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୨୦୧୮ ନବବର୍ଷ ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଷ ଓଡିଆ ଭାର୍ାରେ ଓଡିଆ ର ାକଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ େଚିତ କିଛ ି ଗଳ୍ପ,
ପ୍ରବନ୍ଧ ଏବଂ କବିତାକୁ ରନଇ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥି ା ଏହି ପତ୍ରିକାଟିେ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କେଣ । ପେବର୍ତ୍ଷୀ
ସମୟରେ ଏହାେ ନାମ "ଶୁଭପଲ୍ଲବ"କୁ ପେିବର୍ତ୍ଷନ କୋଯାଇଥି ା । ପତ୍ରିକାଟିେ
ପୁନଃନାମକେଣ କେିଥିର ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭାଗିେଥୀ ନନ୍ଦଶମଷା ମରହାଦୟ । ପୂବଷ ୯ଟି ଯାକ
ସଂସ୍କେଣେ ର ଖା ସହ ଏରବ ଆରମ ଆମେ ରେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ କାଯଷୟ କେୁଛି । ଏଥେ ଅଧିକ
ସଂଖୟକ ପାଠକ ଏବଂ ର ଖକମାନଙ୍କ ସହ ରଯାଡି ରହାଇ େହିବୁ ରବା ି ଆମେ ଆଶା ।
ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ର ଖାଗୁଡକ
ି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାପାଇଁ ୟୁ -ଟୁୟବରେ ଉପ ବ୍ଧ ।
ଏହାଛଡା ଆମେ ଓଡିଆ ରେବ ରପାଟଷାଲ୍ ଓଡିଆ ସରମତ ଇଂୋଜୀ, ସଂସ୍କୃତ, ହିନ୍ଦୀ, ପଞ୍ଜାବୀ
ଓ ବଙ୍ଗଳା ଭାର୍ାରେ ଉପ ବ୍ଧ, ରଯଉଁଥିରେ ବାହାେ ଅରନକ ନୂ ଆ ନୂ ଆ ର ଖକର ଖିକା ଆମ
ପେିବାେ ସହ ରଯାଡିରହର ଣି । ଏହି ବର୍ଷ ଆଗକୁ ଆହେି ବଢିବାେ ଆଶା େଖିଛୁ ।
ଏଥିସହିତ ଏହି ସଂସ୍କେଣଠାେୁ ଆରମ ଆମେ ତ୍ରୟମାସିକ ପତ୍ରିକାେୁ ଏହାକୁ ମାସିକ
ପତ୍ରିକା ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କେିବାକୁ ଯାଉଛୁ । ଏହି ସଂସ୍କେଣ ଭଳି ଆଗାମୀ ସଂସ୍କେଣରେ
ରକବଳ କିଛ ି ବଛାର ଖା ପ୍ରକାଶ କୋଯିବ ଏବଂ ଅନୟାନୟ ର ଖାଗୁଡକ
ି ୁ ଆମେ
ରେବସାଇଟ୍ରେ ପ୍ରକାଶ କୋଯିବ । ପ୍ରରତୟକ ମାସେ ୧ ତାେିଖରେ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ
ଏବଂ ୧୦ ତାେିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ମାସ ପାଇଁ ର ଖା ଗ୍ରହଣ କୋଯିବ ।
ଏହି ପତ୍ରିକାଟି ଇ-ପତ୍ରିକା ରହାଇଥିବାେୁ ଏହାକୁ ପଢିବାକୁ ରକୌଣସି ମୂ ୟ ାଗିବ ନାହିଁ
ଏବଂ ର ଖକମାନଙ୍କୁ ରକୌଣସି ମୂ ୟ ପ୍ରଦାନ କୋଯାଇନାହିଁ । ପତ୍ରିକାେ ର ଖାଗୁଡକ
ି ଇରମ

ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରହଣ କୋଯାଇଛି । ପତ୍ରିକାରେ ସ୍ଥାନିତ ର ଖାଗୁଡକ
ି େ ଉର୍ତ୍େଦାୟୀ

ର ଖକମାରନ ନିରଜ ଏବଂ ପ୍ରକାଶିତ ସମସ୍ତ ର ଖାେ ସତ୍ତ୍ୱାଧିକାେ ରକବଳ ର ଖକମାନଙ୍କେ
। ପ୍ରକାଶିତ ରକୌଣସି ର ଖାେ ପୁନଃ-ପ୍ରକାଶନ ପାଇଁ ର ଖକମାନଙ୍କେ ଅନୁ ମତି ନିତୟାନ୍ତ
ଆବଶୟକ ।
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ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ କସନାପତି

ତାପସ ରଞ୍ଜନ

ସମ୍ବି ତ ଦାସ

(ସମ୍ପାଦେ)

(ସମ୍ପାଦେ)

(ଅଳଂେରଣ)
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ସୂଚୀପତ୍ର
କ୍ର. ସଂ. ବିଷୟ
୧

କେଖେ/କେଖିୋ

ସମ୍ପାଦକୀୟ…

ତାପସ େଞ୍ଜନ

ପୃ ଷ୍ଠା
୬

େବିତା ବିଭାଗ
୨

ଅବତାେୀ ପୁେୁର୍

ଇପ୍ସୀତା ପ୍ରିୟଦଶିନୀ ପେିଡା

୯

୩

ନୂ ଆ ବେର୍

ଯରେଶ କୁ ମାେ ୋଉତ

୧୦

୪

ନୂ ଆ ବେର୍ ରଗା

ସତୟବ୍ରତ ସାହୁ

୧୧

୫

ଧନୁ ଯାତ୍ରା

ର ାଳାମଣି ପଧାନ

୧୨

୬

ପୁସ୍ତକ

ରୋଜା ପଣ୍ଡା

୧୪

୭

ଅଳନ୍ଧୁ

ବିନୟ ମହାପାତ୍ର

୧୬

୮

ଶୀତ ଆରସ

ପଦିିନୀ ବାେିକ

୧୮

୯

ବଣରଭାଜି ପାଇଁ ରଯାଜନା

େରମଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରବରହୋ

୨୦

୧୦

ମଁୁ ପୋ ଝିଅରଟ

ଶୁଭଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି

୨୧

୧୧

ରହ ପୁେୁର୍ ଜାତି

କ ୟାଣୀ ରହାତା

୨୩

୧୨

ଜନନୀ

ୋଜଶ୍ରୀ ଖଟୁଆ

୨୫

୧୩

ସ୍ମୃତ ି ତୁ ରମ

ରଜୟାତିମଷୟୀ ଓଝା

୨୬

୧୪

ଚିତ୍ର ିପି

ମୃତୁୟଞ୍ଜୟ ପାତ୍ର

୨୭

୧୫

ଇନ୍ଦୁ ର ଖା

ଶ୍ରୀ ୋଜରଶଖେ

୩୦

୧୬

ରେସବୁ କ୍

ସତୟନାୋୟଣ ପଧାନ

୩୨

ଗଳ୍ପ ବିଭାଗ
୧୭

ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କରହ ତୁ ରମ

ମାନସ େଞ୍ଜନ ଦାଶ
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୧୮

ମାନବଧମଷ

୧୯

ମାଣବସା ଗୁେୁବାେ

୨୦

େିମଝିମ୍

ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ପ୍ରଧାନ

୪୭

୨୧

ଅକୁ ହା କଥା

େଶିିେଞ୍ଜନ ନାୟକ

୫୩

୨୨

ହୁ ଙ୍କାେ

ଶାଶ୍ୱତ ୋଉତୋୟ

୫୬

୨୩

ମାନବିକତା

୨୪

ମଁୁ ତା ରପ୍ରମରେ ପଡିଛ ି

ସୁର୍ମା ପେିଜା
. ରମାନା ିସା ମିଶ୍ର

ୋଜକୁ ମାେୀ ରବରହୋ
ଆଶିର୍ କୁ ମାେ ସ୍ୱାଇଁ

୩୯
୪୫

୭୧
୭୩

ଭ୍ରମଣ ୋହାଣୀ
୨୫

ଦୁ ଗଷ ନଗେୀ ଏ ନ
ି ବୋ

. ଅମ୍ରିତା ପାଣି

୭୫

ଓଡିଶାର ଦୁ ଗଗାପଜ
ୂ ା ଉପକର
ଶୁଭପଲ୍ଲବ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ଓଡିଆ
ଇ-ବୁ କ୍ ଏକବ ଆମାଜନର େିଣ୍ଡେ
ଆପକର ଉପେବ୍ଧ ।
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ସମ୍ପାଦେୀୟ…✍
ମୁମବାଇେ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ଟମିନା େ ପଲାଟେମଷ ନଂ-୧ରେ ମଁୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କେିଥାଏ ରମା

ରେନକୁ । ରହର

ତା' ପୂବଷେୁ ପଲାଟେମଷରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ା ଏକ ପରସଞ୍ଜେ । ର ାକାେଣୟ

ପଲାଟେମଷଟରି େ ଯିଏ ରମାେ ଦୃ ଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କ ା ତାହାଥି ା ରଗାରଟ ବୁ ା କୁ କୁେ । ରଭାକି ା
କୁ କୁେଟି ରଭାକ ବିକଳରେ ଖାଦୟ ଅନୁ ସେଣରେ ୟା' ତା' ପାଖରେ ମୁହଁ ମାେୁଥି ା, ରହର

ସବୁ ଠି ତାକୁ ଖାଦୟ ପେିବରର୍ତ୍ଷ ମିଳୁଥି ା ରଗାଇଠା ମାଡ । ରକହି ରକହି ପାଣି େି ଙ୍ଗି ତାକୁ
ଦୂ େକୁ ଘଉଡଉ ଥିର

ମଧ୍ୟ ! ତଥାପି ରସ ଚିପ୍ସ ଖାଉଥିବା କାହା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ େହୁ ଥି ା ତ

ବିସ୍କଟ
ୁ ଖିଆ ର ାକ ପାଖରେ ଟିରକ ଠିଆ ରହଉଥି ା । ଦୁ ଭଷାଗୟକୁ ରମା ପାଖରେ ରସମିତ ି
କିଛ ି ନ ଥି ା ଯାହା ତା' କ୍ଷୁଧା ନିବାେଣ କେି ପାେିବ । ମନ ରମାେ କାନ୍ଦି ଉଠି ା କିଛ ି କ୍ଷଣ
ପାଇଁ । ଠିକ ରସହି ସମୟରେ ପରସଞ୍ଜେେୁ ଓହ୍ଲାଇର

ଜରଣ ସୁଠାମ ଯୁବକ । କାନ୍ଧରେ ରଛାଟ

ବୟାଗ ତଥା ରଦହ ଓ ମୁଣ୍ଡରେ ରଗାରଟ ଗାମୁଛାକୁ ଚାଦେ କେି ରଘାଡି ରହାଇଥିବା ଉକ୍ତ ଯୁବକକୁ
ରଦଖିର

ାଗୁଥି ା ରସ ନିରେ ରକୌଣସି ଗଁାେୁ ସହେକୁ ଆସିଥାଏ ରୋଜଗାେ ଅରନବର୍ଣରେ

। କୁ କୁେଟି ତା' ପାଖକୁ ଯାଆରନ୍ତ ରସ ଅଟକିଗ ା ରସଇଠି । ତାକୁ ଟିରକ ଆଉଁସି ରଦ ା
ରେହରେ- ସରତ ରଯପେି ଅରନକ ଦିନେ ପେିଚୟ ଦୁ ହଙ୍କ
ିଁ େ ! ତା'ପରେ ବୟାଗେୁ ରଗାରଟ
ବିସ୍କଟ
ୁ କାଢି ଖାଇବାକୁ ରଦ ା ତାକୁ ଆଉ ରସ ଖାଇ ସାେିବା ପରେ କିଛ ି ସମୟ ତା' କାନକୁ
ଧେି, ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି ରଗ

ରହ ା ଆଉ ଚା ିଗ ା ତା' ଗନ୍ତବୟ ପଥରେ । ରମା ଆଖିେୁ

ଖୁସେ
ି
ି ତାେ ମାୟା
ୁ ହ ରଟାରପ ଝେିପଡି ା ଅଜାଣତରେ । ରସ ଗ ାପରେ ଭାବି ି, ଆଧୁନକ
ପଛରେ ଧାଉଁଥିବା ଏ ସହେି ର ାକମାନଙ୍କ ତୁ ଳନାରେ ଗାଉଁ ି
ଦୟାଳୁ ସରତ !

ାଗୁଥିବା ରସ ଯୁବକଟି ରକରତ

"ନ ସା ଦୀକ୍ଷା ନ ସା ଶିକ୍ଷା ନ ତତଦାନଂ ନ ତର୍ତ୍ପ ।

ନ ତଦଧ୍ୟାନଂ ନ ତଦ ରମୌନଂ ଦୟା ଯତ୍ର ନ ବିଦୟରତ ।।"

ରବାଧହୁ ଏ ଏହାକୁ ରସ ଯୁବକ ହିଁ ଅନୁ ଭବ କେିଥି ା ମରମଷ ମରମଷ ।
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ରମା ରେନ ରମା ଗନ୍ତବୟ ଆଡକୁ ଗ ି ଚା ିଥି ା ରବରଳ ମଁୁ ବସି ଭାବୁ ଥି ି ୋସ୍ତାକଡ
ବା ପଲାଟେମଷ ବା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଦିରେ ଅବରହଳିତ ତଥା ନିରେସିତ ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ଶହ ଶହ
ବୁ ା କୁ କୁେ ବିର ଇମାନଙ୍କ କଥା । କିଛ ି ଦିନ ତରଳ ୋଜଧାନୀେ ରକୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ
ଅତି ନିମଷମ ଭାରବ ଗାଡି ଚରଢଇ ରଛାଟ ରଛାଟ କୁ କୁେ ଛୁ ଆଙ୍କୁ ହତୟା(!?) କେିଥିବା ଚାଳକଙ୍କୁ

ମାନନୀୟ ଅଦା ତ ରଦାର୍ୀ ସ୍ୱୀକାେ କେି ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କେିବା ଥି ା ଉରଲ୍ଲଖନୀୟ ଘଟଣା ।
ଯୁରଗ ଯୁରଗ ଆମ ରବଦ, ପୁୋଣ ତଥା ଉପନିର୍ଦ ଦୟା ଭାବକୁ ରଶ୍ରଷ୍ଠ ବିରବଚନା କେି ଆସିଛ ି
। ସକଳ ଘଟରେ ସମାନ ଜୀବକୁ ଅନୁ ଭବ କେିବାକୁ ଉପରଦଶ ରଦଇ ଆସିଛ ି । ରହର

ରସ

ସବୁ ମାନୁ ଛ ି କିଏ? ମରନପରଡ ଆଜି ଶ୍ରୀକୃ ଷ୍ଣଙ୍କେ ରସ ଗୁେୁ ବାଣୀ,

"ସରବଷ ରବଦା ନ ତତ୍ କୁ ୟୁ ଃଷ ସରବଷ ଯୋେ ଭାେତ ।

ସରବଷ ତିଥଷୀଭିରର୍କାେ ତତ୍ କୁ ଯଷୟାତ ପ୍ରାଣୀନାଂ ଦୟା ।।"
ଆସନ୍ତା ନବବର୍ଷରେ ସବୁ େି ହୃ ଦୟରେ ଦୟା ତଥା କେୁଣାେ ନିଝଷେଣ
ି ୀ କୁ ଳୁକୁଳୁ ନାଦ କେି

ପ୍ରବାହିତ ରହଉଥାଉ, ଏହା ହିଁ କାମନା ।

ଆମେ ଅଗଣିତ ପାଠକ, ର ଖକ, ର ଖିକା ତଥା ସମାର ାଚକମାନଙ୍କୁ ନବବର୍ଷେ ଶୁରଭଚ୍ଛା ସହ
ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ॥
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େବିତା ବିଭାଗ
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ଧୋ ଧାରମ ରଯରବ ବଢିବ ଅନୟାୟ

ଜଞ୍ଜାଳ ପୂେତ
ି ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାରମ

ତୁ ରମ ରଯ ନିଅ ଅବତାେ,

ତୁ ମ ବିନୁ ରକ ଉଦ୍ଧାେିବ ଭ ା,

ଅବତାେୀ ପୁେୁର୍ ଆରହ ରଯାରଗଶ୍ୱେ

ତୁ ମ'ଠାରେ ୟ ତୁ ମଠି ବି ୟ

ତୁ ମଠାେୁ ରମାରତ ନକେିବ ଅନ୍ତେ ।।

ତୁ ରମ ରମାେ ଜପାମାଳା ।।

ତୁ ମ ଚେଣରେ କେୁଛି ପ୍ରାଥଷନା

ସମୟ ର ାେିରେ ବାନ୍ଧି ତ ରଦଇଛ

ଦିଅ ଆଶଷୀବାଦ ତୁ ରମ ଅଜାଡି,

ସାରଜ ସଦା ପେିସ୍ଥିତେ
ି ଦାସ,

ଅନ୍ତଃସ୍ଥ େିପୁ ବିନାଶ କେ ରହ

ଭକ୍ତି ମୟ ରହଉ ଜୀବନଟି ରମାେ

ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ ରହଉ ସଜାଡି ।।

ତୁ ମ ନାମ ଗାଇ କଟୁ ଦିବସ ।।

Listen Stories on YouTube
click here to go

ଓଡିଆ େବିତା, ୋହାଣୀ, ଶୁଣନ୍ତୁ
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ଆସିଛ ି ରଯ ଆଜି ନୂ ଆ ବେର୍, ସରଙ୍ଗ ଆଣିଅଛି ରକରତ ହେସ;
ଭେିଯାଉ ମରନ ହସଷ ଉଲ୍ଲାସ, ରହାଇଯାଉ ଆଜି ହିଂସା ବିନାଶ;
ଆର ାକମାଳାରେ ରହାଇ ସଜ୍ଜିତ, ନୂ ଆବର୍ଷ ଗାଉ ଉଲ୍ଲାସ ଗୀତ;
ରହାଇ ନୂ ଆବର୍ଷ ସ୍ୱଗଷୀୟ ପେୀ, ଆଣିରଦଉ ରକରତ ସୁନାମ ଶିେୀ;
ପ୍ରତି ମରନ ଆସୁ ଭକ୍ତି ଓ ନିଷ୍ଠା, ରଦଖାଇବାକୁ ଶକ୍ତି ପେକାଷ୍ଠା;
ଉଡୁ ଗଗନରେ ଶାନ୍ତିେ ବାର୍ତ୍ଷା, ରଖା ିଯାଉ ଆଜି ରପ୍ରମେ ୋସ୍ତା;
ନୂ ଆବର୍ଷ ଆଣୁ ଶାନ୍ତି ରସୌଭାଗୟ, ଗଢିଉଠୁ ଧୋରେ ୋମୋଜୟ;
ସତୟ ଓ ନୟାୟେ ରହଉ ବିଜୟ, ଭାଈଚାୋ େହିଥାଉ ଅକ୍ଷୟ;
ହସୁ ଆଜି ଏଇ ପୃଥିବୀ ମାତା, ଶୁଣୁ ସିଏ ଆଜି ବିଜୟ ଗାଥା;

ଧ୍ୱଂସ ରହାଇଯାଉ ପାପେ ସ୍ତୂ ପ, ରନଉ ଏ ମହୀ ପୂଣୟମୟୀ େୂପ;
ସଭିଙ୍କେ ସ୍ୱପନ ରହଉ ପୂେଣ, ନୂ ଆବର୍ଷ ଆଣୁ ନୂ ଆ କିେଣ;
ନୂ ଆ ବର୍ଷରେ ଖୁସେ
ି ସାଗେ, ରହଉ ଏ ଧୋ ଉତ୍ସବମୁଖେ....
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ନୂ ଆ ବେର୍ ରଗା.. ନୂ ଆ ବେର୍.. ର ଖି େଖ ପ୍ରି ୟା ପାଇଁ ଏହି ସରନ୍ଦଶ,
ହସ ବା ୁ ହେ ଗତ ଦିନ ସବୁ ରକମିତ ି ବିତ ି ା ରମାରତ ର ଖିବ ପତ୍ର ।
ଆଜି କଥା କା ି କି ବି ରହାଇଯାଏ ସ୍ମୃତ ି
ରକରତ ସ୍ମୃତ ି ସାଉଁଟଛ
ି ି ରମା' ପ୍ରାଣ ରପ୍ରୟସୀ
ରଦବି ଉପହାେ ନୂ ଆ ବେର୍େ ମନାସିଛ ି ତା' ଓଠରେ ହସ…
ସିଏ ସିନା ରପ୍ରମ ରଦବୀ ରମା' ହୃ ଦ ମନ୍ଦିରେ
ସାଇତା େହିଛ ି ସଦା ମନ ଇ ାକାରେ
ସପନ ତାହାେ କେିବାକୁ ସତ ସମପିଛ ି ରମା' ସାୋ ଆୟୁ ର୍…
ନୂ ଆ ବେର୍ ରଗା.. ନୂ ଆ ବେର୍.. ର ଖି େଖ ପ୍ରି ୟା ପାଇଁ ଏହି ସରନ୍ଦଶ,
ହସ ବା ୁ ହେ ଗତ ଦିନ ସବୁ ରକମିତ ି ବିତ ି ା ରମାରତ ର ଖିବ ପତ୍ର ।
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ଦମାକ୍ ଦମାକ୍ ମାଦଳ୍ ବାଜୁ ରଛ,
ବେଗଡ ସଜାବୁ ଜା ନୁ ସୁନ୍ଦର୍ ଦିଶୁରଛ ॥୧॥
ଦିନ୍ ପାଚଟା ଥୂ ରହବା ମଥୁୋ ନଗେୀ,
ୋଜୁ ତ ି କର୍ବା କଂସ େଜା ଆକ୍ତିେୀ ॥୨॥
ବଜାରେ ରହବା େଜାର୍ ଦେବାର୍,
ନିଶାମଣି ନୁ ରହବା େଙ୍ଗମହଲ୍େ କାେବାର୍ ॥୩॥
ଇସ୍କୁଲ୍ ପଡିଆ ନୁ ବସବା ରକରତ ର ରହଟି,
ଦୁ ି ଆନ୍ରବ ସରେ ରଦଇ ପଏସା ରପଟି ରପଟି ॥୪॥
ମୀନା ବଜାର୍େ ଜମକ୍ରକ ରମଳା ପ୍ରଦଶଷନୀ,
ରଦଖର ସବୁ ଜିନଷ୍
ି
ାଗସି, ଆନ୍ତି କାଏଁ ଘିନ ି ॥୫॥
ସମଲ୍ପୁେୀ ଶାଢୀ ସାରଙ୍ଗ ରେଜ୍ ୋଇଜର୍ ଜିନଷ୍
ି ,
େଙ୍ଗ୍ ରବେଙ୍ଗ୍ ଚମକୁ ଥୁରବ କେି ଯାନ୍ର ସା ିଷ୍ ॥୬॥
ଚାଣୁର୍ ମୁଷ୍ଟେିକ୍ ରକରତ ଅସୁର୍ ପଡି ମେିଯିରବ,
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କୃ ଷ୍ଣ ବଳୋମ୍ ପର ଇ ଆସର ଥଥଷର୍ କୀପରବ ॥୭॥
କରହସନ୍ ର ାକ୍ ରକରତ ଶୁନ୍ରବା ଗୁମ୍ଡୁ
କଂସ େଜାର୍ ବଂଶ୍ ବୁ ୁ କଂସ ମରଳ ଖାଏମା ଡୁ ॥।୮।
ରଶରେ ମାର୍ରବ େଜା କଂସ ରକ,
ଅସରତୟ ସତୟେ ଜରୟ ରହବା ରତରହର୍ରକ ॥।୯॥
ଆର୍କ ଦିନ ପଡବା ପୁର୍ପୁନର୍
ି ଖଜାବୋ
ଦଶ୍ ବଜିଆ ମାଗବା, ଦିଅରଗା ମା ରଛର୍ରଛୋ ॥୧୦।॥
ଏଗାେ ଦିନ୍ ାଗି ରହବା ଖୁ ା ମଂଚ ଯାତ୍ରା,
ଏନ୍ତା େକମ୍େ ଆଏ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁ ଯାତ୍ରା ॥୧୧॥

My Photography

Visit My Photgraphy Website:
www.gapuphotography.com
Visit My Photography FaceBook Page:
http://facebook.com/gapuphotography/

Join My Photography Club:
https://www.facebook.com/groups/GapuPhotography/
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ଅଛିଣ୍ଡା ସମିକେଣେ ସେଳ ସମାଧାନ ମଁ,ୁ
ମଁୁ ଅତୀତ ଇତିହାସେ ଏକମାତ୍ର ମୂକସାକ୍ଷୀ ।

ସାୋ ବିଶ୍ୱେ ରଭୌଗଳିକ ପେିଧିେ ମାପକାଠି ମଁୁ,
ମଁୁ ଅଥଷନୀତିେ ମାନଦଣ୍ଡରେ ଠିଆ ରହଇଥିବା ସମୀକ୍ଷା ।

ବିଭିନ୍ନ ଭାର୍ାେ ସମାହାେ ମଁୁ, ମଁୁ ୋଜନୀତିେ ୋଜତନ୍ତ୍ର,
ରବଦ ମଁୁ, ଶାସ୍ତ୍ର ମଁ,ୁ ପୁୋଣ ସାହିତୟ ମଁୁ,

ମଁୁ ବୟାକେଣେ ବର୍ଣ୍ଷବରି ଦ୍ୱର୍, ହାସୟେସେ ଗନ୍ତାଘେ ।
କାବୟ ମଁୁ, ଔପନୟାସିକେ ସଜଷନା ମଁ,ୁ
ମଁୁ ଅନନୟ ୋନେ ଭଣ୍ଡାେ

ସବଷଜନଙ୍କେ ପ୍ରି ୟ ସାଥି ମଁୁ, ମଁୁ ମୁକ୍ତିେ ଦ୍ୱାେ ।

ଅୋନତା ଦୁ େକରେ ମଁ,ୁ ଆଖି ରଖାର ସଭିଙ୍କେ,
କୁ ସଂସ୍କାେୁ ନିବୃର୍ତ୍ କେି ଶିଖାଏ ମଁୁ ସଂସ୍କାେ ।
14
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ରମା ଦ୍ୱାୋ ସଭିଙ୍କ ଭ୍ରମ ରହଇଯାଏ ଦୂ େ,
ଚିହ୍ନ ମରତ, ସ୍ୱୀକାେ କେ ବହି ମଁୁ ତୁ ମେ ।
ସବଷ ୋନ େହିଅଛି ରମା ପାଖରେ ଠୁଳ
ଦିଗବିଜୟେ ଅସ୍ତ୍ର ମଁୁ ମରତ ସଖା କେ,
ଏ ଅୋନ ସଂସାେେୁ ରହାଇଯିବ ପାେ ।

ବହି ମଁୁ, ଦୁ ଇ ଅକ୍ଷେ ନାମ ପୋ ରମାେ,
ଅସୀମ, ଅଗଭୀେ ଭଣ୍ଡାେ ମଁୁ ୋନେ ।
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ଭାବିଥି ି, ସବୁ ଜାକ ଅଳନ୍ଧୁ

ରହର ସୂଯଷୟେ ଆର ାକ
କା ି ଆସିବ ରବା ି

ଝାଡିରଦ ା ପରେ,

ନିତ ି ନିତ ି ଟାଳି ରଦଉଥି ା ।

ଘେ ରମାେ ପେିୋେ ରହାଇଯିବ,

ଆଶା ନିୋଶାେ ୁ ଚକାଳି

ରହର ଏ କ'ଣ ରହ ା?

ସମ୍ଭାବନାେ ଆସନ୍ତା କା ି

ଅଳନ୍ଧୁ ସବୁ ଝାଡିରଦ ା ପରେ

ରକରବ ଆସିବ, ରକରବ ଆସିବ

ରମାେ ଘେ ହିଁ ନଥି ା ।

ଜୀବନରେ ପ୍ରତିକ୍ଷାେ ଅନ୍ତ ନଥି ା ।

ସରତ କ'ଣ ଘେ ରମାେ

ସୁଖ ରଯ ଆଲ୍ଲାଦୀନେ ଚିୋଗରେ ୁ ଚିଥି ା

ରକବଳ ଅଳନ୍ଧୁ େ ଥି ା?

କିନ୍ତୁ ଆଲ୍ଲାଦୀନେ ଚିୋଗ ରକଉଁଠ?
ି

ରସଇଟା ରମାେ ଘେ ଥି ା
ଅବା ପଶମେ କମବଳ?

ସିଏତ ଅଥଳ ସମୁଦ୍ରରେ କାହିଁ ହଜିଗ ା ।

ବାଳ ବାଛୁ ବାଛୁ କିଛ ି ବାକି େହି ାନି

ଘେ ରମାେ ଘେ ରକରବ ଥି ା?

ରଶର୍ରେ କମବଳ ନିବଷାଳ ରହାଇଗ ା !

ସବୁ ଦନ
ି ସୂଯଷୟସାରଥ
ସୂଯଷୟେ ଆର ାକ ବି ଆସୁଥି ା,

ପ୍ରତି ସକାଳରେ ନିସ୍ପ୍ରଭ ସୂଯଷୟ

ରହର ଅଳନ୍ଧୁ େ ଘେ ରମାେ

ନିତ ି ଆସୁଥି ା
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ଜାଣି ରହ ାନି,

କାମନାେ ଅନ୍ଧାେରେ ବୁ ଡି େହିଗ ା ।
ଜୀବନତ ମିଳଥି
ି ା ଜୀଇଁବାକୁ

ଜୀବନଟା ରକରତରବରଳ ସେିଗ ା,

ରହର ସାୋଜୀବନ,

ଜିଇଁବାେ ଆନନ୍ଦ ମିଳବ
ି ା ପୂବଷେୁ

କାମନାେ ଅନ୍ଧଗଳିରେ

ଏ ଜୀବନ ଏଇମିତ ି

ସୁଖ ପରଛ ଧାଇଁ ଧାଇଁ

ଅକାେଣ ରଶର୍ ରହାଇଗ ା ।
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ଶୀତ ଆରସ ଦୀପାବଳୀ

ହସି ହସି ଶୀତ ଆରସ

ଝି ି ମି ି ରୋର୍ଣୀରେ

ରସାେିର୍ େୁ େ ସାରଥ

ରଗା ାପ କଢିକୁ ଛୁ ଇଁ

ପାଖ ଚାର୍ ରକ୍ଷତ ର ଇଁ,

େଜନୀ ଗନ୍ଧାେ ବାୋ

ଗଭଷଣୀ ଧାନେ ରଦରହ

ରଦହରେ ପକାଇ,

ମହ ମହ ସୁଗନ୍ଧ େୁ ଟାଇ ।

ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ତୁ ର୍ାେରେ

େୁ ର େୁ ର େସ ଭରେ,

ସରତ ଅବା ଦୁ ବ ଘାସ

ସପନେ ସିନ୍ଦୂକରେ

ଯାଆନ୍ତି ାରଜଇ ।

ସାଇତିବା ପାଇଁ

ଶୀତ ଆରସ ୁ ଚି ୁ ଚି

ମହୁ ମାଛି ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ,

ରଶୋଳୀେ ଓଠ ଛୁ ଇଁ,

ପ୍ରଜାପତି େୁ

କୁ ଆଁେୀ ଜହ୍ନେ ସାରଥ

ରେଣୁ

ରେଣୁ ସାରଥ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ।

ଦୂ େ ଗାଆଁ ଖଳା ରମଢି

ଶୀତ ଆରସ କୃ ର୍କେ

ପାହାଡି ଝେଣା ର ଇଁ ।
18
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ରବସୁୋ ୋଗିଣୀ ରଦଇ,

ଶୀତ ଆରସ ନଈ କୂ ଳ, କିଆ େୁ ,

ରପାଖେୀ ତୁ ଠେ ରସଇ

ଆଖୁ ବାଡି ବାସ ଚହଟାଇ,

କଅଁଳ ସୂେୁଜ ଛୁ ଇଁ;

ଘଣ୍ଟ, ମାର୍ଦ୍ଷଳେ ତାରଳ,

ମାନିନୀ ତୁ ଳସୀ ମନ

ହାରତ ଧେି ଚମ୍ପା େୁ ,

ରନବାକୁ ରଚାୋଇ ।

ଅଦିନଆ
ି ବର୍ଷା ସାରଥ
ନଦୀ ନାଳ ପାଣି ଉଛୁ ଳାଇ ।

19

shubhapallaba.in

ଆସି ଯାଇଛି ବଣରଭାଜିେ ଋତୁ

ପ୍ରକୃ ତେ
ି ାଣୀ ଅଭିନନ୍ଦନ

ଆସ ଆରମ ବଣରଭାଜି ପାଇଁ

କେିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ

ରଯାଜନା କେିବା

ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି କେିରଦଇଛି ।

ନୂ ତନ ବର୍ଷେ ଆଗମନ

ଆସ ଆରମ ବଣରଭାଜି ପାଇଁ

ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଗାଆଁଠୁ ସହେ

ରଯାଜନା କେିବା

ପେିରବଶେ ରସୌନ୍ଦଯଷୟ,

ଏକାଠି ୋନ୍ଧିବା, ଏକାଠି ଖାଇବା

ସବୁ ଜମ
ି ାରେ େରଙ୍ଗଇ ରହାଇ

ଏକାଠି ବସିବା, ଏକାଠି ଗପିବା

ଖୁସକ
ି ୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କେୁଛି ।

କମଷମୟ ଜୀବନେୁ କିଛ ି ସମୟ ପାଇଁ

ଶୀତେ ହେୀ ମନକୁ ଅଥୟ କେୁଛି

ଅବକାଶ ରନବା

ନା ଅଛି ସୂଯଷୟେ ପୋକ୍ରମ

ଝେଣାେ କୁ ଳୁକୁଳୁ ନାଦରେ

ନା ଅଛି ବାଦ

ନିଜକୁ ହଜାଇ ରଦବା

ଚତୁ ର୍ଦ୍ିଗ କୁ ହୁଡେ
ି ଚାଦେ

ଜଞ୍ଜାଳମୟ ସଂସାେେୁ

ବିରଛଇ ରହାଇଯାଇଛି

କିଛ ି ମୁହୂର୍ତ୍ଷ ମୁକ୍ତି ରହବା

ଘାସ ପତ୍ରରେ କାକେ ବିନ୍ଦୁେ

ଆସ ଆରମ ବଣରଭାଜି ପାଇଁ

ସୁନ୍ଦେତା ମନକୁ ଆକୃ ଷ୍ଟ କେୁଛି

ରଯାଜନା କେିବା ।
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ମଁୁ ପୋ ଝିଅରଟ !!

