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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

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭାଗିେଥୀ ନନ୍ଦଶମଷା 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

। ରସହିଭେି "ଶୁଭପଲ୍ଲବ" ଶୀର୍ଷକରେ ଗତ

ବାହୁ ଡାଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ରହାଇଥିବା ତୃ ତୀୟ ସଂସ୍କେଣକୁ ସଭିଏଁ ଅରନକ ପସନ୍ଦ
କେିଥିର ।
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

। 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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ଅଳଂକରଣ

ସମ୍ବି ତ ଦାସ

ତାପସ ରଞ୍ଜନ

ଶାଶ୍ୱତ ଦଦବଦତ୍ତ

ସମ୍ପାଦନା

ସଂଗ୍ରାମ ଦକଶରୀ ଦସନାପତି
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ସୂଚୀପତ୍ର
କ୍ର. ସଂ. ବିଷୟ
୧

ସମ୍ପାଦକୀୟ…

ଦେଖକ/ଦେଖିକା

ପୃ ଷ୍ଠା

ତାପସ େଞ୍ଜନ

୭

କବିତା ବିଭାଗ
୨

ଗୀତ ଶୁରଭ େୁ

୩

ବଉେରବଣୀ

ସଦାନନ୍ଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ

୧୦

ଆଶ୍ରା ଟିରକ ରଦବ କି?

ଅରଶାକ କୁ ମାେ ପାଠୀ

୧୨

୪

ହୃ ଦୟରେ କୃ ଷ୍ଣ

ସସ୍ମିତା ସାହୁ

୧୩

୫

ଓଁ ନମଃ ଭଗବରତ ବାସୁରଦବାୟ

ଆଦୟାଶା ପ୍ରିୟଦଶଡନୀ ଦାସ

୧୪

୬

ବନ୍ଧନ

ବି. ରଜନା ( ିପ୍ସ)ି

୧୫

୭

ଶୂନୟତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଷତା

ବିନୟ ମହାପାତ୍ର

୧୬

୮

ପ୍ରତୀକ୍ଷା

ମିଥନ
ୁ ସାହୁ

୧୭

୯

ସ୍ମୃତେ
ି ତାରେ ତାରେ

ଅଖିେ, ପ୍ରବୀେ, ପ୍ରଜ୍ଞା, ପ୍ରରମାଦ

୧୮

୧୦

ମୁଖାବେଣ

ପ୍ରଜ୍ଞା ପାେମିତା

୧୯

୧୧

ରପ୍ରମ

ସ୍ୱାତୀ ବନ୍ଦନା କେ

୨୦

୧୨

ଶିଶେ
ି ରଶାଭା

ଶାନ୍ତି ତା େଥ

୨୧

୧୩

ଶୂନୟତା

ପ୍ରତୟାଶା ଶୁଭଦଶଡନୀ

୨୨

୧୪

ଶେତେ ଆଗମରନ

ଜିରତନ୍ଦ୍ର ସାହୁ

୨୨

୧୫

ବର୍ଷାେ ଆଗମନରେ

ଶ୍ରୀନିବାସ ସାମ

୨୩

୧୬

ତୁ ରମ ରକରବ

ସାଗେ ପ୍ରଧାନ

୨୩

୧୭

େୁ ଟପାଥେ ୋଜା

ଡ. ଜ୍ଞାରନଶ୍ୱେ ମିଶ୍ର

୨୪

୧୮

ଅଭାବଦାସ

ସୁଧାଂଶୁ ଦ୍ୱିରବଦୀ

୨୫

4

କ୍ର. ସଂ. ବିଷୟ

ଦେଖକ/ଦେଖିକା

ପୃ ଷ୍ଠା

୧୯

ସମୟ

ରସୌମୟେଞ୍ଜନ ପା

୨୬

୨୦

ନାେୀ

ପଶଷୁୋମ ସାହୁ

୨୬

୨୧

ନୀେବତା ରମା ନାୟିକା

ୋମ କ ତା

୨୭

୨୨

ଜହ୍ନତାତି

ପୂର୍ଣ୍ଷଚନ୍ଦ୍ର େଣା

୨୮

୨୩

ସଞ୍ଜ ନଇଁଗ ା ପରେ

କୃ ଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ତିପିେଆ
ି

୨୯

୨୪

ପୁଣୟମୟୀ

କ୍ଷୀେସିନ୍ଧୁ ବାଘ

୩୦

୨୫

ଭଙ୍ଗା ହୃ ଦୟ

ସୁଦଶଷନ ସାହୁ

୩୦

୨୬

ଶୂନୟ ଆକାଶ

ନୂ ତନ କୁ ମାେ ରବରହୋ

୩୧

୨୭

ରମା ପ୍ରିୟା ଭାେି ଚଗ ି

ଭେତ ରମରହେ

୩୨

୨୮

କୋବତୀ କାବୟାଞ୍ଜେି

ଶ୍ରୀ ୋଜରଶଖେ ସି 'ଚିମା'

୩୩

୨୯

ଆ ରମୌସୁମୀ ଆ...

ରଶର୍ରଦବ ଯଜ୍ଞକାମ ରଦଓ

୩୪

୩୦

ଭୁ କାହାେ

ଶତୁଜତ
ି ସିଂହ

୩୬

ଗଳ୍ପ ବିଭାଗ
୩୧

ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟତମା

ଶିବୋମ ସୁଆେ

୩୮

୩୨

ରକାଣାକଷେ କିମଦ
ୱ ନ୍ତୀ

ଡ. ମୃଣମୟୀ ଚାନ୍ଦ

୪୪

୩୩

ବାଘ ମାତିଛ ି

ଅମୃତାଂଶୁ ପଣ୍ଡା

୫୨

୩୪

ଧେମାେ ରସ ି

ଅଜାତମିତ୍ର

୫୪

୩୫

ଅସରମାହିତା

ପ୍ରରମାଦ କୁ ମାେ ପଣ୍ଡା

୫୬

୩୬

ସେକାେୀ ଚାକିେଆ
ି ଙ୍କ ୩ଟି ଚିତ୍ର ପଲ୍ଲବୀ ପୂଜାପଣ୍ଡା
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୬୧

କ୍ର. ସଂ. ବିଷୟ

ଦେଖକ/ଦେଖିକା

ପୃ ଷ୍ଠା

୩୭

ଭସା ବାଦ

ଶମଡଷ୍ଠା ସାହୁ

୬୩

୩୮

ସାମନା ଘେ ଝେକା

ସୁ ଗ୍ନା ମହାନ୍ତି

୬୫

୩୯

ତୁ ମ ଅରପକ୍ଷାରେ

ରଜୟାତିେଞ୍ଜନ ସାହୁ

୬୯

୪୦

ଅଭିଶପ୍ତ ରଗା ାପ

ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ପ୍ରଧାନ

୭୩

୪୧

ପୁେୁଣା କଥା

ଅରଶାକ ମିଶ୍ର

୭୮

୪୨

ବୁ ଢା ବେଗଛ

ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁ ମାେ ନାଥ

୮୦

୪୩

ଅନୁ ଭୂତିେ େର୍ଦ୍ଷ

ସମିତା ସାହୁ

୮୨

୪୪

ଅରେୋ ବାଦ

ସ୍ମୃତ ି େଂଜନ ସାହୁ

୮୪

୪୫

ରେହାଶ୍ରିତ ରଦବତା

ହ୍ରିତକ
ି କୁ ମାେ ରବରହୋ

୯୦

୪୬

ଆଶାେ ଆର ାକକୁ ଅରପକ୍ଷା

ସମାପିକା ପତି

୯୩

୪୭

ଅରେୋ ପଥେ ପଥୀକ

ରଦବାଶିର୍ ରବରହୋ

୯୭

୪୮

ଭାେତୀୟ ସାଂସ୍କୃତକ
ି

ଡକଟେ କ୍ଷ୍ମଣ ସାହୁ

୧୦୧

ଐତିହୟେ ପ୍ରତୀକ ଉପନିର୍ଦ

ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ
୪୯

ନୀେନଦୀରେ ରନୌବିହାେ

ସାଇ ପ୍ରକାଶ
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୧୦୭

ସମ୍ପାଦକୀୟ…✍
"ତୁ ରମ ରେେିଯାଅ ଭିକ୍ଷୁ ! ମଁୁ ଜୀବନ ଚାରହଁ, ନିବଷାଣ ନୁ ରହଁ ।"
ମାତା େୂପଶ୍ରୀଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଦୃ ଢ ପ୍ରତୟାଖୟାନ । କିଛ ି କ୍ଷଣେ ନିଷ୍ଫେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ େିକ୍ତ
ହସ୍ତରେ ନିେୁତ୍ସାହିତ ତଥା ଭଗ୍ନ ହୃ ଦୟ ରଘନି ପ୍ରତୟାବର୍ତ୍ଷନ କର ଶିର୍ୟ ଶିରୋମଣି ସାେୀପୁର୍ତ୍
। ଆଯଷୟବର୍ତ୍ଷେ ରଶ୍ରଷ୍ଠ ପୁେୁର୍ ସ୍ୱୟଂ ରଗୌତମଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିନମ୍ର ତଥା ଦୃ ଢ ଭାବରେ ତାଙ୍କ
ମାତାଙ୍କଦ୍ୱାୋ ଏପେି ରଯ ପ୍ରତୟାଖୟାତ ରହବ, ତାହା ଥି ା ତାଙ୍କ କଳ୍ପନାତୀତ । ରଦାେ ପୂର୍ଣ୍ଡମାେ
ବିଚ୍ଛୁେତ
ି ଦିଗନ୍ତ ବୟାପି ଶୁଭ୍ରରେଣୁରେ ପୁତ୍ରେ ଛାୟା ବି ୀନ ରହବାଯାଏଁ ଚାହିଁ େହିଥିର ମାତା
େୂପଶ୍ରୀ । ଦୀଘଷ ପ୍ରତୀକ୍ଷାେ ଆଶା ଓ ଉର୍ଦ୍ୀପନାସବୁ ଚକ୍ଷୁେ ନିଭୃତ ରକାଣେୁ ଅବାେିତ ବାେି
ରହାଇ ରବାହିଚା ୁ ଥି ା ନିେନ୍ତେ ।
ଏ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିଗ ା ! ମୁହୂର୍ତ୍ଷ ପୂବଷେୁ ମନ ତେ ଗହନ କିଆେୀରେ ହଡି ଭାଙ୍ଗୁ ଥିବା
ସବୁ ଉଦରବଗ, ସବୁ ଉତ୍ସାହ ଥମ୍ କେି ଅଟକିଗ ା ରକମିତ ି !! ବସନ୍ତ ୋତିେ େିଗ୍ଧ ସୁଶୀତେ
ମେୟରେ ସାୋ ଶେୀେ କୁ ହୁେି ଉଠୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ! ମୁକୁେତ
ି ଆମ୍ରକୁ ଞ୍ଜେୁ ଭାସିଆସୁଥିବା
ୋତ୍ରପକ୍ଷୀେ ସୁ େିତ ଗୁଞ୍ଜେଣ ଏରତ ବୟଗ୍ର ଓ କେୁଣ ଶୁଭୁଛି କାହିଁକି !! ରସ ତ ଅରପକ୍ଷା
କେିନଥି ା ଭିକ୍ଷୁ ସାେୀପୁର୍ତ୍କୁ , ଅରପକ୍ଷା ବି କେିନଥି ା ଶିର୍ୟଶିରୋମଣି ସାେୀପୁର୍ତ୍କୁ । ରସ ତ
ଅରପକ୍ଷା କେିଥି ା ତା' ବଞ୍ଚିବାେ ସାହା ଭେର୍ା, ତା' ନୟନ ପିର୍ତ୍ୁୋ ସାେୀକୁ । ଯାହାପାଇଁ ତା'
ହୃ ଦୟରେ ରବାହିଚା ିଛ ି ଅବାଞ୍ଛିତ ଏକ ଚିେନ୍ତନି ରପ୍ରମେ ଧାୋ । ରହର

ପାଇ ା କ'ଣ?

ଜରଣ କଙ୍କାେ ସାେ ଶୀର୍ଣ୍ଷ ଶେୀେରେ ରଗୈେକ
ି ବସ୍ତ୍ରାବୃ ତ ଣ୍ଡିତ ମସ୍ତକଯୁକ୍ତ ଭିକ୍ଷୁକକୁ , ଯାହାେ
ଏକମାତ୍ର ଭିକ୍ଷା- ରସ ସଂଘରେ ରଯାଗଦାନ କେୁ !! ରହର କାହିଁକ?
ି ତା' ପେି ରକାଟି ରକାଟି
ପ୍ରାଣରେ ଅଶାନ୍ତି ଓ ଅତୃ ପ୍ତିେ ଦାବାନେ ଜୋଇ ରଯଉଁ ସଂଘ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ରସପେି ସଂଘରେ ରସ
ରଯାଗ ଦିଅନ୍ତା ବା କିପେି !! ରଗୌତମ ବୁ ଦ୍ଧ ସମଗ୍ର ଆଯଷୟାବର୍ତ୍ଷକୁ ଶିରଖଇ ରଦର ଦୟା, କ୍ଷମା,
କେୁଣା ଓ ରଧୈଯଷୟେ ଶିକ୍ଷା; କିନ୍ତୁ ଯାହା ଶିରଖଇ ପାେିର ନି ତାହା ରହଉଛି ରପ୍ରମ । ଅନୟକୁ ଭ
ନପାଇ କିପେି ଜରଣ ଶିଖିପାେିବ ଏସବୁ ? ଅନୟକୁ ଭ
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ନପାଇର

କିପେି ଅନୁ ଭବ କେିବ

ଭ

ଆଉ ମନ୍ଦ, ଠିକ ଆଉ ଭୁ େ ପାଥଷକୟ? ରଗୌତମ ବୁ ଦ୍ଧଙ୍କୁ ରପ୍ରମ ନକର

ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ

ରପ୍ରମକେିବା କିପେି ବା ସମ୍ଭବ !! ତାରହର ରପ୍ରମ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏରତ ଅସ୍ପୃଶୟ କ'ଣ ପାଇଁ !!!
ଭାବୁ ଥିର

େୂପଶ୍ରୀ, ଝାଟିମାଟିେ କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ଏକ

ଉଦ୍ଭାସିତ ପୂର୍ଣ୍ଡମାେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ

ୟରେ ମଥାନରେ ଶୁଭ୍ରରଜୟାତ୍ସ୍ନା

କ୍ଷକେି ।

ଅନୁ ଭବେ ପ୍ରରତୟକ ସ୍ଥେକୁ ଅତିକ୍ରମ କେିନଗର

କିପେି ଜରଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଜଷନ

କେିପାେିବ? ଅନୁ ଭବ ବିନା କିଛ ି ବି ଶିକ୍ଷା କୋଯାଇପାରେ, ଜ୍ଞାନ ତ ନୁ ରହଁ ! ସ୍ୱୟଂ ରଗୌତମ
କ'ଣ କାହାକୁ ପ୍ରଦାନ କେିପାେିରବ ନିବଷାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ସମୟରେ ଆହେଣ କେିଥିବା ରସ ଗୂଢ ଜ୍ଞାନ?
ନା ! ତା'ରହର

ରସପେି ଶିକ୍ଷାରେ

ାଭ କଣ ! ସଂଘରେ ରଯାଗଦାନେ ଆବଶୟକତା କ'ଣ

ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ !! ରଯଉଁ ଶିକ୍ଷା ରପ୍ରମ ଶିଖାଏନି, ମନରେ ହୃ ଦୟରେ ନିଆଁ ଜାେିପାରେ, ରସ
ଶିକ୍ଷାରେ ତା'େ କି ବା ଆବଶୟକତା !! ରସ ରବଶ ବୁ ଝଛ
ି ି ଏ ଗୂଢ ତତ୍ତ୍ୱକୁ । ରସଥିପାଇଁ ତ ପୁତ୍ରେ
ରଶର୍ ଭିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରତିଖୟାତ କେିଛନ୍ତି ଦୃ ଢ ପଦରକ୍ଷପରେ ଆଉ ବାଛି ରନଇଛନ୍ତି ଜୀବନକୁ । କାେଣ
ରସ ଠିକ ବୁ ଝଛ
ି ନ୍ତି, ଜୀବନରେ ହିଁ ସମାହିତ ରସହି ଚିେଇପ୍ସିତ ରମାକ୍ଷ !!! ମେିନ ଚନ୍ଦ୍ର ଏରବ
ପଶ୍ଚି ମ ଦିଗବେୟରେ, ଗଣ୍ଡରଦଶରେ ଶୁଖିଯାଇଥିବା ଦୁ ଇଧାେ ଅଶୁେ ରଶର୍ ସଂରକତକୁ
ଅଙ୍ଗୁ େରି େ ରପାଛି, କାନ୍ଥଉପରେ ଅବସ ଶେୀେକୁ ଆଉଯାଇ ଭାବିଚା ୁ ଥାନ୍ତି େୂପଶ୍ରୀ....
ଚତୁ ଥଷ ସଂସ୍କେଣରେ ଆମସହ ରଯାଡିରହାଇଥିବା ସମସ୍ତ ନୂ ତନ ର ଖକ ର ଖିକା
ମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତେିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ।
କୁ ମାେ ପୂର୍ଣ୍ଡମା ତଥା ଗଜ କ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାେ ଅରନକ ଅରନକ ଶୁରଭଚ୍ଛା ସହ

ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ !!!!
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କବିତା ବିଭାଗ
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ଗୀତ ଶୁଦଭ ଫୁେ ବଉଳଦବଣୀ

✍ସଦାନନ୍ଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ
ବେର୍ାୋଣୀ ରଯ

ବିଦାୟ ରଘନି ା

କ୍ଷଣିକ ଆଶିର୍

ଧୋକୁ ଆସି ା ଶେତ
ଆକାଶରେ ନାହିଁ

ରଜାଛନା ବାଜି ା ତନୁ ରେ

ବାଦ େ ଛବି

ବୃ କ୍ଷରେ ନେହି

ହସି ଉଠି ାଣି ମେତ ॥୧॥
ନବପଲ୍ଲବରେ

ଆଣିଛ ି ରଶୋେି
ଭୁପତିତ ରହ ା

ର ାଟି ା ଧେଣୀ ଉପରେ ॥୫॥

ଶିଶେ
ି ବିନ୍ଦୁେ

ଝୋ ରଶୋେି ରଯ ୋତିେ େୂପସୀ

ଶୁଭଦୃ ଷ୍ଟି ଟିରକ ପଡି ା

ଦିନ ରଦଖିବାେୁ ବଞ୍ଚିତ

ସୁେୁଜ ମୁେୁଜ

ବୁ ଣିରଦ ା ପରେ

ତଥାପି ଅପେ

ଖୁସି ପାଇଁ ସିଏ

ନଈଜେ ଏରବ

କାଚରକନ୍ଦୁ ପେି

ବାସନା ତାହାେ

ଭୁେୁଭୁେୁ ବାରସ

ମୁକ୍ତା ବିନ୍ଦୁ ପେି ଦିଶି ା ॥୨॥

ହୃ ଦୟ ଓ ମରନ ପୁ କିତ ॥୬॥

ଦପଷଣ ପୋଏ ଦିଶଛ
ୁ ି
ପଠା ଧାରେ ତା'େ

ଚଉଦିଗ ଚହଟିଗ ା

କାଶତଣ୍ଡି େୁ

ଅେପ ଆୟୁ ର୍

ସମୀେ ପେରଶ ହସୁଛ ି ॥୩॥
ଶେତ ଋତୁ ରେ

ୋଣୀେୁ

ପାଇଛି ରହର ବି

ସୁେଭିରେ ମନ ରମାହି ା ॥୭॥

ଜହ୍ନ

ମାଆ ଦୁ ଗଷାଙ୍କେ

େୂପ ଦିରଶ ତା'େ କି ପେିଷ୍କାେ

ପୂଜାେ ସମ୍ଭାେ

କର ଧୋ ଅବତେଣ

ୋତି ରଶାଭା ସରତ ଦିନ ପେି ାରଗ

ମହିର୍ାକୁ ବଧି

ପ୍ରକୃ ତ ି େୂପରେ ରକରତ ସମ୍ଭାେ ॥୪॥

ଧୋ ଉଶ୍ୱାସିରବ

ହସିବ ମେତ ଭୁବନ ॥୮॥
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ଶାନ୍ତି ବିୋଜି ା

ପ୍ରକୃ ତ ି ୋଇରଜ

କୁ ମାେପୂର୍ଣ୍ଡମା

ବିହଙ୍ଗ କଣ୍ଠେୁ ସଂଗୀତ
ଆରମାଦିତ କ ା

କୁ ସୁମ ସୁବାସ

ୋତି ରଜାଛନାରେ

ମନ ହେର୍ରେ

କେିଥାନ୍ତି ସବୁ କୁ ମାେୀଗଣ
ନୂ ଆ ଜାମା ପିନ୍ଧ ି

ତନୁ ମନ କ ା ହେର୍ିତ ॥୯॥

ଜହ୍ନ ଆ ୁ ଅରେ

ବଉେରବଣୀ ॥୧୦॥

କୁ ମାେୀ କଣ୍ଠେୁ

ଗୀତ ଶୁଣିରଦର

ପାଦ ପାଉଁଜେ
ି
ର୍ଡଋତୁ ମରଧ୍ୟ

ବୁ ଣି ରଦଇଥାଏ

ପ୍ରକୃ ତ ି ୋଣୀ ବି

ସଜ ରହାଇଯାଏ

ଖୁସରି େ ସିଏ ତ ଅତି ବିରଭାେ ॥୧୫॥

କୁ ମାେୀ ବନ୍ଦନା

ଶିକ୍ଷକ, ଜୟକୃ ଷ୍ଣ ହାଇସ୍କୁେ,ପଦମପୁର

ମାଆ ମହା କ୍ଷ୍ମୀ ମେରତ ଆସି
ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ

ଶେତ ଋତୁ ରଯ

ସତରେ ଅଟଇ କି ମରନାହେ

ରଜାଛନା ଧଉତ କିେଣ ରବଶି ॥୧୧॥
ଶେତ ରଜାଛନା

ସ୍ୱେ ଓ ଝଙ୍କାେ

କି ଉପମା ଅବା ରଦବା ତାହାେ ॥୧୪॥

ଶଶୀ ଟିରକ ହୁ ଏ ଅଧିକ ଖୁସି
ରସହି ଖୁସରି େ ରସ

ପୁଚ ି ରଖେିବାରେ

ଝିଅମାରନ ସରତ ରକରତ ବିରଭାେ

ଇନ୍ଦୁ ରଦଖିରଦଇ

ଗୀତ ଶୁରଭ େୁ

ପାେନ କେନ୍ତି

କୁ ମାେ ଉତ୍ସବ ଯାହାେ ନାମ ॥୧୩॥

କୁ ମାେୀ ଗାଇର ଗୀତ ୋଗିଣୀ
କୁ ଆଁେ ପୁରନଇଁ

ଶଶାଙ୍କ ବନ୍ଦନା

ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି

ରଦଖିରଦର ମରନ ଆସଇ ଖୁସି ॥୧୨॥
କୁ ମାେ ପୂର୍ଣ୍ଡମା ପାଇଁ ମିତା ମାରସ ଆଗେୁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ରହବାରେ ାଗିଯାଇଛି । ଅବଶୟ
ରସ କୁ ଆଁେ ପୁରନଇଁ ନୂ ଆ କେି କେୁନାହିଁ, ତା'େ ଦୀଘଷ ୧୭/୧୮ ବର୍ଷେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି
କିନ୍ତୁ ଏଥେ ବଡ ହିସାବରେ ରସ ସବୁ େ ଆରୟାଜନ କଥା ବୁ ଝୁଥି ା । ଚଉୋ
ସରଜଇବାଠାେୁ ଆେମ୍ଭ କେି ମାଇକ୍ ଆସିବା ଯାଏଁ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଚା ିଥି ା ରହର
ଗଞ୍ଜଘେ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ତା'େ ସମ୍ପକଷୀୟ ଜଣଙ୍କେ ରହହାନ୍ତ ରହାଇଗ ା ଆଉ ମାସକେ
ଆରୟାଜନ ରକଇଟା କ୍ଷଣରେ େସେ ୋଟିଗ ା । - ସଂଗ୍ରାମ
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ଦକଶରୀ ଦସନାପତି

ଆଶ୍ରା ଟିଦକ ଦଦବ କି?

✍ ଅଦଶାକ କୁ ମାର ପାଠୀ
ଆରହ ଦୀନବନ୍ଧୁ , ପ୍ରଭୁ କୃ ପା କେିବ କି ରହ
ଭବତେଙ୍ଗି ଣୀ-ରରାରତ, ଡାକୁ ଛ ି ମଁୁ କଣ୍ଠାଗ୍ରରତ
କୃ ପା-ନାବ ପଠାଇ, ରମାରତ ତାେିବ କି ରହ...?
ବିର୍ୟା-ଜଞ୍ଜାେ-ଜା

ଛନ୍ଦିର

ମରତ ପ୍ରବେ

ତବ କୃ ପା-କୃ ପାଣରେ ତାକୁ କାଟିବ କି ରହ...?
ଦିବସ ଅବା େଜନୀ, ଶୟରନ ସପରନ ପୁଣି
ରମାେ ରନତ୍ର ପରଥ ତୁ ମ େୂପ ନାଚିବ କି ରହ...?
ଦୂ େୁହ ସଂସାେୁ ରମାରତ ପାେିକେ ଜଗନ୍ନାରଥ
ପାଦ ଖସିଗର

ତୁ ରମ ହାରତ ଧେିରନବ କି...?

ମଁୁ ପତିତ ଶିରୋମଣି, ପତିତପାବନ ଜାଣି
ନିରବଦଇ ରମାେ ପାପ-ୋଶି କାଟିବ କି ରହ...?
ମଁୁ ଅନାଥ ନାଥ ତୁ ରମ ମଁୁ ରସବକ ପ୍ରଭୁ ତୁ ରମ

ତୁ ମ୍ଭ ଶ୍ରୀ ଚେଣ ତରେ ଆଶ୍ରା ଟିରକ ରଦବ କି...?
ଏଇ ଗ ା ବାତୟା ସମୟରେ ପ୍ରବେ ପବନ ଦାଉେୁ େକ୍ଷା ପାଇପାେି ାନି ରଗାଟିଏ ପେିବାେ । ପେିବାେେ
ସମରସ୍ତ ଜେ ସମାଧି ରନଇଗର , କିନ୍ତୁ ଠାକୁ େଘରେ ରଶାଇଥିବା ବୁ ଢୀଟି ପାଣି ଛାଡି ାରବେକୁ ରସ ବିମାନ ସହ
ଭାସୁଥିବାେୁ ର ାକମାରନ ରଦଖିର । - ଶ୍ରୀମତୀ ଦଦଇ
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ହୃ ଦୟଦର କୃ ଷ୍ଣ

✍ସସ୍ମିତା ସାହୁ
ମନ ମୟୂ େୀ ରମା ନାଚୁଛି ରଯ ଆଜି

କୋେଙ୍ଗ ତୁ ମ ସାଜୁ ରମା କଜେ

କୃ ଷ୍ଣ ରଗା ତୁ ମ ବଂଶୀେ ସ୍ୱରେ,

େହିଥିବ ଆଖିଧାରେ,

ନାଚୁଥିବ ନାଚୁଥିବ ରମାେ ମନ

ନୟନ ରେଡିଣ ରଦଖନ୍ତି ତୁ ମକୁ

ତୁ ମ ଭକ୍ତିଭୋ ରପ୍ରମ ଆୋପରେ । (୧)

ପୂଜବ
ି ି ଏଇ ଅନ୍ତେରେ । (୪)

ତୁ ମ ମଥାରେ ରସ ମୟୂ େ ପୁଚ୍ଛକ
ି ା

ସାଜନ୍ତିକି ତୁ ମ ଗୋେ ମାୋ ମଁୁ

ଜାତ ପେରଶ ଗର ରଦାହ ି ,

ର ାଟିଯା'ନ୍ତି ଶେଧାରେ,

ହାଡ ମାଂସେ ଏ ଶେୀେ ଭିତରେ

ମିଶଯ
ି ାଆନ୍ତି ମଁୁ ତୁ ମ ଶେୀେରେ

େଚିଯାଅ ତୁ ରମ ରହା ି । (୨)

ତୁ ମେି କୃ ପା ାଭରେ । (୫)

ହୁ ଅନ୍ତିକି ତୁ ମ ହାତେ ବଇଁଶୀ

ଏ ପାପ ଶେୀରେ ଅଭିୋର୍ ଭରେ

ାଖିଯିବି ଅଧେରେ,

ରହବାକୁ ତୁ ମ ପାଦୁ କା,

େରଙ୍ଗଇ ରଦବି ମଁୁ ରମା ତନୁ ମନକୁ

ତୁ ମ ପାଦ ତରେ ର ାଟି ଚା ିଯାଉ

ନା ି ଅଧେେ ଗାରେ । (୩)

ଏ ରମାେ ଜୀବନ ବାଟିକା

ଏ ରମାେ ଜୀବନ ବାଟିକା ॥ (୬)
ୋଧାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଜନମ ରହାଇଥି ା ରବା ି ରସହି କାହ୍ନାେ ରପ୍ରମିକାେ ନଁା ଅନୁ ସାରେ ବାପାମାଆ
ଝିଅଟିେ ନାମ େଖିଥିର ୋଧା । ଆଉ ସତକୁ ସତ ରସ ବି କୃ ଷ୍ଣ ରପ୍ରମରେ ସବୁ ରବରେ ବୁ ଡି େହୁ ଥି ା ।
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ଓଁ ନମଃ ଭଗବଦତ ବାସୁଦଦବାୟ

✍ଆଦୟାଶା ପ୍ରିୟଦଶିନୀ ଦାସ
ସବୁ ଜାଣି ବି ତୁ ରମ ଅଜଣା,
ସବୁ ଶୁଣି ବି, ସବୁ ତୁ ମ ପାଇଁ ଅଶୁଣା ।
ତୁ ରମ ନଥିର ଚାେିଦଗ
ି ଅନ୍ଧକାେମୟ,
ତୁ ରମ ଥିର ଆର ାକରେ ପେିପୂର୍ଣ୍ଷ,
ରମା ଘେ ଅଗଣା ॥

ରଯରବ ମଣିର୍ ପଥହୋ ହୁ ଏ ଭରୟ ॥
ଶିଖାଇଛ ତୁ ରମ କେିବାକୁ ରପ୍ରମ ।
ଶିଖାଇଛ ପୁଣି କ'ଣ ଧମଷ ଓ ରକଉଁଟ ି ଅଧମଷ ॥
ରବରେ ରବରେ ଉର୍ଦ୍ୀୟମାନ,
ଆଉ ରବରେ ରବରେ ଅଦୃ ଶୟ ତୁ ମେ କାୟା ।

ରକରବ ତୁ ରମ ରଦଖାଦିଅ,

ତୁ ରମ ଥିର ସାଥିରେ ରହ ମାଧବ,

ମନ୍ଦିେେ ମୁଖଶାୋ ସାଜି,

ପରଡ ନାହିଁ ବିପଦେ ଛାୟା ॥

ରକରବ ପୁଣି ଆସ ଅଧା ର ଖା କାହାଣୀେ,
ରଶର୍ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରାରୟ ।
ଜୀବନ ମୃତୁୟ ସବୁ ତୁ ମେି ଦାନ,
ହାତ ଧେି କଢାଇ ନିଅ ବାଟ,

ରହ କୃ ଷ୍ଣ, ରକଶବ, ବାସୁରଦବ, ନନ୍ଦସୁତ,
ଉଦ୍ଧାେ କେ ଏ ଭବ ସାଗେୁ ରହ ଅଚୁୟତ ।
ତୁ ରମ ହିଁ ଆେମ୍ଭ, ତୁ ରମ ହିଁ ରଶର୍,
ସମଗ୍ର ଧୋରେ ଏକା ତୁ ରମ ହିଁ ବିରଶର୍ ॥

ପି ଟି ଦିନେୁ ରସ ସବୁ ରବରେ ରସହି ପେମ ରପ୍ରମମୟ ଠାକୁ େ ଶ୍ରୀକୃ ଷ୍ଣଙ୍କୁ ରପ୍ରମ କେି ଆସିଥି ା,
ସବୁ ଠି ରସ ଥା'ନ୍ତି ତା' ସାଙ୍ଗରେ । ଧୀରେ ଧୀରେ ରଛାଟେୁ ବଡ ରହବାପରେ ବାହାଘେ ପାଇଁ
ରଯରତରବରେ ଘେ ର ାକ ଠିକ୍ କର , ରସ ପି ାେ ନାମ ବି ସଂରଯାଗ ବଶଃତ ଥି ା କୃ ଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର
। ଏରତ ବଡ ଭକ୍ତକୁ ହତାଦେ ରକମିତ ି କେିପାେିଥାନ୍ତା ରସ ! -ସଂଗ୍ରାମ ଦକଶରୀ ଦସନାପତି
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ବନ୍ଧନ

✍ବି. ଦଜନା (େି ପ୍ସ)ି
ମଁୁ ରତା ମମତା ପଞ୍ଜୁେୀରେ କଏଦୀ ଶୁଆଟିଏ !
ଉଡିଯିବାକୁ ଚାରହଁ,
ରହର ଅଜଣା ଏ ସହେରେ ନାହିଁ ରମାେ ବସାଟିଏ !!
ପଞ୍ଜୁେୀ ବାହାେ ଦୁ ନଆ
ି ରେ ରକରତ ହିଂର ବାତାବେଣ !
କ୍ଷମାହୀନ ସମୟରେ ବଦେୁ ଥିବା ଏଇ ଋତୁ ମାନ
ମଁୁ କ'ଣ ପାେିବ ି ବଞ୍ଚି ତୁ ମବିନା ମୁକ୍ତିେ ଏ ଜୀବନ !!
କିଏ ପରକଇବ ରେହରେ ଦାନା ମରତ
ରସ ବାହାନାରେ ରହାଇଯାଏ ତୁ ମ ସାରଥ ସାକ୍ଷାତ ରକରତ
ମଁୁ କ'ଣ ପାେିବ ି ଢି ତୁ ମବିନା ବଞ୍ଚିବାେ ସଂଘର୍ଷ ଏରତ !!
ଦିନ ରକମିତ ି କଟିବ ତୁ ମ ଖବେ ବିନା
ୋତି ରକମିତ ି ବିତବ
ି ତୁ ମ ରକାମେ ହାତେ ସ୍ପଶଷ ବିନା
ମଁୁ କ'ଣ ପାେିବ ି ଗଢି ତୁ ମବିନା ନିଜସ୍ୱ ଆସିୟାନା !!
ତୁ ମକୁ ରଦଖି ରଦଖି ବୁ ଝଯ
ି ାଏ ମନ ରମାେ
ଛାଡିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାଇଁ ଏଇ ଅଦୃ ଶୟ ବନ୍ଧନ ରତାେ
ସରତ କ'ଣ ପାେିବ ି କାଟି ମମତା ପଞ୍ଜୁେୀରେ ରେହେ ରଡାେ !!
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ଶୂନୟତାଦର ପର୍ଣ୍
ୂ ଣତା

✍ବିନୟ ମହାପାତ୍ର
ଟିକଏ
ି ନିେବି ଯାଅ, ନିଶବ୍ଦରେ ଶୁଣ,

ଯାଇଛି,

ସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ‘ନିଶବ୍ଦତା’େ ।

ଶୁନୟକୁ ରଦଖିବାେ ସାମଥଷୟ ହୋଇ ବସିଛ ି ।

ଏବଂ ‘କିଛ ି ନାହିଁ’େ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ,

ନିଶବ୍ଦ ଏ ମହାଶୁନୟ ‘ଶୂନୟଶବ୍ଦା’ ନୁ ରହଁ

ଶୁନୟତାରେ, ‘ପୂର୍ଣ୍ଷତା’କୁ ଅନୁ ଭବ କେ ।

କାନ ବନ୍ଦକେ ଏବଂ ଶୁଣ,

ଆଖି ବନ୍ଦକେ ଏବଂ ରଦଖ,

ଅନ୍ତେୀରକ୍ଷ ରସ ନିନାଦିତ ଗୁେୁ ଗମ୍ଭୀେ

‘କିଛ ି ନାହିଁ’େ ଏ ସୃଷ୍ଟି

ନାଦକୁ ।

କିପେି ସୃଜନରେ ବୟସ୍ତ ।

ରସ ‘ନାଦ ବ୍ରହ୍ମ’କୁ ଆତ୍ମସାତ କେ,

ଶୂନୟ ରକବେ ‘କିଛ ି ନଥିବାେ’

ରସ ନାଦରେ ଭିଜ ି ଯାଅ, ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦିଅ

ପେିଭାର୍ା ନୁ ରହଁ,

ଶୁନୟତାେ ଅନନ୍ତ ଅନୁ ଭୂତିରେ,

ଶୁନୟ ‘ସବୁ କିଛ’ି ଥିବାେ ଆଭାସ ।

ନିଜେ ଶୁନୟତାକୁ ମହାଶୂନୟତାରେ

ସବୁ କିଛ ି ଦୃ ଶୟ ନୁ ରହଁ ଏଠି,

ଏକାକାେ କେି ରଦଇ,

ରହର , ସବୁ କିଛ ି ରଦଖିବାେ ଆଶା ।

ଆଉ ନିଜକୁ ନ ରଖାଜିବାେ ଅନୁ ଭୁତିରେ

କିନ୍ତୁ, ନୟନ ତ ବନ୍ଦ େହିଛ ି ସବଷଦା,

ନିଜକୁ ପଲାବିତ କେିଦଅ
ି ।

ଆଶାେ, ଆଶଙ୍କାେ, କାମେ, କାମନାେ

ଅନ୍ତସ ିୋ ରସ େଲ୍ଗୁ ଧାୋ

ର ାଭ, ଅହଂଙ୍କାେ, ଇର୍ଷା, ଘୃଣା ଆଉ

ତୁ ମେ ନିଜସ୍ୱ ଅମୃତ,

ହିଂସାେ ରତଜସ୍ୱ କିେରଣ ଦୃ ଷ୍ଟି ରଯ ଝ ସି

ପାେିବ ତ ଆକଣ୍ଠ ପାନକେ।
ମୃତୁୟ, ଅମୃତୁୟେ ପେିଧିକୁ
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ଙ୍ଘି ବାେ ସାମଥଷୟ ତୁ ମେ ।

ନିଜ ଦୃ ଷ୍ଟିେ ପେିଧୀ ଭିତରେ, ରହର

ରସହି ଶୁନୟତାରେ ନିଜକୁ ରଖାଜ,

ରକରତ ରଯ ଅରଦଖା େହିଯାଏ

ନିଜକୁ ପାଇଗର ସବୁ କିଛ ି ପାଇଯିବ ।

ଦୃ ଷ୍ଟିେ ପେିସୀମା ଆେପାରେ ।

ରଚତନ ରଯ ରଚୈତନେ ଆଖି ବନ୍ଦ କେିଯାଏ,

ରସ ଦୃ ଷ୍ଟିେ ବିର୍ୟ ନୁ ରହଁ,

ଅନନ୍ତରେ ଅନ୍ତ ରଖାରଜ ।

ରସ ରକବେ ଅନ୍ତଷଦୃଷ୍ଟିେ ବିର୍ୟ ।

ତାେ ଅଭିୋଶା

ଚିନ୍ତନ ନୁ ରହଁ ଆତ୍ମ ରଚୈତନେ ବିର୍ୟ ।

ସବୁ କିଛ ି ସୀମାବଦ୍ଧ କେିଯିବ

ପ୍ରତୀକ୍ଷା

✍ମିଥୁନ ସାହୁ
ଆଖି ବୁ ଜରି ଦଇ ତୁ ମେି କଥାକୁ

ପ୍ରତୀକ୍ଷା କେିଛ ି ତୁ ମେି ପଥକୁ

ଭାରବ ରଯରବ ରମା ମନରେ,

ଆସିବ ରଯ ରକରବ କୁ ହ,

କ୍ଷଣିରକବି ତୁ ରମ ରଡେି ନ କେି ରଗା

ଚାହିଁ ଚାହିଁ ରକରତ ଦିନ ବିତ ି ାଣି

ଚା ିଆସ ଭାବନାରେ ॥

ଆଉ ରକରତ ରଯ ସମୟ ॥

ାଗୁଛ ି ତୁ ମେି ରପ୍ରମ ବନ୍ଧନରେ

ବାକି ଅଛି ଖା ି ତୁ ମେି ସାଥିରେ

ବାନ୍ଧି ରହାଇ ଯାଇଅଛି,

ରକରବ ରହବ ରମାେ ରଦଖା,

ପାେୁନି ତୁ ମଠୁ ଦୂ ରେ ଆଉ େହି

ନିଆୋ ଭାବରେ ଆମେି ରପ୍ରମେ

ପ୍ରତିମହ
ୁ ୂ ରର୍ତ୍ଷ ରଖାଜୁ ଛ ି ॥

କାହାଣୀ ରହାଇବ ର ଖା ॥
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ସ୍ମୃତର
ି ତାଦଳ ତାଦଳ
✍ଅଖିଳ ପାଢୀ
✍ପ୍ରବୀର କୁ ମାର ସାହୁ
✍ପ୍ରଜ୍ଞା ପାରମିତା
✍ପ୍ରଦମାଦ କୁ ମାର ପଣ୍ଡା
ସ୍ମୃତେ
ି ତାରେ ତାରେ

ସ୍ମୃତେ
ି ତାରେ ତାରେ

ନୃ ରତୟ ରଭାେ ଅଶୁ ଜରେ

ମନ ଛାଇ ଆ ୁ ଅରେ ରଖରେ

କୋେ

ରକରବ ଠିକ ବି ଭୁ

ହେୀ ରଭେି

ହୃ ଦ ସାଗରେ ରଖରେ ।

କରେ

ହୃ ରଦ ପ୍ରାୟଶ୍ଚି ତ େ ବହ୍ନି ଜାରେ

ସ୍ମତ
ି ତାରେ ତାରେ ।
ୃ େ

ସ୍ମୃତେ
ି ତାରେ ତାରେ...

ସ୍ମୃତେ
ି ତାରେ ତାରେ

ସ୍ମୃତେ
ି ତାରେ ତାରେ
ମେୟ ସ୍ପଶଡତ ଡାରେ ଡାରେ

ପ୍ରତିବମ
ି ୱ ମରନ ଧେି ରତାରେ

ତାଣ୍ଡବ ନୃ ରତୟ େତ ଭବ ଜରେ

ଅର ାଡା ସର୍ତ୍ା ଅରନୱର୍ଣ
ସମୟ ପାଉଁଶଗଦା ତରେ

ସ୍ମୃତେ
ି ତାରେ ତାରେ

ସ୍ମୃତେ
ି ତାରେ ତାରେ...

ସ୍ମୃତେ
ି ତାରେ ତାରେ

ସ୍ମୃତେ
ି ତାରେ ତାରେ

ଅନାବନା ଶବ୍ଦ ରମରେ
କବିତା ପସୋ ଦିଅନ୍ତି ରମ ି

ମନ ହରଜ ଅନ୍ତୋରେ,

ନବପଲ୍ଲବ କବି ଦରେ ।

ଗାଇ ପୁ କେ ଗୀତି

ସ୍ମୃତେ
ି ତାରେ ତାରେ ।

ମଗ୍ନ ହୁ ଏ ରମାହ ଛରେ ।
ସ୍ମତ
ି ତାରେ ତାରେ...
ୃ େ
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ମଖ
ୁ ାବରଣ

✍ପ୍ରଜ୍ଞା ପାରମିତା
ରହ ମୁଖାବେଣ !!

ପୁଣି ରକରବ ରଘାଡାଇ ପାେ ଦଗ୍ଧ ମନେ

ତୁ ରମ ସତୟେ ଆବେଣ,

ଅନ୍ତଃଜ୍ୱାୋ,

ସରତ ରଯମିତ ି

ତ ଆଉ ରକରତରବରେ ରଖେିପାେ

ାଲ୍ ଟହଟହ ର ାଭନୀୟ ମହାକାେ େେ,
ବାହୟ ଉପର ୌକନେ ଚାକଚକୟରେ
ୁ ଚାଇ ରଦଇଛ ନିଜ ଅସ୍ତି ତ୍ୱକୁ ।

ନିଷ୍କପଟ ମନେ ନୀେବତା ସହ...
ରକରବ କ'ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡନା !!!
ରକରବ କ'ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡନା !!!

ଶୁଣିଛ ି ରଚରହୋେୁ ଜାଣିହୁଏ

ଭଙ୍ଗା ମନେ ଅଭିଶାପ ୁ ହରେ...

ହୃ ଦୟେ କଥା,

ରକରବ କ'ଣ ଝେି ପଡନା !!!

ରଚରହୋ ସାଜିଯାଏ ମନେ ଆଇନା...

ତିେତିେ କେି ତମ ପାଇଁ ଜେି ଯାଉଥିବା

କିନ୍ତୁ ରହ ମୁଖାବେଣ,

ପ୍ରାଣରେ...

ରକମିତ ି ସାଜ ଏରତ ଶକ୍ତିଶାେୀ ତୁ ରମ !!

ରଶର୍ରେ,

ରକମିତ ି ଆବୃ ର୍ତ୍ କେିପାେ ରଚରହୋେ
ରମୌେିକତାକୁ
ନିଜ ଭିତରେ...
ରକମିତ ି ଆଙ୍କି ପାେ ମିଥୟାଭିମାନେ ହସ,
ଆଉ ରଦଖାଇ ପାେ ଦାମ୍ଭିକତାେ ପୋକାଷ୍ଠା...

ରକରବ କ'ଣ ଥକି ଯାଅନା !!!
ବିଶ୍ୱାସେ ଦ୍ୱାହି ରଦଇ,
ଅବିଶ୍ୱାସେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧୁ , ବାନ୍ଧୁ
ନିଜ ବିରବକ ସାମନାରେ….
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ଦପ୍ରମ

✍ସ୍ୱାତୀ ବନ୍ଦନା କର
ରପ୍ରମ ରଯ ସଜାଏ କାହା ଆଖିରେ ସ୍ୱପନ

ଭେିଯାଏ ମରନ ରକାହ

ରଜାଛନାେ ଜହ୍ନୋତି

ରକରତ ରଯ ପ ରକ ସ୍ମୃତକ
ି ୁ ସାଉଁଟ ି

ରପ୍ରମ ରଯ ସଜାଏ କାହା ତନୁ ରେ ଭ୍ରମ

ନୀେରବ ଅନ୍ତେ ରଦହ

ଅରଦଖା ଅଶୁେ ତାତି ॥

ବିେହ ରବଦନା ସହି ସହି ସିଏ
ପାର୍ାଣ କେଇ ଛାତି ॥

ସାଉଁଟ ି ସାଉଁଟ ି ରଖାଜୁ ଥାଏ ରସ ତ
ଶାମୁକା ଭିତେୁ ରମାତି

ସୁଖ ପରେ ଦୁ ଃଖ ପରେ ସୁଖ

ହୃ ଦୟ ମନ୍ଦିରେ ଜାେୁ ଥାଏ ବସି

େହିଛ ି ଜୀବନ ସାୋ

ରପ୍ରମ ପାଇଁ ନିତ ି ବତୀ

କା' ଜୀବନ ଭରେ ରେହ ପ୍ରୀତି ରପ୍ରରମ

ପ୍ରଣୟ ପସୋ ରଭଟି ରସ ସାଉଁଟ ି

କାହା ପାଇଁ ୁ ହେ ଧାୋ

ର ାଡି ବରସ ପାରଶ ସାଥୀ ॥

ରଯରତ ଚାହିଁର ବି ଭୁ ି ରଯ ହୁ ଏନା
ନିୋଶା ହୁ ଅଇ ନିତ ି ॥

ସପନ ତ ଭାରଙ୍ଗ ସମୟ ତ ବିରତ
ମଁୁ ଉପମନୁ ୟ
ରତା' ରପ୍ରମ ରସାମେସରେ...
ମଁୁ ଅଭିମନୁ ୟ

- ଡାକ୍ତର ବାବୁ

ରତା' ପ୍ରୀତି ଚକ୍ରବୁ ୟହରେ...
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ଶିଶର
ି ଦଶାଭା

✍ଶାନ୍ତିେତା ରଥ
ଶିଶେ
ି ଆକାରଶ

ଶଶଧେ ଦିରଶ

ଶତଦେ ପଦମ

ଶୁଭ୍ର ରମଘଖଣ୍ଡ ଭାସୁଛ ି
ରଶ୍ୱତବର୍ଣ୍ଷେ

ଶୀକେ (ଜେବିନ୍ଦୁ) ପଦୁ ଅଁ ପତରେ ।

କାଶତଣ୍ଡି େୁ ର

ଶିେର୍
ି େୁ

ଶମଶାନ ବା ିପଠା ହସୁଛ ି ।
ଶତହ୍ରଦା (ବିଜୁେ)ି ଆଉ

ରଯ

ହସୁଅଛି ରଦଖ

ଶିେି ଶିେି ବାଆ ବହୁ ଛ ି
ଶିହେଣ ରଖରେ

ନରଭ ଚମକୁ ନ ି

ରପ୍ରମିକ ହୃ ଦରେ

ଶାେୀନତା ଭୂ ିଯାଉଛି ।

ଶୁନାଶୀେ ଗେରବ ହସୁନ ି
ଶୀତାତପ ଦାଉ

ରଶାରଭ ସରୋବରେ

ଅସହିଷ୍ଣୁ ନୁ ରହଁ

ଶୁଭ ମୁଖବାଦୟ

ଶ୍ରମ ଝାେ ଆଉ ରବାହୁ ନ ି ।

ଶୁଭ ମୁହୁର୍ତ୍ଷରେ

ରଶାଭନୀୟ ମଞ୍ଚ ରହାଇବ

ମାଦେ ଶବରଦ
ଅତି ଗେବରେ ଶଙ୍ଖ ରଭେୀ ତୂ େୀ
ଶାେଦୀୟ ପୂଜା ରମାହିବ ।
ଶସୟରକ୍ଷରତ ଗରଣ୍ଡ ଜେରେ

ଶେେୀ (ରକୋଣ୍ଡି) ରଡଉଁଛ ି
ଶାେିଧାନ ସବୁ

ଉଙ୍କି ମାେି ାଣି

ଶାନ୍ତିପ୍ରଦାୟିନୀ

ଶାେଦ ରନୈରବଦୟ ଆଶରେ

ମହିର୍ମଦଡନୀ

ଶକ୍ତିମୟୀ ବେଦାୟି ନୀ

ଶତମୂୋ (ଦୂ ବଘାସ) ସବୁ କଅଁେି ହସୁଛ ି

ଶତ କୁ ମ୍ଭ ରନଇ

ରଶାଭିବ ଶାେଦା ଶିେରେ ।

ପୁେ େନାଏ

ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପୂଜରି ବ ଜନନୀ ।
"ଜୟ ମା ଜନନୀ"
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ଶୂନୟତା

ଶରତର ଆଗମଦନ

✍ ପ୍ରତୟାଶା ଶୁଭଦଶିନୀ

✍ ଜିଦତନ୍ଦ୍ର ସାହୁ

କିଛ ି ତୁ ନି ତୁ ନି

ଅଶିଣ ଆକାରଶ େୂପା ଜହ୍ନ ହରସ

କିଛ ି ଚୁପି ଚୁପି

େୂରପ ୀ ରଜାଛନା ବୁ ଣି,

ଶବ୍ଦ କହିଯାଏ ଶୂନୟତା ମରତ ।

ତମସାକୁ ଚିେି ନାରଚ ଥିେି ଥିେି

ଭାଗୟ ନୁ ରହଁ

େୂପସୀ େଜନୀ ୋଣୀ ॥

ପ୍ରାେବ୍ଧ ନୁ ରହଁ

ନଦୀ ପଠା ରଦରହ କାଶତଣ୍ଡୀ ରମାରହ

ଶତ ସହର ଯୁଗେ ରପ୍ରମିକ ରସ ସରତ !!

ଶୁଭ୍ର ମୁକ୍ତରକଶି ରହଇ,

କିଛ ି ଭିନ୍ନ

ଶୀତେ ମେୁରତ ରଖେିଣ ମେରତ

କିଛ ି ଅଭିନ୍ନ

ହୃ ଦୟକୁ ଯାଏ ଛୁ ଇଁ ॥

ରକରବ ପୂର୍ଣ୍ଷରଛଦ ନାହିଁ ଖା ି ପ୍ରଶନଚହ୍ନ
ି ।

ପାବଷଣ ଋତୁ ରେ େୁ ଟି ମେତରେ

କାହିଁକି ରକମିତ ି ରକଜାଣି ଜାରଣନା

ଦିଏ ଶାନ୍ତିେ ବାେତା,

ଯିଏ ସରଙ୍ଗ ଥିର ହାତ ଛାଡିରଦର ,

ଦୁ ଗଷତନ
ି ାଶିନୀ ମହିର୍ାମଦ୍ଧଡନୀ

ନିସ୍ତବ୍ଧତାେ େଙ୍ଗରେ େରଙ୍ଗଇ ମରତ

ଆସିରବ ରବା ି ରଯ ମାତା ॥

ଶୂନୟତା ରଯମିତ ି ରପ୍ରମିକ ରମା ସରତ !!

ସବୁ ଜମ
ି ା ରଦଖି ଆଖିଯାଏ ାଖି
ମହରକ ପୁଷ୍ପ ଉଦୟାରନ,
ପ୍ରକୃ ତେ
ି ରଶାଭା ାରଗ ମନର ାଭା
ଶେତେ ଆଗମରନ ॥
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ବଷଣାର ଆଗମନଦର

ତୁଦମ ଦକଦବ...

