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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 । ଏହି ସଂସ୍କେଣରେ ଆମେ ପତ୍ରିକାକୁ ମଧ୍ୟ ବରର୍ଷ
ପୂେଣ ରହାଇଛି । ଗତ ବର୍ଷ ଏହାେ ଚାରୋଟିଯାକ ସଂସ୍କେଣକୁ ବହୁ େ ଭାବରେ ମିେଥି
ି ବା
ସଫେତାେ ରଶ୍ରୟ ଯାଉଛି ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସାହାଯୟ କେିଥିବା ବୟକ୍ତିବରି ଶର୍ । ଜଣ
ଜଣ କେି ନାମ ର ଖିର ହୁ ଏତ ରକଇ ପୃଷ୍ଠା ରହଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ରସମାନଙ୍କେ ବଦାନୟତା ଆମକୁ
ଆଜି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚାଇଛି ।
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 ଫେରେ 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 ବର୍ଷ ଆଉ କିଛ ି ନୂ ଆ
ଆଣିବାେ ରଯାଜନା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହରଯାଗରେ ସଫେ ରହବାେ ଆଶା କେୁଛୁ ।
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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ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ କସନାପତି

ତାପସ ରଞ୍ଜନ

ସମ୍ବି ତ ଦାସ

(ସମ୍ପାଦେ)

(ସମ୍ପାଦେ)

(ଅଳଂେରଣ)
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ସୂଚୀପତ୍ର
କ୍ର. ସଂ. ବିଷୟ
୧

ସମ୍ପାଦକୀୟ…

କେଖେ/କେଖିୋ

ପୃ ଷ୍ଠା

ତାପସ େଞ୍ଜନ

୭

େବିତା ବିଭାଗ
୨

ବେର୍ ବଦେିଯାଏ

ବିନୟ ମହାପାତ୍ର

୧୦

୩

ରହ ଜଗନ୍ନାଥ

କୃ ଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଟିପିେଆ
ି

୧୧

୪

କୋ ଠାକୁ େ

ସାବିତ୍ରୀ ସାହୁ

୧୨

୫

ସ୍ୱର୍ଣ୍ଷପ୍ରସବିନୀ ଭାେତମାତା

ସଦାନନ୍ଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ

୧୩

୬

ତଥାପି ରମା ଗଁା ହସୁଛ ି

ଶ୍ରୀନିବାସ ସାମ

୧୫

୭

ବନମାେୀ

ରସୌମୟ େଞ୍ଜନ ପା

୧୬

୮

ଅବୋ

ବିଶ୍ୱଜିତ ରଜନା

୧୭

୯

ତୁ ରମ

ସମ୍ବିତ ପ୍ରସାଦ କେ

୧୮

୧୦

ତୁ ମ ସ୍ମୃତ ି

ମାନସ େଞ୍ଜନ ଦାଶ

୧୯

୧୧

ତୁ ମ ଆସିବାେ ଅଭିପ୍ରାୟ

ସମିତା ସାହୁ

୨୦

୧୨

ଅପ୍ରାପ୍ତି

ଡ. ବିଶ୍ୱେଞ୍ଜନ କେ

୨୧

୧୩

ରସ

ପଲ୍ଲବୀ ପୂଜାପଣ୍ଡା

୨୨

୧୪

ପାହାନ୍ତି ସପନ

ପୂର୍ଣ୍ଷଚନ୍ଦ୍ର େଣା

୨୨

୧୫

ଶୀତୁ ଆ ସକାେ ରପ୍ରମ

ତୃ ପ୍ତି େଞ୍ଜନ ଦାସ

୨୩

ନରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ

୨୪

୧୬

ାରଜଇ ପ୍ରିୟା

୧୭

ରପ୍ରମେ ଏ ପହି ି ଋତୁ ରେ

ଯରେଶ କୁ ମାେ ୋଉତ

୨୫

୧୮

ଅଭିଶପ୍ତ ରପ୍ରମିକ

ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁ ମାେ ପଧାନ

୨୬
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କ୍ର. ସଂ. ବିଷୟ

କେଖେ/କେଖିୋ

ପୃ ଷ୍ଠା

୧୯

ଜୀବନେ ମାେି

ପ୍ରଣୟ କିରଶାେ େଥ

୨୭

୨୦

ଫୁ ଟିଏ

ଶାନ୍ତି ତା େଥ

୨୮

୨୧

ବିଶ୍ୱାସ

ଶୁଭଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର

୨୯

୨୨

ଶୂନୟତା

ସୁଧାଂଶୁ ଦ୍ୱିରବଦୀ

୨୯

୨୩

ନିଃସଙ୍ଗତା

େୁଦ୍ରନାୋୟଣ ଖଟୁଆ

୩୦

୨୪

ପହି ି ବସନ୍ତ

ଶୁଭ୍ରା ମନିଦୀପା ଦାସ

୩୧

୨୫

ସମ୍ପକଷ

ରକଶେୀ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି

୩୨

୨୬

େୂପସୀ କନୟା

ଡ. ସୁବ୍ରତ କୁ ମାେ ମାହାନ୍ତ

୩୩

୨୭

ପୁେୁଣା ସ୍ମୃତେ
ି ସନ୍ଧାନରେ

ୋମ କ ତା

୩୪

୨୮

ପ୍ରଥମ ବର୍ଷା

ଶିବାନନ୍ଦ ବନରଛାେ

୩୫

୨୯

ରଶର୍େୁ ଆେମ୍ଭ

ଶତୁଜତ
ି ସିଂହ

୩୬

୩୦

ସୁନୟନା ସୁର ାଚନା

ଶ୍ରୀ ୋଜରଶଖେ 'ସି' 'ଚିମା'

୩୮

୩୧

ଅରଫୋ

ୋରଜଶ ପୂଜାେୀ

୪୦

୩୨

ଅଭଦ୍ର ପରଡାଶୀ

େଜତ େଞ୍ଜନ େଣା

୪୧

ଗଳ୍ପ ବିଭାଗ
୩୩

ମୁକଂ କରୋତି ବାଚାେମ୍....

ସାଇ ପ୍ରକାଶ ରଜନା

୩୪

ନିଆଁ ଫୁ

ମାଧବୀ ମଧୁସ୍ମିତା ଭଞ୍ଜରଦଓ ୪୭

୩୫

ରସାନାେ କାନଭାସ ରସତାଂଶୁ

ଆକାଶ କୁ ମାେ ରଭାେ

୫୩

୩୬

ରପ୍ରମ ପ୍ରତାେଣା

ସୁନତ
ି ା ସେଣୟା ମହାନ୍ତି

୫୫
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କ୍ର. ସଂ. ବିଷୟ

କେଖେ/କେଖିୋ

ପୃ ଷ୍ଠା

୩୭

ସ୍ୱପନେ ୋଜକୁ ମାେ

ସଂଗ୍ରାମ ରକଶେୀ ରସନାପତି ୬୦

୩୮

ଆଶା

ଡ. େଶମୀେଞ୍ଜନ ସାହୁ

୬୪

୩୯

ପଞ୍ଜୁେୀ ଭିତରେ ରପ୍ରମ

ହ୍ରିତକ୍
ି କୁ ମାେ ରବରହୋ

୬୮

୪୦

ଏମିତବ
ି ି ରପ୍ରମ ହୁ ଏ

ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁ ମାେ ନାଥ

୭୦

୪୧

ପାେିଜାତ

ଆଭା ପ୍ରଧାନ

୭୪

୪୨

ନିେୁତ୍ସବ

ଅଜାତ ମିତ୍ର

୭୭

୪୩

ବିଡାଏ ସେିତା

ବିସ୍ମିତା ୋଣୀ ସାହୁ

୮୦

୪୪

ଖାସି ମାଂସ

ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁ ମାେ ରବରହୋ

୮୩

୪୫

ହଡା ବେଦ ଆଉ ବାେମାସିଆ ଉପାଖୟାନ

ରଜୟାତିେଞ୍ଜନ ସାହୁ

୯୦

୪୬

ରମା ରଦଇ

ପେମିତା ମିଶ୍ର

୯୪

୪୭

ସଂଘର୍ଷ

ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ପ୍ରଧାନ

୯୯

୪୮

ଅନୁ ଭୂତି

ସଂଘମିତ୍ରା ମହାପାତ୍ର

୧୦୫

୪୯

ରସଦିନ କିଛ ି ଅ ଗା ଥି ା

ଅବିନାଶ ରବରହୋ

୧୦୮

୫୦

ପିକନିକରେ ପ୍ରଭୁ

ବିଜୟ କୁ ମାେ ରଜନା

୧୧୨

୫୧

ନକ ି ଚାର୍ୀ ଆତ୍ମହତୟା

ଡ. ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପତି

୧୧୫

ଭ୍ରମଣ ୋହାଣୀ
୫୨

ଅଚିହ୍ନା ସହରେ ମଁୁ

ରଜୟାତ୍ସ୍ନା ରଜନା

୧୨୦

୫୩

ଆଇ ହାଭ ବିନ ଟୁ ଣ୍ଡନ….

ଅମ୍ରିତା ପାଣି

୧୨୭

୫୪

ପ୍ରାଗ୍: ରମା ସ୍ମୃତ ି ରମା ଅନୁ ଭୂତି

ଡ. ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ପେିଡା

୧୩୫
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ସମ୍ପାଦେୀୟ…✍
'ପୁଷୁ କତାଣି'
"ବା ି ବାପା ଶୁଣଛ
ୁ ! ନାହାକଘେୁ ଯାଇ ଗଉଣିଏ ମୟୂ େ କଣ୍ଟା ଧାନ ଆଣ ବା । ଝିଅ
ଘେକୁ ଖଈ ଗରଣ୍ଡ ଉଖୁଡା କେି ପରଠଇବାକୁ ରହବ ନା । ରବରହୋଘେୁ କିର

ଗୁଆ ଘିଅ

ଆଣିଥିବ । ଆଉ ଏ ରଯାଗଣିଖିଆ ମାନା ବାସୁମତି ଚାଉେ କାଇଁ ରଦ ାନି ତ ! ଝିଅ ଯିବାକୁ
ଜମା ଦୁ ଇଦିନ େହି ା, ଏ ସବୁ ନ ରଯାଗାଡିର

ରକମିତ ି ରହବ !! ଆଉ ରସ ନଡିଆ ପାତି

ଖୋରେ ପଡି ା ନା ନାହିଁ?" ରୋରର୍ଇ ଘେ ଆଗରେ ବସି ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ଗେଜୁ ଥି ା ମାଆ
। ନାନୀ ଆସିବା ଦିନ ଦୁ ଇଟା ରହଇଚି କି ନାହିଁ, ତା'ଘେକୁ ପରଠଇବା ପାଇଁ ସବୁ ଜିନର୍
ି
ରଯାଗାଡିବାରେ ାଗି ଗ ାଣି ରସ ।
ଖା ି ଆମଘରେ ନୁ ରହଁ, ରକଉଁ ଆବାହନ କାେେୁ ପ୍ରରତୟକ ଓଡିଆ ଘରେ ଚା ିଆସୁଛ ି ଏ
ପ୍ରଥା । ମାଗଷଶୀେ ମାସରେ ମାଣ ବରସଇସାେି ା ପରେ ରପୌର୍ ମାସରେ ବାପ ଘେକୁ
ଯାଇଥାନ୍ତି ଝିଅମାରନ । କୁ ହାଯାଏ ଏହି ମାସରେ ଝିଅମାରନ ବାପଘେକୁ ଗର

ବାପଘେେ

ଐଶ୍ୱଯଷୟ ବୃ ଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ । ରକାଠାରେ ବସି ଖାଇର , ନୂ ଆ ୁ ଗା ଖରଣ୍ଡ ପିନ୍ଧରି

ବର୍ଷସାୋ

ଖାଇବା ପିନ୍ଧବ
ି ାରେ ଅଭାବ େୁରହନି । ଆଉ ମକେ ଭାେ ରନଇ ରଫେିର

ବର୍ଷଯାକ

ଧନଧାନୟରେ ପୂେେ
ି ରହ ଘେ । ଝିଅଟି ମଧ୍ୟ ପେମ ଆଗ୍ରହରେ ନିଜେ ସବୁ କାମକୁ ପଛରେ
ପରକଇ ଦିରନ ଦୁ ଇଦିନ ପାଇଁ ରହର ମଧ୍ୟ ଏହି 'ପୁର୍ୁ ରତାଣି' ପାଇଁ ଧାଇଁଆରସ ଶାଶୁଘେ ଛାଡି
ବାପ ଘେକୁ । ରସ ପୋ ଦୁ ହତ
ି ା, ଦୁ ଇ କୁ େକୁ ହିତା !
ଖା ି ରସତିକି ନୁ ରହଁ, ଏ ପେମ୍ପୋେ କୁ ହୁକେୁ ବାଦ ପଡି ନାହାନ୍ତି ପଡିଦାତ୍ରୀ ଜଗଜ୍ଜନନୀ
ମହାମାୟୀ ମାଆ ମହା କ୍ଷ୍ମୀ । ମାଗଷଶୀେ ମାସେ ମାଣବସା ପରେ ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ନୂ ତନ
ଶସୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ମୁଆଁ ଭାେ ରନଇ ମାଆ ଯାଇଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିେ ଛାଡି ତାଙ୍କ ପିତ୍ରାେୟ, ପୁୋ ଏକ
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ମାସେ ବିେତି ରନଇ । ପୁନଃ ପ୍ରତୟାବର୍ତ୍ଷନ କେନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିେକୁ ମକେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ନୂ ତନ
ଶସୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ମକେ ଚାଉେେ ଭାେ ରନଇ, ଯାହାେ ରଭାଗ ାରଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ।
ଆଜି କା ି ପ୍ରଶନ ଉରଠ, କ'ଣ ପ୍ରାସଙ୍ଗି କତା ଅଛି ଏ ସବୁ େ? ଆଜିେ ପେିବର୍ତ୍ଡତ ଓ
ଆଧୁନକ
ି ସମାଜରେ ଏହାେ ଗୁେୁତ୍ୱ ରକରତ?? ମଁୁ ଭାରବ, ଏ ସବୁ େ ପ୍ରାସଙ୍ଗି କତା ଅଛି, ଗୁେୁତ୍ୱ
ଅଛି । କାହିଁକି ନା ଏ ପ୍ରଶନ ରଯାଡି ରହାଇଛି ଆମ ସଂସ୍କୃତ ି ସହ, ଆମ ପେମ୍ପୋ ସହ, ଆମ ମାଟି
ସହ ତଥା ଆମ ଠାକୁ େଙ୍କ ସହ । ଏହାକୁ କ'ଣ ରପାଛିରଦବା ଏରତ ସହଜ !! ନଁା ରକରବ ସମ୍ଭବ
ନୁ ରହଁ ।
ଚାହଁୁ ଚାହଁୁ ବର୍ଷଟଏ
ି ପୁେଗ
ି ା ! ନୂ ତନ ର ଖକ ର ଖିକାମାନଙ୍କେ ଆଙ୍ଗୁ େି ଧେି ଠୁକୁ
ଠୁକୁ ଚା ି ଶିଖଥି
ି େ ଗହେି ଭିତରେ
ୁ ବା ପତ୍ରିକାଟି ରଯ ଆଜି ଅଣ୍ଟା ସେଖି ଠିଆ ରହଇଛି ଏ ଦୁ ନଆ
ଆଜି ତା'େ ପଞ୍ଚମ ସଂସ୍କେଣକୁ ରନଇ, ତା'େ ସବୁ ରଶ୍ରୟ ଆପଣ ପାଠକ ପାଠିକାମାନଙ୍କେ ।
ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପତ୍ରିକା କୃ ତେ । ଆଜି ୟୁ -ଟୁୟବ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ହଜାେ ହଜାେ
ରଶ୍ରାତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆରମ ପହଞ୍ଚି ପେିଛୁ, ତାହାେ ରଶ୍ରୟ ନିୟମିତ ସ୍ୱେ ରଦଉଥିବା ଆମ
ଶଭାକାଂକ୍ଷୀ ବନ୍ଧୁ /ବାନ୍ଧବୀଙ୍କେ ।
ପତ୍ରିକାଟିେ ଜୟ ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କେ ସହରଯାଗ କାମୟ ।
ଇଂୋଜୀ ନୂ ତନ ବର୍ଷେ ଶୁରଭଚ୍ଛା ସହ
ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ !!
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େବିତା ବିଭାଗ
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ବରଷ ବଦଳିଯାଏ

✍ ବିନୟ ମହାପାତ୍ର
ବର୍ଷ ରକରତ ଆସିର ,

ପେ ରହାଇଯାଏ,

ରକରତ ଗର ,

ପୁଣି ପେ ରକରବ ଆପଣାେ ରହାଇ,

କିଛ ି ତା'େ ହିସାବ ମିରେନା,

ମୁଣ୍ଡେ ରବାଝକୁ ହା ୁ କା କେିଦଏ
ି ।

ପ୍ରତିବର୍ଷ ରବୈଶାଖ ଆସି ା,

ରକରବ ନା'ରକହି ନିଜେଥାଏ

ବର୍ଷା ଆଉ ତା'ପରଛ ପରଛ ବସନ୍ତ ବି

ନା'ରକହି ପେ,

କାରେ ଭୂ ିଯିବ,ି

ମରନହୁ ଏ,ରକଉଁ ଏକ ପେରଦରଶ,

ର ଖିରନ ି ସବୁ କଛ
ି ି ସ୍ମତ
ୃ ି ଡାେିେୀରେ,

ହାଟ ମଝିରେ ମଁୁ ଏକାକୀ ରବପାେୀ

ବହୁ ତ ଜେୁେୀ ଘଟଣା ସବୁ ଟିପିରନ ି ,

ର ାକ ଗହେିରେ ଏକା ହନ୍ତସନ୍ତ ହୁ ଏ ।

ଆଉ ମାମୁ ି ଘଟଣା ରଯରତ

ଏଇ ତ ଜୀବନ,

ଏଇମିତ ି ଭୂ ି ଗ ି ।

ଏଇମିତ ି ଗଡି ଚା ି ଯାଏ,

କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ରଶରର୍,

ବର୍ଷ ଆରସ ବର୍ଷ ଯାଏ,

ପୁେୁଣା ଡାଇେୀ ରଯରତ ସବୁ ହଜିଯାଏ

ନୂ ଆ ପୁେୁଣା ହୁ ଏ

ରମାଟା ରମାଟି କଥା,

କାନ୍ଥେ କୟାର ଣ୍ଡେ ବଦେି ଯାଏ,

ପୁେୁଣା ଦିନମାନଙ୍କେ ହିସାବ ମିରେନା

ବୟସରେ ବର୍ଷ ରଯାଡିଯାଏ ।

ନୂ ଆଦିନ ନୂ ଆବର୍ଷ ମନ କିଣିନଏ
ି ।

ହିସାବ େରହନା,
ରକରତ ରଦ ି ରକରତ ରନ ି

ସଂସାେ ବି ବିଚତ୍ର
ି ବହୁ ତ,

ଜୀବନେ ହିସାବଖାତା ତଥାପି ରସମିତ ି

ଜଣାପରଡନି ରକରବ ଆପଣାେ ର ାକ

ସବୁ ଦନ
ି ଶୂନୟ େହିଯାଏ ।
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କହ ଜଗନ୍ନାଥ
✍ େୃ ଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଟିପିରଆ
ି
ଫୁ

ମାେରେ ମଁୁ ଗୁନ୍ଥି ି ପତେ

ଦୁ ଃଖୀ ରବା ି ପେ କେିବନି ପ୍ରଭୁ

ସ୍ଥାନ ରଦବ ତୁ ମ ହୃ ଦୟରେ ।

ଧ୍ୟାନରେ ଥେରଟ ରଦଖା ରଦବ ।

ନାଥ ରବା ି ଧେି ି ମଁୁ ତୁ ମ ପାଦ

ଭାବ ବିରନାଦିଆ ଭାବ ଠାକୁ େ ରହ

କେିବନି ରକରବ ରମାରତ ପେ ॥

ୋଧା ପେି ରମାେ ନାହିଁ ଭାବ ॥

ଝେଣାଟି ପେି ଝେିଯିବ ି ମଁୁ ରଯ

ଉର୍ତ୍େ ରମାହେ ରଦବ ମହାପ୍ରଭୁ

ସାଗେ ପେି କି ରତାେି ରନବ ।

େହି ି ତୁ ମେି ଅରପକ୍ଷାରେ ।

ଏ ଜୀବନ ସର୍ତ୍ା େହୁ କି ନ େହୁ

ୋଧା ଅବା ମୀୋ ମଁୁ ନୁ ରହଁ ରହ ନାଥ

ଅନନ୍ତ ସର୍ତ୍ାରେ ମିଶଯ
ି ିବ ି ॥

ନିଷ୍କାମ ଭକତି ନାହିଁ ରମାେ ॥

ଫୁ େ ବିଛଣା ର ାଡା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ

ରଯାଗ ପରଥ ଧ୍ୟାନ ମାରଗଷ ମହାପ୍ରଭୁ

ଅନନ୍ତ ରଶଯେ ପାରଶ ଥିର ।

ଧେି ି ତୁ ମେି ଶ୍ରୀ ପଦକୁ ।

ଯଶ ଧନ ବିଦୟା କିଛ ି ର ାଡା ନାହିଁ

ଏତିକି ମିନତୀ ଜଗତ ଠାକୁ େ

ତୁ ମ ପାରସ ଟିରକ ସ୍ଥାନ ଥିର ॥

କୃ ପା କେିବ ଏ ଅଧମକୁ ॥

ରହ ପେମସ୍ରଷ୍ଟା !

ତୁ ରମ ହିଁ ଶୁତ ି

ହୃ ଦସ୍ଥ ଆଜନମା ଅବିନାଶୀ,

ବିଶ୍ୱରବରଦ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡପତି,

ପେଂବ୍ରହ୍ମ ତରେ ରଗୌତରମ ପ୍ରକାଶି

ମଁକ
ୁ ାେେ ବିସ୍ତାେ ପୂର୍ଣ୍ଷରଜୟାତି,

ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗତିଶୀରେ ସୂଯଷୟସମ ଶଶୀ ।

ସୂକ୍ଷ୍ମେୂପୀ ରଚତନା ତନ୍ତ୍ରେ ବୟାପକ ଅଭିବୟକ୍ତି ।
11

ପ୍ରକମାଦ ପଣ୍ଡା

shubhapallaba.in

େଳା ଠାେୁର
✍ସାବିତ୍ରୀ ସାହୁ
କିଏ ରତାରତ ଡାକିବରେ କୋ ଠାକୁ େ,

ଦଣ୍ଡ ରଦଇ ଚା ିଥାଉ ରହାଇ ନିଷ୍ଠୁେ ।

ରହ ରମାେ କୋ ଠାକୁ େ

ମୁେୁକି ମୁେୁକି ହସୁ ରଦଖି ତା' ଦୁ ଃଖ

ରକଉଁ ଗୁରଣ ରବା ାଉଛୁ ବଡ ଠାକୁ େ ।

କିଏ କିମ୍ପା ଡାକିବରେ ରତାରତ କୋ ଶ୍ରୀମୁଖ ।

ନାଟୁଆ ଠାକୁ େ ରବା ି ପଡିଛ ି ଡାକ

ରତାରତ ମାଗି ମାଗି ଭକ୍ତ ରହର ଆତୁ େ,

ଦୁ ଖୀକୁ ତୁ ଦୁ ଃଖ ରଦଉ ସୁଖୀକୁ ସୁଖ ।

ପ୍ରଭୁ ରହର ଆତୁ େ

ରତା ଦାଉ ସହିବାକୁ ଧଯଷୟ କାହାେ,

ଭଣ୍ଡାଇ ରଦଉ ତୁ ତାଙ୍କୁ ରଦଇ ବିର୍ ଜହେ ।

ରହ ପ୍ରଭୁ ଧଯଷୟ କାହାେ,

ରକରତ ପେୀକ୍ଷା ରନବୁ ରେ କାେିଆ ଧନ

ମିରଛ ସିନା ରବା ାଉଛୁ ବଡ ଠାକୁ େ ।

ପେୀକ୍ଷାେ ଅନ୍ତ ରମାେ ନାହିଁ କି କ'ଣ ।

ଡାକି ଡାକି ଭକ୍ତ ରତାେ ନିୋଶ ରହାଇ

ପେୀକ୍ଷା ରଦବାକୁ ଧଯଷୟ ନାହିଁରେ ରମାେ,

େହିର ଣି ଅନୟ ଧରମଷ ଶେଣ ରନଇ ।

ପ୍ରଭୁ ରହ ଧଯଷୟ ନାହିଁ ରମାହେ

ଅନୟ ଧରମଷ ଭକ୍ତ ଯାଇ ପାଇର ବେ,

ରକମିତ ି ପେୀକ୍ଷା ରଦବିରେ କୋ ଠାକୁ େ ।

ରହ ପ୍ରଭୁ ପାଇର ବେ

ପଥେ ରହ କି ପ୍ରଭୁ, ନାହଁ କି ତରମ

ରତାରତ କିମ୍ପା ଭଜିରବରେ କୋ ଠାକୁ େ ।

ଦୁ ଖୀ ଜଣାଇର ଦୁ ଃଖ ନଶୁଣ କାରନ ।

ରତା ଭକ୍ତ ମନରେ ତୁ ତ ଗାଉ ନିଆଁ

ଶେଣ ପଶୁଛ ି ପ୍ରଭୁ ଚେରଣ ରତାେ,

ରତାରତ ଛାଡିର ଣି ଭକ୍ତ ରହାଇ ଛାନିଆ ।

ରହ ପ୍ରଭୁ ଚେରଣ ରତାେ
ଏ ମାୟା ଜା େୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅ ଏଥେ ।

ନିୋରସ ରଫରେଇ ରଦଉ ତୁ ଭକ୍ତକୁ ରତାେ,
ପ୍ରଭୁ ରହ ଭକ୍ତକୁ ରତାେ
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ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରସବିନୀ ଭାରତମାତା
✍ ସଦାନନ୍ଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ
ହିମାେୟଠାେୁ

କୁ ମାେିକା ଯାଏ

ରକ୍ରୌଞ୍ଚ ବିେରହ

ସ୍ୱର୍ଣ୍ଷପ୍ରସବିନୀ ଭାେତମାତା
ପୁଣୟରତାୟା ପୁଣି

କାବୟ ର ଖିରଦର ବା ମୀକି ଋର୍ି

ସୁଚସ୍ମ
ି ିତା ସିଏ

କୃ ଷ୍ଣ ରଦ୍ୱୈପାୟନ

ସିଏ ଶତଦେ ସ୍ନିଗ୍ଧା ରଶାଭିତା
ମା' ଦୁ ଗଷା ସାହରସ

ସମବଦ୍ଧତ
ଡ ା ସିଏ

ରବଦ ଓ ରବଦାନ୍ତ

ସଙ୍ଗୀତ ମୂଚ୍ଛଷନା

କାବୟ, ମହାକାବୟ

ପୁଣୟମୟୀ ଏଠି

ଏରବବି େହିଛ ି

ଜୀବନ ଜିୋସା

ବୃ ନ୍ଦାବରନ ଶୁରଭ

ବିେହ ବଂଶୀେ

ରକରତ ସୁମଧୁେ ସୁେ େିତା

ଭାଗବତ ଏଠି

ଆତ୍ମାପ୍ରତି ଏଠି

େଚିଛ ି ବିେହ ମିେନ କଥା
ରପ୍ରମ ଓ ଭକ୍ତିେ

ଯକ୍ଷବଧୂ ପାଇଁ

ବାର୍ତ୍ଷାବହ ରମଘଦୂ ତେ ଚିନ୍ତା

କୃ ଷ୍ଣ ମୁଖବାଣୀ ଶ୍ରୀମଦ ଗୀତା
ମୁକ୍ତି ଓ ରମାକ୍ଷେ

ମନସ୍ତତ୍ୱ ଭୋ

େଚନା ତାହାେ ରକରତ ମହାନ

ରବଦ ତା'େ ଦିଏ ବିସ୍ମୟ ବାର୍ତ୍ଷା
ବୟାସ ବିେଚିତ

ଉପନିର୍ଦ

ପୁୋଣ, ଦଶଷନ, ମହାପୁୋଣ

ବିରମାହିତା ପୁଣି ସିଏ ବନ୍ଦିତା
ରମା ମାଆେ ମାଟି

ମହାଭାେତରେ

କଥା ଗାଥା ରକରତ ଅଛି ଭେସି

କ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସମ୍ପରଦ ରସ ଅେଂକୃ ତା
ବୀଣାବାଦିନୀଙ୍କ

ୋମାୟଣ ଭେି

ଆସ୍ଥା େହିଛ ି

େହିଛ ି ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନ ପ୍ରତି

େସ ଓ ୋସେ

ଶ୍ରଦ୍ଧା, ରପ୍ରମ ଆଉ

ମାଧୁଯଷୟରେ ଭୋ ପବିତ୍ର ଗାଥା

ସ୍ୱାଭିମାରନ ଭୋ

ସନ୍ତାନ ବତ୍ସୋ ରସରନହ ପ୍ରୀତି
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ସୁଜୋ ସୁଫୋ

ଶସୟ ଶୟାମୋ

ରମାରଦଶ ଶ୍ରୀରକ୍ଷରତ୍ର

ସଦା ସୁହାସିନୀ ଏ ରଦଶ ମାଟି
ଗୁେୁ ଶିର୍ୟେ

ବିରଜ କେିଛନ୍ତି ଜଗତ ନାଥ

ରଶ୍ରଷ୍ଠ ପେମ୍ପୋ

ବାହୁ େ ଯୁଗେ

ଅତିଥି ରଦବତା ଆସନ ଏଠି
ରକରତ ରଯାଗୀଋର୍ି

ଉଟଜ ସନୟାସୀ

ବିହଗ ତାହାେ

ରବଦ ଉଚ୍ଚାେଣ

ମନ୍ଦ ମେୟ

ପୁୋଣେ ସାେ

ହିମାେୟ ଯାେ

ସ୍ୱଗଷ ାଭ ପୁଣି

ସାଥଷକ ରହାଇଛି

ଆମେ ଜୀବନ

ଜନମିଛୁ ଆରମ ତାହାେି ଭୂରମ

ଯମୁନା, କାରବେୀ

ଏଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଷପ୍ରସୁ

ରସ୍ରାତସ୍ୱିନୀ ତା'େ ସ ିେ ଧାୋ
ବଦ୍ରିକା, ଦ୍ୱାେିକା

ମୁକୁଟ ସଦୃ ଶ

ସାଗେ ଯାହାେ ଚେଣ ଚୁରମ

ପାପ ହୁ ଏ ପରେ ପୀଡା ରଦବାେ
ଗଙ୍ଗା ରଗାଦାବେୀ

ସମୀେରଣ ଶୁରଭ

ବୀେ ପ୍ରସବିନୀ ମାଆ ଭାେତ

ବୟାସଙ୍କ ବଚନ ଦ୍ୱୟ ଗମ୍ଭୀେ
ପେଉପକାରେ

କେେରବ ଗାଏ

ରମା ମାଟି ମାଆ ଜୟ ସଙ୍ଗୀତ

ଶ୍ରବରଣ ନୟରନ ଭରେ ର ାତକ
ଅଷ୍ଟାଦଶ ମହା-

ଅନନ୍ତ ଅସୀମ

ଭକ୍ତ ଆ ି ଙ୍ଗରନ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ

ନିତୟ ଉପାସନା ଆବାସ ପୀଠ
ତାଙ୍କ ମୁଖ ସ୍ୱନ

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିେରେ

ଭାେତ ମାଆକୁ

ନମନ, ବନ୍ଦନ, ଅଭିନନ୍ଦନ

ଶ୍ରୀରକ୍ଷତ୍ର ସହିତ

ରମା ମାଟି ମାଆେ

ୋରମଶ୍ୱେ ଚାେିଧାମେ ୀୋ

ରସବା କେୁଥିବି

ରଦରହ ଥିବା ଯାକ ରମା ଟିକି ପ୍ରାଣ

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

ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ

ଖଚ୍ଚଷାନ୍ତ ରହବାକୁ ପଡିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ସିଧାସେଖ ବିୋପନରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥିେ କମିଶନ ବଞ୍ଚିଯାଏ ।

ଆମ ପତ୍ରିୋକର େିମବା କେବସାଇଟକର ବିଜ୍ଞାପନ କଦବାପାଇଁ ଆମ ସହ କଯାଗାକଯାଗ େରନ୍ତୁ ।

ଇ-କମଲ୍: shubhapallaba@gmail.com େିମବା +91 7008899643କର ଆମ
ସହ ସିଖାସଳଖ କଯାଗାକଯାଗ େରି େଥାବାର୍ତ୍ଣା େରିପାରିକବ ।
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ତଥାପି କମା ଗଁା ହସୁଛ ି

✍ଶ୍ରୀନିବାସ ସାମେ
ସକାେ ରହାଇର ୋବୁ ନ ି କାଉ

ଦରେ ଭେିଯାଉ ଗଁା ଗଡିଆ

ପିଢା ନାହିଁ ରବା ି ମାଡୁନ ି ାଉ
ଚାର୍ ରହଉନାହିଁ ଭ ରେ ଆଉ

ରହର ରହଉ ତାହା ରଯରତ ଅେିଆ

ଖାଉ ନାହିଁ ରକହି ମାଣ୍ଡିଆଯାଉ

ଗଁା ପରଛ ରଯରତ ନିନ୍ଦା ପାଉଛି

ରସସବୁ ପୁେୁଣା ରହାଇଛି

ତଥାପି ରମା ଗଁା ହସୁଛ ି ।

ାଗିେହିଥାଉ ଗଣ୍ଡରଗାେିଆ

ତଥାପି ରମା ଗଁା ହସୁଛ ି ।

ଗଁା ରଟାକା ପରଛ ସହେ ଧାଉଁ

ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଆଉ ବସୁନ ି ଭାତ

ପାଠ ପଢି ସରତ ରବକାେ ରହଉ

ବି ରେ ପଡୁନ ି ରଗାବେ ଖତ

ବିର୍ ଖାଇ ପରଛ ଚାର୍ୀ ରଯ ରଶାଉ

ଚାେ ଘେ ସବୁ ରହ ାଣି ଛାତ

ଚାର୍ବାସ ସବୁ ଉଜୁ ଡି ଯାଉ

ପୁଅ ମାେି ାଣି ବାପକୁ ନାତ

ଶାଢୀ ଛାଡି ରବାହୁ ଜିନସ ନାଉ

କାହାେ କ'ଣ ରହଉଛି

ମନଟାକୁ ସିନା ଏକା ବାଧୁଛ ି

ତଥାପି ରମା ଗଁା ହସୁଛ ି ।

ତଥାପି ରମା ଗଁା ହସୁଛ ି ।

ନାହିଁ ହାଣ୍ଡିଶାେ, ନାହିଁ ରଦଇପିଣ୍ଡି

େଜ ରହର ଆଉ ାଗୁନ ି ରଦାେି

ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ଖା ି ପଡିଛ ି ଗଣ୍ଡି

ବାଡି ତ ନାହିଁ କାହଁୁ ମିେବ
ି ରକାେି

କପଷୂେ ଉଡି କନା ପଡି େହିଛ ି

ପିଠା ପଣା ନାହିଁ ଭେିକି ଭେି

ତଥାପି ରମା ଗଁା ହସୁଛ ି ।

ବଗିଚା ତ ନାହିଁ କାହଁୁ ଆସିବ ମାେି

ଜମି ବାଡି ଏଠି ପରଡ ପଡିଆ

ସବୁ ସିନା ସ୍ମୃତ ି ରହାଇଯାଇଛି
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ତଥାପି ରମା ଗଁା ହସୁଛ ି ।

ରବାଉ ଆଜି ଏଠି ମମି ସାଜିଛ ି
ବାପା ଡାକ ଏରବ ଡାଡି ରହାଇଛି

ଓର୍ା ପେବରେ ଆଉ ଚିତା ପଡୁନ ି

ରପାର୍ାକରେ ରଦହ ରଦଖାଯାଉଛି

ନୂ ଆ ରବାହୂ ଆଉ ାଜ କେୁନି

ସହେୀ ସହେୀ ଗଁା ବି ବାସୁଛ ି

ପଖାେ ଖାଇର ରଦହରେ ଯାଉନି

ଆଧୁନକ
ି ତାେ ସ୍ପଶଷ ଏରବ ଗାଆଁ ଛୁ ଇଁଛ ି

ଛ'ଣ ଗଦାରେ ଆଉ ଛତୁ ବି ଫୁ ଟୁନି

ମନଟାକୁ ସିନା ଏକା ବାଧୁଛ ି

ସନ୍ଧୟାରେ ବି ୁ ଆ ଜମା ଭୁକୁ ନ ି

ତଥାପି ରମା ଗଁା ହସୁଛ ି ।

ସବୁ ତ ବଦେି ଯାଉଛି
ତଥାପି ରମା ଗଁା ହସୁଛ ି ।

ବନମାଳୀ
✍ କସୌମୟ ରଞ୍ଜନ ପାେ
ବାଇଶି ପାହାରଚ

ବିବୁଧଙ୍କୁ ରଭଟି

ବଂଶୀ ବଜାଉଛ

ବିବେଣୀ ରଦବ

ବିବସ ରହ ାଣି ମନ...

ବାେୁ ତ କାେେୁ ବସି...

ବିଘ୍ନକୁ ତୁ ଟାଇ

ରବୋଭୂମି ଯାଇ

ବିରୋଧ ଏଡାଇ

ବୁ ଡ ପକାଇବ

ବି ାତୁ ରଫେୁଚି ଧନ...

ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଷ ସାଗରେ ଡୁବି...

ବହୁ ଦନ
ି ୁ ସିଏ

ବାନ୍ଧି େଖିଥିବ

ବୋଦ କେିଛ ି

ବନ୍ଧରନ ତୁ ମେ

ବନ୍ଧୁ ଜନ ସାରଥ ମିଶ.ି ..

ବନାଇବ ରଶ୍ରଷ୍ଠ ଛବି....
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ଅବଳା

✍ ବିଶ୍ୱଜିତ କଜନା
ଜନିମଛ ଯଦି ନାେୀଟିଏ ରହାଇ

ସାଧନାରେ ତୁ ରମ ବନ୍ଦନାରେ ତୁ ରମ

ହୁ ଅନି ଚାନ୍ଦିନୀ ପେି

ତୁ ମେି ଅମୃରତ ଜୀବନକୁ ମିରେ ଆକାେ

ଶୀତେ ଛାୟାେ ଆଶ୍ରୟ ଉହାରଡ

ଅସ୍ତ୍ରରେ ତୁ ରମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତୁ ରମ

ପବିତ୍ରତା ରହବ ରଚାେି ॥

ତୁ ମ ଅଶୁରେ ଧୋ ରହାଇବ ହାହାକାେ ॥

ସ୍ୱଯଷୟ ପେି ହୁ ଅ ରତଜିଆନ ତୁ ରମ

କାଟନାହିଁ ଦିନ ରହାଇ ତୁ ରମାଉନ

ସଂସାେକୁ କେ ଆର ାକିତ

ଦିଅନାହିଁ ରକରବ ସ୍ୱାଥଷେ ତୁ ମ ଆହୁ ତ ି

ଜାେିଦଅ
ି ତୁ ମ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରେୌଦ୍ରରେ

ରଖା ି ଦିଅ ତୁ ମ ମନେ ରବଦନା

ଉଠୁ ପରଛ ରଯରତ ପାପିହାତ ॥

ନକେି ବାହାନା ବିେତି ॥

ଭାବନି ନିଜକୁ ଅବୋ ଦୁ ବଷୋ

ରକରତ େୂପରନଇ ଆସିଛୁ ବିରଶ୍ୱ

ରଖାଜନି ସହା ତୁ ପୁେୁର୍ ବହୁ େ ଛାୟାତେ

ସରବଷ ପୁଜ୍ଜତ
ି ଜଗରତ

ଜାଗ୍ରତ କେ ପଞ୍ଚ ମହଭୂତ

ତଥାପି ମଣିର୍ କାହିଁକି ଗାଏ

ରକରବ ପେିସ୍ଥିତ ି ରହର ପ୍ରତିକୂେ ॥

ଦାଗ ରତା ଶୁଭ୍ର ପଣରତ ॥

ଆଉ ଅଳ୍ପଦିନରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଡ. ସୁ ଗ୍ନା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରଥମ
ଉପନୟାସ "ଆନୀେ ରୋରର୍ଇଘେ" । ଓଡିଶାେ ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକ
ଭଣ୍ଡାେେୁ ତଥା ସହଜରେ ଆମାଜନେୁ କିଣିପାେିରବ ବହିଟ ି ।

ଶୁଭପଲ୍ଲବ ପେିବାେ ତେଫେୁ ଡ. ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଶୁରଭଚ୍ଛା ।
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ତୁକମ

✍ସମ୍ବିତ ପ୍ରସାଦ େର
ତୁ ରମ ନୀୋଭ ଚନ୍ଦ୍ରମା, ମଁୁ ମହୀତେ ଧୂେି
ତୁ ରମ ସବଷପୁଜୟ ରଦବ, ମଁୁ ନିରବଦିତ ରଶଫାେି ॥
ତୁ ରମ ଅନନ୍ତ ସାଗେ, ମଁୁ ତଟେ ଭଙ୍ଗୁ େ ବା ିଘେ
ତୁ ରମ ସମୟହୀନ ନିନାଦ, ମଁୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଷ ୋଗ ॥
ତୁ ରମ ବିଶ୍ୱେୂପ କାୟା, ମଁୁ ମନୁ ର୍ୟେୂପୀ ଛାୟା
ତୁ ରମ ବିଦୟାେୂପୀ ୋନ, ମଁୁ ଅୋନ ଅନ୍ଧାେ ଅମା ॥
ତୁ ରମ ସବଷରମାକ୍ଷେ ପୂଜା, ମଁୁ ତୁ ମ ଅକିଞ୍ଚନ ପୂଜାେୀ

ତୁ ରମ ଅମେତ୍ୱେ ଅମୃତ, ମଁୁ ତୁ ମ ତୃ ର୍ାତୁ ୋ ରପ୍ରୟସୀ ॥
ତୁ ରମ ସଙ୍ଗୀତେ ମୂଚ୍ଛଷନା, ମଁୁ ଶବ୍ଦହୀନ ଆୋପ
ତୁ ରମ ସନୟାସୀେ ଓଁକାେ, ମଁୁ ପାଗେେ ପ୍ରୋପ ॥
ତୁ ରମ ରଦବତାେ କାମୟ, ମଁୁ ରଧୈଯଷୟ ୋକ୍ଷସେ
ତୁ ରମ ଶିଳ୍ପୀେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଷତା, ମଁୁ ପ୍ରକୃ ତେ
ି ପଥେ ॥

Listen Stories on YouTube
click here to go

ଓଡ଼ିଆ େବିତା, ୋହାଣୀ, ଶୁଣନ୍ତୁ
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ତୁମ ସ୍ମୃତ ି

✍ମାନସ ରଞ୍ଜନ ଦାଶ
ତୁ ମ ସ୍ମୃତ ି ରକରବ ପଦୁ ଅଁ ପତରେ

ତୁ ମ ସ୍ମୃତ ି ରକରବ ଦଦୋ ଛପେୁ

ବେର୍ାେ ରଗାରଟ ରଟାପା

ଝାଙ୍କି ରଦଖୁଥିବା ଜହ୍ନ

ତୁ ମ ସ୍ମୃତ ି ରକରବ କବିତା ବହିରେ

ତୁ ମ ସ୍ମୃତ ି ରକରବ ଆମବଗଛ ଡାରେ

ରପ୍ରମେ ଦି'ଧାଡି ଛପା

ରକାଇ ିେ ମିଠାସ୍ୱନ

ତୁ ମ ସ୍ମୃତ ି ରକରବ ରଗା ାପ ଡାେରେ

ତୁ ମ ସ୍ମୃତ ି ରକରବ ରଗାଧୂେି ସମରୟ

କଣ୍ଟାେ ଉପସ୍ଥିତ ି

ଗାଈଆେ ରଟାକା ଗୀତ

ତୁ ମ ସ୍ମୃତ ି ରକରବ ମ ାଜହ୍ନ ରବାହି

ତୁ ମ ସ୍ମୃତ ି ରକରବ କନ୍ଥା ଭିତେକୁ

ବାଟ ଚା ୁ ଥିବା ୋତି

ପଶି ଆସୁଥିବା ଶୀତ
ତୁ ମ ସ୍ମୃତ ି ରକରବ ଶାମୁକା ବୁ କୁରେ

ତୁ ମ ସ୍ମୃତ ି ରକରବ ରହା ିେ ଅବିେ

ଯତରନ ସାଇତା ରମାତି

ଫଗୁଣ ଆକାରଶ ଉଡା

ତୁ ମ ସ୍ମୃତ ି ରକରବ ପୁେୁଣା ରେଡିଓ

ତୁ ମ ସ୍ମୃତ ି ରକରବ ପୁେୁଣା ବହିେ

ରଖାକା ଭାଇ ରପ୍ରମଗୀତି

ମଝି ପୃଷ୍ଠାଟିଏ ରମାଡା

ତୁ ମ ସ୍ମୃତ ି ରକରବ ପେୀକ୍ଷା ସମରୟ

ତୁ ମ ସ୍ମୃତ ି ରକରବ ଚଉଁୋ ମୂେରେ

ମୁଣ୍ଡାଏ ନକ ଚିଠା

ଜେୁ ଥିବା ମାଟି ଦୀପ

ତୁ ମ ସ୍ମୃତ ି ରକରବ ମାଣବସା ଦିନ

ତୁ ମ ସ୍ମୃତ ି ରକରବ ଖୋ ଛୁ ଟ ି ୋତି

କାକୋ ଆେିଶା ପିଠା

ଆଈମା କୁ ହୁକ ଗପ
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ତୁ ମ ସ୍ମୃତ ି ରକରବ ଗଁା ମାଟି ୋସ୍ତା

ଆକାଶେୁ ମାଟି, ମାଟିେୁ ଆକାଶ

ରକରତ ଢିପ ରକରତ ଖା

ସବୁ ଥିରେ ତୁ ମ ସ୍ମୃତ ି

ତୁ ମ ସ୍ମୃତ ି ରକରବ ସଦୟ ଜାତ କୁ ନ ି

ତୁ ମବିନା ତୁ ମ ସ୍ମୃତ ି ସାହାୋରେ

ଶିଶୁେ ନେମ ଗା

ଜୀବନ ରମା ଯାଏ ବିତ ି ॥

ର ଖିବାକୁ ଗର ଏ କବିତା ରକରବ
ସେିବନି, କାହିଁକି ଜାଣିଛ...

ତୁମ ଆସିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ

✍ସମିତା ସାହୁ
ଅଳ୍ପ କିଛ ି ଦିନେ ପେିଚୟ

ଏରବ କାହିଁ ାଗ ତୁ ରମ ନିଜେ ନିଜେ ।

ଜାରଣନା ମଁୁ ତୁ ମ ଆସିବାେ ଅଭିପ୍ରାୟ ।

ମରତ ତୁ ମ ଜୀବନକୁ କେିଛ ସ୍ୱାଗତ

ାଗୁଥି ା ଜୀବନ ଏଇଠି ସେିଗ ା,

ରକମିତ ି ଜରଣଇବି ରମା ମତାମତ?

ଏରବ ାରଗ ରଯମିତ ି ଆେମ୍ଭ ରହ ା ।

ଚାରହଁନା ମଁୁ ହବାକୁ ବାଟେ ବାରଟାଇ

ରଯମିତ ି ୋତି ଆସିର ହୁ ଏ ଅନ୍ଧାେ

େହିବାକୁ ଚାରହଁ ମଁୁ ରହଇ ତୁ ମ ଛାଇ ।

କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରଯ ଆସିବ ନୂ ଆ ସକାେ ।

ଆଶା କରେ ଭାଙ୍ଗି ବନି ବିଶ୍ୱାସ ରମାହେ

ଅଜଣା ଥି ରବା ି ାଗୁଥି ା ଡେ

ଏରବ ତୁ ରମ ରମାେ ଅତି ଆପଣାେ ।

ଶନିବାେଦିନ ଆଉ ଭାଇ ଘେକୁ ରଫେୁନି । ଭାଉଜ େୁହନ୍ତି ଏରବ ସହେରେ ।
ରବାଉ ଆଉ ତାକୁ ଅରପକ୍ଷା କେୁନି ଶନିବାେ ୋତି ଖାଇବାରେ ।

- ଶ୍ରୀମାନ ଅଜରା
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ଅପ୍ରାପ୍ତି
✍ ଡ. ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ େର
ରକରବ ମଁୁ ଥି ି ଗଳ୍ପ, ତୁ ଥି ୁ ରମା ଗୀତି

ଏରବ ମଁୁ ପେିତୟକ୍ତ, ତୁ ବହୁ ଦୂରେ ତୁ ଷ୍ଟି

ଏରବ ମଁୁ ପାପଟିଏ, ତୁ ବହୁ ଦୂରେ ପ୍ରାପ୍ତି

ରକରବ ମଁୁ ଥି ି ବନ୍ଧା, ତୁ ଥି ୁ ଭାବପ୍ରୀତି

ଦିରନ ମଁୁ ଥି ି ସ୍ୱାଦ, ତୁ ଥି ୁ ରମା ଶାନ୍ତି

ଏରବ ମଁୁ ଶେବିଦ୍ଧ, ତୁ ରମା ରଦରହ ଶାସ୍ତି

ଏରବ ମଁୁ ରଦାର୍ଟିଏ, ତୁ ବହୁ ଦୂରେ ଦୀପ୍ତି

ରକରବ ଥି ି ଜୀବନ୍ତ, ତୁ ଥି ୁ ରମା ଯୁକ୍ତି

ଦିରନ ମଁୁ ଥି ି ତୃ ଷ୍ଣା, ତୁ ଥି ୁ ରକରବ ତୃ ପ୍ତି

ଏରବ ମଁୁ ମୃତପ୍ରାୟ, ତୁ ଏଠି ମହାସୁପ୍ତି

ଏରବ ମଁୁ ସ୍ୱପନଟଏ
ି , ତୁ ବହୁ ଦୂରେ ସ୍ମୃତ ି

ଦିରନ ମଁୁ ଥି ି ରୋଗ, ତୁ ଥି ୁ ରମା ୋତି

ଦିରନ ମଁୁ ଥି ି ସତୟ, ତୁ ଥି ୁ ରମା ସ୍ଫୁ ର୍ତ୍ଡ

ଆଜି ମଁୁ କ୍ଷତଯୁକ୍ତ, ତୁ ବହୁ ଦୂରେ ଖୟାତି

ଏରବ ମଁୁ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ, ତୁ ବହୁ ଦୂରେ ସ୍ତୁ ତ ି

ଦିରନ ମଁୁ ଥି ି ଧମଷ, ତୁ ଥି ୁ ରମା ଧାତ୍ରୀ

ଦିରନ ମଁୁ ଥି ି କୋ, ତୁ ଥି ୁ ରମା କୃ ତ ି

ଏରବ ମଁୁ ଭକ୍ତିହୀନ, ରମା ସମ୍ମୁଖରେ ଭ୍ରାନ୍ତି

ଏରବ ମଁୁ କେଙ୍କି ତ, ତୁ ବହୁ ଦୂରେ କୀର୍ତ୍ଡ

ଦିରନ ମଁୁ ଥି ି ମୃଣମୟ, ତୁ ଥି ୁ ରମା ମୁକ୍ତି

ଦିରନ ମଁୁ ଥି ି ସ୍ରଷ୍ଟା, ତୁ ଥି ୁ ରମା ସୃଷ୍ଟି

ଏରବ ମଁୁ ନୀତିହୀନ, ରମା ଭାଗୟାକାରଶ ନାସ୍ତି

ଆଜି ମଁୁ ମେୁବା ି , ତୁ ବହୁ ଦୂରେ ବୃ ଷ୍ଟି

ଦିରନ ମଁୁ ଥି ି ବାଧ୍ୟ, ତୁ ଥି ୁ ରମା ବୟାପ୍ତି

ଦିରନ ମଁୁ ଥି ି ମୁଗ୍ଧ, ତୁ ଥି ୁ ରପ୍ରମମୂର୍ତ୍ଡ

ଏରବ ମଁୁ ଇତସ୍ତତଃ, ରମା ସମ୍ମୁଖରେ ଇତି

ସଚ
ୂ ନା: ର ଖା ପଠାଇ ାରବରେ text ଫମଷାଟରେ (PDF ଆରଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁ ରହଁ) ନିଜେ ରଗାଟିଏ ଫରଟା
ସହ ପଠାଇବାକୁ ଅନୁ ରୋଧ । ଆଉ ରଗାଟିଏ ର ଖାଏଁ ର ଖା ପଠାଇବା ଆବଶୟକ । ଅଧିକ ର ଖକଙ୍କେ ର ଖା
ପ୍ରକାଶ କେିବା ଆମେ କ୍ଷ । ଆଉ ହଁ ରସୟାେ କ ାରବରେ bit.ly/Shubha5 ିଙ୍କ ରସୟାେ କେନ୍ତୁ, ଫେରେ
ପାଠକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଷ ପତ୍ରିକାଟି ପଢିପାେିରବ ।
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କସ
✍ ପଲ୍ଲବୀ ପୂଜାପଣ୍ଡା
ମଁୁ ଡଗ ଡଗ ଫୁ ଟାପାଣି

ରସ ଧାୋ ଶ୍ରାବଣ,

ମଁୁ ଛମ ଛମ ପାଉଁଜ ି

ରସ ଶାନ୍ତ ବେଫ,

ମଁୁ ଠକ୍ ଠକ୍ ଦେଜା

ରସ ଗୁମସୁମ ୋତି,

ମଁୁ ବ ବ ଓଠ

ରସ ବନ୍ଦ ଝେକା,

ମଁୁ ଥେ ଥେ ରଦହ

ରସ ପ୍ରୀତିମଖା ହସ,

ମଁୁ ତେ ତେ ଅଙ୍କ

ରସ ଅମାନିଆ ଝଡ,

ମଁୁ ଫଡ ଫଡ ରଡଣା

ରସ ସେେ ସମାଧାନ,

ମଁୁ ସମ୍ ସମ୍ ସମପଷଣ

ରସ ମଜବୁ ତ ବାହା,

ମଁୁ ଠପ ଠପ ୁ ହ

ରସ ଅପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଣୟ ।

ମଁୁ ଗେ ଗେ ଗ୍ରୀର୍ମ

ରସ ୁ ଣିଆ ଝାେ,

ପାହାନ୍ତି ସପନ
✍ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରଣା
ନିସ୍ତବ୍ଧ ନିେୋ ବିଜନ େଜନୀ

ଶୀତୁ ଆ ହେୀ ରଖେୁ ଛ ି ଜଗରତ

ଅକୁ ହା ସପନ ଅଭୁ ା କାହାଣୀ ।

ସପନ ଧାଉଁଛ ି କୁ ହୁଡି ସଙ୍ଗରତ ।

ଗଗରନ ନକ୍ଷତ୍ର ଚେନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା

ଅମାପ ସପନ ଆସୁଛ ି ନୟରନ

ସପରନ ଆସନ୍ତି ସୁନ୍ଦେୀ ପ୍ରତିମା ।

ଆନନ୍ଦ ଭେୁଛି ସପରନ ଶୟରନ ।

ଶେୀରେ ରଶାଭୁଛି ଅକୁ ହା ଅେସୀ

ପାହାନ୍ତି ପ୍ରଭାତ ଆସି ା ଦଉଡି

ସୁନ୍ଦେ ାଗୁଛ ି କାଖରେ କେସୀ ।

ସପନ ରମାହେ ଗ ାରେ ବିଗିଡି ।
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ଶୀତୁଆ ସୋଳ କପ୍ରମ

✍ ତୃପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ଦାସ
ସକାେୁ କି ନିଦ !!!
ମଁୁ ଶବପ୍ରାୟ;
ରଯୌତୁ କରେ ପାଇଥିବା ଖଟ ଉପରେ
ତମ ଦେମା ପଇସାରେ କିଣା କମବେରେ
ତମଠୁ ପାଇଥିବା ସନ୍ତକଟିକୁ ଜାକିଧେି ରକାେରେ ।
"ଏଇ... ବାପପୁଅ ରକରତ ରଶାଇବ...?"
ସକାେୁ ସକାେୁ ରକଁ ରକଁ ଶବ୍ଦ
ମରତ କେ ରଦ୍ରୌପଦୀ ଆଉ ତରମ ରହଇଯାଅ ଦୁ ଃଶାସନ
ଫି ଙ୍ଗି ଦଅ
ି କମବେକୁ
ରଦରହ ଘର୍ି ରମାେ ତମ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ହାତକୁ
ଆଖି ରଖା ି ମଁୁ ରଦରଖ ତ !!!
ୋଜଧାନୀକୁ ଶୀତ ଛୁ ଇଁଥି ା
ତମ ନା ି ଜୟାରକଟ ଆଉ ପୁର୍ି କୟାଟ ରଟାପିରେ
ଶୁଭ୍ର ସକାେରେ;
ା ଦିଶଥି
ୁ ବା ତମ ଗା କହୁ ଥି ା,
"ମାଘ" ସନ୍ତପଷଣରେ ଚୁମାରଟ ରଦଇଛି
ମଁୁ ରଶାଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ॥
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ୋକଜଇ ପ୍ରି ୟା

✍ ନକରନ୍ଦ୍ର ସାହୁ
କାହିଁକି ସରଜଇ ରହଉଛ ରଗା ପ୍ରି ୟା

କଙ୍କଣ ହାତଟି େୁଣୁଝୁଣୁ ଶରବ୍ଦ

କୁ ସୁମ ରକଶରେ ଗୁନ୍ଥ,ି

ଗୀତ ଗାଏ ନିତ ି ନିତ,ି

ବିନା କୁ ସୁମରେ ସଜ ତୁ

ାଗୁଛ

ଅେସୀ ନିଦେୁ ଉଠି ପଡୁ ରଯରବ

ରତଜ ଭୋ ରତାେ ସିନ୍ଥି ।୧।

ଗାଏ ରସ ଅେସୀ ଗୀତି ।୫।

ନା ି ଓଠ ଧାରେ ହସେ ଜୁ ଆରେ

ନାସା ପଟ ରତା'େ ଅପୂବଷ ସମ୍ଭାେ

କାବୁ କେ କିଛ ି ମତି,

ମୂରଖ ାଗଇ କ୍ରାନ୍ତି,

ନ ର ାଡା ତମେ ବିୋସ ସମ୍ଭାେ

ଶିହେଣ ଆରଣ ନିଃଶ୍ୱାସ ପବରନ

ନ ର ାରଡ ତୁ ମେ କାନ୍ତି ।୨।

ଭାବ ବୁ ଣିରଦଉ ଗୁନ୍ଥି ।୬।

ସ୍ୱର୍ଣ୍ଷ ଅେଙ୍କାେ ନ ର ାଡା ତମେ

େୂପ ାବଣୟେ ତୁ ରମ ାସୟମୟୀ

ରଦହଟା ସୁରନ ି ରଜୟାତି,

ସ୍ୱଭାରବ ମଉନାବତୀ,

ଫି କା ପଡିଯିବ କାଞ୍ଚ କି କାଞ୍ଚନ

ମଧୁଝୋ ତୁ ମ ରଚରହୋ ୋଗିଣୀ

ଆସିଗର ତମ କତି ।୩।

ାଜକୁ ୋ ାଜବତୀ ।୭।

ନୟନ ଯୁଗେ ସରତ ଛେଛେ

ଆଭୂର୍ଣ ରଦରହ ଦିଶ ଅପସୋ

କଜେ ସଜରେ ମାତି,

ସ୍ୱଗଷପୁେୀ ପେି ସ୍ଥିତ,ି

ଚାହାଣି ସୁଢେ ସରତ କି ବିେେ

ନ ସଜାଅ ରଦରହ େଙ୍ଗେ ପସୋ

କରହ ମଧୁଛନ୍ଦା ପ୍ରୀତି ।୪।

ରଦରହ ପୋ ତୁ ମ ରଜୟାତି ।୮।
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କପ୍ରମର ଏ ପହିେି ଋତୁକର
✍ ଯକଜ୍ଞଶ େୁ ମାର ରାଉତ
ରପ୍ରମେ ଏ ପହି ି ଋତୁ ରେ,

ଇଚ୍ଛା ହୁ ଏ ଖା ି ବୁ ି ବାକୁ ଆଜି

ଇଚ୍ଛା ହୁ ଏ ରମାେ ଥାଆନ୍ତା କି

ତୁ ମ ସାରଥ ନୀେ ବାଦ ରେ;

ରଡଣା ଉଡନ୍ତି ମଁୁ ତୁ ମେି ସାଥିରେ;

ରପ୍ରମେ ଏ ପହି ି ପାଠରେ,
ପଢନ୍ତି ମଁୁ ସବୁ ରପ୍ରମେ କବିତା

ରପ୍ରମେ ଏ ପହି ି ଖୋରେ,

ତୁ ମ ସାରଥ ନଦୀେ କୂ େରେ;

ଭାବୁ ଛ ି ଏ ମନ ଗପିବାକୁ ଖା ି
ତୁ ମ ସାରଥ ସମୁଦ୍ର କୂ େରେ;

ରପ୍ରମେ ଏ ପହି ି ଫୁ ରେ,
ସଜାନ୍ତି ମଁୁ ତୁ ମ ରକଶ ବିନୟାସକୁ

ରପ୍ରମେ ଏ ପହି ି ବର୍ଷାରେ,

ଫୁ େ ରସ ସୁନ୍ଦେତାରେ;

ମନ କରହ ଖା ି ଭିଜବ
ି ାକୁ
ଆଜି ରକବେ ତୁ ମେି ସାଥିରେ;

ରପ୍ରମେ ଏ ପହି ି ଗୀତରେ,
ଭାବୁ ଛ ି ଏ ମନ ହୁ ଅନ୍ତା ନିମଗ୍ନ

ରପ୍ରମେ ଏ ପହି ି ଶୀତରେ,

ତୁ ମ ସାରଥ ସଙ୍ଗୀତ ସୁେରେ;

ଯାଆନ୍ତି କି ବୁ ି ରଦଶ ବିରଦଶକୁ
ତୁ ମ ସାରଥ ମଁୁ ଜାହାଜରେ;

ରପ୍ରମେ ଏ ପହି ି ୋତିରେ,
ଶୁଣନ୍ତି ମଁୁ ଖା ି ତୁ ମ ମନ କଥା

ରପ୍ରମେ ଏ ପହି ି ପବଷରେ,

ସାୋ ୋତି େହି ଅନିଦ୍ରାରେ;

କରହ ମନ ରମାେ ଝୁ ମିବାକୁ
ଆଜି ପାବଷଣରେ ତୁ ମେି ସାଥିରେ;

ରପ୍ରମେ ଏ ପହି ି ଖାତାରେ,
ଭାବୁ ଛ ି ମଁୁ ଆଜି ର ଖିବାକୁ

ରପ୍ରମେ ଏ ପହି ି ରମଘରେ,
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କିଛ ି କବିତା ତୁ ମେି ନଁାରେ;

କଟିଯାଉ ଏ ଜୀବନ ତୁ ମେି ସାଥିରେ,
ତୁ ରମ େହିଥାଅ ସଦା ରମାେି ସାଥିରେ,

ରପ୍ରମେ ଏ ପହି ି ସ୍ପଶଷରେ,

ତୁ ରମ େହିଥାଅ ସଦା ରମାେି ସାଥିରେ,

ଆସିଯାଏ ତୁ ମ ମୁହଁ ରମା ଆଖି ଆଗରେ,

ତୁ ରମ େହିଥାଅ ସଦା ରମାେି ସାଥିରେ....

ଅଭିଶପ୍ତ କପ୍ରମିେ

✍ପ୍ରଶାନ୍ତ େୁ ମାର ପଧାନ
ମଧୁଶାୋ ଏରବ ରମା ନୂ ଆ ଠିକଣା

ମୃତୁୟେ ସ୍ପଶଷରେ ଆରୋଗୟ ଭିବ ି

ମଦିୋ ରମା ପ୍ରି ୟତମା

ଏଇ ରବାରଧ ପ୍ରତିକାେ ॥

ନିଶାସକ୍ତ ସାଜି ବିେହରେ ଭିଜ ି

ରଶର୍ ନିଦ୍ରା ଏରବ ରହବ ଉପଗତ

ରଖାରଜ ତୁ ମ ପେିସୀମା ॥

ଆଉ କିଛ ି କ୍ଷଣ ବାକି

ଛେନା ଛୁ େୀରେ କ୍ଷତାକ୍ତ କେି

କିବା ାଭ ଆଉ ତୁ ମେି ସ୍ମୃତକ
ି ୁ

ଆଖିେୁ ଝରେ େୁଧିେ

ଛାତିରେ ଜାବୁ ଡି େଖି ॥

ବିର୍ଧେ ପ୍ରାରୟ ଦଂଶନ କେି

ରପ୍ରମେ ପାଉଣା ରଦଇଗ ଯାହା

ମେୁଛି ମଁୁ ବାେବାେ ॥

ଯାଉଛି ମଁୁ ସାରଥ ରନଇ

ଅରଦଖା କ୍ଷତକୁ ୁ ରଚଇ େଖିଛି

ଆେ ଜନମକୁ କେଜ ଶୁଝବ
ି ି

ଉପଶମ ନାହିଁ ଯା'େ

ସୁଧ ମୂେ ସବୁ ରଦଇ ॥
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ଜୀବନର ମାଳି

✍ପ୍ରଣୟ େିକଶାର ରଥ
ମଁୁ ଚାରହଁ ଚା ିଯିବା ପାଇଁ

ମନରେ ଭେିଯିବ

ଏ ଦୁ ନଆ
ି ଠାେୁ ବହୁ ଦୂେକୁ

ବା ୟ ଚପେତା ଆଉ ଉନମାଦନା,

ରଯଉଁଠାରେ ଖୋ ଆଉ ବର୍ଷା

ରମା'ଠାେୁ ବହୁ ଦୂେରେ ଥିବ

ରଖେୁ ଥିରବ ରହା ି

ସମାଜେ ାଞ୍ଛନା....

ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ େ େଙ୍ଗ ରନଇ,
ଆକାଶ ଆଉ ମାଟି

ନଥିରବ ରକହି

ଖୁସରି େ ନାଚି ଉଠୁଥିରବ

ପଥରୋଧ କେିବାପାଇଁ

ପେସ୍ପେେ ସ୍ପଶଷ ପାଇ....

ସ୍ୱପନକୁ ରଦବାପାଇଁ ଦେି,
ହୃ ଦୟେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦନ ପାଇଁ

ରସଠି ଆଖିେ ନଈ ଶୁଖିଯିବ ଆଉ

ଜିଇଁ ଯିବ ି ସାଜି

ଓଠ ବଗିଚାରେ ଫୁ ଟିଯିବ

ନିଜ ଜୀବନେ ମାେି.....

ହସେ ପୁ କ,

କବିତା ! କବିତାେୁ ଶବ୍ଦ,

ଆଉ, ଏଇ ଆରବଶ ରକରବ

ଶବ୍ଦେୁ ଭାବନା,

ପୁଣି ରପ୍ରମରେ ପା ଟିଯାଏ

ଭାବନାେୁ ଆରବଗ,

ଜାଣି ହୁ ଏନା ।

ଆରବଗେୁ ଆରବଶ,

- ଆଦୟାଶା ପ୍ରି ୟଦଶିନୀ ଦାସ
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ଫୁେଟିଏ

✍ ଶାନ୍ତିେତା ରଥ
ଫୁ ଟିଏ ଫୁ ଟୁଚି ରବା ି ତ

ରସ ଫୁ େ ଗଜୋ ହାେରେ ।

ବଗିଚାଟି ଦିଶୁଚ ି ସୁନ୍ଦେ

ଫୁ ଟିକୁ ଯଦି ରକହି

ପବନେ ଖି ି ଖି ି ହସରେ

ଫୁ ଟିବାେୁ କେିବ ବଞ୍ଚିତ

ଫୁ େ ସୁଗନ୍ଧରେ

ଦେି ମକଚି ଖିନଭିନ କେିରଦବ ତା'େ ସୁନ୍ଦେତା ।

ମହକୁ ଚ ି ପେିରବଶ ।

ତା’ ରହର .........

ପ୍ରଜାପତି ରଡଣା ଝାଡି ଝାଡି

କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ଆଉ ଦିଶବ
ି ସୁନ୍ଦେ?

ବୁ ଣି ରଦଉଛି ମଧୁ

ନା େଙ୍ଗ ରବେଙ୍ଗ ପ୍ରଜାପତି ସମ୍ଭାେରେ

ମତୁ ଆ ା ମହୁ ମାଛି

ହସିବ ବଗିଚା???

ଗୁଣୁଗଣ
ୁ ୁ ରହାଇ ଗାଉଅଛି

ନା ରଶାଭା ପାଇବ କାେିଆେ ଗୋରେ

ମିେନେ ମଧୁେ ସଙ୍ଗୀତ ।

ଗଜୋେ ହାେ?

ଢାେି ରଦଉଛନ୍ତି େବି

ସୃଷ୍ଟି ପା ଟି ଯିବ

ଅସେନ୍ତି େଙ୍ଗେ ଅବିେ

ସୁେଭି ବିହୀନ କାଗଜ ଫୁ େ ବଗିଚା ପେି ।

ଗଛ ତା ନଇଁ ପଡୁଛନ୍ତି

ରଯଉଁଠି ନ ଥିବ ରସ୍ନହ, ରପ୍ରମ

ରପନ୍ଥା ରପନ୍ଥା ଫୁ େ ସମ୍ଭାରେ ।

ଆଉ ନିବଡ
ି ତାେ ମଧୁେ ପୁ କ

ଆଉ କାେିଆେ ମନ ରହଉଛି

ମଧୁପେ ଗୁଞ୍ଜନରେ

ସରଜଇ ରହବାକୁ

ଶୁଭୁଥିବ ଖା ି ବିେହେ ରବସୁୋ ସଙ୍ଗୀତ ।
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ବିଶ୍ୱାସ

ଶୂନୟତା

✍ ଶୁଭଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର

✍ ସୁଧାଂଶୁ ଦ୍ୱିକବଦୀ

ତୁ ମ ରସ୍ନହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏମିତ ି ଏକ ସୂଯଷୟଦୟ

ତୁ ରମ ରକରବ ରବୈଶାଖେ

ଯାହା ରମାରତ କରେ ଆର ାକିତ ।

ଝାଞ୍ଜି ପିଟା ବାଆ ତ-

ତୁ ମ ଅବିଶ୍ୱାସ ଏମିତ ି ଏକ ଅନ୍ଧକାେ

ରକରବ େିମ୍ଝିମ୍ ବର୍ଷାେ ବିନ୍ଦୁ ।

ଯାହା ରମାରତ କେିଦଏ
ି ଅଚିହ୍ନା ।

ପୁଣି ରକରବ ଫଗୁଣେ

ତଥାପି ତ ତୁ ରମ ାଗ ଆହୁ େି ନିଜେ ।

ମେୟ ତ

ତୁ ମେ ରସ୍ନହଭୋ ମୁହଁରେ

ରକରବ ଶୀତ ସକାେେ କୁ ହୁଡି ।

ଶାେଦୀୟ ସଞ୍ଜେ ଆକାରଶ

ଆଉରକରବ ରମା ଚତୁ ଃପାଶ୍ୱଷରେ

ରକରତ ନି ଡପ୍ତ, ଅଥଚ ରକରତ ଉଦାସ

ପ୍ରୀତିେ ଗଜ ପେି

ତୁ ମ ସୁେଭିତ ସମ୍ପକଷେ ପାଖୁଡା ।

ଅତୀତ ଓଢଣୀ ତରେ

ଝେି ପଡିର ଅରବେରେ

ତମ ପ୍ରତିଛବି ଝ ମତ ।

ଭାଙ୍ଗି ଯାଏ ମରନ ଥିବା ସ୍ୱପନଗୁଡା ।

ରକରବ ରକରବ ମରନପଡ ତୁ ରମ

ତଥାପି ତୁ ମ ସ୍ମୃତ ି ବାେମବାେ

ପୁଣି ମରନପଡିବା

ଧରସଇ ପରଶ ମନ ଭିତେକୁ

ଓ ଭୁ ିଯିବାେ ୁ ଚକାେି ରଖେ

ମୁକୁୋ କେିଦଏ
ି

ରଖେୁ ରଖେୁ ତାୋମାେ ଭିତରେ

ହୃ ଦୟେ ଦ୍ୱାେ

ରକାଉଠି ୁ ଚିଯାଅ ରଯ

ପ୍ରତୀକ୍ଷାେ ଅସେନ୍ତି ପରଥ

ରଖାଜି ରଖାଜି ପାଏନି ତୁ ମକୁ

ପ୍ରତୟୟ ଜଗାଏ ପ୍ରାରଣ

ସମ୍ଭବତଃ ଏରବ ମଁୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଷ ଏକା

ସରତ ରଯମିତ ି

ରମା ଚଉହଦୀ ଶୂନୟ

ତୁ ରମ ଏଇନା ଆସୁଛ ।

ରମା ସେହଦ ଫାଙ୍କା ।
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ନିିଃସଙ୍ଗତା

✍ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ଖଟୁଆ
ସୁନ୍ଦେ ତା' ଚାେୁ- ତା, ଆଉ ନିେବ ତା' ପଥ
କଣ୍ଟା ଥାଏ ଅବା ଫୁ

ଥାଏ, ତା' ପରଥ ପରଥ

ଚା ିବାକୁ ହୁ ଏ ରମାରତ ତା' ନିଜଷନ ବନରେ
କିଛ ି ହଜିଯାଏ ତ ଆଉ କିଛ ି ମିେଯ
ି ାଏ,
ନୂ ଆ ଆଶାେ କିେଣ ରସମିତ ି ସାଥିରେ ରମା ଥାଏ ॥
ସାଥି ବିନା ାରଗ ରମାରତ ଖଁା ଖଁା ତା' ନୀେବ ପରଥ
ଅଜଣା ଭୟରେ ପ୍ରାଣ ରମାେ ଶଙ୍କି ଉରଠ
ମନ ରମାେ ଏରଣ ରତରଣ ଘୁେି ବୁ ର ,
ଜଣା ନାହିଁ, ରକମିତ ି ମଁୁ ପାେିରହବି ତା' ନୀେବ ପରଥ ॥
କାହାକୁ ମଁୁ ସାଥି କେିବ ି ଏ ନୀେବ ପରଥ
କିଏ ରମା ଦୁ ଃଖରେ ରହବ ସମ ଦୁ ଃଖୀ
ଭେିରଦବ କିଛ ି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ମନରେ ପୁ କ
ଚା ିଯିବ କିଛ ି ବାଟ କେି ରମାରତ ସାଥି ॥
ମନକୁ ପଚାରେ ରହର ଉର୍ତ୍େ ପାଏନା
ବସି ବସି ଭାରବ ରହର ୋତି ତ ସରେନା
ଏମିତ ି ଦିରନ ଭାବୁ ଭାବୁ ଅଖିଆରଗ ନାଚିଉରଠ
କ'ଣ ନୁ ରହଁ ରସ ରମା “ନିଃସଙ୍ଗତା” ॥
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ପହିେି ବସନ୍ତ
✍ ଶୁଭ୍ରା ମନିଦୀପା ଦାସ
ରକୈରଶାେେୁ ରଗାଟିଏ କଥା ଶୁଣି ଆସୁଅଛି ମୁହ ିଁ
ମଣିର୍ ଜୀବରନ ରଯୌବନାବସ୍ଥାଠାେୁ ସୁନ୍ଦେ ଆଉ କିଛ ି ନାହିଁ
ଆଦୟ ରଯୌବନରେ ପାଦ ଥାପୁ ଥାପୁ ଏ କି ବିଚତ୍ର
ି ଅନୁ ଭବ
ନିଜ ମରଧ୍ୟ ବହୁ ନୂ ତନତ୍ୱ କେୁଛି ମଁୁ ଉଦ୍ଭବ (୧)
ଚପେ ଆଖି ରମାେ ଆଜିକା ି ହୁ ଏ ଆମାନିଆ
ଓଠ ରମାେ କରହ ରକରତ କଥା ନୂ ଆ ନୂ ଆ
ସାଙ୍ଗ ରମରେ ହସୁ ହସୁ ଖି ି ଖି ି
ଦୂ େେୁ ହଠାତ ମଁୁ ତାଙ୍କୁ ରଦଖି ି (୨)
କିଛ ି ରଗାଟିଏ ରହାଇଗ ା ହୃ ଦୟ ଭିତରେ
ଚାହିଁ େହିଥାଏ ମଁୁ ତାଙ୍କୁ ଆପ କ ନୟନରେ
ପାରଶ୍ୱଷ ଅତିକ୍ରମ କେୁ କେୁ ରମା ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ତୀଯଷକ ନଜେ
ଭାବନାରେ ବୁ ଡଗ
ି ି ମଁୁ ଏ କ'ଣ ରହଉଛି ରମାେ? (୩)
ହୃ ଦୟେ ତୀବ୍ର ସ୍ପନ୍ଦନ
ଜ୍ଜାରେ ରଗା ାପି ଏ ବଦନ
ତାଙ୍କେ ଏକ ଦୃ ଷ୍ଟିପାତରେ ଏ କି ଅଦ୍ଭୁତ ଆକର୍ଷଣ
ରମାେ ତନ ମନରେ କାହିଁ ଭେିଦଏ
ି ଶିହେଣ (୪)
ମହାବିଦୟାେୟେ ଆମ୍ରକୁ ଞ୍ଜେୁ ଶୁଭୁଥି ା ରକାଇ ିେ କୁ ହୁତାନ
ବସନ୍ତେ ରପ୍ରମମୟ ମାଧୁଯଷୟରେ ବିରଭାେ ରହାଇଯାଉଥି ା ରମା ମନ
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ଉଦୟାନରେ ପୁଷ୍ପୋଜି ରଯପେି ରମାରତ ରଦଖି ହସୁଥିର
େଙ୍ଗୀନ ପ୍ରଜାପତି ଆନନ୍ଦରେ ୁ ଚକାେି ରଖେୁ ଥିର (୫)
ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସୁଥିର ଋତୁ ୋଜ ବସନ୍ତ
ରମା ଜୀବରନ ରଯପେି ଥି ା ଏ ପହି ି ବସନ୍ତ
ସବୁ ବର୍ଷଠାେୁ ଏହା ଥି ା ବହୁ ତ ଭିନ୍ନ
ଆଦୟ ରଯୌବନେ ରସ ମାଦକତାରେ ରପ୍ରମମୟ ରହାଇ ଉଠିଥି ା ରମା ଜୀବନ… (୬)

ସମ୍ପେଣ
✍ କେଶରୀ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି
ସମ୍ପକଷ ରଯ ସୃଷ୍ଟିହୁଏ ମନେ ମିେରନ

େକ୍ତେ ସମ୍ପକଷ ଥାଏ ପ୍ରତି ଯୁରଗ ଯୁରଗ

ରକରତକ ସମ୍ପକଷ ସୃଷ୍ଟିହୁଏ ସମୟେ ରସ୍ରାରତ ।

ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିେରଖ ତାହାେି ସୂତାରେ ।
ସମ୍ପକଷେ ଆଦି ଥାଏ ନଥାଏ ରଯ ଅନ୍ତ

ସମ୍ପକଷ ବନ୍ଧନକୁ େଖି ହୁ ଏନି ଦୂ ରେଇ

ଜୀବନ ପାନ୍ଥଶାୋରେ ରସ ଅରଟ ପଥିକ ।

ଭାଙ୍ଗି ବାକୁ ନାହିଁ ତାକୁ ରକୌଣସି ବଇେି ।

ନୁ ରହଁ ରସ ତ କାଚଘେ, ଆଘାତରେ ଭାଙ୍ଗି ଯିବ ରକରବ ରପ୍ରମ ରକରବ ରସ ତ ଅଟଇ ବନ୍ଧୁ ତ୍ୱ
ନୁ ରହଁ ରସ ଶିଶେ
ି ବିନ୍ଦୁ, ସୂଯଷୟ ରଶାର୍ିରନବ ।
ରକରବ ଗୁେୁ ଶିର୍ୟ ରକରବ ଅରଟ ରସ ଭାତୃ ତ୍ୱ ।
ଭାଙ୍ଗି ପାରେ ନାହିଁ ତାକୁ ଝଡ ବା ବତାସ

ରସ ସମ୍ପକଷ ସୃଷ୍ଟି ହୁ ଏ ହୃ ଦୟ କନ୍ଦରେ

ସମ୍ପକଷ ବିରଚ୍ଛରଦ ବୟକ୍ତି ହୁ ଅଇ ନିୋସ ।

ରସ୍ନହ ମମତା ପତାକା ଉଡାଏ ବିଶ୍ୱରେ ।

ରସ ସମ୍ପକଷ ଅରଟ ପୁଣି ହସ କାନ୍ଦ ମିଶା

ରସ ସମ୍ପକଷ ଅଟଇ ରଯ ଜୀବନେ ମାନଦଣ୍ଡ

ରଧାଇ ପାରେ ନାହିଁ ତାକୁ ଅଦିନ ବେର୍ା ।

ଅବିଶ୍ୱାସ ଖଡ୍ଗ ତାକୁ କରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ।

ବାସ୍ତବ ସମ୍ପରକଷ ରକରବ ନଥାଏ ଛେନା
ପାେିରବନି ରକହି କେି ତା' ମୂ ୟ କେନା ।
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ରୂପସୀ େନୟା

✍ ଡ. ସୁବ୍ରତ େୁ ମାର ମାହାନ୍ତ
ଆରଗା ପ୍ରି ୟତମା

କାରନ କାନଫୁ ,

ମନେ ମଇନା

ନାରକ ନାକଗୁଣା

ସରତ କୀ ଶୀତେ ରଜୟାତ୍ସ୍ନା

ସାଥୀ ତରମ ରମାେ

ତରମ ମନେମା ॥୧॥

ପ୍ରି ୟ ସତଗୁଣା ॥୪॥

କନୟା ତରମ େୂପସୀ

ତମ ବକ୍ଷ ରଦଶ

ବୟସ ବାଇଶି

ରଯପେି ଚନ୍ଦ୍ରମା

ତୁ ରମ କୁ ଷ୍ଣା, ତୁ ରମ କାରବେୀ

ସରତକି ସେଗ

ପ୍ରାଣ ପ୍ରି ୟା କନୟା ଅେସୀ ॥୨॥

କଟି ରଦଶ ତମ ॥୫॥

କଣ୍ଠ ସୁରଶାଭିତ

ରକରଡ ସୁନ୍ଦେ, ଓଠ ତୁ ମେ

ଶେୀେ ସୁରଢାେ

ଉପମା ବିହୀନ, ତମ ନୟନ

ପାଦରେ ପାଉଁଜ ି

ଜୀବ ଚା ି ଯାଉ

ଝଣ ଝଣ ସୁରଶାଭିତ ॥୩॥

ଉପମା ରଦଉ ରଦଉ ॥୬॥

କର ଜ ଗ ାରବର ସାଇରକ ଚକରେ ଗୁରଡଇ ରହଇଯାଉଥିବା ଓଢଣୀ ଆଉ ଚକେୁ ଓଢଣୀ
ଛରଡଇବାକୁ ଆରଗଇ ଆସୁଥିବା ମାଖନମୁହଁା ରଟାକା । ଝିଅମାରନ ସ୍କୁଟ ି ଚର ଇବା ଆେମ୍ଭ
କର ନି ରଯ ଅରନକ ରପ୍ରମ କାହାଣୀ ଆେମ୍ଭ ହବା ଆଗେୁ ସେିଗ ା ।

-ସୁ ଗ୍ନା ମହାନ୍ତି
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ପର
ି ସନ୍ଧାନକର
ୁ ୁ ଣା ସ୍ମୃତର
✍ରାମ େେତା
ଯଦି ବି ଏଇ ଜୀବନେ

ପୁେୁଣା ସ୍ମୃତେ
ି ସନ୍ଧାନରେ ॥

ବାଇଶି ବର୍ଷେ ଭିଡ ଭିତରେ

କଳ୍ପନାେ ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ

ପୁେୁଣା ସ୍ମୃତକ
ି ୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କେିବା

କଳ୍ପନାକୁ ରଖାଜିଛ ି ଜରଣ ସାମବାଦିକ ଭାରବ

ରସଥିରେ ନିଜକୁ ରଖାଜିବା ଓ ଶୁଣିବା

ଆଉ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ କେିଛ ି

ଯଦିଓ ଏରତ ସହଜ ନୁ ରହଁ

ଜୀବନେ ପ୍ରତିଟ ି ମୁହୂର୍ତ୍ଷକୁ

ତଥାପି ଏ ମନେ ପକ୍ଷୀ

ନା କଳ୍ପନାେ ଅନ୍ତିମ ପୃଷ୍ଠାରେ ର ଖିଛି

ଅସୀମ ଉଡାଣ ାଗି

ଅରନକ କବିତା ଓ ଗଳ୍ପ

ମନ ବ ଉଛି

କଳ୍ପନାେ ଆଉ ବାସ୍ତବେ ॥

ପୁେୁଣା ସ୍ମୃତେ
ି ସନ୍ଧାନରେ ॥

ନା ଆଙ୍କି ଛ ି ରଯୌବନେ ଚିତ୍ର

ଏହି ରକାୋହେ ଭିଡ ଭିତରେ

ଜରଣ ଗାୟି କା ଓ ନର୍ତ୍ଷକୀ ସାରଥ

ମଁୁ ରଖାଜିବୁର ଅତୀତେ ପୃଷ୍ଠାଗୁଡକ
ି ୁ

େଙ୍ଗଭୋ ମଞ୍ଚେ ରମହଫି ରେ

କଳ୍ପନାେ ପୁସ୍ତକରେ

ନା ରଖାଜୁ ଛ ି ରମା ଛଅ ବର୍ଷେ କଳ୍ପନା

ଖୁସେ
ି ମହକ ଥି ା ନା ସାନ୍ତ୍ୱନାେ ଚହଟ

ନାୟିକାକୁ ନିକତ
ି ାେ େୂପରେ

ଋତୁ େ ପ୍ରୀତି ଥି ା ନା ଜହ୍ନୋତିେ ଜମାଟ

ନିଜକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କେିଛ ି

େହିଯାଏ ମଁୁ ଦ୍ୱନ୍ଦରେ

ତା'େ ରକାମେ ଓଠେ ସ୍ପଶଷରେ

ଆଉ ଛିଣ୍ଡାଛିଣ୍ଡା ପୃଷ୍ଠାଗୁଡା

ପାଏନା ଉର୍ତ୍େ ମନ େହିଯାଏ ଦ୍ୱନ୍ଦରେ

ର ଉଟିଯାଏ ମଝିରେ ମଝିରେ

ତଥାପି ମନେ ପକ୍ଷୀ ଉଡିଚା ିଛ ି

ତଥାପି ମନେ ପକ୍ଷୀ ଉଡିଚା ିଛ ି

ପୁେୁଣା ସ୍ମୃତେ
ି ସନ୍ଧାନରେ ॥
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ପ୍ରଥମ ବଷଣା

✍ ଶିବାନନ୍ଦ ବନକଛାର
କାହିଁକି ଆଜି ବହୁ ତ ମରନପଡୁଛ

ବିଜୁେେ
ି ଚକ୍ ଚକ୍ ଆର ାକ ଭିତରେ

କାେଣ ଜାଣିନ ି ତଥାପି ମରନପଡୁଛ

ଜଣକେ ରଚରହୋ ଉଦଭାସିତ ରହଉଥି ା,

ାଗୁଛ ି ସରତ ରମା ପାରଖ ପାରଖ ଅଛ

ରସ ରଚରହୋଟି ଆଉ କାହାେ ନୁ ରହଁ

ରମାରତ ରମା ଅଜାଣତରେ ନିେୀକ୍ଷଣ କେୁଛ ॥ ରସଇଟା ତୁ ମ ରଚରହୋ ହିଁ ଥି ା ॥
ଆଜି ରସ ରମାଉସୁମୀେ ହଠାତ ଆଗମନ

ବର୍ଷେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷା ଆଜି

ହୃ ଦୟକୁ ଆରନ୍ଦାେିତ କେିରଦ ା,

ରମାରତ ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ କେିରଦଇଥି ା,

ମୃଦୁ ମେୟରେ ଆସିଥିବା ବାସ୍ନା

ଆଉ ରସ ବର୍ଷାେ ବୁ ନ୍ଦାରେ

ତୁ ମ କଥା ମରନ ପକାଇ ରଦ ା ॥

ତୁ ମ ରପ୍ରମରେ ଭିଜବ
ି ାକୁ ଇଚ୍ଛା ରହଉଥି ା ॥

ଆଜି ରସ ବର୍ଷାେ ପ୍ରଥମ ଛିଟା

କିନ୍ତୁ ରସ ବର୍ଷା ବି ଥି ା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ

ତା'େ ସ୍ପଶଷରେ ଆନନ୍ଦିତ କେିରଦ ା,

ଠିକ ରମା ୋତିେ ସ୍ୱପନ ପେି,

ସରତ କି ରସ ସ୍ପଶଷଟା ତା'େ ନୁ ରହଁ

ବର୍ଷାରେ ଭିଜବ
ି ାେ ସ୍ୱପନ ବି ଅଧୁୋ େହିଗ ା

ରବାରଧ ତାହା ତୁ ମେ ସ୍ପଶଷ ଥି ା ॥

ଠିକ ରମା ହୃ ଦୟେ ରପ୍ରମ ପେି ॥

Listen to Manas R Dash on YouTube
click here to go

ନୂଆ ନୂଆ ମନଛୁଆଁ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତୁ ।
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କଶଷରୁ ଆରମ୍ଭ

✍ ଶତୁଜତ
ି ସିଂହ
ତରମ ଗ ାପରେ......
ମନ - ମେୁଭୂମି
ରଦହ - ଜୋଜୀର୍ଣ୍ଷ
ଜୀବନ - ଯନ୍ତ୍ରଣା ପୂର୍ଣ୍,ଷ ଜିଇଁବା ବୃ ଥା
ପଥ -କଣ୍ଟକିତ
ବିଶ୍ୱାସରେ ଅବିଶ୍ୱାସେ କେଙ୍କ ।
ସମୟ - ଟିକ୍ ଟିକ୍ କେି ଖାଇଯାଏ ଘଣ୍ଟାେ କଣ୍ଟା
ବୟସ - ଆୟୁ ର୍ଠଁୁ ରଫଡିରହଇ ସମୟ ଠଁୁ ଆଗରେ
ଛାତିେ ରକାହ ସବୁ ଆଖିେ ୁ ହ ରହଇ ବହି ଯାଏ
ଶୀତୁ ଆ ୋତିେ ରଜୟାସ୍ନା ବି ରଦହକୁ ରପାଡିଦଏ
ି
କରପାତ ବି ରଦରଖ ଶାଗୁଣାେ ର ା ୁ ପ ଦୃ ଷ୍ଟିରେ
ମଁ,ୁ ନିରଷ୍ପସିତ - ରକ୍ରାଧ, ହିଂସା, ଘୃଣାେ ଚାପରେ
ପ୍ରତୀକ୍ଷା - ଆଜି ବି ପ୍ରତିଶତ
ୃ ରି େ ବନ୍ଧା ।
ତରମ ରଫେି ଆସନ୍ତ କି.....
ଶିରଖଇ ଦିଅନ୍ତି ରସ ଜୀବନକୁ - ଜିଇଁବାେ କୋ,
ଅନୁ ଭବ କୋନ୍ତି ରସ ହୃ ଦୟକୁ ..
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ରକାହ ଚାପି ଓଠରେ ହସ ଫୁ ଟାଇବାେ ରକୌଶେ ।
ରପ୍ରମରେ ବି ଜିଇଁ ହୁ ଏ, କଳ୍ପନାରେ ବଞ୍ଚି ହୁ ଏ
ରପ୍ରମସ୍ନାତା ଜୀବନ ଆଉ ରପ୍ରମ ବିନା ଜୀବନେ ପାଥଷକୟ ।
ବୁ ରଝଇ ଦିଅନ୍ତି ରସ ରଦହକୁ
ମନ କୁ ହୁେୁଥି ା ବିେହେ ନିଆଁରେ
ରଜୟାସ୍ନା ତ ସଦା ଶୀତେ ସ୍ପଶଷ, ଆଉ
କରପାତ ଶାନ୍ତିେ ପ୍ରତୀକ ।
ଜରଣଇ ଦିଅନ୍ତି ରସ ବୟସକୁ ..
ରକମିତ ି ରଯ ବଞ୍ଚିହୁଏ
ସମୟେ ତାରେ ତାରେ
ଆୟୁ ର୍େ ଆଶୀବଷାଦରେ ।
ଜରଣଇ ଦିଅନ୍ତି ରସ ଦୁ ନଆ
ି କୁ ...
ବିଶ୍ୱାସ ଅବିଶ୍ୱାସ ରଯ ଦୁ ଇଟି ବିପେୀତ ଶବ୍ଦ,
ଶାନ୍ତି ରମୈତ୍ରୀ ରପ୍ରମରେ ବଞ୍ଚିବାେ ଅପୁେନ୍ତି ଆନନ୍ଦ,
ସବୁ ଆେମ୍ଭେ ରଶର୍ ଆଉ
"ରଶର୍େୁ ହିଁ ଆେମ୍ଭ".... ।

କବକଳକବକଳ ଇଚ୍ଛାହୁ ଏ ପୁଣିଥକର ଆରମ୍ଭରୁ କଚଷ୍ଟା େରିବାେୁ
କଯୌବନେୁ ତୁ ଚ୍ଛ େରି ପିୋଦିନେୁ କଫରିଯିବାେୁ ।
ଇଚ୍ଛାହୁ ଏ ପୁଣିଥକର ନୂଆେରି କମା ଦୁ ନଆ
ି ଗଢିବାେୁ

-

ସବୁ ଦୁ ିଃଖେୁ ଅକଡ଼ଇକଦଇ ତୁ ମ ପାଖେୁ କଫରିଯିବାେୁ ।

- ଦିକନଶ େୁ ମାର ସାହୁ
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ସୁନୟନା ସୁକୋଚନା

✍ ଶ୍ରୀ ରାଜକଶଖର 'ସି' 'ଚିମା'
ସୁଦଶଷନ ରହ ା ରଯ ତୁ ମେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଆନନ,
ଅନ୍ତଃକେଣରେ ସୃଷ୍ଟି ରହ ା ରକାମେ କମ୍ପନ,
ତକ୍ଷଣ ଶୁରଭଇ ା ରପ୍ରମଗୀତେ ଗନ୍ଧବଷ ଗୁଞ୍ଜନ,
ାରଗ ରଯ ମେୟାନିେେ ରହାଇଛି ପ୍ରଭଞ୍ଜନ |୧|
ସଙ୍ଗମ ରହ ା ତୁ ମ କଜ୍ୱେିତ ନୟନ ସହ ରମା ନୟନ,
ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ରହାଇ େୁଣୁଝୁଣୁ ନାଚି ା ରମା ଅଧୀେ ମନ,
ନିଜଷନ ନବର ାକକୁ ଶୀଘ୍ର କେିବା ବିହଙ୍ଗ ପେି ବହନ,
ରପ୍ରମାନୁ େକ୍ତ ରପ୍ରମର ାକରେ ସରଜଇବା ସୁନ୍ଦେ ସଦନ |୨|
ତୁ ମ ଅଞ୍ଜନ ଅେଙ୍କୃ ତ ରନତ୍ର ାଗନ୍ତି ରଯ ମରନାହାେୀ ମୀନ,
ଏହି ସୁେମୟ ରସୌନ୍ଦଯଷୟେ କେୁଛି ମଁୁ ଅବିୋମ ଆସ୍ୱାଦନ,
ରକରବ କେିବ ରମା ନିଜଷୀବ ନୀେସ ଜୀବନରେ ଆଗମନ,
ତୁ ମ ବିନା ନିେଥଷକ ନିଷ୍ପ୍ରରୟାଜନ ାଗୁଛ ି ଏହି ଭୂମି ଭୁବନ |୩|
ସରମ୍ମାହିତ ରହ ି ରଦଖି ତୁ ମ ସୁମରନାେ ସୁନୟନ,
ରକୌଣସି କାଯଷୟେ କେି ପାେୁନି ସଂକେନ ସଂରଶାଧନ,
ମରନ ପରଡ ରଯ ମେୟଜଶୀତେ ମେୟଚନ୍ଦନ,
ସହନଶୀେ ରହାଇ କଦାପି କେିବନି ରକ୍ରାଧ କ୍ରନ୍ଦନ |୪|
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ାସୟ ୟ କେନ୍ତି ତୁ ମେ ାବଣୟ ର ାଚନ,
ଋର୍ିର ବି ମନରମାହକ ତୁ ମେ ସୁ କ୍ଷଣ ସୁର ାଚନ,
ୁ ଚି ୁ ଚି ବାଙ୍କଚାହାଣି ପାଇଁ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ତୁ ମ ୋଜୀବର ାଚନ,
ଏହି ବିଶଷ୍ଟ
ି ବିରମାହନେୁ ମିେି ପାେିବନି ବିମକ୍ତ
ୁ ି ବିରମାଚନ |୫|
ପ୍ରି ୟଦଶଷନ ରମା ପାଇଁ ତୁ ମେ ରସୌହାର୍ଦ୍ଷ ସପନ,
ଆଖି ଆରଗ ଦିରଶ ତୁ ମେ ବି କ୍ଷଣ ବଦନ,
ତୁ ମେ ମୁଖୟ ଅେଙ୍କାେ ରଯ ରକୌସ୍ତୁ ଭ କମେନୟନ,
ଯାହାେ ଚମକଦମକ ମରନ ପକାଏ କାନ୍ତିକେ କୁ ନ୍ଦନ |୬|
ତୁ ମ ବିେହେ କେିପାେୁ ନାହିଁ ସହନ,
ଏହି ଅନେରେ ରହାଇ ଯାଉଛି ଦହନ,
ତୁ ମ ଉପସ୍ଥିତ ି ନୟନତାୋ ସମ ଅନୁ ପମ ଉପନ,
କେୁଛି ଏହି ଅକାଟୟ ବଚନେ ୋପନ |୭|
ବୁ ଝି ତୁ ରମ ରମାେ ପ୍ରି ତୀକେ ାେିତୟ ଆୋପନ,
ମରନାହେ ମଦନକାେେ କେି ଉପଯୁକ୍ତ ଉର୍ଦ୍ୀପନ,
ସୁନୟନା ସୁର ାଚନା ରହାଇ କେି ସେସ ସମାଧାନ,
ଚକାନୟନଙ୍କ ଆଶୀର୍ରେ ରଶର୍ ରହ ା ଏହି ଅନନୟ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ |୮|
ରଯତିକି ଭାବି ି ରହବି ମଁୁ ନିକଟ

ଏମିତ ି ବନ୍ଧରନ ବନ୍ଧା ଏ ଜୀବନ

ପାରଶ ଆସିବାରେ କ ଆକଟ ।

ଶୃଖେ ରବଢି ରସ ର ୌହ ସମ ଟାଣ ।

କରେ ଆପଣାେ ତୁ ମ କିଛ ି କଥା

ତଥାପି ହାେିଛ ି ନିଜପାରଖ ନିରଜ

ପୁଣି ତୁ ମ ଚୁ ପ ମରନ ଦିଏ ବୟଥା ।

ନିଜଠାେୁ ରବଶି ଭ ପାଉଛି ରଯ ।
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ଅକଫରା

✍ରାକଜଶ ପୂଜାରୀ
ଜୀମୂତମାୋେୁ ଜନିମ

କେି ା ଚୁମବନ

ରଟାପାଏ ଅମୃତ

ଆନମନା ରହ ା ବାତାବେଣ

କିଛ ି ଦୂ େ ଆସି ା ବଢି

ଚାତକ ଶାମୁକା ଏକ

କିଛ ି କ୍ଷଣ ପରେ

ଚାହିଁ ଥି ା ଆକାଶ ଆଡକୁ

ଭାବିରହ ା

ତୃ ର୍ିତ ମୁଖ ରମ ାଇ

କାହିଁକି ଆସି ି ରମା

ପଡି ା ମୁହଁରେ ଯାଇ ଅମୃତ ରଟାପାକ

ଜନମଭୂମି ଛାଡି

ରଦୈବାତ ମୁକ୍ତା ଗ ା ରହଇ ।

କ'ଣ ର ଖା କପାରେ
ମିଶଯ
ି ିବି ମାଟିରେ
ଅବା ଭାଗୟ ଯିବ ଫି ଟିରେ !
େହି େହି
ଗ ା ବହି
ଉର୍ତ୍ୋ ପବନ
ଜୋଧିଶ ତନୁ ମନ
ଦୂ େ ପାହାଡ ରଯମିତ ି ସବୁ ରବରେ ସୁନ୍ଦେ

ଠିକ୍ ରସହିପେି
ଘେୁ କାଢିବା ରବରେ ପାଦ
ବିର୍ାଦ ହିଁ ବିର୍ାଦ
ରହର ବାହାରେ
ମିେଯ
ି ାଏ ଏପେି କିଛ ି
ରଯ ପାରଶାେି ଯାଆନ୍ତି ସବୁ କିଛ ି ।
ାରଗ, ଦୂ େରଦଶ ମଧ୍ୟ ରସମିତ ି ସୁନ୍ଦେ

ରଗ । କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା

ସବୁ ରବରେ ସମାନ ନଥାଏ, ସୁନ୍ଦେତା ପାଖରେ ସବୁ ରବରେ ରସମିତ ି େହିନଥାଏ । ରସୌନ୍ଦଯଷୟେ ର ାଭରେ ରସ
ଆଡକୁ ରଦୌଡିଯାଉଥିବା ବୟକ୍ତି ରକରବ ସଫେ ହୁ ଏ ତ ପୁଣି ରକରବ ଅରଫୋ ବାଟେ ବାରଟାଇ ସାଜିଯାଏ ।
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ଅଭଦ୍ର ପକଡ଼ାଶୀ
✍ରଜତ ରଞ୍ଜନ ରଣା
ରଗେସ୍ତ ରମାହେ ଭାେି ରଡଞ୍ଜେ, ର ା କହିବାକୁ

ାରଗ ଡେ

ଚାକିେି କେୁଛି ଠିକା ଶିକ୍ଷକ ରଯ, ଦେମା ରଦଢ ହଜାେ
ସକାେ ପାହୁ ଣୁ ଯାଉଚି ଇସ୍କୁ ୁ ; ସଞ୍ଜକୁ ଆସୁଛ ି ଘେ
ସଜ ରଦଖି ରମରତ ାଇନି ମାେଇ ରଭଣ୍ଡିଆ ପରଡାଶୀ ରମାେ ।
ଏରଡ ଅ ାଜୁ କ ଆଖି ଦୁ ଇ ତା'େ, ବାଘ ମାମଁୁ ଭେି େଡି
ମାଆ-ଭଉଣୀକୁ ଉଡଉଚି ସଦା, ବବାଜି ଭେିଆ ଦାଢି
କର ଜ ପଢିକି ନର ଜ ବଢିଛ,ି ମଦ-ପାଣି ଚାର ଖା ି
ଏରଡ ଅଭଦ୍ର ପରଡାଶୀ ରମାେ ର ା କହୁ କହୁ କହି ରଦ ି । (୧)
ସଞ୍ଜରେ ଛାତକୁ ୁ ଗା ଆଣିଗର ଆଖି ମାରେ ହସି ହସି
ମାଙ୍କଡ ପୋଏ ଦାନ୍ତ ଗୁଡା ତା'େ ବାେଟା ନଡିଆ େସି
କର ଜେୁ ଆସି ଜଗି ବରସ ନିତ,ି ମାେୁଚି ଆହୁ େି ସିଟ ି
ଘେ ର ାରକ ରବାରଧ ଶିରଖଇ ନାହାନ୍ତି, ପରଡାଶୀ ମାଇପ ଆଣ୍ଟି
ରକରତ କହି ଥି ି , ରଭଣ୍ଡିଆ ରମେରେ େହିବାନି ଆରମ ଯାଇ
ରମା ଦୁ ଃଖ ପସୋ ରମାରତ ସିନା ଜଣା ଘଇତା ବୁ ଝୁଛି କାହିଁ
ଏରତ ଦୂ େ ଆସି କହ ର ା ସଙ୍ଗାତ ଏରଡ ଅପନ୍ତୋ ରହ ି
ଏରଡ ଅଭଦ୍ର ପରଡାଶୀ ରମାେ ର ା କହୁ କହୁ କହି ରଦ ି । (୨)
ବୟସ ଜମାେୁ ଉରଣଇର୍ି ହବ; ରଭାଓଟ ରଦଇ ନ ଥିବ
ଗା ଚିପି ରଦର ଦୁ ଧ ପରଛ ଝେୁ, ପେ ଘରେ ଆଖି ଦବ
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ତା'େି ସକାରଶ ଝେକା ରଖା ୁ ନି, ସହୁ ଛ ି ଗେମ ଝାଞ୍ଜୀ
ରକରମତି ରକଜାଣି ବାେବାେ କିଆଁ ରମା ଘରେ ପରଡ ତା' ଗଞ୍ଜି ।
କି ମନ୍ତେ ରସ ମାେିଛ ି ରକଜାଣି ସ୍ୱାମି ତା' ଗାଉଛି ଗୁଣ
ଭ ପି ା ରଗାରଟ େହୁ ଛ ି ପାଖରେ ସବଷ ଗୁଣରେ ନିପୂଣ
ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଛୁ ଟ ି ଦିନ ରଦଖି, ରବାତ ରଖା ନ୍ତି ରଡ ି
ଏରଡ ଅଭଦ୍ର ପରଡାଶୀ ରମାେ ର ା କହୁ କହୁ କହି ରଦ ି । (୩)
ସଅେ ସକାେୁ ବୃ ନ୍ଦାବତୀ ମୂରେ ରଥାଇଯିବୁ ରଯରବ ଦୀପ
ରଦଖିବୁ ବାବୁ ଙ୍କ ଅେସ ଭାଙ୍ଗୁ ଛ,ି ପାଟିରେ ନାଖିଛି ରଛପ
ଦଅଶ ରବେକୁ ବେସ କେୁଛି, ରକଜାଣି କି ପାଠ ପଢୁଛ ି

ଭାଣ୍ଡାମିରେ ରବାରଧ ସ୍ନାତକ କେୁଚି, ରବାପା ପଇସାକୁ ସାେୁଛି
ପାଉଁଶ ପାଉଁଶ ବାସୁଛ ି ଅଗଣା, ଧୂପ ବି କି କାମ ଦଉଚି
ରପାଡାମାଛ ପେି ଗନ୍ଧ ଚହଟୁଛି, ରକଜାଣି କି ବିଡି ପିଉଛି
ରକଉଁ ଜନମେ ପାପ ଫେ ରବାରଧ, ଏଠି ଆସି ରଭାଗ କ ି
ଏରଡ ଅଭଦ୍ର ପରଡାଶୀ ରମାେ ର ା କହୁ କହୁ କହି ରଦ ି । (୪)
ଆସିବ ଆସିବ କହିକି ସରତର ା ଭଉଣୀ ରମା ଅେି କ ା
ବାହାସାହା ରହ ା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡୁନ ି ତା'କୁ କି ଛାଡିବ ଭ ା
ରଦରଖଇ ଶୁରଣଇ ହର ଇ ଝୁ ର ଇ ରଭଁ ରଭଁ ଗୀତ ଗାଉଚି
"ରମେି ସାମରନ ବା ି ଖିଡକୀ ରମ ଏକ ଚାନ୍ଦ କା ଟୁକୁ ଡା େହୁ ଛ"ି
ଭଉଣୀ କହୁ ଛ ି ଏଇ ଟାଉନୁ ରେ କର ଜ ପଢିବ ରବା ି
ତା'ଠୁ ଭ ତ ଘରେ ବସି ଥାଉ ପାଠ ପଢା ଖାଉ ଚୂ ି
ରକମିତ ି କଅଣ କେିବ ି ରକଜାଣି, ଭାବିକି କହିବୁ କା ି
ଏରଡ ଅଭଦ୍ର ପରଡାଶୀ ରମାେ ର ା କହୁ କହୁ କହି ରଦ ି । (୫)
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ମେ
ୁ ଂ େକରାତି ବାଚାଳମ୍....
✍ ସାଇ ପ୍ରୋଶ କଜନା
ଭଗବାନଙ୍କ କୃ ପା ବିନା ସାମାନୟ ମଣିର୍ ରଯ କିଛ ି ବି ନୁ ରହଁ, ଏକଥାେ ଅନୁ ଭବ ପ୍ରାୟ
ପ୍ରତିଦନ
ି ରକୌଣସି ନା ରକୌଣସି ଘଟଣା ଆମକୁ ସୂଚତ
ି କେିଥାଏ । ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାକିେୀରେ
ରଯାଗରଦବା ପାଇଁ ପ୍ରି ୟ ଓଡିଶା ମାଟିକୁ ଛାଡି ସୁଦୂେ ଗୁଜୋଟ ଅଭିମରୁ ଖ ଯାଇ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ
ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରଛନ୍ନ ଆଶୀବଷାଦ ପାଇଥି ି ରଯରବ ଜାଣି ି କମ୍ପାନୀେ ମୂଖୟ ଅଧିକାେୀଙ୍କ
ନିଜସ୍ୱ ସହକାେୀ ଥିର ସ୍ଥାନୀୟ ସମିତେ
ି ଆବାହକ । ତାଙ୍କେ ପୃଷ୍ଠରପାର୍କତାରେ ସତୟସାଇ
ସଂଗଠନରେ ଯୁବ କମଷୀ ଭାରବ ରସବା କେିବାେ ସୁରଯାଗ ପାଇ କାେକ୍ରରମ ଯୁବ ସଂରଯାଜକ
ଏବଂ ପରେ ୋଜୟ ସଂରଯାଜକ ରହବାେ ରସୌଭାଗୟ ପାଇଥି ି ।
୨୦୦୭ ମସିହାେ କଥା । ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ନିକଟରେ ଅତିେୁଦ୍ର ମହାଯେେ ଅବୟବହିତ
ସେିଥାଏ । ବିଭିନ୍ନ ୋଜୟ ରସମିତ ି ଏକ ବିଶାେ ଯେେ ଆରୟାଜନରେ ାଗି ଥାଆନ୍ତି । ମହାୋଷ୍ଟ୍ର
ସଂଗଠନେୁ କିଛ ି କମଷକର୍ତ୍ଷା ଆସି ଏକ ସମୟକ ସୂଚନା ରଦଇ ଯାଇଥାନ୍ତି । ୋଜୟ ସଭାପତିଙ୍କ
ନିରର୍ଦ୍ଷଶକ୍ରରମ ପବିତ୍ର ନମଷଦା ନଦୀକୂ େ ଭେୁଚ ସହେରେ ଯୁବ ଏବଂ ସଂଗଠନେ କମଷକର୍ତ୍ଷାଙ୍କ
ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚିନ୍ତନ ଶିବେ
ି େ ଆରୟାଜନ ରହାଇଥି ା । ଏହାେ କିଛ ି ଦିନ ପୂବଷେୁ ୋଜୟ ଯୁବ
ସଂରଯାଜକଙ୍କ ନିରର୍ଦ୍ଷଶ ମିେି ା ରସଇ ଶିବେ
ି ରେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିର୍ୟରେ କିଛ ି କହିବା ପାଇଁ ,
ଆଉ ବିର୍ୟବସ୍ତୁ ଥି ା "ସ୍ୱାମୀ-ଦିବୟ ମାତା" । ମରନରେ ଆଶଙ୍କା ଓ ଭୟ । ରକମିତ ି ପ୍ରସ୍ତୁ ତ
ରହବି କହିବା ପାଇଁ? ଭଗବାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱବିଦୟାେୟେ ଜରଣ ବେିଷ୍ଠ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଇ-ରମ ରେ
ସହାୟତା ମାଗି ି ଓ ପ୍ରତୁ ୟର୍ତ୍େରେ ରସ ମା'ଙ୍କ ବିର୍ୟରେ ଅତି ସୁନ୍ଦେ କବିତାଟିଏ ପଠାଇଥିର
। ପୂବଷତନ ୋଜୟ ସଭାପତି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଅଜା ରଯରବ ପ୍ରଥମଥେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସମ୍ଭାର୍ଣ
ରଦବାପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ରହଉଥିର ରସରତରବରେ ଶ୍ରୀ କସ୍ତୁ େୀଙ୍କୁ ପଚାେିଥିର ରସ କ'ଣ କହିରବ?
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"ଚିନ ି ଖାଇଛ ପୋ ! ତା'େ ସ୍ୱାଦ ରକମିତ ି କହିବାରେ ଭାବିବା କ'ଣ ଦେକାେ?" ଥି ା
ଶ୍ରୀକସ୍ତୁ େୀଙ୍କ ଉର୍ତ୍େ ।
ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚିନ୍ତନ ଶିବେ
ି ଦିନ ଚିନ୍ତାରେ ନିମଗ୍ନ ମଁୁ ରଯରବ ୋଜୟ ଯୁବ ସଂରଯାଜକ
ଭାଇଙ୍କଠାେୁ ଶୁଣି ି ସମୁଦାୟ ବକ୍ତବୟ ସମୟ ୭ ମିନଟ
ି , ରସରତରବରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁ ରୋଧ କ ି
ରମା ବକ୍ତବୟ ରଶର୍ରେ େଖିବାକୁ । କାେଣ ଗୁଜୁୋଟି ଭାର୍ା ରମାରତ କହି ଆସୁ ନଥି ା ଏବଂ
ଇଂୋଜୀରେ କହିର ଭାବ ଆସି ନଥାନ୍ତା । "ୋଜୟ ସଭାପତିଙ୍କ ନିରର୍ଦ୍ଷଶ , "ତରମ ହିଁ ପ୍ରଥରମ
କହିବ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଇଂୋଜୀ ମିଶାଇ କହିର ଚେିବ ।" ଏତିକି କହି ରସ ସଭା ଆରୟାଜନରେ
ବୟସ୍ତ େହିଥିର ।
ୋଜୟ ସଭାପତି ଓ ଯୁବ ସଂରଯାଜକଙ୍କ ପ୍ରାେମ୍ଭିକ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ଭାର୍ଣ ପରେ ରଯରତରବରେ
ରମା ନାମେ ରଘାର୍ଣା ରହ ା, ହୃ ଦୟେ ସ୍ପନ୍ଦନ କ୍ଷୀପ୍ର ଗତିରେ ରଦୌଡୁଥିବାେ ଅନୁ ଭବ
ରହଉଥି ା । ଭୟ ଓ ଭକ୍ତିରେ ନୟନ ଯୁଗେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚେଣ କମେରେ ମୁଦ୍ରିତ କେି,
"ତ୍ୱରମବ ମାତା ଚ ପିତା ତ୍ୱରମବ..." ରଳାକ ସହ ପ୍ରଥମ ଧାଡି ଏତିକି କହିଥିବାେ ରକବେ ମରନ
ଅଛି- "ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃ ଦୟରେ ବିୋଜମାନ କେୁଥିବା ରହ ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ରମା ଭିତେୁ ଯାହା କହିବା
କଥା ତରମ ହିଁ କୁ ହ...." ରକରତ ସମୟ କହିଥି ି ଜାଣି ନପାେି ରଯରବ ଆଖି ରଖା ି ି , ଯୁବ
ସଂରଯାଜକ ଇଙ୍ଗି ତରେ ନିରର୍ଦ୍ଷଶ ରଦଉଥିର ଆଉ କିଛ ି ସମୟ କହିବାକୁ । ପରେ ରଯରତରବରେ
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନୟବାଦ ଜଣାଇ ସମାପ୍ତ କ ି, ସଭା ପେିଚାେନା କେୁଥିବା ଯୁବ ବନ୍ଧୁ ଙ୍କ କଥାେୁ
ଜାଣି ି ୨୧ ମିନଟ
ି ଧେି ଅନବେତ କହିଥି ି ରବା ି । ପ୍ରସାଦ ରସବନ ସମୟରେ ଯୁବବନ୍ଧୁ ଓ
ବେିଷ୍ଠ କମଷକର୍ତ୍ଷାମାନଙ୍କେ ଶୁରଭଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ଷା ଶୁଣି ହୃ ଦୟେୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ମନ ଭେି
କାନ୍ଦିଥି ି.....
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ନିଆଁ ଫୁେ
✍ ମାଧବୀ ମଧୁସ୍ମିତା ଭଞ୍ଜକଦଓ
୧. ଅଳସୁଆ ଖରାକବଳ
ଅଗନା ଅଗନି ବନସ୍ତ ନରହର ବି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗ । ଶୀତ ଦିନଆ
ି ଦିପହେ ! ଜଙ୍ଗ ଭିତରେ
ଦିନ ରବେରେ ବି କା ୁ ଆ ପବନ । ରଦହ ଶୀରତଇ ଯାଉଛି । ଗଛ ଆଢୁଆେ କି ବୁ ଦା ପଛ ଛାଡି

ଫଛଷାରେ ଖୋ ପଡିଥିବା ପଥେ ଉପରେ ରପରଟଇ ଉର୍ୁମ ଟାଣୁଛ ି ବାଘୁଣୀ । ରକରତ ୋତି
ରହ ାଣି ରଗାରଟ ବାରହା ପଛରେ ପଡି ନିଦ ଠିକରେ ରହଇନଥି ା । କା ି ୋତିରେ ପାଣି
ପାଖରେ ଛକି ଛକି ଠିକ ହାବୁ ଡଗ
ି ା । ଆଉ କି ଛାଡିଥାନ୍ତା ! ସିଧା ଡିଆଁ ମାେି ଦାନ୍ତ ଗରେଇରଦ ା
ରବକରେ । ଗଁ ଗଁ େଡି ଛାଡି ା କିଛ ି ସମୟ ଆଉ ତା'ପରେ ରଶର୍ । ଆଜିକା ି ବାରହା ମାଂସରେ
ଆଉ ରସ ସୁଆଦ ନାହିଁ । ଯାହା ରଯମିତ ି ଖାଇ ରପଟ ପୁରେଇବା କଥା । ସୁଆଦିଆ ହେିଣ ମାଂସ
ଟିରକ ମିେନ୍ତାନି ! ପଞ୍ଝା ରଟକି ନଖଗୁଡା ଚାଟି ଚାଟି ରଗାରଟ ଦୁ ଇଟି ଉଙ୍କୁ ଣିଆ ରପାକ
ରଚାରବଇରଦ ା ଆଉ ତା'ପରେ ଆଖି ବୁ ଜ ି ଢୁରେଇ ା । ଠିକ୍ ଆଖି ପଡି ଆଇ ା ରବେକୁ କାନ
ପାଖରେ ମାଛି ରକତୁ ଟା ବାଇଁ ବାଇଁ ରହଇ ାଗିଗର । ଓରହା ଶୁଆଇ ରଦରବନି ଟିରକ ଶାନ୍ତିରେ
। ଶଃ ! ଇଆରଡ ପିଠରି େ ଉକୁ ଣି ଗୁଡା ଉତ୍ପାତ କର ଣି । ବାଘୁଣୀ କେ ର ଉରଟଇ ଟିରକ ଏପଟ
ରସପଟ ରହ ା । ପିଠଟ
ି ା ଉର୍ୁମ ପଥେ ଉପରେ ଟିରକ େଗଡି ପରକଇ ା । ରଯାଉ ଆୋମ !
ଏଥେ ଟିରକ ଶାନ୍ତିରେ ଆଖି ପରକଇପାେିବ ରସ । ଆଖ ପାଖରେ ସୁ ୁ ସୁ ିଆ ଉର୍ତ୍ୋ ପବନରେ
ଉଡୁଥିବା ଶୁଖି ା ପତ୍ର ଆଉ ପାଖ ଗଛ ଡାେରେ ଟିଁ ଟିଁ ରହଉଥିବା ଚଟିଆ ଗୁଡାକୁ ଧ୍ୟାନ ନରଦଇ
ପୁଣି ରଶାଇବାକୁ ରଚଷ୍ଟା କ ା ବାଘୁଣୀ । ରହଃ କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ବଜ୍ଜାେି ମାଛିଗୁଡା ସିଧା ମୁହଁ
ପାଖରେ ଭଁ ଭଁ ରହରବ ଆସିକି । ଏ ାଙ୍ଗୁ ଡଟା କିଏ ରଗାରଟ ଟାଣି ାଣି; ଏଇଟା ରସଇ ରବହିଆ
ମାଙ୍କଡ ଛଡା ଆଉ ରକହି ନୁ ହଁ । ଅତି ଗୁରେ ରହର
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ଖୋରବେୁ ଟାରେ ଗଡିପଡି ାରବେକୁ ଏଗୁୋଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ଆେମ୍ଭ ରହଇଯିବ । କି ମଜା ପାଆନ୍ତି
ରକଜାଣି ମାଙ୍କଡାମି କେି?? ରଗାଟିଏ ଜାବୁ ଡା ରଦର କାମ ରଶର୍ ଏମାନଙ୍କେ ତଥାପି ଅରବଇଜି
ଯାଉନି ଶଃ ! ଥରେ ରଗାଟା ରସମିତ ି ଗଛେୁ ଓରହାେି ଓରହାେି ାଙ୍ଗୁ ଡ ତ ରକରବ କାନ ଟାଣୁଥି ା;
ୁ ଚି ଯାଉଥି ା । ଟିରକ ଡରେଇରଦର ଏ ଡାେେୁ ରସ ଡାେକୁ ରଡଇଁ ନାଚପକଉଥି ା । ଖା ି
ଖରତଇ ରହଉଥି ା ୋଗ ଚିଡି ା ପଞ୍ଚମକୁ ପାହାରେ ରଦ ି ସିଧା ରଶର୍ । ଶୁଖି ାରେ ଜୀବନେୁ
ଗ ା ସିନା ! ଭାେି ମନସ୍ତାପ ରହ ା ରସଦିନ ଯାକ । ବିେକ୍ତିଆ କରେଇର

ମଁୁ କାହାେ ନୁ ରହଁ

ରଯତିକି ଭ ରସତିକି ମନ୍ଦ ! ନିଶକୁ ଟିରକ ଚାଟିରଦ ା ଏରବ ଯାଏଁରକ ବାରହା ର ାମ ାଗିଚ ି
୨/୪ଟା । ଗଛଡାେରେ କାଉଟା ଅନବେତ ୋବି ଚା ିଛ ି ! କାଉ ଗୁଡାକ ବି ଭାେି ସୁଖିଆତିଆ
ଜୀବ କାହାେ ଅଇଣ୍ଠା ମ ା ମାଂସ ଟୁକୁ ୋଏ ମିେଗ
ି ର ଶାନ୍ତି । କାହାେ ମର ଗର କିଛ ି ନାହିଁ ।
ରଯାଉ ସୁନ୍ଦେ ସ୍ୱେ ତା' ସାଙ୍ଗକୁ ବଦନ; କି ରବୋରେ ଏଗୁଡାକ ଜନମିଥିର ରକଜାଣି । ଆସି ୁ
ଆସି ୁ ଖୁମ୍ପ ି ରଦ ୁ ଟିରକ ଏଇ ଦାନ୍ତ ସନ୍ଧିଗୁଡା । ଯାହା ମାଂସ କ'ଣ

ାଗିଥିବ ଖାଇ ସଫା

କେିରଦବୁ । କାଉଟା ଉଡି ଆସି ସତରେ ବସି ା; ଓ ଟି ଖୋ ରପାହଁନ୍ତା ବାଘୁଣି ରଦହରେ
ଖୁଣ୍ଟବ
ି ାରେ

ାଗି ା ଟିଙ୍କ, ଉକୁ ଣି ଆଉ ଖଣ୍ଡିଆ ମାଂସ କ'ଣ ସବୁ । ଏଇ ବକରଟ କେକଶିଆ

ୋବୁ ଥିବା ଅସୁନ୍ଦେିଆ କାଉ ହିଁ ରମା ପ୍ରକୃ ତ ସାଙ୍ଗ, ମନ କଥା ବୁ ଝବ
ି ।

୨. ସୁଖଦୁ ିଃଖ ଅକଙ୍ଗନିଭା େଥା
ଜାଣିଛୁରେ କାଉ ମଁୁ ପ୍ରକୃ ତରେ ଏଇ ଜଙ୍ଗ େ ନୁ ହଁ । ମଁୁ ଆଉ ରଗାରଟ ରକାଉ ଦୂ େ
ଜଙ୍ଗ ରେ ଜନମ ରହଇଥି ି ୟାଠୁ ବି ବଡ ରଜଗା ସିଏ । ଜନମ ରହ ାରବରେ ତ ଆଖି ଫି ଟି ନଥି ା
ଖା ି ଚଁୁ ଚଁୁ ରହଉଥି ି । ବାପାକୁ ରକରବ ରଦଖିନି ରହର ମାଆ ରକାେରେ ରଶାଇ ରଶାଇ ଦିନ
କଟୁଥି ା । ଭାେି ଉର୍ୁମ ରସ ରକାେ, ଓରହା ଏ ଖୋଟିଆ ପଥେ କିଛ ି ବି ନୁ ହଁ ମାଆରକାେ
ସାମନାରେ । ରମାେ ତ ଆଖି ଫି ଟି ନଥି ା । ଅନ୍ଧାେରେ ଚିେରେ ମୁହଁ

ରଗଇ କ୍ଷୀେ ଖାଇ

ରଦଉଥି ି । କ୍ଷୀେ ଖାଉ ଖାଉ ଆଉ ରଗାରଟ କାହା ସାରଙ୍ଗ ଧକ୍କା ରହଇଯାଉଥି ି । ରସଇଟା
ରମା ଭାଇ ଥି ା । ରମାେି ଭେି ଆଖି ଅଫି ଟା ଅଣ୍ଡାେି ଅଣ୍ଡାେି କ୍ଷିେ ଖାଉଥି ା । ରକତୁ ଟା ଦିନ
ପରେ ଆଖି ଫି ଟି ା; ରମା ଭାଇ ଆଉ ମାଆକୁ ରଦଖି ି । ଭାେି ବଢିଆ ଥି ା ରସଇ ଦିନଗୁଡାରେ
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କାଉ ରଟାକା । ରମା ଜୀବନେ ସବୁ ଠାେୁ ସୁଖେ ଦିନ ଗୁଡା । ମଁ,ୁ ଭାଇ ମିଶି ମାଆେ ଛାତି
ପାରଖ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜି ରଦଉଥି ୁ । ଆମ ତିନ ି ଜଣଙ୍କ ଦୁ କୁଦୁକୀ ଏକାଠି ଶୁଣୁଥି ୁ । ଭାଇେ ରମାେ
କି ମଜା କେୁଥି ୁ । ରକରତ ରବରେ ରସ ରମା ଉପରେ ଗଡିଯାଉଥି ା ତ ମଁୁ ରକରତରବରେ
ି ି । ଖା ି ଗଡା ଗଡି ତଡା ତଡି । ମାଆ ଆମପାଇଁ ବଢିଆ
ୁ ଚିକି ଡିଆଁ ମାେୁଥି ି ତା' ପିଠକ
ଜିନର୍
ି ସବୁ ରନଇ ଆସୁଥି ା ଟିରକ ବଡ ରହ ାେୁ । ରକରବ ରଛାଟ ରଠକୁ ଆ ତ ରକରବ
ରଛେି ଛୁ ଆ । ଦିରନ ମାଆ ଆମପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ଆଣିବ କହି ଗ ା ରଯ ଆଉ ଆଇ ାନି ।
ଆରମ ଦିଇ ଭାଇଭଉଣୀ କାନ୍ଦି କୁ ରନ୍ଥଇ ପଥେ ରଖା ଭିତରେ ରସଇ ୋତି କାଟି ରଦ ୁ ।
ରସଇ ଦିନ ଜଣା ପଡି ା ରଭାକ ଆଉ ଶୀତଠାେୁ ରବଶୀ କଷ୍ଟ କିଛ ି ନାହିଁ ଏଇ ଦୁ ନଆ
ି ରେ ।
ଭାଇେ ରମାେ ରଯାଡାରଯାଡି ରହଇ କୁ ଙ୍କୁଟ ି କାଙ୍କୁଟ ି ରହଇ ବସିଥାଉ । ସକାେ ରହଉ ରହଉ
ଭାଇ କହି ା । ମାଆେ ରବାରଧ କିଛ ି ଅସୁବଧ
ି ା ରହଇଛି । ଖାଇବା ଆଣିବାକୁ ଯାଇକି ରବଶୀ
ବାଟ ପରେଇଛି ଆଉ ବାଟ ପାଉନି । ଚା ଆରମ ତାକୁ ରଖାଜିବା । ଭାଇେ ରମାେ ବାହାେି ୁ
ରଖାଜିବାକୁ ମାଆକୁ । ପାଖାପାଖି େହିବାକୁ ଭାଇ ରମାରତ ବାେମବାେ କହିଥି ା । ରତଣୁ
ଛଡାଛଡି ରହଉ ନଥି ୁ । ଦିନ ସାୋ ରଖାଜି ରଖାଜି ମାଆକୁ ପାଇ ୁ ନି । ରଯାରଡ ତିନଟ
ି ା
ଏଣ୍ଡୁଅ ଖାଇ ରଯମିତ ି ରସମିତ ି େହିଗ ୁ । ଅନ୍ଧାେ ରହଇ ଆସି ାେୁ ଭାଇ କହି ା ଚା
ପରେଇବା । ଅନ୍ଧାେ ମାଡି ଚା ିଥି ା ସବୁ ଆ ୁ ଅରେ ଝ ସୁଥିବା ଗଛ, ଟା, ଖା , ଖମା,
ୋସ୍ତା, ଘାଟ ଉପରେ । ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଦୁ ଶୁ ନଥି ା ଭାଇ ଆଉ ମଁୁ ଏକା ୋଆରେ ରଦୌଡିଚୁ
ହଠାତ ରଗାରଟ ଜିନର୍
ି ରଦହରେ ଧକ୍କା ଖାଇଗ ୁ । ଜନ୍ଦାଧାେ ଗୁଡା ରଯାଉ ାଗିଥିର ନାକ
କାନ ଭିତରେ ପଶିଗର । ଆଉ ରକତୁ ଟା ରପାକ ବି । ଛିଙ୍କି ଛିଙ୍କି ଉଶ୍ୱାସ ରହ ାରବେକୁ ଭାଇ
ରବାବାେି ଛାଡି ା ମାଆଆଆ….. ରସଇଟା ଆମେି ମାଆେ ଜଡ ଶେୀେଟା ଥି ା । ରପାକ
ମାଛି ସା ୁ ବା ୁ ରହଉଥିର । ମାଆ ମୁହଁଟାକୁ ଟିରକ ଚାଟିରଦବି ଭାବି ିରଯ ରଖାଜି ରଖାଜି
ପାଇ ିନ ି । ତା' ଛାତି ପାଖରେ ମଁୁ ଆଉ ଭାଇ ରଶର୍ଥେ ପାଇଁ ଜାକିଜୁକି ରହଇ ବସିପଡି ୁ ।
ଏଥେ କିନ୍ତୁ ଭାେୀ ଥଣ୍ଡା ାଗୁଥି ା । ଆଉ ମାଆ ଛାତି ଭିତେୁ ଦୁ କୁଦୁକି ଶୁଭୁନଥି ା । ରସଦିନ
ଜାଣି ି ରଭାକ ଆଉ ଶୀତଠୁ ରବଶୀ କଷ୍ଟ ବି କିଛ ି ଅଛି ।
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୩. ଅପରାହ୍ନର ରଙ୍ଗ
କାଉ ରଟାକା ! ତୁ ଭାବୁ ଚୁକି ମାଆ କଥା ମରନ ପକାଇ କାନ୍ଦି ପରକଇଚି କି ଆଉ । ନାଇଁରେ
ଏଗୁଡାପା ରନରଞ୍ଜୋ ! ରସଦିନ ରଯାଉ ବାରହା ଶିଙ୍ଗଟା ବାଜି ଯାଇନଥି ା ! ରସଇଟା ପା
ଆଜିଯାଏଁ ରନଞ୍ଜୋ ରଦଉଚି । ମାଆ ମେିଗ ା ପରେ ଆରମ ଦି ଭାଇଭଉଣୀ କାନ୍ଦ କୁ ନ୍ଥା ଭୁ ି
ଯାଇଛୁ । ବାଘ ରହବାକୁ ରହର ଏମିତଆ
ି ଛାତି ଟାଣୁଆ କେିବାକୁ ପରଡ । ଖୋ ର ଉଟୁଚି । ଗଛ
ଟା ଛାଇଗୁଡା ମ୍ବି ମ୍ବି ଯାଉଛି । ହେଦିଆ ସୁରନ ି ଖୋଗୁଡା ଧୀରେ ଧୀରେ ନା ିଆ ରଗା ାପି
ଖୋ ଛାଇ ମିଶା ରହଇଯିବ ତା'ପରେ ନୀେ ଆଉେି ନୀେ ତାପରେ ସବୁ ଅନ୍ଧାେ । ରମା ଭାଇ
ଏରବ ରକାଉଠି ଥିବ ରକଜାଣି? ରସରତରବରେତ ରକାଉ ରଗାରଟ ବାଘୁଣୀ ନିଶାରେ ବାୟା ରହଇ
ବୁ ୁ ଥି ା । ମଁୁ କୁ ଆରଡ ମ ି କି ଗ ି ଆଉ ଖବେ େଖିପାେି ା କି?? ପରେ ଭାବିଥିବ ମଁୁ ବି
ମାଆ ପେି ଆେ ପାେିରେ । ରଘେଷରଷ ! ରଗାରଟ ଏରତ କକଷଶଆ
ି େଡି ପରକଇ ମାଡି ଆଇ ାଣି
ରସପଟ ଆଡୁ । କାଉଟା ବି ଉଡିଗ ା । ରହ ଶରେ ସମରସ୍ତ ଫି କେ କେିଛନ୍ତି ଆଜି ଶୁଆଇରଦରବନି
ଏ ଜନ୍ତୁଟିକୁ । ରହଃ ଏଗୁଡା ଅେରପଇସା ଅରବଇଜା ବଣ କେମଚାେୀ ଦେ ରମା ଉପରେ ନିଘା
େଖି ଆଇଛନ୍ତି; ହାତରେ ବନ୍ଧୁ କ ଧେି ରଗାରଟ ବଡ ହାତୀ ଭେିଆ ଜନ୍ତୁ ଭିତରେ ବସି । ହାତୀ ତ
ନୁ ହଁ ରହଇଟା କ'ଣ କହୁ ଛନ୍ତି କ'ଣ ଜିପ୍ ନା କ'ଣ । ଇଚ୍ଛା ରହଉଛି ପୁୋ ପୁୋ କାମୁଡକ
ି ି େକ୍ତ
ପିଇଯାଆନ୍ତି ଏଇଗୁଡାଙ୍କେ । ନିଘା େଖିରବ ପୁଣି ରମା ଉପରେ!! ଏରଡ ବହପ ୟାଙ୍କେ । ଏମିତଆ
ି
ରଗାଟ ଚିଜ ଭିତରେ ପୁରେଇ ରମାରତ ଅରଚତ କେି ଏଗୁଡା ଏଇଠି ଛାଡି ରଦଇଛନ୍ତି । ରବକରେ
ଏଇ ଅବାଗିଆ ପଟି ଖରଣ୍ଡ । କିଓ କୁ କୁେ ରବା ି ଭାବି ନା କ'ଣ?? ରସପରଟ ଜଙ୍ଗ ରେ ରକରଡ
ଆୋମରେ ବୁ ୁ ଥି ି କ'ଣ ୨/୩ଟା ଝିଙ୍କ କାଠି ଭେିଆ ପଶିଗ ା ପଛଆଡୁ । ରଚତା ଗତା କିଛ ି
େହି ାନି ଆଉ । ରଚତା ରଫେି ା ରବେକୁ ଏଠି ଆସି । ଯାଏଁ ଟିରକ ପାଣି ପିଇ ଆରସ । ବାଘୁଣୀ
ମୁହଁାଇ ା ପାଣିଚୁଆ ଆରଡ । ଖୋ ର ଉଟିର

ପ୍ରାୟ ଏଇ ଆରଡ ପରେଇଆରସ ବାଘୁଣୀ ।

ପାଣିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଛବି ରଦରଖ ଆଉ ନିଜେ ବି । ନିଜେ ଖୋ ଭେିଆ ସୁରନ ି ରଦହ ଆଉ ତା'
ଭିତରେ ଚିକଚ
ି କ
ି ଆ
ି କୋ ପଟା ଓରହା ଏମିତ ି ସୁନ୍ଦେିଆ ଜୀବ ଆଉ ଅଛି କି??? ହଁ ରସଇ ହେଦୀ
ବସନ୍ତ ଆଉ ତା' ଜାତିଭାଇଗୁଡା ବଢିଆ ସ୍ୱେରେ ଗାଆନ୍ତି ବି । ଆହା ଖୋଦିରନ ଦିପହେ ଯାକ
ତାଙ୍କ ସ୍ୱେକୁ କାରନଇଥାଏ । ଆଉ ଏଇ ମାଛଗୁଡା ଖା ି ଫଡ ଫଡ ରହରବ ରବେବୁ ଡି ଆସିର ।
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ଭାେି ମଜା ଆଉ ପାଣି ଭିତରେ ! ଏଇ ଦଣ୍ଡିକେ
ି ି, ରଶଉେ, ରକୋଣ୍ଡି ଆଉେି ରକରତ କିଏ; ଖା ି
ମୁଣ୍ଡ ରଟକି ଅରନଇରବ ପଶିଯିରବ । ରଯାଉ ରଛାପୋମି ଆଉ କ'ଣ କହିବ । ଥିବ ଥିବ ଏଇ କ୍ଷଣି
ଝପଟି ଯିବ ବଗ, ମାଛେଙ୍କା, ତମ ମଜା ବାହାେ କେିଦବ । ରସମିତ ି ବାଘୁଣୀକୁ ବି ଭାେି ଭ
ାରଗ ରଯ ପାଣିରେ ରଖେିବାକୁ କିନ୍ତୁ ଖୋ ଦିରନ । ଶୀତ ଦିରନ ଖା ି ରଦଖି ରଦଖି ସାେିଦବ ।
ତା'ଛଡା ଏଇ ପାଣି ଚୁଆ ପାରଖ ତ ତା'େ ରଟାକା ବାଘ ସହ ରଦଖା । ରସଦିନ ପାଣି ପିଇ ା
ରବରେ ରସ ରଦଖି ା ତା' ଆଖି ଛଡା ଆଉ ଦୁ ଇଟି ଆଖି ବି ାଖିେହିଚ ି ତା' ଉପରେ । ବୁ ି ରଦରଖ
ତ ରଚାେମୁହଁାଟା କୁ ଆରଡ ରଡଇଁ ପରେଇ ା । ଏମିତ ି ୨/୪ ଦିନ ାରଗ ାରଗ ରଟାକା ବାଘ ତା'
ପିଛା କରେ । ବାଘୁଣୀ ପଚାେିର

ରଚାେପଟିଆ ପୋଏ । ରସଦିନ ବାଘୁଣୀେ ସଦୟ ଶୀକାେକୁ

ରଚାେି କେିରନ ା ରଟାକା ବାଘ । ବାଘୁଣୀେ ୋଗ ଆଉ ସମ୍ଭାରେ କିଏ । ସିଧା ରଗାରଡଇ
ରଗାରଡଇ ଝାମ୍ପ ରଦ ା ରଟାକା ବାଘ ଉପରେ । ରଟାକା ବାଘଟା ଗୁଡୁମ ରହଇ ତରେ ଆଉ ବାଘୁଣୀ
ତା' ଉପରେ । ରସଇ ଦିନଠୁ ବାଘବାଘୁଣୀ ଭିତରେ ଭାେି ଭାବ । ଦିରନ ରଟାକା ବାଘକୁ ନରଦଖିର

ବାଘୁଣୀେ ଦିନ କରଟନି । ଏଇ ୩/୪ ଦିନ ରହବ ରଟାକା ବାଘେ ରଦଖା ନାହିଁ । ଭାେି ଝୁ େୁଥି ା
ବାଘୁଣୀ । କ'ଣ କହୁ ଥି ା ରସ ରଚାେମୁହଁା ରଟାକା ବାଘ ତ ! ରସ କାରେ ଆଉ ରଗାରଟ ରକାଉଠି
ଥି ା । ଭ ସୁସ୍ଥ ସବେ ରହଇଥି ା ରବା ି ମଣିର୍ଗୁଡା କାରେ ତାେ ଛବି ରତାେୁ ଥିର

।ଭ ା

କହିବ ଏଇ ମଣିର୍ ଜାତିକ?
ି ? ରକରବ ମେିପଡି ଛବି ରତାେୁ ଛ ି ତ ରକରବ ରଗାରଟ ରଜଗାେୁ ଆଣି
ଆଉ ରଗାରଟ ଠା ରଥାଉଛି । ବାଘୁଣୀେ ଚିନ୍ତା ରହ ା ରଟାକାବାଘେ କାଇଁ ରଦଖା ନାହିଁ??