ରକରବ ଅଗ୍ନିପେିକ୍ଷାରେ,

ମଁୁ ଅଭିମାନୀ-ସ୍ୱାଭିମାନୀ

ରକରବ ଇତିହାସେ ପଶା ପା ିରେ

ତେୁଣୀ ତେଳ ତେଙ୍ଗି ଣୀ...

ତ ରକରବ ସୁକନୟା ରଯାଜନାରେ,

ସମବନ୍ଧେ ମହମହ ଗନ୍ଧ

ଆଉ ରଶର୍ରେ ପା ଟିଯାଏ ମଁୁ

ରମା'ଠୁ ହିଁ ଆଜନି ସମ୍ପକଷ,

ଅରନକ ାଭ କ୍ଷତିେ ହିସାବ ହୁ ଏ

ପେିଚତ
ି ଥାଇ ବି ଅପେିଚତ
ି ା ମଁୁ

ଅବରଶାଶ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶେ କମା ଓ ବିସ୍ମୟ !

ସଂୋହୀନ, ପ୍ରୋହୀନ ଏ ଜୀବନ !!

ହଁ ! ମଁୁ ପୋ ଝିଅଟିଏ !!!

ମାଛିକୁ ମ ରବା ି କରହନି,

ମଁୁ ଉରପକ୍ଷିତା,

କି ବଡ ପାଟିରେ ହରସନି

ରମା ଅସ୍ତି ତ୍ୱେ ବିଚାେ ହୁ ଏ ସତୀତ୍ୱରେ,

ରବଦ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରେ

ହା-ହୁ ତାଶ ଯନ୍ତ୍ରଣାେ ଯତୁ ଘରେ,

ପୁଣି କ୍ଷ କ୍ଷ ନିୟମ ମାନି

ରଶର୍ରେ ନିବଷାସିତ ବି ହୁ ଏ...
ରକରବ ରଯୌତୁ କ ନିଆରଁ େ ତ

ାଞ୍ଛିତା, ନିଯଷାତିତା

ନୁ ୟଜ ଚୟାରନ େ ଭିଡ ଭାଡ ଖବେ ସୁଅରେ,
ରଶର୍ରେ ପ୍ରତିବାଦ ବି କରେ
ପ୍ରତିରୋଧ ବି ହୁ ଏ,
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ଆଉ ତା'ପରେ ଚାର
କିଛଦ
ି ନ
ି ମହମବତୀେ ରଶାଭାଯାତ୍ରା,
ଚାର ପ୍ରତିବାଦେ ସ୍ୱେ...

ରହର ତା'ପରେ ସବୁ ଠପ !!!!
ମଁୁ ଅଗ୍ନି-ରତଜ-ସକଳ ଶକ୍ତିେ ଆଧାେ
ଆଭାସ ମଁୁ ସୃଷ୍ଟି ଆଉ ପ୍ରଳୟେ

ର ାଡା ନାହିଁ ତମ ବିଳମ୍ବି ତ ନୟାୟ
ନ ର ାଡା ତମ ରଦଖାଣିଆ ରପ୍ରମ
ପ୍ରୀତିସଧ
ୁ ା ନିତ ି ବାଣ୍ଟିଯିବ ି ମଁୁ
ମିଳୁପରଛ ଗଲାନି ଆଉ କଷ୍ଟ

ପ୍ରତି ଜରନି କାମନା କେିବ,ି
ଜନି ରନବି ଝିଅଟିଏ ରହାଇ...
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ଅସୀମ ରପାେୁର୍ ଯୁକ୍ତା ତୁ ମ

ଯୁରଗ ଯୁରଗ ଚିେ ନମସୟ ତୁ ରମ,

ଅନ୍ତେ ଯୁବ ଶକତି

ରହ ପୁେୁର୍ ଜାତି

ରବର୍ୟିକ ୋନବିୋନ ରକାଶରଳ ଭୋ ତୁ ମ ମନ
ଆରଗ ବଢିଚା ତୁ ଟାଇ ସବୁ ସଂସାେ ମାୟା ବନ୍ଧନ
ତୁ ମ ଅମାପ ଦିବୟଶକ୍ତି

କ୍ଷଣ ଭଙ୍ଗୁ େ ପ୍ରତାେଣା,

କ୍ଷିଣ କେିଦଏ
ି ବ୍ରହ୍ମଚଯଷୟେ

ରମାହେ ଶିକାେ ନ ରହାଇ

ରତଜସ୍ୱୀ ବୀଯଷୟ ଉତ୍ପର୍ତ୍ି

ବୀେ ରଯାଦ୍ଧା ତୁ ରମ ଉଠ,

ତୁ ରମ ପୋ

ଶତରପାେୁର୍ ଜାଗ୍ରତ କେି

ରସହି ମହାଶକ୍ତିେ ରଯାଗୟ ଅଧିକାେୀ

ରବଶୟାବୃ ର୍ତ୍େ
ି ମାଦକତାରେ

ଅୋନ ପେଦା ହଟାଅ ଥରେ

ନ ରହାଇ ପ୍ରପୀଡିତ

ଆରହ ସୁବୀଯଷୟଧାେୀ

ତୁ ମ ପାରଖ ଥିବା ୋନମଞ୍ଜେୀକୁ

ବୁ ଝଯ
ି ାଅ ଥରେ ନାେୀମାୟା ଆରେ,

କେ ବାରେ ପ୍ରସ୍ଫୁ ଟତ
ି

ନ ରହାଇ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ

ନିଶାଦ୍ରବୟ ପୋ ଧ୍ୱଂସ କରେ
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ନାେୀ ସଦା ଦିଏ ସୁଖଶାନ୍ତି

ସକଳ ଶକ୍ତିେ ଆଧାେ

ତୁ ରମ କେ ଜଗତେ ହିତ ।।

ଆଉ ନାେୀ ହିଁ ଦିଏ କଷ୍ଟ
ଯୁବ ପିଢୀେ ସକଳ ରତଜ
ତୁ ମ ଭିତରେ ନିହତ
ି
ମେିଚୀକା ଏଠି ମାୟାମୃଗ ସାଜି
କେୁଛି ଛନ୍ଦନୃ ତୟ

(Shubhapallaba Punjabi
Portal is Live Now)

ଆମ ଇତିହାସ ପୁୋରଣ
େହିଛ ି ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ ଶତ ଶତ

My Photography

Visit My Photgraphy Website:
www.gapuphotography.com
Visit My Photography FaceBook Page:
http://facebook.com/gapuphotography/

Join My Photography Club:
https://www.facebook.com/groups/GapuPhotography/
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ଶ୍ରୀହୀନ ଦିଶୁଛ ି ଆଜି ଏ ଧେିତ୍ରୀ

ନାହିଁ ଆଉ ତା’େ ଦୃ ଢ ମରନାବଳ

ମାଟିରେ ମିଶଯ
ି ାଇଛି ତା’େ ଶାନ୍ତି

ରହାଇଗ ାଣି ରସ ଶ୍ରୀହୀନ ଦୁ ବଷଳ

ଅଭିମାନ କେିଛ ି ତା ଝିଅ ମାନିନୀ

କାହା ପାରଖ ଆଉ କେିବ ଗୁହାେି

ଅସହୟ ତା’ପାଇଁ, ରସ ପୋ ଜନନୀ

ନିଜ ର ାକ ରଯରବ ରଦଉଛନ୍ତି ମାେି

କାନ୍ଦୁ ଛ ି ନିଭୟା କାନ୍ଦୁ ଛ ି କୁ ନ୍ଦୁ ି

ପଡି େହିଛ ି ରସ ଭାଗୟକୁ ଆଦେି

ମାଆ େକ୍ଷା କେ ରବା ି ାକି

ବଞ୍ଚିଛ ି ଆଜି ରସ ମେି ମେି

ଅସହାୟ ମାଆ ନିେୁପାୟ ଆଜି

ଅରପକ୍ଷା କେିଛ ି ରସ ସ୍ୱର୍ଣ୍ିମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ

ପାେୁନି ଆଉ ରସ ସାହାୋ ରଖାଜି

କନୟା ମୁରହଁ ତା ଟିରକ ହସ ରଦଖିବାକୁ ।

Odia Vlogs on YouTube
Odia Vlogger Gapu
click here to go
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ପାହାନ୍ତି ଆକାରଶ କୁ ଆଁତାୋ

ହୃ ଦୟ ରହଉ ବା ରହଉ ମନ

ନୀଳ ସମୂଦ୍ରେ ଉମିମାଳା

ନିଇତି ଆସ ରଯ ୋତିଦନ
ି ...

ପୁରନଇଁ ଆକାଶ ରଗା ଜହ୍ନ
ଭସା ବାଦ େ ବର୍ଷା ଝୋ...
ଅନ୍ଧାେ ୋତିରେ କୁ ନତ
ି ାୋ
ବର୍ଷାରେ ଧେଣୀ ଶଶାଗୋ
ମାଦକି ଆଖିରେ ସ୍ୱପନ ଭୋ
ଥାଉ ରଯ ଆନନ୍ଦ ରକାହ ପୋ...
ନିଜଷନ କାନରନ ଭୟପୂର୍ଣ୍ଷ
ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାରଳ ରଯ ଦିବାସ୍ୱପନ

ନିଜଷନତା ଦୃ ପ୍ତ ରକାଳାହଳ
ରଶାକବାଦୟ କି କି ବଂଶୀସ୍ୱେ
ଶୀତଳ ସମୀେ, ରମଘ ମହ୍ଲାେ
ନିତୀ ଆସ ରଯରହ୍ନ ଭାବଝେ...
ଅବାରଧ ରଖା ି ରମା ହୃ ଦ ଦ୍ୱାେ
ବିୋଜନ କେ ଏ ରମା ମରନ...
ସ୍ମୃତ ି ତୁ ରମ... ସ୍ମୃତ ି ତୁ ରମ... ସ୍ମୃତ ି ତୁ ରମ...
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ସାମାଜିକ ବହିେ ଚିତ୍ରକୁ ରଦଖି
ଝିଅ ପଚାେି ା ବାପାଙ୍କୁ
"ଏଇ ରଦଖ ବାପା,
ରକରଡ ସୁନ୍ଦେ ଏ ଗଁା ।
ଚାେିପରଟ ରତାଟା ମାଳ,
ଗଁା ପଛପରଟ ଧାଡି ଧାଡି ପାହାଡ

ପାହାଡ ପଛରେ ୁ ଚି ଯାଉଥିବା ସୂଯଷୟ,
ସୁନାେ ରସାେିର୍ ରକ୍ଷତ,

ଗଁା ଦାଣ୍ଡେ ଦି'ପରଟ ଘେ

ରକଉଁଠି ରକମିତ ି କୂ ଅ, ତୁ ଳସୀ ଚଉୋ
ଦି ପରଟ ପହୋଦାେ ପେି
ଠିଆ ରହାଇଛନ୍ତି ନଡିଆ ଗଛ ।
କି ପେିୋେ ଏ ୋସ୍ତା ସବୁ !
ଆଉ ଏପରଟ ଅନା !
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ପାହାଡେୁ ବାହାେି, ଗଁା ପାଖ ରଦଇ
ବହି ଯାଉଛି ନଈ,
ନଈରେ ଭାସୁଛ ି ରକରତ ସୁନ୍ଦେ ଙ୍ଗା,
ଦୂ େ ଆକାଶରେ ଉଡି ଯାଉଛନ୍ତି ପକ୍ଷୀ ।
ଏମିତ ି ଏକ ଗଁାରେ
ଆରମ େହରନ୍ତନି ବାପା?
ଆମ ଗଁାରେ ତ ଏ ସବୁ କିଛ ି ନାହିଁ
ନା ନଈ, ନା ପାହାଡ, ନା ଝେଣା
ନା ରଗାଟାଏ ରତାଟା?
ଚା ନା, ଏମିତ ି ରଗାଟାଏ ଗଁାକୁ ଆରମ ଯିବ ।"
ରମାଟା ଚର୍ମାେ କାଚ ତଳୁ
ଆଖି ଉଠାଇ ବାପା, ଝିଅକୁ ଚାହିଁର
ଚାହିଁର ଥରେ ଚିତ୍ରକୁ
ଭାେି ସୁନ୍ଦେ ।
ଅଝଟ ପ୍ରତିମାେ ଅଭିରଯାଗଠାେୁ
ଆହୁ େି ଚମତ୍କାେ ।

ଓଠରେ ପହଁେି ା ହସ -

"କିନ୍ତୁ ଏଠି ର ାକ କାହାନ୍ତି ମାଆ?
ସବୁ ଆରଡ ଭାେି ଶୁନଶାନ୍

କାହା ସାଙ୍ଗରେ ତୁ ରଖଳିବୁ?
କାହାେ ହାତଧେି
ତୁ ନଈକୂ ଳ କୁ ଯିବୁ?

ଜହ୍ନ ଆ ୁ ଅରେ ଘୁେି ବୁ ିବୁ?

ଝୁ ଣ୍ଟିପଡିର , ରତାରତ ଉଠାଇ ରନବା ପାଇଁ
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ହାତଟିଏ କାହିଁରେ ମାଆ?

କାହିଁ, ରସଠି ରେହ ଛଳ ଛଳ ମୁହଁଟଏ
ି ?
କିଏ ରତାରତ ରଦରଖଇ ରଦବ ରସଠି
ଉଦୟ ସୂଯଷୟେ ଆଭା
ଆଉ ଅସ୍ତ ସୂଯଷୟେ ା ିମା?
ନିବଷାକ ରହାଇ ଚାହିଁ ା ଝିଅ ।
ଅନୁ ଭବ କ ା ବାପାଙ୍କ ଶୀତଳ ହାତେ ସ୍ପ୍ଶଷକୁ
ଆରବଗ ମିଶ୍ରିତ ସ୍ୱେକୁ ।
'ବହିେ ଚିତ୍ର ଭିତେ
ସବୁ ସୁନ୍ଦେ ଦିରଶ ମାଆ
ସବୁ ଜ, ଶୟାମଳ, ସମତଳ,
ଠିକ୍ ଦୂ େ ଦିଗନ୍ତେ ପାହାଡ ପେି ।
କିନ୍ତୁ ସତ ଜୀବନେ ଚିତ୍ରତ
ି ଅ ଗା
ପାହାଡ, ଖା , ଖମା, କଣ୍ଟା-ଝଣ୍ଟା ଭୋ
ବନ୍ଧୁ େ ଶିଳାେ ଆଘାତ ପେି ।
ବହିେ ଚିତ୍ର, ସ୍ୱପନ, କଳ୍ପନା
ଏସବୁ ରଦଖି ହୁ ଏ ମା'
କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଜିଇଁବାକୁ ପରଡ
ତାକୁ ରଦଖି ହୁ ଏନା
ବହି କାଗଜରେ ଆଙ୍କି ହୁ ଏନା ।'

Listen Poems on YouTube
click here to go
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ତୁ ରମ ରଯ ରହ ପୁରନଇ ୋତିେ ଇନ୍ଦୁ ର ଖା,
ତୁ ମ ଇନ୍ଦୁ ବଦନ ପ୍ରସାେ କେୁଛି ଚାେୁ ଚନ୍ଦ୍ରରେଖା,
ରସହି ଶୀତଳ କିେଣ ରଦଖି ଭୁ ି ଗ ି ଦୀପଶିଖା,

ରମାହିତ ମାନସ କହି ା ର ଖିବାକୁ ରପ୍ରମର ଖା |୧|
ମକେନ୍ଦ ଅରନବର୍ଣରେ ନିମଗ୍ନ ଥାଏ ରଯ ମିଳନ୍ଦ
ି ,
ପ୍ରସ୍ଫୁ ଟବ
ି ା ରହତୁ ଅତୟନ୍ତ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ଥାଏ ଅେବିନ୍ଦ,
କବିୋଜ ମଗ୍ନ ଥାଏ ସୃଷ୍ଟି କେିବାକୁ ଚାେୁ ଛନ୍ଦ-ବୃ ନ୍ଦ,

ତୁ ମ ନିେଳସ ସ୍ତୁ ତ ି କେି ପାଇ ି ମଁୁ ଅନୁ ପମ ଆନନ୍ଦ |୨|
ତୁ ମ ପ୍ରୀତିକେ ରସୌନ୍ଦଯଷୟ ରକରତ ରଯ ରମାହକ,
ନବରଯୌବନ ରହ ା ଜୀବନ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ,
ତୁ ମ ଅନୁ ୋଗ ରମା ପାଇଁ ଅତୟନ୍ତ ଉନିାଦକାେକ,
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ରମାରତ କେିରଦ ତୁ ରମ ଏକ ନବତନ ରପ୍ରମିକ |୩|
ରମା ଇନ୍ଦୁ ର ଖା ରହାଇ କେ ଆଗାମୀ ଜୀବନକୁ ଅମୂ ୟ,
ତୁ ମ ଶାଳୀନ ଶୀତଳତାେ ନାହିଁ କାହାେି ସହିତ ତାେତମୟ,
ତୁ ମ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ବିନା ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ବିତାଇବା ାରଗ ରଯ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ,
ରମାେ ପ୍ରଣୟିନୀ ରହାଇ କେ ରମା ଜୀବନକୁ ରସୌମୟ େମୟ |୪|

My
Photography

Visit My Photgraphy Website:
http://gapuphotography.com/
Visit My Photography FaceBook Page:
http://facebook.com/gapuphotography/

Join My Photography Club:
https://www.facebook.com/groups/GapuPhotography/
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ଧଏନ୍ ଧଏନ୍ରେ ରେସବୁ କ୍ ତୁ ଇ

କାମ୍ କବାର୍ ଛା ି ରେସବୁ କ୍ରେ ମନ୍

ପଢ ୁ ବରନରଟ ପାଠ୍,

ାଇକ୍ କରମଣ୍ଟ୍ ଗଦାଗଦା,

ୋତି ଝୁ ମୋ ବତରେ ନାଇଁ ାଗୁରଛ

ଉସତ୍ ରହସନ୍ ଧଙ୍ଗୋ ଧାଙ୍ଗେି

ନାଇଁକର ଟିରକ ଚାଟ୍ ।

ସାନ୍ ବଡ୍ ବୁ ଢା ଦଦା ।

ବହି ପଢୁ ଥିର ଆକାଶୁ ଝୁ ମୋ

ଭୁର ଇ ରଦ ୁ ନଁ ମୁନୁଷ୍ ରକ ତାର୍ କେମ୍

ରେସବୁ କ୍ ଚ ାର ନାଇଁ,

ସାଙ୍ଗ୍ ରମଲ୍ ରସବାର୍ କଥା,

କାଇଁ ମହଁନରି ଟ ଗାଇ ରଦ ୁ ରଯ

ବୁ ି ମେୁଥିର ରକ ବଁରଚଇ ନାଇଁ ଆସନ୍

ସରଭ ରହଇଛନ୍ ବାଇ ।

ସାର୍ ରସଲ୍ େି ଘିଚବାର୍ଟା ।

ମୁହୁ ରଁ ଦଖା ବହି ଦୁ ନଆ
ି ଁରେ ତୁ ଇ

ଧିକ୍ ଆଏ ରସ ମୁନୁଷ୍ ଜୀବନ୍ ଥାଇ

ମୁନୁଷ୍ ମାନକୁ ଅଲ୍ସୁଆ କେୁଛୁ

ପର୍ ଉପକାରେ ପାଇବୁ ସେଗ ସୁଖ୍

ଗୁରଟଜାଗା ବସାଇ କେି ।

ରେସବୁ କ୍ ଛା ି ୁ କର୍ ଶୁନ୍ ।

ପୁଥଷୀର୍ ସବୁ ଭାର୍ା ଧେି,

ଅଭାରବ ଉପକାର୍ ଗୁନ୍,
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ଗଳ୍ପ ବିଭାଗ
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ମଁୁ ରବୟାମରକଶ, ରବୟାମରକଶ େଥ । ବଣ୍ଡ, ରଜମସ ବଣ୍ଡ ଭଳିଆ ପଢିରବ । ଏଇଟା ମଁୁ
ର ଖୁଥିବା ପ୍ରଥମ ର ଖା- ଗପ, ସତ ନା ଗପ ରହର ବି ସତ, ରସଇଟା ପଢୁଥିବା ର ାକ

ଉପରେ ଛାଡି ି, ମାରନ ତୁ ମ ଉପରେ । ଏରତ ବୟସ୍ତ ହୁ ଅନି, ମଁୁ ରବୟାମରକଶ େଥ, ବକ୍ସି
ନୁ ରହଁ ରଯ ପଢିସାେି ତୁ ମକୁ ଅନୁ ମାନ

ରଗଇବାକୁ ରହବ ଅପୋଧୀ କିଏ ବା ହତୟା କିଏ

କେିଛ.ି .. ସାଧାେଣ କଥାଟିଏ, ତୁ ମେ ରମାେ ଜୀବନକୁ ରନଇ ଯଦି ରକହି କାହାଣୀଟିଏ ରକରବ
ର ରଖ, ରବାରଧ ଏମିତ ି କିଛ ି ର ଖିବ ।
ବାକିମାନଙ୍କ ଭଳି ସାଧାେଣ ପେିବାେ, ସାଧାେଣ ପି ାଦିନ । ଅଷ୍ଟମ ରଶ୍ରଣୀଯାଏଁ
ସବୁ କଛ
ି ି ଠିକ ଥି ା, କିନ୍ତୁ ନବମରେ ସ୍କୁ କୁ ଆସି ା ସିଏ ଏବଂ ରମାେ ସବୁ ଅଙ୍କ ଭୁ

ରହଇଗ ା, ବହିେ ଅଙ୍କ ନୁ ରହଁ ଜୀବନେ ଅଙ୍କ । ସିଏ ଆଉ ରକହି ନୁ ରହଁ, ରମାେ ପ୍ରଥମ ରପ୍ରମ
"ମୁଗ୍ଧା" । ପୁୋନାମ କହିବନ
ି ,ି ତୁ ରମ ରସାସିଆ ମି ଆ
ି ଘାଣ୍ଟି ପରକଇବ, ବିଚାେି ମିଛଟାରେ
ପୁଣିଥରେ ହଇୋଣ ରହବ ।

ନବମ ରକବଳ ଏକ ରଶ୍ରଣୀ ନୁ ରହଁ, ସିଏ ଅନୁ ଭବ ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ାମତାେ ଏକ କକରଟ ।

ଏ ବୟସରେ ରପ୍ରମରେ ପଡିବା ବି ଖୁବ ସହଜ ରଯ, ବହି କି ଖାତାଟିଏ ନଁା ଧେି ମାଗିରଦର
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ରପ୍ରମ, ପ୍ରାଥଷନା ରବରଳ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶଗ
ି ର ରପ୍ରମ, ଏମିତକ
ି ି ପାଖାପାଖି ରୋ ନମବେ
ପଡିଗର ବି ରପ୍ରମ । ତଥାପି ସ୍କୁ ତ ସ୍କୁ ହିଁ ଥି ା, ପୁଣି ଆଦୟ ଦୁ ଇ ହଜାେ ମସିହା ସମୟ,
ରତଣୁ ମଯଷୟାଦାେ ସୀମା ଭିତରେ େହି, ପେିବାେେ ଇଜ୍ଜତକୁ ଆଖି ଆଗରେ େଖି ରଯମିତ ି
ରପ୍ରମ ସମ୍ଭବ, ତା'େ ଦଶ ଭାଗେୁ ଭାରଗ ମଁୁ ମୁଗ୍ଧାକୁ ରଦରଖଇ ପାେୁଥି ି । ନବମ ସେୁସେୁ ଓ
ତା'େ ରମାେ ବନ୍ଧୁ ତା ହଉ ହଉ ଦଶମ ଆସିସାେିଥି ା ଏବଂ ମଁୁ ଏମିତ ି କିଛ ି କେିବାକୁ ଚାହଁୁ
ନଥି ି ଯାହା ଦ୍ୱାୋ ରମାେ କିମବା ତା'େ ରବାଡଷ ପେୀକ୍ଷା ଖୋପ ରହଇଥାନ୍ତା, ରତଣୁ ସବୁ
ସେିବାେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଆେମ୍ଭ ରହ ା ।
ମଁୁ କି ଜାଣିଥି ି ରଯ ସବୁ ସେିବା ଭିତରେ ରସ ସବୁ ବି ସେିଯିବ, ଯାହା ରକରବ ଠିକରେ
ଆେମ୍ଭ ବି ରହଇନଥି ା । ପୁଅେ ବାପା, ଝିଅେ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଯରତ ରପ୍ରମ କାହାଣୀ
ଭାଙ୍ଗୁ ଥିବ ନା, ତା'ଠୁ କାହିଁ ଅଧିକା ସମ୍ପକଷ ଭାଙ୍ଗୁ ଥିବ ଏ ଦଗାଦିଆ ସମୟ ପାଇଁ । ରବାଡଷ ପେୀକ୍ଷା
ସେୁସେୁ ମୁଗ୍ଧା ବାପାଙ୍କେ ୋନସେେ ରହଇଗ ା ଏବଂ ରସମାରନ ରକଜାରଣ କଉଠିକି
ପରଳଇର

। ତା'େ ରଗାରଟ ସାଙ୍ଗ କହୁ ଛ ି ରକାୋପୁଟ ତ ଜରଣ କହୁ ଛ ି ବାେିପଦା । ନା

ରସରତରବରଳ ରମା ପାରଖ ରମାବାଇ ଥି ା, ନା ରେସବୁ କ ଆଉ ନା ଅେକୁ ଟ, ରଖାଜିବ ି ତ

ରଖାଜିବି ରକମିତ?
ି ଏମିତ ି ରସମିତ ି ରପ୍ରମ ବି ତ ନୁ ରହଁ, ଇରୟ ରମାେ ପ୍ରଥମ ରପ୍ରମ, ଭୁ ିବ ି
ତ ଭୁ ି ବ ି ରକମିତ?
ି

ଏଇଠି ଏ ର ଖାେ ମଧ୍ୟାନ୍ତେ ରବା ି ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢିବା ଆଗେୁ ଗୁ ାମ
ଅ ିଙ୍କେ ଏଇ ଗଜ ଟି ନିେୟ ଥରେ ଶୁଣିନଅ
ି ନ୍ତୁ ଯାହା ମଁୁ ରସଇଦିନ ପେଠାେୁ ପ୍ରରତୟକ
ସନ୍ଧୟାରେ ଶୁଣିଛ.ି ..

ଚୁପରକ ଚୁପରକ ୋତଦିନ
ଆଁସୁ ବହାନା ୟାଦ ରହ

ହମରକା ଅବ ତକ୍ ଆଶିକି କା
ଓ ଜମାନା ୟାଦ ରହ...

× × ×
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ଚା ନ୍ତୁ କାହାଣୀକୁ ଆଗକୁ ରନବା, ପ୍ରକୃ ତରେ ଟିରକ ପଛକୁ ରନବା । ଆପଣଙ୍କ ମନରେ
ଏ ପ୍ରଶନ ଆସିଥାଇପାରେ ଯଦି ମୁଗ୍ଧା ଆଉ ରମାେ ଭ

ବନ୍ଧୁ ତା ଥି ା, ରତରବ ଯିବା ଆଗେୁ

ମୁଗ୍ଧା ମରତ କିଛ ି ଜରଣଇ ାନି କାହିଁକ?
ି କାହାଣୀେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାୋଗ୍ରାେେ ରଶର୍ ଧାଡି ଆଉ
ଥରେ ପଢନ୍ତୁ ତ ।

ବିଚାେି ମିଛଟାରେ ପୁଣିଥରେ ହଇୋଣ ରହବ, ହଁ ପୁଣିଥରେ- ରଯଉଁ ସମୟରେ ପୁଅ
ଝିଅ ଦୁ ରହଁ ଦୁ ହିଁଙ୍କୁ ଚାହିଁରଦର

ବିଦୟାଳୟ ସାୋ ପି ାଏ ଭାବୁ ଥିର

ଏମାରନ ରପ୍ରମୀଯୁଗଳ

ରବା ି, ଆରମ ତ ତଥାପି ବନ୍ଧୁ ଥି ୁ ଏବଂ ମଁୁ ତ ପ୍ରକୃ ତରେ ତାକୁ ଭ ପାଉଥି ି । ରତଣୁ ଆମ
ନଁାରେ ଏଣୁରତଣୁ ଗପିବା, କାନ୍ଥବାଡ କଳାପଟାରେ ପାନପତ୍ର ଭିତରେ ବି ପଲସ ଏମ ର ଖିବା
ଘଟଣା ବି ଘଟିଥି ା । ଏ ସବୁ ବି ମୁଗ୍ଧାକୁ ବାଧିନଥି ା କିନ୍ତୁ ଦିରନ ଭୂରଗାଳ ଗୁେୁମା ତାକୁ

ାକିରନଇ ସିଧା ସିଧା ରଯରବ ରମା ସହିତ ତା' ସମ୍ପକଷ କ'ଣ ରବା ି ପଚାେିର , ତା' ରଧଯଷୟ

ବି ସୀମା ଙ୍ଘି ଯାଇଥି ା ।
ରସହିଦନ
ି ସ୍କୁ ଛୁ ଟ ି ପରେ ସମରସ୍ତ ଗ ାପରେ ରସ ରମା ପାଖକୁ ଆସିଥି ା, ପ୍ରଥମଥେ
ରମା ହାତକୁ ଜାବୁ ଡି ଧେିଥି ା ଏବଂ ସିଧା ସିଧା ପଚାେିଥି ା, "ରବୟାମ୍, ତୁ ମରତ ଭ
ପାଉ?"
ରସରତରବରଳ ମଁୁ ତା' ଆଖିରେ ଆଖି ମିରଶଇ ପାେି ନ ଥି ି , ନୀେବ େହିଥି ି , ମରତ
ାଗି ା ରଯମିତ ି ତାକୁ ଭ

ପାଇ ମଁୁ କିଛ ି ରଗାରଟ ବଡ ଭୁ

କେିରଦଇଛି, ଆଖିେୁ ରମା

ରଗାରଟ ରଟାପା ୁ ହ ଖସି ଆସି ା । ମୁଗ୍ଧା ରମା ୁ ହ ଏବଂ ରମା ନୀେବତାେ ମାରନ କ'ଣ
ବୁ ଝି ା କିଏ ଜାରଣ ରସଇଠୁ ରଦୌଡି ପରଳଇ ା ଏବଂ ତା' ପେଠୁ ହିଁ ତା' ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ଷା
ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦ କହିର ଚରଳ ।
ବୟସ ଏ ଭିତରେ ଆଉ କିଛ ି ବର୍ଷ ବଢି ସାେିଥି ା, ତା ସହିତ ମୁଗ୍ଧା ପାଇଁ ରମା ରପ୍ରମ ବି
। ଅବଶୟ ଏରବ ମଁୁ ତାକୁ ପାଇବି କି ପାଇବିନ ି ଏ ସବୁ େ ଚିନ୍ତା ନଥି ା ମରତ, ମଁୁ ରକବଳ ତାକୁ
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ତା' ପ୍ରଶନେ ଉର୍ତ୍େ ରଦବାକୁ ଚାହଁୁଥି ି , ମଁୁ ତାକୁ କହିବାକୁ ଚାହଁୁଥି ି , "ହଁ, ମଁୁ ତରତ ଭ ପାଏ
।"
ମଁୁ ଜାରଣନାହିଁ ଅନୟମାରନ କାହିଁକି ରେସବୁ କ ବୟବହାେ କେନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରମା ପାଇଁ ରସ
ଥି ା ମୁଗ୍ଧାକୁ ରଖାଜି ବାହାେ କେିବାେ ରସଇ ରଗାଟିଏ ବାଟ । ଏକାଉଣ୍ଟ ତିଆେି କେିବା ଦିନଠୁ

