେର ଲାଗିଛି ଏହା କହିେଲ ଅତୁ'iି େହବ ନାହa 

ସାହିତ' ଚ� ା ଅେପyା ଟିଭିେର ଶାଶୁେବାହୁ ସିରିୟଲ୍ େଦଖିବା ଅଧିକ ଭଲ େବାଲି କହିେଲଣି ଆମ ସାହିତି'କ ମାେନ 

ସାହିତ'କୁ େଲାକାଭିମୁଖୀ କରିବା ଦୂରର କଥା ସାହିତ' ଚ� ା ହa ବ� େହାଇଗଲାଣି ଆଉ େଯଉଁଠି କଁା ଭଁା ସଭା ସମିତି 

ଟିଏ କରି ସାହିତ' ଚ� ା କରୁଛxି, େସଠି ସାହିତ' କମ ପରନି�ା ଅଧିକ େହଉଛି ଚା ଜଳପାନର ଆେୟାଜନେର ହa 

ସାହିତ' ଚ� ା ସୀମିତ ରହୁଛି ଏମିତି ଜେଣ ସାହିତି'କ କବିତାେର କହୁଥିବାର ଦିେନ ଶୁଣିଲି େସ କହୁଥିେଲ େଯ ଆେମ 

େଯଉଁ ସାହିତ' କରୁେଛ ତାହା ସାଧାରଣ ମନୁଷ'େଟ ବୁଝିବା କାଠିକର ପାଠ ତାXରି ଶ�େର; 

 ହଇ େହ, କବି... 

 କବିତା େଲଖୁଛ, ପଢୁଛ, ଶୁଣଉଛ 

 କଣ େଯ େଲଖୁଛ ଆମକୁ ଜଣାନାଇଁ 

 ତୁମ ପାଇଁ ସିଏ କବିତା େଲଖxି 

 ତୁେମ େଲଖ ତାX ପାଇ ଁ... 

 େହେଲ ସାଧାରଣେର େକେତଜଣ େଲାକ କବିତା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହାxି, ତାହା ଅବଶ' ତକ ର ବିଷୟ ଆଗ 
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ଆହ�ାନ, ସ�ମ ବଷ , ତୃତୀୟ ସଂଖ'ା, ଅେ)ଲ୍ ୨୦୧୨ 

େଫସ୍ ବୁକ୍ େର ଆହ�ାନ, କଥା ଓ କବିତା, େ)ମକବିତା, ଆମ ପିଲାଦିନ ଏବଂ ଆହ�ାନ ପୃ8ାଭାବେର ଉପଲବ୍ ଧ 

କାଳେର ସl'ା ସମୟେର େହଉ ଅବା କ¢ାx ଅପରା�େର ଗଁା ଦା�େର ସମେବତ ଜନତାXୁ ବୁଲି ବୁଲି କବିତା ଶୁଣାଉଥିବା 

ଭ�ବ'iିମାେନ ଆସି ସ�ରଚିତ କବିତା ଶୁଣାଇ େସ ସବୁର ବ'ାଖ'ା କରୁଥିବାର ଦୃsାx ରହିଛି େହେଲ ଆଜିକାଲି ସମୟ 

କାହa, କାଯ 'ାଳୟ, େହଉ ଅବା ଧାନେyତ, କାମ ସରିଗେଲ ପରା ଟିଭିେର £ିେକଟ୍ େଦଖିବାର ଅଛି, ନେହେଲ ସିେନମା, 

ନାହa ତ ସିରିୟଲ୍  

 ତଥାପି ଆନ�ର ବିଷୟ ନିଜର ବ'V ଜୀବନେଶୖଳୀ ଭିତେର ବି ଅେନକ ଯୁବବlୁ ଏେବ ସାହିତ'ାନୁରାଗୀ 

େହାଇଛxି ଆହ�ାନ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର ଦ�ାରା )ତି8ିତ କଥା ଓ କବିତା ଏବଂ େ)ମକବିତା େଗା8ୀେର ଅଗଣିତ ବlୁ 

େଦୖନିକ କବିତା )କାଶିତ କରୁଛxି ଏବଂ ଅନ'ମାନX କବିତା ଉପେର ଟି¥ଣୀ େଦଉଛxି ଏହା ନି�ୟ ଭାବେର ଆମ 

ସାହିତ' ପାଇ ଁଏକ ଶୁଭXର ସେXତ ଭଗବାନ କରxz  ଆମର ଯୁବାବଗ  ଏହି ସାହିତ'ର ଆଦରକୁ େକେବ ନ ଭୁଲୁ 

 ଚଳିତ ମାସ ଓଡ଼ିଶା ପାଇ ଁ ଏକ ମହr¦ ପୂA  ମାସ ବିଷୁବ ସଂ£ାxି, ଉ�ଳୀୟ ନବବଷ , ଉ�ଳ ଦିବସ ଆଦି 

ଅେନକ ପବ ପବ ାଣୀର ଏଇ ମାସେର ଆହ�ାନ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର ଆନୁକୂଲ'େର ଭୁବେନଶ�ରଠାେର ଏକ ବlୁମିଳନ 

କାଯ '£ମର ଆେୟାଜନ କରାଯାଇଥିଲା େସଥିେର ଉପ�ିତ େହାଇଥିବା ବlୁମାନX ଭିତେର ଥିବା ଉoାହକୁ ପରିଲyିତ 

କେଲ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ େଯ ଆମ ଭାଷା ସାହିତ'ର ମh ଧରିବା ପାଇଁ ଆମ ଯୁବବଗ  େକେତ ତ§ର ଓ ସଜାଗ ଆେମ 

ଆନ� ଅନୁଭବ କରିବା କଥା େଯ ସା¨ତିକ ସମୟେର ମଧ' ଆମ ଯୁବ ପୀଢ଼ି ସାହିତ' )ତି ଅନୁରାଗ େକବଳ 

େଦଖାଉନାହa ବରଂ ନୂତନ ସାହିତ' ସୃsି କରିବାେର ସି�ହV ବି େହାଇଛି  

 ବିଷୁବ ମିଳନ କାଯ '£ମ ପୁବ ରୁ ଏହି ପCିକାର ଉେନcାଚନ ପବ  ଥିେଲ ସୁ�ା େମାର କାଯ 'ବ'Vତା େହତୁ ଏହା 

ସ�ବ େହାଇ ପାରିନଥିଲା େସ ଯା—େହଉ ଏହି ପCିକାର ଏକ ବିଶାଳ ସଂ_ରଣ )କାଶନ କରି ଆପଣ ମାନX ନିକଟେର 

ଉପ�ାପନ କରୁଥିବା ସମୟେର ମଁୁ ସମV ବlୁମାନXୁ ଧନ'ବାଦ େଦଉଛି, େଯଉଁମାନX )େଚsାେର ଆହ�ାନ ଋ�ିମx 

େହାଇଛି ଏବଂ ସ¨ତି ଏକ ବୃହତ କେଳବରେର )କାଶିତ େହଉଛି େଯଉ ଁ ବlୁମାନX େଲଖା )କାଶିତ େହାଇ 

ପାରିନାହa, େସମାେନ ଆମ ସହ େଯାଗାେଯାଗ କରି ନି�ୟ ଜଣାଇେଲ ଆେମ ଆଗାମୀ ସଂ_ରଣେର ତାହାକୁ �ାନ େଦବୁ 

 ଧନ'ବାଦ 

 ଡ଼ା େଜ'ାତି )ସାଦ ପFନାୟକ 
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ଆହ�ାନ, ସ�ମ ବଷ , ତୃତୀୟ ସଂଖ'ା, ଅେ)ଲ୍ ୨୦୧୨ 

େଫସ୍ ବୁକ୍ େର ଆହ�ାନ, କଥା ଓ କବିତା, େ)ମକବିତା, ଆମ ପିଲାଦିନ ଏବଂ ଆହ�ାନ ପୃ8ାଭାବେର ଉପଲବ୍ ଧ 

 ବିଗତ ଅେ)ଲ ୧୪ ତାରିଖ ଶନିବାରଦିନ ଭୁବେନଶ�ର ସଚିବାଳୟ ମାଗ େର ଥିବା େହାେଟଲ୍ ଡ଼ାଲମା ଠାେର ଆହ�ାନ ଓଡ଼ିଆ 

ପରିବାର ତରଫରୁ ଏକ ବିେଶଷ ବlୁମିଳନ କାଯ '£ମ ସଫଳତାର ସହ ସ?ାଦିତ େହାଇଛି େଫସ୍ ବୁକେର ଥିବା ଆହ�ାନ ଓଡ଼ିଆ 

ପରିବାରର ସମV ସଦସ' ତଥା ଅନ' ସମV ଓଡ଼ିଆ େଗା8ୀେର ଥିବା ସଦସ'ମାେନ ସପରିବାେର ଏକCିତ େହାଇ ଏଇ 

ସମାେବଶକୁ ସଫଳ କରିବାେର ସହାୟତା କରିଥିେଲ ଏହି ଅବସରେର ଓଡ଼ିଶାର ବ'hକବି ସତ'ାନାଶX ଦ�ାରା ଲିଖିତ –Fakebook— 

ବହିର ଶୁଭ ଉେନcାଚନ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ଉoବର କିୟଦାଂଶ ଫେଟାଚିCେର ନିମ�େର ଦିଆଯାଇଛି 

ଆହ�ାନ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାରର ମହାବିଷୁବ ମିଳନ କାଯ '£ମ ବିବରଣୀ 

ଉପେର େଦଖାଯାଉଥିବା ସମV ଛବି ଆପଣ େଫସ୍ ବୁକ୍ େର େଦଖିପାରିେବ ନିମ�େର ଦିଆଯାଇଥିବା ଲିX୍ ଉପେର କ¢ିକ୍ କରxz   

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.382011165152476.86360.100000307885081&type=3&l=46b4191183 
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ଆହ�ାନ, ସ�ମ ବଷ , ତୃତୀୟ ସଂଖ'ା, ଅେ)ଲ୍ ୨୦୧୨ 

େଫସ୍ ବୁକ୍ େର ଆହ�ାନ, କଥା ଓ କବିତା, େ)ମକବିତା, ଆମ ପିଲାଦିନ ଏବଂ ଆହ�ାନ ପୃ8ାଭାବେର ଉପଲବ୍ ଧ 

ବିଷୁବ ମିଳନ    
ଅସିତ କୁମାର ପ�ା 

ଚଡ଼କ େମଳାେର େଚୖCକୁ େମଲାଣୀ େଦଲା େବୖଶାଖର ତାତି, 

ନବ ବରଷର ନବ ହରସେର ଉ�ଳ ଉଠିଲା ମାତି  

ଏ’କାେଳ ଏ’�େଳ, ମିଳିେଲ ସକେଳ େଜ'ାତି ବାବୁX ଆହ�ାେନ, 

କଥା ଓ କବିତା ଆସର ଜେମଇ ମହା ବିଷୁବ ମିଳେନ  

ଭାଷା ମ�ାକିନୀ )ବାହ ମ�ର, ଥମି ଥମି ଆେସ ସ�ଭାଷା )ୀତି, 

ଭାଗିରଥୀ ସାଜି ଏ ଭାଗିରଥକୁ ବଢ଼ାଇ େନବାକୁ ବଲାଇ ମତି  

େକେତ ¬ାନୀ, ଗୁଣୀ ନିଝ ରଣୀ ଆଜି, କାହଁୁ  କାହଁୁ  ଝରିଆସି, 

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଗhାକୁ ପ¢ାବିତ କରxି ସଭିଏଁ ମିଶି  

ମ�ିରମାଳିନୀ ଏକା ନଗର ଖ'ାତ ଏ ଭୁବେନଶ�ର, 

ସ�ଭାଷା )ୀତିର ଗେhାCୀ ସାଜିଛି, ବହୁଛି ସାହିତ' ଝର  

ଗାkିକ, େଲଖକ, କବି, ସମୀyକ ସବୁ ଆଜି ଏକାସେନ, 

ଓଡ଼ିଆ ସଂ_®ତି, ଓଡ଼ିଆେର )ୀତି େଫରାଇବା ଆଶ�ାସେନ  

ଭୂଲି ପୂବ କୀr�, ଐତିହ' ସଂ_®ତି ଓଡ଼ିଆ ହୁଡ଼ିଛି ବାଟ, 

ପର ତରକାରୀ ସୁଆଦିଆ ଲାେଗ, ମାଗି ଖାଇ ମାେର ଥାଟ  

ଥିେଲ ଆଜି େଗାପବlୁ, ବ'ାସ କବି, ମଧୁବାବୁ, ରାଧାନାଥ, 
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ଆହ�ାନ, ସ�ମ ବଷ , ତୃତୀୟ ସଂଖ'ା, ଅେ)ଲ୍ ୨୦୧୨ 

େଫସ୍ ବୁକ୍ େର ଆହ�ାନ, କଥା ଓ କବିତା, େ)ମକବିତା, ଆମ ପିଲାଦିନ ଏବଂ ଆହ�ାନ ପୃ8ାଭାବେର ଉପଲବ୍ ଧ 

ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଭାଷା )ୀତି େଦଖି ମୁ�େର ଦିଅେx ହାତ  

ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାେର ମମତା ମରମୁ ମରିଛି ଆଜି, 

ଆହ�ାନ ଏ’ ଏକ )ୟାସ, ପାଇବୁ ପୁଣି େସ ଗାରିମା େଖାଜି  

େଫରୁ ଏ ଜାତିର ଭବ' ଅତୀତ, େହଉ ଋ�ିମx ପୂବ ପରି, 

‘େମା େଦଶ ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଆ େମା ଭାଷା’ କହୁଥିବୁ ଗବ  କରି  

ଆଜି ଏ ‘ବିଷୁବ ମିଳନ’ େମଳିକୁ େଦଖି ବେଢ଼ ଏ ବିଶ�ାସ, 

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଅବyୟ ନାହa, ଅyର ଥିେଲ )ୟାସ  

ଏତିକି କkନା କେk କେk ଥାଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କାxି, 

)ତିଟି ଓଡ଼ିଆ ହୃଦେୟ ��ିତ େହଉ ଭାଷା ଅନୁରiି  

ଉ�ଳକୁ ପୁଣି ସିi କରୁ େସ ଉ�ଳମଣୀX ବାଣୀ ବରଷା, 

‘ଉ� େହବାପାଇଁ କର େଯେବ ଆଶା, ଉ� କର ଆେଗ ନିଜ ମାତୃଭାଷା’  

 

ଅେ)ଲ ୧୪ ତାରିଖେର ଭୁବେନଶ�ର ଠାେର ଆେୟାଜିତ ଆହ�ାନ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାରର ବିଷୁବ ମିଳନ 
ଅବସରେର ଆମ ପରିବାର ସଦସ' ଅସିତ କୁମାର ପ�ାX ଦ�ାରା ରଚିତ ଏଇ କବିତାକୁ ଆେମ ଆମ 
ବିଷୁବ ମିଳନ କାଯ '£ମର େ)yାପଟ ସhୀତ (Theme Song) େବାଲି େଘାଷଣା କରୁଛୁ  
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	ତିନିଧି 
ସତ' ପFନାୟକ 

 
ଏ େଦଶର )ତିନିଧି ତୁେମ 

ଦୁଃଶାସନ ସମାଜର କୁରୁସଭା ତେଳ 
ଆେମ ସବୁ ସାଜିଛୁ େ�ୗପଦୀ 

ସମାଜର େଯେତ େଯେତ ଅସହାୟ ଦରି� ନି� ନ 
ବ²ନାେମ େଦଉଆେମ ଏ େଦହର ରiମାଂସ )ତି ମୁହୂr େର  

 
ତମର େସ ଦୃଢ଼ ହାେତ yମତା ନେଟଇ 
ଆଇନ ସୂତାର େଦେହ କଳାଟXା ମାeା 

ଆେମ ଏଠି ଉଡୁଥାଉ ଗୁଡ଼ିରୂେପ େହାଇ ଦିଗହଜା 
େଖାଲିବାର ଭୟନାହa, )ତିନିଧି 

ତମର େସ ସୁତା ମୁେ� ଆମ େବେକ ଭଲ ଭାେବ ବlା  
 

ଆମ ମା ଭଉଣୀ କାେଳ ତୁମ ଆେଗ ର�ା ଓ ଉବ ଶୀ 
ଡ଼ାକବhଳାର ସ�େଗ  ନିତି େଦଖ ସ�ପ� 

ତାX ହାତୁ େନବାପାଇଁ ସୁରାପାC 
ଶୁଣିବାକୁ ତାX ପାଦ ନୁପୂର ଝXାର ପୁଣି 
େଦଖିବାକୁ ତାX େଦହ )ୀତିର ଓଡ଼ିଶୀ  

 
ସହରୁ ସହର ବୁଲି େଦଶେ)ମ ଉପେଦଶ ଦିଅ 

ନାଲି େବାତଲର ଶବ୍ େଦ ରାତିେହେଲ 
େଦଶେ)ମ ବଦେଳ ତ ଆପଣା େ)ମେର 

ବାରମାସୀ ପyୀପରି େବଳେଦଖି ରh ବଦଳାଅ 
ତମ ତୀକ³୍ ଣ ଚାହାଣୀେର ସବୁକିଛି ଜଳିଯାଏ 

ଅମୃତ ପାଲେଟ ବିଷ ତମ ନିଃଶ�ାସେର  
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ଏଠି େଯେତ େକାଠାଘର ଅବା ଚାଳଘର 
ସବୁ ଗଳି ବିଗଳିେର ମାଡ଼ିଆେସ ତାତିର ଜୁଆର 
)ତିଟି ବଖରା ଏଠି ଭରିଅଛି ଅବେଶାଷ ଯ�ଣା ଓ 
ଅନାହାର ଦୁଃେଖ 
େକେବ କି ଭାବିଛ ଥେର )ତିନିଧି 
ଅlାରର ମୁଖାପିlି ସୂଯ ' ଆେସ 
େକମିତି ଏ ଗରୀବର ବୁେକ ? 
 
ଅହରହ ଶୁଣାଉଛ ଗାlୀ ଆଉ ସ�ରାଜ ବାରତା 
ଅହିଂସା ଓ ଧମ  ନାେମ େଖଳି ହିଂସା େଖଳ  
େବାଲାଉଛ ଆେପ ଆେପ େଦଶର କରତା 
ନୀଳକµ ସାଜିପାର ଅନାୟାେସ ପିେଦଇ ଅସୂୟାର ନୀଳ 
ତେମ କି ଜାଣନା 
ଖଦଡ଼ େପାଷାକ ତଳୁ �s ଦିେଶ 
ତମର େସ ଭାନୁମତୀ ରହସ'ର େଖଳ  
 
ନିବ ାଚନ ଇVାହାର େଯେତ 
ସବୁଖାଲି ମିଛା ମିଛା ଶବ୍ ଦର ଚମକ 
ତମ ରାଜନୀତି େଖେଳ 
ଏ େଦଶର ଜନତା େଯ ଛାତିତଳୁ ଇଡିଦିଏ ରi 
ତେମ କିxz  ନିଃସେXାେଚ ଫୁଟାଅତ େବାମା 
ଫୁଲଟିଏ ପାରନା ଫୁଟାଇ 
ତମକୁ ଚି�ିଲୁ ଖୁବ୍ )ତିନିଧି 
ଚି�ିବାକୁ ବାକି ଆଉ କିଛି ନାହa  
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ଏକ ଆମ 	କୃତି 
ଡ଼ଃ କୁଳାhାର 

 
ଏକ ଆମ ମେନାବୃrି 

ଏକ ଆମ )କୃତି; 
ଏକ ଆମ )ିୟା)ୀତି, 
ଏକ ଆମ ଦୁନ ୀତି  

 
ଏକ େଲାକ ମୁଖ' ଏଠି 
ଏକ େଲାକ େବାଲେର; 
ଏକ ଲy' ଶିkନୀତି 

ଏକ ୱିେ�ା େଖାଲେର  
 

ଏକ ଦଳ ରାଜ କେର 
ଏକ ଚି� ଉେଡ଼େର; 

ଏକ ପାଇଁ କ'ାପିଟାେଲ, 
ଦୁଇଟXା ପେଡ଼େର  

 
ଏକ ରାଜ' ବହୁ ଜି�ା 
ଏକ ନାଆଁ େଲଖୁେଛ; 
ଏକ ନୀତି ଧରି ସବୁ 

ଏକ ଆେର େଶାଧୁେଛ  
 

ଏକ ଭାଷା ବହୁ କଥା 
ଏକ ଗାଳି ପାଟିେର; 
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ଏକ ଦୁଃଖ ଟଣାଟଣି 
ଏକ )ୀତି ରାତିେର  
 
ଏକ େଶାଷ ପିଆ ପିଇ 
ଏକ ସୁଖ େଶାଇବା; 
ଏକ େଭାକ )ତିଶୃତି 
ଏକ େବାଧ ଖାଇବା  
 
ଏକ କାେମ ଅଫିସର 
ଏକ ଯାxି ସବ ଦା; 
ଏକ େନC ବାଥ ୍ରୁେମ 
ଏକ େହାଇ ବହୁଧା  
 
ଏକ ଆମ ମୁଖ'କାମ 
ଏକ ଆମ ସଂ_®ତି; 
ଏକ ଆମ ଟଣାଟଣି 
ଏକ ଆମ )ବୃrି  
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ଆର� 
ହିମାଂଶୁ େଶଖର ବିଶ�ାଳ 

େକେବ ଆର� େହବ... ... 

ଆଉ ଏକ ଆହ�ାନ, େନତାଜୀX ଆହ�ାନ ପରି 

ମାଟିର ଆହ�ାନ, ସଂ_®ତିର ଆହ�ାନ 

–ଶିyା ବ�ାଅ—ର ଆହ�ାନ 

େସମାେନ ଲୁଟିେନେବ ସବୁକିଛି 

େଲଉଟାଇେବନି କିଛି 

ଫିରିhୀX ପରି 

ଗାlିଜୀX ଛବିଥିବା କିଛି କାଗଜ ଟୁକୁଡ଼ା ବଦଳେର 

େମାହର ବାଜିଥିବା କିଛି )ମାଣପC ମାଧ'ମେର 

ଧଳା େପାଷାକ ଆଢୁଆଳେର 

 

େକେବ ଆର� େହବ... ... 

ସ�ପ� ଆଉ ଏକ –ତyଶିଳା—ର 

ପରିକkନା ନୂଆ ଏକ –ନାଳ�ା—ର 

)ତି8ା କରିବାର ଇ^ା 

ଏକ େସାେଶାଭିତ, ସୁସୁ�ର –ପୁ¶ଗିରି—ର 

େସମାେନ ଏେବ ବ�ିବାକୁ ଚାହାxି 

ଆଧୁନିକତାର ପାହାଡ଼ ଉହାେଡ଼ 
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ସାମାଜିକ ମୂଲ'େବାଧର ବାଡ଼ିଆେଡ଼ 

ଟXାର େଟାେକଇ ଭିତେର 

ନି�ୟ ଆର� େହବ... ... 

କାହaକି ନା 

–ଅରୁଣି—ମାେନ ଏଠି ଅେପyାରତ 

–େଧୗମ'—X ଆଗମନକୁ, ଆେଦଶକୁ 

ନି8ାର ନିପୁଣତା )ତିପାଦନ କରିବାକୁ; 

ଏେବ ବି ତ 

–ଏକଲବ'—ମାେନ ଏକାକୀ 

ଲୁଚି ଶିଖxି –େ�ାଣ—X ଠାରୁ 

ମୁକୁଳିବାକୁ େଚsା କରxି 

ଦାରି�'ତା, ଅ�®ଶ'ତାର ଆବରଣରୁ; 

େଶଷେର 

–ଚ�ଗୁ�—ମାେନ ବି ଚାହa ବସିଛxି 

–ଚାଣକ'—Xର ଆହ�ାନକୁ 

ଆଉ ଏକ ଯୁ�ର ଆହ�ାନ 

–ଶିyା ବ�ାଅ—ର ଆହ�ାନ 

ଶିyିତ ରାyସମାନX ପାଖରୁ 

ଅଥ େଲାଭୀ ପିଶାଚX କବଳରୁ  



21  

ଆହ�ାନ େୱବ୍ ସାଇଟ୍ : www.aahwaan.com/ebook 

ଆହ�ାନ, ସ�ମ ବଷ , ତୃତୀୟ ସଂଖ'ା, ଅେ)ଲ୍ ୨୦୧୨ 

େଫସ୍ ବୁକ୍ େର ଆହ�ାନ, କଥା ଓ କବିତା, େ)ମକବିତା, ଆମ ପିଲାଦିନ ଏବଂ ଆହ�ାନ ପୃ8ାଭାବେର ଉପଲବ୍ ଧ 

ୟୁେରାପୀୟ େଲାକକଳା ସହ ଓଡ଼ିଶୀ ପଚି#ର ଯୁଗଳବ&ୀ 
ମୀନେକତନ ପFନାୟକ 

 ଆଜିର ସୂଚନା ଯୁଗେର –ଇuରେନଟ୍— ବିଶ�ର ସବ ବୃହତ୍ ପାଠାଗାରର ମାନ'ତା ଦାବୀ 

କେର ଏହି ତଥ'ର ଗxାଘର ¬ାନପୀପାସୁX ପାଇଁ ସହଜ ଓ ସୁଲଭେର ସୂଚନା ସଂbହ 

କରିବାେର ବହୁତ ସହାୟକ େହାଇଥାଏ 

 ରାCୀର ଦ�ିତୀୟ )ହର )େୟାଗକଳା ବିଷାରଦ େମାର ଅେ·ଲିୟ ଯୁବବlୁ ଜାେକାବ୍ X 

ଠାରୁ ଅଳXରଣେର ପରିଚୟତା (Identity in Design) ବିଷୟେର ତଥ' ସଂbହ କାଯ ' େଶଷ କରୁଥିଲି (ଯାହା େମାେତ 

ବିେକ ଆଟ୍  କେଲଜର ଆପ¢ାଏଡ୍ ଆଟ ର ବିଦ'ାଥ ୀମାନXୁ ବିଶ� )େୟାଗ କଳା ଦୁନିଆର ତାଜା ତଥ' ବାବଦେର ଅବଗତ 

କରାଇବାେର ସହାୟକ େହାଇଥାଏ) କା�ଘଡ଼ି ବିରiି ଭରା ସ�ରେର ଢ଼h୍ ଢ଼h୍ ଶ� କରି କହୁଥିଲା, –ରାତି ଦୁଇଟା 

ବାଜିଲାଣି ପରା, କାମ େସଇତିକି ଥାଉ, ଏଥର େଶାଇପଡ଼— ଦିନରାତି କାମ କରି କରି ଥକି ପଡ଼ିଥିବା ଆଖିେର ଆଖିଏ 

ନିଦ େନଇ ଢୁେଳଇ ପଡ଼ିବା ପୂବ ରୁ ମଁୁ କ?ୁ'ଟରକୁ ବ� କରିବାକୁ ଯାଇ େଦେଖତ େଫସବୁକ୍ ଚାଟ୍ େର ସେ�ଶ୍ ଆସିଛି, 

–ସାର୍ ନମ_ାର ଆଜି କ—ଣ ନିଦ ମାଡୁନାହa?— ଆଶିଷ ସରଣX ଏହି ବାr ାର ଉrରେର ମଁୁ ଟାଇପ ୍କଲି, –ହା ହା ହା— 

େସ ପୁଣି େମେସଜ୍ କଲା, –ରଘୁରାଜପୁରେର ରାଇସ େଫsିଭାଲ୍ ୨୦୧୧ ଚାଲିଛି, େସଥିପାଇଁ ୟୁେରାପ ୍ରୁ ଅେନକ ଚିCଶିkୀ 

ଓଡ଼ିଶୀ ପFଚିC ଶିଖିବାପାଇଁ ଆସିଛxି— ଏହି ଖବର ପାଇ ଉoବର ମୁଖ' କA ଧାର ତଥା ଉi ଶିବିରର ଇ�ିଆ 

କୁ'େରଟର ଯୁବଶିkୀ yୀତିଶ ଦାସX ସହ ସହେଯାଗ କରିବାକୁ ତାକୁ ପରାମଶ  େଦବାକୁ ଯାଇ କହିଲି, –yୀତିଶ୍ ଏକା 

ପାରିବ ନାହa ପିଲାଟା ଥକିଯିବ ଏେତବଡ଼ କାମେଟ ହାତକୁ େନଇଛି, ତାକୁ ତୁେମ ସମେV େକାପେରଟ୍ କର— େସ 

ଉrର େଦଲା, –ଆମ ସମVX ମଧ'େର େକାଅଡ଼ିେନସନ୍ ବହୁତ ଭଲ, େତଣୁ ଆେମ ସମେV ମିଶି କାମ କରୁଛୁ ଏହି 

କମ ଶାଳାଟି ମାସାଧିକ କାଳ ଚାଲିବ େତଣୁ ଆପଣ ଦିେନ ଆସି ଏଠି ନିଜ ଶିkୀ ଜୀବନ ଉପେର ଟକ୍ େଦବାକୁ ନିମ�ଣ 

କରୁଛି େକେବ ଆସିେବ ?...— 

 େସେପ¾Kର ୨୩ରୁ ଅେକ¾ାବର ୨୮ ପଯ 'x ଚାଲିଥିବା ଉi କମ ଶାଳା େଶଷ େହବାର ଆଉ ତିନିଦିନ ବାକିଥାଏ ମଁୁ 
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ଆହ�ାନ, ସ�ମ ବଷ , ତୃତୀୟ ସଂଖ'ା, ଅେ)ଲ୍ ୨୦୧୨ 

େଫସ୍ ବୁକ୍ େର ଆହ�ାନ, କଥା ଓ କବିତା, େ)ମକବିତା, ଆମ ପିଲାଦିନ ଏବଂ ଆହ�ାନ ପୃ8ାଭାବେର ଉପଲବ୍ ଧ 

କେଲଜରୁ ଛୁଟି େନଇ ବାଇକ୍ sାଟ୍  କଲି ପୂବ  ଭାରତର ଏକ ମାC େହରିେଟଜ୍ ଭିେଲଜ୍ ରଘୁରାଜପୁର ଦିେଗ ଅbସର 

େହବାକୁ ବି.େକ. ଆଟ୍  କେଲଜେର ଚିCକଳାର ଛାC ଥିବା ସମୟେର େସହି bାମ ବିଷୟେର ବହୁତ କିଛି ଶୁଣିଥିଲି କିxz  

ନିେଜ ଜେଣ ଶିkୀ େହାଇଥିେଲ େହଁ େସଠାକୁ େକେବ ଯାଇନଥିବାର ଗ¢ାନି ରହିଥିଲା େସହି ଅ�ଳେର )େବଶ କରୁ କରୁ 

େଦଖିଲି ଭାରି ପରିfାର ପରି^[ ଗଁା ଟିଏ ଗାଡ଼ିର େବଗ କମ କରି ରାVାର ଦୁଇ ପାଶ� େର ଥିବା ଘର କା�େର 

ଅXାଯାଇଥିବା େରଖାଚିC ଆଡ଼କୁ ଚାହa େଦଇ େଦେଖତ ବାର�ା ଓ ଅଗଣାେର େଛାଟ ନୁଆଁଣିଆ େମଜ ଉପେର ପFଚିCର 

ପFିକୁ ରଖି କିଛି ଓଡ଼ିଶୀ ଚିCକର ଚିC ଅXନେର ବ'V ଅଛxି ହଠାତ୍ ଚକୁଳିଆ ପ�ା ମାକ ା ଦୁଇଜଣ ଡଉଲ ଡାଉଲ 

ଯୁବକ ରାVା ଉପରକୁ ମାଡ଼ି ଆସିେଲ ତାX ହାତେର ଥିଲା ଟିପା ଖାତା ଓ କଲମ େଦଖାଯାଉଥିେଲ ଠିକ୍ ପୂଜାଚା�ା 

ଆଦାୟ କରୁଥିବା ବଗୁଲିଆ ବାନାKରX ଭଳି ନିକଟ ଭବିଷ'ତେର େକୗଣସି ପୂଜା କିKା ସାହି, ଗଁା େମଳଣ ଆଦି 

େକୗଣସି ପାଇ ଁ େବାେଧ ଟXା ମାଗିପାରxି େବାଲି ମେନ ମେନ ଭାବିଲି େମା ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଆସି େସ ଦୁହaX ମଧ'ରୁ 

ଅଧିକ ପୃଥୁଳକାୟ ଜଣX ପଚାରିଲା, –ସାର୍, ହ�ାଟ୍ ଇଜ୍ େୟାର୍ ବେଜଟ୍ ?— ମଁୁ ଘାବେରଇ ଗଲି, ଇଏ ପୁଣି କି )କାରର 

ଚା�ା ମାଗିବାର େଶୖଳୀ! ତାX ମୁହଁXୁ ବଲ ବଲ କରି କିଛି ସମୟ ଚାହaରହି ପଚାରିଲି, –ଭାଇ, ମଁୁ ଇhିଲିସ୍ ବୁଝିପାରୁନି, 

ଓଡ଼ିଆେର ଟିେକ ବୁେଝଇ କହିେଲ ଭଲ ହୁଅxା— ଦ�ିତୀୟ ଯୁବକ ଜଣX ଆଉ ଟିେକ ପାଖକୁ ଆସି େମାେତ ବୁଝାଇ 

କହିେଲ, –ଆ¬ା, ବେଜଟ୍ ମାେନ େକେତ ଦାମର ଓ େକେଡ଼ ସାଇଜର ପFଚିC କିଣିବା ପାଇ ଁଚାହୁଁଛxି— େମା ନାVିସୂଚକ 

ମୁ� ହଲାରୁ େସମାେନ ସବୁ ବୁଝି େଫରିଗେଲ େସେତେବେଳ ମଁୁ ଜାଣିଲି େଯ େସମାେନ େମାେତ bାହକ େବାଲି ଭାବି 

େନଇଥିେଲ 

 ବିଚିCବA ା ରଘୁରାଜପୁର bାମର ମଧ' ଭାଗେର ରଘୁରାଜପୁର ଇuର୍ ନ'ାସନାଲ୍ ଆଟ୍  ଆ� £ାଫ¾ ୍ ଏ¿େଚe୍ 

୨୦୧୧ ଶିବିର ଚାଲିଥାଏ, ତାକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଥାxି େମାର ପୂବ ତନ ଛାC yୀତିଶ ଦାଶ, ଆଶିଷ ସରଣ, ତାପସ 

ମହାରଥୀ ଓ ଅମୀୟ ଘେଡ଼ଇ େଯଉ ଁମାନXର ବୟସ ପଚିଶି ଟପିନାହa ଏହି ରାଇସ ୍େଫsିଭାଲ୍ କୁ ରାଜ' ସରକାରX 

ସଂ_®ତି ବିଭାଗ, ହVକଳା ନିେY ଶାଳୟ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ବିଭାଗ ଆଦିର )^[ ସହେଯାଗ ମିଳୁଥିଲା 

ଏଥିେର ଅଂଶbହଣ କରିଥିବା ବିେଦଶୀ ଅତିଥି ଶିkୀମାେନ ବିଭି[ େZଣୀେର ବିଭi େହାଇ ସ�କଳା ସାଧନାେର ରତ 

ଥିେଲ େସମାେନ େହେଲ (କ) )Vର େଖାେଦଇ ବିଭାଗ: େପÀା, ମ'ାରିେଗାଲÁ,୍ (ଖ) ଟସର ଚିC: କ'ାେଥ, ସ'ାନନ୍, 

େଲୟ, ଇମିଲି, େଲୗର୍, sିେଫନ୍ ସ, (ଗ) ପFଚିC: ସ'ାେନାନ୍, େବନ୍, କ'ାେରାଲ୍, କ'ାେଥ, ମାଇ, (ଘ) ତାଳପC 
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ଆହ�ାନ, ସ�ମ ବଷ , ତୃତୀୟ ସଂଖ'ା, ଅେ)ଲ୍ ୨୦୧୨ 

େଫସ୍ ବୁକ୍ େର ଆହ�ାନ, କଥା ଓ କବିତା, େ)ମକବିତା, ଆମ ପିଲାଦିନ ଏବଂ ଆହ�ାନ ପୃ8ାଭାବେର ଉପଲବ୍ ଧ 

େଖାେଦଇ: ଔଷୁରା, େମଲିସା, େbୖନି, ଇମିଲି, ଲି�ା, େଲୟା, େଟାନି, ମନୁ, ଗିନଉ, (ଙ) କାଗଜ ମୁଖା ଚିC: ଔଷୁରା, 

କ'ାେଟ, ମନୁ, (ଚ) େଗାବର କେÄଇ: େମଲିସା, ଲି�ା, େbୖନି, (ଛ) ନାଗା ନୃତ': sିେଫନ୍ ସ, କ'ାuା ଓ େଲୗରା 

ଇତ'ାଦି ଏହି ଶିkୀମାେନ ଆୟାର୍ ଲ'ା�, ଆେମରିକା, କାନାଡ଼ା, ଫିଲିପାଇନÅ, ଲିଥୁଆନିଆ, ୟୁନାଇେଟଡ୍ କିhଡ଼ମ ୍ଓ 

େଚକ୍ ରିପବ¢ିକରୁ ଆସିଥିେଲ, ତାହା ପୁଣି ନିଜ ଖ� େର ଶିବିରର ମୂଳ ଲy ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ପାର?ାରିକ ଚିC, ଭା_ଯ ' 

ଓ େଲାକକଳାକୁ ବାହାର େଦଶର େଲାକକଳା ସହ େଶୖଳୀଗତ ଓ େବୖଧିକଗତ ତଥ' ଆଦାନ)ଦାନର ଏକ ସୁ� ପରିେବଶ 

ସୃsି କରିବା ଏଠାକୁ ଆସିବାର େଢ଼ର୍ ପୂବ ରୁ ଇuରେନଟ୍ ମାଧ'ମେର େସମାନXୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା େଯ 

ରଘୁରାଜପୁରର bାମୀଣ ପରିେବଶେର ରହି କାମ କରିବାବୁ ପଡ଼ିବ, େଯଉଁଠି ନଥିବ ଚବିଶି ଘuିଆ ଇuରେନଟ୍ ର ସୁବିଧା, 

ରହିବା ତଥା ଚଳିବା ପାଇ ଁ ଶୀତତାପ ନିୟ�ିତ କy ବଦଳେର ମିଳିବ ସାଧାରଣ ଘର ଓ ବିଜୁଳି ପÆା, କେମାଡ଼ 

ବଦଳେର ଭାରତୀୟ େଶୖଳୀର ପାଇଖାନା, ମଶାX ଆ£ମଣରୁ ସୁରyା ପାଇବା ପାଇଁ ମଶାରୀ ଓ ଓେଡ଼ାମସ ୍£ିମ,୍ ଖାଇବା 

ପାଇଁ ଖାuି ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ' ଅରୁଆ ଭାତ, ଡ଼ାଲମା, ଟମାଟର୍ ଖଟା, ପା?ଡ଼ ଓ ସାଲାଡ଼୍ ଇତ'ାଦି 

 ଆଶିଷX ମତେର, ଦିେନ େସ ତଥା ତାX ସାhମାେନ ପୂରୀରୁ ବୁଲାବୁଲି କରି େଫରୁଥିବା େବେଳ ରଘୁରାଜପୁରର 

ଆକଷ ଣ େସମାନX ଭିତେର ଥିବା ଶିkୀ )ାଣକୁ ଆେ�ାଳିତ କରି େତାଳିଥିଲା ଅତୀତେର ଜାତୀୟ ପୁରfାର )ା� 

ଅେନକ ପFଚିCକରXୁ େନଇ େଗାଟିଏ କଳାଶିବିରର ଆେୟାଜନ େହାଇଥିବା କଥା େସ ଶୁଣିଥିେଲ େସ ସମୟେର 

ରଘୁରାଜପୁର bାମର ଘରଗୁଡ଼ିକର ମୁଖଶାଳା ଆଦିକୁ ରh େରଖାେର ଚିCାୟିତ କରି ଗଢ଼ି େତାଳିଥିବା େସହି କଳା 

େନୖପୂଣ'ତାର ନିY ଶନ ଆଜି ମଧ' ଆକଷ ଣୀୟ ଅେଟ େସଥିମଧ'ରୁ ସୁନାମଧନ' ଚିCକର ତଥା କଳାେଲଖକ 

କଳାମଣୀ ରବି�ନାଥ ସାହୁX ରାଗମାଳା ସିରିଜ୍ ଟି ଅତୀବ ଉ[ତ Vରର େଶୖkୀକ ସ�ାyର ବହନ କେର ଆଶିଷ ୍ଓ 

ବlୁମାେନ େସଠାେର ପହ�ି ଘର ଅଗଣା କା�ବାଡ଼େର ଥିବା କଥାକୁହା େରଖାଚିC ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ାେମରା ଦ�ାରା ବ�ୀ 

କରୁଥିଲା େବେଳ େସମାନXୁ ବିେରାଧ କରିଥିେଲ କିଛି �ାନୀୟ ବେୟାେଜ'ା8 ଚିCକର ଅଭିେଯାଗ ଥିଲା, ଆମ ଛବିର 

ଫେଟା ଉେଠଇ ବଡ଼ ବଡ଼ )ିu୍ ବାହାର କରି ବ'ବସାୟୀକରଣେର ଲଗାଯାଉଥିବାରୁ ଆମ କୃତିର ମୂଳ )ତିରୂପ ଓ 

ସହଜାତ ପFଚିC ଗୁଡ଼ିକୁ େବଶୀ ଦାମେର ବି£ି କରିବାେର ବାଧା ସୃsି େହଉଛି ଆଶିଷX େଗା8ୀ ସହ ଏକାଠି ବସି 

ସଭିXର ପରାମଶ  ନିଆଯାଇ ଠିକ୍ କରାଗଲା େଯ ରଘୁରାଜପୁରର ଧୂଳି ଧୂସରିତ େହାଇ ପଡ଼ିଥିବା ଚମକକୁ ପୁଣିଥେର 

ଉÇ¦ଳତା )ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁi )ଚାର )ସାରର ଆବଶ'କତା ଅଛି ବାସ୍, ଏହି ସମୟେର ହa ରାଇସ ୍



24  

ଆହ�ାନ େୱବ୍ ସାଇଟ୍ : www.aahwaan.com/ebook 

ଆହ�ାନ, ସ�ମ ବଷ , ତୃତୀୟ ସଂଖ'ା, ଅେ)ଲ୍ ୨୦୧୨ 

େଫସ୍ ବୁକ୍ େର ଆହ�ାନ, କଥା ଓ କବିତା, େ)ମକବିତା, ଆମ ପିଲାଦିନ ଏବଂ ଆହ�ାନ ପୃ8ାଭାବେର ଉପଲବ୍ ଧ 

େଫsିଭାଲ୍ ର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଲା ଏଥିେର ସହେଯାଗର କର )ସାରିତ କରିଥିେଲ ଆଶିଷX ସମସାମୟିକ ଯୁବ ଶିkୀ 

ବାହିନୀ yିତିଶ୍ ଦାସX େନତୃତ�େର ତାXର ପା�ାତ' ଶିkୀବlୁମାନXୁ ଏକାଠି କରିବାର ଦାୟିତ� େନେଲ ଆେମରିକାନ୍ 

କୁ'େରଟର୍ କ'ାେରାଲ୍ ବାସ୍, ଓଡ଼ିଶା କଳା ଇତିହାସେର ନୂଆ ଏକ ଫY  େଯାଡ଼ି େହାଇଗଲା... 