✍ଶ୍ରୀନିବାସ ସାମେ

✍ସାଗର ପ୍ରଧାନ

ବର୍ଷା ଭିଜା ରଦହ ରତାେ

ତୁ ରମ ରକରବ ମୟୁ େୀପାଇଁ

ରଦଖିର ଶିହେଣ

ଜୀମୂତ ରପ୍ରମ ବାେତା,

ଆଉ ଛୁ ଇଁ ରଦର କମ୍ପନ

ତୁ ରମ ରକରବ କବିଟ ି ପାଇଁ

ମିଶଗ
ି ର ରସ ରଦହରେ

କ ମ ଝୋ କବିତା ।

ଅକସ୍ମାତ ରମା ରଦହରେ

ତୁ ରମ ରକରବ ରବଙ୍ଗୁ ୀ ପାଇଁ

ଘରଟ ବିରଫାେଣ !!

ରମଘ ଆଗମନ ତୂ େୀ,

ଘନଘନ ମାେୁଛି ବିଜୁେି

ତୁ ରମ ରକରବ କୃ ର୍କ ପାଇଁ

ଝାପସା ଝାପସା ଆ ୁ ଅରେ

ଶସୟେ ଆଶାେ ବାେି ।

ଦିରଶ ରତା ଓଦା ମୁହଁ

ତୁ ରମ ରକରବ ଦେଦୀ ପାଇଁ

ଝେକା ରଦଇ ପଶି ଆରସ

ଯନ୍ତ୍ରଣାେ ଆଖି ୁ ହ,

ରସଇ ରକାହ ା ପବନ

ତୁ ରମ ରକରବ ଧେଣୀ ପାଇଁ

ଉ ୁ ସି ଉଠୁଛି ରମା ମନ !!

ଆକାଶ ଛାତିେ ରକାହ ।

ରଦହ ଆଉ ବାହୁ େ ବନ୍ଧରନ

ତୁ ରମ ରକରବ ନିଦାଘ ପାଇଁ

ହଜିଯିବା ସପନେ ସାରଥ

ଶୀତେ ସମୀେ ରରାତ,

ତୁ ଥିର ପାରଖ ରମାେ

ତୁ ରମ ରକରବ ଜଗତ ପାଇଁ

ଏ ବର୍ଷା ୋତି

ରଖୋଅ ତାଣ୍ଡବ ଭୀତ ।

ରକରଡ ମିଠା ସରତ !!
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ଫୁଟପାଥର ରାଜା

✍ଡ. ଜ୍ଞାଦନଶ୍ୱର ମିଶ୍ର
ମଁୁ େୁ ଟପାଥେ ୋଜା

ତିବ୍ବତ କହଇ ରମା ଭାଗ ତ ଅଛି ୋରେ

ରକହି ନୁ ହନ୍ତି ରମାେ ପ୍ରଜା

ରମାରତ ରକହି କେନ୍ତିନ ି ରଖାଜା

ରମାରତ କେନ୍ତିନ ି ରକହି ରଖାଜା

ମଁୁ େୁ ଟପାଥେ ୋଜା ।

ମଁୁ େୁ ଟପାଥେ ୋଜା ।

ଯାହା ରହାଇ ଯିବ ରହଉ

ରମାଦି, ଟ୍ରମ୍ପ ଯିଏବି ହୁ ଅନ୍ତୁ ରନତା

ରମା ଝୁ ମ୍ପୁଡି ରସପେି ଥାଉ

ରଧାନି, ବିୋଟ ଯିଏବି ରହଉ ବିରଜତା

ଖା ି ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦେ ଦିନ

ପରଡାଶୀ ରଦଶେ କୂ ଟ

ଉଡିବ ତ୍ରିେଙ୍ଗ ଧ୍ୱଜା

ରମାରତ କରେ ଛଟପଟ

ମଁୁ େୁ ଟପାଥେ ୋଜା ।

ହଜିଯାଏ ମନୁ ମଜା

ଭାେତ ମାତା ରମାହେ

ମଁୁ େୁ ଟପାଥେ ୋଜା ।

ଏଇଠି ଜୀଇଁଛ,ି ଏଇଠି ମେିବ

କରେବରେ ରକୌଶରେ

ରମାରତ ରକହି ନ କେନ୍ତୁ ରଖାଜା

ଚୀନ ରନଇପାରେ ପୁରେ

ମଁୁ େୁ ଟପାଥେ ୋଜା ।।

ସମ୍ପାଦକ, 'ଦେଖା'

24

ଅଭାବଦାସ

✍ସୁଧାଂଶୁ ଦ୍ୱିଦବଦୀ
ଏଠି ---

ତଥାପି, ଅଭାବ ହରଟନି

ମାଟିେ ଅଭାବ

ସାଂପ୍ରତିକ ବଜାେ ଦେରେ

ପାଣିେ ଅଭାବ

ରତ - ୁ ଣେ ସଂସାେ ଚରେଇବାକୁ !

ଖାଦୟେ ଅଭାବ

ସକାେେ ଅଭାବଦାସ

ଭାବେ ଅଭାବ ।

ୋତିରେ ପୁଣି

ଚତୁ ଃପାଶ୍ୱଷରେ ଖା ି ଅ-ଭା-ବ ।

ନର୍ଦ୍ଷମା କଡେ ପ ି ଥିନ ଘରେ

ଘଟଣ-ଅଘଟଣରେ

ତଜଷମା କରେ,

ଶିକାେ ରହାଇ

ପୁଅ ସ୍କୁ ରେ େି ସ୍ ଭେିବାକୁ !

ଜିଇ ଚା ିଛନ୍ତି ଅଭାବଦାସ ମାରନ... ।

ବଢି ା ଝିଅେ ବିବାହ କେିବାକୁ !
ଏଇଭେି ହିସାବ-ନିକାସ

ଭଙ୍ଗ-ଦଦୋ ଘେ ଓ ପ ିଥିଲ୍ ତରେ

ଆଉ ତଜଷମା ଭିତରେ

ନିଜ ସଂସାେେ ସୁଖକୁ ଅଣ୍ଡାେନ୍ତି

ତା' ଜୀବନ ଚକଟା ଗଡିଚାର

ଙ୍ଗୋ ପି ାଟା ଗଙ୍ଗାରେ ବୁ ଡି

ମାଗୁଣିେ ଶଗଡ ଚକ ଭେି... ।

ଦକ୍ଷିଣା ପଇସା ଅଣ୍ଡାେିବା ପେି... ।

ବାତୟା ଛାଡିଗ ାପରେ ରଯଝା ରଯଝାେ ଜିନର୍
ି ସଜାଡୁ ସଜାଡୁ ଦାସବାବୁ ତାଙ୍କ ଘେ ଭିତରେ

ରପାଇ ରହାଇେହିଥିବା ରଗାଟିଏ ରଛାଟି ବାକ୍ସିଟଏ
ି ଆବିଷ୍କାେ କର ଆଉ ରଖା ିକି ଯାହା ରଦଖିର ,
ରସଥିରେ ତାଙ୍କେ ଅଭାବ ଅନାଟନ ଦୂ େ ରହାଇଯିବ ନିଶ୍ଚୟ । -ସଂଗ୍ରାମ ଦକଶରୀ ଦସନାପତି
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ସମୟ

ନାରୀ

✍ଦସୌମୟରଞ୍ଜନ ପାେ

✍ପଶଣୁରାମ ସାହୁ
ରଗାଟିଏ ମୁଦ୍ରାେ ଦୁ ଇଟି ପାଶ୍ୱଷ

ରକରବ ହାତ ମୁଠାରେ

ଜରଣ ନାେୀ ଆଉ ଜରଣ ପୁେୁର୍ । (୧)

ରକରବ ବହୁ ଦୂ େରେ

ସେେ ନିେୀହ ନାେୀେ ମନ

ରକରବ ନିଜ କଚଟିରେ ତ

କଥାରେ ତା' ବରହ ମେୟ ପବନ । (୨)

ରକରବ ପଡିଶା ଘରେ...

ଜନନୀ, ଜାୟା, ଭଗିନୀ ନାେୀ

ରକରବ ପାପୁ ି ରେଖାରେ

ରହବନାହିଁ ତାହାେ ରକ ସେି । (୩)
ଅପୂବଷ ସୃଷ୍ଟି ରସ ଈଶ୍ୱେଙ୍କେ

ରକରବ ବହି ଖାତାରେ

ତୁ େନା ନାହିଁ ରକହି ତାହାେ । (୪)

ରକରବ କ ମ ସୟାହିରେ ତ
ରକରବ ଦୀପ ଶିଖାରେ...

େୂପ ରସୌନ୍ଦଯଷୟ ଗୁଣରେ ତା'େ

ରକରବ ସାେସ ପତରେ

ନାେୀ ନୁ ରହଁ ଅବୋ, ଦୁ ବଷୋ

ବିରମାହିତ ହୁ ଏ ସାୋ ସଂସାେ । (୫)

ରକରବ ସୁଗନ୍ଧିତ ଅତରେ

ଯଦିଓ ଅରଟ ରସ ସହନଶୀୋ । (୬)
ଶୀତ ବର୍ଷା କି ଖୋ କାକେ

ରକରବ ଝାେୁ ଆ ବାସରେ ତ
ରକରବ ଆପଣାେ ହସରେ...

ସବୁ ଅଟଇ ସମାନ ତା'େ । (୭)

ରକରବ ଭିକ୍ଷୁକେ ଭିକରେ

ତା' ଜରନମ ଧନୟ ଏ ସଂସାେ । (୮)

ଜନନୀ ଅଟଇ ରସ ସୃଷ୍ଟିେ

ରକରବ ଅହଂକାେ ଶିଖରେ

ଜନମଦାତ୍ରୀ ଅରଟ ରସ ସଂସାେେ

ରକରବ ଷ୍ଟ୍ରିଟ ାଇଟ ପାଖରେ ତ

ଧନୟ ଏ ସଂସାେ ପାଇ କେୁଣା ତା'େ । (୯)
ରହ ନାେୀ ରଘନ ଏ ସମାନ

ରକରବ ଚିେନିଦ୍ରା ଆଖିରେ...

ଚେରଣ ରତାହେ ରକାଟି ପ୍ରଣାମ । (୧୦)
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ନୀରବତା ଦମା ନାୟିକା

✍ରାମ କେତା
ନୀେବତାକୁ ମଁୁ ରବଶି ଭ ପାଏ

ନୀେବତାରେ ଯଦି ବି

ନୀେବତା ରମାେ ରପ୍ରମିକା

ସ୍ୱପନମାରନ ସ୍ୱାଥଷପେ

ନୀେବତା ରମା ନାୟିକା

ମନ ଯଦି ମାୟାେ ଚିତ୍ର

ଯିଏ ରମା ଆଖିେ ସୁରନ ୀ ସପନ

ପ୍ରରତୟକ ପ୍ରଶନେ ଉର୍ତ୍େ ମିରେନା

ଜୀବନ ଗପେ ନାୟିକା ॥

ପ୍ରଶନଗୁଡକ
ି ଅସଜଡା ଅସଜଡା
ଉର୍ତ୍େ ବି ସହଜ ହୁ ଏନା ॥

ଯଦି ବି ଏଠି ୋତିଗୁଡକ
ି େଙ୍ଗହୀନ
ନିଦମାରନ ନିେୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସଖୀ

ଯଦି ବି ନୀେବତାରେ ମଜ୍ଜିଯାଇ

ଅଜବ ଜୀବନ ୋସ୍ତା

ଜହ୍ନକୁ ରଦଖିବାେ ଅସୁବଧ
ି ା ହୁ ଏ

ତଥାପି ନିଜକୁ ଏକୁ ଟଆ
ି ମରନ କେିନ ି

ଜହ୍ନ ତ ୋଗିଯାଏ ରମା ଉପରେ

ନିଦ ନ ଆସିର

ଅଭିମାନ କେି କୋବାଦ

ଚା ିଆରସ ଛାତ ଉପେକୁ

ତରେ

ୁ ଚିଯାଏ

ରକବେ ଦିରଶ ଜହ୍ନେ ଚିତ୍ର

ପୁଣି ଅଭିମାନକୁ ଧିେ କେି

ଥରେ ଆଖି ବୁ ର ଇ ଚାହିଁରଦର

ଶୀତେ କିେଣ

କୁ ଆରଡ ହଜିଯାଏ ଏକାପଣ ॥

କାେଣ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ବନ୍ଧୁ ତାକୁ

ାେିଦଏ
ି ରମା ମନରେ

ଜହ୍ନ ଠିକ୍ ବୁ ଝପ
ି ାରେ ॥
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ଜହ୍ନରାତି

✍ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରଣା
ଜଙ୍ଗ ି ଜହ୍ନଟି ଶୀତେ ଶୀତେ

ନିଜ କିେଣରେ ଜଙ୍ଗ ି ଜହ୍ନଟି

ଗଁା ଜହ୍ନ ତାତି ମିଠା

କରେ ସରତ ଆର ାକିତ

ସହେ ଜହ୍ନେ ତାତି ତ ପ୍ରଖେ

ଗାଆଁ ଜହ୍ନଟିେ ନାହିଁ ତ ଠିକଣା

ନାହିଁ ରସଠି ମଧୁେତା ।

ସଦା ସବଷଦା ଜ୍ୱେିତ ।

ଜଙ୍ଗ େ ରସହି ଶୀତେ ଜହ୍ନଟି

ସହେି ଜହ୍ନଟି ର ାରଡ ସବୁ ରବରେ

ାଗୁଛ ି ଭାେି ସେେ,

ସୁେୁଜ ପ୍ରଖେ ତାତି

ଗାଆଁ ଜହ୍ନ ଆଜି ରଦହ ଜେଉଛି

ଅନୟ କିେଣରେ ଆର ାକିତ ସଦା

ସରତ ତା' ତାତି ପ୍ରବେ ।

ମରନ ତା'େ ମନ୍ଦ ମତି ।

ସହେି ଜହ୍ନେ ତାତି ତ ପ୍ରବେ

ସବୁ ଜହ୍ନ ରକରବ ସମାନ ନୁ ହନ୍ତି

ସରତ ସୁେୁଜ ସମାନ

ତାତି ସଭିଙ୍କେ ଭିନ୍ନ,

ରସହି ତାତି ଆଜି ଗାଉଛି ନିଆଁ

ସଭିଙ୍କେ ମନ ଅ ଗା ଅ ଗା

େି କା ାରଗ ତା' ମନ ।

ଭିନ୍ନ ତାଙ୍କ ପାଦ ଚିହ୍ନ ।।

ସହେରେ େହୁ ଥିବା ଝିଅଟି ନିଜ ଜୀବନେ ଚା ିଚେଣିକୁ ରନଇ ଆଉ ଚେିବା ସମ୍ଭବ ନ
ରହବାେୁ ରସ ଗାଆଁକୁ ଆସିଗ ା, ସୁଖି ରହାଇ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ । ରସ ଶୁଣିଥି ା ଗଁା'ରେ
ର ାକମାରନ ସୁଖରେ ବାସକେନ୍ତି । ଆଉ ଗଁା'କୁ ଆସି ରଦଖି ା, ଗଁା'େ ର ାକମାରନ ନିଜେ
ଦୁ ଃଖମୟ ଜୀବନକୁ ସୁଖରେ ପେିଣତ କେିବାକୁ ସହୋମୁଖି ରହଉଛନ୍ତି । -ସମ୍ବି ତ
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ଦାସ

ସଞ୍ଜ ନଇଁଗୋ ପଦର

✍କୃ ଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ତିପିରିଆ
େୂପା ଜହ୍ନ ଆ ୁ ଅରେ

କିଏ ରଗା େୂପସୀ ତୁ ରମ ସାଜ ମାନସୀ ।

ଆଖି ଇସାୋ କେୁଛ ଥାଇ ଦୂ ରେ ।

ସଞ୍ଜ ନଇଁ ଗ ା ପରେ...

ରସ ଆଖି ଇସାରେ ମନ ରମା କ ରଚାେି
ନିତଦ
ି ନ
ି ତୁ ମ ଛବି ମନ ରମା ଝୁ ରେ ।

ଆସ ଥରେ ଯାଅ ଛୁ ଇଁ
ମଁୁ ରଯ ପତଙ୍ଗରଟ ରହାଇ

ସଞ୍ଜ ନଇଁ ଗ ା ପରେ ...

ତୁ ମ ଉଜ୍ଜେ ଶିଖାରେ ଯାଏ ମଁୁ ମିଶି ।

କୁ େଙ୍ଗି ନୟନେ

ସଞ୍ଜ ନଇଁ ଗ ା ପରେ...

ମଧୁ ଝୋ କଟାକ୍ଷରେ
ରବାରହ ମେୟ ସମୀେ ହୃ ଦରୟ ଧିରେ ।
ସଞ୍ଜ ନଇଁ ଗ ା ପରେ...

େୂପା ଜହ୍ନ ଆ ୁ ଅରେ
ଆଖି ଇସାୋ କେୁଛ ଥାଇ ଦୂ ରେ ।
ରସଇ ଆଖି ଇସାୋରେ ମନ ରମାେ କ ରଚାେି

ରତଜ ଦୀପ୍ତ ଅଙ୍ଗ ରଦଖି

ନିତଦ
ି ନ
ି ତୁ ମ ଛବି ମନ ରମା ଝୁ ରେ ।

ନୟନ ଯାଏ ଝ ସି

ସଞ୍ଜ ନଇଁ ଗ ା ପରେ...

ରସରତରବରେ ସବୁ ଦରି ନ ସନ୍ଧୟାରେ ଗଁା'ରେ ପଢାରହଉଥି ା ଭାଗବତ ଆଉ ମଁୁ ବି ରମା
ରଜଜିମାନଙ୍କ ସହ ଯାଉଥି ି ଆମେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗୀକୁ । ଖୋଛୁ ଟ ି ସମୟରେ ଦିରନ ମଁୁ ଯିବାରବେକୁ
ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ରଦଖି ି, ଯିଏକି ଜେୁ ଥିବା ଦୀପ ପାଖରେ ବି ତା'େ ମଜା ଉଠାଉଥି ା । ରସ ଦୀପ
ଶିଖାେ ଆର ାକରେ ତା'େ ଆଖି ଦୁ ଇଟିେୁ ସୃଷ୍ଟି ରହଉଥିବା ଚମକ ରମାରତ ରସରବଠୁ ତା' ପ୍ରତି
ଆକର୍ଡତ କେିଛ ି । ଏରବ ଭାଗବତ ପଢା ନଥିର ବି ସବୁ ବର୍ଷେ ଖୋଛୁ ଟରି େ ରସ ଆରସ ରମା ସହ
ରଦଖାକେିବାକୁ ।- ଗପୁ
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ପଣ
ୁ ୟମୟୀ

ଭଙ୍ଗା ହୃ ଦୟ

✍କ୍ଷୀରସିନ୍ଧୁ ବାଘ

✍ସୁଦଶଣନ ସାହୁ

ଛୁ ଅନା...ଛୁ ଅନା....

ମଁୁ ତ ମେିଥିର ଥରେ ଜେିଥାନ୍ତି

ପୁଣୟମୟୀ....!

ଗଁା ରଶରର୍ ମଶାଣିରେ,

ତମ ସତୀତ୍ୱେ ସରେଦ ପେଦାରେ ାଗିଯିବ ଦାଗ ,

ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ଷରେ ଜେି ମଁୁ ଯାଉଛି

କହିବନି ଅ ାଜୁ କ ମଣିର୍

ତୁ ରମ ଗ ା ପରେ ପରେ ।

ଙ୍ଘି ଗ ା ସୀମାହୀନ ଦିଗନ୍ତ ।
ମୁକ୍ତରକଶୀ...!

ଜେୁ ଛ ି ଏ ରଦହ ଝେୁଛି ଏ ୁ ହ

ହୁ ଏତ ସହିଥିବ ଅରପକ୍ଷାେ ମଧୁେ ଯନ୍ତ୍ରଣା

ଛାତିେୁ କରମନି ରକାହ,

ଅତି ସନ୍ତପଷଣରେ ,

ତୁ ରମ ଗ ା ପରେ ଦିନ ୋତି ବସି

ମାତ୍ର ଏତିକରି େ

ଗଡାଉଛି ଖା ି ୁ ହ ।

ପୁଣୟରତାୟା...!
ଉରପକ୍ଷା କ ତରମ

ଦୂ ରେ ଚା ିଯାଇ କି ାଭ ପାଇ

ଅଜର ଘୃଣା ରଦଇ ।

ଭାଙ୍ଗି ରଦଇ ଏ ହୃ ଦୟ,

ଆନନ୍ଦମୟୀ...!

ଏରବ ବି ଚାହିଁଛ ି ରେେି ଆସ ଥରେ

ଯାଅନା...ଯାଅନା...

ହୃ ଦରୟ ରଦବି ଆଶ୍ରୟ ।

ଅଦୃ ଶୟେ ହା ହା କାେ ଦୁ ନଆ
ି ଁକୁ
ାଂଛିତ ଭାବି, ନିହାେି ରଦବି ଗଭୀେ ଅନୁ ୋଗ
ତମ ଆସନ୍ନ ଅତୀତରେ ଅରହତୁ କ ସୋଗ ରଦଇ ।
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ଶୂନୟ ଆକାଶ

✍ନୂତନ କୁ ମାର ଦବଦହରା
ପଛରେ ଛାଡି ଆସିଥିବା ଅତୀତେ ସ୍ମୃତ,ି
ରକରବ ହୁ ଏନା ତା'େ ଇତି,
ବୟସେ ପେିପକ୍ଵତାରେ ବେିଷ୍ଠ ରହଉଥାଏ,
ରଯରତଦିନ ଯାଉଥିବ ବିତ ି ।
ସ୍ମେଣେ ସଞ୍ଜି ବନୀ ମନେ ମୃଦୁ ଜରେ କର ଛିଞ୍ଚନ,
ଜୀବନୟାସ ପାଇ ରଚଇଁ ଉରଠ
ଆଖି ସାମନାରେ ପେଦାେ ଛବିପେି ନାଚିଯାଏ
ତା'େ କାମନୀୟ େୂପ ାବଣୟ, ରକାମେ ହୃ ଦୟକୁ କେି ଆଚ୍ଛନ୍ନ ।
ଆଶାେ ମୃଗୁଣୀକୁ ଧେି ପାେିବା ପ୍ରାେବ୍ଧେ ଏକ ସଂରଯାଗ,
ହାତ ଛଡା ରହାଇ ନିଜ ନଜେେୁ ରହର ଅନ୍ତେ
କ୍ଷ୍ମଣେ ତିନ ି ରେଖା କର ବି ଅତିକ୍ରମ
ସେେତାେ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବା ହୁ ଏ ବିଡମୱନା,
ଅପକମଷେ ରସହି ତ ଦୁ ଭଷାଗୟ ।
ସତୀ ସୀତାମାତାଙ୍କ ଅପହେଣ
ସ୍ୱର୍ଣ୍ଷ ଙ୍କା ଧ୍ୱସଂ ସରଙ୍ଗ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ କୁ ମ୍ଭକର୍ଣ୍ଷ ୋବଣେ ନିଧନ,
ପ୍ରାଚୁ ଯଷୟ ପ୍ରତିପର୍ତ୍ି ପାଉଁଶ ପା ଟି ଛାେଖାେ ସବୁ ହୁଏ ଅକାେଣ ।
ଭୂମିେୁ ଭୂମା ବୟବଧାନ ଅସୀମ ପ୍ରାପ୍ତିେ ଅପେିରମୟ ବେୟ,
ଭବିର୍ୟତ ଏକ ଶୂନୟ ଆକାଶ
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ସୂଯଷୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାୋେ ଅନ୍ଧାେ ଆର ାକ ବହୁ ସମ୍ଭାବନାେ ପୂର୍ଣ୍ଷତା
ଆଣିବାକୁ ରନଇ ଆରସ େଗୁଣେ ମୃଦୁ ମେୟ ।
ପେଶରେ ସେସକୁ କେି ନିେସ ପଟ୍ଟ ବଦୋଇ ଦିଏ ବର୍ଷା ରବୈଶାଖ,
ଶୀତେ ସହନଶୀେତା ସଂଯମେ ପ୍ରବୃ ର୍ତ୍କ
ି ୁ େରଖ ସଦା ଜାଗ୍ରତ
ଦୁ ଃଖକୁ

ାଘବ କେି ଦିଏ ପେମ ସୁଖ ।

ସୁଖ ଦୁ ଃଖେ ମିଶ୍ରିତ ଜୀବନ ଆତ୍ମ ସାଧାନାେ ଶକ୍ତି ରଯାରଗ
ମହନୀୟତାେ ହୁ ଏ ବିକାଶ,
ଆନନ୍ଦ ବିର୍ାଦରେ ଚିେକାେ ତାହା
ପ୍ରତିେେନ କେୁଥାଏ ଶୂନୟ ଆକାଶ ।

ଦମା ପ୍ରି ୟା ଭାରି ଚଗେି
✍ଭରତ ଦମଦହର
ପ୍ରିୟା ରମାେ ସରତ ଭାେି ଚଗ ି,

ରପ୍ରମ ନିଶା ତା'େ ବାଉୋ କ ା,

ନାଆଁଟା ତାହାେ ମଲ୍ଲୀ ।

ଏକା େହିପାେୁନି ମଁୁ ସରତ ॥

କଥାରେ କଥାରେ େୁସି ଯାଏ ସିଏ

କୁ ଆଁେି ମନ୍ତେ କ ାକି ରସ ସଜନୀ,

ହୁ ଏ ସବୁ ରବରେ ଗାେି ॥

କ ା ମରତ ରପ୍ରରମ ବଶ ।

ତା'େ ହେୀଣୀ ଆଖିେ ଚାହାଣୀ,

ରମା'ଠୁ ଯଦି ରସ ଦୂ ରେଇ ଯିବ

ୋଣୀ ପେିକା ଚା ି ।

କେି ରଦବି ସବଷନାଶ ॥

ରଗା ାପି ଓଠେ ରସ ମୁେୁକି ହସି

ପହି ି ରଦଖାରେ ମନ ରମାହିରନ ା,

ରହଉ ଥାଏ ମୁ ଭାେି ॥

ରଦଇକି ରପ୍ରମ ମହୁ ୀ ।

ଦିନରେ ୋତିରେ ସପରନ ଆସୁଛ,ି

କଥା ଦଉଛି ତୁ ମକୁ ପ୍ରିୟା ରଗା

ରଶାଇ ରଦଉ ନାହିଁ ମରତ ।

କେିବ ି ରମାେ ଘେବା ି ॥
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କଳାବତୀ କାବୟାଞ୍ଜଳି

✍ଶ୍ରୀ ରାଜଦଶଖର ସି 'ଚିମା'
ନିକଟସ୍ଥ ତାଙ୍କୁ ଅନୁ ଭବ କେନ୍ତି ପ୍ରତି କବି,
ସ୍ମେଣମାରତ୍ର ପ୍ରକଟ ରହାଇ କୋବତୀ କାବୟାଞ୍ଜେି ଆଙ୍କନ୍ତି ଚିେସ୍ଥାୟୀ ଛବି ।
ଓଡିଆ ଭାର୍ାରେ କୁ ହନ୍ତି ସୁମଧୁେ ସୁବଚନ,
ଅତିପ୍ରିୟ ତାଙ୍କୁ କାନ୍ତିପ୍ରଦ କୋକାଞ୍ଚନ ।
କେନ୍ତି ନବେସ ଭାବେ ରବାଧନ,
ସମସ୍ତ ଅଭିଜ୍ଞ ପ୍ରଜ୍ଞେ ସଜ୍ଞ କେନ୍ତି ତାଙ୍କେ ସରମୱାଧନ ।
ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦକୁ ଦିଅନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ଡ ସ୍ଥାନ,
ମରନାଭାବାନାକୁ ମିେପ
ି ାେିବ ରଯମିତ ି ରଶ୍ରଷ୍ଠ ଉପସ୍ଥାନ ।
ଏକାନ୍ତ ସମୟରେ କାବୟ ରହତୁ କେନ୍ତି ବାକୟ ଗଠନ,
ଭାବାଥଷ ରଯମିତ ି ଜ୍ଞାତ ରହାଇପାରେ କେି ପଠନ ।
ଆମ କାବୟାଞ୍ଜେି ରହଉଛନ୍ତି ବହୁ ଅେଙ୍କାେପ୍ରି ୟା,
ସୁସଜ୍ଜିତ ସୁପ୍ରିୟ ସୁବର୍ଣ୍ଷ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଷାକ୍ଷେ ଦ୍ୱାୋ ହୁ ଅନ୍ତି ସବଷଜନପ୍ରି ୟା ।
କେନ୍ତି ଅସୀମିତ ଅଦ୍ଭୁତ କମନୀୟ କଳ୍ପନା,
ଜନମାନସକୁ ଆକୃ ଷ୍ଟ କରେ ଏହି ପେିଚ୍ଛନ୍ନ ପେିଯୟାପ୍ତ ପେିକଳ୍ପନା ।
ସୃଷ୍ଟି କେିଛନ୍ତି ଅରମାଘ ଅନୁ ୋଗ ଗୀତି ଚିେସୟ ଚିତ୍ରଗୀତି,
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ମରନାେଞ୍ଜନୀ ରହାଇ ଉପାଜ୍ଜଷନ କେିଛନ୍ତି ସବଷସାଧାେଣଙ୍କ ସଂମ୍ପ୍ରୀତି ।
ତାଙ୍କ କୋରପାର୍ଣ ଅନୁ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାୋ କବି େଚିର କାବୟ ଗ୍ରନ୍ଥ-ମାେିକା,
ଉତ୍ସାହିତ ରହାଇ ଉପସ୍ଥାପନା କେିର ପ୍ରଣୟ ସୁଧା ଗୀତିକା ।
କବିତା ଦ୍ୱାୋ କେନ୍ତି ଭାର୍ାକୁ ଅତୁ ୟ ଅେବିନ୍ଦ,
କାବୟେସ ରଯ ସେସ ସାହିତୟେ ମଧୁେ ମକେନ୍ଦ ।
ମହାନଦୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରବୈତେଣୀ ପେି ରହର ସେିତା ଝେୀ,
ଆଭୂର୍ିତ ରହାଇ ଓଡିଆ ଭାର୍ା ପାଇଁ ରହଇଛନ୍ତି ରସୌଭାଗୟ ମଞ୍ଜେୀ ।
କୋବତୀ କାବୟାଞ୍ଜେି ରହର ଚିେହେିତ ଚିେସ୍ମେଣୀୟ,
ତାଙ୍କ ପ୍ରତୀତି କଥା ଅବିସ୍ମେଣୀୟ ।

ଆ ଦମୌସୁମୀ ଆ...

✍ଦଶଷଦଦବ ଯଜ୍ଞକାମ ଦଦଓ
ବି ବାଡି ସବୁ ୋଟି ଆଁ କରେ

ଉଜୁ ଡି ଗ ାଣି ରକ୍ଷତ,

ଯାଉନି ବି ରେ ହେ,

ଆତଙ୍କ ରଖୋଏ ଆର୍ାଢିଆ ଝାଞ୍ଜି

ଶୁଖି ା ମାଟି ରଯ ପଥେ ସାଜିଛ ି

ଜେିଯାଏ ରଦହ ହାତ ।

ଭାଙ୍ଗୁ ଛ ି ଟ୍ରାକଟେ ୋେ ।

ବେର୍ାକୁ ଚାହିଁ ଗହିଡା ଆଖିେୁ

ରଗାଚେ ରହ ାଣି ଚାର୍ଜମି ସବୁ

ପାଣି ତ ଗ ାଣି ମେି,
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ସାଇତା ବିହନ ଖତ ଖାଇ ାଣି

ରସମନ୍ତ ବାଦ ନୀେ ପାୋବରେ

ଚାର୍ୀ କାରନ୍ଦ ମୁଣ୍ଡ ରକାଡି ।

ଭାସିବୁର ଥିେିଥିେି ।

ଅକ୍ଷିମଠ
ୁ ି ଧାନ ଗଜା ରହ ାନାହିଁ

ଭାରବ ଅନ୍ନଦାତା ରକମିତ ି ସୁଝବ
ି ି

ଶୁଖି ା ପାକ ା େଜ,

ଗତ ବେର୍େ ଋଣ,

ଜହ୍ନି ଓ କାକୁ ଡି ଭୁଇଁ ଛାଡିନାହିଁ

ଆର୍ାଢ ରଶର୍ରେ ବିର ପାଣି ନାହିଁ

ହଟିନ ି ଖୋେ ରତଜ ।

ରହାଇନାହିଁ ରବଉର୍ଣ ।।

ରଘାେ େଡିଛାଡି ରଖେୁ ଛ ି ଚପୋ

ଋଣ ନସୁଝି ରସ ବିର୍ ଖାଇରଦବ

କରମ୍ପଇ ଦଉଛି ଧୋ

ଜୀବନ ହାେିବ ଆଃରେ,

କୃ ର୍କ ବାପୁଡା ରନହୁ ୋ ରହଉଛି

ରନହୁ ୋ ରହଉଛି ରମୌସୁମୀ ତରତ

ାେିଦଅ
ି ଦି ଅସୋ ।

ରଶର୍ ଆର୍ାରଢ ତୁ ଆ'ରେ ।

ରମୌସୁମୀ ରଖରେ ୁ ଚକାେି ରଖେ

ଅନ୍ନଦାତା ମୁରଖ େୁ ଟାଇରଦ ହସ

ବଉଦ ରଖେୁ ଛ ି ରଦାେି,

ଦୁ ଃଖ ଘୁଞ୍ଚଯ
ି ାଉ ତାରେ,

ପାଣି ବିନା ଚାର୍ ରକମିତ ି କେିବ

ରଖେନା ୁ ଚକାେି, ଅଜାଡିରଦ ପାଣି

ଚର୍ାଭାଇ ହୁ ଏ ଭାେି ।

ହସିଉଠୁ ଚାର୍ୀକୁ େରେ ।ରମୌସୁମୀ ତୁ
ଆ'ରେ...

ନୀେ ସାଗେେ ହଡି ରମେରେ

ରମୌସୁମୀ ତୁ ଆ'ରେ..... ।।

ରଯମନ୍ତ ଚା ଇ ତେୀ,

ଏଥେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବର୍ଷା ଆେମ୍ଭ ରହାଇଥି ା ଆଉ ସବୁ ବର୍ଷ ପେି ଏଥେ ବି ମନ
ଖୁସରି େ େସ ଆେମ୍ଭ କେିଥି ା ମଧୁଆ । ମରନ ମରନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନୟବାଦ ରଦଉଥାଏ,
"ଯାହା ରହଉ ଏଥେ ଭ

ଅମେ କର

ବର୍ଷଯାକ ଚେିବା ମୁତାବକ ଧାନ ରହବା ସହିତ

ସମବାୟ ସମିତେ
ି ୁ ଆଣିଥିବା ଋଣକୁ ସୁଝପ
ି ାେିବ ।" ଭାଗୟ ହାତରେ ରଡାେୀ ଆଉ ଦଇବ
ହାତରେ ବାତୟାେ ଦଉଡି । ଠିକ୍ ରଥାଡ ବାହାେିବା ପରେ ପରେ ହିଁ ବର୍ଡଗ ା ଆଉ ସବୁ ଆଶା
ଆଶାରେ ମେିଗ ା ମଧୁଆେ । - ସଂଗ୍ରାମ ଦକଶରୀ ଦସନାପତି
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ଭୁେ କାହାର

✍ଶତୁଜତ
ି ସିଂହ
ରସଦିନ...
ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା
ଶିେି ଶିେି ଶୀତୁ ଆ ପବନ
କୂ େୁ କୂ େୁ ଶବ୍ଦ
ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ଗୀତ
େୁଣୁ ଝୁ ଣୁ ପାଉଁଜ ି
ଥିେି ଥିେି ପାଦ
ଦିକ୍ ଦିକ୍ ଦୀପ
େି କ୍ େି କ୍ ହସ
ଛନ୍ନ ଛନ୍ନ ମନ
େୁ ସେୁ ସ କଥା
କିଟ ି ମିଟ ି ଅନ୍ଧାେ..
ଭିନ୍ନ ଏକ ସ୍ପଶଷ
ଅଜବ ଏକ ଉନମାଦନା
କ୍ଷଣିକ ଉରର୍ତ୍ଜନା
ଅଳ୍ପ ପ୍ରତିରୋଧ
ରବଶୀ ସମପଷଣ... !

ଉର୍ତ୍ାେ ଜୁ ଆେ
ଙ୍ଘି ଯାଏ କୂ େ,
ମାଡିଯାଏ ରବୋଭୂମି ।
ପରେ...
ଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ର
ସ୍ତବ୍ଧ ପୃଥିବୀ
ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ଜେୋଶି
ଚେ ଚଞ୍ଚେ ରବୋଭୂମି ।
ଆଜି...
ମଥା ପିଟ ି କାରନ୍ଦ ହଡି
ସବଷନାଶ..! କିଏ କାହାକୁ କେିଛ ି
"ଭୁ " ଥି ା କାହାେ..?
ସବୁ ଦନ
ି ପେି କୁ େ ଛୁ ଇଁ ରେେି ଯାଉଥିବା - ହଡି ।
ନା, ଜୁ ଆେ ସାହାରସ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗି କୂ େ ଙ୍ଘି ଥିବା -ଅଶାନ୍ତ
ସମୁଦ୍ର ।
ନା, ବିନା ପ୍ରତିବାରଦ ପ୍ରଶୟ ରଦଇଥିବା -ଶାନ୍ତ ରବୋଭୂମି ।
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ଗଳ୍ପ ବିଭାଗ
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ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରି ୟତମା

✍ ଶିବରାମ ସୁଆର
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିେ ଭିତେୁ ଝେିଆସୁଛ ି ପବିତ୍ର ଗୀତ ରଗାବିନ୍ଦେ ମଧୁେ ମୂଚ୍ଛଷନା । ନିଜକୁ ୋଧା ଭାରବ
ସଜାଇ, ରଶ୍ରଷ୍ଠ ଭକ୍ତି-କାନ୍ତ ଭକ୍ତିରେ ମଜ୍ଜିଯାଇ, ଅବିେ ଓ କପଷେ
ୂ େ ଧୂେ ି ଉଡାଇ ନାଚୁଛି ଅପେୂପା
ରଦବଦାସୀ । େତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବଡସିଂହାେ ରବଶରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ରହାଇଛନ୍ତି େସିକ
ରଶଖେ ୋଜୋରଜଶ୍ୱେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ । ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱେ ରଶ୍ରଷ୍ଠ ରପ୍ରମିକ ମରନକେି ତାଙ୍କ
ପୟରେ ରସ ନିଜେ ନୃ ତୟ ଉତ୍ସଗଷ କ ା । ମଦିୋ ଯାଗାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦାନ କେିଛନ୍ତି ପଇଡ ପାଣି,
କପଷେ
ୂ େ ତାମୱେ
ୁ । ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତାଧୀନ ରହାଇ ନାଚୁଛନ୍ତି ତା' ସହ । ବିଶାେ ବାହୁ ରେ ରସ ଆବଦ୍ଧ

କେି େଖିଛନ୍ତି ତାକୁ । ତା'େ ନୃ ତୟେ ତାରେ ତାରେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ରଦର ଭାବ ବିରନାଦିଆ ଶ୍ରୀ
ହେି । ‘ଶ୍ରୀମଦ ଭାବଗତ’ ପ୍ରମାଣ କେନ୍ତି:
“ଆନରନ୍ଦ ରବନି ଭୁଜ ରତାେି, ଆସ ରବାଇର ବନମାେୀ ।
ବାହୁ ବିସ୍ତାେି କର ରକାେ, ବିଶ୍ୱସ୍ୱେୂପୀ ଆଦିମେ
ୂ ।
ଆକର୍ଡ ଆଣି ନିଜ କରେ, ହୃ ରଦ ଗାଇ ରକାେ କର ।”
ରଯରତ ଗାଇର

କି ନାଚିର

ତା'େ ମନେ ଅବସାଦ ରମଣ୍ଟୁ ନାହିଁ । ରପ୍ରମମୟଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ

କୋଇବା ପାଇଁ ତା'େ ଏ ଚେମ ତପସୟା । ନିଜକୁ ରଗାପୀ ଭାରବ ହଜାଇ, ମହା କ୍ଷ୍ମୀ ଅଂଶ
ସଂଭୂତା ରହାଇ ରସ ଆପରଣଇ ଚା ିଛ ି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ । ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ତା'େ ଆବା ୟେୁ ଏହି ମାଗୁଣି“କୋ ଠାକୁ େ, ରମା କୋ ଠାକୁ େ,
ବାନ୍ଧିବ ି ରତା ପାଇଁ ପାରଦ ଘୁଙ୍ଗୁେ ।
ରଗାପୀ ଭେି ନାଚିବ ି ମଁୁ ରକରତ ଭଙ୍ଗୀରେ,
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ଶ୍ରୀ ଗୀତ ରଗାବିନ୍ଦ ଗାଇ ପ୍ରାଣ ସଙ୍ଗୀରେ ।
ନିତ ି ରଦଖିବି ନୟରନ ରତା,
ମନର ାଭା ରବଶ ବଡସିଂହାେ
କୋ ଠାକୁ େ, ରମା କୋ ଠାକୁ େ । (୧)
ତୁ ହି ତ ସେିଛୁ ପୋ େସିକ ପରଣ,
ରତାପେି ମଁୁ ରଦଖିନାହିଁ େସିକ ଜରଣ ।
ରପ୍ରମ ୋଶରେ ବାନ୍ଧିରଦ ରମାରତ,
ନୀତି ଚୁମିବ ି ରତା େଙ୍ଗ ଅଧେ ।
କୋ ଠାକୁ େ, ରମା କୋ ଠାକୁ େ । (୨)”
ଏରଣ ୋତି ପ୍ରହେ ପରେ ପ୍ରହେ ଗଡି ଚା ିଛ ି । ବାହାରେ ଠିଆାରହାଇଛନ୍ତି ମୁଦୁ ି,
ମହାପାତ୍ର ଓ ଅରନକ ସଂକଳ୍ପିତ ଭକ୍ତ ରଯଉଁମାରନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପହୁ ଡ ନୀତି ପରେ ଶୟନ କେନ୍ତି
। ରସବକଙ୍କ ମନରେ ସରନ୍ଦହ, ରଦବଦାସୀ କେୁଛି କ'ଣ? କାେଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଷ ଗୀତ ରଗାବିନ୍ଦ ଗାଇର
ମଧ୍ୟ ଏତିକି ସମୟ

ାଗିବ ନାହିଁ ରଯତିକି ଆଜି ାଗୁଛ ି । ଏହା ଏକ ଗୁପ୍ତ ରସବା ରହାଇଥିବାେୁ

ଭିତେକୁ ରକହି ଯାଇ ନପାେି ରକବେ ବାହାେୁ ରସମାରନ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଘୁଙ୍ଗୁେେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିପାେୁଥିର ।
ଆଉ ପ୍ରହରେ ଗର ୋତି ପାହିବ, ମାହାେୀ କ'ଣ ଆଉ ରେେିବନି !!
ସାଧାେଣ ମଣିର୍ଟିଏ ବଡ ରଦଉେେୁ ପଥେ ଖସିର

ରହଉ ବା ନୀତି ମାୋ ରହର

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିେରେ ଯାହା ହୁ ଏ ରସ ତା'ଆତ୍ମାକୁ ଟାଣିନଏ
ି । କାେଣ ରସ ତ' ଆମେ ମୂେ ଠାକୁ େ । ରସ
ଭାବୁ ଛ ି ଆଉ କ'ଣ ରଦଶକୁ ବିପର୍ତ୍ି ପଡିବ କି ? ରଦବଦାସୀ କ'ଣ ଆଉ କିଛ ି ପାପ କେିଛ ି ରଯ
ତାକୁ କିଛ ି ଦଣ୍ଡ ମିେ ି ା ନା ଆମେ ପାପ ରଯାଗଁୁ ଆରମ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରଦଖିବାେ ସୁରଯାଗ
ପାଉନୁ ?
ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତାେ ଅବସାନ ଘଟାଇ ଝଣ ଝାଣ ଶବ୍ଦରେ ରଖା ିଗ ା କଂସା କବାଟ ।
ରଦବଦାସୀ ବାହାେି ା ସଂପୂର୍ଣ୍ଷ ବସ୍ତ୍ରହୀନା ରହାଇ । ଆ ୁ ୋୟିତ ରକଶୋଶି, ଅସ୍ତବୟସ୍ତ

ାଟ

ସିନ୍ଦୂେ, ତା' ରଦହେୁ ରକବେ ଭାସି ଆସୁଥି ା ଚନ୍ଦନ, କପଷେ
ୂ ଓ ତୁ େସୀେ ଗନ୍ଧ । କାହାେିକୁ ରସ
ଚାହିଁ ା ନାହିଁ । ଅନ୍ତଯଷୟାମୀଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ାଭ କେି ଅନନ୍ତ ମାୟାେୁ ନିବୃର୍ତ୍ ରହାଇ ରେେି ଆସିଛ ି ରସ
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ମୁକ୍ତ କରେବେରେ । ର ାକାଚାେ ତା'ମନରେ ଆସନ୍ତା ବା କିପେି !! ରଦବଦାସୀ ରେେିଗ ା
ସତ, କାମୁକ ବୟକ୍ତିଙ୍କ ମନରେ କାରମାଦ୍ଧିପନ କେିରଦଇଗ ା । ରସବାୟତମାରନ କୁ ହାକୁ ହ ି
ରହର : “ରଦଖରହା ଏ ନାଚୁଣୀଟାେ କି ବହପ, ଉ ଗ୍ନ ରହାଇ ନାଚି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜ ପା ଟା
ବସ୍ତ୍ରଟିକୁ ରଥାଇ ରଦଇ ରବ ଜ୍ଜୟାଙ୍କ ପେି ଚା ିଗ ା । ରତତିଶ ରକାଟି ରଦବା ରଦବୀ ରଯଉଁ
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବଡସିଂହାେ ରବଶ ରଦଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି, ଆଜି ରସମାରନ ଏ ଅସଭୟ ନାେୀେ ପା ଟା
ବସ୍ତ୍ର ରଦଖି କ'ଣ ମରନକେିରବ? ରଦବାଧିରଦବ ଜଗନ୍ନାଥ ଏହାେ ଠିକ୍ ବିଚାେ କେିରବ । ରସ
ନିଶ୍ଚୟ ଶାସ୍ତି ପାଇବ । ”ଅହ ୟାଙ୍କୁ ରଗୌତମ ବୁ ଝନ
ି ପାେି ଅଭିଶାପ ରଦ ାରବରେ ଅହ ୟା
ରଯପେି ଶୁଣୁଥିର , ରଧାବା ରଧାବଣୀଙ୍କ କେି ଶୁଣି ୋମ ସୀତାଙ୍କୁ ଭତ୍ସନା କ ାରବରେ, ସୀତା
ନିେବରେ ଶୁଣୁଥିର , ଠିକ୍ ରସପେି ଆଜି ରଦବଦାସୀ ର ାକ ନିନ୍ଦାକୁ ଛାତିରେ ପଥେ େଖି ଶୁଣି
ଚା ିଗ ା । କିନ୍ତୁ ରସବୟତମାରନ କର କ'ଣ ?
ଠିକ୍ ରସମାରନ ଯାହା କେିଥିର

ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିେ ଭକ୍ତି ମଯଷୟାଦା ନ ବୁ ଝି ତାକୁ ସୁନାଥାେି

ରଚାେ କହିଥିର , ବେୋମ ଦାସଙ୍କୁ ରବଶୟାଶକ୍ତ ରବା ି କହିଥିର , ମାଧବ ଦାସଙ୍କ ପଦମେୁ କୁ
ରୋପାଡି ରଦଇଥିର ଅନୁ େୂପ ଭାବରେ ଆଜି ପୁଣୟମୟୀ ରଦବଦାସୀ କାନ୍ଧରେ ପାପେ ପାହାଡ
ଦିରଦଇ ଚା ିର

ସମରସ୍ତ ୋଜା ପ୍ରତାପେୁଦ୍ର ରଦବଙ୍କ ୋଜନଅେକୁ । ୋଜା ମଧ୍ୟ

ରଶାଇନାହାନ୍ତି, କାେଣ ୋଜୋରଜଶ୍ୱେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପହୁ ଡ ନୀତି ପରେ ଠାକୁ େ ୋଜାଙ୍କ
ଶୟନ ହୁ ଏ । ୋଜା ମଧ୍ୟ ବୟସ୍ତ ଓ ବିବ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ, ମନ୍ଦିେକୁ କିଏ ଆଉ ଆକ୍ରମଣ କ ା କି ?
ରସବାୟତଙ୍କ ରସବାରେ କିଛ ି ତୃ ଟି ରଯାଗଁୁ ମହାପ୍ରଭୁ ରକାପ କର କି ? ନା ରସବାୟତମାରନ କିଛ ି
ନୀତି ବିଭ୍ରାଟ କେିଛନ୍ତି? ଅସୁମାେି ଆଶା ମନରେ ଉଙ୍କି ମାେୁଛି ୋଜାଙ୍କେ । ପ୍ରହେୀ ଆସି ଡାକ
ପକାଇ ା “ମଣିମା ଶୁଣିମା ହୁ ଅନ୍ତୁ ମଣିମା, ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିେେୁ ରସବାୟତମାରନ ଗୁହାେୀ ରନଇ
ଆସିଛନ୍ତି । ଆପଣ ଆରଦଶ ରଦର

ମଁୁ ତାଙ୍କୁ ଭିତେକୁ ଡାକିବ ି ।” ୋଜାଙ୍କ ଶଙ୍କାକୁ େ ମନରେ

ଦିରହାଇଗ ା ଦୁ ଃଖେ ପାହାଡ ।
ୋଜା ଭାବିର ନିଶ୍ଚୟ କିଛ ି ଅପ୍ରୀତିକେ ପେିସ୍ଥିତ ି ସୃଷ୍ଟି ରହାଇଛି । ନ ରହର ନିଶାେ ଅନ୍ତିମ
ପ୍ରହେରେ ପହୂ ଡ ସୂଚନା ନ ରଦଇ ରସବାୟତମାରନ ସବୁ ମଶ
ି ି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ? ୋଜା
ରସବାୟତମାନଙ୍କୁ ଡକାଇବାକୁ ପ୍ରହେୀଙ୍କୁ ନିରର୍ଦ୍ଷଶ ରଦର । ତେିଚ୍ଛୁ ରଗାଟି ରଗାଟି କେି ସବୁ କଥା
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ବଖାଣିଗର ୋଜାଙ୍କ ପାଖରେ । ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ପ୍ରଭାତ ରହର ତା'େ ବିଚାେ କୋଯିବ
। ରସବକମାରନ ଗର ଣି, ୋଜା ଅସ୍ଥିେ ଭାରବ ପଦଚାେନା କେୁଥିର । ରକ୍ରାଧରେ ଜେି ଉଠି ା
ସବଷାଙ୍ଗ ଶେୀେ ତାଙ୍କେ । କର୍ଣ୍ଷରେ ତାଙ୍କେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ରହଉଥି ା ତେିଛୁଙ୍କେ ରଗାଟିଏ କଥା:“ମଣିମା ରଯଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୋଣ କେି ରଦୈନନ୍ଦିନ ଓଡିଆଟିଏ ନିମଷା ୟ କଣିକାଟିଏ
ଖାଇର , ଚତୁ ଦ୍ଧଷଶ ରବୈକୁଣ୍ଠେ ସୁଖ ପାଇ ାପେି ମରନକରେ, ରଯଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ହାଣ୍ଡିକୁ
ଘେ ଦୁ ଆରେ େଖି ଓଡିଆଟିଏ ଶୁଭ କାମନା କରେ ନିଜ ଘେ ପେିବାେେ ଓ ରଯଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଆେତ ନାଶନ ବାନାକୁ ହାତରେ ବାନ୍ଧି ଓଡିଆଟିଏ ସତ୍କାମ ପାଇଁ ସବଷଦା ଶକ୍ତି ଆସିବ ରବା ି
ମରନକରେ, ରସହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଡରଦଉେରେ ଏହି ଚେିତ୍ରହୀନ ଘଟଣା ଘଟି ା ! ଏହା ନିଶ୍ଚୟ
ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭେ ପୂବଷାଭାସ ମଣିମା ।”
ତାଙ୍କେ ବଂଶଧେମାରନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରସବାରେ ନିଜକୁ ନିମଜ୍ଜିତ କେିବା ଛଡା ଆଉ ଅନୟ
କିଛ ି ଜାଣିନଥିର । ଜନସମାଜେୁ ବହୁ ଉଦ୍ଧ୍ୱରେଷ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ େହିଛ ି । ‘ମଉଡମଣି’ ଭାରବ ମହାପ୍ରଭୁ
େଥରେ ଗର , ଠାକୁ େ ୋଜା ଯା'ନ୍ତି ତାଙ୍କ ଯାନରେ । ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତରି େ ଏସବୁ କ'ଣ ଘଟିଗ ା
! ନିଶ୍ଚୟ କା ି ରସ ଏହାେ ଉଚିତ ବିଚାେ କେିରବ। ଭାବି ଭାବି ଅଜାଣତରେ ସରତରଯପେି ରଦୈବ
ନିରର୍ଦ୍ଷଶ କ୍ରରମ ୋଜାଙ୍କ ଆଖିରେ ନିଦ୍ରା ଘାେିଯାଇଛି ।
ରସହି ଅମୃତ ଅବସେରେ ଘଟିଛ ି ଜୀବ ପେମେ ଅପୂବଷ ମିେନ । ଦିବୟ ଆର ାକ ମଣ୍ଡେେୁ
ଉଦ୍ଭାସିତ ରହାଇ ଉଠିର ସ୍ୱପନସୁନ୍ଦେ ଶିରୋମଣି ଜଗଦୀଶ୍ୱେ ଜଗନ୍ନାଥ । କାେଣ ରଯରତରବରେ
ସମପଡତ ଭକ୍ତଟିଏ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବାେ ରଚଷ୍ଟା କରେ, ତାଙ୍କୁ ମାନବାଚାେରେ କେିବାକୁ ମଧୁେ ଧୃଷ୍ଟତା
କରେ, ପ୍ରଭୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସନ୍ତି ତା'େ ଅବରଚତନ ଅବସ୍ଥା-ସ୍ୱପନ ୋଇଜକୁ ତାକୁ ଟିରକ ମହାବାହୁ ରତାେି
ତାେିରଦବା ପାଇଁ । ଠିକ୍ ରଯପେି ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଥିର
ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ରବା ି ମାନିବାକୁ ଅସ୍ୱୀକାେ କେିଥିର

ସନ୍ଥ ତୁ େସୀଙ୍କ ମାନସପଟରେ, ଯିଏ
। ଅନୁ େୂପ ଭାବରେ ପୁେୁରର୍ାର୍ତ୍ମ ଶ୍ରୀ

ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ୋଜା ପ୍ରତାପ େୁଦ୍ର ରଦବଙ୍କୁ କହୁ ଛନ୍ତି“ୋଜା ! ରମାେ ଆଖିରେ ପ କ ପଡୁନ ି ରବା ି ତୁ କ'ଣ ଭାବୁ ଛୁ ମଁୁ କିଛ ି ରଦଖିପାେୁନାହିଁ ?