ମୁଗ୍ଧା ନଁାକୁ ରକରତ ଥେ ରଯ ରଖାଜିଥିବି, ତା'େ ହିସାବ ନାହିଁ- ମଁୁ ବି ଆେଯଷୟ ଦୁ ନଆ
ି ରେ
ରକରତ ଝିଅଙ୍କେ ନଁା ମୁଗ୍ଧା, ପୁଣି ଅଧାେୁ ଅଧିକଙ୍କ ପ
ି ି ରକଉଁ ସିରନମା ହିରୋଇନେ େରଟା
। ରମା ମୁଗ୍ଧା କିନ୍ତୁ ମିଳଗ
ି ା, ନିଜ ବିର୍ୟରେ ରବଶୀ ତଥୟ ପବିଲକ କେିନାହିଁ, ରେଣ୍ଡ େିକୁୟଏଷ୍ଟ

ପରଠଇବାକୁ ହିଁ ପଡି ା । ଅବଶୟ ରସଣ୍ଡ ବଟନରେ କିଲକ କ ା ରବଳକୁ ମିଛ କହିବ ି ନାହିଁ
ରକବଳ ହାତ ନୁ ରହଁ, ହୃ ଦୟ ବି ଥେିଥି ା । ଶୁକ୍ରବାେ ୋତି ସାରଢ ଏଗାେେ ଘଟଣା ଇରୟ,
ତା'ପରେ ମବା ଅରପକ୍ଷା ।
ଦୁ ଇ ଦିନ ପରେ ମାରନ ରସାମବାେ ୋତି ଆଠଟାରେ ରମା ରୋନରେ ରନାଟିେିରକସନ
ଆସି ା, ମଁୁ ଯାହା ଭାବୁ ଥି ି ଠିକ ରସଇୟା, ମୁଗ୍ଧା େିକୁୟଏଷ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କେିଥି ା । ପ୍ରଥରମ ତ
ତା' ରପ୍ରାୋଇ ପଟୁ ରଘୋଏ ବୁ ି ଆସି ି, ର ୋ ୁ ନେ ରକଉଁ ଏକ ଘରୋଇ କର ଜରେ

ପଢୁଛ ି ସିଏ, ବହୁ ତ ଅଳ୍ପ େରଟା ରଶୟାେ କେିଛ,ି କିନ୍ତୁ କିଛ ି ଗୁପ ରୋରଟାରେ ଟୟାଗ ରହଇଛିସ୍କୁରେ ରଯମିତ ି ରଦଖିଥି ି ଠିକ ରସମିତ ି ହିଁ ଦିଶୁଛ,ି ଅବଶୟ ଅଳ୍ପ ଟିରକ ରମାଟି ରହଇଯାଇଛି ।

ଏ ସବୁ ଭିତରେ ମଁୁ ରଯଉଁ ଜିନର୍
ି ଟା ରଦଖି ବି ଅଣରଦଖା କେିରଦଇଥି ି ତାହା ଥି ା ତା'େ
େିର ସନଶିପ ରଷ୍ଟଟସ - "ଇନ ଏ େିର ସନଶିପ", ସତ କହୁ ଛ ି ହୃ ଦୟ ଭାଙ୍ଗି ଗ ା, ଏରତ
ଦିନେ ଅରପକ୍ଷା ପରେ ଏଇ ପେିଣାମ ମରତ ରସ ୋତିସାୋ କରନ୍ଦଇବାପାଇଁ ଯରଥଷ୍ଟ ଥି ା ।
ବହୁ ତ କାନ୍ଦିଥି ି , ଆଖିେୁ ୁ ହ ଶୁଖି ା ଯାଏ କାନ୍ଦିଥି ି । ପ୍ରଥମ ରପ୍ରମ ନା, ରଯତିକି ଖୁସି ଦିଏ,
ତା' ଠୁ ଅଧିକା ୁ ହ ଦିଏ ।
ମାନୁ ଛ ି ସିଏ ରକରବ କହି ନଥି ା ମରତ ଭ ପାଏ ରବା ି । ମାନୁ ଛ ି ମଁୁ ବି ତା' ପ୍ରଶନେ
କିଛ ି ଉର୍ତ୍େ ରଦଇ ନଥି ି । ମାନୁ ଛ ି ମଁୁ ତାକୁ ନ ପଚାେି ତାକୁ ଭ ପାଇଛି । ମାନୁ ଛି ତା' ଇଚ୍ଛା
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ବିେୁଦ୍ଧରେ ମଁୁ ତା' ରେେିବାେ ଅରପକ୍ଷା କେିଛ ି । ତଥାପି ବି ଆଜି ତା'କୁ ଆଉ କାହା ସହିତ
ସମ୍ପକଷରେ ରଦଖି ମରତ କାହିଁକି ାଗୁଛ ି ରଯମିତ ି ସିଏ ରମା ସହିତ ପ୍ରତାେଣା କେିଛ ି । ରଯମିତ ି
ରମା ହୃ ଦୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଶୂନୟତା ପାଇଁ ଆଜି ରସ ହିଁ ଦାୟୀ । ଅବଶୟ ମଁୁ ଜାରଣ ରସ ଦାୟୀ
ନୁ ରହଁ ରବା ି , କିନ୍ତୁ ରମା ନିଜ ହୃ ଦୟକୁ ବୁ ରଝଇବାକୁ ଏବଂ ରକବଳ ରମା ହୃ ଦୟକୁ ବୁ ରଝଇବାକୁ
ଏରବ ବି ରବରଳରବରଳ ଗୁଣୁଗୁରଣଇ ଦିଏ...

ହୃ ଦୟେ ଏଇ ଶୂନୟତାକୁ
ଆଜି ପଚାେି ମଁୁ ରଯରବ ଶୁରଣ

ପ୍ରତାେଣା କିଏ କାହାକୁ ରଦଇଛି
ପ୍ରତଧ୍ୱନି କରହ ତୁ ରମ... ତୁ ରମ... ତୁ ରମ!!!

Listen to Manas R Dash on YouTube
click here to go

ନୂଆ ନୂଆ ମନଛୁଆଁ ଓଡିଆ ଗୀତ ଶଣ
ୁ ନ୍ତୁ ।
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ଦିଲ୍ଲୀେ ରସେି ହସ୍ପ୍ିଟା ରେ ଦୀଘଷ ଦୁ ଇ ମାସ ପନ୍ଦେ ଦିନ ରହ ା ନିଜେ ସ୍ୱାମୀ ହେିବଂଶକୁ
ଜଗି ବସିଛ ି େତ୍ନା । ଘରେ ଛାଡି ଆସିଛ ି ତିନ ି ତିନଟ
ି ା ପି ାଙ୍କୁ ପରଡାଶିନୀ େୀମାେ ରହପାଜତ୍ରେ
। ଶାଶୁଘରେ ଶାଶୁ ଶଶୁେ ତ ଅରନକ ଦିନ ଆଗେୁ ସ୍ୱଗଷବାସୀ ରହାଇ ସାେିଛନ୍ତି, ନିଜେ ରବା ି
କହିବାକୁ ଆଉ ରକହି ନାହଁାନ୍ତି । କୁ ଟୁମବେ ରଯଉଁମାରନ ବି ଅଛନ୍ତି, ହେିବଂଶେ ଅଭାବୀ ସଂସାେକୁ

ସାହାଯୟ କେିବାେ ମରନାବୃ ର୍ତ୍ି କାହାେ ନାହିଁ । ବିହାେେ ରଗାଟାଏ ରଛାଟ ଗଁା ଯରସାବନ୍ତପୁେେ
ବାସିନ୍ଦା ହେବଂଶ ଯାଦବ । ବାପଅଜା ଅମଳେ ରଯଉଁ ଆଠ ଦଶ ବିଘା ଜମିବାଡି ଥି ା ରସଇଥିରେ
ଚାର୍ବାସ କେି ଚରଳ । ସଂସାେ ରବାଇର ସ୍ତ୍ରୀ େତ୍ନା ଆଉ ତିନ ି ଝିଅ ଦଶ ବର୍ଷେ ଶା ୁ , ଆଠ
ବର୍ଷେ ୋନୀ ଆଉ ଛଅ ବର୍ଷେ ମିଠି । ଚାର୍ବାସେୁ ଯାହା ଆୟ ହୁ ଏ ରସତକରେ ସଂସାେ ଚରଳଇ
ହୁ ଏନି, ରତଣୁ ନିଜ ଜମି ସହିତ ଆହୁ େି କିଛ ି ଜମି ଭାଗଚାର୍ କରେ । ଜମିଦାେ ଘେ କିଛ ି ସାହାଯୟ

କେନ୍ତି ଭ ମନ୍ଦ, ପବଷପବଷାଣୀରେ । କରଷ୍ଟ ମରଷ୍ଟ ଚଳିଯାଏ ସଂସାେ । ହାତରେ କିନ୍ତୁ ଦି’ ପଇସା
େରହନା ସୁବଧ
ି ା ଅସୁବଧ
ି ା ସମୟ

ାଗି । େତ୍ନା ବି ଚାର୍ବାସରେ ସାହାଯୟ କରେ ହେିବଂଶକୁ ,

ଘରେ ଗାଈଟିଏ େଖି କ୍ଷୀେ ରବପାେ କରେ, ରଯମିତ ି ରସମିତ ି ଦୁ ଃରଖସୁରଖ ଚଳି ଯାଆନ୍ତି
ରସମାରନ । ବର୍ଷକ ତରଳ ବି ରେ ହଳ କେୁ କେୁ ଦିରନ ରବରହାସ ରହାଇଗ ା ହେିବଂଶ,
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ଆଖପାଖରେ କାମ କେୁଥିବା ର ାକମାରନ ରଟକାରଟକି କେି ଆଣି ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇର ତା’କୁ ।
ସ୍ୱାମୀେ ଏମିତ ି ଅବସ୍ଥା ରଦଖି ହଡବରଡଇ ଗ ା େତ୍ନା, ପାଣି ଛିଞ୍ଚ,ି ରଗାଡ ହାତ ଆଉଁସି ସାଷ୍ଟମ

କ ା, ସଞ୍ଜ ରବଳକୁ ହେିବଂଶ ରଦହକୁ ମାଡି ଆସି ା ଜେ, ଦିହମୁଣ୍ଡରେ ଭୀର୍ଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିତ
ପ୍ରବଳ ଉର୍ତ୍ାପରେ ଛଟପଟ ରହ ା ହେିବଂଶ । ପରଡାଶୀ ୋମଦାସ ଆଉ ତା’େ ପତ୍ନୀ େୀମାଙ୍କ
ସହାୟତାରେ ହେିବଂଶକୁ ାକ୍ତେ ପାଖକୁ ରନ ା େତ୍ନା । ାକ୍ତେ ସବୁ ରଦଖାରଦଖି କେି ଔର୍ଧ
ରଦର , ସପ୍ତାହକ ପରେ ଜେ ଛାଡିଗ ା ସିନା ପିର୍ତ୍ ବାନ୍ତି କେି କେି ହା ିଆ ରହ ା ହେିବଂଶ ।

ପୁଣି ତା’କୁ ାକ୍ତେଖାନା ରନଇକି ଗ ା େତ୍ନା, ଏଥେ ାକ୍ତେ କହିର ଜଣ୍ଡିସ (ହଳଦିଆ କାଆଁଳ)
ରୋଗ ଧେିଛ ି ହେିବଂଶକୁ । କିଛ ି ଦିନ ଔର୍ଧ ପତ୍ର ଖାଇବାକୁ ପଡିବ, ଭ

ରହବାକୁ ସମୟ

ାଗିବ । ଔର୍ଧ ଖାଇବା ସହିତ ପଥିରେ େହିବାକୁ ରହବ । ବିଶ୍ରାମ ରନବା ନିହାତି ଆବଶୟକ ।
ାକ୍ତେଙ୍କ ପୋମଶଷ ଅନୁ ଯାୟୀ ଚିକତ୍ସ
ି ା ଚା ି ା ହେିବଂଶଙ୍କେ ରହର

ରୋଗ କମିବାେ ନାଆଁ

ଧେି ାନାହିଁ । ସଞ୍ଚିତ ଅଥଷ ସେି ହାତ ଉଧାେି ଚା ି ା, େତ୍ନାେ ଯାହା ଦି’ଖଣ୍ଡ ସୁନା େୂପା ଗହଣା
ଥି ା ବିକ୍ରି ରହାଇଗ ା, ତଥାପି ହେିବଂଶ ଆଉ ପୂବଷ ଭଳି ଚାର୍ବାସ କେିବା ାଗି ସକ୍ଷମ ରହାଇ
ପାେି ାନି । ାକ୍ତେ କହିର ଏଠାରେ ଆଉ ଚିକତ୍ସ
ି ା ସମ୍ଭବ ନୁ ରହଁ, ତୁ ରମ ତାଙ୍କୁ ରନଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ
ବଡ ହାସପାତାଳରେ ରଦଖାଅ । ସ୍ୱାମୀେ ଜୀବନ େକ୍ଷା କେିବା ାଗି ସବୁ ତୁ ଚ୍ଛ କେିରଦ ା େତ୍ନା
। ଗଁା ଜମିଦାେଙ୍କ ରଗାଡହାତ ତରଳ ପଡି, ସବୁ କଥା ଜଣାଇ, ଗଁା ଜମିକୁ ବନ୍ଧାେଖି ପଚାଶ ହଜାେ
ଟଙ୍କା ଉଧାେ ରଦବାକୁ ଅନୁ ରୋଧ କ ା । ଦୟା ପେବଶ ରହାଇ ଜମିଦାେ ରସତିକି ଟଙ୍କା ରଦବାେୁ
ପି ାମାନଙ୍କୁ ପରଡାଶିନୀ େୀମାେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଦଇ ହେିବଂଶକୁ ରନଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସି ା । ଗଁାେ
ଜରଣ ଦାଦି ର ଖା ରହରବ ମରନାହେ ଚାଚା, ତାଙ୍କେ ରକହି ଦୂ େ ସଂପକଷୀୟ ବନ୍ଧୁ ଥିର
ଦିଲ୍ଲୀରେ, ରତଣୁ ରସ ରକରବ ରକରବ ବୁ ି ଯାଉଥିର ରସମାନଙ୍କ ଘେକୁ । େତ୍ନା ତ ନିରଜ ଗଁାେୁ
ରକରବ ରଗାଡ କାଢି ନଥି ା, ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ ସହେରେ ରକାଉଠି କାହାକୁ କ’ଣ ଚିହ୍ନଛ
ି ି ରଯ ରକାଉଠି
କି ରନଇ ଚିକତ୍ସ
ି ା କରେଇ ଥାଆନ୍ତା? ଚାଚା ସାଥିରେ ଗର ରକଜାଣି କାହାକୁ ଚିହ୍ନାପେିଚ ବାହାେ
କେି ରମଡିକା କଥା ବୁ ଝାବୁ ଝି କେିରଦରବ ରସଇ ଭେସାରେ ତାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧେି ଆସିଥି ା ।
ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚି ା ପରେ ଚାଚାଙ୍କେ ବନ୍ଧୁ ଜଣକ ରସମାନଙ୍କୁ ରନଇ ରସେି ହସ୍ପ୍ିଟା ରେ ରଦଖା
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କରେଇ ରଦର ରମଡିସନ୍
ି ବିଭାଗେ ବଡ ାକ୍ତେଙ୍କ ସହିତ । ବହୁ ତ ପେୀକ୍ଷା ନିେୀକ୍ଷା କେି ାକ୍ତେ
କହିର

ହେିବଂଶେ କିଡନୀ ଦୁ ଇଟି କାମ କେୁନି । ପ୍ରଥରମ ତା’କୁ ରନଇ ରନରୋର ାଜି

ବିଭାଗରେ ବଡ ାକ୍ତେ େମଣ ସିଂଙ୍କ ସହିତ ପୋମଶଷ କେି ରସଠି ଆଡମିସନ କେି ାୟା ିସସ
ି
କେିବାକୁ ପଡିବ । ଯଦି ାୟା ିସସ
ି ରେ ଭ

ନରହ ା ରତରବ କିଡ୍ନୀ ୋନସପଲାଣ୍ଟ କେିବାକୁ

ପଡିବ, ନରହର ହେିବଂଶେ ବଞ୍ଚି େହିବା ସମ୍ଭବ ନୁ ରହଁ । ରତରବ ଏସବୁ ବାବଦକୁ ଖଚ୍ଚଷ ରହବ
ପ୍ରାୟ ଦଶ କ୍ଷ ଟଙ୍କା । ତୁ ରମ ରଯାଗାଡ କେି ପାେିବ ତ?
ଚଡକ ପଡି ା େତ୍ନାେ ମୁଣ୍ଡରେ । ତା’ ମୁଣ୍ଡ ଝାଇଁ ମାେି ଯାଉଥି ା, ଚତୁ ର୍ଦ୍ିଗ ଅନ୍ଧକାେ
ରଦଖା ଯାଉଥି ା, ଗଳା ଶୁଖି ଯାଉଥି ା । ଦଶ କ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଯାଗାଡ ନରହର ହେିବଂଶ ଆଉ
ବଞ୍ଚିବନି, ରତରବ ରସମାନଙ୍କେ କ’ଣ ରହବ? ଏ ଦୁ ନଆ
ି ଁରେ ହେିବଂଶ ଛଡା ଆଉ ରକହି ନାହିଁ
େତ୍ନା ଆଉ ତା’ପି ା ମାନଙ୍କେ । କ’ଣ କେିବ ସିଏ, ରକମିତ ି ବରଞ୍ଚଇ ହେିବଂଶକୁ ? ରକମିତ ି
ବରଞ୍ଚଇ ତା’େ ପି ା ମାନଙ୍କୁ ?? ରକମିତ ି ବଞ୍ଚିବା ରସ ନିରଜ ଏରତ ବଡ ଦୁ ନଆ
ି ଁରେ???
ପୁଣି ଥରେ

ାକ୍ତେଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ା େତ୍ନା, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାଙ୍କ ରଗାଡ ଧେି

ପକାଇ ା, କହି ା, “ଆରମ ଗେିବ ର ାକ ଆୋ, ରକାଉଠୁ ପାଇବୁ ଏରତ ଟଙ୍କା? ରମାେ
ରକହି କୁ ଆରଡ ନାହଁାନ୍ତି ଆୋ, ତିନ ି ତିନଟ
ି ା ଝିଅଙ୍କୁ ଛାଡି ଆସିଛ ି ଘରେ, ରମା ସ୍ୱାମୀ ରବମାେ
ପଡି ା ଦିନୁ ଦୁ ଇ ରବଳା ଦୁ ଇମୁଠା ରପଟପୁୋ ଖାଦୟ ରଦଇ ପାେୁନି ପି ା ମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ, ମଁୁ
ନିରଜ ରକ୍ଷତରେ କାମ କେୁଛି, ପେଘରେ ବାସନ ମାଜୁ ଛ,ି ଝାଡୁରପାଛା କେୁଛି, ରକାଉଠୁ ଆସିବ

ଏରତ ଟଙ୍କା, ରମା ସ୍ୱାମୀ କ’ଣ ଏମିତ ି ଚିକତ୍ସ
ି ା ନପାଇ ମେି ଯିବ? ସତ କହୁ ଛ ି ବାବୁ , ରସ ଯଦି
ଏଇଠି ରସମିତ ି ମେିବ, ରତରବ ରମା ତିନ ି ପି ାଙ୍କ ସହିତ ମଁୁ ଏଇଠି ଆତ୍ମାହୁ ତ ି ରଦଇରଦବି ସାର୍
। ତା’ ବୟତୀତ ରମାେ ଆଉ ଅନୟ ଗତି ନାହିଁ ।" କାବା ରହାଇ ଶୁଣୁଥିର

ାକ୍ତେ ଜଣକ େତ୍ନାେ

କଥାଗୁଡକ
ି , ଗଭୀେ ସମରବଦନା ଜଣାଇବା ଛଡା ଆଉ କିଛ ି ଉପାୟ ବି ନଥି ା ତାଙ୍କ ପାଖରେ
। ରସ ରଚୟାର୍ ଉପେୁ ଉଠି ଆସିର େତ୍ନା ପାଖକୁ । ରସଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଷ୍ଟାଫ୍ ନସଷ ଜଣକ
େତ୍ନାକୁ ତଳୁ ଉଠାଇ ଚଉକିରେ ବସାଇ ପାଣି ଗଲାସଟିଏ ପିଇବାକୁ ରଦର ତା’କୁ । ାକ୍ତେ ଜଣକ
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ସାନ୍ତ୍ୱନା ରଦର , “ତୁ ମକୁ ଟିକଏ
ି ରଧଯଷୟ ଧେିବାକୁ ମା’ ! ହେିବଂଶେ ାୟା ିସସ
ି ତ ନିେୟ
କେିବାକୁ ପଡିବ, ମଁୁ ଏଠିକାେ କିଛ ି ରସ୍ୱଚ୍ଛାରସବୀ ଅନୁ ଷ୍ଠାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ଷା କେିବ,ି ଯଦି
ରସମାରନ ତୁ ମକୁ ପଇସାପତ୍ର କିଛ ି ସାହାଯୟ କେି ପାେିରବ, ମଁୁ ଔର୍ଧପତ୍ର ଯାହା ାଗିବ ତୁ ମକୁ
ରଦଇ ପାେିବ ି କିନ୍ତୁ ମୁଖୟ କଥା ରହ ା କିଡନୀ, ରସଇଟା ତୁ ମକୁ ରଯାଗାଡ କେିବା ପାଇଁ ପଡିବ
। ତୁ ରମ ର ାନର୍ଟିଏ ରଯାଗାଡ କେ ନିଜେ ପେିବାେେୁ, ତା’ପରେ ଯାହା ରଯମିତ ି କେିବା ।"
ଷ୍ଟାଫ୍ ନସଷ ଜଣକ ବୁ ଝାଇ ରଦର କିଡନୀ ପ୍ରତିରୋପଣ କେିବାକୁ ରହର ର ାନର୍େ େକ୍ତ ସହିତ
ରୋଗୀେ େକ୍ତ ମିଶଥି
ୁ ବା ଦେକାେ, ନରହର ରୋଗୀ ମେିଯିବ, ଅପରେସନ୍ କେି କିଛ ି ାଭ
ରହବନି । ସବୁ ଶୁଣି ା େତ୍ନା, ରହର ରସ ବୁ ଝି ପାେୁନଥି ା ରଯ ହେିବଂଶ ପାଇଁ କିଡନୀ ରସ

ରକଉଁଠୁ ରଯାଗାଡ କେିବ, ହେିବଂଶେ ପେିବାେ ରବା ି ରକହି ନାହିଁ, କିଏ ତା’କୁ ଦାନ କେିବ
କିଡନୀ । ଟଙ୍କା ରଦଇ ଆଉ କାହା ପାଖେୁ କିଡନୀ କିଣିବା ସାମଥଷୟ ନାହିଁ େତ୍ନାେ । ରତରବ କ’ଣ

ହେିବଂଶ ଏମିତ ି ରମଡିକା ରେ ପଡି ପଡି ମେିବ? ତା’ ପେଦିନ ରସ ପୁଣି ଯାଇ ରଦଖାକ ା
ରସଇ ାକ୍ତେଙ୍କୁ , ସବୁ କଥା ଜଣାଇ କହି ା, “ସାର୍ ! ଆମେ ପେିବାେ ନାହିଁ, ମଁୁ କିଡନୀଟିଏ
ପାଇବି ରକାଉଠୁ?

ଆପଣ ଆମେ ଭଗବାନ, ଆପଣ ରମାେ ରଗାଟିଏ କିଡନୀ କାଢି ରନଇ

ହେିବଂଶଠାରେ ଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆରମ ଦିରହଁ ଅଧା ଅଧା ରହାଇ ବଞ୍ଚି ଯିବୁ, ମଁୁ ଆପଣଙ୍କ ରଗାଡ
ଧେୁଛି ସାର୍, ପ୍ରାଥଷନା କେୁଛି, ରମାରତ ନିୋଶ କେନ୍ତୁ ନାହିଁ । ରମାରତ ଆଉ ରମା ପେିବାେକୁ
ଦୟା କେନ୍ତୁ ସାର୍, ଈଶ୍ୱେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀବଷାଦ କେିରବ ।"

ାକ୍ତେଙ୍କ ରଜାତାପିନ୍ଧା ପାଦ

ଦୁ ଇଟାକୁ ରଜାର୍ରେ ଜାବୁ ଡି ଧେିଥିବା େତ୍ନା, ତା’େ ଆଖି ୁ ହରେ ରଧାଇ ରହାଇ ଯାଉଥି ା
ାକ୍ତେଙ୍କ ଦାମୀ ରଜାତା ଦୁ ଇଟି । ତାଙ୍କେ ଆଖିରେ ୁ ହ ଜରକଇ ଆସିଥି ା, ରସ ତଳୁ ଉଠାଇ

େତ୍ନାକୁ । କହିର , “ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ରମ ନସିଂ

ପାଖରେ ଥିବା ରଚୌକି ଉପରେ ବସାଇ ରଦର

ସିଷ୍ଟେଙ୍କ ସହିତ ଆମ ପାରଥାର ାଜି ବିଭାଗକୁ ଯାଇ ତୁ ମେ େକ୍ତ ପେୀକ୍ଷା କରେଇ ନିଅ, ଯଦି
ଈଶ୍ୱେଙ୍କ କେୁଣାେୁ ସବୁ ଠିକ୍ ଥିବ, ରତରବ ଆରମ ରଚଷ୍ଟା କେିବା ତୁ ମେ ରଗାଟିଏ କିଡନୀକୁ
ରନଇ ହେିବଂଶ ଠାରେ

ଗାଇ ରଦବା ାଗି ।"
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ସିଷ୍ଟେଙ୍କ ସହିତ ଚା ିଗ ା େତ୍ନା େକ୍ତ ପେୀକ୍ଷା କୋଇବା ାଗି । ାକ୍ତେ ଜଣାଇ ରଦର ପେଦିନ
ଆସି େିରପାଟଷ ରନଇ ଯିବା ପାଇଁ ।
ତା’ ପେଦିନ ଯାଇ ପାରଥାର ାଜି ବିଭାଗେୁ େିରପାଟଷ ରନଇ ପୁଣି ଥରେ ାକ୍ତେ େମଣ
ସିଂଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ା େତ୍ନା, ନସିଂ ସିଷ୍ଟେ ଜଣକ ତା’େ େିରପାଟଷ ରନଇ ାକ୍ତେଙ୍କୁ ରଦବାେ
କିଛ ି ସମୟ ପରେ

ାକ୍ତେଙ୍କ ରଚମବେେୁ

ାକୋ ଆସି ା େତ୍ନାକୁ । ରସଠାରେ ପହଞ୍ଚି

ରଦଖି ାରବଳକୁ ାକ୍ତେ ଆଉ ନସିଂ ସିଷ୍ଟେ କିଛ ି ଆର ାଚନା କେୁଛନ୍ତି, ରସମାନଙ୍କ ମୁହଁ ରଦଖି
ଜଣା ପଡୁଥି ା କିଛ ି ରଗାଟାଏ ଅସୁବଧ
ି ା ରହାଇଛି । ସିଷ୍ଟେ ଜଣକ ଆସି େତ୍ନାେ ପିଠରି େ ହାତ
େଖିର ,

ାକ୍ତେ କହିର , “ମଁୁ ଦୁ ଃଖିତ ମାଆ! ତୁ ମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ତୁ ମ େକ୍ତ ମୟାଚ କେୁନି,

ରତଣୁ ତୁ ମେ କିଡନୀଟି ତାଙ୍କ ରଦହରେ ସୁଟ୍ କେିବନି, ମଁୁ ନିେୁପାୟ ମାଆ, ମରତ କ୍ଷମା କେ ।"

ରଢା' କିନା ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ରସଇଠି କାନ୍ଥରେ ପିଟରି ଦ ା େତ୍ନା, ନସିଂ ସିଷ୍ଟେ ହଁା, ହଁା, କେୁ କେୁ,
ମୁଣ୍ଡ ୋଟି ଧାେ ଧାେ େକ୍ତ ରବାହି ଯାଉଥି ା । ସିଷ୍ଟେ ଜଣକ ବୟତିବୟସ୍ତ ରହାଇ େତ୍ନାକୁ ରସଠାରେ
ବସାଇ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକତ୍ସ
ି ା କେିବାରେ ାଗିଗର । ାକ୍ତେ ସିଂ ମଧ୍ୟ ବୟତିବୟସ୍ତ ରହାଇ ପଡୁଥିର
େତ୍ନାେ ଏମିତ ି ଦୁ ଃସାହସିକତା ରଦଖି । ରସତିକରି ବରଳ ନସିଂ ସିଷ୍ଟେ ଜଣକ
ଯାଇ କିଛ ି କହିର

ତାଙ୍କ କାନ ପାଖରେ େି ସ େି ସ କେି, ଯାହା ଶୁଣି

ାକ୍ତେଙ୍କ ପାଖକୁ

ାକ୍ତେଙ୍କ ମୁହଁ ଉଜ୍ୱଳି

ଉଠି ା । ରସ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସି ଠିଆ ରହର େତ୍ନା ପାଖରେ । କହିର , “ଈଶ୍ୱେଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠାେ
ସହିତ ାକିର

ରସ ନିେୟ ଭକ୍ତେ ଗୁହାେି ଶୁଣନ୍ତି, ତମ ାକ ତାଙ୍କ କାନରେ ପଡିଛ ି ମାଆ,

ରଗାଟିଏ ୋସ୍ତା ଅଛି, ତୁ ରମ କେି ପାେିର

ରହ ା ।" ଧଡପଡ ରହାଇ ଉଠି ବସି ା େତ୍ନା ।

କହି ା, “ୋସ୍ତାଟି କ’ଣ କୁ ହନ୍ତୁ ସାର୍, ରମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା
କେିପାେିବ ି ।"

ାଗି ମଁୁ କିଛ ି ବି

ାକ୍ତେ କହିର , “କିଛ ି ଦିନ ତରଳ ଆଉ ଜରଣ ଠିକ୍ ହେିବଂଶଙ୍କ ଭଳି ରୋଗୀ

ଆସିଥିର ଏଠିକ,ି ତାଙ୍କେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ତୁ ମେି ଭଳି ଅବସ୍ଥା ଥି ା, ଉପଯୁକ୍ତ ର ାନର୍ ନମିଳବ
ି ାେୁ
ଆରମ ତାଙ୍କୁ ଘେକୁ ରେୋଇ ରଦଇଥି ୁ ର ାନର୍ ମିଳ ି ା ପଯଷୟନ୍ତ ଅରପକ୍ଷା କେିବାକୁ କହିଥି ୁ ।
ରହର ଈଶ୍ୱେଙ୍କ ଚମତ୍କାେ ରଦଖ ! ତୁ ମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ରଦହରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ

ରଦହରେ ତୁ ମେ କିଡନୀ ନିର୍ଦ୍ଷବନ୍ଦରେ ପ୍ରତି ରୋପଣ ରହାଇ ପାେିବ । ଏକ ଦମ୍ ପେରେକଟ ମୟାଚ
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। କାଯଷୟବୟସ୍ତତାରେ େହି ମଁୁ ଭୁ ି ଯାଇଥି ି ଏ କଥା, କିନ୍ତୁ ଧନୟବାଦ ସିଷ୍ଟେ ନିମଳ
ଷ ାଙ୍କୁ , ତାଙ୍କ

ମୁଣ୍ଡକୁ ଏ ଆଇଡିଆ ଢୁକିଗ ା, ଈଶ୍ୱେଙ୍କ କେୁଣାେୁ ନିେୟ, ନା କ’ଣ କହୁ ଛନ୍ତି ସିଷ୍ଟେ? “ହଁ,
ନିେୟ ସାର୍ !” କହି ଉପେକୁ ଚାହିଁ ଛାତିରେ ପଡିଥିବା କ୍ରସକୁ ଚୁମା ରଦର
ତଥାପି ରଗାଟିଏ ସମସୟା ଅଛି, କହିର

ସିଷ୍ଟେ ନିମଷଳା ।

ାକ୍ତେ । ରସ ରୋଗୀ ଜଣକ ମୁସ ିମ ସଂପ୍ରଦାୟେ,

ତୁ ମେ କିଛ ି ଅସୁବଧ
ି ା ନାହିଁ ତ? େତ୍ନା ଧାଇଁ ଯାଇ ାକ୍ତେଙ୍କ ରଗାଡ ତରଳ ପଡିଗ ା ମବ ରହାଇ,
କହି ା, “ମଣିର୍ ଜୀବନଠାେୁ ରକୌଣସି ଧମଷ ବଡ ନୁ ରହଁ ସାର୍, ଆପଣ ରସମାନଙ୍କୁ ଖବେ ଦିଅନ୍ତୁ,
ରସମାରନ ଆସନ୍ତୁ ସାର୍, ମଁୁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ।" ତୁ େନ୍ତ ଖବେ ପଠାଗ ା ାକ୍ତେଖାନା କର୍ତ୍ଷୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷେୁ
ଗୁଜୁୋଟ, ରଗାଧ୍ରା ଗଁାେ ସୟଦ୍ ନିଜାମୁର୍ଦ୍ନ୍
ି ଙ୍କ ପାଖକୁ , ଦୁ ଇ ତିନ ି ଦିନ ଭିତରେ ଆସି ରସେି
ହସ୍ପ୍ିଟା ରେ ରଦଖା କେିବା