 ଶିବିରାଥ ୀX ମଧ'େର ଯେଥs ଉoାହ େଦଖି ମଁୁ ଅଭିଭୂତ େହାଇ ପଡ଼ିଥିଲି ମାC ଦୁଇଘuା ସମୟ େଦଇ ପାରିବି 

େବାଲି କହିଥିେଲ ମଧ' ସଂଧ'ା ପଯ 'x େସଠାେର ଲାଖି ରହିଗଲି ବିେଦଶୀ ଶିବିରାଥ ୀX କଳାକୃତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ'ରୁ 

ଜଳର ଉପଯୁi ବ'ବହାରିକତା ଉପେର ଆଧାରିତ ତାଳପC ଉପେର ଚିCିତ, ମଣିଷର ଗାେଧାଇବା ଓ ତାର 

ଉପେଯାଗିତାକୁ େନଇ ବିଭି[ ଜଳ ସମସ'ା ଓ ସମାଧାନର ଫମ ୁଲା ଆଦିକୁ ଅେନକ ଧ'ାନ ସହକାେର େଖାେଦଇ କରି 

ଆXିଛxି େଲାରା )ଥମ ତାଳପC ଚିCେର ଗାେଧାଉଥିବା ଜେଣ େବୖଠକୁ ମୁ�ାର ମାନବ, ମୁ�କୁ କୁÄ ଦ�ାରା ଢ଼ାXି ପାଦ 

ଦୁଇଟିକୁ ଅନ' ଏକ ଜଳକୁ�େର ବୁେଡ଼ଇରଖି, ଶରୀରର ଚତୁପ ାଶ� ରୁ ସାୱାର୍ ମାଧ'ମେର ଜଳ ସି�ନ )£ିୟା ଦ�ାରା 

ବ'ବହୃତ େହାଇ ସାରି େବାହି ଯାଉଥିବା ଜଳକୁ ନିମ�ାଂଶେର ଖାଲି େବାତଲର ବଗ ମାଳା ସହ ନଳୀସଂେଯାଗୀକରଣ କରି 

ବହୁବିଧ ବା ଗୁଣିତକ )ଣାଳୀର )େୟାଗ ଦ�ାରା ଜଳ ସ�ୟ ଓ ଜଳାଚାର ସKlେର ଚିCବାr ା େଦଇଛxି ଦ�ିତୀୟ 

ଚିCେର ଦ�ାୟମାନ ମୁ�ାେର ମାନବର ମVକ ଓ ପାଦକୁ ପାଣି ବାଲଟି ଦ�ାରା ଢ଼ାXିେଦଇ ବାଲଟି ଦୁଇଟିକୁ ନଳୀ ଦ�ାରା 

ସଂଯୁi କରିଛxି ଓ ଶରୀରର ଦୁଇପାଶ� େର ଜଳଭr� ପାCକୁ ଓେହାଳାଇ ଥିବାର ଆXିଛxି ତାX ଚିCବାr ା େହଲା –ଜଳ 

ବିହୁେନ ସବ ନାଶ— ଯଦି ଆଗାମୀ ସମୟେର େକେବ ବିଶ�ଯୁ� ହୁଏ ତାହା ନି�ୟ ଜଳପାଇଁ େତଣୁ ପାଣି ପରିଚାଳନାକୁ 

େସ ମୁଖ' ଇସୁ' ଭାେବ େଚେତଇ େଦବାର ସଶi )ୟାସ କରିଛxି ଡ଼ାଇନିଂ ହଲର ଉପେର ଥିବା ପାଣିଟାXିରୁ ପାଣି 

ସଦାେବେଳ ଓଭରେଫ¢ା େହଉଥିବାର େଦଖି କ'ାେରାଲ୍ ମଝିେର ମଝିେର ବଡ଼ ପାଟିେର ଚି�ାର କରୁଥିେଲ, –ପ'ାନି 

ବଚିୟାଓ, ପ'ାନି ବଚିୟାଓ— ଯାହା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ େହଉପେଛ ପାଣିର ସଦୁପେଯାଗର କଥା ଶିବିରା�ଳେର ରୁÄ 

େହାଇଥିବା bାମବାସୀ ଓ େଦଖଣାହାରୀX ନିକଟେର ଦୃଢ଼ ସ�ରେର ଉପ�ାପିତ େହଉଥିଲା ଅନ' ଅଂଶbହଣକାରୀX 

ମଧ'େର ଇମିଲି େପୗରାଣିକ ଓ ଆଧ'ାତcିକ କଥାବVz ଉପେର ଆଧାରିତ ଛବି ଆXିଥିେଲ ଆେମରିକୀୟ େବନ୍ X ସହ 

ଆଶିଷ େମାର ପରିଚୟ କରାଇେଦଇ ମଁୁ ତାକୁ ବି.େକ. ଆଟ୍  କେଲଜେର ଅyରାXନ (କ'ାଲିbାଫି) ପେଢ଼ଇଥିବା କଥା 

କହି େବନ୍ ମଧ' କ'ାଲିbାଫିେର ସି� ହV ଥିବା େମାେତ ଜଣାଇ େଦଇଥିଲା େବନ୍ େମା—ଠାରୁ ଭାରତୀୟ ଅyରାXନେର 

ତୁଳୀ ନିୟ�ଣ େଟକନିକ୍ ଶିଖିବାକୁ ଆbହ )କାଶ କରିବା େଦଖି ତାXୁ ସହେଯାଗ କଲି ଅନ' ଏକ ବିେଶଷ ଘଟଣା 
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ଆହ�ାନ, ସ�ମ ବଷ , ତୃତୀୟ ସଂଖ'ା, ଅେ)ଲ୍ ୨୦୧୨ 

େଫସ୍ ବୁକ୍ େର ଆହ�ାନ, କଥା ଓ କବିତା, େ)ମକବିତା, ଆମ ପିଲାଦିନ ଏବଂ ଆହ�ାନ ପୃ8ାଭାବେର ଉପଲବ୍ ଧ 

ଥିଲା ଜ�ା ଓ ପି?ୁଡ଼ି ଉପାଖ'ାନ ଅkକିଛି ପା�ାତ' ଶିବିରାଥ ୀXର େଗାରା େଗାଲାପି େଦହର େଗାଡ଼ ଓ ହାତେର 

େଛାଟିଆ yତ େହାଇଥିବା େଦଖି ମଁୁ ଆ�ଯ ' େହଲି େମା ଜି¬ାସୁ ମନକୁ ସxzs କରିବାକୁ ଯାଇ ଜଣକର yତ ଜାଗାକୁ 

ଚାହa ଓଡ଼ିଆେର ପଚାରିଲି, –ଖ�ିଆ ଖାବରା େକମିତି େହଲ ?— େସ େଫ ଁକିନା ହସିେଦଇ କହିଲା ଫି?ି େଜ'ା�'ା ଆମ 

ନିକଟେର ରୁÄ େହାଇଥିବା କିଛି ଗଁା ପିଲା ହୁଳୁହୁଳି ପେକଇଲା ଭଳି ଏକାଥରେକ େହା େହା େହାଇ ହସି ଉଠିେଲ 

େସମାେନ ପୁରା କାହାଣୀଟା େମାେତ ଶୁେଣଇ େଦେଲ େଯ ତାକୁ ପି?ୁଡ଼ି ଓ ଜ�ା କାମୁଡ଼ି ଥିବାରୁ େସ କୁେ�ଇ କୁେ�ଇ 

ଖ�ିଆ କରିେଦଇଛି ତା ପାଖେର େଗାଟିଏ େଛାଟ କାଚ ଶିଶିେର େଗାଟିଏ ପି?ୁଡ଼ି, େଗାଟିଏ ଜ�ା ଓ ଅନ'କିଛି େପାକକୁ 

ମାରି ସାଇତି ରଖିଛି, ତାX େଦଶକୁ େନଇ ଯାଏ େଦେଖଇବ ଏଗୁଡ଼ାକ ତାକୁ େକମିତି ହଇରାଣ କରୁଥିେଲ 

 େନତୃତ� କାହାରି ଉପେର ଲଦି ଦିଆଯାଏ ନାହa ଯାହାର େନତୃତ� େନବାର ଗୁଣ ଥାଏ େସ େକେବ ପଛ େବ�େର 

ବସି ପାରିବ ନାହa ଏହି ଶିବିରର ଆେୟାଜନ, ପରିଚାଳନା ଓ ଯାହାର ଯାହା ଆବଶ'କତା ପଡୁଥିଲା େଦୗଡ଼ିଯାଇ ଆଣି 

େଯାଗାଇ େଦଉଥିବା ଅମୀୟXଠାରୁ ଆର� କରି ଶିବିରର ଅଥ  ଦାୟିତ� ସ�ାଳୁଥିବା ତାପସX ପଯ 'x ସମVX ମଧ'େର 

ସତେର ବହୁତ୍ ବଢ଼ିଆ ସମଦାୟିତ�େବାଧ ଥିଲା ଯୁବପୀଢ଼ିX ମଧ'େର ଏହି ଅଦମ' ଉଦ'ମୀ ଗୁଣ ଓଡ଼ିଆର କଳା 

ଆେ�ାଳନ )ତି ଏକ ଆଶୀବ ାଦ କହିେଲ ଅତୁ'iି େହବ ନାହa ଆଗାମୀ ସମୟେର ଏମାନXର ମଜବୁତ୍ କାl ଆହୁରି 

ଅଧିକ ଦାୟିତ� ସଫଳତାର ସହ େନଇ ପାରିବ େବାଲି େମାର ପୂA  ବିଶ�ାସ ଏହି ଅବସରେର ତରୁଣ ଶିkୀବୃ�Xୁ ତାXର 

ମହାନ୍ ସଫଳ )େଚsା ପାଇଁ ସାଧୁବାଦ୍ ଜଣାଉଛି 
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ଆହ�ାନ, ସ�ମ ବଷ , ତୃତୀୟ ସଂଖ'ା, ଅେ)ଲ୍ ୨୦୧୨ 

େଫସ୍ ବୁକ୍ େର ଆହ�ାନ, କଥା ଓ କବିତା, େ)ମକବିତା, ଆମ ପିଲାଦିନ ଏବଂ ଆହ�ାନ ପୃ8ାଭାବେର ଉପଲବ୍ ଧ 

ସାେଢ଼ ତିନି ଘ)ା 
ଡ଼ା େଜ'ାତି )ସାଦ ପFନାୟକ 

 ବିବାହର ସାତ ମାସ ବିତିଗଲାପେର ହଠାତ୍ ଦିେନ େରଖାକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା େଯ ତା ସ�ାମୀ 

ତାକୁ େନଇ ବାହାରକୁ ଯାଉଛxି ଅବଶ' ତା—ର ସବୁ ସାhମାେନ ବିବାହ ପେର ପେର ହନିମୁନ୍ 

କରିବାପାଇଁ ଯାଇଥିେଲ, େହେଲ େରଖା ଭାଗ'େର େସ ସୁେଯାଗ ଜୁଟି ନଥିଲା ସବୁେବେଳ କମ ବ'V ରହୁଥିବା ରେମଶ 

ଘେର ରହିବା ପାଇଁ ବି ସମୟ ପାଉନଥିଲା ଆଉ ହନିମୁନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯିବାପାଇଁ େସ ରାଜି ହୁଅxା କିପରି? ବିବାହର 

ସାତମାସ ବିତିଯାଇଥିେଲ ସୁ�ା େରଖା ରେମଶ ସ�zଖେର ଠିଆେହାଇ କିଛି େଗାେଟ କହିବା ଭଳି ଶiି ବା ସାହାସ ସ�ୟ 

କରି ପାରିନଥିଲା ରେମଶ ଥିଲା ପରିବାରର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପୁଅ ଆଉ ପରିବାରର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆୟ କରୁଥିବା ପୁରୁଷ 

େତଣୁ ତା—ର େକୗଣସି କଥାକୁ େକହି ମନା କରିବା ଭଳି ସାହାସ କରୁନଥିେଲ ସକାଳ ସାେଢ଼ ସାତରୁ େସ ବାହାରି ଯାଏ 

େଯ େଫରିବା େବଳକୁ ଦିେନ ଦିେନ ରାତି ଅଧାପର େହାଇଯାଏ ନୂଆ ନୂଆ ବାହାେହବା ପେର ରେମଶେର େଫରିବା 

ବାଟକୁ ଚାହa େରଖା ଅନି�ା ରହୁଥିଲା େହେଲ ଦିେନ ରେମଶ ନିେଜ କହିେଦଲା େଯ –େମା— ପାଇଁ ଅେପyା କରିବା 

ଛାଡ଼ିଦିଅ— ବାସ ତା—ପରଠୁ ରେମଶ େକେତେବେଳ ଘରକୁ ଆେସ େକେତେବେଳ ଯାଏ େସ ସବୁର ହିସାବ େରଖା ପାଖେର 

ନାହa 

 ସବୁେବେଳ ବ'V ରହୁଥିବା ଜ�ାଇଁX େଦଖା ମିଳିବା କs, େତଣୁ ଆଜି ପଯ 'x ତା—ର େକାଠାମଡ଼ାଣୀ ବା ବିବାହ 

ପରବr� ସମୟେର ଝିଅଘର ତରଫରୁ ଜ�ାଇXୁଁ ଦିଆଯାଉଥିବା ସ�ାନ, ଭାର େବଭାର ଆଦି ପର?ରାଗତ କାଯ '£ମ 

େହାଇ ପାରିଲା ନାହa ଅଗତ'ା େରଖାର ବାପା ଭାର, ଟXା ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଦରକାର ରେମଶ ଘରକୁ ପଠାଇେଦେଲ 

 ରେମଶX ମା— ଭାରୀ କଡ଼ା ମିଜାଜ୍ ର େଲାକ ଘେର ସାମାନ' େକାଳାହଳ େହେଲ େସ ଚିେ�ଇ ଉଠxି ଘରଟା 

ଘର କମ େକୗଣସି େହାେଟଲ କିKା ଲାଇେLରୀ ପରି ଲାେଗ ଦା�ଘେର ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି କରି ସଂଖ'ାଧିକ ବହିର ସ�ାର 

େକହି େକେବ ପଢ଼ିବାର େରଖା େଦଖିନି ଅବଶ' ଶୁଣିଥିଲା ଶଶୁର କାେଳ ପଢ଼ା ପଢ଼ି କରxି େହେଲ ଆଜିକାଲି ଶଶୁର ବି 

ବ'V େସ ବି ପୁଅ ସାଥିେର ଦିନରାତି ରହୁଛxି େଶୟାର ମାେକ ଟେର ଉ�ନୀଚ କିଛି େହଲା ବାପା ପୁଅ ସାରାରାତି 
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ଆହ�ାନ, ସ�ମ ବଷ , ତୃତୀୟ ସଂଖ'ା, ଅେ)ଲ୍ ୨୦୧୨ 

େଫସ୍ ବୁକ୍ େର ଆହ�ାନ, କଥା ଓ କବିତା, େ)ମକବିତା, ଆମ ପିଲାଦିନ ଏବଂ ଆହ�ାନ ପୃ8ାଭାବେର ଉପଲବ୍ ଧ 

ଅନି�ା ରହxି ଘେର ଚାରିଜଣ ଚାକର ଚାକରାଣୀ େତଣୁ େରଖାକୁ େକୗଣସି କାମ କରିବାକୁ ପେଡ଼ନି ସୂଯ ' ଉଇଁଲା 

ପେର େସ ଖଟରୁ ଓÈାଏ ଘେର କଣ େରାେଷଇ େହବ କଣ ନାହa େସ ସବୁ କଥା ଶାଶୁ ବୁଝxି େତଣୁ େସ ଦିନସାରା 

ନିଜ ରୁମେର ବସି ଟିଭି େଦେଖ ଆଜି କିxz  ରେମଶ ଖୁବ୍ ଶୀÉ ଅଫିସରୁ େଫରି ଆସିଥିେଲ ସl'ା ସାତଟାେର େବୖଠକ 

ଘେର ସବୁ ବସି କଣ କଥାବାr ା େହଉଥିେଲ େରଖା େସଥିେର ମୁ� େଖଳାଏନି େସ ନିଜ ରୁମେର ହa ଥିଲା ରେମଶ 

ରୁମକୁ ଆସୁ ଆସୁ କହିେଲ, –କାଲି ସୁଟ୍ େକଶ େମାର େରଡ଼ି କରିେଦବ, ଦି�ୀ ଯିବି ତୁେମ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ନିଜ ଲୁଗାପଟା ବି 

ପ'ାକ୍ କରିଦିଅ ସାଥିେର ଯାଇ ଆସିବ—  

 –କଥାଟା ଆହୁରି ସୁ�ର ଭାବେର କୁହାଯାଇ ପାରିଥାxା ଏମିତି ବି କହି େଦଇପାରx େଯ ଚାଲ ମଁୁ ତୁମକୁ ଦି�ୀ 

େନଇ ବୁେଲଇ ଆଣିବି କିKା େମାେତ ଦି�ୀେର ଏକା ଏକା ବିରi ଲାଗିବ, ତୁେମ ସାଥିେର ଥିେଲ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ 

କିKା...— େରଖାର ନିରବତାକୁ ଭhକରି ରେମଶ କହିେଲ, –ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁନି େତେବ ଥାଉ— େରଖା ମେନ ମେନ ଯାହା 

ସବୁ କହିବ େବାଲି ଭାବୁଥିଲା େସଥିେର ପୂA େଛଦ େଦଇ କହିଲା, –ନା ମଁୁ ଠିକ୍ ଅଛି େକେତ ଦିନ ପାଇଁ ଯିବା ? େସଇ 

ହିସାବେର ବ'ାଗ ୍ପ'ାକ୍ କରିବି— ରେମଶ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ େହଇ କହୁଥିେଲ, –ମିଟିଂ ଟା ଗୁରୁବାର ଆଉ ଶୁ£ବାରେର ଅଛି 

ଶନିବାରଟା େରs୍ କରିେଦେଲ ଚଳିବ ରବିବାର ଦିନ େଫରିଆସିେଲ ମhଳବାରକୁ ଭୁବେନଶ�ରେର ପହ�ିେହବ ନାଇଁ 

ନାଇଁ େଡ଼ରୀ େହଇଯିବ େରs୍ କେଲ େହବନି ଶନିବାର ହa ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ— ରେମଶର ଗୁଣୁଗୁଣୁ ଶୁଣି େରଖାର 

ମନ ଫିକା ପଡ଼ିଗଲା ମାେନ ଗୁରୁବାର ଶୁ£ବାର ବାବୁ ମିଟିଂେର ରହିେବ ଆଉ ଶନିବାର େଫରିଆସିେବ ମଁୁ କଣ 

କରିବି ? ସାଥିେର ଯାଇ କି ?  

 ରେମଶର ଗଣନା ସରୁନଥିଲା, ତେଳ ରୁମେର ରହୁଥିବା ବାପାX ପାଖକୁ ଇuରକମ ୍ େର େଫାନ କରି କହିବା 

ପେର ମୁହଁଟା ସାମାନ' ଉÇ¦ଳ ଦିଶିଲା କହିେଲ, –ଶୁଣ ଆେମ ଏଠୁ ବୁଧବାର ଯିବା ରବିବାର େଫରିବା— ଓଃ େରଖାର 

ମନ ବି ଟିେକ )ଫୁ�ିତ େହାଇଗଲା େହେଲ ଦୁs ଜିଭଟା େଲଉଟି ପଡ଼ିଲା କହିଲା, –ରବିବାର୍ େଫରିେଲ 

ଭୁବେନଶ�ରେର ପହ�ିବା େବଳକୁ ମhଳବାର େହଇଯିବ, ତୁମକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା େହବନି ତ ?— ରେମଶ କହିେଲ, –ନଁା 

ଆେମ ଫ¢ାଇଟ୍ େର ଆସିବା, ରବିବାର୍ ସl'ାେର ଘେର ପହ�ିଯିବା—  

 େରଖା ବହୁତ୍ ଖୁଶି େହଇଯାଇଥିଲା ତାର େକୗଣସି ସାh ହନିମୁନ୍ କରିବାପାଇଁ ଫ¢ାଇଟ୍ େର ଯାଇନଥିେଲ 
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ଆହ�ାନ, ସ�ମ ବଷ , ତୃତୀୟ ସଂଖ'ା, ଅେ)ଲ୍ ୨୦୧୨ 

େଫସ୍ ବୁକ୍ େର ଆହ�ାନ, କଥା ଓ କବିତା, େ)ମକବିତା, ଆମ ପିଲାଦିନ ଏବଂ ଆହ�ାନ ପୃ8ାଭାବେର ଉପଲବ୍ ଧ 

େଡ଼ରୀେର େହେଲ କଣ େହଲା େସ େଯ ଫ¢ାଇଟ୍ େର ଯିବ ଏଇ ଖୁସି ଖବରଟା ସାେh ସାେh େଫାନ୍ କରି ଘେର 

ଜଣାଇେଦଲା  

 ବୁଧବାର ଅପରା�େର ଭୁବେନଶ�ର ବିମାନ ବ�ରରୁ ଦି�ୀ ପାଇଁ େସ ଆଉ ରେମଶ ବିମାନେର ଚଢ଼ିଥିେଲ େସ 

କାେଳ ଡ଼ରିବ େବାଲି ରେମଶ ତା ହାତକୁ ଭିଡ଼ି ଧରିଥିେଲ େରଖାକୁ ବହୁତ୍ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ବିବାହର ଏେତ ମାସପେର 

ରେମଶ ସ?ୂA ଭାବେର ତା— ପାଖେର ଥିେଲ େସ ରେମଶX ହାତକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିଲା େକେତେବେଳ େସମାେନ 

ଦି�ୀେର ପହ�ିଗେଲ େସ ଜାଣିପାରିଲା ନାହa େପ¢ନ୍ ଉପରକୁ ଉଠିଲାେବଳକୁ େସ ଅଣନିଃଶ�ାସୀ େହାଇ େଶାଇପଡ଼ିଥିଲା 

ରେମଶ ହାତ ହଲାଇ ଉଠାଇବା ପେର େସ ଜାଣିଲା େଯ େସମାେନ ଦି�ୀେର ପହ�ିଗେଲ ଯା—େହଉ ତା ଜୀବନର )ଥମ 

ବିମାନଯାCା ବହୁତ୍ ଆେମାଦକର ଥିଲା ଦି�ୀ ଏୟାରେପାଟ ରୁ େସମାେନ ଟା¿ିେର ବସି ଯାଇଥିେଲ ଏକ ସୁଉ� sାର୍ 

େହାେଟଲକୁ ଗାେଧାଇସାରି ରେମଶ କହିେଲ, –ତୁେମ ରୁମେର ଥାଅ ମଁୁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଆେସ— େରଖା କହିଲା, –େମାେତ 

ଏଠି ଏକା ଡ଼ର ଲାଗିବ ମଁୁ ବି ତୁମ ସାଥିେର ଯିବି— 

 େସଦିନ ସl'ାେର େସମାେନ ଦି�ୀେର ବୁଲି ବୁଲି ସମୟ ବିତାଇଥିେଲ େରଖା ବହୁତ୍ ଖୁସିଥିଲା )ଥମଥର 

ପାଇଁ ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ସେତ େଯମିତି େସ ପeୁରୀରୁ ବାହାରି ଆସିଛି ଆଜି େସ ରେମଶର ହାତକୁ ଜମା ଛାଡୁନି ତା 

ସାଥିେର ସାଥିେର ଚାଲି ଚାଲି ଦି�ୀର ଚଉଡ଼ା ରାଜରାVା ପାଶ� େର ଥିବା ଭି[ ଭି[ େଦାକାନ ବଜାର୍ େଦଖୁଛି ରେମଶ 

ତା—ପାଇଁ ନୂଆ େÊସ୍ ଆଉ େଜ�େଲରୀ ସବୁ କିଣି େଦଇଛxି େରଖାକୁ ନିଜ ଜୀବନ ସାଥ କ େହଲାପରି ଲାଗୁଛି ବିବାହ 

େବେଳ େସ େନଇଥିବା ନିଜ ନି¶rି ଉପେର ଆଜି ନିଜକୁ େସ ଗବ�ତ ମେନ କରୁଛି ରୁମକୁ େଫରିବାପେର ତା—ପାଇ ଁ

କିଣିଥିବା ସବୁ ଜିନିଷ ଉପେର ଦୃsି େଫେରଇ ଆଣୁ ଆଣୁ ରେମଶ େକେତେବେଳ େଶାଇଗେଲଣି େସ ଜାଣି ପାରୁନି 

େଗାଟିଏ ପେର େଗାଟିଏ େÊସ୍ ପିlି ଦପ ଣ ସାମନାେର ଠିଆ େହାଇ ନିଜକୁ ନିେଜ େସ େଦଖି )ଶଂସା କରୁଛି 

କା�ଘuାେର ସମୟ ରାତି ସାେଢ଼ ଦଶ େହଲାଣି େସ ଟିଭି ସ�ିଚ ୍ଅନ କରି େଦଖୁ େଦଖୁ େକେତେବେଳ ନିଜ ଅତୀତକୁ 

େଫରିଯାଇଛି େସ ଜାଣି ପାରୁନି 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 ରୁନି ଏ ରୁନି.... ମା ଡ଼ାକ ପକାଉଛxି େରଖାକୁ ଘେର ରୁନି େବାଲି ଡ଼ାକxି ସମେV କେଲଜ୍ ଯିବାପାଇଁ େରଖା 
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ଆହ�ାନ, ସ�ମ ବଷ , ତୃତୀୟ ସଂଖ'ା, ଅେ)ଲ୍ ୨୦୧୨ 

େଫସ୍ ବୁକ୍ େର ଆହ�ାନ, କଥା ଓ କବିତା, େ)ମକବିତା, ଆମ ପିଲାଦିନ ଏବଂ ଆହ�ାନ ପୃ8ାଭାବେର ଉପଲବ୍ ଧ 

ସାଇେକଲ୍ େନଇ ବାହାରିବାକୁ ଉଦ'ତ େହଉଥିବା ସମୟେର ମା ଆସି ଧରି ପକାxି କହxି ଆଜି ପରା ତେତ 

େଦଖିବାପାଇଁ ପୁଅଘର େଲାକ ଆସିେବ, ତୁ କାହaକି କେଲଜ୍ ଯାଉଛୁ? ମା— େମାର କେଲଜେର କ¢ାସ ଅଛି କହି େରଖା 

ଚାଲିଯାଉଥିଲା, େହେଲ େସତିକି େବଳକୁ ମା ସାଇେକଲର ଚାବିଟା ଅiିଆର କରିସାରିଥିେଲ ଅଗତ'ା ଅବାଧ' ଶିଶୁଟିଏ 

ପରି ଘେର ବସି ରହିବାକୁ ବାଧ' େହାଇଥିଲା ସl'ାେର ନିତିଦିନିଆ ଅଭ'ାସ ପରି ପୁଣିଥେର ସୁନାଝିଅ େବଶ ପଡ଼ି 

ରହିବାକୁ େହଲା ଏମିତି ହଜାେର ଥର େହଲାଣି କିଏ ନା କିଏ ଆସୁଛxି ମାମୁ ଘର, ମଉସା ଘର, ପିଉସା ଘର ଯିଏ 

େଯାଉଠି )Vାବ େଦଖିଲା ତା—କୁ ଆଣି େରଖା ଘେର ହାଜର  

 େରଖା କିxz  ମନ େଦଇ ବସିଥିଲା କୁମାରକୁ କେଲଜେର ସହପାଠୀ କୁମାର ସହ େରଖାର ସ?କ  ଦୀଘ  

ଦୁଇବଷ ର ଯୁi ଦୁଇ ପଢ଼ିବା ପରଠାରୁ କୁମାରକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଛି େସ ଘେର କାହାକୁ କହିବାର ସତ୍ ସାହାସ ତାର 

ନାହa ଏେଣ ଘେର ବାରKାର ବାହାଘର ପାଇଁ  ଜିଦ୍ କରୁଛxି 

 େସଦିନ କ'ାuିନ୍ ଭିତେର େରଖା କୁମାର ସହିତ ବସିଥିବାେବେଳ ତା ପିଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ ସବୁ େଦଖି ଯାଇ ଘେର 

କହିେଦଇଥିଲା, ଘେର ବାପାମା—Xୁ ଅବଶ' େସ େମାର କ¢ାସେମଟ୍ ଆଉ କିଛି ନାହa କହି କଥାଟାକୁ ଆେଡ଼ଇ େଦଇଥିଲା, 

େହେଲ େସହିଦିନଠାରୁ ପୁଅ େଦଖା େଜାରେସାରେର ଚାଲିଥିଲା କୁମାରକୁ େରଖା କହୁଥିଲା, ଆମ ଘେର େମା ବିବାହକୁ 

େନଇ ଭାରି ଜିଦ୍ କରୁଛxି କୁମାର କହୁଥିଲା, bାଜୁଏସନଟା ସରିଗେଲ, ମଁୁ କିଛି ଚାକିରୀ କରିବି ତା—ପେର ତୁମକୁ 

ଉେଡ଼ଇ େନବି କୁମାର ହସିେଦଉଥିଲା େହେଲ େରଖା ଚିxିତା ରହୁଥିଲା ଏମିତି ଦିେନ ରେମଶX )Vାବ ଆସିଥିଲା 

ବାପା ନି�ୟ କରିେଦେଲ େଯ େରଖା ବାହାଘର େସଇଠି ହa େହବ େରଖା କଣ କରିବ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା ଭାଉଜ 

କହିେଲ, ବଡ଼ ଭାଗ' ଆମ ରୁନିର ସାମxରାୟ ଘରର ରାଣୀ େହାଇ ରହିବ ଚାରି ଚାରିଟା କାର୍, ବଡ଼ ଘର, କାରଖାନା 

ଆଉ କଣ ନାହa ତାXର େରଖାକୁ ଦିଶୁଥିଲା କୁମାରର ନିରୀହ ଆଖି ଦୁଇଟା କୁମାର ଗରୀବ େହେଲ ଭାରି ଉଦାରମନା 

େସ ଏେତ ସବୁ େଦଇ ପାରିବନି ସତ େହେଲ େରଖାକୁ ମନେଦଇ ଭଲ ପାଇ ପାରିବ କେଲଜେର ଯାଇ େସ କୁମାରକୁ 

କହିଥିଲା ଘର କଥା କୁମାର ହସିେଦଇ କହିଲା, –େଦଖ, ତୁମ ମନକୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁଛି କର— କୁମାର ଆଖିେର ଭରି 

ଆସୁଥିବା ଲୁହ ଦୁଇଧାର େହାଇ ବହିଯିବାପୂବ ରୁ େସ ଉଠି ଚାଲିଯାଇଥିଲା ତା—ପର ଦିନଠାରୁ େସ ଆଉ କୁମାରକୁ 

େଦଖିନି େକହିଜେଣ ସାh କହିଥିଲା େଯ େସ କାେଳ ଘରକୁ ଯାଇଛି କୁମାରର ଗଁା େବଶିଦୂର ନୁେହଁ, େହେଲ େରଖା 
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ଆହ�ାନ, ସ�ମ ବଷ , ତୃତୀୟ ସଂଖ'ା, ଅେ)ଲ୍ ୨୦୧୨ 

େଫସ୍ ବୁକ୍ େର ଆହ�ାନ, କଥା ଓ କବିତା, େ)ମକବିତା, ଆମ ପିଲାଦିନ ଏବଂ ଆହ�ାନ ପୃ8ାଭାବେର ଉପଲବ୍ ଧ 

ଯାଇ ପାରିଲା ନାହa  

 େଫବୃଆରୀ ମାସେର େରଖାର ବାହାଘର ସମାପନ କରିେଦଇଥିେଲ ବାପା ବାହାଘର ପେର େସ କେଲଜରୁ ବି 

ବିଦାୟ େନଇଥିଲା ରେମଶ ଚାହୁଁନଥିେଲ େରଖା ଆଉ ଆଗକୁ କିଛି ପଢୁ ପଢ଼ିକି ବା କରିବ କଣ? େରଖା ବି 

ଚାହୁଁନଥିଲା ଆଉ କେଲଜ ଯିବାପାଇଁ କିKା କୁମାରକୁ ସ�zଖୀନ େହବାପାଇଁ bାଜୁଏସନ ସରିଯାଇଥିଲା ତା—ର େକମିତି 

େକମିତି କରି ପରୀyା ସବୁ େଦଇଥିଲା େସ ବିବାହ େହବାର ସାତମାସ ଭିତେର େସ ଥେର ବି ଆଉ କୁମାର୍ କଥା ମେନ 

ପକାଇନାହa େବାଉ କହୁଥିେଲ ଅËି ଆଗେର ବସି ବିବାହ େହଉଛି େସଇ ଅËିେର ପୁରୁଣା ସବୁ କଥାକୁ ଜାଳିେଦଇ ନୂଆ 

ଘରକୁ ଯା ବାହାଘର ପେର େରଖାର ଦୁନିଆ ବଦଳିଯାଇଛି ସବୁ କିଛି େସ ପାଇଛି ଘର, ଗାଡ଼ି, ଚାକରବାକର, ସ?rି 

େହେଲ ରେମଶ ? 

 ରେମଶX ଘୁhୁଡ଼ି ଶବଦେର େରଖା ତା ଅତୀତରୁ େଫରି ଆସିଲା େରଖା ଘuା େଦଖିଲା ରାତି ସାେଢ଼ େଗାଟାଏ 

େହଲାଣି େସ ବି େଶାଇବାକୁ େଚsା କଲା େହାେଟଲ୍ ରୁମର ଏସି ର ଶୀତୁଆ ପରିେବଶେର େସ ଆଜି ରେମଶ ପାଖେର 

େଶାଇଥିବା େବେଳ କିxz  ମନେର କାହaକି େକଜାଣି କୁମାରର ଭାବନା ମନକୁ ଆସୁଥିଲା ଅବିବାହିତା ଥିବା େବେଳ େସ 

କୁମାରକୁ ସ�ାମୀ େବାଲି ଭାବିେନଇଥିଲା ସତ, ଆଉ େବେଳ େବେଳ େସ�^ାେର ଆଉ େବେଳ େବେଳ ଅନି^ା ସେr¦  େସ 

କୁମାର ସହ କିଛି ଅxରh ମୁହୂr  ବିତାଇଥିଲା ବିବାହ ପେର ରେମଶ ସହ େସମିତି ଅxରh ମୁହୂr  ବିତାଇନାହa 

ଏମିତି ଭାବନା ରାଇଜେର ବୁଲୁ ବୁଲୁ େସ େକେତେବେଳ େଶାଇପଡ଼ିଥିଲା ଜାେଣନି ସକାଳ େକେତେବଳୁ େହଲାଣି 

େହାେଟଲ୍ ରୁମର କବାଟେର କାହାର କରାଘାତେର ତା ନିଦ ଭାhିଲା େସ େଦଖିଲା େଶଯେର ରେମଶ ନାହାxି, େବାଧହୁଏ 

େସ ବାଥରୁମେର େସ ଉଠିଯାଇ କବାଟ େଖାଲିେଦଲା େହାେଟଲ୍ ର ବୟ ସକାଳର ଜଳଖିଆ େନଇ ଆସିଥିଲା େଶଯରୁ 

ଉଠିବାକୁ ଇ^ା ନଥାଇ ସୁ�ା େସ ଉଠିବାକୁ ବାଧ'େହଲା କିଛି ସମୟପେର ରେମଶ ବାଥରୁମ ୍ରୁ ବାହାରି ଆସିେଲ 

ତରବର େହାଇ େପାଷାକ ପିlୁ ପିlୁ କହିେଲ, ଆଜି େମାର ମିଟିଂ ଅଛି, େରଖା କଣ କରିବ ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲା, ମନ 

େହଉଥିଲା ଦିନସାରା ଏମିତି େଶଯେର ପଡ଼ିରହିବ େହେଲ ପୁଣି ଭାବୁଥିଲା, ଦି�ୀ ଆସି ରୁମ ୍େର ରହିବା ଠିକ୍ େହବନି 

 ରେମଶ େପାଷାକ୍ ପିlୁ ପିlୁ କହିେଲ, ଏଇ େହାେଟଲ୍ ପାଖେର େଗାଟିଏ ସପିଂ ମଲ୍ ଅଛି, ତୁେମ ଚାହaେଲ 

ଦିନେବେଳ େସଇଠିକୁ ଯାଇ ପାରିବ ମଁୁ ଅପରା�େର ଆସିବି ମଁୁ ତୁମକୁ କଲ୍ କରିେଦବି ତୁେମ େଯଉଁଠି ବି ଥିବ 
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ଆହ�ାନ, ସ�ମ ବଷ , ତୃତୀୟ ସଂଖ'ା, ଅେ)ଲ୍ ୨୦୧୨ 

େଫସ୍ ବୁକ୍ େର ଆହ�ାନ, କଥା ଓ କବିତା, େ)ମକବିତା, ଆମ ପିଲାଦିନ ଏବଂ ଆହ�ାନ ପୃ8ାଭାବେର ଉପଲବ୍ ଧ 

କହିେଲ ମଁୁ େସଠି ପହ�ିଯିବି 

 ରେମଶ ତରବରେର ବାହାରି ଗେଲ େରଖା ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ପେର େହାେଟଲ୍ କରିଡ଼ରେର କିଛି ସମୟ ବସି 

ଝରକା େସପାଖରୁ ରାVା ଉପରକୁ େଦଖୁଥିଲା ଦିନ ସାେଢ଼ ଦଶଟା େବଳକୁ େସ ବି ବାହାରିଗଲା ସପିଂ ମଲେର ବୁଲୁ 

ବୁଲୁ ହଠାତ୍ ତା ଆଖି ଆଗେର ପଡ଼ିଗଲା କୁମାର୍ େସ କଣ କରିବ ବୁଝିବା ପୂବ ରୁ କୁମାର ପାଖକୁ ଆସି କହୁଥିଲା, 

–େରଖା, ତୁେମ ଦି�ୀେର କଣ କରୁଛ ?— େରଖାର ପାଟି ଖନି ମାରିଯାଉଥିଲା ତା ଶାଢ଼ୀତେଳ େଗାଡ଼ ଦି—ଟା ଥରି 

ଯାଉଥିଲା େସ ଏପାଖ େସପାଖ େଦଖୁଥିଲା କାେଳ େକହି େଦଖିେଦବ ! ବିବାହ ପେର ଏମିତି କା ଏକ ପରି�ିତି େହବ 

େବାଲି େସ ଆଶା କରୁନଥିଲା କୁମାର୍ ପୁଣି ପଚାରୁଥିଲା, –େରଖା, କଣ େହଲା ? ବିବାହ କଲ େବାଲି େମାେତ ଭୁଲି ଗଲ 

ନା କଣ ?— େରଖା ସାହସ ସ�ୟ କରୁଥିଲା ମେନ ମେନ ଭଗବାନXୁ ଧନ'ବାଦ େଦଉଥିଲା, କୁମାର ଜାଣିଛି େସ 

ବିବାହ କରିଛି େବାଲି େସ ଧିେର କହିଲା, –େମା ହଜ୍ ବ'ା�X ମିଟିଂ ଅଛି ତ େତଣୁ େମାେତ ସାଥିେର େନଇ ଆସିଛxି— 

କୁମାର ପୂବ ପରି ଥଟା କରିବା ଭାବେର କହିଲା, –ସପିଂ ମଲେର ମିଟିଂ ?— େରଖା ନିଜକୁ ସହଜ କରିବାକୁ େଚsା 

କରୁଥିଲା େସ କହିଲା, –ନଁା ନଁା େସ ଯାଇଛxି ମିଟିଂକୁ ମଁୁ ଏକା ଏକା ସପିଂମଲେର ବୁଲୁଛି— 

 େରଖା ଚାହୁଁଥିଲା, କୁମାର େକମିତି େସଠାରୁ ଚାଲିଯାଆxା ଆଉ େସମିତି େହଲା କୁମାର ହଠାତ୍ କହିଲା, –ଏ¿ ୍

କୁ'ଜ୍ ମି ପ¢ିଜ୍— ଆଉ କୁମାର୍ େସଠୁ ଚାଲିଗଲା େରଖା ବୁଲି ଚାହaବାର ସାହାସ ବି ନଥିଲା େସ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ 

ଚାହୁଁଥିଲା େହେଲ େସ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା ତା ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁନି େସ େସମିତି �ାଣୁ େହାଇ ଠିଆ େହାଇରହିଲା 

ମେନ ମେନ ଭାବୁଥିଲା, –କୁମାର୍ ଦି�ୀେର କଣ କରୁଛି ?—  

 ଅେନକ ସମୟପେର େସ ପାଦ ବଢ଼ାଇଲା ଆଊ ପାଖେର ଥିବା େବ�୍ ଉପେର ବସିପଡ଼ିଲା କିଛି ସମୟ ପେର 

ନିଜକୁ ସହଜ କରିେଦଇ େସ ଉଠି ଚାଲିଯିବାକୁ ଉଦ'ତ େହଉଥିବା ସମୟେର ହଠାତ୍ ପୁଣି ଶୁଣିଲା, –େରଖା...— କୁମାରର 

ଶ�ଶୁଣି େସ ପୁଣି େସଇ େବ�୍ ଉପେର ବସି ପଡ଼ିଲା େସ କଣ କରିବ ଭାବିପାରୁନଥିଲା କୁମାର୍ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ତ, 

ପୁଣି େକଉଁଠୁ ଆସିଲା େସ ପଛକୁ ଚାହaଲା, କୁମାର ଦୃତପଦ ଚାଳନା କରି ଆସୁଥିଲା େରଖା ନିଜକୁ ନିେଜ ଗାଳି 

େଦଉଥିଲା, େସ ଚାହaଥିଲା ମଲ୍ ରୁ ବାହାରି ଯାଇପାରିଥାxା େସ େସଠି ଠିଆେହାଇ ରହି ସମୟ ନs କରିେଦଲା କିଛି 

ସମୟେର କୁମାର୍ ଦଉଡ଼ି ଆସିଲା, େରଖା ପାଖେର ଠିଆେହାଇ ତା ହାତକୁ ବଢ଼ାଇେଦଲା େଗାଟିଏ ପ'ାେକଟ୍ େରଖା କିଛି 



32  

ଆହ�ାନ େୱବ୍ ସାଇଟ୍ : www.aahwaan.com/ebook 

ଆହ�ାନ, ସ�ମ ବଷ , ତୃତୀୟ ସଂଖ'ା, ଅେ)ଲ୍ ୨୦୧୨ 

େଫସ୍ ବୁକ୍ େର ଆହ�ାନ, କଥା ଓ କବିତା, େ)ମକବିତା, ଆମ ପିଲାଦିନ ଏବଂ ଆହ�ାନ ପୃ8ାଭାବେର ଉପଲବ୍ ଧ 

ବୁଝିବା ପୂବ ରୁ େସ କହୁଥିଲା, –ତୁମ ବାହାଘରକୁ ତ ନିମ�ଣ େଦଲ ନି? େତଣୁ ଗିଫ¾ ୍ କିଛି େଦଇ ପାରିନଥିଲି ଏଇଟା 

ତୁମର ବାହାଘର ଗିଫ¾ ୍େବାଲି ଧରିନିଅ— 

 େରଖା କଣ କରିବ ବୁଝି ପାରୁ ନ ଥିଲା ଗିଫÍ୍ ଟାକୁ ଧରିବ ନା ଛାଡ଼ିେଦବ େନବ ନା ନାଇଁ କିଛି ବୁଝି 

ପାରୁନଥିଲା କୁମାର୍ ପ'ାେକଟଟା େରଖାର ହାତେର େଥାଇେଦଇ ପାଖେର ବସିଗଲା େରଖା ନିଜକୁ କିଛି ଦୂେରଇ 

େନଇଥିଲା ମୁହଁ ଉଠାଇ କୁମାରକୁ େଦଖିବା ସାହାସ ନଥିଲା ଆଉ ନଥିଲା ଇ^ା କୁମାର୍ ପାଖେର ବସି େରଖାକୁ ମୁ�ରୁ 

ପାଦ ଯାଏଁ େଦଖି ହସି ହସି କହିଲା, –ତୁେମ ଏମିତି େଦଖାଯିବ େବାଲି ମଁୁ େକେବ ଭାବିନଥିଲି? ଯା—େହଉ ବାହା 

େହଇଗଲ ସ�ାମୀ ବଡ଼ ଇ�·ିଆଲିs୍ େବାଲି ଶୁଣିଲି ବଡ଼ଘର େବାହୁ େହଇଛ — କୁମାରର କଥା ଗୁଡ଼ିକ େରଖା 

େଦହେର ଛୁ�ି େଫାଡ଼ିେହଲା ପରି ଲାଗୁଥିଲା େସ ବଡ଼ ଅସ�Vିକର ଅନୁଭବ କରୁଥିେଲ ସୁ�ା େସଠୁ ଉଠି ଯିବାଭଳି 

ସତ୍ ସାହାସ ହରାଇଥିଲା କୁମାର କହୁଥିଲା, –ତୁେମ ବାହା େହାଇଗଲ ଶୁଣିଲା ପେର ମଁୁ ଦି�ୀ ଆସିଲି ଏଠି େପାs୍ 

bାଜୁଏସନ୍ କରୁଛି ପାଟ୍  ଟାଇମ ୍ଜବ୍ କରୁଛି ବାପା ମନା କରିେଦେଲ, ଟXା େଦେବ ନି ଆଉ ଓଡ଼ିଶାେର ରହିବାକୁ 

ମନ େହଲାନି, େତଣୁ ଚାଲି ଆସିଲି— 

 େରଖା ବାରKାର ନିଜ ଘuା େଦଖୁଥିଲା କୁମାର୍ ପଚାରୁଥିଲା, –ତୁମ ସ�ାମୀ େକେତେବେଳ ଆସିେବ ?— େରଖା 

ଅନ'ମନ_ ଭାବେର କହିେଦଲା, –େସ ଏେବ ନୁେହଁ ଅପରା�େର ଆସିେବ— କୁମାର୍ କିଛି ସମୟ ନିରବ ରହି କହିଲା, 

–ତା େହେଲ ଆଜି ତୁେମ ମଧ'ା� େଭାଜନ େମା ସହ କରିବ— େରଖା ନଁା େବାଲି କହିେଦଲା, କୁମାର୍ ହସିେଦଇ କହିଲା, 

–ଆେର େକାଉଠିକୁ ଯିବାକୁ କହୁଛି କି? ଏଇ େରsାଉରାu୍ ସାମନାେର ତ ବସିଛ, ଚାଲ ଭିତେର ବସିବା, ଏକାଠି 

ଖାଇବା— େରଖା ଅନି^ା େଦଖାଉଥିବା େବେଳ କୁମାର୍ ପୁଣିଥେର ହସିେଦଇ କହିଲା, –କଣ ଏେତ ଭାବୁଛ? େକେବ 

