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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 ।
ରସରତରବରେ ଏହାେ ନାମ ଥି ା "ନବପଲ୍ଲବ" । କିନ୍ତୁ ପେବର୍ତ୍ଷୀ ସମୟରେ ଏହାେ ନାମ
"ଶୁଭପଲ୍ଲବ"କୁ ପେିବର୍ତ୍ଷନ କୋଯାଇଥି ା । ପତ୍ରିକାଟିେ ପୁନଃନାମକେଣ କେିଥିର

ପଣ୍ଡିତ

ଶ୍ରୀ ଭାଗିେଥୀ ନନ୍ଦ ମରହାଦୟ । ପତ୍ରିକାଟିେ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କେଣ ଆମେ ରେବସାଇଟେୁ ୭୦୦େୁ
ଅଧିକ ର ାକ ଡାଉନର ାଡ୍ କେିଥିର

ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ର ାକଙ୍କ ପାଖକୁ ଇ-ରମଲ୍,

ହୱାଟସ୍ଆପ୍, ରେସ୍ବୁ କ୍ ମରସଞ୍ଜେ ଜେିଆରେ ପଠାଯାଇଥି ା । ଏହାପରେ ୨ୟ ସଂସ୍କେଣ
ମଧ୍ୟ ୩୦୦୦େୁ ଅଧିକ ର ାକଙ୍କ ପଢିଥିର ।
ଏତଦବୟତୀତ ଏହି ପତ୍ରିକାଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇବାପରେ ଓଡିଆ ିପି ପଢିବାରେ ଅସୁବଧ
ି ା
ରଭାଗୁଥିବା ପାଠକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ ଆେମ୍ଭ କେିଥି ୁ ଅଡିଓ ପତ୍ରିକା କାଯଷୟ । ଆମେ କିଛ ି
ବନ୍ଧୁ ମାରନ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ପତ୍ରିକାଟିରେ ପ୍ରକାଶିତ ର ଖାଗୁଡକ
ି ୁ ରେକଡଷ କେିଥିର

ଏବଂ ୟୁ -

ଟୁୟବରେ ଅପର ାଡ୍ କୋଯାଇଥି ା । ଅଡିଓ ରେକଡଡଂ େେରେ ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କେୁଥିବା
ର ାକମାରନ ଏହି କାଯଷୟକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କେିଥିର

। ତା'ଛଡା ଅରନକ ମାନୟଗଣୟ

ଓଡିଆଙ୍କେ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଣ୍ଟିଥି ା ଏହାେ ପୂବଷ ଦୁ ଇଟି ସଂସ୍କେଣ । ବିଶ୍ୱ ମାତୃ ଭାର୍ା ଦିବସ
ଅବସେରେ ଶାସ୍ୱତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କେ ଗୀତ ଏବଂ ମାନସ େଞ୍ଜନ ଦାଶଙ୍କେ ସଙ୍ଗୀତରେ ମୁକ୍ତି ାଭ
କେିଥିବା ଆମେ ଗୀତ ଜେିଆରେ ଆରମ ପହଞ୍ଚିଥି ୁ ଅଧିକ ର ାକଙ୍କ ପାଖରେ ।
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 ସତ୍ୱାଧିକାେ ରକବେ ର ଖକମାନଙ୍କେ
। ପ୍ରକାଶିତ ରକୌଣସି ର ଖାେ ପୁନଃ-ପ୍ରକାଶନ ପାଇଁ ର ଖକମାନଙ୍କେ ଅନୁ ମତି ନିତୟାନ୍ତ
ଆବଶୟକ ।
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ସମ୍ବି ତ ଦାସ (ଅଳଂକରଣ)

ସମ୍ପାଦନା

ତାପସ ରଞ୍ଜନ

ସଂଗ୍ରାମ କକଶରୀ କସନାପତି
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ସୂଚୀପତ୍ର
କ୍ର. ସଂ. ବିଷୟ
୧

କେଖକ/କେଖିକା

ପୃ ଷ୍ଠା
୮

ସମ୍ପାଦକୀୟ…

କବିତା ବିଭାଗ
୨

ଶୁଭପଲ୍ଲବ

ସଦାନନ୍ଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ

୧୩

୩

ଭଜନାଞ୍ଜେି

ଅରଶାକ କୁ ମାେ ପାଠୀ

୧୪

୪

ଭକତେ ଡାକ

ଜଗଦୀଶ ମିଶ୍ର

୧୫

୫

ସହଯାତ୍ରୀ

ରଜୟାତ୍ସା ରଜନା

୧୬

୬

ବର୍ଷା ଓ ବୟସ

ସତୟବ୍ରତ ସାହୁ

୧୭

୭

ଚିଠି ଆଜି କାନ୍ଦୁ ଛ ି

ଆଦୟାଶା ପ୍ରିୟଦଶଡନୀ ଦାସ

୧୮

୮

ଉନମକ୍ତ
ୁ

ସମ୍ବିତ କେ

୨୦

ନିଜ ଇ ାକାରେ

ଝେଣା ମଲ୍ଲିକ

୨୧

୧୦

ଯଦି

ସୁନୀତା ନାୟକ

୨୨

୧୧

ଅସମୀପ ସମ୍ପକଷ

ବି. ରଜନା ( ିପ୍ସ)ି

୨୪

୧୨

କଟକେୁ ଏକାମ୍ର

ତୃ ପ୍ତି େଞ୍ଜନ ଦାସ

୨୫

୧୩

ଅଭିମାନ

ପଲ୍ଲବୀ ପୂଜାପଣ୍ଡା

୨୬

୧୪

ଜୀବନ କୟାର ଣ୍ଡେ

ଶୁଭକାନ୍ତ ଦାଶ

୨୭

୧୫

ମିରଛଇ ମା

ଶ୍ରୀମାନ ଅଜୋ

୨୮

୧୬

ବାୟାଣୀେ େଜ

ଅଜାତମିତ୍ର

୨୯

୧୭

ଜାତି ଗଙ୍ଗା

ସତୟନାୋୟଣ ପ୍ରଧାନ

୩୧

୧୮

ଜୀବନ୍ତ ମୁର୍ଦ୍ଷାେ

େଜତ େଞ୍ଜନ େଣା

୩୨

୯
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କ୍ର. ସଂ. ବିଷୟ

କେଖକ/କେଖିକା

ପୃ ଷ୍ଠା

୧୯

ନାେୀ ପାଇଁ ୋଜା କିଏ..?

କୁ ନା କୁ ମାେ ଦାଶ

୩୪

୨୦

ପେିବର୍ତ୍ଷନ

ସନାତନ ମହାକୁ ଡ

୩୫

୨୧

ବାପା

କାର୍ତ୍ଡରକଶ୍ୱେ ସାହୁ

୩୬

୨୨

ତୁ ମକୁ ରଦଖି ା ପରେ...

ପ୍ରବୀଣ କୁ ମାେ ସୁବୁଦ୍ଧି

୩୭

୨୩

ପ୍ରିୟା ରମାେ ଭାେି ଅଭିମାନୀ

ଭେତ ରମରହେ

୩୮

୨୪

ସମୟଟା ଚା ିଛ ି ରଯ ଚା ିଛ.ି ..

ସୂଯଷୟନାୋୟଣ ପଣ୍ଡା

୩୯

୨୫

ପାନ୍ଥଶାୋ

ସାଗେ ପ୍ରଧାନ

୪୧

୨୬

ୁ ଚକାେି

ବିନୟ ମହାପାତ୍ର

୪୨

୨୭

ଗୁେୁଜୀ

୨୮

ତୁ ମପାଇଁ

ୋରଜଶ ପୂଜାେୀ

୪୪

୨୯

ରଶୋେି

ସମିତା ସାହୁ

୪୫

୩୦

ସତରେ କ'ଣ ରସ ଅର ାଡା?

କୃ ଷ୍ଣା ପ୍ରଧାନ

୪୬

୩୧

ମାନବ ତରମ ଆସ

ତାୋୋଣୀ ନାୟକ

୪୭

୩୨

ରମା ଗଁା ରପାଖେୀ

ନିମଷେ କୁ ମାେ ଦୋଇ

୪୮

୩୩

ମନୁ ର୍ୟ

ଜଗନ୍ନାଥ ରଚୌଧୁେୀ

୪୯

୩୪

କାନ୍ଦୁ ଛ ି ନିେୀହ ନାେୀ

ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁ ମାେ ନାଥ

୫୦

୩୫

ରକମିତ ି କହିବ ି ରତା ଆରଗ

େୁଦ୍ରନାୋୟଣ ଖଟୁଆ

୫୧

୩୬

ରମଘୁଆ ପାଗରେ

ୋମ କ ତା

୫୨

୩୭

ଅଜଣା ଆକାଶେ ତାୋଟିଏ

ଗୀତାୋଣୀ ଆଇଚ୍

୫୩

୩୮

ମଁୁ ରମୌସୁମୀ

ସ୍ୱାତୀ ବନ୍ଦନା କେ

୫୪

କ୍ଷ୍ମଣ କୁ ମାେ ରବରହୋ
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୪୩

କ୍ର. ସଂ. ବିଷୟ

କେଖକ/କେଖିକା

ପୃ ଷ୍ଠା

୩୯

ପ୍ରଭୁ

ଭାଗୟବତୀ ସାହୁ

୫୪

୪୦

ଦଗାଦିଆ କାେିଆ

ତନୟ କୁ ମାେ ନୀଏକ

୫୫

୪୧

ନିରଜ ସୁଧୁେବ
ି ା ସବୁ ଠୁ ଶସ୍ତା

ରଦବାଶିର୍ ନାୟକ

୫୬

୪୨

େଥ ଚକ୍ର

ଶ୍ରୀ ୋଜରଶଖେ ସି ‘ଚିମା’

୫୭

୪୩

ଭଣ୍ଡାେିଆରେ ସନ୍ଧୟା

ଗିେଶ
ି ଚନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦ

୫୯

ବି କଶଷ
୪୪

ରଯାଡା ଛଡା ି ଖନ ଧାୋ

ଡକଟେ ସରନ୍ତାର୍ କୁ ମାେ ମହାନ୍ତି ୬୨

୪୫

ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା

କୃ ଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସୁଆେ

୬୭

ଗଳ୍ପ ବିଭାଗ
୪୬

ଜଗା କାେିଆେ ତିରନାଟି ରସ୍କଚ

ଡ. ସୁ ଗ୍ନା ମହାନ୍ତି

୭୫

୪୭

ରଦହି ପଦ ପଲ୍ଲବମୁଦାେମ୍

ପ୍ରରମାଦ କୁ ମାେ ପଣ୍ଡା

୭୯

୪୮

ରେେିଛ ି ବର୍ଷା

ପ୍ରବୀେ କୁ ମାେ ସାହୁ

୮୪

୪୯

ବିଚେିତ ରଶୈଶବ

ରସ୍ନହାଶୀର୍ ୋଉତ

୮୭

୫୦

ପ୍ରଣୟ ସନ୍ତକ

ବିଶ୍ୱରଜୟାତି ମହାନ୍ତି

୯୩

୫୧

ପିଶାଚୁଣୀେ ଆତ୍ମଗାଥା

ସଂଘମିତ୍ରା ମହାପାତ୍ର

୧୦୧

୫୨

ଇଦ

ସନ୍ଦୀପ ପ୍ରଧାନ

୧୦୭

୫୩

ବଢି ଛାଡିଗ ାପରେ.....

ମାଧବୀ ମଧୁସ୍ମିତା ଭଞ୍ଜରଦଓ

୧୧୦

୫୪

ଅରପକ୍ଷାେ ବାଟ

ଡ. େଶମୀ େଞ୍ଜନ ସାହୁ

୧୧୪

୫୫

ଦୁ ଦୁୋ େୁ

ବିସ୍ମିତା ୋଣୀ ସାହୁ

୧୨୧
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କ୍ର. ସଂ. ବିଷୟ

କେଖକ/କେଖିକା

ପୃ ଷ୍ଠା

୫୬

ଜନମଦାତା

ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ପ୍ରଧାନ

୧୨୪

୫୭

ଭାବକୁ ନିକଟ…

ମଧୁସ୍ମିତା ପାଠୀ

୧୨୮

୫୮

ଛକ ମୁଣ୍ଡେ ବୁ ଢୀ ମାଉସୀ

ଐଶ୍ୱଯଷୟା ଦାସ

୧୩୩

୫୯

ରଗାଟିଏ ୋତି

ଅରଶାକ ମିଶ୍ର

୧୩୭

୬୦

ଗେିବ

ଅନୁ ସୂୟା ରଜନା

୧୪୨

୬୧

ଚପ ରଚାେି

ଡ. ପୂଜା ଦାଶ

୧୪୬

୬୨

ଡା ଡଂ

ଇଂ ବିଜୟ କୁ ମାେ ରସନାପତି

୧୪୯

୬୩

ବାପା

କଳ୍ପନା ଦାସ

୧୫୨

୬୪

ରଭାକେ ତାଣ୍ଡବ

କମୋ ଶତପଥୀ

୧୫୬

୬୫

ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାେତ

ରଜୟାତିେଞ୍ଜନ ସାହୁ

୧୫୯

୬୬

ଆଶାେ ଆର ାକକୁ ଅରପକ୍ଷା

ସମାପିକା ପତି

୧୬୫

୬୭

ପେକାୟ

ହ୍ରିତକ
ି କୁ ମାେ ରବରହୋ

୧୬୮

୬୮

ଅରେୋ ପଥେ ପଥୀକ

ରଦବାଶିର୍ ରବରହୋ

୧୭୦

୬୯

ଆଈଙ୍କ ବିମାନଯାତ୍ରା

ସ୍ୱଗଷତ ଅଖିେ ନାୋୟଣ ଦାସ

୧୭୪

ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ
୭୦

ଅ ି କାନରଟ ଭ୍ରମଣ ଅନୁ ଭୂତି

ଡକଟେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ପେିଡା
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୧୭୮

ସମ୍ପାଦକୀୟ…✍
“ନମକେ ଦାରୁ ରୂପାୟ ମହାପିପ୍ପଳ କମବ ଚ,
ସାକ୍ଷାତ ବ୍ରହ୍ମତକରା କଦବ ବ୍ରହ୍ମାକ୍ଷରସମନିିତମ ।“
ଓଡିଆ ଘରେ ଶୁଭ କାମଟିଏ ରହର

ପ୍ରଥରମ ରଖାଜାଯାଏ ନୀୋଦ୍ରିବହ
ି ାେୀ

ନୀେକନ୍ଦେବାସୀ ପୁେୁରର୍ାର୍ତ୍ମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ । ରସ ଏ ଜାତିେ ପୋ ପ୍ରଥମ
ବନ୍ଧୁ ! ସାନ ଭାଇେ ବାହାଘେ ରବରେ ବାପାଙ୍କେ କଡା ତାଗିଦ । ଜାଇବଡି ଅନୁ କୂ େ
ରହ ାପରେ ପ୍ରଥମ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରଯମିତ ି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିେ ଯାଏ ! ତା'ପରେ ଯାଇ ମଉୋ ତାଟ ଘେୁ
ଉଠିବ । ସୁତୋଂ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରନଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିେ ଯିବାେ ଗୁେୁଦାଇତ୍ୱ ରମା ଉପରେ ନୟସ୍ତ କୋଗ ା
। ନିର୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ଡ ଦିନ ସକାେୁ ଅନୁ କୂେ ହେଦୀ ଗା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ସହ କଡାଏ ନଡିଆ, ଦଶରଗାଟି
ଗେିଗୁଆ, ଦୁ ଇ ସଙ୍ଗଡା ପଇତା, ଦୁ ବ-ବେରକାେି ପତ୍ର ଆଉ କିଛ ି ଅେୁଆ ଚାଉେ ଧେି ବାହାେି ି
ଘେୁ । ସବୁ ଜିନର୍
ି କୁ ସଜାଡି ଧେି ସିଂହଦ୍ୱାେ ଆରଡ ଅଗ୍ରସେ ରହ ାରବରେ ଯାହା ଉପରେ
ପ୍ରଥମ ନଜେ ପଡି ା ରସ ଥିର

ସମ-ବୟସ୍କ ଜରଣ ପଣ୍ଡା । ତାଙ୍କ ହାତକୁ ସବୁ ତକ

ବରଢଇରଦଇ କହି ି , "ନନା, ଘରେ ମଙ୍ଗେ କାଯଷୟଟିଏ ରହବାକୁ ଯାଉଛି । ରତଣୁ ଠାକୁ େଙ୍କୁ
ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରଦବାକୁ ଆସିଛ ି ।" ରମା ହାତେୁ ପୁଡଆ
ି ଟି ରନଇ ସବୁ କିଛ ି ଅଛି କି ନାହିଁ ତଦାେଖ
କେିବା ଭିତରେ ମଁୁ ରମା ପରକଟେୁ ୧୦୧ଟଙ୍କା କାଢି ତାଙ୍କ ହାତକୁ ବରଢଇ ରଦ ି । ରସ
କହିର , "ସବୁ ଜିନର୍
ି ତ ରଯାଗାଡି ଆଣିଛ, ଖା ି ତୁ େସୀ ମାେ, େୁ

ମାେ ଆଉ ଦୀପଟିଏ

ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ଯାହା । ହଉ ଆସ, ଆରଗ ଅେୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ପଛପଟୁ ସଂକଳ୍ପ କେିରଦବା । ତା'ପରେ
ଭିତେକୁ ଯିବା ।" ସଂକଳ୍ପ ସେିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁ ସେଣ କ ି ମନ୍ଦିେ ଭିତେକୁ । ବାଇଶି
ପାହାଚ ଉପେୁ ରସ ତୁ େସୀ ମାେ, େୁ

ମାେ ଓ ଦୀପଟିଏ କିଣି ପଇସା ରଦଇ ସିଧା ଚା ିର

ଗମ୍ଭୀୋ ଭିତେକୁ ଆଉ ପରଛ ପରଛ ଅନୁ ଧାବନ କ ି ମଁୁ ବିନା ବାଧାରେ । କାେିଆେ

ୀୋ

ବିଚତ୍ର
ି । େତ୍ନରବଦୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ କି ନାହିଁ ପେବର୍ତ୍ଷୀ ନୀତିକାନ୍ତି ପାଇଁ ପହଡ ପଡିଗ ା ।
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ଭିତରେ ହାତ ଗଣତି ଯାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଭିତେୁ ମଁୁ ଥି ି ଜରଣ । େତ୍ନରବଦୀ ତରେ ହାତ ରଯାଡି
ୀୋମୟଙ୍କ ଶ୍ରୀଚେଣାେବିନ୍ଦରେ ଧ୍ୟାନେଖି ଆଖିବୁ ଜ ି ି ମଁୁ । ମରନ ମରନ କାେିଆକୁ ଡାକି ି ,
ରହ ଦୟାମୟ ! ସତରେ କ'ଣ ଏ ଅକିଞ୍ଚନ ପ୍ରତି ଦୟା ରହବ ପ୍ରଭୁ ! ସରତ କ'ଣ ଏ ଗେିବ
ଦୁ ଆରେ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀ ପୟେ ପଡିବ !
ଏଇ ରଦଖ, ନନାଙ୍କେ ଡାକରେ ରମାହ ଭଙ୍ଗ ରହ ା ।
ରଦଖ ରଦଖ ! ମହାପ୍ରଭୁ ତୁ ମ ନିମନ୍ତ୍ରଣ େଖିଛନ୍ତି ! ବଡପଣ୍ଡା ମହାଶୟ କହିର ତୁ ମ ପୂଜା
କ ାରବରେ ତାଙ୍କ ହାତେୁ ଏ ତୁ େସୀ ମାେ ଖସିପଡି ା । ତୁ ରମ ଭାଗୟବାନ ! ତୁ ରମ ଭାଗୟବାନ
!!
ଭାବବିହୱେ ରହାଇଉଠୁଥିର ରସ । ଆଉ ମଁୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ରହାଇ ଶୁଣୁଥି ି ସବୁ । ର ାତକ
ପଲାବିତ ରନତ୍ର ଯୁଗେ ବନ୍ଦ ରହଇଗ ା ଆଉ ହାତଦ୍ୱୟ ଶୂନୟକୁ ଉଠିଗ ା ଆରପ ଆରପ । ମୁଦ୍ରିତ
ରନତ୍ରରେ ଆଉ ଥରେ ସ୍ମେଣକ ି ।
ରହ ମହାବାହୁ ! ସରତ କ'ଣ ତୁ ରମ ଆସିବ ପ୍ରଭୁ !! ରମା ଭଙ୍ଗାଘରେ ତୁ ମ ପାଦ ପଡିବ !
ମଁୁ ବିସ୍ମିତ ରହଉଥି ି ଘଟଣା ପ୍ରବାହରେ, ତଲ୍ଲୀନ ରହଉଥି ି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ, ବି ୀନ
ରହଉଥି ି ରସଇ ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱରେ ! ଆଖିେ ୁ ହ ପଦ ପ୍ରକ୍ଷାେନ କେୁଥି ା ଅମାନିଆ ଶ୍ରାବଣେ ମର୍ତ୍
ନଦୀ ପେି ।

ାଗୁଥି ା ସରତ ରଯମିତ ି ମଁୁ ଶୂନୟ ରହଉଛି, ମିଶଯ
ି ାଉଛି ରସ ମହାଶୂନୟରେ !

ବ୍ରହ୍ମମୟ ରହାଇ ଉଠୁଛି ରମା ଚତୁ ଃପାଶ୍ୱଷ । ଜୀବ ଜଡ ଏକାକାେ ରହାଇ ଉଠୁଛନ୍ତି ରଯମିତ ି ! ଆଉ
ତା' ଭିତରେ ମଁୁ ରମାେ ପେିଚୟ ହାୋଉଛି । ଆଃ ! କି ଆନନ୍ଦ ରସ ମୁହୂର୍ତ୍ଷ !!
"ଏଇ ନିଅ, ପଚାଶ ଟଙ୍କାେ ଶୁଖି ା ରଭାଗ କେିରଦ ି ତୁ ମ ପାଇଁ" ନାନାଙ୍କେ ଡାକରେ
ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ରହ ି । ରେେି ଆସି ି ପୁଣି ରଚତନା ୋଜୟକୁ । ଆଖି ରଖା ି ି । ଦୁ ଷ୍ଟ ୁ ହ ରସମିତ ି
ଝେି ଚା ୁ ଥାଏ ଅମାନିଆ ରହାଇ । ଚମଷ ରନତ୍ର ରତାେି ଚାହିଁ ି ଥରେ ରକାଟି କନ୍ଦପଷ ନିନ୍ଦତ
ି ରସହି
ଭୁବନରମାହନ େୂପକୁ । ନା ି ଆ ଓଠରେ ଚିମଟ
ୁ ାଏ ହସ ରଖୋଇ ସରତ ରଯମିତ ି କାେିଆ
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ଠାକୁ େ ଆଶ୍ୱାସନା ରଦଉଥାନ୍ତି ମରତ, "ଚିନ୍ତା କେନି ବନ୍ଧୁ , କଥା ରଦ ି ବନ୍ଧୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ େଖିବି ।
ନିଶ୍ଚିତ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ ି ତୁ ମ ଘରେ ।"
ଏରବ ରେେିବାେ ରବେ । ଠାକୁ େଙ୍କ ପେବର୍ତ୍ଷୀ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ବିେମୱ ରହଉଛି ରଯ !
ମନଭେି ଆଉଥରେ ରଦଖିରନ ି ରସହି େୂପକୁ । ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମହାମାୟୀ ମାଆ କ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ
ମାେି ଚା ି ଆସି ି ବାଇଶି ପାହାଚ ଉପେକୁ । ବିଦାୟ ରନବା ଆଗେୁ ଆଉ ପଚାଶ ଟଙ୍କା
ବରଢଇ ି ନନାଙ୍କୁ । ରହର ରସ କହିର , "ନାଇଁ ଭାଇ, ମଁୁ ରମା ଦକ୍ଷିଣା ପାଇସାେିଛ ି । ଆଉ
ଦେକାେ ନାହିଁ ।"
"ରହର

ନନା, ମଁୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୧୦୧ଟଙ୍କା ରଦଇଥି ି । ରସଥିେୁ ଆପଣ

ତୁ େସୀ/େୁ /ଦୀପ ଆଣିର

୪୦ଟଙ୍କାେ, ରଭାଗ କର

୫୦ଟଙ୍କାେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ

େହି ା ମାତ୍ର ୧୧ ଟଙ୍କା । ରସତିକି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାପୟ?"
"ଚିନ୍ତା କେନି ଭାଇ, କାେିଆ କୃ ପାେୁ ତୁ ମଠାେୁ ରଯତିକି ଦକ୍ଷିଣା ମିେି ା ରସତିକି ଯରଥଷ୍ଟ
। ଯାଅ, ମହାବାହୁ ଙ୍କ କୃ ପାେୁ ତୁ ମ କାଯଷୟ ସୁେୁଖୁେୁରେ ରହାଇଯାଉ" ହାତରଟକି ଆଶୀବଷାଦ
କର ରସ ଆଉ ଚାହଁୁ ଚାହଁୁ ହଜିଗର ମନ୍ଦିେେ ଭିଡ ଭିତରେ ।
ମଁୁ ରସମିତ ି ହାତରଯାଡି ଚାହିଁ େହିଥାଏ ତାଙ୍କ ଯିବା ବାଟକୁ ଆଉ ଭାବୁ ଥାଏ, କିଏ କହି ା
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିେେ ପଣ୍ଡାମାରନ ଉତ୍ସୃଙ୍ଖେିତ, ବିଶଙ୍ଖ
ୃ େିତ ରବା ି ? କିଏ କହି ା ରସମାରନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ
ରଶାର୍ଣ କେନ୍ତି ରବା ି ? ହାତ ଗଣତି ରକରତାଟି ଘଟଣା ପାଇଁ ରଗାରଟ ଜାତିକୁ ବଦନାମ
କେିବା ରକରତଦୂ େ ଠିକ? ମନ୍ଦିେରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦୁ ବଷୟବହାେ ନିଶ୍ଚିତ ନିନ୍ଦନୀୟ । ବିଭିନ୍ନ
ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ରସମାନଙ୍କେ କୁ ତ୍ସତ
ି କାଯଷୟ ବିରୋଧରେ ଯଦି ର ଖାଯାଉଛି, ରସମାନଙ୍କେ
ମହନୀୟତା ସପକ୍ଷରେ ର ଖାଯାଉନି କ'ଣ ପାଇଁ? ରଯଉଁମାନଙ୍କ ହାତରେ ଆମ ସଂସ୍କୃତେ
ି
ଉର୍ତ୍େଦାଇତ୍ୱ ରସମାନଙ୍କୁ ରସମାନଙ୍କ ରକୌେିକ ବୃ ର୍ତ୍େ
ି ୁ ଦୂ ରେଇ େଖିବା ରକରତଦୂ େ ସମୀଚିନ?
ସମୟ ହିଁ ଏହାେ ଉର୍ତ୍େ ରଦବ ।
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ଗତ ଦୁ ଇଥେ ଭେି ଏଥେ ମଧ୍ୟ ଅରନକ ସଂଖୟାରେ ର ଖା ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ଆମକୁ ବିସ୍ମିତ
କେିଛ ି । ରୋନ, ଟିୱଟ ଆଉ ରମରସଜ ମାଧ୍ୟମରେ ପହଁଚଥି
ି ବା ଶୁରଭଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ଷା ଆମ ପାଠକୀୟ
ଆଦୃ ତାକୁ ରଯ ଆହୁ େି ପ୍ରତିପାଦନ କେିଛ ି ତାହା ନିଃସରନ୍ଦହ । ଆପଣ ସମରସ୍ତ ଧନୟବାଦାହଷ ।
ଆମେ ୟୁ -ଟୁୟବ ଚୟାରନ ପାଇଁ ନିୟମିତ ସ୍ୱେ ରଦଉଥିବା ଇତିଶ୍ରୀ ନାୟକ ମହାଶୟା,
ଶୁଭଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ମହାଶୟା, ପଲ୍ଲବୀ ପୂଜାପଣ୍ଡା ମହାଶୟା, େଶିମତା ସାହୁ ମହାଶୟା, ସୁେଜିତ ମିଶ୍ର
ମହାଶୟ ତଥା ଅନୟମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତେେୁ ଧନୟବାଦ ଓ ଶୁରଭଚ୍ଛା ।
ପବିତ୍ର ନୀୋଦ୍ରି ବିରଜେ ଅମୃତ ରବୋରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶିର୍ ପ୍ରଦାନ କେନ୍ତୁ ।
ଓଡିଶାେ ଗବଷ ଓ ରଗୌେବ େସରଗା ା ପାଇଁ ସମପଡତ ଏହି େସରଗା ା ଦିବସେ ମିଠା
ମିଠା ଅଭିନନ୍ଦନ ସହ….

ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ !!!!
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କବିତା ବିଭାଗ
12

ଶୁଭପଲ୍ଲବ

✍ ସଦାନନ୍ଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ
ବିଭାବେୀ ଅରନ୍ତ ଉର୍ା ପ୍ରରବଶି ା

ମଧୁମୟ ସୃଷ୍ଟି ସୁଧାମୟ ରହ ା

ପଲ୍ଲବରେ ଶୁଭ ଆସି ା

ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତାଙ୍କ ଇଙ୍ଗି ରତ

ପଲ୍ଲରବ ନୀହାେ ମୁକ୍ତା ପେି ଦିରଶ

ଅରଚତନ ଥିର

େବି େଶିମ ରଯଣୁ ପଡି ା । (୧)

ଜାଗିର ନବୀନ ପ୍ରଭାରତ । (୫)

ମଧୁମୟ ବରନ ବିହଙ୍ଗ ସଙ୍ଗୀତ

ଦିନବୃ ଦ୍ଧି ରଦଖି ପଦମ ବିକଶିତ

ସମୀେରଣ ଭାସି ଆସି ା

ଭୁେୁ ଭୁେୁ ବାସ ଚହଟି ା

ମଧୁପେ ମଧୁ ଗୁରଞ୍ଜ ଗୁଞ୍ଜେଣ

କେକଣ୍ଠ କଣ୍ଠୁ ପଞ୍ଚମ ତାନରେ

ଝିଙ୍କାେି ଝଙ୍କାେ ସେି ା । (୨)

ସୁେ ସମୀେରଣ ମିଶି ା । (୬)

ପ୍ରାଚୀ ଗଗନରେ କୁ ଆଁତାୋ ଧୀରେ

ମୁନ ି ମୁଖୁ ରବଦ ଧ୍ୱନିେ ଓଁ କାେ

ଅେପ ଅେପ ୁ ଚି ା

ବରନ ଉପବରନ ଶୁଭି ା

ନବପଲ୍ଲବରେ ଶୁଭ ଆସିଗ ା

ରଦବ ବିଭାବସୁ ଗଗରନ ଉଠିର

େୁ ର େୁ ର ବାସ ଛୁ ଟ ି ା । (୩)

ନବୀନ ଆର ାକ ଆସି ା । (୭)

କଜେପାତିଟ ି ନିଦରେ ଚମରକ

ବନ ତା ୋଜି ହେର୍ିତ ରହର

ତେୁେ ଗହେ ଶାଖାରେ

େୁ

ସୁେଭି ନର୍ତ୍ଷରନ ବନୋଜି ରଶାଭା

କେିରେ କେିରେ ଅେିେ ଗୁଞ୍ଜନ

କିଏ ତା' ବଖାଣି ପାରେ । (୪)

ଶୁଭ ପଲ୍ଲବ କରଲ୍ଲାେ ଦିଶି ା । (୮)
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ଧେଣୀ ସନ୍ତାନ

େେ ହସି ଉଠି ା

ଭଜନାଞ୍ଜଳି

✍ ଅକଶାକ କୁ ମାର ପାଠୀ

ନିକବଦନ
ଭିକାେି ରଗାଟିଏ

କେ ମରତ ପ୍ରଭୁ

ଶିଆେି ଗଛରଟ

ଥିବି ତୁ ମ ବଡଦାରଣ୍ଡ ।
ବଡଦାରଣ୍ଡ ରଯରତ

ରହବି ମଁୁ ରଶର୍ ଆଶ୍ରୟ ।

ଆସିରବ ଭକରତ

ରତା େଥ ଦଉଡି

ରସ ରେଣୁ (ପଦ ରେଣୁ) ଥାଉ ରମା ମୁରଣ୍ଡ ॥

ମାେିଟଏ
ି ପ୍ରଭୁ

କେିଦଅ
ି ମରତ

ଏତିକି ମିନତି

ମାେତି, ମଲ୍ଲିକା

ତବ ରକ୍ଷରତ୍ର ଥାଇ

ତବ ନାମ ଗାଇ

ଏ ଜୀବନ ବିତ ି ଯାଉ ॥

କେିଦଅ
ି ମରତ

ତୁ ମ୍ଭ ରସବାରେ ାଗିବ ି ।
ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରସାଦ

ଆରହ ଶିେପ
ି ତି

ସୁଦୟା କେିବା ରହଉ ।

ମେୁଆ ରତାେି ଆଣିବ ି ॥
କୁ ମ୍ଭକାେଟିଏ

ସାଜି ଟାଣି ରନବି

ତିନ ି େଥଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ॥

ତୁ ମ ବଗିଚାରେ ଥିବି ।
ତୁ େସୀ, ଦୟଣା

କେିଦଅ
ି ମରତ

େନ୍ଧନ ପାଇଁକି

କୁ ଡୁଆ ରଯାଗଉଥିବି ॥
14

ଭକତର ଡାକ

✍ ଜଗଦୀଶ ମିଶ୍ର
ଭାବରେ ଭକ୍ତିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁ ରମ

ମହାପ୍ରଭୁ ରମାେ ବେିଆେ ଭୂଜ

ବନ୍ଧା ଭକତେ ରଡାରେ,

ଏତିକି କେୁଣା କେ,

ଜାରଣନା ମଁୁ ପ୍ରଭୁ ତୁ ମ ବିନା କିଛ ି

ଜୀବ ଗ ା ରବରେ କେିବ ି ଦଶଷନ

ଶେଣ ତୁ ମ ପୟରେ ।

ତୁ ମ ରସ ଚକାରଡାୋେ ।

ସଖା ବନ୍ଧୁ ରମାେ କାେିଆ ସାଆନ୍ତ

ମାଗୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ତୁ ମକୁ ମଁୁ କିଛ ି

ତୁ ମ ବିନା ଗତି ନାହିଁ,

ଜୀବନ ଅପୋହ୍ନରେ,

ରମା ପ୍ରାଣ େଥେ ସାେଥିରଟ ରହାଇ

ଏତିକି ଆଶିର୍ େଖିଥାଅ ପ୍ରଭୁ

ପାଖକୁ ନିଅ ଗରଡଇ ।

ତୁ ମେି ଭକ୍ତ ଉପରେ ।

ସିଡଏ
ି , କଟକ
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ସହଯାତ୍ରୀ

✍ କଜୟାତ୍ସା କଜନା
ଆଜି ରେେିବାେ ଅଛି

କୁ ହୁଡି ଭୋ ଜୀବନ ରଦାଛକିରେ

ଆଉ ଥରେ ଆସିବ ି କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ

କାହାକୁ କେିବ ି ସହଯାତ୍ରୀ?

କ'ଣ ରନବି କ'ଣ ଛାଡି ଯିବ?
ି

ହିସାବ ନିକାଶ ପରେ

ଅେନ୍ଦୁ ଭିଡରେ

ରଖାଜି ପାଇ ି

ପେିଚୟେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ରେ

ହୄ ଦୟେ

କିଛ ି ମୁହୁର୍ତ୍ଷ

ବନ୍ଦ ସିନ୍ଦୁକ ରସପାରଖ

ଝୁ ୁ ଛି କାଚ ବରନ୍ଧଇରେ,

ବନ୍ଧା ପଡିଥିବା ମୁଠାଏ ସ୍ୱପନ

ସମୟକୁ ହରେଇଥିବା

କିଛକ
ି ୁ ପାରଥୟ କେି

ସ୍ମୃତେ
ି ଆ ବମ

ଜିଁ ଗ ି ଏରତ ଦିନ

ଏରବ ଚାପି ରହଇଯାଇଛି

ରହଉପରଛ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଷ, ଆଉ କିଛ ି

ନୂ ଆ ୁ ଗାେ ପେସ୍ତରେ

ଅନୁ େକ୍ତ ସ୍ୱପନ

ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଅନ୍ଧାେରେ

ରମାେ ସହଯାତ୍ରୀ

ହାତ ଛାଡିରଦଇଥିବା ଛାଇ

ରମା ସହ ରହାଇରବ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ।

ଏରବ ନିରଜ ପଥ ହୋ
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ବଷଷା ଓ ବୟସ

✍ ସତୟବ୍ରତ ସାହୁ
ବର୍ଷା ଝରେ

ବର୍ଷାେ ସୁରେ ସୁରେ ମରନପରଡ

ଟପ୍ଟାପ୍ ସୁେରେ

ପି ାରବେ

ସୁ.. ସୁ.. ଶବ୍ଦରେ

ପାଣି ରୋଟକା ସହ କାଗଜ ଡଙ୍ଗାେ ରଖେ,

ରଦାେି ରଖରେ ପବନ ସାଥିରେ ।

ଓଦା ଓଦା ସ୍କୁ ରେେନ୍ତା ସମୟ ।

ଉଲ୍ଲସିତ ହୁ ଏ ଚାର୍ୀ
ବିରଭାେ ହୁ ଏ କବି

ବର୍ଷାେ ସଙ୍ଗୀତ ଠିକ୍ ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ ପେି,

କୁ େୁେି ଉଠନ୍ତି ପ୍ରଣୟ-ପ୍ରଣୟୀ,

ବର୍ଷା ଆସୁଥାଏ-ଯାଉଥାଏ

ମାଟି ପ୍ରସବିଯାଏ

ବଢି ଚା ିଥାଏ ବୟସ ।

ଅନାବନା ରକରତ ରଯ ନବପଲ୍ଲବ

ରଶର୍ରେ କିନ୍ତୁ...

ତା'େ ଠିକଣା ନଥାଏ ।

ବୟସ ହାେିଯାଏ ବର୍ଷା ପାଖରେ ।

ପଲ୍ଲାସାହି, କମାଳପୁର,
ଅହିୟାସ, ଯାଜପୁର-୭୫୫୦୩୬
କମା: ୯୩୩୮୧୬୫୬୧୯
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ଚିଠି ଆଜି କାନ୍ଦୁଛ ି

✍ ଆଦୟାଶା ପ୍ରିୟଦଶିନୀ ଦାସ
ବିେହୀ ରପ୍ରମିକ ସାଜି ଚିଠି ଆଜି କାନ୍ଦୁ ଛ,ି
ଶ୍ରାବଣେ ରମଘ ସାଜି ଚିଠି ଆଜି କାନ୍ଦୁ ଛ,ି
ହୃ ଦୟେ ବୟଥା ଅବା କହିବ କାହାକୁ ,
ରଖାଜୁ ଛ ି ମାଧ୍ୟମଟିଏ
ପୁଣି ଥରେ ସାତ ସାଗେ ପାରେ ଯିବାକୁ ,
ଉଆଁସେ ଚାନ୍ଦ ସାଜି ଚିଠି ଆଜି କାନ୍ଦୁ ଛ ି ।
ସରତ ଆସିଗ ା ବାଦ୍ଧଷକୟ ତା'େ,
ଆଉ ନାହିଁ କ'ଣ ରସ ଉନମାଦନା ଚିଠି ର ଖାରେ,
ତା'େ ବାସ୍ନାେୁ କ'ଣ ହଜିଯାଇଛି
ରପ୍ରମେ ସୁମଧୁେ ସୁେଭି,
ଭଗ୍ନ ଏକ ସ୍ତୁ ପ ସାଜି ଚିଠି ଆଜି କାନ୍ଦୁ ଛ ି ।
ରଶାଇଛି ରଯମିତ ି ଗମ୍ଭୀେି ଘରେ
ମନରେ ଅରନକ ପ୍ରଶନ,
ସରତ କ'ଣ ଦୁ ନଆ
ି ରେ ରପ୍ରମ ଆଉ କେୁନି ରକହି,
ରପ୍ରମେ ପହି ି ଚିଠରି େ ଆଉ କ'ଣ ମଜା ନାହିଁ,
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ମରନପରଡ ତା'େ,
ପାଉଡେ ରବାୋ ରସହି ପାଠ ବହିେ ପୃଷ୍ଠା,
ଚିଠି ପଢି କାନ୍ଦି ା ରବେେ ରସଇ ଓଦା ତକିଆ,
ରସଇ ରପ୍ରମିକେ ସାହସ ଆଉ ରପ୍ରମିକାେ ାଜ,
ରସହି ସ୍ମୃତ ି ସବୁ କୁ ସାଉଣ୍ଟି,
ପୁଣି ଥରେ ଜିଇଁବାେ ଆଶା ରନଇ,
ଅସୁସ୍ଥ ଏକ ରୋଗୀ ସାଜି ଚିଠି ଆଜି କାନ୍ଦୁ ଛ ି ।
ୋତିେ ଅନ୍ଧାେରେ ଚାେିଦରି ଗ ବିଚ୍ଛୁେତ
ି ,
ଜହ୍ନେ ରଜୟାସ୍ନାକୁ ରଦଖି ଭାବୁ ଛ,ି
ସରତ ରଯମିତ ି ରକହି ରଦଖୁ ନାହିଁ ରସ େୁ ର ଇ ଜହ୍ନକୁ ,
ମନ କ'ଣ ଉତଫଲ୍ଲି
ୁ ତ ହୁ ଏ ନାହିଁ କୋ ରମଘ ରଦଖି,

ଆଉ କ'ଣ େୁ ଟୁ ନାହିଁ ବଗିଚାରେ ରଗା ାପ େୁ ,
ଆଉ କ'ଣ ଜେୁ ନାହିଁ ଛାତିରେ ରପ୍ରମେ ନିଆଁ ଝୁ ,
ଆଉ କ'ଣ ରକହି ଭୁ ୁ ନାହିଁ ବାଟ,
ରେେିବାେ ଆଶା ରନଇ,
ପଥହୋ ପଥିକ ସାଜି ଚିଠି ଆଜି କାନ୍ଦୁ ଛ ି ।

ଭରୁଚ, ଗୁଜୁରାଟ
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ଉନମକ୍ତ
ୁ

✍ ସମ୍ବିତ କର
ଭାବନାରେ ବହିଯିବା

ରଖାଜିଚାର

ରବାରଧ ରମା ଇତି

ପେିଚୟ ଆଉ ପେିଚତ
ି ।

ରକରବ ନିେବିଛନ୍ନ
ି ପ୍ରବାହ
ପୁଣି ରକରବ ଶାନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ଡ ।

ରମା ନିଜେ

ଆଶାସବୁ ତ ଭାଙ୍ଗି ହିଁ ଗ ାଣି
ହଜି ଗ ାଣି ସବୁ େିଦ୍ଧି

ବିର୍ପେି ପି' ଚା ିଛ ି ଏ ଜୀବନକୁ

ପ୍ରଭୁହୋ ସନୟାସୀ ଭେି

ମରନ ଭାରେ ସବୁ ରମା ପୁେୁଣା ସିଦ୍ଧି ।

ସରତ କି ନୀେକଣ୍ଠ
ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧବଷ ଭେି ଘୁେି ବୁ ୁ ଛି
ରହଇ ସଂସାେୁ ନି ଡ ପ୍ତ ।

େୁଦ୍ଧ ରମା ମନେ
ପ୍ରତି ରକାଣ ଅନୁ ରକାଣ
ମୁକ୍ତି ଚାରହଁ ନିଜଠୁ,

ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ମଦୟପ ପ୍ରାରୟ
ଘୁେବ
ି ୁର

ଚାରହଁ ରମା ନିଜେ ଉନମକ୍ତ
ୁ ି ॥

ଏ ପଥେୁ ରସ ପଥ

ବାଦାମବାଡି, କଟକ

Twitter handle: ଗା ମାକେ
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ନିଜ ଇୋକାକର

✍ ଝରଣା ମଲ୍ଲିକ
ଚେ ଚଞ୍ଚେ ଅସ୍ଥିେ ଏ ମନ

ଅଚିହ୍ନା ବୟକ୍ତିଙ୍କ ଅଚିହ୍ନା ମୁହଁ ।

ୋତ୍ରୀେ ୋଣୀ ପାହୁ ରଣ୍ଡ ପାହୁ ରଣ୍ଡ

ବୟାକୁ େତା ବୟତିବୟସ୍ତ କରେ

ଆଗକୁ ବଢାଉଛି ପାଦ ।

ମନରେ ସାହସ ଓ ଦମ୍ଭ

ଚାେିଆଡ ଶୁନଶାନ ନିଃଶବ୍ଦ

ପାଦ ବଢାଏ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ।

ଆକାଶେୁ ଝେିପଡୁଛ ି

ସ୍ୱପନ ଅସେନ୍ତି

ଅଦିନଆ
ି େଗୁଣେ ରକଇରଟାପା ୁ ହ ।

ଅସତୟେ ପଟୁଆେ ଚାେିଆରଡ

ଶେୀେଟା ଅଳ୍ପ ଭିଜ ି ା

ନିନ୍ଦା ଅପବାଦକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ାଦିବା ଆଗେୁ

ରଗଣ୍ଡାପେି ଆଖିରେ

ଠିକରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ

ଜରକଇ ଉଠୁଛି ତେେ ାଭା

ସୁେକ୍ଷିତ ସ୍ଥାରନ ଅବା

ସରତ କି ବାହାେି ଆସିବ

ନିଜ ଇ ାକାରେ ।

ମାଣିଖମି, କମାତିଗଞ୍ଜ, ବାକେଶ୍ୱର
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ଯଦି

✍ ସୁନୀତା ନାୟକ
ଯଦି
ରକ୍ରାଧେ ଅନେରେ ଜେିନଥାନ୍ତି ରସଦିନ
ହୁ ଏତ ଏ ଜୀବରନ ଆଜିବ ି ଥାଆନ୍ତା ଅସ୍ତି ତ୍ୱ ତୁ ମେ
ନା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ଷରେ ଝୁ େୁଥାନ୍ତା ଅଧିେ ଏ ମନ
ନା ଅବରଶାର୍ କେୁଥାନ୍ତା ଚିେ ଅପୂର୍ଣ୍ଷ ରମା ସ୍ୱପନ ।
ଯଦି
ପ୍ରାପ୍ତିେ ଅଭୀପ୍ସାରେ ଙ୍ଘି ନଥାନ୍ତି କ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା
ବିବ୍ରତ ରହଉନଥାନ୍ତା ହୃ ଦୟ ପାଇବାକୁ ଶୀତେ ସ୍ପଶଷ
ମୃଗପ୍ରାୟ ଇତସ୍ତତଃ ଧାଇଁ ରହାଇନଥାନ୍ତି ମର୍ତ୍
ପାଇବାକୁ ସ୍ୱଶେୀରେ ସ୍ଥିତ କସ୍ତୁ େୀ େହସୟ ।
ଯଦି
ଚାନ୍ଦିନୀ ୋତିେ ଉନମାଦରେ େଚିନଥାନ୍ତି ଧ୍ୱଂସେ ଜୁ ଆେ
ସୃଷ୍ଟିେ ଭଟ୍ଟାରେ ଆଜି କେୁନଥାନ୍ତି ନିଃଶବ୍ଦ ଚିତ୍କାେ
ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ସମପଡ ତୟାଗକେି ପୋଜୟେ ସଂଶୟ
ଶବ୍ଦସହ ନ ରଖେି ହାେିଥିର ପାଇଥାନ୍ତି ପ୍ରକୃ ତ ବିଜୟ ।
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ଯଦି
ସୁପ୍ତ ଏଇ ମନକୁ କେିଥାନ୍ତ ଜାଗ୍ରତ
ଚିୋଗ୍ରଗାମୀ ରହାଇଥାନ୍ତା ଆମ ରପ୍ରମ ରରାତ
ସଂସାେ ଗଢିବା ରହାଇଥାନ୍ତା ଜୀବନେ ବ୍ରତ
ମଧୁେ ସମ୍ପକଷ ରକରବ ରହାଇନଥାନ୍ତା ତିକ୍ତ ।
ଯଦି
ପୂଜଥ
ି ାନ୍ତି ରପ୍ରମଭାବି ପ୍ରଭୁ ଉପହାେ
ସହୁ ନଥାନ୍ତା ତନୁ ମନ ଘୃଣାେ ପ୍ରହାେ
େଜନୀଗନ୍ଧାରେ ସାଜୁ ଥାନ୍ତା ପ୍ରୀତିେ ପ ଙ୍କ
ଆଘାତ କେୁନଥାନ୍ତା ସଦା ସ୍ମୃତେ
ି କଣ୍ଟକ ।
ଯଦି
ରନୈୋଶୟେ ଅନ୍ଧକାେ ରଭଦି ଜାେିଥାନ୍ତି ଆଶାେ ଆର ାକ
ଅଭିଶପ୍ତା ନୟନେୁ ଝେୁଥାନ୍ତା ଖୁସେ
ି ର ାତକ
ତୁ ରମ ଓ ମଁୁ ଭିନ୍ନ ରନାହି ରହାଇଥାରନ୍ତ ଏକ
ବୁ କୁେ ଗଙ୍ଗାରେ ରଖେୁ ଥାନ୍ତା ପବିତ୍ର ସନ୍ତକ ।
ନାୟପଲ୍ଲୀ,ଭୁବକନଶ୍ୱର
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ଅସମୀପ ସମ୍ପକଷ

✍ ବି. କଜନା (େି ପ୍ସ)ି
ସାରଥ ଥିର ତୁ ରମ

ଭ

ାରଗ ମରତ

ଧେି ଥାଏ ରଡାେ

ତୁ ମ ନଁା ଡାକିବାକୁ
ଏକା ଥିର ମୁହ ିଁ

ଭ

ଟାଣି ନିଏ ରତା' ପାଖକୁ
ାରଗ ମରତ

ରଗାୋ ଗାର ରତାେ

ତୁ ମ ଛବି ରଦଖିବାକୁ ॥
ବିତ ି ଯାଏ ଦିନ

ଭ

ପାହି ଯାଏ ୋତି
ଭ

ାରଗ ମରତ

ଛମଛମ ରତାେ

କାନେ ଝୁ ମକା

ହରଜଇ ଦିଏ ରମା ନିଦ ॥

ତିକ୍ତ ଶୁରଭ ୋଗ

ରତା ଆଖି ଭିତରେ

ସାଥି ତୁ ମ ବିେହରେ
ତୁ ମ ବିନା ପ୍ରି ୟା

ପାଦେ ପାଉଁଜ ି

କେି େୁଣୁଝୁଣୁ ଶବ୍ଦ

କେି ବାକୁ ରଚାୋପ୍ରୀତି ॥
େି କା ାରଗ େଙ୍ଗ

ପଡିଥିବା ରକଶ

ାରଗ େୁ ଙ୍କି ବାକୁ ॥

ଘୁେି ବୁ ୁ ଥାଏ

ସରେ ନାହିଁ ମଧୁଗୀତି
ସାରଥ ଥିର ତୁ ରମ

ଓଠ େଙ୍ଗ ରତାେ

ଭ

ଚାନ୍ଦ ାରଗ ଅଧା

ାରଗ ରଦଖିବକୁ

ରତା ରକାେ ଝୁ ିରେ

ପୂର୍ଣ୍ଷ େଗୁ ପୂର୍ଣ୍ଡମାରେ ॥

ଭ
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ଛବି ରମା ମୁହଁେ
ମଥା େଖିରମାେ

ାରଗ ରଶାଇବାକୁ ॥

କଟକରୁ ଏକାମ୍ର

✍ ତୃପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ଦାସ
ଆହାଃ... କି ସ୍ପଶଷ ରମା ପ୍ରି ୟତମାେ,

ତମ କୋ ରକଶ ।

ସାମନାରେ ପ୍ରସସ୍ଥ ୋସ୍ତା,

ରମା କାନ ପାରଖ ତମ ମୁହଁ,

କାଠରଯାଡିେୁ ଶୀତୁ ଆ ପବନ ।

ଆଉ ଗେମ ନିଃଶ୍ୱାସ ॥

ରମା ବାଇକ ପରଛ ତରମ,
ଆଉ ତମ ବାହୁ ବନ୍ଧନ ॥

ସ୍ଥାଣୁ ପ ଟନ୍ତା କି ଏଇଠି ସମୟ,
ବଢି ଯାଆନ୍ତା କି ଏକାମ୍ର ଦୂ େତ୍ୱ,

କଟକେୁ ଏକାମ୍ର,

ସବୁ ନିେବି ଯାଆରନ୍ତ କିଛ ି କ୍ଷଣ,

ଏଇରନ ସେିଯିବ ।

ଆମ ରପ୍ରମ ପାଅନ୍ତା ଗୁେୁତ୍ୱ ॥

"ଏଇ... ଟିରକ ଧୀରେ ଚ ାଅ" ତମ ଅନୁ ରୋଧ ଏମିତ ି ଭାବି ଭାବି ରମା ଗାଡି ଚା ୁ ଥି ା
ଆଉ ମଁୁ ନିେବ ॥
ଆଉ ତରମ କୁ ନ ି ଛୁ ଆଟିଏ ପେି,
ରମୌସୁମୀ ପ୍ରରବରଶ ରମଘୁଆ ଆକାଶ ।

ରଶାଇଯାଇଥି ରମା ପିଠକ
ି ି ଆଉଜି ॥

ପବନରେ ଅସଜଡା ସଦୟ ସାରମ୍ପା ଦିଆ,
ଆଇ.ଏସ୍.ଏମ୍, ଧାନବାଦ
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ଅଭିମାନ

✍ ପଲ୍ଲବୀ ପୂଜାପଣ୍ଡା
ଅଭିମାନ...

ଅଭିମାନ...

ୁ ଚିଛ ି ରଯଉଁଠି ଆତ୍ମୀୟତା

କୁ ଆଁେୀ ମନ ତେ

ମିଛମ
ି ିଛକ
ି ା ୋଗେୁର୍ା

ୁ ଚାଣିଆ ରପ୍ରମ

କଥା କଟାକଟି

ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରୀତି,

ମନ େଟାେଟି

ନାକ ଆଗ ୋଗ

କଟି ପରେ ମିଟ ି ।

ଆଖି ତେ ଦୟାନଦୀ,
ବୁ ଝବ
ି ା କାଠିକେ ପାଠ ।

ଅଭିମାନ...
ରତଜୟପୁତ୍ରେ ଧମକ

ଅଭିମାନ...

କୁ ୋଙ୍ଗାେ, ଅପଦାଥଷ ପେି

ହକ୍ ହାସି େ ଶୀତେ ଯୁଦ୍ଧ

ଗାେି ପଛେ ବିସ୍ତୃତ ରସ୍ନହ,

ସମ୍ପକଷେ ନୂ ଆ ରମାଡ

ନନାଙ୍କ ଗାମୁଛାଠାେୁ

ରକରତ ହୁ ୁ ହାଣ

ରବାଉେ ପଣତ ।

ପରେ ପ୍ରୀତିଭୋ ଚୁମୱନ,
ପୁନଃ ଅଭିମାନ ନକେିବାେ
ଶତ ପ୍ରତିଶତ ମିଥୟା ପ୍ରତିଶତ
ୃ ି।
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ଜୀବନ କୟାକେଣ୍ଡର

✍ ଶୁଭକାନ୍ତ ଦାଶ
ବଡି ରଭାରେୁ

ଚା' ରଦାକାନରେ

ବଲଡ୍ ରପ୍ରସର, ଡାଇରବଟିସ୍ ଓ ଠାକୁ େ

ରଦଶେ ୋଜନୀତି ଚା'ରେ ବୁ ଡି

ଆ ାୋମ୍ ସାଜି ନିଦେୁ ଉଠାନ୍ତି,

ସିଗାରେଟ ଧୂଆଁରେ ଆକାଶକୁ

ବୟସକୁ ଦୁ ଇ ପାଦ ପଛକୁ ରଠ ୁ ରଠ ୁ

ରମଘୁଆ କରେ...

ୋସ୍ତାରେ ରଭଟ ହୁ ଅନ୍ତି ଦୁ ଇଟି ସୂଯଷୟ,

େରେଷ୍ଟ ପାକଷରେ ସଞ୍ଜ ଆରସ

ଜରଣ ଅସ୍ତ ଏବଂ ଜରଣ ଉଦୟେ ଦ୍ୱାେସ୍ଥ...
େୁ

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରବଞ୍ଚରେ ହିସାବ ହୁ ଏ

ରତାେୁ ରତାେୁ

ବେିଷ୍ଠ ନାଗେିକଙ୍କ ମାସିକ ଖର୍ଚ୍ଷ

ମେିଯାଉଥିବା ସ୍ୱପନମାରନ ଝାେ ରପାଛି ଦିଅନ୍ତି

ବାକି ଖାତାରେ ବାକି େରହ

େୁମା ଧେି...

ସାୋ ଜୀବନେ ସଂଘର୍ଷ,

ଅେି ସରେ ୋଇ ମାନଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍,

କିନ୍ତୁ,

ବାବୁ ଏକା ଏକା ପାନ ଖାଉଛନ୍ତି

ଜୀବନ ବଦେୁ ଥାଏ କୟାର ଣ୍ଡେ େର୍ଦ୍ଷ ପେି...!!

କୁ ଆରଡ କାମ ବଢି ାଣି ସେକାେୀ ଚାକିେୀରେ !

ଡୁ ମୁଡୁମା, ଭୁବକନଶ୍ୱର
୯୪୩୮୭୫୮୫୪୭
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ମିକଛଇ ମା

✍ ଶ୍ରୀମାନ ଅଜରା
ରସ ମିଛ କହୁ ଥି ା ନିତ ି ନିତ ି ରମାରତ

କାହିଁ, ମଁୁ ତ କାନ୍ଦୁ ନ ି

ଆଣିରଦବ ସେଗ ଶଶୀ

ରମା ଆଖିରେ ରପାକ ପଡିଥି ା ।

ରସ ମିଛ କହୁ ଥି ା ସବୁ ସନ୍ଧୟାରେ

ରକରବ ରକରବ ସିଏ ଉପବାସ େହି

ମଁୁ ଯଦି କାନ୍ଦୁ ଥି ି ରବଶୀ ।

ରମାରତ ରପଟପୂୋ ରଖାଉଥି ା ।

ରସ କହୁ ଥି ା ତୁ କାହିଁକି ମେୁନୁ

ତୁ ଖାଇବୁ ନ ି କି ପଚାେିର ତାକୁ

ମଁୁ ଯଦି ରହଉଥି ି ଦୁ ଷ୍ଟ ।

ରଭାକ ନାହିଁ କହୁ ଥି ା ।

ରସ ନୀତି ମେୁଥି ା ଆଖି ବୁ ଜରି ଦଇ

ଏରଡ ରସ ମିରଛଇ

ରଦଖିବାକୁ ରମାେ କଷ୍ଟ ।

ରମା ସୁଖପାଇଁ ନିରଜ କଷ୍ଟ କେୁଥି ା

କାନ୍ଦୁ ଥି ା ସିଏ ୁ ଚି ୁ ଚି ରମା'ଠୁ

ନିରଜ ମିଛ କହି ରମାରତ ସତକୁ ହା

ରଯରବ ରମାରତ ମାେୁଥି ା

ଶିଖାଇ ା ।

ପଚାେିର ତାକୁ ସିଏ କହୁ ଥି ା

ପାଥପୁର,ଯାଜପୁର
କମା- ୭୮୯୪୨୩୯୭୦୦
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ବାୟାଣୀର ରଜ

✍ ଅଜାତମିତ୍ର
େଜ ଆସିଛ ି େଜ ଆସିଛ ି ରଖେିବା ଆସ ରଦାେି
ରପାଖେୀ କୂ ରେ ଆମୱଡାରେ ପଟା ରଦାେିରେ ଝୁ ି
କୁ ଙ୍କୁମ ବିନ୍ଦୁ କପାରେ ତା'େ
ନିନ୍ଦୁ ଥି ା ଚନ୍ଦ୍ରହାେ
କଜେ ଗାରେ ନୟନ ାରଗ ଖଞ୍ଜନାକ୍ଷୀ ପେି ।
ଘେକୁ ଘେ ପି ାଙ୍କୁ ଡାକି େଜପାନକୁ ଜାକି
ମୁଖେ କ ା ଗଁା ଦାଣ୍ଡକୁ କୁ େୁେି ଗର ରଟାକି
ରଗାଜ ବାୟାଣୀ ନାଆଁଟ ି ତା'େ
ବୟସ ରହବ ବାେ ରତେ
ପେଜାପତି ଉଡି ା ପେି ବୁ ର ପୋଗ ମାଖି ।
ରଗାଧୂେି ରବୋ ନିକଟ ରହ ା ରଖରେ ଭେି ା ମନ
ସହର୍ଷରେ ଘେରେେନ୍ତା ରହର କିରଶାେୀଗଣ
ବାୟାଣୀେ ଭେିନ ି ମନ
ରଦାେି ତା'େ ଛୁ ଏଁ ଗଗନ
ମୁକ୍ତାକାରଶ ବିହଙ୍ଗ ପେି ଛନ ଛନ ତା' ମନ ।
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କ୍ଷୀଣ ଏକ ବଙ୍କା ଜହ୍ନ ଉଦି ାଣି ରଭଦି ଗଗନ
ବାୟାଣୀ ମାଆ ଛାତି ଛନକା ରେେିନାହିଁ ତା' ଧନ
ଗାଈ ରଯରହ୍ନ ଛୁ ଆକୁ ଛାଡି
ଥେକୁ ଥେ ହମୱା େଡି
ମନକୁ ତା' ଛୁ ଉଁଛ ି ପାପ କେି ପାେୁନି ରୋଦନ ।
ରଖାଜା ଚା ି ା ଗହୀେ ବି ରପାଖେୀ ହୁ ଡା ମୂେ
ଅନତିଦୂରେ ଡାକି ା କିଏ ଆସ ଆସ ଚଞ୍ଚେ
ମୁହଁକୁ ମାଡି କିଏ ଏଠି
ବାୟାଣୀ ପେି ଦିଶୁଅଛି
ନୀେବ କେି ରହାଇଛି ଦେି ଧର୍ଷଣ ଶିକାେ ।
ଉ କା ଖରସ ବଜ୍ର ହରସ ହିମ ଅଶୁ ଛାରଡ
ପଶୁତ୍ୱେ ଯୁପ କାରଷ୍ଠ ହିଂର ଅଗ୍ନି ବୁ ୟରହ
ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୁ ଏ ବାୟାଣୀ
ଭସ୍ମୀଭୂତ ତା' ମନ ଗ୍ଳାନି
ଅୟି ଭୀେୁ ଗବଷ ପଙ୍ଗୁ ପୁେୁର୍ତ୍ୱ ମରେ ।
(ନରବ ଦଶକରେ ଆମ୍ଭ ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ମମଷନ୍ତୁଦ ସତୟ ଘଟଣା ଉପରେ ିଖିତ)
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ଜାତି ଗଙ୍ଗା

✍ ସତୟନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ
କି ାଭ ମିେବ
ି

ଜାତି ରଭଦଭାବୁ

ଭାେତୀୟ ଆମ

ବୃ ଥାରେ କେହ ରହାଇ,
ନିଜନିଜ ମରଧ୍ୟ

ଧମଷରହଉ ଦୟା ଭାବ

ହଣାକଟା ଯଦି

ଜାତିଧମଷ କଥା ରନଇ ॥୧॥
ବିଶାେ ଭାେତ

ଜାତିେ ସରଙ୍କତ

କମଷକୁ ଆମେ

ଭଗବାନ ମଣି

ଯଦି ଜାତିରସବା

ପାଇଁ ଯାଏ ପ୍ରାଣ

କେିବା ଜାତିେ ରସବା ॥୪॥

ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଜନିମ

ବୁ ଝକ
ି ି ପାେୁଛ ନାହିଁ

ସାଥଷକ ରହବ ଏ ଜନମ

ସବଷପେିରଶରର୍

ଆରମ ଭାେତୀୟ

ଆମ ମାଟି ମାଆ

ମରନ ପକାଇବ

ତଥାପି କିମ୍ପାଇଁ

ଜାତିଧମଷ ରନଇ

ର ାଡା ନାହିଁ ଆୟୁ

ରବଶିଦନ
ି ପାଇଁ

ଅଟୁ ପୋ ଭାଇଭାଇ ॥୨॥

ସଦା ସବଷଦା ଏ ନାମ ॥୫॥

େଚୁଅଛ ଏରତ ଦଙ୍ଗା
ହିନ୍ଦୁ ମୁସ ମାନ

ଅଳ୍ପକ୍ଷଣ ପରଛ େହୁ

ନୁ ରହଁ ବଡ ସାନ

ରସ ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣରେ

ଜାତି ଇତିହାରସ

ସୁନାମଟି େହିଯାଉ ॥୬॥

ଏକ କେ ଜାତିଗଙ୍ଗା ॥୩॥

ଗଣ୍ଡପାେି , କୁ ମାର କକଳି, ସୁବର୍ଣ୍ଷପୁର
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ଜୀବନ୍ତ ମର୍ଦ୍
ୁ ଷାଳ

✍ ରଜତ ରଞ୍ଜନ ରଣା
କାହାକୁ କହିବ ି କିଏ ରଯ ଶୁଣିବ କିଛ ି ତ େହିନ ି ବାକି
ଆଜି ବି ଜନନୀ, ଭାଯଷୟା, ଭଗିନୀ କାରନ୍ଦ ୁ ହ ର ାକି-ର ାକି
ଭାବୁ ଚ ି ରକହି ତ ଚିତ୍କାେ ଶୁଣି, କେିବ କି ସରତ ନୟାୟ
ରଯଉଁ ରଦରଶ ନାେୀ ପୂଜନୀୟ ଥି ା, ରସଠି ଆଜି ଅସହାୟ ।
ବୁ କୁ ଠୁ ମା'େ େକ୍ତ ଝରେରେ ରପାଛିଦଅ
ି କିଏ ଆସି
ତଥାପି ଜୀବନ୍ତ ମୁର୍ଦ୍ଷାେ ସମ ସାଜିଅଛ ମୂକ ସାଖି.........(୧)
ସମରସ୍ତ ସାଜିଛୁ ହସ୍ତି ନାବାସି ଚକ୍ଷୁରେ ପୁଟୁେି ବାନ୍ଧି
ପିତାମହ ଭିର୍ମ - ଧୃତୋଷ୍ଟ୍ର ପେି ପାଦରେ ପାଦକୁ ଛନ୍ଦି
ନାହିଁ ରସ କୃ ଷ୍ଣ, ରକାଟି ବସ୍ତ୍ର ରଦଇ, ପୁଣି ରଯ କେିବ େକ୍ଷା
କାହିଁ ରସ ୋବଣ ବଡପଣ ଯା'େ ଦୁ ନଆ
ି କୁ ରଦବ ଶିକ୍ଷା ।
ମା'େ ସମ୍ମାନ େଖରେ ଜ ହାଦ ଛାଡି ହୀନ ୋଜନୀତି
ତଥାପି ଜୀବନ୍ତ ମୁର୍ଦ୍ଷାେ ସମ ସାଜିଅଛ ମୂକ ସାଖି...........(୨)
ଇତିହାସ ସାଖି, ସତୀଠୁ ରଦ୍ରୌପଦୀ; କି ଦଶା ସହିଛ ି ୋଧା
ଚିନ୍ତି ା ରବେକୁ େକ୍ତ ଥେି ଉରଠ ର ାତରକ ପ କ ଓଦା
ଜୋସନ୍ଧ ଭେି ବାହୁ ବେ ଥିର ରବା ାଏ କି ରସହି ନେ
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ଅସହାୟ ରବା ି ତା' ଉର୍ଦ୍ିପନାକୁ ତିେ ତିେ କେି ମାେ ।
ରକରତ ଶତ ହାଡ ଭାଙ୍ଗି ଜୋୟୁ େ ରଖା ି ଥି ୁ ଦିରନ ଆଖି
ତଥାପି ଜୀବନ୍ତ ମୁର୍ଦ୍ଷାେ ସମ ସାଜିଅଛ ମୂକ ସାଖି...........(୩)
ରଦଖି ପାେୁନି କି ମା'େ ରବଦନା କାନ୍ଦୁ ଛ ି ବାହୁ ନ ି ରକରତ
ତା' ଆର୍ତ୍ଷ ଚିତ୍କାେ ପଡୁନ ି କି କାରନ ବଧିେ ରହ ୁ କି ସରତ
ରତା ଭଗିନୀ ମାନ େଖରେ ଚଣ୍ଡାେ, ହୁ ଅ ତୁ ଆୟୁ ଧ ଅସ୍ତ୍ର

ବିନା ପାଣ୍ଡବରେ ରଦ୍ରୌପଦି କି କହ ଜିଣିଥା'ନ୍ତା କୁ େୁରକ୍ଷତ୍ର ।
ଉଠାରେ ଗାଣ୍ଡିବ ମାେ ଦୁ ଃଶାସନ ଜନମିରବ କାହଁୁ ପାପି
ତଥାପି ଜୀବନ୍ତ ମୁର୍ଦ୍ଷାେ ସମ ସାଜିଅଛୁ ମୂକ ସାଖି...........(୪)
ଆତତାୟୀ ଭେି ମାଆ ଗରଭଷ ତା'େ ଭୃଣ କାେୁ ପରଡ ବେି
ଯଉବନ କାରେ ବୋତ୍କାେ ଭୟ; ଏହା କି ବାସ୍ତରବ କେି
ସାତ ଜନମେ ବିବାହ ବନ୍ଧରନ ବାନ୍ଧିଛୁ ରଯୌତୁ କେ ଶିକୁେି
ଏନ୍ତୁଡି ଶାେରେ ଅଭିର୍ାପ ଥି ା, ଅଗଣାରେ ଦାଣ୍ଡ ଧୂେି
ଢିଛ,ି ଢିବ- ଢି ମେିଯିବ; ବୀୋଙ୍ଗନା ତା'େ ଜାତି
ତଥାପି ଜୀବନ୍ତ ମୁର୍ଦ୍ଷାେ ସମ ସାଜିଅଛ ମୂକ ସାଖି...........(୫)

କଳାହାଣ୍ଡି, ଓଡିଶା
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ନାରୀ ପାଇ ରାଜା କିଏ..?

✍ କୁ ନା କୁ ମାର ଦାଶ
ନାେୀ ପାଇଁ ୋଜା କିଏ

ମୁସ ମାନ ଭ

କହି

ତ ାକ୍ ପାଇଛି,

ପଚାେୁଛି ନାେୀ,
ରକଉଁ ୋଜା ଶାସନରେ

ହିନ୍ଦୁେ ସତୀ ଦାହରେ

ରକୌେବ ୋଜ ସଭାରେ

ବିରଦଶୀ ଶାସରନ ଘେ

ଅଛି ରସ ନିସ୍ତେି?

ସତୀ ରବା ାଇଛି ।

ରହାଇଛି ଉ ଗ୍ନ,

ରକାରଣ

ପାଣ୍ଡବ ହାେିଛ ି ତାକୁ

ୁ ଚିଅଛି,

ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଗଣ-

ରହାଇ ଜୁ ଆ ମଗ୍ନ ।

ଧର୍ଡତା ରହାଇଛି ।

ୋବଣ ୋଜା ତାକୁ

ରକଉଁ ୋଜା ଭ

ହେଣ କେିଛ,ି

ରବା ି

ଜାଣି ନ ପାେିଛ,ି

ୋମକୁ ୋଜା କେି

ନାେୀ ଜନମ ପାଇଁ ନିଜ

ରସ ଅନରେ ପଶିଛ ି ।

ଭାଗୟକୁ ନିନ୍ଦଛ
ି ି ।

ଡାକୁ କୁ ଭୟ କେି

ପ୍ରତିକାେ ପାଇଁ ର ାଡା

ଧର୍ଡତା ରହାଇଛି,

ନାେୀ ଜାଗେଣ,

ସନ୍ଥକୁ ଭେସା କେି

ଅସିଧାେୀ ରହବ କେି

ଜିଅନ୍ତା ଜେିଛ ି ।

ଜ୍ଜାକୁ ବାେଣ ।
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ପରିବର୍ତ୍ଷନ

✍ ସନାତନ ମହାକୁ ଡ
ସବୁ ଥେ ଭେି
ଏଥେ ବି ବଦେିଯିବ
କୟାର ଣ୍ଡେେ ପୃଷ୍ଠା,
ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସେ ରକାୋହେ
ବିଦାୟରଦବ ପୁେୁଣା ବର୍ଷକୁ,
ପୁେୁଣା ରହଇଯିରବ
ଅସହିଷ୍ଣୁତା ଆଉ
ରଯରତ ସବୁ ସମ୍ମାନ ପୁେସ୍କାେ,
ନୂ ଆ ସକାେେ
ନବ େବି ପୃଥିବୀକୁ ଛୁ ଇଁବା ଆଗେୁ
ଅଗଣିତ ଚାର୍ୀଭାଇ ଭୁ ିଯିରବ
ଆତ୍ମହତୟା ଏକ ମହାପାପ

କବରୁଅବାଡି, ନୟାଗଡ
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ବାପା

✍ କାର୍ତ୍ିକକଶ୍ୱର ସାହୁ
ବାପା ତୁ ରମ

ତୁ ରମ ଭୟଙ୍କେ ଅଶାନ୍ତ ହଡି ।

ରମା ଜୀବନ ଜଞ୍ଜାେେ

ରହର ଗଭୀେ ହୃ ଦୟରେ

ଉଦୁ ଉଦିଆ ଖୋରେ

ଥାଏ ତୁ ମ ରସ୍ନହ ରପ୍ରମେ

ଗଁା ମୁଣ୍ଡ ଝଙ୍କାେିଆ ବେଗଛ ଛାଇ ।

ଧୀେ, ସ୍ଥିେ,ଶାନ୍ତ,ସୁନୀେ ଜେୋଶି ।

ଥକ୍କାକୁ ଧକ୍କା ମାେିବାେ

ତୁ ରମତ ଦୀପଶିଖା ଟିଏ,

ତୁ ରମ ତ ସାହାସ

ଜେୁ ଥାଅ ଅହେହ

ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଅସ୍ତି ତ୍ୱହୋ

ରମା ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାେକୁ

ଆଶା ଆଶଙ୍କାେ

ଆର ାକିତ କେି ।

ରମା ଶୁଷ୍କ ମେୁଭୂମିରେ

ରମା ମଥାରେ ତୁ ମ ହାତ ଥିର

ତୁ ରମ ରମା ବିଶ୍ୱାସ ଭେର୍ାେ

ରମା ଦୁ ବଷେ ମନରେ

କୁ େୁକୁେୁ ପ୍ରବାହିତ ଚିେରରାତା ନଈ ॥

ରକମିତ ି ରକଜାଣି ଭେିଯାଏ

ଆକାଶେ ପେିସୀମାକୁ

ଶତ ସିଂହେ ଶକ୍ତି ।

ସୀମିତ କେି

ତୁ ରମ ଅଛ ରବା ି

ତୁ ମଛଡା କିଏ ରଦଇପାେିବ

ମଁୁ ଆଜିଯାଏ ହାେିନାହିଁ

ସୁେକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟେ

ଏରବ ବି ଅପୋରଜୟ ।

ବିଶାେ ଛାତରଟ??

ବାପା ତୁ ରମ, ରମା ପାଇଁ

ଶୃଙ୍ଖୋ ଆକଟରେ

ସୃଷ୍ଟିେ ରଶ୍ରଷ୍ଠ ଆଶୀବଷାଦ ।
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ତୁମକୁ କଦଖିୋ ପକର...

✍ ପ୍ରବୀଣ କୁ ମାର ସୁବୁଦ୍ଧି
ଏ ଆଖି ତୁ ମକୁ ରଦଖି ା ପରେ

େି କା େି କା ମନ ାରଗ ଯଉବନ

ମନ କାହିଁକି ଝୁ ରେ

ବାେି ରହଉଥି ା ଆଖି ଧାରେ

ତୁ ରମ ବି ଅଜଣା ମଁୁ ବି ଅଜଣା

ତୁ ମକୁ ପାଇବା ରଦଖୁଛ ି ସପନ

ବସା ବାନ୍ଧିରଦ ହୃ ଦୟରେ

ଘେ ମଁୁ ରତାେିଛ ି ପ କରେ

ଏ ଆଖି ତୁ ମକୁ କଦଖିୋ ପକର...

ଏ ଆଖି ତୁ ମକୁ କଦଖିୋ ପକର...

ମନ କାହିଁକି ଝୁ କର…

ମନ କାହିଁକି ଝୁ କର…

ସହି ପାରେ ନାହିଁ, କହି ପାରେ ନାହିଁ

ନିେୀହ ସେେ ନୁ ରହଁ ତ କୁ ଟେ
ି

ବିେହ ଜୁ ଇରେ ମଁୁ ଜରେରେ

ହୃ ଦୟ ନାଇଛ ରକାମେରେ

ଥିେି ଥିେି ତୁ ରମ ଚା ି ଯାଉଥି

ବୁ ଝି ମଁୁ ପାେିଛ ି ତୁ ମ ଭାବନାକୁ

କରଣଇ ଚାହିଁ ଦୁ ଷ୍ଟାମୀରେ

େହିବ ି ତୁ ମେି ବନ୍ଧନରେ

ଏ ଆଖି ତୁ ମକୁ କଦଖିୋ ପକର...

ଏ ଆଖି ତୁ ମକୁ କଦଖିୋ ପକର...

ମନ କାହିଁକି ଝୁ କର…

ମନ କାହିଁକି ଝୁ କର…
ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ,
ଯମଧମଷ ଉଚ୍ଚ ବିଦୟାଳୟ,
ବାେି କଦାକାନ, କକାଣାକଷ
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ପ୍ରି ୟା କମାର ଭାରି ଅଭିମାନୀ

✍ ଭରତ କମକହର
ତୁ ମ ଛବି ରଦଖି ଆଜି ମୁ ଜୀଉଁଛ ି

ରତା ପାଇଁ ମଁୁ ଆଣିରଦବି ସରତ

ଏଇ ସପନଭୋ ନିଶାୋତି

ହୀୋ, ନୀ ା, ରମାତି ମାଣୀ ॥

ମନକଥା ରମାେ ପାେୁନି ମଁୁ କହି

ତମକୁ ସରତ ପାେୁନି ରଗା ଭୁ ି

ତୁ ମକୁ କେୁଛି ରବା ି ରଗା ପ୍ରି ତୀ

ମଁୁ ରଯ ତମେ ରପ୍ରମି ପାଗେ

ତୁ ରମ ତ ରମାେ ଆଭିମାନିନୀ

ତୁ ମ ବିନା ପ୍ରି ୟା େହିପାେୁନି ରଗା

କିଆଁ ାଜୁ ଛ ରଗା ଏରତ

ାଗୁଛ ି ଭାେି ରପାଡାଜୋ ॥

ତୁ ରମ ତ ରମାେ ଅଭୁ ା ୋତୀ

କହିଦଅ
ି ମରତ ଥେୁଟିଏ ସରତ

ଭୁ ି ପାେୁନି ମଁୁ ସରତ ॥

ପାଉଛି ରବା ି ରଗା ଭ

ଜହ୍ନ ୋଇଜରେ ଘେରଟ କେିବ ି

ବିରଛଇ ରଦବି ସରତ ତମ ପାଦତରେ

େଖିବି ସରଜଇ ୋଣୀ

ସେଗ ୋଇଜେ େୁ

॥

ଯଏତରା, ଚଳକି, ବୋଙ୍ଗି ର
କମା‐ ୯୬୬୮୫୦୯୦୯୮
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ସମୟଟା ଚାେି ଛ ି କଯ ଚାେି ଛ.ି ..

✍ ସଯ
ୂ ଷୟନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା
ରକରବ ଖୋ ରକରବ ବର୍ଷା
ରକରବ ଶୀତ ରଦଇ
ରକରବ ବସନ୍ତେ େଙ୍ଗରେ େରଙ୍ଗଇ
ରହମନ୍ତେ ଶିଶେ
ି ରେ ଗାରଧାଇ
ପୁଣି ରକରବ ଶେତକୁ ଛାତିରେ ଜଡାଇ
ସମୟଟା ଚା ିଛ ି ରଯ ଚା ିଛ ି
ଏକା ଏକା ଏକମୁହଁା ରହାଇ ! ଆଗକୁ ଅନାଇ...
ଗ୍ରୀର୍ମରେ ଝାଞ୍ଜି ପବନ ରେୌଦ୍ରପ୍ରତାପ ସହି
ବର୍ଷାରେ ଭିଜ ି ଭିଜ ି ଘଡଘଡି ବିଜୁେି ଆରଡଇ
ଅବା ରକରବ ହାଡଭଙ୍ଗା ଜାଡ ସହ ହୀମ ପ୍ରବାହକୁ ରବାହି
ରଚାୋ ବସନ୍ତେ ମୃଦୁ ମେୟକୁ ଛୁ ଇଁ
ମୁଣ୍ଡରେ ମୁରଣ୍ଡଇ
ରକରବ ପୁଣି ଅମା ଅନ୍ଧକାେ ଛାତିରେ ପାଦ ରଥାଇ ରଥାଇ
କାହିଁ ରକରବ ଥକିଯାଇ ବସି ପଡି ନାହିଁ
ସମୟଟା ଚା ିଛ ି ରଯ ଚା ିଛ ି
ଏକା ଏକା ଏକମୁହଁା ରହାଇ ! ଆଗକୁ ଅନାଇ...
39

ରକରବ ଜନମ ସାରଥ ମୃତୁୟକୁ ରକାରେଇ
ସୁଖ ଦୁ ଃଖ ଦେିଆକୁ ଆପରଣଇ ରନଇ
ହସକାନ୍ଦ ମଝିରେ ରସ ଉବୁ ଟୁବୁ ରହାଇ
ରକରତ ରଯ ୁ ହ ହୁ ଯାଇଛି ରସ ପିଇ
ତଥାପି ଅନୁ ରଶାଚନା ରକରବ କେିନାହିଁ
ଅଥବା ଉଲ୍ଲସିତ ରକରବ ରହାଇନାହିଁ
ରକଉଁ ଏକ ନିବକ
ଡ ାେ ପୁେୁର୍ରଟ ପେି
ଜୀବନରେ ଭ ମନ୍ଦ ରଗାଟାଇ ରଗାଟାଇ
କମଷକେି ଜୀଇଁବାକୁ ଆହୱାନ ରସ ରଦଇ
କାହିଁ ରକଉଁ ଅଦୀମ କାେେୁ
ସମୟଟା ଚା ିଛ ି ରଯ ଚା ିଛ ି
ଏକା ଏକା ଏକମୁହଁା ରହାଇ ! ଆଗକୁ ଅନାଇ...
ରକରବ ରପ୍ରମ ଆଉ ପ୍ରଣୟରେ ପ୍ରତାେଣା ପାଇଁ
ରକରବ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭେସାରେ ଛେନାକୁ ରନଇ
ରକରବ ହିଂସା ଆଉ କୁ େତାେ ବବଷେତା ସହି
ରକରବ ଅମାନବୀୟ ଯୁଦ୍ଧରେ କୋ ବାଦ କୁ ଚାହିଁ
କ୍ଷତାକ୍ତ ହୁ ଅଇ ସିନା ମୁହଁ ରଖାର ନାହିଁ ।
ଖା ି େହିଯାଏ- ଏ ସବୁ େ ମୂକସାକ୍ଷୀ ରହାଇ
ପୁଣି ରବେ ଉଣ୍ଡି- ସଭିଙ୍କେ ସବୁ େଙ୍ଗ ଦିଏ ବଦୋଇ (୨)
କମଷେେ କାହାକୁ ରଯ ରକରବ ଛାରଡ ନାହିଁ
ଏଇ କଥା ଦିଏ ରସ ରଚରତଇ (୨)
ସମୟଟା ଚା ିଛ ି ରଯ ଚା ିଛ ି
ଏକା ଏକା ଏକମୁହଁା ରହାଇ ! ଆଗକୁ ଅନାଇ...
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ପାନ୍ଥଶାଳା

✍ ସାଗର ପ୍ରଧାନ
ପାନ୍ଥଶାୋ ମଁୁ ପାନ୍ଥଶାୋ

ସ୍ୱାଥଷପେ ସଂସାରେ ଆଜି

ୋସ୍ତା କଡରେ ରହାଇଛି ଠିଆ

ନିଃସ୍ୱାଥଷପେ ରକହି ବି ନାହିଁ

ନିସଙ୍ଗତା ଚୋ ଭୂଇଁରେ

ଚିହ୍ନା ଆଜି ଅଚିହ୍ନା ସାରଜ

ସ୍ଥିତ ି ମଁୁ େହିଛ ି ଏକୁ ଟଆ
ି ।

ସମ୍ପକଷ ରସତୁ ଭାଙ୍ଗି ବା ପାଇଁ ।

ୋତ୍ରୀ କାରେ ଯାତ୍ରୀ ଆସନ୍ତି

ତିରେ ନାହିଁ ରମା ମରନ ଦୁ ଃଖ

ୋତି ଯାପନ କେିବା ପାଇଁ

ଏକାରନ୍ତ ଆଜି େହିଛ ି ରବା ି

ପାହାନ୍ତି େବି କେ ସ୍ପରଶଷ

ମନରେ ରମା ଆଶା ବାନ୍ଧିଛ ି

ପେରଦଶକୁ ଯାଆନ୍ତି ଧାଇଁ ।

ଜୀବନ ସାଥି ଆସିବ ଚା ି

41

େୁଚକାଳି
✍ ବିନୟ ମହାପାତ୍ର
ବହୁ ତ ରହାଇଗ ା ବନ୍ଧୁ ,
ଏଇ ଛୁ ପାଛୁ ପି ୁ ଚକାେି ରଖେ,

ତୁ ରମ େୁହ ରମା ସାଥିରେ,

ମଁୁ ତୁ ମକୁ ରଖାଜୁ ଛ ି ଆଉ ତୁ ରମ ରମାରତ,

ରମାେ ଏ ଝାଟି ମାଟି ଘରେ

ଏରବ ତ ଏ ରଖେ ବନ୍ଦକେ ।

ରମାେ ଏଇ ହୃ ଦୟ ଭିତରେ ।

ଟିରକ ଆସନ୍ତନି !