ଭିତେ ଗାଏଣୀ ଉ ଗ୍ନ ରହାଇ ରମା'ପାଖରେ ନାଚିବାଟା କ'ଣ ମଁୁ ରଦଖିନାହିଁ ? ମଁୁ କ'ଣ ତା'ଙ୍କୁ

ଶାସ୍ତି ରଦଇପାେିନଥା'ନ୍ତି ? ରତା ପିତାଙ୍କ କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନ କଥା ମରନପକା। ତୁ ଜାଣିପାେିବୁ ରମା'େ
41

ଏ ବିଶାେ ବାହୁ ଦ୍ୱୟରେ ରକରତ ବେ। ରମା'ଠାେୁ ରତାେ କ୍ଷମତା କ'ଣ ରବଶି ? କାନ୍ତ ଭକ୍ତି ରହଉଛି
ରଶ୍ରଷ୍ଠ ଭକ୍ତି । ମରତ କାନ୍ତ ଭକ୍ତିରେ ଭକ୍ତି କେି, ମରତ ନିଜେ କାନ୍ତ ରବା ି ମରନକେି ରସ ଉ ଗ୍ନ
ରହାଇ ନାଚିଥି ା । ରମା ନାମ ରହଉଛି, “ସାକ୍ଷାତ ମନମଥ” ଅଥଷ ରକାଟି ରକାଟି କାମ ରଦବଙ୍କୁ ମଁୁ
ଜୟ କେିଛ ି ରତଣୁ ରମା ମଥାରେ ମୟୂ େ ଚନ୍ଦ୍ରିକା

ାଗିଛ ି । ତୁ ତାକୁ ପାପ ସମ୍ପକଷ ରବା ି ମରନ

କ ୁ ? ରମାେ ଭକ୍ତକୁ ଦଣ୍ଡ ରଦବାେ ଅଧିକାେ ତୁ ରକଉଁଠାେୁ ପାଇ ୁ ? ରତା'େ ୋଜପଣେ ମାନ
େଖିବାକୁ ଯାଇ ଏସବୁ ଭିତରେ ତୁ ଭୁ ିଯାଇଛୁ ରଯ, ମଁୁ ରହଉଛି ସବୁ କମଷେ କର୍ତ୍ଷା । ଜୀବ ପେମେ
ପେମ ମିେନେ େଶାେ ଶାସ୍ତ୍ର “ଶ୍ରୀ ଗୀତ ରଗାବିନ୍ଦ” ଯାହାକୁ ରସ ମନ୍ତ୍ର େୂରପ ଜପ କେି କେି ମରତ
ତାେ ଇଷ୍ଟ, ଇହକାେ ପେକାେେ ରଦବତା େୂରପ ବେଣ କେିଛ ି । ତା'େ ପା ଟା ୁ ଗାକୁ ରତାରତ
ରଦଖାଇ ରସମାରନ କା ି ରମା ଭକ୍ତେ ପାପ-ପୁଣୟ ବିଚାେ କେିରବ ? ଆଉ ତୁ କା ି ୁ ଗା ରଦଖିବୁ
? ମରନେଖ ୋଜା, ମଁୁ ନିରଜ ରସ ୁ ଗା ରନଇ ତା'ଘରେ ରଦଇ କେି ଆସିଛ ି । ରମା'େ ଆଶ୍ରୀତାେ
ସମସ୍ତ ଭାେ ରମା କାନ୍ଧରେ । ତା'େ କ୍ଷତି କେିବ କିଏ ?
ସକେ କମଷ ପେିହେି, ରଯ ରମାେ ପାରଦ ଆରଶ୍ରକେି,
ତାହାେ ନିବଷାହେ ଭାେ, କାନ୍ଧରେ େହିଛ ି ରମାହେ ।
ଭିତେ ଗାଏଣୀ ରମାେ ପ୍ରାଣ, ତାକୁ ରକହି ବାଧା ରଦରବ ନାହିଁ । ରତଣୁ ଯଦି ରତାେ ବର୍ତ୍ଷମାନ
ଜ୍ଞାରନାଦୟ ରହାଇଥିବ, ଯାବତ୍ ସୂଯଷୟଚନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀଗୀତରଗାବିନ୍ଦ ରମା ପାଖରେ ତୁ ଚା ୁ େଖିବୁ । ୋତ୍ର
ପାହିବା ଉପରେ, ବିଶ୍ୱ ଦେବାେ ମରତ ଅରପକ୍ଷା କ ାଣି । ତୁ ରତାେ କର୍ତ୍ଷବୟ କେ ।”

ୋଜା ତତ୍କକ୍ଷଣାତ୍ ଉଠି ବସିର । ଶୂନୟ ବ୍ରହ୍ମ ଶୂନୟରେ ମିରେଇଗର ସତ, କିନ୍ତୁ ଛାଡିଗର
ସଦୟ ଚନ୍ଦନ, ତୁ େସୀେ ମହକ ଆଉ ବାେହାତ ମୱେ ଚମ୍ପକ ଗଜୋ । ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଅନୁ କମ୍ପା
ପାଇ କଟିଗ ା ୋଜାଙ୍କ ଅଜ୍ଞାନତା । ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିବୟ ସରନ୍ଦଶ ପାଇ ରଖା ିଛ ି ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନଚକ୍ଷୁ । ବ୍ରହ୍ମ
ମୁହୂର୍ତ୍ଷେୁ ରସ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିର

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିେରେ । ମୁଦୁ ି ଓ ଅନୟ ରସବାୟତ ପହଞ୍ଚିସାେିଥିର

।

ୋଜାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତରି େ ମୁଦପେୀକ୍ଷା କେି େି ଟା ରହ ା । ମୁଦୁ ିଙ୍କ ମଣିମା ମଣିମା ଡାକରେ ପ୍ରତିଦନ
ି
ପେି ଆରପ ଆରପ ରଖା ିଗ ା କଂସାେ କବାଟ । ରସବକମାରନ େଣଭଣ ରହାଇ ରଖାଜି
ଚା ିଛନ୍ତି ୁ ଗାକୁ । ସତକଥା କହି, ମିଥୟା ଅପବାଦେ ଭାଗି ରହବାେ ଭାଗୟରେ ଥି ା ରବା ି ଭାବି
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ଆତଙ୍କି ତ ରହାଇଯାଉଥିର ସମରସ୍ତ । ସମରସ୍ତ ଏକ ମନରେ କାତରୋକ୍ତି ଜଣାଇ ପ୍ରାଣହୀନପେି
ଠିଆରହାଇ େହିର ।
ସବଷଂ େହସୟଂ ପୁେୁରର୍ାର୍ତ୍ମସୟ, ରଦରବ ନ ଜାନାତି କୃ ତଃ ମନୁ ର୍ୟ?
ରତଣୁ ଏ ମହାନ େହସୟକୁ ରକଉଁ ସାଧାେଣ ମଣିର୍ ବୁ ଝି ପାେନ୍ତା ! ରକବେ ବୁ ଝୁଥିର
ଜରଣ କୃ ପାମୟଙ୍କ କୃ ପାେୁ ।
ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କେି ୋଜା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଉଛାେି ରହାଇ ପଡିେହି ପ୍ରାଥଷନା
କର “ଅପୋଧ ମାଜଷନ ରମା କେ, ଶେଣ ଗ ି ଶ୍ରୀ ପୟେ ।
ଛାଡିରଦ ିଣି ମଁୁ ସକେ ଭେସା, ତୁ ମ୍ଭେି ପ୍ରତି ଆଶାରେ ।
ତୁ ରମ୍ଭ ନ େଖିର ଭାସି ମଁୁ ଯାଉଛି କି ରବା ିରବ ଜଗତରେ ? ଦୀନ ବାନ୍ଧବ ରହ”
ୋଜାଙ୍କ ନୟନେୁ ରପ୍ରମାକୁ େ ରହାଇ ଝେିଆସୁଥି ା ଆନନ୍ଦାଶୁ । ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ । ଜୟ
ଉକ୍ରେେ ମଉଡମଣି ! ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ରହ ା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିେ ।
ସତରେ େସୋସ େସିରକନ୍ଦ୍ର ମଉେି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ୀୋ ବଡ ବିଚତ୍ର
ି । ଏରବ ମଧ୍ୟ
ଶ୍ରୀ ଜୀଉଙ୍କ ରଶଜ ପାହାନ୍ତା ପ୍ରହେରେ ଅସଜଡା ରହାଇଯାଏ, ମଲ୍ଲୀ େୁ

(ଯାହା ପହୁ ଡ ରବରେ

ବିଛାଯାଇଥାଏ) ମଉେି ଯାଇ ଥାଏ । ବିଭିନ୍ନ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ, ମାେ, ଦୟଣା, ତୁ େସୀ, ମେୁଆ
ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହସ୍ତପଦରେ ରଖା ା ଭାବରେ (ଗଣ୍ଠି ନପଡି) ାଗି କୋଯାଏ କାେଣ ରସ ରହର
ଜୀବନ୍ତ ରଦବତା । ଅଣସେ ରବରେ ତାଙ୍କ ଦାେୁ ଶେୀେ ତାତି ଉରଠ, ପୁଣି େଥକୁ ଗ ାରବରେ
ସାତରକାଟି ପବଷତେୁ ଗେୁ ରହାଇଥିବା ମହାବାହୁ ଭକ୍ତ ବାହୁ ରେ ବୁ ହା ରହାଇ ଚା ିଯା'ନ୍ତି । ସତରେ
ଅତି ବିସ୍ମୟକେ ତାଙ୍କେ ଏ ୀୋ । ଧନୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ଧନୟ ତୁ ମ୍ଭେ ୀୋ ।
ଦୁ ଃଖେ ପାହାଡ ଦିରଦ ତୁ ରମ

ଜନମ ମୃତୁୟ ସବୁ ତୁ ମ ହାରତ ପ୍ରଭୁ

ସୁଖ ରହ ା ସାତ ସ୍ୱପନ,

ସୁଖ ଦୁ ଃଖ ରମାେ ଭାଗୟ

କୁ ହ ପ୍ରଭୁ ତୁ ରମ କି ରଦାରର୍ ଦଣ୍ଡି

ମର୍ତ୍ଷୟରେ ରଦଇଛ ସ୍ୱଗଷ ସୁଖ ପୋ

ଜୀଇଁଛ ି ମଁୁ ମୃତ ସମ ।

ରମା ପାଇଁ କିଆଁ ବିମଖ
ୁ ?
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- ସୁନୀତା ଶରଣୟା

ଦକାଣାକଣର କିମବଦନ୍ତୀ

✍ଡ. ମୃଣମୟୀ ଚାନ୍ଦ
"ଶସୟ ଶୟାମୋ, ନେିନୀ ରଖାଦିତା ନଦୀ ନିରର୍ବିତା ସାଗେ ବନ୍ଦିତା", ଓଡିଶା ଅର ୌକିକ
କାହାଣୀରେ ରଖାଦିତ କିମୱଦନ୍ତୀ, ଯାହା ମନୀର୍ାେ ଭାବନାେ ଚିତ୍ର ପଟେକୁ ରକବେ ରଦାହ ାଇ
ଦିଏନି ବେଂ ହଜାଇ ଦିଏ ସ୍ୱଗଷୀୟ ଆନନ୍ଦରେ। ସରତ ପାେିଜାତେ ପୁଷ୍ପ ୋଜ ରଯମିତ ି ଗାଇ
ଉଠୁଛନ୍ତି ୋଗିଣୀ, ବିରମାହିତ କେିନଏ
ି ରସଇ କାେୁକାଯଷୟେ ରକାଣାକଷ, ପ୍ରେୁ ଲ୍ଲିତ କେିଦଏ
ି ତନୁ
ମନକୁ କୋ କୋ ଜେ ୋଶି, ଆଚ୍ଛାଦିତ ରମଘେ ଭାସିୟମାନ ରମଘ ଖଣ୍ଡ, ସମସ୍ତଙ୍କେ ଇଚ୍ଛା
ଥାଏ ହଜି ଯିବାକୁ । ମଁୁ ବା ବାଦ ପଡିବ ି ରକମିତ ି ।
ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ରକାଣାକଷ ଯିବ,ି ରହର
କହିର

ସାଙ୍ଗ ରଦବାକୁ ରକହି ନଥାନ୍ତି, ହଠାତ ସାର୍ ଆସି

ମୁନୁ ତମେ PGେ ରଶର୍ ବର୍ଷ, ରକରବ ରଥସିସ୍ ପୂୋ କେିବ, ରକରବ ଆଉ େିସଚଷ

ସେିବ ତମେ? ମଁୁ କହି ି ସାର୍ ମଁୁ ତ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ଅଛି ଯିବାକୁ , ରହର ରକହି ସାଙ୍ଗ ମିେୁନାହାନ୍ତି ।
ହଉ ଚା ! ରମାେ ବି ରକାଣାକଷରେ ବୁ ି ବା ରହଇଯିବ ଆଉ ତମ େିସଚଷ ବି । ସାର୍, ମଁୁ ଆଉ
ରଦବ ବାହାେି ୁ ରକାଣାକଷ... ରସଦିନ ୋତିରେ ବାହାେି ୁ । ସକାେୁ ସକାେୁ ପହଞ୍ଚି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା
ଆରଡ ଚା ି ୁ ... ରସଠାରେ ପ୍ରାତଃ ୋନ ସାେି ରକାଣାକଷ ଦଶଷନ କେିବାକୁ ଗ ୁ ।
ଆଃ କି ସୁନ୍ଦର୍ କି ଅପୂବଷ ସକାେ, ମନେ ଦୁ ଃଖ ରଦହେ କ୍ଳାନ୍ତି ଅବସେି ଯାଉଥି ା ରଯମିତ ି
! ଏରତ ସୁନ୍ଦେତା ଭିତରେ ନିଜକୁ ହରଜଇ ଦଉଥି ି , ପ୍ରଜାପତି ପେି ଉଡି ବୁ ୁ ଥି ି , ରଦବ ଆସି
ମଝିରେ ମଝିରେ ମରନପରକଇ ଦଉଥାନ୍ତି, "ମୁନୁ ତମ କାମ ରକରତରବେ ଆେମ୍ଭ କେିବ?
ରସତିକି ବୁ ା ଥାଉ, ଏରବ ଚା ଯିବା କାମ ଆେମ୍ଭ କେିବା ।"
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ବହୁ ତ ର ାକଙ୍କୁ ପଚାେି ୁ କିମୱଦନ୍ତୀ ବିର୍ୟରେ । ସବୁ ରସଇ ତୃ ତୀୟ ରଶ୍ରଣୀରେ
ପଢିଥିବା କଥା ହିଁ କହିର

ରକହି କିଛ ି ଅଧିକ କହିର ନି କି ଅ ଗା କହିର ନି । ରସଠାରେ

ବସୁଥିବା ବୃ ଦ୍ଧାଙ୍କୁ ପଚାେି ୁ , ରସ କହିର ରକାଣାକଷେ ଭୂତ ହିଁ କହିପାେିବ ରକାଣାକଷେ କିମୱଦନ୍ତୀ
। ଆରମ ଦୁ ରହଁ ହସି ୁ ।
- ଭୂତ ! ମାଉସୀ ଭୂତ ରକୌଠୁ ଆସିବ, ଭୂତ ପୁଣି ରକମିତ ି କାହାଣୀ କହିବ ରଯ?
- ହଁ ର ା ଝିଅ, ୋତ୍ରି ପ୍ରହେ ମାଡି ଆସିର ଏଠି ଜନଶୂନୟ ରହାଇଯାଏ, ର ାକ େୁହନ୍ତି
ନାହିଁ, ରତରବ ରଖା ି ଉରଠ ରକାଣାକଷ ଗାଥା, ନାଚି ଉଠନ୍ତି ପାର୍ାଣ ଆଦୃ ତ ନର୍ତ୍ଷକୀ, ବାହୁ ନ ି
ବାହୁ ନ ି କାନ୍ଦି ଉରଠ ରକାଣାକଷ ।
- ରହର ମାଉସୀ ରସମାରନ କନ୍ଦାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ?
- ରସ ସବୁ ଅରନକ କଥା ର ା ଝିଅ, ମଁୁ ରତାରତ କହିପାେିବନ
ି ି । ତୁ ପାେିବୁ ତ ୋତ୍ରି
ପ୍ରହେରେ େହିପାେିବୁ, ତା'ରହର ରତାରତ ସବୁ ପ୍ରଶନେ ଉର୍ତ୍େ ମିେଯ
ି ିବ ।
କିଛ ି ସମୟ ମଁୁ ରଦବଙ୍କୁ ଅନାଇ ି ଆଉ ରସ ଆଖିରେ ୋଜି ରହବାକୁ କହିର

। କିଛ ି

ସମୟ ପରେ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଆଉ ପାଇନଥି ି , ଦିନ ସେି ସନ୍ଧୟା ରହ ା, ର ାକ ସବୁ ଚା ିଗର ,
ରକାଣାକଷ ଶୂନୟ ରହଇଗ ା । ମଁୁ ଆଉ ରଦବ ଦୁ ରହଁ ୁ ଚି େହିଥି ୁ ରକାଣାକଷେ ବନ୍ଦୀ ଶାୋରେ
। ରମାରତ ବହୁ ତ ଡେ ାଗୁଥାଏ, ରଦବଙ୍କ ହାତକୁ ରଜାର୍ରେ ଜାବୁ ଡି ଧେି େହିଥାଏ ମଁ,ୁ ରଦବ
ରମାରତ ସାହାସ ରଦଉଥାନ୍ତି, "ମୁନୁ େୁହ ଏମିତ ି ଡେିର

କ'ଣ ରହବ? ରସ ମାଉସୀ ଯାହା

କହୁ ଥିର ମିଛ ତରମ ରକମିତ ି ଆଧୁନକ
ି ଝିଅ ରହଇ ଭୂତ ରପ୍ରତ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କେୁଛ? େୁହ
ମଁୁ ବି ରଦଖିବି କଉ ଭୂତ ରମା ସାମନାକୁ ଆସିବ ।" ଏହା କହି ରମା ହାତକୁ ଭିଡି ଧେିଥିର ।
ପୂବଷ ଦିନେ କ୍ଳାନ୍ତି ରସଦିନ ରସଇ ସନ୍ଧୟାରେ ଅନୁ ଭବ ହଉଥି ା, ମଁୁ ରଶାଇ ପଡି ି ରଦବଙ୍କ
କାନ୍ଧରେ ମୁଣ୍ଡ େଖି । ରହର ରଦବଙ୍କେ ଭୂତ ରଦଖିବା ନିଶା ଯାଉନଥି ା । ରସ ରଶାଇନଥିର
। ଚାହଁୁ ଚାହଁୁ ୋତ୍ରି ପ୍ରହେ ମାଡି ଆସି ା, ସୁ ସୁ ପବନେ ଗଜଷନରେ ରମା ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଗ ା, ମଁୁ
ଉଠିପଡି ହଠାତ ଡେି ଗ ି , ରଦବ ରମା ପାଟିରେ ହାତ ରଦଇ କହିର "ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ।"
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ଦୁ ଇଜଣ ଚୁପ୍ େହି ରଦଖି ୁ ରକମିତ ି ରସଇ ପାର୍ାଣ ରଖାଦିତ ନର୍ତ୍ଷକୀ ଜୀବନଦାନ
ପାଇଯାଇଛନ୍ତି । ଆଶ୍ଚଯଷୟ ଏମିତ ି ରକମିତ ି ସମ୍ଭବ..?? ରମାରତ ବହୁ ତ ଡେ ାଗୁଥାଏ, ତଥାପି
ରଦବଙ୍କ ହାତକୁ ରଜାର୍ରେ ଜାବୁ ଡି ଧେି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ପାଦ ଥାପି ୁ , ଯାଇ ଯାଇ
ରକରତରବରେ ଝାଉଁ ବଣ ଭିତରେ ପଶି ଗ ୁ ଜାଣିପାେି ୁ ନି ।
ରଦବ କହୁ ଥାନ୍ତି, "ମୁନୁ ତମେ କିଛ ି ରହଇନି ତ? ଠିକ୍ ଅଛ ତ??" "ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ମଁୁ ।"
ହଠାତ ପଛେୁ କାନ୍ଦିବା ସ୍ୱେ, କାହାେ ନୂ ପୁେେ ସ୍ୱେ ରଯମିତ ି କର୍ଣ୍ଷ ସ୍ପଶଷ କେୁଛି ।
- କିଏ? କିଏ? କିଏ ତରମ କାନ୍ଦୁ ଛ ଏ ଜନଶୂନୟ ରଘାେ ଜଙ୍ଗର ?? ରଦଖା ଦିଅ ! ରଦଖା
ଦିଅ !
ଶହ ଶହ ସଂଖୟାରେ ମାଡି ଆସିର ଅପୂବଷ ସୁନ୍ଦେୀମାରନ । ରସଥିରେ ଏକ ରଛାଟ ବାେକ
ମଧ୍ୟ ଥି ା । ରଯମିତ ି ଆମକୁ ରଘେି ଗର , ପ୍ରଶନ ପରେ ପ୍ରଶନ କେି ଉଠିର ।
- ତରମ ଦୁ ରହଁ ରପ୍ରମ ପକ୍ଷୀ ପେି ାଗୁଛ, ତଥାପି ଏରତ ୋତିରେ ତରମ ଦୁ ରହଁ କ'ଣ ପାଇଁ
ଆସିଛ? ତମକୁ କ'ଣ ଏ ସାମାଜ ସ୍ୱୀକୃ ତ ି ଦଉନି ବଞ୍ଚିବାକୁ ? ନା ଆମପେି ତରମ କାହା ଅରପକ୍ଷା
େତ??
- ନାହିଁ ନାହିଁ ଆରମ ରକାଣାକଷ ଉପରେ ଗରବର୍ଣା କେୁଛୁ , ଆରମ ରକାଣାକଷ କାେୁକାଯଷୟେ
ପ୍ରକୃ ତ କିମୱଦନ୍ତୀ ବିର୍ୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହଁୁଛୁ ।
- ଗରବର୍ଣା?? ତମ ଗରବର୍ଣାେ ପ୍ରରୟାଜନ କାହା ପାଇଁ? ରକଉଁ ଅବା ଖୁସି ମିେବ
ି
ଆମକୁ ? କ'ଣ ରେରେଇ ରଦଇ ପାେିବ ରମା ସିନ୍ଥେ
ି ସିନ୍ଦୂେ? କ'ଣ ରେରେଇ ରଦଇ ପାେିବ
ରମା ପାଦେ ଘୁଙ୍ଗୁେେ ସ୍ୱେ? କ'ଣ ରେରେଇ ରଦଇପାେିବ ଅଦିନ ବସରନ୍ତ ଝଡି ପଡିଥିବା
ରଯୌବନେ ବସନ୍ତକୁ ? କ'ଣ କ'ଣ ରେରେଇ ରଦଇ ପାେିବ କୁ ହ? କୁ ହ?? ଚୁପ୍ କାଇଁ େହି ??
ତମ ପେି ବହୁ ତ ର ାକ ଗରବର୍ଣା ନଁା ଧେି ଆସନ୍ତି, ଆମ ସହ କଥା ହୁ ଅନ୍ତି, ରହର
ଇତିହାସରେ ଆମେ ବେିଦାନ ବି ୁ ପ୍ତ କେିଦଅ
ି ନ୍ତି । ରଯମିତ ି ୋମାୟଣରେ ଉମଡୋଙ୍କ
ପ୍ରତିଦାନକୁ ରକହି ରକରବ ର ାକ ରଗାଚେ କେିନାହାନ୍ତି । ରସମିତ ି ଆରମ ଅର ାଡା ।
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ପ୍ରଶନ ପରେ ପ୍ରଶନ କେି ଚା ି ଥିର ନର୍ତ୍ଷକୀଗଣ । ମଁୁ େହି େହି କହି ି , "ରଦଖନ୍ତୁ ଆମକୁ
କୁ ହନ୍ତୁ ପ୍ରକୃ ତ ସତ କ'ଣ? ମଁୁ କଥା ଦଉଛି ର ାକ ରଗାଚେ କେିବାକୁ ରଚଷ୍ଟା କେିବ ି ।" "ହଉ
ରତରବ ଶୁଣ", ପଛେୁ ଶୁଭି ା ଏକ ସ୍ୱେ । ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ାଗୁଥି ା ସ୍ୱେଟା । ମଁୁ ଆଉ ରଦବ ପଛକୁ
ରଦଖି ହଠାତ୍ ଚମକି ପଡି ୁ । ରସଇ ବୃ ଦ୍ଧା, ଯିଏ ସକାରେ ଆମ ସହ କଥା ରହଇଥିର , ରଦବ
"କହିର ତରମ ମାଉସୀ??"
- ହଁ ମଁ,ୁ ମଁୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ଶୁଣିବୁ ! ଶୁଣିବୁ ରମା ଇତିହାସ ! ଅତୀତେ ଛାତି ଚିେଥି
ି ବା କେୁଣ
କାହାଣୀ ଆଜି ବି ଅବରହେିତ ନିରଷ୍ପସିତ । ରତରବ ଶୁଣ....
ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃ ଦ୍ଧାଙ୍କ ଶେୀେ ତେୁଣୀ ରହବାରେ
ପେିଣତ ରହାଇଗର

ାଗି ା, ରସ ସୁନ୍ଦେୀ ତେୁଣୀରେ

। ଆମ ଦୁ ଇ ଜଣଙ୍କ ହାତକୁ ହାତ ସହ ମିରଶଇ ରଦଇ ପଥେ ଉପରେ

ବରସଇ ରଦର । ବସି ୁ ଆରମ ଦୁ ଇ ଜଣ । ରସ ସୁନ୍ଦେ ସଦୟ ବିବାହିତ ତେୁଣୀ ଆେମ୍ଭ କର
ତାଙ୍କ ଅତୀତେ ରସହି କେୁଣ କାହାଣୀ;
ରଛାଟ ରବରେ ବହୁ ରଗ ରେ ବଢିଥି ି , ଦଶ ବର୍ଷ ବୟସରେ ରମାେ ବିବାହ ରହଇଗ ା
କମେ ମହାେଣାଙ୍କ ସହ, ଆରମ ଦୁ ରହଁ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ରହଇଥି ୁ ସତ ରହର ରକହି
କାହାକୁ ରଦଖିନଥି ୁ । ମଁୁ ତାଙ୍କୁ ରଦଖିଥି ି ୁ ଚି ୁ ଚି ଓ ଣୀ ୋଙ୍କ ତେୁ , ରହର ରସ ରମାରତ
ରଦଖିପାେିନଥିର । ବିବାହ ସାେି ା, ଯିଏ ଯାହା ଘେକୁ ଚା ି ଗର । ସମୟ ସହ ବୟସ ମଧ୍ୟ
ବଢି ା ୧୪ ବର୍ଷରେ ପାଦ ରଦ ି , ବାପା ଭାେ-ବୟବହାେ ଧେି ରମାରତ ଶାଶୁଘରେ ଛାଡିବାକୁ
ଆଣିର , ବାପ ଘେ ପେ ରହାଇଗ ା । ପି ା ଦିନ ବହୂ -ରଚାେି ରଖେ ବି ସେିଗ ା, ମା ରକାରେ
ଅେିଅଦଷେି ବି ରଶର୍ ରହଇଗ ା, ଜାଣିନଥି ି ପୁଣି ରକରବ ଘେ ବାହୁ ଡବ
ି ି । ମାଆ କାନିରେ
ଚାଉେ ରଦଇ ବିଦାୟ ରନଇ ଘେୁ ଆସି ି, ମାଆ ଛାଡି ଶାଶୂ ପାଇ ି , ଘେ ଛାଡି ନୂ ଆ ଘେ
ପାଇ ି , ସାଙ୍ଗ ସାଥି ଛାଡି ସ୍ୱାମୀ ପାଇ ି ।
ରସଦିନ ଥି ା ରଗାରଟ ସ୍ମେଣୀୟ ଦିନ, ରଗାରଟ ଝିଅ ଜୀବନେ ଆଶାତୀତ ପେିଧିେ ଦିନ
। ସ୍ୱାମୀ ରମାେ ପାଖକୁ ଆସିରବ, ବାସେ ରଶଜ ସଜା ରହାଇଥାଏ, ମୁଣ୍ଡରେ ହାରତ ଓଢଣୀ
ରଦଇ ସବୁ ଝିଅଙ୍କ ପେି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆସିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ େହିଥାଏ । ସଞ୍ଜ େି ୋତି ରହ ା,
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ଚଉଟି ଦୀପେୁ ଘିଅ ବି ସେି ଆସୁଥାଏ, ରହର

ସ୍ୱାମୀ ଏରତ ପଯଷୟନ୍ତ ଆସିର ନି, ମନ

ବୟତିବୟସ୍ତ ରହଉଥାଏ, ରଦଖୁ ରଦଖୁ ୋତି ପାହିଗ ା । ସକାେୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ଶାଶୁ ଆସି କହିର ,
"ୋଜା ନେସିଂହ ରଦବ ମନ୍ଦିେ ନିମଷାଣ କେିରବ, ବାେଶହ ବରଢଇଙ୍କୁ କା ି ୋତିରେ ଡାକି
ପରଠଇର , କମେ ବି ଯାଇଚି ମୁଖୟ କାେିଗେ ଭାରବ । ରମା କମେ ବହୁ ତ ଭ

ମୂର୍ତ୍ଷୀ

ଗଢିପାରେ ପାର୍ାଣରେ ।"
ରମାରତ ରଯତିକି ଗବଷ

ାଗୁଥି ା, ତା'ଠୁ ଅଧିକ ବେି ପଡିଯାଉଥି ା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିଦାୟ ।

ରସଦିନ ଠୁ ଆେମ୍ଭ ରହଇଗ ା ରବଦନା ବିଧୁେ ୋତି । ରସପରଟ ସ୍ୱାମୀ ରମାେ ରମାନା ିସା
ଛବିମାନ ରଖାଦିତ କେିଚା ିଥିର

ପାର୍ାଣରେ । ଦିରନ ବିଶୁ ମହାେଣାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିର ,

"ମହାେଣା ରହ, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରମାେ ବାସେ ରଶଜରେ ଛାଡି କେି ଆସିଛ,ି ଥେୁଟିଏ ଅନୁ ମତି ରଦର
ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ରଦଖି ଆସନ୍ତି, ରମା ମନେ ମାନସୀ ରମା ଭାବ ପ୍ରଣୟେ ତୃ ଷ୍ଣାେ ପେିଧି ରମା
ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କୁ ।"
"ନାହିଁ କମେ ମହାେଣା ୋଜାଙ୍କ ଆରଦଶ ମନ୍ଦିେ କାଯଷୟ ରଶର୍ ନରହ ା ଯାଏଁ ଯାଇ
ପାେିବନି ତରମ ଘେକୁ , ତମ ମନ ମନ୍ଦିେରେ ତରମ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଛବି ଆଙ୍କି ପାର୍ାଣ ରଖାଦିତ
କେ, ରମାେ ବି ସ୍ତ୍ରୀ ଥିର

ଗଭଷବତୀ । ରମା ପି ାଟିଏ ରକରତ ବଡ ରହବଣି, ମଁୁ ଆଜି ଯାଏଁ

ରଦଖି ପାେି ିନ ି ତାକୁ , ରମା ମନ କ'ଣ ବିକେ ହଉନି କମେ ।"
କମେ ମହାେଣା ଚୁପ୍ େହିର
ଚା ିର

। ନିଜ ମନେ ମାନସୀ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାେ ପ୍ରତିେୂପ ରଦଇ

ରସଇ ପାର୍ାଣରେ, ସୁନ୍ଦେେୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦେ ରହାଇ ଚା ିଥି ା ପାର୍ାଣ ରଖାଦିତ

ନର୍ତ୍ଷକୀମାନ । ୟା ଭିତରେ ବାେ ବର୍ଷ ବିତଗ
ି ା, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖେୁ ରକୌଣସି ସରନ୍ଦଶ ଆସି ପହଞ୍ଚି
ପାେୁ ନଥାଏ । ସ୍ୱାମୀ ଥାଆନ୍ତି ବହୁ ତ ଦୂ େରେ, ପୁତ୍ରେ ବିକରେ ଶାଶୂଙ୍କ ଦାଉ ଆଉ ସହି ରହଉ
ନଥାଏ ।
ୋତି ସେି ସୂେୁଜ ଉଠି ା ରବେକୁ ଡେ

ାଗୁଥାଏ, ତଥାପି ଥାଏ ମନରେ ଆଶା, କାଇଁ

ଆଜି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆସିବା ଖବେ ଆସିବନି ତ ! ରସପରଟ ବାପାମାଆଙ୍କୁ ବାେ ବର୍ଷ ରହ ା ରଦଖି
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ମଧ୍ୟ ନ ଥାଏ । ସକାେୁ ଉଠି ହେଦୀଗିନା ଧେି ବାହାେି ଥାଏ, ନଈ ପାଖକୁ । ଶାଶୂ ଆସି ପଛେୁ
ଧକ୍କାଟିଏ ମାେିର , ହେଦୀଗିନା ସହ ମଁୁ ବି ତରେ ପଡିଗ ି । "ହଇ ର ା ରହଇ, ଅ କ୍ଷଣୀ
କାହା ପାଇଁ ସଜ ହଉଛୁ ର ା, ଆଶୁ ଆଶୁ ପୁଅକୁ ଖାଇ ୁ । ରତା ମୁହଁରେ

ାଜ ନାହିଁ, ସଜ

ହଉଛୁ , ରପାଡାମୁହ ିଁ । ପୁଅକୁ ଖାଇସାେି ଆଉ କ'ଣ ଅଛୁ ରମାରତ ଖାଇବାକୁ । ଯା' ରମା ଘେୁ
ବାହାେ, ଆଜିଠୁ ଖାଇବା ପିଇବା ରତାେ ବନ୍ଦ ।"
ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆସିବା ଆଶାେ କିେଣ ଛିଞ୍ଚ ି ନିଜକୁ ସବୁ ରବରେ ସରଜଇ ହଉଥାଏ । ସବୁ ର ାକ
କହୁ ଥାନ୍ତି ରସ ଆଉ ନାହଁାନ୍ତି, ରହର

ରମାେ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ରସ ରେେିରବ । ମଁୁ ମୁଣ୍ଡେୁ

ସିନ୍ଦୂେ ରପାଛି ବିନ,ି ରମା ସିନ୍ଥରି େ ସିନ୍ଦୂେ ରମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସବୁ ବିପଦେୁ େକ୍ଷା କେିବ । ମଁୁ
ରପାଛିବନ
ି .ି .. ନା ନା ରକରବ ନୁ ହଁ । ସାହି ର ାକ ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ େରଖଇ ଦଉନଥାନ୍ତି, ରଶର୍ରେ
ରସଦିନ ୋତିରେ ଘେୁ ବାହାେି ଆସି ି । ରସଇ ନଈ ପାରଖ ବସି ି, ଭାବି ି ଆତ୍ମହତୟା କେିବ,ି
ଆଉ ଏ ଦୁ ଃଖ ସହିପାେିବନ
ି ି । ସ୍ୱାମୀ ଥାଉଥାଉ ରମା ସ୍ୱାମୀ ରଦଇଥିବା ସିନ୍ଦୂେ, ହାତେ ସଂଖାକୁ
ମଁୁ ନଷ୍ଟ କେିପାେିବନ
ି ି । ରଶର୍ରେ ଉଠି ି

ମ୍ଫ ରଦବାକୁ । ଯାଉ ଯାଉ ପଛେୁ ଟାଣି ଧେିର

ରକହି ଜରଣ । ବୁ ି ପଡି ି ।
- ରହ ସୁନ୍ଦେୀ ତରମ ଆତ୍ମହତୟା କାଇଁ କେିବାକୁ ଚାହଁୁଛ?
- କିଏ ଆପଣ? କାହିଁକି ରମାରତ ବରଞ୍ଚଇର ଆପଣ? ଛାଡନ୍ତୁ ମଁୁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହଁୁନ ି
। ସହି ପାେିବନ
ି ି ଆଉ ଟାହି-ଟାପୋ, ଶାଶୂଙ୍କ ନିଯଷୟତନା, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦହନରେ ମଁୁ ଆଉ ବଞ୍ଚି
ପାେିବନ
ି ି । ସ୍ୱାମୀ ସୁଖ ତ ମିେି ାନି, ରଦହେୁ ବସନ୍ତ ବିଦାୟ ରନଇଗ ା, ଝଡି ପଡି ା

ରଯୌବନ। ଆଶାେ କଣିକା ବି ଆଜି ନଷ୍ଟ ରହଇଗ ା ରଯରବ ଶୁଣି ି ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଏ ଜଗତରେ
ନାହାନ୍ତି । କଉ ଆଶା ରନଇ ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ି ।"
- ତମ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କେନ୍ତି??
- ସ୍ୱାମୀ ରମାେ ବିଖୟାତ କାେିଗେ । ଆଜିକୁ ବାେ ବର୍ଷ ରହଇଗ ା ରସ ରକାଣାକଷ ମନ୍ଦିେ
କାମ କେୁଥିର ....
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କହି କାନ୍ଦି ଉଠି ି ;
- ଶୁଣ ସୁନ୍ଦେୀ ତରମ ଜମା ବିଚେିତ ହାଅନାହିଁ, ମଁୁ ୋଜା ାଙ୍ଗୁ ୋ ନେସିଂହ ରଦବ । ତମ
ସ୍ୱାମୀଙ୍କେ କିଛ ି ରହଇନି ରସ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ।
- ମହାୋଜ ଆପଣ !
- ହଁ ମଁୁ ! ରମା ପ୍ରଜା ଭ

ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ରଦଖିବାକୁ ଆସିଥି ି । ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କା ି

ପୁେସ୍କୃତ କୋଯିବ ୋଜ ଦେବାେରେ । ରସ ବହୁ ତ ଭ

କାେିଗେ, ପାର୍ାଣ ରଦହରେ ତମ

ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିମା ରଖାଦିତ କେିରଦଇଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା । ଚା ତମ ଶାଶୂଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ମଁୁ ତାଙ୍କୁ
କହିବି ।
ମଁୁ ଆଉ ମହାୋଜ ଆସି ୁ , ହଠାତ୍ ଶାଶୂ ଚିର ଇର , "ରପାଡାମୁହ ିଁ ପତେ ରଗାରଟଇ,
ପୁଅକୁ ତ ଖାଇ ୁ ଖାଇ ୁ ପେ-ପୁେୁର୍ ସହ ସମ୍ପକଷ େଖି ୁ , ରତାରତ ମେଣ ରହ ାନି । କଉଠି
ମ ୁ ନି ତୁ , କାହାକୁ ରନଇ ଆସିଛୁ ରମା ଘେକୁ ? ବାହାେ ରମା ଘେୁ ବାହାେ ।" ଏତିକି କହି
ଧକ୍କାଟିଏ ମାେିର , ପଡୁ ପଡୁ ମହାୋଜ ଧେିରନର ।

- ଆରେ ଆରେ, ଏମିତ ି କ'ଣ କହୁ ଛ ତାଙ୍କୁ ? ରସ ସୀତା ପେି ପବିତ୍ର, ଗୀତା ପେି ନିମଷେ,

ମଁୁ ମହାୋଜ ।
- ରହ ପ୍ରଭୁ ଛାମୁ ଆପଣ ! ହଁ, ତମକୁ ତମ ପୁଅେ ଖବେ ରଦବାକୁ ଆସିଥି ି । ବାଟରେ
ତମ ରବାହୂ ସହ ରଦଖା ରହ ା । କା ି ତମ ପୁଅ ୋଜ ଦେବାେରେ ପୁେସ୍କୃତ ରହବ । ରବାହୂ ଙ୍କୁ
ଧେି ଆସିବ, ମଁୁ ଏରବ ଆସୁଛ ି ।
ରସପରଟ କମେ ମହାେଣାଙ୍କ ଖୁସି କହିର ନ ସରେ... ବାେ ବର୍ଷ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ରଦଖା
ରହବ, ରକମିତ ି ଥିରବ ରମାେ ପ୍ରି ୟତମା ।
ଶାଶୂଙ୍କ ତାଗିଦ, "ଦୟାକେି ରମା ପୁଅ ଜୀବନେୁ ତୁ ଚା ିଯା, ହାତ ରଯାଡୁଛ ି ରତାରତ, ରତା

ଅ କ୍ଷଣୀ ମୁହଁ ଆଉ ରଯମିତ ି ତାକୁ ରଦରଖଇବୁ ନ ି ଦୟା କେ ରମା ଉପରେ ।" ଶାଶୂଙ୍କ କଥାରେ

କଥା ନକହି, "ମାଆ ମଁୁ ଆପଣଙ୍କ ରଗାଡ ଧେୁଚି, ଥେଟିଏ ତାଙ୍କୁ ରଦଖିବାକୁ ସୁରଯାଗ ଦିଅନ୍ତୁ,
50

ସତ କହୁ ଚ ି ଆଉ ରକରବ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବନ
ି ,ି କି ଆଉ ଏ ଘେକୁ ରେେିବନି ମାଆ ।
ଥେରଟ ଖା ି ସୁରଯାଗ ଦିଅନ୍ତୁ ।"
- ହଉ ରଗାରଟ ସତଷରେ । ରସ ରଯମିତ ି ରତା ମଁହ
ୁ ନ ରଦରଖ ।
- ହଉ ମାଆ ଠିକ ଅଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ।
ୋତି ପାହି ସକାେ ରହ ା । ଘେୁ ପାଦ କାଢି ବାହାେକୁ ଗ ି , ସଜ ରହାଇ ବାହାେି ି,
ଶାଶୂ ଆରଗ ଗର

ଆଉ ମଁୁ ପରଛ ପରଛ । ରସପରଟ ସ୍ୱାମୀ ରମାେ ୋଜଦେବାେରେ ଠିଆ

ରହାଇଥାନ୍ତି । ମାଆଙ୍କୁ ରଦଖି ରସ ପଚାେିଥିର , "ମାଆ ଚନ୍ଦା କାଇଁ?? ରସ କ'ଣ ଆସିନାହିଁ?
ରସ ଭ ଅଛି ନା ମା??" ରହର ମାଆ ଥିର ନିେୁର୍ତ୍େ । ପଦଟିଏ କହିର ନି ।
ୋଜଦେବାେରେ ଭିଡ ଭିତରେ ଜରଣ ରକହି ପଛେୁ ରଠ ିରଦ ା, ସିଧା ଯାଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ
ଚେଣରେ ପଡି ି ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ରମାରତ ଉରଠଇର ରହର ଚିହ୍ନପ
ି ାେି ନଥିର । ରସଇ ପଡିବା
କ୍ଷଣି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଦ ଛୁ ଇଁ ବିଦାୟ ରନ ି । ଜୀବନରେ ଥରେ ରହର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସ୍ପଶଷ ତ କିଛ ି କ୍ଷଣ
ପାଇଁ ଅନୁ ଭବ କ ି । ରସ ଖୁସେ
ି କ୍ଷଣ ଭିତେୁ ବାହାେି ଆସି ି । "ରହ ମାଆ କୋ ଜେୋଶି
ରମାରତ ଗ୍ରହଣ କେ, କେଙ୍କି ତ ରହାଇ କେଙ୍କି ନୀେ ଆଖୟା ରନଇ ନିନ୍ଦନୀୟା ଜୀବନ ଜିଇଁବା
ଅରପକ୍ଷା ମୃତୁୟ ହିଁ ରଶ୍ରୟସ୍କେ....." କହି କୋ ଘୁମେ ଜେ ୋଶିକୁ ଡିଆଁ ମାେିରଦ ି ।
ରଶର୍ରେ ସ୍ୱାମୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କୂ େରେ, ରହର ପାଇନଥିର ରମାରତ...
ଆଜି ବି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କୂ ରେ ଶୁରଭ ପାର୍ାଣରେ ରଖାଦିତ ରହଉଥିବାେ ଶବ୍ଦ । ର ାରକ
କୋଘୁମେ ଜେୋଶିକୁ ରଦଖି ଉପରଭାଗ କେନ୍ତି ରହର

ରସଥିରେ ଥାଏ ରମାେ ଦୁ ଃଖେ

ରବଦନା, ରମା ୁ ହେ ପେିଭାର୍ା । ରକହି ବୁ ଝନ୍ତି ନାହିଁ ରକହି ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ରସମିତ ି ଏ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା
କାନ୍ଦି ଚାର ....
ତା'େ କାହାଣୀ ସେୁ ସେୁ ୋତି ପାହିଯାଇଥି ା ଆଉ ରମା ହାତ ଥି ା ରଦବଙ୍କ ହାତରେ
। ହଠାତ ରସମାରନ ଉରଭଇ ଯାଇଥିର

। ଆରମ ପୋଇ ଆସିଥି ୁ ରସଇଠୁ ଆଉ ଅରପକ୍ଷା

କେିଥି ୁ ଆଉ ରଗାରଟ ୋତିକୁ ଆଉ ଏକ ନର୍ତ୍ଷକୀେ କାହାଣୀକୁ ....

ଏକ ସୁନ୍ଦର ଇତିହାସ ପଛଦର ଅଦନକ ଅକୁ ହା ଇତିହାସ େୁ ଚିଥାଏ
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ବାଘ ମାତିଛ ି

✍ଅମୃତାଂଶୁ ପଣ୍ଡା
ରୟ ପୁଣି ରକାଉ ବାଘ? ମଣିର୍ଖିଆ ବାଘ ଗୁଡା ତ ରକରବେୁ ପୃଥିବୀେୁ ର ାପ ପାଇଗର ଣି

। ପୁଣି ଥରେ ବାଘ ମାତିଛ ି !!! କଥାଟା ଠିକରେ ବୁ ଝା ପଡି ାନି ଗଁା'େ ରସ ମାଉସୀକୁ ରସଦିନ ।

ଗଁା’େ ମୁେବୀ ରସଦିନ ବାଘେ ଉତ୍ପାତ ବିର୍ୟରେ ମାଉସୀକୁ ଆଗେୁ ସୂଚନ ରଦଇଥିର ବି ମାଉସୀ

କଥାଟାକୁ ଏରତ ଗୁେୁତ୍ୱ ରଦଇନଥିର । ଦିନ ରକଇଟାରେ ତା'େ ଝିଅ ବାହାଘେ । ବାହାଘେ ୮୦

ଭାଗ କାମେ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି ସେି ାଣି, ଦିନ ରକଇଟାରେ ଝିଅ ତା'େ ବିଦା ରହଇକି ଶାଶୁଘେକୁ ଚା ିଯିବ ।
ଉପେରବୋ ସମୟ ଦିନ ପ୍ରାୟ ୧ଟା ରବରେ ମାଉସୀକୁ ଟିରକ ପାଖ ଗଁା'କୁ କିଛ ି ଜେୁେୀ କାମରେ

ଯିବାକୁ ପଡି ା । ଘରେ ଝିଅକୁ ଏକୁ ଟଆ
ି ଛାଡି ଯିବାକୁ ମନକୁ ଟିରକ କଷ୍ଟ ାଗୁଥିର ବି ନିରଜ ଅଣ୍ଟା

ଭିଡି ବାହାେି ପଡି ା କିଛ ି ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ନକେି । ପାଖ ଗାଆଁଟା, ସନ୍ଧୟା ପୂବଷେୁ ଆୋମରେ ରେେି
ରହବ । ମଉସା ଆେ ପାେିକୁ ଯିବାେ ୧୩ ବର୍ଷ ରହଇଗ ାଣି । ଚତୁ ଥଷ ରଶ୍ରଣୀ କମଷଚାେୀ
ଚାକିେୀରଟ ମିେଛ
ି ି ତାକୁ ଗାଆଁ ସ୍କୁ ରେ, ରସଇଥିରେ ଘେ ଚାର । ମାଉସୀେ ଭାଇ ରକରବ ରକବ
ଆସି ତା'େ ସୁବଧ
ି ା ଅସୁବଧ
ି ା ବୁ ଝକ
ି େି ଯାଏ ।

ଯାହା ହଉ ମାଉସୀ ଏରବ ବାହାେିପଡି ା ପାଖ ଗଁାକୁ ଯିବାକୁ , ଝିଅ ଘରେ ରଶାଇଥାଏ, ଭିତେୁ

କବାଟ କିେ ି ରଦବାକୁ ଝିଅକୁ କହି ମାଉସୀ ଚା ିଗ ା । ବାଘଟିଏ ବହୁ ତ ଦିନ ଆଗେୁ ଆଖି

ପରକଇଥି ା ମାଉସୀେ ଝିଅ ଉପରେ । ଖା ି ସୁରଯାଗ ରଖାଜୁ ଥି ା ରକମିତ ି ତାକୁ ପାଇବ । ଦିନ
ଆସି ୨ଟା ବାଜି ା ଗଁା ଟିରକ ଶୂନଶାନ ପଡିବାେୁ ବାଘଟି ମାଉସୀ ଘେ ଆରଡ ମାଡିଚା ି ା ।

ମୁହୂର୍ତ୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ବାଘ ଆସି ପହଞ୍ଚି ା । ଝିଅ ତା' ଝେକା ରଖା ା େଖି ରଶାଇଥି ା । ଝେକା

ବାରଟ ବାଘ ଝିଅକୁ ଆଖି ପୁରେଇ ରଦଖି ା । ମନରେ ବାଘେ କାମନା ପୂେି ଆସି ାଣି । ଆଖି ା
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ରହଇଯାଉଛି । ସହଜ ଶିକାେକୁ ଅତି ନିକଟରେ ପାଇ ବାଘ ଖୁସରି େ ନିଜ ପଞ୍ଝାରେ ନିଜ ମୁହଁ
କୁ ରଣ୍ଡଇ ରହଉଥାଏ, ମାଟିରେ ରଗାଡ କଛାଡୁଥାଏ । ଅତି ନିଭଷୟରେ କବାଟ ଯାଇକି ବାରଡଇ ା ।
ଝିଅକୁ ାଗି ା ମାଉସୀ ଆସିଗ ା ଏରତ ଶୀଘ୍ର ।

ଭିତେୁ ପଚାେି ା "ମାଆ କ'ଣ ଆଣିଛୁ ରମା ପାଇଁ?" ବାଘ ନୀେବ, ଠିକ ରଯପେି ହେିଣ
ଶିକାେ ରବରେ ରସ ୁ ଚି ଯାଇଥାଏ ଆଉ ଠିକ ସମନାକୁ ଆସିର ତା'ଉପରେ କୁ ଦ ି ପଡି ତାକୁ ଝୁ ଣି

ପକାଏ । ଝିଅ ଭାବି ା କବାଟ ରଖା ିବାରେ ରଡେି ରହାଇଗ ା ରବାରଧ ମାଆ ତା'େ ୋଗିକି କିଛ ି
କହୁ ନ ି । ଏରବ ଝିଅ ପାଦେ ପାଉଁଜ ି ଖୁବ ନିକଟେୁ ଶୁଭି ା, ବାଘ ବି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କେିରନ ା । ଝିଅ
କବାଟ ରଖା ି ା, ରହର ଏ କ'ଣ ରଦଖୁଛ ି ରସ, ତା'େ ମାଆ ନାହିଁ ।

କିଛ ି ଭାବିବା ଆଗେୁ ବାଘ ତାକୁ ରଟକି ରନଇ ଗ ା ବାେି ପଛ ପଟ ବୁ ଦା ଆଡକୁ ନିଜେ ରଭାକ

ରମରଣ୍ଟଇବାକୁ । ଝିଅେ କେୁଣା ଚିତ୍କାେ ଶୁଣାଗ ାନି କାହାକୁ ଆଉ । ଅତି ବିଭତ୍ସ ଭାରବ ବାଘ ତାକୁ

ଖାଇ ା ଆଉ ଛାଡି ରଦଇଗ ା ତା'େ ରସଇ ମୁମର୍
ୁ ଷ ଶେୀେକୁ ରସଇଠି । ମାଉସୀ ସନ୍ଧୟାକୁ ଆସି
ରଦରଖ ତ ଝିଅ ଘରେ ନାହିଁ, କବାଟ ରମ ା ପଡିଛ,ି ପାଖରେ ବାଘେ ରଘାର୍ୋ ଚିହ୍ନ ।

ଅନୁ ସେଣ କେି ଗ ା ପରେ ମିେ ି ା ତାକୁ ଝିଅେ ଅବରଶର୍, କିଛ ି ଚିେି ଯାଇଥିବା ପିନ୍ଧା ୁ ଗା

ଆଉ ଝିଅେ ଅଧା ମୋ ଅଧଷ ନଗ୍ନ ରଦହଟି ।

ମାଉସୀକୁ ସବୁ ବୁ ଝା ପଡିଥି ା । ଭାବି ା ବାଘକୁ ମାେିବ ରଯମିତ ି ବି ହଉ । ବାଘ ନାଆଁରେ

ରେୋଦ ରହବକୁ ଥାନାକୁ ଗ ା । ରଦଖି ା ରସଇଠି ଆଉ ଗୁଡାଏ ଅବ୍ଦ ବାଘ ବସିକି ସଭା କେୁଥାନ୍ତି

। କିଛ ି ଭାବିବା ଆଗେୁ ତାକୁ ଖବେ ମିେ ି ା ରଯ ଝିଅ ତା'େ ଗଁାରେ ଆତ୍ମହତୟା କେିରଦଇଛି । କିଛ ି
ନବୁ ଝି ଘେକୁ ଆସି ା ଆଉ ନିରଜ ନିଜକୁ ପଚାେି ା ପ୍ରକୃ ତରେ ଝିଅକୁ ମାେି ା କିଏ? ମଣିର୍ ଖିଆ
ବାଘ ନା ଆଉ କିଏ?