ସାଥିେର ବସି ଖାଇନ ନା କଣ ?— େରଖା ଠିଆ େହାଇପଡ଼ିଲା ଆଉ େରsାଉରାu୍ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା, ପେଛ ପେଛ 

କୁମାର୍ 

 ଘuାଏ ରୁ ଅଧିକ ସମୟ େହଲାଣି େରଖା ଅଣନିଃଶ�ାସୀ େହାଇଗଲାଣି ଲ� ସାରିେଦଇ, କୁମାର ହାତ ସଫାକରୁ 

କରୁ ନିଜ ହାତ ଘuାକୁ େଦଖି କହିଲା, –ଓଃ, ମଁୁ ଭୁଲିଯାଇଛି େମାର କ¢ାସ୍ ଅଛି ତୁମକୁ େଦଖିବାପେର ସବୁ 

ଭୁଲିଯାଇଥିଲି େମାେତ ଏେବ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ େରଖା ଦୀଘ ଶ�ାସଟିଏ େନଇ ମେନ ମେନ ଚିxାକଲା, ଯା େହଉ ଏେବ େସ 
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େଫସ୍ ବୁକ୍ େର ଆହ�ାନ, କଥା ଓ କବିତା, େ)ମକବିତା, ଆମ ପିଲାଦିନ ଏବଂ ଆହ�ାନ ପୃ8ାଭାବେର ଉପଲବ୍ ଧ 

ମୁi େଯମିତି କୁମାର୍ ଅଚାନକ ଭାବେର ଆସିଥିଲା େସଇମିତି େସ ତରବରେର ବାହାରିଗଲା େରଖା େସଇଠି େସମିତି 

ବସିଥିଲା, େହେଲ ପୁଣିଥେର ସାହାସ ସ�ୟ କରି େସଠାରୁ ବାହାରିଯିବାକୁ ବାହାରିଲା ଭାବୁଥିଲା କାେଳ ପୁଣି କୁମାର୍ 

େକାଉଠି ଆସି ପହ�ିଯିବ େସ େରsାଉରାu୍ ବାହାରକୁ ଆସି ଏପାଖ େସପାଖ େଦଖୁଥିଲା ହଠାତ୍ ପଛରୁ ବୟ୍ ଆସି 

କହିଲା, –େମମ ୍ଆପଣ ନିଜ ପ'ାେକଟ୍ ଭୁଲି ଆସିେଲ— େସ କୁମାର୍ େଦଇଥିବା ପ'ାେକଟ୍ କୁ େରଖାକୁ େଦଇ ଚାଲିଗଲା 

 ପୁଣି ଥେର ଚିxାେର ପଡ଼ିଗଲା େରଖା ଗିଫ୍ ଟ !!! ଏହାର କଣ କରିବ ସାଥିେର େନବ ? ନା, େନଇ ପାରିବ 

ନାହa ଯଦି ରେମଶ ପଚାରିେବ କଣ ଆଣିଛ ? େସ ତ ଜାେଣନି ଭାବିଲା ପ'ାେକଟକୁ େଖାଲି େଦଖିବ କଣ ଅଛି 

େହେଲ ମନ େହଲାନି କୁମାର୍ ଏମିତି କଣ ଗିଫ୍ ଟ େଦଇଥିବ େସ ମେନ ମେନ ଚିxା କରୁଥିଲା େହେଲ ମଲ୍ ଭିତେର 

ବସି ରହିବାକୁ ତିେଳ େହେଲ ଇ^ା େହଉନଥିଲା େତଣୁ େସ ବାହାରି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା େହେଲ ପ'ାେକଟ୍  ? ସାଥିେର 

େନଇ େଦଖିବାକୁ ଇ^ା େହଉଥିଲା େହେଲ ରେମଶ ପଚାରିେଲ କଣ କହିବ ? ହୁଁ କହିେଦବ େକହି ଜେଣ ଚି�ା 

ପରିବାରବlୁ େଦଇ ଗେଲ କିxz  ଯଦି ରେମଶ କହିେବ େଯ ଚାଲ ତୁମ ବlୁX ଘରକୁ ଯିବା ? ନା ନା େସମିତି େହେଲ 

ଅସୁବିଧା େହବ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ପାଉନି େସ କଣ କହିବି? ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ େସ ମଲ୍ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲା 

ସିେମu୍ େବ�୍ ଉପେର ବସି େସ ପ'ାେକଟକୁ େଖାଲିଲା ପ'ାେକଟ୍ ଭିତେର େଗାଟିଏ ସୁ�ର େÊସ୍ ମ'ାେଟରିଆଲ୍ କଣ 

କରିବ େସ ? ସାଥିେର େନବ ନା ଏଇଠି ଛାଡ଼ିେଦଇ ଯିବ ଏଇମିତି ଭାବୁଥିବା ସମୟେର େଗାଟିଏ େଛାଟ ଶିଶୁ ତା ପାଖକୁ 

ଆସି ଭିକ ମାଗୁଥିଲା େସ ଗିଫ୍ ଟ ପ'ାେକଟର ଜରି ତା ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ାଇେଦଲା ଶିଶୁଟି ଖୁଶି େହାଇ େସଠାରୁ ପଳାଇଗଲା 

େରଖା ଏେବ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚିxା ମୁi େହାଇଯାଇଥିଲା ଏେବ ଯଦି ରେମଶ ପଚାରxି ତ ଅxତଃ େସ କହିପାରିବ 

େସ ଏଇ େÊସ ୍ମ'ାେଟରିଆଲ୍ ନିେଜ କିଣି ଆଣିଛି ଏପାଖ େସପାଖ େଦଖୁଥିଲା େଲାକାରଣ' ଏଇ ଦି�ୀ ସହରେର ତାକୁ 

େକହି ଚି�ିଥିବା ପରି େସ ଜାେଣନି େତଣୁ ନିଭ ୟେର େସ ଦୀଘ ନିଃଶ�ାସ ଛାଡ଼ିଲା 

 ନିଜ ହାତଘuାେର େସ ସମୟ େଦଖୁଥିଲା ସାେଢ଼ ଦୁଇଟା େହବାକୁ ଆସିଲାଣି ମାେନ େସ ବିଗତ ସାେଢ଼ 

ତିନିଘuା ଏଠି ବିତାଇ ସାରିଲାଣି େସ ଉଠିଲା, ପାଖେର ଥିବା କାଉuର ପାଖକୁ ଯାଇ ଥ�ା ପାନୀୟେଟ କିଣି ଆଣିଲା 

େଗାଟିଏ େଢ଼ାକ ପିଇଛି, ତା—ର େଫାନ ବାଜି ଉଠିଲା େସ େଫାନ୍ ରିସିଭ୍ କଲା ରେମଶ ପଚାରୁଥିେଲ, –ତୁେମ େକାଉଠି 

ଅଛ ?— େସ କହିଲା େସ ମଲ୍ ସାମନା େବ�େର ବସିଛି ରେମଶ କହୁଥିେଲ ଆଉ ଦଶ ମିନିଟେର େସ ଆସି ପହ�ିେବ 
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ଆହ�ାନ, ସ�ମ ବଷ , ତୃତୀୟ ସଂଖ'ା, ଅେ)ଲ୍ ୨୦୧୨ 

େଫସ୍ ବୁକ୍ େର ଆହ�ାନ, କଥା ଓ କବିତା, େ)ମକବିତା, ଆମ ପିଲାଦିନ ଏବଂ ଆହ�ାନ ପୃ8ାଭାବେର ଉପଲବ୍ ଧ 

େରଖା ନିଜ ବ'ାଗକୁ ସଜାଉ ସଜାଉ ପୁଣିଥେର େସ ଗିଫ୍ ଟ େÊସ୍ ମ'ାେଟରିଆଲ୍ ଉପେର ନଜର୍ ପକାଇଲା ମେନ ମେନ 

ଭାବିଲା, ଏହାକୁ ସାଥିେର େନବା କଣ ଯୁiିଯୁi େହବ ତା ଭିତରୁ େକହିଜେଣ କହୁଥିଲା, –ନା, ଅତୀତର ଛାଇକୁ ବି 

ନିଜର ବr ମାନ ଉପେର ପକାଇବା ଉଚିତ େହବନି— େସ ଉଠିଲା େସଇ େÊସ୍ ମ'ାେଟରିଆଲକୁ ହାତେର ଧରି ମଲ୍ ର 

ପାହାଚ ଓÈାଉ ଓÈାଉ ଏକ ଭିକାରୁଣୀକୁ େଦଖି ଅଟକିଗଲା େସ ଭିକାରୁଣୀର ପୁhୁଳା େଦହେର ଛି�ା କନା େଦଖି େସ 

କିଛି ନ ଭାବି େସଇ ନୂଆ େÊସ ୍ମ'ାେଟରିଆଲ୍ ଟା ତା ହାତେର େଦଇ େସ ଚାଲିଲା ଆଗକୁ ଏେବ ତା ମନେର ଚିxା 

ନଥିଲା ଭୟ ନଥିଲା ରାVା ପାଖକୁ େସ ଆସିବା େବଳକୁ ରେମଶX ଗାଡ଼ି େସଠାେର ପହ�ି ସାରିଥିଲା ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ 

ରେମଶ୍ େରଖାକୁ ଡ଼ାକିଲା େବଳକୁ େସ ତର ତର ପାଦ ପକାଇ ଗାଡ଼ି ଭିତେର ପଶିଯାଇଥିଲା ରେମଶ କାlେର ମୁ� 

େଦଇ କହୁଥିଲା, –େମାେତ ଏକା ଛାଡ଼ି େକେବ ଯିବନି— ରେମଶ ହସି ହସି କହୁଥିେଲ, –ତୁେମ ଏମିତି ଡ଼ରିେଲ େକମିତି 

େହବ ?— େରଖାର ମନେର ତତ୍ yଣାତ କୁମାରର େସଇ ଏକା କଥା ମେନ ପଡୁଥିଲା, –ତୁେମ ଏମିତି ଡ଼ରିେଲ େକମିତି 

େହବ ?— େସ ନିଜ କାନେର ହାତ େଦଇ ରେମଶକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା 
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ଆହ�ାନ, ସ�ମ ବଷ , ତୃତୀୟ ସଂଖ'ା, ଅେ)ଲ୍ ୨୦୧୨ 

େଫସ୍ ବୁକ୍ େର ଆହ�ାନ, କଥା ଓ କବିତା, େ)ମକବିତା, ଆମ ପିଲାଦିନ ଏବଂ ଆହ�ାନ ପୃ8ାଭାବେର ଉପଲବ୍ ଧ 

େମା ଗଁା େମା ମାଟି 
ଅyୟ ରାଉତ (ନୂଆ ଦି�ୀ) 

 ଆଲାମ ର £ିଂ £ିଂ ଘuି ସାhକୁ ZୀମତିXର ବିରiିଭରା ସ�ର ମନଟାକୁ ଖଟା କରିେଦଲା 

ଆଜି ବି ମେନ ପେଡ଼ ଗଁା କଥା, କାଉ ମାନXର କା କା ସ�ରେର ସମV ଖ� ମ�ଳ ନି�ା ତ'ାଗ 

କରୁଥିେଲ ସକାଳୁ ସକାଳୁ େବାଉ ପବିC ପାଣି (େଗାବର ପାଣି) ପକାଇ ଦା� େଗାଠେର ଝାଡୁ ଲଗାଉ ଲଗାଉ ଭାଉଜXୁ 

ଡ଼ାକxି ଚାଉଳ ବାଟିବା ଲାଗି ସକାଳ ଖିଆେର େକହି େକହି ବିରି ଅରୁଆ ପିଠା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆxି ଆଉ େକହି େକହି 

ଦହି ପଖାଳ ସାhକୁ ଶାଗଭଜା, ବଡ଼ିଚୁରା ଆଉ େଭ�ି ବାଇଗଣ େଗାଟା ଭଜା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆxି ସହରେର ଏ ସବୁ 

େଦଖିବାକୁ ମିେଳନି ବରଂ ଖାଦ'େପୟର ଆଧୁନିକୀକରଣକୁ ଅନୁକରଣ କରି େLଡ଼୍ ସହ ବଟର, କଦଳୀ, ଅ�ା ଆଉ ତା— 

ସହ ଚାହା, କଫି ମିେଳ ଯଦିଓ ସହରୀମାନXର ଏକା ସxz ଳିତ ଖାଦ' େହେଲ େଯଉଁ ମଜା ଦହିପଖାଳ ଓ ବିରିପିଠାେର 

ଅଛି ତାହା ଅନ' େକଉଁଥିେର ବି ନଥାଏ ସl'ାେର ତୁଳସୀ ଚଉରାମୂେଳ ଦୀପଜାଳି ଉଠୁଥିବା େବେଳ ଗଁା ମ�ିରେର 

ସl'ାଘuି ବାଜି ଉେଠ ଗାଁ ମୁ� େକାଠଘେର ହରିେବାଲ ଧ�ନି ସହିତ –ବାଇମନେର ବସି ହଂସକୁ େଖଳା— ଗୀତ ସାhକୁ 

ଖeଣୀ ଓ େଢ଼ାଲର ତାଳ ମନକୁ )ଫୁ�ିତ କରିଦିଏ ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ବାହାେର ରହୁଥିବା େଲାକX ପାଇଁ ଦିବାସ�ପ� କହିେଲ 

ଅତୁ'iି େହବନାହa 

 ଶୀତ ଦିନେର େରାେଷଇଘେର ପଶି ନିଆଁେର ହାତ େସକିବା େହଉ ବା ଗରମ ଦିନେର ଗଁା ମୁ� ନଦୀ, 

େପାଖରୀେର ମVି କରିବା କିKା ଜାଲ ପକାଇ ନଦୀ େପାଖରୀରୁ ମାଛ ଧରିବା େହଉ, ଗଁା ମଜା ଅତୁଳନୀୟ ଓଡ଼ିଶା 

ବାହାେର ରହୁଥିବା େଲାେକ ଏ ସବୁରୁ ବ�ିତ ରହିଛxି ଗଁାେର ବାହାଘରର ମଜା ସବୁଠୁ ନିଆରା େଯାଡ଼ିମହୁରୀ, ନାଗରା 

ସାhକୁ େଘାଡ଼ାନାଚ, ଷÄ ଲେଢ଼ଇ େକବଳ ଆମ ଓଡ଼ିଶାେର ହa େଦଖିବାକୁ ମିେଳ ରଜ ପବ ର େଦାଳି େଖଳ େହଉ ବା 

େଦାଳପୂA ୀମାର ଫଗୁ େଖଳ େହଉ କିKା ଚଇତି ପୂA ୀମାର େଘାଡ଼ାନାଚ େହଉ )େତ'କଟି ପବ ପବ ାଣୀ ଆମ 

କଳାସଂ_®ତିର ଗୁଣଗାନ କେର ଯାହାକୁ େନଇ ସମV ଓଡ଼ିଆ ଗବ�ତ ଧନୁଯାCାର ଐତିହାସିକ ପୃ8ଭୂମି େଯମିତି, 

େଢ଼Xାନାଳର ଗଜଲ�ୀ ପୂଜାର ପର?ରା ମଧ' କିଛି କମ ନୁେହଁ, ସମV କଳା, ସଂ_®ତି, ଐତିହ' ପର?ରା ଏବଂ ଭiି 

ଭାବର ସମାଗମ ହୁଏ ବଳିଆର ଭୂଜ ମହା)ଭୂ Zୀ ଜଗ[ାଥX ରଥଯାCାେର ଓଡ଼ିଶାର )େତ'କଟି େକାଣ ଅନୁେକାଣେର 
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ଆହ�ାନ, ସ�ମ ବଷ , ତୃତୀୟ ସଂଖ'ା, ଅେ)ଲ୍ ୨୦୧୨ 

େଫସ୍ ବୁକ୍ େର ଆହ�ାନ, କଥା ଓ କବିତା, େ)ମକବିତା, ଆମ ପିଲାଦିନ ଏବଂ ଆହ�ାନ ପୃ8ାଭାବେର ଉପଲବ୍ ଧ 

ଭରି ରହିଛି କଳା ସଂ_®ତିର ମାଧୂଯ ' ଗଁାର ଯୁବକରୁ ବୁଢ଼ାଯାଏଁ ଏଠି ଚା�ା ଆଦାୟ କରି ନାଟକ ପରିେବଷଣ କରxି, 

ନିଜର କଳା ସଂ_®ତିକୁ ବ�ାଇ ରଖିବାପାଇଁ କଳାମାଧ'ମେର େଲାକ ମାନX ମେନାରeନ କରିବା ପାଇଁ ପାଲା ଗାୟକ ଓ 

ଦାସ କାଠିଆ ଗାୟକ ଏଠି େକବଳ ପୁରାଣ ଇତିହାସର ଚ� ା କରxି ନାହa ବରଂ ସାହିତ'ର ରସ ସାhକୁ େସ ଗଁାର 

ମୁଲିଆ, ମଜୁରିଆX ନିକଟେର ପହ�ାଇଥାଏ ଏହା ହa ଓଡ଼ିଶାର ବାVବିକ ସ�ରୂପ 

 ମା ଏଠି ଯୁତିଆ (ଦ�ିତୀୟା) ଓଷା କରି ସ�ାମୀ ଓ ସxାନର ଦୀଘ ାୟୁ ପାଇ ଁକାମନା କରିବା ସେh ସେh, ମା ଲ�ୀ 

ପୂଜା, ସୁଦଶା Lତ ଆଦି କରି ସ?ୂA  ପରିବାରର ସୁଖ ସମୃ�ି ପାଇ ଁ)ାଥ ନା କେର ପୁରୁଷ ଏଠି ଅyି ମୁଠିଠୁ ଆର� କରି 

ଗMା ପୂA�ମାେର ହଳ ଲhଳ ପୂଜା କେର ଏଥିେର େକବଳ ସଂ_®ତି ଓ ପର?ରାକୁ ସ�ାନ ଦିଆଯାଏନି ବରଂ ପରିବାର 

)ତି ନିଜର କr ବ'ନି8ାକୁ ପରି)କାଶ କରାଯାଏ କୁଆଁରୀ ଝିଅଟିଏ େକବଳ ଫୁଲ ବଉଳେବଣୀ ଗୀତ ଗାଇ ନିଜ ପାଇ ଁ

ସୁ�ର ପୁରୁଷଟିଏ କାମନା କେରନି, େସ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା Lତ କରି ନିଜର ଭାଇ ବlୁ ଏବଂ ¬ାତି କୁଟୁKX ପାଇ ଁ

ଦୀଘ ାୟୁ ଓ ମhଳ କାମନା କେର ଏହା ହa ଆମ ସଂ_®ତି, ଏହା ହa ଆମ ପର?ରା ଏ କଥା ସତ' େଯ )ବାସୀ ଓଡ଼ିଆ 

ମାେନ ସବୁ ସମୟେର ସମV ପବ ପବ ାଣୀ କିKା କାଯ '£ମେର ଭାଗ େନଇ ପାରxି ନାହa, ଏହା ନି�ିତ ରୂେପ କsଦାୟକ 

କିxz  େସ େକେବ ବି ତା—ର ମା—ମାଟିର ସଂ_®ତିକୁ ଭୁଲି ପାେରନି କି ଭୁଲି ପାରିବ ନାହa ତା—ର ଶୀରା)ଶିରାେର )ବାହିତ 

ଓଡ଼ିଶାର ସଂ_®ତି, ଐତିହ' ଓ ପର?ରା େକବଳ ଏ ଜନc ନୁେହଁ )େତ'କଟି ଜନcେର ମଁୁ ଓଡ଼ିଶାେର ହa ଜନc େନବାକୁ 

ଚାେହଁ... େମା ଓଡ଼ିଶା, େମା ଗଁା, େମା ମାଟି ସବୁଠୁ ସୁ�ର... ମଁୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ )ାଣଭରି ଭଲପାଏ 

 ଜୟ ଓଡ଼ିଆ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା, ଜୟ ଜଗ[ାଥ... 
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ଆହ�ାନ, ସ�ମ ବଷ , ତୃତୀୟ ସଂଖ'ା, ଅେ)ଲ୍ ୨୦୧୨ 

େଫସ୍ ବୁକ୍ େର ଆହ�ାନ, କଥା ଓ କବିତା, େ)ମକବିତା, ଆମ ପିଲାଦିନ ଏବଂ ଆହ�ାନ ପୃ8ାଭାବେର ଉପଲବ୍ ଧ 

ଉ-ଳର ଓଷା.ତ 
ଆଶାରାଣୀ େବଉରା 

 ଉ�®s କଳାର େଦଶ େବାଲି ଆମ ଭୂଖ�ର ନାମ ଉ�ଳ ଏହାର ବୀରଗାଥା େଯପରି 

ସୁଦୂର)ସାରୀ, କଳାକୃତି େଯପରି ବିଶ�)ସି�, ଏହାର ପବ ପବ ାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ' ତେତାଃଧିକ 

ଐତିହ' ରଖିଛି ଶାxସରଳ ନିfପଟ ଓଡ଼ିଆ, ଯାହାXର ଆରାଧ' େଦବତା )ଭୂ Zୀ ଜଗ[ାଥ, ତାXରି କରୁଣାରୁ 

ଓଡ଼ିଆମାେନ େଯ ଧମ )ାଣ ଓ େସମାନXର ସଂ_®ତି ଜଗ[ାଥମୟ, ଏହା ନିଃସେ�ହେର କୁହାଯାଇପାେର 

 େସଇଥିପାଇଁ କଥିତ ଅଛି, –ଓଡ଼ିଶାେର ବାରମାସେର େତର ପବ —; ଦ�ିତୀୟା ଓଷାଠାରୁ ଆର� କରି )େତ'କ 

ପୂA ମୀ ଓ ଅମାବାସ'ର ନିଜସ�ନାମ ରହିଛି େଯପରି ଚ�ନ ପୂA�ମା, ଗMା ପୂA�ମା, େଦାଳ ପୂA�ମା, ଅଭିେଷକ ପୂA�ମା, 

େସହିପରି Cିେବଣୀ ଅମାବାସ'ା, ସାବିCୀ ଅମାବାସ'ା, ବଉଳ ଅମାବାସ'ା ଇତ'ାଦି ଏବଂ )େତ'କ ତିଥି ମଧ' ଧାମ�କ 

ଉoବ ସହ ଜଡ଼ିତ 

 ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ' ପବ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ'େର ରଥଯାCା, ଦଶହରା, େଦାଳଯାCା, ଦିପାବଳୀ, ଜନcାsମୀ, ଶିବରାCୀ 

ଇତ'ାଦି ଅxଭ ୂ i ଏହାବାଦ୍ େକେତକ ଓଷାLତ ମଧ' ଆମର େଦୖନ�ିର ଜୀବନ ସହିତ ଏପରି ସାମିଲ୍ େହାଇ ଯାଇଛି 

େଯ, ଯାହା ଆମକୁ ମାନସିକ Vରେର ଶୁ�ତା, ଶାxି ଓ ତୃ�ି )ଦାନ କରୁଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ବାଦ୍ େଦେଲ ଆମର ସାମାଜିକ 

ଜୀବନେଶୖଳୀ େବାଧହୁଏ ଅପୂA  ରହିଯିବ 

 ଏହି ଓଷା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ'ରୁ େଗାଟିଏ େହଲା ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା କୁମାରୀ ଝିଅମାେନ ଏକCିତ େହାଇ ଭା�ବମାସର 

)େତ'କ ରବିବାର ଦିନ ମା ମhଳାXୁ ପୂଜା କରିଥାxି ଅତୀତ ଉ�ଳର େନୗବାଣିଜ'ର Î®ତି ଚାରଣ ଏହି ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ 

ବହିେର ବA�ତ ଆମର ଉ�ଳର ସାଧବ ପୁଅ ମାେନ ଜାଭା, ବାଲି, ସୁମାCା ଇତ'ାଦି ଦ�ୀପକୁ ଯାଇ ବାଣିଜ' କରୁଥିେଲ 

ଯାହାଦ�ାରା େଦଶର ସମୃ�ି େହଉଥିଲା େବାଇତେର ଦରିଆ ମଝିେର ଗଲାେବେଳ ସାଧବ େବାହୁ ମାେନ ମା ମhଳାXୁ 

ଆବାହନ କରି ସ�ାମୀ ଓ ପୁCXର ଶୁଭ ମନାସୁଥିେଲ ଓ େବାଇତ ବ�ାଣ କରି ସାଧବ ମାନXୁ ବିଦାୟ େଦଉଥିେଲ 

େସଇଥି ପାଇ ଁତଅେପାଇ ଏହି ଓଷାକରି ଭାଇମାନX ସହିତ ପୁନମ�ଳିତ େହାଇଥିବାରୁ କୁମାରୀ ଝିଅମାେନ ଭାଇମାନX 
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ଆହ�ାନ, ସ�ମ ବଷ , ତୃତୀୟ ସଂଖ'ା, ଅେ)ଲ୍ ୨୦୧୨ 

େଫସ୍ ବୁକ୍ େର ଆହ�ାନ, କଥା ଓ କବିତା, େ)ମକବିତା, ଆମ ପିଲାଦିନ ଏବଂ ଆହ�ାନ ପୃ8ାଭାବେର ଉପଲବ୍ ଧ 

ମhଳ ପାଇଁ ଏ ଓଷା କରିଥାxି 

 କବିX ଭାଷାେର; 

 –ଏେବ ଏ ଓଷା ମଁୁ କରିବି 

 ଭାଇX ଶୁଭ ମନାସିବି 

 େଭା େଦବୀ ମhଳା େଗାସାଇଁ 

 ଶୁେଭ ଆସxz  ସାତ ଭାଇ 

 ଏମx ବାÏା କରି କାଳୀ 

 ହେV େଘନିଲା ଦୀପାବଳୀ— 

 ଏହି ଓଷା ଭାଇ ଭଉଣୀXର େନୖସଗ�କ େ)ମ ଓ େÐହର ବାr ା ବହନ କେର ଆଉ ମଧ' କୁମାରୀମାେନ ଏକାଠି 

େହାଇ ଏ ପୂଜା କରୁଥିବାରୁ େସମାନX ମଧ'େର େÐହ, )ୀତି ଓ ବlୁତ� ଦୃଢ଼ୀଭୂତ େହାଇଥାଏ 

 କୁମାରୀ ଝିଅମାେନ େମଳେହାଇ ଆଉ ଏକ ଓଷା ମଧ' କରxି ତାହା େହଉଛି ଜ�ିଓଷା ଏହା ଆଶ�ିନମାସର 

)ତିପଦାରୁ ଆର� େହାଇ କୁମାରପୂA�ମାେର େଶଷ ହୁଏ ଜ�ି ଓଷାେର ବୃ�ାବତୀXୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ଝିଅମାେନ ତୁଳସୀ 

ଚଉରା ଲିପାେପାଛା କରି ସl'ା ସମୟେର ଜ�ିଫୁଲ ଓ ଅନ'ାନ' ଫୁଲର ଚଉରା ଚାରି ପାଖେର ସଜାଇ ଦିଅxି 

େଭାଗରାଗ େଦଇ ବୃ�ାବତୀXୁ ପୂଜା କରxି ମାସ ସାରା ଜ�ି ଓ ଆଇଷଁ �ବ' ଖାଆxି ନାହa ସମେବତ 

କିେଶାରୀମାନX କµରୁ ଜ�ିଓଷା ଗୀତ ସl'ାସମୟେର ଉ�ଳୀୟ ବାତାବରଣକୁ ଆେ�ାଳିତ କରିଥାଏ; 

 –କହxି ମିତଣି ଶୁଣ ତୁଳସା 

 ଆଶ�ିନ ମାସେର ପେଡ଼ ଏ ଓଷା 

 ତିରିଶି ଦିନଯାଏ େମଳ େହାଇ 

 ଖଇ ଉଖୁଡ଼ା େଯ ଯାହା ଆଣଇ— 
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ଆହ�ାନ, ସ�ମ ବଷ , ତୃତୀୟ ସଂଖ'ା, ଅେ)ଲ୍ ୨୦୧୨ 

େଫସ୍ ବୁକ୍ େର ଆହ�ାନ, କଥା ଓ କବିତା, େ)ମକବିତା, ଆମ ପିଲାଦିନ ଏବଂ ଆହ�ାନ ପୃ8ାଭାବେର ଉପଲବ୍ ଧ 

 ବିବାହିତା ନାରୀମାେନ ମାଗ ଶୀର ମାସେର ଲ�ୀ ପୂଜା କରxି ଏହାକୁ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ପୂଜା ମଧ' 

କୁହାଯାଏ ମାଗ ଶୀର ମାସର )େତ'କ ଗୁରୁବାର ବଡ଼ି େଭାରରୁ ଉଠି ନିତ'କମ ସାରି ଲ�ୀ ପୂଜା କରାଯାଏ ମା 

ଲ�ୀXର ଅନ'ନାମ Zୀ େସ ଧନ ଓ ଐଶ�ଯ 'ର େଦବୀ େହାଇଥିବାରୁ ନାରୀ ମାେନ ଗୃହର ମhଳ ତଥା ସୁଖ ସମୃ�ିର 

ବୃ�ି ପାଇଁ ଏହି ଓଷା କରିଥାxି 

 େଶଷ ଗୁରୁବାର ପାଳିେର (�ାେନ �ାେନ )ଥମ ପାଳିେର) ମାଣବସା ଯାଇ ପୂଜା କରାଯାଏ ମାଣବସା ବହିର 

କାହାଣୀ ଅନୁସାେର ନାରୀକୁ ହତାଦର କେଲ ପୁରୁଷମାନXୁ କି ଦଶା େଭାଗ କରିବାକୁ ପେଡ଼, ଏହା ଦଶ ାଯାଇଛି ଏଥିେର 

ମଧ' ଲ�ୀ ଠାକୁରାଣୀ ଉପେଦଶ ଛଳେର କିପରି ଶୁ�ତା, ପବିCତା ଓ ଶୁଚିମx ରହିେଲ ଗୃହର ସମୃ�ି େହବ, ଏହା 

କହିଛxି ନାରୀମାେନ େକଉଁ େକଉଁ ସୁଗୁଣର ଅଧିକାରୀ େହବା କଥା ଓ େକଉଁ ଗୁଣକୁ ପରିତ'ାଗ କରିବା କଥା େଦବୀ 

ସାଧବାଣୀକୁ ବୁଝାଇ କହିଛxି ତାହା ଏପରି; 

 – କଳହୀ, ଅଳସୀ, ଅତି ଅ)ିୟା, ସାହସୀ 

 େଦବ ବି) ଅତିଥିେର ନୁହଇଁ ବିଶ�ାସୀ 

 ଏପରି ନାରୀ ଯା ଗୃେହ ଥାଏ େସ ଶcଶାନ 

 ଲ�ୀ େସ �ାନକୁ ସଦା କରxି ବଜ ନ...— 

 –େଯଉଁ ନାରୀ ଭiି ଚିେr େସବଇ ସ�ାମୀXି 

 େଯହୁ ଜେନc ଜେନc ହୁଏ ପତି ଦୁଃେଖ ଦୁଃଖୀ 

 ନିଜ ଅh ପରିfାର କରି ଶୁଚି ହୁଏ 

 ସାନବଡ଼ ସମVXୁ ସମଭାେବ ଚାେହଁ 

 ଏପରି ନାରୀର ଗୃହ ଲ�ୀ ନ ଛାଡ଼xି 

 ତା—ର ଦୁଃଖ ନୟନେର ଲେବ ନ େଦଖxି— 
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ଆହ�ାନ, ସ�ମ ବଷ , ତୃତୀୟ ସଂଖ'ା, ଅେ)ଲ୍ ୨୦୧୨ 

େଫସ୍ ବୁକ୍ େର ଆହ�ାନ, କଥା ଓ କବିତା, େ)ମକବିତା, ଆମ ପିଲାଦିନ ଏବଂ ଆହ�ାନ ପୃ8ାଭାବେର ଉପଲବ୍ ଧ 

 େପୗଷମାସେର ଦା�ପହଁରା ଓଷା ହୁଏ ଏହାକୁ ଯମ ଦ�ିତୀୟା ମଧ' କୁହାଯାଏ ଏହି ଓଷାେର ବିଭି[ )କାର 

ପିଠା ତିଆରି କରି ସl'ାେବେଳ ଯମ େଦବତାX ଉେYଶ'େର ଦା�େର ଅପ ଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ନାରୀମାେନ ବÑମୂଳୀ 

ଗଛେର )Vzତ ପହଁରାେର ପିଲାମାନXୁ କାଖେର ଧରି ଗଁା ଦା� ଓେଳଇଥା—xି 

 ବୁେଧଇ ଓଷା ବା ବୁଧିବାମନ ଓଷା ମଧ' ନାରୀମାନXର ଆଉ ଏକ ପବ  ଏହା ଭା�ବ ମାସର )େତ'କ 

ବୁଧବାର ପାଳନ କରାଯାଏ ଏହି ପୂଜାେର ବାମନXୁ ପୂଜା କରାଯାଏ )େତ'କ ସxାନବତୀ ମହିଳା ସ�ାମୀ, ପୁCXର 

ମhଳ କାମନା କରି ନି8ାର ସହିତ ଏ ଓଷା କରିଥାxି 

 େସହିପରି ଆଶ�ିନ ମାସର )େତ'କ ମhଳବାର ରାତିେର ନିଶା ମhଳବାର ଓଷା କରାଯାଏ ଏଥିେର ଖୁଲଣା 

ସୁ�ରୀ ବହି ପଢ଼ାଯାଏ ଓ ମhଳା େଦବୀXୁ ଆବାହନ କରାଯାଏ ଏ ମାସେର ମଧ' ଦ�ିତୀୟା ଓଷା ପେଡ଼ 

ଗୃହିଣୀମାେନ ଦିନସାରା ନିଜ ଳା ରହି ରାତିେର ଓଷା ଉଦ୍ ଯାପନ କରxି ତା—ପରଦିନ ସକାେଳ ସମେV ଏକCିତ େହାଇ 

ନଦୀେର ଗାେଧାଇସାରି ଘେର ଘାu ତରକାରୀ କରxି ଏ ଓଷା ପୁCର ଦୀଘ  ଜୀବନ ପାଇଁ କରାଯାଏ ଏହି ଓଷା 

ବହିେର –ହରିହର କୁମର— କଥା ବଡ଼ ସୁ�ର ଓ େରାଚକ ଭାେବ ଉପ�ାପନା କରାଯାଇଛି  

 ଏହିପରି ବିଭି[ ପବ ପବ ାଣୀ ଓ ଓଷା Lତ ଆମର ଓଡ଼ିଶାେର )ଚଳିତ ଏହା ଜନଜୀବନକୁ ଶୃÆଳିତ କେର ଓ 

କିଛି କିଛି ସମୟ ବ'ବଧାନେର ଉପବାସ କରିବା ଦ�ାରା ଶରୀର ନିେରାଗ ରେହ ଧମ )ାଣ ଓଡ଼ିଆର ରiେର ଈଶ�ର 

ବିଶ�ାସ ଏେତ ଘନୀଭୂତ େଯ, େକେବ େକେବ ମେନ ହୁଏ, ଏଇ େଦବୀ େଦବତା ମାେନ ତା ପରିବାର େଲାକ ତାର ନିହାତି 

ଅxରh ଏହି ବିଶ�ାସ ଓ Z�ା ସବୁକାଳେର ଓଡ଼ିଆXୁ ଉଦ୍ ବୁ� କରୁ ଏହା ହa କାମ' 
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ଆହ�ାନ, ସ�ମ ବଷ , ତୃତୀୟ ସଂଖ'ା, ଅେ)ଲ୍ ୨୦୧୨ 

େଫସ୍ ବୁକ୍ େର ଆହ�ାନ, କଥା ଓ କବିତା, େ)ମକବିତା, ଆମ ପିଲାଦିନ ଏବଂ ଆହ�ାନ ପୃ8ାଭାବେର ଉପଲବ୍ ଧ 

/ାବଣୀର ଲୁହ  
ନିେବଦିତା ମିZଗୁରୁ 

 

 ଝିପ ୍ଝିପ ୍ବଷ ା ଧୀେର ଧୀେର ବଢ଼ିବାକୁ ଆର� କଲାଣି କୁକୁରଟାଏ ଭୁକିଉଠିଲା ଦୂରରୁ 

 କିଏ ଇଆେଡ ଆସିଲାଣି େବାେଧ ପେଳଇ ଆସ ......କା�ା େବାଉ େଦୗଡିକି କାକ ଗଛ ପଛଆେଡ  ଲୁଚିଗଲା ତା 

ପେଛ ପେଛ କା�ା ବାପା ବି େଦୗଡିଲା "େକହି ନାହa ଚାଲିଲୁ ତୁ ଡେରଇ ଟା " କା�ା ବାପା ବାହାରି ଆସି ପୁଣି ହାଣିବା 

ଆର� କଲା ଇଟାଗୁଡିକୁ ଏକାଠି କରି କା�ା େବାଉ ଅଖାଟିେର ସଜାଡି ରଖୁଚି ଦୁେହଁ ମିଶିକି େବାହି େନେବ ଅସୁବିଧା 

ହବନି ବଷ ାଟା ବଢିଲାଣି ପୁଣି େଯାଉ ଅlାର ରାତି ନିଶା ଗଜ ୁ ଚି ଅମାସିଆ େମାେଟ ଆଉ ତିନି ଦିନ ରହିଲା କା�ା 

େବାଉ ଛାତି ଡର େର ଧଡ ଧଡ ହଉଚି ଏମିତିଆ ପାପ କାମ କିଏ କଣ କେର ? ଦଇବ ସହିବନି େହେଲ ଏେଡ 

ଅମାନିଆ େଲାକ ତା କଥା ଶୁଣିେଲ  ସିନା! କାକ ଗଛ ରୁ େପଚାଟିଏ ଉହୁଁକି ଉଠିଲା ଡରେର କା�ା େବାଉ େଦୗଡି ଯାଇ 

କା�ା ବାପା କୁ ମାଡି ବସିଲା "ତୁମକୁ େନହୁରା ହଉଚି ଚାଲିଲ ତୁେମ େମା ମନ ଜମା  ମାନୁନି "  

 କା�ା ବାପା ବଳିଆ ଏଥର ପାଟି କରି ଉଠିଲା "ଚୁପ ୍େବ , େବଶୀ ଢଂଗ େଦଖାଉଚି େତା େବାପା କୁ େବ କହୁନୁ 

ପଇସା ଦବ , େତା ପାଇଁ ମହଲାଟାଏ ଗଢିେଦବି ଏେତ କs ମଁୁ କିଆଁ କରxି ନ େହେଲ ?" କା�ା େବାଉ ତା ମସିଆ 

ସାତ ସିଆଁ କାନି ଖ�କେର ମୁହଁ  େପାଛିଲା ସବୁ ସହିବ ମଦ ପିଇ ରାତିେର ବଳିଆ ବାେଡଇେଲ ବି େସ ଉଁ ଚଁୁ  

କେରନି େହେଲ ଏ ଦିହ ଜଳା କଥା ଜମାରୁ ସାହି ପାେରନି େସ ତିନି ବଷ  ଉପେର େହଲାଣି ବଳିଆ ହାତ ଧରିଲାଣି 

େସ ଏେବ ବି େସ ତାର ମା ବାପା ନଁା େର ଏମିତି ଛୁ�ି େଫାଡା କଥା ଜମା ସହି ପାେରନି ଅଜାଣତ େର ଦୁଇ େଟାପା 

ଲୁହ ଠପ ୍ଠପ ୍ଗଳି ପେଡ  

 ମୁହଁ ଟା ଖର ଖର େହେଲ କଣ େହଲା , ଏଇ କା�ା ବାପା ମଣିଷ ଟି ଭଲ ମୁଲ ମଜୁରୀ କରି େବଶ ଦୁଇ ପଇସା  

ଆଣୁ ଥିଲା େପଟ ପୁେରଇ ଦୁଇ ଗୁ�ା ଖାଇ ପାରୁଥିେଲ ଦୁଇ )ାଣୀ େସେତେବେଳ ଏମିତି ମଦ ବି ପିଉ ନ ଥିଲା 

େକେଡ ସୁଖେର ଥିେଲ ବାହାଘର ପର ବଷ  କା�ାର ଜନc ଖୁସି େର ବଳିଆର େଗାଡ ତେଳ ଲାଗୁନଥିଲା େକେଡ 
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ଆହ�ାନ, ସ�ମ ବଷ , ତୃତୀୟ ସଂଖ'ା, ଅେ)ଲ୍ ୨୦୧୨ 

େଫସ୍ ବୁକ୍ େର ଆହ�ାନ, କଥା ଓ କବିତା, େ)ମକବିତା, ଆମ ପିଲାଦିନ ଏବଂ ଆହ�ାନ ପୃ8ାଭାବେର ଉପଲବ୍ ଧ 

ଆଦର େର ନାମରଖି ଥିଲା କା�ା େକେତ ସ�ପ� ତାର କା�ା ମଣିଷ ହବ, ତା ପରି ଖଟିଖିଆ ହବନି ପାଠ ପଢିବ 

ବାବୁ ହବ େହେଲ େସଥି ପାଇଁ ଦି ପଇସା ଦରକାର ଖାଲି େପଟକୁ ଦୁଇ ମୁଠା େଯାେଗଇେଲ କଣ ହବ ? ଭାରି ଚିxା 

କେର ରାତି ରାତି େଶାଇ ପାେରନି େକମିତି କା�ା ପାଠ ପଢା ପାଇଁ କିଛି ସଂଚxା ଅଧ ରାତିେର ଉଠି ଯାଇ ବରଗଛ 

ପି�ି େର ବେସ କଳା କିଟି କିଟି ଆକାଶ ଟାକୁ େକମିତି ଏକ ଲୟେର ଚାହa ରେହ  

 କା�ା େବାଉ ଡରି ଯାଏ ତାକୁ ଭାରି ଚିxା ହୁଏ ଏସବୁ େଦଖିେଲ ଉଠି ଯାଇ ପାଖେର ବେସ ମୁ� ସାଉଁେଳଇ 

େଦଇ କେହ- "ମା' ମଂଗଳା ଉପର ଭରଷା ରଖ ସବୁ ଠିକ େହଇ ଯିବ ଏଇମିତି ଆେମ ତ େକେତ ଭଲେର ଅେଛ େମା 

ରାଣ, ତୁେମ ଏମିତି ବ'V ହୁଅନି " କା�ା ବାପା କିଛି କେହନି ଉଦାସିଆ ହସଟିଏ ହସି େଦଇ କା�ା େବାଉ େକାଳେର 

ମୁ� ରେଖ ତା—ପେର ଆର� େହଇଗଲା ମଦ ପିଆ େଢର୍ ରାତି ଯାଏ ମଦ ନିଶାର ଆଡୁ ସାଡୁ ବେକ କା�ା େବାଉକୁ 

ମାରି େଗାଡ଼ାଏ କା�ା ଡରେର ମା' ଛାତି େର ମୁ� ଗୁଂଜି ଦିଏ କା�ା େବାଉକୁ ଭାରୀ ଡରମାେଡ େଲାକଟା େକମିତି 

ବଦଳି ଯାଉଚି ଅବାଗିଆ େହଇ ଯାଉଚି କଣ ବା କରିବ େସ ?  

