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ଦିଆଯାଇଥାଏ 

• େଯେହତୁ ଏହି ପ�ିକା ନିଃଶୁg ବିତରଣ ନିମିh ଉSିY େତଣୁ େଲଖକ େଲଖିକା ମାନRୁ େକୗଣସି କାରର 
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କରିବା 

 ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ବିଷୟେର ବିେଷାଦ୍ ଗାର କରିେଦେଲ 

ଅନ�ର ସହାନୁଭୂତି ପାଇବା ଏବଂ ସମଚିMାଧାରା ବିଶିY 

କିଛି େଲାକR ସହିତ ବସି ଆେମ ଓଡ଼ିଆ ମାେନ େକେତ 

ସ�ାଥ�ପର ଏହା ଚ��ା କରି ପାରିେଲ, ଅେନକ େଲାକ 

ଅତ�M ତୃ�ି ଲାଭ କରMି ଓଡ଼ିଆ କRଡ଼ା ଜାତି, ଜେଣ 

ଉପରକୁ ଉଠିେଲ ତା େଗାଡ଼ ଟାଣିବା ପାଇଁ ହଜାେର 

ପହ�ିଯିେବ, ନିଜ ଜାତିଭାଇRୁ ଚି�ିେବ ନାହj, 

ବିେଦଶେର ନିଜକୁ ଓଡ଼ିଆ େବାଲି ପରିଚୟ େଦେବ ନାହj, 

ଇତ�ାଦି ଅେନକ କାରର ଅଭିେଯାଗ ଶୁଣି ଶୁଣି ମନ 

ବହୁତ ଭାରୀ େହାଇଯାଉଛି କିM\  ଏହା ପଛେର ଥିବା 

ସତ�ତା ପରୀpାର ବିଷୟ ବ��ିଗତ ?ରେର ଏପରି 
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େକୗଣସି ଅନୁଭୂତି େମାର େହାଇନାହj ଯାହାକୁ େଲାକମାେନ େଗାଡ଼ ଭିଡ଼ା ଅଭ�ାସ 

େବାଲି କହିଛMି, ତାହା ସXବତଃ େମାେତ ଉLତ ଧରଣର ସମାେଲାଚନା ପରି ଲାଗିଛି 

ଏବଂ ତାହାକୁ ଶ�ି କରି ମଁୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ େଚYା କରିଛି େଯଉଁ ବcୁମାେନ େମାେତ 

ବାର>ାର ଆଘାତ େଦବାକୁ େଚYା କରିଛMି, େସମାେନ ଅନ� ଦୃYିେର େଦଖିେଲ େମା 

ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉTାହ ଓ ଶ�ି େଦଇଛMି ନା ଆେମ ଓଡ଼ିଆ ମାେନ 

େକେବ ବି ନିଜକୁ ହୀନ ବା ଘୃଣ� କହି ଦଶ�ାଇବା ନାହj ନିଜ ଭାଇକୁ ଖରାପ େବାଲି 

କହିେଦେଲ ବା ମାଣିତ କରିେଦେଲ, ଆମକୁ ମିଳିବ କଣ ? ପର ଆଗେର ଆେମ 

ନିଜ ପରିବାରକୁ ହj ମହh� ହୀନ େବାଲି ଦଶ�ାଇବା ଯାହା େସଥିପାଇଁ ମଁୁ ସବୁେବେଳ 

ଭାଷା ଓ ଭୂମିପାଇଁ ଆଶାପୂ�� କଥା କହି ଆସିଛି ଆଉ ସବୁେବେଳ କହୁଥିବି ମଧ� 

 ଆେମ ଆଜି ଆମ ଭାଇଭଉଣୀRୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣୁନାହାMି କହି େଦାଷାେରାପ 

କରିେଦବା ସତ େହେଲ େସମାେନ କାହjକି ଜାଣୁନାହାMି ବା ଜାଣିବାକୁ ��ହା 

େଦଖାଉନାହାMି େସ ବିଷୟେର ଚିMା କରିବା ନାହj କାହjକି ଆମ ନିଜ ଘର ମାନRେର 

ଏେବ ତିେଯାଗିତା ଚାଲିଛି, ଆମ ପିଲା ମାନRୁ ଇଂରାଜୀ ଓ ଅନ�ଭାଷାେର ପାର~ମ 

କରିବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନେର ଆମ ପିଲାମାେନ ବା~ାେଲାର, ପୁେନ, ବେ>, ଦି�ୀ 

କି>ା ସୁଦୂର ବିେଦଶେର ଯାଇ ରହିେବ, ଚାକିରୀ କରିେବ ଏଇ ଆଶାେର ତା େହେଲ 

େସଥିେର େସମାନR େଦାଷ କଣ ? ଆମ ମନେର ତ ରହିଯାଇଛି େଯ ଓଡ଼ିଶାେର କିଛି 

ନାହj ଆମ ପିଲା ମାନR ପାଇଁ ଚାକିରୀ ନାହj ଅଧିକ ପଢ଼ିବାପାଇଁ ସୁେଯାଗ ନାହj 

ଚାକିରୀେର ଭଲ ଦରମା ନାହj ଇତ�ାଦି ଇତ�ାଦି... 

 କିଛି ମାସ ତେଳ ହଠାତ ଦିେନ ସରକାରୀ ବି��ି କାଶିତ େହଲା ଇଂରାଜୀ 

ଭାଷାେର ଓରିସାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଓରିୟାରୁ ଓଡ଼ିଆ େବାଲି ବିଧିବ� ଭାବେର େଘାଷଣା 

କରିଦିଆଗଲା ଏହାପେର ଏହାକୁ େନଇ ଅେନକ ଚ��ା ପରିଚ��ା, ସଭା ସମିତି ଆଦି 

େହାଇଗଲା କିM\  ଏହା ଦ�ାରା ଆମର କଣ ପରିବh�ନ େହଲା ତାହା ମଁୁ ଜାଣିପାରିଲି 

ନାହj ଓରିୟା େହଉ ବା ଓଡ଼ିଆ େହଉ ଆେମ ବୁଝିଲା ଭଳି େହେଲ ଗଲା ଓଡ଼ିଶା 

ଆଉ ଓଡ଼ିଆ େହାଇଗେଲ ଆେମ କ—ଣ ନିଭ�ରେଯାଗ� ଭାବେର କହି ପାରିବା େଯ ଆମ 

ପିଲା ପରିବାର େଲାକମାେନ ସ�ୂ�� ଓଡ଼ିଆ େହାଇଗେଲ ? େସମାେନ ଓଡ଼ିଆେର 

କଥାବାh�ା କହିବା ଶିଖିଗେଲ ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଶ�େକାଷ ପଢ଼ିବା ବା ଅMତଃ 
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େଦଖିବା ପାଇଁ େକେତଜଣ ��ହା େଦଖାଇେଲ ? ଆମ ଜାତିର ଆମ ଭାଷା ଓ ସାହିତ�ର 

ଉLତି ପାଇଁ ସରକାରୀ େଚYା ଅେପpା ଆମ ନିଜର ଭୂତ େଚYା ରହିବା ଅତ�M 

ଜରୂରୀ େଯେତଦିନ ଯାଏଁ ଆେମ ନିେଜ ଓଡ଼ିଆ େବାଲି ଗବ� କରିନାହୁଁ, େସେତଦିନ 

ଯାଏଁ େକହି ଆମକୁ ଗବyତ କରିପାରିବ ନାହj 

 ଆମ ମାତୃଭାଷାକୁ େନଇ ଆେମ ନିେଜ ସ�ାନେବାଧ କରିବା ପେର ହj ଆେମ 

ନିଜକୁ ଓ ନିଜ ଭାଷା ସାହିତ�କୁ ସ�ାନ େଦଇ ପାରିବା ଅନ� ସ�\ଖେର ହି^ୀ େହଉ 

ଅବା ଇଂରାଜୀେର େହଉ କଥାବାh�ା କରିେଦଇ ବାହାବା ଲୁଟି େନବାର ୟାସ କରୁଥିବା 

େଲାକଟିଏ େଯ ନିଜ ମାତୃଭାଷା େନଇ ନିଜ ଅMରେର ହୀନମଣ�ତାର ଶୀକାର ଏଥିେର 

ଦ�ିମତ ନାହj ସ�ତି ଯୁଗ େହଉଛି ବି�ାପନର, େତଣୁ ଆମ ଭାଷା ସାହିତ�ର ବି�ାପନ 

ବା ସାର େହବା ଅତ�M ଜରୂରୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ�ତି ବିମୁଖ େତ�କ 

ବ��ିR ମନେର ଏହି ବିଷୟ ତି ଆPହ ସୃYି କରିବା ବh�ମାନ ବହୁତ ଜରୂରୀ 

େହାଇପଡ଼ିଛି ଏହି ପରିେpୀେର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆେ^ାଳନେର @ତୀ ଅେନକ ବcୁ 

ବିଭିL କାରର କାଯ��Oମ ମାନ ଆେୟାଜନ କରୁଛMି ଓଡ଼ିଶାର େତ�କ ସହରେର 

ଅନୁ�ନ େଗାଟିଏରୁ ଅଧିକ ସାହିତ� ସଂସଦମାନ ରହିଛି, େଯଉଠିଁ କବି ଓ ଗାbିକମାେନ 

ସଭା ସମିତି କରି ଓଡ଼ିଆେର େଲଖାେଲଖିକୁ ୋTାହନ େଦଇ ଆସୁଛMି େସହିପରି 

ଓଡ଼ିଶା ବାହାେର ଭାରତର ବିଭିL ସହର ମାନRେର ମଧ� ଓଡିଆ ମାନRର ବିଭିL 

ସଂଗଠନ ଏହି ଦାୟିତ� ସୂଚାରୁ ରୂେପ ଚଳାଇବା ପାଇଁ େଚYା କରୁଛMି 

 ଆହ�ାନ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର ତରଫରୁ ଏକ ଅନୁରୂପ ୟାସ କରାଯାଇଥିଲା 

ଇlର୍ େନଟେର ଏକ ସମୟେର ବିଶ�ର ବିଭିL �ାନେର ଏକ ସମୟେର ବସିରହି 

ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ�ାନୁରାଗୀ ମାେନ ନିଜସ� ରଚନା ପଢ଼ି ପର�ରକୁ ଶୁଣାଇଥିେଲ ଏବଂ 

େତ�କ ଅଂଶୀଦାର ଏହି କାଯ��Oମକୁ େନଇ ସେMାଷ କାଶ କରିଥିେଲ ଯଦିଓ 

ଅେନେକ ଏହାର ଉପାେଦୟତାକୁ େନଇ ଶ� ଉଠାଇଛMି, ତଥାପି ସାହିତ� ସଂସଦ ଓ 

ସଂଘରୁ ଉ���କୁ ଉଠି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ�କୁ ବିଶ� ଦରବାରେର ଉପ�ାପନ କରିବାର 

ଏକ ଉLତ ୟାସ କରାଯାଇଛି, ଏଥିେର ଦ�ିମତ ନାହj 

 େତ�କ ଓଡ଼ିଆ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାେର େଲଖିବା, ପଢ଼ିବା ଆରX କେର, େତେବ 

େସ ଦିନ ଦୂର ନାହj େଯେବ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ�ର ପୁନରୁଦ୍ ଭାବନ େହାଇ ଆମ ହୃତ 
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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 

େଗୗରବ େଫରି ଆସିବ 

 ବିଶ�ର େତ�କ ଜାତିେର ଉଭୟ ଭଲ ଓ ମ^ କାରର େଲାକ ରହିଛMି, 

ତାେହେଲ ଆେମ େକବଳ ନିଜକୁ ହj ନି^ା େଦଇ କାହjକି େଛାଟ କରିେଦବା ଆେମ 

ଏକାଠି ହାତ ମିଶାଇ କାମ କେଲ କଣ ଅସୁବିଧା େହବ ? ଆେମ ସମେ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା 

ସାହିତ�ର ଉLତି ପାଇ ଁହj କାମ କରୁେଛ େତେବ ଜେଣ ଅନ�ଜଣRର କାମକୁ ଶଂସା 

କେଲ ଅସୁବିଧା କଣ ? ପର�ରକୁ ତିଦ�̂ ୀ େବାଲି ଭାବିବା ଅେପpା ସହକମ�ୀ 

େବାଲି ଭାବିେଲ ଆେମ େକେତ େଯ ଅଧିକ କାମ କରି ପାରେM ତାହା ଆମ ଭାବନାରୁ ବି 

ଅଧିକ େହାଇପାେର କିM\  େବାଧହୁଏ େଲାକମାେନ ଠିକ୍ କହୁଛMି, ଆେମ ପର�ରର 

ଉLତିେର ଈଷ�ାଳୁ େହାଇ ଉଠୁେଛ, ଆଉ ଆମ ମୁଖ� ଲp� ବିଷୟେର ହj ଭୁଲି 

ଯାଉେଛ ଆଉ େକେତଦିନ ଆେମ ନିଜକୁ ନି^ା େଦଉଥିବା ? 

 ଚଳିତ ମାସର ସଂUରଣ ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ� ପାଇଁ ଏକ ଉ¦�ଳ 

ଭବିଷ�ର କାମନା କରି ନବବଷ�ର ଶୁଭ ଅଭିନ^ନ ଜଣାଉଛି ଆଶା କରୁଛି ପୂବ� 

ସମ? ସଂUରଣ ପରି ଚଳିତ ସଂUରଣ ମଧ� ଆପଣମାନRୁ ଆେମାଦିତ କରିବ 

 ଧନ�ବାଦ 

ଡ଼ା େଜ�ାତି ସାଦ ପxନାୟକ 
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ଭାଇ ଭାଇ େବାଲି କହୁଛ ସତ 

ମିଛି ମିଛିକା େମା ଧରିଛ ହାତ 

ଈଷ��ାେର ଜଳୁଛ କାହjକି ? 

ଭାଇର ଖୁଶିେର ତୁେମ ସୁଖି ନୁହଁ 

ମା—ର େ§ହେର ବଡ଼ ଭାଗ ଚାହଁ 

ମଁୁ କି ତା ସMାନ ନାହj କି ? 

ଆସ ସାଥୀେହାଇ ମା— ମାଟି ପାଇଁ 

କରିବା ସମେ? କାମ 

ମଁୁ ଖଟୁଥିବି ଦିନରାତି ଭାଇ 

ତୁେମ ପେଛ ନିଅ ନାମ...!!! 
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ସାରୁଗଛ ମୂେଳ 
ମେନାଜ ଦାସ 

"େମଘ ବରଷଇ ଟୁପୁରୁଟାପୁରୁ େକଶର ମାଇଲା ଗଜା, 

ସାରୁଗଛ ମୂେଳ େବ~ଟିଏ ବସି ଆେପ େବାଲାଉଛି ରଜା !" 

 

ଟୁପୁରୁଟାପୁରୁ େମଘ ବରଷିେଲ େଖାଜିଛି ମଁୁ କୁତୂହେଳ 

େପାଖରୀ ତୁଠେର ବୁଦା ପଡିଆେର, ସାରୁ ପତରର ତେଳ 

ଆପଣାକୁ ଆେପ ବରି ରାଜାରୂେପ େବ~େଟ ଥିବ ବସି 

େସ ମୂଢତା ତି ବ�~ ସୂଚାଇ େଦବି ଥେର ଖାଲି ହସି  

 

େବ~ େଖାଜିବା ବୟସ ବିତିଲା ଭୁଲିଲି େସ ମଜା ଗୀତ 

େବ~ ବଦେଳ େତଣିକି େଖାଜିଲି ଭାଇ ବିରାଦର ମିତ  

 

ଦିନ ଚାଲିଗଲା;  ବହୁତ େଡରି େର ଯାହା ମଁୁ ବୁଝିଲି େଶେଷ, 

ଏ ସାରା ଜୀବନ େଭଟିଛି ମଁୁ ଖାଲି େବ~ ହj ନାନା େବେଶ, 

ମ¬ୀ, ହାକିମ, ବିଧାୟକ େହଉ, ଅବା ନିରିମାଖି ଅତି, 

ନିଜ ପରିସର ସାରୁଗଛ ମୂେଳ େବାଲାଏ େସ ନରପତି  

ଏ ଜଗତ ହାୟ େବ~େର ଭରା, କାହାକୁ କରିବ ବ�~, 

କିଏ ବା ପୃଥୁଳ କିଏ ବା pୁ, ବ�~କାର ବି େବ~  

 

( ଓଡ଼ିଶାର ବରି� ସାହିତ�କାର kୀ ମେନାଜ ଦାସR ଅନୁମତିOେମ କାଶିତ ) 
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ଏOPଅ 
ଉଦୟନ ସୂପକାର 

ତି ସାହି ଆଉ ତି ଗଳିେର ଇଂରାଜୀ U\ଲ େଖାଲିଲା 

ନିଜ ଭାଷା ପେଛ ଜଣା ନ ଥାଉ ଇଂରାଜୀ େମାହ ଘାରିଲା  

ଶତକଡ଼ା କଣ ବୁେଝନାହj ପିଲା ତାକୁ େଲାଡ଼ା ପରେସl୍ 

ନ^ନ କାନନେର ହାତୀ େଦଖି କେହ ଏଇଟା ତ ଏଲିେଫl୍ 

ବାପାRୁ ପଚାେର ବିଦ�ାଳୟୁ େଫରି ଏ[\ଅ େକମM ଜୀବ 

ଏ[\ଅ ଇଂରାଜୀ ବାପ ଜାେଣନାହj ଜବାବ େସ କିସ େଦବ  

ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ଯିଏ ର~ ବଦଳାଏ ଏ[\ଅ େବାଲାଏ ସିଏ 

ପୁଅର ଓଠେର ଫୁଟିଗଲା ହସ ସବୁ ବୁଝିଗଲା ାୟ 

କହିଲା ଜାଣିଲି ଏ[\ଅ କି ଜୀବ େଦଖୁଛି ନିତି ତା—କୁ 

େପପରେର ଛବି ତା—ର ଛପା ହୁଏ ଟିଭିେର େଦେଖ ମଁୁ ତା—କୁ  

େବଳକାଳ େଦଖି ମତ ବଦଳାଏ କଥା ବଦଳାଏ ସିଏ 

ବରଷାର ମାଡ଼ େଯଉଁ ପେଟ ହୁଏ ଛତାକୁ ବୁେଲଇ ଦିଏ 

ଏ[\ଅ କିଏ େସ ବୁଝିଗଲି ଆଉ ବୁଝାଅନା େମାେତ 

ଲିଡ଼ର ଯାହାକୁ କୁହMି ସଭିଏଁ, ଏ[\ଅଟି ସିଏ ସେତ  
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ବିତକRତ କବିତା 
ଡ଼ା େଜ�ାତି ସାଦ ପxନାୟକ 

ରାମ, ଲ¯ଣ ଓ ସୀତା, ହନୁମାନ   ଗେଲ କାହj ସବୁ ଉେଭଇ, 

ରାବଣ ରାଇେଜ ରାଜୁତି କରୁଛି   ଜନତାR କ° ଦେବଇ ୧ 

ପାଟିେଯ େଖାଲିଲା ନ ମିଳିଲା ସିଏ   ବାcି ରଖିେଦେଲ ଲୁେଚଇ, 

େଦଶକୁ ଆଗୁଆ କହି ନିେଜ େହେଲ  ଜନତାRୁ େଦେଲ ପେଛଇ ୨ 

ଅଧିକାରୀ ଆଉ ଅମଲାତ¬କୁ   ଦିଅMି ଧମେକ ନେଚଇ, 

େକହି େକହି ଏେବ ଗାcୀବାଦୀ େହାଇ  କହMି ନ ଯିବା ପେଛଇ ୩ 

ଆସ ସବୁ ମିଶି ସରକାରRର   କାଟିେଦବା ଆେମ େଚର, 

ବିରାଡ଼ି େବୖ²ବ ସାଜିଛMି େଯେତ   ଭମୁଖା ଖl େଚାର ୪ 
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ଆମ େରାେଷଇ ଘରୁ 
kୀମତି ୀତି ିୟଦଶyନୀ ମହାପା� 

ମହୁନାଡ଼ ଭଜା 

ଆବଶ�କ ସାମPୀ - ଭଲ ମହୁନାଡ଼ ମୁଠାଏ, ଚାଉଳ ଚୁନା / ଆରାରୁଟ୍ ପାଉଡ଼ର, 

ମସଲା ଗୁ[, ଲRା ଗୁ[, ଲୁଣ, େତଲ 

 

?\ତି ଣାଳୀ - ମହୁ ନାଡ଼ / 

ପଦ{ ଫୁଲର ଡ଼Rକୁ େନଇ ସଫା 

କରି ଦିଆଯାଉ ମେନ ରଖM\  

ମହୁ ନାଡ଼କୁ ଭା~ିେଲ େସ 

ସହଜେର ଭା~ି ଯାଉଥିବା 

ଆବଶ�କ େମାଟା ମହୁ ନାଡ଼ 

େନେଲ ବହୁତ ଭଲ ଏହାକୁ ପତଳା ପତଳା କରି କାଟିେଦଇ ଭଲ ଭାବେର 

େଧାଇେଦେବ କାରଣ ଏହା ଭିତେର ପR ରହିଥାଇ ପାେର ଟିେକ ଲୁଣ ଓ ହଳଦୀ 

େଦଇ େଗାଟିଏ ଫୁଟା ପଯ��M ପାଣିେର ସିଝାଇ େଦେବ ତା ପେର ତାକୁ ଛାଣଇ୍ ବାହାର 

କରିେବ ସମ? ମସଲାକୁ 

ମିଶାଇ େଦଇ େସଥିେର 

ମହୁନାଡ଼ ଖ[କୁ େଗାେଳଇ 

େଦଇ ଗରମ ତାୱାେର 

େତଲ େଦଇ ଭାଜି େଦେବ 

ଏବଂ ଏହାକୁ ଗରମ ଗରମ 

ପରସିେବ 
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ନଡ଼ିଆ ଭଜା 

ଆବଶ�କ ସାମPୀ - େକାରା ନଡ଼ିଆ 

ଦୁଇ କପ,୍ େବସନ ( ୩ ବଡ଼ 

ଚାମଚ), ଅଦା, ରସୁଣ, ପିଆଜ, 

କ�ା ଲRା, ଚିନା ବାଦାମ,୍ 

ଧନିଆପ�, ଗରମ ମସଲା, ଲୁଣ, 

େତଲ 

?\ତି ଣାଳୀ - ନଡ଼ିଆ େକାରା 

ସହିତ, ସମ? ସାମPୀ, ଓ ସାନ 

ସାନ ଆକାରେର କଟା ଯାଇଥିବା କ�ା ଲRା, ଅଦା, ରସୁଣ, ପିଆଜ ଆଦିକୁ ମିଶାଇ 

ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଏହି ମିkଣ ପାଣିଆ ନ େହାଇ ଅb କଠିନ୍ ରହିେଲ ହj ଭଲ ଏେବ 