ତୁ ରମ ତ ବଡ ନାଟୁଆ,

ରମା ପାଖରେ ବସନ୍ତ,

ରକରବ ନଟ ସାଜି ଥାଅ,

ଦି ପଦ ଦୁ ଃଖ ସୁଖ ହୁ ଅରନ୍ତ ।

ରକରବ ତୁ ରମ ନାଟୟକାେ,

ତା’ ପରେ ତୁ ରମ ତୁ ମ ବାଟରେ,

ରକରବ ସୁତା ତୁ ରମ ଆଉ ରକରବ,

ଆଉ ମଁୁ ରମା ବାଟରେ

ସାଜି ଯାଅ ନିରଜ ସୁତ୍ରଧେ ।

ନିଜ ଘେକୁ ରେେରନ୍ତ ।

ତୁ ରମ ତ ଦୃ ଶୟ,

ରହର , ରେେିବାେ

ପୁଣି ରକରବ ରଦଖାଯାଅ ନାହଁ,

ବାଟ ତ ରଗାଟିଏ, ଗନ୍ତବୟ ବି ରଗାଟିଏ ।

ତୁ ରମ ଆକାେ ପୁଣି ନିୋକାେ,

ମଁୁ ତ ସବୁ ରବରେ ଭାରବ

ତୁ ରମ ନିରଜ ୁ ଚିଯାଅ,

ତୁ ରମ ଆଉ ରକଉଁଠି େୁହ !

ପୁଣି ରକରବ ଧୋ ରଦଇଦିଅ ।

ଉଞ୍ଚା ମଥାନ ଘରେ,

ରହର ତୁ ମକୁ ନିଜେ କେିବାେ,

ଉଞ୍ଚା ଉଞ୍ଚା ପିଣ୍ଡା ଆଉ,

ପାଇବାେ ରଯରତକ ରକୌଶେ,

ଗହନ ଗମ୍ଭିେୀ ଭିତରେ ।

ତୁ ମକୁ ଧେି େଖିବାେ ସବୁ କୋ,

ମଁୁ ରକମିତ ି ଜାଣିବ ି ରଯ,

ତୁ ମ ଛଡା ଆଉ କିଏ ଅବା

ରକରବ ବି ତ କହିନ ତୁ ରମ,

ପଢାଇ ପାେିବ ରସ ପାଠ କୁ ହ?
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ଗୁରୁଜୀ

✍ େକ୍ଷ୍ମଣ କୁ ମାର କବକହରା
ଦାନ ମରଧ୍ୟ ବିଦୟା ଦାନ

ଗୁେୁ ନିନ୍ଦା କରେ ରଯହୁ

ରଶ୍ରଷ୍ଠ ମହୀତରେ,

ହୁ ଏ ଦୀନ - ହୀନ ।

ମୂେୁଖ ମହାନ ସାରଜ

ଗୁେୁ ହିଁ ଅମଳାନ, ଆତ୍ମା

ଗୁେୁ କୃ ପା ବରେ ।

କହୁ ଛ ି – କହିବ…

ଜ୍ଞାନାର ାକ ରଦଇ ଯିଏ

କିଏ କରହ ଗୁେୁ ବିନା ଜ୍ଞାନ ପାଇ ରହବ?

ନିଇତି ହସାଏ,

କବି - ଶିଳ୍ପୀ - ସଂଗୀତଜ୍ଞ

ସିଏ ପୋ ମାତା-ପିତା

ରଯରତ ନାମ ଧେ,

ଗୁେୁ ପୋ ସିଏ ।

କାହା ରଯାରଗ ସୁବଖ
ି ୟାତ

ଯୁରଗ ଯୁରଗ ଗୁେୁ ପୂଜା

ପଚାେ - ପଚାେ ।

େହିଛ ି – େହିବ...

ଯାହା ସ୍ପରଶଷ ବଣମଲ୍ଲୀ

କିଏ କରହ ଗୁେୁ ବିନା ଜ୍ଞାନ ପାଇ ରହବ?

ମହକାଏ ବାସ,

ଗୁେୁ ବାଣୀ ଗଙ୍ଗା ପେି

ରସଇ ହିଁ ତ ଗୁେୁ,

ଶାଶ୍ୱତ - ପବିତ୍ର,

ଗୁେୁ ବିନା ନାହିଁ ଯଶ ।

ସୁନ୍ଦେ - ସତୟ - ପ୍ରଶାନ୍ତି

ଗୁେୁ ହିଁ ଈଶ୍ୱେ ମନ

ମଧୁେ - ଅମୃତ ।

ଗାଉଛି – ଗାଇବ...

ଗୁେୁ ରସବା - ଭକ୍ତି - ରପ୍ରରମ

କିଏ କରହ ଗୁେୁ ବିନା ଜ୍ଞାନ ପାଇ ରହବ ?

ମିରେ ଦିବୟାସନ,
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ତୁମପାଇ

✍ ରାକଜଶ ପୂଜାରୀ
ରକରବ ରହର ତୁ ମ ମଥାେ କୁ ଙ୍କୁମ

ଝାଙ୍କି ବ ି ଚଗ ାପରଣ ।

ରକରବ ଗଭାେ ଗଜୋ,

ରକରବ ରହବି ପୁଣି ଅମୃତ ପୋୟ

ନୟନ ଅଞ୍ଜନ ରହର ରକରତରବରେ

ରଦହେ ପଖୋ ଜେ,

ପୁଣି ରକରବ ଗୋହାୋ ।

ଆଉ ରକରବ ରକରବ ରହବି ତୁ ମପାଇଁ

ନହୁ ି ଅଧରେ ନା ି ଗାଢ େଙ୍ଗ

ଚ ାପଥ ଝୋେୁ

ାଜୋ ବଦନ ହସ,

।

ଶୀରତ ତୁ ମପାଇଁ ରହବି ରଗା ରେରଜଇ

ଆଉ ରକରବ ରହବି ପାଦେ ନୁ ପୁେ

ନିଦାରଘ ତୁ ମେି ରଜାତା,

ରକରବ ତୁ ମ ଝୀନବାସ ।

ବେର୍ାରେ ତୁ ମପାଇଁ ରହର ଛତା

ଆଉ ରକରତରବରେ ରକଶେ ରଚପଣା

ବସନ୍ତରେ ମାଦକତା ।

ସେୁ ଆଙ୍ଗୁ େି ମୁଦ୍ରିକା,

ଶେତ ଗରନ ନଈପଠା ଧାରେ

ରକରବ ପୁଣି ରହବି ହସ୍ତ ଦ୍ୱୟ ଶଙ୍ଖା

ଶୁଭ୍ର କାଶତଣ୍ଡି ରହାଇ,

ରକରବ କାନେ ଝୁ ମକା ।

ଜୀବନ ରମାହେ ଧନୟ କେିବ ି ରଗା

ଅତେ ରହାଇଣ ରଦହରେ ାଖିଣ

ତୁ ମ ମୃଦୁ ସ୍ପଶଷ ପାଇ ।

ମହକିବ ି ଅନୁ କ୍ଷରଣ,

ରହମନ୍ତ ଋତୁ ରେ ରହମାେ ସମୀେ

ରକରବ ରହାଇ ତୁ ମ କଟିରଡାେ ସଖି

ରହାଇ ଯାଉଥିବି ଚୁମି,
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ମନ ମତାଣିଆ ମିେନ ଛନ୍ଦରେ

ରକରବ କୁ ଞ୍ଜ ୋସସ୍ଥେ ।

ଦୁ ରହଁ ଯାଉଥିବା ଝୁ ମି ।

କଥା ମଁୁ ରଦଉଛି ଚାହିଁଦଅ
ି ଯାହା

ରକରବ ତୁ ମପାଇଁ ମୁେ ୀେ ସ୍ୱନ

ରହବି ପ୍ରି ରୟ ତାହା ତାହା,

ରକରବ ଯମୁନାେ କୂ େ,

ତୁ ରମ ରମା ଆେମ୍ଭ ତୁ ରମ ରମା ଅନ୍ତ

ରକରବ ରହାଇଯିବ ି ବ୍ରଜଭୂମି ମଁହ
ୁ ି

ବଞ୍ଚିବାେ ସାହା ୋହା ।
କୁ ଶକମେ, ଝାରସୁଗୁଡା

କଶଫାଳି

✍ ସମିତା ସାହୁ
ତୁ ରମ ରଯମିତ ି ଝେିଯାଅ

ସ୍ୱପନ ସ୍ୱପନସବୁ ଝେିର ଣି

ସକାେ ରହବା ପୂବଷେୁ

ୁ ହ ରହଇ ରମା ଆଖିେୁ ।

ସ୍ୱପନ ରମାେ ହଜିଗ ା

ଅବରଶାର୍ ନାହିଁ କି ତୁ ମେ

ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ବା ଆଗେୁ ।

ବଞ୍ଚିତ ରହ ଅର୍ଚ୍ଷନାେୁ

ତୁ ରମ ରଯମିତ ି ଝେିଯାଅ

ମଁୁ କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦୁ ଛ ି

ପ୍ରସ୍ଫୁ ଟତ
ି ବୃ ନ୍ତେୁ

ଆଉ ଜିଉଁଛ ି ମେୁ ମେୁ ।
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ସତକର କ'ଣ କସ ଅକୋଡା?

✍ କୃ ଷ୍ଣା ପ୍ରଧାନ
ରସ କନୟା, ଭଗିନୀ, ଜାୟା ଓ ଜନନୀ
ରକଉଁ ଅଜଣା ହସ୍ପାତାେରେ ହୁ ଏ ଅଜଣା ଭୃଣ ହତୟା
ଅଥବା ମିରେ ପ ିଥିନ ଜେିରେ ବନ୍ଧା
ଅେିଆଗଦା ବା ରେେ ଧାେଣା ନିକଟେୁ
ପୁଣି ବିଦୟାେରୟ ଅବା ଶୁନଶାନ ଜାଗାରେ
ପରଡ ରସ କାମୁକ ଆଖିରେ
ତଥାପି ସରେନା ତା'େ
କାହାଣୀ ରସଇଠି
ରଯୌତୁ କ ନିଆଁରେ ରସ ରପାଡି ରହାଇଯାଏ
ଅଥବା ହୁ ଏ ରସ ପତି ପେିତୟକ୍ତା ।
ପେିଣତ ବୟସରେ ବି
ସରେନା ଦୁ ଃଖ କାହାଣୀ
ରଯଉଁଠି ପେିବାେ ହୁ ଏନା ଆପଣାେ
ରସ ହୁ ଏ ଅସହାୟା ବୃ ଦ୍ଧାଶ୍ରମେ
ସତରେ ରସ କ'ଣ ଅର ାଡା??
ସହକଦବଖୁଣ୍ଟା, ବାକେଶ୍ୱର
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ମାନବ ତକମ ଆସ

✍ ତାରାରାଣୀ ନାୟକ
ମାନବିକତାକୁ ସାଥିରେ ଧେି

ହସିବ ରଖେିବ ବୁ ି ବ ।

ଆସିବ କି ତରମ ମାନବ

ତରମ ନାହଁ ରବା ି

ସାୋ ଦୁ ନଆ
ି ବଦେି ଯିବ

ନାେୀ ହୁ ଏ ଅପମାନିତ

ତମେ ରହର ଆବିଭଷାବ ।

ର ାକଙ୍କ ରମେରେ

ମାନବିକତା ନାହିଁ ରବା ି

ତରମ ନାହଁ ରବା ି

ରସ୍ନହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦୟା ନାହିଁ ଏଠାରେ

ନୂ ଆରବାହୂ ଟଏ
ି ଶାଶୁଘରେ

ଏସବୁ ସାଥିରେ ଧେି

ଜରେ ଯଉତୁ କ ଜୁ ଇରେ ।

ଆସରହ ମାନବ ଥରେ ।

ତରମ ନାହଁ ରବା ି

ମାନବିକତାେ ଅଗ୍ନି ଜାେି

ଦୁ ନତ
ଡ ି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାେ

ଜାେିଦଅ
ି ହିଂସା ଅହଂକାେ

ସବୁ କ୍ଷମତାେ ର ାଭ ଆସକ୍ତ

ମାନବ ତରମ ଥେୁଟିଏ ଆସ

ଅହଂକାେ ଆଉ ସ୍ୱାଥଷରେ

ମାନବିକତାେ ରହବ ଜୟକାେ ।

ଜୀବନ ରହ ାଣି ଅଭିସପ୍ତ ।

କନୟା ଭୃଣ ବଞ୍ଚିବ

ମାନବିକତାକୁ ଧେି ସାଥିରେ

ନାେୀେ ସମ୍ମାନ ରେେିବ

ଆସିବ ରଯରବ ମାନବ

ମାନବ ରଯରବ ତରମ ଆସିବ

ରସ୍ନହ ଶ୍ରଦ୍ଧାେ ବର୍ଷ ଝେିବ

ମାନବିକତାେ ଶିଶୁ

ଦୟା କ୍ଷମାେ ଧ୍ୱଜା ଉଡିବ ।
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କମା ଗା କପାଖରୀ

✍ ନିମଷଳ କୁ ମାର ଦଳାଇ
ରମା ଗଁା ରପାଖେୀ

ଏନ୍ତୁଡିଶାେେୁ ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରାରେ ର ାଡା,

ଗଙ୍ଗା ଠାେୁ ପବିତ୍ରତମା ,

ଧନୀ ଗେିବେ ମିେନ ସ୍ଥେ ରସ

ବିନ୍ଦୁଏରେ ଭୋ ସିନ୍ଧୁଏ ମମତା

ଦଶଦିଗ ସହ ସବଷଦା ରଯାଡା ।

ତା’ ସମ ନାହିଁ କିଛ ି ଉପମା ।

ଅସ୍ତି ମ ସୂଯଷୟ ଉଦିତ ଜହ୍ନ

ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ କରଠାେ ତପସୟାେତ

ମାଛେଙ୍କାେ ୁ ଚକାେି ରଖେ,

ବାଣ୍ଟୁ ଥାଏ ଅମୃତ ଧାୋ ,

ଆବାେ ବୃ ଦ୍ଧ ବନିତା

ଆବାହମାନ କାେେୁ ଆକୁ ଣ୍ଠ ଦାନ

ସଭିଏଁ ତା’ ସଖା ସରହାଦେ ,

ରହଉ ଶୀତ, ବର୍ଷା ଅବା ଖୋ ।

ଅତିବ ମରନାେମ
ହୃ ଦରୟ ଭୋ ରସ୍ନହେ ଅପାେ ଭଣ୍ଡାେ ।

ତା’ ତୁ ଠ ସ୍ୱଗଷଠୁ ରଶ୍ରଷ୍ଠ
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ମନୁଷୟ

✍ ଜଗନ୍ନାଥ କଚୌଧୁରୀ
କାଗଜ ଟୁକୁ ଡା ସାଇତି ୁ ରବା ି

ଭୁ ିଗ ୁ ତୁ ରତା କମଷ

କାହିଁକି ରତା ଏରତ ଅହଂକାେ,

ଜାତି ପ୍ରଥା ନଁା'ରେ ଝଗଡା କୋଇ

କାଗଜେ କ'ଣ ରହବ

ବିବାଦରେ ଆଣୁ ଧମଷ

ତେେି ଯାଏ ଏଇଠି ର ୌହ ପଥେ ॥

ଏ କି ରତା ଜନମ
କହ ଏ କି ରତା ଜନମ !

ନିଜ ସ୍ୱାଥଷ ପାଇଁ ର ାକଙ୍କ ବେି ରଦଇ
ଗଢି ରଦ ୁ ଅଟ୍ଟାେିକା,

ଜନମ ନିଶ୍ଚିତ ମୃତୁୟ ବି ନିଶ୍ଚିତ

ରସବା ଭାବ ପାଇଁ ସମୟ ରତା ନାହିଁ

ରକହି ନୁ ହଁ ଏଇଠି ଅମେ

ତୁ ହି ସ୍ୱାଥଷପେ ଏକା

ସଦକାଯଷୟ ଯଦି କେିଥିବୁ ତୁ ହି

ତୁ ହି ସ୍ୱାଥଷପେ ଏକା ॥

ରହବୁ ସମ୍ମାନେ ଭାଗିଦାେ
ରହବୁ ସମ୍ମାନେ ଭାଗିଦାେ ॥

ଅନୟେ ରସବା ପାଇଁ ଜନମିଥି ୁ

କଳାହାଣ୍ଡି, ଓଡିଶା
କମା- ୭୯୯୧୦୩୩୩୦୧
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କାନ୍ଦୁଛ ି ନିରୀହ ନାରୀ

✍ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁ ମାର ନାଥ
କାହିଁକି ରଖେୁ ଛ ନାେୀଙ୍କ ରଦହରେ

କାହାକୁ କାହିଁକି ନିଯଷୟାତନା ରଦଇ

କି ାଭ ତୁ ରମ ବା ପାଉଛ,

ଧର୍ଷଣ କାହାକୁ କେୁଛ,

ମାଂସ ର ାଭୀ ତୁ ରମ ୋକ୍ଷସ ସାଜିଣ

କାହା ମୂ ୟବାନ ଜୀବନରେ କାହିଁ

ଅନୟେ ଜୀବନ ରନଉଛ ।

ମୃତୁୟେ କାେଣ ସାଜୁ ଛ ।

କାମନାରେ ତୁ ରମ ବଶବର୍ତ୍ଷୀ ରହାଇ

କାମନାଟା ସିନା ପାପ ନୁ ରହଁ ଏଠି

କାହିଁକି ଇଜ୍ଜତ ୁ ଟୁଛ,

କାହିଁକି ପାପୀରଟ ସାଜୁ ଛ,

ଆଉ କାହା ରଦରହ କେଙ୍କ ରଗଇ

କ୍ଷଣିକ ଆନରନ୍ଦ ଆଉ କା' ରଦହରେ

କି ସୁଖ ତୁ ରମ ବା ପାଉଛ ।

କେଙ୍କ କାହିଁକି ରବା ୁ ଛ ।

ନାେୀ ଅରଟ ମାଆ ସିଏ ବି ଭଗିନୀ

ପୁଣୟଭୂମି ଏହି ଭାେତ ବର୍ଷରେ

ଏକଥା କି ଭୁ ି ଯାଉଛ,

ପାପୀରେ ରଯ ଗଣା ରହଉଛ,

ସହଧମଡଣୀ ରଯ ଅରଟ ରସହି ନାେୀ

କାହା ଜୀବନକୁ ନକଷ କେିରଦଇ

ଜୀବନ ଯା ସାରଥ କାଟୁଛ ।

ନିରଜ ବି ନକଷକୁ ଯାଉଛ ।

ରସହି ନାେୀଠାେୁ ରସରନହ ମମତା

ନାେୀ ବିନା ଏଠି ପୁେୁର୍ ବରଞ୍ଚନା

ପ୍ରୀତି ଓ ରପ୍ରେଣା ପାଉଛ,

ଏକଥା କି ଭୁ ି ଯାଉଛ,

ରହର ପୁଣି ତୁ ରମ କାମୁକରଟ ସାଜି

ନାେୀ ରଯ ମହାନ ଦିଅ ରହ ସମ୍ମାନ

ରଦହ ସାରଥ ତା'େ ରଖେୁ ଛ ।

କାହିଁ ଆସମ୍ମାନ କେୁଛ ।
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କକମିତ ି କହିବ ି କତା ଆକଗ

✍ ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ଖଟୁଆ
ସଞ୍ଜ ଆସିଗର ରତା କଥା ମରନପରଡ

ଆଉ ରଗାରଟ ନୂ ଆ ସକାେ

ୋତି ରହର ରତା ଛବି ଉଙ୍କି ମାରେ

ଅରପକ୍ଷାରେ ଥାଏ

ରକମିତ ି କହିବି ରତା ଆରଗ

ରକମିତ ି କହିବ ି ରତା ଆରଗ

ସ୍ୱପନରେ ମଁୁ ନିତ ି ଏମିତ ି ହଜୁ ଥାଏ ।

ରତାରତ ମଁୁ ରକରତ ଭ ପାଏ ।

ଚା ିଗର ପଛକୁ ବୁ ି ଚାରହଁ

ପଛେୁ ଶୁଭି ା ମଁୁ ବି ତୁ ମକୁ …….

ାଗୁଥାଏ ଏମିତ ି କାହିଁ କି ହୁ ଏ

ଭାବୁ ଭାବୁ ର ଖିରଦ ି

ରକମିତ ି କହିବି ରତା ଆରଗ

କହୁ କହୁ କହିରଦ ି

ସତରେ ମଁୁ ଏମିତ ି ରତାରତ ଝୁ େୁଥାଏ ।

ଜାଣି ନଥି ି ତୁ ମକୁ
ଏରତ ନିକଟେୁ ପାଇଯିବ ି ରବା ି ,

କାହିଁ ରକରବ ଏକୁ ଟଆ
ି କଥା ହୁ ଏ

ଏମିତ ି ଥିବ ସାଥି ରହାଇ ରମାେ

ଆସିଗର ରକହି ମଁୁ ଚା ିଯାଏ

ରକରବ କେିବନି ରମାରତ ସାତପେ

ରକମିତ ି କହିବି ରତା ଆରଗ

ତୁ ରମ ରମାେ ଆଉ ମଁୁ ତୁ ମେ ॥

ଏ ମନ ରତାରତ ହିଁ ରଖାଜୁ ଥାଏ ।
ୋତି ୋତି ରତା କଥା ଭାବି ଭାବି ସେିଯାଏ

ରାହାମା, ଜଗତସିଂହପୁର
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କମଘଆ
ୁ ପାଗକର

✍ ରାମ କେତା
ରମଘୁଆ ପାଗରେ ହଜିଯିବା ଆରମ

ତଥାପି ଓଠଟା ଶୁଖି ା ଶୁଖି ା

ଏମିତ ି ଏକ ଜାଗାରେ,

ଥିବ ରମା ଚୁମୱନ ଆଶାରେ ।

େୁ କୁ ଭ୍ରମେ ଚୁମୁଥିବ ଖା ି

ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ େରଙ୍ଗ େଙ୍ଗି ଯିବା ଆରମ

ଖୁସି ଖୁସେ
ି ରପ୍ରମରେ ।

ହସୁଥିବ ରଦଖି ଜହ୍ନ,

ଝେୁଥିବ ବର୍ଷା ଡାେେୁ ମୂେକୁ

ରପ୍ରମ ବେର୍ାରେ ଭିଜଯ
ି ିବା ଆରମ

ତରେ ଥିବା ଦୁ ରହଁ ବସି,

ମିରଶଇ ଆମେି ମନ ।

ଓଠରେ ଓଠକୁ ରଗଇ ରଦବା ରଯ

ହସି ରଦଉଥିବ ମୁେୁକି ମୁେୁକି

ବେର୍ ବି ରହବ ଖୁସି ।

ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶରି ,

ଓଠ ୋଙ୍କ ରଦଇ ନିଝଷେ ବେର୍ା

ାଜପଣ ତୁ ମ ବାହାେି ଆସିବ

କହିବ କିଛ ି କଥାରେ,

ଛାତିରେ ହାତ ବାଜିର ।

ଡୁଙ୍ଗୁ ରପ
ି ାେି , ଖାରୀ, ସୁବର୍ଣ୍ଷପୁର
କମା- ୭୭୫୨୦୮୯୧୬୫
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ଅଜଣା ଆକାଶର ତାରାଟିଏ

✍ ଗୀତାରାଣୀ ଆଇଚ୍
ନଈ ରସ ପାଖରେ ତୁ ରମ

ସ୍ପଶଷ କେୁ ନଥି ା ।

ନଈ ଏ ପାଖରେ ମଁୁ,

ଦିନ ଗ ା ଚିହ୍ନଟିଏ ପେି

ଦିନ ଥି ା ତୁ ରମ ରମାରତ ଚାହଁୁଥି

ଏରବ କିନ୍ତୁ ଆକାଶରେ ତାୋଟିଏ ପେି

ମଁୁ ବି ଚାହଁୁଥି ି ତୁ ମକୁ !!!

ତୁ ରମ େୁ ଟି ।

ପେସ୍ପେ ପେସ୍ପେକୁ ରଦଖୁଥିର

ସତରେ କୁ ହ କାହା ଅଗଣାରେ?

ପୁଣି ବି ରଖାଜୁ ଥିର

ରବେ ହଜିଗ ା କଥା େହିଗ ା ।

ଆହୁ େି ବି ଭାବୁ ଥିର

ଆକାଶେ ତାୋଟିଏ ରମାରତ

ଥି ା ସିଏ ପାଇବାେ ରବେ ।

କଥା କୁ ରହ ରମାରତ ।

ଆହା ! କାହା ଅଗଣାରେ େୁ ଟିଏ

ମଁୁ ପଚାେି ବରସ ତୁ ମେି ଠିକଣା ।

ରହାଇ େୁ ଟିବ ି କି?

ରସ ହସିରଦଇ କହିଥାଏ-

ଏ ଆଶାେ କ୍ଷୀଣ ରେଖାଟିଏ ନଥି ା ।

ଅଜଣା ଆକାଶେ ତାୋଟିଏ ସିଏ ।

ଝାପ୍ସା ଆଖିରେ ଏହା ଚିହ୍ନଟିଏ

ରମାରତ ପଚାେନା ତାଙ୍କ ଠିକଣା ।

ବି ରହାଇ ନ ଥି ା ।

ରମାରତ ରସ ସବୁ ଅଜଣା ।

କି ଭାବନାେ କ୍ଷୀଣ ବିନ୍ଧୁଟଏ
ି ବି

ନୂଆବଜାର, ଭଦ୍ରକ
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ମୁ କମୌସୁମୀ
✍ ସ୍ୱାତୀ ବନ୍ଦନା କର
କଥା ରଦଇଥି ି ରସ କଥା େଖି ି

ଶୀତେ ପେରଶ ଭେିରଦ ି ରଦଖ

ରଦଖ ମଁୁ ରମୌସୁମୀ ଓଡିଶା ଆସି ି ,

ଓଡିଶାେ ସବୁ ଠାରେ ବେର୍ି ି ,

ନବୁ ଝି ନସୁଝି କହୁ ଅଛ ତୁ ରମ

ସକାେୁ ମଁୁ ତୁ ମକୁ ରଦଖିବି ରବା ି

ମଁୁ ରଯ ତୁ ମକୁ ରଧାକା ରଦଇରଦ ି ।

ତୁ ମ ଘେଆରଡ ବୁ ି ବାହାେି ି ।

ଆସିବାରେ ଟିରକ ବିେମୱ ରହାଇଛି

ହା କା ନିଦରେ ରଶାଇଥି ତୁ ରମ

ହୃ ଦୟଙ୍ଗମ ତାହା ମଁୁ କେୁଛି,

ଝେକା ୋଙ୍କେୁ ଏହା ରଦଖିରନ ି

ରସ ାଗି ଏମିତ ି ମନ ଦୁ ଃଖ କେ

ରଦଖି ପାେି ନି ତୁ ରମ ରମାରତ ସିନା

ଭାବିର ରମା ମନ ଦେରବ ଭେୁଛି ।

ଅଭିମାରନ କୁ ହ ଭୁ ି ଗ ି ରବା ି ।

ପ୍ରଭୁ
✍ ଭାଗୟବତୀ ସାହୁ
ସୟରନ ସପନରେ ଜାଗେରଣ ପ୍ରଭୁ

ପିତାମାତା ରମାେ ପଥ ପ୍ରଦଶଷକ

ଭଜି ତୁ ମ ନଁା କାେିଆ

ଭାଇ ଭଉଣୀ ରମା ଶକ୍ତି

ସୁଖେ ଦୁ ଃଖରେ ଅବାଟରେ ଗର

ତୁ ମ ପାରଦ ଆମ ଧ୍ୟାନ େହିଥିବ

ହାତ ଧେିଥିବୁ ବନମାେିଆ

ଥିର ଆମ ମରନ ଭକ୍ତି

ସୁବାଟରେ ମରତ ଯିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ରହ

ଏତିକି ମିନତୀ ତୁ ମକୁ କାେିଆ

ଦିଅ ମରତ ଟିରକ ବୁ ଦ୍ଧି

ଦିଅ ମରତ ବିଦୟା ବେ

ତୁ ମ ଆଶିର୍ରେ ରମା ଜୀବନରେ

ରସଇ ବିଦୟା ବରେ ଚିହ୍ନ ି ମଁୁ ପାରେ

ମଁୁ ପବଷତ ପାେିବ ି ଙ୍ଘି

କିଏ ବିଦ୍ୱାନ କିଏ ଖେ ॥
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ଦଗାଦିଆ କାଳିଆ

✍ ତନୟ କୁ ମାର ନୀଏକ
ବଡ ଦଗାଦିଆ ତୁ ଜଗା କାେିଆ,

ଆସି ନ ପାେିବ ରବା ିକି କାେିଆ,

ଚର ଇ ୁ ରକରତ ବାଟ ।

ପଣ୍ଡାକୁ ଜଗାଇ ଥି ୁ !

ରଖାଜି ରଖାଜି ତରତ ନୟାନ୍ତ ରହ ି ଣି,

ତୁ େସୀ ଦୟଣା ବାହୁ ରେ ମିୱଛ,ି

ରଦଖଉଛୁ ପୁଣି ଥାଟ ॥

ଉଝଟ ଦିରଶ ବଦନ ।
େତ୍ନ ସିଂହାସରନ ବସି ମଉନରେ,

ତତ ା ବା ିରେ ପାଦ ପାଏ କଷ୍ଟ,
ଝରେ ବିନ୍ଦୁ ବନ୍ଦୁ ରସ୍ୱଦ ।

ରଦଖାଉଛୁ ୋଜାପଣ ॥

ଅନାଥେ ନାଥ ରବା ି ଉରଡ ଧ୍ୱଜା,

ଜଗତ ଜୀବନ ତୁ ହି ଜଗନ୍ନାଥ,

ରମା ରବେକୁ କ ୁ ଛନ୍ଦ ॥

ତୁ ଚ୍ଛାରେ କରହ ଦୁ ନଆ
ି ।
ର ାକ ଚିହ୍ନ ି କେୁ ରସ୍ନହ ହତାଦେ,

ଥି ା ରକଉଁ ୋଗ ରମା ପ୍ରତି ରତାହେ,
ଗମ୍ଭୀେିରେ ଗ ୁ ୁ ଚି ।

ଆଜି ମଁୁ ବୁ ଝି ି ସିନା ॥

ମୁହ ିଁ ସିନା ବାଇ ମରେ ରତା'ପାଇଁ,

କାଣିଚାଏ ରଦବୁ କୃ ପା ରତା'େ ଅବା,

ଦୁ ଃଖ ପାଏ ରତାରତ ରଖାଜି ।

ଖା ି ହାରତ ଯିବ ି ରେେି ।

ର୍ାଠିଏ ପଉଟି ଏକା ଗ ୁ ଖାଇ,

ର ଉଟା ଯାଚକ କର ଅପଯଶ,
ରଦାର୍ ନ ରଦବୁ ରମାହେି ॥

ଡାକି ମରତ ବହୂ ଦୂ େୁ ।

କପାଖରାସାକେ, ଝାରସୁଗୁଡା
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ନିକଜ ସୁଧୁରିବା ସବୁଠୁ ଶୋ

✍ କଦବାଶିଷ ନାୟକ
ବୟବସ୍ଥା ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡି ଯାଇଛି

େକ୍ଷକ ଭକ୍ଷକ ସାଜିଛ ି ଏଇଠି

ଉଜୁ ଡି ଯାଇଛି ସବୁ

ଆ ୁ ଅ ଯାଇଛି ିଭି

ସଜାଡିବା ର ାରକ ବିଗିଡରି ବ ରଯରବ

ରକରତ ରଯ କୃ ର୍କ ଆତ୍ମହତୟା କର

କିଏ ରସ କେିବ କାବୁ ?

ପ୍ରମାଣ ରଦଉଛି ଟିଭି ।

ୋଜରନତା ଆମ ଭାେି ଚା ାକିଆ

ଡାକ୍ତେଖାନାେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଦଖିର

କଥାରେ କେନ୍ତି ଯାଦୁ

କିଏ ବା କ'ଣ କେିବ ।

ଟଙ୍କାରେ ନରହର , ହାତ ରଗାଡ ଧେି

ମନ୍ଦିେ ଶମସାନ ରଯରବ ପା ଟିବ

ରଭାଟ କେନ୍ତି କାବୁ ।

କିଏ ରଯ ତକଷ କେିବ ।

ପାଇର ରଭାଟ କମାନ୍ତି ରନାଟ

ଶିକ୍ଷାେ ସାଗରେ ଅଶିକ୍ଷିତ ର ାକ

ବାଦା ଇୋଦାକୁ ଭୁ ି

ରଯରବ ରଯାଗଦାନ କର

ନାନା ସମସୟାେ ରବାଝ ଭାେ ତରେ

ଅମୀୟ ବଦରେ ବିର୍ ହିଁ ମିେବ
ି

ଜନତା ସାଜଇ କୁ ି ।

ରଯରତ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥିର ।

ରଯଉଁ ହାତ ଥରେ ଜନତାକୁ ରଯାଡି

ଆଜି ବି ସମୟ ଆମ ହାରତ ଅଛି

ସମଥଷନ ଭିକ୍ଷୁଥି ା

ଯଦି ବୟବସ୍ଥିତ ମନସ୍ଥିତ ଅଛି

ରସହି ହାତ ଆଜି ଜନତା ଦୁ ଃଖରେ

ବଦେି ପାେିବ ସବୁ ବୟବସ୍ଥା

ତାେିମାେି ହସୁଥି ା ।

କାେଣ, ନିରଜ ସୁଧୁେବ
ି ା ସବୁ ଠୁ ଶସ୍ତା ।
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ରଥ ଚକ୍ର

✍ ଶ୍ରୀ ରାଜ କଶଖର (ଚିମା)
ଇଚ୍ଛା ରହଉଛି ରଦଖିବାକୁ ଟାହିଆ ଆଭୂର୍ିତ ଚକାନୟନ,

ନନ୍ଦିରଘାର୍ େଥଚକ୍ରେ ଦିବୟଦଶଷନ ପାଇଁ ମନ ରହ ାଣି ଶଙ୍ଖରକ୍ଷତ୍ରକୁ ବହନ ।
ନିତୟ ନୂ ତନ ପୁୋତନ ରଘାର୍ ଯାତ୍ରାରେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି ନୀୋଚେ,
ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ନବରଯୌବନ ଦଶଷନ ରହତୁ ବନ୍ଧୁ ପେିଜନ ବୟାକୁ େ ।
େରଥାତ୍ସବ ାଗି ସମେଙ୍କୃ ତ ରହଉଛି ବଡ ରଦଉେ,

ଜଗତପ୍ରସିଦ୍ଧ ତିନ ି େଥରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ପେିଦଶଷନ ଅତୟନ୍ତ ବିମେ ।
ଜନ-ସମୁଦ୍ରରେ ଆସିରବ ଆମ ନାଥ,

କେିଙ୍ଗ-ଉତ୍କେବାସୀଙ୍କ ଭକ୍ତିେ ପ୍ରତୀକ ଆମ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ।
ସୁସଜ୍ଜିତ ରଶାଭାନିୱତ ରହରବ ତାେଧ୍ୱଜ ରଦବଦେନ ନନ୍ଦିରଘାର୍ େଥ,
ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିେ ପଯଷୟନ୍ତ ନିଦଷ୍ଟ
ଡ ନିର୍ଣ୍ଷୀତ ଯାହାେ ପଥ ।
ରହୋ ପଞ୍ଚମୀ ଦିରନ େଥ ଚକ୍ର ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ଶ୍ରୀ କ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁ ୋଣୀ,

ନିଜ ନାଥଙ୍କୁ େତ୍ନସିଂହାସନ ବିୋଜିବାକୁ କହୁ ଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିେ ମହାୋଣୀ ।
ନନ୍ଦିରଘାର୍ େଥଚକ୍ର ବଡଦାରଣ୍ଡ ପୁନଃ ଗଡିବ ବାହୁ ଡା ଦିରନ,

ଆନନ୍ଦ ହେୀରେ ଆନନ୍ଦ ତାଣ୍ଡବ କେିରବ ଅଗଣିତ ଉପାସକ ମାରନ ।
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ଅତି ନିଜେ ାରଗ ରଯ ଶେଧା ବା ି ,

ପ୍ରସନ୍ନଚିର୍ତ୍ ହୁ ଏ ମନ ଏଇଠି ଚା ି ଚା ି ।
ନୟନ ମରନାହେ ରଯ ହେିଶୟନ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଠାକୁ େଙ୍କ ସୁେମୟ ସୁନାରବଶ,
ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଷ ଆହ୍ଲାଦ ପେିରବଶ ଦ୍ୱାୋ ଭକ୍ତ ହୁ ଅନ୍ତି ପେବଶ ।
ଅନୁ ଷ୍ଟିତ ହୁ ଏ ସୁବାସିତ ଅଧେପଣା ନୀତି,
ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ରଯ ଏହି େମୟ େୀତି ।

ନୀୋଦ୍ରି ବିରଜ ସହ ହୁ ଏ େଥଯାତ୍ରାେ ସମାପନ,

କ୍ଷୀେରମାହନ ଉପହାେ ସହ ଶ୍ରୀନାଥ ଶ୍ରୀରଦବୀଙ୍କ ଅର ୌକିକ ରଭଟ ଏକ ସୁଗମ ସମାଗମ ।
ରଯରତ ପଯଷୟନ୍ତ ଅଛି ବସୁନ୍ଧୋରେ ଜୀବନ ଚକ୍ର,
ଶ୍ରୀରକ୍ଷତ୍ର ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଚା ିବ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱବିଖୟାତ େଥ ଚକ୍ର ।
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ଭଣ୍ଡାରିଆକର ସନ୍ଧ୍ୟା

✍ ଗିରଶ
ି ଚନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦ
ରତାଡି ୋରମ୍ପ

ଅନାବାଦୀ ଘାସେ ମଥାରନ

ଦଣ୍ଡିକେ
ି ି ଉବୁ ଟୁବୁ ହୁ ଏ

ଦଣ୍ଡିକେ
ି ି ଆଉ ପୁଣି ବନଶୀଧୋ

ରକୋଣ୍ଡି ବା ଗଡିଶାରଟ

ଉ ଗ୍ନ ଏ ଆଦିବାସୀ ପି ାେ ଓଠରେ

ଝୁ ର ଏଇ ଆଦିବାସୀ ପି ାେ ବନଶୀରେ

ଖି ଖି ହାସନ୍ତ ବଉଦ

ନିଗଷେ ପାଣିେ ସୁଅରେ

ପେିଧିେ ଧାରେ ଖରସ

ଛାଞ୍ଚ ବରସ, ସୂଯଷୟ ଖରସ

ସୂଯଷୟ ାରଗ ବୁ ଢା ପାହାଡରେ

ନିଘଞ୍ଚ ଏ ଶା ବଣ ଧାରେ

ରଯ ରଶାଇଛି ହାତୀପେି ଶୁଣ୍ଢକୁ

କମ୍ର ଓ କୁ ଞ୍ଚତ
ି ବଣ

ମୱାଇ

କୁ ୋପେି କାନତା'େ ନିେବ ଓ କ୍ଳାନ୍ତ

ଦୀଘଷ ଏକ ଶାେେ ରତାେଣ

ଅନାବନା ରଗାଚେ ଏ ପାରେ

ଏଥଁୁ ଖରସ ଅନାବନା ଭୂଇଁ

ରକ୍ଷତେ କିଆେୀ, ପାହଚ ପାହଚ

କରପାତିେ ଶୀର୍ଣ୍ଷ ରଡଣା ଛୁ ଇଁ

ଧବ ଧବ କାଶତଣ୍ଡି ନାଚ

ଘଞ୍ଚ ରକଉଁ ବୁ ଦାେ ଉତାରେ

ବଗଙ୍କେ ରମୋ

ପବନ କି ନୃ ତୟକରେ ଅରତଣ୍ଡି ତାରେ

ସବୁ ଜ ପେିଧାନରେ ଉର୍ତ୍େୀେ

ଆଉ କୁ ରେହିେ େୁ ଙ୍କ ରମୋରେ

ଧବେ ରମଖୋ

ସ୍ୱର୍ଣ୍ଷଛଟା ବିଦାୟୀ ସୂଯଷୟେ

ହରସ ଖି ଖି

ବୟାରପ ଏ ରକଦାରେ, ବରନ

ସୂଯଷୟେ ନିଶାରେ ସିଏ ଏଡିକି ୋଜିଲ୍
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ତରେ ମହାପାଟ ରଜାଡ

ଅନ୍ଧାେରେ ରବରଢ ତା ଦୁ ନଆ
ି ଁ

ରଛେିଖିଆ ଅଜଗେ ପେି

ଆଜାନୁ ମସ୍ତକ ରମାେ

ବନୟାେ ରଦୌୋତ୍ମୟ ପରେ ପଡିଛ ି ଘର େି

ଦୀଘଷତେ ଆଜି ଏ ସନ୍ଧୟାରେ

★★★★★★★★★★★

ରସ ସନ୍ଧୟାକୁ ରଭଟୁଅଛି ସ୍ମାତ ଏକ

ଅବାକ ମୁହୂର୍ତ୍ଷ

କାେେ କ୍ଷୁଧାରେ

ରକ୍ଷତ ପରେ ରକ୍ଷତ

େସ େ ସୁରେ ସୁରେ ତା'େ ଏଠି ନୂ ତନ

ମାଡିଚାର ମଞ୍ଚାେିଆ ହାରତଧେି ବାେିଆେ

ସ୍ୱାକ୍ଷେ

ନିଆଁ

ପିତୃଭୂମି ାରଗ ରମାରତ

ସନ୍ଧୟାେ ନିଘଞ୍ଚ ସ୍ତୁ ପ

ରମା ରସ୍ନହେ ନିଚ୍ଛକ ପାଗେ

ଗିେଶ
ି ଚନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦଙ୍କେ ଏହି କବିତାେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଷ ଭାଗ ଆମ websiteରେ ଉପ ବ୍ଧ ରହବ
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ବିକଶଷ
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କଯାଡା ଛଡା େି ଖନ ଧାରା

✍ ଡକଟର ସକନ୍ତାଷ କୁ ମାର ମହାନ୍ତି
ପ୍ରତିଦନ
ି କିଛକ
ି ଛ
ି ି ର ଖିବାରବରେ ରକଉଁଠି ରଯାଡିକି ବା ଛାଡିକି ର ଖାଯିବ; ରସଥିପାଇଁ
ରକହିରକହି ଅଡୁଆରେ ପଡନ୍ତି ! ଯଥା: ଏକ ବାକୟରେ ‘ପପୁେ’, ବା ‘ପପୁକୁ’ ଆଦି ର ଖିବାକୁ

ଥିର ; ବିଭକ୍ତି ପ୍ରତୟୟ ଚିହ୍ନ ‘େ’ ଓ ‘କୁ ’ ରଯାଡିକି ର ଖାଯାଏ; କିନ୍ତୁ ‘ଠାେୁ’, ‘ଦ୍ୱାୋ’ ରବେକୁ
ସାଧାେଣତଃ ଛାଡିକି ‘ପପୁ ଠାେୁ’, ‘ପପୁ ଦ୍ୱାୋ’ ର ଖା ରହଉଥିବାେ ଦୃ ଷ୍ଟିରଗାଚେ ହୁ ଏ I
ପ୍ରକୃ ତରେ, ଓଡିଆ ଭାର୍ାେ

ିଖନ ପ୍ରଥା ବା ପେମ୍ପୋରେ ବିରଶର୍ କେି ମୁଦ୍ରିତ ସାମଗ୍ରୀରେ

ବିଭକ୍ତି ପ୍ରତୟୟ ଚିହ୍ନଗୁଡକ
ି ଶବ୍ଦ ସହ ରଯାଡିକି ର ଖିବାେ ଧାୋ େହିଛ ି I ରତଣୁ, ‘ଠାେୁ’, ‘ଦ୍ୱାୋ’
ଆଦି ଅବଶିଷ୍ଟ ବିଭକ୍ତି ପ୍ରତୟୟ ଚିହ୍ନଗୁଡକ
ି ୁ ଶବ୍ଦ ବା ପଦ ସହିତ ରଯାଡିକି ର ଖାରହବା କଥା I
ରସହିପେି, ଏକକାେୀନ ଦୁ ଇଟି ବିଭକ୍ତି ପ୍ରତୟୟ ଚିହ୍ନକୁ ବି ରଗାଟିଏ ଶବ୍ଦ ସହ ରଯାଡିକି
ର ଖାଯାଇପାରେ I ଯଥା: ର ାକଙ୍କଦ୍ୱାୋ I ଏହି ଶବ୍ଦରେ ଦୁ ଇଟି ବିଭକ୍ତି ପ୍ରତୟୟ ଚିହ୍ନ ଥିର
ବି; ସାମଗ୍ରି କଭାରବ ଏହାକୁ ତୃ ତୀୟା ବିଭକ୍ତି ରବା ି ବୁ ଝବ
ି ାକୁ ରହବ I କାେଣ, ଏଠାରେ ‘ଙ୍କ’
ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ସମ୍ମାନସୂଚକ ଅରଥଷ ବୟବହୃ ତ I ଏଥିେୁ ଜଣାଯାଏ ରଯ, ରଯଉଁ ଶବ୍ଦରେ ଦୁ ଇଟି
ପ୍ରତୟୟ ଚିହ୍ନ ାରଗ, ରସଠାରେ ପ୍ରଥମଟି ସମ୍ମାନସୂଚକ ରହାଇଥାଏ I
ସମାସ ଆଧାେରେ ବି ଏକାଧିକ ଶବ୍ଦ ରଯାଡିକି ର ଖାଯାଏ I ଯଥା: ମୁକ୍ତେ ଭାବ =
ମୁକ୍ତଭାବ; ରସହିପେି ‘ୋସ୍ତାଘାଟ’, ‘ଖିଆପିଆ’ ‘ଆବାେବୃ ଦ୍ଧବନିତା’ ଇତୟାଦି I ରସମିତ ି
ବହୁ ବଚନ ବା ସମୂହବାଚକ ଅଥଷରେ ସମାସ ରହତୁ ରଯାଡିକି ର ଖାଯାଏ I ଯଥା: ‘ଚାଉେତକ’,
‘ବନ୍ଧୁ ଗଣ’ ଇତୟାଦି I ରକରତକ ରକ୍ଷତ୍ରରେ ସମାସ ରହତୁ ଶବ୍ଦରେ ହାଇରେନ (-) ଥିର ; ତାହାକୁ
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ରଯାଡା କୁ ହାଯାଇପାେିବ I ଯଥା: ‘ନିମନ୍ତ୍ରଣ-ପତ୍ର’, ‘ପତ୍ର-ପତ୍ରିକା’ ଇତୟାଦି I ରତରବ, ଏପେି
ଶବ୍ଦଗୁଡକ
ି ରେ ର ାରକ ହାଇରେନ ରଦବା ପ୍ରାୟ କରମଇ ରଦର ଣି; କିନ୍ତୁ ହାଇରେନ ନ
ରଦର

ଏହା ରଯାଡିକି ର ଖାରହବା କଥା I ରସହିପେି ସମାସ ରଯାଗଁୁ ‘ସ୍ଥିତ, ‘େତ, ‘ପ୍ରାପ୍ତ’

ଇତୟାଦି ରଯାଡିକି ର ଖାଯାଏ I ଯଥା: ରବାେିକନ
ି ାସ୍ଥିତ, ଗରବର୍ଣାେତ, ପୁେସ୍କାେପ୍ରାପ୍ତ
ଇତୟାଦି I
ରସହିପେି ‘ନିଜ’ ଅଥଷବାଚକ ‘ସ୍ୱ’ ଛାଡିକି ର ଖାଯାଏ I ଯଥା: ‘ସ୍ୱ େଚିତ କବିତା’; ‘ସ୍ୱ ସ୍ୱ
ରକ୍ଷତ୍ର’ରେ ରସମାରନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ I ଏଠାରେ ‘ସ୍ୱ’ ଏକ ଅଥଷଯୁକ୍ତ ଏକକ ବା େୂପିମ I କିନ୍ତୁ ‘ସ୍ୱେ’ରେ
‘ସ୍ୱ’ ଅଥଷ ‘ନିଜ’ ମରନକେି ରକହି ରଯମିତ ି ‘ସ୍ୱେ’େ ଅଥଷ ‘ନିଜେ’ ନ କେନ୍ତି ! ଅଧିକାଂଶ, ‘ସ୍ୱ
େଚିତକୁ ସମାସ ରଯାଗଁୁ ସଂଭବତ ରଯାଡିକି (ଯଥା- ସ୍ୱେଚିତ) ର ଖିଥାଆନ୍ତି; କିନ୍ତୁ ‘ପୂର୍ଣ୍ଷଚନ୍ଦ୍ର
ଓଡିଆ ଭାର୍ାରକାର୍’ରେ ‘ସ୍ୱ େଚିତ ସହିତ ‘ସ୍ୱ ଚକ୍ଷୁ’ ଓ ‘ସ୍ୱ କମଷ’ ଆଦି ରକରତକ ଶବ୍ଦ ଛାଡିଛାଡି
ର ଖାଯାଇଛି I ରତରବ ରକଉଁ ଯୁକ୍ତି ବା ନିୟମ ଆଧାେରେ ‘ରଗାପାେନ’ ଶବ୍ଦକୁ ଭାର୍ାରକାର୍
ସଂକେକ ରଯାଡିକି ର ଖିର ତାହା ବୁ ଝରି ହଉନି ! ରଯରତଦୂ େ ମରନହୁ ଏ, ସଂକେକ ସଂଭବତଃ
‘ରଗାପାେନ’କୁ ସମାସ ଆଧାେରେ ର ଖିଛନ୍ତି; କିନ୍ତୁ ‘ସ୍ୱ େଚିତକୁ ସମାସ ଆଧାେରେ
ର ଖିନାହାନ୍ତି । ରତରବ, ସନ୍ଧି ନ କେି ରକରତକ ଶବ୍ଦକୁ ଛାଡିକି ର ଖାଯାଏ । ଯଥା- ‘ସ୍ୱାସ୍ଥୟାବସ୍ଥା’
ଶବ୍ଦକୁ ସନ୍ଧି ନ କେି ଛାଡିଛାଡି ମଧ୍ୟ ‘ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଅବସ୍ଥା’ ଭାରବ ର ଖାଯାଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧିରେ
ଶବ୍ଦେ େୂପରେ ପେିବର୍ତ୍ଷନ ରହତୁ ସନ୍ଧିଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦକୁ ରଯାଡା କୁ ହାଯାଏ ନାହିଁ I
ରସହିପେି ‘ଅ’, ‘ଅଣ’, ‘ଅନୁ ’, ‘ରବ’, ଆଦି ଉପସଗଷ, ଶବ୍ଦ ସହ ରଯାଡିକି ର ଖାଯାଏ I
ଯଥା: ‘ଅପ୍ରସନ୍ନ’, ‘ଅଣକଂରଗ୍ରସ’, ‘ଅନୁ ଶାସନ’, ‘ରବହିସାବି’ ଇତୟାଦି I ପୁଣି, ରଗାଟିଏ ଶବ୍ଦ
ାଗ ାଗ୍ ଉର୍ଚ୍ାେିତ (ଦ୍ୱିୋବୃ ର୍ତ୍ି ବା reduplication) ରହଉଥିର ; ତାହା ବି ରଯାଡିକି
ର ଖାଯାଏ I ଯଥା: ଖି ିଖି ି, ହସହସ, ଦେଦେ I ରସହିପେି, ଅନୁ େଣନ ଶବ୍ଦ (echo
word) ଯଥା: ଘେେେ, ବହିେହି, ୋସ୍ତାୋସ୍ତା ଆଦି ରଯାଡିକି ର ଖାଯାଏ I
ରଗାଟିଏ ବାକୟରେ ାଗ ାଗ୍ ଏକାଧିକ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିର ; ରସଗୁଡକ
ି ୁ ଛାଡିଛାଡି
ର ଖାଯାଏ I ଯଥା- ପପୁ ଗାରଧାଇ ଖାଇ ଏରବ ହାଟକୁ ଗ ା I ରସହିପେି ବାକୟରେ
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ଅସମାପିକା କ୍ରିୟାେ ଠିକ୍ ପେବର୍ତ୍ଷୀ ସହାୟକ କ୍ରିୟା ରଯାଡିକି ର ଖାହୁ ଏ I ଯଥା- ‘ରଦଇଥିର ’
I ଏଠାରେ ‘ରଦଇ’ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଓ ‘ଥିର ’ ସହାୟକ କ୍ରିୟା I ରତଣୁ, ଏହି ଦୁ ଇଟି
ରଯାଡିରହର

ଏହା ରଗାଟିଏ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ହୁ ଏ I କିନ୍ତୁ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟାେ ଠିକ୍ ପରେ

ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିର

ଆବଶୟକସ୍ଥରେ ଛାଡିକି ର ଖାଯାଏ I ଯଥା: ପପୁ କଅଣ ନ ଖାଇ

ଆସିବ! ରସହିପେି ଏକ ବାକୟରେ ଏକାଧିକ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ାଗ ାଗ୍ ଥିର , ଯଦି ରସସବୁ
ଏକାଠି ରହର ଏକ ଅଥଷ ଇଙ୍ଗି ତେ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ; ରତରବ ରସ ରକ୍ଷତ୍ରରେ ତାହାକୁ ରଯାଡିକି
ର ଖାଯାଏ I ଯଥା: ଦିଆଯାଇପାରେ I ଏହାକୁ ଛାଡିଛାଡି ‘ଦିଆ ଯାଇ ପାରେ’/ ‘ଦିଆ
ଯାଇପାରେ’/ ‘ଦିଆଯାଇ ପାରେ’ ର ଖିବାେ ଆବଶୟକ ନାହିଁ I
ବାକୟରେ ଅବୟୟେ େୂପ ଅପେିବର୍ତ୍ଷନୀୟ ରହତୁ ରସଗୁଡକ
ି ସବଷଦା ଶବ୍ଦଠାେୁ ଅ ଗା
େରହ I ରସଗୁଡକ
ି ‘ହିଁ’, ‘ବି’, ‘ବେଂ’ ଇତୟାଦି I ଯଥା- ପପୁ ହିଁ ସବୁ କହିପାେିବ I କିନ୍ତୁ ନାସ୍ତି ବାଚକ
ଶବ୍ଦ ରକ୍ଷତ୍ରରେ ଟିକଏ
ି ଭାବିବାକୁ ହୁ ଏ I ନାସ୍ତି ବାଚକ ଶବ୍ଦ ବାକୟେ ପ୍ରକାଯଷୟ (function)
ଅନୁ ଯାୟୀ ଅବୟୟ, ବିରଶର୍ୟ ଓ କ୍ରିୟାପଦ ରହାଇଥାଏ I ବର୍ତ୍ଷମାନ କାେେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା
‘ଅଛ’େ ନାସ୍ତି ବାଚକ ବିଭିନ୍ନ େୂପ ‘ନାହଁ’, ‘ନାହଁୁ’, ‘ନାହିଁ’, ନାଇଁ, ‘ନାହାନ୍ତି’ ଆଦି ପୂବଷେୁ ବାକୟରେ
ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ନ ଥିର ଏଗୁଡକ
ି ୁ ଏକମାତ୍ର କ୍ରିୟା ରଯାଗଁୁ ଛାଡିକି ର ଖାଯାଏ I ଯଥା: ତୁ ରମ
ରସଠାରେ ‘ନାହଁ’? ରସହିପେି ‘ଅରଟ’ କ୍ରିୟାେ ନାସ୍ତି ବାଚକ କ୍ରିୟା େୂପ ନୁ ରହଁ, ନୁ ହଁ, ରନାହଁୁ ଆଦି
ର ଖାଯାଏ I ପୁଣି ଉପରୋକ୍ତ ସମାପିକା କ୍ରିୟାଗୁଡକ
ି େ ଠିକ୍ ପୂବଷେୁ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିର
ଦୁ ରହଁ ମିଶି ସମାପିକା କ୍ରିୟା ହୁ ଏ I େେରେ ରଯାଡିକି ର ଖାଯାଏ I ଯଥା: ତରମ ରସଠାକୁ
ଯାଇନାହଁ ? ଏଠାରେ ‘ଯାଇ’ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଓ ‘ନାହଁ’ ସହାୟକ କ୍ରିୟା I ରତଣୁ ଦୁ ଇଟିଯାକ
ମିଶି ସମାପିକା କ୍ରିୟାେ େୂପ ରହାଇଛି I ରସହିପେି ‘ଖାଇନାହଁ’େ ‘ନାହଁ’ ବଦେରେ ରଯଉଁଠି ‘ନ’
ର ଖାଯାଏ ତାହା ବି ରଯାଡିକି ର ଖାଯାଏ I ଯଥା: ଖାଇନ I ରସହିପେି ‘ଖାଇନି’, ‘ଖାଇନୁ ’
ଇତୟାଦି I ଏଠାରେ ‘ନି’, ‘ନୁ ’, ‘ରନ’ ଯଥାକ୍ରରମ,‘ନାହିଁ’, ‘ନାହଁୁ’େ ସଂେୂପ ବା ଉପେୂପ I
ରସହିପେି ସମାପିକା କ୍ରିୟାେ ଠିକ୍ ପରେ ‘ନାହଁ’, ‘ନାହଁୁ’, ‘ନାହିଁ’, ନାଇଁ ଆଦି ଥିର
ରସଠାରେ ତାହା ଅବୟୟ ହୁ ଏ I ଯଥା: ଆରମ ରସଠାକୁ ଗ ୁ ନାହଁୁ I ଏହାକୁ ଛାଡିକି ବା ରଯାଡିକି
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ର ଖାଯାଇପାରେ I ରତରବ ସମାପିକା କ୍ରିୟାେ ଠିକ୍ ପୂବଷେୁ ‘ନ’ ଥିର ତାହାକୁ ରଯାଡିକି ବା
ଛାଡିକି ର ଖିର କିଛ ି ଅସୁବଧ
ି ା ନାହିଁ I ଯଥା: ନଥି ା= ନ ଥି ା; କିନ୍ତୁ ‘ନ’ ଯଦି ଅସମାପିକା
କ୍ରିୟାେ ଠିକ୍ ପୂବଷେୁ ଥାଏ ରତରବ ତାହାକୁ ଟିକଏ
ି ଛାଡିକି ର ଖାଯାଇପାରେ I ଯଥା: ନ ଖାଇ;
କିନ୍ତୁ ଦୁ ଇ ତିନଟ
ି ି କ୍ରିୟା ମଝାମଝି ‘ନ’ ଥିର ରସସବୁ କୁ ରଯାଡିକି ର ଖାଯାଇପାରେ I ଯଥା: ମଁୁ
ରସରତରବେକୁ କାମ ସାେିନଥାଏ I ଏହି ବାକୟରେ ‘ସାେି’ ଓ ‘ଥାଏ’କୁ ଏକାଠି ର ଖିର ଏକ
ସମାପିକା କ୍ରିୟା ହୁ ଏ- ସାେିଥାଏ I କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଯଦି ‘ନ’ ର ଖି ତିନଟ
ି ି ଶବ୍ଦକୁ ଛାଡିଛାଡି ବା
‘ସାେି ନଥାଏ’ ଭାବରେ ର ଖାଯାଏ; ରତରବ ସହାୟକ କ୍ରିୟା ‘ଥାଏ’ ଅ ଗା େହିବ I ଓଡିଆ
ବାକୟେ ଗଠନ ଦୃ ଷ୍ଟିେୁ ସହାୟକ କ୍ରିୟା ସବଷଦା ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ସହିତ ଥାଏ I ରତଣୁ
ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ପରେ ‘ନ’ େହିର

କିଛ ି ଯାଏଆସ୍ ନାହିଁ I ରତଣୁ ରଯାଡିକି ର ଖିବା ଯୁକ୍ତି

ଗ୍ରହଣୀୟ ମରନହୁ ଏ I ରସହିପେି ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ପରେ ‘କେି’ ବା ‘କି’ ର ଖିବାକୁ ଥିର ;
ତାହା ରଯାଡିକି ର ଖାଯାଏ I ଯଥା: ହାତ ରଯାଡିକେି/ରଯାଡିକି ନମସ୍କାେ କେ I କାେଣ, ଏହି
ଦୁ ଇ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ପେସ୍ପେ ସଂପକଷାନିୱତ ଏବଂ ‘କେି’େ ଅନୟେୂପ ବା ସଂେୂପ ‘କି’ ସବଷଦା
ଇ/ଈ-କାୋନ୍ତ ଶବ୍ଦରେ ାଗିଥାଏ I
ଓଡିଆ

ିଖନ ପ୍ରଥା ବା ପେମ୍ପୋରେ ‘ଶ୍ରୀ’ ଶବ୍ଦ ଠାକୁ େ, ମହାପୁେୁର୍, ପବିତ୍ର

ଧମଷଗ୍ରନ୍ଥ ବା ତୀଥଷସ୍ଥାନେ ନାମ, ଏପେିକି ଠାକୁ େ ବା ମହାପୁେୁର୍ଙ୍କ ଅଙ୍ଗପ୍ରତୟଙ୍ଗ ନାମ ପୂବଷେୁ
ଥିର ; ତାହା ରଯାଡିକି ର ଖାଯାଏ I ଯଥା- ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀକୃ ଷ୍ଣ, ଶ୍ରୀରଚୈତନୟ, ଶ୍ରୀମାଆ,
ଶ୍ରୀୋମଚେିତମାନସ, ଶ୍ରୀରକ୍ଷତ୍ର, ଶ୍ରୀମୁଖ, ଶ୍ରୀହସ୍ତ, ଶ୍ରୀଚେଣ ପ୍ରଭୃତି I ରତରବ, ଠାକୁ େଙ୍କ ନାମ
ରଯରତରବରେ ବୟକ୍ତି ନାମରେ ବୟବହୃ ତ ବା ିଖିତ ହୁ ଏ; ଅଧିକାଂଶସ୍ଥରେ ‘ଶ୍ରୀ’ ାଗିକି େରହ
ନାହିଁ I ଯଥା: ଶ୍ରୀ ପିତାମୱେ ପ୍ରଧାନ ଓ ଶ୍ରୀ ନଟବେ ଶତପଥୀ ପ୍ରଭୃତି I ରକରତକସ୍ଥରେ ଠାକୁ େଙ୍କ
ନାମ ଓ ଅଙ୍ଗ ନାମ, ବୟକ୍ତି ନାମରେ ବୟବହୃ ତ ରହର

ବି ‘ଶ୍ରୀ’

ାଗିକେି ର ଖାହୁ ଏ I

ଯଥା:ଶ୍ରୀକୃ ଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ର, ଶ୍ରୀୋମ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାଶ, ଶ୍ରୀଚେଣ ମହାନ୍ତି ପ୍ରଭୃତି I ରତରବ, ଏଥିେୁ
ଜଣାଯାଏ ରଯ, ଶୁତ ି ମଧୁେ ରହତୁ ରକରତକସ୍ଥରେ ଠାକୁ େଙ୍କ ନାମ ଓ ଅଙ୍ଗକୁ ବୟକ୍ତିନାମ
ଭାବରେ ବୟବହାେ କର ‘ଶ୍ରୀ’ ରଯାଡିକି ର ଖାଯାଏ I
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ଏକ ବାକୟରେ ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ପାଠ ଥାଇ ପରେ ବିଭକ୍ତି ପ୍ରତୟୟ ବା ସମ୍ମାନରବାଧକ
ଚିହ୍ନ େହିର ; ତାହାକୁ ଛାଡିକି ନ ର ଖିର ଭ I ଯଥା: ୋଜରନତା ବିଜୟାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ
(ବିଜୁବାବୁ )ଙ୍କ ଉର୍ଚ୍ାଙ୍ଗ ବୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥି ା I ଏମିତ ି ନ ର ଖି ବନ୍ଧନୀ ପରେ ଥିବା ‘ଙ୍କ’ ପ୍ରତୟୟ ଚିହ୍ନକୁ
ବନ୍ଧନୀ ପୂବଷେୁ ‘ପଟ୍ଟନାୟକ’ ସହିତ ରଯାଡିକି ର ଖିର ପଢିବା ଓ ବୁ ଝବ
ି ା ସହଜ ହୁ ଏ I
ରତରବ, ମନରେ ପ୍ରଶନ ଆରସ, ‘ପାଇଁ’ ର ଖିବାରବରେ ଛାଡିକି ନା ରଯାଡିକି ର ଖିବୁ ?
ପ୍ରକୃ ତରେ ‘ପାଇଁ’େ ବୟାକେଣିକ ପେିଚୟ କଅଣ? ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଉ ଏକ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଆର ାଚନା
କୋଯିବ I

କକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ସଂସ୍ଥାନ
ମାନସଗଂକଗାତ୍ରୀ, କମୈସୂରୁ
କନଷାଟକ-୫୭୦୦୦୬
କମାବାଇଲ୍-୮୮୮୪୬୦୭୪୦୬

santosh.odisha@gmail.com
(ଏହା ପ୍ରଥକମ ‘କପୌରୁଷ’ ପତ୍ରିକାର ୨୦୧୫ ନକଭମିର ସଂଖୟାକର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିୋ ।)
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ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା

✍ କୃ ଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସୁଆର
ପେଂବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀ ପୁେରର୍ାର୍ତ୍ମଙ୍କେ ଆବିଭଷାବ େହସୟମୟ । ତାଙ୍କେ ୀୋ ମଧ୍ୟ ଅରଭଦୟ ।
ବିଶ୍ୱାସେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୃ ଢତାରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁ ଭବ କେିହୁଏ । କଥିତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ରଜୟଷ୍ଠ ମାସ
ପୂର୍ଣ୍ଡମା ତିଥିରେ ଭୂମିଷ୍ଠ ରହାଇଥିର

। ରଜୟଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଡମାକୁ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଡମା କୁ ହାଯାଏ । ଏହା

ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପବିତ୍ର ଜନମ ଉତ୍ସବ ଭାବରେ ପେିଚତ
ି । ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥାନୁ ସାରେ ରଜୟଷ୍ଠମାସ
ଅମାବାସୟା ଦିନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମାନସପୁତ୍ର ମନୁ ଏକ ଯଜ୍ଞ ଆେମ୍ଭ କେିଥିର ରଯଉଁ ଯଜ୍ଞ ରବଦୀରେ
ରଜୟଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଡମା ଦିନ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବତୀର୍ଣ୍ଷ ରହାଇଥିର

ରବା ି ରଜୟଷ୍ଠ ମାସେ ପୂର୍ଣ୍ଡମା

ରହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନମଦନ
ି । “ଅବତୀର୍ଣ୍ଷଃ ସ୍ୱୟଂ ରଜୟଷ୍ଠାଂ ତତ୍ର ଜନମଦନ
ି ମ୍ ମମ ।” ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରା
ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଠାକୁ େଙ୍କେ ଆଦୟ ଯାତ୍ରା ବା ପବଷ ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ।
ପୁୋଣରେ ବର୍ଣ୍ଡତ ଅଛି ରଯ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଡମାରେ ଦାେୁବ୍ରହ୍ମଙ୍କେ ମଞ୍ଚ ସ୍ନାନ ଦଶଷନ କେିବା
ପାଇଁ ଆକାଶରେ ରଦବଗଣ ଉପସ୍ଥିତ େହି ପୁଷ୍ପ ବୃ ଷ୍ଟିେ ସ୍ମାେକୀ େୂରପ ଜେ ବିନ୍ଦୁ ବର୍ଷଣ
କେିଥାନ୍ତି । ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ମହାରବଦି ସ୍ନାନ ମରହାତ୍ସବ କୁ ହାଯାଏ । ଏହି ଦିନ ରକୈବ ୟ ଗ୍ରହଣ
କର

ସାକ୍ଷାତ ମୁକ୍ତି ମିେଥ
ି ାଏ । ଏତଦ ବୟତୀତ ଏହି ସମୟରେ ରଦବ ଦଶଷନ କର

ରକାଟି

ପୁଣୟ େେ ମିେଥ
ି ାଏ । ରତଣୁ ବ୍ରହ୍ମା କହନ୍ତି- ୋହୁ ଗ୍ରସ୍ତ ସୂଯଷୟପୋଗ ସମୟରେ ସ୍ନାନ ଦାନାଦିେ
େେ ଅରପକ୍ଷା ରଦବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଡମାରେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ କୃ ଷ୍ଣ ବା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦଶଷନ କର
ରସହି େେ ମିେଥ
ି ାଏ । ତାଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ରହ ା - “ଯତ୍ େେଂ ସ୍ନାନ ଦାରନନ ୋହୁ ଗ୍ରରସ୍ତ
ଦିବାକରେ / ତତ େେଂ କୃ ଷ୍ଣ ମା ର ାକୟ ମହା ରଜୟଷ୍ଠା ରଭନେଃ ॥”
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ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରା ମରହାତ୍ସବରେ ଜୀଉମାନଙ୍କେ ଚେନ୍ତି ପ୍ରତିମା ମଦନରମାହନ ବିରଜ
ରହଉଥିବା ରବରେ ରକବେ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଓ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଦୁ ଇଟିରେ ଜୀଉମାରନ େତ୍ନ ରବଦୀେୁ
ବିରଜ ହୁ ଅନ୍ତି । ରତଣୁ କବି ସମ୍ରାଟ ଉରପନ୍ଦ୍ର ଭଂଜଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି“ସ୍ନାନ ଗୁଣ୍ଡିଚାଏ ରବନି, ସ୍ୱୟଂ ୀୋ ଯାେ
ପତିତପାବନ ଅରଥଷ ପ୍ରାସାଦଁୁ ବାହାେ ।।”
ରଦବତା େକ୍ତମାଂସ ରଦହଧାେୀ ମଣିର୍ ପେି ସାଂସାେିକ ରୋଗ, ଦୁ ଃଖ, ରଶାକ ପ୍ରଭୃତି
ଭିତରେ ଗତି କେନ୍ତି । ରତଣୁ ସଂସ୍କୃତରେ କଥା ଅଛି - "ଯଥା ରଦରହ ତଥା ରଦରବ ।" ଜଗନ୍ନାଥ
ଜରଣ ସାଧାେଣ ମଣିର୍ଟିଏ ପେି ରବୈଶାଖ ରଜୟଷ୍ଠ ମାସେ ଗ୍ରୀର୍ମ ପ୍ରବାହ ଭିତରେ ଅତିଷ୍ଠ ରହାଇ
ପୂର୍ଣ୍ଡମା ତିଥିରେ ସ୍ନାନ କେନ୍ତି । ଶରହ ଆଠ ଗୋ ପାଣିେୁ ପଇଁତେ
ି ଶ
ି ଗୋ ତାଙ୍କ ଉପରେ ୋ
ଯାଏ । ଏରତ ଗୁଡଏ
ି ପାଣି ଏକାଠି ୋ ରହର ରଯ ରକୌଣସି ର ାକକୁ ଥଣ୍ଡା ବା ଜ୍ୱେ ରହବା
ସ୍ୱାଭାବିକ । ଜଗନ୍ନାଥ ବାଦ ଯିରବ କିପେି ! ରସ ତ ଓଡିଆ ଜନ ଜୀବନ ସହିତ ଓତରପ୍ରାତ
ଭାବରେ ଜଡିତ । ଆମ ଭେି ରସ ବି ଜ୍ୱେ କଷ୍ଟ ରଭାଗନ୍ତି । ଅନବସେରେ ରଜୟଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଡମାଠାେୁ
ଆର୍ଢ ଅମାବାସୟା ପଯଷୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଚିକତ୍ସ
ି ା କୋଯାଏ । ଏହି ସମୟରେ ଦଇତାପତି ବା ବିଶ୍ୱାବସୁ
ବଂଶଧେମାରନ ଠାକୁ େମାନଙ୍କେ ଚିକତ୍ସ
ି ା ଓ ରସବା ଶୁଶୂର୍ା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥାଆନ୍ତି । ଇତି ମଧ୍ୟରେ
ରଦବ ଦଶଷନ ନିରର୍ଧ େହିଥାଏ । ଠିକ୍ ରଯପେି ସାଧାେଣ ମଣିର୍ ବାଧକ ପଡିର

କାହାକୁ

ରଦଖା କରେ ନାହିଁ । ଏହି ସମୟରେ ବେଭଦ୍ରଙ୍କ ବାଡରେ ହେଧାେୀ, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ବାଡରେ
ଚତୁ ଭଷୁଜା ରଦବୀ ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାଡରେ ଶଙ୍ଖ, ଚକ୍ର, ଗଦା, ପଦମ ଧାେୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରମାନ
ଅଙ୍କି ତ ରହାଇ ଅଣସେ ତାଟି ସମ୍ମୁଖରେ ପନ୍ଦେ ଦିନ ବୟାପୀ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ରଚେମୂେି
ଔର୍ଧ, ପଥି ଦିଆଯାଏ । ତା’ପରେ ରନରତ୍ରାତ୍ସବ ବା ନବ ରଯୌବନ ଦଶଷନ ହୁ ଏ । ଆରୋଗୟ
ାଭ କେି ଠାକୁ େ ହଜାେ ହଜାେ ଭକ୍ତ, ସାଧୁ, ସନ୍ଥ ଓ ଜନତାଙ୍କୁ ଦଶଷନ ରଦଇଥାନ୍ତି । ଦର୍ତ୍
ମହାପାତ୍ର େଙ୍ଗ କେିଥାନ୍ତି । ଏହା ଶାସ୍ତ୍ରନୁ ଯାୟୀ ‘ବନକ ାଗି’ ରବା ି ପ୍ରବାଦ ଅଛି । ପତି
ମହାପାତ୍ର ରନତ୍ରଦାନ କେିଥାନ୍ତି । ରକହି ରକହି ଶ୍ରୀକୃ ଷ୍ଣ ଉଆଁସୀ କନୟା େୁକିମଣୀଙ୍କୁ ବିବାହ
କେିଥିବାେୁ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱେ ରହାଇଥି ା ରବା ି କହନ୍ତି ।
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ସାନ୍ନ ବିଧି ଓ ମାହାତ୍ମୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଚୀନ ପୁୋଣ ଓ ସଂହିତା ମାନଙ୍କରେ ବର୍ଣ୍ଡତ । ପ୍ରାଚୀନ
କାେରେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପଟି ଏକ ମଞ୍ଚ ସଦୃ ଶ କାଠରେ ନିମଷାଣ କୋଯାଇ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା
କୋଯାଉଥି ା । ରତଣୁ ଏହାକୁ ‘ମଞ୍ଚ ସ୍ନାନ’ କୁ ହାଯାଉଥି ା । କାେକ୍ରରମ ଠାକୁ େଙ୍କ ସ୍ନାନ ପାଇଁ
ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ନିମଡତ ରହ ା । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିେ ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱ ିପିେ ଉରଲ୍ଲଖ ପ୍ରକାରେ ବଡ ରଦଉେ
ପଲଟ ନମୱେ ୧୪୮ରେ ଏବଂ ଚାହଁାଣୀ ମଣ୍ଡପେ ଉର୍ତ୍େ ଦିଗରେ ତଥା ଆନନ୍ଦ ବଜାେେ ଉର୍ତ୍େ
ପୂବଷ ରକାଣରେ ଏହି ମଣ୍ଡପ ଅବସ୍ଥିତ । ବଉେମାୋ ପ୍ରସ୍ତେରେ ଏହା ନିମଡତ । ଏହା ପୂବଷ ଦିଗକୁ
ମୁହଁ କେି େହିଛ ି । ଏହାେ ରଦୈଘଷୟ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ ପ୍ରାୟ ୭୫ େୁ ଟ ରହବ । ମଣ୍ଡପ ଉପେକୁ ଯିବା ପାଇଁ
ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉର୍ତ୍େ ଉଭୟ ପାଶ୍ୱରେଷ ପଥେ ପାହାଚମାନ େହିଛ ି । ମଣ୍ଡପରେ ଏକ ସିଂହାସନ ଓ
ତିନ ି ବିଗ୍ରହ ବସିବା ପାଇଁ ବଡ ପିଣ୍ଡିମାନ ନିମଷାଣ କୋଯାଇଛି । ତିନଟ
ି ି ପିଣ୍ଡି ମଧ୍ୟେୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ
ପିଣ୍ଡିେ ବୟାସଦ୍ଧଷ ୩ େୁ ଟ ଓ ଉର୍ଚ୍ତା ୯ ଇଞ୍ଚ, ରଦବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପିଣ୍ଡିେ ବୟାସାଦ୍ଧଷ ୨ େୁ ଟ ଓ
ଉର୍ଚ୍ତା ୧୧ ଇଞ୍ଚ, ଏବଂ ବେଭଦ୍ରଙ୍କ ପିଣ୍ଡିେ ବୟାସାଦ୍ଧଷ ୨ େୁ ଟ ୪ ଇଞ୍ଚ ଓ ଉର୍ଚ୍ତା ୮ ଇଞ୍ଚ । ଏହା
ଏକ ବଗଷାକାେ ରକ୍ଷତ୍ର ସଦୃ ଶ ଓ ରମଘନାଦ ପାରଚେିଠାେୁ ପ୍ରାୟ ୧୦ େୁ ଟ ବୟବଧାନରେ
ଅବସ୍ଥିତ । ବିରଶର୍କେି ଏହା ଅତି ଉର୍ଚ୍ରେ ନିମଡତ ରହତୁ ସିଂହଦ୍ୱାେେ ରଯରକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ
ଛିଡା ରହର ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ବିୋଜମାନ କେିଥିବା ଠାକୁ େଙ୍କୁ ରଦଖାହୁ ଏ ।
ଜନଶୁତ ି ଅନୁ ଯାୟୀ ରସରତରବରେ ଭାେତବର୍ଷେ ସବୁ ତୀଥଷେୁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଷ ପାତ୍ରରେ ଜେ
ସଂଗୃହୀତ ରହାଇ ଆସିବା ପରେ ରସଥିରେ ଠାକୁ େଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କୋଯାଉଥି ା । କାେକ୍ରରମ
ପ୍ରତିବର୍ଷ ସବୁ ତୀଥଷେୁ ଜେ ଆଣିବା ସମୟ ସାରପକ୍ଷ, କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ, ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ରଦୈବ ି ଦୁ ବପ
ଡ ାକ
ଜନିତ ନାନାବିଧ ସମସୟା ଦ୍ୱାୋ ସମ୍ଭବ ନରହବାେୁ ରସ ସମସ୍ତ ଜେକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଷ ପାତ୍ରରେ େଖି
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିେ ବାହାେ ରବଢାରେ ଥିବା ଶୀତୋରଦବୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗସ୍ଥ କୂ ଅରେ ବୁ ଡାଇ
େଖାଯାଇଥି ା । ସବୁ ତୀଥଷେ ଜେ ଏହି କୂ ଅରେ ଥିବାେୁ ଏହାକୁ ସୁନାକୂ ଅ ରବା ି
କୁ ହାଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏହା ସୁନାରେ ତିଆେି କୂ ଅ ନୁ ରହଁ । ଏହି କୂ ଅେ ପାଣିକୁ ବର୍ଷ ସାୋ ରକହି
ବୟବହାେ କେନ୍ତି ନାହିଁ । ଏହାକୁ ରଘାଡଣି ଦ୍ୱାୋ ବନ୍ଦ କୋଯାଇଥାଏ । ରକବେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଷମୀ
ପୂବଷଦନ
ି କୂ ଅେ ସଂସ୍କାେ କୋଯାଇ କୂ ଅେ ରଘାଡଣି ରଖା ାଯାଇ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କୋଯାଏ ।
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ପାତାେ ସମ୍ଭୁତା ମା’ ଶୀତୋ ଠାକୁ ୋଣୀ ରହଉଛନ୍ତି ସୁନା କୂ ଅେ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ରଦବୀ । ଏହି କୂ ଅେ
ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାେ ପ୍ରାୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମସାମୟିକ । ମା’ ଶୀତୋ ଓ ମା’ଙ୍କ ସିଂହ ମଧ୍ୟରେ ଏହା
୩୫୫ ଓ ୨୮୪ ପଲଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ।ଏହି କୂ ଅକୁ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମରଦବ ରଖାୋଇଥିର

।

ଗଙ୍ଗବଂଶୀ ୋଜା ରଚାଡଗଙ୍ଗ ରଦବ ବହୁ ୋଜୟ ଜୟକେି ଏହି କୂ ଅରେ ବହୁ ଧନେତ୍ନ ଓ ସୁନା
ସଂଗ୍ରହ କେି େଖିଥିର । ରତଣୁ ଏହାକୁ ବି ସୁନା କୂ ଅ କୁ ହାଯାଏ ରବା ି କିମୱଦନ୍ତୀ ପ୍ରଚେିତ ।
ସୁନା ରଗାରସଇଁ ଓ ମୁଦେ
ି ଥ ୧୦୮ଟି ନୂ ଆ ଗୋରେ ଜେ ଆଣି ରଭାଗ ମଣ୍ଡପରେ
େଖାଇଥାଆନ୍ତି । ଠାକୁ େମାନଙ୍କୁ ପହୁ ଡ ନକେି ରସ ଦିନ ଶ୍ରୀ ମୁଖରେ ଖଣ୍ଡୁଆ ପକାଯାଏ । େତ୍ନ

ସିଂହାସନେୁ ଏକ ସିଡି ରକାଠ ସୁଆଁସମ
ି ାରନ ବାନ୍ଧନ୍ତି । ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପଟି ଚାନ୍ଦୁ ଆ, ଓଢଣୀ,
ନାନେଙ୍ଗେ େୁ

ଓ ଆର ାକ ପ୍ରଭୃତିରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କୋଯାଇଥାଏ । ଏହି ଦିନ ସକାେୁ ପୂଜା

ପଣ୍ଡା ଓ ଅନୟାନୟ ରସବାୟତମାରନ ମଙ୍ଗୋପଷଣ କେନ୍ତି । ଦଇତାପତିମାରନ ଠାକୁ େମାନଙ୍କ
ଅଙ୍ଗରେ ରଡାେି ବାନ୍ଧନ୍ତି । ଘଣ୍ଟା କାହାେୀ ଓ ବାଜଣା ଭିତରେ ତିନ ି ଠାକୁ େ ଧାଡି ପହଣ୍ଡି କେି
ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଉଭା ହୁ ଅନ୍ତି । ସ୍ନାନ ରବଦୀକୁ ପ୍ରଥରମ ସୁଦଶଷନ ତାପରେ ବେଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା,
ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ରଶର୍ରେ ମଦନରମାହନ ଯାଆନ୍ତି । ତା'ପରେ ରସଠାରେ ରଦୈନକ
ି େୀତି ଉପଚାେ
ଆେମ୍ଭ ହୁ ଏ । ପହଣ୍ଡି ରବରେ କ୍ଳାନ୍ତ ରହାଇ ପଡିଥିବା ରଯାଗଁୁ ଠାକୁ େମାନଙ୍କ ‘ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗରପାଛା’
କୋଯାଏ । ତା'ପରେ ଗୋବଡୁ ରସବକମାରନ ଅଧିବାସ ସ୍ଥାନେୁ ଜେ ରବାହି ଆଣନ୍ତି ଓ ମୁହଁରେ