 ଏଣିକି ବଳିଆ େବଶୀ େବଶୀ ପରିZମ କରିବାକୁ ଆର� କଲା ରାତିେର ବି ଦିେନ ଦିେନ କୁଆେଡ ଯାଏ 

ପଚାରିେଲ କିଛି କେହନା େହେଲ େଯେବ ରାତିେର ଯାଏ ଟXା ବିଡାଟାଏ ଅuାେର େଖାସିକି ଆସି ଥାଏ କା�ା େବାଉ 

ସବୁ େଦଖି ଚୁପ ୍ରେହ େସ ଟXା କୁଆଡୁ ଆଇଲା, କିଏ େଦଲା କିଛି ପଚାେରନା ମେନ ମେନ ଧ�ି ହୁଏ ମା' ମଂଗଳାXୁ 

ଡାେକ ତା ଜୀବନ ତା େକମିତି ଓଲଟା ପାଲଟା  େହଇ ଯାଉଚି 

 ଏଇ େକେତ ମାସ ହବ, କା�ା ବାପାର େପଟମରା େରାଗଟା ଆର� େହାଇଚି ଆଗ ପରି କାମକୁ ପାରୁନି  

େକେତ ଦିନ ହବ କାମକୁ ଯାଇ ପାରୁନି େବାଝ ଉପେର ନଳିତା ବିଡା ପରି କା�ା ପଛକୁ ଆଉ େଗାଟାଏ ମଣିଷ ତାଂକ 

ଜୀବନେର ଛ�ି େହବାକୁ ବାହାରିଲାଣ ଡରେର ଏକଥା କା�ା ବାପାକୁ େକଇ ଦିନ ଲୁେଚଇ ରଖିଲା େହେଲ ଏ କଥା କଣ 

ଲୁେଚ ? ଚାରି )ାଣୀ ଚଳିେବ େକମିତି େକଜାଣି ? କା�ା େବାଉ ଆଖି ବୁଜି ମା' ମଂଗଳାକୁ ଡାେକ େସଇ ଏକା ବାଟ 

ବତାଇେବ, ତାର ଓଲଟା ପାଲଟା ଜୀବନ କୁ ସଜାଡି େଦେବ  

 ବଷ ା ଦିନ ଆସିଗଲାଣି ଘର ତାେର ପାଣି ଗଲୁଚି କା� ଠାଏ ଠାଏ ଫାଟି ଗଲାଣି କା�ାଟାକୁ ଥ�ା ଛାଡୁନି 

ପଇସା େଯାଗାଡ ବି େହଇ ପାରୁନି କା�ା େବାଉ ଲୁଚିକି ଦୁଇ ଘର ବାସନ ମଜା କାମ ଧରିଲାଣି େଯେତ େହେଲ ବି ସବୁ 
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େଫସ୍ ବୁକ୍ େର ଆହ�ାନ, କଥା ଓ କବିତା, େ)ମକବିତା, ଆମ ପିଲାଦିନ ଏବଂ ଆହ�ାନ ପୃ8ାଭାବେର ଉପଲବ୍ ଧ 

ନିଆu ଚିxାେର କା�ା ବାପାଟା େକମିତି ଦିଶିଲାଣି  

 ଆଜି ସl'ା େର ହଠାତ୍ ଝଡ ପରି ପଶି ଆସିଲା ଘର ଭିତରକୁ କା�ା ବାପା ମୁ�େର ଏମିତିକା ଅବାxର କଥା 

େକମିତି ପଶିଲା େକଜାଣି ? େସ ଭାତ ଗାଲିଲା େବେଳ ପାଖେର ବସିପଡି କହିଲା "ନୂଆ େପାଖରୀ େସପେଟ େଯଉ ଁ

Õୀsିୟାନ୍ କବର୍ ଖାନା ଅଛି, େସଥିରୁ କବରେଟ ହାଣି ଆଜି ଇଟା େନଇ ଆସିବା ଦୁେହଁ ମିଶି ଘର ମରାମତି କରିବା" 

କା�ା େବାଉ େଗାଡ ତଳୁ ସେତ ଅବା ମାଟି ଖସି ଗଲା େକେତ କାକୁତି ମିନତି କଲା େହେଲ ତା କଥା ରହିଲାନି କା�ା 

େଶାଇବା ପେର ଦୁେହଁ ବସି ରହିେଲ ରାତି େବଶୀ ହବା ପେର ବଳିଆ ବାହାରୁ େଘେର ବୁଲି ଆସିଲା 

 "ଚାରି ଆଡ ଶୁନ୍ ଶାନ୍ େହଇ ଗଲାଣି େବଗୀ େବଗୀ ବାହାରି ପଡ ଅଖାଟାଏ ଧରି ଇଟା େବାହି ଆଣିବା" 

େକାଦାଳ େଟ ଧରି ଦୁେହଁ ଚାଲିେଲ େସ ଝିପି ଝିପି ବଷ ାେର େପାଖରୀ ହୁଡାଟା ଭାରି କାଦୁଅ କା�ା େବାଉ ପାଦ ଚିପି 

ଚିପି ଚାଲି ଥାଏ ବଳିଆ ପେଛ ପେଛ ସାତ ମାସ ହବାକୁ ବସିଲାଣି, କାଦୁଅେର କଚେଡ ଖାଇେଲ ତା ସଂସାର ଉଜୁଡି 

ଯିବଟି ବଳିଆ ପାଟି କଲା "ଆେଲା ..ଶୀÉ ଚାେଲ େଫରିଲା େବଳକୁ େଡରି େହଇଯିବ କାେଳ " କା�ା େବାଉ ମନ 

ମାନୁନି ଛୁଆଟା ଏକୁଟିଆ ଘେର େଶାଇଚି ତା ବାପା ଅଫିମ ଟିେକ ଚେଟଇ େଦଇଚି ଉଠିବନି େବାଲି ଲଂଠନଟା େତଜି 

େଦଇ କବାଟଟା ବାହାରୁ ବ� କରି େଦଇଚି େହ ମା' ମଂଗଲା ଛୁଆ  ଟା ତୁମକୁ ଲାଗିଲା 

 ଦୁେହଁ କବର୍ ଖାନା ସାମନାେର ପହ�ିେଲ ଅlାରେର ଚୁନ ଲିପା କବର ଗୁଡିକ ଜଳ ଜଳ େହଇ ଦିଶୁଚxି 

ବିଲୁଆ ଟାଏ େଦୗଡି ଗଲା କା�ା ବାପା ହାତକୁ େସ ଚାପି ଧରିଲା, " ତୁମକୁ ଭୂତ େ)ତ ଡର ନାହa ? ଏମିତି ପଥର 

େକମିତି ପାଲଟି ଗଲ ତୁେମ ?" ବଳିଆ ତା କଥାର ଉrର ନ େଦଇ କବର େଟ ହାଣିବା  ଆର� କଲା ଭାଗ'କୁ ଆଜି 

ବଷ ା ହଉଚି ଏମିତି ପାଗେର େକହି ପଦାକୁ ଆସିେବନି "ମଁୁ ହାଣୁଚି, ତୁ ଇଟାତକ ଅଖା େର ସଜାଡି ରଖ"  

 ବଷ ା ବଢିଲାଣି କା�ା େବାଉ ଆଉ ପାରୁନି େଦହର ଭାର ସାଂଗକୁ ଏ ବଷ ା େଗାଟା ପଣ ଜୁଡୁ ବୁଡୁ େହଇ 

ଗଲାଣି କା�ା ବାପା ସାହାସ େଦଲା "ରାତିଟାଏ କs କରିେଦବା ଆମ ଘରଟି ମରାମତ େହଇଯିବ ଆେମ ଆଉ 

ବଷ ାେର ହଇରାଣ ହବାନି ଆମ ଅଭାବ କଥା ତ ତୁ ଜାଣୁଚୁ ଆଉ କଣ କରିବା କହିଲୁ ?" ତିନି ପା' େଖାଲି ସାରିେଲଣି 

ଅଖାଟା ପୁରା େହଇ ଗଲାଣି େଶଷକୁ ଇଟା େଯାଡି େହଇ ଥିବା ବଡ ଖ�ଟାଏ ବାହାରି ଆସିଲା କା�ା ବାପା କହିଲା, "ମଁୁ 

ଏ ଖ�ଟା ମୁେ�ଇବି ତୁ ଅଖା ଟା େବାହିବୁ" କା�ା େବାଉ ଡରି ଗଲା ଏେଡ ବVା ଟାଏ େସ ନବ େକମିତି ଏ ଅବ�ା 
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େଫସ୍ ବୁକ୍ େର ଆହ�ାନ, କଥା ଓ କବିତା, େ)ମକବିତା, ଆମ ପିଲାଦିନ ଏବଂ ଆହ�ାନ ପୃ8ାଭାବେର ଉପଲବ୍ ଧ 

େର ? ବଳିଆ ଆର ଖ�ଟି ମୁ�େର ଗାମୁଛା ବାlି ମୁେ�ଇ ସାରିଲାଣି କହିଲା େବଗି େବଗି ବାହାରି ପଡ ପାହାxା 

େହଇଗେଲ କିଏ କାେଳ େଦଖି ପେକଇେବ ଏମିତି ଦି ଚାରି ଥର େନଇ ଗେଲ ତ ଆମ ଘରଟା ପୁରା ସଜାଡି େହଇଯା—xା, 

ନୁେହଁ ? "  

 କା�ା ବାପାର ମଳିନ ମୂଖମ�ଳରୁ ଦୁଖଃର ବାଦଲ ସେତ େଯମିତି ଧିେର ଧିେର ହଟିବାକୁ ଆର� କରି 

େଦଇଥିଲା ତା ଭିତରୁ ସେxାଷ ଭରା Îିତ ହାସ'ଟିଏ ଉଂକି ମାରି ଆସୁ ଥିଲା କା�ାର କା�ୁରା ମୁହଁ ଛଡା ତା େବାଉକୁ 

କିଛି ଦିଶୁ ନ ଥିଲା ଦୁେହଁ  ବଡ କsେର ବାହାରିେଲ ବଷ ା ଅଜାଡି େହଇ ପଡୁଚି ବଡ େଯାର୍ େର ବାଟଟା ଅତି େବଶୀ 

ନୁେହଁ, େହେଲ ବଡ କsେର କା�ି କୁେ�ଇ ବVାଟିକୁ େଘାଷାରି େଘାଷାରି କାଦୁଆ ରାVାେର ଚାଲିଲା େସ ଘେର ପହ�ିଲା 

େବଳକୁ ଅଧା )ାଣ େହଇ ଗେଲଣି ଦୁେହଁ ବVାଟିକୁ ଦୁଆର ମୁହଁ େର ପେକଇ େଦଇ କା�ା କୁ େଦଖିବାକୁ ଧାଇଁଲା େସ 

 କବାଟ ଟା େଖାଲିଲା େବଳକୁ ଘର ବଷ ା ପାଣିେର ଭାସୁଚି ଲµନଟି ମିeି ମିeି େହଇ ଜଳୁଛି େତଲ ଅଭାବରୁ  

ଇଏ କଣ ? ଖଟିଆେର କ—ଣ କା�ା ନାହa ? ତା ବିଛଣା ଟା ଜୁଡୁ ବୁଡୁ ଓଦା ବିଛଣାେର ପାଣି ପଡିବାରୁ ଆଉ େକାଉଠି 

େଶାଇ ପଡିଥିବ କାଇଁ ଆଉ େକାଉଠି ଦିଶୁନି ତ ? େଦୗଡି ଗଲା ରlାଶାଳକୁ  ସବୁ ଆଡ କିଟି କିଟି ଅlାର କାହa କା�ା 

ତ ଦିଶୁନି ? ତା ଛାତିଟା ଫାଟି ଗଲା ପରି ଲାଗିଲାଣି ହଠାତ୍ ନଜର ପଡିଲା ଭାଡି ତେଳ କଣ େଗାଟାଏ ଦିଶୁଚି େଦୗଡି 

ଯାଇ େକାେଳଇ େନଲା କା�ା ର ଆଖି ଦିଟା ତରାଟି େହଇ ଯାଇଚି ଜିଭଟା ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସିଚି ଛାତିେର ଚାପି 

ଧରିଲା ତାକୁ ସେତ ଅବା କାଠ ଖ�ଟିଏ େଭା େଭା େହଇ କା�ି ଉଠିଲା େସ େମା ସଂସାର ଉଜୁଡି ଗଲା େଲା ...େମା 

ଧନ ....ମଁୁ କଣ କରିବି େଲା ......େମା ଧନମଣି ....କୁଆେଡ ଗଲୁ େର ବାପା .....କା�ା ବାପା  ହାଉଳି ଖାଇ  େଦୗଡି 

ଆସିଲା  

 ବାହାେର ବଷ ା ଥମି ଗଲାଣି  ସି�ୁରା ଫାଟି ଆସିଲାଣି  ଦୁହିଂକର ମିଳିତ କା�ର ଏକ କରୁଣ ରାଗିଣୀ ନୁଆଣିଆ 

ଚାଳ ଘରକୁ ବିଦୀଣ  କରି ଶୁନ'ା ଆକାଶେର ମମ ରିତ େହଉ ଥିଲା  
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େଫସ୍ ବୁକ୍ େର ଆହ�ାନ, କଥା ଓ କବିତା, େ)ମକବିତା, ଆମ ପିଲାଦିନ ଏବଂ ଆହ�ାନ ପୃ8ାଭାବେର ଉପଲବ୍ ଧ 

ଉଦୟନ ସୂପକାର 

 

୩ ଦିନ ତେଳ ଭାଉଜ ଆମର େଫାନ୍ କରି େମାେତ ଏହା )ଶ� କରିେଲ 

ଟିଭି େର କହିଲା ଭୂମିକ? ପରା ଆସିଥିଲା ତୁମ ଭୁବେନଶ�ରେର  

ଭୂମିକ? କଣ, େକେତେବେଳ େହଲା ଏେତ କଥା ମଁୁ ଜାେଣ ନା 

େହେଲ େହାଇଥିବ, ଆେଗା େମା ଭାଉଜ ଜମାରୁ ତୁେମ େସ ଚିxା କରନା  

କି ବିଚିC େଲାକ ତୁେମ େହ ଦିଅର, ଝଟକା ତୁମକୁ ଲାେଗ କି ନାହa 

ସବୁ ଆେଡ଼ ହୁରି ପଡ଼ିଛି, କହୁଛ ତୁମକୁ କିଛି ଜଣା ହa ନାହa ?? 

କହିଲି ମଁୁ ଶୁଣ, େଭାଟର ବାପୁଡ଼ା ମଁୁ ପରା ଭାରତ େଦଶର େମାର 

େଦହ ସୁହା େମାର େହାଇ ତ ଗଲାଣି ଝଟକା ଯା ସହିଛି େମାର ଶରୀର  

)ତି ସ�ାହେର ମୂଲ'ବୃ�ି ସହ ଅଘଟଣ େଦଇ ଯାଏ ଝଟକା 

ଭୂମିକ? କାହଁୁ  େଦଇ େଯ ପାରିବ ସରକାର େଯେତ ଦିଏ ଝଟକା  
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ଆହ�ାନ, ସ�ମ ବଷ , ତୃତୀୟ ସଂଖ'ା, ଅେ)ଲ୍ ୨୦୧୨ 

େଫସ୍ ବୁକ୍ େର ଆହ�ାନ, କଥା ଓ କବିତା, େ)ମକବିତା, ଆମ ପିଲାଦିନ ଏବଂ ଆହ�ାନ ପୃ8ାଭାବେର ଉପଲବ୍ ଧ 

ଏକ ସ1ାଗତିକା : ବସ3 ଉେ4ଶ�େର 
କରୁଣାକର ପାFଶାଣୀ 

ବସx ଆସିଛି... 

 େସ ଉତୁରି ଆସିଛି ହଳଦୀବସx େଡ଼ଣାେର, ବଉଳ ଫୁଲର ବାÐାେର, େକାଇଲିର ସୁମଧୁର ପ�ମ 

ତାନେର, ଗୁଣୁଗୁଣୁ େହଉଥିବା ମହୁମାଛିର ସଭାେର, ରh େବରh ଫୁଲର ଫସଲେର, ସ�ପ� ବାuzଥିବା )ଜାପତିର ଚିCିତ େଡ଼ଣାେର, 

କବି-ଭାବୁକର ଆନମନା ରଫ୍ ଖାତାେର... କବିତା ଆସରେର କିେଶାରୀ ଆଖିେର େଯୗବନର ଛଟା େହାଇ ବସx ଆସିଛି ବସx 

ଏଠି ମଶାଣିର କଳା ତୁଳସୀ ବୃy ପରି ଅପରିଚିତ, ଅପାଙେiୟ ନୁେହଁ; େସ ଆସିଛି ଜଡ଼ତାକୁ ପାେଦ ଦଳି ଉଷର, ଧୂସର, ଥୁuା 

ଡ଼ାଳେର ଆତc)ତ'ୟର ନୀଳ ନୀଳ ପCର ସ�ାର େନଇ ବସx ଆସିଛି ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଉଥିବା ଗାଉଁଲି ପିଲାଟି ପରି ସୁଖ ସ�ପ�କୁ 

ଉେଡ଼ଇ ଉେଡ଼ଇ େହ ଋତୁରାଜ! ଆେମ ଆପଣXୁ ସ�ାଗତ କରୁଛୁ, ସ�ାଗତଂ... ସ�ାଗତଂ... ସ�ାଗତଂ... 

 ଜୀବନର ଏକ ଅଧ'ାୟ େଯୗବନ ନୁେହଁ; କି ଋତୁଚ£ର ଏକ £ମିକ ପବ  ବସx ନୁେହଁ େଗାଟିଏ ବୀଜର ଦୁଇଟି ଶାଖାପC 

ପରି େଯୗବନ ଓ ବସxର ବlୁତ� ଅxରh େଗାଟିଏ େଚତନାର ଦୁଇଟି ଭି[ ରୂପ େଗାC କିxz  ସମାନ ସୁତରାଂ େଯୗବନ 

ବସxର ପୂଜାରୀ ନୁେହଁ ଉଭେୟ ନିେବଦିତ ପୂଜାଫୁଲ େସୗ�ଯ ' େଦବୀXର ପାଦପଦcେର (ମନକୁ ସ�ତଃ )ଶ� ଆେସ- ପୂଜାରୀ 

କିଏ ?) େଯୗବନ ଓ ବସxକୁ ଏକ ସୂCେର ମାଳା ଗୁ�ି ପାରିଥିବା ସ�ଗ ୀୟ ସrା (ଜୀବନ) ହa େସୗ�ଯ 'େଦବୀXର )କୃତ 

ଉପାସକ 

 େକାଇଲି ବସxର ବାବଦୁକ ପରି େକୗେଶାର ହa େଯୗବନର ସୂଚୀପC େଯୗବନ ବସx ନୁେହଁ; ଅଥଚ ବସx ଚିର 

ବସxର ଲୀଳାଭୂମି େଯୗବନ େଯୗବନ ଇଲାକାେର ଉଡ଼ିବୁେଲ )ୀତି ଫଗୁଣର ରh ଅବିର, ସ�ରିଯାଏ ଚ ଇତାଳି କାଠଚ?ାର 

ମହମହ ବାÐା େସଠି ଉ�ାରିତ ହୁଏ େ)ମ-)ଣୟ ସ�ପ�ର ପସ�ଆନ୍ ଗଜଲ୍ ସବୁ େଯୗବନ ଓ ବସxର ପୀନବ� ଆେଶ¢ଷ 

ଭିତେର ସ�ଗ ରୁ ଓÈାଇ ଆେସ ଛଳ ଛଳ ଜା�ବୀର ଧାରା ଜୀବନ ପାଲେଟ ପାରିଜାତର ଉଦ'ାନ କkନାର ପyେମଲି ମନ 

ଉଡ଼ିଯାଏ େଦହରୁ ଦୂରକୁ... ସୁଦୂର ପରୀ ରାଇଜକୁ ଅ[ଦାଶXରX କବିତା ପରି େଚତନା ହୁଏ ଚିରସବୁଜ େ)ମ-)ଣୟ, ସ�ପ�-

େସୗ�ଯ 'ର ଯ¬େବଦୀ ଉପେର େଯୗବନ ଓ ବସxର ଚାଲିଛି ସତତ ମ�ପାଠ େସ ଉ�ାରଣ, –Escape from Life— ପାଇ ଁନୁେହଁ; 

–Escape to Life— ପାଇଁ େଯୗବନ ଏକ ହୁଲିଡ଼hା ନୁେହଁ, ଚୁନି ଚୁନି ସ�ପ�ିଳ ନୀଳ ଲହରୀ ଉପେର ନାଚି ନାଚି ଯିବାପାଇଁ; େସ ଏକ 

ଆ�ଯ ' ବସx, ଆଗାମୀ େବୖଶାଖୀର ଝeାକୁ ସହଜେର ଅତି£ମ କରିଯିବାପାଇଁ େସ ଏକ ପବ ... )Vzତିର ପବ   
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ଆହ�ାନ, ସ�ମ ବଷ , ତୃତୀୟ ସଂଖ'ା, ଅେ)ଲ୍ ୨୦୧୨ 

େଫସ୍ ବୁକ୍ େର ଆହ�ାନ, କଥା ଓ କବିତା, େ)ମକବିତା, ଆମ ପିଲାଦିନ ଏବଂ ଆହ�ାନ ପୃ8ାଭାବେର ଉପଲବ୍ ଧ 

ସ1ପ5 
ବିଭୁ )ଧାନ 

 

)ଥମ )ହର ସ�ପ� 

ତାରାଭରା ଆକାଶ ଜ�ର 

ଉÇ¦ଳ େକାମଳ ବି^ୁରଣ 

ହରା ଭରା ଧାନେyତେର 

ସବୁଜିମାର େଢ଼ଉ 

ନିVv ଗହନ ବନେର 

ସୁ— ସୁ— ପବନର ସ�ର 

ଅlାକାରର କାଳିମାକୁ େଭଦି 

Î®ତିର ଏକ yୀଣ ଶିହରଣ 

ସ�ପ� େଦଖିବାପାଇ ଁ

ନା— େଲାଡ଼ା ଆଖି ନା— ରାତି 

େଲାଡ଼ା େକବଳ କଅଁଳ ଛନ ଛନ ମନ 

େକାମଳ କଳିକା ପରି ଛାତି  
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ଆହ�ାନ, ସ�ମ ବଷ , ତୃତୀୟ ସଂଖ'ା, ଅେ)ଲ୍ ୨୦୧୨ 

େଫସ୍ ବୁକ୍ େର ଆହ�ାନ, କଥା ଓ କବିତା, େ)ମକବିତା, ଆମ ପିଲାଦିନ ଏବଂ ଆହ�ାନ ପୃ8ାଭାବେର ଉପଲବ୍ ଧ 

ଅ7 ଉପାଖ�ାନ 
ଶଂକଷ ଣ ପରିଡ଼ା 

ଏକଦା ଜେଣ ଅପରୂପା ସୁ�ରୀ ତରୁଣୀର 

)ଶଂସାମୁଖର େହାଇ ଆୟୁଷcାନ ଅl ଜେଣ କହିଲା 

ତେମ େସୗ�ଯ ' ଓ ଗୁଣବrାର େଗାେଟ ନିଖୁଣା ନାରୀ  

ଆ�ଯ ' ଚକିତ ଭାବେର ସୁ�ରୀ ତରୁଣୀ ଜଣକ )ଶ� କଲା 

ତେମ ଚyୁଷcାନ େହଲ େକମିତି ? 

ଅl ଉrର େଦଲା େସୗ�ଯ ' େକବଳ ଆଖିର 

ଉ�ତାେର ନୁେହଁ ହୃଦୟର ଗଭୀରତାେର ବି ମାପି ହୁଏ 

ସୁ�ରୀ ତରୁଣୀଟି ଥତମତ େହଲା ଓ ଅl ଜଣନ କହିବାର 

ଶୁଣାଗଲା ତେମ କଣ େକେବ ଦପ ଣର ବିନା ସାହାଯ'େର 

ନିଜ ଆଖିେର ନିଜ ମୁହଁ ନିେରଖି େଦଖିବାର ସୁେଯାଗ ପାଇଛ ? 

ତରୁଣୀଟି ଭାବିବାକୁ େଚsା କଲା ଓ ଏେତକାଳ ନିଜ ଆଖିେର 

ନିଜମୁହଁ େଦଖି ନ ପାରିଥିବାର ଦୁଃଖେର ଭାhି ପଡ଼ିଲା 

ଏଥର ଅl ଜଣକ ପୁନ� )ଶ� କଲା ଏେବ କୁହ ତ େଦଖି 

େସୗ�ଯ ' ଦୃsିେବାଧର ବିVାର ନା ଅନୁଭବର ବ'ା�ି ?? 
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ଆହ�ାନ, ସ�ମ ବଷ , ତୃତୀୟ ସଂଖ'ା, ଅେ)ଲ୍ ୨୦୧୨ 

େଫସ୍ ବୁକ୍ େର ଆହ�ାନ, କଥା ଓ କବିତା, େ)ମକବିତା, ଆମ ପିଲାଦିନ ଏବଂ ଆହ�ାନ ପୃ8ାଭାବେର ଉପଲବ୍ ଧ 

ଭ:ର ଭଗବାନ (ମୃଣାଳ) 
ସବିତାରାଣୀ ସାମଲ 

 

ଭi - ହାେଲା ଓ ଓ  କିଏ କହୁଛ ? 

ଭଗବାନ -  ମଁୁ ଭଗବାନ କହୁଛି 

ଭi - ଓହ ଭଗବାନ (ଭiX ଭଣଜାX ନାମଟି ଭଗବାନ), କଣ େତା େଦହ ଭଲ ନାହa କି ? କµଟା କଣ ଅଲଗା ଅଲଗା 

ଶୁଭୁଛି ? 

ଭଗବାନ -  ତୁେମ ଯାହାକୁ ଭାବୁଛ ମଁୁ ସିଏ ନୁେହଁ ମଁୁ ସତସତିକା ଭଗବାନ 

ଭi - ଇଏ ମାେଲା (ଜିଭ କାମୁଡ଼ି େଦଇ) ମୁ�ିଆ ମାରୁଛି )ଭୁ କି େବs୍ େଟେକ�ାେଲାଜି ବ'ବହାର କରୁଛ ? ଆଇ େଫାନକୁ 

ଫାଇଭକୁ ବି କାଟି ପେକଇଲ ଖାଲି ମାଇଣÛ୍ େର ଭାବିେଦେଲ ହa ନKର ଡ଼ାଏଲ୍ େହାଇଯାଉଛି 

ଭଗବାନ -  ଏଇଟା େଟଲିପାଥି େମାେତ କଣ ତୁେମ ମାେନ ସବୁ ବେଳଇ ଯିବ ନା କଣ ? ହଉ କଣ ପାଇ ଁେମାେତ ବଡ଼ େଜାରେର 

େଖାଜୁଥିଲ ? 

ଭi - ସବୁ ଚଢ଼ାଦାମ େହଲାଣି େଗାେଟ ଭଲ ଫ¢ାଟ୍ ଟିଏ େଯାଗାଡ଼ କରି େଦଇଥାx ଯଦି ଭଲ େହଇଥା—xା କିxz  ଟିେକ ନାମିଦାମି 

ବିଲ୍ ଡ଼ରଠୁ, ନ େହେଲ ପା�ଥର ବି£ୀ େହାଇଯାଇଥିବ ତା—ପେର ଭଗବାନ ଆସିେଲ ବି େକାଟ  କେଚରୀେର େକହି ଶୁଣିେବନି ଆଉ 

ଗାଡ଼ିଟିଏ ତା— ସhକୁ େଦବ ଯଦି ଫୁଲ୍ େ)sିଜ୍ ଆଉ କିଛି ମାଗିବିନି )ଭୂ 

ଭଗବାନ - ସବୁେବେଳ େସଇ ଏକା କଥା କହୁଛ ଭଲ ପାଠ, ଚାକିରୀ, ସ�ାମୀ, ପିଲାଛୁଆ ଇତ'ାଦି ଇତ'ାଦି... ଆର ବଷ  ତମ 

ସାhକୁ େଗାେଟ ଫÜାଟ୍ େଦଇଥିଲି ପୁଣି ଏ ବଷ  କହିଲାଣି ଆଉ େଗାେଟ ଦରକାର ଯାହା େଦଉଛି େସଥିେର ସxzs େହଉନାହଁ 

କାହaକି ? 

ଭi - (ଆଜି େଦବା ଭଳି ମୁଡ଼୍ େର ନାହାxି )ଭୂ ଆଉ ଅନ' କଥା ପଚାରିବା) ହଉ )ଭୂ େଦବାେନବା କଥା ଥାଉ, କୁହ ତ ତେମ 

େଦଖିବାକୁ େକମିତି? ସମV ଭiXୁ େଦଖାେଦଲ େମାେତ କାହaକି େଦଖା େଦଲନି ? 

ଭଗବାନ - େମାେତ େଯମିତି ରୂପେର ଚାହaବ ମଁୁ ତୁମକୁ େସମିତି ରୂପେର େଦଖାେଦବି ଦିବ'ଚyୁକୁ ବ'ବହାର କେଲ ସିନା େହବ ! 

େସଇଟା ନ କରି କି କ?ିଟିସନ୍ ଆର� କରିେଦଲ େକେବ ସାh ସାଥୀX ସେh ତ ଆଉ େକେବ ଜା—ନଣ�X ସାhେର, େକେବ 

ସହକମ ୀ ତ ଆଉ େକେବ ସାହିପଡ଼ିଶାX ସାhେର ଏେବ ଭiXୁ ବି ଛାଡ଼ିଲ ନାହa କ?ିଟିସନ୍ ଖରାପ ନୁେହଁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ 
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େହେଲ ଇଷ 'ା କରxି କି କXଡ଼ା ଭଳି େଗାଡ଼ ଭିଡ଼ନି 

ଭi - ସଦାକାେଳ ତୁେମ ଥିଲ ମଁୁ ଥିଲି କିxz  ଆଗ ଜନc କଥା ଟିେକ ବି ମେନ ପଡୁନି ? ମାୟାେର କାହaକି ମଁୁ ବାୟା େହଉଛି )ଭୁ ? 

ଭଗବାନ -  ସ�ାହର ପା�ଦିନ ଯାକ ସିରିଏଲ୍ ତା—ପେର ଦୁଇ ଦିନ ସିେନମା େକେତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି େସମିତି ମଁୁ ଏେତ ବଡ଼ 

ସିେନମା କରିଛି େସଥିେର କଣ କିଛି ସସ୍ େପନÅ,୍ ଆ¿ନ୍, Ýୀଲର୍, କେମଡ଼ି ରହିବ କି ନାହa ? 

ଭi -  କାମ କର ଫଳର ଆଶା ନ କର  ଫଳ ନଥାଇ କଣ କାମ କରିବାକୁ ଇ^ା େହବ ? 

ଭଗବାନ -  କଳି କାଳର ମଣିଷ ତୁେମ କାମ କରି ଫଳେର ଆଶା କେଲ ତ େଗାେଟ କଥା କାମ ନ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଫଳେର ଆଶା 

ରଖୁଚ େସଥିଲାଗି େମାେତ ଲା� େଦବାକୁ ବି ପଛାଉନ େଦଖୁନ ତୁମର ଲKା ଲିs୍ େକାଉଠି ୧୦୮ େବଲ ପC ଚେଢ଼ଇବ ମାନସିକ 

କରିଛ ଆଉ େକାଉଠି ନଡ଼ିଆ ବାେଡ଼ଇବ େକଉଁଠି ଅଭିେଷକ କରିବ ତ େକଉଁଠି ଦଶ ନୀ େଦବ ଇତ'ାଦି ଇତ'ାଦି ଯାହା ତୁମର 

)ାପ' େକବଳ ତାହା ହa ତୁେମ ପାଇବ ଏଇଟା କହିେଦଲି େବାଲି କାଲି ସକାେଳ େଜ'ାତିଷ ପାଖେର ହାଜିରା େଦବ ନି ? େମା 

ହାତଟା ଟିେକ େଦଖିକି କହିେଦ କଣ )ାପ'େର ଅଛି ? େଚsା ନ କେଲ କିଛି ମିଳିବନି େର ଧନ  

ଭi - କିଏ କହୁଛି ଏଇଟା ହa ସ�ଗ  ଆଉ ନକ  ଯାହା କରିବୁ ଏଇଠି େଭାଗିକି ଯିବୁ ଆଉ କିଏ କହୁଛxି ମଲାପେର ସ�ଗ  େଦଖିବୁ ନ 

େହେଲ ନକ  ବହୁତ େଗାଳମାଳ କଥା )ଭୂ 

ଭଗବାନ - କନ୍ ଫୁ'ଜନର ଏକ ମାC ଅବ'ଥ  ଔଷଧ େହଉଛି େମଡ଼ିେଟସନ ମନ େତାହର ନିଜ ଗୁରୁ, ଉ�ବ େକେତ ତୁ ପଚାରୁ 

ତାକୁ ଶାx କରି ପାରିେଲ ସବୁର ଉrର ପାଇପାରିବ ସମVX କଥା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରାଉ� ରବିନ୍ େମଥଡ଼େର ତୁମ ନKର ପୁଣି 

ଆସିବ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ 

ଭi - ବାଏ ବାଏ  

 

–ପଖାଳ ଗେ� ପେକଇ େଦଇ ଖରାେବଳଟାେର େଶାଇ େଶାଇ କାହାକୁ ବାଏ ବାଏ କହୁଛ...— ଶୁଣି ହଠାତ୍ ନିଦଟା ଭାhିଗଲା େଦଖିଲା 

େବଳକୁ େସଇ ଭଡ଼ାଦିଆ େଗାଟିଏ ବଖରା ଆପାଟ େମuେର ତେଳ ଗଡ଼ୁଥିଲା ରେମଶ ପାଖେର )ଶ�ବାଚୀ ଆଖିେର େଦଖୁଥିଲା ତା ²ୀ 

ରିନା 
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ମା—ର ଡ଼ାକ 
େରାଜି ମ�ିକ              (ମୂଳ ହି�ୀ ‘ )ୀତି ଗାlୀ) 

 
ପିଲାମାେନ, ଘରକୁ େକେବ ଆସିବ ? 

େକେବ େଫରାଇବ ବାÐା, େମା ଶୂନ' ବଗିଚାର ? 
େକେବ େଫରାଇବ େଶାଭା େମା ଅଗଣାର ? 

କାନେର େମାର ଗୁeୁଛି ଏେବ ବି 
ତୁମ ମାନXର େକାଳାହଳ, 

େସ ମିଠା କଥା, ଆଉ ଖିଲି ଖିଲି ହସର କେ�ାଳ 
ତୁମ ପୁରୁଣା Î®ତିେର ଆସିଯାଏ ସେତଜତା, 

େଦେଖ େଯେବ ତୁମ ମାନXର ଛବି, 
ଲାେଗ, େଯମିତି ଏଇ ଗତ କାଲିର କଥା... 

ତୁେମ ଉ�ରିଥିଲ ତୁମର )ଥମ ଶ�, 
ବିÏି େଦଇଥିଲ ତୁମ )ଥମ ହସ, 

ଆଉ ଉଠାଇଥିଲ ତୁମ )ଥମ ପାଦ  
ତାପେର େଯମିତି କି ତୁମ ପାଦ 

ଅଟକିବାର ନଁା େନଇ ନାହa 
ବାସ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲ 
ଲଗାମ ବିହୀନ େହାଇ 

ସଫଳତାର ସିଢ଼ି ଚଢ଼ି ଚାଲିଲ 
ଏେବ ତ ଏମିତି ଅବ�ା, 

ତୁମ ଜୀବନେର େକବଳ ବ'Vତା, 
ଆେଗ ଆେଗ େଦୗଡୁଚି ସମୟ 

ଆଉ ଧାଉଁଛ ତୁେମ ବି 
ତା ପଛେର ଅନବରତ  

କହିଦିଅ ଥେର, ଯଦି ସ�ବ... 
ପିଲାମାେନ, ଘରକୁ େକେବ ଆସିବ...? 
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ଅେପ>ାେର ରହିଲି 
ରଶcୀ ରeନ କର 

ମୁହଁ େତାର ହସ ହସ ଓଠ ନାଲି ନାଲି 

କାେନ େତାର କାନଫୁଲ ମଥାେର ଟିକିଲି 

ପାଣିେର େଯମିତି େଜ'ାßା ଦିେଶ ଝିଲି ମିଲି 

େସଇ ଜ�ପରି େଚେହରା େତା ଦିଶୁଥାଏ ଖାଲି 

ପାଉଁଜି େତା ରୁଣୁ ଝୁଣୁ ହରିଣୀ େତା ଚାଲି 

ଗଭାେର େତା ମହକୁଛି ଫୁଲ ମ�ୀ ମ�ୀ 

କହୁଛି େମା ମନକଥା େତାେତ ଭଲ ପାଏ େବାଲି 

ଆସିବୁ େମା ଜୀବେନ ତୁ େକେବ ଅେପyାେର ରହିଲି 
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େଫସ୍ ବୁକ୍ େର ଆହ�ାନ, କଥା ଓ କବିତା, େ)ମକବିତା, ଆମ ପିଲାଦିନ ଏବଂ ଆହ�ାନ ପୃ8ାଭାବେର ଉପଲବ୍ ଧ 

ଏଇଟା ହ@ େ	ମ  
େଲାପାମୁ�ା ପ�ା 

ଯାହାକୁ ମଁୁ ଭଲପାଏ, ତା—କୁ ବା ଭୁଲିବି େକମିତି 

ଅlାରକୁ ଡ଼ରି ଡ଼ରି ଆଖିବୁଜିବି ବା େକମିତି 

ଜ� ତା େଜାଛନାେର ଭରିଦିଏ ଶିଥିଳତା 

ତାକୁ ବା ଭୁଲିବି େକମିତି... 

ପୂA ମୀର ଚା� େଯ କୁଆଁରୀ ମନେର ଭରିଦିଏ ପୁଲକତା 

ତାକୁ ବା ଭୁଲିବି େକମିତି... 

ଆଖିବୁଜି େଖାଲି େଦଲି ସପନ ତ ଥିଲା ଏମିତି 

)ତିଛବି ଟିଏ ଆXି େହାଇଗଲା େଯମିତି 

)ତିଛବି ନଥିଲା େସ ଥିଲା ଏକ ମରିଚିକା 

କାଲି ବି ଚାଲୁଥିଲି ଏକା ଆଉ ଆଜିବି ଚାଲିବି ଏକା 

କିଛି କହିବାର ମେନାବୃrି ଜାଗିଥିଲା େସହି yଣି 

କିଛି କହିବା ପୂବ ରୁ ଚାଲିଗଲ କୁଆେଡ଼ େକଜାଣି 

ନଥିଲା େସଠି େକହି, ଥିଲା େସ ତ ମନର ହa mମ 

େକହିବି କିଛି କୁହxz , କିxz  ମଁୁ କହିବି ଏଇଟା ହa େ)ମ  
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ଲୁଚକାଳି 
ଡ଼ା େମଜର େଗୗରୀ )ସାଦ ମହାପାC 

େମା ଆଖିର ନିରାଶାର ଛାଇ ତେଳ 
ଆଶା ଦୀପ ଜଳୁଥିଲା 

ଦପ ୍ଦପ ୍କରି... 
ତୁେମ ଭଲପାଅ, ଅବା ପାଅ ନାହa 

ଜାଣିବାର ପାଇଁ... 
ତୁମ ଓଠ ହସର ବିଜୁଳିେର 

ଝଲସି ଯାଉଥିଲା ମନ, 
ଥରୁଥିଲି ବଷ ାେର ଭିଜିଗଲା ପରି... 

େମା ମନର େକଉ ଁ 
ଏକ ଗାଧୁଆ ତୁଠେର 

ତୁେମ େମାେତ ଚାହaଥିଲ 
ଲÇାର ଜେଳ... 

ସ�ପ� ସବୁ ପବନେର ଉଡ଼ିଗଲା ପେର 
ତୁମ Î®ତି େମା ମନରୁ ହଜିଯିବା ପେଥ 

ତୁେମ ବଧୁେବେଶ 
ଚାଲିଗଲ ସବୁଦିନ ପାଇଁ... 

ତୁେମ ଥିଲ େମା ପାଇଁ କବିତା 
ଅଭିେନCୀ, େ)yାଳୟ 

େମା ହୃଦକ�େର 
ପୂA ମୀର ଜ� 

େମଘ ଭରା ଆକାଶେର... 
ଲୁଚକାଳି େଖଳୁଥିଲ 

ଶୁfକରି ମନ... 
ମେନ ପେଡ଼ େବେଳ େବେଳ 

ଜୀବନ ପଥେର... 
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େବାଉ 
ବିଜୟଲ�ୀ େବେହରା 

େବାଉ ! ମଁୁ ଅବିକଳ େଦଖିବାଉ େତା—ରି ପରି 

େସ—କଥା ଆଇନା କୁେହ 

େତା— ବୁ�ିକୁ େନଇଛି େଚାେରଇ େବାଲି 

େଲାେକ କୁହxି- କିxz  ମଁୁ େକେବ କରିନି ଅନୁଭବ 

ତୁ— ତ ସବୁେବେଳ କରୁ ଅଭିନୟ 

ଲୁହକୁ େତା ଚିରା ପଣତେର ଲୁେଚଇ 

େସ—ବି ଲୁଚିଯାଏ ସତ ସତୁକା ସମVX ଆଖି ଆଗରୁ 

େତା— େକାହକୁ ଦୀଘ ଶ�ାସ ସହିତ ବାuି ବାuି 

ହାଲିଆ େହେଲ ବି େକହି ତା—ର ସlାନ ପାଆxି ନି 

ଆଉ େତା—ର ଅଭାବକୁ ଅେଦଖା କରାଇ 

ସାମ�ାେର ଝଲସୁ ଥାଉ େଦବୀ ପରି 

ମଁୁ ତ ଏ ସବୁ ପାେରନି- କାଣିଚାଏ ଦୁଃଖକୁ ବି 

ସହିବାକୁ କs େହାଇଯାଏ 

ଜୀବନ ବି େବାଝ ପାଲଟି ଯାଏ 

େମା— ଲୁହ ଝରଣା ପରି ଯାଏ ଝରି 

େକବଳ ମଁୁ େଦଖିବାକୁ େତା— ପରି 
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ମଧ�ମ ବଗA େସଇ ଯିଏ 
ଡ଼ା େଜ'ାତି )ସାଦ ପFନାୟକ 

ମଧ'ମବଗ  େସହି ଯିଏ ଫସି ଯାଏ 
େତଲ ଲୁଣର ହିସାବେର 

ଟିଭିେର େଦଖାଉଥିବା ଶାଶୁ େବାହୁର ଗ�େଗାଳେର 
ସାହିେର େହଉଥିବା ଯାCା, ପୂଜା ଆଉ ହରିେବାଲେର 

ପାଲ�ଆେମuରୁ ବାହାରୁଥିବା ବେଜଟ୍ ର ଧମକେର 
ନୂଆ ନୂଆ ନାେନା କାର ଚଲାଇବାର ଚମକେର 
େଦଢ଼ଶହ ଟXା େଦଇ ମାଛ ମୁ� ଖାଇବାେର 

ଧାଡ଼ିେର ଠିଆ େହାଇ ସିେନମା ଟିେକଟ୍ ପାଇବାେର 
ବି_zଟ େଦଇ ପୁଅର _zଲ୍ ଟିଫିନ୍ ବାକ୍ ସେର 

ଦିନୁ ଦିନ ବଢୁଥିବା _zଲ୍ ଫିଜ୍ ଟାକ୍ ସେର 
ରାVାେର ଯାଉଥିବା ଅଭ� େଟାକାX କେମuେର  

ଆଶା ବାlି ମୁ� ପିଟା ମ�ିର ପାହାଚର ସିେମuେର  
େରszରାuେର ଡ଼ିନର୍  କହି ରାVାକଡ଼ େହାେଟଲ୍ େର 
Ýୀ sାର୍ ରାCୀ ଯାପନ ପାଏ ଶVା େମାେଟଲ୍ େର 

ସୁନା େରଟ୍ ଶୁଣିେଦଇ ଇମିେଟସନ୍ କିଣିବାେର 
ଡ଼ାଇମ� ବଦଳେର ଫୁଲ େଦଇ ମନ ଜିଣିବାେର 

ଆଖିେର ଆଖିଏ ସ�ପ�କୁ ଲୁେଚଇ ହସିବାେର 
ଅlାର ରାତିେର ବସି କାଲି ପାଇଁ ହିସାବ କସିବାେର 

ମାସ େଶଷ େହବା ପୂବ ରୁ ଆକାଉu୍ ଖାଲି କରିବାେର 
ପଖାଳ ଖାଇ ନିଶେର ଘିଅ ଲଗାଇ ବୁଲିବାେର 

ସାହି ପଡ଼ିଶାେର ଅପମାନିତ େହବା ଆଶXା କରିବାେର 
ଘର ଭଡ଼ା, ଇେଲକ¾àି ବିଲ୍, େପେÀାଲ୍ େରଟ୍ କୁ ଡ଼ରିବାେର 

ମଧ'ମବଗ  େସହି ଯିଏ ଫସି ଯାଏ 
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େମା ପାଇଁ େଲଖ3 ନି କବିତା ଟିଏ 

ଜୁଲୀ େବେହରା 

 
ଏମିତି ଥେର କହୁ କହୁ କହିେଦଲି  

ଏେତ ତ କବିତା େଲଖୁଛ  
ଜ� ତାରା ,ଆକାଶ ପାହାଡ  
ଏଇ ନିଜ�ବ ଜଗତ କୁ େନଇ  

େମା ପାଇଁ ବି ଥେର େଲଖx ନି କବିତା ଟିଏ.... 
େମା ସÇଳ କÇଳ ଆଖି କୁ େନଇ 

େମା େଗାଲାପ ପାଖୁଡା ପରି ଓଠ କୁ େନଇ 
େମା ରୁଣୁଝୁଣୁ ପାଉଁଜି କୁ େନଇ 

କି େମା ହାତ ର କXଣ କୁ େନଇ 
ଯଦି ନେଲଖି ପାରିଲ ମେତ େନଇ କବିତା ଟିଏ 

କଣ ବା ଲାଭ େମାର áାମୀ ଭାେବ ଜେଣ କବି Xୁ ପାଇ ? 
ତେମ ବି ଚିେଡଇବାକୁ ଯାଇ କହିେଦଲ 

ତେମ କଣ ନଈ ନା ଝରଣା 
ଜ� ନା େଜାଛନା ନା େମାର େ)ମିକା େଯ  

ତମ କୁ େନଇ େଲଖିବି ମଁୁ କବିତା............? 
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େହେଲ ବୁଝିପାରୁନି ଆଜି.... କାହa 
କାଗଜ କଲମ ଧରି ବସିଯାଇଛ େମା ପାେଖ? 
ଚିCକର େଟ ପରି )ତିଥର େମା ମୁହଁ କୁ ଚାହa 
ଗାେରଇ େଦଉଛ କଣ ଦି'ପଦ ତମ କାଗଜ େର 
ଆଜି ତ ମଁୁ କହିନଥିଲି େମା ପାଇଁ କବିତା େଟ େଲଖ େବାଲି  
େତେବ.......? 
 

