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ଓଡ଼ିଆରେ

ର ୋରେ

କଥୋ ଅଛ଼ି, "ଶସ୍ତୋେୁ
ହ଼ିନସ୍ତୋ" । ଏରେ ଓଡ଼ିଆ
କଥୋଚ଼ିତ୍ର
ରେଇ

ଜ ତେ
ଅେସ୍ଥୋ

ରହଇଯୋଇଛ଼ି । କ଼ିନ୍ତୁ
ମଳ
ୂ ପ୍ରଶନ ରହଲୋ, ଏରତ
ଶସ୍ତୋରେ ଫ଼ି ଲମ କେ଼ିେୋେ
କୋେଣ କ'ଣ?? ଓଡ଼ିଆ
କଥୋଚ଼ିତ୍ରେ଼ିଏ ରେଖିରଲ
େଶଶକ ଏରେ ପ୍ରେଂଶୋ
କେ଼ିେୋ

େେଳରେ

ଅଧିକ

ୋଳ଼ି କେ଼ିେୋେ

କୋେଣ କ’ଣ? ଓଡ଼ିଆ
କଥୋଚ଼ିତ୍ର
ନ଼ିମତ
ି

ଜ ତରେ
ୀତକୁ ରଲୋକ

ଶୁନୁନୋହୋନ୍ତ଼ି କୋହିଁକ?
଼ି ?

ଏହ଼ି େଂସ୍କେଣେ଼ି
୪୯େ଼ି କେ଼ିତୋ,
୨୪େ଼ି ପ ଓ
୨େ଼ି ଭ୍ରମଣ
କୋହୋଣୀକୁ ରନଇ
ପ୍ରକୋଶ ପୋଇଛ଼ି ।
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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 । ପୂବଷ ୫ଟି ଯାକ ସଂସ୍କେଣେ ର ଖା ସହ ଏରବ
ଆରମ ଆମେ ରେବ୍ ରପାଟଷାଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆେମ୍ଭ କେିଛୁ । ଏଥେ ଅଧିକ ସଂଖୟକ ପାଠକ ଏବଂ
ର ଖକମାନଙ୍କ ସହ ରଯାଡି ରହାଇ େହିବୁ ରବା ି ଆମେ ଆଶା । ପୂବଷ ପ୍ରକାଶିତ ୫ଟିଯାକ
ସଂସ୍କେଣକୁ ବହୁ େ ଭାବରେ ମିେଥି
ି ବା ସଫେତାେ ରଶ୍ରୟ ଯାଉଛି ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ
ସାହାଯୟ କେିଥିବା ବୟକ୍ତିବରି ଶର୍ ।
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 -

ଟୁୟବ୍ରେ 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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େଂଗ୍ରୋମ ରକଶେୀ ରେନୋପତ଼ି

ତୋପେ େଞ୍ଜନ

େମ୍ବ଼ି ତ େୋେ

(େମ୍ପୋେକ)

(େମ୍ପୋେକ)

(ଅଳଂକେଣ)
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େୂଚୀପତ୍ର
କ୍ର. େଂ. େ଼ିଷୟ
୧

ରଲଖକ/ରଲଖିକୋ

ସମ୍ପାଦକୀୟ…

ସଂଗ୍ରାମ ରକଶେୀ ରସନାପତି

ପୃ ଷ୍ଠୋ
୮

କେ଼ିତୋ େ଼ିଭୋ
୨

ଜଗନ୍ନାଥ ରପ୍ରମ

ଭଜୋମ ରସଠୀ

୧୫

୩

କାେିଆ

ରମାନା ିସା ଦାଶ

୧୬

୪

ସୃଷ୍ଟି

ସୁଶ୍ରୀ ସଂଗୀତା ପ୍ରିୟଦଶଡନୀ

୧୭

୫

ଗୁେୁ ହିଁ ମହାନ

ଶ୍ରୀ ଡମବେୁଧେ ବାଗ

୧୮

୬

ବସନ୍ତେ ଆଗମନ

ସାଗେ ପ୍ରଧାନ

୧୯

୭

ବସନ୍ତ କ ାଣି ୋଜପଣ

ସଦାନନ୍ଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ

୨୦

୮

ଉଠ ଉଠ ରହ ବୀେ ପୁତ୍ର

ଜଗନ୍ନାଥ ରଚୌଧୁେୀ

୨୧

୯

ଫୁ ର ଇ ଫଗୁଣ

ନିନୁ ନାଏକ

୨୨

୧୦

କାହାକୁ ମଁୁ ସମାଜ କରହ?

ରସାନା ୀ ପଣ୍ଡା

୨୩

୧୧

ପା ଟା ପବନ

ରସୌମୟେଞ୍ଜନ ପା

୨୪

୧୨

କେୁ ର୍ିତ ସମାଜ

ଶୁଭଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର

୨୫

୧୩

ରପ୍ରମ ବନ୍ଦୀ

ଆଶୁରତାର୍ ରମରହେ

୨୮

୧୪

ଆରମ ଆଧୁନକ
ି ମଣିର୍

ଅବିନାଶ ରବରହୋ

୨୯

୧୫

ବା ୟ ବିବାହ

ଶ୍ରୀନିବାସ ମହାେିକ

୩୦

୧୬

ଧନ

କୃ ଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଟିପିେଆ
ି

୩୧

୧୭

ସତୟ କହି ହୁ ଏନା

ସୁଧାଂଶୁ ରଶଖେ ଦ୍ୱିରବଦୀ

୩୨

୧୮

ମେଣ କି ନ ଆସଇ

ସତୟନାୋୟନ ପ୍ରଧାନ

୩୩
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୧୯

ଅରପକ୍ଷା

ଶ୍ରୀମାନ ଅଯୋ

୩୪

୨୦

ସ୍ମୃତ ି ଓ ସ୍ଥିତ ି

ବିଶ୍ୱଜିତ ଗାଇଗେିଆ

୩୫

୨୧

ଏଇ ତ ଆେମ୍ଭ

େୁଦ୍ରନାୋୟଣ ଖଟୁଆ

୩୬

୨୨

ଦୁ ନଆ
ି େ କଥା

ହେିହେ ତ୍ରିପାଠୀ

୩୭

୨୩

ସମ୍ପକଷ

େରମଶଚନ୍ଦ୍ର ରବରହୋ

୩୭

୨୪

ରକରତ ଦିନକୁ ମନ

ନୂ ତନ କୁ ମାେ ରବରହୋ

୩୮

୨୫

ସମୟେ କାନଭାସରେ ରମା ଛବି ସୂଯଷୟନାୋୟଣ ପଣ୍ଡା

୪୦

୨୬

ଭାଇ

କାର୍ତ୍ଡରକଶ୍ୱେ ସାହୁ

୪୨

୨୭

ରମା ରବାଉ ଭାେି ଭ

ତାୋୋଣୀ ନାୟକ

୪୩

୨୮

ଆସ ନକେି ଉଛୁ େ

ୋରଜଶ ପୂଜାେୀ

୪୪

୨୯

ଦିଗହୋ ପଥିକ

ପ୍ରଜ୍ଞା ପାେମିତା

୪୫

୩୦

ଶୂନୟସ୍ଥାନ

ବିଜୟ ଅନ୍ଦାଜ୍

୪୬

୩୧

ନୀେ ନାୟିକା

ଅଭି ିପ୍ସା ସାହୁ

୪୭

୩୨

ଜୀବନେୁ ପରଦ

ସ୍ୱାତୀ ବନ୍ଦନା କେ

୪୮

୩୩

ତରମ ଥିର ପାରଖ ସାଥି

ଭକ୍ତ ଚେଣ ସୁନାନୀ

୪୯

୩୪

ଜୀବନ

ଧିରେନ ବାଗ୍

୪୯

୩୫

ପ୍ରଣୟ ଋତୁ

ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁ ମାେ ପ୍ରଧାନ

୫୦

୩୬

ରପ୍ରମ କବିତା

ଯରଜ୍ଞଶ କୁ ମାେ ୋଉତ

୫୧

୩୭

ସ୍ପନ୍ଦନ

ରୋହିତ ମାଝୀ

୫୧

୩୮

ରତା ପାଇଁ

ସିରେଶ୍ୱେ ତ୍ରିପାଠୀ

୫୨

୩୯

ଭିନ୍ନ

ତପନ କୁ ମାେ ସାହୁ

୫୩

୪୦

କାହା ପାଇଁ ର ଖିବି

ଶିବାନନ୍ଦ ବନରଛାେ

୫୪
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କ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ପ୍ରଧାନ

୫୫

୪୧

ମନସ୍ତତ୍ୱ

୪୨

ରମଘୁଆ ଆକଶ

ତୃ ପ୍ତିେଞ୍ଜନ ଦାସ

୫୬

୪୩

ସମୟେ ଗତିପରଥ

ସମ୍ଭୁନାଥ ସାହୁ

୫୭

୪୪

ରପ୍ରମ

ମାନସୀ ମହାନ୍ତି

୫୮

୪୫

ସ୍ମୃତ,ି ଶେୀେ ଓ ପାଉଁଶ

ରସୌମୟେଞ୍ଜନ ରହାତା

୫୯

୪୬

ସୁେମୟ ସୁବର୍ଣ୍ଷରେଖା

ଶ୍ରୀ ୋଜରଶଖେ ସି

୬୦

୪୭

ମଁୁ ବିରଦ୍ରାହୀ ରପ୍ରମିକ

ଅନି କୁ ମାେ

୬୧

୪୮

ହୃ ଦୟ କାନ୍ଦୁ ଛ ି

ଭେତ ରମରହେ

୬୭

୪୯

ପ୍ରପଞ୍ଚ

ଶ୍ରୀନିବାସ ସାମ

୬୮

୫୦

ଓଡିଶା

ସତୟବ୍ରତ ସାହୁ

୬୯

ଳ୍ପ େ଼ିଭୋ
୫୧

ରଗାପାେ ରଛାଟୋୟ

କୃ ଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସୁଆେ

୭୧

୫୨

ମଠଗାଥା

ଡ. ବିଶ୍ୱେଞ୍ଜନ କେ

୭୭

୫୩

ଅଷ୍ଟମେଙ୍ଗ

ମାଧବୀ ମଧୁସ୍ମିତା ଭଞ୍ଜରଦଓ

୭୯

୫୪

ଏକା ରତା ଭକତ ଜୀବନ

ସଂଘମିତ୍ରା ମହାପାତ୍ର

୮୨

୫୫

ପୁେୁଣା ଚର୍ମା

ଆକାଶ କୁ ମାେ ରଭାେ

୮୫

୫୬

କଟାଗୁଡି

ବିସ୍ମିତାୋଣୀ ସାହୁ

୮୭

୫୭

ବଡଦାଣ୍ଡେ ରବ ୁ ନବା ା

ଶିବୋମ ସୁଆେ

୯୦

୫୮

ଆଶା (୨ୟ ଭାଗ)

ଡ. େଶମୀେଞ୍ଜନ ସାହୁ

୯୫

୫୯

ଅଧା ପାଗେେ କମା କଥା

ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁ ମାେ ରବରହୋ

୧୦୨

୬୦

ଅନୁ ତାପ

ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁ ମାେ ନାଥ

୧୧୦

୬୧

ଡ୍ରାଗନ ଟାଟୁ

ଡ. ଅମ୍ରିତା ପାଣି

୧୧୩
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୬୨

ସଁବାେୁ ଆେ ସମାଧି

ଅଜାତମିତ୍ର

୧୧୫

୬୩

ଅବୋ

ରଜୟାତିେଞ୍ଜନ ସାହୁ

୧୧୮

୬୪

ବିଗତ ଅନାଗତ

ବିନୟ ମହାପାତ୍ର

୧୨୨

୬୫

ରଗାରଟ କପ୍ ୁ ହ

ରକଶେୀ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି

୧୨୪

୬୬

ଆୋମ

ଡ. ସୁ ଗ୍ନା ମହାନ୍ତି

୧୨୭

୬୭

"ରନାଥ" ଏକ ରପ୍ରମେ ରଶ୍ରାତ

ପେମିତା ମିଶ୍ର

୧୩୦

୬୮

ବୟଭିଚାେିଣୀ

ସ୍ୱେୂପ କୁ ମାେ ନାୟକ

୧୪୨

୬୯

ାଲ୍ ପେୀ

ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ପ୍ରଧାନ

୧୪୮

୭୦

ଅପହଞ୍ଚ ଗାଆଁେ ଚିତ୍ର

ପ୍ରକାଶ ସାହୁ

୧୫୩

୭୧

ସଙ୍କୁ ଚତ
ି

ବିେଜା ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି

୧୫୫

୭୨

ଜୀବନେ ମହତ୍ତ୍ୱ

ହ୍ରିତକ
ି କୁ ମାେ ରବରହୋ

୧୬୨

୭୩

ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକଧମଷେ କବେେୁ ମୁକ୍ତି

ବା ମୀକି ନାୟକ

୧୬୫

୭୪

ଶ୍ରୀୋଧା

ପ୍ରରମାଦ ପଣ୍ଡା

୧୬୯

ଭ୍ରମଣ କୋହୋଣୀ
୭୫

ନୀେନଦୀରେ ରନୌବିହାେ (୨ୟ ଭାଗ) ସାଇ ପ୍ରକାଶ

୧୭୫

୭୬

ବିରଦଶରେ ଭାେତୀୟଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ

୧୮୪

ଡ. ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପତି
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େମ୍ପୋେକୀୟ…✍
ଏ ଦୁ ନଆ
ି େ ପ୍ରାୟତଃ ସଭିଏଁ ବିଭିନ୍ନ କାଯଷୟରେ ବୟସ୍ତ ଥାଆନ୍ତି । ଆଉ ଏ ବୟସ୍ତବହୁ େ
ଦୁ ନଆ
ି େୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକଏ
ି ଦୂ ରେଇ ଯିବାକୁ ରହର ଅଧିକାଂଶ ମରନାେଞ୍ଜନ କେିବାକୁ ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତି,
ନାଟକ, ଫି ମ ଇତୟାଦି ରଦଖନ୍ତି । ଏରବ ରବାରଧ ବିଶ୍ୱେ ସବୁ ଠାେୁ ଅଧିକ ଆୟ କେୁଥିବା ଜିନର୍
ି
ମଧ୍ୟରେ ଫି ମ ଆଗରେ ଆସିବ । କଥାଚିତ୍ରେ େୂପରେଖ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦେି ଆସିଛ ି ଆଉ
ଏରବ ପ୍ରାୟ ଅରନକ ଜାତୀୟ ତଥା ଆଞ୍ଚେିକ ଭାର୍ାରେ ଫି ମ ନିମଷାଣ ରହଉଛି ।
ରସହି ଧାୋରେ ଓଡିଆ କଥାଚିତ୍ର ଜଗତେ ଅୟମାେମ୍ଭ ରହାଇଥି ା ୧୯୩୬ ମସିହାରେ,
ରଯରତରବରେ ରମାହନ ସୁନ୍ଦେ ରଦବ ରଗାସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅରନକ ପ୍ରରଚଷ୍ଟାରେ ଅରପ୍ର
୧୯୩୬ରେ ପୁେୀେ

୨୮,

କ୍ଷ୍ମୀ ସିରନମା ହଲ୍ରେ ସୀତା ବିବାହ ପ୍ରଦଶଡତ ରହାଇଥି ା । ଅବଶୟ

ଏକ ଦୁ ଘଷଟଣାରେ ଏହି ପ୍ରଥମ ଓଡିଆ ଚେଚ୍ଚିତ୍ରେ ସମସ୍ତ ଜିନର୍
ି ନଷ୍ଟ ରହାଇଗ ା, କିନ୍ତୁ ଓଡିଆ
ଭାର୍ା ନିଜେ ଏକ କଥାଚିତ୍ର ପାଇ ା । ପରେ ଅରନକ ବର୍ଷେ ବୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ଓଡିଆରେ
ଚେଚ୍ଚିତ୍ରଟିଏ ନିମଷାଣ ରହ ା ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେଚ୍ଚିତ୍ର ନିମଷାଣେ ସଂଖୟା ବଢି ା, ଅଭିରନତା
ଅଭିରନତ୍ରୀମାରନ ମଧ୍ୟ ବଢିର

ଆଉ ୧୬ ଜୁ ାଇ ୧୯୭୬ରେ ପ୍ରଥମ ଓଡିଆ େଙ୍ଗୀନ

କଥାଚିତ୍ର ଗପ ରହର ବି ସତ ମୁକ୍ତି ାଭ କ ା । ଏହାପେଠାେୁ ଓଡିଆ କଥାଚିତ୍ର ଜଗତ ଅରନକ
ବାଟ ଆଗକୁ ଆସିସାେି ାଣି । ଏରବ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ ୩୦ - ୩୫େୁ ଅଧିକ କଥାଚିତ୍ର ମୁକ୍ତି ାଭ
କେୁଛି ।
ଯଦି ଆପଣମାରନ

କ୍ଷୟ କେିଥିରବ, ରତରବ ରଦଖିରବ ଆମ ଓଡିଆ କଥାଚିତ୍ର ଜଗତ

ବଢିବା ସହ ଦଶଷକଙ୍କ ସଂଖୟା କମିବାରେ

ାଗୁଛ ି । ଅରନକ ଦଶଷକ ତ ଏରବ ଆଉ ଓଡିଆ

କଥାଚିତ୍ର ରଦଖୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ରକରତକ ଡହୋଙ୍କ ମତରେ କୁ ଆରଡ ଓଡିଆ କଥାଚିତ୍ର ରଦଖିର
ନିଜେ ସମ୍ମାନ ପରେଇବ । ଏମିତକ
ି ି ରକରତଙ୍କଠାେୁ ଶୁଣିଛ,ି ରସମାରନ ଓଡିଆ କଥାଚିତ୍ର
ରଦଖିବାକୁ ଗର

ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୁ ହନ୍ତିନ ି କୁ ଆରଡ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଦୁ ଇ ସାଙ୍ଗ
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ରପ୍ରକ୍ଷାେୟରେ ରଭଟ ରହଇଗର

ବିଭିନ୍ନ ବାହାନା କେି ନିଜେ ଇଜ୍ଜତ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ରଚଷ୍ଟା

କେନ୍ତି ।
ଆଗେୁ କଥାଚିତ୍ରଟିଏ ମୁକ୍ତି ାଭ ରହର

ଅରନକ ଦିନ ଧେି ଚା ୁ ଥି ା, ଏମିତକ
ି ି

ମୁକ୍ତି ାଭେ ବରର୍ଷ ପରେ ବି ଅରନକ ରପ୍ରକ୍ଷାେୟକୁ ପ୍ରଥମ କେି ଆସୁଥି ା ରହର ଏରବ ଦୁ ଇ
ଦିନ ଚା ିବା ରବେକୁ ରସ କୁ ଆରଡ ପୁେୁଣା ରହଇଯାଉଛି । ଏ ଦୁ ଇ ଦିନରେ ପୁେୁଣା ରହବାେ
କାେଣ ଅଛି ଅ ଗା । ଯିଏ କଥାଚିତ୍ରଟିେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ରଦଖିବାକୁ ଯାଉଛି, ରସ ଆସିକି ତା'େ
ମୂେ କଥାଚିତ୍ରେ ି ଙ୍କ୍ ଇଣ୍ଟେରନଟେୁ ରସୟାେ କେିରଦଉଛି, ଫେରେ ର ାରକ ଅରନକ ବୟୟ
କେି ରହାଇଥିବା ରସ ପୁେୁଣା ଫି ମଟକ
ି ୁ ରଦଖିବାକୁ ଅଧିକ ଭ ପାଉଛନ୍ତି । ଆଉ ରଗାଟିଏ କଥା,
ଯଦି ଆପଣ ରକୌଣସି ଫି ମକୁ ପ୍ରଥରମ ରଦଖିରବ, ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭ
ଯଦି ତା'େ ମୂେ ଫି ମକୁ ରଦଖିରବ ରସରତ ଭ

ାଗିବ ଆଉ ପରେ

ାଗିବନି । କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଓ ଟା ରହବାେ

କାେଣ ରହର କଥାଚିତ୍ର ନିମଷାଣରେ ଆବଶୟକ ରହଉଥିବା ଅଥଷ । ଓଡିଆ କଥାଚିତ୍ର ଜଗତରେ
ନିମଷାଣ କୋଯାଉଥିବା ଚେଚ୍ଚିତ୍ରେ ଖଚ୍ଚଷ ଏରତ କମ୍ ରଯ ଅନୟ ଭାର୍ାେ ଚେଚ୍ଚିତ୍ରେ ନିରଦଷଶକ
ତା'ଠାେୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରନଉଛନ୍ତି ।
ଓଡିଆରେ ରଗାରଟ କଥା ଅଛି, "ଶସ୍ତାେୁ ହିନସ୍ତା" । ଏରବ ଓଡିଆ କଥାଚିତ୍ର ଜଗତେ
ରସଇ ଅବସ୍ଥା ରହଇଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ମୂେ ପ୍ରଶନ ରହ ା, ଏରତ ଶସ୍ତାରେ ଫି ମ କେିବାେ କାେଣ
କ'ଣ?? ଏହାେ ମୂେ କାେଣ ରହଉଛି ଆୟ । ଜରଣ ବୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଆୟ ରଦଖି ବୟୟ କେିବାକୁ
ପରଡ । ଏରବ ଓଡିଶାରେ ରଗାଟିଏ କଥାଚିତ୍ର ମୁକ୍ତି ାଭ କର

ତା'େ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଦଶଷନ ପାଇଁ

ରଗାଟିଏ ରପ୍ରକ୍ଷାେୟ ମିେବ
ି ା କଷ୍ଟକେ ରହଇପଡୁଛ ି । ଜରଣ ଅଭିରନତାଙ୍କେ ସାକ୍ଷାତକାେ ଥରେ

ରଦଖୁଥି ି , ତାଙ୍କ ମତରେ ଓଡିଶାରେ ଏରତ ରପ୍ରକ୍ଷାେୟେ ସଂଖୟା ରବାରଧ ୭୦େୁ କମ୍ ରହବ
। ଆଉ ମଁୁ ନିରଜ ରଦଖିଛି ଅରନକ ରପ୍ରକ୍ଷାେୟ, ରଯଉଁଠି ଓଡିଆ ଫି ମଟଏ
ି ପଡିର

ଏରବ ବି

େଜ, ଦୁ ଗଷାପୂଜା କି ନୂ ଆ ବର୍ଷ ସମୟରେ ଟିରକଟ ବଲାକରେ ବିକ୍ରି ହୁ ଏ, ରସଗୁଡାକ ବନ୍ଦ
ରହଇଗ ାଣି । ଏହାେ କାେଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଥରେ ମଁୁ ବନ୍ଦ ରହାଇଯାଇଥିବା ରଗାଟିଏ ହଲ୍େ
ମୟାରନଜେଙ୍କୁ ପଚାେି ି । ଆଉ ତାଙ୍କେ ଉର୍ତ୍େ ଥି ା କି, "ବର୍ଷରେ ସିନା ଏକ ତିନଟ
ି ା ଋତୁ ରେ
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୭/୮ ଦିନ ରବପାେ ହୁ ଏ, କିନ୍ତୁ ବାକିଦନ
ି ମାନଙ୍କରେ ତ ରସରତ ଭ ରବପାେ ହୁ ଏନି । ହିନ୍ଦୀ
କି ଇଂୋଜୀ କଥାଚିତ୍ର ପାଇଁ ଆମକୁ ଆମ ହଲ୍କୁ ଉନ୍ନତୀକେଣ କେିବାକୁ ରହବ । ଏରବ ତ
ଏଥିରେ ଚେିବା କଷ୍ଟ, ତା' ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଅଥଷ ବୟୟ କେି ତାକୁ ଉନ୍ନତୀ କେଣ କେିବାପରେ
ର ାରକ ରଦଖିରବ ରବା ି ଗୟାରେଣ୍ଟି କିଏ ରଦବ ।"
ତାଙ୍କେ ଏ କଥା ବି ଯୁକ୍ତ ସଙ୍ଗତ । ଏରବ ସିରନମା ହଲ୍ ବଦେରେ ଚାେିଆରଡ ମ ିରପଲକ୍ସ
ନିମଷାଣ ଚା ିଛ,ି କିନ୍ତୁ ରକରତଟା ମ ିରପଲକ୍ସରେ ଓଡିଆ କଥାଚିତ୍ର ପଡୁଚ ି ତାହା ରଦଖିବା କଥା ।

ଯଦି କଥାଚିତ୍ରଟିେ ନିମଷାଣ ରହଉଛି, ତା' ମଧ୍ୟେୁ ପ୍ରରଯାଜକକୁ କିଛ ି ଅଥଷ ମିେବ
ି ା ବଦେରେ
ରକବେ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡିବ, ରସରତରବରେ କଥାଚିତ୍ରେ ପ୍ରରଯାଜକମାରନ କଥାଚିତ୍ର ନିମଷାଣ
କେିବା ହିଁ ବନ୍ଦ କେିରବ ଆଉ ଓଡିଆ କଥାଚିତ୍ର ଜଗତରେ ରସହି ସମାନ ଅବସ୍ଥା ରହାଇଛି ।
ରତଣୁ ବାହାେ ପ୍ରରଯାଜକମାରନ କିମବା କିଛ ି ବାହାେ ବୟବସାୟୀମାରନ ଚେଚ୍ଚିତ୍ର ନିମଷାଣ କେୁଛନ୍ତି
। ଆଉ କାହାଣୀ ର ଖୁଛନ୍ତି ରସମାନଙ୍କେ ସମ୍ପକଷୀୟ କିମବା ଘେ ର ାକ, ରଯଉଁମାରନ ଆରଦୌ
କାହାଣୀକାେ ନୁ ହନ୍ତି ।
ଏ କାହାଣୀ ଆସୁଛ ି ରକଉଁଠୁ?? ଏ କାହାଣୀ ଆସୁଛ ି ରକୌଣସି ବାହାେ କଥାଚିତ୍ର ଜଗତେୁ

। ରକୌଣସି କଥାଚିତ୍ରେ କାହାଣୀକୁ ରନଇ ପୁଣିଥରେ ଚେଚ୍ଚିତ୍ର ନିମଷାଣ କେିବାରେ କିଛ ି ଅସୁବଧ
ି ା
ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୂେ ଚେଚ୍ଚିତ୍ରଠେୁ ଯଦି ଆରମ ନୂ ଆ ଚେଚ୍ଚିତ୍ର ମାନ କମ୍ କେିବା ଦଶଷକ ଆରଦୌ
ପସନ୍ଦ କେିରବନାହିଁ । କାେଣ ଏରବ ଇଣ୍ଟନେରନଟ ଆଉ ସାରଟ ାଇଟ ଟିଭିେ ଯୁଗ,
ର ାକମାରନ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଭାର୍ାେ ଚେଚ୍ଚିତ୍ର ରଦଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ପୂବଷେୁ ରଯମିତ ି ର ଖିଥି ି ,
ହଲ୍ରେ ରସମାରନ ରଦଖିଥିବା ରସହି ସମାନ କାହାଣୀକୁ ରଦଖି ାପରେ ଆଉ ଥରେ ହଲ୍କୁ
ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କେୁନାହାନ୍ତି ।
ଏଠାରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶନ ଉରଠ, ଯଦି ଏରତ ଅସୁବଧ
ି ା ରହଉଛି ବାହାେ କାହାଣୀକୁ ରନଇ
ରତରବ ଓଡିଆରେ ତ ଅରନକ କାହାଣୀ ଅଛି, ଅରନକ ପୁସ୍ତକ ଅଛି, ତାକୁ କାହିଁକି କଥାଚିତ୍ରରେ
ସ୍ଥାନିତ କୋଯାଉନାହିଁ?? ଏହାେ ଉର୍ତ୍େ ଥରେ ଜରଣ ଓଡିଆ ନିରଦଷଶକ ଏକ ଦୂ େଦଶଷନ
ସାକ୍ଷାତକାେରେ ରଦଇଥିର

। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁ ସାରେ, "ଆରମ ଯଦି ରକୌଣସି ନୂ ଆ
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କାହାଣୀକୁ ରନଇ ରକୌଣସି ପ୍ରରଯାଜକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ , ରସମାରନ ରସହି କାହାଣୀକୁ ଗ୍ରହଣ
କେିପାେୁନାହାନ୍ତି । କାେଣ ରସ କାହାଣୀକୁ ଚିତ୍ରନାଟୟ ନୂ ଆ କେି େଚନା କେିବାକୁ ରହବ,
ସଂୋପ ର ଖିବାକୁ ରହବ, ଆଉ ଏ ସବୁ େ ଖଚ୍ଚଷ ଅରନକ ପଡିଯିବ, ରତଣୁ ରଗାରଟ ଦୁ ଇଟା
କାହାଣୀକୁ ମିରଶଇଦିଅ ଆଉ ରସଥିରେ କିଛ ି ଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଜିୋଗୁଣ୍ଡ ଆଦି ମିରଶଇ ଦିଅ । ସ୍ୱଳ୍ପ
ମୂ ୟରେ ରଖଚୁଡି ଖାଇବାକୁ ରଦଇଦିଅ ।
ଏ ପେିସ୍ଥିତ ି ଭିତରେ ଓଡିଆ ଗୀତେ ଅବସ୍ଥା କହିର