ମିkଣକୁ ହାତେର େନଇ େଛାଟ େଛାଟ େଗାଲାକୃତି ଆକାରେର (ପିଠା ପରି) 

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

ଏବଂ ଗରମ ୍ଗରମ ପରସା ଯାଉ 

ଆଳୁ ତାୱା ଭଜା 

ଆବଶ�କ ସାମPୀ - ଆଳୁ (୨୫୦ Pାମ)୍, ଲRା ଗୁ[, ଧନିଆ ଗୁ[, ଜୀରା ଗୁ[, 

ଗରମ ମସଲା, େତଲ, ଲୁଣ, ଅଦା ରସୁଣ ବଟା, ହଳଦୀ ଗୁ[ 

?\ତି ଣାଳୀ - ଆଳୁ କୁ େସର କୁକର େର େଗାଟିଏ ହ�ିସିଲ୍ ଆସିବା ଯାଏଁ ଲୁଣ 

ପକାଇ ସିଝାଇ ନିଜ ପସ^ ମୁତାବକ କାଟି ଦିଅM\  ଧ�ାନ ରଖM\  େଯପରି ଆଳୁ ଅଧିକ 

ସିଝିନଯାଏ େଗାଟିଏ ପା�େର ସବୁ ମସଲା ଗୁ[, ୨ ବଡ଼ ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣବଟା 

ସହ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଉ େସଥିେର ୨ ବଡ଼ ଚାମଚ େସାରିଷ େତଲ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଉ 

ଏଥିେର େଗାଟିଏ ବଡ଼ ଚାମଚ ଚାଉଳ ଚୁନା କି>ା ଆରାରୁଟ୍ ପାଉଡ଼ର ମିଶାଇ 

ଦିଆଯାଉ ମିkଣଟି ପାଣିଆ ନ େହବା ଉଚିତ  େସଥିେର ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବେର 
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ମିଶାଇ େଗାଳାଇ ଦିଆଯାଉ ଗରମ ତାୱାେର େସାରିଷ େତଲ େଦଇ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକୁ 

ଭଲଭାବେର ଭାଜି ଦିଆଯାଉ କି>ା ମାଇେOାେୱଭ୍ େର ପା� ମିନିଟ ପଯ��M Pୀଲ୍ 

କରିେଦଇ ପାରିେବ ଏହାକୁ ପଖାଳ ଭାତ ସା~େର ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇ ପାେର 

ଦହି ବାଇଗଣ 

ଆବଶ�କ ସାମTୀ - ଦହି (୨୫୦ Pାମ)୍, ବାଇଗଣ (୨୫୦ Pାମ)୍, ଛୁR ପାଇଁ ଦୁଇ 

ସାନ ଚାମଚ େତଲ, ଶୁଖିଲା ଲRା, ପାନ ମହୁରୀ, ଭୃସ~ ପ� / ଧନିଆ ପ�, କ�ା 

ଲRା (୩ଟା), ସ�ାଦାନୁସାେର ଲRା, ଲୁଣ ଓ ଜୀରା ପାଉଡ଼ର, ବିଟ୍ ଲୁଣ / ଚାଟ 

ମସଲା, ଚିନି (୧ ଚାମଚ), ଛାଣିବା ପାଇଁ େତଲ 

�UPତି �ଣାଳୀ - ଦହିକୁ ବହଳା କରିବା ପାଇ ଁକପଡ଼ାେର ଛାଣି ପାଣି ଅଂଶକୁ ବାହାର 

କରି ଦିଅ େସଥିେର ଚାମଚଟିଏ ଚିନି, ସ�ାଦାନୁସାେର ଲୁଣ ଓ େଛାଟ ଖ[ ଅଦା ଓ 

କ�ାଲRା ଖ[ ପକାଇଦିଅ ଏବଂ ଏ ସବୁକୁ Pାଇ[ରେର ଭଲ ଭାବେର Pାଇ[ କର 

(ବାଟି ଦିଅ) େସଥିେର ଅଧା ଚାମଚ ଜୀରା ପାଉଡ଼ର, ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କଟାଯାଇଥିବା 

ଧନିଆପ� େଗାଟିଏ ଚାମଚ, ଚାଟ୍ ମସଲା, ବିଟ୍ ଲୁଣ,୍ ଲRା ଗୁ[, ଭଲ ଭାବେର 

ଘାlି େଦଇ େଘାଡ଼ାଇ ରଖିବ 

ବାଇଗଣକୁ ଲ>ା ଲ>ା କାଟିେଦଇ 

ତତଲା େତଲେର ଅb ବାଦାମୀ 

େହବାଯାଏଁ ଛାଣିେଦଇ ପୂବ�ରୁ ?\ତ 

ଦହି ମିkଣେର ପକାଇବ ଏହା 

ପେର େତଲ୍ ଗରମ କରି ପାନ 

ମହୁରୀ, ଶୁଖିଲା ଲRା, ଛୁR େଦଇ 

େସ ଉପେର ପକାଇବ ଯଦି ଧନିଆ 

ପ� େଦଇଥିବ େତେବ ଭୃସ~ ପ� େଦବ ନାହj ଯଦି ଦହି ବହୁତ ଖଟା ଲାେଗ, 

େତେବ େସଥିେର େଗାଟିଏ ବଡ଼ ଚାମଚ ଅମୁଲ୍ ଗୁ[ ମିଶାଇ େଦଇ େଫlି େଦେଲ ଖଟା 

ଲାଗିବ ନାହj 
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ଉପେଦଶ କଥା 
 ଥେର ଜେଣ ରାଜା ଶୀକାର କରିବାପାଇଁ ଯାଇଥିବା ସମୟେର 

ବାର୍ ହା ମାନR ଆOମଣେର ନିଜର ହାତର େଗାଟିଏ ଆ~ୁଠି 

ହରାଇେଲ, େସ ଦୁଃଖ କରି ଭଗବାନRୁ ଗାଳି େଦଉଥିବା ସମୟେର 

ତାR ିୟ ମି� କହିେଲ, ବcୁ ଭଗବାନ ଯାହା କରMି ାଣୀର 

ମ~ଳ ସକାେଶ, ରାଜାRୁ ରାଗ ଲାଗିଲା ଏବଂ େସ ମି�କୁ ବ^ୀ 

କରିବାପାଇଁ ନିେS�ଶ େଦେଲ 

 ଅେନକ ଦିନପେର ପୁଣିଥେର ରାଜା ଶୀକାର କରିବାପାଇଁ 

ଜ~ଲକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟେର ଜ~ଲ ଆଦିବାସୀ ମାେନ ତାRୁ 

ଧରିେନଇ ବଳି ପକାଇେବ େବାଲି କହିେଲ, େହେଲ ହାତେର 

େଗାଟିଏ ଆ~ୁଠି ନଥିବାରୁ ବଳି ପାଇଁ ଅେଯାଗ� େଘାଷିତ କରି 

ଛାଡ଼ିେଦେଲ ରାଜା ମହଲକୁ େଫରି ବcୁRୁ େଜଲରୁ ମୁକୁଳାଇ pମା 

ମାଗି କହିେଲ, ମଁୁ ତୁମକୁ ବ^ୀ କରି ଅପରାଧୀ େହାଇଛି, ମି� 

ହସିେଦଇ କହିେଲ ଯାହା େହାଇଛି ଭଲ େହାଇଛି, ନେହେଲ ମଁୁ ତୁମ 

ସହ ଶୀକାରକୁ ଯାଇଥାMି, ଆଉ େମା ଆ~ୁଠି ଠିକ ଥିବା େଦଖି ବଳି 

ପଡ଼ିଥାMି େତଣୁ ବcୁଗଣ ଭଗବାନR ଉପେର ବିଶ�ାସ ରଖM\ , 

େସ ଯାହା କରMି ସବୁ ାଣୀ ମାନR ମ~ଳ ସକାେଶ ହj କରMି 

  

ଡ଼ା େଜ�ାତି �ସାଦ ପ$ନାୟକ 
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ପୁରୁଷ ଯଦି Xୀ ହୁଅେY 
ବାଲ{ୀକି ନାୟକ 

 ଏହା ଅସଂଭବ କିM\  ବ�~ ଉେକକାରୀ ଶ�ଟିଏ ଏହି ଶ� ପଛେର କିM\  

ରହିଛି ଅେନକ ଅକୁହା କଥ ଓ ଅିୟ ସତ� ଶ�ଟି ଏଇଠି ସରି ଯାଉନି ଆଉ 

େଗାଟିଏ ଶ�କୁ ଜନ{ େଦଉଛି - |ୀମାେନ |ୀ େହାଇ ରହିେବ ନା ପୁରୁଷ 

େହାଇଯିେବ ? ଯଦି |ୀମାେନ |ୀ େହାଇ ରହିେବ ଏବଂ ପୁରୁଷମାେନ ବି |ୀ 

େହାଇଯିେବ େତେବ ସଂସାର ଚାଲିବ ନାହj କଥାଟା ଅସଂଗତ େହଇ ଯାଉଛି ଅଥ�ାତ୍ 

ଦ�ିତୀୟ କଥାଟି ଠିକ୍ େହବ - |ୀମାେନ ବି ପୁରୁଷ େହାଇଯିେବ |ୀ ଓ ପୁରୁଷ ଲିଂଗ 

ପରିବh�ନ କରି ଦୁନିଆର କମ�େp�କୁ ଓ³ାଇ ଆସିେଲ କାହାର େକଉଁ ଭଳି ଲାଭ ବା 

pତି େହବ, େସଇଟା େହଉଛି ଉପେରା� ଶ�ର ଉେSଶ� େଯେହତୁ ଏଇଠି େକବଳ 

ପୁରୁଷକୁ େନଇ ଶ� ଅଛି, େତଣୁ ଆେମ |ୀR କଥାକୁ ଉେପpା କରିେଦବା 

 ଦୁନିଆର ଅନ�ାନ� େଦଶର କଥା ଆେମ ବିଚାର କରିବା ନାହj, େକବଳ 

ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷR ପାଇଁ ଆେମ କହି ପାରିବୁ, ବହୁତ୍ ଫାଇଦା ହୁଅMା େକମିତି େହବ 

ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛMି ? 

(କ) ଭାରତୀୟ ହି^ୁ ଧମ�ଶା| ଅନୁସାେର |ୀକୁ ଜନ{ରୁ ମୃତୁ� ପଯ��M ସୁରpା 

େଦବାର ଦାୟିତ�ରୁ ପୁରୁଷକୁ ମୁ�ି ମିଳି ଯାଆMା କାରଣ ବାପା, ସ�ାମୀ ଓ ପୁ� ଉପେର 

|ୀ ସବୁେବେଳ ନିଭ�ରଶୀଳ ରହିବା ଉଚିତ େବାଲି ଶା| କହୁଛି 

(ଖ) ପିତାR ମୃତୁ�ପେର ମୁ[ନ[ା କରି ପ[ା ମାନR କଥାେର ଉଠବସ୍ େହବାର 

ଦାୟିତ�ରୁ ମୁ�ି ମିଳିଯାଆMା (ଧନ, ମାନ ଓ ସ�ାନ ହାନୀ ସହ� କରି) 

(ଗ) ପିତୃ ପୁରୁଷR େମାp ା�ି ପାଇଁ ଅ�ି ବିସଜ�ନ ପାଇଁ ଧନହାନୀ ାଣପୀଡ଼ା 

େଭାଗକରି ଦୂଷିତ ଗ~ା ଜଳେର ବୁଡ଼ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼Mାନାହj 

(ଘ) ବାପା, ମାଆ ଓ ଭଉଣୀମାନRୁ େକବଳ ପୁଅ ହj େପାଷିବାର ଲିଖିତ ଓ ଅଲିଖିତ 

ଦାୟିତ�ରୁ ମୁ� େହାଇ ଯାଆMା 
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(ଙ) େଦଶର ସୁରpାପାଇଁ ପାହାଡ଼, ଜ~ଲେର ଯାଇ ଜୀବନର ବାଜି ଲଗାଇ 

ଶତୃମାନR ସହ ଲେଢ଼ଇ କରିବା ଦାୟିତ�ରୁ ମୁ� େହାଇ ପାରେM 

(ଚ) େକୗଣସି �ାନେର ନିଆଁ ଲାଗିେଲ ଦମକଳ ସା~େର ପୁରୁଷ ମାନRୁ ବିପଦ 

ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼Mା ନାହj 

(ଛ) ଭାରତେର |ୀ କମ�ଚାରୀ ଅେପpା ପୁରୁଷ ମାନRୁ ଅଧିକ ଟିକସ୍ େଦବାକୁ 

ପଡ଼Mା ନାହj 

(ଜ) ଭାରତୀୟ ଦ[ ସଂହିତା ଅନୁସାେର |ୀ ମାନRର ମିଥ�ା ଆେରାପ (େଯୗତୁକ 

ନିଯ��ାତନା ଓ ଘେରାଇ ହିଂସା) େଯାଗଁୁ ପୁରୁଷ ମାନRୁ େଜଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼Mା ନାହj 

(ଝ) େକୗଣସି ମହିଳା କମ�ଚାରୀ (ଉପରି� େହଉ ଅଥବା ତଳପଦ�)  ତା ଇଛା 

ଅନୁସାେର କାମ ନ କେଲ େଯୗନ ନିଯ��ାତନା ଭଳି ମିତ�ା େକସେର ପୁରୁଷ ନିଯ��ାତନା 

େଭାଗ କରିବା ଦୁଃଖରୁ ମୁ�ି ପାଇଯାଆMା 

(ଞ) |ୀ ମାନR ପାଇ ଁସମ? ଦରକାରୀ ଓ ଅଦରକାରୀ ଡ଼ିମା[ ପୂରଣ କରିବା ପାଇ ଁ

ପୁରୁଷକୁ ¶ି ଏଟିଏମ ୍ପରି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼Mା ନାହj 

(ଟ) ଆଜିର ତାରିଖେର ବିବାହିତ ପୁରୁଷR ସଂଖ�ା NCRB (National Crime Record 

Bureau) ରିେପାଟ୍� ଅନୁସାେର ବଷ�େର ୫୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଆତ{ହତ�ା କରିଥାMି 

ଏହି ସଂଖ�ା କମ େହାଇପାରMା 

(ଠ) ଆଜି ପୁରୁଷ ମାନR ନିଯ��ାତନା ଓ େଶାଷଣର କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ େକୗଣସି 

ସଂ�ା ନାହj ପୁରୁଷ ଯଦି |ୀ େହାଇଯାଏ, ତାକୁ ସାହାଯ� କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଶା ଘର 

ଠାରୁ ଆରX କରି, େପାଲିସ, ମହିଳା ସଂରpଣ ସଂଗଠନ, ଓକିଲ, ଜଜ୍ ସମେ? ହମ 

ହମ େହେବ 

(ଡ଼) ପୁରୁଷ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ିବା େଦଖି ସମେ? ତାTଲ� କରMି, େସ |ୀ େହାଇଗେଲ 

ସଭିଏଁ ଆହା ଚୁ ଚୁ କରି ଶ�ାMନା େଦବାକୁ ମାଡ଼ି ଆସିେବ 

(ଢ଼) ପୁରୁଷ େକୗଣସି |ୀଠାରୁ େଯୗନ ସୁଖ ପାଇବାକୁ ଚାହjେଲ, ଧନ ଖ�� କରିବାକୁ 

ପଡ଼ୁଛି େସ |ୀ େହାଇଗେଲ େଯୗନ ସୁଖ ସହ ଧନ ବି ା� କରି ପାରିବ ଅଥ�ାତ୍ 
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ଡ଼ବଲ୍ ମଜା 

(ଣ) େଶଷେର ଶୀତ ତାପ ନିୟ¬ିତ କpେର ବସି ଟିଭି ପରଦାେର ଶାଶୁ େବାହୁR କଳି 

ଆଧାରିତ ଧାରାବାହିକ େଦଖିବା େସୗଭାଗ� ପାଇବ ବାହାେର ଯାଇ ଖରା, ବଷ�ା, 

ଶୀତେର ଧନ ଅଜ�ନ କରିବାପାଇଁ ଖଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହj 

 ଉପେରା� ସମ? ଫାଇଦା ସହ େକେତକ pତି ବି ସହ� କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ େସ 

ଗୁଡ଼ିକ କିM\  ବଖାଣି ବସିେଲ ମଜା ରହିବ ନାହj ସବୁଠାରୁ ଥମ ଓ ବିେଶଷ 

pତିେହବ ଯାହା େହଲା େସଇଟି ପୁରୁଷ ନିଜର –ସ�ାମୀତ�— ହରାଇ ବସିବ, ଯାହା େସ 

କºିନ୍ କାେଳ ଚାହjବ ନାହj ଧନୀ େହଉବା ଗରୀବ େହଉ, େଭାଗୀ େହଉ ବା େଯାଗୀ 

େହଉ, ମ¬ୀ େହଉ ବା ସ¬ୀ େହଉ, ସମ? ପୁରୁଷ –ସ�ାମୀତ�—ର ଅଥ� ଓ ମହh�  

ବୁଝିଥାMି ଏଣିକି ପାଠେକ ବିଚାର କରM\  େସମାେନ ପୁରୁଷ େହାଇ ରହିବାକୁ ଚାହjେବ 

ନା |ୀ େହାଇଯିେବ 
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ପୁନZ �ତିମା 
କରୁଣାକର ପାxଶାଣୀ 

ତିମା ! 
ତୁେମ ନୁହଁ ଆଜି ଉଦାସୀ ମନର ଉଆସଁୀ କନ�ା 
ସ�ିବାବୁRର ମାନସୀ ଅନନ�ା, 
ଆଖିର ଆକାେଶ ତୁମ ଚଇତି ଚ�ମା 
ଛୁଆଁେର ଛୁଆଁେର ୀତି ଫଗୁଣ ଜମା, 
େମାହନ ବଂଶୀର ସୁରେର ସୁରେର ତୁେମ 
ମୁକୁଳିତ କଦ> ଫୁଲର ବା§ା 
ତୁେମ ଠିକଣା ଜୀବନ ଚିଠିର 
ଆତ{ାେର ତୁମ ଅେନ�ଷା ଅpର, 
ଓଠରୁ ଝରୁଛି ନୀଡ଼ େଫରିବାର ଗୀତି 
ତୁେମ ତାଳ ବାହୁ~ାର ବାଇଆ ଚେଢ଼ଇ ପpୀ  
ତିମା ! 
ତୁେମ କାହj େହବ ଜାପାନୀ କାଗଜୀ ? 
ତୁେମ ତ େବାଉ ପସ^ର ବାଡ଼ିର ସ��� ଚ�ା, 
ଦୁଃଖ ଋତୁର ହଳଦୀବସM 
େମିକା ପାଦ ନାଲି ଅଳତା 
ତୁେମ ଜୀବନର ଚଉରା ମୂଳେର 
ସାଂଧ� ମ~ଳ ଆଳତି, 
ଶିଢ଼ିର ନିଖୁଣ କାରିଗର ନୁହଁ 
େଦହେର ମନେର ପିଢ଼ିେର ଅମୃତ ଶିbୀ 
ମୁହଁ େଗାଟା ତୁମ ଗଁା େପାଖରୀର 
ପଦୁଅଁ ଫୁଲର ବଣ 
ତୁେମ ଅଭିସାରିକା ଜୀବନର 
ତିମା ! 
ତୁେମ ନୁହଁ ପଥର େଦଉଳର: ହୃଦୟ େବଦୀର 
ତୁେମ ଛଳ ଛଳ ଲୁହର ଧାର: ଭଲ ପାଇବାର 
ତୁେମ ସପନର ସତ ସ�ଗ�, ମଳୟ ମMରା �ଶ� 
ମନର ଅେଦଖା ଛୁଆଁ, ର�େର େଗାଲାପୀ ନାଆଁ 
ମମତାର ବ��େବାଧ, ଗୁରୁବାର ମାଣବସା ଚିତା 
ାଥ�ନାର େk� ପଂ�ି, ମରୁମାେଳ ସବୁଜ କବିତା 
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ଚିଡ଼ିଆଖାନା 
ଡ଼ଃ କୁଳା~ାର 

ପୁଅ ଜିଦ୍ କଲା ଯିବ େବାଲି 

ଚିଡ଼ିଆଖାନା; 

ଆେଦୗ ବୁଝିଲାନି - ବାପା େଯେତ 

ଡ଼େରଇେଲ, ବୁେଝଇେଲ କି— 

େସଠି ବହୁତ ଅଳିଆ ଅସନା  

ବହୁ ଜିଦ୍ ପେର ପୁଅକୁ ସାଥୀେର େନଇ 

ବାପା ବାହାରିେଲ 

ପୁଅକୁ ପଶୁପpୀ େଦେଖଇବା ପାଇଁ 

ପୁଅକୁ େନଇ ଥେମ ପହ�ିେଲ 

େଗାେଟ ସୁଟିଂ େସଟ୍ େର 

ହିେରାଇନୀକୁ େଦେଖଇ କହିେଲ 

େଦଖ ବଣ ମଣିଷ; 

ଏେବ ବି ଚିରି ପକଉଚି ପିcିଲା -  

ଜିନିଷ  

ପୁଅ କହିଲା - େଦଖିବି ହାତୀ 

େଗାେଟ ସକ�ାରୀ ଅଫିସକୁ େନଇ 

େଦେଖଇେଦେଲ େଯାଉଠି 

ମୂଖ� ଅଧିକାରୀ ବସିଛMି; 

ଆଉ କହିେଲ େସ— ଧଳା ହାତୀ 

ଆଉ ଆେରY୍ ପେର କଳା େହାଇଯା—Mି 

ପୁଅ କହିଲା େଦଖିବି ବାଘ, 
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ବାପା ତାକୁ େଗାେଟ ପୁଲିସି େଦେଖଇ 

କହିେଲ େଦେଖ ର~ ଅଛି, 

ଉଡ଼ିଯାଇଚି ଦାଗ; 

ମଣିଷ ମାଂସ ତାକୁ ଭାରି େଟYି 

ଡ଼ରMି ତାକୁ ଛାଗ 

ପୁଅ କହିଲା- େଦଖିବି େଘାଡ଼ା 

ଜେଣ େନତାRୁ େଦେଖଇ ବାପା  

କହିେଲ - େହଇଟି େହଇଚି ଛିଡ଼ା 

ପୁଅ ପଚାରିଲା ଆଉ ଗଧ ? 

