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ଶୀତ ଋତୁ ର ଛଟା ଗଗନପବନେର ଅନୁ ଭୂତ େହଉଛି ଏହିପରି
ସମୟେର ବନ ଉପବନ ବିଭିO ପୁOସOାର ସୃOି କରି OାଣୀO ମନକୁ
ଆେମାଦିତ କରୁ ଛOି  ଏଇମି ତି ଏକ ସମୟେର ଉଣା ଅଧି େକ ଆମ
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ଉଠିଥିବା ସOାଭାବିକ େସହି ପରି ଏକ ବଗି ଚାରୁ ସୂଯOO ଆଭାକୁ
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ଆହOାନ Oକାଶନ ବିଷୟେର ସମକ୍ ବିବରଣୀ
•

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

•

ଏହା Oେତକ ମାସର Oଥମ ସOାହେର Oକାଶି ତ େହାଇଥାଏ 

•

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

•

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

•

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

େOାOାହନ

ଦି ଆଯାଇଥାଏ
•

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

•

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

•

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

•

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

•

ଏହି ପOି କା ଉOତି େହତୁ ଆପଣO ସହାୟତା ଆମର ଏକାO କାମ

•

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

•

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

•

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

•

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

ଡ଼ା େଜାତି Oସାଦ ପOନାୟକ
ଏମ୍.ବି.ବି.ଏସ୍, ପି ଜିଡ଼ିଏମ୍ସି ଏଚ୍, ପି ଜିଡ଼ିଏଚ୍ଏମ୍
ବୀମା ନଗର, OOପୁ ର, ୭୬୦୦୧୦, ଓଡ଼ି ଶା, େଫାନ୍ :- ୯୬୧୯୬୨୧୬୦ / ୯୦୪୦୯୮୫୪୬୩
ଇ-େମଲ୍ : aahwaan@gmail.com
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୪

ଅଧାପକ େଦେବO କୁ ମାର ପାଣି Oାହୀ

ଆହOାନ ବିଷୟେର

୫

ଜଗତି କରଣ- ଆେମରି କା ବୁ ହେର ଭାରତ୨୮

ସଂପାଦକୀୟ

୮

ଚO େଶଖର ବିଶOାଳ

ମେନାଜ ଦାସ
ସାରୁ ଗଛ ମୂ େଳ

MODERN ନାରଦ
୧୩

ଉଦୟନ ସୂ ପକାର
ଏO\ଅ
ଡ଼ା େଜାତି Oସାଦ ପOନାୟକ
ବିତକO ତ କବିତା

OଶାO କୁ ମାର ଭୂୟଁା
େମା Oମଣ କାହାଣୀ-୩

୧୪

Oୀମତି Oୀତି Oି ୟଦଶO ନୀ ମହାପାO
ଆମ େରାେଷଇ ଘରୁ

୧୬

ଉମO ଳା ମି O

ଉପେଦଶ କଥା

୧୯

ସଂସାର

ପୁ ରୁଷ ଯଦି Oୀ ହୁ ଅେO

୨୦

୨୩

୨୪
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୪୨

ଯଦି େକେବ େମା ନOର

୪୩

Oବଚନ ଚାଷ

୪୪

ରଶOୀ ରOନ ଦାସ(ବାପୁ )
୨୬

ସOାଇଁ ରେମଶ ଚO
େମା ଉOଳ

ସଂକO

ଅOୟ କୁ ମାର ରାଉତ

ମୀନେକତନ ପOନାୟକ
ପାOଶାଳା

୪୧

ଆଶି ଷ କୁ ମାର ପOା

ଡ଼ଃ କୁ ଳାOାର
ଚି ଡ଼ିଆଖାନା

୪୦

ସOପOଲତା ମି O (ରଥ)

କରୁ ଣାକର ପାOଶାଣୀ
ପୁ ନO Oତି ମା

୩୯

ନି େବଦି ତା ମି Oଗୁରୁ
ଅବରୁ O ଆକାଶ

ବାଲOିକୀ ନାୟକ

୩୫

ସେରାଜ ମି O
ଭଲ େହବା କଣ ଭୁଲ

୧୫

୩୧

ନାରୀଭୃଣ ହତା ବିରୁOେର

୪୫

ବିକୀ ମି O
୨୭

େOମ, େOମି କା ଓ େOମାOର
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ସତନାରାୟଣ ପOୀ
ତୁ ମକୁ ବାOି ରଖି ବାକୁ େହବ

Oଥମ ଅନଲାଇନ୍ ସାହି ତ ଆସର
୪୯

ଆଦି ତ ସାହୁ
ଅଭି ମାନୀ

୫୦

ରଶOୀ ରOନ ଦାସ (ବାପୁ )
ଏଡ଼୍ସ େରାଗ ସେଚତନତା
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୫୭

୬୦

୬୧

ମଁୁ ସୁ େରଶ
ଆକାେଶ କି ରO ଲାଗି ଲା

୫୧

7

OଶାO କୁ ମାର ଭୂୟଁା
ଭୂୟଁା ବାବୁ O େରାେଷଇଘରୁ

ଡ଼ା େଜାତି Oସାଦ ପOନାୟକ
ଆମ ଗଁା ହାଲଚାଲ୍
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ବିଦାଧର ପOା
ତି େନାଟି ମି ନି କବିତା

୬୬

ସୂ ଚନା ପୃ Oା

୬୭
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ସOାଦକୀୟ
ପୁଣି

ବଷOଟିଏ

ବିତିଗଲା

ଆହOାନର

ନୂ ତନ

ସଂOରଣକୁ ଆପଣ ମାନOୁ ସOାଗତ କରି ବା େମା ପOେର
ଅତO ଆନOର ବିଷୟ ବିଗତ ମାସେର ବିଭିO
ଅନି ବାଯO କାରଣ େହତୁ ପOି କାକୁ Oକାଶନ କରି ବା
ସOବ େହାଇନଥି ଲା କି O\ ମଁୁ ବହୁ ତ ଖୁ ସି େଯ ଏହି
ପOି କାର ପୃOେପାଷକତା କରି ଥିବା ଅଗଣି ତ ଓଡ଼ି ଆ
ବOୁ ମାେନ
କରି ଥିେଲ

େମାର

ଏହି

ଚଳି ତ

ନି OOି କୁ

ସଂOରଣେର

ସାଦେର
ଆେମ

Oହଣ

ପୁଣିଥେର

ସOୂ OO ଓଡ଼ି ଆେର ମନ ମୁଗଧକର
୍
ଗO ଓ କବିତା
ପଢ଼ିବା ଓ ଓଡ଼ି ଆ େହବା ପାଇଁ ନି ଜକୁ ଗବOାନOିତ ମେନ
କରି ବା
ଓଡ଼ି ଆ ଜାତି ବିଷୟେର ବିେଷାଦ୍ ଗାର କରି େଦେଲ
ଅନର ସହାନୁ ଭୂତି ପାଇବା ଏବଂ ସମଚିOାଧାରା ବିଶିO
କି ଛି େଲାକO ସହି ତ ବସି ଆେମ ଓଡ଼ି ଆ ମାେନ େକେତ
ସOାଥOପର ଏହା ଚOOା କରି ପାରି େଲ, ଅେନକ େଲାକ
ଅତO ତୃ Oି ଲାଭ କରOି  ଓଡ଼ି ଆ କOଡ଼ା ଜାତି, ଜେଣ
ଉପରକୁ ଉଠିେଲ ତା େଗାଡ଼ ଟାଣି ବା ପାଇଁ ହଜାେର
ପହOି ଯିେବ,

ନି ଜ

ଜାତିଭାଇOୁ

ଚିOିେବ

ନାହO ,

ବିେଦଶେର ନି ଜକୁ ଓଡ଼ି ଆ େବାଲି ପରି ଚୟ େଦେବ ନାହO ,
ଇତାଦି ଅେନକ Oକାରର ଅଭି େଯାଗ ଶୁଣି ଶୁଣି ମନ
ବହୁ ତ ଭାରୀ େହାଇଯାଉଛି କି O\ ଏହା ପଛେର ଥି ବା
ସତତା ପରୀOାର ବିଷୟ ବOି ଗତ Oରେର ଏପରି
ଆମ େୱବ୍ ସାଇଟ୍ : www.aahwaan.com/ebook
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େକୗଣସି ଅନୁ ଭୂତି େମାର େହାଇନାହO  ଯାହାକୁ େଲାକମାେନ େଗାଡ଼ ଭି ଡ଼ା ଅଭାସ
େବାଲି କହି ଛOି , ତାହା ସOବତଃ େମାେତ ଉOତ ଧରଣର ସମାେଲାଚନା ପରି ଲାଗି ଛି
ଏବଂ ତାହାକୁ ଶOି କରି ମଁୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ େଚOା କରି ଛି େଯଉଁ ବOୁ ମାେନ େମାେତ
ବାରOାର ଆଘାତ େଦବାକୁ େଚOା କରି ଛOି , େସମାେନ ଅନ ଦୃ Oି େର େଦଖି େଲ େମା
ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉOାହ ଓ ଶOି େଦଇଛOି  ନା ଆେମ ଓଡ଼ି ଆ ମାେନ
େକେବ ବି ନି ଜକୁ ହୀନ ବା ଘୃଣ କହି ଦଶOାଇବା ନାହO  ନି ଜ ଭାଇକୁ ଖରାପ େବାଲି
କହି େଦେଲ ବା Oମାଣି ତ କରି େଦେଲ, ଆମକୁ ମି ଳିବ କଣ ? ପର ଆଗେର ଆେମ
ନି ଜ ପରି ବାରକୁ ହO ମହO
 ହୀନ େବାଲି ଦଶOାଇବା ଯାହା େସଥି ପାଇଁ ମଁୁ ସବୁ େବେଳ
ଭାଷା ଓ ଭୂମି ପାଇଁ ଆଶାପୂOO କଥା କହି ଆସି ଛି ଆଉ ସବୁ େବେଳ କହୁ ଥି ବି ମଧ
ଆେମ ଆଜି ଆମ ଭାଇଭଉଣୀOୁ ଓଡ଼ି ଆ ଜାଣୁନାହାOି କହି େଦାଷାେରାପ
କରି େଦବା ସତ େହେଲ େସମାେନ କାହOକି ଜାଣୁନାହାOି

ବା ଜାଣି ବାକୁ

Oହା

େଦଖାଉନାହାOି େସ ବିଷୟେର ଚିOା କରି ବା ନାହO କାହO କି ଆମ ନିଜ ଘର ମାନOେର
ଏେବ Oତିେଯାଗି ତା ଚାଲି ଛି, ଆମ ପି ଲା ମାନOୁ ଇଂରାଜୀ ଓ ଅନଭାଷାେର ପାରOମ
କରି ବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନେର ଆମ ପି ଲାମାେନ ବାOାେଲାର, ପୁେନ, ବେO, ଦିOୀ
କି Oା ସୁଦୂର ବିେଦଶେର ଯାଇ ରହି େବ, ଚାକି ରୀ କରି େବ ଏଇ ଆଶାେର ତା େହେଲ
େସଥି େର େସମାନO େଦାଷ କଣ ? ଆମ ମନେର ତ ରହିଯାଇଛି େଯ ଓଡ଼ି ଶାେର କି ଛି
ନାହO  ଆମ ପି ଲା ମାନO ପାଇଁ ଚାକି ରୀ ନାହO  ଅଧି କ ପଢ଼ିବାପାଇଁ ସୁେଯାଗ ନାହO 
ଚାକି ରୀେର ଭଲ ଦରମା ନାହO  ଇତାଦି ଇତାଦି...
କି ଛି ମାସ ତେଳ ହଠାତ ଦିେନ ସରକାରୀ ବିOOି Oକାଶି ତ େହଲା ଇଂରାଜୀ
ଭାଷାେର ଓରି ସାରୁ ଓଡ଼ି ଶା ଆଉ ଓରି ୟାରୁ ଓଡ଼ି ଆ େବାଲି ବିଧିବO ଭାବେର େଘାଷଣା
କରି ଦିଆଗଲା ଏହାପେର ଏହାକୁ େନଇ ଅେନକ ଚOOା ପରି ଚOOା, ସଭା ସମି ତି ଆଦି
େହାଇଗଲା କି O\ ଏହା ଦOାରା ଆମର କଣ ପରି ବOOନ େହଲା ତାହା ମଁୁ ଜାଣି ପାରି ଲି
ନାହO  ଓରି ୟା େହଉ ବା ଓଡ଼ି ଆ େହଉ ଆେମ ବୁ ଝିଲା ଭଳି େହେଲ ଗଲା ଓଡ଼ି ଶା
ଆଉ ଓଡ଼ି ଆ େହାଇଗେଲ ଆେମ କ—ଣ ନି ଭOରେଯାଗ ଭାବେର କହି ପାରି ବା େଯ ଆମ
ପି ଲା ପରି ବାର େଲାକମାେନ ସOୂ OO ଓଡ଼ି ଆ େହାଇଗେଲ ? େସମାେନ ଓଡ଼ି ଆେର
କଥାବାOOା କହି ବା ଶି ଖିଗେଲ ? ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷାର ଶOେକାଷ ପଢ଼ିବା ବା ଅOତଃ
ଆମ େୱବ୍ ସାଇଟ୍ : www.aahwaan.com/ebook

ଆହOାନ, ସOମ ବଷO, Oଥମ ସଂଖା, ଜାନୁ ଆରୀ, ୨୦୧୨
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େଦଖି ବା ପାଇଁ େକେତଜଣ Oହା େଦଖାଇେଲ ? ଆମ ଜାତିର ଆମ ଭାଷା ଓ ସାହି ତର
ଉOତି ପାଇଁ ସରକାରୀ OେଚOା ଅେପOା ଆମ ନି ଜର Oଭୂତ OେଚOା ରହି ବା ଅତO
ଜରୂ ରୀ େଯେତଦିନ ଯାଏଁ ଆେମ ନି େଜ ଓଡ଼ି ଆ େବାଲି ଗବO କରି ନାହଁୁ , େସେତଦିନ
ଯାଏଁ େକହି ଆମକୁ ଗବOତ କରି ପାରି ବ ନାହO 
ଆମ ମାତୃ ଭାଷାକୁ େନଇ ଆେମ ନି େଜ ସOାନେବାଧ କରି ବା ପେର ହO ଆେମ
\ େର ହି Oୀ େହଉ
ନି ଜକୁ ଓ ନି ଜ ଭାଷା ସାହି ତକୁ ସOାନ େଦଇ ପାରି ବା ଅନ ସOଖ
ଅବା ଇଂରାଜୀେର େହଉ କଥାବାOOା କରି େଦଇ ବାହାବା ଲୁ ଟି େନବାର Oୟାସ କରୁ ଥି ବା
େଲାକଟିଏ େଯ ନି ଜ ମାତୃ ଭାଷା େନଇ ନି ଜ ଅOରେର ହୀନମଣତାର ଶୀକାର ଏଥି େର
ଦOିମତ ନାହO  ସOତି ଯୁଗ େହଉଛି ବିOାପନର, େତଣୁ ଆମ ଭାଷା ସାହି ତର ବିOାପନ
ବା Oସାର େହବା ଅତO ଜରୂ ରୀ ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷା ସାହି ତOତି ବିମୁଖ Oେତକ
ବOି O ମନେର ଏହି ବିଷୟ Oତି ଆOହ ସୃOି କରି ବା ବOOମାନ ବହୁ ତ ଜରୂ ରୀ
େହାଇପଡ଼ି ଛି ଏହି ପରି େOOୀେର ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷା ଆେOାଳନେର Oତୀ ଅେନକ ବOୁ
ବିଭିO Oକାରର କାଯOOମ ମାନ ଆେୟାଜନ କରୁ ଛOି  ଓଡ଼ି ଶାର Oେତକ ସହରେର
ଅନୁ ନ େଗାଟିଏରୁ ଅଧି କ ସାହି ତ ସଂସଦମାନ ରହି ଛି, େଯଉଁଠି କବି ଓ ଗାOି କମାେନ
ସଭା ସମି ତି କରି ଓଡ଼ି ଆେର େଲଖାେଲଖି କୁ େOାOାହନ େଦଇ ଆସୁଛOି  େସହିପରି
ଓଡ଼ି ଶା ବାହାେର ଭାରତର ବିଭିO ସହର ମାନOେର ମଧ ଓଡିଆ ମାନOର ବିଭିO
ସଂଗଠନ ଏହି ଦାୟି ତO ସୂଚାରୁ ରୂ େପ ଚଳାଇବା ପାଇଁ େଚOା କରୁ ଛOି 
ଆହOାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରି ବାର ତରଫରୁ ଏକ ଅନୁ ରୂ ପ Oୟାସ କରାଯାଇଥି ଲା
ଇOର୍ େନଟେର ଏକ ସମୟେର ବିଶର
O ବିଭିO Oାନେର ଏକ ସମୟେର ବସି ରହି
ଓଡ଼ି ଆ ସାହି ତାନୁ ରାଗୀ ମାେନ ନି ଜସO ରଚନା ପଢ଼ି ପରOରକୁ ଶୁଣାଇଥି େଲ ଏବଂ
Oେତକ ଅଂଶୀଦାର ଏହି କାଯOOମକୁ େନଇ ସେOାଷ Oକାଶ କରି ଥିେଲ ଯଦିଓ
ଅେନେକ ଏହାର ଉପାେଦୟତାକୁ େନଇ OଶO ଉଠାଇଛOି , ତଥାପି ସାହି ତ ସଂସଦ ଓ
ସଂଘରୁ ଉOOକୁ ଉଠି ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷା ସାହି ତକୁ ବିଶO ଦରବାରେର ଉପOାପନ କରି ବାର
ଏକ ଉOତ Oୟାସ କରାଯାଇଛି, ଏଥି େର ଦOିମତ ନାହO 
Oେତକ ଓଡ଼ି ଆ ଯଦି ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷାେର େଲଖି ବା, ପଢ଼ିବା ଆରO କେର, େତେବ
େସ ଦିନ ଦୂ ର ନାହO େଯେବ ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷା ସାହି ତର ପୁନରୁ ଦ୍ ଭାବନ େହାଇ ଆମ ହୃ ତ
ଆମ େୱବ୍ ସାଇଟ୍ : www.aahwaan.com/ebook
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େଗୗରବ େଫରି ଆସି ବ
ବିଶOର Oେତକ ଜାତିେର ଉଭୟ ଭଲ ଓ ମO Oକାରର େଲାକ ରହି ଛOି ,
ତାେହେଲ ଆେମ େକବଳ ନି ଜକୁ ହO ନି Oା େଦଇ କାହO କି େଛାଟ କରି େଦବା ଆେମ
ଏକାଠି ହାତ ମି ଶାଇ କାମ କେଲ କଣ ଅସୁବିଧା େହବ ? ଆେମ ସମେO ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷା
ସାହି ତର ଉOତି ପାଇଁ ହO କାମ କରୁ େଛ େତେବ ଜେଣ ଅନଜଣOର କାମକୁ Oଶଂସା
କେଲ ଅସୁବିଧା କଣ ? ପରOରକୁ OତିଦO
O ୀ େବାଲି ଭାବିବା ଅେପOା ସହକମOୀ
େବାଲି ଭାବିେଲ ଆେମ େକେତ େଯ ଅଧି କ କାମ କରି ପାରେO ତାହା ଆମ ଭାବନାରୁ ବି
ଅଧି କ େହାଇପାେର କି O\ େବାଧହୁ ଏ େଲାକମାେନ ଠିକ୍ କହୁ ଛOି , ଆେମ ପରOରର
ଉOତିେର ଈଷOାଳୁ େହାଇ ଉଠୁ େଛ, ଆଉ ଆମ ମୁଖ ଲO ବିଷୟେର ହO ଭୁଲି
ଯାଉେଛ ଆଉ େକେତଦିନ ଆେମ ନି ଜକୁ ନିOା େଦଉଥି ବା ?
ଚଳି ତ ମାସର ସଂOରଣ ସହି ତ ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷା ସାହି ତ ପାଇଁ ଏକ ଉOଳ
ଭବିଷର କାମନା କରି ନବବଷOର ଶୁଭ ଅଭି ନOନ ଜଣାଉଛି ଆଶା କରୁ ଛି ପୂବO
ସମO ସଂOରଣ ପରି ଚଳି ତ ସଂOରଣ ମଧ ଆପଣମାନOୁ ଆେମାଦିତ କରି ବ
ଧନବାଦ
ଡ଼ା େଜାତି Oସାଦ ପOନାୟକ

Katha o Kabita Group on Facebook
https://www.facebook.com/groups/kathaokabita
Aahwaan Group on Facebook
https://www.facebook.com/groups/aahwaan
Aahwaan Odia Paribar on Facebook
https://www.facebook.com/odiaparibar
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ଭାଇ ଭାଇ େବାଲି କହୁଛ ସତ
ମି ଛି ମି ଛିକା େମା ଧରି ଛ ହାତ
ଈଷOାେର ଜଳୁ ଛ କାହO କି ?
ଭାଇର ଖୁ ଶିେର ତୁ େମ ସୁଖି ନୁ ହଁ
ମା—ର େOହେର ବଡ଼ ଭାଗ ଚାହଁ
ମଁୁ କି ତା ସOାନ ନାହO କି ?
ଆସ ସାଥୀେହାଇ ମା— ମାଟି ପାଇଁ
କରି ବା ସମେO କାମ
ମଁୁ ଖଟୁ ଥି ବି ଦି ନରାତି ଭାଇ
ତୁ େମ ପେଛ ନି ଅ ନାମ...!!!
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ସାରୁ ଗଛ ମୂେଳ
ମେନାଜ ଦାସ
"େମଘ ବରଷଇ ଟୁ ପୁରୁଟାପୁରୁ େକଶର ମାଇଲା ଗଜା,
ସାରୁ ଗଛ ମୂେଳ େବOଟିଏ ବସି ଆେପ େବାଲାଉଛି ରଜା !"