େକଜାଣି କଣ େଲଖୁଥିବ ତେମ? 
େମା ଆଖି େମା ଓଠ ର ବA ନା କରୁଥିବ କି  
ମନେର ଥିବା କିଛି ରାଗ କୁ କବିତା ର ରୂପ େଦଉଥିବ? 
େମାର ନି�ା େହଉ କି )ସଂଶା ଜାଣିଛି ତୁେମ ଯାହା ବି େଲଖିଥିବ  
ତମ କୁ କିxz  ମିଳିଯିବ ଖୁବ )ସଂଶା ,ଖୁବ ବାଃ ବାଃ ...... 
ମଁୁ ଯାହା ଖାଲି ଏଠି ଛଟପଟ େହଉଥିବି େଦଖିବାକୁ ,େହେଲ ପାରୁନଥିବି େଦଖି 
େକମିତି େଦଖିବି କହିଲ େମାର କି ଆଉ ବଳ ଅଛି  
ମଜବୁତ ଏ କାଚ େâମ କୁ ଭାhି ,ତୁେମ େଦଇଥିବା 
ଫୁଲ ମାଳ ଟା େବକରୁ କାଢି 
ପହ�ି ପାରିବି ତୁମ ଡାଏରୀ ପାଖେର ...........? 
ଜାଣି ନଥିଲି ତୁମ କବିତା େର �ାନ ପାଇବାକୁ େହେଲ  
ମେତ ବି ପାଲଟିବାକୁ େହବ ଆକାଶ,  
ପାହାଡ ଜ� ତାରା ପରି ନିଜ�ବ ବVz େଟ................. 
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ନଁା ଅେଟ ଯା'ର ଉ-ଳ  
ଜୂଲୀ େବେହରା 

 
)ତିଦିନ ଯହa ସୂଯ ' ଆେସ ଉଇଁ ... 

େକାଣାକ  ର ମଥା ଛୁଇଁବା ପାଇଁ  
େସଇ ମାଟି ର ସxାନ ଆେମ 

ନଁା ଅେଟ ଯା'ର ଉ�ଳ ................. 
 

ଜଗ[ାଥ ପରା ଦିଅଁ ଅଛxି ଯହa  
ଭi ର ଦୁଃଖ େଦଖିବା ପାଇଁ  
େସଇ ମାଟିର ସxାନ ଆେମ  

ନଁା ଅେଟ ଯା'ର ଉ�ଳ .......................... 
 

େଯଉଁ ଓଡିଶୀ ନୃତ' ର )ତିଟି ମୁ�ା େର 
ବିେଭାର ହୁଏ ସାରା ଜଗତ  

େସଇ ମାଟିର ସxାନ ଆେମ 
ନଁା ଅେଟ ଯା'ର ଉ�ଳ ................. 

 
ଯହa ଜhଲ ପାହାଡ ଯାଅxି ନାଚି  

ଶୁଣି ନଈ ,ଝରଣା ର ମଧୁର ଗୀତି  
େସଇ ମାଟି ର ସxାନ ଆେମ  

ନଁା ଅେଟ ଯା'ର ଉ�ଳ ................. 
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େଯଉଁ ନୀଳାKz ଚିଲିକା ର  
ଚିCପଟ େର ହଜି ଯାଉଥାଏ ପଯ 'ଟକ  
େସଇ ମାଟି ର ସxାନ ଆେମ 
ନଁା ଅେଟ ଯା'ର ଉ�ଳ ................. 
 
େଯଉଁ ମାଟି ର କଳା �ାପତ' େର 
ମୁã େହାଇଉେଠ ଦଶ କ )ାଣ  
େସଇ ମାଟି ର ସxାନ ଆେମ 
ନଁା ଅେଟ ଯା'ର ଉ�ଳ ................. 
 
େଯଉଁ ମାଟିର ମହାପୁରୁ ମାେନ 
áାଧୀନତା ପାଇଁ  
ଢାଳିେଦଇଗେଲ ନିଜ େଦହ ର ରi  
େସଇ ମାଟି ର ସxାନ ଆେମ 
ନଁା ଅେଟ ଯା'ର ଉ�ଳ ................. 
 
ଏଇ ଉ�ଳ ମାଟି େର େନଇ ଜନମ  
ଧନ' େହାଇଲା ଜୀବନ ଆମ  
ତା ଯଶ କିତ ୀ କୁ କାlେର େବାହି 
ରହିଥିବୁ ଆେମ ସଦା ଗବ�ତ............ 
ରହିଥିବୁ ଆେମ ସଦା ଗବ�ତ............ 
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ସୁଧୀର ନାୟକ 
ସୀମିତ ଏ େଖଳର ଦୁନିଆ 
ଏxz ଡ଼ିରୁ ଜୁଇ ଦୁଇ ନିଆଁ 

ନିଃଶ�ାସକୁ ନଥାଏ ବିଶ�ାସ 
ଅହରହ ଚାଲିଥାଏ ଦିନ ମାସ ବଷ  

 
େକହି କିଛି ଆଣିନାହa 

କିଛି େକହି ନିଏ ନାହa ଧରି 
େକେତ କାଳର ରହଣୀ 

ଗେଲ ଚାଲି ଆେସ ନାହa େଫରି  
ସୁଖ ଦୁଃଖ ହସ କା� 

େଖଳ େଖଳି ହସିଥାଏ କାଳ 
ସମୟର ତତଲା ବାଲିେର 

ପାଦ ଥାପି ଚାଲିବାର େବଳ 
 

ଏ ଜୀବନ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ 
ଆସୁଥାଏ ସରି 

ବୟସ ବି ବାlୁଥାଏ 
ମୃତୁ'ର କାଲ ପାେଖଇଲା ପରି 

 
ସମୟର େବଳାଭୂମିେର ଚାଲୁ ଚାଲୁ 

ରହିଯାଏ େକେତ େଯ ପାଦ ଚି� 
ଲିେଭ ନାହa ତାହା େକେବ ସମୟ ବାଲିରୁ 

ଦୁନିଆେର Î®ତି େହାଇ ରେହ ବଷ ମାସ ଦିନ  
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ଶୂନ� େଦଉଳ 
ରାମ ଚ� ସାହୁ 

 
ବଷ ସାରା ତୁମ 

ମନକୁ େନଇ ଆଶା ବାେl ଆଉ 
)ତିମା ଗେଢ଼ 

)ତିମା ଗଢୁ ଗଢୁ 
ବାରମାସ କଟିଯାଏ ସିନା 

େହେଲ ତମକୁ ତ ଗଢ଼ି ହୁଏ ନି 
ବରଂ ତୁମ ଛାୟାର ଆଶiିେର 
ଇ�ିୟମାେନ ଜୀବନ ମାଗxି 

ଅତି ସxପ ଣେର 
ତମ ସାମନାେର 
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ନିରବତାର ସ1ର 
ସ�ପଲତା ମିZ 

 
ତୁେମ େଜାତାର ଫିତା ବାlୁଥିଲ 

ମଁୁ ଚାହaଥିଲି ତୁମ ପାଦକୁ 
ବାରKାର େଖାଲୁଥିଲ 
ବାରKାର ବାlୁଥିଲ 

ମେନ ମେନ ପଚାରୁଥିଲି 
ନ ଗେଲ ହୁଅxା ନି, 

ଯିବା କ—ଣ ନିହାତି ଦରକାର... 
ତୁମ ନିରବତା 

କହିବ କହିବ େହଇ 
କହିେଦଲା.. 
ଏଠି ଥାଇ ବି 

ଯିଏ ଏଠି ନାହa 
ତା—କୁ ବାlି ରଖି 

େକଉଁ )ପିC ତୃ�ି 
ପାଇବୁ ତୁ... 

ମେନ ପଡ଼ିଗଲା, 
ସତେର ତ 

ଏଇ କିଛି yଣ ତେଳ 
ତୁମକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଯାଇ 
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ମଁୁ ଛୁଇଥିଁଲି ମୁଠାଏ ଶୂନ'ତା 
ଏକ ଅନାହୁତ ଶୀତଳତା 

ଭିେଜଇ େଦଉଥିଲା 
େମାର ସମb ସrା... 

େଦହ ଥିଲା, ଦହନ ନଥିଲା 
େତେବ କଣ ସତେର ତୁେମ 

ଯାଇ ସାରିଥିଲ ଅେନକ ଆଗରୁ 
ଏମିତି କଣ ଯାଇହୁଏ... 

ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ି େଦଇ 
ମଁୁ ତୁମକୁ ଚାହaଲି... 

ନୀରବତା କହିେଦଲା 
େଫରି ଆସିବାପାଇଁ ତ ଯିବାକୁ ହୁଏ... 

େସଠି ଥାଇ, ଏଠି ଥାଏ 
ଏଠି ଥାଇ, େସଠି ଥାଏ 

ସବୁଠି ଥାଏ ପୁଣି େକାଉଠି ନଥାଏ 
ନା ରହି ହୁଏ ନା ଯାଇ ହୁଏ 

ତଥାପି )ବାସୀକୁ ଯିବାକୁ ହa ହୁଏ... 
େଜାତାଋଅ ଫିତା ବାହାନାେର 

ଆଉଥେର େଫରିବାର 
ସ�ପ�ଟିଏ 

ବାରKାର ମନ ବାlୁଥାଏ... 
ତୁମ ହାତ େମା ମଥା ଆଉଁସିଲା 
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ଏ ଆଖିରୁ ଦୁଇେଟାପା ଲୁହ ଆେପ ଝରିଗଲା.. 
ନୀରବତା ଆଉଥେର କାନେର କହିଲା 

ହସ ଟିେକ େଦ... 
)ବାସୀ େସ, ତା ମୁହଁେର ହସ ଟିେକ ଥାଉ ! 

ହସିବାର )ୟାସ କରିଲି, 
ତୁମ ହସର ଚମକ େଦଖି 

ମଁୁ ଚମକି ପଡ଼ିଲି... 
ନୀରବତା ଆେV କହିଲା 

ବିଦାୟର େବଳ ଆସିଗଲା 
ତୁେମ େଜାତାର ଫିତା ବାlି ସାରିଥିଲ !!! 
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େହମଲତା ସାହୁ 

ବସx ଆେସ େବାଲି, ଗଁା ଦା�ର ଧୁଳି ବି 

ଅଲଗା ବାେସ, ଚଇତି ପବନ... 

ଚିର ଚଇତାଳି ମନ ଆନମନା ହୁଏ, 

ମା ମhଳା ପିଢ଼ାେର କିଛି ଝୁମୁରି ଝୁମୁରି, 

ଝXୃତ ହୁଅ, 

ବସx ଆେସ େବାଲି ମା େମାର ବାସxୀ ପାଟ ପିlି 

ଓଠ ଚାପି ଚାପି ହେସ, 

ନିଦାଘ bୀଷcର ବସxର 

�ଶ  ସଭିXୁ ତୃ� କରାଏ, 

ଆସ ବସx ତୁମ ପାଇ ଁ

ସଭିଏଁ ଅେପyିତ... ତୁମର ସ�ାଗତ 
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ବବି ଅନସୂୟା 

ଆଜି ମଁୁ ଜଳୁଛି... 

ଅନୁତାପର ଜ�ାଳାେର 

ଜାଣି ମଁୁ ପାରୁନି 

ଭୁଲ୍ ନ କରି ବି େଦାଷ େକଉଁଥିେର... 

 

ଦୁନିଆକୁ େବାେଧ ଭଲ ଲାେଗ 

ଅପରାଧି କରି ସେଜଇବା ପାଇ ଁ

େକହି ଖୁଶି େହେଲ ତା ଓଠରୁ 

ହସ ଛେଡ଼ଇେନବା ପାଇଁ 

 
କଠିନ ଲାେଗ େମାେତ ରାVା ଏଠି 

ଚାଲିବାଉ େହଉଛି ମୁନିଆ ପଥରେର 

ଭୃେyପ ନାହa େମା ତା )ତି 

ଚାଳିଥିବା େଶଷ ରi ବି�ୁ ଯାଏଁ... 
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େସୗମ' ରeନ 
 

ସପନ ର ରାଇଜ େର ମନ େଗାେଟ ଚେଢଇ 
େସ ଚେଢଇ ଧିେର ଧିେର ନିଦ େନଲା ଛେଡଇ 

ନିଦରୁ ଉଠିଲା ପେର ଆଖି ତେତ େଖାଜିଲା 
େଖାଜି େଖାଜି ନିେରାଲ େର େତା ପାଖେର ବସିଲା 

ବସି ବସି େତା କଣ େର କହି େଦଇ ଗଲା 
େ)ମର ଫଗୁଣ ମେତ ଛୁଇଲଁ 

 
ଜୀବନେର ଆସିଥିଲୁ ପରି ଟିଏ େହାଇ 

ଧିେର ଧିେର ସପନ କୁ େଦଲୁ ତୁ ରଂେଗଇ 
ମିଠା ମିଠା ସୁରେର ନିଦ େଦଲୁ ହେଜଇ 

େତା ମିଠ ସୁରେର ହୃଦୟ େମା େହଇଗଲା ସୁରିଲା 
େ)ମର ଫଗୁଣ ମେତ ଛୁଇଲଁା 

 
ଭଲ ପାଇବାର ମାେନ ମୁ େଯ ଜାଣି ତ ନଥିଲି 
ତେତ ଭଲ ପାଇ ମୁ େଯ େ)ମ ଗୀତ େଲଖିଲି 

େ)ମର ଏ ଗୀତ ସେତ କୁହୁକ ଭାରିଲା 
େସ କୁହୁକ ମନ େର େମା େ)ମ ଗାର ତନିଲ 

େ)ମର ଫଗୁଣ ମେତ ଛୁଇଲଁା........... 
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ସୃDି  

)ଦୀପ ପ�ା  

 
ଏକ ବିରାଟ କାୟ  

କଳା ମିଚମିଚ ମୁଗୁନି ପଥରଖ� େର  
ବ�ୀ େମାର ଶରୀର ଓ ଆତcା  

ପଡି ରହିଛି େସଇମିତି କk କkାxର ରୁ  
ଅେପyାେର ........  

େକେବ ଆସିବ େମା ମୁiିଦାତା 
ଜୀବନ ସ�ାରୀ େଦବ େମା ଭିତେର  

ତାର ହାତୁଡି ଆଉ ନିହାଣ ମୁନେର ....  
େକେବ ମୁi ହବ େମାର ସୁେକାମଳ ତନୁ  

ଆଉ େମା ଶରୀର ର  
େକାଉ ନିଭୃତ େକାଣ େର  

ବ�ି ରହି ଥିବା  
ବ�ୀ େସଇ ଜୀବନ ସrାଟି .... 
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)ତୀyା େଜନା 
ରାVା ଚାଲୁଛି, 

େତା ପାଦ ଚି� ଚି�ି ଚି�ି; 
େଯମିତି ତୁ େମାର )ତିବିK 

େମା ଜୀବନର )ତିଟି ପୃ8ାେର 
)ତିଫଳିତ େତା ହସ, କା�—; 

ଏେତ ପେର ବି କାହa ମଁୁ ମା ଟିଏ 
େହାଇପାେର ??? 

ସକାଳରୁ ରାତି ର ବିଛଣା ଯାଏଁ 
ସବୁଠି େମା କr ବ'େବାଧର 

ଅବେହଳା 
େମା ଅନୁଶାସନର ଦୁବ ଳତା 

ପୁଣି, ଅମ¢ାନ ମମତାର 
ଦୃଢ଼ ମାନସିକତା 

ସବୁଠି ହାର୍ ମାେନ 
ସବୁଠି ଭୁଲ୍ େହାଇଯାଏ... 

େତା ପରି େÐହେର ନା ଭିେଜଇପାେର 
ନା ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ 

ମଥା ଥାପିପାେର ??? 
ଖାଲିଯାହା ପାଦଚି�େର ପାଦ ରଖି 

େଡ଼ଇଁ େଡ଼ଇ ଁରାVା ପାର ହୁଏ, 
ନେହେଲ ମଁୁ 

ମା ଟିଏ େକାଉଠି େହାଇପାେର... 
 

ନା ଶÆା, ସି�ୁର ପୁଣି 
)ତି¬ାେର ସଜା ²ୀ େହାଇପାେର??? 

ସବୁ ଅନାବନା, ଅସଜଡ଼ା ସୂତାପରି, 
େଗାେଳଇ ଘାuି ହୁଏ 

େକାଉଠି ମଁୁ ସ�ାମୀର େଶାଇବା ପେର 
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େଶାଇପାେର, ସ�ାମୀର ଉଠିବା ଆଗରୁ 
ଉଠିପାେର, 
େକାଉଠି ମଁୁ ସବୁ ହଁ — େର 
ହଁ ଭରିପାେର ??? 
େବେଳ େବେଳ ଗଣିଥିବା 
ସବୁ ତାରା ହଜିଯାଏ, 
ଭୁଲ୍ ହୁଏ )ତିଟି ହିସାବ... 
େମା ଘରର କବାଟ ଝରକା 
େମା ଅଗଣାର େଯେତ ଫୁଲ ଗଛ 
େତା ପରି େଧୗଯ ' ବି କାହa େଯ 
ଆଉଥେର ଗଣିବି... 
ତଥାପି ମଁୁ 
ଅସୁମାରି ଆଶା ର ସ�ପ� େରଣୁ 
ବୁେଣ, 
ତଥାପି ମଁୁ ଚାଲିଛି ଓ 
ଚାଲୁଥିବି େଶଷ ବତୀଖୁu 
ଯାଏ... 
ମା, 
ମଁୁ ବି ନାରୀଟିଏ... 
େତା ପରି, ଠିକ୍ େତା ଛାଇ 
ପରି, 
ଝରୁଥିବି, ଝୁରୁଥିବି 
କଥା ତ େଦଇଛି େସ ଜନc ମୁହୂr ରୁ 
ଅଦୃଶ' ä8ାକୁ େମାର 
ମାଟିର ପିତୁଳାେର ଯିଏ 
)ାଣ ଭରି, ନାରୀ େବାଲି 
ନଁା େଦଇଥାଏ 



72  

ଆହ�ାନ େୱବ୍ ସାଇଟ୍ : www.aahwaan.com/ebook 

ଆହ�ାନ, ସ�ମ ବଷ , ତୃତୀୟ ସଂଖ'ା, ଅେ)ଲ୍ ୨୦୧୨ 

େଫସ୍ ବୁକ୍ େର ଆହ�ାନ, କଥା ଓ କବିତା, େ)ମକବିତା, ଆମ ପିଲାଦିନ ଏବଂ ଆହ�ାନ ପୃ8ାଭାବେର ଉପଲବ୍ ଧ 

ଅyୟ ରାଉତ 

ପବିC ମହିଳା ଦିବସ ଉପଲେy ସମV ନାରୀ ସମାଜକୁ ସାଦର ଅଭିନ�ନ 

ନାରୀ ‘ େଯ ପୁରୁଷ ସମାଜକୁ ନକ ରୁ ଉ�ାର କେର 

ନାରୀ ‘ େଯ ମଦ ଠାରୁ ଅଧିକ ଉନcାଦନା ଭରି ଦିଏ 

ନାରୀ ‘ େଯ ସୃsିକାରିଣୀ ଓ ସଂହାର କାରିଣୀ 

ନାରୀ ‘ ଯାହା ଲାଗି ଆେମ ଏ ଧରିCୀ ପୃ8େର ବିଦ'ମାନ 

ନାରୀ ‘ ଯାହାର ପୂଜା ଯୁେଗ ଯୁେଗ 

ନାରୀ ‘ ଗାଗ ୀ, େଲାପାମୁ�ା, େଘାଷା, ସୁଲଭା ଭଳି ନାରୀମାେନ ନିଜର ଅବଦାନ ପେଣ ଯୁେଗ ଯୁେଗ 
ଅମର 

ନାରୀ ‘ ଭାରତ ମା—ର େକାଳେର ଯିଏ, ମା— ସୀତା, ସତ'ଭାମା, ସାବିCୀ ଓ ସତୀ ଅନୁସୂୟା ରୂେପ 
ବିଦ'ମାନ... 

ନାରୀ ‘ ରାଣୀ ଲ�ୀବାଇ ଭଳି ନାରୀମାେନ ନିଜର େଦଶେ)ମ, ସାହସିକତା ଓ )ଜାବoଳତା ର ଏକ 
ନିଆରା ଉଦାହରଣ 

ସମୟ ଆସିଛି େସଇ ନାରୀକୁ ସୁ� ଅବ�ାରୁ ପୁଣି ଥେର ଜାbତ େହବାକୁ େହବ, େଦଖାଇବାକୁ େହବ, 
ତା—ର ମହନୀୟତା, େଦଖାଇବାକୁ େହବ ତା—ର ନି8ାପରତା, େଦଖାଇବାକୁ େହବ ତା—ର ସହନଶୀଳତା, 

ତା—ର ତ'ାଗ ଓ ବଳିଦାନ ଓ ସମାଜ )ତି ତା—ର କr ବ' କୁ... 
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ପୁନମ ୍େଚୗଧୁରୀ 

( )ଥମ କବିତା ) 

େକମିତି କହିବି ମନ କଥା େମାର, 

ତୁ ଏକ ଅବୁଝା ନଈ, 

ବହିଯାଉଥାଉ ଅମାନିଆ େହାଇ 

ତୁ ବି ଜାଣିଛୁ ମଁୁ ବି ଜାଣିଛି 

ଭଲ ମଁୁ ପାଉଛି େତାେତ, 

ଭଲ ପାଇବାକୁ ମାପି ହୁଏ ନାହa 

େକମିତି କହିବି େତାେତ... 

( ଦ�ିତୀୟ କବିତା ) 

େ)ମ କରି ଯଦି ମରିବାକୁ ହୁଏ, 

ତ'ାଗ କରି ଯଦି ଜଳିବାକୁ ହୁଏ, 

ସ�ପ� େଦଖି ଯଦି ଭାhିବାକୁ ହୁଏ, 

ଏକା ଏକା ଯଦି ବ�ିବାକୁ ହୁଏ, 

େତେବ ମଁୁ କହିବି,  

–ହଁ ମଁୁ ତୁମକୁ ଭଲପାଏ—  
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ନିରବତାର ସ1ର 
ଉମ�ଳା ମିZ 

 
(େମା ସ�ାମୀX ଉେYଶ'େର) 

ମଁୁ ଜାଣିଛି ତୁେମ 
ଆସିବ ଆଉ ତୁମ 

)ତୀyିତ ଆଖି ଦୁଇଟା 
ବୁେଲଇ େନବ େଗାେଟ ମୁହୂr େର 

େମା ଉପେର  
ତା ପେର ସବୁ ପୁଣି 

ଚୁପ ୍ଚାପ.୍.. େଫାନ୍ େର 
େସ ସବୁ )ଗå କଥା 
ଗା�ୀଯ 'ର ରୂପ େନବ 

ତୁେମ ବହୁତ୍ କିଛି କହିବାକୁ 
ଚାହa ବି କହି ପାରିବନି 

ଏମିତି ତ ତୁେମ ସବୁ େବେଳ 
କର େଯେତେବେଳ 

ବାହାରକୁ ଯାଅ... ତୁମ 
)ଶ�ବାଚୀ ଆଖି 

କିxz  ବାରKାର େମା ଉପେର 
ଘୁରୁଥାଏ ଏବଂ 

ଏେତ ଦିନ ବିେ^ଦର 
ପାଉଣା ସବୁକୁ 
ସୁଧ ମୂଳ କରି 

କଷୁଥାଏ... ମଁୁ ବି ବହୁତ 
କିଛି କହିବି େବାଲି 
ଭାେବ ଆଉ କିଛି 
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ବି କହିପାେରନି.. ମଁୁ 
କିxz  େଦଖିପାେର 

େମା ବିେ^ଦର କs 
ତୁମ ଆଖିେର, 

ତୁମ ଭଲପାଇବାର 
ବଳୟ ଭିତେର 

ନିଜକୁ ହଜାଇ େଦବାକୁ 
େଚsା କେର 

େମା ମନକୁ ତୁମ 
ପାେଖ େଖାଲି େଦବାକୁ 

ଅେନକ ଭାେବ 
କିxz  କିଛି ବି କରି ପାେରନି 
େସଇଟା ହୁଏତ େମା )କୃତି 

ଭଗବାନ୍ ଦr 
କିKା 

ଏମିତି େହାଇପାେର 
େ)ମର ଗଭୀରତ�  

ଭିତେର ନିରବତା ହa 
ସବୁ କିଛି କହିଦିଏ... 
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	ିୟା େମାର ମେନ ପେଡ଼... 
ବିଭୂତି ରଥ 

 
(ଦୟାକରି ଗୀତ ରୂେପ ପାଠ କରxz , କବିତା ନୁେହଁ) 

ଖରା ଦିନିଆ ପବନ 
େମା େଦହକୁ ଛୁଇଁ େଦେଲ 

େମା )ିୟା ମେନ ପେଡ଼ 
େଯେତ ବି କs େହେଲ,... 

ମଁୁ ଭାବିଯାଏ,.. ମଁୁ ଭାବିଯାଏ... 
)ିୟା େମାର େଦଖିନିଏ 

େମା ଆଖିେର, 
ଥେର ଥେର ଏମିତି ହୁଏ 
)ିୟା େମାର ମେନ ପେଡ଼ 

ଲାେଗ ମେତ, 
ହାତ ଠାରି େସ ଡ଼ାକି ଦିଏ 

ଖରା ଦିନିଆ ପବନେର  
)ିୟା େମାର ଲୁଚିଥାଏ 
େଦଖା ହୁଏ ତା ସାେଥ 

ସବୁଦିନ ସବୁ ରାVାେର... 
 

)ିୟା େମାର ମେନ ପେଡ଼ 
େଦଖିେଲ ଝିଅXୁ 
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ତା—ଭଳି କାହାକୁ 
େକଉଁଠି େକେତେବେଳ 
)ିୟା େମାର ଡ଼ାକିନିଏ 
େସ ଝିଅ ପଛେର 
ମଁୁ େଫରିେଲ )ିୟା ପାଖକୁ 
ମେନ ପେଡ଼ େମାର 
ମଁୁ କିଏ େକଉଁଠି ଅଛି ରାVାେର 
)ିୟା େମାର ମେନ ପେଡ଼ 
ଭାବିନିଏ ମଁୁ େମା )ିୟା କୁ 
େଯେତ ବି କs େହେଲ 
େଦଖିନିଏ ତାକୁ, ତା— ମୁହଁକୁ 
ଆଖିରୁ ଲୁହ ବି ତେଳ ପଡ଼ିେଲ 
)ିୟା େମାର ଏକି କଲ 
ଭଲ ପାଇ େମାେତ ତୁେମ ଭୁଲିଗଲ... ଭୁଲିଗଲ... 
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ଆଶୁ ନାୟକ 
 

( )ଥମ କବିତା ) 
ସୁେନଲି ସୂରୁଜ କିରଣ େଗା ଆଜି 

ହସି ଉେଠ ନାହa ଫୁଲମାେନ 
ବିଜନତା ଆଜି ବିଜନ ବେନ, 

େସଇ ବିଜନେଗା ବନର )ାେx 
େମାହ )ିୟାର କତିେର ନିତି 

ସl'ାେର ମୁହa, )ତି ସl'ାେର, 
ଢ଼ାଳିଦିଏ ତହa େକେତ ପୀରତି, 

ପରାଣ େକେତ େବଦନା ରାଜି େଗା ବିଷାଦ ଭେର, 
େକେତ ଲୁହ ନିତି ଦିଏ ଢ଼ାଳି େସଇ ସମାଧି ପେର... 

ନିତି ନିତି େକେତ ଅଶæ ଗଡ଼ାଏ )ିୟତମା ର Î®ତି ପାଇଁ..... 
 

( ଦ�ିତୀୟ କବିତା ) 
ଦିେନ େମା Zୀମତି କହିେଲ ଆକଟି, ନ େଲଖିବା ପାଇଁ କବିତା, 

କାଗଜ କଲମ ଧରି ବସିଗେଲ, ମଁୁ କାେଳ ଭୁଲିଯାଏ ସଂସାରର କଥା, 
ଘର ପରିବାେର ନାହa ତୁମ ମନ, ଦି ଦିନ େହଲାଣି ସରିଛି ଘେର ଲୁଣ, 

ଘର ବୁଡ଼ି ଆµzଏ େହଲାଣି, ବୁଝୁ ନାହa ତୁମ କବିର ମନ ? 
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( ତୃତୀୟ କବିତା ) 
ବlୁ ତୁେମ େମାର ଅତି ଆପଣାର, 
ସଖା ତୁେମ େମା ଅବୁଝା ପଣର, 
େ)ମିକା େମା ଏକାକି ମନର, 
ତୁମ ବିନା ଅସ?ୂA  ଏଇ ଜୀବନ େମାର 
–ମଁୁ ତୁମର— ଭାବି ଭାବି ବ�ିଥିବି ନିତି 
ମଁୁ ତୁମର ଚିରଦିନ ଆÈାଦିନି ଶiି... 
 
( ଚତୁଥ  କବିତା ) 
ଜୀବନ ପyୀ େମା େଯୗବନ ପyେର, 
ଉଡ଼ିଲା େଯଉଁଦିନ ଆକାଶ ବyେର, 
େଖାଜିଲା ନୀଡ଼ େକଅ ରଚିବ, 
ଚାହaଲା ସାଥୀ ତାର ବାଛିବ, 
ନୀଡ଼ ରହିଲା େସହି ବାଛିଲା ସାଥୀ 
ପରାେଣ େକେତ ଆଶା ଜାଗିଲା... 
ବୃଥା ଏ େଯୗବନ େକେତ ଆଶାର, ହୀନ 
ଜୀବେନ ଉ�¦ ଗତି ନାହaକି ? 
ଆଶାେର ସରା ମଣି ସବୁତ ଜାଣିଶୁଣି, 
ଏତିକି ଭୁଲ କଲି କାହa କି? 
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ଶF 
ହିମାଂଶୁ ପରିଡ଼ା 

 
େମାେତ ମାଗିଲା େସ ଶ�  

ମଁୁ କହିଲି ଶ� େଦବି,  
କହିବି ଶ� ର େଭଦ ।  

େସ କହିଲା ; େମାର ଦରକାର ଏପରି ଶ�  
େଯ ଶ� ଆଜି ପଯ 'x େହାଇ ନ ଥିବ ଉ�ାରଣ  

କାହାର Zବେଣ େହାଇ ନ ଥିବ େସ ଶ� ର ଏ ପଯ 'x ଗୁeନ ।  
áଗ , ମr ', ପାତାଳ ଓ ଦ'ାବା ପୃଥିବୀ  

େକଉଁଠି ବି େହାଇ ନ ଥିବ ଏହାର ବଣ ନ , 
ହୁଏ ତ ଏହାର ପରିକkନା େକଉଁ କବି କରିନଥିବ 

େହାଇ ନ ଥିବ ଏ ପଯ 'x ଏହାର ଜନc ।  
େସ ଶ� ଅତୀବ ଅନନ'  

କହି ପାରିବ ଭାବ ର ଗହନ )ସh ।  
ଏେତ ଏେତ ଶ� ଶୁଣି େଲାକXର ଶ� େର ଭରସା ତୁଟିଛି  

ସମVXର ଇ^ା େଯ ; 
ଏମିତି ଏକ ଶ� ସୃsି େହଉ େଯଉ ଁଶ� େର  

ଭାବ କୁ ଧରିଲା ଭଳି ଭାଷା ର ସୃsି ।  
େସ ଶ� ଏମିତି ସୃsି  

ଯାହାର Zବେଣ ଭାବ ର ବୃsି  
େସ ଭାବ କୁ ପୁଣି େସ ଶ� ଧାରଣ କରି  

ସୃsି କେର ସହä ଶ� ର ଉ§rି ।  
େସଶ� େର ଏଇମିତି ଭାବର ଆର�  
ପୁଣି ଭାବ ସମୁ� େହାଇଥାଏ ଲୀନ । 
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ଭିG େକାଣାରକ 
ଅସିତ୍ କୁମାର ପ�ା 

େମା ମାଟି ଭା_ଯ ' ଜନc େଦଇଛି େକେତ େଯ ଧରମା େକେତ ବିଶୁ ମହାରଣା 

ନଥିଲା ଏଠାେର ଆତc)ବ�ନା ଜୁଲୁମ ୍ଜାହିର, ଛଳନା ବା )ତାରଣା  

ଦଧିନଉତିର ଚୂଳା ନ ମରିଲା ବେଢ଼ଇ )ାଣେର ଉେଠ ମୃତୁ'ଦ�ର ଭୟ, 

ଅେନକX ପାଇ ଁନିଜ ଆତcହୁତି, ତ'ାଗ ଓ ଏକତା ଓଡ଼ିଆର ପରିଚୟ  

ଜୀବନ ମୂଲ'େର ଜୀବନ ପାଇଛି େକାଣାକ ର େସ ନିଜ ୀବ କେଳବର 

ପଥର ଗାଉଚି ପୂବ  କିr ୀରାଜି, େଗୗରବ ମ�ିତ ଇତିହାସ ଓଡ଼ିଶାର  

ବିଶ�ଚକିତ େଦଖି ଓଡ଼ିଆX ନିହଣ, ହାତୁଡ଼ି େଖଳ ପାଷାଣ େଦହେର 

ଭËଶିଳାର Vzପ ପାଲଟିଛି, ତଥାପି ଆଜି ବି ଆଖି ଲାେଖ େସ ପଥେର  

କkନାେର ଯିଏ କଳିପାେର ଥେର, ପୂA  ଅବୟବ ନିଖୁଣ ଏ େକାଣାକ କୁ 

ଶତଧନ' କେହ, ଆହା କି ଉପାେୟ ଏ ମାଟିର ପୁଅ ଗଢ଼ିେଲ ଶିଳାପଦcକୁ  

େକେତ ସପନର, େକେତ କଷଣର ମୂକସାyୀ ସାଜି ନିରେବ ଛିଡ଼ା େସ ଆଜି 

ନିରେବ ଆହ�ାେନ –େହ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି, ପୂବ  ଐତିହ' ମନରୁ ଗଲାକି ହଜି  

ଏ ଜାତି ଗଢ଼ିଛି ବିଶ�ପାଇଁ େକେତ େZ8 ଭା_ଯ ', କଳା ଆଉ କଳାକାର 

ହରାଉଛ କିଆଁ ଆତcବିଶ�ାସ ? ଆଜି ବି ଅେନକ )ତିଭା ଏଠି ଦୁନିଆକୁ ଜିଣିବାର 

ଜାbତ କର ହୃତ କଉଶଳ, କଳା ଓ ବି¬ାନ ପୁଣି େହାଇଯାଉ ଏକ 

ଏକ କରି ଜାତି, ପୁଣି ଉଠ ମାତି, ଗଢ଼ି େତାଳିବାକୁ ଭି[ ଏକ େକାଣାରକ  
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ର:ଦାନ 
ଦି�ିରଞନେବେହରା 

ଆସ ଆସ ସେବ  ଆଜି ଆସ େହବା ହରି 
ଦୀପକାେଳ ଲିଭିଯିବ େହାଇଯିବ େଡରି !! 

 

ଜୀବନ ମାଗୁଛି ଭିକ େକଇବୁ�ା ଜୀଇଁବାର ଯୁ 
ପୀଡିତ ବ'ଥିତ )ାେଣ କିଛି ନୂଆ ସପନର େଢଉ େଖଳିଯାଉ !! 

 

ସଜଫୁଟାଫୁଲ ପରି ପବନେର ବାÐା ବୁଣିେଦଇ 
ଦାନର ମହିମା ଗାଉଦାନପାଇ ଁମଣିଷକୁ ସଧ'େର େଚତାଇ !! 

 

େଦଶପାଇ ଁଜାତିପାଇଁ େସୖନିକ େଯ ରiଦିଏ ଢାଳି 
Zମିକ କୃଷକ ପୁଣି େକେତ ଫୁଲ େକେତ ପୁଣି କଳି !! 

 

ଅସମଥ  ଅସହାୟ େକେତ େକେତ ପୁଣି ଦିନଦୁଃଖୀ 
େକେତ ମା େକେତ ପୁଅ େକେତ େକେତ ଲୁହଭିଜା ଆଖି !! 

 
ଦାନେର ରହିବ )ାଣ ରକତେର ଥିବ ତୁମନାଆଁ 

ସତେର ରକତଦାନ କି ପବିC କି ମହାନ ଆହା !! 
 

ଏ ରi ଗାଇବ େବଦମାନବ ଓ ମାନବିକତାର 
ରକତଦାନେର ସଦା ଶୁଭୁଥିବ ସୃsିର ଓ ଁକାର !! 
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ସମାଜ ଏେବ କଏଦୀ 
(ରାଗ ‘ େଚାଖୀ) 

ବିନୟ େମାହନ ଦାସ 
 

ସମାଜ ଅବ�ା ଏେବ 
େକହି କି ପରେଖ େକେବ  

କହିବ କାହାକୁ େଯେବ 
େହବ ଓଲଟା, 

ମୂଳରୁ ଚୁଳ ପଯ 'x 
ସମେV େଯ ହx ସx 

ସଭaXୁ କର ସ�ାଗତ 
ନୁଆଇଁ ମଥା, 

ଯଦି ଇ^ା ବ�ିବା ପାଇ ଁ
ମୁ�ପାତି ସହିଯାଅ ସମV ଭାଇ ୧ 

ଅତୀତର Î®ତି ଭୁଲ 
କରନାହa ସମତୁଲ 

ରାମରାଜ' ନାହa ଆଉ 
ଆମରି ପାେଖ, 

ଅଗାବଗା ରାଜେନତା 
କରିେଲ ରାଜ yମତା 
ବାହୁବେଳ ନିରxର 

ରହିେଲ ସୁେଖ, 
ନ'ାୟ ଆଉ ଜଗେତ ନାହa 

ନ'ାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ି କିଛି ଲାଭ କି ଭାଇ ? ୨ 
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େଦବାକୁ ସ�ାଧୀନ ସ�ାଦ 
େକେତ େଯ େହେଲ ଶହୀଦ 
ଶୃÆଳିତ ମାତୃପାଦ 
ମୁi କରିେଲ, 
ଉoଗ�େଲ ନିଜ )ାଣ 
କି?ାଇ େହେଲ ମହାନ 
ଶୂନ' ଶ� ଧନ' ଧନ' 
କି େଦଲା ଫଳ ? 
ସ�ପ� କି ସାକାର େହାଇଲା ? 
ସମାଜକୁ କଳୁଷିତ କଏଦୀ କଲା ୩ 
 
ଅଥ  େହଲା ସ�zଜ�ଳ 
ମୁଖ  ଲେè ଦୁଇ କୂଳ 
ବିଦ�ାନୀ େହେଲ ବିଭo 
ଅଭାବ bାେସ, 
କିଂକr ବ'ବିମୁଢ଼ େସ 
ଗ¢ାନି ତାକୁ ସଦା bାେସ 
ଦାରି�'ତା ଅତି େକାେଷ 
ଦାରୁଣ େବେଶ, 
ଅ�ିର କରାଏ ଜୀବନ 
ମାCାଧିକ ବ'ଭିଚାର କେର ଲୁµନ ୪ 
 
ବିନା ଅେ² େସ େସୖନିକ 
ରଣାhେନ ପଳାତକ 
ସ�ୀକୃତି ତା ପରାଜୟ 
ଜିେତ ଅନ'ାୟ, 
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ସମାେଜ ନାରୀ ଲାÏିତା 
ଚରିC ତା ଅପହୃତା 

ସ?ୂA  େସ ଭୟଭୀତା 
ହୁଏ ଅଥୟ, 

ଅନ'ାୟୀର ବେଢ଼ ସ�ାନ 
ଚ£ବୁ'େହ ନ'ାୟ ଆଜି କେର େରାଦନ ୫ 

 
ପଇସା େଖଳୁଛି େଖଳ 
ତା— ସାhକୁ ବାହୁବଳ 

େତାଷାମଦକାରୀ ସାଥୀ 
ଦିଏ ସପy, 

ସମାଜ କା�ୁଛି ରi 
େନC ଦୁଇ ତା—ର ସିi 
େନହୁରା େହବ କାହାକୁ  

ହାରିଛି ଦy, 
ଜନcଭୂମି କରୁଛି ଦୁଃଖ 

କଏଦୀ ଜୀବେନ େକେବ ଆସିବ ସୁଖ ? ୬ 
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େଛାଟ େମାର ଗଁାଟି... 
ବି�z )ସାଦ େଚୗଧୁରୀ 

ସୁଖଦୁଃଖ ଭରା bାମ ଜୀବନ, 

ସଦା ଝୁରିବ ଏ ଉଦାସ ମନ 

ଗଁା ଛାଡ଼ି ମଁୁ ସହର ଗଲି, 

ସହର ପବନ ପାଇ ସୁଧା େକେବ 

ଗଁାର ସ�ାଦକୁ ପାେରନି ଭୁଲି 

ମେନ ପେଡ଼ ଆଜି େସହି ଗଁା କଥା, 

ଭାବ ବିହ�ଳ ତା ଜୀବନ ଗାଥା 

ଗଁାର ଉ[ତି େଦଶର ମାନ, 

କୃଷକ ମାେନ ହa ଗଁାର ଧନ 

bୀଷcଋତୁେର େସ )ଚ� ଖରା, 

ଫାଟିଯାଏ ସହି ନପାରି ଧରା 

ତଥାପି କୃଷକ ସହି େନଇଯାଏ 

ଆଗାମୀ ବଷ ାକୁ ଚାହa ରହିଥାଏ 

ହାଡ଼ ଭhା ଶୀତ ଭାରି କଠିନ, 

କିxz , ଭାhିପାେରନା େସ କୃଷକମନ 

ସେଭଁ େଯେତେବେଳ େରେଜଇ ତେଳ 

କ?ୁଥାxି ହାଡ଼ଭhା ଶୀତେର, 

ବଡ଼ି େଭାରୁ ଉଠି କୃଷକ ଟିଏ, 
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ଖଟୁଥାଏ ନିଜ ଜମି ଭିତେର  

କୃଷକ ଭାଇ େଯ େଦଶର ମାନ, 

େତଣୁ କୁହ ଭାଇ, –ଜୟ କିଷାନ—  

େସହିପରି ଥାଏ ମୂଲିଆ ଭାଇ, 

ଖରାକୁ ନଡ଼ରି ଯାଏ େସ ଧାଇଁ 

ବଷ ା ଶୀତ ତାକୁ ଛୁଇଁ ନ ପାେର, 

ତା ସରି େକହି େଯ େହାଇନପାେର 

ଗଁାେର ପିଲାଏ ପଢ଼xି ପାଠ, 

େଛାଟ ବିଦ'ାଳୟ େଦଖାଏ ବାଟ 

ଗଁାେର ସ?କ  ଭାରୀ ମଧୂର, 

ସମେV ଏଠି େଯ ସେତ ଆପଣାର 

ଗଁା ନଦନଦୀ ଗାଁ ବନାନୀ, 

ତାକୁ େକହି େକେବ ଭୁଲିପାେରନି 

ସବୁଜ ସରସ ପରିେବଶ ତାର, 

େଦଖାଯାଉଥାଏ ଆଖିକୁ ସୁ�ର 

େଛାଟ େମାର ଗଁାଟି, 

ମନ ଭରିଯାଏ ଦୁଃଖ ସରିଯାଏ 

ଶୁଣିେଲ ତା—ର ନଁାଟି... 
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କାହ@ 
ଚିrରeନ ସାମଲ 

 
ଆମ ଗଁାଆର କଳାବାଦଲ୍ 

େମଘ େହାଇ ତୁମ ଗଁାେର ବରଷି ଯାଏ, 
ଆମ ଗଁାର ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନ, 

ଆମ ଗଁା ଛାଡି ତୁମ ଗଁା ଆେଡ଼ ବେହ, 
େବାଧହୁଏ େମା ମନର କଥା 

ତୁମକୁ କହିବା ପାଇଁ.... 
 

କାହa 
ଆମ ଗଁାର ନଦୀର ପାଣି 

ତୁମ ଗଁା େଦଇ ବେହ, 
ଆମ ଗଁାର େକାଇଲି 

ତୁମ ଗଁାେର ଯାଇ ଗୀତ ଗାଏ, 
େବାଧହୁଏ େମା ହୃଦୟର ଗୀତ 

ତୁମକୁ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ... 
 