ନ ସରେ । ଓଡିଆ କଥାଚିତ୍ରରେ

ସ୍ଥାନିତ ରହଉଥିବା ଗୀତଗୁଡକ
ି ଏରବ ଆଉ ଓଡିଆରେ ରହଉନାହିଁ, ରସଥିରେ ଅରନକ ବାହାେ
ଶବ୍ଦ ପୁୋଇ ତାକୁ କଦଯଷୟ କୋଯାଉଛି । ଏଥିପାଇଁ ଅରନକ ସବୁ ରବରେ ଗୀତିକାେମାନଙ୍କୁ
ଦାୟୀ କେି ଆସିଛନ୍ତି । ଏହି ଉପରେ ଥରେ ମଁୁ ନିରଜ ରବୈଦୟନାଥ ଦାଶ, ପଞ୍ଚାନନ ନାୟକ ଓ
ନିମଷେ ନାୟକଙ୍କେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସାକ୍ଷାତକାେ ରଦଖି ି । ଆଉ ରସମାନଙ୍କେ କଥିତ ଭାର୍ା ରଦଖି
ମଁୁ ନିରଜ ବି ଆଶ୍ଚଯଷୟ ରହ ି କି ଏମାରନ ଏମିତ ି ଗୀତ ରକମିତ ି କେିପାେୁଛନ୍ତି ! ରଯଉଁମାନଙ୍କେ
କଥିତ ଓଡିଆ ଏରତ ମାଜଡତ, ରଯଉଁମାରନ ବୟବହାେିକ ଅଳ୍ପ ରକରତାଟି ଇଂୋଜୀ ବା ହିନ୍ଦୀ
ଶବ୍ଦକୁ ଛାଡିରଦର

ପ୍ରାୟତଃ ସମୁଦାୟ ଓଡିଆରେ କଥା ରହଉଛନ୍ତି, ରସମାରନ ତ ଗୀତ

ର ଖି ାରବରେ ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଷ ଓଡିଆରେ ଗୀତ ର ଖିପାେିରବ । ଏ ଓଡିଆ ଗୀତରେ ବାହାେ
ଶବ୍ଦ ପଶିବା ବାବାଦରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଶନ କୋଯାଇଥି ା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କେ ଉର୍ତ୍େ ରସହି
ରଗାଟିଏ ଥି ା । ରସମାନଙ୍କ ଉର୍ତ୍େ ବିର୍ୟରେ ଆରମ ପରେ ଆର ାଚନା କେିବା, କିନ୍ତୁ ତା'
ଆଗେୁ ବାହାେ ଶବ୍ଦ ପଶିବାେ କିଛଟ
ି ା କାେଣ ଉପରେ ଆର ାଚନା କେିବା ।
ରକୌଣସି ଚେଚ୍ଚିତ୍ରରେ ବାହାେ ଭାର୍ାେ ରଗାଟିଏ ପଞ୍ଚ୍ ଡାଇ ଗ୍ ପୁୋଇର ଦଶଷକଙ୍କେ
ତାେି ରସଇଠି ଟିକଏ
ି ରବଶି ପରଡ ଆଉ ଏହାେ ଅରନକ ଉଦାହେଣ ଅଛି । ଏମିତକ
ି ି ଇଂୋଜୀ
ଚେଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବାହାେ ଭାର୍ାେୁ ପରଦ ଦି ପଦ ପୁୋଇରଦଉଛନ୍ତି । ଆମ ଆଞ୍ଚେିକ ଭାର୍ାେ
କଥାଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୀ କି ଇଂୋଜୀ ଧାଡିଟଏ
ି ପୁରେଇରଦର

ର ାରକ କଥାକଥାରେ ତାକୁ

ବୟବହାେ କେନ୍ତି ଆଉ ଅରନକ ସମୟରେ "କ'ଣ କ ା ରସ" ଭେିଆ ରସ ଧାଡିଟା ବି ର ାକ
ମୁଖରେ ଉଚ୍ଚାେିତ ହୁ ଏ । ରତ ୁ ଗୁ କଥାଚିତ୍ର ଜଗତେ NTR(jr)ଙ୍କେ ରଗାରଟ କଥାଚିତ୍ର ଥି ା
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ବାଦଶାହାଃ, ରଯଉଁଥିରେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦମ୍ଙ୍କେ ଏକ ଇଂୋଜୀ ସଂୋପ ଥି ା, "Don't mesh
with fire. When fire fires fire, fire will be fired." ଏହି ସଂୋପଟି
ରସରତରବରେ ଅରନକ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଣ୍ଟଥି
ି ା । ରସହି ଭେି ଭାବରେ ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ କିଛ ି ବାହାେ
ଶବ୍ଦ ପୁୋଇଦିଆଗର , ରସ ଗୀତ ଅରନକ ର ାକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି । ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଦାହେଣ ଅରନକ
ଅଛି ।
ଓଡିଆ ଗୀତିକାେମାରନ ମଧ୍ୟ ରସହିଭେି କିଛ ି ଗୀତରେ ବାହାେ ଶବ୍ଦ ପୂରେଇ ପ୍ରଥରମ
ରଦଖିର

ଆଉ ରସ ଗୀତ ଅରନକ ର ାକ ପସନ୍ଦ କର

। ଧୀରେ ଧୀରେ ରସହିଭେି ଗୀତ

ବଢିବାରେ ାଗିଛ ି । ଆଉ ଅରନକ ସ୍ଥାନରେ ଏହିଭେି ଗୀତ ଅଧିକ ବାଜୁ ଛ ି । ଆପଣମାରନ ଯଦି
କ୍ଷୟ କେିଥିରବ ଭସାଣୀ ରହଉ କି ବେଯାତ୍ରୀ ସବୁ ଠାରେ ଏମିତ ି ଗୀତ ହିଁ ବାଜୁ ଛ ି । ଏରବ
ଆର ାଚନା କେିବା ରସମାରନ ରସମାନଙ୍କେ ସାକ୍ଷାତକାେରେ କ'ଣ କହିଥିର

। ସମସ୍ତଙ୍କେ

ରଗାଟିଏ ଉର୍ତ୍େ ଥି ା, "ଆରମ ଏହାକୁ ରପଶା କେିକି ବଞ୍ଚୁଛୁ ଆଉ ପ୍ରରଯାଜକେ କଥା ଉପରେ
ଆମକୁ ଚା ିବାକୁ ରହବ । ଆମ ଅନୁ ରୋଧରେ ହୁ ଏତ ରଗାଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଷ ଓଡିଆ ଗୀତ ଆରମ
େଖିପାେିବୁ, କିନ୍ତୁ ରସହି ଓଡିଆ ଗୀତଟିକୁ ରଯରତ ଅଧିକ ର ାକ ନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ବାକି ମିଶ୍ରିତ
ଗୀତକୁ ଅଧିକ ର ାକ ପସନ୍ଦ କେୁଛନ୍ତି । ରତଣୁ ଏମିତ ି ଗୀତ କେିବାକୁ ଆରମ ବାଧ୍ୟ ରହଉଛୁ ।"
ରବୈଦୟନାଥ ଦାଶଙ୍କେ ଉର୍ତ୍େ ଆଉ ଟିକଏ
ି ଅଧିକ ଥି ା, "ମଁୁ ଅରନକ ଦିନେୁ ଓଡିଆରେ ସଙ୍ଗୀତ
ନିରଦଷଶନା ରଦଇ ଆସି ିଣି ଆଉ ଆପଣ ଶୁଣିରବ ରସ ଗୀତଗୁଡକ
ି ଶୁତ ି ମଧୁେ ରହବା ସହ
ଓଡିଆ ଶବ୍ଦରେ ନିମଡତ, କିନ୍ତୁ ରମାରତ ସଙ୍ଗୀତ ନିରଦଷଶକ ଭାବରେ ରସରତରବରେ ଗଣାଗ ା,
ରଯରତରବରେ ମଁୁ ମଧ୍ୟ ରସହିଭେି ମିଶ୍ରିତ ଓଡିଆକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ରଦ ି । ଆରମ ଗୀତ ତିଆେି କେି
ଶିଖିଛୁ , ରତଣୁ କେୁଛୁ ଆଉ ରଶ୍ରାତାଙ୍କେ ପସନ୍ଦରେ ଗୀତ ଆରମ କେି ଚା ିଛୁ ।"
ଆରମ କିନ୍ତୁ ସବୁ ରବରେ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଯଦି ଖା ି ରସମାନଙ୍କୁ ରଦାର୍ ରଦବା, ରତରବ
କିଛ ି ବି ଉନ୍ନତୀ ରହବ ନାହିଁ । ଆଗେୁ ମଧ୍ୟ ଓଡିଆ କଥାଚିତ୍ର ଜଗତରେ ଅରନକ ବଡ ବଡ
କଥାଚିତ୍ର ନିମଷାଣ ରହଇଛି, ଯାହାକି ହିନ୍ଦୀ, ରତ ୁ ଗୁ, ତାମି

ଭେି କଥାଚିତ୍ରେ ମୂେ କାହାଣୀେୁ

ନିମଡତ ରହଇଛି । ରସରତରବରେ କିନ୍ତୁ ର ାକମାରନ ରସ ବାହାେ କଥାଚିତ୍ରକୁ ରଦଖିନଥିର ,
12
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ଫେରେ ଏ କାହାଣୀ ଆମକୁ ନୂ ଆ

ାଗୁଥି ା ଆଉ ଏ ଫି ମ ଏରତ ବଡ ରହଉଥି ା । ମନମଥ

ମିଶ୍ରଙ୍କେ ଫରଟା ରଦଖି ଚିହ୍ନପ
ି ାେୁନଥିବା ବୟକ୍ତି ଓଡିଆ କଥାଚିତ୍ର ଓ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତ ଉପରେ ଭ
କଟାକ୍ଷ କେିପାେନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡିଆ କଥାଚିତ୍ର ଜଗତକୁ ରଯମିତ ି ଯାହାବି କେି ବରଞ୍ଚଇ େଖୁଥିବା
ର ାକଙ୍କୁ ରକମିତ ି ଉତ୍ସାହିତ କେିରହବ, ରସ ଉପରେ ରକରବ ବି ରସମାରନ ଭାବନ୍ତିନ ି । ଓଡିଆ
ଭାର୍ା ପଛରେ ଅଛି ରବା ି କହୁ ଥିବା ର ାକ ଅରନକ, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ରନବାପାଇଁ କାମ କେୁଥିବା
ର ାକ ରକରତଜଣ ଅଛନ୍ତି??
ରମାେ ଏ ଆର ାଚନା ଅରନକ ଦିନେୁ ରଦଖିଆସୁଥିବା ଆଉ ଅନୁ ଭବ କେୁଥିବା କଥାକୁ
ରନଇକି ମଁୁ ଉରଲ୍ଲଖ କେିଛ ି । ମଁୁ ବି ଅରନକ କଥାଚିତ୍ର ରଦଖିଛି, ସମାନ କାହାଣୀକୁ ରନଇ ନିମଡତ
ରହାଇଥିବା ୫େୁ ୬ଟି କଥାଚିତ୍ରକୁ ରଦଖିଛି । ରସଥିରେ ଥିବା ଫେକକୁ ଅନୁ ଭବ କେିଛ ି ଆଉ
ଆମେ ଏ ରପ୍ରକ୍ଷାେୟ ନୂ ଆ ତିଆେି ରହବା ରଦଖିଛି, ଭ ବୟବସାୟ ବି ରଦଖିଛି, ନ ଚା ି ବନ୍ଦ
ରହବା ବି ରଦଖିଛି । ଏଥେ ଶୁଭପଲ୍ଲବେ ସମ୍ପାଦକୀୟ ର ଖିବାକୁ ରମାରତ ପ୍ରଥମଥେ ସୁରଯାଗ
ମିେଛ
ି ,ି ରମା ଆର ାଚନାରେ ଯଦି କିଛ ି ତୁଟ ି ବିଚୁୟତି ଥାଏ, ମାଜଷନା କେିରବ ।
ଆମେ ପୂବଷ ସଂସ୍କେଣ ଭେି ଏହି ସଂସ୍କେଣଙ୍କୁ ଆପଣମାରନ ଭ ପାଇରବ ରବା ି ଆରମ
ଆଶା କେୁଛୁ । ଆେମ୍ଭେୁ ଏରବଯାଏଁ ଆରମ ଅରନକ ସମୟ ରନଇଥିର

ମଧ୍ୟ ଆରମ ରେବ

ରପାଟଷଲ୍ଟି ଉପ ବ୍ଧ ରହଇପାେିନଥିବାେୁ ଅରନକଙ୍କେ ଗାେି ମଧ୍ୟ ଖାଇଛୁ , କିନ୍ତୁ ଏରବ ତାହା
ମଧ୍ୟ ଉପ ବ୍ଧ । ଏରବ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କେ ର ଖା ପ୍ରକାଶ କେିବାକୁ ତିନ ି ମାସ ଧେି ଅରପକ୍ଷା
କେିବାକୁ ପଡିବନି, ରଯରତରବରେ ଚାହିଁରବ, ରସରତରବରେ ଆପଣମାନଙ୍କେ ର ଖା ପ୍ରକାଶ
ପାଇବ ଆଉ ଏହି ନୂ ଆ ଉଦୟମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କେ ଭ ପାଇବା ଆବଶୟକ କେୁଛୁ ।
ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ !!
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କେ଼ିତୋ େ଼ିଭୋ
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ଜ ନ୍ନୋଥ ରପ୍ରମ

✍ ଭଜେୋମ ରେଠୀ
ପଙ୍କି େ ଶେୀେୁ

ପଙ୍କପକ୍ଷୀ ଜନିମ

ନିତୟ କମଷ ରଯରତ

ନ ାରଗ ତନୁ ରେ ପଙ୍କ,
ପାପଗୃରହ ସତୟ

ରଦଖାଣିଆ ତୀଥଷଯାତ,

ମାନରବ ରଖାଜିର

ସାଧୁସନ୍ଥ ଏଠି

ନାଶ ରହବ କେିଅଙ୍କ ।୧।
ରନାହିର ଧନରେ

ନିରଜ ନାଶ ଯିବା

ଦୁ ଘଟଷଣା ସବୁ

ଧାେଣ କେିବ

ଠାକୁ େ ନିନ୍ଦନ

ରଦଖୁ ରଦଖୁ ର ାକ

ନାହିଁ ବୁ େି ଜ୍ଞାନ

ମେି ପଡୁଛନ୍ତି

ଶୁେ ବୁ େି ଚିର୍ତ୍

ଅରନକ ୋକ୍ଷସ

ନୁ ରହଁ ମଁୁ ଭକତ

ରନାହୁ ଛ ି ସମ୍ଭାେି

କାେିଆ ସାଆଁନ୍ତ

ରହରବ କିବା ଶାନ୍ତ

କେିକୁ ଧ୍ଵଂସିରବ ନିରଶ୍ଚ ।୯।

ନେ ଯାଏ ଟେି

ମୁରଖ ନାୋୟଣ

ଜେି ଜେି ଛାରଡ ୋବ,
ରପାଡା ଶେୀେକୁ

ନୁ ରହଁ ସାଧୁସନ୍ଥ

ଯାହା ରଦରଖ ତାହା ର ରଖ,

ଧିକ ମଣିର୍ତ୍ୱ ଭାବ ।୪।
ବିଜୁେି ଉଛୁ େି

ହଜି ା ରକମନ୍ତ

କଣ୍ଟକିତ ପରଥ ମରେ ।୮।

ଜିଅନ୍ତା ଜେୁ ଛ ି ଶବ,
ବାପ ପୁଅ କେି

ରଘାେ କେିକାରେ

ଅଚାନକ େଣ କରେ,

ଅଂଶୁଘାରତ ିନ ଶବ ।୩।
ସଞ୍ଚେୁଛି ଏଠି

ଗୁେୁଜନ ଘୃଣୟ

ପାର୍ାଣ୍ଡ ବବଷେ କରେ ।୭।

ଅଗ୍ନି ରଯାଗ ରହାଇ

କେି ଛାଡୁଅଛି େବ,

ଘଟୁଛି ଅରନକ

ଦିରଶ ନାହିଁ ଆମ୍ଭଠାରେ,

ରନଇ ଅଗ୍ନି-ବାୟୁ ମିତ୍ର ।୨।
ସମୀେ ବହୁ ଛ ି

ବିଶ୍ୱାସ ରନାହି ା

କୁ କରମଷ ଭ୍ରମିର ପଥ ।୬।

ଜନମିବ କେିପୁତ୍ର,
ମହାକେି େୂପ

ଭୁ ିର ରକମରନ୍ତ

ଦନ୍ତରେ ତିେଣ

ଚେରଣ ତୁ ମେ ଗ ି,

ରକହି ନ ଚିହ୍ନନ୍ତି

ଦିବୟ ଜଗନ୍ନାଥ

ପଚି ର୍ଢି ଯାଏ ଶବ ।୫।

ଭକତ ସାମଥଷୟ

ଭଜୋମ କରେ ଅେି ।୧୦।
15
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କୋଳ଼ିଆ
✍ ରମୋନୋଲ଼ି େୋ େୋଶ ଦ୍ୱ଼ିରେେୀ
ପୁେୀ ବଡଦାରଣ୍ଡ ଚାହିଁ ରସ ବସିଛ ି

ରଦଖୁଚ ି କାେିଆ ଜାଣୁଛ ି କାେିଆ

ହୃ ଦୟ ପସୋ ଧେି

ହୃ ଦୟେ ଏଠି ଏରତଟା ଆଦେ ନାହିଁ

ରପ୍ରମ ବିନମ
ି ରୟ ହୃ ଦୟ ଦିଏ ରସ

ଭାବୁ ଛ ି ଭକ୍ତକୁ କହିବ ଯାଇ ରସ

ଭକତେ ଭାବଗ୍ରାହୀ

"ମିଛ ଜେି ଗା ସପନ ରବଉସା

ରକହି ଆସୁନାହିଁ ରକହି ମାଗୁନାହିଁ

ମଁୁ କେି ପାେିବ ି ନାହିଁ !"

ସମୟ ଯାଉଛି ସେି

ହୃ ଦରୟ ବସନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ପେଂବ୍ରହ୍ମ

(ଦିରନ) ରଫେିବାକୁ ରହବ ସଭିଙ୍କୁ ଘେକୁ

ଭକତ କି ଜାରଣ ନାହିଁ

କାେିଆ ରଖାଜୁ ଛ,ି କାେିଆ ଚାହଁୁଚ ି

ଜାଣିବ ି ମଣିର୍ କାହିଁକି ଏ ସତୟ

କେନ୍ତା କି ରକହି ରଫେିବା ଆଗେୁ

ଭୁର ଜନମ ଜନମାନ୍ତେ ପାଇଁ?

ହୃ ଦୟଟା ତା'େ ରଚାେି !
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େୃ ଷ୍ଟ଼ି
✍ େୁଶ୍ରୀେଂ ୀତୋ ପ୍ର଼ି ୟେଶିନୀ
ସ୍ରଷ୍ଟା ରହ !

ପୁଷ୍ପରେ ମଣ୍ଡିତ ଦିଶଇ ଏଇ ସୃଷ୍ଟିେ ଗୋ

ରକମିତ ି ଗଢିଛ ତରମ ଏ ସୁନ୍ଦେ ସୃଷ୍ଟି

ବନ ଝେଣା ଭୋ ସୁନ୍ଦେ ାରଗ ଏ ଭୂଇଁ

ଯହିଁ ଦିରଶ ବହୁ ସୁନ୍ଦେ ାରଗ ମରନାହେ

ତାୋ ରମରେ ଜହ୍ନ ମାମଁୁ ଦିଶୁଥାଏ ଯହିଁ

ସୁନାେ ଫସ ଭୋ ଯା'େ ଗନ୍ତାଘେ

ତେୁ ବରନ ଖଞ୍ଜି ରଦଇଛ ଟିକି ଟିକି ସୁନା

ସୁର୍ମାରେ ବିମଣ୍ଡିତ ଯିଏ ରଶାଭାେ

ଫୁ

ଅଫୁ େନ୍ତ ଭଣ୍ଡାେ ।

କିଏ ବା ରଦଇ ପାେିବ ତୁ ମ ସୃଷ୍ଟିେ ମୂ ?

ସୁନ୍ଦେ ାଗଇ ତୁ ମ ସୃଷ୍ଟିେ ସାଗୁଆ ବନ

ସ୍ରଷ୍ଟା ତୁ ରମ ଅକଳ୍ପନୀୟ, ସୃଷ୍ଟି ତୁ ମ

ଆମ୍ରରତାଟାେୁ ଝେିଆରସ ରକାଇ ିେ

ଅବର୍ଣ୍ଷନୀୟ

କୁ ହୁତାନ

କାମନା ଏତିକି ରମାେ

ଏଠି ଝେଣା ଝେିଯାଏ କୁ େୁ କୁ େୁ ଗୀତ

ତୁ ମ ସୃଷ୍ଟି ରହଉ ମଧୁମୟ

ଗାଇ,

ତୁ ମ ସୃଷ୍ଟି ରହଉ ମଧୁମୟ...

ନଦୀ ପୁଣି ବହିଯାଏ କେ କେ ନାଦ କେି,
ସାଗେ ବୁ କୁରେ ରଦଇଛ ତୁ ରମ
ହେୀମାୋ
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ୁେୁ ହିଁ ମହୋନ
✍ ଶ୍ରୀ ଡମବେୁଧେ େୋ
ଏ ମହୀମଣ୍ଡରେ ରଯରତ େହିଛନ୍ତି

ରସହି ରମାେ ଗୁେୁ ରମାେ ଜୀବନରେ

ତେୁ ତା କୀଟ ଗଣ ।

ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣିପାତ କରେ ।

ତା'ସାଙ୍ଗକୁ ରଯରତ ସଜୀବ ନିଜଷୀବ

ବ୍ରହ୍ମା େୂରପ ଗୁେୁ ସୃଷ୍ଟି କେିଥାନ୍ତି

ସରବଷ ଆମ ଗୁେୁ ଜାଣ ।

ପାେିଥାନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ େୂରପ ।

ପିତାମାତାଠାେୁ ରହାଇଛୁ ଜନମ

ଅଜ୍ଞାନତା ଆମ ସଂହାେ କେନ୍ତି

ରସ ଆମ ପ୍ରଥମ ଗୁେୁ ।

ସାକ୍ଷାରତ ଈଶ୍ୱେ େୂରପ ।

ଶିକ୍ଷା ଦାନ କେି ଜ୍ଞାନ ବାରଣ୍ଟ ଯିଏ

ରତଣୁ ଗୁେୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁେୁ ବିଷ୍ଣୁ ପୁଣି

ସିଏ ଆମ ଶିକ୍ଷା ଗୁେୁ ।

ଗୁେୁହିଁ ରଯ ମରହଶ୍ୱବେ ।

ଶିକ୍ଷା ଗୁେୁ ସହ ପିତା ମାତା ଆମ

ସଦା ସିଏ ଆମ ପଥ ପ୍ରଦଶଷକ

ଜୀବନ ମାଗଷ ଦଶଷକ ।

ଦୁ ଃଖ କେିଥାନ୍ତି ଦୂ େ ।

ରକାଟି ପ୍ରଣାମ ତାଙ୍କୁ କେୁଅଛି

ଅଜ୍ଞାନ ଆକାରଶ ଜ୍ଞାନେ ରଜୟାତି ରସ

ପାଦରେ େଖି ମସ୍ତକ ।

ଜ୍ଞାନ କେନ୍ତି ପ୍ରଦାନ ।

ଅଜ୍ଞାନ େୂପକ ଅନ୍ଧକାେଠାେୁ

ଗୁେୁ କୃ ପା ବିନା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଷ ସବୁ

ଆର ାକକୁ ଯିଏ ନିଏ ।

ଗୁେୁ ଶାଶ୍ୱତ ମହାନ ।
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େେନ୍ତେ ଆ ମନ
✍ େୋ େ ପ୍ରଧୋନ
ନବ ବସନ୍ତେ ପହି ି ପେରସ

ରପ୍ରମେ ଜୁ ଆରେ ହୃ ଦ ବିଦାେିତ

ନାନା ପୁରଷ୍ପ ଦୁ ମ ଭୋ ।

ଉଲ୍ଲସିତ ତନୁ ମନ ।

ଶୀତୁ ଆ କାକେ ରହାଇଯାଏ ଦୂ େ

ପ୍ରୀତି ମହକେ ମେୟ ପବରନ

ପୁ କିତ ହୁ ଏ ଧୋ ।

ରପ୍ରମ ପ୍ରଣୟେ ଛୁ ଆଁ

ନବ ପଲ୍ଲବୀତ ଆମ୍ର ତେୁ ଅରଙ୍ଗ

ନିେସ ହୃ ଦରୟ ଜାଗି ଉରଠ ଜେି

ବଉେ ପାଉଛି ରଶାଭା

ଶାଶ୍ୱତ ରପ୍ରମେ ନିଆଁ ।

େଙ୍ଗ ରବେଙ୍ଗେ କୁ ସୁମ ସଜାନ୍ତି

ରଦାେ ଯାତ ପାଇଁ ଗାଆଁ ହୁ ଏ ସଜ

ବସୁଧା ମାଆେ ଗଭା ।

ହସି ଉରଠ ପଲ୍ଲୀ ଭୂଇଁ

ଗହେିଆ ବନ ତେୁ ବୃ ନ୍ତ ଡାରେ

ଶ୍ରୀ ୋଧା ରଗାବିନ୍ଦ ବିମାନରେ ବିରଜ

ରକାକିେେ ମିଠା ତାନ

ସାରଥ ବନ୍ଧୁ ସଖା ରନଇ ।

ଅରନକ େ଼ିନେ କୋଯଶୟପରେ ରଶଷରେ ଆମେ ରେବ୍ ରପୋେଶୋଲ୍ ଏରେ ଏହ ଉତ୍କଳ େ଼ିେେ
ଅେେେରେ କୋଯଶୟକୋେୀ ରହୋଇଛ଼ି । ଏରେ ଆଉ ଆପଣମୋନଙ୍କେ ରଲଖୋ ପ୍ରକୋଶ କେ଼ିେୋକୁ

ତ଼ିନମ
଼ି ୋେ ଧେ଼ି ଜ ଼ିେୋକୁ ପଡ଼ିେନୋହିଁ । ରଲଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମକୁ ରମଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କେ

ଫରେୋ େହ ପଠୋଇେ଼ିଅନ୍ତୁ । ଆଉ ହଁ ଯେ଼ି ଆପଣ ଆ େୁ ରଲଖୋ ରେଇଛନ୍ତ଼ି, ରତରେ
ଫରେୋ ଆଉ ଆେଶୟକ ନୋହିଁ । ଖୋଲ଼ି ରଲଖୋ େୋଇପ୍ କେ଼ିକ଼ି ପରଠଇରେରଲ ରହେ ।
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େେନ୍ତ କଲୋଣ଼ି େୋଜପଣ
✍ େେୋନନ୍ଦ ପୋଣ଼ିଗ୍ରୋହୀ
ଋତୁ େୂପବନ୍ତ

ବିୋସୀ ବସନ୍ତ

େସମୟ ଅରଟ

କେି ାଣି ଧୋବତେଣ
ରକାକିେେ କୁ ହୁ

ଦ୍ରବୀଭୂତ କରେ ପ୍ରାଣୀ ଚିର୍ତ୍

ମଧୁପ ଗୁଞ୍ଜରନ

ବସନ୍ତ କ ାଣି ୋଜପଣ
ଗ୍ରୀର୍ମେ େୁକ୍ଷତା

ଆମବ ବଉେେ

॥୧॥

ବର୍ଷାେ ତାଣ୍ଡବ

କ୍ଳାନ୍ତି ଋତୁ ନୁ ରହଁ

ବ ଳେୀକୁ ଧେି

ପ୍ରକୃ ତ ି ହସୁଛ ି

ସୁମଞ୍ଜୁେ ସବୁ

େସାେ କୁ ଞ୍ଜେ

ପବନରେ ଆରସ

ନବ କିଶେୟ ହସି ାଣି ॥୨॥

ଜନ ପ୍ରାଣୀ ହରସ
ମଧୁେ ହିରଲ୍ଲାେ

ଜନ ଜୀବନ ହୁ ଅଇ ଉନମନା

ରକାକିେେ ସୁେ

ତାତି ନାହିଁ ଏଠି

ଧୀରେ ସମୀେରଣ ଯାଏ ମିରେଇ ॥୩॥

ବସନ୍ତ ୋତିରେ

ଶାନ୍ତି ଓ ସରନ୍ତାର୍ ଉନମାଦନା ॥୭॥

ମାନଙ୍କେ

ଫୁ େ ଉତ୍ସରବ

ସଭା ବସି ାଣି ତେୁ ଡାେରେ
ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗେୁ

ଫଗୁଣ

ମନରେ ଆଣଇ ଶିହେଣ ॥୬॥

ବକୁ େ ଭକ୍ଷିବା ଆଶାରନଇ

ଫୁ

କ୍ରାନ୍ତିେ ଋତୁ

ହସି ଉରଠ ଏଠି ଫୁ

ମୁଣ୍ଡିତ ବୃ କ୍ଷ

େଙ୍ଗରବେଙ୍ଗେ

ମଧୁବାସନାରେ

କନ୍ଦପଷେ ଦପଷ ଅନ୍ତହଡତ ॥୫॥

ଶୀତେ ଶିଶେ
ି ହଜି ାଣି

ପଞ୍ଚମ ତାନରେ

ବସନ୍ତ ସମୟ

ଫୁ ର ଇ ଫଗୁଣ

ଫାଟିପରଡ ରହାଇ ଆତ୍ମହୋ

ରଚାୋ ମେୟ ରଯ

ଫଗୁରଖରେ ଆରଣ

ଫୁ େ ସୁେଭି ରଚାେିକରେ ॥୪॥

ମନରେ ପୁ କ

ବିମାନରେ ୋଧାକୃ ଷ୍ଣ ଯାତୋ ॥୮॥
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ଅରଶାକାଷ୍ଟମୀ ଓ