ବାପା କହିେଲ - େଯ— ଦକ�ାର େବେଳ 

େଘାଡ଼ା ହୁଏ; 

ଆଉ ଅନ� ସମୟେର ଗଧ ପରି ଶୁଏ 

ପୁଅ କହିଲା େଦଖିବି - ଓଟ, 

ବାପା େଗାେଟ ସା>ାଦିକକୁ ଠାରି 

କହିେଲ େହଇଟି ଉଠଉଚି େଫାେଟା 

ୟା—R େବକ ଲ>ା 

େତଣୁ ସବୁ କଥା ଦିେଶନି; 

ଆଉ ସବୁ େଟlେର ପେଶନି 

ପୁଅ କହିଲା - େଦଖିବି ଭାଲୁ, 

େଗାେଟ ଡ଼ା�ରRୁ େଦେଖଇ ବାପା 

କହିେଲ ୟା—R ପାଲେର ପଡ଼ିେଲ ମଲୁ 

ପୁଅ କହିଲା - ବହୁତ େଦଖିଲି 

ଆଉ ଖାଲି ବଡ଼ ମୂଷା େଦଖMି; 

ବାପା କହିେଲ - େମାେତ ଟିେକ 

ଭଲ କରି ଚାହଁ- 

ଏଇମିତି ଦିଶMି.... 
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ପା\ଶାଳା 
ଡ଼ା ମୀନେକତନ ପxନାୟକ 

େସମାନRୁ େକେବ କହି ତ ନଥିଲି 

ତୁେମ େମା ଜୀବେନ ଆସୁଛି େବାଲି, 

ଜାେଣନା େସମାେନ ଜାଣିେଲ କିପରି 

ତୁେମ ତାRୁ କହି େଦଇଥିଲ କି ? 

ସବୁଠି ଚାଲିଛି ?\ତିର ପବ� 

ତୁମକୁ ସ�ାଗତ କରିବା ପାଇଁ, 

େମାେତ ଏଠି େକହି ପଚାରୁ ନାହାMି 

େସଥିପାଇଁ ଟିେକ ଈଷ��ା ବି ନାହj 

ପା�ଶାଳାେର ତ ଭିଡ଼ ଜମିଲାଣି 

କୃ²ଚୂଡ଼ା ର~ ର~ିଆ େହଲାଣି, 

ମୃଦୁମଳୟର େକାମଳ ପରଶ 

ତୁମ ଆଗମନ ବାରତା େଦଲାଣି 

ଅଛି ଆଉ ମା� େକେତାଟି ମୁହୂh� 

େତଣୁ ଅେପpାର ଆନ^ ନିଅ, 

େସମାନRୁ ଭଲଭାବେର ଟିକିଏ 

?\ତ େହବାକୁ ସମୟ ଦିଅ 
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େମା ଉ]ଳ 
ସ�ାଇଁ ରେମଶ ଚ� 

ଭଲ ଲାେଗ େମା ଉ�ଳ ଭୂମି 

ତାର ଖିଲି ଖିଲି ହସ, ମନ େଲାଭା େବଶ ଆଉ... 

କୀhyର ତୁଳନା ନାହj... 

ଭଲ ଲାେଗ େମା ଉ�ଳ ଭୂମି... 

ମ^ିର ମାଳିନୀ ସ�େଦଶ େମାର 

କଳା କାରୂକାଯ�� ଯାହାର ଖ�ାତି, 

ଚୀର ସବୁଜ ପଣତ ଯାହାର 

ଚୀର ସୁ^ର ତୃ�ି... 

େମେର ବାେc େମା ଉ�ଳ ମା—ଟି, 

କଳା ଓ ସଂU�ତି ଯାହାର ହାର, 

େସଇ େମା ଜନ{ ଭୂମି ମା ଉ�ଳ, 

ଚୀର ସବୁଜ େଶାଭାଟି ତାର... 

ଜନ{ିଛMି ଏଠି େକେତ େଯ ବୀର, 

ଜନ{ିଛMି ପୁଣି େକେତ ସବୁ କଳାକାର, 

େଲଖିଯାଇଛMି େକାଣାରକର କାେ� 

େମା ଉ�ଳର ପୂବ� େଗୗରବ ଗୀତି... 
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ଜଗତୀକରଣ : ଆେମରିକା ବୁ�ହେର ଭାରତ 
ଅଧ�ାପକ େଦେବ� କୁମାର ପାଣିPାହୀ 

 @ିଟିଶ୍ ସା»ାଜ�ବାଦ ଦୀଘ� ଦୁଇ ଶତା�ୀ ଧରି ଆମ ଉପେର ଆଧିପତ� ବି?ାର 

କରିଥିଲା ବh�ମାନ ଯୁ�ରା¼ ଆେମରିକା ଭଳି ବିକଶିତ ରା¼ମାେନ ଆMଜ�ାତିକ 

ମୁାପା°ି (ଆଇ.ଏମ.୍ଏଫ୍)କୁ ଅଧିକ ପୁ�ି େଯାଗାଉଛMି ଏବଂ ଏହା ଫଳେର 

ଆଇ.ଏମ.ଏଫ୍. ଉପେର ଏହି ରା¼ମାନRର କh�ୃ ତ� ସୁଦୃଢ଼ େହଉଛି –େଯାର୍ ଯାର, 

ମୂଲକ ତାର— େତଣୁ ତୃତୀୟ ବିଶ�ର ରା¼ଗୁଡ଼ିକ ବିଶ�ବ�ାR ଓ ଆଇ.ଏମ.ଏଫ୍.େର 

େଛାଟ ଓ ଦୁବ�ଳ ଅଂଶୀଦାର ବିଶ�ବ�ାR ଓ ଆଇ.ଏମ.ଏଫ୍.େର କିଛି େଦଶRର 

ଆଧିପତ� ଓ କିଛି େଦଶRର ଦୁବ�ଳ ଉପ�ିତି ଗଣତା¬ିକ ନୀତିର ସଂପୂ�� ବିେରାଧୀ 

େସ ଯାହା େହଉନା କାହjକି ତିେଯାଗିତା ଏବଂ ଜାତୀୟ ଅଥ�ନୀତିକୁ ବିଶ� ଅଥ�ନୀତି 

ସହ ସଂଲ½ କରିବା ନଁାେର େୟାଜିତ ଜଗତିକରଣେର ସବୁ େଦଶ ସମାନ ଭାଗିଦାରୀ 

ନୁହMି ଏହି ପରିେpୀେର ୧୯୮୦ ମସିହା େମ ମାସେର ତା�ାନିଆର ରା¼ପତି 

ଜୁଲିୟସ୍ ନାୟର୍ ଏେର, ଆଇ.ଏମ.୍ଏଫ୍. ସଂପକ�େର କହିଥିବା କଥାଟି ଗୁରୁତ�ପୂ��, –ମଁୁ 

ଜାେଣନି ଏପରି େକୗଣସି ବ��ି ଅଛMି କି ନାହj ଯିଏକି ଦୃଢ଼ତାର ସହ ବିଶ�ାସ କରMି 

େଯ ଆଇ.ଏମ.ଏଫ୍. ରାଜେନୖତିକ ଓ ଆଦଶ�ଗତ ଭାେବ ନିରେପp ଅନ� 

ରା¼ମାନRର େକୗଣସି ନୀତି ନିୟମକୁ ଏହା ଅଥ�େନୖତିକ ଓ ସାମାଜିକ ବିକାଶର 

ନିଜସ� େକୗଶଳକୁ ଉ� ରା¼ମାନR ଉପେର ଲଦି େଦବାକୁ ଚାେହଁ ଏବଂ ଆେମ 

େଯେତେବେଳ ଆଇ.ଏମ.ଏଫ୍.ର ସh� ଗୁଡ଼ିକୁ ତ�ାଖ�ାନ କରୁ େସେତେବେଳ ଧମକ 

େଦଇ କୁହାଯାଏ େଯ ଆମ ସh� ନ ମାନିେଲ ତୁେମ ଆମ ଧନ ପାଇବନି କି ଅନ� 

କାହାଠାରୁ ଧନ ଦିଆଯିବ ନାହj— 

 ଏହା କହିବାର େକୗଣସି ଆବଶ�କତା ନାହj େଯ, @ିଟିଶ୍ ଆମ kମକୁ େଶାଷଣ 

କେଲ ଏବଂ ଆମ େଦଶର ବିଭିL ମୂଲ�ବାନ ସଂପଦ, ଖଣିଜବ� ଯଥା େକାଇଲା, 

ବ¾ାଇଟ୍, ଲୁହା, ସୁନା, ଇ�ାତ ଇତ�ାଦିକୁ ଲୁଟ୍ କରି େନଇଗେଲ ସ�ାଧୀେନାhର 

ଭାରତବଷ�ର ସ>ିଧାନର ୧୪୬ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ kମକୁ ସ>ିଧାନର ମିଳିତ ତାଲିକାେର 

ରଖାଯାଇଥିଲା ୧୯୯୧ ମସିହାେର ଭାରତ ବଷ�େର ବିଧିବ� ଭାେବ ନୂଆ ଅଥ�େନୖତିକ 

ବ�ବ�ା (N.E.P.) ଆରX େହଲା ଉଦାରୀକରଣ, ଘେରାଇକରଣ ଓ ଜଗତିକରଣ 
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(L.P.G.) ବ�ବ�ା ମଧ�େଦଇ ଏହି ଅଥ�େନୖତିକ ବ�ବ�ା ଉଭା େହାଇଥିଲା ଏହି 

ବ�ବ�ା ଓକିଲାତି କେର େଯ ସାମାଜିକ େp�େର ସରକାରର ଭୂମିକା ବଦଳିବା 

ଦରକାର େସ ଯାହା େହଉ ଏଲ.ପି.ଜି ଆମ େଦଶର ଅବ�ା, ବ�ବ�ା, ସଂU�ତି ବା 

ଅଥ�ନୀତି ମଧ�େର ମୁ[ େଟକି ନାହj ବରଂ ଏହା ପ}ିମ େଗାଲା��ର େଦଶମାନRର 

ଆଦଶ�, ବି�ାନ, ଯୁ�ି ଓ ଅଥ�ନୀତିକୁ ଆମ ଉପେର ଲଦି େଦବାର ସଦୃଶ େହାଇଛି 

୧୯୯୧ ମସିହାେର ନୂଆ ଅଥ�େନୖତିକ ବ�ବ�ାକୁ Pହଣ କରିବାର ବହୁ ପୂବ�ରୁ 

ଏଲ.ପି.ଜି.ର ଆବିଭ�ାବ େହାଇଛି ଜଗତିକରଣ ବ�ବ�ା ବh�ମାନର ନୁହଁ ମୁା 

ଅଥ�ନୀତିର ବହୁପୂବ�ରୁ ଆମ େଦଶ ବିଶ�ର ଅନ�ାନ� େଦଶ ସହ ବିନିମୟର ଅଥ�ନୀତି 

ଚଳାଇ ରଖିଥିଲା ଭାରତବଷ�େର ଜଗତିକରଣ ବହୁ ପୁରୁଣା କାଳରୁ ଆରX 

େହାଇଥିଲା େଚାଳ୍ ସା»ାଜ�, େମୗଯ�� ସା»ାଜ�, ଉ�ଳ କଳି~ ସା»ାଜ� ଆଦି ବିଶ�ର 

ଅନ�ାନ� ରା¼ ଯଥା ଆୟାର୍ ଲା[, ଅ¼ିଆ, ଜାଭା, ସୁମା�ା, kୀଲRା ଆଦି ସହିତ 

େବପାର ବାଣିଜ� ଚାଲିଥିଲା େସହି ସମୟେର ଆେମ ଆମ ଅଥ�ନୀତିକୁ େଖାଲା 

କରିଥିେଲ 

 ବିକଶିତ ବିେଦଶୀ ରା¼ ଗୁଡ଼ିକ ବିକାଶଶୀଳ େଦଶମାନRର ଶ?ା kମଶ�ିକୁ 

ବ�ବହାର କରି ନିଜର ଦୂଷଣଯୁ� ଶିbାନୁ�ାନ ମାନ ତି�ା କରୁଛMି ଓ ଉÂାଦିତ 

ବ�କୁ ଚଢ଼ା ଦରେର ନିଜ େଦଶର ବଜାର ମାନRେର ବିOି କରୁଛMି େସମାେନ 

ନିଜର ଉLତ ବି�ାନ ଓ େକୗଶଳକୁ ବ�ବହାର କରି ଉLତମାନର ବ� ଉÂାଦନ 

କରୁଛMି ଓ ବଜାର ଅଥ�ନୀତିର ତିେଯାଗିତାେର ଆଗେର ରହିଛMି ଆେମ ବିେଦଶୀ 

ବ�କୁ ଉ�ା ଦାମ, ନିSyY ଶୁg େଦଇ ଆମଦାନୀ କରୁଛୁ ଅପରପpେର ଆେମ 

ଆମର ବ�ଗୁଡ଼ିକୁ ଅତି କମ ୍ଶ?ା ଦାମେର ର�ାନି କରୁଛି ଆେମ ଆମର ମୁଖ� 

ବ� ଯଥା କୃଷିଜାତ ସାମPୀ, କଫି, ଚାହା, ଫଳ, ପନିପରିବା, ବିଭିL ମ�ି, 

ଲୁହାପଥର, ମା~ାନିଜ୍, ବ¾ାଇଟ୍, ଇ�ାତ୍ ଓ ଅନ�ାନ� ଖଣିଜବ� ଏବଂ ଭିhିଭୂମି 

ବିକାଶର ସାମPୀ, ଲୁଗା, ହ?ତM, ତୁଳା େଝାଟ, ଚମଡ଼ା, ଗହଣା ଇତ�ାଦି ଶ?ା 

ଦରେର ର�ାନି କରୁଛୁ ଆମ ର�ାନି ଉପେର ମଧ� କଟକଣା ରହିଛି ଅନ�ପpେର 

ଆେମ କୃଷି କାଯ��େର ବ�ବହୃତ ଯ¬ପାତି (ଚୀନ୍), କ�ା ରବର (ମାେଲସିଆ), 

ଫାଇବର୍ ସିେ�ଟିକ୍ ଓ ସଂେଶାଧିତ ଫାଇବର, େପେÃାଲିୟମ ୍ ଓ ଲୁ@ିକାl୍ 

(ମଧ�ାଚ� େଦଶ), ସାର ଓ ରସାୟନିକ ବ� (ବିକଶିତ ରା¼), ଇେଲେକÄÅାନିକ୍ 
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େମସିନ୍, ପରିବହନ ଓ ଯାତାୟାତ ଯାନବାହାନ (ଜାପାନ) ରୁ ଚଢ଼ା ଦାମେର ଆମଦାନି 

କରୁଛୁ ଆମର ପାର�ରିକ ଲୁଗା, ଖଦି ଏବଂ pୁ ଶିbଜାତ ବ� ଭାରତୀୟ 

େଟଲିଭିଜନ ଇତ�ାଦି ଆଜି ବିଶ�ର ବଜାରେର ଅବ�ବହୃତ ାୟ ଆମ ଜାତୀୟ 

ଅଥ�ନୀତି ଅସମ ବିଶ� ଅଥ�ନୀତି ସ�\ଖେର ମୁ[ ତଳକୁ କରିବା ଉଚିତ ନୁେହଁ 

ବh�ମାନ ଏକ ଅସମାନ ବିଶ� ଅଥ�ନୀତି ମୁ[ େଟକିଛି ଆମ େଦଶେର ଜମି, kମଶ�ି 

ଓ ପୁ�ିର ଅସମ ବlନ େହାଇଛି େଦଶେର ଲାଭର ଘେରାଇକରଣ (ଏଚ.ପି.ସି.ଏଲ 

ଓ ବି.ପି.ସି.ଏଲ.) ଓ pତିର ଜାତୀୟ କରଣ (ଡ଼ି.ଟି.ସି. ଓ ଏସ.ଇ.ବି.) ଚାଲିଛି 

ପୁ�ିବାଦୀ ବ�ବ�ାେର, ଅଥ�ନୀତି ବଜାରର ଘେରାଇକରଣ ଉପେର ନିଭ�ର କେର 

ଘେରାଇ କ�ାନୀଗୁଡ଼ିକ େକବଳ ମା� ଲାଭ ଚାହାMି kମିକR ସହ େଯପରି ତାRର 

େକୗଣସି ସଂପକ� ନାହj ଏହା େକବଳ ମା� ନି`କ ବ�ବସାୟ େବପାରୀ େଯପରି 

କିଛି ବ�କୁ କମ ଦାମେର କିଣି ଅଧିକ ଦାମେର ବିେକ, େସହିପରି ଘେରାଇ 

କ�ାନୀମାେନ କରିଥାMି ଅଥ�ନୀତି କମ ମୂଲ�େର ଉÂାଦନ କରି ସବ�ାଧିକ ମୁନାଫା 

ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାେହଁ 

 ଏହି ଆେଲାଚନାର ପରିେpୀେର ଜେଣ ଲp� କରି ପାରିବ େଯ ବିଶ� ଅଥ�ନୀତି 

(ବଜାର ଅଥ�ନୀତି ଓ େଯାଜନା ଭିhିକ ଅଥ�ନୀତି) େକୗଣସି ଏକ ସh� ମଧ� େଦଇ 

ଉଭା େହାଇଛି ବଜାର ଅଥ�ନୀତି ତିେଯାଗୀତାକୁ ମାପକାଠି କଲାେବେଳ େଯାଜନା 

ଭିhିକ ଅଥ�ନୀତି ସ�`ତାକୁ ମାପକାଠି କରିଛି ପୂବ�ଟି କମ ସଂଖ�କ ବିକଶିତ ରା¼ 

ଗୁଡ଼ିକର ନୀତି େହାଇଥିବା େବେଳ େଶଷଟି ବହୁ ସଂଖ�କ ବିକାଶଶୀଳ ରା¼କୁ ନିେS�ଶ 

କରୁଛି ବh�ମାନ ବଜାର ଅଥ�ନୀତିର ବh�କମାେନ ଆମ ଅଥ�ନୀତି, ନୀତି ଆଦଶ� ଓ 

ସଂU�ତି ଉପେର ପୁରାପୁରି କÆା କରି େଦଇଛMି ପୂବ�ରୁ @ିଟିଶ୍ ଆମକୁ ଶାସନ 

କରୁଥିେଲ, େସେତେବେଳ କୁହାଯାଉଥିଲା @ିଟିଶର ଭାରତ ବh�ମାନ ଏହା ଯୁ�ରା¼ 

ଆେମରିକାର ଭାରତକୁ Pାସ କରି ସାରିଲାଣି େଯେତେବେଳ େନଲସନ୍ ମାେ[ଲା 

(ଦpିଣ ଆ¶ିକାର ଥମ ରା¼ପତି) ସ�ଗ�ତ ଜୁଲିୟସ୍ ନାୟର୍ ଏେର (ତା�ାନିଆର 

ପୂବ�ତନ ରା¼ପତି) ଏବଂ ୱିଲ୍ @ାଣÇ୍ ଟ (ପ}ିମ ଜମ�ାନୀର ଜେଣ ପୂବ�ତନ 

ଚାନ୍ େସଲର୍) ଦpିଣ ରିେପାଟ�େର କହିେଲ େଯ, –ଜଗତିକରଣ ବିକାଶଶୀଳ 

େଦଶମାନR ପାଇଁ pତିକାରକ—, ଆେମରିକା କହିଲା, –ଆେମ ତୁମକୁ ଟRା େଦବୁ 

ନାହj— 
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MODERN ନାରଦ 
ଚ�େଶଖର ବିଶ�ାଳ 

 ସ�ଗ�ର େଦବସଭା ମଧ�କୁ ମହାମୁନି ନାରଦ େବଶ କରୁଥାMି ନାରଦ 

ମହାଶୟ େଧାତି, ଲୁଗା ପରିବେh� ପରିଧାନ କରିଛMି Pan America ର ପ�ାl୍ ଆଉ 

Raymond କ�ାନୀର ସାଟ୍� କାcେର ତାRର ଅଛି Intel core i-7 Laptop, କଠଉ 

ବଦଳେର ପିcିଛMି Nike କ�ାନୀର େଜାତା ହାତେର ଧରିଛMି Apple କ�ାନୀର 

ନିକଟେର ?\ତ Apple i-4 i-Phone, ହାତେର ପିcିଛMି ବହୁଦାମୀ ବିେଦଶୀ 

କ�ାନୀର ଘlା, ଆଉ ଆଖିେର Ray Ban ର ଚଷମା ସମୁଦାୟ ଭାବେର େଦଖିବାକୁ 

ଗେଲ େକୗଣସି Hollywood Film Hero ଭଳି େଦଖାଯାଉଛMି 

ନାରଦ ମୁନିRର ଏପରି େବଶପରିପାଟି େଦଖି ପୁରା ସ�ଗ�ପୁର ଆଚ>ିତ ସମ? 