ଟୁ ପୁରୁଟାପୁରୁ େମଘ ବରଷି େଲ େଖାଜିଛି ମଁୁ କୁ ତୂ ହେଳ
େପାଖରୀ ତୁ ଠେର ବୁ ଦା ପଡିଆେର, ସାରୁ ପତରର ତେଳ
ଆପଣାକୁ ଆେପ ବରି ରାଜାରୂ େପ େବOେଟ ଥି ବ ବସି
େସ ମୂଢତା Oତି ବO ସୂଚାଇ େଦବି ଥେର ଖାଲି ହସି 

େବO େଖାଜି ବା ବୟସ ବିତିଲା ଭୁଲି ଲି େସ ମଜା ଗୀତ
େବO ବଦେଳ େତଣି କି େଖାଜି ଲି ଭାଇ ବିରାଦର ମି ତ 

ଦିନ ଚାଲି ଗଲା; ବହୁ ତ େଡରି େର ଯାହା ମଁୁ ବୁ ଝିଲି େଶେଷ,
ଏ ସାରା ଜୀବନ େଭଟିଛି ମଁୁ ଖାଲି େବO ହO ନାନା େବେଶ,
ମOୀ, ହାକି ମ, ବିଧାୟକ େହଉ, ଅବା ନି ରିମାଖି ଅତି,
ନି ଜ ପରି ସର ସାରୁ ଗଛ ମୂେଳ େବାଲାଏ େସ ନରପତି 
ଏ ଜଗତ ହାୟ େବOେର ଭରା, କାହାକୁ କରି ବ ବO,
କି ଏ ବା ପୃଥୁଳ କି ଏ ବା Oୁ O, ବOକାର ବି େବO 

( ଓଡ଼ି ଶାର ବରି O ସାହି ତକାର Oୀ ମେନାଜ ଦାସO ଅନୁ ମତିOେମ Oକାଶି ତ )
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ଏOPଅ
ଉଦୟନ ସୂପକାର
Oତି ସାହି ଆଉ Oତି ଗଳି େର ଇଂରାଜୀ O\ଲ େଖାଲି ଲା
ନି ଜ ଭାଷା ପେଛ ଜଣା ନ ଥାଉ ଇଂରାଜୀ େମାହ ଘାରି ଲା 
ଶତକଡ଼ା କଣ ବୁ େଝନାହO ପି ଲା ତାକୁ େଲାଡ଼ା ପରେସO୍
ନOନ କାନନେର ହାତୀ େଦଖି କେହ ଏଇଟା ତ ଏଲି େଫO୍
ବାପାOୁ ପଚାେର ବିଦାଳୟୁ େଫରି ଏO\ଅ େକମO ଜୀବ
ଏO\ଅ ଇଂରାଜୀ ବାପ ଜାେଣନାହO ଜବାବ େସ କି ସ େଦବ 
ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ଯି ଏ ରO ବଦଳାଏ ଏO\ଅ େବାଲାଏ ସି ଏ
ପୁଅର ଓଠେର ଫୁ ଟିଗଲା ହସ ସବୁ ବୁ ଝିଗଲା Oାୟ
କହି ଲା ଜାଣି ଲି ଏO\ଅ କି ଜୀବ େଦଖୁଛି ନି ତି ତା—କୁ 
େପପରେର ଛବି ତା—ର ଛପା ହୁ ଏ ଟିଭିେର େଦେଖ ମଁୁ ତା—କୁ 
େବଳକାଳ େଦଖି ମତ ବଦଳାଏ କଥା ବଦଳାଏ ସି ଏ
ବରଷାର ମାଡ଼ େଯଉଁ ପେଟ ହୁ ଏ ଛତାକୁ ବୁ େଲଇ ଦିଏ
ଏO\ଅ କି ଏ େସ ବୁ ଝିଗଲି ଆଉ ବୁ ଝାଅନା େମାେତ
ଲି ଡ଼ର ଯାହାକୁ କୁ ହOି ସଭି ଏଁ, ଏO\ଅଟି ସି ଏ ସେତ 
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ବିତକO ତ କବିତା
ଡ଼ା େଜାତି Oସାଦ ପOନାୟକ
ରାମ, ଲOଣ ଓ ସୀତା, ହନୁ ମାନ

ଗେଲ କାହO ସବୁ ଉେଭଇ,

ରାବଣ ରାଇେଜ ରାଜୁ ତି କରୁ ଛି

ଜନତାO କO ଦେବଇ ୧

ପାଟିେଯ େଖାଲି ଲା ନ ମି ଳିଲା ସି ଏ

ବାOି ରଖି େଦେଲ ଲୁ େଚଇ,

େଦଶକୁ ଆଗୁଆ କହି ନିେଜ େହେଲ

ଜନତାOୁ େଦେଲ ପେଛଇ ୨

ଅଧି କାରୀ ଆଉ ଅମଲାତOକୁ

ଦିଅOି ଧମେକ ନେଚଇ,

େକହି େକହି ଏେବ ଗାOୀବାଦୀ େହାଇ

କହOି ନ ଯି ବା ପେଛଇ ୩

ଆସ ସବୁ ମି ଶି ସରକାରOର

କାଟିେଦବା ଆେମ େଚର,

ବିରାଡ଼ି େବୖOବ ସାଜି ଛOି େଯେତ

ଭOମୁଖା ଖO େଚାର ୪
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ଆମ େରାେଷଇ ଘରୁ
Oୀମତି Oୀତି Oି ୟଦଶO ନୀ ମହାପାO

ମହୁ ନାଡ଼ ଭଜା
ଆବଶକ ସାମOୀ - ଭଲ ମହୁ ନାଡ଼ ମୁଠାଏ, ଚାଉଳ ଚୁ ନା / ଆରାରୁ ଟ୍ ପାଉଡ଼ର,
ମସଲା ଗୁO, ଲOା ଗୁO, ଲୁ ଣ, େତଲ

OO\ତି Oଣାଳୀ - ମହୁ ନାଡ଼ /
ପଦO ଫୁ ଲର ଡ଼Oକୁ େନଇ ସଫା
କରି ଦିଆଯାଉ ମେନ ରଖO\
ମହୁ

ନାଡ଼କୁ

ସହଜେର

ଭାOି େଲ
ଭାOି

େସ

ଯାଉଥି ବା

ଆବଶକ େମାଟା ମହୁ

ନାଡ଼

େନେଲ ବହୁ ତ ଭଲ ଏହାକୁ ପତଳା ପତଳା କରି କାଟିେଦଇ ଭଲ ଭାବେର
େଧାଇେଦେବ କାରଣ ଏହା ଭି ତେର ପO ରହି ଥାଇ ପାେର ଟିେକ ଲୁ ଣ ଓ ହଳଦୀ
େଦଇ େଗାଟିଏ ଫୁ ଟା ପଯOO ପାଣି େର ସି ଝାଇ େଦେବ ତା ପେର ତାକୁ ଛାଣ୍ଇ ବାହାର
କରି େବ ସମO ମସଲାକୁ
ମି ଶାଇ

େଦଇ

େସଥି େର

ମହୁ ନାଡ଼ ଖOକୁ େଗାେଳଇ
େଦଇ

ଗରମ

ତାୱାେର

େତଲ େଦଇ ଭାଜି େଦେବ
ଏବଂ ଏହାକୁ ଗରମ ଗରମ
ପରସି େବ

ଆମ େୱବ୍ ସାଇଟ୍ : www.aahwaan.com/ebook

ଆହOାନ, ସOମ ବଷO, Oଥମ ସଂଖା, ଜାନୁ ଆରୀ, ୨୦୧୨

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

ପୃOା ସଂଖା

17

ନଡ଼ି ଆ ଭଜା
ଆବଶକ ସାମOୀ - େକାରା ନଡ଼ି ଆ
ଦୁ ଇ କପ୍, େବସନ ( ୩ ବଡ଼
ଚାମଚ), ଅଦା, ରସୁଣ, ପି ଆଜ,
କOା

ଲOା,

ଚିନା

ବାଦାମ୍,

ଧନି ଆପO, ଗରମ ମସଲା, ଲୁ ଣ,
େତଲ
OO\ତି Oଣାଳୀ - ନଡ଼ି ଆ େକାରା
ସହି ତ, ସମO ସାମOୀ, ଓ ସାନ
ସାନ ଆକାରେର କଟା ଯାଇଥି ବା କOା ଲOା, ଅଦା, ରସୁଣ, ପି ଆଜ ଆଦିକୁ ମି ଶାଇ
ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଏହି ମି Oଣ ପାଣି ଆ ନ େହାଇ ଅO କଠିନ୍ ରହି େଲ ହO ଭଲ ଏେବ
ମି Oଣକୁ

ହାତେର େନଇ େଛାଟ େଛାଟ େଗାଲାକୃ ତି ଆକାରେର (ପି ଠା ପରି )

କରାଯାଉ ଏବଂ ଗରମ ତାୱା ଉପେର େତଲ େଦଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେର ଭଜା ଯାଉ
ଏବଂ ଗରମ୍ ଗରମ ପରସା ଯାଉ

ଆଳୁ ତାୱା ଭଜା
ଆବଶକ ସାମOୀ - ଆଳୁ (୨୫୦ Oାମ୍), ଲOା ଗୁO, ଧନି ଆ ଗୁO, ଜୀରା ଗୁO,
ଗରମ ମସଲା, େତଲ, ଲୁ ଣ, ଅଦା ରସୁଣ ବଟା, ହଳଦୀ ଗୁO
OO\ତି Oଣାଳୀ - ଆଳୁ କୁ େOସର କୁ କର େର େଗାଟିଏ ହOିସିଲ୍ ଆସି ବା ଯାଏଁ ଲୁ ଣ
ପକାଇ ସି ଝାଇ ନି ଜ ପସO ମୁତାବକ କାଟି ଦିଅO\ ଧାନ ରଖO\ େଯପରି ଆଳୁ ଅଧି କ
ସି ଝିନଯାଏ େଗାଟିଏ ପାOେର ସବୁ ମସଲା ଗୁO, ୨ ବଡ଼ ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣବଟା
ସହ ମି ଶାଇ ଦିଆଯାଉ େସଥି େର ୨ ବଡ଼ ଚାମଚ େସାରି ଷ େତଲ ମି ଶାଇ ଦିଆଯାଉ
ଏଥି େର େଗାଟିଏ ବଡ଼ ଚାମଚ ଚାଉଳ ଚୁ ନା କି Oା ଆରାରୁ ଟ୍ ପାଉଡ଼ର ମି ଶାଇ
ଦିଆଯାଉ ମି Oଣଟି ପାଣି ଆ ନ େହବା ଉଚିତ େସଥି େର ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବେର
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ମି ଶାଇ େଗାଳାଇ ଦିଆଯାଉ ଗରମ ତାୱାେର େସାରି ଷ େତଲ େଦଇ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକୁ
ଭଲଭାବେର ଭାଜି ଦିଆଯାଉ କି Oା ମାଇେOାେୱଭ୍ େର ପାO ମି ନିଟ ପଯOO Oୀଲ୍
କରି େଦଇ ପାରି େବ ଏହାକୁ ପଖାଳ ଭାତ ସାOେର ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇ ପାେର

ଦହି ବାଇଗଣ
ଆବଶକ ସାମOୀ - ଦହି (୨୫୦ Oାମ୍), ବାଇଗଣ (୨୫୦ Oାମ୍), ଛୁ O ପାଇଁ ଦୁ ଇ
ସାନ ଚାମଚ େତଲ, ଶୁଖିଲା ଲOା, ପାନ ମହୁ ରୀ, ଭୃସO ପO / ଧନି ଆ ପO, କOା
ଲOା (୩ଟା), ସOାଦାନୁ ସାେର ଲOା, ଲୁ ଣ ଓ ଜୀରା ପାଉଡ଼ର, ବିଟ୍ ଲୁ ଣ / ଚାଟ
ମସଲା, ଚିନି (୧ ଚାମଚ), ଛାଣି ବା ପାଇଁ େତଲ
OOPତି Oଣାଳୀ - ଦହି କୁ ବହଳା କରି ବା ପାଇଁ କପଡ଼ାେର ଛାଣି ପାଣି ଅଂଶକୁ ବାହାର
କରି ଦିଅ େସଥି େର ଚାମଚଟିଏ ଚିନି, ସOାଦାନୁ ସାେର ଲୁ ଣ ଓ େଛାଟ ଖO ଅଦା ଓ
କOାଲOା ଖO ପକାଇଦିଅ ଏବଂ ଏ ସବୁ କୁ OାଇOରେର ଭଲ ଭାବେର OାଇO କର
(ବାଟି ଦିଅ) େସଥି େର ଅଧା ଚାମଚ ଜୀରା ପାଉଡ଼ର, ଚୁ ନ୍ ଚୁ ନ୍ କଟାଯାଇଥି ବା
ଧନି ଆପO େଗାଟିଏ ଚାମଚ, ଚାଟ୍ ମସଲା, ବିଟ୍ ଲୁ ଣ୍, ଲOା ଗୁO, ଭଲ ଭାବେର
ଘାOି

େଦଇ

ବାଇଗଣକୁ
ତତଲା

େଘାଡ଼ାଇ

ରଖି ବ

ଲOା ଲOା କାଟିେଦଇ

େତଲେର

ଅO

ବାଦାମୀ

େହବାଯାଏଁ ଛାଣି େଦଇ ପୂବOରୁ OO\ତ
ଦହି
ପେର

ମି Oଣେର
େତଲ୍

ପକାଇବ
ଗରମ

କରି

ଏହା
ପାନ

ମହୁ ରୀ, ଶୁଖିଲା ଲOା, ଛୁ O େଦଇ
େସ ଉପେର ପକାଇବ ଯଦି ଧନି ଆ
ପO େଦଇଥି ବ େତେବ ଭୃସO ପO େଦବ ନାହO  ଯଦି ଦହି ବହୁ ତ ଖଟା ଲାେଗ,
େତେବ େସଥି େର େଗାଟିଏ ବଡ଼ ଚାମଚ ଅମୁଲ୍ ଗୁO ମି ଶାଇ େଦଇ େଫOି େଦେଲ ଖଟା
ଲାଗି ବ ନାହO 

ଆମ େୱବ୍ ସାଇଟ୍ : www.aahwaan.com/ebook

ଆହOାନ, ସOମ ବଷO, Oଥମ ସଂଖା, ଜାନୁ ଆରୀ, ୨୦୧୨

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

ପୃOା ସଂଖା

19

ଉପେଦଶ କଥା
ଥେର ଜେଣ ରାଜା ଶୀକାର କରି ବାପାଇଁ ଯାଇଥି ବା ସମୟେର
ବାର୍ ହା ମାନO ଆOମଣେର ନି ଜର ହାତର େଗାଟିଏ ଆOୁ ଠି
ହରାଇେଲ, େସ ଦୁ ଃଖ କରି ଭଗବାନOୁ ଗାଳି େଦଉଥି ବା ସମୟେର
ତାO Oି ୟ ମି O କହି େଲ, ବOୁ ଭଗବାନ ଯାହା କରOି Oାଣୀର
ମOଳ ସକାେଶ, ରାଜାOୁ ରାଗ ଲାଗି ଲା ଏବଂ େସ ମି Oକୁ ବOୀ
କରି ବାପାଇଁ ନି େOOଶ େଦେଲ
ଅେନକ ଦି ନପେର ପୁଣିଥେର ରାଜା ଶୀକାର କରି ବାପାଇଁ
ଜOଲକୁ ଯାଇଥି ବା ସମୟେର ଜOଲ ଆଦି ବାସୀ ମାେନ ତାOୁ
ଧରି େନଇ ବଳି ପକାଇେବ େବାଲି କହି େଲ, େହେଲ ହାତେର
େଗାଟିଏ ଆOୁ ଠି ନଥି ବାରୁ ବଳି ପାଇଁ ଅେଯାଗ େଘାଷି ତ କରି
ଛାଡ଼ି େଦେଲ ରାଜା ମହଲକୁ େଫରି ବOୁ Oୁ େଜଲରୁ ମୁକୁଳାଇ Oମା
ମାଗି କହି େଲ, ମଁୁ ତୁ ମକୁ ବOୀ କରି ଅପରାଧୀ େହାଇଛି, ମି O
ହସି େଦଇ କହି େଲ ଯାହା େହାଇଛି ଭଲ େହାଇଛି, ନେହେଲ ମଁୁ ତୁ ମ
ସହ ଶୀକାରକୁ ଯାଇଥାOି , ଆଉ େମା ଆOୁ ଠି ଠିକ ଥି ବା େଦଖି ବଳି
ପଡ଼ି ଥାOି  େତଣୁ ବOୁ ଗଣ ଭଗବାନO ଉପେର ବି ଶOାସ ରଖO\,
େସ ଯାହା କରOି ସବୁ Oାଣୀ ମାନO ମOଳ ସକାେଶ ହO କରOି 

ଡ଼ା େଜାତି Oସାଦ ପOନାୟକ
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ପୁରୁଷ ଯଦି Oୀ ହୁଅେO
ବାଲOୀକି ନାୟକ
ଏହା ଅସଂଭବ କି O\ ବO ଉେOକକାରୀ OଶOଟିଏ ଏହି OଶO ପଛେର କି O\
ରହି ଛି ଅେନକ ଅକୁ ହା କଥ ଓ ଅOି ୟ ସତ OଶOଟି ଏଇଠି ସରି ଯାଉନି  ଆଉ
େଗାଟିଏ OଶOକୁ ଜନO େଦଉଛି - Oୀମାେନ Oୀ େହାଇ ରହିେବ ନା ପୁରୁଷ
େହାଇଯି େବ ? ଯଦି Oୀମାେନ Oୀ େହାଇ ରହି େବ ଏବଂ ପୁରୁଷମାେନ ବି Oୀ
େହାଇଯି େବ େତେବ ସଂସାର ଚାଲି ବ ନାହO  କଥାଟା ଅସଂଗତ େହଇ ଯାଉଛି ଅଥOାତ୍
ଦOିତୀୟ କଥାଟି ଠିକ୍ େହବ - Oୀମାେନ ବି ପୁରୁଷ େହାଇଯି େବ Oୀ ଓ ପୁରୁଷ ଲି ଂଗ
ପରି ବOOନ କରି ଦୁ ନି ଆର କମOେOOକୁ ଓOାଇ ଆସି େଲ କାହାର େକଉଁ ଭଳି ଲାଭ ବା
Oତି େହବ, େସଇଟା େହଉଛି ଉପେରାO OଶOର ଉେOଶ େଯେହତୁ ଏଇଠି େକବଳ
ପୁରୁଷକୁ େନଇ OଶO ଅଛି, େତଣୁ ଆେମ OୀO କଥାକୁ ଉେପOା କରି େଦବା
ଦୁ ନି ଆର ଅନାନ େଦଶର କଥା ଆେମ ବିଚାର କରି ବା ନାହO , େକବଳ
ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷO ପାଇଁ ଆେମ କହି ପାରି ବୁ, ବହୁ ତ୍ ଫାଇଦା ହୁ ଅOା େକମି ତି େହବ
ଶୁଣିବାକୁ ଚାହଁୁ ଛOି ?
(କ) ଭାରତୀୟ ହି Oୁ ଧମOଶାO ଅନୁ ସାେର Oୀକୁ ଜନOରୁ ମୃତୁ ପଯOO ସୁରOା
େଦବାର ଦାୟି ତOରୁ ପୁରୁଷକୁ ମୁOି ମି ଳି ଯାଆOା କାରଣ ବାପା, ସOାମୀ ଓ ପୁO ଉପେର
Oୀ ସବୁ େବେଳ ନି ଭର
O ଶୀଳ ରହି ବା ଉଚିତ େବାଲି ଶାO କହୁ ଛି
(ଖ) ପି ତାO ମୃତୁପେର ମୁOନOା କରି ପOା ମାନO କଥାେର ଉଠବସ୍ େହବାର
ଦାୟି ତOରୁ ମୁOି ମି ଳିଯାଆOା (ଧନ, ମାନ ଓ ସOାନ ହାନୀ ସହ କରି )
(ଗ) ପି ତୃ ପୁରୁଷO େମାO OାOି ପାଇଁ ଅOି ବିସଜOନ ପାଇଁ ଧନହାନୀ Oାଣପୀଡ଼ା
େଭାଗକରି ଦୂ ଷି ତ ଗOା ଜଳେର ବୁ ଡ଼ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼OାନାହO 
(ଘ) ବାପା, ମାଆ ଓ ଭଉଣୀମାନOୁ େକବଳ ପୁଅ ହO େପାଷି ବାର ଲି ଖିତ ଓ ଅଲି ଖିତ
ଦାୟି ତOରୁ ମୁO େହାଇ ଯାଆOା
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(ଙ) େଦଶର ସୁରOାପାଇଁ ପାହାଡ଼, ଜOଲେର ଯାଇ ଜୀବନର ବାଜି ଲଗାଇ
ଶତୃ ମାନO ସହ ଲେଢ଼ଇ କରି ବା ଦାୟି ତOରୁ ମୁO େହାଇ ପାରେO
(ଚ) େକୗଣସି Oାନେର ନି ଆଁ ଲାଗି େଲ ଦମକଳ ସାOେର ପୁରୁଷ ମାନOୁ ବିପଦ
ଭି ତରକୁ ଯି ବାକୁ ପଡ଼Oା ନାହO 
(ଛ) ଭାରତେର Oୀ କମOଚାରୀ ଅେପOା ପୁରୁଷ ମାନOୁ ଅଧି କ ଟିକସ୍ େଦବାକୁ
ପଡ଼Oା ନାହO 
(ଜ) ଭାରତୀୟ ଦO ସଂହି ତା ଅନୁ ସାେର Oୀ ମାନOର ମି ଥା ଆେରାପ (େଯୗତୁ କ
ନି ଯOାତନା ଓ ଘେରାଇ ହି ଂସା) େଯାଗଁୁ ପୁରୁଷ ମାନOୁ େଜଲ୍ ଯି ବାକୁ ପଡ଼Oା ନାହO 
(ଝ) େକୗଣସି ମହିଳା କମOଚାରୀ (ଉପରି O େହଉ ଅଥବା ତଳପଦO)

ତା ଇଛା

ଅନୁ ସାେର କାମ ନ କେଲ େଯୗନ ନିଯOାତନା ଭଳି ମି ତା େକସେର ପୁରୁଷ ନିଯOାତନା
େଭାଗ କରି ବା ଦୁ ଃଖରୁ ମୁOି ପାଇଯାଆOା
(ଞ) Oୀ ମାନO ପାଇଁ ସମO ଦରକାରୀ ଓ ଅଦରକାରୀ ଡ଼ି ମାO ପୂରଣ କରି ବା ପାଇଁ
ପୁରୁଷକୁ Oି ଏଟିଏମ୍ ପରି କାମ କରି ବାକୁ ପଡ଼Oା ନାହO
(ଟ) ଆଜି ର ତାରି ଖେର ବିବାହି ତ ପୁରୁଷO ସଂଖା NCRB (National Crime Record
Bureau) ରି େପାଟ୍ O ଅନୁ ସାେର ବଷOେର ୫୦ ହଜାରରୁ ଅଧି କ ଆତOହତା କରି ଥାOି 
ଏହି ସଂଖା କମ େହାଇପାରOା
(ଠ) ଆଜି ପୁରୁଷ ମାନO ନି ଯOାତନା ଓ େଶାଷଣର କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ େକୗଣସି
ସଂOା ନାହO  ପୁରୁଷ ଯଦି Oୀ େହାଇଯାଏ, ତାକୁ ସାହାଯ କରି ବା ପାଇଁ ପଡ଼ି ଶା ଘର
ଠାରୁ ଆରO କରି , େପାଲି ସ, ମହି ଳା ସଂରOଣ ସଂଗଠନ, ଓକି ଲ, ଜଜ୍ ସମେO ହମ
ହମ େହେବ
(ଡ଼) ପୁରୁଷ ଆଖି ରୁ ଲୁ ହ ଗଡ଼ି ବା େଦଖି ସମେO ତାOଲ କରOି , େସ Oୀ େହାଇଗେଲ
ସଭି ଏଁ ଆହା ଚୁ ଚୁ କରି ଶOାOନା େଦବାକୁ ମାଡ଼ି ଆସି େବ
(ଢ଼) ପୁରୁଷ େକୗଣସି Oୀଠାରୁ େଯୗନ ସୁଖ ପାଇବାକୁ ଚାହO େଲ, ଧନ ଖOO କରି ବାକୁ
ପଡ଼ୁଛି େସ Oୀ େହାଇଗେଲ େଯୗନ ସୁଖ ସହ ଧନ ବି OାO କରି ପାରି ବ ଅଥOାତ୍
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ଡ଼ବଲ୍ ମଜା
(ଣ) େଶଷେର ଶୀତ ତାପ ନି ୟOି ତ କOେର ବସି ଟିଭି ପରଦାେର ଶାଶୁ େବାହୁ O କଳି
ଆଧାରି ତ ଧାରାବାହି କ େଦଖି ବା େସୗଭାଗ ପାଇବ ବାହାେର ଯାଇ ଖରା, ବଷOା,
ଶୀତେର ଧନ ଅଜOନ କରି ବାପାଇଁ ଖଟିବାକୁ ପଡ଼ି ବ ନାହO 
ଉପେରାO ସମO ଫାଇଦା ସହ େକେତକ Oତି ବି ସହ କରି ବାକୁ ପଡ଼ି ବ େସ
ଗୁଡ଼ିକ କି O\ ବଖାଣି ବସି େଲ ମଜା ରହି ବ ନାହO  ସବୁ ଠାରୁ Oଥମ ଓ ବିେଶଷ
Oତିେହବ ଯାହା େହଲା େସଇଟି ପୁରୁଷ ନି ଜର –ସOାମୀତO— ହରାଇ ବସି ବ, ଯାହା େସ
କOି ନ୍ କାେଳ ଚାହO ବ ନାହO  ଧନୀ େହଉବା ଗରୀବ େହଉ, େଭାଗୀ େହଉ ବା େଯାଗୀ
େହଉ, ମOୀ େହଉ ବା ସOୀ େହଉ, ସମO ପୁରୁଷ –ସOାମୀତO—ର ଅଥO ଓ ମହO