ବାଘମୁହଁା ବାନ୍ଧନ୍ତି । ରସହି ଜେରେ ପୂବଷେୁ ଚୁଆ, ରକଶେ, ଚନ୍ଦନ ଓ କପଷୂୋଦି ମିଶାଇ ସୁବାସିତ
କୋଯାଇଥାଏ । ସାନ୍ନ ମଣ୍ଡପକୁ ଜେ ରନବା ପରେ ପେମ୍ପୋନୁ ଯାୟୀ ପ୍ରଥରମ ପୂଜା
କୋଯାଇଥାଏ । ରସଥିପାଇଁ ୧୦୮ ଗୋ ଜେକୁ ଚାେି ପନ୍ତିରେ ବଢାଯାଏ । ପରେ
ପୂଜାପଣ୍ଡାମାରନ ଜେକୁ ପୂଜା କେନ୍ତି । ଏହାପରେ ଶ୍ରୀ ଜୀଉଙ୍କ ସ୍ନାନପାଇଁ ଜେ ଯାଇଥାଏ । ଏହି
ଜେ ମଧ୍ୟେୁ ବଡ ଠାକୁ େ ୩୩ ଗୋ ଜେରେ ସ୍ନାନ କେୁଥିବା ରବରେ ରଦବୀ ସୁଭଦ୍ରା ୨୨ ଗୋ
ଓ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ୩୫ ଗୋ ଜେରେ ଓ ଶ୍ରୀ ସୁଦଶଷନ ରଦବ ୧୮ ଗୋ ଜେରେ ସ୍ନାନ
କେିବାେ ପେମ୍ପୋ େହିଛ ି । ଏତଦବୟତୀତ ସ୍ନାନ ନିମରନ୍ତ ପ୍ରରତୟକ ଠାକୁ େଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ
କଂସାରେ ନିମଡତ ଦପଷଣ ପିଢା ଉପରେ ଏପେି ଭାବରେ େଖାଯାଇଥାଏ ରଯ ରଯପେି
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ଠାକୁ େମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ଉକ୍ତ ଦପଷଣ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରତିବମ୍ବ
ି ି ତ ରହଉଥିବ । ତତ୍ପରେ ପୂଜକମାରନ
ଦପଷଣରେ ପ୍ରତିବମ୍ବ
ି ି ତ ମୂର୍ତ୍କ
ଡ ୁ ସମୁଦ୍ର ରଜୟଷ୍ଠା ମନ୍ତ୍ର ଓ ରବୈଦକ
ି ପୁେୁର୍ ସୂତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ପାଠକେି ସ୍ନାନ
କୋଇଥାଆନ୍ତି । ତେୁ ଛ ମହାପାତ୍ର ଓ ସିଂହାେିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କେ ଏହି ସ୍ନାନ ନୀତି
ସମ୍ପାଦିତ ରହାଇଥାଏ ।
ସ୍ନାନ ସେିର ହାତୀ ରବଶେ ଉପକେଣମାନ ଅଣାଯାଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ହସ୍ତୀ େୂପରେ
ସଜ୍ଜିତ କୋଯାଏ । ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମତରେ ରକୌଣସି ଅନୁ ଷ୍ଠାନ ବା ପୂଜାର୍ଚ୍ଷନାକର

ପ୍ରଥରମ

ଗଣପତିଙ୍କୁ ରଶ୍ରଷ୍ଠତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ଆଦୟ ପୂଜା କୋଯାଇଥାଏ । ଠିକ୍ ରସହିଭେି ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରାରେ
ଶ୍ରୀ ଜୀଉଙ୍କ ପ୍ରଥମ ରବଶ ଭାରବ ଗଜାନନ ରବଶକୁ ଜଗତ ମଙ୍ଗେ ନିମିର୍ତ୍ କୋଯାଇଥାଏ ।
ଏତଦବୟତୀତ ଦାେୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କଠାରେ ଗଜାନନ େୂପ ରଦଖିବାକୁ ସୁଦୂେ କର୍ଣ୍ଷାଟକେୁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତ
ଓ ସାଧକ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟଙ୍କ ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଷ ନିମରନ୍ତ ନୀୋଚେ ପତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ
ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଷମାରେ ଏହି ଗଣପତି ବା ହାତୀରବଶ ଧାେଣକେି ଆସୁଥିବା ଜଣାଯାଏ । ଏହି ଦିନ
‘ଘଣ୍ଟ ଛତା ରଭାଗ’

ାଗି କୋଯାଏ । ଏହା ଅତୟନ୍ତ ଦୁ ଲ୍ଲଷଭ । ସୂପକାେମାରନ ରଭାଗ ରନଇ

ଏହି ମଣ୍ଡପ ଉପେକୁ ଗ ାରବରେ ଅତୟନ୍ତ ମରନାେମ

ାରଗ । ରଭାଗ ରନଇ ଯିବା ପୂବଷେୁ

ୋସ୍ତା ସୋ କେିବା ସରଙ୍ଗ ପବିତ୍ରକେଣ ନିମରନ୍ତ ଚୂନପାଣି ପକାଇଥାନ୍ତି । ଘଣ୍ଟୁ ଆ, ବଜନ୍ତେୀ
ବାଦୟ ବଜାନ୍ତି । ପ୍ରଥା ଓ ପେମ୍ପୋ ଅନୁ ଯାୟୀ ରକବେ ଏହି ଦିନ ବ୍ରତ ରହାଇଥିବା
ସୂପକାେମାରନ ରୋର୍ଘେୁ ଅରମାଣିହା ରଭାଗ ଦ୍ରବୟ ରବାହି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ଉପେକୁ ଆଣିବା
ପରେ ରୋର୍ଘରେ େନ୍ଧନ ଓ େତ୍ନ ସିଂହାସନ ତଥା ରଭାଗ ମଣ୍ଡପକୁ ରଭାଗ ରବାହି ପନ୍ତିରେ
ରତାେିବାେ ଅଧିକାେ ପାଇଥାନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କେ ଶାଢି ବନ୍ଧା ବିଧି ନଥିବାେୁ ପେମ୍ପୋନୁ ଯାୟୀ ସ୍ନାନ
ପୂର୍ଣ୍ଡାମାରେ ରଛକ ଆଣିର ବର୍ଷଯାକ ଭିତରେ ରତାେିବାେ ଅଧିକାେ ପ୍ରାପ୍ତ ରହାଇଥାନ୍ତି ।
ରଭାଗ ନିମରନ୍ତ ଅରନକ ପ୍ରକାେେ ରଦବ ଦୁ ଲ୍ଲଷଭ ପଦାଥଷ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ରହାଇଥାଏ । ସ୍ନାନ
ରବଦିେ ଚାେିପରଟ ସବଷସାଧାେଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ଦିନ ରଭାଗ

ାଗି ରହାଇଥାଏ । ଏହି

ରଭାଗ ଏପେି ଭାବରେ ବଢା ଯାଇଥାଏ ରଯ ଏହାେ ବିରଶର୍ତ୍ୱ ରହଉଛି ହାତୀଟିଏ ତା’େ ଶୁଣ୍ଢ
ପ୍ରସାେ କେି ଚାେି ଆଡୁ ରଭାଗ ରନଇ ରଯପେି ଅନାୟାସରେ ଖାଇପାେିବ । ରଭାଗ ସ୍ନାନ
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ରବଦିକୁ ଆସିଗର

ଠାକୁ େଙ୍କ ବାଡରେ ପ୍ରସାଦ

ାଗି ବ ି ରଦୈନକ
ି ସକାେ ଧୂପ ବିଧିରେ

ରର୍ାଡଶ ଉପଚାେ ପୂଜା କାଯଷୟ ସମାପ୍ତ ରହାଇଥାଏ ଓ ପାଣି ପଡିବାପରେ ତିନ ି ବାଡରେ
ବନ୍ଦାପନା ସେି ସବଷସାଧାେଣଙ୍କ ଦଶଷନ ନିମରନ୍ତ ସ୍ନାନ ରବଦୀ ରଖା ା େରହ । ଏହାକୁ ସାହାଣ
ରମ ା ଦଶଷନ କୁ ହାଯାଇଥାଏ । ୋତି ପ୍ରାୟ ଏଗାେଟା ରବେକୁ ଠାକୁ େ ମାନଙ୍କେ ମଇ ମ ବ ି
ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜେି ପରେ ରଡାେ ାଗି ରହାଇଥାଏ । ବିରଜ ସମୟ ଜାଣି ବିରଜ କାହାେି ବାଜିର ପହଣ୍ଡି
ଆେମ୍ଭ ହୁ ଏ । ଏହି ରେେିବାେ ପହଣ୍ଡିକୁ ରଗାଟି ପହଣ୍ଡି କୁ ହାଯାଏ । ଠାକୁ େ ରଗାଟି ପହଣ୍ଡି
ମାଧ୍ୟମରେ ଅଣସେ ଘେକୁ ପ୍ରତୟାବର୍ତ୍ଷନ କେନ୍ତି । ପହଣ୍ଡି ସମୟେ ମଣିମା ଡାକ ସାଙ୍ଗକୁ
ଆ ଟ, ଚାମେ, ଛତି, ତ୍ରାସ, ମଶା , ଦିହୁଡ,ି ଘଣ୍ଟ, ମାଦୋଦିେ ଅପୂବଷ ସମାରୋହରେ
ଭକ୍ତମାରନ ଭାବବିହୱେ ରହାଇଥାନ୍ତି । ନାନା ପ୍ରକାେ ବାଣେ ରୋଶଣି ଆହୁ େି ଚିତାକର୍ଷକ
କେିଥାଏ । ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ ସ୍ନାନ ରବଦି ପାହାଚ, ଶୁଆଶାେୀ ରଦଉେ ଓ ଗେୁଡସ୍ତମ୍ଭଠାରେ
ଠାକୁ େମାନଙ୍କୁ ମାେ ଚୂେ ାଗି କେି ବନ୍ଦାପନା କୋଯାଇଥାଏ ।
ପ୍ରତିବର୍ଷ ୋଘବ ଦାସ ମଠେୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ମା’ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ହାତୀରବଶ ପାଇଁ ରପାର୍ାକ
ଆସିଥାଏ । ବଡଠାକୁ େ ଶ୍ରୀ ବେଭଦ୍ରଙ୍କ ରବଶ ପାଇଁ ରଗାପାେ ତୀଥଷ ମଠ ରବଶ ପଠାଏ ।
ର ଙ୍କା ଓ ପାଇକମାରନ ବାଦୟ ବଜାଇ ଶ୍ରୀ ବେଭଦ୍ରଙ୍କ ରବଶ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି । ଠିକ୍
ଜେ ାଗି ସେି ା ପରେ ପରେ ଉପରୋକ୍ତ ମଠ ଦ୍ୱୟେୁ ଶ୍ରୀ ଜୀଉମାନଙ୍କେ ରବଶ ଆସି ପହଞ୍ଚି
ଯାଇଥାଏ । ଠାକୁ େ ରବଶ ଧାେଣ କେିବା ପରେ ପରେ ମଠ ମହନ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ସ୍ୱେୂପ ଭିତେଛୁ
ମହାପାତ୍ର ମୁଣ୍ଡରେ ଶାଢି ଓ ଭଣ୍ଡାେ ରମକାପ କପାେରେ ଚନ୍ଦନ ଗାଇ ଦିଅନ୍ତି । ଠାକୁ େ ସ୍ନାନ
ମଣ୍ଡପକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ଓ ଅଣସେ ପିଣ୍ଡିକୁ ପହଣ୍ଡି ରହବା ସମୟରେ ରଯଉଁ ଦୁ ବ ଟାହିଆ
ଆବଶୟକ ରହାଇଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ୋଘବ ଦାସ ମଠେୁ ଆସିଥାଏ ।

ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃ ଷ୍ଟିେୁ ଠାକୁ େଙ୍କେ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ରହଉଛି ବାସ୍ତବରେ ଗୁେୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଷ । ଗଜପତି
ମହାୋଜା ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ରଛୋ ପହଁୋ କେିବା ସାଙ୍ଗକୁ

କ୍ଷ

କ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ

ସ୍ନାନରବଦୀ ଓ ବଡଦାଣ୍ଡ ଉତ୍ସବ ମୁଖେ ରହାଇଉରଠ । ଓଡିଆ ପ୍ରାଣ ସବଷସ୍ୱ, ହୃ ଦୟେ ଠାକୁ େ,
ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବ ଓ ସବଷଧମଷ ସମନୱୟେ ମୂର୍ତ୍ମ
ଡ ନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ନାନ
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କାେୀନ ଦୃ ଶୟ ରଦଖି ଭକ୍ତଗଣ ନିଜକୁ ଧନୟ ମରନକେନ୍ତି । ଏହା ଆବିଭଷାବ ଦିବସ ରହାଇଥିବାେୁ
ଭକ୍ତ ନିଜ ହୃ ଦୟେ ଆୋଧ୍ୟଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ

ାଭକେି ଜନମ ଦିନେ ଶୁରଭଚ୍ଛା ଓ ଭକ୍ତି ନିରବଦନ

କେିବାକୁ ପେମ ରସୌଭାଗୟ ମରନକରେ । ରତଣୁ ଯଥାଥଷରେ କୁ ହାଯାଇଛି“ଜଗତ୍ପରତସ୍ତସୟ ମରହାତ୍ସବପ୍ରରଦ
ସଦା ତ୍ରିର ାକୀଜନ ରଚତସାଂ ଚ ରଯ
କୁ ବଷନ୍ତି ଭକ୍ତିଂ ପେମାଂ ଭବାର୍ଣ୍ଡକା
ସ୍ନାରନାତ୍ସରବରତ ତେସା ବିମକ୍ତ
ୁ କାଃ ॥”
ଏମ୍.ଆଇ.ଜି.ୋନ ୪୨/୧,
ଚନ୍ଦ୍ରରଶଖେପୁେ ହାଉସିଂରବାଡଷ କର ାନୀ,
ଭୁବରନଶ୍ୱେ ୭୫୧୦୧୬

73

ଗଳ୍ପ ବିଭାଗ
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ଜଗା କାଳିଆର ତିକନାଟି କେଚ

✍ ଡ. ସୁେଗ୍ନା ମହାନ୍ତି

(୧) ଯାଯାବର
ପ୍ରତିବର୍ଷ େଥଯାତ୍ରା ରଦଖିବାକୁ ପୁେୀ ଯାଆନ୍ତି ରଗାପାେ ବାବୁ । ରତରବ ବଡ ରଦଉେେ
ରକରେଙ୍କାେୀ ସବୁ ଶୁଣି ା ପରେ ରଗାପାେ ବାବୁ ପୁେୀ ଯିବା ଛାଡିରଦଇଛନ୍ତି । ଟିକଏ
ି ୋଗ
ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଅଧିକା ୋଗ କାେିଆ ଉପରେ । ଏରତ ପାପ ରକମିତ ି ସହୁ ଛ ି କାେିଆ !!
ଏଥେ େଥଯାତ୍ରାରେ ନିଜ ରଛାଟିଆ ସହେରେ େଥଯାତ୍ରା ବି ରଦଖିରବନି ରବା ି ଭାବିଥିର
ରଗାପାେବାବୁ । ରହର

ସନ୍ଧୟା ଚାେିଟା ରବେକୁ ବାହାରେ ଘଣ୍ଟା ମୃଦଙ୍ଗ ଶୁଣି ପାଦ ଆରପ

ଆରପ ଉଠିଗ ା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିେ ଆଡକୁ ।
େଥ ପାଖରେ ପ୍ରବେ ଭିଡ । ରଗାପାେ ବାବୁ ଟିକଏ
ି ଭିଡ ଏପଟକୁ ଠିଆ ରହର । େଥ
ଉପରେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପାକୁ ଆ ପାଟିରେ ହସୁଚ ି କାେିଆ । "ଆରେ ରଗାପାେ ବାବୁ
। ଆପଣ ଏଠି?" ପଛଆଡୁ କିଏ ଜରଣ ଡାକି ା । ରଗାପାେ ବାବୁ ବୁ ି ପଡିର । ରଡଙ୍ଗା ରହଇ
ସୁନ୍ଦେ ମଧ୍ୟବୟସ୍କ ର ାକ ଜରଣ । ରତରବ ଯାଯାବେ ଭେି ରବଶଭୁର୍ା । ଟିକଏ
ି ରଦାରଦାପାଞ୍ଚ

ରହଇ ରଗାପାେ ବାବୁ କହିର , "କିଏ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ? ମଁୁ ଚିହ୍ନ ି ପାେି ିନ ି ।" ହସିରଦଇ ର ାକ
ଜଣକ କହିର , "ଆରେ େଥଯାତ୍ରାରେ ରଭଟ ରହଇଥି ା ପୋ ପୁେୀରେ । ମରନ ନାହିଁ?
ଆପଣ ପୋ ସବୁ ବର୍ଷ ଯା'ନ୍ତି ରସଠିକି । ଏଥେ ଯାଇନାହାନ୍ତି କି?"
ରଗାପାେ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ କି ଉର୍ତ୍େ ରଦର

ଭାବୁ ଛନ୍ତି ରସତିକି ରବରେ କିଛ ି ରଗାରଟ

ଗଣ୍ଡରଗାେ ଶୁଭି ା । ରଗାପାେ ବାବୁ ବୁ ିପଡି େଥ ଆଡକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ରଦଖିର ରଗାଟିଏ ଗେିବ
ର ାକଟିଏ େଥରେ ଚଢି ଠାକୁ େଙ୍କୁ ଛୁ ଇଁବ ରବା ି ଭାବିଥି ା । ପଇସା ନ ରଦଇପାେିବାେୁ
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ପଣ୍ଡାମାରନ ତାକୁ ଉପେୁ ରଠ ି ରଦଇଛନ୍ତି । ବିଚୋକୁ ପାଖରେ ଠିଆ ରହଇଥିବା ର ାକମାରନ
ଉଠଉଛନ୍ତି । ରଗାପାେ ବାବୁ ରସପରଟ ଚାହିଁେହି କହିର , "ରଦଖିର ତ !! ପଚାେୁଥିର ପୋ
କାହିଁକି ଯାଉନି ପୁେୀ? ଏଇ କାେଣ ପାଇଁ । ଏଇ ରଭଦଭାବ ପାଇଁ । ରକଜାଣି ରକମିତ ି େହିଛ ି
କାେିଆ ରସଇ ମନ୍ଦିେରେ !!"
"ନାଇଁ କାେିଆ ବି ନାହିଁ ଆଉ । ଛାଡିକି ଚା ିଗ ାଣି ରସଇ ମନ୍ଦିେ । ଯାଯାବେ ରହଇ
ବୁ ୁ ଚି ଏରବ ରସ ।" ନିଜ ପଛଆଡୁ ରକବେ ଏତିକି କଥା ଶୁଣିପାେିର ରଗାପାେ ବାବୁ । ଚମକି
ପଡି ଚାହିଁର ରସ । ରହର ରଦଖିର ପଛରେ ରକହିନାହିଁ । ରସ ଚାେିଆରଡ ରଖାଜିର । କିନ୍ତୁ
ର ାକଟିକୁ ପାଇର ନି । ଯାଯାବେଟି ରକରତରବେୁ ପବନରେ ମିରେଇ ଯାଇଥି ା ।

(୨) ମାନ ଭଂଜନ
ତିନଦ
ି ନ
ି ରହ ା ପ୍ରତୀକ ଆଉ ମୀୋ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ଷା ନାହିଁ । ଝଗଡା ରହଇଚି ବହୁ ତ
ରଜାେରେ । ରତଣୁ ରସମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ଷାେ ବାହକ ରହ ା ଦଶବର୍ଷେ ଝିଅ ର ାେି ।
ରସଦିନ େବିବାେ । ସ୍କୁ ଅେି ସ ସବୁ ଛୁ ଟ ି । ର ାେି ଟିଭି ରଦଖୁଥାଏ । ରସଦିନ ଆଇଁସ
ଖାଇବାକୁ ର ାେୀେ ମନ । ରହର ମୀୋ ମନା କ ା । ରସଦିନ କୁ ଆରଡ ରହୋ ପଞ୍ଚମୀ ।
"ପାପା ରହୋ ପଞ୍ଚମୀ କ'ଣ?" ପାଖରେ ବସିଥିବା ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାେି ା ର ାେି । "ମଁୁ
ରଗାଟିଏ କାମ କେୁଛି । ତୁ ମାମାକୁ ପଚାେ" କହି ୟାପଟପରେ ମୁହଁ ଭର୍ତ୍ଡ କର ପ୍ରତୀକ ।
"ମାମା ରହୋ ପଞ୍ଚମୀ କ’ଣ?" ମା'କୁ ପଚାେି ା ର ାେୀ । "େଥଯାତ୍ରାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜ
ସ୍ତ୍ରୀ

କ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଛାଡି ଏକୁ ଟଆ
ି ମାଉସୀ ଘେକୁ ବୁ ିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ରବା ି ମା

କ୍ଷ୍ମୀ ୋଗିକି

ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କେ େଥେ କାଠ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି । ଏଇ ଦିନଟିକୁ କୁ ହନ୍ତି ରହୋ ପଞ୍ଚମୀ", କହି ା ମୀୋ
। ପ୍ରତୀକ ଟିକଏ
ି କରଣଇକି ଚାହିଁର ମୀୋକୁ ।
"ତାପରେ କ'ଣ ହୁ ଏ ମାମା?" ପଚାେି ା ର ାେୀ ।" "ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜ ଭୁ ପାଇଁ
ମା

କ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତି ଆଉ ଆଉ ବଡ ରଦଉେକୁ ଆସିବାକୁ ଅନୁ ମତି ମାଗନ୍ତି । ରହର
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କ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ଭିତେକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ । ଏଣୁ

କ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ େସରଗା ା ଖୁଏଇ ତାଙ୍କ ମାନ

ଭଂଜନ କେିଥାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ତାପରେ ବଡ ରଦଉେ ଭିତେକୁ ଆସନ୍ତି ।" ଉର୍ତ୍େ ରଦ ା
ମୀୋ ।
"ଓରହା!!! ବୁ ଝି ି ..." କହି ା ର ାେୀ.. "ରସଇଥିପାଇଁ ପାପା ରସଦିନ ତୁ ମକୁ ନ ରନଇ
ଏକୁ ଟଆ
ି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ୋତିରେ ରଡେିଯାଏଁ ବୁ ି ପରେଇଥିର

ରବା ି ତରମ

ୋଗିକି ତାଙ୍କ ଗାଡି ଚାବି ୁ ରଚଇ କି େଖି ରଦଇଛ ନା ମାମା?? ଆଉ କଥା ବି ହଉନ ତାଙ୍କ
ସାଙ୍ଗରେ ।" ଏତିକି କହି ର ାେୀ ରଡଇଁ ରଡଇଁ ବାହାେକୁ ରଖେିବାକୁ ଚା ିଗ ା ।
ମୀୋ ଟିକଏ
ି ଇତସ୍ତତଃ ରହଇ ରୋରର୍ଇଘରେ ପଶିଗ ା । ହଠାତ ପଛଆଡୁ ପଶି
ଆସିର ପ୍ରତୀକ । କାନଧେି କହିର , "ରମାେ ଭୁ ରହଇଛି ମୀୋ । ଆଇ ଏମ ସେି ।" ମୀୋ
ମୁହଁ ବୁ ର ଇରନ ା । ପ୍ରତୀକ ପୁଣି କହିର , "ମରତ କ୍ଷମା କେିଦଅ
ି ମୀୋ" । ଏଥେ ମୀୋ
ହସିରଦ ା । ହସିରଦଇ ପ୍ରତୀକଙ୍କ ଦୁ ଇ ହାତ ତାଙ୍କ କାନେୁ ଖରସଇରଦ ା ଆଉ ପ୍ରତୀକ ଫ୍ରି ଜେୁ
ଆଣି ମୀୋ ମୁହଁରେ େସରଗା ାଟିଏ ରଗଂଜି ରଦର ।

(୩) ମାଟିହାଣ୍ଡି
ରସଦିନ ପୁଅ ଜନମଦନ
ି ରେ ମନ୍ଦିେେୁ ପ୍ରସାଦ ମରଗଇରବ ରବା ି କହିର ନିତନ
ି । ଭାତ
କାନିକା ଡା ି ଶାଗ ଖଟା ଖିେି । ୋଧିକାେ ଇଚ୍ଛା ନଥିର ବି ରସ ହଁ ମାେି ା । ମୋଠୀ ଝିଅ
ରସ । ଓଡିଆ ଘରେ ବାହା ରହଇଚି । ରତରବ ଶାଶୁ ଶଶୁେ ନାହାନ୍ତି ରବା ି ଓଡିଶା ଆସିନ ି ରବଶୀ
। କିନ୍ତୁ ନିତନ
ି ଙ୍କେ ପୁେୀ ବଦେି ପରେ ଦୁ ଇମାସ ରହ ା ରସମାରନ ଏଇଠି ।
ଚିହ୍ନାଜଣାରେ ୨୦ଜଣଙ୍କୁ ଡାକିଥାନ୍ତି ରସମାରନ । ୋଧିକା ବାଢୁଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ।
ଏରଡ ରଛାଟ ରଛାଟ ମାଟିହାଣ୍ଡିେ ଖାଇବା କଣ ଅଣ୍ଟିବ ସମସ୍ତଙ୍କେ?? ରସ ପରଛ କୟାରଟେିଙ୍ଗକୁ
କହି ରଦଇଥାନ୍ତା । ନରହର

ନିରଜ ତିଆେି କେିରଦଇଥାନ୍ତା । ରହର

ନିତନ
ି ଙ୍କ ଏକାଜିଦ !!

ରକରଡ ବଡ ଭୁ ଟିଏ ନ କ ା ରସ !! ଇଛା ହଉଥାଏ ରସଇ ମାଟିହାଣ୍ଡି ଗୁଡକ
ି ୁ କଚିକି ଭାଙ୍ଗି
ଦବାପାଇଁ ।
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କିଛ ି ସମୟ ପରେ ଖାଇବା ସମୟ ରହ ା । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡେି ଡେି ବାଢି ା ୋଧିକା । ଯଦି
ଖାଇବା ଜିନର୍
ି କମିଯାଏ ତାରହର

!! ସିଏ ଆଉ ନିତନ
ି େହିଗର

ସମରସ୍ତ ଖାଇସାେି ା

ପରେ ଖାଇରବ ରବା ି । କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବଡ ର ାକ । ସମରସ୍ତ ଭ ରେ ଭ ରେ ଖାଇ ସାେିର
। ତା'ପରେ ରଶର୍ରେ ନିତନ
ି ଆଉ ୋଧିକା ଖାଇର

। ଯା ହଉ ତାଙ୍କ ଇଜ୍ଜତଟି େହିଗ ା ।

ୋଧିକା ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାେି ା ।
ରସତିକି ରବେକୁ ରଦଖି ା ନିତନ
ି ଙ୍କ ଜରଣ ଦାଦା । ସହେ ବାହାରେ ଥିର ରବା ି ଆଜି
ଆସି ପାେିରବନି ରବା ି କହିଥିର
ଆଖିଠାେରେ କହିର

। ରହର

ଏରବ ହଠାତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ନିତନ
ି

ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ବାଢିବାକୁ । ୋଧିକା ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡକ ପଡି ା ।

ଅଧମୁରଠ ଭାତ ଅଛି ଆଉ ଚାମୁରଚ ଡା ି । ଟିକଏ
ି ଖଟା । ଟିକଏ
ି ଖିେି ।
ୋଧିକା କ'ଣ କେିବ ଜାଣି ନପାେି ରୋରର୍ଇ ଘରେ ପଶିଗ ା । ମୁଣ୍ଡଟି ବୁ ର ଇ
ଦଉଥାଏ ତା'େ । ରତରବବି ସାହସ ବାନ୍ଧି କଦେୀ ପତ୍ରଟିଏ ଆଣି ରସଇ ଉପରେ ଅଧମୁରଠ
ଭାତ ାେିରଦ ା । କି ଆଶ୍ଚଯଷୟ?? ରଦଖି ା ପତ୍ରଟି ଭର୍ତ୍ଡ ରହଇଗ ା । ଆଉ ରସଇ ଚାମୁରଚ
ଡା ି ଖଟା ଶାଗ ଆଉ ଖିେିରେ ବି ପୁୋ ଭର୍ତ୍ଡ ରହଇଗ ା ଚାେିରଗାଟି ଦନା । ସରତ ରଯମିତ ି
ଆପଣାଛାଏଁ ଭର୍ତ୍ଡ ରହଇ ଯାଉଛି ହାଣ୍ଡି ଗୁଡକ
ି । ୋଧିକାେ ଦୁ ଇ ଆଖିରେ ୁ ହ ଭେିଗ ା । ଆଉ
ମୁହଁରେ ରଖେି ଯାଇଥି ା ହସଟିଏ । ଆଜି ରସ ବୁ ଝି ଯାଇଥି ା ରଯ କାେିଆେ ରସଇ ଅବଢା
ହାଣ୍ଡିଗୁଡା ପ୍ରକୃ ତରେ ଖା ି ମାଟିହାଣ୍ଡି ନୁ ରହଁ । ରସ ରହ ା ପ୍ରତିଟ ି ଓଡିଆେ ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ର ।
କାେିଆ ଦୟାରେ ଏଇ ହାଣ୍ଡି ରକରବ ରକଉଁ ରଭାକି ାକୁ ଖା ି ରପଟରେ େରଖ ନାହିଁ । ରସଇ
କାେିଆ ଉରର୍ଦ୍ଶୟରେ ୋଧିକାେ ହାତ ଦୁ ଇଟି ରଯାଡି ରହଇଯାଇଥି ା ।

ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରକଫସର
ଅମୃ ତା ବିଶ୍ୱବିଦୟାଳୟ
କକାଈମିାଟୁର, ତାମିେନାଡୁ
sulagna2008@gmail.com
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କଦହି ପଦ ପଲ୍ଲବମଦ
ୁ ାରମ୍

✍ ପ୍ରକମାଦ କୁ ମାର ପଣ୍ଡା

(ଏକ)
ଅସାଧାେଣ, ଆକର୍ଷକ ଶେୀେ, ରବଶି ମୱା ନାହିଁ, ବାଙ୍ଗେ ବି ନାହିଁ । ଥରେ ରଦଖିରଦର
ରଯ ରକୌଣସି ର ାକ ବି ଆକୃ ଷ୍ଟ ନ ରହଇ େହି ପାେିବନି । ରଗାୋ ମୁହଁରେ ରତାୋ ଆ ୁ ଅେ
ରତଜ । ନୀେ େଙ୍ଗେ ଚିପା ପଞ୍ଜାବୀ,

ି ା ସ ୋେ, ରବକରେ ଓଢଣୀ । ଆଗକୁ ସିଧା ନ

ଅରନଇ, ମୁଣ୍ଡ ତେକୁ ରବଶି ନ ରପାତି, ବଁା ହାତ ରମାଡି ଛାତି ପାଖରେ ବହି ଖାତାକୁ ଭିଡି
ଧେିଥି ା । ଓଡିଆଣି ଭାବ କୁ ନ୍ଦ ି କୁ ନ୍ଦ ି ଈଶ୍ୱେ ଭର୍ତ୍ଡ କେି ରଦଇଥିର ।
ତାକୁ ପିଛା କେି କେି ରସ ଆସିଥି ା । ମହିୋ କର ଜେ ପାଖ ଗେି ଭିତରେ ଅଳ୍ପ ର ାକ
ଯିବା ଆସିବା ୋସ୍ତାରେ ରଯରତରବରେ ରସ ପହଞ୍ଚି ଥି ା, ରମାଟେ ସାଇରକ କୁ ତା' ପାଖକୁ
ରନଇ ପ୍ରଶନ କ ା, ”ରମାରତ ବାହା ରହବ?”
ସିଧା ପ୍ରଶନରେ ଝିଅଟି କିନ୍ତୁ ବିଚେିତ ରହ ାନି ।
ରସମିତ ି ଚା ୁ ଚା ୁ କରଣଇ ଚାହିଁ ସଲ୍ଲଜ ହସ ହସି କହି ା, “ମଁୁ ବାକଦର୍ତ୍ା ।”

(ଦୁଇ)
ସହେରେ ସଦୟ ରଖା ା ଯାଇଥିବା ରଗାକୁ େ ଧାମ ମନ୍ଦିେରେ ରସ ରସଦିନ ପୁଣି ତାକୁ
ରଦଖି ା ଦୂ େେୁ, ପାଖକୁ ନ ଯାଇ ।
ପିଆଜି େଙ୍ଗେ ଶାଢୀ, ହାତେ ଉପେ ପଯଷୟନ୍ତ ହେଦିଆ- ା

େଙ୍ଗେ ଶଂଖା, ସିନ୍ଥରି େ

ସିନ୍ଦୂେ, ରବକରେ ରକଟ ଝୁ ର ଇ ପିନ୍ଧଥି
ି ବା ରମାଟା ରସାେିର୍ା ମାେି । ଜରଣ ସୁଦଶଷନ ପୁେୁର୍େ
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ହାତ ଧେି ଠିଆ ରହାଇଥି ା । ମୱା, ରତରଜାଦୀପ୍ତ ପୁେୁର୍ ଜଣକ ମନ୍ଦିେ ଭିତେ କାନ୍ଥେ ଉପେି
ଭାଗରେ ଚିତ୍ର କୋଯାଇଥିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃ ଶୟଗୁଡକ
ି ୁ ହାତ ଉରଠଇ ରଦରଖଇ ରଦରଖଇ
ଚା ିଥିର । ରସ ଆଗ୍ରହ, ଆସକ୍ତ ଭାବ ରନଇ ତାଙ୍କସହ ରଦଖୁଥି ା, କିନ୍ତୁ ହାତ ଛାଡୁ ନଥି ା ।
ରସ ବୁ ଝି ା, ଏରବ ରସ ପେିଣୀତା ।

(ତିନ)ି
ବୟବସାୟେ ବିେକ୍ତି ଭୋ ପେିରବଶ ଭିତେୁ କିଛ ି ସମୟ ବାହାେ କେି ରସ ପାକଷକୁ ଆସିଛ ି
। ବଗିଚାେ ଘାସ ଉପରେ ଗଛ ତରେ କିଛ ି ସମୟ ପାଇଁ ନିସ୍ତବ୍ଧତାେ ମେୟକୁ ଆଘ୍ରାଣ କେିବା
ପାଇଁ ।
ନୀେବରେ ଶାନ୍ତିେ ସ୍ୱାଦକୁ ଉପରଭାଗ କ ାରବରେ,ହଠାତ୍ ବଡ ହା କା ବ ଟିଏ ଆସି
ତା ଉପରେ ପଡି ା । ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ ରହ ା ତା'େ । ପି ାଙ୍କ ପାଇଁ ପାକଷଟ ି ଥି ା । ପାକଷରେ ପି ାଙ୍କ
ଗହେଚହେ ଥି ା । ପି ାମାନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ମାଆବାପା କିଏ କିଏ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି । ଆଖି
ଉରଠଇ ରଦଖି ା କୁ ଆଡୁ ଆସି ା ବଲ୍ଟା ।

ଧଁା ରଦୌଡ କେି ରଖେ କେୁଥିବା ପି ାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତା'େ ଆକର୍ଷଣେ ବିନ୍ଦୁ ଜରଣ ଝିଅ

ଥି ା । ରସ ରଦୌଡି ରଦୌଡି ତା' ଆଡକୁ ଆସୁଥି ା । ଆକର୍ଷଣୀୟ ରଚରହୋ, କାଚ କରଣ୍ଢଇ ଭେି
। ପାଖକୁ ଆସି କହି ା, “ଅଙ୍କ , ରମା ବଲ୍ଟା ।”
ରସ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ରଦଖୁ ନ ଥି ା । ତା' ପଛରେ ଠିଆ ରହାଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ର ାକଟିକୁ ରସ
ରଦଖୁଥି ା । ରସଇ ଜଣକ, ଯାହାକୁ ରସ ବାହାଘେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଦଇଥି ା । ରସ ଜଡବତ୍
ରହାଇଗ ା । ତା' ହାତେୁ ବ ଟିକୁ ରନଇ ଝିଅଟା ତା' ମାଆକୁ ଚାହିଁ ା । ତା ମାଆ ତାକୁ ଚାହିଁ
ହସୁଥି ା । ରସ ସାହାସ କେି ଝିଅଟିକୁ ପଚାେି ା, ”କଣ ନଁା ମା ତମେ?”
ଉର୍ତ୍େ ତା' ମାଆ ରଦ ା, “ପ୍ରଭୁଦର୍ତ୍ା ।”
ରସ ମା ଓ ଝିଅ ଉଭୟଙ୍କୁ ଚାହିଁ େହିଥି ା । ସନ୍ଧୟା-ସୂଯଷୟଙ୍କ ଅସ୍ତମିତ କିେଣ ଦୁ ହଙ୍କ
ିଁ
ମୁହଁରେ ସିଧା ଆସି ପଡି ଏକ ଅନିବଷଚନୀୟ ଐଶ୍ୱେିକ ରସୌନ୍ଦଯଷୟେ ଆଭା ସୃଷ୍ଟି କେୁଥି ା ।
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(ଚାରି)
ଏକ ସେକାେୀ ଚାକିେୀେ ସାକ୍ଷାତକାେ ପେୀକ୍ଷାେ ଚୟନ କର୍ତ୍ଷା େୂରପ ରସ ଯାଇଥି ା ।
ତା' ଆଗରେ ଜରଣ ଯୁରଦ୍ଧ-ଶହୀଦ ବିଧବାଙ୍କ ବିବେଣୀ ସହ ରୋଟ ବି ସଂ ଗ୍ନି ତ ଥି ା ।
ରୋଟେୁ ତ ରସ ଚିହ୍ନ ି ପାେି ନ ଥି ା । ସିନ୍ଥରି େ ସିନ୍ଦୁେ ପେିବରର୍ତ୍ଷ ଭୃ ତା ସନ୍ଧିରେ କୋ ଟିକା ।
ତା' ପ୍ରସ୍ତାବ ନିରବଦନେ ବାେ ବର୍ଷ ବି ବିତନ
ି ି । ଅଥଚ ଜ୍ଜୟାେକ୍ତ ହସକୁ ୋ ମୁହଁ ପାଣ୍ଡୁେ,
ଗମ୍ଭୀେ ଓ ଦାୟିତ୍ୱରବାଧେ ଜାଜ୍ଜ ୟମାନ ଅଗ୍ନି ସ୍ଫୁ ିଙ୍ଗେ ଉଜ୍ଜେତାରେ ପେିବର୍ତ୍ଡତ ରହାଇ
ଯାଇଥି ା । କିନ୍ତୁ ସାମନାରେ ରଦଖି ା ପରେ ଭାବ ବିହୱେ ରହାଇ ଯାଇଥି ା । ମନରେ କିଛ ି
ମୃଦୁ ଶିହେଣ ଏବଂ ରଦହି ପଦ ପଲ୍ଲବମୁଦାେମ୍େ ଅନନୟ ଭାବ ସହ ଆଖିରେ ତା'େ ଅଜଣା
ଉତ୍ସେୁ ଉଦଗତ ଅଶୁ । ପୁନଃ ପୁନଃ ସତୟେ ସମ୍ମୁଖୀନ ରସହି ରପ୍ରମିକଟି ନିଜେ ନୀେବ ବୁ କୁେଟା
ଚିତ୍କାେ ରକବେ ନିରଜ ହିଁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହଁୁଥି ା । କିନ୍ତୁ ପାେି ାନି । ହୃ ଦୟେୁ ଉଠିଥିବା ରକାହ
ମୁହଁରେ କ୍ରନ୍ଦନ ସ୍ୱେରେ େୁ ଟି ଉଠି ା । ତା' ରଚୌକିରେ ରସ ବସି ପାେି ା ନାହିଁ ।
କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବାହାେକୁ ରସ ବାହାେି ଆସିଗ ା ।
ଏହି ଜନମରେ ହିଁ ରସ ତା' ଭିତରେ ଏକାତ୍ମା-ଦଶଷନ ପୂବଷକ ବ୍ରହ୍ମ ୀନ ହୃ ଦ-ସିନ୍ଧୁ େସାମୃତେ
ଅନିବଷଚନୀୟ ଆସ୍ୱାଦନେ ରମାହରେ ବିରମାହିତ ରହାଇ ସାେିଥି ା । ନିଜ ହୃ ଦୟ ଅେିନ୍ଦରେ
ପ୍ରବାହିତ େକ୍ତ କଣିକାରେ ରସ ରକବେ ତାେ ଛବି ହିଁ ରଦଖିଥି ା । ରକବେ ସମୟ ନୁ ରହଁ, ତା'
ସହ ତା'େ ପେିଚୟ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ବଦେି ଯାଇଥି ା । ଅଥଚ ତାହା ହିଁ ସତୟ ଥି ା ।
ବାକଦର୍ତ୍ାେୁ ପେିଣୀତା, ପେିଣୀତାେୁ ପ୍ରଭୁଦର୍ତ୍ା, ପ୍ରଭୁଦର୍ତ୍ାେୁ ସମପଡତା !
ରସ ଏକ ନିଦ୍ଧଷ୍ଟ
ଡ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ନିମରନ୍ତ ସମପଡତା ଥି ା ।

(ପାଞ୍ଚ)
ଅେି ସ ନ ଯାଇ ନିଜ ଘେୁ ହିଁ ବୟବସାୟେ ପେିଚାେନା ଅେି ସ, ରଗାଦାମେ ସିସି ଟିଭି
କୟାରମୋ ଜେିଆରେ ନିତଦ
ି ନ
ି ଆ
ି ଧୋବନ୍ଧା କାଯଷୟକୋପେ ଗତିବଧି
ି ଉପରେ ଦୃ ଷ୍ଟି େଖିଥି ା

। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖୋେ ଛାଇଶୂନୟ ସମୟରେ ଘେେ ଦ୍ୱାେ ଘଣ୍ଟି ବାଜି ଉଠି ା । କମ୍ପୁୟଟେ ଉପେୁ ଦୃ ଷ୍ଟି
ରେୋଇ ଆଣି ଦ୍ୱାେ ରଖା ିବାକୁ ଗ ା ।
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ବାହାରେ କାଉ ରକାଇ ିେ ସ୍ୱେ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁ ନ ଥି ା । ନିଦାଘାର ାକରେ ତା' ଆଗରେ
ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରଦଖା ଯାଉଥିବା ରଚରହୋଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରହାଇ ଆସି ା । ପ୍ରଚଣ୍ଡ ନିଦାଘ
ପ୍ରଛଦପଟ୍ଟେ ିପା-ଖୋେ ରପାଟଡକ ଛାଇରେ ରସ ଠିଆ ରହାଇଥି ା । ନିଜ ଘେ ଆଗରେ ରସ
ତାକୁ ଆଶା କେି ନ ଥି ା । ଖୋରେ ଝାଉଁେି ପଡିଥିବା

ାବଣୟ ମୁହଁଟେ
ି ସିନ୍ଥରି େ ସିନ୍ଦୁେ,

ଆଖିରେ ହସ ଥି ା ।
ଦ୍ୱାେ ମୁହଁରେ ତାକୁ ଠିଆ ରହାଇଥିବା ରଦଖି ରସ ପ୍ରଶନ କ ା, “ରମାରତ ଭିତେକୁ ଆସିବାକୁ
କହିରବନି?”
ହତପ୍ରଭ ଅବସ୍ଥାେୁ ରସ ବାହାେକୁ ଆସି ା, “ ଓରହା, ଆସ ।”
ରସ ୋସ୍ତା ଛାଡିରଦ ା । ତା'େ ଭିତେକୁ ଯିବା ପରେ କବାଟ ବନ୍ଦ କ ା । ତେୁଣୀଟି ଭିତେ
ରସାୋରେ ବସି ପ୍ରଥରମ ନିଜ ମୁହଁକୁ େୁମା ରେ ରପାଛି ସାେି ା ପରେ ପସଷ ଭିତେୁ ଖରଣ୍ଡ
ଧୋ ୋୋ ବାହେ କେି ତା' ଦିଗକୁ ବରଢଇ ରଦ ା, ”ରମା ମାଆଙ୍କ ଚିଠି ।”
ୋୋ ରନଇ ରସ ତା' ଭିତେୁ ଧୋ କାଗଜ ଉପରେ ର ଖା ଚିଠଟ
ି କ
ି ୁ ପଢି ା ।
ର ଖାଥି ା – ରହ ବନ୍ଧୁ ! ରମାେ ଏତିକି ଅଭିୋର୍, ରମା ଅସ୍ଥିବସ
ି ଜଷନ ତମ ହାତରେ ରହଉ ।
ବନ୍ଧୁ ! କାହାେ ବନ୍ଧୁ ? ସହସା ତା'େ ଅନୁ ଭବ ରହ ା, ଦିରନ ପାକଷରେ ମା ସହ ରଦଖିଥିବା,
ପ୍ରଭୁଦର୍ତ୍ା ଇଏ । ଅବିକେ ମାଆେ େଙ୍ଗ, େୂପ, ାବଣୟ ଧେି ଆସିଛ ି । ରସ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କେି
ପାେୁ ନ ଥି ା ! କର ଜ ଯାଉଥିବା କିମୱା ରଗାକୁ େ ଧାମ ମନ୍ଦିେରେ ରଦଖିଥିବା ରସ ରଚରହୋ
ନ ଥି ା । ତା ଝିଅ ଥି ା । ରସ ଏରତ ବଡ ରହଇ ଗ ାଣି? ବଡ ରହଇ ବାହା ସାହା ରହଇ
ସାେି ାଣି?
ତାକୁ ନୀେବ ରଦଖି ପ୍ରଭୁଦର୍ତ୍ା କହି ା, “ମାଆେ ଗ ା ମାସରେ ରଦହାନ୍ତ ରହାଇଗ ା ।
ତା'େ ରଶର୍ ଇଛାଟିକୁ ଆପଣ ପୂେଣ କେିରବ ରବା ି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଆସିଛ ି ।”
“କିନ୍ତୁ ରହଇଥି ା କ'ଣ?”
“କିଛ ି ନାହିଁ । ଅେି ସେୁ ଆସି ପାଣି ମାଗି ପିଇ ା । ତାପରେ େି ପଡି ା ।”
“ଆଉ ମଁ?
ୁ ରମାେ ପ୍ରରବଶ କୁ ଆଡୁ?
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ରସ ଟିରକ ହସି ା, “ତାଙ୍କ ଡାଏେୀେୁ ଆରମ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖାଜି ୁ । ଡାଏେୀରେ ରମାଟ
ପାଞ୍ଚ ପୃଷ୍ଠା ର ଖା ରହଇଛି ।
ପ୍ରଥମ ପୃ ଷ୍ଠାକର - ରମା ବନ୍ଧୁ ।
ଦ୍ଵିତୀୟ ପୃ ଷ୍ଠାକର - ଆଜି ପ୍ରସ୍ତାବ ରଦ ା ରବେକୁ ରମାେ ବାହାଘେ ଠିକ ରହଇ ସାେିଥି ା ।
ତୃତୀୟ ପୃ ଷ୍ଠାକର - ଆଜି ରଗାକୁ େ ଧାମରେ ପୁଣି ରଦଖାରହ ା । ତାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ, ମଁୁ ତାଙ୍କୁ
ରଦଖିଛି ।
ଚତୁ ଥଷ ପୃ ଷ୍ଠାକର - ଆଜି ପାକଷରେ ପ୍ରଭୁଦର୍ତ୍ା ସହ ପେିଚୟ ରହାଇଗ ା ।
ପଞ୍ଚମ ପୃ ଷ୍ଠାକର ତାରିଖ ସହ - ଆଜି ଇଣ୍ଟେଭିୟୁ ରବାଡଷରେ ରସ ଥିର ।
ଏହି ରଗାଟିଏ ଧାଡି । ଆପଣଙ୍କ ନଁା ଅେି ସେ ରେକଡଷେୁ ମିେି ା । ଆପଣ ରଯରବ
କହିରବ ଆରମ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଯିବୁ, ଅସ୍ଥି ବିସଜଷନ ପାଇଁ ।”
ଏକ ମୱା ଜୀବନେ ଇତିହାସକୁ ପ୍ରଭୁଦର୍ତ୍ା ଅତି ସହଜରେ କହିରଦଇ ପାେି ା । କିନ୍ତୁ ତା'
ପାଇଁ ସହଜ ନ ଥି ା । ଜୀବନେ ଅରନକ ଛକରେ ଆସି ମିଶଥି
ି ବା ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ର ାକଟି ତା' ପାଇଁ
ସବୁ କିଛ ି ଥି ା ।
ସପ୍ତପଦୀେ ସାତ ଅଗ୍ନି ରଘେରେ ରସମାରନ ବନ୍ଧା ରହାଇ ନ ଥିର ସତ କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟପଦୀ
ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତେ ତାରେ ତାରେ କୃ ଷ୍ଣମୟ ଜଗତରେ ରଶ୍ରଷ୍ଠତାେ ନିଦଶଷନ ସ୍ୱେୂପ ସ୍ମେ ଗେେ
ଖଣ୍ଡନଂ ମମ ଶିେସି ମଣ୍ଡନଂ ପରେ ୋଧାୋଣିଙ୍କ ଚେଣରେ ଅପଡତ ଚତୁ ଚଷତୁଭଷୂଜା-ରଦହୀ
ଶ୍ରୀକୃ ଷ୍ଣଙ୍କ ସ୍ୱ- ିଖନ ରଦହି ପଦ ପଲ୍ଲବମୁଦାେମ୍ ଗୁଞ୍ଜନେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ତା'େ ଚତୁ ଦଡରଗ ଅହେହ
ଗୁଞ୍ଜେିତ ରହଉଥି ା ।
ପ୍ରଭୁଦର୍ତ୍ାକୁ ବିଦା ରଦ ାରବରେ ତା' ମନ ମସ୍ତି ଷ୍କ ରଦହରେ ପ୍ରକୃ ତ ରପ୍ରମ-ଅସ୍ତି ତ୍ୱେ
ବାତାବେଣରେ ଦ କା ଦ କା ଶୀତେ ବାୟୁ େ ସ୍ପଶଷ ଅନୁ ଭବ କେୁଥି ା । ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚି ମାକାଶୁ
କୋହାଣ୍ଡିଆ ରମଘରେ ରମୌସୁମୀେ ସୂଚନା ମିେୁଥି ା । ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମଥେ ପାଇଁ, ରସ
ଅନୁ ଭବ କ ା ତା'େ ଏକାନ୍ତତା ।
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କଫରିଛ ି ବଷଷା

✍ ପ୍ରବୀର କୁ ମାର ସାହୁ
{ରେେିଛ ି େଗୁଣେ, (ନବପଲ୍ଲବ ଉତ୍କେ ଦିବସ ସଂସ୍କେଣ) ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ}
କେି କପେୁ ପ୍ରଥମ ସିପ୍ ରନଉ ରନଉ ସମୀେ କହି ା "ରମାରତ କ୍ଷମା କେିବ ରସାନା ି,
ଆସିବି ଆସିବ ି କହି ରଗାରଟ ମାସ ରହଇଗ ା ରଯ ଆଜି ସମୟ ମିେି ା ତୁ ମ ସହ ରଦଖା
କେିବାକୁ । ହସ୍ପିଟା େ ତିନଜ
ି ଣ ଯାକ କାଡଡଓର ାଜିଷ୍ଟ ଆଉଟ ଅେ ରଷ୍ଟସନ ଆଉ ରମାେ
ରସ୍ପଶା ଡୁୟଟି । ଖାଇବା ନା ରଶାଇବା କିଛ ି ବି ଠିକନାହିଁ । କୁ ହନି ବୟସ୍ତତା ଏରତ ରବଶି ରଯ
ମେିବାକୁ ବି ସମୟ ନାହିଁ" । ଟିରକ ହସି ରସାନା ି କଟାକ୍ଷ କ ା, "ହଁ ଡାକ୍ତେବାବୁ ଆପଣ
ବଡର ାକ, ଆମ ମନ କିଏ ବୁ ଝୁଛି? ଜାଣିଛନ୍ତି ସାେ...", କଥାକାଟି ସମୀେ କହି ା "ଖା ି
ସମୀେ, ରମା ନଁା ସମୀେ ଆଉ ହଁ ଆପଣ ବଦେରେ ତରମ କହିର ଭ ଶୁଣାଯିବ !" ରସାନା ି
ହସି କହି ା "ହଉ ରହ ା ସମୀେ, ବାପାଙ୍କ ରଦହ ଭ ରହ ା ପରେ ତୁ ମକୁ ଠିକରେ ଧନୟବାଦ
କହିବାକୁ ବି ସୁରଯାଗ ପାଇନି । ତୁ ମସହ ତିନଟ
ି ା ମିଟଂି କୟାନସ କ ା ପରେ ଆଜି ତୁ ମ ରଦଖା
ମିେଛ
ି ି । ତୁ ମ ନିରର୍ଦ୍ଷଶାନୁ ସାରେ ବାପାଙ୍କ ରମଡିସନ
ି ଚା ିଛ,ି ତାଙ୍କ ଖାଇବା ପିଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଷ ଭାରବ
ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଏବଂ ବାପା ରେଗୁ ାେ ୋକ୍ରେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି । ରମାଟାରମାଟି ଭାରବ ସିଏ ଏରବ ସୁସ୍ଥ
ଅଛନ୍ତି ।" "ଶୁଣି ଖୁସି ାଗି ା । ରହର ତରମ କିଛ ି କହିବ ରବା ି କହୁ ଥି "? "ରସମିତ ି କିଛ ି
ବିରଶର୍ ନୁ ହଁ ରତରବ ବହୁ ତ ଦିନେୁ ତୁ ମ ଠାେୁ ୁ ରଚଇ େଖିଥିବା କଥାଟିଏ । ତରମ ଜାଣିଛ
ସମୀେ ! ରସଦିନ ୋତିରେ ମଁୁ ତୁ ମ ଡାଏେି ପଢିଥି ି, ଆଉ ରସଇଠୁ ତୁ ମକୁ କିଛ ି ମାତ୍ରାରେ
ଜାଣିପାେିଛ ି ।" ସମୀେ ଉଦାସ ଥି ା ଆଉ ନୀେବ ବି ।
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ଶବ୍ଦମାରନ ସାହାୋ ରଖାଜୁ ଥିର କି ୋସ୍ତା ଭୁ ି ଯାଇଥିର ରକଜାଣି ! ରସାନା ି ଆଜି
ରସାନ େ ସ୍ମୃତପ
ି ଷ୍ଠ
ୃ ା ଆରଡଇ ରଦଇଥି ା ସମୀେେ ଅଜାଣତରେ । ସମୀେେ ଝାପ୍ସା ମରନ
ପଡୁଥି ା ଏଇ କେି ସପ୍ରେ ହିଁ ରସାନ ସହ ପ୍ରଥମ ରସୌଜନୟମୂେକ ସାକ୍ଷାତ ରହଇଥି ା ।
ରସଦିନ ହା କା ବର୍ଷାରେ ଦୁ ହଙ୍କ
ିଁ େ ରଦହ ସହ ମନ ବି ରଯମିତ ି ଓଦା ରହଇ ଯାଇଥି ା ! ଗେମ
କେି ରସମାନଙ୍କ ମନରେ ଉର୍ମତା ବରଢଇ ରଦଇଥି ା ଆଉ ରପ୍ରମ ପଲ୍ଲବେ ପ୍ରଥମ ଛୁ ଆଁରେ
ମହକି ଉଠିଥି ା ଦୁ ଇଟି ଆତ୍ମା । ଅତୀତସ୍ମୃତ ି ସବୁ ସମୀେକୁ ପଛକୁ ଟାଣି ରନଉଥି ା । ଅନ୍ତେେ
ରକାହକୁ ଚାପି େଖିବାକୁ ଅନନୟ ରଚଷ୍ଟାସରତ୍ତ୍ୱ ଆଖିେ ରକାଣ ସବୁ ଓଦା ରହଇ ଆସୁଥି ା ।
ତଟସ୍ଥ ରହ ା ସମୀେ, ଓଠରେ ହା କା ହସ ଆଣି ସମୀେ କହି ା "କଣ ଜାଣିଛ କହି ?"
ରସାନା ିକୁ କିଛ ି ମାତ୍ରାରେ ଭାେମୁକ୍ତ ରହ ାଭେି ରବାଧ ରହ ା । "ମଁୁ ଜାରଣ, ରସାନ କୁ ତରମ
ବହୁ ତ ଭ ପାଉଥି ଆଉ ରସ ଏରବ ଏ ଦୁ ନଆ
ି ରେ ନାହିଁ !" ଦୀଘଷଶ୍ୱାସ ରନଇ ସମୀେ କହି ା
"ସିଏ ଏକା ନୁ ରହଁ ଆହୁ େି ଅରନକ ରମାରତ ଏକା କେି ରଦଇଛନ୍ତି ଏ ଦୁ ନଆ
ି ରେ । ହଁ ! ରସାନ
ଗ ାପରେ ନିଜକୁ ରକରବ ରଖାଜିବାକୁ ରଚଷ୍ଟା କେିନ ି । ମଁୁ ଅତୀତକୁ ଭୁ ି ରଯରତ ଆଗକୁ
ଯିବାକୁ ରଚଷ୍ଟା କେୁଛି, ରସତିକି ପରଛଇ ଯାଉଛି ରଯମିତ ି ! ଏରବ ରମାରତ ଯିବାକୁ ରହବ
ରସାନା ି, ତୁ ମ ସହ ଗପୁ ଗପୁ ଘଣ୍ଟାଏ ରହଇଗ ାଣି । ଏରଣ ବର୍ଷା ବି ଆସି ାଣି" ସମୀେ
ହାତଘଣ୍ଟାରେ ସମୟ ରଦଖି କହି ା । "ହଁ ଯିବା, ରହର ପୁଣି ରକରବ ରଦଖା ରହବ?" "ରଦରଖ
ସମୟ ବାହାେ କେି ପାେିର ଜରଣଇବି" ଏତିକି କହି ସମୀେ ବିଦାୟ ରନ ା । ସମୀେ ଦୃ ଷ୍ଟି
ଅରଗାଚେକୁ ଯିବାପଯଷୟନ୍ତ ତା' ବାଟକୁ ଏକ ୟରେ ଚାହିଁ େହି ା ରସାନା ି ।
ସମୀେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଭାୋକ୍ରାନ୍ତ ମନଟିକୁ ସଜାଡିବାକୁ ବୟଥଷରଚଷ୍ଟା କେୁଥାଏ । ହଠାତ

ରସାନା ିେ ରମରସଜ ମିେି ା । "ତୁ ମ ଉଦାସ ମନରେ କିଛ ି ଖୁସି ଭେିବାେ ଏ ରଛାଟ ଉନମାଦ
ସେେ ରହବ କି ନାହିଁ ଜାରଣନି ସମୀେ, ରତରବ ରମା ରଚଷ୍ଟା ଜାେି େହିବ ରଯ ପଯଷୟନ୍ତ ତୁ ମ
ମନକୁ ହା ୁ କା ନ କେି ପାେିଛ ି । ରମାେ ଖା ି ଏତିକି ଅନୁ ରୋଧ, ତରମ କିଛ ି ସମୟ ଦିଅ ।
ରଦଖିବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜଜଷେତ
ି ମୁହୂର୍ତ୍ଷସବୁ ବିସ୍ମୃତ ରହଇଯିବ ତୁ ମ ମାନସ ପଟେୁ ଚିେଦିନ ପାଇଁ ।
ଉର୍ତ୍େ ଅରପକ୍ଷାରେ େହି ି ।" ରସାନା ି ମନେ ଉତ୍କଣ୍ଠାକୁ ଆଘ୍ରାଣ କେି ପାେୁଥିର
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ବି କ'ଣ

ଉର୍ତ୍େ ରଦବ ସମୀେ? ଜୀବନେ ସବୁ ସୁଖ ହରେଇ ନିଃଶ୍ୱ ରହଇ ଯାଇଥିବା ତା' ମନରେ
ରସାନା ିେ ଉପସ୍ଥିତ ି କ'ଣ ନୂ ଆ ଋତୁ ଟିଏ ଆଣି ପାେିବ? ଏମିତ ି ଅରନକ ଚିନ୍ତା ଘାେି ଯାଉଥାଏ
ସମୀେ ମନରେ । ରକୌଣସି ପ୍ରତୁ ୟର୍ତ୍େ ନପାଇ ପେଦିନ ସକାେ ଦଶଟାରେ କଲ୍ କ ା ରସାନା ି
। ଅଜଣା ସ୍ୱେଟିଏ ଭାର୍ିଉଠି ା "ଆପଣ ରସାନା ି କହୁ ଛନ୍ତି? ମଁୁ ତାଙ୍କ ସହରଯାଗୀ ଡକଟେ
ଦୀପକ କହୁ ଛ ି । ସକାରେ ସମୀେ ହସ୍ପିଟା ଆସି ାରବରେ ରଗାରଟ ରଛାଟ ଦୁ ଘଷଟଣାେ ଶିକାେ
ରହଇ ହସ୍ପିଟା ରେ ଆଡମିଟ ରହଇଛନ୍ତି ।" ରସାନା ି ବିଚେିତ ରହ ା "କ'ଣ ରହଇଛି
ତାଙ୍କେ?" "ରସମିତ ି ବିରଶର୍ କିଛ ି ରହଇନି ରତରବ ଡାହାଣ ରଗାଡଟି ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ରହଇଛି ।"
ଆଉ ରଧୈଯଷୟ ଧେି ପାେି ାନି ରସାନା ି । ବୟାଙ୍କେୁ ଛୁ ଟରି ନଇ ଛୁ ଟଗ
ି ା ସମୀେେ
ହସ୍ପିଟା

ଅଭିମରୁ ଖ । ହସ୍ପିଟା

କୟାବିନ ଭିତେୁ ଅନୟମନସ୍କ ରହଇ ଝେକା ବାହାେକୁ

ରଦଖୁଥି ା ସମୀେ । ଆକାଶରେ ବାଦ ସବୁ ଏକାଠି ରହଉଥିର

ଆଉ ସମୀେ ଆଖିେୁ ଦି

ରଟାପା ଅମାନିଆ ୁ ହ ତା' ଅଜ୍ଞାତରେ ବହି ଯାଇଥି ା । ରସାନା ି ହଠାତ କୟାବିନ ଭିତେକୁ
ପଶିଆସି ା । ସମୀେ ସଂଯତ ରହବାପୂବଷେୁ ରସାନା ି ଆସି ତା' ଆଖିେୁ ୁ ହ ରପାଛିରଦ ା ।
"ଛି, ଏମିତ ି ରଛାଟପି ା ଭେିଆ ଭାଙ୍ଗି ପଡିର

ରହବ? ଆହୁ େି ଅରନକ ବାଟ ଚା ିବାକୁ ଅଛି

ଡାକ୍ତେବାବୁ , ଆହୁ େି ଅରନକ ହୃ ଦୟ ତୁ ମ ପେଶ ପାଇବା ଅରପକ୍ଷାରେ ।" ସମୀେ ବିସ୍ମିତ ରହ ା
"ତୁ ମକୁ କିଏ ଖବେ ରଦ ା, ମାରନ ତରମ.. ଏଠି.. ରକମିତ.ି .?" "ସବୁ କହିବ ି ରହର

ତରମ

ଆଗ କୁ ହ ତୁ ମେ କ'ଣ ରହଇଛି?" ସମୀେ କହି ା "ଏକ୍ସରେ େିରପାଟଷ ଅନୁ ସାରେ ରମାେ
ବିରଶର୍ କିଛ ି କ୍ଷତି ରହଇନି, ରହର ଦୁ ଇ ତିନଦ
ି ନ
ି ବିଶ୍ରାମ କେିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ରସଇଟା ରମା
ଚିନ୍ତାେ ବିର୍ୟ ।" "ତୁ ରମ ବି କୁ

ବୟସ୍ତ ହୁ ଅନି, ରଦହ ଭ

ରହବା ଯାଏଁ ମଁୁ ତୁ ମ ପାଖରେ

ଅଛି । ମଁୁ ଟିରକ ବାପାଙ୍କୁ କଲ୍ କେିଦଏ
ି , ବର୍ଷା ଆସି ାଣି ସିଏ କାରେ ବୟସ୍ତ ରହରବ" କହି
ରସାନା ି କୟାବିନ ବାହାେକୁ ଚା ିଗ ା । ଏରବ କିନ୍ତୁ ଅମାନିଆ ୁ ହ ଉପରେ ସମୀେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଷ
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରେଇ ବସିଥି ା । ରସ ଭାବୁ ଥି ା େଗୁଣରେ ଏକା କେି ଚା ି ଯାଇଥିବା ରସାନ
କ'ଣ ରସାନା ି ରହଇ ବର୍ଷାରେ ରେେି ଆସିଛ?
ି
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॥୧॥
"ଝିଅ ! ଖାଇସାେି ୁ ଣି? ନା ରସମିତ ି ବସିଛୁ?"
ଆେ େୁମ୍େୁ ମାମାେ ପାଟି ଶୁଣି ଟିଭି ରଦଖାରେ ମଜ୍ଜି ଯାଇଥିବା ଝିଅେ ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗି ଗ ା ।
ଆରେ ସରତ ତ! ଖାଇବା ଏ ଯାଏ ଆେମ୍ଭ ରହଇନି । ବସ ଆସିବା ସମୟ ରହଇଗ ାଣି
। ବୟାଗ ସଜଡା ରହଇନି, ରେସ୍ ରସମିତ ି ଆଇେନ ରଦଇ ଥୁଆଯାଇଛି, ରଜାତା ବ୍ରସ୍ ରହଇନି,
ରମାଜା ଦୁ ଇଟା ବି କୁ ଆରଡ ଦିଶୁନ ି ।
ଏ ରଡାରେମନଟା ମହା ବଦମାସ । ତାକୁ ଏତିକି ରବରେ ରନାବିତାକୁ ପାୋେ ଗାରଜଟ୍ଟା
ରଦବାକୁ ଥି ା....
ଆଜି ବସିବ ପିଠରି େ ଦୁ ଇଚାେିଟା । ଝିଅେ ଆଖିରେ ଆଖିଏ ୁ ହ.......

॥୨॥
ଓରହା! ଏରତରବେକୁ ଯାଇ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁ ଟ ି ରହ ା । ପି ାଗୁଡାକ ରଦୌଡିରଦୌଡି ବସ ଭିତରେ
ବସିଗର ଣି । ସମରସ୍ତ ଘେକୁ ଯିବାକୁ ଏରତ ବୟସ୍ତ କାହିଁକି ରକଜାରଣ ! ଛୁ ଟ ି ରହ ା, ଟିରକ
ରଡେୀରେ ଘେକୁ ରେେିର କ'ଣ ଅସୁବଧ
ି ା ରହଇଯାଉଛି?
ଆଜି ଆଦୟାଶା କମିକ୍ସ ବହି ରଦବ କହିଥି ା । ରହର , ଏରବ ଏରତ ପି ାଙ୍କ ଭିତରେ
ଆଦୟାଶା ତ ରକାଉଠି ଦିଶନ
ୁ ି ! ଘେକୁ ପରେଇଗ ା କି କ'ଣ ରବାରଧ । ମହା େୁ ର ଇ ଝିଅଟା
ଏ ଆଦୟାଶା । ବହିଟା ସକାେୁ ରଦଇରଦଇଥିର କ'ଣ ଅସୁବଧ
ି ା ରହଇଯାଉଥି ା?
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ବସ ବାେମୱାେ ପିଁପିଁ କ ାଣି । ରଡେୀ କର

ମିସ୍ଙ୍କ ନା ି ଆଖି ଆଉ ଅନୟପି ାଙ୍କ

ମୁହଁରେ ବିେକ୍ତିଭାବ ରଦଖିବାକୁ ପଡିବ । ହୁ ଏ ତ ବସରେ ସିଟ ବି ନ ମିେପ
ି ାରେ ।
"ଏ ଝିଅ । ବାହାରେ କ'ଣ ବୁ ୁ ଛୁ ? ଶିଘ୍ର ଆସି ବସରେ ବସିଯା ।"
ଧଇଁସଇଁ ରହଇ ବସରେ ଚଢିଗ ା ଝିଅ ।

॥୩॥
ଛି ! ଏ ବସରେ ବସିର

ରଦହହାତ ଦେଜ ରହଇଯାଉଛି । ଧକଡଚକଡ କେି େି େି

ବସ୍ ଚା ୁ ଛି । ପାପାଙ୍କୁ କହିକହି ଥକିଗ ାଣି ଝିଅ । ଆଦୟାଶା ଆଉ ଅନୁ ଷ୍କାଙ୍କ ରକରତ ମଜା ।

ତାଙ୍କ ପାପାମାରନ ତାଙ୍କୁ ରନଇ ଛାଡନ୍ତି, ଆଣନ୍ତି ବି । ରସମାରନ ରକରତଥେ ଡାକିର ଣି,
ରହର ମାମା ପୋ ମନା କେିଛ ି ରଯ- ଅଯଥାରେ କାହାେ ସାହାଯୟ ରନବୁ ନାହିଁ ।
ପାପାଙ୍କୁ ବି ସମୟ କାହିଁ ରଯ? ସକାେୁ ଅେି ସ୍ ବାହାେିଗର ଘେକୁ ରେେୁରେେୁ ୋତି
ନଅଦଶ ରହଉଛି । ରେେି ା ପରେ ତାଙ୍କ କ୍ଳାନ୍ତି ରଦଖିର କିଛ ି ଆଉ କହିହୁଏନି ।
ଭଗବାନ ଏ ଅେି ସ୍ ଆଉ ସ୍କୁ ଗୁଡାକୁ ଅଦୃ ଶୟ କେିଦଅ
ି ରନ୍ତନି? ରକରତ ମଜା ହୁ ଅନ୍ତା
ନୁ ରହଁ? ଦିନସାୋ ଟିଭି ରଦଖା, ଖିଆପିଆ, ମସ୍ତି । ଆହା! ଆଉ ପାପା ଅେି ସ୍ ନଯାଇ ଘରେ
େହିର ମାମା ବି କିଛ ି କୁ ହନ୍ତା ନାହିଁ । କହିବ ବି କାହିଁକି ରଯ? ରକାଉ ସ୍କୁ ଥିବ ନା ପାଠପଢା
ଥିବ । ବାଃ! ଜୀବନଟା ଏକଦମ ଖୁସରି େ ଖୁସରି େ କଟିଯାଆନ୍ତା ।
"ତୁ ମ ଷ୍ଟରପଜ୍ ଆସିଗ ା ଝିଅ ।"
ରଧତ୍! ଭ କଥାଟାଏ ବି ଭାବିବାକୁ ରଦରବନି ରକହି ।

॥୪॥
ଏ ପେୀକ୍ଷା ଜିନର୍
ି ଟା କିଏ ତିଆେି କେିଥି ା ରକଜାରଣ ।
ମାମାକୁ ରଯରତ ବୁ ରଝଇର ବୁ ଝୁନି- ପାଠ ପଢ, ଭ କେି ବୁ ଝ, ରହାମୋକଷଠାେୁ ରନଇ
କଲାସୋକଷ ପଯଷୟନ୍ତ ସବୁ କେ, ତା'ପରେ ପୁଣି ପେୀକ୍ଷା ବି ରଦବା କ'ଣ ଦେକାେ? ପେୀକ୍ଷା ବି
ଖା ି ରଦର ରହବନି, ଭ ରଗ୍ରଡ୍ ବି ଦେକାେ ।
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"ଝିଅ ! Chapter 4ଟା ଶିଘ୍ର ପଢିରଦବୁ । ଜମା ପଢିନୁ ରସଥିେୁ କିଛ ି ।"
Geographyେ Chapter 4. ମହାରଦଶ, ମହାସାଗେ, ମେୂଭୁମୀ.. ଓରହା ! ଆଛା
! ସାହାୋ ବିଶ୍ୱେ ସବୁ ଠାେୁ ବଡ ମେୁଭୂମୀ, ରସଇଠୁ ରହ ା କ'ଣ? ଆମେ ତ ରସଠାକୁ ଯିବାେ
ନାହିଁ । ପୃଥିବୀେ ସ୍ତେ ରକରତଟା, ପୃଥିବୀ ରକଉଁ ପଥରେ ସୂଯଷୟ ଚାେିପାଖରେ ବୁ ର , Leap
year କହିର କ'ଣ ବୁ ଝାଏ - ରଯମିତ ି Leap yearେ ଅଧିକା ଦିନଟା ଛୁ ଟ ି କେିପରକଇରବ
। ଟିକି ମୁଣ୍ଡଟା ରକରତ କ'ଣ ମରନେଖିବ ରଯ !
ଖୁସି ଦୁ ଇଚାେିଥେ ରୋନ କ ାଣି, ମାମା ଧେୁଛି ଆଉ ମନା କେିରଦଉଛି । ତା' ପାପା
ଆଜି ଟୁେେୁ ରେେିଥିରବ, କ'ଣ ରଗାରଟ ଆଣିଥିରବ ରବାରଧ । ରସଇଟା ଆଉ ରଗାରଟ େୁ ର ଇ,
ରୋନ କେି କହିବ- ପାପା ବଢିଆ ରଗମ୍ଟିଏ ଆଣିଛନ୍ତି, ରହର ରଖେିବାକୁ ରଦବନି ।
ଛାଡ ! ଆଉ ଖୁସି କଥା ନଭାବି Chapter 4ଟା ଶିଘ୍ର ସାେିରଦବାକୁ ରହବ ।

॥୫॥
ଆେ େୁମ୍ରେ ମାମା ମୁହଁ ଶୁରଖଇ ବସିଛ ି । ରେଜ ଟ ବାହାେିଛ ି ଝିଅେ । ସବୁ ଥିରେ ଖୋପ
ରଗ୍ରଡ୍ । ରହବନି ଖୋପ? ସବୁ ବୁ ଝରି

କ'ଣ ରହବ? ମିସ୍ ତ ଏଇଟାରେ 'ଇ' େୋ ନାହିଁ,

ଏଠି ର ଖା ମଝିରେ ରସ୍ପସ୍ ନାହିଁ, ରସଠି 'କମା' ାଗିନ ି କହି ମାକଷ କାଟିରଦରବ । ଆଛା କଥା!
'କମା' ରଗାରଟ ନ ାଗିର ପୃଥିବୀ ତା'େ ଗତିପଥ ବଦରେଇରଦବ ନା ଅରଶାକ ଧମଷାରଶାକେୁ
ପୁଣି ଚଣ୍ଡାରଶାକ ରହଇଯିରବ? ପୁଣି ରସଦିନ ୋତିସାୋ Chapter 4 ପଢିବା ପରେ ସକାେୁ
ଜଣାପଡି ା ରସଥିେୁ କିଛ ି ପଡିବନାହିଁ । ଖୁସି ରସଇକଥା କହିବାକୁ ରୋନ କେିଥି ା, ରହର
ମାମା ରକାଉ କଥା ରହବାକୁ ରଦ ା ରଯ?
ମାମା ତ ଆଖି ଛେଛେ କେି ବସିଛ,ି ପାପା କ'ଣ କହିରବ ରକଜାରଣ? କା ି ୋତିରେ
ଏରତ ରଗ କେୁଥିର , ଗପ କହି କହି ଶୁଏଇ ରଦର । ମାକଷ ଭ େଖିର ମଲ୍େୁ ରଖେନା
କିଣିରଦରବ ବି କହିଥିର

। ଗ ା ଯା ! ଆଉ ମଲ୍ ନା େଲ୍? ଆଉ କ'ଣ ରନରବ? ପାପାଙ୍କ

ଗାଡି ହନଷ ଶୁଭି ାଣି । ଆସିଗର ନା କ'ଣ? ପାପା ରେଜ ଟ ବିର୍ୟରେ ଜାଣିର ୋଗିଯିରବ
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କି? ପାପା ୋଗିର

କି ଗାେି କେିର , ଝିଅ ଆଖିେୁ ଗଙ୍ଗାଯମୁନା ଧାୋ ବହିଯାଏ । ମାମା

ରଯରତ ଗାେି ରଦର ବି କିଛନ
ି ାହିଁ ।
"ଝିଅ ! ପାପାଙ୍କ ପ୍ରରମାଶନ ରହଇଛି, ରତା ପାଇଁ ରଡାମିରନାଜ୍େୁ ପିଜା ରନଇ ଆସିଛନ୍ତି ।"
ରହର , ଝିଅ ରଶାଇପଡିଛ,ି ଦୁ ଇ ଗା େୁ ଦୁ ଇ ଧାେ ୁ ହ ରବାହି ରକରତରବେୁ ଶୁଖିଗ ାଣି ।

॥୬॥
ଆଜି େବିବାେ । ସ୍କୁ ଯିବାକୁ ନାହିଁ, ସକାେୁ ଉଠିବାକୁ ନାହିଁ । ସବୁ ଦନ
ି ଏମିତ ି େବିବାେ
ରହଇଯାଆନ୍ତାନି? ରେରଜଇଟାକୁ ରଦହ ଉପେକୁ ଭିଡରି ନ ା ଝିଅ । ଶୀତଦିନରେ ଜମା ସକାେୁ
ଉଠିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁ ଏନି । ରେରଜଇଟା ମାମା ରକାେ ପେି ଉର୍ୁମ ାରଗ । ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ବା କ୍ଷଣି
ପାପାଙ୍କ ପାଖରେ ାଖିଯାଏ ଝିଅ । ପାପାଙ୍କ ହାତ ଟାଣିରନଇ ତକିଆ ଭେିଆ କେି ରଶାଇଯାଏ
। ପାପାଙ୍କ ହାତ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ରଦଇ ରଶାଇବାେ ମଜା ଅ ଗା ।
"ଝିଅ ଉଠିଯା, ଟୁୟସନ ସାର ଆସିଗର ଣି ।"
ରହତ୍ ! ଟୁୟସନ ସାରଙ୍କ ଝିଅ ନାହିଁ ନା କ'ଣ ରଯ? ସକାେୁ ସକାେୁ ଆସିଗର ଣି । ମାମା
ଟିରକ କହିଦଅ
ି ନ୍ତାନି- େବିବାେଟା ଛୁ ଟ ି ରବା ି ? ସିଏ ବି ମନାକେୁନି । ସାରଙ୍କୁ ବସିବାକୁ କହି
ଚାହା ପିଇରବ କି କ'ଣ ପଚାେି ସାେି ାଣି । ପାପା ତ ରବଶ ଆୋମରେ ରଶାଇଯାଇଛନ୍ତି ।
ଭାେି କଡା ସାର । ଟିରକ ଭୁ କର କାନଟାକୁ େଗଡି ରଦରବ । କାନ୍ଦିର ବି ରକହି କ'ଣ
ଶୁଣିରବ?
ପାପା କା ି ବୁ ରଝଉଥିର - ଗୁେୁଜନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କର
ସାର କାନକୁ େଗଡିର

ବଡମଣିର୍ ରହଇପାେିବ । ଆଛା,

ଜରଣ କାନ୍ଦିବ ନା ନାହିଁ? କାନ୍ଦିର

କ'ଣ ବଡମଣିର୍ ରହବା ବନ୍ଦ

ରହଇଯିବ?
ପୁଣି ମାମାେ ପାଟି ଶୁଭି ାଣି । ଉଠିବାକୁ ତ ରହବ ।
ଆରେ ରହ ! ସାର ରହାମୋକଷ ରଦଇଯାଇଥିର ତ କୋଯାଇନି ! ଆଜି ପୁଣି କାନ େଗଡା !!!
ଝିଅେ ଆଖିରକାଣେୁ ୁ ହ ଜରକଇ ଆସି ାଣି ।
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॥୭॥
ଟିଉସନ ସାର ପରଢଇରଦଇ ଗର ଣି, ରହାମୋକଷ ରଶର୍, ମାମା ବି କହିସାେି ାଣି- ଯା
ରଖେିବୁ । ରଖେିବାକୁ କିଏ ଅଛି ରଯ? ଏକୁ ଟଆ
ି ରକରତ ରଖେିବ ଝିଅ? ସାଇରକ
ଚର ଇବାକୁ ଜାଗା ଟିକଏ
ି ବି ନାହିଁ । ନୂ ଆ ସାଇରକ
ବହୁ ତ ଅଛି, ରହର ଏକୁ ଟଆ
ି ରଖେିବାକୁ ଭ

ରସମିତ ି ଥୁଆଯାଇଛି । ରଖେଣା ବି

ାଗୁନ ି ।

ପାପା ଆଜି ରହାରଟ ରେ ଖୁଆଇବାକୁ ରନରବ କହିଥିର

। ଆଜି କହିର

KFC

ରନଇଯିରବ । ରକରତଦିନ ଧେି ଯାଇନି ରବା ି ଝିଅେ ମନଦୁ ଃଖ । ଏଇଥେ ପାପା ପକ୍କା ପ୍ରମିଜ୍
କେିଛନ୍ତି ।
ଆରେ ! ଇଏ କ'ଣ? ପାପା ତ ବାହାେି ସାେିର ଣି ! କହିବା କଥା ନା ! ପାପା ସବୁ ରବରେ
ରସମିତ ି । ନିରଜ ଆଗ ବାହାେି ପଡିରବ ଆଉ ମାମାକୁ କହିରବ ରଡେୀ କାହିଁକି କେୁଛ । ଆରମ
ଝିଅପି ା, ଆମେ ବାହାେିବାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଦେକାେ କି ନାହିଁ?
ପାପା ଭାେୀ ରଭାୋ ର ାକ । ରଦଖୁନ- ବୁ ିବାକୁ ଯିବା, ରହର ସୁଟବୁ ଟ ପିନ୍ଧରି ଣି ।
ଏରତ ଟିସାଟଷ, ଜିନସ୍ ଅଛି, ରହର ପିନ୍ଧବ
ି ାକୁ ଭୁ ି ଯାଆନ୍ତି ସବୁ ରବରେ । ରହ..ରହ..ରହ..
"ଝିଅ! ରମାେ ରଗାରଟ ମିଟଂି ଅଛି ଆଜି ଅେି ସରେ । ସାରଙ୍ଗସାରଙ୍ଗ କଲ୍ ଆସି ା ।
ଯିବାକୁ ରହବ । ରେେୁରେେୁ ରଡେୀ ରହଇଯିବ । ଆରମ ଆଉଦିରନ ବାହାେକୁ ବୁ ିବାକୁ ଯିବା
। ପକ୍କା ପ୍ରମିଜ୍ । ରହ ା ମାମା?"
ଝିଅ ଆଖିରେ ଆଖିଏ ୁ ହ ରନଇ ମୁଣ୍ଡ ହର ଇ ା ।

॥୮॥
ଏରତ ଦିନ ପରେ ପାପାଙ୍କୁ ଛୁ ଟ ି ମିେଛ
ି ି।
ବୁ ାବୁ ି ,

କିଣାକିଣି,

ଖିଆପିଆ

।

ଆହା!