େଦବଗଣ ନାରଦRୁ କହୁଛMି - –େଦବଷy ନାରଦ, ତୁମର କଣ ମତିdମ େହାଇଛି 

କି ? ଏ କି େବଶ ପଡ଼ିଛ ?— 

ନାରଦ ସାମାନ� ହସଟିଏ ହସିେଦଇ କହିେଲ, –େମାର ନୁେହଁ ଆପଣ ମାନRର 

େହାଇଛି ମh��ପୁର କାହj େକେତଦୂର Advance େହଲାଣି ଆଉ ଆପଣମାେନ ସବୁ 

ପଛେର ପଡ଼ିଗେଲଣି ବh�ମାନ ସମୟ ଆସିଛି ଆପଣ ମାେନ ମଧ� େମା ଭଳି Ad-

vance େହବାକୁ େଚYା କରM\ — 

@AାR ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ନାରଦ କହୁଛMି, –Hey dad, whatcha doin ?— 

@Aାେଦବ କଣ କହିେବ କିଛି ବୁଝି ପାରୁନାହାMି ମେନ ମେନ ଭାବୁଛMି, –ଇେୟ 

େକାଉ କାରର ସଂU�ତ ?— ନାରଦ ହସି େଦଇ କହିେଲ, –ଜାଣିଛି ଆପଣ 

ବୁଝିପାରିେବନି ଆପଣ ସଂU�ତେର ପ[ିତ େହେଲ ଇେୟ େହଉଛି ମh��ପୁରର 

ସଂU�ତ ଖାlି ଇଂରାଜୀ େଯଉଁ ମଣିଷମାନR ଆପଣ ତୁ` ମଣୁଛMି େସମାନR 

ପରିkମର ଫଳ ଏଇଟା ଆପଣ ବିଳିବିେଳଇେଲ େବଦ େବାଲି ଯାହା କୁହାଯାଉଥିଲା 

ଏେବ ତାର ଆବଶ�କତା ଆଉ ନାହj ଏେବ ମଣିଷ ନାହj ଯ¬ମାେନ ବି େବଦ 

େଲଖୁଛMି C, C++, Java, Linux, ASP  ଏପରି େକେତ େକେତ େବଦ 
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େଲଖିେଲଣି ଆପଣR ପା[ିତ� ବh�ମାନ ତୁ` ମh��ପୁରର ଭାରତ େଦଶର ପୂବ�େର 

ଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବେନଶ�ରେର ଥିବା ବାଣୀବିହାର ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟର 

ସାମାନ� ଛା�ମାେନ ବି ଆପଣRଠାରୁ ଅଧିକ �ାନୀ େହେଲଣି େତଣୁ ଏେବ େବଦ 

ଅଧ�ୟନ ଛାଡ଼ି Computer Science ଉପେର research କରିବା ଆରX କରM\  

ନେହେଲ ଆପଣR କଥା ଆଉ େକହି ବୁଝିେବ ନାହj 

ନାରଦR ବାତୁଳାମୀ େଦଖି େବୖକୁ°ପୁରର ସ�ାମୀ ନାରାୟଣ ପୁରା ରାଗିଗେଲ େସ 

କିଛି କହିବାକୁ ଉଦ�ତ ହୁଅେM, ନାରଦ କହିେଲ, Hey, Chill bro ! Coooool. 

ନାରାୟଣ କଣ କହିେବ କିଛି ଭାବି ପାରିେଲ ନାହj, ନିରବ େହଇଗେଲ ନାରଦ 

କହିେଲ, େମା କଥା ମାନ, ଯୁଗ ବଦଳିଲାଣି ତୁେମ ଏ ବୃ� ଗରୁଡ଼କୁ Retire କରିଦିଅ 

ଆଉ େଗାେଟ ନୁଆ Helicopter ନିଅ ଲ¯ୀRୁ ଏଠି ରଖି ରଖି ବୁଢ଼ୀ କରିେଦବ, 

ମh��ଭୂମିେର ମୁ>ାଇ ସହରକୁ ଯାଇ ବୁଲି ଆସ, େସଠି ଲ¯ୀବି କରିºା, କରିନା ଆଉ 

କାÃିନାR ସାLିଧ�ପାଇ ଟିେକ smart େହଇଯିେବ ଆପଣ ତ ସବୁେବେଳ 

େଗାପୀମାନR ପଛେର ବାଇଆ, େହେଲ ଏେବ େଯଉଁ ସବୁ େଗାପୀ ଅଛMି େସମାେନ 

ଆପଣRୁ ବାଇଆ କରିେଦେବ, େତଣୁ ଟିେକ smart and Dude  େହଇଯାଆM\  

ନାରାୟଣR ପାଟି ଚୁପ୍ 

େକୖଳାଶପତି ଶିବ େସମିତିେର ବି ନିରବ, େସ କିଛି କହMି ନାହj, େହେଲ ଆଜି ନାରଦ 

କହିବାକୁ ବାହାରିଛMି େଯେତେବେଳ େସ ବା ଶିବRୁ ଛାଡ଼େM କିପରି କହିେଲ, Hey 

Dude. Whatcha Doin ? ଶିବ କିଛି କିଛି ବୁଝିଲା ପେର ମୁରୁକି ହସା େଦଇ ମୁ[ 

ହଲାେM ନାରଦ କହିେଲ, –ସବୁ ବୁଝିଗଲା ପରି ଲାଗୁଛି ନା ? ମh��କୁ ଯାଅ, ତୁମକୁ 

େପାଲିସ ବାcିନେନେଲ ମେତ କହିବ େଯାଉ ବାଘଛାଲ ସବୁ ପିcୁଛ େସଇଥି ପାଇ ଁ

ବାଘ ସଂଖ�ା କମ େହଲାଣି େବାଲି ସରକାର୍ ବାଘ ମାରିବା ମନା କେଲଣି େତଣୁ େସ 

ଛାଲ ଛାଡ଼ େଗାେଟ Killer Jeans ପିc େଦହେର େକେବ ତ ବ| ରଖୁନ, େହେଲ 

ଏେବ ନୁଆ ନୁଆ ସବୁ t-shirt େଦଖି ଆସିଛି ମh��େର େଗାେଟ ଦି—ଟା ଆଣି ପିc 

େଦଖିବ ପୁରା Hero େହଇଯିବ ଗେ�ଇ େବପାର ଉପେର ସରକାରୀ ତିବc 

ଲାଗୁେହଲାଣି, େତଣୁ Foreign Liquor  ବ�ବହାର କରିବା ଶିଖ ଦିନରାତି ନିେଜ ତ 

ତପସ�ାେର ବସୁଛ, ପାବ�ତୀRୁ କିଛି ବିରାମ ଦିଅ, ନେହେଲ ଗେଣଶ ଆଉ କାhyେକୟ 
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ମୁଖ� େହଇଯିେବ ଖାଲି େବଦ ଉପନିଷଦ ପଢ଼ିେଲ େହବନି, ତାRୁ Computer Science 

ପଢ଼ାଅ ବହୁତ୍ Demand ଅଛି 

ଯମରାଜRୁ େଦଖି ନାରଦ ହସିେଦଇ କହିେଲ, –େକେତ ଦିନ ଆଉ େସ ବୁଢ଼ା ଚି�ଗୁ�କୁ 

େନଇ କାମ ଚେଳଇବ ? ଏେବ ଟାଇମ ୍ଠିକ୍ ଅଛି, େଗାେଟ IBM Server କିଣି ଆଣ 

ସବୁ ଜନ{ମୃତୁ�ର Database  େସଥିେର ରଖିବ େଦଖିବ କାମ ବି ଶୀ× େହବ ଆଉ 

ସବୁ କିଛି automatic ବି େହଇ ପାରିବ 

ବିଶ�କମ�ାRୁ େଦଖି ନାରଦ କହିେଲ, Dude, I think you need to do some refresher 

course in CAD. ବିଶ�କମ�ା କାଲା ଆଗେର ମୁଳା େଚାବାଇଲା ପରି ନିରବ ରହିେଲ, 

ନାରଦ କହିେଲ, ତୁେମ େଯଉଁ ସବୁ building କରୁଚ େସ ସବୁକୁ ଏେବ Computer େର 

ସହଜେର କରିେହଉଛି, େତଣୁ ଯାଅ ମତ��ପୁର ଆଉ େଗାେଟ େଛାଟ େମାଟ େକାସ୍� କରି 

େସ ସବୁ ଶିଖିଆସ େଦଖିବ ଆଗାମୀ ଦିନେର ସୁନାମୀ ଆଉ ଭୂକ� ବି େସ ସବୁ 

Buildingକୁ କିଛି କରିପାରିେବ ନାହj 

ଇ�Rୁ େଦଖି ହସିେଲ େହେଲ କିଛି କହିେଲ ନାହj ଇ� ଚମକି ପଡ଼ିେଲ ମେନ ମେନ 

ଭାବିେଲ େମାର ପୁଣି କଣ ଦରକାର କଂପୁ�ଟର, େମାେତ େଦଖି କାହjକି ହସୁଛି ଏ 

ନିେବ�ାଧ ? ନାରଦ କହିେଲ, Dude, ମଁୁ ଭାବୁଛି ଏେବ େମନକା ଆଉ ଉବ�ଶୀ ଆଦିRୁ 

Retirement େଦବା ସମୟ ଆସିଗଲା ଇ�କହିେଲ, ତା େହେଲ େମା ସଭାେର ନାଚିବ 

କିଏ ? େଦବଗଣRୁ ଆେମାଦିତ କରିବ କିଏ ? ନାରଦ କହିେଲ, ମୁLୀ ଆଉ ଶୀଲା 

ଆଉ ଶାକୀରା, ମାେଡ଼ାନା ଆଉ କ�ାÃିନା ଏମାେନ ଏେବ ମତ��ପୁରୀର େମନକା ସାଜି 

ପୃଥିବୀ କ�ଉଛMି େସମାନRଠୁ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ଏମାନRୁ ପଠାM\  

େଦବଗଣ ଅେନକ ସମୟ ଧରି ନାରଦR ବାତୁଳାମୀ େଦଖି ଚିଡ଼ି ଉଠିେଲ, ସମେ? 

ପିତାମହ @AାRୁ ଚାହjେଲ, @Aା ବହୁ ଚିMା କରି କହିେଲ, –େମାେତ ଲାଗୁଛି, ନାରଦRୁ 

ମh��ପୁରୀର େକୗଣସି ଭୟ�କର ଜୀବାଣୁ ଆOମଣ କରିଛି େତଣୁ େସ ଆଉ େଦବଷy 

କହିବା ତୁଲ� ନାହାMି, ତାRୁ ତୁରM େଦବଷy ପଦବୀରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା— ସମେ? 

ବାଃ ବାଃ କହୁଥିବା େବେଳ ନାରଦ ତା`ଲ� କରି ହସି କହିେଲ, େମାେତ ବାହାର୍ 

କରିବା ଦରକାର ନାହj, ମଁୁ ନିେଜ େମା ଇ?ଫାପ� େନଇ ଆସିଛି ବାଣୀବିହାର 

କ�ା�ସେର ଡ଼ିଟିପି କେରଇ ଆଣିଚି ଏ Resignation letter. ନିଅM\  େମାେତ ଏଠି 
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ରହିବା ଦକ�ାର୍ ହj ନାହj ନା  mobile ନା internet କଣ ଅଛି ଏଠି ? Long drive େର 

ଯିବାପାଇଁ ନା highway ଅଛି ନା ବୁଲିବା ପାଇଁ ପାକ୍� ମh��ପୁରେର ସବୁ ଅଛି ପାେଦ 

ପାେଦ ସାଇବର୍ କ�ାେଫ, ପାକ୍� ଆଉ... େସ ସବୁ କଥା ଜାଣିବା ଶୁଣିବା େଲାକ ହj ଜାଣି 

ପାରିେବ ଛାଡ଼ ମଁୁ କାହjକି ତୁମ ମାନR ଆଗେର ମିଛଟାେର ବକ ବକ େହବି ମଁୁ 

ଯାଏଁ େମାର େସେଣ ଆଜି େଗାେଟ ଝିଅକୁ େନଇ Date େର ଯିବାକୁ ଅଛି 

େଦବଷy ଆଉ ଝିଅ ? ସବୁ େଦବତା ନିରବ େକହି ଜେଣ ପଛରୁ କହିଲା, –ମଁୁ ବି 

ନାରଦଭାଇR ସା~େର ପୃଥିବୀ ବୁଲିଯିବି େଦଖୁ େଦଖୁ େକାଳାହଳ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା 

@Aା େକାଟ�େର ବସିଥିବା ନିରୁପାୟ ଜଜ୍ �R ପରି Order Order େବାଲି କହୁଥିେଲ, 

ନାରଦ ହସି ହସି କହୁଥିେଲ, ଯିଏ ଯିଏ େମା ସହ ଯିବ େସମାେନ େମା େୱବ୍ 

ସାଇଟେର Friend request ଦିଅ ତା—ପେର େଦଖିବା କଣ େହଉଛି ନାରଦ facebook 

Facebook କହି ବାହାରି ଚାଲିଯାଉଥିେଲ, ପଛେର େଦବ ସଭାେର େକାଳାହଳ ବଢ଼ିବାକୁ 

ଲାଗିଥିଲା 
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େମା eମଣ କାହାଣୀ-୩ 
ଶାM କୁମାର ଭୂୟଁା 

ବୁଲୁ ! ଭଉଣୀକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଜେଣ ବେ> ଯିବନି କି ?  

 ହଠାତ୍ ଏ ଶ�ଟି ଶୁଣି ମୁଢ଼ି-ମି¾ଚର୍ ତାଟିଆରୁ ମୁହଁ ଉଠାଇ େଦଖିଲି େଯ 

େମାର ବcୁ ନୀଲୁR ମାଆ, େସଇ ମମତା େବାଳା ହସ ହସ ମୁହଁେର େମା ପଛେର ଠିଆ 

େହାଇଛMି 

 କଣ ଉhର େଦବି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ବେ> ଯିବାକୁ ଇ`ା ତ ଥିଲା, େହେଲ 

ମନେର ଉhୁ~ ଲହରୀମାଳ ଭଳି ଅେନକ ଶ�  

 ତଥାପି, ମା—Rୁ ଉhର େଦଲି : ଠିକ୍ ଅଛି ମା, ମଁୁ ଦିେନ ଦୁଇ ଦିନେର କହିବି 

ମା କହିେଲ, େସ କଥା ମଁୁ ଜାେଣନି, ତୁମ ଭଉଣୀ... ଏଣୁ େସ େକମିତି ଯିବ େସ କଥା 

ତୁେମ ବୁଝ ! େହଲା... କହି, େସ ହସିେଦଇ ଚାଲିଗେଲ 

ନୀଲୁRୁ ପଚାରିଲି, –କଥା କଣ ? ବିଷଦ ଭାବେର ବୁଝାଅ—  

 କଥାଟି ଏହିପରି ଥିଲା େମା ସା~ ନୀଲୁRର ଭଉଣୀRର େସେତେବେଳ ବିବାହ 

ସଂପୂ�� େହାଇ ସାରିଥାଏ ସ�ାମୀ ତାRର ବେ>�ିତ –ପବନ ହଂସ— େହଲିକପÄର 

ଲିମିେଟଡ଼େର ଇ�ିନିୟର ଥାଆMି ଏହି କ�ାନୀ ୧୯୮୫ ମସିହାେର ତି�ିତ 

େହାଇଥିଲା ଭାରତ ସରକାରR ୫୧% ଏବଂ େତଲ କ�ାନୀ ମାନRର ୪୯% ଅଥ� 

ବିନିେଯାଗେର ଏହି କ�ାନୀ ଆଜିର ଏକ ଅPଗଣ� ଅନୁ�ାନ 

ଥମଥର ପାଇଁ େମା ବcୁR ଭଉଣୀ ସ�ାମୀR ସହ ସା~େହାଇ ବେ> ଯିବାର କଥା 

ଥିଲା ଏଣୁ, େମା ବcୁ ଓ ମଁୁ ତାକୁ ସା~େର ଧରିଯିବା କଥା େହଲା େମା ବେ> 

dମଣର ଏକ ବାହାନା ଓଡ଼ିଶାର ସଂU�ତି ମେନ ମେନ ଭାସି ବୁଲୁଥିଲା ସେତ 

େଯପରି ସୁଭାକୁ ଧରି ଜଗାବଳିଆ ବାହାରିେବ ଏକ ସୁଦୂର ରାଇଜକୁ dମଣ 

କରିବାକୁ... 

 ପୂବ� ନି��ାରିତ ସମୟ ଅନୁସାେର ମଁୁ, ନୀଲୁ, ନୀଲୁR ଭଉଣୀ ଓ ଭିେଣାଇ ମିଶି 

@Aପୁର େYସନେର –େକାଣାକ� ଏ¾େସ୍ —କୁ ଅେପpା କରିଥିଲୁ ଠିକ୍ ସମୟେର 

େରଳଗାଡ଼ି ପÙାଟଫମ�େର ପହ�ିଲା ସବୁ ସାମାନପ� ଧରି ଗାଡ଼ିେର ଚଢ଼ିଲୁ ସମେ? 
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କଳାଧୂଆଁର ଏକ ବହଳ ଆ?ରଣ ଛାଡ଼ି ଏବଂ ଗୁରୁଗXୀର ହ�� ବଜାଇ େରଳ ଗାଡ଼ି 

ବଢ଼ିଚାଲିଲା, ଆମ ସମ?Rୁ େନଇ –ଆମ ୍ଚି ମୁ>ାଇ—  

 େକେତେବେଳ ଏହି ସ�ପ�ର ସହରର ଦଶ�ନ େହବ ଭାବି ସତେର ଗାଡ଼ିେର 

େଶାଇପାରିନଥିଲି ପରିେଶଷେର ଏକ ଶାଗୁଆ ସକାଳେର ପହ�ିଲୁ ବେ>େର 

@Aପୁରଠାରୁ ବେ> ପହ�ିବା ଭିତେର ଆେX ୩୨ଟି େYସନେର ଅଟକିଥିଲୁ ୨୭୧ଟି 

େYସନ ପାର କରିଥିଲୁ ଏବଂ େଶଷେର ପହ�ିଥିଲୁ ଡ଼କÄର ଦାଦାଭାଇ ନାେରାଜୀ 

େରଡ଼େର ଥିବା ମୁ>ାଇ େସlÅାଲ୍ େYସନର ୧୪ ନଂ ପÙାଟ୍ ଫମ�େର କିM\  ୫ ଘlା 

ବିଳ>େର ବିଳ>ଟା ନିହାତି ସ�ାଭାବିକ ଥିଲା, ନ େହେଲ ଭାରତୀୟ େରଳର ପର�ରା 

ଉପେର ଆ� ଆସିଥାMା େବାଧହୁଏ  

 ବିଶାଖାପାଟଣା ଓ ବିଜୟୱାଡ଼ା ଜRସନ୍ େର ଗାଡ଼ିର ଇ�ିନକୁ ଆଗପଛ 

କରାଯାଇଥିଲା ଗାଡ଼ିେର ପରଶାଯାଇଥିବା ଖାଦ� ସୁସ�ାଦୁକର ଥିଲା ମଧ� 

ଏେବ ଚାଲM\  –ବେ>—େର ପହ�ିଗେଲଣି... ଆଉ ବା େରଳ ଗାଡ଼ି କଥା କଣ ପାଇଁ...? 

–ବେ> େସlÅାଲ୍ େYସନ—ରୁ ଆମକୁ ଭୟାଦର ଯିବାକୁ ଥିଲା ଏଣୁ େମାର ବcୁR ଜ�ାଇ ଁ

ଟା¾ି ଭଡ଼ା କରିବାକୁ ବାହାରିେଲ ହଠାତ୍ ଭୀଡ଼ ଭିତରୁ େକହି ଜେଣ ଆସି ଆମର 

ଦୁଇଟା ଆଟାଚି ଧରି ଧାଇଁବାକୁ ଆରX କଳା ମଁୁ ତା ହାତକୁ ଧରି ପକାଇ ପାଟି 

କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି...  

 େସ କହିଲା... ଡ଼ରେନ କା ନହjେର ବାବା... େଦଖି... କହି ତା—ର ହାତେର ଥିବା 

େବଜ୍ ଓ ନ>ର େଦଖାଇଲା େସ େଗାଟିଏ ଟା¾ି Úାଇଭର ଥିଲା ଏବଂ ତା—ସା~େର 

ଭଡ଼ା ପଇସା ଛିଡ଼ାଛିଡ଼ି େହଲାପେର ଆେମ  ବାହାରିଲୁ ଘର ଆଡ଼କୁ 

୫୪.୫ କିମିର ଯା�ା ସରିଲା ଏବଂ ଆମର ଟା¾ି ପହ�ିଲା ୧୫ ମହଲା େଗାଟିଏ 

ଆପାଟ୍ �େମl୍ ଆଗେର Úାଇଭରକୁ ୨୭୫ ଟRା ଦିଆଗଲା ଏଠାକାର Ûାଇଭର ମାେନ 

େବାେଧ ଭଲ ଏଣୁ େସ ଆମକୁ ଆମର ସାମାନକୁ ୬ ମହଲା ଉପରକୁ େନବାେର 

ସାହାଯ� କଲା ଓଃ ! ଘେର ପହ�ି େଗାଡ଼ ଲ>ାଇ ସମେ? ବସି ପଡ଼ିଲୁ... ଦୀଘ� 

ନିଃଶ�ାସ ମାରି େଦଇ...  

ଭୟାଦର  
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 ମୀରା ଭୟାଦର ନାମେର ଜଣାଶୁଣା ଏହି ସହରତଳି ଅ�ଳ ବେ>ର ଉhର 

ଭାଗେର ଅବ�ିତ ଏହି ମୁ�ନିସିପାଲିଟି ସହରଟି ପୁରୁଣା କାଳେର େମେସାେପାଟାମିଆ, 

ଇଜିପÄ ୍ ଏବଂ େରାମ ୍ ସା~େର ବାଣିଜ� କାରବାର କରୁଥିଲା ଏହି ସହର ଭାରତୀୟ 

ସ�ାଧୀନତା ସଂPାମ ସମୟେର ଲବଣ ସତ�ାPହେର ମଧ� ଭାଗ େନଇଥିଲା ଥାେନ 

ଜି�ାର ଏହା ଏକ ମୁଖ� ସହର ଅେଟ 

ରାତିେର ଖାଇବାପେର କଥା ଆରX େହଲା ବୁଲାବୁଲି କରିବା ବିଷୟେର ଭିେଣାଇବାବୁ 

ଆମକୁ ଅେନକ ଜାଗାର ନାମ, େରଳଗାଡ଼ି ନ>ର ଓ ବସ ବିଷୟେର ବୁଝାଇେଲ କଥା 

େହଲା- ସକାେଳ େସ ଅଫିସ ପାଇଁ ୭ଟାେର ବାହାରିେବ ଏବଂ ଆେମ ୯ଟାେର ବୁଲି 

ବାହାରିଲୁ ସକାଳ େହଲା, ନିତ�କମ� ସାରି ନୂଆଁ େପlସାଟ୍� ବାହାରକରି ବରଯା�ୀR 

ଭଳି ଫିଟ୍ ଫାଟ୍ େହାଇ ୯ଟାେର ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ବେ> dମଣେର 

ଆମର ଘର ଥିବା ସାହିରୁ ୪୦୦ ମିଟର ଚାଲିଲା ପେର େYସନଥିଲା େସଠି ପହ�ି 

େଦଖିଲୁ ଭିଡ଼ କଥା କଣ ? େଦଖିଲୁ େଯ ଜଣRର ମଲାେଦହଟା ଦୁଇଗଡ଼ି େହାଇ 

ପଡ଼ିଛି ବୁଝିବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଚାଲୁଥିବା େÃନେର ଚଢ଼ିବାକୁ େଚYା କରି େସ ନିଜ 

ପିcାେପାଷାକେର ଛ^ି େହାଇ େÃନ୍ ଲାଇନେର ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଏଣୁ ଜାPତ େହାଇ 

ଚଢ଼ା ଓ³ା କରିବା ପାଇଁ ମେନ ମେନ ଶପଥ େନଲୁ –ଆେପ ବ�ିଥିେଲ ବାପର ନଁା— 

ଆମ ସହର େହାଇଥିେଲ େସହି ମଢ଼ ପାଖେର ୪-୫ ଘlା ଯାଏଁ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥାMା 

କିM\  ବଡ଼ ସହର ପାଇ ଁଏହା ଏକ ମାମୁଲି କଥା ୫ ମିନିଟ୍ ପେର େସହି ମଢ଼ପାଖେର 

ପାଓଭାଜି Yଲ୍ ର ବ�ାପାର ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଚଣାବାଲା, ଫୁଲ ବିକାଳୀ ସବୁ ଆରାମେର 

ଚଲାବୁଲା କରୁଥିେଲ ପାଖ ମ�ାଗାଜିନ୍ Yଲରୁ Wisdom ପ�ିକାଟିଏ କିଣିବା େବେଳ 

େଦାକାନୀକୁ ପଚାରିଲି: 

:କଣ େହବ ଏ ମଢ଼ର ? େକହିତ ଧ�ାନ େଦଉନାହାMି ? 