ବୁ ଝିଥାOି  ଏଣି କି ପାଠେକ ବିଚାର କରO\ େସମାେନ ପୁରୁଷ େହାଇ ରହି ବାକୁ ଚାହO େବ
ନା Oୀ େହାଇଯି େବ
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ପୁନO Oତି ମା
କରୁ ଣାକର ପାOଶାଣୀ
Oତିମା !
ତୁ େମ ନୁ ହଁ ଆଜି ଉଦାସୀ ମନର ଉଆଁସୀ କନା
ସOିବାବୁ Oର ମାନସୀ ଅନନା,
ଆଖି ର ଆକାେଶ ତୁ ମ ଚଇତି ଚOମା
ଛୁ ଆଁେର ଛୁ ଆଁେର Oୀତି ଫଗୁଣ ଜମା,
େମାହନ ବଂଶୀର ସୁରେର ସୁରେର ତୁ େମ
ମୁକୁଳି ତ କଦO ଫୁ ଲର ବାOା
ତୁ େମ ଠିକଣା ଜୀବନ ଚିଠିର
ଆତOାେର ତୁ ମ ଅେନOଷା ଅOର,
ଓଠରୁ ଝରୁ ଛି ନୀଡ଼ େଫରି ବାର ଗୀତି
ତୁ େମ ତାଳ ବାହୁ Oାର ବାଇଆ ଚେଢ଼ଇ ପOୀ 
Oତିମା !
ତୁ େମ କାହO େହବ ଜାପାନୀ କାଗଜୀ ?
ତୁ େମ ତ େବାଉ ପସOର ବାଡ଼ି ର ସOOO ଚOା,
ଦୁ ଃଖ ଋତୁ ର ହଳଦୀବସO
େOମି କା ପାଦ ନାଲି ଅଳତା
ତୁ େମ ଜୀବନର ଚଉରା ମୂଳେର
ସାଂଧ ମOଳ ଆଳତି,
ଶି ଢ଼ିର ନିଖୁଣ କାରି ଗର ନୁ ହଁ
େଦହେର ମନେର ପି ଢ଼ିେର ଅମୃତ ଶି Oୀ
ମୁହଁ େଗାଟା ତୁ ମ ଗଁା େପାଖରୀର
ପଦୁ ଅଁ ଫୁ ଲର ବଣ
ତୁ େମ ଅଭି ସାରି କା ଜୀବନର
Oତିମା !
ତୁ େମ ନୁ ହଁ ପଥର େଦଉଳର: ହୃ ଦୟ େବଦୀର
ତୁ େମ ଛଳ ଛଳ ଲୁ ହର ଧାର: ଭଲ ପାଇବାର
ତୁ େମ ସପନର ସତ ସOଗO, ମଳୟ ମOରା OଶO
ମନର ଅେଦଖା ଛୁ ଆଁ, ରOେର େଗାଲାପୀ ନାଆଁ
ମମତାର ବOOେବାଧ, ଗୁରୁବାର ମାଣବସା ଚିତା
OାଥOନାର େOO ପଂOି , ମରୁ ମାେଳ ସବୁ ଜ କବିତା

ଆମ େୱବ୍ ସାଇଟ୍ : www.aahwaan.com/ebook

ଆହOାନ, ସOମ ବଷO, Oଥମ ସଂଖା, ଜାନୁ ଆରୀ, ୨୦୧୨

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

ପୃOା ସଂଖା

24

ଚି ଡ଼ିଆଖାନା
ଡ଼ଃ କୁ ଳାOାର
ପୁଅ ଜି ଦ୍ କଲା ଯି ବ େବାଲି
ଚିଡ଼ିଆଖାନା;
ଆେଦୗ ବୁ ଝିଲାନି - ବାପା େଯେତ
ଡ଼େରଇେଲ, ବୁ େଝଇେଲ କି —
େସଠି ବହୁ ତ ଅଳି ଆ ଅସନା 
ବହୁ ଜି ଦ୍ ପେର ପୁଅକୁ ସାଥୀେର େନଇ
ବାପା ବାହାରି େଲ
ପୁଅକୁ ପଶୁପOୀ େଦେଖଇବା ପାଇଁ
ପୁଅକୁ େନଇ Oଥେମ ପହOି େଲ
େଗାେଟ ସୁଟିଂ େସଟ୍ େର
ହି େରାଇନୀକୁ େଦେଖଇ କହି େଲ
େଦଖ ବଣ ମଣି ଷ;
ଏେବ ବି ଚିରି ପକଉଚି ପି Oିଲା ଜି ନିଷ 
ପୁଅ କହିଲା - େଦଖି ବି ହାତୀ
େଗାେଟ ସକOାରୀ ଅଫି ସକୁ େନଇ
େଦେଖଇେଦେଲ େଯାଉଠି
ମୂଖ ଅଧି କାରୀ ବସି ଛOି ;
ଆଉ କହି େଲ େସ— ଧଳା ହାତୀ
ଆଉ ଆେରO୍ ପେର କଳା େହାଇଯା—Oି 
ପୁଅ କହିଲା େଦଖି ବି ବାଘ,
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ବାପା ତାକୁ େଗାେଟ ପୁଲିସି େଦେଖଇ
କହି େଲ େଦେଖ ରO ଅଛି,
ଉଡ଼ି ଯାଇଚି ଦାଗ;
ମଣି ଷ ମାଂସ ତାକୁ ଭାରି େଟOି
ଡ଼ରOି ତାକୁ ଛାଗ
ପୁଅ କହିଲା- େଦଖି ବି େଘାଡ଼ା
ଜେଣ େନତାOୁ େଦେଖଇ ବାପା
କହି େଲ - େହଇଟି େହଇଚି ଛିଡ଼ା
ପୁଅ ପଚାରି ଲା ଆଉ ଗଧ ?
ବାପା କହି େଲ - େଯ— ଦକOାର େବେଳ
େଘାଡ଼ା ହୁ ଏ;
ଆଉ ଅନ ସମୟେର ଗଧ ପରି ଶୁଏ
ପୁଅ କହିଲା େଦଖି ବି - ଓଟ,
ବାପା େଗାେଟ ସାOାଦିକକୁ ଠାରି
କହି େଲ େହଇଟି ଉଠଉଚି େଫାେଟା
ୟା—O େବକ ଲOା
େତଣୁ ସବୁ କଥା ଦିେଶନି ;
ଆଉ ସବୁ େଟOେର ପେଶନି 
ପୁଅ କହିଲା - େଦଖି ବି ଭାଲୁ ,
େଗାେଟ ଡ଼ାOରOୁ େଦେଖଇ ବାପା
କହି େଲ ୟା—O ପାଲେର ପଡ଼ି େଲ ମଲୁ 
ପୁଅ କହିଲା - ବହୁ ତ େଦଖି ଲି
ଆଉ ଖାଲି ବଡ଼ ମୂଷା େଦଖOି ;
ବାପା କହି େଲ - େମାେତ ଟିେକ
ଭଲ କରି ଚାହଁଏଇମି ତି ଦିଶOି ....
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ପାOଶାଳା
ଡ଼ା ମୀନେକତନ ପOନାୟକ
େସମାନOୁ େକେବ କହି ତ ନଥି ଲି
ତୁ େମ େମା ଜୀବେନ ଆସୁଛି େବାଲି ,
ଜାେଣନା େସମାେନ ଜାଣି େଲ କି ପରି
ତୁ େମ ତାOୁ କହି େଦଇଥି ଲ କି ?
ସବୁ ଠି ଚାଲି ଛି OO\ତିର ପବO
ତୁ ମକୁ ସOାଗତ କରି ବା ପାଇଁ,
େମାେତ ଏଠି େକହି ପଚାରୁ ନାହାOି
େସଥି ପାଇଁ ଟିେକ ଈଷOା ବି ନାହO 
ପାOଶାଳାେର ତ ଭି ଡ଼ ଜମି ଲାଣି
କୃ Oଚୂ ଡ଼ା ରO ରOି ଆ େହଲାଣି ,
ମୃଦୁମଳୟର େକାମଳ ପରଶ
ତୁ ମ ଆଗମନ ବାରତା େଦଲାଣି 
ଅଛି ଆଉ ମାO େକେତାଟି ମୁହୂOO
େତଣୁ ଅେପOାର ଆନO ନି ଅ,
େସମାନOୁ ଭଲଭାବେର ଟିକିଏ
OO\ତ େହବାକୁ ସମୟ ଦିଅ
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େମା ଉOଳ
ସOାଇଁ ରେମଶ ଚO
ଭଲ ଲାେଗ େମା ଉOଳ ଭୂମି
ତାର ଖି ଲି ଖି ଲି ହସ, ମନ େଲାଭା େବଶ ଆଉ...
କୀOO ର ତୁ ଳନା ନାହO ...
ଭଲ ଲାେଗ େମା ଉOଳ ଭୂମି ...
ମOି ର ମାଳି ନୀ ସOେଦଶ େମାର
କଳା କାରୂ କାଯO ଯାହାର ଖାତି,
ଚୀର ସବୁ ଜ ପଣତ ଯାହାର
ଚୀର ସୁOର ତୃ Oି ...
େOମେର ବାେO େମା ଉOଳ ମା—ଟି,
କଳା ଓ ସଂOତି ଯାହାର ହାର,
େସଇ େମା ଜନO ଭୂମି ମା ଉOଳ,
ଚୀର ସବୁ ଜ େଶାଭାଟି ତାର...
ଜନOିଛOି ଏଠି େକେତ େଯ ବୀର,
ଜନOିଛOି ପୁଣି େକେତ ସବୁ କଳାକାର,
େଲଖି ଯାଇଛOି େକାଣାରକର କାେO
େମା ଉOଳର ପୂବO େଗୗରବ ଗୀତି...
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ଜଗତୀକରଣ : ଆେମରି କା ବୁ ହେର ଭାରତ
ଅଧାପକ େଦେବO କୁ ମାର ପାଣି Oାହୀ
Oି ଟିଶ୍ ସାOାଜବାଦ ଦୀଘO ଦୁ ଇ ଶତାOୀ ଧରି ଆମ ଉପେର ଆଧି ପତ ବିOାର
କରି ଥିଲା ବOOମାନ ଯୁOରାO ଆେମରି କା ଭଳି ବିକଶି ତ ରାOମାେନ ଆOଜOାତିକ
ମୁOାପାOି (ଆଇ.ଏମ୍.ଏଫ୍ )କୁ

ଅଧି କ ପୁOି େଯାଗାଉଛOି ଏବଂ ଏହା ଫଳେର

ଆଇ.ଏମ.ଏଫ୍ . ଉପେର ଏହି ରାOମାନOର କOOୃ ତO ସୁଦୃଢ଼ େହଉଛି –େଯାର୍ ଯାର,
ମୂଲକ ତାର— େତଣୁ ତୃ ତୀୟ ବିଶOର ରାOଗୁଡ଼ିକ ବିଶOବାO ଓ ଆଇ.ଏମ.ଏଫ୍ .େର
େଛାଟ ଓ ଦୁ ବOଳ ଅଂଶୀଦାର ବିଶOବାO ଓ ଆଇ.ଏମ.ଏଫ୍ .େର କି ଛି େଦଶOର
ଆଧି ପତ ଓ କି ଛି େଦଶOର ଦୁ ବOଳ ଉପOି ତି ଗଣତାOି କ ନୀତିର ସଂପୂOO ବିେରାଧୀ
େସ ଯାହା େହଉନା କାହO କି Oତିେଯାଗି ତା ଏବଂ ଜାତୀୟ ଅଥOନୀତିକୁ ବିଶO ଅଥOନୀତି
ସହ ସଂଲO କରି ବା ନଁାେର Oେୟାଜି ତ ଜଗତିକରଣେର ସବୁ େଦଶ ସମାନ ଭାଗି ଦାରୀ
ନୁ ହOି  ଏହି ପରି େOOୀେର ୧୯୮୦ ମସି ହା େମ ମାସେର ତାOାନି ଆର ରାOପତି
ଜୁ ଲି ୟସ୍ ନାୟର୍ ଏେର, ଆଇ.ଏମ୍.ଏଫ୍ . ସଂପକOେର କହି ଥିବା କଥାଟି ଗୁରୁତOପୂOO, –ମଁୁ
ଜାେଣନି ଏପରି େକୗଣସି ବOି ଅଛOି କି ନାହO ଯି ଏକି ଦୃ ଢ଼ତାର ସହ ବିଶOାସ କରOି
େଯ

ଆଇ.ଏମ.ଏଫ୍ .

ରାଜେନୖ ତିକ

ଓ

ଆଦଶOଗତ

ଭାେବ

ନି ରେପO

ଅନ

ରାOମାନOର େକୗଣସି ନୀତି ନି ୟମକୁ ଏହା ଅଥOେନୖ ତିକ ଓ ସାମାଜି କ ବିକାଶର
ନି ଜସO େକୗଶଳକୁ ଉO ରାOମାନO ଉପେର ଲଦି େଦବାକୁ ଚାେହଁ ଏବଂ ଆେମ
େଯେତେବେଳ ଆଇ.ଏମ.ଏଫ୍ .ର ସOO ଗୁଡ଼ିକୁ Oତାଖାନ କରୁ େସେତେବେଳ ଧମକ
େଦଇ କୁ ହାଯାଏ େଯ ଆମ ସOO ନ ମାନି େଲ ତୁ େମ ଆମ ଧନ ପାଇବନି କି ଅନ
କାହାଠାରୁ ଧନ ଦିଆଯି ବ ନାହO —
ଏହା କହି ବାର େକୗଣସି ଆବଶକତା ନାହO େଯ, Oି ଟିଶ୍ ଆମ Oମକୁ େଶାଷଣ
କେଲ ଏବଂ ଆମ େଦଶର ବିଭିO ମୂଲବାନ ସଂପଦ, ଖଣି ଜOବ ଯଥା େକାଇଲା,
ବOାଇଟ୍ , ଲୁ ହା, ସୁନା, ଇOାତ ଇତାଦିକୁ ଲୁ ଟ୍ କରି େନଇଗେଲ ସOାଧୀେନାOର
ଭାରତବଷOର ସOି ଧାନର ୧୪୬ ଧାରା ଅନୁ ଯାୟୀ Oମକୁ ସOି ଧାନର ମି ଳିତ ତାଲି କାେର
ରଖାଯାଇଥି ଲା ୧୯୯୧ ମସି ହାେର ଭାରତ ବଷOେର ବିଧିବO ଭାେବ ନୂ ଆ ଅଥOେନୖ ତିକ
ବବOା (N.E.P.) ଆରO େହଲା ଉଦାରୀକରଣ, ଘେରାଇକରଣ ଓ ଜଗତିକରଣ
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(L.P.G.) ବବOା ମଧେଦଇ ଏହି ଅଥOେନୖ ତିକ ବବOା ଉଭା େହାଇଥିଲା ଏହି
ବବOା ଓକି ଲାତି କେର େଯ ସାମାଜି କ େOOେର ସରକାରର ଭୂମି କା ବଦଳି ବା
ଦରକାର େସ ଯାହା େହଉ ଏଲ.ପି .ଜି ଆମ େଦଶର ଅବOା, ବବOା, ସଂOତି ବା
ଅଥOନୀତି ମଧେର ମୁO େଟକି ନାହO  ବରଂ ଏହା ପOି ମ େଗାଲାOOର େଦଶମାନOର
ଆଦଶO, ବିOାନ, OଯୁOି ଓ ଅଥOନୀତିକୁ ଆମ ଉପେର ଲଦି େଦବାର ସଦୃ ଶ େହାଇଛି
୧୯୯୧ ମସି ହାେର ନୂ ଆ ଅଥOେନୖ ତିକ ବବOାକୁ Oହଣ କରି ବାର ବହୁ

ପୂବOରୁ

ଏଲ.ପି .ଜି .ର ଆବିଭOାବ େହାଇଛି ଜଗତିକରଣ ବବOା ବOOମାନର ନୁ ହଁ ମୁOା
ଅଥOନୀତିର ବହୁ ପୂବର
O ୁ ଆମ େଦଶ ବିଶOର ଅନାନ େଦଶ ସହ ବିନିମୟର ଅଥOନୀତି
ଚଳାଇ ରଖି ଥିଲା ଭାରତବଷOେର ଜଗତିକରଣ ବହୁ

ପୁରୁଣା କାଳରୁ

ଆରO

େହାଇଥି ଲା େଚାଳ୍ ସାOାଜ, େମୗଯO ସାOାଜ, ଉOଳ କଳି O ସାOାଜ ଆଦି ବିଶର
O
ଅନାନ ରାO ଯଥା ଆୟାର୍ ଲାO, ଅOି ଆ, ଜାଭା, ସୁମାOା, OୀଲOା ଆଦି ସହିତ
େବପାର ବାଣି ଜ ଚାଲି ଥିଲା େସହି ସମୟେର ଆେମ ଆମ ଅଥOନୀତିକୁ େଖାଲା
କରି ଥିେଲ
ବିକଶି ତ ବିେଦଶୀ ରାO ଗୁଡ଼ିକ ବିକାଶଶୀଳ େଦଶମାନOର ଶOା OମଶOି କୁ
ବବହାର କରି ନିଜର Oଦୂ ଷଣଯୁO ଶି Oାନୁ Oାନ ମାନ OତିOା କରୁ ଛOି ଓ ଉOାଦିତ
Oବକୁ ଚଢ଼ା ଦରେର ନି ଜ େଦଶର ବଜାର ମାନOେର ବିOି କରୁ ଛOି  େସମାେନ
ନି ଜର ଉOତ ବିOାନ ଓ େକୗଶଳକୁ ବବହାର କରି ଉOତମାନର Oବ ଉOାଦନ
କରୁ ଛOି ଓ ବଜାର ଅଥOନୀତିର Oତିେଯାଗି ତାେର ଆଗେର ରହିଛOି  ଆେମ ବିେଦଶୀ
Oବକୁ ଉOା ଦାମ, ନି OOO ଶୁO େଦଇ ଆମଦାନୀ କରୁ ଛୁ  ଅପରପOେର ଆେମ
ଆମର Oବଗୁଡ଼ିକୁ ଅତି କମ୍ ଶOା ଦାମେର ରOାନି କରୁ ଛି ଆେମ ଆମର ମୁଖ
Oବ ଯଥା କୃ ଷି ଜାତ ସାମOୀ, କଫି , ଚାହା, ଫଳ, ପନିପରି ବା, ବିଭିO ମOି ,
ଲୁ ହାପଥର, ମାOାନି ଜ୍, ବOାଇଟ୍ , ଇOାତ୍ ଓ ଅନାନ ଖଣି ଜOବ ଏବଂ ଭି Oିଭୂମି
ବିକାଶର ସାମOୀ, ଲୁ ଗା, ହOତO, ତୁ ଳା େଝାଟ, ଚମଡ଼ା, ଗହଣା ଇତାଦି ଶOା
ଦରେର ରOାନି କରୁ ଛୁ  ଆମ ରOାନି ଉପେର ମଧ କଟକଣା ରହିଛି ଅନପOେର
ଆେମ କୃ ଷି କାଯOେର ବବହୃ ତ ଯOପାତି (ଚୀନ୍ ), କOା ରବର (ମାେଲସି ଆ),
ଫାଇବର୍

ସି େOଟିକ୍

ଓ

ସଂେଶାଧି ତ

ଫାଇବର,

େପେOାଲି ୟମ୍

ଓ

ଲୁ Oି କାO୍

(ମଧOାଚ େଦଶ), ସାର ଓ ରସାୟନି କ Oବ (ବିକଶି ତ ରାO), ଇେଲେକOାନି
O କ୍
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େମସି ନ୍, ପରି ବହନ ଓ ଯାତାୟାତ ଯାନବାହାନ (ଜାପାନ) ରୁ ଚଢ଼ା ଦାମେର ଆମଦାନି
କରୁ ଛୁ  ଆମର ପାରOରି କ ଲୁ ଗା, ଖଦି ଏବଂ Oୁ O ଶି Oଜାତ Oବ ଭାରତୀୟ
େଟଲି ଭିଜନ ଇତାଦି ଆଜି ବିଶOର ବଜାରେର ଅବବହୃ ତ Oାୟ ଆମ ଜାତୀୟ
\ େର ମୁO ତଳକୁ କରି ବା ଉଚିତ ନୁ େହଁ
ଅଥOନୀତି ଅସମ ବିଶO ଅଥOନୀତି ସOଖ
ବOOମାନ ଏକ ଅସମାନ ବିଶO ଅଥOନୀତି ମୁO େଟକି ଛି ଆମ େଦଶେର ଜମି , OମଶOି
ଓ ପୁOିର ଅସମ ବOନ େହାଇଛି େଦଶେର ଲାଭର ଘେରାଇକରଣ (ଏଚ.ପି .ସି .ଏଲ
ଓ ବି.ପି .ସି .ଏଲ.) ଓ Oତିର ଜାତୀୟ କରଣ (ଡ଼ି .ଟି.ସି . ଓ ଏସ.ଇ.ବି.) ଚାଲି ଛି
ପୁOିବାଦୀ ବବOାେର, ଅଥOନୀତି ବଜାରର ଘେରାଇକରଣ ଉପେର ନି ଭOର କେର
ଘେରାଇ କOାନୀଗୁଡ଼ିକ େକବଳ ମାO ଲାଭ ଚାହାOି  Oମି କO ସହ େଯପରି ତାOର
େକୗଣସି ସଂପକO ନାହO ଏହା େକବଳ ମାO ନି Oକ ବବସାୟ େବପାରୀ େଯପରି
କି ଛି Oବକୁ କମ ଦାମେର କି ଣି ଅଧି କ ଦାମେର ବିେକ, େସହି ପରି ଘେରାଇ
କOାନୀମାେନ କରି ଥାOି  ଅଥOନୀତି କମ ମୂଲେର ଉOାଦନ କରି ସବOାଧିକ ମୁନାଫା
ହାସଲ କରି ବାକୁ ଚାେହଁ
ଏହି ଆେଲାଚନାର ପରି େOOୀେର ଜେଣ ଲO କରି ପାରି ବ େଯ ବିଶO ଅଥOନୀତି
(ବଜାର ଅଥOନୀତି ଓ େଯାଜନା ଭି Oିକ ଅଥOନୀତି) େକୗଣସି ଏକ ସOO ମଧ େଦଇ
ଉଭା େହାଇଛି ବଜାର ଅଥOନୀତି Oତିେଯାଗୀତାକୁ ମାପକାଠି କଲାେବେଳ େଯାଜନା
ଭି Oିକ ଅଥOନୀତି ସOOତାକୁ ମାପକାଠି କରି ଛି ପୂବOଟି କମ ସଂଖକ ବିକଶି ତ ରାO
ଗୁଡ଼ିକର ନୀତି େହାଇଥି ବା େବେଳ େଶଷଟି ବହୁ ସଂଖକ ବିକାଶଶୀଳ ରାOକୁ ନି େOOଶ
କରୁ ଛି ବOOମାନ ବଜାର ଅଥOନୀତିର OବOOକମାେନ ଆମ ଅଥOନୀତି, ନୀତି ଆଦଶO ଓ
ସଂOତି ଉପେର ପୁରାପୁରି କOା କରି େଦଇଛOି  ପୂବର
O ୁ Oି ଟିଶ୍ ଆମକୁ ଶାସନ
କରୁ ଥି େଲ, େସେତେବେଳ କୁ ହାଯାଉଥି ଲା Oି ଟିଶର ଭାରତ ବOOମାନ ଏହା ଯୁOରାO
ଆେମରି କାର ଭାରତକୁ Oାସ କରି ସାରି ଲାଣି  େଯେତେବେଳ େନଲସନ୍ ମାେOଲା
(ଦOି ଣ ଆOି କାର Oଥମ ରାOପତି) ସOଗOତ ଜୁ ଲି ୟସ୍ ନାୟର୍ ଏେର (ତାOାନି ଆର
ପୂବOତନ ରାOପତି) ଏବଂ ୱିଲ୍ OାଣO୍ଟ (ପOି ମ ଜମOାନୀର ଜେଣ ପୂବOତନ
ଚାନ୍ େସଲର୍ )