ୋମନବମୀେ

ମଧୁଭିକ୍ଷାକରେ ଫୁ ରେ ଫୁ ରେ

ପେବରେ ଚିର୍ତ୍ ହୁ ଅଇ ଖୁସି
ଚଇତିରଘାଡାେ

ଫୁ

ତାରେତାରେ ନାଚ

ୋଜରଭାଗ ଆଉ

ଖୁସେ
ି ପୁ କ ଦିଏ ବେର୍ି ॥୯॥

ଚିତ୍ର ବିଚତ୍ର
ି

ମାଦକତା ଯାଏ ଚହଟି ॥୧୦॥
ୋଜସମ୍ଭାେରେ

ହସିଉରଠ ଋତୁ ୋଜ ବସନ୍ତ

ରଡଣା ଧେିନାରଚ

ଦଭଷାଙ୍କୁ ରେ ରଖେି

ଯାଏ ଶିହେଣ

ପେିରବଶ ସରତ ାରଗ ଜୀବନ୍ତ ॥୧୧॥

ଫୁ େୁ ଫୁ କୁ ପେଜାପତି

ଉଠ ଉଠ ରହ େୀେ ପୁତ୍ର

✍ ଜ ନ୍ନୋଥ ରଚୌଧୁେୀ
ସମାଜ ରସବା ଆଉ ନାହିଁ ॥୩॥

ଆଜିେ ସମାରଜ ଆଉ ରସ ମହକ ନାହିଁ,
ଭୁ ିଗର ସବୁ ଆମ ଇତିହାସ

ନାେୀଙ୍କୁ ଅପମାନ ଶବକୁ ଅସମ୍ମାନ

ରଖାଜିର ମିେବ
ି କାହିଁ ॥୧॥

ରକବେ ଅଛି ଏଇଠି େହି,

ଉଠ ରହ ବୀେ ପୁତ୍ର

ୁ ହ ଥାଇ ଶେୀରେ ଅନୟାୟ ରଦଖି

ରକମିତ ି ପାେୁଛୁ ସହି ॥୪॥

ଧେି ଆସ୍ତ୍ର ତୁ ମେ,
ମନୁ ର୍ୟତା ହିଜଗ ା

ଉଠ ରହ ବୀେ ପୁତ୍ର

ରଖାଜି ବାହାେ କେ ॥୨॥

ଧେି ଅସ୍ତ୍ର ତୁ ମେ,

ଅନୟାୟ ବିେୁରେ ଢି

ନୟାୟ ହଜିଗ ା

ରଖାଜି ବାହାେ କେ ॥୫॥

ବାଜି ଜୀବନ ରଦ ା ନାହିଁ,
ଏଇଠି ଗାଆଁଠୁ ସହେ ସୁବୁଠି ୋଜନୀତି
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ଫୁରଲଇ ଫ ୁଣ

✍ ନ଼ିନୁ ନୋଏକ
ଫଗୁଣ ୋଣୀ ର ା ଫଗୁଣ ୋଣୀ

ରତା ଖି ି ଖି ି ହସ

ରତା େଙ୍ଗ େୂରପ ସଭିଙ୍କୁ କ ୁ ଗୁଣି

ମେୟ ପବନ ଶବରଦ

ଋତୁ ୋଜ ବସନ୍ତକୁ ସାରଥ ରନଇ

ହଜିଯାଏ ମନେ

ନାନା େରଙ୍ଗ ସରଜଇ ରହଉ ଫୁ ର ଇ ।

ଶାନ୍ତ ସେେ ଭାବାରବଗ ।

ରତା ମାରସ ରଦାେ ଯାତ କି ମରନାହେ

ଅେସୀ ଅଭିମାନୀ

ୋଧାକୃ ଷ୍ଣ ରଖେନ୍ତି େଙ୍ଗେ ଅବିେ

ଫୁ ର ଇ ଫଗୁଣ ର ା

କୁ ଆଁେୀଙ୍କ ତୁ ଅେସୀ ସପନ

ତୁ ରପ୍ରମ ନା ପ୍ରରହେିକା

ଅସୁମାେୀ ସପନେ ପ୍ରି ତ ି ରଗାପନ ।

ନା ରବୈଶାଖେ ଝଡକେିକା ।

ରହ ଫଗୁଣ ୋଣୀ

ରତା ସ୍ପରଶଷ ସବୁ ଜ ୋଜି

ତୁ ରଯରବ ମରନ ପଡୁ

ହୁ ଅନ୍ତି ରକରତ ପୁ କିତ

ଡହଡହ ଝାଞ୍ଜି , ଶୀତ ବି

ଫୁ ର ଇ ଫଗୁଣ ରବା ିତ

ାରଗ ଖୁବ ଆପଣାେ ।

ଛାଡି ଯିବୁନ ି ରକରବ ରମାରତ ।

Visit My Photography Website
click here to go

ମନଛୁଆଁ ଫରେୋେ ଭଣ୍ଡୋେ
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କୋହୋକୁ ମଁୁ େମୋଜ କରହ?

✍ ରେୋନୋଲୀ ପଣ୍ଡୋ
ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ହାତରେ, ଅସହାୟତାେ ଇଟା

ଅଭୟ ସୁଖ ଦାୟିନୀ, ଶକ୍ତି ସ୍ୱେୂପିଣୀ

ହୀନମନୟତାେ ସିରମଣ୍ଟ ବୁ ହାଯାଇ

ତାକୁ ରଯ ତା'େ ସୀମା ସେହଦ ରଦଖାଏ

ସଭୟ ସମାଜେ ନିମଷାଣ କୋଯାଏ

ଅବୋ ରବା ି ରଯ ଶିଖାଏ

ରସଇ ସଭୟତାରେ ପୁଣି, ଭବିର୍ୟତ

ତା'କୁ ମଁୁ ରମାେ ସମାଜ କରହ ।

ୋସ୍ତା କଡ ଅେିଆ ଗଦାରେ ସଢୁଥାଏ

ଅଗଣିତ ଆଖିେ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ସ୍ୱପନ ଗୁଡାକୁ

ତା'କୁ ମଁୁ ରମାେ ସମାଜ କରହ ।

ରସଇ ସାମାଜିକ ପେମ୍ପୋେ ଶିକୁେରି େ ବାନ୍ଧି

ଅସଂଖୟ ଶିକ୍ଷାନୁ ଷ୍ଠାନ: କୁ ଢକୁ ଢ ଡିଗ୍ରୀଧାେୀ ଶବ

ମହାପାପେ ଆଖୟା ରଦଇ ତେିତୋନ୍ତ କେିଦଆ
ି ଯାଏ

ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଓ ଅସ୍ପୃଶୟତାକୁ ଜାବୁ ଡି ଧେି

ରସଇ ସମାଜରେ ପୁଣି, ଜୀବନ

ସରଚ୍ଚାଟତାେ ମୁଖାପିନ୍ଧା ଚେିତ୍ରଗୁଡାକ ଏଠି

ର ାକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାହି ରଦଇ ବେି ପଡିଯାଏ।

ନିଇତି ଏଣ୍ଡୁଅ ପେି େଙ୍ଗ ବଦୋଉଥାଏ

ତା'କୁ ମଁୁ ରମାେ ସମାଜ କରହ ।

ତା'କୁ ମଁୁ ରମାେ ସମାଜ କରହ ।

ର ାରକ କହିରବ: ହୀନମନୟତାେ ନିଦଶଷନଟିଏ ।
ସମାଜ: ରସଇ ର ାକମାନଙ୍କୁ ରନଇ ତିଆେି ହୁ ଏ ।

ନାେୀ ରସ ନାୋୟଣୀ, ଜଗତଜନନୀ
ଦିନଥି ା ଇଣ୍ଟେରନଟରେ ଓଡିଆରେ

ିପିରେ ର ଖିବା କଷ୍ଟ ଥି ା, କିନ୍ତୁ ଏରବ ଆଉ ରସମିତ ି ନାହିଁ ।

ପ୍ରାୟତଃ ସଭିଙ୍କ ପାଖରେ ଏରବ ସ୍ମାଟଷରଫାନ ରହଇଗ ାଣି ଆଉ ହଁ ସଭିଏଁ ଓଡିଆରେ ର ଖିପାେିର ଣି । ଆରମ
କାହିଁକି ପାେିବାନି, ଆରମ ବି ଆମ କାହାଣୀକୁ ଓଡିଆରେ ଆମ ର ାକଙ୍କ ପାଇଁ ର ଖିପାେିବା । ରସଇଥିପାଇଁ ତ
ଆମ ଆଣିଛୁ ଆମେ ଏଇ ଇ-ପତ୍ରିକା ଆଉ ଏରବ ରେବ୍ରପାଟଷା । ର ଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ପାଖକୁ ପଠାନ୍ତୁ, ଆରମ
ପ୍ରକାଶ କେିବୁ ଆପଣଙ୍କେ ର ଖାକୁ ଆଉ ପହଞ୍ଚାଇବୁ ଅଧିକେୁ ଅଧିକ ର ାକଙ୍କ ପାଖକୁ ।
Website: shubhapallaba.in
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ପୋଲେୋ ପେନ

✍ ରେୌମୟ େଞ୍ଜନ ପୋଲ
ବହିଗର ଥରେ କମ୍ପିଯାଏ ରଦହ

ବିରଦଶ ମାଟିରେ ବିଛାଡି େହିର

ସମୟରେ ଜାେିଦଏ
ି ,

ରଗାଟାପରଣ ରଯାଡିଦଏ
ି ।

ନାକ ଦୁ ଇ ପୁଣି ଯାଏ ବୁ ଜ ି ପରେ

ଚିହ୍ନା ପେିଚୟ ଅମୃତେ ରତାୟ

ବାସନା ବି ଢାେିଦଏ
ି ।

ସକେ ସୁଖ ପ୍ରଦାରନ,

ଗଜଷନ ଶୁଭଇ ରକାୋହେ ମୟ

ରକରତ ରଯ ରଶୈଶବ ବନ୍ଧା ପଡିଛନ୍ତି

ବାେୁଦେ ଗନ୍ଧ ପାରଶ,

ରଭାଜରନ ପୁଣି ଖାଦାରନ ।

ପତେ ଝଡଇ ନୀେ େଙ୍ଗୀ ଛାତୁ

ରସ୍ୱଦେ ସୁଆଦ ହୁ ସାରଥ ମିଶି

କୁ ହୁତାନ ରଖଦ ନାରଶ ।

କେିଛ ି ସୁନାେ ଖଣି,

ଘଣ୍ଟ ବାରଜ ନିତ ି ସରଙ୍ଗ େୀତିନୀତି

ପାେିର ଏରଠଇ ଜଗତ ଚରନ୍ଦଇ

ଚନ୍ଦନ ାଗଇ ଶିରେ,

ଭେିହୁଏ ନିଜ ମୁଣି ।

କେି ଅବରୋଧ ରତାେି ମହାରସୌଧ

ହାତ ରହଉ ଅବା ପଣତେ ପାଦ

ଦୀନ ଭାସୁଥାଏ ନୀରେ ।

ବାଟ ଭୁ ୁ ବୃ ୋଶ୍ରମ,

ବତୀ ରହର ନୀେ ବଢିଚାର ରଖେ

ଅନାଥ ନରହଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଶିରର୍

ବତୀ ନା ି କାଢିନଏ
ି ,

ଘାତ କେ ଉପଶମ ।
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କଳୁଷ଼ିତ େମୋଜ

✍ ଶୁଭଶ୍ରୀ ମ଼ିଶ୍ର
ପଙ୍ଗୁ ସଭୟତାକୁ ଏରତ ପାଖେୁ ରଦଖି
ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଆଜି ଅଟ୍ଟହାସୟ କେୁଛି,
ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବଦ
ି ୟାେ କ୍ରମାଗତ ପ୍ରଗତି
ସରତ ରଯମିତ ି ମଣିର୍କୁ ଆଜି ଯନ୍ତ୍ରରେ ପେିଣତ କେିଛ,ି
ମଣିର୍େ ଭାବ ଆଜି
ଖିନଭିନ... ଛିନଛତ୍ର..
ଇଆରଡ.. ସିଆରଡ.. ସବୁ ଆରଡ ॥
ସବୁ ଆରଡ ଶୁଭୁଛି ଆଜି
ପାଶ୍ଚାତୟ ସଭୟତାେ ଜୟ ଜୟକାେ,
ଏଠି ଆଜି ଆଉ ନାହିଁ ପେିବାେେ ବନ୍ଧନ
ସାମାଜିକ ସମ୍ପକଷ କି ପରଡାଶୀେ ରେହଶ୍ରୋ ।
ସମରସ୍ତ ଏଠି ବୟସ୍ତ।
ରଯମିତ ି ଅଥଷ ଉପାଜଷନେ ଏକ ଏକ ରମସିନ
କାହାେ ନଥାଏ କାହା ପାଇଁ ସମୟ ।
କଅଁେ ଶିଶୁଟଏ
ି ଏଠି ଝୁ ୁ ଥାଏ
ରକ୍ରଚରେ ଝୁ ା ରଦାେିରେ ,
ବାେକଟି ସ୍କୁ େୁ ରଫେି
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କମ୍ପୁଟେେ ସାଥି ରହାଇଯାଏ ତ
କିରଶାେଟିଏ ରକଉଁ ଅଧା ରପାର୍ାକ ପିନ୍ଧା କିରଶାେୀ ସହ
ୋସ୍ତା କଡରେ କି ପାକଷରେ କି ାଇରବ୍ରେୀରେ
ରଦହକୁ ରଦହ ରଯାଡି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଗପ ମାେୁଥାଏ କି
କାନରେ ରମାବାଇ ଟା ଗାଇ
ରକଉଁ ଝିଅ ସହ ଗପୁଥାଏ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ।
ଇଣ୍ଟେରନଟେ ଯୁଗ ଇଏ
ଅନଲାଇରେ ଚାର କାେବାେ
ଆଡିମସନଠାେୁ ଏକ୍ସାମିରନସନ
ପୁଣି କିଣାବିକା ଠାେୁ ବାହାଘେ ସିର କ୍ସନ ।
ଆଉ ମଣିର୍ ମଣିର୍ ଭିତରେ ରଦଖାଚାହଁା ଦେକାେ ନାହିଁ
ଦେକାେ ନାହିଁ ଭାବ ବିନମ
ି ୟେ
ସିଧାସାଧା ସମ୍ପକଷ ବାଣ୍ଟୁ ଥିବା କାେବାେ,
ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ସହଜ ଆଉ ସୁ ଭ କେିବାକୁ ଯାଇ
ଅନ ାଇନେ ଦ୍ୱାହି ରଦଇ
ସମ୍ପକଷେ ାଇନକୁ କିେଦ
ି ଏ
ି "ଅଫ୍"
ରସାସିଆ ମିଡଆ
ି ବନିଯାଏ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସଭୟତାେ ଅନନୟ ପ୍ରତୀକ
"ସମ୍ପକଷ ଧ୍ଵଂସ"େ ଏକ ସଫେ ମାଧ୍ୟମ ।
ପାଶ୍ଚାତୟ ସଂସ୍କୃତକ
ି ୁ ଆପରଣଇ ରନଇଥିବା ମଣିର୍ ମନରେ
ନାହିଁ ଆଉ ଭାବ କି ଆରବଗ
ଅଛି ଖା ି ପ୍ରତିରଯାଗିତା.. ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ...॥
ମଣିର୍ ଆଜି ହରେଇବସିଛ ି ମାନବିକତା
ହଜିଯାଇଛି ରେହ ଶ୍ରୋ, ରପ୍ରମ, ବନ୍ଧନେ ଆର ାକ
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ଚାେିଆରଡ ଖା ି ସ୍ୱାଥଷପେତାେ କୁ ଢ କୁ ଢ ଅନ୍ଧାେ,
ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କର୍ତ୍ଷବୟକୁ ଭୁ ି ସମାଜ ଆଜି ପଙ୍ଗୁ ସଭୟତା ।
ଗଣ ବୋତ୍କାେେ ଶିକାେ ରହଉଥିବା ଝିଅଟି
ଏଠି ପା ଟିଯାଏ
ନାମହୀନ "ପୀଡିତା" - ମୃତା ବା ଜୀବିତା ।
ରକରବ ରକମିତ ି ମେିଗର ଝିଅଟି,
ପ୍ରତିବାଦେ ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱେୂପ ଚାର କୟାରଣ୍ଡ ରଶାଭାଯାତ୍ରା ।
ଧାେଣାରେ ବସି ମାଗିଥାନ୍ତି ଅଧିକାେେ ସ୍ୱେ ॥
ୋତିରେ ମାଦକ ନିଶାରେ ମସଗୁ ରହାଇ
ଯୁବକ ଜଣକ କେିଚା ିଥାଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ପାଶବିକ ଅତୟାଚାେ
ବା ରକଉଁ ପଞ୍ଚ ତାେକା ରହାଟ ରେ
େୁମ୍ ସଭଡସ ରଦଉଥିବା ନାେୀ ଉପରେ
କେୁଥାଏ ବାେମବାେ ବୋତ୍କାେ ।
କାହିଁକନ
ି ା ...

ଏସବୁ ତାଙ୍କେ ଅଧିକାେ ॥
ଆମ ସମାଜେ ଏହା ଏକ ମହାନ ଅବଦାନ
ସବୁ ଠି ସମରସ୍ତ ରଖାଜନ୍ତି ଅଧିକାେ
ନିଜ ଅହଂଭାବେ ଶୀର୍ଷସୀମା ପଯଷୟନ୍ତ ॥
ପାଶ୍ଚାତୟ ସଭୟତାେ ଅନୁ କେଣରେ
ପାଦ ପରେ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢାଇ
ଆରମ କିନ୍ତୁ ଗାଇ ରହଉଥିବା ରଯ
ଆରମ ଏକ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀେ ସନ୍ତାନ
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ଆରମ ମହାନ
ଆମ ସଭୟତା ମହାନ
ଆମ ସଂସ୍କୃତ ି ମହାନ...
ନ ଥିବ ରସଥିରେ ପ୍ରାଣସର୍ତ୍ା
ସୁଦୁ ଫମ୍ପା ଆବାଜ
ପଶ୍ଚାତୟ ସଂସ୍କୃତେ
ି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ
ଏ ସଭୟତା ଆଜି
େକ୍ତାକ୍ତ.... କ୍ଷତବିକ୍ଷତ
େକ୍ତାକ୍ତ.... କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ॥

ରପ୍ରମ େନ୍ଦୀ

✍ ଆଶୁରତୋଷ ରମରହେ
ରମା ହୃ ଦୟ ଭିତେେ

ଆରଦଶ ରଦର

ନିବୁଜ ରକାଟଷ କରଚେୀରେ

ଆଜୀବନ କାୋଦଣ୍ଡରେ

ତୁ ରମ ଏକ ଆସାମୀ

ବନ୍ଦୀ କେିବାକୁ

ରପ୍ରମ ବୟାପାେ ରନଇ ॥

େୁେ ଏକ ରକାଠେୀରେ

ନିଜ ଛାତି ପଞ୍ଜି ୋ ଭିତରେ ॥

ମନ ଅଧିକାେୀ
ବିଚାେ ସାେି

Listen Stories on YouTube
click here to go
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ଆରମ ଆଧୁନକ
଼ି ମଣ଼ିଷ

✍ ଅେ଼ିନୋଶ ରେରହେୋ
ଆରମ ଆଧୁନକ
ି ମଣିର୍,

ଭାେି ବଢିଆ,

ଏକ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀେ,

କେୁ ପରଛ ଆରମ ଋଣ

ଆରମ ଗଢିବାକୁ ସକ୍ଷମ,

ରଦରଖଇ ରହାଇ ବାହାପିଆ ।

ଆମ ଭବିର୍ୟତ ନିଜେ ।

ଆଧୁନକ
ି ତାେ ପେିଭାର୍ା,

ଆରମ ନହଁୁ କହା ଉପରେ ନିଭଷେଶୀେ,

ଆମ ପାରସ ଖା ି ବାହାେକୁ ଚାକଚକୟ,

ବୟସ୍ତ ଆରମ ସଦା,

ଆରମ ଆଧୁନକ
ି ମଣିର୍

ନାହିଁ ଆମପାରଶ ରବେ ।

ସବୁ ଠୁ ଚା ାକ, ଅଧିକ ଜାଣିବା ର ାକ ।

ଆରମ ଦୁ ଇ ଆମେ ଏକ,

କହାେ ଦୁ ଃଖରେ ହଉନା କାତେ,

ପେିବାେ ଆମ ଭାେି ରଛାଟ,

ନିଜେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କେିବାକୁ

ବାପାମାଆ େହନ୍ତି ଗାଆଁରେ,

ପଛଉନାହଁୁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାେ ।

ହୁ ଏନା ତାଙ୍କ ସହ ରଭଟ ।
ଗାଆଁରେ େହିବାକୁ ଭ

ଆଜିେ ଭାେତରେ ଆରମ ଅଟୁ
ାରଗ ନା ଆମକୁ ,

ଜାଗ୍ରତ ନାଗେିକ,

ଆରମ ଆପରଣଇ ନଉ ସହେି ସଭୟତାକୁ ।

ବିରୋଧ ନ କେି ସମଥଷନ କେୁ

ଆରମ ଭ ପାଉନା ଆମ ମାତୃ ଭାର୍ାକୁ ,

ରଦଶ ବିରୋଧୀ କାଯଷୟକୁ

ବିରଦଶୀ ଭାର୍ା ପସନ୍ଦକେୁ କହିବାକୁ ।

ନ ରହାଇ ଦୁ ଃଖିତ ।

ଆମ ରପାର୍ାକ ପିନ୍ଧବ
ି ା ରଶୈେୀ

ଆଧୁନକ
ି ମଣିର୍ ଆରମ
29

shubhapallaba.in

ଆମେ େହିଛ ି ବହୁ ତ ପାେଦଶଡତା,

ଫାଷ୍ଟପୁଡ୍, ରହାରଟ ଖାଇବା,

ସମୂହ ସ୍ୱାଥଷରେ, ରଦଶେ ହିତରେ,

ଭ ଆମ ପାଇଁ ସଦା ।

କର୍ତ୍ଷବୟରେ, ସବୁ ଠି ଚିନ୍ତୁ ଆରମ

ଆରମ ଆଧୁନକ
ି ମଣିର୍,

ଆମ ସ୍ୱାଥଷ କଥା ।

ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀେ ,
ରଦାର୍ ରଦଉ ଅନୟକୁ

ଆଗ ନିଜ କଥା ପରେ ଆଉ ଯହା ସବୁ ,
ଆଧୁନକ
ି ମଣିର୍ ଆରମ

ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ରଦଶେ ।

ସ୍ୱରଦଶକୁ ଭୁ ି ବିରଦଶ ଯିବୁ,

ନିରଜ କେୁ ତିଆେି

ରସଠାରେ େହି ଭାେତୀୟ କହି,

ନିଜ ପାଇଁ ଜହେ ।

ଗବଷ କେିବୁ ।
ଆମକୁ

ଆରମ ଆଧୁନକ
ି ମଣିର୍,
ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀେ ॥

ାରଗନା ଭ ଘେ େନ୍ଧା,

େୋଲୟେ଼ିେୋହ
✍ ଶ୍ରୀନ଼ିେୋେ ମହୋଳ଼ିକ
ଆମ ସମାଜରେ ଝିଅଙ୍କୁ ଭାବନ୍ତି

ରଖା ା ଆକାଶରେ ବୁ ିବା ଶିଶୁକୁ

ପେିବାେେ ରଗାରଟ ରବାଝ

ଦିଅନ୍ତି ଶିକୁେି ବାନ୍ଧି

ରତଣୁ ବା ୟକାେୁ ବିବାହ ଦିଅନ୍ତି

ସମ୍ପକଷେ ଅଥଷ ଜାଣିବା ପୂବଷେୁ

ନ ଭାବିକି ଆଗପଛ ॥

ଦିଅନ୍ତି ବନ୍ଧରନ ଛନ୍ଦି ॥

ବାପାମାଆ ଭାବନ୍ତି ବିବାହ ରଦଇକି

ବା ୟ ବିବାହଟା ଆମ ରଦଶ ପାଇଁ

ରଦର ରସ କର୍ତ୍ଷବୟ ସାେି

ରଗାଟିଏ ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗ

ଜାଣି ପାେନ୍ତିନ ି ବା ୟବିବାହଟା

ରତଣୁ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସରଚତନତାେ

ରକରତ ରଯ ଅନିଷ୍ଟକାେୀ ॥

େହିଅଛି ଆବଶୟକ ॥
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ଧନ
✍ କୃ ଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର େ଼ିପ଼ିେଆ
଼ି
ମୁଢ ମନ କରହ ଏ ଧୋରେ ରଶ୍ରଷ୍ଠ

ଦୁ ଗ୍ଧ ରଯସରନ ସପଷେ ମସ୍ତରକ

ଅରଟ ପାରସ ଥିର ଧନ ।

ବିର୍ ବୃ େି କେି ଥାଏ ।

ଧନ ରଯ ଅଟନ୍ତି ରମାହ ରଶାକ ଦୁ ଃଖ

ରଦାର୍ ବେଷକ କମଷ କେି ଜନ

ଅରଟ ଅନିଷ୍ଟ କାେଣ ।

କ୍ଷ୍ମୀ ବୃ େି କେି ଥାଏ ।

ବନୟା ପ୍ଳାବିତ ରସ୍ରାତସ୍ୱିନୀ ସଦା

କ୍ଷ୍ମୀ ବୃ େରି େ ମନୁ ର୍ୟ ମନରେ

ତେଙ୍ଗ ପ୍ରସବ କରେ ।

ନାନା ଚିନ୍ତା ଯାତ କରେ ।

ଧନ ଥିର ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ସ୍ୱେୂପିଣୀ

ରହ ମୁଢ ମାନସ ଧନ ବୃ େଠ
ି ାେୁ

କନୟାକୁ ଯାତ କୋଏ ।

ସଦା ତୁ ରମ ଦୂ ରେ େୁହ ।

ଧନ ପୁଣି ନିଜ ପଦ ପ୍ରବାହରେ

ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାଠାେୁ ରବଶୀ ଧନ

ସଦା ଚଞ୍ଚେ ହୁ ଏ ।

ଅଟଇ ଅହିତକେ ।
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େତୟ କହ଼ିହୁଏନୋ
✍ େୁଧୋଂଶୁ ରଶଖେ ଦ୍ୱ଼ିରେେୀ
ସତୟ କହିହୁଏନା

ନିଆଁ ରବା ି କହିରବ,

ସତୟକୁ ନିଜ ର ାକମାରନ ବି

ଆରେ ଜୀବନଟା ପୋ

ୁ ରଚଇ ଦିଅନ୍ତି

ବଡ ଅମୂ ୟ !