ାଗି । ସୟଦ୍ ନିଜାମୁର୍ଦ୍ନ୍
ି ଏବଂ ତାଙ୍କେ ପତ୍ନୀ ରଜତୁ ନ୍ ରବଗମ୍

ପହଞ୍ଚି ା ପରେ ାକ୍ତେ େମଣ ସିଂଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତରି େ ସାକ୍ଷାତକାେ ରହ ା ରଜତୁ ନ୍ ରବଗମ୍ ଆଉ
େତ୍ନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ । କହିବା ବାହୁ ୟ ରଯ ରଜତୁ ନ୍ ରବଗମ୍ଙ୍କେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ମତ ଥି ା ରଯ ମଣିର୍
ଜୀବନ ସବୁ ଧମଷେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଷରେ । ଉଭରୟ ନିଜ ନିଜେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କେ ଜୀବନେକ୍ଷା କେିବା ପାଇଁ ନିଜ
ପ୍ରାଣକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସଗଷ କେିବା

ାଗି ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ଥିର

। ଉଭୟଙ୍କୁ ସହମତିରେ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ

କାଗଜପତ୍ର ତିଆେି ରହ ା । ରଗାଟିଏ ଦିନରେ ରଗାଟିଏ ସମୟରେ ଅପରେସନ୍ କେି ାକ୍ତେ
େମଣ ସିଂ ଏବଂ ତାଙ୍କେ ଟିମ୍ େତ୍ନାେ କିଡନୀକୁ ସୟଦ୍ ନିଜାମୁର୍ଦ୍ନ୍
ି ଙ୍କ ଶେୀେରେ ଆଉ ରଜତୁ ନ୍
ରବଗମ୍ଙ୍କ କିଡନୀକୁ ହେିବଂଶଙ୍କ ଶେୀେରେ ପ୍ରତିରୋପଣ କେିଥିର

। ଅପରେସନ୍ ସେଳ

ରହାଇଥି ା, ହେିବଂଶ ଆଉ ସୟଦ୍ ନିଜାମୁର୍ଦ୍ନ୍
ି କ୍ରରମ କ୍ରରମ ସୁସ୍ଥ ରହଉଥିର

। ଦୁ ଇ ଜଣ

ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ସାଂପ୍ରଦାୟିକ ଅସହିଷ୍ଣୁତା ଉପରେ ମାନବବାଦେ ବିଜୟ ରହାଇଥି ା । ଏଇ
ନିଆୋ ଘଟଣାଟି ଖୁବ ଚଚ୍ଚିତ ରହାଇଥି ା ରସାସିଆଲ୍ ମିଡଆ
ି ରେ ଏବଂ ଏକ ଉଦାହେଣ ଭାରବ
ପ୍ରକାଶିତ ରହାଇଥି ା ରଦଶେ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ସମବାଦପତ୍ରରେ ।
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େିତୁ ଆଜି ଶୀଘ୍ର ଅେି ସେୁ ରେେୁଥି ା । ମରନ ମରନ ଭାବୁ ଥି ା କା ି ମାଗଷଶେ
ି ମାସ
ଗୁେୁବାେ । ରକରତ କାମ ଅଛି ତା'େ । ମାଣ ବରସଇବ କ୍ଷ୍ମୀପୂଜା ଧୁମଧାମ୍ରେ କେିବ । ନିଜକୁ
ଖାଣ୍ଟି ଓଡିଆଣୀ ଭାବରେ ସରଜଇ ଟିକ୍ଟକ୍ରେ ଭିଡଓ
ି କେି ବାହାବା ରନବ । ପରଡାଶୀ ିନା
ଭଳି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିକୁ ସାମନା କେିବାକୁ ଏହାହିଁ ତ ଠିକ୍ ମାଧ୍ୟମ ଯିଏ କି ନିଜେ ଟିକ୍ଟକ୍ ଭିଡଓ
ି ପାଇଁ
ମହିଳା କଲବରେ ସବୁ ରବରଳ ଚଚ୍ଚିତ । େିତୁ ରବଶ୍ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତା ଏବଂ ଏକ ମ ିଟ ନୟାସନା
କମ୍ପାନୀରେ କାଯଷୟେତ । ରବଶଭୂର୍ା ଚା ିଚଳନ ସବୁ ଥିରେ ଆଧୁନକ
ି ତାେ ପେିଛାପ । ଓଡିଆ
ଘେେ ବାେ ମାସରେ ରତେ ପବଷ ମାନିବା ତା' ପାଇଁ ବଡ କଷ୍ଟ । ରଯାଗକୁ ଶାଶୁଘରେ ବି
େରହନି, ରତଣୁ ଏସବୁ େୁ ମୁକ୍ତି । ସ୍ୱାମୀ ସୁମିତ୍ ମଧ୍ୟ େିତୁେ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ରକରବ ହସ୍ତରକ୍ଷପ
କେି ନାହାନ୍ତି । ିନାଠାେୁ କା ି ରଯମିତ ି ଟିକ୍ଟକ୍ରେ ଅଧିକ ାଇକ୍ ଆସୁ ରକମିତ ି ପୂଜା ପାଇଁ
ଭ ରେ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ରହବ ଭାବୁ ଭାବୁ େିତୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସାେିଥି ା ।
ଭାଗୟକୁ କାମବା ୀ ଶାନ୍ତି ମାଉସୀ ତା'ଆସିବା ସମୟରେ ଥିର

। ତାଙ୍କୁ ଘେ

ଭ ଭାବରେ ରଧାଇବାକୁ କହି ା । ନିରଜ ଦୁ ବ ବେରକାଳି ପତ୍ର ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ସଜ କ ା
। ୟୁ ଟୁବ ରଦଖି ରଝାଟି କାମଟା ରଯନରତନ ଉପାୟରେ ସାେିରଦଇ ରସଦିନ ଚଞ୍ଚଳ
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ରଶାଇପଡି ା । ଗୁେୁବାେ ସକାଳ । େିତୁ ରଶଜରେ ରଶାଇ ଭାବୁ ଛ,ି ଓଃ କି ଥଣ୍ଡା ଏଥିରେ
ରକମିତ ି ରଯ ଗାରଧାଇ ବି । ଭ ଆଉ... ଟିକ୍ଟକ୍ ପାଇଁ ରଯ ରକରତ କଷ୍ଟ । କ'ଣ ଆଉ କେିବ
ବାଧ୍ୟ ରହାଇ ଉର୍ୁମ ପାଣିରେ ଗାରଧାଇ ା । ଗାରଧାଇ ଧଳା ନା ି ଶାଢୀ ପିନ୍ଧ ି ମୟାଚ କେୁଥିବା
ନା ି ଚୁଡି ଟିରକ ଅଧିକା ପିନ୍ଧ ି ା । ରେସିପି ରଦଖି ଅଳ୍ପ କିଛ ି ପିଠା କେି ପୂଜା ସାେିରଦ ା ।
ପୂଜା ସେିଗ ା କ'ଣ, ପ୍ରକୃ ତ ପୂଜା ଆେମ୍ଭ ରହ ା । ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢଣା ରଦଇ ରୋନ୍ ଆଣି
ଟିକ୍ଟକ୍ କ ା । ଭିଡଓ
ି କୁ େୟମି ି ଗୁପରେ ରସୟାର୍ କ ା । ଶାଶୁରଦଖି ଖୁବ ଖୁସି । ଯା'ରହଉ
ରବାହୂ ରମାେ ଧୀରେଧୀରେ ବଦଳି ଯିବ । ଅଜାଣତରେ ତାଙ୍କ ଆଖିେୁ ଦି ରଟାପା
ଖସିପଡି ା । ଏପରଟ େିତୁ ବି ଖୁସ । ଏଥେ

ୁହ

ାଇକ୍ କରମଣ୍ଟରେ ରସ ିନାଠାେୁ ଆଗୁଆ ।

ମାଣବସା କି ଟିକ୍ଟକ୍ େିତୁକୁ କିଏ ପେିବର୍ତ୍ଷନ କେିଛ ି ଜଣା ନାହିଁ । ଏମିତ ି ଟିକ୍ଟକ୍ ଥାଉ ଆଉ
େିତୁ ଭଳି ରକରତଜଣ ଗୁେୁବାେ କେୁଥାନ୍ତୁ । ଅନ୍ତତଃ ଆମ ଓଡିଆ ଘେେ ସଂସ୍କୃତ ି ତ ବଞ୍ଚି
େହିପାେିବ ।

Listen Stories on YouTube
click here to go

ଓଡିଆ େବିତା, ୋହାଣୀ, ଶୁଣନ୍ତୁ
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କଡ ର ଉଟାଇ ା ୋତି, ତା' ସାଙ୍ଗରେ ଜହ୍ନ !
ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ତାୋ ଦି'ଟା ଆକାଶରେ ଛଟପଟ ରହଉଥାନ୍ତି । ଭିଡରି ମାଡି ରହାଇ ପୁଣିଥରେ ରସ

କମବଳକୁ ଟାଣିରନଇ ମୁହଁ ରଘାଡାଇ, ମାଆଙ୍କ ରକାଳରେ ମୁହଁ ଗୁଞ୍ଜିରଦ ି । -"ଓଃ! ଶୀତ ୋତିେ
ରଯାଉ ନିଦ । ଏରତ ବଡ ୋତି ରଶାଇ ରଶାଇ ବିେକ୍ତ ମଁୁ ରହାଇଯାଏ । ଶୀତ ୋତିେ କ'ଣ ଆଦି
ନାହିଁ କି ଅନ୍ତ ନାହିଁ?? ଅଛି । କିନ୍ତୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ବ ସକାଳ ୮ଟାରେ ।" ରକାୋପୁଟ ଆସି ାରବରଳ
ରଦଓମାଳିେ ସବୁ ଜମ
ି ା ମରତ ଆକର୍ିତ କେିଥି ା । ଜିପ ଭିତେୁ ମୁହଁ କାଢି ରସ ରଦଓମାଳି ଆଡକୁ
ଅରନକ ସମୟ ଧେି ଚାହିଁ େହିଥି ି । ରସଦିନ ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ଷମାନ ଓ ଭବିର୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତାକେିବାେ
ବୟସ ରହାଇନଥିବା ରମା ଦୃ ଦୟଟା ଅଭିମାନରେ ରଦଓମାଳିକୁ ଆଖିରେ ଆଖିରେ ହୃ ଦୟେ ରକାହ
ଶୁରଣାଉଥି ା । ତାହା ର ଖିର

ରବାରଧ ଏମିତ ି ରହବ, "ରହ ! ଗଛ ତା ଶୁଣ ଛାଡିଆସିଛ ି

ପୁେୁଣା ବିଦୟାଳୟ ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥୀ । ରକାୋପୁଟରେ ତରମମାରନ ରମା ନୂ ଆ ସାଙ୍ଗ ରହବ??
ହବ ନା?? ଆରେ ହବନା ନାଇଁ? ରମାେ ପ୍ରଶନ ଉପରେ ପ୍ରଶନ ଆଉ ରସମାନଙ୍କେ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା

ପବନରେ ଝୁ ି ଝୁ ି ମରତ "ହଁୁ "କହିବା । ଏଇଟା ପାଗଳାମି କି ଚଗ ାମି ତା' ମଁୁ ଜାରଣନା ।
ବାପାଙ୍କ କ୍ୱାଟଷେରେ ପହଞ୍ଚି ା ରବଳକୁ ସନ୍ଧୟା ରହାଇଯାଇଥି ା । ମାଆ ଘେକେଣା ଜିନର୍
ି ସବୁ
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ସଜାଡି ସେକାେୀ କ୍ୱାଟଷେକୁ ଆମ ଘେରେ ପେିଣତ କେିରଦର । କିନ୍ତୁ ଦିନସାୋ ଦୂ େଯାତ୍ରାରେ
କ୍ଳାନ୍ତି ରହତୁ ମଁୁ ରଶାଇ ଯାଇଥି ି । ରସଥିପାଇଁ ମାଆ ରଯରତ ଖାଇବାକୁ ାକିର ମଧ୍ୟ ରମା ନିଦ
ଭାଙ୍ଗି ନଥି ା । ମାଆ ରକରତରବରଳ ଆସି ପାଖରେ ରଶାଇଛନ୍ତି ରସକଥା ମଁୁ ଜାଣିପାେିନ ି । ନିଦ
ଭାଙ୍ଗି ବାେୁ ହିଁ ମାଆଙ୍କ ଶେୀେେ ସ୍ପ୍ଶଷ ବାେିପାେି ି । ବାପାଙ୍କୁ ବାେମବାେ କହିଥି ି ମଁୁ । ଏ ସହେେୁ
ରସ ସହେ ଏମିତ ି ଯାଯାବେ ପେି ଆଉ ଘୁେପ
ି ାେିବନ
ି ି । କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆଶା କେୁନଥି ି ରଶର୍ରେ

ତାହା ହିଁ ଘଟି ା । ବାପାଙ୍କ ୋନସେର୍ ଅଡେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ା । ରପା ିସ ଚାକିେେ
ି ସବୁ ଠୁ ବଡ
ପଦକ ରହଉଛି ୋନସେେ । ପ୍ରଥରମ ପ୍ରଥରମ ମାଆ ବିେକ୍ତ ରହାଇ କଣ ଦି' ଚାେିପଦ ବକିରବ ତା'
ପରେ....
ତା'ପରେ ଆଉ କ'ଣ ରଯ?? ରସ ହିଁ ସବୁ ଜିନର୍
ି ପତ୍ର ପୟାକିଂ କେି ସୁନାପି ା ପେି ଚୁପ
ଚାପ ଯାଇ ଗାଡିରେ ବସିରବ । ରଗାଟିଏ ସ୍ଥାନେୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତେିତ ରହାଇ ଅନୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାରେ ତାଙ୍କେ
ରକୌଣସି ଅଭିରଯାଗ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ । ଆଜି ୋତି ଏଇ ସହେରେ ପ୍ରଥମ ୋତି ।
କା ିଠାେୁ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ସ୍କୁ ସବୁ କଛ
ି ି ନୂ ଆ ରହାଇଯିବ । ଦୁ ଃଖ ନୁ ରହଁ କି?? ନୂ ଆ ନୂ ଆ ସ୍ଥାନରେ
ନିଜକୁ ଖାପଖୁଆଇ ଚଳିବା କିଛ ି କମ ରଛାଟ କଥା ନୁ ରହଁ ମ । ମାଆ ରକାଳରେ ରଶାଇ ମଁୁ ଭାବୁ ଥି ି
। ଶୀତ ସକାଳେ ଅତୀଥି ପୂବଷ ଆକାଶେୁ ଉଇଁଆସିର । କୁ ହୁଡି ମିଶା ସକାଳଟା ଆଉ ଟିରକ େଚ୍ଚଷା
ରଦଖାଗ ା । ମଁୁ ଉଠି ା ରବଳକୁ ବାପା ୁ ୟଟି ଚା ିଯାଇଥିର
ବହିପତ୍ର େଖୁଥିର

। ମାଆ ରମା ପଢାଘରେ ରମା

। ମଁୁ ବାଡିପଟ କବାଟ ରଖା ି ି । ବହୁ ତ ଦିନ ରହବ ରସ କବାଟ ବନ୍ଦଥି ା

ରବାଧହୁ ଏ । ଦୁ ଆେବନ୍ଧେୁ କିଛ ି ଉଇମାଟି ଝଡିପଡି ା ଆଉ ତା'ସାଙ୍ଗରେ ଦୁ ଇଚାେିଟା ଉଈ ମଧ୍ୟ ।
ରସମାନଙ୍କ ଅଣରଦଖାକେି ମଁୁ ବାଡିପଟକୁ ଗ ି । ବଗିଚାରେ ମଲ୍ଲୀ ମାଳତୀ ଦୂ େରେ ଥାଉ କନିଅେ
କି ଟଗେ େୁ

ସୁଧା ନଥି ା । ଅନାବନା ଘାସ, ରପାକସୁଙ୍ଗା ଗଛ ତା'ସାଙ୍ଗକୁ ମାଟିଉପରେ

ାଜକୁ ଳ ି ତାମାନଙ୍କେ ଘଞ୍ଚଜଙ୍ଗଳ । ରେେିଆସୁଥି ି, ଶିମିଳ ି ଗଛେ ରଗାଟିଏ ସୁନ୍ଦେୀ େୁ

ରମା

କାନ୍ଧ ଉପରେ ବାଜି ତରଳ ପଡିଗ ା । ଉପେକୁ ଚାହିଁ ା ରବଳକୁ ଶିମିଳଗ
ି ଛ ରମା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ
ତା' େୁ ମାନଙ୍କୁ ରନଇ ରଗାଟିଏ ନା ିଛତା ରଟକିଧେିଛ ି । ଶିମିଳ ି ଗଛ ଉପରେ ରମା ନଜେ
ଅଟକିଗ ା । ମାଆ ଖାଇବାକୁ

ାକିର

। ମଁୁ ରେେିଆସି ି । ମରତ ୋସ୍ତା ରଦଖାଇବା ପାଇଁ
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ପ୍ରଥମ ଦିନ ମାଆ ସ୍କୁ ରେ ରନଇ ଛାଡି ଆସିର । ରଶ୍ରଣୀ ଗୃହରେ ମଁୁ ପ୍ରରବଶ କ ି । ସମରସ୍ତ
ମରତ ଚାହିଁର ରଯମିତ ି ରକାଉ ରଗାରଟ ଅ ଗା ଗ୍ରହେ ମଣିର୍ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଟରେ ଅବତେଣ କେିଛ ି
। ଜରଣ ଅଚିହ୍ନା ବାନ୍ଧବୀ ଆସି ରମା ପାଖରେ ବସି ତାଙ୍କ ରକାୋପୁଟ ଭାର୍ାରେ ପଚାେି ା -

"କନତିେତା ତୁ ଇ? ମଁୁ ତାକୁ ଚାହିଁ ି କିଛ ି କହି ିନ ି । ଖା ି ହସି ି । ହସି ି ଏଥିପାଇଁ ରଯ ରସ
ମରତ ହସି ହସି ପଚାେି ା ମଁୁ କିନ୍ତୁ ତା'କଥା କିଛ ି ବୁ ଝପ
ି ାେି ିନ ି । ରସ ପୁଣି ପଚାେି ା -"ଏ ସୁନ୍ଦୁେୀ
ରତାର୍ ଘର୍ କୁ ଇ?" ଘର୍ ଶବ୍ଦେ ଅଥଷ ରବାଧହୁ ଏ ରମା ଘେରକାଉଠି ମଁୁ ବୁ ଝପ
ି ାେି ି ଓ ଉର୍ତ୍େ

ରଦ ି, "ରମା ଘେ ବାର ଶ୍ୱେ ।" ଆମ ବାର୍ତ୍ଷାଳାପ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷକ ରଶ୍ରଣୀ ଗୃହକୁ ଆସି
ସାେିଥିର । ସାର୍ ନବମ ରଶ୍ରଣୀେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ରମାେ ପେିଚୟ କୋଇ ରଦର ।
ପ୍ରଥମ ଦିନ ପ୍ରଥମ ବନ୍ଧୁ ତା ରହାଇଥି ା ଜରଣ ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ସହ ଯାହାେ ନଁା ଥି ା େୁବାଇ । ମଁୁ
ରସମାନଙ୍କ କଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁ ଝବ
ି ାକୁ

ାଗି ି । ନୂ ଆ ନୂ ଆ ସାଙ୍ଗ ରହର । ରସମାନଙ୍କ ସହ

ରଖଳି ି । ରସମାନଙ୍କ ପେି ରଦଓମାଳୀେ ରପ୍ରମରେ ପଡି ି । ଭ ପାଇଗ ି ରସ ପାହାଡିଆ
ଅଞ୍ଚଳେ କୁ ନ ି କୁ ନ ି ଆଖିରେ ନାଚୁଥିବା ସ୍ୱପନମାନଙ୍କୁ । ରକମିତ ି ରକଜାଣି ରସମାରନ ଏରତ ନିଜେ
ରହାଇଗର ରଯ ମଁୁ ରମା ଘେକଥା ମଧ୍ୟ ଭୁ ିଗ ି । ବାପା ୁ ୟଟି ଗ ାରବରଳ ମରତ ସବୁ ଦରି ନ
ସ୍କୁ ରେ ଛାଡିଦଅ
ି ନ୍ତି ଓ ଆସି ାରବଳକୁ ସାଙ୍ଗରେ ରନଇ ଆସନ୍ତି । ସ୍କୁ ଠାେୁ ଘେେ ଦୂ େତା
ରଗାଟିଏ କିର ାମିଟେେୁ କମ ରହବ । ରହର

ଦିରନ ମଁୁ ସ୍କୁ

ଯିବା ୋସ୍ତାରେ ୋସ୍ତାକୁ

ାଗି

ରଗାଟିଏ ରଛାଟ କୁ ଡଆ
ି ଘେ ଉପରେ ରମା ନଜେ ପଡି ା । ରଗାଟିଏ ଆଦିବାସୀ ପେିବାେ ରସ
ଘରେ େହୁ ଥିର

। ଘେ ବାହାରେ ଜରଣ ଦୁ ଇଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ର ାକ ବାଉଁର୍ ପାତିକୁ ବୟବହାେ କେି

ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାେେ ରଟାପି, ଚାଙ୍ଗୁ ଡ,ି ରବାଝ, ପାଉଁସଆ
ି ଓ ପେିବା ଜା ି ଇତୟାଦି ତିଆେି କେୁଥାନ୍ତି
। ହଳଦିଆ େଙ୍ଗେ ରଗାଟିଏ େକ୍ ପିନ୍ଧ ି କବାଟ ପାଙ୍କେୁ ଦୁ ଇଟା ଆଖି ମରତ ୁ ଚି ୁ ଚି ରଦଖୁଥି ା

। ଆଖିଦିଟା ଚିହ୍ନା ାଗି ା । ମଁୁ ପାଟିକେି ାକିବା ପୂବଷେୁ ତା ରଜରଜମାଆ ାକିର -"ଏ ଝିମିଝମ୍
ି
ଏ ରଟାପି ସବୁ ରନଇ ଘରେ େଖିରଦ ।" ରସ କବାଟ ୋଙ୍କେୁ ବାହାେି ଆସି ରଟାପିସବୁ ରନଇ
ପୁଣି ଘେକୁ ଚା ିଗ ା । ସୂଯଷୟ କିେଣ ପାଇ ପ୍ରକୃ ତ ି ଜାତି ଜାତିକା େୁ

େୁ ଟାଏ । ଭଳି ଭଳିକା

ବାୋ ସବୁ େୁ େ । କାହା ବାୋ କାହା ସାରଙ୍ଗ ମିରଶନି । ପ୍ରଜାପତି, ମହୁ ମାଛି ଓ ଭ୍ରମେମାରନ
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ଉଡିବୁ ନ୍ତି ଏଇ େୁ େୁ ରସଇ େୁ । ରସମିତ ି ରଗାରଟ କଥା କହିପାେୁନଥିବା ରଗାଟିଏ ପାହାଡିଆ
େଙ୍ଗୀନ େୁ

ସହ ରମାେ ପେିଚତ
ି ରହାଇଥି ା ଯାହାେ ନଁା ଥି ା - େିମଝିମ୍ । ମଁୁ ତା ପାଇଁ

ଅରପକ୍ଷା କ ି । ରସ ଘେ ଭିତେୁ ବହିଖାତା ରନଇ ଆସି ା । ଆରମ ସାଙ୍ଗ ରହାଇ ସ୍କୁ ଗ ୁ ।

ଯଦିଓ ମଁୁ ଜାରଣ ରଯ ରସ କଥା କହିପାରେନା ତଥାପି ମଁୁ କଥା କହିବା ଆେମ୍ଭ କ ି - ଏଇଟା
ରତା ଘେ??
-"ରସ ମୁଣ୍ଡ ହର ଇ ା ।" ମଁୁ ପୁଣି କହି ି ରତା ରଜରଜମାଆ କ'ଣ

ଝିମିଝମ୍
ି ?? ହାଃ ହାଃ ହାଃ ହସି ହସି ଗଡିଗ ି ମଁୁ ।"

ାକନ୍ତି ତରତ?

-"ରସ ବି ହସି ା । କିନ୍ତୁ ତା'ହସେ ଧ୍ୱନି ମଁୁ ଶୁଣିପାେି ିନ ି । ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀବଷାଦେୁ ରସ

ବହୁ ତ ସୁନ୍ଦେ କିନ୍ତୁ ରକଉଁ ଜନିେ ଅଭିଶାପ ପାଇଁ ରସ ଏ ଜନିରେ ମୁକ ରହାଇଛି ତା' କିଏ ବା
ଜାରଣ । ସ୍କୁ ପଡିଆକୁ ରଖଳିବାକୁ ଆସୁନଥିବା ଝିଅ ଏଇ େିମଝିମ୍ । ନିତଦ
ି ନ
ି ରଶ୍ରଣୀଗୃହରେ
ଚୁପଚାପ ପାଠପଢୁଥିବା ଝିଅ ଏଇ େିମଝିମ୍ । ସିଏ ଗୀତ ଗାଇପାରେନି କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ବଣ ତା
ଗୀତଗାଏ । ସିଏ ଗପ କହିପାରେନି କିନ୍ତୁ ତା' ଗପରପଡିେୁ ଗପ ରକରବ ସରେନି । ରସ ଗପ
ର ରଖ । ସମରସ୍ତ ପଢନ୍ତି । ମଁୁ ବି ପରଢ । ରଶ୍ରଣୀରେ ରସ ପ୍ରଥମ ହୁ ଏ । ମଁୁ ଅରନକ ଥେ ତାକୁ
ଆମ ଘେକୁ ାକିଛ ି ରସ କିନ୍ତୁ ଆରସନି । କାହିଁକି ରକଜାଣି ମୁଣ୍ଡ ହ ାଇ ଅନିଛା ପ୍ରକାଶ କରେ ।
ରତଣୁ ମଁୁ ବାଧ୍ୟ କରେନି । ମଁୁ କାରଳ ଖୋପ ଭାବିବ ି ରତଣୁ ଦିରନ ମରତ େେଖାତାରେ ତା'
ଭାର୍ାରେ ର ଖି କହି ା ଯାହାେ ଅଥଷ ଥି ା, ଗୀତୁ ! ମରତ ରପା ିସମାନଙ୍କୁ ମରତ ଭାେି େ
ାରଗ । ରତା ବାପା ତ ରପା ିସ, ରତରବ ତମ ଘେକୁ ରକମିତ ି ଯିବ ି କହ?"

-"ହା ହା ହା େିମ,ି ତୁ କ'ଣ ରଚାେି କେିଛୁ ରଯ ରମା ବାପାଙ୍କୁ ତରତ େ

ାଗୁଛ?
ି ମଁୁ

କହି ି ।"
-"ରସ ରମା କଥା ଶୁଣି ଖାତାେ େଦଷ ଓ ଟାଇ ର ଖି ା -"ନଁା"

-"ମଁୁ କହି ି ରତରବ ଆମ ଘେକୁ ଚାଲ୍ ରମା ବାପାଙ୍କ ସହ ରତାେ ପେିଚୟ କରେଇରଦବି
।" ରମାେ ଅରନକ ଅନୁ ରୋଧ ପରେ ରସ ଆମ ଘେକୁ ଆସିବାକୁ ୋଜିରହ ା । କହି ା
ରକରବଦିରନ ଆମ ଘେକୁ ଆସିବ । ତାଙ୍କ ଘେକୁ ମଁୁ ଅରନକ ଥେ ଯାଇଛି । ତା'ରଜରଜମାଆ
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କହୁ ଥିର

ରସମାରନ କୁ ଆରଡ ଏକଘେିକଆ
ି ରହାଇ ଗଁା'ଠାେୁ ଦୂ େରେ ଘେକେି େହିଛନ୍ତି । ମଁୁ

ତାଙ୍କୁ କାେଣ ପଚାେିବାେୁ କହିଥିର , "େିମିଝମ
ି େ ବଡଭଉଣୀ ଅନୟଜାତିେ ରଗାରଟ ପୁଅକୁ

ଭ ପାଇ ତା' ସାଙ୍ଗରେ ଚା ିଯାଇଥି ା । ରସଥିପାଇଁ ଗଁା ର ାକ ତାଙ୍କୁ ଏକଘେିକଆ
ି
କେିରଦଇଥିର

।" େୁବାଇ ଘେ ଗଁା ଭିତରେ ଥି ା ରତଣୁ ଦିରନ ରସ ତାଙ୍କ ଗଁା ଠାକୁ ୋଣୀଙ୍କ

ଉତ୍ସବରେ ତାଙ୍କ ଘେକୁ ଯାଇଥି ି ବାପାମାଆଙ୍କ ସହ । ରସମାରନ ନୂ ଆ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧଥି
ି ର

।

ନାକରେ ରନାଥ, ରବକରେ େଙ୍ଗରବେଙ୍ଗେ ମାଳି । ହାତରେ କଙ୍କଣ । ସମରସ୍ତ ଗୀତ ଗାଉଥିର
ଆଉ ନାଚୁଥିର

। ୋତି ଅରନକ ରହାଇଯାଇଥି ା ରତଣୁ ଆରମ ରସଦିନ େୁବାଇ ଘରେ ଅଟକି

ଗ ୁ । ସକାଳୁ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ରଗାରଟ ରୋନ ଆସି ା । ବାପା ବୟସ୍ତ ରହାଇ କାହାକୁ କିଛ ି ନକହି
ରସ ଗାଡି ବାହାେ କେି ଚା ିଗର

। ବାପାଙ୍କ ବୟସ୍ତତାେ କାେଣ ନଜାଣିପାେିର

ବି ତାଙ୍କ

କଥାବାର୍ତ୍ଷୀେୁ ରମାେ ମରନ ରହଉଥି ା କିଛ ି ରଗାରଟ ଅଘଟଣ ଘଟିଛ ି । ମାଆ ଆଉ ମଁୁ କିଛ ି ସମୟ
ପରେ କ୍ୱାଟଷେକୁ ରେେି ଆସି ୁ । ୋତିସାୋ ଅନିଦ୍ରା ରହାଇଥିବାେୁ ମଁୁ ରସଦିନ ଆଉ ସ୍କୁ ଗ ିନ ି
। ୋତିରେ ବାପା ଘେକୁ ରେେିର

। ମଁୁ ପଢାଘରେ ଥି ି । ରସ ରବାରଧ ବହୁ ତ ବୟସ୍ତ ଜଣା

ପଡୁଥିର । ମାଆ ପଚାେିର , "କ'ଣ ରହାଇଛି ଏରତ ବୟସ୍ତ ଜଣାପଡୁଛ ରଯ?"