୪. ମଣିଷଖିଆ ବାଘ
ୋତି ଘରନଇ ଚା ିଥି ା । ଆଉ ରହମାେିଆ ପବନ ତା'େ କୋମତି ରଦରଖାଉଥି ା । ସବୁ
ପଶୁପକ୍ଷୀ ନିଜ ନିଜ ନୀଡରେ ଆଗାମୀ କା ିେ ସ୍ୱପନ ରଦଖୁଥିର । ବାଘୁଣୀେ ମନ ଅଶାନ୍ତ । ବାହାେି
ଗ ା ରଟାକା ବାଘେ ଅରନବର୍ଣରେ । କୁ ଆରଡ ଯାଇଥାଇ ପାରେ । ଅେସୁଆଟା ତ ରମାଠୁ ରଚାରେଇ
ଶୀକାେ ଖାଉଥି ା । ଆଉ କହୁ ଥି ା କ'ଣ ନା ରସ ରଯାଉଠି ଆଗେୁ େହୁ ଥି ା ତାକୁ କାରେ ଖାଇବା
ଦିଆ ରହଉଥି ା । ଓ ଟା ବାଘକୁ କ'ଣ କିଏ ଖାଇବା ଆଣିକି ଦିଏ ! ସିଏ ରକମିତକ
ି ା ବାଘ ବା !
ଯାହା ବି ରହଉ ଆଜି ତ ରଟାକା ବାଘକୁ କହିରଦବ ରସ ତାକୁ ନରଦଖା ରଦଇ ରକରତ କଷ୍ଟ ରଦଉଛି
। ଏମିତ ି କିଏ ଆପଣା ର ାକ ସହ କରେ? ଦେକାେ ପଡିର
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ବାଘକୁ କିନ୍ତୁ ଆଉ ତାକୁ ଛାଡିବାକୁ ଦବନି । ରହ ଏଇଟି କାହାେ ରହଣ୍ଟାେ ଶୁଭୁଚି, ତା'େ ରଟାକା
ବାଘଟା ତ । ଏମିତ ି ରବାବାେି କାଇଁ ଛାଡୁଚ?
ି ? ବାଘୁଣୀ ଶବ୍ଦେ ଅରନବର୍ଣ କେି କେି ଚା ି ା ଜଙ୍ଗ େ
ରଶର୍ ଆଡକୁ । ରଯାଉଠୁ ଜଙ୍ଗ
ରଘୋ ଜଙ୍ଗ

ସେି ବି ଆେମ୍ଭ ରହଇଛି ତା'ପରେ ମଣିର୍ମାନଙ୍କ ଇଟାପଥେ

। ହଁ ଏଇଟା ତ ରଟାକା ବାଘଟା । ଏରହ ୟାେ କ'ଣ ରହ ା । ଏମିତ ି କାଇଁ ପଡିକି

ଗଡିଛ?
ି ଏରହ ଏଇଟା କ'ଣ ରଗାରଟ ଜିନର୍
ି ତା' ରବକରେ ାଗିଛ ି । ଏଇଟା ତ ତା ନିଜ ରବକ ପଟି
ପେି ନୁ ରହଁ । ଆଃ ବାପରେ କି ଝଟକା । ବାଘୁଣୀେ ପାପୁ ିେୁ ଛା

ଉତୁ େି ଗ ା । ରହ ଭଗବାନ

ରମା ରଟାକା ବାଘ ଏଇଥିେୁ ରକମିତ ି ମୁକୁେବ
ି ? ଇସ୍ ଏରତ ରପାକ ସା ୁ ବା ୁ ?? ଇସ୍ ରଟାକା ବାଘ
ମୁହଁେୁ ରଦହେୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ମାଂସ ମିରେଇ ମିରେଇ ପଡି ଯାଉଛି ରପାକ ସହ । ଜୀବନ ଥାଉ ଥାଉ
ଏଗୁଡା ତାକୁ ମାେି ସାଇର ଣି । ବାଘ ତ କିଛ ି କଥା କହିପାେୁନି । ଦାନ୍ତ ଜିଭ ସବୁ ମିରେଇଗ ାଣି

। ଚାହିଁ େହିଛ ି ବାଘୁଣୀେ ମୁହଁକୁ ବିକେ ରହଇ । କ'ଣ ରଯମିତ ି କହିବାକୁ ଚାହଁୁଚ ି । ରବାରଧ କହୁ ଛ ି ।
ସବୁ ରବରେ ଶୀକାେ ଆସୁନ ି ରବା ି ଖୁଣ୍ଟା ଶୁଣି ଶୁଣି ଭାବିଥି ି ଏଥେ ରତାରତ ଚକମା ରଦଇ ରତା
ପାଇଁ ରଗାରଟ ଶୀକାେ ଆଣିବ ି ଆଉ ରତା ମୁହଁକୁ ସିଧା ଅରନଇକି ରଦଖିବି ରଚାେପଟିଆ ନୁ ରହଁ ।
ରହର ରସତକ ରମା କପାେରେ ନାହିଁ ର ା ବାଘୁଣୀ । ଭାେି କଷ୍ଟ ରହଉଛି ର ା ବାଘୁଣୀ ! ଆଉ ସହି
ରହଉନି । ବାଘଟିଏ ରହଇ ରପାକ ମାଛି ପେି ମେିବ ି ! ଆସି ୁ ଆସି ୁ ରତା ରଗାଜିଆ ରଗାଜିଆ ଦାନ୍ତ
ଗୁଡା ଗରେଇ ରଦ ୁ । ରମା ଦୁ କୁଦୁକୀ ବନ୍ଦ ରହଇ ଯାଉ । ରଶର୍ ନିଶ୍ୱାସ ଟିକକ ଶାନ୍ତିରେ ରନବି ।
ବାଘୁଣୀ ବାଘ ମନକଥା ଜାଣିପାେି ା କି କ'ଣ?? ଆରଗଇ ଆସି ା । ବାଘ ଛାତିରେ ଆଉଜି
ଦୁ କୁଦୁକକ
ି ୁ କାରନଇ ା । ରଯଉଁଠି ଦୁ କୁଦୁକୁ ଶୁଭୁଥି ା । ଦାନ୍ତ ଗରେଇ ଚାପି ରଦ ା । ବାଘଟା
ଛାଟିପିଟ ି ରହବା ବନ୍ଦ କେି ସତରେ ଶାନ୍ତିରେ ର ାଟି ଯାଇଥି ା । ବାଘୁଣୀେ େକ୍ତରେ ନିଆଁ ାଗିଥି ା
। ମରନ ପଡିଯାଉଥି ା ତା'ମାଆେ ଶବକୁ ଝୁ ରଣ୍ଟଇ ପଡିବା କଥା । ତା'ମାଆକୁ ବି କିଏ ରବାରଧ
ଏମିତ ି କ ବ କେି ରବକରେ ବିଜୁେି ଫାଶ ରଦଇ ମାେିଥିବ । ତା'େ ଅତି ଆପଣାେ ରଟାକା ବାଘ
ସାତ ଫୁ ଟିଆ ରମାଟା ମହାବେଟା ସୁକୁଟ ି କାଠ ରହଇ ଯାଇଥି ା । ମଣିର୍ ଜାତିଟା ଅତି ମାୋତ୍ମକ,
ରହର

ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଛାଡିବନି । ରଗାଟା ରଗାଟା କେି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତଣ୍ଟି କଣା କେି ମାେିବ । ଟପିଯିବ

ଜଙ୍ଗ େ ଗଛବୃ କ୍ଷ ଛାଉଣୀ ଛାଡି ବି ଆଉ ବାଡି ଆରଡ, ଗାଆଁ ଆଉ ସହେ ଆରଡ । ମଣିର୍ ଶୀକାେ
କେୁଥିବ ରଶର୍ ମଣିର୍ଟିଏ ରଦଖି ା ପଯଷନ୍ତ । ବାଘୁଣୀକୁ ଆଉ କିଛ ି ଦିଶୁନଥି ା ରକବେ େକ୍ତ ଛଡା
। ଏଥେ ରସ ରକବେ ମଣିର୍ େକ୍ତ ପିଇବ ।
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କସାନାର ୋନଭାସ କସତାଂଶୁ

✍ ଆୋଶ େୁ ମାର କଭାଳ
(୧)

ଜୀବନେ ପ୍ରଥମ ରପ୍ରମ, ରପ୍ରମେ ପହି ି ସ୍ପଶଷ, ଭ ପାଇବାେ ଆଦିବାକୟ... ପିଣ୍ଡରେ
ପ୍ରାଣଥିବା ଯାଏ, ନାକପୁଡାରେ ନିଶ୍ୱାସ ଟିରକ ଟକି ଥିବାଯାଏ, ରକରବ ବି ଭୁ ିହୁଏ ନାହିଁ ।
ପହି ି ରପ୍ରମ ସବୁ ରବରେ ସଦୟ ସରତଜ.....!
(୨)

ପ୍ରତିଦନ
ି ୋତିରେ ବିଛଣାକୁ ଗ ାପରେ ଆରପ ଆରପ ରସାନା ିେ ଆଖିପତା ବନ୍ଦ
ରହାଇଯାଅ । ବନ୍ଦ ରହଇଗ ା ପରେ ତା' ଆଖି ସାମନାରେ ଭାସି ଉରଠ ରସଇ ମୁହଁ... ତା'
ପ୍ରି ୟେ ହସ ହସ ମୁହଁ । ନିଦ୍ରା ଅଥବା ସ୍ୱପନରେ ନୁ ରହଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଷ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ । ରସ
ଅସ୍ତବୟସ୍ତ ହୁ ଏ, ରଯମିତ ି ଅରପକ୍ଷା କେିଛ ି କାହାକୁ , କିଏ କଥା ରଦଇଛି ଆସିବାକୁ .......!
(୩)

ଦିରନ ଭୁବରନଶ୍ୱେରେ ରଦଖା ସାକ୍ଷାତେୁ ଆେମ୍ଭ ରହାଇଥି ା ଦୁ ହଙ୍କ
ିଁ େ ରପ୍ରମ । ଦୁ ରହଁ
ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବସିର ଇନ୍ଦିୋ ପାକଷରେ, ଆଇନକ୍ସ ହଲରେ ରଦଖିର
ର

"ଦିଲୱାର ଦୁ ହନଆ
ି

ଜାଏରଙ୍ଗ" ଫି ମ, ଆଁଗନ ରହାୋଇଜନ ରହାରଟ ରେ ଡିନର କର

। ଏମିତ ି ରକରତ

ମଧୁେ ମୁହୁର୍ତ୍ଷେ ମାଦକତରେ ଭେପୁେ ଥି ା ରସ ଦିନଗୁଡକ
ି । ଯାହାକୁ ଆଜିବ ି ମରନ େଖିଛି
ରସାନା ି ।
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(୪)

ଏହା ଭିତରେ ୭ ବର୍ଷ ବିତଗ
ି ାଣି । ରସାନା ିେ ବାହାଘେ ପାଇଁ ତା' ବାପା ଭାେି
ବୟସ୍ତ, ରଖାଜୁ ଛନ୍ତି ଉପଯୁକ୍ତ ପି ାଟି । ବିମବାଧେ ପୁରୋହିରତ ଆଣିଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବଟିଏ; ପି ାଟିେ
ରଫାଟ ସହ କିଛ ି ପେିଚୟ । ରସାନା ିେ ବି ରନଇଛନ୍ତି ଫରଟା । ବାପାରବାଉ ବହୁ ତ ଖୁସ,ି
ପ୍ରସ୍ତାବଟି ମନକୁ ପାଇଛି । ପୁଅଟି କାରେ ସୁନ୍ଦେ, ମିସଟଭାସି, ଆତ୍ମନିଭଷେଶୀେ ଓ ଭଦ୍ର ...।
(୫)

ହଠାତ ରସାନା ିେ ରମାବାଇ ବାଜି ଉଠି ା । ସବୁ ଭାବନାେ ପୂର୍ଣ୍ଷରଛଦ ପଡିଗ ା ।
ରହର ା.... କହିବା କ୍ଷଣି ଭାସିଆସି ା ମଧୁେ ଡାକଟିଏ "ରସାନା"... କିଏ ରସ? କାହାେ ଏ
ସ୍ୱେ? କିଏ ରସ ରସାନା ିକୁ ରସାନା ରବା ି ଡାକୁ ଛ ି । ଅତୀତେ ପ୍ରତିଟ ି ମୁହୂର୍ତ୍କ
ଷ ୁ ରସାନା ି
ଅନୁ ଭବ କ ା । ତା' ଆଖିେୁ ବୁ ନ୍ଦା ବୁ ନ୍ଦା ସୁଖେ ୁ ହ ଝେିପଡୁଥି ା । ଥେଥେ କଣ୍ଠରେ କହି ା
ରସ... ତାଂ..ଶୁ ! ରସପଟୁ ଉର୍ତ୍େ ଆସି ା କିଛ ି କହିବନି?
(୬)

କିନ୍ତୁ ରସାନା ି ଭାବୁ ଥି ା ରଗାରଟ କଥା... ଏହି ରବାରଧ ରପ୍ରମ, ଏଇ ରବାରଧ
ଭ ପାଇବାେ ଭବୟ ଅନୁ ଭବ, ଏଇ ରବାରଧ ପ୍ରଣୟେ ପ୍ରକୃ ତ ପେିଚୟ । ରସାନା ି ହାତରେ
ରସତାଂଶୁେ ରଫାଟ । ଦୀଘଷ ୭ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଙ୍କି ଥିବା କାନଭାସରେ ରଚରହୋଟି ଆଜି ବି
ଠିକ୍ ରସମିତ ି !
ମରନ ପଡିଗ ଏକଦା ରସଦିନ

ତୁ ମ ବିନା ରସଇ ବେଷ୍ ଭିଜାଟି

ଅଦିନଆ
ି ଶ୍ରାବଣରେ,

କ ା ରମାରତ ଛଟପଟ,

ଟୁପ୍ଟାପ୍ ରସଇ ବେର୍ା ବୁ ନ୍ଦାରେ

ଆଗାମୀ ଶ୍ରାବରଣ ସାରଥ େଖିଥିବି

ଝୁ େି ି ମନ ଭିତରେ ।

ତୁ ମକୁ ରଗା ରେନରକାଟ୍ ।
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କପ୍ରମ ପ୍ରତାରଣା
✍ ସୁନତ
ି ା ସରଣୟା ମହାନ୍ତି
ରସୌମୟ ତୁ ରମ ସତରେ ଏମିତ ି ବଦେି ଯିବ ମଁୁ ଭାବି ନଥି ି ! ତୁ ମ ରପ୍ରମ ରମା ପାଇଁ ପୂଜା
ଥି ା । ହୁ ଏତ ସୂଯଷୟ ଉଦୟ ରହବାକୁ ଭୁ ି ଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏ ରସ୍ନହା ତୁ ମକୁ ରକରବବି ଭୁ ି
ପାେିବ ନାହିଁ । ତୁ ରମ ଜାଣିଛ ତୁ ମ ପାଇଁ ମଁୁ ରମାେ ବାପାମାଆଙ୍କଠାେୁ ବି ସମ୍ପକଷ ଛିନ୍ନ କେି
ସାେିଛ,ି ତଥାପି ତୁ ରମ କହୁ ଛ ରମାରତ ଭୁ ିଯାଅ !! କାହିଁକି ରସୌମୟ? ରମାେ ଭୁ

କ'ଣ??

ରସଦିନ ପ୍ରଥମ ଆନାରଟାମି କଲାସ୍ରେ, ମୃତ ଶେୀେ ପ୍ରତି ଥିବା ଡେ ଆଉ ଫମଷା ିନେ ରସ
ଗନ୍ଧେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ମଁୁ ରମା ଅଜାଣତରେ ତୁ ମ କାନ୍ଧରେ ମୁଣ୍ଡ ରଦଇ ରଦଇ ଥି ି । ଆଉ ତୁ ରମ
ରମା ମୁଣ୍ଡକୁ ଧୀରେକି ଉରଠଇ ଅଳ୍ପ ହସି କହିଥି , ଏମିତ ି ଡେିର

ଆଗକୁ ପଢିବ ରକମିତ?
ି

ତୁ ମେ ରସ ମଧୁେ କଥା ଆଉ ସ୍ମିତ ହସ ରମା ମନ ଭିତରେ ରପ୍ରମେ କେିକାଟିଏ ଅଙ୍କୁ ରୋଦ୍ଗମ
ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କେି ରଦଇଥି ା ଉପଯୁକ୍ତ ବାତାବେଣ । ତା'ପେଠାେୁ ଅରନକ ସୁରଯାଗ ମିେଛ
ି ି କଥା
ରହବାକୁ ତୁ ମ ସହ, କିନ୍ତୁ ରକରବ ବି ରପ୍ରମେ ଭାବନାକୁ ପ୍ରକାଶ କେିବାକୁ ସାହସ କେିପାେି
ନଥି ି । ତୁ ମେ ମରନ ଅଛି ରସୌମୟ? ରଯରତରବରେ ଆରମ ରମଡିକା
ପ୍ରରବଶ କେିଥିର , ତୁ ରମ ସମସ୍ତଙ୍କଠାେୁ ଅ ଗା େହୁ ଥି

ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ

। ସମରସ୍ତ ଥଟ୍ଟାମଜା କ ାରବରେ

ତୁ ରମ ରକବେ ପଢାରେ ହିଁ ମନ ରଦଉଥି । ତୁ ମେ ରସ ଶାନ୍ତ ରଚରହୋ, ନିେୀହ ଭାବ ଆଉ
ପାଠ ପ୍ରତି ସମପଷଣ ରମାରତ ତୁ ମ ଆଡକୁ ଆକୃ ଷ୍ଟ କେିଥି ା ତୀବ୍ର ଭାବରେ । କଟକେ ରସ
କୁ ହୁକନ
ି ୀମାରନ ଅନୟ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡକୁ ଆକୃ ଷ୍ଟ କେୁଥି ାରବରେ ତୁ ରମ ଏସବୁ ଠାେୁ ଥି
ଅରନକ ଦୂ େରେ । ବହୁ ତଥେ ଚାହିଁଛ ି ତୁ ମକୁ ରମା ମନ କଥା କହିରଦବାକୁ ରହର ତୁ ମ ପାଖକୁ
ଯାଇ ମଧ୍ୟ ସାହସ ଜୁ ଟାଇ ପାେି ନଥି ି । କିନ୍ତୁ ଚୁମବକ ପେି ତୁ ମେ ରଚରହୋ ରମାରତ ତୁ ମ
ଆଡକୁ ଆକର୍ଡତ କେୁଥି ା ବାେମବାେ । ପାଓର ାଙ୍କ ଭାର୍ାରେ, "ଯଦି ମନରେ ସତ ରପ୍ରମ ଥିବ
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ରତରବ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ପ୍ରରତୟକ ବସ୍ତୁ ରସ ରପ୍ରମକୁ ମିଶାଇବାରେ ାଗିଯାଏ ।" ଆଉ ରମାରତ ମିେି
ଯାଇଥି ା ସୁବର୍ଣ୍ଷ ସୁରଯାଗ ! ତୁ ମଠାେୁ ପାଠ ଛଡା ଆଉ କିଛ ି ଶୁଣିବାକୁ ମିେୁ ନଥି ା । ତୁ ମ
ମୁହଁେୁ ରପ୍ରମ ଭୋ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ବିବ୍ରତ ରହଇଯାଉଥିବା ରବରେ ତୁ ରମ କିନ୍ତୁ ରପ୍ରମେ
ବିପକ୍ଷରେ ଥି

। ରସଦିନ ରସଣ୍ଟରା

ାଇରବ୍ରେୀରେ ତୁ ମକୁ ବହି ଭିତରେ କାଗଜରେ ର ଖି

ରମା ତେଫେୁ ରପ୍ରମ ନିରବଦନ କେିଥି ି ଆଉ ତୁ ରମ ବହିଟ ି ରସଇଠି େଖି ଚୁପଚାପ ଚା ି
ଯାଇଥି । ବହୁ ତ ବାଧିଥି ା ତୁ ମେ ରସ ବୟବହାେ ରସଦିନ । ଭାବିଥି ି ତୁ ମ ସହ ରକରବ କଥା
ରହବିନ ି କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ରକଜାଣି େହିପାେି ି ନ ି । ପୂୋ କର ଜରେ ମଁୁ ତୁ ମେ ଏକା ହିଁ ବାନ୍ଧବୀ
ଥି ି । ରସଥିପାଇଁ ଅରନକ ଝିଅଙ୍କେ ଇର୍ଷାେ ପାତ୍ରୀ ରହବାକୁ ପଡିଥି ା ।
ରସଦିନ ସନ୍ଧୟାରେ ଡାକିଥି ି ତୁ ମକୁ ମହାନଦୀ କୂ େକୁ କିଛ ି ମୁହୂର୍ତ୍ଷ ତୁ ମସହ ବିତାଇବା
ପାଇଁ । ରହର ତୁ ରମ ରସଦିନ କରଠାେ ଭାବରେ କହିଥି , "ରସ୍ନହା ! ତୁ ରମ ଧନୀ ଘେ ଝିଅ
ଆଉ ମଁୁ ସୁଦୂେ ସୁନ୍ଦେଗଡେୁ ଆସିଥିବା ସାଧାେଣ ଘେେ ପୁଅ । ତୁ ରମ ହୁ ଏତ ସଉକ ପାଇଁ
ପଢୁଛ, କିନ୍ତୁ ମଁୁ ରମା ପେିବାେ ଦାେିଦ୍ରୟତା ଦୂ େ କେିବାକୁ ପଢୁଛ ି । ରମା ପାଖରେ ରପ୍ରମେ କିଛ ି
ମୂ ୟ ନାହିଁ । ତା'ଛଡା ତୁ ମେ ରମାେ ରଯ କିଛ ି ବି ରମେ ନାହଁ ! ନା ଆଥଡକ ନା ସାମାଜିକ । ମଁୁ
ତୁ ମଠାେୁ ବହୁ ତ ଭିନ୍ନ । ରମା'ଠାେୁ ରକରବ ରପ୍ରମେ ଆଶା ବି େଖିବନି, ନରହର ରମାରତ ତୁ ମ
ସହ ବନ୍ଧୁ ତା ବି ଭାଙ୍ଗି ବାକୁ ପଡିବ ।" ରମାେ କିଛ ି କଥା ନଶୁଣି ତୁ ରମ ବିଜୁେି ରବଗରେ ଚା ି
ଯାଇଥି ପଛକୁ ମୁହଁ ବୁ ର ଇ । ମଁୁ କିନ୍ତୁ ଥି ି ପି ାଦିନୁ ଏକ ଜିଦଆ
ି । ପାବଷତୀ ଶିବଙ୍କୁ ପାଇବା
ପାଇଁ ବରର୍ଷ ପଯଷୟନ୍ତ ତପସୟା କେିଥିର । ରହର ତୁ ମକୁ ନିଜେ କେିବାକୁ ରମାରତ ଦୁ ଇ ବର୍ଷ
ାଗି ଯାଇଥି ା ।
ରସଦିନ ଜାଣି ି ତୁ ମ ଭିତରେ ବି ରଗାରଟ ହୃ ଦୟ ବି ଅଛି, ରଯଉଁଦନ
ି ତୁ ରମ ରମା ଅସୁସ୍ଥତା
ଖବେ ପାଇ ଆମ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥି । ତୁ ମ ହାତରେ ରମା ହାତକୁ ଧେି ରସଇ ମତାଣିଆ
ସ୍ମିତ ହସି ଧୀରେକି କହିଥି , "ଶୀଘ୍ର ଭ ରହଇ କର ଜ ଆସ ତୁ ମ ବିନା କର ଜ ଭ

ାଗୁନ ି

।" ତୁ ମ କଥାରେ ବା ତୁ ମ ସ୍ପଶଷେ ଯାଦୁ ରେ ଜାରଣନା, ରମା ରଦହ ପୁୋ ସୁସ୍ଥ ରହାଇ ଯାଇଥି ା
ରସଦିନେ ରସ ଅଳ୍ପ ସାକ୍ଷାତ ପରେ ।
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ତା'ପେଠୁ କର ଜ ରମାରତ କୁ ଞ୍ଜବନ ପେି ହିଁ ଅନୁ ଭୂତ ରହଉଥି ା । ତୁ ରମ ସବୁ ରବରେ
ରମାରତ କହୁ ଥି , "ରମାରତ ଭୁ ି ଯିବନି ତ ରସ୍ନହା? ତୁ ମ ରପ୍ରମ ରମା ପାଇଁ ରପ୍ରେଣା
ରହାଇସାେିଛ ି । ବହୁ ତ ଡେ

ାଗୁଛ ି କାରେ ଏ ଦୁ ନଆ
ି ଆମକୁ ଅ ଗା କେିରଦବ !" ଆଉ ମଁୁ

ତୁ ମକୁ କୁ ରହ, "ଜହ୍ନଠାେୁ କ'ଣ ରଜାଛନାକୁ ଅ ଗା କେିହୁଏ? ତୁ ମେ ଛାଇ ରହାଇ ମଁୁ ତୁ ମ ସହ
ସବୁ ରବରେ ଥିବି । ରମା ରପ୍ରମ ଶାଶ୍ୱତ ଓ ଅମେ । ତାକୁ ରକହି ବି କେଙ୍କି ତ କେିପାେିରବନି କି
ମାେି ପାେିରବନି ।"
ତୁ ମେ ସବୁ ଠାେୁ ଭ
ଉଠାଉ ନଥି

ଗୁଣ ଥି ା, ତୁ ରମ ରକରବ ରମା ଭ

। ସବୁ ରବରେ କହୁ ଥି

ପାଇବାେ ଅଯଥା

ାଭ

ଆମ ରପ୍ରମ ଶାଶ୍ୱତ । ଏଥିରେ ମଁୁ ରକରବ କେଙ୍କ

ଗାଇବାକୁ ରଦବିନ ି । ରମା ଖୁସି ପାଇଁ ତୁ ରମ ସ୍ତ୍ରୀ-ରୋଗ ଓ ପ୍ରସୂତ ି ବିଭାଗରେ ସ୍ନାତରକାର୍ତ୍େ
ପଢିବାକୁ ୋଜି ରହାଇଥି

। ସମାନ କର ଜ ଆଉ ସମାନ ବିଭାଗ ଆମ ରପ୍ରମକୁ ଆହୁ େି

ଗଭୀେ କେି ରଦଇଥି ା । ତୁ ମ ପାଇଁ ମଁୁ ରମା ଘେ ର ାକଙ୍କ ସହ ସହମତ ନରହାଇ ତୁ ମ ସହ
ସଂସାେ କେିବା ସ୍ୱପନରେ ମସଗୁ ରହାଇ ଯାଇଥି ି ।
ଆଜି ତୁ ରମ ରମାରତ ନିଜଠାେୁ କିପେି ଦୂ େ କେିରଦଉଛ ରସୌମୟ ! ରକାଉଠି ଅଭାବ
େହି ା ରମା ରପ୍ରମରେ? ଏମିତ ି ପ୍ରତାେଣା କାହିଁକି କେୁଛ ରମା ସହ? କ'ଣ ଆଉ ରକହି
ମିେଗ
ି ର କି? ନା ରମା'ଠାେୁ ମନ ମେିଗ ା? ମଁୁ ଟାଣିଥିବା କ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ମଁୁ ନିରଜ ିଭାଇ
ରଦଉଛି । ଏ ରଦହ ଓ ମନ ସବୁ ତୁ ମେ । ରମାରତ ଏମିତ ି ଏକାକେି ଦୂ ରେଇ ଦିଅନି । ତୁ ମ
ବିନା ଏରବ ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକେ ।
"ଏମିତ ି କ'ଣ କହୁ ଛ ରସ୍ନହା ! ମଁୁ ଆମ ରପ୍ରମକୁ ସମ୍ମାନ କରେ । ଆଉ ତୁ ରମ କହୁ ଛ ମଁୁ
ତୁ ମ ସହ..... ଛି ରସ୍ନହା ! ନା ମଁୁ ଏରତ ନୀଚ୍ଚ ନା ରମା ରପ୍ରମ ଏରତ ଶସ୍ତା । ତୁ ରମ ରମାେ ପ୍ରଥମ
ଓ ରଶର୍ ରପ୍ରମ । କିନ୍ତୁ ସବୁ ରପ୍ରମ ରଯ ପେିଣୟ ରଡାେରେ ବାନ୍ଧିରହବ, ତାହାେ କିଛ ି ନିଶ୍ଚିନ୍ତତା
ନାହିଁ । ତା'େ ଅଥଷ ନୁ ରହଁ ରଯ, ମଁୁ ଜାଣି ଜାଣି ତୁ ମଠାେୁ ଦୂ ରେଇ ଯାଉଛି । ରମାରତ ରମା କର୍ତ୍ଷବୟ
ଓ ମାନବିକତା ଏମିତ ି କେିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କେୁଛି ।"

57

shubhapallaba.in

"କି କର୍ତ୍ଷବୟ କି ମାନସିକତା ରସୌମୟ? ରମାରତ ଦୂ ରେଇରଦବା କ'ଣ ତୁ ମ ମାନବିକତା?
ରମା ହୃ ଦୟକୁ ଆଘାତ ରଦବା କ'ଣ ତୁ ମ କର୍ତ୍ଷବୟ? କାହିଁକି ରସୌମୟ? କାହିଁକି ରମା ପ୍ରତି ଏରତ
ଅନୟାୟ? କ'ଣ ମଁୁ ତୁ ମକୁ ଜୀବନ ରଦଇ ଭ ପାଉଛି ରବା ି ? ତୁ ମକୁ ନିଜେ କେିବାକୁ ଚାହଁୁଛ ି
ରବା ି? କୁ ହ ରସୌମୟ, କୁ ହ ।"
"ତୁ ମେ ମରନ ଅଛି ରସ୍ନହା ରସଦିନ ବିେମ୍ବି ତ ୋତ୍ରିରେ ରଗାରଟ ରକସ୍ ସାେି ତୁ ମକୁ ଘରେ

ଛାଡି ି । ରସଇଠୁ ରଫେିବା ବାଟରେ ରଗାରଟ ଝିଅ ରମା ଗାଡିକୁ ହାତ ରଦଖାଇ ା, କିନ୍ତୁ ମଁୁ
ଗାଡି ନ େଖି ରସଠାେୁ ଚା ି ଯାଇଥି ି । ତା' ପେଦିନ ରଦଖି ି ରଗାରଟ ଝିଅ ହସ୍ପିଟା ରେ
ଆଡମିଟ୍ ରହାଇଛି । ଗଣ ବୋତ୍କାେେ ଶିକାେ ରସ । ପାଖରେ ବୁ ଢୀ ମା । କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁ ଥି ାରମା ଝିଅକୁ େକ୍ଷା କେ ଡାକ୍ତେ ବାବୁ । ରମାେ ଆଉ ରକହି ନାହାନ୍ତି । ରସ ଝିଅକୁ ରକଉଁଠି
ରଦଖିବା ପେି ାଗୁଥି ା । ଆଜି ରସ ଝିଅ ଟିରକ ଭ ରହବାପରେ ତାକୁ ପଚାେିବାେୁ କହି ା,
ରସ ୋତିରେ ରକୌଣସି ଜରଣ ରମାଟେ ସାଇରକ ଆରୋହୀଙ୍କୁ ସାହାଯୟ ଭିକ୍ଷା କେିଥି ା କିନ୍ତୁ
ରସ ସାହାଯୟ କେି ନଥି ା । ତା'ପରେ ଚାେି ଜଣ ର ାକ ତା'ସହ ଗଣବୋତ୍କାେ କେିଥିର ।
ଯଦି ରସ ବୟକ୍ତି ଜଣକ ତାକୁ ସାହାଯୟ କେିଥାନ୍ତା, ହୁ ଏତ ରସ ଝିଅେ ସମ୍ମାନ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାେିଥାନ୍ତା
। ଏରବବି ରସ ଝିଅକୁ ପାଟି ରଖା ିର

ଜୀବନେୁ ମାେିଦଆ
ି ଯିବାେ ଧମକ ମିେୁଛ ି । ଏସବୁ

ପାଇଁ ମଁୁ ଦାୟୀ । ରମାରତ ହିଁ ତା'େ ହାତ ଧେିବାକୁ ରହବ । ତୁ ରମ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା ଆଉ ସ୍ୱାବ ମବୀ;
କିନ୍ତୁ ରସ ଦେିଦ୍ର । ବିଧବା ମାଆେ ସାହା ଭେସା । ଏ ସବୁ ଜାଣିବା ପରେ ହୁ ଏତ ତାକୁ ତା'
ମା ିକ ଚାକିେି ନ ରଦଇପାରେ । ଏ ସବୁ ଭାବି ରସ ଆତ୍ମହତୟା କେିବାକୁ ରଚଷ୍ଟା ବି କେୁଥି ା
ରସ୍ନହା । ମଁୁ ପ୍ରତିଶୁତ ି ରଦଇଛି ତାକୁ ନିଜେ କେିବ ି ।"
"ପ୍ରତିଦନ
ି ଅରନକ ଝିଅ ଦୁ ଷ୍କମଷେ ଶିକାେ ରହଉଛନ୍ତି, ତୁ ରମ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜେ କେିବ
ରସୌମୟ?"

"ନା ! ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଁୁ ନିଜକୁ ରଦାର୍ୀ ଭାବୁ ନ ି । କିନ୍ତୁ ରସ ଝିଅେ ଅନିଷ୍ଟ ପାଇଁ ମଁୁ ରଦାର୍ୀ ।"
"ତୁ ରମ ଭୁ କେୁଛ ରସୌମୟ ।"
"ଭୁ କି ଠିକ ମଁୁ ଜାରଣନା, କିନ୍ତୁ ଭାବିନଅ
ି ମଁୁ ରମାେ ପାପେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚି ତ କେୁଛି ।"
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"ରସୌମୟ !!!!!"
"ନା ରସ୍ନହା, ରମାରତ ଆଉ ଅଟକାଅନି । ଏ ପଯଷୟନ୍ତ ରମାେ ରପ୍ରେଣା ରହଇଆସିଛ, ଏଇ
କାମରେ ବି ରମାେ ରପ୍ରେଣା ହୁ ଅ । ଆଜି ମାନବିକତାପାଇଁ ରମାେ ରପ୍ରମ ତୁ ମକୁ ପ୍ରତାେଣା
ାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ରମାେ ଏଇ ପଦରକ୍ଷପ ଆଗକୁ ଅରନକ ଝିଅଙ୍କେ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ରହବାେୁ ବଞ୍ଚାଇ
ପାେିବ ! ତୁ ମ ରପ୍ରମ ରମାପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ରସ୍ନହା, ରମାରତ କ୍ଷମା କେ । ମଁୁ ସବୁ ରବରେ ତୁ ମ
ରପ୍ରମେ ଶିଡରି େ ଆଗକୁ ବଢିବ ି । ରମାେ ଅନୁ ରୋଧ ତୁ ରମ ରମା ରପ୍ରମକୁ କେଙ୍କ ରହବାକୁ
ରଦବନି । ରସ୍ନହା-ରସୌମୟ ରପ୍ରମ କାହାଣୀ ଅମେ େହିବ । ରମା କର୍ତ୍ଷବୟେ ରପ୍ରମକୁ ପ୍ରତାେଣା
ରବା ି ରକରବ ବି ଭାବିବନି । ମଁୁ ଆସୁଛ.ି .."
ରସୌମୟ ଚା ିଯିବା ପରେ ରଫେନ୍ତା ବାଟକୁ ଚାହିଁ େହିଥି ା ରସ୍ନହା । ମନ ଭିତରେ ଅରନକ
ପ୍ରଶନେ ପ୍ରରହେିକା ଛଟପଟ ରହଉଥାନ୍ତି। ନିଜ ଅଜାଣତରେ ଆଖିେୁ ଦୁ ଇ ଧାେ ୁ ହ ରବାହି
ଯାଇଥି ା ଅମାନିଆ ରହାଇ । ରସ ୁ ହ ସୁଖେ ନା ଦୁ ଃଖେ?? ଭାବିବାକୁ ରଚଷ୍ଟା କେୁଥି ା
ରସ୍ନହା....

Subscribe to ଓଡିଆ ଗୀତ ଶଣ
ୁ ନ୍ତୁ
Manas R Dash youtube.com/c/lyricistmanas
Like his FaceBook Page:
facebook.com/ArtistManasRDash

Follow him on Twitter
twitter.com/iammanasr

(ଗୀତିକାେ, ସଙ୍ଗୀତକାେ, ଗାୟକ)
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ସ୍ୱପନର ରାଜେୁମାର
✍ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ କସନାପତି
ଝେକାେ ମୋମତି ରହବା, ପ୍ରତିଦନ
ି ଝେକା ରଖା ି ବା ର ାକ ୋଜ କୁ ମାେ ସାଜି ଆସି
େହିବା ଆଉ ମନ ପବନ ରଘାଡାରେ ନିଇତି ତାକୁ ପେୀ ୋଇଜଠାେୁ ଆେମ୍ଭ କେି ୋଜ ଉଆସ
ବୁ ାଇବା ଯାଏଁ ସବୁ କଛ
ି ି ରସ ରଦଖିଥି ା । ଝୋକ ବନ୍ଦ େହିଥିବା ସମୟରେ ପୁଣିଥରେ
ରଖା ିବା ସମୟକୁ ନିଇତି ଅରପକ୍ଷା କେିବା ଆଉ ରଖା ିବାପରେ ରସ ସଜ ରମରହନ୍ଦୀ ଗା
ହେଦୀ ଗୁେୁଗୁେୁ ହାତ ଦୁ ଇଟିେ ଝୁ ଣୁଝୁଣୁ ଶବ୍ଦରେ ପେଜାପତିେ େଙ୍ଗ ବଦରେଇବାକୁ ନିଜ ଆଖି
ଆଗରେ ରଦଖି ରଛାଟୀ ଝିଅଟି ଭିତରେ ଭିତରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥି ା । ସବୁ ଦରି ନ ସ୍ୱପନରେ ବିଭିନ୍ନ
ପ୍ରକାେ େଙ୍ଗ ରଦଖାଇବାକୁ ଆସୁଥିବା ରସ ୋଜକୁ ମାେଟିକୁ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆସୁନଥି ା, ତା'
ଜାଗାରେ ଏରବ ଆସୁଛ ି ଏକ ଅସୁେୁଣୀ । ଅସୁେୁଣୀ ସବୁ ଦରି ନ ରଗାଟିଏ କୋ ରଦଖାଉଥି ା
ଆଉ ରସମାନଙ୍କେ ମନ ପବନ ରଘାଡାେ ରଡଣା କାଟି ତାକୁ ଭୂମିଷ୍ଠ କେିରଦଉଥି ା ।
ୋଜକୁ ମାେକୁ ତା'େ ଶେଣ ପଶିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କେୁଥି ା । ଏସବୁ ସ୍ୱପନ ରବା ି ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଝିଅଟି
କିନ୍ତୁ ରସଇଥିରେ ହଜିଯାଉଥି ା, ଅସୁେୁଣୀ ସହ ଢିବାକୁ ବହୁ ତ ରଚଷ୍ଟା କେୁଥି ା, ମାତ୍ର ତାକୁ
ହରେଇବା ତ ଦୂ େେ କଥା ଅସୁେୁଣୀ ସାମନାରେ ଛିଡା ରହବାେ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତା'ପାଖରେ ନଥି ା ।
ୋଜକୁ ମାେ ସହ ମନ ପବନ ରଘାଡାରେ ବୁ ିବାକୁ ଗ ାରବରେ ରଯଉଁ ପେୀମାରନ ତାକୁ
ଖୁସରି େ ଆ ିଙ୍ଗନ କେି ପାରଛାଟି ରନଉଥିର , ରସମାରନ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ରଦଖି ନ ରଦଖି ା ପେି
ଚା ିଯାଉନ୍ତି, ରଯଉଁ ୋଜକୁ ମାେ ତାକୁ ନ ରଦଖି େହିପାେୁନଥି ା, ରସ ଆଜି ଅସୁେୁଣୀେ
କିମିଆରେ ବନ୍ଦୀ ରହାଇ ତା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁନାହିଁ । ଫୁ ରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ପଥ ଆଜି କଣ୍ଟକମୟ
ରହାଇପଡିଛ ି ।
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ଦିନକୁ ଦିନ ଝିଅଟିେ ମନ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଖୋପ ରହବା ରଦଖି ତା' ଘେ ର ାରକ ମଧ୍ୟ
ଚିନ୍ତତ
ି ରହାଇପଡିର

। ରସ ଥି ା ବାପାମାଆଙ୍କେ ରଗାଟିଏ ରବା ି ଝିଅ । ତା'େ ରଗାଡ

ରଯାଡିକ ଖୋପ ଥିବା ସରତ୍ୱ ବି ତା'େ ପିତାମାତା ତାକୁ ରକରବ ରସ ବିର୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କେିବାେ
ସୁରଯାଗ ରଦଇନଥିର

। ମାତ୍ର ଝିଅେ ଏମିତ ି ଅବସ୍ଥା ରଦଖି ରସମାରନ ସହିପାେିର ନି ।

ଡାକ୍ତେମାରନ ମଧ୍ୟ ରସମିତ ି କିଛ ି ରୋଗ ରହାଇଥିବା କଥା ଜାଣିପାେିର

ନାହିଁ । ରଶର୍ରେ

ଜରଣ ଡାକ୍ତେଙ୍କ ପୋମଶଷରେ ତାକୁ ରକୌଣସି ମରନାବିୋନୀଙ୍କୁ ରଦଖାଇବାକୁ ସ୍ଥିେ କର

।

ରସହି ଡାକ୍ତେଙ୍କେ ପୋମଶଷକ୍ରରମ ରସହି ସହେେ ଜରଣ ଯୁବ ଡାକ୍ତେଙ୍କୁ ରଦଖାଇବାକୁ
ରସମାରନ ସ୍ଥିେ କର

। ରତଣୁ ତାଙ୍କ ସହ ରଯାଗାରଯାଗ କେି ରଦଖା କେିବାେ ସମୟ ସ୍ଥିେ

କର ଆଉ ଝିଅକୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ରନଇକି ଗର ।
ଝିଅଟି ଡାକ୍ତେଙ୍କୁ ଅରପକ୍ଷା କେି ତା'େ ହିବ ରଚୟାେ ଉପରେ ରସମିତ ି ବସିେହିଥାଏ ଆଉ
ହଠାତ ସାମନାରେ ତା'େ ୋଜକୁ ମାେକୁ ରଦଖି ା । ସବୁ ରବରେ ପ୍ରାୟତଃ ରସ ରଶାଇ ାପରେ
ସ୍ୱପନ ରଦଖୁଥି ା, ମାତ୍ର ଏଥେ ରସ ରଚୟାେ ଉପରେ ବସିକି କାହିଁକି ଆଉ ରକମିତ ି ସ୍ୱପନ ରଦଖୁଛ ି
ରବା ି ଭାବି ା ଆଉ ପୁଣି ଅରନକ ଦିନ ପରେ ୋଜ କୁ ମାେକୁ କାହିଁକି ରଦଖୁଛ ି । କିନ୍ତୁ ସବୁ ସ୍ୱପନ
ଆଉ ପ୍ରଶନ ତା'େ ମିରେଇଗ ା ତା' ବାପାଙ୍କ ଡାକରେ ଆଉ ରସ ଥିର
ଜଣଙ୍କ, ଯିଏକି ରସହି ଝୋକ ରସପାରଖ େହୁ ଥିର

ରସହି ମରନାବିୋନୀ

। ଡାକ୍ତେ ଜଣଙ୍କୁ ରକୌଣସି କାମରେ

ବାହାେକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବାେୁ ରସମାରନ ରଫେି ଆସିର ।
ଆଜି ହସ୍ପାତାେରେ ରସ ତା'େ ୋଜକୁ ମାେଙ୍କୁ ରଦଖିବାପରେ ଆଉ ଜାଣିବାପରେ ଖୁସି ରହବ
ବି କ'ଣ କେିବ ଜାଣିପାେୁନଥି ା । ଘେକୁ ରଫେି ପୁଣିଥରେ ରସହି ଝେକା ଆଡକୁ ଚାହିଁ ା ଆଉ
ପେଜାପତିମାନଙ୍କୁ ରସଠାରେ ଫୁ େୁ ଫୁ

ଉଡି ବୁ ୁ ଥିବା ରଦଖି ା । ଆଜି ୋତିରେ ସ୍ୱପନରେ

ପୁଣିଥରେ ରସ ଉଡିବାକୁ ରଚଷ୍ଟା କ ା, ତା' ସାମନାରେ ୋଜକୁ ମାେ ଥି ା, ମାତ୍ର ରସ ଅସୁେୁଣୀେ
କିମିଆରେ ପଡି ତାକୁ ଚିହ୍ନ ି ପାେୁନଥି ା କି ମନ ପବନ ରଘାଡାରେ ବସାଇ ବୁ ାଇବାକୁ ତାକୁ
ଡାକୁ ନଥି ା । ଆଜି ପେୀମାରନ ଆଉ ପ୍ରହେୀମାରନ ତାକୁ ରଦଖି ପୂବଷଭେି ଆ ିଙ୍ଗନ କର ନି କି
ନ ରଦଖି ା ପେି ଚା ିଗର ନି, ବେଂ ତାକୁ ରଦଖି ରକମିତ ି ରଗାରଟ କଟାକ୍ଷଭୋ ହସ ହସି
ଚା ିଯାଉଥିର ।
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ରସଦିନ ରସ ହେଦୀଆ ହାତ ଦୁ ଇଟିରେ ଥିବା ସୁନାଚୁଡି ଆଉ ଶଙ୍ଖ ବୋେୁ ଆସିଥିବା
ତୀେେ ଆଘାତରେ କାନ୍ଦିନଥିବା ଝିଅ ରଛାଟୀ ଝିଅଟି ଆଉ ସମ୍ଭାେିପାେି ାନି, ରଭା ରଭା ରହାଇ
କାନ୍ଦି ଉଠି ା । ୋଜକୁ ମାେକୁ ତା' ପାଖକୁ ରଯମିତ ି ରହର

ରଫୋଇ ଆଣିବ ରବା ି ମରନ

ମରନ ସ୍ଥିେ କ ା ଆଉ ପୁଣିଥରେ ଡାକ୍ତେଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ବାହାେି ା । ରସ ତା'େ ମନେ
ଅବସ୍ଥା ବିର୍ୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବାେୁ ରସ ଚତୁ େତାେ ସହ ସବୁ କିଛ ି ବତାଇଥି ା ଆଉ ଧୀରେ
ଧୀରେ ରସ ଡାକ୍ତେଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ପେିବାେେ ସମ୍ପକଷ ବଢିବାରେ

ାଗି ା । ଘେ ପାଖେୁ

େହୁ ଥିବାେୁ ଥରେ େବିବାେରେ ଡାକ୍ତେବାବୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ରସ ଝିଅେ ଘେକୁ ଆସିଥିର
ଆଉ ଏରବ ତାକୁ ବି ଡାକ୍ତେଖାନା ଯିବାକୁ ପଡୁନଥି ା, ରସ ରକବେ ତାଙ୍କେି ଘରେ ହିଁ ପେୀକ୍ଷା
କେୁଥିର

।

ରଛାଟୀ ଝିଅଟି କିନ୍ତୁ ବହୁ ତ ଖୁସି ଥି ା, ତା'େ ୋଜକୁ ମାେ ରସ ଅସୁେୁଣୀେ କିମିଆେୁ
ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁକୁେୁଥିବା ରସ ଜାଣୁଥି ା । ଉଭୟଙ୍କେ ସମ୍ପକଷ ନିବଡ
ି ି ରହଉଥି ା ଆଉ ରସ
ଅସୁେୁଣୀେ କିମିଆକୁ କାଟି ା ଭେି କିମିଆ ତା'ଠାେୁ ଶିଖଥି
ି ନ
ି ଅତିବାହିତ
ୁ ା । ଏମିତରି େ କିଛଦ
ରହବାରେ

ାଗି ା ଆଉ ଏରବ ସ୍ୱପନେ େଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦେିବାରେ

ାଗିଥି ା ।

ଏରବ ୋଜ କୁ ମାେ ତାକୁ ମନ ପବନ ରଘାଡାରେ ପୁଣି ସବୁ ଆରଡ ବୁ ାଉଥି ା ଆଉ ରସ
ଅସୁେୁଣୀ ବି ତାକୁ ବାଧା ରଦଉନଥି ା, ବେଂ ତା' ସାରଥ ସାଥୀ ରହାଇ ବୁ ୁ ଥି ା ।
ରହର ଦିରନ ତା'େ ସ୍ୱପନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଷ ଅ ଗା ରହାଇଗ ା ଆଉ ରସ ରଗାଟିଏ ନୂ ଆ ଅସୁେୁଣୀ
ତା'େ ସାଙ୍ଗ ଅସୁେୁଣୀକୁ ଆକ୍ରମଣ କେୁଥିବା ରଦଖି ା ଆଉ ରସ ନିଜକୁ ଅଟକାଇ େଖିପାେି ାନି
ତା'େ ସାଙ୍ଗ ଅସୁେୁଣୀକୁ ବରଞ୍ଚଇବାକୁ ରଚଷ୍ଟା କର

। କିନ୍ତୁ ଏ କ'ଣ ! ରସ ରସହି ନୂ ଆ

ଅସୁେୁଣୀକୁ ମାେିବାକୁ ପ୍ରହାେ କେିବାେୁ ତା'େ କିଛ ି ରହ ାନି ଆଉ ନିଜକୁ ହିଁ କଷ୍ଟ ରହ ା । ସବୁ
ପ୍ରହାେରେ ରସ ବଞ୍ଚିଯାଉଥି ା ଆଉ ନିରଜ ରଚାଟ ଖାଇ ହୁ ୁ ହାଣ ରହାଇପଡି ା । ରଶର୍ରେ
ନୂ ଆ ଅସୁେୁଣୀଟି ତା'େ ସାଥୀ ରସ ପୁେୁଣା ଅସୁେୁଣୀକୁ ମାେି ଚା ିଗ ା । ଏରବ ୋଜକୁ ମାେକୁ
ପାଇବାେ ବାଟ ଉନମୁକ୍ତ ରହାଇଗ ା ଆଉ ତାକୁ ରସ କିମିଆକୁ ଭାଙ୍ଗି ବାକୁ ବି କଷ୍ଟ କେିବାକୁ
ପଡିବନି । ୋଜକୁ ମାେ ବି ତାକୁ ଆପରଣଇ ରନ ା ।
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ରହର

ରସ ତା'େ ରସ ସାଥୀ ଅସୁେୁଣୀେ ମୃତୁୟରେ କାହିଁକି ଖୁସି ନଥି ା ରସକଥା

ବୁ ଝପ
ି ାେୁନଥି ା । ବାେମବାେ ରସହି ରଗାଟିଏ କଥା ତା' ମନରେ ଘାଣ୍ଟି ରହଉଥି ା । ଏହାେ
ଉର୍ତ୍େ ରସ ସବୁ ଆରଡ ରଖାଜିବୁ ୁ ଥି ା କିନ୍ତୁ ପାଉନଥି ା । ରଶର୍ରେ ରସ ରସହି ପ୍ରଶନେ ଉର୍ତ୍େ

ରସ ୋଜକୁ ମାେକୁ ପଚାେି ା ଆଉ ୋଜକୁ ମାେ ତାକୁ ନଖ ଦପଷଣରେ ଦୁ ଇ ଅସୁେୁଣୀେ ରଢଇ
ରଦଖାଇ ା । ରସ ଯାହା ରଦଖି ା ନିଜ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କେିପାେି ା ନାହିଁ ।
ରସହି ନୂ ଆ ଅସୁେୁଣୀ ଆଉ ରକହି ନଥି ା, ରସ ନିରଜ ହିଁ ଥି ା । ସାଥୀ ଅସୁେୁଣୀ ଉପରେ
ଆକ୍ରମଣ ରହଉଥିବା ରସ ରଦଖିପାେିଥି ା, କିନ୍ତୁ କିଏ କେୁଥି ା ତାକୁ ରସ ଧ୍ୟାନ ରଦଇନଥି ା
ଆଉ ରସଇଥିପାଇଁ ରସ ନୂ ଆ ଅସୁେୁଣୀ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କ ାରବରେ ନିରଜ ଆଘାତ
ପାଉଥି ା । କିନ୍ତୁ ନଖ ଦପଷଣରେ ରଦଖି ାରବରେ ରସ କ୍ଷୟ କ ା କି ରସ ଯାହାକୁ ଅସୁେୁଣୀ
ରବା ି ଭାବୁ ଥି ା ରସ କିନ୍ତୁ ଜରଣ ୋଜକୁ ମାେୀ ଥି ା, ଯାହାକୁ ରସ ମନ ପବନ ରଘାଡାରେ
ବୁ ି ାରବରେ ଆଗେୁ ରଦଖିଥି ା । ଏରବ ତା' ଆଗରେ ବୁ ଝବ
ି ାକୁ ଆଉ କିଛ ି ବାକି ନଥି ା,
ତା'େ ସ୍ୱପନେ ୋଜକୁ ମାେ ରସହି ୋଜକୁ ମାେୀ ରଭଟିବାକୁ ରସହି ମନ ପବନ ରଘାଡାରେ ବସି
ଯାଉଥି ା ଆଉ ରସ ତା' ସାଙ୍ଗରେ ନିରଜ ହିଁ ଯାଉଥି ା ।
ହଠାତ ବାପାଙ୍କେ ଡାକେ ତା'େ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଗ ା ଆଉ ସ୍ୱପନ ବି ସେିଯାଇଥି ା । ତା'େ
ସ୍ୱପନେ ୋଜକୁ ମାେକୁ ରସହି ୋଜକୁ ମାେୀକୁ ସମପଡ ରଦବାକୁ ରସ ସ୍ଥିେ କେି ପୁଣିଥରେ ରସହି
ଝେକା ଆଡକୁ ରଦରଖ ତ ରସଠାରେ ଫୁ

ଉପରେ ବସି ପ୍ରଜାପତିଗୁଡା ତାକୁ ଅଭିବାଦନ

ଜଣାଉଥିର ।

(୪ଥଷ ସଂସ୍କେଣରେ ସୁ ଗ୍ନା ଅପାଙ୍କ ପ୍ରକାଶିତ ଗପ "ସାମନାଘେ ଝେକା"କୁ ଅରନକ
ଭ ପାଇବା ମିେଥି
ି ା । କିନ୍ତୁ ଏଥେ ତାଙ୍କେ ବହି ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି, ରତଣୁ
ତାଙ୍କେ ଗପେ ଅନୁ ପସ୍ଥିତକ
ି ୁ ପୂେଣ କେିବାକୁ ମଁୁ ରସହି ଗପକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବାକୁ
ରଚଷ୍ଟା କେିଛ ି । ଅବଶୟ ରସରତ ଭ ରହଇନି, କିନ୍ତୁ ରକମିତ ି ାଗି ା ଜରଣଇରବ ।)
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ଆଶା
✍ ଡ. ରଶମୀରଞ୍ଜନ ସାହୁ
ମଣ୍ଟୁ ଆଜି ବହୁ ଦିନ ପରେ ଗଁାକୁ ଆସିଛ ି । ନଈ କୂ େ ମନ୍ଦିେ ପାଖରେ ବସିଥି ା ରବରେ
ହଟାତ ତା' ନଜେ ପଡି ା ମନ୍ଦିେ କାନ୍ଥ ଉପରେ ଅଙ୍କା ରହଇଥିବା ରଗାରଟ ଝାପ୍ସା ଚିତ୍ର ଉପରେ ।
ମଣ୍ଟୁ ଆଉ ମି ି ଦୁ ରହଁ ମିଶି ରସହି ଚିତ୍ରଟି ଆଙ୍କି ଥିର ବହୁ ବର୍ଷ ତରେ । ମି ି ଗଁା ଛାଡି ଗ ା ପରେ
ଆଉ ମଣ୍ଟୁ ସହ ରକରବ ତା'େ ରଦଖା ରହଇନି କି ରକରବ ରଦଖା ରହବ ରସ କଥା ବି ମଣ୍ଟୁ ଜାଣିନ ି
। ରହର

ରସହି ମନ୍ଦିେ କାନ୍ଥେ ଚିତ୍ରଟି ରଯମିତ ି ଆଖି ଠାେି କହୁ ଛ ି ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ

ିଭି ଯିବା

ପୂବଷେୁ ତୁ ରମ ଦୁ ରହଁ ଆସି ମରତ ଆଉ ଥରେ ଆଙ୍କି ରଦଇଯାଅ ।

"ଭାଉଜ ନମସ୍କାେ" ଶୁଣି ଚମକି ପଡି ପଛକୁ ଚାହିଁ ା େମା ମାଉସୀ । ରଦଖିର ମହାନ୍ତି

ବାବୁ ଆଉ ଶାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘେ ଆଗରେ । ଆରେ ! ତରମମାରନ ଏରତ ଦିନ ପରେ !! ପୁଣି ଏଠି?େମା ମାଉସୀ ପଚାେିର
ସତରେ ରଗା

। ମହାନ୍ତି ବାବୁ ହସି ହସି କହିର , "ବୁ ଝି

ଭାଉଜ ! ଏ ଦୁ ନଆ
ି ଟା

। ଚାକିେି ଜୀବନେ ପ୍ରଥମ ପାହାଚଟା ଏହି ଗଁାରେ କାଟିଥି ି । ପୁଣି ବାେ ବର୍ଷ

ଇଆରଡ ସିଆରଡ ବୁ ି ଚାକିେି ଜୀବନେ ରଶର୍ ପାହାଚଟା ଏହି ଗଁାରେ କାଟିବା ପାଇଁ ଆସିଛ ି ।"
"ମାରନ? ମଁୁ ବୁ ଝି ପାେି ି ନାହିଁ ।" େମା ମାଉସୀ ଆଶ୍ଚଯଷୟ ରହଇ ପଚାେିର

!!! ମହାନ୍ତି ବାବୁ

କହିର , "ଆରେ ଭାଉଜ ଆମେ ପୁଣି ଏଠାକୁ ବଦେି ରହଇ ଯାଇଛି ।"
ଏତିକରି ବରେ ଝିଅଟିଏ ଆସି େମା ମାଉସୀଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାେି ା । େମା ମାଉସୀ ବଡ ବଡ
ଆଖି କେି ଶାନ୍ତିଙ୍କୁ ପଚାେିର "ଏ କିଏ ଶାନ୍ତି? ମଁୁ ତ କାଇଁ ଚିହ୍ନ ି ପାେୁନି !" ଶାନ୍ତି କହିର , "ଚିହ୍ନ ି
ପାେୁନ କି ନାନୀ, ଏ ପୋ ତମ ରଗ ିହ !!!" େମା ମାଉସୀ ମି ିକୁ କୁ ରେଇ ପରକଇ କହିର ,
"ଆର ା ରମା ଧନଟା ରକରଡ ବଡ ରହଇ ଗ ାଣି ! ଏଡିକି ଛୁ ଆରଟ ରବରେ ରଦଖିଥି ି । ତରତ
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କଣ ରତା ମାଉସୀ କଥା ଜମା ମରନ ପଡୁ ନ ଥି ା ମା?" ତା' ଗା ରେ ଟିରକ କଜେ ରଗଇ
ରଦଇ ପୁଣି କହିର , "କାହା ନଜେ ନ ାଗୁ ରତା ରଦହରେ !!"
"ଆର ା ମା, ତୁ ଏରବ କ'ଣ କେୁଛୁ ?" େମା ମାଉସୀ ପଚାେିର । "ବାଣୀ ବିହାେେୁ ପିଜ ି

ସାେି ଏରବ ରଗାରଟ ବୟାଙ୍କରେ ଚାକିେି ପାଇଛି । ତିନମ
ି ାସ ପାଇଁ ରେନିଂରେ ବାଙ୍ଗାର ାେ ଯିବ ି ।
ରେନିଂ ସେି ା ପରେ ରପାଷ୍ଟିଂ ରକାଉଠି ରହବ ଜଣା ପଡିବ ।" ଏକା ନିଶ୍ୱାସରେ କହିଗ ା ମି ି ।

େମା ମାଉସୀ ଶାନ୍ତିଙ୍କ ଆଡକୁ ଚାହିଁ କହିର , "ରମା ରଛାଟ ଛୁ ଆଟା ପାଠ ପଢା ସାେି ଚାକିେି
କ ାଣି । ଆଉ ଆମେ ରଗାରଟ ବାେୁ ଙ୍ଗା ପାଠ ପଢୁଛ ି ରଯ ତା' ପଢା ହିଁ ସେୁନି ! କି ପାଠ ପଢୁଛ ି
ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା !!" ଏ କଥା ଶୁଣି ମି ି ପଚାେି ା, "ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଏରବ କ'ଣ କେୁଛନ୍ତି ମାଉସୀ?