କାହa 
ଆମ ଗଁାର ଝାeିଖରାର ଛାଇ 

ତୁମ ଗଁାେର ଯାଇ ପେଡ଼, 
ଆମ ଗଁା ପୁେନଇଁର ଜ� 

ତୁମ ଗଁାର କଇ ଁଫୁଲକୁ େଲାେଡ଼, 
େବାଧହୁଏ )କୃତିର ଏ େଛାଟ )ୟାସ 

ତୁମକୁ େମାେତ ସାଥିେର େଦଖିବା ପାଇଁ... 
କାହa... 
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	ାଥAନା େହ 	ଭୁ 
ଚିrରeନ ସାମଲ 

 
ଜୀବନ ପଛେର ଦଉଡ଼ି ଦଉଡ଼ି, ପହ�ିଛି େଶଷ େବେଳ, 

େଶଷ ଦରଶନ ଦିଅ େହ )ଭୂ, )ାଣ ଯାଉ ତୁମ ପାଦତେଳ, 
ଶୁଣିଥିଲି )ଭୂ ତୁେମ ଦୟାର ସାଗର, ସଭaXୁ ନିଅ େକାେଳଇ 
ସ�ଗ  ଦୁଆର େବଶୀ ଦୂର େହବନାହa, ତୁେମ ଦରଶନ େଦେଲ 

ଜୀବନ ପଛେର ଦଉଡ଼ି ଦଉଡ଼ି, ପହ�ିଛି େଶଷ େବେଳ... ୧ 
 

ବାଲି େଖଳୁ େଖଳୁ ଚାଲିଗଲା େମାର ବାଳୁତ ପିଲା ଦିନ, 
ସଂସାର ଭିତେର ପିଲାଛୁଆ େମେଳ କଟିଗଲା େଯୗବନ, 
ସହର ମାଟିେର ବାଟ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ତୁମକୁ ଗଲି ମଁୁ ଭୁଲି, 
ଚ£ଧର େମାେତ yମାକର, ଡ଼ାକୁଛି େଶଷ େମା କାେଳ, 

ଜୀବନ ପଛେର ଦଉଡ଼ି ଦଉଡ଼ି, ପହ�ିଛି େଶଷ େବେଳ... ୨ 
 

ମନକଥା େକେତ କହିବାକୁ ଥିଲା କିଛି ପାରିଲିନି କହି, 
ଦୁଃଖ ଲାେଗ )ଭୁ ଯାଉଛି ମଁୁ ଚାଲି ତୁମ ପରି ବlୁ ପାଇ, 
ଇ^ା ହୁଏ ଆଉ ଥେର ବଡ଼ଦାେ� ବଡ଼ ରେଥ େଦଖିବାକୁ, 

େଶାଷ ମରିଯିବା ରX େତାରାଣୀ ଦିମୁ�ା ମିଳିଗେଲ, 
ଜୀବନ ପଛେର ଦଉଡ଼ି ଦଉଡ଼ି, ପହ�ିଛି େଶଷ େବେଳ... ୩ 

 
େକେବ ବି େକମିତି ଡ଼ାକିଛି ମାଗିବାକୁ ଭୁଲିନାହa, 
େଶଷଥର ପାଇଁ ମାଗୁଛି ମନା କରିେଦବ ନାହa, 

ଆରଜନମେର ଦାସ ବନାଇବ ତୁମର ଏ ନୀଳାଚେଳ, 
ଜୀବନ ପଛେର ଦଉଡ଼ି ଦଉଡ଼ି, ପହ�ିଛି େଶଷ େବେଳ... ୪ 
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ମାନିନୀ 	ିୟା 
େମାନାଜ କୁମାର ମୁଦୁଲି 

 
ଫୁେଲ ଫୁେଲ ବୁଲୁଥିଲି, ତୁମ ଗl ପାଇ, 
େଖାଜି େଖାଜି ଆସିଲିଣି ବଗିଚାଟା ସାରା, 
ମେନଇ େତା ମତାଣିଆ ଗlର ଆଭାେସ, 

ବିେଭାର ମଁୁ ନୁେହଁ ଖାଲି, 
େଶାଇନାହa ଫଗୁଣର େଜ'ାßା ରାତି ସାରା... 

 
ନି�ାର ଘନ ଅlାେର ବୁଡ଼ିବାକୁ ଇ^ା, 

ଏେବ କାହa ମେନପେଡ଼ ତୁମ ହସ ମୁଖ, 
ତୁମ )ୀତିମାଦକେର ମତୁଆଲା େହାଇ; 

ଯାଇଛି ନିଜକୁ ଭୁଲି, 
େକମିତି କାଟିବି େବଳ ତୁେମ ନାହଁ ପରା ?... 

 
ତୁମ େଜ'ାତି ଆେଲାକେର ହସୁଥିଲା ମହୀ, 

ରାତିର ଅlାର କଥା ଯାଇଥିଲି ଭୁଲି, 
େଦହେର େମା ବାଜିଥିଲା ତୁମ ଅhରସ; 

ଆଭାେସ ତ ଚମକିଛି ସତ, 
ଶରୀରେର େମଲିଥିଲା ଖୁସିର ପସରା... 

 
ତୁମ ଜବା ଓଠ କଥା କହିବିନି ଆଜି, 

କାେଳ କିଏ େଲାଭ େଖାର କରିେନବ େଚାରି, 
ମଝିେର ଦିଶଇ େସଇ େଛାଟ କଳାତିଳ, 

ଅବୁଝା ମାନିନୀ େମାର, 
ଉଡ଼ିବୁଲ ସ�ପ� େଦେଶ, ନ ଦିଅେଗା ଧରା... 
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ଟJାର େଟାେକଇ ଭିତେର  
ହିମାଂଶୁ େଶଖର ବିଶ�ାଳ 

 
ନି�ୟ ଆର� େହବ... ... ... 

କାହaକି ନା 
–ଅରୁଣି—ମାେନ ଏଠି ଅେପyାରତ 

–େଧୗମ'—X ଆଗମନକୁ, ଆେଦଶକୁ 
ନି8ାର ନିପୁଣତା )ତିପାଦନ କରିବାକୁ; 

ଏେବ ବି ତ 
–ଏକଲବ'—ମାେନ ଏକାକୀ 

ଲୁଚି ଶିଖxି –େ�ାଣ—X ଠାରୁ 
ମୁକୁଳିବାକୁ େଚsା କରxି 

ଦାରି�'ତା, ଅ�®ଶ'ତାର ଆବରଣରୁ 
େଶଷେର 

–ଚ�ଗୁ�—ମାେନ ବି ଚାହa ବସିଛxି 
–ଚାଣକ'—X ଆହ�ାନକୁ 

ଆଉ ଏକ ଯୁ�ର ଆହ�ାନ 
–ଶିyା ବ�ାଅ—ର ଆହ�ାନ 

ଶିyିତ ରାyସ ମାନX ପାଖରୁ 
ଅଥ େଲାଭୀ ପିଶାଚX କବଳରୁ 
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କବି େହବାର ନିଶା 
ଆଦିତ' ସାହୁ 

େକେତ ଥର ମୁହa ନିେରାଳାେର ବସି 

ଭାବିଛି େଲଖିବି କବିତାଧାରା 

କାଗଜ ପାଖେର କଲମ େନଇଛି 

ହଜାଇ େଦଇଛି ଭାବ ପସରା 

 

ଭାବିଥିଲି ମଁୁ କବିେହବା ପାଇଁ 

େଦଖିଲି କଲମ ଚାଲିଲା ନାହa 

ଭାବୁକ େହବାକୁ ମନ ବଳାଇଲି 

ଭାବଟା ମନେର ଫୁଟିଲା ନାହa 

 

ଭାେବ େଲଖିବାକୁ େଛାଟ ଉପନ'ାସ 

େସଥି ପାଇଁ ¬ାନ େମା ନିମ�Vର 

ଗk େଲଖିବାକୁ ମନ ବଳିେଲ 

ବିନା କାଳିେର କି କଲମ ଗାର 
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ଆଖି ଆେଗ ନାେଚ ଗଁା ରାଜନୀତି 

ମନ ହୁଏ କିଛି େଲଖି େଦବାକୁ 

)ଥେମ ଆର� ସମା� େକାଉଠି 

କଲମ କାମୁଡ଼ି ଭାେବ ମନକୁ 

 

ବାରKାର ମୁହa ଶତେଚsା କରି 

ସବ େଶେଷ େହାଇଗଲି ନିରସ 

ଜଗ[ାଥXର ବିନା କରୁଣାେର 

କାହାକୁ ଅବା ମିଳିଛି ଯଶ ? 

 

ତାX ପାେଦ ପୁଣି ନତ କରି ଶିର 

ଗୁହାରି େହଲି ମଁୁ ଜଗତ୍ ନାଥXୁ 

ଅଧମକୁ ଟିେକ କରୁଣା କରxz  

େଲଖିବାକୁ ଟିେକ େହବି ସମଥ ... 
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ବଷAା, େଗାଲାପ, ମଳୟ, ଜM ଓ ତେମ 
ରeନ କୁମାର ପାଣିbାହୀ 

ବଷ ା, ତେମ ହୁଏତ 
େଦଖାଇପାର ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଭଲପାଇବା 

େଟାପା େଟାପା ଜଳେର, 
େହେଲ େମା )ିୟତମା 

ଆଖିର ଭାଷାଠୁ 
କଣ ତେମ ଅଧିକ େଦଖାଇପାରିବ! 

 
େଗାଲାପ, ତେମ ହୁଏତ 

ମନ କିଣିପାର େ)ମୀ ଯୁଗଳXର 
ତମ େସୗ�ଯ 'େର, 

େହେଲ େମା )ିୟତମା 
ଓଠର ହସଠୁ 

କଣ ତେମ ଅଧିକ ସୁ�ର! 
 

ମଳୟ, ତେମ ହୁଏତ 
ବି�ି େଦଇପାର ଅପୂବ  ସୁବାସ 

ଏ ସଂସାର ବyେର, 
େହେଲ େମା )ିୟତମା 

େକଶର ବାÐାଠୁ 
କଣ ତେମ ଅଧିକ ସୁଗlିତ! 

 
ଜ�, ତେମ ହୁଏତ 

ଢାଳି େଦଇପାର ଅସରxି େକାମଳତା 
ସଭିX ମନେର, 

େହେଲ େମା )ିୟତମା 
େଦହର �ଶ ଠୁ 

କଣ ତେମ ଅଧିକ େକାମଳ! 
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ଚି#କର 
ମାନସ ରeନ ଦାସ 

 

ମଁୁ ରhତୁଳୀ ଧରି ଛବି ଆXିେଦବି ସତ 

ତୁେମ େଦଖି ପାରିବ ତ ? 

ଧଳା କାନ୍ ଭାସ ଉପେର ଟନା ଅXାବXା ଗାର 

ଶଇତାନ ଭଳି ମୁହଁ ଆଉଅ ନୃଶଂସ ଶରୀର 

ଆXି ସାରି େଯେବ ତାକୁ ମଁୁ ତୁମ ନଁା େଦବି 

ତୁେମ ସହି ପାରିବ ତ ? 

େକେବ ଚି�ାର କରିବ, େକେବ େକେବ ହାହାକାର 

କରିବ େସ ତୁମ ପାପପୂଣ'ର ବିଚାର 

ମୁହଁ ଉପେର େସ େଯେବ ତୁମ ନି�ା ଗାଇଯିବ 

ତୁେମ ଶୁଣିପାରିବ ତ ? 

ବିେ�ାହେର ଜଜ ରିତ େଦେହ ଶତ ଅହଂକାର 

ସେଜଇବ ମେତ ରiଭିକା େଗାେଟ ଲାଲ ଚିCକର 

େଯେବ ଲହୁେର େଲଖିବି ତୁମ ଅନ'ାୟର ଗାଥା 

ତୁେମ ପଢ଼ିପାରିବ ତ ? 
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ମଁୁ ଆଉ ଆସିବିନି 
ମଁୁ ସୁେରଶ 

ତୁମରି ସ�ପ�େର…ତୁମରି ମନେର.... 

ତୁମରି ଜୀବେନ...ତୁମରି ପାଇ.ଁ... 

ମଁୁ ଆଉ ଆସିବିନି....!! 

 

ଆସି େଦଖି ଯାଅ ତୁେମ ଥେର.... 

କଥା ଅଛି ଯଦି କିଛି କହି ଯାଅ ତୁେମ ଥେର... 

ମଁୁ ଆଉ ବ�ିପାରିବିନି ତୁମ ବିନା.... 

ଯଦି ପାରୁଛ ମେନ ରଖିବ େମାେତ... 

ମଁୁ ଆଉ ଆସିବିନି....!! 

 

େମା କଥା େକେବ ଭାବିବନି... 

େମା େ)ମକୁ େକେବ ନି�ିବନି... 

ମଁୁ  ଯାଉଛି  ଚାଲି  ଅେନକ ଦୁରକୁ... 

େମା  ରାଣ ରହିଲା େମାେତ  େକେବ  ଡାକିବନି... 

ମଁୁ ଆଉ ଆସିବିନି....!! 
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ଲୁହ 
ନିହାର ରeନ 

 

ଥେର କିଏ େଦଖିଛ କି ତାକୁ 

ଲୁଣିଆ ବୁ�ାଟିଏ, 

ଗhାପରି ପବିC େସ 

େକେତ ସ�^ 

େକେତ ନିରୀହ, 

େକେତ ନିମ ଳ ତା ମନ; 

େକେବ ସୁଖେର 

ତ ପୁଣି େକେବ ଦୁଃଖେର, 

ବିଚରା ସବୁେବେଳ ଆମ ସାେଥ ଥାଏ, 

ପିଠିେର ହାତ ଥାପୁେଡ଼ଇ 

ସାହାସର ବାr ାେଦଇ 

ସେତ େଯମିତି କହିଯାଏ 

ଭାhିପଡ଼ନାହa ସାଥି, 

ମଁୁ ଅଛିପରା............... 

ମଁୁ ଅଛିପରା ତମ ସାଥିେର 
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େମା ମାଟିର କଥା େମା ଭାଷାର ଗାଥା 
ରଶcୀ ରeନ ଦାଶ (ବାପୁ) 

 

ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ମଁୁ ଓଡ଼ିଆ େମା ଭାଷା ଓଡ଼ିଶା ଜନମ ଭୁଇ ଁ

େମା ମାଟି କୁ ସାହା ଜଗତରନାଥ େବନି ଭୁଜ େଟକି େଦଇ 

େମା ଭାଷା ଆଜିେଯ ଲଭି ଅଛି ଜାଣ ଅେନକ ଉ� ଆସନ 

ବହୁ ଦିନ ଆଗଁୁ ଏହିପରି କିxz  ନଥିଲା ଭାଇଏ ଜାଣ 

ଚ£ାxକାରୀ X ହୀନ ଚ£ାx େଯ ମଥା ଚଢି ନାଚୁଥିଲା 

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ର ନାମ େଛାଟ େହାଇ “ଉେଡ”େବାଲି)କଟିଲା 

“ଉେଡ଼ଏକ¾ାଭାଷାନୟଁ”.ଓଡ଼ିଆନୁହଁଏକଭାଷା 

ଏହିପରିକହିଭାଷାଶତୃମାେନକରୁଥିେଲେଲାକହସା 

କୂଳବୃ� ମଧୁସୂଦେନ ଏକଥା ବିଷ ସମ ମେନ େହଲା 

ଦିନରାତି ତାXୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ର ଚିxା େଯ ଖାଲି ଘାରିଲା 

ତହୁଁ େସ ଉଠିେଲ ଆହêାନ କରିେଲ ଆସ ମାଟି ମା— ର ସxାନ 

ଏେବ ନଆସିେଲ ମାତୃଭାଷା ଆମ େହାଇବ ଜାଣ ବିଲୀନ 

ମୟୂରଭeର େଯାଗ'ତମ ସୂତ ରାମଚ� ନରପତି 

ଶୁଣି େସ ଆହêାନ ତyେଣ ମିଳିେଲ ମଧୁବାବୁ Xର କତି 

ଉ�ଳ ମଣି େଗାପବlୁ ଦାଶ ମାଟିର ପରମ )ିୟ 

ସବୁ କାମ ଛାଡ଼ି ଭାଷା ସଂ�ାପେନ ଲଗାଇେଲ ସବୁ ଲୟ 

ପାରଳା ରାଜନ )ଜାବoଳ େସ କୃ�ଚ� ଗଜପତି 

ଭାଷା ଆେ�ାଳେନ ଆସି େଯାଗ େଦେଲ ଧନ' େସ ଭାଷା ପିରତୀ 
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ବ'ାସକବି େସେଯ ଫକୀରେମାହନ ସେତ ଭାଷା େସନାପତି 

େଲଖନୀ ଚଳାଇ ଭାଷା ଆେ�ାଳନକୁ େଦେଲ ପୁଣି େବଗ ଅତି 

ଏପରି ଅେନକ ମାତୃଭାଷା େ)ମୀ ଏକCିତ େହାଇଗେଲ 

ଭାଷା କୁ ନି�ୟଁ ଉପଯୁi �ାନ େଦବାକୁ ଶପଥ କେଲ 

Zୀରାମଚ� X େନତୃëେର ତହୁଁ େହଲା ଏକ ସ�ିଳନୀ 

ଉ�ଳ ସ�ିଳନୀ େବାଲି ତାହାକୁ େଯ ନାମ େଦେଲ ସବୁ ଗୁଣୀ 

େସ ସ�ିଳନୀର ସାରଥୀ ସାଜିଣ ଉ�ଳେଗୗରବ ଆମ 

କରିେଦେଲ ତାକୁ ଜାତି)ାଣ ସିlୁ ଓଡ଼ିଶାର ଆତcାସମ 

ଘଘ ର ନାଦେର ଭାଷା ନ�ୀେଘାଷ ଆଗକୁ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା 

୧୯୩୬ ‘ଏ)ିଲ ଏକ େର áତ� ଓଡ଼ିଶା ଜନମ େନଲା 

ଭାଷା ଲଭିଲାତା େଯାଗ' ଆସନ ଅବେଶାଷ େମuିଗଲା 

ଉ�ଳ ଜନନୀ ପୂଣ ତା ଲଭିଣ ଆଶିଷ ବରଷା କଲା 

ଧନ' ମଧୁବାବୁ ଧନ' ରାମଚ� େଗାପବlୁ କୃ�ଚ� 

ଧନ' ତୁ� େଚ8ା ଧନ' ତୁ� ନୀ8ା ଧନ' ତୁେ� ମହାଭାଗ 

ତୁ� େଯାଗଁୁ ଆଜି ମଁୁ େବାଲାଏ ଓଡ଼ିଆ କଥା ହୁଏ ଓଡ଼ିଆେର 

ଶତଜନc େନେଲ ଏଇ ଋଣ ସେତ କିଏ କିବା ସୁଝି ପାେର 

ତୁ� ସଭିXୁ େଯ ଏଇ ଜାତି େମାର ସବୁଦିନ ଭାବୁଥିବ 

ଏ ମାଟି ଏ ଭାଷା ରyେଣ ଜୀବନ ହସି ହସି େଦଇ େଦବ 
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ଆସ େହବା ଆେମ ଜଗତଜିତା 
ରଶcୀ ରeନ ଦାଶ (ବାପୁ) 

 

ମଧୁ େଗାପବlୁ Zୀରାମ ଉେପ� ସୁେଯାଗ' ଦାୟାଦ ଆେମ 

ବ'ାସ କବିX ର ଅମର େଲଖନୀ ରହିଛି ଓଡିଶା ଧାେମ 

ପ�ୀକବି ନ� ଗାଆଁ ର ଆନ� ସଚିରାଉତରା ଜାଣ 

େମାହରି ମାଟିେର ଜନମ ଲଭିଣ େମା ଭାଷା କୁ କେଲ ଟାଣ 

)ତିଭା ରାୟX ଯା¬େସନୀ ଅେଟ ଆମ ଭାଷା ର ଗରବ 

ବଳରାମ Xର ଦା�ୀ ରାମାୟେଣ ସଭିXର Z�ା ଭାବ 

ଜଗ[ାଥ Xର ଭାଗବତ କଥା ଓଡିଆ ଜାତିର )ାଣ 

ଉଡ଼ିଗଲା େବେଳ )ାଣପyୀ ତା—ର େଲାଡ଼ା େହଇଥାଏ ଜାଣ 

ସାରଳା ଦାସ X ମହାଭାରତର ସୁଆଦ ସେତ ନିଆରା 

)ତି ଟି ଧାଡ଼ିେର େଦଖା ଯାଉଥାଏ ଓଡ଼ିଆ େଶୖଳୀ େଯ ପରା 

ଗhାଧର Xର କବିତା ଗhାେର ଆମ ଜାତି Ðାନକେର 

ରାଧାନାଥ Xର କାବ' ଚାତୁରି କୁ କିଏ ଅବା ନି�ୀ ପାେର 

ଭi କବି ମଧୁସୂଦନ ଭକତି ()ତି) ଶିଶୁ େର ସଂ_ାର ଦିଏ 

ବୀରକିେଶାରX ଜାତି)ିତି ଧାରା େକାଟି ଜନମନ େମାେହ 

ସ� କବି ଭୀମ କବିକୂଳ ଦæ ମ ସମପ ଣ ଶିଖାଇେଲ 
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ଆଖି ନଥାଇବି େକାଟି ଜନତା Xୁ ¬ାନ ଚyୁ େଦଇଗେଲ 

କୃ� ପାଣିbାହୀ ମାୟାଧର ମାନସିଂ ଆଦି େଯେତ ଭାଷାବୀର 

ସାମxସିଂହାର ଅଭିମନୁ' େସେଯ େଟକିେଲ ଭାଷାର ଶିର 

କୂଳବୃ� ମଧୁ ଶିଖାଇେଯ ଗେଲ áାଭିମାେନ ବÏିବାକୁ 

ନିଜ ମହତ କୁ ନିେଜ ସଦା ରଖି ଖାuି ଓଡ଼ିଆ େହବାକୁ 

େଗାପବlୁ ତ'ାଗ କିଏବା କରିବ ଉ�ଳ ର ମଣୀ େସହି 

ତାX ଦିଗ ୍ଦଶ ନ ଆଜିବି ତ େଲାଡ଼ା ଏଇ ଓଡ଼ିଆX ପାଇ ଁ

ରମାେଦବୀ ନୁହଁ áୟମ ରମା େସ େଯ ଏଇ ମାଟିର ଗରବ 

ସବୁ ନାରୀ ପାଇଁ ସିଏେଯ ଆଦଶ  ଧନ' େସ ସାହସୀ ଭାବ 

ସତ'ର ପୂଜାରୀ େସେଯ ହରିହର େଲଖିେଲ ¬ାନମ�ଳ 

ଦୁ� ନିେ¶ସିତ େସବା ହa ତ ଥିଲା ତାXର ବଡ଼ ସKଳ 

େକେତ ଅବା ଆଉ କହିବିେଯ ମୁହa ଏ ମାଟି ସxାନ କଥା 

ସଭିଏଁ ତ ଏଠି ଅମୂଲ' ରତନ ନୁଏଁ ତାX ପାେଦ ମଥା 

ଏଇଠି ଜନମି ଯଦି ଆେମ େହବା ହୀନ େଲାଭୀ áାଥ ୀ ଜାଣ 

áଗ  ପୂେର ଥାଇ କା�ିବ ନି�ୟଁ େସହି ମନିଷୀ X )ାଣ 

ଏଇ କଥା େହଜି ଆସ ଆେମ ଆଜି େତଜିବା ହୀନମନ'ତା 

 ମାଟି ମା— େସବାେର ଲଗାଇ ଜୀବନ େହାଇବା ଜଗତଜିତା 
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ଉ-ଳ 
ନମିତା ପାଇକରାୟ 

 
ଉଠେର ଓଡ଼ିଆ ଜାbତ ହୁଅ 
ଆଜି ପୁଣି େବଳ ଆସିଲାଣି 

େଯଉଁ ଭାଷା େନଇ ଗବ  କରୁେଛ 
ଆଜି େସଇ ଭାଷା ଶୁଖିଲାଣି 

ବରପୁCମାେନ ଭାଷା ଅ²ଧରି 
ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ କରିଥିେଲ 

ଭାଷାେର ଭାଷାେର ଓଡ଼ିଆXୁ େଖାଜି 
ରାଜ'କୁ ରୂପ େଦଇଥିେଲ 

ଆସ ଆେମ ସବୁ ସାଇତି ରଖିବା 
କଳା ସଂ_®ତି ଓଡ଼ିଶାର 

 
)ଚାର )ସାର କରିବା ଆସେର 

େଯେତ ଝିଅପୁଅ ଓଡ଼ିଶାର 
ଜାଣୁ ଏ ଜଗତ େଗୗରବଗାଥା 

ଏଇ ଉ�ଳ ମାଟି ମା—ର 
ସମ ସ�େର ଆସ ସhୀତ ଗାଇବା 

ଆେମ ଏ ଉ�®s ଉ�ଳର 
)ଚାର )ସାର କରିବା ଆସ େହ 

ଆମ ଜନcଦାCୀ ଓଡ଼ିଶାର... 
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ମନ ଏକ ପ>ୀ 

ସୁଶାx କୁମାର ବିନାକର 

 

ବାl ନାହa  େମାେତ  

ମମତା ର ଶିକୁଳି େର, 

ବାl ନାହa  େମାେତ  

େ)ମ ର ଜeୀରେର. 

ଉଡିବାକୁ େମାର ଜନc  

ଉଡିବାକୁ ଦିଅ 

ବାlି ରଖ ନାହି େମାେତ  

ଲୁହାର ପeୁରୀେର ........ 

 

ମନ ହୁଏ େମାର  

ଉଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ  

ଅେନକ ଦୂର କୁ   

େଯଉଁଠି ନଥିବ ଏଇ  

)ତାରଣା  

େସପରି ଏକ ରାଇଜ ର  

ଅେନ�ଷଣ େର ଅଛି , 

େନଇ ହୃଦୟ େର  

ଅେନକ ଯ�ଣା................... 
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େଫସ୍ ବୁକ୍ େର ଆହ�ାନ, କଥା ଓ କବିତା, େ)ମକବିତା, ଆମ ପିଲାଦିନ ଏବଂ ଆହ�ାନ ପୃ8ାଭାବେର ଉପଲବ୍ ଧ 

	ୀତି ଏକ ଜMରାତି 
କମଳ କୁମାର ଦାଶ 

)ୀତି ଏକ ମତୁଆଲା ଜ�ରାତି 
େକେବ େସ ହସାଏ େକେବ େସ ଜଳାଏ 
େକେବ େମା ମନେର ଭେର େସ ତାତି 

)ୀତି ଏକ ଅମାନିଆଁ ଜ� ରାତି 
)ୀତି ଏକ ମତୁଆଲା ଜ�ରାତି ... ୧ 

)ୀତି ଏକ ମତୁଆଲା ଜ�ରାତି 
େକେବ େସ ନଚାଏ େକେବ େସ ପିଆଏ 

େକେବ ବା େକାହେର ଫଟାଏ ଛାତି 
)ୀତି ଏକ ଅମାନିଆଁ ଜ� ରାତି 

)ୀତି ଏକ ମତୁଆଲା ଜ�ରାତି ... ୨ 
)ୀତି ଏକ ମତୁଆଲା ଜ�ରାତି 

େକେବ ତୁେମ କେର ସପନର ପରୀ 
ଆଉ େକେବ କେର ଜୀବନସାଥୀ 
)ୀତି ଏକ ଅମାନିଆଁ ଜ� ରାତି 

)ୀତି ଏକ ମତୁଆଲା ଜ�ରାତି ... ୩ 
)ୀତି ଏକ ମତୁଆଲା ଜ�ରାତି 

ଏଇ ଆମ ଜୀବନର ମଧୁର ଗୀତି 
ତୁମ ସାେଥ ଚାଚି ଝୁମି ଯାଉେଗା ବିତି 

)ୀତି ଏକ ଅମାନିଆଁ ଜ� ରାତି 
)ୀତି ଏକ ମତୁଆଲା ଜ�ରାତି ... ୪ 

)ୀତି ଏକ ମତୁଆଲା ଜ�ରାତି 
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େଫସ୍ ବୁକ୍ େର ଆହ�ାନ, କଥା ଓ କବିତା, େ)ମକବିତା, ଆମ ପିଲାଦିନ ଏବଂ ଆହ�ାନ ପୃ8ାଭାବେର ଉପଲବ୍ ଧ 

ମଁୁ କନ�ା 
ଅନୁସୂୟା )ିୟଦଶ�ନୀ )ଧାନ 

ଶୀତୁଆ ସକାେଳ, ସୁେନଲି କିରେଣ 
େଗାଲାପୀ ସl'ାେର ଓ ପୂA ମୀ ରାCୀେର 

ପୁଣି କାକଳି ସ�ରେର ତ େଶଫାଳୀ ଗlେର 
ଭାବନାର ଫାXା ଫY  

ପୁରିଯାଏ ସ�ପ� କବିତାେର  
 

ମଁୁ କନ'ା... ମଁୁ େମାର ନୁେହଁ 
ନା ଏ େଦହ, ନା େମାର ମନ, ନା େମାର ସ�ପ� 

କିଛି ବି େମାର ନୁେହଁ 
ମଁୁ ସୀତା, ମଁୁ ସାବିCୀ 

ମଁୁ େ�ୗପଦୀ, ମଁୁ ହa ଅହଲ'ା 
ମଁୁ କନ'ା  

 
ମଁୁ ଧରଣୀ, ମଁୁ ହa ଜନନୀ 

ମଁୁ ପìୀ, ଆଉ ମଁୁ ହa ଭଗିନୀ 
ବୁକୁରୁ େମା ଲହୁଧାର ଝରୁଥିଲା 

ଆଜି ବହୁଅଛି ଲୁହଧାର  
ଇତିହାସ ଠାରୁ ଆଜିଯାଏ ଁ

ମଁୁ ଅËିପରୀyା େଦଇ ଚାଲିଛି 
ନୂଆ ରୂପ, ଭି[ ପରିେ)yୀେର 

େମା ଲୁହ ବହି ଚାଲିଛି 
 

େମାର ଚ�ଳ ମନ ହଜିଯାଏ 
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େଫସ୍ ବୁକ୍ େର ଆହ�ାନ, କଥା ଓ କବିତା, େ)ମକବିତା, ଆମ ପିଲାଦିନ ଏବଂ ଆହ�ାନ ପୃ8ାଭାବେର ଉପଲବ୍ ଧ 

େକଉଁ ଅତଳ ସାଗର ଭିତେର ତ 
କଳୁଷିତ ସମାଜ ଗଭ େର 
ମହାକାଶର ଅlକାରେର ତ, 
େମଘର ଉହାଡ଼େର  
ଭାhିଯାଏ ସ�ପ� େମାର 
ଦୁନିଆର କଟୁବାକ'େର 
 
େମଘ ମÈାରେର ଇ^ା ହୁଏ ନାଚିବାକୁ 
ମନଇ^ା ଗାଇବାକୁ 
ନୀଳକµ ତାଳେର 
ଅନାବନା କାକଳିେର 
େହେଲ, ଏ ସବୁ େମା ଭାଗ'େର କାହa  
 
ମଁୁ କନ'ା େବାଲି କ—ଣ 
ଚିରକାଳ ସବ ସଂହା େହାଇ ରହିଥିବି 
ଦୁନିଆ ଗଢ଼ିଥିବା ଅଲିଖିତ ସKିଧାନ 
ଏମିତି ନାଚୁଥିବି ?? 
ଯୁଗ ଯୁଗ ଯାଏ 
ଶୁନ୍ ଶାନ୍ ଚି�ାର କରୁଥିବି 
େମାେତ ଟିେକ ଜିଇଁବାକୁ ଦିଅ େବାଲି  
 
ମନ େମାର ଚାେହଁ  
ରhେବାଳା କାxେର 
େହବାପାଇଁ ବିହhମ, କିxz  
ସ�ପ�, ସତ'ର ରୂପନିଏ 
ଅକାଟ' ବାVବତାେର 
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େଫସ୍ ବୁକ୍ େର ଆହ�ାନ, କଥା ଓ କବିତା, େ)ମକବିତା, ଆମ ପିଲାଦିନ ଏବଂ ଆହ�ାନ ପୃ8ାଭାବେର ଉପଲବ୍ ଧ 

ମଁୁ େହାଇଯାଏ ସଭିX ନଜରବ�ୀ 
 
ଆେର ! 
କୁରୁସଭା ତେଳ ପା�ାଳୀ େଦହରୁ 
ଶାଢ଼ୀଟାଣିଥିଲା େବାଲି 
ଭୀମ ଓପାଡ଼ି େଦଇଥିଲା 
ଦୁଃଶାସନର ହାତ 
ଆଜି େକେତେକେତ େ�ୗପଦୀ 
ବଳା�ାରିତା, ଲାÏିତା, ଅପମାନିତା 
କାହa, ଆଜି େକଉଁଠି ତ ନାହa 
ଜେଣ େକହି କୁxୀର ନ�ନ !! 
 
ସୀତା ଅËିପରୀyାେର ଉrୀA େବାଲି 
ତାXୁ ସତୀର ମାନ'ତା ମିଳିଥିଲା 
େହେଲ, ଆଜି େକେତ ସୀତା 
େଯୗତୁକ ଜୁଇେର ସମାଧି�ା 
ତା—େହେଲ େସମାନX ନାହa ପବିCତା ??? 
 
ମହନୀୟା କନ'ାଟିଏ େହାଇ 
ଧରିCୀ ବିଦୀA  େହବାଯାଏ 
େÐହ, େ)ମ ଢ଼ାଳିଚାଲିଥିବି 
ସବୁ ଯ�ଣା ସହି ସହି 
)ତୀyା କରିଛି େସହି ଦିନକୁ 
େଯେବ େହବି ମଁୁ ଉrୀA  ଅËିପରୀyାେର 
ପୃଥିବୀ କନ'ା େବାଲି ପାଇବି ସ�ାନ 
କନ'ା ନିଯ 'ାତନା ପବ  େହବ ସମାପନ  
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େଫସ୍ ବୁକ୍ େର ଆହ�ାନ, କଥା ଓ କବିତା, େ)ମକବିତା, ଆମ ପିଲାଦିନ ଏବଂ ଆହ�ାନ ପୃ8ାଭାବେର ଉପଲବ୍ ଧ 

େବଶ�ା 
ସେxାଷ ମହାରଣା 

 ନାରୀର ବିଭି[ ରୂପ ଯଥା ମା, ଭଗିନୀ, େ)ମିକା, ପìୀ, ବାlବୀ ଓ େବଶ'ା େବଶ'ା 

ଏପରି ଏକ ଶ� ଯାହା ଯୁେଗ ଯୁେଗ ନାରୀ ପାଇଁ କଳX େହାଇ ଆସିଛି ସମାଜେର ନାରୀ େଯଉଁଠି 

ମା, ଭଉଣୀ ପìୀ େହାଇ ସେବ ା� ସ�ାନର ଅଧିକାରିଣୀ ହୁଏ, େସଠି େବଶ'ା ତା ପାଇଁ ଏକ ଘୃଣ' �ାନଟିଏ ବାଛି 

େନଇଥାଏ )କୃତେର େବଶ'ା କିଏ ? ନାରୀର ଇଏ େକଉଁ ରୂପ ? ସମାଜେର ନାରୀଟିଏ କାହaକି େବଶ'ା େହବାପାଇଁ 

ବାଧ' େହାଇଥାଏ ? ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ? େବେଳ େବେଳ ଆେମ ଆମ ନିଜ ଭିତେର ଥିବା କାମନା ବାସନାକୁ ପୁରଣ 

କରିବା ପାଇ ଁ ତାକୁ େବଶ'ା ବନିବାକୁ ବାଧ'କରୁ ଓ ତା—ପାଇ ଁ ସମାଜେର େଗାଟିଏ ଅନାବଶ'କ ଓ ଘୃଣ' ଯାଗାଟିଏ 

ଛାଡ଼ିେଦଉ ଆେମ ଆମର ବାସନାର ସxz sି ପାଇଁ )େତ'କ ନାରୀ ଭିତେର ଏକ େବଶ'ାକୁ େଖାଜୁ ଘରର ଡ଼sବିନ୍ 

େଯପରି ସବୁ ମଇଳା ଆବଜ ନାକୁ ନିଜ ଭିତେର ଧରି ମଧ' ଘର ଭିତେର ଜାଗାଟିଏ ପାଏନାହa, ଠିକ୍ େସହିପରି ଆମର 

ଘୃଣ' ବାସନାକୁ ଚରିତାଥ  କରି ମଧ' େସ ସମାଜ ଭିତେର �ାନଟିଏ ପାଏନାହa ଏ ସମାଜେର ତା—ପାଇଁ େକୗଣସି �ାନ 

ନାହa, ଥାଏ ତ େକବଳ ନି�ା, ଅପମାନ ଆଉ ତିର_ାର 

 େଗାଟିଏ େବଶ'ାପାଇଁ ଦିନର ମହr¦  ଅେପyା ରାCୀର ମହr¦  ଅଧିକ ଥାଏ େଯଉଁ ସମୟେର େସ ନିଜକୁ 

ବଧୁେବଶେର ଉପ�ାପନ କରିଥାଏ )େତ'କ ରାତି ସାଜିଥାଏ ତା—ପାଇଁ ଏକ ଚଉଠି ରାତି ଦୀପର ସଳିତାଟିଏ ନିଜକୁ 

ତିଳ ତିଳ କରି ଜାଳି ଆେଲାକିତ କଲାଭଳି, େସ ନିଜକୁ ଅନ'ର କାମାËିେର ଜାଳି ତା ଜୀବନେର ଆେଲାକ ଆଣିଥାଏ 

ଦିନର ଆେଲାକେର େଯଉମଁାେନ ତାକୁ ନି�ା ଅପବାଦ େଦଇଥାxି, ରାCୀର ଅlକାରେର େସମାେନ ତା ପାଦତେଳ ସ�ଗ ର 

ତଲାସ ୍କରିଥା—xି େସ ଜାଣିଥାଏ ଏମାେନ ସବୁ େହଉଛxି ତା—ର େଗାଟିଏ ରାCୀର େ)ମିକ, ତଥାପି ତା—ର ଅମାନିଆ 

ମନ ଏ ସମVX ଭିତେର େଗାଟିଏ ସ�ା େ)ମିକର ସlାନ କରୁଥାଏ ଦୁନିଆ ତା—ର ଶରୀରକୁ େକଇଟା ଟXାେର 

ଉପେଭାଗ କରିଥାଏ େହେଲ ତା—ର ମନକୁ କିଣିଲା ଭଳି େସୗଦାଗରଟିଏ ମିଳିନଥାଏ ଯଦିଓ ଅେନକଥର ବଧୂେବଶ 

ସାଜିଥାଏ, କିxz  କାହାର କୂଳବଧୂ େହବାର େସୗଭାଗ' ତା ଭାଗ'େର ନଥାଏ 
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େଫସ୍ ବୁକ୍ େର ଆହ�ାନ, କଥା ଓ କବିତା, େ)ମକବିତା, ଆମ ପିଲାଦିନ ଏବଂ ଆହ�ାନ ପୃ8ାଭାବେର ଉପଲବ୍ ଧ 

ଚାହaଲାବାଲା ତ ଅେନକ ଥା—xି େହେଲ ²ୀର ମଯ 'ାଦା େଦଲା ଭଳି େକହି ଜେଣ ବି େସମାନX ଭିତେର ନଥାxି ରାVା 

ପାଶ� ର ଗଛଟିର ଛାଇେର ଜେଣ କିଛି ସମୟ ଆZୟ େନଇ ନିଜର କ¢ାxି ଦୂର କେଲ ମଧ' େଯପରି ତାକୁ ନିଜର 

ଆZୟ�ଳ କରିନଥାଏ, େସହିପରି େବଶ'ାଟିଏ ନିଜର ସବ ସ� ଉoଗ କରି ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଖୁସି େଦେଲ ମଧ' 

ଆେମ ତାକୁ ଘେର ପìୀର ସ�ାନ େଦଇନଥାଉ ସମାଜେର ଏପରି ନାରୀମାନX ସଂଖ'ା କମ ୍ନାହa, େହେଲ ସମାକ 

ଏମାନX )ତି ଥିବା ଦାୟିତ�ରୁ ନିଜକୁ ସବୁେବେଳ ଦୂେରଇ ରଖିଛି େଗାଟିଏ େବଶ'ା ଭିତେର େଯ େଗାଟିଏ ନାରୀର ମନ 

ଥାଏ, େସ ମଧ' ଚାେହଁ କାହାର ପìୀେବାଲି ନିଜକୁ ପରିଚିତ କରାଉ, େକହି ଜେଣ ତାକୁ ବି ମନ େଦଇ ଭଲପାଉ ଓ େସ 

ତା— େଫରିବା ବାଟକୁ ନିତି ଚାହa ବସିଥାଉ କାହାର ବାହୁ ବlନେର େସ ନିଜକୁ ସୁରyିତ ମେନ କରୁ େହେଲ, ତା—ର ଏ 

ସ�ପ� େକେବ ପୁରା େହାଇପାେରନା ସତ କହିବାକୁ ଗେଲ ଆେମ ଆମର କିଛି ନିଜସ� ସ�ାଥ  ପାଇ ଁତା—ର ଇ^ାକୁ ପୁରଣ 

କରିବାକୁ େଦଇନୁ ଆେମ ଚାହୁଁ ସମାଜେର ଏମାେନ ଏହିପରି େଶାଷିତ ଓ ନିେ¶ସିତ େହାଇ ବ�xz  

 ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଯୁଗେର ଏମାନXର ସଂ¬ା ହୁଏ ତ ବଦଳି ଯାଇପାେର କିxz  ଏମାନXର �ିତି ଠିକ୍ ପୂବ ଭଳି 

ଅଛି ପୁରାତନ ଯୁଗର େବଶ'ା ଓ ଆଧୁନିକ ଯୁଗେର ବାରଗାଲ୍ , କଲ୍ ଗାଲ୍  ସାଜିଛି େଦହ େସହିଭଳି େକଇଟା ଟXାେର 

କିଣାବିକା େହଉଛି, ବr ମାନା େଯଉଁଠି ନାରୀ ସ�ାଧୀନତା, ନାରୀ ଜାଗରଣ ପାଇ ଁବିଭି[ Vରେର )ୟାସ ଚାଲିଛି ଅପର 

ପyେର େଦହ ବ'ବସାୟ ମଧ' େଜାରେସାରେର ଚାଲିଛି େକଉଁଠି ପରି�ିତିର ଚାପେର ତ େକଉଁଠି ନିଜ ଇ^ାେର େସ 

େବଶ'ା େହବାକୁ ଯାଉଛି, £େମ ଏହା ଏକ ଘୃଣ' ବୃrିେର ପରିଣତ େହାଇଗଲାଣି ଆେମ ମାେନ କ—ଣ ଏମାନXୁ 

ପୁଣିଥେର ସମାଜର ମୁଖ' େäାତେର ସାମିଲ କରି ପାରିବା ନାହa ? ନା, ଆେମ ପେରାy ଭାବେର ଚାହୁଁ କି ଏମାେନ 

ଏହିପରି କଳXିତ ଜୀବନ ବିତାxz , ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ? ସମାଜେର )ଚଳିତ ତଥାକଥିତ ନିତିନିୟମ ବା ଆମ ଭିତେର 

ଥିବା େଯୗନଲାଳସା... 