ସତ କହିର ପାଗୋମିେ ଆକ୍ଷୟା ମିରେ,

ଖା ି ରେହ-ରପ୍ରମ-ଶ୍ରୋ ର ାଡା

ଯିଏ ନିଜ ଭୁ ପାଇଁ

ର ାରକ ତ ରସଥିେୁ ବି

ସତ କୁ ରହ ନାହିଁ

ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତି ।

ରସ ହିଁ ଅନୟକୁ ଆରୋପ କରେ ।

ସତରେ

ହଉ ରହ ା-

ଦୁ ନଆ
ି କୁ ବୁ ଝି ରହଉନଥିବା

ରସପେି ର ାକଙ୍କୁ ଭୁ ିଯିବା

ଏକ ପହେି

ଦେକାେ ପଡିର

ରବାଧହୁ ଏ ବୁ ଝଗ
ି ର

ରସମାରନ ବେଫକୁ

ସତୟ କହିହୁଏନା ।
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ମେଣ କ଼ି ନ ଆେଇ
✍ େତୟନୋେୋୟଣ ପ୍ରଧୋନ
ଜଗତରେ ରକହି କିବା େହିଛ ି ଅମେ,

ରସ ସକାରଶ ଛାଡି ଭୟ କମଷ କେିଚା ,

ରଦବ ଦାନବ ମାନବ ଅବା ଚକ୍ରଧେ ।

ରସହି ଏକା ଭଗବାନ ର ଖଇ କପାେ ।

ମେଣ କି ନ ଆସଇ ପାତାରେ ୁ ଚିର ,

ଭାଗୟକୁ ନିନ୍ଦାକେିବା କାପୁେୁର୍ ପଣ,

ରକ ବଞ୍ଚିବ କମଷଫେୁ ରଯରତ ଖଞ୍ଚକର ।

ଅକମଷା ଆେସୀଙ୍କେ ଏହି ତ କ୍ଷଣ ।

ଜନିମଥିର ଚକ୍ରଧେ ୋମ ଅବତାରେ

ନିନ୍ଦା କେନାହିଁ ଜମା ଭାଗୟକୁ ରେ ଭାଇ

ୀୋ ରଖୋ ସାେି ପ୍ରଭୁ ବାହୁ ଡରି ଖରେ ।

ରତା କମଷରେ ଭାଗୟଚକ୍ର ଘଟଇ ବଢଇ ।

ଅମେ କି ରସହି ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଦନ
ି ପାଇଁ,

ଭୁଞ୍ଜି ା କି ଦଶାନନ ଅମେ ବେକୁ

ଜନମ ରହାଇର ଦିରନ ମେଣ ଆସଇ ।

ମେଣ କି ନ ଆସି ା କମଷ ଜାଣି ତାକୁ ।

ଦିରନ କୃ ଷ୍ଣ ଜନିମଥିର ମଥୁୋ ନଗରେ,

ରତଣୁ କମଷ ଭଗବାନ ରସବ ତାକୁ ଭାଇ

ବଢିର ରଗାପପୁେରେ ନନ୍ଦ ୋଜା ଘରେ ।

କରମଷ ଅମେ ରବା ାଅ ସଂସାେରେ ତୁ ହି ।

ଭଗବାନ ରହାଇ କିବା ରସ ଚିେଦିନ ଅମେ
ଜନମରହର ମୃତୁୟ ରହବ ଏ ଧୋ ଧାମେ ।
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ଅରପକ୍ଷୋ

✍ ଶ୍ରୀମୋନ ଅଯେୋ
ିଭି ଯାଇଛି,

ନା ଜଣା ଏରବ ତୁ ମକୁ ରମା ଠିକଣା

ପାଖା ପାଖି ର ଖାଯାଇଥିବା

ନା ରକରବ ତୁ ରମ ରନଇଛ ଖବେ

ଦୁ ଇଟି ନଁା, ରସଇ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରାଚୀେେୁ...

ନା ମଁୁ ରକରବ ରନଇଛି ଖବେ

କାହିଁ ରକରତ ନୂ ଆ ନଁା

ହସ କାନ୍ଦେ ୁ ହ ର ାହୁ େ

ରଯାଡି ରହାଇଛି ରସଠାରେ

ସୁଖ ଦୁ ଃଖେ ସମୟ ଅସମୟେ ।

ନୂ ଆ କେି ଏରବ ଚୁ ନ ଆଉ େଙ୍ଗରେ ।

ରହର !

ପାରଶାେି ଗର ଣି ଆମ ନଁା

ଅନ୍ତେ ମଧ୍ୟରେ ଏରବବି ତୁ ରମ

ଏ ତେୁ ତା, ଏ ପାଣି ପବନ ରକଉଁ କାେେୁ

ରମା ଆକାଶେ ଧୃବତାୋ

ମନ ଭିତରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାେ ଅଭିଯାନ କେି ।

ଏରବବି ଏ ମନ ତୁ ମକୁ ରଖାରଜ

କାହିଁକି ବା େଖିଥାରନ୍ତ ଅନ୍ତରେ ଆମକୁ

ଦିନ, ମାସ ବର୍ଷ ସାୋ ।

ରଯଉଁଠ,ି

ତୁ ରମ କଣ ରକରବ ରଖାଜିନ ରମାରତ

ଆରମ ଦୁ ରହଁ ବି ରକରବଠୁ ଭୁ ିର ଣି

ରକରବ ଭ୍ରମରେ, ତୁ ମ ଭାବନାରେ ।

ଆମ ଚ ାପଥ,

ତୁ ମ ସ୍ୱପନରେ, ରକରବ ବାସ୍ତବତାରେ ।

ଥି ାଯାହା ଏକ ଦିଗେ, ଏକ ଗନ୍ତବୟେ

ଏରବବି ଅରପକ୍ଷା ତୁ ମକୁ ,

ଏକ ମନେ ଆଉ ଏକ ୟେ ।

ରସଇ ପଥରେ, ଜହ୍ନି ଫୁ ରେ

ଯାହା ଏରବ ବିପେୀତ

କର୍ି କାକୁ ଡରି େ, ରସାେିର୍ ରକ୍ଷତରେ ।

ସୀମାହୀନ ଚ ାପଥେ

ରଫେିବକି ତୁ ରମ

ନା ଜଣା ଏରବ ରମାରତ ତୁ ମ ଠିକଣା

ରମା ଜୀବନକୁ ପୁଣିଥରେ ।
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ସ୍ମୃତ ଼ି ଓ ସ୍ଥ଼ିତ ଼ି

✍ େ଼ିଶ୍ଵଜ଼ିତ ୋଇ େ଼ିଆ
ଜୀବନେ ରଶର୍ ରସାପାନରେ, େହିଛ ି ତୁ ମ ଅରପକ୍ଷାରେ...
ରକମିତ ି ଭୁ ି ରସଇ ଅଭୁ ା ଦିନ, ରମା ସୁନା ଧନ.....
ରପ୍ରମ କେିଥି ି ଭିଜବ
ି ା ପାଇଁକ,ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଷ ଗ ି ମଁୁ ଭାସି...
ରକମିତ ି ବଞ୍ଚିବ ି ଦୁ ନଆ
ି ବୁ କୁରେ, ତମ ଘୃଣାଭାବ ରନଇ...
ବଞ୍ଚିବାେ କୋ କଉଶରେ ତରମ ଥି ପାେଙ୍ଗମ...
ତମ ତୁ ୟ କି ରକରବ ରହଇପାେିବ ତମ ରପ୍ରମିକ ଅଧମ...
ଭାବୁ ଥି ି କ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଥି ରବା ି , ନକହି ଚା ିଗ ...
ଆଶାକରେ ମାଆ ବିଚାେ କେିବ, ରହାଇଯିବନି ନିଦଷୟ...
ରମା "ମାଆ" ଡାରକ ରକରତ ରଯ ତାତ୍ପଯଷୟ, ତରମ ହିଁ ଜାଣିପାେିଛ...
ପେିବାେ ଛାଡି ତମ ମୁହଁ ରଦଖି ଆଜି ବି ବରଞ୍ଚଇ େଖିଛ...
ରଛାଟ ପୁଅ ଭାବି କ୍ଷମା କେିରଦବ ରଦରଖଇବ ତମ ରଶ୍ରଷ୍ଠତା...
ବିନା ରପରରା ରେ ଗାଡି ଗଡିବା ଭେି ରଶାଚନୀୟ ରମା ଅବସ୍ଥା...
ତମ ସ୍ମତ
ୃ ରି ନଇ ବଞ୍ଚିଛ ି ରଗା ସଖୀ ବଞ୍ଚିଥିବି ଚିେଦିନ...
ଭ ରେ େହିବ ଚିେଦିନ ପାଇଁ, ନୀେବିବ ି ଏଇ ସନ....
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ଏଇ ମୋତ୍ର ଆେମ୍ଭ

✍ େୁଦ୍ରନୋେୋୟଣ ଖେୁଆ
ଏଇ ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ

ଏଇ ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ

ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ବୟବଧାନରେ

ଜୀବନରେ ସବୁ କଛ
ି ି ପାଇବାେ ଅଛି

ମନରେ ଥିବା ଅସୁମାେୀ ସ୍ୱପନଗୁଡାକ

ପିତା ମାତା ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀ ପାରଖ େହିବାେ ଅଛି

ପ୍ରସ୍ଫୁ ଟତ
ି ରହବାକୁ ଚାହିଁ େହିଛନ୍ତି ।

ସାଙ୍ଗ ସାଥି ହସ ଖୁସି ରମେରେ ଦିନ କାଟିବାେ ଅଛି ।

ଏଇ ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ

ଏଇ ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ

ତୁ ମ ସହ କିଛ ି ଦିନ ତରେ ରଦଖା

ରଦଶ ଜାତି ହିରତ କିଛ ି କେିବାେ ଅଛି

ରକଇପଦ କଥା, କିଛ ି ଥଟ୍ଟାମଜା

ସଭିଙ୍କ ମଁହ
ୁ ରେ ହସ ଫୁ ରଟଇବାେ ଅଛି

ରଯମିତ ି ଜନମ ଜନମାନ୍ତେ ାଗି ଆପଣାେ ।

ହସି ହସି ରଦଶ ପ୍ରଗତିରେ ସାମି ରହବାେ ଅଛି ।

ଏଇ ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ

ଏଇ ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ

ଜୀବନକୁ ନୂ ଆ କେି ଗଢିବାେ ଅଛି

ଜାଣିନି ରକରବ ରହବ ଏହାେ ରଶର୍

ସମୟେ ଗତିପରଥ ଚା ିବାେ ଅଛି

ଝେିପଡିବି ଏଇ ରମା ମାଆ ରକାେରେ
ମିଶଯ
ି ିବି ତା' ମାଟିରେ ॥

ରଶର୍ ସମୟଯାଏଁ ଜୀବନକୁ ଭ ପାଇବାେ ଅଛି ।
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େୁନଆ
଼ି େ କଥୋ
✍ ହେ଼ିହେ ତ୍ର଼ିପୋଠୀ
ମାଆ ପଚାେଇ ଖାଇଛୁ କି ନାହିଁ

ସହିଯାଏ ଦୁ ଃଖ ଭଉଣୀ ଆଗ୍ରରହ

ମୁହଁ ରଦଖି ଚିରହ୍ନ ମନକୁ

ଭାଇେ ମଙ୍ଗେ ପାଇଁକି

ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାେଇ ଆଣିଛୁକି ନାହିଁ

ଭଉଣୀ ହାତେୁ ୋକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଭାଇ

ଦୋଣ୍ଡି ପକାଏ ଧନକୁ ।

ହୁ ଅଇ ତା' ରଦହ ଛାଇକି ।

ସଭା ବସିଥିର ପୁଅ ଭୁ କର

ସ୍ୱାଥଷ ପରଛ ଧାଇଁ ସବୁ ଭୁ ିଗର

ପିତା ରପାତିଦଏ
ି ମୁଣ୍ଡକୁ

ସମ୍ପକଷେ ମାନ େରହନି

କେି କେୁଥିର ଭାଇ ଆଗରହାଇ

କରହ ହେିହେ ରଯାଡି ରବନିକେ

ବାହାେି ପଡଇ ଦାଣ୍ଡକୁ ।

ସ୍ୱାଥଷପେ ତୁ ରମ ହୁ ଅନି ।

େମ୍ପକଶ
✍ େରମଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରେରହେୋ
ହାତ ଧେି ମୁହ ିଁ

ବାହା ରହାଇ ଅଛି

ରେହ, ରପ୍ରମ, ତୟାଗ ବିଶ୍ୱାସ ଭେସା
େଖିବି ମଁୁ ପ୍ରତିଦନ
ି ॥

ରହଇ ପାେିବନ
ି ି ପେ
ପୁଅ ରବାହୂ ସିନା

ରହର ନିେଦ
ି ୟ

ବିନତି କେୁଛି ଶୁଣରହ ଠାକୁ ରେ

କେିରଦର ସାତ ପେ ।
ଦୁ ଃଖ ଯାତନାକୁ

ସୁଖରେ େଖିବ ତାଙ୍କୁ

ଆପଣାେ କେି

ଯାତନାରେ ଆରମ େହିଛୁ େହିବୁ

କାଟିବା ଆମେି ଦିନ

ଭୁ ିବୁନ ି ସମ୍ପକଷକୁ ॥

37

shubhapallaba.in

ରକରତ େ଼ିନକୁ ମନ

✍ ନୂତନ କୁ ମୋେ ରେରହେୋ
ରକରତ ଦିନକୁ ମନ କେୁ ତୁ 'ରେ ଗେବ

ଝୋଉ ରକରତ ନିେହ
ି ଆଖିେୁ ର ାତକ ।

କେମ ରଘନି ଫେ ରଦଉଛିରେ ଦଇବ ।

ଟାଣପଣ ରତାେ େହିବରେ ରକରତ ଦିନ

ଖେ ଅେସୁଆ ରହାଇ ବିତାଉ ତୁ ଦିନ

ଟାଣି ରନବ ଯମ ଦିରନ ଯିବ ଏ ଜୀବନ ।

ଖଟ ପ ରଙ୍କ ରଶାଇ ରଦଖୁ ମିଛ ସପନ ।

ଠକିର ତୁ ପେ ଜରନ ନିରଜ ତ ଠକିବୁ

ଗଜଷନ କେୁ ରକରତ ରଦଖାଇ ବାହାଦୁ େି

ଠିକ କେିରେ ଏରବଠୁ ହୁ ସଆ
ି େ ରହବୁ ।

ଗଡ ଜିଣିବା ପାଇଁ ସାଜୁ ରେ ତୁ ବଇେୀ ।

ଡେ ଭୟ କେୁ ତୁ ରେ ଅଯଥା କାହାକୁ

ଘନିଷ୍ଠତା ଭୁ ି ସ୍ୱାରଥଷ ଥାଉ ସଦା େତ

ଡମବେୁଧେ ଅଛନ୍ତି ରଯ ଚାେି ବାହାକୁ ।

ରଘାର୍ଣା ସବୁ ମିଛ କେୁ ଅନବେତ ।

ଢା ସଦୃ ଶ ରହାଇ ରସ ଭକତ ଜନେ

ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା େହୁ ତୁ ଧନ ଅେଜରନ

ଢାଙ୍କି େଖିରବ ନିରଶ୍ଚ ରଦଇ ଅଜେ ବେ ।

ଚତୁ େ ବୁ େି କେି ଠକୁ ଆପଣା ଜରନ ।

ତେୁ ଉପେକୁ ଯିବା ବାଟ ଉପାସନା

ଛେନା ସବୁ ରତାେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ାଗି

ତେେ କେି ହୃ ଦୟକୁ କେ ସାଧନା ।

ଛଦମରବଶରେ େହି ରଦଖାଇ ରହଉ ରଯାଗୀ ।

ଥକା ମନକୁ ବାରେ କେ ତୁ ରେ ଥୟ

ଜଗତ ହିତ ନାରମ କେୁ ସ୍ୱାଥଷ ପୂେଣ

ଥବିେ କାରେ ରହବୁ ନାହିଁରେ ଅସହାୟ ।

ଜନ ଜୀବରନ ନିତ ି ରଦଉ ନାନା କର୍ଣ ।

ଦଗା ରଦର ତୁ ହି ଦଣ୍ଡ ରଦରବ ଦଣ୍ଡପାଣି

ଝଗଡା କେି ନିନ୍ଦୁରେ ତୁ ଆପଣା ର ାକ

ଦୁ ଃରଖ କା' ରସବା କର ଅଛନ୍ତି ଚକ୍ରପାଣି ।
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ଧୋକୁ ସୋ ମଣି ରଯ କରେ ଅହଂକାେ

େହି ନାହିଁ ରକରବ କା'େ ଗବଷ ଅହଙ୍କାେ

ଧେମ ଦେବାରେ ହୁ ଏ ରସ ଛାେଖାେ ।

େହିବ ନାହିଁ ଜାଣି ବି ପଶୁ ହୁ ଏ ନେ ।

ନୟନ ରମ ି ରଦଖ ଅସାେ ଏ ସଂସାେ

ର ାରଭ ପଡି କରେ ରଯରତ ସବୁ ହୀନ କାମ

ନାହିଁ ରକ ଉୋେିବାକୁ ସବୁ ତ ଅସ୍ଥିେ ।

ାଭଠାେୁ କ୍ଷତି ରବଶି ଅେରଜ ଅଧମଷ ।

ପଥେ ପଥିକ ସବୁ ଏକ ତ ଠିକଣା

ରଶରର୍ ଦୁ ଃରଖ ପଡି ଅନୁ ତାପ କରେ ବସି

ପାଗେ ରହାଇ ଚାର ଯିଏ ହୁ ଏ ରସ ବଣା ।

ଶେଣ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ଡାକଇ ଦିବାନିଶି ।

ଫେ ଆଶା କା'େ ଶ୍ରମ ବିନା ନିେଥଷକ

ର୍ଠି ଘେଠୁ ଅଜ୍ଞାନ ବରଶ କ ି ପାପ

ଫସ ଫୋଇବା କମଷ କରେ ସାଥଷକ ।

ର୍ାଠିଏ ପରେ ପରେ ପା ରଟ ଅଭିଶାପ ।

ବିଶ୍ୱାରସ ବିର୍ ରଦଇ ସ୍ୱାଥଷପେ ମଣିର୍

ସଭିଙ୍କୁ କେି ରହୟ ମହୀରେ କ ି ଛେ

ବସୁଧାେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି କେି ଦିଏ ନାଶ ।

ସହି ନ ପାେି ଏରବ ରଭାରଗ ପାପେ ଫେ ।

ଭେସା ନ େଖି ରସ ନିଜ ଉପରେ ନିରଜ

ହାେିବା ଜିତବ
ି ା ନିଶା କ ା ଛାେଖାେ

ରଭାଗ ବିୋସ ାଗି ତା' ଅନୟଠାରେ ରଖାରଜ ।

ହସ ୁ ହ ପା ଟି ଆଖିେୁ ବରହ ଝେ ।

ରମାହରେ ରମାହିତ ରହାଇ କରେ ଅପକମଷ

କ୍ଷଣକୁ କ୍ଷଣ ହୁ ଏ ଜୀବନ ଟେମେ

ମହତକୁ ଏଡି ଭୁର ପାେିବାକୁ ଧମଷ ।

କ୍ଷମାକେ ରହ ନାଥ ଆରସ ମେଣ କାେ ।

ଯଶ ଅେଜିବାକୁ ଧରେ ଅନୟାୟ ବାଟ
ଯନ୍ତ୍ର ପେି ଅବିୋରମ କେଇ ରସ ନାଟ ।
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େମୟେ କୋନଭୋସରେ ରମୋ ଜୀେନେ ଛେ଼ି

✍ େଯ
ୂ ଶୟ ନୋେୋୟଣ ପଣ୍ଡୋ
ସମୟେ କାନଭାସରେ
ଆଙ୍କି ମଁୁ ଚା ିଛ ି
ରମା ଜୀବନେ ଛବି ।
ଜନମେୁ ଆଜିଯାଏଁ ଆଙ୍କି ମଁୁ ଚା ିଛ ି
ଖା ି ଆଙ୍କି ମଁୁ ଚା ି ଛ ି ।
ଆଉ କିଛ ି ଆଙ୍କି ବାକୁ େହିଛ ି ରଯ ବାକି
ପୂର୍ଣ୍ଷ ରହବ ରସହିଦନ
ି ରଯଉଁ ଦିନ
ମୃତୁୟ ଆସି ରନଇଯିବ ଜୀବନେ ବାକି ସବୁ କିଛ.ି ....।୧।
ମନ ଭେି ମନ ରଖା ା ହସ ମଁୁ ହସିଛ ି
ରକରବ ପୁଣି ବୁ କୁ ଫଟା କାନ୍ଦ ମଁୁ କାନ୍ଦିଚ ି
ରକରବ ବର୍ଷା ସାରଥ ମିଶି,
ରକରବ ନିରୋୋରେ ବସି,
ରକରବ ପୁଣି ୋତ୍ରିେ ଅନ୍ଧାେ ଭିତରେ
ଚାେି କାନ୍ଥ ରଘୋ ରସହି
ପ୍ରାଣ ହୀନ ବିଛଣାରେ ଭାବୁ କରଟ ସାଜି ।
ଖୁବ୍ ବିସ୍ମିତ ରହାଇଛି !
40

shubhapallaba.in

କ୍ଷରଣ କ୍ଷରଣ ଜୀବନଟା
ରକମିତ ି ରଯ ବଦେି ଯାଉଛି.......।୨।
ଜୀବନରେ ଭୁଲ୍ ଠିକ ସବୁ ମଁୁ କେିଛ ି
ମାନ ଅପମାନ ପୁଣି ପ୍ରଣଂସା ପାଇଛି
ଏତିକରି େ ସବୁ କଥା ହୁ ଏ ନାହିଁ ଇତି
ଆଗକୁ ବି ଆଉ କିଛ ି େହିଯାଏ ବାକି
କାେଣ - ଠିକ ଥିର

ାରଗ ଭାେି ଖୁସି,

କିନ୍ତୁ ଭୁଲ୍ କର - ାରଗ ରଦାର୍ୀ ରଦାର୍ୀ
ଅନୁ ତାପ ଦବାନାେ, ଯାଏ ରମାରତ ଗ୍ରାସି,
ଏ ସବୁ କୁ ସମୟେ କାନଭାସରେ
ରଯରବବି ଆଙ୍କି ଛ ି କେି ରଫଣ୍ଟା ରଫଣ୍ଟି ରକରବ ହସ ଆସି ଓଠ ଧରେ ଉକୁ ଟ ି ଉଠିଛ ି
ତ ପୁଣି ଆଖି ପତା ୁ ହରେ ଭିଜଛ
ି .ି .....।୩।
ଆସିଛ ି ତ ରଯରବ ମରତ ଯିବାକୁ ପଡିବ

ଚା ି ଯିବ ି ଦୂ େ ୋଇଜକୁ ।

ରକରବ ରଯ ଆସିବ ରସ ଦିନ

ଜାରଣନା କାହାକୁ ଭ

କିଏ କହି ବା ପାେିବ?

ରହର ମଁୁ ଆଙ୍କି ରଦଇ ଚା ି ଯିବ ି

କିନ୍ତୁ ମଁୁ ଗ ା ରବରେ-

ରମା ଜୀବନେ ବାସ୍ତବତା ସବୁ

ରମା ଜୀବନେ ଏହି ଅବୟକ୍ତ ଛବିକୁ

ସମୟେ କାନଭାସରେ

ରଟକି ରଦଇ ଦୁ ନିଆ ହାତରେ

ଯାହା ଦିରନ ରଦଖିବ ଦୁ ନଆ
ି .....।୪।
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ଭୋଇ

✍ କୋର୍ତ୍ତିରକଶ୍ଵେ େୋହୁ
ରେହ, ରପ୍ରମ, କେୁଣା, ଅସେନ୍ତି ଆଶା

ଦାଣ୍ଡରେ ଦମ୍ଭ ରଦଖାଇବାରେ

ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀ ଅପୋରଜୟତାେ

ପ୍ରଛଦ ପଟେ ମହାନୟକ

ଅମାପ, ଅଦମୟ ଭେସା

ରସଇ ଭାଇ ଛଡା ଆଉ କିଏ !

ଅତୁ ଟ ଭାବ ବନ୍ଧନେ ଚିେ ସାଥୀ

ଯାହାଙ୍କ ହାତରେ ଥାଏ ଫୁ େ ରକାମେତା

ପାରଦପାରଦ ପ୍ରଗତିେ ରପ୍ରେଣା

ପୁଣି ରକରବ

ରସ ତ ଭାଇ

କକଷଶ େୁକ୍ଷ ା ଟହଟହ

ଅନାୟସରେ ଅସମ୍ଭବକୁ ଆୟର୍ତ୍

ଅଶାନ୍ତ ଆଖିେ ଭୟାବହ ନୀେବତା

କେିବାେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭା

ତା'େି ଭିତରେ ୁ ଚିଥାଏ

ଅୟୁ ରତ ଆଶା ଆନନ୍ଦେ

ଅନାବିେ ମମତାେ ଶୀତେ ଝେଣା

ଉଜ୍ୱେ ସମ୍ଭାବନା

ସରତ ରଯମିତ ି

ଯାହାଙ୍କ ଆଦେ, ଆକଟ, ଆଦଶଷରେ

ଦୁ ଇଟି ଶେୀେରେ ମଧ୍ୟରେ

ମହକିତ ହୁ ଏ ପ୍ରତିଟ ି ମୂହୁର୍ତ୍ଷ

ରଗାଟାଏ ଆତ୍ମାକୁ ଏକାକାେ

ରସ ଭୂମିଠାେୁ ଭୂମାଯାଏଁ ପେିବୟାପ୍ତ ।

କେିବାକୁ ଈଶ୍ୱେଙ୍କେ

ସୀମାହୀନ ଆନନ୍ଦେ ଉତ୍ସ ।

ଏକ ନିଆୋ 'ଭାଇ'େ ସଜଷନା ।
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ରମୋ ରେୋଉ ଭୋେ଼ି ଭଲ

✍ ତୋେୋେୋଣୀ ନୋୟକ
ରମା ରବାଉକୁ ଯିଏବି କଷ୍ଟ ଦିଏ,

କାେଣ ରମା ରବାଉ ଭାେି ଭ ।

ରମା ରବାଉ ତାକୁ ରବଶୀ ଭ ପାଏ ।

ମାନ ଅଭିମାନ, ୋଗ ଋର୍ା

କାେଣ ରମା ରବାଉ ଭାେି ଭ ।

ସବୁ କଛ
ି ି ମଥାପାତି ସହିଯାଏ,

ରଯୈଥପେିବାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣାେ

କାେଣ ରମା ରବାଉ ଭାେି ଭ ।

କେିବା ପାଇଁ ନିଜ ସ୍ୱପନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦଏ
ି ,

ଭାଇଭଉଣୀ ଘେକୁ ନରଫେିବା ଯାଏଁ

କାେଣ ରମା ରବାଉ ଭାେି ଭ ।

ଦାଣ୍ଡ ଦୁ ଆେକୁ ଆସି ଟିରକ ଚାହିଁରଦଇ

କାହାେ ରଦହ ଖୋପ ରହର
ଡହ ଡହ ତାତିରେ ଖା ି ପାଦରେ ମନ୍ଦିେ ଯାଏ,

ମଙ୍ଗୋ ମାଆଙ୍କୁ ର ାଡୁଥାଏ,
କାେଣ ରମା ରବାଉ ଭାେି ଭ ।

କାେଣ ରମା ରବାଉ ଭାେି ଭ ।

ରମସିନଟିଏ ପେି ରଭାର୍ ୫େୁ ୋତି ୧୧ଯାଏଁ

ଘେେ ସମରସ୍ତ ନଖାଇବା ଯାଏ

ବିନା ବିଶ୍ରାମରେ ରସ ଖଟୁଥାଏ,

ରୋରର୍ଇଘେକୁ ଜଗି ରସମିତ ି ବସିଥାଏ,

କାେଣ ରମା ରବାଉ ଭାେି ଭ ।

କାେଣ ରମା ରବାଉ ଭାେି ଭ ।

ରକରବ ଯଦି ତାକୁ ପଚାରେ

ରଶର୍ରେ ତା’ପାଇଁ କିଛ ି ଥାଉ

"ରବାଉ ତୁ ଏରତ ସବୁ କାମ ରକମିତ ି କେୁ?"

କି ନଥାଉ ଶାନ୍ତି ମନରେ ଖାଇଦିଏ,

ରସ ଖା ି ହସିଦଏ
ି ଆଉ ମଁୁ ଉର୍ତ୍େ ପାଇଯାଏ ।

କାେଣ ରମା ରବାଉ ଭାେି ଭ ।

"ତୁ ରବାହୂ ଆଉ ରବାଉ ରହ ାପରେ ସବୁ

ରବାଉକୁ ଥରେ ଡାକିରଦର

ଜାଣିପାେିବୁ ।"
ମନରେ ଦୃ ଢ ବିଶ୍ୱାସ ଆରସ "ହଁ ମଁୁ ପାେିବ ି ।"

ଘେେ ସବୁ ଜିନର୍
ି ମିେଯ
ି ାଏ

କାେଣ ରମା ରବାଉ ଭାେି ଭ ।

କାହିଁକନ
ି ା ସବୁ କଛ
ି ି ତା ଆଖି ସାମନାରେ ଥାଏ,
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ଆେ ନକେ଼ି ଉଛୁେ
✍ େୋରଜଶ ପୂଜୋେୀ
ଆସ ନକେି ଉଛୁ େ

ଏକଦମ୍ ଚୁପ୍

ରଚଷ୍ଟା କେିବା ଗଢିବାକୁ

ସଂପୂର୍ଣ୍ଷ ସତକଷ

ବହୁ ବାେ ଭାଙ୍ଗୁ ଥିବା

ପତ୍ରରଟ ବି ନ ନାଚୁ ରଯମିତ ି

ରସ ବି ୁ ଆ ଘେ

ପବନ ବି ନପାଉ ରଟେ

ଗାଇବା ଫୁ ରସଇବା ପାଇଁ-

ଚାହଁୁଥିବା ଏପାଖ ରସପାଖ

"ଥୁକଲ୍ ଥାକୁ ଲ୍ ଥା

ତେ ଉପେ

ରମାର୍ ଘର୍ ନା ଉଜୁ ର୍

ନାହିଁ ନଥିବା ଭିତରେ

ଭା ୁ ର୍ ଘର୍ ଉଜେିଯା ।"

ବହୁ ତ କିଛ ି ପୋ

କଥାଦିଅ

ରଗାପରନ ରଗାପରନ ବଢୁ ରଗା
ଏ ଗହନ କଥାେ ଚାୋ

ଚହ ିବନି ଆରଦୌ ଏଥେ

ଗୁମେ ରପାଟେି ରଖାେିଗର ସବୁ କଛ
ି ି ମାୋ ।

ଚଗ ି ଓଠ ନଈ କୂ ରେ
ରୋକି ରଦବ ାଜୋ ହସେ ଜୁ ଆେ ।

ଆସ...