ଆଉ ରକାଉଠି ଅଛନ୍ତି?" େମା ମାଉସୀ କହିର , ରକଜାଣି ର ା ମା କି ପାଠ ରସ ପଢୁଛ ି ମରତ
ଜଣା ନାହିଁ । କ'ଣ ରଗାରଟ ଗରବର୍ଣା କେୁଛି, ରସହି ବାଙ୍ଗାର ାେରେ େହିକି । ଯା, ତୁ ନିରଜ
ପଚାେି ବୁ ଝବ
ି ୁ ରସ କ'ଣ କେୁଛି ।"
"ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଏରବ କଣ ଏଇଠି !!" ଚମକି ପଡି ା ମି ି "ହଁ, କୁ ଆରଡ ରଗାରଟ ବିରଦଶ
ଯାଇଥି ା । ତିନ ି ଚାେି ବେର୍ପରେ ଗଁାକୁ ଆସିଛ ି । ରହର ଆସୁ ଆସୁ ଯାଇ ନଈ କୂ େରେ ବସିଛ ି
। ବସି ବସି ରସଠି ରସ କ'ଣ କେୁଛି ରକଜାଣି !!"
"ରବାଉ, ମଁୁ ଯିବ ି ନଈ କୂ େକୁ ?" ମି ି ପଚାେି ା ।
"ଯାଉନୁ !! ପଚାେୁଛୁ କ'ଣ ।" କହିର ଶାନ୍ତି ରଦବୀ
ମନରେ ଅସୁମାେୀ ପ୍ରଶନ ଆଉ ପାଦରେ ଚଞ୍ଚେତା ରନଇ ନଈ କୂ େକୁ ପାଦ ପଢାଇ ା ମି ି
। ାଜୁ ଆ ଆଖିରେ ଏ ଅ ଗା ଚମକ, ଚଞ୍ଚେ ମନ, ଭାେି ହୃ ଦୟ ଆଉ ଅରନକ ଗୁଡାଏ ପ୍ରଶନ ଧେି
ମି ିେ ପାଦ ବଢି ଚା ି ା ନଈ କୂ େକୁ ।
"ଆରେ ମଣ୍ଟୁ ଆ, କ'ଣ ବହୁ ଦନ
ି ପରେ ରତା ରଦଖା । କୁ ଆରଡ ଗାଏବ ରହଇ ଯାଇଥି ୁ
କି?" ମନ୍ଦିେେ ପୂଜାେୀ କାେିଆ ମଉସା ମଣ୍ଟୁ କୁ ରଦଖି ପଚାେିର । ମଣ୍ଟୁ ପଛକୁ ବୁ ି ମୁଣ୍ଡିଆରଟ
ମାେି କହି ା, "ନାହିଁ ମଉସା କିଛଦ
ି ନ
ି ପାଇଁ ବାହାେକୁ ଯାଇଥି ି । ଏଇ ଏରବ ଏରବ ଆସିଛ ି ।.....
ଆଚ୍ଛା ମଉସା, ମନ୍ଦିେେ ଏ କି ଅବସ୍ଥା ! କ'ଣ ମୋମତି ଆଉ େଙ୍ଗ ରହଉନାହିଁ ନା କ'ଣ ?" ମଉସା
କହିର , "ଏଠି ର ାକମାରନ ଦୁ ଃଖରେ ପଡିର ହିଁ ମନ୍ଦିେ ରଖାଜନ୍ତି । ଆଉ ତା'ପରେ ମନ୍ଦିେ େହୁ
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କି ନେହୁ , କାହାେ କି ଯାଏ ! ବହୁ ତଥେ ଗଁା ର ାକଙ୍କୁ କହି ିଣି ମନ୍ଦିେେ ମୋମତି ଆଉ େଙ୍ଗ
କେିବାକୁ , ରହର ରକହି ଶୁଣିର ତ !" "ରସହି ଚିତ୍ରଗୁଡାକୁ ରଦଖ । କିଛ ି ମରନ ପଡୁଛ ି ରତାେ?"
ମଉସା ପୁଣି ପଚାେିର

। "ରଶର୍ଥେ ପାଇଁ ତରମ ସବୁ ପି ାମାରନ ମିଶି ମନ୍ଦିେ େଙ୍ଗ ରହ ା

ରବରେ ରସହି ଚିତ୍ର ସବୁ କେିଥି । ରସହି ରଯାଉ ଝିଅଟି ରତା ସହ ମିଶି ସବୁ ଚିତ୍ର କେିଥି ା, କ'ଣ
ତା ନଁାଟା ମରନ ପଡୁନ ି !!!"

"ମି ି" ମଣ୍ଟୁ ଏକ ଭାେି ସ୍ୱେରେ କହି ା । "ଠିକ୍ ଅଛି ମଉସା, ମଁୁ ଏରବ ଘରେ ମାରସ

ପାଖାପାଖି ଅଛି । ରଦଖାଯାଉ, ପୁଣି ଆଉଥରେ ଗଁାେ ସବୁ ପି ାଙ୍କୁ କହି ମନ୍ଦିେେ ମୋମତି
କେିବାକୁ ରଚଷ୍ଟା କେିବ ି ।" "ଆଚ୍ଛା !! ମନ୍ଦିେ ମୋମତିରେ ମଁୁ ସାହାଯୟ କେି ପାେିବ ି କି?" ପଛେୁ
କିଏ ଜରଣ ପଚାେି ା ।
ମଣ୍ଟୁ ବୁ ି କି ଚାହିଁ ା । ଝିଅଟିଏ ଛିଡା ରହଇଛି, ଆଉ ଭାେି ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା

ାଗୁଛ ି । ସରତ

ରଯମିତ ି ଅରନକ ଦିନ ତରେ ମନ ଗହନେ ନିଭୃତ ରକାଣରେ ଛାପି ରହାଇଥିବା ରକଉଁ ରତୈେଚିତ୍ର
! ଝାପ୍ସା ଝାପ୍ସା ଅଥଚ ଅତି ପେିଚତ
ି ! ମରନ ପରକଇବାକୁ ରଚଷ୍ଟା କେୁଥାଏ ମଣ୍ଟୁ । ମି ି ମନ୍ଦିେ
ନନାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାେି ା । ନନା ପଚାେିର , "କିଏ ତରମ ମା? ମଁୁ ଚିହ୍ନ ି ପାେି ିନ ି ।" ମି ି କହି ା,
"ମଁୁ ରସହି ଝିଅ ନନା ! ଯିଏ ଏହିସବୁ ଚିତ୍ର ଏଠି ଆଙ୍କି ଥି ା । ମରତ ଚିହ୍ନ ି ପାେୁନାହାନ୍ତି !!"
ଆରସ୍ତ ଆରସ୍ତ ମଣ୍ଟୁ ଆଖିେ ଚମକଟା ବଢି ଚା ିଥାଏ, ମଁହ
ୁ ରେ ପ୍ରଶନବାଚକ ଚାହାଣୀ ।
ଏରତଦିନ ପରେ, ରସହି ଜାଗାରେ, ରସଇ ଆଖିେ ମିେନ ! ଜାଣି ପାେୁ ନଥାଏ... ସତ ନା ସ୍ୱପନ !!
- ମି ି ତରମ ଏଠି !!
- ହଁ, ତମ ପିଛା କେି କେି ଏ ଯାଏଁ ଚା ି ଆସି ି ।
- କ'ଣ ତରମ କହୁ ଛ ରଯ, ମଁୁ ବୁ ଝି ପାେୁନି । ସତ କୁ ହ ନା, ତରମ ଏଠି ରକମିତ ି ! ତମକୁ ରମା
.....( ଆଗକୁ ଆଉ କହି ପାେି ାନି ମାଣ୍ଟୁ )
- ସମୟ ରଗା

ରଗା

ବୁ ର ଇ ବୁ ର ଇ ପୁଣି ଏଇ ନଈ ପଠାକୁ ମରତ ରଫରେଇ ଆଣିଛ ି ।

ବାପାଙ୍କେ ପୁଣି ଏଠାକୁ ବଦେି ରହଇଗ ା । ବାପା ରବାଉ ସମରସ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ମାଉସୀଙ୍କ ସହ
କଥା ରହଉଛନ୍ତି । (ଏତିକି କହି ଆସି ରସ ମଣ୍ଟୁ ପାଖରେ ବସି ପଡି ା) ମାଉସୀ କ'ଣ କହୁ ଥିର
ରଗାରଟ ବଡ ରବୈୋନିକ ରହଇଗ ଣି ତରମ !!!
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- ନାହିଁ ମ । PhDଟା ଏରବ ସେି ା । UCBେୁ ଅଫେ ଆସିଛ ି । Final Vivaଟା ସାେି କି
ଯିବ ି । ଆଉ ତିନ ି ଚାେି ମାସ ପରେ ।
- ମାରନ ତରମ ଆଉ ତିନ ି ଚାେି ମାସ ବାଙ୍ଗାର ାେରେ େହିବ !!! (ଏତିକି କହି ା ରବେକୁ ତା'
ଆଖିେ ଚମକଟା ଅନୟ ରଗାରଟ କାହାଣୀ କହୁ ଥି ା)
- ରମା ବିର୍ୟରେ ତ ସବୁ ଶୁଣି , ତମ ବିର୍ୟରେ ଏରବ କୁ ହ?
- ବାଣୀବିହାେେୁ ଫି ଜକ୍ସ
ି ରେ ପିଜ ି ସାେି ଏରବ ସିଟବ
ି ୟାଙ୍କରେ ଚାକିେି ପାଇଛି । ତିନମ
ି ାସ ପାଇଁ
ରେନିଂ ରଦଇଛନ୍ତି ବାଙ୍ଗାର ାେରେ । ରେନିଂ ସେି ା ପରେ ରପାଷ୍ଟିଂ ରକାଉଠି ରହବ ଜଣା ପଡିବ
।
- ବାଙ୍ଗାର ାେ ତା'ରହର ରକରବ ଯାଉଛ?
- ଏହି ମାସ ରଶର୍ରେ ଯିବ ି । ଆେ ମାସ ଏକ ତାେିଖରେ ଜଏନ ।
"ଆରେ ପି ାମାରନ ରଭାଗ ନିଅ ।" କାେିଆ ମଉସା ରଗାରଟ ଥାେିରେ ରଭାଗ ଧେି ଆସିର
। "ଆଛା ମଉସା, ମନ୍ଦିେ ମୋମତି, େଙ୍ଗ ସବୁ ପାଇଁ ରକରତ ଟଙ୍କା ଖଚ୍ଚଷ ରହବ?" ମଣ୍ଟୁ ପଚାେି ା ।
କାେିଆ ମଉସା କହିର , "ମୋମତି ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଅଛି । ବଳକ ତେଫେୁ ଆମ ମନ୍ଦିେକୁ ମିେଥି
ି ା।
ରହର ରକହି ଦାୟିତ୍ୱ ରନଉ ନାହଁାନ୍ତି । ଟଙ୍କା ରସମିତ ି ପଡି ପଡି ରଫେିଯିବା ଅବସ୍ଥାରେ ।"

ମଣ୍ଟୁ କହି ା, "ମଉସା ତରମ ଟଙ୍କା ଉରଠଇକି ଆଣ । ମୋମତି ଦାୟିତ୍ୱ ମଁୁ ରନବି । ପୁଣି
ମି ିକୁ ଅରନଇ କହି ା, "କଣ ମି ି, ମରତ ସାହାଯୟ କେିବ କି ନାହିଁ, ଚିତ୍ର ସବୁ ଆଙ୍କି ବାରେ?"
ମି ି ହସି ହସି କହି ା, "ଏଥିରେ କ'ଣ ଆଉ ପଚାେିବାେ ଅଛି !!"
ଦାମ, ହେିଆ, ଶଙ୍କେ ଆଉ ରବଣୁ ବି ୋଜି ରହଇଗର ମଣ୍ଟୁ କୁ ସାହାଯୟ କେିବା ପାଇଁ ।
ପନ୍ଦେ ରକାଡିଏ ଦିନ ଭିତରେ ମନ୍ଦିେେ ପ୍ରାୟ ସବୁ କାମ ସେିଗ ା । ଚଁାହୁ ଚଁାହୁ ମାସଟା ସେି
ଆସି ା । ଦି'ଜଣଯାକ ସାଙ୍ଗ ରହଇ ବାଙ୍ଗାର ାେ ବାହାେିର

। ଗ ା ରବେକୁ ଶାନ୍ତି ମାଉସୀେ

ରଯାଉ କାନ୍ଦ । କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମଣ୍ଟୁ କୁ କହିର , "ପୁଅରେ, ରମା ଝୁ ଅେ ଟିରକ ଯତ୍ନ େଖିବ ।" ମି ି
ୋଗି ଯାଇ କହି ା, "ଏ ରବାଉ କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କେ । ମଁୁ ରକାଉ ଶାଶୁ ଘେକୁ ଯାଉନି ।"
ଏପରଟ େମା ମାଉସୀ ଆଉ ଶାନ୍ତି ମାଉସୀ ଦି'ଜଣଯାକ ମରନ ମରନ ଭାବୁ ଥାନ୍ତି, ଦିରନ ନା
ଦିରନ ତରମ ଦୁ ଇ ଜଣଯାକ ଏମିତ ି ଏକା ସାରଙ୍ଗ ଯାଅନ୍ତନି !!!!!
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ପଞ୍ଜର
ୁ ୀ ଭିତକର କପ୍ରମ
✍ ହ୍ରିତକ୍
ି େୁ ମାର କବକହରା
ଜୀବନ ଚକ୍ରେ ଛନ୍ଦି ରହାଇ େହିଥିବା ପଥରେ ଏମିତବ
ି ି କିଛକ୍ଷ
ି ଣ ଆରସ ରଯଉଁଠି ନିଜ ମନେ
କଥା ସବୁ ଦନ
ି ପାଇଁ ନିବୁଜ ରକାଠେୀ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ରହାଇଯାଏ ଓ ଏହି ଶିକାେୀେ ଫାସରେ
ପଡିଯାଇଥାଏ ରସହିମାନଙ୍କ ରପ୍ରମକାହାଣୀ ରଯଉଁମାନଙ୍କ ହୃ ଦୟ ମୁକ୍ତ ନିମଷେ ଆକାଶ ପେି ।
ନିମଷେ ଆକାଶ ମଧ୍ୟରେ ସୂଯଷୟ ରଦବତା ୁ ଚିଯାଇଥାନ୍ତି ଭାସି ବୁ ୁ ଥିବା ରମଘମାେ ଭିତରେ
। ଖୋ ଓ ଛାଇ ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ଚକ୍ର ଘୂେଚ
ି ା ିଥାଏ । ବିଦୟାେୟେ ରଶର୍ ଘଣ୍ଟା ବାଜିବା ପାଇଁ
ଆଉ କିଛ ି ମୁହୂର୍ତ୍ଷ ଥାଏ । ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରଖେକୁ ଦରେ ବୟସ୍ତ େହିଥାନ୍ତି । କିଏ ରଶ୍ରଣୀଗୃହ
ସାମନାରେ ଛିଡାରହାଇଥାନ୍ତି ଆଉ କିଏ ଫୁ

ବଗିଚାେ ଭ୍ରମଣରେ ମଗ୍ନ େହିଥାନ୍ତି । ପି ାମାନଙ୍କେ

ଏହି ଉଲ୍ଲାସେ ଶବ୍ଦ ଶିକ୍ଷକ-ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନଙ୍କ ହୃ ଦୟକୁ ବହୁ ତ ଆନନ୍ଦ ରଦଉଥାଏ । ଇତି ମଧ୍ୟରେ
ଅଶ୍ୱିନ ବିଦୟାେୟେ ପଡିଆରେ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ନିସ୍ତବ୍ଧ ରହାଇ ବସିଥାଏ । ମୁହଁରେ ହସ ନଥିର
ମଧ୍ୟ ତାହାେ ନଜେ େହିଥାଏ ରଶ୍ରଣୀଗୃହେ ସାମନାରେ ଛିଡାରହାଇ େହିଥିବା ଅନିତା ଉପରେ ।
ଅନିତା ରହଉଛି ଅଶ୍ୱିନେ ସହପାଠୀନି । ପାଠପଢାରେ ରଯପେି ଅଗ୍ରଣୀ େହିଥାଏ ରସହିପେି
ଅନୟାନୟ କାଯଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପାେଙ୍ଗମ ଓ େୂପରେ ରଦଖିବାକୁ ରଗାଟିଏ ଚାଉେରେ ଗଢା ।
ଏତଦବୟତୀତ ଅଶ୍ୱିନ ମଧ୍ୟ ପଢାପଢିରେ ଉର୍ତ୍ମ ଥି ା ମାତ୍ର ରସ ଅନିତାକୁ ଉର୍ତ୍ମ ବନ୍ଧୁ ବୟତୀତ
ନିଜ ହୃ ଦୟରେ ସ୍ଥାନ ରଦଇଥାଏ । ଏହି ଅତୟାଧୁନକ
ି ଅଗ୍ରଗତି ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ବିଦୟାେୟରେ
ପାଠପଢା ବୟତୀତ ରପ୍ରମ ଅରଢଇ ଅକ୍ଷେ ର ଖିବା ଆେମ୍ଭ କେିରଦଇଥାନ୍ତି । ନିଜ ଭ ପାଇବାକୁ
ପ୍ରକାଶ କେିବା ପୂବଷେୁ ଅନିତା ବିର୍ୟରେ ଅତୟଧିକ ଜାଣିବାକୁ ରଚଷ୍ଟା କେି ଅଶ୍ୱିନ ଜାଣିବାକୁ
ପାଏକି ଅନିତା ଉଚ୍ଚଘେେ ଓ ଦୁ ଇ ଭାଇଙ୍କ ରଗାଟିଏ ଭଉଣୀ । ପିତାମାତା ଓ ଦୁ ଇଭାଇଙ୍କେ
ଭ ପାଇବାରେ ବଢିଆସୁଥିବା ଏକ ମୁକ୍ତ ଆକାଶେ ବିହଙ୍ଗ । ପଡିଆରେ ବସି ମନରେ ଅନିତା
ବିର୍ୟରେ ଅରନକ କଥା ଉଙ୍କି ମାେୁଥିବା ମଧ୍ୟରେ ବିଦୟାେୟରେ ରଶର୍ ଘଣ୍ଟା ବାଜିଗ ା । ନିଜ
ଭାବନା ମଧ୍ୟେୁ ବାହାେି ଆସିବା ପରେ ସବୁ ଦନ
ି ପେି ରଶର୍ ସମୟରେ ଅନିତାକୁ ରଦଖିବା ପାଇଁ
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ରଶ୍ରଣୀଗୃହ ଆଡକୁ ରଦୌଡିଯାଏ ଓ ଅନିତାକୁ ରଦଖି ନିଜ ମନେ ଖୁସକ
ି ୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କେିଦଏ
ି ।
ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଅଶ୍ୱିନେ ଏହାଥି ା ନିତୟକମଷ ପେି ବିଦୟାେୟେ କମଷ ।
ଅଶ୍ୱିନ ଗେିବ ନଥିର

ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚସ୍ତେୀୟ ପେିବାେେୁ ନଥି ା । ତା'େ ପିତା ଏକ

ରଛାଟ ପଦବୀରେ କାଯଷୟେତ ଥିର

। ତା' ମାଆ ଥିର

ଘେଣୀ । ପିତାଙ୍କେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟରେ

ପେିବାେ ବହୁ ତ ଖୁସରି େ ଚା ିଯାଏ । କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚମନା ଅଶ୍ୱିନ ପିତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ଦୂ େୀଭୂତ କେିବାପାଇଁ
ଚିନ୍ତା କେୁଥାଏ । ଘେେ ରଜୟଷ୍ଠ ସନ୍ତାନ ରହାଇଥିବାେୁ ତା' ସମ୍ମୁଖରେ ଥାଏ ଅରନକ ବାଧାବିଘ୍ନ ।
ବିଦୟାେୟ ସେିବାକୁ ଥାଏ ଆଉ କିଛଦ
ି ନ
ି । ସବୁ ଦନ
ି ପେି ଘେକୁ ଆସିବା ପରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ
ତା'େ ନଜେ ପଡିଯାଏ ପଡିଶା ଘେ ପଞ୍ଜୁେୀ ଭିତରେ ଥିବା ସାେୀ ଉପରେ । ରସ ରଦଖିବାକୁ ପାଏ
କି ସାେୀଟି ବିର୍ର୍ଣ୍ଷ ମନରେ ବସି

କ୍ଷ କେୁଥାଏ ବାହାେେ ମୁକ୍ତ ଆକାଶରେ ଉଡିବୁ ୁ ଥିବା ଏକ

ଶୁଆଟିଏ ଉପରେ । ପି ାରବରେ ବୁ ଢୀମା ପାଖରେ ବସି ଶୁଣିଥିବା ରସ ଶୁଆସାେୀେ
ରପ୍ରମକାହାଣୀକୁ ଭାବି ଅଶ୍ୱିନ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାେିଉରଠ, ଏହି ସାେୀ ରବାଧହୁ ଏ ଶୁଆକୁ
ଭ ପାଉଛି ଓ ତା'େ ମା ିକେ ପିଞ୍ଜୋ ରବାଧହୁ ଏ ତାହାକୁ ନିଜ ଭ ପାଇବାେ ବିରୋଧ କେୁଛି
। ଏହାପରେ ହଠାତ ମାତାଙ୍କ ଡାକରେ ଅଶ୍ୱିନ ରସହିଠାେୁ ଚା ିଯାଇଥି ା ଓ ନିଜ କମଷରେ ବୟସ୍ତ
ରହାଇଯାଇଥି ା । ତା' ପେଦିନ ବିଦୟାେୟରେ ଅନିତାକୁ ରଦଖିବାପରେ ତା'େ ମାନସପଟରେ
ଭାସି ଆସିଥି ା ରସହି ଶୁଆ ଓ ସାେୀ କଥା । ଭାବିବାକୁ ାଗି ା, ରବାଧହୁ ଏ ତା'େ ରପ୍ରମକାହାଣୀ

ଠିକ ଶୁଆସାେୀ ପେି ଯିଏକି ରକରବବି ଏକାସାଙ୍ଗରେ ମୁକ୍ତ ଆକାଶରେ ଉଡିପାେିରବ ନାହିଁ ।
ରବାଧହୁ ଏ ତା'େ ଏହି ଭ ପାଇବା ବିଦୟାେୟ ରଶର୍ ରହବା ପଯଷୟନ୍ତ । ମନରେ ଥିବା ରସହି ଅକୁ ହା
କଥାକୁ ସବୁ ଦନ
ି ପାଇଁ ନିଜ ହୃ ଦୟରେ ସମାଧି ରଦଇସାେିବା ପରେ ଅନିତା ସହ ଉର୍ତ୍ମ ବନ୍ଧୁ ତା
େଖି ନିଜ କମଷରେ ଅଗ୍ରସେ ରହାଇଯାଇଥି ା ।
ଅରନକଙ୍କ ରପ୍ରମକାହାଣୀ ରବାଧହୁ ଏ ଏହିପେି ଯାହା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଷ ରହାଇ େହିଯାଏ । ସାେୀେ
ପଞ୍ଜୁେୀ ପେି ଅରନକଙ୍କ ଭ ପାଇବାରେ ବାଧାବିଘ୍ନେ ଅନ୍ଧକାେ ଛାୟା ମାଡିରହାଇ େହିଥାଏ ।
ମୁକ୍ତ ଆକାଶେ ରସହି ଶୁଆକୁ ପାଇବାେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କେୁଥିବା ରସହି ପଞ୍ଜୁେି ଭିତେ ସାେୀ ନିଜ
ମନକୁ କଷ୍ଟ ରଦଇ ତା'େ ମନେ କଥାକୁ ସବୁ ଦନ
ି ପାଇଁ ଅକୁ ହା କଥା କେିସାେିଥାଏ । ପ୍ରକୃ ତ
ଭ ପାଇବା ରବାଧହୁ ଏ ନିସ୍ତବ୍ଧ ଅନ୍ଧାେ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ରହାଇଯାଏ ।
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ଏମିତବ
ି ି କପ୍ରମ ହୁଏ
✍ ପ୍ରଶାନ୍ତ େୁ ମାର ନାଥ
ରପ୍ରମପ୍ରକାଶେ ରସଦିନ ଜ ଦି ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥି ା । କବାଟ ରଖା ି ା, ଚାେିଆଡକୁ
ଚାହିଁ ା- ଅନ୍ଧକାେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଷ ଛାଡି ନଥି ା । ଶୀଘ୍ର ଉଠିପଡିଥିବାେୁ ଭାବି ା ଆଜି ଗାଡିଟକ
ି ୁ େଖି
ଚା ି ଚା ି ମର୍ଣ୍ଡୱାକ ଯିବାକୁ । ମର୍ଣ୍ଡୱାକ ପାଇଁ ତାକୁ ଦୁ ଇ କିର ାମିଟେ ଯିବାକୁ ପରଡ । ଦୁ ଇ
କିର ାମିଟେ ପରେ ପଡିଥାଏ ରସହି ପାକଷଟ ି ରଯଉଁଠି ସିଏ ମର୍ଣ୍ଡୱାକ କରେ । ରସଦିନ ଶୀଘ୍ର
ଯାଇଥିର ବି ରଫେିବାରେ ବିେମବ ରହାଇଥି ା । କାହିଁକନ
ି ା ବାଇକ ପେିବରର୍ତ୍ଷ ରସଦିନ ସିଏ
ପାଦଚାେନା କେିଥି ା । ପାଦଚ ା ୋସ୍ତା ଆଉ ଗାଡି ୋସ୍ତା ଥି ା ଭିନ୍ନ ।
ରସଦିନ ରଫେୁ ରଫେୁ ରଭଟ ରହାଇଥି ା ସକାେେ ଅଞ୍ଜେି ସାଥିରେ । ଅଞ୍ଜେି ହାତରେ
ଥି ା ଫୁ ଡା ା । ଫୁ ପକା ଧୋ ଶାଢୀରେ ଦିଶଥି
ୁ ା ବହୁ ତ ସୁନ୍ଦେୀ । ଶାଢୀେ ରଗାଟାଏ କାନି
ବାମପଟ କାନ୍ଧ ରଦଇ ର ାଟି ପଡିଥି ା ପାଦ ପଯଷୟନ୍ତ । ସଜଫୁ ଟା ଫୁ ମାନଙ୍କ ସହ ସିଏ
ଦିଶଥି
ୁ ା ରଯମିତ ି ସଜଫୁ ଟା ରଗା ାପରଟ । ରପ୍ରମପ୍ରକାଶ ଚା ି ଚା ି ବହୁ ତ ଥକି ପଡିଥି ା ।
ରସଥିପାଇଁ ସିଏ ରସଠାରେ ପଡିଥିବା ଏକ ପଥେ ଉପରେ ବସିପଡିଥି ା, ରଯଉଁଠି ତା'େ
ନଜେରେ ପଡିଥି ା ଅଞ୍ଜେି । ଅଞ୍ଜେି ଭକ୍ତିେ ସହ ପୂଜାରେ ମଗ୍ନ ଥି ା । ବୃ ନ୍ଦାବତୀ ପୂଜା ସାେିବା
ପରେ ସୂଯଷୟଙ୍କୁ ନମସ୍କାେ କେିଥି ା ରସ । ଆଉ ରଫେିବା ସମୟରେ ଚାହିଁରଦଇଥି ା ୋସ୍ତା
ଆରଡ, ରଯଉଁଠି ବସିଥି ା ରପ୍ରମପ୍ରକାଶ । ରକହି କାହାେିକୁ ଚିହ୍ନ ି ନଥିର । ଅଞ୍ଜେି ଚା ିଗ ା
ଘେ ଭିତେକୁ ଆଉ ରପ୍ରମପ୍ରକାଶ ରଫେି ଆସିଥି ା ନିଜ ଘେକୁ ।
ରସହିଦନ
ି େୁ ମର୍ଣ୍ଡୱାକ ନିମରନ୍ତ ରସ ଆଉ ବାଇକ ବୟବହାେ କେୁନଥି ା । କାହିଁକନ
ି ା
ସକାେେ ଅଞ୍ଜେି ସାଥିରେ ଅଞ୍ଜେି ପେି ଝଟକି ପଡୁଥିବା ରସହି ଝିଅଟି ତାକୁ ରଯମିତ ି ତା'େ
ରପ୍ରମ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ରନଇଥି ା । ପ୍ରତିଦନ
ି ରପ୍ରମପ୍ରକାଶ ରସହି ପଥେ ଉପରେ ତାେ ଥକ୍କା
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ରମଣ୍ଟାଉଥି ା । ଆଉ ରଦଖୁଥି ା ରସହି ସେସ, ସୁନ୍ଦେ ଆଉ ସେେ ପେୀଟିକୁ । ଅଞ୍ଜେି ପ୍ରତିଦନ
ି
ସକାରେ ଉଭା ରହଉଥି ା ସସଦୀ ଚଉଁୋ ମୂେରେ । ରସ ମଧ୍ୟ ନିତ ି

କ୍ଷ କେୁଥି ା

ରପ୍ରମପ୍ରକାଶକୁ । ପୂଜାସାେି ରଫେିବାରବରେ ଟିରକ କରଣଇ ଚାହିଁ ରଦଉଥି ା ରପ୍ରମପ୍ରକାଶକୁ
।
ରସଦିନ ରପ୍ରମପ୍ରକାଶ ବସିଥିବା ସମୟରେ ତା'େ ଆଖିରେ କ'ଣ ରଗାରଟ ପଡିଯାଇଥି ା
। ରଯଉଁଥିପାଇଁ ରପ୍ରମପ୍ରକାଶେ ହାତଦୁ ଇଟା ଆଖି ପାଖକୁ ଚା ି ଯାଇଥି ା । ଆଉ ଆଖିେୁ ଦୁ ଇ
ବୁ ନ୍ଦା ପାଣି ବାହାେି ଆସିଥି ା । ଅଞ୍ଜେି ରଯରତରବରେ ଜାଣି ା ର ାକଟିେ ଆଖିରେ କ'ଣ
ପଡିଯାଇଛି ରବା ି , ନିଜେ ରଭାଗଡା ାଟିକୁ ବାେଣ୍ଡାରେ େଖି ରଦୌଡି ଆସିଥି ା ତା' ପାଖକୁ ।
ଆଉ ନିଜେ ଶାଢୀ କାନିରେ କାଢି ରଦଇଥି ା ଆଖିରେ ପଡିଥିବା ରପାକଟିକୁ । ରପ୍ରମପ୍ରକାଶ
ଧନୟବାଦ ଜଣାଇଥି ା । ଆଉ ସ୍ମିତହସଟିଏ ହସି ଗ୍ରହଣ କେିଥି ା ଅଞ୍ଜେି ।
ରପ୍ରମପ୍ରକାଶ ପ୍ରତିଦନ
ି ଅଞ୍ଜେି ପାଖେୁ ତା'େ ଦିନେ ଶୁଭାେମ୍ଭ କେୁଥି ା । ଆଉ ଅଞ୍ଜେି
ଥି ା ଏମିତ ି ଏକ

କ୍ଷ୍ମୀବ୍ରତା କନୟ, ତା'େ ମୁହଁ ଚାହିଁରଦର

ସବୁ କଛ
ି ି କାଯଷୟ ସଫେ ରହାଇ

ଯାଉଥି ା ରପ୍ରମପ୍ରକାଶ ପାଇଁ । ରପ୍ରମପ୍ରକାଶ ଅଞ୍ଜେି ରପ୍ରମରେ ଉବୁ ଡୁବୁ ରହଉଥାଏ । କିନ୍ତୁ
ଅଞ୍ଜେି ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ରହଉନଥି ା ରପ୍ରମଭାବନା ।
ଅଞ୍ଜେି ସ୍ନାତକ ପରେ ଡାକ୍ତେୀ ପଢୁଥି ା । କିନ୍ତୁ ସାଧାେଣ ଝିଅରଟ ପେି ସକାେୁ ଉଠି
ଗାରଧାଇ ପାରଧାଇ ସକାେେ ଅଞ୍ଜେି ସାଥିରେ ଉଭା ରହଉଥି ା ଅଞ୍ଜେି ପାଖରେ । ପୂଜା
ସେିବା ପରେ ନିଜ ହାତରେ ଚାହା କେି ରନଇ ବାପା-ମା, ଭାଇ-ଭାଉଜ, ରଜରଜବାପାରଜରଜମାଙ୍କୁ ଦିଏ । ଗୁେୁଜନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କେୁଥି ା,
ସତମାଗଷରେ ଚା ୁ ଥି ା କିନ୍ତୁ ଗବଷୀ ନଥି ା । କହିବାକୁ ଗର

ଘୁଜନମାନଙ୍କୁ ରସ୍ନହ କେୁଥି ା,
ସିଏ ରକୌଣସି ଗୁଣରେ କମ

ନଥି ା । ଭଗବାନ ତାକୁ ସବୁ ଗୁଣେ ଅଧିକାେୀ କେିଥିର ।
ରପ୍ରମପ୍ରକାଶ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଛୁ ଆଁେୁ ତା'େ ରପ୍ରମରେ ପଡିଯାଇଥି ା । ଅଞ୍ଜେି ଆସିଥି ା
କର ଜ ଛୁ ଟରି େ ନିଜ ଘେକୁ । ଆଉ କର ଜ ରଖା ିବାେୁ ସିଏ ଚା ିଯାଇଥି ା । ରପ୍ରମପ୍ରକାଶ
କିନ୍ତୁ ସକାେେ ମର୍ଣ୍ଡୱାକେୁ ରଫେିବାରବର ରସହି ପଥେ ଉପରେ ବସିବାେ େୁଟିନଟିକୁ କାଢି
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ପାେିନଥି ା । ରହର ତା'େ ମନ୍ତ୍ର ମାନସୀ ସହ ଆଉ ରଦଖା ରହଉନଥି ା । ମନକୁ ମାେି ଚା ି
ଆସୁଥି ା ରସ ।
କିଛଦ
ି ନ
ି ପରେ ରପ୍ରମପ୍ରକାଶ ଅଫି ସେୁ ଘେକୁ ରଫେୁଥାଏ । ସମୟ ସନ୍ଧୟା ସାତଟା ପ୍ରବେ
ଥଣ୍ଡା ରହଉଥାଏ; ଏକ ରଦାକାନ ପାଖରେ ଗାଡିଟକ
ି ୁ େଖି ସିଗାରେଟ ଟାଣିବାକୁ ଗ ା ।
ସିଗାରେଟରଟ କିଣି ଦି' ରଢାକ ମେିଥାଏ, ଏକ ବସ ଆସି ରସଠାରେ େହି ା । ରପ୍ରମପ୍ରକାଶ
କ୍ଷୟ କ ା ରସହି ବସେୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପାଠ ପଢୁଆ ଯୁବକଯୁବତୀମାରନ ଓହ୍ଲାଇର ଆଉ ଯିଏ

ଯାହା ବାଟରେ ଚା ିଗର

। କିନ୍ତୁ ଯୁବତୀଟିଏ ଅରଟାକୁ ଚାହିଁ େହିଥାଏ । ଶୀତ ଦିନ

ରହାଇଥିବାେୁ ସନ୍ଧୟା ରବେେୁ ୋସ୍ତାଘାଟ ଶୂନଶାନ ରହାଇପଡିଥାଏ । ଯୁବତୀଟି ରପ୍ରମପ୍ରକାଶକୁ
ରଯମିତ ି ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ାଗି ା । ଗାଡିଟକ
ି ୁ ରନଇ ତା'ପାଖକୁ ଗ ା ଆଉ ରଦଖିରଦ ା ପରେ ତାକୁ
ଏମିତ ି ାଗି ା ରଯମିତ ି ଚାତକକୁ ଜେ ମିେଗ
ି ା । ସରତ ରଯମିତ ି ବହୁ ତ ଦିନ ପ୍ରତୀକ୍ଷାେ ଆଜି
ରଶର୍ ରହାଇ ଯାଇଛି । ରସ ଚିହ୍ନ ି ରନଇଥି ା ଅଞ୍ଜେିକୁ । କହି ା, "ମାଡାମ ଆସନ୍ତୁ ମଁୁ ଆପଣଙ୍କୁ
ରନଇ ଛାଡିରଦବି ।" ଅଞ୍ଜେି ଥି ା ବହୁ ତ ସେେ ଅତି ସହଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କେି
ରନଉଥି ା । ରତଣୁ ବସିପଡିଥି ା ରପ୍ରମପ୍ରକାଶେ ଗାଡି ପଛରେ ।
ଅଞ୍ଜେି ଆେମ୍ଭ କ ା, "ଆମଘେ ବା ି ପାଟଣା । ମଁୁ ଭୁବରନଶ୍ୱେରେ େହି ଡାକ୍ତେୀ ପଢୁଛ ି

। ଆମ ଗାଆଁ ୋସ୍ତା ଭ ନୁ ରହଁ, ରସଥିପାଇଁ ରକଉଁ ଅରଟାବା ା ଯିବାକୁ ୋଜି ରହଉନାହାନ୍ତି ।"

ରପ୍ରମପ୍ରକାଶ କହି ା, "ଆପଣ ଏରତ ପାଠ ପଢିଥିର ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଭୟତା ସଂସ୍କୃତକ
ି ୁ ଆଉ
ପେମ୍ପୋକୁ ଜମା ଭୁ ିନାହାନ୍ତି ।" ଅଞ୍ଜେିେ ଉର୍ତ୍େ ଥି ା, "ରକହି କ'ଣ ନିଜେ ବାପା-ମାଆଙ୍କୁ
ଭୁ ିପାରେ । ରସହିପେି ରଯଉଁ ପେିରବଶେୁ ଯିଏ ଆସିଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ ସିଏ ଭୁ ିପାରେ । ପାଠ
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭ

ଶିକ୍ଷା ରଦଇଥାଏ, ଖୋପ ନୁ ରହଁ । ଆମେ ସଂସ୍କୃତ ି ଓ ପେମ୍ପୋକୁ ଭୁ ିଯିବାକୁ

ପାଠ ରକରବ ଶିରଖଇ ନଥାଏ । ଆରମ ନିଜକୁ ନିରଜ ଅଧିକ ଉନ୍ନତିଶୀେ ଭାବି ପୁୋତନ
ସଭୟତାକୁ ଭୁ ି ଯାଉଛୁ । ଯାହା ଅତୟନ୍ତ ପେିତାପେ ବିର୍ୟ ।"
ରପ୍ରମପ୍ରକାଶ ଗାଡିଟକ
ି ୁ ରନଇ ଅଞ୍ଜେିେ ଘେ ପାଖରେ େଖିରଦ ା । ଆଉ କହି ା,
"ଆପଣଙ୍କ ଘେ ଆସିଗ ା ।" ଅଞ୍ଜେି ଆଶ୍ଚଯଷୟ ରହଇଗ ା । ଆମ ଘେ ୟାଙ୍କୁ ରକମିତ ି ଜଣା ।
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ଗାଡିେୁ ଓରହ୍ଲଇ ଅଞ୍ଜେି ସାହାଯୟ ପାଇଁ ଧନୟବାଦ ଜରଣଇ ର ାକଟିକୁ ତା'େ ନାଆଁ ପଚାେିଥି ା
।
ରପ୍ରମପ୍ରକାଶ କହିଥି ା, "ରମା ନାଆଁ ରପ୍ରମପ୍ରକାଶ ପାଗେ ।" "ମଁୁ ଅଞ୍ଜେି ପତ୍ରୀ",
କହିଥି ା ଅଞ୍ଜେି । ରପ୍ରମପ୍ରକାଶ ଚା ି ଯାଇଥି ା । ଆଉ ତା' ପେଦିନ ପୁଣି ରସହି ପଥେ
ଉପରେ ବସିଥି ା ରସ । ଆଉ ଅଞ୍ଜେି ସକାେେ ଅଞ୍ଜେି ସାଥିରେ ଉଭା ରହାଇଥି ା । ଆଉ ଭ
ଭାବରେ ଚିହ୍ନ ି ରନଇଥି ା ରପ୍ରମପ୍ରକାଶକୁ ।
କିଛଦ
ି ନ
ି ପରେ ଖବେକାଗଜରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥି ା ଡ. ଅଞ୍ଜେି ପତ୍ରୀ ତାଙ୍କେ ଗଳ୍ପ "ଜରଣ
ଅଜଣା ବୟକ୍ତି" ପାଇଁ ସାହିତୟ ସୁଧା ସମ୍ମାନ ପାଇବାକୁ ମରନାନୀତ ରହାଇଛନ୍ତି । ରଯରତରବରେ
ରପ୍ରମପ୍ରକାଶ ତାଙ୍କେ ଏହି ସଫେତା ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିର

ରସରତରବରେ ରସ ହସି

ରଦଇଥିର । ତା'ପରେ ରପ୍ରମପ୍ରକାଶ ପଢିବାକୁ ପାଇଥିର ରସହି ଗଳ୍ପଟି । ରଯଉଁ ଗଳ୍ପରେ ଡ.
ଅଞ୍ଜେି ରସହି ବାସ୍ତବ ଘଟଣାଟିକୁ ବାରଗଇ ଚୁରନଇ ଗଳ୍ପେ େୂପ ରଦଇ ର ଖିଥିର
ରସଥିରେ ଡ. ପତ୍ରୀ ର ଖିଥିର

। କିନ୍ତୁ

ରଯ ସିଏ ନିଜ ଅଜଣାତରେ ରସହି ବୟକ୍ତିଙ୍କ ରପ୍ରମରେ

ପଡିଯାଇଥିର ରବା ି ।
ରପ୍ରମପ୍ରକାଶ ମରନ ମରନ ଭାବୁ ଥାନ୍ତି ସତରେ ର ଖକମାନଙ୍କେ କୋ ଅପାେ । ଯାହା
ରଦଖିର , ତାକୁ ନିଜେ ର ଖା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କେିଦଅ
ି ନ୍ତି । ସବୁ ପରେବି ରସ ଜାଣି
ପାେିଥିର ରଯ ଅଞ୍ଜେି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭ ପାଏ ରବା ି ।

Visit My Photography Website
click here to go

ମନଛୁଆଁ ଫକଟାର ଭଣ୍ଡାର
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ପାରିଜାତ
✍ ଆଭା ପ୍ରଧାନ
ସୁପ୍ରଭାତ ବନ୍ଧୁ ଗଣ ।
ରେଡିଓ େକ୍ସକୁ ସ୍ୱାଗତ କେୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ , ମଁୁ ସମୀେ ।
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସମୀେ ପୁୋ ଅନ-ପ୍ରି ରପୟାଡ୍ଷ । ଏ ରଗାରଟ ାଇନରେ ଭାବୁ ଥିରବ,
ସମୀେେ ମୁଣ୍ଡ ମାଡ ରହଇ ଯାଇଛି ରବାରଧ । ପ୍ରଥରମ ତ ପୂବଷ ପ୍ରସ୍ତୁ ତେ
ି ଘେ ଶୂନ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ
ଏ ଓଡିଆ ରଟାକାେ ଜିଭଟା ଅଂରଗ୍ରଜି କହିବାକୁ ରକମିତ ି ର ଉଟି ା । ଏଇଟା ତ ଆଜିେ ମିଷ୍ଟ୍ରି
। ହଁ ବନ୍ଧୁ ଗଣ ମିଷ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଭେି ରକହି ଜଣଙ୍କେ ହିଷ୍ଟ୍ରି । ରତରବ କାଯଷୟକ୍ରମରେ
ଆରଗଇବା ଆଗେୁ ରସମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥରମ ଧନୟବାଦ, ରଯଉଁମାରନ ବୋବେ ଆମ ପାଖକୁ ଚିଠି
ର ଖନ୍ତି । ଏମିତ ି ର ଖିଚା ନ୍ତୁ, ଆଉ ଅତୀତେ ଭାେକୁ ଟିରକ କମ୍ କେିଦଅ
ି ନ୍ତୁ ।
ରସା, ରେଡିଓ େକ୍ସ ପାଇଁ ଆଜିେ ପ୍ରଥମ ଚିଠି, ରଗାରଟ ସୁନ୍ଦେ ରଗା ାପୀ ଫାପାରେ ।
ୱାଓ୍, ଆଏ କୟାଚିଂ ହୟାଣ୍ଡୋଇଟିଂ । ରତରବ ଏ ଚିଠଟ
ି କ
ି ୁ ର ଖିଛନ୍ତି....... ରପ୍ରେକ ଘେ ଖା ି ।
ନଁା ନାହିଁ କି ଠିକଣା ନାହିଁ । ମିଷ୍ଟ୍ରି ଟୁ ଦି ପାୱାର ରଟନ । ରତରବ ରନା ଇସୁ । ଆରମ ତ ଆଗକୁ
ହିଁ ବଢିବୁ ।
ପେିଜାତ,
ଭାବି ପାେି ିନ,ି କ'ଣ କହିବ ି । ନଁା ତ କହି ପାେିବନ
ି ,ି ଜୀବନେ ରଶର୍ କଣ୍ଡିସନକୁ ତ
ସମ୍ମାନ ରଦବାକୁ ପଡିବ । ସମୁଦ୍ର କୂ େରେ ବଗୁ ିଆ ରଗାରଟ ଆଜି ବଜଉଥି ା, "ସୀମାହୀନ
ଦେିଆ, ସାଥୀହୀନ ଦୁ ନଆ
ି ", ଏ ଗୀତଗୁଡାକ ବି ଜୀବନଟାକୁ ରଖାେିରଖାେି, ତା' ଭିତେୁ ଅଥଷ
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ବାହାେ କେନ୍ତି । ତରମ ତ ସବୁ ରବରେ ମନରେ ସାଇତା ରହଇ ଥାଅ, ଆଜି କିନ୍ତୁ ସଜଫୁ ଟା ଫୁ
ପେି ରଖେିଗ ।
ତରମ ଖା ି କ ମ ଧରେଇଥି , ମନ ରମାେ, ର ଖା ବି ରମାେ । ଆଜି ଭାବୁ ଛ ି କିଛ ି
ନରହର ବି ପୁଫ୍ େିଡଂି େ ରବାଝଟା ଆଟ ିଷ୍ଟ୍ ମୁରଣ୍ଡଇ ଥାଆନ୍ତ । ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ତ ରମାେ ଥି ା, ତରମ
ଖା ି ନୀେବରେ ସମଥଷନ ଯାହା ଜରଣଇଥି । ମୁହଁ ରଖା ି କିଛ ି ବି କହି ନି । ଆଜି ବି ାରଗ,
ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନିଃଶବ୍ଦେ ବି ତ ଶବ୍ଦ ଅଛି । ରମା ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଜରଣଇ , ଥରେ ପରଜସ୍
ତ କେିଥାଆନ୍ତ ।
ଜୀବନଟା ଫି ର ାରସାଫି ରେ ଭୋ । ରହଇପାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅ ଗା ପଲାଟଫମଷ ।
କ'ଣ ଭାବିକି ରସ ଗପଟା ଚିେି ରଦଇଥି ? ଜୀବନକୁ କାଗଜ ଉପରେ ସରଜଇରଦବାଟା କ'ଣ
ଭୁ ? ସମ୍ପକଷେ ସୂତା ରଯରତରବେଯାଏଁ ଗଣ୍ଠି ନପଡିଛ,ି ରସରତରବେ ଯାଏଁ ସବୁ ସୁନ୍ଦେ । ଥରେ
ଗଣ୍ଠି ପଡିଗର

ଅଧିକାେ ଆସିଯାଏ ।

ାଇକ୍ ଫର ଏଭର ଗ୍ରାରଣ୍ଟଡ୍ । ଅଭୟାସ ଛାଡିଯାଏ,

କିନ୍ତୁ ଅଧିକାେେ ରସ ସାହସ ବି ନାହିଁ ।
ରେଡିଓ େକ୍ସରେ ଯଦି ରକରବ ଶୁଣିବ, ଭାବିବନି ଦୁ ଃଖରେ ଅଛି । ହଁ, ସ୍ମୃତ ି ରଯରବ ର ଉଟି
ଆରସ, ଶବ୍ଦଗୁଡା ସହରଜ ଧୋ ଦିଅନ୍ତିନ ି । କାହା ପରେ କ'ଣ ର ଖୁଛ,ି କିଛ ି ଜଣା ନାହିଁ । ଜାଣିଛ ି
ରକବେ ତମ ପାଇଁ ର ଖୁଛ ି । ବାକି ସମରସ୍ତ ତ ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣିରବ; ତରମ କିନ୍ତୁ ରମାରତ
ଶୁଣିପାେିବ, ରସତିକି ରମା ପାଇଁ ସବୁ କଛ
ି ି । ରବଶ୍ ରକରତ ଦିନ ରହଇଗ ାଣି, କିଛ ି ବି
ର ଖାର ଖି କେିନ ି । ଆଜି ମନ ରହ ା, ରହର ଖା ି ତରମ ହିଁ ରଦଖାଯାଉଛ, ଆଉ ର ଖିବି
ବା କ'ଣ ! ଅତୀତେ ଚାପରେ ବର୍ତ୍ଷମାନଟା ଭୁ ି ଯାଉଛି ।
ଜହ୍ନ ୋତି ଆଉ କଷ୍ଟ ଦଉନି । ୱାଡଷରୋବରେ ଗ୍ରୀନ କ ର ସହ ଅ ଗା େଙ୍ଗେ ରେସ୍ ବି
ଜାଗା ପାଇ ାଣି । ଆଉ କିଏ କୃ ଷ୍ଣଚୂଡା ଫୁ

ରନଇଗର , ରଜ ସ୍ ଫି ଲ ହଉନି; ଆମ ପସନ୍ଦେ

ଫୁ କୁ କିଏ ଆଦେରେ ତ ନଉଛି । ତରମ ମନ ପଡିର ଖୁସେ
ି ୁ ହ ଆରପ ବହିଯାଉଛି । ତମକୁ
ଝୁ େି ରହବାରେ ବି ଶାନ୍ତି ମିେୁଛ ି । ଏଇ ଦିନକୁ ରନଇ ରବାଧହୁ ଏ ରକରବ ସ୍ୱପନ ରଦଖିଥି ି ।
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ସମାଜଠୁ ଦୂ େରେ ରଗାରଟ ଅରଦଖା ସୂତାରେ ବାନ୍ଧି ରହଇଯିବାେ ସ୍ୱପନ, ସବୁ ଦନ
ି ପାଇଁ ମୁକ୍ତ
ରହଇଯିବାେ ସ୍ୱପନ ।
ଏରତ ସବୁ ର ଖି ା ପରେ ବି ବହୁ ତ କିଛ ି ବାକି େହିଗ ା । କାଗଜ ଅଭିଧାନରେ ଶବ୍ଦେ
ଅଭାବ । ଜୀବନେ ଆଶା ତ ସୀମାହୀନ ସିକତା ୋଶି ଭେି । ଇଚ୍ଛା ହୁ ଏ, ଆଜି ତରମ ଆଖି
ଆଗରେ ଥାଆନ୍ତ, ତମକୁ ସବୁ ଦନ
ି ପାଇଁ ରଦଖି େହିଯାଆନ୍ତି ।
*******************
କ୍ଷମା ଚାହଁୁଛ,ି ରଶ୍ରାତା ବନ୍ଧୁ , ରବଶ୍ କିଛ ି ସମୟେ ନୀେବତା ପାଇଁ । ଭାବୁ ଥି ି , ଏ ଚିଠି
ଏଇଠି ସେିଗ ା କାହିଁକ?
ି ତା'ପରେ ଜାଣିପାେି ି , ଏ ତ ଏକ ଅସେନ୍ତି ଅକୁ ହା କଥାେ
ରକରତାଟି ଧାଡି । ରସଇଥିପାଇଁ ତରେ "ଇତି" ବି ର ଖା ନାହିଁ । ସମ୍ପକଷେ ଇତି ନାହିଁ, ରକବେ
ଶବ୍ଦେ ଇତି ଥାଏ ଯାହା । ଭାବସାଗେରେ ଭାସିଯିବା ପାଇଁ ଭାବଟିଏ ର ାଡା, ଅଭିଧାନେ ନାଆ
ତ ଅଧାରେ ବୁ ଡଯ
ି ାଏ । ସବୁ ସମ୍ପକଷେ ଉପରେ କାହାେ ନିଜେ ରହଇଯିବାରେ ବି ଖୁସି ଥାଏ ।
ରେଡିଓ େକ୍ସେ ଶବ୍ଦ ତେଙ୍ଗ ପାେିଜାତଙ୍କ କାନରେ ପଡୁଥିବ କି ନାଇଁ ଜାରଣନା, କିନ୍ତୁ ଆଶା
କେୁଛି ରପ୍ରୟସୀେ ହୃ ଦୟ ଝଙ୍କାେ ନିରଶ୍ଚ ଶୁଣି ପାେୁଥିରବ ।
ଏରବ ପଢିବା ଆଉ ଏକ ଚିଠ,ି କିନ୍ତୁ ତା' ପୂବଷେୁ ରନଇଯିବା ଏକ ରଛାଟ ବିେତି ।

ମା'ପରେ ରସ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାେୀ, ଯିଏ ଆମକୁ ରଦଇଥାଏ ଶାଶ୍ୱତ ରପ୍ରମେ
ପେଶ । ତା'ଉପରେ ୋଗିର ବି ୋଗିହୁଏନି.... ରଯରତ ମାନ ଅଭିମାନ ଥିର
ବି ତା'ଠୁ ଦୂ ରେଇ େହି ହୁ ଏନି... ତା'ଆଖିରେ ଟିରକ ୁ ହ ଜରକଇ ଆସିର , ଏ
ଛାତିଟା ସହିପାରେନି... ତାକୁ କିଏ କ'ଣ କହିରଦର ବେଦାସ୍ତ କେିହୁଏନି.... ରସ
ଭଉଣୀ.... ରସ ଭାଇେ ମଉଡମଣି....
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ନିରୁତ୍ସବ
✍ ଅଜାତ ମିତ୍ର
ପଡି ଉଠି ଧାଇଁଛ ି । ଭାବିବାକୁ ତେ ନାହିଁ, ମନରେ ସୁଖ ନାହିଁ, ଦୁ ଃଖ ବି ନାହିଁ । ରସ କିଏ,
ତା' ବି ଭୁ ି ଯାଇଛି । ତା'େ କିଛ ି କାହାଣୀ ନାହିଁ, ଅହଂକାେ ନାହିଁ । କିଛ ି ନାହିଁ ରକଉଁଠି, ରକବେ
ତା' ନିଜ ଅନୁ ଭୂତି, ତା' ହୃ ଦୟେ ଉଚ୍ଛୱାସ ।
ମରନଇ- ମନରମାହନ ୋଉତ, ରହତୁ ପାଇ ା ଦିନଠାେୁ ରଦଖି ଆସିଛ ି ତା' ଗାଆଁେ
ର ାକଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁେୀ ଦଶଷନରେ ଯିବାେ । ରସମାରନ ରଫେି ଆସିବା ଦିନକୁ ଚାହିଁ େହିଥାଏ ।
ରକହି ରକହି କାେିଆ ଠାକୁ େ ଫଟ ଆଣନ୍ତି, ଫଟରେ କାେିଆେ ଏରଡ ଏରଡ ଚକା ଆଖି ରଦଖି
ରଭେିକି ାଗିଯାଏ ତାକୁ । ରସଦିନ େଘୁ ମିରଶ୍ର ତାକୁ କଟମଟ କେି ଅରନଇ "ଶୋ ଧମଷ ଛଡା
ଚାଣ୍ଡାେ" କହି ରବତରେ ତା' ପିଠକ
ି ି ରସକି ରଦଇଥିର ।
ରସ ଜନମ ରହଇଥି ା ହିନ୍ଦୁ ରହାଇ । ତା' ବାପା, ଜଗା-ଜଗନ୍ନାଥ, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅଙ୍କୁ ଗାଆଁରେ
ଛାଡିରଦଇ ୋଉେରକ ାରେ କାମ କେୁଥି ା । ଥରେ ଦୁ ଇ ଜଣ ର ାକଙ୍କୁ ଧେି ଗାଆଁକୁ ଆସିଥି ା
। ମରନଇ ନିଜ ଆଖିରେ ରଦଖିଛି, ତା' ରବାଉେ ଶତ ବାେଣ ସରତ୍ୱ କିପେି ତା' ବାପା ଓ ରସ ଦୁ ଇ
ଜଣ ର ାକ ଅଗଣାେ ତୁ େସୀ ଚଉୋକୁ ଭାଙ୍ଗି ସମତେ କେି ରଦଇଥିର । କାନ୍ଥକୋରେ ପୂଜା
ପାଉଥିବା ରଦବରଦବୀଙ୍କ ରଛାଟ ବଡ ପ୍ରତିମାଗୁଡା କାଢିରଦଇ ବାେିପରଟ ରପାତି ରଦଇଥିର ।
ଓୋରେ ବନ୍ଧା ମାଣଧାନ ରକଣ୍ଡାକୁ ଝିଙ୍କି ଓଟାେି ଛିରଣ୍ଡଇ ଫି ଙ୍ଗି ରଦର । ଚନ୍ଦନ ରପଡି, ମଙ୍ଗୋ
ଛିଟ, ପୂଜା ଥାେି, ପିତେ ଘଣ୍ଟି, ଶଙ୍ଖ ଆଦି ଯାହା ରଯଉଁଠି ଥି ା, ରଖାଜା ରହାଇ ଅସନା ରଗାଟିଏ
ଅଖାରେ ପୁରେଇର । ତା' ରବାଉ ମୁଣ୍ଡେୁ ସିନ୍ଦୂେ ିରଭଇର , ବାହୁ େୁ ବ୍ରତ ରଖା ି ଫି ଙ୍ଗି ରଦର
। ତା' ରବାଉ ରମୋେୁ କିଣି ଆଣିଥିବା ଖଡି ପଥେେ ଜଗନ୍ନାଥ-ବେଭଦ୍ର-ସୁଭଦ୍ରା ମୁର୍ତ୍କ
ଡ ୁ ଶିେ
ଉପରେ କାଚି ଭାଙ୍ଗି ରଦର । ମରନଇ ରଦଖି ା, କାେିଆେ ମୁଣ୍ଡଟା ଗଣ୍ଡିେୁ ଅ ଗା ଛିଟକ
ି ି ପଡି ା
। ତଥାପି କାେିଆେ ମୁହଁେୁ ଅଫୁ ଟା ହସ ଟିକକ ିଭି ା ନାହିଁ, ତଥାପି ରସ ଏରଡ ଏରଡ ଆଖିରେ
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ଅରନଇ ଥାଏ । ଅନୟକୁ ରଯାଡି ରଦବାେ ଶକ୍ତି ଥାଉ ଥାଉ, କାେିଆ ନିରଜ ବିଖଣ୍ଡିତ ରହ ା !
ସମସ୍ତଙ୍କ ଅ କ୍ଷୟରେ ମରନଇ ଭଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡକୁ ତା' ପୟାଣ୍ଟ ପରକଟରେ ୁ ରଚଇ େଖି ା । ମରନଇ
ରବକେୁ ହନୁ ମନ୍ତିଆ କାଢି କ୍ରସ ପିରନ୍ଧଇର