-"କା ି ୋତିରେ ରଗାଟିଏ ଆଦିବାସୀ ଝିଅେ ବଳାତ୍କାେ ରହାଇଯାଇଛି ।"

ରସ

ୋକ୍ଷସମାରନ ତା' ଶେେୀେକୁ ଖିନଭିନ୍ କେି ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି । ଆଜି ସକାରଳ ୋସ୍ତାକଡେୁ ତା'
ମୃତରଦହ ମିଳଛ
ି ି । ଏତିକି କହି ବାପା ଚୁପ େହିର ।"

-"ରହ ଭଗବାନ୍ ! ମାଆ ଆବାକ୍ ରହାଇ କହିର ।" ପଢାଘରେ ଥାଇ ମଁୁ ସବୁ ଶୁଣୁଥାଏ ।

-"ବାପା ପୁଣି କହିର , "ଖା ି ଏତିକି ନୁ ରହଁ ରସମାରନ ତାକୁ ବଳାତ୍କାେ ପରେ ପଥେରେ
ରଛଚି ହତୟା କେିଛନ୍ତି । ଜାଣିଛ ରସ ଝିଅ କୁ ଆରଡ କଥା କହିପାରେନି । ପି ାଦିନେୁ ରସ ମୁକ ।"

ମଁୁ ପଢାଘେୁ ଚିତ୍କାେ କେିଉଠି ି, େିମଝିମ୍ ! ରମା ଚିତ୍କାେ ଶୁଣି ବାପାମାଆ କ'ଣ ରହ ା କହି
ଧାଇଁ ଆସିର । ରଭା ରଭା କେି କାନ୍ଦି ଉଠି ି ମଁୁ । କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମାଆଙ୍କୁ କହି ି , "ରସ ବଳାତ୍କାେ

ରହାଇଥିବା ଝିଅ ରମା ସାଙ୍ଗ େିମଝିମ୍ ମାଆ ! ପି ାଦିନେୁ ରସ କଥା କହିପାରେନି ।" ମରତ
ମାଆ ଜାବୁ ଡି ଧେିଥାନ୍ତି । ବାପା ରମା ଆଖିେ ୁ ହ ରପାଛିରଦଇ କହିର , "ଅପୋଧି ଯିଏ ବି ହଉ
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ତାକୁ ନିେୟ ଶାସ୍ତି ମିଳବ
ି । ମଁୁ ତାକୁ ଶାସ୍ତି ରଦବି ।" ବାପାମାଆଙ୍କ ବାେଣ ସରର୍ତ୍ ତା' ପେଦିନ
ମଁୁ େିମିଝମ
ି ଘେକୁ ଗ ି । ଘେ ବାହାରେ ତା' ରଜରଜମାଆ ମୁଣ୍ଡବାରଡଇ ବାହୁ ନ ି କାନ୍ଦୁ ଥାନ୍ତି । ମଁୁ
ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ି । ଏସବୁ ରକମିତ ି ରହ ା ପଚାେି ି, "ରସ କହିର ରସଦିନ ଆରମ
ହାଟକୁ ରବାଝବାଉଁସଆ
ି ବିକ୍ରିକେିବାକୁ ଯାଇଥି ୁ । ରେେି ା ପରେ ଝିମିଝମ୍
ି ଘରେ ନଥି ା । ତା'
ବାପା ଯାଇ ବହୁ ତ ରଖାଜି ା ରକାଉଠି ପାଇ ାନି । ସକାଳୁ ମ ାରଦହଟାକୁ କଟାକଟି କେି
ରପା ିସ ଆଣି ଆମଘରେ ରଦଇଗ ା । ଆରମ ମୁେୁଖ ର ାକ । ମାନି ମକଦମା କଥା ଜାଣିନୁ ।

ନୟାୟ ରକାଉଠି ମିଳୁଛ ି ଜାଣିନୁ । ରକାଉଠି କାହାକୁ ଯାଇ ନାୟ ମାଗିବୁ?? ରପା ିସ କହୁ ଛ ି
ରଖାଜିବ । ରକରବ ରଖାଜିବ? ରସ କଥା କିଏ ଜାରଣ ମାଆ !" ତାଙ୍କ କଥାେ ରମା ପାଖରେ
ରକୌଣସି ଉର୍ତ୍େ ନଥି ା । ମଁୁ ଘେକୁ ରେେିଆସି ବାପାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହି ି । ବାପା ପ୍ରମାଣ
ରଖାଜୁ ଥିର

। ଯାହା ଆମ କାହାପାଖରେ ନଥି ା । େିମିଝମ୍
ି ଗଣଦୁ େମଷ ମାମ ା ଟିଭି,

ଖବେକାଗଜ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କୋଗ ା । କିନ୍ତୁ େିମଝିମ୍କୁ ନାୟ ମିଳ ି ାନି । ବାପା ତଦନ୍ତ
ଜାେି େଖିଥାନ୍ତି । ଦିରନ ରଗାରଟ ର ାକ ଆସି ରକାଟଷରେ ସାକ୍ଷୀ ଦବ ରବା ି ବାପାଙ୍କୁ କହି ା ।
େିମିଝମ୍
ି କୁ ଘେୁ ଉରଠଇନବାେ ଦୃ ଶୟ ରସ ରଦଖିଥି ା । ବାପା ହତୟାକାେୀ ମାନଙ୍କ ନଁା
ପଚାେିବାେୁ କହିବାକୁ େି ା । ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣା ପଡି ା ରସମାରନ ଥିର ଏମ୍.ଏଲ୍.ଏେ ପୁଅ
ଆଉ ତା'େ ସାଙ୍ଗମାରନ । ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଏକାଠି କ ା ପରେ ରସମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କେିବାକୁ ଯିବା
ଦିନ ହିଁ ବାପାଙ୍କ ୋନସେେ ଅଡେ ଆସି ପହଞ୍ଚିସାେିଥି ା ।
ଏଇ ରଦଶେ ରକାଟଷ ଖା ି ତାେିଖ ପରେ ତାେିଖ ରଘାର୍ଣା କେିପାେନ୍ତି । ରସଇ
ରଦଶେ

ମ୍ପଟ ୋକ୍ଷସମାରନ ୋସ୍ତା ଘାଟରେ ରଜାେଜବେଦସ୍ତ ନାେୀ ସହ ଗଣଦୁ େମଷ

କେନ୍ତି ଓ ଧର୍ିତାକୁ ନୟାୟଦବାକୁ ଯାଇ ତା' ଘେର ାକଙ୍କ ପାଦେ ରକରତ ହଳ ରଜାତା
ଛିଡଯ
ି ାଏ ତାେ ସୀମା ନାହିଁ ।
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ରକରତରବରଳ ରଦଖିଛନ୍ତି କି ରସ ହୃ ଦୟକୁ ରକତରବରଳ ଶୁଣିବାକୁ ରଚଷ୍ଟା କେିଛନ୍ତି କି ରସ

କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହଁୁଛ?
ି ନା.....
ସତ କହି ି ନା???

ବାେମବାେ ଅବିଶ୍ୱାସେ ବହ୍ନିରେ ଜଳିବା ପରେ ଆଜି ରଶର୍ ଅବସ୍ଥାରେ କୁ ଟାଖିଅକୁ ସହାୋ କେି
ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ପୁଛ ି ଆଜି ରସ ହୃ ଦୟଟି । ଆଶା ଭେର୍ା ଓ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଭ ରେ ରଦଖି ା ପରେ ବୁ ଝି
ପାେିଛ ି ରସ ଦୁ ନଆ
ି କୁ ଆଉ ଦୁ ନଆ
ି େ ର ାକଙ୍କୁ । ବୁ ଝପ
ି ାେିଛ ି ଏ ସମାଜକୁ ଏବଂ ପ୍ରରତୟକଟି
ମୁହୂର୍ତ୍ଷରେ ବଦଳୁ ଥିବା ବହୁ େୂପୀ ରଚରହୋଧାେୀଙ୍କୁ ।
ଗୁମେ
ୁ ି ଗୁମେ
ୁ ି କାନ୍ଦୁ ଛ ି ରସ... ନା କାହାକୁ କହିପାେୁଛି... ନା କିଏ ରସ କଥା ଶୁଣିପାେୁଛି ।
ଶୁଣିବ ବା କିଏ... ବୁ ଝବ
ି ବା କିଏ...
ନିେବି ଯିବାକୁ ବହୁ ତ ଥେ ରଚଷ୍ଟା କେି ବିେଳ ରହାଇଯାଇଛି ।
କିଛ ି କଥାକୁ ମରନମରନ ଗପି ଚା ିଛ ି ମନକୁ ଟିରକ ହା କା କେିବା ପାଇଁ, ମାତ୍ର ବିେଳ
ରହାଇଛି । ଅକୁ ହା କଥା ାଗୁଛ ି ରସମିତ ି େହିଯିବ ରବାରଧ ସବୁ ଦନ
ି ପାଇଁ । ପକ୍ଷୀ ଆଜି ଉଡିଯାଇଛି
ଆଉ ଗଛ ବି ମୃତ ପ୍ରାୟ ।
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ଖା ି ଅରପକ୍ଷା ଏକ ଝଡକୁ ଯିଏ ଆସିବ ଆଉ ଏ କଥା ଆଉ କାହାଣୀେ ଅନ୍ତ କେିବ ସବୁ ଦନ
ି
ପାଇଁ । ନା କାହାକୁ କଷ୍ଟ ାଗିବ ନା କାହା ଆଖିରେ ୁ ହେ ଧାେ ଆସିବ । ନା କିଏ ମରନେଖିବ ନା
କିଏ ହୃ ଦୟରେ ସାଇତିବ । ବାସ ରସ ଅକୁ ହା କଥା ରସମିତ ି େହିଯିବ ଆଉ ରସ ହୃ ଦୟ ନିେବି ଯିବ
।
ହଁ ମଁୁ କହୁ ଛ ି ମଁ.ୁ ..
ଶୁଣିପାେୁଛନ୍ତି କି ରମା କଥାକୁ ...
ଆଜାଦି କଥା ଶୁଣି ମଁୁ ବି ଆଜି ଆସିଛ,ି ଥରେ ରଦଖିବାକୁ ତା'େ ପ୍ରକୃ ତ େୂପକୁ , ଥରେ

ବୁ ଝବ
ି ାକୁ ତା'େ ବାସ୍ତବତାକୁ କାେଣ ବହୁ ତ ଦିନ ଧେି ଅରପକ୍ଷା କେି ଆଜି ମଁୁ ହାେିଯାଇଛି, ତାକୁ

ପାଇବାେ ଆଶା ରମାେ ଆଶାରେ େହିଯାଇଛି, ଚାହିଁକି ବି ମଁୁ ଆଜି ଅନୁ ଭବ କେିପାେିବ ି ନାହିଁ ଆଉ
ପାଇବାେ ଆବଶୟକତା ନାହିଁ ।
କାେଣ ମଁୁ ଆଜି ନିେବି ଯାଇଛି । ମିଶଯ
ି ାଇଛି ମଁୁ ଆଜି ମାଟିରେ । ରମା ଶେୀେ ଆଜି ଏ
ମାଟିରେ ରକଉଁ ଏକ ଅଜଣା ୋଇଜରେ ଅଭିଶପ୍ତେ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ରହାଇଯାଇଛି । ଜାଣିଛନ୍ତି ମରତ
ମଁୁ କିଏ? ଜାଣିଛନ୍ତି ରମାେ ପେିଚୟ କ'ଣ?

ଜାଣିରବ ବା ରକମିତ?
ି କାେଣ ଦିନ ଗଡିଗ ା ପରେ ସମରସ୍ତ ଭୁ ି ଯାଇଛନ୍ତି ମରତ ।
ତଥାପି ଶୁଣନ୍ତୁ ରମା ହୃ ଦୟେ ଏ ଅଭିଶପ୍ତ ଅମାବାସୟାେ କାହାଣି କଥା ।
ମଁୁ ରହଉଛି... ରସହି ଝିଅଟିଏ ।।
ମଁୁ ରସହି ଝିଅ କହୁ ଛ,ି ଯାହାକୁ ଅତୟନ୍ତ ଜଘନୟ ଭାରବ ହତୟା କେିଛ ି ଏ ସମାଜ ।
ମଁୁ ରସହି ଝିଅ କହୁ ଛ,ି ଯାହାକୁ ବଳାତ୍କାେ ପୀଡିତା ଭାରବ ପେିଚୟ ମିଳଛ
ି .ି .. ରଦାର୍ୀ ଆଜି
ଅଜାଦି ପାଇଛି ଆଉ ମଁୁ ଆଜି ନିେବି ଯାଇଛି ।
ମଁୁ ରସହି ଝିଅ କହୁ ଛ,ି ଯିଏକି ନିଜ ରପଟ ପାଇଁ ନିଜେ ସବୁ କଛ
ି ି ଦାନ କେିରଦଇଛି । ଆଉ
ଏକ ଭିନ୍ନ କଳୁ ର୍ିତ ଅଧ୍ୟାୟ ରମା ପାଇଁ ଆଣିରଦଇଛି ମେିବାେ ଏକ ସତ ବାହାନା ।

54

shubhapallaba.in

ମଁୁ ରସହି ଝିଅ କହୁ ଛ,ି ଯାହାକୁ ଦୁ ନଆ
ି ରଦଖିବା ପୂବଷେୁ କାଟି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କେି ରୋପାଡି
ଦିଆଯାଇଛି । ଆଉ ଅଜାଦି ପାଇଛନ୍ତି ରମାେ ହତୟାକାେି ।
ମଁୁ ଆୋ ରସହି ଝିଅ କହୁ ଛ,ି ଯାହାକୁ କି ରଯୌତୁ କ ପାଇଁ ରପାଡି ମାେିଦଆ
ି ଯାଇଛି । ଆଜି ବି

ରମା ରଦହେ ରସ ଜଳିବାେ ବାୋ ଆଉ କଷ୍ଟ ଅନୁ ଭୂତ ରହଉଛି । ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଜାଦି କିଏ ପାଇଛି?
ରସହି ର ାକ ଯିଏକି ରମା ରଦହରେ କିୋସିନ ି ଢାଳି ମରତ ମାେିଛ ି ।
କିଏ ମରତ ସାହାଯୟେ ବାହାନା କେି ତ କିଏ ମରତ ମିଥୟା ପ୍ରତିଶୁତ ି ରଦଇ, ରକରତରବରଳ
ରମା ଶେୀେକୁ େକ୍ତାକ୍ତ କେି ତ ରକରତରବରଳ ରମା ଶେୀେକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କେି । ମରତ ରକରତ
ସ୍ୱାଧୀନତା ରଦର ନା?
ବାସ କ'ଣ ଆଉ କହିବ ି ମଁ?
ୁ ନା କିଛ ି କହିବାେ ଅଛି... ନା କିଛ ି ପାଇବାେ ଆଶା େଖିଛି...
ଆଜି ଏ ଅଜାଦି ପାଇଁ
ରଦଖିବାକୁ ବାକି େହି ା ।

ଢୁଥିବା ର ାକ ରକରତରବରଳ ପ୍ରକୃ ତ ଆଜାଦି ପାଇଁ

ଢିରବ

ରେନ ଜାଳିବା, ରଦଶ ବିରୋଧୀ ନାୋ ରଦବା ସହ ରଦଶରଦ୍ରାହୀଙ୍କୁ ସହରଯାଗ କେିବା ଯଦି
ପ୍ରକୃ ତ ଆଜାଦି ହୁ ଏ ରତରବ ମଁୁ କହିବ ି ଧ୍ୱଂସେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ।।। ବାସ ଏତିକି କହିବାେ ଥି ା
।

- ଏେ ନିସ୍ତବ୍ଧ ଆତ୍ମା
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ଓଡିଆ େବିତା, ୋହାଣୀ, ଶୁଣନ୍ତୁ
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ୋତି ୧୨ଟା । ଚାେିଆରଡ ଉନିର୍ତ୍ ଝଡେ ରପଶାଚିକ ତାଣ୍ଡବ- ମରନ ରହଉଛି ପୃଥିବୀେ
ବକ୍ଷରେ ମାଡି ଆସୁଛ ି ରଗାରଟ ଅମଙ୍ଗଳେ ଅପଛାୟା । େହି େହି ବିଜୁଳି ଝ କାନିରେ ଚମକି

ଉଠୁଛି ମଁୁ । ବଜ୍ର-ବିଦୁୟତରେ ରମାେ େ ନାହିଁ, ମଁୁ ଶିହେିତ ରହଉଛି ରମା ଅଦୃ ଷ୍ଟେ କଥା ଭାବି
। ହାତରେ ସମୟ ରବଶୀ ନାହିଁ, ରସଥିପାଇଁ ଯିବା ଆଗେୁ ସବୁ କିଛ ି ରଖା ି କିେି କହି ଯିବ ି
ଆପଣମାନଙ୍କୁ ।
ମଁୁ ଆଉ ପଳାଶ, ଆରମ ଥି ୁ ପ୍ରାଣେ ସାଙ୍ଗ, ଯାହାକୁ ର ାକମାରନ କୁ ହନ୍ତି ହେିହେ

ଆତ୍ମା । ଖା ି ବନ୍ଧୁ କହିର ଭୁ ରହବ, ଆରମ ଥି ୁ ପେସ୍ପ୍େେ ପାପେ ସାଙ୍ଗ । ଦି'ଜଣ ଥି ୁ

ଅନାଥ, ଦି'ଜଣ ହିଁ ଅବିବାହିତ । ଦି'ଜଣ ଏକା ସ୍କୁ ଆଉ କର ଜେୁ ପାସ କେିଛୁ, ଦି'ଜଣ ହିଁ
ଏକା କର ଜରେ ଇତିହାସେ ଅଧ୍ୟାପକ । ୟା ଛଡା ଦି'ଜଣଙ୍କେ ଥି ା ଏକା ପ୍ରକାେ ସଉକ ମଧ୍ୟ-

ଯାବତୀୟ ଦୁ ମଷୂ ୟ ଆଉ ଦୁ ଷ୍ପ୍ରାପୟ ବସ୍ତୁ ବା କିଉେିଓ ସଂଗ୍ରହ କେିବା । ଅଷ୍ଟଧାତୁ ରେ ତିଆେି
ସୁନ୍ଦେ ନାେୀମୂର୍ତ୍ଷୀଠୁ ଆେମ୍ଭ କେି ଆମାଜନ୍ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଶିକାେ ରହାଇଥିବା ହତଭାଗୟ
ମଣିର୍ମାନଙ୍କେ ଆରପ

ଆକାେେ ଶୁଖି ା ମମିମୁଣ୍ଡ, କ'ଣ ନ ଥି ା ଆମେ ରସଇ
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ଅତୟାେଯଷୟ, ଅବର୍ଣ୍ଷନୀୟ ଆଉ ଅକଳ୍ପନୀୟ ସଂଗ୍ରହରେ? ଦୁ ଷ୍ପ୍ରାପୟ ବସ୍ତୁ େ ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ
ପୁୋତନ ସବୁ କିଉେିଓ ରଦାକାନରେ, ନି ାମ ରକନ୍ଦ୍ରରେ, ରଚାେବଜାେେ ଅନ୍ଧ ଗଳିରେ ଆରମ
ନିୟମିତ ବିଚେଣ କେୁଥି ୁ । ସୁବଧ
ି ା ପାଇଁ େତିକାନ୍ତ ଆଉ ଶୁଧାକାନ୍ତ ନଁାେ ଦୁ ଇ ଭାଇକୁ ମଧ୍ୟ
ହାତରେ େଖିଥି ୁ ଆରମ । ଉପଯୁକ୍ତ ପାେିଶ୍ରମିକେ ବିନମ
ି ୟରେ ରସମାରନ ଆମକୁ ଦୁ ଷ୍ପ୍ରାପୟ
ବସ୍ତୁ େ ସନ୍ଧାନ ଆଣି ଦଉଥିର ପ୍ରାୟତଃ ।
ଦୁ ଷ୍ପ୍ରାପୟ ବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ କେିବା ଆମ ପାଖରେ ଥି ା ମାଦକ ନିଶା ପେି । ସତ୍ ଆଉ ଅସତ୍,
ସବୁ ପ୍ରକାେ ଉପାୟରେ ଆରମ ଆମେ ଆକାଂକ୍ଷିତ ବସ୍ତୁ ଟ ି ହସ୍ତଗତ କେୁଥି ୁ ନିେିତ ଭାବରେତା ପାଇଁକି କବେ- ୁ ଣ୍ଠନ ପେି ନିନ୍ଦନୀୟ କାମ କେିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛଘୁଞ୍ଚା ରଦଇନୁ ଆରମ । ଯୁଗ
ଯୁଗ ଧେି ପୃଥିବୀେ ବିଭିନ୍ନ ସମାଜରେ ମୃତରଦହ ଭୂମିରେ ରପାତିବାେ େୀତି େହି ଆସିଛ ି
ଚିେଦିନ । କିଛ ି କିଛ ି ରକ୍ଷତ୍ରରେ ମୃତଙ୍କୁ ରପାତିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କେ ବହୁ ପ୍ରିୟ ଜିନର୍
ି ଗୁଡକ
ି ମଧ୍ୟ
େଖି ଦିଆ ହୁ ଏ ଶବାଧାେ ଭିତରେ । ପେିତୟକ୍ତ କବେସ୍ଥାନ, ପ୍ରାଚୀନ ସମାଧିରକ୍ଷତ୍ର, ଅେକ୍ଷିତ
ମୟାରସା ିଅମରେ (mausoleum) ଆମେ ନିୟମିତ ଯାତାୟାତ ଥି ା । ରସମିତ ି ସନ୍ଧାନ
ପାଇର , କବେେ ଢାଙ୍କୁ ଣୀ ଭାଙ୍ଗି ଆରମ ଆମେ ବହୁ ଆକାଂକ୍ଷିତ ବସ୍ତୁ ଟ ି ସଂଗ୍ରହ କେୁଥି ୁ
ୋତି ଅନ୍ଧାେରେ । ସଂଗ୍ରହ? ସଂଗ୍ରହ ନ କହି ରଚାେି କହିବା ରବଶୀ ରଶ୍ରୟ । ଆରମ ରଚାେି
କେୁଥି ୁ ମୃତଙ୍କଠୁ- ଯାହାଙ୍କେ କିଛ ି କେିବାେ କ୍ଷମତା ନ ଥି ା । ଆମେ ରଗାପନ ସତୟ,
ଆମେ ପାପେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନିଦଶଷନ ଥି ା ରଗାରଟ ବୟକ୍ତିଗତ ସଂଗ୍ରହାଳୟ, ଯାହାେ କିଛ ି ବସ୍ତୁ ଥି ା
ଅେୁତ, କିଛ ି ଥି ା ସୁନ୍ଦେ ଆଉ କିଛ ି ଥି ା ଅତୀବ ଭୟାଳ-ଭୟଙ୍କେ । ସହେେ ବାହାରେ
ଆରମ କିଣିଥି ୁ ରଗାରଟ ତ୍ରିତା ା ରକାଠୀ । ତାହାେି ଦ୍ୱିତୀୟ-ତା ାରେ ଦକ୍ଷିଣପଟେ ରଗାରଟ
ବଖୋକୁ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ବରନଇଥି ୁ ।
ରଯଉଁ ଘଟଣାଟି କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହାେ ସୂତ୍ରପାତ ଦି ମାସ ତରଳ । ରଗାରଟ େବିବାେ
ସକାଳଟାରେ େତିକାନ୍ତ ନୂ ଆ ରଗାରଟ ଖବେ ରନଇକି ଆମ ପାଖକୁ ଆସି ା । ଓଡିଶା-ବିହାେେ

ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ଷୀ ରଗାଟିଏ ରଛାଟ ସହେତଳି, ନଁା ନବପୁେ । ରସଠାେ ୋଜ-ପେିବାେେ ଜରଣ
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ବଂଶଧେ ୧୭ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗୃହତୟାଗ କେି ଇଉରୋପେ ଦିରଗ ଯାତ୍ରା କେିଥିର

। ବିଭିନ୍ନ

ରଦଶ ବୁ ି ଜୀବନେ ଅପୋହ୍ନରେ ସିଏ ରଦଶକୁ ରେେିର - ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିର ବହୁ ଦୁ ଷ୍ପ୍ରାପୟ
ଆଉ ଅେୁତ ସାମଗ୍ରୀ । ରଦଶକୁ ରେେିବାେ ପ୍ରାୟ ୧୦ ବର୍ଷ ପରେ ଦିରନ ହଠାତ୍ କେି ରଗାରଟ
ଅୋତ କାେଣ ରଯାଗୁ ସିଏ ରଦହତୟାଗ କର

। ତାଙ୍କେ ରଶର୍ ଇଚ୍ଛାନୁ ଯାୟୀ ରସଇ

ୋଜମହ େ ଉର୍ତ୍େ-ପେି ମେ ରଗାରଟ ଘରେ ତାଙ୍କୁ କବେ ଦିଆ ଗ ା- ଶବ ସାଙ୍ଗରେ େଖା
ରହ ା ତାଙ୍କେ ସବୁ ଠୁ ପ୍ରି ୟ ଦୁ ଷଭ ବସ୍ତୁ ଟ ି ।
େତିକାନ୍ତେ ଖବେ ଅନୁ ଯାୟୀ ବର୍ତ୍ଷମାନ ୋଜମହ ଟି ପେିତୟକ୍ତ । ବର୍ତ୍ଷମାନେ

ବଂଶଧେମାରନ ସମରସ୍ତ ସହେରେ େୁହନ୍ତି, କିଛଜ
ି ଣ ବିରଦଶରେ େହୁ ଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ । ଖୁବ
ସହଜରେ ହିଁ ମାଟିରଖାଳି ଆରମ ରସଇ ଅତୟାେଯଷୟ ବସ୍ତୁ ଟ ି ହସ୍ତଗତ କେି ପାେିବୁ । ଠିକ କ ୁ
ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଆରମ ନବପୁେ ଯିବୁ ।

ରସ ଥେ ରକଉଁ ରଗାଟିଏ ଉପ କ୍ଷ ପାଇଁ କର ଜ ଦି ଦିନ ଛୁ ଟ ି ଥି ା । ସକାଳ ସକାଳ
ଆରମ ଦି ସାଙ୍ଗ ନବପୁେ ପାଇଁ ବାହାେି ୁ । ଯାତ୍ରାେ ବିବେଣୀ ରଦବିନ,ି କାହିଁକି ନା ରସଟା
ଅପ୍ରରୟାଜନୀୟ । ଦ୍ୱିପ୍ରହେରବଳକୁ ରଦଢଟା ଆରଡ ଆରମ ନବପୁେ ପହଞ୍ଚି ୁ । ରେଳ-ରଷ୍ଟସନ୍
ପାଖାପାଖି ରଗାରଟ ରହାରଟ ରଖାଜି ରସଠାରେ େହିଣୀ ପାଇଁ ବରନ୍ଦାବସ୍ତ କ ୁ । ରହାରଟ
େୁମ୍ରେ ଜିନର୍
ି ପତ୍ର େଖି,

ାଇନିଂ ହ ରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ-ରଭାଜନ ସାେିରଦ ୁ ଦି'ବନ୍ଧୁ । ଆମେ

ଅଭିଯାନ ୋତି-ଅନ୍ଧାେରେ ଆେମ୍ଭ ରହବ, ରସଥିପାଇଁ ଆଗଠୁ ସବୁ କିଛ ି ଭ କେି ବୁ ଝି ରନବା
ଦେକାେ । ରଗାରଟ େିକ୍ସା ଭଡା କେି ଆରମ ୋଜମହ ଉରର୍ଦ୍ଶୟରେ ବାଟ ଧେି ୁ ।
ୋଜମହ େ ଆଉ ସାମାନୟ ଟିରକ ଦୂ େ ଅଛି, ହଠାତ୍ େିକ୍ସାବା ା ତା' େିକ୍ସା ଛିଡା କୋଇ
ରଦ ା- ରକୌଣସି ମରତ ସିଏ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ୋଜି ରହ ା ନାହିଁ । ନିେୂପାୟ ରହାଇ
ଆରମ ପାଦରେ ଚା ି ଚା ି ଗ ୁ ବାକି ବାଟ ।
ୋଜମହ ଟିେ ଭାେି ଜୀର୍ଣ୍ଷଦଶା । ବିଶାଳ ଅଟ୍ଟାଳିକାଟି ଇଟା-ପଥେେ କଙ୍କାଳ ରନଇ ଛିଡା
ରହାଇଛି- କାନ୍ଥରେ ଜାଗାରେ ଜାଗାରେ ବେଗଛ ଆଉ ଅଶ୍ୱତ୍ଥଗଛେ ଦୁ ନବ
ି ଷାେ ୋଜତ୍ୱ । କାନ୍ଥ
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ରଦଇ ରଘୋ ବିଶାଳ ବଗିଚାଟି ଅନାବନା ଗଛେ ଜଙ୍ଗ େ ସମତୁ ୟ । ବଗିଚାେ ମଝିରେ
ରଶ୍ୱତପଥେେ ନାେୀମୂର୍ତ୍ଷୀ ସହ ରଗାରଟ େୁ ଆୋ- ତାହାେ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଭାେି କେୁଣ । ରଦଖି
ହିଁ ବୁ ଝାଯାଉଛି ଏଇ ୋଜମହ ରେ ବିଗତ ଦୁ ଇ-ଶତକ ଧେି ରକହି େହି ନାହାନ୍ତି ।
େତିକାନ୍ତ ରଗାରଟ ଗୁେୁତ୍ୱପୂଣଷ କଥା କହିଥି ା,

"ରଯଉଁ ବଖୋରେ ରସଇ

ୋଜବଂଶଧେଟିକୁ କବେ ଦିଆ ରହାଇଥି ା, ରସଇ ବଖୋେ କବାଟରେ ରଗାରଟ ବଡ ଆଉ
ଅେୁତ ତା ା ମୋ ଯାଇଥି ା ପେବର୍ତ୍ଷୀ ସମୟରେ । ଟିରକ ରଖାଜିବା ପରେ ଆରମ ରସମିତ ି
ରଗାଟିଏ ବଖୋ ରଖାଜି ପାଇ ୁ । ଏହା ଭିତରେ ସୂଯଷୟାର ାକ କମି ଆସିଥି ା । ଆରମ ଆଉ
ର େି ନ କେି ରହାରଟ କୁ ରେେି ଆସି ୁ ।"
ସାୋ ୋତି ରଚଇଁ ମାଟି ରଖାଳିବାକୁ ପଡିବ- ରସଥିପାଇଁ ଆରମ ଦି'ଜଣ ରହାରଟ କୁ
ରେେି ରଶାଇ ପଡି ୁ ଭ

କେି । ୋତି ୯'ଟାରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ା ଆମେ । ଶୀଘ୍ର ମୁହଁ ହାତ

ରଧାଇ, ଜିନର୍
ି ପତ୍ର ସଜାଡି ଆରମ ତଳକୁ ଓରହ୍ଲଇ ଗ ୁ । ାଇନିଂ ହଲ୍ରେ ରନଶ-ରଭାଜନ

ସାେି, ଘେଭଡା ରଦଇ ରଚକ-ଆଉଟ କେି ରନ ୁ ଆରମ । ଏରତ ୋତିରେ େିକ୍ସା କେି
ୋଜମହ ଗର କାହାେ ସରନ୍ଦହ ହବ, ରସଥିପାଇଁ ଚା ି ଚା ି ୋଜମହ ଯିବାକୁ ଠିକ କ ୁ
।
ୋଜମହ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାଟିଏ ାଗି ା । ୋତିେ ନିସ୍ତବ୍ଧ ପେିରବଶରେ ରକମିତ ି
ରଗାରଟ ରଦହ-ଶିରତଇ ରଦବା ପେି ଭାବ- ମରନ ହବ ରଯମିତ ି ଭୟାବହ କିଛ ି ଘଟିବାେ
ଆଶଙ୍କାରେ ପବନ ପଯଷୟନ୍ତ ଥମକି ଯାଇଛି । ୋତିେ ଅନ୍ଧାେରେ ୋଜମହ ଟି

ାଗୁଥି ା

ରଗାରଟ େହସୟମୟ ରପ୍ରତପୁେୀ ପେି । ମରନ ହଉଥି ା ନିୋଟ ଅନ୍ଧାେରେ ମୂର୍ତ୍ଷମୟ ରହାଇ
ଉଠିଛ ି ରଗାରଟ ଅଜଣା ବିଭୀର୍ିକା । ହଠାତ୍ କକଷଶ କଣ୍ଠରେ ରଗାରଟ ରପଚା ଚିର ଇ ଉଠି ା

ରକଉଁଠି ରକ ଜାଣି । କାହିଁକି ରକ ଜାଣି, ରଗାରଟ ଅଜଣା ଆଶଙ୍କାରେ ହୃ ତ୍ପିଣ୍ଡ ର ଇଁ ଉଠି ା
ରମାେ । ବାେମବାେ ମନ କହୁ ଥି ା ଭୟଙ୍କେ, ମହା-ଭୟଙ୍କେ କିଛ ି ଘଟିବ ଆମ ଜୀବନରେ ।
ଚାପା ରଗାରଟ ଆତଙ୍କ ରନଇ ମଁୁ ଆରଗଇ ଗ ି ରସଇ ନିର୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ବଖୋ ଦିଗରେ ।
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ବଖୋଟାରେ ପଶିବାକୁ ଆମେ ରବଶୀ ଅସୁବଧ
ି ା ରହଇନି । ଶାବଳେ ସାମାନୟ ରକରତଟା
ଆଘାତରେ ଶତବର୍ଷାଧିକ ପୁେୁଣା ତା ାଟିଏ ଭାଙ୍ଗି ଗ ା ଭାେି ସହଜରେ । ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ
ହିଁ ଆରମ ପଶିଗ ୁ ରସଇ ବଖୋ ଭିତରେ । ମାଟିରେ ଦି ଇଞ୍ଚି ପେି ଧୂଳ,ି ଘେଭର୍ତ୍ି ବୁ ଢଆ
ି ଣିେ
ଜା

ଚାେି ଆରଡ । ରଗାରଟ କଣରେ ବିଶାଳ ରଗାରଟ ପ ଙ୍କ, ୮-୧୦ଜଣ ଏକା ସାଥିରେ

ସହଜରେ ରଶାଇ ପାେିରବ ରସଥିରେ । ଓ ଟାପଟେ କାନ୍ଥଆରଡ ରଗାଟିଏ କାଠେ ଆ ମୀୋ,
ଯାହାେ କାଚ ଆଜି ଆଉ ଅକ୍ଷତ ନାହିଁ । ରଗାରଟ କାନ୍ଥରେ ଦିଟା ରତଳଚିତ୍ର- ରଗାରଟ ଜରଣ
୬୫-୭୦ ବର୍ଷେ ବୃ ଦ୍ଧଙ୍କେ, ଅନୟଟା ଜରଣ ୧୬-୧୭ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକେ । ସବୁ ଠୁ ବଡ
ଆେଯଷୟେ ବିର୍ୟ, ଘେେ ଠିକ ମଝିରେ, ମାଟି ଉପରେ ରଗାରଟ କଳସ । କଳସେ ମଁହ
ୁ ଟି
ରଗାରଟ ମଳିନ ା କପଡା ରଦଇ ବନ୍ଧା ।
କଳସଟିକୁ ହରଟଇ ଆରମ ପାଳି କେି ମାଟି ରଖାଳିବାକୁ