"ମାଉସିକୁ ଏରବ ଆଉ ବାଘ ଡେ ନାହିଁ । ତା'େ ଜୀବନକୁ ବାଘ ରକରବେୁ ରନଇ ସାେିଛ ି ।"

ମାଉସୀ ଗ ା ସପ୍ତାହ ଗଁା ଛାଡି କୁ ଆରଡ ପରେଇଛି । ଗଁାେ ରସ ବାଘଟା ୩ଥେ ଧୋପଡିଥିର ବି
ରକୌଣସି ଯନ୍ତା ତାକୁ ଠିକରେ ଅଟରକଇକି େଖିପାେୁନି, ରସ ପୁଣି ଖସି ଯାଉଛି ।

"ଦତଣୁ, ସାବଧାନ ବାଘ ମାତିଛ ି ।"
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ଧରମାର ଦସେି ି
✍ଅଜାତମିତ୍ର
"ତରମ ବାପ-ପୁଅ-ଝିଅ ବସି ରମାବାଇ ରେ ଦିନ ସାୋ ାଗିଥାଅ । ଛୁ ଟରି େ ଅଛ ରବା ି
ନିରଜ ତ କାମ କେିବନି, ପି ାଙ୍କୁ ବି ବିଗାଡି ରଦବ ନା କ'ଣ? ଏମାରନ ତ Text book କମ୍
ଆଉ Facebook ରବଶି ପଢୁଛନ୍ତି । ଆଉ ତରମ ବି କିଛ ି କମ୍ ନୁ ହଁ । ତମ ଅେି ସରେ କାମଦାମ
ଅଛି କି ନାହିଁ, ରଯରତରବରେ ରଦଖ WhatsApp, ଟିୱଟେରେ ମାତୁ ଛ । ଘରେ ବି ରସଇୟା ।"

ଜେଖିଆ ବାଢୁ ବାଢୁ ଶ୍ରୀମତି ସକାେୁ ସକାେୁ ଆମ ମାନଙ୍କ କଲାସ ରନଇଗର । ଜେଖିଆ
ଖାଉ ଥିବା ସମୟରେ WhatsAppେ ରସହି ଚିେ ପେିଚତ
ି Notification sound, ଟଁୁ
ଟଁୁ ଟଁୁ-ଟଁୁ ଟଁୁ ଶୁଣି, ରଖା ିଗ ା ସ୍ପ୍ୀଂ ପେି ରଚୟାେେୁ ଉଠି ରମାବାଇ ଆଡକୁ ହାତ ବରଢଇବାକୁ
ଯାଉଥି ି.........
- "ରକାଉ urgent ରମରସଜ ଆସିଗ ା କି? ଖାଇ ସାେି ରଦଖିର ହବ ନି? ଏ ବାବୁ , ଜେଖିଆ
ଖାଇସାେି ବାପା ତାଙ୍କ ରମାବାଇ ରେ ାଗନ୍ତୁ କି ଯାହା କେନ୍ତୁ, ତୁ ଚୁପ ଚାପ ବସି ପଢିବୁ ।"
- "ପିଲଜ ମମି, ବାପାଙ୍କ ନୂ ଆ ଓରପା ରୋନରେ ରକରତ ବଢିଆ କୟାରମୋ େି ଚେ ସବୁ ଅଛି, ମଁୁ
ପୁୋ ରଦଖି ପାେିନ ି । ରସ ି ମସ୍ତ ଆସୁଛ ି । ଟିରକ ଛାତ ଉପେକୁ ଯାଇ ରସ ି ରନବି ।
ବୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ crown ରହାରଟ ଆଉ କେିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିଅମ ବି ଆସିବ, wow!
- "ପାପା ତାକୁ ମନାକେ । ଜାଣିଛ, ବାବୁ କହୁ ଥି ା, ଛାତ ଉପେକୁ ଯାଇ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଉପରେ ଛିଡା
ରହଇ ରସ ି ନବ !"
ଝିଅ ଆମେ ବୁ ଝି ାଭେିଆ କଥା କହି ା ନା ଇର୍ଷାରେ କହି ା, ବୁ ଝବ
ି ା ପୂବଷେୁ ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କ
େହିତାରଦଶ ଆସିଗ ା ।
- "ଛାତ ଉପେକୁ ଯାଇ ରକହି ବି ରସ ି ରନରବ ନାହିଁ । ଖବେକାଗଜରେ ରସ ି ରତାେି ାରବରେ
ଦୁ ଘଷଟଣା ଖବେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଦରି ନ ଆସୁଛ ି ।"
ଏ ପ୍ରକାେେ େହିତାରଦଶ ବେବର୍ତ୍େ େରହ, କାେଣ ଏହା ଉପରେ ଆଉ ଅପି

ସିଷ୍ଟମ

ନାହିଁ । ପି ାମାରନ ବି ରମା ମୁହଁକୁ ଅରନଇ ମରତ ଅଡୁଆରେ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ । ରସମାନଙ୍କୁ ଘେ
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ପ୍ରଶାସନେ ଇରକା ସିଷ୍ଟମ ଭ ଭାରବ ଜଣା । ଅନରନୟାପାୟ ରହାଇ ବାବୁ ଟା ରମା ପାଖରେ
ବସି ନୂ ଆ ରମାବାଇ ରୋନେ ତଜଷମା କେୁ କେୁ କହି ା"ପାପା ଜାଣିଛ ରକାଣାକଷ ମନ୍ଦିେ ବିର୍ୟରେ ! ଆମ କଲାସରେ ସାଙ୍ଗ ମାରନ କହୁ ଥିର

କି

ଧମଷପଦ ତା ବାପାଙ୍କ ମନ୍ଦିେ ରତାୋ ସେି ା ପରେ ପୁୋ ଟପକୁ ଚଢିଯାଇ ରସ ି ରନଉଥି ା ।
କିନ୍ତୁ ବୟା ାନସ ବିଗିଡଗ
ି ା ଆଉ ଖସି ପଡି ା ସମୁଦ୍ର ଭିତେକୁ !"
ରମା ମୁଣ୍ଡଟା ଘାଇଁ ଘାଇଁ ବୁ ର ଇ ରଦ ା । ରସ ସମୟରେ ରକାଣାକଷେ ନିଅଁ ପର୍ତ୍ନେ ବନ୍ଧୁ େ
ଶିୋରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ମୁହାଣେ ହଡି ପିଟ ି ରହାଇ ଚୁେ ଚୁେ ରହଇ ଗ ା ପେି, ରମା ମନରେ ୋଗ,
ଆଶଙ୍କା, ଆଶ୍ଚଯଷୟ, ପଶ୍ଚାର୍ତ୍ାପ ସବୁ ହଡି ମାେୁଥାନ୍ତି । ଶ୍ରୀମତୀ ଛେ ଛେ ଆଖିରେ ମରତ ଅରନଇ
ଥାଆନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ଥେ ପାଇଁ ରବାଧ ରହ ା CBSE ପାଠୟକ୍ରମେ ପଙ୍ଗୁ ତା, ଯାହା ପି ାଙ୍କୁ ନିଜ
ୋଜୟେ ଐତିହୟ କିମୱଦନ୍ତୀ ବିର୍ୟରେ ଅନଭିଜ୍ଞ େଖିଥାଏ । ମଁୁ ପ୍ରକୃ ତସ୍ଥ
ି ରହ ା ରବେକୁ , ଝିଅ
ଦ୍ୱାୋ କଥାଟି ରମା ବାପାଙ୍କ କାନରେ ପଡି ସାେିଥି ା । ବାପା ଅବସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହାଇସ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ ।
ବାଡି ଠକ ଠକ କେି ଡ୍ରଇଂ େୁମକୁ ପଶି ଆସିର ।
- ତମ ମାନଙ୍କୁ ପି ାରବରେ ଏ ଧମଷପଦ, ଶିରବଇ ସଁାତୋ, ମଧୁବାବୁ , କାଞ୍ଚିବଜ
ି ୟ,
ୋମାୟଣ, ମହାଭାେତ, ଆହୁ େି ଅରନକ କଥା କାହାଣୀ ସବୁ କିଏ କହିଥି ା? ରତା' ରବାଉ
ନରହର

ମଁୁ । ତରମମାରନ ତ ଭାବୁ ଛ ପି ାଙ୍କୁ ନାମୀଦାମୀ ସ୍କୁ ରେ ଦାଖି ା ରଦଇ ଟୁୟସନ

ରଗଇ ରଦର ତମ କର୍ତ୍ଷବୟ ସେି ା । ପି ାଙ୍କୁ ମଣିର୍ କେିବାଟା ଏରତ ସହଜ ନୁ ରହଁ ମ । ରହତୁ
ପାଇବା ଦିନେୁ ତ ଛୁ ଆ ଦି’ଟାଙ୍କୁ ଅ ଗା େୁମରେ ଶୁଆଉଛ, ରସମାରନ ତମଠୁ କାହାଣୀ ଶୁଣିରବ
ରକମିତ?
ି .......
ରସଦିନ ବାପାଙ୍କୁ ବାପାପଣିଆ ରଦରଖଇବାେ ସୁବର୍ଣ୍ଷ ସୁରଯାଗ ମିେ ି ଯାଇଥି ା । ସାୋ
ଦିନ ଅସହଜତାରେ ବିତାଇବା ପରେ ସନ୍ଧୟା ରବରେ ବାଲ୍ରକାନିରେ ବସି ଚାହା ପିଉପିଉ ଭାବୁ ଥି ି
ଆମ ବାବୁ େ ରସ ମହାନ ସାଙ୍ଗ, ଯିଏ ଧେମାେ ରସ ି ବିର୍ୟରେ ଅଜ୍ଞ ଜଗତକୁ ଜରଣଇ ଥି ା,
ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରଭଟିବ ି ।
ସମୟାନୁ ସାରେ ଅରନକ କିଛ ି ନୂ ଆ କେି ସୃଷ୍ଟି ହୁ ଏ ରଯଉଁଥିରେ ମାନବେ ହିତ ସାଧନ ରହାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସବୁ
ହିତକେ ଜିନର୍
ି େ ବି କିଛ ି ଅହିତ ଥାଏ । ରସଥିପ୍ରତି ଦୃ ଷ୍ଟିରଦବା ଆବଶୟକ । -ଅଭି ମନୁ ୟ
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ଦସନାପତି

ଅସଦମାହିତା

✍ପ୍ରଦମାଦ କୁ ମାର ପଣ୍ଡା
ଖୁବ ନିକଟେୁ ଶବ୍ଦପୁଙ୍ଗୀରେ କକଶଷ କଣ୍ଠରେ ଆେମ୍ଭ କୋଯାଇଥିବା ନିେନ୍ତେ ଭକ୍ତିନାଦେ
କୀର୍ତ୍ଷନ ି ଧ୍ୱନି ଗହେ ଅନ୍ଧାେ ବାୟୁ ମଣ୍ଡେରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମିରେଇ ଯାଉଥିବା ରବରେ ତା'
ଭିତେୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗାମୁଛା ଭିଡା ବହେିଆ େୁକ୍ଷ ଚମଷେ ଗା ରେ ଦାଢୀ େଖିଥିବା ରଗାଟିଏ
ରଚରହୋ ବଡ ବଡ ଆଖି ସହ ଦାନ୍ତ ଦୁ ଇଧାଡି ଆଗକୁ ଆଣି ପଚାେୁଥି ା– "ରହ, ରହ ଆପଣ
ଏ ଘେ ରକରବ ଛାଡିରବ?"
ପ୍ରଶନ କେିଥିବା ର ାକେ ମୁହଁ ଉପରେ ହିଁ କୋ ମିଚମ
ି ିଚ ି ଶିଶୁଆ କାଠ କବାଟଟି ର ା କିନା
ବନ୍ଦ କେି ଦିଆଯାଇଥିର ମଧ୍ୟ ସିରମଣ୍ଟେ କାନ୍ଥ ଓ କାଠେ ଦ୍ୱାେ-କବାଟେ ରସ ପାଖେୁ ଘେ
ଭିତେକୁ ପଶି ଅସୁଥିବା ବିକଟାେ/ତାତ୍ସ ୟ ହସେ ତେଙ୍ଗାୟିତ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଭିତେୁ ପୁଣି ଥରେ
ଶବ୍ଦପୁଙ୍ଗୀେ ର ାମଟାଙ୍କୁ ୋ କକଷଶତ
ି କଣ୍ଠରେ ରକବେ ଭକ୍ତିନାଦେ ସ୍ୱେ ନୁ ରହଁ, ରହା-ହାଲ୍ଲା
ମାେଧେ ଶବ୍ଦପୁଞ୍ଜେ ଋକ୍ଷନାଦ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢି ଅନ୍ଧାେ ଆକାଶେ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ବେୟରେ
ଦୂ େକୁ ଦୂ େକୁ ବୟାପି ଯାଉଥି ା ।
ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଛଣାେୁ ଉଠି ବସି ପଡିର କେୁଣା ।
ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ୱପନ, ନିଦ୍ରା ଆରବାେିତ ମସ୍ତି ଷ୍କେ ପ୍ରତି ସ୍ତେେ ରଚୈତନୟରେ ହୃ ତସ୍ପନ୍ଦନେ କମ୍ପନ
ଶେୀେେ ଅଣୁ ଅଣୁରେ ଅନୁ ଭବ କେୁଥିର

। ଝଙ୍କୃ ତ ରଚୈତନୟ ମସ୍ତି ଷ୍କରେ ଶୂନୟତାେ ଏକ

ପ୍ରତିେୂପ ରଦଖୁଥି ା । ରକଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ରସ? ଆଖପାଖ ଆଖି ବୁ ର ଇର । ଚାେିଆରଡ ବୟାପ୍ତ
ଅନ୍ଧକାେ । ଦୂ େରେ ରଦଖା ଯାଉଥିବା କ୍ଷୀଣାର ାକେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦିଗରେ ପାଦ ବରଢଇର
। ଆ ୁ ଅେ ରଯରତ ନିକଟବର୍ତ୍ଷୀ ରହଉଥିର , ରସ ଅନୁ ଭବ କେୁଥିର

ସରତ ରଯପେି ଏକ

ବିୋଟ ପ୍ରଶସ୍ତ ରକାଠେୀ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ! ପଛକୁ ବୁ ି ଚାହିଁର । ନିଜ ଚାେିପାରଖ ବିୋଜମାନ
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ଅନ୍ଧକାେେ ପ୍ରଶସ୍ତ କାୟାରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରଦଖାଯାଉଥିବା ରକାଠେୀ ଭିତରେ କିଛରି ାକ ଖଟ
ଉପରେ ରଶାଇଥିବାେ ରେଖାଙ୍କି ତ ଦୃ ଶୟ ଦୃ ଶୟମାନ ରହଉଥି ା । ନିଜେ ଶେୀେେ ଅବସ୍ଥିତ ି
ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରକନ୍ଦ୍ରିତ କର ବି ରସ ସେେ ରହଇ ପାେିର ନି । କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଥିର ଇଏ ତାଙ୍କ
ଘେ ନୁ ରହଁ ।
ଅନ୍ଧକାେେ ପ୍ରଛାୟାରେ କାନ୍ଥରେ ଦୃ ଶୟମାନ ବିଜୁେୀ ସୁଇଚରେ ରଗାଟିଏ ପରେ ରଗାଟିଏ
ସୁଇଚ ଟିପି ଚା ିର

। ରକାଠେୀଟି ଆ ୁ ଅରେ ଉଦଭାସିତ ରହାଇ ଉଠି ା । ତା' ସହ ତାଙ୍କ

ସ୍ମୃତରି େ ବର୍ତ୍ଷମାନେ ରଚତନା ଭାସି ଆସି ା । ରସ ଏକ ଜୋ ନିବାସରେ େହୁ ଛନ୍ତି । ତା'େ ଏହି
ରକାଠେୀ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ରଗାଟିଏ ଖଟ ଓ ରଗାଟିଏ ଆ ମିୋ ଦିଆଯାଇଛି।
- ଓଃ ରହା !
ସବୁ ଜବନାନୀ ରଘୋ ଆେଣୟକ ପେିରବଶରେ, ବିଶାେ ତଥା ସମୃଦ୍ଧ ଏକ ଅଞ୍ଚେରେ ସ୍ଥିତ
ପୁୋତନ ଆଭିଜାତୟପୂର୍ଣ୍ଷ ଶୃଙ୍ଗାେି କାେୁକାଯଷୟ ଖଚିତ କାଷ୍ଠସ୍ତମ୍ଭେ ତେ ଉପେ ମିରଶଇ
ବାେରକାଠେୀ ବିଶଷ୍ଟ
ି ତାଙ୍କ ଶଶୁେଙ୍କ ଘେେ ରକାଠେୀଗୁଡକ
ି ଏରତ ବିୋଟ ନ ଥିର

ମଧ୍ୟ

ଚମତ୍କାେ ରଶ୍ରଣୀେ ଥି ା । ଅନ୍ତତଃ ଛଅଟି ରକାଠେୀରେ ବିଶାେ ପ ଙ୍କମାନ ପଡିଥି ା ।
ରୋରର୍ଇ ଘେକୁ ାଗି ମୱା ଓସାେିଆ ଅଗଣା ଥି ା । ନୂ ଆର ାକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଭିଜାତୟେ ଖୁଆଡ
ଭିତରେ ଥିବା ରସହି ଘେଟିରେ ପଶିଗ ା ମାରତ୍ର ହିଁ ବିସ୍ମୃତତ
ି ଭାବ ଅନୁ ଭୂତ ରହଉଥି ା ।

ଘେଟିେ ଆକର୍ଷଣ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସୂଯଷୟୋଗ ସମୟରେ ରଯତିକି େହିଥି ା ଚନ୍ଦ୍ରରଧୌତ ଅଥବା
ଚନ୍ଦ୍ରହୀନ ୋତ୍ରି ରକାେରେ ଦୃ ଶୟମାନ ବାହୟ େୂପରେଖ ଥି ା ଅସମ୍ଭବ େୂରପ ଚିତ୍ରବର୍ଣ୍ଡେ ।
ବିଜୁେୀବତୀ ବନ୍ଦ କେି ମର୍ିିସ୍କେ ରଚୈତନୟେୁ ବିଛୁେତ
ି ସ୍ୱାର ାକରେ ରେେି ଆସି ଖଟ
ଉପରେ ଥକ୍କା ମାେି ଦୁ ଇ ପାପୁ ିରେ ମୁହଁକୁ ଭୋ ରଦଇ ବସି େହିର

। ନିଦ ଅବସେରେ

ରଦଖିଥିବା ବିକଟାେ ସ୍ୱପନେ କାଳ୍ପନିକ ଦୃ ଶୟ ଦଶଷନରେ ରସ ମ୍ରିୟମାଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଜ୍ଞାନଶୂନୟ
ରହାଇ ଯାଇଥିର

। ରପ୍ରାରଜକଟେେୁ ସିରନମା-ପେଦାରେ ପ୍ରତିେେିତ ଅତି ତୀବ୍ରଗତିରେ

ଚା ୁ ଥିବା ଚିତ୍ର ଭେି ମନେ ସ୍ମୃତ ି ପଟେରେ ିପିବଦ୍ଧ ରହାଇ େହିଥିବା ଅତୀତେ ଘଟଣାବେୀ
ତାଙ୍କ ମନରେ ଦୃ ତରବଗରେ ଯା-ଆସ ରହଉଥି ା ।
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ଦୁ ହତ
ି ା ଦୁ ଇ କୁ େକୁ ହିତାେ ଆପ୍ତବାକୟକୁ ଅରଙ୍ଗ ନିରଭଇ ବାପା ଘେକୁ ଅତିଶୟ ଭ
ପାଉଥିବା ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ର ାକଟିେ ଅବସ୍ଥା ଓଡିଶାେ ମହାନଦୀ ଭେି ଥି ା ।
ମା' ଘେେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସ୍ପଷ୍ଟ ଟିକି ଝେେୁ ଶଶୁେଘେ ଅସେେ ବୟବସାୟି କ ଓ ଅସହାୟ
ପେିରଶାଧ ନୀତିେ ଋଣଜା େ ଝେଣାରେ ସଂରଯାଜିତ ବଡ ନାେ, ତା' ସହ ରଦଶମାଟିକୁ
ତିେସ୍କୃତ ଦୃ ଷ୍ଟିରକାଣରେ ରଦଖୁଥିବା ତାଙ୍କ ଭାଇେ କୃ ତ୍ରମ
ି -ଋଣ-ନାେ ଓ ଶାଖା ନଦୀମାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି
େେରେ ଆସିଥିବା ବିଶ୍ୱାସଘାତେ ସ୍ୱାଦରେ ବାପା-ମାଆଙ୍କ ଆଞ୍ଜୁୋ ଆଞ୍ଜୁୋ ସ୍ୱପିନେ ବାେିଦେୁ
ସୃଷ୍ଟି ସେିତେ େୂପେଙ୍ଗରେ ଜଜଷେତ
ି ା କେୁଣା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସମୟେ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣରେ ଆଜି
ଜୋନିବାସେ ଅଶାନ୍ତ, ଅରସୌମୟତା ଓ ତିକ୍ତେୁ ତିକ୍ତ ଅନୁ ଭବ ମଧ୍ୟରେ ଧୋଶାୟୀ ଝୋ
ରଶୋେୀକୁ ହିଁ ରଗାଟାଇବାରେ ସମୟ ବୟତୀତ କେୁଥିର ।
ଅରପକ୍ଷିତ ପ୍ରତିଦନ
ି େ ଉଦିତ ସୂଯଷୟଙ୍କ ଉତ୍ଥାନ-ପତନକୁ ଅନୁ ସେି ରସ ତାଙ୍କ ମୂେ ନିଜ
ଅସ୍ତି ତ୍ୱକୁ , ନଦୀେ ଦୁ ଇ ଧାେରେ ବସବାସ କେୁଥିବା ର ାକଙ୍କ ସାହାୋେ ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସକୁ
ହରେଇ ବସିଥିର ।
ବାହା ରହ ାରବରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ାକଟେୀ, ଶଶୁେଙ୍କେ ଅଚୋଚେ ସମ୍ପର୍ତ୍ି ଥି ା । କିନ୍ତୁ
ବୟବସାୟରେ ସବୁ ରବରେ କ୍ଷତି େେରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରଗାଟିଏ ପରେ ରଗାଟିଏ ସମ୍ପର୍ତ୍ି ବିକ୍ରୀ
ରହବାରେ ାଗିଥି ା । ବିରଦଶରେ ଚାକିେୀ କେୁଥିବା କେୁଣାଙ୍କେ ଏକମାତ୍ର ଭାଇ ସହ ତାଙ୍କ
ନଣନ୍ଦଙ୍କେ ବାହାଘେ ରହଇଥି ା ସତ, ନଣନ୍ଦ କିନ୍ତୁ ପି ାମାନଙ୍କ ସହ ବାପା ଘରେ ହିଁ େହୁ ଥିର
। ଭଉଣୀେ ପେିବାେ, ତାଙ୍କ ପେିବାେ ଦୁ ହଙ୍କ
ିଁ ଦାୟି ତ୍ୱ ଥି ା କେୁଣାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ।
ରଗାଟିଏ ସମୟରେ କେୁଣାଙ୍କେ ଭାଇ ବିରଦଶେୁ ଆସି ରସମାନଙ୍କ ମନରେ ଅସୁମାେୀ ସ୍ୱପନ
ଧେି ଆସି ବାଣ୍ଟିଥିର । ୋଉେରକ ାରେ କମ୍ପାନୀ କେିବା ପାଇଁ କେୁଣାଙ୍କେ ଶଶୁେଙ୍କେ ବିୋଟ
ଘେଟିକୁ ବୟାଙ୍କରେ ବନ୍ଧା ପରକଇ କାମ ଆେମ୍ଭ କେିଥିର ।
ଭାଇେ କମ୍ପାନୀ ତ ଆେମ୍ଭ ରହଇ ପାେି ାନି । ବେଂ ରବାଝ ଉପରେ ନେିତା ବିଡା ଭେି
ବୟାଙ୍କେ ଋଣ ଶୁଝି ନ ପାେି ଘେଟିକୁ ବିଲ୍ଡେ ହାତକୁ ରଟକି ରଦବା ପାଇଁ ରସମାରନ ବାଧ୍ୟ
ରହାଇଥିର । କେୁଣାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅପ୍ରତିରୋଧୀ ମାନସିକ କଷ୍ଟଜନିତ ହୃ ଦ ଆଘାତରେ ପ୍ରାଣତୟାଗ
କେିଥିର ।
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ପରେ ପରେ ତାଙ୍କ ନଣନ୍ଦଙ୍କ କୟାନସେରେ ମୃତୁୟ ରହାଇଥି ା । ତାଙ୍କ ଭାଇ ଓ ତା'
ପି ାମାରନ ବିରଦଶରେ େହିବାକୁ ଚା ି ଯିବା ପରେ ରସ ଶୁଣିଥିର , ବୟାଙ୍କେୁ ଟଙ୍କା ଆଣି
କମ୍ପାନୀ କେିବା ନଁାରେ ଭାଇ ସବୁ ଋଣ ଟଙ୍କା ବିରଦଶକୁ ପରଠଇବାେ କୁ -ଚକ୍ରାନ୍ତ କେିଥି ା ।
ନିସ୍ୱଃ କେୁଣା ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ସହ ରବାହୂ ଓ ରଛାଟ ନାତିକୁ ରନଇ ୋଜୋସ୍ତାକୁ ଉଠି
ଆସିଥିର

। ନିଜ ପେିବାେ ଚରେଇବାରେ ଅସମଥଷ ଅସହାୟ ପୁଅ ତା' ଶଶୁେ ଘେକୁ ଚା ି

ଯାଇଥି ା । କେୁଣା ସମୁଦୀ ଘେକୁ ଯାଇ ପାେି ନ ଥିର । ଭଡା ଘେ ରନବା ପାଇଁ ରସ ୋହୁ କୁ
ମନା କେି ରଦଇଥିର

। ଜାଣି ଜାଣି ରସ ଜୋ ନିବାସରେ େହିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିେ କେିଥିର

।

କାେଣ ପି ାଟିଦନ
ି ୁ ପେଘେି କହି ତାଙ୍କୁ ଛିଗୁର ଇ ଆସିଥିବା ତାଙ୍କ ଭାଇ ପାଇଁ ସରମାହନେ
ଶାସ୍ତି ନିମରନ୍ତ ଈଶ୍ୱେଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ କମଷେ ଗୁହାେିଆ ରହବାକୁ ରହବ ।
କିଛ ି ଟଙ୍କା ବଦେରେ ବିଲ୍ଡେ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୋନିବାସଟିଏ ରଖାଜି ରଦଇଥି ା । ଏହି
ଆଶାରେ ରଯ, ବହୁ ତ ଜ ଦି ଆପାଟଷରମଣ୍ଟ କେି ତାଙ୍କ ଭାଗ ରଦଇରଦବ ।
ଗାଢା ରକଶେିଆ ଓ ଧୋେ ସମିଶ୍ରଣେ େଙ୍ଗାକୃ ତ ି ସଦୟ ତିଆେି ଆପାଟଷରମଣ୍ଟଟି ଭିତେକୁ
ଅବଦମିତ ସ୍ୱପନ ସହ ସକାରେ ନାତିେ ହାତ ଧେି ଯିବା ଅବସେରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଅଟକି ଗ ା ।
ନିଃସରନ୍ଦହ, ବାହାେ ପାଖେୁ େଙ୍ଗେୂପରେ ବହୁ ତେ ବିଶଷ୍ଟ
ି ପ୍ରାସାଦଟିେ ଭିତେ ଓ ବାହାେ
ଜାଜ୍ଜ ୟମାନ ରଦଖା ଯାଉଥି ା । ତଥାପି ତାହା ତାଙ୍କ ବାେ ଟିକଆ
ି ରକାଠେୀ ବିଶଷ୍ଟ
ି ଜୀର୍ଣ୍ଷ
ପ୍ରାସାଦ ଭେି କଦାପି ନ ଥି ା, କାେଣ ତା' ଭିତରେ ତାଙ୍କେ ଦୀଘଷ ୪୦ ବର୍ଷେ ଅଙ୍ଗାନୁ ଭୂତି
ରପାତି ରହାଇ େହିଥି ା ।
ଚଟାଣ ଉପରେ ଚା ୁ ଚା ୁ ଅତୀତେ ସାଗେର ଉ ରବୋ ପାଖକୁ ଆସି ଉଦଣ୍ଡତାରେ
ଉଦ୍ଧ୍ୱଷମଖ
ୁ ୀ ରହ ା ଭେି ରଗାଟିଏ ପରେ ରଗାଟିଏ ସ୍ମୃତ ି ଭାସି ଆସି ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଥିର

।

ରସ ଏହି ଘେକୁ ରବାହୂ ରହଇ ଆସିବା ଦିନ ଆମୱାସାଡାେ କାେ ଭିତେୁ କନା ରଘେ
ଭିତରେ ହୁ େହୁ େି ଶବ୍ଦେ କମ୍ପମାନ ନାଦରେ ଘେ ଭିତେକୁ ତାଙ୍କୁ ପାରଛାଟି ନିଆଗ ା ରବରେ
ଓଢଣା ୋଙ୍କେୁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆସୁଥିବା ଭାଇ ହାତେୁ ଗୁଡଚୂନେ କଂସାଥାେି ତାଙ୍କ ନଣନ୍ଦ ଅନୟ
ଝିଅମାନଙ୍କ ସହ ଛରଡଇ ରନଇ ଯାଉଥିବାେ ଓ ରସମାନଙ୍କ ପାଖେୁ ଛାଟିପିଟ ି ରହାଇ ଭାଇେ
ରଦୌଡିଯିବା ରବେେ ବିରଲ୍ଲାେିତ ଦୃ ଶୟ ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଉଠି ା ।
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ମୁଣ୍ଡରେ ଗାମୁଛା ଭିଡା ବହେିଆ ଦା ୀେଖା େୁକ୍ଷ ଗା

ଚମଷେ ବି ଡେ ର ାକଟିେ

ରଚରହୋ ମଧ୍ୟ ନାଚି ଉଠି ା, ଯିଏ ପଚାେୁଥି ା– ରହ, ରହ ଆପଣ ଏ ଘେ ରକରବ ଛାଡିରବ?
କେୁଣାଙ୍କୁ ଚାହିଁ କୟାନସେ ସହ

ୁ ଥିବା ନଣନ୍ଦେ ନିଜ ପି ାଙ୍କ ଭବିର୍ୟତ ପାଇଁ ତାଙ୍କ

ଦିରଗ ଆଶାପୂର୍ଣ୍ଷ ନୟନେ କେୁଣ ଚାହାଣୀ ବି ମରନ ପଡିଥି ା ।
ତାଙ୍କ ଭାଇ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସିନା ବିରଦଶ ରନଇ ଚିକତ୍ସ
ି ା କରେଇ ପାେି ାନି, ରହର ସ୍ତ୍ରୀେ ମୃତୁୟ
ପରେ ପି ାମାନଙ୍କୁ ଧେି ରସଇଠି ଯାଇ େହି ପାେି ା ।
ରକନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ସରମାହିତ ରପ୍ରମ ତେୋକାେେୁ କଠିନ ଆବେଣରେ ପେିବର୍ତ୍ଡତ ରହବାରେ
ାଗିଥି ା । ଯିବା ୋସ୍ତାରେ କେୁଣା ହଠାତ୍ ଠିଆ ରହାଇଗର

। ୋତିେ ସ୍ୱପନ ଓ ଏହି ଦୃ ଶୟ

ସବୁ େ ସହସା ସ୍ମେଣରେ ଆସିବା ପରେ ରସ ଏକ ନିଶ୍ଚିତରେ ପହଞ୍ଚି ସାେିଥିର । ସରମାହନେ
ପୋକାଷ୍ଠାରେ ପେଘେିେ ଭାଇ ପାଇଁ ପୁେୁର୍ାରଥଷ ପ୍ରାୟଶ୍ଚି ତ ଆହୁ େି ସେିନ ି ।
ୋହୁ କୁ ଚାହିଁର – ମଁୁ ଯିବନ
ି ,ି ରମାରତ ରମା ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡି ରଦ ।
ୋହୁ

ଆଶ୍ଚଯଷୟ– କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ରବାଉ?

ରସ କିଛ ି କହି ପାେିର ନି । ଆପାଟଷରମଣ୍ଟେ ରଗଟ ପାଖରେ ଯାଇ ଠିଆ ରହାଇ େହିର ।

My
Photography

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

Join My Photography Club:
https://www.facebook.com/groups/GapuPhotography/
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ସରକାରୀ ଚାକିରିଆଙ୍କ ୩ଟି ଚିତ୍ର

✍ପଲ୍ଲବୀ ପୂଜାପଣ୍ଡା

(୧)
ଦାସବାବୁ ଙ୍କ ପୁଅଟି ପାଠରେ ରଯମିତ ି ଶାଠରେ ବି ରସମିତ ି । ରବୈର୍ୟିକ ଜ୍ଞାନ ପେୀକ୍ଷାରେ
ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାେ କେିଛ ି । ଘରେ ବାପା-ରବାଉଙ୍କ ଛାତି କୁ ରେରମାଟ । ସେକାେଙ୍କ
ତେେେୁ ଛାତ୍ରବୃ ର୍ତ୍ି ବାବଦକୁ ୬୦୦୦ ଟଙ୍କା ମିେବ
ି । ରହର ରସଥିପାଇଁ ବାପାଙ୍କ ରୋଜଗାେ
ପ୍ରମାଣପତ୍ର(ଇନକମ ସାଟଡେିରକଟ) ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ବସବାସ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (ରେସିରଡନିସଆ
ସାଟଡେିରକଟ) ଦାଖ

କେିବା ଜେୁେୀ । ଏରଣ ଦାସ ବାବୁ ୬ଦିନ ରହବ ତହସି ଅେି ସରେ

ଆରବଦନ କେି ରଦୌଡୁଛନ୍ତି ରଯ ରଦୌଡୁଛନ୍ତି । ଚପ ରଘାେି ରହଇଗ ାଣି । ତେୁ ଓପେ
କମଷଚାେୀଙ୍କ ଚା', ପାନ, ସିଗାରେଟ ଏବଂ ଯିବା ଆସିବା ଗାଡିଭଡା ବାବଦକୁ ସବଷରମାଟ ୬
ଦିନରେ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଷ ରହାଇସାେି ାଣି । "ଆଜି ଆସ କା ି ଆସ", "ବଡବାବୁ ଛୁ ଟରି େ
ଅଛନ୍ତି", "କମ୍ପୁୟଟେ

ିଙ୍କ ରେ " ଶୁଣି ଶୁଣି ରଶର୍ରେ ବିେକ୍ତି ଆଉ ହତାଶ ରହାଇ ଆଶା

ଛାଡିରଦର ଦାସବାବୁ ।

(୨)
ରସ ଯାହା ରହଉ ଭଗବାନଙ୍କ କୃ ପାେୁ ବୃ ର୍ତ୍ି ନିମରନ୍ତ ଆରବଦନ କେିବାେ ରଗାଟାଏ ଦିନ
ପୂବଷେୁ ଇନକମ ସାଟଡେିରକଟ ଏବଂ ରେସିରଡନିସଆ ସାଟଡେିରକଟ ମିେଗ
ି ା । ପୁଅ ବି କରଷ୍ଟ
ମରଷ୍ଟ ଅନ ାଇନ ଆରବଦନ କେିରଦ ା ।
ୟା ଭିତରେ ପୁଅେ ଡିରପଲାମା ସେି ଇଂଜିନୟ
ି େିଂରେ ନାମ ର ଖାଇବା ୩ ବର୍ଷ
ବିତଗ
ି ାଣି । ପ୍ରତିବର୍ଷ କର ଜେୁ ଦାସବାବୁ ଙ୍କ ପାଖକୁ ରୋନ ଆରସ "ଆଜ୍ଞା ପୁଅେ
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ରସ୍କା ାେସିପରେ ନାମ ଆସିଛ,ି ନିଦ୍ଧଷ୍ଟ
ଡ ସମୟ ପୂବଷେୁ ଆପଣଙ୍କ ଇନକମ ସାଟଡେିରକଟ ଏବଂ
ରେସିରଡନିସଆ ସାଟଡେିରକଟ ଦାଖ କେନ୍ତୁ ।

ଗ ାବର୍ଷ ଏଇ କଥାକୁ ରନଇ ବାପ-ପୁଅଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡା ରହବାେୁ ଦାସବାବୁ ନିରଜ
ଯାଇ କର ଜରେ ସବୁ ଦେକାେୀ କାଗଜପତ୍ର ଦାଖ କେି ଆସିଥିର । ରହର େେ- ଯଥା
ପୂବଷମ୍ ତଥା ପେମ୍ ।

(୩)
ଅେକ୍ଷିତକୁ ଦଇବ ସାହା । ଯାହା ହଉ, ଦାସବାବୁ ଙ୍କ ପୁଅ ଅଭିରର୍କ ଓରଜଇଇ
ପେୀକ୍ଷାରେ ଉର୍ତ୍ୀର୍ଣ୍ଷ ରହାଇ ସେକାେୀ ଇଂଜିନୟ
ି େିଂ କର ଜରେ ଇର କିଟିକା

ବିଭାଗରେ

ନାମ ର ଖାଇ ା । ନରହର ପ୍ରାଇରଭଟ କର ଜେ ଦେଦାମ ଯାହା ରସଠି ପରଢଇବାକୁ ଅଥଷ
ବେ କାହିଁ?
ଦିରନ ପ୍ରାକିଟକା

କ୍ଳାସ ଚା ିଥାଏ । ଅଭିରର୍କ ଏବଂ ତା' ଗୁେେ ସବୁ ପି ା ମିଶି

ରଭାର ଟଜ-କରେଣ୍ଟ କୟାେକିଟିଷ୍ଟିକ ଏକ୍ସରପେିରମଂଟଟି କେୁଥାନ୍ତି । ସବୁ କରନକ୍ସନ ପରେ ସପଲାଇ
ରଦର

। କିନ୍ତୁ ସିଆରୋରେ ରେଜ ଟ ରଦଖାଉ ନଥାଏ । ଅଭିରର୍କେ କିଛ ି ସରନ୍ଦହ ରହବାେୁ

ରସ ଯାଇ ୟାବ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଥିବା ସାେଙ୍କୁ ଏ ବିର୍ୟରେ ଜଣାଇ ା । ସାେ "ନିରଜ ରଚଷ୍ଟା କେ"
ରବା ି କହିରଦଇ ରକଉଁଆରଡ ଚା ିଗର

। ପୁଣିଥରେ ଅଭିରର୍କ ଏବଂ ତା'େ ସାଙ୍ଗମାରନ

ରଚଷ୍ଟା କର । ଏଥେ ବି ବିେେ । ସାେଙ୍କୁ ଜଣାଇବାେୁ ସାେ ସାମାନୟ ବିେକ୍ତ ରହାଇ "ରକାଉ
କର ଜେୁ ଡିରପଲାମା ପାସ କେି ଆସିଛ ରକଜାଣି ଏତିକି କେିପାେୁନ ! ନିରଜ କେ" କହି କଥା
ଟାେିରଦର

। ବାେମୱାେ ରଚଷ୍ଟା ଓ ବିେେତା ପରେ ପି ାମାନଙ୍କ ରଚରହୋରେ ମଧ୍ୟ ଟିରକ

ଅସରନ୍ତାର୍ ଭାବ ପେି କ୍ଷିତ ରହଉଥାଏ । ରଶର୍ଥେକୁ ଅଭିରର୍କ ସାେଙ୍କୁ ଯାଇ ଅନୁ ରୋଧ
କ ାେୁ ସାେ କହିର , "ମଁୁ କ'ଣ ଏଠି ଠିକା ରନଇଛି ଜଣ ଜଣ କେି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁ ରଝଇବାକୁ ?
ଆରେ ସେକାେୀ ଚାକିେଆ
ି ମଁୁ, ରମା ବାେ ବି ରକହି ବଙ୍କା କେିପାେିରବନି ।" ଅଭିରର୍କ ଏବଂ
ତା' ସାଙ୍ଗମାରନ ପେସ୍ପେେ ମୁହଁ ଚାହଁା ଚାହିଁ ରହଉଥିର ।
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ଭସା ବାଦେ

✍ଶମିଷ୍ଠା ସାହୁ
େବିବାେ ଦ୍ୱିପ୍ରହେ.. ଉଦୁ ଉଦିଆ ଖୋ କିନ୍ତୁ ଆକାଶରେ ଚା ିଛ ି କିଛ ି ଧୋ ଭସା
ବାଦ ମାନଙ୍କେ ୁ ଚକାେି ରଖେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାେ ମିୋଇ ନାଚିଯାଉଛି ଏକ ରଛାଟ କୋ
ବାଦ ।
ସବୁ େବିବାେ ପେି ଆଜି ବି ମୀୋ ରୋରର୍ଇ କେିଛ ି ରୋହି ମାଛ ରବସେ, ଉର୍ୁନା ଚାଉେ
ଭାତ, େସୁଣ ଛୁ ଙ୍କ ରଦଇ ମୁଗ ଡା ି, ବଡି ବାଇଗଣ ଚକଟା ସାଙ୍ଗକୁ କର୍ି କାକୁ ଡି ଖଣ୍ଡ । "ଓଃ... କି
ସୁନ୍ଦେ ଖାଦୟ । ାଗୁଛ ି ସରତ ରଯମିତ ି ଘରେ ବସି ଖାଉଛି, ବାପା, ରବାଉ, ଜୀବନ, ରଭରଣାଇ ଭାଇ,
ନାନୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଁୁ ।" େଞ୍ଜନ ଭାତ ଗୁଣ୍ଡା ଖାଉ ଖାଉ କହୁ ଥାଏ । ମୀୋ ଏହା ଶୁଣି ମରନ
ମରନ ଖୁସି ରହବା କଥା ରଯ ତା' ରୋରର୍ଇେ ପ୍ରଶଂସା କୋ ରହଉଛି କିନ୍ତୁ ରସ ଭାବୁ ଥାଏ, େଞ୍ଜନ
ଯାହା କହିର ତାହା ସତ ନୁ ରହଁ କି?
" ାଗୁଛ ି ରଯମିତ ି ଘେ ଭେି", ରହର ସତରେ କ'ଣ ଏ ଘେ? ଏ କ'ଣ ରସଇ ଅତି ଆପଣାେ
"ଆନନ୍ଦ ଭବନ?" ଘେଠାେୁ ଏରତ ଦୂ େ, ନିଜ ଜୀବିକା ନିବଷାହ ପାଇଁ... ଅଥଷ ଉପାଜଷନ ପାଇଁ... ଏକ
ଉନ୍ନତତେ ଜୀବନ ଯାପନ ଆଶାରେ ଛାଡି ଆସିଛନ୍ତି ରସମାରନ ତାଙ୍କେ ଅତି ପ୍ରି ୟ "ଆନନ୍ଦ ଭବନ",
ଯାହାକି ଅସୁମାେୀ ଆନନ୍ଦେ ଗନ୍ତାଘେ ।
ରମରଟ୍ରା ସହେରେ ନିଜେ ଏକ 2bhk ଆପାଟଷରମଣ୍ଟ, ରଗାଟିଏ ରଛାଟ କାର୍, ନିସ୍ତବ୍ଧ
ପେିରବଶ, େଞ୍ଜନେ ୧୦ ଘଣ୍ଟିଆ MNC ଚାକିେୀ, କିଛ ି ଅନ୍ତେଙ୍ଗ ପରଡାଶୀ ଓ ବନ୍ଧୁ , ବର୍ତ୍ଷମାନ
ଏତିକି ରହଉଛି ମୀୋ ଓ େଞ୍ଜନେ ତଥାକଥିତ ସମୱେ। ରହର

ଆନନ୍ଦ ଭବନ... ରକଜାଣି କାହିଁକି

ଆଜି ଭାେି ମରନ ପଡୁଛ ି ।

େଞ୍ଜନ, ତା' ସାନଭାଇ ଜୀବନ ଓ ବଡ ଭଉଣୀ ମୀନାେ ପି ାଦିନେ ଅଭୁ ା ସ୍ମୃତ,ି ବାପାଙ୍କେ

ତାଗିଦ, ସ୍କୁଲ୍ ସାେଙ୍କ ରବତ ପାହେ, ରବାଉ ହାତେ ରସ ସୁଆଦିଆ ୋନ୍ଧଣା। ଖା ି ରସତିକି ନୁ ରହଁ,
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ବେଗଛ ଓହେ, ସିରଦ୍ଧଶ୍ୱେ ମହାରଦବଙ୍କ ଜାଗେ ଦୀପ, ଅଚୁ ୟତ ରଗାରସଇଁଙ୍କ ସନ୍ଧୟା ଆେତି ଓ
ଚିରତ୍ରାତ୍ପୋ ନଦୀେ ରସ ମରନାେମ ସୂଯଷୟାସ୍ତ... ସବୁ କଛ
ି ି ପଛରେ େହିଯାଇଛି ରଯମିତ ି !
ମୀୋେ ଶାଶୁଘେ ଓ ବାପଘେ ମଧ୍ୟରେ ଦୂ େତା ଅତିରବଶୀରେ ୫ କି.ମି. ରହବ । ମୀୋ

ବାହାଘେ ପରେ ରକରବବି ନିଜକୁ ରବାହୂ ରବା ି ଭାବିନ।ି ତା' ଶାଶୁଘେ ର ାରକ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଝିଅ
ପେି ବୟବହାେ କେିଛନ୍ତି । ରତଣୁ ଆଜି ରସ ଆନନ୍ଦ ଭବନେ ରଘା ଘା, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, ପୂଜା ପାବଷଣ,
ପୁରନଇ ପେବ, ପିଠା ପଣା ଓ ସାହି ଦଶହୋ ରମଢ ସବୁ କୁ ମରନ ପକାଉଛି ।
ନିଜ ବାରକାନିେୁ ଭସା ବାଦ କୁ ରଦଖି ଓ ଘେ କଥା ଭାବି ଭାବି ମୀୋ ହଜି ଯାଉଥାଏ ଅରନକ
ଅସୁମାେୀ ସ୍ମୃତ ି ଭିତରେ । ରସ ଭାବୁ ଥାଏ ସତରେ କ'ଣ ଭସା ବାଦ ଭିତରେ ରଯାଉ କୋ ବାଦ ଟି
ଅଛି ରସ ଏରବ ବେର୍ିବ? ନା ଧୋ ଭସା ବାଦ

ତାକୁ ବି ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ଉରଡଇ ରନବ? ତାକୁ

ାଗୁ ଥାଏ ସରତ ରଯମିତ ି ଧୋ ବାଦ ସବୁ ଆନନ୍ଦ ଭବନ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସେ ଓ ରଛାଟ କୋ ବାଦ ଟି
ବାସ୍ ତା' ରମରଟ୍ରା ସହେେ ଜୀବନ, ଯିଏ ଅଗ୍ରସେ ରହବାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ । ସତରେ କ'ଣ କୋ ବାଦ ଟି
ସବୁ ଦନ
ି ପାଇଁ ଏଇଠି େହିଯିବ ଓ ଏଇଠି ହିଁ ବେର୍ି ଯିବ? ନା ରସ ବି ଧୋ ବାଦ ରଗାଷ୍ଠୀ ସହିତ
ଭାସିଯିବ ରସମାନଙ୍କ ପ୍ରି ୟ "ଆନନ୍ଦ ଭବନ"କୁ ?
ଭାବନାେ ଏକ ନୀେବ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ମୀୋ ନିଜକୁ ହଜାଇ ରଦଉଥିବା ରଦଖି , େଞ୍ଜନ ତା'
ଧମଷପତ୍ନୀେ ମନେ ଅବସ୍ତାକୁ ହୃ ଦୟଙ୍ଗମ କେି ପାେି ା ରବାଧହୁ ଏ । ରସ ତୁ େନ୍ତ ମୀୋକୁ ଏକ
ତାଛ ୟ ଭୋ କଣ୍ଠରେ କହି ା "ବୁ ଝି , ଟିରକଟ ରହଇ ସାେି ାଣି ମ... ଘେକୁ ଯିବା ପାଇଁ । ଏଇ
ଥେ ଡଙ୍ଗାଭସାରେ ନିଶ୍ଚୟ କଦେୀ ପାଟୁକା ଡଙ୍ଗା ଭରସଇବା ଓ ସିରଦ୍ଧଶ୍ୱେ ମନ୍ଦିେରେ ୧୦୮ ରବ
ପତ୍ର ଚଢାଇବା । ଆଉ ମଁୁ ରବାଉକୁ କହିବ,ି ତୁ ମକୁ ଚିତଉ ପିଠା କେିବା ଶିରଖଇ ରଦବ । କି ରୋରର୍ଇ
କେୁଛ ମ ତୁ ରମ? ରମା ରବାଉ ପେିକା ଚିତଉ ପିଠା ତ ଆଜି ଯାଏ ରହ ାନି ତୁ ମ ଦ୍ୱାୋ ।"
ମୀୋ, େଞ୍ଜନେ ତାଛ ୟ ଶୁଣି ଅଭିମାନ କେିବାେ ନାଟକ କେୁ କେୁ ରଜାେରେ ହସି ପକାଇ ା
ଓ େଞ୍ଜନ ନିଜ ରମାବାଇ େୁ ଆନନ୍ଦ ଭବନକୁ ଭିଡଓ
ି କଲ୍ କ ା । ରସପଟୁ ବାପା କହୁ ଥାନ୍ତି, "ଆରେ
େଞ୍ଜନ, ଆଜି ତୁ କ'ଣ ଖାଇ ୁ ? ରଦରଖ ଏପରଟ, ଆନନ୍ଦ ଭବନରେ ଆଜି ମଟନ ରଝାେ...।" ମୀୋ
ପୁଣି ଝେକା ବାଟ ରଦଇ ରଦଖୁଥି ା, କୋ ବାଦ
ଯାଉଛି, ବହୁ ତ ଦୂ େକୁ ।

64

ଖଣ୍ଡଟା ଧୋ ବାଦ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଉଡି

ସାମନା ଘର ଝରକା

✍ସୁେଗ୍ନା ମହାନ୍ତି
ସାମନା ଘେ ଝେକା ରଖା ା ରହବା ଦିନେୁ ରଛାଟୀ ଝିଅେ ମନେ ଝେକା ରଯମିତ ି ରଖା ି
ଯାଇଥି ା । ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ବା କ୍ଷଣି ନିଜ ରକାଠେୀେ ଝେକା ପାଖରେ ବସି ରସ ଚାତକ ଭେି ଚାହିଁ
େହୁ ଥି ା ସାମନା ଘେ ଝେକାକୁ । କିଛଦ
ି ନ
ି ଆଗେୁ ଅରନକ ମାସ ଧେି ବନ୍ଦ େହିଥିବା ଘେ ପୁଣି
ମୋମତି ରହଇଥି ା । ଘେ ଦୁ ଆେ ଆଉ ଝେକାରେ ନୂ ଆ ପେଦା ାଗିଥି ା ଆଉ ସାମନାରେ
କିଛ ି ନୂ ଆ େୁ ଗଛ ବି ାଗିଥି ା ।
ରସଇ େୁ ଗଛରେ ରଯରବ େୁ