। ମରନଇ ରବାଉ

ାଞ୍ଛିତ, ଅପମାନିତ, ଦେିତ,

ଅବରହେିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଚିଡଆ
ି ଖାନାେ ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ଭେି ଅସହାୟ ଭାରବ ରକବେ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଚାହିଁ
େହି ା । ଧମଷ ପେିବର୍ତ୍ଷନ କେି ଜଗା କି ସୁଖ ପାଇ ା ରକଜାଣି, କିନ୍ତୁ ପେିବର୍ତ୍ଷନେ ଛାପ ସ୍ପଷ୍ଟ
ରଦଖାଗ ା ମରନଇେ ମନରେ । ତା' ରବାଉେ ରସ ଜ୍ଜୟାବତୀ ଜହ୍ନ ପେି ମୁଖାକୃ ତ ି ନାହିଁ । ପ୍ରତି
ପୁନଅ
ି -ପବଷାଣୀରେ ଚେ ଚଞ୍ଚେ ରହାଇ ଉଠୁଥିବା ରଛାଟ ଏକ ସଂସାେ ସ୍ତମ୍ଭିତ ରହାଇଯାଇଛି । ଜଗା
ରହ ା ରଜାନାଥନ । ମରନଇ ରହ ା ମାଟଡନ ! କିନ୍ତୁ ବିଧିେ ବିଧାନ ଆଉ କିଛ ି । ଶୁଣାଗ ା,
ରଜାନାଥନ ୋଉେରକ ାରେ ଆଉ ରଗାଟାକୁ ବାହା ରହଇଛି । ଆଗପେି ଗାଆଁକୁ ଆସୁନାହିଁ ।
ମରନଇ ରବାଉ ବି ସାଇ-ପଡିଶାରେ ମୁହଁ ରଦରଖଇ ପାେୁନାହିଁ । ଗୁମେ
ୁ ି ଗୁମେ
ୁ ି ଘେ ରକାଣରେ
ବସି କାରନ୍ଦ ଯାହା । ଶୁଖି କଣ୍ଟା ରହଇ ଗ ାଣି । ରଶର୍ରେ ମରନଇକୁ ଛାଡି ରସ ଆଖିବୁ ଜ ି ା ।
ମରନଇେ କିରଶାେ ମନରେ ରକରତ ଝଡ, ରକରତ ଝଞ୍ଜା ରବାହିଥିବ ରସ ହିଁ ଜାରଣ । ରକଉଁ
ଦୂ େ ସମ୍ପକଷୀୟ ମାଇଁଟଏ
ି ଆସି ଆଭୁଡା ପଡି ା ଏବଂ ମରନଇ ସାଥିରେ ହିଁ େହି ା । ମାଇଁ ଏରବ
ତା କଥା ବୁ ଝୁଛି, ବି ବାଡି କଥା ବୁ ଝୁଛି । ହିସାବ କେିବାକୁ , କହିବାକୁ ରକହିନାହିଁ । ମରନଇ ରତରଣ
ଅନାବନା ବଢି ା । ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ନିରୋୋରେ ବସି କ'ଣ ସବୁ ଭାରବ । ଜଗାେ ଭଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡକୁ
ଅରନଇ ଭାବ ବିହବେ ରହାଇଯାଏ । ରହତୁ ପାଇ ା ପେଠାେୁ ରସ ଜାଣି ପାେୁଛି, ଗଁା ସମାଜେୁ ରସ
ବିଚ୍ଛନ୍ନ
ି । ର ାକଙ୍କ ଧାେଣା ତା' ରବାଉ ମ ା ପରେ ବି ବଦେି ନାହିଁ । ମରନଇ ମାଇଁ ରକରତଥେ
ରଚଷ୍ଟା କ ାଣି ମରନଇକୁ ପୁଣି ହିନ୍ଦୁ ଧମଷକୁ ରଫରେଇ ଆଣିବାକୁ । ଗଁା ର ାକଙ୍କ ସହିତ ଏ
ବିର୍ୟରେ କଥା ହୁ ଏ, ଚଚ୍ଚଷା ବି କରେ । କିନ୍ତୁ ରକହି କିଛ ି ଠିକ୍ କେି କହନ୍ତି ନାହିଁ । ଦିରନ ବାେିକାଣି
ସହିତ କଥା ରହଉ ରହଉ, ବାେିକାଣି ତାକୁ ବୁ ଦ୍ଧି ବରତଇ ରଦ ା......
ରକଉଁ ଏକ ଆଦିମ ରଦବତା ପେି ଛିଡା ରହାଇଛନ୍ତି । ନିବକ
ଡ ାେ, ନିଶ୍ଚେ, ଭାବହୀନ ମୁହଁ ।
ତାଙ୍କେ ୨ଟିଯାକ ରଗାଡକୁ ଧେି ମରନଇ ଓ ତା’ ମାଇଁ ଭୁଇଁରେ ର ାଟୁଛନ୍ତି । "ଦୟା କେନ୍ତୁ
ସାଆରନ୍ତ, ମା ରଛଉଣ୍ଡଟା । ତା' ବାପ ରଦାର୍େ ଦଣ୍ଡ ୟାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ରଫରେଇ ନିଅନ୍ତୁ ।
ରଗାଠଛଡା ରହାଇ ପି ାଟା ବଞ୍ଚିବ ରକମିତ?
ି ଆପରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆପରଣ ରଦବତା, ଦୟା କେନ୍ତୁ....
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େଘୁନାଥ ମିଶ୍ର । ବିଶାେ ବପୁ, ଗମ୍ଭୀେ ମୁଖାକୃ ତ ି । ଗାଆଁେ ସବଷମାନୟ ମୁେବି ରସ ।
ଦାଣ୍ଡପିୋରେ ବସିଥିର ଯିବା ଆସିବା ର ାକ ଓେଗି ରହାଇ ଯାଆନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ନ ପଚାେି ରକୌଣସି
ସାବଷଜନୀନ ଧମଷ କମଷ, ପୂଜା ଯାତ୍ରା କେିବାେ ଯୁ କାହାେି ରହାଇନାହିଁ । ତାଙ୍କ ଚାେିପାରଖ େୁଣ୍ଡ
ରହାଇଥିବା ଗଁାେ ର ାକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଥରେ ରସ ନଜେ ବୁ ର ଇ ଆଣିର । ସବୁ େି ମୁହଁରେ
ରମୌନ ସ୍ୱୀକୃ ତ ି । ହଠାତ ଦୁ ଇ ପାଦ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚଯ
ି ାଇ ମିରଶ୍ର ରଘାର୍ଣା କର । "ସନାତନ ଧମଷରେ
ଜନମ ରହବା ମଣିର୍େ ରସୌଭାଗୟ ଅରଟ । ଏଠି ମଣିର୍ ହିନ୍ଦୁ ରହାଇ ଜରନମ, ହିନ୍ଦୁ ରହାଇ ମରେ ।
ଭୁ

ପାଇଁ କ୍ଷମା ଅଛି, ପାପ ପାଇଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚି ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଧମଷଛଡା ପାଇଁ ରଫେିବା ଦ୍ୱାେ େୁଦ୍ଧ ।"

େଘୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି । ରଯ ଯାହା ଘେକୁ ରଫେିର । ମରନଇ ରସଇଠି ଦାଣ୍ଡ ୋସ୍ତାରେ ପଡିେହିଛ।ି
କୁ ଆଁ ତାୋ ଉଇଁ ାଣି । ଜହ୍ନଟା ଆଜି ମେିନ ରଦଖାଯାଉଛି । ବାଦ ମାରନ ଆଜି ଭାସୁନାହାନ୍ତି,
ଜହ୍ନ ସହିତ

ୁ ଚକାେି ରଖେୁ ନାହାନ୍ତି । ଆକାଶ ଆଜି ତାକୁ ନିଃସଙ୍ଗ

ାଗୁଛ ି । ଭାବିଭାବି

ରକରତରବରେ ତାକୁ ନିଦ ଆସିଯାଇଛି । ସ୍ୱପନରେ ରକହି ତାକୁ କହି ା- ଯା, କାେିଆ ଠାକୁ େ ପାଖକୁ
ଯା । ପୁେୀ ଯା, ବଡରଦଉେେ ବଡ ଠାକୁ େ ପାଖକୁ ଯା......
ଶହ ଶହ ର ାକଙ୍କ ଭିଡ ଚିେି ମରନଇ ମନ୍ଦିେ ପ୍ରରବଶ କ ା । ଅଦୂ େେୁ ରଦଖି ା ରସଇ

ଚକା ରଡାୋ, ରସଇ ଅଫୁ ଟା ହସ । ଦୁ ଇହାତ ଉପେକୁ ରଟକି ଚାହିଁ େହି ା । ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଷତାେ ପୁଣି

ଏ ଶୂନୟତାେ, ସବୁ େି ଉପରେ ଏକ ପ୍ରାଣେ, ରସ ସ୍ରଷ୍ଟା, ନିୟନ୍ତା, ସବଷ ପେିବୟାପ୍ତ । ରସ ମହାବାହୁ ,
ଅନନ୍ତ ରସ, ଅସୀମ ରସ । ଜଗନ୍ନାଥ! ଜଗନ୍ନାଥ ! ମରନଇେ ରଚତନା ୀନ ରହ ା ମହାଶୂନୟ ଓ
ମହାପ୍ରାଣେ ଅନୁ ଭୂତି ଭିତରେ । ରସଠି ଅଛି ନୂ ଆ ଆଖି, ନୂ ଆ ରଚତନା । ରସଠି ଘେ ସଂସାେ,
ସମାଜ ବନ୍ଧନ କିଛ ି ନାହିଁ । ଆତ୍ମା ରସଠି ମୁକ୍ତ । ରଚତନା ରସଠି ମୁକ୍ତ । ସବୁ ଚଞ୍ଚେ ରବଗେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଷରେ
ରଯଉଁ ଅଚଞ୍ଚେ ସ୍ଥାଣୁତ୍ୱ, ସବୁ ସଂଘର୍ଷେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଷରେ ରଯଉଁ ସୁଗଭୀେ ପ୍ରଶାନ୍ତି ତାହା ରଯପେି କାେିଆ
ମୁଖରେ ଉର୍ତ୍କୀର୍ଣ୍ଷ ରହାଇଥି ା !
(ମରନଇ ଆଉ ଗାଆକୁ ରଫେିନାହିଁ । ପୁେୀରେ ରକୌଣସି ମଠରେ େରହ ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ
ନିତୟ ଦଶଷନ କରେ । ସ୍ୱଧମଷକୁ ପ୍ରତୟାବର୍ତ୍ଷନ ରହାଇଛି ମରନଇେ- ରକୌଣସି ଉତ୍ସବ ବିନା, ନିେୁତ୍ସବ
ଭାରବ !)
ଜଗାର ଦୁ ଆକର ସବୁ ସମାନ, ସଭିଏଁ ସମାନ । କସଇଥିପାଇଁ ତ ତା' ଦୁ ଆକର େିଛ ି ବାଛବିଚାର ନଥାଏ ।
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ବିଡ଼ାଏ ସଳିତା
✍ ବିସ୍ମିତା ରାଣୀ ସାହୁ
ଶୀତ ଟିରକ ରଜାେରେ ପଡି ାଣି । ରଦହ ହାତ ଥଣ୍ଡାରେ ରକା ୁ ଅ ମାେିଯାଉଛି । ୋସ୍ତାଘାଟ
ଆଜିକା ି ବହୁ ତ ଗହେି େହୁ ଛ ି । ରଯଉଁଆରଡ ଚାହିଁବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାେେ ବାଣ । ଆଗରେ କାର୍ତ୍ଡକ
ପୂର୍ଣ୍ମ
ଡ ା ଆସୁଛ ି ତ । କାର୍ତ୍ଡକ ପୂର୍ଣ୍ମ
ଡ ାରେ ରବାଇତ ବନ୍ଦାଣ ସହିତ ବାଣ ଫୁ ରଟଇବା ରଗାରଟ
ଫୟାଶନ ରହଇ ଗ ାଣି ।
ସ୍ତ୍ରୀ ରମା ସହିତ ରକରତଦିନ ରହ ା ଖା ି କଜିଆ

ରଗଇଛନ୍ତି । ଏଥେ କାର୍ତ୍ଡକ ପୂର୍ଣ୍ମ
ଡ ା

ଘରେ କେିବାନି, ପୁେୀ ଯିବା, ସମୁଦ୍ରରେ ଗାରଧଇବା, କାେିଆକୁ ଦଶଷନ କେିବା । ଯିବାରେ କିଛ ି
ଅସୁବଧ
ି ା ନାହିଁ । ପୁେୀ ଗ ାମାରନ କାଙ୍ଗାେ ରହଇ ରଫେିବା କଥା । ଚାେି ଦିନ ନ ରହର
ଆସିବାେ ନାଆଁ ଧେିରବନି ।

ଜିଂରେ େହିବାକୁ ପଡିବ । ଚକାରଡାୋ ପାଖକୁ ଯିବା ନାଆଁରେ

ସାୋ ପୁେୀ ବୁ ିରବ । ରତଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଆେ ରଦଖାଇ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମନା କେୁଥାଏ । ରଯପେିକ-ି ଅଫି ସରେ
କାମ ଅଛି । ଫାଇ

ସବୁ ସାେିବାକୁ ପଡିବ । ଛୁ ଟଟ
ି ାକୁ ରବକାେରେ ନଷ୍ଟ କେିରଦର

ବହୁ ତ

ହଇୋଣ ରହବାକୁ ପଡିବ । ସୁବଧ
ି ା ରଦଖି ଆଉ ରକରବ ତୁ ମମାନଙ୍କୁ ବୁ ର ଇ ଆଣିବ ି ।
ସ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ଛାଡିବା ର ାକ ନୁ ହନ୍ତି । ରସଥିରେ ପୁଣି ବଡ ପୁଅ ସୁେଜ ଆସି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କ ାଣି
। ବାବା ବାବା କଅଁରେଇକି କହି ସବୁ ସୁବଧ
ି ା ମାେିରନବ । କହିବ- ବାବା କୁ ନା ବାବା ତାକୁ ରନଇ
ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିର , ଅମୁକ ବାବା ତାକୁ ରନଇ ସମୁକ ଜାଗା ଯାଇଥିର । ଆଉ ତୁ ରମ ଏରତ କଞ୍ଜୁସ
ରଯ ପୁେୀ ଟିରକ ବୁ ର ଇ ରନଉନ । ଓଃ ଏରତ ସବୁ ଶୁଣି ଶୁଣି କାନ ପୁୋ ତାବଡା ରହଇ ଗ ାଣି
। ଭାବି ି ନା ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପାେି ରହବନି । ଏଥେ ନିଶ୍ଚୟ ପୁେୀ ଯିବ ି । ରସଠୁ ରଫେିର ବୁ ଢୀ
ଠାକୁ ୋଣୀ ମନ୍ଦିେରେ ବେଂ ଭିକ ମାଗିବ ି । "ଆରମ ଏଥେ କାର୍ତ୍ଡକ ପୂର୍ଣ୍ମ
ଡ ାରେ ପୁେୀ ଯିବା ।"
ରଯମିତ ି କହି ରଦଇଛି ରକଉଁଠି ଥି ା ସାନ ପୁଅ ମରନାଜ "ବାବା ଆମେ ବହୁ ତ ଭ " କହି ଖୁସରି େ
ରମା ରବକ ଚାେି ପାରଖ ହାତ ଗରେଇ ନାଚି ଉଠି ା । ମରନମରନ ଭାବି ି ପୁେୀ ଯିବାପାଇଁ ୋଜି
ରହବାେୁ ଭ ରହଇଗ ି । ପୂବଷେୁ ରଯପେି ଖୋପ ଥି ି ।
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- “ଜ ଦି ଜ ଦି ବାହାେି ପଡ । ପାହାନ୍ତିଆ ରହ ାଣି । ଆଉ ରକରତ ରଡେି କେିବ । ରସଠି
ରବାଇତ ଭରସଇବ ନା ନାହିଁ?” ଏତିକି କହି ରଦଖି ି ସ୍ତ୍ରୀ ରଗାଟିଏ ରେରଜଇ ରଘାରଡଇ ରହଇ
ଥେି ଥେି ଛୁ ଆ ଦିଟାଙ୍କ ରସବାରେ ାଗି ପଡିଛନ୍ତି ।
ପୁେୀରେ ପହଞ୍ଚି ା ରବେକୁ ୧୧ଟା ବାଜି ାଣି । ଆଉ କ'ଣ ରବାଇତ ବରନ୍ଦଇବ? ଏହା
କହି କଦେୀ ମଞ୍ଜରେ ତିଆେି ରବାଇତଗୁଡକ
ି ୁ ଗାଡି ଭିତରେ େଖି ସମୁଦ୍ର କୂ େକୁ ମାଡି ଗ ି ।
ସମୁଦ୍ରେ ଅରଶର୍ ରଢଉ ମାୋ ରଯପେି ସାୋ ଦୁ ନଆ
ି େ ଅଶାନ୍ତିକୁ ନିଜ ହାତରେ ଆରବାେି ରନଉଛି
ଓ ରସଥିପାଇଁ ରକରତରବରେ ଖୁବ ଶାନ୍ତ ତ ରକରତରବରେ ହିଂସ୍ର ରହଇ ଉଠୁଛି । ମଁୁ ଖୁବ ଭାବ
ବିହବେ ରହଇ ପଡିଥି ି । ରସହି ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ କହିର , "ରହଇ ରଦଖି

ଶାମୁକାରେ ତିଆେି

ପକ୍ଷୀଟା ରକରଡ ସୁନ୍ଦେ ରହଇଛି ।" ମଁ,ୁ "ଏଁ ହଁ ---- ହଁ" କହି ନିଜ ସ୍ଥିତକ
ି ୁ ରଫେି ଆସି ି ।
ଏଥେ ଚା , ରଡେି ରହ ାଣି । ତୁ ରମମାରନ ସମୁଦ୍ର ରଦଖିବାକୁ ଆସିଥି

ନା କାେିଆ

ପାଖକୁ ଆସିଥି ? ଚା ମନ୍ଦିେ ଯିବା । ଏମାନଙ୍କ କଥା ଭାବିର ଖୁବ ଆଶ୍ଚଯଷୟ ାରଗ । ବସ୍ରେ
ଆସିବାକୁ ଭ

ାଗିବନି । ନବାବଙ୍କ ଛୁ ଆ ତ । ରକରତ କଷ୍ଟରେ ଭଡାରେ କାରଟା ଆଣି ି ।

କାର୍ତ୍ଡକ ପୂର୍ଣ୍ମ
ଡ ା ପାଇଁ ମନ୍ଦିେରେ ରସାେିର୍ ଟିକଏ
ି ପରକଇବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ । ଓଃ କି କଷ୍ଟ ।
କାେିଆେ ଦୟା

ାଗି ତାକୁ ଟିକଏ
ି ରଦଖି ପାେି ି । ନରଚତ ଏରତ ଗହେିରେ ମଣିର୍ ନିଃଶ୍ୱାସ

ରନବା ବି ସମ୍ଭବ ନୁ ରହଁ । ଘଡିରେ ଦି'ଟା ବାଜି ାଣି । ଛୁ ଆ ଦି'ଟା ରଭାକରେ ଡହେ ବିକେ
ରହର ଣି । ମହାପ୍ରସାଦ ଏଯାଏ ବାହାେିନ ି । ଆଉ ଅରପକ୍ଷା କେିବା ସମ୍ଭବ ନୁ ରହଁ । "ଚା ଚା
ଜ ଦି ଚା

। ରହାରଟ ରେ ଯଦି ଖାଇବା ସେି ଯାଇଥିବ ରତରବ ଅବସ୍ଥା ବାେ ଗଣ୍ଡା ଦି କଡା

ବାଜି ଯିବ ।" ଏହା କହି ବଡ ବଡ ପାହୁ ଣ୍ଡ ପରକଇ ଗ ାରବେକୁ ରଛାଟ ଝିଅଟିଏ ରମା ବଡ ପୁଅ
ବୟସେ ରହବ, ଥେି ା ଥେି ା ହାତରେ ସେିତା ୨-୩ବିଡା ଆଣି ରମା ହାତକୁ ବରଢଇ ରଦ ା ।
ହାତେ ସବୁ ଶିୋ ପ୍ରଶିୋ ଫୁ ଟିକି ଦିଶଥ
ି ି । ମୁହଁଟା ପୁୋ ରଶଥା
ୁ ାଏ । ଚିୋ ଫଟା ଫ୍ରକଟାଏ ପିନ୍ଧଛ
ପଡିଯାଇଛି । ରସ ବିକେ ଭାବରେ ରମା ମୁହଁକୁ ଅରନଇ ଥି ା ।

"ନଁା ଦେକାେ ନାହିଁ ।" ଏହା କହି ଝିଅଟିେ ହାତକୁ ରଜାେରେ ଛିଞ୍ଚାଡି ରଦ ି । ଝିଅଟି
ବିକେରେ କହି ା, "ବାବୁ ରବଶୀ ନ ରନର

ନାଇଁ ରଗାଟିଏ ବିଡା ରନଇଯାଅ । ମାଆ ରମାେ

ରୋଗରେ ପଡିଛ ି ତା'ପାଇଁ ଔର୍ଧ କିଣିବ ି ବାବୁ ।"
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ମଁୁ ମରନ ମରନ ଭାବି ି ଏମାରନ ସବୁ ରକରତ ମିଛ ନ କହୁ ଛନ୍ତି । ସଦାରବରେ ଏମାନଙ୍କ
ବାପାମାଆ ରୋଗରେ ପଡୁଛନ୍ତି । ଏରତ ପି ାଦିନୁ ମିଛ କହିବା କିପେି ଜାଣନ୍ତି ରକଜାଣି? ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ
ହାତଧେି ଝିଅଟି କହି ା- ମାଆ ବିଡାଏ ସେିତା ନିଅ ମାଆ । ତମକୁ ଭଗବାନ ଭ ରେ େଖିରବ ।
ନିଅ ମାଆ । "ଦେକାେ ନାହିଁ ।" ଏହା ଶୁଣି ଝିଅଟିେ ମୁହଁ ଆହୁ େି ମେିନ ପଡିଆସୁଥାଏ ।
ଛୁ ଆମାରନ ଚିର ଇର - "ବାବା ଜ ଦି ଚା ।"
"ହଁ ହଁ ଚା ", ଏହା କହି କାେ ପାଖକୁ ଗ ି । କାେରେ ବସି ବାହାେକୁ ଅରନଇଛି ରକଉଁଠି
ଥି ା ରସ ଝିଅଟି ଦଉଡି ଆସି ପୁଣି କହି ା- ବାବୁ ବିଡାଏ ସେିତା ନିଅ ବାବୁ । ରସ ଝିଅକୁ ରଦଖି
ମରନ ପଡି ା ରଗାଟିଏ ରଛାଟ ଝିଅ କିପେି ର ାକମାନଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁ ର ଇ ପରକଟ ମାେ କେୁଛି ।
ଖବେକାଗଜରେ ବାହାେିଥିବା ଝିଅଟି ଇଏ ନୁ ରହଁ ତ? ୋଇଭେ ଗାଡି ଷ୍ଟାଟଷ କ ା । ରଦଖି ି
ଝିଅଟା ରସମିତ ି ଠିଆ ରହଇଛି ।

ଜିଂକୁ ଆସି ସିଧା ଗାଧୁଆଘରେ ପଶିଗ ି । ରସଠାେୁ ଆସି

ରଦଖି ି ୋଇଭେ ଖଟ ଉପରେ ସବୁ ଜିନର୍
ି େଖି ରଦଇଛି । ଜିନର୍
ି ରଖେଉ ରଖେଉ ନଜେ
ପଡି ା ରଗାଟିଏ ଧୋ ଜିନର୍
ି ଉପରେ । "ଆରେ ସେିତା ବିଡା ।" ଏଠି ରକମିତ ି ଆସି ା? ରସ
ଝିଅଟି ଏଠି ବି ପହଞ୍ଚି ଗ ା ! "ଓଃ ଏ ଝିଅଟି ରମା ପିଛା ଛାଡିବନି" କହି ଚାେିଆଡକୁ ଚାହିଁ ି ।
ଇଏ ରଯ ଖବେକାଗଜରେ ବାହାେିଥିବା ରସ ରଚାେଣୀ ଝିଅ ଏହା ଭାବି ସତକଷ ରହଇଗ ି ।
ନଁା ତ ଝିଅଟି ରକଉଁଠି ନାହିଁ । ସମରସ୍ତ ମନାକର ଏ ସେିତା ବିଡା ରସମାରନ ରକହି ଆଣି
ନାହାନ୍ତି । ରସହି ସେିତା ବିଡାକୁ ରଦଖି ମରନ ପଡି ା ଝିଅଟିେ କଥା । ବିଚାେୀ ରବାଧହୁ ଏ ସତ
କହୁ ଥି ା । ମଁୁ ରକରତ ଅନୟାୟ କେିଛ ି ସରତ । ନିଜକୁ ଖୁବ ରଦାର୍ୀ ମରନ କେୁଥି ି । ବିଡାଏ
ସେିତା େଖି ରଦଇଥିର

କ'ଣ ରମାେ ସବୁ ପଇସା ସେି ଯାଇଥାନ୍ତା । ମଁୁ କ'ଣ ଭିକାେୀ ରହଇ

ଯାଇଥାନ୍ତି । ରବାଧହୁ ଏ ଝିଅଟି କାେ ପାଖକୁ ଆସି ସେିତା ନିଅ କହି ଭିତରେ େଖିରଦଇଛି, କାହାେ
ନଜେ ନାହିଁ ।
ରସ ରକରତ ଆଶା େଖିଥିବ ବାବୁ ସେିତା ବିଡାଟିେ ଦାମ୍ ରଦରବ । ତାକୁ ରନଇ ମାଆ ପାଇଁ
ଔର୍ଧ କିଣିବ ି । ମାଆ ରମାେ ଭ ରହବ । ସ୍ତ୍ରୀ ରସହି ସମୟରେ ଆସି ରମାରତ ରଦଖି କହିର
ଆରେ ରସଠି କ'ଣ କେୁଛ? ରମା ପାଟିେୁ ବାହାେି ଗ ା ରଦଖି ଏ ସେିତା ବିଡା..........

ୋହା ବିଷୟକର େିଛ ି େହିବା ଆଗରୁ ତା' ବିଷୟକର ସବୁ ଜାଣିବା ଭେ ।
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ଖାସି ମାଂସ
✍ ପ୍ରଶାନ୍ତ େୁ ମାର କବକହରା
ବାବୁ ନା ରଗାରଟ ନିଶାଡି । ମଦ, ଗରଞ୍ଜଇ, ତମାଖୁ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ କିସମେ ନିଶାଦ୍ରବୟ
ରସବନ କେୁଥିବା ନିଶାରଖାେ ଯୁବକଟିଏ । ବାପା ଅଜାଙ୍କ ଜମିଦାେୀ ଦିରନ ଥି ା । ଏରବ ରସ
ଜମିଦାେୀ ନଥିର

ବି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବଂଶୀୟ େଙ୍ଗଢଙ୍ଗ ସହ ଘେେ ଚେଣି ଖୁବ ଭ ଥି ା । ନିଶା

ଖାଇ ଜୁ ଆ ରଖେିବା ତା'େ ନିତ ି ଦିନଆ
ି କାମ । ଏ ବାବଦରେ ଘେେ ବହୁ ପଇସା ବେବାଦ
କେିବା ରହତୁ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କେ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇସାେିଥି ା ବାବୁ ନା । ସାଇ ପଡଶ
ି ା ସମସ୍ତଙ୍କଠାେୁ
ଧାେ କେଜ କେି ନିଶା ଆଉ ଜୁ ଆରେ ପଇସା ଉରଡଇସାେିବା ପରେ ନ ଶୁଝବ
ି ାେୁ କିଛ ି ର ାକ
ତାଙ୍କ ଘରେ ଅଭିରଯାଗ କେି ପଇସା ରଫେି ପଇଛନ୍ତି । ଏରବ ବାବୁ ନା ଏମିତ ି ଅବସ୍ଥାରେ
ପହଞ୍ଚିସାେିଥାଏ ରଯ ତାକୁ ଗାଆଁରେ ରକହି ବି ଧାେ ରଦରବନାହିଁ ।
ବାବୁ ନା ବିବାହ କେିସାେିଥାଏ । ଘରେ ତା'େ ବାପ, ମଆ, ସ୍ତ୍ରୀ, ଦୁ ଇଟି ଝିଅ ଓ ରଗାରଟ
ପୁଅ । କିନ୍ତୁ ଘେକଥା ବାବୁ ନା କିଛ ି ବୁ ରଝନା । ସବୁ କଥା ତା' ବାପା େରମଶବାବୁ ହିଁ ବୁ ଝନ୍ତି ।
େରମଶବାବୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷତ ତଥା ଖୁବ ନୀତିବାନ ର ାକ, ଗାଆଁେ ମାମ ତକୋ; ସମରସ୍ତ ତାଙ୍କୁ
ମାନନ୍ତି । ବାବୁ ନା ନିଶା ଖାଇ ଚୁର ରହାଇ ଗଁା ୋସ୍ତାରେ ଟେଟେ ରହାଇ ଗ ାରବରେ କିଛ ି
ର ାକ କୁ ହାକୁ ହ ି ହୁ ଅନ୍ତି କି, "େରମଶବାବୁ ଙ୍କ ପେି ର ାକେ ଔେସେୁ ଏମିତ ି କୁ ୋଙ୍ଗାେ ରକମିତ ି
ଜନମରହ ା !"
େରମଶବାବୁ ଙ୍କେ ବାବୁ ନା ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ । ରହର

ସାଙ୍ଗ ରମେରେ ପଡି

ନଷ୍ଟ ରହାଇଗ ା ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ । ଏରବ ତ ସେକାେ ସହେରେ ଆଉ ସବୁ ଗଁାରେ ମଦ
ରଦାକାନ ସଂଖୟା ବରଢଇବା ସହିତ ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକେୁ ଅଧିକ ଯୁବକ ଓ ଛାତ୍ର ନିଶା ପା ରେ
ପଡବ
ି ା ସରଙ୍ଗ ସରଙ୍ଗ ଅପୋଧେ ଦୁ ନଆ
ି ରେ ପାଦ ରଦଉଛନ୍ତି । ରକବେ ସହେେ ଏ ଅବସ୍ଥା
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ନୁ ରହଁ, ଗଁାମାନଙ୍କେ ମଧଯ ଅବସ୍ଥା ଆହୁ େି ସଙ୍ଗୀନ । ଓଡଶ
ି ାରେ ପାଖାପାଖି ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ପୁେୁର୍
ମଦୟପାନ କେୁଛନ୍ତି । ମଦ ସରମତ ଅନୟାନୟ ତମାଖୁ, ଗରଞ୍ଜଇ ଆଉ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାେ ଆଦି
ସାଙ୍ଘାତିକ ନିଶା ସବୁ କୁ ମିଶାଇର

ଏ ନିଶାଡଙ୍କ
ି ହାେ ୬୦%େୁ ଅଧିକ ରହବ । ରତଣୁ

ଓଡଶ
ି ାରେ ନିଶାଡଙ୍କ
ି ହାେ ଜାତୀୟ ହାେଠାେୁ ରଢେ ଅଧିକ ।
େରମଶବାବୁ ବାବୁ ନାକୁ ବହୁ ତ ବୁ ଝାନ୍ତି । ବାବୁ ନା ବି ସବୁ ବୁ ରଝ । ଏ ବୁ ଝବ
ି ାଟା ବାବୁ ନା
ମୁଣ୍ଡରେ ଅତି ରବଶିରେ ଦୁ ଇ କି ତିନ ି ଦିନ େରହ ତା'ପରେ ରଯଉଁକଥାକୁ ରସଇକଥା । ରଶର୍କୁ
ଚିନ୍ତାକର ବାହା କେିରଦର ରବାହୂ ଆସି ପି ାଟାକୁ ବାରଗଇ ରଦବ । କିନ୍ତୁ ବାବୁ ନାେ କିଛ ି ବି
ପେିବର୍ତ୍ଷନ ରହ ାନି । ତିନଟ
ି ି ପି ାେ ବାପ ରହ ା ପରେ ରସଇ ସମାନ ସ୍ଥିତ ି । ଅବଶୟ ବାବୁ ନା
ମଦ ପିଇ ରକଉଁଠି ଗଣ୍ଡରଗାେ କରେନି । କାହାକୁ ରକରବ ଗାେିଗୁ ଜ କେିନ ି । ରକବେ ଘେୁ
ପଇସା ରଚାେିଚାେି କେି ନିଏ । ରସଥିପାଇଁ ତାକୁ ଘରେ ସମରସ୍ତ ଜଗିଥାନ୍ତି । ଆଜିକା ି ଘେୁ
ପଇସା ରଚାେି କେିବା ସୁରଯାଗ ତାକୁ ଖୁବ କମ ମିେୁଛ ି ।
େଜପବଷ ଓଡଶ
ି ାେ ଗାଆଁଗଣ୍ଡାରେ ପାେନ କୋଯାଏ । ରସଇ େଜରେ ଗାଆଁ ମୁଣ୍ଡରେ
ଆମିର୍ବାେ ଦିନ ଭ

ଖାସି ମୋଯାଏ । ରସଦିନ ବୁ ଧବାେ ଥାଏ । ବାବୁ ନା ଘରେ ଥାଏ ।

େରମଶବାବୁ ତାକୁ ଡାକି କହିର , "ରନ ଏ ୫୦୦ ଟଙ୍କା, ଗାଆଁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୋରହଉଥିବା ଖାସି
ମାଂସ କିର ଅଣିକି ଆରସ । ସିଧା ଯିବୁ ଆଉ ଆସିବୁ । ଆଉ କୁ ଆରଡ ଯିବୁନ ି । ମାଂସ ଅଣିର
ରୋରର୍ଇ ରହବ ।"
ବାବୁ ନା "ରହଉ ବାପା" ରବା ି କହି ଟଙ୍କାଧେି ଚା ି ା । ପଇସାପତ୍ର ଆଉ ସୁବଧ
ି ା
ନରହବାେୁ ରସ ପାଖାପାଖି ୮ ଦିନ ରହବ ମଦ ପିଇ ନଥି ା । ୫୦୦ ଟଙ୍କା ପାଇଛି ତ ତାକୁ
ଖା ି ମଦ ରବାତ ରଦଖାଗ ା । ଗଁାଆଁ ମୁଣ୍ଡରେ ରଯଉଁଠି ଖାସି ମାଂସ ମୋଯାଇଥି ା ରସଠି
ଅସମ୍ଭବ ଭିଡ ରହାଇଥାଏ । ମାଂସ କିଣିବାକୁ ଯାଇଥିବା ର ାକମାରନ ରସଠି ରଠ ାରପ ା
ରହଉଥାନ୍ତି । ମୋଯାଇଥିବା ରଛେି କିମବା ମାଂସ ବିକାେି ରକହି ବି ଦୃ ଶୟମାନ ରହଉନଥାନ୍ତି । ରସ
ମାଂସ ବିକାେିେ ଚାେିପରଟ ର ାକ ରଘେିକି ରସମିତ ି ଠିଆ ରହାଇଥାନ୍ତି । କିଛ ି ଦୂ େରେ ମଦ
ରଦାକାନ । ବାବୁ ନା ରସ ମଦ ରଦାକାନ ଆଡକୁ ଅରନଇ କିଛ ି ଭାବି ା । ରସଠି ପୁୋ ଫାଙ୍କା
ଫାଙ୍କା ଅବସ୍ଥା; ଦୁ ଇଜଣ ମଦୁ ଆ ଏପଟ ରସପଟ ରହଉଥାନ୍ତି ।
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ହଠାତ ବାବୁ ନା ରସ ମଦ ରଦାକାନ ଆଡକୁ ଦୃ ତ ଗତିରେ ଚା ି ା । ରସଠି ମଦ କାଉଁଣ୍ଟେ
ପାଖରେ ଛିଡାରହାଇ ମାଂସ ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ୫୦୦ ଟଙ୍କା ପରକଟେୁ ବାହାେ କ ା । ରସ
ମଦୁ ଆ ଦୁ ଇଜଣ ବାବୁ ନାକୁ ରଦଖିବା ମାରତ୍ର ଏକ ସ୍ୱେରେ କହିଉଠିର , "ଭାଇ ନମସ୍କାେ ।"
ରସ ଟିରକ ହସିରଦ ା ଆଉ ୪୦୦ ଟଙ୍କାରେ ମଦ, ରଗାରଟ ପାଣି ରବାତ ଓ କିଛ ି ଜେି ଗି ାସ
କିଣି ରସ ମଦୁ ଆ ଦୁ ଇଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଚା ି ା । ବାବୁ ନା ଆଗେୁ ବହୁ ବାେ ରସମାନଙ୍କ ସହୁ ତ
ଏକାଠି ବସି ମଦ ପିଇଛି । ତା'ପରେ ମଦକୁ ଏକୁ ଟଆ
ି ପିଇବା ଠିକ

ାରଗନି । ମଦକୁ

ଅବମାନନା ରହ ା ରବା ି ଜାଣ ।
ରସ ଦୁ ଇଜଣଙ୍କ ଭିତେୁ ଅଭି ନାମଧାେୀ ମଦୁ ଆ ପୁୋ ଖୁସି ରହାଇ କହି ା, "ଆଜି
ତା'ରହର ଆମ ଭାଗୟ । ଏରତ ଦିନ ପରେ ଭାଇଙ୍କ ସହ ବସି ପିଇବାକୁ ସୁରଯାଗ ମିେି ା ।
ଆପଣ ଆୋ ଜମିଦାେ, ଆରମ ରହଉଛୁ ପ୍ରଜା । ଆପଣଙ୍କ ଅଇଁଠା ପାଦୁ କ ଟିରକ ପାଇଗର
ଆରମ ଧନୟ ରହାଇଯିବୁ ।"
ବାବୁ ନା ଆରଗ ଆରଗ ଆଉ ତା'ପରଛ ପରଛ ରସ ଅଭି ସହ ଆେ ମଦୁ ଆ ରକମ୍ପା
ଚା ିଥାନ୍ତି । କିଛ ି ଦୂ େରେ ଥିବା ରଗାରଟ ଗଛ ମୂେରେ ସମରସ୍ତ ବସିଗର । ଅଭି ଖୁବ ସନମାନେ
ସହିତ ବାବୁ ନା ହାତେୁ ମଦ ରବାତ , ପାଣି ଓ ରସ ଗଲାସ୍ ରନବାକୁ ହାତ ବଢାଇ କହି ା, "ବାବୁ
ଦିଅନ୍ତୁ, ମଁୁ ରପଗ୍ ବନାଇରଦବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ।"
ବାବୁ ନା ପୁେୁଣା ନିଶାଡି ରହାଇଥିବାେୁ ବିନା ଚାଖଣରେ ବି ମଦ ପିଇ ଯାଏ । କିନ୍ତୁ ଏ ଅଭି
ଓ ରକମ୍ପା ନୂ ଆ ନୂ ଆ ନିଶା ଖାଉଥିବାେୁ ବିନା ଚାଖଣରେ ମଦ ପିଇପାେନ୍ତି ନାହିଁ । ଅଭି ରଗାରଟ
ଗଲାସରେ ମଦ ଓ ପାଣି ଭାଗମାପ ଅନୁ ଯାଇ ମିଶାଇ ବାବୁ ନା ହାତକୁ ବରଢଇ ରଦଇ କହି ା,
"ନିଅନ୍ତୁ ଆୋ ଆପଣ ଆଗ ତଣ୍ଟି ଓଦା କେି ନିଅନ୍ତୁ ।" ଏମିତ ି ୩ ରପଗ୍ ବନାଇ ବାବୁ ନାକୁ
ପିଆଇ ସାେିବା ପରେ ତା' ନିଶା କିଛ ି ମାତ୍ରାରେ ଆସିଗ ା । ରସ ଏଥେ କହି ା, "ଆରେ ତରମ
ଦୁ ଇଜଣ ବି ନିଅ ।"
ଅଭି କହି ା, "ଏ ରକମ୍ପା, ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି କିଛ ି ଚାଖଣ ଆଉ ସିଗାରେଟ୍ ପୟାରକଟ୍
ରନଇଆରସ ।" ରକମ୍ପା ଏଥେ ବାବୁ ନାଆଡକୁ ଚାହିଁ କହି ା, "ଭାଇ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ, ମଁୁ ସରଙ୍ଗ
ସରଙ୍ଗ ରନଇକି ଆସୁଛ ି ।" ବାବୁ ନା ପୁୋ ମା ିକ ଠାଣିରେ ପାଖରେ ବେିଥିବା ୧୦୦ ଟଙ୍କା
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ରକମ୍ପାକୁ ବଢାଇରଦ ା । ରକମ୍ପା ବଡ ଖୁସରି େ ଟଙ୍କାଧେି ପାଖରେ ଥିବା ରଦାକାନେୁ ସବୁ
ଆନୁ ସାଙ୍ଗି କ ଜିନର୍
ି କିଣି ଆଣି ବେିଥିବା ୨୦ ଟଙ୍କା ବାବୁ ନାକୁ ରଫୋଇବା ସମୟରେ ଅଭି
ତାକୁ ତାଗିଦ କେି କହି ା, "ମୁଖଷ ରକଉଁଠକ
ି ାେ ! ତୁ କାହାକୁ ୨୦ ଟଙ୍କା ରଫୋଉଛୁ ?
ବାବୁ ନାବାବୁ ପୋ ୋଜାଧିୋଜ, ଥାନପତି । େଖ ରସ ଟଙ୍କା, ପାନ ଖାଇବା ।"
ଅଭି କଥାରେ ବାବୁ ନା ଟିରକ ଗମ୍ଭୀେ ରହାଇ ଓଜନଦାେ ର ାକ ପେି ମଁୁହରେ ଭାବ
ସୃଷ୍ଟିକେି କହି ା, "େଖ ରସ ପଇସା ।" ରକମ୍ପା ବି "ଆୋ ହଜୁ େ" କହି ରସ ୨୦ ଟଙ୍କାକୁ
ଖୁସରି େ ନିଜ ପରକଟରେ େଖିରନ ା । କିଛ ି ସମୟପରେ ରସ ମଦ, ଚାଖଣା ଓ ସିଗାରେଟ ସବୁ
ରଶର୍ ରହାଇଗ ା । ଅଭି ଓ ରକମ୍ପା ମଦ ସେିବାଯାଏ ଧୁମ୍ ନିଶାରେ ବାବୁ ନାେ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ଷନ
କେିବାରେ ବୟସ୍ତ ଥାଆନ୍ତି । ଏ ଭିତରେ ରସ ଦୁ ରହଁ ବି ରସ ସ୍ଥାନ ପେିତୟାଗ କେି ସାେିଥାଆନ୍ତି ।
ବାବୁ ନାେ ନିଶା ଖସି ଖସି ଆସୁଥାଏ ।
ମରନ ପଡଗ
ି ା ବାପା ୫୦୦ ଟଙ୍କାରଦଇ କହିଥିର ଶୀଘ୍ର ମାଂସ ଆଣିବାକୁ । ଟଙ୍କା ତ
ଆଉ ନାହିଁ । ସ୍ଥିେକ ା ରସ ମାଂସ ବିକାେିକୁ ବାକିରେ ମାଂସ ମାଗିର ରସ ନିରଶ୍ଚ ରଦବ । ରସଠି
ପହଞ୍ଚି ରଦଖି ା ପୂବଷେ ରସ ଗହେି ନାହିଁ କିମବା ରସ ମାଂସ ବିକାେି ବି ନାହିଁ । ତା' ମୁଣ୍ଡ ଚକ୍କେ
ଖାଇ ା ପେି ାଗୁଥାଏ । ଏରବ କେିବ କ'ଣ? ବାପା ଏରବ ବି ତାକୁ ସମରୟ ସମରୟ ଖୁବ
ନିର୍ଦ୍ଷୟ ଭାବରେ ମାଡ ମାେନ୍ତି । ଆଜି ନିରଶ୍ଚ ତା' ଭାଗୟରେ ଗୁରଡ ମାଡ ଖାଇବା ର ଖା
ରହାଇଛି ।
ଏମିତ ି ଚିନ୍ତା କେୁଥିବା ସମୟରେ ବାବୁ ନା ରଦଖି ା ରଗାରଟ ରକୋ ଦୁ ଇଟି ରଗାଧି ମାେି
ହାତରେ ଧେି ଚା ିଛ ି । ତା' ମୁଣ୍ଡରେ ରଗାରଟ ବୁ ଦ୍ଧି ଆସି ା ଆଉ ରସଇ ଖୁସରି େ ତା ମୁହଁରେ
ହସ ଫୁ ଟି ଉଠି ା । ରସ ବଡ ପାଟିରେ ରକୋକୁ ଡାକ ପକାଇ ା । ରସରତରବରେ ପଖରେ
ଆଉ ରକହି ନଥାନ୍ତି । ରକୋ ତା' ଡାକ ଶୁଣି ପାଖକୁ ଆସି ପଚାେି ା, "ବାବୁ ରମାରତ ଡାକିର
କି?"
ରସ ରକୋ ତାକୁ ଚିହ୍ନଥ
ି ାଏ । େରମଶବାବୁ ଙ୍କ ପୁଅ ରବା ି ରସ ଜାଣିଥାଏ । ବାବୁ ନା ତା'
ହାତରେ ଥିବା ରଗାଧି ଦୁ ଇଟାକୁ

ଖୟକେି କହି ା,

- "ଆରେ ଏ ରଗାଧି ଦୁ ଇଟା କ'ଣ କେିବୁ?"
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- "ଆୋ ତେକାେୀ କେି ଖାଇବୁ ।"
- "ଆଛା ରସ ଦୁ ଇଟାକୁ ରକରତ ଟଙ୍କା ରନବୁ ?"
- "ଆପଣ ରନଇ କଣ କେିରବ?" (ଆଶ୍ଚଯଷୟ ରହାଇ ପଚାେି ା)
- "ରମା ପୁଅ ଆଉ ଝିଅଙ୍କୁ ସବୁ ରବରେ ଥଣ୍ଡା ରହଉଛି । ଡାକ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ରଗାଧି ମାଂସ ଖାଇର
ଆଉ ଥଣ୍ଡା ରହବନି । ରସଇଥିପାଇଁ ପଚାେି ି ।"
- "ପି ାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଦେକାେ, ତା'ରହର ନିଅନ୍ତୁ । ରମାରତ ୧୦୦ ଟଙ୍କା ରଦରବ ।"
ବାବୁ ନା ରକୋକୁ ମାଂସ କଟାେିେ କାଠ ଗଣ୍ଡି ରଦଖାଇ କହି ା, "ଠିକ୍ ଅଛି ତାକୁ ରସଠି
ମାଂସ ପେି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କେିରଦ । ଆମ ଘରେ ରକହି କଟିରବନି ।" ରକୋ "ହଉ ଆୋ" ରବା ି
କହି ରସ ରଗାଧି ଦୁ ଇଟାଙ୍କୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦେ ଭାବରେ ଚମଡା ରଛ ି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ମାଂସରେ
େୂପାନ୍ତେିତ କେିରଦ ା । ବାବୁ ନା ତା' ହାତେୁ ମାଂସ ରନବାରବରେ ପଚାେି ା, "ଆରେ ଏ
ମାଂସେ ଓଜନ ରକରତ ଖରଣ୍ଡ ରହବ?" ରକୋ କହି ା, "କିର େୁ କିଛ ି ଅଧିକ ରହବ । ରଦଖିର
ତ ବଡ ବଡ ରଗାଧି ଦୁ ଇଟା ।" ବାବୁ ନା କହି ା, "ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଦୁ ଇଦିନ ପରେ ଆସି ରମା
ପାଖେୁ ୧୦୦ ଟଙ୍କା ରନଇଯିବୁ ।" ରକୋ "ଠିକ୍ ଅଛି ବାବୁ " ରବା ି କହି ଚା ିଗ ା ଆଉ ରସ
ରଗାଧି ମାଂସକୁ ଧେି ବାବୁ ନା ଘେକୁ ରଫେି ା ।
ରସଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ରଭାଜନ ପ୍ରଥରମ ବାପ ପୁଅଙ୍କୁ ପେର୍ା ଗ ା । ବାବୁ ନା କାରେ
ଧୋପଡଯ
ି ିବ ରସ ଭୟରେ ଥାଏ । େରମଶବାବୁ ମାଂସ ରକରତଖଣ୍ଡ ଖାଇସାେିବା ପରେ
କହିର , "ଆରେ ବାବୁ ନା, ବହୁ ତ ସଫଟ୍ ମାଂସ । ରସ ରଛେିେ ରକଉଁ ଅଂଶ ରଦ ା? ବଢିଆ
ାଗୁଛ ି ।" ବାବୁ ନା ଏଥେ ଟିରକ ଖୁସି ରହାଇ କହି ା, "ରକଜାଣି କ'ଣ ରଦ ା, ମଁୁ ରକବେ
କହି ି ବାପା ପଠାଇଛନ୍ତି, କିର ମାଂସ ଦିଅ । ତା'ପରେ ରସ ବାଛିକି ରଦ ା ।"
ରସଦିନ ଘରେ ସମରସ୍ତ ଖୁସରି େ ବହୁ ତ ଭ ଖାସି ମାଂସ ରବା ି ଭାବି ଖାଇର । ଦୁ ଇ
ଦିନ ପରେ ସକାେ ଜେଖିଆ ଖାଇସାେି େରମଶବାବୁ ତାଙ୍କ ଜମିଦାେୀଆ ଘେେ ଉଚ୍ଚା ପିଣ୍ଡାରେ
ଥିବା ରଚୟାେରେ ବସି ରସଦିନେ ଖବେ କାଗଜ ପଢୁଥିର । ଗଁା ଦାଣ୍ଡ ରଦଇ ରଯଉଁମାରନ
ଯାଆନ୍ତି ସମରସ୍ତ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାେ କେି ଯାଉଥାନ୍ତି । ପାଖଆଖ ଗାଆଁେ ର ାକମାରନ ବି ତାଙ୍କୁ
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ଖୁବ ମାନନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ରସ ରକୋ ଆସି ନମସ୍କାେ କ ା । େରମଶବାବୁ ତାକୁ ପ୍ରତିନମସ୍କାେ କେି
ପଚାେିର , "ଆରେ ରତାେ ସବୁ ଭ ତ? ପି ାଛୁ ଆ ରକମିତ ି ଅଛନ୍ତି?"
ରକୋ ଉର୍ତ୍େରେ କହି ା, "ହଁ ବାବୁ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୟାେୁ ଭ ରେ ଚ ିଛ ି ।" ରକୋ
ଏତିକି କଥାବାର୍ତ୍ଷା ପରେ ବି ରସ ଜାଗାେୁ ନ ଯିବାେୁ େରମଶବାବୁ ପଚାେିର , "କ'ଣ କହିବୁ ନା
କିଛ ି କାମ ଅଛି ।" ରକୋ କହି ା, "ଆୋ ସାନ ବାବୁ ଙ୍କ ପାଖରେ ଟିରକ କାମ ଥି ା ।"
େରମଶବାବୁ ବଡପାଟି କେି ବାବୁ ନା ବାବୁ ନା ରବା ି ଡାକିର । କିନ୍ତୁ ବାବୁ ନା ଘରେ ନଥିବାେୁ
ତା' ପୁଅ ଅଥଷାତ େରମଶବାବୁ ଙ୍କ ନାତି ରଦବୁ ଆସି କହି ା, "ବାପା ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ବାହାେକୁ
କୁ ଆରଡ ଯାଇଛନ୍ତି ।"
େରମଶବାବୁ ଏଥେ ରକୋକୁ ପଚାେିର , "ତା' ପାଖରେ ରତାେ କି କାମ କିରେ?"
ରକୋ କହି ା, "ସାନ ବାବୁ ଦୁ ଇ ଦିନ ତରେ ରମା ଠାେୁ ଦୁ ଇଟି ରଗାଧିେ ମାଂସ କେିକି
ଆଣିଥିର । ରସ ବାବଦକୁ ୧୦୦ ଟଙ୍କା ଆଜି ଆସି ରନବାକୁ କହିଥିର ।" େରମଶବାବୁ ଙ୍କେ
ରକୋ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୂୋ ଝାଇଁଝାଇଁ ରହାଇଗ ା । ତଥାପି ରଧୈଯଷୟଧେି ପଚାେିର , "ଦୁ ଇଦିନ
ତରେ ମାରନ, ଏ ବୁ ଧବାେ ଦିନ ରସ ରତା'ଠାେୁ ରଗାଧି ମାଂସ ଆଣିଥି ା?"
ରକୋ କହି ା, "ହଁ ଆୋ, ଛୁ ଆଙ୍କେ ସବୁ ରବରେ ଥଣ୍ଡା ରହଉଛି ରବା ି ଡାକ୍ତେ କହିଥିର
ରଗାଧି ମାଂସ ଖୁଆଇବାକୁ । ରସଥିପାଇଁ ସାନ ବାବୁ ରମା'ଠାେୁ ଦୁ ଇଟି ରଗାଧିେ ମାଂସ
ଆଣିଥିର ।" ରକୋ କଥା ସେିଛ ି କି ନାହିଁ େରମଶବାବୁ ଙ୍କ ଘୃଣାରେ ରପଟ ଭିତେୁ ରଯମିତ ି କିଛ ି
ଆଉଣ୍ଡି ପକାଇ ା ଆଉ ରସ ଅଁଅଁ କେି ସକାେ ଜେିଖିଆରେ ଯାହା ସବୁ ଖାଇଥିର ଭକ୍ ଭକ୍
କେି ବାନ୍ତି କେି ପକାଇର ।
ରକୋ େରମଶବାବୁ ଙ୍କେ ଏ ଅବସ୍ଥା ରଦଖି ରସଠୁ ତା' ଟଙ୍କା ନରନଇ ରଦୌଡି ପୋଇ ା ।
େରମଶବାବୁ ଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବାନ୍ତିରହବା ରଦଖି ପାଣି ଆଣି ରଦର

। େରମଶବାବୁ ରସ ରଗାଧି ମାଂସ

କଥା ଘରେ ଆଉ କାହାକୁ କହିବା ଠିକ ରହବନି ରବା ି ଚିନ୍ତା କର । ଯଦି ପୁେୁର୍ ର ାକ ରହାଇ
ରଗାଧି ମାଂସ କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କେ ଏ ଅବସ୍ଥା, ତା'ରହର
ରସମାନଙ୍କେ କି ଅବସ୍ଥା ନରହବ !
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କିଛସ
ି ମୟ ପରେ େରମଶବାବୁ ଧିେସ୍ଥିେ ରହାଇ ବସି ପଡିର

। ନିଶାଡି ପୁଅ ବାବୁ ନା

ଉପରେ ପ୍ରବେ ୋଗ ରହଉଥି ା । ନିଶା ସତରେ ମଣିର୍କୁ ରକଉଁ ସ୍ତେକୁ ରନଇଯାଇ ପାରେ !
ନିଶା ମଣିର୍କୁ ସଇତାନ କେିଦଏ
ି । ରଯରତସବୁ ର ାମହର୍ଷକାେୀ ହତୟାକାଣ୍ଡ ଏ ସମାଜରେ
ଘଟୁଛି ରସଥିେୁ ଅଧିକାଂଶରେ ନିଶାଡମ
ି ାରନ ହିଁ ଜଡତ
ି ଥାଆନ୍ତି ।
ସତରେ ମଦ ନିଶାରେ ଅମଣିର୍ ପା ଟିଯାଏ ମଣିର୍ । ରକଉଁଠି ନିୋପର୍ତ୍ାେକ୍ଷୀ ନିଶାପାନ
ପରେ ମା ିକାଣୀକୁ ହତୟା କ ାଣି ତ ଆଉ ରକଉଁଠି ବୋତ୍କାେ ଭେି ଦୁ ଃଖଦ ଘଟଣା ବି ଘଟୁଛି
ରସଇ ନିଶାପାଇଁ । ବହୁ ତ ଜାଗାରେ ଗୃହକର୍ତ୍ଷା ସବୁ ଦରି ନ ମଦପିଇ ଆସି ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁଅ-ଝିଅଙ୍କୁ
ମାେଧେ କେୁଛି । ନିତ ି ଘଟୁଥିବା ସଡକ ଦୁ ଘଷଟଣା, ଛିନତାଇ, ରଚାେି, ଡକାୟତି ସହ
ମହିୋମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅରସୌଜନୟ ଆଚେଣ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ କିର୍ମେ ଅପୋଧେ ଅପୋଧିଙ୍କ ଭିତେୁ
ସଂଖଯାଧିକ ରହଉଛନ୍ତି ମଦୁ ଆ । ରପା ିସ ନିଶାରଖାେ ଅପୋଧିଙ୍କ ପଛରେ ରଗାରଡଇ ରଗାରଡଇ
ହା ିଆ ରହାଇପଡୁଛ ି । ଆଜିକା ି ଅପୋଧ ବୃ ଦ୍ଧେ
ି ମୂେକାେଣ ରହଉଛି ଏଇ ନିଶାେ ପ୍ରସାେ ।
ଛାତ୍ରଠାେୁ ଆେମ୍ଭ କେି ଯୁବରଗାଷ୍ଠୀ ସମରସ୍ତ ଏରବ ନିଶାେ କବେରେ ।

ଏଇ ନିକଟରେ େରମଶବାବୁ ଖବେକାଗଜରେ ରଗାରଟ ଖବେ ପଢି ଆଶ୍ଚଯଷୟ ରହାଇ
ଯାଇଥିର

। ଏକଦମ ନିଶାରେ ମସଗୁଲ ରହାଇ ୋତିରେ ଡୁୟଟି କେିବାକୁ ଆସୁଥିବା ରେେ
ବିଭାଗେ ଏହି ମଦୁ ଆ ସୂଚନାପ୍ରଦାନକାେୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନାନା ଅସୁବଧ
ି ାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ
ରହବାକୁ ପରଡ । ରଯମିତକ
ି ି ଜରଣ ଯାତ୍ରୀ ହାଓବାଡା ରେନ ବିର୍ୟରେ ପଚାେିର ରସ ଅଫି ସେ
ତାଙ୍କୁ ବିୋସପୁେ ରେନ ସୂଚନା ରଦଉଥିର

। ଆଉ ଜରଣ ଯାତ୍ରୀ ପଚାେିର

ଅହମ୍ମଦାବାଦ-

ହାଓବାଡା ରେନେ ସମୟ ବିର୍ୟରେ । ନିଶାଡି ବାବୁ ଉର୍ତ୍େରେ କହିର ଏମିତ ି ନାମରେ ରକୌଣସି
ରେନ ହିଁ ନାହିଁ ରବା ି ।
ରକବେ ସହେରେ ଏ ଅବସ୍ଥା ନୁ ରହଁ, ଗାଆଁମାନଙ୍କରେ ମଧଯ ଅବସ୍ଥା ଅହୁ େି ସଙ୍ଗୀନ ।
େରମଶବାବୁ ଭାବୁ ଥିର ରକରବ ଏସବୁ ନିଶାଦ୍ରବୟ ରଦଶରେ ବନ୍ଦ ରହବ ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପେି
ବହୁ ଯୁବକ ଠିକ ୋସ୍ତାକୁ ଆସିରବ । ସତରେ କ'ଣ ରସଦିନ ଏ ଜନମରେ ଆସିବ???