 (ସମାଜେର େଶାଷିତ ଓ ଅବେହଳିତ େହାଇ ପଡ଼ିରହିଥିବା ନାରୀମାନX ଜୀବନ ଯ�ଣା ଉପେର ଦୃsି ଆକଷ ଣ 

କରିବାର ଏକ )ୟାସ...) 
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ଉ-ଳ ଦିବସ 
ଅ� ନା ମହାxି 

 ବିେଦଶୀ ସରକାରX କଂସ କାରାଗାରର ରୁ� େକାଠରୀେର ବସି ଭାରତ ଜନନୀ କା�ୁଥିଲା 

େବେଳ ସାଧାରଣ େଲାକX ଧ'ାନ ଆକଷ ଣ କରିଥିଲା ସ�ରାଜ)ୀତି େସହି ସମୟେର ଆବାଳବୃ� 

ବନିତା ସମେV ଲାଗିପଡ଼ିଥିେଲ ଭାରତ ମା—କୁ ପରାଧିନତାର ଶିକୁଳିରୁ ମୁi କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା 

ବା ପେଛଇବ େକମିତି େତଣୁ କପିଳ ସଂହିତାେର େଲଖା ଅଛି; 

 –ରା·େର ଭାରତ େZ8 ରାଜ'େର ଉ�ଳ 

 ଉ�ଳ ସମାନ ରାଜ' ଧରାେର ବିରଳ — 

 ଉ�ଳର ବରପୁCମାେନ ଲାଗିପଡ଼ିେଲ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ�ତ� ପରିଚୟ େଦବାପାଇଁ ଋଷିମାନX ତେପାଭୂମି ଓଡ଼ିଶା, 

ସବ ଧମ  ସମନ�ୟର ପବିC ରାଜ' ଓଡ଼ିଶାେର କାହa େକେତ କବି, ଦାଶ ନିକ, ନାଟ'କାର ଏହି ସ�ରାଜ' )ୀତିେର 

ମାତିଯାଇଥିେଲ ଉ�ଳ େଗୗରବ ମଧୁସୂଦନX େଲଖନୀେର; 

 –ଭୂମିକ? େହବ ଧରଣୀ ଫାଟିବ 

 ଉଠିେବ ସହäଭୂଜା 

 େସହି େତାର ମାତା େସହି େତାର Cାତା 

 କର ତାX ପଦପୂଜା — 

 ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଇତିହାସ ସଂ_®ତି ମଯ 'ାଦାପୂA  ସବୁେବେଳ ଏ ଜାତିର )ଗତିମୂଳକ ମେନାଭାବ େଯାଗଁୁ କଳା, 

�ାପତ', ଚିCକଳା, ନୃତ' ସଂଗୀତ ଓ ସାହିତ' େyCେର ଯେଥs ଅbଗତି କରିପାରିଛି େତଣୁ େଗାପବlୁX ଭାଷାେର; 

 –ମାନବ ଜୀବନ ନୁହଇ େକବଳ 

 ବଷ ମାସ ଦିନ ଦ�, 

 କେମ  ଜୀଏଁ ନର କମ  ଏକା ତା—ର 

 ଜୀବନର ମାନଦ�— 

 ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁCମାନXର )େଚsା ସ�ତ� ଉ�ଳ ଗଠନେର େବଶ୍ )ଭାବ ପକାଇଥିଲା େସେତେବେଳ ଏଇ 
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ବସx ସମୟ ଗଛେର ପCେର ପବନେର ମଳୟର �ଶ  ବନଭୂଇଁ ନିଜକୁ ସଜାଉଥିଲା ନୂଆଁ ନୂଆଁ କଅଁଳ ପCେର 

ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଁ )Vzତ େହାଇଥିଲା ଧରଣୀ ଆମ )େଦଶ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାେର ପରିଚୟ ମୁକୁଟ ପିlି ଠିଆେହଲା ୧୯୩୬ 

ମସିହା ଏ)ିଲ୍ ମାସର )ଥମ ତାରିଖେର 

 କୃଷି େହଉ କି ବାଣିଜ' େହଉ ନିଜର ଅଦମ' ପରିZମ ଦ�ାରା ସବୁେyCେର ସ�ାବଲKୀ େହବାକୁ ଆର� କରି 

େଦଇଥିଲା କିxz  ଏହାରି ଭିତେର ରହିଛି ନିଜ ମାତୃଭାଷାର ଉ[ତି ମା—ର ଭାଷା ଆମର ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆମ 

ମା—ର ଭାଷା, େଯଉଁ ଭାଷା ଧରଣୀ ଛୁଇଁଲା ଠାରୁ ମା ମୁହଁରୁ ଆେମ ଶୁଣି ଆସିଛୁ ତା—କୁ କିପରି ବା ଅବେହଳା େହବ 

ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁCମାେନ ଆର� କରିଥିବା ଅଭିଯାନକୁ ଆମକୁ ଆେଗଇ େନବାକୁ େହବ ମଧୁସୂଦନX ବାଣୀେର; 

 –ଜାତି ନ�ିେଘାଷ ଚଳିବ କି ଭାଇ ସ�ାଥ କୁ ସାରଥୀ କେଲ 

 ଟାେଣ କି େର ଗାଡ଼ି ଦାନାର େତାବଡ଼ା 

 େଘାଡ଼ା ମୁେହଁ ବlାଥିେଲ — 

 ସାରା ଭାରତେର ଓଡ଼ିଶା ହa ଭାଷା ଭିrିେର ଗଢ଼ା େହାଇଥିଲା )ଥମ )େଦଶ ଆମ ଭାଷା ଆମର ପରିଚୟ, 

ଓଡ଼ିଆ ଆେମ ଏହା ଆଜି yୟ େହବାକୁ ଆର� କଲାଣି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ନିଜ ପାଖେର ନିେଜ ଅପରିଚିତ େତଣୁ ଏହି 

ପବିC ଉ�ଳ ଦିବସେର ଆେମ ଏହି ଶପଥ େନବା େଯ )େତ'କ ଉ�ଳୀୟX ହୃଦୟେର ଓଡ଼ିଆ )ତି ଆbହ ସୃsି 

କରିେବ  େଦଶ)ୀତି, ଜାତି)ୀତି, ଭାଷା)ୀତିର )େତ'କ ଓଡ଼ିଆ ଉଦ୍ ବୁ� େହାଇ କମ ରତ େହେଲ ଓଡ଼ିଶାର ସମୂହ 

ଉ[ତି ସ�ବ େହବ ସମb ଉ�ଳ ଗଠନର ପୁେରାଧା ମାନXୁ ଏହି ପବିC ଦିବସେର େମାର ବିନ )ଣାମ 

ମଧୁସୂଦନX େସହି ବାଣୀକୁ କିପରିବା ଆେମ ଭୁଲିବା; 

 –ଏହି ସ�ିଳନୀ ଜାତି )ାଣ ସିlୁ 

 େକାଟି )ାଣ ବି�ୁ ଧେର 

 େତାର )ାଣବି�ୁ ମିଶାଇ େଦ ଭାଇ 

 େଡ଼ଇଁପଡ଼ି ସିlୁ ନେର— 

  

 –ଓଡ଼ିଶା ଆମର ସବ ାh ସୁ�ର େହଉ— ଏତିକି କାମ' –ବେ� ମା— ଉ�ଳ ଜନନୀ— 
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ଭୂତ ଓ େ	ତାତNାର ଅେହତୁକ ଭୟ 
ବାଲcୀକି ନାୟକ 

 ଭୂତ ଓ େ)ତାତcାର ଅVିତ�କୁ େକବଳ ଭାରତେର ନୁେହଁ, )ାୟ ସାରା ଦୁନିଆେର 

େଲାକମାେନ ବିଶ�ାସ କରxି ବୁ�ିଜୀବି, େହତୁବାଦୀ ଓ େବୖ¬ାନିକମାେନ ତକ  ସଂଗତ ତଥ' 

ସହିତ ଭୂତ, େ)ତ ଆଦିର ଅVିତ�କୁ ଅସ�ୀକାର କରୁଥିବା େବେଳ ଦୁବ ଳମନା ବ'iିମାେନ କୁହxି - –କିଛି ତ ନି�ୟ 

ଅଛି— ଏହି କିଛି ଅଛିର )ମାଣ େଦବାପାଇଁ ପCିକା ମାନXେର )କାଶ ପାଇଥିବା କିଛି ଘଟଣାର (ସତ' ଘଟଣା େବାଲି 

କହି) ଉଦାହରଣ େଦଇଥାxି ଆଉ େକେତକ େଲାକ ନିଜର କିKା ଅନ' ମାନXର ବ'iିଗତ ଅନୁଭବ ଘଟଣାକୁ ବA ନା 

କରି େZାତାX ମନେର ଭୂତ, େ)ତ )ତି ଥିବା ଭୟାଳୁ ବିଶ�ାସକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରି େଦଇଥାxି 

 ଭୂତ ଓ େ)ତର ସ�ରୂପ ସଂପକ େର େଲାକମାନXର ଭି[ ଭି[ ମତ )କାଶ ପାଇଥାଏ କିଏ କାେଳ ଭୂତ 

କଳାଛାଇ ଭଳି ଦିେଶ, ଆଉ କିଏ କେହ ଧଳାଛାଇ ଭଳି ଦିେଶ କିଏ କେହ େତେରଛା ଦାx, ବଡ଼ବଡ଼ ଆଖି, ଲKା ମଣିଷ 

ଭଳି ଦିେଶ କିଏ କେହ ଶcଶାନେର ଡ଼ାହାଣୀମାେନ ନhଳା େହାଇ ନାଚ କରxି କିଏ କେହ େସମାେନ ଅେବାଧ' 

ଭାଷାେର ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ େହାଇ ନାକେର କଥା କହxି ବିେଦଶେର େଲାକX ବିଶ�ାସ ଭୂତମାେନ ପରିତ'i ପୁରୁଣା େକାଠା, 

ଫାସୀ ଦିଆଯାଉଥିବା �ାନ, ଶcଶାନ ଆଦିେର ବାସ କରxି ଭାରତୀୟମାେନ ବି େସହି ସବୁ �ାନ ସହିତ ବଡ଼ବର, ଓV, 

ଆK କିKା ତାଳ ଗଛ ମାନXେର ଭୂତ େ)ତ ରହxି େବାଲି ବିଶ�ାସ କରxି ଆଜିକାଲି ସତ'କଥା ନାମେର )କାଶ 

ପାଉଥିବା ଶVା ଓ ଅେବୖ¬ାନିକ ପCିକା ମାନXେର େସହିଭଳି କେପାଳକkିତ ଅବାxର କାହାଣୀ )କାଶ ପାଇଥାଏ 

େଲାକମାେନ ସତ' ଘଟଣା ଭାବି ପଢ଼xି ଓ ବିଶ�ାସ ବି କରxି 

 ସାଧାରଣତଃ ମୃତ ମଣିଷର ଅତୃ� ଆତcା ହa ଭୂତ, େ)ତ ଓ ଡ଼ାହାଣୀ ରୂେପ  ଅଦୃଶ' ଭାେବ ବିଚରଣ କରୁଛxି 

େବାଲି ସମେV କହିଥାxି ଦୁଘ ଟଣା, ସପ ଦଂଶନ, ହତ'ା, ଆତcହତ'ା ଏବଂ େଯ େକୗଣସି କାରଣରୁ ଅkବୟସେର ମୃତୁ' 

ଘଟିେଲ ତାର େଭାଗ କରିବାର ଅତୃ� ଆତcା ଇ^ା ପୂରଣ କରିବା ପାଇ ଁ ବ'ାକୁଳ େହାଇଥାଏ େଯେହତୁ େସମାନXର 

ଶରୀର ନs େହାଇଯାଏ-େତଣୁ େସମାେନ େକୗଣସି ଜୀବx ଶରୀରେର )େବଶ କରି ନିଜ େଭାଗ ଲାଳସାକୁ ପୂA  

କରିଥାxି ଉପେରାi ତକ େର େକୗଣସି )ାମାଣିତ ତଥ' ନାହa େକବଳ କୁହାଶୁଣା କଥା ଉପେର ପଯ 'େବଶିତ ଏକ 
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ଆହ�ାନ, ସ�ମ ବଷ , ତୃତୀୟ ସଂଖ'ା, ଅେ)ଲ୍ ୨୦୧୨ 

େଫସ୍ ବୁକ୍ େର ଆହ�ାନ, କଥା ଓ କବିତା, େ)ମକବିତା, ଆମ ପିଲାଦିନ ଏବଂ ଆହ�ାନ ପୃ8ାଭାବେର ଉପଲବ୍ ଧ 

ଅlବିଶ�ାସ ମାC 

 ଭୂତ,େ)ତମାନXୁ ଶାx କରି ନିଜ ଇ^ା ଅନୁସାେର ବ'ବହାର କରିବା ଆଶାେର ଅେନକ ମ�ପାଠ କରି, ତ� 

ସାଧନ କରି, ଯ� )େୟାଗ କରି ସି�ି )ା� କରିବା ପାଇ ଁ କୁ à̂  ସାଧନା କରିଥାxି ଏହି )£ିୟା ନିହାତି ଅେବୖ¬ାନିକ 

େହେଲ ବି ତା�ିକ େହବାପାଇଁ କିଛି େଲାକ ଅେନକ ଅମାନବୀୟ କମ  କରିଥାxି େସହି କମ କା� ଭିତେର ପଶୁବଳୀ ଓ 

ନରବଳୀ ମଧ' ସାମିଲ ଥାଏ ଏଭଳି କମ  କରି େସମାନXୁ ସି�ିଅ ବା ଶiି ତ ମିେଳ ନାହa ବରଂ େଲାକନି�ା, ମାଡ଼ ଓ 

େଜଲଦ� ନି�ୟ ମିଳିଥାଏ 

 ଏଇଠି )ଶ� ଉଠୁଛି େଯ ଆତcା ଯଦି ଏେତ ଶiିଶାଳୀ େସ ସ�ୟଂ େଦହ ଧାରଣ କରୁନାହa କାହaକି ? ନିଜର ଇ^ା 

ପୁରଣ ପାଇଁ େକୗଣସି ସରଳ ମଣିଷର େଦହକୁ ବ'ବହାର କରିବା କଅଣ ଦରକାର ? ଏଥିରୁ )ମାଣିତ େହଉଛି େଯ 

ଆତcାର େକୗଣସି ଶiି ହa ନାହa େତଣୁ େସ ଅନ'ର େକୗଣସି )କାର yତି କରିବାର )ଶ� ଉଠୁନାହa 

 ଅସଲ କଥା େହଉଛି - ସମାଜର କିଛି ଧୂr  ତଥା ଚାଲାକ୍ େଲାକ ନିଜ ସ�ାଥ  ପାଇଁ ସାଧାରଣ େଲାକମାନX ମନର 

ଭୟ ଓ ଦୁବ ଳତାକୁ ପୁeି କରି େଶାଷଣ କରିବା ପାଇ ଁଭୂତ, େ)ତ, ଡ଼ାହାଣୀ ଆଦିର ଅVିତ�କୁ ବେ�ଇ ରଖିଛxି ବିେଶଷ 

କରି ପ�ା ପୁେରାହିତମାେନ ଅତୃ�ଆତcାର େମାy କରାଇବା ନାମେର ଧନ ଲୁତିବାର ଏକ ସୁଚିxିତ ରାVା େଖାଲି ରଖିଛxି 

ଧମ ଶା² ମାନXେର (ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଆଦି) େଲଖାଥିବା ନକ ର ଅବାxର ଅବିଶ�ସନୀୟ ଦୃଶ'କୁ ସତକଥା ଭଳି ବA ନା 

କରିଥାxି େକହି ବି ତକ  କରି ଜାଣିବାକୁ ଚାହaନାହାxି େଯ- ମଣିଷର ଶରୀର ତ ମୃତୁ'ପେର ମr 'େର (?) ହa 

ରହିଗଲା, ନକ େର ପୁଣି େକଉଁ ଶରୀରକୁ ଯମଦୂତମାେନ ଗରମ େତଲ କେରଇେର ପେକଇ ଦ� େଦଇଥାxି? ନକ େର 

କଅଣ ପୃଥିବୀ ଭଳି ନିଆଁ, େତଲ, କେରଇ ଓ ଚଟୁ ସବୁ ଅଛି ? ବିନା ଶରୀରର ପିତୃପୁରୁଷମାେନ ପିତୃZା�େର 

ଦିଆଯାଉଥିବା ମୂଲ'ବାନ େଭାଜନକୁ କିପରି ଖାଇ ପାରିେବ ? ବ�ିଥିବା େବେଳ େଯଉଁ ମଣିଷ ଦିନକୁ ତିନିଚାରିଥର 

େଭାଜନ କରୁଥିଲା େସ ସ�ଗ  ବା ନକ େର ବଷ କୁ େକବଳ ଥେର ଖାଇ କିପରି ରହି ପାରୁଛି ? ମୃତ ପିତୃପୁରୁଷX ପାଇ ଁ

ନକ େର ଯଦି ଖାଇବା ବ'ବ�ା ନାହa, େତେବ ଯମ ଓ ଯମଦୂତମାେନ କଅଣ ଖାଆxି? ଏ ସବୁ )ଶ�ର ଉrର କାହାରି 

ପାଖେର ନାହa େତଣୁ ପୁେରାହିତ କୁହxି - ତୁେମ ଯଦି ତୁମ ମୃତ ପିତାମାତାXୁ ଭଲ ପାଉଛ େତେବ )ଶ� କରନାହa, ଆମ 

କଥା ମାନିଯାଅ ଆେମ ଯାହା କରିବାକୁ କହୁଛୁ କରିଯାଅ, ଅନ'ଥା େ)ତାତcା ବାଧା େଭାଗ କରିବାକୁ )Vzତ ରୁହ 

ଏତିକିେର ସମVX ଅକଲ ଗୁଡୁମ୍ ସୁଧି ପାଠେକ ବିଚାର କରxz  - େକଉଁଟା ସତ, େକଉଁଟା ମିଛ ? 
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ଆହ�ାନ, ସ�ମ ବଷ , ତୃତୀୟ ସଂଖ'ା, ଅେ)ଲ୍ ୨୦୧୨ 

େଫସ୍ ବୁକ୍ େର ଆହ�ାନ, କଥା ଓ କବିତା, େ)ମକବିତା, ଆମ ପିଲାଦିନ ଏବଂ ଆହ�ାନ ପୃ8ାଭାବେର ଉପଲବ୍ ଧ 

ଇOଧନୁ 
ସବିତା ରାଣୀ ସାମଲ 

 ତୀLଗତିେର ଗଡ଼ି ଆସୁଥିବା ଫୁଟ୍ ବଲଟିକୁ େଗାଲ୍ େପାs୍ ଆେଡ଼ ଲy' କରି ନିଜର ସମV 
ବଳ )େୟାଗ କରି କିକ୍ କଲି େସଇ ଲାs୍ ମିନିଟ୍ େଗାଲ୍ ଟି େମା ଟିମ ୍ଆଉ େମା ପାଇଁ ବହୁତ 
ଗୁରୁr¦ ପୂA  ଥିଲା ଅନୁଭବ େହଉଥିଲା ହଠାତ୍ େଯମିତି ମୁ�ରୁ େଗାଡ଼ଯାଏଁ ରi ଗୁଡ଼ାକ ଧମନୀେର 

yୀ) ଗତିେର )ବାହିତ େହବାକୁ ଲାଗିଛି େସଇ ସମୟେର େଖଳ ସାର ଆସି ପିଠିେର ହାତ ଥାପୁଡ଼ାଇ େଦେଲ ଓ 
କହିେଲ, –େସୗରଭ ପFନାୟକ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ େଖଳିଲ ! ଡ଼ିେସKର ୨୫ ତାରିଖେର ରାଜ' Vରେର ଫୁଟ୍ ବଲ୍ େଖଳ 
େହବାକୁ ଯାଉଛି ଆମ _zଲଟିମେର ତୁେମ େହବ ଦଶ ନKର େଖଳାଳୀ ଆଉ ମାସଟିଏ ରହିଲା ଖୁବ୍ ପରିZମ କର— 
ଏ କଥା ଶୁଣି ସେତ େଯପରି ଶୂନ' ଆକାଶେର ରhବିହୀନ ଜଳକଣାେର ସୁଯ 'କିରଣ ପଡ଼ି ସ�ରhର ରeିତ ସ�ପ�ର 
ଇ�ଧନୁଟିଏ ସୃsି େହଲା 

 ଘରକୁ ଆସି ବହି ବVାନି ରଖି ଫୁଟ୍ ବଲଟିକୁ ବାହାର କଲି ଫୁଟ୍ ବଲଟି ଟିେକ ପୁରୁଣା ଚାରିପା�ଟି ଯାଗାେର 
ସିେଲଇ େହେଲ ବି କାମ ଚଳିବ ସାhମାେନ କହxି ମଁୁ ବି କୁଆେଡ଼ ଫୁଟ୍ ବଲ୍  ଭଳି େଯାରେର ଦଉେଡ଼ ଦୁରେର େଦଖିେଲ 
ଲାେଗ ଫୁଟ୍ ବଲ୍ ଆଉ େମା ପାଦ ଲାଗିଯାଇଛି େସ ଯାହା ବି େହଉ ମଁୁ )ାକ¾ିସ୍ କରିବା ଆର� କରିେଦଲି େମା ଭିତେର 
ଅେନକ ପରିବr ନ େଦଖାଗଲା େଯମିତିକି ଭାଇ ଭଉଣୀX ସାhେର ଝଗଡ଼ା କରୁନଥିଲି ଆଉ କିଛି େବାଲହାକ କରୁଥିଲି 
_zଲ୍ ସରିଲା ପେର େଖଳ ସାର୍ ରହି ସବୁେବେଳ ଶିଖାଉଥାxି େସଦିନ କହିେଲ, –ଏଠୁ ଆମ ଡ଼ିେସKର ୨୩ ତାରିଖେର 
ବାହାରିବା େସଠି ରହିବା ଖାଇବା ବ'ବ�ା େହଇଛି ହଁ ନିଜ ନିଜ େଜାତା ଆଣିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହa ଖାଲି ପାଦେର 
େଖଳିବା ମନା— 

 ଘରର ଅବ�ା ଜାଣିଥିେଲ ବି ଖାଇଲା େବେଳ େବାଉକୁ କହିଲି େମାର େଜାତା ହେଳ ଦରକାର େବାଉ କହିଲା, 
–ବାପା )ାଇେମରୀ _zଲ୍ ଶିyକ - େସଥିେର ସାତ ଜଣXର ଖାଇବା ପିଇବା, ତୁମ ମାନXର ପଢ଼ା ଖ� , େଜେଜX 
ଔଷଧ େକାଉଠୁ କିଣି େହବକିେର ପୁଅ େଖଳେର ମନ େଦ—ନା, ପାଠ ପଢ଼ାେର ମନ େଦେଲ ବଡ଼ ମଣିଷ େହବୁ ଦି 
ପଇସା େରାଜଗାର କେଲ ଘରର ଅବ�ା ବଦଳିବ— େସ େମା ମନ କଥା ବୁଝୁଥିେଲ ସୁ�ା ଚାରା ନାହa ସୁେନଲି ଖରାଟି 
ଧିେର ଧିେର )ଖର େହାଇଯାଉଥିଲା ସ�ପ�ର ଇ�ଧନୁଟି ଲିଭିବାକୁ ଆର� କରିଥିଲା ମନ ଭିତରୁ ଖାଲି େକାହ 
ଉଠୁଥାଏ କାହaକି )ଭୂ ତୁମ ଦରବାର ଏେତ େଛାଟ ନିମ� ମଧ'ବିr ପରିବାରେର କଣ ସମVX ଭାଗ'େର ଏଇଆ 
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ଆହ�ାନ, ସ�ମ ବଷ , ତୃତୀୟ ସଂଖ'ା, ଅେ)ଲ୍ ୨୦୧୨ 

େଫସ୍ ବୁକ୍ େର ଆହ�ାନ, କଥା ଓ କବିତା, େ)ମକବିତା, ଆମ ପିଲାଦିନ ଏବଂ ଆହ�ାନ ପୃ8ାଭାବେର ଉପଲବ୍ ଧ 

େଲଖା େହାଇଛି େପଟେର େଭାକ ମୁହଁେର ଲାଜ ଖାଲିଟାେର ସଂ_ାରXୁ ଜଗି ରହିଛୁ ସିନା ପଇସା ଅଭାବ ଥିେଲ ବି 
ବିପିଏଲ୍ ଚାଉଳରୁ ମୁi ଛୁ�ିଠାରୁ ଛା�ୁଣୀଯାଏଁ େସଇ େଗାଟିଏ େରାଜଗାର ଉପେର ନିଭ ର ଘରଭଡ଼ା, ପାଣି ଭଡ଼ା, 
ବିଦୁ'ତ ଭଡ଼ା େକାଉଥିେର ମାଫ୍ ନାହa 

 କିxz  ମନକୁ ମଁୁ େକୗଣସି )କାେର ବୁେଝଇ ପାରୁନଥିଲି େଯାଗକୁ ତା ପରଦିନ େZଣୀ ସାର୍ ଆସି ଜେଣଇେଲ, 
–ଗରିବ ଭrା ୧୦୦ ଟXା ହିସାବେର ଗରିବ ଛାC ମାନXୁ ମିଳିବ ଇ^ୁକ ଛାCମାେନ ଫମ  ଭରି ଦାଖଲ କରିେବ— ମନ 
ଯାହା ଚାେହଁ େକୗଣସି ବାେଟ ତା—କୁ ହାସଲ କେର ଟିେକ ଖରାପ ଲାଗୁଥାଏ ତଥାପି ଫମ ଟିଏ ଆଣିଲି ଫମ େର ବାଷ�କ 
ଆୟ ଉପେର େଲଖା େହାଇଥାଏ ଜାଣିଶୁଣି ଗଁାେର ଥିବା ଜମିବାଡ଼ି କଥା େଲଖିଲିନି କାହaକି ବା େଲଖିବି େସଇଠୁ ବା 
ଆମର କଣ ଆେସ ଫମ ଟି ଦାଖଲ କଲାେବଳକୁ ହାତଟା ଖାଲି ଥରୁଥାଏ ଠିକ୍ ତିନିଦିନ ପେର ସାର୍ େମାେତ ୧୦୦ 
ଟXା େଦେଲ ଲାଗୁଥାଏ େକାଟିନିଧି ମିଳିଯାଇଛି େଜାତା େଦାକାନକୁ ଚାଲିଗଲି ମନ ପସ� େଜାତାଟିଏ ବି ପାଇଲି 
ପାଦକୁ ପୁରା ଫିଟ୍ େହଉଥାଏ କିxz  ମଁୁ କିଣିପାରିଲି ନାହa ଘରକୁ େଫରି ଆସିଥିଲି ବାରKାର େମା ଭିତରୁ କିଏ ଜେଣ 
କହୁଥାଏ, –ମଁୁ ଏେତବଡ଼ ଭୁଲ କାମ େକମିତି କଲି େକାଉ ଗରୀବ ପିଲାର ପାଉଣାକୁ ମିଛ କହି େନଇ ଆସିପାରିଲି ଏେତ 
ଦିନ ଧରି ବାପାXଠୁ ଶିଖିଥିବା ଆଦଶ କୁ ସାମାନ' ସ�ାଥ  ଲାଗି ବଳି ପେକଇ େଦଲି— େମା ମୁ� ଭିତେର ସେତ େଯପରି 
କଣ େହାଇ ଯାଉଥାଏ ନିଜକୁ ଧିକ୍ ମେନ କରୁଥିଲି ରାତିସାରା ମଁୁ ଆତcଗ¢ାନୀେର େଶାଇପାରିଲି ନାହa  

 ତା— ପରଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି େମାର ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ )ିୟ ଫୁଟ୍ ବଲ୍ ଟିକୁ ବାହାେର େନଇ େଫାପାଡ଼ି େଦଲି _zଲେର 
ସାର୍ Xୁ େସ ପଇସା େଫେରଇ େଦଇଥିଲି ଏଇଆ ଭାବି େଯ, –ମଁୁ ବ�ିଥିଲା ଯାକ ମଁୁ ଆଉ େକେବ ବି ବାପାX ସ�ାନକୁ 
ତେଳ ପେକଇ େଦବିନି— େଖଳରୁ େମା ନଁା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ମନ� କରି ସାରିଥିଲି େଖଳ ସାର୍ ଆସିନଥିବାରୁ ଏ 
କଥା କାହାକୁ କହି ପାରିଲିନି 

 େସଦିନ ଥିଲା ଡ଼ିେସKର ୧୮ ତାରିଖ ସl'ାେବଳ ସମୟ ବାପା କହିେଲ, –ସୁରୁ େଦଖିଲୁ ଦା� ଘେର େତା ପାଇ ଁ
କଣ ଥୁଆ େହାଇଛି— େଜାତା ହଳକ େଦଖି ଆଖିକୁ ବିଶ�ାସ େହଉନଥାଏ ଇଏ େସଇ ହଳକ େଜାତା େଯଉଁଟା ମଁୁ 
େଦାକାନେର େଦଖୁଥିଲି ବାପା ଏେତ ଅସୁବିଧାେର ଥାଇ ମଧ' େମାର ସ�ପ�ର ଇ�ଧନୁକୁ ପୁଣି ସ�ରhେର ଆXିବାକୁ 
ପଛାଇନଥିେଲ ତାXର ବିଶାଳତା ଆଗେର େମା ମVକ ଆେପ ଆେପ ନଇଁ ଯାଇଥିଲା 
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ଆହ�ାନ, ସ�ମ ବଷ , ତୃତୀୟ ସଂଖ'ା, ଅେ)ଲ୍ ୨୦୧୨ 

େଫସ୍ ବୁକ୍ େର ଆହ�ାନ, କଥା ଓ କବିତା, େ)ମକବିତା, ଆମ ପିଲାଦିନ ଏବଂ ଆହ�ାନ ପୃ8ାଭାବେର ଉପଲବ୍ ଧ 

ଭୂୟଁାବାବୁ J େରାେଷଇଘରୁ...!!! 
େମା ଓଡ଼ିଶା ର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ...!!! 

ଅେ)ଲ ମାସ ଟି ଆ�ମାନX ପାଇଁ ସବୁେବେଳ ସ�ତ�ତା ର ସୁସKାଦ େନଇଆେସ । 
)େତ'କ ସୁସKାଦ େର ଆେମ ଖୁସି େର ଆତcହରା େହାଇଉଠିଥାଉ, ଆଉ େସେତେବେଳ 
ମେନପେଡ଼ େଗାଟିଏ କଥା....ମିଠା...ଖଜା...ମିsା[...!!! 

ଏଣୁ ସାହିତ' ପCିକା –ଆହ�ାନ— ର ଉ�ଳ ଦିବସ ସଂ_ରଣ େର ଆଜି ଆେମ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପିଠା ବିଷୟ େର ଜାଣିବା । 

ମଁୁ ପୁଣିଥେର ସମV ମିsା[୍ େ)ମୀXୁ ଶୁେଭ^ା ଜଣାଇ ୪ େଗାଟି ମିଠା ର )Vzତି )ଣାଳୀ ଏଠାେର ବA ନା କରୁଛି । 

୧. ସୂଜି କାକରା : 
 

ଆବଶ�କୀୟ ଉପାଦାନ :  

େଗାଟିଏ କପ ୍ ସୂଜି , େଗାଟିଏ କପ ୍ େମାଟା ଚିନି, େଗାଟିଏ କପ ୍ େକାରା 
େହାଇଥିବା ନଡ଼ିଆ ,  ସାଦା ଲୁଣ, ଘିଅ ( ମଁୁ ଡ଼ାଲ୍ ଡ଼ା ବ'ବହାର 
କରିଅଛି ) , କାକରା କୁ ସୁବାସିତ କରିବା ପାଇଁ ୪ /୫ ଟି ଗୁଜୁରାତି । 

	RSତି 	ଣାଳୀ : 

)ଥେମ କଢ଼ାଇ ଗରମ େହଲାପେର େସଥିେର େକାରା େହାଇଥିବା ନଡ଼ିଆ , ଆବଶ'କୀୟ ପରିମାଣ ର ଚିନି ଏବଂ 
ଗୁଜୁରାତି ଚୂA  କୁ ଭଲଭାେବ ଭାଜି େଦଇ ଅଲଗା ରଖxz  େଯପରିକି େସଥିେର ଜଳୀୟ ଅଂଶ କିଛି ରହିନଯାଏ । 

ଅନ' ଏକ କଢ଼ାଇ କୁ  ଗରମ କରି େସଥିେର  ଦୁଇକପ ୍ ପାଣି କୁ ଧିେର ଧିେର ଗରମ କରxz  । 

ପାଣି ଗରମ େହାଇଆସିବା ପେର େସଥିେର ବଳକା ଚିନି, ଟିକିଏ ଲୁଣ େଦଇ ଫୁଟାxz  । 

ପାଣି ଫୁଟିଆସିଲା ପେର େସଥିେର ସୂଜି କୁ ଧିେର ଧିେର ଢ଼ାଳxz  ଏବଂ ଧିେରଧିେର ,ଅନବରତ ଭାେବ ଘାuିବାେର ଲାଗxz  
େଯପରିକି େସଥିେର ଗୁଳା ରହିନଯାଏ। 
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ଆହ�ାନ, ସ�ମ ବଷ , ତୃତୀୟ ସଂଖ'ା, ଅେ)ଲ୍ ୨୦୧୨ 

େଫସ୍ ବୁକ୍ େର ଆହ�ାନ, କଥା ଓ କବିତା, େ)ମକବିତା, ଆମ ପିଲାଦିନ ଏବଂ ଆହ�ାନ ପୃ8ାଭାବେର ଉପଲବ୍ ଧ 

ଏହା େଯେତେବେଳ କଠିନ େହବାକୁ ଆର� କରିବ, େସେତେବେଳ େସହି କଢ଼ାଇ କୁ ଚୁହÜା ଉପରୁ ଓÈାଇଦିଅxz  । 

କିଛି ସମୟ ପେର ତାହା  ଟିେକ ଥ�ା େହଲାପେର େସଥିେର ଦୁଇ ଚାମଚ ଘିଅ ପକାଇ ଟିକି ଦଳିଦିଅxz  । 

େସହି ଦଳାଯାଇଥିବା ସୂଜି କୁ ହାତମୁଠା େର ରହିଲା ପରିମାଣ େର େନଇ  ଚକା ଚକା ଗୁଳା କରxz  । 

£ମାନ�ୟେର , େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ଗୁଳା କୁ ଅ�  କ�ୁକ ଆକାର ର କରି େସଥିେର )ଥମ େସାପାନ େର )Vzତ 
କରାଯାଇଥିବା ନଡ଼ିଆ େକାରା ପାଗ କୁ ପୁର ଭଳି ରଖି ଚାରିପଟୁ ଅତି ସxପ ଣ େର  ତାକୁ ନିବୁଜ କରିରଖxz  । 

େଗାଟିଏ େବଲଣା ବାଡ଼ି େନଇ େସହି ଗୁଳା ଗୁଡିକୁ  ୮/୧୦ େସମି ବ'ାସା�  ପରିମିତ ର ଏକ ବୃr ଭଳି ଆକାର କରି 
ରଖxz  । ବr ମାନ, ଘିଅ ଆବଶ'କୀୟ ପରିମାଣ େର େନଇ ଉrମ ରୂେପ ଗରମ କରxz  । 

ଘିଅ ଗରମ େହଲାପେର େଗାଟିଏ ପେର େଗାଟିଏ  େସହି ବୃrାକାର ସୂଜିପାଗ କୁ ଛାଣxz  । 

ଉଭୟ ପଟ କୁ  ୨/୩ ଥର େଲଉଟାଇ ଛାଣି ଦିଅxz  । 

ଥେର ଏହା ତାବA  ଧାରଣ କେଲ, ତାକୁ କଢ଼ାଇ ରୁ ବାହାର କରି େତଲ ରୁ ଅଲଗା କରି ରଖxz  । 

ବr ମାନ , ଆପଣX ର ସୂଜି କାକରା )Vzତ େହାଇଗଲା । 

ଏହି ପିଠା ଟି ସ�ତ� ପବ  ଓ ପବ ାଣୀ େର )Vzତ କରାଯାଇଥାଏ । 

୨. େଛ ନା େପା ଡ଼ : 
ଆବଶ�କୀୟ ଉପାଦାନ : 

 ସଜ େଛନା ୫ କପ ୍ , ସୂଜି ଅଧାକପ ୍ , ଚିନି ୨କପ ୍, କାଜୁ 
୧୦/୧୨ ଟି, ଗୁଜୁରାତି ୫/୭ ଟି ଓ ୨ଚାମଚ ଘିଅ । 

	RSତି 	ଣାଳୀ : 

ସଜେଛନା , ସୂଜି, ଗୁଜୁରାତି ଚୂA  ସବୁକୁ  ଚିନିସହ ଉrମ ରୂେପ 
ମିଶାଇ ଦିଅxz   । େଗାଟିଏ  ଓସାରିଆ ମୁହଁା ପାC େର ଘିଅ 
ପକାଇ ଗରମ କରxz  । 

ଘିଅ ଗରମ େହଲାପେର ଏହି େଛନାମିZଣ କୁ େସହି ପାC େର ପକାଇ ଦିଅxz  । 
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ଆହ�ାନ, ସ�ମ ବଷ , ତୃତୀୟ ସଂଖ'ା, ଅେ)ଲ୍ ୨୦୧୨ 

େଫସ୍ ବୁକ୍ େର ଆହ�ାନ, କଥା ଓ କବିତା, େ)ମକବିତା, ଆମ ପିଲାଦିନ ଏବଂ ଆହ�ାନ ପୃ8ାଭାବେର ଉପଲବ୍ ଧ 

ଉପେର କାଜୁ ଚିC େର େଦଖାଯାଉଥିବା ଭଳି ସଜାଇପାରxି । 

ଏହାକୁ ରୁ�ଚୁ�ା େର ୪୫ ରୁ ୫୦ମିନିଟ୍ ପଯ 'x ସାଧାରଣ ଉrାପେର  ରଖି ଗରମ କରxz  । 

ତାପେର େସହି ପାC କୁ ବାହାର କୁ ଆଣି ତାକୁ ଥ�ା େହବାକୁ ପଯ 'ା� ସମୟ ଦିଅxz  । 

ଏହା େହଉଛି େଛନାେପାଡ଼ କରିବାର ସହଜ )Vzତି । 

୩. େପା ଡ଼ ପି ଠା : 
ଆବଶ�କୀୟ ଉପାଦାନ : 

  ବିରି ୩ କପ ୍ , ଚାଉଳ ୩ କପ ୍, ଗୁଜୁରାତି ୫/୭ ଟି, ନଡ଼ିଆ େକାରା 
୧ କପ ୍,  ଦାx ଆକାର ର ସରୁ ସରୁ କଟା େହାଇଥିବା ନଡ଼ିଆ ୧ କପ ୍, 
ଗୁଡ଼ ୩କପ ୍ , ଦୁଇ ଚାମଚ ଘିଅ ଏବଂ ଆବଶ'କ ଅନୁପାତ େର ଲୁଣ 

। 

	RSତି 	ଣାଳୀ : 

୪/୫ ଘuା ପୂବ ରୁ ବତୁରା ଯାଇଥିବା ବିରି ଏବଂ ଚାଉଳ କୁ ସକାେଳ 
େପଷଣା େର ଅତି ଉrମ ରୂେପ ଦଳି େଗାଟିଏ ବହଳା େପs  ତିଆରି କରxz   । ଏହି େପଷÍ୍  େର ଅkଲୁଣ  ଭଲେର 
ମିଶାଇ େଗାଟିଏ ଉଷୁମ ଓ ନିବୁଜ �ାନ େର ୬/୮ ଘuା ପାଇଁ ଯì େର ରଖିଦିଅxz  । 

ତାପେର େସଥିେର ନଡ଼ିଆ େକାରା, ନଡ଼ିଆ ଗଡ଼ି, ଗୁଡ଼ ଓ  ଗୁଜୁରାତି ଚୁA  ମିଶାଇ , ଉrମ ରୂେପ ଘାuxz  । 

େଗାଟିଏ  ଓସାରିଆ ମୁହଁା ପାC େର ଘିଅ ପକାଇ ଗରମ କରxz  । 

ଘିଅ ଗରମ େହଲାପେର ଏହି ବିରି ଚକୁଟା  କୁ େସହି ପାC େର ପକାଇ ଦିଅxz  । 

ଉପେର ଚିC େର େଦଖାଯାଉଥିବା ଭଳି   ନଡ଼ିଆ ଗୁ� ସଜାଇପାରxି । (ମଁୁ ବାଦାମ ୍ େନଇଛି ) 

ଏହାକୁ ରୁ�ଚୁ�ା େର ୪୫ ରୁ ୫୦ମିନିଟ୍ ପଯ 'x ମଧ'ମ ଉrାପେର  ରଖି ଗରମ କରxz  । 

ତାପେର େସହି ପାC କୁ ବାହାର କୁ ଆଣି ତାକୁ ଟିେକ ଥ�ା େହବାକୁ  ଦିଅxz  । 

ଏହା େହଉଛି େପାଡ଼ପିଠା କରିବାର ସହଜ )Vzତି । 
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ଆହ�ାନ, ସ�ମ ବଷ , ତୃତୀୟ ସଂଖ'ା, ଅେ)ଲ୍ ୨୦୧୨ 

େଫସ୍ ବୁକ୍ େର ଆହ�ାନ, କଥା ଓ କବିତା, େ)ମକବିତା, ଆମ ପିଲାଦିନ ଏବଂ ଆହ�ାନ ପୃ8ାଭାବେର ଉପଲବ୍ ଧ 

୪. ଖ ଜା : 
ଆବଶ�କୀୟ ଉପାଦାନ : 

୪ କପ ୍ ମଇଦା, ୧ କପ ୍ ଚିନି,  ପଯ 'ା� ପରିମାଣ େର ଘିଅ, ୫/୭ 
ଟି ଗୁଜୁରାତି ଏବଂ ଆବଶ'କ ଅନୁପାତ େର ଲୁଣ । 

	RSତି 	ଣାଳୀ : 

)ଥେମ ୩କପ ୍ ମଇଦା େର ଅଧାକପ ୍ ଘିଅ ପକାଇ ଭଲଭାେବ 
ମିଶାଇ େସଥିେର ଆବଶ'କ ପରିମାଣ ର ଜଳ େଦଇ ଭଲ ରୂେପ 

ଦଳିନିଅxz  । 

ଏହି  ଦଳା ଯାଇଥିବା ମଇଦା କୁ େବଲି େଗାଟିଏ ଆୟତାକାର ବଡ଼ ଲKା େରାଟି ତିଆରି  କରxz  । 

େସହି ଆୟତାକାର ବଡ଼ ଲKା େରାଟି ଉପେର , ବଳକା ମଇଦା ଓ ଘିଅ କୁ ଭଲ ରୂେପ ମିଶାଇ େଲସିଦିଅxz   । 

ବr ମାନ େସହି ଲKାେରାଟି କୁ  େଗାଟିଏ ପଟରୁ ଗୁଡ଼ାଇବାକୁ ଆର� କରxz  । 

ଗୁଡ଼ାଇସାରିଲା ପେର, ତାକୁ ଦୁଇ / ତିନି ଆhୁଳ େଦୖଘ ' େର ଗଡ଼ ଗଡ଼ କରି କାଟିଦିଅxz  । 

)େତ'କ ଗଡ଼ କୁ େବଲଣା େର ମେଡ଼ଇ  ଟିେକ ଲKା କରିଦିଅxz  । 

ଏହି ଗଡ଼ି ସବୁ କୁ ଘିଅ େର ଭଲରୂେପ ଖଡ଼ଖଡ଼ିଆ କରି ଛାଣି ଦିଅxz  । 

ଏହି ଛଣା କୁ ଚିନିଶିରା େର ବୁଡ଼ାଇ ବାହାର କରିନିଅxz  । 

କିଛିସମୟ ଥ�ା େହଲାପେର ଏହାକୁ ଖାଇ େଦଖxz  ଖଜା ର ମଜା !!! 

(ଚିନିଶିରା ‘ ସମପରିମାଣ ର ଚିନି ଓ ପାଣି େନଇ ଗରମ କରxz  । ଚିନିଶିରା ବହଳା େହଲାେବଳକୁ ଏଥିେର ଗୁଜୁରାତି 
ଚୂA  ପକାଇ ଭଲରୂେପ େଗାଳିଦିଅxz  ।) 

ବr ମାନ୍ ଏହି ଚାରିେଗାଟି ମିsା[୍ )Vzତ କରxz  ଏବଂ ନିଜର ବlୁ ଓ ପରିବାର କୁ ଖୁଆଇ ବାହାବା ନିଅxz  । 

ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ  http://aahwaan.com/bhunyabaabu/category/recipe/ େଦଖ3S   
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ଆହ�ାନ, ସ�ମ ବଷ , ତୃତୀୟ ସଂଖ'ା, ଅେ)ଲ୍ ୨୦୧୨ 

େଫସ୍ ବୁକ୍ େର ଆହ�ାନ, କଥା ଓ କବିତା, େ)ମକବିତା, ଆମ ପିଲାଦିନ ଏବଂ ଆହ�ାନ ପୃ8ାଭାବେର ଉପଲବ୍ ଧ 

ଆମ ଗଁା ହାଲଚାଲ 
ଡ଼ା େଜ'ାତି )ସାଦ ପFନାୟକ 

 ଗଁା ବସsା� ଉପେର ରଘୁଆର ପାନ େଦାକାନ ସାମନାେର ବସି ହରି, ବୁଲୁ, ଘନ ଆଉ 

କୁନା କଥା େହଉଥିେଲ ଆମ ଗଁା ମାେ· ଏେତ ବଷ  େହଲା ଆମ ଗଁାକୁ ଆସି ଆମ ସମVXୁ ପାଠ 

ପେଢ଼ଇେଲ, େହେଲ ନିଜ ଜୀବନେର ପାଇେଲ କଣ ? ନବ ଭାଇନାର ପୁଅଟାକୁ ଗଧ ଗଧ େବାଲି 

ଡ଼ାକୁଥିେଲ, ଏେବ ସିଏ ବି ମା·Xଠୁ ଅଧିକ ପଇସା ପାଇଲାଣି ମାେ· କହୁଥିେଲ ତା େଦଇ କିଛି େହବନି, େହେଲ େଦଖ 

ଏେବ େସ ରାଜଧାନୀେର େକାଠା ମେଡ଼ଇଲାଣି ରାଧୁ ପ�ିତX ପୁଅ ଦୁେବଇ ଯାଇକି ଏେତ ଟXା ପେଠଇଲାଣି େଯ ତା 

େବାପା ଗଣିବା ଜାଣିନି ରଘୁଆ ପାନ ଭାhୁ ଭାhୁ କହିଲା, –ହଇେର, ତୁମ ଶଳାମାନXୁ ଆଉ କିଛି କାମ ନାହa ? ହଁ ? 