ତରମ ତ ଜାଣ,

ରଖାଜାରଖାଜି ରହବା

ତୁ ମଠୁ ବି ଆହୁ େି ହସକୁ େି

ରମା ଭିତରେ ତୁ ମକୁ

ଏ ଅଝଟ ବା ିକଣା ସବୁ

ତୁ ମ ଭିତରେ ମରତ

ହସି ହସି ଏମିତ ି ରହରବ ବିଛ ି

ଅମୋବତୀେ ଠିକଣା ହଜିଯିବା ଆଗେୁ

ରଯ' ଥ ରହଇଯିବ ସବୁ କଛ
ି ି।

ମାଛି ଅନ୍ଧାେ ପୂବଷେୁ
ସଞ୍ଜବତୀ ିଭିଯିବା ଆଗେୁ ।
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େ଼ି ହେୋ ପଥିକ

✍ ପ୍ରଜ୍ଞୋ ପୋେମ଼ିତୋ
ବାସ୍ତବତାେ ଦ୍ୱାହିରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛ ି

ହୃ ଦୟେ ପ୍ରତୟକଟି ସ୍ପନ୍ଦନରେ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହୁ ଏ

ସୁରନ ି ସପନ..

ରସହି ଅଜଣା

କୁ ହୁଡି ରଢଉେ ସୀମା ଙ୍ଘି

ଙ୍ଘି

ସରମ୍ମାହନକାେି..

ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାେ କେିଛ ି ଏକ

ରବଶ, ମଁୁ ସିନା ତା' ସରମ୍ମାହନରେ

ବହେ ଅନ୍ଧକାେୀ ଜଙ୍ଗ େୁ..

ସରମ୍ମାହିତ,

ରଯଉଁଠୁ ରଫେିବା ଅନିଶ୍ଚୟ

ରହର ରସ ସରମ୍ମାହନେ ଯାଦୁ କେ ଏରବବି

ଦିଗହୋ ପଥିକରଟ ପେି

ଅଦୃ ଶୟ..

ପବଷତାରୋହଣ କେି

ଅନ୍ଧାେୀ ଜଙ୍ଗ େ କାଉଁେୀ ମାୟାରେ

ଭୁ ି ସାେିଛ ି ରଫେିବାେ ପଥ..

ରଖାଜି ଚା ିଛ ି ମଁୁ ତାକୁ ..

କୋ କୋ ଅନ୍ଧାେୀ ଜଙ୍ଗ ରଗାଡାଇ ଆସନ୍ତି

ଝେ ଝେ ଝେଣାେ କୁ େୁକୁେୁ ନାଦରେ

ଖଁା ଖଁା ଗଜଷନେ ନିସ୍ତବ୍ଧତା ଭାଙ୍ଗି ..

ତଟସ୍ଥ ହୁ ଏ ଏ ମନ

ନିଶାଚେ ପେି ଭୁ କୁଞ୍ଚନ କେି

ପୁଣି ଥରେ ଆବିଷ୍କାେ କରେ ନିଜକୁ

ନିଶ୍ୱାସେ ରବଗ ମାପି ଚା ନ୍ତି

ପାଖରେ ଅନୁ ଭବ କରେ

ଏ ଜଙ୍ଗ ୀ ଅନ୍ଧାେ..

ହିଂସ୍ର ଶୃଗାେଙ୍କ ରଭାକି ା ରଭାକି ା ଆଖି

ପଥ ଭ୍ରମି ସାେିଛ ି ମଁୁ

ଶିହେି ଉରଠ ର ାମ

ଜାଣିନ ି ରକଉଁ ଏକ ସରମ୍ମାହନରେ ରହାଇ

ଥେି ଉରଠ ପାଦ

ସାେିଛ ି

ଛକା ପଞ୍ଝାେ ରଖେ ରଖେିବାକୁ ରବାଧ ହୁ ଏ

ସରମ୍ମାହିତ..

ହୁ ଅନ୍ତି ରସମାରନ ତତ୍ପେ
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ତଥାପି,

ଏକା ଏକା ଢିବାକୁ ଭେର୍ା ପାଏନି ସିନା..

ଏରତ ଶୀଘ୍ର ହାେ ମାନିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦିଏନି

ରହର ,

ବିରବକ

ସାରମ୍ମାହନକାେୀେ ଉପସ୍ଥିତକ
ି ୁ ଅନୁ ଭବ କରେ

ରଶର୍ ନିଶ୍ୱାସଯାଏଁ ଢିବାକୁ ଆଣ୍ଟା ବାନ୍ଧି

ହୃ ଦୟ

ବରସ ସିଏ

ହୃ ଦରବାଧ ହୁ ଏ ରକହି ଜରଣ ଅଛି ରମାେ

ପୋତକେ ରମାହେ ମାେି ବଞ୍ଚିବାକୁ ହୁ ଏ ରସ

ପାଖରେ ନରହ ମ...

ନାୋଜ..

ଶୂନୟସ୍ଥୋନ

✍ େ଼ିଜୟ ଅନ୍ଦୋଜ୍
ରମଘକୁ ମାଗି ି ଶ୍ରାବଣ

ୋତିକୁ ମାଗି ି ତାତି

ଭାବିଥି ି ,

ରହର , ରସ ୁ ହ ରଦଇଗ ା

ରସ ଶୀତ ଆଣିରଦ ା

କାହାକୁ ଆଉ ମାଗିବନ
ି ି କିଛ ି

ଫୁ କୁ ମାଗି ି ଫଗୁଣ

ପୁରନଇଁ ଚାହିଁ ି ଜହ୍ନଠଁୁ

ରହର , ସମୟ ଋଣ

ରହର , ରସ କଣ୍ଟା ରଦଇଗ ା । ତାକୁ ରମଘ ଢାଙ୍କି ରଦ ା ।

ପାଣିକୁ ମାଗି ି ରଶାର୍ ଟିରକ
ରସ ବିର୍ ରହଇଗ ା

ତୂ େୀେୁ ରତାେି ି େଙ୍ଗ
ରଧତ୍ ! ରସ ଫି କା ପଡିଗ ା

ହୃ ଦୟରେ ରଖାଜି ି ହସଟିରକ

ପ୍ରି ୟାକୁ ମାଗି ି ରପ୍ରମ

ରସ ୋଗି ଚା ିଗ ା ।

ରସ ରଧାକା ରଦଇଗ ା ।
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ରଦଇଗ ା
ରଯରବ ମାଗି ି ଆଉଟିରକ
ଆୟୂ ର୍
ଜୀବନ ରମା ଘୁଣ ଖାଇଗ ା ।
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ନୀଳ ନୋୟ଼ିକୋ

✍ ଅଭ଼ିଲ଼ିପ୍ସୋ େୋହୁ
ନୀେ ପାୋବାେ କୂ ରେ କୂ ରେ,

ନୀେ ଶାମୁକାେ ନୀେ ବିନ୍ଦୁ ତହିଁ

ନୀେ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧ ି କିଏ ରସ ଯାଉଛି,

ଓଃ ! ପୁଣି ଏରତ ଈର୍ଷା ..

ନୀେ ପଣତ ରସ ସ୍ୱଗଷୀୟ ସୁର୍ମା ଭିଛ;ି

ନୀେ ବିନ୍ଦ ି ରଦଖି ମରନାଈ ତାୋ

ନୀେ ଅମବରେ…

ନୀେ ଆକାଶରେ ଚିକ ମିକ ଦିରଶ

ନୀେ ଚୁଡି ତା’େ ଖନ ଖନ ବାରଜ

ରକାରୋକିତ ଚାେୁ େିଗ୍ଧ ଭୋ ।

ନୀେ ରଢଉେ ତାରେ ତାରେ

ନୀେ ଜରେ େତ ଚେଣ କମେ,

ନୀେ ନୟନା ତା' ହେିଣୀ ଚାହାଣି

ନୀେ ସ୍ପଶଷ ରସ ତ ମହତୀ ସ ିେ

ନୀେ ଅରମାଘ ବାରଜ ଏ ହୃ ଦୟରେ…।

ନୀେ ନାୟି କା ରସ ପ୍ରମଦା ପଦିମନୀ

ନୀେ ଜହ୍ନେ ରଜୟାତ୍ସ୍ନାରେ…

ନୀେ ହୃ ଦ-ସରେ ରହବ ରଗା ଚାନ୍ଦିନୀ

ନୀେ କୁ ଣ୍ଡେ ତା' ଏରତ ଝ ସା,

ରହ ନୀେମଣି…

Listen to Manas R Dash on YouTube
click here to go

ନୂଆ ନୂଆ ମନଛୁଆଁ ଓଡ଼ିଆ ୀତ ଶୁଣନ୍ତୁ ।
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ଜୀେନେୁ ପରେ

✍ ସ୍ୱୋତୀ େନ୍ଦନୋ କେ
କିଛ ି ପେିସ୍ଥିତ ି ,କିଛ ି ପେିରବଶ,

ନିଜ ଭିତରେ ସଂଗଠିତ କେି

କିଛ ି ରପ୍ରମ ,କିଛ ପ୍ରତାେଣାକୁ ପାରଥୟ

କିଛ ି ବାଟ ଚା ି , ଝୁ ଣ୍ଟି,

କେି

ପୁଣି ଉଠି ଚା ି ବାେ ନାମ ଜୀବନ ।

କିଛ ି ପାଦ ଚିହ୍ନେ ପରଛ ପରଛ ପାଦ ଥାପି
କିଛ ି ପେିଶ୍ରମେ ପାଉଣାକୁ ହାତରେ ଭେି

ହଜିଯାଇଥିବା ସ୍ମୃତକ
ି ୁ ସ୍ମୃତରି େ େଖି

କିଛ ି ନ ପାଇ ଅରନକ କିଛ ି ପାଇବାେ

ଆଗକୁ ବଢିବାେ ଇଚ୍ଛାକୁ ଉଜ୍ଜିବୀତ କେି

ପ୍ରତିଶ୍ରୃତି ରଦଇ

କିଛ ି ସ୍ୱପନକୁ ଖା ି ସ୍ୱପନରେ ନ େଖି

ନିଜେ ପ୍ରତିଛବିକୁ ନିଜ ମରନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କେି

କିଛ ି ଅବାସ୍ତବତାେୁ ବାହାେି

ନିଜକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ଷରେ ଜିତବ
ି ାେ ନାମ

ବାସ୍ତବତାେ େୂପ ରଦବାପାଇଁ କିଛ ି ଭେର୍ା

ଜୀବନ ।

େଖି
ନିୋଶା ମୁହଁରେ ଦୁ ଃଖକୁ ଦୂ ରେଇବା ପାଇଁ

କିଛ ି ରକାହକୁ ଛାତିରେ ଧେି,

ଶୁଖି ା ଓଠ ଧାରେ ହସକୁ ସରଜଇ

କିଛ ି ଅନୁ ଭବକୁ ଅରଙ୍ଗ ିଭାଇ,

ହସି ହସି ଜୀଇଁବାେ ନାମ ଜୀବନ ।

କିଛ ି ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କେିବାେ ଇପ୍ସାକୁ
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ତରମ ଥିରଲ ପୋରଖ େୋଥି
✍ ଭକ୍ତ ଚେଣ େୁନୋନୀ
ରଦଖୁଥିର ରକରବ ସ୍ୱପନ ସେିବନି

କହୁ ଥିର ରକରବ କଥା ସେିବନି

ତରମ ଥିର ପାରଖ ସାଥି

ତରମ ଥିର ପାରଖ ସାଥି

ସ୍ୱପନ ଝେୁଥିବ ଗହନ ନିଦରେ

ଖୁସି ଝେୁଥିବ ହୃ ଦୟ ଦୁ ଆରେ

ଦିନ ାଗୁଥିବ ୋତି ।

ଦୁ ଃଖ ାଗୁଥିବ ସ୍ମୃତ ି ।

ହସୁଥିର ରକରବ ହସ ସେିବନି

ଚା ୁ ଥିର ରକରବ ବାଟ ସେିବନି

ତରମ ଥିର ପାରଖ ସାଥି

ତରମ ଥିର ପାରଖ ସାଥି

ମହୁ ଝେୁଥିବ ଶୁଖି ା ଓଠରେ

ଫୁ

ୁ ହ ାଗୁଥିବ ରମାତି ।

ଝେୁଥିବ ଜୀବନ ବାଟରେ

କଣ୍ଟା ାଗୁଥିବ ରଝାଟି ।

ଜୀେନ
✍ ଧିରେନ୍ େୋଗ୍
ଜୀବନ ରକରବ

ରଖାଜିବୁର ନିଜକୁ

ରଗା ାପେ ରଶଯ ତ

ରହଇ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ।

ରକରବ ତତ ାବା ି େ
କଣ୍ଟକିତ ଚ ାପଥ ।
ମିଠା ମିଠା ସପରନ
େଙ୍ଗମୟ ଦୁ ନିଆରେ

ଜୀବନ
ଶ୍ରାବଣେ ଉଛୁ ୋ ନଈ
ବସନ୍ତେ ମହକିତ ବନ
ଆଉ ଶେତ ସନ୍ଧୟାେ
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ଫୁ ର ଇ େୂପା ଜହ୍ନ ।
ଏ ଜୀବନ
କୁ ହୁଡେ
ି ପ୍ରରହେିକା
ରପ୍ରମ ଗୀତି ଗାଇ
ଧାଏଁ ପରଥ ପରଥ
ରଖାଜି ନିଜ ପଦ ଚିହ୍ନ ।
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ପ୍ରଣୟ ୠତୁ

✍ ପ୍ରଶୋନ୍ତ କୁ ମୋେ ପଧୋନ
ନବବଧୂ ସାଜି ଆସିଛ ଜୀବରନ

ଅଧେରେ ହସ କୋଏ ରବରହାସ

ଢାେୁ ଛ ପ୍ରୀତିେ ବନୟା

ସାଜଇ ରସ ମଧୁଶାୋ

ାଗୁଛ ି ରଯମିତ ି ଜହ୍ନ ରମା ବାହୁ ରେ

ମଦିୋେ ବାୋ ଅବା ରସ ମାଦକ

ଅରଙ୍ଗ ଅରଙ୍ଗ ାରଗ ନିଆଁ ॥

କେିଦଏ
ି ମତୁ ଆ ା ॥

ନିଦରଚାେୀ କରେ ପାଦେ ପାଉଁଜ ି

ହାତରେ ତୁ ମେ ଚୁଡିେ ଝଙ୍କାେ

େୁଣୁଝୁଣୁ ଶବ୍ଦ କେି

କେିଦଏ
ି ବାଟବଣା

ସରତକି ରଯମିତ ି ସୁେି ା ବଇଁଶୀ

ତାେେୟ ସାରଥ ଅରବେରେ କିଏ

ବାଜୁ ଅଛି ଥିେିଥିେି ॥

ବଜାଉଛି ରବାରଧ ବୀଣା ॥

କାନେ ଝୁ ମୁକା ବଢାଏ ସ୍ପନ୍ଦନ

ଆଖିେ କଜେ କରେ ସରମ୍ମାହନ

ନିଃଶବ୍ଦ ଏ େଜନୀରେ

ପ୍ରଣୟ ଋତୁ ରଟ ପେି

ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟିକରେ ବର୍ଷାରଟାପା କିବା

କୋରମଘ ସରତ ଗଗନକୁ ଛାଡି

ର ାଟୁଅଛି ଧେଣୀରେ ॥

ଓରେଇଛି ମର୍ତ୍ଷୟପୁେୀ ॥

ରଦହେ ମହକ କରେ ଶିହେୀତ

ଉପାସକ ମଁୁ ରଗା ତୁ ମ ରସୌନ୍ଦଯଷୟେ

ଅପୂବଷ ତା' ସୁବାସରେ

କେୁଅଛି ରପ୍ରମ ଭିକ୍ଷା

ସ୍ୱଗଷ ଛାଡି ରବାରଧ ପାେିଜାତ ପୁଷ୍ପ

ଅନୁ ମତି ଦିଅ ଙ୍ଘି ଯିବା ପାଇଁ

ଫୁ ଟିଛ ି ରମା ଅଗଣାରେ ॥

ଅଛି ରଯରତ ସୀମାରେଖା ॥
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ରପ୍ରମ କେ଼ିତୋ
✍ ଯରଜ୍ଞଶ କୁ ମୋେ େୋଉତ
ଭଙ୍ଗା ଘେଟିଏ ପେି ହୃ ଦୟ ଏ ରଯରବ ଥି ା,

ରଯରବରଯରବ ଆସ ତୁ ରମ ରମା ସ୍ୱପନ ୋଇରଜ,
ବେର୍ାରେ ପତ୍ରପେି ମନ ରମାେ ଭିରଜ ॥

ରସରବ ତୁ ମ ସରଙ୍ଗ ରମାେ ରଦଖା ରହାଇଥି ା ।
ପ୍ରଥମ ରଦଖାରେ ରଯରବ ରହାଇଥି ା ରପ୍ରମ,

ତୁ ମ ରସୌନ୍ଦଯଷୟ ଆଗରେ ମୟୂ େ ଝାଉଁରେ,

ତୁ ରମ ରଦଇଥି ରସଇ ରପ୍ରମକୁ ରଯ ନାମ ॥

ତୁ ମେ ରଜାତ୍ସ୍ନା ଆଭାରେ ଥୁଣ୍ଟା ବି କଅଁରେ ।

କାହିଁ ରକରତ ଯୁଗେୁ ରଯ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଏ ଥି ା,

ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭେସାେ ତୁ ରମ ରଯ ସାଗେ,

ରସ ସାଗେ ତେଙ୍ଗରେ ଏ ମନ ଅଧିେ ॥

ରକବେ ତୁ ମକୁ ଏଇ ମନ ରଖାଜୁ ଥି ା ।
ତୁ ମଠୁ ଆେମ୍ଭ ରମାେ ରପ୍ରମେ ଠିକଣା,

ତୁ ମ ପାଇଁ ର ଖା ରମାେ ଏ ରପ୍ରମ କବିତା,

ଏଇ ଛାତିତରେ ର ଖା ରକବେ ତୁ ମ ନାଆଁ ॥

ଫୁ ବଗିଚା ପେି ଏ କବିତା ବର୍ଣ୍ଡତା ।

ରମା ଜୀବନ ନଉକାରେ ତୁ ରମ ରଯ ନାଉେୀ,

ଝେଣାେ ପାଣି ପେି ଶୀତେ ରଯ ତୁ ରମ,

ରମା ରପ୍ରମ ଝୁ ଡିରେ ତୁ ରମ ପୂଜା ଫୁ

ତୁ ମ ଶୀତେତା ସରଙ୍ଗ ମନ ରମାେ ଝୁ ରମ ॥

ପେି ।

ସ୍ପନ୍ଦନ
✍ ରେୋହ଼ିତ ମୋଝୀ
ସମ୍ପକଷେ ଗଣିତକୁ ଖିନଭିନ କେି

ଡାକି ଆଣିଛ ି ଆଜି ବର୍ଷାକୁ ସାକ୍ଷୀେଖି

କର୍ିବା ଆଗେୁ ଚା ପୁଣିଥରେ

ତୁ ମ ରବହା ହୃ ଦୟେ ସ୍ପନ୍ଦନକୁ

ରେହ ଆଦେ ଓ ଆକର୍ଷଣେ ସାହିତୟକୁ

ରଢେ ପାଖେୁ ଶୁଣିବାକୁ ...

ପଢିରନବା...

ମିଛମ
ି ିଛକ
ି ା ରଖେକୁ ସତ କେିବା ଆଗେୁ

ବର୍ଷାଭିଜା ଓଢଣୀରେ ରପ୍ରମେ

ଚା ନା... ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ େ େଙ୍ଗୀନ ଦୁ ନଆ
ି ରେ

ଭୂରଗାେକୁ ଜାକିଜୁକି ଧେିରନବା

ଆକାଶେ ବିଶାେତାକୁ ଅନୁ ଭବ କେିବା ।

କାହିଁଗ ...ତୁ ମ ହୃ ଦସ୍ପନ୍ଦନ ରମାରତ
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ରତୋ ପୋଇଁ

✍ େ଼ିରେଶ୍ଵେ ତ୍ର଼ିପୋଠୀ
ରଗା ାପୀ ଓଠରେ

ରପ୍ରମ ଦୁ ନଆ
ି ରେ

ହରସ ଏ ଜୀବନ ରମାେ

ହସିରଦ ୁ ରଯରବ

େଖିସାେି ିଣି ପାଦ....

ରତା କଥା ଭାରବ

ରସରବଠୁ ପାଗେ ରହ ି
ଫୁ ର ଇର ା ରତା'େ
ନିଆୋ ଛବିକୁ

ଆଖିରେ ଆଖିରେ
ରସଇ ଇସାୋରେ

ନିଶି ଓ ଦିବସ
ାଗୁ ଭାେି ଆପଣାେ....

ସବୁ କଛ
ି ି ଭୁ ି ଗ ି

ନାହିଁ କିଛ ି ଦୁ ଃଖ

ଫୁ ର ଇର ା ରତା'େ

ଅବା ଅବରଶାର୍

ରତା ହାତକୁ ଧେି

ନିଆୋ ଛବିକୁ

ସବୁ କଛ
ି ି ପାଇଗ ି

ଚା ି ି ମଁୁ ବାଟ

ହୃ ଦୟରେ ସାଇତି ି....

ଫୁ ର ଇର ା ରତା'େ

ହୃ ଦୟରେ ସାଇତି ି....

ଆଖିେୁ ହଜି ା ନିଦ
ଧୀରେଧୀରେ ରକରବ

ଫଗୁଣ ପେରର୍
ସବୁ ଆଜି ହରସ
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ଭ଼ିନ୍ନ

✍ ତପନ କୁ ମୋେ େୋହୁ
ଅରନକ ଦେିଦ୍ର

ଝୁ ମ୍ପୁଡଘ
ି େ ବାହାରେ

ଆଉ ଆଜି ହଜାେ ବର୍ଷ ପରେ

ବିପନ୍ନ ଉଜୁ ଡା

ଭୟକ୍ରାନ୍ତ ବାତାବେଣ

ବଞ୍ଚିଛ ି ଦୁ ଃଶାସନ

ଘେ ସମୂହେ

ଭିତରେ ପଚ୍ଛଷା ଜହ୍ନ

ରକୌେବ ଶାସନ

ସମାହାେ

ଏରବ ତ ବଦେିଛ ି

ନାେୀ ସାରଜ କରେଇ

ରମା ଭଗ୍ନହୃ ଦୟ

କିଛ ି ବଦେିବ

ଉପରଭାଗୟ ବସ୍ତୁ

ଭିତରେ

କିଛ ି ଶୀତେିତ

ବାସ୍ତବେୁ ବହୁ ଦୂ ରେ

ପ୍ରତିଟ ି ସ୍ୱପନରେ
ନିରୋୋ ମୁହୂରର୍ତ୍ଷ ॥

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଷ ଦିଗବେୟେ ପ୍ରତିଛବି ॥
ଛିଣ୍ଡା କପଡା ଭିତେୁ

ମଁୁ ପଥିକ ସାଜି

ନର୍ତ୍ଷକୀେ ଆର୍ତ୍ଷଚତ୍କ
ି ାେ

ଅନୁ ଭୂତି ଭିଜା ଅପୋରହ୍ନ

ନାେୀ ନାୋୟଣୀ

ମଁୁ ପଥିକ, ଯା' ମଥାରେ

ନିରଷ୍ପସିତ

ର ଖା ଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ

ଏ ରଦାଛକି ସମାଜ

ମଥାରେ ପ୍ରଚେିତ ରବଡି ॥

ଆଉ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ୋମ ୋଜୟ ॥
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କୋହୋ ପୋଇଁ ରଲଖିେ଼ି

✍ ଶ଼ିେୋନନ୍ଦ େନରଛୋେ
ରମା ରପ୍ରମଭୋ, ମଧୁଝୋ କବିତା????

ରହର ଆଜି ତୁ ରମ କାହିଁ

ପ୍ରଥରମ ର ଖୁଥି ି

ରମା ସ୍ୱପନ କାହିଁ

ନିଜ ସ୍ୱପନ ପାଇଁ

ସବୁ ତ ଆକାଶେ ଭସା ରମଘ ପେି

ରମା ସ୍ୱପନେ ନାୟିକା ପାଇଁ

ଅଦୃ ଶୟେ ୁ ଚକାେି ରଖେୁ ଛ

ଆଉ ରସ ନାୟିକା କିଏ ଜାଣିଛ କି??

ମଁୁ ବି ଆଉ ମଁୁ ନୁ ରହଁ

ରସ ତୁ ମ ବିନା ଆଉ କିଏ ବା

ହଜିଯାଇଛି ମଁେ
ୁ ସର୍ତ୍ା

ରହାଇପାରେ????