ଅନୟେୁ କଦାଷ ନ କଦଇ, ନିଜର କଦାଷ କଦଖିକେ ଆକମ ବି ସବୁ ଠିେ େରିପାରିବା ।
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ହଡ଼ା ବଳଦ ଆଉ ବାରମାସିଆ ଉପାଖୟାନ
✍ କଜୟାତିରଞ୍ଜନ ସାହୁ
ପି ା ଦିରନ ରମା ଭେି ରଯଉଁମାରନ ଓଡିଶାେ ସେକାେୀ ବିଦୟାେୟ ମାନଙ୍କରେ ପଢିଥିରବ;
ରସମାରନ “ହଡା ବେଦେ ଆତ୍ମ କାହାଣୀ” ଉପରେ େଚନାଟିଏ ନିଶ୍ଚୟ ର ଖିଥିରବ । ହଡା ବେଦ ତ
ହଡା ବେଦ ! ରସ ବିର୍ୟରେ ଏରତ କଥା ଚିନ୍ତା କେୁଛି କିଏ ! ତା' ବିର୍ୟରେ ବୁ ଝବ
ି ାକୁ ରସରତରବରେ
ୋନେ ପକ୍ୱତା କାହିଁ ! ରତଣୁ େଚନା ବହିରେ ଯାହା ଥାଏ ତାକୁ ରକମିତ ି ମରନେଖି ପେୀକ୍ଷା ଖାତାରେ
ର ଖାଯିବ ରସଇଟା ହିଁ ହୁ ଏ ମୂେ

କ୍ଷୟ ପି ାଙ୍କେ । ରହର

ଆଜି ରଯରତରବରେ ବୟସେ

ଅପୋହ୍ନରେ ଘେେ ରଷ୍ଟାେ େୁମ୍ ସଫା କେୁକେୁ ରମା କାହାଣୀେ ମୁଖୟ ଚେିତ୍ର ସାଥୀହୋ ଅରଶାକ
ବାବୁ ଙ୍କୁ ସାଥୀ ପ୍ରକାଶନୀେ ରସ େଚନା ବହିଟା ମିେଗ
ି ା, ରସରତରବରେ ହଠାତ ହଡା ବେଦ କଥାଟା
ତାଙ୍କେ ମରନପଡିଗ ା ଆଉ କାହିଁକି ରକଜାଣି ରଦହଟା ଟିକଏ
ି ଶୀରତଇ ଉଠି ା । ାଗି ା ରଯମିତ ି
ଏଇଠି ରକଉଁଠି ହଡା ବେଦଟା କୁ ରନ୍ଥଇ କୁ ରନ୍ଥଇ ହମବା େଡି ରଦଉଛି । କିଛ ି ସମୟେ ନିେବତା ପରେ
ରସହି େଚନା ବହିଟରି େ ବସିଥିବା ଧୂେେ
ି ରମାଟା ଆସ୍ତେଣକୁ ହାତରେ ଝାଡିରଦଇ ଚା ିଗର ନିଜ
େୁମ୍କୁ । େୁମ୍ ଭିତରେ ପଡିଥିବା ତାଙ୍କ ରଜରଜବାପା ଅମେେ କାଠ ତିଆେି ଆୋମ ରଚୟାେ ଉପରେ
ଚୁପ୍ଚାପ୍ ବସିଗର । ବୟସଟା ବି ଆଉ ସାଥ୍ ରଦଉନାହିଁ ଅରଶାକ ବାବୁ ଙ୍କେ । ଶେୀେଟା ପା ଟି
ଗ ାଣି ରୋଗେ ଗନ୍ତାଘେ । ଅରନକ ସମୟରେ ମାନସିକ ପୀଡାଟା ଶାେିେୀକ ପୀଡାକୁ ବେିପଡୁଛ ି
। ରସ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିତପ୍ରେ । ରହର ଆଜି ରସ ପୁେୁଣା େଚନା ବହିେ "ହଡା ବେଦ"ଟା ତାଙ୍କ ମାନସିକ
ସ୍ଥିତକ
ି ୁ ରଦାହ ାଇ ରଦବାପେି

ାଗୁଛ ି ।

ାଗୁଛ ି ରଯମିତ ି ଆଜି ଅରନକ ବର୍ଷ ପରେ ରସ ହଡା

ବେଦଟା ପୁଣି ରଫେିଛ ି । ଏହା ଭିତରେ ଜଣାନାହିଁ ରକରତରବରେ ସିଏ ହାତରେ ଧେିଥିବା େଚନା
ବହି ପଛପରଟ ମୁହଁ ୁ ଚାଇ ହଜିଯାଇଥିର ସ୍ମୃତେ
ି ସାମ୍ରାଜୟରେ । ରଯଉଁ ସାମ୍ରାଜୟରେ ରସ ନିଜକୁ
େଙ୍ଗପୁେ ଗଁା ହେି ସାହୁ େ ଚତୁ ଥଷ ରଶ୍ରଣୀ ପଢୁଥିବା ପୁଅ ଅରଶାକ େୂରପ ଆବିଷ୍କାେ କର । ରସହି
କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ଅରନକ ଦିନ ପରେ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ଅରଶାକ ବାବୁ ଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ତାଙ୍କ ଓଠରେ
90

shubhapallaba.in

ରଖେିଯାଉଥି ା ରଚନାଏ ହସ । ସ୍ମୃତେ
ି ଦୁ ନଆ
ି ରେ ରସ ରଦଖୁଥିର ନିଜେ ଡଉ ଡାଉ ନିେୀହ
ରଚରହୋଟିକୁ । ରଯଉଁ ରଚରହୋଟା ଦିରନ ଗାଆଁ ସାୋେ ଅତି ଆପଣାେ ଥି ା ରସହି ରଚରହୋଟି
ରକମିତ ି ଏହା ଭିତରେ ନିଜ ର ାକଙ୍କପାଇଁ ଅର ାଡା ଅରଖାଜା ପା ଟିଯାଇଛି । ଆଜି ଅରନକ
ଦିନପରେ ନିଜ ସହ ସାକ୍ଷାତ ରହାଇଛି ଅରଶାକ ବାବୁ ଙ୍କେ । ଆଉ ଆରଶାକ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ମନଭେି
ରଦଖିଚା ିଥାଆନ୍ତି ନିଜକୁ ।
ରସଦିନେ ରସ ସୁନ୍ଦୁେଆ
ି ଡଉ -ଡାଉ ହେି ସାହୁ ପୁଅ ଅରଶାକ ପାଠ ପଢାରେ ମଧ୍ୟ ଥି ା
ପ୍ରବୀଣ । େଙ୍ଗପୁେ ଗଁା ସାୋ ଚଚ୍ଚଷା "ପି ାଟା ରଦଖିବାକୁ ରଯମିତ ି ପାଠ ପଢାରେ ବି ରସମିତ ି ।" ହେି
ସାହୁ େ ବାେମାଣ ବି ରେ ବର୍ଷ ସାୋ ଫସ । ଅଭାବ କ'ଣ ତା' ଘରେ ରକହି ଜାଣିନଥିର । ଘରେ
ଚାେିହେ ହେିଆକୁ ମିଶାଇ ଦଶଟି ବେଦ, ସାତଟି ଗାଈ ଆଉ ରଛେି, କୁ କୁଡା, ବତକଗୁଡା ହିସାବ
ନକେିବା ଭ । ଏସବୁ କୁ ଜଗାେଖା କେୁଥି ା କଙ୍କା, ହେି ସାହୁ ଘେ ବାେ ମାସିଆ । ନଁାଟା ସିନା
କଙ୍କା, ରହର ଆଜିକା ିେ ଛଅଜଣ ପି ାଙ୍କୁ ଏକୁ ଟଆ
ି ଉଠାଇ କଚାଡିରଦବ ! କ'ଣ ଖାଉଥି ା ସିଏ
ରକଜାଣି ! କିନ୍ତୁ ଯାହାବି ଖାଉଥିବ ରସଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭେିେହିଥିବ ଭାେତୀୟତା ଶୁଦ୍ଧତା ଆଉ ପ୍ରକୃ ତ ି
ସହ ଆତ୍ମୀୟତା । ଗାଈ ରଗାେୁ ବି ବାଡି ସବୁ କାମରେ କଙ୍କାେ ଆବଶୟକତା ଥାଏ । ରସ ନରହର
କାମ ରହବନି । ଆବଶୟ ରସରତରବରେ ର ାକମାରନ ଅପାଠୁଆ ଥିର , କିନ୍ତୁ ମାନବତାେ ପେିଭାର୍ା
ଜାଣିଥିର । ଟଙ୍କାେ ମୂ ୟଟା ନବୁ ଝରି ବି ଶ୍ରମେ ମୂ ୟଟା ଜାଣିଥିର

। ରବାଧହୁ ଏ ରସଥିପାଇଁ

ଏ ରଦଶେ ମାଟିରେ ସୁନା ଫେୁ ଥି ା । କିଏ ଜାରଣ ମଁୁ ସାନରବରେ ପଢିଥିବା ଇଂୋଜୀ ଗଳ୍ପ "ଏ
ରଗ୍ରନ ରଦଟ୍ ୱାଜ୍" ମଧ୍ୟ ସତ ରହାଇଥିବ !! ଆଉ ରସ ଗପ ସତ ରହବା ପଛରେ ଏହି କଙ୍କା ପେି
ର ାକଙ୍କ ପ୍ରମୂଖ ଭୂମିକା ଥିବ । ରତରବ ରମା କାହାଣୀେ କଙ୍କା ଥି ା ହେି ସାହୁ େ ଡାହାଣ ହାତ ।
ପୁଅ ଅରଶାକ କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢା ଛଡା ଆଉ ଦୁ ନଆ
ି ରେ କିଛ ି ବୁ ରଝନା । ହେି ସାହୁ େ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ପୁଅ
ତାଙ୍କେ ଏ ଜମିବାଡି ଧନ୍ଦାରେ ନପଶି ପାଠ ପଢି ଭ ଚାକିେି ଖରଣ୍ଡ କେୁ । ରସଦିନ ରଖେ ରଖେରେ
ଅରଶାକ କଙ୍କାକୁ ପଚାେିରଦ ା, "ଆଚ୍ଛା କହି ୁ ହଡା ବେଦ ମାରନ କ'ଣ? ଆମ ସ୍କୁ ରେ େଚନା
ର ଖିବାକୁ ରଦଇଛନ୍ତି । ରତା ଛଡା ଆଉ ରକହି ଏ ବିର୍ୟରେ କହିପାେିରବନି ।" ଅରଶାକ କଥା ଶୁଣି
ବୟସରେ ତା'ଠାେୁ ଦଶବର୍ଷ ବଡ ଅକ୍ଷେ ବିବଜଡତ କଙ୍କା କହି ା, "ବୁ ଝି ୁ ମଁୁ ତ ଇସ୍କୁ

ରକରବ

ଯାଇନାହିଁ । ଏ େଚନା କ'ଣ ରମାରତ ଜଣାନାହିଁ । କହିବୁ ଯଦି ହଡା ବେଦ ପାଖକୁ ରନଇ
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ରଦରଖଇରଦବି ।" ଏହାପରେ ଦୁ ରହଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗର

ହେି ସାହୁ ଘେ ହଡା ବେଦ ପାଖରେ ।

ବିଚୋଟାେ ଛିଡା ରହବାପାଇଁ ବେ ନଥି ା । ରଦହ ଛାଅ ଚମଡାେ ର ାମସବୁ ଝଡିଗ ାଣି ।
ଜୀବନଟା ଖା ି ଯାହା ଛନ୍ଦି ରହାଇେହିଛ ି କିଛ ି ହାଡ ଉପେ ଚମଡା ଛାଉଣୀ ଭିତରେ । ଦୁ ଇ ଆଖି
ତରେ, ୁ ହେ ଧାୋ କେିରନଇନ୍ତି ନିଜନିଜେ ସ୍ଥାୟୀ ଠିକଣା । ରକଇ ରକୋ ଶୁଖି ା ଘାସେ ଆଶ୍ରାରେ
ପଡିେହିଥାଏ ରସ ହଡା ବେଦଟା । କଙ୍କା ପଘାଟା ଫି ଟାଇ ରଦଇଥାଏ ତା' ରବକେୁ । ଅରଶାକ ଏହା
ରଦଖି କଙ୍କାକୁ ପଚାେି ା, "ପଘାଟା ଫି ଟାଇ ରଦଇଛୁ ରଯ?" କଙ୍କା କହି ା, "ବିଚୋଟା ଜୀବନସାୋ
ହେ ବାହିବାହି ବୁ ଢା ରହାଇଗ ା । ଏରବ ତ ବୁ ଢାେୁ ହଡା ରହାଇଗ ାଣି । ଆଉବା ଦିନ ରକଇଟା
ବଞ୍ଚିବ ! କାହିଁକି ଆଉ ବାନ୍ଧିବ ି !! କିଛ ି ରହାଇଗର ହେି ଦା'କୁ ପାପ ାଗିବନି !!!" ଏହାେ କିଛଦ
ି ନ
ି
ପରେ ଦିରନ ବୁ ଧୁବାେିଆ ହାଟ ପାେି ଦିନ ସନ୍ଧୟାରବରେ ହେି ସାହୁ େ ଚିତ୍କାେ ଶୁଣି ଘେ ଭିତେୁ
ରଦୌଡିଆସି ା ଅରଶାକ । ରଦଖି ା ବାପା ତା'େ କଙ୍କାକୁ ଖୁବ ପିଟୁଛନ୍ତି । କଙ୍କା କାନ୍ଦିକାନ୍ଦି କୁ ଟାଗଦା
କଡରେ ବସିଥାଏ । ରଚାେ ରଚାେ ରବା ି ଶରହ ରଚାେ କହି ହେି ସାହୁ କଙ୍କାକୁ ଗାେି କେୁଥାଏ ।
କାେଣଟା କ'ଣ ରବା ି ଜାଣିବା ଆଗେୁ କଙ୍କାକୁ ହେି ସାହୁ କାମେୁ ବାହାେ କେିସାେିଥି ା । ବିଚୋ
କଙ୍କା କାନ୍ଦିକାନ୍ଦି ଘେ ଛାଡି ଯିବା ଆଗେୁ ଛେଛେ ଆଖିରେ ଅରଶାକକୁ ରଶର୍ଥେ ପାଇଁ କହିଥି ା,
"ମଁୁ ତ ବାେମାସିଆ ନା !!" ଆଉ ଏହାପରେ କଙ୍କା ରକରବରହର କାମ କେିବାକୁ ହେି ସାହୁ ଘେକୁ
ର ଉଟିନାହିଁ । ପ୍ରକୃ ତ ଘଟଣାଟା କ'ଣ ରବା ି ପରେ ଅରଶାକ ଜାଣିବାକୁ ପାଇ ା ରଯ କଙ୍କା କୁ ଆରଡ
ରସ ହଡା ବେଦ ବିକି ଟଙ୍କା ରଚାେିକେି ରନଇଛି । ଏ କଥାଟା କିନ୍ତୁ ଆଜି ପଯଷୟନ୍ତ ଅରଶାକ ବାବୁ ଙ୍କୁ
ବିଶ୍ୱାସ ହୁ ଏନି । ରକମିତ ି ବିଶ୍ୱାସ କେିରବ ! ରଯଉଁ ର ାକଟା ରଗାରଟ ହଡା ବେଦେ କଷ୍ଟ
ବୁ ଝପ
ି ାେୁଥି ା, ରଯଉଁ ର ାକଟା ପାପ ପୂଣୟେ ସଂୋ ବୁ ଝଥି
ି ା ସିଏ ରକରବରହର

ରଚାେେ

ପେିଚୟ ରନଇ ବଞ୍ଚିପାରେନା । ରତରବ ରଚାେି କେିବାେ କାେଣଟା କ'ଣ ଆଜି ଯାଏଁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ । ଆଜି
ବି ଅରଶାକ ବାବୁ ଙ୍କ ମସ୍ତି ଷ୍କେ ଚାେିପରଟ ଘୁେବ
ି ୁ ୁ ଛି ରସ ହଡା ବେଦଟାକୁ ରନଇ ଅରନକ ପ୍ରଶନ ।
କିଏ କିଣିଥିବ ରସ ହଡା ବେଦଟା ! କ'ଣ କାମ କେିପାେିଥିବ ରସଇଟା ! ତାକୁ ଆଉ କଂରସଇ ହାତକୁ
ରଟକିରଦଇ ନଥିର ତ ! କଙ୍କା କ'ଣ ସତରେ ହଡାଟିକୁ ବିକରି ଦଇଥିବ ! ବାଉେି ରହ ା ଭେି ଅରଶାକ
ବାବୁ କହିର , "ନା ! ନା ! କଙ୍କା ରସଭେି କେିପାରେନା ! ରହାଇପାେିଥାଏ ରସ ତାକୁ ବିକି ନାହିଁ ।
ରହାଇ ପାେିଥାଏ ରସ ହଡାଟାେ ଜୀବନପାଇଁ ନିରଜ ନିେବିଯାଇ ସହିଗ ା ସବୁ କଷ୍ଟ ଅପମାନ !"
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ରସରତରବେକୁ ସ୍ମୃତେ
ି ସାମ୍ରାଜୟେୁ ର ଉଟାଣି ରହାଇସାେିଥି ା ଅରଶାକ ବାବୁ ଙ୍କେ । ଏତିକି
ରବରେ ଅରଶାକ ବାବୁ ଙ୍କ ୟାଣ୍ଡ ରଫାନଟା ବାଜି ଉଠି ା । ରସପଟୁ ତାଙ୍କେ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର କହୁ ଥାଏ,
"ବାପା ! ମଁୁ ଏଥେ ପୂଜାରେ ଘେକୁ ଯାଇପାେିବନ
ି ି । କମ୍ପାନୀ ରମାରତ ଏସାଇନରମଣ୍ଟ ରଦଇ
ଥାଇ ୟାଣ୍ଡ ପଠାଉଛି ।" ଏହା ଶୁଣି ଅରଶାକ ବାବୁ କହିର , "ଆରେ ରତା ବୁ ଢା ବାପଟା ପାଖେୁ
କ'ଣ ରତା କମ୍ପାନୀ ଏସାଇନରମଣ୍ଟଟା ଅଧିକ ଜ...େୁ... !" ଆଉ ଅଧିକ କିଛ ି ନଶୁଣି ଅରଶାକ ବାବୁ ଙ୍କ
ପୁଅ ରଫାନ େିସଭ
ି େଟା େଖିରଦ ା । ଏପରଟ ଥ୍ କେି ରସ ଆୋମ ରଚୟାେଟା ଉପରେ ବସି
ନିୋଶାେ ଅନ୍ଧକାେ ଘରେ ଅରଶାକ ବାବୁ ନିଜକୁ ନିରଜ କହିରହଉଥାନ୍ତି, "ରବାଧହୁ ଏ କଙ୍କା ଆଖିେ
ୁ ହ ଆଉ ରସ ହଡା ବେଦେ ନିଶ୍ୱାସଟା ଆମ ପେିବାେ ଉପରେ ପଡି ଯାଇଛି । ରସଦିନ କଙ୍କା ଦୁ ଇ
ବସ୍ତା ଚାଉେ ଆଉ ତିନ ି ରବୋ ଆହାେ ଚୁକ୍ତିରେ ଆମ ଘରେ ବାେମାସିଆ ଥି ା; ଆଉ ଆଜି ଏ
ଘେେ ମା ିକ ବାର୍ଡକ ଆଠ

କ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୟାରକଜ୍ରେ ଆଉ ରକଉଁ ମା ିକେ ବାେମାସିଆ ଅଛି ।

ବାଃରେ ସମୟ ! ମା ିକକୁ ଆଜି ପାଠୁଆ ବାେମାସିଆ ସରଜଇରଦ ୁ ।" ହଠାତ ଅରଶାକ ବାବୁ ଙ୍କୁ
ାଗି ା ରଯମିତ ି ରସଦିନେ ରସ ହଡା ବେଦଟା ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଛିଡା ରହାଇ ହସୁଛ ି । ଏକ ତୀବ୍ର
ଅଟ୍ଟହାସୟ କେି ନିଃସଙ୍ଗ ଅରଶାକ ବାବୁ କହୁ ଥାଆନ୍ତି, "ଆରେ ! ତୁ ହସୁଛୁ ! ରଦଖ ଆଜି ତୁ ନୁ ରହଁ ମଁୁ
ରଗାଟିଏ ହଡା ବେଦ ପା ଟି ଯାଇଛି । ରତା ପେି ନିଃସଙ୍ଗ ନୀେବ ଅସହାୟ ଆଉ ଅଭିଶପ୍ତ । ଜୀବନ
ସାୋ ପେିବାେେ ଜଞ୍ଜାେ େୂପି ଶଗଡକୁ ଟାଣି ଟାଣି ରମା ପେିଚୟ ରଗାଟିଏ ବେଦେ । ଆଉ ଏ
ବୁ ଢାକାରେ ଏକାକୀ ଅର ାଡା ଅରଖାଜା ରହାଇ ମଁୁ ପା ଟି ଗ ିଣି ରଗାରଟ ହଡା ବେଦ । ହଁ ହଁ ମଁୁ
ଆଜି ରସଇ ହଡା ବେଦ ଆଉ ରମା ମା ିକ କଙ୍କା ସାଜି ଆଜି ଆଉ କାହାେ ବାେ ମାସିଆ ।"
ଏତିକରି ବରେ ରକହିଜରଣ ଡାକି ା, "ଅଶକା" । ଏ ଡାକ ଶୁଣି ଚମକି ଉଠିର ଅରଶାକ ବାବୁ । ଚିହ୍ନ ି ା
ଚିହ୍ନ ି ା ସ୍ୱେଟାକୁ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ବାେିରନର

। ବୁ ି ରଦଖି ା ରବେକୁ କଙ୍କା ରସ ହଡା ବେଦଟା ଧେି

ଛିଡା ରହାଇଛି । ଓଠରେ ସ୍ମିତ ହସ । କିଛ ି ବୁ ଝପ
ି ାେୁନଥିର ଅରଶାକ ବାବୁ । ହଠାତ ନଜେ ପଡି ା
ରଜରଜବାପା ଅମେେ ରସ ଆୋମ ରଚୟାେଟା ଉପରେ । ରସହି ରଚୟାେଟା ଉପରେ କିନ୍ତୁ
ରକହିଜରଣ ଆୋମ କେୁଥିର । ମୁହଁଟା ଦିଶନ
ି ା ମୁହଁଟାକୁ ରଘାଡାଇ େଖିଥି ା ସାଥୀ
ୁ ଥି ା କାହିଁକନ
ପ୍ରକାଶନୀେ ରଗାଟିଏ ପୁେୁଣା େଚନା ବହି...!!!
ସଭିଏଁ ସବୁ କବକଳ ଆମଠାରୁ େିଛ ି ଆଶା େରୁଥାନ୍ତି ଆଉ କସ ଆଶା େମିଗକେ କସମାକନ ଦୂକରଇ ଯାଆନ୍ତି ।
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କମା କଦଇ
✍ ପରମିତା ମିଶ୍ର
ରଦଇ ଆଉ ମଁୁ ମାରତ୍ର ବରର୍ଷ ବଡ ସାନ । ରଦଇ ପି ାରବେୁ ରପା ିଓରେ ପିଡତ
ି । କିନ୍ତୁ
ବହୁ ତ ସୁନ୍ଦେ ହୃ ଦୟ ରମା ରଦଇ'େ । ରମା ପାଇଁ ରମା ରଦଇ ରମାେ ସବୁ ଠୁ ଭ ସାଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ରମା
ରଦଇ ପାଇଁ ତ ମଁୁ ତା' ଦୁ ନଆ
ି ଥି ି । ବଡ ବିଡମବନାେ କଥା ରଯ ଏ କଥାେ ହୃ ଦୟଙ୍ଗମ ମରତ
ରହ ା କିନ୍ତୁ ବହୁ ତ ବିେମବରେ । ଏ ଭୁ

ପାଇଁ ମଁୁ ସାୋ ଜୀବନ ନିଜକୁ କ୍ଷମା କେି ପାେିବନ
ି ି।

ରଦଇ ବାହାେକୁ ଯାଏନି । ଡବରଡଇ ଚାର ରବା ି ପି ାଏ ତାକୁ ଚିରଡଇ ଦିଅନ୍ତି । ଘେ ଆଗକୁ
ବାେଣ୍ଡା, ତା' ଆଗକୁ କିଛ ି ହାତ ଜାଗା ଥି ା, ରସ ପାଖରେ ଆମ ବୃ ନ୍ଦାବତୀ ମାଆଙ୍କେ ଘେ ।
ଉପେ ଗମ ାରେ ତୁ େସୀ ଆଉ ତା'ତରେ ଆରମ ଦୁ ଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ରଛାଟିଆ ସାଂସାେିକ ଘେ ଖରଣ୍ଡ
। ନିଇତି ସ୍କୁ େୁ ରଫେିବା ମାରତ୍ର ଆରମ ଦୁ ରହଁ ଆମେ ରସହି ଘରେ ରଖେିବାରେ ମାତିଯାଉ ।
ୀନା ଆମ ସହ ରଖେିବାକୁ ରକରତ ଥେ ପଚାେିଛ,ି ରବାରଧ ରଦଇକୁ ଭ

ାଗିବନି ଆଉ ରକହି

ରଖେିର ରବା ି ମଁୁ ତାକୁ ମନା କେିଦଏ
ି ।
ଠାକୁ େ ରଗାରଟ ହାତରେ ରନର ରଗାରଟ ହାତରେ ରଫରେଇ ଦିଅନ୍ତି, ରଦଇେ ରଗାଡଟା
ଅକମଷଣୟ କିନ୍ତୁ ହାତଟା ଚମତ୍କାେ । ମାଗଷଶେ
ି ଗୁେୁବାେରେ ଘେଟାସାୋ ରଦଇ ହାତେ ଚିତ୍ର ରମାେ
ଏରବବି ମରନ ପଡିଯାଉଛି । ନିଜଷୀବରେ ବି ଜୀବନ ରଦଇରଦଇ ପାରେ । ଖା ି କାଗଜରେ
ଗାେଟିଏ ଟାଣି ରଦର ବି ସୁନ୍ଦେ ଚିତ୍ରରଟ ଆଙ୍କି ରହଇଯାଏ । ନଈକୂ େରେ ବସିଥିବା ଏଇ ରଯାଉ
ଦୁ ଇ ଝିଅଙ୍କ ଚିତ୍ରଟି େଇଁ େୁମ୍ରେ ାଗିଛ ି ରମା ରଦଇ ଆଙ୍କି ଥି ା ।
ରସଦିନ ମଁୁ ରଦଇକୁ ଜିଦ କେି ରନଇ ଯାଇଥି ି ପାଖ ନଈକୂ େକୁ , କଞ୍ଚା ମାଟିରେ ରଗାଡ
ଖସିଗ ା ତା'େ, କିଛ ି ପି ା ତାକୁ ଚିରଡଇବାେୁ ରମାେ ଭାେି ଝଗଡା ରହାଇଥି ା । ବହୁ ତ
ସମୟରେ ରସ ରମାରତ ବୁ ଝାଉଥି ା । ରଦଇ ମରତ ବୁ ଝାଇ କହିଥି ା, ମଁୁ ତା'ସହ ଅଛି ମାରନ
ତାକୁ କାହା କଥା କିଛ ି ଖୋପ

ାରଗନି । ଆରମ ରସଠି କିଛ ି ସମୟ ବସିଯାଇଥି ୁ , ରସଦିନ

ୋତିରେ ରଦଇ ରସ ଚିତ୍ରଟି ଆଙ୍କି ଥି ାମ । ମରତ ବହୁ ତ ଭ
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ସବୁ ଦନ
ି ସକାେୁ ଉଠି, ସାଙ୍ଗ ରହାଇ ସ୍କୁ ଯାଉ ଓ ପୁଣି ୋତି ରଶାଇ ା ଯାଏଁ ଆରମ ଦୁ ରହଁ
ସାଥୀ ରହାଇ େହୁ । ଦିନ ଆେମ୍ଭେୁ ରଶର୍ରହବା ଯାଏଁ ଆରମ ଦୁ ରହଁ ସାଥୀ ରହାଇ ଥାଉ । କିନ୍ତୁ
ଅଷ୍ଟମ ରଶ୍ରଣୀ ପରେ ରଦଇ ଅନୟ ଏକ ସ୍କୁ କୁ ଗ ା । ବାପା ତାକୁ ନବାଆଣିବା କେନ୍ତି । ଭାେି
ଉଦାସ ମନରେ ଆରମ ସ୍କୁ ଯାଉ । ପଢାପଢି ଚା ି ା, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁ ରେ ଏକା ଏକା ଭାେି ରବାର
ାରଗ ତା'ବିନା ।
ତା'ପରେ

ୀନା ଆସି ା, ତା'ପରେ ୋରକଶ, କୁ ନାଲ ଆଉ ମ ହାେ ବି ଆଉ ମାନସି ବି

ଆସିର ଆମ ଘେକୁ । ମଁୁ ସ୍କୁ େୁ ଜ ଦି ଆରସ । ରଦଇ କିନ୍ତୁ ତା' ସ୍କୁ ପରେ ଟିଉସନ କରେ
ଆଉ ଘେକୁ ଆସି ା ପରେ ପଢାରେ ାଗିଯାଏ । ଆଗ ଆରମ ସବୁ ମିଶି ପାଠ ପଢୁଥି ୁ ଏରବ
କିନ୍ତୁ ରମା ସାଙ୍ଗମାରନ ରମା ସହ ପଢୁଥିର ।

ପଢାରେ ଟିରକ ଦୁ ବେ
ଷ ଥି ା ରଦଇ, ରତଣୁ ବହୁ ତ ପେିଶ୍ରମ କରେ ରସ । ତା'ପରେ ଧୀରେ

ଧୀରେ ରସ ନଥି ା ରବରେ ମଁୁ ରମା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଚଉୋ ତେ ଘରେ ରଖେୁ । ରସଦିନ ରଦଇ
ଆଖିରେ ପଡିଗ ା କିନ୍ତୁ ରସ କିଛ ି କହି ାନି । ମଁୁ ଭାବି ି ତା'େ କିଛ ି ଅସୁବଧ
ି ା ନାହିଁ ।
ସମୟ ସହ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ବଦେିବାକୁ

ାଗି ା । ମଁୁ ରଦଇକୁ ସମୟ ରଦଇ ପାେୁ

ନଥି ି କିନ୍ତୁ ରଯରତରବେ ମିଶୁ ଆରମ ବହୁ ତ କଥା ରହଉ । ରମାେ ମାେିକ ବହୁ ତ ଭ ରହାଇଥି ା
। ରମାେ ବହୁ ତ ସାଙ୍ଗ ଡିରପଲାମା ପାଇଁ ବାହାେକୁ ଗର । ବାପା ମରତ ବି ହରଷ୍ଟ ରେ ଛାଡିରଦର
। ଡିରପଲାମା ସେି ା, ଡିଗ୍ରୀ ବି । ମଁୁ ଘେକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯାଏ । ରଦଇ ଆଉ ମଁୁ ବହୁ ତ ଗପୁ,
ରଦଇ ଏରବବି ରସମତି ହିଁ ଥି ା । ରସ ଆଉ ତା'େ େଙ୍ଗେ ଦୁ ନଆ
ି । ରସ ସ୍ଥାନୀୟ କର ଜେୁ
ସ୍ନାତକ ସେି ା ଆଉ ପଢିବାକୁ ଚାହିଁ ାନି । ଘେସାୋ ତା' ହାତେ ଯାଦୁ ବିଛୁେି େଖିଥି ା । ଦୁ ନଆ
ି
ଯାଇ ଚାନ୍ଦରେ ପହଞ୍ଚି ଗ ାଣି କିନ୍ତୁ ରଦଇ ରମାେ ଅତି ନିେହ
ି ଟିଏ ରହାଇ େହି ଯାଇଥି ା ।
ବି. ରଟକ ପରେ ମରତ ବାଙ୍ଗାର ାେରେ ଚାକିେି ମିେ ି ା, ମଁୁ ରସଠିକୁ ଚା ିଗ ି । ରସଥେ
ଛୁ ଟରି େ ଆସିଥି ି ତ ଘେେ ପେିରବଶ ଟିରକ ଅ ଗା ଥି ା । ମାଆ ଟିରକ ଦୁ ଃଖୀ ଥିର । ମରତ
କହିର ରଦଇକୁ ରକହି ରଦଖିବାକୁ ଆସିଥିର କିନ୍ତୁ ମନା କେିରଦର । ଆଗେୁ ଏମିତ ି ରହାଇଛି,
କିଛ ି ଦିନରେ ସବୁ ଠିକ୍ ରହାଇଯିବ ରବା ି ମଁୁ ବି ମାନିରନ ି । ରବଶୀ ବଡ କଥା ନୁ ହଁ ଓ ତା'ଠୁ
ଅଧିକ ମଁୁ ରମା ଦୁ ନଆ
ି ରେ ବୟସ୍ତ ଥି ି ।
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ରଦଇ ଶ୍ରୀକୃ ଷ୍ଣ ଭଗବାନକୁ ବହୁ ତ ଭ

ପାଏ । ତା'େ ସବୁ ଚିତ୍ରରେ କୃ ଷ୍ଣଙ୍କ ଟିରକ ଝ କ

ଛାରଡ । ଏରବ ରଯାଉ କୃ ଷ୍ଣ ଛବିଟ ି ରସ ଆଙ୍କି ଥି ା ମନ ରମାହି ରନଉଥି ା । ମଁୁ ସବୁ ଚିତ୍ର ଗୁଡକ
ି େ
ଫରଟା ଉରଠଇ ରନଇଥାଏ ରମା ରଫାନରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଟିରକ ରଦରଖଇ ରହବା ପାଇଁ
।
କିଛ ି ଦିନ ପରେ ବାପାଙ୍କେ ଚାକିେୀ ଅବଧି ସେିଗ ା ଆଉ ରସ ଅବସେ ରନର

।

କହୁ ଥିର ନାନିକୁ ରକାଉ ଭ ଡାକ୍ତେକୁ ରଦରଖଇରବ । ଆଜିକା ି ବିୋନ ବହୁ ତ ପ୍ରଗତି କ ାଣି
। ରତଣୁ ଗାଆଁେ ଘେ ବାଡି ସବୁ ବିକି ବାଙ୍ଗାର ାେରେ ଫଲାଟ୍ ଖରଣ୍ଡ କିଣି ୁ । ରମା ପେିବାେ
ବାଙ୍ଗାର ାେ ଆସି ା ପରେ ରମା ସାଙ୍ଗମାରନ ଏଥେ ରମା ଘେକୁ ଯିବା ଆସିବା କେୁଥିର ।
ରସମାରନ ରମା ପାଖେୁ ରଦଇେ ଚିତ୍ର ସବୁ ରଦଖିଥିର
ରଦଇେ ବହୁ ତ ବଡ ପ୍ରଶଂସକ ରହଇ ଯାଇଥିର

। ରସଠି ରସମାରନ ସମରସ୍ତ ରମା

। ମଁୁ ଭାବି ି ଯାହା ରହଉ ଏଥେ ରଦଇ ଘେୁ

ବାହାେି ଆନନ୍ଦରେ ଜୀବନ ଜିଇଁବ ।
ରୋହିଣି ଆଉ ମୟୂ େୀ ସବୁ ଦନ
ି ରମା ଘେକୁ ଆସନ୍ତି ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ରସମାରନ ରଦଇ
ସହ ଅଧିକ ସମୟ ବିରତଇବାକୁ

ାଗିର । ରୋହିଣି ରଦଇକୁ ରଫାନରେ ରଫାରଟା ସବୁ ଛାଡିବା

ଶିରଖଇ ରଦଇଛି । ଏରବ ରଫସବୁ କ ରପଜରେ ରଦଇେ ଚିତ୍ର ସବୁ ରବଶ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ରମାେ ସବୁ
ସାଙ୍ଗସାଥି ଏରବ ରଦଇେ ପ୍ରଶଂସକ । ରକାଉଠି ରଦଇ ରମାେ ଘେ ରକାଣରେ ବସି େଙ୍ଗ ସହ
ଘାଣ୍ଟି ରହଉଥି ା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ରମା'ଠୁ ତା'େ ଅଧିକ ସାଙ୍ଗସାଥି ଓ ପ୍ରଶଂସକ । ବହୁ ତ ରଫାନ ଆରସ,
ରକରତକ ତ ତା'େ ଚିତ୍ରସବୁ କିଣିବାକୁ କୁ ହନ୍ତି । ରକରତ ଅଡଷେ ଦିଅନ୍ତି ନୂ ଆ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ବା ପାଇଁ ।
ମୟୂ େୀ ତା'େ ଚିହ୍ନା ରଗଇ ଏରବ କାରେ ରଦଇେ ସବୁ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦଶଷନୀ କୋଇବା ପ୍ରସ୍ତାବ ରଦଇଛି
। ରସଦିନ ମୟୂ େୀ କହୁ ଥିବାେ ମଁୁ ଶୁଣି ି, "ରଦଇ ସହେରେ ଏ ଚିତ୍ରସବୁ ର ାରକ କ୍ଷ କ୍ଷରେ
କିଣନ୍ତି, ତୁ ରମ ବିନା ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କେି ଏରତ ସୁନ୍ଦେ ଚିତ୍ର କେିପାେ । ବିଶ୍ୱାସ କେ ତୁ ରମ ବହୁ ତ
ନଁା କେିବ, ମଁୁ ତୁ ମକୁ ସାହାଯୟ କେିବ ି ।" ମଁୁ ରସହିପରଟ ଚା ିଗ ି, ରଦଇ ପଛେୁ ଡାକୁ ଥି ା ମଁୁ
ତାକୁ ଅଣରଦଖା କେି ଚା ିଗ ି । ୋଗ, େୁର୍ା, ଅଭିମାନ, ଗଲାନି ଏହାକୁ କି ନାମ ରଦବି ଜାଣିନ ି
କିନ୍ତୁ ଏଥେ ମଁୁ ଆଉ ରଦଇ ସହ କଥା ବି ରହଉ ନଥି ି । ରକରତ ଡାକୁ ଥି ା ମରତ ରସ, ରହର
ମଁୁ ସବୁ ରବରେ କିଛ ି ନା କିଛ ି ବାହାନା କେି ତାକୁ ଟାେି ଦିଏ ।
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ରମାେ ପରଦାନ୍ନତି ରହାଇଥି ା । ମଁୁ ରସଦିନ ଅଫି ସରେ ଖୁସରି େ ପାଟଡ ରଦଇଥି ି କିନ୍ତୁ

ରସଦିନ ରଦଇେ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦଶଷନୀ ଥି ା । ମଁୁ ରମାେ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥି ି କିନ୍ତୁ
ଅଧାେୁ ଅଧିକ ତ ରଦଇେ ପ୍ରଦଶଷନୀ ରଦଖିବାକୁ ଯାଇଥିର , ବାପା ରବାଉ ବି ରସଇଠି ହିଁ ଥିର

। ଖାଇବା ରଟବୁ ରେ ରବାଉ ରଦଇେ କଥା ଖା ି କହୁ ଥି ା, ମରତ ରଦଖି ରଦଇ ବି ଆେମ୍ଭ
ରହାଇଗ ା, ଏୟା ରହ ା ରସୟା ରହ ା, ରହର ମୀନୁ ତୁ କାହିଁକି ଆସି ୁ ନି । ମଁୁ ସତରେ ତରତ
ବହୁ ତ ରଖାଜୁ ଥି ି । ବାେମବାେ ରସଇ କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ମଁୁ ଚିଡି ଯାଇଥି ି । ରସଦିନ ତାକୁ କ'ଣ
କ'ଣ ନ ଶୁରଣଇଛି । ୋଗରେ କହିରଦ ି ତାକୁ ବାଙ୍ଗାର ାେ ଆଣିବାଟା ରମାେ ସବୁ ଠୁ ବଡ ଭୁ
। ରସ ଏଠି ନଥି ା, ମଁୁ ବହୁ ତ ଖୁସରି େ ଥି ି । ପେଦିନ ଅନୟମାରନ ଉଠିବା ଆଗେୁ ମଁୁ ଅଫି ସ୍
ଚା ିଗ ି । ଏରବ ବି ରମା ମନ ଖୁସି ନଥି ା କିନ୍ତୁ ମଁୁ ଜାଣି ପାେୁନଥି ି କାେଣ କ'ଣ? ଘେୁ ବହୁ ତ
ରଫାନ ଆସୁଥି ା ମଁୁ କଥା ରହବାକୁ ଚାହଁୁ ନଥି ି, ତା'ପରେ ରୋହିଣି ରଦୌଡି ଆସି କହି ା, "ମିନୁ
ରଦଇକୁ ରମଡିକାଲ ନିଆଯାଇଛି ତରତ ଡାକୁ ଛନ୍ତି । ଜ ଦି ଯା ।" ମଁୁ ମନରେ ଭାବି ି ହଁ କ'ଣରଟ
ରହବ ରଗାଡଟା ରଦରଖଇବାକୁ ଯାଇଥିରବ ଆଉ କ'ଣ? ଆଉ ଏରବ ତ ରଦଇ ବହୁ ଚଚ୍ଚଡତ ର ାକ,
ରମାେ ବା ତାକୁ କି ଆବଶୟକତା । ତାତ୍ସ ୟରେ ମଁୁ କହି ି, "ତୁ ଯିବୁନ ି କି?" ରୋହିଣି କହି ା, "ମଁୁ
ଏରବ ସାରଙ୍ଗ ସାରଙ୍ଗ କାମସାେି ଯାଉଛି ।" ରସ ଚା ିଗ ା ଆଉ ମଁୁ ତା' ଆଡକୁ ଧ୍ୟାନ ନରଦଇ
ରମା କାମ କ ି । କାମ ସେି ା ପରେ ମଁୁ ସିଧା ଘେକୁ ଗ ି ।
ଏରବବି ମନ ବଡ ଅସମଞ୍ଜସରେ ଥି ା, କ'ଣ ଚା ିଥି ା ମଁୁ ବୁ ଝି ପାେୁନଥି ି । ଆଉ ଏମିତ ି
ହିଁ ରମାେ ପାଦ ଆପଣାଛାଏଁ ରଦଇେ େୁମ୍ ଆଡକୁ ଚା ିଗ ା । ଏରତ ସମୟ ଧେି ରଗାଟିଏ ଘରେ
ଥାଇ ବି ମଁୁ ରକରବ ରଦଇେ େୁମ୍କୁ ଆସି ନଥି ି ।
ରଦଇେ େୁମ୍ରେ ଦୁ ଆେ ମୁହଁେୁ ଆଉ ପୁୋ େୁମ୍ରେ ଆମ ଦୁ ହଙ୍କ
ିଁ େ ପି ା ଦିନେୁ ଆଜିଯାଏଁ
ସବୁ ସ୍ମୃତ ି ସଜାଇ ରହାଇ େହିଛ ି । ଚାେିପରଟ ଆମ ଦୁ ହଙ୍କ
ିଁ େ ବହୁ ତସାୋ ଫରଟା ାଗିଛ ି । ଥରେ
ରଦଇେ ରଗାରଟ ଚିତ୍ର ରମା ହାତରେ ଖୋପ ରହାଇଯାଇଥି ା, ରସଇଟା ବି ଅଛି । ତାକୁ ହାତରେ
ରନ ା ରବରେ ରମା ଆଖିେୁ ଝେି ଯାଉଥି ା ରମାେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଷ ପି ାଦିନ । ହଠାତ ନଜେ ପଡି ା
ତକିଆ ତେେ ଏକ ଡାଏେୀ ଉପରେ । କିନ୍ତୁ ରଦଇ ରକରବ ଡାଏେୀ ର ଖିବା ଆେମ୍ଭ କ ା?
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ଆହୁ େି ୋଗ ାଗି ା ରମା ବିର୍ୟରେ ସବୁ କଥା ରଦଇ ଜାରଣ, ଅଥଚ ରଦଇେ ଏମିତ ି ରକରତ
କଥା ଅଛି ଯାହା ମଁୁ ଜାଣିନ ି ।
ମନ କହି ା ତୁ ରକରବ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଚୁ? ସରତ ତ ! ମଁୁ ସବୁ ରବରେ ରମା କଥା ତାକୁ
କରହ କିନ୍ତୁ ରକରବ ତା' କଥା ଶୁରଣନି । ପୃଷ୍ଠା ପରେ ପୃଷ୍ଠା ଓ ଟାଇବା ଆେମ୍ଭ କ ି ତ ବୁ ଝି ି
ରଯ, ମଁୁ ରକରବ ଜାଣି ହିଁ ପାେି ିନ ି ରଯ ରମା ଜୀବନରେ ଏରତ ର ାକ ଆସିର

କିନ୍ତୁ ତା'

ଜୀବନରେ ରକବେ ମଁୁ ହିଁ ଆସିଥି ି । ଆଉ କାହାକୁ ରସ ଆଣିବାକୁ ରଦଇନି । ରମା ରଦଇ ରକରତ
ଏକା ଥି ା ତା' ଜୀବନରେ । ରଯଉଁ ପୃଷ୍ଠାଟି ଗତ ୋତିରେ ର ଖିଥି ା ରସଥିରେ ର ଖା ଥି ା,
"ଡାଏେୀ ମଁୁ ଜାଣିନ ି ମଁୁ ଆଉ ରକରତ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ,ି ରମା ହୃ ଦୟେ ଛିଦ୍ରଟି ରବାରଧ ଆହୁ େି ଗଭୀେ
ରହାଇଗ ାଣି । ରମା ମିନୁ ଜାଣିର ରକରତ ମନ ଦୁ ଃଖ କେିବ । ତାକୁ ଆଜିଯାଏଁ ଏ କଥା ୁ ଚାଇ
େଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ରଦହ ଆଉ ସାଥ୍ ରଦଉନି, ମଁୁ କ'ଣ କେିବ ି ଡାଏେୀ....."
ରମା ପାଦ ତେୁ ମାଟି ଖସିଗ ା ସରତକି ! ଏରତ ବଡ କଥା ମଁୁ ଜାଣିନ,ି ଆଖିେୁ ଝେିଗ ା
ସବୁ ୋଗ, ଅଭିମାନ, ଇର୍ଷା । ଇତଃସ୍ତତଃରେ ଡାଏେୀେ ରଶର୍ ପୃଷ୍ଠାଟି ବାହାେି ଆସି ା । ରଶର୍
ଫର୍ଦ୍ଷଟରି େ ରଦଇ ଆଙ୍କି ଥି ା ଏକ ସୁନ୍ଦେ କ୍ଷତାକ୍ତ ହୃ ଦୟ, ଆଉ ତା'ଭିତରେ ରମାେ ମୁହଁ । ରକାହ
ସମ୍ଭାେି ରହ ାନି ରମାେ ରସ ଚିତ୍ର ରଦଖି, ରକରତ କଷ୍ଟ ରେ ଅଛି ରମା ରଦଇ ।
ଆପଣମାରନ ଭାବୁ ଥିରବ ମଁୁ ସତରେ ରକରତ ସ୍ୱାଥଷପେ । ହଁ ମଁୁ ବି ନିଜପାଇଁ ଆଜି ରସଇଆ
ହିଁ ଭାବୁ ଛ ି । ସାୋ ଜୀବନ ରମା ରଦଇ ରକବେ ରଦଇ ଚା ିଛ ି । ପି ାରବରେ ଆରମ ଶପଥ
ରନଇଥି ୁ ;
"ଚିନୁ ମିନୁ ଦୁ ଇ ଭଉଣୀ
ଦୁ ଇ ରଦହ ରଗାରଟ ପ୍ରାଣ
କଥା ରଦ ି ମରତ ର ାଡା ନାହିଁ ସାଙ୍ଗ ରତା ବିନା ଏ ଜୀବନ
ରତା ବିନା ଏ ଜୀବନ ।"
କିନ୍ତୁ ଆଜିଯାଏଁ ରକବେ ରସ ହିଁ ପାେି ଆସିଛ ି ବନ୍ଧୁ ତ୍ୱକୁ । ଭଗବାନ ମରତ ଆଜି ରମା ବନ୍ଧୁ ତ୍ୱ
ପାେିବାେ ସୁରଯାଗଟିଏ ରଦଇଛନ୍ତି, ଜାଣିଛ ି ସମୟ ଓ ପେିସ୍ଥିତ ି ବିପେୀତ ଅଛି । କିନ୍ତୁ ରମା ରଦଇେ
କ୍ଷତାକ୍ତ ହୃ ଦୟ ଚିତ୍ରଟିକୁ ମଁୁ ସଜାଡିରଦବି ନିଶ୍ଚୟ ।
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ସଂଘଷଣ
✍ ଚନ୍ଦ୍ରୋନ୍ତି ପ୍ରଧାନ
"ଦିଲ କିଆ କରେଁ ଜବ କିସରି ସ, କିସରି କା ପୟାେ ରହା ଯାରୟ । ଜାରନ କାହଁା କବ
କିସରି କା, କିସରି ସ ପୟାେ ରହା ଯାରୟ ।"
ରମା ରଫାନେ ଆ ାୋମ୍ ବାଜୁ ଥି ା । "ପୟାେ ପୟାେ କହି କହି ସୁଖ ନିଦଟାକୁ
ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛି ଏ ରଫାନ । କା ିଠୁ ଆ ାୋମ ଆଉ ରଦବି ରଯ ରସ ବାଜିବ । ଏରତ ସକାେୁ କିଏ
ଉଠିବ ରଯ ! ଛାତ୍ର ଜୀବନେ ସବୁ ଠୁ ବଡକଷ୍ଟ ରହଉଛି ୋତି ୪ଟାେୁ ଉଠିବା, ତା'ପୁଣି ବାଥ୍େୁମ
ପାଇଁ କାରେ ଭିଡ ରହାଇଯିବ । ରସ ଭିଡ ପୁଣି ରକୌଣସି ରେେ ରଷ୍ଟସନ ଭିଡଠାେୁ କିଛ ି କମ
ନୁ ରହଁ । ବାଲତି

ାଇନ ପୁୋ ରେେଗାଡି ଡବା ପେି

ମ୍ବି ଥିବ ଆଉ ତା' ସାଙ୍ଗକୁ

ବାନ୍ଧବୀମାନଙ୍କେ ବାଥ୍େୁମ କବାଟ ଉପରେ ଅତୟାଚାେ । କବାଟ ବାରଡଇ ବାରଡଇ କହୁ ଥିରବ,
"ରକରତ ଟାଇମ୍ ାଗିବ ରବ ନନରସନସ । ବାଥ୍େୁମରେ କ'ଣ ଘେକେି େହିଗ ୁ ନା କ'ଣ?"
ବାନ୍ଧବୀମାନଙ୍କେ ଏମିତ ି ବହୁ ତ ମିଠାମିଠା ଗାେି ଶୁଣିବାକୁ ହୁ ଏ । ରତଣୁ ଯଦି ଉଠିବାରେ ରଡେି
ରହାଇଗ ା ରତରବ ଅଗାଧୁଆ କ୍ଳିନକ
ି ା

ଡୁୟଟି ଯିବା ନିଶ୍ଚିତ । ରତଣୁ ଜ ଦି ଉଠି ପ୍ରଥରମ

ନିତୟକମଷ ତା'ପରେ ଯାହା । ରଫାନକୁ ଗାେିକେି କି ାଭ? ଆ ାୋମ୍ ତ ମଁୁ ନିରଜ ହିଁ ରଦଇଥି ି
। ରତଣୁ ଉଠି ବିଛଣା ଉପରେ ଚକାପକାଇ ବସି ି କିଛ ି ସମୟ ପାଇଁ । ରସ କିଛ ି ସମୟ ଭିତରେ
ବସିବା ଅବସ୍ତାରେ ରକରତରବରେ ମୁହଁମାଡି ରଶାଇଯାଇଛି ମଁୁ ନିରଜ ବି ଜାଣିପାେିନ ି । ପୁଣି
ଆ ାୋମ୍ ବାଜି ା ୋତି ୫ଟାରେ । "ରହ ଭଗବାନ ! ଆଉ ସହି ହବନି । ଏ ରଫାନ ଶାନ୍ତିରେ
ଶୁଆଇ ଦବନି ।"
ନିତୟକମଷ ସାେିବା ପରେ, ଖାଇ ସାେି ଆସି ଆରପ୍ରାନ ପିନ୍ଧ ି ବାହାେିଗ ି କ୍ଳିନକ
ି ା ଡୁୟଟି
। କର ଜ ବସକୁ ସମରସ୍ତ ଅରପକ୍ଷା କେିଥାଉ । କାେଣ ପ୍ରଥରମ ଆମ ବଡ ଦିଦମ
ି ାନଙ୍କୁ
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ହସ୍ପିଟା ରେ ଛାଡି ଆସିବାପରେ କର ଜ ବସ ଆମକୁ ରନଇକି ଯିବ । ସବୁ ଥେ ଡୁୟଟିରେ
ରମାେ ଉଭୟ ନୂ ଆ ଏବଂ ପୁେୁଣା ରମଡିସନ
ି ୱାଡଷ, ସଜଷେ,ି ଅରଥଷାରପଡିକ୍ ରନରଫ୍ରାର ାଜି,
ରହମାରଟାର ାଜି, ଇତୟାଦି ୱାଡଷରେ ମଁୁ ଡୁୟଟି କେିଛ ି । ବହୁ ତ ରୋଗୀଙ୍କ ସହ ପେିଚୟ ମଧ୍ୟ
ରହାଇଛି । ହଜାେ ହଜାେ ରୋଗୀ; ହସ୍ପିଟା ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମରନେଖିବା ସମ୍ଭବ ନୁ ରହଁ । ରତଣୁ
କିଛ ି ରୋଗୀଙ୍କ କଥା ମରନ ଅଛି ଆଉ କିଛ ି ରୋଗୀଙ୍କୁ ଭୁ ି ଯାଇଛି । ରସଦିନ ୱାଡଷରେ ମଁୁ
ରମାେ ଦୁ ଇଜଣ ବାନ୍ଧବୀ ବସିଥାଉ । ବିରଶର୍ କିଛ ି କାମ ନଥି ା, ରତଣୁ ଇନଚାଜଷ ଦିଦଙ୍କ
ି କଥା
ଅନୁ ସାରେ ମଁୁ ରୋଗୀମାନଙ୍କେ ଟିରକଟ ସବୁ ସଜାଡି ଫାଇ ରେ େଖୁଥାଏ । ହଠାତ ଜରଣ
ମଉସା ଆସି କହିର , "ଝିଅ ସା ାଇନ ସେିଯାଇଛି । ଟିରକ ସା ାଇନ ପାଇପ୍ଟା ହାତେୁ
କାଢିଦବ ଆସ ।"
- ଚା

ମଉସା ମଁୁ କାଢିରଦବି କହି ତାଙ୍କ ପରଛ ପରଛ ଗ ି । ରସଠାରେ ନିରସ୍ତଜ

ଅବସ୍ତାରେ ରଶାଇେହିଥିର

ଜରଣ ୭୦ ବର୍ଷେ ମହିୋ । ରଦହରେ ହାଡ ଦି'ଖଣ୍ଡ ରସ

ମାଉସିଙ୍କେ । ଦୁ ନଆ
ି ରେ ଏରତ ପତୋ ର ାକ ବି ଅଛନ୍ତି ଭାବି ଆଶ୍ଚଯଷୟ ାଗୁଥାଏ । ସା ାଇନ
ପାଇପ କାଢି ାରବରେ "ମଉସା ତମ ଘେ ରକାଉଠି?" ମଁୁ ପଚାେିରଦ ି ।
- ପୁେୀ ।
- "ଆଛା ପୁେୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଘେ? ତା'ରହର

ନିଇତି ଚକାରଡାୋ ସହ ରଭଟ

ରହଉଥିବ", ଟିରକ ହସିରଦଇ କହି ି ମଁୁ ।
- ନାଇଁ ଝିଅ କାେିଆ ସାଙ୍ଗରେ ରମାେ ଭାବ ନାହିଁ ! ଏଇ ତିନ ି ମାସ ହବ ବୁ ଢୀଟାେ ରଦହ
ଖୋପ ରହ ାଣି । ସାରେ ଆୋ କ'ଣ କହୁ ଛନ୍ତି ମଁୁ ବୁ ଝପ
ି ାେୁନି । ବୁ ଢୀ ତ ଆଖି ରଖା ୁ ନି କି
ଡାକିର ଶୁଣୁନ ି । ପାଟିପରଟ କିଛ ି ଖାଉନି ରବା ି ମାଡାମ ଆସି ନାକରେ ନେୀ ରଗଇ ରଦର
। ରହର ରସ ନେୀରେ ଖାଇବା କିଛ ି ଯାଉନି ।
- "ଫୁ

ଦାସ କିଏ?" ପିଜ ି ମାଡାମ ଡାକିର , ବି.ପି ରଚକ୍ କେିବାପାଇଁ । ମଉସା

କହିର , "ମାଡାମ ଇଏ ଫୁ

ଦାସ ।" ଜରଣ ମହିୋ ରବଙ୍ଗ ି ଡାକ୍ତେ ରସ ମାଉସିଙ୍କ ରଚକଅପ୍

କେୁଥିର । ରସ ଆସିବାେୁ ମଁୁ ରସ ସ୍ଥାନେୁ ପରେଇ ଆସି ି ।
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ରସ ଦିନସାୋ ଆଉ ରସ ମଉସାଙ୍କ ସହ ରଭଟ ରହଇନି । ତା'ପେ ଦିନ ଗ ାରବେକୁ
ଡୁୟଟି େୁମରେ ରସ ମଉସା ଛିଡା ରହାଇଥିର

। କହୁ ଥିର - "ରସ ନାକ ନେୀ ରଖା ିଦଅ
ି

ରସଥିରେ ଖାଇବା ଯାଉନି ।" ୱାଡଷେ ମିନାକ୍ଷୀ ଦିଦ ି କହିର , "ସକାେୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ
ରଦଇଛ ମଉସା?"
- "ରକମିତ ି ରଦବି ଆୋ କିଛ ି ରଯାଗାରଯାଗେ ନାହିଁ । ରବ ା ରଗାରଟ ୬୦ ଟଙ୍କା ରଦଇକି
କିଣିକି ଆଣିଥି ି । ରସଥିରେ ବୁ ଢୀେ ପେିସ୍ରା ାଗି ଖୋପ ରହାଇଗ ା ।"
- "କି ଅଜବ ର ାକ ତରମ? ୧୧ଟା ରହ ାଣି କିଛ ି ଖାଇବାକୁ ରଦଇନ? ମଉସା,
ପାଖରେ ପ ିଥିନ ଜେି ଅଛି? ରସଥିରେ ଖାଇବାକୁ ଆଣ । ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ।"
- "ଗେିବ ର ାକ ଆୋ ପ ିଥିନ ରକାଉଠୁ ଆଣିବ?
ି "
- "ଝିଅରେ ରସ ରଚୟାେ ଉପେୁ ରମା ବୟାଗ୍ଟା ରଦ ୁ ରସଥିରେ ପ ିଥିନ ଜେି ଥିବ, ରସ
ମଉସାଙ୍କୁ ଦବା । ମଁୁ ବୟାଗଟି ଆଣି ଦିଦଙ୍କ
ି ହାତକୁ ବରଢଇ ରଦ ି । ରଖାଜାରଖାଜି କେି ଦି'ଟା
ପ ିଥିନ ଜେି ଦିଦ ି ରସ ମଉସାଙ୍କ ହାତରେ ଧରେଇ ରଦର

। ଆଉ ତାଗିଦ କେି କହିର ,

"ଜ ଦି ଯାଇ ଖାଇବାକୁ ଆଣ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ । ଖାଇ ସାେିର ଇଂରଜକ୍ସନ ଦିଆଯିବ ।"
- "ଦୁ ନଆ
ି ରେ ଏରତ ଗେିବ ଅଛନ୍ତି ରବା ି ରମାେ ବିଶ୍ୱାସ ରହଉନି । ଟଙ୍କି କଆ
ି ଚାଉେ
ମିେୁଛ,ି ଆହୁ େି ରକରତ କ'ଣ ସେକାେ ବୟବସ୍ତା କେିର ଣି ରହର

ଏ ମଉସା ପାଖରେ

ସାଧାେଣ ପ ିଥିନି ଜେିରଟ ବି ନାହିଁ", ମିନାକ୍ଷୀ ଦିଦ ି କହିର । ପ୍ରତିଉର୍ତ୍େରେ ମଁୁ କହି ି , "ଦିଦ ି
ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡିଶାେ ଏମିତ ି ବି ଗଁା ଅଛି, ରଯଉଁଠି ର ାକମାରନ ଆମବ ରକାଇ ି ଖାଇ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ।
ରସମାରନ ବିକାଶଠାେୁ ବହୁ ତ ଦୂ େରେ । ଜଙ୍ଗ ଭିତରେ େୁହନ୍ତି । ଔର୍ଧ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତିନ ି ଆଉ
ଛୁ ଆ ଜନମ ରହର ତା'ପାଇଁ ଟିକାକେଣ ସାତ ସପନ । ସେକାେ ସବୁ ବୟବସ୍ତା କେିଛନ୍ତି ସତ
କିନ୍ତୁ ରଯଉଁମାରନ ପାଇବାକୁ ରଯାଗୟ ରସମାନଙ୍କୁ ମିେୁନ ି । ରସଥିପାଇଁ ତ ଓଡିଶା ସବୁ ୋଜୟଠୁ
ଏରତ ପଛରେ ।"
- "ସତ କହି ଛୁ ଆ ଦିଦ"ି , ୱାଡଷରେ କାମ କେୁଥିବା ଜରଣ ଭାଇ ମରତ ଚାହିଁ କହିର ।
ମଙ୍ଗେବାେ ୱାଡଷରେ ଆଡମିସନ । ବହୁ ତ ରୋଗୀ ଆସିଥାନ୍ତି । ବହୁ ତ କାମ ମଧ୍ୟ ଥାଏ ।
ତା'ପରେ ୧୨.୩୦ରେ ଆମକୁ ୱାଡଷ ଛାଡିବାେ ଅଛି, କାେଣ ହସ୍ପିଟା େୁ ଆସି ପୁଣି କର ଜରେ
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ଇଚ୍ଛା ଥାଉ କି ନଥାଉ ୨ଟାରେ କ୍ଳାସ କେିବାକୁ ପଡିବ । କିନ୍ତୁ ରସଦିନ ରୋଗୀମାନଙ୍କେ ସଂଖୟା
ଅଧିକ ଥିବାେୁ ରମାେ ଟିରକ ରଡେି ରହାଇଗ ା । ଆମ କର ଜ ବସ ଛାଡିବା ଉପରେ ଥାଏ,
ରଦୌଡି ରଦୌଡି ଆସି ବସ୍ରେ ଚଢିବାକୁ ପଡିଥି ା ମରତ । ଅବଶୟ ଏମିତ ି ପେିସ୍ଥିତେ
ି ଆଗେୁ
ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ରହାଇସାେିଛ ି ମଁୁ । ବସ ଭିତରେ ବସି ାପରେ

ଆକାଶେ ରସୌନ୍ଦଯଷୟକୁ

ଉପରଭାଗ କେିବା ନିଶାରେ ରମାେ ଜିଦରଖାେ ଆଖି ଦି'ଟା ଆକାଶକୁ ଚାହଁୁ ଚାହଁୁ, ହଠାତ
ଭାବନା ଭିତରେ ଧରସଇ ପଶିଆସି ା ରସ ମଉସାଙ୍କେ ମୁହଁ । କୃ ଷ୍ଣକାୟ େଙ୍ଗେ ଶେୀେରେ
ଚମଷ ଧୁଡୁଧୁଡୁ ରହାଇଗ ାଣି ତାଙ୍କେ । ମୁଣ୍ଡରେ ରମଞ୍ଚାରମଞ୍ଚା ଅସଜଡା ରକଶ । କାହିଁ ରକରତ

ଦିନ ରହବ ରସ ମୁଣ୍ଡରେ ପାନିଆ ଟିରକ ବାଜିଥିବ କି ନାହିଁ । ରକରତବର୍ଷ ରହବ ରବାରଧ ବାେିକ
ମୁହଁ ଚାହିଁଥିରବ କି ନଥିରବ ରସ ମଉସା । ନିଜ ଆକୃ ତଠ
ି ାେୁ ବଡ ରହଉଥିବା ରଗାଟିଏ ଧୋ
େଙ୍ଗେ ସାଟଷ ପିନ୍ଧ ି ତା'ଉପରେ ନା ି ଛକି ଗାମୁଛା ଖରଣ୍ଡ ଅଣ୍ଟାରେ ବାନ୍ଧିଥିର

। ସତରେ

ବୟସେ ରଶର୍ ସୀମାରେ ମଧ୍ୟ ରକରତ ସଂଘର୍ଷ କେୁଛନ୍ତି ରସ ! କିଏ ଜାରଣ ଏ ସଂଘର୍ଷେ ଅନ୍ତ
ଅଛିକି ନାହିଁ ।
ଧଡାସ୍ କିନା ସବୁ ଭାବନା ଭାଙ୍ଗି ଗ ା, ବସେ ରଗାଟିଏ ରବ୍ରକରେ । ରମଘମାେ ଭିତରେ
ହଜିଯାଇଥିବା ଆଖି ଦୁ ଇଟି ପୁଣି ବାସ୍ତବ ଅବସ୍ଥାକୁ ରଫେିଆସିର । କର ଜ ଫାଟକ ଭିତେକୁ
ବସ ପ୍ରରବଶ କ ା । ତା'ପରେ ସବୁ ଭାବନା ବସ ଭିତରେ ହିଁ େହିଗ ା । ଖାଇସାେି କ୍ଳାସ
ଚା ିଗ ି । ତା' ପେଦିନ ସକାେୁ ପୁଣି ରମାବାଇ େ ରସ ଫା ତୁ ଆ ାୋମ୍ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ରଦ ା
। ଉଠିବାକୁ ଜମା ଇଛା ନାହିଁ, ତଥାପି ବାଧ୍ୟ ରହାଇ ୱାଡଷ ଆସି ି । ଡୁୟଟି େୁମ ଭିତରେ ପାଦ
େଖିଛି ନାଇଁ,
- "ପୁେୀ ଡାକ୍ତେଖାନାରେ ଥିର

ବୁ ଢୀ ମେିଥିର

ମେିଥାନ୍ତା ! ମଁୁ ତାକୁ ରପାଡିଥାନ୍ତି,

ନରହର ପୁେୀ ସମୁଦ୍ରେ ଭରସଇ ରଦଇଥାନ୍ତି ! ମରତ ରସ ଆମବୁ ାନସବା ା ଆଣି ଏ ନକଷରେ
ପରକଇରଦର । ମଁୁ ଗେିବ ର ାକ ଆୋ ! ରମାେ କିଛ ି ନାହିଁ, ମଁୁ ରକମିତ ି ଯିବ ି ଆୋ?? ରମା
କଥା ଟିରକ ବୁ ଝନ୍ତୁ ଆୋ !" ଭାେି କାକୁ ତମ
ି ିନତି କେି ରସ ମଉସା ମିନାକ୍ଷୀ ଦିଦଙ୍କ
ି ୁ କହୁ ଥିର ।
ହୃ ଦୟେ ରକାହ ସବୁ ଆଖିେ

ୁ ହ ରହାଇ ବହିଯିବା ଆଗେୁ ମଉସା କହୁ ଣିରେ ମୁହଁ

ରପାଛିଦଉଥିର । ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ବଖାଣି ପାେୁନଥିବା ତାଙ୍କ ଓଠ ରସଦିନ ଖା ି ସହାୟତାେ
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ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଥି ା । ୱାଡଷ ଦିଦଙ୍କ
ି ୁ ପଚାେିବା ପରେ ମଁୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇ ି ରଯ ରସ ମାଉସିଙ୍କେ
ମୃତୁୟ ରହାଇଯାଇଥି ା । ସରଙ୍ଗ ସରଙ୍ଗ ୱାଡଷରେ ଯାଇ ରଦଖି ି , ରସ ମାଉସି ଆଉ ନଥିର ।
- "ମଉସା ! ତୁ ମ ଘେ ର ାକ ରକହି ଆସିନାହାନ୍ତି କି?" ମଁୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାେି ି ।
- "ନାଇଁ ଝିଅ ରମାେ ରକହି ନାହାନ୍ତି ।"
- "ଆଉ ତୁ ମ ପୁଅ ଝିଅ ରକହି ନାହାନ୍ତି କି??"
- "ରସମାନଙ୍କ କଥା କାହିଁକି ପଚାେୁଛ ଝିଅ ! ରସମାରନ ଥିର ରକରତ ନଥିର ରକରତ
! ବୁ ଢୀେ ରଦହ ଖୋପ ରହବା ଦିନେୁ ତିନ ି ମାସ ରହ ାଣି ଏଇ ଡାକ୍ତେଖାନାେୁ ରସଇ
ଡାକ୍ତେଖାନା ବୁ ୁ ଛି । ପୁଅ ଜନମ କେିଥି ି ଆୋ ! ମ ାରବରେ ରମା ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଟିରକ ଦବ
। ପୁଅ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରନଇ ସହେରେ େହୁ ଛ ି । ମାଆକୁ ଥେୁଟିଏ ରଦଖିବାକୁ ଆସି ାନି । ଆଉ ଝିଅକୁ
ଏଇ ଜଗତପୁେରେ ବାହା କେିଛ ି । ରସ ଶାଶୁଘେ ରବାହୂ , ସବୁ ରବରେ କ'ଣ ଆମ ପାଖରେ
େହିପାେିବ? ଖବେ ପରଠଇଥି ି ମାଆ ମେିଗ ା ରବା ି ! ଆସୁଥିବ ।" ଏତିକି କହି ଚୁପ
େହିର ରସ ।
- "ଯିବା ଆସିବାେ ସଂସାେ ମଉସା କ'ଣ କେିବା କୁ ହନ୍ତୁ?" କହି ସାନ୍ତ୍ୱନା ରଦବାକୁ ରଚଷ୍ଟା
କେୁଥାଏ ମଁୁ । ଆଉ ମରନ ମରନ ଭାବୁ ଥାଏ, "ଅଦ୍ଧଷାଙ୍ଗି ନୀ ସିନା ଅହୟୋଣୀ ରହାଇ ଆେପାେିକୁ
ଚା ିଗ ା । ରହର

ମଉସାଙ୍କୁ ରକରତ ଦୁ ଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରଦଇଗ ା ସରତ ।" ସକାେ ୫ଟାେୁ

ମାଉସିଙ୍କେ ମୃତୁୟ ରହାଇଥିର

ମଧ୍ୟ ଦିନ ୧୧ଟା ପଯଷୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ମୃତ ଶେୀେେ ହସ୍ପିଟା

ବାେଣ୍ଡାରେ ପଡିେହିଥି ା । ରତରବ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ?? ମଉସାଙ୍କେ ପୁଅ ନା ଆମ
ସେକାେ? ୧୦୮ ଆମବୁ ାନସ ରସବା ର ାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ରଯାଗାଇରଦବାକୁ
ସେକାେ ଏହି ରସବାେ ଉଦ୍ଘାଟନ କେିଥିର । କିନ୍ତୁ ମଉସାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡିବାପାଇଁ
ଆମବୁ ାନସ ଚାେକ ୧୯୦୦ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିର

। ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଯାହା ପାଖରେ ଛାେ

ପ ିଥି ି ନ ଜେିରଟ ନାହିଁ ରସ ୧୯୦୦ ଟଙ୍କା ଆଣିବ ରକଉଁଠୁ? ରସବା ଯଦି ମାଗଣା ରତରବ
ଆମବୁ ାନସ ଚାେକ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି କାହିଁକ?
ି ଗାଡି ଚାେନାପାଇଁ ସେକାେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର
ମାସିକ ଦେମା ଦଉନାହାନ୍ତି କି? ରତରବ ଗେିବଙ୍କ ଉପରେ ଏରତ ନିଷ୍ଠୁେତା କାହିଁକ?
ି ଆଉ
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ରକରତ ଜଣ ଦାନ ମାଝି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀେ ମୃତ ଶେୀେକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ରବାହିର ସେକାେ ରଚତିରବ !
ଗେିବେ ଦୁ ଃଖ ବୁ ଝବ
ି ାପାଇଁ ଆମ ସେକାେଙ୍କୁ ଖା ି ଉଦାହେଣ ଦେକାେ ଆଉ କିଛ ି ନୁ ରହଁ ।
ବାକି େହି ା ମଉସାଙ୍କ ପୁଅ । ଖା ି ମଉସାଙ୍କ ପୁଅ କାହିଁକ,ି ଏମିତ ି ବହୁ ତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି
ରଯଉଁମାରନ ପିତାମାତାଙ୍କ ବାଦ୍ଧଷକୟ ଅବସ୍ତାରେ ରସମାନଙ୍କୁ ପେ କେିଦଉଛନ୍ତି । ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ
ଚିକମ
ି ିକଆ
ି ଶଢୀ କିଣିରଦଇ ପୁେୁର୍ପଣିଆ ରଦଖାଉଥିବା ପୁଅମାରନ କ'ଣ ମାଆେ ରସ ଚିୋ
ପଣତକାନିକୁ ରଦଖିପାେନ୍ତିନ,ି ରଯଉଁ ପଣତକାନିରେ ମୁହଁ ନରପାଛିର
ରଯଉଁ ମାଆ ରକାେରେ ମୁଣ୍ଡ ନଗୁଞ୍ଜିର

ଆତ୍ମଶାନ୍ତି ମିରେନି ।

ଆଖିକୁ ନିଦ ଆରସନି । ରସଇ ମାଆକୁ ପୁଅ ପେ

କେିରଦଉଛି । ରସଦିନ ମଉସାଙ୍କେ ଝିଅ ଆସିବାପରେ ମାଉସିଙ୍କେ ମୃତ ଶେୀେ ହସ୍ପିଟା
ବାେଣ୍ଡାେୁ ଉଠିଥି ା । ତା'ପରେ ମାଉସିଙ୍କ ମୃତୁୟେ କାେଣ ଜାଣିବାପାଇଁ ମାଉସିଙ୍କ ଟିରକଟ
ରଗାଟି ରଗାଟି ଧାଡି ପଢିଥି ି । ମାଉସିଙ୍କେ ଡାଏରବଟିସ ସହ ଉଚ୍ଚ େକ୍ତଚାପ ରଯାଗଁୁ ରସ ଅସୁସ୍ଥ
ରହାଇପଡିଥିର । ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇ ି , ମଉସା ମାଉସିଙ୍କୁ ୧୫ ଦିନ ଭ ରେ ଖାଇବାକୁ
ରଦଇପାେିନଥିର

। ଯାହା ଫେରେ ତାଙ୍କେ ହୃ ଦଘାତ ରହାଇ ମୃତୁୟ ରହାଇଥି ା । ଖାଇବା

ଆଣିବାକୁ ପାତ୍ର ନାହିଁ ଖାଇବାକୁ ରକମିତ ି ବା ରଦଇଥାରନ୍ତ ରସ । ଏକଥା ମଉସାଙ୍କ ରବଡ୍
ପାଖରେ େହୁ ଥିବା ରୋଗୀେ ର ାକମାନଙ୍କୁ ମଉସାଙ୍କ ବିର୍ୟରେ ପଚାେିବା ପରେ ରସମାରନ
କହିଥିର ।
ସଂସାେରେ ମୃତୁୟ ରହଉଛି ଏକ ଅପ୍ରି ୟ ସତୟ । ଜନମ ରହାଇରଛ ମାରନ ଦିରନ ମେଣ
ନିଶ୍ଚିତ । କାେଣ "ମହି ମଣ୍ଡରେ ରଦହ ବହି, ରଦବତା ରହର

ବି ମେଇ ।" ପେରମଶ୍ୱେଙ୍କ

ଏରତ ସୁନ୍ଦେ ସୃଷ୍ଟିରେ ଜୀବନେ ପ୍ରତିଟ ି ମୁହୂର୍ତ୍ଷକୁ ଉପରଭାଗ କେିବାେ ଅଧିକାେ ସମସ୍ତଙ୍କେ
ଅଛି । କିନ୍ତୁ ଦୁ ନିଆରେ ଏମିତ ି ବି ର ାକ ଅଛନ୍ତି, ରଯଉଁମାରନ "ଉପରଭାଗ"େ ସଂୋ
ରଖାଜିପାଇନାହାନ୍ତି । ଦି'ଓେି ଦି'ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ମିେଗ
ି ର ରକରଡ କଥା । ଉପରଭାଗ ତ ସାତ
ସପନ ରସମାନଙ୍କପାଇଁ !