ଜୀବନଟା

ସବୁ ରବରେ

ଏମିତ ି

ରହଇଯାଆନ୍ତାନି? ମାମା ବି ରକରତ ଖୁସି ଅଛି । ଖା ି ହସୁଛ ି । ହସିର ରକରତ ସୁନ୍ଦେ ଦିରଶ
ମାମାଟା । ପାଠ ପଢିବାକୁ ଜମା କହୁ ନ,ି ନିରଜ ଯାଇ ରଖେଣା, ରେସ୍ ସବୁ ବାଛିବାଛି
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କିଣିପରକଉଛି । KFCରେ ଖିଆ, INOXରେ େି ମ ରଦଖା । ପାପାଙ୍କ ଅେି ସ୍ ନାହିଁ, ମିଟଂି ନାହିଁ
। ନିରଜ ସାଇରକଲ୍ ଧେି ପଡିଆରେ ଶିରଖଇରଦଉଛନ୍ତି । ପାପାଙ୍କ ଆଖି ଖୁସରି େ ଝ ମ
କେୁଛି । ଝିଅ ପାଇଁ ରଖେନା ଗୁରଡ କିଣିଆଣିର ଣି ।
ାଇଫ୍ ରହା ରତା ଐସି ।
କା ି ଖୁସିକୁ ଏ ରଖେଣାତକ ରଦରଖଇର ତା' ମୁହଁ ଚୁପ ରହଇଯିବ ।
"ଝିଅ ଉଠିପଡ । ସକାେ ରହଇଗ ାଣି ।"
ଆରେ! ଏଇଟା ସ୍ୱପନ ଥି ା?- ଝିଅ ବିଚୋ ଆଖି ମେିମେି ଉଠି ା ।
ପୁଣି ରସଇ ସ୍କୁଲ୍, ରସଇ ଟୁୟସନ, ରସଇ କାନ େଗଡା, ରସଇ ପେୀକ୍ଷା, ରସଇ ରଗ୍ରଡ୍,
ରସଇ ମୁହଁ େୁ ା, ରସଇ ମିଟଂି , ରସଇ ଏକୁ ଟଆ
ି ରବାେିଂ ଜୀବନ !!!!!! ଭାବିଭାବି ଝିଅ
ଆଖିରକାଣରେ ପୁଣି ୁ ହ ଜରକଇ ଆସି ାଣି ।
ଝିଅଟା ରକରବ ବଡ ରହବ ରକଜାରଣ ! ବଡ ରହର ବି ରକାଉ ତ୍ରାହି ମିେବ
ି ଏସବୁ େୁ?
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ପ୍ରଣୟ ସନ୍ତକ

✍ ବିଶ୍ୱକଜୟାତି ମହାନ୍ତି
ସବୁ ନାେୀ ମିଛମ
ି ିଛକ
ି ା ବା ି ଘେ ରଖେିବା ସମୟେୁ ହିଁ ସ୍ୱପନ ରଦଖନ୍ତି ସୁନାେ ସଂସାେଟିଏ
ଗଢିବାକୁ । ରଯଉଁଠି ଥିବ ଖା ି ମନେ ମଣିର୍ଟିଏ, ଆଉ ତା' ଚାେିପାଖେ ପେିରବଶ । ତାକୁ ହିଁ
ନିଜେ ସଂସାେ ମାନିରନଇ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ପଣ କେିଥାଏ ତେୁଣୀଟିଏ । ଆଉ ଏଇ ସ୍ୱପନ
ଟିକଏ
ି ଅଧିକ େରଙ୍ଗଇ ରହଇଯାଏ ରଯୌବନେ ମୃଦୁ ସ୍ପଶଷରେ । ନୂ ଆ ମଣିର୍ଟିଏ ଧରସଇ

ପଶିଆରସ ମନ ଭିତେକୁ । ମାୟାଧେ ମାନସିଂହଙ୍କ “ତେୁଣ କବିେ ଆଶା” ପେି ରସ ସ୍ୱପନ
ରଦରଖ । େଗୁଣ ମାସ ଓ ବସନ୍ତ ୠତୁ ସହିତ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ରହାଇପରଡ । ବର୍ଷାଭିଜା ମାଟିେ ଗନ୍ଧ
ଓ ବସନ୍ତେ ମେୟ ସ୍ପଶଷ ବି ଆଉ ବାନ୍ଧି େଖିପାରେ ନାହିଁ । ରକଉଁ ଏକ ସପନ ବଣିକେ ଝ କ
ଟିକକରେ ରଦହରେ ଶିହେଣ ରଖେିଯାଏ । ରସମିତ ି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ବିଦୁୟତ୍ ତେଙ୍ଗ ପ୍ରାୟ
ରଖେିଯାଇଥି ା ଆଭା ରଦହରେ, ତା’ ବିବାହେ ପ୍ରଥମ ୋତ୍ରିରେ । ଆଧୁନକ
ି ା ନାେୀ ରହାଇଥିର
ବି ବିବାହ ପୂବଷେୁ ସଂରକତଙ୍କ ସହ କଥା ରହବାେ ରକୌଣସି ସୁରଯାଗ ପାଇ ନଥି ା ଆଭା ।
ତା'େ ଆଦୟ ରଯୌବନେ କେଙ୍କି ତ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ରପାଡି ପାଉଂଶ କେିରଦବାକୁ ଓ ଚିେଦିନ ପାଇଁ
ରସଇ ସବୁ ସ୍ମୃତକ
ି ୁ କବେ ରଦଇରଦବାକୁ ଆଭାେ ବାପା ପୋମଶଷ ରଦଇଥିର । ପୋମଶଷ ତ
ନୁ ରହଁ, ଆରଦଶ କହିବା ବାହୁ ୟ । ତା’ପରେ ସଂରକତଙ୍କ ସହ ନିବଷନ୍ଧ ଓ ବିବାହ ବି ରହଇ
ଯାଇଥି ା ଏକ ମାସ ଭିତରେ । ଆଭା ବି ବିବାହ ପରେ ନୂ ଆ ଜୀବନଟିଏ ଗଢିବାକୁ ରଚଷ୍ଟା
କେିଥି ା । ପୁେୁଣା ଡାଏେୀ ସବୁ ଚିେି େର୍ଦ୍ଷ େର୍ଦ୍ଷ କେି ନିଆଁରେ ସ୍ୱାହା କେିରଦଇଥି ା । ଅବିନାଶ
ରଦଇଥିବା ସମସ୍ତ ଉପହାେ ଘେ ପଛପରଟ ଥିବା ପେିତୟକ୍ତ ଗଡିଆରେ ରୋପାଡି ରଦଇଥି ା
। ଉପହାେ ସବୁ େି ଙ୍ଗି ବା ପୂବଷେୁ ରଶର୍ଥେ ପାଇଁ ଛାତିରେ ଜାବୁ ଡି ଧେି ମନଶାନ୍ତି କେି କାନ୍ଦିଥି ା
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। ଆଉ ରେସବୁ କ୍, ହୱାଟସ୍ଆପ୍ ଇତୟାଦିରେ ରଯମିତ ି ରକୌଣସି ସମ୍ପକଷ ନ େରହ ଅବିନାଶଙ୍କ
ସହ ରସଥିପ୍ରତି ଯରଥଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ରଦଇଥି ା ଆଭା । ବିବାହ ପରେ ତା’ ମନରେ ସଂରକତ ହିଁ
ଏକମାତ୍ର ପୁେୁର୍ ରହାଇ େହିରବ, ରସଥିପାଇଁ ଆଭା ସବୁ ପ୍ରକାେ ରଚଷ୍ଟା କେୁଥି ା । ସକାେୁ
ସଂରକତ ଉଠିବା ପୂବଷେୁ ରସ ଉଠି ନିତୟକମଷ ସାେି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେି ଆଉ ଜେଖିଆ ବନାଇଦିଏ
। ତା'ପରେ ିନୁକୁ ଉଠାଇ ତାକୁ ସ୍କୁ ପାଇଁ ରେଡି କରେ, ଆଉ ସଂରକତ ପାଇଁ ଟିେିନ ଅେି ସ
ବୟାଗରେ େଖିଦିଏ । ସଂରକତ ବି ବିବାହ ପରେ ଆଭାେ ରକୌଣସି କଥାକୁ ରକରବ ଅବମାନନା
କେିନାହାନ୍ତି । ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ଯାହା ବି ପାେିରବ, ସବୁ ପ୍ରକାେ ରଚଷ୍ଟା କେିଛନ୍ତି ଆଭାକୁ ସୁଖୀ
କେିବାକୁ । ବିବାହ ପୂବଷେୁ ଆଭା ଜୀବନରେ ରଯ ଅନୟ ପୁେୁର୍ ଥିର , ରସ ବିର୍ୟରେ ରକରବ
ବି ଜାଣିବାକୁ ରଚଷ୍ଟା କେି ନାହାନ୍ତି । ହୁ ଏତ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ ଜାଣିବାକୁ । ରକାଉ ପୁେୁର୍ ବି ଚାହିଁବ
ନିଜ ବିବାହିତ ପତ୍ନୀେ ପ୍ରଣୟ କାହାଣୀ ରୋମନ୍ଥନ କେିବାକୁ । ଆଉ ଆଭାେ ପୂବଷତନ ରପ୍ରମିକା
ଜନିତ ପ୍ରଶନକୁ ଅତି ଚତୁ େତାେ ସହ ଏରଡଇ ଯା'ନ୍ତି ସଂରକତ । ରବାଧହୁ ଏ ସହଜ ମରନ କେନ୍ତିନ ି
ଉର୍ତ୍େ ରଦବାକୁ । ଆଭା ବି ସଂରକତଙ୍କ ଏଭେି ବୟବହାେରେ ଅଭିମାନ କେିଉଠନ୍ତି ଓ ପେ
ମୁହୂର୍ତ୍ଷରେ ରସସବୁ କୁ ପାରଶାେି ରଦଇଥା'ନ୍ତି ।
ବିବାହେ ତିନ ି ବର୍ଷଯାଏଁ ସବୁ କଛ
ି ି ସୁେୁଖୁେୁରେ ଚା ିଥି ା ସଂରକତ ଓ ଆଭାଙ୍କ ଜୀବନ ।
ହଠାତ ଦିରନ ସଂରକତ ଅନାଥାଶ୍ରମେୁ ରଗାଟିଏ କୁ ନ ି ଝିଅକୁ ରପାର୍ୟକନୟା ଭାରବ ଘେକୁ ରନଇ
ଆସିଥିର

। ତାଙ୍କେ ଯୁକ୍ତି ଥି ା କି, ିନୁକୁ ରଖେିବା ପାଇଁ ରଗାଟିଏ ଭଉଣୀ ମିେଯ
ି ିବ ଆଉ

ଆଭାକୁ ଝିଅଟିଏ । ଏପେି ଅପ୍ରତୟାଶିତ ଓ ଆକସ୍ମିକ ଉପହାେ ପାଇ ଆଭା କିଂକର୍ତ୍ଷବୟବିମଢ
ୂ
ରହାଇ କିଛ ି କ୍ଷଣ ସଂରକତଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ େହି ା । କିଛ ି କହିବାକୁ ଚାହଁୁଥି ା ରସ । ମନ ଭିତେେ
ସବୁ ୋଗ ପଞ୍ଚମ ଧେି ସାେିଥି ା । ମରନ ରହଉଥି ା କି ରସଇ କ୍ଷଣ ରସ ଛୁ ଆକୁ ରନଇ ୋସ୍ତା
ଉପରେ ରୋପାଡି ରଦବାକୁ । ମନ ରଖା ି ଗାେି କେିବାକୁ ଚାହଁୁଥି ା ସଂରକତଙ୍କୁ । ରହର
ବିକେ ରହାଇ କାନ୍ଦିବା ଛଡା ତା’ ପାଟିେୁ ଶବ୍ଦଟିଏ ବି ସ୍ଫୁ େତ
ି ରହ ାନି । ଧିକାେ କେି ସଂରକତଙ୍କୁ
କହି ା, "ପି ାଟିଏ କ’ଣ ମଁୁ ରଦଇ ପାେିନଥା’ନ୍ତି । ଏମିତ ି ଅନାଥ ପି ାଟିଏ ୋସ୍ତା କଡେୁ
ଉରଠଇ ଆଣି ରମା ରକାେରେ ଭାଗ ବରସଇବାକୁ ତୁ ମକୁ ଅଧିକାେ ରଦ ା କିଏ ?" "ୋରକଶ
ସହ ଅନାଥାଶ୍ରମ ଯାଇଥି ି , ରସଠି ଅେି ସ ତେେେୁ ରଗାଟାଏ ରପ୍ରାଗ୍ରାମ ଥି ା । ପି ାଟିକୁ
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ରଦଖି ରକମିତ ି ରଗାରଟ ଆତ୍ମୀୟତା ରବାଧ ରହ ା । ଭାବପ୍ରବଣ ରହାଇଗ ି । ରତଣୁ ସ୍ଥିେ କ ି
କି ତାକୁ ରପାର୍ୟ େୂରପ ଗ୍ରହଣ କେିବ,ି ଆଉ ସରଙ୍ଗ ସରଙ୍ଗ ସବୁ େମଷା ି ଟଜ୍
ି ସାେି ଘେକୁ ରନଇ
ଆସି ି । ଭାବି ି ି ନୁକୁ ଭଉଣୀ ମିେଯ
ି ିବ ଆଉ ଆମ ସଂସାେ ବି ପୂର୍ଣ୍ଷ ରହବ ।” ସଂରକତଙ୍କ
ରକୌଣସି ଯୁକ୍ତି ଅଥବା ଅନୁ ରୋଧ କାଟୁ କେୁନଥି ା ଆଭାକୁ । ରସଇ ମୁହୂର୍ତ୍ଷରେ ରସ ଘେ ଛାଡି
ବାପଘେକୁ ଚା ିଗ ା ସାଥିରେ କିଛ ି ୁ ଗାଭୋ ଟ୍ର ି ଓ

ିନୁକୁ ରନଇ । କହିଯାଇଥି ା

ରଯଉଁଦନ
ି ଏ ଅପନ୍ତୋ, ଜାତି-ରଗାତ୍ରହୀନ ଛୁ ଆକୁ ଘେୁ ରୋପାଡି ରଦବ, ରସଦିନ ରମା ରେେିବା
କଥା ଚିନ୍ତା କେିବ । ସଂରକତେ ବାେମୱାେ ଅନୁ ରୋଧ ସରତ୍ତ୍ୱ ରସ ଘେ ଛାଡି ଚା ିଆସି ା ନିଜେ
ରପୈତୃକ ଘେକୁ ।
ଦୀଘଷ ୬ ମାସେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଓ ଉଭୟ ପେିବାେେ ପ୍ରରଚଷ୍ଟା େେରେ ପରେ ଆଭା
ସଂରକତଙ୍କ ପାଖକୁ ରେେି ଆସି ା ସତ, କିନ୍ତୁ ଚିନୁକୁ ନିଜେ କେିପେି ାନି । ୟା’ ଭିତରେ
ସଂରକତଙ୍କ ସହ ଚିନୁେ ଆତ୍ମୀୟତା ରଯ ଅରନକ ମାତ୍ରାରେ ବଢିଯାଇଥି ା, ତାହା ଆଭା ଅନୁ ଭବ
କେିପାେୁଥି ା । ସଂରକତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥରମ ପ୍ରଥରମ ଆଭାେ ଉପସ୍ଥିତରି େ ଚିନୁକୁ ରଗହ୍ଲା କେିବାକୁ
ଅସହଜ ମରନ କେୁଥିର । କିନ୍ତୁ ପରେ ସବୁ କଛ
ି ି ସାଧାେଣ ରହଇଯାଇଥି ା । ଉଭୟ ଝିଅଙ୍କୁ
ଅନ୍ତେେ ସହ ଭ ପାଉଥିର ସଂରକତ । ମାତ୍ରା ଆଭା ରକରବ ବି ଚିନୁକୁ ିନୁେ ଭଉଣୀ ଭାରବ
ଗ୍ରହଣ କେିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ନଥି ା । ଚିନୁେ ଛାଇ ପଡିର
ଏସବୁ

ବି ରସ ରଡଇଁ ଉଠୁଥି ା । ଚିନୁ ବି

କ୍ଷଣ ବୁ ଝପ
ି ାେୁଥି ା ବୟସ ବଢିବା ସହ । ରସ ବି ତାକୁ ରବାଡିଂ ସ୍କୁ ରେ ଛାଡିରଦବାକୁ

ସଂରକତଙ୍କୁ ବାେମୱାେ କହୁ ଥି ା । ମାତ୍ର ସଂରକତ ତା' କଥାରେ ୋଜି ହୁ ଅନ୍ତି ନାହିଁ ।
***

ଅରନକ ବର୍ଷ ବିତଗ
ି ା ପରେ ବି ଆଭା ମାନସିକ ସ୍ୱୀକୃ ତ ି ରଦଇପାେୁନଥି ା ଚିନୁକୁ ନିଜ
ଝିଅ ହିସାବରେ । ସଂରକତଙ୍କଠାେୁ ବି ତା'େ ଦୁ େତ୍ୱ ବଢିଚା ିଥି ା । ଅରନକ ସମୟରେ ଚିନୁକୁ
ରନଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହ ହୁ ଏ । କିନ୍ତୁ ସଂରକତ ଚୁପ େହି ଝଗଡା ଆରଡଇବାକୁ ରଚଷ୍ଟା
କେନ୍ତି । ଆଭାେ ମାନସିକ ଦୁ ଶ୍ଚି ନ୍ତା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଥାଏ । ଶାଶୁ, ଶ୍ୱଶୁେ, ନଣନ୍ଦ ମୁକ୍ତ ପେିବାେ
ତା’େ । ମନକଥା ରଖା ି କହିର

ବି ଶୁଣିବ ବା କିଏ? କିଏ ତା' ମନରେ ଉଠୁଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱେ

ସମାଧାନ କେିବ? ସଂରକତ ତ ଚିନୁ ବିେୁଦ୍ଧରେ କିଛ ି ଶୁଣିରବ ନାହିଁ । କାହା କାନ୍ଧରେ ମୁଣ୍ଡ େଖି
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ରସ ନିଜେ ସାଇତା ଅଶୁସବୁ ଓଜାଡି ରଦବ । କର ଜ ରବେେ ବାନ୍ଧବୀ ଅହ ୟା । ଯାହାସହ
ତାେ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ତ୍ୱ ଥି ା, ରସ ତ ବହୁ ଦନ
ି େୁ ରଯାଗାରଯାଗରେ ନାହିଁ । ରକରତ ରକରତ ୋତି
ଅହ ୟା ସହ ହରଷ୍ଟ ରେ କଟାଇଛି ଆଭା ଅନିଦ୍ରା େହି । ରସମାନଙ୍କ ଗପ ଆେମ୍ଭ ରହର ଆଉ
ସେିବା ନା ଧରେନି । କର ଜ କଲାସ୍, କୟାଣ୍ଟିନ, କର ଜ ଛକ ଗୁପଚୁପ, ଦହିବୋ, ହରଷ୍ଟ େ
ମାଉସୀ ଓ ତାକୁ କରଣଇ କରଣଇ ଚାହଁୁଥିବା କଲାସରମଟ, କର ଜ ଇର କସନ ସବୁ ତାଙ୍କ
ଗପେ ଅଂଶବିରଶର୍ ଥାଏ । କିନ୍ତୁ ରସ ଆଜି କ'ଣ ଅହ ୟାକୁ ସବୁ ଠୁ ରବଶୀ ମରନ ପକାଉଛି !
ରହର ତାକୁ କାହିଁକି ରସ ଆରଗ ରଯାଗାରଯାଗ କେିବ ! ଯିଏ ତା’ ବାହାଘେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ବି
ବାହାଘେକୁ ଆସି ାନି, ତାକୁ ଏ ଦୁ ଃଖ ସମୟରେ କାହିଁକି ମରନ ପକାଇବ । ହୁ ଏତ ରସ ବଦେି
ଯାଇଥିବ । ଅହ ୟାମାରନ ତ ବଦେନ୍ତି । ରକରତଦିନ ଆଉ ପାର୍ାଣ ରହଇ େହିବ । ରକାଉ
ତେୁଣ ରଯୌବନ ସ୍ପଶଷରେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଇଥିବ । ଆଉ ଏ ଅଭାଗିନୀ ଆଭା କ’ଣ ର ାଡା ତାହାେ
! କିଛ ି ସମୟ ଶାନ୍ତ େହି ା ପରେ ଆଭା ବିବ୍ରତ ଜଣାପଡି ା । ରତରବ କ’ଣ ତାେ ପୁେୁଣା
ରପ୍ରମିକ ଅବିନାଶ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଭେର୍ା । ବାହାଘେ ଠିକ ରହବା ଦିନଠୁ ଆଭା ଅବିନାଶଙ୍କ ସହ
ସମସ୍ତ ସମ୍ପକଷ ଓ ରଯାଗାରଯାଗ ତୁ ରଟଇ ରଦଇଥି ା । ରତରବ ହଠାତ ଏରତ ବର୍ଷ ପରେ
ଅବିନାଶକୁ ରଯାଗାରଯାଗ କର

କ’ଣ କହିବ ତାକୁ ! ରସ କ'ଣ କହିବ ସଂରକତ ରକମିତ ି

ରଗାରଟ ଅନାଥାଶ୍ରମେ ଛୁ ଆକୁ ଆଣି ତା’ ଛାତିରେ ଜାକି ରଦଇଛନ୍ତି । କ’ଣ ଭାବିବ ରସ? ଆଭା
କ’ଣ ସଂରକତଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନ ରଦବାକୁ ଅସମଥଷ ଥି ା? ନା ତା’ ପେିବାେେ ୋଟ ପାଇଁ
ସଂରକତ ଦାୟୀ ଓ ଆଭା ଚାରହଁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ! ରହର ସଂରକତ ତ ରକରବ ବି ସ୍ୱାମୀେ କର୍ତ୍ଷବୟରେ
ଅବରହୋ କେି ନାହାନ୍ତି । ରକୌଣସି ଆବଶୟକତାକୁ ଅସମ୍ପୂଣଷ େଖିନାହାନ୍ତି । ରକରବ ବି ଉର୍ଚ୍
ସ୍ୱେରେ ଅପମାନିତ କେିନାହାନ୍ତି । ରତରବ ଅବିନାଶ ପେି ପେ ପୁେୁର୍ ଆଗରେ ନିଜ ସିନ୍ଦୂେେ
ଅପମାନରେ ତାକୁ ମିେବ
ି ବା କ’ଣ? ଅପେ ପକ୍ଷରେ ଅବିନାଶ ବି କିପେି ଗ୍ରହଣ କେିବ ତାକୁ ?
ରସ କ’ଣ ଆଉ ପୂବଷବତ୍ ତା'େ ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ବୟାକୁ େ ଥିବ ! ରସ ବିବାହ କେିସାେିଥିବ ।
ତା’େ ସ୍ତ୍ରୀ, ପି ା ବି ଥିରବ । ଅଯଥାରେ ଅସୁବଧ
ି ାରେ ପକାଇବା ବି ଠିକ୍ ରହବନି । ରଶର୍ରେ
ନିଜ ଆଖିେ ୁ ହ ନିଜ ଓଠରେ ୀନ କେିବା ହିଁ ରଶ୍ରୟ ମରନ କ ା ଆଭା ଏବଂ ଘେ କାମରେ
ନିଜକୁ ବୟସ୍ତ େଖିବାକୁ ରଚଷ୍ଟା କ ା ।
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ୋତି ପାହିର

ିନୁେ ଜନମଦନ
ି । ସଂରକତଙ୍କ ଅେି ସ ସାଙ୍ଗମାରନ ତାଙ୍କ ପତ୍ନିମାନଙ୍କ ସହ

ୋତ୍ରୀରଭାଜିରେ ରଯାଗ ରଦରବ । ସବୁ କାମ ଆଭାକୁ ହିଁ ସମ୍ଭାେିବାକୁ ପଡିବ । ସଂରକତ ବାହାେ
କାମରେ ରଯରତ ଧୁେନ୍ଦେ, ଘେ କାମରେ ରସରତ ସହଜ ନୁ ହନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ରଗାଟାଏ କାମ କହିର
ରସ ଆଉ ଚାେିଟା କାମ ରଗଇରଦରବ । ରତଣୁ ସବୁ କାମ ଆଭା ନିରଜ କରେ । ମରନ ମରନ
ଭାରବ ଚିନୁ ଯଦି କାମରେ ସାହାଯୟ କେନ୍ତା, ରହର ସଂରକତ ତ ପୁୋ ରଗହ୍ଲା କେିକି େଖିଛନ୍ତି
। ହାତ ଉଁରଚଇବା ପୂବଷେୁ ଗା

ଆଉଁସିବାକୁ ମାଡିଆସନ୍ତି ରସ । ଏସବୁ କିନ୍ତୁ ଆଭା ରଦହରେ

ଯାଏନି । କିନ୍ତୁ ସଂରକତ ଭେି ପାର୍ଣ ହୃ ଦୟ ଆଗରେ କିଛ ି ନ କହି ଚା ି ଯାଏ ଆଭା ।
ଘେେ ଜିନର୍
ି ସବୁ ଆରଡସାରଡ ରହଇ ପଡିଛ ି । ଏ ଯାଏ ସୋ ରହଇ ପାେି ାନି ।
ସନ୍ଧୟାରେ ଅତିଥି ଆସିରବ । ପୁଣି ରକକ୍ ପାଇଁ ଅଡଷର ରଦବାକୁ ସଂରକତଙ୍କୁ ମରନ ପରକଇବାକୁ
ପଡିବ, ନରହର

ରସ ଭୁ ିଯିରବ । ସମୟ ପୂବଷେୁ ରୋରର୍ଇ ସାେି ଅତିଥିଙ୍କ ସହ ସମୟ

ବିରତଇବାକୁ ପଡିବ । ରଦଖିବାକୁ ଗର

ନିରଜ ସଜବାଜ ରହବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ । ସନ୍ଧୟାରେ

ଶାଢୀ ପିନ୍ଧବ
ି କି ରେସ୍ ପିନ୍ଧବ
ି ସ୍ଥିେ କେି ପାେୁନଥାଏ । ହଠାତ ରଠ ା ରପ ା ରହଇ ି ନୁ ଓ
ଚିନୁ ଘେ ଭିତେକୁ ପଶିଆସିର

। କିଛ ି ନ ବୁ ଝି ଚିନୁକୁ ଦି’ ଚାପୁଡା ପରକଇରଦ ା ଆଭା ।

ପରେ ଜାଣି ା କି ି ନୁ ଚିନୁେ ଚକର ଟ ରନଇ ରଦୌଡି ପରେଇ ଆସିଥି ା । ବିନା ରଦାର୍ରେ
ମାଡ ଖାଇଥିବାେୁ ଚିନୁେ ଆଖି ଛେ ଛେ ରହାଇଉଠି ା । କିନ୍ତୁ ରସ କାନ୍ଦକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେି
ବାହାେକୁ ଚା ିଗ ା । ିନୁ କହି ା, "ମାମା ଚିନୁେ ତ କିଛ ି ଭୁ ନାହିଁ, ତାକୁ କାହିଁକି ମାେି ?"
ଆଭାକୁ କିନ୍ତୁ ଭୁ ଠିକ କିଛ ି ରଦଖା ଯାଉନଥି ା । ଅରନକ ଦିନେ ୋଗ ସଂରକତଙ୍କ ଅନୁ ପସ୍ଥିତ ି
ରଯାଗଁୁ ସୁରଝଇ ପାେିଥିବାେୁ ରସ ଗଡ ଜିଣି ା ପେି ଖୁସରି େ ଦୀଘଷ ନିଃଶ୍ୱାସ ମାେି ା । ିନୁ ବି
ମନ ଦୁ ଃଖରେ ଦୁ ମ୍ ଦୁ ମ୍ ପାଦ ପରକଇ ଘେୁ ବାହାେିଗ ା ।
ଆଭା ପ୍ରକୃ ତସ୍ଥ
ି ରହ ା ପରେ ସନ୍ଧୟାରେ ରେସ୍ ପିନ୍ଧବ
ି ରବା ି ସ୍ଥିେ କ ା । ଶାଢୀ ପିନ୍ଧ ି
ସବୁ କାମ କେିବା ସହଜ ରହବନି । ରତଣୁ ରସ ଆ ମିୋେ ଉପେ ଥାକରେ ଥିବା କଟନେ
ଅରେଞ୍ଜ୍ ଓ ବଲାକ୍ କମ୍ବି ରନସନେ ରେସଟିକୁ ବାହାେ କ ା । ହଠାତ ରସ ଅନୁ ଭବ କ ା କି କିଛ ି
ରଗାଟାଏ କାଗଜ ତରେ ଖସିପଡି ା । କାଗଜଟିକୁ ହାତରେ ଧେି ଜାଣିବାକୁ ରବଶି ସମୟ
ାଗି ାନି ରଯ ରସଇଟା ରଗାରଟ ଚିଠି ରବା ି । ହଠାତ ଅରନକ ଭାବନା ତା' ମନରେ
97

ରଖ ିଗ ା । ବିଭିନ୍ନ ଦିଗେୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମ୍ଭାବନା ଭାବିବାକୁ

ାଗି ା । ଏ କ’ଣ ତାରହର

ସଂରକତ ୁ ରଚଇ େଖିଛନ୍ତି ଆ ମିୋରେ । ରସଥିପାଇଁ ବିବାହ ପୂବଷେ କଥା ପ୍ରଶନ କର
ଆରଡଇଯିବା ହିଁ ସୁବଧ
ି ାଜନକ ପନ୍ଥା ରବା ି ସ୍ଥିେ କେିଛନ୍ତି ସଂରକତ । ରସ ରପ୍ରମିକା ସହ ଏରବ
ବି ସମ୍ପକଷ........! ଏମିତ ି ଭାବୁ ଭାବୁ ଆଭା ମନରେ ଚଡକ ମାେି ା ପେି ପ୍ରଶନଟଏ
ି ଉଙ୍କି ମାେି ା
। ଏ ଚିଠି ଅବିନାଶ ପରଠଇ ନାହାନ୍ତି ତ ! ହୁ ଏତ ସଂରକତଙ୍କ ହାତରେ ପଡିଗ ା ଓ ରସ ତାକୁ
ଜରଣଇ ଅଡୁଆ ପେିସ୍ଥିତ ି ସୃଷ୍ଟି କେିବାକୁ ଚାହଁୁନଥିରବ । ହୁ ଏତ ତା' ଅତୀତକୁ ବର୍ତ୍ଷମାନକୁ ଆଣି
ପାେିବାେିକ ଜୀବନ ଖୋପ କେିବାକୁ ଚାହଁୁନଥିରବ । ଆଭା ମୁଣ୍ଡ ଠିକରେ କାମ କେୁ ନଥି ା ।

ଅସ୍ଥିେ ମନରେ ମୁହଁେୁ ଖା ି ବାହାେି ଆସି ା, "ଅବିନାଶ, କ'ଣ କ ? ରମା ପେିବାେରେ ବିର୍
ମଞ୍ଜି ବୁ ଣିବା କ’ଣ ଦେକାେ ଥି ା ?”
ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରକୃ ତସ୍ଥ
ି ରହବାକୁ

ାଗି ା ଆଭା ଏବଂ ଚିଠଟ
ି କ
ି ୁ ପଢିବାକୁ ଆେମ୍ଭ କ ା

ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଓ ରଧୈଯୟେ ସହ ।
“ପ୍ରି ୟ ସଂରକତ,
ରକରବ ବି ଭାବିନଥି ି ଏ ଦିନ ବି ଆସିବ । ତୁ ମ ସୁଖେ ସଂସାେରେ ରମାେ ରକୌଣସି
ସ୍ଥାନ ନାହିଁ । ବିଶ୍ୱାସ କେ, ରସତିକି ଜେୁେୀ ନ ରହଇଥିର , ମଁୁ ତୁ ମକୁ ଏ ଜନମରେ ରଯାଗାରଯାଗ
ବି କେି ନଥାନ୍ତି । ତୁ ମ ପାଇଁ ରମା ଭ ପାଇବା ରଯ ପୂବଷବତ୍ ପବିତ୍ର ଓ ଅସୁମାେୀ । ତୁ ମ ସହ
ବିତାଇଥିବା ପ୍ରତିଟ ି ମୁହୂର୍ତ୍ଷ ରମା ପାଇଁ ରଗାଟିଏ ରଗାଟିଏ ଯୁଗ । ଆଜି ବି ମଁୁ ରସଇ ମିଠା ସ୍ମୃତ ି
ସବୁ କୁ ଝୁ େି ଝୁ େି ରମା ଜୀବନ କାଟୁଛି । ତୁ ମ ସହ କାଟିଥିବା ରସ ମୁହୂର୍ତ୍ଷମାରନ ରବରେରବରେ
ପେିହାସ ବି କେନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ମଁୁ ବି ଏକଜିଦଆ
ି । ରସ ମୁହୂର୍ତ୍ଷକୁ ପାଖରେ ବି ପୁୋଏନି, ରଯଉଁଥିରେ
ତୁ ମ ଗନ୍ଧ ନଥିବ, ତୁ ମ ରଚତନା ନଥିବ । କର ଜ୍ କୟାଣ୍ଟିନରେ ରପଟିସ୍ ଖାଇ ା ରବରେ ତୁ ରମ
ରଯ ରମାରତ ଏକ

ୟରେ ଚାହିଁେୁହ......, ରସକଥା ଭାବି ାରବେକୁ ହିଁ ାଜ ଆସିଯାଉଛି ।

ସବୁ ରବରେ ମଁୁ ପିଉଥିବା ରକା ଡେଙ୍କ
ି େୁ ହିଁ ଟିରକ ପିଇବାକୁ ରଚଷ୍ଟା କେ । ୋସ୍ତାରେ ଚା ି ା
ରବରେ ରମା ହାତ ଧେି ରଯମିତ ି ରଛାଟ ଛୁ ଆଟିଏକୁ ଯତ୍ନରେ ନିଆଯାଏ........, ରସ ସବୁ ଆଜିବ ି
ରମାରତ ତୁ ମ ରପ୍ରମରେ ପକାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କେନ୍ତି । ଆଉ ମୟାଗି ବରନଇ ରମା ପାଇଁ ଟିେିନରେ
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ଆଣ ଓ ଖାଇ ା ପରେ ରକମିତ ି ାଗି ା ପଚାେି ରଯଉଁ ଆଗ୍ରହରେ ରମା ଉର୍ତ୍େ ଅରପକ୍ଷାରେ
ଥାଅ....., ଭାବିର ହସ ାରଗ । ଏମିତ ି ରଛାଟ ରଛାଟ କଥା ତ ଅରନକ ଅଛି । ଭାବିଥି ି ସାୋ
ଜୀବନ ତୁ ମ ହାତ ଧେି ଏଭେି ମୁହୂର୍ତ୍ଷସବୁ ସାଉଁଟ ି ରନବି ଆଉ ସାଇତିକି େଖିବି । କିନ୍ତୁ ରମା
ଭାଗୟରେ ହାେିବା ରଯ ର ଖା ଥି ା । ବ୍ରାହ୍ମଣ ପେିବାେ ରହତୁ ବାପା ଆମ ବିବାହେ ସ୍ୱୀକୃ ତ ି
ରଦର ନି । ରମାେ ବି ସାହସ ନଥି ା ପେିବାେ ବିେୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ତୁ ମକୁ ନିଜେ କେିବାକୁ । କିନ୍ତୁ
ରସଦିନେ ରସଇ ନିଷ୍ପତି ରଯ ରମାରତ ତିେ ତିେ କେି ସବୁ ଦନ
ି ପାଇଁ ଜାେିବ ମଁୁ କଳ୍ପନା କେି
ନଥି ି । ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ରହତୁ ତୁ ମ ଘରେ ଶୀଘ୍ର ତୁ ମ ବିବାହ କେିବାେ ବୟବସ୍ଥା କର । ଆଉ
ରଯରବ ଜାଣି ି , ତୁ ମ ବାହାଘେ ରମାେ ବାନ୍ଧବୀ ଆଭା ସହ ରହବାକୁ ଯାଉଛି, ରମା ପାଦ ତେୁ
ମାଟି ଖସିଗ ା ପେି ାଗି ା । ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ରହଇ ଘେ ଛାଡି ଚା ିଆସି ି । ଭାଗୟେ ବିଡମୱନା
ରଯ, ଆତ୍ମହତୟାେ ପ୍ରରଚଷ୍ଟାରେ ବି ବିେେ ରହ ି । ଆଉ ଡାକ୍ତେଖାନାରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇ ି

ରଯ ମଁୁ ଗଭଷବତୀ । ହଁ ସଂରକତ, ତୁ ମ ଭ ପାଇବାେ ଦାନ ରମା ଗଭଷରେ ଥି ା । ରତଣୁ ମଁୁ
ସ୍ଥିେ କ ି ନିଜ ପାଇଁ ନରହର ବି ଆମ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବ ି । ଛୁ ଆଟିକୁ ମାେି ଆମ ରପ୍ରମକୁ ଅସମ୍ମାନିତ
ରକମିତ ି କେିଥାନ୍ତି ! ଦୀଘଷ ୩ ବର୍ଷ ଉଭୟ ମା ଓ ବାପାେ ଭୂମିକା ତୁ ାଇ ମଁୁ ଆଜି କଲାନ୍ତ । ଏ
ଜୀବନେ ରଶର୍ ଯୁଦ୍ଧ ଢୁଚ ି ମଁୁ ଡାକ୍ତେଖାନାରେ । ହୁ ଏତ ଆଉ କିଛ ି ମୁହୂର୍ତ୍ଷ, କିଛ ି କ୍ଷଣେ ଅତିଥି
ମଁୁ । ତାପରେ ମଁୁ ମୁକ୍ତ । ତୁ ମ ରପ୍ରମେୁ, ତୁ ମ ଦାନେୁ, ତୁ ମ ଦୁ ନିଆେୁ । ମଁୁ ଅଭାଗିନୀ ରବାଧ ହୁ ଏ
ତୁ ମ ସହ ରଶର୍ ରଦଖା ବି କେିପାେିବନ
ି ି । ତୁ ମ ଛାତିରେ ମୁଣ୍ଡ େଖି କାନ୍ଦି ପାେିବନ
ି ି । ତୁ ମକୁ
ରମା ଆଖିେ ୁ ହ ରପାଛିବାେ ସୁରଯାଗ ରଦଇ ପାେିବନ
ି ି । ରମାେ ରଶର୍ ଅନୁ ରୋଧ..... େଖିବ
। ଆମ ଝିଅକୁ ନିଜେ କେିବ । ରମା ଭାଗରେ ସିନା ତୁ ମ ଭ

ପାଇବା ନଥି ା, ରହର

ତା

ମୁଣ୍ଡେୁ ତା ବାପାେ ଭ ପାଇବା ହରଟଇ ରଦବନି । ମଁୁ ସିନା େହିବନ
ି ,ି କିନ୍ତୁ ରମା େକ୍ତ, ଆମ
ଝିଅ ତୁ ମକୁ

ାଗି ା । ରମାରତ ନିୋଶ କେିବନି । ଆଉ ହଁ, ଆଭାକୁ ଏସବୁ କିଛ ି ବି କହିବନି ।

ମଁୁ ଚାହଁୁନ ି କି ଆମ ବନ୍ଧୁ ତାରେ ଆଭା ରଗାରଟ ସଉତୁ ଣୀକୁ ରଦଖୁ ରବା ି ।
ଇତି,
ତୁ ମ ଅଭାଗିନୀ ଅହ ୟା”
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ଚିଠଟ
ି ି ପଢିସାେି ରସମିତ ି ଅବାକ୍ ରହାଇ ବସିଥାଏ ଆଭା ରସାୋ ଉପରେ । ଆଖିରେ
ୁ ହ ଆଉ ବାଡ ମାନୁ ନ ି । ଛାତିେ ରକାହ ସବୁ ତଣ୍ଟିପାରଖ ରଯମିତ ି ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଯାଇଛି । ଚିନୁ
ରଯ ଅହ ୟା ଓ ସଂରକତଙ୍କ େକ୍ତେ ! କର ଜ ଦିନେ ପ୍ରି ୟ ବାନ୍ଧବୀ ଆଜି ତା'େ ଆଉ ନାହିଁ ।
ରହର

ଅହ ୟା ପେି ରଦବୀେ ଔେସେୁ ଜନିମତ ଚିନୁକୁ ରସ ଏରତ ହତାଦେ ରକମିତ ି

କେିପାେି ା, ଭାବି ା ରବେକୁ ତା କାନ୍ଦେ ଆବାଜ୍ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ରହାଇଯାଉଥି ା ।
ସନ୍ଧୟା ରହାଇ ସାେିଥି ା । ସଂରକତ ବି ରକରତରବେୁ ଆସିସାେିଥିର

। ରଫ୍ରସ୍ ରହାଇ

ରବଡ୍େୁମ୍ ଭିତେକୁ ପଶିଯାଇ ଆଭା ହାତରେ ଥିବା ଚିଠଟ
ି କ
ି ୁ ରଦଖି ସବୁ ବୁ ଝଗ
ି ର

ଏବଂ

ଆଭାେ ମନ ପଢିବାକୁ ରଚଷ୍ଟା କର । ସଂରକତଙ୍କୁ ରଦଖି ଆଭା ଆହୁ େି ରଜାେରେ କାନ୍ଦିବାକୁ
ାଗି ା । ସଂରକତ ଆଭା ଆଖିେୁ ୁ ହ ରପାଛିରଦଇ ଶାନ୍ତ କୋଇ ିନୁେ ଜନମଦନ
ି ପାେନ ପାଇଁ
ଆରୟାଜନ କେିବାକୁ କହିର । ଆଭା ୁ ହ ରପାଛୁ ରପାଛୁ କହି ା, “ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ୨ଟା ରକକ୍
ରନଇଆସ ।” ସଂରକତ କହିର , “୨ଟା କ'ଣ ରହବ ? ମଁୁ ତ ରଗାଟିଏ ରକକ୍ ଆଣିସାେିଛ ି ।”
“ ିନୁ, ଚିନୁ ଦି’ଜଣଙ୍କ ଜନମଦନ
ି ପାେନ ରହବ ।”

“ରହର ଚିନୁେ ତ ଜନମଦନ
ି ରକରବ ପାେନ କେନି ତରମ !”
ଉର୍ତ୍େରେ ଆଭା କହି ା, ”ଆଜିଠୁ ରମାେ ଦି’ଟା ଝିଅ । ଆଉ ୨ଜଣଙ୍କେ ଜନମଦନ
ି
ଏକାସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ପାେନ ରହବ ।”
ଆଉ ରବାରଧ କିଛ ି ବୁ ଝବ
ି ାକୁ ବାକି ନଥି ା ସଂରକତଙ୍କ ପାଇଁ । ଆଭାକୁ ଆ ି ଙ୍ଗନପୂବଷକ
କପାେରେ ଏକ ମୃଦୁ ଚୁମୱନଟିଏ ଆଙ୍କି ରଦର
ପାର୍ାଣୀ ଅହ ୟା ଆଜି ମୁକ୍ତ !
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ସଂରକତ ଏବଂ ଅନୁ ଭବ କର

ରଯ ତାଙ୍କ

ପିଶାଚୁଣୀର ଆତ୍ମଗାଥା

✍ ସଂଘମିତ୍ରା ମହାପାତ୍ର
ସହେ ଠାେୁ ଚାେିଶି କିର ାମିଟେ ଦୂ େରେ ମଧୁପୁେେ ଥାନାରେ ବସି, ଗୁନୁ ଅରପକ୍ଷା
କେିଛ ି ଥାନା ଅଧିକାେୀ ବଂଶୀଧେ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ । “ବାବୁ ଆଇରବ ନା ଆଜି?” ଗୁନୁ ପଚାେି ା
ଥାନା କରନଷ୍ଟବେ ସାହୁ ବାବୁ ଙ୍କୁ । ହଁ ଅଭିପ୍ରାୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାେିରଦର ସାହୁ ବାବୁ । ପାଖାପାଖି
ଛଅ ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ଅରପକ୍ଷା କେିେହି ା ଗୁନୁ । ଥାନା ଅଧିକାେୀ ମହାନ୍ତି ବାବୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗର ,
ଗୁନୁ ତାଙ୍କୁ ରଦଖୁ ରଦଖୁ ବଡ ନମସ୍କାେରଟ ମାେିରଦ ା । ମହାନ୍ତି ବାବୁ ରବାରଧ ଗୁନୁକୁ ଧ୍ୟାନ
ନରଦଇ ଆଗକୁ ବଢିଗର । ଗୁନୁ ତାଙ୍କ ପରଛ ପରଛ ଚା ିଥାଏ, ସାହୁ ବାବୁ ଆସି ପଛପଟୁ ତାକୁ
ଅଟକାଉଥାନ୍ତି । ରସ କିନ୍ତୁ ଏକମୁହଁା ରହାଇ ଚା ିଥାଏ ମହାନ୍ତି ବାବୁ ଙ୍କ ପଛରେ । ମହାନ୍ତି ବାବୁ
ପ୍ରରବଶ ରହର ତାଙ୍କ କକ୍ଷରେ, ମୁଣ୍ଡେୁ ଖାକି ରଟାପିଟ ି ବାହାେକେି ରଟବୁ ରେ େଖି ରଦଖିର
ଗୁନୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ । ମୁଣ୍ଡେୁ ରଗାଡଯାଏଁ ଆଖିବୁ ର ଇ ରଦଖିର ତାକୁ । ପଚିଶ କି ସରତଇଶି
ବର୍ଷୀୟ ସ୍ତ୍ରୀର ାକଟା । ମୁଣ୍ଡ ରକଶ ନୁ ଖୁୋ, ଆଖି ଦୁ ଇଟି କରୋଡ ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛି,
ଗା ରେ ପୁରେ ମାଂସ ନାହିଁ, ହାତ ରଗାଡ ସବୁ ସେୁେିଆ ବତା ସଦୃ ଶ, ରଦହ େଙ୍ଗ କୋ କିନ୍ତୁ
ନିମଷେ, ରଦହରେ ଖରଣ୍ଡ ସସ୍ତା ୁ ଗା । ରସ ୁ ଗାରେ କିନ୍ତୁ ଗୁନୁେ ରଦହ ୁ ଚୁନଥାଏ, ଆଣ୍ଠୁ
ମୱାେ ଶାଢୀଟି ମାତ୍ର । ହାତରେ ଅଳ୍ପ ଚୁଡି କିନ୍ତୁ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁେ ନାହିଁ । ଗୁନୁେ ଶେୀେରେ
ବନ୍ଧାରହାଇଛି ରଗାଟିଏ ତିନ ି ଚାେିମାସେ ଶିଶୁଟଏ
ି । ଶିଶୁଟ ି େୁଗଣ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ରହାଇ ରସ
ଗଣ୍ଠି ିରେ ରଶାଇଥାଏ ।
“କଣ ରହ ା, ଏଠି କ'ଣ ଗହେି କେିଛୁ? ଯାହା ରହଇଛି ରସଠି ବାହାରେ ସାହୁ କୁ କହ
। ଯା ଏଠୁ ।” ମହାନ୍ତି ବାବୁ ଟିରକ ଆଖି ରଦରଖଇ କହିର
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ଗୁନୁକୁ । “ମଁୁ ରସଇକଥା

ରକରତରବେୁ କହି ି ଣି ସାର । ଇଏ ଶୁଣୁନ ି ଆଜ୍ଞା । ଆପଣ ବୟସ୍ତ ହୁ ଅନ୍ତୁନି ସାର, ମଁୁ ୟା କଥା
ବୁ ଝୁଛି ।” ସାହୁ ବାବୁ ଥାନା ଅଧିକାେୀଙ୍କ ରକ୍ରାଧକୁ ମାପିରନଇଥିର

ରବାରଧ । ଗୁନୁକୁ ନିଜ

ସହ ବାହାେକୁ ରନଇଗର ସାହୁ ବାବୁ । “କ'ଣ କିର ା, ରତା ମୁଣ୍ଡ ଖୋପ ନା କ'ଣ? ପଶିଗ ୁ
କ'ଣ ସାରଙ୍କ େୁମକୁ ? ଏଠି ସାର ଯାହା କହିରବ ତାହା ହବ । ମାମ ତକାେ ହବୁ ଯଦି ରତାରତ
ହାଜତରେ ପୁରେଇରଦରବ ।” ସାହୁ ବାବୁ ତାଗିଦ କେି କହିର
ଯାହା କେିରବ କେନ୍ତୁ ରହର

। “ହଁ ପୁୋନ୍ତୁ ହାଜତରେ ।

ତାଙ୍କୁ ରଦଖା କେବି ଆଉ ସବୁ କହିକି ଯିବ ି ।” ଗୁନୁ ବୀେ

ଦପଷରେ କହିଗ ା । “ଭାକ୍, ରବଶୀ କଥା କହି ା ଏଠି । ଚୁପ ରହଇକି ବସ ରସଠି ।” ସାହୁ ବାବୁ
ଏଥେ ଟିକଏ
ି ଆଖି

ା

କେି କହିର

। ଘଣ୍ଟାରେ ସମୟଟା ରଯମିତ ି ରଘାଡା ଉପରେ ବସି

ଆଗକୁ ବଢୁଥି ା । ସମୟ ସନ୍ଧୟା ଆଠଟା ବାଜିଥାଏ, ମହାନ୍ତି ବାବୁ ବାହାେିର ତାଙ୍କ କକ୍ଷେୁ
ଘେକୁ ଯିବା ପାଇଁ । ଘେ ତ ନୁ ରହଁ ରସଇଟା ସେକାେୀ କ୍ୱାଟେ, ସମସ୍ତ ସୁଖ ସୁବଧ
ି ାଠାେୁ
ଦୂ େରେ । ରଯରହତୁ ସହେଠାେୁ ଏରତ ଦୂ େରେ ଥି ା ଏହି ଗଁାଟି, ରସଥିପାଇଁ ମହାନ୍ତି ବାବୁ ତାଙ୍କ
ପେିବାେକୁ ସହେରେ ଛାଡି ଏକା େହୁ ଥିର । ଗୁନୁ ଏଥେ ଯାଇ ଧେିପରକଇ ା ମହାନ୍ତି ବାବୁ ଙ୍କ
ପାଦ । ମହାନ୍ତି ବାବୁ ହଠାତ୍ ଆକ୍ଚା ରହ ା ପେି ରହଇଗର , କାେଣ ଭାବିନଥିର ରଯ ରକହି
ଜରଣ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଦ ଧେିରଦବ ରବା ି । “ରମାର କଥାଟା ଟିରକ ଶୁଣୁନ ଆଜ୍ଞା ।”ଗୁନୁ କାନ୍ଦ
କାନ୍ଦ ସ୍ୱେରେ କହି ା । ମହାନ୍ତି ବାବୁ ଏଥେ ଗୁନୁକୁ ଆଖିରଦରଖଇର ନାହିଁ ବେଂ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱେରେ
କହିର , “ହଉ ରହ ା, ତୁ ଉଠି ୁ । ପାଦ କ'ଣ ଧେୁଛୁ ତୁ ରମାେ ।” ଗୁନୁ ଆଖି ଛେ ଛେ ଏବଂ
ହାତ ଦୁ ଇଟି ରଯାଡି ଠିଆ ରହାଇଥାଏ ରସ ଥାନା ଅଧିକାେୀ ମହାନ୍ତି ବାବୁ ଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ।
ମହାନ୍ତି ବାବୁ ରଦଖୁଥାନ୍ତି ଗୁନୁକୁ ଏବଂ ଗୁନୁ ତେକୁ ମୁହଁ କେି ବସିଥାଏ । ଗୁନୁ ଏଥେ ନିଜ
କଥା ଆେମ୍ଭ କ ା ।
“ରମା ନା ରହ ା ଗୁନୁ ରବଣ୍ଟକାେ । ମଁୁ ଗଁା ଆଗରେ ଯଉ ତେସାହି ଅଛି ରସଇଠିନ ି
େୁରହ । ରମାର ଗୁରଟ ଦିଟା ପୁଅ ଆଉ ଦୁ ଇଟା ଝିଅ । ରମାେ ନୁ କେ ନା ଟା ପାଟୋ ରବଣ୍ଟକାେ
। ରସଟା ମଦୁ ଆଟା ଆଜ୍ଞା । ମରକ ବହୁ ତ ମାରେ, ରମାର ଛୁ ଆଗାରକ ବି ମାରେ । କିନାଗି ମାରେ
ଆଉ କି କହିବ?
ି ତାରକ ପଇସା ନରଦର ମଦ ପିଇରତ, ରସ ଆମରକ ମାରେ । ତା'େ ପଇସା
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ଗା ଖା ି ମଦ ପିଇ ପିଇ ନି ସରେଇ ରଦଉଛି । ରହର

ମୁଇଁ ତାର ପାଇଁ ଆସିନ,ି ମୁଇଁ ଆର

ଗୁରଟ କଥା ପାଇଁ ଆଇଚି ।”
“ରତା ସ୍ୱାମୀ ରତାରତ ମାେୁଛି କିନ୍ତୁ ତୁ ତା' ନଁାରେ ଏରତ ା ରଦବାକୁ ଆସିନୁ!! ରତରବ
କ'ଣ କଥା?” ମହାନ୍ତି ବାବୁ ଆଶ୍ଚଯଷୟ ରହାଇ ପଚାେିର ।
ଗୁନୁ ପୁଣି ଆେମ୍ଭ କ ା, “କିଶ କହିବ?
ି ରମାେ ବଡ ଝିଅେ ନା ରପଚି, ତାରକ ବୟସ ନଅ
ବେଷ୍ । ରପଚି ରମାେ ସାଙ୍ଗରେ ବି ରକ କାମ୍ କେରତ ଯାଉଥି ା । ଆରମ ମା ଝିଅ ମିଶକ
ି ି
ଘେଟାରକ ଚେଉଥି ୁ ରହର ମଁୁ ରମା ବଡ୍ ଝିଅରକ ବିକ୍ରି କେିରଦ ି ।”
ମହାନ୍ତି ବାବୁ ଯିଏକି ଆେମ୍ଭେୁ ଗୁନୁ କଥାରେ ଏରତ ଧ୍ୟାନ ରଦଇନଥିର , କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁେ
ଭାବ ବଦେିଗ ା ରଯରତରବରେ ରସ ଝିଅ ବିକ୍ରି କଥା ଶୁଣିର । “କ'ଣ! ଝିଅକୁ ବିକ୍ରି କେିରଦ ୁ ?
କାହାକୁ ବିକ୍ରି କ ୁ ? କାହିଁକି ଏମିତ ି କ ୁ ? ଜାଣିଛୁ ରକରତ ବଡ ପାପ କାମ କେିଛୁ?” ମହାନ୍ତି
ବାବୁ ଅସମ୍ଭାେ ରହାଇ ପ୍ରଶନ ପଚାେିଚା ି ର

। ମନରେ ମନରେ ଭାବିର

ରଯ ରକହି କ'ଣ

ରକରବ ଏରତ ନିଷ୍ଠୁେ ରହଇପାରେ? ନିଜ ଝିଅକୁ ବିକ୍ରି କେିରଦବାଟା ସମ୍ଭବ? ରକଉଁ ପେିସ୍ଥିତରି େ
ଜରଣ ଏମିତ ି କେିବ? କ'ଣ ରକହି ରକରବ ରକୌଣସି ପେିସ୍ଥିତରି େ ପଡି ଏପେି କେିପାେିବ?
ଏଇଟା ରଗାରଟ ମା ନା ପିଶାଚୁଣୀ?
ଗୁନୁ ରସମିତ ି ବସିଥାଏ, ଥାନା ଅଧିକାେୀଙ୍କ ପ୍ରଶନେ ଉର୍ତ୍େ ନରଦଇ ତେକୁ ଚାହିଁ ।
ରବାଧହୁ ଏ ନିଜ ଭୁ ବିର୍ୟରେ ଭାବୁ ଥି ା।
ପୁଣିଥରେ ଗୁନୁ ନିଜ କାହାଣୀ ଆେମ୍ଭ କ ା, “ମୁଇଁ ନାଇ ବିକ୍ରି କେଛି ତା'େ ବାପ କେିଛ,ି
ମୁଇଁ କିଶ କେିଥାନ୍ତି? ରପଚି ବଡ୍ ରହଉଥି ା ଆଉ ରମାର ପାଖରେ ପଇସା ନାଇ ଥି ା ତାରକ
ପାେିରତ । ତାରକ ଘରେ େଖର

ବାହା କିଏ କରେଇବ? ତା'େ ବାପ ତ ସବୁ ପଇସା ଗା

ସାେିରଦ ା । ତା' ବାପା ସବୁ ଦିନ ଏଠକି ରସଠକି ରନବି ରବା ି କହୁ ଥି ା । ମଦନ ଆସ ା
ଦିରନ କିଗା କହିକି ପରେଇ ା ରକଜାଣ, ଦୁ ଇଦିନ ପରେ ରପଚିକୁ ବିକ୍ରି କେିରଦ ା । ତା'େ ବାପ
କି ଖୁସରି ହ ା, ରମାର କ ଜାଟା ୋଟିଯାଉଥାଏ । ମରକ ସବୁ ସାହାଯୟ ରସ କେୁଥି ା ଆଜ୍ଞା ।
ଦୁ ଇ ଦିନ କାନ୍ଦିଛ ି ମୁଇଁ । ପୁ ିସରକ କହିରଦବି ରବା
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ି ରଯ, ମରକ ମାେିଗୁରଡଇ ା ଆଜ୍ଞା ।

ମରକ କହି ା ରଯ ଛୁ ଆେ କିଶ ଅଛି ଗୁରଟ ଗର

ଆଉ ଗୁରଟ ଆଇବ । ରପଚି ଗ ା ପରେ

ରମାର ଆଉ ଗୁରଟ ପୁଅ, ଗୁୋ ଆଇ ା । ରପଚି ତରେ ଆଉ ଗୁରଟ ଝିଅ ଅଛି, ତା'େ ନା ରହ ା
ଛୁ ଟ ି । ରସଟା ସାନ ରବରେ ଟିରକ ଛୁ ଟଉଥି ା ରବା ି ତାରକ ଛୁ ଟ ି ଡାକୁ ଆରମ । ତା'େ କଥା
କିଶ ରଯ, ବାବୁ ତାରକ ଖା ି ଜେ ହୁ ଏ ଛୁ ଆରବେୁ । ବରଡ େୁଗିଣାଟା । ତଥାପି ଯାଇ ପଣ୍ଡା
ଘରେ ବାସନ ମାରଜ । ବି କୁ ରନ ି ରଯ ଦିନକରେ ଚିତ ପଟାଙ୍ଗ । ତାରକ ରକହି କିଣରବନି
ରବା ି ତା'େ ବାପ ତାରକ ବର ମାରେ, ମରକ କୁ ରହ ଖାଇରତ ନରଦବା ାଗି । ରସଇନାଗି
ତାରକ ପଣ୍ଡା ଘେରକ ପଠାଏ । ତା'େ ପରେ ଗୁରଟ ପୁଅ ବୁ ା । ବୁ ା ତା'େ ବୁ ୁ ଥାଏ ସାଙ୍ଗ
ମାନକା ସାଙ୍ଗରେ । ମନୁ ଘେ ଟ୍ରାକଟେରେ ଯାଏ, ତା'େ ଯାହା ମିରେ ରସଇଗା ଆମରକ ଦିଏନି
। ଆଉ ସଭା ସାନ ରହ ା ଗୁୋ, ଏଇଟା ରମା କାଖରେ । ଏଇଟା ସାନ ଛୁ ଆଟା, ତିନ ମାସ
ରହଇରଛ । ଏତାେ ବାପ ୟାରକ ବିକ୍ରି କେିବ ରବା ି ରନଇଯାଉଥି ା ରହର ମୁଇ ରନଇରତ
ରଦ ିନ ି ।”
ମହାନ୍ତି ବାବୁ ଚାହିଁେହିଥିର

ଗୁନୁ ମୁହଁକୁ । ମହାନ୍ତି ବାବୁ ପ୍ରାୟ ଦିନ ଏମିତ ି ଘଟଣା

ସଂସ୍ପଶଷରେ ଆସନ୍ତି, ରକରବ ଛୁ ଆ ବିକ୍ରି, ରକରବ ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀେ ଝଗଡା ରହାଇ ଟାଙ୍ଗି ଆରେ
ହଣାକଟା ତ ରକରବ ମଦ ପିଇ ଉତ୍ପାତ ହବା । କିନ୍ତୁ ଗୁନୁେ କାହାଣୀ ଟିରକ ଅ ଗା ାଗୁଥି ା
। ଗୁନୁ ମୁହଁକୁ ଆଉ ଟିକଏ
ି ନିେୀକ୍ଷଣ କର ରସ, ମୁହଁରେ ଦୁ ଇ ତିନ ି ଯାଗାରେ ଖଣ୍ଡିଆ ଥି ା ।
ସକାରେ ନିହାତି ଗୁନୁ ଏବଂ ତା' ସ୍ୱାମୀେ ମାେପିଟ ରହଇଥିବ । ଏରତ ସମୟ ଥାନାରେ ବସି
ରସ ଖଣ୍ଡିଆେ େକ୍ତ ସବୁ ଶୁଖିଯାଇଛି । “ରତାେ କ'ଣ ଆଜି ରତା' ସ୍ୱାମୀ ସହ ମାେପିଟ ରହଇଛି
କି?” ସଂରକାଚ କେି କେି ରଶର୍କୁ ପଚାେିର ମହାନ୍ତି ବାବୁ ।
“ତାରକ ମାେିରଦ ି ମୁଇଁ । ହଁ ତାରକ ବୁ ଡଆ
ି ରେ ହାଣିରଦ ି ।” ଗୁନୁେ ମୁହଁ େକ୍ତମୁଖା,
ଆଖିରେ ରକ୍ରାଧେ ଅଗ୍ନି ଏବଂ ସ୍ୱେରେ ନିଷ୍ଠୁେତା । “କାହାକୁ ମାେିରଦ ୁ ! ପାଗିେଟ
ି ା କିର ା ତୁ ?
କାହାକୁ ମାେିଛୁ ରବା ି କହୁ ଛୁ?” ମହାନ୍ତୀ ବାବୁ ଏବଂ ସାହୁ ବାବୁ ଦୁ ରହଁ ନିଜ ନିଜ ବସିଥିବା
ଆସନେୁ ଉଠିପଡି କହିର

। “ମରକ ବାନ୍ଧିକେି ରମାେ ଗୁୋରକ ବିକ୍ରି କେିବ ରବା ୁ ଥି ା ।

ରମାେ ଛୁ ଆଗା କି ବାଛୁ େୀ ନା ରମଣ୍ଢା? ବିକ୍ରି କେିଦବ! ରପଚିେ କି ରଦାର୍ ଥି ା ଆଜ୍ଞା, କୁ ହ
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ମରକ? ତାରକ ବିକ୍ରି କେିରଦ ା । ମଦ ପିଇବାେ ାଗି ଏରମ ପାଗଲ୍ ରଯ ଛୁ ଆ ଗାରକ ବିକ୍ରି
କେିଦବୁ ? ରପଚି ରବରେ ମୁଇଁ କିଛ ି ନାଇ ରବା

ି । ରହର

ଗୁୋଟା ତିନ ମାସ୍େ ଆଜ୍ଞା ।

ରମାରଠୁ କ୍ଷୀେ ଛାଡିନ,ି ତାରକ ବିକବ ରବା ି ବାହାେି ା । ମୁଇଁ ମନା କେିରଛଁ ତାରକ, ତାର
ରଗାଡ ବି ଧେ ି , ତାରକ ସବୁ ପଇସା ରଦବି ରବା
ବାନ୍ଧିରଦ ା । ରହର

ି ରହର

ଶୁଣ ାନି । ମରକ ମାେିକି

ମଦ ପିଇଥି ା ନା ରସଇନାଗି ଭ ରେ ବାନ୍ଧିନାଇ ପାେିଥି ା । ରମାେ

ହାତଟା ବାହାେିଆଇ ା ଆଉ ମୁଇଁ ଘଟକିକି ଗ ି ବୁ ଡଆ
ି ଟା ଗୁବୁେ ଗଦା ପାଖରେ ପଡିଥି ା
ଆଣ ି ଆଉ ତାରକ ଚୁରଟ ପରକଇ ି । ରମାର ଛୁ ଆ ଗାରକ ବିକବ
ି ହଁା ବରଡ ବିକାେି ରହଇରତ
ମନ ତାର । ରଦ ି ଆଉ ପାହାରେ ମୁଣ୍ଡକୁ । ରମାେ ଗୁୋରକ ଧେି ି ଆଉ ଆସି ି ଥାନାରକ ।
ବାବୁ ଏଇନା ତୁ ମର ଯାହା କେବା କଥା କେ ।”
ଗୁନୁ ନିଜ ମୁହଁରେ ନିଜ ଅପୋଧେ ବୟାଖୟା କେୁଥି ା । ମହାନ୍ତି ବାବୁ ଏବଂ ସାହୁ ବାବୁ
ମୁକ ରଶ୍ରାତା ସାଜି ଚାହିଁେହିଥାନ୍ତି ଗୁନୁ ମୁହଁକୁ । ଠିକ ରସହି ସମୟରେ ଗୁନୁ ରକାେରେ ଥିବା ଶିଶୁ
କାନ୍ଦିଉଠି ା । ଗୁନୁ ତାକୁ ଖୁଆଇବା ନିମରନ୍ତ ପଛକୁ ବୁ ିଗ ା । ଥାନା ଅଧିକାେୀ ସାହୁ ବାବୁ ଙ୍କ
ସହ ବାହାେକୁ ଆସିଗର
େୁ ଙ୍କି ବାକୁ

। ଆଉ େହିପାେିର ନି, ପରକଟେୁ ସିଗାରେଟରଟ ବାହାେକେି

ାଗିର

। ସରତ ରଯମିତ ି ପାଟିେୁ ଛାଡୁଥିବା ଧୁଆଁ ସହ ତାଙ୍କ ମନରେ ଚା ିଥିବା
ଦ୍ୱନ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାେକୁ ଛାଡୁଥିର । ନିଜ ଭିତରେ ତଜଷମା କେୁଥାନ୍ତି ମହାନ୍ତି ବାବୁ “ସତରେ

ପିଶାଚୁଣୀ କୁ ହାଯିବ ଗୁନୁକୁ? ନିଜ ସ୍ୱାମୀେ ଏରତ ନିମଷମ ଭାବରେ ହତୟା କେିଛ,ି ରସ ସତରେ
ମଣିର୍ ନୁ ରହଁ ପିଶାଚୁଣୀ । କିନ୍ତୁ ହତୟା କେିବା ପଛେ କାେଣ! ମା ରକରବ କ'ଣ ନିଜ ଆଖି
ଆଗରେ ନିଜ ଛୁ ଆ ସହ ରହଉଥିବା ଅତୟାଚାେକୁ ସହିଯାଇଥାନ୍ତା? ରତରବ ଗୁନୁ ଠିକ କେିଛ ି ।
କିନ୍ତୁ ରସ ରପା ିସକୁ କାହିଁକି ଜରଣଇ ାନାହିଁ, ଆରମ ସମାଧାନ କେିଥାନ୍ତୁ । କିନ୍ତୁ ରସ ସମୟରେ
କ'ଣ ତା' ମୁଣ୍ଡରେ ଏତକ କଥା ଆସିଥିବ?”
ମହାନ୍ତି ବାବୁ ଗୁନୁ ବସିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ରେେିଆସିର । ଗୁନୁ ନିଜ ରକାେରେ ଶିଶୁକୁ ଧେି
ଆଖି ବୁ ଜ ି ବସିଥି ା । କିଛ ି କ୍ଷଣ ପୂବଷେୁ ରଯଉଁ ମୁହଁଟ ି ଏକ େକ୍ତମୁଖା ପିଶାଚୁଣୀ ପେି ାଗୁଥି ା
ରସଇଟି ବର୍ତ୍ଷମାନ ଏକ ମମତାମୟୀ ମା’େ େୂପ ରନଇଛି । “ଆଛା, ଗୁନୁ ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା ତୁ
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ରକରତ ବଡ ଅପୋଧ କେିଛୁ? ହତୟା କେିଛୁ ତୁ ଆଉ ତା' ପାଇଁ ରତାରତ ବର୍ତ୍ଷମାନ ହାଜତରେ
େଖାହବ । ରକାଟଷ ରତା' ପାଇଁ ଯାହା ଦଣ୍ଡ ନିର୍ଣ୍ଷୟ କେିବା କଥା କେିବ ।” ମହାନ୍ତି ବାବୁ ନମ୍ର
ସ୍ୱେରେ ଗୁନୁକୁ କହିର । “ହଇ, ବାବୁ ଯାହା କେରବ କେରବ । ରହର ଗୁୋରକ ମୁଇଁ ପାଖରେ
େଖିପାେବି ନା?” “ହଁ ରଯ ପଯଷୟନ୍ତ ରତା' ଘେର ାକ ରକହି ଆସିନାହାନ୍ତି ରତା' ପୁଅ ରତାେି
ପାଖରେ େହିବ ।” ଏତିକି କହି ମହାନ୍ତି ବାବୁ ର ଡି କରନଷ୍ଟବେ ଉମଡୋଙ୍କ ନିରର୍ଦ୍ଷଶ ରଦର
ଗୁନୁକୁ ହାଜତକୁ ରନବା ପାଇଁ । ଗୁନୁେ ମୁହଁରେ ତିରେ ମାତ୍ର ପଶ୍ଚାତାପ ନଥି ା କିନ୍ତୁ ମହାନ୍ତି
ବାବୁ କିଛ ି ରଗାରଟ ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ଅଟକି ଯାଇଥିର । “ସାର ଆପଣ ଘେକୁ ଯିରବନି?” ସାହୁ ବାବୁ
ପଚାେିର । “ମଁୁ ବୁ ଝପ
ି ାେୁନି ଗୁନୁ ଠିକ କେିଛ ି ନା ଭୁ କେିଛ ି । ଏଇ ଗଁାରେ ସ୍ତ୍ରୀର ାକମାନଙ୍କୁ
ପିଶାଚୁଣୀ, ଡାହାଣୀ ରବା ି ଆଖୟା ରଦଇ ଜାେିଦଆ
ି ଯାଇଛି, ଗଁାେୁ ବିତାଡିତ କୋଯାଇଛି କିନ୍ତୁ
ଆଜି ରଦଖି ି ଜରଣ ମଁା ନିଜ ଛୁ ଆଙ୍କୁ ବରଞ୍ଚଇବା ପାଇଁ ପିଶାଚୁଣୀ ସାଜିଗ ା ।”
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ଇଦ୍

✍ ସନ୍ଦୀପ ପ୍ରଧାନ
କୁ ହାଯାଏ କଟକ ରହଉଛି ଭାଇଚାୋେ ସହେ । ସମରସ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଇ ରବା ି ସରମୱାଧନ
କେନ୍ତି । ଅସୁବଧ
ି ା ରବରେ ଭାଇ ଡାକି ରଦର

୪ ର ାକ ଆସିକି ଛିଡା ରହଇଯିରବ । ହିନ୍ଦୁ

ମୁସ ମାନ ବି ଭାଇ ଭାଇ ଭେି ଚେନ୍ତି । ଏଠି ଦଶହୋ, କାେୀପୂଜା, ଇଦ, େମଜାନ ସମରସ୍ତ
ଏକାଠି ମିଶକ
ି ି ପାେନ କେନ୍ତି । କିଛ ି ବାଛ ବିଚାେ ନଥାଏ ।
ଇଦ ରହଉଛି ମୁସ ମାନ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ ପବଷ । ବର୍ଷକୁ ୫ଟି ଇଦ ପଡୁଥିର

ବି ଇଦ-ଉ -େି ତେ ଏବଂ ଇଦ-ଉ -ଜୁ ହାକୁ ସବୁ ଠୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହେ ସହିତ ପାେନ କୋଯାଏ ।
କଟକ ସହେରେ ମୁସ ମାନ ସଂପ୍ରଦାୟେ ର ାକଙ୍କ ସଂଖୟା ଅତି ରବଶିରେ ୪-୫ ପ୍ରତିଶତ ରହବ
। ରମାେ ଜନମ ଏଇ ସହେରେ । ଜନମେୁ ୨୫-୨୬ ବର୍ଷ ହବା ପଯଷୟନ୍ତ କଟକ ସହେ ଥି ା ରମାେ
ବାସସ୍ଥାନ । ସ୍କୁ ରେ ପଢି ା ରବରେ ଆମ ପାଇଁ ଇଦ ରକବେ ଏକ ଛୁ ଟଦ
ି ନ
ି ଥି ା । ରଶ୍ରଣୀରେ
ଶିକ୍ଷକ ରକରବ ଇଦେ ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁ ରଝଇଥିବାେ ମରନ ପଡୁନ ି । ଯଦିଓ କହିଥିରବ ରସରତରବେେ
ଚପେ ମସ୍ତି ଷ୍କରେ ରବାରଧ ପଶିନଥିବ । ବାପା ରଯରହତୁ ରପା ିସ ବିଭାଗେ କମଷଚାେୀ ଥିର
ଇଦ ଦିନ ବଡି ରଭାେୁ ଡୁୟଟିରେ ଯିବାେ ରଦଖିଛି । ସକାେୁ ଯାଉଥିର

ରଯ ଏକାଥରେ ୋତିକୁ

ଆସୁଥିର । ଆମ ଦୁ ଇ ଭାଇଙ୍କେ ରସଦିନ କରଚ ପୁଅ ବାେ । ସ୍କୁ ଛୁ ଟକ
ି ୁ ବାପା େୁହନ୍ତିନ ି ଘରେ
। ଉଦଣ୍ଡ କେିବାକୁ ଭ ସୁରଯାଗ ମିେ ି ଯାଉଥି ା ।
ସ୍କୁ େୁ କର ଜ ଗ ା ରବେକୁ ନୂ ଆ ନୂ ଆ ସାଇକ ଖରଣ୍ଡ ମିେଥି
ି ା । ତାକୁ ଧେି କଟକେ
ବିଭିନ୍ନ ସାହି ବୁ ା ଆେମ୍ଭ ରହ ା । ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଣା ପଡି ା ରଯ ଅ ିସା ବଜାେ, ରଶଖ
ବଜାେ, ଓଡିଆ ବଜାେ ଇତୟାଦି ସାହିରେ ମୁସ ିମ ଭାଇମାନଙ୍କ ସଂଖୟା ଟିରକ ଅଧିକ । ରକରବ
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ରକମିତ ି େମଜାନ ସମୟରେ ଯଦି ରସପଟକୁ ସାଇକ ଗରଡ, ଭେିକି ଭେି ିଚୁ ାଇଟ, ବିଭିନ୍ନ
ପ୍ରକାେେ ରତାେଣ, ଯାକଯମକ ରଦଖିବାକୁ ମିରେ । ମଁୁ ଭାବୁ ଥି ି ହଁ ଆମେ ଦଶହୋ, ଗରଣଶ
ପୂଜା ଭେିଆ ତାଙ୍କେ ବି ରଗାରଟ କ'ଣ ପବଷ ରହଇଥିବ । ରସରତରବେକୁ ଜରଣ ଅରଧ ମୁସ ିମ
ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ମିେ ି ଯାଇଥିର । ରହର ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଇଦ ବିର୍ୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାରବ କରଥାପକଥନ
କେିବାକୁ ରକରବ ସୁରଯାଗ ମିେ ି ନଥି ା । ରତଣୁ ଇଦେ ପ୍ରକୃ ତ ସଂଜ୍ଞା ବୁ ଝବ
ି ା ରକରବ ସମ୍ଭବ
ରହଇନଥି ା ବା ମଁୁ ରକରବ ରଚଷ୍ଟା କେି ନଥି ି ।
କିଛ ି ବର୍ଷ ତରେ ଭୁବରନଶ୍ୱେେୁ ଚାକିେି ଛାଡି ନୂ ତନ କମଷ ସଂସ୍ଥାନରେ ରଯାଗ ଦବାକୁ
ହାଇଦ୍ରବାଦ ଆସି ି । ଘେ ର ାକ ପ୍ରଥରମ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନଁା ଶୁଣିକି ନାସ୍ତି ବାଣୀ ଶୁରଣଇ
ରଦଇଥିର

। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ରହଉଛି ନିଜାମଙ୍କେ ସହେ । ଏଠାରେ ମୁସ ିମମାନଙ୍କ ସଂଖୟା

ଅଧିକ । ଘେ ର ାକଙ୍କେ ଚିନ୍ତା ଥି ା ରକାଉଠି େହିବୁ, କ'ଣ ଖାଇବୁ । ରସଇଠି ତ କଥା କଥାରେ
ଦଙ୍ଗା ରହଇଯାଉଥିବ । ତଥାପି କିଛଟ
ି ା ବୁ ଝାବୁ ଝି ପରେ ଅନିଚ୍ଛା ସରତ୍ତ୍ୱ ୋଜି ରହର ।
ରଯାଗକୁ ମରତ ଘେ ଭଡା ମିେ ି ା ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠତ
ି ମୁସ ିମ ବହୁ େ ସାହିରେ । ଘେ ମା ିକ,
ପଡିଶା, ବି ିଡଙ୍ଗ ପେିଚାେକ ସମରସ୍ତ ଥିର ମୁସ ିମ । ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରମାେ ସବୁ ଠୁ ରବଶି
ଦୃ ଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କେିଥିର ଜରଣ ମହିୋ । ମଁୁ େହୁ ଥିବା ଆପାଟଷରମଣ୍ଟେ ପ୍ରଭାେୀ (care taker)

। ତାଙ୍କ ନଁା, ସ ମା ମାଉସୀ । ରସ ଜରଣ ସ୍ୱାମୀ ପେିତୟକ୍ତା ମହିୋ । ବୟସ ୪୫-୫୦ ବର୍ଷ
ଭିତରେ ହବ । େହୁ ଥିର ଆପାଟଷରମଣ୍ଟେ ସିଡଘ
ି ରେ । ଅତି ରବଶୀ ରେ ୮*୮ ବଗଷେୁଟେ ଘେ
ରହବ । ସାଙ୍ଗରେ ଥିର ୩ଟି ଝିଅ । ଘେ ଭିତରେ ଭଙ୍ଗା ଖଟ ରଗାରଟ । ୁ ଗାପଟା େଖିବା ପାଇଁ
ରଛାଟ ଆର ଣା ଖରଣ୍ଡ । ରୋରର୍ଇ ପାଇଁ କିରୋସିନ ଚୁ ା ରଗାରଟ, ଆଉ କିଛ ି ବାସନ କୁ ସନ ।
ତାଙ୍କ ଉପରେ ନୟସ୍ତ ଥି ା ଆପାଟଷରମଣ୍ଟକୁ ରକମିତ ି ସୋ ସୁତେ େଖିବା, କିଏ ଆସି ା, କିଏ ଗ ା
ନଜେ େଖିବା, କାହାେ ବିଦୁୟତ ସେବୋହ ବନ୍ଦ ରହ ା, କାହାେ ପାଣି ପାଇପ ଜାମ୍ ରହ ା ଠିକ
କରେଇବା, ଇତୟାଦି ଦାୟିତ୍ୱ । ଘେମା ିକ ଏବଂ ଭଡାଟିଆମାରନ ଆପାଟଷରମଣ୍ଟ ଅନୂ େକ୍ଷଣ ପ୍ରତି
ମାସରେ କିଛ ି କିଛ ି ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି । ରସଇଥିରେ ରସ ମାସକେ ଗୁଜୁୋଣ ରମଣ୍ଟାନ୍ତି ।
ମଁୁ ହାଇଦ୍ରବାଦ ଆସିବାେ ଖୁବ କମ ଦିନ ଭିତରେ ରସ ବର୍ଷ ଇଦ-ଉଲ୍-େି ତେ ପଡିଥି ା ।
ଅେି ସ ଛୁ ଟ ି ଥାଏ । କିନ୍ତୁ ରକୌଣସି ଅନିବାଯଷୟ କାେଣ ବସତଃ ମରତ ଅେି ସ ଯିବାକୁ ପଡି ା ।
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ଅେି ସେୁ ରେେି ା ରବେକୁ ୋତି ୧୧ । ଘରେ ପହଞ୍ଚି ରଦଖି ି ୋତ୍ରିରଭାଜନ ପାଇଁ parle-G
ବିସ୍କଟ
ୁ ପୟାରକଟଟିଏ ଛଡା ଆଉ କିଛ ି ନାହିଁ । ପ୍ରବେ ରଭାକ

ାଗୁଥାଏ । ପାଖ ୋଷ୍ଟେୁ ଡ୍

ରଦାକାନେୁ କିଛ ି କିଣକ
ି ି ଖାଇବି ଭାବି ତେକୁ ଓରହ୍ଲଇ ୋସ୍ତା ଉପେକୁ ଆସି ି । ରମାେ ଦୁ ଭଷାଗୟକୁ
ସବୁ ରଦାକାନ ବନ୍ଦ । ରସରତରବରେ ଆଜିକା ି ଭେିଆ ଅନ ାଇନ ଖାଦୟ ବିତେଣ ବି ଆେମ୍ଭ
ରହଇନଥାଏ । କ'ଣ କେିବ ି ଭାବିକି ଆପାଟଷରମଣ୍ଟ ରଗଟ ସାମନାରେ ଛିଡା ରହଇଥାଏ । ଭିତେୁ
ହଠାତ ସ ମା ମାଉସୀ ଆସିର । ପଚାେିର ;
- କୟା ହୁ ଆ ରବଟା । ଇତରନ ୋତ ରକା ବାହାେ ଖରଡ ରହା । ଖାନା ରହାରଗୟା?
- ନହିଁ ରମୌସୀ... ଆଜ୍ ୟହଁା ରପ ସବ ରହାରଟ ବନ୍ଦ ରହ କୟା ?
- ଆରେ ରବଟା ଆଜ ସବ ର ାଗ ଇଦ ମନା େରହ ରହଁ । ଦୁ କାନ ରକୌନ ରଖାର ଗା !
ମଁୁ ରସରତରବେକୁ ଭାବିସାେିଥାଏ ଆଜି ୋତିଟା Parle-G ଖାଇକି େହିବାକୁ ପଡିବ ।
ସାରଙ୍ଗ ସାରଙ୍ଗ ରସ କହିର ;

- ରକାଇବାତ୍ ରନହିଁ । ଆଜ ଇଦ ରମଁ ରମରେ ହାତ କା ଖାନା ଖା ର ା । ଚର ା ଅନ୍ଦର । ରମ
ଟିେିନ ରମଁ ରଦ ରଦତୀହଁୁ ।
- ନହିଁ ରମୌସୀ । ଠିକ ରହ । ରମ କୁ ଛ ଖା ୁ ଙ୍ଗା ।
ରସ ରବାରଧ ରମା ଅସହଜତାକୁ ପଢିପାେି କହିର ;
- ଚିରକନ ରହ ରବଟା । ସାଥ ରମଁ ଚାେ ।
ଏତିକି କହିକି ରସ ଜବେଦସ୍ତି ଟିେିନରେ ଭାତ, ଚିରକନ ତେକାେୀ ଭର୍ତ୍ଡକେି ରଦର । ମଁୁ
େୁମକୁ ରନଇକି ତ ଆସି ି । କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମନକୁ ପାପ ାଗୁଥାଏ । କାରେ ଗାଈ ମାଂସ ରହଇନଥିବ
ତ ! ରମାେ ଧମଷ ଭ୍ରଷ୍ଟ ରହଇଯିବନି ତ !! ରମା ଠାକୁ େ ୋଗିରବନି ତ ! ରସରତ ରବେକୁ କିନ୍ତୁ
ରଭାକେ ଜ୍ୱାୋ ସବୁ ସୀମା ଟପିସାେି ାଣି । ଆଉ ମସ୍ତି ଷ୍କକୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ନ ରଦଇ ଖାଇ ଗ ି । କି
ସ୍ୱାଦ ରସ ତେକାେୀ ! ସରତ ରଯମିତ ି ସ ମା ମାଉସୀ ହାତରେ ଯାଦୁ ଥି ା ।
ଖାଇସାେି ହାତ ରଧାଇ ା ରବେକୁ ମଁୁ ବୁ ଝସ
ି ାେିଥି ି ଇଦ-ଉ -େି ତେେ ପ୍ରକୃ ତ ଅଥଷ । ଇଦ
ରହଉଛି ଦୟା, ରପ୍ରମ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଦାନ, ମାନବିକତାେ ଉତ୍ସବ । ଯାହା ଧମଷ ଠାେୁ କାହିଁ ରକରତ ଉପରେ
। ଧମଷ ତ ରକବେ ଏକ ମାନସିକତା । ପ୍ରକୃ ତ ତତ୍ତ୍ୱ ରହଉଛି ମାନବିକତା ।
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ବଢି ଛାଡିଗୋପକର.....