ଦOି ଣ

ରି େପାଟOେର

କହି େଲ

େଯ,

–ଜଗତିକରଣ

ବିକାଶଶୀଳ

େଦଶମାନO ପାଇଁ Oତିକାରକ—, ଆେମରି କା କହି ଲା, –ଆେମ ତୁ ମକୁ ଟOା େଦବୁ
ନାହO —
ଆମ େୱବ୍ ସାଇଟ୍ : www.aahwaan.com/ebook
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MODERN ନାରଦ
ଚOେଶଖର ବିଶାO ଳ
ସOଗOର େଦବସଭା ମଧକୁ ମହାମୁନି ନାରଦ Oେବଶ କରୁ ଥାOି  ନାରଦ
ମହାଶୟ େଧାତି, ଲୁ ଗା ପରି ବେOO ପରି ଧାନ କରି ଛOି Pan America ର ପାO୍ ଆଉ
Raymond କOାନୀର ସାଟ୍ O କାOେର ତାOର ଅଛି Intel core i-7 Laptop, କଠଉ
ବଦଳେର ପି OିଛOି Nike କOାନୀର େଜାତା ହାତେର ଧରି ଛOି Apple କOାନୀର
ନି କଟେର OO\ତ Apple i-4 i-Phone, ହାତେର ପି OିଛOି ବହୁ ଦାମୀ ବିେଦଶୀ
କOାନୀର ଘOା, ଆଉ ଆଖି େର Ray Ban ର ଚଷମା ସମୁଦାୟ ଭାବେର େଦଖି ବାକୁ
ଗେଲ େକୗଣସି Hollywood Film Hero ଭଳି େଦଖାଯାଉଛOି 
ନାରଦ ମୁନିOର ଏପରି େବଶପରି ପାଟି େଦଖି ପୁରା ସOଗOପୁର ଆଚOି ତ ସମO
େଦବଗଣ ନାରଦOୁ କହୁ ଛOି - –େଦବଷO ନାରଦ, ତୁ ମର କଣ ମତିOମ େହାଇଛି
କି ? ଏ କି େବଶ ପଡ଼ି ଛ ?—
ନାରଦ ସାମାନ ହସଟିଏ ହସି େଦଇ କହି େଲ, –େମାର ନୁ େହଁ ଆପଣ ମାନOର
େହାଇଛି ମOOପୁର କାହO େକେତଦୂ ର Advance େହଲାଣି ଆଉ ଆପଣମାେନ ସବୁ
ପଛେର ପଡ଼ି ଗେଲଣି  ବOOମାନ ସମୟ ଆସି ଛି ଆପଣ ମାେନ ମଧ େମା ଭଳି Advance େହବାକୁ େଚOା କରO\—
OOାO ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ ବୁ ଲାଇ ନାରଦ କହୁ ଛOି , –Hey dad, whatcha doin ?—
OOାେଦବ କଣ କହି େବ କି ଛି ବୁ ଝି ପାରୁ ନାହାOି  ମେନ ମେନ ଭାବୁ ଛOି , –ଇେୟ
େକାଉ Oକାରର ସଂOତ ?— ନାରଦ ହସି େଦଇ କହି େଲ, –ଜାଣି ଛି ଆପଣ
ବୁ ଝିପାରି େବନି  ଆପଣ ସଂOତେର ପOି ତ େହେଲ ଇେୟ େହଉଛି ମOOପୁରର
ସଂOତ ଖାOି ଇଂରାଜୀ େଯଉଁ ମଣି ଷମାନO ଆପଣ ତୁ O ମଣୁଛOି େସମାନO
ପରି Oମର ଫଳ ଏଇଟା ଆପଣ ବିଳିବିେଳଇେଲ େବଦ େବାଲି ଯାହା କୁ ହାଯାଉଥି ଲା
ଏେବ ତାର ଆବଶକତା ଆଉ ନାହO  ଏେବ ମଣି ଷ ନାହO ଯOମାେନ ବି େବଦ
େଲଖୁଛOି  C, C++, Java, Linux, ASP
ଆମ େୱବ୍ ସାଇଟ୍ : www.aahwaan.com/ebook
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େଲଖି େଲଣି  ଆପଣO ପାOି ତ ବOOମାନ ତୁ O ମOOପୁରର ଭାରତ େଦଶର ପୂବOେର
ଥି ବା ଓଡ଼ି ଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବେନଶOରେର ଥି ବା ବାଣୀବିହାର ବିଶOବିଦାଳୟର
ସାମାନ ଛାOମାେନ ବି ଆପଣOଠାରୁ ଅଧି କ Oାନୀ େହେଲଣି  େତଣୁ ଏେବ େବଦ
ଅଧୟନ ଛାଡ଼ି Computer Science ଉପେର research କରି ବା ଆରO କରO\
ନେହେଲ ଆପଣO କଥା ଆଉ େକହି ବୁ ଝିେବ ନାହO 
ନାରଦO ବାତୁ ଳାମୀ େଦଖି େବୖ କୁOପୁରର ସOାମୀ ନାରାୟଣ ପୁରା ରାଗି ଗେଲ େସ
କି ଛି କହି ବାକୁ ଉଦତ ହୁ ଅେO, ନାରଦ କହି େଲ, Hey, Chill bro ! Coooool.
ନାରାୟଣ କଣ କହି େବ କି ଛି ଭାବି ପାରି େଲ ନାହO , ନି ରବ େହଇଗେଲ ନାରଦ
କହି େଲ, େମା କଥା ମାନ, ଯୁଗ ବଦଳିଲାଣି ତୁ େମ ଏ ବୃ O ଗରୁ ଡ଼କୁ Retire କରି ଦିଅ
ଆଉ େଗାେଟ ନୁ ଆ Helicopter ନି ଅ ଲOୀOୁ ଏଠି ରଖି ରଖି ବୁ ଢ଼ୀ କରି େଦବ,
ମOOଭୂମି େର ମୁOାଇ ସହରକୁ ଯାଇ ବୁ ଲି ଆସ, େସଠି ଲOୀବି କରି Oା, କରି ନା ଆଉ
କାOିନାO

ସାOି ଧପାଇ

ଟିେକ

smart

େହଇଯି େବ

ଆପଣ

ତ

ସବୁ େବେଳ

େଗାପୀମାନO ପଛେର ବାଇଆ, େହେଲ ଏେବ େଯଉଁ ସବୁ େଗାପୀ ଅଛOି େସମାେନ
ଆପଣOୁ ବାଇଆ କରି େଦେବ, େତଣୁ ଟିେକ smart and Dude

େହଇଯାଆO\

ନାରାୟଣO ପାଟି ଚୁ ପ୍
େକୖ ଳାଶପତି ଶି ବ େସମି ତିେର ବି ନି ରବ, େସ କି ଛି କହOି ନାହO , େହେଲ ଆଜି ନାରଦ
କହି ବାକୁ ବାହାରି ଛOି େଯେତେବେଳ େସ ବା ଶି ବOୁ ଛାଡ଼େO କି ପରି  କହି େଲ, Hey
Dude. Whatcha Doin ? ଶି ବ କି ଛି କି ଛି ବୁ ଝିଲା ପେର ମୁରୁକି ହସା େଦଇ ମୁO
ହଲାେO ନାରଦ କହି େଲ, –ସବୁ ବୁ ଝିଗଲା ପରି ଲାଗୁଛି ନା ? ମOOକୁ ଯାଅ, ତୁ ମକୁ
େପାଲି ସ ବାOି ନେନେଲ ମେତ କହି ବ େଯାଉ ବାଘଛାଲ ସବୁ ପି Oୁଛ େସଇଥି ପାଇଁ
ବାଘ ସଂଖା କମ େହଲାଣି େବାଲି ସରକାର୍ ବାଘ ମାରି ବା ମନା କେଲଣି  େତଣୁ େସ
ଛାଲ ଛାଡ଼ େଗାେଟ Killer Jeans ପି O େଦହେର େକେବ ତ ବO ରଖୁ ନ, େହେଲ
ଏେବ ନୁ ଆ ନୁ ଆ ସବୁ t-shirt େଦଖି ଆସି ଛି ମOOେର େଗାେଟ ଦି—ଟା ଆଣି ପି O
େଦଖି ବ ପୁରା Hero େହଇଯି ବ ଗେOଇ େବପାର ଉପେର ସରକାରୀ OତିବO
ଲାଗୁେହଲାଣି , େତଣୁ Foreign Liquor

ବବହାର କରି ବା ଶି ଖ ଦିନରାତି ନି େଜ ତ

ତପସାେର ବସୁଛ, ପାବOତୀOୁ କି ଛି ବିରାମ ଦିଅ, ନେହେଲ ଗେଣଶ ଆଉ କାOO େକୟ
ଆମ େୱବ୍ ସାଇଟ୍ : www.aahwaan.com/ebook
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ମୁଖO େହଇଯି େବ ଖାଲି େବଦ ଉପନି ଷଦ ପଢ଼ିେଲ େହବନି, ତାOୁ Computer Science
ପଢ଼ାଅ ବହୁ ତ୍ Demand ଅଛି
ଯମରାଜOୁ େଦଖି ନାରଦ ହସି େଦଇ କହି େଲ, –େକେତ ଦିନ ଆଉ େସ ବୁ ଢ଼ା ଚିOଗୁOକୁ
େନଇ କାମ ଚେଳଇବ ? ଏେବ ଟାଇମ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, େଗାେଟ IBM Server କି ଣି ଆଣ
ସବୁ ଜନOମୃତୁର Database େସଥି େର ରଖି ବ େଦଖି ବ କାମ ବି ଶୀO େହବ ଆଉ
ସବୁ କି ଛି automatic ବି େହଇ ପାରି ବ
ବିଶOକମOାOୁ େଦଖି ନାରଦ କହି େଲ, Dude, I think you need to do some refresher
course in CAD. ବିଶକ
O ମOା କାଲା ଆଗେର ମୁଳା େଚାବାଇଲା ପରି ନି ରବ ରହି େଲ,
ନାରଦ କହି େଲ, ତୁ େମ େଯଉଁ ସବୁ building କରୁ ଚ େସ ସବୁ କୁ ଏେବ Computer େର
ସହଜେର କରି େହଉଛି, େତଣୁ ଯାଅ ମତOପୁର ଆଉ େଗାେଟ େଛାଟ େମାଟ େକାସ୍O କରି
େସ ସବୁ ଶି ଖିଆସ େଦଖି ବ ଆଗାମୀ ଦିନେର ସୁନାମୀ ଆଉ ଭୂକO ବି େସ ସବୁ
Buildingକୁ କି ଛି କରି ପାରି େବ ନାହO 
ଇOOୁ େଦଖି ହସି େଲ େହେଲ କି ଛି କହି େଲ ନାହO  ଇO ଚମକି ପଡ଼ି େଲ ମେନ ମେନ
ଭାବିେଲ େମାର ପୁଣି କଣ ଦରକାର କଂପୁଟର, େମାେତ େଦଖି କାହO କି ହସୁଛି ଏ
ନି େବOାଧ ? ନାରଦ କହି େଲ, Dude, ମଁୁ ଭାବୁ ଛି ଏେବ େମନକା ଆଉ ଉବOଶୀ ଆଦିOୁ
Retirement େଦବା ସମୟ ଆସି ଗଲା ଇOକହି େଲ, ତା େହେଲ େମା ସଭାେର ନାଚିବ
କି ଏ ? େଦବଗଣOୁ ଆେମାଦିତ କରି ବ କି ଏ ? ନାରଦ କହିେଲ, ମୁOୀ ଆଉ ଶୀଲା
ଆଉ ଶାକୀରା, ମାେଡ଼ାନା ଆଉ କାOିନା ଏମାେନ ଏେବ ମତOପୁରୀର େମନକା ସାଜି
ପୃଥିବୀ କOଉଛOି  େସମାନOଠୁ କି ଛି ଶି ଖିବା ପାଇଁ ଏମାନOୁ ପଠାO\
େଦବଗଣ ଅେନକ ସମୟ ଧରି ନାରଦO ବାତୁ ଳାମୀ େଦଖି ଚିଡ଼ି ଉଠିେଲ, ସମେO
ପି ତାମହ OOାOୁ ଚାହO େଲ, OOା ବହୁ ଚିOା କରି କହି େଲ, –େମାେତ ଲାଗୁଛି, ନାରଦOୁ
ମOOପୁରୀର େକୗଣସି ଭୟOକର ଜୀବାଣୁ ଆOମଣ କରି ଛି େତଣୁ େସ ଆଉ େଦବଷO
କହି ବା ତୁ ଲ ନାହାOି , ତାOୁ ତୁ ରO େଦବଷO ପଦବୀରୁ ବିତାଡ଼ି ତ କରି ବା— ସମେO
ବାଃ ବାଃ କହୁ ଥି ବା େବେଳ ନାରଦ ତାOଲ କରି ହସି କହି େଲ, େମାେତ ବାହାର୍
କରି ବା ଦରକାର ନାହO, ମଁୁ ନି େଜ େମା ଇOଫାପO େନଇ ଆସି ଛି ବାଣୀବିହାର
କାOସେର ଡ଼ି ଟିପି କେରଇ ଆଣି ଚି ଏ Resignation letter. ନି ଅO\ େମାେତ ଏଠି
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ରହି ବା ଦକOାର୍ ହO ନାହO ନା mobile ନା internet କଣ ଅଛି ଏଠି ? Long drive େର
ଯି ବାପାଇଁ ନା highway ଅଛି ନା ବୁ ଲି ବା ପାଇଁ ପାକ୍ O ମOOପୁରେର ସବୁ ଅଛି ପାେଦ
ପାେଦ ସାଇବର୍ କାେଫ, ପାକ୍ O ଆଉ... େସ ସବୁ କଥା ଜାଣି ବା ଶୁଣିବା େଲାକ ହO ଜାଣି
ପାରି େବ ଛାଡ଼ ମଁୁ କାହO କି ତୁ ମ ମାନO ଆଗେର ମି ଛଟାେର ବକ ବକ େହବି ମଁୁ
ଯାଏଁ େମାର େସେଣ ଆଜି େଗାେଟ ଝିଅକୁ େନଇ Date େର ଯି ବାକୁ ଅଛି
େଦବଷO ଆଉ ଝିଅ ? ସବୁ େଦବତା ନି ରବ େକହି ଜେଣ ପଛରୁ କହି ଲା, –ମଁୁ ବି
ନାରଦଭାଇO ସାOେର ପୃଥିବୀ ବୁ ଲି ଯିବି େଦଖୁ େଦଖୁ େକାଳାହଳ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗି ଲା
OOା େକାଟOେର ବସି ଥିବା ନି ରୁପାୟ ଜଜ୍ O
O
ପରି Order Order େବାଲି କହୁ ଥି େଲ,
ନାରଦ ହସି ହସି କହୁ ଥି େଲ, ଯି ଏ ଯି ଏ େମା ସହ ଯି ବ େସମାେନ େମା େୱବ୍
ସାଇଟେର Friend request ଦିଅ ତା—ପେର େଦଖି ବା କଣ େହଉଛି ନାରଦ facebook
Facebook କହି ବାହାରି ଚାଲି ଯାଉଥି େଲ, ପଛେର େଦବ ସଭାେର େକାଳାହଳ ବଢ଼ିବାକୁ
ଲାଗି ଥିଲା
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େମା Oମଣ କାହାଣୀ-୩
OଶାO କୁ ମାର ଭୂୟଁା
ବୁ ଲୁ ! ଭଉଣୀକୁ ଛାଡ଼ି ବାକୁ ଜେଣ ବେO ଯି ବନି କି ?
ହଠାତ୍ ଏ OଶOଟି ଶୁଣି ମୁଢ଼ି-ମି Oଚର୍ ତାଟିଆରୁ ମୁହଁ ଉଠାଇ େଦଖି ଲି େଯ
େମାର ବOୁ ନୀଲୁ O ମାଆ, େସଇ ମମତା େବାଳା ହସ ହସ ମୁହଁେର େମା ପଛେର ଠିଆ
େହାଇଛOି 
କଣ ଉOର େଦବି ବୁ ଝିପାରୁ ନଥି ଲି ବେO ଯି ବାକୁ ଇOା ତ ଥି ଲା, େହେଲ
ମନେର ଉOୁ O ଲହରୀମାଳ ଭଳି ଅେନକ OଶO
ତଥାପି , ମା—Oୁ ଉOର େଦଲି : ଠିକ୍ ଅଛି ମା, ମଁୁ ଦିେନ ଦୁ ଇ ଦିନେର କହି ବି
ମା କହି େଲ, େସ କଥା ମଁୁ ଜାେଣନି , ତୁ ମ ଭଉଣୀ... ଏଣୁ େସ େକମି ତି ଯି ବ େସ କଥା
ତୁ େମ

ବୁ ଝ

!

େହଲା...

କହି ,

େସ

ହସି େଦଇ

ଚାଲି ଗେଲ

ନୀଲୁ Oୁ ପଚାରି ଲି, –କଥା କଣ ? ବିଷଦ ଭାବେର ବୁ ଝାଅ—
କଥାଟି ଏହି ପରି ଥି ଲା େମା ସାO ନୀଲୁ Oର ଭଉଣୀOର େସେତେବେଳ ବିବାହ
ସଂପୂOO େହାଇ ସାରି ଥାଏ ସOାମୀ ତାOର ବେOOି ତ –ପବନ ହଂସ— େହଲି କପOର
ଲି ମିେଟଡ଼େର ଇOି ନିୟର ଥାଆOି  ଏହି କOାନୀ ୧୯୮୫ ମସି ହାେର OତିOିତ
େହାଇଥି ଲା ଭାରତ ସରକାରO ୫୧% ଏବଂ େତଲ କOାନୀ ମାନOର ୪୯% ଅଥO
ବିନିେଯାଗେର ଏହି କOାନୀ ଆଜି ର ଏକ ଅOଗଣ ଅନୁ Oାନ
Oଥମଥର ପାଇଁ େମା ବOୁ O ଭଉଣୀ ସOାମୀO ସହ ସାOେହାଇ ବେO ଯି ବାର କଥା
ଥି ଲା ଏଣୁ, େମା ବOୁ ଓ ମଁୁ ତାକୁ ସାOେର ଧରି ଯିବା କଥା େହଲା େମା ବେO
Oମଣର ଏକ ବାହାନା ଓଡ଼ି ଶାର ସଂOତି ମେନ ମେନ ଭାସି ବୁ ଲୁ ଥି ଲା ସେତ
େଯପରି ସୁଭOାକୁ ଧରି ଜଗାବଳିଆ ବାହାରି େବ ଏକ ସୁଦୂର ରାଇଜକୁ Oମଣ
କରି ବାକୁ ...
ପୂବO ନି OOାରି ତ ସମୟ ଅନୁ ସାେର ମଁୁ, ନୀଲୁ , ନୀଲୁ O ଭଉଣୀ ଓ ଭି େଣାଇ ମି ଶି
OOପୁର େOସନେର –େକାଣାକO ଏOେOସ୍—କୁ ଅେପOା କରି ଥିଲୁ ଠିକ୍ ସମୟେର
େରଳଗାଡ଼ି ପOାଟଫମOେର ପହOି ଲା ସବୁ ସାମାନପO ଧରି ଗାଡ଼ି େର ଚଢ଼ିଲୁ ସମେO
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କଳାଧୂଆଁର ଏକ ବହଳ ଆOରଣ ଛାଡ଼ି ଏବଂ ଗୁରୁଗOୀର ହOO ବଜାଇ େରଳ ଗାଡ଼ି
ବଢ଼ିଚାଲି ଲା, ଆମ ସମOOୁ େନଇ –ଆମ୍ଚି ମୁOାଇ—
େକେତେବେଳ ଏହି ସOପOର ସହରର ଦଶOନ େହବ ଭାବି ସତେର ଗାଡ଼ି େର
େଶାଇପାରି ନଥି ଲି ପରି େଶଷେର ଏକ ଶାଗୁଆ ସକାଳେର ପହOି ଲୁ ବେOେର
OOପୁରଠାରୁ ବେO ପହOି ବା ଭି ତେର ଆେO ୩୨ଟି େOସନେର ଅଟକି ଥିଲୁ ୨୭୧ଟି
େOସନ ପାର କରି ଥିଲୁ ଏବଂ େଶଷେର ପହOି ଥିଲୁ ଡ଼କOର ଦାଦାଭାଇ ନାେରାଜୀ
େରଡ଼େର ଥି ବା ମୁOାଇ େସOOାଲ୍ େOସନର ୧୪ ନଂ ପOାଟ୍ ଫମOେର କି O\ ୫ ଘOା
ବିଳOେର ବିଳOଟା ନି ହାତି ସOାଭାବିକ ଥି ଲା, ନ େହେଲ ଭାରତୀୟ େରଳର ପରOରା
ଉପେର ଆO ଆସି ଥାOା େବାଧହୁ ଏ
ବିଶାଖାପାଟଣା ଓ ବିଜୟୱାଡ଼ା ଜOସନ୍ େର ଗାଡ଼ି ର ଇOି ନକୁ
କରାଯାଇଥି ଲା

ଗାଡ଼ି େର

ପରଶାଯାଇଥି ବା

ଖାଦ

ସୁସOାଦୁ କର

ଥି ଲା

ଆଗପଛ
ମଧ

ଏେବ ଚାଲO\ –ବେO—େର ପହOି ଗେଲଣି ... ଆଉ ବା େରଳ ଗାଡ଼ି କଥା କଣ ପାଇଁ...?
–ବେO େସOOାଲ୍ େOସନ—ରୁ ଆମକୁ ଭୟାଦର ଯି ବାକୁ ଥି ଲା ଏଣୁ େମାର ବOୁ O ଜOାଇଁ
ଟାOି ଭଡ଼ା କରି ବାକୁ ବାହାରି େଲ ହଠାତ୍ ଭୀଡ଼ ଭି ତରୁ େକହି ଜେଣ ଆସି ଆମର
ଦୁ ଇଟା ଆଟାଚି ଧରି ଧାଇଁବାକୁ ଆରO କଳା ମଁୁ ତା ହାତକୁ ଧରି ପକାଇ ପାଟି
କରି ବାକୁ ଯାଉଥି ଲି...
େସ କହି ଲା... ଡ଼ରେନ କା ନହO େର ବାବା... େଦଖି ... କହି ତା—ର ହାତେର ଥି ବା
େବଜ୍ ଓ ନOର େଦଖାଇଲା େସ େଗାଟିଏ ଟାOି Oାଇଭର ଥି ଲା ଏବଂ ତା—ସାOେର
ଭଡ଼ା

ପଇସା

ଛିଡ଼ାଛିଡ଼ି

େହଲାପେର

ଆେମ

ବାହାରି ଲୁ

ଘର

ଆଡ଼କୁ 

୫୪.୫ କି ମିର ଯାOା ସରି ଲା ଏବଂ ଆମର ଟାOି ପହOି ଲା ୧୫ ମହଲା େଗାଟିଏ
ଆପାଟ୍ OେମO୍ ଆଗେର Oାଇଭରକୁ ୨୭୫ ଟOା ଦିଆଗଲା ଏଠାକାର Oାଇଭର ମାେନ
େବାେଧ ଭଲ ଏଣୁ େସ ଆମକୁ ଆମର ସାମାନକୁ ୬ ମହଲା ଉପରକୁ େନବାେର
ସାହାଯ କଲା ଓଃ ! ଘେର ପହOି େଗାଡ଼ ଲOାଇ ସମେO ବସି ପଡ଼ି ଲୁ... ଦୀଘO
ନି ଃଶOାସ ମାରି େଦଇ...