େୁ ଟି ା, ରସରବ ରସଇ େୁ େ ମହକରେ ରଛାଟୀ

ଝିଅେ ମନ ବି ମହକି ଉଠିଥି ା । ରସଇ େୁ

ଗୁଡକ
ି ରେ ରଯରବ ପ୍ରଥମଥେ ପାଇଁ ପ୍ରଜାପତି

ବସିଥିର ରସରବ ରଛାଟୀ ଝିଅକୁ ାଗିଥି ା ରସ ପ୍ରଜାପତି ଗୁଡକ
ି ରଯମିତ ି େୁ ରେ ନୁ ରହଁ ତା'
ରଦହରେ ବସିଛନ୍ତି ।
ସବୁ ଦନ
ି ସକାେ ସାରଢ ସାତଟା ରବେକୁ ଦୁ ଇଟି ବେିଷ୍ଠ ହାତ ଝେକାେ କବାଟକୁ ବାହାେ
ଆଡକୁ ରଠ ି ଦଉଥି ା । ରସଇ ହାତେ ଦଶଷନରେ ଦିନେ ଆେମ୍ଭ ହଉଥି ା ରଛାଟୀ ଝିଅେ ।
ମୁହଁରେ ମିଠା ହସଟିଏ ରଖେି ଯାଉଥି ା ଆଉ ଛାତି ଭିତରେ ରଯମିତ ି ରଗାଟିଏ ହାତୁ ଡିେ
ଦୁ ମ୍ଦୁ ମ୍ ଶବ୍ଦ ।
ତା'ପରେ ଝେକା ଆଡୁ ଭାସି ଆସୁଥି ା ରଗାଟିଏ ପରେ ରଗାଟିଏ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସିରନମା
ଗୀତ । ରସଇ ଗୀତେ ତାରେ ତାରେ ହସୁଥି ା ଆଉ କାନ୍ଦୁ ଥି ା ରଛାଟୀ ଝିଅ । ତାକୁ ାଗୁଥି ା
ରଯମିତ ି ତାଆେି ପାଇଁ ବାଜୁ ଛ ି ସବୁ ତକ ଗୀତ । ସବୁ ଗୀତରେ ରସ ନିଜକୁ ରଖାଜି ପାଉଥି ା
ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ପାଉଥି ା ରସଇ ଗହମ େଙ୍ଗେ ସୁଠାମ ମଣିର୍କୁ ।
ରହଇଯାଉଥି ା ତା'େ । ହସି ା ମୁହଁରେ ଭଉଁେୀ ରଖେି ଯାଉଥି ା ।
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ାଜରେ ମୁହଁ ନା ି

ସକାେ ଠିକ ସାରଢ ନ'ଟା ରବେକୁ ନିଜ ବାଇକ କାଢୁଥି ା ରସଇ ମଣିର୍ଟି । ନିଜ ଘେ
ରଗଟେୁ ବାଇକ ଗରଡଇ ବାହାେକୁ ଆସି ା ପରେ ପାଞ୍ଚ ରସରକଣ୍ଡ ପାଇଁ ରଦଖୁଥି ା ରଛାଟୀ
ଝିଅେ ଝେକା ଆଡକୁ । ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶି ଯାଉଥି ା । ନିଜ ସୁନ୍ଦେ ମୁହଁରେ ଅପେୂପ ହସଟିଏ
ରଖରେଇ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାେି ଅଭିବାଦନ କେୁଥି ା ରଛାଟୀ ଝିଅକୁ । ଏଇ ପାଞ୍ଚ ରସରକଣ୍ଡରେ ରଯମିତ ି
ସୁନାମୀ ମହାବାତୟା ଭୂମିକମ୍ପ ସବୁ କିଛ ି ଘଟି ଯାଉଥି ା ରଛାଟୀ ଝିଅେ ହୃ ଦୟ ଭିତରେ ।
ାଗୁଥି ା ଏଇ ପାଞ୍ଚ ରସରକଣ୍ଡ ପାଇଁ ହିଁ ରଯମିତ ି ଜୀବନ ଧେି ବଞ୍ଚି େହିଛ ି ରସ ।
ତା'ପରେ ରହ ରମଟ ରଗଇ ନିଜ ବାଇକରେ ବସି ଅେି ସ ଚା ି ଯାଉଥି ା ପି ାଟି ।
କିନ୍ତୁ ରଛାଟୀ ଝିଅକୁ ଦିଶୁ ନଥି ା ବାଇକ ବେଂ ଦିଶୁଥି ା ମନପବନ ରଘାଡା । ମନପବନ
ରଘାଡାରେ ଛୁ ଟଛ
ି ି ତା' ସ୍ୱପନେ ୋଜକୁ ମାେ ଆଉ ୋଜକୁ ମାେ ସାଙ୍ଗରେ ବସିଛ ି ରସ ନିରଜ ।
କାନରେ ହସିହସି କିଛ ି ରଗାଟିଏ କହୁ ଛ ି ୋଜକୁ ମାେ । ରଛାଟୀ ଝିଅ ାରଜଇ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡ ତେକୁ
କେିଦଉଛି । ଦୁ ରହଁ ଉଡି ଯାଉଛନ୍ତି ଜହ୍ନେ ୋଇଜକୁ । ରସଇ ୋଇଜରେ ୁ ହ ନାହିଁ ଦୁ ଃଖ ନାହିଁ
ରଭାକ ନାହିଁ ରୋଗ ନାହିଁ ରଶାକ ନାହିଁ । ଖା ି ଅଛି ପ୍ରଚୁେ ହସ, ଖୁସି ଆଉ କୁ ଢ କୁ ଢ ରପ୍ରମ ।
ସନ୍ଧୟା ସାତଟା ବାଜିର ୋଜକୁ ମାେକୁ ରନଇ ମନପବନ ରଘାଡା ପୁଣି ରେେିଆରସ ୋଜ
ଉଆସକୁ । ରକରବ ରକରବ ଟିକଏ
ି ରଡେି ବି ହୁ ଏ । ରସଦିନ ରଛାଟୀ ଝିଅେ ମନ ଦୁ କୁ ଦୁକୁ ହୁ ଏ
। ସବୁ ଠିକ ତ? ଆଜି ଏରତ ରଡେି କାହିଁକ?
ି ରହର କିଛ ି ସମୟ ପରେ ବାଇକ ଶବ୍ଦରେ ପୁଣି
ଏପରଟ ମୁହଁରେ ହସ ଚହରଟ ରଛାଟୀ ଝିଅେ । ଆଉ ରସପରଟ ଘେ ଭିତରେ ାଇଟ ଜରେ ।
ଝେକାେ ପେଦା ହ ଚ ହୁ ଏ । ଜଗଜିତ ସିଂହେ ଗଜ ଶବ୍ଦ ଶୁରଭ । ରସଇ ଗଜ େ ମିଠା
ମିଠା ଶବ୍ଦରେ ନିଜକୁ ହରଜଇ ଦିଏ ରଛାଟୀ ଝିଅ ।
ରତରବ ଦିରନ ସକାେୁ ରସଇ ହାତ ଦୁ ଇଟି ଝେକା ରଖା ି ାନି । ସକାେୁ ଗୀତେ ସୁେ
ଛୁ ଟ ି ାନି । େୁ ବଗିଚାେୁ ମହକ ଆସି ାନି ରଛାଟୀ ଝିଅେ ଝେକା ଆଡକୁ । ମନପବନ ରଘାଡା
ବାହାେି ାନି ୋଜକୁ ମାେକୁ ରନଇ । ସନ୍ଧୟାରେ ଗଜ ଶୁଭି ାନି । ରଛାଟୀ ଝିଅେ ମନରେ ଝଡ
। କୁ ଆରଡ ଗ ା ରସ? ରକରବ ଆସିବ? ତା' ବିନା ଦିନଗୁଡା ରଯମିତ ି କଟିବାକୁ ମନା କେୁଛନ୍ତି
। ରକମିତ ି େହିବ ଏରବ ରସ? ଦିରନ ଗ ା । ଦୁ ଇଦିନ ଗ ା । ରଛାଟୀ ଝିଅ ଭାବିଥି ା ପୁଅଟି
ନିଶ୍ଚୟ ରେେି ଆସିବ ଦୁ ଇ ଦିନରେ । ରହର କାହିଁ!! ସାତ ଦିନ ରହଇଗ ା । ତା'େ ରଯ କିଛ ି
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ରଖାଜ ଖବେ ନାହିଁ । ସାମନାେ େୁ

ଗଛ ଶୁଖିବାକୁ ବସି ାଣି । ପ୍ରଜାପତି ବି ଆଉ ରଯମିତ ି

ଆସିବାକୁ ନାୋଜ ।
ରଛାଟୀ ଝିଅକୁ ଆଉ କିଛ ି ଭ

ାରଗନି । ତା'େ ଦିନୋତି ଏରବ ସମାନ । ଟିକଏ
ି ଖୁଡ଼୍

ଶବ୍ଦ ରହର ଝେକାେୁ ଉହୁ ଙ୍କି କି ରଦରଖ । କାରେ ରସ ଆସିଗ ା କି? କାରେ କବାଟଟା କିଏ
ରମ ା କ ା କି? କାରେ ରଶାଇବା ଘେେ ଝେକାଟା ପୁଣି ରଖା ିଗ ା କି? କାରେ ଘେ ଭିତରେ
ପୁଣି ବିଜୁେି ବତୀ ଜେି ା କି? ଜଗଜିତ ସିଂହ ଆଉ ଥରେ ଗୀତ ଗାଇବା ଆେମ୍ଭ କେିରଦର
କି? ରହର

ନା!! ରସମିତ ି କିଛ ି ହୁ ଏନି । ଝେକା ଆଡୁ ଦିରଶ ସବୁ କିଛ ି ଧୂସେ । ଦୁ ନଆ
ି େୁ
ରଯମିତ ି ବସନ୍ତ ଚା ି ଯାଇଛି । ଆଉ ରଛାଟୀ ଝିଅେ ମନେୁ ବି ।
ରତରବ ରସଦିନ ସକାେୁ ସକାେୁ ରଗାଟିଏ ସୁନ୍ଦେ ରପ୍ରମଭୋ ଗୀତରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଗ ା
ରଛାଟୀ ଝିଅେ । ଝେକା ରଖା ି ରଦଖି ା ସାମନା ଘେ ଦେଜା ରଖା ା । ଦେଜାରେ ନୂ ଆ ପେଦା
। େୁ

ଗଛମୂରେ ବି ପାଣି । ଛାତି ରଜାେରେ ଧଡଧଡ ରହ ା ରଛାଟୀ ଝିଅେ । େୁ ରେ ବି

ଆଜି ପ୍ରଜାପତି ବସିଛନ୍ତି? ଏ ରକମିତ ି ସମ୍ଭବ?? କା ି ଯାଏଁ ଶୁଖି ା େୁ କୁ ବାସି ପାଣିରେ
ପଚାେୁନଥିବା ପ୍ରଜାପତି ରଯ ଆଜି ଆସି ଏଠି ହାଜେ । ଏଇଟା ସତ ନା ସ୍ୱପନ? ତା' ନିଜ ମନେ
ପ୍ରଜାପତିକୁ ରଦଖୁଛ ି ରଛାଟୀ ଝିଅ ।
ପ୍ରଥରମ ଅଭିମାନରେ ଟିକଏ
ି ମୁହଁ େୁ ର ଇ ା ରସ । ତା'ପରେ ନିରଜ ନିରଜ ହସିରଦ ା
। ରସ ଯା ହଉ । ତା' ୋଜକୁ ମାେ ଏରବ ତା' ପାଖକୁ ରେେି ଆସିଛ ି । ଦିନଗୁଡା ଏରବ ପୁଣି
ସୁନ୍ଦେ ରହଇଯିବ ଆଉ ୋତିଗଡ
ି ରସ ବୁ ିବ
ୁ ା ମଧୁମୟ । ମନପବନ ରଘାଡାରେ ଏରବ ସବୁ ଦନ
ଆଉ ଗଜ େ ଶବ୍ଦରେ ସ୍ୱପନ ବୁ ଣିବ । ାଜ ାଜ ରହଇ ନିଜ ଝେକାଟିକୁ ଆଉ ଟିକଏ
ି ଭ ରେ
ରଖା ିରଦ ା ରଛାଟୀ ଝିଅ । ପୁଅେ ରଶାଇବା ଘେ ଝେକାଟି କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦ । ତା'ମାରନ ପୁଅଟି
ଏରବ ଝେକା ରଖା ିବ । ଇସସସସ!! ସତରେ ଦଶ ଦିନେ ଏଇ ବିରଚ୍ଛଦ ତାଙ୍କୁ ରକରତ ରଯ
ପାଖକୁ ରନଇ ଆସିଛ!ି ! ଆଜି ଏରତ ଦିନପରେ ତାକୁ ଆଜି ମନ ପୁରେଇ ରଦଖବ ରସ । ନିଜ
ଆଖିେ ଦପଷଣରେ ବନ୍ଦୀ କେିରଦବ ତାକୁ । ରଛାଟୀ ଝିଅ ଝେକାରେ ମୁହଁଟକ
ି ୁ ଭୋ ରଦଇ
ରସଇଠି ବସି େହି ା ।
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ରହଇଟି!!! ଝେକାେ ଦେଜା ହ ଚ ରହ ା । ଏରବ ରଖା ିବ ରବାରଧ!! ରପଟ ଭିତରେ
ଗୁଡୁଗୁଡୁ ଶବ୍ଦ ରହ ା ରଛାଟୀ ଝିଅେ । ରସ ଆଉେି ଅଧିକା ଆଉରଜଇ ପଡି ା ଝେକା ଉପେକୁ

। ଧଡକିନ ି ରଖା ି ଗ ା ଝେକାଟି । ଭିତେୁ ମ୍ବି ଆସି ା ଦୁ ଇଟି ହାତ ଝେକା ରଖା ୁ ରଖା ୁ ।
ରତରବ!!! ଇଏ କ'ଣ? ଏ ରଯ ରସଇ ହାତ ନୁ ରହଁ । ଦୁ ଇଟି ରଗା

ରଗା

ହେଦିଆ ହାତ ।

ହାତ ଦୁ ଇଟିରେ ରମରଞ୍ଚରମଞ୍ଚ ନା ି କାଚ ହେଦିଆ ସୁନାଚୁଡି ଆଉ ଦୁ ଇ ପଟ ଧୋ ଧୋ ଶଙ୍ଖା
। ରମରହନ୍ଦୀ େଙ୍ଗ ଏରବ ବି ସରତଜ । ଛାତିରେ ରଯମିତ ି କଣ୍ଟା କିଏ ରୋଡିରଦ ା ରଛାଟୀ
ଝିଅେ । ତାକୁ

ାଗି ା ଝେକା ରଖା ି ବା ଶବ୍ଦରେ ଚମକି ପଡି ପ୍ରଜାପତି ଗୁଡା ଉଡି ଆସିର

ତା' ପାଖକୁ ଆଉ ସମୱାେୁ ଆ ରହଇ ତା' ରଦହସାୋ ଚଢିଗର

। ରଛାଟୀ ଝିଅ ଚମକି ପଡି

ରସଇଠି ପଡିଗ ା ନିଜ ହିୱ ରଚୟାେେୁ । ତା' ପେଠୁ ରଛାଟୀ ଝିଅ ରକରବ ଆଉ ଉଡିବାେ
ସାହସ କେିନ ି ।
ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ର ାକମାରନ ଅଭିରଯାଗ
କେୁଛନ୍ତି କି ଓଡିଆ ଭାର୍ାରେ ଭ

କାହାଣୀଟିଏ

ଆଉ ର ଖାରହଉନି । ଆଉ ତ କିଛ ି ଡହୋ ଅଛନ୍ତି
ରଯଉଁମାରନ ଓଡିଆ ଚେର୍ଚ୍ିତ୍ର ରଦଖି ଓଡିଆ
ସାହିତୟକୁ ମଧ୍ୟ ତା'ସହ ତୁ େନା କେିଦଅ
ି ନ୍ତି ।
ପ୍ରକୃ ତରେ ଓଡିଆ କାହାଣୀେ ଅଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ
ଅଭାବ ଅଛି େଚନା କେୁଥିବା ର ାକଟିକୁ
ରପ୍ରେଣାେ । ରସଇଥିପାଇଁ ତ ଅରନକ ଏହି ବୃ ର୍ତ୍କ
ି ୁ
ଆପରଣଇବାକୁ ଚାହଁୁନାହାନ୍ତି । ତଥାପି ରସମିତ ି
ଏକ ରପ୍ରରଚଷ୍ଟା କେିଛ,ି ଓଡିଆ କାହାଣୀଟିଏ
ର ଖିବାକୁ , ଯାହାେ ଶୀର୍ଷକ େଖିଛି "ଆନିେ
ରୋରର୍ଇ ଘେ" । ଏହାେ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କେଣ ଶୀଘ୍ର
ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି । ଆପଣମାନଙ୍କେ
ସହରଯାଗ ଏବଂ ମତାମତ କାମନା କେୁଛି ।

-- ସୁେଗ୍ନା
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ତୁମ ଅରପକ୍ଷାରେ

✍ଦଜୟାତିରଞ୍ଜନ ସାହୁ
ଆଇନା ଆଗରେ ନିଜକୁ ଅତି ସତକଷତାେ ସହ ରଦଖୁଥାନ୍ତି କ ୟାଣୀ । ଅସ୍ତବୟସ୍ତ
ରକଶୋଶିକୁ ଅସ୍ତବୟସ୍ତ ଶେୀେେ ବସ୍ତ୍ର । ମନରେ ଅହେହ ଚା ିଥାଏ ମାନସ ମନ୍ଥନ । ଠିକ୍
ଆଉ ଭୁଲ୍େ ରଦାଛକିରେ ଛିଡାରହାଇ ପ୍ରଶନ କେିଚା ିଥାନ୍ତି ନିଜକୁ ନିରଜ । ଏପରଟ ଅମାନିଆ
ୁ ହେ ଉଛୁ ୋ ନଈଟା ବାେମୱାେ କୂ େ ଙ୍ଘି ମାଡିଯାଉଥାଏ କ ୟାଣୀଙ୍କେ ବିନା ଅନୁ ମତିରେ ।
ସିନ୍ଥରି େ ଚହଟୁଥିବା େକ୍ତ ସିନ୍ଦୂେଟାେ ବିକଟାେ ଅଟ୍ଟହାସୟ ବାେମୱାେ ବିବ୍ରତ କେିଚା ିଥାଏ
କ ୟାଣୀଙ୍କୁ । ଏରବଏରବ ତ ସିଏ ବାଟ ଚା ିଶଖି
ି ଥିର ଦୁ ନଆ
ି ଦାଣ୍ଡରେ ଆଦିତୟଙ୍କେ ହାତଧେି
। ଏରବଏରବ ତ ସିଏ ରପ୍ରମେ ଅରଢଇ ଅକ୍ଷେ ର ଖିବା ଶିଖଥି
ୁ ର

ଆଦିତୟଙ୍କେ

ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ । ଆଦିତୟଙ୍କେ ରସହି ହସହସ ମୁହଁଟାକୁ ମରନପକାଇ ପାଗେିନୀ ପେି
ରହାଇଉଠୁଥାନ୍ତି କ ୟାଣୀ । ମନ, ମସ୍ତି ଷ୍କ ଆଉ ଶେୀେ, କାହାେ ଆଜି କାହାେି ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
ନାହିଁ । ସଭିଁଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏପେି ସମୟଟିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଆରସ ରଯଉଁଦନ
ି ମନ, ମସ୍ତି ଷ୍କ, ଶେୀେ,
ବଚନ ସମରସ୍ତ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରହାଇଉଠନ୍ତି । ଆଜି କ ୟାଣୀେ ଏପେି ଅବସ୍ଥା ରଦଖି ସ୍ୱୟଂ ବିଧାତା
ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କି ରଦଇଥିରବ ସ୍ୱକୃ ତ ବିଧାନ ଉପରେ ବିୋଟ ରଗାଟିଏ ପ୍ରଶନ ଚିହ୍ନ ।
ଏଇ ତ କିଛମ
ି ାସ ପୂବଷେୁ ପାଦରେ ନା ି ଅେତା ସିନ୍ଥରି େ ନା ି ସିନ୍ଦୂେ ହାତରେ ନା ି
ରମରହନ୍ଦି ଆଉ ନା ି ପାଟ ଶାଢୀରଟ ପିନ୍ଧ ି କ ୟାଣୀ ବିଦାୟ ଜଣାଇଥି ା ନିଜେ କୁ ମାେିତ୍ୱକୁ
ଆଦିତୟଙ୍କେ ହାତଧେି । ପୂଣଡମାେ ଚାନ୍ଦ ପେି ଶେୀେରେ ନା ି ପାଟଶାଢୀଟା କ ୟାଣୀଙ୍କୁ ଖୁବ
ମାନୁ ଥି ା । ସୁଖି ଦାମ୍ପତୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏହି ରପ୍ରମପକ୍ଷୀ ଦୁ ହଙ୍କ
ିଁ ୁ ପେିଜନମାରନ ଓଜାଡି
ରଦଇଥିର ଅରନକ ଅରନକ ଶୁରଭଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭ କାମନା । ରହର ଦିନ ରକଇଟାେ ଦାମ୍ପତୟ
ଜୀବନକୁ ସରତରଯପେି କାହାେ ନଜେ

ାଗିଗ ା । ରପ୍ରମ ପ୍ରଣୟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ ହଠାତ୍
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ମାଡିଆସି ା ଦୁ ଃଖେ କୋ ବାଦ ରଯରତରବରେ ଜଣାପଡି ା ଆଦିତୟ େକ୍ତ କକଷଟରେ ପୀଡିତ
। ଆଶା ସମ୍ଭାବନା ଆଉ ଶତ ରଚଷ୍ଟା ଉପରେ ତାଚ୍ଛ ୟ ଭୋ ହସରଟ ହସିରଦଇ ମୃତୁୟ ରସଦିନ
ଚିେସଙ୍ଗି ନୀ ରହାଇଗ ା ଆଦିତୟଙ୍କେ । ଅଶୁେ ରବୈତେଣୀରେ ଭାସିଗର

ପେିଜନ ଆଉ

ତା'ସହ ଭାସିଗ ା କ ୟାଣୀଙ୍କେ ସବୁ ଆଶା, ଭେସା ଏବଂ ସ୍ୱପନ । ଆଦିତୟଙ୍କେ ଅକାେ
ବିରୟାଗଟା କ ୟାଣୀଙ୍କୁ ହତଭାଗିନୀେ ପେିଚୟ ରଦଇ ଚା ିଗ ା । ଏହି ଦୁ ନଆ
ି ଭିଡରେ
କ ୟାଣୀ ଆଜି ଏକାକିନୀ ।
ଆଜି ହାତେ ଚୁଡି, ସିନ୍ଥେ
ି ସିନ୍ଦୂେ, ଆଖିେ କଜେ ସବୁ ାଗୁଛ ି େି କାେି କା । ସରତ ରଯପେି
ମରନାେମ ଅରଶାକବାଟିକା ଭିତରେ ରମୌନ ଜାନକୀ । ରତରବ ସଂସାେେ କରଠାେ ସତୟକୁ
ମାନିରନବାକୁ କ ୟାଣୀ କିନ୍ତୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ । ଅନିଚ୍ଛୁକ ତାଙ୍କ ରଯୌବନକୁ ରବଢିଧେିଥିବା ନା ି ଶାଢୀକୁ
ଅନାବୃ ତ କେି ଏଦୁ ନିଆ ରଦଉଥିବା ରଶ୍ୱତେଙ୍ଗରେ ନିଜକୁ

ୁ ଚାଇେଖିବାକୁ । ରସଥିପାଇଁ

ବାେମୱାେ ରସହି ଧୋ ଶାଢୀଟିକୁ ଦୁ ଇ ହାତରେ ବିଛଣା ଉପରେ େଖିରଦଇ ପୁଣି ଧେିବାକୁ
ରଚଷ୍ଟା କେୁଛନ୍ତି କ ୟାଣୀ । ମନ ମାନୁ ନାହିଁ କି ସଂସାେେ ପେମ୍ପୋ ତାଙ୍କୁ ଛାଡୁନାହିଁ । ଏହିପେି
ଏକ ଚକ୍ରବୁ ୟହ ଭିତରେ ରସ ଆଜି ସାଜିଛନ୍ତି ଏକାକୀ ଅଭିମନୁ ୟ; ନିେସ୍ତ୍ରା, ନିରସ୍ତଜା ଆଉ ନିବଷୋ
। କିଏ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ରଦବ ମାନସିକ ବେ, ଭଗ୍ନମରନାେଥକୁ ଆଶ୍ୱାସନାେ ସାହାୋ ଆଉ
ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ସ୍ୱପନକୁ ସାଉଁଟ ି ରଦବାେ ଭେସା । ଆଇନା ଆଗରେ ନିଜେ େୂପ ବି ଆଜି କୁ ତ୍ସତ
ି
ରଦଖାଯାଉଥି ା କ ୟାଣୀଙ୍କୁ । କାଚ ଆଇନାେ ରସପାଖରେ ରବାଧହୁ ଏ ଆଉ କ ୟାଣୀ
ନଥିର

। ଥି ା ରଗାଟିଏ ରଶ୍ୱତ ବସ୍ତ୍ରରେ ଆବୃ ର୍ତ୍ ଠିକ୍ କ ୟାଣୀଙ୍କ ପେି ନାେୀଟିଏ ଯାହାକୁ

ରଦଖି କ ୟାଣୀ ଚିତ୍କାେ କେି ଗଡିପଡିର

ବିଛଣା ଉପରେ । ଏଥେ ହଠାତ ତାଙ୍କୁ

ାଗି ା

ସରତ ରଯପେି କିଏ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁ ଛ ି । ଧୀରେଧୀରେ ରସହି ଏକାନ୍ତ ରକାଠେୀେ ବିଛଣା ଉପେୁ
ତକିଆ ଆଢୁଆେରେ ରଦଖିବାକୁ ରଚଷ୍ଟାକର କ ୟାଣୀ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁ ଛ?
ି ଅନୁ ଭବ ରହ ା
ସରତ ରଯପେି ଆଦିତୟ ଏଇଠି ରକଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ! ବିଛଣାେୁ ଉଠିପଡି ଚିତ୍କାେ କେି ଉଠିର
କ ୟାଣୀ । କହିର

"କ'ଣ ପାଇଁ ରମାରତ ତୁ ରମ ଠକିରଦଇ ଚା ିଗ

ଆଦିତୟ? ସାତ ଜନମ

ପାଇଁ ହାତ ଧେିବାକୁ କଥାରଦଇ ରଗାଟିଏ ଜନମ ବି ସାଥି ରଦଇପାେି

ନାହିଁ?" କ ୟାଣୀଙ୍କ

ଚିତ୍କାେରେ ରଦୌଡି ଆସିର ପେିଜନ କିଛ ି ରଗାଟିଏ ଅଘଟଣେ ପୂବଷାନୁ ମାନ କେି । କ ୟାଣୀଙ୍କ
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ଦୁ ଆେ ପାଖରେ ଛିଡାରହାଇ ସମରସ୍ତ ମିଶି ଖୁବ ରଜାେରେ ଡାକମାେିର କ ୟାଣୀଙ୍କୁ । ରହର
ଭିତେଟା ାଗୁଥି ା ନୀେବ ନିସ୍ତବ୍ଧ । କିଛ ି ସମୟେ ଅନ୍ତୋେ ପରେ କ ୟାଣୀ ନିଜକୁ ଆବଦ୍ଧ
କେିେଖିଥିବା ରକାଠେୀଟିେ କବାଟଟା ବେପୂବଷକ ରଖା ାଗ ା । ଉନମୁକ୍ତ ଦ୍ୱାେେ ରସପାଖେୁ
ସମରସ୍ତ ରଦଖିର

ଭୂଇଁ ଉପରେ ପଡିଥିବା କ ୟାଣୀଙ୍କେ ନିରସ୍ତଜ ଶେୀେଟିକୁ । ମୁହଁରେ

ତାଙ୍କେ ରଖେିବୁ ୁ ଥି ା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ନିେବତା । ରସଥିରେ ପୁଣି ଶୁଖିଆସିଥିବା ର ାତକ ଧାୋେ
ପରଛପରଛ ଝାପ୍ସା କଜେେ ପଦଚିହ୍ନ । ଏହିସବୁ ଭିତରେ ମୃତୁୟ କିନ୍ତୁ ଜିଣିପାେିନଥି ା ଜୀବନକୁ
ସଂଗ୍ରାମରେ କି ଜୀବନ ବି ହାେିଯାଇନଥି ା ମୃତୁୟସହ ସଂଗ୍ରାମରେ । ଏରବବି େହିେହି
କ ୟାଣୀଙ୍କେ ବକ୍ଷଟା ସୂଚାଇ ରଦଉଥି ା କ ୟାଣୀ ଜୀବିତ ରବା ି । କିନ୍ତୁ ରସ ଥିର ନିରଶ୍ଚଜ
। ସାମୟିକ ଚିକତ୍ସ
ି ା ପରେ ଧୀରେଧୀରେ ଆଖି ରଖା ିର କ ୟାଣୀ । ସଂଜ୍ଞା ରେେୁରେେୁ ପୁଣି
ଚିତ୍କାେ କେି କ ୟାଣୀ କହିର "ନା ନା ! ନା ବାପା ମଁୁ ବିଧବା ନୁ ରହଁ । ମଁୁ ପିନ୍ଧପ
ି ାେିବନ
ି ି ରସ
ଧୋ ଶାଢୀ । ନା ମଁୁ

ି ଭାଇରଦଇ ପାେିବ ି ରମା ମଥାେୁ ତାଙ୍କ ନାଆଁେ ସିନ୍ଦୂେ ନା

ଭାଙ୍ଗି ରଦଇପାେିବ ି ତାଙ୍କ ନାଆଁେ ଶଙ୍ଖା । ମା ରମାରତ କ୍ଷମା କେ... ରମାରତ କ୍ଷମା କେ... ।"
କ ୟାଣୀଙ୍କେ ବୟାକୁ େତାରେ ଶିହେୀ ଉଠିର ଆଦିତୟଙ୍କେ ବାପା । କିନ୍ତୁ କ ୟାଣୀଙ୍କ ଶାଶୂ !!!
ରସ ଥିର

ନିେବ । ରସ ନିେବତାରେ ଝ ସୁନଥି ା ସମତିେ ଛାପ ।

ାଗୁନଥି ା

କ ୟାଣୀଙ୍କେ ଏତାଦୃ ଶ ବୟବହାେରେ ରସ ଏକମତ । ଶ୍ୱଶୁେଙ୍କେ ଆଶ୍ୱାସନା ପରେ ମଧ୍ୟ
ଶାଶୂଙ୍କେ ନିେବତା କ ୟାଣୀଙ୍କ ମନକୁ ଅଶାନ୍ତ କେିରଦ ା । ଅଶାନ୍ତ ମନ ଆଉ ବୟାକୁ େ ସ୍ୱେରେ
କ ୟାଣୀ ତାଙ୍କ ଶାଶୂ ମାଆଙ୍କୁ କହିର "ମାଆ ! ସାତ ଦିନେ ପେିଚୟ ଭିତରେ ଅଗ୍ନି କୁ ସାକ୍ଷୀ
େଖି ସାତ ଜନମକୁ ସାଥି ରଦବାପାଇଁ ଉଭୟ ଉଭରୟଙ୍କୁ କଥା ରଦଇଛୁ । ରକମିତ ି କଥା ଭାଙ୍ଗି ରଦବି
! ରକମିତ ି ତାଙ୍କ ନାଆଁଁଁରେ ମଥାେ ସିନ୍ଦୂେ, ହାତେ ଶଙ୍ଖାକୁ ନିଜଠୁ ଦୂ ରେଇ ରଦବି ! ଆଖି
ଆଗେୁ ଚା ିଗର ରବା ି କ'ଣ ମନ ଶେୀେ ସ୍ମୃତ ି ଆଉ ଆତ୍ମା; ସବୁ ଥିେୁ ତାଙ୍କୁ ଦୂ ରେଇରଦବି !
ସମ୍ପକଷେ ବାଟଟା କ'ଣ ଏତିକରି େ ସେିଗ ା ! ଏ ସମ୍ପକଷଟା ପୋ ମନ ଶେୀେ ଆଉ ଆତ୍ମାେ ।
ରତରବ ରକମିତ ି ସମ୍ପକଷକୁ ତୁ ଟାଇ ନିଜକୁ ବିଧବାେ ପେିଚୟ ରଦବି !!! ଶେୀେ ସହ କ'ଣ
ସମ୍ପକଷଟା ବି ମେିଯାଏ ! ଯଦି ମେିଯାଏ ରତରବ ମଁୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେନା ସମାଜେ କ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ।
ମଁୁ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ନୁ ରହଁ ସମାଜ ସ୍ୱୀକୃ ତ ପେମ୍ପୋ । ମଁୁ ତ ତାଙ୍କୁ ଅରପକ୍ଷା କେିଛ ି ଜୀବନେ
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ରଶର୍ ଯବନିକା ପଡିବା ପଯଷୟନ୍ତ । ଜାଣନ୍ତି ମାଆ ରସଦିନ ୋତିରେ ସିଏ ରମା'ଠାେୁ ବିଦାୟ
ରନବା ପୂବଷେୁ ବିକେରେ ରମା ହାତଧେି କହିର "କ ୟାଣୀ ମଁୁ ତୁ ମକୁ ଛାଡି ଚା ିଗ ି ରବା ି
କ'ଣ ମନ ଊଣା କେୁଛ ! ନା କ ୟାଣୀ ! ମଁୁ ସବୁ ରବରେ ତୁ ମ ପାରଖ ପାରଖ ଅଛି । ଶେୀେଟା
ସିନା ତୁ ମଠାେୁ ଦୂ ରେଇଯିବ କ ୟାଣୀ କିନ୍ତୁ ତୁ ରମ ତୁ ମଠାେୁ ରମାରତ ଦୂ ରେଇ ରଦବନି ।
ଜୀବନେ ରସପାଖରେ ମଁୁ ତୁ ମକୁ ହିଁ ଅରପକ୍ଷା କେିଥିବି । ରମା କ ୟାଣୀ ଆସିବ ! ରମା କ ୟାଣୀ
ଆସିବ... !" ରସଥିପାଇଁ ମାଆ ମଁୁ ଏହି େୂପରେ ହିଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାରହଁ ଜୀବନ ଉପରେ ମୃତୁୟେ
ବିଜୟ ରହବା ପଯଷୟନ୍ତ । କାହିଁକନ
ି ା ତାଙ୍କ ସହ ପୁଣି ରଯରତରବରେ ରଯଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ବି
ରଦଖାରହବ ମଁୁ ତାଙ୍କୁ କହିବ,ି "ରଦଖ ଆଦିତୟ ! ଆଜି ପଯଷୟନ୍ତ ରମା ମଥାେ ସିନ୍ଦୂେ, ହାତେ
ଶଙ୍ଖା, ରଦହେ ନା ି ଶାଢୀ ଖା ି ତୁ ମେି ନାଆଁରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ତୁ ମକୁ ରଦଇଥିବା ବଚନ ଆଉ
ତୁ ମେ ସ୍ମୃତକ
ି ୁ ରନଇ ମଁୁ ଆଜି ମୃତୁୟ ପଯଷୟନ୍ତେ ବାଟକୁ ଅତିକ୍ରମ କେିଛ ି । ଏଇ ରଯଉଁ ତୁ ମ
ନାଆଁେ ଶଙ୍ଖା ଆଉ ସିନ୍ଦୂେ, ଦିନୋତି ରସମାରନ ରମାରତ ମରନପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ରଯ ତୁ ରମ
କହିଥି କ ୟାଣୀ ! ଜୀବନେ ରସପାଖରେ ମଁୁ ଥିବି ତୁ ମ ଅରପକ୍ଷାରେ ।" ଏତିକି କହି ବାକ୍ଶୂନୟ
ରହାଇପଡିର କ ୟାଣୀ । ପ୍ରତିକ୍ରିୟାହୀନ ତାଙ୍କେ ମୁଖମଣ୍ଡେରେ ଝ ସିଉଠୁଥି ା ଆତ୍ମତୃ ପ୍ତି ।
ମନରେ ନାହିଁ ଆଉ ଅଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ରେ ଛାପ । ଏରବ ାଗୁଛ ି ରଯପେି ମନଟା ସା ି ସ୍ କେିରନଇଛି
ସମୟ ଆଉ ପେିସ୍ଥିତ ି ସହ । ଏରତସବୁ ଭିତରେ ଏ ଦୁ ନଆ
ି ପାଇଁ ଦୃ ଷ୍ଟିକଟୁ ସାଜୁ ଥିବା କ ୟାଣୀଙ୍କ
ନା ିେଙ୍ଗେ ରସହି ପାଟଶାଢୀଟାକୁ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ହାତରେ ସଜାଡି ରଦଉରଦଉ ଆଦିତୟଙ୍କ
ମାଆ କହିର "ରତା ଶଙ୍ଖା ଆଉ ମଥାେ ସିନ୍ଦୂେ ସବୁ ଦନ
ି ଏହିଭେି ଚହଟୁଥାଉ ।" ଏତିକି କହି
ରସ ନିଜ ହାତେ ଶଙ୍ଖାକୁ କାଢି ପିନ୍ଧାଇରଦର କ ୟାଣୀଙ୍କୁ । ସମରସ୍ତ ହତବାକ୍ ଶାଶୂ ରବାହୂ ଙ୍କେ
ଏଭେି ଅବତାେ ରଦଖି । ଏପରଟ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କେ ସ୍ୱୀକୃ ତରି େ କ ୟାଣୀ ର ଖୁଥାଆନ୍ତି ପେମ୍ପୋେ
ଏକ ନୂ ତନ ଅଧ୍ୟାୟ ।
ଦୁ ଇଟି ପ୍ରତିବମ
ି ୱ ଏ ମାୟା ଦପଷଣରେ ଦୃ ଶୟମାନ ଅବିେତ
ରଗାରଟ ପରଟ ସମସ୍ତ ସ୍ତୁ ପିକୃତ ହିଂସାେ ରଦ୍ୱର୍େ ମୂର୍ତ୍ଡ ଜ୍ୱେନେତ ଅବିେତ
ଅନୟ ପରଟ ସହିଷ୍ଣୁତାେ ରମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତିେ
ସ୍ୱଚ୍ଛନାେୀ ଛବି ପ୍ରବାହ୍ମାନ ଅବାେିତ ॥

- ମାଧବୀ ମଧୁସ୍ମିତା
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ଅଭିଶପ୍ତ ଦଗାୋପ

✍ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ପ୍ରଧାନ
ଯୁକ୍ତ ଦୁ ଇ ପେୀକ୍ଷା େେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଉଭୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମନରେ ଆଗାମୀ
ଭବିର୍ୟତ ପାଇଁ ସହର ଉତ୍କଣ୍ଠା ଜାଗ୍ରତ ରହାଇଥାଏ । କ'ଣ ପଢିରବ, ରକଉଁଠି ପାଠ ପଢିରବ,
ରକଉଁ ପାଠ ପଢିର

ଭ

ଚାକିେି ମିେବ
ି ଇତୟାଦି କଥା ପି ାମାନଙ୍କେ ଅବିଭାବକମାରନ

ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ରନଇଥାନ୍ତି । ଚେିତ ବର୍ଷ ପେୀକ୍ଷାରେ ରକୈୋସ ବାବୁ ଙ୍କ ଝିଅ ଅ ି ଭା ଭ ନମୱେ େଖି
ପାସ କେିଛ ି । ଖା ି ପାସ କାହିଁକି, କର ଜେ ଟପେ ରହାଇଛି ରସ । ରକୈୋସ ବାବୁ ଙ୍କ ଖୁସି
କହିର

ନସରେ । ଝିଅ ଆଗକୁ କ'ଣ ପଢିବ ଭାବି ରକୈୋସ ବାବୁ ଆଜି ଭାେି ବୟସ୍ତ

ଜଣାପଡୁଛନ୍ତି । ସ୍କୁ ରେ ସହକମଷୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ଝିଅେ ପାଠପଢା ବିର୍ୟରେ ପଚାୋ
ଉଚୋ କେୁଥାନ୍ତି । ଦୀଘଷ ପନ୍ଦେ ବର୍ଷ ରହ ାଣି ଶିକ୍ଷକତା କେିଆସୁଛନ୍ତି ରସ । ତାଙ୍କେି ପାଖରେ
ରକରତ ରକରତ ପି ା ଭ ପାଠ ପଢି ବିରଦଶରେ ଚାକିେି କେିର ଣି । ରହର
ପାଠପଢାକୁ ରନଇ ଖୁବ ଚିନ୍ତତ
ି ଥିର

ନିଜ ଝିଅେ

ରସ । ରଶର୍ରେ ରଗାଟିଏ ଇଂଜିନୟ
ି େିଂ କର ଜରେ

ଅ ିଭାେ ନାମ ର ଖାଇ ରଦର ।
ହରଷ୍ଟ ରେ ପ୍ରଥମ ୋତି କ୍ଳାନ୍ତ ଶେୀେକୁ ଟିରକ ବିଶ୍ରାମ ରଦବା ଉରଦଶୟରେ ବିତଗ
ି ା।
ତା' ପେଦିନ ସକାେୁ ସୂଯଷୟଙ୍କେ ସୁରନ ୀ କିେଣ ଝେକା ବାଟରଦଇ ଅ ି ଭା ମୁହଁରେ ପଡୁଥି ା
। ରଶାଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବିେକ୍ତ ରହାଇ ିସାକୁ ଦୁ ଇଥେ କହିସାେି ାଣି ଝେକା ବନ୍ଦ କେିବାକୁ
ରହର

ିସା କ'ଣ ଶୁଣୁଛ ି ।

- ଅ ି ! ଅ ି ! ଉରଠ ଆଜି କର ଜ ଯିବାେ ନାହିଁକି?
- "ନଁା ିସା ! ମଁୁ ଆଜି ଯିବନ
ି ି । ତୁ ଚା ି ଯା, ଏମିତରି େ ଆଜି କିଛ ି ପାଠପଢା ତ ହବନି ଯାଇ
କ'ଣ କେିବ"ି ଅ ି ଭା କହି ା । ସକାେୁ ଡାକି ଡାକି ଥକି ଗ ାଣି ିସା ଅଥଚ ଅ ି ଭା ବିଛଣା
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ଛାଡିବାକୁ ନାୋଜ । ଅ ିଭାେ ିସା ସହ ବନ୍ଧୁ ତା କର ଜରେ ନାମ ର ଖା ଦିନ ହିଁ ରହାଇଥି ା
। ରତଣୁ ଦୁ ରହଁ କଥାବାର୍ତ୍ଷା ରହାଇ ରଗାଟିଏ େୁମ୍ରେ େହିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତି ରନଇଥିର ।
- "ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଦିନ କର ଜରେ । ରକରତ ନୂ ଆ ନୂ ଆ ମୁହଁ ସହ ପେିଚତ
ି ରହବ ଆଉ
ତୁ ମନା କ'ଣ କେୁଛୁ ।" ିସା ବହୁ ତ ବଧ୍ୟ କ ାପରେ ଅ ିଭା କର ଜ ଯିବାକୁ ୋଜି ରହ ା ।
ଦୁ ଇଜଣ କର ଜରେ ପହଞ୍ଚି ା ରବେକୁ ରଗାରଟ ପିେିଅଡ ସେିଯାଇଥି ା । ସମରସ୍ତ ନିଜ ନିଜ
ପେିଚୟ ମଧ୍ୟ ରଦଇ ସାେିଥିର । ରଯରତରବରେ ଦୁ ଇ ବାନ୍ଧବୀ ରଶ୍ରଣୀ ଗୃହ ଭିତେକୁ ଗର
। ସମରସ୍ତ ହସିବାକୁ

ାଗିର

। ହସରେ ହସରେ ରକହିଜରଣ କହିରଦ ା- "କିଏ ତୁ ରମ

ଅନାମିକା? ରକଉଁ ୋଇଜରେ ତୁ ମ ଘେ?" ସମରସ୍ତ ପୁଣି ହସିର । ଇଂଜିନୟ
ି େିଂ କର ଜରେ
ଏସବୁ ସାଧାେଣ କଥା । ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତ ି ଥଟାମଜା ହୁ ଏ । କିନ୍ତୁ ଅ ି ଭାକୁ ଏମିତ ି
ଥଟ୍ଟାମଜା ଆରଦୌ ଭ

ାରଗନି । ପ୍ରଥମ ଦିନ କର ଜରେ ଥଟ୍ଟାମଜାରେ କଟିଗ ା । ଦ୍ୱିତୀୟ

ଦିନ କର ଜରେ ନିଜ ରବଞ୍ଚରେ ବସି ା ରବେକୁ ଅ ିଭାେ ନଜେ ପଡି ା ରଗାଟିଏ ଗାଢ ା
େଙ୍ଗେ ରଗା ାପ େୁ

ଉପରେ, ଯାହାକି ତା' ରବଞ୍ଚ ଉପରେ ଅତି ଯତ୍ନେ ସହ େଖାଯାଇଛି ।

- "କା ି ତ ରକରତ କରମଣ୍ଟ କେୁଥିର

ମରତ ଆଉ

ିସାକୁ , ଆଜି ପୁଣି ଏ ରଗା ାପ କିଏ

େଖି ା? ମନରେ ତା'େ ହଜାରେ ପ୍ରଶନ ଉଙ୍କି ମାେି ରପଟ ଭିତରେ ମେିଯାଉଥାଏ । ଭାବି ା
ଏଇଟା ସାଙ୍ଗମାରନ ମଜାରେ େଖିଛନ୍ତି ରବାରଧ । ରତଣୁ ରସ ରଗା ାପକୁ ଛୁ ଇଁବା ତ ଦୂ େେ
କଥା ରସ ରସହି ରଗା ାପକୁ ଆଖି ଉରଠଇ ଚାହିଁ ାନି ମଧ୍ୟ । ତା' ପେଦିନ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ରଗାଟିଏ
ରଗା ାପ େୁ

କିଏ େଖିଥି ା ତା' ରବଞ୍ଚ ଉପରେ । ଏସବୁ ରଦଖି ଅ ିଭା ଚିନ୍ତାରେ ପଡି ା ।

ଏମିତ ି କିଏ କେୁଛି? ତା ରବଞ୍ଚ ଉପରେ ରଗା ାପ େୁ

େଖି କ'ଣ ଦରଶଷଇବାକୁ ଚାହଁୁଛ ି

ରସ? ଏସବୁ କଥା ରସ କାହାକୁ ପଚାେିବ । କର ଜରେ ରସ ନୂ ଆ, କାହାକୁ ଭ ରେ ଚିହ୍ନନ
ିଁ ି କି
ଜାଣିନ ି । େୁମ୍ରେ ଆସି

ିସାକୁ ଜରଣଇ ା ।

ିସା ଏ କଥାକୁ ବହୁ ତ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ

କେିରନ ା ।
"ଏଇଟା ଇଂଜିନୟ
ି େିଂ କର ଜ ଅ ିଭା । ଏଠି ଏସବୁ ନିତଦ
ି ନ
ି ଆ
ି କଥା । ରତଣୁ ଡେିବାେ
କିଛ ି ନାହିଁ । ଯଦି ରକହି କିଛ ି କରହ ରତରବ ଆରମ ପ୍ରି ନସିପା ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିରଯାଗ
କେିବା" କହି ଅ ି ଭାକୁ ବୁ ରଝଇରଦ ା ରସ ।
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ଜୀବନ ପେିଧିକୁ ଅତିକ୍ରମ କେି କିଏ ରକରତରବରେ କାହା ମନରେ ଜା ବୁ ଣିଦଏ
ି ତାହା

ରକହି ଜାଣିପାେନ୍ତିନ ି । ଆଜିକୁ ଦୁ ଇବର୍ଷ ରହାଇଗ ାଣି ପ୍ରରତୟକ ଦିନ ରଗାଟିଏ ଗାଢ ା
େଙ୍ଗେ ରଗା ାପ େୁ କୁ ରନଇ ଅ ିଭା ରବଞ୍ଚ ଉପରେ େଖିରଦଇ ଆରସ ସୁଶୀ
େବିବାେକୁ ଛାଡିରଦର

। ଖା ି

ବର୍ଷେ ରକୌଣସି ଦିନ ବାକି ନାହିଁ ରଯଉଦିନ ରସ ରଗା ାପ େୁ

ବଜାେେୁ କିଣିନ ି । ଅ ିଭା କର ଜ ଆସିବା ପୂବଷେୁ ହିଁ ରସ ରଗା ାପ େୁ କୁ େଖିରଦଇ ଥାଏ
। ସବୁ ଥେ ପେି ଅ ି ଭା ମଧ୍ୟ ଅଣରଦଖା କେିଦଏ
ି ରସ ରଗା ାପକୁ । ଭାରବ କିଏ କାହାପାଇଁ
େଖିଥିବ ରତଣୁ ରସ ରଗା ାପ େୁ ଠୁ ଦୂ େରେ େହିବା ଭ ।
ଦିରନ କର ଜେୁ ରେେି ା ରବରେ ରକହି ଜରଣ ପଛେୁ ଡାକି ା, "ଟିରକ ଶୁଣିବ ?"। ପଛକୁ
ରେେିଚାହିଁ ା ଅ ିଭା ପ୍ରଶିନେ ଆଖିରେ। ଅସଂଖୟ ପ୍ରଶନ ତା' ହୃ ଦୟେ ନିଃଶର୍ଦ୍ ରକାୋହେ ଭିତରେ
। କ'ଣ କହିବ କିଛ ି ବୁ ଝପ
ି ାେୁନଥାଏ । କିଛ ି ସମୟେ ନିେବତା ପରେ କହି ା, "କ'ଣ ରହ ା?"

ସୁଶୀ ରକରବବି ଅ ିଭା ସହ କଥା ରହବାକୁ ସାହସ କେିନ ି । ଆଜି ସବୁ ଶକ୍ତିକୁ ଏକଜୁ ଟ
କେି ପଛେୁ ଡାକିରଦ ା ସିନା କିନ୍ତୁ ରକମିତ ି କହିବ ରସ ଅ ିଭାକୁ ତା' ମନେ କଥା ! ରକମିତ ି
କହିବ ରଯ ଅ ିଭା ଆଖିେ ନୀେ ସାଗେରେ ରସ ବୁ ଡଯ
ି ାଇଛି ରବା ି !! ରକମିତ ି କହିବ
ଅ ିଭାେ ଅଜ୍ଞାତରେ ରସ ତା'େ ହାତ ଧେି ବାଟ ଚା ି ବାକୁ ସ୍ୱପନ ରଦଖିସାେିଛ ି !!! ରକମିତ ି
ପ୍ରକାଶ କେିବ ତା' ମନେ ଭାବନାକୁ ? ସତରେ ନିଜ ରପ୍ରମକୁ ରପ୍ରୟସୀ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କେିବା
ସବୁ ରପ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଠୁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ବହୁ ଦିନେୁ ରସ ଅ ିଭାକୁ ହୃ ଦୟରେ ସ୍ଥାନ
ରଦଇସାେିଛ।ି କର ଜେ ପ୍ରଥମ ଦିନେୁ ହିଁ ରସ ଅ ିଭାକୁ ଭ ପାଇ ବସିଛ ି କିନ୍ତୁ ଏକଥା
ଅ ିଭାକୁ ରକରବ କହିପାେିନ।ି ସୁଶୀ

ଭାବନା ଭିତରେ ବୁ ଡଯ
ି ିବା ଆଗେୁ ଅ ି ଭା କହି ା,

"କ’ଣ ପାଇଁ ଡାକି ମରତ?"
- ଅ ିଭା ! ଏଇ ନିଅ ତୁ ମ ଡାଏେି କ୍ଳାସ େୁମରେ େହିଯାଇଥି ା ।
- "ଓଃ ସିଟ ! ସତରେ ମଁୁ ଭୁ ି ଯାଇଥି ି । ଥାଙ୍କ ୟୁ ରସା ମଚ୍ !" ତା'ପରେ ସୁଶୀ

ବିନା

ସଂରକାଚରେ ବନ୍ଧୁ ତାେ ହାତ ବରଢଇ ରଦ ା । ଅ ି ଭା ମଧ୍ୟ ମନା କେିପାେି ାନି । ସୁଶୀ
ହାତ ସହ ହାତ ମିୋଇ ସୁଶୀ େ ବନ୍ଧୁ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାେ କ ା ।
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ଏ ବନ୍ଧୁ ତାେ ପ୍ରାେମ୍ଭରେ କ'ଣ ରସ ରବଞ୍ଚ ଉପରେ ପଡି ପଡି ଶୁଖିଯାଉଥିବା ଅଭିଶପ୍ତ
ରଗା ାପ ଅଭିଶାପେୁ ସବୁ ଦନ
ି ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ ! ବହୁ ଦନ
ି େୁ ଅ ିଭା ରକାମେ ହାତେ ସ୍ପଶଷ
ପାଇବାକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କେିଥିବା ଅଭିଶପ୍ତ ରଗା ାପକୁ କ'ଣ ରସ ରସୌଭାଗୟ ମିେବ
ି ?
ରବରେରବରେ ରପ୍ରମ ବନ୍ଧୁ ତା ଭିତରେ ୋଟ ସୃଷ୍ଟି କେିଦଏ
ି । ଦୁ ହଙ୍କ
ିଁ ଭିତରେ ବନ୍ଧୁ ତା
ଏରତ ନିବଡ
ି ରହାଇଯାଇଥି ା ରଯ ରକହି କାହାକୁ ହରେଇବାକୁ ଚାହଁୁନଥିର । ବନ୍ଧୁ ତା ଭିତରେ
କର ଜେ ବାକି ଦିନ ବିତଗ
ି ା । ତଥାପି ସୁଶୀ ଅ ି ଭାକୁ ତା' ମନ କଥା ରଖା ି କହିପାେି ାନି
। ଆଜି କର ଜେ ରଶର୍ଦିନ । ସମରସ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆ ି ଙ୍ଗନ କେି ବିଦାୟ ରନ ାରବରେ, ସୁଶୀ
କାହାକୁ କିଛ ି ନକହି କର ଜେୁ ଚା ିଯାଇଥି ା । ରକରତ ୋଗ େୁର୍ା, ଥଟା ମଜା, ପୁଣି କର ଜ
ାଇରବ୍ରେିରେ ଅ ି ଭା ସହ ଏକାଠି ବସି ପାଠ ପଢିବାେ ଅନନୟ ମୂହୁର୍ତ୍ଷକୁ ସୁଶୀ

କ'ଣ

ଭୁ ିପାେିବ କି? ରତରବ ଅ ିଭାକୁ କିଛ ି ନ କହି ଚା ିଗ ା କାହିଁକ?
ି ଏକତେୋ ରପ୍ରମେ
ଗଭୀେତାକୁ ମାପିହୁଏନା। ନିଃଶ୍ୱାଥଷପେ ଭାବରେ ରକରତ କଷ୍ଟ ସହିଯାଆନ୍ତି ଏ ରପ୍ରମିକମାରନ
ସରତ ! ରପ୍ରୟସି ସାମନାରେ ରଶାଇେହିଥିବା ୋୟୁ ରକାର୍ ଗୁଡକ
ି ଜାଗ୍ରତ ରହାଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ
ହଠାତ େକ୍ତେ ପ୍ରବାହ ରହାଇଉରଠ କ୍ଷିପ୍ର। ଆଜି ହିଁ ସବୁ କଥା ରଖା ି କହିରଦବି ଭାବନ୍ତି । କିନ୍ତୁ
ରପ୍ରୟସୀକୁ ହରେଇରଦବା ଭୟେ କାୋଗାେରେ ବନ୍ଦିଥିବା ହୃ ଦୟେ କରଠାେ ନିଷ୍ପତି ଆଗରେ
ୋୟୁ ରକାର୍ ସବୁ ନିରସ୍ତଜ ରହାଇଯାଆନ୍ତି, ମନ୍ଥେ ରହାଇଯାଏ େକ୍ତ ପ୍ରବାହ ଆଉ ହୃ ଦୟେ ବୟଥା
ଓଠ ତେେ ଅକୁ ହା କଥାେ େୂପ ରନଇଯାଏ ।
ଅ ିଭା ଠାେୁ ବିଦାୟ ରନଇପାେିବନ
ି ି କି ତାକୁ ବିଦାୟ ମଧ୍ୟ ରଦଇପାେିବନ
ି ି ଭାବି
ଅ ିଭାଠାେୁ ବହୁ ତ ଦୂ େକୁ ଚା ିଯିବାକୁ ଚାହଁୁଥି ା ରସ । ରବରେରବରେ ସବୁ କଛ
ି ି ସମୟ
ହାତରେ ରଟକି ରଦବାକୁ ଆରମ ରଶ୍ରୟ ମରନକେୁ । ରତଣୁ ସୁଶୀ ମଧ୍ୟ ସବୁ କଛ
ି ି ସମୟ ଉପରେ
ଛାଡିରଦଇଥି ା । ଅ ିଭା ସୁଶୀ କୁ ରଖାଜି ରଖାଜି ଆସି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଁଞ୍ଚ ି ା ରବେକୁ
ସୁଶୀ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବସକୁ ଅରପକ୍ଷା କେିଥି ା ।
"ଆଜି କର ଜ କାହିଁକି ଆସିନଥି ? ମରତ ନକହି ତରମ ଚା ିଯିବାକଥା ଭାବି ପାେି
ରକମିତ?
ି " ଅ ିଭା ପଚାେି ା ।
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"ଆଉ କ'ଣ କେିଥାନ୍ତି? ତୁ ମଠୁ ବିଦାୟ ରନବାେ ସାହାସ ରମା ପାଖରେ ନଥି ା ।"
"ବିଦାୟ ରନଇପାେିବନି କିନ୍ତୁ ରମା ରବଞ୍ଚରେ ରଗା ାପ େୁ

େଖିପାେିବ । ଦୁ ଃଖ ସହିପାେିବ

କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ କେିପାେିବନି ।"
"ନା, ମାରନ ତରମ ରକମିତ ି ଜାଣି ? ମଁୁ ତୁ ମକୁ ..."
"ମଁୁ ତୁ ମକୁ କ’ଣ ସୁଶୀ ? ଭ ପାଅ ତ??"