େସ ଆରାମେର ହାଇ ମାରି କହିଲା : –େଛାେଡ଼ାନା ସାବ୍... ହମାରା କ�ା ଯାତା େହୖ, େଯା 

ଗୟା େସା ଗୟା...— 

ଅବ୍ େପାଲିସ୍ ଆଏଗା.. ଔର୍ େୟ ଉନ୍ କା ସରଦଦ� େହ... 

ସତକଥା –ଚକୁଳୀ ଖାଇବା େଲାକର ଛି ଗଣିବା କଣ ଦରକାର ? ଯିଏ ମଲା 

େପାକମାଛି ଭଳି... ଏ ସହରର ଦରଦ ବା କାହjକି ରହିବ ?... ଗୁ°\ଣୀ ହାତୀ ଭଳି 
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େଲାକାଲ୍ େÃନ୍ େYସନେର ଲାଗିଲା, େସଥିେର ବସି ଆେମ –େଗଟ୍ େୱ ଅଫ୍ ଇ[ିଆ— 

େଦଖିବାକୁ ଚାଲିଲୁ 

ମୁ�ାଇ... 
 ଥେମ –ବେ>— ନାମେର ଖ�ାତ ଏହି ନଗରୀକୁ ଆଜିକାଲି ଆେମ –ମୁ>ାଇ— 

େବାଲି ଜାଣୁଛଁୁ  ମହାରା¼ର ରାଜଧାନୀ –ମୁ>ାଇ— େହଉଛି ଭାରତର ମେନାର�ନ 

ସ�ପ�ନଗରୀ ଏବଂ ଏକ ଧାନ ବାଣିଜ� େକ� ଭାରତର ଏକ ଧାନ ଜନବହୁଳ୍ 

ଏବଂ ପୃଥିବୀର ୪ଥ� ଜନବହୁଳ ନଗରୀ ୨୦୦୯େର ଏହି ସହରକୁ ଆMଜ�ାତୀୟ 

?ରେର –Alpha World City— େବାଲି ଜଣାଯାଏ କହିବାକୁ ଗେଲ ମୁ>ାଇ େହଉଛି 

ଧନ, ଜନ, ମନର ନଗରୀ... ଏଠି େଗାଟିଏ ରାତିେର ସ�ପ�ର ଦୁଗ� ଗଢ଼ିହୁଏ ଏବଂ ଭା~ି 

ବି ଯାଏ ଅେନକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଏଠାକୁ ଆଜି ବି ପାଗଳ ାୟ ଫିଲ{ ୍ Yାର୍ େହବା 

ଆଶାେର ଆସMି ଭାରତବଷ�ର ୭୦% ଅଥ�େନୖତିକ ଦିଆନିଆ କାରବାର ଏଠାେର 

ହୁଏ ରିଜଭ� ବ�ାR୍ ଅଫ୍ ଇ[ିଆ, ବେ> Yକ୍ ଏ¾େଚ�୍, ନ�ାସନାଲ୍ Yକ୍ ଏ¾େଚ�୍ 

ଏବଂ େସବିର ମୁଖ� ଅଫିସ ଏହିଠାେର ଗଢ଼ା େହାଇଛି 

ବାକ୍�(BARC), ଏନ୍ ପିସିଏଲ୍(NPCL), ଆଇଆର୍ ଇଏଲ୍(IREL), ଟିଆଇଏଫ୍ ଆର୍

(TIFR), ଏଇଆର୍ ବି(AERB), ଏଇସିଆଇ(AECI) ଏବଂ ଡ଼ିପାଟ୍ �େମl୍ ଅଫ୍ 

ଅେଟାମିକ୍ ଏେନଜyର ମୁଖ� କାଯ��ାଳୟ ରହିଛି ଅଣୁବି�ାନ େp�େର ଏହିମାେନ 

େହଉଛMି ଅPଗଣ� ଅନୁ�ାନ 

 ପୃଥିବୀ ବିଖ�ାତ୍ –ବଲିଉଡ଼୍—ର ଏହା ଘର େସାରାବ୍  େମାଦୀRଠଁୁ  ଆରX କରି 

ଅମିତାଭ୍ ବ�ନ ଯାଏଁ, ଗୁରୁଦhR ଠଁୁ  ଆରX କରି ରାଜକପୁର୍ ଯାଏଁ, ଏସ୍.ଡ଼ି.ବମ�ନ୍ 

ଏବଂ ଲ¯ୀକାM-ପ�ାେରଲାଲ... ଏଭଳି ବହୁତ୍ ବ��ି ବିେଶଷRୁ େନଇ ଏହି ବଲିଉଡ଼୍ 

ଆଜି େକାଟି େକାଟି ଟRାର ବ�ବସାୟ ପାଲଟି ଯାଇଛି 

ମରାଠୀମାେନ କହMି ମୁ>ାଇ ନାମଟି ମୁ>ା ବା ମହାଅ>ା, ମାକାଳୀR ନାମ ଅନୁସାେର 

ରଖାଯାଇଛି ପh�ୁ ଗୀଜମାେନ ଏହାକୁ BOM BAI ଅଥ�ାତ୍ –ଭଲ ସମୁକୂଳ— େବାଲି 

ମନେର ରଖି ଏହାର ନାମକୁ –ବେ>— ରଖିଥିେଲ  
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ଭଲ େହବା କଣ ଭୁଲ ? 
ସେରାଜ ମିk 

ଆଖିକୁ ସୁଖିବା େକେତ ମଁୁ େଦଖିଛି 

ଆଖିକୁ ଝରିବା େକେତ ବି େଦଖିଛି 

ଆଖି ହସ ସାେଥ େକେତ ମଁୁ ହସିଛି 

ଆଖି ତ ମୁଖ ଦପ�ଣ 

ଦୁଃଖ-ହସ-ସୁଖ େଯେତ ଚାପିେଲ ବି 

ଆଖି କେହ ଘନ ଘନ.... 

ମିଶି ଯାଏ ନଇ ସାଗର ବୁକୁେର 

ଲୁଚିଯାଏ ଚ^ା ଆକାଶ େକାଳେର 

�^ନ ଲୁଚିଛି ବcନ ଛାତିେର 

ଆଖିେର ମିଶିେଲ ଆଖି 

ଅMର େବଦନା ଲୁହ େହାଇ ଝେର 

ଆଖି ପରଦାକୁ େଟକି.... 

ଭୁଲ୍ ଅଛି ଯଦି ଗାଳି କର େଯେତ 

ତାTଲ ଭT�ନା ସବୁ ଦିଅ େମାେତ 

ତୁମ ଅଭିଶାପ ପାତିବି ପଣେତ 

ତଥାପି କହିବ େମାର 

ତୁମ ଆଖି ଲୁହ େମା ଆଖି େଦଖିେଲ 

ଭା~ିଯିବ ଦX ଘର... 

େବେଳ େବେଳ ଭାେବ ବ�ିଛି କାହjକି 

ଯ¬ଣା ଜୀବନ ଅେଲାଡ଼ା ନୁେହଁ କି? 

ପଲକ ପଡ଼ିେଲ ଲିଭିଯିବ ସବୁ 

ଏହିକି ଜୀବନ ଜାଲ 

େମାର ଯିବାପେର ଟିେକ ଦୁଃଖୀ େହେଲ 

ମରି ପୁଣି କଲବଲ.... 
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ଅବରୁi ଆକାଶ  
(ଶିଶୁ ଦିବସ ଉପଲେp) 

ନିେବଦିତା ମିkଗୁରୁ 

ପିଠିେର ପା� େକଜି ଓକନର େବାଝ େବାହି 
ଢ଼ଳି ଢ଼ଳି ମାଡ଼ି ଆସୁଥିେଲ ପଲ ପଲ େପ~ୁଇନ୍ 
ବିରାଟ େସ ଲୁହାର ଫାଟକ ଆଡ଼କୁ 
ମନ ାଣ ସବୁ ଭରପୁର ଅପୂବ� ଉ�ାସେର 
ପି�ରାରୁ ଖସି ଆସିଥିବା ବିହ~R ପରି 
ସୀମାହୀନ ଆକାଶ କୁ ଅତିOମି ଯିବାର ଆେବଗ 
କୁନି କୁନି ଆଖି ସବୁ କଥା କହୁଥିେଲ... 
ପଛେର ଛାଡ଼ି ଆସିଥିବା ଧରାବcା ନିୟମ 
ଆଉ ଶୃÞଳିତ ସମୟର କଥା 
ଆଗାମୀ ରବିବାର ଟି ର ମୁ�ି ର ଆନ^ର କଥା... 

ହଠାତ୍ ବିକଟାଳ ଶ� କରି େଖାଲିଗଲା ଲୁହାର ଫାଟକ 
କୁନି କୁନି ପାଦ ସବୁ ଥମି ଗେଲ 
ଧାଡ଼ିବାcି େପ~ୁଇନ୍ ମାେନ ଜାକି ଯୁକି େହଇ 
ପଶି ଗେଲ ନିଜ ନିଜ ଯMାର ଭିତେର 
ଆଖିମାେନ େସମିତି କଥା କହୁଥିେଲ 
ଆସMା ଛୁଟି ଦିନର ସୁଖ ସ�ପ� ର କଥା 
ଦୀଘ� ଶୃÞଳିତ ଜୀବନର ପେର 
ଏକ ମୁ�ିମୟ ଛ^ମୟ ଜୀବନର କଥା 
େସ ସ�ପ�ର ଦିନ ଆେସ ନୂତନ ସୂଯ�� ସାେଥ 
ଆଟ୍� ଆଉ କଂପୁ�ଟର, ଗୀଟାର୍ ଆଉ ଡ଼ାନßର ଅଭ�ାସ 
କରାେଟ ଓ ମୁ�ଜିକ୍ ଶିଖି ସାରି 
େହାଲିେଡ େହାମ ୍ ୱାକ� କରୁ କରୁ 
ବିତିଯାଏ େସ ସ�ପ�ର ଦିନ 
ଟRା ଗଢ଼ା କଳଟାଏ ଗଢ଼ିବାର ସ�ପ� ପାଇ ଁ
ବିତି ଯାଏ େସ ସ�ପ�ର ଦିନ 
କୁନି କୁନି ଧୁଳିଘର ସବୁ ଧସିଯାଏ 
ପିତାମାତାRର ସ�ପ�ର ମହଲ ର ତେଳ 

ଆଉ ବା ମୁ�ି କାହj ????? 
ମୁ�ିର ଆନ^ ତ େକବଳ େସତିକି 
ଶୃÞଳିତ େkଣୀଗୃହଠାରୁ 
ବିରାଟ େସ ଲୁହାର ଫାଟକ ପଯ��M 
େକବଳ େସତିକି... 
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ସଂସାର  
(ିୟ ଭଉଣୀ ରୀତାRୁ ଉପହାର) 

ଉମyଳା ମିk 

କୁଆଁ ଶବଦରୁ େଶଷ ହିàା ଯାଏଁ ସଂସାର 

ଜ�ାଳ ପି[ିେର ଅଭିନୟର ଧାରା ସାରି 

ଚାଲିଯିବ ଏଇ –ମଁୁ— ଶ�ଟି କାହj େକେତ ଦୂର 

ମଶାଣିେର ଜଳୁଥିବା ଏଇ ାଣହୀନ ଶରୀରର ଜୁଇ 

ତଥାପି କାହjକି ଏେତ େଲାଭ... ମାୟା ସେତ ବା 

ମିଳିଛି ଅମରଣ ଅ|ର େଭଳା... ମର 

ଶରୀର େସ େଯେତ ଯá କେଲ... ପ�ୁରି େଖାଲି 

ଚାଲିଯିବ େସ... ସରିଗେଲ ଲୀଳାେଖଳା... 

େକେତ ଗବ�.. ଅହRାରକୁ ଜଡ଼ାଇ ଧରି 

େକେତେଯ ଲହୁ ବୁେହ ଏଇ ମିଛ ସଂସାର ସାଗେର 

ପୁଣି େକେତ ୀତି ଭଲ ପାଇବାର ଭାବ 

ବହୁଥାଏ ଏଇ ମାଟିର ମଣିଷ ଭିତେର 

ଦୁଇଟି ନିଆକୁଁ ସା~େର େବାହି ଦୁନିଆ ନାମେର 

ସଂସାର ଚାଲିଛି ଏକା... କିଏ କାହାର ନୁେହଁ 

ଏଥି.. ସବୁ ସଂUାର ଯାଦୁର େହଳିକା 
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ସଂକj 
ନଁା, 

େକବଳ କଥା କଟାକଟି 

ବଳ କଷାକଷି 

ହାରଜିତ୍ ର ହିସାବେର 

ଗେଡ଼ଇ ଦିଅନା େଯେତ 

ଦୁମ�ୂଲ� ମୁହୂh� 

େଦଖତ, 

ଯାହା ପାଇଁ ଏେତ ଦ� �̂  

ଏେତ ମନାMର 

େସ ଜୀବନ ନିଗୁଡୁଛି େକମିତି 

ଆ�ୁଳାଏ ପାଣି ପରି 

ନିଃଶ�େର ମୁହୂh� ମୁହୂh� 

ଭାବ ତ, 

ଦୃଶ�ଶୂନ� ଚଉଦିେଗ 

ନିରâ ଅcାର ଛଡ଼ା 

ଆଉ କ—ଣ ଥିବ ବାକି 

ସରିଗେଲ 

ଅMିମ ମୁହୂh� 

ଆସ ବcୁ ! 

ଆଖି େଖାଲିବା ମୁହୂh�କୁ 

ସକାଳ ବୁଝିବା, 

ଅcାର ଆସିବା ଆଗରୁ 

ଅବଶିY ଆୟୁଷେର 

ଅମୃତର ନିଯ��ାସ ଭରି 

ବିଷାଦିତ ପୃଥିବୀକୁ 

ସରସ କରିବା, 

ଜିଇଁ ଯିବା 

ଅବଶିY ତିଟି ମୁହୂh� 

 

ସ�ପ�ଲତା ମିk(ରଥ) 
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ଯଦି େକେବ େମା  ନkର 
ଆଶିଷ କୁମାର ପ[ା 

ଯଦି େକେବ େମା ନ>ର 

ଅଜାଣତ ଲାେଗ 

ଆଉ ତୁ ପଚାରିବୁ 

କାହjକି call କଲ 

କଣ କେହ ମଁୁ...!! 

େଛନା ଗୁଡ଼ 

ତୁ କିଏ ମଁୁ ଜାେଣନି 

Wrong Number.. 

ତୁ ହସିେଦଉ 

କହୁ 

ତେମ େକେବ ସୁଧୁରିବନି ନା... !!! 

କଣ କରିବି କହ 

େତା ବିନା ଆଉ କିଛି ନାହj 

ତୁ ପରା େମା େଦହର ଛାଇ 

ଛାଇ କଣ େଦହଠୁ ଦୂରେର ରହିପାେର 

ନା ହୃଦୟ େକେବ ମନଠୁ ଅଲଗା େହଇ ପାେର...!!! 

ତା ପେର େତାର ଗୁଡ଼ାଏ ଶ� 

ଏଇ େଯମିତି କି... 

ପାପ କଣ... ପୁଣ� କଣ ? 

େମାp କଣ... ଆତ{ା କଣ ? 

େମ କଣ... ବିରହ କଣ ? 

େତା ଶ� ଶୁଣିବା ଛଡ଼ା ଉhର ନାହj େମା ପାଖେର... 

ହା ... ହା ... େଯେତ ପଚାରୁଚୁ ପଚାେର... 
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�ବଚନ ଚାଷ 

ଅpୟ ରାଉତ 

େବକାର ଭାଇ େହା ଆସ 
କରିବା ବଚନ ଚାଷ 
ଦରକାର ନାହj ଡିPୀ ଡିେପÙାମା 
ଥିେଲ ଚରି�େର େଦାଷ... ! 
ନାଇବା ଚିତା ତିଳକ 
ପିcିବା େଶ�ତ ବା େଗରୁଆ ବ| 
ରଖିବା ଲ>ା ଦାଢ଼ୀ ଓ େକଶ 
ବଡ଼ ଲାଭ ଦାୟକ ଏ ଚାଷ... ! 
ଖାଇବା pୀର ଓ ଫଳ, ରାତିେର ପାପୁ େବାତଲ 
ଦିଶିବା ଲାେଲ ଲାଲ୍ 
ପଢ଼ିବା ନିତି ଶା|... ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତ 
ନାମ ରଖିେଦବା... 
kୀ kୀ ପରମପିତା ଆତ{ାରାମ ଉବାଚ... ! 
ବାଳା ଏ ଆମ ିୟ ଶିଷ�ା 
େଦବା ତାRୁ କିଛି ସୁ� ଦୀpା 
େଯଣୁ, ଦୀpା ପାଇଁ େନତା ପୁ�ିପତି 
କରିେବ ଧନର ବଷ�ା... ! 
TPR ପାଇବା ଲାଗି େଖାଜି େନବା େଯାଜକ 
ନମିଳିେଲ େକହି ଡ଼ାକି େଦବା ଭାଇ 
No. 1 / Set Wet Deo... ! 
ସକାଳୁ ସକାଳୁ TV Channel େର େହାଇବା ଆେମ ବିରାଜ 
କରିବା ବଚନ ଚାଷ 
କିବା ପଢ଼ା କିବା େଲଖା, ଅ�ାନୀ ମୁରୁଖ 
ସଭିRୁ କରିବା ଆମରି ଶିଷ� 
କିବା ବୃ�, ଯୁବ ବାଳୁତ ବିଧବା 
ପାଦକୁ ପୂଜା କରିେବ... ହାତ େଯାଡ଼ି ଠିଆ େହେବ 
େମåା ପଲ ପରି େଗାଟିଏ ଆସିେଲ.. ତା ପଛକୁ ଲାଗିଥିେବ... ! 
ନକରMି ପିତାମାତା ଚାଷ 
ବାଛMିନି ହିଂସା, ରାଗ, େଦ�ଷ ପରି ବାଳୁ~ା ଘାସ 
େଦେଖଇ େହବାକୁ ଆସMି ସଭିଏଁ 
ଧମ�କୁ ଏ ପରିହାସ 
କରିବା ବଚନ ଚାଷ... ! 
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ନାରୀଭୃଣ ହତ�ା ବିରୁiେର କବିତା 
ରଶ{ୀ ର�ନ ଦାଶ (ବାପୁ) 

ଆବୃତ ଏକ ବିଜନ େକାଠରୀରୁ 
ଅସହାେୟ କେର ମଁୁ ଚି�ାର 
ନୀWାପ ନିରୀହ ଅକଟ ମୁହj 
ବାWରୁ� କ° ଆଜି େମାର........(୧) 
 
େହ ନି�\ର .. 
ମେନ ତବ ଏେବ ବଳ ଉ�°ା ନା" 
ଜାଣିବାକୁ ନାମଟିକୁ େମାର 
େତେବ ଶୁଣ ... 
ମଁୁ ଅେଟ ଭୃଣ ଏକ ଅଭିଷ� କନ�ା ଶିଶୁ ଟିର....(୨) 
 
ହମ.୍..........( ଦୀଘ�æାସ େନଇ) 
କଣ େହଲା ....େହଇଗଲ କାହj ଆନମନା 
ମୁଖ କାହj ଦିଶିଲା ମଳିନ 
ହଜିଗଲା ସେ>ଦନଶୀଳତା ର ସବୁ ଚି�.. 
ଅଭିନୟ କଲ େଯପରି କିଛି ବି େଦଖିନ.....କିଛି ବି ଶୁଣିନ.....(୩) 
 
େହ ଲ�ଟ ପୁରୁଷ ସମାଜ... 
କାହjକି କରୁ ଅଛଏହି ହୀନକମ�??? 
କାହj କି େଦଉନାହଁ େମାେତ େହବା ପାଇଁ ଜନ{??? 
କାହj କି ବ�ିତ ମୁେଯ ପାଇବାରୁ ପିତା ମାତା େ§ହଁ??????.......(୪) 
 
ନାରୀ ମୁହj ସକଳ ସୃଷçିର ଆଧାର 
ସୃYି ହୁଏ ଏ ଜଗତ ଜାଣ େମାହରି ଗଭ�ର 
ମାଆ େହାଇ ଜନ{ ଦିଏ ଧାଇ େହାଇ ପାେଳ 
େସବିକା ରୂପେର େସେବ େରାଗେର ପଡ଼ିେଲ 
ପáୀ େହାଇ ପତନରୁ ମୁହj ସିନା ତାେର 
ଭଉଣୀ େହାଇ ଭାଇର ରpା କରିପାେର 
ତଥାପି ମଁୁ ଅେଲାଡ଼ା େଯ ଏଇ ସଂସାରେର 
ଜନ{ େହବା ଆଗୁ ଆଜି ଦୁନିଆଁ େଯ ମାେର...............(୫) 
 
େଦଉନାହj ଏେଥ ଖାଲି ପୁରୁଷRୁ େଦାଷ 
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èଜାତି େମା ପାଲଟିଛି ପରମ ହିଂସକ 
ନାରୀ ର କରୁଣା ଭାବ ଦୂେର େଠଲି େଦଇ 
କନ�ା ଭୃଣ ନାଶୁଅଛି ଆନ^େର ଯାଇ 
ମେନ ତାର ତିେଳ େହେଲ େସେଥ ଦୁଖ ନାହj 
ମୂଳୁ ମାରି େବାଝ ଟାକୁ େଦଇଛି ଓେ³ଇ.................(୬) 
 
େକେବ ସେତ ଆଉ ଏଇ ଦୁନିଆଁ େଚତିବ 
ପୁଅ ଝିଅ ମେ� ଆଉ େଭଦ ନକରିବ?????? 
ନାରୀ ବିନା ଦୁନିଆକି ସୁ^ର ଦିଶଇ 
ଲ¯ୀ ବିନା ଜଗLାଥ ଭଲକି ଲାଗଇ?????............(୭) 
 
ନାରୀ ଥିେଲ ଥିବ କନ�ା ଥିବ େଯ ଜନନୀ 
ଜାୟା ରୂେପ ପୁଣି େହବ େସ ସହଧମyଣୀ 
ତାହାବିନୁ ସୃଷçି ଭାରସାମ� ହରାଇବ 
ଲୟ ଆସL ଆଗଁୁ ଧରା éଂସ ଯିବ..............(୮) 
 
ସବୁ ପେର ବିକଳେର କହୁ ଅଛି ମୁହj 
ନିଠୁର ନହୁଅ ପିତା ମାତା େମାର ଦୁଇ 
ଇæରR èରୂପ ର ଦୁଇ େଗାଟି ରୂପ 
ଲଗାଅନି େସହି ନାେମ ଆଜି େଯ କଳR 
ନେହେଲ ଉଠିବ ନି�ା ବାପାମା ନାମରୁ 
ସହି ପାରିବନି ଏହା ନୀ^ା ବଡ଼ ଗୁରୁ... 
 