ସମୁଦ୍ରେ ଗଭୀେତାରେ

ତୁ ରମ ହିଁ ସାଜିଥି

ରମା ସ୍ୱପନେ ତାଜମହ
ଆଜି ଚୁ େମାର୍ ରହାଇ

ରମା ଶବ୍ଦେ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାେ

ସାଜିଛ ି ଭଗ୍ନାବରଶର୍େ ଏକ ସ୍ମୃତେ
ି ସଂରକତ ମାତ୍ର ॥

ରସଥିେୁ ରଚାରେଇ ଆଣିଥିବା କିଛ ି ଶବ୍ଦରେ

ରମା ଚକ୍ଷୁେୁ ଆଜି

ବୁ ଣି ଚା ିଥି ି ରମା େଙ୍ଗୀନ ସ୍ୱପନକୁ

ଶୁଷ୍କ ରହାଇ ଉଠିଛ ି

ଆଉ ରସ େଙ୍ଗୀନ ସ୍ୱପନ ତୁ ରମ ହିଁ ଥି

ର ାତକେ ଧାୋ

ଯା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକମଷା ସାଜି
ଶବ୍ଦରେ ଶବ୍ଦରେ ଗଢୁଥି ି

ହୃ ଦୟଟା ପା ଟି ସାେିଛ ି ପାର୍ାଣ

ରଯଉଁଠି ରପ୍ରମେ ମାବଷ ରେ

ଆଜି ରସ ପ୍ରାଣହୀନ ॥

ସଜାଇଥି ି ପ୍ରରତୟକ ଅଂଶକୁ

ତ କାହା ପାଇଁ ର ଖିବି

ନା ରସଥିରେ ଘୃଣା ଅଛି ନା ରପ୍ରମ

ଭିନ୍ନ ଏକ ତାଜମହ

ରସଇଟି ଖା ି ରପ୍ରମ ହିଁ ରପ୍ରମ ॥

ରମା ରପ୍ରମଭୋ, ମଧୁଝୋ କବିତା???
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ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ

✍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ର଼ିୟୋ ପ୍ରଧୋନ
ହଜିଯାଏ ମଁୁ ରମା ମନ ମଧ୍ୟରେ
ରଖାଜିଥାଏ ମନକୁ ହୃ ଦୟେ ପେିସୀମା ମଧ୍ୟରେ ॥
େହିଛକ
ି ,ି ରସ ରକଉଁ ସ୍ୱପନରେ ବିୋସୀତାରେ
ନା, େହିଅଛି ରମା ହୃ ଦୟେ କଳ୍ପନା ଭିତରେ ॥
ମଧୁେ ରସ ସ୍ୱପନେ ମୂହୁର୍ତ୍ଷକୁ ରଖାଜିପାଇ ନାହିଁ,
ପାେୁନାହିଁ, ମଁୁ କସି ତା'େ ପେିସଂଖୟାନକୁ ॥
ଜାଣିବାେ ଇଚ୍ଛା ଟାଣି ରନଉଛି ରମାରତ
ରସହି ସ୍ୱପନେ ଗନ୍ତାଘେକୁ
ଏକାକୀ କସିବାକୁ ମନେ ମାନସାଙ୍କକୁ ॥
ହଜିଯାଇଛି ପୁଣି ରମା ମନ ଆଉ ସ୍ୱପନେ ସମସ୍ତ ଶବ୍ଦ
ରମାେ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ,
ବିଶାେ ରମା ମନେ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ବିଶାେ ତା'େ ରକାର୍ ମଧ୍ୟରେ,
ମଁୁ ଆଉ ରମା ମନେ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ
ଜିଜ୍ଞାସାେ ମଧ୍ୟରେ, ପାଇବାେ ଇଚ୍ଛାରେ, ରଖାଜିବାେ ରଶର୍ରେ
ଅମୃତ ରବୋ ସାଗେରେ ॥
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ରମଘଆ
ୁ ଆକୋଶ

✍ ତୃପ୍ତ଼ି େଞ୍ଜନ େୋେ
ବର୍ଷା ଧୁଆ ସକାେରେ,
ଭିଜା ମାଟି,
ଓଦା ମାଟି କାନ୍ଥ, ଓେି ପାଣି
ଆଉ ଝେକା ରସପଟ
ଓସ୍ତ ପତ୍ରରେ ପାଣି ରଫାଟକା ରଦଖି,
ତରମ କହି ...
"ଏଇ.. ରଦଖ ୋତିଯାକ କା ି ରକରତ ବର୍ଷା ରହଇଚି"
ମଁ,ୁ ସାେି ନଥିବା ନିଦକୁ ,
ଆଖି କରଣ ଆଉରଜଇ ରଦଇ...
ତମ ବଉଦଠୁ କୋ,
ଗହନା ରକଶ,
ଅସଜଡା ବାଦାମୀ େଙ୍ଗ ଶାଢୀ
ଆଉ ଦୁ ଇ ରଦହେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବେରେ,
ିଭିଯାଇଥିବା ସିନ୍ଦୁେ ରଟାପା ରଦଖି, କହି ି..
"ହଁ.. ଏରବବି ଆକାଶ ରମଘୁଆ ଅଛି"
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େମୟେ ତ଼ି ପରଥ

✍ େମ୍ଭୁନୋଥ େୋହୁ
ସମୟେ ଗତିପଥ ସରତ ଅବା ରକରତ କଣ୍ଟକିତ,
କିଏ ପହରଞ୍ଚ କ୍ଷୟ ସ୍ଥେରେ ତ,
କିଏ େହିଯାଏ ଅଧ ୋସ୍ତାରେ,
ଜୀବନେ ଝଡଝଞ୍ଜା ଭିତରେ
ରକରତ ଖା ଢିପ ଜଣାପରଡନି,
ସମୟ ସହିତ ତାେ ରଦଇ
ମାଡିଚା ିଥାଏ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ,
ଜଜଷେତ
ି ଏଇ କରେବେ
ଚାରହଁନା ରକରବ ହାେିବାକୁ ,
ଜିତବ
ି ାେ ପ୍ରବେ ଆଗ୍ରହରେ ବଶୀଭୂତ ରହାଇ
ଚା ିଥାଏ ନିଭଷୟରେ,
ବୁ ଝପ
ି ାରେନା ରକହି ନୀେିରଖଇ
ରଦଖୁଛ ି ତା'େ ବୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ,
ରକରବ ରକଉଁଠି ରହାଇଗର ଟିକଏ
ି ଭୁ ,
ହଠାତ୍ ତା' ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁ େି ଉଠିଯାଏ,
ଏବଂ କେଙ୍କି ତ ରହାଇଯାଏ ତା'େ ଜୀବନ,
କିନ୍ତୁ ତାହା ନୁ ରହଁ ରଯ
ରହାଇଯାଏ ସିଏ ପଥ ଭ୍ରଷ୍ଟ,
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ସମୟେ ଚକ୍ରବୁ ୟହରେ ରସ ରହାଇଯାଏ ପେିବର୍ତ୍ଷନ,
ଆଉ େହିଯାଏ ଏକ କେଙ୍କ ରହାଇ, ଚିେଦିନ ପାଇଁ,
ତଥାପି ତାକୁ କେଙ୍କି ତ କେିବା ପାଇଁ
ରକହି ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ, ସତରେ,
ସମୟେ ଗତିପଥ ସରତ ଅବା ରକରତ କଣ୍ଟକିତ,
କିଏ ପହରଞ୍ଚ କ୍ଷୟ ସ୍ଥେରେ ତ
କିଏ େହିଯାଏ ଅଧ ୋସ୍ତାରେ ॥

ରପ୍ରମ
✍ ମୋନେୀ ମହୋନ୍ତ଼ି
ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀରତ ଏକ ଅଭୂ ା ସ୍ୱେ

ଜୀଇଁବା ମେିବା ଅରଟ ଧୁବ ସତ

କହିକି ପାେିବ ନାମଟି ତା'େ?

ରପ୍ରମେ ଅଥଷ ଅଟଇ ମହତ...

ସୁନ୍ଦେ େୂପଟି ସରତ ଅନୁ ପମ

ରପ୍ରମ ମଁୁ କେିଛ ି ୁ ହରେ ଭିଜଛ
ି ି

ଅରଢଇ ଅକ୍ଷେ ନାମଟି ରଯ ରପ୍ରମ...

ଦୁ ଃଖ ସାଗେରେ ରକରତ ମଁୁ ବୁ ଡଛ
ି .ି ..

ସବୁ ତ ସେିବ ମଣିର୍ ମେିବ

ଦୁ ଃଖ ସାରଥ ସୁଖ େହିଛ ି ଅନାଇ

ରପ୍ରମ ନ ସେିବ ରକରବ ନ ହାେିବ...

ଅନ୍ଧାେ ସେିର ଆର ାକ ଆସଇ...

ରପ୍ରମ କରେ ଯିଏ ରସ ହୁ ଏ ରପ୍ରମିକ

ରପ୍ରମ ପୋ ସାଥୀ ମୁଠାଏ ସପନ

ହସି ଉରଠ ମୁଖ ଆହାକି ଚମକ...

ଉଙ୍କି ମାରେ ମରନ ଆସିର ରଯୌବନ...

ରପ୍ରମ ରଯ ଅମେ ସ୍ୱଗଷୀୟ ସୁନ୍ଦେ

ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାରମ ରପ୍ରମେ ଭୂମିକା

ରପ୍ରମମୟ ରହର ଜଗତ ସୁନ୍ଦେ...

ସାଗେ ବକ୍ଷରେ ରଯମିତ ି ଶାମୁକା...
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ସ୍ମୃତ,଼ି ଶେୀେ ଓ ପୋଉଁଶ

✍ ରେୌମୟେଞ୍ଜନ ରହୋତୋ
ରମା ନୟରନ ଛେଛେ ରହଉଥିବା

ଅଗ୍ନି େ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଜ୍ୱାୋରେ

ଅଶୁଗୁଡାକ ବନୟା ରହାଇ

ରପାଡିଯିବ ସବୁ ସାଉଁଟ ି ରନଇଥିବା

ହୃ ଦୟକୁ ପଲାବିତ କେିବା ପୂବଷେୁ

ସ୍ମୃତେ
ି ଗ୍ରନ୍ଥାଗାେ

ଶବ୍ଦ ପା ଟି କବିତା ରଦଇ ବହିଯାଉ

ରମା ରଦହ ସହ

ଅଥଚ ୟାକୁ ତ ସାଉଁଟ ି ପାେିବ ି !

କଡକାଡେ ଶବ୍ଦ ଗୁମ୍ଫନରେ ।

ସ୍ମତ
ି ଓଦା ପୃଷ୍ଠା ମଧ୍ୟରେ
ୃ େ

କିନ୍ତୁ ନଥିରବ ଅନୟରକହି

ଆଉ ପଢିପାେୁଥିବି

ଥିବ ରକବେ ରମା ଅସ୍ଥି

ରସ ପଲାବିତ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ପ୍ରତିଥେ

କିଛ ି ପାଉଁଶ ଭିତରେ

ନା ୟାକୁ ରକହି ରଦଖିପାେିବ

ଶବ େୂପକ ରଶର୍ ନାମ ସହ

ନା ରକହି ପେିହାସ କେିପାେିବ ।

ହଜିସାେିଥିବ ସମସ୍ତ ପେିଚୟ !
ଆଉ ତା'ପରେ

ରମା ରଦହ ରଯରବ ଥକିପଡିବ

କାନ୍ଥରେ ଟଙ୍ଗା ରହାଇଥିବା ଚିତ୍ର

ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ

କଣ୍ଟାରେ ଝୁ ୁ ଥିବ

ରଶାଇ େହିବ ରକାରକଇ ଉପରେ

କୂ ତ୍ରମ
ି ଫୁ େ ହାେସହ ।

ଆଉ ଜେିଯିବ
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େୁେମୟ େୁେର୍ଣ୍ଶରେଖୋ

✍ ଶ୍ରୀ େୋଜରଶଖେ େ଼ି 'ଚ଼ିମୋ'
ରହ ା ରଯରବ ତୁ ମ ସହ ରଦଖା ପରେ ରଦଖା,
ତୁ ମ ସୁଧାମୁଖ ପ୍ରସାେଣ କେିର ସୁରେଖା,
ରକମିତ ି ବୟାଖୟାନ କେିବ ି ତୁ ମ େୂପରେଖା,
ଆକର୍ଷକ ତୁ ମ ାବଣୟ ର ାଚନରେ କଜ୍ଜ୍ୱେରେଖା |୧|
ର ଖୁଛ ି ତୁ ମ ପାଇଁ ଏହି ରପ୍ରମର ଖା,

ର ଖି ଚା ିବ ି ଏହି ପ୍ରଥମ ରପ୍ରମପତ୍ର ,

ଯାହା ରମା ମରନାଗତିେ ମଦନର ଖା,

ତୁ ମ ଅନୁ ୋଗ ରହ ା ରମାେ ପ୍ରି ୟମିତ୍ର,

ଭାନୂ ଦୟ ରବେେ ଭାନୁ ରେଖା,

କେ ରମାରତ ନିଜେ ପ୍ରଣୟସଖା ପ୍ରୀତିପତ୍ର,

ଚରନ୍ଦ୍ରାଦୟ କାେେ ଚନ୍ଦ୍ରରେଖା |୨|

ଶୀଘ୍ର ଦିଅ ତୁ ମ ସ୍ୱାକ୍ଷେିତ ଅଙ୍ଗୀକାେ ପତ୍ର |୩|

ତୁ ରମ ରଯ ଦିବୟ ଦୀପେ ଦୀପଶିଖା,
ରହବାକୁ ଚାହଁୁଛ ି ତୁ ମେ ଦୀପେୁଖା,
ତୁ ମ ଶୁଭାଙ୍ଗ ଉରଲ୍ଲଖ କେୁଛି ରମା ହାତର ଖା,
ଆସି ବଦୋଇ ଦିଅ ରମା ଭାଗୟରେଖା |୪|
ଚାେୁଶୀେ ରଯ ରମାେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଖା,
ତୁ ରମ ରମା ହସ୍ତରେଖାେ ସୁର ଖା,
ରକରବ ରଯ ରହବ ରମା ସୁେମୟ ସୁବର୍ଣ୍ଷରେଖା,
ଚକାଆଖିଙ୍କୁ ଦିଅ ଯିବା ଆମ ଆଦୟ କ ୟାଣ-ର ଖା |୫|
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ମଁୁ େ଼ିରଦ୍ରୋହୀ ରପ୍ରମ଼ିକ

✍ ଅନ଼ିଲ କୁ ମୋେ
ତୁ ଯିବା ପରେ
ରମାେ ପ୍ରତିଟ ି ମୁହୂର୍ତ୍ଷ ରକମିତ ି କଟିଛ ି
ରକରବ ଭାବିଛୁ ?
ଭାବିନୁ ନା ?
କାହିଁକି ଭାବିବୁ !
ଭାବିବାକୁ ରତାରତ ସମୟ କାଇଁ !!
ତୁ ତ ଏରବ ମସଗୁ
ରତା ଦୁ ନଆ
ି ରେ,
ମହମେ ରଡଣା ଗାଇ
ତୁ ଏରବ ପ୍ରରଚଷ୍ଟାେତା ଛୁ ଇଁବାକୁ ଅନ୍ତେୀକ୍ଷ ।
ରହର ଜାଣିନୁ
ରଯରବ ପ୍ରଖେ ସୂଯଷୟ େଶିମରେ
ମହମ ତେେିବାକୁ

ାଗିବ

ରସରତରବରେ ରତାେ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ରହବ !
ମରନେଖ..
ଏମିତ ି ଭୂପତିତା ରହବୁ
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ରଯ ହାଡ-ରଗାଡ ଚୂର୍ଣ୍ଷ-ବିଚୂର୍ଣ୍ଷ ରହାଇ
ମାଟିରେ ମିଶଯ
ି ିବ ରତାେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଷ ଅସ୍ତି ତ୍ୱ ।
ରସରତରବରେ ନା ଥିବ ରତାେ ଅହଂ
ନା ଆଉ ଥିବ ରସ୍ୱଚ୍ଛାଚାେୀ ମରନାବୃ ର୍ତ୍ି
ଆଜି ଯାହା ରତାରତ ବିର୍ ାଗୁଛ ି
ତା' ଭିତରେ ଥିବା ଅମୃତତ୍ୱକୁ
ଚିହ୍ନବ
ି ାରେ ତୁ ତୁଟ ି କେିଛୁ..
ରତଣୁ ରକରବ ନା ରକରବ
ଅପେିଣାମଦଶଡତାେ ଫେ
ରତାରତ ନିଶ୍ଚୟ ରଭାଗିବାକୁ ରହବ
ଚା ିଯାଇଛୁ ,
ଭ କେିଛୁ
କାେଣ ତୁ ଚା ିଯିବା ପରେ ହିଁ
ମଁୁ ବୁ ଝଥି
ି ି ଜୀବନ ଆଉ ସମ୍ପକଷେ ମାରନ
ତୁ ହିଁ ଜଣାଇଥି ୁ ରମାରତ
କି ମଁୁ ରକରତ ମୂଖଷ ଆଉ ନିରବଷାଧ
ଯିଏ ମେୀଚିକାକୁ ସତ ଭାବି
ତା' ପଛରେ ଅଣନିଃଶ୍ୱାସୀ ରହାଇ ଧାଉଁଥି ା..
ରହର ରସଥିରେ ରମାେ
ଭୁ ବି କ'ଣ ଥି ା
ଯଦି ୋମଙ୍କ ଭେି ବିଦ୍ୱାନ
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ସୁବଣଷ ମୃଗକୁ ସତୟ ଭାବି
ଡାକି ଆଣିଥିର ନିଜେ ସବଷନାଶ
ତ ମଁୁ ରକଉଁ ଗାଈେ ରଗାବେ..?
ଯାହା କହ
ରତାେ ଛେନା ହିଁ ରଖା ିରଦଇଥି ା
ରମା ଆଖିରେ ବନ୍ଧା ଥିବା ଅନ୍ଧପୁଟୁେି..
ଅବଶୟ ତୁ ଯିବା ପରେ
ରକରବ ରମଘୁଆ ଆକାଶେ କୋବାଦ ଭିତରେ
ଝଟକୁ ଥିବା ବିଜୁେକ
ି ୁ ରଦଖି
ମଁୁ ଚମକି ପଡୁଥି ି

ତ ପୁଣି ରକରବ ପୂର୍ଣ୍ଡମାେ ଜହ୍ନ
ଆଉ ଅମାବାସୟାେ ଅମା ଅନ୍ଧକାେ ଭିତରେ
ରମା ଜାଣତରେ ରହଉ
ଅବା ଅଜାଣତରେ..
ରକବେ ରତାରତ ହିଁ ରଖାଜୁ ଥି ି..
ରଯରବ ରଫାନରେ
ମିସକଲ୍ ଆସୁଥି ା
ତ ଉଦଭ୍ରାନ୍ତ ଭାରବ
ବିଚେିତ ରହାଇ ରଦଖୁଥି ି
କାରେ ରସ କ ିା ରତାେ ରହାଇଥିବ କି..
ରମରସଜରଟ ଆସିର ବି
ରହାଇ ଉଠୁଥି ି ବୟସ୍ତ-ବିବ୍ରତ
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କାେରକ୍ଷପ ନ କେି
ତତ୍କଷଣାତ ରଚକ କେୁଥି ି
ରତା'େ କିଛ ି ସରନ୍ଦଶ ପାଇବା ଆଶାରେ
କିନ୍ତୁ ରମାେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା
ରକବେ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ହିଁ େହୁ ଥି ା
ଦିନ ପରେ ଦିନ..
ଆଉ ୋତି ପରେ ୋତି ବିତବ
ି ାକୁ

ାଗୁଥି ା

ରହର ରମା ପ୍ରତୀକ୍ଷାେ
ରକରବ ଅନ୍ତ ରହଉ ନ ଥି ା..
ସତରେ ତୁ ବଦେି ଯାଇଥି ୁ ,
ରହର ତୁ ବଦେି ୁ କ'ଣ ରଯ?
ପ୍ରକୃ ତରେ ତୁ ଯାହା
ନିଜକୁ ତାହା ହିଁ ତ
ପ୍ରମାଣ କ ୁ ..
ରହର ତୁ ଜାଣିଛୁ ,
ରତାେି ପାଇଁ ମଁୁ ମେିମେି ବଞ୍ଚୁଥି ି
ଓ ବଞ୍ଚିବଞ୍ଚି ମେୁଥି ି
ରମା ସାମନାରେ କିଛ ି ବିକଳ୍ପ ହିଁ ନ ଥି ା
କାେଣ ତୁ ହିଁ ରମା ଦୁ ନିଆ ଥି ୁ
ଆଉ ଯୁଆରଡ ରଦଖୁଥି ି ରକବେ ତୁ ହିଁ ଦିଶଥି
ୁ ୁ
ଯାହା କହ..
ତୁ ଥି ୁ ,
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ମଁୁ ଖୁସି ନ ଥି ି
ତୁ ଗ ୁ ରମାରତ ଦୁ ଃଖ ବି ାଗି ାନି
କାହିଁକନ
ି ା ରମା ଭିତରେ ଥିବା ଭାବପ୍ରବଣତା
ରକରବଠାେୁ ସମାଧି ରନଇ
ମଁୁ ପା ଟି ସାେିଥି ି ରଗାରଟ ନିଜଷୀବ ପଥେ
ରଦାର୍ ରତା'େ ନୁ ହଁ
ସବୁ ରଦାର୍ ରମାେ
କାେଣ ମଁୁ ଜାଣିଥି ି ଅରପକ୍ଷାକୃ ତ ଭାରବ
ଆରମ ଯାହାକୁ ଅଧିକ ଗୁେୁତ୍ୱ ରଦଉ
ତା' ପାଖରେ ଆମେ ମୂ ୟ
ଡଷ୍ଟବିନେ ଅର ାଡା ଆବଜଷନା ଭେି..
କିନ୍ତୁ ତଥାପି
ମଁୁ ଜାଣି ପାେୁ ନ ଥି ି
ରକମିତ ି ରତାରତ ଏରତ ଗୁେୁତ୍ୱ ରଦଉଥି ି..
ଶୁଣ ତୁ ଗ ା ରବରେ
ରତା ଇଚ୍ଛାରେ ଯାଇଥି ୁ ସତ
ରହର ରଫେିବା,
ନିଭଷେ କରେ ରମା ଇଚ୍ଛା ଉପରେ
କ'ଣ ଭାବୁ ଛୁ ତୁ ପୁଣିଥରେ ଆସିର
ମଁୁ ରତାରତ ସ୍ୱାଗତ କେିରନବି?
ରକରବ ନୁ ହଁ..
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ବିତ ି ଯାଇଥିବା ମୁହୂର୍ତ୍ଷ ଆଉ ପେିସ୍ଥିତକ
ି ୁ
ମଁୁ ପୁଣିଥରେ ରଦାହରେଇବାକୁ ଚାରହଁନା
କି ସବୁ ଦନ
ି ପାଇଁ ବନ୍ଦ କେିଥିବା ରତାେ ପୃଷ୍ଠାକୁ
ପୁଣିଥରେ ରଖା ି ବାକୁ ଚାରହଁନା..
ଏରବ ତୁ ରତା ୋସ୍ତାରେ
ଆଉ ମଁୁ ରମା ୋସ୍ତାରେ
ଆଉ ରତାରତ ପାଇବାେ ଅଭିପ୍ସା ନାହିଁ
କି ହରେଇବାେ ଅବରଶାର୍ ନାହିଁ
କାେଣ ମଁୁ ଏରବ
ଅତୀତେ ରସଇ ମଁୁ ରହାଇନାହିଁ
ମଁୁ ବଦେି ଯାଇଛି..
ରକଉଁ ଯୁଗେୁ ନିଜ ଭ ପଣିଆକୁ
କବେ ରଦଇ ସାେିଛ ି
ତୁ ରଦଇଥିବା ରଧାକା, ପ୍ରତାେଣାେ କବେଖାନା ତରେ
ରତରବ ତୁ ସିନା ଛେନା କେୁଥି ୁ
ରହର ମଁୁ ତ ରତାରତ ରପ୍ରମ କେୁଥି ି ନା
ତୁ ସବଷତ ରବା ି ରଦଇଥିବା ହୋହେକୁ
ମଁୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଖି ବୁ ଜ ି ପିଇଥି ି
ଆଉ ଧୀରେଧୀରେ ଅଗ୍ରସେ ରହଉଥି ି ମୃତୁୟ ଆରଡ..
ରମା ମୃତୁୟ ରବାରଧ ରତାେ କାମୟ ଥି ା
ଭାବୁ ଛୁ କି ମଁୁ ମେିଯାଇଛି?
ଖୁସରି େ ଉତ୍ଫୁ ଲ୍ଲିତା ହ ନା
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କାେଣ ମଁୁ ମେିନ.ି .
ମଁୁ ଜୀବିତ..
ରହର ଏରବ କିନ୍ତୁ
ମଁୁ ଆଉ ରତା ଛେନାସିକ୍ତ ରପ୍ରମେ ପୂଜାେୀ ନୁ ହଁ
ମଁୁ ଏରବ ଏକ ବିରଦ୍ରାହୀ ରପ୍ରମିକ...

ହଠେୟ କୋନ୍ଦୁଛ ଼ି

✍ ଭେତ ରମରହେ
ଏକା ଏକା ାରଗ ରମା ହଠଦୟଟା

ରକମିତ ି ରଗା ତୁ ରମ ସହ,

ତୁ ରମ ଛାଡି ଗ ା ଦିନୁ

ରପ୍ରମ କେୁଛି କହି କି ଛେନା କେୁଥି

ତୁ ମେି ରସଇ ଆଭିମାନକୁ ରଗା

ଏମିତ ି ରକମିତ ି ତୁ ରମ କ

ଭୁ ି ପାେୁ ନି ଏ ମନୁ ,

ଏ ସେେିଆ ମଣିର୍କୁ ତୁ ରମ ରଗା ପ୍ରି ୟା

କି ଭୁ କିେଥି
ି ି ପ୍ରି ୟା ରଗା ମୁହ ିଁ

ରପ୍ରମଜାର ଫାନ୍ଦି ରଦ

ଛାଡି ଚା ି ଗ ମରତ

ସହିରବନି ଭଗବାନ ତୁ ମକୁ ପ୍ରି ୟା ରମାେ ରଗା

ତୁ ମେି ରପ୍ରମ, ୋଗ ଆଭିମାନ ରଗା

ପରସ୍ତଇବ ଦିରନ ତୁ ରମ

ମରନ ପରଡ ଆଜି ସରତ,

କାହିଁକି ରପ୍ରମରଖେ ରଖେି ି ଏ ସେେିଆ

ଅଭୁ ା ମୁହୁର୍ତ୍ଷକୁ ଭୁ ି ପାେୁ ନାହିଁ ମଁୁ

ମଣିର୍ ସାରଙ୍ଗ

ରକମିତ ି ଭୁ ିବ ି ରଗା କୁ ହ

ରବା ି ଭାବୁ ଥିବ ରଗା ମରନ ମରନ ।

ରସ ଦିନେ ସମୟ ରକରତ ରଯ ଆନନ୍ଦ
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ପ୍ରପଞ୍ଚ

✍ ଶ୍ରୀନ଼ିେୋେ େୋମଲ
ମଣିର୍ ଶବକୁ ଛୁ ଇଁରଦର ନେ

ନିଜ ବାପାମାଆ ବଞ୍ଚି ଥିବା ରବରେ

ରହାଇଯାଏ ଅପବିତ୍ର ।

ରସବାରେ ରହୋ କେନ୍ତି ।

ଅନୟ ଶବ ମାଂସ ୋନ୍ଧି ଖାଇଥାଏ

ମେିଗ ା ପରେ ର ାକ ରଦଖାଣିଆ

ଏ ବିଧାନ ବଡ ବିଚତ୍ର
ି ॥

ନାନା କମଷ କେିଥାନ୍ତି ॥

ମଣିର୍ ମେିର ଶବ ରହ ା ରବା ି

ଅସ୍ଥି ତିନ ି ଖଣ୍ଡ ରନଇ ନଦୀ ଜରେ

ଘେୁ କେନ୍ତି ବାହାେ ।

କେିଥାନ୍ତି ବିସଜଷନ ।

ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଶବ ନିଜ ଘରେ ଆଣି

ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡକାଇ ନାନା ଦ୍ରବୟ ରଦଇ

ଶୁଖଆ
ୁ ମାଛଟି ରକରବ ମେିଥାଏ

ପାପ ଅତୟାଚାେ ରଯରତ କେିବାେ

ରକହି କହି ନପାେନ୍ତି ।

ତହିଁେ ସୂଚନା ନାହିଁ ।

ବଡ ଶେଧାରେ ତା'କୁ କିଣି ଆଣି

ତୀଥଷ ଜରେ ଯାଇ ୋନ କେିରଦର

ଘରେ ରୋରର୍ଇ କେନ୍ତି ॥

ସବୁ ପାପ ଯିବ ରଧାଇ ॥

ଶେୀେ ନଥାଏ, ଜୀବନ ନଥାଏ

ତିଥି ବାେ ବାଛି ଆମିର୍ ରଭାଜରନ

ତାହାକୁ ଦିଏ ଆହାେ ।

ନ ାଗଇ କିଛ ି ରଦାର୍ ।

ଅଭାବରେ ଥିବା ର ାକକୁ ନଦିଏ

ଏପେି ବିଧାନ କେିଣ ମଣିର୍

କେିଥାଏ ଅନାଦେ ॥

ନିଜକୁ ମରଣ ନିରଦଷାର୍ ॥

ୋନ୍ଧି କେନ୍ତି ଆହାେ ॥

ଦିଅନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ରଭାଜନ ॥
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ଓଡ଼ିଶୋ

✍ ଶ୍ରୀ େତୟବ୍ରତ େୋହୁ
ଗୁଜୁୋଟରେ ଜନମ ରହାଇଥିବା
ଇଂୋଜୀ ମିଡୟ
ି ମେ ସ୍କୁ େ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାଡଷ-୨ରେ
ପଢୁଥିବା ରମା ପୁତୁୋ ବାପି ଭାେତ ମାନଚିତ୍ରରେ
ଓଡିଶାେ ସୀମାରେ ହାତ ଗାଇ
ରମାରତ ପଚାେି ା, "ଦାଦା, ଏଇଟା ଓଡିଶା ନା !
ଆମ ମାତୃ ଭୂମି ପୋ ଓଡିଶା ।"
ନୀେ ଚିହ୍ନତ
ି ଅଂଶକୁ ହାତ ଗାଇ କହି ା,
"ଏଇଟା ଚି ିକା ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା
ମନ୍ଦିେକୁ ହାତ ଗାଇ କହି ା ଏଇଟା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିେ ତ ଦାଦା !
ଜଗନ୍ନାଥ ପୋ ଆମ ବଡଠାକୁ େ
ଅରନକ ମହିମା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କେ ।"
ମଁୁ ଖା ି ହଁ ମାେୁଥି ି ।
ଓଡିଶା.... ତୁ ଏମିତ ି ରପ୍ରମେ ବନ୍ଧନୀରେ ବାନ୍ଧିରଦ
ରତା' ପ୍ରତିଟ ି ସନ୍ତାନକୁ
ରଯଉଁଠି ଥିର ବି ରତା' ସନ୍ତାନ ଗବଷେ ସହ କହୁ
ମଁୁ ଓଡିଆ... ଓଡିଶା ରମା' ମାଆ....
ପ୍ରତିଟ ି ମୁହୂର୍ତ୍ଷରେ ମରନପଡୁଥାଉ

ଚି ିକା, ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଓଡିଶା ।
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ଳ୍ପ େ଼ିଭୋ
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ନୋେୟ େୋହ଼ିତୟେ ଅନନୟ େ଼ିନ୍ଧୋଣ଼ି- ର ୋପୋଳ ରଛୋେେୋୟ
✍ କୃ ଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର େୁଆେ
ଆଧୁନକ
ି ଓଡିଆ ନାଟୟ ସାହିତୟକୁ ଅନୁ ପମ ସୃଷ୍ଟିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଓ େୁେିମନ୍ତ କେିଥିବା
ସ୍ରଷ୍ଟାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଗାପାେ ରଛାଟୋୟ ଥିର ଅନୟତମ । ରସ ଏକାଧାେରେ ଥିର ଜରଣ
ନାଟୟକାେ, ଅଭିରନତା, ଗୀତିନାଟୟେ େଚୟିତା ତଥା ମାଗଷ ନିରଦଷଶକ, କଥାକାେ,
ଜୀବନୀକାେ, ଚେଚ୍ଚିତ୍ରେ ସଂୋପ ର ଖକ, ଅନୁ ବାଦକ, ସଂଗଠକ ଓ ମିଷ୍ଟଭାର୍ୀ ଭାବରେ
ସବୁ େି ପ୍ରି ୟ ଓ ପେିଚତ
ି ।
ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ‘ପଥିକ’ ପୃଷ୍ଠାେୁ ରସ ରକରତ ସେେ ଓ ନିେହଙ୍କାେୀ ଥିର