ଜୀବନ ରକରବ ବି ସହଜ ନଥାଏ । ଆଉ ସବୁ ରବରେ ଆମ ତାକୁ ହିଁ ସମ୍ମୁଖୀନ
କେୁ, ଯାହାକୁ ଆରମ ଆମ ମନ ଭିତେୁ ଭୟ କେୁ ।
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ଅନୁଭୂତି
✍ ସଂଘମିତ୍ରା ମହାପାତ୍ର
ଅନୁ ଭୂତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନେ ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଅଂଶ । ଆମ ରଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନେ
ଅରଙ୍ଗନିଭା କଥା ସବୁ ରକରତରବରେ ଅନୁ ଭୂତିରେ ପେିଣତ ରହଇଯାଏ । ରସ ଅନୁ ଭୂତିଟ ି ଭ
ବି ରହଇଥାଇପରେ କିମବା କଷ୍ଟଦାୟକ ମଧ୍ୟ ରହଇଥାଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ଅନୁ ଭୂତି ଆମକୁ ବହୁ ତ
କିଛ ି ଶିକ୍ଷା ରଦଇଯାଏ । ଅନୁ ଭୂତି ରଯ ରକବେ ଆରମ ଭୁ କର ପାଇଥାନ୍ତି ତାହା ନୁ ରହଁ, ଏହା
ସୁଖରେ ମଧ୍ୟ ମିରେ । କିଛ ି ଅନୁ ଭୂତି ଥାଏ ଯାହାକୁ ଆରମ ସଭିଙ୍କ ସହ ବାଣ୍ଟିପାେନ୍ତି ଆଉ କିଛ ି
ଅନୁ ଭୂତି ଛାତିତରେ ସଦା ସବଷଦା ଦବି େହିଯାଏ । ଏଠାରେ ମଁୁ ର ଖୁଛ ି ଅନୁ ଭୂତିଟଏ
ି କିନ୍ତୁ ଏହା
ରମାେ ନୁ ରହଁ, ରକହିଜରଣ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ଅନୁ ଭୂତି ।
ଶୀତୁ ଆ ସକାେୁ ; ରମାେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବିଛଣା ତୟାଗ କେିବା ବୟତୀତ ଅନୟ
ଉପାୟ କିଛ ି ନଥାଏ । ଓଡିଶାେ ଶୀତପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେୁ ରକନ୍ଦୁ ଝେ ରଗାଟିଏ । ୧୯୮୫
ମସିହା ରବେକୁ ରକନ୍ଦୁ ଝେରେ ହାଡଭଙ୍ଗା ଶୀତ ପଡୁଥାଏ । ସକାେୁ ପାଣି ସ୍ପଶଷ ମାତ୍ରରକ ାରଗ

ହିମାେୟ ପାଦରଦଶରେ ଅଛି । କିନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ବାହାନାକୁ ପଛରେ ପରକଇ ବାହାେିବାକୁ ହୁ ଏ
ଅଫି ସ ପାଇଁ । ଅଫି ସ କହିର ମାଇନସ, ରଜାଡା-ବଡବିଲ ମାଇନସ ରବ ଟରେ ରମାେ ପ୍ରଥମ କେି
ରପାଷ୍ଟିଂ ରହଇଥାଏ । ଘେୁ ରକହି ଆସିନଥିର ପାଖରେ େହିବାକୁ କାେଣ ଘରେ ବାପାଙ୍କ ରଦହ
ଅବସ୍ଥା ରସରତ ଭ

ନଥି ା । ମଁୁ ଅବିବାହିତ ଜୀବନକୁ କରଷ୍ଟମରଷ୍ଟ ଚର ଇଥାଏ । ରସଦିନ

ମଧ୍ୟ ସବୁ କାମ ସାେି ବାହାେିଗ ି ସାଇଟକୁ , ମନଟା କିନ୍ତୁ ସକାେୁ କାହିଁକି ରକଜାଣି ଗୁରଡଇ
ରହଉଥାଏ ରଯମିତ ି କିଛ ି ଅଘଟଣ ଘଟିବ । ଦିନ ରଯରତ ବଢି ବଢି ଚା ିଥାଏ, ମନଟା ରସରତ
ରବଶୀ ଅଧଯଷୟ ରହଇଉଠୁଥାଏ । ମଁୁ ରମା ଧ୍ୟାନ ହରଟଇବା ପାଇଁ ସନ୍ଧୟା ରଡେି ଯାଏଁ ଅଫି ସରେ
ବସିେହି ି , ସନ୍ଧୟା ସିଫଟରେ ଥିବା ସିନଅ
ି େ ଅଫି ସେ କିନ୍ତୁ ତାଗିଦ କେି କହିର
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ରଫେିଯିବାକୁ , କାେଣ ଥଣ୍ଡା ରବଶି ପଡିଗର ଅସୁବଧ
ି ା ହବ । ମଁୁ ମଧ୍ୟ ମନକୁ ବୁ ରଝଇ ବାହାେି
ଆସି ି ।
ରସରତରବରେ ରଜାଡାପରଟ ରଚାେୀ ଡକାୟତି ଟିରକ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରହଉଥି ା ।
ରସଥିପାଇଁ ମଁୁ ହନୁ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ମେଣ କେି ବାହାେି ି ରମା ପୁେୁଣା ସ୍କୁଟେ ଧେି । ଶୀତରେ ହାତ
ଥେିଉଠୁଥାଏ ଆଉ ଦାନ୍ତ ଆରପ ଆରପ କଟ କଟ ବାଜୁ ଥାଏ । ମରନ ମରନ ନିଜକୁ
ଗାେିକେୁଥାଏ ରଯ କାହିଁକି ଏରତ ସମୟ େହିଗ ି ଅଫି ସରେ, ଶୀଘ୍ର ରଫେି ିନ ି କାହିଁକି । ପଛ
ଚକଟାରେ ପବନ ନଥି ା ପେି ହଠାତ ାଗି ା । ଜଙ୍ଗ ୋସ୍ତାରେ ଗାଡି ଅଟରକଇବାକୁ ରମାେ
ସାହାସ ରହଉନଥାଏ । ରସମିତ ି ଅବସ୍ଥାରେ ଆଗକୁ ଆଉ ରଗାରଟ କିର ାମିଟେ ଖରଣ୍ଡ ବଢିଥାଏ
ାଗି ା ରଯ ଆଉ ରହବନି । ବାଧ୍ୟରହଇ ଗାଡିକୁ ରସଇଠି ଅଟରକଇ ି , ପଛ ଚକରେ ଜମା
ପବନ ନଥାଏ । ଭାଗୟକୁ ରସରତରବରେ ସ୍କୁଟେରେ ରଗାଟାଏ ର ଖା ରସଟପନୀ ଥାଏ । ମଁୁ
ତେତେ ରହଇ ଚକ ରଖା ିବାକୁ

ାଗିପଡି ି କିନ୍ତୁ ଭାଗୟ ରଯରତରବରେ ଖୋପ ପରଡ

ରକୌଣସି କାମ ସୁେୁଖୁେୁରେ କାହିଁକି ବା ହବ! ଗୁଡାଏ ସମୟ ାଗି ା ରସ ଚକକୁ ରଖା ିବାକୁ
। ଠିକ୍ ଚକ ରଖା ି ରସଟପନୀ ରଖା ିବାକୁ ଯାଉଛି ରକହିଜରଣ ପଛେୁ ଆସି ରମା କାନ୍ଧରେ ହାତ
ପରକଇ ା ।
ମଁୁ ଡେରେ ପଛକୁ ବୁ ୁ ନଥାଏ, କିଏ ରହଇଥିବ ରକଜାଣି? ରଚାେ କି ଡାକୁ ନୁ ରହଁ ତ?

ତଥାପି “ଜୟ ହନୁ ମାନ” କହି ପଛକୁ ବୁ ି ି ରଦଖି ା ରବେକୁ ରକହି ନାହଁାନ୍ତି । ରସତିକି ରବରେ

ରମା ମନରେ ଆହୁ େି ଡେ ପଶିଗ ା, କିଏ ରମା କାନ୍ଧରେ ହାତ ପରକଇ ା ! ପଛ ପଟୁ ରକହି
ଜରଣ ରମାରତ ଡାକି ା ପେି ାଗି ା । ଏଥେ କିନ୍ତୁ ରମା ପାଇଁ “ଜୟ ହନୁ ମାନ” ନାମ ଜପ ମଧ୍ୟ
କିଛ ି କାମ ରଦଉନଥାଏ । ମଁୁ ବଡ କଷ୍ଟରେ ପଛକୁ ବୁ ି ି , ରକହିଜରଣ ଠିଆ ରହଇଥିର କିନ୍ତୁ
ମଁହ
ୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରଦଖାଯାଉନଥାଏ ଅନ୍ଧାେରେ । “କିଛ ି ସାହାଯୟ କେିବ ି କି ଆୋ?” ଏତକ କହି ରସ
ର ାକ ରମା ଉର୍ତ୍େ ଅରପକ୍ଷାରେ େହିର

। ରମାରତ ରସରତରବରେ ସାହାଯୟେ ରଘାେ

ଆବଶୟକତା ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏମିତ ି ଶୁନଶାନ ୋସ୍ତାରେ ଅପେିଚତ
ି ର ାକଠାେୁ ସାହାଯୟ ବା ରନବି
ରକମିତ ି । ମଁୁ ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ଥାଏ, ରସ ର ାକ ଜଣକ ଆଉ ରମା ଉର୍ତ୍େ ଅରପକ୍ଷା ନ କେି ରମା
ହାତେୁ ରେଞ୍ଚି ରନଇ ଚକ ରଖା ିବାକୁ

ାଗିର ।
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ାଗି ା ସ୍କୁଟେକୁ ଠିକ କେିବାକୁ କିନ୍ତୁ ରସହି ସମୟ ଭିତରେ

ଆମ ଭିତରେ ରକୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ଷା ନଥାଏ । ସ୍କୁଟେ ସଜଡା ସେି ା ପରେ ମଁୁ ତାଙ୍କୁ ରମା ସହ
ବସି ତାଙ୍କ ଗନ୍ତବୟ ସ୍ଥେ ଯାଏଁ ଛାଡିରଦବାେ ପ୍ରସ୍ଥାବ ରଦ ି , ଆଉ ରସ ମଧ୍ୟ ଖୁସରି େ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ
କର । ଆରମ ରଗାପାେ ରଦାକାନ ଯାଏଁ ଗ ୁ ଏକାଠି, ତା'ପରେ ରସ ରମା କାନ୍ଧରେ ହାତ େଖି
ରସଠାରେ ଗାଡି ଅଟରକଇବାେ ଇସାୋ ରଦର । ମଁୁ ଗାଡି େଖି ପଛକୁ ବୁ ି ରଦଖି ା ରବେକୁ
ରସ ନାହଁାନ୍ତି । ରମା ପଛକୁ ଖା ି ଅନ୍ଧାେ ୋସ୍ତା, ରବାଧହୁ ଏ ରସ ଅନ୍ଧାେରେ ରକଉଁ ଗେିରେ
ପଶିଯାଇଥିରବ । ଘରେ ପହଞ୍ଚି ା ରବେକୁ ଗୁଡାଏ ସମୟ ରହଇଥାଏ, ଆଉ ରୋରର୍ଇ ନକେି
ଚୁଡା ଖାଇ ରଶାଇଗ ି । ଗୁଡାଏ ଦିନ ପରେ ଭ ନିଦଟିଏ ରହଇଥି ା ରସଦିନ ।
ସକାେୁ ପୁଣି ରସଇ ସମାନ ରଦୈନନ୍ଦିନ କାମ ଆେମ୍ଭ ରହଇଗ ା । ସାଇଟରେ ପହଞ୍ଚି
ରହାତା ବାବୁ ଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଜରଣଇ ି , ରସ କହିବା ଅନୁ ଯାୟୀ ରମାରତ ରସଦି ୋତିରେ ରଗାଟାଏ
ଭୂତ ସାହାଯୟ କ ା । ମଁୁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କେିପାେୁନଥାଏ, ରସ ନାନା ଯୁକ୍ତି େଖିର ତଥାପି
ମଁୁ ବିଶ୍ୱାସ କେୁଥାଏ ରଯ ରମାରତ ରକହିଜରଣ ଭଦ୍ର ର ାକ ସାହାଯୟ କେିଛନ୍ତି । ରସ ଦିନଟାଯାକ
ରମାେ ମନ ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦରେ େହିଥାଏ ରଯ ରସ କିଏ, ଯିଏ ରମାରତ ସାହାଯୟ କର ? ଯଦି ରସ
ରକହି ଭଦ୍ର ର ାକ ରତରବ ରସ ଏରତ ୋତିରେ ଶୁନଶାନ ୋସ୍ତାରେ କ'ଣ କେୁଥିର ? ଆଉ
ଯଦି ରସ ଭୂତ ରତରବ ରସ ଭୂତ ରମାେ କିଛ ି କ୍ଷତି ରକମିତ ି କ ାନି? ମଁୁ ଗୁଡାଏ ଦିନ ଏହି
ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ଥାଏ, ରକୌଣସି ନିସ୍କସଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାେୁନଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦେ ରଶର୍ ରହ ା ଦୀଘଷ
ଦୁ ଇ ବର୍ଷ ପରେ । ଗଁାରେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହେୀ ରହଉଥାଏ, ରସରତରବରେ ଜରଣ ଭଦ୍ରବୟକ୍ତି କହିର
ରଯ ଆରମ ରଯରତରବରେ କଷ୍ଟରେ ଥାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମେଣ କେନ୍ତି ରସ ରଯରକୌଣସି େୂପରେ
ଆସି ଆମକୁ ସାହାଯୟ କେନ୍ତି । ରମା ଦ୍ୱନ୍ଦେ ପେିସମାପ୍ତି ତାଙ୍କେ ଏହି ପରଦ କଥାରେ
ରହଇଗ ା ।
ଅଧିୋଂଶ ସମୟକର ଆମ ଜୀବନକର ଏମିତ ି େିଛ ି ଘଟଣା ଆମ ଆଖି ସାମନାକର ଘକଟ ଯାହାର
କେୌଣସି କବୈଜ୍ଞାନିେ ୋରଣ ନଥାଏ, େିନ୍ତୁ ଆଖିକଦଖା େଥାେୁ ବି ଆକମ ଟାଳିପାରୁନା ।
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କସଦିନ େିଛ ି ଅେଗା ଥିୋ
✍ ଅବିନାଶ କବକହରା
ସବୁ ଦନ
ି ପେି ଆ ାମଷ ବାଜିବା ଆଗେୁ ନିଦଟି ରମାେ ଭାଙ୍ଗି ଗ ା । ତେ ଠାକୁ େ ଘେୁ ଘଣ୍ଟିଟ ି
ରସମିତ ି ବାଜି ଚା ିଥାଏ । ତକିଆଟିକୁ ମୁଣ୍ଡତେୁ କାଢି ମୁହଁ ଉପରେ ରଦଇରଦ ି । କାନକୁ ରଯରତ
ମୁଦବ
ି ାକୁ ରଚଷ୍ଟା କର

ବି ଆଉ ପାେି ିନ ି । ରସ ଶବ୍ଦ ରବଶି ରଜାେରେ କାନ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରରବଶ

କେୁଥାଏ । ଆଖିକୁ ଆଉ ନିଦ ରହ ାନି । ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ରହାଇ ମଁୁ ଉଠି ବସି ି । ପାଟିେୁ ରସଇ ନିତ ି
ଦିନଆ
ି କଥା ପଦକ ଆରପଆରପ ବାହାେି ପଡି ା । "ଓରହା ଏ ସୁବାର୍ ଭାଇନାଙ୍କ ସକେୁ ଆ ଭକ୍ତି
ମଣିର୍କୁ ଟିରକ ଶାନ୍ତିରେ ଶୁଆଇ ରଦବନି ।"
ରମା ପେିଚୟଟା ଟିରକ ରଦଇ ଦିଏ । ଭ ନାମ ପ୍ରକାଶ (ଅଫି ସଆ
ି ) । ଡାକ ନାମ ିଟୁ
। ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଅରନରକ ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ଡାକନ୍ତି । ବର୍ତ୍ଷମାନ +୩ ତୃ ତୀୟ ବର୍ଷେ ଛାତ୍ର । ଘେୁ
ବାହାରେ େହି ପାଠ ପରଢ । ବିଗତ ଦୁ ଇ ବର୍ଷଧେି ଏଇ ସୁବାର୍ ଭାଇନାଙ୍କ ଘେ ରମା ବାସ
ପା ଟିଛ ି । ହା ହା ହା । ଆୋଙ୍କେ ଶୁଭ ନାମ ରହଉଛି ସୁବାର୍ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର । ବୟସ ୬୦ ବର୍ଷ
। ରପସା ସେକାେୀ ଚାକିେୀ । ମଁୁ ୟାଙ୍କ ଘରେ ଭଡାରେ େହି ପାଠ ପରଢ । ରତରବ ମଁୁ ମଜାରେ
ତାଙ୍କୁ ସୁବାର୍ ଭାଇନା ରବା ି ଡାରକ । ଖାଣ୍ଟି ବ୍ରାହ୍ମଣ ର ାକ । ରତରବ ମଁୁ ତାଙ୍କ ସାମନାରେ
ଡାରକନାହିଁ । ପଛରେ ଡାରକ । ଏମିତ ି ସାଧାେଣରେ ମଉସା ରବା ି ଡାରକ । ପେିବାେ କହିର
ବୁ ଢାବୁ ଢୀ ଦୁ ଇ ଜଣ । ଦୁ ଇ ପୁଅ ବାହାରେ ଚାକିେୀ କେନ୍ତି ।
ଘଣ୍ଟି ଶବ୍ଦରେ ନିଦଟି ରମାେ ଭାଙ୍ଗି ଗ ା । ଦୁ ଇ ହାତ ଉପେକୁ ରଟକି ଅେସ ଭାଙ୍ଗୁ ଭାଙ୍ଗୁ
ନଜେଟି ରମାେ କାନ୍ଥ ଘଣ୍ଟା ଉପରେ ପଡି ା । ସମୟ ବାଜିଥି ା ୬ଟା ବାଜି ୩୦ ମିନଟ
ି । ଭାବି ି
ନିଦ ଛାଡିନ ି ରବାରଧ ସମୟ ଭୁ

ରଦଖା ଯାଉଛି । ମଁୁ ଟିରକ ଆଖି ମକଚି ଆଉ ଥରେ ଘଣ୍ଟାକୁ

ରଦଖି ି । ରସହି ସମାନ ସମୟ । କଥାଟା ମରତ ରକମିତ ି ରକମିତ ି ାଗି ା । କାେଣ ଦୁ ଇବର୍ଷ
ରହବ ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ ୭ଟା ୩୦ରେ ସୁବାର୍ ଭାଇନାଙ୍କ ଠାକୁ େ ଘେୁ ଘଣ୍ଟି ବାରଜ । ଆଉ ରସହି
ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସମାନ ସମୟରେ ରମା ନିଦ ସବୁ ରବରେ ଭାରଙ୍ଗ । ରହର
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କାହିଁକି । ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟିରହ ା । ପ୍ରକୃ ତ କଥାଟା ଜାଣିବାକୁ ଚାଦେ ଖରଣ୍ଡ ରଘାଡିରହାଇ ମଁୁ
ତେକୁ ଚା ି ି ।
ଦୁ ଆେ ବନ୍ଧଠି ଟିରକ ଆଖି ପରକଇ ମଁୁ ବାଡି କୂ ଅ ଆରଡ ଚା ି ି । ରସରତରବେକୁ ସୁବାର୍
ଭାଇନା ପୂଜାସାେି ରପାର୍ାକ ପିନ୍ଧବ
ି ାରେ ବୟସ୍ତ । କୂ ଅମୂରେ ଥୁଆ ରହାଇଥିବା ବାଲତିେୁ ମୁରନ୍ଦ
ପାଣି ମୁହଁରେ ଛାଟିରଦ ି । ଓରହା କି ଥଣ୍ଡା । ଖୋରବରେ ବେଫ ଭେି ଥଣ୍ଡା େହୁ ଥିବା ଏ କୂ ଅେ
ପାଣି ଶୀତ ଦିରନ ଡବ

ଥଣ୍ଡା । ରସଥିପାଇଁ ମଁୁ ୟା ନଁା ରଦଇଛି ବେଫ କୁ ଣ୍ଡ । ସାରଙ୍ଗ ସାରଙ୍ଗ

ପାଖ ତାେରେ ଝୁ ୁ ଥିବା ଓଦା ଗାମୁଛାଟିରେ ରପାଛି ରହାଇଗ ି । ଆଉ ଚା ି ି ବୁ ଢାବୁ ଢୀଙ୍କ
ପାଖକୁ ।
ସୁବାର୍ ଭାଇନା ମାରନ ମଉସା ରପାର୍ାକ ପିନ୍ଧ ି ଉତ୍କେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବହିଖରଣ୍ଡ ଧେି ପଢୁଥାନ୍ତି ।

ମଁୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ରଚୌକି ପାଖ ଦଉଡିଆ ଖଟ ଉପରେ ବସି ପଡି ି । ମାଉସୀ ରବାରଧ ରୋରର୍ଇ
ଘରେ ଚାହା କେୁଥିର

। କାହିଁକି ନା ରସପଟୁ ଅଦା ରଗା ମେିଚେ ଭ

ବାସ୍ନା ଆସୁଥାଏ । ମଁୁ

ଟିରକ ମଉସାଙ୍କ ଆଡକୁ ନଜେ ରଦ ି । ଆଶ୍ଚଯଷୟ ରହ ି କି ସବୁ ଦନ
ି ସାଟଷ ପୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁଥିବା
ର ାକଟି ଆଜି କ'ଣ ରଧାତି ପିନ୍ଧଛ
ି ନ୍ତି । ମଁୁ ପ୍ରଶିନେ ଆଖିରେ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଚାହିଁ େହିଥାଏ । ଏହି
ସମୟରେ ମାଉସୀ ଗେମ ଚାହା କରପ ରମା ହାତକୁ ବରଢଇରଦର

। ଆଉ କରପ ମଉସାଙ୍କୁ

ରଦଇ ନିରଜ ରଛାଟ ଗିନାଟିରେ ଅଳ୍ପ ଚାହା ଧେି ତେ ପିଢା ଉପରେ ବସିର ।
ମଁୁ କଥା ଆେମ୍ଭ କ ି । ଓରହା କି ଶୀତ । ଖୋଟିରକ ନପଡିର ବାହାେକୁ ରଗାଡ କାଢିବାକୁ
ଜମାେୁ ଇଛା ରହଉନି । ଏ ଅବସ୍ଥାରେ କୁ ଆରଡ ରଯ କାମରେ ଯିବା ବଡ ମୁସ୍କି । ରମା କଥା ଶୁଣି
ମାଉସୀ ଆେମ୍ଭ କର । ଆଉ କୁ ଆରଡ ଯିବା ଦେକାେ ନାହିଁ । ନିତୟକମଷ ସାେି ଘରେ ବସି ଖା ି
ବହି ପଢିବା କଥା । ମଁୁ ପଚାେି ି ମଉସା ଅଫି ସ ଯିରବନିକ?
ି ଘରେ ବସିର କ'ଣ ଚେିବ । ରମା
କଥା ପଦକ ଶୁଣି ମାଉସୀଙ୍କ ମୁହଁ ଟିରକ ଶୁଖିଗ ା । ତା'ପରେ ହସିକି କହିର

ବାବୁ ଙ୍କେ ଆଜି

ଅଫି ସରେ ରଶର୍ ଦିନ । ରସଥିପାଇଁ ଆଜି ଘରଣ୍ଟ ଆଗେୁ ରେଡ୍ଡି । କା ିଠୁ ଆଉ କୁ ଆରଡ ଯିବା
ଦେକାେ ନାହିଁ ଖା ି ଘରେ ବସିବା କଥା ।
କଥାଟା ଶୁଣି ମଁୁ ବି ଟିରକ ଭାବବିହବେ ରହାଇପଡି ି । ମଉସାଙ୍କ ନୀେବତା ଭିତରେ ବି ତାଙ୍କ
ମନେ କଷ୍ଟକୁ ମଁୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାେି ପାେୁଥି ି । ରମା ଆଖି ଆଗରେ କର ଜ ରଫୟାେରୱ
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ଚିତ୍ର ନାଚି ଉଠି ା । +୨ ରବେେ ରସ ରକାହଭୋ ଚିତ୍ର । ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ବିଦାୟ ରଦବାେ ଦୁ ଃଖ ।
ଆଉ ଜୁ ନଅ
ି େମାରନ ଆରୟାଜନ କେିଥିବା ଉତ୍ସବରେ ମିଛ ି ମିଛକ
ି ା ହସ । ରସଦିନ ରଫୟାେରୱ
ପାଟଡରେ ରମାେ ରଶର୍ ଭାର୍ଣ; କହିବାରବରେ ପାଟି ଥେୁଥାଏ, ଆଖି ଜରକଇ ଆସୁଥାଏ, ରମା
ସାମନାରେ ବସିଥିବା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କେ ବି ସମାନ ଅବସ୍ଥା । ସବୁ ରବରେ ରମା ଭାର୍ଣ ଶୁଣି ତାେି
ମାେୁଥିବା ରସ ହାତଗୁଡକ
ି ଆଖିେ ୁ ହକୁ ରପାଛିବାରେ ବୟସ୍ତ ଥିର । ଆଉ ଦିନ ରକଇଟା ପରେ
+୩ ବି ସେିଯିବ । ଆରମ ସିନୟ
ି େଙ୍କୁ ବିଦାୟ ରଦ ାଭେି ଆମକୁ ବି ବିଦାୟ ଦିଆଯିବ । ସାଙ୍ଗସାଥି,
ମଜା ମସ୍ତି ଆଉ କର ଜ ଖଟି ସବୁ ରହଇଯିବ ସାତସପନ । ରମା ଆଖି ଆଗରେ ରସ ସବୁ ରଗାରଟ
ପରେ ରଗାରଟ ସିରନମାେ ପେଦା ଭେି ନାଚୁଥାଏ । ମଁୁ ଏକଦମ ଅ ଗା ଦୁ ନଆ
ି ରେ ଥାଏ ।
ମଉସା ରଚୌକିେୁ ଉଠିର । ସାରଙ୍ଗ ସାରଙ୍ଗ ରମା ଅନୟମନସ୍କତାରେ ରବ୍ରକ ାଗି ା । ବହିଟ ି
ରଥାଇରଦଇ ମଉସା ଘେ ଭିତେକୁ ଗର

। ମଁୁ ମାଉସୀଙ୍କୁ ପଚାେି ି । ଆମ ମଉସା ତ ପୟାଣ୍ଟ

ସାଟଷ ପିନ୍ଧବ
ି ା ର ାକ । ସବୁ ରବରେ ରସଇଆ ପିନ୍ଧ ି ଅଫି ସ ଯାଆନ୍ତି । ରହର ଆଜି ଏ ରଧାତି କାହିଁକି
। ରସପଟୁ ମଉସା କହିବାକୁ ାଗିର । ୩୦ ବର୍ଷ ତରେ ଏଇ ରଧାତି ପିନ୍ଧ ି ଚାକିେୀ ଜୀବନ ଆେମ୍ଭ
ରହାଇଥି ା । ପୟାଣ୍ଟସାଟଷ ପିନ୍ଧା ବହୁ ତ କମ ର ାକଙ୍କୁ ରସରତରବରେ ରଦଖିବାକୁ ମିେୁଥି ା ।
ର ାରକ ତ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିର

ଆଉ ଚିକଣିଆ ପିନ୍ଧରି ବ କୁ ଆଡୁ । ଏରବ ସିନା ପଇସା

ରହଇଗ ା ଆଗେୁ ରକାଉଠି ଥି ା । ମଁୁ ବୁ ଝଗ
ି ି ମଉସା ଚାକିେୀ ଆେମ୍ଭ ଦିନ ଭେି ରଶର୍ଦିନ ବି
ରଧାତିପିନ୍ଧ ି ଅଫି ସ ଯିରବ ।
ସତରେ ମଣିର୍ ରଯରତ ଉପେକୁ ଉଠିର

ବି ପୁେୁଣା ଦିନସବୁ ତା' ପାଇଁ ବହୁ ତ ଦାମୀ ।

ଆଜି କା ିେ ବୟସ୍ତତା ଭିତରେ ବି ଏ ସବୁ କୁ ରକରବ ରକରବ ରଖାଜି ବସିଥାଏ । ପୁଣି ପଛକୁ
ରଫେିଯିବାକୁ ଚାହିଁଥାଏ । ଆଉ ସାଉଁଟବ
ି ାକୁ ରଚଷ୍ଟା କେିଥାଏ ରସ ସବୁ ସ୍ମୃତକ
ି ୁ । ରକରତ ରଯ ସୁଖ
ଦୁ ଃଖ ଏବଂ ଆତ୍ମୀୟତା ରଯ ତା' ସହ ରଯାଡା । ଆଉ ରସମିତ ି ଥି ା ମଉସାଙ୍କ ଏ ରଧାତି ।
ାଗୁଥି ା ମଉସାଙ୍କେ କମଷଜୀବନେୁ ଅବୟାହତି ରନବାରେ ଆରଦୌ ଇଛା ନାହିଁ । ଏରବ ବି ତାଙ୍କ
ଭିତରେ ଅଦୟମ ଇଛାଶକ୍ତି, କାମ କେିବାେ ଉତ୍ସାହ ତାଙ୍କେ ପ୍ରତିଟ ି କଥାେୁ ଜଣାପଡୁଥି ା । ରହର
ଏ ସେକାେୀ ନିୟମ ରଯ । କିଏ ବା କ'ଣ କେିପାେିବ ।
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ହଠାତ ଘେ ଆଗରେ ଜଣଙ୍କେ ଗାଡି ଆସି ାଗି ା । ସୁବାର୍ ବାବୁ ... ସୁବାର୍ ବାବୁ ... ଡାକ
ପକାଇର

ବୟକ୍ତି ଜଣକ । କବାଟ ରଖା ୁ ରଖା ୁ ସାମନାରେ ଥିର

କୁ ମେ ବାବୁ । ମଉସାଙ୍କ

ପୁେୁଣା ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସହରଯାଗୀ । ଉଭୟଙ୍କ ସମ୍ପକଷ ବହୁ ନିବଡ
ି । ପେସ୍ପେେ ସୁଖ ଦୁ ଃଖରେ
ଅରକ୍ଳଶରେ ଛିଡା ହୁ ଅନ୍ତି । କୁ ମେ ବାବୁ ମଉସାଙ୍କୁ ରନବାପାଇଁ ଆସିଥିର
ସାଇରକ

। ମଉସା ପ୍ରତୟହ

ରଯାରଗ କୁ ମେ ବାବୁ ଙ୍କ ଘେକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ରସଠାେୁ ଦୁ ରହଁ ସାଙ୍ଗ ରହାଇ

ବାଇକରେ ବସି ଅଫି ସ ଯାଆନ୍ତି । ଆଜି ମଉସାଙ୍କ ଚାକିେୀେ ରଶର୍ ଦିନ ଥିବା ରହତୁ କୁ ମେ ବାବୁ
ତାଙ୍କୁ ଘେୁ ରନବାପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି ।
ସୁବାର୍ ବାବୁ ଜ ଦି ବାହାେନ୍ତୁ ବିେମବ ରହାଇଯିବ । କୁ ମେ ବାବୁ ଙ୍କ କଥାଶୁଣି ମଉସା ହଁ ହଁ
କହି ସ୍ପୀଡ ବଢାଇ ରଦର

। ଖା ି ସାଟଷ ପରକଟଟାରେ କ'ଣ କିଛ ି ଭର୍ତ୍ଡ କେିଥାନ୍ତି । ବାକି ଆଜି

ବୟାଗ ପତେ କିଛ ି ନାଇଁ । ମଉସା ଯାଉ ଯାଉ ସାଇରକ ଟା ଉପରେ ଟିରକ ହାତ ବୁ ର ଇରଦଇ
ଗର । ଏତିକରି ବରେ ମାଉସୀ ରଜାେରେ କହି ଉଠିର , "ଏ ମାଆ ଆଜି କିଛ ି ବରନଇବାକୁ ଭୁ ି
ଯାଇଛି । ଟିରକ େୁହ େୁହ େୁଟି ଦି'ପଟ ଆଉ ଭଜା ଟିରକ ବରନଇ ରଦଉଛି ରନଇଯିବ । ନରହର
ଖୋରବରେ ଖାଇବ କ'ଣ ।" ମାଉସୀଙ୍କ କଥାଶୁଣି ମଁ,ୁ କୁ ମେ ବାବୁ ଏବଂ ମଉସା ତିନରି ହଁ
ରଜାେରେ ହସି ଉଠି ୁ । ମାଉସୀ ରବାରଧ ଆମ ହସ ରଦଖି ବୁ ଝଗ
ି ର ରଯ ଆଜିେ ଦିନ ଭିନ୍ନ ।
ଆଜି ଆଉ ମଉସାଙ୍କୁ ସଞ୍ଜରବେକୁ ରଫେିବାକୁ ପଡିବନି । ସସମ୍ମାରନ ଫୁ ରତାଡା ରଦଇ ଖୁଆଇ
ପିଆଇ ସଅେ ଛାଡିରଦରବ ମଉସାଙ୍କ ସହରଯାଗୀ ଆଉ ଉପେ ଅଫି ସେମାରନ ।
କୁ ମେ ବାବୁ ଗାଡି ଷ୍ଟାଟଷ କର
ଟିରକ ଚାହିଁରଦଇ ବାହାେିଗର

। ମଉସା ପଛପରଟ ବସିଗର

। ଆମ ଆରଡ ଉଭରୟ

। ମାଉସୀ ଦୁ ଆେ ବନ୍ଧଟାରେ ଆଉଜିକେି ଛିଡା ରହାଇଥାନ୍ତି ।

ଆଖିରେ ୁ ହ ଭର୍ତ୍ଡ । ମଁୁ କହି ି ଆରେ ମାଉସୀ ମନଦୁ ଃଖ କାଇଁ କେୁଛ ଏରବ ତ ତମପାଇଁ ସୁବଧ
ି ା
ରହ ା । ଏଣିକି ଟିରକ ରଡେିଯାଏଁ ରଶାଇପାେିବ ଆଉ ସକେୁ ଆ ରୋରର୍ଇବାସେ ଝୀଂଝଟ ବି
ନାହିଁ । ମାଉସୀ କହିର ରଚାପା ଶାନ୍ତି । ରଯରତ କଷ୍ଟ ରହଉପରଛ ଏ ର ାକଟା ଖାଇପିଇ ସକାେୁ
ଯାଉଥି ା ରଯ ସଞ୍ଜରେ ରଫେୁଥି ା । ମଁୁ ଟିରକ ଦିନଯାକ ଶାନ୍ତିରେ ବସୁଥି ି କି ଉଠୁଥି ି । ଏରବ
ଘରେ େହି ସାୋଦିନ ବଜବଜ ରହବ ଆଉ ରମା ମୁଣ୍ଡ ଖୋପ କେିବ । ଦୁ ରହଁ ହସି ହସି ରବଦମ ।
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ପିେନିେକର ପ୍ରଭୁ
✍ ବିଜୟ େୁ ମାର କଜନା
କୁ ହୁଡି ଭିତେୁ ଧାରେ ଆ ୁ ଅ ପେି ବାଟଟିଏ ମ୍ବି ଆସିଛ ି ସୁନାରଯାଡିକୁ ଗଉଡ ଗୁଡାେୁ,
ରସଇ ବାଟରେ ଆଜି ମାଣିକ ଆସି ା... ସବୁ ଦରି ନ ରସ ରସମିତ ି ଆରସ, ସକାରେ ସକାରେ,
କ୍ଷୀେ ରନଇକି । ରସଦିନ ରସରତରବରେ କିନ୍ତୁ ରସ ଭାେି ଖୁସି ାଗୁଥି ା । କା ି ଆସିନଥି ା ।
କିଛ ି କହିବ କହିବ ରହଉଛି... ମଁୁ ପଚାେି ି "କ'ଣ ମାଣିକ କା ି ପେବ ଥି ା କି, ନା କୁ ଣିଆ
ଆସିଥିର ? େହିଗ ୁ ?.."
"ପେବ କହ... କା ି ରମା ଗାଆଁରେ ପେବ ପୋ

ାଗୁଥି ା । କୁ ଣିଆ କି ନାଇଁ କହି

ପାେୁନି, ବଣରଭାଜି କେିବାକୁ ଆସିଥିର ରସମାରନ । ରଗାରଟ ଝିଅ ତାଙ୍କେ ଭଉଣୀ, ରଗାୋଟା
ବଡ ଭାଇ ଆଉ ରଗାରଟ ହିରୋ ପେି କାେିଆ ରଟାକାଟିଏ । ଆଉେି ରକରତ ର ାକ ଆସିଥିର
ସାଙ୍ଗରେ । ଏ ତିନଟ
ି ା କିନ୍ତୁ ଆଗରେ ଥିର । ଆମ ଗାଆଁେ ସବୁ କ୍ଷୀେ କିଣିକି ରନର , କ୍ଷୀେି
ୋନ୍ଧିର

। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ... ମିଶକ
ି ି ଖାଇ ୁ । ତା'ପରେ ରସ କାେିଆ ପି ାଟା ଏରତ

ସୁନ୍ଦେ ବଇଁଶି ବରଜଇ ା, ତା'ଭାଇ ବାଇଦ ମାେି ା ଆଉ ଝିଅଟି ଗାଇ ା... ଏ ସବୁ ଆସିଥିବା
ର ାକମାରନ ନାଚିର । ଆରମ ବି ନାଚି ୁ ... ରଢମସା, କାଠି ନାଚ, ଆଉେି ରକରତ କଅଣ ।
ସନ୍ଧୟା ପାଞ୍ଚଟା ଯାଏଁ ରସମାରନ ଗାଆଁରେ େହିର

ଆଉ ତା'ପରେ ଘଡି ରଦଖିର ...

ଆଉ; "ଆରମ ଆସୁଛୁ" କହି ବାହାେି ଗର । ଗାଡି ରକାଉଠି େଖିଥିର ରକଜାଣି ଦିଶୁ ନଥି ା
। ମାତ୍ର ପରେଇ ା.... ପୁୋ ତୁ େସୀ ପେି କାେିଆ ପି ାଟା ଚନ୍ଦନ ପେି ବଡ ଭାଇଟି ଆଉ ହେଦୀ
ବାସନାରେ ଝିଅଟି... ଏମିତ ି ରସ ତିନଟ
ି ଯ
ି ାକ ପି ା ବାସନାରେ ମହକୁ ଥିର

। ରସମାରନ

ଗ ାପରେ... ଆରମ ସବୁ ହା ିଆ ରହଇଥି ୁ ତ, ରଶାଇପଡି ୁ ଶାନ୍ତିରେ । ସକାେୁ ଏରବ ଏରବ
ଉଠି ି... ଆଜିେ କ୍ଷୀେ ରଦ ାପରେ ରନଇକି ଆଇ ି ।"
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ହଠାତ କ'ଣ ମରନ ପଡି ା, ସନାତନ ଘଡିକୁ ରଦଖିର .... କୟାର ଣ୍ଡେକୁ ରଦଖିର

।

ମନରେ ଆସି ା ଗତକା ି ତାେିଖ ୨୮ ଡିରସମବେ ୨୦୧୮, ଶୁକ୍ରବାେ । ଆଉ କା ିେ ମୁଖୟ
ଖବେ ଥି ା... "ରସବାୟତଙ୍କେ ଜିଦ, ପ୍ରଶାସନ ଅସହାୟ: ପୁେୀ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିେରେ ଅଚୋବସ୍ଥା ।
ମହାପ୍ରଭୁ ୧୨ ଘଣ୍ଟା ଉପାସ... ସନ୍ଧୟାରେ ରହ ା ମଙ୍ଗେ ଆେତି । ରଯଉଁ ଠାକୁ େଙ୍କ ପହଡ
ପ୍ରାତଃ ୪ଟାରେ ଭାଙ୍ଗି ବା କଥା, ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଧୟା ପାଞ୍ଚଟାରେ ଉଠାଇର ରସବାୟତମାରନ.....
ଓଃ, ରସମାରନ କା ି ମନ୍ଦିେରେ ଥିର କି.. ହୁ ଏତ ନଥିର । ରସମାରନ ତ ପିକନିକରେ...
ରସଥିପାଇଁ କି ରସପରଟ ଏସବୁ ନାଟକ ରଗଇ ରଦର ... ରସମାରନ ାଗୁଥାନ୍ତୁ, ବାବୁ ସିଧା
ପିକନିକରେ....!!
ରହଇଥିବ, କାହିଁକନ
ି ା, କା ି ପିକନିକରେ ଅଜିତ ଆଉ ତା' ସାଙ୍ଗମାରନ ଦାେିଙ୍ଗବାଡିକୁ
ଆସିଥିର

। ଏକଥା ଆଉ କାେିଆ ରଦହରେ ଯିବ..!! ପିକନିକ ଆସିବାକୁ ରବାରଧ ପୁେୀରେ

ପଲାନ କେି ଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତିନରି ହଁ ସାଙ୍ଗରହାଇ ମାଣିକେ ଗଁା ଗଉଡଗୁଡା ପାଖରେ ତାଙ୍କେ
ପିକନିକ କାଯଷୟକ୍ରମ କୋଇରଦର । ଏପରଟ ରଦଶରେ ହୁ ସ୍ତୁ ରଯ ମନ୍ଦିେ ବନ୍ଦ..!!
ଓଃ ପ୍ରଭୁ ଏକଥାକୁ ସତରେ; ସତ ବୁ ଝରନ୍ତ ନାହିଁ ର ାକମାରନ..? ନିରଜ ନିଜେ ଭକ୍ତି
ଦଶଷନରେ...?? କାଉ ଉଡିବାେୁ ତାେ ପଡିବା ନୟାୟରେ ହୁ ଏତ..??? ସନାତନ ପଚାେୁଥିର
ମନକୁ ମନ.... ଆଉ କଣ ରହଇଥାନ୍ତା କି କଣ, ସନାତନଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଗ ା । ଅନ୍ତିମ ଅପୋହଣେ
ଧାରେ ସୁରନ ି ଆ ୁ ଅ କାନ୍ଥରେ ପଡିଛ ି । ଶୀତ ସଞ୍ଜ । କଥାଟା ସତ

ାଗୁଥି ା... ହୁ ଏତ

ରକାଉଠି ଘଟିଛ,ି ଖବେ ଫୁ ଟିନ ି । ନରହର ...!! କା ି କିନ୍ତୁ ମାଣିକ ଆସିନଥି ା, ଆଜି ବି
ଆସିନ.ି .. କା ି ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ଆଉ ଆସିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଦୁ ଇ ଦିନ ନଆସିବାେ କାେଣ
ବଖାଣିବ । ହୁ ଏତ ଏୟା ହିଁ ରହଇଥିବ ତା' ନଆସିବାେ କାେଣ..!!
ରସ ରକରବ ବି କାହାଘରେ କିଛ ି ଖାଇନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଜାତିରେ ଅନୟ କାହାେ ରୋରର୍ଇ
ଜିନର୍
ି ଖାଇବା ମନା । ରସ ଓ ତାଙ୍କ ଗାଆଁସାୋ ଗଉଡ ପେିବାେରେ ଏ ଚେଣି ଚା ି ଆସିଛ ି ।
ମାଣିକ ବାହାେକୁ କୁ ଆରଡ ଯାଇ ନାହିଁ, ରତଣୁ ବାହାରେ କୁ ଆରଡ ଖାଇବାେ ଅବକାଶ ହିଁ ନଥି ା
ତା'େ ।
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କିନ୍ତୁ ବରର୍ଷ ତରେ ଏହି ସମୟରେ ସନାତନ ସହ ବୁ ଢା ଓ ବୁ ଢୀ ମିଶକ
ି ି ପୂେୀ ଯାଇଥିର
। ବହୁ ତ ବାଧ୍ୟକେି ସନାତନ ବାବୁ ଏମାନଙ୍କୁ ପୁେୀ ବୁ ର ଇ ଆଣିଥିର

। ରସଇଠି ଆନନ୍ଦ

ବଜାେରେ ଦୁ ରହଁ ଅବଡା ଖାଇର , ନିଜେ ଅନିଚ୍ଛା ସରେ । "ମଁୁ ଆଜି ମାତ୍ର ବାହାରେ ଅନୟେ
ରୋରର୍ଇ ଅେନ୍ନ ଖାଉଛି... ।" ବୁ ଢୀ କହୁ ଥି ା । "ଆରମ ଖାଇ ା ଘେେ ର ାକମାରନ ଯଦି
ଆମ ଘରେ ଅେନ୍ନ ଖାଉଥାରନ୍ତ, ଆରମ ତାଙ୍କ ଘରେ ଅେନ୍ନ ଖାଇବୁ । ରସଇଥି ାଗି ସୁନାରଯାଡି
କାହାେ ଘରେ ରକରବ ବି ମଁୁ କିଛ ି ଖାଇ ନାହିଁ... ରସ ର ାକମାରନ ଆମ ଗାଆଁକୁ ରକରବ ବି
ଖାଇବାକୁ ଆସି ନାହଁାନ୍ତି । ଏ ପୁେୀ ମନ୍ଦିେରେ ତାଙ୍କେ ରୋରର୍ଇ ଅେନ୍ନ ଖାଉଛି । ରସମାରନ
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଗଁାକୁ ଆସିକି ରକରବ ନା ରକରବ ଖାଇକେି ଯିରବ..!! ତରମ ବାବୁ ଜାଣିବ
ଦିରନ ।" ବୁ ଢୀ ଦୃ ଢ ଭାବରେ ସନାତନଙ୍କୁ କହିଥି ା ରସଦିନ; ଠିକ ବରର୍ଷ ତରେ ।
ଆଉ ଗତକା ି ମାଣିକ ଆସିନ,ି ରସ ଗଁା'ରେ େହିଛ ି କାହା ପାଇଁ ଆଉ... କି କାମରେ...??
ଏପରଟ ପୁେୀରେ ଠାକୁ େ ଦିନସାୋ ପହଡରେ ।

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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ନେେି ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତୟା
✍ ଡ. ସୁକରନ୍ଦ୍ରନାଥ ପତି
ୋଜୟରେ ପଶ୍ଚି ମାଞ୍ଚେରେ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଏ ବର୍ଷ ଭୟଙ୍କେ ମେୁଡି ପଡିଛ ି । ଏକଦମ
ସିେଅ
ି ସ ଅବସ୍ଥା । ଏପେି ଅରଦଖା ଅମୁଣା ପ୍ରକୃ ତେ
ି ଦାଉ ରକରବ ରଦଖା ନଥି ା ରହା
ଭାଇମାରନ, ଆୋମାରନ । ବିଚୋ ଉଚ୍ଛବ ସାହୁ , ଭଗିଆ କାଣ୍ଡି ଓ ଅନୟ ଗଁାବା ାମାରନ ହିଡ
ଉପରେ ବସି କାନ୍ଦିର , ମୁଣ୍ଡ ରକାଡିର , ଗାମୁଛାରେ ୁ ହ ରପାଛିର

। ଉଚ୍ଛବ ଗଁାେ ତିଆଡି

ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଦୁ ଇ ମାଣ ଜମି ଭାଗଚାର୍ କେୁଚି; ତାଙ୍କେ ତେମୂେ ଗହୀେ ବି , ବେର୍ାପାତି ଜମି
େରହ । ସବୁ ସୁବଧ
ି ା, ରହର

ତା' ଭାଗୟକୁ ଏସନ ସବୁ ଗଣ୍ଡରଗାେିଆ ରହଇଗ ା । ହୀୋକୁ ଦ

ଡୟାମେୁ ରଯଉଁ ବଡ ନାେ ବାହାେିଚ ି ରସଇଠୁ ରଛାଟ ନାେ ଯାଇଛି । ତା' ବି
ଛାଡିବାକୁ ଅଡଷେ କର

ଆରଡ ପାଣି

ସିନା, କେକେ ରହାଇ ଜେ ରବାହିବ, ତା' ଝିଅ ରତ , ସବୁ ନ

ଗାଇ

ଗାରଧାଇବାକୁ ଭାେି ସୁଖ ପାଏ । ଠିକଣାରବରେ ସମରସ୍ତ ଧାନ ବିହନ ବୁ ଣିର , ସେକାେୀ ବିହନ
ରଦାକାନେୁ କିଣିକେି ଆଣିଥିର । ଆନ୍ଧ୍ରାମା ରବା ି କୁ ହାକୁ ହ ି ରହଉଛନ୍ତି । ବର୍ଷା ବି େଜରବେକୁ
ରହ ା ଭ କେି ରହ ା । ସବୁ ଧାନ ଗଜା ରହାଇ ମାଟି ଭିତେୁ ମୁଣ୍ଡ ରଟକି ା, ଦି ଦି ପତେ.....
ଧଇ ା । ରଦଖିବାକୁ ଭ

ାଗି ା । ପୁଣି ରବେ ଖୋପ ପଡି ା, ଟାଣ ଖୋରେ ପିଠି ରପାଡିଗ ା

ପତେ ସବୁ ଝାଉଁେ ି ଗ ା ଓ ଧୀରେ ମେିଗ ା । ଗଁା ର ାରକ ହତାଶ ରହାଇ ବି

ଗହୀେରେ

ରଗାେୁ ପୂୋଇ ରଦର । ଗ ା ଗ ା ରବକାେ ଗ ା । ପଇସା ଚାର୍ୀେ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଡ ଧଇ ା ।
ଯେ ମାଜଣା କିଏ ରକମିତ ି କର । ଫେ ରହ ା । ଆଇ ା ବେର୍ା ମାଡି, କ’ଣ କହିର ' ଘୁଚାପ
ବର୍ଷା’ ଯାହା ରହଉ, ଦିରନ ଦୁ ଇ ଦିନ ଛାଡି ରକାଉ ଆଣ୍ଡାମାନ, ରଗାପାେପୁେ ବାରଟ ପଶ୍ଚି ମକୁ ମାଡି
ଆଇ ା, କିଆେୀରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ଡ, ଗ୍ରାମରଦବୀଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଚାର୍ୀ ଏକାଠି ରହର

କହିର

ଧାନ ରୋଇବା, ତେି ପକାଇବା, ବି କୁ ୋକଟେ ଭଡା କେି ଚାର୍ରେ ପୁଣି ସେକାେୀ ବିହନ
କିଣିର । କହନ୍ତି େୁଆ ଧାନ ଥୁଆ । ତେି ପଡି ା, ଗଜା ରହ ା । ଗଛ ବଡ ରହ ାେୁ ସେକାେୀ
ସାେ ରଦାକାନେୁ ସାେ କିଣି ପକାଇର ସମରସ୍ତ । ପୁଣି ରଗାଟିଏ ଘୁଚାପ ଆଇ ା । ତେିଧାନ
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ହାରତ ଉଚ୍ଚ ରହବାେୁ ଅନୟ ବି ରେ ଚାର୍ କେି ଧାଡି ଧାଡି କେି ତେି ରୋଇର
ଗାଇର

। ମନରେ ରକରତ ଆଶା, ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ ଚା ିର

ଭ

। ମୂ ିଆଣୀ

ଧାନ ରହବ । ତା' ଭାଗକୁ

ବିକ୍ରି କେି ଘେକୁ ଆଜରବଷ୍ଟସ ଛାତ ପକାଇବ ଉଚ୍ଛବ । ସମସ୍ତଙ୍କେ ଅଛି ଏକା ତା'େ ନାହିଁ । ଧୀରେ
ଧୀରେ କିଆେୀରେ ସବୁ ଜମ
ି ା ଉଛୁ େ ି ପଡି ା । ଉପରେ ଖୋ, ତରେ ପାଣି ସବୁ ଦିଅଙ୍କ
ଁ କୃ ପା ଏ
ବେର୍ ମାଗୁଣି ସୁବୁଦ୍ଧଠ
ି ାେୁ କେିଥିବା କେଜଟା ସୁଝରି ଦବ । ରସ ସାହୁ କାେଟା ଖୋପ ର ାକ ।
ଟଙ୍କା ମାଗିବା ନଁାରେ ଉଚ୍ଛବ ନଥି ା ରବରେ ତା' ଘେକୁ ଆସୁଛ ି । ଭିତେକୁ ପଶିଯାଇ ସ୍ତ୍ରୀ ରହମକୁ
ଚାହା ମାଗୁଚ ି । ରକରତ ରବରେ କ’ଣ କେିବ ରସ କିଏ ଜାରଣ? ରହମଟା ସେେିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ର ାକ ।
ଗଛଗୁଡକ
ି ରଭ ୁ ଆ ରହଇ ବଢିର ଣି । ବଲକେୁ ଜରଣ କୃ ର୍ି କମଷଚାେୀ ଆଇଥିର । ତାଙ୍କୁ ଚାର୍ୀଏ
ହିଡ ମୁଣ୍ଡକୁ ରନଇଗର

। ରସ ରଦଖି ସରନ୍ତାର୍ ରହର

କଣ ସବୁ ‘ସାେ’ ନା ଉଚ୍ଛବେ ରହଜ

ପଡୁନ-ି ଗୁମେ, ଭେିଆ, ଫସଫସିଆ । ଫୁ ଟି ସାହୁ କାେଠଁୁ କେଜ କ ା । ସାେ ରଦାକାନୀକୁ ନାଞ୍ଚ
ରଦଇ ବାେିପରଟ ସାେ ବସ୍ତା ଆଣି ଛାଟି ା । କିଆେୀରେ ସବୁ ରକ୍ଷତରେ ମନ ବୁ ଝଗ
ି ା ରବାରଧ

ସବୁ ଠିକ୍ ଚା ିବ ଏଣିକି । ଏ ଭିତରେ ଅଶିଣ ମାସ ରହ ାଣି । ବଡ ପାଠ ପଢୁଆ ବାବୁ ମାରନ ଗଁା
ମୁଣ୍ଡରେ କଥାବାଭଷା ରହର

। ମଉସୁମୀ ରଫେିଗ ାଣି ।

ଘୁଚାପ ଆଉ ନାଇଁ ହୁ ଏ । ଏରଣ ତ

ବି ଫାଟି ାଣି । ପନ୍ଦେ ଦିନ ପାଇଁ ପାଣି ଦେକାେ ଗଛରେ ଗଭଷ ଧେିବା ରବରେ । ସମରସ୍ତ ବି
ଗହୀେରେ କୁ ହା କୁ ହ ି ରହର । ଗଁା ମୁଣ୍ଡରେ ସଭା କର । ଚାର୍ୀ ରନତା, ବିରୋଧୀ ରନତା ଦୁ ଇ
ଜଣ କ’ଣ ରଗାଟାଏ ଯନ୍ତ୍ର ପାଟିରେ ରଦଇ ଗଜଡର "ଚାର୍ୀକୁ ଜେ ଦିଅ, ହୀୋକୁ ଦେୁ ପାଣି ଛାଡ ।
ଛତିଶଗଡକୁ ଏରତ ରବାହି ରଦ , ନିକମା ସେକାେକୁ ୧୯ରେ ହଟାଅ।" ସତକୁ ସତ ଦୁ ଇ ଦିନ
ପରେ ନାେରେ ପାଣି କେକେ ନାଦ କେି ରବାହି ା । ଇଞ୍ଜି ନୟ
ି େ ବାବୁ , କୃ ର୍ି ବାବୁ ଆସି ଚାର୍ୀଙ୍କ
ପିଠରି େ ହାତ ମାେିର
ଜନ୍ତାେ କର

। ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ଚା’ପିଇର । ଏ ଖୁସରି େ ଗ୍ରାମ ରଦବତୀଙ୍କ ପୀଠରେ

ଚାର୍ୀ ଭାଇମାରନ । ପ୍ରସାଦ ପାଇର

ସମରସ୍ତ । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଗଛରେ ଗଭଷ

ଧେି ାଣି । ଦିରନ ସକାେୁ ରଦଖି ା ଉଚ୍ଛବ ଅଗପତେରେ ରପାକ ସବୁ ଖାଇ କଣା କେିରଦଇଛନ୍ତି
। କଅଁେଆ
ି ରକଣ୍ଡା ଆଉ ବାହାେୁ ନାହିଁ । ସବୁ େଙ୍ଗି ଆ ରପାକ, ସାବଜା ପତେ ସରଙ୍ଗ ମିଶି ଯାଉଛି
। ମବା ମବା ଇଏ ରକଉଁଠୁ ଆଇର । କ’ଣ ଅକାେ ପଡି ା? ଚୁ ୀେୁ ପାଉଁଶ ଆଣି ଛାଟି ା ରସ
। ରବାତର କିୋସିନୀ ଆଣି ଢାେିର , କିନ୍ତୁ ରସ ଗୁଡା ସମରସ୍ତ ଅସୁେ ରପାକ ରବାରଧ । ଆହୁ େି
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ରବଶୀ ରବଶୀ ରମାଟା ରହର ଣି । କିଏ କିଏ ବଲକେୁ କୃ ର୍ି ବିଭାଗ ବିକ୍ରି କେୁଥିବା ରପାକମୋ
ଔର୍ଧ, ରମସିନ ଓ ପିଚକାେୀ ଯନ୍ତ୍ର କିଣି ନିଜ ବି ରେ ଗଛମାନଙ୍କରେ ଛିଞ୍ଚରି । ଦୁ ଗଷନ୍ଧ ନାକରେ
ପଶି ରଯାଗୀ ତାଣ୍ଡି ହିଡ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡି ଅରଚତ ରହାଇଗ ା । ଉଚ୍ଛବେ ମୁଣ୍ଡ ବୁ ାଇ ବାନ୍ତି ଆସି ା
। ସିଏ ରଛାଟ ନାେ ପାଣିରେ ମୁଣ୍ଡ, କାନନାକ ରଧାଇବାେୁ ଘେକୁ ଆସିପାେି ା ସିନା ନ ରହର
ତ ରମଡିକା ଯାଇଥାନ୍ତା । କ’ଣ କୋଯିବ । ରଯାଗକୁ ତାଙ୍କ ଏରମର ତା' ଘେକୁ ଆଇଥିର ।
ୋଜଧାନୀେୁ ସମରସ୍ତ ରଦୌଡିର । ଦୁ ଃଖ ଜଣାଇର । ରସ ମହାଶୟ କହିର “ଇଏ ରସମିତଆ
ି
ସାଧାେଣ ରପାକ ନୁ ହଁ । ସାରଡ ଉପକୂ େ ଇ ାକାରେ ରଦଖାରଦଇଥି ା । ମଁୁ କୃ ର୍ି ଡାଇରେକଟେକୁ

ପଠାଉଛି । ରପାକ ନଁା ଦିଆଗ ା । ‘ଚକଡା’ ରପାକ ବିରଦଶେୁ ଉଡି ଆସିଛ ି । ୟା ଓର୍ଦ ରକନ୍ଦ୍ରେୁ
ଆସିବ ।" ୟା ଭିତରେ ମାରସ କଟିଗ ାଣି । ଧାନଗଛ ସବୁ ମେିନ ପଡି ବାଦାମୀ େଙ୍ଗ ରହାଇ
ରଶାଇଗ ାଣି । ମାଇ ମାଇ ଗଭୀେ ଜମି ହାହାକାେ କେୁଛି କାର୍ତ୍ଡକମାସରେ । ହଜାେ ହଜାେ
ଗଁା ର ାରକ ସଭା, ୋସ୍ତାରୋକ, ରପାଡାଜୋ କର ଣି । ଖବେ ଯାଇ ଭୁବରନଶ୍ୱେରେ ପହଞ୍ଚି ା
। ରକରତକ ଚାର୍ୀ ତାଙ୍କ ବି ରେ ନିଆଁ

ଗାଇ ମ ା ଧାନଗଛଗୁଡକ
ି ରପାଡି ରଦ ା । ମନ୍ତ୍ରୀ

କୁ ଆରଡ ଖବେକାଗଜରେ କହିର "ଚକଡା ରପାକ ପାଇଁ କ୍ଷତିପେ
ି । ନିଆଁ ଗାଇର
ୂ ଣ ମିେବ
ମିେବ
ି ନାହିଁ ।" ରକାଉ ଗଁାରେ କିଏ ରଗାଟିଏ ଚାର୍ୀ ଆତ୍ମହତୟା କେିରଦବାେ ଖବେ ବୟାପିଗ ା
। ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଆଁ ଜେି ା ଭେି ପେିସ୍ଥିତ ି ଉପୁଜ ି ା । କୃ ର୍ମ
ି ନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମରବଦନା ଜଣାଇର
। ବିରୋଧ ବା ାଏ କହିର କୁ ଆରଡ ସାହୁ କାେେ ଋଣ ନ ସୁଝି ପାେିବାେୁ ରସ ନିଜକୁ ହତୟାକ ା
। କି ଟେ ସାରହବ ଇନକୁ ଆେୀ କର କୁ ଆରଡ ତା'େ କୟାନସେ ରୋଗ ଭ ନ ରହବାେୁ ସିଏ
ଏମିତ ି କ ା । ରଗାଟାପରେ ରଗାଟାଏ ଚାର୍ୀ ବିଭିନ୍ନ ଇ ାକାେ ଆତ୍ମହତୟା କେିବାେ ଖବେ
ଟିଭିରେ ରଦଖାଗ ା । ବିଧାନସଭାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିବୃତ ି ରଦର , "ରକହି ଧାନରେ ରପାକ ାଗିବାେୁ
ନିଜ ଜୀବନ ନିରଜ ରନଇ ନାହାନ୍ତି । ଅନୟ କାେଣ ସବୁ ଅଛି । ତଦନ୍ତ ଚା ିଛ ି । ବିରୋଧୀ ଦେଙ୍କୁ
ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ।”
ବି ମୁଣ୍ଡରେ ବସି ବସି ଉଚ୍ଛବକୁ ଆଇଡିଆ ଆସି ା । କାହା କଥାେୁ ସିଏ କ’ଣ ପାଇବ ।
ତା'େ ଟଙ୍କା, ଘେ ଦେକାେ । ସ୍ତ୍ରୀ ରହମକୁ ଫୁ ସଫୁ ସ କେି କହି ା, "ୋଣ ଖାଆ କାହାକୁ କହିବୁ
ନାହିଁ । ମଁୁ ମିଛ ି ମିଛକ
ି ା ଆତ୍ମହତୟା କେିବ ି ।" ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଣ୍ଡ ବାରଡଇ କାନ୍ଦି ା, ଏପେି ନକେିବାକୁ
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କହି ା । ମିଛ ରହଉ ରହଉ କାରେ ସତ ରହାଇଯିବ । "ନା ନା ରମାେ ଦାୟିତବ ଅଛି । ରଦଖ କା ି
!" ତହିଁଆେ ଦିନ ରଦଖାଗ ା ଉଚ୍ଛବ ସାହୁ , ତା' ହିଡ ଉପରେ ଗାମୁଛା ରଘାରଡଇ ରହାଇ ପଡିଛ ି ।
ପାଖରେ ରପାକମୋ ଔର୍ଧ ଶିଶି ରଖା ା, ମୁହଁରେ ମାଛି ଭଣଭଣ, ଭାତ ଡା ି ବାନ୍ତି ାଗିଚ ି ।
ଗଁା ର ାକ ଛୁ ଟରି ରଦଖିବାକୁ । ସେପଞ୍ଚ, ତା’ପରେ ରହାମଗାଡଷ ଓ ପୁ ିସ । ଅମୁକ ଗଁାରେ ଚାର୍ୀ
ଆତ୍ମହତୟା ଘଟଣା ପ୍ରଥମଥେ । ମୂ କାେସାଦୀ ରହ ା, ରସ ଜରଣ ସାଧୁଙ୍କଠାେୁ ଶିଖିଥିବା
ପ୍ରାଣାୟାମ କେି ରଜାେରେ ନିଃଶବାସ ରନଇ ଦଶମିନଟ୍
ି େଖିବ ଆଉ ତା'ପରେ ରକହି ନ ରଦଖିବା
ରବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡିବ । ତା' ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁଅ, ଝିଅ ମୁଣ୍ଡପିଟ ି କାନ୍ଦୁ ଥାନ୍ତି । ଶବ ଉଠିବା ସ୍ତ୍ରୀ ମୃତ
ଉଚ୍ଛବେ ରଗାଡକୁ ଧେି େଡିକ ା, "ଛାଡିବ ି ନାହିଁ କଦାପି ଛାଡିବ ି ନାହିଁ ।" ପି ାମାରନ ତା' ଛାତି
ଉପରେ ମୁଣ୍ଡେଖିଥାନ୍ତି । "ସେକାେ ବଡ ଅଫି ସେ ଏଠିକି ଆସି ମରତ ର ଖିକେି ରଦର , ସବାମୀେ
ଶବ ଏଠୁ ଉଠିବ ।" ବିଧାନସଭା ଭୟରେ ଅଫି ସେ ମାରସ ମଧ୍ୟରେ ସତକୁ ସତକୁ ସବୁ ଦାବୀ
ପୂେଣ କେିରବ ରବା ି ର ଖି ଦସ୍ତଖତ କର । ନଗଦ ଶବସତ୍କାେ ପାଇଁ ରକାଡିଏ ହଜାେ ଟଙ୍କା
ମିେ ି ା । ଅରଟା େିକ୍ସାରେ ଦୁ ଇଜଣ ରପା ିସ ରପାଷ୍ଟମଟଷମ ପାଇଁ ଉଚ୍ଛବକୁ ରନର । ରସମାନଙ୍କ
ପାଇଁ ମୃତ, ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇ ଛେନା ମୃତ, ପ୍ରକୃ ତରେ ଜୀଅନ୍ତା ଶବ, ସଦେ ବଜାେରେ ଆଜି ପ୍ରବେ ର ାକ
ଗହେି, ସାପ୍ତାହିକ ପେିବା ହାଟ, ଦୁ ଇଜଣ ରପା ିସ ଓ ଅରଟାବା ା ଗାଡିକୁ କରଡଇ କେି େଖି
ଚାହା, ପାନ, ବିଡି ଖାଇବାକୁ ଗର । ମୃତ ଶେୀେ ଭାବି ବୁ ା କୁ କୁେ ପାଦକୁ ଶୁଙ୍ଘି ାେୁ ଚିହକ
ିଁ ି
ଉଠି ା ମୃତ ତଥା ଜୀଅନ୍ତା ଉଚ୍ଛବ । ପାଖରେ ରକହି ନାହାନ୍ତି । ଥିେି କେି ଉଠି ରଦୌଡି ା ।
ରଷ୍ଟସନରେ ଗାଡିେ ହର୍ଣ୍ଷ ଶୁଭି ା, ରସଥିରେ ଚଢି କୁ ଆରଡ ଗ ା ଜାରଣନି । ରସମାରନ ଆସି
ରଦଖିର