େମାର ଏହି କବିତା େସହି ଫୁଲ କଢି ମାନR ପାଇଁ ଉTଗ�ୀକୃତ େଯଉ ଁମାେନ ଫୁଟିବା 
ଆଗରୁ ହj କାଳ ଗଭ� େର ଝରି ପଡ଼ିଛMି..............େଯଉଁ ମାନRୁ ଏହି ସମାଜ୍ 
ଅେଲାଡ଼ାକହି ପାଦେର ଆେଡ଼ଇ େଦଇଛି ..ମୁ େସମାନRୁ ସ�ାନ ଜଣାଇ ଏହି ସେ^ଶ 
େଦବାକୁ ଚାେହଁ େଯ େସମାେନ େକେବ ଆେଲାଡ଼ା ନୁହMି....... 
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େ�ମ, େ�ମିକା ଓ େ�ମାYର 

ବିକି ମିk 

େଦଖାଚାହଁା, କଥାବାh�ା, ମିଳାମିଶାରୁ ସୃYି ହୁଏ ବcୁତା, 

େସ ବcୁତାର ପରିଭାଷାରୁ ଗଢ଼ା ହୁଏ େମ !!! 

େସଇ େମ ବଢ଼ାଏ ଦୁଇ ଅଜଣା ମେନ ଆତ{ୀୟତା 

େ§ହ-k�ା, ପେରାପକାର, ୀତି ଓ ମମତା 

ଶରୀେର, ଭେର ଅଫୁରM ଆନ^, ପୁଲକ 

ମନ ମେଧ� ଦିଏ ଶାMି-ସଂହତି ଓ ଶୁ�ତା 

ଶୁଣିବାକୁ ନିହାତି େଛାଟ ଶ�ଟିଏ, ଦ�ିମନ କିM\  ଦିପ ୍ଦିପ ୍ତା ମେଧ� 

େସଥିପାଇଁ େକେବ ଉପଲnି ସୁେନଲି ଖରାର, ଶୀତୁଆ ସc�ାର, 

ଆଉ େକେବ ଉପଲnି ଚିରହରିତ ବସMର, ବାକ୍ ବଷ�ାର 

େକେବ ଉପଲnି ହୁଏ େସ ମହାନ ବ� ସଜାଏ ପବି�-ପାପି,  

େକେବ କିଏ ନୁେହଁ ଅPାହ� ଆରକ ପାଇଁ ସାଜିବାକୁ ପଡୁପେଛ ଶୂନ�ତପି !! 

ଦୁହjR ମେଧ� ବୁଝାମଣା ରହିେଲ ସଠିକ୍, ବ�yତ ହୁଏ େମର େଶାଭା 

ଦୁହjR େ§ହାବିଳ ସ�କ� ଦୁହjR ମେଧ� 

ଅଖ[ିତ ରେଖ ସ�ାନ ଓ ଗେଢ଼ ନବ ଆଭା  

େକେବ େସ କଥାକୁହା କେåଇ, ଚାଲିଯାଏ ଅେଫରMା ରାଇେଜ ଭେ[ଇ !! 

େଯେବ େମ ଦୂର ହୁଏ େମିକା ଠାରୁ, ଆେସ ହା-ହେତାºି ଅବ�ା 

ଶତବାର େଚYା ପେର ମଧ� େମିକର ନିଜ ତି କଟ ହୁଏନି ଆ�ା !! 

ପୂବ�-ପ}ିମ, ଉhର-ଦpିଣ, ଚତୁଦyେଗ େଖାଜିବୁେଲ େସ  
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େମିକା ପଦବାଚ� ବ��ି ଟି 

ତା ଅନୁଢ଼ା-ଅନୁରାଗ େମକୁ !! 

କିM\  ଶତ େଚYା ପେର ମଧ� େସ 

ପାଏ ବିଫଳତାର ସ�ାଦ 

େସଠି ତାକୁ େଚତନା ଚାବୁକ େଚତାଏ 

ଏଠୁ ଆଖିର ଦି ବୁ^ା ଲୁହ ବି ଯିବନି ବାଦ !! 

େଦେହ, ଚିMା, େଚତନା-ସମୁେର ଭରଇ ତାତି 

େଦଖ ନିଝୁମ ୍ବରଷୁଚି ଆଜି ବରଷା ରାତି !! 

ଯାଇଛି ଚହଲି ହୃଦୟ-ପାହାଡ଼ 

ମନ-େମରୁ-ମୂଳ ଆଉ ନାହj ଟି ଦୃଢ଼ !! 

ଆଜି ଆଉ କାହାପାଇଁ ଭରିଛି ହୃେଦ ଦୁଃଖ ସାଗର ? 

େମିକର ଦୁଇ ଆଖି ଏଠି ବଖାଣୁଛି ପରିଭାଷା େମର !! 

ଅଣନିଃଶ�ାସୀ େହଉଛି ଶରୀର, ଚି�ା ପଡୁନି ଅpର ମାନ କଳାପଟା ର 

ଦୀଘ�ଶ�ାେସ ରୁ� ମନ-ମ^ିର, ଡ଼Yର ପରି ଦୁଃଖ-ଧୁଳିେର ଭରା ଅMର !! 

ବି`ିLତାର ଏ ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ ପାଏ ମାନବ ଅMର !! 

ଏ ସାମାଜିକ ଶୃÞଳା େର ବcା ବା?ବ –େମ ଓ େମାMର— !! 
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ତୁମକୁ ବାmି ରଖିବାକୁ େହବ... 

ସତ�ନାରାୟଣ ପ�ୀ 

ତୁମକୁ ବାcି ରଖିବାକୁ େହବ... 
େମାେତ େମାର ଅତୀତ, ଭବିଷ�ତ ଆଉ ବh�ମାନ ଭିତେର, 
ନ େହେଲ ମଁୁ ପୁଣି ଘୁରି ବୁଲିବି ଏକା, 
ମହାଶୂନ�େର.. ଅcାର ରାତିେର... 
ଟାଣ ଖରାେର... ଶୀତୁଆ ସକାଳେର... 
ମରୀଚିକା ପଛେର... 
େମାର ଡ଼ର ତୁମକୁ ହେରଇ େଦବାେର... 
ତୁମକୁ ହେରଇ ମଁୁ େକମିତି ବ�ିବି 
ତୁେମ େଯ ସମ?Rଠଁୁ  ଭିL ମଣିଷ ଟିଏ... 
କିଏ ବୁଝିବ େମା ମନର ଅକୁହା କଥା,  
ଅେଦଖା ବ�ଥା, ଅଝରା ଲୁହ... 
ଆଉ େମା ହସ ପଛେର ଲୁଚି ଥିବା ଅେନକ ଦୁଃଖକୁ, 
ନିଶ�େର କିଏ ହାତ ରଖିବ େମା ପିଠିେର, 
ଭରିେଦବ େମା ହୃଦୟ ନିରବେର... 
ଆଉ େପାଛି େଦବ େମା ଲୁହ ଅଜାଣତେର 
ତୁମ ଅଦୃଶ� ଆଲି~ନ ର �ଶ� ମଁୁ ଅନୁଭବ କେର 
େମା ଶରୀରର େତ�କ ଶିରା ଶିରାେର 
େମା େଲାମକୂପର େଛାଟ େଛାଟ ଛିେର... 
ମଁୁ ସାଇତିବିନି ତୁମକୁ େମା º�ତି ମଧ�େର 
º�ତି େକେବ ବି ବିº�ତି େହଇ ଯିବ 
ମଁୁ ସଜାଇ ରଖିବି ତୁମକୁ ଚିରଦିନ 
େମା ହୃଦୟର ବ^ୀ ଘର ଭିତେର... 
ତୁେମ େଯ େମା ପାଇଁ ଅମୁଲ� ରá ଟିଏ 
ପRରୁ ବାହାରିଥିବା ପଦ{ଟିଏ 
କଇଲାରୁ ବାହାରିଥିବା ହୀରା ଟିଏ 
ସାମୁକା ଭିତେର ସାଇତା େମାତି ଟିଏ... 
ତୁେମ େମା ପାଇ ଁ
ଶାM, §ିê, ସବୁଠାରୁ ପବି�, େମାର ବହୁ ଆପଣାର 
େk� ମଣିଷ ଟିଏ... 
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ଅଭିମାନୀ 
ଆଦିତ� ସାହୁ 

ଅଭିମାନୀ େମାର ଅଭିମାନ କରି 

ବସିଛି ମୁହଁ କୁ ଫୁେଲଇ, 

ଏମିତି ଲାଗୁଛି ସେତ 

ପୁେନଇଁ ଚା^କୁ କଳା େମଘ 

େଦଇଛି କି େଘାେଡ଼ଇ  

ତା— ଅଭିମାେନ େମା ମନେର ଆଜି 

ଅ�ିରତା େଖଳିଯାଏ 

ଜାେଣନା କାହjକି... 

ତା ଖୁସିେର େଯେବ ହସୁଥାଏ ମୁହj 

ତା— ଅଭିମାେନ ରହିବି େକମିତି ! 

ନୁେହଁ ମଁୁ କା�\ େହେଲ 

ସାଜିଛି େସ ଅଭିମାନୀ ରାଧାରାଣୀ 

ମାନଭ�ନ ମଁୁ େକମିତି କରିବି 

ଆଜି ନ ପାରଇ େସ ବି ଜାଣି  

ମନ ତ କହୁଛି େଲଖିବି ଗୀତ େଗାବି^ 

ନୁେହଁ ମଁୁ ଜୟେଦବ ପୁଣି 

ଅଭିମାନୀ ରାଧା ଅଭିମାନ କରି 

ବସିଛି, ନ ବାେc ବାେଜଣି  
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ଆମ ଗଁା ହାଲଚାଲ୍ 
 ଡ଼ା େଜ�ାତି ସାଦ ପxନାୟକ 

 ସc�ା ଦୀପ େଦଇ କୁନାେବାଉ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟେର ବାହାେର 

ଭ[ାରୀର େଧ[\ରା ଶୁଣି ଅଟକି ଗଲା େକାଠଘରକୁ ଯିବାପାଇଁ କହୁଥିଲା ସିଏ ଘର 

ଦୁଆେର ଠିଆ େହଇ କୁନାେବାଉ ଡ଼ାକ େଦଉଥିଲା େଗର?କୁ ବଳିଆ(କୁନାବାପା) ଘର 

ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଆସୁ ଆସୁ ପଚାରୁଥିଲା କାହjକି ଡ଼ାକିଲୁ େବାଲି କୁନାେବାଉ 

କହୁଥିଲା, –ମାେ¼ କହିଚMି, େକାଠଘରକୁ ଯିବାେପଇ,ଁ କିସ ମିଟିଂ କରିେବ େବାଲି—  

ବଳିଆ କାcେର ଗାମୁଛାଟା ପେକଇେଦଇ ଚାଲିଲା େକାଠ ଘର ଆଡ଼କୁ 

 ମଠ ବାର[ାେର ମହେM େଗାେସଇଁ ଗୁମ ୍ମାରି ବସିଛMି ତାR ପାଖକୁ କରଣ 

ଆ�ା ଆଉ କାଜy ଆ�ା ବସି ଖାତାେର କିସ େଲଖୁଛMି ପ[ା, ମହାMି ସବୁ େସ 

ପାଖାପାଖି ବସି ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ େହଇ କଥା େହଉଛMି, ଆଉ ବାକି ଗଁାବାଲା ପି[ା ତେଳ ବସି 

େସମାନR ମୁହଁକୁ ଚାହjଛMି ଆମ ଗାଁ ମହେM ବଡ଼ ସାpାତ ଭଗବାନ ଭଳି େଲାକ 

ଗାଆରଁ ସୁଖଦୁଃଖେର ଠିଆ ହୁଅMି ଭଲ ମ^ ଶୁଣMି ପୁରୀ ବଡ଼ େଦଉଳ ପାଖେର 

େଗାେସଇଁR ମଠ ଅଛି ଗଁାରୁ ଯିଏ ବି ଗେଲ େସଠାେର ରହିବା ଖାଇବା ବ�ବ�ା 

ମହେM ଆ�ା କରିଦିଅMି ଛ ଫୁଟିଆ ମଣିଷ, ଚାଲିେଲ ଘରର ଚାଳ ମୁ[େର ବାଜିବ 

କଥା କହିେଲ ମହୁ ଝରିବ ଏେଡ଼ େ§ହୀ େଲାକ ଏ ମh��ମ[ଳେର ମିଳିବା ଅସXବ 

ନିଜ ପୁଅ ଝିଅ ପରି େ§ହ କରMି ସମ?Rୁ ଆମ ଗଁା କରଣ ଆ�ା ମହMR ଖାସ 

େଲାକ ମହM ଅକାେଳ ସକାେଳ ଗାଁକୁ ଆସିେଲ ଯାଇ କରଣ ଘେର ହj ଖାଆMି ଆଉ 

ଭାରୀ େ§ହ କରMି ମୁ[େର ଚିତା ଚଇତନ େଧାବ ଫରଫର ବସନ ପିcି ଆମ 

ମହM ଆ�ା ଦିବ� ପୁରୁଷ ପରି େଦଖାଯାଅMି 

 ସବୁ ନିରବେର ବସିଛMି କରଣ ଆ�ା ମହM ଆ�ାR ଆଶୀବ�ାଦ େନଇ 

କହିବାକୁ ଆରX କେଲ –ତି ବଷ� ଆମ ଗଁା ମଠର ଜମିେର ଚାଷବାସ ହୁଏ ଯାହା 

ଧାନ ଆଦାୟ େହଉଥିଲା, େସଥିରୁ କିଛି େଭାଗରାଗେର ଲାଗୁଥିଲା, ଆଉ କିଛି ବିକାବିକି 

କରି େକାଠଘର ନଁାେର ବ�ାRେର ରହୁଥିଲା େସଇ ଟRାରୁ ଭାଗ ବାହାର କରି ଗଁାେର 
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ନାଟ ଯାନିଯାତରା ହୁଏ ସବୁ ବଷ�ର କଥା ନିଆରା ଥିଲା, ଏ ବଷ� କିM\  ଅସୁବିଧା 

େହଇଯାଇଛି— ଗଁା େଲାକ ମାେନ ଗୁଣୁଗୁଣୁ େହଇ କହୁଥିେଲ, –େହବନି େକମିତି ? 

ବଷ�ା ତ ନାଇଁ ଧାନ ଆସିବ କୁଆଡ଼ୁ?— କରଣ ଆ�ା କହିେଲ, –ଏ ବଷ� ବୃYିପାତ କମ 

େହଇଥିଲା, େତଣୁ ବିଲରୁ ଯାହା ଧାନ ଆସିବା କଥା ତାର ଅଧା ବି େହଲାନି ଇଆେଡ଼ 

ଦରଦାମ ବୃ�ି େଯାଗଁୁ ଖ�� ବଢ଼ିଗଲାଣି ହରିଆ େତଲି େଦାକାନରୁ େକାଠ ପାଇଁ ଜିନିଷ 

ଆସୁଥିଲା, ଏେବ ସିଏ ବାକି େଦଇପାରିବନି େବାଲି କହିେଦଲାଣି େସ ବା କଣ କରିବ, 

ମହ~ା େହେଲ ସମେ? କY େଭାଗିେବ ହj େତଣୁ ମହM ଆ�ା ଆମ ସମ?R କଥା 

ଚିMା କରିବା ଉେSଶ�େର ଏଇ େବୖଠକ ଡ଼କାଇଛMି ଯିଏ ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, 

ଜେଣ ଜେଣ େହଇ କୁହ— 

 ସମେବତ ଗାଁବାଲାR ମଧ�େର ଚାପା ଗୁ�ରଣ େଖଳିଗଲା ଇଏ ତାକୁ ସିଏ 

ଆକୁ େଦଖା େଦଖି େହେଲ ସିନା କିଏ ଜେଣ ଠିଆ େହଲାପରି େଦଖାଗଲାନି ମହM 

ଆ�ା ପରି�ିତିକୁ େଦଖି କହିେଲ, –ଏଇ ବଷ� ଆମ ଉପେର ମହାଭୂR ଆଶୀବ�ାଦ 

ପୂବ�ବଷ� ଭଳି େହଲାନି ଏଥିପାଇଁ ଆେମ ହj ଦାୟୀ ଆେମ େକବଳ ନିଜ ସ�ାଥ� 

େଦଖିେଲ ସିନା ସମୁହ ସ�ାଥ� େଦଖିବାପାଇଁ ମନା କରିେଦେଲ େତଣୁ ମହାଭୂ ଆମକୁ 

ପରୀpା େନଉଛMି— 

 ମହM ଆ�ା ନିଜ ବ�ବ� ରଖିସାରିବା ପେର, କାଳୁ ପ[ା େଯାଡ଼ହ? କରି ଠିଆ 

େହଲା ଆଉ କହିଲା, –ଆ�ା, େମା ଝୁଅକୁ ଏେବ ଚଉଦ ପୁରି ପ^ର େହବାକୁ 

ଗଲାଣି ଏ ବଷ� ବାହା େଦବି େବାଲି ନିWhି େନଇଥିଲି, େଯ ମରୁଡ଼ି େମାର ବିଲର 

ଧାନ ଖାଇଗଲା, କ—ଣ କରିବି ବୁ�ି ଦିଶୁନି ଯାହା ଟRା ସୁନା ରଖିଥିଲି, ସବୁ ଋଣ 

ସୁଝିବାେର ଗଲା, ଏେବ ଝିଅକୁ େଦବାପାଇଁ ଦି ଭରି ସୁନା ବି ନାହj ! କ—ଣ କରିବି 

େକମିତି ବାହାଘରଟା କରିବି କିଛି ବୁଝି େହଉନି— 

 କରଣ ଆ�ା କହୁଥିେଲ, –ହଇେର, େସ ଦିନପରା ଗାଡ଼ିେର ଆସି ସରକାରୀ 

ବାବୁମାେନ କହିଗେଲ ଅଠର ବଷ� ପୂବ�ରୁ ଝିଅକୁ ବାହା େଦବୁନି େବାଲି, େତା ମୁ[ 

ଖରାପ େହଇଚି ନା କଣ ?— 

 କାଳୁ କହୁଥିଲା, –ସରକାରୀ କଥା ଆମକୁ କିସ ଜଣା ଆ�ା, ଏେବ ବାହା ନ 

େଦେଲ, ଝିଅକୁ କିଏ ବାହା େହବ ? ବୁଢ଼ୀ କରି ଘେର ରଖିବି କି ଆ�ା ?— 
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 ମହM କହିେଲ, –େଦଖ, ଯୁଗ ବଦଳୁଚି ଆେମ ସବୁ ଗଁାେର ରହିେଚ େବାଲି 

ଆମକୁ ବାହାର ଦୁନିଆେର କଣ କଣ ସବୁ ପରିବh�ନ େହଉଚି ତାହା ଜଣାପଡୁନି 

ପାଠଶାଠ ଦି ଅpର ପଢ଼ିଥିେଲ େବାଧ ହୁଏ ତୁେମ ଖବର କାଗଜେଟ ପଢ଼ି ପାରିଥାM 

େସତକ ବି ଜାଣିନ ସରକାର କଣ ନିଜ ଭଲ ପାଇଁ କଥା କହୁଚMି ? ଆମ ଭଲପାଇ ଁ

ହj କହୁଛMି  ଝିଅକୁ ଅଠର ବଷ� ନ େହେଲ ବିଭା େଦବା ଅନୁଚିତ ତାକୁ ଭଲ 

ଭାବେର ବଡ଼ େହବାକୁ େଦ େସ ଘର ସଂସାର କଥା ବୁଝିବା ଭଳି ବୟସ େହଉ 

ତା—ପେର ବାହା କରିବୁ ନି ?— 

 କାଳୁ ପ[ା ଥତମତ େହଇ ରହିଗଲା, ମହM ଆ�ାR କଥାକୁ େକମିତି କାଟିବ 

ସିଏ ବସି ପଡ଼ିବାପେର ଜେଣ ଜେଣ କରି ସବୁ ନିଜ ଦୁଃଖ ବଖାଣିବସିେଲ ଅcାର 

େହଇ ରାତି େହଲାଣି ଗଁାେର ସାେଢ଼ ସାତଟା େହେଲ ସବୁ ଖାଈପିଇ େଶାଇଯାଆMି 

ମହM ଆ�ା କହିେଲ, –ଏ ବଷ�ର ମରୁଡ଼ି ପରି�ିତିକୁ େଦଖି ମଁୁ ସରକାରRୁ କହିଛି ଆମ 

ଗଁା ପାଇଁ କିଛି ବ�ବ�ା କରିେବ ବିଡ଼ିଓ ଆ�ା ଆସି ଗଁାେର pୟpତିର ଆକଳନ କରି 

ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ େଯାଗାଇ େଦେବ େବାଲି ମଧ� କହିଛି— ମହMR କଥା ଶୁଣି 