ଭୟାଦର
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ମୀରା ଭୟାଦର ନାମେର ଜଣାଶୁଣା ଏହି ସହରତଳି ଅOଳ ବେOର ଉOର
ଭାଗେର ଅବOି ତ ଏହି ମୁନି ସିପାଲି ଟି ସହରଟି ପୁରୁଣା କାଳେର େମେସାେପାଟାମି ଆ,
ଇଜି ପO ୍ ଏବଂ େରାମ୍ ସାOେର ବାଣି ଜ କାରବାର କରୁ ଥି ଲା ଏହି ସହର ଭାରତୀୟ
ସOାଧୀନତା ସଂOାମ ସମୟେର ଲବଣ ସତାOହେର ମଧ ଭାଗ େନଇଥି ଲା ଥାେନ
ଜି Oାର ଏହା ଏକ ମୁଖ ସହର ଅେଟ
ରାତିେର ଖାଇବାପେର କଥା ଆରO େହଲା ବୁ ଲାବୁ ଲି କରି ବା ବିଷୟେର ଭି େଣାଇବାବୁ
ଆମକୁ ଅେନକ ଜାଗାର ନାମ, େରଳଗାଡ଼ି ନOର ଓ ବସ ବିଷୟେର ବୁ ଝାଇେଲ କଥା
େହଲା- ସକାେଳ େସ ଅଫି ସ ପାଇଁ ୭ଟାେର ବାହାରି େବ ଏବଂ ଆେମ ୯ଟାେର ବୁ ଲି
ବାହାରି ଲୁ ସକାଳ େହଲା, ନି ତକମO ସାରି ନୂ ଆଁ େପOସାଟ୍ O ବାହାରକରି ବରଯାOୀO
ଭଳି

ଫି ଟ୍

ଫାଟ୍

େହାଇ

୯ଟାେର

ବାହାରି

ପଡ଼ି ଲୁ

ବେO

Oମଣେର

ଆମର ଘର ଥି ବା ସାହି ରୁ ୪୦୦ ମି ଟର ଚାଲି ଲା ପେର େOସନଥି ଲା େସଠି ପହOି
େଦଖି ଲୁ ଭି ଡ଼ କଥା କଣ ? େଦଖି ଲୁ େଯ ଜଣOର ମଲାେଦହଟା ଦୁ ଇଗଡ଼ି େହାଇ
ପଡ଼ି ଛି ବୁ ଝିବାରୁ ଜଣାପଡ଼ି ଲା ଚାଲୁ ଥି ବା େOନେର ଚଢ଼ିବାକୁ େଚOା କରି େସ ନି ଜ
ପି Oାେପାଷାକେର ଛOି େହାଇ େOନ୍ ଲାଇନେର ପଡ଼ି ଯାଇଥି ଲା ଏଣୁ ଜାOତ େହାଇ
ଚଢ଼ା ଓOା କରି ବା ପାଇଁ ମେନ ମେନ ଶପଥ େନଲୁ  –ଆେପ ବOି ଥିେଲ ବାପର ନଁା—
ଆମ ସହର େହାଇଥି େଲ େସହି ମଢ଼ ପାଖେର ୪-୫ ଘOା ଯାଏଁ ଭି ଡ଼ ଲାଗି ରହି ଥାOା
କି O\ ବଡ଼ ସହର ପାଇଁ ଏହା ଏକ ମାମୁଲି କଥା ୫ ମି ନିଟ୍ ପେର େସହି ମଢ଼ପାଖେର
ପାଓଭାଜି Oଲ୍ ର ବାପାର ଚାଲି ଥିଲା ଏବଂ ଚଣାବାଲା, ଫୁ ଲ ବିକାଳୀ ସବୁ ଆରାମେର
ଚଲାବୁ ଲା କରୁ ଥି େଲ ପାଖ ମାଗାଜି ନ୍ Oଲରୁ Wisdom ପOି କାଟିଏ କି ଣିବା େବେଳ
େଦାକାନୀକୁ ପଚାରି ଲି:
:କଣ

େହବ

ଏ

ମଢ଼ର

?

େକହି ତ

ଧାନ

େଦଉନାହାOି

?

େସ ଆରାମେର ହାଇ ମାରି କହିଲା : –େଛାେଡ଼ାନା ସାବ୍ ... ହମାରା କା ଯାତା େହୖ , େଯା
ଗୟା େସା ଗୟା...—
ଅବ୍

େପାଲି ସ୍

ଆଏଗା..

ଔର୍

େୟ

ଉନ୍ କା

ସରଦଦO

େହ...

ସତକଥା –ଚକୁ ଳୀ ଖାଇବା େଲାକର ଛିO ଗଣି ବା କଣ ଦରକାର ? ଯି ଏ ମଲା
େପାକମାଛି ଭଳି ... ଏ ସହରର ଦରଦ ବା କାହO କି ରହି ବ ?... ଗୁO\ଣୀ ହାତୀ ଭଳି
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େଲାକାଲ୍ େOନ୍ େOସନେର ଲାଗି ଲା, େସଥି େର ବସି ଆେମ –େଗଟ୍ େୱ ଅଫ୍ ଇOି ଆ—
େଦଖି ବାକୁ

ଚାଲି ଲୁ

ମୁOାଇ...
Oଥେମ –ବେO— ନାମେର ଖାତ ଏହି ନଗରୀକୁ ଆଜି କାଲି ଆେମ –ମୁOାଇ—
େବାଲି ଜାଣୁଛ
ଁୁ ମହାରାOର ରାଜଧାନୀ –ମୁOାଇ— େହଉଛି ଭାରତର ମେନାରOନ
ସOପOନଗରୀ ଏବଂ ଏକ Oଧାନ ବାଣି ଜ େକO ଭାରତର ଏକ Oଧାନ ଜନବହୁ ଳ୍
ଏବଂ ପୃଥିବୀର ୪ଥO ଜନବହୁ ଳ ନଗରୀ ୨୦୦୯େର ଏହି ସହରକୁ ଆOଜOାତୀୟ
Oରେର –Alpha World City— େବାଲି ଜଣାଯାଏ କହି ବାକୁ ଗେଲ ମୁOାଇ େହଉଛି
ଧନ, ଜନ, ମନର ନଗରୀ... ଏଠି େଗାଟିଏ ରାତିେର ସOପର
O ଦୁ ଗO ଗଢ଼ିହୁଏ ଏବଂ ଭାOି
ବି ଯାଏ ଅେନକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଏଠାକୁ ଆଜି ବି ପାଗଳ Oାୟ ଫି ଲO ୍ Oାର୍ େହବା
ଆଶାେର ଆସOି  ଭାରତବଷOର ୭୦% ଅଥOେନୖ ତିକ ଦିଆନିଆ କାରବାର ଏଠାେର
ହୁ ଏ ରି ଜଭO ବାO୍ ଅଫ୍ ଇOି ଆ, ବେO Oକ୍ ଏOେଚO୍ , ନାସନାଲ୍ Oକ୍ ଏOେଚO୍
ଏବଂ

େସବିର

ବାକ୍ O(BARC),
(TIFR),

ମୁଖ

ଅଫି ସ

ଏନ୍ ପି ସିଏଲ୍ (NPCL),

ଏଇଆର୍ ବି(AERB),

ଏହି ଠାେର

ଗଢ଼ା

ଆଇଆର୍ ଇଏଲ୍ (IREL),

ଏଇସି ଆଇ(AECI)

ଏବଂ

େହାଇଛି
ଟିଆଇଏଫ୍ ଆର୍

ଡ଼ି ପାଟ୍ OେମO୍

ଅଫ୍

ଅେଟାମି କ୍ ଏେନଜOର ମୁଖ କାଯOାଳୟ ରହିଛି ଅଣୁବିOାନ େOOେର ଏହି ମାେନ
େହଉଛOି ଅOଗଣ ଅନୁ Oାନ
ପୃଥିବୀ ବିଖାତ୍ –ବଲି ଉଡ଼୍—ର ଏହା ଘର େସାରାବ୍ େମାଦୀOଠଁୁ ଆରO କରି
ଅମି ତାଭ୍ ବOନ ଯାଏଁ, ଗୁରୁଦOO ଠଁୁ ଆରO କରି ରାଜକପୁର୍ ଯାଏଁ, ଏସ୍.ଡ଼ି .ବମOନ୍
ଏବଂ ଲOୀକାO-ପାେରଲାଲ... ଏଭଳି ବହୁ ତ୍ ବOି ବିେଶଷOୁ େନଇ ଏହି ବଲି ଉଡ଼୍
ଆଜି

େକାଟି

େକାଟି

ଟOାର

ବବସାୟ

ପାଲଟି

ଯାଇଛି

ମରାଠୀମାେନ କହOି ମୁOାଇ ନାମଟି ମୁOା ବା ମହାଅOା, ମାକାଳୀO ନାମ ଅନୁ ସାେର
ରଖାଯାଇଛି ପOOୁ ଗୀଜମାେନ ଏହାକୁ BOM BAI ଅଥOାତ୍ –ଭଲ ସମୁOକୂ ଳ— େବାଲି
ମନେର ରଖି ଏହାର ନାମକୁ –ବେO— ରଖି ଥିେଲ
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ଭଲ େହବା କଣ ଭୁଲ ?
ସେରାଜ ମି O
ଆଖି କୁ ସୁଖିବା େକେତ ମଁୁ େଦଖି ଛି
ଆଖି କୁ ଝରି ବା େକେତ ବି େଦଖି ଛି
ଆଖି ହସ ସାେଥ େକେତ ମଁୁ ହସି ଛି
ଆଖି ତ ମୁଖ ଦପOଣ
ଦୁ ଃଖ-ହସ-ସୁଖ େଯେତ ଚାପି େଲ ବି
ଆଖି କେହ ଘନ ଘନ....
ମି ଶି ଯାଏ ନଇ ସାଗର ବୁ କୁ େର
ଲୁ ଚିଯାଏ ଚOା ଆକାଶ େକାଳେର
OOନ ଲୁ ଚିଛି ବOନ ଛାତିେର
ଆଖି େର ମି ଶିେଲ ଆଖି
ଅOର େବଦନା ଲୁ ହ େହାଇ ଝେର
ଆଖି ପରଦାକୁ େଟକି ....
ଭୁଲ୍ ଅଛି ଯଦି ଗାଳି କର େଯେତ
ତାOଲ ଭOOନା ସବୁ ଦିଅ େମାେତ
ତୁ ମ ଅଭି ଶାପ ପାତିବି ପଣେତ
ତଥାପି କହି ବ େମାର
ତୁ ମ ଆଖି ଲୁ ହ େମା ଆଖି େଦଖି େଲ
ଭାOି ଯି ବ ଦO ଘର...
େବେଳ େବେଳ ଭାେବ ବOି ଛି କାହO କି
ଯOଣା ଜୀବନ ଅେଲାଡ଼ା ନୁ େହଁ କି ?
ପଲକ ପଡ଼ି େଲ ଲି ଭିଯିବ ସବୁ
ଏହି କି ଜୀବନ ଜାଲ
େମାର ଯି ବାପେର ଟିେକ ଦୁ ଃଖୀ େହେଲ
ମରି ପୁଣି କଲବଲ....
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ଅବରୁ O ଆକାଶ
(ଶି ଶୁ ଦିବସ ଉପଲେO)
ନି େବଦିତା ମି Oଗୁରୁ
ପି ଠିେର ପାO େକଜି ଓକନର େବାଝ େବାହି
ଢ଼ଳି ଢ଼ଳି ମାଡ଼ି ଆସୁ ଥିେଲ ପଲ ପଲ େପOୁ ଇନ୍
ବିରାଟ େସ ଲୁ ହାର ଫାଟକ ଆଡ଼କୁ
ମନ Oାଣ ସବୁ ଭରପୁ ର ଅପୂ ବO ଉOାସେର
ପି Oରାରୁ ଖସି ଆସି ଥିବା ବିହOO ପରି
ସୀମାହୀନ ଆକାଶ କୁ ଅତିOମି ଯି ବାର ଆେବଗ
କୁ ନି କୁ ନି ଆଖି ସବୁ କଥା କହୁ ଥି େଲ...
ପଛେର ଛାଡ଼ି ଆସି ଥିବା ଧରାବOା ନି ୟମ
ଆଉ ଶୃ Oଳି ତ ସମୟର କଥା
ଆଗାମୀ ରବିବାର ଟି ର ମୁOି ର ଆନOର କଥା...
ହଠାତ୍ ବିକଟାଳ ଶO କରି େଖାଲି ଗଲା ଲୁ ହାର ଫାଟକ
କୁ ନି କୁ ନି ପାଦ ସବୁ ଥମି ଗେଲ
ଧାଡ଼ି ବାOି େପOୁ ଇନ୍ ମାେନ ଜାକି ଯୁ କି େହଇ
ପଶି ଗେଲ ନି ଜ ନି ଜ ଯOାର ଭି ତେର
ଆଖି ମାେନ େସମି ତି କଥା କହୁ ଥି େଲ
ଆସOା ଛୁ ଟି ଦି ନର ସୁ ଖ ସOପO ର କଥା
ଦୀଘO ଶୃ Oଳି ତ ଜୀବନର ପେର
ଏକ ମୁ Oିମୟ ଛOମୟ ଜୀବନର କଥା
େସ ସOପOର ଦି ନ ଆେସ ନୂ ତନ ସୂ ଯO ସାେଥ
ଆଟ୍ O ଆଉ କଂପୁ ଟର, ଗୀଟାର୍ ଆଉ ଡ଼ାନOର ଅଭାସ
କରାେଟ ଓ ମୁ ଜି କ୍ ଶି ଖି ସାରି
େହାଲି େଡ େହାମ୍ ୱାକO କରୁ କରୁ
ବିତିଯାଏ େସ ସOପOର ଦି ନ
ଟOା ଗଢ଼ା କଳଟାଏ ଗଢ଼ି ବାର ସOପO ପାଇଁ
ବିତି ଯାଏ େସ ସOପOର ଦି ନ
କୁ ନି କୁ ନି ଧୁ ଳିଘର ସବୁ ଧସି ଯାଏ
ପି ତାମାତାOର ସOପର
O ମହଲ ର ତେଳ
ଆଉ ବା ମୁ Oି କାହO ?????
ମୁ Oିର ଆନO ତ େକବଳ େସତି କି
ଶୃ Oଳି ତ େOଣୀଗୃହଠାରୁ
ବିରାଟ େସ ଲୁ ହାର ଫାଟକ ପଯOO
େକବଳ େସତି କି...

ଆମ େୱବ୍ ସାଇଟ୍ : www.aahwaan.com/ebook

ଆହOାନ, ସOମ ବଷO, Oଥମ ସଂଖା, ଜାନୁ ଆରୀ, ୨୦୧୨

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

ପୃOା ସଂଖା

41

ସଂସାର
(Oି ୟ ଭଉଣୀ ରୀତାOୁ ଉପହାର)
ଉମO ଳା ମି O
କୁ ଆଁ ଶବଦରୁ େଶଷ ହିOା ଯାଏଁ ସଂସାର
ଜOାଳ ପି Oିେର ଅଭି ନୟର ଧାରା ସାରି
ଚାଲି ଯିବ ଏଇ –ମଁୁ— ଶOଟି କାହO େକେତ ଦୂ ର
ମଶାଣି େର ଜଳୁ ଥି ବା ଏଇ Oାଣହୀନ ଶରୀରର ଜୁ ଇ
ତଥାପି କାହOକି ଏେତ େଲାଭ... ମାୟା ସେତ ବା
ମି ଳିଛି ଅମରଣ ଅOର େଭଳା... ମର
ଶରୀର େସ େଯେତ ଯO କେଲ... ପOୁରି େଖାଲି
ଚାଲି ଯିବ େସ... ସରି ଗେଲ ଲୀଳାେଖଳା...
େକେତ ଗବO.. ଅହOାରକୁ ଜଡ଼ାଇ ଧରି
େକେତେଯ ଲହୁ ବୁ େହ ଏଇ ମି ଛ ସଂସାର ସାଗେର
ପୁଣି େକେତ Oୀତି ଭଲ ପାଇବାର ଭାବ
ବହୁ ଥାଏ ଏଇ ମାଟିର ମଣି ଷ ଭି ତେର
ଦୁ ଇଟି ନି ଆକ
ଁ ୁ ସାOେର େବାହି ଦୁ ନି ଆ ନାମେର
ସଂସାର ଚାଲି ଛି ଏକା... କି ଏ କାହାର ନୁ େହଁ
ଏଥି .. ସବୁ ସଂOାର ଯାଦୁ ର Oେହଳିକା
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ସଂକO
ନଁା,
େକବଳ କଥା କଟାକଟି
ବଳ କଷାକଷି
ହାରଜି ତ୍ର ହିସାବେର
ଗେଡ଼ଇ ଦିଅନା େଯେତ
ଦୁ ମOୂଲ ମୁହୂOO
େଦଖତ,

ଯାହା ପାଇଁ ଏେତ ଦOO
ଏେତ ମନାOର
େସ ଜୀବନ ନି ଗୁଡୁଛି େକମି ତି
ଆOୁଳାଏ ପାଣି ପରି
ନି ଃଶOେର ମୁହୂOO ମୁହୂOO
ଭାବ ତ,
ଦୃ ଶଶୂନ ଚଉଦିେଗ
ନି ରO ଅOାର ଛଡ଼ା
ଆଉ କ—ଣ ଥି ବ ବାକି
ସରି ଗେଲ
ଅOି ମ ମୁହୂOO

ଆସ ବOୁ !
ଆଖି େଖାଲି ବା ମୁହୂOOକୁ
ସକାଳ ବୁ ଝିବା,
ଅOାର ଆସି ବା ଆଗରୁ
ଅବଶି O ଆୟୁଷେର
ଅମୃତର ନିଯOାସ ଭରି
ବିଷାଦିତ ପୃଥିବୀକୁ
ସରସ କରି ବା,
ଜି ଇଁ ଯି ବା
ଅବଶି O Oତିଟି ମୁହୂOO