ଶବ ନାହିଁ, ଖବେ େଟିଗ ା । ‘ଶବ ଗାୟବ' । କୁ ଆରଡ କୁ କୁେ କ’ଣ ଟାଣିରନର ,

ରକରତ ବାଟ ବା ରନଇଥିରବ । ସମ୍ଭବ

ାଗୁନ ି । କ’ଣ ଆଉ ସୁଇପେ ରନଇଯାଇ ରମଡିକା

କର ଜରେ ପି ାମାନଙ୍କ ପଢିବା ପାଇଁ ବିକ୍ରି କେିରଦର

। ଦୁ ଇ ଜଣ ରପା ିସ କମଷଚାେୀ

ସସରପଣ୍ଡ ରହର । ଉଛବ କହିଥିବା କଥା ମୁତାବକ ସେକାେଙ୍କ ଠାେୁ ମିେଥି
ି ବା କୃ ର୍ି ରଫାନରେ
ସ୍ତ୍ରୀ ରହମକୁ ରଫାନ କ ା । ରସ ତାେ ସବୁ ଦାବୀ ହାସ କେିସାେିଥିବା ନିଭଷେ ଜବାବ ପାଇ ା
ରଯାଗୁ ଦାଢି, ନିଶ, ବିଭୂର୍ିତ ଛିଣ୍ଡା ୁ ଗା ପିନ୍ଧଥି
ି ବା ମୃତ ଉଚ୍ଛବ ସାହୁ ଜୀଇ କେି ଧୀରେ ଧୀରେ
ଚା ି କେି ଅଧା ୋତିରେ ସ୍ୱ-ଗୃହରେ ପ୍ରରବଶ କ ା ।
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ଭ୍ରମଣ ୋହାଣୀ
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ଅଚିହ୍ନା ସହକର ମଁୁ
✍ କଜୟାତ୍ସ୍ନା କଜନା
ରଡ ଫଟ୍ । ସକାେୁ ସକାେୁ ସ୍କି ରପା

ଏଆେରପାଟଷେୁ ମରୋ ରଯାରଗ ପହଞ୍ଚି ଗ ି । କମଷ

ସଂସ୍ଥାନରେ କିଛ ି ଔପଚାେିକତା ସେିବାପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାସସ୍ଥାନ ଆଡକୁ ଚା

ି । ହାତରେ

ଇନଷ୍ଟିଚୁୟଟ ପ୍ରଦର୍ତ୍ ମୟାପଟିଏ । ମୟାପ ପଛପରଟ ରଡ ଫଟ ସହେେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବେଣୀ ।

ରନଦେ ୟାଣ୍ଡେ ପଶ୍ଚି ମକୁ ଅଛି ଏଇ ରଛାଟିଆ ସହେ । ରଛାଟ ରହର ବି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦୁ ଇଟି
କାେଣ ପାଇଁ । ପ୍ରଥମତଃ ରଡ ଫଟ ଇଉନିଭସଡଟ ି ଅଫ ରଟରକନାର ାଜି ଯାହାକି ଟିୟୁ ରଡ ଫଟ୍
ହିସାବରେ ରବଶ ଜଣା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ରହ ା ଏଠାକାେ ହାତ ତିଆେି ଧୋ ଆଉ ନୀେ େଙ୍ଗେ
ଆକର୍ଷଣୀୟ ରପାେରସ ିନେ ଆସବାବପତ୍ର ଯାହାକୁ ରଡ ଫଟ-ରୱୟାେ ରବା ି କୁ ହାଯାଏ ।
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ରଫାନରେ ନୂ ଆ ସିମ ଏଯାବତ ନପରକଇଥିବାେୁ ରସଇ ମୟାପକୁ ଭେସା କେି ରମାେ
ଠିକଣା ଜାଗା ରଖାଜିବାକୁ ରଚଷ୍ଟା କ ି । ଇଉରୋପେ ଗ୍ରୀର୍ମ ୠତୁ ସତରେ ଭାେି ମନମୁଗ୍ଧକେ,
ଏଇ ରଯମିତ ି ଆମ ଓଡିଶାେ ବସନ୍ତ ଅବା ଶେତ । ରକନାେ କୂ ରେ କୂ ରେ ପ୍ରମୁଖ ୋସ୍ତା । ସୂଯଷୟ
କିେଣ ମୟାପ

ପତ୍ରେ ଗହେ ଭିତେୁ ବିଛାଡି ରହଇପଡୁଛ,ି ରକନା େ ପାଣି ଉପରେ ରଯମିତ ି
ତେେ ସୁନା ବହିଯାଉଛି । ରନଦେ ୟାଣ୍ଡେ ଇତିହାସ ଭୂରଗାେ ଏଇ ରକନା ସହ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାରବ
ଜଡିତ । ରନଦେ ୟାଣ୍ଡେ ଆକ୍ଷେିକ ଅଥଷ ରହଉଛି ର ାୟେ

ାଣ୍ଡ/ରଦଶ କାେଣ ରଦଶେ

ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚେ ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାେୁ ତରେ । ରସଥିପାଇଁ ଏହା ସବଷଦା ବନୟା ପ୍ରଭାବିତ ରହଇ
େହୁ ଥି ା । ଇତିହାସରେ ଏପେି ମଧ୍ୟ ସମୟ ଆସିଥି ା ରଯରତରବରେ ପୁୋ ରଦଶେୁ
ନାଗେିକମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ଥାପିତ କୋଯିବାେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥି ା । ରହର

ଡଚମାରନ ତିଆେି

କେିଥିର ଏଇ ରକନାଲ ଯାହା ଅତୟଧିକ ପାଣିକୁ ଅନାୟାସରେ ନିଷ୍କାସିତ କେିପାେିବ ।

ଚବ ଚବ ଶବ୍ଦ ଆଉ ର ାକମାନଙ୍କ ପାଟି ଶୁଣି, ଚାହିଁ ରଦଖି ି ମୁଖୟ ରକନା ରେ ଦେ ଦେ
ର ାକ ରୋଇଂ କେୁଛନ୍ତି ଆଉ କୂ େରେ ର ାକମାରନ ତାେି ମାେି ଉତ୍ସାହିତ କେୁଛନ୍ତି ।
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ସାପ୍ତାହାନ୍ତିକ ମଉଜ ମଜି ସେ ଏ ରଗାଟିଏ ଝ କ । ରକନା ରଯ ରକବେ ଜେକ୍ରିଡା ପାଇଁ
ବୟବହାେ ରହଉଛି ତାହା ନୁ ରହଁ, ସହେେ ରଛାଟ ରଛାଟ ରକନା ରେ ଅଛି ରବାଟ ରେସ୍ତେଁା,
ତା'ସହ ରକରତ ପ୍ରକାେେ କୋକୄ ତ ି । େଙ୍ଗରବେଙ୍ଗେ ଫୁ େ ଫୁ ଆେ ୋସ୍ତାେ ଦୁ ଇ ପରଟ ।
ରବଶୀ ଭିଡ ନାହିଁ । ଅେସୀ ସହେଟା ଖୁବ ଭ

ାଗୁଥି ା ମରତ । କ୍ଳାନ୍ତି ଭୁ ି ଯାଇଥି ି ମଁୁ ।

ମଝିରେ ମଝିରେ ମିେୁଥିର କିଛ ି ଅଚିହ୍ନା ମୁହଁ, ଯିଏ ହାତ ହର ଇ ନରଚତ ହସିରଦଇ ଅଭିବାଦନ
କେୁଥିର

। ଭାବବୁ ୟହେତାେୁ ବାହାେୁକୁ ଆସି ଜାଣି ି ରଯ ମଁୁ ଭୁ

ଆଗକୁ ଆସିଗ ିଣି । ବୟସ୍ତ ରହଇପଡି ି; ଗୁଗୁ

ୋସ୍ତାରେ ଅରନକ ବାଟ

ସହ ଅଭୟସ୍ତ ମଁ,ୁ ମୟାପ ରଦଖି କିଛ ି ସଠିକ

କେିପାେୁନଥି ି । ଏ ଭିତରେ ମଁୁ ସହେେ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ପହଞ୍ଚି ସାେିଥ ି । ସାମନାରେ ବିୋଟ ଚଚ୍ଚଷ
ଆଉ ତା' ଆଗକୁ ଟାଉନ ହ

। ଚଚ୍ଚଷକୁ ପରେ ଯିବାକୁ ସ୍ଥିେ କ ି । ରମାବାଇ କୁ ସିଟ ି ରସଣ୍ଟେ

ୱଇଫାଇରେ ସଂରଯାଗ କେିବାକୁ ରଚଷ୍ଟା କ ି । ରମାେ ବୟସ୍ତତା କ୍ଷୟକେି ଜରଣ ମହିୋ ମରତ
ସାହାଯୟ କେିବାକୁ ଆରଗଇ ଆସିର । ମହିୋ ଜଣକ ଡଚ ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କେ ଆରମେିକୀୟ ।
ଦୁ ରହଁ ମରତ ସହଜ କେିବାକୁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ରଚଷ୍ଟା କେୁଥିର । ରସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ମରତ ରମା
ବି ିଡଂ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଆସିର । ଅଜଣା ଜାଗା, ଅଜଣା ର ାକଙ୍କଠାେୁ ଏପେି ଅକୁ ଣ୍ଠ ସାହାଯୟ
ପରେ କୄ ତେ ରବାଧ ରହଉଥି ା ।
କିଛ ି ସମୟେ ଆେମ କ ା ପରେ ମଁୁ ବି ିଡଂେୁ ସାଇରକ ଟିଏ ଧେି ବାହାେି ି, ସହେକୁ
ଆଉଟିରକ ରଦଖିବାକୁ , ଆଉଟିରକ ଚିହ୍ନବ
ି ାକୁ । ସପ୍ତାହାନ୍ତ ହାଟ ବସିଥାଏ ସିଟ ି ରସଣ୍ଟେ ଆଉ
ରକନା କୂ େ ଫୁ ଟପାଥରେ । ଆଣ୍ଟିକ୍ ଆସବାବପତ୍ର, ରଡ ଫଟୱଏର, କପ ରକକ୍, ବିଭିନ୍ନ କିସମେ
ରକାେି, ଟୁୟ ିପ ଫୁ , ରଫସ ରପଣ୍ଟିଙ୍ଗ ଷ୍ଟ
ବହୁ ତ ଷ୍ଟ

ଓ ଆହୁ େି ଅରନକ କିଛ ି । କାଠ ତିଆେି ରଯାତାେ

। ରଡ ଫଟେ ସନ୍ତକ ହିସାବରେ ବହୁ ତ ଜଣ କିଣୁଥାନ୍ତି ବି । ପୁେୁଣା କାେରେ

ଚାର୍ୀମାରନ ଏଇ କାଠ ରଯାତା ପିନ୍ଧ ି ଚାର୍ କେୁଥିର । ମୁଖୟତଃ ଏଠି ଷ୍ଟ୍ରରବେୀ, ୋସ୍ପରବେୀ ଚାର୍
ରହଉଥି ା । କିନ୍ତୁ ରଗାପାେନ ଏଠିକାେ ମୁଖୟ କୄ ର୍ି । ଚିଜ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ ରନଦେ ୟାଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱରେ
ସବୁ ଠାେୁ ଆଗରେ । ଚିଜ୍ ରଦାକାନମାନଙ୍କରେ ତିଆେିେ ପ୍ରଣାେୀ ରଦଖିବା ସହ ୨୮ ପ୍ରକାେେ
ଚିଜ୍ ଚାଖିବାକୁ ମିେ ି ା । ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦ ଭିତେୁ ଅ ିଭ୍ ଚିଜ୍ ପୟାରକଟିଏ କିଣି ି ।
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"ବୋ-୨.୫ ଇଉରୋ" ର ଖାଥିବା ରପାଷ୍ଟେଟିଏ ରଦଖି ଉତ୍କଣ୍ଠାରେ ଆରଗଇ ି । ଏଠି ପୁଣି
ବୋ !! ମାରକଷଟ ଭିତରେ ରଖାଜି ପାଇ ି ଫୁ ଡେକଟିକୁ । ଦକ୍ଷିଣଏସୀୟ ାଗୁଥିର ବୟକ୍ତି ଜଣକ
। ପାଖକୁ ଗ ାପରେ ଜାଣି ି ଭାେତୀୟ ବଂରଶାଦ୍ଭବ କିନ୍ତୁ ସୁେୀନାରମ ନାଗେୀକ । ମହାଶୟ
ହିନ୍ଦରି େ ବାର୍ତ୍ଷାୋପ ଆେମ୍ଭ କର

। ୧୯ ଶତାବ୍ଦୀରେ ତାଙ୍କେ ପୂବଷଜମାରନ ଇଂରେଜ ଓ ଡଚ

ଔପନିରବଶକାେୀଙ୍କ ସହ ବାଧ୍ୟକମଷୀ େୂପରେ ଭାେତେୁ ଆସିଥିର ।

ବହୁ ତ ଭିଡ ବୋ ପାଇଁ । ମରନ ମରନ ହସିରଦ ି, ଖା ି ବୋେ ଯଦି ଏରତ ଚାହିଦା ଅନୟ
ଭାେତୀୟ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁ ଡ୍ ଏଠି ରକରତ ର ାକପ୍ରି ୟ ନରହବ ସରତ । ରମା େହଣୀ ଭିତରେ ଅରନକ
ଥେ ଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ରଭଟିବାକୁ । ଗ୍ରାହକ ଗହେି ନଥିର

ରସ ରକରତଥେ ଶୁଆଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ

ଇତିହାସ ଯାହା ରମା ରଦଶେ ବି ଇତିହାସ । ତାଙ୍କୁ ରଭଟିନଥିର

ମଁୁ ରକରବରହଁ ରଦଖି ନଥାନ୍ତି

ଔପନିରବଶିକ ଇତିହାସେ ଆଉ ଏକ ପୄଷ୍ଠା ।
ଥରେ ପଚାେିରଦ ି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ନିଜେ ାରଗ ଏ ରଦଶ?? ହସିରଦଇ କହିର ଆମ
ବାପାଙ୍କଠାେୁ ବହୁ ତ ଶୁଣିଛୁ ତାଙ୍କ ସମୟେ ନିରଷ୍ପର୍ଣେ କାହାଣୀ କିନ୍ତୁ ଏଇ ପତାକା ତରେ ତ ମଁୁ
ଜନମ ରନଇଛି ରକମିତ ି କହିବନ
ି ,ି ମଁୁ ତ ଗବଷରେ କହିବ,ି ଏ ରମା ରଦଶ ରବା ି ।
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ସିଟ ି ରସଣ୍ଟେେୁ ଅଳ୍ପ ବାଟରେ ଅଛି ୋମ ଆଉ ବସ ରଷ୍ଟସନ । ରଗାଟିଏ ୋରଭ

କାଡଷ

ରନଇଥି ି ଏଆେରପାଟଷେୁ ଯାହା ୋମ, ବସ ସବୁ ଥିରେ ଚେିବ । ରସଇଠୁ ସହେ ଉପକଣ୍ଠବର୍ତ୍ଷୀ
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚେକୁ ଯାଇଛି ଥରେ ଅରଧ । ଇଉରୋପୀୟ କଣ୍ଟିର ସାଇଡ୍ ରଦଖିବାେ ାେସା ୟଶ୍ ରଚାପ୍ରା
ଫି ମ ରଦଖି ବେବର୍ତ୍େ ରହଇଥି ା ଆଉ ଏରବ ଯାଇ ସତ ରହ ା । ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଷ ତୄ ଣଭୂମିରେ କୋ
ଧୋ କର୍ୋ ରଘାଡାପ କାନଭାସେ ରପଣ୍ଟିଙ୍ଗ ପେି ାଗୁଥିର । ରଡଙ୍ଗା ମୟାପ ଓ ଓକ ଗଛ
ମଝିରେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଘେ ଓ ସାମନାରେ େଙ୍ଗ ରବେଙ୍ଗୀ ଫୁ । ଆଉ ପଛପରଟ ଷ୍ଟ୍ରରବେୀ, ସ୍ପିରଂ ଅନିଅନ
ଓ ବିଭିନ୍ନ ହବଷେ ରଛାଟ ରକ୍ଷତ । ଅଧିକାଂଶ ଅଧିବାସୀ ବୟସ୍କ । ବୁ ୁ ବୁ ୁ ମିେରି ଜରଣ ବୄ ଦ୍ଧା
କିଛ ି ସମୟ ଗପସପ କେିବା ପରେ ଅତି ରସ୍ନହରେ ବଗିଚାକୁ ଡାକିରନର । ଏକା ଏକା େହୁ ଥିବା
ମଣିର୍ ରଯ କିଛ ି ସମୟ ରମା'ଠୁ ମାଗୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସପ୍ତାହାନ୍ତେ କିଛ ି ସମୟ କରଟଇବାପାଇଁ, ମନା
କେିପାେି ିନ ି । ବଗିଚାେୁ କିଛ ି ରକାେି ଧେି ରଢେ କିଛ ି ସମୟ ପରେ ବିଦାୟ ରନ ି ରସଠୁ ।

ଏମିତରି େ ୋତି ରଡେିରେ ଆରସ ରସଠି, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ କିଛ ି ରଦାକାନ ଛାଡି ଦର ବାକି ସବୁ
ବନ୍ଦ ରହଇଯାଏ ସନ୍ଧୟା ୫ଟା ପରେ । ରଖା ା େରହ କିନ୍ତୁ ରେରସ୍ତେଁା ଓ ବାେ । ଖୁବ ଆସେ ଜରମ
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। ଶୁକ୍ରବାେ ସଂନ୍ଧୟାେୁ ଆେମ୍ଭ ରହଇଯାଏ ଉଇକଏଣ୍ଡେ ମଉଜ । ରମା ବି ିଡଂି ରେ ବି ହୁ ଏ ଗାରଡଷନ
ବାବଡକୁୟ ପାଟଡ ।
ରକରତ ସନ୍ଧୟା ବିତଛ
ି ି ଏମିତ ି ନୂ ଆ ର ାକ ନୂ ଆ ବନ୍ଧୁ ରମେରେ ଆହୁ େି କିଛ ି ବିତଛ
ି ି ରହଗ୍େ
ସପିଙ୍ଗ ମଲରେ, କିଣ୍ଡେଡିକରେ ରଯଉଁଠି ଅଛି ବିଶ୍ୱ ଐତିହୟେ ମାନୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ବହୁ ପୁୋତନ ପବନ
କେ । କିଛ ି ନିଆୋ ସନ୍ଧୟା ବିରତଇଛି ରସ୍କଭିନନ
ି ରଞ୍ଜନ ରବୋଭୂମିରେ। ସୄତେ
ି ପ୍ରତିେୂପ ଭାବି
ମନଭେି ଶାମୁକା ସାଉଣ୍ଟିଛ ି । ଇଗ ମାନଙ୍କ ରକାୋହେରେ ହଜିଯାଇଛି ଘେଠୁ ହଜାେ ହଜାେ
ମାଇଲ ଦୂ େରେ ।

ରଯତିକି ଦିନ େହିଛ ି ମନଭେି ଏ ସହେେ ଗେିରେ ବୁ ିଛ ି । ଅଧା ୋତିରେ ାଇରବ୍ରେୀେୁ
ସାଇରକ ରେ ରଫେିଛ ି । ପୁୋ ୋମ ବଗି ଖା ି ଥି ାରବରେ ବି ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ରସଥିରେ
ଯାତାୟତ କେିଛ ି । ପ୍ରଥମ କିଛଦ
ି ନ
ି ଛାଡି ଆଉ ଡେ

ାଗିନ ି ମରତ ରକରବ । ମଁୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଷ ଭୁ

ରହବିନ ି ଯଦି କହିବ ି କି ମଁୁ ପ୍ରଥମଥେ ପାଇଁ ଜାଣି ି ରମା ରଦଶରେ ରମା ଭାଇକୁ ରକମିତ ି ାଗୁଥିବ
ଏମିତ ି ସ୍ୱାଧୀନତା । ରସ ହୁ ଏତ ରକରବ ବୁ ଝି ନପାରେ କାେଣ ସବୁ ରବରେ ମିେୁଥିବା ଜିନର୍
ି
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ରଯରତ ଦୁ ମଷୂ ୟ ରହର ବି ଘର୍ୋ ରହଇଯାଏ । ରହର ରମା ପାଇଁ ଏଇ ରଡ ଫଟେ ଏଇ କିଛ ି
ଦିନେ ମୂ ୟ ଏଇ ଦୄ ଷ୍ଟି ରକାଣେୁ ଖୁବ ଅମୂ ୟ ।

କହିେରଖ ରଯ ରଡ ଫଟ ରଯରତ ସୁେକ୍ଷିତ, ଆମଷ୍ଟାେଡାମ କି ରନଦେ ୟାଣ୍ଡେ ଅନୟ ବଡ
ସହେ ରସରତ ସୁେକ୍ଷିତ ରହଇନପାରେ । େହଣୀରେ ଅରନକ ରଦଶେୁ ଅରନକ ବନ୍ଧୁ ମିେଛ
ି ନ୍ତି ।
କିଛ ି ଭାେତୀୟ ଏମିତ ି କି କିଛ ି ଓଡିଆ ବନ୍ଧୁ ବି ମିେଛ
ି ନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ମରତ ସବୁ ଠାେୁ ଅଧିକ ରପ୍ରମରେ
ପରକଇ ଥି ା କିଛ ି ଦିନ ପୂବଷେୁ ଅଚିହ୍ନା ଥିବା, ସେେତାରେ ବି ଆଭିଜାତୟ ପ୍ରକାଶ କେୁଥିବା, ଏ
ସହେ ନିରଜ ।
ଗାଆଁେ ପେିମେ ମପାଯାଏ ରଧାବା ତୁ ଠେୁ । ରସମିତ ି ରକୌଣସି ରଦଶ ବିର୍ୟରେ ଜାଣିରବ
ରସଠାକାେ ସୁେକ୍ଷା ବୟବସ୍ଥା ଏବଂ ନାଗେିକଙ୍କେ ନାେୀପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ରଦଖି । ରଦଶେ ଅଥଷନୀତିକୁ
ସବୁ ରବରେ ପଯଷୟଟକମାରନ ଆଗକୁ ବଢାଇଥାନ୍ତି । ରତଣୁ ଆଗନ୍ତୁକ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଯରଥାଚିତ
ସମ୍ମାନ ରଦବାସହ ଆମେ ପଯଷୟଟନ ସ୍ଥେୀକୁ ଉଚ୍ଚରଶ୍ରଣୀେ ଆରମ ନିରଜ ହିଁ କୋଇବା ।
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ଆଇ ହାଭ ବିନ ଟୁ େଣ୍ଡନ ଟୁ େୁକ୍ ଆଟ ଦି େୁଇନ…

✍ ଅମ୍ରିତା ପାଣି
ଚାଟଶାେୀରେ ବସି ପଣିକଆ
ି ରଘାର୍ୁଥିବା ବୟସରେ ହାତରେ କିଏ ଧୋଇରଦଇଥି ା
ନସଷେୀ ୋଇମ୍ ବହିଟଏ
ି । ଗୀତଗୁଡକ
ି ମଧ୍ୟରେ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିଶୁ ଗୀତିକା "ପୁର୍ି କୟାଟ୍" ରମାେ

ସବୁ ଠାେୁ ପ୍ରି ୟ ଥି ା । ଗୀତଟିେ ସାେ ରହ ା ଏକ ବିର ଇ ବି ାତ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଇ ରସଠି
ୋଣୀଙ୍କ ଆସନ ତରେ ୁ ଚିଥିବା କୁ ନ ି ମୂର୍ାଟିକୁ କିପେି ଡୋଇ ରଦଇଛି । ମଁୁ ସବୁ ରବରେ କଳ୍ପନା
କେୁଥାଏ ସତରେ ମଁୁ ରକରବ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ରଦଖି ପାେିବ ି ଇଂ ଣ୍ଡ ୋଣୀ ଏ ିରଜରବଥଙ୍କୁ । କଥା

ରେ ଅଛି ନା, "ଏ ମନ ଭାବୁ ଥାଏ ଯାହା କାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁ ଏ ତାହା ।" ୨୦୧୬ ମସିହାରେ ରମାରତ
ମଧ୍ୟ ସୁରଯାଗ ମିେଥି
ି ା ସୁଦୂେ ଇଂ ଣ୍ଡ ଏବଂ ସ୍କଟ୍ ାଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା କେିବା ପାଇଁ । ରମାେ ପିଏଚଡି
ରଶର୍ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଇଉନିଭସଡଟ ି ଅଫ୍

ଣ୍ଡନରେ ଅନୁ ଷ୍ଠତ
ି ରହଉଥିବା ଏକ ଆନ୍ତଜଷାତୀୟ

ସମ୍ମିେନୀରେ ରମା ଗରବର୍ଣାତ୍ମକ ନିବନ୍ଧ ଉପସ୍ଥାପନା କେିବା ାଗି ରଯାଗୟ ବିରବଚିତ ରହ ା ।
ମଁୁ ଓଡିଶା ଛାଡିବା ରବରେ ତାହା ଥି ା ମାଚ୍ଚଷ ମାସ, ରଦାେ ପୁଣଡମା ସମୟ । ସ୍କଟ୍ ାଣ୍ଡେ
ଏଡିନବୋରେ (Edinburgh) ରସରତରବରେ ବସନ୍ତ ଋତୁ େ ପ୍ରାେମ୍ଭିକ ସମୟ, କିନ୍ତୁ କାହିଁ
ଆମ ରମୌସୁମୀ ଜେବାୟୁ େ ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ ରସଠି ୪ ଡିଗ୍ରୀ । ସମ୍ମିେନୀ ଥି ା ଅରପ୍ର ମାସେ
ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ । ଏକ କୁ ହୁଡଭ
ି ୋ ସକାେୁ ଆରମ ବାହାେିଗ ୁ ରୱଭ ଡ (Waverley)

ରଷ୍ଟସନ ଅଭିମରୁ ଖ । ଇଷ୍ଟ୍ରକାଷ୍ଟ୍ ର ାଥିଆନ (East coast Lothian) ରେେରସବା ଦ୍ୱାୋ
ପେିଚାେିତ ଭଜଡନ ରେନ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁ କଂି ରହାଇଥିବା ରେନଟି ସରତ ରଯପେି ଆମକୁ ଅରପକ୍ଷା
କେି ବସିଥି ା । ନିଦ୍ଧଷ୍ଟ
ଡ ବଗିଟ ି ରଖାଜି ସଂେକ୍ଷିତ ସିଟ୍ଟି ପାଖକୁ ଗ ାରବରେ ମଁୁ ଅବାକ

ରହାଇଗ ି ରେନେ ଆଭୟନ୍ତେୀଣ ସଜ୍ଜସଜ୍ଜା ରଦଖି । ସରତ ରଯପେି ଏକ ବିୋସପୂର୍ଣ୍ଷ ରେରସ୍ତାେଁା
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। ମୁହଁାମୁହ ିଁ ରହାଇ େହିଥିବା ଦୁ ଇଟି ସିଟ୍ ମଝିରେ ରଗାଟିଏ ରଟବୁ ଏବଂ ତା' ମଧ୍ୟରେ କଫି କପ୍,
ଚିନ ି ଇତୟାଦି ସଜାଇ ରହାଇ େହିଥାଏ । ରଘାର୍ଣା ସହ ରେନଟି ଗତିଶୀେ ରହ ା । ପରେ ପରେ
ରେେ ପେିଚାେିକାମାରନ ଖାଦୟ ତା ିକାଟିଏ ବଢାଇରଦର

। ସାଣ୍ଡଉଇଚ,

ସାନା

(Lasagne), ସୁବାସିତ ମିଠା ଦହି (yoghurt), କଫି , ବିସ୍କଟ୍
ୁ , ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ, ଜୁ ସ୍, ବିଅର
ଇତୟାଦି ଯିଏ ଯାହାେ ଆବଶୟକ ଅନୁ ସାରେ ମଗାଇ ପାେିବ ଏବଂ ମାଗଣା ୱାଇ-ଫାଇ ରସବାେ
ବି ଆନନ୍ଦ ଉଠାଇ ପାେିବ ।

ମଁୁ ଝେକା କଡ ସିଟ୍ଟି ଅକ୍ତିଆେ କେି ମଜ୍ଜି ଯାଇଥି ି ବାହାେେ ସବୁ ଜ ବନାନୀକୁ

ରଦଖିବାରେ । ୋସ୍ତାସାୋ ସବୁ ଜ ଘାସେ ପଡିଆ, େଙ୍ଗ ବିେଙ୍ଗୀ ଫୁ େ ଆସ୍ଥେଣ, ପାହାଡ, ହ୍ରଦେ
ଦୃ ଶୟ ଅତୟନ୍ତ ମରନାେମ ଥି ା । ସବୁ ଜ େଙ୍ଗେ ପଡିଆଗୁଡକ
ି ମଝିରେ ଚେୁଥିବା ର ାମଶ
ରମୋଗୁଡକ
ି ରଦଖା ଯାଉଥାନ୍ତି ଧୋ ଧୋ ବଲ ସଦୃ ଶ ଏବଂ ରକଉଁ ରକଉଁ ଜାଗାରେ ରଦଖା
ଯାଉଥାଏ ଓଟ୍, ବାଜୋ ରକ୍ଷତ । ରକ୍ଷତଗୁଡକ
ି ମଧ୍ୟରେ ଖୁଣ୍ଟ ସଦୃ ଶ ବନ୍ଧା ରହାଇଥିବା ରଘାଡା ଏବଂ
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ର ାମଶ ହୃ ଷ୍ଟପୃଷ୍ଠ ଗାଈଗୁଡକ
ି । ପୁଣି ରକାଉଠି ବିୋଟ ରଖେ ପଡିଆ ମଧ୍ୟରେ ଚା ିଥିବା ଧୋ
ରପାର୍ାକ ପେିହତ
ି ରଖୋେିମାନଙ୍କ କ୍ରିରକଟ୍ ମୟାଚ । ଏହା ହିଁ ସ୍କଟିୟ ରେେଯାତ୍ରାେ ବିରଶର୍ତ୍ୱ ।
ଦୀଘଷ ଛଅ ଘଣ୍ଟାେ ଯାତ୍ରା ପରେ ପହଞ୍ଚି ୁ

ଣ୍ଡନେ ଭିରକଟାେିଆ (Victoria) ରଷ୍ଟସନରେ

। ପ୍ରବେ ଗହେିମୟ ସ୍ଥାନ । ଭାେତ ଓ ପାକିସ୍ତାନୀ ବଂଶଜଙ୍କ ଆତଯାତ ପ୍ରବେ ରସଠାରେ । ଜିନର୍
ି
ପତ୍ରକୁ ରହାରଟ ରେ େଖି ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ରାମ ପରେ ବାହାେିଯିବାକୁ ରହ ା Bloomsbury ରସଣ୍ଟରାଲ
ଣ୍ଡନରେ ଅବସ୍ଥିତ ଇଉନିଭସଡଟ ି ଅଫ ଣ୍ଡନ ଅଭିମରୁ ଖ ।

୧୮୦ଟି ଅଟ୍ଟାେିକାକୁ ରନଇ ଗଠିତ ଏହା ଇଂ ଣ୍ଡେ ଏକ ପୁୋତନ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃ ହର୍ତ୍ମ
ବିଶ୍ୱବିଦୟାେୟ ଯାହାକି ୧୮୩୬ ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱବିଦୟାେୟ ମାନୟତା ହାସ

କେିଥି ା ।

ପୃଥିବୀେ ରକାଣ ଅନୁ ରକାଣେୁ ହଜାେ ହଜାେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଠାକୁ ପାଠ ପଢିବା ାଗି ଆସିଥାନ୍ତି ।
ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦୟାେୟେ ପୁୋତନ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ରନ ସନ ମାରଣ୍ଡ ା,
ମହମ୍ମଦ ଅଲ୍ଲୀ ଜିନ୍ନା, ଚଚଡଲ, ମହାନ ରବୈୋନିକ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ, ଏବଂ ରଟ ିରଫାନେ ଉଦ୍ଭାବକ
ଗ୍ରାହାମରବଲ ଆଦି ବିଶଷ୍ଟ
ି ବୟକ୍ତିମାରନ ଅନ୍ତଗଷତ । ସମ୍ମିେନୀ ଅନୁ ଷ୍ଠତ
ି ରହଉଥି ା
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ବିଶ୍ୱବିଦୟାେୟେ ମୁଖୟ କାଯଷୟାେୟ ସିରନଟ୍ ହାଉସ୍ଠାରେ, ରଯଉଁଠି ାଇରବ୍ରେୀ, School of
Slavonic and East European Studies ଏବଂ ଅନୟାନୟ school of
advance studies ଅବସ୍ଥିତ ।

ମଁୁ ରସଠି ପହଞ୍ଚି, େିରସପ୍ସନ ଦାଇତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାେୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଗ ି ସମ୍ମିେନୀ

ପଞ୍ଜୀକେଣ ରହଉଥିବା କକ୍ଷ ଦିଗରେ । ପଞ୍ଜୀକେଣ କେିସାେିବା ପରେ ରମା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧିଷ୍ଟ
ସମ୍ମିେନୀସମ୍ପୃକ୍ତ ଆବଶୟକୀୟ ତଥୟ ଏବଂ ପେିଚୟ ପତ୍ରଟି ଗ୍ରହଣ କ ି । ସୂଚନା ପତ୍ରରେ ରଦଖି ି
ରମାେ ଉପସ୍ଥାପନା ଦୁ ଇ ଦିନ ପରେ ଥି ା । ରତଣୁ ରମା ପାଖରେ ଯରଥଷ୍ଟ ସମୟ ଥି ା ପଯଷୟଟନ
ସ୍ଥେୀସବୁ ବୁ ିଯିବା ପାଇଁ । ମଜାେ କଥା ରହ ା, ସମ୍ମିେନୀ ଅଧକ୍ଷାଙ୍କ ସହ ଔପଚାେିକ ସାକ୍ଷାତ
ପରେ ମଁୁ ରକରତ ଦିନ େହିବ,ି ରକାଉ ଜାଗା ରଦଖିବା ାଗି ମଁୁ ଆଗ୍ରହୀ ଇତୟାଦି ପ୍ରଶନ କେିଥିର

। ରମାେ ଉର୍ତ୍େ ଥି ା, ମାଡାମ ତୁ ର୍ାଦ ମିଉଜିଅମ (Madam Tusauds Museum) ।
ରସ କହିର , "ରସଠି ଅରନକ ଭାେତୀୟ କଥାଚିତ୍ର ତାେକାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ଡ ଅଛି, ଆପଣ କାହା ସହ
ରଫାରଟା ଉଠାଇବା

ାଗି ଚାହଁୁଛନ୍ଥି?" ମଁୁ ଉର୍ତ୍େ ରଦଇଥି ି, ସ ମାନ ଖାନ । ସିଏ ହସି ହସି
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କହିଥିର , ସିଏ କିନ୍ତୁ ଶାହେୁଖଙ୍କ ପ୍ରଶଂସିକା । ବ୍ରିରଟନରେ ଆମ ବ ିଉଡ୍ ତାେକାଙ୍କ ପ୍ରଶନସକଙ୍କ
ତା ିକା କିଛ ି ବି କମ ନୁ ରହଁ ।

ପଞ୍ଜୀକେଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାେିବା ପରେ ନିକଟସ୍ଥ ରଥମସ୍ ନଦୀ କୂ େରେ ଅବସ୍ଥିତ ଣ୍ଡନ ବ୍ରିଜ୍
ଏବଂ ଣ୍ଡନ ଆଇ ରଦଖିବାପାଇଁ ଗ ୁ । ପ୍ରାୟ ୨୬୯ ମିଟେ ଦୀଘଷ ଣ୍ଡନ ବ୍ରିଜ୍ ବ୍ରିରଟନେ ଏକ
ପ୍ରମୁଖ ଦଶଷନୀୟ ସ୍ଥେୀ ଏବଂ ରସଠାେୁ ଦୃ ଶୟମାନ ପୃଥିବୀେ ସବୁ ଠାେୁ ଦୀଘଷ ଚକ୍ରୀ-ରଦାେି ଣ୍ଡନ
ଆଇ । ରସଦିନ ତାପମାତ୍ରା ଥି ା ୧ ଡିଗୀ ରସ ସିଅସ । ରତଣୁ ଆଉ ବୁ ାବୁ ି ନକେି ସ୍ଥାନୀୟ

ଭାେତୀୟ ରେରସ୍ତାେଁାରେ ୋତ୍ରିରଭାଜନ ସମାପନ କେି ରହାରଟ କୁ ଗ ୁ । ତା' ପେଦିନ
ଜେଖିଆ ସାେି ବାହାେି ୁ ମାଡାମ ତୁ ର୍ାଦ ମିଉଜିଅମ ଅଭିଯାନରେ ।

ଏହି ସଂଗ୍ରାହାେୟଟି ଏକ ମହମ କୋକୃ ତରି େ ଧୁେନ୍ଧେ ଫୋସୀ ମହିୋ ରମେୀ ତୁ ର୍ାଦଙ୍କ

ସ୍ମେଣିକା । ଏହାେ ଶାଖା ଅନୟାନୟ ରଦଶରେ ଥିର ମଧ୍ୟ ଣ୍ଡନରେ ଏହାେ ମୁଖୟ ରକନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥିତ
। ରସଠି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସିରନମା ତାେକାଙ୍କଠାେୁ ଆେମ୍ଭ କେି ରଖୋେି, ରବୈୋନିକ, ୋଜନୀତିେ,
ଧମଷଗୁେୁ, କାଟଷୁନ ଚେିତ୍ର, ସଙ୍ଗୀତେମାନଙ୍କେ ଅବିକେ ପ୍ରତିେୂପ ମହମ ମୂର୍ତ୍ଗ
ଡ ୁ ଡକ
ି ସ୍ଥାପିତ ।
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ବ୍ରିଟଶ
ି ୋଜପ୍ରାସାଦ ବଙ୍କି ମହାମ୍ ପାର ସ୍ ଗସ୍ତରବରେ ପ୍ରହେୀ ବଦେ (Change of

Guards) କାଯଷୟକ୍ରମ ଆେମ୍ଭ ରହବାକୁ ଯାଉଥି ା । ବିୋଟ ବିୋଟ ରଘାଡା ଉପରେ ନା ି

ରପାର୍ାକରେ ବ୍ରିଟଶ
ି ରସୈନକ
ି ମାରନ ବାଦୟ ସଙ୍ଗୀତ ତାରେ ତାରେ ପୟାରେଡ୍ କେି ଯିବାେ ଦୃ ଶୟ
ଚମତ୍କାେ ଥି ା । ନିକଟବର୍ତ୍ଷୀ କିଛ ି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦଶଷନୀୟ ସ୍ଥାନ ରଯପେିକି ରସଣ୍ଟ୍ ରଜମ୍ସ୍ ପାକଷ,
ୋରଫ ଗର ସ୍କୁଏର,

ଣ୍ଡନ ମିଉଜିଅମ୍, ହାଇଡ୍ ପାକଷ, ନାସନାଲ ଆଟ୍ଷ ଗୟାର େୀ, ରସନଟ

ମାଗଷାରେଟ୍ ଚଚ୍ଚଷ, ରୱଷ୍ଟ୍ ମିନଷ୍ଟ
ି ାର ଆରବ, ବିଗ୍ ରବନ ଘଡି ଏବଂ ବ୍ରିଟଶ
ି ପା ଷାରମଣ୍ଟ ହାଉସ୍,
ରଯଉଁଠାରେ ଆମ ଜାତିେ ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ଡ ଅଛି । ରଦଖିବା ପରେ ରସଦିନ
ବିେମ୍ବି ତ ସନ୍ଧୟାରେ ଆମେ ଗସ୍ତ ଥି ା ଣ୍ଡନଠାେୁ ପ୍ରାୟ ୩୬ ମାଇ ଦୂ େ ବଙ୍କି ମହାମରର୍ୈେରେ

(Buckinghamshire) ଅବସ୍ଥିତ ଆଇ ସବେୀ (Aylesbury) ଅଭିମରୁ ଖ । ରସଠି
ରଗାଟିଏ ଦିନେ େହଣି ପରେ ତୃ ତୀୟଦିନ ରଦଢ ଘଣ୍ଟାେ ରେନ ଯାତ୍ରା ଆଉ ସିଧା ଇଉନିଭସଡଟ ି
ଅଫ୍ ଣ୍ଡନ ।
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ରସଠି ଆମ ଭେିଆ ସିକୁୟେିଟ ି ଗାଡଷମାରନ ଇଉନିଭସଡଟ ି ଫାଟକ ପାଖରେ ଛିଡା

ରହାଇନଥାନ୍ତି । ସମସ୍ତଙ୍କେ ଅବାଧ ପ୍ରରବଶ । ଦେ ଦେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, କିଏ କଲାସ୍କୁ ଯାଉଛି, କିଏ
ାଇରବ୍ରେୀ ତ କିଏ ାପଟପ୍ ଧେି କଫି ସପ୍ରେ କଫି ପିଉ ପିଉ କାମ କେିବାରେ ମଗ୍ନ, କିମବା
ରକଉଁଠି ବେିଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାପକ ଜରଣ ହାତରେ ସାଣ୍ଡଉଇଚଟିଏ ଧେି ମରନ ମରନ କିଛ ି ଜଟିେ

ଗାଣିତକ
ି ସମସୟାେ ସମାଧାନ ରଖାଜିବାରେ ବୟସ୍ତ । ରମାେ ପେିଚୟ ପତ୍ର ରଦଖାଇ ସମ୍ମିେନୀ
ରହଉଥିବା ସିରନଟ୍ ହଲରେ ପହଞ୍ଚି ି । ସଭା ଆେମ୍ଭ ରହାଇ ଯାଇଥି ା । ବିୋଟ ହଲ, ସୁସଜ୍ଜିତ
ଭାରବ ଗୟାର େୀରେ ବସିବାପାଇଁ ବୟବସ୍ଥା ରହାଇଥାଏ । ସବୁ ରଟବୁ ଲରେ ମାଇକ୍େ
ବରନ୍ଦାବସ୍ତ । ସମଗ୍ର ହ ଟି ପୃଥିବୀେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତେୁ ଆସିଥିବା ଶିକ୍ଷାବିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଭେି
ଯାଇଥି ା ।

ରମାେ ସନ୍ଦଭଷେ ବିର୍ୟ ଥି ା ପଯଷୟଟନ ବିକାଶରେ ଭାେତେ ପୁୋତନ ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ଚିକତ୍ସ
ି ା
ବିଧିେ ଭୂମିକା । ରପା ାଣ୍ଡ୍, ନାଇରଜେିଆ, ଆେବ, ଇଜିପଟ, ଅରଷ୍ଟ୍ର ିଆ, ଏବଂ ଇଂ ଣ୍ଡେୁ
ଆସିଥିବା ଶିକ୍ଷାବିତମାରନ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ରମାେ ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ଶୁଣୁଥିର
ରଶର୍ରେ ସମ୍ମିେନୀ ଅଧିକ୍ଷକମାରନ ତାଙ୍କେ ଟିପ୍ପଣୀ ଓ ମନ୍ତବୟ େଖିର

। ବକ୍ତବୟ

ଏବଂ ରକହି ରକହି

ନିଜେ ଯାହା ସରନ୍ଦହ ଥି ା ରମା'ଠାେୁ ପଚାେି ବୁ ଝରି । ମରତ ସ୍ୱପନ ରଦଖୁଥିବା ପେି ଅନୁ ଭବ
ରହଉଥି ା । ସଭା ରଶର୍ରେ ସଭିଏଁ ରଭାଜନ କକ୍ଷରେ ମିେତ
ି ରହ ୁ । ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ପେିଚୟ

ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଗୁପ ରଫାରଟା ଉଠା ରହବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ରଦଶେ ସଂସ୍କୃତ ି ଓ ପେମ୍ପୋ
ବିର୍ୟରେ ଚଚ୍ଚଷା ରହ ା । ମଁୁ ରସଠି ଏକମାତ୍ର ଭାେତୀୟ ରହତୁ ଅରଷ୍ଟ୍ର ିଆେୁ ଆସିଥିବା ମହିୋ
ପ୍ରରଫସେ ଜଣକ ମରତ ବାେମବାେ ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରବା ି ସରମବାଧନ କେୁଥିର

। ପାେମ୍ପେିକ

ଆଫ୍ରି କୀୟ ରପାର୍ାକ ପେିହତ
ି ା ନାଇରଜେିଆେୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରରଫସେ ଡକଟେ ଫ୍ରାଙ୍କା ରମା'ଠାେୁ
ଆୟୁ ରବଷଦ ଓ ପଞ୍ଚକମଷ ଚିକତ୍ସ
ି ା ପଦ୍ଧତି ବିର୍ୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କେିଥିର
କତାରେୁ ଆସିଥିବା ଆେବୀୟ ପ୍ରରଫସର ଇମାନ ମଧ୍ୟ ହିଜାବ ପିନ୍ଧଥି
ି ର
ସଂସ୍କୃତକ
ି ୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧବ
ି ାେ ଇଛା ଥିର
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ପବନ ରଯାଗଁୁ ଓଡିଶା ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର କୋେ କୁ ର୍ତ୍ଷା ପିନ୍ଧଥି
ି ି କିନ୍ତୁ ଗେମ ରକାଟ୍କୁ ପିନ୍ଧବ
ି ାକୁ
ରହାଇଥି ା । ଏହି ପେି ସ୍ମେଣୀୟ ଅନୁ ଭୂତିକୁ ରନଇ ବିଦାୟ ରନବାକୁ ରହ ା ଣ୍ଡନେୁ ।

ଆପଣ ମାରନ ଭାବୁ ଥିରବ ଣ୍ଡନ ଯାଇଥି ି ରହର ୋଣୀଙ୍କୁ ରଦଖିପାେି ି ନା ନାହିଁ !!
ରସକଥା ତ ମଁୁ ବର୍ଣ୍ଷନା କେିନ ି । ବଙ୍କି ମହାମ୍ ପାର ସ୍ରେ ରସଦିନ ୋଣୀଙ୍କୁ ରଦଖିବା ସମ୍ଭବ
ରହଇନଥି ା, କିନ୍ତୁ ପରେ ରସ ସୁରଯାଗ ମିେଥି
ି ା ଏଡିନବୋରେ; ତାଙ୍କେ ବାର୍ଡକ ଗ୍ରୀର୍ମକାେୀନ
ସ୍କଟ ାଣ୍ଡ୍ ଗସ୍ତ "ହ ିେୁଡ଼ ସପ୍ତାହ" (Holy-rood Week) ଅବସେ ରବରେ । ବର୍ତ୍ଷମାନ
ମଁୁ ବି କହିପାେିବ ି ଆଇ ହାଭ୍ ବିନ ଟୁ ଣ୍ଡନ ଟୁ ୁ କ୍ ଆଟ୍ ଦି କୁ ଇନ…..

Learn on YouTube
click here to go

Learn From Blog:
http://odiaguruonline.blogspot.in/
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ପ୍ରାଗ୍: କମା ସ୍ମୃତ ି କମା ଅନୁଭୂତି

✍ ଡ. ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ପରିଡ଼ା
ଏମିତରି େ ର ାକମାରନ ଛୁ ଟ ି କଟାଇବାକୁ ଭ

ଭ

ସହେ ଚୟନ କେିଥାନ୍ତି । ରମା

ରକ୍ଷତ୍ରରେ ଏମିତ ି ଏକ ସୁନ୍ଦେ ସହେକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯିବାେ ସୁରଯାଯ ମିେଥି
ି ା । ଆସିବା

ପୂବଷେୁ ଅବଶୟ ରମାେ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କଠାେୁ ପ୍ରାଗ୍ ବିର୍ୟରେ ବହୁ ତ କିଛ ି ଶୁଣିଥି ି । ଆସିବା ପରେ
ଓ ରମାେ େହଣି ଭିତରେ ଏହି ସହେ, ଏହାେ ଇତିହାସ, ଏହାେ ର ାକମାରନ ଓ ତାଙ୍କ
ଚା ିଚେନ ବିର୍ୟରେ ଅତି ନିକଟେୁ ଜାଣିବାେ ସୁରଯାଗ ମିେଥି
ି ା । ପ୍ରାଗ୍, ଇଉରୋପ
ମହାରଦଶରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ରଚକ୍ େିପବିଲକ ରଦଶେ ୋଜଧାନୀ । ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଧ୍ୟରେ ଏହା
ବିରଶର୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ରହାଇ ନ ଥିବାେୁ ଏହାେ ରସୌନ୍ଦଯଷୟ ଏରବବି ଅତୁ ଟ େହିଛ ି । ଏହାେ ସ୍ଥାନ

ବିଶ୍ୱେ ସବୁ ଠୁ ର ାକପ୍ରି ୟ ପଯଷୟଟକ ସହେ ମଧ୍ୟରେ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଗଣାଯାଏ । ଏହି ସୁନ୍ଦେ
ସହେକୁ ରଦଖିବାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ କ୍ଷ କ୍ଷ ପଯଷୟଟକ ବିଭିନ୍ନ ରଦଶେୁ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ବିଗତ
୧୦ ମାସେ େହଣି ଭିତରେ ପ୍ରାଗ୍ରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦଶଷନୀୟ ସ୍ଥାନ ରଦଖିବାେ ଓ ଆରୟାଜିତ
କିଛ ି କାଯଷୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ରନବାେ ସୁରଯାଗ ମିେଥି
ି ା ଯାହା ନିମନରେ ବଣଷନା କେୁଛି ।

ଚାେଣସ ବ୍ରିଜ୍: ପଥେ ନିମଡତ ଏହି ରପାର ାଟି ପ୍ରାଗ୍ ସହେେ ପ୍ରମୁଖୟ ଆକର୍ଷଣ । ରପାର ାେ
ଉଭୟ ପାଶଷରେ ପ୍ରାୟ ୩୦ ରଗାଟି ପଥେ ନିମଡତ ମୂତ ଡ ଏହାେ ରଶାଭା ବଢାଉଛି । ରପାର ା ଉପେୁ
ସହେେ ଦୃ ଶୟ ବିରଶର୍ କେି ପ୍ରାଗ କୟାରସ

ଅତି ସୁନ୍ଦେ ରଦଖାଯାଏ । ଏଠାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ

ଚିତ୍ରକେ ଓ ସଙ୍ଗୀତକାେମାରନ ପଯଷୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକୃ ଷ୍ଟ କେୁଥାନ୍ତି । ଶୀତଦିରନ ବେଫରେ ଢାଙ୍କି
ରହାଇ ଏହା ଆହୁ େି ଆକର୍ଷଣୀୟ ରଦଖାଯାଏ । ଅବଶୟ ମଁୁ ବହୁ ବାେ ଏଠାକୁ ଯାଇଛି ଓ ପ୍ରତିଥେ
ଏଠିକାେ ପେିରବଶ ଓ ପଯଷୟଟକମାନଙ୍କ ଭିଡ ଏବଂ ରକାୋହେ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ରଦଇଛି ।
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ଚିତ୍ର ୧: ଚା ଷସ ବ୍ରିଜ୍

ଚିତ୍ର୨: ପ୍ରାଗ୍ କୟାରସଲ
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ପ୍ରାଗ୍ େୟାକସଲ୍: ଏହା ପୃଥିବୀେ ସବୁ ଠୁ ପୁୋତନ ବିଶାେ କୟାରସ

ଭାବରେ

ଗଣାଯାଏ । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ମୁଖୟତଃ ଚଚ୍ଚଷ, ୋଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବାସସ୍ଥେୀ ଓ ଏକ ବଡ ବଗିଚା ଅବସ୍ଥିତ
। କୟାରସ

ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ରସଣ୍ଟ ଭିଟସ କାରଥୋ ଟି ବହୁ ତ ବଡ ଓ ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ

କାରଥୋ ମଧ୍ୟରେ ଗଣାଯାଏ । ଏହାେ ନିମଷାଣ ରଶୈେୀ ଇଉରୋପରେ ଥିବା ଅନୟାନ ପୁୋତନ
ଚଚ୍ଚଷ ଭେି, ଯାହା ରଗାଥିକ ଆକଡରଟକଚେ ଭାରବ ଜଣାଯାଏ । ଏଠାରେ ଥିବା ବଗିଚାଟି
ଶୀତଦିରନ ବେଫରେ ଢାଙ୍କି ରହାଇ ଆହୁ େି ସୁନ୍ଦେ ରଦଖାଯାଏ ।

କନସନାେ ମୁୟଜିୟମ୍: ପ୍ରାୟତଃ ରଯଉଁ ରଦଶକୁ ମଁୁ ଯାଏ, ରସଠାକାେ ମୁୟଜିୟମ୍ ଥରେ
ରଦଖିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରଚଷ୍ଟା କରେ । ପ୍ରାଗ୍ରେ ଥିବା ଅରନକ ମୁୟଜିୟମ୍ ମଧ୍ୟରେ ରନସନା
ମୁୟଜିୟମ୍ ପ୍ରମୁଖ । ଏଠାରେ ସଂଗ୍ରହିତ ଜିନର୍
ି ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ପୁୋତନ ମୁଦ୍ରା, ପୁୋତନ ଯୁଗେ
ନିତୟ ବୟବହାେ ସାମଗ୍ରି ଅନୟତମ । ସମଗ୍ର ମୁୟଜିୟମ୍ଟି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କୋଯାଇଛି
ଓ ଜରଣ ନିଜ େୁଚି ଅନୁ ସାରେ ଟିରକଟ୍ କେି ରଯ ରକୌଣସି ବିଭାଗ ବୁ ି ପେିବ ।

ଚିତ୍ର ୩: ରନସନା ମୁୟଜିୟମ୍
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ଡୟାନିିଗ୍ ହାଉସ୍: ଏହାେ ନାମ ଅନୁ ସାରେ ଏହି ଘେଟି ରଦଖିବାକୁ ସମ୍ପୂଣଷ ଅ ଗା
ରଦଖାଯାଏ । ସରତ ରଯମିତ ି ଦୁ ଇ ଜଣ ଡୟାନସେ ଠିଆ ରହାଇଛନ୍ତି । ଏହାେ ନିମଷାଣ ରଶୈେୀ ଓ ଗଠନ
ଏହାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପେିଚୟ ରଦଇଆସୁଛ,ି ଯାହା ସବୁ ପଯଷୟଟକମାନଙ୍କୁ ଥରେ ରଦଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ
କେିଥାଏ । ରଯରତଥେ ମଁୁ ଏହାକୁ ପାଖେୁ ରଦଖିଚି, ପ୍ରତି ଥେ ଏହାେ ନିମଷାଣ ରଶୈେୀକୁ ବୁ ଝବ
ି ାକୁ
ରଚଷ୍ଟା କେିଥାଏ ।

ଚିତ୍ର ୪: ଡୟାନିସଗ୍ ହାଉସ୍

ଓେଡ୍ ଟାଓନ କକାୟାର୍: ପ୍ରାଗ୍ରେ ଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଦଶଷନୀୟ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା
ଅନୟତମ । ଏଠାରେ ଏକ ବଡ ରଖା ା ପଡିଆ ଭେି ଜାଗା ଅଛି ଯାହା ଚାେିପରଟ ବହୁ ପୁୋତନ
ଅଟାେିକା, ଚଚ୍ଚଷ ଓ ମୂର୍ତ୍ଡ ସବୁ ଅବସ୍ଥିତ । ରଖା ା ପଡିଆରେ ବହୁ କୋକାେମାରନ ନିଜ ନିଜ
କୋଦ୍ୱାୋ ପଯଷୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକୃ ଷ୍ଟ କେିବାରେ ାଗିଥାନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ରବରେ ପଯଷୟଟକମାନଙ୍କ
ଭିଡ ାଗିେହିଥାଏ । ଏଠାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆରଷ୍ଟ୍ରାନାମିକା ଘଡି େହିଛ,ି ଯାହା ପୃଥିବୀେ ପୁୋତନ
ସଚେ ଆରଷ୍ଟ୍ରାନାମିକା ଘଡି ମଧ୍ୟରେ ଅନୟତମ । ଅବଶୟ ରମାେ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ମୋମତି
କାେଣେୁ ଏହାକୁ ସାମୟିକ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କୋ ଯାଇଥି ା । ରତଣୁ ଏହା ଚା ୁ ଥିବା ରଦଖିବାେ
ସୁରଯାଗ ଏପଯଷୟନ୍ତ ମିେନ
ି ି।
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ଚିତ୍ର ୫: ଓ ଡ୍ ଟାଓନ ରସ୍କାୟାର

ଚିତ୍ର ୬: ପାଉଡର ଟାୱାର
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ପାଉଡର୍ ଟାୋର୍ : ଏହି ବିଶାେ ବି ଡିଂଟି ମୁଖୟତଃ ଏକ ଦ୍ୱାେ, ଯାହା ଓ ଡ୍ ଟାଓନ
ରସ୍କାୟାରକୁ ଯିବା ବାଟରେ ପରଡ । ପୂବଷେୁ ଏଠି ଗନ ପାଉଡର େଖା ଯାଉଥିବାେୁ ଏହାେ
ନାମକେଣ ଏପେି ରହାଇଛି । ଏହା ପାଶଷ ରଦଇ ଗ ାରବରେ ଏହା ସହ ରଫାରଟା ନ
ଉଠାଇ େହି ହୁ ଏ ନାହିଁ ।
କପଟ୍ରିନ େୁ କ୍ ଆଉଟ ଟାୋର୍: ପହାଡ ଉପରେ ଅବସ୍ତି ତ ୁ ହାରେ ନିମଡତ ଏହି ବିଶା
ଟାୱାରଟି ରଦଖିବକୁ ଅବିକେ ପାେିସ୍େ ଈରଫଲ ଟାୱାର ଭେି । ପାହାଡ ଉପେକୁ ଯିବାକୁ
ରମରୋ ଗାଡିେ ବୟବସ୍ତା ଅଛି । କିନ୍ତୁ ଚା ିଚା ି ପାହାଡ ଉପେକୁ ଗ ାରବରେ ପ୍ରାଗ୍ ସହେେ
ଦୃ ଶୟ ରଦଖିବାେ ମଜା ଓ ଗଛେୁ ତରେ ପଡିଥିବା ରସଓ ଓ ଅନୟାନୟ ଫେ ଖାଇବାେ ମଜା ଏକ
ନିଆୋ ଅନୁ ଭୁତି ।

ଚିତ୍ର ୭: ରପେିନ ୁ କ୍ ଆଉଟ୍ ଟାୱାର

ପ୍ରାଗ୍ ରଥଯାତ୍ରା: ପୃଥିବୀେ ଅନୟ ରଦଶ ଭେି ପୁେୀ େଥଯାତ୍ରାକୁ ଏଠାରେ ଥିବା ଇସ୍କନ
ଭକ୍ତମାରନ ବହୁ ତ ଭ ଭାବରେ ପାେନ କେିଥାନ୍ତି । ଇଉରୋପରେ ଥିବା ବହୁ ଇସ୍କନ ଭକ୍ତ ଏଠାକୁ
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ଆସିଥାନ୍ତି । ଏ ବର୍ଷ ରମାରତ ପ୍ରାଗ୍ େଥଯାତ୍ରା ରଦଖିବାେ ରସୌଭାଗୟ ମିେଥି
ି ା, ଯାହା ଚିେ ସ୍ମେଣୀୟ
ରହାଇ େହିବ । ବିରଦଶୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଭକ୍ତି ଓ େଥଯାତ୍ରାେ ଆରୟାଜନ
ରମାରତ ଅଭିଭୂତ କେିରଦଇଥି ା ଓ ନିଜକୁ ଓଡିଆ ରହବାେ ଗବଷ ରହାଇଥି ା । ଆରୟାଜକମାରନ
ସାଂସ୍କୃତକ
ି କାଯଷୟକ୍ରମ ସହ ପ୍ରସାଦ ରସବନେ ବୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କେିଥିର , ରଯଉଁଥିରେ ପ୍ରାଗ୍ରେ
େହୁ ଥିବା ଭାେତୀୟମାନଙ୍କ ସହ ବହୁ ବିରଦଶୀ ଭକ୍ତ ରଯାଗ ରଦଇଥିର ।

ଚିତ୍ର ୮: ପ୍ରାଗ େଥ ଯାତ୍ରା

ଏସବୁ ପ୍ରମୁଖ ଦଶଷନୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଛାଡି ପ୍ରାଗ୍କୁ ଆସୁଥିବା ପଯଷୟଟକମାରନ ଏଠିକାେ
ବିୟେ, ଚରକାର ଟ ଓ କଫି କୁ ବହୁ ତ ପସନ୍ଦ କେିଥାନ୍ତି । ଇଉରୋପେ ଅନୟାନୟ ରଦଶ
ଅରପକ୍ଷା ତୁ େନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଶସ୍ତା ରହାଇଥିବାେୁ ବହୁ ପଯଷୟଟକ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ପସନ୍ଦ
କେିଥାନ୍ତି । ଭାେତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ ବହୁ ଭାେତୀୟ ରହାରଟ େହିଛ ି । ଏହା ବୟତୀତ
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଷ ନିୋମିର୍ ଭାେତୀୟ ରହାରଟ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହା ଏଠାରେ େହୁ ଥିବା ଇସ୍କନ
ଭକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ପେିଚାେିତ । ଅବଶୟ ଏଠାରେ େହିବା ଭିତରେ ମଁୁ ଏଠିକାେ କିଛ ି ଖାଦୟ
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ଖାଇବାେ ସୁରଯାଗ
ବହୁ ତ ଭ

ାରଗ ।

ାଭ କେିଛ,ି ଯାହା ମଧ୍ୟରେ "ଫ୍ରାଏଡ୍ ଚିଇଜ" (Fried Cheese)

ଚିତ୍ର 9: ଫ୍ରାଏଡ ଚିଇଜ

ରଶର୍ରେ ଏତିକି କହିବ ି ରଯ କମଷମୟ ଜୀବନରେ ପୁଣି ରକରବ ରକଉଁ ସହେକୁ ଯିବାକୁ
ପଡିବ ଜାଣିନ ି କିନ୍ତୁ ଏରତ ଦିନେ େହଣି ଭିତରେ ଏହି ସହେ ପ୍ରତି ଓ ରମା ସହକମଷୀମାନଙ୍କ
ପ୍ରତି ଏକ ଅଜଣା ସମ୍ପକଷ ଗଢି ଉଠିଛ ି ଯାହା ସ୍ମୃତରି େ ଚିେସ୍ଥାୟୀ ରହାଇ େହିଥିବ ।
ଏରବ ସବୁ କଛ
ି ି ଇଣ୍ଟେରନଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବଢିବାରେ ାଗିଛ ି । ରତଣୁ ବୟବସାୟକୁ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟେରନଟ ଜେିଆରେ
ଅଧିକ ର ାକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ । ରକୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ବିୋପନ ରଦବାକୁ ରହର

ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ

ଖଚ୍ଚଷାନ୍ତ ରହବାକୁ ପଡିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ସିଧାସେଖ ବିୋପନରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥିେ କମିଶନ ବଞ୍ଚିଯାଏ ।

ଆମ ପତ୍ରିୋକର େିମବା କେବସାଇଟକର ବିଜ୍ଞାପନ କଦବାପାଇଁ ଆମ ସହ କଯାଗାକଯାଗ େରନ୍ତୁ ।

ଇ-କମଲ୍: shubhapallaba@gmail.com େିମବା +91 7008899643କର
ଆମ ସହ ସିଖାସଳଖ କଯାଗାକଯାଗ େରି େଥାବାର୍ତ୍ଣା େରିପାରିକବ ।
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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 ଫେରେ 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 କିମାବ 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-ରମଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇପାେିରବ ।
ସରବଷାପେି ଏହି ସଂସ୍କେଣେ ପ୍ରକାଶିତ ର ଖା ତଥା ପତ୍ରିକା ବିର୍ୟରେ ମତାମତ
ରଦବାକୁ ଅନୁ ରୋଧ କେୁଛୁ । ଆଗାମୀ ସଂସ୍କେଣ ଆସନ୍ତା ଉତ୍କେ ଦିବସ ଅବସେରେ
ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି । ରତଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କେ ର ଖା ଆମ ପାଖକୁ ମାର୍ଚ୍ଣ ୧୦
ତାେିଖ ମଧ୍ୟରେ ପଠାଇରବ । ରମଲ କେିବା ସମୟରେ ଠିକଣାେ ବନାନକୁ ଧ୍ୟାନରେ େଖି
Text ଆକାେରେ ର ଖି ସାଙ୍ଗରେ ରଗାଟିଏ ଫରଟା ପଠାଇବାକୁ ଅନୁ ରୋଧ ।

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

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