େଲାକମାେନ ଖୁସି େହାଇଗେଲ ମହେM କହିେଲ, –ସବୁ ବଷ� ଭଳି ଏ ବଷ� ଆେମ 

ଗଁାର େକେତକ ପବ�ପବ�ାଣୀକୁ ବହୁତ ଖ�� କରି କରିବା ନାହj ଏହା ଫଳେର ଆମ 

େକାଠଘର ନଁାେର ବ�ାRେର କିଛି ଟRା ରହି ପାରିବ— ଏହା ଶୁଣି କିଛି େଟାକା 

ଟାକଳିଆR ମନ ଆ>ିଳା େହଇଗଲା ନାଟ ଯାତରା କରିବାନି ? କିଏ କିଏ ଗୁଣୁଗୁଣୁ 

େହବା ଆରX କରିେଦଇଥିେଲ େସ ଯା େହଉ ରାତି ନ—ଟା େବଳକୁ ସଭା ଭା~ିଲା 

େଯ ଯା—ଘରକୁ ଗେଲ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମହେM ଆ�ା ଚପଳା (ଅତୀତେର ପୁରୀ kୀ 

ଜଗLାଥ ମ^ିର ଅନୁ�ାନ ଦ�ାରା ପରିଚାଳିତ ବସ େସବା) େର ବସି ପୁରୀ ଚାଲିଗେଲ 

 ଗଁା ତୁଠେର ବସି େଟାକାଏ କଥା େହଉଥିେଲ ଚାେରଣୀ କହୁଥିଲା, –ଶଃ.. କି 

ମରୁଡ଼ି େହଲା ଆମ ଗାଁ ଯାତରାଟାକୁ ମାଡ଼ କରିେଦଲା— ସନିଆ କହିଲା, –ଟRା ତ 

ନାଇଁ ନାଟ େହବ େକମିତି ?— ଗଁା ମାେ¼ ଏଇ ସମୟେର େପାଖରୀରୁ ଗାେଧାଇ 

ବାହାରୁଥିେଲ, ଚାଲିଯାଉ ଯାଉ ହସିେଦଇ କହିେଦଇଗେଲ, –ନାଟ ପାଟy ଆଣିବା ପାଇ ଁ

ଯଦି ଟRା ନାଇଁ ନିେଜ ନାଟ କରୁନ ଗାଁ ପିେଲ ମିଶି କେଲ କଣ େହବନି ?— ମା¼R 

କଥାଟା ସମ?R ମନକୁ ପାଇଲା େସଇଠୁ ସବୁ ଗାେଧାଇ ପାେଧାଇ କାଜyR ଦୁଆେର 
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ହାଜର େହେଲ କାଜyଏ କଥା ଶୁଣି କହିେଲ, –ଉhମ ବିଚାର ଗଁା ପିଲାମାେନ ମିଶି 

ଯଦି ନାଟକ କରିବ ତ ଭଲ କଥା ଆଗ ବି ଆମ ଗାଁେର ନାଟ େହଇଚି ଆମ ବସM 

(କରଣଘର ବଡ଼ ପୁଅ) ଅେନକ ଦିନତେଳ େଗାେଟ ନାଟକ େଲଖିଥିଲା େଯ ତାକୁ େନଇ 

ଆେମ ଗଁାେର ନାଟକେଟ େଖଳିଥିଲୁ େଦଖ ତୁେମମାେନ ଯଦି କରିବ ଭଲ କଥା େସ 

ବହିଟା େବାଧହୁଏ କରଣ ମା¼R ଘେର ଥିବ ସc�ା େବଳକୁ କରଣ ଆ�ା ଘରକୁ 

େଫରିବା େବଳକୁ ଦୁଆେର ଭିଡ଼ େଦଖି ଅଟକି ଗେଲ ପିଲାମାନR ଠାରୁ କଥା ଶୁଣି 

ବଡ଼ ଖୁଶି େହେଲ କହିେଲ, –ଆମ ଗଁା ଉପେର ବିପhି ଆସିଲା ମରୁଡ଼ି େହଇଗଲା 

େବାଲି ସିନା ନାଟ ବ^ କରିବା କଥା ମହM ଆ�ା କହିେଲ, ନେହେଲ େସ େକେବ ମନା 

କରିଥିେଲ କି? େହେଲ ତୁେମ ମାେନ େଯାଉ ?ାବ େନଇ ଆସିଚ ତାହା ବହୁତ୍ ଭଲ 

ଏଥିେର ଖ�� କମ େହବ ଆଉ ଆମ ଗଁାେର େଯଉଁ ସବୁ ତିଭା ଲୁଚି ରହିଛMି ତାହା ବି 

ବାହାରି ଆସିବ— 

 ପିଲାମାେନ େକଉଁ ନାଟକ କରିେବ େସ କଥା ନିWhି ଦାୟିତ� କରଣ ଆ�ା ଗାଁ 

U\ଲର ସଂU�ତ ମା¼R ଉପେର ନ�? କେଲ େସଦିନ ସଂଧ�ାେର ପୁଣିଥେର 

େକାଠଘେର ସଭା ବସିଲା ଗଁା ପିେଲ ଖାତା କଲମ ଧରି ବସିେଲ ତାଳ, ମୃଦ~, 

ଝା�, ହାର୍ େମାନିୟମ ୍ସବୁ ଆସିଲା ସଭା ପୂବ�ରୁ ପୁେରାହିେତ ମ¬ପାଠ କଲାପେର 

କୀh�ନ କରାଗଲା ମାେ¼ ଆସିଲାେବଳକୁ ଭଜନ ଚାଲିଛି ସବୁ ପିଲାମାେନ ମାେ¼Rୁ 

ଦ[ବତ େହଲାପେର ମାେ¼ ବଡ଼ ଭାବଗXୀର ସ�ରେର କହିେଲ, –ତା— େହେଲ ନାଟକ 

େଖଳିବା ? ହଉ, ତୁେମ ମାେନ ଯଦି ମନକରିଛ ଠିକ୍ ଅଛି, କିM\  କ—ଣ େଖଳିବା ? 

ରାମାୟଣ ନା ମହାଭାରତ ନା ଆଉ କିଛି ସାମାଜିକ ନାଟକ ? ତୁେମ ମାେନ କ—ଣ 

ଭାବୁଛ ଆଗ କୁହ, ତା—ପେର ଆେମ େଦଖିବା ଚିMା କରିବା କଣ କରାଯାଇପାେର — 

 କିଏ କହିଲା ରାମାୟଣ କରିବା, କିଏ କହିଲା ମହାଭାରତ ଆଉ କିଏ କହିଲା 

ରାଧା େମଲୀଳା, ଇତ�ାଦି ଇତ�ାଦି, େହେଲ ନାନା ମୁନୀR ନାନା ମତକୁ େଦଖି ମାେ¼ 

ବି@ତ େହଇଗେଲ େସ ସମ?Rୁ ନିରବ ରହିବାକୁ ନିେS�ଶ େଦଇ କହିେଲ, ଏଥର 

େଗାଟିଏ ସାମାଜିକ ନାଟକ େଖଳାଯିବ ନାଟକର ନଁା –େମା ଶÞା ସି^ୁର େଫରାଇ 

େଦ— ନାଟକର ନଁା ଶୁଣି ଏଥିେର ବହୁତ େରାମା�କର ଦୃଶ� ସହିତ ସାମାଜିକ 

ପରି�ିତି ଆଦି ଥିବ େବାଲି ଜାଣିବାେର ସେ^ହ ନଥିଲା ମାେ¼ ଜଣ ଜଣ କରି 
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ସମ?Rୁ ପୁଣିଥେର ପଚାରିେଦେଲ ସମେ? ହଁ ଭରିେଲ ଏେବ ବହି ଅଣାଗଲା 

ମାେ¼R ବହି ବ�ାଗରୁ େସ ବହି ବାହାର କେଲ ତାକୁ ଖଟୁଳି ଉପେର ରଖାଗଲା ଆଉ 

ନଡ଼ିଆ ବାେଡ଼ଇ ଧୂପଦୀପ ଦିଆଗଲା ବାସ, ତା—ପେର ଆସିଲା ଚରି� ଚୟନ 

Oିୟା ଅଧ ରାତି େହଲାଣି ପିଲାମାେନ େକାଠଘରୁ ବାହାରୁ ନାହାMି, େତେଣ ଗଁା େର 

ତାଟି କବାଟ ପଡ଼ିଗଲାଣି ସବୁ ଠିକ୍ କରିବା କଣ ଏେତ ସହଜ କଥା ? ସବୁ ଚରି�କୁ 

ସଠିକ୍ େଯାଗ�ତା ସ�L� କଳାକାର ମିଳିବା ସXବ େହବା ବି କଠିନ େସ ଯା େହଉ, 

ାୟ ସବୁ ଚରି� ଠିକ େହାଇଗଲା  

 େଶଷେର ହିେରାଇନ୍ ପାଇଁ ସମୟ ଆସିଲା ମାେ¼ କହିେଲ, –@Aପୁରରୁ 

ହିେରାଇନ୍ ଆଣିବା Ûାମା ଆଉ ନାଟକେର େସ କାମ କରMି େତଣୁ େସ ଭଲ େହବ— 

ସବୁ ନିରବ ଥିବା ସମୟେର ନାରଣ କହିଲା, –େହଇ ପାରିବ ନି ମଁୁ ଥାଉ ଥାଉ 

ହିେରାଇନି ଆଣିବ, େହବ ନି ସବୁ ବଷ� ଯା�ାେବଳକୁ ମଁୁ ଝିଅେବଶ ପଡୁଚି, େତଣୁ 

ହିେରାଇନି ମଁୁ ହj େହବି— କଥା ଅସ�ାଭାବିକ ନଥିଲା, କାରଣ ଆଗରୁ ବି େଯେବ େଯେବ 

ଗଁାେର ନାଟକ େହାଇଥିଲା, େସ ସବୁ ସମୟେର ପୁରୁଷମାେନ ହj ନାରୀର ଭୂମିକାେର 

ଅଭିନୟ କରିଥିେଲ, େହେଲ ଏବର କଥା ନିଆରା ଏେବ ହିେରାଇନ୍ ମିଳୁଛି, େତଣୁ 

କଦବା କ�ଚିତ୍ େକଉଁ େକଉଁ �ାନେର ପୁରୁଷମାେନ ନାରୀ େହଉଛMି ମାେ¼ କହିେଲ 

ଝିଅପିଲାେଟ ଆଣିେଲ ସୁ^ର ଲାଗିବ ନା ! ସବୁ ଯୁବକମାେନ ହଁ ଭରିେଲ, େହେଲ ବିଶୁ 

କହିଲା, –ନାରଣ ଯଦି କହୁଚି ତାକୁ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ମଉକା ଦିଆଯାଉ େଦଖ 

ଯଦି େସ ଭଲ କରିବ େବାଇେଲ କା—କୁ ଡ଼ାକିବା ଦକ�ାର୍ ନାହj— ଅଗତ�ା ମାେ¼ 

କହିେଲ, –ହଉ, ଯଦି େସ ଏେତ ଜିଦ୍ କରୁଛି, ତାକୁ ମଉକା େଦଇ େଦଖିବା— 

 ଅଧ ଘlା ଧରି ମାେ¼ ନାରଣକୁ ଯାହା ଯାହା ସବୁ କହିେଲ େସ ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ 

କରି େଦଖାଇେଦଲା ବାସ୍ େଘାଷଣା େହଇଗଲା, ନାରଣ ହj ନାରୀ ଅଭିନୟ କରିବ 

େଢ଼ର୍ ରାତିେର ସବୁ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ େଫରିେଲ ପରଦିନ ମାେ¼ U\ଲ୍ ପିଲାRୁ େଦଇ 

ବହିର ବିଭିL ପୃ�ାକୁ ନକଲ କରାଇେନେଲ ଆଉ ସଂଧ�ାେବଳକୁ ରିହାସ�ଲ୍ ଆରX 

େହଲା ମାେ¼ େଯମିତି େଯମିତି ବେତଇେଲ ପିେଲ େସମିତି ନାଟେର ମାତିେଲ 

ନାଟକେର ସବୁ ଏମିତି ମାତିଗେଲ େଯ ଦିନ ନାଇଁ ରାତିନାଇ ଗଁା ଦା[, େପାଖରୀ ହୁଡ଼ା, 

ବିଲମାଟି ସବୁଠି ଖାଲି ନାଟକର ଡ଼ାଇଲଗ ୍ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା ଗାଇ ଚରାଇବାକୁ 
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େନବାକୁ ଆସିଥିଲା କୁଶ ଗଉଡ଼ ଗୁହାଳ ବାହେର ଥାଇ କହୁଥିଲା, –ତୁେମ େମା ମନ 

କଥା ବୁଝିଲ ନାହj ବୁଝିଥିେଲ େସମିତି ନିରବେର ଠିଆ େହାଇନଥାM— ବାମୁଣ ଘର 

ବୁଢ଼ୀ ଭାବିଲା କୁଶଟା ପାଗଳା େହଇଯାଇଚି େବାଲି ଅପରା�େର ବିଲ ରା?ାେର 

ଯାଉଥିଲା ପାଖ ଗଁାର ପିଲାେଟ ହଠାତ୍ ଉ� ସ�ରେର କିଏ ଜେଣ ବିକଟାଳ ରଡ଼ିେଦଇ 

ହସିବା ଶୁଣି ଚମକି ପଡ଼ିଲା େଫରି ଚାହjଲା ତ ବିଲେର ବଳଦ ହଳକୁ ଧରି ଚାଷ କରୁ 

କରୁ ବିOମ କହୁଥିଲା, – ଆଉ ତୁ କଣ ଭାବିଛୁ ସବୁ ପୁଣ�ଧମ� ତୁ େନଇଯିବୁ ହା ହା 

ହା— େସ ପିଲା ଡ଼ରେର ଦଉଡ଼ି ପଳାଇଲା 

 ପ^ର ଦିନ େହଲା ରିହାସ�ଲ୍ ଚାଲିଛି କାଜy କରଣ ମଝିେର ମଝିେର ଆସି 

େଦଖିଯାଉଛMି ଚି�ାଳୟକୁ ଖବର ଦିଆଗଲା, େସମାେନ ଆସି ମ� ସ¦ାେର 

ଲାଗିଗେଲ ମାଘ ପୂ�yମା ଆସିଗଲା ଆଜି ଗଁା ଦା[େର ନାଟକ େହବ ଆଖପାଖ 

ଦଶ ବାରଖ[ ଗଁା େଲାକ ନାଟ େଦଖିବାପାଇଁ ଆସି ହାଜର େହାଇଛMି ଦିପହର 

େବଳକୁ ଠାକୁର ଗଁାେର ବୁଲିେଲ ଗଁା ଦା[େର ଭଳିକି ଭଳି େଦାକାନ ବଜାରର ପସରା 

େମଲିଲା ସc�ା େହଉ େହଉ ନାଟକ ଆରX େହବାର ସମ? ଆେୟାଜନ େହାଇଗଲା 

ରାତି ଅଧାପଯ��M ନାଟକ ଚାଲିଲା ନାରଣର କା^ େଦଖି ଗଁା ମାଇେପ କା^ି 

ପକାଇେଲ ବିOମର ବିକଟାଳ ହସ ଶୁଣି େଶାଇଯାଇଥିବା ଦଶ�କ ମାେନ ଚମକି କରି 

ଉଠିପଡ଼ିେଲ ମହM ଆ�ା କରଣ ଘର ପି[ାେର ଚଉକି ଉପେର ବସି ମୁରୁକି ମୁରୁକି 

ହସୁଥାMି ମହMR ସାମନାେର ନାଟକେର ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଅଭିେନତା ମାେନ 

ଯେଥY େଚYା କରୁଥାMି ନିଜ ନିଜ ଅଭିନୟକୁ ନିଖୁଣ କରିବାପାଇଁ 

 ନାରଣର ଅଭିନୟେର ଖୁଶି େହଇ ଅେନକ ଦଶ�କ ପୁରUାର ବି େଦଉଥାMି 

ବାର>ାର ନାଟକକୁ ବ^ କରି ପୁରUାର େଘାଷଣା େହଉଥାଏ ସକାଳ ପହର େହବାକୁ 

ଆସିଲା ପୂରୁବ ଆକାଶେର ନାଲିମା େଦଖାେଦଲା େବଳକୁ ନାଟକର ପରିସମା�ି 

େହାଇଗଲା ଗଁା େଲାକR ଦ�ାରା େହାଇଥିବା ନାଟକ ସମ?Rୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା 

ଅଥ�ାଭାବ େଯାଗଁୁ ବାହାର ଗଁାରୁ ନାଟକ ଅଣା ନ େହାଇଥିବା ସେh�  ଗଁା ନାଟ େଯ 

େକୗଣସି ଗୁଣେର କମ ନଥିଲା ଏହା ସମେ? କହୁଥିେଲ 
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ଏଡ଼୍ ସ େରାଗ ସେଚତନତା 
ରଶ{ୀ ର�ନ ଦାଶ (ବାପୁ) 

ନାଗରୀ- ଜାଣିଛୁ ନାଗର େକେଡ଼ ଅଡୁଆ କଥା େଟ େହଇଛି..ତୁ ଶୁଣିଲୁଣି କି ନାହj 
କହିଲୁ......ଆମ ସାଇ ରତନାକୁ ନା ଏଡ଼୍ ସ୍ େହଇଛି..ଏ ସାଇ େର ଆେମ େକମିତି 
ରହିବା କହିଲୁ...ମୁ ତାR ଘେର ଆଉ େକମିତି କାମ କରିବି କହିଲୁ ???? 
ନାଗର- େହ େହ ..ଓଃ ଏଇ କଥାକୁ ନଁା େପଲି େଦଲି କଲିକତାକୁ..ତୁ ଏଡ଼ସ ବିଷୟେର 
କିଛି ଜାଣିନୁ େତଣୁ ଏମିତିକା ହଉଛୁ ଆଉ...... 
ନାଗରୀ-େତେବ େମାେତ ଟିେକ କହୁନୁ ବୁେଝଇକି େସ େରାଗ ବିଷୟେର... 
ନାଗର-ହଉ େତେବ ଶୁଣ ମୁ କହୁଛି....... 
------------------------- 
ନାଗର- ଏଡ଼ସ୍ େରାଗ ଏକ ଭୟାନକ େରାଗ ମଣିଷ ମାନRୁ ହୁଏ...ନାଗରୀେଲା ମଣିଷ 
ମାନRୁ ହୁଏ 
ଅଭିଶାପ ଅବା   ପାପ େଯାଗଁୁ ନୁହଁ HIVବ�ାପାଇ ଥାଏ......ନାଗରୀେଲା HIV ବ�ାପାଇ 
ଥାଏ 
ନାଗରୀ-ଅଭିଶାପ ଅବା ପାପ ରୁ ଏ େରାଗ ଯଦି ବା ନଥାଏ େହାଇ ...ଯାହା ëାରା ଏହା 
ହଉଛି ତା କଥା ଟିକିଏ ଦିଅ ବୁଝାଇ 
           ନାଗର େର ଟିକିଏ ଦିଅ ବୁଝାଇ.......(୨) 
ନାଗର-କହୁଛି ମଁୁ ଏେବ ଶୁଣ ୍ମନ େଦଇ HIV ଏଡ଼ସ୍ କଥା.....େକଉଁ ପରି ହୁଏ 
େସକଥା ଶୁଣିେଲ ଘୁରି ଯିବ େତାର ମଥା  
             ନାଗରୀ େଲା ଘୁରି ଯିବ େତାର ମଥା 
ନାଗରୀ-କହିବୁ କହିବୁ େବାଲିତୁ କହିଣ ଉଛୁର କରୁଛୁ କିଆଁ....େତା କଥା ଶୁଣିଣ ଗଁା କୁ 
ମୁ ଯିବି ନେହେଲ ପାଇବି ଚିଆଁ 
           ନାଗର େର ନେହେଲ ପାଇବି ଚିଆ ଁ
ନାଗର-ବହୁ ନାରୀ ସାେଥ ପିରତୀ କରଇ େଯଉଁ ମୂଢ଼ମତି ନର େରାଗତିେରାଧ ଶ�ି 
ହରାଇ େସ ହୁଏ ଏଡ଼୍ ସର ଶିକାର 
         ନାଗରୀ େଲା  ଏଡ଼୍ ସର ଶିକାର 
        ଏକ ସିରି� େର ଇଂେଜକ୍ ସନ ଯଦି ନ�Mି ଏକାଧିକ ଜଣ...ଏଡ଼ସ୍ େରାଗର୍ 
ଆଶRା େଯ ତହj ରହି ଯାଇ ଥାଏ ଜାଣ 
        ନାଗରୀେଲା ରହିଯାଇ ଥାଏ ଜାଣ 
        ର� େନବାେବେଳ ପରଖି ନ େନେଲ ଆସୁବିଧା େହାଇଯାଏ...ନାଗରୀେଲା 
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ଅସୁବିଧା େହାଇଯାଏ 
       ଏଡ଼ସ୍ େରାଗ ର ଆଶRା ଟି ତହj ଯଦି େସ ରେ� HIV ଥାଏ..ନାଗରୀେଲା ଯଦି େସ ରେ� 
HIV ଥାଏ 
        ଏଡ଼ସ୍ େରାଗୀ ସହ ସହବାସ କେଲ ଏଡ଼ସ୍ େରାଗ େହାଇଥାଏ..ନାଗରୀ େଲା ଏଡ଼ସ୍ େରାଗ 
େହାଇଥାଏ 
         େସଥିପାଇଁ ସିନା େସହି ସମୟେର ନୀେରାଧ କୁ େଖାଜା ହୁଏ 
         ନାଗରୀ େଲା ନୀେରାଧ କୁ େଖାଜା ହୁଏ...... 
        ମଁା େଦେହ େଯେବ ଏଡ଼ସ ରହିଥାଏ ପିଲା ଜନମ  ଆଗରୁ...ନାଗରୀ େଲା ପିଲା ଜନମ 
ଆଗରୁ 
         ତା େପଟ ଛୁଆକୁ ଆେପ େହାଇଯାଏ ଏ େରାଗ ଟି ଅତି ଗୁରୁ 
         ଜାଣିଥାେଲା ଏ େରାଗଟି ଅତି ଗୁରୁ   
     ଯାହା ଯାହା ମୁହj କହିଲି ନାଗରୀ େସସବୁ ଏଡ଼୍ ସ ମ�ି...ଏଇ େରାଗ ଥେର ଯାହାକୁ ହୁଅଇ 
ମରଣ ଆସଇ ସାଜି  
     ନାଗରୀେଲା ମରଣ ଆସଇ ସାଜି    
------------------ 
ନାଗରୀ-  ଏ ମଁା ରତନା ଟା ତାେହେଲ............................ 
େହେଲ ନାଗର .....ଏ େରାଗ ପାଇଁ କଣ କିଛି ଓଷଦ ନାହj...କିଛି ନିଦାନ 
ନାହj???????????????? 
ନାଗର-ନଁା !!!!!!!!!!!! ନଁା େଲା ନାଗରୀ ଏହାକୁ ଭଲ କଲା ଭଲି ଓଷଦ ଆଜି ଯାଏଁ ବାହାରିନି 
େଲା 
         େତେବ କଥା େର କହMିନି .....େବଳହୁଁ ସାବଧାନ େହେଲ,ମାଦ ନପଡ଼ଇ ଭେଲ 
       େଯଉଁ େଯଉଁ କାରଣ ରୁ ଏଡ଼୍ ସ ହଉଛି ତାକୁ ଜଗି ରଖି ଚଳିେଲ..ଆମକୁ କାହjକି ଏଡ଼୍ ସ 
ହବନା ...ଆେମ କାହjକି ମରିବା 
---------------- 
ନାଗରୀ- ସବୁକଥା େମାେତ କହିଲୁ ବୁଝାଇ ଜୀବନ ଆଶରା େମାର.....ନାଗର େର ଜୀବନ ଆଶରା 
େମାର 
          େହେଲ େଗାେଟ କଥା େମା ମନ ଭିତେର ଘାl\ଛି ହଜାେର ଥର..ନାଗର େର ଘାl\ଛି 
ହଜାେର ଥର 
ନାଗରୀ- କଣ ପଚାରୁନୁ????? 
ନାଗରୀ- ରତନାକୁ ଆମ େହଇଛି ଏଡ଼୍ ସ ମଁୁ କାମ ତାR ଘେର କେର..ନାଗରେର କାମ ତାR ଘେର 
କେର 
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          ତା ପାେଖ ବସିେଲ ତା ପାଇଟି କେଲ ଏଡ଼୍ ସ ହବନି କିେର???? 
ନାଗର-େଧତ୍ େତାେତ ଏେତ ବୁେଝଇଲି ତୁ ଏଇୟା ବୁଝିଲୁ....... 
         ଏଡ଼୍ ସ େରାଗୀ ସହ ଏକ� ରହିେଲ ଅବା ତାକୁ �ଶ� କେଲ.. 
         ତାର େସବା କେଲ ତା ସାେଥ ଖାଇେଲ ଏଡ଼୍ ସ ହୁଏ ନାହj େର 
         ନାଗରୀେଲା ଏଡ଼୍ ସ ହୁଏ ନାହj େର 
        ମଶା କାମୁଡ଼ିେଲ କାଶିେଲ ଛିRିେଲ ଏଡ଼୍ ସ ଜମା ବ�ାେପ ନାହj..ଏକଥା କୁ ଜାଣି ନି}ିM 
ରହିଥା ଆେଲାେମା ାଣ ମିତଣୀ...   
 ନାଗରୀ-ମନର ସେ^ହ ଦୂର କରିେଦଲୁ ସବୁ ମୁହj ଗଲି ଜାଣି...ତାR ଘେର କାମ ନି}ୟ କରିବି 
ଜମା ଆଉ ଡ଼ରିବିନି 
           ନାଗରେର ଜମା ଆଉ ଡ଼ରିବିନି 
....ନାଗର,ନାଗରୀ-ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏ ମିନତୀ ଏତିକି ଆମର େଘନା କରିବ 
                   ଭାଇମାେନ ଆମର େଘନା କରିବ 
          ଏଡ଼୍ ସ୍ େରାଗର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ େଦଖି ଚାହj ଚଳୁଥିବ 
                 ଭଉଣୀ ଏ େଦଖି ଚାହj ଚଳୁଥିବ 
ଏକ ନାରୀ ସାେଥ ବିæ� ରହିବ ଆମର େଯେତକ ଭାଇ....ଏକ ପତି@ତ ସରଗର ପଥ ଜାଣିଥା 
ଭଉଣୀ ତୁହି 
ସଂଯମ ସୁରpା ଏଡ଼୍ ସ ରୁ ରpା ଏକଥା ମେନ କରିବ..ର� େନଲାେବେଳ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏ ନି}ୟ୍ଂ  
ପରଖି େନବ 
ଏଡ଼୍ ସ େରାଗୀକୁ ଘୃଣା କରିବନି େରାଗକୁ କରିବ ଘୃଣା....େସେନହ ଆଦର କରୁ ଥିବ ତାକୁ ଦୁଃଖ ଦବ 
ନାହj ଜମା 
ଆସ ଆସ ସବୁ େମା ଭାରତ ବାସୀ ଆଜି ହj ଶପଥ ନବା ...ଏଡ଼୍ ସ୍ େରାଗ କୁ ଆମ େଦଶ ଟାରୁ ପୁରା 
ପୁରି ହେଟଇବା 
ଭାଇମାେନ ପୁରା ପୁରି ହେଟଇବା ...ଭଉଣୀ ଏ ପୁରା ପୁରି ହେଟଇବା...ବାବୁମାେନ ପୁରା ପୁରି 
ହେଟଇବା 
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�ଥମ ଅନ୍ ଲାଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ� ସମାେବଶ 
ତା - ୭-ଜାନୁଆରୀ-୨୦୧୨ / @Aପୁର - 