ସOପଲ
O ତା ମି O(ରଥ)
ଆମ େୱବ୍ ସାଇଟ୍ : www.aahwaan.com/ebook

ଆହOାନ, ସOମ ବଷO, Oଥମ ସଂଖା, ଜାନୁ ଆରୀ, ୨୦୧୨

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

ପୃOା ସଂଖା

43

ଯଦି େକେବ େମା ନOର
ଆଶି ଷ କୁ ମାର ପOା
ଯଦି େକେବ େମା ନOର
ଅଜାଣତ ଲାେଗ
ଆଉ ତୁ ପଚାରି ବୁ
କାହO କି call କଲ
କଣ କେହ ମଁୁ...!!
େଛନା ଗୁଡ଼
ତୁ କି ଏ ମଁୁ ଜାେଣନି
Wrong Number..
ତୁ ହସି େଦଉ
କହୁ
ତେମ େକେବ ସୁଧୁରିବନି ନା... !!!
କଣ କରି ବି କହ
େତା ବିନା ଆଉ କି ଛି ନାହO
ତୁ ପରା େମା େଦହର ଛାଇ
ଛାଇ କଣ େଦହଠୁ ଦୂ ରେର ରହି ପାେର
ନା ହୃ ଦୟ େକେବ ମନଠୁ ଅଲଗା େହଇ ପାେର...!!!
ତା ପେର େତାର ଗୁଡ଼ାଏ OଶO
ଏଇ େଯମି ତି କି ...
ପାପ କଣ... ପୁଣ କଣ ?
େମାO କଣ... ଆତOା କଣ ?
େOମ କଣ... ବିରହ କଣ ?
େତା OଶO ଶୁଣିବା ଛଡ଼ା ଉOର ନାହO େମା ପାଖେର...
ହା ... ହା ... େଯେତ ପଚାରୁ ଚୁ ପଚାେର...
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Oବଚନ ଚାଷ
ଅOୟ ରାଉତ
େବକାର ଭାଇ େହା ଆସ
କରି ବା Oବଚନ ଚାଷ
ଦରକାର ନାହO ଡି Oୀ ଡି େପOାମା
ଥି େଲ ଚରି Oେର େଦାଷ... !
ନାଇବା ଚି ତା ତି ଳକ
ପି Oିବା େଶOତ ବା େଗରୁ ଆ ବO
ରଖି ବା ଲOା ଦାଢ଼ୀ ଓ େକଶ
ବଡ଼ ଲାଭ ଦାୟକ ଏ ଚାଷ... !
ଖାଇବା Oୀର ଓ ଫଳ, ରାତି େର ପାପୁ େବାତଲ
ଦି ଶିବା ଲାେଲ ଲାଲ୍
ପଢ଼ି ବା ନି ତି ଶାO... ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତ
ନାମ ରଖି େଦବା...
Oୀ Oୀ ପରମପି ତା ଆତOାରାମ ଉବାଚ... !
ବାଳା ଏ ଆମ Oି ୟ ଶି ଷା
େଦବା ତାOୁ କି ଛି ସୁ O ଦୀOା
େଯଣୁ , ଦୀOା ପାଇଁ େନତା ପୁ Oିପତି
କରି େବ ଧନର ବଷOା... !
TPR ପାଇବା ଲାଗି େଖାଜି େନବା Oେଯାଜକ
ନମି ଳିେଲ େକହି ଡ଼ାକି େଦବା ଭାଇ
No. 1 / Set Wet Deo... !
ସକାଳୁ ସକାଳୁ TV Channel େର େହାଇବା ଆେମ ବିରାଜ
କରି ବା Oବଚନ ଚାଷ
କି ବା ପଢ଼ା କି ବା େଲଖା, ଅOାନୀ ମୁ ରୁଖ
ସଭି Oୁ କରି ବା ଆମରି ଶି ଷ
କି ବା ବୃ O, ଯୁ ବ ବାଳୁ ତ ବି ଧବା
ପାଦକୁ ପୂ ଜା କରି େବ... ହାତ େଯାଡ଼ି ଠିଆ େହେବ
େମOା ପଲ ପରି େଗାଟିଏ ଆସି େଲ.. ତା ପଛକୁ ଲାଗି ଥିେବ... !
ନକରOି ପି ତାମାତା ଚାଷ
ବାଛOି ନି ହିଂସା, ରାଗ, େଦOଷ ପରି ବାଳୁ Oା ଘାସ
େଦେଖଇ େହବାକୁ ଆସOି ସଭି ଏଁ
ଧମOକୁ ଏ ପରି ହାସ
କରି ବା Oବଚନ ଚାଷ... !
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ନାରୀଭୃଣ ହତା ବିରୁOେର କବି ତା
ରଶOୀ ରOନ ଦାଶ (ବାପୁ)
ଆବୃ ତ ଏକ ବିଜନ େକାଠରୀରୁ
ଅସହାେୟ କେର ମଁୁ ଚିOାର
ନୀOାପ ନିରୀହ ଅOକଟ ମୁହO
ବାOରୁ O କO ଆଜି େମାର........(୧)
େହ ନି O\ର ..
ମେନ ତବ ଏେବ Oବଳ ଉOOା ନା"
ଜାଣି ବାକୁ ନାମଟିକୁ େମାର
େତେବ ଶୁଣ ...
ମଁୁ ଅେଟ ଭୃଣ ଏକ ଅଭି ଷO କନା ଶି ଶୁ ଟିର....(୨)
ହମ୍...........( ଦୀଘOOାସ େନଇ)
କଣ େହଲା ....େହଇଗଲ କାହO ଆନମନା
ମୁଖ କାହO ଦିଶିଲା ମଳିନ
ହଜି ଗଲା ସେOଦନଶୀଳତା ର ସବୁ ଚିO..
ଅଭି ନୟ କଲ େଯପରି କି ଛି ବି େଦଖି ନ.....କି ଛି ବି ଶୁଣିନ.....(୩)
େହ ଲOଟ ପୁରୁଷ ସମାଜ...
କାହO କି କରୁ ଅଛଏହି ହୀନକମO???
କାହO କି େଦଉନାହଁ େମାେତ େହବା ପାଇଁ ଜନO???
କାହO କି ବOି ତ ମୁେଯ ପାଇବାରୁ ପି ତା ମାତା େOହଁ??????.......(୪)
ନାରୀ ମୁହO ସକଳ ସୃଷି ର
O ଆଧାର
ସୃOି ହୁ ଏ ଏ ଜଗତ ଜାଣ େମାହରି ଗଭOର
ମାଆ େହାଇ ଜନO ଦିଏ ଧାଇ େହାଇ ପାେଳ
େସବିକା ରୂ ପେର େସେବ େରାଗେର ପଡ଼ି େଲ
ପOୀ େହାଇ ପତନରୁ ମୁହO ସି ନା ତାେର
ଭଉଣୀ େହାଇ ଭାଇର ରOା କରି ପାେର
ତଥାପି ମଁୁ ଅେଲାଡ଼ା େଯ ଏଇ ସଂସାରେର
ଜନO େହବା ଆଗୁ ଆଜି ଦୁ ନି ଆଁ େଯ ମାେର...............(୫)
େଦଉନାହO ଏେଥ ଖାଲି ପୁରୁଷOୁ େଦାଷ
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Oଜାତି େମା ପାଲଟିଛି ପରମ ହି ଂସକ
ନାରୀ ର କରୁ ଣା ଭାବ ଦୂ େର େଠଲି େଦଇ
କନା ଭୃଣ ନାଶୁଅଛି ଆନOେର ଯାଇ
ମେନ ତାର ତିେଳ େହେଲ େସେଥ ଦୁ ଖ ନାହO
ମୂଳୁ ମାରି େବାଝ ଟାକୁ େଦଇଛି ଓେOଇ.................(୬)
େକେବ ସେତ ଆଉ ଏଇ ଦୁ ନି ଆଁ େଚତିବ
ପୁଅ ଝିଅ ମେO ଆଉ େଭଦ ନକରି ବ??????
ନାରୀ ବିନା ଦୁ ନି ଆକି ସୁOର ଦିଶଇ
ଲOୀ ବିନା ଜଗOାଥ ଭଲକି ଲାଗଇ?????............(୭)
ନାରୀ ଥି େଲ ଥି ବ କନା ଥି ବ େଯ ଜନନୀ
ଜାୟା ରୂ େପ ପୁଣି େହବ େସ ସହଧମO ଣୀ
ତାହାବିନୁ ସୃଷି O ଭାରସାମ ହରାଇବ
Oଲୟ ଆସO ଆଗଁୁ ଧରା Oଂସ ଯି ବ..............(୮)
ସବୁ ପେର ବିକଳେର କହୁ ଅଛି ମୁହO
ନି ଠୁର ନହୁ ଅ ପି ତା ମାତା େମାର ଦୁ ଇ
ଇOରO Oରୂ ପ ର ଦୁ ଇ େଗାଟି ରୂ ପ
ଲଗାଅନି େସହି ନାେମ ଆଜି େଯ କଳO
ନେହେଲ ଉଠିବ ନି Oା ବାପାମା ନାମରୁ
ସହି ପାରି ବନି ଏହା ନୀOା ବଡ଼ ଗୁରୁ...
େମାର ଏହି କବିତା େସହି ଫୁ ଲ କଢି ମାନO ପାଇଁ ଉOଗOୀକୃ ତ େଯଉଁ ମାେନ ଫୁ ଟିବା
ଆଗରୁ ହO କାଳ ଗଭO େର ଝରି ପଡ଼ି ଛOି ..............େଯଉଁ ମାନOୁ ଏହି ସମାଜ୍
ଅେଲାଡ଼ାକହି ପାଦେର ଆେଡ଼ଇ େଦଇଛି ..ମୁ େସମାନOୁ ସOାନ ଜଣାଇ ଏହି ସେOଶ
େଦବାକୁ ଚାେହଁ େଯ େସମାେନ େକେବ ଆେଲାଡ଼ା ନୁ ହOି .......
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େOମ, େOମି କା ଓ େOମାOର
ବିକି ମି O
େଦଖାଚାହଁା, କଥାବାOOା, ମି ଳାମି ଶାରୁ ସୃOି ହୁ ଏ ବOୁ ତା,
େସ ବOୁ ତାର ପରି ଭାଷାରୁ ଗଢ଼ା ହୁ ଏ େOମ !!!
େସଇ େOମ ବଢ଼ାଏ ଦୁ ଇ ଅଜଣା ମେନ ଆତOୀୟତା
େOହ-OOା, ପେରାପକାର, Oୀତି ଓ ମମତା
ଶରୀେର, ଭେର ଅଫୁ ରO ଆନO, ପୁଲକ
ମନ ମେଧ ଦିଏ ଶାOି -ସଂହତି ଓ ଶୁOତା
ଶୁଣିବାକୁ ନି ହାତି େଛାଟ ଶOଟିଏ, ଦOିମନ କି O\ ଦିପ୍ ଦିପ୍ ତା ମେଧ
େସଥି ପାଇଁ େକେବ ଉପଲOି ସୁେନଲି ଖରାର, ଶୀତୁ ଆ ସOାର,
ଆଉ େକେବ ଉପଲOି ଚିରହରି ତ ବସOର, ବାକ୍ ବଷOାର
େକେବ ଉପଲOି ହୁ ଏ େସ ମହାନ Oବ ସଜାଏ ପବିO-ପାପି ,
େକେବ କି ଏ ନୁ େହଁ ଅOାହ ଆରକ ପାଇଁ ସାଜିବାକୁ ପଡୁ ପେଛ ଶୂନତପି !!
ଦୁ ହO O ମେଧ ବୁ ଝାମଣା ରହି େଲ ସଠିକ୍, ବOO ତ ହୁ ଏ େOମର େଶାଭା
ଦୁ ହO O େOହାବିଳ ସOକO ଦୁ ହO O ମେଧ
ଅଖOି ତ ରେଖ ସOାନ ଓ ଗେଢ଼ ନବ ଆଭା 
େକେବ େସ କଥାକୁ ହା କେOଇ, ଚାଲି ଯାଏ ଅେଫରOା ରାଇେଜ ଭେOଇ !!
େଯେବ େOମ ଦୂ ର ହୁ ଏ େOମି କା ଠାରୁ , ଆେସ ହା-ହେତାOି ଅବOା
ଶତବାର OେଚOା ପେର ମଧ େOମି କର ନିଜ Oତି Oକଟ ହୁ ଏନି ଆOା !!
ପୂବO ପOି ମ, ଉOର-ଦOି ଣ, ଚତୁ ଦOେଗ େଖାଜି ବୁେଲ େସ
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େOମି କା ପଦବାଚ ବOି ଟି
ତା ଅନୁ ଢ଼ା-ଅନୁ ରାଗ େOମକୁ !!
କି O\ ଶତ େଚOା ପେର ମଧ େସ
ପାଏ ବିଫଳତାର ସOାଦ
େସଠି ତାକୁ େଚତନା ଚାବୁ କ େଚତାଏ
ଏଠୁ ଆଖି ର ଦି ବୁ Oା ଲୁ ହ ବି ଯି ବନି ବାଦ !!
େଦେହ, ଚିOା, େଚତନା-ସମୁOେର ଭରଇ ତାତି
େଦଖ ନି ଝୁମ୍ ବରଷୁଚି ଆଜି ବରଷା ରାତି !!
ଯାଇଛି ଚହଲି ହୃ ଦୟ-ପାହାଡ଼
ମନ-େମରୁ -ମୂଳ ଆଉ ନାହO ଟି ଦୃ ଢ଼ !!
ଆଜି ଆଉ କାହାପାଇଁ ଭରି ଛି ହୃ େଦ ଦୁ ଃଖ ସାଗର ?
େOମି କର ଦୁ ଇ ଆଖି ଏଠି ବଖାଣୁଛି ପରି ଭାଷା େOମର !!
ଅଣନି ଃଶOାସୀ େହଉଛି ଶରୀର, ଚିOା ପଡୁ ନି ଅOର ମାନ କଳାପଟା ର
ଦୀଘOଶOାେସ ରୁ O ମନ-ମOି ର, ଡ଼Oର ପରି ଦୁ ଃଖ-ଧୁଳିେର ଭରା ଅOର !!
ବିOିOତାର ଏ ଦାରୁ ଣ ଦୁ ଃଖ ପାଏ ମାନବ ଅOର !!
ଏ ସାମାଜିକ ଶୃOଳା େର ବOା ବାOବ –େOମ ଓ େOମାOର— !!
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ତୁ ମକୁ ବାOି ରଖି ବାକୁ େହବ...
ସତନାରାୟଣ ପOୀ
ତୁ ମକୁ ବାOି ରଖି ବାକୁ େହବ...
େମାେତ େମାର ଅତୀତ, ଭବିଷତ ଆଉ ବOOମାନ ଭି ତେର,
ନ େହେଲ ମଁୁ ପୁଣି ଘୁରି ବୁ ଲି ବି ଏକା,
ମହାଶୂନେର.. ଅOାର ରାତିେର...
ଟାଣ ଖରାେର... ଶୀତୁ ଆ ସକାଳେର...
ମରୀଚିକା ପଛେର...
େମାର ଡ଼ର ତୁ ମକୁ ହେରଇ େଦବାେର...
ତୁ ମକୁ ହେରଇ ମଁୁ େକମି ତି ବOି ବି
ତୁ େମ େଯ ସମOOଠଁୁ ଭି O ମଣି ଷ ଟିଏ...
କି ଏ ବୁ ଝିବ େମା ମନର ଅକୁ ହା କଥା,
ଅେଦଖା ବଥା, ଅଝରା ଲୁ ହ...
ଆଉ େମା ହସ ପଛେର ଲୁ ଚି ଥି ବା ଅେନକ ଦୁ ଃଖକୁ ,
ନି ଶOେର କି ଏ ହାତ ରଖି ବ େମା ପି ଠିେର,
ଭରି େଦବ େମା ହୃ ଦୟ ନି ରବେର...
ଆଉ େପାଛି େଦବ େମା ଲୁ ହ ଅଜାଣତେର
ତୁ ମ ଅଦୃ ଶ ଆଲି Oନ ର OଶO ମଁୁ ଅନୁ ଭବ କେର
େମା ଶରୀରର Oେତକ ଶି ରା Oଶି ରାେର
େମା େଲାମକୂ ପର େଛାଟ େଛାଟ ଛିOେର...
ମଁୁ ସାଇତିବିନି ତୁ ମକୁ େମା Oତି ମଧେର
Oତି େକେବ ବି ବିOତି େହଇ ଯି ବ
ମଁୁ ସଜାଇ ରଖି ବି ତୁ ମକୁ ଚିରଦିନ
େମା ହୃ ଦୟର ବOୀ ଘର ଭି ତେର...
ତୁ େମ େଯ େମା ପାଇଁ ଅମୁଲ ରO ଟିଏ
ପOରୁ ବାହାରି ଥିବା ପଦOଟିଏ
କଇଲାରୁ ବାହାରି ଥିବା ହୀରା ଟିଏ
ସାମୁକା ଭି ତେର ସାଇତା େମାତି ଟିଏ...
ତୁ େମ େମା ପାଇଁ
ଶାO, Oି O, ସବୁ ଠାରୁ ପବିO, େମାର ବହୁ ଆପଣାର
େOO ମଣି ଷ ଟିଏ...
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ଅଭି ମାନୀ
ଆଦିତ ସାହୁ
ଅଭି ମାନୀ େମାର ଅଭି ମାନ କରି
ବସି ଛି ମୁହଁ କୁ ଫୁ େଲଇ,
ଏମି ତି ଲାଗୁଛି ସେତ
ପୁେନଇଁ ଚାOକୁ କଳା େମଘ
େଦଇଛି କି େଘାେଡ଼ଇ 
ତା— ଅଭି ମାେନ େମା ମନେର ଆଜି
ଅOି ରତା େଖଳି ଯାଏ
ଜାେଣନା କାହO କି...
ତା ଖୁ ସିେର େଯେବ ହସୁଥାଏ ମୁହO
ତା— ଅଭି ମାେନ ରହି ବି େକମି ତି !
ନୁ େହଁ ମଁୁ କାO\ େହେଲ
ସାଜିଛି େସ ଅଭି ମାନୀ ରାଧାରାଣୀ
ମାନଭOନ ମଁୁ େକମି ତି କରି ବି
ଆଜି ନ ପାରଇ େସ ବି ଜାଣି 
ମନ ତ କହୁ ଛି େଲଖି ବି ଗୀତ େଗାବିO
ନୁ େହଁ ମଁୁ ଜୟେଦବ ପୁଣି
ଅଭି ମାନୀ ରାଧା ଅଭି ମାନ କରି
ବସି ଛି, ନ ବାେO ବାେଜଣି 
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ଆମ ଗଁା ହାଲଚାଲ୍
ଡ଼ା େଜାତି Oସାଦ ପOନାୟକ
ସOା ଦୀପ େଦଇ କୁ ନାେବାଉ ଘର ଭି ତରକୁ ଯାଉଥି ବା ସମୟେର ବାହାେର
ଭOାରୀର େଧO\ରା ଶୁଣି ଅଟକି ଗଲା େକାଠଘରକୁ ଯି ବାପାଇଁ କହୁ ଥି ଲା ସି ଏ ଘର
ଦୁ ଆେର ଠିଆ େହଇ କୁ ନାେବାଉ ଡ଼ାକ େଦଉଥି ଲା େଗରOକୁ  ବଳି ଆ(କୁ ନାବାପା) ଘର
ଭି ତରୁ