✍ ମାଧବୀ ମଧୁସ୍ମିତା ଭଞ୍ଜକଦଓ
(୧)
ପଖାେ ରବ ା ସାଙ୍ଗକୁ ଶାଗଭଜା, ବଡିଚୁୋ ଆଉ ବି ାତି ବାଇଗଣ ପାଗ ଥାେିଟ ି ବାଢୁ

ବାଢୁ େମା କହୁ ଥି ା ବିଜୁକୁ, "ରହଇଟି ଶୁଣି ଣି ନା ନାଇଁ? ରସଇ ରଯାଉ େିକସ
ି ାରେ ମାଇକି
ବୁ ର ଇ ବୁ ର ଇ କ'ଣ ରଗାରଟ ଶୁରଣଇ ଶୁରଣଇ ଯାଉଥି ା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ନିଜ ନିଜ ଘେ
ଖା ି କେି ଉର୍ଚ୍ା ସୁେକ୍ଷିତ ଜାଗାକୁ ପରେଇବା । କାରେ ନଈ ବଢିଛ ି !" ବି ାତି ପାଗରେ ଙ୍କା
ଦେୁ ଦେୁ ବିଜୁ କହି ା, "ଆର ା ହୁ ଣ୍ଡି, ନଈ ପୋ ଆମ ମୁେବୀ। ପି ାଟି ଦିନେୁ ତାଆେି ବା ିରେ
ରଖେି, ତାେି ଛେଛେିଆ ପାଣି ଖାଈ, ତାେି କନକନିଆ ପବନରେ ବଢିଛ ି । ତା'ପରେ ଆମ ଘେ
ପୋ ଗଁାେ ସବୁ ଠାେୁ ଉର୍ଚ୍ ଜାଗାରେ, ଠାକୁ ୋଣୀଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ ପାଖରେ । ଆଜି ଯାଏ ରକରତ
ବଢି ଏମିତ ି ଆଇଚି ଯାଇଚି ରହର ଆମ ଘେ ପିଣ୍ଡା ତେ ପାହାଚ ପଅନ୍ତ ବି ପଶିପାେିନ ି । ତୁ
ଚିନ୍ତା କେନା ର ା େମା, ଆମେ କିଛ ି ହବନି ।" ବିଜୁେ କଥା ଶୁଣି ହସି ଉଠି ା େମା । ତା'
ହସରେ ବିଶ୍ୱାସେ ଚମକ ଥି ା । ବିଜୁ ପଖାେ ଗୁଣ୍ଡା ପାଟିକି ବି ରନଇନଥିବ କବାଟ ରଠ ି

ଧରସଇ ପଶି ା ପାଣି ପ୍ରଥରମ ପାରଦ ପାରଦ ତା'ପରେ ଆଣ୍ଠୁ ଏ ତାପରେ ଅଣ୍ଟାଏ । ଗୁଣ୍ଡା
ରୋପାଡି ବିଜୁ େମାେ ହାତ ଧେି ଟାଣି ଆଣି ା ଭିତେ ଖଞ୍ଜା ଆରଡ ପଛପଟ ତାଟି େି ରଟଇ ।
ରସରତରବେକୁ ଦୁ ରହଁ ରବରକ ରବରକ ପାଣିରେ । େମା କହି ା, "ରମାେ ବାହାଘେ ରବେେ
ଗହଣା ସବୁ େହିଗ ା । ସାଙ୍ଗରେ ରନଇ ଆସିଥିର ଦେକାେ ରବରେ କାମରେ ଆସିଥାନ୍ତା ।"
ବିଜୁ କ'ଣ କହିବ କିଛ ି ବୁ ଝପ
ି ାେୁନଥି ା । ରବାରଧ ଘଟି ଯାଉଥିବା ଘଟଣାକୁ ଭେର୍ା
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କେିପାେୁନଥି ା । େମା ଅବାକ୍ ! ନୂ ଆ ସଂସାେ ଗଢିବାେ ମାସ ରକଇଟା ବି ଯାଇନି ବିଜୁ ସହ
ଆଉ ଏମିତ ି ଅଘଟଣ !! ପାଣି ହାବୁ କା ପରେ ହାବୁ କା । ସୁଅ ଉପରେ ସୁଅ । ରସଇ ସୁଅ ଭିତରେ
ରକରତ ଚିହ୍ନା ଅଚହ୍ନା ର ାକଙ୍କ ମୁହଁ ଗାଈ ରଗାେୁ ରଛେି ରମଣ୍ଢା... ଏମିତ ି ରଗାରଟ ବଡ ସୁଅରଟ
ରକାଉଠି ଥି ା ରକଜାଣି, ଏରତ ରଜାେ କେି ଧେିଥିବା ହାତମୁଠା ଭିତେୁ ରକରତରବରେ
ଖସିଗ ା ବିଜୁେ ହାତ େମାେ ଖିଆ ବି ପଡି ାନି । ଏରବ ସିଏ ଏକା, ଚାେି ଆରଡ ପାଣି ଆଉ
ପାଣି ଭିତରେ ମିରେଇଯାଉଥିବା ସଂସାେ। ପି ା ରବେେୁ ନଦୀକୁ ଭ ପାଇଥିବା େମାକୁ ଭାେି
ଡେ ାଗୁଥି ା ନଦୀେ ଏ େୂପ ରଦଖି ।

(୨)
ନଦୀ ବଢି ଛାଡିବାେ ରକରତ ମାସ ବିତଗ
ି ାଣି । େମା ଗଁା ଛାଡି ରଗାରଟ କୁ ଦରେ େହିଛ ି
। ଆଶ୍ରୟ ଭୂମିରେ ଆଉେି େହିଛନ୍ତି ତା'ପେି ଅରନକ। ତା' ପେି ନିଜ ର ାକକୁ ହୋଇ ଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ,
ପୁେୁର୍, ବୁ ଢା, ବୁ ଢୀ ରଛାଟ ପି ା । ରସଦିନ ବଢିେ ସୁଅରେ ଭାସି ଭାସି ରସ ରବାରଧ ଏଇ କୁ ଦ
ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଥି ା ଅରଚତ ଅବସ୍ଥାରେ । କିଛ ି ର ାକ ତାକୁ ଛାଣି ଆଣିଥିର

। ରସଇ

ଦିନଠାେୁ େମା ଏଇ କୁ ଦରେ । ରଖା ା ଆକାଶ ତରେ । କୁ ଦ ମାରନ ପ
ି ଅେମା ଭୁଇଁଟଏ
ି ମୁଣ୍ଡ
ଉପରେ ଛାତ ନାହିଁ । ରକରବ ରକମିତ ି ଛିଣ୍ଡା ପା

ମିେଯ
ି ାଏ । ଖାଇବା ମୁଣି ବି ରଯାଗାଡ

ରହଇଯାଏ ୩/୪ ଦିନରେ ଥରେ । ବିଜୁେ କିଛ ି ଖବେ ନାହିଁ । ରସ ବି ରନବାକୁ ରଚଷ୍ଟା କେିନ ି
। ଜାଣିନ ି ବିଜୁ ବଞ୍ଚିଛ ି କି ଚା ି ଯାଇଛି ସବୁ ଦନ
ି ପାଇଁ । େମା ଜାଣିଶୁଣି ଖବେ ରନବାକୁ ଚାହିଁନ ି

ରବାରଧ । କିଛ ି ଖୋପ ଖବେ ପାଇବା ଅରପକ୍ଷା ନିେୁର୍ଦ୍ିଷ୍ଟ େହିବା ବେଂ ଭ । ଆଖିେୁ ୁ ହ ବି
ଶୁଖି ଯାଇଛି ବହୁ ତ ଦିନେୁ। ରଯଉଁଦନ
ି ରସଇ କୁ ଦରେ ତାଆେି ବୟସେ ରପାଖତି ଝିଅଟାଏ

ଛୁ ଆଟିଏ ଜନମରଦ ା ବିନା କିଛ ି ସ୍ୱାସ୍ଥୟରସବାରେ, ପି ାଟିେ କାନ୍ଦଣା ଶୁଣି ରବାରଧ ପ୍ରଥମଥେ
ଖୁସରି େ କାନ୍ଦି ପରକଇଥି ା େମା । ରହର

କିଛ ି ସମୟ ପରେ ପି ାଟି ଆଉ ନକାନ୍ଦି ଚୁପ

ପଡିଯିବା ରଦଖି ଡେିଗ ା । ଝିଅଟି ମୂଛଷା ଯାଇଛି, ତାେ ସ୍ୱାମୀ ବି ରବାରଧ ବିଜୁ ପେି ନିରଖାଜ
ରହଇଯାଇଛି ଅବା ମେିଯାଇଛି । କାହାକୁ ଡାକିବ ସିଏ ? ସଦୟ ଜନିମତ ରସଇ କଁୋ ପି ାଟିକୁ
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ନିଜ ପିନ୍ଧଥି
ି ବା ସାତ ସିଆଁ ୁ ଗାଟିକି ଚିେି ରପାଛା ରପାଛି କେିପରକଇଥି ା େମା । ଉର୍ୁମ ଟିରକ
ରଦବା ପାଇଁ ନିଆଁେ ରଯାଗାଡ ରଯମିତ ି ରହର

କେିବାକୁ ପଡିବ । ଦିଆସି ି ଖରଣ୍ଡ ରହର

ଏଠୁ ରସଠୁ ଡାେ ଭାଙ୍ଗି ନିଆଁ କେିପାେିବ ରଯ ରସ । ରହର ଦିଆସି ି ଭ ା ମିେବ
ି ରକାଉଠୁ ।
ଆଖପାଖରେ ଯାଉଥିବା ଆସୁଥିବା ର ାକଙ୍କୁ ଦିଆସି ି ଟିରକ ପାଇଁ ରକରତ ରନହୁ ୋ ରହ ା ।
ଅନୟ ଉପାୟ ନ ପାଇ ପି ାଟାକୁ କାଖରେ ଯାକି ବାହାେିଗ ା ଦିଆସି ି ପାଇଁ ଓ ରଶର୍ରେ
ଦିଆସି ି , ମହମବତୀ ଆଉ ରକଇଖଣ୍ଡ ଚିୋ ୁ ଗା ପାଇ ା କିଛ ି ର ାକଙ୍କ ପାଖେୁ । ତୁ େନ୍ତ ନିଆଁ
ଗାଇ ଉର୍ୁମ କେିରଦ ା ଆଉ ରସଇ ୁ ଗା ଚଉତିକି ବିଛଣା କେି ଶୁଆଇରଦ ା ପି ାଟିକି ।
କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛ ି ହ ଚ ରହଉନଥି ା ପି ାଟି । େମା ଆଖିେୁ ଧାେ ଧାେ ୁ ହ ରବାହି ଯାଉଥାଏ
। କିଛ ି ସମୟପରେ କାହାେ ଚିଁ ଚିଁ ସ୍ୱେ ଶୁଣି ଅରନଇ ା େମା । ରଦଖି ା ମାଆଟି ରଚତା ରେେି
ଛୁ ଆକୁ ରଖାଜୁ ଛ ି । େମା ବହୁ ତ ରଜାେରେ ରଦୌଡି ପରେଇଆସିଥି ା ରସ ଜାଗାେୁ । ରସଇ
ଦିନଠାେୁ ରବାରଧ େମା ଆଉ ରକରବ କାନ୍ଦି ନାହିଁ ।

(୩)
ହଠାତ୍ ଦିରନ ପୁଣି ମାଇକ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ା େମା କୁ ଦରେ । ହୁ ି ଡଙ୍ଗାଟିଏ ତା'ଉପରେ କିଛ ି
ଭଦ୍ରର ାକିଆ ସମାଜରସବୀଏ ଆଉ କାପଷଟଦାେ ର ାକ ମାଇକ ଧେି ତା' ଗଁା ନଁାରେ ଡକା
ପକାଉଛନ୍ତି । ରସ ଡଙ୍ଗା ପାଖକୁ ଗ ା କିଛ ି କାଗଜପତ୍ରରେ ଦସ୍ତଖତ କେି ଅରପକ୍ଷା କ ା । ଆଉ
ରକରତାଟି ଡଙ୍ଗା ଆସି ାଗିର । ତା' ଗଁାେ ଆଉ ପାଖ ଗଁାେ କିଛ ି ର ାକ ଡଙ୍ଗାରେ ଭର୍ତ୍ଡ ରହଇ
ଚା ିର । ଡଙ୍ଗା ଚା ି ା ପୁଣି ନଦୀ ଉପରେ ତା ଗଁା ଆରଡ । େମା ଆଖି ଆଗରେ ବଢି ତାଙ୍କ
ଘରେ ପଶିବା ଦିନଠାେୁ ସବୁ ଦୃ ଶୟ ଗାରେଇ ରହଇଚା ିଥାଏ । ମରନପଡିଯାଉଥାଏ ବିଜୁେ

କଥା "ନଦୀ ପୋ ଆମ ମୁେବୀ । ତାେି ପାଣିପବନରେ ପୋ ଏଇ ରଦହ ଗଢା ।" ପୁଣି ତା'
ଆଗେୁ ନଈ ଆେପାେିେୁ ନୂ ଆ ବାହା ରହାଇ ରବାହୂ ରବଶରେ ରଯରବ ଏମିତଆ
ି ଡଙ୍ଗାଟିଏରେ
ଆସିଥି ା ବିଜୁଘେ ଗଁାକୁ । ସତରେ ନଦୀଟା ଖା ି ରଗାରଟ ଜେେ ଉତ୍ସ ନୁ ହଁ ଆମ ଭାଗୟ
ବିଧାତା, କମଷ ନିୟନ୍ତା । ଏଇ ନଦୀରେ ରସ ବିଜୁେ ହାତ ଧେି ସଂସାେ ଆେମ୍ଭ କେିଥି ା । ଏଇ
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ନଦୀରେ ହିଁ ତାକୁ କୁ ଆରଡ ହରଜଇରଦ ା । ଅଥଚ ଏରବ ଏକୁ ଟଆ
ି ଏଇ ନଦୀରେ ନିଜ ଠିକଣା
ରଖାଜୁ ଛ ି । ଡଙ୍ଗା ତା' ଗଁା ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚି ାରବେକୁ େମାକୁ ପୁଣି ସବୁ ଖାପଛଡା ାଗି ା । ଯୁଦ୍ଧ
ପେବର୍ତ୍ଷୀ େଣରକ୍ଷତ୍ରେ ଦୃ ଶୟପଟ ପରେ ସବୁ କିଛ ି ଉଜୁ ଡା, ସବୁ କିଛ ି ଉଚ୍ଛନ୍ନ, ସବୁ ଆରଡ ଖଁା ଖଁା

। ଗଁାେ ପ୍ରାୟ ଘେେ ଛପେ ଉଡିଯାଇଥି ା । କାନ୍ଥ ସବୁ ପଡି ଯାଇଥି ା । ଆଉ ଯାହା କିଛ ି
ବେିଯାଇଥି ା ରସଗୁଡକ
ି ଶିଉେି ମାଡି କୋ ରଦଖା ଯାଉଥି ା । ଗଛ ବୃ ଛ ସବୁ କୋ
ରଦଖାଯାଉଥିର ବିନା ଡାେ ପତ୍ରରେ ଶିଉେିେ ଆସ୍ତେଣ ତରେ । େମା ନିଜ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ା ।
କଙ୍କାେଟିଏ ପେି ବିନା ଛପେ, ବିନା କାନ୍ଥେ ଘେଟି ଛିଡା ରହଇଥି ା । େମା ଘେ ଭିତେକୁ

ପଶି ା । ରଦଖି ା ଏରବ ବି ପଛପାଖେ କିଛ ି କାନ୍ଥ ପାଣିରେ ବତୁ େି ବତୁ େି ଠିଆ ରହଇଛି ।
କାନ୍ଥରେ ଠଣିଟା ବି ରସମିତ ି ଅଛି । ହାତ ମାେି ା ରବେକୁ କିଛ ି ଗହଣା ଥାଇ ରଛାଟ ବାକ୍ସଟିଏ
। ଆଉ ସୋଗାତ ରକଜାଣି ପାଣିରେ ନମିରେଇ ଏଗୁଡାକ ରଯମିତ ି ରସମିତ ି ଥୁଆ ରହଇଛି !
ଏଇ ସୋଗାତଟି ବିଜୁ ସହ ଜିଦ ି କେି ବଡଓର୍ା ଯାତ୍ରାରେ କିଣିଥି ା । ଟଙ୍କା ଜମା କେି କାରେ
ସୁନା ରବ୍ରାଞ୍ଚେ ଖଡୁ କିଣିଥାନ୍ତା । ରସଇ ସୋଗାତକୁ ଧେି େମା ବହୁ ତ ସମୟ ଯାଏଁ କାନ୍ଦି ା ।
ବନୟାଜେରେ ମିରେଇ ନଥିବା ସୋଗାତଟା ରବାରଧ ତାଆେି ଅରପକ୍ଷାରେ ଥି ା । ତା' ୁ ହରେ
ଧିରେ ଧିରେ ମିରେଇଗ ା । ଆଉ େମା ପାଦ ଉପରେ ଖଣ ଖଣ ଶବ୍ଦ କେି କିଛ ି ଖୁଚୁୋ ଟଙ୍କା
ମୁହଁମାଡି ପଡିଗର

। େମା ଏଥେ ଟଙ୍କା ଓ ଗହଣାଗୁଡକ
ି ୁ ସାଉଁଟ ି ନଦୀ ଆରଡ ଚା ି ା ।

ନଦୀରେ ମୁଣ୍ଡ ବୁ ରଡଇ ଭ କି ଗାରଧାଇ ା । ନିଜ ହାତମୁଠାରେ ଚାପିଥିବା ଖୁଚୁୋ ଟଙ୍କା ଓ
ଗହଣା ସବୁ ଆଞ୍ଜୁୋେୁ ତପଷଣ କ ାପେି ନଈରେ ଅଜାଡି ରଦ ା ।
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✍ ଡ. ରଶମୀ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ
ବହୁ ଦିନ ପରେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଘେୁ ପାଦ କାଢି ବଜାେକୁ ଆସିଥି ା କିଛ ି କିଣାକିଣି କେିବ
ରବା ି । ଏରତ ଭିଡରେ ବି ନାଆଁଟା ଶୁଣି ଚମକି ପଡି ା ମୀୋ । ଏରତ ଭିଡରେ ବି ଆଖି ତା'େ
ରଖାଜି ବୁ ୁ ଥାଏ ଆଉ ରଖାଜି ଚା ିଥାଏ କାହାକୁ ରଯମିତ ି । ରହର ରସ ନାଆଁଟା ପୁଣି ତାକୁ
ରସହି ଅନ୍ଧାେକୁ ରନଇ ଚା ିଗ ା । ଛେ ଛେ ଆଖି, ମଉେି ଯାଇଥିବା ମୁହଁ, ପାଦରେ ରଯମିତ ି
ଆଉ ବେ ନାହିଁ ଚା ିବାକୁ । ମି ି କୁ କହି ା ତୁ ଯା, କିଣାକିଣି କେ, ମଁୁ ଏଇଠି ବସିଛ ି । ବସି
ପଡି ା ରସ ରସଇଠି ଆଉ ଚା ିଗ ା ତା' ଅତୀତକୁ ……

ପ୍ରକାଶ... ସୁଦୂେ ବାର ଶ୍ୱେେୁ ପାଠପଢା ସାେି ଭୁବରନଶ୍ୱେ ଆସିଥାଏ ଇଞ୍ଜି ନିଅେିଂ
ପଢିବା ପାଇଁ, କିଟ କର ଜରେ । ବହୁ ତ ରମଧାବୀ ଛାତ୍ର ସିଏ । ପାଠ ପଢାରେ ରଯମିତ ି ଗୁଣରେ
ବି ରସମିତ ି । ସବୁ ରବରେ ଅନୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯୟ କେିବାକୁ ଆଗଭେ । ରଶୈେଶ୍ରୀ ବିହାେରେ
ଘେ ଭଡା ରନଇ େହୁ ଥାଏ ସିଏ । ପ୍ରତି ଦିନ କର ଜେୁ ରେେି ା ପରେ ସାମନା ଚାହା
ରଦାକାନରେ ଟିରକ ସମୟ ଅଟକି ଯାଏ । ସବୁ ସାଙ୍ଗମାରନ ତା'େ ରସଇଠି ବସି ଝିଅଠାେୁ
ଆେମ୍ଭ କେି ସ୍ଥାନୀୟ ୋଜନୀତି ଯାଏ ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଷାରେ ବୟସ୍ତ ଥିରବ । ରସ କିନ୍ତୁ ରସ'ଠି ବସି
ଆସୁଥିବା ଯାଉଥିବା ସବୁ ପାଖାପାଖି ଛୁ ଆଙ୍କୁ ଅଟରକଇ ତାଙ୍କ ପାଠପଢା ବିର୍ୟରେ ପଚାେି
ଚା ିଥିବ । ଏପେିକି ଯାହାେ ପଢାରେ କିଛ ି ଅସୁବଧ
ି ା ଥାଏ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯୟ କରେ । ଆରସ୍ତ
ଆରସ୍ତ ରସ ଅଞ୍ଚେରେ ବହୁ ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବି ରହଇ ଯାଇଥି ା ପ୍ରକାଶ । ଅଭିଭାବକମାରନ ତାକୁ
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ଟୁୟସନ ରଦବା ପାଇଁ । ରସ କିନ୍ତୁ ମନା କେି ଦିଏ, ଆଉ କରହ ଯାହାେ

ଯଦି କିଛ ି ଅସୁବଧ
ି ା ଅଛି ପାଠରେ, ରତରବ ତା' ପାଖକୁ ଆସିର , ରସ ସାହାଯୟ କେିବ ।
ଏମିତ ି ରଦଖୁ ରଦଖୁ ତିନ ି ବର୍ଷ କଟିଗ ା । ତା'େ ରଶର୍ ବର୍ଷ ଇଞ୍ଜି ନିଅେିଂ । ରତଣୁ ସିଏ
ନିଜେ ପଢାପଢିରେ ବୟସ୍ତ ରଯାଗଁୁ ଆଉ ଆଗଭେି ପଦାକୁ ବାହାେି ପାେୁ ନଥି ା । ଦିରନ
କର ଜେୁ ରେେି ରସହି ଚାହା ରଦାକାନରେ ବସିଥାଏ । ଏକୁ ଟଆ
ି , ରକହି ନଥାନ୍ତି ପାଖରେ ।
ହଠାତ କାହାେ ରଗାରଟ ଡାକ ଶୁଣାଗ ା, Excuse me, Sir! ବୁ ିକି ପଛକୁ ରଦଖି ା ରସ
। ରଗାରଟ ଝିଅରଟ ଛିଡା ରହଇଥାଏ । ରଡଙ୍ଗା, ରଗାୋ ମୱା ମୁହଁ, ମିନି ଫ୍ରକରଟ ପିନ୍ଧ ି ଥାଏ ।
ହାରତରେ ବହି ରକରତଟା । ରକାଉ ସ୍କୁ ପଢି ା ପେି ାଗୁଥାଏ । ପ୍ରକାଶ ତାକୁ ଏକ ପ୍ରଶିନେ
ଆଖିରେ ଚାହିଁଥାଏ । ଝିଅଟି କହି ଚା ି ା- "ସାେ, ମଁୁ ଏହି ପାଖରେ େହୁ ଛ ି । ଡି.ଏ.ଭି ସ୍କୁ ରେ
ଦଶମ ରଶ୍ରଣୀରେ ପଢୁଛ ି । ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟିରକ କାମ ଥି ା । ଆପଣ ଟିରକ ଆମ ଘେକୁ

ଆଜି ସନ୍ଧୟାରେ ଆସିରବ କି? ବାପା ରମାେ ଆପଣଙ୍କ ସହ କିଛ ି କଥାରହବାକୁ ଚଁାହୁ ଥିର !!"
ଏକା ନିଶ୍ୱାସରେ କହି ରଦ ା ସିଏ ।
ଏକଥା ଶୁଣି ପ୍ରକାଶ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଗ ା । ଝିଅରଟ ପୁଣି ଆସି କହୁ ଛ ି ତା'େ ଘେକୁ ଯିବା
ପାଇଁ ! ସିଏ ମନା କେି ଆସୁଥି ା । ରହର ଝିଅଟା ପୁଣି ଥରେ "ପିଲଜ ସାେ ମନା କେନ୍ତୁ ନାହିଁ"
କହି ରଗାରଟ କାଗଜରେ ତା' ଘେ ଠିକଣା ର ଖି ପ୍ରକାଶ ହାତରେ ରଦଇ ଚା ିଗ ା । ପ୍ରକାଶ
ରଦଖି ା, ଠିକଣାଟା ତା'େ ଘେ ପାଖପାଖି । ଚାହା ରଦାକାନରେ କିଛ ି ସମୟ ବସି ରସ େୁମକୁ
ରେେି ା । ବାଟଯାକ ଭାବୁ ଥାଏ, ରସ ଝିଅ ଘେକୁ ଯିବ କି ନାହିଁ । ସନ୍ଧୟା ରହଇ ଆସୁଥାଏ,
ବାହାେି ା ରସ ଝିଅେ ଘେକୁ ।
ତା' ଘେ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚି ରଡାର ରବଲ୍ ମାେି ା । କବାଟ ରଖା ି ା ରବେକୁ ରଦଖି ା

ରସ ଝିଅଟା ଛିଡା ରହଇଛି । କ ା େଙ୍ଗେ ରଗାରଟ ଫ୍ରକ ପିନ୍ଧ ି ଥାଏ, ରଛାଟ ରଛାଟ ବାେ । ରସ
ଘେେ ଧୋ ଆ ୁ ଅରେ ତା' ମଁହ
ୁ ଟା ପୁରନଇ ୋତିେ ଜହ୍ନ ପେି ଦିଶୁଥାଏ, ଆଉ ତା' ପଛରେ
ଠିଆ ରହଇଥାନ୍ତି ତା' ବାପା ।
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ସାେ ନମସ୍କାେ, କହି ରସ ଘେ ଭିତେକୁ ଆସି ା । ଦୁ ଇଜଣଯାକ ରସାୋରେ ବସିର ।
ଭିତେ ଘେୁ ତା' ମାଆ ରବାରଧ କିଛ ି ଖାଇବା ଜିନର୍
ି ରନଇକି ଆସିର
ଆସୁଥି ା, କିନ୍ତୁ ତା' ମାଆ ବାଧ୍ୟ କର

। ପ୍ରକାଶ ମନା କେି

କିଛ ି ଖାଇବା ପାଇଁ । ଖାଇବା ଭିତରେ, ତା' ବାପା

କହିବା ଆେମ୍ଭ କର , "ରମା ନଁା ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତି । ରସ ରମା ଝିଅ ମୀୋ । ଦଶମ ରଶ୍ରଣୀରେ
ପଢୁଛ ି । ରମାେ ରଗାରଟ ରଛାଟ ଅନୁ ରୋଧ ଥି ା । ମଁୁ ତମ ବିର୍ୟରେ ବହୁ ତ ଶୁଣିଛ ି ଏହି
ପାଖାପାଖି ର ାକଙ୍କ ପାଖେୁ । ଏପେିକି ମୀୋ ବି ତମ ବିର୍ୟରେ ମରତ ବହୁ ତ ଥେ କହିଛ ି ।
ବହୁ ତ ଥେ ଭାବିଛ ି ତମ ସହ ଟିରକ କଥା ରହବି ରବା ି । କାରେ ତରମ କିଛ ି ଭାବିବ, ରସଥିପାଇଁ
କହି ପାେୁନଥି ି ।"
ପ୍ରକାଶ ମରନ ମରନ ଭାବୁ ଥାଏ, ରମା ସହ କ'ଣ କଥା ରହରବ । ଭାବି ଭାବି ପଚାେି ା,
"ରମା ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ କାମ?" ମହାନ୍ତି ବାବୁ କହିର , "ରମା ଝିଅଟି ବହୁ ତ ଭ ପାଠ
ପଢୁଛ ି । ବହୁ ତ ଟୁୟସନ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି, ସବୁ ବିର୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ଭ କେୁଛି ରହର ସବୁ ରଚଷ୍ଟା
କେି ମଧ୍ୟ ତା'େ ଗଣିତରେ ଜମା ଭ ରହଉନି । ମଁୁ ଶୁଣିଛ ି ତରମ କୁ ଆରଡ ଗଣିତ ଭ ପଢାଅ
! ତୁ ରମ ତାକୁ ଟିରକ ୋଇନା ପେୀକ୍ଷାଯାଏଁ ଗଣିତ ପଢାଇ ପାେିବ?" ଏ କଥା ଶୁଣି ପ୍ରକାଶ
କ'ଣ କହିବ କିଛ ି ଭାବି ପାେି ା ନାହିଁ । ରସ ଆଜିଯାଏଁ ବହୁ ର ାକଙ୍କୁ ଟୁୟସନ ପାଇଁ ମନା କେିଛ ି
। ମୀୋକୁ ପରଢଇର ରଯ ହଜାରେ କଥା ଉଠିବ ଏଥିରେ ସରନ୍ଦହ ନାହିଁ !
ବହୁ ତ ଭାବି ା ପରେ କହି ା, "ସାେ ! ମଁୁ କେି ପାେିବ ି ନାହିଁ । ପୂବଷେୁ ମଁୁ ବହୁ ର ାକଙ୍କୁ
ମନା କେିଛ ି ଏମିତ ି ଟୁୟସନ ରଦବାକୁ । ଏରବ ମୀୋକୁ ପରଢଇର

କଥାଟା ଭ

ରହବନି ।

ତା'ଛଡା, ରମାେ ଏଇଟା ରଶର୍ ବର୍ଷ । ରମା ଉପରେ ବି ବହୁ ତ ଚାପ । ରପ୍ରାରଜକଟେ କାମ,
ରପଲସରମଣ୍ଟେ ଚିନ୍ତା । ରତଣୁ ମରତ କ୍ଷମା କେି ଦିଅନ୍ତୁ ।"
ଏତିକି କହି ପ୍ରକାଶ ଛିଡା ରହଇ ଚା ି ଆସୁଥି ା । ହଠାତ ମୀୋ ଘେଭିତେୁ ଆସି ତା'
ଆଗରେ ହାତ ରଯାଡି ଛିଡାରହଇ କହି ା, "ସାର ପିଲଜ ! ମନା କେନ୍ତୁ ନାହିଁ ।" ତାକୁ ଏମିତ ି
ଅବସ୍ଥାରେ ରଦଖି ତା' ବାପା ପ୍ରକାଶକୁ ପୁଣି କହିର , "ଦୟାକେି ରମା ଝିଅକୁ ଟିରକ ସାହାଯୟ
କେନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଯତିକି ବି ସମୟ ରହବ ତାକୁ ଟିରକ ପଢାନ୍ତୁ । ଆପଣ ନ ଆସି
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ପାେିର

ବି ରସ ଆପଣଙ୍କ ଘେକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଚା ିଯିବ ।" ରସମାନଙ୍କୁ ଏପେି ଅବସ୍ଥାରେ

ରଦଖି ପ୍ରକାଶେ ମୁଣ୍ଡ କିଛ ି କାମ କେୁନଥାଏ । କିଛ ି ସମୟ ଭାବି କହି ା, "ଠିକ ଅଛି ସାେ !
ମରତ ରଯରତରବରେ କିଛ ି ସମୟ ମିେବ
ି ମଁୁ ଆସି ଏଇଠି ପରଢଇ ରଦଇ ଯିବ ି ।"
ରସଇଠୁ ଆେମ୍ଭ ରହ ା ପ୍ରକାଶ ଆଉ ମୀୋେ କାହାଣୀ । ଆଉ ତାଙ୍କ କାହାଣୀଟା ବି ନିଆଁ

ପେି ବୟାପି ଚା ି ା । ବହୁ ତ ର ାକ ବହୁ ତ କଥା ବି କହିବା ଆେମ୍ଭ କେି ରଦର । କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ

ଜାଣିଥି ା ଏମିତ ି କିଛ ି ରଗାରଟ ରହବ ରବା ି ଆଉ ରସଥିପାଇଁ ରସ ର ାକଙ୍କେ କଥାକୁ ଏରତ
ଖାତିେ କ ାନି । କିଛଦ
ି ନ
ି ପରେ ର ାକ ବି ଚୁପ ରହଇଗର

। ପ୍ରକାଶ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ କି

ଦି'ଥେ ଆସି ମୀୋକୁ ଗଣିତ ପରଢଇରଦଇ ଯାଏ ।
କିଛ ି ଦିନ ଏମିତ ି ଚା ିଗ ା । ଆରସ୍ତ ଆରସ୍ତ ପ୍ରକାଶ ମୀୋେ ସ୍ୱଭାବରେ କିଛ ି ପେିବର୍ତ୍ଷନ
ରଦଖିବାକୁ ାଗି ା । ମୀୋ ଅଯଥା କଥାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କେୁଥି ା । ପାଠ ଅରପକ୍ଷା ଅନୟସବୁ
ବିର୍ୟରେ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଷା କେୁଥି ା ପ୍ରକାଶ ସହ । ପ୍ରକାଶ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ କିଛ ି ରଗାରଟ ଅଜଣା
ପେିସ୍ଥିତେ
ି ଆଭାସ ପାଉଥି ା ତା' ବୟବହାେେୁ । ଭାବି ା ରଗାରଟ ବିେତି ନିହାତି ଦେକାେ ।
ଡିରସମୱେ ମାସ । ପ୍ରକାଶ ମୀୋକୁ କହି ା, "ରମାେ ଟିରକ ଘରେ କାମ ଅଛି, ରମାରତ
ଘେକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ । ଘେକାମ ସାେି ପୁଣି ରପ୍ରାରଜକଟ କାମରେ ଟିରକ ବାହାେକୁ ଯିବାକୁ
ପଡିବ ।" ଏହା ଶୁଣି ମୀୋ ହଠାତ ବିଚେିତ ରହାଇପଡି ା । ରକରବ, କାହିଁକ,ି କ'ଣ ପାଇଁ,
ରକରତ ଦିନ??? ରକରତସବୁ ପ୍ରଶନବାଣ ପ୍ରକାଶ ଉପରେ । ମୀୋ ଜିଦ ଧେି ବସି ା ତା' ଘେେ
ରୋନ ନମୱେ ରନବା ପାଇଁ । ପ୍ରକାଶ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଘରେ ତାଙ୍କେ ରୋନ ନାହିଁ କହି ଚା ି ଆସି ା
। ଆସି ା ରବେକୁ କହି ଆସି ା, "ମନ ରଦଇ ପାଠ ପଢିବ । ରେେି ା ପରେ ଯଦି କିଛ ି ବି
ଅଭିରଯାଗ ଶୁରଣ ରତରବ ତମକୁ ପରଢଇବା ବନ୍ଦ ।"
ପ୍ରକାଶ ମୀୋେ ବଦେିତ ସ୍ୱଭାବକୁ ଭ

ଭାବରେ ବୁ ଝି ପାେିଥି ା । ଡିରସମୱେ ସେି

ଜାନୁ ଆେୀ ଅଧା ଯାଏଁ ରସ ତା' ବସାକୁ ରେେି ପାେି ା ନାହିଁ । ଭୁବରନଶ୍ୱେରେ ପହଞ୍ଚି ା ଦିନ
ୋତିରେ ଗ ା ମୀୋ ଘେକୁ । ମୀୋକୁ ରଯଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରସ ରଦଖି ା, ବିଶ୍ୱାସ କେିପାେି ା
ନାହିଁ । ରଖା ା ବାେ, ମଁହ
ୁ ତା'େ ଶୁଖି ପୁୋ କୋ କାଠ ପଡିଯାଇଛି । ତା' ମାଆ ଆସି ପ୍ରକାଶକୁ
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କହିର , ରଦଖ ପୁଅ, ତରମ ଯିବା ଦିନଠାେୁ ରସ ରଗାଟିଏ ଘରେ ବନ୍ଦୀ ଭେି ପଡିେହିଛ ି । ଖିଆ
ନାହିଁ, ପିଆ ନାହିଁ, ସବୁ ରବରେ ରଗାରଟ ବହି ଧେି ରସ ଘେ ଭିତରେ । ହଉ ତରମ ବସ, ମଁୁ ତମ
ପାଇଁ କ'ଣ ଟିରକ ଖାଇବା ଜିନର୍
ି ରନଇକି ଆସୁଛ ି କହି ଭିତେକୁ ଚା ି ଗର

ରସ । ପ୍ରକାଶ

ମୀୋକୁ ପଚାେି ା, ଏ ସବୁ କ'ଣ ମୀୋ? ମୀୋ କହି ା, "ତରମ କହିଥି ା ନା, ଭ କେି ପାଠ
ପଢିବା ପାଇଁ, ରସଥିପାଇଁ ୋତି ଦିନ ସବୁ ରବରେ ପଢୁଥି ି । ରସଥିପାଇଁ ରଦହ ଟିରକ ଖୋପ
ରହଇଗ ା । ଏରବ ତରମ ଆସି ାଣି ରମା ରଦହ ଠିକ ରହଇଯିବ । ପ୍ରକାଶ ୋଗିଯାଇ କହି ା,
"ଏ ସବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ତରମ କେୁଛ? ଆଉ ଦି ମାସ ପରେ ତମ ୋଇନା

ପେୀକ୍ଷା । ତରମ

ପଢାପଢି ଆଉ ରଦହ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନ ରଦଇ ଏ ସବୁ ୋ ତୁ କଥାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ସମୟ ନଷ୍ଟ
କେୁଛ?? ରଦଖ ! ତରମ ଯଦି ଏହିପେି କାମସବୁ କେିବ, ମଁୁ ଯାଉଛି । ଆଜିଠାେୁ ଆଉ ଆସିବ ି
ନାହିଁ ।" ମୀୋ ଏହା ଶୁଣି କହି ା, "ନା ନା, ମଁୁ ଏରବ ପୁୋପୁେି ଠିକ । ପାଠ ବି ମନ ରଦଇ
ପଢିବି ।"
ସମୟ ଆଗକୁ ବଢି ଚା ି ା । ପ୍ରକାଶ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଗଣିତ ବିର୍ୟ ପରଢଇ ରଦଇଥି ା,
ରସଥିପାଇଁ ତା'େ ମୀୋ ଘେକୁ ଯିବା ଟିରକ କମି ଯାଇଥି ା । ମଝିରେ ମଝିରେ ରଯରବ ଯାଏ
ମୀୋ ମଁୁହେ ରସ ଖୁସକ
ି ୁ ରସ ଭ ରେ ବୁ ଝପ
ି ାରେ ରହର

ତାକୁ ଡେ ବି ାରଗ ଏ କାହାଣୀ

ରକାଉଠି ଯାଇ ସେିବ ରବା ି । ସିଏ କିନ୍ତୁ ମୀୋକୁ ରକରବ କିଛ ି କୁ ରହନି । ଭାବିନଏ
ି ତା'େ
ପି ାେିଆମୀ ରବା ି ।
ଦିରନ ରସ ତା'େ ଘରେ ଥାଏ । ସକାେ ସମୟ, କବାଟରେ କିଏ ରଗାରଟ ଠକ ଠକ କ ା

। କବାଟ ରଖା ି ରଦଖି ା ମୀୋ ତା' ଘେ ଆଗରେ ଠିଆ ରହଇଛି । ତାକୁ ରସ'ଠି ରଦଖି ରସ
ପୁୋ ଆଶ୍ଚଯଷୟ ରହଇଗ ା । ରସ ତା' ହାତରେ କ'ଣ ରଗାରଟ ଧେିଥାଏ ଆଉ ତାକୁ ପଛ ପଟକୁ

ୁ ରଚଇ େଖିଥାଏ । ପ୍ରକାଶ ପଚାେି ା, "ତରମ ଏଠି? ଏରତ ସକାେୁ ?? ତମ ପେୀକ୍ଷା ଆଉ
ଅଳ୍ପ ଦିନ େହି ା, ତରମ ପାଠ ନ ପଢି ଏରତ ସକାେୁ କୁ ଆରଡ ଆସିଛ? ଆଉ ହାତରେ କ'ଣ
ଧେିଛ ରଦଖାଅ ମରତ ।" ରସ

ାରଜଇ ଯାଇ ତେକୁ ମଁହ
ୁ ରପାତି ରଗାରଟ ରଗା ାପ େୁ

ବାହାେ କେି ପ୍ରକାଶକୁ କହି ା, "ହାପି ଭାର ଣ୍ଟାଇନ ରଡ ।" ତା'ପରେ କହି ା, "ଆଜି ଆରମ
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େି ମ ରଦଖିବାକୁ ଯିବା କି?" ପ୍ରକାଶ ଏହା ଶୁଣି ବହୁ ତ ୋଗିଗ ା । ୋଗିଯାଇ କହି ା, "ମୀୋ
! ତରମ ରହାସରେ ଅଛ ତ? କ'ଣ କେୁଛ, କ'ଣ କହୁ ଛ ଜାଣି ପାେୁଛ କି ନାହିଁ । ତମ ପେୀକ୍ଷା
ଆଉ ମାତ୍ର ରକରତ ଦିନ ପରେ । ତରମ ଆସିଛ ଏଠିକୁ େି ମ ରଦଖିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ !! ତମ
ଘରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତରମ ଏଠାକୁ ଆସିଛ ରବା ି ?" ମୀୋ କହି ା, ମଁୁ କହି କି ଆସିଛ ି ପଢିବାକୁ
ଯାଉଛି ରବା ି । ରହର ଆଜି ପୁୋ ଦିନ ମଁୁ ତମ ସହ ବିତାଇବାକୁ ଚଁାହୁ ଛ ି ।"
ପ୍ରକାଶେ ଆଉ ରଧୈଯଷୟ ନଥି ା ଏ ସବୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ । କହି ା, "ତରମ ଏରବ ଘେକୁ
ଯିବ ନା ମଁୁ ତମକୁ ରନଇ ତମ ଘରେ ଛାଡିକି ଆସିବ?
ି " କିନ୍ତୁ ମୀୋ କିଛ ି ଶୁଣିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନ
ଥାଏ । ପ୍ରକାଶ ତାକୁ ରକମିତ ି ବୁ ରଝଇବ ତା' ମୁଣ୍ଡ କିଛ ି କାମ କେୁ ନଥାଏ । ମୀୋକୁ ପାଖରେ
ବସାଇ କହି ା, "ରଦଖ ମୀୋ, ତମ ପେୀକ୍ଷା ଆଉ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ରକରତ ଦିନ େହି ା । ତରମ
କ'ଣ ଚଁାହୁ ନ, ତରମ ପେୀକ୍ଷାରେ ଭ କେ ରବା ି । ତମେ ଯଦି ପେୀକ୍ଷାରେ ଖୋପ ରହ ା
ତମ ବାପାଙ୍କେ କ'ଣ ରହବ ରକରବ ଭାବିଛ? ତାଙ୍କେ ତମ ଉପରେ ରକରବ ଆଶା, ଭେର୍ା ।
କିନ୍ତୁ ତରମ କେୁଛ କ'ଣ ! ପାଠ ନ ପଢି ଏହି ସବୁ ବାରଜ କାମ ପଛରେ କାହିଁକି ପଡିଛ । ଏରବ
ଘେକୁ ଯାଅ । ମରତ ବାଧ୍ୟ କେନି ଯାଇ ତମ ଘରେ ସବୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ । ତରମ ପ୍ରଥରମ
ପେୀକ୍ଷାରେ ଭ

କେ । ତା' ପରେ ତରମ ଯୁଆରଡ କହିବ ମଁୁ ତମସହ ଯିବ ି । ଏତିକି କଥା

କ'ଣ ରମାେ େଖିବନି?"
ଏ କଥା ଶୁଣି ମୀୋ ଚୁପ ରହଇଗ ା । କହି ା, "ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ଯାଉଛି । ଖା ି ପାଠ
ପଢିବ ି । ପେୀକ୍ଷା ସେିବା ଯାଏଁ ତମ ମଁୁହ ମଁୁ ଆଉ ରକରବ ବି ରଦଖିବି ନାହିଁ ।" ପ୍ରକାଶ ହସି
ହସି କହି ା, "ରସମିତ ି ବି ପେୀକ୍ଷା ସେିବାଯାଏଁ ତରମ ଚାହିଁର

ବି ରମା ମଁହ
ୁ ରଦଖି ପାେିବ

ନାହିଁ । କାେଣ ବହୁ ତ ଗୁରଡ ଇଣ୍ଟେଭିଉ ମରତ ରଦବାେ ଅଛି ତ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଆରଡ ଯିବାକୁ ପଡିବ
। ରତଣୁ ତୁ ମକୁ ମଁୁ ରଗାରଟ ଦି ମାସ ରଦଖା କେିପାେିବ ି ନାହିଁ । ତମ ପେୀକ୍ଷା ସାେିର ହିଁ ରଦଖା
ରହବ ।" ମୀୋ ଚା ିଗ ା । ଆଖିରେ ତା'େ ଛେ ଛେ ୁ ହ । ରହର

ପ୍ରକାଶକୁ ରସ ତା'େ

ଦୁ ବଷେ ମୁହୂର୍ତ୍ଷକୁ ରଦରଖଇବାକୁ ଚଁାହୁ ନଥି ା ରବାରଧ ! ଆରସ୍ତ କିନା ୁ ହଟିକୁ ରପାଛି ରଦଇ
ରଦୌଡି ରଦୌଡି ଚା ି ଗ ା ।
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ଦି'ମାସ ବିତଗ
ି ା । ମୀୋେ ଆଜି ପେୀକ୍ଷା ସେି ଯାଇଛି । ରସ ପେୀକ୍ଷାରେ ବହୁ ତ ଭ
କେିଛ ି । ଗଣିତରେ ୧୦୦େୁ ୧୦୦ ଆଣିବ ରବା ି ପୁୋ ତା'େ ଆଶା । ରସସବୁ ରକବେ
ସମ୍ଭବ ରହଇଛି ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ । ଖୁସି ମନରେ ଚା ି ା ପ୍ରକାଶକୁ ରଦଖା କେିବାକୁ । ଆଜି ରସ
ବହୁ ତ ଖୁସି । ତା' ମନ କଥା ସବୁ ରଖା ି କି କହିରଦବ । ପ୍ରକାଶ ଯାହା କୁ ହନ୍ତୁ, କି ଯାହା କେନ୍ତୁ
। ତା'ଘେ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ରଦଖି ା ଘରେ ତା ା ପଡିଛ ି । ରସ ଆଶ୍ଚଯଷୟ ରହଇଗ ା । କାେଣ

ରସ ତା ାଟା ପ୍ରକାଶଙ୍କେ ନଥି ା । ରଗାରଟ ନୂ ଆ ତା ା । ପ୍ରକାଶ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ତା'େ
ପେୀକ୍ଷା ସେିବ । ଆଉ ରସ କହିଥିର ରସ ଆସି ଯାଇଥିରବ ରବା ି । ବାହାରେ କିଛ ି ସମୟ
ଠିଆ ରହ ା । ତା'ପରେ ପାଖରେ ଥିବା ଘେ ମା ିକକୁ ପଚାେିବାକୁ ଗ ା । ଘେ ମା ିକ ତାକୁ
ଯାହା କହି ା ତାକୁ ଶୁଣି, ତା' ପାଦ ତେ ମାଟି ରଯମିତ ି ଖସିଗ ା । ଘେ ମା ି କ କହି ା,
"ଆର ା ମା ! ରସ ପି ାଟା ତ ଦି ମାସ ରହ ାଣି ଘେ ଛାଡି ଚା ିଯାଇଛି ।" "ଚା ିଗର ?
କୁ ଆରଡ??" ମୀୋ ପଚାେି ା । ମା ିକ କହି ା, "ରସ ତ ରସମିତ ି କିଛ ି କହି ାନି । କହି ା
ତା' ପାଠପଢା ସେିଗ ାଣି, ତାକୁ ଚାକିେୀ ବି ମିେଯ
ି ାଇଛି । ରସଥିପାଇଁ ରସ ଘେ ଛାଡି ରଦ ା
।"
ମୀୋକୁ

ାଗି ା ରଯମିତ ି ତା' ରଗାଡ ତେେ ମାଟି ଧସି ଧସି ଯାଉଛି । କ'ଣ କେିବ ରସ

କିଛ ି ବୁ ଝି ପାେୁ ନଥାଏ । ପ୍ରକାଶ ଏମିତ ି କାହିଁକି କର !! ତା' ପେୀକ୍ଷାେ ସବୁ ଖୁସି ତାକୁ ପୁୋ
େି କା େି କା ାଗୁଥାଏ କିନ୍ତୁ ରସ କାନ୍ଦି ା ନାହିଁ । ସବୁ ୁ ହକୁ ଆଖି ଆଖିରେ ପିଇଗ ା । ମନକୁ
ଦୃ ଢ କ ା ଆଉ ଭାବି ା, ରଯରବ ତା' ପ୍ରକାଶ ରଦଖା ରହରବ ରସହି ଦିନ ହିଁ ଏହି ସବୁ ୁ ହକୁ
ରବାହି ଯିବାକୁ ରଦବ ରସ ।ମି ି ଆସି ତାକୁ ଧକାରଟ ପକାଇ ା । କହି ା, କ'ଣ ଏଠି ବସି
ଏରତ ଭାବୁ ଛୁ । ତରତ ରନଇକି ଆସିବାେ ନଥି ା ରମାେ, ଚା ଯିବା ।
ମୀୋ ରକମିତ ି ବା କହିବ, ଆଜି ବି ତା ମନ କବାଟ ରଖା ି କାହା ବାଟ ଚାହିଁ ବସିଛ ି ।
ଆଉ ତା' ୁ ହସବୁ ଆଜି ବି ବନ୍ଧ ବାଡ ଭିତରେ ବାନ୍ଧିରହାଇ େହିଛ ି ରବାହିଯିବା ପାଇଁ ।
ରହର ରସ ବା କଁାହୁ ବୁ ଝବ
ି , ତା' ମନେ ମିତ, କାହିଁ ରକରତ ଦୂ ରେ ସାତ ସମୁଦ୍ର ପାେିରେ
ଆଉ ରକାଉ ପ୍ରି ୟା ମଥାେ ସିନ୍ଦୁେ ସାଜି ଯାଇଛି ।
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ଦୁଦୁରା ଫୁେ

✍ ବିସ୍ମିତା ରାଣୀ ସାହୁ
ଘେ ବଗିଚାରେ ରଗା ାପ, ଡା ିଆ, ରଗଣ୍ଡୁ, େଜନୀଗନ୍ଧା ଆଦି ନାନା ପ୍ରକାେ େୁ

େୁ ଟି

ଚାେିଆରଡ ମହକି ଯାଉଛି । ବଗିଚାଟି ସ୍ୱଗଷେ ନନ୍ଦନକାନନ ପେି ଦୂ େେୁ ଦୃ ଶୟମାନ ରହଉଛି । ଯିଏ
ବି ଏପରଟ ଯାଉଛି ର ାଭି ା ଆଖିରେ ଥରେ େୁ ଗୁଡକ
ି ୁ ନ ଅରନଇ େହି ପାେୁନି । ବଗିଚାେ
ରଗାଟିଏ କଣରେ କୋ ଦୁ ଦୁୋ େୁ ଟିଏ େୁ ଟିଛ ି । ରକହି ବି ଦିରନ ତା' ପାଖକୁ ଯିବା କି ତା' ଆରଡ
କରଣଇକି ଅରନଇବା ସୁମି ରଦଖିନି । ସବୁ େୁ

ପେି ଦୁ ଦୁୋ ବି ତ େୁ ଟିଏ । ତା'େ େଙ୍ଗ ଅଛି

। ରଚରହୋରେ ମାଦକତା ଅଛି । ରଦଖିବାକୁ ରସମିତ ି ଅସୁନ୍ଦେ ବି ନାହିଁ । ରତରବ କ'ଣ ପାଇଁ ରସ
େୁ େ ରକହି ଆଦେ କେୁ ନାହାନ୍ତି ।
ସୁମି କିଛ ି ବୁ ଝି ପାରେନି ର ାକ ମାନଙ୍କ େଙ୍ଗ ଙ୍ଗକୁ । ରଯରତରବରେ ଯିଏ ବଗିଚାେ େୁ
ବିର୍ୟରେ କଥା ରହରବ ରତରବ ଖା ି ରଗା ାପ, ଡା ିଆ ନ ରହର ରସବତୀ ବିର୍ୟରେ କଥା
ରହରବ । ମାେି କାକା ସବୁ ଗଛରେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତି, ସାେ ଦିଅନ୍ତି, ରସସବୁ େ ରକରତ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି
କିନ୍ତୁ ଦୁ ଦୁୋ ଗଛଆରଡ ଟିକଏ
ି ବି ଅନାନ୍ତିନ ି । ରସ ଦୁ ଦୁୋ ଗଛେ ରକରତ ମନ ଦୁ ଃଖ ରହଉଥିବ?
ତାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ରହଉଥିବ ର ାକମାନଙ୍କ ମୁହଁେୁ ତା' ରସୌନ୍ଦଯଷୟେ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବା ପାଇଁ । କୋ
ରବା ି କ'ଣ ରସତିକି ତା'େ ଅଧିକାେ ନାହିଁ?
ରସ ଦୁ ଦୁୋ େୁ

ଓ ନିଜ ଭିତରେ ସୁମି ରକୌଣସି ପାଥଷକୟ ରଦଖୁନଥି ା । ରସ କୋ ରବା ି

ରକରତ ଟାହିଟାପୋ ତାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡୁଛ ି । କିଏ କାେୀ ବିର ଇ କହି ଚିରଡଇ ାଣି ତ ଆଉ କିଏ

ମାତା କାେୀ କହି ତା' ମନ ଭିତେକୁ ୋମ୍ପି ବିଦାେି ପକାଉଛନ୍ତି । କ'ଣ ନାହିଁ ତା'େ? ବିଜ୍ଞାନରେ
ରସ ସ୍ନାତରକାର୍ତ୍େ । ଭ ଗୀତ ଗାଏ । ଓଡିଶୀ ନୃ ତୟରେ ଦକ୍ଷତା ଅଛି । ଖା ି କୋ େଙ୍ଗ ରବା ି
ରଯରତସବୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଛ ି ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ।
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େଙ୍ଗ କୋ ରବା ି କ'ଣ ତା'େ ଜୀବନଟା ଏମିତ ି କୋ ରହଇ େହିବ? ରସଥିରେ କଣ
ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ େ ସପ୍ତ େଙ୍ଗ େୁ ଟି ଉଠିବନି? ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତ କୋ? କାହିଁ ତାଙ୍କୁ ତ ରକହି ବାହୁ ନୁ
ନାହାନ୍ତି? ରହର ତା' ପାଇଁ ଏପେି ରବନିୟମ କାହିଁକ?
ି
ରସଦିନ ଅଦ୍ଧଷଶକ୍ଷ
ି ିତ ସାମାନୟ ଚପୋସୀଟା ତା' ବାପାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଜବାବ ରଦଇ ଚା ିଗ ା
ଆମେ ଏ କାେୀ ରବାହୂ ଦେକାେ ନାହିଁ । ସତରେ କ'ଣ ତା' ଜୀବନେ ରକୌଣସି ମୂ ୟ ନାହିଁ? ମା'
କୁ ହନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁ ନଆ
ି ରେ ରକହି ନା ରକହି ଜରଣ ଅଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ କାଇଁ କିଏ, ରକାଉଠି ସିଏ?
ସୁମି ନିଜକୁ ବାେମୱାେ ଏ ପ୍ରଶନ ପଚାେି ଥକି ଗ ାଣି । ଆଇନାରେ ଅରନକ ଥେ ନିଜ ମୁହଁ
ରଦଖଗି ାଣି । କାଇଁ? ରକାଉଠି କିଛ ି ଅସୁବଧ
ି ା ତ ନାହିଁ? ଆଖି ଜାଗାରେ ଆଖି ଅଛି । ନାକ
ଜାଗାରେ ନାକ ଅଛି । ସବୁ ତ ଠିକ ଅଛି । ରତରବ ଖା ି େଙ୍ଗ ନାହିଁ ରବା ି ତାକୁ ସଭିଏଁ ଏରତ
ହତାଦେ କେୁଛନ୍ତି ।
ଆଜି ପୁଣି ତାକୁ ଜରଣ ସ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ ରଦଖିବାକୁ ଆସିରବ । ରସ ଜାଣିଛ ି ସବୁ ଥେ ପେି ଏଥେ
ବି ତାକୁ ନା ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ । ରଯରତ ମନା କର ବି ମା' ତା'େ ପ୍ରତିଥେ କରଣ୍ଢଇଟିଏ ପେି
ସରଜଇ ବଜାେରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଛିଡା କେୁଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତିଟ ି ଥେ ତା' ମନ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାେ ରହଇ
ଯାଉଛି । ମା ବୁ ଝୁ ନାହାନ୍ତି ତା'େ ଦିନକୁ ଦିନ ସହିବା ଶକ୍ତି ସେି ଗ ାଣି । ରସ ବି ସ୍ୱପନ ରଦଖିବା
ବନ୍ଦ କେି ରଦଇଛି ଏ ଦୁ ଦୁୋ େୁ
ଦୁ ଦୁୋ େୁ

ପେି ।

ରଯପେି କାହାେ ରବୈଠକଖାନାରେ ପହଞ୍ଚି ପାେିବନି, ଠିକ ରସପେି ସୁମି ଓ

ବିବାହ ସମାନ୍ତୋେ ରେଖା । ରକହି ରକରବ କାହାକୁ ଛୁ ଇଁ ପେିରବନି । ସୁମି ଯାହା ଭାବୁ ଥି ା ଠିକ
ରସହି କଥା ଘଟିଗ ା । ସ୍କୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବାପା ରୋକରଠାକ ମନା କେି ରଦଇଗର ବାପାଙ୍କ ମୁହଁ
ଉପରେ । ଝିଅ ଗୁଣେ ରହଇଥିର କ'ଣ ରହବ େଙ୍ଗ ତ ନାହିଁ ।
ଦୁ ନଆ
ି ରକରଡ ବିଚତ୍ର
ି ସରତ । କେିହୁଡ,ି ଚଣ୍ଡୀ ଝିଅ ଚେିବ ଯଦି ରଗାୋ ଅଛି କିନ୍ତୁ କୋ
େଙ୍ଗ ଆଗରେ ରଯରତ ଗୁଣେ ଝିଅ ରହଇଥିର ମଧ୍ୟ ସବୁ େି କା ପଡିଯାଏ । ସୁମି ଦୁ ଦୁୋ ଗଛଟିକୁ
ରଦଖି ା । ଗଛରେ େୁ

ଭର୍ତ୍ଡ ରହଇଛି । ରସ ଜାଣିଛ ି ଏ ଦୁ ନଆ
ି ରେ ଦୁ ଦୁୋ େୁ

। ସିଏ ଖା ି ତା' ଦୁ ଃଖ ବୁ ରଝ । ରଗାଟିଏ ଦୁ ଦୁୋ େୁ

ହିଁ ତା'େ ସାଥୀ

ଧୀରେ ଛିରଣ୍ଡଇ ଆଣି ତା' ହାତରେ ଧେି ା

ଓ ତାକୁ ଅତି ଯତ୍ନରେ ଆଉଁସି ଆଉଁସି ଘେକୁ ପଶି ଆସି ା । ଆଜି ଶିବୋତ୍ରୀ । ମା' ଶିବ ପୂଜା
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ପାଇଁ ବୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ସାନଭାଇ ବୁ ନୁ ଝୁ ଡିଏ ରଗା ାପ େୁ

ଆଣି ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ େଖି ା । ମା

ଝୁ ଡିଟକ
ି ୁ ଘାଣ୍ଟିବାକୁ ାଗିର । ବୟସ୍ତ ରହାଇ କହିର ଏସବୁ ରମାେ କ'ଣ ରହବ? ଆଜି ପୋ ଶିବ
ପୂଜା । ଦୁ ଦୁୋ େୁ

କାହିଁ? ବିନା ଦୁ ଦୁୋ େୁ ରେ ଶିବ ପୂଜା ଅସମ୍ଭବ ।

ସୁମି ଦୁ ଦୁୋ େୁ

ନଁା ଶୁଣି ଚମକି ପଡି ା । ନା ି ନା ି ସଦୟ ପ୍ରସ୍ଫୁ ଟତ
ି ରଗା ାପ ଗୁଡକ
ି

ଏରଣ ରତରଣ ବିଛାଡି ରହାଇ ପଡିଛ ି । ସୁମି କହି ା- ଏରତ ସୁନ୍ଦେ ରଗା ାପ େୁ ରେ ଠାକୁ େ
ପୂଜା ନ କେି ତୁ ଏଇ କାେିଆ ଦୁ ଦୁୋ େୁ କୁ ରଖାଜୁ ଛୁ ମା । ମାଆ ତା' ହାତେୁ ଦୁ ଦୁୋ େୁ ଟିକୁ
ରନଇକହିର - ତୁ କ'ଣ ବୁ ଝବ
ି ୁ ରେ ପାଗେୀ । ରଗା ାପ େୁ
ରହର କ'ଣ ରହ ା ଶିବ ମସ୍ତକରେ ଦୁ ଦୁୋ େୁ

ରଯରତ ସୁନ୍ଦେ ରଯରତ ବାସ୍ନାଯୁକ୍ତ

ହିଁ ରଶାଭା ପାଏ ।

ସୁମି ମରନ ମରନ ଖୁସି ରହଉଥି ା- ଯାହାରହଉ ଏରତ ଦିନପରେ ଦୁ ଦୁୋ େୁ େ ଦୁ ଃଖ
ଘୁଞ୍ଚ ି ା । ରହର ରସ ବି ତ ରଗାରଟ ଦୁ ଦୁୋ େୁ

। ରସ କ'ଣ କାହା ମସ୍ତକରେ ରଶାଭା ପାଇବ?

ରକହି କ'ଣ ତାକୁ ଏରତ ଯତ୍ନରେ ସାଉଁଟ ି ରନବ?
ଚିଠ.ି ......ଚିଠ.ି ....
ରପାଷ୍ଟମୟାନେ ଡାକ ଶୁଣି ମାଆ ଦଉଡି ଗର । ଚିଠି ପଢି ସୁମି ସୁମି କହି ଚିତ୍କାେ କେିବାକୁ
ାଗିର । ଚିଠଟ
ି ି ତା' ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ର ଖା ରହଇଥି ା ।
"ପଟ୍ଟନାୟକ ବାବୁ ,
ଜାଣିକେି ଖୁସି ରହରବ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ରମା ପୁଅେ ପସନ୍ଦ ରହଇଛି । ମଁୁ ଝିଅେ କୋ େଙ୍ଗ
ପାଇଁ ରବାହୂ କେିବାକୁ ମନା କେୁଥି ି କିନ୍ତୁ ରମା ପୁଅ ଆଜି ରମା ଆଖି ରଖା ି ରଦଇଛି । ରସ

କହି ା େଙ୍ଗେୁ କ'ଣ ମିେବ
ି ? ଆଜି ଅଛି କା ି ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଗୁଣ ସଦାସବଷଦା ପାଖରେ େହିଥିବ
। ଆପଣଙ୍କ ଗୁଣବତୀ ଝିଅେ ହାତ ରମା ପୁଅ ପାଇଁ ମାଗୁଛ ି । ରମାେ କିଛ ି ରଯୌତୁ କ ଦେକାେ ନାହିଁ
ଖା ି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଦେକାେ । ଝିଅେ ବାହାଘେ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି ଆେମ୍ଭ କେି ଦିଅନ୍ତୁ ।"
ମାଙ୍କ ଆଖିେୁ ଧାେ ଧାେ ୁ ହ ଝେୁଥି ା । ରସ ରସ୍ନହରେ ସୁମିକୁ ରକାରେଇ ରନଇ କହିର ସୁମି ରଦଖି ୁ ତ ଏ ଦୁ ଦୁୋ େୁ

ରଯପେି ଶିବ ମସ୍ତକରେ ରଶାଭା ପାଇବ ଠିକ ତୁ ବି

ରସପେି ତାଙ୍କ ଘେେ ଗୃହ କ୍ଷ୍ମୀ ରହବୁ । ସୁମି ଖୁସରି େ ଝୁ ମି ଉଠି ା ।

ମଦନ କମାହନ ପଡା, ଅନୁ ଗୁଳ
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ଜନମଦାତା

✍ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ପ୍ରଧାନ
"ଓରହା ! ଝୁ ନା ରବାଉ ତୁ ମ ଗୁଣମନ୍ତ ପୁଅକୁ ଟିରକ କୁ ହ ଜ ଦି ବାହାେିକି ଆସିବ । ରମା ଗାଡିଟା
ଖୋପ ରହାଇଯାଇଛି । ତା'ପରେ ମଧ୍ୟ ସାନ ଭାଇଠୁ ଗାଡିଟା ମାଗିକି ଆଣିଛ ି । ତାକୁ
ହରଷ୍ଟ ରେ ଛାଡି ଆସିର ରମାେ ରକରତ କାମ ।" ପାଟି କେୁଥିର ସରୋଜ ବାବୁ । ତେ ତେ
ରହାଇ ଘେୁ ବାହାେି ଆସି ା ରସାଭନ । "ରବାଉ ମଁୁ ଯାହା କହିଥି ି ରମା ବୟାଗରେ େଖିଛୁ ନା
ନାଇଁ?" "ହଁ େଖିଛି େଖିଛି, ଆରେ ରକରତ ରଡେି କେୁଛୁ ? ବାପା ବିେକ୍ତ ରହର ଣି ଜ ଦି ଯାଇ
ଗାଡିରେ ବସ ।" "ରତାେ ସମୟ ଜ୍ଞାନ ରବା ି କିଛ ି ନାହିଁ ରସାଭନ" କହି ଗାଡି ଷ୍ଟାଟଷ କର
ସରୋଜ ବାବୁ ।
ରସାଭନ, ସରୋଜ ମହାନ୍ତି ଓ ଉମଡୋ ରଦବୀଙ୍କେ ଏକମାତ୍ର ରଗହ୍ଲା ପୁଅ । ସମୟାନୁ ବର୍ତ୍ଡତାକୁ
ଭ ପାଉଥିବା ସରୋଜ ମହାନ୍ତି ରପସାରେ ଜରଣ ସେକାେୀ କମଷଚାେୀ, ରସଥିପାଇଁ ଗାଆଁ
ର ାରକ ତାଙ୍କୁ ସରୋଜ ବାବୁ ଡାକନ୍ତି । ସମୟ ଓ ପେିରବଶ ସହ ଖାପଖୁଆଇ ଚେୁ ଥିବା ମଣିର୍
ଜରଣ ରସ । ତାଙ୍କ ମାସିକ ଦେମା ଆବଶୟକତାଠାେୁ କମ ଥିର ମଧ୍ୟ ରସତିକରି େ ନିଜ ରପଟ
କଥା ନଭାବି ପି ାଙ୍କ ପାଠପଢାରେ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଷ କେିଦଅ
ି ନ୍ତି । ରକମିତ ି ବା ନକେିରବ !
ପି ାମାନଙ୍କ ଭବିର୍ୟତକୁ ରନଇ ରସ ବହୁ ତ ସ୍ୱପନ ରଦଖିଛନ୍ତି । ଆଜି କିନ୍ତୁ ରସାଭନ ଉପରେ ଗାେି
ବର୍ଷା ରହଇଛି କାେଣ ଖୋଛୁ ଟ ି ପରେ କଲାସ ରଖା ିବାେ ତିନଦ
ି ନ
ି ରହାଇଗ ାଣି ଆଉ ରସ
ହରଷ୍ଟ

ଯିବାକୁ ନଁା ଧେୁନି । ରହର

ଆଜି ସରୋଜ ବାବୁ ଙ୍କ ଗାଡି ଷ୍ଟାଟଷ ରହାଇଛି ମାରନ

ରସାଭନ ହରଷ୍ଟ ରେ ହିଁ ଯାଇ ଅଟକିବ । "ରସାଭନ ଦୁ ଷ୍ଟାମି ନକେି ମନ ରଦଇ ପାଠ ପଢିବୁ"
ବୁ ରଝଇ ରଶର୍ରେ ହରଷ୍ଟ ରେ ଛାଡି ଆସିର ।
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ସକାେ ୯ଟା ରହବ, ଅେି ସ ଯିବାକୁ ବାହାେୁଥାନ୍ତି ସରୋଜ ବାବୁ ।
"ରହଇଟି ଶୁଣୁଛ... ତୁ ମକୁ ରଗାରଟ କଥା କହିବାେ ଥି ା ।" ସୁଶୀେ କଣ୍ଠରେ କହିର ଉମଡୋ
ରଦବୀ ।
"କ'ଣ କହିବ କହୁ ନ?"
"ମଁୁ କ'ଣ କହୁ ଥି ି କି ଆମ ପଡିଶାଘେ ରଯାଉ େୀତା ମାଉସି, ଆମ ଝୁ ନା ପାଇଁ ଭ ବେ ପାତ୍ର
ରଦଖିଛନ୍ତି ରବା ି କହୁ ଥିର ।"
"ରଦଖ ଝୁ ନା ରବାଉ ! ଆମ ଝୁ ନାପାଇଁ ରକରତ ଭ ପାତ୍ର ମିେରି ବ । ତା'ଛଡା ରସ ଏରବ ପାଠ
ପଢୁଛ ି । ତା' ପାଠପଢା ସେୁ ତା'ପରେ ରଦଖିବା ।"
ଝୁ ନା, ସରୋଜ ବାବୁ ଙ୍କେ ଅ ି ଅେି ଝିଅ । ରକରମଷ୍ଟ୍ରି ଅନସଷରେ ଗ୍ରାଜୁ ଏସନ କ ାପରେ ଏରବ
ପିଜ ି କେୁଛି । େୂପରେ ଗୁଣରେ ରକହି ସେି ରହରବନି । ହିଂସା ଅହଂକାେ ତା'େ ନାହିଁ ।
ରଖା ାରଖା ି କହିର

ଝୁ ନା ରଗାଟିଏ ଚାଉେରେ ଗଢା, ଏ କଥା ଗଁା ସାୋ ର ାକ କୁ ହନ୍ତି ।

କହିବା ବି ସ୍ୱଭାବିକ, କାେଣ ସରୋଜ ବାବୁ ଙ୍କ ପେି ଜରଣ ସଂସ୍କାେୀ ର ାକଙ୍କ ସଂସ୍କାେରେ
ଅନୁ ପ୍ରାଣିତ ରହାଇଛି ରସ ।

ଚାହଁୁ ଚାହଁୁ ଗଁା'ରେ ଦଶହୋ ପବଷ ପାେନ ପାଇଁ ସାଜସଜୟା କାଯଷୟ ଆେମ୍ଭ ରହାଇଗ ାଣି ।
ଜଗତ ଜନନୀ ମାଆ ମହିର୍ା ମର୍ଦ୍ଡନୀଙ୍କ ଧୋପୃଷ୍ଠ ଆଗମନରେ ପୁେପଲ୍ଲୀ ଉତ୍ସବମୁଖେ ।
ବହୁ ଦନ
ି ପରେ ଘରେ ଝୁ ନା ଓ ରସାଭନଙ୍କେ ଉପସ୍ଥିତ ି ଉମଡୋ ରଦବୀଙ୍କ ମନକୁ ଉତ୍େୁ ଲ୍ଲିତ
କେିରଦଉଥାଏ । ମାଆଙ୍କେ ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିବାକୁ ସକାେୁ ସକାେୁ ସରୋଜ ବାବୁ
ବଜାେ ଚା ିଗର

। ରେେି ଆସି ରଦଖନ୍ତି ଘେ ଶୁନସାନ । "ଝୁ ନାରବାଉ ! ଏ କି ଚମତ୍କାେ

ରହାଇଗ ା । ଝୁ ନା, ରସାଭନ ଘରେ ଥିର ରସମାନଙ୍କ ପାଟିରେ କେକାେଖାନାେ ଯନ୍ତ୍ରମାରନ
ଆତ୍ମହତୟା କେିଦଅ
ି ନ୍ତି । ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରେ ପହଡ ପଡି ା ପେି ରମା ଘେ ଏରତ ଶୁନସାନ
କାହିଁକି ??"
"ତରମ କ'ଣ ଜାଣିନ ତୁ ମ ପି ାମାନଙ୍କୁ ! ସକାେୁ ଝଗଡା ାଗି ଏରବ ରକହି କାହା ସହ କଥା
ରହଉନାହାନ୍ତି ।" ଦୁ ଇ ପି ାଙ୍କୁ ପାଖରେ ବସାଇ ବୁ ଝାସୁଝା କ ାପରେ ଘେଟା ଟିରକ ଶାନ୍ତି
ପଡି ା । ହସଖୁସରି େ ଦଶହୋ ଉତ୍ସବ ପାେନ ସେି ା । ଝୁ ନା ଆଉ ରସାଭନ ହରଷ୍ଟ ଗ ା
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ପେଠୁ ଉମଡୋ ରଦବୀ ଭାେି ବୟସ୍ତ ରହାଇପଡିଛନ୍ତି । ଆଉ ସହିହବନି । କହିରଦର ଭ ରହବ
ଭାବି ଉମଡୋ ରଦବୀ ଯାଇ ସରୋଜ ବାବୁ ଙ୍କ ଆଗରେ ପାଇଥିବା ରପ୍ରମ ପତ୍ର ବିର୍ୟରେ କହିର
। "ଜାଣିଛ ! ମଁୁ ଝୁ ନାେ ପୁେୁଣା ବହି ଭିତେୁ ଏ ଚିଠି ପାଇ ି । ରସ ପୁଅ କୁ ଆରଡ ଆମ ଝୁ ନା
ବିନା ବଞ୍ଚିପାେିବନି ରବା ି ଏ ଚିଠରି େ ର ଖିଛି । ରହଇଟି ସତରେ କ'ଣ ଆମ ଝୁ ନା ରସ
ପୁଅକୁ ....."
"ତରମ କ'ଣ ଆମ ଝୁ ନାକୁ ଜାଣିନ? କିଏ ରଗାରଟ

େଙ୍ଗା କ'ଣ ଦି'ଚାେି ପଦ କଥା

ର ଖିରଦ ା ରବା ି ଆମ ଝିଅ ତାକୁ ଭ ପାଇଯିବ ନା କ'ଣ??"
"ରହର ତଥାପି ମରତ ଡେ ାଗୁଛ"ି
ରସଦିନେ ବାର୍ତ୍ଷାୋପ ଘେେ ଚାେିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ୁ ଚିଯାଇ ଆଜି ପାଇଁ ଅତୀତ ରହାଇଗ ା ।
ୋସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ବାରଟାଇମାରନ ଥକାପଣ ଦୂ େ କେିବାପାଇଁ କିଛ ି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ
ରନ ାପରେ ପୁଣି ଯାତ୍ରା ଆେମ୍ଭ କେିଦଅ
ି ନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମୟ ସବୁ ରବରେ ଗତିଶୀେ । ରକରବ
କାହାକୁ ଅରପକ୍ଷା କେିନ ି କି କେିବନି ମଧ୍ୟ । ସମୟ ଚକ୍ରଟା ଘୂେି ଚା ିଛ ି । ମରନପକାଇବିନ ି
କହି କହି ଆଜିକୁ ଆଠ ବର୍ଷରହ ା ଝୁ ନାକୁ ଝୁ େୁଛନ୍ତି ଉମଡୋ ରଦବି ।
ଝୁ ନା କଥା ମରନ ପଡିର

ୁ ହ ଗୁଡାକ ଅରବା କୋ ପା ଟିଯାଆନ୍ତି । ଝୁ ନାକୁ ହରଜଇବା

ଦୁ ଃଖରେ କି ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ହୋଇବା ଦୁ ଃଖରେ, ରସ କଥା ରକବେ ଉମଡୋ ରଦବୀ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି ।
ମାଆ ମନ ଚିେହେିତ ଅେଣୟ ପେି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ନିମଷେ । ସାୋବର୍ଷ ଚିେହେିତ ଅେଣୟେ ଗଛେ
ପତ୍ରସବୁ ସବୁ ଜ କାେଣ ରସ ପତ୍ରଝଡା ଦିଅନ୍ତିନ ି । ଠିକ୍ ରସମିତ ି ପି ାମାରନ ରଯରତ ବଡ ଭୁ
କର

ମଧ୍ୟ ମାଆେ ବକ୍ଷେୁ ମମତା ରକରବ ସରେନି । ରସଦିନ ଝୁ ନା ଆଗରେ ଦୁ ଇଟି ୋସ୍ତା

ଥି ା । ରଗାଟିଏ ପାଶ୍ୱଷରେ ବାପାମାଆଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଅନୟ ପାଶ୍ୱଷରେ ରପ୍ରମ । ରପ୍ରମେ ବର୍ଣ୍ଷନା
କେିବା ଅସମ୍ଭବ । ରକରବ କଣ୍ଟାରେ ଚା ିବାକୁ ହୁ ଏ ତ ରକରବ ରସ ରପ୍ରମେ ନିଆଁରେ ଜେିବାକୁ
ହୁ ଏ । ରପ୍ରମ ଦୁ ଇଟି ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା ଅ ଗା ରଦଶେ ଚରଢଇକୁ ରଗାଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସା
ବାନ୍ଧିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ । ଚଗ ା ମନଟା କାହା ପାଇଁ ଦିରନ ପାଗେ ରହାଇଯିବ । ହାରତ ମାପି
ଚାରଖରଣ୍ଡ ଚା ୁ ଥିବା ପାଦ ଦୁ ଇଟି ରପ୍ରମ ପାଇଁ ଅଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ରକୁ ବି ଂଘିଯାଏ । ରକରବ ହୃ ଦୟ
ଭାଙ୍ଗି ଯାଏ ଆଉ ରକରବ ଜୀବନ ଚା ି ଯାଏ ରପ୍ରମ ପାଇଁ ! ଇଶ୍ୱେଙ୍କ ବିଚତ୍ର
ି ସୃଷ୍ଟିରେ, ଯୁଗ ପରେ
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ଯୁଗ ବିତଯ
ି ିବ କିନ୍ତୁ ରପ୍ରମ ଚିେନ୍ତନ ଅମେ ରହାଇ େହିବ । ରସଥିପାଇଁ ତ ଝୁ ନା ବାହାରବଦୀକୁ
ଯିବା ପୂବଷେୁ, ବାପାମାଆଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ରଗାଡରେ ଆରଡଇ ହିରତଶେ ହାତଧେି ସବୁ ଦନ
ି
ପାଇଁ ଚା ିଯାଇଥି ା । କର ଜ ସମୟେୁ ହିରତଶକୁ ନିଜେ ଜୀବନସାଥି କେିବା ପାଇଁ ମରନ
ମରନ ନିଷ୍ପତି ରନଇସାେିଥି ା ରସ । ଆଉ କାହା ହାତେୁ ସଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୂେକୁ ରକମିତ ି ପିନ୍ଧପ
ି ାେିଥାନ୍ତା
ରସ ! ଗ ାରବରେ "ମରତ କ୍ଷମା କେିରଦବ ବାପା" ର ଖି ଚିଠଟ
ି ଏ
ି ଛାଡିଯାଇଥି ା ରଯ
ରସହିଦନ
ି େୁ ଆଉ ଘେକୁ ରେେିନ ି ।
ଉମଡୋଙ୍କୁ ବୁ ରଝଇ ବୁ ରଝଇ ଥକି ଗର ଣି ସରୋଜ ବାବୁ । ରହର ତାଙ୍କେ ରଗାଟିଏ କଥା "ରମା
ଝୁ ନା ରକରବ ରେେିବ?" ଝୁ ନା ରେେି ା ସତ କିନ୍ତୁ ରସରତରବେକୁ ସରୋଜ ବାବୁ ଓ ଉମଡୋ
ରଦବି ଆେପାେିକୁ ଚା ି ଯାଇଥିର

। ତୀଥଷଯାତ୍ରୀ ବସ ଦୁ ଘଷଟଣାରେ ଦୁ ଇଜଣଙ୍କେ ମୃତୁୟ

ରହାଇସାେିଥି ା । ତୀଥଷଯାତ୍ରାରେ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାେ ସାମାପ୍ତି ରହାଇଯାଇଥି ା । କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ
ରହାଇ ଚିେଦିନ ପାଇଁ ସୁଖ ନିଦ୍ରାରେ ରଶାଇ ଯାଇଥିର ତା' ଜନମଦାତ୍ରୀ ଆଉ ଜନମଦାତା !
ଜନମଦାତାଙ୍କ େୁଣ ସୁଝବ
ି ା ଅସମ୍ଭବ। କ୍ଷମା ମାଗିରଦର

କି କ୍ଷମା କେିରଦର

ସମ୍ପକଷ ମଜବୁ ତ

ରହାଇଥାଏ ସତ କିନ୍ତୁ ଥରେ ଆତ୍ମ ସମ୍ମାନ ଚା ିଗର , ରେେିବା ପାଇଁ ରକରତ ସମୁଦ୍ର ଂଘିବାକୁ
ପରଡ ତାହା ରକବେ ଜରଣ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ଅେଙ୍କାେ କେି ପିନ୍ଧୁଥିବା ବୟକ୍ତି ହିଁ ବୁ ଝାଇ ପାେିବ ।
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ଭାବକୁ ନିକଟ…

✍ ମଧୁସ୍ମିତା ପାଠୀ
ତା' ନାଆଁ କାେିଆ । ତା'େ ପ୍ରକୃ ତ ଜାତି ରଗାତ୍ରେ ପେିଚୟ ରକହି ଜାଣନ୍ତିନ ି । ବୁ ଢା
ରକଉଟେ ପି ା ଛୁ ଆ ନଥିର

ଆଉ ରଯାଗକୁ ବୁ ଢୀ ରକଉଟୁଣୀ ନଦୀ ପଠାେୁ ପାଇଥି ା

କାେିଆକୁ । ନା ି ପାଟ କନାରେ ଗୁରଡଇ କିଏ ଛାରଡରଦଇଥି ା ତାକୁ ରସଇଠି । ଗଁା'ଟାଯାକ
କଥା ରହର , "ପି ାଟା ରକାଉ ବଡଘରେ ଜନମ ରହଇଛି ନିଶ୍ଚିତ କିନ୍ତୁ ଏରଡ ଅସୁନ୍ଦେ ରହଇଛି
ରବା ି ରବାରଧ ଆପରଣଇ ନାହାନ୍ତି, ରହର

ରକଉଟୁଣୀ ଭାଗୟରେ ପି ାରଟ ଆଉ ଅନାଥ

ଭାଗୟରେ ବାପାମାଆଙ୍କୁ ଖଞ୍ଜି ରଦଇଛନ୍ତି କାେିଆ ଠାକୁ ରେ ।" କାେିଆେ ଆଠ ବର୍ଷ ରବେକୁ
ବୁ ଢା ରକଉଟ ଆଉ ଏଗାେ ବର୍ଷ ରବେକୁ ବୁ ଢୀ ରକଉଟୁଣୀ ଆେପେିକି ବାଟକାଟିର

।

ରସରତରବେକୁ କାେିଆ ବାପାଠୁ ଜା ବୁ ଣିବା ଅରଳ୍ପ ବହୁ ରତ ଶିଖିଯାଇଥି ା । ବୁ ଢା ରକଉଟ
ସବୁ ଦନ
ି ସନ୍ଧୟା ରହର ଭଜନ, ଗୀତ ଯାହା ପାଏ ବଡ ପାଟିରେ ଗାଏ, ରସତକ ବି ଶିଖିଥି ା
ବାପାଠୁ । ବୁ ଢାବୁ ଢୀଙ୍କ ପରେ ଗଁା ର ାରକ କଥା ରହର , "ଅନାଥ ପି ାଟା କୁ ଆରଡ ଆଉ
ଯିବ? ଗାଆଁରେ ପାେି କେି ଭାତ ଦି'ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ରଦବା, ରଯାଉଦିନ ଯାହା ଘରେ ଖାଇବ
ତାଙ୍କେ ରଛାଟରମାଟ ରବା ହାକ କେିଦବ ।" ଏମିତ ି ଚା ି ା କିଛ ି ବର୍ଷ । ଦିନଟିଏ, କାେିଆ ତା'
ଘେ ବାେଣ୍ଡାରେ ବସି ଭଜନ ଗାଉଥାଏ, ରସଇବାଟ ରଦଇ ଯାଉଥିର
ପୁରୋହିରତ । ତା'େ ଭଜନ ତାଙ୍କୁ ଭାେି ଭ

ମନ୍ଦିେେ ବଡ

ାଗି ା । ଏଥେ କାେିଆ ସବୁ ଦନ
ି ସନ୍ଧୟା ରହର

ମନ୍ଦିେ ପାଖ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଆଗରେ ଜେି ଅଖାଟିଏ ପରକଇ ବସିପରଡ ଭଜନ ଗାଇବାକୁ ।
ସମରସ୍ତ କୁ ହନ୍ତି, କାେିଆେ ଭଜନକୁ ଆହୁ େି ସୁନ୍ଦେ କେିରଦଉଛି ତା'େ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଷ ଜଣାଣ । ସରତ
ରଯମିତ ି ତାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଠାକୁ ରେ ଉଠିଆସିରବ ଗଭଷଗହ
ୃ େୁ । ର ା , ଗିନ ି କିଛ ି ର ାଡା ନାହିଁ,
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ଆଖି ବୁ ଜ ି ଭଜନ ଗାଇବ କାେିଆ, ବାହାେ ଦୁ ନଆ
ି ରେ କ’ଣ ଚା ିଛ ି ତାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଆଉ
ମଝିରେ ମଝିରେ ଗାମୁଛାରେ ଆଖି ରପାଛିବ । ର ାରକ ଭାବନ୍ତି ଭକ୍ତିରେ କାନ୍ଦି ପକାଉଚି
ରବାରଧ, ରହର

ରକହି ଜାଣନ୍ତିନ ି ତା'େ ୁ ହେ ପ୍ରକୃ ତ କାେଣ । ରବରେ ରବରେ ଭଜନ

ଗାଇବାରେ ଏରତ ମଜ୍ଜିଯାଏ, ବର୍ଷା ଅସୋଏ ରହଇ ସେିଗର ବି ରସ ଉରଠନି ତା' ଯାଗାେୁ ।
ଏରବ କାେିଆ ଦେବୁ ଢା ରହ ାଣି । ଯୁଗ ବି ବଦେି ାଣି । ଆଗପେି ଭାଗବତଟୁଙ୍ଗି ରେ
ର ାରକ ଏକାଠି ହଉନାହାନ୍ତି କି କାେିଆ ଭଜନ ଗାଉନି । ମନ୍ଦିେରେ ସନ୍ଧୟା ଆେତି ପରେ
ରମସିନରେ ଗୀତ ବାଜୁ ଛ ି । ସମରସ୍ତ ନିଜ ଘରେ ଟିଭି ଆଉ ରମାବାଇ ରେ ବୟସ୍ତ । କାେିଆ
ପାଇଁ କିନ୍ତୁ କିଛ ି ବଦେିନ ି । ଦିନ ଯାକେ କାମ ସାେି, ନିଜ ଘରେ କାେିଆ ନିତ ି ଭଜନ ଗାଉଛି
ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗାମୁଛାରେ ୁ ହ ରପାଛୁ ଛ ି । ଥରେ ଗୀତ ଗାଇବା ଆେମ୍ଭ କର ତ ତାକୁ
ନିଆଁ ପାଣି କିଛ ି ଜଣା ପରଡନି । ଦିନଟିଏ କାେିଆକୁ ଭଜନ ଗାଉ ଗାଉ କାଶ ଉରଠଇ ା, ପାଣି
ପିଈବାକୁ ଉଠିଗ ାରବରେ, ବାହାେୁ କିଏ ଜରଣ ପଚାେି ା, “କାହିଁକି ବନ୍ଦ କ ୁ ଗାଇବା?”
କାେିଆ ଯାଇ ବାହାରେ ରଦରଖ ତ, ତା'େି ବୟସେ ର ାକରଟ ବସିଛ ି । “ତରମ କିଏ? ଆମ
ଗଁା ର ାକ ପେି ତ ାଗୁନ?” ପଚାେି ା ରସ । ର ାକଟି କହି ା ରସ ଗଁା ଆେ ମୁଣ୍ଡରେ େହୁ ଛ,ି
ରସଇବାରଟ ଯାଉଥି ା, ଭଜନ ଶୁଣି ଅଟକି ଗ ା । କହି ା “ଏରଡ ସୁନ୍ଦେ ଭଜନ ଗାଉଛ, ସରତ
ରଯମିତ ି ପ୍ରଭୁ େତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛାଡି ଚା ି ଆସିରବ ।“ ହସିରଦ ା କାେିଆ । କହି ା “ମଁୁ କ’ଣ
“ସା ରବଗ” ରହଇଛି ନା “ଦାଶିଆ ବାଉେି” ରହଇଛି ରଯ ରମା ପାଇଁ କାେିଆ ହାତ ବରଢଇ
ଦବ? ନିଇତି ମୀନ ଅବତାେେ ହତୟା କେିକି ପାପ କେୁଛି । ରପଟ ରପାର୍ିବାେ ଆଉ କିଛ ି ବାଟ
ଜାଣିଥିର