 ଓଡ଼ିଶାର ଥମ ସ�ୂ�� ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ� ଇ-ପ�ିକା –ଆହ�ାନ— ଏବଂ ଆହ�ାନ 

ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର ଦ�ାରା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଚାର, ସାର ତଥା ଉLତି େହତୁ, ଏକ 

ସାହିତ� ସମାେବଶର ଆେୟାଜନ କରାଯାଇଛି ବିଶ�ବ�ାପୀ ଅMଜ�ାଲ (ଇlର୍ େନଟ୍) 

େର ଏହି କାଯ��Oମକୁ ସଫଳତାର ସହ ଆେୟାଜନ କରିବାେର ଆହ�ାନ ଓଡ଼ିଆ 

ପରିବାର ଏକ ନୂତନ କୀhyମାନ �ାପନ କରିଛMି ସାହିତ� ଚ��ାକୁ େକବଳ ସାହିତ� 

ସଂସଦ ବା େଗା�ୀ ମାନRଠାରୁ ଆଗକୁ େନଇ ଏହାକୁ ଏକ ବିଶ�?ରୀୟ ଆେୟାଜନର 

ସ�ରୂପ େଦବାେର ଆହ�ାନ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାରର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ 

 ଆଜି ପୂବ�ା� ସାେଢ଼ ସାତଟା ସମୟେର ଆେୟାଜିତ ଏହି ସାହିତ� ସମାେବଶେର 

େଦଶ ବିେଦଶର ଅେନକ ଗଣ�ମାନ� ବ��ି ଉପ�ିତ ରହି ନିଜ କବିତା ଓ ଗb ପଠନ 

କରିଥିେଲ କାଯ��Oମର ପରିକbନା ଓ ପରିଚାଳନା କରିଥିେଲ ଆହ�ାନ ଓଡ଼ିଆ 

ପରିବାରର ମୁଖ ଡ଼ା େଜ�ାତି ସାଦ ପxନାୟକ ଏବଂ ସଂେଯାଜନା କରିଥିେଲ 

ଆେମରିକାେର ରହୁଥିବା kୀଯୁ� ଶାM କୁମାର ଭୂୟଁା ଏହି କାଯ��Oମେର ସୁଦୂର 

ଆେମରିକାେର ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ େଲଖକ kୀ ବରୁଣ ପାଣି, kୀ ସତ�ଜିତ୍ ପxନାୟକ, 

kୀ ଗଗନ ବିହାରୀ ପାଣିPାହୀ, kୀମତି ସ�ପ�ଲତା ମିk, kୀ ରଘୁ ଦାସ, kୀ ଶାM 

ଭୁୟଁା ଏବଂ ଭାରତରୁ kୀ ଆଶିଷ କୁମାର ପ[ା, kୀ ନିତ�ଦଶ�ନ ମିk, kୀମତି 

ଆଶାରାଣୀ ପxନାୟକ , kୀମତି ୀତି ିୟଦଶyନୀ ମହାପା�, kୀ େଗାବ�ାେଚାଭ୍ 

େପାଥାଳ ଏବଂ ଡ଼ା େଜ�ାତି ସାଦ ପxନାୟକ ମୁଖ େଯାଗ େଦଇଥିେଲ ଓଡ଼ିଆ 

ସାହିତ�ର ଉତ୍ ଥାନ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅଧିକ େଲାକିୟ କରିବା ପାଇଁ ଆହ�ାନ ଓଡ଼ିଆ 

ପରିବାରର ଉଦ�ମକୁ ଭୂୟସୀ ଶଂସା କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନେର 

ଏହିପରି ଅେନକ କାଯ��Oମ କରାଯିବ େବାଲି ସଭା ସମାପନ େବେଳ ନିWhି 

ନିଆଯାଇଥିଲା ଭବିଷ�ତେର ଏହି କାଯ��Oମେର ଅଂଶPହଣ କରିବାକୁ ଇ`ା କରୁଥିବା 

ବcୁମାେନ ଆମ ନ>ର ୯୮୬୧୯୬୨୧୬୦ େର େଯାଗାେଯାଗ କରିପାରିେବ 
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ଭୂୟଁା  ବାବୁଂକ େରାେଷଇ  ଘରୁ  ..... 
ଶାM କୁମାର୍ ଭୂୟଁା 

ଆସM\  !!! ଏହି ଥର ୩ େଗାଟି ରcା ଣାଳୀ ଶିଖିବା | 

 

୯. ବିରିୟାନି  

ବcୁ ମାେନ ସଦାେବେଳ କହିବାେର ଲାଗିେଲ େଯ ବିରିୟାନି ତ ଖାଇବାକୁ ଇ`ା େହେଲ 
?\ତିର େଯଉଁ ନାଟ ତାମଶା େସଥିପାଇଁ େହାେଟଲ୍ େର ହj ଖାଇବାକୁ ପଡୁଛି  ବାସ,୍ 
େସହି ଭଳି ବcୁ ମାନR ପାଇଁ ଏହି ବିରିୟାନି, 

 
ଏହି ବିରିୟାନି ?\ତି ପାଇଁ , ଆପଣ େକୗଣସି କାର ମସଲା ବତୁରା ବତୁରୀ କରିବା 
ଦରକାର ନାହj ଭଲ ଚାଉଳ ୨ କପ େନଇ ୫/୧୦ ମିନଟ ପାଇଁ ଭିଜାଇ ରଖM\  ଏବଂ 
ପେର ସବୁ ପାଣି ନିଗାଡି ଦିଅM\  | ଭଲ ଭାେବ ତାହା ସାଦା ଭାତ ଭଳି ରାcM\ , ଟିେକ 
ହଳଦୀ ଗୁ[ ପକାଇ େଗାଟିଏ କଡାଇ େର ୨/୩ ଚାମଚ ଭଲ ଘିଅ େନଇ ଗରମ 
କରM\ | େସଥିେର ୪ଟି ଲବ~, ୪ଟି ଗୁଜୁରାତି, ୨ଟି ଡାଲଚିନି ଛାଲି, ୧୦/୧୨ ଟି 
କାଜୁ ବାଦାମ, ୨/୩ ଟି କ�ା ମରିଚ ଲ>ା ଭାେବ କାଟି ଏବଂ ମୁଠାଏ  ପୁଦିନା ପ� ଟିକି 
ଟିକି କାଟି ପକାଇ ଭାଜM\  ଭଲ ଭାେବ ୩/୪ ମିନିଟ ପାଇଁ | ତାପେର େସଥିେର 
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େଛାଟ େଛାଟ କଟା  ପରିବା (ଗାଜର, ମଟର, ବିନସ୍, ଫୁଲ େକାବି ଭୃତି) ପକାଇ 
ଦରକାର ପରିମାଣ ର ଲୁଣ  ସହ ମିଶାଇ ଦିଅM\  | ପରିବା ସବୁ  ସିଝି  ଆସିଲା ପେର 
୨/୩ ଚାମଚ ୍ଦହି ପକାଇ ପୁଣି ଥେର ୨/୩ ମିନିଟ ପାଇ ଁଘାlM\  | େସଥିେର ଟିେକ 
ଡାଲଚିନୀ ଗୁ[ ଏବଂ ମସାଲା ଗୁ[ ମିଶାଇ ଦିଅM\   

ପେର ଭାତ ମିଶାଇ ଭଲ ରୁେପ ଘାlM\ , ଏବଂ ଟିେକ ଭାଜି  େହଲା  ପେର  

?\ତ େହଲା  ଆପଣR ବିରିୟାନି  

 

୧୦.କାବୁଲୀ ଚଣା ମସାଲାଦାର  

ଥେମ କାବୁଲୀ ଚଣା କୁ ୬/୮ ଘlା ପାଇଁ ବତୁରାଇ ଦିଅM\  | ମସାଲାଦାର କାବୁଲୀ 
କରିବା ପୂବ�ରୁ  ଟିେକ ଲୁଣ ମିଶାଇ ଚ ଣା କୁ ସିଝାଇ ଦିଅM\  | 
ମଧ�ମ ଆଞí୍ େର  େଗାଟିଏ କଡ଼ାଇ ଚୁଲି ଉପେର ବସାM\  | ୨/୩ ଚାମଚ ରିଫାଇନ୍ 
େତଲ ନତୁବା ଘିଅ  କଡ଼ାଇେର ପକାM\  | (ଯଦି ଘିଅ  ପକାଉଛMି ତାହା େହେଲ ଏହି 
ଚଣା ଭଜା କୁ ଗରମ ୍େର ହj ଖାଇେଲ ଭଲ ) 

େତଲ ଗରମ େହଲା ପେର େସଥିେର ୨ ଚାମଚ ଜୀରା, ୧ ଚାମଚ େସାରିଶ, ଟିକି ଟିକି 
କଟା େହାଇଥିବା ୨ ଟି କ�ା ମରିଚ ଏବଂ କଟା ପିଆଜ ପକାM\  | ଏହି ସବୁ ପକାଇଲା 
ପେର  ତାକୁ ଭଲ ଭାେବ ଘାlM\  | 
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ଏହା ଭଲ ଭାେବ ଭାଜି େହଲା ପେର  େସଥିେର ସିଝା ଚଣା, ଦରକାର ଅନୁସାେର ଲୁଣ , 
େଗାଟିଏ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା , ଅb ହଳଦୀ ଗୁ[ ଓ ମରିଚ ଗୁ[ ପକାଇ , ମିଶାM\  | 

ବତ�ମାନ କଡାଇ କୁ େଘାଡାଇ ଦିଅM\   ୫/୭ ମିନଟ ପାଇଁ | 

ତାପେର , େସଥିେର ଟିକିଏ ଡାଲଚିନୀ 
ଗୁ[,  େକାରା  ଯାଇଥିବା  ନଡିଆ,  ଧନିଆ  ପ�  ପକାଇ ପୁଣି ଭଲ ରୁେପ ମିଶାଇ ଦିଅM\  
| 

ଖାଇବାକୁ େଦଲାେବେଳ ଏହା ଭାତ ଓ ଡାଲି ସହ  କି>ା ସ�ତ¬ ଦିନ ମାନRେର 
ଏହା  ପୁଲାଉ  ଅଥବା ବିରିୟାନି ସା~େର ମଧ� ସଜାଇ େଦଇ ପାରMି |  

 

 

୧୧. ଆଳୁ ଭାଜି ... 
ଥେମ େଗାଟିଏ କପ େବସନ ବା ଚଣାଚୁନା ପାଣି ସେ~ ମିଶାଇ ବହଳିଆ ଏକ େଘାଳ 
କରM\  | େସଥିେର ଟିକିଏ ଖାଇବା େସାଡା ମିଶାM\  | ( ନ ମିଶାଇେଲ ବି ଚଳିବ ) 
େଗାଟିଏ ଚାମଚ ଅଦା + ରସୁଣ େପY୍ େସଥିେର ଭଲ ଭାେବ ମିଶାM\  | 

ତାପେର , େସହି ମିkଣ େର ଶୁଖିଲା ମରିଚ ଗୁ[ , ଅb ମସଲା ପାଉଡ଼ର ଏବଂ 
ଦରକାର ପରିମାଣ ର ଲୁଣ ପକାଇ, ପୁଣି ଥେର ମିଶାM\  | ୫ / ୧୦ ମିନଟ ପେର 
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େସଥିେର ଚି�େର ଦଶ�ାଯାଇଥିବା ଭଳି ଆଳୁକୁ ପାତି କରି କାଟି େସହି ମିkଣ େର 
ବୁଡାଇ ବାହାର କରM\  ଏବଂ େତଲେର ଛାଣM\  | 

ଭଲ ଭାେବ ଭାଜି େହବା ପାଇଁ ଥେର ଦୁଇଥର  େସହି ଆଳୁକୁ ଓଲଟା ପାଲଟା କରୁଥାM\  
 

ବh�ମାନ ,  ଆପଣ ମାନR ର ଭାଜି ?\ତ େହାଇଗଲା... 

ଏହି ?\ତି.... ଆପଣ ବାଇଗଣ , କ�ା କଦଳୀ, ପିଆଜ, ମରିଚ, କାRଡ଼ , କଲରା 
ଭୃତି ପରିବା ପ� େନଇ କରି ପାରିେବ  ବିେଶଷ କରି ବcୁ ବାcବ ଘରକୁ ଆସିଲା 
େବେଳ ଆପଣ ପାତିକୁ ବିଭିL ଆକାରର କରି ପାରMି େଯପରି କି ଠିକିରି, ପାନ ପତର, 
�ିଭୁଜ ଏବଂ ଆପଣ ମନ କୁ ଆସିଲା ପରି ମଧ� ଆକାର କରି ପାରMି, 

ଏହା ପରଶିଲା  େବେଳ ମରିଚ ଚଟଣୀ ଅଥବା ସାଦା ଚଟଣୀ ସା~େର େଦଇ ପାରMି 
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ଆକାେଶ କି ରଂଗ ଲାଗିଲା                                                
                                         ମଁୁ ସୁେରଶ   

ଏ ଆକାେଶ କି ରଂଗ ଲାଗିଲା... 
ଏ ମନ କାହାର ସ�ପ� ରାଇଜେର ହଜିଲା.... 
କିଏ େସ ରୁପସୀ, କିଏ େସ ମାନସୀ.... 
ଯାହାକୁ ଏ ହୃଦୟ ମେନ ମେନ ଖାଲି େଖାଜିଲା... 
.....  ଆକାେଶ କି ରଂଗ ଲାଗିଲା....... 
ଅଧ ରାତିେର େମା ନିଦ କାହା ପାଇଁ ଭାଂଗିଲା... 
କିଏ େସ ନାୟୀକା େମା ସ�ପ�େର ଆସିଲା.... 
େମା ମନ ଆକାେଶ େଡଣା ଝାଡି ଉଡିଲା.... 
କାନେର େମାର ମିଠା ମିଠା କଥା କହିଲା.... 
.....  ଆକାେଶ କି ରଂଗ ଲାଗିଲା....... 
ଦିନ ରାତି େମା ମନ କାହା କଥା ଭାବିଲା.... 
ସବୁେବେଳ େସ େମା ମନ ଉଦ�ାନେର ବୁଲିଲା.... 
େମା ମନ ଫୂଲର ବାସନାକୁ େସ ସୁଘିଲା.... 
େମା ହୃଦୟେର ଘର କରିଲା.... 
.....  ଆକାେଶ କି ରଂଗ ଲାଗିଲା....... 
େମା ହୃଦୟକୁ େସ କହିଲା େଖାଲି ... 
ଭଲ ମଁୁ ପାଉଛି ତୁମକୁ ଖାଲି ... 
େସଥିପାଇଁ ମଁୁ, ତୁମ ସ�ପ�େର, ତୁମ ମନେର, ତୁମ ଆଖିେର ନାଚୁଛି ଖାଲି... 
ଭୂଲିବନୀ େମାେତ କାଲି ତୁେମ îମିତାଲିî.... 
.....  ଆକାେଶ କି ରଂଗ ଲାଗିଲା....... 
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[[[[ÞÒ_ÐVÞ cÞ_Þ LaÞ[ÐÞÒ_ÐVÞ cÞ_Þ LaÞ[ÐÞÒ_ÐVÞ cÞ_Þ LaÞ[ÐÞÒ_ÐVÞ cÞ_Þ LaÞ[Ð    
aÞ]ÔÐ^eþ `¨ÆÐ 

`̀̀̀õSÐ`[ÞõSÐ`[ÞõSÐ`[ÞõSÐ`[Þ    

Òj×tdàÔeþ õ̀[ÞmÞþ Þ̀ 

eþ=¼c¯Æ LÊ_Þ LÊ_Þ ÒXZÐ; 

DXÏÐZeþ jÊmþfÞ[ Rt! 

@_Ôeþ MÊjÞ `ÐBÜ _ÞÒS aÐVaZÐ¼Ð 

 

jXÏLjXÏLjXÏLjXÏL    

jcªÆ*Ê¼ aÐV Ò]MÐD Ò]MÐD 

ÒLDÜWÞ ÒLcÞ[Þ kþSÞ dÐH; 

aÞaÐkþeþ Ë̂cç^Ðcç, ÒeþÐiZÑÒeþ cÒS 

ỀZÞ ÒhidÐ[öÐeþ jÐlÑ aÞjÐÒS¼Ð 

 

A_tA_tA_tA_t    

ÒMÐSÞÒmþ kÊþH @cËmþcËmþ 

]ÞH_ÐkÞÜþ ^eþÐ; 

@_Êbþaeþ jc¯ÆÒeþ 

sÐ_Ñ aÞ ÒaÐLÐ-`eþÐ!! 
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ଏହି ପ�ିକାେର କାଶିତ ସମ? େଲଖାର େଲଖକ 

େଲଖିକା ମାେନ ତି�ିତ େଲଖକ େଲଖିକା େଗା�ୀ 

ଅMଭ�ୂ � ନ େହାଇ ପାରMି, େତଣୁ େସମାନR େଲଖାେର 

ବ�ାକରଣ ଗତ ଭୂଲ ଭଟକା ଥାଇପାେର, େସ ସବୁକୁ 

ଅଣେଦଖା କରି ପ�ିକାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମ ଅନୁେରାଧ... 

 

ପ�ିକାର ସ�ାଦକ / କାଶକ େପଷାେର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ� 

ସହିତ ସଂïିY ନୁହMି, େତଣୁ ସଂପୂ�� ନିଭ�ୂ ଲ ଓଡ଼ିଆ 

ପରିେବଷଣ କରିବାର େଚYା ମା� କରୁଛି, ଧନ�ବାଦ 
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ଆପଣRୁ ଧନ�ବାଦ 
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