ଏକ

ରଛାଟିଆ ଉଦାହେଣେୁ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ - “େଚନାଟି ରମାେ ଜୀବନୀ ନୁ ରହଁ କି ଆତ୍ମଜୀବନୀ ନୁ ରହଁ ।
ଏଥିପାଇଁ ମଁୁ ରବୋଭୂମିେୁ ଉପେ ସଂଗ୍ରହ କେିନ ି କି ମରହାଦଧିେୁ ମୁକ୍ତା ଆହେଣ କେିନ ି ।
ରମାେ ପ୍ରି ୟ ସହେ/ କ୍ଷ୍ମୀ ସହେ କଟକେ କିଛ ି ମାଟି ରଗାଡି ସଂଗ୍ରହ କେି ରସଇଥିରେ ମଁୁ
ପଥିକେ କରେବେକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କେିବାେ ପ୍ରୟାସ କେିଛ ି ମାତ୍ର ।” ଦଶଷନ ବହିେ ରକୈାଣସି
ରଗାଟିଏ ସଂୋପ ଭେି ମରନ ହୁ ଏ ତାଙ୍କ େଚନାେ ପ୍ରଥମ ବାକୟ ଯଥା- "ପଥିକ ରକବେ ତା’େ
ଯାତ୍ରାପଥ ଅତିକ୍ରମରେ ନାହିଁ, ତା’େ ଜୀବନେ ଗତିପଥ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କେି ଚା ିଥାଏ ।"
ଯାତ୍ରାପଥରେ ସତରେ ଚିହ୍ନା ଅଚିହ୍ନା ମଣିର୍ମାରନ କିପେି ଆତ୍ମୀୟତାେ ହାତ ବଢାଇଛନ୍ତି ଏବଂ
ରସ ସମୟେ ରଭୈାଗେିକ, ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତକ
ି ମାନସିକତା ତାଙ୍କୁ କିପେି ପ୍ରଭାବିତ କେିଛ ି ବା
ଜୀବନେ ଗତିପଥକୁ ଅତିକ୍ରମ କେି ଯାଇଛି ତାହା ଏକ ଜାତିେ ପ୍ରାଣବନ୍ତ ଆରନ୍ଦାେନେ ଅତୟନ୍ତ
ସୁନ୍ଦେ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ପାଦଚିହ୍ନ ରବା ି ମରନହୁ ଏ ।
ପି ାଟିଦନ
ି ୁ ଯାତ୍ରା ଆଉ ନାଟକ ର ଖିବାେ ନିଶା ତାଙ୍କେ ଥି ା । ରସ କହୁ ଥିର
"ଅଭିନୟ ରଯରତ ନିଖଣ
ୁ ରହର

-

ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାେିତ ସଂୋପ ଯଦି ଅଭିନୟେ ଭାବକୁ
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ଦଶଷକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସଠିକ ଭାରବ ପହଞ୍ଚାଇ ନପାରେ, ତାହା ରହର ଅଭିନୟ ହୃ ଦୟଗ୍ରାହୀ
ରହବ କିପେି ।" ରତଣୁ ରସ ନାଟକରେ ସଂୋପକୁ ଗୁେତ୍ୱ ରଦଉଥିର

ଓ ର ଖୁଥିର

ଜୀବନଧମଷୀ ସଂୋପ । ତାଙ୍କ ସଂୋପରେ ଥି ା ବେିଷ୍ଠ ସରମ୍ମାହନୀ ଶକ୍ତି । ରେଡିଓ ଭେି ଏକ
ଇର ରକି ରାନିକ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ରସ ସଫେତାେ ସହିତ ବିନରି ଯାଗକେି ଓଡିଆ ଅରପୋକୁ କି
ସାକ୍ଷେ ନିେକ୍ଷେ ସବୁ ରଶ୍ରଣୀେ ରଶାତ୍ରାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ରଦଇଥିର ।
୧୯୪୨-୪୩ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାଯୁେ ସମୟରେ ମୁକୁେେ ସମ୍ପାଦକ ତଥା ସାହିତୟି କ
ବ୍ରଜସୁନ୍ଦେ ଦାସ ଜାତୀୟ ଯୁେ ସାମୁଖୟେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିର । ମିତ୍ର ପକ୍ଷକୁ ସମଥଷନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ
ଓଡିଶା ସେକାେ ସାହିତୟି କ, କୋକାେ ଓ ନଟୟକାେମାନଙ୍କଠାେୁ ପା ା, ଦାସକାଠିଆ,
ଏକାଙ୍କି କା, ନାଟକେ ପାଣ୍ଡୁ ିପି ପଠାଇବା ନିମରନ୍ତ ଆହବାନ କେିଥାନ୍ତି । ଏଥିରେ ରସ "ସାଗେ
କନୟା" ନାମକ ଏକଘଣ୍ଟିଆ ଏକାଙ୍କି କା ନାଟକ ର ଖି ବ୍ରଜସୁନ୍ଦେଙ୍କୁ ରଦବାରେ ରସ ଅତିଶୟ
ପ୍ରୀତ ରହାଇଥିର ଓ ତା’ ନାମ ପେିବର୍ତ୍ଷନ କେି େଖିଥିର ‘ସହଧମଡଣୀ’ । ଏହା ଅର୍ଣ୍ଷପୂର୍ଣ୍ଷା ଓ
ଭାେତୀ ଥିଏଟେରେ ଅଭିନୀତ ରହାଇଥି ା । ଏହି ନାଟକରେ ଥି ା ମାଟି ମା’ ଓ ରଦଶରପ୍ରମ
ସମବନ୍ଧୀୟ ଉଚ୍ଚ ଭାବଧାୋ ଅଥଷାତ୍ ମିତ୍ର ଶକ୍ତିକୁ ସାହାଯୟ କେ, କିନ୍ତୁ ତା’େ ଅନ୍ତଃ ରସ୍ରାତଥାଏ ଏ’
ରଦଶଟା ଆମେ । ଏ ଜାତି ବି ଆମେ । ଆରମ ସବୁ ତା’େ ସନ୍ତାନ । ନାଟକ ଅଭିନୀତ ରହଉଥିବା
ରବରେ ଓଡିଶାେ ତତ୍କାେୀନ

ାଟସାର୍ ହଥଷର୍ଣ୍ଷ

ୁ ଇ ଏବଂ ଓଡିଶାେ ପ୍ରଧାମନ୍ତ୍ରୀ ପାେୋ

ମହାୋଜା ଏହାକୁ ରଦଖି ଉଚ୍ଚପ୍ରଶଂଶିତ କେି ପୁେସ୍କୃତ କେିଥିର । ଏ ନାଟକ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ
ନୂ ଆ ରମାଡ ଆଣି ରଦଇଥି ା । ଆଗାମୀ ଦିନରେ େଙ୍ଗମଞ୍ଚ ନିମରନ୍ତ ଆଉ ଅଧିକ ନାଟକ
ର ଖିବା ନିମରନ୍ତ ବହୁ ଉଦବୁ େ କେିଥି ା ।
୧୯୬୦ ମସିହାରେ ପ୍ରଥରମ ଗଣକବି ରବୈଷ୍ଣବପାଣିଙ୍କ ଗୀତିନାଟୟ େଙ୍ଗସଭାକୁ ରସ
ରବତାେ େୂପାନ୍ତେ କେି ସୁନାମ ଅଜଷନ କେିଥିର । ତତ୍କାେୀନ ସମୟରେ େଙ୍ଗସଭା କାଯଷୟକ୍ରମ
ରେଡିଓେୁ ଶୁଣି ଡ. ପ୍ରାଣକୃ ଷ୍ଣ ପେିଜା ଆକାଶବାଣୀେ ରଷ୍ଟସନ ନିରଦଷଶକ ସି.ଭି. କୃ ଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ଙ୍କ
ଡ ୁ
ପ୍ରୀତ ରହାଇ ରଫାନରେ “Krushnamurthy, your station is reborn today”
(ଆକାଶବାଣୀେ ପୁନଜଷନମ) ରହାଇଛି ରବା ି କହିଥିର । ଏହା ପରେ ପରେ ଆଉ ପଛକୁ ନ
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ଚାହିଁ ରସ ବହୁ ଆଧୁନକ
ି ଛାଞ୍ଚରେ ଯୁରଗାପରଯାଗୀ ଗୀତିନାଟୟ େଚନାକେି ଚଚ୍ଚଡତ ରହାଇଥିର
। ରସଗୁଡକ
ି ମଧ୍ୟରେ - ଅଗ୍ରପୂଜୟ ଗଣନାୟକଙ୍କ ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ରନଇ ଶ୍ରୀଗରଣଶ, ମାତୃ ଶକ୍ତିେ ବିଜୟ
ଉଦରଘାର୍ିତ ମହିର୍ାମେଡନୀ, ମଯଷୟାଦା ପୁେୁରର୍ାର୍ତ୍ମ ପ୍ରଭୁ ୋମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କେ ଅଭିରର୍ରକାତ୍ସବକୁ
ରନଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଷ ୋମାୟଣ ଓ ଭାଗବତେ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଦ ରଗାପ ୀୋ, କୃ ଷ୍ଣଜନମ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ରନଇ
ତାଙ୍କେ ‘ଜନମାଷ୍ଟମୀ’ ଗିତୀନାଟୟ େଚିତ । ଏଥିରେ କଂସେ ଆସୁେୀ ସ୍ୱଭାବ ତାକୁ କିପେି
ପ୍ରତିହଂି ସା ପୋୟଣ କେିଛ ି ଓ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃ ଷ୍ଣଙ୍କେ ରଦବତ୍ୱ ସମଗ୍ର ନାଟକେ ପେିରବଶକୁ
ଆଚ୍ଛନ୍ନ କେି େଖିବାରେ ସମଥଷ ରହାଇଛି । ସମସ୍ତ ଓଡିଆ ପ୍ରାଣ ଜନତାଙ୍କ ମନରେ ଭକ୍ତି ଉରଦ୍ରକ
କେିବା ସହିତ ଉତ୍କଣ୍ଠାରେ ମନପ୍ରାଣ ତ ୀନ ରହାଇଯାଏ । ଶବେ ବିଶ୍ୱାବସୁେ ଆୋଧ୍ୟ ରଦବତା
ନୀେମାଧବ ବିଦୟାପତି କର୍ତ୍ଷୃକ ଆବିଷ୍କତ
ୃ ହୁ ଅନ୍ତି । ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଦୟାପତି ଶବେ ୋଜକନୟା
େିତାକୁ ବିବାହ କେି ଆଯଷୟ ଅନାଯଷୟ ସଂସ୍କୃତେ
ି ମିେନ ଘଟାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୁ ଅନ୍ତି । ଏପେି
ଇତିହାସ ସହିତ ଅରନକ କିମବଦନ୍ତୀେ ରଶାଭନ ସଂରଯାଗ ଘଟିଛ ି ‘ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ’ରେ ।
ଗଜପତିଙ୍କେ ଠାକୁ େଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବଷଂଶ ରହବାକୁ ପ୍ରାଥଷନା କେିବା ତାଙ୍କେ ନମ୍ରତା ଓ
ଭକ୍ତିଭାବେ ପେିଚାୟକ । ଭକ୍ତଶିରୋମଣି ‘ମୀୋବାଈ’ଙ୍କ କୃ ରଷ୍ଣୈକ ପ୍ରାଣତା, ତୀଥଷ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ
କେି ଗିେଧ
ି େ ରଗାପାେଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ତ୍ ରପ୍ରମଧମଷେ ପ୍ରଚାେ ଓ ନାଟକରେ ସନ୍ନିରବଶିତ ମୀୋ ଭଜନ
ଗୁଡକ
ି ଅତୟନ୍ତ ଊକ୍ତିେସାତ୍ମକ ଓ ମମଷସ୍ପଶଷୀ ମରନହୁ ଏ । ଭାେତୀୟ ନାେୀେ ତୟାଗ ଓ ନିଷ୍ଠାେ
ବିଜୟ ଉଦରଘାର୍ଣା କରେ “ନପାହୁ ୋତି ନମେୁ ପତି”ରେ । ଏହା ୋମାୟଣେ କାହାଣୀ
ଉପରେ ଆଧାେିତ ଏବଂ ସଂପୂର୍ଣ୍ଷ କେୁଣ େସେ ମୂଚ୍ଛଷନା ଭିତରେ ବିର୍ୟ ବିନୟାସ ଅତୟନ୍ତ
ହୃ ଦୟଗ୍ରାହୀ ମରନହୁ ଏ । ଅନୁ ସୂୟାଙ୍କେ ପତି ଭକ୍ତି ପାଇଁ େୁଗ୍ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ପୁନଜଷୀବନ
ାଭ କେିପାେନ୍ତି । ରକ୍ରାଧୀ ତପସ୍ୱୀଙ୍କେ ଅଭିଶାପେୁ ନିଜ ପତିଙ୍କୁ ଉଢାେରେ େଖିବା ପାଇଁ ସୂଯଷୟ
ରଦବତାଙ୍କେ ଗତିେୁେ କେିବାରେ ତାଙ୍କେ ଦମ୍ଭ ବାସ୍ତବରେ ଅତୟାଶ୍ଚଯଷୟ । ଏତଦବୟତୀତ ଉତ୍କେ
କାହାଣୀ ଅବ ମବନରେ ରବାର ହଁୁ ଟି, ଫକୀେରମାହନ ରସନାପତିଙ୍କ ସମାଜ ସଂସ୍କାେ ମୂେକ
ଗଳ୍ପ ରପରଟଣ୍ଟ ରମଡିସନ
ି ଉପରେ ଶ୍ରୀମତୀ ସମାଜଷନୀ, ବିନ୍ଦୁସାଗେ, ସୀତା

ବକୁ ଶ,

ଘେବେରଦଖା ପ୍ରଭୃତି ଅତୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଓ ସାମାଜିକ ନୀତିଶକ୍ଷ
ି ା ଉପରେ ଅଧାେିତ । ଏକଥା
ସତ ରଯ ବିଭିନ୍ନ ପାେମ୍ପେିକ ସ୍ୱେେ ସଙ୍ଗୀତ, ବାଦୟ, ଗାନ, ସହଜ ବିର୍ୟବସ୍ତୁ , ଅକୃ ତ୍ରମ
ି ଭାବ
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ପ୍ରକାଶ ତଥା ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାଜସଜ୍ଜା ହିଁ ରଶ୍ରାତା ମନରେ ଗୀତିନାଟକ ପ୍ରତି ଏକ ଗଭୀେ ଶ୍ରୋ
ଭାବ ସହ ଆକୃ ଷ୍ଟ କେିଥାଏ । ଏତଦସମ ରସରତରବରେ ଗଁା ଗହେେ ର ାକମାରନ ଭାଗବତ
ଟୁଙ୍ଗି ରେ ଭାଗବତ ପାୋୟଣ ଶୁଣିବା ଭେି ତାଙ୍କ ହାସୟେସାତ୍ମକ ଧାୋବାହିକ ନାଟକ ‘ଶ୍ରୀହେିେ
ସଂସାେ’ ଏବଂ ‘ପୂୋପୂେି ପାେିବାେିକ’ ରେଡିଓରେ ପ୍ରଚାେିତ ରହ ାରବରେ ଚାେିପରଟ ରଘେି
ବସୁଥିର ।
ବହୁ ପ୍ରଥିତ ଯଶା ଔପନୟାସିକ ଓ ଗାଳ୍ପିକଙ୍କ େଚନାକୁ ରସ ନାଟୟେୂପ ରଦଇ ଯରଥଷ୍ଟ
ସଫେତା

ାଭ କେିଥିର

। ତନମଧ୍ୟରେ ଉରପନ୍ଦ୍ର କିରଶାେ ଦାସଙ୍କ ‘ମ ାଜହ୍ନ’, ଡ. ହରେକୃ ଷ୍ଣ

ମହତାବଙ୍କ ପ୍ରତିଭା, ବସନ୍ତ କୁ ମାେୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅମଡାବାଟ, କାହ୍ନୁଚେଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଝଞ୍ଜା,
ବୟାସକବି ଫକୀେ ରମାହନ ରସନାପତିଙ୍କ ମାମଁ,ୁ ଛ'ମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ, ଧୂେଆ
ି ବାବା, ରଗାପିନାଥ
ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପେଜା, କାେିନ୍ଦୀ ଚେଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ମୁକ୍ତାଗଡେ କ୍ଷୁଧା ଓ ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବଧୂ
ନିେୁପମା ଅନୟତମ । ଓଡିଆ ଚେଚ୍ଚିତ୍ରେ ସଂୋପ ର ଖକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ େି ମୁହଁରେ ତାଙ୍କେ
ପ୍ରଶଂସା । ଏଥିରେ ରସ ନିଜେ ଅମଳାନ ସ୍ୱାକ୍ଷେ େଖି ଯାଇଛନ୍ତି । ୧୯୪୯ ମସିହାରେ ନିମଡତ
ରହାଇଥିବା ‘ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ’େ ରସ ସଂୋପ େଚନା କେିଥିର

। ପରେ ପରେ ଅମଡାବାଟ,

ଅଭିରନତ୍ରୀ, ମା’, ନୂ ଆରବାଉ, ଅଦିନରମଘ, ମାଟିେ ମଣିର୍, ଧେିତ୍ରୀ, କିଏ କାହାେ, ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି,
ୋମାୟଣ ସୂଯଷୟମୁଖୀ, ମାଂସେ ବିୋପ ଏପେି ରକାଡିଏେୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଷ ଚେଚ୍ଚିତ୍ରେ ସଂୋପ େଚନା
କେିଥିର । ଏତଦବୟତୀତ ଦୂ େଦଶଷନ ପାଇଁ ଶତାଧିକ ନାଟକ ରସ ର ଖିଥିର ।
ଏହି ପ୍ରତିଭାସମ୍ପନ୍ନ ବୟକ୍ତିଙ୍କେ ଆବିଭଷାବ ହୁ ଏ ୧୯୧୬ ମସିହା ଏପ୍ରି

ମାସ ୧୬

ତାେିଖରେ ଜଗତସିଂହପୁେ ଜିଲ୍ଲାେ ପୁେୁଣାଗଡ ଗ୍ରାମରେ । ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ହେଧେ
ରଛାଟ୍ଟୋୟ ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଇନ୍ଦୁ ମତୀ ରଦବୀ । ଗଁା ମାଇନେ ସ୍କୁ ରେ ପଢୁ ଥି ା ରବରେ ରସ
ସମଗ୍ର ଓଡିଶାରେ ପ୍ରଥମ ରହାଇଥିର ଓ ରସତିକରି ବରେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ରଦହାନ୍ତ ରହାଇଥି ା ।
ପୟାେୀରମାହନ ଏକାରଡମୀେୁ ରସ କୃ ତତ୍ୱ
ି େ ସହିତ ମାରିକ ପାସ କେିଥିର

। ହାଇସ୍କୁ ରେ

ପଢି ା ରବରେ ୧୯୩୨-୩୩ରେ ପଲ୍ଲୀସଖା ନାମରେ ହାତର ଖା ପତ୍ରିକା ବାହାେ କେିଥିର
। ସ୍କୁ ଓ ହରଷ୍ଟ ପତ୍ରିକାରେ ନିଜେ ର ଖା ପ୍ରକାଶ କେିବା ସହ ପ୍ରଗତି, ସହକାେ, ରଗାଧୂେ,ି
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ଡଗେ ପ୍ରଭୃତି ପତ୍ରିକାରେ ତାଙ୍କେ ବିଭିନ୍ନ କବିତା ଓ ଗଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥି ା । ତତ୍ପରେ ରସ
ରେରଭନସା କର ଜରେ ଅଧ୍ୟୟନ କେିଥିର । କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକି ରବାଡଷରେ ରସ ୧୯୩୬ ମସିହାେୁ
୧୯୪୩ ଯାଏଁ ଚାକିେି କେିଥିର

। ତତ୍ପରେ କଟକ ରେଡିଓ ରଷ୍ଟସନରେ ସ୍କି ପ
ି ି ୋଇଟେ

ହିସାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିର । ରସଠାରେ ୧୯୫୬େୁ ୧୯୭୫ ଯାଏଁ କାଯଷୟ କେିବା ସମୟରେ
ଓଡିଶାେ traditional folk formେ ନାଟକ ଅଛି କି ନାହିଁ ଏହି ପ୍ରଶନେ ଉର୍ତ୍େ ରଦବାକୁ
ଯାଇ ରସ ଅରପୋେ ନବୀକେଣ ସହିତ ନିଜକୁ ସଂଶ୍ଳି ଷ୍ଟ କେି ଓଡିଆ ନାଟକ ବିଭାଗ ସୁସମୃେ
ଓ ଜନାଦୃ ତ କେିଥିର । ନାଟକ ର ଖା ସାଙ୍ଗକୁ ରସ ଭାେତୀ ଥିଏଟସଷେ ‘ପତିତା’, ‘ସିନ୍ଦୁେଗାେ’
ଓ ‘ମୁ ି ଆ’ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ କେିଥିର ।
ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧିଙ୍କ ‘ଗଁାକୁ ରଫେିଚା ’ ଆହବାନ ଉପରେ ତାଙ୍କ େଚିତ ‘ରଫେିଆ’ ନାଟକ
ରହଉଛି ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାେୀ ସୃଷ୍ଟି । ବିଶଷ୍ଟ
ି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଓ ଜନରନତା ନବକୃ ଷ୍ଣ ରଚୈାଧୁେୀ,
ମାେତୀ ରଚୈାଧୁେୀ ଓ ହରେକୃ ଷ୍ଣ ମହତାବ ଏହାକୁ ରଦଖି ତାଙ୍କୁ ଖୁସରି େ କୁ ୋଇ ପକାଇ ଥିର
। ତାଙ୍କ େଚିତ ‘ପେ କ ମ’ ରହଉଛି ଏକ ସଫେ ୋଜରନୈତକ
ି ନାଟକ । ୧୯୫୧ ନିବଷାଚନରେ
ପ୍ରତୟକ୍ଷଦଶଷୀ ଭାରବ ଆଖିରେ ରଦଖିଥିବା କଥା ହିଁ ପେକ ମ ନାଟକେ ବିର୍ୟବସ୍ତୁ । ତାଙ୍କେ
ସମାର ାଚକମାରନ ହିଁ ଏହାେ ଯଶଗାନ କେିଥିର । ଏହି ବହିେ ଅରନକ ସଂସ୍କେଣ ରହାଇଛି
। ବିଭିନ୍ନ ରଶ୍ରଣୀେ ପାଠୟପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସ୍ଥାନିତ ରହାଇଛି । ରସରତରବରେ
ବିଧାନସଭାରେ ବି ୟାକୁ ରନଇ ପ୍ରଶନ ଉଠିଥି ା । ଦିଲ୍ଲୀ, ଆସାମ ଓ ଆଲ୍ଲାହାବାଦରେ ଏହା
ଅଭିନୀତ ରହାଇଛି । ରକରତକ ଇଂୋଜୀ ନାଟକେ ଓଡିଆ େୂପାନ୍ତେ ଓ ଶେତ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାଜଷୀଙ୍କ
ବଙ୍ଗୋ ଉପନୟାସ ‘ୋମେ ସୁମତି’କୁ ମଧ୍ୟ ନାଟୟ େୂପ ରଦଇଥିର । ଅରନକ ସଫେ ମଞ୍ଚନାଟକ
ଯଥା- ରଫେିଆ, ଭେସା, ପେକ ମ, ଶଙ୍ଖାସିନ୍ଦୂେ, ନଷ୍ଟ ଉବଷଶୀ, ଅେଷାଙ୍ଗି ନୀ, ଘଟକ,
ଅଭାଗିନୀେ ସ୍ୱଗଷ, ସହଧମଡଣୀ, ପଥିକ ବନ୍ଧୁ , ସାଧନା, ଜନଶତୁ, ଦେରବରହୋ, ଶାଖାପ୍ରଶାଖା,
ଅମେ ବିୋସ, ପଦମାେୟା, ନୂ ଆରବାଉ, ଶତେଞ୍ଜ, ନଟଖଟ ନାଟକ, ପଞ୍ଚବଟୀ, ରଶାଭା, ଏମିତ ି
ହୁ ଏନାହିଁ, ରଶର୍ ପଯଷୟାୟ, ମୀୋବାଈ, ଗଁା ପେିମେ ପ୍ରଭୃତି େଚନା କେି ଓଡିଆ ନାଟୟ
ସାହିତୟକୁ ସମୃେ କେିବା ସହିତ ରସ ବହୁ ର ାକପ୍ରି ୟତା ଅଜଷନ କେିଥିର । ଆପଣ ରବତାେ,
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ଦୂ େଦଶଷନ ଏବଂ ମଞ୍ଚ ପାଇଁ ନାଟକ ର ଖୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ମଧ୍ୟେୁ ରକଉଁଟ ି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଠାେୁ
ଭାବପ୍ରକାଶନେ ରଶ୍ରଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ ରବା ି ପଚାେିବାରେ ରସ କହିଥିର

- “ତିରନାଟିଯାକ ମାଧ୍ୟମ

ରମା ପକ୍ଷରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ରହାଇ ପାେିଛ ି । କିନ୍ତୁ ମଞ୍ଚ ଏବଂ ଦୂ େଦଶଷନ ପାଇଁ ଜରଣ ନାଟୟକାେକୁ

ଅଧିକ ବହୁ ବଧ
ି ଶକ୍ତି ଓ ରକୈାଶେ ପ୍ରରୟାଗ କେିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ରବତାେ ମାଧ୍ୟମ ଏହି ଦୃ ଷ୍ଟିେୁ
ରଗାଟିଏ ନାଟୟକାେ ପାଇଁ ସୁଗମ ପନ୍ଥା ।”
ଜୀବନବୟାପୀ ସାଧନାେ ସ୍ୱୀକୃ ତ ି ସ୍ୱେୂପ ରସ ବହୁ ଅନୁ ଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାୋ ପୁେସ୍କୃତ ତଥା
ସମ୍ମାନିତ ରହାଇଥିର

। ରସ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ବିର୍ୁବ ମିେନ ୧୯୫୩, କୋବିକାଶ ରକନ୍ଦ୍ର,

ପେକ ମ ନାଟକ ସମ୍ମାନ ୧୯୫୪, ଓଡିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାରଡମୀ ଦ୍ୱାୋ ଆରୟାଜିତ
ନାଟକ ପ୍ରତିରଯାଗିତାରେ ଅେଷାଙ୍ଗି ନୀ ନାଟକ ପାଇଁ ପୁେସ୍କାେ, ରବତାେ ସଙ୍ଗୀତ େୂପକ ଶ୍ରୀମତୀ
ସମାଜଷନୀ ପାଇଁ ସବଷଭାେତୀୟ ଆକାଶବାଣୀ ନାଟକ ପୁେସ୍କାେ, ୧୯୭୪, ଓଡିଶା ସଙ୍ଗୀତ
ନାଟକ ଏକାରଡମୀ ପୁେସ୍କାେ ୧୯୭୫, ହାସୟେସେ ନାଟକ ପାଇଁ ରକନ୍ଦ୍ର ସାହିତୟ ଏକାରଡମୀ
ପୁେସ୍କାେ ୧୯୮୨, ତିରନାଟି ଅରପୋ ଏକତ୍ର ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ଓଡିଶା ସାହିତୟ ଏକାରଡମୀ
ପୁେସ୍କାେ ୧୯୮୪, ୋଜୟପାେଙ୍କ ତାମ୍ରଫେକ ୧୯୯୧, ବିର୍ୁବ ପୁେସ୍କାେ ୧୯୯୭, ଶାେୋ
ପୁେସ୍କାେ ୨୦୦୦ ଏବଂ ୨୦୦୨ ମସିହାରେ ପଦମଶ୍ରୀ ଉପାଧିରେ ଭୂର୍ିତ ରହାଇଥିର ।
ଓଡିଆ ନାଟୟସାହିତୟକୁ େୂଚିପୂର୍ଣ୍ଷ, ପେମ୍ପୋ ପିଣ୍ଡିତ ତଥା ଆଧୁନକ
ି ଜୀବନ ପ୍ରତି
ଶ୍ରୋଶୀେ କୋଇବାରେ ତାଙ୍କେ ସ୍ଥାନ ଥି ା ଗୁେୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଷ । ୨୦୦୩ ମସିହା ଜାନୁ ୟାେୀ ୨୨
ତାେିଖରେ ଏହି ମହାନ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କେ ମହାପୋୟଣ ରହାଇଥି ା, ରସ ଆଜି ନାହାନ୍ତି ସତ, ରହର
େଖି ରଦଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଚିେନ୍ତନ ସ୍ମୃତ ି । ତାଙ୍କେ ରମୈାେିକ ନାଟୟ କୃ ତ ି ଓ କୀର୍ତ୍ଷୀ ନିମରନ୍ତ ରସ ଏ
ମହାଜାତିେ ସାେସ୍ୱତ ଜଗତରେ ଚିେ ସ୍ମେଣୀୟ ରହାଇ େହିରବ ।