ବାହାରକୁ ଆସୁ ଆସୁ ପଚାରୁ ଥି ଲା କାହO କି ଡ଼ାକି ଲୁ େବାଲି  କୁ ନାେବାଉ

କହୁ ଥି ଲା, –ମାେO କହିଚOି , େକାଠଘରକୁ ଯି ବାେପଇଁ, କି ସ ମି ଟିଂ କରି େବ େବାଲି — 
ବଳି ଆ କାOେର ଗାମୁଛାଟା ପେକଇେଦଇ ଚାଲି ଲା େକାଠ ଘର ଆଡ଼କୁ 
ମଠ ବାରOାେର ମହେO େଗାେସଇଁ ଗୁମ୍ ମାରି ବସି ଛOି  ତାO ପାଖକୁ କରଣ
ଆOା ଆଉ କାଜO ଆOା ବସି ଖାତାେର କି ସ େଲଖୁଛOି  ପOା, ମହାOି ସବୁ େସ
ପାଖାପାଖି ବସି ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ େହଇ କଥା େହଉଛOି , ଆଉ ବାକି ଗଁାବାଲା ପି Oା ତେଳ ବସି
େସମାନO ମୁହକ
ଁ ୁ ଚାହO ଛOି  ଆମ ଗଁା ମହେO ବଡ଼ ସାOାତ ଭଗବାନ ଭଳି େଲାକ
ଗାଆଁର ସୁଖଦୁ ଃଖେର ଠିଆ ହୁ ଅOି  ଭଲ ମO ଶୁଣOି  ପୁରୀ ବଡ଼ େଦଉଳ ପାଖେର
େଗାେସଇଁO ମଠ ଅଛି ଗଁାରୁ ଯି ଏ ବି ଗେଲ େସଠାେର ରହି ବା ଖାଇବା ବବOା
ମହେO ଆOା କରି ଦିଅOି  ଛ ଫୁ ଟିଆ ମଣି ଷ, ଚାଲି େଲ ଘରର ଚାଳ ମୁOେର ବାଜି ବ
କଥା କହି େଲ ମହୁ ଝରି ବ ଏେଡ଼ େOହୀ େଲାକ ଏ ମOOମOଳେର ମି ଳିବା ଅସOବ
ନି ଜ ପୁଅ ଝିଅ ପରି େOହ କରOି ସମOOୁ  ଆମ ଗଁା କରଣ ଆOା ମହOO ଖାସ
େଲାକ ମହO ଅକାେଳ ସକାେଳ ଗଁାକୁ ଆସି େଲ ଯାଇ କରଣ ଘେର ହO ଖାଆOି  ଆଉ
ଭାରୀ େOହ କରOି  ମୁOେର ଚିତା ଚଇତନ େଧାବ ଫରଫର ବସନ ପି Oି ଆମ
ମହO ଆOା ଦିବ ପୁରୁଷ ପରି େଦଖାଯାଅOି 
ସବୁ ନି ରବେର ବସି ଛOି  କରଣ ଆOା ମହO ଆOାO ଆଶୀବOାଦ େନଇ
କହି ବାକୁ ଆରO କେଲ –Oତି ବଷO ଆମ ଗଁା ମଠର ଜମି େର ଚାଷବାସ ହୁ ଏ ଯାହା
ଧାନ ଆଦାୟ େହଉଥି ଲା, େସଥି ରୁ କି ଛି େଭାଗରାଗେର ଲାଗୁଥିଲା, ଆଉ କି ଛି ବିକାବିକି
କରି େକାଠଘର ନଁାେର ବାOେର ରହୁ ଥି ଲା େସଇ ଟOାରୁ ଭାଗ ବାହାର କରି ଗଁାେର
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ନାଟ ଯାନି ଯାତରା ହୁ ଏ ସବୁ ବଷOର କଥା ନି ଆରା ଥି ଲା, ଏ ବଷO କି O\ ଅସୁବିଧା
େହଇଯାଇଛି— ଗଁା େଲାକ ମାେନ ଗୁଣୁଗୁଣୁ େହଇ କହୁ ଥି େଲ, –େହବନି େକମି ତି ?
ବଷOା ତ ନାଇଁ ଧାନ ଆସି ବ କୁ ଆଡ଼ୁ?— କରଣ ଆOା କହି େଲ, –ଏ ବଷO ବୃ Oି ପାତ କମ
େହଇଥି ଲା, େତଣୁ ବିଲରୁ ଯାହା ଧାନ ଆସି ବା କଥା ତାର ଅଧା ବି େହଲାନି  ଇଆେଡ଼
ଦରଦାମ ବୃ Oି େଯାଗଁୁ ଖOO ବଢ଼ିଗଲାଣି  ହରି ଆ େତଲି େଦାକାନରୁ େକାଠ ପାଇଁ ଜି ନିଷ
ଆସୁଥିଲା, ଏେବ ସି ଏ ବାକି େଦଇପାରି ବନି େବାଲି କହି େଦଲାଣି  େସ ବା କଣ କରି ବ,
ମହOା େହେଲ ସମେO କO େଭାଗି େବ ହO  େତଣୁ ମହO ଆOା ଆମ ସମOO କଥା
ଚିOା କରି ବା ଉେOଶେର ଏଇ େବୖଠକ ଡ଼କାଇଛOି  ଯି ଏ ଯାହା କହି ବାକୁ ଚାହଁୁ ଛ,
ଜେଣ ଜେଣ େହଇ କୁ ହ—
ସମେବତ ଗଁାବାଲାO ମଧେର ଚାପା ଗୁOରଣ େଖଳିଗଲା ଇଏ ତାକୁ ସି ଏ
ଆକୁ େଦଖା େଦଖି େହେଲ ସି ନା କି ଏ ଜେଣ ଠିଆ େହଲାପରି େଦଖାଗଲାନି  ମହO
ଆOା ପରି Oିତିକୁ େଦଖି କହି େଲ, –ଏଇ ବଷO ଆମ ଉପେର ମହାOଭୂO ଆଶୀବOାଦ
ପୂବOବଷO ଭଳି େହଲାନି  ଏଥି ପାଇଁ ଆେମ ହO ଦାୟୀ ଆେମ େକବଳ ନି ଜ ସOାଥO
େଦଖି େଲ ସି ନା ସମୁହ ସOାଥO େଦଖି ବାପାଇଁ ମନା କରି େଦେଲ େତଣୁ ମହାOଭୂ ଆମକୁ
ପରୀOା େନଉଛOି —
ମହO ଆOା ନି ଜ ବOବ ରଖି ସାରି ବା ପେର, କାଳୁ ପOା େଯାଡ଼ହO କରି ଠିଆ
େହଲା ଆଉ କହିଲା, –ଆOା, େମା ଝୁ ଅକୁ ଏେବ ଚଉଦ ପୁରି ପOର େହବାକୁ
ଗଲାଣି  ଏ ବଷO ବାହା େଦବି େବାଲି ନି OOି େନଇଥି ଲି, େଯ ମରୁ ଡ଼ି େମାର ବିଲର
ଧାନ ଖାଇଗଲା, କ—ଣ କରି ବି ବୁ Oି ଦିଶୁନି ଯାହା ଟOା ସୁନା ରଖି ଥିଲି, ସବୁ ଋଣ
ସୁଝିବାେର ଗଲା, ଏେବ ଝିଅକୁ େଦବାପାଇଁ ଦି ଭରି ସୁନା ବି ନାହO ! କ—ଣ କରି ବି
େକମି ତି ବାହାଘରଟା କରି ବି କି ଛି ବୁ ଝି େହଉନି—
କରଣ ଆOା କହୁ ଥି େଲ, –ହଇେର, େସ ଦିନପରା ଗାଡ଼ି େର ଆସି ସରକାରୀ
ବାବୁ ମାେନ କହି ଗେଲ ଅଠର ବଷO ପୂବର
O ୁ ଝିଅକୁ ବାହା େଦବୁ ନି େବାଲି , େତା ମୁO
ଖରାପ େହଇଚି ନା କଣ ?—
କାଳୁ କହୁ ଥି ଲା, –ସରକାରୀ କଥା ଆମକୁ କି ସ ଜଣା ଆOା, ଏେବ ବାହା ନ
େଦେଲ, ଝିଅକୁ କି ଏ ବାହା େହବ ? ବୁ ଢ଼ୀ କରି ଘେର ରଖି ବି କି ଆOା ?—
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ମହO କହି େଲ, –େଦଖ, ଯୁଗ ବଦଳୁ ଚି ଆେମ ସବୁ ଗଁାେର ରହି େଚ େବାଲି
ଆମକୁ ବାହାର ଦୁ ନି ଆେର କଣ କଣ ସବୁ ପରି ବOOନ େହଉଚି ତାହା ଜଣାପଡୁ ନି
ପାଠଶାଠ ଦି ଅOର ପଢ଼ିଥିେଲ େବାଧ ହୁ ଏ ତୁ େମ ଖବର କାଗଜେଟ ପଢ଼ି ପାରି ଥାO
େସତକ ବି ଜାଣି ନ ସରକାର କଣ ନି ଜ ଭଲ ପାଇଁ କଥା କହୁ ଚOି ? ଆମ ଭଲପାଇଁ
ହO କହୁ ଛOି  ଝିଅକୁ ଅଠର ବଷO ନ େହେଲ ବିଭା େଦବା ଅନୁ ଚିତ ତାକୁ ଭଲ
ଭାବେର ବଡ଼ େହବାକୁ େଦ େସ ଘର ସଂସାର କଥା ବୁ ଝିବା ଭଳି ବୟସ େହଉ
ତା—ପେର ବାହା କରି ବୁ ନି ?—
କାଳୁ ପOା ଥତମତ େହଇ ରହି ଗଲା, ମହO ଆOାO କଥାକୁ େକମି ତି କାଟିବ
ସି ଏ ବସି ପଡ଼ି ବାପେର ଜେଣ ଜେଣ କରି ସବୁ ନି ଜ ଦୁ ଃଖ ବଖାଣି ବସି େଲ ଅOାର
େହଇ ରାତି େହଲାଣି  ଗଁାେର ସାେଢ଼ ସାତଟା େହେଲ ସବୁ ଖାଈପି ଇ େଶାଇଯାଆOି 
ମହO ଆOା କହି େଲ, –ଏ ବଷOର ମରୁ ଡ଼ି ପରି Oିତିକୁ େଦଖି ମଁୁ ସରକାରOୁ କହିଛି ଆମ
ଗଁା ପାଇଁ କି ଛି ବବOା କରି େବ ବିଡ଼ିଓ ଆOା ଆସି ଗଁାେର OୟOତିର ଆକଳନ କରି
ସରକାରୀ ଅନୁ ଦାନ େଯାଗାଇ େଦେବ େବାଲି ମଧ କହି ଛି— ମହOO କଥା ଶୁଣି
େଲାକମାେନ ଖୁସି େହାଇଗେଲ ମହେO କହି େଲ, –ସବୁ ବଷO ଭଳି ଏ ବଷO ଆେମ
ଗଁାର େକେତକ ପବOପବOାଣୀକୁ ବହୁ ତ ଖOO କରି କରି ବା ନାହO  ଏହା ଫଳେର ଆମ
େକାଠଘର ନଁାେର ବାOେର କି ଛି ଟOା ରହି ପାରି ବ— ଏହା ଶୁଣି କି ଛି େଟାକା
ଟାକଳିଆO ମନ ଆOି ଳା େହଇଗଲା ନାଟ ଯାତରା କରି ବାନି ? କି ଏ କି ଏ ଗୁଣୁଗୁଣୁ
େହବା ଆରO କରି େଦଇଥି େଲ େସ ଯା େହଉ ରାତି ନ—ଟା େବଳକୁ ସଭା ଭାOି ଲା
େଯ ଯା—ଘରକୁ ଗେଲ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମହେO ଆOା ଚପଳା (ଅତୀତେର ପୁରୀ Oୀ
ଜଗOାଥ ମOି ର ଅନୁ Oାନ ଦOାରା ପରି ଚାଳି ତ ବସ େସବା) େର ବସି ପୁରୀ ଚାଲି ଗେଲ
ଗଁା ତୁ ଠେର ବସି େଟାକାଏ କଥା େହଉଥି େଲ ଚାେରଣୀ କହୁ ଥି ଲା, –ଶଃ.. କି
ମରୁ ଡ଼ି େହଲା ଆମ ଗଁା ଯାତରାଟାକୁ ମାଡ଼ କରି େଦଲା— ସନି ଆ କହି ଲା, –ଟOା ତ
ନାଇଁ ନାଟ େହବ େକମି ତି ?— ଗଁା ମାେO ଏଇ ସମୟେର େପାଖରୀରୁ ଗାେଧାଇ
ବାହାରୁ ଥି େଲ, ଚାଲି ଯାଉ ଯାଉ ହସି େଦଇ କହି େଦଇଗେଲ, –ନାଟ ପାଟO ଆଣି ବା ପାଇଁ
ଯଦି ଟOା ନାଇଁ ନି େଜ ନାଟ କରୁ ନ ଗଁା ପି େଲ ମି ଶି କେଲ କଣ େହବନି ?— ମାOO
କଥାଟା ସମOO ମନକୁ ପାଇଲା େସଇଠୁ ସବୁ ଗାେଧାଇ ପାେଧାଇ କାଜOO ଦୁ ଆେର
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ହାଜର େହେଲ କାଜOଏ କଥା ଶୁଣି କହି େଲ, –ଉOମ ବିଚାର ଗଁା ପି ଲାମାେନ ମି ଶି
ଯଦି ନାଟକ କରି ବ ତ ଭଲ କଥା ଆଗ ବି ଆମ ଗଁାେର ନାଟ େହଇଚି ଆମ ବସO
(କରଣଘର ବଡ଼ ପୁଅ) ଅେନକ ଦିନତେଳ େଗାେଟ ନାଟକ େଲଖି ଥିଲା େଯ ତାକୁ େନଇ
ଆେମ ଗଁାେର ନାଟକେଟ େଖଳିଥିଲୁ େଦଖ ତୁ େମମାେନ ଯଦି କରି ବ ଭଲ କଥା େସ
ବହି ଟା େବାଧହୁ ଏ କରଣ ମାOO ଘେର ଥି ବ ସOା େବଳକୁ କରଣ ଆOା ଘରକୁ
େଫରି ବା େବଳକୁ ଦୁ ଆେର ଭି ଡ଼ େଦଖି ଅଟକି ଗେଲ ପି ଲାମାନO ଠାରୁ କଥା ଶୁଣି
ବଡ଼ ଖୁ ଶି େହେଲ କହି େଲ, –ଆମ ଗଁା ଉପେର ବିପOି ଆସି ଲା ମରୁ ଡ଼ି େହଇଗଲା
େବାଲି ସି ନା ନାଟ ବO କରି ବା କଥା ମହO ଆOା କହି େଲ, ନେହେଲ େସ େକେବ ମନା
କରି ଥିେଲ କି ? େହେଲ ତୁ େମ ମାେନ େଯାଉ OOାବ େନଇ ଆସି ଚ ତାହା ବହୁ ତ୍ ଭଲ
ଏଥି େର ଖOO କମ େହବ ଆଉ ଆମ ଗଁାେର େଯଉଁ ସବୁ Oତିଭା ଲୁ ଚି ରହି ଛOି ତାହା ବି
ବାହାରି ଆସି ବ—
ପି ଲାମାେନ େକଉଁ ନାଟକ କରି େବ େସ କଥା ନି OOି ଦାୟି ତO କରଣ ଆOା ଗଁା
O\ଲର ସଂOତ ମାOO ଉପେର ନO କେଲ େସଦିନ ସଂଧାେର ପୁଣିଥେର
େକାଠଘେର ସଭା ବସି ଲା ଗଁା ପି େଲ ଖାତା କଲମ ଧରି ବସି େଲ ତାଳ, ମୃଦO,
ଝାO, ହାର୍ େମାନି ୟମ୍ ସବୁ ଆସି ଲା ସଭା ପୂବOରୁ ପୁେରାହି େତ ମOପାଠ କଲାପେର
କୀOOନ କରାଗଲା ମାେO ଆସି ଲାେବଳକୁ ଭଜନ ଚାଲି ଛି ସବୁ ପି ଲାମାେନ ମାେOOୁ
ଦOବତ େହଲାପେର ମାେO ବଡ଼ ଭାବଗOୀର ସOରେର କହି େଲ, –ତା— େହେଲ ନାଟକ
େଖଳି ବା ? ହଉ, ତୁ େମ ମାେନ ଯଦି ମନକରି ଛ ଠିକ୍ ଅଛି, କି O\ କ—ଣ େଖଳିବା ?
ରାମାୟଣ ନା ମହାଭାରତ ନା ଆଉ କି ଛି ସାମାଜି କ ନାଟକ ? ତୁ େମ ମାେନ କ—ଣ
ଭାବୁ ଛ ଆଗ କୁ ହ, ତା—ପେର ଆେମ େଦଖି ବା ଚିOା କରି ବା କଣ କରାଯାଇପାେର —
କି ଏ କହି ଲା ରାମାୟଣ କରି ବା, କି ଏ କହି ଲା ମହାଭାରତ ଆଉ କି ଏ କହି ଲା
ରାଧା େOମଲୀଳା, ଇତାଦି ଇତାଦି, େହେଲ ନାନା ମୁନୀO ନାନା ମତକୁ େଦଖି ମାେO
ବିOତ େହଇଗେଲ େସ ସମOOୁ ନି ରବ ରହି ବାକୁ ନି େOOଶ େଦଇ କହି େଲ, ଏଥର
େଗାଟିଏ ସାମାଜି କ ନାଟକ େଖଳାଯି ବ ନାଟକର ନଁା –େମା ଶOା ସି Oୁର େଫରାଇ
େଦ— ନାଟକର ନଁା ଶୁଣି ଏଥି େର ବହୁ ତ େରାମାOକର ଦୃ ଶ ସହି ତ ସାମାଜି କ
ପରି Oିତି ଆଦି ଥି ବ େବାଲି ଜାଣି ବାେର ସେOହ ନଥି ଲା ମାେO ଜଣ ଜଣ କରି
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ସମOOୁ ପୁଣିଥେର ପଚାରି େଦେଲ ସମେO ହଁ ଭରି େଲ ଏେବ ବହି ଅଣାଗଲା
ମାେOO ବହି ବାଗରୁ େସ ବହି ବାହାର କେଲ ତାକୁ ଖଟୁ ଳି ଉପେର ରଖାଗଲା ଆଉ
ନଡ଼ି ଆ ବାେଡ଼ଇ ଧୂପଦୀପ ଦିଆଗଲା ବାସ, ତା—ପେର ଆସି ଲା ଚରି O ଚୟନ
OOି ୟା ଅଧ ରାତି େହଲାଣି ପି ଲାମାେନ େକାଠଘରୁ ବାହାରୁ ନାହାOି , େତେଣ ଗଁା େର
ତାଟି କବାଟ ପଡ଼ି ଗଲାଣି  ସବୁ ଠିକ୍ କରି ବା କଣ ଏେତ ସହଜ କଥା ? ସବୁ ଚରି Oକୁ
ସଠିକ୍ େଯାଗତା ସOOO କଳାକାର ମି ଳିବା ସOବ େହବା ବି କଠିନ େସ ଯା େହଉ,
Oାୟ ସବୁ ଚରି O ଠିକ େହାଇଗଲା
େଶଷେର ହି େରାଇନ୍ ପାଇଁ ସମୟ ଆସି ଲା ମାେO କହି େଲ, –OOପୁରରୁ
ହି େରାଇନ୍ ଆଣି ବା Oାମା ଆଉ ନାଟକେର େସ କାମ କରOି େତଣୁ େସ ଭଲ େହବ—
ସବୁ ନି ରବ ଥି ବା ସମୟେର ନାରଣ କହିଲା, –େହଇ ପାରି ବ ନି  ମଁୁ ଥାଉ ଥାଉ
ହି େରାଇନି ଆଣି ବ, େହବ ନି  ସବୁ ବଷO ଯାOାେବଳକୁ ମଁୁ ଝିଅେବଶ ପଡୁ ଚି, େତଣୁ
ହି େରାଇନି ମଁୁ ହO େହବି— କଥା ଅସOାଭାବିକ ନଥି ଲା, କାରଣ ଆଗରୁ ବି େଯେବ େଯେବ
ଗଁାେର ନାଟକ େହାଇଥି ଲା, େସ ସବୁ ସମୟେର ପୁରୁଷମାେନ ହO ନାରୀର ଭୂମି କାେର
ଅଭି ନୟ କରି ଥିେଲ, େହେଲ ଏବର କଥା ନିଆରା ଏେବ ହି େରାଇନ୍ ମି ଳୁଛି, େତଣୁ
କଦବା କOଚିତ୍ େକଉଁ େକଉଁ Oାନେର ପୁରୁଷମାେନ ନାରୀ େହଉଛOି  ମାେO କହି େଲ
ଝିଅପି ଲାେଟ ଆଣି େଲ ସୁOର ଲାଗି ବ ନା ! ସବୁ ଯୁବକମାେନ ହଁ ଭରି େଲ, େହେଲ ବିଶୁ
କହି ଲା, –ନାରଣ ଯଦି କହୁ ଚି ତାକୁ ଅଭି ନୟ କରି ବା ପାଇଁ ମଉକା ଦିଆଯାଉ େଦଖ
ଯଦି େସ ଭଲ କରି ବ େବାଇେଲ କା—କୁ ଡ଼ାକି ବା ଦକOାର୍ ନାହO— ଅଗତା ମାେO
କହି େଲ, –ହଉ, ଯଦି େସ ଏେତ ଜି ଦ୍ କରୁ ଛି, ତାକୁ ମଉକା େଦଇ େଦଖି ବା—
ଅଧ ଘOା ଧରି ମାେO ନାରଣକୁ ଯାହା ଯାହା ସବୁ କହି େଲ େସ ନିଖୁଣ ଅଭି ନୟ
କରି େଦଖାଇେଦଲା ବାସ୍ େଘାଷଣା େହଇଗଲା, ନାରଣ ହO ନାରୀ ଅଭି ନୟ କରି ବ
େଢ଼ର୍ ରାତିେର ସବୁ ନିଜ ନି ଜ ଘରକୁ େଫରି େଲ ପରଦିନ ମାେO O\ଲ୍ ପି ଲାOୁ େଦଇ
ବହି ର ବିଭିO ପୃOାକୁ ନକଲ କରାଇେନେଲ ଆଉ ସଂଧାେବଳକୁ ରି ହାସOଲ୍ ଆରO
େହଲା ମାେO େଯମି ତି େଯମି ତି ବେତଇେଲ ପି େଲ େସମି ତି ନାଟେର ମାତିେଲ
ନାଟକେର ସବୁ ଏମି ତି ମାତିଗେଲ େଯ ଦିନ ନାଇଁ ରାତିନାଇ ଗଁା ଦାO, େପାଖରୀ ହୁ ଡ଼ା,
ବିଲମାଟି ସବୁ ଠି ଖାଲି ନାଟକର ଡ଼ାଇଲଗ୍ ଶୁଣିବାକୁ ମି ଳିଲା ଗାଇ ଚରାଇବାକୁ
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େନବାକୁ ଆସି ଥିଲା କୁ ଶ ଗଉଡ଼ ଗୁହାଳ ବାହେର ଥାଇ କହୁ ଥି ଲା, –ତୁ େମ େମା ମନ
କଥା ବୁ ଝିଲ ନାହO  ବୁ ଝିଥିେଲ େସମି ତି ନି ରବେର ଠିଆ େହାଇନଥାO— ବାମୁଣ ଘର
ବୁ ଢ଼ୀ ଭାବିଲା କୁ ଶଟା ପାଗଳା େହଇଯାଇଚି େବାଲି  ଅପରାOେର ବିଲ ରାOାେର
ଯାଉଥି ଲା ପାଖ ଗଁାର ପି ଲାେଟ ହଠାତ୍ ଉO ସOରେର କି ଏ ଜେଣ ବିକଟାଳ ରଡ଼ି େଦଇ
ହସି ବା ଶୁଣି ଚମକି ପଡ଼ି ଲା େଫରି ଚାହOଲା ତ ବିଲେର ବଳଦ ହଳକୁ ଧରି ଚାଷ କରୁ
କରୁ ବିOମ କହୁ ଥି ଲା, – ଆଉ ତୁ କଣ ଭାବିଛୁ ସବୁ ପୁଣଧମO ତୁ େନଇଯି ବୁ ହା ହା
ହା— େସ ପି ଲା ଡ଼ରେର ଦଉଡ଼ି ପଳାଇଲା
ପOର ଦିନ େହଲା ରି ହାସOଲ୍ ଚାଲି ଛି କାଜO କରଣ ମଝିେର ମଝିେର ଆସି
େଦଖି ଯାଉଛOି  ଚିOାଳୟକୁ

ଖବର ଦିଆଗଲା, େସମାେନ ଆସି ମO ସOାେର

ଲାଗି ଗେଲ ମାଘ ପୂOOମା ଆସି ଗଲା ଆଜି ଗଁା ଦାOେର ନାଟକ େହବ ଆଖପାଖ
ଦଶ ବାରଖO ଗଁା େଲାକ ନାଟ େଦଖି ବାପାଇଁ ଆସି ହାଜର େହାଇଛOି  ଦିପହର
େବଳକୁ ଠାକୁ ର ଗଁାେର ବୁ ଲି େଲ ଗଁା ଦାOେର ଭଳି କି ଭଳି େଦାକାନ ବଜାରର ପସରା
େମଲି ଲା ସOା େହଉ େହଉ ନାଟକ ଆରO େହବାର ସମO ଆେୟାଜନ େହାଇଗଲା
ରାତି ଅଧାପଯOO ନାଟକ ଚାଲି ଲା ନାରଣର କାO େଦଖି ଗଁା ମାଇେପ କାOି
ପକାଇେଲ ବିOମର ବିକଟାଳ ହସ ଶୁଣି େଶାଇଯାଇଥି ବା ଦଶOକ ମାେନ ଚମକି କରି
ଉଠିପଡ଼ି େଲ ମହO ଆOା କରଣ ଘର ପି Oାେର ଚଉକି ଉପେର ବସି ମୁରୁକି ମୁରୁକି
ହସୁଥାOି  ମହOO ସାମନାେର ନାଟକେର ଅଭି ନୟ କରୁ ଥି ବା ଅଭି େନତା ମାେନ
ଯେଥO େଚOା କରୁ ଥାOି ନି ଜ ନି ଜ ଅଭି ନୟକୁ ନି ଖୁଣ କରି ବାପାଇଁ
ନାରଣର ଅଭି ନୟେର ଖୁ ଶି େହଇ ଅେନକ ଦଶOକ ପୁରOାର ବି େଦଉଥାOି 
ବାରOାର ନାଟକକୁ ବO କରି ପୁରOାର େଘାଷଣା େହଉଥାଏ ସକାଳ ପହର େହବାକୁ
ଆସି ଲା ପୂରୁବ ଆକାଶେର ନାଲି ମା େଦଖାେଦଲା େବଳକୁ ନାଟକର ପରି ସମାOି
େହାଇଗଲା ଗଁା େଲାକO ଦOାରା େହାଇଥି ବା ନାଟକ ସମOOୁ ଭଲ ଲାଗି ଥିଲା
ଅଥOାଭାବ େଯାଗଁୁ ବାହାର ଗଁାରୁ ନାଟକ ଅଣା ନ େହାଇଥି ବା ସେO
 ଗଁା ନାଟ େଯ
େକୗଣସି ଗୁଣେର କମ ନଥି ଲା ଏହା ସମେO କହୁ ଥି େଲ
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ଏଡ଼୍ସ େରାଗ ସେଚତନତା
ରଶOୀ ରOନ ଦାଶ (ବାପୁ)
ନାଗରୀ- ଜାଣି ଛୁ ନାଗର େକେଡ଼ ଅଡୁ ଆ କଥା େଟ େହଇଛି..ତୁ ଶୁଣିଲୁଣି କି ନାହO
କହି ଲୁ......ଆମ ସାଇ ରତନାକୁ ନା ଏଡ଼୍ସ୍ େହଇଛି..ଏ ସାଇ େର ଆେମ େକମି ତି
ରହି ବା କହିଲୁ...ମୁ ତାO ଘେର ଆଉ େକମି ତି କାମ କରି ବି କହିଲୁ ????
ନାଗର- େହ େହ ..ଓଃ ଏଇ କଥାକୁ ନଁା େପଲି େଦଲି କଲି କତାକୁ ..ତୁ ଏଡ଼ସ ବିଷୟେର
କି ଛି ଜାଣି ନୁ େତଣୁ ଏମି ତିକା ହଉଛୁ ଆଉ......
ନାଗରୀ-େତେବ େମାେତ ଟିେକ କହୁ ନୁ ବୁ େଝଇକି େସ େରାଗ ବିଷୟେର...
ନାଗର-ହଉ େତେବ ଶୁଣ ମୁ କହୁ ଛି.......
------------------------ନାଗର- ଏଡ଼ସ୍ େରାଗ ଏକ ଭୟାନକ େରାଗ ମଣି ଷ ମାନOୁ ହୁ ଏ...ନାଗରୀେଲା ମଣି ଷ
ମାନOୁ ହୁ ଏ
ଅଭି ଶାପ ଅବା