ଏଇ କାମ କେିନଥାନ୍ତି । ସିଏ ବା କାହିଁ ରମା ପେି ଅଧମ କଥା ଭାବିବ?“ ଏତିକି

ରବେକୁ କାେିଆ ରଦଖି ା ର ାକଟିେ ପାଦ ତେୁ େକ୍ତ ରବାହିଯାଉଛି । ଅନ୍ଧାେ ବାଟରେ ଝୁ ଣ୍ଟି
ଖଣ୍ଡିଆ ରହଇଯାଇଛି । ଧାଇଁ ଯାଇ ମୁରଠ ବିଶ ୟକେଣୀ ରତାେି ଆଣି ା କାେିଆ, ହାତରେ
ମନ୍ଥି ତାକୁ ଖଣ୍ଡିଆ ଉପରେ େଖି ା ଆଉ ନିଜ ଗାମୁଛାେୁ ଖରଣ୍ଡ ଚିେି ବାନ୍ଧିରଦ ା । ରସଇ ଦିନଠୁ
ରସ ରହ ା କାେିଆେ ନୂ ଆ ବନ୍ଧୁ । ଦି'ସାଙ୍ଗ କଥା ରହର

ନିତ ି ୋତିରେ ରଦଖା ରହରବ ।

ୋତିରେ କାେିଆ ଆହୁ େି ରକରତ ଭଜନ ଗାଇ ା ଆଉ ତା' ସାଙ୍ଗ କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ରଗାଡ
ରମୱଇ ଭଜନରେ ହଜିଗ ା । ସକାେୁ କାେିଆ ଉଠି ରଦରଖ ତ ସାଙ୍ଗ ଚା ିଯାଇଛି ।
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ୋତିରେ ଦୁ ଇ ସାଙ୍ଗ ରଦଖାରହର

। ସାଙ୍ଗ କହି ା, ”ଜାଣିଛୁ କାେିଆ, ଆଜି ମନ୍ଦିେେ

ଶୁଦ୍ଧି ହଉଥି ା । କା ି ୋତିରେ କିଏ ଜରଣ ରବାରଧ ମନ୍ଦିେେ ଗଭଷଗହ
ୃ ରେ ପଶିଥି ା । ରଚାେ
ରହଇଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ।“ ସାମାନୟ ହସି କାେିଆ କହି ା, ”ରଯାଉଠି ରଖାଦ ମହାପ୍ରଭୁ ବସିଛନ୍ତି, ରସ
ସ୍ଥାନ ରକମିତ ି ଅଶୁଦ୍ଧ ରହଇପାେିବ? ଚକାଆଖିେ ଆଖି ରଯାଉଠି ପଡିବ ରସ ସ୍ଥାନ ତ ଚିେଦିନ
ପାଇଁ ପବିତ୍ର ରହଇଯିବ ।” ସାଙ୍ଗ ପୁଣି ପଚାେି ା, ”କାେିଆ, ତୁ ଭଜନ ଗାଇବା ରବରେ କ’ଣ
ଭାବି କାନ୍ଦୁ ଛୁ? ତୁ ରବରେରବରେ ଗାମୁଛାରେ ୁ ହ ରପାଛିବା ମଁୁ ରଦଖିଛି ।” “ରସଇଟା ମଁୁ
କହିବନ
ି ି ।” ଉର୍ତ୍େ ରଦ ା କାେିଆ । ଅଭିମାନ କେି ସାଙ୍ଗ ପଚାେି ା, “ମରତ କହିବୁନ?
ି ମଁୁ
ପୋ ରତାେ ବନ୍ଧୁ । ଯଦି ରତାେ କିଛ ି ଦୁ ଃଖ ଅଛି ମରତ କହ, ଆରମ କିଛ ି ଉପାୟ କେିବା ।”
ଆଖିରେ ଆଖିଏ ୁ ହ ରନଇ କାେିଆ କହି ା, ”ରମାେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ,ତାହା ରକହି ପୂେଣ
କେିପାେିରବନି । ରଖାଦ ମହାପ୍ରଭୁ ବି ନୁ ରହଁ । ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଏ ମଣିର୍ ରକରତ କାଇଦା
କଟକଣା େଖିଛି, ମଁୁ ବା ଛାେ ରକଉଟ ।“
“କ’ଣ ସବୁ କହୁ ଛୁ, ମଁୁ କିଛ ି ବୁ ଝପ
ି ାେୁନି । ଟିକଏ
ି ବୁ ରଝଇ କହ” ପଚାେି ା ସାଙ୍ଗ । ଆଖି
ରପାଛୁ ରପାଛୁ କାେିଆ କହିବା ଆେମ୍ଭ କ ା,”ପି ାଟିରବେୁ ଯାହା କଥା ଶୁଣି ବଡ ରହଇଛି,
ଯାହାପାଇଁ ନିଇତି ଭଜନ ଗାଉଛି, ତାକୁ ଥେୁରଟ ନିଜ ଆଖିରେ ରଦଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା । ଖା ି

ରଦଖିବାକୁ ନୁ ହଁ, ତାକୁ ଥରେ କୁ ରଣ୍ଢଇ ଧେିବାକୁ ଇଚ୍ଛା । କିନ୍ତୁ ମଁୁ ତ ରକଉଟ, ମନ୍ଦିେ ରବଢାରେ
ରମା ଛାଇ ବି ପଡିବା ମନା । ମଁୁ ସିନା ଯାଇ ପାେୁନି, ସିଏ କ’ଣ ରମା ପାଖକୁ ଆସିପାେନ୍ତାନି?
ଏତିକି ରମାେ ଦୁ ଃଖ ଆଉ ଅଭିମାନ, ଯାହା ମଁୁ ସବୁ ଦନ
ି ତାକୁ ମରନ ମରନ କୁ ରହ ଆଉ
କାନ୍ଦିପକାଏ । ରହର ତରତ ଆମ ବନ୍ଧୁ ତାେ ୋଣ େହି ା, କାହାକୁ କିଛ ି କହିବୁନ ି । ର ାକହସା
ରହବି ମଁୁ ଅଯଥାରେ ।”
ସାଙ୍ଗ କହି ା, “ଏତିକି କଥା? ମଁୁ ରମା ବନ୍ଧୁ ପାଇଁ କ’ଣ ଏତିକି କେିପାେିବନ
ି ?
ି ଆରେ
ମନ୍ଦିେ ପଛରେ ପୋ ରମାେ ଘେ, ମରତ ସବୁ ବାଟ ଜଣା । ତରତ ମଁୁ ନିରଜ ରନଇକି ଯିବ ି ।
ୋତି ଅଧରେ,ସମରସ୍ତ ରଶାଇଥିବାରବରେ ଯିବା ରଯ, ରକହି ଜାଣିରବନି ।” “ନାଇଁ ନାଇଁ, ମଁୁ
ଛୁ ଇଁବନ
ି ି । ବିଗ୍ରହ ମାୋ ରହଇଯିରବ । ରମା ମନକଥା ମନରେ ଥାଉ, ରମାେ ମନ୍ଦିେରେ ପଶିବା
ଦେକାେ ନାହିଁ” କହି ା କାେିଆ । “କି'ରେ, ତୁ ପୋ ଏରବ କହୁ ଥି ୁ ରଯାଉଠି ଚକା ଆଖିେ
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ନଜେ ପଡିବ ରସ ଜାଗା ସବୁ ଦନ
ି ପାଇଁ ପବିତ୍ର ରହଇଯିବ । ଏରବ ପୁଣି ଏମିତ ି କ'ଣ କହୁ ଛୁ?“
ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଗ ା କାେିଆ । ଏରଣ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ନିଜ ଆଖିରେ ରଦଖିବାେ ଆଉ ଥେୁରଟ କୁ ରଣ୍ଢଇ
ଧେିବାେ ର ାଭ ରତରଣ ମଣିର୍ ସମାଜେ ତିଆେି କାଇଦା କଟକଣାେ ଡେ । ଗା ରେ ହାତ
ରଦଇ ଭାବିବାକୁ ାଗି ା ରସ । ସାଙ୍ଗ କହି ା, “ଯଦି ରକହି ଛୁ ଇଁରଦର ଜଗା ପ୍ରକୃ ତରେ ଅଶୁଦ୍ଧ
ରହଇଯାଉଥାନ୍ତା, ଦାଶିଆ ବାଉେି ହାତେୁ ହାତ ବରଢଇ ନଡିଆ ରନଇନଥାନ୍ତା, ନୀେମାଧବ
ରହଇ ଶବେ ହାତେୁ ଖାଉନଥାନ୍ତା କି ସା ରବଗ ପାଇଁ େଥ ଅଟକାଇ ଜଗି ନଥାନ୍ତା । ଏମାରନ
ସବୁ ଯଦି ରତା ଭେି ଦ୍ୱନ୍ଦ ଭିତରେ େହିଥାରନ୍ତ ରକରବ ଜଗାକୁ ରଦଖିପାେିନଥାରନ୍ତ ।"
“ସତ କହୁ ଛୁ ସାଙ୍ଗ, ମଁୁ କିଏ ଛୁ ଆଁ ଅଛୁ ଆଁ ବିଚାେ କେିବାକୁ ? ଯଦି ରମା ଭାଗୟରେ ଅଛି,
ରସ ହିଁ ରମା ପାଇଁ ବାଟ କାଢିବ, ରହର ପ୍ରଥରମ ଏ କୁ ଡଆ
ି େୁ ମରତ ରଗାଡ କାଢିବାକୁ ପଡିବ
। ଏରବ ଯିବା?” ଉଚ୍ଛୁକ ରହଇ ପଚାେି ା କାେିଆ । ସାଙ୍ଗ କହି ା, ଥରେ ଗର ଆଉ ରେେିବା
ବାଟ ନାହିଁ । ଯଦି ଗଁା ର ାରକ ଜାଣନ୍ତି, ଏ ଗାଆଁରେ ଆଉ େହି ରହବନି । ରତଣୁ ଏ ଘେ ଦ୍ୱାେ
ସବୁ ଥିେ ରମାହ ଛାଡି ଯିବାକୁ ପଡିବ । କାେିଆ ମଧ୍ୟ ଖୁସରି େ ୋଜି ରହଇଗ ା, କହି ା “ଜଗା
ରଯାଉଠି, ରମା ଘେ ରସଇଠି । ଚା

ସାଙ୍ଗ ଯିବା, ଚକା ଆଖି ଡାକି ାଣି ମରତ ।“ କାେିଆକୁ

ାଗୁଥାଏ ସରତ ରଯମିତ ି ବିଦୟାପତି ରସାେିର୍ େୁ

ପଛରେ ଯିବାପେି ରସ ଚା ିଛ ି ଆରଗଇ

ଆରଗଇ ତା' କାେିଆକୁ ରଦଖିବାକୁ ।
ତା’ ପେଦିନ ଗଁାରେ ଚହେ ପଡିଯାଇଥାଏ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଠଉ ମିେୁନ ି । ଗଭଷଗହ
ୃ େ
ତା ା, ଶିକୁେସ
ି ବୁ ରଯଝା ଜାଗାରେ ବାହାେୁ ଭ

ଭାରବ ବନ୍ଦ ଥି ା । ରଚାେି ରହବାେ ପ୍ରଶନ

ନାହିଁ । ଏଇଟା ଏମିତ ି ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା । ବଡ ପୁରୋହିରତ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଦଇ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ
କହୁ ଥାନ୍ତି, ”ପ୍ରଭୁ, ଏ ଅଧମେ କି ଭୁ ରହ ା? କ’ଣ ରଦଉେ ଛାଡି ଚା ି ଗ ? ରମାେ ରଦାର୍
ତୁଟ ି କ୍ଷମା କେ ଜଗତେ ନାଥ, ରେେିଆସ ରଦଉେକୁ । ଏ ଜୀବନ ତମ ପୂଜାଅର୍ଚ୍ଷନାରେ
କଟିଗ ା, ବୁ ଢା ବୟସରେ ଅପନିନ୍ଦାେୁ ତ୍ରାହି କେ ଚକାରଡାୋ ।” ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ରହ ା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘେ
ବୁ ି ପଚୋଯିବ, କାରେ ରକହି ରଦଖିଥିରବ କାହାକୁ ୋତିରେ ମନ୍ଦିେ ପାଖରେ । ପ୍ରତି ସାଇକୁ
ଜରଣ ଜରଣ ଗର । ରକଉଟ ସାଇକୁ ଯାଇଥିବା ପି ାଟି ଧଇଁସଇଁ ରହଇ ଆସି ା ଆଉ କହି ା,
”କାେିଆ ରକଉଟେ ଦୁ ଆେ ଠିଆ ରମ ା ଥି ା, ଭିତେକୁ ଯାଇ ରଦଖି ି ସିଏ ରଶାଇଛି । ରଯରତ
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ଡାକି ି ଶୁଣି ାନି, ରଦହରେ ହାତ ମାେି ରଦଖି ାରବେକୁ ରଦହ ପୂୋ ଥଣ୍ଡା । ମେିଯାଇଛି
ରବାରଧ । ତା' ରଶଯ ପାଖରେ କଠଉ ହରେ ପଡିଛ,ି ରହର ରସଇଟା ମନ୍ଦିେ କଠଉ କି ନାହିଁ
ମଁୁ ଜାଣିନ ି ।“
ବିଜୁେି ପେି ଗାଆଁଟା ଯାକ ଏକଥା ରଖେିଗ ା । ସମରସ୍ତ ଧାଇଁର

ରକଉଟ ସାହିକୁ ।

ବଡ ପୁରୋହିରତ ରଦା ରଦା ପାଞ୍ଚ ରହଇ ପାଦ େଖିର ରକଉଟ ସାହିରେ । କଠଉ ନିଜ ଆଖିରେ
ରଦଖିବାକୁ ଚାହଁୁଥିର ରସ । ଜାତି ଅଜାତି ପଛରେ ପରକଇ କାେିଆ ରକଉଟେ ଘେ ଭିତେକୁ
ଗର । ଯାହା ରଦଖିର , ନିଜ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କେିପାେିର ନି । ଶାନ୍ତିରେ ରଶାଇଥାଏ କାେିଆ,
ରଦହରେ ଜୀବନ ନଥାଏ । ତା' ପାଖକୁ ାଗି ପଡିଥାଏ ଆଉ ରଗାରଟ ରଶଯ ଆଉ ରସ ରଶଯେ
ରଗାଡ ଆଡକୁ ଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଠଉ । ଏଥିେୁ କି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ରହରବ ଭାବି
ପାେୁନଥାନ୍ତି ରସ ଆଉ ରସତିକି ରବେକୁ ତାଙ୍କ ନଜେ ଯାଏ କାେିଆେ ମୁଣ୍ଡତରେ ଥିବା ମେିଛଆ
ି
ନା ି ଗାମୁଛା ଉପରେ । ଧାଇଁଯାଇ ଉରଠଇ ରଦଖିର , ଗାମୁଛାେ ରଗାରଟ ପଟ ଧଡି ଚିୋ
ରହଇଛି । ଆଉ କିଛ ି ବୁ ଝବ
ି ା ବାକି େହି ାନି ତାଙ୍କେ । ଏଇ ଗାମୁଛାେ ଧଡି ବିଗ୍ରହଙ୍କ ପାଖରେ
ରଦଖି ପ୍ରଥମଥେ ରସ ଭାବିଥିର

ମନ୍ଦିେରେ କିଏ ପଶିଛ ି ରବା ି । “ଧନୟ ତୁ କାେିଆ, ଧନୟ

ରତା'େ ଭକ୍ତି“ କହି କଠଉ ରଯାଡିକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ରଗଇ ବାହାେିର ପୁରୋହିରତ । ରଯତିକି ରସ
ବୁ ଝଥି
ି ର

ଗଁା ର ାକଙ୍କୁ କହିର

। “ଭକ୍ତ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଯାଇପାରେ, ଭଗବାନ

ଭକ୍ତ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି । ଆଜିଠୁ ଆମ ଗଁା ମନ୍ଦିେରେ ଜାତି ଅଜାତିେ ରଭଦଭାବ େହିବ ନାହିଁ,
ନରହର

ସତରେ ରକାଉଦିନ ଦିଅଁ ରଦଉେ ଛାଡି ଚା ିଯିରବ । ଆଜି ସିନା କାେିଆ ଘରେ

ମିେଗ
ି ର , ରହର ବାେମୱାେ ଆମକୁ ରଚତାଇବାକୁ ଆସିରବନି ।“
ସବୁ ଆବଶୟକ ବିଧି ବିଧାନରେ କାେିଆ ରକଉଟେ ଶବ ସତ୍କାେ କୋଗ ା । କିଛ ି ଗଁା
ର ାରକ ଆଜି ବି ବିଶ୍ୱାସ କେିପାେୁନାହାନ୍ତି ଏସବୁ , କିନ୍ତୁ ଆଖିରଦଖା ଘଟଣାକୁ ମଧ୍ୟ ଏରଡଇ
ପାେୁନାହାନ୍ତି ମନେୁ । ସମୟକ୍ରରମ ଏଇ ଘଟଣା ର ାକ କଥାରେ ପେିଣତ ରହଇଯିବ, କାେିଆ
ରକଉଟ ପି ାଙ୍କ ପାଇଁ ଗପ ରହଇଯିବ । ପୁଣି ମନ୍ଦିେେ ନୂ ଆ ନୀତି ନିୟମ ଗଢା ରହଇଯିବ ।
ଦିଅଁ େୁହନ୍ତୁ କି ନ େୁହନ୍ତୁ, ରଦଉେରେ ନୀତି-ନିୟମ, ଜାତି-ଅଜାତି ଏସବୁ େହିବା ନିହାତି
ଦେକାେ ନରହର ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭକ୍ତିେ ବୟବସାୟ ଚା ିବ ରକମିତ?
ି
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ଛକ ମଣ୍ଡ
ୁ ର ବୁଢୀ ମାଉସୀ

✍ ଐଶ୍ୱଯଷୟା ଦାସ
ସକାେ ରହର ବାହାେିଯାଏ ରସ । ତା'େ ଟିକି ଦୁ ନଆ
ି କୁ ରନଇ ରସ ଖୁସଥ
ି ାଏ । ଆଗାମୀ
ଦିନେ ସ୍ୱପିନେ ପେିକଳ୍ପନା ମଧ୍ୟରେ ରସ ରକରବ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦିଏନି । ଖାତିେ ନଥାଏ ସମାଜେ
କଟାକ୍ଷକୁ । ଖାତିେ ନଥାଏ ବର୍ଷା, ଖୋ, ଶୀତ, ପାଣି-ପବନକୁ । ସବୁ ଦନ
ି ରସଇଠି ଥାଏ । ଅତି
ନିଭଷୀକ ଭାବରେ, ଅତି ନିେବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ, ଅତି ଅର ାଡା, ଅରଖାଜା ଭାବରେ ଆଉ ଅତି
ନିଷ୍ଠୁେ ଭାବରେ । ତାକୁ ରଦଖିର

ାରଗ ଆହାଃ ଭାଗୟ ରକରତ କରଠାେ । ରହର ରସ ରକରବ

ଭାଗୟକୁ ରଦାର୍ ଦିଏନି । ରକରବ ହାେିଯାଏନି ଭାଗୟ ଆଗରେ । ରକରବ ଦୁ ବଷେ ପଡିଯାଏନି
ସମାଜ ଆଗରେ । ରସମିତ ି ଚା ିଥାଏ ତା’ ଦୁ ନଆ
ି େ ନିଆୋ ବାଟରେ । ସମାଜକୁ ରଦଇ
ଚା ିଥାଏ ଅରନକ ଉପରଦଶ ତା’ ଅଜାଣତରେ ।
ନରଭମୱେେ ଶୀତୁ ଆ ସକାେରେ ମଁୁ ରମାେ କମଷମୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ମହାବିଦୟାେୟକୁ
ଆସୁଥାଏ । ଗତବର୍ଷ ଅରପକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ଶୀତେ ପ୍ରରକାପ ଅଧିକ ଅନୁ ଭବ ରହଉଥାଏ । ଭାଗୟକୁ
ଘୁଚାପ, ବର୍ଷା-ପବନ ଆଉ ତା’ ସହ ଅସହୟ ଶୀତ । ଆମ ମହାବିଦୟାେୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ କଡା
ନିରର୍ଦ୍ଷଶ ରଯ, ରଯମିତ ି ସକାେରବୋ ରକୌଣସି କଲାସ୍ ଏପଟରସପଟ ନହୁ ଏ । ରତଣୁ ମଁୁ ସବୁ ଦନ
ି
ପ୍ରାୟ ୬:୫୫େୁ ୭ଟା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ । ବାବା-ମମିଙ୍କେ ରକ୍ଷ ବାେଣ ସରତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ
ରସମିତ ି ଦେକାେ ନରହର ମଁୁ ଛୁ ଟ ି ନିଏନି ।
ରସଦିନ ପ୍ରବେ ବର୍ଷା । ସକାେୁ ପବନ ବି ରହଉଛି । ଉଠିବାକୁ ଟିରକ ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ । ଖା ି
ନ ଗର ନ ରହବ ରବା ି ଅନିଚ୍ଛାସରତ୍ତ୍ୱ ବାହାେି ି । ରଗାରଟ ରମାଟା କପଡାେ ଚୁନିଦାେ, ତା'
ସହ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ସବୁ ; ହାତ, ରଗାଡକୁ ୁ ଚାଇ ା ପେି କିଛ ି ଶୀତବସ୍ତ୍ର ଆଉ ଚର୍ମା ପିନ୍ଧବ
ି ା ପରେ,
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ବାବା କହୁ ଛନ୍ତି ଚଦେରଟ ରନଇ ଯାଉନୁ । ମଁୁ ଟିରକ ବିେକ୍ତରହାଇ ବାହାେି ି ମହାବିଦୟାେୟ
ଅଭିମରୁ ଖ । ଠିକ୍ ୬:୧୫ରେ ଗାଡି ଆସି ା । ଆଉ ୬:୫୫ ସୁଦ୍ଧା ମଁୁ ବିେବ
ି ାଟିରେ ପହଞ୍ଚିଗ ି
। ମା’ ତାେିଣୀଙ୍କୁ ଦିନଟି ସମପଡରଦଇ ମଁୁ ମହାବିଦୟାେୟ ଅଭିମରୁ ଖ ଆରଗଇ ି । ରସଇ
ଗଡାଣିଆ ୋସ୍ତା । ୋସ୍ତାକଡରେ ରଛାଟ ରଦାକାନଟିଏ । ରଦାକାନ ବାେଣ୍ଡାରେ ଛିଣ୍ଡା ସପ, ଆଉ
ତା’ଉପରେ ରଶାଇଛି ଏକ ମଇୋ ୁ ଗା ପିନ୍ଧା ବୟସ୍କ ବୁ ଢୀ, ଦୁ ଇ ମିନଟ
ି ଅଟକିଗ ି ରସଇଠି ।
କି ଭାଗୟ ତା’େ ଆହାଃ...!! ଆଖିରେ ରମାେ ଆଖିଏ

ୁ ହ । ପାଦ ଚା ୁ ନି ଆଗକୁ ।

କିଂକର୍ତ୍ଷବୟବିମଢ
ୁ ଭାବରେ ପୁଣି ଆରଗଇ ଚା ି ି ମହାବିଦୟାେୟ ଆଡକୁ । ଦିନସାୋ ରସଇ
ଛବି ରମା ଆଖି ସାମନାରେ । ଆଜି ବି ଭୁ ିପାେୁନି ମଁୁ ରସ ବିକେ ଦୃ ଶୟକୁ । ରଯଉଁଠି ଆରମ ଘେ
ଭିତରେ କମୱେ ରଘାଡିରହାଇ ବି ଶୀତକୁ ସମ୍ଭାେି ପାେୁନୁ , ରସଇଠି ଏ ୋସ୍ତା କଡରେ ଖା ି
ରଦହରେ ରସ ରକମିତ ି ଏରତ ସହଜରେ ଶୀତକୁ ସାମନା କେୁଛି । ବୟସେ ଅପୋହଣରେ ପହଞ୍ଚି
ସାେିଥିବା ଏ ବୁ ଢୀମାଉସୀ ଜଣକ କ’ଣ ଶୀତକୁ ଚିହ୍ନ ି ପାେୁନି କି?? ଶୀତେ ଏ ଭୟଙ୍କେ
ହେୀରେ ରସ ରକମିତ ି ସମ୍ଭାେି ରନଉଛି ନିଜକୁ ? ଘେକୁ ଆସି ି । ଭୁ ିପାେୁନଥି ି ରସ
ମୁହୂର୍ତ୍ଷଟାକୁ । ୋତିରେ ରଶାଇବା ଘେକୁ ଆସି ି । ପୁଣି ରସଇ ଛବି ଆଖିଆଗରେ । କ’ଣ କେିବ ି
କିଛ ି ଜାଣି ପାେୁନଥି ି । ସାରଙ୍ଗ ସାରଙ୍ଗ ରନଟ ଅନ କ ି । ଆଉ ମହାବିଦୟାେୟେ ସବୁ ଟିଚଂି
ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କେ ହୱାଟସ୍ଆପ୍ ଗୁପରେ ଏ କଥା କହି ି । ଆରମ ସମରସ୍ତ କଥା ରହ ୁ କି ରସ ବୁ ଢୀ
ମାଉସୀକୁ ରଗାରଟ କମୱେରଟ ରଦବୁ ଆଉ ତା'େ ଯାହାସବୁ ଦେକାେ ସବୁ ରଦଇରଦବୁ ।
ସକାେ ରହ ା । ଜରଣ ସାର କମୱେଟିକୁ ରନଇକି ଆସିର
େଖିର

। ବିେବ
ି ାଟି ଛକରେ ଗାଡି

ଏବଂ ରସ କମୱେଟି ରଦବା ଉରର୍ଦ୍ଶୟରେ ବୁ ଢୀମାଉସୀକୁ ରଖାଜିବା ଆେମ୍ଭ କର

।

ପାଖାପାଖି ୩୦ ମିନଟ
ି େ ରଖାଜିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ରସ ମିେନ
ି ଥି ା । ବୁ ଢୀ ପୁଣି ନିରଜ ନିରଜ ଆସି
ନିଜ ଆସ୍ଥାନ ଅେଂକୃ ତ କ ା । ରସରତରବରେକୁ ପାଖାପାଖି ୪ଟା ବାଜି ସାେିଥାଏ । ମଁୁ ମଧ୍ୟ
ଘେକୁ ଆସି ସାେିଥାଏ । ଆଉ ସବୁ ଅଧ୍ୟାପିକା ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ତାଗିଦ କେି ଆସିଥାଏ କି ରଯମିତ ି
ରହର ଏ କମୱେଟା ରସ ବୁ ଢୀ ମାଉସୀକୁ ରଦଇରଦରବ ।
ଅପୋହ୍ନ ଘ୪.୧୦ମି., ମହାବିଦୟାେୟ ବନ୍ଦ ରହବା ପରେ ସବୁ ସହକମଷୀମାନଙ୍କେ ଘେକୁ
ରେେିବାେ ରବେ । ଜରଣ ଅଧ୍ୟାପିକା ବାନ୍ଧବୀ ରମାେ ରସ କମୱେ ସହ କିଛ ି ଆଦେ ଓ ସହାନୁ ଭୂତି
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ରସ ବୁ ଢୀମାଉସୀ ପାଖରେ । ରସ ବୁ ଢୀମାଉସୀ ରସମିତ ି ସ୍ଥିେ ଆଉ ସ୍ଥାଣୁ

ରହାଇ ବସି େହିଛ ି ରସଇ କଂକ୍ରିଟ ୋସ୍ତାେ କଡରେ । ଅଧ୍ୟାପିକା ବାନ୍ଧବୀ ରମାେ ମାଉସୀ ରବା ି
ସରମୱାଧନ କର । ରହର ରସ ବୁ ଢୀ ମାଉସୀେ କିଛ ି ବି ପ୍ରତିଉର୍ତ୍େ ନଥି ା । ନଶୁଣି ା ପେି
ରସ ରସମିତ ି ସ୍ଥିେ ଥି ା । ରଯମିତ ି ରସ କହୁ ଥି ା ଜୀବନେ କରଠାେତାକୁ ସାମନାକେି କେି ମଁୁ
ଏପେି ନିସ୍ତବ୍ଧ ରହାଇଯାଇଛି ରଯ, ରକୌଣସି ରକାମେ ବାର୍ତ୍ଷାେ ଧ୍ୱନୀ ଶୁଣିବାକୁ ମଁୁ ଅସମଥଷ ।
ଅଧ୍ୟାପିକା ବାନ୍ଧବୀ ଜଣକ ଆଉ ଟିରକ ସରଚତନ ରହାଇଗର

ଓ ପାଖକୁ ଯାଇ

ପଚାେିର - ମାଉସୀ ରକମିତ ି ଅଛୁ ?
ବୁ ଢୀ ପ୍ରଶିନେ ଚାହଁାଣୀରେ ଅରନଇ େହି ା କିଛ ି ସମୟ ।
ଅଧ୍ୟାପିକା ବାନ୍ଧବୀ ଜଣକ ପୁଣି ଆେମ୍ଭ କର , ଏରତ ଶୀତ ରହଉଛି ମାଉସୀ, ଏ କମୱେଟା
େଖିଥା, କାମରେ ଆସିବ । ଏତକ କହି କମୱେ ବୟାଗ୍ଟା ବୁ ଢୀ ହାତକୁ ରଦଇରଦର ।
ରବାଧହୁ ଏ ବୁ ଢୀେ ରଧୈଯଷୟେ ସବୁ ସୀମା ସେିଯାଇଥି ା । ସ୍ୱଳ୍ପ ଶବ୍ଦେ ସମ୍ଭାେରେ ରସ
କହିବାକୁ ଆେମ୍ଭ କ ା; ରନଇଯା ତା’କୁ ... ମଁୁ ରନବିନ.ି .. ରନଇଯା ତାକୁ ...
ବୁ ଢୀେ ଏଭେି ବୟବହାେରେ ରମା ଅଧ୍ୟାପିକା ବାନ୍ଧବୀ ଜଣକ ମମଷାହତ ରହର । କ'ଣ
କହିରବ କିଛ ି ଜାଣିପାେୁ ନଥା’ନ୍ତି । ଚାହଁୁ ଚାହଁୁ ୋସ୍ତା ଉପରେ କିଛ ି ର ାକ ବି ଜମା ରହାଇଗର
। ରସମାରନ ବୁ ଢୀକୁ କହିର େଖିରନ ତାକୁ ... ଏରତ ଶୀତ ରହଉଛି ।
ମାଉସୀ ଥି ା ସ୍ଥିେ ଆଉ ଚାହାଣୀରେ ତା'େ ନିେୁଦ୍ଧିଷ୍ଟତା । ରସ ଆଖିରେ ବାେି ରହାଇ
ପଡୁଥି ା ଆଖିଏ ଦୁ ଃଖ । କିନ୍ତୁ ୁ ହରଟାପାଏ ବି ନଥି ା । ରଯମିତ ି ଯୁଗ ଯୁଗ ପଯଷୟନ୍ତ ବି ରସ
ଦୁ ଃଖେୁ ରସ କାହାକୁ ରଚନାଏ ବି ରଦବାକୁ ଚାରହଁନା ।
ଧୀରେ ଧୀରେ ସନ୍ଧୟା ରହାଇଆସୁଥି ା । ରତଣୁ ଅଧ୍ୟାପିକା ବାନ୍ଧବୀ ଜଣକ ରସଠାକାେ
ର ାକମାନଙ୍କ କଥା ଅନୁ ସାରେ ରସ କମୱେଟିକୁ ବୁ ଢୀ ପାଖରେ େଖିରଦଇ ଆସିର । ରକୌଣସି
କାେଣ ବଶତଃ ମଁୁ ତାଙ୍କ ସହ ରସଦିନ ୋତିରେ କଥା ରହାଇପାେି ନଥାଏ । ତା’ ପେଦିନ ପୁଣି
ସକାେ ୯.୪୦ମିରେ ସବୁ ଦନ
ି ପେି ଅଧ୍ୟାପିକା ବନ୍ଧବୀଙ୍କ ସହ ରଦଖା ରହ ା । ରସ କହିର
ମାଉସୀ କମୱେ ରନର ନି ମୟାଡାମ୍ । ମଁୁ ପଚାେି ି ରଯ ଆପଣ ରତରବ କ’ଣ କର ?

135

ରସ କହିର - ମଁୁ ଜାଣିପାେି ିନ ି ମୟାଡମ୍ କ’ଣ କେିବ।ି ଉପସ୍ଥିତ ର ାକମାରନ କହିର
ତା’ପାଖରେ େଖିରଦଇ ଯାଅ ଝିଅ । ରତଣୁ ମଁୁ ରସଇଠି, ତା’ ପାଖରେ େଖିରଦଇ ଆସି ି ।
ଏତିକି କହିବା ଭିତରେ ରମା ଅଧ୍ୟାପିକା ବାନ୍ଧବୀ ପୂବଷଦନ
ି େ ସବୁ ଘଟଣାକୁ ରମା ଆଗରେ ବର୍ଣ୍ଷନା
କେି ସାେିଥିର । ତା’ଙ୍କ ମନରେ ରସ ବୁ ଢୀ ମାଉସୀ ପାଇଁ ଅରନକ ରକାହ ଥି ା । କିନ୍ତୁ ୁ ହକୁ
ୁ ଚାଇବା ରବାରଧ ଶିଖିସାେିଥିର

ରସ ବୁ ଢୀ ମାଉସୀ ପାଖେୁ । ମଁୁ କିଛ ି ଭାବିପାେୁନଥି ି ।

ହଠାତ୍ କାହିଁକି ରକଜାଣି ରସ ବୁ ଢୀ ବିର୍ୟରେ ରମାେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରହ ା ।
ରସ କ’ଣ ଖାଏ? ରସ ରଦାକାନରେ କାହିଁକି େୁରହଁ? ତା’ଘେ ରକାଉଠି? ରସ ବିେବ
ି ାଟୀ

ଛକରେ ରକମିତ ି ପହଞ୍ଚି ା? ଏମିତ ି ଅରନକ ପ୍ରଶନ । ଏସବୁ ପ୍ରଶନେ ଉର୍ତ୍େ ମଁୁ ମହାବିଦୟାେୟେ
ଅରନକ କମଷଚାେୀଙ୍କଠାେୁ ପାଇଗ ି , କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାେ ନକେି େହିପାେି ିନ ି ।

ରକରତ କଷ୍ଟରେ େହୁ ଛ ି ରସ, ରଦାକାନୀ ପିଣ୍ଡାରେ । କିନ୍ତୁ ମାଗଣାରେ ନୁ ରହଁ, ସବୁ ଦନ
ି ତା’
ପିଣ୍ଡାରେ ଆଉ ଅଗଣାେ ସୋ ଦାୟିତ୍ୱ ରସ ନିରଜ ତୁ ାଏ । ଖାଇବାକୁ କାହାକୁ କିଛ ି ମାରଗନି
ରସ, ରଯରତ ପେିବା ରଦାକାନୀ ବାସୀ, ପଚା ପେିବା ରୋପାଡି ଦିଅନ୍ତି, ତା’ ରଦହେୁ ରସ ନିଜ
ପାଇଁ ଆହାେ ମୁଠାଏ ରଯାଗାଡ କେିନଏ
ି । ଏମିତ ି ବଞ୍ଚିଯାଏ ମୃତୁୟକୁ ଅରପକ୍ଷା କେି କେି ।
ତଥାପି ରସ ମରେନି । ମୃତୁୟ ବି ରକରତ କରଠାେ ତା’ପାଇଁ, ଦି’ପାଦ ବାଟ ଚା ି ଗର ତାେିଣୀ
ମା’ଙ୍କ ମନ୍ଦିେ, ରସ ରକରବ ବି ଯାଏନି ରସଠାକୁ ।
ନା ମଣିର୍ଙ୍କୁ , ନା ଠାକୁ େଙ୍କୁ କାହାେିକୁ କିଛ ି ମାଗିବାେ ଅଭିପ୍ରାୟ ବି ନାହିଁ ତା’େ । ଖା ି
ଅଛି ସ୍ୱଭିମାନ ଟିରକ, ଆଉ ନିଜ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଅରନକ ଅଭିମାନ । ଜୀବନକୁ ଡେି ରସ ରକରବ
ମୃତୁୟକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କେିନ ି । ପ୍ରକୃ ତ ି ଆଉ ପେିରବଶକୁ ଡେି ରସ ରକରବ କାହା ନିକଟରେ ହାତ
ପରତଇନି ଆଉ ସମାଜକୁ ଡେି ରସ ରକରବ ନିଜେ ଅସ୍ତି ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ହରେଇନି ।
ଆଜିେ ପାେିପାଶ୍ୱଡକ ପେିସ୍ଥିତକ
ି ୁ ସିନା ରସ ବଦରେଇ ପାେିବନି କିନ୍ତୁ ରସ ତା’
ଅଜାଣତରେ, ଆଜିେ ସମାଜ, ଆଜିେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବରଗାଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ରଦଇ ଚା ିଛ ି ଅରନକ ଶିକ୍ଷା...
ଅରନକ ଉପରଦଶ ।
ରସ ପାଗେି ନୁ ରହଁ, ରବାରଧ ଜୀବନ ଉପରେ ଅଭିମାନ କେି ବଞ୍ଚିବାେ ନିଶାରେ ରସ
ମତୁ ଆ ା ଆଜି... ।
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କଗାଟିଏ ରାତି

✍ ଅକଶାକ ମିଶ୍ର

ଆଦିତୟ ରସଦିନ ଅେି ସେୁ ରେେି ରମସରେ ରୋରର୍ଇ ଆେମ୍ଭ କେୁଥି ା । ସମୟ ପ୍ରାୟ
ୋତି ଆଠଟା, ହଠାତ ରମାବାଇ

ବାଜିଉଠି ା । ରଦଖି ାରବେକୁ ଭିରଣଇ କଲ୍ କେୁଛନ୍ତି ।

ଆଦିତୟ ଭାବି ା ଏରବ ରସ କାହିଁକି କ କର ! କିଛ ି ସମୟ ପୂବଷେୁ ବାବା ରୋନ କେିଥିର ,
ରମା ବଡଭଉଣୀେ ଝିଅ ରହ ା ରବା ି ଖବେ ରଦବାପାଇଁ । ଭିରଣଇ ବି ରବାରଧ ରସଇଥିପାଇଁ
କଲ୍ କେିଥିରବ, ଏପେି ଚିନ୍ତା କେି ଆଦି ରୋନ ଉରଠଇ ା । "କଙ୍ଗ୍ ୋଚୁର ସନସ୍ ଭାଇ !"
ଆଦି କହି ା । "କିଛ ି କଙ୍ଗ୍ ୋଚୁର ସନସ୍ ନାହିଁ ଆଦି, ତରମ ଘେକୁ ଶୀଘ୍ର ଆସ, ତମ ଭଉଣୀକୁ
େକ୍ତ ଦେକାେ । ତୁ ମେ ଆଉ ତୁ ମ ଅପାେ ବଲଡ୍ ଗୁପ B(+), ରତଣୁ ତୁ ରମ ରଯରତ ଶୀଘ୍ର
ରହଇପାେିବ ଆସ ।" ଏତିକି କହି ରସ ରୋନ େଖିରଦର । ଆଦିତୟେ ପାଦତେୁ ରଯମିତ ି ମାଟି
ଖସିଗ ା, କ'ଣ କେିବ କ'ଣ ନକେିବ ରସ କିଛ ି ଭାବିପାେି ାନାହିଁ । ଆଦି ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ
ଘେୁ ମାରନ ବାର ଶ୍ୱେେୁ ବାହାେି ଆସିଚ ି ଭୁବରନଶ୍ୱେ ବିଗତ ୪ ବର୍ଷଧେି । ଏଇ ଦୁ ଇଦିନ
ପୂବଷେୁ ହିଁ ଭୁବରନଶ୍ୱେସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ ତା'େ ଚାକିେୀ ରହଇଚି । ସେକାେୀ
ଦେତେେୁ ଏକ କିୋଣୀ େୂରପ ଅବସେ ରନଇଥିବା ବାପା ଓ ଗୃହଣ
ି ୀ ମାଆ ବହୁ ତ କଷ୍ଟ କେି
ଆଦି ଓ ତା' ଭାଇଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପରଢଇ ମଣିର୍ କେିଛନ୍ତି । ଆଜି ରଯରତରବରେ ଆଦିେ
ଚାକିେୀ ରହାଇଯାଇଛି, ସଭିଁଏ ଖୁସି ଥିର । କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏ କ'ଣ ରହ ା । ଆଦି ଭାବି ା ରସ
ବାପାଙ୍କୁ ରୋନ କେି ପଚାେିବ କ'ଣ ରହଇଚି, କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ ରୋନ ବୟସ୍ତ ଆସୁଛ ି । ଆଦି ତା'
ମାଆଙ୍କୁ ବି ରୋନ କେିବାକୁ ରଚଷ୍ଟା କ ା କିନ୍ତୁ ସେେ ରହ ାନାହିଁ । ଆଉ କିଛ ି ଅଧିକ ଚିନ୍ତା
ନକେି ରସ ତା' େୁମରମଟଠାେୁ କିଛ ି ଟଙ୍କା ଉଧାେୀ ରନଇ ଚା ି ା ରଷ୍ଟସନ ଆରଡ ।
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ସିଟବ
ି ସ୍ରେ ରଷ୍ଟସନ ଅଭିମରୁ ଖ ଯାଉଥିବାରବରେ ଆଦିେ ରୋନ ପୁଣି ବାଜିଉଠି ା ।
ଡେି ଡେି ଯରତରବରେ ରସ ରୋନ ରଦଖି ା ତା' ବଡଭାଇ ବାଙ୍ଗର ାେେୁ ରୋନ କେୁଛନ୍ତି ।
ଆଦି ରୋନ ଉରଠଇ କଥାରହ ା । ଭାଇ ତାକୁ ସବୁ କଥା ବୁ ରଝଇ କହିର ରଯ ଅପାେ ଛୁ ଆ
ଜନମରହବାପରେ ଅତୟଧିକ େକ୍ତରାବ ହଉଚି । ଡାକ୍ତେମାରନ ତା'େ କାେଣ ରଖାଜି ପାଉନାହାନ୍ତି
। କିନ୍ତୁ ରଯରତସମୟଯାଏଁ ରସମାରନ କାେଣ ରଖାଜିପାଇରବ ଓ ଚିକତ୍ସ
ି ା ଆେମ୍ଭ କେିରବ ରସ
ସମୟଯାଏଁ ବାହାେୁ େକ୍ତ ରଦବାକୁ ପଡିବ । ବାର ଶ୍ୱେରେ ରଯତବି ବନ୍ଧୁ ଓ ପେିଚତ
ି ବୟକ୍ତି
ଅଛନ୍ତି ସଭିଙ୍କୁ ଖବେ ଦିଆଯାଇଛି, େକ୍ତଦାନ ନିମରନ୍ତ ର ାକ ରଖାଜିବା ପାଇଁ । ରଯରହତୁ ଆଦି
ଆଉ ତା' ଅପାେ ବଲଡ୍ ଗୁପ ସମାନ, ରତଣୁକେି ଆଦି ଯରତ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ ରସରତ ଭ
ଓ ରସ ନିରଜ ବି ବାଙ୍ଗର ାେେୁ ବାହାେୁଛନ୍ତି । ମନରେ ଅରନକ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା େଖି ରସ
ରଷ୍ଟସନରେ ପହଞ୍ଚି ା । ରସଠାକାେ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ ବିଭାଗରେ ବୁ ଝବ
ି ାେୁ ଜଣାଗ ା ରଯ ବାର ଶ୍ୱେ

ପାଇଁ ଆଗାମୀ ୪/୫ ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ କିଛ ି ରଟ୍ରନ ନାହିଁ । କଥାରେ ନାହିଁ, "ଅସୁବଧ
ି ା ରଯରତରବରେ
ଆରସ ଏକା ଆରସନା, ଆରସ ତା' ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କୁ ରନଇ ।" ଆଦି ରସଠାେୁ ବାହାେି ପୁଣି ବେମୁଣ୍ଡା
ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ା । ରସଠାେୁ ୯.୩୦ ବସରେ ରସ ବାର ଶ୍ୱେ ବାହାେି ା ।
ବସ୍ ଠିକ ସମୟରେ ବାହାେିସାେିଥାଏ । ଧୀରେ ଯାତ୍ରୀମାରନ ରଶାଇବା ଆେମ୍ଭ କର ,
କିନ୍ତୁ ଆଦି ଆଖିରେ ନିଦ ନଥାଏ । ହଠାତ ରୋନ ବାଜିଉଠି ା, ରଦଖି ାରବେକୁ ବାବା ଥିର
। ଆଦି ରକାହଭୋ କଣ୍ଠରେ ପଚାେି ା, "ରସଠାକାେ ବର୍ତ୍ଷମାନ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା?" ବାବା କହିର ,
“ଅପାକୁ ୮ଟି େକ୍ତ ଦିଆସାେି ାଣି, ଆଉ ୨ଟିେ ବୟବସ୍ତା ଚା ି ଛ ି । ଡାକ୍ତେ କହୁ ଛନ୍ତି ଭୁବରନଶ୍ୱେ
ବା କ ି କତାେ ରକୌଣସି ବଡ ହସ୍ପିଟା

ଯିବାକୁ ପଡିବ ରଯଉଁଠି ICU ଓ ରଭଣ୍ଟିର ଟେେ

ବୟବସ୍ତା ଥିବ, ତାହା ପୁଣି ICU ବା ା ଆମୱୁ ାନସରେ, ସାଧାେଣ ଆମୱୁ ାନସରେ ନୁ ହଁ ।“ ଆଦି
ପଚାେି ା, “ରତରବ ରଡେି କାହିଁକି କେୁଛନ୍ତି, ଶୀଘ୍ର ଭୁବରନଶ୍ୱେ ଆଣିବା ବୟବସ୍ତା କେନ୍ତୁ ।“
ବାବା କହିର , “ବାର ଶ୍ୱେରେ ରକୌଣସି ICU ଆମୱୁ ାନସ ନାହିଁ ଏବଂ ରସ ଭୁବରନଶ୍ୱେସ୍ଥିତ
ସମ୍ପକଷୀୟ ମଉସାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଆମୱୁ ାନସ ବୁ ଝବ
ି ା ପାଇଁ ।“ ଏତିକି କହି ବାବା ରୋନ କାଟିରଦର
। ଆଦି କିଛ ି ବୁ ଝପ
ି ାେୁନଥାଏ କ'ଣ ଚା ିଛ ି ଏ ସବୁ । ତା' ମନକୁ ପାପ ଆସୁଥାଏ, କିଛ ି ଅଘଟଣ

ରହଇଯିବନି ତ ! କିଛ ି ସମୟ ପରେ ଭୁବରନଶ୍ୱେରେ େହୁ ଥିବା ମଉସାଙ୍କ ରୋନ ଆସି ା, ରସ
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ଭୁବରନଶ୍ୱେରେ ICU ଆମୱୁ ାନସ କଥା ବୁ ଝବ
ି ାପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟା ମାନଙ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରବା ି
ଜରଣଇର ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ଚଁାହୁ ଥିର ରଯ ଆଦି ବର୍ତ୍ଷମାନ ରକଉଁଠି ଅଛି । ଆଦି ବାର ଶ୍ୱେ
ଯାଉଥିବା କଥା ଜଣାଇ

। ପରେ ରୋନ କେିରବ କହି ମଉସା ରୋନ େଖିରଦର ।

ଏମିତ ି ସମୟ ପରେ ସମୟ ଗଡିଯାଉଥାଏ ଏବଂ ଆଦି ଯାଇ କରତରବରେ ବାର ଶ୍ୱେ
ବାସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ରସ ଜାଣିପାରେନା । ସମୟ ରଭାେ ୨.୩୦, ରସଇଠି ଆଉଜରଣ
ସମ୍ପକଷୀୟ ଆଦିକୁ ଅରପକ୍ଷା କେୁଥାନ୍ତି । ରସ ଆଦିକୁ ରନଇଗର
ରଯଉଁଠି ତା'େ ଅପା ଥିର

ରସଇ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟା କୁ

। ରସଇଠି ଆଜି ଆଦି ରଦଖି ା ରଯ ବାବା ଓ ମା ଦୁ ରହଁ ଏକା

ରବଞ୍ଚରେ ବସିଛନ୍ତି । ଆଦି ରସମାନଙ୍କୁ ରଦଖି ଭାବୁ ଥାଏ, ରଯଉଁ ବାବା ରବାଉ ସାୋଜୀବନ
ଝାଞ୍ଜି -ବାତୟା ସହି ଆମକୁ ରଛାଟେୁ ବଡ କେିଛନ୍ତି, ରଯ ଏକ ସୁଦୃଢ ମୂେଦୁ ଆ ଭେି ଆମ
ପେିବାେକୁ ଧେିେହିଥିର ରସ ଆଜି ସଂପୂର୍ଣ୍ଷ ଅସହାୟ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଷ ନିେୁପାୟ । କ'ଣ ସତରେ ଏପେି
ପେିସ୍ଥିତ ି ଆସି ା ରଯ ରସମାରନ ମଧ୍ୟ ଆଶା ଛାଡିସାେିର ଣି? ଆଦି ଯାଇ ବାବାଙ୍କ ପାରଖ
ବସି ା ଆଉ ପଚାେି ା, "କ'ଣ ରହଇଚି ବାବା? ଅପା ରକମିତ ି ଅଛି?" ବାବା କହିର , "ରସ
ଆଉ ବଞ୍ଚିବନିରେ, ରମାରତ କାଇଁ କିଛ ି ଭ ରଦଖାଯାଉନାହିଁ" ଏତିକି କହି ବାବା ଚୁପ େହିର

। ଆଦି ରଦଖି ା ରବାଉ ମଧ୍ୟ ଦୁ ଃଖ ମନରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଦିକୁ ରଦଖି ତାଙ୍କ ରକାହ ୁ ହେ େୂପ
ରନଇସାେିଥି ା, ରକବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥଷନା କେିବା ଛଡା ରବାଉ ଆଉ କିଛ ି କହୁ ନଥିର ,

ଆଦିେ ସାହସ ରହ ାନାହିଁ ରବାଉକୁ ଆଉକିଛ ି ପଚାେିବା ାଗି । ଜରଣ ସମ୍ପକଷୀୟା ଆସି ଆଦିକୁ
ରନଇଗର ICU େୁମକୁ ରଯଉଁଠି ତା' ଅପା ଥିର । ରସ ରଦଖିବାକୁ ପାଇ ା ରଯ ତା' ଅପା
ଏକ ରବଡ୍ରେ ଅରଚତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିେହିଛ,ି ରଗାଟିଏ ହାତରେ ବଲଡ ଆଉ ଆେ ହାତରେ
ସା ାଇନ ଚା ିଛ ି । ଶେୀେେ ଅନୟ ରକତକ ସ୍ଥାନରେ ବହୁ ତ କିଛ ି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଖଞ୍ଜାଯାଇଛି ।
ନିଶ୍ୱାସ ରନବାପାଇଁ ଅମଳଜାନ ନେୀ ବି

ାଗିଛ ି । ନିଜ ଅପାକୁ ଏହିଭେି ଅବସ୍ଥାରେ ଆଦି

ରଦଖିପାେୁନଥାଏ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ରସ ତା' ଅପାକୁ ଡାକି ା, "ଅପା! ଅପା! ରଦଖ ମଁୁ ଆସିଗ ି ,
ଆଉ କିଛ ି ଅସୁବଧ
ି ା ହବନି, ଅପା! ରଦରଖ ।" ଅପା କିଛ ି ଉର୍ତ୍େ ରଦର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଟିରକ
ଡାହାଣକୁ ମୁଣ୍ଡ କର , ରଯଉଁଠି ଆଦି ଠିଆରହାଇଥି ା, ଏବଂ ଆଖି ରଖା ିର
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। ରସ କିଛ ି

କହିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିର , ଆଦିକୁ ରଦଖି ତାଙ୍କ ଆଖିେୁ ବି ୁ ହ ଆସିଗ ା । ରବାରଧ ରସ ଆଉ
କିଛ ି କହିବାକୁ ଚଁାହୁ ଥିର , ରକବେ ଦୁ ଇଧାେ ୁ ହ ଛଡା ରସ ଆଉ କିଛ ି କହିପାେିର

ନାହିଁ ।

ଆଉ ତା'ପରେ ପୁଣି ଅରଚତ ରହାଇଗର । ଡାକ୍ତେମାରନ ଆଦିକୁ ବାହାେକୁ ଯିବାକୁ କହିର
ଓ ପୁଣି ଥରେ ରସମାନଙ୍କ ପେୀକ୍ଷାରେ ାଗିପଡିର ।
ରସପରଟ ଭୁବରନଶ୍ୱେରେ ବହୁ ତ କଷ୍ଟରେ ଏକ ICU ଆମୱୁ ାନସ ବୟବସ୍ତା ରହ ା ।
ମଉସା ରସ ଆମୱୁ ାନସ ସହ ହସ୍ପିଟା ରେ ପହଞ୍ଚିର । ରସରତରବେକୁ ଦିନ ୯.୦୦ଟା । ଡାକ୍ତେ
ଓ ନସଷମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଅପାକୁ ରସ ଆମୱୁ ାନସରେ େଖାଗ ା । ଆଦି ଆମୱୁ ାନସେ ସାମନା
ସିଟରେ ଓ ରବାଉ ଅପା ସହ ଆମୱୁ ାନସରେ ବସିର

। ରଯଉଁ ହସ୍ପିଟା େୁ ଆମୱୁ ାନସ ଆସିଥି ା,

ରସଠୁ ଜରଣ ଡାକ୍ତେ ଓ ନସଷ ବି ଆସିଥିର , ରସମାରନ ବି ଅପା ରବଡ୍ ପାରଖ େହି ସମସ୍ତ
ବୟବସ୍ତା କର

। ଆମୱୁ ାନସ ଭୁବରନଶ୍ୱେ ଅଭିମରୁ ଖ ବାହାେି ା । ବାବା, ଭିରଣଇ ଓ ମଉସା,
ମଉସାଙ୍କ କାେରେ ଆମୱୁ ାନସ ପରଛ ବାହାେିର । ବାଟ ସାୋ ରବାଉ ଓ ଆଦି ନିଜ ଦୁ ଃଖକୁ
ଛାତିରେ ଧେି ଓ ଆଶାକୁ ମନରେ ଧେି ଚା ୁ ଥାନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ଅଧା ବାଟ ଗ ାପରେ ହଠାତ ଅପାକୁ

ରହାସ ଆସି ା, ରସ ଟିରକ ଆଖି ରଖା ି ରବାଉଙ୍କୁ ରଦଖି ା ଓ ପୁଣିଥରେ ରବରହାସ ରହାଇଗ ା
। ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଡାକ୍ତେ କିଛ ି ପେୀକ୍ଷା ନିେୀକ୍ଷା କର ଓ ଏକ ବଲଡ୍ ଚରଢଇବା ଆେମ୍ଭ କର ।
ସମରସ୍ତ ଭାବିର

ରବାରଧ ବଞ୍ଚିବାେ କିଛ ି ଆଶା ରଦଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅପା ରସଭେି ଅରଚତ

ରହଇ ପଡିେହିଥାଏ । କିଛ ି ସମୟ ପରେ ସମରସ୍ତ ହସ୍ପିଟା ରେ ପହଁଚରି । ରସଠାରେ ପୂବଷେୁ
ହିଁ ଡାକ୍ତେ ଓ ନସଷମାନଙ୍କେ ଏକ ରଗାଷ୍ଠୀ ଅରପକ୍ଷା କେୁଥାନ୍ତି । ରସଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା କ୍ଷଣି ଅପାକୁ
ICUକୁ ନିଆଗ ା । ବାବା ଓ ରବାଉ ଅପା ସହ ICU ଯାଏଁ ଗର ଓ ଆଦି େିରସପ୍ସନରେ
େହି ା କାଗଜ ପତ୍ର ଓ ଅନୟାନୟ ଆନୁ ସଙ୍ଗି କ କଥା ବୁ ଝବ
ି ା ପାଇଁ । ରସ ସବୁ କାମ
ଚା ୁ ଥିବାରବରେ ହଠାତ୍ େିରସପ୍ସନରେ ବସିଥିବା କମଷଚାେୀଙ୍କୁ ରୋନ ଆସି ା ସବୁ କାମ
ବନ୍ଦକେିବାପାଇଁ, କାେଣ ରୋଗୀ ମାରନ ଅପା ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ଏକ ଘଣ୍ଟା ପୂବଷେୁ ହିଁ ରସ
ଚା ିଗ ାଣି । ଆଦିେ ମୁଣ୍ଡ କାମକୋନି, ତା' ମୁଣ୍ଡ ଘୁେବ
ି ାରେ

ାଗି ା ଓ ତାକୁ ଅନ୍ଧାେ

ରଦଖାଗ ା । ଥ୍ କେି ବସିଗ ା ଆଦି ରସଠାରେ ଥିବା ଏକ ରବଞ୍ଚ ଉପରେ ।
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ଏଭେି ସମୟରେ ରବାଉ ଆସି ପହଁଚରି , ଏକଦମ ଚୁପଚାପ! ରସ ଆସି ଆଦିକୁ କହିର ,
"ପୁଅରେ! ରସ ଚା ିଗ ା, ଆଉ ନାହିଁ ରସ, ରମା ଝିଅ ଚା ିଗ ା..." ଏପେି କହି ରସ କାନ୍ଦିବାକୁ
ାଗିର

। ଆଦି କ'ଣ କେିବ ବୁ ଝପ
ି ାେୁନଥାଏ, ରବାଉ ସହ ରସ ବି କାନ୍ଦିବ ନା ରବାଉଙ୍କୁ

ବୁ ରଝଇବ । କ'ଣ କହିକି ବା ରସ ଏକ ମା'କୁ ବୁ ରଝଇବ? ରକୌଣସି ମରତ ନିଜ ରକାହକୁ
ସମ୍ଭାେି ଅପାକୁ ରସଠାେୁ ପୁଣି ବାର ଶ୍ୱେ ଅଣାଗ ା । ଭିରଣଇ ଅପାକୁ ତାଙ୍କଘେକୁ
ରନଇଗର , କାେଣ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାେ ଇତୟାଦି ରସ ତାଙ୍କଘେୁ କେିରବ । ଇଏ ତ ଆମ ସମାଜେ
ଚେଣି, ବାପା ଘେୁ ଝିଅେ ସବାେୀ ବାହାେିବ ଓ ଶାଶୂଘେୁ ରକାରକଇ । ବାହାଘେ ପାଇଁ ବାପାମା ରଯମିତ ି ଝିଅକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତି ରସହିଭେି ସବୁ ଦନ
ି
ାଗି ନିଜ ଝିଅକୁ ଆଦିେ ବାବା ରବାଉ
ବିଦାୟ ରଦର । ବାହାଘେପରେ ରଯଉଁ ଅପାକୁ ରନଇ ଶାଶୂଘରେ ଛାଡି ଆସିଥି ା ଆଜି ରସହି
ଅପାକୁ ମସାଣିରେ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଆଦି ବାହାେି ା । ବାହାଘେ ପେଠୁ ଆେମ୍ଭ କେି ସମସ୍ତ
ପବଷପବଷାଣିରେ ଭାେ ରନଇ ଯାଉଥିବା ଆଦି ଆଜି ନିଜ ଅପା ପାଇଁ ରଶର୍ ଭାେ ରନଇ
ବାହାେି ା, ନୂ ଆ ଶାଢୀ, ଶଙ୍ଖା ଓ ସିନ୍ଦୁେ । ତା' ଅପା ଯାହାରହର

ବି ଅହିସୁ କ୍ଷଣୀ ରହାଇ

ମଶାଣି ଯିବ, ତା'ରହର ବାପ ଘେୁ ଆସିଥିବା ନୂ ଆ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧ ି ଯିବ ନା । ତା’ ଶାଶୂଘେ ସ୍ତ୍ରୀ
ର ାକମାରନ ତାକୁ ସୁ କ୍ଷଣୀ ରବଶରେ ସଜାଇର
ରହ ଡାକ ରଦଇ ତାକୁ ମସାଣି ରନଇଗର

ଓ ପୁେୁର୍ ବୟକ୍ତିମାରନ ୋମ ନାମ ସତୟ

। ସମସ୍ତ େୀତିନୀତିରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାେ ରହ ା ।

ରସ ଜୁ ଇ ଅଗ୍ନି ରେ ରକବେ ରଯ ତା' ଅପାେ ପାଥଡବ ଶେୀେ ରପାଡିଗ ା ତାହା ନୁ ହଁ ରସଠି ପ୍ରତି
ୋକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ସମସ୍ତ ଅସୁବଧ
ି ାେୁ େକ୍ଷା କେିବା ପାଇଁ ରନଉଥିବା ଶପଥ ବି ରପାଡିଗ ା, ମା
ଭେି ଓ ଏକ ସାଙ୍ଗ ଭେି ପାଉଥିବା ରସ୍ନହ ବି ରପାଡିଗ ା, ଭଉଣୀ ଭାରବ ଭାଇ ପାରଖ କେୁଥିବା
ସମସ୍ତ ଅେି-ଅର୍ଦ୍ଷେି ବି ରପାଡିଗ ା । େହିଗ ା ତ ଜୀବନସାୋେ ସ୍ମୃତ ି ଓ କିଛ ି ପାଉଁଶ ।
ଘେକୁ ରେେୁ ରେେୁ ଆଦି ଭାବୁ ଥାଏ, ରକବେ ରଗାଟିଏ ୋତିରେ କ'ଣ ଘଟିଗ ା ତା'
ଜୀବନରେ । ସରତ ରଯମିତ ି ରଗାଟିଏ ୋତିରେ ରସ ଏକ ସାନ ଭାଇ ଓ ରଗ ହା ପୁଅେୁ
ବଦେିଗ ା ଏକ ଦୃ

ମରନାବେସମ୍ପନ୍ନ ପୁଅ ଯାହାକୁ ନିରଜ ନିଜ ୁ ହକୁ ରପାଛି ନିଜ ବାବା-

ରବାଉଙ୍କୁ ବି ସମ୍ଭାେିବାକୁ ପଡିବ । ନିଜ ଦୁ ଃଖକୁ ଭୁ ି ଯାଇ ଅନୟ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ,
ଜୀବନକୁ ଜିଇଁବାକୁ ପଡିବ ।
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ଗରିବ

✍ ଅନୁ ସୟ
ୂ ା କଜନା

ଦିନ ସାରଢ ଏଗାେଟା । ସବୁ ଦନ
ି ଭେି ଆଜି ବି ଏଇ ସମୟ ରେ ତା’ ବଜାଜ
ସ୍କୁଟେ ବାହାେ କେିବାକୁ ଥାକେୁ ସ୍କୁଟେ ଚାବି ବାହାେ କ ା ବିପଲବ । ଦି’ରଘୋ ବୁ ି
ରଗାରଟ ସିଗାରେଟ ଟାଣି ରଦଇ ଆସିର

ପୁଣି ମରନାନିରବଶ କେିବ ତା’େ କବିତା

ର ଖିବା କାମରେ । କୀର୍ତ୍ଡ ଆଜି କର ଜ ଯାଇନି, ଛୁ ଟ ି ରନଇଛି, ଝିଅେ ପଢାପଢି
ରଦଖିବା

ାଗି । ତା’େ ପେୀକ୍ଷା ଦୁ ଇ ଦିନ ପରେ ଆେମ୍ଭ ହବ । ତା’ ହାତରେ ଚାବି

ରଦଖି ରଯମିତ ି ମୁହଁ କ ା କୀର୍ତ୍ଡ, ବିପଲବ ରବଶ୍ ପଢିପାେି ା ରସ ମୁହଁେ ଭାବକୁ । ମନ
ଭିତେଟାକୁ କିଏ ରଯମିତ ି ୋମ୍ପି ବିଦାେି ପକାଇ ା । ରସ ଭାବି ା, ଇଏ ରସଇ କୀର୍ତ୍ଡ,
ଯିଏ ବାଣୀ ବିହାେରେ ପଢି ାରବରେ ଇରକାରନାମିକ୍ସେ ଥିଓେି ବୁ ଝି ନପାେିର
ଦ୍ୱିଧାରେ ତା’େ ହରଷ୍ଟ

ବିନା

େୁମରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥି ା, ତା’େ ର ଖା କବିତା ସବୁ ଶୁଣିବାକୁ

ପାଗେ ରହଇଯାଉଥି ା, ରେଜ ଟ ବାହାେି ା ଦିନ ରସ ଟପ୍ପେ ରହଇଥି ା ରବା ି ଗବଷରେ
ୋଟି ପଡୁଥି ା, େୁ ର ଇ ହଉଥି ା ତା’େ ଝିଅସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଗହଣରେ, ଡିପାଟଷରମଣ୍ଟ
ଟପ୍ପେେ ରପ୍ରମିକା ରବା ି??

ସମୟ ଚକ୍ରରେ ସବୁ ବଦେି ଯାଇଛି, ରସ ଚାେି ଚାେିଟା ଚାକିେି ବଦୋଇ ରଶର୍ରେ
ରବରୋଜଗାେିଆ ରହଇ ଘରେ ବସିଛ,ି ଆଉ କୀର୍ତ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଷ ପାଇଁ ତାକୁ

ନିଭଷେଶୀେ ହବାକୁ ପଡୁଛ ି । ମନେ ରକାହକୁ ସିଗାରେଟେ ଧୂଆଁରେ ଉଡାଇରଦବା ାଗି
ଭାବି ସ୍କୁଟେ ଷ୍ଟାଟଷ କ ା ବିପଲବ ।
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କାହିଁକି ରକଜାଣି ଆଜି ତା’ ସ୍କୁଟେଟା ଗନ୍ତବୟ ପାନ, ସିଗାରେଟ ରଦାକାନ ଆଗକୁ
ଆହୁ େି ଗଡିଗ ା, କ୍ରାଉନ ରହାରଟ

ସାମନାେୁ ଆହୁ େି ଆଗକୁ । ସବୁ ଦନ
ି ସକାେୁ ରସଠି

ମୂ ିଆ, ରେଜା (ମୁ ିଆଣୀ)ଙ୍କେ ଦେଦାମ କର୍ା ଯାଏ, ରଯମିତ ି ମଣିର୍ ନୁ ହନ୍ତି ରସମାରନ,
ହାଟକୁ ଆସିଥିବା ରଗାେୁ ଗାଈ । ଦେ କର୍ା କର୍ିରେ ସବୁ ଜୁ ଆନ କାମିକାମାରନ ଆରଗ

କାମ ପାଇଯାଆନ୍ତି, ମନ ଖୁସରି େ କଣ୍ଟରାକଟେ ପରଠଇଥିବା ମିନଟ୍ର
ି କ ଡା ାରେ ଖୁନ୍ଦଖ
ି ାନ୍ଦି
ରହଇ କାମ ଜାଗାକୁ ଚା ିଯାନ୍ତି, ଆଶ୍ୱସ୍ତି ରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାେି, ରଯ ଆଜି ରପଟ ଅରପାର୍ା
େହିବନି !! ଏମିତ ି ଏମିତ ି ଦଶଟା ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ଭିଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଏ ରସଠି ।

କିଛ ି

ଅର ାଡା , ବୁ ଢା, ବୁ ଢୀ ଅବା କାମ ପାଇବା ର ାଭରେ ଆସିଥିବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ର ାକ
ଅରପକ୍ଷାରେ େହି ଯାଆନ୍ତି, ଠିକ ରଯମିତ ି ରଗାେୁ ହାଟରେ ବେକା େହି ଯାଆନ୍ତି ହଡା
ବେଦ କି ବୁ ଢୀ ଗାଈ । ବିପଲବେ ନଜେ ପଡି ା ୋସ୍ତା କଡରେ ଥିବା ଡିଭାଇଡେ
ଉପରେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଦଇ ବସିଥିବା ବୁ ଢା ର ାକଟି ଉପରେ । ତା’ ସ୍କୁଟେ ଅବିେରମୱ
ରସ ଆଡକୁ ମାଡିଗ ା ।
“ମଉସା, କାଇଁ ଏମିତ ି ବସି ପଡିଛ?” ବୁ ଢା ତା' ଶୁଖି ା ଓଠରେ ଜିଭ ବୁ ାଇ
ଆଣି ବିପଲବ ଆଡକୁ କେୁଣ ଆଖିରେ ଚାହିଁ ା । ଥେ ଥେ ଗୋରେ କହି ା ବାବୁ !
କାମ କେିବାକୁ ଯିବ ି ରବା ି ଆସିଥି ି , କିନ୍ତୁ ରକହି ସୁପେଭାଇଜେ ମରତ ରନର ନି ।
ଗ ା ଦି’ଦିନ ରହ ା କାମ ପାଇନି, ଘରେ ଚୁ ି ଜେିନ ି । ଆଜି ବଡ ଆଶାରେ ଆସିଥି ି
କାମ ମିେଯ
ି ିବ ରବା ି । ବିପଲବେ ମନ ଭିତେଟା ଓଦା ରହଇଗ ା । ଘରେ ଆଉ ସବୁ

କିଏ ଅଛନ୍ତି? ପଚାେି ା ରସ । ବଢି ା ଝିଅ, ଆଉ ରମା ସ୍ତ୍ରୀ । ସ୍ତ୍ରୀଟା ରମାେ ରୋଗଣୀ
ଆଉ ଝିଅକୁ କୁ ଆରଡ କାମ ପାଇଟି କେିବାକୁ ପରଠଇବାକୁ ଡେ
ମୂ

ାରଗ । ମଁୁ ଯାହା

ପାଏ, ରସଇଥିରେ ଚେିଯାଉ । ନିଜ ପରକଟ ଅଣ୍ଡାେି ା ବିପଲବ । ମରନ ପଡି ା,

କା ି ୋତିରେ ରଦଢଶ ଟଙ୍କା ରଦଇଥି ା କୀର୍ତ୍ଡ, ଝିଅେ ଦୁ ଇଟା ଖାତା କିଣିବା
ଆଚ୍ଛା ମଉସା, ତମକୁ କାମ କର

ରକରତ ମୂ
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ାଗି ।

ମିରେ ଦିନକୁ ? ଏଇ ଶରହ ଚାେିଶ

ଟଙ୍କା । ବୁ ଢା ର ାକକୁ ପୂୋ ମୂ

କିଏ ଦବ ବାବୁ ? ବୁ ଢା କହି ା । ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ

ପରକଟେୁ ଶରହ ଚାେିଶ ଟଙ୍କା ବାହାେ କେି ବୁ ଢାକୁ ଧରେଇ ରଦ ା ସିଏ । ଏଇ ନିଅ
ମଉସା, ଆଜିେ ମଜୁ େୀ । ଗଛ ଛାଇରେ ଯାଇ ବସ । ସଞ୍ଜ ରବେକୁ କାମିକାମାରନ

ରେେି ା ରବରେ ତାଙ୍କ ସରଙ୍ଗ ଘେକୁ ରେେିବ, ବାଟେୁ ଆଜି ପାଇଁ ଖାଇବା ଜିନର୍
ି
କିଣି ନବ ।

ୁ ହ ଭୋ ଡବ ଡବ ଆଖିରେ ବୁ ଢା ଚାହିଁ ା ବିପଲବ ମୁହଁକୁ ।

ବୁ ଢା ପାଖେୁ ସ୍କୁଟେ ଷ୍ଟାଟଷ କେି ବିପଲବ ମୁହଁାଇ ା ଦୁ ଗଷା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବସ୍ତି ପାଖରେ

ଥିବା ପାନ ରଦାକାନ ପାଖକୁ , ସିଗାରେଟ ଖରଣ୍ଡ ଟାଣିବ ରବା ି । ପାନ ରଦାକାନ
ସାମନାରେ ସେକାେଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କି ଆ ଆହାେ ରଯାଜନା ରକନ୍ଦ୍ର । ଭିଡ

ାଗିଛ ି ର ାକଙ୍କେ

। ନୀେବରେ ରସ ଘେ ଭିତେକୁ ଚାହିଁ ବାହାେ ବାେଣ୍ଡାରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଠ ଦଶ ଜଣ
ବୁ ଢାବୁ ଢୀ । ବିପଲବକୁ

ାଗି ା ଗରଣ୍ଡ ଖାଇବା

ାଗି ରସଇ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ହୁ ଏ ତ ଏଇ

ର ାକ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ । ପୁଣି ପରକଟ ଭିତରେ ହାତ ପୁୋଇ ା ରସ । ଦଶ
ଟଙ୍କି ଆ ରନାଟ ଖରଣ୍ଡ ଛଡା ଆଉ କିଛ ି ନାହିଁ । ହତାଶା ଭାବରେ ଆଖି ଜା ୁ ଜା ୁ ଆ
ରହଇଗ ା ତା’େ । ଧିକ ତା’ ଜୀବନ କୁ !! ତା’ ପାଠ ପଢାକୁ । ଟଙ୍କା ପଚାଶଟା
ପରକଟରେ ନାହିଁ !!

ମରନ ପଡି ା ବାମ ପରକଟରେ ଦଶ ଟଙ୍କି ଆ କଏନଟିଏ ଅଛି,

କା ି ୋତିରେ ପେିବା ରଦାକାନୀ ରେରେଇଥି ା । ସ୍କୁଟେକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାେି ରସ
ର ାକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗ ା ସିଏ । ରକାଡିଏ ଟଙ୍କା ବାହାେ କେି ଜରଣ ବୁ ଢାକୁ ଧୋଇ
ରଦଇ କହି ା, ମଉସା ନିଅ, ଏତିକରି େ ଚାେିଟା ମି

ରହଇଯିବ, ଭାଗ ବାଣ୍ଟି ଖାଇବ

ସମରସ୍ତ । ରସମାନଙ୍କ ଭିତେୁ ବୁ ଢୀଟିଏ ତା’ ପାକୁ ଆ ପାଟିରେ ଅରନକ ଆଶୀବଷାଦ
କ ୟାଣ କେି ପକାଇ ା ତାକୁ । ପାନ ରଦାକାନରେ ଗୀତ ବାଜୁ ଛ:ି “ଦୁ ନୟ
ି ା ରମ କିତନା
ଗମ ରହୈ, ରମୋ ଗମ କିତନା କମ ରହୈ” । ବିପଲବକୁ

ାଗି ା ତା’ ଆଖିେ

ୁ ହକୁ କିଏ

ରଦଖି ପକାଇବ । ବୁ ି ପଡି ତେତେ ରହଇ ସ୍କୁଟେ ଉପରେ ଯାଇ ବସିପଡି ା ।
ମରନ ମରନ ଭାବି ା, ରମା ପାଖରେ ସିନା ପଇସା ନାହିଁ, ଅରନକ ସାଙ୍ଗମାରନ ତ ଖୁବ
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ଭ ରେ ଅଛନ୍ତି । ଯଦି ହଜାରେ ଟଙ୍କା ର ଖାଏ ଜରଣ ଜରଣ ଦିଅନ୍ତି, ତାରହର
ଜଣ ମିଶରି

ପାଞ୍ଚ

ପାଞ୍ଚ ହଜାେ ଟଙ୍କା ରଦଇପାେିରବ, ରସଥିରେ ମାସକୁ ଅତି କମରେ ତିେଶ
ି ,

ଚାେିଶ ଜଣ ଏମିତ ି ଅସହାୟ ର ାକ ଓେିଏ ଖାଇପାେିରବ ।

ସବୁ ଠୁ ଆରଗ ବିକାଶେ ନାମ ମନକୁ ଆସି ା ତା’େ । ରସଲ୍ରେ କାମ କେୁଛି,

ମାସକୁ ରଦଢ

କ୍ଷ ଉପରେ ଦେମା ରବା ି ଅରନକ ଥେ ଗବଷରେ କହିଛ,ି ତା’

ହଜାରେ ଟଙ୍କା ରଦବା ନିହାତି ସାଧାେଣ କଥା ରହବ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବି ତାକୁ କ
।

ାଗି

କ ା ରସ

ବିକାଶେ ନମୱେ ରେ ପାଞ୍ଚ ସାତଟା େିଂ ପରେ ଉଠାଇ ା ରସ । ଆରେ ଭାଇ !

ସେି, ଆଜି ଛୁ ଟରି େ ଅଛି, ରଶାଇ ପଡିଥି ି । କା ି ୋତିରେ ପାଟଡ ଥି ା, ହୟାଙ୍ଗ ଓଭେ
ଏଯାଏ ଯାଇନି । କାଇଁ ରୋନ କେିଥି ୁ କହ । ବିପଲବେ ହଜାରେ ଟଙ୍କି ଆ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସିଧା

ସେଖ ନାକଚ କେିରଦ ା ବିକାଶ । ଆରେ, ତୁ କାହିଁକି ଏରତ ରଗାପବନ୍ଧୁ ହବାକୁ ମନ
ବରେଇଛୁ କହି ୁ ବିପଲବ?? ସେକାେ ତ ଅଛି ନା ରସମାନଙ୍କ ପାଇଁ । ହଉ, ମଁୁ ରତା
ସାରଙ୍ଗ ପରେ କଥା ରହବି, କହି ରୋନ କାଟିରଦ ା ବିକାଶ । ଦୀଘଷଶ୍ୱାସଟିଏ ମାେି ା
ବିପଲବ । ବିକାଶ ରକାଉ ପାଟଡ କଥା କହୁ ଛ,ି ଅଛପା ନଥି ା ତାକୁ । ଆଜିକା ି

ୋଜଧାନୀରେ ରଗାରଟ ନୂ ଆ ରେସନ ରହଇଛି, ବଡ ବଡ ରହାରଟ େ ବନ୍ଦ ହ ରେ
ଝିଅଙ୍କୁ ନଚାଇବା, ଆଉ ଅଧା ବୟସେ ପୁେୁର୍ ମହିୋମାରନ ତାଙ୍କ ସରଙ୍ଗ ନିଶାସକ୍ତ

ରହଇ ନାଚି ନାଚି ରସମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟଙ୍କା ବିଞ୍ଚବ
ି ା । ଇଏ ରସଇ ବିକାଶଟି, ସାଙ୍ଗ
ରହଇ ପାଠ ପଢି ାରବରେ ତା’ଠାେୁ ରକରତ ଉଧାେ ରନଇ ରଦଇନି, ଗେିବ ପେିବାେେୁ
ଆସିଥିବାେ ଦ୍ୱାହି ରଦଇ !! ଆଜି ରପଟେ ରଭାକ କ'ଣ ରସ ଭୁ ିଗ ା??