ାଗି ୁ । ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାଟିଏ

ରଖାଳିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛ ି ନ ପାଇ ମନ ଭିତେଟା ରକମିତ ି ରଗାରଟ ଅନିେୟତାେ ଆଶଙ୍କାରେ
ଭେି ଉଠି ା । ହତାଶ ରହାଇ ଚା ି ଯିବୁ ଭାବୁ ଛ,ି ହଠାତ୍ ଶାବଳେ ଆଘାତରେ ରଗାରଟ ଠାଇଁ
କେି ଧାତବ ଆବାଜ ରହ ା । ସାରଙ୍ଗ ସାରଙ୍ଗ ନୂ ଆ ଉଦୟମସହ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ମାଟି ରଖାଳିବାକୁ
ାଗି ୁ ଆରମ । ଅଳ୍ପସମୟ ଭିତରେ ରଗାରଟ ଭୂଗଭଷସ୍ଥ ରକାଠେୀେ କବାଟ ଦିଶି ା ଆମକୁ ।
ଉରର୍ତ୍ଜିତ ହାତରେ ପଳାଶ ଧୀରେ ଧୀରେ ରଖା ି ପରକଇ ା ରସଇ ଅେୁତ କବାଟଟି ।
କବାଟେ ଠିକ ତଳଠୁ ଧାଡି ଧାଡି ସିଡି ମ୍ବି ଯାଇଛି ଅନ୍ଧାେ ଭିତରେ । ସାବଧାନତା ସହିତ,
ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରମ ଓରହ୍ଲଇ ଗ ୁ ରସଇ ସିଡି ରଦଇ । ରବଦୁ ୟତିକ ଣ୍ଠନେ ଆ ୁ ଅରେ ଆରସ୍ତ
ଆରସ୍ତ ଦୃ ଷ୍ଟିରଗାଚେ ରହ ା ରକାଠେୀେ ଭିତେଟା ।
ରଯଉଁଟକ
ି ୁ ଆରମ ଭୂଗଭଷସ୍ଥ ରକାଠେୀ ଭାବୁ ଥି ୁ , ରସଇଟା ରଗାରଟ ଭୂଗଭଷସ୍ଥ ଗୁମ୍ଫାେ
ସମତୁ ୟ । ପଥେେ କାନ୍ଥ ଅମସୃଣ ଆଉ ଓଦା ଓଦା । କାନ୍ଥକୁ ାଗି ରଗା ାକାେ ସିଡି ଓରହ୍ଲଇ
ଯାଇଛି ରକଉଁ ଅଜଣା ପାତାଳପୁେୀରେ । କାନ୍ଥରେ, ଜାଗାରେ ଜାଗାରେ ସମାନ ଦୂ େତ୍ୱରେ
ରଖାରଦଇ ରହାଇଛି ବିଜାତୀୟ ସବୁ ପ୍ରାଣୀେ ମୂର୍ତ୍ଷୀ । ପ୍ରତିଟ ି ମୂର୍ତ୍ଷୀ ଅପାଥିବ, ଘୃଣୟ ଆଉ
60

shubhapallaba.in

ଭୟଙ୍କେ- ରସଗୁଡକ
ି ରଦଖିର ଚେମ ବିତୃଷ୍ଣା ଛଡା ମନ ଭିତରେ ଆଉ କିଛେ
ି ଉରଦ୍ରକ ହୁ ଏ
ନାହିଁ ।
ଦୀଘଷ ସମୟ ପରେ ସିଡି ରଶର୍ ରହ ା । ରକାଠେୀେ ତଳଟା ପ୍ରଶସ୍ତ ଆଉ ତୁ ଳନାମୂଳକ
ମସୃଣ । ଚାେିଆରଡ ଅରନଇ କବେଟିକୁ ରଖାଜିବାେ ରଚଷ୍ଟା କେୁଛି, ହଠାତ୍ ାହାଣ ପଟେ
କାନ୍ଥରେ ରଗାରଟ ସୁଡଙ୍ଗ ପେି ଦିଶି ା । ରକୌତୁ ହଳି ରହାଇ ଆରମ ରସପରଟ ଅଗ୍ରସେ ରହ ୁ ।
ସୁଡଙ୍ଗଟିରେ କିଛ ି ଦୂ େ ଅଗ୍ରସେ ରହବା ପରେ ଆରମ ରଗାରଟ ରଛାଟିଆ ଘେ ଆବିୋେ କ ୁ
। ଘେେ ରଗାରଟ ପରଟ ରଗାରଟ ଅେୁତ-ଦଶଷନ ରବଦୀ ପେି ଅବସ୍ଥିତ । ଏରବ ପଯଷୟନ୍ତ ରଯଉଁ
ଚାପା ଆଶଂକାଟି ମନ ଭିତରେ ଦାନା ବାନ୍ଧି ଥି ା, ହଠାତ୍ ରସଟା ସହସ୍ରଗୁଣ ବଢି ଗ ା ପେି
ାଗି ା ।
ରବଦୀଟିକୁ ରଦଖି ରଗାରଟ ଅେୁତ କଥା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସି ା- ଏଇ ରବଦୀଟା ହିଁ ରସଇ କବେ

ନୁ ରହଁ ତ ରଯଉଁଟାକୁ ଆରମ ରଖାଜୁ ଛୁ? ଶାବଳ ରଦଇ ରବଦୀଟା ଉପରେ ଟିରକ ଆଘାତ କ ି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମରନ ରହ ା ରବଦୀଟା ଭିତେୁ େମ୍ପା । ମରନ ରହ ା ରବଦୀଟିେ ଉପେ ପଥେଟା
ଅସ ରେ କବେଟିେ ଢାଙ୍କୁ ଣୀ । ଅଳ୍ପ ରଖାଜି ା ପରେ ପଳାଶକୁ ରବଦୀେ ଉପେ ଆରଡ ସୁକ୍ଷ୍ମ
ରଗାରଟ ୋଙ୍କ ଦିଶି ା । ଦି'ଜଣ ମିଶି ପାଳି କେି ରସଇ ୋଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରମାଗତ ଆଘାତ

କେିବାକୁ ାଗି ୁ । ଶକ୍ତ ପଥେ ସାଙ୍ଗରେ ୁ ହାେ ସଂଘର୍ଷ ରଯାଗୁ ଝାଇଁଝାଇଁ ରହାଇ ଗ ା ରସଇ
ବଦ୍ଧ ଘେେ ନିସ୍ତବ୍ଧ ପେିରବଶ- ମରନ ରହ ା ତୀବ୍ର ଚିତ୍କାେ କେି ଉଠି ା ଅନ୍ଧାେ ଜଗତେ ରସଇ
ସୁପ୍ତ ବାସିନ୍ଦା, ଯାହାେ ଚିେନିଦ୍ରାକୁ ଭଙ୍ଗ କେି ଆରମ କେିଥି ୁ ରଗାରଟ ଅକ୍ଷମୟ ଅପୋଧ ।
କ୍ରମାଗତ ଆଘାତ ରଯାଗୁ ୋଙ୍କଟା ଆହୁ େି ଚଉଡା ରହ ା । ରବଦୀେ ଉପେେ ପଥେଟା
ସାମାନୟ ଢି ା ରହର

ଆରମ ଦି'ଜଣ ମିଶି ଧୀରେ ଧୀରେ ରଠ ି ତାକୁ ଅଳ୍ପ ଟିରକ ହରଟଇ

ରଦ ୁ । େମ୍ପା ରବଦୀ ଭିତରେ ଆରମ ରଦଖି ୁ ୩ଶତବର୍ଷଠୁ ମଧ୍ୟ ରବଶୀ ପ୍ରାଚୀନ ରଗାରଟ

କଙ୍କାଳ । କାଳେ ପ୍ରରକାପ ଉରପକ୍ଷା କେି ଏରବ ପଯଷୟନ୍ତ ଅବିକୃତ େହିଛ ି ରସଇ ଶେୀୋସ୍ଥିରଗାରଟ ହାଡ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜାଗାେୁ ହଟିନ ି । ନା, ଟିରକ ଭୁ କହି ି । କାଳେ ପ୍ରରକାପ ନ ପଡିର
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ମଧ୍ୟ କଙ୍କାଳଟି କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଷତ ନୁ ରହଁ- କିଛ ି କିଛ ି ସ୍ଥାନରେ ଆଘାତେ ଚିହ୍ନ ସ୍ପ୍ଷ୍ଟ, ଠିକ ରଯମିତ ି
ରଗାରଟ ହିଂସ୍ର ପଶୁ ରକ୍ରାଧାନ୍ଧ ରହାଇ ଚରଳଇ ଯାଇଛି ଉନିର୍ତ୍ ଆକ୍ରମଣ । ରଶ୍ୱତଶୁଭ୍ର ଅସ୍ଥି
ଉପରେ ଶ୍ୱାଦନ୍ତ ଆଉ ନଖେ ଦାଗ ସୁସ୍ପ୍ଷ୍ଟ ।
"ଜିନର୍
ି ଟାକୁ ଚିହ୍ନ ି ପାେୁଛୁ ?", ବିସ୍ମିତ କଣ୍ଠରେ ପଳାଶ ପଚାେି ା ।
ଠିକ ଚିହ୍ନ ି ପାେିଛ ି । କଙ୍କାଳଟିେ ରବକରେ ସବୁ ଜ ରଜଡ୍ ପଥେରେ ତିଆେି ରଗାରଟ ଅେୁତ
ରକଟ । ପଥେଟିକୁ ରଖାଦି ରଖାଦି ରଗାରଟ ର ଣାଯୁକ୍ତ କୁ କୁେଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀେ ଆକାେ ଦିଆ

ଯାଇଛି । ବିକଟ ହଁା ରହାଇଥିବା ମୁହଁରେ ଧାେୁଆ ଦାନ୍ତେ ଧାଡି, ଯାହାେ ଭିତେୁ ବାହାେି ଆସିଛ ି
େକ୍ତର ା ୁ ପ ହ- ହ ଜିହବା । ଚାେି ପାଦେ ଧାେୁଆ ନଖେ, ଛୁ େୀ ପେି ଉଦ୍ଧତ ଆଉ ଉନିର୍ତ୍
। ଦି'ଆଖିେ କୁ ଟଳ
ି ଚାହାଣୀରେ ଅସୀମ ଜିୋସା । ପଥେଟି ଅଜଣା ଧାତୁ ରେ ତିଆେି ରଗାରଟ
ଅେୁତ ରନକର ସରେ

ଗା ରହାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଅସ

କଥାଟି ରହ ା, ଯଦିଓ ଆରମ ଏଇ

ରକଟକୁ ପୂବଷେୁ ରକରବ ମଧ୍ୟ ଆଖିରେ ରଦଖିନୁ , ତଥାପି ଆରମ ୟା ସାଥିରେ ଭ ଭାବରେ

ପେିଚତ
ି ।
ଦୁ ଷ୍ପ୍ରାପୟ ବସ୍ତୁ ସାଥିରେ ଦୁ ଷ୍ପ୍ରାପୟ ରପାଥି, ପାଣ୍ଡୁ ି ପି, ଇତୟାଦି ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କେିବାେ

ସଉକ ଥି ା ଆମ ଦି'ଜଣଙ୍କେ । ରବଶ କିଛ ି ପୁେୁଣା ରପାଥିରେ ଏହି ରକଟେ ଉରଲ୍ଲଖ ଅଛି ।
ସବଷପ୍ରଥମ ରଯଉଁ ରପାଥିରେ ଏଇ

ରକଟେ ଉରଲ୍ଲଖ ଥି ା ତାେ ନଁା ଅଃକ୍ତୁଗ୍ରନ୍ଥମ୍ । ପ୍ରାୟ

ତିନହ
ି ଜାେ ବର୍ଷ ପୁେୁଣା ଏଇ ରପାଥିେୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ତଥୟ ରନଇ ଆହୁ େି ବହୁ ତ ଗୁରଡ ରପାଥି
ର ଖା ରହାଇଥି ା ପେବର୍ତ୍ଷୀ ସମୟରେ । ଯଦିଓ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାଚକ୍ର ରଯାଗୁ ଆଦି ଅଃକ୍ତୁଗ୍ରନ୍ଥମେ

ସବୁ ଗୁଡକ
ି ପ୍ରତି ିପି ରପାଥି ନଷ୍ଟ ରହାଇ ଯାଇଛି, ତଥାପି ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କ ଧାେଣା ଆଜି ମଧ୍ୟ
ଆଦି ଅଃକ୍ତୁଗ୍ରନ୍ଥମେ ରଗାଟିଏ ପ୍ରତି ିପି ର ାକଚକ୍ଷୁେ ଆଢୁଆଳରେ ରକଉଁଠି ରକଜାଣି ସଂେକ୍ଷିତ
ଅଛି । ଆରମ ଆଦି ଅଃକ୍ତୁଗ୍ରନ୍ଥମ ରକରବ ମଧ୍ୟ ରଦଖିନୁ କିନ୍ତୁ ଅଃକ୍ତୁଗ୍ରନ୍ଥମେୁ ତଥୟ ରନଇ ର ଖା

ରହାଇଥିବା ଏମିତ ି କିଛ ି ରପାଥି ଆରମ ପଢିଥି ୁ । ରସମିତ ି ରଗାଟିଏ ରପାଥିରେ ଏଇ ରକଟେ
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ବିବେଣୀ ଥି ା । ତିନହ
ି ଜାେ ବର୍ଷ ପୁେୁଣା ଏମିତ ି ରଗାଟିଏ ଦୁ ଷ୍ପ୍ରାପୟ ବସ୍ତୁ ନବପୁେ ପେି ରଗାଟିଏ
ରଛାଟ ଅୋତ ସହେତଳିରେ ପାଇବା ରଗାଟିଏ ଅତୟାେଯଷୟ ଘଟଣା ।
ଦାେୁଣ ଉତ୍ସାହରେ ପଳାଶ କଙ୍କାଳଟିେ ରବକେୁ ରସଇ

ରକଟଟି ଓଟାେି ପରକଇ ା ।

ହାୟ, ଆରମ କ'ଣ ଜାଣିଥି ୁ ରକଉଁ ଅଜଣା ମୂର୍ତ୍ମ
ି ାନ ଅମଙ୍ଗଳକୁ ଆହବାନ ଜଣଉଛୁ ଆରମ?
ରକଟଟି ରଖା ିବା ମାତ୍ର ବହୁ ଦୂେେୁ ଭାସି ଆସି ା ରଗାରଟ ବଣୟ ପଶୁେ କୁ ଦ୍ଧ ହୁ ଙ୍କାେ- ମରନ
ରହ ା ଗଭୀେ ୋତିେ ନୀେବତାକୁ ଚିେି ଧାଇଁ ଆସି ା ରଗାରଟ ଅଶୁଭ ସଂରକତ । ଆରମ
କୁ ସଂସ୍କାୋଚ୍ଛନ୍ନ ନୁ ରହଁ, ତଥାପି ମରନ ରହ ା ରଯମିତ ି ରକାଠେୀ ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ
ଘନୀଭୂତ ରହାଇ ଉଠୁଛି ରଗାରଟ ଅର ୌକିକ ଅପଚ୍ଛାୟା । ବଦ୍ଧ ରକାଠିରେ ଅପାଥିବ ରସଇ
ହୁ ଙ୍କାେ କରମ୍ପଇ ଦଉଥି ା ସୁପ୍ତ ରହଉଥିବା ଆମେ ଶଙ୍କି ତ ରଚତନାକୁ । ରକୌଣସି ଅଜଣା
ବିଭୀର୍ିକାକୁ େି ଆରମ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ କେି ରଦ ୁ ରସଇ କବେଟିକୁ । ରବଶୀ ସମୟ ରସଇ
ଅଭିଶପ୍ତ ରକାଠେୀରେ େହିବାକୁ ମନ ସାୟ ରଦଉ ନଥି ା ଆମେ । ତଡିଘଡି ସିଡି ଭାଙ୍ଗି
ରକାଠେୀେୁ ବାହାେି, ଶକ୍ତ କେି ରକାଠେୀେ କବାଟଟିକୁ ବନ୍ଦ କେି ରଦ ୁ ଆରମ ।

ୋଜମହ େୁ ରଯଉଁ ସମୟ ଆରମ ବାହାେି ୁ , ରସଇ ସମୟରେ ୋତିେ ରଶର୍ ପ୍ରହେ
ଚା ୁ ଥି ା । ପାଦ ଚରଳଇ ଆରମ ସିଧା ନବପୁେ ରେଳ-ରଷ୍ଟସନକୁ ପହଞ୍ଚି ୁ । ସକାଳ ୭'ଟାେ
ରେେନ୍ତି ରେନ ଧେି ସିଧା ରେେି ୁ ଘେକୁ ।
ଘେକୁ ପହଞ୍ଚି ସବଷପ୍ରଥମ ରଯଉଁ କାମଟା କ ୁ ରସଟା ରହ ା ରକଟଟିକୁ ଭ କେି ସୋ
କେିବା ।

ରକଟଟିକୁ ରଗାରଟ କାଚେ ଆଧାେରେ େଖି ନୂ ଆ ରଗାରଟ

ାୟାସ ରଟବୁ

ଉପରେ େଖି ୁ । ପ୍ରତିଦନ
ି ଆରମ ଦି ଜଣ ସଂଗ୍ରହାଳୟେ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀେ ପେିଚଯଷୟା କେୁ ।
ଅନୟାନୟ ବସ୍ତୁ ଗୁଡକ
ି ସାଥିରେ ରକଟଟିେ ପେିଚଯଷୟା ମଧ୍ୟ ଆେମ୍ଭ ରହ ା । ୟା ମଝିରେ ଦିରନ

େତିକାନ୍ତ ଆସି ବୁ ି ଗ ା । ତା ରଯାଗଁୁ ଏରତ ଅମୂ ୟ ରଗାରଟ ଜିନର୍
ି ପାଇଛୁ , ରସଥିପାଇଁ
ତାକୁ ଖୁସି ରହାଇ ରମାଟା ପେିମାଣେ ପାେିଶ୍ରମିକ ରଦ ୁ । କାନ ଆଉଁସା ହସ ହସି େତିକାନ୍ତ
ଚା ିଗ ା ।
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ରକଟଟି ଆସିବା ପରେ ପଳାଶ ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରବଶ କିଛ ି ପେିବର୍ତ୍ଷନ

କ୍ଷ

କ ି । ଆରଗ ରଯଉଁ ବୟକ୍ତି ନିଷ୍ଠା ସହିତ ସଂଗ୍ରହାଳୟେ ସବୁ ବସ୍ତୁ େ ପେିଚଯଷୟା କେୁଥି ା, ସିଏ
ହଠାତ୍ ସବୁ କିଛ ି ଭୁ ି ଖା ି
ରଦରଖ

ରକଟଟିକୁ ରନଇ ବୟସ୍ତ େହିବାକୁ

ାଗି ା । ପ୍ରାୟତଃ ତାକୁ

ରକଟଟିକୁ ହାତରେ ରନଇ ରମାହବିଷ୍ଟ ରହାଇ ଅରନଇ େହିଛ ି । ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧେି

ରକଟଟିକୁ ହାତରେ ରନଇ ସମୟ ବିତଉଛି, ନିଜ ମନରେ େି ସେି ସ କେି କ'ଣ ସବୁ ଦୁ ରବଷାଧ୍ୟ

କଥା କହୁ ଛ ି । ରକରତ ଥେ ରଦଖିଛି ରକଟଟିେ ସାମନାରେ ଧୂପକାଠି ଜରଳଇ, ଆଣ୍ଠୁ ମାଡି,
ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କେି ବସି େହିଛ-ି ହଠାତ୍ ରଦଖିର

ମରନ ରହବ ପ୍ରାଥଷନା କେୁଛି, ଯଦିଓ

ପଚାେିର ରକୌଣସି ଉର୍ତ୍େ ରଦଇନି ରକରବ ମଧ୍ୟ । କର ଜେ ଅଧ୍ୟାପନା ଠିକଠାକ ଚା ିର
ମଧ୍ୟ ଘରେ ରଯରତ ସମୟ େହୁ ଥି ା, ସବୁ ସମୟ ଖା ି ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ପଶି

ରକଟଟିକୁ

ରନଇ ବୟସ୍ତ େହୁ ଥି ା । ରଗାଟିଏ ମାତ୍ର ସାଙ୍ଗେ ଏମିତ ି ଆଚେଣ ରଦଖି ଭାେି ଦୁ େିନ୍ତାରେ ପଡି ି
ମଁୁ ।
ପଳାଶକୁ ରନଇ ଦୁ େିନ୍ତା ଯାଇନି, ହଠାତ୍ ଘରେ କିଛ ି ଅେୁତ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ

ାଗି ା

। ଆରଗ ହିଁ କହିଛ ି ଆମ ଘେଟି ସହେେ ବାହାରେ, ନିଜଷନ ଅଞ୍ଚଳରେ । ଘେଠୁ ଦଶ ମିନଟ
ି

ଦୂ େରେ ରଗାଟିଏ ରଛାଟିଆ ହ ଟ ରଷ୍ଟସନ । ପାଖାପାଖି ରଯଉଁ ରକରତଟା ଘେ ବା ରକାଠୀ ଅଛି,
ରସଗୁଡକ
ି ସବୁ ୋମଷ-ହାଉସ । ମା ି କମାରନ ସହେରେ େୁହନ୍ତି, ମଝିରେ ମଝିରେ କିଛଦ
ି ନ
ି

ପାଇଁ ଆସି ଦିନ ବିରତଇ ଯାନ୍ତି । ବାକି ରଯଉଁ ଦି'ଟା ଘେ ଅଛି, ରସଗୁଡା ଏଇରନ ମଧ୍ୟ ପୁୋ
ତିଆେି ରହାଇନି, ରସଥିପାଇଁ ରସଇ ଦିଟା ଘେ ମଧ୍ୟ ଖା ି ପଡି େହିଛ ି ।
ରସଦିନଟା ଥି ା ଶୁକ୍ରବାେ । ପାହାନ୍ତା ସମୟରେ ଉଠି ପ୍ରାତଃଭ୍ରମଣରେ ବାହାେିବା ରମାେ
ବହୁ ତ ଦିନେ ଅଭୟାସ । ରସଦିନ ପ୍ରାତଃଭ୍ରମଣେୁ ରେେିବା ସମୟରେ ରଗାଟିଏ ଅେୁତ ଜିନର୍
ି
କ୍ଷୟ କ ି । ଦାଣ୍ଡ-କବାଟରେ ମାଟିେୁ ତିନ ି େୁ ଟ ଉପରେ ତିନଟ
ି ା ସମାନ୍ତୋଳ ଆମ୍ପୁଡବ
ି ାେ ଦାଗ
ପ୍ରକଟ ରହାଇ େହିଛ ି । ରଯରତଦୂ େ ମରନ ପଡି ା, ଏମିତ ି ଦାଗ ଆରଗ ରକରବ ମଧ୍ୟ ନଥି ା
। ପଳାଶକୁ ାକି ରଦଖାଇବାେୁ ସିଏ ୟାକୁ "କୁ କୁେ ବିର ଇେ କାଣ୍ଡ" କହି ହସି ଉରଡଇ ରଦ ା
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। ସାଙ୍ଗ ରଯରତ ବି ଥଟ୍ଟାକେି କଥାଟିକୁ ଉରଡଇ ଦଉ, ରମାେ ମନ ଭିତେେ ଶଙ୍କି ତ ଭାବଟି
ଗ ା ନାହିଁ । ଜୀବନରେ "କୁ କୁେ ବିର ଇେ" ଆମ୍ପୁଡବ
ି ା ଦାଗ ବହୁ ତ ରଦଖିଛି । ରସଗୁଡକ
ି
ରକରବ ମଧ୍ୟ ଏରତ ବଡ ଆଉ ଗଭୀେ ହୁ ଏନି ।
ପେଦିନ ୋତିରେ ବଜାେ କେି ରେେୁ ରେେୁ ପଳାଶ ବହୁ ତ ୋତି କେି ପରକଇ ଥି ା ।
ଘନ ରମଘରେ ଆକାଶ ଛାଇ େହିଥି ା ସଞ୍ଜରବଳଠୁ । ୋତି ବଢିବା ସାଥିରେ ଦୁ ରଯଷାଗଟି ମଧ୍ୟ
ବଢୁଥି ା ଧୀରେ ଧୀରେ । ପଳାଶ ରଯଉଁ ସମୟରେ ବସ ଷ୍ଟରପଜରେ ଓରହ୍ଲଇ ା, ପ୍ରବଳ
ପବନ ରଯାଗୁ ବାଟ ଚା ିବା ହିଁ ଦୁ େେ । ଏକରେ ତ ନିଜଷନ ବାଟ, ତା'ଉପରେ ଦୁ ରଯଷାଗଜନଶୂନୟ ବାଟ ରଦଇ ଆସୁ ଆସୁ ପଳାଶେ ରକମିତ ି ରଗାଟିଏ ଅେୁତ ଅନୁ ଭୂତି ରହ ା । ମଝିରେ
ମଝିରେ ତା'େ ମରନ ରହଉଥି ା, କିଏ ଜରଣ ତାକୁ ଅନୁ ସେଣ କେୁଛି ଧୀେଗତିରେ । କିନ୍ତୁ ନା,
ବାେମବାେ ପଛକୁ ଚାହିଁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ୱାଭାବିକ କିଛ ି ତା ନଜେରେ ପଡି ାନି । ଘଟଣାଟିକୁ ମନେ ଭ୍ରମ
ଭାବି ପଳାଶ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘେ ଆଡକୁ ବଢି ା । ରଯରତରବରଳ ସିଏ ଘେକୁ ପଶି ା, ପୁୋ
ଓଦା ରହାଇ ସାେିଛ ି ବର୍ଷାରେ । ଏରତ ୋତିରେ ଓଦା ରହାଇ ତାେ ରଦହ ଅସୁସ୍ଥ ପେି ାଗୁଥି ା,
ରସଥିପାଇଁ କିଛ ି ନ ଖାଇ ପଳାଶ ରଶାଇବାକୁ ଚା ି ଗ ା ଶୀଘ୍ର । ମଁୁ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଖାଇବା ସାେି
ଖଟକୁ ଉଠି ଗ ି । ୋତିଟା ନିବଘ୍ନ
ି ରେ କଟି ା ସରତ୍ତ୍ୱ ପେଦିନ ପୁଣି କବାଟ ଉପରେ ରସମିତ ି
ତିନଟ
ି ା ଗଭୀେ ଆମ୍ପୁଡବ
ି ା ଦାଗ ରଦଖା ଗ ା । ଏଥେ କିନ୍ତୁ ପଳାଶ ଘଟଣାଟିକୁ "କୁ କୁେ
ବିର ଇେ କାଣ୍ଡ" କହି ହସି ଉରଡଇ ରଦଇ ପାେି ାନି ।
ୟା ପରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ହିଁ ଏମିତ ି ସବୁ ଅେୁତ କାଣ୍ଡ ଘଟିବାକୁ

ାଗି ା ରଯଉଁଗୁଡକ
ି ୁ

ବୟାଖୟା କେିବାକୁ ରମାେ ରବାଧବୁ ଦ୍ଧି ଅକ୍ଷମ । ପ୍ରତି ୋତିରେ ମରନ ହୁ ଏ କିଏ ଜରଣ ଆମ
ଦାଣ୍ଡ-କବାଟ ପଯଷୟନ୍ତ ଚା ି ଚା ି ଆରସ । ନିଝୁମ ୋତିେ ନିଜଷନ ପେିରବଶରେ ମଝିରେ ମଝିରେ
ଘେ ଚାେିଆରଡ ଅଦୃ ଶୟ କାହାେ ପାଦେ ଶବ୍ଦ ଶୁଭାଯାଏ, ଯଦିଓ କବାଟ ରଖା ିର କାହାକୁ
ମଧ୍ୟ ରଦଖା ଯାଏ ନି । ଆରଗ ରଯଉଁ ଆମ୍ପୁଡବ
ି ା ଦାଗ ଦାଣ୍ଡ-କବାଟରେ ପ୍ରକଟ ରହଉଥି ା,
ରସମିତ ି ଦାଗ ରଦାତା ାେ ଝେକା ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଟ ରହବାକୁ ାଗି ା । ପ୍ରାୟତଃ ହିଁ ମରନ ହୁ ଏ
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ଅଶୁଭ କାହାେ ଅଭିଶପ୍ତ ଅସ୍ତି ତ୍ୱ ଦୂ ର୍ିତ କେି ରଦଉଛି ନିଝୁମ ୋତିେ ନିସ୍ତବ୍ଧ ପେିରବଶକୁ । ମରନ
ହୁ ଏ ରକଉଁ ଅଜଣା ବିର୍ବାେ ଧୀରେ ଧୀରେ କୁ ହୁଡି ପେି ମାଡି ବସୁଛ ି ଘେ ଚାେିଆରଡ ।
୧୫ ରସରପଟମବେେ ୋତିରେ ପ୍ରଥମଥେ ପାଇଁ ରସଇ ଆତଙ୍କକୁ ବହୁ ତ ପାଖେୁ ଅନୁ ଭବ

କ ି । ରମାେ ରଶାଇବା ଘେଟି ଅଳିନ୍ଦେ ରଶର୍ ପ୍ରାନ୍ତରେ । ୋତିେ ଖାଇବା ସାେି ଖଟକୁ ଯାଉଛି,
ହଠାତ୍ ଆରସ୍ତ କେି କବାଟ ବାରଡଇବା ପେି ମୃଦୁ ରଗାରଟ ଶବ୍ଦ ରହ ା । ରବାରଧ ପଳାଶେ
କିଛ ି ଦେକାେ ପଡିଛ,ି ଏଇୟା ଭାବି ମୁ କବାଟ ରଖା ି ି । କିନ୍ତୁ ନା, କବାଟରେ ରକହି ନଥିର
। ଛାଇ-ଆ ୁ ଅ ଅନ୍ଧାେରେ ଅଳିନ୍ଦଟି ଥମଥମ୍ କେୁଥି ା େହି େହି-

ାଗୁଥି ା ରକଉଁ ଅଜଣା

ଜଗତେ େହସୟମୟ ରଗାଟିଏ ଖଣ୍ଡ ଭାସି ଆସିଛ ି ପୃଥିବୀକୁ । କବାଟ ବାରଡଇବା ଶବ୍ଦଟିକୁ
ମନେ ଭ୍ରମ ଭାବି କବାଟ ବନ୍ଦ କେିବାକୁ ଯାଉଛି, ହଠାତ୍ କାନେ ବହୁ ତ ପାଖରେ ଚାପାକଣ୍ଠରେ
ଖଳଖଳ କେି ରକହି ହସି ଉଠି ା । ମୁହୂର୍ତ୍ଷ ପାଇଁ ଦାେୁଣ ଆତଙ୍କରେ େକ୍ତ ଥଣ୍ଡା ପଡିଗ ା
ରମାେ- ମରନ ରହ ା ମଁୁହକୁ ଆ
ି ଁ ମାେି ଚା ି ଆସି ା ରମାେ ହୃ ତ୍ପିଣ୍ଡଟି । ନିମିରଶ କବାଟ ବନ୍ଦ

କେି ଖଟକୁ ଉଠି ମଁୁ କମବଳ ରଘାରଡଇ ରଶାଇ ପଡି ି । ସାୋ ୋତି ଭ କେି ନିଦ ରହ ାନିଦୁ ଃସ୍ୱପନ ଆଉ ଅଧା-ନିଦ ଅଧା-ଆଚ୍ଛନ୍ନତାରେ ମରନ ରହଉଥି ା ରଯମିତ ି ବହୁ ଦୂ େେୁ ଭାସି
ଆସୁଛ ି ରକୌଣସି ବଣୟ ହିଂସ୍ର ପଶୁେ କୁ ଦ୍ଧ ହୁ ଙ୍କାେ । ଭୀର୍ଣ ଆତଙ୍କରେ ୋତିଟା ରକମିତ ି
ଭାବରେ କଟି ଗ ା । ପଳାଶକୁ କହିର ସିଏ ଆହୁ େି େି ଯାଇଥାନ୍ତା, ରସଥିପାଇଁ କଥାଟିକୁ
ଚାପି ରଦ ି ପୁୋପୁେି ।
ଏଇ ଘଟଣାେ ମାତ୍ର ରଗାଟିଏ ସପ୍ତାହ ପରେ ହିଁ ଆସି ା ରସଇ ମହାଭୟଙ୍କେ ୋତି ।
ରସଦିନ ମଁୁ କର ଜେୁ ଶୀଘ୍ର ରେେି ଆସିଥି ି । ପଳାଶ ଆଗେୁ ଜରଣଇ ରଦଇଥି ା ସିଏ
ରଗାଟିଏ ବିରଶର୍ କାମ ରଯାଗୁ ର େି କେି ଘେକୁ ରେେିବ । ରବାରଧ ୋତି ୧୧'ଟା ବାଜି ଥିବ

। ମଁୁ ରସଇ ସମୟରେ ରବଠକଘରେ ବସି ବହି ପଢୁଛ,ି ହଠାତ୍ ୋତିେ ନିସ୍ତବ୍ଧତାକୁ ଚିେି ରଷ୍ଟସନ
ଆଡୁ ଭାସି ଆସି ା ରଗାରଟ ମମଷାନ୍ତିକ ଆର୍ତ୍ଷନାଦ । ଚିତ୍କାେ ଶୁଣିବା ମାରତ୍ର ଅଶୁଭ ଏକ
ଆଶଙ୍କାରେ ମନ କମ୍ପି ଉଠି ା ରମାେ । ଘେୁ ବାହାେି ରସଇ ଆର୍ତ୍ଷଚତ୍କ
ି ାେ କ୍ଷ କେି ରଦୌଡି ଗ ି
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ଦୁ ତଗତିରେ । କିଛଟ
ି ା ଦୂ େକୁ ଯାଇ ରଯଉଁ ଦୃ ଶୟଟି ରମାେ ଆଖିରେ ପଡି ା, ତାହାକୁ ରଦଖି
ଦାେୁଣ ଆତଙ୍କରେ ଥେି ଗ ି ମଁୁ । ପଡିଆ ମଝିରେ େକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡି ଥି ା ରମାେ ସାଙ୍ଗ

। ଛାତିରେ, ପିଠରି େ, ରପଟ ଆଉ ରବକରେ ଅଜସ୍ର ତାଜା କ୍ଷତଚିହ୍ନ- ଉଷ୍ଣ େକ୍ତରେ ସିକ୍ତ ରହାଇ
ଉଠୁଥି ା ଶୁେ ଭୂମି ।
" ....