ପାପ େଯାଗଁୁ ନୁ ହଁ HIVବାପାଇ ଥାଏ......ନାଗରୀେଲା HIV ବାପାଇ

ଥାଏ
ନାଗରୀ-ଅଭି ଶାପ ଅବା ପାପ ରୁ ଏ େରାଗ ଯଦି ବା ନଥାଏ େହାଇ ...ଯାହା Oାରା ଏହା
ହଉଛି ତା କଥା ଟିକିଏ ଦିଅ ବୁ ଝାଇ
ନାଗର େର ଟିକିଏ ଦିଅ ବୁ ଝାଇ.......(୨)
ନାଗର-କହୁ ଛି ମଁୁ ଏେବ ଶୁଣ୍ ମନ େଦଇ HIV ଏଡ଼ସ୍ କଥା.....େକଉଁ ପରି ହୁ ଏ
େସକଥା ଶୁଣିେଲ ଘୁରି ଯି ବ େତାର ମଥା
ନାଗରୀ େଲା ଘୁରି ଯି ବ େତାର ମଥା
ନାଗରୀ-କହି ବୁ କହି ବୁ େବାଲି ତୁ କହି ଣ ଉଛୁ ର କରୁ ଛୁ କି ଆଁ....େତା କଥା ଶୁଣିଣ ଗଁା କୁ
ମୁ ଯି ବି ନେହେଲ ପାଇବି ଚିଆଁ
ନାଗର େର ନେହେଲ ପାଇବି ଚିଆଁ
ନାଗର-ବହୁ ନାରୀ ସାେଥ ପି ରତୀ କରଇ େଯଉଁ ମୂଢ଼ମତି ନର େରାଗOତିେରାଧ ଶOି
ହରାଇ େସ ହୁ ଏ ଏଡ଼୍ସର ଶି କାର
ନାଗରୀ େଲା ଏଡ଼୍ସର ଶି କାର
ଏକ ସି ରିO େର ଇଂେଜକ୍ ସନ ଯଦି ନOି ଏକାଧି କ ଜଣ...ଏଡ଼ସ୍ େରାଗର୍
ଆଶOା େଯ ତହO ରହି ଯାଇ ଥାଏ ଜାଣ
ନାଗରୀେଲା ରହି ଯାଇ ଥାଏ ଜାଣ
ରO େନବାେବେଳ ପରଖି ନ େନେଲ ଆସୁବିଧା େହାଇଯାଏ...ନାଗରୀେଲା
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ଅସୁବିଧା େହାଇଯାଏ
ଏଡ଼ସ୍ େରାଗ ର ଆଶOା ଟି ତହO ଯଦି େସ ରେO HIV ଥାଏ..ନାଗରୀେଲା ଯଦି େସ ରେO
HIV ଥାଏ
ଏଡ଼ସ୍ େରାଗୀ ସହ ସହବାସ କେଲ ଏଡ଼ସ୍ େରାଗ େହାଇଥାଏ..ନାଗରୀ େଲା ଏଡ଼ସ୍ େରାଗ
େହାଇଥାଏ
େସଥି ପାଇଁ ସି ନା େସହି ସମୟେର ନୀେରାଧ କୁ େଖାଜା ହୁ ଏ
ନାଗରୀ େଲା ନୀେରାଧ କୁ େଖାଜା ହୁ ଏ......
ମଁା େଦେହ େଯେବ ଏଡ଼ସ ରହିଥାଏ ପି ଲା ଜନମ ଆଗରୁ ...ନାଗରୀ େଲା ପି ଲା ଜନମ
ଆଗରୁ
ତା େପଟ ଛୁ ଆକୁ ଆେପ େହାଇଯାଏ ଏ େରାଗ ଟି ଅତି ଗୁରୁ
ଜାଣି ଥାେଲା ଏ େରାଗଟି ଅତି ଗୁରୁ
ଯାହା ଯାହା ମୁହO କହି ଲି ନାଗରୀ େସସବୁ ଏଡ଼୍ସ ମOି ...ଏଇ େରାଗ ଥେର ଯାହାକୁ ହୁ ଅଇ
ମରଣ ଆସଇ ସାଜି
ନାଗରୀେଲା ମରଣ ଆସଇ ସାଜି
-----------------ନାଗରୀ- ଏ ମଁା ରତନା ଟା ତାେହେଲ............................
େହେଲ ନାଗର .....ଏ େରାଗ ପାଇଁ କଣ କି ଛି ଓଷଦ ନାହO ...କି ଛି ନି ଦାନ
ନାହO ????????????????
ନାଗର-ନଁା !!!!!!!!!!!! ନଁା େଲା ନାଗରୀ ଏହାକୁ ଭଲ କଲା ଭଲି ଓଷଦ ଆଜି ଯାଏଁ ବାହାରି ନି
େଲା
େତେବ କଥା େର କହOି ନି .....େବଳହଁୁ ସାବଧାନ େହେଲ,Oମାଦ ନପଡ଼ଇ ଭେଲ
େଯଉଁ େଯଉଁ କାରଣ ରୁ ଏଡ଼୍ସ ହଉଛି ତାକୁ ଜଗି ରଖି ଚଳି େଲ..ଆମକୁ କାହO କି ଏଡ଼୍ସ
ହବନା ...ଆେମ କାହO କି ମରି ବା
---------------ନାଗରୀ- ସବୁ କଥା େମାେତ କହି ଲୁ ବୁ ଝାଇ ଜୀବନ ଆଶରା େମାର.....ନାଗର େର ଜୀବନ ଆଶରା
େମାର
େହେଲ େଗାେଟ କଥା େମା ମନ ଭି ତେର ଘାO\ଛି ହଜାେର ଥର..ନାଗର େର ଘାO\ଛି
ହଜାେର ଥର
ନାଗରୀ- କଣ ପଚାରୁ ନୁ ?????
ନାଗରୀ- ରତନାକୁ ଆମ େହଇଛି ଏଡ଼୍ସ ମଁୁ କାମ ତାO ଘେର କେର..ନାଗରେର କାମ ତାO ଘେର
କେର
ଆମ େୱବ୍ ସାଇଟ୍ : www.aahwaan.com/ebook

ଆହOାନ, ସOମ ବଷO, Oଥମ ସଂଖା, ଜାନୁ ଆରୀ, ୨୦୧୨

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

ପୃOା ସଂଖା

59

ତା ପାେଖ ବସି େଲ ତା ପାଇଟି କେଲ ଏଡ଼୍ସ ହବନି କି େର????
ନାଗର-େଧତ୍ େତାେତ ଏେତ ବୁ େଝଇଲି ତୁ ଏଇୟା ବୁ ଝିଲୁ.......
ଏଡ଼୍ସ େରାଗୀ ସହ ଏକO ରହି େଲ ଅବା ତାକୁ OଶO କେଲ..
ତାର େସବା କେଲ ତା ସାେଥ ଖାଇେଲ ଏଡ଼୍ସ ହୁ ଏ ନାହO େର
ନାଗରୀେଲା ଏଡ଼୍ସ ହୁ ଏ ନାହO େର
ମଶା କାମୁଡ଼ିେଲ କାଶି େଲ ଛିOିେଲ ଏଡ଼୍ସ ଜମା ବାେପ ନାହO..ଏକଥା କୁ ଜାଣି ନି OିO
ରହି ଥା ଆେଲାେମା Oାଣ ମି ତଣୀ...
ନାଗରୀ-ମନର ସେOହ ଦୂ ର କରି େଦଲୁ ସବୁ ମୁହO ଗଲି ଜାଣି ...ତାO ଘେର କାମ ନି Oୟ କରି ବି
ଜମା ଆଉ ଡ଼ରି ବିନି
ନାଗରେର ଜମା ଆଉ ଡ଼ରି ବିନି
....ନାଗର,ନାଗରୀ-ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏ ମି ନତୀ ଏତିକି ଆମର େଘନା କରି ବ
ଭାଇମାେନ ଆମର େଘନା କରି ବ
ଏଡ଼୍ସ୍ େରାଗର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ େଦଖି ଚାହO ଚଳୁ ଥି ବ
ଭଉଣୀ ଏ େଦଖି ଚାହO ଚଳୁ ଥିବ
ଏକ ନାରୀ ସାେଥ ବିOO ରହି ବ ଆମର େଯେତକ ଭାଇ....ଏକ ପତିOତ ସରଗର ପଥ ଜାଣି ଥା
ଭଉଣୀ ତୁ ହି
ସଂଯମ ସୁରOା ଏଡ଼୍ସ ରୁ ରOା ଏକଥା ମେନ କରି ବ..ରO େନଲାେବେଳ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏ ନିOୟ୍ଂ
ପରଖି େନବ
ଏଡ଼୍ସ େରାଗୀକୁ ଘୃଣା କରି ବନି େରାଗକୁ କରି ବ ଘୃଣା....େସେନହ ଆଦର କରୁ ଥି ବ ତାକୁ ଦୁ ଃଖ ଦବ
ନାହO ଜମା
ଆସ ଆସ ସବୁ େମା ଭାରତ ବାସୀ ଆଜି ହO ଶପଥ ନବା ...ଏଡ଼୍ସ୍ େରାଗ କୁ ଆମ େଦଶ ଟାରୁ ପୁରା
ପୁରି ହେଟଇବା
ଭାଇମାେନ ପୁରା ପୁରି ହେଟଇବା ...ଭଉଣୀ ଏ ପୁରା ପୁରି ହେଟଇବା...ବାବୁ ମାେନ ପୁରା ପୁରି
ହେଟଇବା
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Oଥମ ଅନ୍ ଲାଇନ୍ ଓଡ଼ି ଆ ସାହି ତ ସମାେବଶ
ତା - ୭-ଜାନୁ ଆରୀ-୨୦୧୨ / OOପୁର ଓଡ଼ି ଶାର Oଥମ ସOୂ OO ଓଡ଼ି ଆ ସାହି ତ ଇ-ପOି କା –ଆହOାନ— ଏବଂ ଆହOାନ
ଓଡ଼ି ଆ ପରି ବାର ଦOାରା ଓଡ଼ି ଆ ଭାଷାର Oଚାର, Oସାର ତଥା ଉOତି େହତୁ , ଏକ
ସାହି ତ ସମାେବଶର ଆେୟାଜନ କରାଯାଇଛି ବିଶOବାପୀ ଅOଜOାଲ (ଇOର୍ େନଟ୍ )
େର ଏହି କାଯOOମକୁ ସଫଳତାର ସହ ଆେୟାଜନ କରି ବାେର ଆହOାନ ଓଡ଼ି ଆ
ପରି ବାର ଏକ ନୂ ତନ କୀOO ମାନ Oାପନ କରି ଛOି  ସାହି ତ ଚOOାକୁ େକବଳ ସାହି ତ
ସଂସଦ ବା େଗାOୀ ମାନOଠାରୁ ଆଗକୁ େନଇ ଏହାକୁ ଏକ ବିଶO
O ରୀୟ ଆେୟାଜନର
ସOରୂପ େଦବାେର ଆହOାନ ଓଡ଼ି ଆ ପରି ବାରର ଅବଦାନ ଅତୁ ଳନୀୟ
ଆଜି ପୂବOାO ସାେଢ଼ ସାତଟା ସମୟେର ଆେୟାଜି ତ ଏହି ସାହି ତ ସମାେବଶେର
େଦଶ ବିେଦଶର ଅେନକ ଗଣମାନ ବOି ଉପOି ତ ରହି ନି ଜ କବିତା ଓ ଗO ପଠନ
କରି ଥିେଲ କାଯOOମର ପରି କOନା ଓ ପରି ଚାଳନା କରି ଥିେଲ ଆହOାନ ଓଡ଼ି ଆ
ପରି ବାରର Oମୁଖ ଡ଼ା େଜାତି Oସାଦ ପOନାୟକ ଏବଂ ସଂେଯାଜନା କରି ଥିେଲ
ଆେମରି କାେର ରହୁ ଥି ବା OୀଯୁO OଶାO କୁ ମାର ଭୂୟଁା ଏହି କାଯOOମେର ସୁଦୂର
ଆେମରି କାେର ରହୁ ଥି ବା ଓଡ଼ି ଆ େଲଖକ Oୀ ବରୁ ଣ ପାଣି , Oୀ ସତଜି ତ୍ ପOନାୟକ,
Oୀ ଗଗନ ବିହାରୀ ପାଣି Oାହୀ, Oୀମତି ସOପଲ
O ତା ମି O, Oୀ ରଘୁ ଦାସ, Oୀ OଶାO
ଭୁୟଁା ଏବଂ ଭାରତରୁ Oୀ ଆଶି ଷ କୁ ମାର ପOା, Oୀ ନି ତଦଶOନ ମି O, Oୀମତି
ଆଶାରାଣୀ ପOନାୟକ , Oୀମତି Oୀତି Oି ୟଦଶO ନୀ ମହାପାO, Oୀ େଗାବOାେଚାଭ୍
େପାଥାଳ ଏବଂ ଡ଼ା େଜାତି Oସାଦ ପOନାୟକ Oମୁଖ େଯାଗ େଦଇଥି େଲ ଓଡ଼ି ଆ
ସାହି ତର ଉତ୍ ଥାନ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅଧି କ େଲାକOି ୟ କରି ବା ପାଇଁ ଆହOାନ ଓଡ଼ି ଆ
ପରି ବାରର ଉଦମକୁ ଭୂୟସୀ Oଶଂସା କରାଯାଇଥି ଲା, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନେର
ଏହି ପରି ଅେନକ କାଯOOମ କରାଯି ବ େବାଲି ସଭା ସମାପନ େବେଳ ନି OOି
ନି ଆଯାଇଥି ଲା ଭବିଷତେର ଏହି କାଯOOମେର ଅଂଶOହଣ କରି ବାକୁ ଇOା କରୁ ଥି ବା
ବOୁ ମାେନ ଆମ ନOର ୯୮୬୧୯୬୨୧୬୦ େର େଯାଗାେଯାଗ କରି ପାରି େବ
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ଭୂୟଁା ବାବୁ ଂକ େରାେଷଇ ଘରୁ .....
OଶାO କୁ ମାର୍ ଭୂୟଁା
ଆସO\ !!! ଏହି ଥର ୩ େଗାଟି ରOା Oଣାଳୀ ଶି ଖିବା |

୯. ବିରିୟାନି
ବOୁ ମାେନ ସଦାେବେଳ କହି ବାେର ଲାଗି େଲ େଯ ବିରିୟାନି ତ ଖାଇବାକୁ ଇOା େହେଲ
OO\ତିର େଯଉଁ ନାଟ ତାମଶା େସଥି ପାଇଁ େହାେଟଲ୍ େର ହO ଖାଇବାକୁ ପଡୁ ଛି  ବାସ୍,
େସହି ଭଳି ବOୁ ମାନO ପାଇଁ ଏହି ବିରିୟାନି ,
ଏହି ବିରିୟାନି OO\ତି ପାଇଁ , ଆପଣ େକୗଣସି Oକାର ମସଲା ବତୁ ରା ବତୁ ରୀ କରି ବା
ଦରକାର ନାହO  ଭଲ ଚାଉଳ ୨ କପ େନଇ ୫/୧୦ ମି ନଟ ପାଇଁ ଭି ଜାଇ ରଖO\ ଏବଂ
ପେର ସବୁ ପାଣି ନିଗାଡି ଦିଅO\ | ଭଲ ଭାେବ ତାହା ସାଦା ଭାତ ଭଳି ରାOO\, ଟିେକ
ହଳଦୀ ଗୁO ପକାଇ େଗାଟିଏ କଡାଇ େର ୨/୩ ଚାମଚ ଭଲ ଘି ଅ େନଇ ଗରମ
କରO\| େସଥି େର ୪ଟି ଲବO, ୪ଟି ଗୁଜୁରାତି, ୨ଟି ଡାଲଚିନି ଛାଲି , ୧୦/୧୨ ଟି
କାଜୁ ବାଦାମ, ୨/୩ ଟି କOା ମରି ଚ ଲOା ଭାେବ କାଟି ଏବଂ ମୁଠାଏ ପୁଦିନା ପO ଟିକି
ଟିକି କାଟି ପକାଇ ଭାଜO\ ଭଲ ଭାେବ ୩/୪ ମି ନିଟ ପାଇଁ | ତାପେର େସଥି େର
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େଛାଟ େଛାଟ କଟା ପରି ବା (ଗାଜର, ମଟର, ବିନସ୍, ଫୁ ଲ େକାବି Oଭୃତି) ପକାଇ
ଦରକାର ପରି ମାଣ ର ଲୁ ଣ ସହ ମି ଶାଇ ଦିଅO\ | ପରି ବା ସବୁ ସି ଝି ଆସି ଲା ପେର
୨/୩ ଚାମଚ୍ ଦହି ପକାଇ ପୁଣି ଥେର ୨/୩ ମି ନିଟ ପାଇଁ ଘାOO\ | େସଥି େର ଟିେକ
ଡାଲଚିନୀ ଗୁO ଏବଂ ମସାଲା ଗୁO ମି ଶାଇ ଦିଅO\ 
ପେର ଭାତ ମି ଶାଇ ଭଲ ରୁ େପ ଘାOO\, ଏବଂ ଟିେକ ଭାଜି େହଲା ପେର
OO\ତ େହଲା ଆପଣO ବିରିୟାନି 

୧୦.କାବୁ ଲୀ ଚଣା ମସାଲାଦାର
Oଥେମ କାବୁ ଲୀ ଚଣା କୁ ୬/୮ ଘOା ପାଇଁ ବତୁ ରାଇ ଦିଅO\ | ମସାଲାଦାର କାବୁ ଲୀ
କରି ବା ପୂବର
O ୁ ଟିେକ ଲୁ ଣ ମି ଶାଇ ଚ ଣା କୁ ସି ଝାଇ ଦିଅO\ |
ମଧମ ଆଞO୍େର େଗାଟିଏ କଡ଼ାଇ ଚୁ ଲି ଉପେର ବସାO\ | ୨/୩ ଚାମଚ ରି ଫାଇନ୍
େତଲ ନତୁ ବା ଘି ଅ କଡ଼ାଇେର ପକାO\ | (ଯଦି ଘି ଅ ପକାଉଛOି ତାହା େହେଲ ଏହି
ଚଣା ଭଜା କୁ ଗରମ୍ େର ହO ଖାଇେଲ ଭଲ )
େତଲ ଗରମ େହଲା ପେର େସଥି େର ୨ ଚାମଚ ଜୀରା, ୧ ଚାମଚ େସାରି ଶ, ଟିକି ଟିକି
କଟା େହାଇଥି ବା ୨ ଟି କOା ମରି ଚ ଏବଂ କଟା ପି ଆଜ ପକାO\ | ଏହି ସବୁ ପକାଇଲା
ପେର ତାକୁ ଭଲ ଭାେବ ଘାOO\ |
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ଏହା ଭଲ ଭାେବ ଭାଜି େହଲା ପେର େସଥି େର ସି ଝା ଚଣା, ଦରକାର ଅନୁ ସାେର ଲୁ ଣ ,
େଗାଟିଏ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା , ଅO ହଳଦୀ ଗୁO ଓ ମରି ଚ ଗୁO ପକାଇ , ମି ଶାO\ |
ବତOମାନ କଡାଇ କୁ େଘାଡାଇ ଦିଅO\ ୫/୭ ମି ନଟ ପାଇଁ |
ତାପେର , େସଥି େର ଟିକିଏ ଡାଲଚିନୀ
ଗୁO, େକାରା ଯାଇଥି ବା ନଡିଆ, ଧନି ଆ ପO ପକାଇ ପୁଣି ଭଲ ରୁ େପ ମି ଶାଇ ଦିଅO\
|
ଖାଇବାକୁ େଦଲାେବେଳ ଏହା ଭାତ ଓ ଡାଲି ସହ କି Oା ସOତO ଦିନ ମାନOେର
ଏହା ପୁଲାଉ ଅଥବା ବିରିୟାନି ସାOେର ମଧ ସଜାଇ େଦଇ ପାରOି |

୧୧. ଆଳୁ ଭାଜି ...
Oଥେମ େଗାଟିଏ କପ େବସନ ବା ଚଣାଚୁ ନା ପାଣି ସେO ମି ଶାଇ ବହଳି ଆ ଏକ େଘାଳ
କରO\ | େସଥି େର ଟିକିଏ ଖାଇବା େସାଡା ମି ଶାO\ | ( ନ ମି ଶାଇେଲ ବି ଚଳି ବ )
େଗାଟିଏ ଚାମଚ ଅଦା + ରସୁଣ େପO୍ େସଥି େର ଭଲ ଭାେବ ମି ଶାO\ |
ତାପେର , େସହି ମି Oଣ େର ଶୁଖିଲା ମରି ଚ ଗୁO , ଅO ମସଲା ପାଉଡ଼ର ଏବଂ
ଦରକାର ପରି ମାଣ ର ଲୁ ଣ ପକାଇ, ପୁଣି ଥେର ମି ଶାO\ | ୫ / ୧୦ ମି ନଟ ପେର
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େସଥି େର ଚିOେର ଦଶOାଯାଇଥି ବା ଭଳି ଆଳୁ କୁ ପାତି କରି କାଟି େସହି ମି Oଣ େର
ବୁ ଡାଇ ବାହାର କରO\ ଏବଂ େତଲେର ଛାଣO\ |
ଭଲ ଭାେବ ଭାଜି େହବା ପାଇଁ ଥେର ଦୁ ଇଥର େସହି ଆଳୁ କୁ ଓଲଟା ପାଲଟା କରୁ ଥାO\

ବOOମାନ , ଆପଣ ମାନO ର ଭାଜି OO\ତ େହାଇଗଲା...
ଏହି OO\ତି.... ଆପଣ ବାଇଗଣ , କOା କଦଳୀ, ପି ଆଜ, ମରି ଚ, କାOଡ଼ , କଲରା
Oଭୃତି ପରି ବା ପO େନଇ କରି ପାରି େବ  ବିେଶଷ କରି ବOୁ ବାOବ ଘରକୁ ଆସି ଲା
େବେଳ ଆପଣ ପାତିକୁ ବିଭିO ଆକାରର କରି ପାରOି େଯପରି କି ଠିକିରି, ପାନ ପତର,
Oି ଭୁଜ ଏବଂ ଆପଣ ମନ କୁ ଆସି ଲା ପରି ମଧ ଆକାର କରି ପାରOି ,
ଏହା ପରଶି ଲା େବେଳ ମରି ଚ ଚଟଣୀ ଅଥବା ସାଦା ଚଟଣୀ ସାOେର େଦଇ ପାରOି 
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ଆକାେଶ କି ରଂଗ ଲାଗି ଲା
ମଁୁ ସୁେରଶ
ଏ ଆକାେଶ କି ରଂଗ ଲାଗି ଲା...
ଏ ମନ କାହାର ସOପO ରାଇଜେର ହଜି ଲା....
କି ଏ େସ ରୁ ପସୀ, କି ଏ େସ ମାନସୀ....
ଯାହାକୁ ଏ ହୃ ଦୟ ମେନ ମେନ ଖାଲି େଖାଜି ଲା...
..... ଆକାେଶ କି ରଂଗ ଲାଗି ଲା.......
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ଏହି ପOି କାେର Oକାଶି ତ ସମO େଲଖାର େଲଖକ
େଲଖି କା ମାେନ Oତି Oିତ େଲଖକ େଲଖି କା େଗାOୀ
ଅOଭOୂO ନ େହାଇ ପାରOି , େତଣୁ େସମାନO େଲଖାେର
ବାକରଣ ଗତ ଭୂଲ ଭଟକା ଥାଇପାେର, େସ ସବୁ କୁ
ଅଣେଦଖା କରି ପOି କାକୁ ପଢ଼ି ବା ପାଇଁ ଆମ ଅନୁ େରାଧ...

ପOି କାର ସOାଦକ / Oକାଶକ େପଷାେର ଓଡ଼ି ଆ ସାହି ତ
ସହି ତ ସଂOି O ନୁ ହOି , େତଣୁ ସଂପୂOO ନି ଭୂ Oଲ ଓଡ଼ି ଆ
ପରି େବଷଣ କରି ବାର OେଚOା ମାO କରୁ ଛି, ଧନବାଦ
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