ବିପଲବେ ମନ ଭିତରେ ଗୁଣି ରହଉଥି ା ସତରେ ଗେିବ କିଏ?? ଆଜି ରଭଟିଥିବା

ମଣିର୍ମାରନ, ଝିଅେ ଖାତା କିଣା ପଇସା ଦାନ କେି ରଦଇ ଶୂନୟ ପରକଟରେ ଘେକୁ
ରେେୁଥିବା ରସ, ନା ନିଜ ବିରବକକୁ ରପାଡି ଖାଇ ପବନରଦାେିରେ ଭାସୁଥିବା ବିକାଶ??
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ଚପେ କଚାରି

✍ ଡ. ପଜ
ୂ ା ଦାଶ
ମାନୁ ସକାେୁ ସକାେୁ ଅଗଣାରେ ହାଜେ । ନୂ ଆ ନୀୋମୱେୀ ପାଟ ଶାଢୀ, ପାଦରେ ଅେତା,
ନଖପା ିଶ,ି ଆଖିରେ କଜେ, ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୂେ ନାଇ ଖୁବ ସୁନ୍ଦେ ଦିଶଛ
ୁ ି । ତା' ସାଙ୍ଗକୁ ଶାଶୁ
ରଦଇଥିବା ରନେି କାଚ ମୁଠାକ ରଯମିତ ି ପେିପଣ
ୂ ଷ କେୁଥାଏ ତା'େ େୂପ- ାବଣୟକୁ । ସାମନ୍ତୋଏ
ଘେେ ବଡ ରବାହୁ ରସ ! ତା' ତେକୁ ଦୁ ଇ ଦିଅେ ଆଉ ଜରଣ ବଡ ନଣନ୍ଦ । କଟକ ତେ ରତର ଙ୍ଗା
ବଜାେ ମହାନ୍ତି ସାହିେ ବଡ ନାମଜାଦା ତା' ଶଶୁେ ଘେ । ଶଶୁେ ଜରଣ ନାମଜାଦା ଡାକ୍ତେ ଆଉ
ସ୍ୱାମୀ ଜରଣ ଜଣାଶୁଣା ଓକି

। ବଡ ନଣନ୍ଦ କ ିକତାରେ େୁହନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ବେ େୀସେି

ଡିପାଟଷରମଣ୍ଟରେ ବଡ ଅେି ସେ । ସାନ ଦିଅେ ଦୁ ଇଜଣଙ୍କ ଭିତେୁ ଜରଣ ଡାକ୍ତେୀ ପଢନ୍ତି ଆଉ
ଜରଣ ରେରଭନସା ମହାବିଦୟାେୟେ ଛାତ୍ର । ପୁେୁଣା କାେିଆ ରଦାତା ା ବଡ ଖଞ୍ଜା ଗା ଘେ ।
ବଡ ଅଗଣା ସାଥୀକୁ ରୋରର୍ଇ ଘେ

ଗା । ମାନୁ ଓେେ ରମାନା ିସା ଦାସ, ଓେେ ମିତା ।

ବାପାମାଆଙ୍କ ରଗାରଟ ରବା ି ଅ ିଅେି ଝିଅ ରସ । ବାପା ଜରଣ ଜଣାଶୁଣା ବୟବସାୟୀ,
େଘୁନାଥପୁେେ । ଗଁା ଝିଅ ରସ, ସେେ ସୁନ୍ଦେ ଆଉ ଖୁବ ସାଧାସିଧା । ତା'େ େୂପ ଆଉ ଗୁଣରେ
ବିରମାହିତ ରହଇ ରବାହୂ କେି ଆଣିଥିର ତା' ଶାଶୁ ଆଉ ଶଶୁେ ତାକୁ ମାତ୍ର ୧୯ ବର୍ଷ ବୟସେୁ ।
ତା' ଡାକ ନଁା'ଟା ମିତାେୁ ମାନୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗି ଆଟା ଦାସେୁ ସାମନ୍ତୋଏ କେିଦଆ
ି ଯାଇଛି ଶଶୁେ
ଘରେ। କୁ ଆରଡ ତା'େ ଆଉ ତା' ବାପା ଘେ ରଗାତ୍ର କି ନଁା ସହିତ ଆଉ କିଛ ି ବି ସମ୍ପକଷ ନାହିଁ ।
େକ୍ତରେ ଥିବା ତା' ଜିନକୁ କିଏ ବଦରେଇ ପାେିବ ରବା ି ଭାବିକି ରବରେ ରବରେ ହସିଦଏ
ି ମାନୁ ।
ସମରସ୍ତ ଭାେି ଭ ପା'ନ୍ତି ଆଉ ଆଦେ ବି କେନ୍ତି ତାକୁ । ବାହାଘେେ ୫ ବର୍ଷ ବିତ ି ଯାଇଥିର ବି
ଆଜି ଯାଏ ରସ ନୂ ଆରବାହୂ ଘେେ । ଶିଶୁ ସୁ ଭ ଗୁଣ ଖୁନ୍ଦ ି ରହଇ ଭେି େହିଥିର ମଧ୍ୟ, ରସ ଏରବ
୩ ବର୍ଷ ପୁଅଟିେ ମାଆ, ଘେେ ବଡ ରବାହୂ , ଆଉ ରକରତ କ'ଣ ଭାେି ଦାଇତ୍ୱେ ଅଭିଧାେିଣୀ ।
146

ରସଦିନ ଶଶୁେ ଚାହା କପଟି ଧେି ଅଗଣାରେ ଖୋ ଖାଉଥାନ୍ତି ଶୀତ ସକାେଟାରେ । ସମାଜ
ପଢୁ ପଢୁ କହିର , କିରେ ତୁ ତ ପୁୋ ସଜବାଜ ରହଇ ଆସିଗ ୁ ରଯ, ମନ୍ଦିେ ଯିବୁ କାହା ସହିତ?
କାହିଁ, ତା' ବେ ସହିତ ଯିବ, ପଚାେୁଛ କ'ଣ ରଯ ରବା ି କହିର ଶାଶୁ ରୋରର୍ଇ ଘେ ଝେକା
ପାଖରେ ଠିଆ ରହାଇ । ନଁା ରବାଉ ରସ ରଶାଇଛନ୍ତି, ମନା କର ରନରବନି ମନ୍ଦିେ । ଆଉ ଦିଅେ
ଦୁ ଇଜଣ ଯାକ ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ବାହାଘେକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ରଯ ରେେି ନାହାନ୍ତି ଏଯାଏଁ, ସନ୍ଧୟାରେ
ରେେିରବ କାରେ ! ବାପା, ମଁୁ ଆଜି ଜନମଦନ
ି ଟାରେ ମନ୍ଦିେ ଯାଇଥାନ୍ତି ଟିରକ ।
େିକ୍ସାରଟ ଡାକି ରଦର ନିରଜ ନିରଜ ପରେଇବି ।
ଶାଶୁ: ରତା ମୁଣ୍ଡ କାମ କେୁନି କିର ା, ଏରଡ ବଡ ଘେେ ରବାହୁ ରହଇ ଏକୁ ଟଆ
ି େିକ୍ସାରେ ଯିବୁ
ମନ୍ଦିେ? ହଇଓ, ତୁ ରମ ରନଇ ଯାଅ ତାକୁ ଟିରକ ।
ଶଶୁର: ରମାରତ ଥଣ୍ଡା, କା ିଠୁ କେ ବି ଯାକିଛ ି । ଏଇ ବୟସରେ ସକାେୁ ରକମିତ ି ଗାରଧଇ କି
ଯିବ ି କହୁ ନ? ତୁ ରଗାରଟ କାମ କରେ ମା, ଏଇଠି ଦିଅଁଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାେି ରଦ ।
ଶାଶୁ: ହଁ ମ, ତୁ ଆଉ କ'ଣ ରତା ବାପାମାଆଙ୍କେ ରଛାଟ ଝିଅ ରହଇେହିଛୁ ରଯ, ଜନମ ଦିନରେ
ମନ୍ଦିେ ନଗର କି ଦିଅଁ ଦଶଷନ ନକର କଉ ରବଦ ଅଶୁଦ୍ଧ ରହଇଯିବ? ତୁ ଏରବ ରତା ପୁଅ ଜନମଦନ
ି
ପାେିବୁ ରକମିତ ି ତା' କଥା ଭାରବ ଏରବଠୁ ।
ଏତକ ଶୁଣି ମାନୁ ମୁଣ୍ଡ ତେକୁ କେି ହଁ'ରଟ ଭେି ରେେିଗ ା ତା' େୁମକୁ । ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ପୁଅ
ରଶାଇଥିର ରସଯାଏ । ଶାଢୀଟାକୁ ବଦରେଇ ତେ ରୋରର୍ଇ ଘେକୁ ଓରହ୍ଲଇ ଆସି ା ଶୁଖା ଶୁଖା
ମନରେ । ରୋରର୍ଇରେ

ାଗି ପଡି ା । ସନ୍ଧୟାରେ ସ୍ୱାମୀ ତା'େ ହରେ ସୁନ୍ଦେିଆ ପଥେ ବସା

ଚପ କିଣିକି ଆଣି ରଦଇଥିର ଜନମଦନ
ି ରଭଟି ହିସାବରେ । ଖୁସି ତ ରହ ା କିନ୍ତୁ କାହିଁ ରକଜାଣି
ପିନ୍ଧବ
ି ାକୁ ମନ କ ାଣି ତା'େ ରସଦିନ । ବାପା ରବାଉ ଥିର ରକରତ କ'ଣ ରହଇନଥାନ୍ତା ଆଜି ।
ରକରତ ନୂ ଆ ୁ ଗାପଟା, ମିଠା, ପିଠା ଆଉ ରକରତ କ'ଣ । ରବାହୂ ହବା ଦିନେୁ ସବୁ କୁ ଆରଡ
ହଜିଗ ା ଠିକ ରମା ନଁା ପେି । ମିତା କହିର ପଡିଶା ଘେ ଝିଅ ପରେଇଆସିବ ଏରବ। ମଁୁ ରହ ି
ମାନୁ , ନା କି ମିତା । ଏମିତ ି ଭାବୁ ଭାବୁ ଓଦା ଆଖିଟା ରକରତରବରେ ବନ୍ଦ ରହଇଯାଇଥି ା ତା'େ
ରହାସ ନଥି ା । ମାରସ ପରେ ପୁଅ ଜନମଦନ
ି , ନୂ ଆ ବର୍ଷେ ପ୍ରଥମ ଦିନ । ରସଦିନ ସକାେୁ ସବୁ
ଗାରଧଇ ପାରଧଇ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ । ଜାନୁ ଆେୀେ ହାଡ ଭଙ୍ଗା ଶୀତରେ ଶଶୁେଙ୍କ ଥଣ୍ଡା, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିଦ,
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ଶାଶୁଙ୍କ ରୋରର୍ଇ କୁ ଆରଡ ପରେଇଥି ା । ସବୁ ସଜବାଜ ରହଇ ବାହାେି ଗର ମନ୍ଦିେକୁ । ମାନୁ
ଘେ ତା ା ରଦଇ ଦିଅେଙ୍କ ସହ ପଛରେ ମଟେ ସାଇକ ରେ ବାହାେି ା ନିଜ ଜନମଦନ
ି େ ସୁନ୍ଦେିଆ
ଚପ

ହେକ ପିନ୍ଧ ି । ରସ ପହଞ୍ଚି ା ରବେକୁ ପୂଜା

ାଗି ସବୁ ରଯାଗାଡ ସେି ଯାଇଥାଏ । ରସ

ଶୀଘ୍ରଶୀଘ୍ରରେ ରଗାଡ ହାତ ରଧାଇ ପୂଜାରେ ଯାଇ ବସି ା । ରକରତ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ,
ଆଉ ତା' ବାପା ରବାଉ ପହଞ୍ଚିଗର ରସଦିନ । ଖୁବ ଯାକଜମକରେ ପାେିଥି ା ପୁଅେ ଜନମଦନ
ି ।
ସବୁ ଗ ା ପରେ ବାହାେି ା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ରସ ଘେକୁ ।
କିନ୍ତୁ ଏ କଣ ରମା ଚପ କାହିଁ?
ସ୍ୱାମୀ କହିର ରଦଖ ଭ କି ମ ଏଇଠି କଉଠି ଥିବ ।
ମାନୁ : ନା ମିେୁନ,ି ନାହିଁ କଉଠି ।
ସ୍ୱାମୀ: କଉ ଚପ ଟା ପିନ୍ଧକ
ି ି ଆସିଥି ?
ମାନୁ : ତୁ ରମ ଯଉଟା ରମା ଜନମଦନ
ି ରେ ରଦଇଥି , ରସଇ ନା ି ପଥେ ବସା ଚପ ଟା ।
ସ୍ୱାମୀ: ଟିରକ ମନ ଉଣା କେି, ହଉ ରହ ା ଛାଡ କିଏ ରଚାେି କେି ରନ ା ରବାରଧ । ଆରମ ତ
କାେରେ ଯିବା, ପରେ ହରେ କିଣି ଆଣିବ ି ।
ୋସ୍ତା ଯାକ ଭାବୁ ଥି ା ମାନୁ ଆଜି ମନ୍ଦିେରେ ସବୁ ଆମ ର ାକ, ବଡ ବଡ ଘେ, ବଡ
ମାନମଯଷୟାଦା, ବଂଶ ଆଭିଜାତୟ ସଭିଙ୍କେ । ବାହାେ ର ାକ କ'ଣ, କାଉ କି ବିର ଇ ରଟ ବି ଆସିନ ି
ଆଜି । ଚପ ରନ ା ପୁଣି କିଏ? ଏତକ ଭାବୁ ଭାବୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିର ଦୁ ରହଁ । ଘରେ ପଶୁ
ପଶୁ ନିଜ ଚପ ଟାରେ ଆଖି ପଡି ଯାଇଥି ା ମାନୁ େ । ରମା ଚପ ଏଠି ଘରେ ରକମିତ ି ରଯ?
ସ୍ୱାମୀ ବି ରଦଖିକି ଚମକି ପଡିର

ଆଉ ପଚାେିର , ମାନୁ ମରନ ପକାଅ ତ ତୁ ରମ ଏଇ

ଚପ ଟା ପିନ୍ଧକ
ି ି ଯାଇଥି ମନ୍ଦିେ ଆଜି?
ମାନୁ : ହଁ ଆଜି ପୋ ବାହାେ କେି ି ନୂ ଆ ପାରକଟେୁ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଏଠି ରକମିତ?
ି
ଘରେ ପଶି ା ରବେକୁ ସବୁ ଘେ ର ାକ, ନା ରକହି ବନ୍ଧୁ କି ବାନ୍ଧବ କି ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ ।
ଶାଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ପଚାେିର , ରବାଉ ରସ ନୂ ଆ ନା ି ଚପ ଟା କାହାେ କି?
ଶାଶୁ: ରସଇଟା ରମାେ ଶୁବୁ, ଚପ ହେକ ଛିଣ୍ଡିଗ ା ତ ବାପା ଆସି ା ରବେକୁ କିଣି ରଦର ।
ମାନୁ ଆଉ ସୁବ୍ରତ ପୁୋ ଚୁପ, କ'ଣ କହିରବ କି ଭାବିରବ ବୁ ଝା ପଡୁନଥି ା ।
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ଡାେି ଂ

✍ ଇଂ ବିଜୟ କୁ ମାର କସନାପତି
ଏ, ଶୁଣ, ଶୁଣଛ
ୁ ଡାକୁ ଥିବା ଶନିଆ ମୁହଁେୁ "ଡା ଡଂ" ଡାକଟା ଶୁଣି ଚମକି ପଡି ା, ଯରଶାଦା
। ବାହାଘେେ ଦୁ ଇ ବର୍ଷ ବିତସ
ି ାେିଥିର ବି ତା' ମୁହଁେୁ ଏମିତକ
ି ା ଡାକ ରକରବ ଶୁଣିନଥି ା ରସ
। ତା' ଛଡା ଏଇଟା ତ ତା' ବାବୁ ଆଣୀେ ନଁା, ବାବୁ ଙ୍କ ମୁହଁେୁ ରକରବ ରକରବ ଡାକିବାେ ରସ
ଶୁଣିଛ ି । ରସ ଶନିଆ ପାଖକୁ

ାଗିଯାଇ ତା' ମୁହଁକୁ ଶୁଂଘିବାକୁ ରଚଷ୍ଟାକ ା । କାରେ ବଡି

ରଭାେୁ ଉଠି ରସ ଦି'ପାଆ ହାଣିତଆ ପିଇରଦଇନି ତ !
ଶନିଆ ହସି ା ଓ ତାକୁ ପାଖକୁ ଭିଡଆ
ି ଣି କହି ା, ମଁୁ କଣ ମଦୁ ଆ କି ର ା? ଯାହା
ପିଉଥି ି ବାହାଘେ ଆଗେୁ । ହଁ, ଅବଶୟ ରକରବ ରକମିତ ି ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ଥରେ ଅରଧ ପିଇଛି
। କିନ୍ତୁ ରତା ନିଶାରେ ମଁୁ ମାତାଲ୍ ରହବା ପେଠାେୁ ଆଉ କିଛ ି ନିଶାେ କି ଦେକାେ? ଯରଶାଦା
ନିଜ ଅଜାଣତରେ ଛନ୍ଦି ରହାଇଯାଇଥି ା, ତାେ ବେିଷ୍ଠ ବାହୁ ଦୁ ଇଟିେ ଛନ୍ଦରେ ।
ଶନିଆ ବୁ ଝଉଥି ା, ସବୁ ଠାେୁ ଅଧିକ ଭ

ପାଉଥିବା ଡାକକୁ "ଡା ଡଂ" ରବା ି କହନ୍ତି ।

କା ି ଜରଣ ପାଠପଢୁଆ ବାବୁ ଙ୍କଠାେୁ ରସ ପଚାେି ବୁ ଝଛ
ି ି । ରସଇଟା କାହାେ ନଁା ନୁ ରହଁ ।
ଯରଶାଦା ଏଇ ରକରତଦିନ ରହବ

କ୍ଷୟ କେିଛ,ି ଶନିଆ କାହିଁକି ରବଶୀ ରବଶୀ ତାକୁ

ଭ ପାଉଛି । ପାଇଟି ନ ଯିବାକୁ ଜିଦ କେୁଛି । ରବରେ କହୁ ଛ,ି ରସ କୁ ଆରଡ ଏକ ା େିକ୍ସା ଟାଣି
ରପାର୍ିରଦବ ସଂସାେ ! େୁ ଟାଣି ଝାଡୁଛ,ି "ରତାରତ ରପାର୍ିବ,ି ରତା'େ ଦିଗଣତା ଛୁ ଆ ରହର ବି
ରପାର୍ିବ ି !" ରକରତ ବା କମାଇବ ରଯ, େିକ୍ସା ରପ ି ରପ ି ! ରସଥିପାଇଁ ରସ ତା' କଥାକୁ ଏ
କାନରେ ଶୁଣି ରସ କାନରେ ବାହାେ କେିଦଏ
ି । ତା' ଛଡା ବାବୁ ଆଣୀ ବି ତା'େ ଅସଜ ଅଛନ୍ତି ।
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ପ୍ରଥମ ପି ା ତାଙ୍କେ । ବାବୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ବାହାରେ େହନ୍ତି, ବିଜରି ନସ୍ରେ । ରସ ହିଁ ତାଙ୍କେ
ସାହାଭେସା ।
ତା'େ ନିଜେ ବି ରକାଉ ରଦହ ଭ ଅଛି ରଯ ! ମାସ ଗଡା ରହବା ରକାଡିଏ ବାଇଶ ଦିନ
ରହ ାଣି । ମୁଣତ ବୁ ାଇ ରକରବ ରକରବ ଝେରକ ଝେରକ ବାନ୍ତି ରହଉଛି । ରବରେରବରେ
ଅନ୍ଧାେ ରଦଖାଯାଉଛି । ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦ ି ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ତେ କାହିଁ?
ଶନିଆ ତ ଶୁଣିବା ଦିନେୁ ରବଶୀ ରବଶୀ ରସାହାଗ ରଦଖାଉଛି । ଶାଗ ମାେିଶ କିଣି ଆଣୁଛ ି

। ରବରେରବରେ ସିଝା ଅଣ୍ଡା ରଗାରଟ ବା ଦୁ ଇଟା ଅବା ଖାସିରଗାଡି ଧେି ଘେକୁ ରେେୁଛି ।
ନିରଜ କ'ଣ କ'ଣ ପକାଇ ୋନ୍ଧିବସୁଛ ି । ଦେସିଝା ରଝାେକୁ ବାଧ୍ୟକେି ପି ପି କହୁ ଛ ି । ବାପା
ରହବା ଖୁସରି େ ୋଟିପଡୁଛ ି ରକଜାଣି !

କ'ଣ ଏ ବାପା ରହବାେୁ ମିରେ ରକଜାଣି? ସବୁ ପୁେୁର୍ ଗୁଡା ପାଗେ ରହାଇଯାନ୍ତି
ରସଇଥିପାଇଁ । କ'ଣ ପାେିବା ପଣେ ସ୍ୱୀକୃ ତ ି ନା ରପୌେୁର୍ତ୍ୱେ ସେେ ପେିପ୍ରକାଶ । ଯଦିଓ
ରସମାରନ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ତା'ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ରବାଝ ରବାହିବାକୁ ପଡିବ, ଭାେବାହୀ ବେଦ ପେି
ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ।
ବାବୁ ଙ୍କେ ଡା ଡଂ ଡାକରେ ମାଆ ଓଃ କହିବା ଆଗେୁ ରସ ଚମକିପରଡ ଓ ମରନମରନ ହସି
ପକାଏ । କା ି ୋତିେୁ ରେେିଛନ୍ତି ବାବୁ । ବଡ ବୟସ୍ତ ରହାଇ ରସ ଆଜି ମାଆଙ୍କୁ ଡାକ୍ତେଖାନା
ପଠାଇବାେ ବରନ୍ଦାବସ୍ତ କେିସାେିର ଣି । ତାକୁ ବି ତାଗିଦ କେିସାେିର ଣି, ପାରଖପାରଖ େହି
ମାଆଙ୍କ ଯତ୍ନ ରନବାପାଇଁ । ମା କିନ୍ତୁ ଅମଙ୍ଗ । ରହର ବି ବାବୁ ଙ୍କ କଥାରେ ଅୋଜି ରହବାେ ଯୁ
କାହିଁ?
ସବୁ ଦନ
ି ପେି ଆଜି ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀେ ଗେମ କେି ରନବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ରବରେ ରସ ଚମକି
ପଡି ା ବାବୁ ଙ୍କେ ଡା ଡଂ ଡାକରେ । ରସ ଥମ୍ କେି ବସିପଡି ା ଚଟାଣରେ । ରକୈତୁହେ ବଶତଃ

ଛୁ ପିଛୁପି ରସ ପାଦ ବଢାଇ ା ରବଡ୍େୁମ୍େ ଝେକା ପାଖକୁ । ଘୃଣାରେ ତା' ଛାତି ୋଟି
ଯାଉଥି ା । ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାରେ ତା' ମୁଣ୍ଡ ଝାଇଁଝାଇଁ କେୁଥି ା । କ୍ଷ୍ମୀପ୍ରତିମା
ପେି ମାଆଙ୍କ ସୁନାସଂସାେକୁ ଚୁନାକେିବାକୁ ଆସିଥିବା ଡାହାଣୀେ ତଣ୍ଟି ଚିପିରଦବାକୁ ମନ
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କହୁ ଥି ା । ଇଚ୍ଛା ରହଉଥି ା ରସ ଗେମ ଖୀେତକ ଛାଟି ଦିଅନ୍ତା ବାବୁ ଙ୍କେ ଡା ଡ ଂେ ମୁହଁକୁ ।
ଚିେଦିନ ପାଇଁ ବିଭତ୍ସ କେିଦଅ
ି ନ୍ତା ତା' ମୁହଁକୁ ରଯ ବାବୁ ଆଉ ରକରବବି ତା' ମୁହଁକୁ ଚାହାରନ୍ତନି
। ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ରହାଇ ଏକ ମୁହଁା ରଦୌଡି ା ରସ ଡାକ୍ତେଖାନାକୁ । ମାଆଙ୍କ ରବଡ୍ ପାଖରେ
ଥରମଷାେଲାକ୍ସ୍ଟି ରଥାଇରଦଇ ରସ ରଭାରଭା କାନ୍ଦିବାକୁ

ାଗି ା । ବାବୁ ଆଣୀ କ'ଣ ରହ ା କ'ଣ

ରହ ା ପଚାେିବାେୁ, "ରମା ମେଦ---ରମା ମେଦ---" କହି କହି ରସ ରଦୌଡିବାକୁ

ାଗି ା ତା'

ଘେକୁ । ସବୁ ପୁେୁର୍ଗୁଡା ରଧାକାବାଜ୍ ପେି ମରନ ରହଉଥିର ତାକୁ । ବିରର୍ଇ ଯାଉଥି ା ରସ
।
ରସ ଟିଣ କବାଟଟିକୁ ଏକପ୍ରକାେ ଧକ୍କାରଦଇ ଧରସଇ ପଶି ା, ଘେ ଭିତେକୁ । ଶନିଆ
ରଦୌଡିଆସି ଡା ଡଂ, ଡା ଡଂ କହି ବାନ୍ଧି ଧେି ା ତାକୁ ତା' ବାହୁ ଯୁଗେରେ । ତା'େ ଅଣ୍ଟାଚାେିପରଟ
ଗୁଡା ରହାଇଥିବା ଶନିଆେ ହାତ ଦୁ ଇଟି ତାକୁ ନାଗୋଶ ପେି ରବାଧ ରହଉଥି ା । ତା'େ
ଝାେୁ ଆ ରଦହେ ଗନ୍ଧରେ ରସ ଅସ୍ତବୟସ୍ତ ରହାଇପଡୁଥି ା । କ୍ଷତାକ୍ତ ନାଗୁଣୀ େଣା ରତାେି ଗଜଷନ
କେିବା ପେି ରସ ଗଜଡବାକୁ

ାଗି ା । "ଛାଡ଼୍ ରମାରତ ! ରସ ରସାହାଗିଆ ଡାକ, ଡା ଡଂ ରବା ି

ରକରବବି ଆଉ ଡାକିବୁନ ି । ଏ, ଶୁଣ, ଶୁଣଛ
ୁ , ତୁ , ତା, ରବ, ବା, ଯାହାବି ଡାକ ମଁୁ ଶୁଣିବ ି । ଠକ,
ପାଜି, ଭଣ୍ଡ, ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ! ତୁ ମ ପୁେୁର୍ ଜାତିକୁ ଛି !"
ଯରଶାଦାେ ଗାେି ଶୁଣି ଶନିଆ ଅବାକ୍ ରହାଇ ଚାହିଁେହିଥି ା ଆଉ ମରନମରନ ଭାବୁ ଥି ା,
ୟା ଭିତରେ ରସ କିଛ ି ଭୁ କାମ କେି ବସିନ ି ତ !

ପୀରହାଟ, ଭଦ୍ରକ
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ବାପା

✍ କଳ୍ପନା ଦାସ
ଜୀବନେ ଅନୟନାମ ରଯ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏ କଥା ରବାଉ ଯିବାପରେ ଅନୁ ଭବ କ ି । ଆତ୍ମୀୟ
ସ୍ୱଜନଙ୍କ ମୃତୁୟ ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ, କିନ୍ତୁ ମାଆେ ମୃତୁୟ ରଯ ପି ା ପାଇଁ ରକରତ ରବଦନାଦାୟକ
ରସ କଥା ଅନୁ ଭବୀ ହିଁ ଜାରଣ ।
ଚାହଁୁ ଚାହଁୁ ରବାଉ ଯିବାେ ରତେଦିନ କଟିଗ ା । ପ୍ରଥମ ଦିନେୁ ନଅ ଦିନ ଯାଏ ଆତ୍ମୀୟ
ସ୍ୱଜନଙ୍କେ ଆତଯାତ, ଦଶଦିନରେ ଘାଟକାମ, ଏଗାେ ଦିନରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରଭାଜନ, ବାେଦିନରେ
ବାେଭାତ, ପୁଣି ରତେ ଦିନରେ ପିଠା ଆଉ ଚଉଦ ଦିନରେ ଆମ ପେି ଝିଅଜ୍ୱାଇଁମାନଙ୍କେ
ରେେିବାେ ପାେି । ହିନ୍ଦୁ ଧମଷେ ଏତିକି ସବୁ ପ୍ରଥା । କା ି ଯାହାେ ମମତାେ ସ୍ପଶଷରେ ଆମ ରଦହ
ମନ ପୁ କିତ କେୁଥି ା, ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ରସ ରପ୍ରତାତ୍ମାେ େୂପ ରନ ା ।
ଆରମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପାଞ୍ଚଜଣ । ମଁୁ ଆଉ ଅପା ଦୁ ରହଁ ବାହା ରହାଇ ଓଡିଶା ଭିତରେ
େହୁ ଥି ୁ । ବଡଭାଇ ଦୁ ରହଁ ବାହାରେ େହୁ ଥିର । ସମସ୍ତଙ୍କେ ଶିକ୍ଷା ଦିକ୍ଷା ରବଶ୍ ଭ ରେ ରବାଉ
କେି ସାେିଥି ା । ସମସ୍ତଙ୍କେ ପି ାପି ି ଆଉ ସୁଖେ ସଂସାେ ମଧ୍ୟ ରବାଉ ରଦଖି ସାେିଥି ା ।
ବାପା ପାଞ୍ଚବର୍ଷ ତେୁ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷକ ଜୀବନେୁ ଅବସେ ରନଇ ସାେିଥିର । ସବୁ ପି ାଙ୍କେ
ଶିକ୍ଷାଗତ ରଯାଗୟତା ଆଉ ପଦ ମଯଷୟାଦାକୁ ରନଇ ତାଙ୍କ ମନରେ ରବଶ ଗବଷଥି ା । ରବରେ
ରବରେ ମଁୁ ବୁ ଝପ
ି ାରେନି ଏଇଟା ତାଙ୍କେ ଅହଂଙ୍କାେ ନା ଆତ୍ମସରନ୍ତାର୍ ।
କିନ୍ତୁ ରବାଉଟା ଆମେ ଭାେି ସେେ । କାହା ଚାକିେୀ ଓ ପଦ ମଯଷୟାଦାେ ଧାେ ଧାରେନା
ରସ । ସକାେୁ ୋତିଯାଏ ଖଟି ଚା ିଥାଏ । ୋତି ପାହିର

ରୋରର୍ଇବାସ, ଠାକୁ େ ପୂଜା,

ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ପାନଭଙ୍ଗା, ଗାଈ ରସବାଠାେୁ ଆେମ୍ଭ କେି ବାେ ମାସରେ ରତେ ବ୍ରତ । ପାଖ
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େଘୁନାଥ ମନ୍ଦିେକୁ େୁ ଗୁନ୍ଥି ପଠାଇବାଠାେୁ ପୂଜକଙ୍କ ଭ

ମନ୍ଦ ଖବେ ମଧ୍ୟ ବୁ ରଝ । ପୁଣି

ଦିନୋତି ଘେକୁ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଙ୍କ ଆତଯାତ ।
ରବାଉ ଭାର୍ାରେ ମଁୁ ଥି ି ତା “ରକାେରପାଛା” ରଗହ୍ଲୀ ଝିଅ । ଘରେ ରମା ପଢାପଢି ପରେ
ମଁୁ ରବାଉକୁ ରକରତରବରେ ରକମିତ ି ସାହାଯୟ କେୁଥି ି । ବାହାଘେ ପରେ ବି ମଁୁ ବାପଘେକୁ
ଅପାମାନଙ୍କ ତୁ େନାରେ ରବଶୀ ଯାଉଥି ି । ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତା' ହାତ େନ୍ଧା ଗରଣ୍ଡ ଖାଇ
ତା' ରଶାଇବା ଘେ ତରେ ସପ ଖରଣ୍ଡ ପାେି ମଁୁ ରଶାଇଯାଏ । ରବାଉ ରମା ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ବସି
ପାନ ଭାରଙ୍ଗ, ସାଦା ପାନଟିଏ ମରତ ବଢାଇ ଦଉଦଉ ରକରତ ୋଇଜେ ଗପ ରମର । ଭାଇ,
ଭାଉଜ, ନାତି, ନାତୁ ଣୀଙ୍କ କଥାଠାେୁ ଆେମ୍ଭ କେି ପଡିଶାଘେ ଖୁଡୀଙ୍କ ପୁଅ ବାହାଘେଠାେୁ ମିନ ି
ନାନୀ ଗାଇ ଜନମ କେିବା ଆଉ ନଖିଆ ଦାଦା ଘେ ଧାନ ରଚାେୀ ଗପ ପଯଷୟନ୍ତ । ପୁଣି ତା'
ଭିତରେ ରମା ଝିଅ ଆଉ ସାନ ଭାଇେ ପୁଅ ପାଇଁ ରକରତ ଖଣ୍ଡ କନ୍ଥା ତିଆେି କେିଛ ି ହିସାବ ଦିଏ
। ଏମିତ ି ଅଛିଣ୍ଡା ଗପେ ଜା ବୁ ଣୁ ବୁ ଣୁ ରମା ଆଖିକୁ ନିଦ ଆସିଯାଏ ।
ରହର ଆଜି ଏରତ ର ାକଥିର ବି ଘେ ଭିତରେ ରଗାଟାଏ ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଭାବ । କା ି
ରବାଉଯିବାେ ଚଉଦଦିନ । ସମରସ୍ତ କା ି ରେେିଯିରବ । ବଡ ଅପା ଝିଅେ ଏ ବର୍ଷ ମୟାଟ୍ରିକ
ପେୀକ୍ଷା । ସାନଅପା ପୁଅ କ’ଣ ରସୈନକ
ି ସ୍କୁ ପାଇଁ ଏଣ୍ଟରାନସ ରଦବ । ବଡ ଭାଇେ ଝିଅ ସ୍କୁ ରେ
ନୂ ଆ କେି ନାମ ର ଖାଇବ । ଆଉ ସାନ ଭାଇେ ଯଦିଓ ଏମିତ ି କିଛ ି ଝରମ ା ନଥି ା, ଭାଉଜ
ନୂ ଆକେି ଅଧ୍ୟାପିକା । ଚାକିେୀେୁ ରସ ଛୁ ଟ ି ରନଇ ପାେୁନଥିର ।
ରତଣୁ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ଏକୁ ଟଆ
ି ନ

ାଗିବା ପାଇଁ ରକହି େହି ପାେିବା ସମ୍ଭବ

ନୁ ରହଁ । ଏ ବୟସରେ ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀ ପେସ୍ପେେ ବନ୍ଧୁ । ଜଣକ ବିନା ଅନୟଜରଣ ଅସହାୟ
ମରନକରେ । ରମାେ ଯଦିଓ ରକୌଣସି ପାେିବାେିକ ସମସୟା ନଥି ା, ତଥାପି ରଗାଟାଏ ଖଁା ଖଁା
ଭାବ ରସ ଘରେ ରମାରତ ଘାେି ଯାଉଥି ା । ରଯମିତ ି ରଗାଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ଷ ମଁୁ ରବାଉ ବିନା
େହିପାେିବନ
ି ି । ରହର ୋତି ସାୋ ମଁୁ ରଶାଇ ପାେିନ,ି ରସଇ ରଗାଟିଏ ଚିନ୍ତା, ବାପାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ।
ବାପା ତ ଘେେ କିଛ ି ବୁ ଝନ୍ତିନ ି । ସକାେୁ ଉଠି ା ରବେକୁ ରବାଉ ଦାନ୍ତ କାଠି, ପାଣି ସଜାଡି
ଦୁ ଆଉ ମୁହଁରେ େଖିଥାଏ । ପୁଣି ଖୋରେ ରଚୟାେ ପକାଇ ରଦଇଥାଏ । ବାପା ବସିର
ବାପାଙ୍କ ହାତକୁ ସେବତ ଗି ାରସ ବଢାଇ ତା' ନିଜ କାମରେ ାରଗ । ବାପା ଜେଖିଆ ଖାଇ
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ବାହାେି ଯାଆନ୍ତି ରବାଉେ ବୋଦଦିଆ ସଉଦା ଆଣିବାକୁ । ରବରେ ରବରେ ବାପା ବାହାେୁ
ର ାକ ଡାକି ଆଣନ୍ତି ଖାଇବାକୁ । ରବାଉକୁ ଜଣା ନଥାଏ । ରସ ରଦବାକୁ କୁ ଣ୍ଠତ
ି ନୁ ରହଁ, କିନ୍ତୁ
ଆଗେୁ ରସ ଜାଣିବା ଦେକାେ ରବା ି କରହ । ରବରେ ରବରେ ଥକିପଡିର

ରବାଉ ବିେକ୍ତ

ରହାଇ କୁ ରହ “ପ୍ରଭୁ ଏରତ ର ାକଙ୍କୁ ରନଉଛ ରମାରତ ରନଇଯାଉନ କିଆଁ ଏ ଜଞ୍ଜାେେୁ?” ଆଖି
ି ା । ସରତ ଅବା ଅଭିମାନରେ ରସ ଚା ିଗ ା । ଅଜାଣତରେ
ୁ ହରେ ତକିଆ ରମାେ ଭିଜଗ
କହିପରକଇ ି – “ରବାଉର ା ରବାଉ ଥେୁଟିଏ ରଦଖା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।”
ୋତି ପାହି ସକାେ ରହ ା । ରସ ରଗାଟିଏ ଚିନ୍ତା ମରତ ୋତିସାୋ ଅସ୍ଥିେ କେିଛ ି ।
ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଏ ସବୁ କହି ାଭ ବା କ’ଣ? ଏ ସବୁ ତ ଭାଇମାନଙ୍କ ବୁ ଝବ
ି ା କଥା । ବହୁ ଚିନ୍ତା
କ ାପରେ ରସଦିନ ଜେଖିଆ ରଟବୁ ରେ ମଁୁ ଆେମ୍ଭ କ ି – “ବଡ ଭାଇ, ଝିଅେ ଏଡମିଶନ ତ
ରଡେି, ଭାଉଜଙ୍କୁ କିଛ ି ଦିନ ଗଁା'ରେ ଛାଡି ଯା । ତୁ ପରେ ଆସି ରନବୁ ।” ଅତି ସହଜ ଭାବରେ
ଭାଇ ଯୁକ୍ତି ବାଢି ା –“ବୁ ଗୁ ି କଥା ତୁ ଜାଣିନୁ? ରସ ଗଁା'ରେ କ’ଣ ପାଠ ପଢିବ, ସିଟଟିଏ ପାଇଁ
ଆଜି କା ି ରକରତ କମ୍ପିଟସ
ି ନ ତୁ ଜାଣିଥିବୁ । ବେଂ ବାପା ରମା ସାଙ୍ଗରେ ଚା ନ୍ତୁ । ଏ ଘେ
ଖଣ୍ଡିକରେ କ’ଣ ବା ଅଛି । ବିକ୍ରି କେିରଦବା ବୁ ଦ୍ଧମ
ି ାନେ କାମ ।"
ରମା ଛାତିେୁ ସରତ ଅବା କ ିଜାଟା ଖସି ପଡି ା । ବାପା ରବାଉ ରକରତ ଅସୁବଧ
ି ାରେ
ଜୀବନ କାଟିଛନ୍ତି । ଏକାରବେରକ ପାଞ୍ଚଟା ପି ାେ ଭେଣ ରପାର୍ଣ । ରକରବ ଦିରନ ତ ରବାଉ
ତା' ଚାର୍ ଜମି ବିକବ
ି ା କଥା କହିନ ି । ରମାେ ମରନ ଅଛି ସାନ ଅପା ବାହାଘେ ରବରେ ବାପା
କିଛ ି ଜମି ବିକ୍ରି କଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ରଦଇଥିର

। ରବାଉ କିନ୍ତୁ ବିରୋଧ କେିଥି ା । ରହର ଆଜି

ରସ ଯିବା ବାସି ଦିନ ଘେ ବିକ୍ରି ରହବ !
ଛାଡ । ଏଥେ ପୁଣି ବଡ ସନ୍ତପଷଣରେ ସାନ ଭାଇଙ୍କୁ କହି ି – “ଭାଉଜ ତ ଛୁ ଟ ି ବଢାଇ
ପାେିରବନି, ବେଂ ଏଠି ର ାକ ଜଗାଇ ବାପା ରତା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତୁ । ଆଜି କା ି ଯିବା ଆସିବା
କଉ ଅବା ଅସୁବଧ
ି ା ରଯ? ବାପା ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସି ଗଁା ବୁ ି ଯିରବ । ତାଙ୍କୁ ବି ଟିରକ ଭ
ାଗିବ । ଘେଟା ବିକ୍ରି କାହିଁକି କେିବ?”
ଏଥେ ରମା କଥାେ ଉର୍ତ୍େ ଭାଇ ନରଦଇ ଭାଉଜ ରଦର

। କହିର

– “ଶୁଣ କଥାଟା

କହିବା ରଯରଡ ସହଜ, କେିବା ରସରତ ସହଜ ନୁ ହଁ । ସକାେୁ ରମାେ ରଯାଗ କଲାସ । ରସପଟୁ
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ଆସି କ’ଣ ଟିକଏ
ି କେି ଖାଇ ପୁଅକୁ ସ୍କୁ ପଠାଇ ଭାଇ ଆଉ ମଁୁ ବାହାେି ଯାଉ । କର ଜେୁ
ରେେି କା ି କା ପାଇଁ ପଢାପଢି କେିବାକୁ ପରଡ । ୋତିରେ ନୁ ଡୁ ସ୍ କି କ’ଣ ଟିକଏ
ି
ଖାଇରଦର

କାମ ରଶର୍ । ପୁଣି ରଯଉଁ ‘ରଜନି’ ଖଣ୍ଡକ ଅଛି ତା’ କାମ ରଡେି କର

ରଭାକି

ରଭାକି ଅବସ୍ଥା ଖୋପ କରେ । ଏ ବୟସରେ ବାପାଙ୍କେ ରସବା ଯତ୍ନ ଟିକଏ
ି ଦେକାେ ନା ।
ରସତିକି ନ କେି ପାେିର ରମାରତ ପାପ ାଗିବନି?”
ଏ ସବୁ େ ଉର୍ତ୍େ ରମା ପାଖରେ ନଥି ା । ଦାମୀ କୁ କୁେ ପାଇଁ ସମୟ ଥି ା ରବରେ ନିଜ
ଜନ୍ନଦାତା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ, ବୟସ ରହର ମଣିର୍ ରକରତ ଅଦେକାେୀ ରହାଇପରଡ ସରତ !
ଆମ କରଥାପକଥନ ଶୁଣି ବାପା ଦାଣ୍ଡଘେୁ ଭିତେକୁ ଆସିର

ଆଉ ଅତି ନିବକ
ଡ ାେ

ଭାବରେ କହିର – “ରମା ପାଇଁ ରକହି ବୟସ୍ତ ହୁ ଅନାହିଁରେ । ମଁୁ ଆରଦୌ ଏକୁ ଟଆ
ି ନୁ ରହଁ । ରମାେ
ବାକି ଜୀବନ ରତା ରବାଉେ ସ୍ମୃତକ
ି ୁ ସାଉଁଟ ି ସାଉଁଟ ି କଟିଯିବ । ଆଉ ବାଡି ପଛପରଟ ତ
ୋଧାମାଧବଙ୍କ ମନ୍ଦିେ । ପ୍ରସାଦ ଓେିଏ ରନଇଆସିର

ଦୁ ଇ ଓେି ଚେିଯିବ ।” ବାପାଙ୍କେ

ଶ୍ୱାସେୁଦ୍ଧ ରହାଇଆସୁଥି ା ।
ସକାେେ ଏ ଘଟଣା ପରେ ଅପାମାରନ ଗ ାରବରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ରମାରତ କହିଗର -

“ବାପାଙ୍କେ ତ ଏ ସମସୟା ଦିନକେ ନୁ ହଁ, ସବୁ ଦନ
ି େ । ସବୁ ଠାକୁ େଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡି ରଦ” ।
ତା’ପରେ ବଡ ଭାଇ ସାନ ଭାଇ ବି ଚା ିଗର

। ବଡଭାଇ ଦୟାକେି ତା ଚାକେ ରଟାକାକୁ

ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛ ି ଦିନ ପାଇଁ ଛାଡିରଦଇଗ ା ।
ଏଥେ ରମା ପାେି । ରବାଉ ଯିବା ଦିନଠାେୁ ମଁୁ କାନ୍ଦି ନଥି ି । ରକାହକୁ ଚାପି ପାେି ିନ ି ।
ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କ ି । ରମା ଅଜାଣତରେ ପାଟିେୁ ବାହାେି ଆସି ା ରବାଉର ା ରମା ରବାଉ ।
ବାପା ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ରମାରତ ଚାପି ଧେି କହିର - “ରତା ଆଖିେୁ ୁ ହ ଗଡିର ରତା ରବାଉେ
ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇବନିରେ ମା’ ।” ମଁୁ େିକ୍ସାରେ ବସି ି, େିକ୍ସା ମୁହଁାଇ ା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଡକୁ । ବାପା
ପଛେୁ କହୁ ଥିର ବାଟରେ କ’ଣ ଟିକଏ
ି ଖାଇନବ । ମଁୁ ପଛକୁ ରେେି ଚାହିଁପାେୁନଥି ି ।
ଖା ି ବାଟସାୋ ଭାବୁ ଥି ି ପାଞ୍ଚଟା ପି ାଙ୍କେ ଜନକ ରହାଇ ବି ରକରତ ଏକୁ ଟଆ
ି ତୁ ରମ
ବାପା ! ଖା ି ଜୀବନସାୋ ରମାେ ରମାେ କହି ମଣିର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାବୁ ଡି ଧରେ ସିନା, ରହର
ସତରେ କ’ଣ ଏ ଦୁ ନିଆରେ ରକହି କାହାେ ନିଜେ??
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କଭାକର ତାଣ୍ଡବ

✍ କମଳା ଶତପଥୀ
ସିଗ୍ନାଲ୍ ପାଖରେ ଗାଡିଟା େହୁ େହୁ ୋସ୍ତା ରସପାଖେୁ ତିନ ି ଚାେିଟା ପି ା ଦଉଡି ଆସି
ର ସି ରହଇଗର ଝେକାରେ ଆଉ ଦାନ୍ତ ନିକୁଟ,ି ରପଟ ରଦରଖଇ "ବାବୁ , ରଭାକ ାଗୁଛ,ି କିଛ ି
ଖାଇବାକୁ ଦିଅ" କହୁ କହୁ କାନ୍ଦି ପରକଇବାେ ରଦଖି, ରଦବବ୍ରତ ଚମକି ପଡିର । ପାଣ୍ଡୁେ ପଡି
ଆସିଥିବା ମୁହଁରେ ତାଙ୍କେ ରଭାକେ ଉଦ୍ଧଣ୍ଡ ନୃ ତୟକୁ ସରତ ରଯମିତ ି ରସ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁ ଭବ
କେୁଥିର

। ଝେକା ରଖା ି ସଦୟ କିଣିଥିବା କଦେୀ ଅଙ୍ଗୁ େେ ଥେିଟା ନିଦ୍ୱଷନ୍ଦରେ ରସମାନଙ୍କ

ହାତକୁ ବର ଇ ରଦଇ ଆଖି ବୁ ଜରି ଦର

ରସ । ପି ାଗୁଡାଙ୍କେ ଆଖିରେ ରଖେି ଯାଇଥିବା

ବିସ୍ମୟଭୋ ଆନନ୍ଦକୁ ରସ ଚାହିଁ ପାେୁନଥିର । ରପଟ ଭିତେୁ କିଛ ି ରଗାଟାଏ ହାବୁ କା ମାେି ଉଠି
ଆସୁଥି ା ।
“କୟା କର େରହ ରହା ସାରହବ? ରୟ ର ାଗ୍ ରତା ସବ ୁ ରଟରେ ରହଁ । ଗାଡି ରଦଖା
ନହିଁ କି ଭୁଖ୍ କା ବାହାନା କର ରକ ରଦୌଡ୍ ଆରତ ରହଁ । ଝୁ ଠ ରବାଲ୍ ରତ ରହଁ ସାର । କୟା ଦିନ
ଭର ସଚ୍ ରମଁ କୁ ଛ୍ ନହିଁ ଖାରୟ ରହାରଙ୍ଗ?”
ସିଗ୍ନାଲ୍ ସବୁ ଜ ରହଇ ସାେିଥି ା ଆଉ ଗାଡି ଆଗକୁ ବଢି ସାେିଥି ା । ପି ାଗୁଡା ରବଶ୍
ପଛରେ େହି ଯାଇଥିର । କିନ୍ତୁ ଏରବ ବି ପଞ୍ଜାବୀ ଡା୍େଇଭରେ କଥା ଚା ୁ େହିଥି ା । ରହର
ରସସବୁ କଥା ରଦବବ୍ରତଙ୍କ କାନରେ ପଶୁ ନଥି ା । ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଖା ି ନାଚି ଯାଉଥି ା
ନିଜ ପି ାଦିନେ ଏମିତ ି ଏକ ଦୃ ଶୟ, ଯାହାକୁ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତଗ
ି ା ପରେ ବି ରସ ଭୁ ି
ପାେୁନାହାନ୍ତି । ରଭାକ ରକରତ ପ୍ରାଣଘାତୀ ରହାଇପାରେ, ରସକଥା ଭୋ ରପଟବା ା ରକରବ ବି
ବୁ ଝି ପାେିବ ନାହିଁ । ରହର ରସ ଜାଣନ୍ତି, ବୁ ଝନ୍ତି ।
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ରକମିତ ି ବୁ ଝି ପାେିରବ ନାହିଁ! ଆଜି ସିନା ଡାଇନିଙ୍ଗ୍ ରଟବୁ ରଲ୍େ ବସି ନଅ ତିଅଣ
ଛ’ଭଜା ଖାଇବାେ ରସୌଭାଗୟ ତାଙ୍କେ ରହାଇ ଯାଇଛି, ରହର ଦିନ ଥି ା ରଟାପାଏ ରପଜ ପାଇଁ
ବାେ ଦୁ ଆେ ଶୁଣ୍ଢୀ ପିଣ୍ଡା ବୁ ୁ ଥିର ରସ । ରବାଉ ଥି ା ପଯଷୟନ୍ତ ରକୌଣସି ମରତ ରଯାଗାଡ ଯନ୍ତ୍ର
କେି ପି ାଙ୍କ ରପଟ ଭେି ଦଉଥି ା, ରହର ରସ ଥି ା ବା ରକରତ ଦିନ ! ବାେୁ ତ ରଦବୁ ନିଜ
ହାତରେ ଖାଇ ଶିଖିବା ପୂବଷେୁ ହିଁ ରବାଉ ଆେପାେିକୁ ଯାଇ ସାେିଥି ା । ତା’ ପେେ ଦିନ ସବୁ
ରକମିତ ି କଟିଛ,ି ରସକଥା ମରନ ପରକଇ ପାେନ୍ତିନ ି ଆଉ ।
ସାନ ଭାଇଭଉଣୀମାନଙ୍କେ ରଭାକ ବିକେିଆ ମୁହଁ ଗୁଡାକ ଆଜି ବି ମରନ ପଡିଗର ,
ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଏ ତାଙ୍କେ । ସବା ସାନଭାଇ ମଦନାଟା ପୁଣି ସବୁ ରବରେ ଖାଇବା ବିକେ । ରଯରତ
ଖାଇର ବି ରପଟ ପୂରେନା । ରସଇ କଥାକୁ ରନଇ ଗଁା ର ାରକ ତାକୁ ଥଟ୍ଟା କେନ୍ତି । ବିସ୍କଟ
ୁ କି
ଚକର ଟଟିଏ ଧରେଇ ଘେେ କାମ ସବୁ କୋନ୍ତି । ଗାଈ ଗୁହାେ ସୋ କୋନ୍ତି । ରସ ବି
ର ାଭରେ ହସି ହସି ସବୁ କେିଦଏ
ି । ରକରବ ରକରବ ରସଇ ଦୁ ମଷୂ ୟ ପଦାଥଷ ସବୁ ହାତକୁ ଆରସ,
ଆଉ ରକରବ ଠକି ଦିଅନ୍ତି ର ାରକ । କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସି ରସ ରଯରତରବରେ ରଦବବ୍ରତଙ୍କ ଆଗରେ
ଗୁହାେି କରେ, ଗେମ ରହାଇଯାଏ େକ୍ତ ତାଙ୍କେ । କିନ୍ତୁ ଅସହାୟତାେ ରବଡି ପାଦକୁ ଜାବୁ ଡି
ଧରେ । କ’ଣ କହିପାେିରବ ରସ ଗଁା ର ାକଙ୍କୁ ! ତାଙ୍କେି ଆଶ୍ରାରେ କଟୁଥିବା ଜୀବନ ଭିତରେ
ପୁଣି ରସମାନଙ୍କ ବିେୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱେ ଉରର୍ତ୍ାେନ କେିବାେ ସାହସ! ନା, ସମ୍ଭବ ନୁ ରହଁ । ବେଂ ମଦନା
ଉପରେ ବିେକ୍ତ ହୁ ଅନ୍ତି କାହିଁକି ଏମିତ ି ବିକେ ରହଉଛି ଖାଇବାକୁ ଦିନୋତି !
ରକରବ ରକରବ ତ ୋଗରେ ହାତ ବି ଉରଠଇ ଦିଅନ୍ତି । ରହର ରସ କ’ଣ ବୁ ଝପ
ି ାରେ କି
ରଦବବ୍ରତଙ୍କ ରବଦନାକୁ ! ଓ ଟି ଅଭିମାନ କରେ ଭାଇ ଉପରେ । ଯୁକ୍ତି କରେ ତାଙ୍କ ସହିତ,
“ରସ ତ ମରତ କହିଥିର ତାଙ୍କ ନାେ ସୋ କେିରଦର ରସ ମରତ ପିଠା ରଦରବ ରବା ି । ନିଜ
ହାତରେ ମଇୋ ସବୁ କାଢି ବାହାରେ େି ଙ୍ଗି ରଦଇଛି । ଆଉ ରସ କାହିଁକି ମରତ ପିଠା ରଦରବନି
ରଯ । ଏରବ କହୁ ଛନ୍ତି ପିଠା ସେିଯାଇଛି ! ରସ ମିଛ କହୁ ଛନ୍ତି ଭାଇ । ମଁୁ ନିରଜ ରଦଖିଛି, ତାଙ୍କ
ପୁଅ ହାତରେ ଦି’ଟା ପିଠା ଥି ା । ତୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଟିକଏ
ି କହ, ରସ ମରତ ରଗାରଟ ରଦବ ।”
କୁ ନ ି କୁ ନ ି ହାତରେ ାଗିଥିବା ମଇୋକୁ ରଦବବ୍ରତ ବଡ ବିକେ ରହାଇ ଚାହାନ୍ତି । ଆଖିରେ
ୁ ହ ଭେିଯାଏ । ର ାକଙ୍କେ ନିଷ୍ଠୁେତା ପ୍ରତି ମନ ନିେବ ବିରଦ୍ରାହ କରେ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ କେିବା
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ସମ୍ଭବ ନୁ ରହଁ । ଯାହାଙ୍କ ବିେୁଦ୍ଧରେ ମଦନା କହୁ ଛ,ି ରସ ହିଁ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କେ ଅନ୍ନଦାତା । ତାଙ୍କ
ଦାନାପାଣିେ ପ୍ରବନ୍ଧକ । କା ିକୁ ଯଦି ୋଗରେ କାମ ରଦବାକୁ ମନା କେିରଦରବ, ରତରବ
ରଦବୁ େ ସାୋ ପେିବାେ ରଭାକ ଉପାସରେ ଛଟପଟ ରହରବ ସିନା, ଆଉ ରକାଉଠୁ କିଛ ି
ରଯାଗାଡ କେି ରହବନି । ଏ ଗଁାରେ ତାଙ୍କ ପେି ଅନାଥକୁ ସାହାୋ ରଦବାବା ା ଅଛନ୍ତି ବା
ରକରତ ଜଣ !
କିନ୍ତୁ ମଦନାେ ଜିଦ,ି ଭାଇ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପାଟି କେ । କହ, ରମା ପିଠା ମରତ ରଦରବ । ମଁୁ
ତାଙ୍କ କାମ କେିଛ ି । ଯଦି କହିରବ ତ ଆଉ କିଛ ି କାମ ବି କେିରଦବି, ରହର ପିଠା ଖାଇବି ମଁୁ ।
ୋଗରେ ଠାଏକିନା ତା’ ଗା ରେ ବରସଇ ରଦଇଥିର

ରସଦିନ ରଦବବ୍ରତ ଆଉ

ରଜାରରେ ପାଟି କେିଥିର , “ରସ କ’ଣ ରମା ସାଙ୍ଗ ରହଇଛନ୍ତି ରଯ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ପାଟିତୁଣ୍ଡ
କେିବ ି ! ତରତ ସବୁ ରବରେ ମନା କେିଛ ି ଯାଇ ୟା’ ତା’ ଘରେ କାମ କେି ଖାଇବା ମାଗିବୁନ,ି ତୁ
କାହିଁକି ଯାଇଥି ୁ । ତୁ କ’ଣ ଭିକାେି ରହଇଛୁ ... ସକାରେ ତରତ ରଦଇଥି ି ନା ଖାଇବାକୁ ... ପୁଣି
କାହିଁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଗନ୍ଧିଆ ନାେ ସୋ କେୁଥି ୁ ...”
କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ରସ ପାଟି କେୁଥିର ! କିଏ ଶୁଣୁଥି ା ରସଠି ! ରଗାଟାଏ ଚାପୁଡାରେ ମଦନା
ତ ତରେ ପଡି ଛଟପଟ ରହଇ ରସତିକରି ବେୁ ନିେବୀ ଯାଇଛି । କାନେୁ ବାହାେି ଆସୁଛ ି ତାଜା
େକ୍ତଧାେ । ଚମକି ପଡିର ରସ । ମଦନା.. ମଦନା... ଦୁ ଇ ଚାେି ଥେ ଡାକିର । ରହର ତାଙ୍କେି
ଡାକ ତାଙ୍କେି ପାଖକୁ ରେେି ଆସୁଥି ା କେୁଣତାେ ୋଗିଣୀ ରହାଇ.. ସବୁ ଦନ
ି ପାଇଁ ରଭାକ
ତା’େ ଶାନ୍ତ ରହଇ ଯାଇଥି ା ।
“ସାହାବ, ରୟ ରଯା ଭିକାେି ର ାଗ୍ ରହୈ ନା, ରୟ ବରଡ ଭୁକଡ୍ ରହାରତ ରହଁ.. ରପଟ ରମଁ
କିତ୍ନା ଭି ଡାର ା, ଭରତା ହି ନହିଁ.. ଆରପ୍ନ ସବକୁ ଛ୍ ପକଡା ଦିୟା, ରଦଖ୍ନା, କଲ୍ େି ର
ତଙ୍ଗ୍ କରେରଙ୍ଗ... ଇନ ର ାରଗଁା କା ମାନ ସନମାନ ରତା କୁ ଛ ରହୈ ନହିଁ...”
“ସଦ୍ଧଷାର ଜୀ, ଆପ କଭୀ ଭୁଖ୍ କା ତାଣ୍ଡବ ରଦଖା ରହୈ? ଉରସ୍କ ସାରମନ ରୟ ମାନ
ସନମାନ କୟା ଚିଜ୍ ରହୈ? କୁ ଛ୍ ଭି ରତା ନହିଁ...” କହୁ କହୁ ତାଙ୍କ ଆଖିେୁ ଝେି ଆସୁଥିବା ୁ ହକୁ
ରସ େୁମାଲ୍ କାଢି ରପାଛି ତ ରଦର , ରହର ବିଗତ ତିେଶ
ି ବର୍ଷେୁ ହୃ ଦୟେୁ ନିଗିଡି ଚା ିଥିବା
ୁ ହକୁ ରପାଛିବାକୁ ଆଜି ପଯଷୟନ୍ତ ବି ରକୌଣସି େୁମା ରସ ପାଇ ପାେିନାହାନ୍ତି ।
158

ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ

✍ କଜୟାତିରଞ୍ଜନ ସାହୁ
ଆଜ୍ଞା ! ଆପଣମାରନ ଏହି କିଛ ି ବର୍ଷ ରହ ା 'ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାେତେ ରସଳାଗାନଟି ବହୁ େ
ମାତ୍ରାରେ ଶୁଣୁଥିରବ । କିନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତି ଏହି ରସଳାଗାନଟି ବହୁ ପୁୋତନ । ଆମେ ଏରବଏରବ

ଏହାସହ ପେିଚୟ ରହାଇଛି । ଯାହା ବି ରହଉ ପେିଚୟଟା ତ ରହାଇଯାଇଛି । ଏରବ
ଆଉ ଏହା ଆମପାଇଁ ନୂ ଆ ନୁ ରହଁ । କାହିଁକନ
ି ା ଟିକସ ନଁାରେ ଏହା ଆମ ପସଷଟକ
ି ୁ ବି
ହା ୁ କା କେୁଛି । 'ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାେତେ ସବୁ ଠାେୁ ମଜାକଥାଟି ରହ ା ହାତରେ ଝାଡୁଟଏ
ି ଧେି
ରୋଟ ଉଠାଇ ରସାସିଆ

ମିଡଆ
ି ରେ ଅପ୍ର ାଡ କେିବା ।

ଏଇ ତ କିଛଦ
ି ନ
ି ଆଗେୁ ଆମ ଅେି ସ୍ରେ 'ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାେତ ନଁା'ରେ ସରେଇ

କାଯଷୟକ୍ରମଟିଏ ଅରୟାଜିତ ରହାଇଥି ା । ସରେଇ ଅରପକ୍ଷା ଝାଡୁଧେି ରୋଟ ଉଠାଇବା

ାଗୁଥି ା । ମଁୁ ବି ରକମିତ ି ରସଥିେୁ

ରମାହଟା କାହିଁକି ରକଜାଣି ଟିକଏ
ି ଅଧିକ ଥିବାପେି
ବାଦ ପଡିଥାଆନ୍ତି । ଖୁବ ଗବଷରେ ଝାଡୁଧେି ଭ

ଭ

ଦୁ ଇ ଚାେିଟା ରପାଜରେ ରୋଟ

ଉଠାଇ ି । କିନ୍ତୁ ଅପ୍ର ାଡ କେିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରହ ାନି । ରସରତରବରେ ଭାବୁ ଥି ି ଯଦି
ଏହି ରସଳାଗାନଟା ୋଜୋଜୁ ଡା ସମୟରେ ରହାଇଥାଆନ୍ତା ରତରବ ରବାଧହୁ ଏ ଆମ
ଗଜପତି ମହାୋଜାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ ରହବାକୁ ପଡିନଥାନ୍ତା କି କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନେ ଯୁଦ୍ଧଟାେ
ମଧ୍ୟ ଆବଶୟକତା ପଡିନଥାନ୍ତା । ଆଉ ସବୁ ଠାେୁ ରକୌତୁ ହେ ଏଇଟା ରହାଇଥାଆନ୍ତା ରଯ
ଏହି ଅସ୍ପୃଶୟ, ଦେିତ ଆଦି ଶବ୍ଦେ ଉତ୍ପର୍ତ୍ି ମଧ୍ୟ ରହାଇନଥାନ୍ତା କି ଆଜିେ ଯୁବପିଢୀ
େିଜରଭଷସନ କିମୱା ରକାଟାେ ଚକ୍ରବୁ ୟହରେ େସୁନଥାରନ୍ତ । ମଁୁ କିଛ ି ଭୁଲ୍ କହିରଦ ି କି
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ଆଜ୍ଞା? ଯଦି ମଁୁ ଭୁଲ୍ ରତରବ ରମାରତ ଭୁଲ୍ ବୁ ଝରି ବ ନାହିଁ । ହୁ ଏତ ରମା ଚିନ୍ତାଧାୋ

ଭୁଲ୍ ରହାଇଥାଇପାରେ । ରତରବ ଛାଡନ୍ତୁ ରସ କଥା । ଏରବ ଆର ାଚନା କେିବା ଏହି
ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାେତ ବିର୍ୟରେ ।

ରସଦିନ ସକାେୁ ସକାେୁ ମଁୁ ଆମ ଅେି ସ୍ରେ 'ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାେତ ଅଭିଯାନ' ସାେି ରପରଟ

ଟିେିନ ଖାଇରଦଇ ଘେକୁ ଆସି ି । ଘରେ ପତ୍ନୀ ମହାଶୟା ରମା ଉପରେ ୋଗି ଖପ୍ପା

। କାହିଁକନ
ି ା ଘରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ରମାେ ଟିକଏ
ି ବିେମୱ ରହାଇଯାଇଥି ା । ରସଦିନ ଥି ା
ରମାପୁଅ ସୁନୁେ ଜନମଦନ
ି । ପଲାନିଂ ଥି ା ସକାେୁ ସକାେୁ ଶିଘ୍ର ଗାରଧାଇ ପୁଅ ଆଉ

ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ରନଇ ଶିବ ମନ୍ଦିେ ଯିବା । କିନ୍ତୁ ରମାେ ବିେମୱଟା ସବୁ କଛ
ି ି ଗଡବଡ
କେିରଦଇଥି ା । ତଥାପି ମଁୁ ଆଉ କାେ ବିେମୱ ନକେି ଗାରଧାଇପାରଧାଇ ଶିଘ୍ର

ବାହାେିପଡି ି ମନ୍ଦିେ ଯିବାକୁ । ତେତେ ରହାଇ ମନ୍ଦିେରେ ପହଞ୍ଚି ଗାଡୁେୁ ଓହ୍ଲାଇପଡି

ରଦୌଡିଗ ି ରଭାଗପାଇଁ ମନ୍ଦିେପାଖ େେ ରଦାକାନକୁ । ରସ କଦେୀ, ନଡିଆ ଆଉ ତିନ ି
ଚାେି ପ୍ରକାେେ େେ ତଥା ଧୂପ ଦୀପ ଦୁ ଇଟି ପ ିଥିନ ଭିତରେ ପୁୋଇ ରଦଇ ରମା
ଦୁ ଇ ହାତକୁ ରଟକି ରଦ ା

। ରସସବୁ କୁ ମଁୁ ରନଇ ଧୋଇରଦ ି ରମା ସହଧମଡଣୀଙ୍କ

ହାତରେ । ଟିକଏ
ି ବିଗିଡି ଯାଇ ସିଏ ପଚାେିର , "ତୁ ରମ କ'ଣ ମନ୍ଦିେ ଭିତେକୁ ଯିବନି?"
ମଁୁ ନି ଷଜଙ୍କ ପେି ହସିରଦଇ କହି ି , "ଆରେ ! ରମାେ ସକାେୁ ସକାେୁ ରପଟ ପୂଜା
ସେିଯାଇଛି ।" ଆଉ ଅଧିକ କିଛ ି ନକହି ପତ୍ନୀ ମହାଶୟା ପୁଅକୁ ଧେି ତମତମ ରହାଇ
ମନ୍ଦିେ ଭିତେକୁ ଚା ିଗର

। ହଠାତ୍ ମଁୁ ରଦଖି ି ଆରେ ବୟସ୍ତତା ଭିତରେ ରମାେ ବାମ

ହାତରେ ଥିବା କଦେୀ ଜେିଟା ସୁନୁ ମା'କୁ ରଦବାକୁ ଭୁ ି ଯାଇଛି । ପଛେୁ ଡାକିର

ପତ୍ନୀ

ଆହୁ େି ବିଗିଡରି ବ ଜାଣି ମଁୁ କିଛନ
ି କହି ଚୁପ୍ଚାପ୍ କଦେୀ ଜେିଟା ଧେି ମନ୍ଦିେ ପାହାଚ
କଡରେ ଛିଡା ରହାଇଗ ି ।
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କିଛ ି ସମୟ ରସଇଠି ଛିଡା ରହାଇଥିବି କି ନାହିଁ ମଁୁ

କ୍ଷୟକ ି ମନ୍ଦିେ ପାରଚେୀ

କଡ ନାେ ପାଖରେ ନୁ ଖେ
ୁ ା ବାେେ ଦୁ ବଷେ ପି ାଟିଏ ଏକ

ୟରେ ରମା ହାତକୁ ଚାହିଁଛ ି

। ମଁୁ ତା' ପାଖକୁ ଯାଇ ତାକୁ ପଚାେି ି, "କ'ଣ କିରେ ! ରଭାକ

ାଗୁଛ?
ି ଖାଇବୁ ?"

ମଁୁ ଭାବିଥି ି ରସହି ଜେିଏ ଯାକ କଦେୀ ରସହି ପି ାଟିକୁ ଖାଇବାକୁ ରଦଇରଦବି । ରମା

କଥା ଶୁଣି ରସ ପି ାଟି କିନ୍ତୁ କହି ା "ନା ! ରମାରତ ରଭାକ ନାହିଁ କି ରମାେ କିଛ ି
ଖାଇବା ଦେକାେ ନାହିଁ ।" ପି ାଟିେ ଏପେି ସ୍ପଷ୍ଟ କଥାରେ ମଁୁ ରୋମାଞ୍ଚିତ ରହାଇଉଠି ି
। ଏଥେ ମଁୁ ରସ୍ନହରେ ତାକୁ ପଚାେି ି "ଆଚ୍ଛା ! ତାହା ରହର

କ'ଣ ଟଙ୍କା ରନବୁ ?"

ଏଥେ ପି ାଟି ଧୀେ ଗୋରେ କହି ା "ସାର ! ରମାେ କିଛ ି ଦେକାେ ନାହିଁ । ରମାେ
ରସହି ଜେିଟା ଦେକାେ ।" ଏହା ଶୁଣି ମଁୁ ଆଶ୍ଚଯଷୟ ରହାଇ ପଚାେି ି " ଆରେ ଜେିଟା
କଣ କେିବୁ ? ତୁ କଣ ବୁ ି ବୁ ି ଜେି ରଗାଟାଉ " ! ପି ାଟି କହି ା, "ନା ସାର ! ମଁୁ

କାହିଁକି ବୁ ିବୁ ି ଜେିରଗାଟାଇବି ! ମଁୁ ତ ଜେି ସୋ କେୁଛି ।" "ମାରନ !" ରବା ି କହି
ଆହୁ େି ଆଶ୍ଚଯଷୟ ରହାଇ ମଁୁ ତାକୁ ଚାହିଁ ି । ପୁଣି ରସ ପି ାଟିକୁ ପଚାେି ି , "ଆଚ୍ଛା !
କହି ୁ କହି ୁ ଏ ଜେି ରଗାଟାଇ ରତାରତ କି

ାଭ ମିେୁଛ?
ି "

ରମାେ ମୁହଁକୁ କିଛ ି ସମୟ ଧେି ଚାହିଁେହିବାପରେ ପି ାଟି କହି ା, "ବୁ ଝରି

ସାର

! ଏ ମନ୍ଦିେକୁ ବହୁ ତ ର ାକ ଆସନ୍ତି । ସମରସ୍ତ ଖା ି ମାଗନ୍ତି ଠାକୁ େଙ୍କୁ । ସମରସ୍ତ
ସ୍ୱାଥଷପେଗୁଡା । ରଦଖୁନାହାନ୍ତି ନିଜେ ଭ

ପାଇଁ ରକମିତ ି ଠାକୁ େଙ୍କ ଆଗରେ ବିକେ

ରହାଇପଡୁଛନ୍ତି ! ରସ ପଥେ ର୍ଣ୍ଢଟା କାନରେ କ'ଣ ସବୁ କହିକହି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାେିଯାଉଛନ୍ତି
। ରସହି ପଥେ ର୍ଣ୍ଢଟାକୁ କଦେୀ ନଡିଆ ରକରତ କ'ଣ ଖୁଆଇ ରଦଉଛନ୍ତି । ରହର

ଥେଟିଏ ବି ଆଗପଛଚିନ୍ତା ନକେି ପଲାଷ୍ଟିକ ଜେି ଭିତରେ କଦେୀ ରଚାପା ଅନାବଶୟକ
େେ ପତ୍ର ସବୁ କୁ ଭେିରଦଇ ଏଇଠି େି ଙ୍ଗି ରଦଇ ଚା ି ଯାଉଛନ୍ତି । ରସହି େେ ପତ୍ର
ରଚାପା ଆଦିକୁ ଗାଈ ବାଛୁ େୀ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି । ଖା ି ଖାଉନାହାନ୍ତି ତା'କୁ ଖାଇ ରସମାରନ

ମେିଯାଉଛନ୍ତି । କାହିଁକନ
ି ା ରସ ପଶୁଗୁଡା କ'ଣ ବୁ ଝନ୍ତି ଖାଦୟ କ'ଣ ଅଖାଦୟ କ'ଣ?
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ଖାଉ ଖାଉ ରସହି ପଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜେି ସବୁ କୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇରଦଉଛନ୍ତି । କିଛଦ
ି ନ
ି ଆଗେୁ ଆମେ

ଦୁ ଧିଆେୀ ଗାଈଟାେ ରପଟଟା ହଠାତ େୁ ିଗ ା । କିଛ ି ଔର୍ଧ କାମ କ ାନାହିଁ । ଶବ
ବୟବରଚ୍ଛଦ ପରେ ଡାକ୍ତେ ବାବୁ କହିର

ତା' ରପଟେୁ ଦୁ ଇ ବସ୍ତା ପାଖାପାଖି ଜେି

ବାହାେି ା । ରସହି ଗାଈେ କ୍ଷୀେ ବିକି ଆରମ ଦୁ ଇ ପଇସା ପାଉଥି ୁ । ରସ
ଚା ିଗ ାପରେ ରମା ବାପା ମନ ବହୁ ତ ଦୁ ଃଖ । ଖା ି ବାପା କାହିଁକି ରସ ଗାଈଟିେ

କଅଁେ ବାଛୁ େୀେ ହମୱା େଡିରେ ବାେିରହାଇପଡୁଛ ି ଅସହୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା । ରକରତଥେ ରଯ
ବାଛୁ େୀଟି ତା ମା'େ ମ ାମୁହଁଟାକୁ ଚାଟି ତାକୁ ଉଠାଇବାକୁ ରଚଷ୍ଟା କେୁଥାଏ ତା'େ

ହିସାବ ନାହିଁ । ସତ କୁ ହନ୍ତୁ ତ ସାର ! ଏ ଭକ୍ତ ମାରନ ଶିବ ପୂଜ ି ପୂଣୟ ଅଜଷନ କେୁଛନ୍ତି
ନା ରଗା ହତୟା କେି ପାପ ଅଜଷନ କେୁଛନ୍ତି ! ରସ କୁ ନ ି ବାଛୁ େୀେ ଦୁ ଃଖ ରଦଖି ମଁୁ
ଆଉ ସହିପାେି ିନ ି ।

ଆଉ ରକୌଣସି ଗାଈ ବାଛୁ େୀ ରସ ପଲାଷ୍ଟିକଗୁଡା ଖାଇ ରଯପେି

ମୃତୁୟବେଣ ନକେନ୍ତି ରସଇଥିପାଇଁ ମଁୁ ଚିନ୍ତାକ ି ସକାେୁ ସ୍କୁ

ଯିବା ଆଗେୁ ଘଣ୍ଟାଏ ଆଉ

ସ୍କୁ େୁ ଆସିବାପରେ ଘଣ୍ଟାଏ ଜେି ରଗାଟାଇ ତାହାକୁ ଜୋଇ ରଦବି । ର ାକ କହନ୍ତି
ଗାଈ ବାଛୁ େୀ ସବୁ ଘରେ ବାନ୍ଧିେଖୁନ ! ରକରତଦିନ ବାନ୍ଧିବୁ ସାର ! ଚେିବୁ ିବା ପ୍ରାଣୀ
ଏମାରନ । ତାଙ୍କେ ଚାେଣ ଭୂଇଁକୁ ଆରମ ନଷ୍ଟକର

ରସମାନଙ୍କ ରଦାର୍ କ'ଣ? ଦିରନ

ରଯଉଁଠି ଏମାନଙ୍କେ ଚାେଣ ଭୂମି ଥି ା ରସଇଠି ରକଇଟା ବର୍ଷରେ ବଡବଡ ରକାଠାଘେ
ରହାଇଗ ା । ରକାଠାଘେ ରହ ାନି ରଯ ତା ଆଖପାଖେ ପେିରବଶକୁ ବି ନଷ୍ଟ କେିରଦ ା

। ଚାେିଆରଡ ଅଦେକାେୀ କାଗଜ ଆଉ ପଲାଷ୍ଟିକ । ବାସ୍ ରସଇଥିପାଇଁ ଏ ମନ୍ଦିେ ତଥା
ଏହାେ ଆଖପାଖେ ଚାେଣ ଭୂମିରେ ପଡିଥିବା ପଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜେି ଆଉ କାଗଜ ସୋ କାମରେ

ାଗିପଡିଛ ି । ସରେଇ ବି ରହଉଛି ଆଉ ରସହି ବାହାନାରେ ରମାେ ରଖେ ବି

ରହାଇଯାଉଛି । ଆଉ ବାକି େହି ା

ାଭ କ୍ଷତିେ ହିସାବ । ଏ ହିସାବେୁ ରମାରତ କ'ଣ

ମିେବ
ି ସାର । ଆଉ କ'ଣ ଆମ ବାଛୁ େୀଟାେ ହମୱା େଡିରେ ମା' ତା'େ ରେେିଆସିବ

ନା ରମା ବାପାଙ୍କେ ଝାଉଁେି ପଡିଥିବା ମନଟା ବୁ ଝଯ
ି ିବ ! କିନ୍ତୁ ହଁ ! ରମାେ ଜେି
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ରଗାଟାଇବା ଦ୍ୱାୋ ଆଉ କାହାେି ଗାଈ ଅଖାଦୟ ଗୁଡା ଖାଇରବନି କି ତା'େ କଅଁେ
ବାଛୁ େୀକୁ ଆଉ ମା' ରଛଉଣ୍ଡ ରହବାକୁ ପଡିବନି ।"
ତା' କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମଁୁ ସରତ ରଯପେି ସରମ୍ମାହିତ ରହାଇପଡିଥି ି । ମରନମରନ

ଭାବି ି ଏ ପି ାଟିେ ରଗାଟିଏ ରୋଟ ଉଠାଇବି । ପି ାଟିେ କଥା ସେିବାେୁ ମଁୁ କହି ି ,
"ବାବାରେ ! ତୁ ମ ଘେ ରକଉଁଠ?
ି ତୁ ମେ ଏହି ମହତ କାମ ପାଇଁ ତୁ ରମ ପୁେସ୍କାେ
ପାଇବା କଥା ।" ରମାେ କଥା ଶୁଣି ପି ାଟି ହସିରଦଇ କହି ା, "ସାର ! ମଁୁ ଏ ମନ୍ଦିେ
ଜଗୁଆେିଙ୍କ ପୁଅ । ଏଇ ପାଖରେ ଆମ ଘେ । ସାର ଜାଣନ୍ତି ! ନନା କହନ୍ତି ଭ

କାମ ଏମିତ ି କେିବ ରଯମିତ ି ବାମ ହାତ ବି ନ ଜାଣିପାରେ ଡାହାଣ ହାତେ କାମ !
ରତଣୁ ଆଉ ପୁେସ୍କାେ କଥା ଆସୁଛ ି କୁ ଆଡୁ ! ରତରବ ଏକଥା ସତ ରଯ ରଯଉଁଦନ
ି ଏ

ମନ୍ଦିେକୁ ଆସୁଥିବା ସୁଟବୁ ଟ ପିନ୍ଧା ପାଠପଢା ବାବୁ ମାରନ ତାଙ୍କ ପାଠ ପଢାକୁ ସାଥଷକ
କେି ଏ ମନ୍ଦିେ ଅଗଣା ଆଉ ତା'େ ଆଖପାଖେ ପେିରବଶଟାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କେିରଦରବ;
ରସହିଦନ
ି ମଁୁ ରମାେ ପୁେସ୍କାେଟା ପାଇଯିବ ି ।"
ତା'େ ସେେ ଉର୍ତ୍େଟା ଭିତରେ

ୁ ଚିେହିଥିବା କଟାକ୍ଷକୁ ଶୁଣି ମଁୁ ତା' ମୁଣ୍ଡ ଚୁଟିକୁ

ହାତରେ ସାଉଁେି ରଦଉରଦଉ କଦେୀ ରେଣାଟା ତା' ହାତରେ ରସ୍ନହରେ ଧୋଇରଦ ି ।
ଅଭୟାସବସତଃ କଦେୀଥିବା ପ ି ଥିନଟା େି ଙ୍ଗି ରଦବାପାଇଁ ରମା ହାତଟା ଚା ି ଗ ାରବରେ

ମଁୁ ହଠାତ ତା'କୁ ଅଟକାଇରଦ ି । ରମାେ ଅଟକିଯାଇଥିବା ପ ିଥିନଧୋ ହାତକୁ ରଦଖି
ପି ାଟି ହସିରଦ ା । ମଁୁ ବି ତାକୁ ରଦଖି ହସିରଦଇ ପ ିଥିନଟିକୁ ପରକଟରେ ପୁୋଇରଦ ି

। ରମାେ ଏତାଦୃ ଶ କାମରେ କିନ୍ତୁ ପି ାଟିେ ମନରେ ଭେିଯାଇଥି ା ଆତ୍ମସରନ୍ତାର୍ । ମଁୁ
ତା' ପାଖେୁ ରେେି ଆସୁଆସୁ ଚିନ୍ତା କେୁଥାଏ ସତରେ କାମଟିଏ କର୍ତ୍ଷବୟ ଭାବି କୋଯାଏ
ରଦଖାଇରହବା ପାଇଁ ନୁ ରହଁ । କର୍ତ୍ଷବୟ କେିବା ର ାକ କର୍ତ୍ଷବୟ କେିଯାଏ ଆଉ ରଦଖାଇ
ରହବା ର ାକେ ଆଶା ପୁେସ୍କାେରେ । ଯଦି ସମରସ୍ତ କର୍ତ୍ଷବୟେ ପେିଭାର୍ା ବୁ ଝପ
ି ାେରନ୍ତ
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ତା'ରହର

ରବାଧହୁ ଏ 'ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାେତପେି ଅରନକ ଅଭିଯାନେ ଆଉ ଆବଶୟକତା ନଥାନ୍ତା

।
ଏହିସବୁ କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ମଁୁ ଅନୟମନସ୍କରେ ରକରତରବରେ ରମାେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାେତ

ରୋଟଗୁଡାକୁ ରମାବାଇଲ୍େୁ ଡି ି ଟ କେିସାେିଥି ି । ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପତ୍ନୀ ମହାଶୟାଙ୍କ
ମନ ଟିକଏ
ି ସ୍ଥିେ ରହାଇ ଆସିବା ପରେ ରସ ରମାରତ କହିର

"ରଦଖିବା ରକମିତ ି କ

ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାେତ । ସତରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ କେିଛ ନା ଘେର ାକଙ୍କ ଆଗରେ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛ !" ତାଙ୍କ
କଥା ଶୁଣି ମଁୁ କହି ି "ବୁ ଝି

ୀନା ! ପ୍ରକୃ ତରେ ଭାେତକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ େଖୁଥିବା ର ାକଙ୍କୁ

ପ୍ରଶଂସାେ ଆବଶୟକତା ନଥାଏ । ନା

ାେସା ଥାଏ ନିଜ ନଁା'େ ପ୍ରଚାେ ପ୍ରସାେେ ।

ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କର୍ତ୍ଷବୟ । ଆଉ ହଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାେତ ଆବଶୟକ କରେନାହିଁ ପ୍ରମାଣ
ସ୍ୱଚ୍ଛତାେ । କାହିଁକନ
ି ା ସବୁ ରବରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାେ ପ୍ରମାଣ ରହଉଛି ରସ ନିରଜ ॥"

ଚାନ୍ଦିପୁର, ବାକେଶ୍ୱର

jrs.2013rediffmail@gmail.com
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ଆଶାର ଆକୋକକୁ ଅକପକ୍ଷା

✍ ସମାପିକା ପତି
ସୁନୀତା ଝେକାବାରଟ ବାହାେକୁ ଚାହିଁ Bergen ସହେେ ଦୃ ଶୟ ଉପରଭାଗ କେିବାକୁ
ରଚଷ୍ଟା କେୁଥି ା । ରଡରସମୱେ ମାସ ପନ୍ଦେ ତାେିଖ । ଆସନ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପବଷ ଓ ଛୁ ଟ ି ପାଇଁ

ସହେବାସୀ ବହୁ ତ ଉତ୍ସାହିତ ଓ ଖୁସି ଥିର । େଙ୍ଗୀନ ଆର ାକମାୋରେ ପୁୋ ସହେ ସଜା
ରହାଇ ସାେିଥି ା । ଛୁ ଟକ
ି ୁ ଆଖି ଆଗରେ େଖି ସପିଙ୍ଗ୍ ମଲ୍ମାନଙ୍କରେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଅେେ
ମଧ୍ୟ ଆେମ୍ଭ ରହାଇସାେିଥି ା । ବନ୍ଧୁ ମିେନ, ଞ୍ଚ୍ ଓ ଡିନେ ପାଟଷୀ ଇତୟାଦିରେ ସମରସ୍ତ ମସ୍ଗୁ
ଜଣା ପଡୁଥିର । ସୁନୀତା ସବୁ ରଦଖୁଥିବା ସରତ୍ତ୍ୱ କିଛ ି ଅନୁ ଭବ କେିପାେୁନଥି ା । ଖା ି ବହୁ ତ
କିଛ ି ଭାବି ଚା ିଥି ା ।

ଅମୀୟକୁ ବାହା ରହଇକି ନେରେେ Bergan ସହେକୁ ଆସିବା ତା'େ ଛଅମାସ
ରହାଇସାେିଥି ା । କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ତା'େ ସ୍ୱପନ ଓ ଭବିର୍ୟତେ ରଯାଜନା ସବୁ ଧୂେସ
ି ାତ୍
ରହାଇଯାଇଥିବା ପେି ଜଣାପଡୁଥି ା । ସୁନୀତା ବହୁ ତ ଏକା ରହାଇଯାଇଥି ା ଓ କାହାକୁ କିଛ ି
କହିପାେୁନଥି ା । ତା'େ ଇଚ୍ଛା ବି ନଥି ା କାହାକୁ କିଛ ି କହିବାକୁ । ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଥିବା
ବିଶ୍ୱାସ ଟିକକ ତାକୁ ରଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ରପ୍ରେଣା ରଦଉଥିର

ମଧ୍ୟ ରସ ବିଶ୍ୱାସ

ରବାଧହୁ ଏ ମେିବାରେ ାଗିଥି ା । ଗତ ଦଶବର୍ଷ ଭିତରେ ତା'େ ଜୀବନରେ ବହୁ ତ କିଛ ି ବଦେି
ଯାଇଥି ା । ନିଜେ ଅତୀତକୁ ରଦଖିର

ରକୌଣସି ଟ୍ରାଜିକ୍ େି ମେ କାହାଣୀଠାେୁ କିଛ ି କମ

ାଗୁନଥି ା ତାକୁ ।
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ସୁନୀତା ବାପାଙ୍କେ ରଗାରଟ ରବା ି ଝିଅ । ତା' ଉପରେ ଦୁ ଇ ଭାଇ । ପି ାମାରନ ଭ
ପାଠ ପଢୁଥିର । ସୁନୀତା ବହୁ ତ ରଗହ୍ଲୀ ଥି ା । ବାପାଙ୍କେ ରଛାଟ ବୟବସାୟ ଥି ା ଓ ତା'
ସହିତ ଜମିବାଡି ବି ଥି ା । ଘେେ ଚେଣୀ ବହୁ ତ ଭ ନ ଥିର ବି ପି ାମାରନ ରମଧାବୀ ଓ
ଉର୍ଚ୍ାକାଂକ୍ଷୀ ଥିବା ରଯାଗଁୁ ସମରସ୍ତ ଉର୍ଚ୍ ଶିକ୍ଷିତ ଥିର

। ଭାଇମାରନ ତା'େ ବିରଦଶରେ

ମାଷ୍ଟେଡୀଗ୍ରୀ ହାସ କ ାପରେ ରସଠାରେ ରସଟଲ୍ ରହାଇଯାଇଥିର । ସୁନୀତା ବହୁ ତ ଶାନ୍ତ
ସେେ ଓ ବୁ ଝବ
ି ାଶୁଝବ
ି ା ଝିଅଟିଏ । B.Tech ପରେ MBA କେୁଥି ା ରସ । ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବମାରନ
ବହୁ ତ ଭ ବାହାଘେ ପ୍ରସ୍ତାବ ସବୁ ଆଣୁଥିର । ରସଥିମଧ୍ୟେୁ ବାପାଙ୍କେ ରଗାରଟ ପ୍ରସ୍ତାବ ବହୁ ତ
ପସନ୍ଦ ରହାଇଥି ା । ସୁନୀତା ରକବେ ପଚାେିଥି ା ଆଉ ରମା MBA? ତା'େ ବାପା ହସିକି
କହିଥିର

କି ରସ ପୁଅେ ଘେ ର ାରକ କହିଛନ୍ତି ଓ ରସମାରନ ୋଜି ରହାଇଛନ୍ତି କି

Semester Breakରେ ବାହାଘେ ସାେିରଦବା ଏବଂ ତା'ପରେ ସୁନୀତା MBA ଜାେି
େଖିବ । ରତଣୁ ବାହାଘେ ରହାଇଯାଇଥି ା ତା'େ ଓ ରସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଚା ି ଆସିଥି ା ତା'େ
ସ୍ୱାମୀ ଦୀପକ ସହିତ ।
ଅଳ୍ପ କିଛଦ
ି ନ
ି ପରେ ସୁନୀତା ଜାଣିପାେିଥି ା କି ଦୀପକେ ରକହି ରପ୍ରମିକା ଅଛି ରବା ି ।
ଦୀପକ ସୁନୀତା ସହିତ ରକୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ଷା କେୁନଥିର । ସୁନୀତା କିଛ ି କହିବାକୁ ରଚଷ୍ଟା କର
ତା' ଉପରେ ବସୁଥି ା ମାଡ । ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମଥେ ପାଇଁ ରସ ମାଡଗାେି ଖାଉଥି ା ବିନା
ରଦାର୍ରେ । ହାଇଦ୍ରାବାଦେ ରସହି 2BHK ଆପାଟଷରମଣ୍ଟରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ରହାଇଯାଉଥି ା