ରକ..ଟ! ରସଇ ଅ..ଅଭିଶପ୍ତ...

..ରକଟ!"... ମଝି ବାଟରେ ହିଁ ବନ୍ଦ ରହାଇ

ଗ ା ରମାେ ସାଙ୍ଗେ କଥା । ଚିେଦିନ ପାଇଁ ମଁୁ ହରେଇ ପରକଇ ି ତାକୁ ।
ପେଦିନ ହିଁ ପଳାଶେ ରଶର୍କୃ ତୟ ସାେି ି ! ନିଜଷନ ପେିରବଶରେ ଏକୁ ଟଆ
ି ରସଇ ବିୋଟ
ରକାଠିରେ େହିବାକୁ ସାହସ ରହଉ ନଥି ା ରମାେ । ଘେକୁ ଭ କେି ତା ା ମାେି, ଦେକାେୀ
ଜିନର୍
ି ପତ୍ର ସଜାଡି ରନଇ ସହେ ଭିତରେ ରଗାଟିଏ ବସା ରଖାଜି ରସଠିକି ଉଠି ଗ ି ।
ସଂଗ୍ରହାଳୟେ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ପଡି େହି ା ରସଇ ଅଭିଶପ୍ତ ରକାଠୀରେ । ସାଙ୍ଗରେ ରନ ି ଖା ି
ରସଇ ଅତୟାେଯଷୟ ରକଟଟି ।
ଭାବିଥି ି ମଁୁ ସହେ ଭିତରେ, ର ାକମାନଙ୍କ ଭିଡରେ ସୁେକ୍ଷିତ େହିବ ି । କିନ୍ତୁ ନା, ଶୀଘ୍ର

ହିଁ ରମାେ ରସଇ ଭ୍ରମ ଭାଙ୍ଗି ଗ ା । ରସଦିନ ରହାରଟ େୁ ୋତିେ ଖାଇବା ସାେି ବସାକୁ ରେେୁଛି,
ହଠାତ୍ ମରନ ରହ ା ରକହି ଜରଣ ମରତ ଅନୁ ସେଣ କେୁଛି । ସଠିକ ବୟାଖୟା କେି ପାେିବନ
ି ,ି
କିନ୍ତୁ ମରନ ରହଉଥି ା ରଗାରଟ ରଯାଡି ବୁ ଭୁକ୍ଷୁ ଆଖି ରମା ଉପରେ ନିବଦ୍ଧ େହିଛ ି ଦୀଘଷ ସମୟ

ଧେି । ତଡିତଗତିରେ ପଛକୁ ରେେି ରଦଖିବାକୁ ଚାହିଁ ି- କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ମରନ ରହ ା ରଯମିତ ି
ସାଇଁ କେି ରଗାରଟ ଛାୟା ଅଦୃ ଶୟ ରହାଇ ଗ ା ବେଗଛ ପଛପରଟ । ଆଉ ଦିରନ ସହେେ
ମଝିରେ ଥିବା ହ୍ରଦ ପାଖରେ ପବନ ଖାଉଛି, ହଠାତ୍ ହ୍ରଦେୁ ରବାହୁ ଥିବା ପବନ ସାଥିରେ ଭାସି
ଆସି ା ରଗାରଟ କୁ ଦ୍ଧ ବଣୟ ଜନ୍ତୁେ ଚିହ୍ନା-ପେିଚତ
ି ଅପାଥିବ ଅଶୁଭ ହୁ ଙ୍କାେ । ରବଶ ବୁ ଝି
ପାେୁଥି ି , ଏଇ ଅଶୁଭ ଶକ୍ତିେ ହାତେୁ ରମାେ ନିସ୍ତାେ ନାହିଁ । ରମାେ ନିୟତି ମଧ୍ୟ ରମାେ
ହତଭାଗୟ ସାଙ୍ଗ ପେି ରହବ- କିମବା ତା'ଠୁ ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କେ ରକୌଣସି ପେିଣତି ରମା ଅଦୃ ଷ୍ଟରେ
ର ଖା ରହାଇଛି ।
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ବୁ ଡୁଥିବା ବୟକ୍ତି ରଯମିତ ି ବଞ୍ଚିବା ଆଶାରେ କୁ ଟାଖଣ୍ଡକୁ ପଯଷନ୍ତ ଆଙ୍କୁ ଡି ଧରେ, ରମାେ
ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଏଇରନ ରସଇପ୍ରକାେ । ମନ ଭିତରେ ରଗାରଟ କ୍ଷୀଣ ଆଶା ଥି ା- ଯଦି ମଁୁ
ରକଟଟିକୁ ରେରେଇ ଦିଏ, ତାରହର ହୁ ଏତ ଏଇ ଜୀବନ୍ତ ଦୁ ଃସ୍ୱପନେୁ ନିସ୍ତାେ ପାଇ ପାରେ ।

ଏଇୟା ଭାବି ରକଟଟିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ରନଇ ମଁୁ ନବପୁେ ପାଇଁ ଗାଡି ଧେି ି ।
ନବପୁେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ସନ୍ଧୟା ରହାଇ ଗ ା । ୋତି ଅନ୍ଧାରେ ୋଜମହ କୁ ଯାଇ, ରସଇ
ଅଭିଶପ୍ତ ରକାଠେୀରେ ଓରହ୍ଲଇବାକୁ ରମାେ ସାହସ ରହ ା ନି । ଆଗ ଥେ ରଯଉଁ ରହାରଟ ରେ
େହିଥି ୁ , ରସଇଠି ହିଁ ୋତି ପାଇଁ ଘେ ରନ ି । ୋତି ୯'ଟାରେ ପାଖାପାଖି ରଗାରଟ ଖାଇବା

ରହାରଟ ରେ ରନଶ-ଆହାେ ସାେି ରନ ି । ରହାରଟ -େୁମକୁ ରେେି କପଡା ଛାଡୁ ଛାଡୁ
ଉପ ବ୍ଧି କ ି ରମାେ କଣ ସବଷନାଶ ରହାଇ ଯାଇଛି । ରଗାଟିଏ କପଡାରେ ଜରଡଇ ରକଟଟିକୁ
ପୟାଣ୍ଟ-ପରକଟରେ େଖିଥି ି । ଏଇରନ ରସଇଟା ଉଭାନ । ରହଇ ପାରେ ରକଉଁଠି ପଡି ଯାଇଛି
ବା ରକହି ପରକଟମାେ କେିଛ ି । ରଯରତଦୂ େ ମରନ ପଡି ା, ଖାଇବା ରହାରଟ ରେ ପଶିବା
ପଯଷୟନ୍ତ ରକଟଟି ପରକଟରେ ଥି ା ।
ରକଟଟି ହରଜଇ ରମାେ ବଞ୍ଚିବାେ ରଶର୍ ଆଶା ମଧ୍ୟ ଚା ି ଗ ା । ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମାନସିକ
ଯନ୍ତ୍ରଣା ରନଇ ରସଇ ୋତିରେ ମଁୁ ରଶାଇବାକୁ ଗ ି ।
ନିଦ କିନ୍ତୁ ରହ ା ଭାେି ଚମତ୍କାେ । ଦୀଘଷଦନ
ି ପରେ ଦୁ ଃସ୍ୱପନହୀନ ରଗାରଟ ନିଦରେ ପୁୋ
ୋତିଟା କଟି ଗ ା । ସକାଳ ୮'ଟାରେ ରହାରଟ ବୟ େଞ୍ଜନ ଚା ରନଇକି ଆସି ା । ରଟାକାଟି
ଭାେି ମିଶାଣିଆ, କଥା କହିବାେ ର ାକ ପାଇର ଭାେି ଖୁସି । ଚା ପିଉ ପିଉ ତାଠୁ ହିଁ ଖବେଟା
ପାଇ ି ।
"ଜାଣିଛନ୍ତି ସାେ, ସକାଳଠାେୁ ପୁୋ ନବପୁେ ହୁ ସ୍ତୁ ଲ୍!"
"କାହିଁକି େଞ୍ଜନ, କଣ କିଛ ି ରହଇଛି କି?
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"ଆଉ ସାେ କୁ ହନ୍ତୁ ନାହିଁ । ରସୌେଭ ଭାଇନାଙ୍କଠୁ ହିଁ ଖବେଟା ପାଇ ି । ରସୌେଭ ଭାଇନା
ମାରନ ଆମ ରୋରର୍ଇଆ ରସୌେଭ ଗାଙ୍ଗୁ ି । ସିଏ ତ ପଣ୍ଡାବଜାେ ଆରଡ ଘେ ଭଡା ରନଇ
େୁହନ୍ତି । ସିଏ ହିଁ କହିର । ତାଙ୍କ ବସା ପାଖରେ ରଗାରଟ ବିଭତ୍ସ ହତୟାକାଣ୍ଡ ରହାଇଛି!"
"ହତୟାକାଣ୍ଡ?" ମଁୁ ଚମକି ଉଠି ି ।
"ହଁ ସାେ, ରସୌେଭ ଭାଇନା କହୁ ଥିର , ର ାକଟା ରଚାେ ରବା ି । ତିନଥ
ି େ ରଜ ମଧ୍ୟ
ଯାଇ ସାେିଛ ି ରଚାେି ପାଇଁ । କା ି ୋତିରେ ତାକୁ ଆଉ ତା' ଭାଇକୁ କିଏ ରକ ଜାଣି ନୃ ଶଂସ
ଭାବରେ ହତୟା କେିଛ ି । ଟିରକ ଆଗେୁ ପୁ ିସ ଆସି ଛିନ୍ନଭିନ୍ନ ଶବ ଦି'ଟା ରନଇ ଗର । ପୁୋ
ନବପୁେ ଏଇ ରଯାଡା ହତୟାକାଣ୍ଡ ରଯାଗୁ ତଟସ୍ଥ!"
ବୁ ଝବ
ି ାକୁ ବାକି େହି ାନି କାହିଁକି ଦି'ଜଣ ସାମାନୟ ରଚାେଙ୍କୁ ରକହି ଏମିତ ି ପ୍ରକାେ ହତୟା
କେିବ । ମନ ଭିତରେ ରଗାରଟ ରକୌତୁ ହଳ ଉଙ୍କି ମାେୁଥି ା । େଞ୍ଜନ କପ-ରପଲଟ ରନଇ ଚା ି
ଯିବା ପରେ ଶୀଘ୍ର ମୁହଁ ହାତ ରଧାଇ ବାହାେି ପଡି ି । ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ରସଇଠି ପହଞ୍ଚି ି
ରଯଉଁଠୁ ଏଇ ଦୁ ଃସ୍ୱପନ ଆେମ୍ଭ ରହାଇଥି ା । ୋଜମହ େ ରସଇ ଘେଟିରେ ପଶି ଯାହା

ରଦଖି ି , ମନ ଭିତେେ ସରନ୍ଦହଟା ଆହୁ େି ବଢି ଗ ା । ରଯଉଁ ଭୂଗଭଷସ୍ଥ ରକାଠେୀ ଆରମ

କବାଟବନ୍ଦ କେି ରଦଇଥି ୁ , ରସଇଟା ଆଜି ରଖା ା । ଧୀରେ ଧୀରେ ରକାଠେୀକୁ ଓରହ୍ଲଇ
ରସଇ ରଛାଟ ଘେଟିରେ ପଶି ି । େହସୟ ଉରନିାଚନ ରହ ା ଟିରକ ପରେ ହିଁ ।
କବେଟିେ ଢାଙ୍କୁ ଣୀ ହଟିଆ ରହାଇଛି । ଭିତରେ ରଶାଇ େହିଛ ି ରସଇ ଶତାଧିକ ବର୍ଷେ
ପ୍ରାଚୀନ କଙ୍କାଳ, ଯାହାେ ମଁହ
ୁ ରେ ାଗି େହିଛ ି ରଗାରଟ ବୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ହସ । ରଯଉଁ କଙ୍କାଳଟିକୁ
ଗତଥେ ରଶ୍ୱତଶୁଭ୍ର ରଦଖିଥି ୁ , ଏଇରନ ତାହାେ ଉପରେ

ାଗି େହିଛ ି ରକଉଁ ହତଭାଗୟ

ପ୍ରାଣୀେ ଜମାଟ ବନ୍ଧା ଶୁଖି ା କଳା େକ୍ତ । ଜାଗାରେ ଜାଗାରେ

ାଗି େହିଛ ି ଛିନ୍ନଭିନ୍ନ

ମାଂସପିଣ୍ଡେ ଅଂଶ । କଙ୍କାଳଟିେ ହାତରେ ଆଙ୍କୁ ଡି ଧୋ ରହାଇଛି ରସଇ ଅତୟାେଯଷୟ

ରକଟଟି- ଠିକ ରଯମିତ ି ଜରଣ ମାଆ ତା' ସନ୍ତାନକୁ ପେମ ରେହରେ ଆଙ୍କୁ ଡି ଧରେ । ହଠାତ୍
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ଘେଟି ରସଇ ଅଭିଶପ୍ତ ଅଶୁଭ ହୁ ଙ୍କାେରେ କମ୍ପି ଉଠି ା ଥେଥେ କେି, ଆଉ ଏଇ ପ୍ରଥମଥେ
ପାଇଁ ମଁୁ ସ୍ପ୍ଷ୍ଟ ରଦଖି ି ରସଇ ହୁ ଙ୍କାେେ ଉତ୍ସ । ହୁ ଂକାେଟି ଆସୁଛ ି ଶତାଧିକ ବର୍ଷେ ପୁେୁଣା ରସଇ
କଙ୍କାଳଟିେ ମୁହଁେୁ । କ୍ଷଣିକ ପରେ ରସଇ ହୁ ଙ୍କାେ ଥମି ବାହାେି ଆସି ା ରଗାରଟ ରପଶାଚିକ
ଖଳଖଳ୍ ଅଟ୍ଟହାସୟ- ହାଃ ହାଃ ହା ହା ହାଃ.... ହାଃ ହା ହା...!
ରକମିତ ି ରସଇ ଅଭିଶପ୍ତ ରକାଠେୀେୁ ପରଳଇ ଆସି ି , ରମାେ ମରନ ନାହିଁ । ନବପୁେେୁ

ରେେି ଆଜି ରଗାରଟ ସପ୍ତାହ ରହାଇ ଯାଇଛି । ତିନଦ
ି ନ
ି ତରଳ େତିକାନ୍ତେ ଭୟଙ୍କେ
ହତୟାକାଣ୍ଡେ ଖବେ ପାଇ ି । ରକଟଟି ତା' ମା ିକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ

ଅଭିଶାପ ଯାଇନି । ଏଇରନ ମଧ୍ୟ ରସଇ ହୁ ଙ୍କାେ ଶୁଭା ଯାଏ ମରତ, ରଦଖି ପାରେ ରସଇ
ମହାଅମଙ୍ଗଳମୟ ଅପଛାୟାକୁ । ନିଜ ବସାରେ ବସି ଏଇ ଦୁ ରଯଷାଗପୂର୍ଣ୍ଷ ୋତିରେ ରଯଉଁ ସମୟ
ମଁୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଙ୍କ ରମାେ ଜୀବନେ ଏଇ ଅଭିଶାପେ କଥା ଜଣଉଛି, ଏଇରନ ମଧ୍ୟ ରକଉଁ

ଅଜଣା ନକଷେୁ ଶୁଭା ଯାଉଛି ରସଇ ଚିେ-ପେିଚତ
ି କୁ ଦ୍ଧ ହୁ ଙ୍କାେ । ଏଇ ଅଭିଶାପେୁ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ,
ମୃତୁୟ ହିଁ ରମାେ ଏକମାତ୍ର ଆଶ୍ରୟ । ଅଜଣା ରଗାଟିଏ ଭୟଙ୍କେ ପେିଣତିଠୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାେ
ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ରହଉଛି ରସ୍ୱଚ୍ଛାମୃତୁୟ ।
ଇତି,
ଜରଣ ହତଭାଗୟ
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ଓଡିଆ େବିତା, ୋହାଣୀ, ପଢ଼ନ୍ତୁ
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ରସଦିନ ଥାଏ ମାଗଷଶେ
ି ମାସ ଗୁେୁବାେ, ଘରେ ଘରେ ଝିଅ ରବାହୂ ମାରନ ପାହାନ୍ତିଆେୁ ଉଠି

ଘେଦ୍ୱାେ ିପାରପାଛା କେି, ନାନା େଙ୍ଗରବେଙ୍ଗେ ରଝାଟିଚତ
ି ା କାଟି ଘେକୁ ସଜାଇ, ନୂ ଆ ୁ ଗା
ପିନ୍ଧ ି ମାଣ ବସାଇବା ପାଇଁ ତତ୍ପେ ରହଉଥାନ୍ତି । ହଠାତ୍ ଗାଆଁରେ ରକାଳାହଳ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇ,
ସୀମାନାନୀ ଘେୁ ବାହାେକୁ ଆସି ରଦଖି ା, ଗଁା'ସାୋ ରଶାକେ ଛାୟା ରଖଳିଯାଇଛି, ସମରସ୍ତ

କୁ ହାକୁ ହ ି ରହଉଥାନ୍ତି, "ଆହାଃ! ଆଠ ମାସେ ଛୁ ଆକୁ ଛାଡି ପ୍ରଧାନ ଘେ ରବାହୂ ଏ କ'ଣ କ ା !"
ଆଉ କିଏ କହୁ ଥାଏ, "ଗେିବ ଘେେ ଝିଅ ରମାଟା ଅଙ୍କେ ରଯୌତୁ କ ଆଣି ନଥି ା ରବା ି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁେ

କମ୍ ନିଯୟଷ ାତନା ରଦଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀଟା ପାଖରେ ଥି ା ରବା ି କିଏ କିଛ ି ମୁହଁ ରଖା ି କହି
ପାେୁନଥିର ,

ଏରବ ରଯରତରବରଳ ସ୍ୱାମୀଟି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବିରଦଶକୁ ଚା ିଗ ା,

ରସରତରବରଳ ଏଇ ଶାଶୁଘେ ର ାକଙ୍କୁ ସୁବଧ
ି ା ରହଇଗ ା, ରବାହୂ ଟାକୁ ଖୁଣ୍ଟଣା ରଦବାପାଇଁ ।"

ଏତିକରି ବରଳ େମାଖୁଡି ଥି ା ରକଜାଣି ଆସିକହି ା, "ଆହାଃ! ପ୍ରଧାନ ଘେ ରବାହୂ ଟା ଏ କ'ଣ
କ ା, ଆଉ କାହାକୁ ନ ଚାହିଁର ନାହିଁ ଆଠମାସେ ଛୁ ଆଟା ମୁହଁକୁ ତ ଚାହିଁଥାନ୍ତା ।"

ମଁୁ ତାକୁ ପି ାଟି ରବଳୁ ଜାରଣ, ଅଭାବ ଅନଟନରେ ବଞ୍ଚି ଆସିଛ,ି ବାପାମାଆ ତା'େ ବହୁ ତ

ଗେିବ, ଅନୟ ଘରେ କାମ କେି ଘେ ଚଳାନ୍ତି । ବିବାହେ ସାତ ବର୍ଷପରେ ବହୁ ଔର୍ଧ ପତ୍ର ଦିଅଁ
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ରଦବତା କେି ଏଇ ଝିଅଟିକୁ ଜନି ରଦଇଥିର

। ଜନି ରହଉ ରହଉ ମାଆଟି ଆଖି ବୁ ଜଥି
ି ା ।

ଗୁେୁବାେରେ ଜନି ରହାଇଥି ା ରବା ି ବାପା ତା'େ ନାଆଁ କ୍ଷ୍ମୀ ରବା ି ରଦଇଥି ା । ଏଇ ଝିଅଟିେ
ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ବାପା ତା'େ ଅନୟତ୍ର ବାହା ରହବନି ରବା ି ମନା କେି ରଦଇଥି ା । ପେଘରେ କାମ

କେି ଅତି ଯତନରେ ତାକୁ ପାଳିରପାର୍ି ବଡ କେିଥି ା, ପାଠ ଦି'ଅକ୍ଷେ ମଧ୍ୟ ପଢାଇଥି ା । ସାକ୍ଷାତ୍
କ୍ଷ୍ମୀ ପେି ଝିଅଟି, େୂପ ରଯମିତ ି ଗୁଣ ରସମିତ ି ରକଉଁଥିରେ ଊଣା ନଥି ା । ବଡ ଘରେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିବ

ରବା ି ବାପା ତା'େ କମ୍ ଖୁସି ନଥି ା ଝିଅ ବାହାଘେରେ କିଛ ି ଅଭାବ ନ େୁରହ ରବା ି, ରଶର୍ରେ

ବାପା ତା'େ ଘେ ହ
ି ଖଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ବିକି ରଦଇଥି ା । ସିଏ କ'ଣ ଜାଣିଥି ା ବଡ ଘରେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିବା
ତା'ପାଇଁ କାଳ ରହବ ରବା ି । ଅଭାଗିନୀଟା ଜନି ରହଉ ରହଉ ମାଆକୁ ହୋଇଥି ା, ବାହାଘେ
ପରେ ଶାଶୁଘେକୁ ଆସି ଭାବିଥି ା ମାଆ େୂପରେ ଶାଶୁକୁ ପାଇବ ରବା ି । କିନ୍ତୁ ବିଧିେ ବିଧାନ ତ

ଅ ଗା, ରକରତରବରଳ କ'ଣ ଘଟିବ କିଏ ଅବା ଜାଣିଛ?
ି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁେଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିନପାେି
ଆତ୍ମହତୟାେ ପନ୍ଥା ବାଜି ା ।

ଏତିକରି ବରଳ ନିରତଇ ମାଆ ଆସି କହି ା, "ଆର ା କିଏ କହି ା, ପ୍ରଧାନ ଘେ ରବାହୂ ବିର୍

ପିଇ ଆତ୍ମହତୟା କେିଛ ି ରବା ି , ରପା ିସ ପୋ ଆସି ତନାଘନା କ ା, ରଦଖି ା ରବକରେ ଶାବଳ
ଚିହ୍ନ ଆଉ ରଦହସାୋ ବି ମାଡ ଚିହ୍ନ େହିଛ ି । ରପା ିସ ଆସିବା ଖବେ ଶୁଣି ପ୍ରଧାନଘେ ବୁ ଢାବୁ ଢୀ
ଭୟରେ ଥେୁଛନ୍ତି ।"
ଏମାନଙ୍କ ସବୁ କଥା ଗଛ ଉପରେ ବସିଥିବା କରପାତ କରପାତୀ ଦମ୍ପର୍ତ୍ି ଦୁ ରହଁ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି ଆଉ

କିଚେ
ି ି ମିଚେ
ି ି ରହାଇ ନିଜ ଭିତରେ କଥା ରହଉଥାନ୍ତି, "ଏହି ମଣିର୍ମାନଙ୍କଠାେୁ ରକରତ ସଭୟ ଆମ

ପଶୁପକ୍ଷୀ ସମାଜ, ଅନ୍ତତଃ ଏମିତ ି ୋଗ, ଈର୍ଷା, ର ାଭ, ରମାହମାୟା ତ ଆମ ସମାଜରେ ନାହିଁ ।

ଆଉ ରଦଖ ରଯଉଁ ମଣିର୍ ସମାଜ ଆଜି ମାଗଷଶେ
ି ମାସ ଗୁେୁବାେ ରବା ି, ଘେକୁ ରକରତ ସଜାଇଛି
ଆଉ ମାଟିେ ପ୍ରତିମାକୁ ରଦବୀେୂରପ ପୂଜା କେି ଆଶିର୍ ଭିକ୍ଷା କେୁଛି, ରସଇ ମଣିର୍ ଭୁ ି ଯାଇଛି
ମଣିର୍ େୂପୀ ରଦବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କେିବା ପାଇଁ । ସତରେ ରକରଡ ବିଚତ୍ର
ି ଏ ମଣିର୍ ସମାଜ । ଭଗବାନଙ୍କ
ସୃଷ୍ଟିରେ ମଣିର୍କୁ ସବଷରଶ୍ରଷ୍ଠେ ଆଖୟା ପ୍ରଦାନ କୋଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ମିଛ ରମାହମାୟାେ ଜା ରେ ନିଜକୁ
ଛନ୍ଦି ମଣିର୍ ଆଜି ହୋଇ ବସିଛ ି ମାନବିକତା ।"
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ମରହାଦଧିେୁ ଏକ େଳେୂପକ ନା ିେଙ୍ଗେ ତୀଯଷକ୍ ହଠାତ୍ ପଡି ା ରମା ଉପରେ । ସରତ ଅବା
ଶେୀେରେ ଗୁଞ୍ଜେିତ କ ା । ଉଠିଆସ ଉଠିଆସ... ପ୍ରାତଃ ଠିକ୍ ୯ଘ. ୩୦ ମିନଟ୍
ି ସମୟରେ ।
ସବୁ ଜମ
ି ାମୟ ୋଜୋସ୍ତାରେ ଦୁ ଇଚକିଆ ଯାନରେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ଶବ୍ଦ କେି ରସୌନ୍ଦଯଷୟମୟୀ
ଚି ିକାୋଣୀକୁ ଅରନଇ ଯାଉଥାଏ । ମନ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟିହୁଏ ଆଶାେ ଆହ୍ଲାଦ । ସରତ ଅବା କିଏ
ାକୁ ଥାଏ । ମଁୁ ଅଛି ଏଠାକୁ ଆସ । ଯୁଗଯୁଗେ ରସ ମିଳନ ଆଉ ରସ ସାତ ଜନିେ ସମ୍ପକଷ । ରସ
ୋଜୋସ୍ତାରେ ଏକ ନିଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି

କ୍ଷୟ ପଥରେ ପହିଞ୍ଚ ି ଯାଇଥାଏ । ମଁୁ ବସିଥାଏ ଏକ ଭଙ୍ଗା ପାରଚେୀ

ଉପରେ । ଦୂ େେୁ ରଦରଖ ସୁନ୍ଦେୀ େମଣୀ ଯୁବାକୁ । ରସ ଆସି ରମା ପାଖରେ ଛିଡା ହୁ ଏ । ଆଖିଠାେ
କେି ମଁରୁ ହଁ ସ୍ମିତ ହସ ଓ ଇସାୋ ଇଙ୍ଗି ତ କେୁଥାଏ । ମଁୁ ଅବାକ୍ ରହାଇ ତା'େ ମୁଖ ମଣ୍ଡଳକୁ ଚାହିଁ
େହିଥାଏ । କିଛ ି କ୍ଷଣପରେ ଚା ିଯାଏ ରସ ରମା ପାଖେୁ । ରମା ମନ ହୃ ଦୟ ସ୍ପ୍ନ୍ଦନ ରଖାଜି ା ତାକୁ ।
ମନ ବିଚଳିତ ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ରହାଇ ଉଠି ା ଏବଂ ବୟବହାେରେ ରମାେ ପେିବର୍ତ୍ଷନ ଘଟି ା । ପ୍ରତିଟ ି
ମୁହୂର୍ତ୍ଷରେ ତା'େ ମୁହଁ ରମା ଆଖି ଆରଗ ଝ ସି ଉଠି ା । ରସହିଠାେୁ ମଁୁ ଜାଣି ପାେି ି ରମା ହୃ ଦୟେ
ନାୟିକା ମନେ ମାନସୀ ସ୍ୱଗଷେ ଅପସେୀ ରମାରତ ମିଳଛ
ି ି ଆଉ ମଁୁ ତା ରପ୍ରମରେ ପଡିଛ.ି ....
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ଭ୍ରମଣ ୋହାଣୀ
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ପୂବଷେୁ ରମାେ ଣ୍ଡନ ଅନୁ ଭୂତି ର ଖାରେ ମଁୁ ସମୟକ ସୂଚନା ରଦଇଥି ି ରମାେ ସ୍କଟ ାଣ୍ଡ
ଯାତ୍ରା ବିର୍ୟରେ । ରତଣୁ ସ୍ଥିେ କ ି ଏଥେ ରସହି ଅନୁ ଭୂତିେୁ କିଛ ି ବାଣ୍ଟିବ ି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହ
।
ସ୍କଟ ାଣ୍ଡ ଯିବା

ାଗି ଦିଲ୍ଲୀେୁ ସିଧା ସଳଖ ବିମାନ ବୟବସ୍ଥା ଥିର

ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗସ୍ଥ

ପ୍ରାଚୁଯଷୟେ ସହେ ଦୁ ବାଇ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥିେ ରହାଇଥି ା । ରସହି ଅନୁ ଭୂତି ମଁୁ ଆଉ ରକରବ ବର୍ଣ୍ଷନା
କେିବ ି । ଦୁ ବାଇେୁ ଏମିରେଟସ ବିମାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୀଘଷ ୮ଘଣ୍ଟାେ କ୍ଳାନ୍ତିପୁର୍ଣ୍ଷ ଯାତ୍ରା ପରେ
ବିମାନ ଅବତେଣ କ ା ନୀଳ ପାହାଡ ଆଉ ସବୁ ଜମ
ି ା ଭୋ ଏକ ସୁନ୍ଦେ ସହେ ଗଲାରସଗା
(Glasgow) ଠାରେ । ଗଲାରସଗା ବିମାନବନ୍ଦେେ ଆୟତନ କିନ୍ତୁ ରବଶୀ ବଡ ନୁ ରହଁ । ରସଠୁ
ପୁଣି ଇମିରଗ୍ରସନ୍ ଅଧିକାେୀଙ୍କ ଆମ େହଣି ବିର୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶନେ ଉର୍ତ୍େ ରଦଇ ବାହାେିବାକୁ
ରହ ା ଆମ ଗନ୍ତବୟ ସ୍ଥଳ ଏଡିନବଗଷ ଅଭିମରୁ ଖ । ଏୟାେରପାଟଷ ବାହାରେ ଅନୁ ଭବ କ ି ରମା
ହାତ ରଗାଡ କା ୁ ଆ ପଡି ଯାଉଛି । ଭାବି ି ଏସି ାଗିଛ ି ନା କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ରମା ଧାେଣା ଭୁ
ଥି ା । ପୂବଷେୁ ରମାେ ଇଉରୋପୀୟ ଜଳବାୟୁ େ ଅଭିେତା ନଥି ା ନା । ରମାବାଇ ରେ
ରଦଖି ି ବାହାରେ ତାପମାତ୍ରା ଥି ା ଚାେି ଗ୍ର
ି ୀ ରସ ସିଅସ । ସୁଟ୍ରକଶ୍ ରଖା ି ରସ୍ୱଟେଟି
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ପିନ୍ଧ ି ରନ ି । କିନ୍ତୁ ତାହା କାହିଁକି ବା କାମ ଦିଅନ୍ତା? କୁ ଙ୍କୁଡି କାଙ୍କୁ ଡି ରହାଇ ବସିବା ଛଡା ଆଉ
କି ଉପାୟ ଥି ା ରମା ପାଖରେ । ଟାକ୍ସିଦ୍ୱାୋ ମାତ୍ର ଏକ ଘଣ୍ଟାରେ ପହଞ୍ଚି ଗ ୁ ଦୁ ଗଷ ନଗେୀ
ଏଡିନବଗଷ ଠାରେ ।