ମାେ· ଭଳିଆ େଦବତା ପୁରୁଷକୁ େସ େଚାର ମାନX ସହ ତୁଳନା କରୁଚ ? ଛି ? େସଇ ମାେ· ଥିବାରୁ େନାକା ଭାଇର 

ପୁଅ ଏେବ ବର?ୁରେର କେଲଜେର ମା· େହଇଛି ସଁତ ଭାଇନାର ପୁଅ ଇeିନିୟର୍ େହଇଛି କାଳୁର ପୁଅ ଗଁାେର ଥିେଲ 

yୁର କରିଥାxା, ଏେବ ରାଜଧାନୀେର ଚାକିରୀ କରୁଚି େସ ସବୁ ଆଉ ଦିଶୁନି ?— 

 ହରି କହିଲା, –ବୁଝିଲୁ ରଘୁଆ, ତୁ କହ ସେଭଁେତ ସବୁ େହେଲ ବି ମାେ· କଣ େହେଲ ? େସଇ 

କପY କଶୂନ' !!!— ସମେV େଫଁ କିନା ହସିେଦେଲ ରଘୁଆ ଗ�ୀର େହାଇ କହିଲା, –ମାେ· ଆ¬ା ପୂଣ' ପାଇେଲ ତାଠୁ 

ବଡ଼ କଥା ଆଉ କଣ ଅଛି— ସବୁ େସଇଠୁ ଉଠିେଲ _zଲ୍ ଛୁଟି େହଲାଣି ପିଲାମାେନ ସବୁ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ 

େଫରିେଲଣି ମାେ· ନିଜ େସଇ ପୁରୁଣା ସାଇେକଲ୍ କୁ ଧରି ଚାଲିେଲ ରଘୁଆ ପାନ େଦାକାନ ପାଖେର ସାଇେକଲରୁ 

ଓÈାଇ ବସିପଡ଼ିେଲ ରଘୁଆ ମା·X ମନପସ� ପାନ ତିଆରି କରି ବେଢ଼ଇେଦଲା ମାେ· ପାନଟା କଳେର େଦଇ ଉଠି 

ପଡୁଥିେଲ, ରଘୁଆ କହିଲା, –ମାେ· େଗାେଟ କଥା ମନକୁ ଆସୁଥିଲା େବାଇେଲ, ମନକୁ ନବନି େବାଇେଲ କହିବି—  

 ମାେ· ହସିେଦଇ କହିେଲ, –କହ— 
 –ହଇେହ ମାେ·, ତେମ ଆମ ଗଁାେର ତିରିଶିବଷ  େହଲାଣି ମା· େହଇଚ ତେମ ପେଢ଼ଇଥିବା ପିଲାମାେନ ଇeିନିୟର୍, ମା· 

ଆଉ େକେତ କିସ େହେଲଣି େହେଲ ତେମ େଯାଉ ଗରୀବକୁ େସଇ ଗରୀବ ତମ ମନ କରୁନି, େବଶୀ ଟXା ଅଜ�ବା ପାଇ ଁ? 

ରଘୁନାଥପୁର ଶାସନେର ହରିପ�ାX ପୁଏ ପିଲାମାନXୁ ଘେର ପାଠ ପେଢ଼ଇ ମାସକୁ ଛ—େକାଡ଼ି ଅଜ ୁ ଚି, ତେମ ଆପେଣ େସମିତି 

କରୁନ ? ମାସକୁ ଦି ଚାରି େକାଡ଼ି ଅଧିକ ମିଳିେଲ, ଜମିଜମା ଖେ� କରxନି ?— ରଘୁଆ ଏକା ନିଃଶ�ାସେର କହି ପକାଇଲା 
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ଆହ�ାନ, ସ�ମ ବଷ , ତୃତୀୟ ସଂଖ'ା, ଅେ)ଲ୍ ୨୦୧୨ 

େଫସ୍ ବୁକ୍ େର ଆହ�ାନ, କଥା ଓ କବିତା, େ)ମକବିତା, ଆମ ପିଲାଦିନ ଏବଂ ଆହ�ାନ ପୃ8ାଭାବେର ଉପଲବ୍ ଧ 

 ମାେ· ହସିେଦଇ କହିେଲ, –ହୁଁ, ତୁ ସତ କହୁଛୁେର ରଘୁଆ େମା ଛାCଛାCୀମାେନ କିଏ କଣ କଣ ସବୁ 

େହେଲଣି, ମଁୁ େସଇ ମା· େହଇ ରହିଗଲି ଟXାପଇସା େନଇ କରିବି କଣ ? େମାର ପିଲାଝିଲା ତ େକହି ନାହାxି— 

ମା·X ଆଖିେର ଲୁହ ଜେକଇ ଆସୁଥିଲା ଏଇ ଗଁାେର େଯେତେବେଳ ମାେ· ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଥିେଲ, ବାହାେହଇ 

ମା·ାଣୀXୁ ଧରି ଆସିଥିେଲ େହେଲ େସଇ ସମୟେର ଏମିତି ହଇଜା ବ'ାପିଲା େଯ ମା·Xର େଗାେଟ ଝିଅ େସଥିେର 

ଚାଲିଗଲା ଗଁା ଛାଡ଼ି ପେଳଇବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରି ମା·ାଣୀ ମଧ' ଝିଅ ଦୁଃଖେର ପେଛ ପେଛ ଚାଲିଗେଲ େସହି ଦିନୁ ମାେ· 

ଗଁା ପିଲାXୁ ନିଜ ପିଲା କରିେନେଲ କାହାକୁ େÐହେର କମ ୍ କରିନାହାxି ସତ କଥା େସ ଟXା ପଇସା କାହା ପାଇ ଁ

େରାଜଗାର୍ କରିେବ ? ଖାଇବ କିଏ ? ନା ²ୀ ଅଛି ନା ଝିଅ ମାେ· ସାଇେକଲ୍ ଗେଡ଼ଇ ଗଁା ଆଡ଼କୁ ଚାଲିେଲ 

 ରବିବାର ଅପରା�, ଗଁାେର ସବୁ ଖାଇ ପିଇେଦଇ ନିଜ ନିଜ ବାର�ାେର ଗଡୁଛxି ସeେବଳକୁ େକାଠଘେର 

କୀr ନ େହବ ରଘୁ ପୁେରାହିତX ପୁଅ, େକାଠଘର ବାହାେର ବସି ନଡ଼ିଆ େକାରୁଚି େତଲି େଦାକାନରୁ କଦଳୀ ଦି—ଟା, 

ନବାତ ଆଠଣାର ଆଣିେସଥିେର ପେକଇ େଦଇଛି ମାେ· ସବୁଦିନ ଭଳି ନିଜ ପି�ାେର ବସି ଢୁେଳଇ ଢୁେଳଇ କିଛି 

ପିଲାXୁ ଗଣିତ ପଢ଼ଉଚxି ମାେ· ପଢ଼ଉ ପଢ଼ଉ ହଠାତ୍ କଚାଡ଼ି େହାଇ ପି�ାତଳକୁ ପଡ଼ିଗେଲ ପିଲାମାେନ ମା·Xୁ 

େଟକାେଟକି କରି ପି�ାେର ବେସଇେଲ, େହେଲ ମା·X େଚତା ନଥିଲା ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଦି ଚାରିଜଣ ଆସିେଲ ମୁହଁେର ପାଣି 

ଛାଟି କରି େଦବାପେର େଚତା ଆସିଲା େକମିତି ପଡ଼ିଗଲ େହ ମାେ· େବାଲି ଘନ ଅଜା କହିବା ପେର ମାେ· ତା ମୁହଁକୁ 

ଚାହa ରହିେଲ ଆଉ କହିେଲ, –ଜାଣିନି ମୁହଁଟା ବୁେଲଇ େଦଲା— ପିଲାମାନXୁ ବିଦା କରିେଦଇ, ମା·Xୁ ପି�ାେର ମସିଣା 

ପେକଇ ଶୁଆଇ ଦିଆଗଲା 

 ସeେବଳକୁ କାଳୀ କ?ା�ର ଆସି ମା·Xୁ େଦଖି କହିଲା, ବ¢ଡ଼୍ େ)ସର୍ େବମାରୀ ଭଳି ଲାଗୁଛି ଉ� ରiଚାପ 

େହଇ ଯାଇଛି େତଣୁ ମୁହଁ ବୁେଲଇ େଦଲା େସ ଯା େହଉ େସ କଣ େଗାେଟ ଇେeକ୍ ସନ୍ େଦଇ ଚାଲିଗଲା ରାତିେର 

ମା·X ଘେର ଜଗିବା ପାଇ ଁଚାରିଜଣ ଛାC େଯାଗାଡ଼ କରାଗଲା ଅବଶ' ଏହାପେର ଆଉ ଅସୁବିଧା େହଇନି, େହେଲ ଗଁା 

େଲାକ େଦଖୁଥିେଲ ମାେ· ସେତ େଯମିତି ହଠାତ୍ ବୁଢ଼ା େହଇ ଯାଇଥିେଲ ଆଉ େବଶୀ କଥାବାr ା କରୁନଥିେଲ _zଲକୁ 

ଘର ଯାହା େହଉଥିେଲ ତା—ପେର ତାXୁ େକହି େଦଖିବାକୁ ପାଉନଥିେଲ ଘର ପି�ାେର ବି େବଶୀ ବସାଉଠା 

କରୁନଥିେଲ 

 ରଘୁଆ େଦାକାନ ଆଗେର ବସି ସବୁ ଗପ କରୁଥିଲା େବେଳ ହରି କହୁଥିଲା, –ମା· ବୁଢ଼ାଟା େକାଉ ମୁହୂr େର 

ଚାଲିଯିବ ଭଳି ଲାଗୁଚି େଦହ ପା ଜମା ଭଲ ରହୁନି େକାଉ ଗଁା େଲାକ ସିଏ େକଜାଣି ସିଏ ଚାଲିଗେଲ ତା ସ�ାର କିଏ 



122  

ଆହ�ାନ େୱବ୍ ସାଇଟ୍ : www.aahwaan.com/ebook 

ଆହ�ାନ, ସ�ମ ବଷ , ତୃତୀୟ ସଂଖ'ା, ଅେ)ଲ୍ ୨୦୧୨ 

େଫସ୍ ବୁକ୍ େର ଆହ�ାନ, କଥା ଓ କବିତା, େ)ମକବିତା, ଆମ ପିଲାଦିନ ଏବଂ ଆହ�ାନ ପୃ8ାଭାବେର ଉପଲବ୍ ଧ 

କରିବ ?— ବନ କହିଲା, –େକାଉ ଗଁା େବାଇେଲ କିସ ? ସିଏ ତ ଆମ ଗଁାେର ତିରିଶି ବଷ  େହଲାଣି ଅଛxି, େତଣୁ ଆମ ଗଁା 

େଲାକ, ଯାହା କରିବା ଆେମ ହa କରିବା ନା—  ରଘୁଆ କହୁଥିଲା, –ଯାେହେଲ ବି ତାXର ଭାଇପୁeା େକାଉଠି ଥିେବ 

ଯଦି ? ଆେମ ମା·Xୁ ପଚାରିେଦେଲ ଭଲ େହବ ଯଦି େକହି ଅଛxି ତାXୁ ତାର(େଟଲିbାମ) କରିେଦେଲ େସମାେନ 

ଆସିେବ ପରା— 

 ଖରାଦିନ େହଇଗଲା _zଲ୍ ଛୁଟି ମାେ· ଏେବ ଟିେକ ନିଃଶ�ାସ ମାରିବାକୁ ସମୟ ପାଇେଲ େସ ଯା େହଉ ଛୁଟି 

ଟା ଭିତେର ମାେ· ପୁରା ଠିକ୍ େହଇଗେଲ ଏେବ େସ ପୁଣି ଆଗଭଳି ସାଇେକଲ୍ ମାରି ଗଁା ଗାଁ ଯାଉଥିେଲ ରଘୁଆ 

େଦାକାନର ପାନ ଖାଉଥିେଲ ରବିବାର ସeେର କୀr ନେର ଗାଉଥିେଲ Zାବଣ ମାସଟା ଆସୁ ଆସୁ ସବୁ ବଦଳି 

ଯାଇଥିଲା ମାେ· ସେତ େଯମିତି ନୂଆ େହଇଯାଇଥିେଲ େସଇ ବଷ  ଗଁା _zଲକୁ ନୂଆ ମା·ଜେଣ ଆସିେଲ ସିଏ େଟାକା 

େଲାକ, େତଣୁ ଅଧିକାଂଶ ଦିନ _zଲ ଆସxି ନାହa ମାେ· େକେବ କିଛି କହxି ନି ଗଁା ପିେଲ ନୁଆ ମା·X ଚାଲିଚଳଣିେର 

ଖୁଶିନଥିେଲ କିଏ କିଏ ଦାବୀ କେଲ ଯାଇ ଅଭିେଯାଗ କରିବା ପାଇଁ କାଜ� କରଣ ଏ କଥାକୁ େନଇ ଚ� ା କରୁଥିେଲ ଗାଁ 

ମଝି ମ�ପ ଉପେର ସବୁ ବସି କଥା େହଉଥିେଲ, ସe େବଳକୁ କରଣ ଆ¬ା ମା·Xୁ କହୁଥିେଲ, –େସ ନୂଆ େଟାକାକୁ 

ଆପଣ ଟିେକ କିଛି କୁହxz  ଏକା ଆପଣX ଉପେର ସବୁ ଦାୟିତ� େଦଇ େସ କାହaକି ଆସୁନାହାxି ଯଦି େସ ଏମିତି 

ସବୁଦିନ କରିେବ ତ ଆେମ ଯାଇ _zଲ୍  ଡ଼ିଆଇ ଅଫିସେର ଅଭିେଯାଗ କରିବୁ— 

 ମାେ· ହସିେଦଇ କହିେଲ, –ପିଲାେଲାକ େତଣୁ େବାଧ ହୁଏ ଏେବ ନୂଆ ନୂଆ ପାଠ ପେଢ଼ଇବାେର ମନ ଲାଗୁନି 

ଧିେର ଧିେର ସବୁ ଠିକ୍ େହଇଯିବ ମଁୁ ଆଉ େକେତ ଦିନ ରହିବି ଦିେନ ନା ଦିେନ େମାେତ ତ ଚାକିରୀରୁ ବାହାରିବାକୁ 

ପଡ଼ିବ ନା ତା—ପେର େସ ହa ସବୁ କଥା ବୁଝିବ— 

 ନୂଆ ମାେ· େଯେତ ଯାହା କେଲ ବି ଗଁା ମାେ· ତା—ର ସବୁ େଦାଷଦୁଗ ୁଣକୁ େଘାେଡ଼ଇବାକୁ ଲାଗିେଲ େହେଲ ନୂଆ 

ମା·X ବିରୁ�େର ଗଁାେର େଲାକ ମାନX ମଧ'େର ଅସେxାଷ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏଇ କଥାକୁ େନଇ ନୂଆ ମାେ· ଆଉ 

ଗଁା ମାେ·X ମଧ'େର କଥା କଟାକଟି ପଯ 'x କଥା ଗଲା ନୂଆ ମାେ· କାେଳ ଡ଼ିଆଇX ପାଖ େଲାକ େତଣୁ େସ କଥା 

କଥାେର ମା·Xୁ ଧମକାଇବାକୁ ପଛାଇେଲ ନାହa େହେଲ ମାେ· ନିରବ ରହିବାର କାରଣ େକହି େଖାଜି ପାଇେଲ ନି 

 କାr�କ ମାସ ଚାଲିଥିଲା ଗାଁେର ଭାରୀ ବଡ଼ ପବ  ପୂA�ମା ପାଇଁ ସବୁ ଆେୟାଜନ ଚାଲିଥିଲା ଗଁା ପିେଲ ସବୁବଷ  

ମା·X ପାଖକୁ ଆସି କଣ େକମିତି ସବୁ ହୁଏ େସ ବିଷୟେର ବୁଝା ବୁଝି କରxି ଗଁାେର କାଜ� କରଣX ପେର ମାେ· 

େହେଲ ସବୁଠୁ େବଶୀ ଜାଣିବା େଲାକ େତଣୁ ସବୁ ତାXୁ ଖୁବ୍ ମାନxି େହେଲ େଯେବଠୁ ନୂଆ ମା· ଆସିଚxି, ଗାଁ 
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ଆହ�ାନ, ସ�ମ ବଷ , ତୃତୀୟ ସଂଖ'ା, ଅେ)ଲ୍ ୨୦୧୨ 

େଫସ୍ ବୁକ୍ େର ଆହ�ାନ, କଥା ଓ କବିତା, େ)ମକବିତା, ଆମ ପିଲାଦିନ ଏବଂ ଆହ�ାନ ପୃ8ାଭାବେର ଉପଲବ୍ ଧ 

ପିଲାX ସହ େବଶୀ ବସାଉଠା, େହଁ େହଁ େଫ ଁେଫଁ େଦଖି ଗଁା ମାେ· ବୁେଝଇବାକୁ େଚsା କରିଛxି େହେଲ େସ ଶୁଣିବା 

ପyେର ନାହାxି େସଇ ବଷ  କାr�କ ପୂA�ମା ପାଇଁ ପିଲାମାେନ ଆଉ ମା·X ଘରକୁ ଆସିନଥିେଲ େସମାେନ କୁଆେଡ଼ 

ନୂଆ ମା·X ପାଖକୁ ଯାଇଥିେଲ େବାଲି ମାେ· ଶୁଣିେଲ 

 େବାଇତ ଭସାଣି ଛୁଟିକୁ ଆହୁରି ସାତଆଠ ଦିନ ଅଛି େସଦିନ _zଲେର ସାନ ମାେ· ବଡ଼ ମାେ·Xୁ ଅେନକ କଟୁ 

ଭାଷାେର କଥା କହିଥିବା ସବୁ ଛାCଛାCୀମାେନ ଶୁଣିେଲ ମାେ· )ଥମଥର ଜୀବନେର _zଲ ଚାଲୁଥିବା ସମୟେର ଘରକୁ 

ଚାଲିଆସିେଲ କାଜ�ଏ କଥା କଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମା·X ଘରକୁ ଯାଇଥିେଲ, େହେଲ କବାଟ ବାେଡ଼ଇବା ପେର ବି େସ 

େଖାଲିେଲ ନାହa ସe ଯାଇ ସକାଳ େହଲା ସବୁଦିନ ପରି ମାେ· ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି କରଣ ଘର ଦୁଆେର ଥିବା ଟଗର 

ଫୁଲ ଗଛରୁ ଫୁଲ୍ େତାଳିବା ପାଇଁ ଗେଲନି କଥା କଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ କରେଣ ମାେ·X ଘରକୁ ଆସିଥିେଲ େହେଲ 

େସେତେବଳକୁ ସବୁ ସରି ଯାଇଥିଲା ମାେ·X ଶରୀର ନୀଳ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ନି�ଳ ଶରୀର ଖଟିଆ ଉପେର ଆକାଶକୁ 

ଆଁ କରି ଅେନଇ ରହିଥିଲା ଖଟ ପାଖେର ମା·X ବହିଖାତାର ଥାକ, ତା—ଉପେର ଥିଲା େଗାଟିଏ ଚିଠି 

 କରଣ ଆ¬ା ଚିଠିଟା େଖାଲି େଦଖୁଥିେଲ, ମାେ· େଲଖିଥିେଲ ରଘୁଆକୁ... 

 ରଘୁଆ, 
 ତୁ ଦିେନ ପଚାରିଥିଲୁ, ମଁୁ ଜୀବନେର କଣ ପାଇଲି ? ସତେର ମଁୁ କିଛି ପାଇନି ଭଗବାନ ନି8zର ଥିେଲ, େତଣୁ େମା ²ୀ 

ଆଉ ଝିଅକୁ େମାଠୁ ଅଲଗା କରିେଦେଲ େହେଲ ତମ ଗଁାକୁ ମଁୁ େମା ନିଜ ଗଁା େବାଲି ଭାବି େନଇ ଗଁା େଲାକXୁ ଭାଇବlୁ କଲି, ପିଲାXୁ 

େମା ନିଜ ପିଲା େବାଲି ଭାବିଲି େମା ପାରୁ ପଯ 'x େଚsା କଲି ସମVXୁ ସଂ_ାର େଦବାପାଇଁ ଭଗବାନ ସାyୀ ଅଛxି, େମା 

କr ବ'େର ମଁୁ େକେବ ଅବେହଳା କରିନି େମା େଦଇ େଯେତ ପଯ 'x େହଇଛି ମଁୁ କରିଛି ତୁମ ଗଁା ର ଅପାଠୁଆX ଠୁ େଯାଉ େÐହ 

ସ�ାନ ପାଇଛି େସତକ େମା ସ?rି େସଇ ସ?rି ଟିକକ ସାଥୀେର େନଇ ଯାଉଛି 

 ଇତି 

 ତୁମ ଗଁା ମାେ· 

 ସତେର ମାେ· ଥିେଲ ଅନନ' ପୁରୁଷ ଆମ ଗଁାର ପାଖାପାଖି ତିନି ପୁରୁଷକୁ େସ ପାଠ ପେଢ଼ଇ ଯାଇଛxି ଆଜି 

ଆେମ ଯାହା ବି େହଇଛୁ ସବୁ ତାXରି ଆଶୀବ ାଦେର ତାXପରି ଭ� ଅମାୟିକ ବ'iିତ� ବିରଳ ମା·X ସ�ାନେର 

ଆେୟାଜିତ )ାଥ ନା ସଭାେର କରଣ ଆ¬ା ଏଇ କଥା କହୁଥିେଲ ପାଖେର ଉପ�ିତ ରଘୁଆ ଆଖିରୁ ଦୁଇଧାର ଲୁହ ବହି 

ଯାଉଥିଲା  
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ଆହ�ାନ, ସ�ମ ବଷ , ତୃତୀୟ ସଂଖ'ା, ଅେ)ଲ୍ ୨୦୧୨ 

େଫସ୍ ବୁକ୍ େର ଆହ�ାନ, କଥା ଓ କବିତା, େ)ମକବିତା, ଆମ ପିଲାଦିନ ଏବଂ ଆହ�ାନ ପୃ8ାଭାବେର ଉପଲବ୍ ଧ 

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାପାଇଁ ନୁତନ ଆହ�ାନ ଆଣିେଦଇଛି ଆହ�ାନ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର  

୧୪-୪-୨୦୧୨ : ଓଡ଼ିଶାର )ଥମ ସ?ୂA  ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ' ଇ-ପCିକା –ଆହ�ାନ— ଓ ଆହ�ାନ ଓଡ଼ିଆ 

ପରିବାରର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ'େର ଭୁବେନଶ�ରଠାେର ଏକ ବିଷୁବ ସଂ£ାxି ଓ ବlୁମିଳନ କାଯ '£ମର 

ଆେୟାଜନ କରାଯାଇଛି  ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ'ର ଉ[ତି, )ଚାର ଓ )ସାର ପାଇଁ ଦୀଘ  ସାତ ବଷ ରୁ 

ଉ�¦  ସମୟ କାଯ 'କରି ଆସୁଥିବା –ଆହ�ାନ—ର ଏହି ବlୁମିଳନେର େଫସ୍ ବୁକ୍ େର ସ£ିୟ ଥିବା ଅେନକ 

ବlୁ ଏକCିତ େହାଇଥିେଲ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନେର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ ଉଚିତ ପଦେyପ େନେବ େବାଲି 

ମxବ' େଦଇଥିେଲ ଦୀଘ  ସାତବଷ ରୁ ଉ�¦ କାଳ ନିରବ^ି[ ଭାବେର ଇuର୍ େନଟ୍ େର )କାଶିତ 

େହଉଥିବା –ଆହ�ାନ— ସଂ)ତି କଥା ଓ କବିତା, େ)ମକବିତା, ଆମ ପିଲାଦିନ ଆଦି ଅେନକ େଗା8ୀର 

ନିମ ାଣ କରି ଓଡ଼ିଆ ପାଠକ ଓ େଲଖକ େଗା8ୀXୁ ଉoାହିତ କରି ଆସିଛି ଆଜିର ଏହି ସମାେବଶେର 

ଓଡ଼ିଶାର ବିଖ'ାତ ବ'hକବି Zୀଯୁi ସତ'ାନାଶX ଦ�ାରା ରଚିତ –େଫକ୍ ବୁକ୍— ବହିର ଶୁଭଉେନcାଚନ 

େହାଇଥିଲା ଉପ�ିତ ସଦସ'ମାେନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ'ର ଉ[ତି ନିମେx କିପରି ସବୁ କାଯ '£ମମାନ 

କରାଯାଇପାରିବ େସ ବିଷୟେର ଚ� ା କରିଥିେଲ କାଯ '£ମକୁ ସଂଚାଳନ କରିଥିେଲ ଆହ�ାନ ଓଡ଼ିଆ 

ପରିବାରର )ତି8ାତା ଡ଼ା େଜ'ାତି )ସାଦ ପFନାୟକ ଏବଂ Zୀମତି )ୀତି )ିୟଦଶ�ନୀ ମହାପାC 

ଏହି କାଯ '£ମେର ରାଜ'ର ବିଭି[ ଅ�ଳରୁ ଉoାହୀ ବlୁମାନX ସମାଗମ େହାଇଥିଲା ଅନ୍ ଲାଇନ୍ 

ରହୁଥିବା ସମV ଓଡ଼ିଆ ମାନXୁ ଏକ ମ�େର ଆଣିବା ଏବଂ େସମାନX ପାଇଁ ଏବଂ େସମାନX 

ସହାୟତାେର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ'ର ଉ[ତି କରିବା ଆମର ଲy' ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନେର ଏହିପରି 

ଅେନକ କାଯ '£ମ କରାଯିବାର େଯାଜନା ରହିଛି େବାଲି ଡ଼ା ପFନାୟକ ସୂଚନା େଦଇଥିେଲ 
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ଆହ�ାନ, ସ�ମ ବଷ , ତୃତୀୟ ସଂଖ'ା, ଅେ)ଲ୍ ୨୦୧୨ 

େଫସ୍ ବୁକ୍ େର ଆହ�ାନ, କଥା ଓ କବିତା, େ)ମକବିତା, ଆମ ପିଲାଦିନ ଏବଂ ଆହ�ାନ ପୃ8ାଭାବେର ଉପଲବ୍ ଧ 

)ିୟ ବlୁଗଣ, 

ଆଜି ଆହ�ାନ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାରର ଆହ�ାନେର ଅନୁ)ାଣୀତ େହାଇ ଏଠାେର ଉପ�ିତ େହାଇଥିବା 

ସମV ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀXୁ ହାY�କ ସ�ାଗତ ଜଣାଉଛି, ମଁୁ Zୀମତି )ୀତି )ିୟଦଶ�ନୀ 

ମହାପାC ଆହ�ାନ ଇ-ପCିକା ବିଷୟେର ଏକ yୁ� ବିବରଣୀ ପାଠ କରୁଥିବା େହତୁ ମଁୁ ଅତ'x 

ଆନ� ଅନୁଭବ କରୁଛି େଯ େଯଉଁ yୁ� ମeି ଆେମ େପାତିଥିଲୁ ତାହା ଆଜି ଏକ ଶାଖାବିVାର 

କରିଥିବା ବୃy' ଭାବେର େଦଖାଗଲାଣି  

୧୯୯୭ ମସିହାେର େଯେତେବେଳ ଓଡ଼ିଶାେର ଇuର୍ େନଟର ବ'ବହାର ବହୁଳ ଭାବେର େହାଇନଥିଲା େସହି 

ସମୟେର ଡ଼ା େଜ'ାତି )ସାଦ ପFନାୟକ Zୀ ଜଗ[ାଥX ନାମେର ଏକ ସ?ୂA  ଓଡ଼ିଆେର ନିମ�ତ େୱବ୍ ସାଇଟ୍ ନିମ ାଣ 

କରିଥିେଲ େସହି ସମୟେର ବି ଏହି େୱବ୍ ସାଇଟ୍ ଅେନକ ଓଡ଼ିଆ େଲାକXୁ ଏକାଠି କରିବାେର ସମଥ  େହାଇପାରିଥିଲା 

ବଷ  ୨୦୦୦େର Y2K ଅସୁବିଧା େହତୁ ଏହି େୱବ୍ ସାଇଟ୍ କୁ ବ� କରିଦିଆଯାଇଥିଲା 

ଆହ�ାନ ଇ-ପCିକାର )କାଶନ ସହିତ ଅhାhୀ ଭାବେର ଜଡ଼ିତ ରହିଛି ମଁୁ ୨୦୦୬ ମସିହା େଫବୃୟାରୀ 

ମାସେର ସରସ�ତୀ ପୂଜା ସମୟେର ଓଡ଼ିଶାର )ସି� ଲୁଣିପାଣି ïଦ ଚିଲିକା mମଣେର ଯାଇଥିବା ସମୟେର ମାଁ 

କାଳିଜାଇX ପୀଠେର ହଠାତ୍ ଏଇ ଚିxା ଆର� େହାଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ବାହାେର ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ବlୁମାନXୁ ଓଡ଼ିଆେର 

କିଛି ପଢ଼ିବାର ସୁେଯାଗ େଦବା ପାଇଁ ଆହ�ାନର ସୃsିର ଶୁଭାର� େହାଇଥିଲା କାଳିଜାଇ ଦଶ ନ କରି େଫରିବା ପେର 

ଘେର ବସିଥିବା ସମୟେର ଏପରି ଏକ ପCିକାର )କାଶନ କରିବା ଚିxା ମନକୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଚିଲିକାର େଫାେଟା 

ସKଳିତ ତଥା କିଛି େଲଖା ଥାଇ ଏକ ଆଠ ପୃ8ାର ଟାବଲଏଡ଼୍ ବା yୁ� ପCିକା େସହିଦିନ ହa )କାଶିତ େହାଇଥିଲା, ଏବଂ 

ଇ-େମଲ୍ ଦ�ାରା ତାହା ମାC ୨୦-୨୫ ଜଣXୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା କିxz  ଏହି yୁ� )େଚsା ଶୀÉ ଶୀÉ ସମb 

ବିଶ�େର ବ'ାପୀ ଯାଇଥିଲା ଏହାର ପରବr ୀ ସଂ_ରଣ ପଢ଼ିବାପେର ସୁଦୂର ଆେମରିକା, ୟୁେରାପ,୍ ଅେ·ଲିଆ ଆଦି 

େଦଶେର ରହୁଥିବା ଅଗଣିତ ଓଡ଼ିଆମାେନ େଫାନ୍ କରି ଆମର ଏହି )େଚsାର ବହୁତ )ଶଂସା କରିଥିେଲ ଏହି )ଶଂସା 

େହତୁ ଆହ�ାନର ଆଗାମୀ ସବୁ ସଂ_ରଣ )କାଶିତ େହାଇ ଚାଲିଲା 

୨୦୦୬ ବଷ ର ମଧ'େବଳକୁ ଆହ�ାନ ପCିକାର େଲାକ)ିୟତାକୁ ଆଖି ଆଗେର ରଖି ଆେମ )ଥମ ଥର ପାଇ ଁଏକ 

ମାଗଣା ସ�ା�' ଶିବିର ର ଆେୟାଜନ କରିଥିଲୁ  ମା ତାରାତାରିଣୀ ପୀଠର ପାଦେଦଶେର ଥିବା େଷାଳଘର bାମେର ଆେମ 
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ଆହ�ାନ, ସ�ମ ବଷ , ତୃତୀୟ ସଂଖ'ା, ଅେ)ଲ୍ ୨୦୧୨ 

େଫସ୍ ବୁକ୍ େର ଆହ�ାନ, କଥା ଓ କବିତା, େ)ମକବିତା, ଆମ ପିଲାଦିନ ଏବଂ ଆହ�ାନ ପୃ8ାଭାବେର ଉପଲବ୍ ଧ 

)ଥମ ଶିବିରର ଆେୟାଜନ କରିଥିଲୁ ଏହା ପେର ପେର ଗeାମ ଜି�ାେର ବିଭି[ �ାନ ଯଥା ହିeିଳିକାଟୁ ନିକଟ� 

ଶିକିରି, ଛCପୁର ନିକଟ� େନାଳିଆ ନୂଆଗଁା ଆଦି �ାନେର ବିଶାଳ ସ�ା�' ଶିବିର ମାନ ଆେୟାଜନ କରିଥିଲୁ ଏତଦ୍ 

ବ'ତୀତ LMପୁରେର ଥିବା ଡ଼ିଏମସି େହାମ ୍ ବାଳିକାZମେର ରହୁଥିବା ୧୨୦ ଜଣ ଅନାଥ ଏବଂ ଗରୀବ ଝିଅ ମାନXୁ 

ସମୟ ସମୟେର ମାଗଣାେର ପୁsିକର ଖାଦ' ବuନ, ବ² ଓ ପାଠ' ଉପକରଣ ବuନ ଆଦି କାଯ '£ମ ଆେୟାଜନ 

କରାଯାଇଛି ଆହ�ାନ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାରର ସଦସ' ଡ଼ା ସହେଦବ ସ�ାଇଁ ନିଜ ପିତାX Zା�ବାଷ�କୀେର ଏହି ଅନାଥାZମର 

ବାଳିକା ମାନXୁ ନିଜ ଘରକୁ ନିମ�ଣ କରିଥିେଲ ଏବଂ େସମାନXୁ _zଲ ୟୁନିଫମ  େଦଇଥିେଲ େଗାସାଇଁନୁଆଗଁାେର ଥିବା 

ଓଡ଼ିଶା ଦୃsିହୀନ େସବାେକ�େର ରହୁଥିବା ୭୦ ଜଣ ଅl ବାଳିକା ମାନX ପାଇଁ ମାଗଣାେର ସ�ା�' ଶିବିର, ବିଶ� ମହିଳା 

ଦିବସ ପାଳନ ଆଦି କାଯ '£ମ ଆେୟାଜନ କରାଯାଇଛି 

ଏହା ବ'ତୀତ ବିଭି[ ସମୟେର ଆେମ ଗାଁ ଗହଳିେର େଲାକମାନXୁ ଏଡ଼ସ୍  େରାଗର ଭୟାବହତା େଦଖାଇବା ପାଇଁ 

ଛାC ଛାCୀମାନX ଦ�ାରା ବିଭି[ ପଥ)ାx ନାଟକ ଆଦିର ଆେୟାଜନ କରିଥିଲୁ 

ଆହ�ାନ ଇ-ପCିକା )କାଶନ ସମୟେର ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସ�zଖୀନ େହାଇଛୁ େଯଉଁ ସମୟେର ଇuର୍ େନଟ୍ 

ପାଇଁ ମାସିକ ଦୁଇ ହଜାର ପଯ 'x ଖ�  କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ବିନା ସ�ାଥ େର ଓ ଅଥ  େଲାଭେର ଏହି ପCିକାକୁ ନିରବ^ି[ 

ଭାବେର )କାଶିତ କରିବାର ଦୁରୁହ ବ'ାପାରକୁ ଆପେଣଇ େନଇଛxି ଡ଼ା େଜ'ାତି )ସାଦ ପFନାୟକ ଦିନେର କ¢ିନିକ୍, ଓ 

ଅଫିସ ପାଇଁ ସମୟ େଦବାପେର ରାତିେର ବସି ଏକା ଏକା ଏହି ପCିକା ପାଇଁ ସବୁ )କାର କାମ କରିଛxି େସ ପCିକା 

ପାଇଁ େଲଖା ସଂbହ କରିବାଠୁ ଆର� କରି )େତ'କ େଲଖାକୁ ଓଡ଼ିଆେର ଟାଇପ କରିବା, ଛବି ସଂbହ କରିବା, ବହି 

ପାଇଁ ବସି କ?ୁ'ଟରେର ଫାଇଲ୍ ତିଆରି କରିବା ଆଦି ସମV କାଯ ' େସ ନିେଜ ହa କରିଛxି )ଥେମ )ଥେମ ଇ-ପCିକା 

େବାଲି ଶୁଣିବା ପେର ଅେନକ େଲଖକ େଲଖିକା ଆ�ଯ ' ଅନୁଭବ କରୁଥିେଲ େକହି େକହି ଏହି ପCିକାର େବୖଧତା ଉପେର 

ବି )ଶ�ଚି� ଲଗାଇଥିେଲ କହୁଥିେଲ ଇ-ପCିକା କିଏ ପଢ଼ୁଛି ? ଆେମ େକମିତି ପଢ଼ିବୁ ? ଇତ'ାଦି ଇତ'ାଦି େଯେହତୁ 

ଇuରେନଟ୍ ପରି ଏକ ନୂଆ ମାଧ'ମକୁ ସହଜେର ଆପେଣଇବା େବାଧହୁଏ ଅେନକX ପyେର ସହଜ ନଥିଲା େଲାକXୁ 

ଶିଖାଇବା ଭଳି ସମୟ ଓ ସାମଥ ' ଆମର ନଥିଲା େତଣୁ ଅେନକ ଭଲ େଲଖକ ନିଜ େଲଖା େଦବାପାଇଁ କୁµା େବାଧ ବି 

କରିଥିେଲ େକହି େକହି ଏହି ସମV ବ'ାପାରକୁ ତୁ^ା ନାଟକ େବାଲି ମଧ' କହିଛxି ତଥାପି ଆମର )ୟାସେର 

େକୗଣସି ପରିବr ନ େହାଇନାହa ଆେମ ପୂବ ବତ୍ ନିଜର )େଚsା ଜାରୀ ରଖିଛୁ  
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ଆହ�ାନ, ସ�ମ ବଷ , ତୃତୀୟ ସଂଖ'ା, ଅେ)ଲ୍ ୨୦୧୨ 

େଫସ୍ ବୁକ୍ େର ଆହ�ାନ, କଥା ଓ କବିତା, େ)ମକବିତା, ଆମ ପିଲାଦିନ ଏବଂ ଆହ�ାନ ପୃ8ାଭାବେର ଉପଲବ୍ ଧ 

ବିଗତ େଗାଟିଏ ବଷ େର ଆହ�ାନ େଫସ୍ ବୁକ୍ େର )କାଶିତ େହବାପେର ଏହାର େଲାକ)ିୟତା ଅେହତୁକ ଭାବେର 

ବୃ�ି ପାଇଛି ଆହ�ାନ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର �ାପନ କରି େଲଖକ େଲଖିକା ମାନXୁ ଏକ ପରିବାରେର ବାlି ରଖିବାର )ୟାସ 

େକେତକାଂଶେର ସଫଳ େହାଇଛି େବାଲି ମଁୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏହା ବ'ତୀତ କଥା ଓ କବିତା େଗା8ୀ �ାପନା ପେର 

ଶତାଧିକ ନୂଆ ନୂଆ ସଦସ' ସୃsି େହାଇଛxି େଯଉଁମାେନ ନିଜ କବିତା ଦ�ାରା ଆମ ସାହିତ' ସମାଜକୁ ସମୃ� କରିବାେର 

ସହାୟକ େହାଇଛxି 

କଥା ଓ କବିତା େଗା8ୀ �ାପନା ପେର ଅେନକ ସଦସ' େଫାନେର କହିଛxି େଯ ଆପଣ ଆମକୁ କବିତା େଲଖା 

େରାଗ ଧେରଇ େଦେଲ ଆେମ ଆ¬ା ଅଫିସେର କାମ କରିବା େଲାକ ଏେବ ସବୁେବେଳ ମୁ�େର କବିତା େଲଖା ଚିxାେର 

ରହୁଛି ଘେର ରହୁଥିବା ମହିଳାମାେନ ମଧ' ନିଜ କବିତା ଦ�ାରା ସମVXୁ ଆେମାଦିତ କରିଛxି ଅେନକ ବlୁX ମxବ' 

ଶୁଣିବାପେର ଏହି େଗା8ୀ ନିମ ାଣ ଦ�ାରା େଯ ଆେମ ସମାଜେର ଏକ ପରିବr ନ ଆଣି େଦଇଛୁ ତାହା ଆମ ବିଶ�ାସ 

ସରକାରୀ ବାବୁ ହୁଅxz  ବା ହୁଅxz  ଡ଼ାiର, ଅବା ହୁଅxz  ସଫ୍ ଟେୱର୍ ଇeିନିୟର୍, ଛାCଛାCୀ ଅବା େନତା କଳାକାର... 

ସମେV ଆଜି କବିତା େଲଖାେର ବ'V ଆଉ ଏଇ ପରିବr ନର େZୟ ଆହ�ାନ ଓଡ଼ିଆ ଇ-ପCିକାକୁ ଯାଏ େବାଲି କହିେଲ 

ଅତୁ'iି େହବ ନାହa ଏଠାେର ଉପ�ିତ ଅେନକ ବlୁ ନି�ୟ ଭାେବ ରାଜି େହେବ େଯ େସମାନX କବିତା େଲଖା ପାଇ ଁ

େ)ରଣା ଆହ�ାନ 

କଥା ଓ କବିତା, ଆହ�ାନ ଓ େ)ମ କବିତା େଗା8ୀ ମାଧ'ମେର ଆେମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ'େର ଏକ ନୂଆ 

ପରିବr ନର େäାତ ଆଣିେଦଇଛୁ, ଆଉ ଆଜିର ଏହି ମହା ସମାେବଶ ଆମକୁ ଆହୁରି ଉoାହିତ େହାଇ କାମ କରିବାକୁ 

େ)ରଣା େଯାଗାଇ େଦବ ଆପଣ ମାନX ଉପ�ିତି ଆମକୁ େଯେତ ଆନ� େଦଇଛି ତା—ଠୁ ବହୁତ୍ ଅଧିକ େ)ରଣା 

େଯାଗାଇ େଦଇଛି ଆପଣ ମାନXୁ ଧନ'ବାଦ େଦବା େବେଳ ଆେମ ହୃଦୟରୁ େକବଳ ଭଗବାନX )ତି ଆମର ସ�ାନ ଓ 

ଆପଣ ସମVX )ତି ଧନ'ବାଦ ବାହାରୁଛି 

ଉ�ଳର ନାଥ Zୀ ଜଗ[ାଥ ମହା)ଭୁX ଆଶୀବ ାଦ ଆମ ସହ ସବ ଦା ରହିଛି ଉ�ଳର େନତା େସ, ତାXରି 

କରୁଣାରୁ ଆେମ ସମେV ସୁଖ, ଶାxି ଓ ସମୃ�ିର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁେଛ ଆଜି ତାXରି କରୁଣା ଆହ�ାନ ଓଡ଼ିଆ 

ପରିବାର ଉପେର ବି ପଡ଼ିବ ଏହି ଆଶା କରି ମଁୁ େମାର ବiବ' ସମାପନ କରୁଛି ଧନ'ବାଦ 
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ଆହ�ାନ, ସ�ମ ବଷ , ତୃତୀୟ ସଂଖ'ା, ଅେ)ଲ୍ ୨୦୧୨ 
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େଯଉଁ ବlୁମାନXର େଲଖା ଚଳିତ ସଂ_ରଣେର �ାନ 

ପାଇନାହa େସମାେନ ଦୟାକରି ନିରୁoାହିତ ହୁଅxz  

ନାହa ଆଗାମୀ ସଂ_ରଣେର ଏହା ନି�ୟ )କାଶ 

ପାଇବାର ବ'ବ�ା କରାଯିବ ବlୁମାନXୁ ନିେବଦନ 

କରୁଛି େଯ େସମାେନ ନିଜର )କାଶନ େଯାଗ' 

େଲଖାକୁ େମାର ଇ-େମଲ୍ ଠିକଣା aahwaan@gmail.com େର 

ପଠାxz , ଯାହା ଦ�ାରା େଲଖା ସବୁ )କାଶନ େହବା ପାଇଁ 

ସହଜେର ବଛାଯାଇ ପାରିବ 
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ଚଳିତ ମାସର ସଂ_ରଣକୁ ଡ଼ାଉନେଲାଡ୍ କରି ପଢ଼ିଥିବା େହତୁ 

ଆପଣXୁ ଧନ'ବାଦ 

 

ଏହି ଇ-ପCିକା ବିଷୟେର ଆପଣX ମତାମତ ଆପଣ ଆମ ଇ-

େମଲ୍ ଠିକଣା aahwaan@gmail.com େର େଦଇ ପାରିେବ କିKା 

େଫସ୍ ବୁକେର ଥିବା ଆମ ଗæପେର େଦଇ ପାରିେବ  
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ଏହି ପCିକାେର )କାଶିତ ସମV େଲଖାର େଲଖକ େଲଖିକା ମାେନ 

)ତି8ିତ େଲଖକ େଲଖିକା େଗା8ୀ ଅxଭ ୂ i ନ େହାଇ ପାରxି, େତଣୁ 

େସମାନX େଲଖାେର ବ'ାକରଣ ଗତ ଭୂଲ ଭଟକା ଥାଇପାେର, େସ 

ସବୁକୁ ଅଣେଦଖା କରି ପCିକାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇ ଁଆମ ଅନୁେରାଧ... 

 

ପCିକାର ସ?ାଦକ / )କାଶକ େପଷାେର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ' ସହିତ 

ସଂðିs ନୁହxି, େତଣୁ ସଂପୂA  ନିଭ ୂ ଲ ଓଡ଼ିଆ ପରିେବଷଣ କରିବାର 

)େଚsା ମାC କରୁଛି, ଧନ'ବାଦ 

 

ଡ଼ା େଜ'ାତି )ସାଦ ପFନାୟକ 