ରସ । ଘରେ ମଧ୍ୟ କିଛ ି କହିପାେୁନଥି ା, କାେଣ ରସମାରନ ନୂ ଆ ବନ୍ଧୁ ପାଇକି ବହୁ ତ ଖୁସି
ଥିର । ଦୀପକ ଘରେ ବି ତାଙ୍କ ପୁଅେ ଏ େୂପ ବିର୍ୟରେ ଜାଣିନଥିର । ପ୍ରବେ ମାନସିକ କଷ୍ଟ

ଭିତରେ ସୁନୀତା ରଶର୍ ରସମିଷ୍ଟାେଟା ଭ ରେ ସାେିବାକୁ ଚାହିଁଥି ା । ଦୀପକ ତେେେୁ ନା
କିଛ ି ସହରଯାଗ ମିେଥି
ି ା ନା କିଛ ି ଅସୁବଧ
ି ା । ଦିନସାୋ ସୁନୀତା ମନରଦଇ ପଢୁଥି ା ।
ଚାହଁୁଥି ା କି ପଢା ସେିବାପରେ ଭ ଚାକିେୀଟିଏ ମିେଗ
ି ର ବଞ୍ଚିବାେ ୋହା ମିେଯ
ି ିବ ।
ସୁନୀତା ଭ

ନମୱେ େଖି ପାଶ୍ କେିଥି ା ଓ ଭ

ଚାକିେୀଟିଏ ବି ପାଇଯାଇଥି ା । ଦୀପକ

କିଛ ି ପ୍ରତିବାଦ କେିନଥି ା । ରସ ଘରେ ଜମା େହୁ ନଥି ା ଓ ସୁନୀତା ଚାକିେୀ ପାଇବାପରେ
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ବେଂ ରସ ଖୁସି ରହାଇଥି ା କି ସୁନୀତା ଦେମା ପାଇବ ଓ ତା'େ ଭେଣରପାର୍ଣ ପାଇଁ ତାକୁ
କିଛ ି ଖର୍ଚ୍ଷ କେିବାକୁ ପଡିବନି । ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରକୌଣସି ସମ୍ପକଷ ହିଁ ନଥି ା । ଏମିତରି େ ସୁନୀତା
କାଟିରଦ ା ପାଞ୍ଚବର୍ଷ । ବହୁ ତ ମାନସିକ ଅତୟାଚାେ ଭିତରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ରହାଇସାେିଥି ା ରସ
।
ସୁନୀତାକୁ ଅେି ସରେ କିଛ ି ଭ ସାଙ୍ଗ ମିେଯ
ି ାଇଥିର । ରସମାରନ ତାକୁ ଛାଡପତ୍ର ପାଇଁ
ଆରବଦନ କେିବାକୁ ବହୁ ତ ବୁ ଝାଇର । "କାହିଁକି ଏମିତ ି ନିଜ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କେୁଛୁ ? ଏମିତ ି
େହିବାଠାେୁ ବେଂ ଏକା େହିବା ଭ ।" ସୁନୀତା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ମିଛ ସମ୍ପକଷକୁ ଭାଙ୍ଗି ରଦବାକୁ
ସାହାସ ସଞ୍ଚୟ କ ା ଓ ଘରେ ସବୁ କଥା ଜଣାଇ ା । ଏହି କଥା ଶୁଣି ଏରତ ଦୁ ଃଖକୁ ଏରତ
ବର୍ଷ ଧେି ମନରେ ରକମିତ ି ଚାପି ଧେିଥିଅ ରବା ି ତା'େ ବାପାମାଆ ଆଶ୍ଚଯଷୟ ରହର । ଏହି
କଥା ଶୁଣି ସୁନୀତାେ ବାପାଙ୍କେ େକ୍ତଚାପ ବଢିଗ ା, କିନ୍ତୁ ଟିକଏ
ି ସୁସ୍ଥ ରହ ାପରେ ରସମାରନ
ଛାଡପତ୍ର ପାଇଁ ଆରବଦନ କର ।
ନିଜ ପେିବାେେ ସମ୍ମାନ ନଷ୍ଟ ରହାଇଯିବ ରବା ି ଦୀପକ ଆେମ୍ଭେୁ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ୋଜି
ରହଉନଥି ା । ରଗାରଟ ଉର୍ଚ୍ଶିକ୍ଷିତ ଓ ଭ

ଚାକିେୀ କେିଥିବା ର ାକ ବି ଏରତ ନୀର୍ଚ୍ମନା

ରହାଇପାରେ ଏହା ସୁନୀତାେ ଧାେଣା ବାହାରେ ଥି ା । ରସ ଚାହଁୁଥି ା ଆରପାଶ ବୁ ଝାବଣାରେ
ଉଭୟଙ୍କେ ଛାଡପତ୍ର ରହାଇଯିବ । ରଯରହତୁ ରସମାନଙ୍କେ ରକୌଣସି ସମ୍ପକଷ ନଥି ା, ରତଣୁ
ଛାଡପତ୍ରରେ ଦୀପକ ସରଙ୍ଗ ସରଙ୍ଗ ୋଜି ରହାଇଯିରବ ରବା ି ରସ ଭାବିଥି ା, ମାତ୍ର ତା'େ ଠିକ
ଓ ଟା ରହ ା । ଦୀପକ ଅଦା ତକୁ ଏ ଘଟଣା ରନବାସହ ସୁନୀତାେ ଚେିତ୍ର ଉପରେ ପ୍ରଶନ
ଉଠାଇବାକୁ ପରଛଇ ା ନାହିଁ । ଛାଡପତ୍ର େେରେ ସୁନୀତା ତା'ଠାେୁ ରମାଟାଅଙ୍କେେ ଧନ
ଚାହିଁଛ ି ଏବଂ ପେିବାେ ଅରପକ୍ଷା ନିଜେ ଭବିର୍ୟତ କଥା ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କେୁଛି ରବା ି କୁ ତ୍ସାେଟନା
ମଧ୍ୟ କେିଥି ା । ସୁନୀତା କିନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚବର୍ଷ ଧେି ପାଇଥିବା ଶିେୀେିକ ଓ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା
ବିର୍ୟରେ ଅଦା ତରେ କିଛ ି କହିନଥି ା । ଅବଶୟ ପରେ ଦୁ ହଙ୍କ
ିଁ େ ଛାଡପତ୍ର ରହାଇଯାଇଥି ା
। ରଯଉଁଦନ
ି ଛାଡପତ୍ର ମିେଥି
ି ା, ରସଦିନ ସୁନୀତ ଅରନକ ଦିନ ପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନୟବାଦ
ଜଣାଇବାକୁ ମନ୍ଦିେକୁ ଯାଇଥି ା ।
କ୍ରମଶଃ...
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ପରକାୟ

✍ ହ୍ରିତକ
ି କୁ ମାର କବକହରା
ପଶ୍ଚି ମ ଆକାଶରେ େବି ମିଶଯ
ି ିବା ପାଇଁ ବୟସ୍ତ । ଆଉ କିଛ ି ସମୟେ ଅରପକ୍ଷା ପରେ
ସନ୍ଧୟା ବି ୁ ଚିଯିବ ଆଉ ରଭଟିରଦବ ଅନ୍ଧକାେ ଭୋ ୋତିକୁ । ସମୟ ସନ୍ଧୟା ୫.୩୦ ହବ ।
ହସ୍ପିଟା େ ବିଛଣାରେ ବସି ୋଧାକୃ ଷ୍ଣ ବାବୁ , ବଡ ପୁଅ ସୁରେଶେ ହାତ ଧେି କାନ୍ଦୁ ଥାନ୍ତି ।
ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥାନ୍ତି ପତ୍ନୀ ସାେଦା ରଦବୀ । ବଡ ଭାଇେ ପଛରେ ତେକୁ ମଁୁହ କେି ଛିଡା
ରହାଇଥାଏ ସାନ ଭାଇ ରମାହନ । ଏହି ଦୃ ଶୟଟି ରଦଖି ରଯତିକି ଆଶ୍ଚଯଷୟ ାଗୁଥି ା ତା'ଠୁ ରବଶି
ପ୍ରଶନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କେୁଥି ା । କାହିଁକି ୋଧାକୃ ଷ୍ଣ ବାବୁ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ କାନ୍ଦୁ ଥିର !!!
ଆଜିକୁ ଠିକ ତିେଶ
ି ି ବର୍ଷ ତେେ ଘଟଣା । ସାେଦା ରଦବୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମଁହ
ୁ ଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଛେ ଛେ
ନୟନରେ କୁ ହନ୍ତି "ଆଉ ରକରବ ମଁୁ ମାଆ ଡାକ ଶୁଣିବ ି । ଆଉ ରକରତ ରମାରତ ମିଛ ପ୍ରତିଶତ
ୃ ି
ରଦଉଥିବ । ରକରବଠୁ କହୁ ଛ,ି ପି ାଟିଏ ରପାର୍ୟ ଗ୍ରହଣ କେିରନବା ରବା ି , କିନ୍ତୁ ନାହିଁ । ତୁ ରମ
ଆଉ ତୁ ମେ ରସ ଡାକ୍ତେ । ଯଦି ମଁୁ ରସ ଡାକ୍ତେ କଥା ମାରନ, ରବାଧହୁ ଏ ଏଇ ଜନମରେ ମଁୁ ଆଉ
ରକରବ ମାଆ ଡାକ ଶୁଣିପାେିବ ି ନାହିଁ ।" ବାସ୍ ଏତିକି କହି ଦୀଘଷ ନିଶ୍ୱାସ ଟିଏ ମାେିର ସାେଦା
ରଦବୀ । ଏହି କଥା ଦୁ ଇ ପଦ ଶୁଣି ନିଜକୁ ନିରଜ ରଦାର୍ି ମରନ କେୁଥାନ୍ତି ୋଧାକୃ ଷ୍ଣ ବାବୁ ।
ରଧୈଯଷୟହୋ ରହାଇ ପଡିର ରସ । କହିର - "ଠିକ ଅଛି, କା ି ଯାଇ ଆରମ ପି ାଟିଏ ରପାର୍ୟ
ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କେିବା ।" ଏହି କଥା ପରଦ କହି ସାନ୍ତ୍ୱନା ରଦର ରସ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ।
ତା' ପେଦିନ ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁ ରହଁ ଯାଉଥାନ୍ତି ପି ାଟିଏ ରପାର୍ୟ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ । ମାତ୍ର
ୋସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇର କୁ ଆଁ କୁ ଆଁ ଡାକ । ହଠାତ ଦୃ ଷ୍ଟି ପଡି ା ରସ
ଆମୱ ଗଛ ମୂେ ଉପରେ ସାେଦାରଦବୀଙ୍କେ । ସରଙ୍ଗ ସରଙ୍ଗ ରସଠାକୁ ଯାଇ ନିଜ ରକାେକୁ
ରନଇଗର ରସ କୁ ନ ି ବାେକଟିକୁ ।ତତ୍କ୍ଷଣାତ ପି ାଟିେ କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ ରହାଇଗ ା ।
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ୋଧାକୃ ଷ୍ଣ ବାବୁ ଚତୁ ଦଡଗ ରଦଖିର କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ପାଇର ନି । ପତ୍ନୀଙ୍କେ ଖୁସି ନିମରନ୍ତ

ରସହି ପି ାଟିକୁ ରନଇ ଗର ରସ ନିଜ ଘେକୁ , ମାତ୍ର ଖୁସି ନଥାନ୍ତି ରସ । ପି ାଟିଏ ପାଇ ବହୁ ତ
ଖୁସି ରହାଇ ଯାଇଥା'ନ୍ତି ସାେଦା ରଦବୀ ଆଉ ତା'େ ନାମ େଖିର ରସ ସୁରେଶ । ରବଶ ଯତ୍ନେ
ସହ ାେନ ପାେନ କେିର ତାହାେ । ଏହାେ ଦୁ ଇ ବର୍ଷ ପରେ ନିଜ ରକାେକୁ ମଧ୍ୟ ଆସି ା
ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟିଏ । ରଯଉଁଥିରେ ବହୁ ତ ଖୁସି ଥା'ନ୍ତି ୋଧାକୃ ଷ୍ଣ ବାବୁ । ଖୁସି ତାଙ୍କେ କହିର
ନସରେ ଆଉ ନଁା େଖିର ତାହାେ ରମାହନ । ଏହା ପେଠୁ ଆେମ୍ଭ ହୁ ଏ ପାତେ ଅନ୍ତେ । ରସ
ଦୁ ଇ ପୁଅଙ୍କୁ ଅସମାନ ଦୃ ଷ୍ଟିରେ ରଦଖନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ମାଆ ସାେଦା ରଦବୀ ରବଶ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ଦୁ ଇ
ପୁଅଙ୍କେ । ଏହାପରେ ଦୁ ଇ ପୁଅ ବଡ ରହାଇ ଭ ଜାଗାରେ ଚାକିେୀ କେନ୍ତି ।
ରମାହନ ପ୍ରତି ୋଧାକୃ ଷ୍ଣଙ୍କ ଅଧିକ ଭ ପାଇବା ରହତୁ ରସ କୁ ସଙ୍ଗରେ ପରଡ । ମା'ଙ୍କ

ବାେମୱାେ ତାଗିଦ ସରତ୍ତ୍ୱ ରସ ଶୁଣିନଥାଏ କଥା । କିନ୍ତୁ ଏହାେ ଠିକ ବିପେୀତ ଥାଏ ସୁରେଶ ।
ହଠାତ ଦିରନ ୋଧାକୃ ଷ୍ଣବାବୁ ଙ୍କ ରଦହ ବହୁ ତ ଖୋପ ରହାଇଯାଇଥାଏ । ଡାକ୍ତେୀ
ପେୀକ୍ଷାରେ ଜଣା ପଡି ା ତାଙ୍କ ଦୁ ଇଟିଯାକ କିଡ୍ନୀ ନଷ୍ଟ ରହାଇ ଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ରମାହନ
ଅେି ସେ କାମ କହି ବିରଦଶକୁ ଯାଇ ମଉଜ ମଜ ିସ କେୁଥାଏ । ପିତାଙ୍କ ରଦହ ଖୋପ ଶୁଣିବା
ମାରତ୍ର ଦୂ େ ରଦଶେୁ ରେେି ଆରସ ସୁରେଶ । ବହୁ ତ ଚିକତ୍ସା ପରେ ଡାକ୍ତେ କହିର
ରକହି ରଗାଟିଏ କିଡ୍ନୀ ନରଦବା ତା'ହାର

"ତାଙ୍କୁ

ତାଙ୍କ ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ ।" ଏହା ଶୁଣି ସୁରେଶ

ଡାକ୍ତେଙ୍କୁ କହି ା- "ଯାହା ଦେକାେ କୁ ହନ୍ତୁ ଡକଟେ, କିନ୍ତୁ ରମା ବାପାଙ୍କୁ ବରଞ୍ଚଇଦିଅନ୍ତୁ ।" ଏହା
ପରେ ସୁରେଶେ ରଗାରଟ କିଡନୀରେ ୋଧାକୃ ଷ୍ଣ ବାବୁ ଙ୍କ ରଦହ ସୁସ୍ଥ ରହାଇଗ ା ।
ଏହା ପରେ ୋଧାକୃ ଷ୍ଣ ବାବୁ ନିଜକୁ ତିେସ୍କାେ କର ଓ ନିଜକୁ ରଦାର୍ୀ ରବା ି ମରନକର
। ଅପରେସନ ସେିବା ପରେ ରମାହନ ଆସି ସବୁ କଥା ଶୁଣି ା ଓ ନିଜ ଭୁ କୁ ବୁ ଝି ପାେି ା ।
ମଣିର୍େ କିଛ ି ଏମିତ ି ମୁହୂର୍ତ୍ଷ ଆରସ ରଯଉଁଠି ପେିବାେେ ସଦସୟଙ୍କୁ ଛାଡିରଦର ଅନୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ
ଘୃଣା କେିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସଦାରବରେ ପେିବର୍ତ୍ଷନଶୀେ ରଯଉଁଠାରେ ପେର ାକ ନିଜେ
ହୁ ଅନ୍ତି ଓ ନିଜ ର ାକ ପେ ରହାଇଯା'ନ୍ତି, ଠିକ ରଯମିତ ି ରମାହନ ପେି ।
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ଅକଫରା ପଥର ପଥୀକ

✍ କଦବାଶିଷ କବକହରା
ବାଣୀବିହାେ ବାଣୀବିହାେ.... ବସ୍ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ା ବାଣୀବିହାେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ । ରମାରତ
ବି ଟିରକ ନିଦ ାଗିଯାଇଥି ା । କଣ୍ଡକଟେ ପାଟି ଶବ୍ଦରେ କାନ ୋଟିପଡୁଥାଏ । ମଁୁ ବୟସ୍ତ ରହାଇ
ଉଠିପଡି ି ।

ରଗଜ୍ ବାହାେ କେିବ ି କ'ଣ, ହଠାତ୍ ରମା ଦୃ ଷ୍ଟି ଯାଇ ପଡି ା ଆଗ ସିଟେୁ

ଓହ୍ଲାଉଥିବା ଜରଣ ଯୁବତୀଙ୍କ ଉପରେ । ସରତ ରଯପେି ତାଙ୍କୁ ଆଗେୁ ବହୁ ବାେ ରଦଖିଛି
ରକଉଁଠି ! ଅରନକ ଦିନେ ରଯପେି ସମ୍ପକଷ ଅଛି ତାଙ୍କ ସହ । ରସହି ରଗାୋ ମଁହ
ୁ , ତା'େି ପେି
ସୁନ୍ଦେ ଆଖି । ପଛପଟୁ ରକଶ ବି ତା' ରକଶ ପେି ବହୁ ସୁନ୍ଦେ ଦିଶୁଥାଏ । ସତରେ କ'ଣ ରସ
ମୀୋ? ମଁୁ ତ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଷ ରଦଖିପିେି ି ନ ି । ଯାହାକୁ ଏରତଦିନ ଧେି ରଖାଜୁ ଥି ି ରସ ରମା ମନେ
ମାନସୀ ମୀୋ ନୁ ହଁ ତ !! ରଗଜ୍ ଛାଡିରଦଇ ମଁୁ ରଦୈଡି ି ତେକୁ । ବହୁ ରଜାରରେ ଡାକୁ ଥାଏ
"ମୀୋ ମୀୋ... ଟିରକ େୁହ ।" ହୁ ଏ ତ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବାରେ ରମାେ ବିେମୱ ରହାଇଯାଇଥି ା । ରମା
କଥା ଶୁଣିବା ଆଗେୁ ଏକ ଧୋ ଅଡି କାରରେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ରସ ସ୍ଥାନ ଛାଡିରଦଇଥିର ।
ହଉ ରଦଖିବା, ମଁୁ ତ ତାକୁ ଏ ସହେରେ ରଦଖିଛି । ଯଦି ରସ ମୀୋ ରହାଇଥିବ ରମା ମନ
କହୁ ଛ ି ନିଶ୍ଚୟ ପୁଣି ଥରେ ରଦଖାରହବ ତା'ସହ । ଏପରଟ ବସ୍ କଣ୍ଡକଟେ ଡାକୁ ଥାଏ ସାର ସାର
ଆପଣଙ୍କ ବୟାଗ୍ ନିଅନ୍ତୁ ବସ୍ ଛାଡିବ । ବସ୍େୁ ବୟାଗ୍ ରନଇ ଚା ି ି ହରଷ୍ଟଲ୍ ଆରଡ । ଏମ୍ଫିଲ୍
ରଥସିସ୍ ସବମିଟ କେିବାେ ଥାଏ । ଟିରକ ବୟସ୍ତ

ାଗୁଥାଏ । ହରଷ୍ଟ ରେ ପହଞ୍ଚି ରଫ୍ରସ୍

ରହବାପରେ ଆଉ ଡିପାଟଷରମଣ୍ଟ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରହ ାନି । ମନରେ ରକବେ ରସଇ ରଗାଟିଏ ମଁହ
ୁ ,
ରସଇ ରଗାଟିଏ ରଚରହୋ । କାନ ପାରଖ ପୁେୁଣା ଦିନେ ମୀୋ କହିଥିବା ପ୍ରରତୟକଟି କଥା
ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ରହଉଥାଏ । ସାରଙ୍କୁ ରୋନ କେି ରଦହ ଖୋପେ ବାହାନା କେି ରଥସିସ୍ ପରେ
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ସବ୍ମିଟ କେିବାକୁ ଅନୁ ରୋଧ କ ି ଆଉ ରସ ବି ୋଜି ରହାଇଗର

। ଅରନକ ପୁେୁଣା କଥା

ମରନପଡୁଥାଏ । ମଁୁ ରସମିତ ି ହରଷ୍ଟଲ୍ ରବଡ୍ରେ ପଡିେହିଥାଏ । ରସଦିନେ ରମଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ
ମୀୋ ରବାରଧ ଆଜି ରଗାରଟ ବଡ ଅେି ସେ ରହାଇଯାଇଛି.. । ମନରେ ଆସୁଥାଏ ଅରନକ ପ୍ରଶନ
।
ମୀୋ ଥି ା କର ଜ୍ କୁ ଇନ, ବହୁ ତ୍ ଭ ପାଠ ପଢୁଥି ା ରସ । ୋଷ୍ଟ କଲାସ କୟାେିଅେ
ଥି ା ତା'େ । +୨ରେ ୯୦% ମାକଷ େଖିଥି ା । ରମା'ଠୁ ମୀୋ ଥି ା ଦୁ ଇ ବର୍ଷ ଜୁ ନଅ
ି େ।
ପାଠରେ ରଯମିତ,ି ରସମିତ ି ସ୍ମାଟ ବି ଥି ା । ରଦଖିବାକୁ ଥି ା ଅପୂବଷ ସୁନ୍ଦେୀ । ରମାରତ ଟିରକ
ନ ରଦଖିର ମୀୋ ପାଗେି ରହାଇଯାଉଥି ା । ଆମ ରପ୍ରମ ସମ୍ପକଷ ଥି ା ଶାଶ୍ୱତ । ଆରମ ଦୁ ରହଁ
ଥି ୁ ରପ୍ରମ ପକ୍ଷୀ, ଦୁ ଇଟି ଶେୀେ କିନ୍ତୁ ରଗାରଟ ହୃ ଦୟ । ପ୍ରତୟକ ଦିନ ଆରମ ଦୁ ରହଁ ଦୁ ହିଁଙ୍କୁ
ରଦଖାକେୁ । ଦିରନ ରଦଖା ନକର

ରସ େୁର୍ିଯାଏ, ଅଭିମାନ କରେ, ରମାରତ ଗାେିକରେ,

ୋରଗ... କଲାସ୍ ସେିବା ପରେ ବି ରସ ରମାରତ ଅରପକ୍ଷା କେିଥାଏ ଟିରକ ରଦଖିବାକୁ । ଛୁ ଟ ି
ଦିନରେ ବି ଘେକୁ ରୋନ କେି, ଅତିେକ୍ତ
ି କଲାସ୍ ଅଛି ରବା ି ମିଛ କହି ହରଷ୍ଟ ରେ େହିଯାଏ
ରକବେ ରମାରତ ଟିରକ ରଦଖିବାକୁ । ସାଙ୍ଗରହାଇ ପାକଷରେ ଦୁ ରହଁ ରଦଖାକେୁ, କେି ସପ୍ ଯାଉ
। ରସ ରମା ହାତକୁ ସବୁ ରବରେ ଜାବୁ ଡି ଧେୁଥାଏ, ହାତକୁ ଚିମଟ
ୁ ୁ ଥାଏ । ରବରେ ରବରେ ରମାେ
ପହଞ୍ଚିବାରେ ର ଟ ରହର ଅଭିମାନ କେି ରମା ସହ କଥା ହୁ ଏନି । ତାକୁ ବହୁ ତ ବୁ ରଝଇବାକୁ
ପରଡ । ବୁ ଝଗ
ି ା ପରେ ରଗାରଟ କଥା କରହ "ରମାରତ ରକରବ ଛାଡି ଚା ିଯିବନି ତ ଦିରନଶ?"
ତାକୁ ବୁ ରଝଇବାକୁ ଯାଇ କରହ, "ନାଇଁରେ ପାଗେି ଏମିତ ି ରକରବ ରହବନି । ଜନମ ଜନମ ପାଇଁ ତୁ
ରମାେ ଆଉ ମଁୁ ରତାେ ।" ଏଇ ପଦଟିଏ କଥା ଶୁଣି ଖୁସରି େ ମୁେୁକି ହସା ରଦଇ ରମାରତ
କୁ ରଣ୍ଢଇ ପକାଏ ।
ମୀୋେ ରମାେ ଏ ମିଠା ରପ୍ରମ ସମ୍ପକଷ କର ଜେୁ ଆେମ୍ଭ ରହାଇ ନଥି ା । ଆରମ ଉଭୟ
ଉଭୟଙ୍କୁ ଆଗେୁ ସାମନା ସାମିନ ରଦଖିନଥି ୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କୁ ଜାଣିଥି ୁ , ଆରମ
ମିଶଯ
ି ାଇଥି ୁ । ରଗାରଟ େଙ୍ଗ୍ ରୋନ କଲ୍ ମୀୋକୁ ରମା ସହ ରଯାଡିରଦଇଥି ା । ମୀୋେ ରସ
ରକାକିେ କଣ୍ଠ ରମାରତ ଆକର୍ଡତ କେୁଥି ା । ଆରମ ଦୁ ରହଁ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ରହାଇଯାଇଥି ୁ ।
ମୀୋେ କଣ୍ଠରେ ଥି ା ଅପୂବଷ ଆକର୍ଷଣ । ମଁୁ ଦୁ ନିଆେ ସବୁ ସ୍ୱେକୁ ଭୁ ି ତା ସ୍ୱେ ଶୁଣିବାକୁ
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ପାଗେ ପେି ତା' ରୋନକୁ ଚାହିଁ ବସୁଥି ି । କୁ ନ୍ତୁ ବାପାମାଆଙ୍କ ଅନୁ ଶାସନ ଓ ସଂସ୍କାେରେ ଥି ା
ରସ ପେିଚାେିତ । ସମାଜକୁ ରନଇ ତା' ମନରେ ଥି ା ପାେିବାେିକ ସମ୍ମାନ ଓ ଦାଇତ୍ୱ । ଟିରକ
ଡେୁଥି ା ରସ । ରସ ରମା ସହ ରୋନରେ କଥା ରହଉଥି ା ସତ ରହର

ୁ ଚି ୁ ଚି । ତା'େ

ପେିବାେେ ସବୁ ଦୁ ଃଖସୁଖ ରସ ରମା ସହ ବାଣ୍ଟୁ ଥି ା । କିଛମ
ି ାସ ପରେ ଆମ କର ଜକୁ
ଆସିଥି ା ରସ । ଆଥଷକ ସ୍ଥିତ ି ତା'େ ସ୍ୱଚ୍ଛେ ନଥି ା ସତ କିନ୍ତୁ ତା' ପାରଖ ଥିବା ଟାର ଣ୍ଟ ତାକୁ
ସବୁ ରବରେ ଆଗକୁ ବଢାଇ ଆଣିଥି ା । ବହୁ ତ ସ୍ମାଟଷ ଓ ଟାର ରଣ୍ଟଡ୍ ଥି ା ରସ । ତା'େ ଟାର ଣ୍ଟ
ପାଇିଁ ତାକୁ ସାରମାରନ ବହୁ ତ ଭ

ପାଉଥିର । ସବୁ ରବରେ ହସ ହସ ମଁହ
ୁ ରେ ଥାଏ ରସ ।

ଗେିବ ରହାଇପାରେ ରସ, କିନ୍ତୁ ଥି ା ଖୁବ ସ୍ୱାଭିମାନୀ । ମୀୋେ ହରଷ୍ଟ ଓ ରମା ହରଷ୍ଟ ଥି ା
ପାଖାପାଖି ।
ଥରେ ଘେକୁ ଆସିଥାଏ ମଁୁ । ଦୁ ଇ ଦିନ ପରେ ରେେି କର ଜରେ ଅରପକ୍ଷା କେିଥାଏ
ତାକୁ ଟିରକ ରଦଖିବାକୁ । କିନ୍ତୁ ରସ କର ଜକୁ ଆସିନଥି ା । ତା ରୋନକୁ ବାେମୱାେ ରୋନ
କେୁଥି ି ରହର

ତା' ରୋନ ବି ବନ୍ଦ ଥି ା । ଚା ି ି ତା' ହରଷ୍ଟ

ଆରଡ । ତା' ହରଷ୍ଟ

ପେିଚାେିକାଙ୍କୁ ପଚାେିବାେୁ ରସ କହିର ମୀୋ ଘେକୁ ଯାଇଛି । ସମୟ ଗଡିଚା ିଥାଏ, ମଁୁ ବି
ତାକୁ ବାେମୱାେ ରୋନ କେିଚା ିଥାଏ । ରହର

ରୋନ

ାଗୁନଥାଏ ଆଉ ଏପରଟ ରମା

ମନରେ କଷ୍ଟ ବଢିଚା ିଥାଏ । ତଥାପି ତା' ରୋନେ ଅରପକ୍ଷାରେ ଥାଏ । ଦିନ ଯାଇ ସନ୍ଧୟା
ରହ ା, ରହର ତା'େ ରକୈଣସି ରଯାଗାରଯାଗ ନଥି ା କି ତା ରୋନ ବି ାଗୁନଥି ା । ରସଇ
ରଗାରଟ ୋତି

ାଗୁଥି ା ରଗାରଟ ମାସ ଭେି । ସକାେୁ ଉଠି ଚା ି ି ମୀୋେ ଗଁା'ଆରଡ ।

ପଚାେି ପଚାେି ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ି ମାନୀନୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ବା ରମା ମନେ ମାନସୀ ମୀୋେ ଘରେ ।
ଘରେ ଯାଇ ରଦରଖ ତ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ତାରେ ମୀୋେ ବାପା ଖଟ ଉପରେ ରଶାଇଛନ୍ତି ।
ବାପାଙ୍କୁ ଔର୍ଧ ରଦଇସାେି ମୀୋେ ମା' ଘେ କାମରେ ବୟସ୍ତ ଥା'ନ୍ତି । ପ୍ରଣାମ କେିବାେୁ
ପଚାେିର ବାବା ତରମ କିଏ । କହି ି ମାଆ ମଁୁ ଦିରନଶ, ମୀୋେ ସାଙ୍ଗ । ସରଙ୍ଗ ସରଙ୍ଗ ପାଖକୁ
ଡାକି ବସାଇର

। କିନ୍ତୁ ସବୁ େି ଭିତରେ ମନ ରଖାଜୁ ଥାଏ ମୀୋକୁ । ପଚାେି ି ମାଆ ମୀୋ

ନାହିଁକି । ମାଆ ୁ ହଭୋ ଆଖି ଆଉ ଅତି ଧୀରେ କହିର , "ହଁ ରସ ଥି ା । ତା ବାପାଙ୍କ ରଦହ
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ରବଶି ଖୋପ ରହବାେୁ ଡାକ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ୫ ଦିନ ଭିତରେ ଅପରେସନ କେିବାକୁ ପଡିବ
ନରହର କିଛ ି ବି ଅଘଟଣ ଘଟିପାରେ । ଆରମ ବହୁ ତ ବୟସ୍ତ ରହାଇପଡି ୁ ବାବା । ଡାକ୍ତେ ବି
୨ଦିନ ଭିତରେ ୫ କ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିରପାଜିଟ କେିବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ନରହର

ଅପରେସନ

ରହାଇପାେିବନି । କିଛ ି ବି ଘଟିପାରେ । ରମାରତ ବୁ ଝାଇରଦଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ
ଟଙ୍କା ରଯାଗାଡ କେିବାକୁ ଗ ା । କଉଠି ବି ଏରତ ଟଙ୍କା ବିନା କିଛ ି ବନ୍ଧକ କି ସ୍ୱାଥଷରେ ରଯାଗାଡ
ରହାଇପାେି ାନି । ରେେିଆସି କହି ା, ମାଆ ମଁୁ ଯାଉଛି ଚାକିେି କେିବାକୁ । ଚାକିେରି େ
ରଯାଗରଦଇ ଆଡ୍ଭାନସ ଆକାେରେ କିଛ ି ଟଙ୍କା ଆଣିବ ି । ତୁ ବୟସ୍ତ ହବୁ ନ,ି ବାପାଙ୍କ ଅପରେସନ
ରହାଇଯିବ । ଏମିତ ି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କୁ ଆରଡ ଯାଇଛି କା ି ଠୁ । ରୋନ କର ବି ତା' ରୋନ ାଗୁନ ି
।" ପଚାେି ି, "ମାଆ ମୀୋ କୁ ଆରଡ ଯାଇଛି ଆପଣ କହିପାେିରବ?" ଛେ ଛେ ଆଖିରେ
କହିର , "ନା'ରେ ବାବା ଝିଅଟା କୁ ଆରଡ ଗ ା କଉଠି େହି ା ରମାରତ ରୋନ ବି ଟିରକ କେୁନି
।" ଅରନକ କଷ୍ଟ ାଗି ା ଏସବୁ ଶୁଣି । ମାଆଙ୍କୁ କହି ି ଆପଣ ବୟସ୍ତ ହୁ ଅନ୍ତୁନି ମଁୁ ରଦଖୁଛ ି କ'ଣ
କେିରହବ । ରସପରଟ ମୀୋକୁ ରଦଖା ନ ପାଇବାେ କଷ୍ଟ ଆଉ ଏପରଟ ମୀୋେ ପାେିବାେିକ
ଅସୁବଧ
ି ା ରମା କଷ୍ଟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କେୁଥି ା । ଚା ି ି ମୀୋକୁ ରଖାଜିବାକୁ । ତା'େ ସବୁ ସାଙ୍ଗଙ୍କ
ସହ ରଯାଗାରଯାଗ କ ି ରହର କଉଠି ବି ତା' ବିର୍ୟରେ କିଛ ି ଖବେ ପାଇ ିନ ି । ଆଖି ୁ ହ
ଆଖିରେ ମାେି ଦୁ ଃଖେେ ସହ ରେେିଆସି ି । ରହର

ମନ କିନ୍ତୁ ବୁ ଝୁନଥାଏ । ରସଦିନୁ ମନ

ରଖାଜୁ ଥାଏ ମନେ ମାନସୀ ମୀୋକୁ ...।
ଗାଡି ଥକାରେ ହରଷ୍ଟଲ୍ ରବଡ୍ରେ ଟିରକ ନିଦ ାଗିଯାଇଥାଏ । ମରନ ମରନ ଭାବୁ ଥାଏ
ଆଜି ବସ୍ରେ ରଦଖିଥିବା ରସ ଝିଅ କ'ଣ ସତରେ ମୀୋ । ୟା ଭିତରେ ୪ ବର୍ଷ ବିତଗ
ି ାଣି
ହଠାତ ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ରଦଖା ରହାଇଗ ା ରସ । ମଁୁ ମାନସିକ ଭାବରେ ଦୁ ବଷେ ରହାଇପଡୁଥାଏ
। ହଠାତ ଜରଣ ଜୁ ନଅ
ି େ ଆସି ଡାକି ା "ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବା ।" ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରହଉନଥିର

ବି ତା'ସହ ଖାଇବାକୁ ବସି ି ସତ ରହର ମନ ଯାଇ ଥାଏ ମନେ ମାନସୀ ମୀୋ ପାଖରେ ।
ମନକୁ ଆସୁଥି ା ଅରନକ ପ୍ରଶନ, କଉଠି ପାଇବି ତାକୁ ? କଉଠି ରଖାଜିବ ି ତାକୁ ମଁ?
ୁ ରସ
ଭୁବରନଶ୍ୱେରେ େରହ ନା ବୁ ି ବାକୁ ଆସିଥି ା । ମନରେ ଅରନକ ପ୍ରଶନ ସହ ଚୁପ୍ଚାପ୍
ରହାଇଯାଇଥା ମଁୁ । ୋଜଧାନୀେ ଏ ଛକେୁ ରସ ଛକ, ଖଣ୍ଡଗିେେ
ି ୁ େସୁ ଗଡ ଏପରଟ କଳ୍ପନାେୁ
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ପଟିଆ ସବୁ ଆରଡ ରଖାଜିଚା ି ି ମଁୁ । ରେେ ରଷ୍ଟସନ, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ସିରନମା ହଲ୍, ସପିଙ୍ଗ୍ମ
ସବୁ ଆରଡ ସାଇରକଲ୍ଟିଏ ଧେି ସକାେୁ ସନ୍ଧୟା ପଯଷୟନ୍ତ ରଖାଜିଚା ିଥାଏ ମଁୁ ତାକୁ । ମନେ କଷ୍ଟ
ଅଧିକେୁ ଅଧିକ ବଢିଚା ି ା । ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁ ଥାଏ । ମାନସିକ କେୁଥାଏ । ରହ ଭଗବାନ
ରମା ମୀୋ ସହ ରମାରତ ଟିରକ ରଦଖାକୋଇଦିଅ...
ଦିରନ ବିେମ୍ବି ତ ୋତିରେ ମଁୁ ରେେୁଥାଏ ହରଷ୍ଟଲ୍କୁ । ଅନ୍ଧାେ ୋତି, ବର୍ଷା ପ୍ରବେ ବର୍ଷୁଥାଏ
। ଘଡଘଡିେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ସାଙ୍ଗକୁ ବିଜୁେି ଆ ୁ ଅରେ ଚକ୍ମକ୍ ରହାଇଉଠୁଥାଏ ୋସ୍ତା । ହଠାତ
ରମାେ ଦୃ ଷ୍ଟି ପଡି ା ଜରଣ ମଧ୍ୟ ବୟସ୍କ ଯୁବକଙ୍କ ସହ ଯାଉଥିବା ଜରଣ ଯୁବତୀଙ୍କ ଉପରେ ।
ଉଭୟ ରଗାଟିଏ ରହାରଟଲ୍ ଆଡକୁ ଯାଉଥାର । ଯୁବତୀଙ୍କ ପଛେୁ ରଦଖିର

ାଗୁଥି ା ସରତ

ରଯପେି ରମା ମୀୋେ ରକଶ, ତାହାେି ଉର୍ଚ୍ତା । ମନରେ ଅରନକ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟିରହ ା । ଏ
ମୀୋ ନୁ ହଁ ତ....
କ୍ରମଶଃ….

ତାେପଦା,ତିହଡ
ି ,ି ଭଦ୍ରକ

ଆଈଙ୍କ ବିମାନଯାତ୍ରା

✍ ସ୍ୱଗଷତ ଅଖିଳ ନାରାୟଣ ଦାସ
ଆମ ମାଉସୀ ଅଧା ବି ାତରେ େୁରହ ରବା ି ଆଈେ ସବୁ ରବରେ ମନ କଷ୍ଟ । କ’ଣ ବା
କେିବ, ଭ ପାତ୍ର ରଦଖି ଝୁ ଅେ ହାତକୁ ଦି’ହାତ କେିଥି ା । ତା ଜ୍ୱାଇଁଟ ି ରପା ିସ୍ ଚାକିେି କେିଛ ି
ଆଉ ଝୁ ଅ ବି ଖୁସରି େ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ରଦଖିବାକୁ ମନ କର ହଠାତ୍ କିନ୍ତୁ ରହାଇପାରେ ନାହିଁ
। ତା’ପାଖକୁ ଯାଇ ଆସିବା ପାଇଁ ପୁଞ୍ଜାଏ ଟଙ୍କା ଦେକାେ । ଅବଶୟ ଦିନ ି ପାକିଟ ି େୁ ନରେ ଘଡିଏ
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କଥା ନରହର

େହିପାରେନା । ଏରଣ ନାତିଟଏ
ି ରହଇଛି, ଇଏ କ’ଣ କମ୍ କଥା । ରଯରତ

ରହର ମା ମନ, ରବରେରବରେ ବୁ ଢୀ ସରକଇ ସରକଇ କାରନ୍ଦ । ଗଁା’େ ଆଉ ଚାେିଟା ଘେକୁ
ପୁରନଇଁ ପବଷରେ ଝିଅ-ଜ୍ୱାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା’ ଝୁ ଅ ସୁବଧ
ି ା ରହର ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସିବ ।
ଏମିତ ି ଏମିତ ି ଦିନାରକରତ ଚା ିଗ ା । ଥରେ ମାଉସୀ ତା’ ରଛାଟ ପୁଅକୁ ଧେି ଘେକୁ
ଆସିଥାଏ, ଜ୍ୱାଇଁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିର । କିନ୍ତୁ ପୁ ିସଆ
ି ର ାକ କ’ଣ ରଗାଟାଏ ବଡ ଗୁେୁତେ
କାମ ଅଛି ରବା ି ତାେ ଆସି ାେୁ ରସ ମା ପୁଅଙ୍କୁ ଛାଡି ଚା ି ଗର । ଗ ାରବରେ କହିଗର
ଛୁ ଟ ି ପରେ ଯିବାପାଇଁ । ଏରତ ଦିନ ପରେ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଟିରକ ଭ େକମ ଚର୍ଚ୍ଷା କେିନପାେିବାେୁ
ବୁ ଢୀେ ମନ ଉଣା ରହାଇଗ ା ।
ସୁଅ ମୁହଁରେ ପତେ ପଡି ଚା ି ଯିବା ଭେି ଛୁ ଟ ି ଗୁଡା ସେିଗ ା । ମାଉସୀେ ଯିବା ରବେ
ଆସିଗ ା । ଏତିକରି ବରେ ଜ୍ୱାଇଁ ରୋନ କେି କହିର

ପୁଅ ରଛାଟ ଅଛି ଆସି ା ରବରେ

ରବାଉଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ରନଇଆସ ଆଉ ଏଠି ବାହାରେ କିଛଦ
ି ନ
ି େହିର

ତାଙ୍କୁ ଟିରକ ଭ

ବି

ାଗିବ । କିନ୍ତୁ ରସଠିକି ରବୟାମଯାନରେ ଯିବାକୁ ହବ ଏଥିପାଇଁ ବୁ ଢୀେ ଖୁସି ରଯତିକି ଡେ ବି
ରସତିକି ାଗୁଥାଏ ।
ଯିବା ଦିନ ବୁ ଢି ଝିଅ ଆଉ ନାତିକୁ ଧେି ବାହାେି ା ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ମାମଁୁ ବି ରସମାନଙ୍କୁ
ଛାଡିବା ପାଇଁ ଯାଉଥାନ୍ତି । ଗଁା’େୁ ରପଡିରପଟୋ ଧେି ସମରସ୍ତ ୋତି ଜଗନ୍ନାଥ ଏକ୍ସରପ୍ରସରେ
କ ି କତା ବାହାେିର

। ହାଓଡା ରଷ୍ଟସନରେ ଓହ୍ଲାଇ ହେଦିଆ କୋ ମାକଷା ୋଜକୀୟ

ଅମୱାସାଡେ ଟାକ୍ସି କେି ଦମଦମ ବିମାନ ଘାଟିରେ ପହଞ୍ଚିର । ବିମାନ ଛାଡିବାକୁ ରଢର ରବେ
ଥିବାେୁ ସମରସ୍ତ ରସଠି ବସିଥାଆନ୍ତି । ଆଈେ ନାତିରଟାକା ରଛାଟିଆ ଛୁ ଆଟା ତାକୁ ନିଦ
ଆସିବାେୁ ରସ ରଶାଇପଡି ା । ରକରତ ବା ତାକୁ ରକାେରେ ବୁ ଢୀ ଧେିବ, ରସଠୁ କ’ଣ କ ା
ଚଉକିେୁ ଓରହ୍ଲଇ ତରେ ରଗାଡ ରମୱଇ ବସି ପଡି ୁ ଗା କାନିକୁ ରମର ଇ ରଦଇ ତା’ ଉପରେ
ନାତିକୁ ଶୁଆଇ ରଦ ା । ୟାକୁ ରଦଖି ଡିଉଟିରେ ଥିବା ଗାଡଷ ଆସି ଭ ରେ ବସିବା ପାଇଁ ତାଗିଦ
କ ା ରହର

କ’ଣ ହବ ବୁ ଢି କି ଶୁରଣ ଓ ଟା ଗାଡଷକୁ କହି ା ଯଦି ରମା ନାତି ଉରଠ ରତା

ରବକ ଝୁ ଣି ରଦବି । ଏଠି ପାଟି ନ କେି ଚୁପଚାପ୍ ଚା ିଯା, ବୁ ଢେ
ି ଏ ଋପ ରଦଖି ବିଚୋ ଗାଡଷ
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ନେମିଗ ା ଯାଇ ତାଙ୍କ ସୁପେଭାଇଜେଙ୍କୁ ରେୋଦ ରହ ା । ରସ ଭଦ୍ରର ାକ ଜରଣ ପଞ୍ଜାବୀ
ର ାକ, ରସ ଆସି ସବୁ ରଦଖିର , କଥାବାର୍ତ୍ଷାେୁ ଜାଣିର ବୁ ଢି କିଛ ି ଶୁଣିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ ।
ରସ ବି ପୋସ୍ତ ରସୈନକ
ି ଟି ପେି ଚା ିଗର । କିଛସ
ି ମୟ ପରେ ବୁ ଢି ଗୁଡାଖୁ ଡବା ବାହାେକ ା;
ଅଥଷାତ୍ ରଛପ ନିହାତି ପରକଇବ, ମାମଁୁ ମନାକେୁଥାନ୍ତି ବିମାନବନ୍ଦେରେ କ’ଣ ଗୁଡାଖୁ ଘସିବ ନା

କ’ଣ । ଏଠି ସବୁ ଯାଗାରେ କୟାରମୋ ାଗିଛ ି ଆଉ ଗାଡଷମାରନ ଜଗିଛନ୍ତି। ଆଉ ରସ ଗାେିଖିଆ
ଗାଡଷ ଏପଟରସପଟ ହଉଥାଏ ଧେିବାପାଇଁ । ରହର

କ’ଣ ହବ କିଛସ
ି ମୟ ପରେ ରଦଖି ା

ରବେକୁ ଆଈ ଗୁଡାଖୁ ପବଷ ସାେି ସିଆଡୁ କୁ ଆଡୁ ୪ ଖଣ୍ଡ ଦାନ୍ତକାଠି ଧେି ଆସି ା କହି ା ଆରେ

ରସ ରବଗେୁ ସବୁ କାଢିବାକୁ ରଡେିହବ ଏଥିରେ ସମରସ୍ତ ଦାନ୍ତ ଘସି ଦିଅ । ଦାନ୍ତକାଠିକୁ ରଦଖି
ବିଚୋ ଗାଡଷ ଥମ୍ ରହଇ ଠିଆ ରହଇଥାଏ, ରକାଉଠୁ ଆଣିର

କିନ୍ତୁ ପଚାେିବାକୁ ଭେସି

ପାେୁନଥାଏ । ମାମଁୁ ଆଉ ମାଉସୀ ମନାକ ାେୁ ବୁ ଢୀ ୩ ଖଣ୍ଡ କାଠିକୁ ମୁଣାରେ େଖିରଦ ା
ନିରଜ ଯାଇ ଦାନ୍ତ ଘସି ଆସି ା । ଏସବୁ ପରେ ମାମଁୁ ପଚାେିର

ସତକହି ୁ କାଠି ରକାଉଠୁ

ପାଇ ୁ ଆଉ ତାକୁ ରକାଉଠି ପରକଇ ୁ ରବା ି ପଚାେି ାେୁ ବୁ ଢି କହି ା ମ ା ଏରତ ସୁବଧ
ି ା
ଅଛି ପଚାେୁଛୁ କଅଣ!!
ବୁ ଝୁ ବୁ ଝୁ ଏରତ ସବୁ ଥାଇ ବି ବୁ ଢି କ’ଣ କେିଛ,ି ବଡ ବଡ କୁ ଣ୍ଡରେ ରଯାଉ ଖଜୁ େୀ
ଜାତିଆ ଗଛ

ଗାରହାଇଥି ା ତାେି ମୁେରେ ଚୁପରେ ଯାଇ ଗୁଡାଖୁ ରଛପ ପରକଇଛି ଆଉ

ରସଥିେୁ ତେୁ ରଦଖି କି ଚାେିଖଣ୍ଡ କାଠି ଭାଙ୍ଗି ଆଣିଛ ି । ରକହି ବି ରଟର ପାଇର ନି ।
ସମୟ ରହ ାେୁ ସମରସ୍ତ ବିମାନରେ ବସି ଗନ୍ତବୟସ୍ଥେକୁ ଗର । ବୁ ଢି ତ କିଛଦ
ି ନ
ି ପରେ
ରେେି ା, ତା’େ ଏ କାେନାମା ମାମଁଙ୍କ
ୁ ଠାେୁ ଶୁଣି ଆରମ ବରହ ହସି ୁ ।
ବି.ଦ୍ର.– ଘଟଣା ଟି ଏକ ସତ ଘଟଣା, କାଳ୍ପନିକ ନୁ ରହଁ ।
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ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ
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ଅେି କାନକଟ ଭ୍ରମଣ ଅନୁଭୂତି

✍ ଡକଟର ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ପରିଡା
ଏମିତରି େ ରମାରତ ନୂ ଆ ଜାଗା ରଦଖିବାକୁ ବହୁ ତ ଭ

ାରଗ । ରସମିତ ି ଏକ ସୁରଯାଗ

ରମାରତ ନିକଟରେ ମିେଥି
ି ା । ଗତ ରମ ମାସରେ ମଁୁ ଏକ କନେରେନସରେ ରଯାଗ ରଦବାକୁ
ରସ୍ପନ ରଦଶେ ଏକ ସୁନ୍ଦେ ସହେ ଅ ି କାନରଟ ଯାଇଥି ି । ଅ ି କାନରଟ ରସ୍ପନେ
ଦକ୍ଷିଣପୂବଷରେ ଅବସ୍ତି ତ ଅ ି କାନରଟ ୋଜୟେ ୋଜଧାନୀ ଓ ଏକ ବନ୍ଦେ ସହେ । ରମାେ ସ୍ୱଳ୍ପ
ସମୟ େହଣି ଭିତରେ ଏହି ସୁନ୍ଦେ ସହେକୁ ଜାଣିବାେ ସୁରଯାଗ ପାଇଥି ି । ସମୁଦ୍ର କୂ େରେ
ଅବସ୍ଥାପିତ ଏହି ସହେଟି ନିଜେ ଐତିହାସିକ ଦୁ ଗଷ, ପୁୋତନ ଅଟ୍ଟାେିକା, ଚର୍ଚ୍ଷ ଓ ମନ ମୁଗ୍ଧକେ
ସମୁଦ୍ର ରବୋଭୂମି ରଯାଗଁୁ ବହୁ ପଯଷୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃ ଷ୍ଟ କରେ । ଆମ କନେରେନସେ ଆରୟାଜକ
କିଛ ି ପ୍ରମୁଖ ଦଶଷନୀୟସ୍ଥେି ଆମକୁ ରଦଖାଇଥିର ଯାହା ମଁୁ ସଂରକ୍ଷପରେ ବର୍ଣ୍ଷନା କେୁଛି ।

ଶାନ୍ତା ବାବଷର ଦୁ ଗଷ :
ଅ ି କାନରଟ ସହେେ ସବୁ ଠୁ ପ୍ରମୁଖ ଦଶଷନୀୟ ସ୍ଥାନ ଯାହାେ ଇତିହାସ ୧୦୦୦ ବର୍ଷେୁ
ବି ପୁେୁଣା । ଆମ ଟୁେିଷ୍ଟ ଗାଇଡ୍ ଆମକୁ ପୁୋ ଦୁ ଗଷ ଏବଂ ଏହାେ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ବୁ ାଇ
ରଦଖାଇଥିର । ଏହି ଦୁ ଗଷକୁ ଅଧିକାେ କେିବାକୁ ମୁସ ମାନ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଶାସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ
ବହୁ ବାେ ସଂଘର୍ଷ ରହାଇଛି ଏବଂ ରଶର୍ରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଶାସକଙ୍କ ଅଧିକାେକୁ ଯାଇଥି ା ଏବଂ
ରସମାରନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସନ୍ଥ ବାବଷେଙ୍କ ନାମ ଅନୁ ସାରେ ଏହାକୁ ନାମିତ କେି ରଦଇଥିର । ଦୁ ଗଷେ
ଶୀର୍ଷେୁ ସମୁଦ୍ର ଓ ସହେେ ଦୃ ଶୟ ଏକ ନିଆୋ ଅନୁ ଭୂତି । ମଁୁ ପ୍ରଥମଥେ ସମୁଦ୍ର କୂ େରେ ପାହାଡ
ଓ ତା' ଉପରେ ଦୁ ଗଷ ରଦଖି ି । ବାହୟ ଆକ୍ରମଣେୁ ଦୁ ଗଷକୁ େକ୍ଷା କେିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତେେ ପ୍ରାଚୀେ
କୋଯାଇଥି ା । ଏହି ଦୁ ଗଷଟକ
ି ୁ ଏକ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥେି ଭାରବ ମଧ୍ୟ ବୟବହାେ କୋ ଯାଉଥି ା । ଦୁ ଗଷ
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ମଧ୍ୟରେ ପାଣିକୁ େଖିବା ପାଇଁ ପଥେକୁ ରଖାେି ବଡ ବଡ ପାତ୍ର ଭେି ଜାଗା କୋଯାଇଥି ା ।
ଏହି ଦୁ ଗଷଟ ି କିଛ ି ବର୍ଷ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ େଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବୟବହାେ କୋଯାଇଥି ା । ବନ୍ଦୀମାରନ
ନିଜ ନିଜ ନାମ ପଥେ ଉପରେ ର ଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏରବ ବି େହିଛ ି । ଆମ ଟୁେିଷ୍ଟ ଗାଇଡ୍ଙ୍କ
ଅନୁ ସାରେ ଏମିତ ି କେିବାେ ଉରର୍ଦ୍ଶୟ ଥି ା, ନିଜ ପେିବାେ ର ାକଙ୍କୁ ନିଜ ମୃତୁୟ ପରେ
ଜଣାଇବାେ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ରଯ ରସମାରନ ରସଇଠି ବନ୍ଦୀ ଥିର ରବା ି । ଆମ କନେରେନସେ
ଆରୟାଜକ ଆମ ଉରଦଶୟରେ ଏକ ୋତ୍ରି ରଭାଜନ ଦୁ ଗଷ ମଧ୍ୟରେ ଆରୟାଜନ କେିଥିର

।

ସନ୍ଧୟା ସମୟରେ ଜହ୍ନ ଆର ାକରେ ଦୁ ଗଷ ଓ ରସଠାରେ ୋତ୍ରି ରଭାଜନ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚେେ
ଅନୁ ଭୂତି ଥି ା ।

ଚିତ୍ର ୧: ଶାନ୍ତା ବାବଷେ ଶୀର୍ଷେୁ ଅ ି କାନରଟ ସହେ ଦୃ ଶୟ

ପୁରୁଣା ସହର ଭ୍ରମଣ :
ଆମ କନେରେନସ ଆରୟାଜକ ରଗାରଟ ଦିନ ଅ ି କାନରଟ ସହେେ ପୁେୁଣା ଜାଗା ସବୁ
ଚା ି ଚା ି ବୁ ି ବାେ ଆରୟାଜନ କେିଥିର । ଆମ ଟୁଅର ଗାଇଡ୍ ଆମକୁ ସବୁ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ
ଚା ି ଚା ି ବୁ ାଇ ରଦଖାଇଥିର
ଯାତ୍ରା ସମୁଦ୍ରକୂ େକୁ
ବହୁ ତ ଭ

ଓ ଏହାେ ଐତିହାସିକ ମହତ୍ୱ ବୁ ଝାଇ କହିଥିର

। ଆମ

ାଗିଥିବା ଚ ାପଥେୁ ଆେମ୍ଭ ରହାଇଥି ା । ଏହି ଚ ାପଥଟି ରମାରତ

ାଗିଥି ା । ସମୁଦ୍ରକୂ େରେ ଥିବା ଏହି ଚ ାପଥଟି ମାବଷ ରେ ତିଆେି ଓ

ଦୁ ଇପଟରେ ପଯଷୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ରଦାକାନ ଓ ରଖା ା ରେରସ୍ତଗଁା ାଗି େହିଛ ି । ପ୍ରଥରମ ଆରମ
ଟାଉନ ହ େୁ ଆମେ ଯାତ୍ରା ଆେମ୍ଭ କେିଥି ୁ । ଏହାପରେ ଆରମ ଶାନ୍ତା ମାେିଆ ବସା ି କା
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ଚର୍ଚ୍ଷକୁ ଯାଇଥି ୁ । ଏହା ଅ ି କାନରଟ ସହେେ ସବୁ ଠୁ ପୁେୁଣା ଚର୍ଚ୍ଷ ଯାହାେ ଇତିହାସ ୧୪୦୦
ଶତାବ୍ଦୀେୁ ଆେମ୍ଭ ରହାଇଥି ା । ଏହାପରେ ଆରମ ସାନ-ନିରକା ସ୍ କରଥଟ୍ରିଅଲ୍ ରଦଖିବାକୁ
ଯାଇଥି ୁ । ଏହାେ ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ୧୬୦୦ ଶତାବ୍ଦୀ ପୁେୁଣା । ଏହାେ ପ୍ରାଥଷନା ଗୃହଟି
ରଦଖିବାକୁ ବହୁ ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ । ଏହାପରେ ଆରମ ସହେେ ଗେି ୋସ୍ତାରେ ଚା ି ଚା ି କିଛ ି
ସମୟ ବୁ ି ଥି ୁ । ସଂକୀର୍ଣ୍ଷ ୋସ୍ତାେ ଦୁ ଇ ପରଟ ଥିବା ଏହି ପୁେୁଣା ଘେ ଗୁଡକ
ି ବହୁ ତ ଭ
ଭାରବ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଉଥିବାେୁ ଏରବ ବି ପଯଷୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃ ଷ୍ଟ କେୁଛି । ରମାରତ ସବୁ ଠୁ ଭ
ାଗିଥି ା ପ୍ରରତକ ଘେେ େୁ

ଗଛରେ ସଜା ଯାଇଥିବା ବା ରକାନୀ, ଦୂ େେୁ ଏହା ବହୁ ତ

ସୁନ୍ଦେ ରଦଖା ଯାଉଥି ା । ଘେ ଗୁଡକ
ି ମୁଖୟତଃ ସମୁଦ୍ର ମୁହଁା ଓ ପ୍ରରତକ ନିଜ ନିଜେ ଘେ
କାନ୍ଥରେ େୁ

କୁ ଣ୍ଡ ସବୁ ଝୁ ାଇ େଖିଥିର । ଅ ି କାନରଟ ସହେକୁ ବାହୟ ଆକ୍ରମଣେୁ େକ୍ଷା

କେିବାକୁ ପ୍ରାଚୀେ ନିମଷାଣ କୋଯାଇଥି ା, ଯାହାେ ଭଗ୍ନାବରଶର୍ ଆରମ ରଦଖିଥି ୁ ।
ଚା ି ଚା ି ସହେ ବୁ ିବା ପରେ ଆମ ଆରଯାଜକ ୋତ୍ରି ରଭାଜନେ ବୟବସ୍ତା ସମୁଦ୍ର
କୂ େରେ ଥିବା ଏକ ରଖା ା ରେରସ୍ତଗଁାରେ କେିଥିର

। ଚା ି ଚା ି ବୁ ି ବା ପରେ ସମୁଦ୍ର

କୂ େରେ ବସି ଥଣ୍ଡା ପବନ ସହିତ ପାେମ୍ପାେିକ ସଙ୍ଗୀତେ ଆରୟାଜନ ସବୁ ଥକା ରମଣ୍ଟାଇ
ରଦଇଥି ା । ରସଠାେୁ ରେେି ା ରବେକୁ ରମାେ ଜରଣ ବନ୍ଧୁ ରସଠିକାେ ଆଇସିକ୍ରିମ
ଖୁଆଇବାକୁ ଅନୁ ରୋଧ କେିଥିର

। ୋତ୍ରି ୧୧ଟାରେ ସମୁଦ୍ର କୂ େରେ ଆଇସିକ୍ରିମ ଓ ତାହା

ପୁଣି ଏକ ନୂ ଆ ଅଜଣା ସହେରେ, ଏକ ନୂ ଆ ଅନୁ ଭୂତି ଥି ା ।

ଚିତ୍ର ୨: ସମୁଦ୍ର କୂ େରେ ଥିବା ଚ ାପଥ
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ଚିତ୍ର ୩: ଶାନ୍ତା ମାେିଆ ବସା ିକା ଚର୍ଚ୍ଷ

ଅେି କାନକଟ ବିଶ୍ୱବିଦୟାଳୟ:
ଆମ କନେରେନସେ ଆରୟାଜନ ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦୟାେୟରେ ରହାଇଥିବାେୁ ଏହାକୁ
ରଦଖିବାେ ସୁରଯାଗ ମିେଥି
ି ା । ଏହାେ କୟାମ୍ପସ ଏରବ ରସ୍ପନରେ ଥିବା ସବୁ ଠୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ
କୟାମ୍ପସ ମଧ୍ୟରେ ଗଣା ଯାଉଛି । ପ୍ରାୟ ୨୫୦ ଏକେ ପେିମିତ ଏହି କୟାମ୍ପସକୁ ବହୁ ଅନ୍ତଜଷାତୀୟ
ନିମଷାଣକାେୀଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ନିମଷାଣ କୋଯାଇଛି । ଆମ ଆରୟାଜକ ଏହି କୟାମ୍ପସ ବିର୍ୟରେ
ବୁ ଝାଇଥିର

ଓ ଏହାକୁ ରଦଖିବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କେିଥିର

। ମଁୁ ଓ ଦୁ ଇ ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଏହାକୁ ବୁ ି

ରଦଖିଥି ୁ । ଏହି କୟାମ୍ପସ ତିଆେି ରହବା ପୂବଷେୁ ଏଠାରେ ଏକ ବିମାନ ଘାଟି ଥି ା ଯାହାେ
181

କିଛଟ
ି ା ଅଂଶ ଏରବବି ରଦଖିବାକୁ ମିେି ା । ଅନୟତମ ଆକର୍ଷଣ ଥି ା ବହୁ ପୁୋତନ ପ୍ରସ୍ତେେ
ସଂଗ୍ରହ ଓ ତା'େ ବିବେଣୀ । ଏଠାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିେ େୁ

ଗଛ ଓ ବୃ କ୍ଷ ଏହାେ ମୁଖୟ

ଆକର୍ଷଣ । ରମାରତ ଯାହା ସବୁ ଠୁ ପ୍ରଭାବିତ କେିଥି ା ତାହା ରହ ା ଏଠାରେ ଥିବା ସମୟ ଚକ୍ର
(sun dial) । ସମୟ ମାପିବା ପାଇଁ ଥିବା ଏହି ସମୟ ଚକ୍ର ରଦଖି ା ପରେ ରମାରତ ସରଙ୍ଗ

ସରଙ୍ଗ ରକାଣାକଷରେ ଥିବା ସମୟ ଚକ୍ର କଥା ମରନ ପଡିଯାଇଥି ା । ଅବଶୟ ଏହାେ ସମୟ
ମାପିବାେ ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଷ ଅ ଗା ଥି ା ଓ ତାହା ରସଠାରେ ବର୍ଣ୍ଷନା କୋଯାଇଥି ା ।
ଆରମମାରନ ଅବଶୟ ପଦ୍ଧତି ପଢି କିଛ ି ସମୟ ରଚଷ୍ଟା କେିଥି ୁ କିନ୍ତୁ ରମା ହିସାବରେ
ରକାଣାକଷରେ ଥିବା ସମୟ ଚକ୍ରଟି ବହୁ ତ ସେେ । ମଁୁ ରକାଣାକଷରେ ଥିବା ସମୟ ଚକ୍ର ବିର୍ୟରେ
ରମାେ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଷନା କେିଥି ି । ଅବଶୟ ବର୍ଣ୍ଷନା କ ାରବରେ କିଛଟ
ି ା ଗବଷ ଅନୁ ଭବ
କେିଥି ି ।

ଚିତ୍ର ୪: ଅ ି କାନରଟ ବିଶ୍ୱବିଦୟାେୟ ପେିସେ
ଅ ି କାନରଟେ ଅନୟତମ ଆକର୍ଷଣ ରହଉଛି ଏଠାରେ ଥିବା ରଭର ାର ଚରକାର ଟ

ମିଉଜିଅମ୍ (Valor Chocolate Museum) । ପଯଷୟଟକ ମାରନ ଏଠାକୁ ଯାଇ

ଚରକାର ଟେ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି ରଦଖି ପାେିରବ । ରଭର ାର ଚରକାର ଟ କମ୍ପାନୀେ ଇତିହାସ ୧୩୦
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ବର୍ଷ ପୁେୁଣା ଓ ଏହାେ ଚରକାର ଟ ରସ୍ପନେ ସବୁ ଠୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚରକାର ଟରେ ଗଣାଯାଏ ।
ସୀମିତ ସମୟ ଥିବାେୁ ମଁୁ ଏହି ସଂଗ୍ରହାେୟ (Museum) ରଦଖିବାକୁ ନ ଯାଇ ପାେି
ଅ ି କାନରଟରେ ଥିବା ରଭର ାର ଚରକାର ଟ ରଦାକାନେୁ କିଛ ି ଚରକାର ଟ କିଣିଥି ି । ଆମ
କନେରେନସେ ଅରୟାଜ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରସଠିକାେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମିଠା ଯାହାକୁ ତୁ ରୋନ
(Turron) କୁ ହନ୍ତି ଉପହାେ ରଦଇଥିର । ତୁ େନ ମୁଖୟତଃ ଆଲ୍ମଣ୍ଡ ଓ ମହୁ ରେ ତିଆେି
ହୁ ଏ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ମାସ (ବଡଦିନ) ସମୟରେ ରସଠାରେ ଖିଆଯାଏ ।

ରେେିବା ପୂବଷଦନ
ି ୋତିରେ ମଁୁ ଓ ବନ୍ଧୁ ମାରନ ସମୁଦ୍ରକୂ େରେ ଥିବା ଏକ ରେରସ୍ତଗଁାରେ
ମିଶକ
ି ି ୋତ୍ରି ରଭାଜନ କେିଥି ୁ । ପେଦିନ ରମାେ େଲାଇଟ ସକାେୁ ଥିବାେୁ ଶୀଘ୍ର େୁମକୁ
ରେେିଯାଇଥି ି । ରଶର୍ ଦିନ ସକାେୁ ବିମାନବନ୍ଦେ ଯାତ୍ରା କେିଥି ି କିନ୍ତୁ ରେେି ା ରବେକୁ
ଗାଡିେୁ ରଶର୍ଥେ ଝେକା ରଦଇ ଅ ି କାନରଟକୁ ରଦଖିବାେ ସୁରଯାଗ ମିେଥି
ି ା । ଯଦିଓ
ରମାେ ଯାତ୍ରା ସେି ଯାଇଥି ା କିନ୍ତୁ ଅ ି କାନରଟେ ମଧୁେ ଅନୁ ଭବ ଓ ସ୍ମୃତସ
ି ବୁ ମନରେ
େହିଯାଇଥି ା ।

Dedinova 1985/10, Chodov
14800, Prague 11
Prague, Czech Republic
Email: shantipriya.parida@gmail.com
Website: https://www.shantipriya.me
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ଡକଟର ଆଦିତୟଙ୍କ ଆତ୍ମହତୟା
ଥରେ ରଗାଟିଏ ରଛାଟ ପି ାେ ଅପରେସନ ପାଇଁ ତା' ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ରସରତ ଟଙ୍କା
ନ ଥି ା, ଆଉ ଏହି କଥା ରଯରତରବରେ ଡ. ଆଦିତୟ ଶୁଣିର , ରସ ନିରଜ ରସ ପି ାେ
ଅପରେସନ କେିବା ସହ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଷ ବହନ କେିଥିର

। ଏହାପେଠାେୁ ରସ "ସୁସ୍ଥ ସମାଜ"

ନାମରେ ମଧ୍ୟ ରଗାଟିଏ ରସବାସଂସ୍ଥା ଆେମ୍ଭ କେିଥିର । ଏହି ସଂସ୍ଥା ମସ୍ତି ଷ୍କ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ
ରୋଗୀଙ୍କେ ଚିକତ୍ସ
ି ା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଷ ବହନ କେୁଥି ା । ନିରଜ ଜରଣ ନିୟୁରୋର ାଜିଷ୍ଟ ରହାଇଥିବାେୁ
ଅରନକ ଅପରେସନ ରସ ନିରଜ ମଧ୍ୟ କେନ୍ତି ।
ଡ. ଆଦିତୟ ରଦବନାଥଙ୍କେ ପିତା ଜରଣ ସାଧାେଣ ସ୍କୁ

ଶିକ୍ଷକ ଥିର , ମାତ୍ର ରସ

ରକରବରହର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରକୌଣସିଥିରେ ରହୋ କେିନଥିର । ସମାଜ ପ୍ରତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି
ନିଜେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଷ ଜୀବନ ଉତ୍ସଗଷ କେିଥିବା ତାଙ୍କ ବାପା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ କିଛ ି
କେିପାେିନଥିର । ଆଦିତୟ ବାବୁ ସପ୍ତମ ରଶ୍ରଣୀରେ ପଢୁଥିବାରବରେ ତାଙ୍କ ମାଆ ଏକ ଅଜଣା
ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରହାଇଥିର

। ରସରତରବରେ ରସହି ଆଖପାଖରେ ରକହି ରସ ରୋଗ

ବିର୍ୟରେ ଜାଣିନଥିର , ଏମିତକ
ି ି ଜିଲ୍ଲା ସେକାେୀ ଡାକ୍ତେଖାନାରେ ମଧ୍ୟ କିଛ ି େେ ମିେନ
ି ଥି ା
। ଧୀରେ ଧୀରେ ରୋଗ ବଢିବାରେ ାଗି ା ଏବଂ ରଗାଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆଦିତୟ ବାବୁ ତାଙ୍କ
ମାଆଙ୍କୁ ହୋଇରଦଇଥିର । ରସରତରବରେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଥିର ନିେବ, ନିଶ୍ଚେ । ପତ୍ନୀଙ୍କୁ
ହରେଇବାେ ଦୁ ଃଖ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଯତିକି ଥି ା, ଆଉ ରକହି ରସ ରୋଗରେ ପ୍ରାଣ ନ ହୋଉ
ରବା ି ରସତିକି ଚିନ୍ତା ଥି ା । ରତଣୁ ରସ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଏହି ରୋଗ ବିର୍ୟରେ କିଛ ି କେିବାକୁ
ରସଦିନ ଉପରଦଶ ରଦଇଥିର ।
ଆଦିତୟ ପୂବଷେୁ ଜରଣ ରମଧାବୀ ଛାତ୍ର ଥିର

ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ହୋଇବା ପରେ, ରସ

ରହାଇଯାଇଥିର ଦୃ ଢମନା । ଏହାପରେ ରସ ପଛକୁ ରେେିନାହାନ୍ତି, ଏମିତକ
ି ି ଏକାଥେରେ ରସ
ରମଡିକା

ପ୍ରରବଶ ପେୀକ୍ଷାରେ ହିଁ ସେେ ରହାଇଥିର

ଏବଂ ଦୀଘଷଦନ
ି େ କରଠାେ ସାଧନା

ବେରେ ରସ ରସହି ଅଜଣା ରୋଗ ବିର୍ୟରେ ହିଁ ସବୁ କଛ
ି ି ଜାଣିଥିର । ଖା ି ରସତିକି ନୁ ରହଁ,
ରସ ଏହାେ ନିରୋଧ ଉପାୟ ଏବଂ ପ୍ରତିରର୍ଧକ ମଧ୍ୟ ଆବିଷ୍କାେ କେିଥିର
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। ଏହାପେଠାେୁ

ଆଦିତୟ ଜରଣ ସେେ ଡାକ୍ତେ ଭାବରେ ଖା ି ୋଜୟରେ ନୁ ରହଁ ବେଂ ସାୋ ରଦଶରେ ଖୟାତି
ଅଜଷନ କେିଥିର

। ମାତ୍ର ରସ ରକରବ ଟଙ୍କାପ୍ରତି ଆକର୍ଡତ ନ ରହାଇ ପ୍ରଥରମ ସେକାେୀ

ହସ୍ପାତାେରେ କାମ କେିବା ଆେମ୍ଭ କେିଥିର , ଯଦିଓ ରସରତରବରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ତ ବଡ ବଡ
ଡାକ୍ତେଖାନାେୁ ସୁରଯାଗ ମିେଥି
ି ା । ପେବର୍ତ୍ଷୀ ସମୟରେ ରସ ଖା ି ରଗାଟିଏ ଜାଗାରେ କାମ
ନ କେି ଆବଶୟକସ୍ଥରେ ୋଜୟ ତଥା ୋଜୟ ବାହାରେ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ତାତାେରେ ବଡ ବଡ
ଅପରେରସନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକ ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତେ ନିମଷାଣ ପାଇଁ ରସ ନିରଜ
ପ୍ରଶିକ୍ଷଣେ ତଦାେଖ କେିଥାନ୍ତି ।
ଏହା ଭିତରେ ଆଦିତୟ ବାବୁ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ହୋଇସାେିଥିର

ଏବଂ ପିତାଙ୍କେ ମୃତୟ

ପୂବଷେୁ ରସ ହାତେୁ ଦି-ହାତ ରହାଇସାେିଥିର । ପିତାଙ୍କେ ମୃତୁୟପରେ ରସ ତାଙ୍କ ମାଆବାପାଙ୍କ
ନଁାରେ ରଗାଟିଏ ହସ୍ପାତାେ ରଖା ିଥିର । ଏହାପରେ ରସ ରସବାସଂସ୍ଥା ରଖା ି ବାପରେ ଅରନକ
ରୋଗୀଙ୍କେ ଚିକତ୍ସ
ି ା ନିଜ ହସ୍ପାତାେରେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ତି । ଜରଣ ଭ ବୟକ୍ତିତ୍ୱେ ଉଦାହେଣ ରଦବାକୁ
ରହର

ପ୍ରଥମ ନାମ ହିଁ ଆରସ ଡାକ୍ତେ ଆଦିତୟଙ୍କେ । ରସଇଥିପାଇଁ ତ ଆଦିତୟ ବାବୁ ଙ୍କେ

ରସବାସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ଖା ି ଆମ ରଦଶେୁ ନୁ ରହଁ ରଦଶ ବାହାେୁ ମଧ୍ୟ ଅଥଷ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଏହି
ସମସ୍ତ ଅଥଷ ରକବେ ରୋଗୀଙ୍କେ ଚିକତ୍ସ
ି ା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଷ କୋଯାଏ ।
ଆଦିତୟ ବାବୁ ରଯରତରବରେ ସେକାେୀ ଡାକ୍ତେଖାନାରେ କାମ କେୁଥିର , ରସରବରେ
ରସଇ ପାଖରେ ନୂ ଆ ନୂ ଆ ନିଯୁକ୍ତ ରହାଇଥିବା ଜରଣ ଯୁବ ରପା ିସ ଇନିସ୍ରପକଟେ ଅନୁ ଜଙ୍କ
ସହ ତାଙ୍କେ ଉର୍ତ୍ମ ସମ୍ପକଷ ଗଢି ଉଠିଥି ା । ଅନୁ ଜ ରସରତରବରେ ନୂ ଆ ନୂ ଆ ଚାକିେୀ
ପାଇଥିର

ଏବଂ ରସ ଆଦିତୟ ବାବୁ ଙ୍କେ ଠିକ ଘେ ପାଖରେ ହିଁ େହୁ ଥିର

ରସରତରବରେ ମାତ୍ର ବରର୍ଷ ତରେ ବିବାହ କେିଥିର

। ଆଦିତୟ ବାବୁ

। ରତଣୁ ଅନୁ ଜଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁ ତା ବଢିବା

ସହିତ ରକରବରକରବ ରସ ଡାକ୍ତେ ବାବୁ ଙ୍କ ଘରେ ରଭାଜନ କେିଥାଆନ୍ତି । ଆଦିତୟ ବାବୁ
ଅନୁ ଜଙ୍କଠାେୁ ଅତିକମ୍ରେ ୫/୬ ବର୍ଷ ବଡ ବି ରହରବ, ରତଣୁ ଅନୁ ଜ ତାଙ୍କୁ ଭାଇ ଏବଂ ତାଙ୍କ
ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଭାଉଜ ରବା ି ସରମୱାଧନ କେୁଥିର ।
ଏହା ଭିତରେ ରବଶ୍ କିଛ ି ବର୍ଷ ବିତଗ
ି ାଣି, ଆଦିତୟ ବାବୁ ସେକାେୀ ଡାକ୍ତେଖାନା ଛାଡି
ଅନୟଆରଡ ମାତିଗର ଣି, କିନ୍ତୁ ରକରବ ରକରବ ରସ ଅନୁ ଜଙ୍କ ସହ କଥା ରହଉଥିର
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।

ଅନୁ ଜଙ୍କେ ମଧ୍ୟ ବାହାଘେ ସେିଗ ାଣି ଓ ରସ ଏରବ ରପା ିସ ଏସ୍.ପି. ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ
ରହାଇଗର ଣି । ହଠାତ ଦିରନ ଅନୁ ଜ ରୋନ କେି ଡାକ୍ତେ ବାବୁ ଙ୍କୁ କହିର

କି ତାଙ୍କେ

ପ୍ରରମାଶନ ରହାଇଛି ଏବଂ ରସ ତାଙ୍କ ସହେକୁ ହିଁ ବଦେି ରହାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଡାକ୍ତେ
ବାବୁ ଙ୍କଠାେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଉତ୍ସୁକତା ଜଣା ପଡୁନଥି ା । "ଆସିର ଘେକୁ ଆସିବ" ରବା ି
କହିରଦଇ ରସ ରୋନ େଖିରଦର । ହୁ ଏତ ରସ ରକୌଣସି କାମରେ ବୟସ୍ତ ଥିରବ ରବା ି ଭାବି
ଅନୁ ଜ ମଧ୍ୟ ରସରତ ଧ୍ୟାନ ରଦର
ପହଞ୍ଚିଗର

ନାହିଁ । ଏହାେ ୧୫ ଦିନ ପରେ ଅନୁ ଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ

ଏବଂ ଚାଜଷ ରନବାପରେ ପେଦିନ ଆଦିତୟ ବାବୁ ଙ୍କ ଘେକୁ ଯିରବ ରବା ି ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି

ରନର । ପେଦିନ ସକାେୁ ରସ ଖବେ ପାଇର କି ଡାକ୍ତେ ବାବୁ ଆତ୍ମହତୟା କେିରଦଇଛନ୍ତି......
ରଯରହତୁ ଆଦିତୟ ବାବୁ ଅନୁ ଜଙ୍କେ ସାଙ୍ଗ ଏବଂ ରସହି ଘଟଣାଟି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅଧିନରେ
ଥିର , ରସ ଏହା ଉପରେ ନିରଜ ଅନୁ ଧ୍ୟାନ କେିବାରେ ାଗିର । ଯଦିଓ ପାେିପାଶ୍ୱଡକ ପେିସ୍ଥିତ ି
ଏହାକୁ ଆତ୍ମହତୟା ରବା ି ଦଶଷାଉଥି ା, କିନ୍ତୁ ଅନୁ ଜ କିମୱା ଆଦିତୟ ବାବୁ ଙ୍କେ ପତ୍ନୀ ଏହାକୁ
ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କେିପାେୁନଥିର

। ଖା ି ରସତିକି ନୁ ରହଁ ଆଦିତୟ ବାବୁ ଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବୟାନ

ଆଧାେରେ ଅନୁ ଜ ଏହି ଘଟଣାେ ଏକ ବଡ ଧେଣେ ଯାଞ୍ଚ କେିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଉପେ ଅେି ସେଙ୍କ
ଅନୁ ମତି ଚାହିଁଥି ା । କିନ୍ତୁ ଅନୁ ଜଙ୍କେ ଦାଖ େିରପାଟଷ ଅନୁ ସାରେ ରସମିତ ି କିଛ ି ଦଶଷାଉନଥିବା
କହି ଉପେୁ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କମିଟ ି ପାଇଁ ଅନୁ ରମାଦନ ମିେି ାନି ।
ରଯରତରବରେ ଅନୁ ଜ ନିଜ ତେେେୁ ସମସ୍ତ ରଚଷ୍ଟାରେ ବିେେ ରହର , ରସରତରବରେ
ରସ ଏହି ଘଟଣାେ ଆମୂେଚୂେ ଅନୁ ଧ୍ୟାନ କେିପାେି ା ଭେିଆ ଜଣିଏ ବୟକ୍ତିଙ୍କେ ହିଁ ସାହାଯୟ
ରନବା କଥା ଚିନ୍ତା କର

। ରତଣୁ ଏହି ବିର୍ୟରେ ସବିରଶର୍ ତଥୟ ନିକୁଞ୍ଜଙ୍କୁ ରୋନ କେି

ଜଣାଇର । ଅନୁ ଜଠାେୁ ଘଟଣା ସମ୍ପକଷରେ ଅବଗତ ରହାଇ ନିକୁଞ୍ଜ ଯଥାଶିଘ୍ର ବାହାେିପଡି ା
। ସନ୍ଧୟା ସୁଦ୍ଧା ରସ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗ ା ଅନୁ ଜ ଘରେ ।
ଅନୁ ଜ: ଆସିବାରେ ରକୌଣସି କିଛ ି ଅସୁବଧ
ି ା ରହ ାନି ତ?
ନିକୁଞ୍ଜ: ରସ ସବୁ ବିର୍ୟରେ ପରେ କଥା ରହବା, ପ୍ରଥରମ ରକଶ୍େ ୋଇଲ୍ ରମାରତ ରଦଖାଅ ।
ଅନୁ ଜ: ଏଇଠି ସବୁ ମଁୁ େଖିଛି, ତୁ ଟିରକ ରଫ୍ରସ ରହଇଯା, ତା'ପରେ ରଦଖିବୁ ।
କ୍ରମଶଃ....
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ଶୁଭପଲ୍ଲବ ପ୍ରତି ଆପଣମାନଙ୍କେ ଥିବା ଭ

ପାଇବା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ରପ୍ରେଣା ।

ଆପଣାମାନଙ୍କେ ପୋମଶଷରେ ଆେମ୍ଭ ରହାଇଥି ା ଏହାେ ଅଡିଓ ରେକଡଡଂ କାଯଷୟ ଏବଂ
ସଭିଙ୍କେ ସହରଯାଗ େେରେ ଆଜି ପୂବଷ ପ୍ରକାଶିତ ର ଖାଗୁଡକ
ି େ ଅଡିଓ ଏରବ
ଇଣ୍ଟେରନଟରେ ଉପ ବ୍ଧ । ପୂବଷଥେ ଭେି ଏଥେ ମଧ୍ୟ କିଛ ି ଭିନ୍ନ କେିବାେ ରଚଷ୍ଟା କେିଛୁ ।
କିଛ ି ଭବିର୍ୟତେ ରଯାଜନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛ ି ର ଖା ପ୍ରକାଶ କୋଯାଇ ପାେିନାହିଁ ।
ଆପଣମାନଙ୍କେ ଏହିଭେି ଭ ପାଇବା ଆଶା କେୁଛୁ ଏହି ସଂସ୍କେଣ ପାଇଁ ଏବଂ
ଅଡିଓ ରେକଡଡଂ କାଯଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କେ ସହରଯାଗ ମଧ୍ୟ କାମନା କେୁଛୁ । ୟୁ -ଟୁୟବରେ
ଅଡିଓ ଆସିବା ପରେ ଗପ ଶୁଣିବାକୁ େୁଚି େଖୁଥିବା କିମାୱ ଓଡିଆ

ିପି ଭ

ଭାବରେ

ପଢିପାେୁନଥିବା ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ ସହ ରସୟାେ କେିବାକୁ ଅନୁ ରୋଧ କେୁଛୁ । ଏଥିସହ ଯଦି
ରକୌଣସି ର ଖାେ ରେକଡଡଂ ଆପଣ ନିରଜ କେିବାକୁ ଚାହଁୁଥିରବ, ରତରବ ରମାବାଇର
ରେକଡଡଂ କେି ଆମକୁ ଇ-ରମଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇପାେିରବ ।
ସରବଷାପେି ଏହି ସଂସ୍କେଣେ ପ୍ରକାଶିତ ର ଖା ତଥା ପତ୍ରିକା ବିର୍ୟରେ ମତାମତ
ରଦବାକୁ ଅନୁ ରୋଧ କେୁଛୁ । ଆଗାମୀ ସଂସ୍କେଣ ଆସନ୍ତା କୁ ମାେ ପୂର୍ଣ୍ଡମା ଅବସେରେ
ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି । ରତଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କେ ର ଖା ଆମ ପାଖକୁ ଅକକଟାବର ୧୦
ତାେିଖ ମଧ୍ୟରେ ପଠାଇବାକୁ ଅନୁ ରୋଧ ।

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

କେବ୍ସାଇଟ୍: http://shubhapallaba.in
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