ସୁଶୀଲ୍ ଆବାକ୍ ରହାଇ ଚାହିଁ ା ଅ ିଭା ମୁହଁକୁ।
"ତୁ ମ ଓଠେୁ ଏ ତିନ ି ପଦ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମଁୁ ବହୁ ଦନ
ି େୁ ଅରପକ୍ଷା କେିଥି ି । ଆଉ ତୁ ମକୁ
କହିବାକୁ ଚାେିବର୍ଷ ାଗିଗ ା ।"
"ମାରନ? ତରମ ରକମିତ.ି .. ମଁୁ କିଛ ି ବୁ ଝପ
ି ାେୁନି ଅ ିଭା ।"
ସୁଶୀ କିଛ ି ବୁ ଝବ
ି ା ଆଗେୁ ଅ ିଭା ସୁଶୀ େ ହାତଧେି ତାକୁ ୋସ୍ତାକୁ ଟାଣି ଆଣି ା ।
ଦିନସାୋ ଆକାଶକୁ ରଘେି େହିଥିବା ୋକ୍ଷସ ପେି କୋବାଦ ଗୁଡାକ ବର୍ଷାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ
ଆକାଶରେ ହଜିଗର । ଆଉ ରସ ଜିଦଆ
ି ବର୍ଷା ଭିରଜଇରଦ ା ଦୁ ହଙ୍କ
ିଁ େ ଶେୀେ ଓ ଆତ୍ମାକୁ ।
ରପ୍ରମ କାହାଣୀେ ଆେମ୍ଭ ରସହିଦନ
ି େୁ ରହାଇସାେିଥି ା ରଯଉଁଦନ
ି ଅ ିଭା ସୁଶୀ କୁ ୁ ଚି ୁ ଚି
ତା' ରବଞ୍ଚରେ ରଗା ାପ େୁ

େଖିବାେ ରସ ରଦଖିରନଇଥି ା। ଦୁ ରହଁ ଭିଜୁଥିର

ଭିନ୍ନ ଏକ

ରପ୍ରମେ ବର୍ଷାରେ ରଯଉଁଥିରେ ଥି ା ଅଭିଶପ୍ତ ରଗା ାପେ ବାୋ । ଆଉ ରସଦିନେ ବର୍ଷାୋତି
ଏକ ନୂ ତନ ରପ୍ରମ କାହାଣୀେ େଚନା ଆେମ୍ଭ କେିରଦଇଥି ା ।
ଦୁ ଃଖରେ ଝେିର ରକାହ,

ରକରବ ଚାପିରହାଇ େହିଯାଏ,

ଖୁସରି େ ଝେିର ରେହ,

ଆଖିେ ପ କ ସନ୍ଧିରେ ।

ଅବୁ ଝା ରହାଇଗର ଥରେ,

ରେେିପାଇର ବରହ ୁ ହ,

ବନ୍ଧ ମାରନନା ୁ ହ ।

କାହାକୁ ହରଜଇରଦ

ୁ ହ,

ରକରବ ଝରେ ଏକାନ୍ତରେ,

ସୁଖ ଆଉ ଦୁ ଃଖରେ ସାଥି,

ରକରବ ବହିଯାଏ ମିେନରେ,

ରକହି ନଥିର ମଧ୍ୟ ଥାଏ ୁ ହ ।
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-ସଂଘମିତ୍ରା ମହାପାତ୍ର

ପର
ୁ ୁ ଣା କଥା

✍ଅଦଶାକ ମିଶ୍ର
ଅେି ସେୁ ରେେି, ନିଜ ରସାୋରେ ଆୋମ କେି, ଆକାଶ ନିଜ ରେସବୁ କରେ ଦୁ ନଆ
ି ଟ
ଁ ାକୁ

ଘାଣ୍ଟୁ ଘାଣ୍ଟୁ ତା' ନଜେ ପଡିଗ ା ରଗାରଟ ରୋରଟା ଉପରେ । ତା' ପି ାରବେେ ସାଙ୍ଗ ରଗାରଟ
ନୂ ଆ ରୋରଟା ଉପର ାଡ଼୍ କେିଛ ି ରପ୍ରାୋଇ େରଟାରେ । ଅବଶୟ ରୋରଟାଟି ଭ ଦିଶନ
ୁ ାହିଁ,
କିନ୍ତୁ ର ାକାଚାେ ଆଉ ସମାଜ ପ୍ରଚେନ ହିସାବରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ାଇକ ଆଉ କରମଣ୍ଟ କେିବାକୁ
ପଡିବ । ନିଜ ସାମାଜିକ କର୍ତ୍ଷବୟ ଭାବି ରସ ରଗାରଟ ବଡ ାଇକ କ ା ଓ କରମଣ୍ଟ ରଦବାପାଇଁ
କରମଣ୍ଟ ବକ୍ସକୁ ଗ ା । ରସଠି ତା' ନଜେ ପଡି ା ଆଉ ରଗାରଟ କରମଣ୍ଟ ଉପରେ । ରସ ନାମକୁ
ରଦଖି ତା'େ ବିଶ୍ୱାସ ରହ ାନି । ଏ ରପ୍ରାୋଇ ସତରେ ରସଇ ଝିଅେ ଯାହାକୁ ରସ ମାଟ୍ରିକ ସେି ା
ପେଠୁ ରଦଖିନାହିଁ, ନା ଏହା ଏକ ଭ୍ରମ? ରକୌତୁ ହେ ବଶତଃ ରସ ରସଇ ରପ୍ରାୋଇ

ଭିତେକୁ

ଗ ା । ରସ ଯାହା ଭାବୁ ଥି ା ରସଇଆ ସତ। ରୟ ହଉଚି ରସଇ ବର୍ଷା ଯାହାକୁ ଆକାଶ ପ୍ରଥମ
ରଦଖାରେ ଭ ପାଇ ବସିଥି ା, ମାଟ୍ରିକ ପଢି ାରବରେ ।
ସ୍କୁ

ରବେେ କଥା, ଦଶମ ରଶ୍ରଣୀେ ପ୍ରଥମ କଲାସ ଆଉ ରସଥିରେ ଥାଏ ରଗାରଟ ନୂ ଆ

ରଚରହୋ । ରଯୌବନେ ଦ୍ୱାେବନ୍ଧରେ ନୂ ଆକେି ପାଦ ଥାପିଥିବା ଆକାଶେ ମନ ରସ ନୂ ଆ
ରଚରହୋ ଆଡକୁ ହିଁ ଥାଏ । ଗୁେୁମା ରଗାରଟ ପରେ ରଗାରଟ ନଁା ଡାକି ଉପସ୍ଥାନ ରନ ାରବରେ
ରସ ନୂ ଆ ରଚରହୋେ ନାଆଁ ବର୍ଷା ରବା ି ଜାଣିବାକୁ ପାଇ ା । ଆକାଶ ପୁୋ ମରନ ମରନ ଖୁସ,ି

"ଆକାଶ-ବର୍ଷା" ବାଃ କି ରଯାଡି । ମନ ଭିତରେ ସିନା ଦୁ ନଆ
ି ଯାକେ ଉନମାଦନା, ମୁହଁରେ କିନ୍ତୁ
ଭାର୍ା ନାହିଁ । ରସ ସମୟରେ ତ ଆଉ ରେରସବୁ କ, ରମରସରଞ୍ଜେ ଓ ୋଟସଆପ ନଥି ା, ନିଜ
ମନକଥା ଜରଣଇବାେ ମାଧ୍ୟମ ଥି ା ଚିଠି ଆଉ ନୂ ଆ ବର୍ଷରେ ଗ୍ରୀଟିଙ୍ଗସ୍ । ଦୁ ନଆ
ି େ କୁ ଟ-କପଟେୁ
78

ଦୂ ରେଇ େହିଥିବା ଆକାଶ ଭାବିରନ ା ରଯ ରକବେ ଗରଣଶ ପୂଜା ହିଁ ରଗାଟିଏଦିନ ରଯରବ ରସ
ନିଜ ମନକଥା ତାକୁ କହିପାେିବ, କାହିଁକନ
ି ା ରସଇଦିନ କାହାକୁ କିଛ ି ଅବରୋଧ ନାହିଁ, ରଯ ଯାହା
ଚାହିଁ ା ପିନ୍ଧ ି ା, ପାଠପଢା ବି ବନ୍ଦ ଆଉ ଗୁେୁଜୀମାନଙ୍କ ତାଗିଦ ବି ନାହିଁ। ହଁ ! ରସଇଆ ହିଁ ଠିକ
ହବ ।

କିଛ ି ଦିନ ପରେ ଗରଣଶପୂଜା ଆସି ା। ଆକାଶେ ମନ ସପ୍ତମ ଆକାଶରେ ଥାଏ ।
ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜେି ପରେ ରସ ଆଉ ଚୁଡାଘର୍ା ପାଇଁ ଧାଡି ନବାନ୍ଧି ଯିବ ନିଜ ମନକଥା କହିବ । ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜେି
ପରେ ରସ ଅନୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇ ା ରଯ ବର୍ଷା ଆଉ କାହାକୁ ଭ ପାଉଛି, ରସ
ଆଉ ରକହି ନୁ ହଁ ଆକାଶେ ପ୍ରି ୟବନ୍ଧୁ ପବନ । ଉଭୟ ବର୍ଷା ଆଉ ପବନ ଆଜି ନିଜ ନିଜ ମନେ

କଥା ଜରଣ ଆେଜଣକୁ କହିସାେିର ଣି ଓ ଉଭୟ ଜରଣ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ପାଇ ବହୁ ତ ଖୁସି ।
ଆକାଶକୁ ବିଶ୍ୱାସ ରହ ାନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପରେ ପରେ ପବନେ ଖୁସି ଖୁସି ମୁହଁକୁ ରଦଖି ରସ ସବୁ

ବୁ ଝଗ
ି ା । ରୟ କ'ଣ ରହ ା, ସପନ ୋଇଜ ଗଢିବା ପୂବଷେୁ ହିଁ ଭାଙ୍ଗି ଗ ା ! ଛାଡ ଯାହା ଗରଣଶଙ୍କ
ଇଚ୍ଛା । ଶୁଣିବାକୁ ବିକୃତ

ାଗିପାରେ କିନ୍ତୁ ରସଦିନେ ଦୁ ଃଖକୁ ଆକାଶ ଚୁଡାଘର୍ା ରଭାଗ ସହ

ଖାଇଗ ା । ଆଜିଯାଏଁ ରସ ନା ରସ କଥାକୁ ଭୁ ିପାେିଛ ି ନା ରକରବ ୁ ହ ଗରଡଇଛି, ହୃ ଦୟେ

ରକାଉ ଏକ ରକାଣରେ ରସ ସବୁ ସ୍ମୃତ ି ରସମିତ ି େି ଙ୍ଗି ରଦଇଛି ରଯମିତ ି BMC ଅେି ସରେ ରକୌଣସି
ଅନାବଶୟକ ନଥିପତ୍ର ଦଉଡି ବନ୍ଧାରହାଇ ପଡିଥାଏ ।

ଅତୀତେ ସ୍ମୃତେ
ି ୁ ନିଜକୁ ସାଉଁଟଆ
ି ଣି ଆକାଶ ପୁଣି ରସଇ ରପ୍ରାୋଇ କୁ କ୍ଷୟକ ା । ରଦଖୁ
ରଦଖୁ ରସ ରଦଖି ା ରଗାରଟ ଜାଗାରେ ର ଖା ରହଇଚି "ବର୍ଷା ମାେିଡ୍ ଟୁ ସାଗେ ।" ରହଁ... ରୟ
ପୁଣି କିଏ? ପବନ କୁ ଆରଡ ଗ ା? ଦୁ ଇ ମିନଟ
ି ଭାବି ା ପରେ ରସ ନିରଜ ହସିଉଠି ା । ଭାବି ା

ବର୍ଷା ନା ଆକାଶେ ନା ହିଁ ପବନେ । ଶାସ୍ତ୍ର ପୋ କହୁ ଛ,ି "ଆକାଶତ ପତିତମ୍ ରତାୟଂ ଯଥା ଗଚ୍ଛତି
ସାଗେଂ...." ଅଥଷାତ, ସମସ୍ତ ନମସ୍କାେ ପ୍ରଭୁ ନାୋୟଣଙ୍କୁ ରସମିତ ି ସମପଡତ ରଯମିତ ି ଆକାଶେୁ
ପତିତ ସମସ୍ତ ବର୍ଷା ଜେ ସାଗେକୁ ସମପଡତ । ଛାଡ ! ଏରବ ଚାକିେୀ ବାକିେୀ କେିସାେି ଏସବୁ
ପୁେୁଣା କଥା ଭାବିକି

ାଭ ନାଇଁ । ରେରସବୁ କ ଦୁ ନଆ
ି େୁ ବାହାେିଆସି ଆକାଶ ନିଜ ଟିଣ୍ଡର୍

ରପ୍ରାୋଇ ଭିତରେ ହଜିଗ ା ।

79

ବୁଢା ବରଗଛ

✍ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁ ମାର ନାଥ
କାହିଁ ରକରତ କାେେୁ ଗଁାେ ମୁଣ୍ଡରେ ଠିଆ ରହାଇଥି ା ଏକ ବୁ ଢା ବେଗଛ । ବିଶାେ ରଚେ
ଆଉ ଓହେ ବିଶଷ୍ଟ
ି ଏହି ବେଗଛଟି କାହିଁ ରକରତ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ବାସଗୃହ ସାଜିଥି ା । ଗଛେ
ରକାେଡରେ ପଶୁମାରନ ରଯମିତ ି ନିଜ ନିଜପାଇଁ ଏକ ସୁେକ୍ଷିତ ଘେ ତିଆେି କେିରଦଇଥିର ।
ଗଛେ ପ୍ରତି ଡାେରେ ପକ୍ଷୀମାରନ ବସା ବାନ୍ଧି େହିଥିର । ସକାେ ଆଉ ସଞ୍ଜରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ
ସୁମଧୁେ ସ୍ୱେରେ କମ୍ପି ଉଠୁଥି ା ଆଖପାଖେ ଅଞ୍ଚେ । ବର୍ଷା ରହର କର ଜ ଛୁ ଆମାରନ ରସହି
ଗଛତରେ ବର୍ଷାଦାଉେୁ େକ୍ଷା ପାଇବା ସହିତ ରପ୍ରମାେପ କେୁଥିର

। ଖୋଦିରନ

ବାରଟାଇମାନଙ୍କୁ ଅଂଶୁଘାତେୁ େକ୍ଷା କେୁଥି ା ଏହି ବେଗଛ । କୃ ର୍କ ଭାଇଟି ନିଜେ ଚାର୍କାମ
ସାେି ଏହି ଗଛ ମୂେରେ ନିଜେ ଥକ୍କା ରମଣ୍ଟାଉଥି ା । ଅରନଶତ ମସିହାେ ମହାବାତୟା କି
୨୦୧୪େ ହୁ ଡ ହୁ ଡ କିଛ ି ବି ପ୍ରଭାବ ପରକଇ ପେି ନଥି ା ତା ଉପରେ । ରସମିତ ି ଠିଆରହାଇ
େହିଥି ା ଏକ ଶକ୍ତ ପ୍ରାଚୀେ ଭେି । ବନୟା ଆସିର ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ବସା ଭେି ମଣିର୍ମାରନ ମଧ୍ୟ
ରସହି ଗଛଉପରେ ମଞ୍ଚା ବାନ୍ଧି େୁହନ୍ତି । ଖୋଦିରନ ଗାଈରଗାେୁମାରନ ମଧ୍ୟ ରସଇଠି ବିଶ୍ରାମ
ନିଅନ୍ତି । ରମାଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗର

ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁଖ ଦୁ ଃଖେ ସାଥି ଥି ା ଏହି ବୁ ଢା

ବେଗଛଟି ।
ସବୁ ଗାଆଁକୁ ପକ୍କା ସଡକ ନିମଷାଣ କୋଯାଉଥି ା । ୋସ୍ତାଗୁଡକ
ି ୁ ସମ୍ପ୍ରସାେଣ କେି ଚଉଡା

କୋଯାଉଥି ା । ୋସ୍ତାକଡେୁ ଗଛ ଗୁଡକ
ି କଟା ଯାଉଥି ା । ୋସ୍ତା କଡରେ ଥିବା ଘେଗୁଡକ
ି ୁ
ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଥି ା । ରସହି ଗାଆଁରେ ପଦନା ସାହୁ େ ଘେ । ପଦନା ସାହୁ ବହୁ ତ ଗେିବ
। ପେ ଘରେ ମୂ

ାଗି ଚରେ । ଚାେ ଛପେ ମାଟି କାନ୍ଥରେ ତିଆେି ତା'େ ଘେଟି କାହିଁ ରକରତ
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ବର୍ଷେୁ ୋସ୍ତାକୁ

ାଗି ଠିଆ ରହାଇଥି ା । ଘେଟି ଭାଙ୍ଗି ଗର ରସ େହିବ ରକଉଁଠି । ରଯରହତୁ

ସେକାେଙ୍କ ନିୟମ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ବାକୁ ତ ପଡିବ ! କିନ୍ତୁ ସମରସ୍ତ ମନା କେୁଥିର

ରସହି ବୁ ଢା

ବେଗଛଟି ଭାଙ୍ଗି ବା ପାଇଁ । ରସଥିପାଇଁ ଗାଆଁରେ ବହୁ ତ ଥେ ରସ ରନଇ ଆର ାଚନା ମଧ୍ୟ
କୋଯାଇଛି । ସମସ୍ତଙ୍କେ ରଗାଟିଏ କଥା, ଗଛଟି କଟାଯିବ ନାହିଁ । ବହୁ ତ ଥେ ଠିକାଦାେ
ରଡାଜେ ଆଣି ରେରେଇ ରନ ାଣି । ଗାଆଁ ର ାକମାରନ ଜଗି େହୁ ଛନ୍ତି । ସମସ୍ତଙ୍କେ ଏକା ଜିଦ
ଆମ ଗଁାକୁ ୋସ୍ତା ନରହବ ନାହିଁ ରହର ଗଛଟି କଟା ଯିବ ନାହିଁ । ଏମିତକ
ି ି ପଦନା ସାହୁ ନିଜ
ଘେ ଭାଙ୍ଗି ବାକୁ କୁ ଣ୍ଠାରବାଧ କେୁନଥିବା ରବରେ ରସହି ଗଛ ମୂରେ ଜଗି େହୁ ଥି ା ଗଛ ନକଟିବା
ପାଇଁ । ନିଜ ଘେଠାେୁ ରଯମିତ ି ରସହି ଗଛଟିରେ ଅଧିକ ମାୟା

ାଗିଥି ା ତା' ପାଇଁ । ଆଉ

ଠିକାଦାେଙ୍କୁ କହୁ ଥି ା ରମା ଘେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ ମଁୁ ଏହି ଗଛ ମୂରେ େହିଯିବ ି କିନ୍ତୁ 'ଏ ଘେଟି'
ଭାଙ୍ଗି ରଦର ମଁୁ ରକଉଁଠି େହିବ ି ?
ରସଦିନ ୋତି ପାହି ା ରବେକୁ ପକ୍ଷୀମାରନ କିଚେ
ି ି ମିଚେ
ି ି ଶବ୍ଦ କେି ଏରଣରତରଣ ଉଡି
ବୁ ୁ ଥିର । ସରତ ରଯମିତ ି ସମରସ୍ତ କାନ୍ଦି ଦୁ ଃଖରେ ଆଖିେୁ ୁ ହ ଝୋଇ ବାହୁ ନ ି ରହଉଛନ୍ତି !
ଗାଆଁ ର ାକମାରନ ଖବେ ପାଇ ଧାଇଁ ଗର

ଗଁା ମୁଣ୍ଡେ ରସହି ବେଗଛ ପାଖକୁ । ରସହି

ଗଛରେ ଆଶ୍ରୟ ରନଇଥିବା କାହିଁ ରକରତ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କେ ମେ ଶେୀେ ରସଇଠି ପଡି େହିଥି ା
। ଆଉ ରଯରତକ ବଞ୍ଚି େହିଥିର , ନିଜେ ପେିବାେ ବଗଷଙ୍କ ପାଇଁ ରଯମିତ ି ଆଖିେୁ
ଝୋଉଥିର

ୁହ

। ଖା ି ରସମାରନ କାହିଁକ,ି ସବୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ୁ ହ ଜରକଇ

ଆସୁଥି ା । ସମରସ୍ତ ୋଗରେ ଗେଗେ ରହଉଥିର

କିନ୍ତୁ ରସରତରବେକୁ ଠିକାଦାେ ନିଜେ

କାମ ସାେି ଚା ି ଯାଇଥି ା ରକଉଁଆରଡ । ଗ୍ରାମବାସୀମାରନ ୋଗରେ ରଯମିତ ି ନିଆଁ ରହାଇ
ଯାଇଥିର । ରସହିଦନ
ି ଠଁୁ ଠିକାଦାେ ଆଉ ରକରବ ରସଠାକୁ ଆସିବାକୁ ସାହସ କେିନ ି । ଆଜି
ବି ରସହି ବୁ ଢା ବେଗଛଟି ରସମିତ ି ଭଙ୍ଗା ରହାଇ ପଡି େହିଛ ି ରସଇଠି । ଆଉ ୋସ୍ତାକାମ ରଯତିକି
ଥି ା ରସତିକରି େ ରସମିତ ି ଅଛି । ଆଉ ରସହି ବୁ ଢା ବେଗଛଟି ଆଜି ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି
ଅରନକ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାସସ୍ଥାନ ରହାଇ ପଡିେହିଛ ି ।
ଯିଏ ଆେମ୍ଭେୁ ଜୀବନ ରଶର୍ ରହବାଯାଏଁ ନିଜେ ସବୁ କଛ
ି ି ରକବେ ଅନୟପାଇଁ ଦାନ କରେ ରସ ଗଛ ।
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✍ସମିତା ସାହୁ
ପ୍ରତିଦନ
ି ସକାେ ଖବେ କାଗଜରେ ଏମିତ ି ଖବେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ । "ପୁ ିସ ଗୁେରି େ ୩
ମାଓବାଦୀ ନିହତ । ମା କାନଗିେରି େ ୨ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମପଷଣ ।" ଆଉ ଏଇ ମାଓବାଦୀ
ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟେ ରବା ି ପ୍ରାୟ ର ଖା ଥାଏ । ଆମ ୋଜୟେ ରକ.ବି.ରକ ଜିଲ୍ଲା କହିର
ଅବିଭକ୍ତ କୋହାଣ୍ଡି, ବ ାଙ୍ଗୀେ, ରକାୋପୁଟ ଆଦି ଜି ଳାକୁ ବୁ ଝାଏ । ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ
ଜଙ୍ଗ ଅଛି ଆଉ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟେ ର ାରକ ବାସ କେନ୍ତି । ରସହି ଅଞ୍ଚେକୁ ରକରବ ଯିବାେ
କଥା ଶୁଣିର ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃ ର୍ତ୍ ଭାବରେ ଜଙ୍ଗ ଆଉ ମାଓବାଦୀଙ୍କ କଥା ମନକୁ ଆରସ । ମନରେ
ଭୟ ସଞ୍ଚାେ ହୁ ଏ । ମନରେ ପ୍ରଶନ ଆରସ ଏଇ ସେେ ଆଦିବାସୀମାରନ କାହିଁକି ମାଓବାଦୀ ହୁ ଅନ୍ତି
? ରସମାରନ ଜଙ୍ଗ େୁ ଜଙ୍ଗ ଜାତ ଦ୍ରବୟ ସଂଗ୍ରହ କେି ନିଜେ ଗୁଜୁୋଣ ରମଣ୍ଟାନ୍ତି । ଚାର୍ବାସ

କେନ୍ତି ଆଉ ଯଦି କାହାେ ରଦହ ଖୋପ ହୁ ଏ ଗଁା ଠାକୁ ୋଣୀ ଆଉ ରଚେମୂେି ଔର୍ଧ ଦିଅନ୍ତି ।
ରସମାରନ ତ ଆଧୁନକ
ି ଚିକତ୍ସ
ି ା ପଦ୍ଧତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କେନ୍ତି ନାହିଁ । କ'ଣ ରସମାନଙ୍କ ଅଭିରଯାଗ?
କାହିଁକି ରସମାରନ ଏଭେି ପଥ ଆପରଣଇ ରଦଶରଦ୍ରାହୀ ହୁ ଅନ୍ତି ? ଆଉ ସମାଜେ ମୁଖୟରରାତେୁ
ଦୂ ରେଇଯାଆନ୍ତି ??
ଯୁକ୍ତ ଦୁ ଇ ବିଜ୍ଞାନ ପଢି ସାେି ା ପରେ ପ୍ରାେମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଡିରପଲାମା ପାଠୟକ୍ରମ ପାଇଁ
ରମାରତ କୋହାଣ୍ଡି ଯିବାକୁ ରହ ା । ମଁୁ ତ ଡେି ଯାଇଥି ି । ରସଠାକୁ ଯିବାରବରେ ୋସ୍ତାେ ଦୁ ଇ
ପାଶ୍ୱଷେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗ ଆଉ ସରତ ରଯମିତ ି ପାହାଡେ ଛାତି ଚିେି ୋସ୍ତା ତିଆେି ରହାଇଛି । ବନ୍ଧୁ େ
ଆଉ ସଂକୀର୍ଣ୍ଷ ୋସ୍ତାରେ ବସ୍ ରଯମିତ ି ହୁ ଏ, ୋତିରେ ନିଦ ହୁ ଏନି ।
ରଯଉଁ ଅନୁ ଷ୍ଠାନରେ ରମାେ ଆଡ଼୍ମିଶନ ରହ ା ରସଇଟା ଥି ା ରଗାରଟ ରଛାଟ ସହେ
"ଧମଷଗଡ" । ଭବାନୀପାଟଣାଠାେୁ ୪୦ କିର ାମିଟେ ଦୂ େ । ରସଠାରେ େହିବାେ ବରନ୍ଦାବସ୍ତ
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ବି ରହାଇଗ ା । ରମା ସହ ରଯଉଁ ୩ ଜଣ ସହପାଠୀ େହୁ ଥିର ରସମାରନ ଥିର ଆଦିବାସୀ
। ରସମାନଙ୍କଠାେୁ ମାଓବାଦୀଙ୍କ କାହାଣୀ ଶୁଣିଥି ି । ରସମାରନ ୋତିରେ ଆସି ଗାଆଁରେ
ରପାଷ୍ଟେ

ରଗଇରଦଇ ଯାଆନ୍ତି । ସଭା ହୁ ଏ ଏମିତ ି ଜାଗାରେ ରଯମିତ ି ବକ୍ତାଙ୍କୁ ରକହି

ରଦଖିପାେିରବନି, ରକବେ ଶୁଣିପାେିରବ । ରସମାରନ କିପେି ଗାଆଁରେ ଭୟଭୀତ ଆଉ
ଆତଙ୍କି ତ ଜୀବନ ବିତାନ୍ତି ଶୁଣିର ର ାମ ଟାଙ୍କୁ େି ଉରଠ ।
ଥରେ ରମା େୁମ୍ରେ େହୁ ଥିବା ସାଙ୍ଗେ ଭାଇ ଆସିଥିର । ରସ ଓଡିଶା ରପା ିସରେ ଅଛନ୍ତି
। ରସ ତାଙ୍କ ରମାବାଇ ରେ ମାଓବାଦୀ ଅପରେସନ ସମୟେ ବହୁ ତ ରୋରଟା ରଦରଖଇର ।
ରସମାନଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଉ ରସମାନଙ୍କ ରୋରଟା ବି । ମଁୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାେି ି , "ଆପଣଙ୍କୁ ଡେ
ାରଗନି?" ରସ କହିର , "ନା । ରସମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ରପା ିସମାନଙ୍କ ତୁ େନାରେ ରବଶି
ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନଥାଏ । ଗୁେବ
ି ନ
ି ମ
ି ୟ ରହର

ରସମାରନ ଛାଡିକି ପୋନ୍ତି ନ ରହର

ଅତ୍ମସମପଷଣ

କେନ୍ତି ।" ମଁୁ ପୁଣି ପଚାେି ି, "ଆପଣ ରପା ିସ ରହଇ ରଦଶରସବା କେୁଛନ୍ତି । ଅଥଚ କିଛ ି
ର ାକ ଏମିତ ି ୋସ୍ତାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ?" ରସ ଯାହା କହିର ତାହା ରମା କଳ୍ପନାେ ବାହାରେ
ଥି ା ।
ରସ କହିର , "ମାଓବାଦୀମାରନ ଆଦିବାସୀ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅଙ୍କୁ ସ୍କୁ

ଯିବାରବରେ କି

ଏକୁ ଟଆ
ି ରଦଖିର ତାଙ୍କୁ ଅପହେଣ କେି ରନଇ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଜଙ୍ଗ ଭିତରେ ତା ିମ ରଦଇ
ବାଧ୍ୟ କେନ୍ତି ଏମିତ ି କାମ କେିବାକୁ । ୋଜି ନରହର ପେିବାେ ର ାକଙ୍କୁ ହତୟା କେିବାେ ଧମକ
। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗ େୁ ନିଜ ଗାଆଁକୁ ରେେିବାେ ୋସ୍ତା ନପାଇ ରସମାରନ ବା କେିରବ କ'ଣ ?"
ସତରେ ନିେୀହ ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ଆଉ ପୁଅ ରକମିତ ି ଚକ୍ରବୁ ୟହରେ େସି ଯାଆନ୍ତି
ରଯଉଁଠାେୁ ରେେିବାେ ୋସ୍ତା ନଥାଏ । ଆମ ସମାଜରେ ଚେପ୍ରଚେ କେୁଥିବା ୋଜରନୈତକ
ି
ର ାକ ହିଁ ନିଜ ସ୍ୱାଥଷ ପାଇଁ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଜନମ ରଦଇଛନ୍ତି । ତା'େ ଶିକାେ ରହଉଛନ୍ତି ସେେ
ନିେୀହ ଆଦିବାସୀ ।

ରଦାର୍ୀକୁ ନୁ ହଁ ରଦାର୍କୁ ମୂେେୁ ଉପାଡିରଦର ତା'େ ଛିଟା ଆଉ କାହାକୁ
ସଂକ୍ରମଣ କେିବ ନାହିଁ । -ଶକ୍ତି ମାନ
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ଅଦଫରା ବାଦେ

✍ସ୍ମୃତ ି ରଂଜନ ସାହୁ
ବାଦ େ (ରେହେ ନାମ ବୁ ା) ରୋନ ଆସିଥି ା । ପଡିଶା ଘେ ମିନତୀ କହିଯାଇଥି ା
କି କା ି ୋତିକୁ ବୁ ା ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ । ବୁ ଢାବୁ ଢୀ ଦୁ ଇଜଣଙ୍କ ଆନନ୍ଦ କହିର ନ ସରେ
। ବୁ ଢୀ, ଘେ ବାଡି ସୋ ସୁତୁୋରେ

ାଗିଥାଏ ଆଉ ମରନ ମରନ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ରହଉଥାଏ,

"ଆରମ ସିନା ଗାଆଁରେ େହୁ ଛୁ, ଆମ କଥା ଛାଡ; ରହର ବୁ ାଟା ବିରଦଶରେ େହି ାଣି, ଆଉ
କିଛ ି ଦିନ ଗର ଚାକିେୀ କେିବ...... ରତଣୁ ରସ ରକମିତ ି ଏ ଅସନାରେ େହିବ ! ରସ ଆସିବା
ପୁବଷେୁ ମଁୁ ସବୁ ସୋ ସୁତୁୋ କେିରଦବି ।" "ରହଇଟି ଶୁଣୁଛ......" ବୁ ଢୀ ଡାକ ରଦ ା ବୁ ା
ବାପାକୁ । "ଜ ଦି ହାଟକୁ ଯାଇ ଚୁନା ମାଛ ଆଣିଆସ...... ରମା ଧନକୁ ଚୁନା ମାଛ ଭାେି ପସନ୍ଦ
।" ବୁ ଢା ରତାୋଣି ମୁରନ୍ଦ ପିଇ, ତେତେ ରହଇ ହାଟକୁ ବାହାେିଗ ା । ଏରଣ ବୁ ଢୀ ନିଜ କାମରେ
ାଗିଗ ା..... ମରନ ମରନ କହି ରହଉଥାଏ "ରହ ମା' ଶାେୋ ର ା, ରମା ପୁଅକୁ ଘଣ୍ଟ
ରଘାରଡଇ େଖିଥା, ରସ ଭ ରେ ଭ ରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ ।" ପ୍ରାୟ ବରର୍ଷ ରହଇଯିବ, ବାଦ
ଘେକୁ ଆସି ନଥାଏ ।
ଏଠି କହି େଖିବା ଉଚିତ୍ ରହବ ରଯ, ଗତ ଚାେି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ରହବ, ବାଦ ତା'େ କର ଜେ
ଜରଣ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ('ବିରଦଶରେ', ବୁ ା ରବାଉ ଓ ବାପାଙ୍କ ଭାର୍ାରେ)
ସିଭିଲ୍ ସଭଡସ୍ ପେୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଢାପଢି କେୁଥି ା । ପଇସା ପତ୍ରେ ଅଭାବ ରଯାଗଁୁ, ରକାଚିଂରେ
ପଢୁଥିବା ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନଙ୍କଠୁ ପଢା ରନାଟ ରଯାଗାଡ କେି, ରସ ତା'େ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି ଚରେଇ ଥାଏ
। ଭଗବାନଙ୍କ କୃ ପା ଆଉ ରସହି ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ସାହାଯୟରେ ତା'େ ମାସିକ ଘେଭଡା ଏବଂ ଖାଇବା
ପିଇବା ରଯନ ରତନ ପ୍ରକାେ ରହଇଯାଉଥାଏ । ବାଦ

ମଧ୍ୟ ନିଜ ପଢାପଢିରେ ରହୋ

କେୁନଥାଏ । ନିଜ ପଢାପଢି ସହ, ରସ ଦୁ ଇ-ତିନଟ
ି ା ଟୁୟସନ ଧେିଥାଏ, ରସଥିେୁ କିଛ ି ପଇସା
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ବାପାରବାଉଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଘେକୁ ପଠାଉଥାଏ । ୋଜଧାନୀେ ରସ ମାୟାପବନରେ,
ରସ ନିମିର୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୁ ି ନଥାଏ ବାପା ରବାଉଙ୍କୁ , ତା'େ ବାପା ରବାଉଙ୍କେ ରେହ, ଆଦେ
ଓ ବିଶ୍ୱାସକୁ । ଭୁ ି ନଥାଏ ତା'େ ଦାେିଦ୍ରୟତାକୁ ଏବଂ ଭୁ ି ନଥାଏ ରସହି ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ
ସହାୟତାକୁ । ସବୁ ଦିନ ତା' ଆଖି ଆଗରେ ରସହି ରଗାଟିଏ ଚିତ୍ର ଭାସି ଆସୁଥାଏ..... ରଯଉଁ
ଦିନ ତା' ବାପା ତା'େ ପଢାପଢିରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ରସହି ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ନିକଟରେ ରନହୁ ୋ
ରହଇଥିର ଏବଂ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନିଜେ ଅଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କେିଥିର , ଆଉ ପେିଣାମସ୍ୱବେୂପ ରସହି
ଅଧ୍ୟାପକ ଜଣଙ୍କ ସାହାଯୟେ ହାତ ବରଢଇ ଥିର

ଏବଂ ପା ଟି ଯାଇଥିର

ବୁ ା ପାଇଁ

ଭଗବାନ । ରସ ମଧ୍ୟ ରସଦିନ ପଣକେିଥି ା ରଯ, ବାପା ରବାଉ ଆଉ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଓ
ଭେସାକୁ େେବତୀ କେିବ ରବା ି ।
ଏରଣ ସିଭିଲ୍ ସଭଡସ୍ ପେୀକ୍ଷାେ ରେଜ ଟ ବାହାେିବା ପରେ, ଘେକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଦ େ
ମନ ବରେଇ ା । ପ୍ରାୟ ବରର୍ଷ ପରେ ଘେକୁ ଯିବାେ ଆନନ୍ଦରେ, ବାଦ େ ପାଦ ଭୂମି ସ୍ପଶଷ
କେୁନଥାଏ । ଏ ଖୁସକ
ି ୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କେୁଥାଏ, ତା'େ ସିଭିଲ୍ ସଭଡସ୍ ପେୀକ୍ଷାେ ରେଜ ଟ । ସବଷ
ଭାେତୀୟ ସ୍ତେରେ, ୧୦୦ ଜଣଙ୍କ ମରଧ୍ୟ ତା'େ ନାମ ଥାଏ । ନିଜେ ପେିଶ୍ରମ, ବାପା ରବାଉଙ୍କ
ଆଶୀବଷାଦ, ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ କୃ ପା ବେରେ ରସ ଆଜି ଏ ସେେତା ପାଇଛି । ରେଜ ଟ
ବାହାେିବା ପରେ, ମିନତୀ ଭାଉଜ ମାଧ୍ୟମରେ ରସ ଘେକୁ ଜରଣଇ ରଦଇଥି ା । ବୁ ଢା ବାପା
ରବାଉଙ୍କ ଖୁସି କହିର

ନ ସରେ । ଏପେିକ,ି ସାୋ ଗାଆଁଟା ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ଉଠିଥି ା ଏ

ଖବେ ଶୁଣି । କିଏ ରକରବ ବିଶ୍ୱାସ କେି ପାେିନଥିର

କି ରସହି ମେସଲ୍ ଗାଆଁେ ରଗାରଟ

ପି ା ସିଭିଲ୍ ସଭଡସ୍ ପେୀକ୍ଷାରେ ଉର୍ତ୍ୀଣଷ ରହବ ରବା ି ! ଏ ଭିତରେ ସବୁ ଠୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦିତ
ରହଇଥିର

ରସ ଅଧ୍ୟାପକ, ଯାହାଙ୍କେ ସାହାଯୟେ ହାତ ରଶର୍ ପଯଷୟନ୍ତ ବି ବାଦ େ ମୁଣ୍ଡ

ଉପରେ ଥି ା । କହିବା ବାହୁ ୟ ରଯ, ରେଜ ଟ ବାହାେିବାପରେ ବାଦ ସବଷପ୍ରଥରମ ତାଙ୍କୁ ହିଁ
ଜଣାଇଥି ା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଶୀବଷାଦ ପ୍ରାଥନା କେିଥି ା ।
କିଛ ି ଦିନ ଉପୋରନ୍ତ, ଘେକୁ ଯିବ ରବା ି ରସ ରଟ୍ରନ ଟିରକଟ ବୁ କଂି କ ା, ଏବଂ ପରଡାଶୀ
ମିନତୀ ଭାଉଜ ଦ୍ୱାୋ ଘେକୁ ମଧ୍ୟ ଜରଣଇ ରଦ ା । ସନ୍ଧୟା ୫ଟାରେ ତା'େ ଗାଡି, ରସଥିପାଇଁ
ସବୁ ଜିନର୍
ି କୁ ରଯାଗାଡ କେି ବୟାଗରେ େଖୁଥାଏ । କିଛ ି ରଯମିତ ି ନ ଭୁର , ରସଥି ାଗି ତା'
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ସାଙ୍ଗକୁ ବି କାମରେ

ରଗଇ ରଦଇଥାଏ । ଗାଆଁରେ ଥିବା ସାଙ୍ଗ, କାେିଆକୁ ରୋନ କେି

ଜରଣଇ ରଦଇଥାଏ, ଯଦି ରଟ୍ରନ ର ଟ ହୁ ଏ, ତା'କୁ ଆସି କଟକେୁ ବାଇକ୍ରେ ରନଇଯିବା ପାଇଁ
। ସବୁ କଛ
ି ି ଠିକ ଠାକ୍ କେି, ନିର୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ଡ ସମୟ ପୁବଷେୁ ଦିଲ୍ଲୀ ରଷ୍ଟସନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗାଡି ଧେି
ରନଇଥି ା । ମନରେ ଅସେନ୍ତି ଆନନ୍ଦ । ବହୁ ତ ଖୁସି ଆଜି ରସ । ବାପା ରବାଉଙ୍କ ସ୍ୱପନକୁ ଆଜି
ରସ ସାକାେ କେିଛ ି । ଆଉ ତା' ବାପା ମୂ
ରବାଉ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀେୁ ରଖାଜି ରଖାଜି ଭ

ାଗିରବନି, ଦାେିଦ୍ରୟତା ତାଙ୍କେ ଦୂ ରେଇ ଯିବ ।
ଶାଢୀଟିଏ ରନଇଛି, ଆଉ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ରଧାତି-

ସାଟଷଟଏ
ି । ରଟ୍ରନ ତା' ପେଦିନ ସନ୍ଧୟା ୫-୫.୩୦ଟାରେ ପହଞ୍ଚିବାେ ଥାଏ । କଟକରେ ପହଞ୍ଚି,
ପୁଣି ତାକୁ ବସ୍ ଧେିବାେ ଅଛି; ରଶର୍ ବସ୍ ୬.୩୦ରେ ଥାଏ । ତାକୁ ନ ଧେି ପାେିର , ପୁଣି
ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବହୁ ଅସୁବଧ
ି ା । ଏମିତ ି ଅରନକ କଥା ମୁଣ୍ଡରେ ଘାଣ୍ଟିଚକଟି ରହଉଥାଏ ।
ସତକୁ ସତ ତା' ଅନୁ ମାନ ସତ ରହ ା, ରଟ୍ରନ ୧ ଘଣ୍ଟା ୨୦ ମିନଟ
ି ବିେମୱରେ ପହଞ୍ଚି ା ।
ତେତେ ରହାଇ, ନିଜ ବୟାଗକୁ ସାଙ୍ଗରେ ରନଇ ରଷ୍ଟସନ ବାହାେକୁ ବାହାେି ଆସି ା ଏବଂ
କାେିଆକୁ ରୋନ ରଗଇ ା । କାେିଆ ନିଜ କିଛ ି କାମ ସାେି ତା'କୁ ୧୦ ମିନଟ
ି ପରେ େିସଭ୍
ି
କ ା ଏବଂ ଦୁ ଇ ସାଙ୍ଗ କିଛ ି ଖାଇରନଇ ଗଁା ଅଭିମରୁ ଖ ବାଇକ୍ ଧେି ବାହାେି ପଡିର । କଟକେୁ
ତା' ଗଁା ୩ େୁ ୩.୩୦ ଘଣ୍ଟାେ ବାଟ । ବାଟରେ କାେିଆ ତାକୁ ସିଭିଲ୍ ସଭଡସ୍ ପେୀକ୍ଷା ପାଇଁ
ବରଧଇ ଜରଣଇ ା ଏବଂ ଦୁ ରହଁ ପି ାରବେେ ଅରନକ କଥା ମରନପକାଇ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ
ଯାଉଥାଆନ୍ତି । ମନରେ ଅସୁମାେୀ ଆନନ୍ଦ, ରକମିତ ି ପହଞ୍ଚିବ ଘରେ, ବାପା ରବାଉଙ୍କୁ ରଦଖିବ ।
ଏହା ଭିତରେ ଗତ ୨୫-୨୬ ଘଣ୍ଟାେ କଲାନ୍ତ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ୋତ୍ରିେ ସୁ ୁ ସୁ ି ଆ ପବନ,
ରକରତରବରେ ରଯ ତା ଆଖିରେ ନିଦ ଆଣିରଦଇଛି ବାଦ ଜାରଣ ନାହିଁ ।
ଏରଣ ଘରେ ବୁ ଢାବୁ ଢୀ ଦି'ଜଣ, ପୁଅେ ରେେିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସି ଥାଆନ୍ତି । ବୁ ଢୀ,
ପୁଅ ବାଦ

ପାଇଁ ଅତି ସୋଗରେ ପଖାେ କଂସା ଆଉ ତା' ସାଙ୍ଗକୁ ଚୁନା ମାଛ ଭଜା, ବଡି

ଚୁୋ, ଆଉ ଆେୁ ଦମ୍ ଆଦି ସରଜଇକି େଖିଥାଏ । ବୁ ାେ ପଖାେ ଭାେି ପସନ୍ଦ, କି ଦିନ କି
ୋତି, କି ବର୍ଷା କି ଶୀତ ରସ ମାରନ ନାହିଁ । ଘେକୁ ଆସିର ରବାଉ ହାତେୁ ଟିରକ ପଖାେ ନ
ଖାଇବା ପଯଷୟନ୍ତ ତା'େ ତେ ନଥାଏ । ୋତି ଆସି ୯ ଘଡି ରହ ାଣି, ବୁ ା ଏ ପଯଷନ୍ତ ବି ଆସି
ପହଞ୍ଚିନ ି । କଟକରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବି ବୁ ା ଘେକୁ ଜରଣଇ ନଥି ା । ଗାଡି ବିେମୱ କାେଣେୁ
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ରସ ଜରଣଇବାକୁ ଭୁ ି ଯାଇଥି ା । ରବେକୁ ରବେ ୋତି ବଢୁଥିବା ସହିତ, ବୁ ଢାବୁ ଢୀ
ଦି'ଜଣଙ୍କେ ଚିନ୍ତା ବି ବଢି ଚା ିଥାଏ ।
ଏପରଟ ବିେମୱ ରହଇଯିବା କାେଣେୁ, କାେିଆ ଗାଡିେ ଗତି ଟିରକ ବରଢଇରଦଇଥାଏ ।
ପଛପରଟ ବାଦ ରଗାରଟ ନିେୀହ ଶିଶୁଟଏ
ି ପେି କାେିଆ ପିଠରି େ ଆଉଜି ରହଇ ରଶାଇଥାଏ
। ହଠାତ୍ ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ୋତ୍ରିେ ନିଶବ୍ଦତାକୁ ଗ୍ରାସ କେିଗ ା । କିଛ ି ବୁ ଝବ
ି ା ପୁବଷେୁ, ରସ ଦୁ ଇ
ଜଣ ରଚତା ହରେଇ କଂକ୍ରିଟ ୋସ୍ତା ଉପରେ ପଡିଥାଆନ୍ତି । ଘଟଣାଟା ଏମିତ.ି ....... ଆଉ ରକବେ
ଘରଣ୍ଟ କି ରଦଢ ଘଣ୍ଟାେ ବାଟ ବାକି ଥାଏ; ଘେ ର ାରକ ବୟସ୍ତ ରହରବଣି ଭାବି କାେିଆ ଗାଡିେ
ଗତି ଆଉ ଟିରକ ବରଢଇରଦ ା । ନିଜଷନ ୋସ୍ତା, ନିଶବ୍ଦ ୋତି, ରମନ ରୋଡେ ସାଇଡ୍ରେ ଥିବା
ଠାଏ ଠାଏ ବଜାେ ବି ରସରତରବେକୁ ବନ୍ଦ ରହଇଗ ାଣି, କାହିଁ କଁା ଭଁା ରକରତାଟି ରଦାକାନ
ରଖା ାଥାଏ । ୋତ୍ରିେ ଅନ୍ଧକାେକୁ ଚିେି ବାଇକ୍ଟି ଆଗକୁ ମାଡିଚା ୁ ଥାଏ । ରଗାଟିଏ ବଡ ବାଙ୍କ
ରମାଡ ରଦଇ ଗ ା ରବରେ, କାେିଆ ରଦରଖ ତ ରଗାରଟ ଭାେୀ ଓଜନ ଟ୍ରକଟିଏ ନିଜେ
ଭାେସାମୟ ହରେଇ ଦୃ ତ ଗତିରେ ବିପେୀତ ଦିଗରେ ମାଡି ଆସୁଥାଏ । ଟ୍ରକେ ରହଡ୍ ାଇଟ
ଆଖିରେ ପଡିବାେୁ, କାେିଆକୁ କିଛ ି ରଦଖାଗ ା ନାହିଁ । ପେିସ୍ଥିତ ି ଅଣାୟତ ରହବା କ୍ଷ କେି,
ନିଜକୁ ଓ ସାଙ୍ଗ ବାଦ କୁ ବରଞ୍ଚଇବା ପାଇଁ ରସ ଗାଡିକୁ ରଗାରଟ ସାଇଡ୍କୁ ରନବା ପାଇଁ ରଚଷ୍ଟା
କରେ ତ କାେେ କୋେ େୂପ ରନଇ ଆସିଥିବା ରସଇ ଟ୍ରକଟି ରସମାନଙ୍କ ଆଡକୁ ମାଡି ଆସି ା
। ବାଦ ବାଦ କହି ଚିତ୍କାେ ଛାଡି ା କାେିଆ । ରହର ଦୁ ରହଁ ସତକଷ ରହବା ପୁବଷେୁ, ଟ୍ରକେ
ଶକ୍ତ ଧକାରେ ଛିଟକ
ି ି ପଡିଥିର ଦୁ ଇଜଣ । ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ବଡ ଗଛରେ ବାଦ ପିଟରି ହଇ
ପୁନଶ୍ଚ ରମନରୋଡରେ ପଡିଥିବା ରବରେ, କାେିଆ ଟ୍ରକେ ଚକା ତରେ ଆସିଯାଇଥି ା । ଖଣ୍ଡ
ବିଖଣ୍ଡିତ ରହଇଯାଇଥି ା ଦୁ ଇ ଜଣଙ୍କେ ରକାମେ ଶେୀେ, ବହିଚା ିଥି ା