ସଂକେପକର ଏଡିନବର୍ଗଗ (Edinburgh)
ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ରସୌନ୍ଦଯଷୟରେ ଭୋ ସ୍କଟ ାଣ୍ଡ୍ ଇଉରନଇରଟଡ଼୍ କିଙ୍ଗ ମ୍େ (United
Kingdom) ଅନ୍ତଭଷୁକ୍ତ ଏକ ଗୁେୁତ୍ୱପୂଣଷ ରଦଶ ଅରଟ । ଦୁ ଗଷ, ପବଷତ ମାଳା, ସବୁ ଜମ
ି ା ଆଉ
ସମୁଦ୍ର ତଟ ରହ ା ସ୍କଟ ାଣ୍ଡ୍େ ବିଶଷ୍ଟ
ି ତା । ସ୍କଟ ାଣ୍ଡ୍ ଅଧିବାସୀ ମୁଖୟତଃ ଗା ି କ୍ ଭାର୍ାରେ
କଥାବାର୍ତ୍ଷା କେନ୍ତି, ରତଣୁ ରସଠିକାେ ଇଂୋଜୀ ଉଚ୍ଚାେଣ ଟିକଏ
ି ଭିନ୍ନ ଧେଣେ । ନୂ ଆ ନୂ ଆ
ମରତ ବି ଟିକଏ
ି ଅଡୁଆ ାଗୁଥି ା । ଆଧୁନକ
ି ସମାଜେ ଭିଡ ଆଉ ଜନଗହଳିେୁ ଦୂ େ ଏହି
ୋଜୟଟି ଏକାନ୍ତ ପ୍ରି ୟ ଆଉ ପ୍ରକୃ ତ ି ଉପାସକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱଗଷ ଅରଟ । ଏ ନ
ି ବୋ ଓ ଗଲାରସଗା,
ସ୍କଟ ାଣ୍ଡ୍େ ଦୁ ଇଟି ବୃ ହର୍ତ୍ମ ସହେ । ମାତ୍ର ଶରହ କିର ାମିଟେ ବୟବଧାନରେ ସରତ ରଯପେି
ପେସ୍ପ୍େକୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କେୁଛନ୍ତି । ଏକ ପକ୍ଷରେ ଏ ନ
ି ବୋ ବିଶ୍ୱେ ପ୍ରାଚୀନତମ ସଂସ୍କୃତ ି ଓ
ସଭୟତାେ ସ୍ୱାକ୍ଷେ ବହନ କେୁଥିବା ରବରଳ ଅନୟ ପକ୍ଷରେ ଗଲାରସଗା, ଜାହାଜ ନିମଷାଣ ରକୌଶଳ
ଏବଂ ଶିଳ୍ପକଳା ସ୍ଥାପତୟକୁ ରନଇ ଇଉରୋପ ମହାରଦଶରେ ଗବଷେ ସହ ମୁଣ୍ଡ ରଟକି ଛିଡା
ରହାଇଛି । ସଂରକ୍ଷପରେ କହିବାକୁ ଗର , ପୂବଷଦଗ
ି ରେ ଏ ନ
ି ବୋ ଏବଂ ପେି ମ ଦିଗରେ
ଗଲାରସଗା ସହେେ ନିମଷାଣ ରଶଳୀ, କ ା ସ୍ଥାପତୟ ଓ ସଂସ୍କୃତ ି ରହତୁ ସମଗ୍ର ଇଉରୋପରେ ଦୁ ଇଟି
ପ୍ରମୁଖ ପଯଷୟଟନ ରକ୍ଷତ୍ରେ ମାନୟତା ହାସ ପାେିଛନ୍ତି ।
ବନାନ ଅନୁ ସାରେରେ ଏ ନ
ି ବଗଷ (Edinburgh) ରହର

ମଧ୍ୟ ଏ ନ
ି ବୋ ରବା ି

ଉଚ୍ଚାେଣ କୋଯାଏ ଏବଂ ଗା ିକ ଭାର୍ାରେ ୁ ନ ଏ ନ
ି (Dùn Èideann) ରବା ା
ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ରମଘ ଢଙ୍କା ଜଳବାୟୁ ରଯାଗଁୁ Auld Reekie ବା Scots for Old
Smoky ମଧ୍ୟ କୁ ହାଯାଏ । ସ୍କଟ ାଣ୍ଡେ ୋଜଧାନୀ କୁ ହାଯାଉଥିବା ଏ ନ
ି ବୋେ ପ୍ରାଚୀନତମ
ସ୍ଥାପତୟ ଏକ ବିୋଟ ପାହାଡ ଉପରେ ଗଢା ଯାଇଥି ା । ବର୍ତ୍ଷମାନ ଏହା ବ୍ରିରଟନ୍େ ଦ୍ୱିତୀୟ
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ବୃ ହତମ ବାଣିଜୟ ରକନ୍ଦ୍ର ଅରଟ । ରସଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ବ୍ରିରଟନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚକ୍ଷୁ (Britaine's
other eye) ମଧ୍ୟ କୁ ହଯାଏ । ପଯଷୟଟକଙ୍କ ମତରେ ଦକ୍ଷିଣେ ଏରଥନସ କୁ ହାଯାଉଥିବା ଏହି
ସହେେ ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ରସୌନ୍ଦଯଷୟ ଏକ ପେୀ କାହାଣୀେ ରଦଶ ପେି ମରନ ହୁ ଏ । ରଗ୍ରଟ୍ ବ୍ରିରଟନ୍େ
ଦୁ ଇଟି ବିଖୟାତ ପଯଷୟଟନ ରକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଣ୍ଡନ୍ ପରେ ଏ ନ
ି ବୋ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସ କେିଛ ି
। ୋଣୀ ରମେୀ କୁ ଇନ୍, ବିଖୟାତ ଦାଶଷନକ
ି ଆ ମ୍ ସ୍ମିଥ୍, ାଭିଡ୍ ହିବଉମ, ର ଖକ ୋ ଟେ ସ୍କଟ,
େବଟଷ

ୁ ଇସ

ଷ୍ଟିରଭନଶାନ,

ରବୋନିକ

ଆର କ୍ଜାଣ୍ଡାର୍

ଗ୍ରାହାମରବଲ୍

ପ୍ରଭୃତି

ମହାମନିର୍ୀମାନଙ୍କେ ଅବଦାନକୁ ରନଇ ସ୍କଟ ାଣ୍ଡ୍େ ଇତିହାସ ଏରବ ବି ଗବଷ କରେ ।
ଯଥାଥଷରେ କହିବାକୁ ଗର ଏ ନ
ି ବୋ ଏବଂ ଗଲାରସଗା ଏହି ଦୁ ଇଟି ସହେେ ଅଥଷରନତିକ ତଥା
ସାଂସ୍କୃତକ
ି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସମଗ୍ର ଇଉରୋପରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାେ କେିଛ ି । ଗ୍ରୀର୍ି ଋତୁ ରେ
ଅନୁ ଷ୍ଠିତ ରହଉଥିବା ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉତ୍ସବ ଏ ନ
ି ବୋ ରେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ପଯଷୟଟକଙ୍କ ନିମରନ୍ତ ଏକ
ପ୍ରଧାନ ଆକର୍ଷଣ । ଏହା ବୟତୀତ ସ୍କଚ ହୁ ଇସ୍କି ପାନୀୟ ଏବଂ ବୟାଗ ପାଇପ (Bag Pipe)
ବା ଏକ ପ୍ରକାେେ ରପଁ କାଳି ବାଦୟ ାଗି ମଧ୍ୟ ଏ ନ
ି ବୋ ବିଶ୍ୱରେ ମାନୟତା ହାସ କେିଛ ି ।
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ବିଭିନ୍ନ ପବଷ ପବଷାଣି ଆଉ ଉତ୍ସବମାନଙ୍କରେ ବୟାଗ ପାଇପେ ରଗାଷ୍ଠୀ ସଂଗୀତ ଏକ ମୁଖୟ
ଅଧ୍ୟାୟ । ରସଠିକାେ ମୁଖୟ ଜନଗହଳି ପୂର୍ଣ୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାୟ ରଦଖିବାକୁ ମିଳଥ
ି ାଏ ସ୍କଟ ାଣ୍ଡେ
ଜାତୀୟ ରପାର୍ାକ, ଆଣ୍ଠୁ ପଯଷୟନ୍ତ

ମବା ସ୍କଟ ପିନ୍ଧଥି
ି ବା ବୟାଗ ପାଇପେ( Bagpiper)

ବାଦକମାନଙ୍କୁ । ରସଥି ାଗି କୁ ହାଯାଏ ସ୍କଟ ାଣ୍ଡ ଆସି ବୟାଗ ପାଇପେ ନ ଶୁଣିର ଆପଣଙ୍କ
ଯାତ୍ରା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଷ ।
ସମୁଦ୍ରକୂ ଳ ଗଢି ଉଠିଥିବା ଏହି ସହେେ ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ପେିରବଶେ ରସୌନ୍ଦଯଷୟ ଅବର୍ଣ୍ଷନୀୟ ।
କୁ ହାଯାଏ ଏ ନ
ି ବୋେ କୁ ହୁକମୟ ରସୌନ୍ଦଯଷୟ ବିଶଷ୍ଟ
ି ର ଖିକା ରଜ ରକ ୋେ ିଂଙ୍କୁ ଅନୁ ପ୍ରାଣିତ
କେିଥି ା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକମାଳା ହୟାେୀ ରପାଟଷେ (Harry Potter) ସଂେଚନା କେିବାକୁ
। ରଦଖି ଆେଯଷୟ ରହ ି ରଯ ଏଠି ସୂଯଷୟାସ୍ତ ୋତି ଦଶ ପରେ ହୁ ଏ ଏବଂ ରଦଖୁ ରଦଖୁ ତିନଟ
ି ା
ବାଜୁ ବାଜୁ ଆକାଶ େଚ୍ଚଷା ରହାଇଯାଏ । ଅେୁତ ପାଣିପାଗ ! ଯାହାକୁ ମଁୁ ନାଆ ରଦଇଥି ି
moody ବା ମନୁ ଆ ଜଳବାୟୁ । ଦକ୍ଷିଣ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍େ ପ୍ରଭାବ ରହତୁ ପାଗ ସବୁ ରବରଳ ଥଣ୍ଡା
ତା' ସହ ଭୀର୍ଣ ପବନ ବହୁ ଥାଏ ଏବଂ ବାେମାସ ବର୍ଷା । ରସଥିପାଇଁ ଏଡିନବୋକୁ 'ପବନେ
ସହେ' ମଧ୍ୟ କୁ ହାଯାଏ । ଖୋ ଥିବ, ହଠାତ୍ ରଦଖୁ ରଦଖୁ ବର୍ଷା ରହାଇ ଯିବ । ରତଣୁ, ଗେମ
ରପାର୍ାକ ସହ ବସଷାତୀଟିଏ ସବୁ ରବରଳ ଧେିକି ହିଁ ବାହାେକୁ ବାହାେିବା

ାଗି ରହାଇଥାଏ ।

ରମାେ ଦୀଘଷ ପାଞ୍ଚ ମାସେ େହଣି ମଧ୍ୟରେ ଯଥା ସାଧ୍ୟ ରଚଷ୍ଟା କେିଥି ି ଏ ନ
ି ବୋେ ଆଖ
ପାଖରେ ଥିବା ପଯଷୟଟନ ସ୍ଥଳଗୁଡକ
ି ୁ ଯିବା

ାଗି । ବହୁ ତ କିଛ ି ରଦଖି ରହର

ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ କିଛ ି

ବାକି େହି ଗ ା ଅନୁ କୂଳ ପାଣିପାଗ ଅଭାବେୁ । ଏହି ର ଖା ମାଧ୍ୟମରେ ମଁୁ ଏଡିନବୋ
ଅନୁ ଭୂତିେ କିୟଦଂଶ ଉପସ୍ଥାପନା କେୁଛି ।

ଏଡିନବରା ଦୁଗଗ (Edinburgh Castle)
ଏ ନ
ି ବୋରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦୁ ଗଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏ ନ
ି ବୋ ଦୁ ଗଷ (Edinburgh
Castle) ପ୍ରମୁଖ ଅରଟ । ସହେେ ଏକଦମ୍ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ କୟାସ

େକ ନାମକ ପାହାଡ

ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗିେି ଦୁ ଗଷ ଏଡିନବୋ ସହେେ ଏକ ମୁଖୟ ଆକର୍ଷଣ ରକନ୍ଦ୍ର । ମୁଖୟ ବୟବସାୟ
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ରକନ୍ଦ୍ର ପ୍ରି ନରସସ ଷ୍ଟ୍ରିଟେୁ ଏହା ସ୍ପ୍ଷ୍ଟ ଭାବରେ ରଦଖା ଯାଇଥାଏ । ୧୨ ଶହ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିମିତ
ଏହି ଦୁ ଗଷ ସ୍କଟ ାଣ୍ଡ ଇତିହାସରେ ଏକ ଗୁେୁତ୍ୱପୂଣଷ ଭୂମିକା ବହନ କେିଥି ା । ସ୍କଟିୟ ୋଜତ୍ୱ
ସମୟରେ ନିମିତ ଏହି ଦୁ ଗଷଟ ି ଅରନକ ଐତିହାସିକ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସଂଗ୍ରାମେ ସ୍ୱାକ୍ଷେ
ବହନ କେୁଛି । ଐତିହାସିକ ଦୃ ଷ୍ଟିରକାଣେୁ ଏହି ବିଶାଳ ଦୁ ଗଷକୁ ସମଗ୍ର ସ୍କଟ ାଣ୍ଡେ ପ୍ରତୀକ
କୁ ହଯାଇଥାଏ । ଏହି କାେଣେୁ ଏଡିନବୋକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ କ୍ଷ କ୍ଷ ପଯଷୟଟକ ଖାସ ଏହି ଦୁ ଗଷଟକ
ି ୁ
ରଦଖିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ଅବଶୟ ୧୬ ଶହ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ରତାପ ଦ୍ୱାୋ ଅରନକ
ଅଂଶ ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଧ୍ୱସ୍ଥ ରହାଇ ଯାଇଥି ା । ଦୁ ଗଷ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ସବଷ ପୁୋତନ ପ୍ରାଥଷନା ଗୃହ ରସନଟ
ମାଗଷାରେଟ ଚାରପ ଏବଂ ୋଜମହ 'ରଗ୍ରଟ ହ ' ସ୍କଟିୟ ସ୍ଥାପତୟ କଳାେ ନିଦଶଷନ ଅରଟ ।
ଏହା ବୟତୀତ, ଏହି ଦୁ ଗଷ ସ୍କଟ ାଣ୍ଡେ ୋଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯୁଦ୍ଧେ ସ୍ମାେକୀ, ୋଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମେ ସଂଗ୍ରହାଳୟ
ତଥା ସ୍କଟିୟ ୋଜ ପେିବାେ ଏବଂ ସାମ୍ରାଙ୍ଗି ରମେୀଙ୍କୁ (Mary Queen of Scotts)
ପ୍ରତିନଧି
ି ତ୍ୱ କେିଥାଏ ।
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କରାଜେୀନ ଚାକପେ (Rosslyn Chapel)
ସହେଠାେୁ ବାେ କିର ାମିଟେ ଦୂ େ ମିଡର ାଥୀଆନେ ରୋଜ ୀନ ଗଁାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି
ପ୍ରାଥଷନା ଗୃହଟି ସ୍କଟ ାଣ୍ଡ ପଯଷୟଟନ ଶିଳ୍ପେ ଅନୟତମ ମୁଖୟ ଆକର୍ଷଣ । ୧୫୦୦ ଶତାବ୍ଦୀରେ
ନିମଷାଣ କୋଯାଇଥିବା ଏହି କୟାରଥା ିକ ଉପାସନା ଗୃହକୁ ରୋଜ ୀନ ଚାରପ (Rosslyn
Chapel) ବା କର ଜିଏଟ ଚାରପ

ଅେ ରସନଟ ମାଥୟୁ (Collegiate Chapel of

St Matthew) ମଧ୍ୟ କୁ ହାଯାଏ । ଏହା ଅରନକ ବିଶଷ୍ଟ
ି ବୟକ୍ତିଙ୍କ ସମାଧି ସ୍ଥଳ ବି ଅରଟ । ଦା
ଭିନସ ି ରକାଡ (Da Vinci Code) ନାମକ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଇଂୋଜୀ ଉପନୟାସ ଏବଂ ହ ିଉଡ
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏହି ଉପାସନା ଗୃହକୁ ଆଧାେିତ କେି ନିମଷାଣ କୋଯାଇଥି ା । ଚଉଦଟି ସ୍ଥମ୍ଭ ଓ ବାେଟି
ତୀକ୍ଷ୍ଣ ରତାେଣକୁ ରନଇ ଗଠିତ ଏହି ଉପସନସ୍ଥଳୀେ କାେୁକାଯଷୟ ଓ ପଥେ ରଖାରଦଇ ଶିଳ୍ପ
ଅତୁ ଳନୀୟ । ଚାରପ େ ସ୍ଥାରନ ସ୍ଥାରନ ରୋମାନ ଶିଳ୍ପେ ନିଦଶଷନ ରଦଖିବାକୁ ମିଳି ା । ମରତ
ଆେଯଷୟ

ାଗି ା ରଯ ଚାରପ

ସାମନାରେ ଆମ ଭାେତୀୟ ମନ୍ଦିେରେ ଥିବା ପଥେେ ଦୁ ଇଟି

ସିଂହ ମୂର୍ତ୍ି ଥିର ।
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କ୍ରାମଣ୍ଡ ଦ୍ୱୀପ (Cramond Island)
ଏ ନ
ି ବୋ ସହେଠାେୁ ପ୍ରାୟ ୨୦ ମିନଟ
ି େ ଦୂ େତାରେ ଅଛି ସ୍କଟ ାଣ୍ଡେ ଅନୟତମ
ଜୁ ଆେିଆ ସମୁଦ୍ରକୁ ରନଇ ଗଠିତ ଦ୍ୱୀପ କ୍ରାମଣ୍ଡ ଆଇ ାଣ୍ଡ । ପୂବଷ ସ୍କଟ ାଣ୍ଡେ େେଥ ନଦୀେ
ମୁହାଣରେ ଥିବା ଦ୍ୱୀପ ଗୁଡକ
ି ମଧ୍ୟରେ କ୍ରାମଣ୍ଡ ଦ୍ୱୀପ ଅନୟତମ । କ୍ରମଣ୍ଡ ନାମକ ଅଞ୍ଚଳରେ

ପ୍ରାୟ ୧୯ ଏକେେ ଏହି ଦ୍ୱୀପଟି ୧/୩ ମାଇ ବୟାପି େହିଛ ି । ଏଠାେୁ ମିଳଥି
ି ବା ପଥେ ନିମିତ
କବେ ସ୍ଥଳୀେୁ ଏଠାେୁ ପ୍ରାକ ଐତିହାସିକ ଜନ ଜୀବନେ ବସବାସେ ପ୍ରମାଣ ବି ମିଳଥ
ି ାଏ ।
ଇତିହାସ କରହ ୬୫୫ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏହାେ ଆବିୋେ ରହାଇଥିର
ପ୍ରାୟ ରମଣ୍ଢା ଚରେଇବା

ବି ପରେ ଏହି ଭୂଖଣ୍ଡଟି

ାଗି ବୟବହାେ ରହଉଥି ା । ସମୟକ୍ରରମ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ

ଏହି ଦ୍ୱୀପଟିେ ପୁନଃ ନିମଷାଣ କୋଇ ର ାକ ର ାଚନକୁ ଅଣା ଯାଇଥି ା ।
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ରୟାେ ବଟାନିୋେ ଗାକଡଗନ (Royal Botanical Garden)
େୁ ଗଛ ରପ୍ରମୀମାନଙ୍କ ାଗି ପ୍ରଯୁଯଷୟ ସ୍ଥାନ ରହଉଛି ବ୍ରିରଟନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁୋତନ ଉେି ଦ
ଉଦୟାନ ଭାରବ ପେିଚତ
ି େୟା ବଟାନିକା ଗାର ଷନ ବା ୋଜକୀୟ ଉେି ଦ ଉଦୟାନ । ଏହା
ଔର୍ଧୀୟ ବୃ କ୍ଷ ଉଦୟାନ ଭାରବ ୧୬୭୦ ମସିହାରେ ଦୁ ଇ ବେିଷ୍ଠ ାକ୍ତେ େବଟଷ ଶିବା ଡଷ ଏବଂ
ଆଣ୍ଡୁ ବା ରୋେଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଏ ନ
ି ବୋେ ହ ିେୁଡ ୋଜପ୍ରାସାଦ ଠାରେ ଉଦ୍ଘାଟନ
କୋଯାଇଥି ା ।

ୋେଟନ ହିେ (Calton Hill)
ଏ ନ
ି ବୋେ ଠିକ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଏବଂ ପ୍ରି ନରସସ ଷ୍ଟ୍ରିଟେ ପୂବଷ ଦିଗରେ ଏକ ସୁଉଚ୍ଚ ଗିେି
ଶୃଙ୍ଗ କା ଟନ ହି , ଇଉରନସରକାେ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାପତୟ ସମ୍ପର୍ତ୍ିେ ମାନୟତା ହାସ କେିଛ ି ।
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ଏହି ଗିେି ଶୃଙ୍ଗେ ଶୀର୍ଷେୁ ସମଗ୍ର ସହେଟି ରଦଖାଯାଏ । ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଏପ୍ରି ମାସ ୩୦ ତେିଖରେ
ଏ ନ
ି ବୋ ଅଧିବାସୀ ରବ ଟନ ୋୟାେ ରେଷ୍ଟିଭା ନାମକ ଏକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କେନ୍ତି ।

ଏଡିନବରା ଚିଡଆ
ି ଖାନା (Edinburgh Zoo)
ପୂବଷେୁ ସ୍କଟିସ ନାସନା

ଜୁ ର ାଜିକାଲ୍ ପାକଷ ନାମରେ ପେିଚତ
ି ୧୯୧୩ ମସିହାରେ

ଉଦ୍ଘାଟିତ ଏ ନ
ି ବୋ ଚିଡଆ
ି ଖାନା ବର୍ତ୍ଷମାନ ୮୨ ଏକାେ ବିଶଷ୍ଟ
ି ଏକ ବୃ ହତ ପ୍ରାଣୀ ସଂେକ୍ଷଣ
ସଂସ୍ଥା ଅରଟ । ରକାେଷ୍ଟେି ନ (Corstophine Hill) ନାମକ ଏକ ପାହାଡ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ
ଏହି ଚିଡଆ
ି ଖାନା ସ୍କଟ ାଣ୍ଡେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃ ହତମ ପଯଷୟଟନ ରକନ୍ଦ୍ର ଭାରବ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ାଭ କେିଛ ି ।
ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ଛଅ

କ୍ଷେୁ ଅଧିକ ପଯଷୟଟକ ଏଠାରେ ଥିବା ପ୍ରଧାନ ଆକର୍ଷଣ ରପଙ୍ଗୁ ଇନ

ପ୍ରଜନନ ରକନ୍ଦ୍ର ରଦଖିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ଏହା ବୟତୀତ, ଦୁ ଇଟି ବିୋଟ ଭା ୁ ଜାତୀୟ ଜୀବ ପାଣ୍ଡା
ଏବଂ ରକାଏ ାଗୁଡକ
ି ମଧ୍ୟ ଦଶଷକଙ୍କ ମରନାେଞ୍ଜନେ ଅନୟତମ ମାଧ୍ୟମ ।
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ଏ ନ
ି ବୋ ସହେଠାେୁ ରକଇ ଘଣ୍ଟାେ ୋସ୍ତାରେ ଆହୁ େି ବି ଅରନକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦୁ ଗଷ ରସନଟ
ଆଣ୍ଡ୍ରିଉ (St.Andrews) ଆଉ ଷ୍ଟା ିଂଗଠାରେ (Sterlings) ଅବସ୍ଥିତ । ଏହା ବୟତୀତ
ଅରନକ ଦଶଷନୀୟ ସ୍ଥାନ ରଯପେି, ଏ ନ
ି ବୋ ବିଶ୍ୱବିଦୟାଳୟ, ବ୍ରିଟଶ
ି ୋଜପେିବାେେ ଗ୍ରୀର୍ି
ଅବକାଶ ାଗି ବୟବହୃ ତ ହ ିଉଡ୍ ମହ (Hollywood Palace), ସନ୍ଥ ଗାଇ ପ୍ରାଥଷନା
ଗୃହ (Saint Gails Cathedral), େୟା
(Scottish Museum), େୟା

ମାଇ

(Royal Miles), ସଂଗ୍ରହାଳୟ

ୟାଚ ବ୍ରିଟାନିକା (Royal Yacht Britanica),

ରପାଟଷରବର ା (Portobello) ଉପକୂ ଳ, ଇତୟାଦି ରଦଖିବାେ ସୁରଯାଗ ମିଳଥି
ି ା । ରକବଳ
ରସତିକି ନୁ ରହଁ, ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ରସୌନ୍ଦଯଷୟେ ଗନ୍ତାଘେ କୁ ହା ଯାଉଥିବା ହାଇର ନ୍ଡସ
(Highlands) ମାଳଭୂମି ଆଉ

କ ରନସ (Loch Ness) ହ୍ରଦ ଯାତ୍ରାେ ରଶାଭା

ଦଶଷକମାନଙ୍କୁ ଭାବ ବିହବଳ କେି ଦିଏ । ମଜାେ ବିର୍ୟ ରହ ା, ସ୍କଟିୟ ର ାକକଥା ଅନୁ ସାରେ,
କ ରନସ ହ୍ରଦରେ କରନସ (Lochness) ବା ରନସି (Nessie) ନାମକ ଏକ ରଦତୟ
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ଅଛି । ଏହି ଆଶାରେ ବହୁ ସଂଖୟାରେ ପଯଷୟଟକ

କରନସ ହ୍ରଦ ଆସିଥାନ୍ତି କାରଳ ରକାଉ

ମୁହୁର୍ତ୍ଷରେ ରନସି ସହ ରଦଖା ରହାଇ ଯିବ । ମରତ କିନ୍ତୁ ରସ ଗଭୀେ ହ୍ରଦ ମଧ୍ୟରେ ସିଲ୍ ମାଛ
ବୟତୀତ ରକୌଣସି ରଦତୟ ରେତୟେ ଦଶଷନ ମିଳି ନଥି ା । ଏହା ବୟତୀତ ପଯଷୟଟକମାରନ
ଚାହିଁର

ଏ ନ
ି ବୋେ ରୋମାଞ୍ଚକେ ରଭୌତିକ ଯାତ୍ରାେ (Haunted Tour) ଆନନ୍ଦ ବି

ଉଠାଇ ପାେିରବ ।

ହଁ ଠିକ ପଢିର

। ରସୌନ୍ଦଯଷୟମୟୀ ନଗେୀେ ଅନୟ ପାଶ୍ୱଷଟ ି ରହ ା, ଏହା ସମଗ୍ର

ଇଉରୋପରେ ରଭୌତିକ ନଗେୀ ହିସାବରେ ବି ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ରସଠିକାେ ପୁୋତନ କିଲ୍ଲା ଗୁଡକ
ି ରେ
ୁ ଚି େହିଛ ି ଅରନକ ର ାମଟାଙ୍କୁ ୋ ଇତିହାସ । ଓ ଡ ଟାଉନଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ରମେୀ କିଙ୍ଗସ
ରକଲାଜ (Mary King’s Close) ନାମକ ଏକ ଭୂତଳ ଗୁମ୍ଫାରେ ୧୬୪୫ ମସିହାରେ
ମାୋତ୍ମକ ରପଲଗ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କେି େଖା ଯାଇଥି ା । କୁ ହାଯାଏ ଏରବ
ବି ରସହି ମୃତକମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ରସହି ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ଚଳପ୍ରଚଳ କେନ୍ତି । ଏହିପେି ରସଠାରେ
ଅରନକ ଆଧିରଭୌତିକ ସ୍ଥଳ ଅଛି ଯାହା ପଯଷୟଟକମାନଙ୍କୁ ବହୁ ପେିମାଣରେ ଆକୃ ଷ୍ଟ କରେ ।
ରମାେ କିନ୍ତୁ ରସ ଭୟଙ୍କେ ସ୍ଥାନସବୁ ରଦଖିବାେ ତିରଳ ମାତ୍ର ଆଗ୍ରହ ନଥି ା ।
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ଏହି ପେି ଏ ନ
ି ବୋ ମାଟିେ ପ୍ରରତୟକ ଅଂଶେ ଇତିହାସ ଆଉ ରସୌନ୍ଦଯଷୟ ଅତୁ ଳନୀୟ ।
ସଂରକ୍ଷପରେ ବଣଷନା କର

ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ପେିରବଶ ଏବଂ ୋଜକୀୟ ଦୁ ଗଷରେ ପେିରବଷ୍ଟିତ

ଏ ନ
ି ବୋ ସହେକୁ ଈଶ୍ୱେଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ହାତଗଢା ଏକ ପେୀ ୋଇଜ କହିର ଅତୁ ୟକ୍ତି ରହବ ନାହିଁ
। ରସଥିପାଇଁ ହୁ ଏତ ସ୍କଟ ାଣ୍ଡେ ବିଖୟାତ କବି ଏବଂ ସାମବାଦିକ ହିଊଘ ମାକର େମିଡ
(Hugh MacDiarmid) ଏ ନ
ି ବୋକୁ ଆଖୟା ରଦଇଥିର , “Edinburgh is a
mad god’s dream” ।

ଏରବ ସବୁ କଛ
ି ି ଇଣ୍ଟେରନଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବଢିବାରେ ାଗିଛ ି । ରତଣୁ ବୟବସାୟକୁ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟେରନଟ ଜେିଆରେ
ଅଧିକ ର ାକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ । ରକୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ବିୋପନ ରଦବାକୁ ରହର

ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ

ଖଚ୍ଚଷାନ୍ତ ରହବାକୁ ପଡିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ବିୋପନରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥିେ କମିଶନ ବଞ୍ଚିଯାଏ ।

ଆମ ପତ୍ରିୋକର େିମବା କେବସାଇଟକର ବିଜ୍ଞାପନ କଦବାପାଇଁ ଆମ ସହ କ ାଗାକ ାଗ େରନ୍ତୁ ।

ଇ-କମଲ୍: shubhapallaba@gmail.com େିମବା +91 7008899643କର ଆମ
ସହ ସିଖାସଳଖ କ ାଗାକ ାଗ େରି େଥାବାର୍ତ୍ଗା େରିପାରିକବ ।
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ଶୁଭପଲ୍ଲବ ପ୍ରତି ଆପଣମାନଙ୍କେ ଥିବା ଭ

ପାଇବା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ରପ୍ରେଣା ।

ଆପଣାମାନଙ୍କେ ପୋମଶଷରେ ଆେମ୍ଭ ରହାଇଥି ା ଏହାେ ଅଡିଓ ରେକଡିଂ କାଯଷୟ ଏବଂ
ସଭିଙ୍କେ ସହରଯାଗ େଳରେ ଆଜି ପୂବଷ ପ୍ରକାଶିତ ର ଖାଗୁଡକ
ି େ ଅଡିଓ ଏରବ
ଇଣ୍ଟେରନଟରେ ରଖା ା ଭାରବ ଉପ ବ୍ଧ । ପୂବଷଥେ ଭଳି ଏଥେ ମଧ୍ୟ କିଛ ି ଭିନ୍ନ କେିବାେ
ପ୍ରରଚଷ୍ଟା କେିଛୁ ।
ଆପଣମାନଙ୍କେ ଏହିଭଳି ଭ ପାଇବା ଆଶା କେୁଛୁ ଏହି ସଂସ୍କେଣ ପାଇଁ ଏବଂ
ଅଡିଓ ରେକଡିଂ କାଯଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କେ ସହରଯାଗ ମଧ୍ୟ କାମନା କେୁଛୁ । ୟୁ -ଟୁୟବରେ
ଅଡିଓ ଆସିବା ପରେ ଗପ ଶୁଣିବାକୁ େୁଚି େଖୁଥିବା କିମାବ ଓଡିଆ

ିପି ଭ

ଭାବରେ

ପଢିପାେୁନଥିବା ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ ସହ ରସୟାେ କେିବାକୁ ଅନୁ ରୋଧ କେୁଛୁ । ଏଥିସହ ଯଦି
ରକୌଣସି ର ଖାେ ରେକଡିଂ ଆପଣ ନିରଜ କେିବାକୁ ଚାହଁୁଥିରବ, ରତରବ ରମାବାଇର
ରେକଡିଂ କେି ଆମକୁ ଇ-ରମଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇପାେିରବ ।
ସରବଷାପେି ଏହି ସଂସ୍କେଣେ ପ୍ରକାଶିତ ର ଖା ତଥା ପତ୍ରିକା ବିର୍ୟରେ ମତାମତ

ରଦବାକୁ ଅନୁ ରୋଧ କେୁଛୁ । ଆମେ ରେବସାଇଟ୍ରେ ର ଖା ପ୍ରକାଶ କେିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ
ର ଖିକ/ର ଖିକାମାରନ ଆମକୁ ଇ-ରମଲ୍ ଜେିଆରେ ପଠାଇପାେିରବ । ରମଲ୍ କେିବା
ସମୟରେ ଠିକଣାେ ବନାନକୁ ଧ୍ୟାନରେ େଖି Text ଆକାେରେ ର ଖି ସାଙ୍ଗରେ ରଗାଟିଏ
େରଟା ପଠାଇବାକୁ ଅନୁ ରୋଧ ।

ଇ-କମଲ୍: shubhapallaba@gmail.com
ୟୁ -ଟୁୁବ୍: http://youtube.com/Shubhapallaba
କସାସିଆେ ମିଡଆ
ି : Facebook, twitter, Insta/@Shubhapallaba

କେବ୍ସାଇଟ: http://shubhapallaba.in
WhatsApp: +91 7008899643
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