ହୁ ୁ ହେ ଧାେ ।

ରବସାହାୋ ରହଇ କଂକ୍ରିଟ ୋସ୍ତାରେ ପଡିଥି ା ଦୁ ହିଁଙ୍କ ଶେୀେ, ନାଇଁ ଶେୀେ ତ ନୁ ରହଁ; ଛିଣ୍ଡି
ଯାଇଥିବା ହାତ ରଗାଡ, େକ୍ତ ଭିଜା ସାଟଷ-ପୟାଣ୍ଟ, େକ୍ତ ଭିଜା ବୟାଗ, ଆଉ ବୟାଗରେ ଥିବା ରବାଉ
ପାଇଁ ଶା ୀ ଏବଂ ବାପାଙ୍କେ ରଧାତି । ୋତ୍ରୀେ ରସହି ନିଜଷନ ସ୍ଥାନରେ, ନିଜେ ଅଳ୍ପ ଟିକକ
ଜୀବନ ଧେି ପଡିେହିଥି ା ଦୁ ଇଟି ନିେୀହ ଜୀବନ । ଦୁ ଘଷଟଣାେ ରସହି ଭୟଙ୍କେ ଶବ୍ଦ ଓ ଚିତ୍କାେ
ଶୁଣି, ପାଖ ବଜାେେୁ ର ାକମାରନ ଆସିବା ପୁବଷେୁ ରସଇ ଦୁ ଇ ନିେୀହ ଜୀବନେ ଜୀବନ ଦୀପ
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ିଭି ଯାଇଥି ା । ଧୋ ପଡିଯିବା ଭୟରେ ରସ ଟ୍ରକବା ାଟି ଟ୍ରକ ରନଇ ରସଠୁ ଚମ୍ପଟ ମାେିଥି ା
।
ୋତି ଆସି ଅଧ ରହ ାଣି, ତଥାପି ବାଦ

ଆସି ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ । ବୁ ା ବାପା ତିନ ି ଚାେି

ଥେ ମିନତୀ ଘେ ଆରଡ ଯାଇ ବୁ ି ଆସି ାଣି, କାରେ ପୁଅେ ରୋନ ଆସିଥି ାକି, ରହର
ମିନତୀ ମନା କେୁଥି ା । ଏରତ ରଡେି ରହବାେ କାେଣ ରସ ଜାଣିପାେୁନଥା'ନ୍ତି, ମନକୁ ଭାେି
ପାପ ଛଁୁ'ଥାଏ । ବୁ ଢାବୁ ଢୀ ଦି'ଜଣ, କୁ ଆରଡ ବା ଯିରବ.... ୋତି ଅଧଟାରେ ଏରତ ବଡ ଗାଆଁରେ
କାହାକୁ ବା କ'ଣ ପଚାେିରବ, ଡିବଟ
ି ଏ
ି ଜରେଇ ଘେଦ୍ୱାେ ପାରଖ ପୁଅେ ବାଟକୁ ରସମିତ ି
ଅରନଇ ବସିଥାଆନ୍ତି । ୋତି ପାହି ସକାେ ରହ ା, ତଥାପି ବାଦ ଆସି ାନି । ବାପା ମିନତୀ
ଘେକୁ ଦଉଡି ଗର ପୁଅେ କିଛ ି ଖବେ ଆଶାରେ, ରହର ରସଠୁ ନିୋଶ ରହଇ ରେେିର ।
କିଛ ି ସମୟ ପରେ ରଗାରଟ ଆମୱୁ ାନସ୍ ଆଜି ଘେ ଆରଗ ଅଟକି ା । ସକାେୁ ସକାେୁ
ଆମୱୁ ାନସ୍ ଗାଡି ରଦଖି ସାହିପଡିଶା ସବୁ େୁଣ୍ଡ ରହଇଗର । ପରେ ପରେ, ରପା ିସ
ର ାକଟିେ ଅନୁ ମତିରେ ଗାଡଷ ଦୁ ଇ ଜଣ ଧୋ କପଡାରେ ଗୁରଡଇ ରହଇଥିବା ଦୁ ଇଟି ମଣିର୍କୁ
ଆଣି ତରେ େଖିରଦର

। ପେ ମୁହୁର୍ତ୍ଷରେ କପଡାେ କିଛ ି ଅଂଶ ରଖା ି ବା ପରେ, ସମରସ୍ତ

ହତବାକ୍ ରହଇଯାଇଥିର ....... କିଛ ି ସମୟ ପାଇଁ ରସ ଜାଗା ଶବ୍ଦହୀନ ପା ଟି ଯାଇଥି ା......
ତା'ପରେ ଭିଡ ଭିତେୁ ରକହି ଜରଣ କହି ା... ଆ'ରେ ରୟ... ରୟ.... ପୋ ଆମ ବାଦ ଆଉ
କାେିଆ... ଏମାନଙ୍କେ ପୁଣି କ'ଣ ରହ ା !!..... ଏମାନଙ୍କ ଏ ଅବସ୍ତା??.... "ଗତକା ି ୋତିରେ
ଏକ ଦୁ ଘଷଟଣାରେ ଏମାରନ ପ୍ରାଣ ହୋଇଛନ୍ତି...." ରପା ିସ୍ ର ାକଟି କହି ା । ଏହାପରେ
କାନ୍ଦ ରବାବାେିରେ ସାୋ ଗାଆଁଟା ୋଟିପଡି ା । ବୁ ା ବାପା ଆଉ ରବାଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପୁଅେ
ଶେୀେ ଉପରେ ର ାଟି ପଡିଥାଆନ୍ତି... ଛାତି ପିଟ ି ପିଟ ି ବୁ ଢାବୁ ଢୀ ଦି'ଜଣ ତରେ ଗଡୁଥାଆନ୍ତି....
ବୁ ଢୀ ଚିତ୍କାେ ଛାଡୁଥାଏ... ରହ ଧନ ତୁ ' କୁ ଆରଡ ଗ ୁ ରେ... ଆମକୁ ଛାଡି ତୁ କାହିଁକି ଗ ୁ ରେ....
ରେେିଆ ରମା ଧନ.... ତୁ ରେେିଆ.... । ରକହି ଜରଣ କହୁ ଥାଏ... ବିଚୋ ରକରତ କଷ୍ଟ କେି

ପଢାପଢି କେି ରଶର୍ରେ େେ ପାଇଥି ା, ବୁ ଢା-ବୁ ଢୀ ଦି'ଜଣ ରକରତ ରଯ ଖୁସି ନ
ରହଇଥିର ..... ରହର ଦଇବ...... ତା'କୁ ବି େଖି ାନି !! ରସହି ଦିନଠୁ ବୁ ା ବାପା ଓ ରବାଉ
ପୁଅକୁ ଝୁ େି ଝୁ େି ପାଗେ ପ୍ରାୟ ରହଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏରବବି ବାଦ େ ରେେିବା ବାଟକୁ ଚାତକ
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ପେି ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି । ସତରେ କ'ଣ ବାଦ

ରେେିବ !!..... ମମତାେ ବନ୍ଧନ କ'ଣ ସତରେ

ବାଦ କୁ ରେୋଇ ଆଣିବ..... ରକଜାଣି?? ରହର

ରସହି ଆଶାରେ ବୁ ା ବାପା ଓ ରବାଉ

ଏରବବି ଅଛନ୍ତି ।
ଶୂନୟ ରହଇଗ ା ଦୁ ଇ ମା'େ ରକାେ..... ଅଧା େହିଗ ା ଗେିବ ବାପାେ ସ୍ୱପନ...... ଶ୍ରୀହୀନ
ରହଇଗ ା ଦୁ ଇ ପେିବାେ......
ସତରେ, ଏ ଦୁ ଘଷଟଣା ପାଇଁ କାହିଁ ରକରତ ମା'େ ରକାେ ଶୂନୟ ରହଇଯାଉଛି..... ରକରତ
ସ୍ତ୍ରୀ ବିଧବା ରହଉଛନ୍ତି..... ରକରତ ସନ୍ତାନ ବାପା ରଛଉଣ୍ଡ ରହଉଛନ୍ତି.... ରକରତ ପେିବାେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ
ରହଇଯାଉଛି...... ରକରତ ଆଶା ରକରତ ସ୍ୱପନ ଅଧାରେ େହିଯାଉଛି....... ।

ନିଜ ନିଜେ

ସମାନୟ ତତ୍ପେତା, ଅସାବଧାନତା, ରଭାଗ ବିୋସ, ଆରମାଦ ପ୍ରରମାଦ ଆଦି ପାଇଁ ଆରମ ଆଣି
ରଦଉଛୁ ଅନୟମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନ୍ଧକାେ ଆଉ ଖା ି ଅନ୍ଧକାେ.......
ଏ ସମୱଦ୍ଧରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କେ ଜାଗ୍ରତ ରହବା କ’ଣ ଉଚିତ ନୁ ରହଁ???

ନିଦ ତ ଭାଙ୍ଗି ନ ି ଏଯାଏଁ

ଭୁ ି ରଯ ରହବନି ତାକୁ

କାହିଁକି ସକାେ ରହାଇଗ ା

ଏମିତ ି ଥି ା ରସ ଉପହାେ

ଆେମ୍ଭ ତ ରହଇନି ଯାହା

ରକରତ ରଖାଜି ି ତାକୁ

କାଇଁ ସେି ରସ ଗ ା

ରକରତ ରଖାଜି ି ତାକୁ

ସପନ ଯାହା ଥି ା ରମାେ

ଏ ମନ ଯାହାେ ଥି ା

ସବୁ କୁ ଆରଡ ହଜିଗ ା

ରସ ସପନ କୁ ଆରଡ ହଜିଗ ା ॥

ରସଇ ସପନରେ ଥି ା

- ସମ୍ବି ତ କର

ତୁ ମେ କିଛଟ
ି ା ଉପହାେ
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ଦେହାଶ୍ରିତ ଦଦବତା

✍ହ୍ରିତକ
ି କୁ ମାର ଦବଦହରା
ଜହ୍ନାର ାକରେ ଆର ାକିତ ରହାଇଯାଇଥିବା ରସଦିନେ ୋତି ରଯପେି ଏକ ବିଶାେ
ପେିବର୍ତ୍ଷନ ଆଣିଥି ା ସତୟରଦବଙ୍କ ପାଇଁ । ନୂ ଆ ଆଶାେ ଆର ାକକୁ ରନଇ ଏକ ସୁନ୍ଦେ ପଥେ
ପଥିକଟିଏ ରହାଇଗର

ରସ । ପିତାଙ୍କ ଚେଣ ତରେ ରଶାଇଯିବା ପରେ ଆଖିେୁ ବହିଯାଉଥିବା

ି ି ରହାଇପାରେ ରବା ି
ୁ ହ ରଯମିତ ି ମେୁଭୂମି ପା ଟି ଯାଇଥି ା । ଜୀବନେ ଚ ାପଥ ଏମିତବ
ସତୟରଦବ ଅନୁ ଭବ କେି ଏକ ନୂ ଆ ଜୀବନଟିଏ ଆେମ୍ଭ କେିଥିର

।

ଗ୍ରୀର୍ମେ ପ୍ରରକାପରେ ଗଁା ରଶର୍ମୁଣ୍ଡରେ ଥୁଣ୍ଟା ରହାଇଯାଇଥାଏ ବେଗଛଟିଏ । ବେଗଛେୁ
ପନ୍ଦେ କି ରକାଡିଏ ହାତ ଦୂ େରେ ମହାେଣା ବାବୁ ଙ୍କ ଝାଟିମାଟିେ ଚାେ କୁ ଡଆ
ି ଘେ । ଦୁ ଇ ପୁଅ,
ପତ୍ନୀ ଉମଡୋ ରଦବୀ ଓ ବୁ ଢା ବାପାମାଆଙ୍କୁ ରନଇ ରଛାଟିଆ ପେିବାେଟିଏ । ମହାେଣା ବାବୁ ଙ୍କେ
ରଦାକାନଟିଏ ଥାଏ । ରସଥିେୁ ଯାହା ରୋଜାଗେ ହୁ ଏ ସାଥିରେ ତାଙ୍କ ଦାେିଦ୍ରୟତା ଦୂ େ ହୁ ଏ ନାହିଁ
। ରସଥିପାଇଁ ରସ ସମୟ ମିେରି ଜମିଦାେ ବାବୁ ଙ୍କ ଘରେ ମୂ ିଆ ଭାରବ କାମ କେନ୍ତି । ନିରଜ
ଓେିଏ ନଖାଇ କିପେି ନିଜ ଛୁ ଆ ଓ ବାପାମାଆଙ୍କୁ ଆହାେ ରଦରବ ରସ କଥା ସବୁ ରବରେ ଚିନ୍ତା
କେୁଥାନ୍ତି ମହାେଣା ବାବୁ । ଦୁ ଃଖ ଦାେିଦ୍ରତା ରଯମିତ ି ତାଙ୍କ ପି ାଙ୍କୁ ସ୍ପଶଷ ନକେୁ ରସଥିପାଇଁ ରସ
ପି ାଙ୍କୁ ବୁ ରଝଇବା ସହ ରସମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାେ ସୁବଧ
ି ା ସୁରଯାଗ ରଯାରଗଇ ରଦଉଥିର

।

ଏହିସବୁ ରଦଖି ପିତାଙ୍କ କଷ୍ଟକୁ ଠିକ ବାେିପାେୁଥି ା ବଡପୁଅ ବିଷ୍ଣୁରଦବ । ନାମଟି ତା'େ ରଯମିତ,ି
କାମ ତା'େ ଠିକ ରସମିତ ି । ସରତ ରଯପେି ଭଗବାନ ରସହି ବିଷ୍ଣୁରଦବ ଭିତରେ ବିୋଜମାନ
କେିଛନ୍ତି । କଥାରେ ନାହିଁ, କାନ ଥିର ସୁନା ନାହିଁ, ଠିକ ରସମିତ ି ଦାେିଦ୍ରୟତା ମଧ୍ୟରେ ପେିବାେ
ଗତିକେୁଥିର ମଧ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁରଦବ ସବୁ କାଯଷୟରେ ନିପଣ
ୂ ଥି ା । ପାଠପଢାରେ ରଯମିତ ି ଥି ା, ଠିକ
ରସମିତ ି ଅନୟ କାଯଷୟରେ ବି ପାେଙ୍ଗମ ଥି ା । ସମସ୍ତଙ୍କେ ପ୍ରି ୟପାତ୍ର ରହାଇଯାଇଥି ା ରସ ।
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ପାଠପଢା ସହ ଦିନରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ରଖେକୁ ଦ ଓ ୋତିରେ ରଜରଜବାପା ପାଖରେ ବସି
ଭାଗବତ ଶୁଣିବା । ଦୁ ଃଖ କଷ୍ଟରେ ଥିର ମଧ୍ୟ ପେିବାେଟି ବହୁ ତ ଖୁସି ଓ ଆନନ୍ଦରେ ଜୀବନଯାପନ
କେୁଥି ା ।
ସମୟକ୍ରରମ ମହାେଣା ବାବୁ ପୂବଷପେି ଅଧିକ ପେିଶ୍ରମ କେିପାେିର

ନାହିଁ । ବାପାଙ୍କେ

ଏପେି ଅବସ୍ଥାରେ ବଡପୁଅ ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ପଡି ା । ଘେେ ଦାେିଦ୍ରୟତାକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିରେ େଖି
ବିଷ୍ଣୁରଦବ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଜୋଞ୍ଜେୀ ରଦଇ ଅଧିକ ପଢାପଢି ନକେି ରଛାଟିଆ ରବସେକାେୀ
ଚାକିେୀ ଖଣ୍ଡିଏ କେି ଘେେ ରମେୁଦଣ୍ଡ ରହାଇ ଛିଡାରହ ା ଓ ବାପାମାଆଙ୍କ ଯତ୍ନ ରନବା ସହ
ସାନଭାଇକୁ ଏକ ଉର୍ଚ୍ ପଦବୀରେ ବିୋଜମାନ କୋଇବା ପାଇଁ ରସ ଦିନୋତି ଏକକେି ପେିଶ୍ରମ
କେୁଥି ା। ବାପାମାଆଙ୍କ ରସବାରେ ରଯପେି ଅବରହୋ ନରହଉ ରସଥିପାଇଁ ବାପମାଆଙ୍କ
ନିଷ୍ପତିରେ ହାତେୁ ଦୁ ଇ ହାତ ରହାଇଗ ା ରସ । ବାପାଙ୍କ କଷ୍ଟକୁ ଅନୁ ଭବ କେି ବିଷ୍ଣୁରଦବ ନିଜ
ଖୁସକ
ି ୁ ପେିବାେ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସଗଷ କେିରଦଇଥିର । ସାନଭାଇ ସତୟରଦବେ ପଢିବାରେ ରଯପେି
ବୟତିକ୍ରମ ନରହଉ ରସଥିପାଇଁ ରସ ସମସ୍ତ ସୁବଧ
ି ା ରଯାଗାଇ ରଦଉଥି ା ।
ସମୟ ବିତବ
ି ା ସହ ଅଧିକେୁ ଅଧିକ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ସତୟରଦବ ସହେକୁ ଚା ିଆସିବା
ପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆେମ୍ଭ ହୁ ଏ ଏକ ନୂ ତନ ଅଧ୍ୟାୟ, ରଯଉଁଠି ରସ ଭୁ ିଯାଏ ବାପାଙ୍କ
ଭ ପାଇବା, ମାଆେ ପଣତକାନିେ ରେହ ଓ ବଡଭାଇେ ଆଦେ । ଅଧିକେୁ ଅଧିକ ପାଠ
ପଢିସାେିବା ପରେ ସତୟରଦବ ଏକ ସେକାେୀ ଉର୍ଚ୍ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତ ରହ ା । ଧନ ଓ ରଯୌବନ
କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ରହାଇଥିର

ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସତୟରଦବ ବୁ ଝପ
ି ାେିନଥି ା । ଏହାପରେ ରସ ଆନନ୍ଦ

ଉଲ୍ଲାସରେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ସମୟ ଅତିବାହିତ କେୁଥି ା । ଇତିମଧ୍ୟରେ ରସ ନିଜ
ମନେ ସାଥିକୁ ବାଛିରନଇ ଜୀବନେ ରଶର୍ ନିଶ୍ୱାସ ପଯଷନ୍ତ ତା'େ ହାତ ଧେି ବାଟ ଚା ିରବ ରବା ି
ସ୍ଥିେ କେିସାେିଥି ା । ମନରେ ଦୁ ଃଖ ଥିର ମଧ୍ୟ ମହାେଣା ବାବୁ ଓ ଉମଡୋ ରଦବୀ ପୁଅେ ମନରେ
କଷ୍ଟ ନରଦଇ ପୁଅେ ନିଷ୍ପତିରେ ହିଁ ସହମତି ରଦଇଥିର । ଏହାେ କିଛଦ
ି ନ
ି ପରେ ସତୟରଦବଙ୍କେ
ଦୁ ଇଟି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନମ ରହାଇଥିର ଓ ରସଥିରେ ବହୁ ତ ଖୁସି ଥିର ମହାେଣା ବାବୁ ।
ରଯମିତ ି ଅଦିନଆ
ି ରମଘ ଗଜଷନ କରେ ଠିକ ରସମିତ ି ଚଡକ ପରଡ ମହାେଣା ବାବୁ ଙ୍କ ଘରେ
। ହସଖୁସରି େ ଚା ୁ ଥିବା ସୁନାେ ସଂସାେ ଉପରେ ରଯମିତ ି କାହାେ ରକାପ ଦୃ ଷ୍ଟି ପଡିଯାଇଥି ା ।
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ସତୟରଦବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଷ ପେିବର୍ତ୍ଷନ ରହାଇଯାଇଥିର

। ସ୍ତ୍ରୀ-ରବା କୋ ରହାଇ ସତୟରଦବ ନିଜ

ପେିବାେ ସହ ଖୁସରି େ େହିବାକୁ ସ୍ଥିେ କେି ନିଜ ପତ୍ନୀ ଓ ଦୁ ଇ ପୁଅକୁ ରନଇ ଘେଠାେୁ ଦୂ େରେ
େହିବାକୁ ଆେମ୍ଭ କେିରଦ ା । ପି ାରବରେ ହାଥଧେି ଚା ିବା ଶିଖାଇଥିବା ରସହି ବୁ ଢା
ବାପାଙ୍କଠାେୁ ରସ ବହୁ ତ ଦୂ େକୁ ଚା ିଯାଇଥି ା । ବଡଭାଇେ ଆଦେ ଓ ବାପାମାଆଙ୍କେ
ଭ ପାଇବାକୁ ଭୁ ିଯାଇ ସତୟରଦବେ ଏପେି କାଯଷୟ ରଦଖି ମନ ଭିତରେ କଷ୍ଟ ଥିର

ମଧ୍ୟ

ମହାେଣା ବାବୁ ପ୍ରକାଶ କେିନଥିର ମାତ୍ର ବିଷ୍ଣୁରଦବ ଠିକ ବୁ ଝପ
ି ାେୁଥି ା ।
ସମୟ ରରାତରେ ନିଜ ସଂସାେକୁ ଖୁସରି େ ରଦଖିବାକୁ ଚାହଁୁଥିବା ସତୟରଦବକୁ ଏମିତ ି ଏକ
ଦିନ ରଦଖିବାକୁ ପଡିବ ରସ ରକରବ ରହର ଭାବିନଥିର । ନିଜ ସଂସାେ ପାଇଁ ଦିନୋତି ପେିଶ୍ରମ
କେି ନିଜ ପୁଅଙ୍କୁ ବଡ କୋଇ ଉର୍ଚ୍ ପଦପଦବୀରେ ବସାଇଥିର । ନିଜକୁ ଉର୍ଚ୍ ଅଧିକାେୀ େୂରପ
ଗବଷ ଅନୁ ଭବ କେୁଥିବା ପୁଅମାରନ ରଶର୍ରେ ନିଜ ମାଆଙ୍କ ସହମତି କ୍ରରମ ଏମିତ ି ଏକ ସମୟରେ
ସତୟରଦବକୁ ସମରସ୍ତ ଛାଡିରଦଇ ଚା ିଗର

ଯାହା ରକରବ ସତୟରଦବ କଳ୍ପନା କେିନଥିର

।

ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଜୀବନସାଥୀ ରଖାଜିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ରସ ଏମିତ ି କଟୁ ପ୍ରକୃ ତେ
ି ଘେଣୀ ପାଇରବ ରସ
ରକରବ ଜାଣିନଥିର

ଓ ରଶର୍ରେ ପୁତ୍ରମାରନ ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ଅକ୍ଷମ କହି ଚା ିଗର

। ନିଜେ

ପେିବାେକୁ ଖୁସରି େ େଖିବାକୁ ଚାହଁୁଥିବା ସତୟରଦବ ଆଜି ରସ ନିଜଠୁ ହାେିଯାଇଥିର ।
ଦୂ େରେ େହିର ମଧ୍ୟ ନିଜ ପୁଅକୁ ନିଜ ରକାେକୁ ରନଇଗର ମହାେଣା ବାବୁ । ଦୁ ଃଖରେ
େହିର ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ନିଜ ଦୁ ଃଖ ପ୍ରକାଶ କେୁନଥିର ସତୟରଦବ, ମାତ୍ର ପିତାମାତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବା
ଅଛପା । ରସଦିନ ୋତ୍ରି-ରଭାଜନ ସେିବା ପରେ ସତୟରଦବ ଦୁ ଃଖରେ ବସିଥିର

ଓ ଆଖିେୁ

ବହିଯାଉଥି ା ତାଙ୍କେ ଅଶୁ ଧାେ । ଅକସ୍ମାତ ସତୟରଦବଙ୍କ କକ୍ଷକୁ ମହାେଣା ବାବୁ ପ୍ରରବଶ କେି
ସତୟରଦବଙ୍କୁ ଏମିତ ି ପେିସ୍ଥିତରି େ ରଦଖିବାପରେ ତା'େ କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଇ ଆଶ୍ୱାସନା ରଦର
ଓ ପିତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ରଦଖି ତାଙ୍କ ଚେଣ ଧେି ଅଧିକ କାନ୍ଦିବାକୁ ାଗିର ଓ ସତୟରଦବ ନିଜେ ତୁଟକ
ି ୁ
ଜାଣିପାେିର

। ଏହାପରେ ରସଦିନେ ୋତି ସତୟରଦବଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅମୂ ୟ ୋତି

ରହାଇଯାଇଥି ା ଓ ପିତାଙ୍କ ଚେଣରେ ସତୟରଦବ ରଶାଇଯାଇଥିର
ବେଗଛଟିରେ ପୁଣିଥରେ ନୂ ଆ ନୂ ଆ ପତ୍ର କଅଁେବ
ି ାକୁ
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ାଗି ା ।

। ସମୟରରାତରେ

ଆଶାର ଆଦୋକକୁ ଅଦପକ୍ଷା

✍ସମାପିକା ପତି
(ପୂବଷ ସଂସ୍କେଣରେ ଏହି କାହାଣୀଟିେ ପୂବଷଭାଗ ପ୍ରକାଶିତ ରହାଇଥି ା । ପୃଷ୍ଠା- ୧୭୦)
ଦୀପକଙ୍କ ସହ ଛାଡପତ୍ର ରହାଇଯିବାପରେ ରସଦି ବହୁ ତଦିନ ପରେ ସୁନୀତା ମନ୍ଦିେ
ଯାଇଥି ା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନୟବାଦ ରଦବାକୁ ।
ଏ ଘଟଣାପରେ ବାଙ୍ଗାର ାେେ ଏକ କମ୍ପାନୀେ ସୁରଯାଗ ମିେି ା ସୁନୀତାଙ୍କୁ ଏବଂ ରସ
ବାଙ୍ଗାର ାେ ଚା ି ଗର । କିଛମ
ି ାସ ପରେ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କୁ କାମ ପାଇଁ ବିରଦଶ ପଠାଇ ା
ଏବଂ ରସ ଣ୍ଡନ ଚା ିଗ ା । ଆରସ୍ତ ଆରସ୍ତ ରସ ନିଜ ଅତୀତକୁ ଭୁ ିବାକୁ ରଚଷ୍ଟା କେୁଥି ା ।
ବାପାମାଆ ଦୁ ଃଖିତ ଥିର କିନ୍ତୁ ଝିଅେ ମରନାବେ ରଦଖି ଖୁସି ବି ରହଉଥିର । ଭାଇମାରନ ବି
ତାକୁ ବହୁ ତ ସାହାସ ରଦଉଥିର । ସୁନୀତା ନୂ ଆ ସହକମଷୀ ଓ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସି ଥି ା
। ପ୍ରବାସୀ ଭାେତୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶକ
ି ି ସବୁ ପବଷପବଷାଣୀ ପାେନ କେୁଥି ା । ସପ୍ତାହ
ରଶର୍ରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶବ
ି ା ଓ ବୁ ାବୁ ି କେିବାରେ ତା'େ ୋଙ୍କା ସମୟସବୁ ରଯମିତ ି
ଉଡିଯାଉଥି ା । ସମୟ ଦୃ ତଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢୁଥି ା ଓ ଇତିମଧ୍ୟରେ ତା'େ ଣ୍ଡନ ଯିବା ୪
ବର୍ଷ ରହାଇସାେିଥି ା । ରସ କମଷନଷ୍ଠ
ି ଥି ା ଏବଂ ଏକା େହୁ ଥିବା କାେଣେୁ ଆବଶୟକ
ପେିମାଣରେ ସମୟ ଓ ଶ୍ରମ ରଦଇପାେୁଥି ା, ରତଣୁ ସଭିଏଁ ତା' କାମରେ ଖୁସି ଥିର

।

ଜୀବନରେ ବିତଯ
ି ାଇଥିବା ରସ ଦୁ ଃଖଭୋ ସମୟସବୁ ଅରନକ ସମୟରେ ତା'େ ମାନସପଟରେ
ଚା ିଆରସ ଏବଂ ପୁଣିଥରେ ଦୁ ଃଖେ କୋପାହାଡକୁ ଟାଣିଆରଣ, ରତଣୁ ରସ ତାକୁ ଭୁ ିଯିବାକୁ
ନିଜକୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ କାମରେ ବୁ ଡାଇ େଖୁଥି ା ।
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ଆମ ସମାଜରେ ଝିଅ ରହଉ କି ପୁଅ, ରବଶୀଦିନ ଏକା େହିର , ଘରେ ଓ ବାହାରେ
କାହାେିକୁ ଭ
କେିଥିର

ାରଗନି । ସୁନୀତାେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁ ଝାଇବା ଆେମ୍ଭ

କି, "ସମରସ୍ତ ସମାନ ନୁ ହନ୍ତି, ଆଜି ଆମ ଅଛୁ , କା ି ନଥିବୁ - ଭାଇମାରନ ତାଙ୍କ

ସଂସାେରେ ବୟସ୍ତ େହିରବ । ରତାେ କ'ଣ ରହବ? ପ୍ରସ୍ତାବ ରଦଖିବୁ ?" ସୁନୀତା କିନ୍ତୁ ଆରଦୌ
ୋଜିରହଉନଥି ା । ବିବାହିତ ଜୀବନ ପ୍ରତି ତା'େ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ନଥି ା । ତା'େ ମାଉସୀ ଥରେ
ତାଙ୍କେ ଦୂ େସମ୍ପକଷୀୟ ଭଣଜାେ (ଅମୀୟ) ପ୍ରସ୍ତାବ ରନଇକି ସୁନୀତାେ ଘେକୁ ଆସିଥିର
କହିଥିର

।

ଅମୀୟେ ଘେର ାକଙ୍କୁ ରସ ଭ ଭାରବ ଜାଣନ୍ତି । ଅମୀୟେ ଆଗେୁ ବାହାଘେ

ରହାଇଥି ା ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସବ ସମୟରେ ହିଁ ମେିଯାଇଥିର । ବହୁ ତଦିନ ମାନସିକ ବିସାଦଗ୍ରସ୍ତ
ରହାଇ େହିଥିର ଅମୀୟ ଏବଂ ପରେ ରସ ତା'େ ଚିକେ
ି ୀ ବଦୋଇ ନର୍ରେ ଚା ି ଯାଇଥି ା ।
ରସ ଆଉଥରେ ବାହାରହବାକୁ ୋଜିରହବାେୁ ତାଙ୍କଘରେ ବି ଝିଅ ରଖାଜୁ ଥିର

। ରସମାରନ

ସୁନୀତାେ ବାପାମାଆଙ୍କୁ ରଦଖି ବହୁ ତ ଖୁସି ରହାଇଥିର । ଦୁ ଇ ପେିବାେ ମିଶି ାପରେ ଅମୀୟ
ଓ ସୁନୀତା ରୋନରେ କଥା ରହାଇଥିର । କିନ୍ତୁ ରୋନରେ କଥାରହଇ କାହା ବିର୍ୟରେ ରକରତ
ବା ଜାଣିରହବ । ଏମିତରି େ ବି ସୁନୀତା ଆଉଥରେ ବାହାରହବାକୁ ଆରଦୌ ୋଜିନଥି ା । ଅମୀୟ
କିନ୍ତୁ ବହୁ ତ ରଧୈଯଷୟଧେିକି ସୁନୀତାକୁ ବାହାଘେ ପାଇଁ ୋଜି କୋଇଥି ା । ଥରେ ଦୁ ଇଥେ
ନର୍ରେେୁ

ଣ୍ଡକ ବି ଆସିଥି ା ସୁନୀତାକୁ ରଦଖା କେିବାକୁ । ସୁନୀତା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାହୀନ ଥିବା

ସରତ୍ତ୍ୱ ନିଜ ଘେର ାକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ରଦଖି ରଶର୍ରେ ହଁ କେିଥି ା । ରସମାରନ ଛୁ ଟ ି ରନଇକି
ଭାେତ ଆସିବାପରେ ଗଁା ମନ୍ଦିେରେ ନିହାତି ନିୋଡମୱେ ଭାରବ ତାଙ୍କେ ବିଭାଘେ
ରହାଇଯାଇଥି ା ।
ବାହାଘେ ପରେ ରଯ ଯାହାେ ଚାକିେୀ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ବାହାେିର । ସୁନୀତା ଭାବୁ ଥି ା
କି ରଯରହତୁ ବହୁ ତ କଷ୍ଟ ପାଇ ାପରେ ଆଉଥରେ ସଂସାେ କେିବାକୁ ସ୍ଥିେ କେିଛ,ି ରତଣୁ
ଚାକିେୀ ଛାଡିକି ଅମୀୟ ପାଖକୁ ଆସିଯିବ । ରସମାରନ ପେସ୍ପେକୁ ଜାଣିରବ, ଚିହ୍ନରି ବ ଓ
ନୂ ଆଜୀବନ ଆେମ୍ଭ କେିରବ । ଅମୀୟ କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ମନାକେିଥି ା ଓ ବୁ ଝାଇଥି ା କି ଏରତଭ
ଚାକିେୀ ହଠାତ ଛାଡିବା ଭ

ନୁ ରହଁ । ବେଂ ବଗଷାନରେ (ନର୍ରେ) ଚାକିେୀ ମିେି ାପରେ

ସୁନୀତା ରସଠାକୁ ଆସିବା ଉଚିତ । ତା'େ ମତାମତ ଥି ା, "ସୁନୀତା ଘରେ ବସି ରବାର୍
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ରହଇଯିବ ।" ନୂ ଆ ଚାକିେୀ ମିେବ
ି ାଯାଏଁ ରସମାରନ ଛୁ ଟରି େ ପେସ୍ପେକୁ ରଦଖା କେିରବ ଓ
ଏମିତରି େ ରେସବୁ କ୍/ୋଟଆପ୍/ସ୍କାଏ୍-ପି/ରେସ୍ଟାଇମ୍ ଭେି ସୁବଧ
ି ା ରଯାଗଁୁ କଥାରହବାରେ
ରକୌଣସି ଅସୁବଧ
ି ା ନଥି ା । ସୁନୀତା ଏଥିରେ ସହମତ ରହାଇନଥିର
୨/୩ ମାସପରେ ରସ ହଠାତ

ବି କିଛ ି କହିନଥି ା ।

ଣ୍ଡନେୁ ଚାକିେୀ ଛାଡି ଅମୀୟଙ୍କ ପାଖକୁ ପରେଇଯିବାକୁ

ସ୍ଥିେକ ା । ପଇସା ଅରପକ୍ଷା ପେିବାେେ ମହତ୍ତ୍ୱ ରବଶୀ ରବା ି ରସ ଭାବୁ ଥି ା । ଚାହଁୁଥି ା
ଦୁ ଇଜଣ ଏକାଠି େହିରବ, ବୁ ିରବ ଓ ଅପୂର୍ଣ୍ଷ େହିଯାଇଥିବା ସ୍ୱପନକୁ ପୂେଣ କେିରବ । ରସ
ଭାବିଥି ା ହଠାତ ବଗଷାନରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇ ଅମୀୟଙ୍କୁ ସର୍ପ୍ରାଇଜ୍ ରଦବ ଓ କହିବ କି ରସ
ସବୁ କଛ
ି ି ଛାଡି ତା' ପାଖକୁ ଆସିଗ ା ରବା ି । କିନ୍ତୁ ଅମୀୟ ସୁନୀତାକୁ ଏୟାେରପାଟଷରେ ରଦଖି
ଜମାେୁ ଖୁସି ରହ ାଭେି ଜଣାପଡୁନଥି ା । କିଛ ି କହିନଥିର
ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡୁଥି ା ।

ବି ତା'େ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଭାବ ମୁହଁେୁ

ସୁନୀତା ଘେ ସଜଡାରେ କିଛଦ
ି ନ
ି ମାତିଯାଇଥି ା । ଧୀରେ ଧୀରେ ଅମୀୟେ ପ୍ରକୃ ତ େୂପ
ରଦଖିବାକୁ ପାଇଥି ା ରସ । ଅମୀୟ ଥି ା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରକ୍ରାଧୀ । ତା' କଥାରେ ଟିରକ ଏପଟ ରସପଟ
ରହର

ୋଗରେ ଅଗ୍ନି ଶମଷା ରହଇଯାଉଥି ା । ରଛାଟରଛାଟ କଥାରେ ହାତ ଉଠାଇବାକୁ

ପଛାଉନଥି ା । ପରଡାଶୀମାରନ ଶୁଣିର କାରେ କିଏ ରପା ି ସ୍ ପାଖରେ ଅଭିରଯାଗ କେିରଦବ
ଭାବି ସୁନୀତା ଅମୀୟକୁ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କେିବାକୁ ରଦଉନଥି ା । ଅମୀୟ ନିଜକଥାକୁ ରବଦେ ଗାେ
ମରନ କେୁଥିବା ଭେି ର ାକ ଥି ା । ଥରେ ଅମୀୟେ ଇଚ୍ଛା ବିେୁଦ୍ଧରେ ସୁନୀତା ନିଜପାଇଁ ଚାହା
କରପ ତିଆେି କେିରଦଇଥି ା ରବା ି ତା'େ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡାରେ ସୁନୀତାେ କାନ ୋଟି େକ୍ତ
ବାହାେିଥି ା । ଡାକ୍ତେ MRI ମଧ୍ୟ କୋଇଥିର

। ସୁନୀତା ତାଙ୍କୁ ମିଛରେ ରଜାର୍ରେ ତରେ

ପଡିଯାଇଥି ା ରବା ି କହିଥି ା । ଡାକ୍ତେ କିନ୍ତୁ ରସଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କେିନଥିର , ମାତ୍ର ସୁନୀତା
ରସ ଘଟଣାକୁ ରକୌଣସିମରତ ସମ୍ଭାେିରନଇଥି ା । ଏମିତ ି ନାନା ଅତୟାଚାେ ପୁଣି ସହିବାକୁ
ରହ ା ତାକୁ । ବହୁ ତ ଖୋପଭାର୍ାରେ ଗାେିଗୁ ଜ କେୁଥି ା ଅମୀୟ । ରସ ବହୁ ତ ସରନ୍ଦହୀ
ଥି ା ଓ ଚାହଁୁନଥି ା ସୁନୀତା କାହାସରଙ୍ଗ କଥାବାର୍ତ୍ଷା କେୁ, ଏମିତକ
ି ି ନିଜ ପେିବାେ ସହିତ ।
ସବୁ କଥା ୁ ଚାଉଥି ା ମଧ୍ୟ ସୁନୀତାଠାେୁ । Communication ଓ Transparency
ଏସବୁ ଜିନର୍
ି ଅମୀୟ ପାଇଁ ମୂ ୟହୀନ ଥି ା । ସୁନୀତା ସବୁ ସହିକି ମଧ୍ୟ ଆଶା କେୁଥି ା
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ରକମିତ ି ତାଙ୍କ ସମ୍ପକଷ ମଧୁେ ରହବ । ବହୁ ତ ସାହାସ କେିକି ରଯରବ ନିଜ ଶାଶୂଙ୍କୁ ଏ ବିର୍ୟରେ
କହି ା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣି ରସ ଆଶ୍ଚଯଷୟ ରହାଇଯାଇଥି ା । ଅମୀୟ ସବୁ ରବରେ ବଦୋଗୀ
ଓ self-centered, ତାଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଜରଣ ବୟକ୍ତି ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ ମାଡ ମାେିବାକୁ ଏକ
ସାଧାେଣ ଘଟଣା ରବା ି ମରନକେନ୍ତି । ରବାରଧ ଏରବବି ବହୁ ତ ପେିବାେ ଅଛନ୍ତି, ରଯଉଁଠି
ଘରୋଇ ହିଂସାକୁ ସାଧାେଣ ଓ ବୟକ୍ତିଗତ ଘଟଣା ଭାବନ୍ତି ।
ସୁନୀତା ବହୁ ତ ଆଡ୍ଜଷ୍ଟ କେିବାକୁ ରଚଷ୍ଟା କେୁଥି ା, କିନ୍ତୁ ଅମୀୟ ରକୌଣସିଥିରେ ଖୁସି
ରହାଇପାେୁନଥି ା । ସୁନୀତା ଜାଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଇ ାକି ଅମୀୟେ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଅକଥନୀୟ
ଅତୟାଚାେ ସହି ପ୍ରସବ ସମୟରେ ମେିଯାଇଥି ା । ଦୁ ବଷେ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଓ ମାନସିକ ତଥା ଶାେୀେିକ
ନିଯଷୟାତନା ତାଙ୍କୁ ମେଣମୁହଁକୁ ଟାଣିରନଇଥି ା । ରବଶୀ ପାଠ ଶାଠ ପଢିନଥିବା ଝିଅଟି ବିଚୋ
ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ରଦବତା ରବା ି ମରନ କେୁଥି ା ଓ ରସଇ ରଦବତା ହିଁ ତା'େ ମୃତୁୟେ କାେଣ
ସାଜିଥି ା ।
ସୁନୀତା ପାଇଁ କିଛ ି ବି ସହଜ ରହଇପାେୁନଥି ା । ରସ ସ୍ଥିେ କେିପାେୁନଥି ା କି ତା'େ
କ'ଣ କେିବା ଉଚିତ । ଅମୀୟଠାେୁ ଦୂ ରେଇଯାଇ ପୁଣିଥରେ ନିଜ ରଗାଡରେ ଛିଡା ରହବାେ
ପ୍ରୟାସ କେିବ କି ଭାଗୟକୁ ଆଦେି ଚୁପ୍ଚାପ୍ ପଡିେହିବ...... ପୁଣିଥରେ ଛାଡପତ୍ର ପାଇଁ
ଆରବଦନ କେିବାକୁ ଭାବିର ତା'େ ଅଦା ତେ ରସ ନାଟକସବୁ ରଗାଟି ରଗାଟି ରହାଇ ମରନ
ପଡିଯାଉଥି ା ଓ ତାକୁ ଅସହାୟ କେିରଦଉଥି ା । ଭାଗବାନଙ୍କୁ କି ନିଜକୁ ... କାହାକୁ ରଦାର୍
ରଦବ ରସ କିଛ ି ବୁ ଝପ
ି ାେୁନଥି ା । ବହୁ ତ କିଛ ି ରକବେ ଭାବିଚା ିଥି ା । ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମଥେ
ପାଇଁ ରସ ନିଜ ଉପେୁ ବିଶ୍ୱାସ ହରେଇବାକୁ

ାଗିଥି ା । ରଯାଉଟା କି ତା'ପାଇଁ ବହୁ ତ ବଡ

ଧକ୍କା ଥି ା......
ମଁୁ ଏଠି ନୁ ରହଁ ରମାେ, ଅନୟେ କାହାେ
ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବି ଚାର ଉଧାେରେ
ମେିବାକୁ ଚାହିଁର ବି ମେିପାରେ ନାହିଁ
ବଞ୍ଚିବାକୁ ମରତ ସରତ ଜୀବନ ବି ନାହିଁ ॥ -ତାପସ ରଞ୍ଜନ
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ଅଦଫରା ପଥର ପଥୀକ

✍ଦଦବାଶିଷ ଦବଦହରା
(ପୂବଷ ସଂସ୍କେଣରେ ଏହି କାହାଣୀଟିେ ପୂବଷଭାଗ ପ୍ରକାଶିତ ରହାଇଥି ା । ପୃଷ୍ଠା- ୧୭୦)
ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପଛେୁ ରଦଖିର

ାଗୁଥି ା ସରତ ରଯପେି ରମା ମୀୋେ ରକଶ, ତା'େି ଉର୍ଚ୍ତା

। ମନରେ ଅରନକ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟିରହ ା । ଏ ମୀୋ ନୁ ହଁ ତ....।
ମଁୁ ଯାଉ ଯାଉ ରସମାରନ ରହାରଟ ରଗଟ ଭିତେକୁ ପଶିଗର

। ରସଠାରେ ଜଗିଥିବା

ଦେୁଆନ (ସିକୁୟେିଟ)ି ରମାରତ ଭିତେକୁ ଯିବାକୁ ରଦ ାନି । ମଁୁ ତାକୁ ହାତ ରଯାଡି ଅରନକ
ଅନୁ ରୋଧ କ ି । "ପିଲଜ୍ ରମାରତ ଛାଡ ରସ ରମା ମୀୋ । ମଁୁ ତାକୁ ରଦଖାକେିବାକୁ ଚାରହଁ ।"
ସିକୁୟେିଟ ି ଜଣକ ହସି ହସି ରମାରତ ମନାକର , ଯିବାକୁ ରଦର ନି । ଓଦା ଶଡଶଡ ରହାଇ
ରେେି ି ହରଷ୍ଟଲ୍କୁ । ୋତି ସାୋ ଆଖିରେ ନିଦ ନଥାଏ । ମନରେ ପ୍ରଶନ ପରେ ପ୍ରଶନ ।
ସକାେ ହଉ ହଉ ମଁୁ ପୁଣି ଚା ି ି ରସ ରହାରଟ ଆରଡ । ବହୁ ଅରପକ୍ଷା କ ି , କିନ୍ତୁ ମୀୋ
ଆସି ାନି । କଷ୍ଟ ରହଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଧଯଷୟହୋ ନରହାଇ ମନରେ ମୀୋକୁ ରଦଖିବାେ ଅରନକ
ଆଶାରନଇ ବସି େହିଥାଏ । ପୂବଷଦନ
ି ୋତିରେ ରସଠାରେ କାଯଷୟେତ ଥିବା ରସ ସିକୁୟେିଟ ି
ଭାଇଜଣକ ହଠାତ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିର । ତାଙ୍କୁ ରଦଖି ମନରେ ଆଶା ସଞ୍ଚାେ ରହ ା । ଗତକା ିେ
ୋତି କଥା ସବୁ ତାଙ୍କୁ କହି ି । ରସ ପ୍ରତିଉର୍ତ୍େରେ କହିର , "ଆରେ ବାବୁ ତରମ ପାଗେ କି?
ରସ ଦିନ ସମୟରେ କାହିଁ ଆସିରବ? ରସ ରକବେ ୋତିରେ ଆସନ୍ତି । ତୁ ରମ ତ ଜରଣ ଷ୍ଟୁରଡଣ୍ଟ,
ଏ ସବୁ ରେ କାହିଁ ମନବୋଉଛ?"
ତା'କଥା ମଁୁ କିଛ ି ବୁ ଝପ
ି ାେି ିନ ି । ରକବେ ଅନୁ ରୋଧ କେିଚା ିଥାଏ ତାଙ୍କୁ , "ପିଲଜ୍ ଭାଇ
ରମା ମୀୋ ସହ ଟିରକ ରଦଖା କୋଇଦିଅନ୍ତୁ । ରମା ଦୁ ଃଖ ଟିରକ ବୁ ଝ ଭାଇ ।" ରମାେ ମୀୋ
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ପ୍ରତି ଥିବା ଭ ପାଇବା ଓ ଆକର୍ଷଣ ରଦଖି ରମାରତ ରସ ଆଉକିଛ ି କହିବା ଆଗେୁ ତାଙ୍କ ଆଖିେୁ
ଝେିପଡି ା ଦି'ରଟାପା ୁ ହ । କହିର , "ହଉ ବାବୁ ଆଜି ୋତିରେ ଆସ, ବାହାରେ ଅରପକ୍ଷା
କେିବ । ରସ ୋତିରେ ଆସି କାେେୁ ରଯରତରବରେ ଓହ୍ଲାଇରବ, ତାଙ୍କୁ ରଦଖାକେିରଦବ । ଯଦି
ସତରେ ରସ ତୁ ମକୁ ଜାଣିଥିରବ ତା'ରହର କଥାରହାଇଯିବ ।"
ହରଷ୍ଟଲ୍ ରେେିଆସି ି , ମନରେ ସୃଷ୍ଟିରହ ା ଅରନକ ସମ୍ଭାବନା ଯାହାରହଉ ଆଜି

ଭଗବାନ ରମା ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି । ଆଜି ରମା ମୀୋ ସହ ରମାେ ରଦଖାରହାଇଯିବ । ସନ୍ଧୟାରେ

ବାହାେିଗ ି ରସ ରହାରଟ ପାଖକୁ । ରସ ସିକୁେଟ
ି ି ଭାଇ ବି ଡୁୟଟିରେ ଥାଆନ୍ତି । ମଁୁ ମଝିରେ
ମଝିରେ ରସ ସିକୁୟେିଟ ି ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାେୁଥାଏ । ରସ ଧଯଷୟଧେି ଅରପକ୍ଷା କେିବାକୁ କହୁ ଥାନ୍ତି ।
ୋତି ପ୍ରାୟ ୧୧.୩୦, ମଁୁ ବି ୋତ୍ରିରଭାଜନ କେିବାକୁ ଯାଇନଥାଏ, ତଥାପି ରଭାକ ନଥାଏ
ରପଟରେ । ହଠାତ ରଗାରଟ ରହାଣ୍ଡା-ସିଟ ି କାେ ଆସି େହି ା । ରସଥିେୁ ଓହ୍ଲାଇର ଜରଣ ସୁନ୍ଦେ
ସୁସଜ୍ଜିତ ତେୁଣୀ । ମିନ ି ସଳଟ ପିନ୍ଧଥ
ି ାନ୍ତି, ସରତ ରଯପେି ସ୍ୱଗଷେ ଅପ୍ସେୀ । ରଗା ାପି ଓଠ, ଖୁବ
ସୁନ୍ଦେ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦିଶୁଥାନ୍ତି ରସ ।
ଦୂ େେୁ ଟିରକ ଝାପ୍ସା ଦିଶୁଥିର ରସ । ମଁୁ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢାଇ ି । ହଠାତ ମନରେ ରମାେ
ଖୁସି ଭେିଗ ା, ଆଖିେୁ ଦି'ରଟାପା ଖୁସେ
ି ୁ ହ ଗଡିଆସି ା । ଡାକି ି , "ମୀୋ ମୀୋ..." ମୀୋ
ହଠାତ ବୁ ି ପଡି ରଦରଖ ତ ତା' ଆଖି ସାମନାରେ ତା'େ ପ୍ରି ୟ ଦିରନଶ । ବଡ ରଜାେରେ ରଭା
ରଭା ରହାଇ କାନ୍ଦିବାକୁ

ାଗି ା ରସ । "ଦିରନଶ ତୁ ରମ ଏଠି?" ତା' କଥା କିଛ ି ଶୁଣିବା ଆଗେୁ

ପଚାେି ଚା ି ି ଅରନକ ପ୍ରଶ୍ ନ। "କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତ ି କ ମୀୋ? କ'ଣ ଭୁ ଥି ା ରମାେ?
କ'ଣ ପାଇଁ ରମାରତ ନ କହି ନ ଜରଣଇ ଚା ିଆସି ? ରକରତ ରଖାଜିଛ ି ମଁୁ ତୁ ମକୁ । ଉର୍ତ୍େ
ଦିଅ ମୀୋ... ଉର୍ତ୍େ ଦିଅ... ଆସ ରମା ସହ ଆରମ ରେେିଯିବା ।"
ହଠାତ ରସ ୁ ହଭୋ ଛେ ଛେ ଆଖିରେ କହି ା, "ସେି ଦିରନଶ ମଁୁ ଆଉ ତୁ ମେ ରସ
ମୀୋ ରହାଇ ନାହିଁ । ସମୟ ଓ ପେିସ୍ତିତ ି ସବୁ ପେିବର୍ତ୍ଷନ କେିରଦଇଛି । ମଁୁ ତୁ ମପାଇଁ ଅରଯାଗୟା
ପା ଟି ଯାଇଛି । ତୁ ମ ସର୍ତ୍ଷହୀନ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭ ପାଇବା ପାଖରେ ମଁୁ ଆଜି ରଦାର୍ି ରହାଇଯାଇଛି
।" କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ରମା ହାତକୁ ଜାବୁ ଡି ଧେି ମୀୋ କହିଚା ିଥାଏ ।
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"ନାହିଁ ମୀୋ ଏମିତ ି କୁ ହନି । କ'ଣ ରହାଇଛି ତୁ ମେ ଏମିତ ି କ'ଣ କହିଯାଉଛ? ତୁ ରମ
ଆଜି ବି ଏ ଦିରନଶେ ।" "ନାହିଁ ଦିରନଶ ମଁୁ ଆଜି ଅରଯାଗୟା, ଆଜି ରମା ପାଖରେ ରସ ପବିତ୍ରତା
ନାହିଁ.... ।" ମୀୋେ ଏକଥା ଶୁଣି ପାଦ ତେୁ ରମାେ ମାଟି ଖସିଯାଇଥି ା । ଆଖିେୁ ଦି ରଟାପା
ୁ ହ ଝେି ଆସିଥି ା । "ଏ ମୀୋ ଏମିତ ି କ'ଣ କହୁ ଚ ରଯ? କ'ଣ ରହାଇଛି ତୁ ମେ?"
"ହଁ ଦିରନଶ, ବାପାଙ୍କ ଅପରେସନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ରଯାଗାଡ କେିବାକୁ ଆସି ମଁୁ ଆଜି ପା ଟି

ଯାଇଛି ନେ ୋକ୍ଷାସମାନଙ୍କ ରଭାଗ ବିୋସେ ପଦାଥଷଟଏ
ି । ଅପରେସନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଆଣି ି
ସତ ରହର

ବାପାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାେି ିନ ି । ବାପା ସବୁ ଦନ
ି ପାଇଁ ଆଖି ବୁ ଜରି ଦର

ଦିରନଶ ।

ରମା ପାଖରେ ଆଜି ବହୁ ତ ଟଙ୍କା । କିନ୍ତୁ ରସଦିନ ଅଳ୍ପ କିଛ ି ଟଙ୍କା ବା ରମା ବାପାଙ୍କ ଜୀବନ
ପ୍ରତିବଦେରେ ଏ ସମାଜ ରମାରତ ରଗାରଟ ଉପରଭାଗେ ସାମଗ୍ରୀ ସରଜଇରଦ ା । ମନରେ
ଆସିଥିବା ସବୁ କଷ୍ଟ,ଯନ୍ତ୍ରଣା,ଦୁ ଃଖକୁ ମନରେ ମାେି ବାପାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏ ଅନ୍ଧକାେମୟ
ୋସ୍ତାକୁ ବାଛିରନ ି । ରଦହ ସହ ରଖେୁ ଥିବା ନେ ୋକ୍ଷାସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପା ଟିଗ ି ରଗାରଟ
େକ୍ତ ମାଂସେ କରେଇ । କୁ ହ ଦିରନଶ କୁ ହ ମଁୁ ଆଜି କ'ଣ ଆଉ ତୁ ମେ ରସ ମୀୋ ରହଇ ଅଛି?
ଆଜି ରମାେ ପେିଚୟ କିଛ ି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର । ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥନା କେୁଛି ତୁ ମକୁ ସୁସ୍ଥ, ଦୀଘଷାୟୁ କେନ୍ତୁ ।
ତୁ ରମ ଭ ରେ େୁହ । ଖୁସରି େ େୁହ । ଦିରନଶ ରମାରତ ଯିବାକୁ ଦିଅ । ମଁୁ ଆଜିପାଇଁ ବୁ କ୍
ରହାଇସାେିଛ ି ।"
"ନାଇଁ ମୀୋ ନାହିଁ, ତୁ ରମ ଆଜି ବି ପୂବଷପେି ପବିତ୍ର, ଆଜି ବି ରମା ମନେ ମାନସୀ ତୁ ରମ
। କିଛ ି ସାମାଜିକ ଅବୟବସ୍ଥା, ସମାଜରେ ଆଥଡକ ତାେତମୟ ସିନା ତୁ ମକୁ ଏସବୁ କେିବାକୁ
ବାଧ୍ୟକେିଛ,ି ତୁ ମକୁ କଷ୍ଟ ରଦଇଛି । ରହର ଆଜି ବି ତୁ ରମ ଏ ଦିରନଶ ପାଇଁ ରସଦିନେ ମୀୋ
। ପୁଣି ଆରମ ମିଶି ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବା । ତୁ ରମ ଏ ସବୁ କଥା ଭୁ ି ଯିବ । ପିଲଜ୍ ମୀୋ ବୁ ଝଯ
ି ାଅ ।"
"ନାଇଁ ଦିରନଶ, ରସଇଟା ଆଉ ସମ୍ଭବ ନୁ ହଁ । ତୁ ମପେି ପବିତ୍ର ପେୁର୍ ଆଉ ପବିତ୍ର ରପ୍ରମ
ପାଇଁ ମଁୁ ରଯାଗୟା ନୁ ହଁ । ରମାରତ ଜୀବନରେ ରକରବବି ରଖାଜିବାକୁ କି ରଦଖାକେିବାକୁ ରଚଷ୍ଟା
କେିବନି, ଏତିକି ଅନୁ ରୋଧ । ଭ ରେ େୁହ, ଖୁସରି େ େୁହ, ଭଗବାନ ତୁ ମେ ମଙ୍ଗେ କେନ୍ତୁ"
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ଏତିକି କହି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ରହାରଟ ଭିତେକୁ ଚା ିଯାଇଥି ା ରସ । ଏକା କେିରଦଇଥି ା ରମାରତ
ରସ । କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ହରଷ୍ଟ ରେେି ି । ମନକୁ ବୁ ଝାଇ ପାେୁନଥାଏମ । ମନରେ ଆସୁଥାଏ ଅରନକ
ପ୍ରଶନ । "ଏ ସାମାଜିକ ଅବୟବସ୍ଥା କ'ଣ ପାଇଁ? ଏ ଆଥଡକ ତାେତମୟ କ'ଣ ପାଇଁ?
ସାମାନୟ କିଛ ି ଅଥଷ ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ରନଇ ଅରନକ ସ୍ୱପନ ରଦଖିଥିବା ଜରଣ ବ୍ରି ିଆଣ୍ଟ
ଷ୍ଟୁରଡଣ୍ଟେ ସବୁ ସ୍ୱପନ ସ୍ୱପନରେ େହିଯାଇଛି । ସାମାଜିକ ଦାଇତ୍ୱେ ନାୋ ରଦଉଥିବା ସମାଜରସବୀ,
ରନତା, ପରଡାଶୀ, ନିଜକୁ ସରଚତନ ନାଗେିକ ରବା ାଉଥିବା ର ାରକ ଯାଇଥିର କୁ ଆରଡ?
ଆରମମାରନ ସତରେ କ'ଣ ଆଜି ଆତ୍ମରକୈନ୍ଦ୍ରକ
ି ରହାଇଯାଇଛନ୍ତି? ସତରେ କ'ଣ ଆରମ ଅନୟ
ଦୁ ଃଖରେ ଦୁ ଃଖି? ମନକୁ ମନ ଆସୁଥାଏ ଅରନକ ପ୍ରଶନ । ରସଦିନ ବ୍ରି ି ଆଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁରଡଣ୍ଟ ମୀୋେ
ସ୍ୱପନ ଯଦି ସାକାେ ରହାଇଥାନ୍ତା, ତା'ରହର

ଆଜି ଜରଣ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାେୀ ରହାଇ ଏ

ସାମାଜିକ ଅବୟବସ୍ଥାକୁ ରୋକିପାେିଥାନ୍ତା । ଆଜି ବି ଜୁ ଆରଡ ରଦଖିର ରମାରତ ମୀୋ ଦିଶୁଛ ି
। "ଏ ଦିରନଶ ସବୁ ଦନ
ି ପାଇଁ ତୁ ମ ଅରପକ୍ଷାରେ, ତୁ ମ ରେେିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଛ ି ।"
ଓଡିଶାର ପଯଣୟଟନ, ସଂସ୍କୃତ,ି ପରମ୍ପରା ଆଦି ବିଷୟଦର ପଢନ୍ତୁ, ଜଣାନ୍ତୁ ଏହି ଦେବସାଇଟରୁ…

My Photography

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

Join My Photography Club:
https://www.facebook.com/groups/GapuPhotography/
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ଭାରତୀୟ ସାଂସ୍କୃତକ
ି ଐତିହୟର ପ୍ରତୀକ ଉପନିଷଦ

✍ଡକଟର େକ୍ଷ୍ମଣ ସାହୁ
ଭାେତୀୟ ସଂସ୍କୃତ ି ଓ ପେମ୍ପୋ ବିଶ୍ୱମାନବେ ଆଦଶଷ ଓ ପଥପ୍ରଦଶଷକ । ଭାେତରେ ହିଁ
ରବଦ, ରବଦାନ୍ତ ଓ ଉପନିର୍ଦେ ସଜଷନା ଏଥିରେ ରକହି ଦ୍ୱିମତ ରହରବ ନାହିଁ । ଭାେତୀୟ
ପେମ୍ପୋ ଅନୁ ସାରେ ଉପନିର୍ଦଗୁଡକ
ି ୁ ରବୈଦକ
ି ସାହିତୟେ ଅନ୍ତିମ ଅଂଶ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ
କୋଯାଇଛି । ଏସବୁ ଉପନିର୍ଦରେ ରବୈଦକ
ି ଊପଖୟାନ ଓ ଆଚାେ ଅନୁ ଷ୍ଠାନେ ନାନାପ୍ରକାେ
ଧମଷୀୟ ଓ ଦାଶଷନକ
ି ବୟାଖୟା ସନ୍ନିବଷ୍ଟ
ି ଅଛି । ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନାମଟି ର୍ଡଦଶଷନ ମଧ୍ୟେୁ
ଅନୟତମ ଦାଶଷନକ
ି ଭାବଧାୋେ ନାମ ଭାରବ ଗୃହୀତ ଥି ା । ଏହି ଦାଶଷନକ
ି ମତେ
ପ୍ରବକ୍ତାମାରନ ଅନୟମାନଙ୍କ ଅରପକ୍ଷା ଅଧିକ କରଠାେ ଭାରବ ପ୍ରାଚୀନ ଧମଷ ଓ ଦଶଷନେ
ଅନୁ ସେଣକାେୀ ରବା ି ଦାବି କେି ଆସିଥିର ।
ଉପନିର୍ଦଗୁଡକ
ି ମୁଖୟତଃ ଭାେତୀୟ ସଂସ୍କୃତେ
ି ରବୈଦକ
ି ଯୁଗବିକାଶେ ସବଷରଶ୍ରଷ୍ଠ
ପଯଷୟାୟ । ଏସବୁ େଚିତ ରହବା ପୂବଷେୁ ରଯଉଁସବୁ ଧ୍ୟାନଧାେଣାେ ଉଦ୍ଭବ ଆଉ ବିକାଶେ ସମଗ୍ର
ଏକ ଯୁଗେୂରପ ଧେି ଆସିଥି ା, ରସସବୁ େ ରମୌେିକ ପୁନବଡଚାେ ଉପନିର୍ଦଗୁଡକ
ି ରେ
କୋଯାଇଛି । ଏସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥେ େଚୟିତାମାରନ ପାେମ୍ପାେିକ ଦୃ ଷ୍ଟିେୁ ବିଚାେ ଆେମ୍ଭ କେି ରବୈଦକ
ି
ବିର୍ୟବସ୍ତୁ େ ପେଧିକୁ ବହୁ ଦୂେ ଯାଏ ସ୍ପଶଷକେି ସମସୟା ସମାଧାନରେ ଉପନୀତ ରହାଇଛନ୍ତି ।
ଯାହାେ ପ୍ରତି େେନ, ପେବର୍ତ୍ଷୀ ପୁେୁର୍ ପେମ୍ପୋ ନିକଟରେ ଏସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ଣ୍ଷ ପବିତ୍ର
ସଂସ୍କୃତେ
ି ଆକାେ ରହାଇ େହିଛ ି ରକବେ ନୁ ରହଁ, ରବଦଠାେୁ ବହୁ ଦୂ େ ଅପସୃତ ଏକ ନୂ ତନ

ଧାୋେ ଧମଷୀୟ ଦାଶଷନକ
ି ଧ୍ୟାନଧାେଣାେ ଅପେିହାଯଷୟ ଅଙ୍ଗେୂରପ ପେିଣତ ରହାଇଛି ।
ଏପେିକି ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥସମୂହ ଭାେତ ଇତିହାସେ ଦୁ ଇଟି ଯୁଗ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ୍ତ ରଯାଗସୂତ୍ରେ
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ପେିଚାୟକ ଓ ଭାେତେ ସାଂସ୍କୃତକ
ି ଐତିହୟେ ଧାୋବାହିକତାେ ପ୍ରତୀକ ଭାରବ ଦୃ ଢ
ଦଣିାୟମାନ ରହାଇେହିଛ ି ।
"ଉପନିର୍ଦ" ଶବ୍ଦେ ମୂେ ବୃ ୟତ୍ପର୍ତ୍ିେ ମୀମାଂସା ଏପଯଷୟନ୍ତ ସଂପୂର୍ଣ୍ଷ େୂରପ ରହାଇପାେି
ନାହିଁ । ଖୁବ ସମ୍ଭବତଃ ଶବ୍ଦଟି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପାଠେ ପଦ୍ଧତିକୁ ସରଙ୍କତ ରଦଉଛି, ଅଥଷାତ୍ ଗୁେୁ ତାଙ୍କ
ଉପବିଷ୍ଟ ଶିର୍ୟବଗଷଙ୍କ ଆଗରେ ଶାସ୍ତ୍ର ବୟାଖୟା କେୁଛନ୍ତି (ଉପ+ନି+ସଦ- "ନିକଟରେ
ଉପରବଶନ")- ଏହି କଥା ଇଙ୍ଗି ତ କେୁଛି । ଯଦିଶ୍ଚ ପରେ "ଉପନିର୍ଦ" ଶବ୍ଦେ ଅଥଷ- "ରଯଉଁଥିେୁ
ଗୃ

ଜ୍ଞାନ

ାଭ କୋଯାଏ", ତାହା ରହଉଛି "ଉପନିର୍ଦ" ରବା ି ଗ୍ରହଣ କୋଯାଏ।

ଉପନିର୍ଦସମୂହେ ସାଧାେଣ େୂରପ ସ୍ୱୀକୃ ତ ରମାଟ ସଂଖୟା ୧୦୮ ଅରଟ;କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ମଧ୍ୟେୁ
ରକବେ ୧୩ଟି ଉପନିର୍ଦକୁ ସବୁ ଠାେୁ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥ େୂପରେ ଗ୍ରହଣ କେି ନିଆଯାଇଛି ।
ଐତିହାସିକ ବିବେଣୀ ଅନୁ ଯାୟୀ ଏହି ୧୩ ଖଣି ରହଉଛି ମୂେ ଉପନିର୍ଦ ଓ ଏହା ଖ୍ରୀ.ପୂ. ସପ୍ତମ
ଶତାର୍ଦ୍ୀେୁ ଚତୁ ଥଷ ଶତାର୍ଦ୍ୀ ମଧ୍ୟରେ େଚିତ ରବା ି ଗ୍ରହଣ କୋଯାଇଛି । ଏସବୁ ମଧ୍ୟେୁ ସବୁ ଠୁ
ଗୁେୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଷ ଦୁ ଇଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରଥମଟି "ବୃ ହଦାେଣୟକ" ଓ ଦ୍ୱିତୀୟଟି "ଛାରନ୍ଦାଗୟ" ରହଉଛି ସବୁ ଠାେୁ
ପ୍ରାଚୀନ ଓ ଯାହାକୂ ପ୍ରକୃ ତ ଉପନିର୍ଦ କୁ ହାଯାଏ । ଏସବୁ ଉପନିର୍ଦ ଭାର୍ୟକାେ ସମ୍ଭବତଃ
ରକହି ଋର୍ି ବା ଗୁେୁ ରହାଇଥାଇପାେନ୍ତି । ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡକ
ି ରେ ିପିବଦ୍ଧ ଉପରଦଶାତ୍ମକ ମୁଖୟ
ବକ୍ତବୟ ରହଉଛି ରବଦସମୂହେ ସଠିକ ପାରଠାଦ୍ଧାେ କେିବା । ରବଦସମୂହେ ଅଥଷ "ଗୃ "
ଅଥଷରେ ପରୋକ୍ଷ ଉରଲ୍ଲଖ ରବା ି ଗଣୟ କୋଯାଇ ଉପନିର୍ଦେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥେ ରବୈଦକ
ି ପାଠେ
ବୟାଖୟା ଓ ଭାର୍ୟ ପ୍ରଦାନ କୋଯାଇଛି ।

ଉପନିର୍ଦ ରହଉଛି ଏକ ଦାଶଷନକ
ି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣିେ େହସୟକୁ ଉରନମାଚନ
କେିବାେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସ । ଉପନିର୍ଦରେ ନିର୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ଡ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଧାେଣାକୁ କ୍ଷୟ କର ପ୍ରରତୟକ
ଉପନିର୍ଦେ େଚୟି ତା ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାର୍ାରେ ମୂେ ଧାେଣାକୁ ସୂତ୍ରାୟିତ କେିଛନ୍ତି, ଯାହା
ଅପେିବର୍ତ୍ଡତ ଓ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ, ମାତ୍ର ଛଅଟି ଶବ୍ଦରେ ତାହା େୂପାୟି ତ: "ଆତ୍ମା ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ, ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଆତ୍ମା
।" ରକବେ ଏହି ଉକ୍ତିଟ ି ଅରନକ ଉପନିର୍ଦରେ ବୟାଖୟା କୋଯାଇଛି । ଜଗତ ମୂେତଃ
ଅବୟାହତ ପେିବର୍ତ୍ଷନ୍ନେ ଧାୋ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହା ରକବେ ସମପେିମାଣରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ
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ଏବଂ "ଆତ୍ମିକ ଜଗତ" ଉପରେ ତା'େ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାେ କରେ । ଉପନିର୍ଦ ସବଷପ୍ରାଣବାଦେ
ଧ୍ୟାନଧାେଣା ଠାେୁ କମଷବାଦେ ସୂତ୍ର ନିର୍ଣ୍ଷୟ କେିଛ ି । ଏପେିକି ସନାତନୀ ଧମଷମତ ସହ ରଜୈନୟ
ଓ ରବୌଦ୍ଧମତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି । କମଷବାଦାନୁ ଯାୟୀ ପ୍ରରତୟକ ବସ୍ତୁ ରନୈତକ
ି
ନିୟମ ଦ୍ୱାୋ ସ୍ଥିେୀକୃ ତ ଓ ପ୍ରରତୟକ ବସ୍ତୁ ରେ ଆତ୍ମା େହିଛ ି । ରତଣୁ ମଣିର୍ ଇହଜନମରେ ରଯଭେି
କମଷ କରେ, ରସଇ ଭାବରେ ତା'ଆତ୍ମାେ ପୁନଜଷନମ ଘଟିଥାଏ । ରଯ ନୀତିହୀନ କମଷକେି ନିଜକୁ
ରହୟ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାହୀନ ପା ରଟ, ପେଜନମରେ ରସ ମାନରବତେ ପ୍ରାଣୀ ଗଛ, ତା, ତୃ ଣ ବା କୀଟ,
ସେୀସୃପ, ଶ୍ୱାନ, ଶୃଗାେ ଆଦି େୂପରନଇ ଆରସ । ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗାହୟ ଜଗତଛଡା ଏ ମତବାଦ
ରବଦବାଦେୁ ଜାତ ରଦବତା ଓ ଦାନବମାନଙ୍କେ ଏରତ ବଡ ଜଗତକୁ ଆତ୍ମସାତ୍ କେିରଦଇଛି ।
ମାନବକୁ ସୂରଚଇ ଦିଆଯାଇଛି ରସ ନିଜେ ସୁକମଷ ଦ୍ୱାୋ, ଅଥଷାତ୍ ଆତ୍ମା ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ରଦବତାେ
ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରେ, ରଦବତା ଭେି ସ୍ୱଗଷ ସୁଖରଭାଗେ ଅଧିକାେୀ ରହାଇପାରେ। ରସପେି
ମଧ୍ୟ କୁ କମଷ କେି ନକଷକୁ ଗତି କେି ପାରେ । ଏସବୁ ରକବେ ତା'େ କମଷ ଉପରେ ନିଭଷେ କେିଥାଏ
। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କୁ ହାଯାଇଛି ମାନବ, ଅଥଷାତ୍ ମାନବ ଆତ୍ମା ଏସବୁ ଅବସ୍ଥାୋଜିକୁ ପେିବର୍ତ୍ଡତ କେି
ରଦଇପାରେ । ଏପେିକି ରଦବତାଙ୍କ ଉରର୍ଦ୍ଶୟରେ ଯାହା ସବୁ ଯଜ୍ଞେ ଉପଚାେ ଉତ୍ସଗଷୀକୃ ତ
ଭାରବ ସମପଡତ ହୁ ଏ, ରସମାରନ ମଧ୍ୟ ରକୌଣସି ବିରଶର୍ ଆତ୍ମାେ ବିରଶର୍ ଗୁଣାବସ୍ଥା ବା
ଅବସ୍ଥାେ ନାମ ବିନା ଅନୟ କିଛ ି ନୁ ହଁନ୍ତି । ରତଣୁ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ରକ୍ଷତ୍ରରେ କମଷ ରହଇଛି ଏକମାତ୍ର
କାେକ ଶକ୍ତି, ରଯ ରକବେ ମଣିର୍େ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରଗାଚେ ଅଶ୍ୱେ

ଗାମ ସାଜି ସକେ ରବୈଚତ୍ର
ି କୁ

ସୁନର୍ଦ୍
ି ଷ୍ଟ
ଡ , ସୁଶଙ୍ଖ
ୃ େିତ, ସୁନୟ
ି ନ୍ତ୍ରିତ କେି ଏକ ଐକୟବିଧାୟକ ନୀତିରେ ବାନ୍ଧି ରଦଇଥାଏ ।
ପ୍ରକୃ ତରେ ବିଚାେ କର

ଉପନିର୍ଦଗୁଡକ
ି ମଧ୍ୟେୁ କମଷବାଦ ସଙ୍ଗତିକୁ ରଖାଜି ପାଇଛି,

ଯାହା ରକବେ ଚିେନ୍ତନ ପ୍ରବାହମାନ ଜୀବନ ବା ମେ ସଂସାେ ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ଜଡିତ ରହାଇେହିଛ ି
। ଏହି ଦୁ ଇ ତତ୍ତ୍ୱ ଭାେତେ ବହୁ ଧମଷ ଓ ଦାଶଷନକ
ି ମତ ସହ ଅଙ୍ଗୀଭୂତ ରହାଇଯାଇଛି ।
ଉପନିର୍ଦେ ରକନ୍ଦ୍ରିୟ ତତ୍ତ୍ୱ ରହଉଛି ଆତ୍ମା ବା ପ୍ରରତୟକ ବୟକ୍ତି ବା ବସ୍ତୁ େ ଆଭୟନ୍ତେୀଣ ସର୍ତ୍ା
ସହିତ ବହ୍ମ । ଅନୟାଥଷରେ ଏହା ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣିେ ରନୈବଷୟକ୍ତିକ, ସବଷୟବୟାପୀ ରଦୈବୀ ସାେସର୍ତ୍ାେ
ଅଭିନ୍ନତା ସାଧନ । ଏହି ମତ ବିଶ୍ୱସୃଷ୍ଟିେ ନାନା ରବୈଚତ୍ର
ି ମୟ ଆଦି କାେଣ ସମ୍ଭୂତ ନିଛକ ପ୍ରୟାସ
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ରକବେ ନୁ ରହଁ, ବେଂ ଆଚାେ ଆବେଣେ ସୂକ୍ଷ୍ମବିଚାେ ଧାୋ, ନିୟମାବେୀେ େର୍ଦ୍ଷ । ଯାହା
ରକବେ ପ୍ରକୃ ତ ି ଓ ଉରର୍ଦ୍ଶୟ ଭିତରେ ଧମଷୀୟ ଭାବନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ।
ଅବଶୟ, ରକରତକ ଉପନିର୍ଦରେ ରବୈଦକ
ି ଧ୍ୟାନଧାେଣା ଠାେୁ ଭିନ୍ନ ମତ ରଦଖିବାକୁ ମିରେ
। ରବାଧହୁ ଏ ଏହାେ େଚୟିତାମାରନ ରବଦେ ଧ୍ୟାନଧାେଣାଗତ ଧମଷୀୟ ବିଚାେ ରବାଧକୁ
ଗଭୀେ ଭାରବ ଅନୁ ଶୀେନ କେି ନଥିର

। ରବୈଦକ
ି ପେମ୍ପୋେ ଧାେଣାକୁ ରସମାରନ ନୂ ତନ

ଦୃ ଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ଉପନିର୍ଦରେ ବାଖୟା କେିଛନ୍ତି । ରବୈଦକ
ି ଭାେତୀୟମାରନ ଅଧିକ ଯଜ୍ଞ ପୂଜା
ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଦଉଥିର । ଯଜ୍ଞେ ପୂଜା ଉପଚାେ ନିରବଦନେ ବିନମ
ି ୟରେ ସ୍ୱକୀୟ ରସୌଭାଗୟ
ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ରଦବତାମାନଙ୍କୁ ଆବାହନ କେି ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଷ ସମପଷଣ ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତି ଜଣାଇଛନ୍ତି
। ପାଥଡବ ଗୁଣରଦାର୍େୁ ମୁକ୍ତ ରହବାପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କେିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଉପନିର୍ଦରେ ବିପେୀତ ମତ
ରଦଇ ରସମାରନ କହିଛନ୍ତି, ରକୌଣସି ବିଶଷ୍ଟ
ି ବା ନିର୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ଡ ରଦବତା ନାହିଁ, ଠିକ୍ ରଯଭେି ସ୍ଥାନ ବା
କାେେ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ଡ ବୟକ୍ତି ନାହିଁ । ମଣିର୍ ସକେ ଜୀବମାନଙ୍କ ଭେି, ବିଶ୍ୱସୃଷ୍ଟିେ
ନିେବଚ୍ଛିନ୍ନ ଓ ରଶର୍ହୀନ ଚକ୍ରେ ଅଂଶବିରଶର୍ । ପ୍ରରତୟକ ଅଣୁପେମାଣୁରେ ତା'େ ଅବିନାଶ
ଅଖଣିତା ବିଦୟମାନ । ଜୀବନେ ଋତୁ ଚକ୍ର ଭେି ଚିେନ୍ତନ ପ୍ରବାହ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣିେ ସକେ
ସଜୀବ ବସ୍ତୁ ରହଉଛି ତା'େ ଅଂଶବିରଶର୍ । ରକବେ ମଣିର୍ ହିଁ ଅଣୁପେମାଣୁ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ
ପ୍ରବାହେ ସାେସର୍ତ୍ାକୁ ଉପ ବ୍ଧି କେିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୁ ଏ । ରସ ହିଁ ରକବେ ମାତ୍ର ଜୀବନେ ସମସ୍ତ
ବନ୍ଧନେୁ ଆତ୍ମିକ ମୁକ୍ତି, ରମାକ୍ଷ ପାଇବାକୁ ସମଥଷ । ପୁନଜଷନମରେ ତାକୁ ପୁଣି ରେେିବାକୁ ପରଡ,
ପାଥଡବ ଅସ୍ତି ତ୍ୱ ମଧ୍ୟକୁ ଓ ଅନ୍ତହୀନ ଜନମଚକ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ସ୍ଥାନ ପୂେଣ କେିବାକୁ ।
ଇପନିର୍ଦରେ କୁ ହାଯାଇଛି, ଆଦଷଶ ମଣିର୍ ରହଉଛି ରସଇ ସନୟାସୀ, ରଯ ରକରବ
ରକୌଣସି ସାଂସାେିକ ରକ୍ଷତ୍ରରେ ହସ୍ତରକ୍ଷପ କରେନାହିଁ, ସମସ୍ତ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଓ ଆରବଗ
ଅନୁ ଭୂତି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କାମନାଠାେୁ ଏପେିକି ଧମଷ ବିର୍ୟରେ ଅନାସକ୍ତ ଓ ଉଦାସନ େରହ । ନିଜକୁ
ସୃଷ୍ଟିେ ଧୂେକ
ି ଣାେ ଅଂଶବିରଶର୍ ମରନକେି ବିଶ୍ୱଜଗତ ସହ ଏକତ୍ମା ଥରେ ରହାଇଗ ା ପରେ
ଆଉ ଅଧିକ କ'ଣ ବା କାମନା କେିବାେ ଅଛି? ରଯ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ଓ ରଦବତାମାନଙ୍କ ଠାେୁ
ଉଦ୍ଧ୍ୱଷକୁ ଉଠିଯାନ୍ତି, ରସ ହିଁ ରକବେ ଏଭେି ଏକ ଅସ୍ତି ତ୍ୱ ାଭ କେିବାରେ ସମଥଷ ହୁ ଅନ୍ତି । ଯାହା
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ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣି ପେି, ଉପନିର୍ଦ ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣିେ ଚିେନ୍ତନ ପ୍ରତୀକ ଭାରବ ଗ୍ରହଣ କେିଛ,ି ରସ
ବ୍ରହ୍ମ ଭେି ଶାଶ୍ୱତ ଓ ଅବିନାଶୀ, ସବଷ ମଙ୍ଗେମୟ ।
ଉପନିର୍ଦଗୁଡକ
ି
ଭାବବାଦୀ ଦୃ ଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଉପରେ ରଯତିକି ପ୍ରଧାନୟ ରଦଇଛି
ସମପେିମାଣରେ ବସ୍ତୁ ବାଦୀ ଧାେଣାକୁ ମଧ୍ୟ ରସତିକି ପ୍ରାଧାନୟ ରଦଇଛି । ଉପନିର୍ଦଗୁଡକ
ି ରେ
ବିରଶର୍େୂରପ ସାଣିି ୟ, ଯାଜ୍ଞବଳ୍କ ଓ ଉର୍ଦ୍ାେକ- ଏହି ତିନ ି ମହାନ ମହର୍ଡଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମାନ
ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ତିନଜ
ି ଣଙ୍କ ମଧ୍ୟେୁ ସାଣିି ୟ ଓ ଯାଜ୍ଞବଳ୍କ ରହଉଛନ୍ତି ଭାବବାଦୀ ଦଶଷନେ
ପ୍ରବକ୍ତା । ଦୁ ରହଁ ଆତ୍ମା ଓ ବ୍ରହ୍ମେ ସାଯୁଜୟ ତତ୍ତ୍ୱେ ସମଥଷକ । ଉଭୟଙ୍କ ମତାଦଶଷକୁ େକ୍ଷଣଶୀେ
ପେମ୍ପୋ ଗ୍ରହଣ କେିଛ ି । କିନ୍ତୁ ମହର୍ଡ ଉର୍ଦ୍ାେକ ସକେ ବାସ୍ତବବାଦୀ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନିଭଷୀକତାେ ସହିତ
ସ୍ୱକୀୟ

ଙ୍ଗରେ ପ୍ରଚାେ କେିଛନ୍ତି । ରସ ରବଦଗୁଡକ
ି େ ବିଶ୍ୱଉତ୍ପର୍ତ୍ି ସମୱନ୍ଧ ସୂକ୍ତଗୁଡକ
ି ୁ

ବୟାଖୟାକେି ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣି ସୃଷ୍ଟିରେ ରଦବତାମାନଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ଅସ୍ୱୀକାେ କେିଛନ୍ତି । ମହର୍ଡ
ଉଦାେକ ପ୍ରକୃ ତକ
ି ୁ ସୃଜନୀ ଶକ୍ତିେ ମୂେ ଉତ୍ସ ରବା ି ଦଶଷାଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଦୃ ଷ୍ଟିରେ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣିରେ
ଯାହା ବିଦୟମାନ, ରସସବୁ ରକବେ ରଭୌତିକ ଉପାଦାନେୁ ସୃଷ୍ଟି । ଏପେିକି ଆତ୍ମାେ ଧାେଣାଟି
ଭିନ୍ନ ଦୃ ଷ୍ଟିରେ ବିଚାେ କେି କହିଛନ୍ତି- ଆତ୍ମା ରହଉଛି ଅନୟ ରଭୌତିକ ମାନବିକ ଭିର୍ତ୍ି, ଯାେ ରକରବ
ଅନ୍ତ ନାହିଁ ।
ରତଣୁ ଉପନିର୍ଦଗୁଡକ
ି େ ଗୃ ତତ୍ତ୍ୱ, କମଷବାଦ, ଧମଷବାଦ, ଭାବବାଦ, ବସ୍ତୁ ବାଦ
ଯାହାରହଉନା କାହିଁକ,ି ସୁନର୍ଦ୍
ି ଷ୍ଟ
ଡ ସାମାଜିକ ତାତ୍ପଯଷୟେୁ ରକରବ କମ୍ ନଥି ା । କାେଣ ମଣିର୍େ
ସକେ ଦୁ ଃଖ, କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଅସହାୟତା, ଦୁ ର୍ଦ୍ଷଶା ଆଦି ପଛରେ ଥିବା କାେଣ କ'ଣ (?) ଏସବୁ
ଗୁେୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଷ ପ୍ରଶନେ ଯଥଷାଥ ଉର୍ତ୍େ ପ୍ରଦାନ କେିଛ ି । ଦଶଷାଇ ଦିଆଯାଇଛି ରଯ, ରଦବତାମାରନ
ମଣିର୍େ କାଯଷୟ କମଷକୁ ରକରବ ବିଚାେ କେନ୍ତି ନାହିଁ, ବେଂ ମଣିର୍ ନିରଜ ତାହା କେିଥାଏ ଓ
କାଯଷୟ, କମଷାନୁ ସାରେ େେପ୍ରାପ୍ତ ରହାଇଥାଏ, ରତରବ ମଣିର୍େ ଦୁ ଃଖକଷ୍ଟ ଚିେନ୍ତନ ନୁ ରହଁ ।
ଓଡିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତୟ ବିଭାଗ
ମହାନଦୀବିହାର ମହିଳା ୋତକ ମହାବିଦୟାଳୟ, କଟକ-୪
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ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ
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ନୀଳନଦୀଦର ଦନୌବିହାର

✍ ସାଇ ପ୍ରକାଶ
ଇତିହାସକୁ ଗପ ଭାବରେ ପଢିର ବୁ ଝବ
ି ାକୁ ଭାେି ସହଜ ହୁ ଏ । ଆଉ ରଯରତଦୂ େ ରମାେ
ମରନପଡୁଛ,ି ଏହାକୁ ବିର୍ୟ ଭାରବ ର୍ଷ୍ଠ କି ସପ୍ତମ ରଶ୍ରଣୀରେ ପ୍ରଥମଥେ ପାଇଁ ପଢିବାକୁ
ପଡିଥି ା । ରମାଗ ଶାସନ, ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ବିର୍ୟରେ ପଢି ଭୟ ାଗୁଥି ା
ରକମିତ ି ଏସବୁ ଘଟଣାେ ମସିହା ମରନେଖି ପେୀକ୍ଷାରେ ର ଖିବା । କିନ୍ତୁ ରଯରତରବରେ
ମରହରଞ୍ଜାଦାେ ଓ ହେପା ଭେି ସଭୟତା ବିର୍ୟରେ ପଢିବାକୁ ପଡି ା, ରସରବ ଭାେି
ରୋମାଞ୍ଚକେ ାଗି ା । ସବୁ ଠାେୁ ରୋଚକ ଥି ା ରଯରବ ମିଶେ ସଭୟତା ବିର୍ୟରେ ପଢୁଥି ୁ

ଆଉ ପେୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶନ ଆସିଥି ା ମିଶେକୁ ନୀେ ନଦୀେ ଦାନ କାହିଁକି କୁ ହାଯାଏ?
ରସରତରବରେ ଉର୍ତ୍େ ଖାତାରେ ଉର୍ତ୍େ ର ଖି ାରବରେ ସ୍ୱପନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିନଥି ି ରକରବ
ସୁରଯାଗ ମିେବ
ି ନୀେନଦୀ ଉପତୟକା ପେିଭ୍ରମଣ କେିବାକୁ ।
ପୂୋତନ ଯୁଗେ ସପ୍ତାଶ୍ଚଯଷୟ ମଧ୍ୟେୁ ପିୋମିଡ଼୍ ଅନୟତମ କିନ୍ତୁ ମିଶେ ରଦଶରେ ପିୋମିଡ
ଛାଡି ଏମିତ ି ଅରନକ କିଛ ି ଅଛି ଯାହା ଅତୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ । ରସମିତ ି କିଛ ି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାପାଇଁ
ରମାରତ େତନୀୟା ରେେେ ସାହାଯୟ ରନବାପାଇଁ ପଡିଥି ା । ନିକଟସ୍ଥ ରଷ୍ଟସନ ଥି ା ଗିଜା,
ଯାହା କି ପିୋମିଡ଼୍େ ଘେ । ଅବଶୟ ଗିଜା ସହେେ ଛଅ ପିୋମିଡ଼୍ ଛାଡି ଅନୟତ୍ର ବି କିଛ ି ସ୍ଥାନରେ
ଅଛି ଆଉ ଏରବବି ରସ ବିର୍ୟରେ ଆହୁ େି ଅଧିକ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ ଚା ିଛ.ି ..
େତନୀୟା ରେେ କହିର ପ୍ରାୟ ଆମ ରଦଶେ ପ୍ରଥମ ରଶ୍ରଣୀ ବାତାନୁ କୁ େ ଏକ୍ସରପ୍ରସ ସହ
ତୁ େନୀୟ, ସଂପୂର୍ଣ୍ଷ ଭାରବ ବିରଦଶୀ ନାଗେିକଙ୍କ ପାଇଁ ସଂେକ୍ଷିତ ଶୟନ ଯାନ । ଗିଜା ସହେ
ରଯରହତୁ ୧୩୦୦/୧୪୦୦ ବର୍ଷ ପୁେୁଣା, ରମାେ ଧାେଣାଥି ା ରଷ୍ଟସନ ବି ରସମିତ ି ପୁେୁଣା
ରହାଇଥିବ । ରହର ରମା ଧାେଣାେ ବିପେୀତ ରସ ରଛାଟ ରଷ୍ଟସନଟି ଥି ା, ରବଶ ସୋସୁତୁୋ
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। ଅଧିକାଂଶ ଯାତ୍ରୀ ବିରଦଶୀ ହିଁ ଥିର
ନାଗେିକମାରନ ଥିର

ଆଉ ବହୁ ତ ବଡ ସଂଖୟାରେ ଚୀନ ରଦଶେ

ରମା ସହଯାତ୍ରୀ । ଦୁ ଇଜଣ ସହଜରେ ରଶାଇ ା ଭେି କୟାବିନ, ତା

ଭିତରେ ହାତ ମୁହଁ ରଧାଇବାକୁ ରବସିନ । ସଂଧ୍ୟା ୮ଟାରେ ରଟ୍ରନ ଚଢିବା ମାରତ୍ର ରକାଚ ସହାୟକ
ଗେମ ଖାଦୟ ଓ ପାନୀୟରେ ଆପୟାୟିତ କର

। ଖାଇବା ଅବଶୟ ହା ୁ କା ଥି ା । ଆମେ

ଏପଟ କାନିକା ଭେି ଭାତ ଆଉ ସିଝା ପନିପେିବା, ତା'ସହ ଆେୁ , ବାଇଗଣ ଭଜା, ପାଉଁେୁଟି
ଏବଂ ସା ାଡ୍ ।

Figure 1: େତନୀୟା ରେେ

ଭ୍ରମଣ ଜନିତ କ୍ଳାନ୍ତି ପାଇଁ ନିଦ୍ରାରଦବୀ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆସିଯାଇଥିର ଆଉ ସକାରେ କୟାବିନ
କବାଟରେ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ା ରବେକୁ ଗେମ କେି ଧେି ଛିଡା ରହାଇଥାନ୍ତି
ସହାୟକ ମହାଶୟ । ଗନ୍ତବୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆହୁ େି କିଛ ି ଘଣ୍ଟା ବାକି ଥାଏ, ସକାେେ
ସୂଯଷୟ ନୀେନଦୀେ ରସପାେିେୁ ମୁଣ୍ଡ ରଟକି ଚାହିଁ ସାେିଥିର
ଝେକାେୁ

। କେି େ ମଜା ରନଉରନଉ

କ୍ଷୟକ ି , ଆମେ ରଟ୍ରନ ଠିକ୍ ନୀେନଦୀେ କୂ ରେକୂ ରେ ଚା ିଥାଏ, ଅବଶୟ ନଦୀ

ପ୍ରବାହେ ବିପେୀତ ଦିଗରେ । ମେମାେ ଖଜୁ େୀ ଗଛ, ବିସ୍ତୃତ ଧାନ, ମକା ଓ ଆଖୁ ରଖତ ସବୁ
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ରଯାେରେ ପଛକୁ ରଦୌଡୁଥାନ୍ତି । ଯଦିଓ କପାତୁ ୋ ବହୁ ବର୍ଷ ଧେି ମିଶେେ ମୂଖୟ େସ ଥି ା
କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ଷମାନ ପେିସ୍ଥିତ ି ଭିନ୍ନ । ର ାକମାରନ ସାଧାେଣତଃ ଅନୟାନୟ ଅଥଷକାେୀ େସ ଉପରେ
ଧ୍ୟାନ ରଦଉଛନ୍ତି । ନୀେନଦୀେୁ ରଛାଟରଛାଟ ରକନା ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣି ଆଣି ରସଇ ପୂୋତନ
ପଦ୍ଧତିରେ ଚାର୍ କେୁଛନ୍ତି । ଅବଶୟ ଏରବ ଏରବ ଆଧୁନକ
ି ସିଞ୍ଚନ ପ୍ରଣାେୀରେ ମଧ୍ୟ ଚାର୍
କେିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ରହର ଣି । ସକାେ ନଅଟାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥି ି ରମାେ ଗନ୍ତବୟ ତଥା ରଟ୍ରନେ
ରଶର୍ ରଷ୍ଟସନ "ଅଶୋନ"ରେ । ରସଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗାଇଡ୍ ମରହାଦୟ ନାମ ର ଖାଥିବା
କାଗଜ ଖରଣ୍ଡ ଧେି ଅରପକ୍ଷା କେିଥିର । ବିେମୱପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗି ରଷ୍ଟସନ ବାହାେକୁ ବାହାେି ା
ରବେକୁ ଗେମେ ମାତ୍ରା ବଢିଯାଇଥି ା କିନ୍ତୁ ଅରପକ୍ଷାେତ ଟରୟାଟା ଭୟାନ ଭିତରେ ପଶିଯାଇ
ମନ୍ଦାେ େୁ େ ଥଣ୍ଡାପାନୀୟ ପିଇ ା ପରେ ଯାଇ ଶାନ୍ତି ାଗି ା । ଅଶେନ ସହେ ନୀେନଦୀେ
ଉପେମୁଣ୍ଡରେ ୋଜଧାନୀ କାଇରୋ ସହେଠାେୁ ପାଖାପାଖି ୭୦୦ କିର ାମିଟେ ଦୂ େ ।
ପରଡାଶୀ ରଦଶ ସୁଦାନ ସୀମାରେ ଏବଂ ମେୁଭୂମି ପେିରବଷ୍ଟିତ ରହାଇଥିବାେୁ ଏଠାେ ତାପମାତ୍ରା
ଅନୟାନୟ ଅଞ୍ଚେଠାେୁ ସାମାନୟ ଅଧିକ ।

Figure 2: ନାଇଲ୍ ଡ େି ନ
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ଗାଇଡ୍ ମହାଶୟ ଅଶେନ ସହେ ବିର୍ୟରେ ସମୟକ ସୂଚନା ରଦଉରଦଉ ଗାଡି ଅଟକି ା
ନଦୀ କୂ େରେ । ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ରଦଖି ାରବେକୁ ଧାଡି କି ଧାଡି ରଛାଟରଛାଟ ଜାହାଜ ସବୁ
ଭାସୁଥାନ୍ତି ନୀେନଦୀେ ନୀେ ଜେୋଶୀ ଉପରେ । ଆଗାମୀ ଚାେିଦନ
ି ପାଇଁ ଏମିତ ି ଏକ ପଞ୍ଚ
ତାେକା ଜାହାଜ ଥି ା ରମାେ ସାଥି, ଯାହାେ ନାମ ଥି ା "ନାଇଲ୍ ଡ େି ନ" ବା ନୀେ ନଦୀେ
ଡ େି ନ ।

ଦପ୍ରମର ମନ୍ଦିର......
ଗେିବ ଯୁବକ ଜରଣ ଭ ପାଇ ବସିର
ପରୋପକାେୀ ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଭ
କେିପାେିନଥିର

ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପେିବାେେ ଝିଅକୁ । ଅତୟନ୍ତ ସାହସୀ,

ପାଉଥିବା ଏ ଯୁବକଙ୍କ ରପ୍ରମ ନିରବଦନକୁ ମନା

ରସ ଝିଅ ଜଣକ । କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ଅନୁ ମତି ଦେକାେ ବିବାହ ପାଇଁ । ଯୁବକ

ଜଣକ ରଯରବ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ରନଇ ଯାଆନ୍ତି, କନୟା ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରତୟାଖୟାତ ହୁ ଅନ୍ତି ନିଜେ
ଗେିବ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ପାଇଁ । ରକ୍ରାଧ ଜଜଷେତ
ି କନୟାପିତା ନିଅନ୍ତି କରଠାେ ପଦରକ୍ଷପ ଆଉ ଝିଅକୁ
ରନଇ ୁ ଚାଇ ଦିଅନ୍ତି ହ୍ରଦ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏକ ଅଜଣା ଦ୍ୱୀପରେ । ବିେହ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜଜଷେତ
ି
ଅସହାୟ ଯୁବକ ରଯରବ ହ୍ରଦ କୂ େରେ ବସି କାନ୍ଦନ୍ତି, ପାଣି ଭିତେୁ କୁ ମ୍ଭୀେଟିଏ ବାହାେି
ରପ୍ରମିକାକୁ ରଖାଜିବାରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ବଚନ ଦିଏ ଏବଂ ନିଜ ପିଠରି େ ବସାଇ ପହଞ୍ଚାଏ
ରସ ଦ୍ୱୀପରେ । କନୟାପିତାଙ୍କ ହୃ ଦୟ ପେିବର୍ତ୍ଷନ ହୁ ଏ ଏମିତ ି ଅନାବିେ ରପ୍ରମ ରଦଖି ଏବଂ
ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ୋଜି ହୁ ଅନ୍ତି ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବରେ । ରସରବଠୁ ରସଇ ମନ୍ଦିେେ ନାମ େି ର
(Philae) ।

(ଗ୍ରୀକ ଭାର୍ାରେ େି ର ଅଥଷ ରପ୍ରମ)

ମଧ୍ୟାହ୍ନ ରଭାଜନ ପରେ କିଛସ
ି ମୟ ବିଶ୍ରାମ ରନଇ ମଟେ ଚାେିତ ରଛାଟ ରନୌକାରେ
ବାହାେି ି ଏଇ ଦ୍ୱୀପରେ ଥିବା ମନ୍ଦିେକୁ । ବାେମୱାେ ବନୟାରେ ମନ୍ଦିେ ବୁ ଡି ଯାଉଥିବାେୁ
୧୯୭୦ ମସିହାରେ ମିେତ
ି ଜାତିସଂଘ ସାଂସ୍କୃତକ
ି ପେିର୍ଦ ଦ୍ୱାୋ ଉଦ୍ଧାେ କୋଯାଇ ନିକଟସ୍ଥ
ଆଜି ିକା (Agilkia) ଦ୍ୱୀପରେ ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କୋଯାଇଥି ା ଆଇସିସ (Isis) ରଦବୀଙ୍କ ଏ
ମନ୍ଦିେ । ସମଗ୍ର ମିଶେରେ ଏଇ ରଦବୀଙ୍କୁ ରପ୍ରମ ଓ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସେ ରଦବୀ ରବା ି ମାନନ୍ତି ।
ଅରନକ ର ାକ କାହାଣୀସବୁ ପ୍ରଚେିତ ଏ ବିର୍ୟରେ ।
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Figure 3: େି ର ମନ୍ଦିେ

ମନ୍ଦିେେୁ ରେେିବା ରବେକୁ ସୂଯଷୟ ଅସ୍ତ ରହବା ସମୟ ରହାଇଯାଇଥି ା । ଗାଇଡ୍ ମହାଶୟ
ପ୍ରସ୍ତାବ ରଦର ପା ଟଣା ରନୌକାରେ ବୁ ି ନୀେନଦୀରେ ସୂଯଷୟାସ୍ତ ରଦଖିବାକୁ ଓ ନଦୀ ମଝିରେ
ଥିବା ବଗିଚା ବୁ ିବାକୁ । ବିନା ଦିିଧାରେ ୋଜି ରହାଇଗ ି କାେଣ ଏମିତ ି ସୁରଯାଗ ହାତଛଡା
କେିବାକୁ ଚାହଁୁ ନଥି ି ।
"ଯା ରେ ଭାସି ଭାସି ଯା
ନଉକା ରମାେ ଭାସି ଯା
ନୀେନଦୀେ ନୀେ ର ଉରେ
ନାଚି ନାଚି ତୁ ଭାସିଯା..."
ରଖାକାଭାଇଙ୍କ ଗୀତରେ ମିଶେୀୟ ଛୁ ଙ୍କ ରଦଇ ଗୁଣୁଗୁଣୁ କେି ଗୀତକୁ ଗାଇ ଚା ିଥାଏ,
ରନୌକା ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗ ା ଯାଇ ବଗିଚା ପାଖରେ । ଏସିଆ ମହାରଦଶେୁ ଅଣାଯାଇଥିବା
ବିଭିନ୍ନ େୁ , େେ ଓ ଗୁେମ ସବୁ ରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ଥି ା ଏ ଉଦ୍ଭି ଦ ଉଦୟାନ । ଏଠାକୁ ଆସିବା ପଛରେ
ଆଉ ଏକ କାେଣ ଥି ା ଏଠାରେ ମିେୁଥିବା ପାପିେସ୍ ଗଛ ।
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Figure 4: ସୂଯଷୟାସ୍ତେ ମରନାେମ ଦୃ ଶୟ

ରଯଉଁ ଗଛେ ନଡାେୁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ହୁ ଏ କାଗଜ । ପ୍ରାଚୀନ ମିଶେବାସୀ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଓ କାହାଣୀ
ଏଇଥିରେ ହିଁ ର ଖିଥିବାେ ପ୍ରମାଣ ମିରେ । ଏରବେ ରପପେ ଶବ୍ଦେ ଉତ୍ପର୍ତ୍ି ଏଇ ପାପିେସ୍ େୁ
ହିଁ । ପାପିେସ୍ ଚିତ୍ର ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଭେି ଅବଶୟ ପଟ୍ଟରେ କପଡା ମୂଖୟ base ଆଉ
ଏଥିରେ ଗଛେ ନଡାକୁ ପାଣିରେ ବତୁ ୋଇ ତାକୁ ରଯାଡି ଶୁଖାଇ base ତିଆେି କୋଯାଏ,
କିନ୍ତୁ ତା'ଉପରେ ପ୍ରାକୃ ତକ
ି େଙ୍ଗ ବୟବହାେ କେି ରପୌୋଣିକ କିମୱଦନ୍ତୀ ଓ ରଦବାରଦବୀଙ୍କ ଚିତ୍ର
ଆଙ୍କି ବାେ ରଶୈେୀ ଏକ ପ୍ରକାେେ ।

ଦନାବା ବା ନୁବଆ
ି ଜନଜାତିଙ୍କ ଗଁା....
ସଞ୍ଜ ଗଡି ଆସିବା ପରେ ନଦୀ ମଝିରେ ଥିବା ଏକ ଦ୍ୱୀପରେ ଚା' ପିଇବା ପାଇଁ ଜରଣ
ନୁ ବଆ
ି ଜନଜାତିେ ପେିବାେେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ େକ୍ଷାକେି ତାଙ୍କ ଘେକୁ ଯାଇଥି ି ।
ସାଧାେଣତଃ ନୁ ବିଆ ଜନଜାତିେ ର ାକ ମାରନ ଆଫ୍ରି କାେ ଅତି ପୁୋତନ ବାସିନ୍ଦା ମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେୁ ଅନୟତମ । ଅଶ୍ୱ ଚାେନା ଓ ତୀେ ଚାେନାରେ ଦକ୍ଷ ଏହି ଜନଜାତିେ ର ାକମାରନ ଦକ୍ଷିଣ
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ମିଶେ ଏବଂ ସୁଦାନ ରଦଶରେ ବସବାସ କେୁଥିର । 'ଅଶେନ' ଉର୍ଚ୍ ବନ୍ଧ ନିମଷାଣ ସମୟରେ
ବିସ୍ଥାପିତ ରହାଇ ନୀେନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏ ିୋଣ୍ଟାଇନ ଦ୍ୱୀପରେ ନିଜେ ନୂ ତନ ବାସସ୍ଥାନ
ନିମଷାଣ କେିଛନ୍ତି । କୁ ମ୍ଭୀେଙ୍କୁ ଶୁଭ ମାନୁ ଥିବା ନୁ ବିଆମାନଙ୍କ ଘେେ ଦୁ ଆେ ମୁହଁରେ ମୃତ
କୁ ମ୍ଭୀେେ ଶେୀେ ଟଙ୍ଗା ରହାଇଥାଏ ଏବଂ ଘେ ଭିତରେ ପ୍ରାୟତଃ ରଛାଟରଛାଟ ଜୀବନ୍ତ କୁ ମ୍ଭୀେ
ପାେନ କୋଯାଇଥାଏ । ଚା' ପିଇବା ସହ କୁ ମ୍ଭୀେକୁ ହାତରେ ଧେି ସାହାସେ ସହ େରଟା
ଉଠାଇବାେ ସୁରଯାଗ ମଧ୍ୟ ରନଇଥି ି ।

Figure 5: ଦୁ ଆେ ମୁହଁରେ ମୃତ କୁ ମ୍ଭୀେେ ଶେୀେ

ବିଭିନ୍ନ ମସ ା, ପାେମ୍ପାେିକ

ୁ ଗାପଟା ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପେ ରଛାଟ ବଜାେ ମଧ୍ୟ ରବଶ୍

ଆକର୍ଷଣୀୟ । ବଜାେ ପାେି ରହ ା ପରେ ସେକାେଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ନିମଡତ ଏକ ସ୍କୁ ଘରେ ସ୍ଥାନୀୟ
ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ମିଶବ
ି ାେ ରସୌଭାଗୟ ମଧ୍ୟ ମିେଥି
ି ା । ରଯରହତୁ ନୁ ବଆ
ି ନ ଏକ କଥିତ ଭାର୍ା,
କିଛ ି ନୁ ବିଆ ଶବ୍ଦ ଶିଖିବା ଭାେି କଷ୍ଟକେ ରବାଧ ରହଉଥି ା କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଅଳ୍ପ
କିଛ ି ବାକୟ ଗଠନ କେି ପାେିଥି ି ।

ଏହି ଭ୍ରମଣର ବାକିତକ କାହାଣୀ ଜଦଣଇବି ଆଉ ଦକଦବ....
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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 ରଖା ା ଭାରବ ଉପ ବ୍ଧ । ପୂବଷଥେ ଭେି ଏଥେ ମଧ୍ୟ କିଛ ି ଭିନ୍ନ କେିବାେ
ପ୍ରରଚଷ୍ଟା କେିଛୁ ।
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 ଇଂୋଜୀ ନବବର୍ଷ ଅବସେରେ
ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି । ରତଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କେ ର ଖା ଆମ ପାଖକୁ ଡିଦସମବର ୧୦
ତାେିଖ ମଧ୍ୟରେ ପଠାଇବାକୁ ଅନୁ ରୋଧ । ରମଲ୍ କେିବା ସମୟରେ ଠିକଣାେ ବନାନକୁ
ଧ୍ୟାନରେ େଖିବାକୁ ଅନୁ ରୋଧ ।

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

ଦେବ୍ସାଇଟ: http://shubhapallaba.in
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