Odia Vlogs on YouTube
Odia Vlogger Gapu
click here to go
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ମଠ ୋଥୋ

✍ ଡ. େ଼ିଶ୍ଵେଞ୍ଜନ କେ
ଅନୁ େୋ
ଡା. ରୋଶନୀଙ୍କୁ ତୁ େନ୍ତ ଉଡିଆସିବାକୁ ରହ ା ଜମଷାନୀେୁ । ଆମ୍ରିରେ ରଶର୍ସମୟ
ଠାକୁ େମାଆଙ୍କେ

।

ରଗାଟାକିଆ ପକାଉଛନ୍ତି କହିର

ଚରେ । ବିମାନବନ୍ଦେେୁ

ତେବେରହାଇଯାଇ ହାସପାତାେ ରକବିନରେ ପାଦରଦଉରଦଉ ଡାକିରଦର , "ଠାକୁ 'ମା'!"
ରସପଟୁ ଶୁଭି ା, "ଆ'ର ା ଚଣ୍ଡୀ ।" ବାସ ଆଖିଦୁ ଇଟି ରସତିକରି େ ଚିେ ସ୍ଥିେରହାଇଗ ା ।

ରପ୍ରେଣୋ
ଡା. ମାନସଙ୍କେ ନିଶାରହଉଛି ସଙ୍ଗୀତ । ରବଶ କିଛ ି ଅଥଷ, ବହୁ ଶ୍ରମ ଓ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାେ କେି
ମାତୃ ଭାର୍ାେ ଏକ ନିେୁତା ଗୀତ ତିଆେି କର

। ୟୁ ଟୁୟବ୍ରେ ନାନାଦି ମତାମତ । ସାମ୍ପ୍ରତିକ

ସମାଜ ଗ୍ରହଣ କ ାନି ପୁେୁଣା ଶବ୍ଦସବୁ । ହତାଶାରେ ଥିବାରବରେ, ପତ୍ନୀଆସି ଚୁମାଟିଏ ଆଙ୍କି
ରଦଉରଦଉ କହିର , "ରକହି ନଶୁଣନ୍ତୁ, ମଁୁ ଶୁଣିବ ି । ତୁ ରମ ଗୀତ କେିଚା ।"

େ଼ିଶ୍ଵୋେ
ଘରେ ମାମଁୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିର

। ଛକସାୋ ଆଇଁର୍ ଟିରକ କିଛନ
ି ାହିଁ । କୁ ଣିଆଙ୍କୁ କ'ଣ

ଦିଆଯିବ! ବୁ ଢା'ପା କହିର , "ରତା ଛୁ ଆ'ପାେ ଆଇଁର୍ିଆ ୋଶି, ତା' ହାତରେ ଭ ମାଛ ପରଡ
। ଛଡରନଇ ନଈକୁ ଚା ିଯା' । ଖୋରେ ବାେିଆ ନିରଶ୍ଚ ଉଠିରବ ।" ମାଆ ସିଆରଡ ରବସେ
ବାଟିବାକୁ

ାଗି ା ଓ ମଁୁ ଖରେଇ କାରଖଇ ଚା ି ି ଛୁ ଆ'ପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନଈକୁ ।
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ଅରପକ୍ଷୋ
ହଙ୍ଗକଙ୍ଗେୁ ରଫେି କବାଟରେ ଠକଠକ କ ା ପୃଥବୀୋଜ । ଘେଣୀ କବାଟ ରଖା ୁ ରଖା ୁ , କୁ ନ ି
ପୁଅଝିଅ ଅବିେରମବ ଦୁ ଇରଗାଡକୁ ଜାବୁ ଡଧ
ି େି ଏକସରଙ୍ଗ ଚିର ଇର , "ଆମକୁ କାଖା !"
ଦୁ ଇକାଖରେ ଦୁ ହଙ୍କ
ିଁ ୁ ରକାରେଇରନଉରନଉ ପଛପରଟ ଆଉଜି ରହାଇପଡୁଥିର ଘେଣୀ ।

ଅକୋଳକୁ ଷମୋଣ୍ଡ
କର ଜ ଛାଡିବାେ ବହୁ ବର୍ଷପରେ ଆଜି ରସଣ୍ଟିାଲ୍ରେ ତା'ସହ ରଦଖାରହବା ପୂବଷେୁ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ
ୁ ଚି ୁ ଚି ମନଭେି ରଦଖିଥି ି ତା'କୁ ଦୂ େେୁ । ପଛପଟୁ ଆସି କାନଧେି କହି ା, "ଅକାେକୁ ର୍ମାଣ୍ଡ !
୧୦ବର୍ଷରେ ପରଦ ତ କହିପାେି ନି । ତଥାପି ର ାଭ ଛାଡିନ ! ଆେଜନମକୁ ଅରପକ୍ଷାକେ ।"

ନ଼ିଧିଅଜୋ
ଶୁଶ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀତା ପଢୁଛ ି ରସଣ୍ଟ ଫି ିପ୍ସ କର ଜରେ । ଇଂୋଜୀ ହିନ୍ଦୀ କହି ାରବରେ ପାଟିରେ
ବାଟୁେି ବାଜୁ ନ ି । ଆଉ ଓଡିଆ କହି ାରବରେ ଥଙ୍ଗାଉଛି ଝୁ ଅ । ଅଜାଙ୍କୁ ରଦଖି ହାୟ କେିରଦବାେୁ,
ଅଜା ରଗ ରେ କ ିକତା ମାଇ ଖୁଣ୍ଟ ରଦରଖଇରଦର । ରସରବଠଁୁ ଜବେ ମୁଣ୍ଡିଆରଟ ମାେିବାକୁ
ରକରବ ଭୁ ୁ ନି ଶୁଶ୍ରୀ ।

େମୋନତୋ
ଭିଆଇପି କର ାନିରେ ଶିଶୁଉଦୟାନ । େମା ଘେକାମ କେିବାକୁ ଆସିବାରବରେ ଝିଅକୁ
ଛାଡିଦଏ
ି । ଜଗୁଆେ କିନ୍ତୁ ରଦାେି, ସଲାଇଡ ରକଉଁଠକ
ି ୁ ବି ଛାରଡନି ତା'କୁ । ଆକଟ କେି କରହ,
"ବା ିରେ ରଖେ । ରଦାେି ସାରହବଙ୍କ ପି ାଙ୍କ ପାଇଁ ।" ଡା. ବିଶା ଙ୍କ ପୁଅ ଏସବୁ ସବୁ ଦରି ନ ରଦରଖ
। ଦିରନ ଜିଦକ
ି େି ଝିଅକୁ ରନଇ ରଦାେିରେ ବରସଇ ଝୁ ର ଇ ା । ରସରବଠଁୁ ସମରସ୍ତ ତା'େ ସାଙ୍ଗ ।

ରପ୍ରମ
ରଗେୀେ ଖୁବପ୍ରି ୟ ବିର ଇଛୁ ଆଟି ପ୍ରାୟ କ୍ଷୀେହାଣ୍ଡି ମାୋକ ାରବା ି ବାପା ତାକୁ ଅଖାରେ
ପୁରେଇରନଇ ନଈ ରସପାେିରେ ଛାଡିରଦର । ଏରବ ସ୍କୁ େୁ ରଫେିର ସନ୍ଧୟାରେ ଘଡିଏର ଖାଏଁ
ନଈକୂ ରେ ଝୁ ରେ ରଗେୀ । ରଯମିତ ି ଶୀତକାରେ ପାଣି ଶୁଖିଛି, ହଠାତ୍ ଦିରନ ସନ୍ଧୟାରେ ବିର ଇ ଆସି
ରଗେୀ ରକାେରେ ।
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ଅଷ୍ଟମେଙ୍ଗ
✍ ମୋଧେୀ ମଧୁସ୍ମ଼ିତୋ ଭଞ୍ଜରେଓ
୧
- ବାପା ତରମ ଆଉ ଆଗ ଭେି ରବଶୀ କାଇଁ ହରଷ୍ଟ ଆରଡ ଆସୁନା?
- ଏଇ ଟିରକ କାମରେ ବୟସ୍ତ େହି ଯାଇଥି ି ତ !
- ଚା

ୁ ଚକାେି ରଖେିବା ସବୁ ଥେ ଭେି !

- ହଉ ! ମଁୁ ଆଖି ବୁ ଜୁଛ ି ତୁ ୁ ରଚ
- ରହଇ ଗଣିବା ଆେମ୍ଭ କେି ି ୧,୨,୩,୪….

- ବହୁ ତ ସମୟ ପରେ ଝିଅ ବାପାଙ୍କୁ ରଖାଜି ରଖାଜି ଆସି ପହଞ୍ଚି ା ।
- ବାପା ତରମ ଠକ। ରମାରତ ରଖାଜିବାକୁ ଆସି ନି। ମଁୁ ଭାବି ି କୁ ଆରଡ ପରେଇ !
ବାପା ଅତି ସନ୍ତପଷଣ ଭାରବ ନିଜ ପରକଟରେ େକ୍ତ ମିଶା କଫ ଭିଜା େୁମା ଟି େଖୁ େଖୁ କହିର ,
"ତୁ ବୟସ୍ତ ରହବୁ ନରି େ ମାଆ ! ମଁୁ ରତାରତ ଏମିତ ି ରକରତରବରେ ଏକୁ ଟଆ
ି ଛାଡିରଦଇ ଚା ିଯାଇପାରେ
!!"

୨
ଆଜିେ ଦିନ ହିଁ ମିେଥି
ି ା ରମାରତ ୋଜଧାନୀ ଯିବାକୁ ! ଭାବୁ ଥି ା ତନମୟ । ଆଜି କାରେ ପ୍ରାୟ
ଷ୍ଟାଫ ଆସି ନଥିରବ ବଡ ଅଫି ସରେ ରତଣୁ ନିକାଞ୍ଚନରେ
ରବାରଧ ବଡ ବାବୁ !! ରସଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଡରକଇର

ାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଆୋମରେ ଧେିପାେିରବ

। ମଣିର୍କୁ ମାଇର

। ଚାକିେୀ ଖରଣ୍ଡ

ବଦେରେ ପ୍ରାଣ ବି ରନଇଯିରବ ଦେକାେ ପଡିର !!!
କଣ କହିବ ରମାରତ ! ଆଚ୍ଛା ରଗାରଟ ଓଡିଶା ବନ୍ଦ ରହଇଛି ରଯ ଗାଡି ମଟେ ରଗାରଟ ରହର
ଯିବାକୁ ନାହିଁ । ଏରତ ଚଢା ଦେରେ ଟାକ୍ସି, ରଗାରଟ ଦଦୋ ଆମବାସାଡେ ଭଡା କେି ରସଥିରେ ପୁଣି
ଜଣଙ୍କ ସରଙ୍ଗ ଆଡଜଷ୍ଟ କେି ପଛ ସିଟରେ ଯିବାକୁ ପଡୁଚ ି । ଧନଯ କହିବ ରମା ଭାଗୟକୁ ! ଏ ଶୋ
ଟାକ୍ସି ଡ୍ରାଇଭେ ରକଜାଣି ରକାଉ ତସ୍କେି ମା ଏଇଠି ଭର୍ତ୍ଡ କେିଛ,ି ଟିରକ ରହର ବି ଜାଗା ନାହିଁ ।
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ରସଥିରେ ପୁଣି ୨ ଜଣ !! ଏ ମାଇକିନା ଖଣ୍ଡକ ମାଚ୍ଚଷ ମାସରେ ବି ଏମିତ ି ରମାଟା ଚଦେ କାଇଁ ରଘାଡି
ରହଇ ବସିଛ ି ରକଜାଣି । ଟିରକ ଭ କି ବସିବାକୁ ଜମା ଜାଗା ରହଉନି । ଏ ରବାରଧ ମହିୋ ମାଓବାଦୀ
ନା କ'ଣ ! ଚଦେ ଭିତରେ ମାେଣାସ୍ତ୍ର େଖିଚି ରବାରଧ । ଏ ଶୋ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାେିବ । ରବକାେ
ସ୍ତ୍ରୀ ର ାକଟା । ବନ୍ଦ ଦିନରେ ୟାକୁ କୁ ଆରଡ ବୁ ି ଯିବାେ ଥି ା ୋଜଧାନୀ ।
ଭାକ ଶୋ, ରୟ ପୁଣି ରମା କାନ୍ଧରେ ମୁଣ୍ଡ େଖି ରଶାଇପଡି ାଣି । ଇଏ ଆଉ ରଦହଜୀବି ନୁ ରହଁ
ତ ! ଧନୟ କହିବ । ରମା ଭାଗୟରେ ଆଜି କ'ଣ ଅଛି ରକଜାଣି । ରକମିତ ି ଏଇ ୮୦/୯୦ କିର ାମିଟେ
ଯିବ ଆଉ ମଁୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ ି ଠିକଣାରେ । ଏମିତ ି ରକ୍ଷାଭ ଆଉ ଆଶଂକାେ ମଝାମଝି ପାହାଚରେ ଚଢୁ
ଚଢୁ ଢୁ ରେଇ ପଡିଥି ା ତନମୟ । ହଠାତ୍ କାେେ ଝେକା ରଖା ି ାେୁ ଖୋ ଟିରକ ପଡି ା ଆଖିରେ ।
ମିଟ ି ମିଟ ି ଅନାଇ ା ତନମୟ । ଡ୍ରାଇଭେ କହୁ ଚ,ି "ରହଇଗ ା ତମ ଷ୍ଟରପଜ ଓ ହା ଏଥେ ।"
ମାଇକିନଆ
ି ଟା ଚାଦେ ରଟକିରଦ ା । ଏଥେ ଭିତେୁ ରୋଗିଣା କଙ୍କାେସାେ ରଛାଟିଆ ପାତିମାଙ୍କଡ
ଛୁ ଆ ପେି ଟିକି ଛୁ ଆଟାକୁ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ତା'ଉପରେ ଚାଦେ ପୁଣି ରଘାରଡଇ ଶିଶଭ
ୁ ବନ ଆରଡ
ଚା ି ଚା ି ପେଉଥି ା । ତନମୟ କିଛ ି ସମୟପାଇଁ ଭାବି ା ରସ ରବାରଧ ବିକୋଙ୍ଗ ରହଇଯାଇଛି ।

୩
ରସମାନଙ୍କ ଆଖି ମିଶଥି
ି ା ରଗାରଟ ନୂ ଆ ରଖା ିଥିବା ଆଣ୍ଟିକ ଗିଫ୍ି ରଦାକାନରେ । ଯଦିଓ ପୁଅଟି

ଜାଣିପାେିନଥି ା ପୁୋ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ବିର୍ୟରେ । ରେଡିଓରେ ବାଜୁ ଥିବା ଗୀତଟି କିନ୍ତୁ ଝିଅଟିକୁ

ପୂବଷାଭାର୍ ରଦଇସାେିଥି ା ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ପୂବଷାଫାଲ୍ଗୁନ ି ୠତୁ ବିର୍ୟରେ । ରସରବଠୁ ୧୪ ବର୍ଷ
ରହଇଗ ାଣି... ରସମାରନ ଏରବ ରଛାଟ ରଛାଟ ଦୁ ଇଟି ଝିଅଙ୍କ ବାପାମାଆ ।

୪
ରରନ ଛାଡିବାକୁ ଆଉ ୨୬ ମିନଟ
ି ଅଛି । ରକମିତି ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବ ରବା ି ଅଭିପ୍ସା ବୟସ୍ତ ରହଇ
ଉଠି ା । ଘେଠୁ ପାଖାପାଖି ଅଧଘଣ୍ଟାେ ବାଟ ଅରଟାରେ ଗର । ଚାକିେୀେ ରଶର୍ ଦିନରେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାେୁ
ବିଦାୟ ରନଇ ଆସି ା ରବେକୁ ଏରତ ରଡେି ରକରତରବରେ ରହଇଗ ା ଜଣା ପଡି ାନି । ଅେୁ କହି ା,
"ବୟସ୍ତ ହୁ ଅନି, ମଁୁ ବାଇକରେ ଛାଡିରଦବି।" ପ୍ରଥରମ ମନା କେୁଥିର

ବି ଅଭିପ୍ସା ପରେ ୋଜି

ରହଇଯାଇଥି ା ଅେୁ ସହ ବାଇକରେ ଷ୍ଟରଟସନଯାଏଁ ଯିବା ପାଇଁ । ଅେୁ ତା'ଠାେୁ ୨ ବର୍ଷ ସିନୟ
ି େ ଆଉ
ରସ ତାକୁ ଅେୁଣାଭ ସାର୍ ରବା ି ଡାକୁ ଥି ା । ଅେୁଣାଭ ହିଁ ଏଇ ଚାକିେଟ
ି ି ବୁ ଝରି ଦଇଥି ା ଅଭିପ୍ସା ପାଇଁ
ବିଶ୍ୱବିଦୟାେୟ ଡିଗ୍ରୀ ପରେ ପରେ । ଅେୁଣାଭ ବାଇକ ଷ୍ଟାଟଷ କ ା ଓ ଖୁବ କ୍ଷୀପ୍ର ଗତିରେ ତା'େ ୟାମାହା
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ରଫଜେଟି ୋସ୍ତା ଉପେୁ କିଛ ି ଧୂେେ
ି ପେସ୍ତ ଉରଡଇ ରଦୌଡିବାକୁ

ାଗି ା । ଅଭିପ୍ସା ପ୍ରଥରମ ଟିରକ

ଅପ୍ରସ୍ତୁ ତ ରହଇପଡି ା । ରପାନି ରଟ ରହଇଥିବା ରକଶଗୁଚ୍ଛେୁ କିଛ ି ଯାଇ ସିଧା ଅେୁଣାଭେ ରହ ରମଟ
ଉପରେ ରଦାେି ରଖେୁ ଥିର । ଅଭିପ୍ସା ରସ ସବୁ କୁ ସଜାଡିରନ ା । ଅେୁଣାଭେ ଗାଡି ରଷ୍ଟସନକୁ ଯାଉଥିବା
ରଛାଟ ୋସ୍ତାଆରଡ ମୁହଁାଇ ା । ହସପିଟା

ପଛପଟ

ାସ ଖାନା ରଦଇ ଯାଇଥିବା ସେୁ ୋସ୍ତାଟି

ଦିନରବରେ ବି ଟିରକ ନିଛାଟିଆ ନିଛାଟିଆ ାଗୁଥି ା । ଅେୁ ବାଇକେ ଗତିକୁ ଆହୁ େି କ୍ଷୀପ୍ର କ ା । ଅଭିପ୍ସା
ଭୟ ଓ ସରଙ୍କାଚ ମିଶା ଥେ ଥେ ହାତଟି େଖିରଦ ା ଅେୁେ କାନ୍ଧ ଉପରେ । ଅଭିପ୍ସାେ ହାତେ କମ୍ପନେୁ
ସରଙ୍କାଚେ ଭାର୍ା ପଢିପାେୁଥି ା ଅେୁଣାଭ । ରହର ବି ରସ ଚୁପ ଥି ା । ପଛକୁ ରଦୌଡୁଥିବା ଦୃ ଶଯମାନଙ୍କ
ପେି ଅତିତଟା ବି ରଦୌଡୁଥି ା ଅଭିପ୍ସା ପଛରେ । ସରତ ରଯମିତ ି ନିଜେ ଅତୀତ କବେେୁ ରଦୌଡି ୁ ଚିଯିବାକୁ
ଚାହଁୁଥି ା ରସ ! ହଠାତ୍ ସବୁ କଛ
ି ି ରକାୋହେ ଶୂନୟ ରହଇଗ ା । ାଗି ା ଖା ି ଅେୁ ଆଉ ଅଭିପ୍ସାେ ସମୟ

ସ୍ଥିେ ରହାଇଯାଇଚି କିଛ ି ସମୟ ପାଇଁ । ଅଭିପ୍ସା ନିଜେ ସବୁ ଶକ୍ତି ଖଟାଇ ନିଜକୁ ସହଜ ରଦଖାଇବା ପାଇଁ
ରଚଷ୍ଟା କେିଚା ିଥି ା । ଅେୁଣାଭ ହଠାତ ବାଇକରେ ରବ୍ରକ ରଦଇ ଗାଡି େଖି ା । ଅଭିପ୍ସା ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚଯଷୟ
ରହଇ ଓରେଇ ପଡି ା ସାରଙ୍ଗ ସାରଙ୍ଗ । ଅେୁ ବାଇକେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରଦଇ ନିଜ ହାତ ଘଣ୍ଟା ଆରଡ ରଦଖି ା, ଗାଡି
ଛାଡିବାକୁ ଆଉ ୧୧ମିନଟ
ି ବାକି । ଅଭିପ୍ସା ଆଡକୁ ଅେୁଣାଭ ଆରଗଇ ଆସି ା । ଅଭିପ୍ସା ନିଜକୁ କିଞ୍ଚତ
ି
ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଆଣି ା । ଅେୁଣାଭ ଅଭିପ୍ସାେ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ ପଚାେି ା, "ଅଭିପ୍ସା ତରମ କ'ଣ
ରମାରତ କିଛ ି କହିବାକୁ ଚାହଁ?"
ଅଭିପ୍ସା ତେକୁ ମୁହଁ ରପାତି ା କିଛ ି ସମୟ ପାଇଁ, ତା'ପରେ କହି ା ମାତ୍ର ୧୧ ମିନଟ
ି ନୁ ହଁ ସବୁ ତକ
ନିଶ୍ୱାସ ସେିଗ ା ପଯଷୟନ୍ତ ମଁୁ ବହୁ ତ କିଛ ି କହିବାକୁ ଚାହିଁଥି ି । ହୁ ଏତ ଆପଣ ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ରହଇ
ନପାେନ୍ତି ରତଣୁ ଏରବ କିଛ ି କହିବନ
ି ି । ରମାେ ସବୁ ନୀେବତା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ େିଜଭଷ କ ି ଆଜିଠୁ ।
ଅେୁଣାଭ କହି ା, "ମଁୁ ଓ ଶୁଭଶ୍ରୀ ପେସ୍ପେକୁ ବହୁ ତ ଭ ପାଉଥି ୁ । କିନ୍ତୁ ରସ ଚା ିଯିବା ପରେ ମଁୁ ତା'
ସ୍ମୃତରି େ ନିଜକୁ ଏରତ ମାତ୍ରା ବୁ ରଡଇ େଖିଥି ି ରଯ ତୁ ମେ ନିେୀହ ଭ ପାଇବାକୁ ଅନୁ ଭବ ନକେିବାେ
ବିଫେ ଅଭିନୟ କେିଚା ିଥି ି ରକବେ ।" ଅଭିପ୍ସା କହି ା, "ରଷ୍ଟସନରେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବାକୁ ରହବ ନରହର
ଗାଡି ଛାଡିରଦବ । ଅେୁଣାଭ କିଛ ି ନକହି ପୁଣି ବାଇକ ଷ୍ଟାଟଷ କ ା । ଅଭିପ୍ସା ଓ ଅେୁଣାଭ ବାକି ସମୟତକ
ଚୁପ ଥିର

। ରଷ୍ଟସନରେ ପହଞ୍ଚିବା ରବେକୁ ଗାଡି ଛାଡିବାକୁ ଆହୁ େି ୩ମିନଟ
ି ବାକି ଥି ା । ଅେୁଣାଭ

ହତପ୍ରଭ ାଗୁଥି ା । ଅଭିପ୍ସା ନିଜ ରଫାନେୁ ସିମକାଡଷ କାଢି ଫି ଙ୍ଗି ରଦ ା ଆଉ କହି ା, "ଏରବ ଆପଣଙ୍କ
ପାଖରେ ୩ ମିନଟ
ି େ ସମୟ ଅଛି । ଆପଣ ରମାରତ କିଛ ି କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି????"
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ଏକୋ ରତୋ ଭକତ ଜୀେନ

✍ େଂଘମ଼ିତ୍ରୋ ମହୋପୋତ୍ର
ବାପାମାଆ ଆଉ ରଜରଠଇ ହଠାତ ଅଁୋ ନବମୀରେ ଆମ ଘେକୁ ଆସିବାେ ଥାଏ ।
- "ଅଁୋ ନବମୀ ଦିନ ବାପାମାଆ ଆସୁଛନ୍ତି ।"
- "ଆଛା, ଏକା ଆସିରବ ନା କ'ଣ?"
"ନା ନା, ମିକୁନ ଗାଡି ରନଇ ଆସୁଛ ି । ମାଆଙ୍କେ ବଡଓର୍ା ବ୍ରତ ଉଜ୍ଜାପନ କେିବାେ ଅଛି
ତ, ରସଇପାଇଁ ସମରସ୍ତ ଆସିରବ ।" ସ୍ୱାମୀ ଯଦିଓ ରମା ଘେ ର ାକଙ୍କ ସହ ଖୁବ ରମୋପୀ କିନ୍ତୁ
ରମା ଘେ ର ାକ ଆସିର ରମାରତ କାହିଁକି ରକଜାଣି ଭାେି ଅଡୁଆ ାରଗ । "କାରେ ଖୋପ
ଭାବିରବ କି?" ମଁୁ ଜାରଣ ଏଇଟା ରମା ମନେ ରକବେ ଡେ ରଗାଟାଏ, କାେଣ ଚିନମୟ ଜରଣ
ଭଦ୍ରର ାକ ତଥା ରମା ଘେର ାକଙ୍କ ପ୍ରତି ଖୁବ୍ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ େହିଛ ି ତାଙ୍କେ । ନିଜ ବାପାମାଆଙ୍କ
ପେି ମିଶଯ
ି ାଇ କଥାବାର୍ତ୍ଷା ହବା ଏବଂ ତାଙ୍କେ ଯତ୍ନ ନବା ପେି ସବୁ କାମ କେନ୍ତି ଚିନମୟ । ତଥାପି
ରମା ମନରେ କାହିଁକି ରକଜାଣି ଅଜଣା ଡେରଟ ସବୁ ରବରେ ଥାଏ ।
ମାଆ ରମା ଜନମ ପରେପରେ ଧବରେଶ୍ୱେଙ୍କ ବଡଓର୍ା କେିବା ଆେମ୍ଭ କେିଥିର , କ'ଣ
ମାନସିକ କେିଥିର ରକଜାଣି । ମଁୁ ରଯରତ ପଚାେିର ବି କୁ ହନ୍ତି, "ତୁ ବଡ ରହଇଗ ା ପରେ
ରମାରତ ବୁ ର ଇନବୁ ଧବରେଶ୍ୱେ ଆଉ ତା'ପରେ ମଁୁ ବ୍ରତ ଉରଝଇରଦବି ।" ମଁୁ ବଡ ରହଇ
ବାହାରହଇଗ ା ପରେ ମଧ୍ୟ ରସମିତ ି ସୁବଧ
ି ା ରହଇପାେି ାନି କି ମାଆଙ୍କେ ବ୍ରତ ଉଜ୍ଜାପନ ମଧ୍ୟ
ରହଇପାେିନଥି ା । ଏଥେ କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କେ ଛୁ ଟଥି
ି ବାେୁ ରସମାରନ ବାହାେିଥାଆନ୍ତି ଧବରେଶ୍ୱେ
ଦଶଷନ ପାଇଁ । ରଯଉଁ େବିବାେ ରସମାରନ ଆସିବାେ ଥି ା ତା'େ ରଗାଟାଏ ସପ୍ତାହ ପୂବଷେୁ
ମନ୍ଦିେରେ ପ୍ରବେ ଭିଡରବା ି ନିଉଜରେ ରଦରଖଇଥାଏ । ଚିନମୟ ଏକଥା ଜାଣି ଟିରକ ଚିନ୍ତାରେ
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ପଡିଗର , ଦଶଷନ ରହଇପାେିବ କି ନାହିଁ? "ଏରତ ବାଟ ଆସିରବ ଅଥଚ ଠାକୁ େଙ୍କ ଦଶଷନ
କେିପାେିରବନି ରତରବ ଆସିବାଟା ରବକାେ ରହଇଯିବ । ସିନୁ, ତରମ ବାପାଙ୍କୁ କୁ ହ ରସମାରନ
ନରହର ଆେ ସପ୍ତାହକୁ ଆସିରବ ।"
- "ଆରେ, ମାଆ ବ୍ରତ ଉଜ୍ଜାପନ କେିରବ, ଆେ ସପ୍ତାହକୁ ତ ମଗଷଶୀେ ମାସ ପଡିବ ।
ରସରତରବରେ ଆସିର କ'ଣ ାଭ ।"
- "ଆଉ ଏରବ ଆସିର ବି କ'ଣ ଦଶଷନ ରହଇପାେିବ?"
- "ତରମ ସଫା କଥା କହୁ ନ ! ରସମାରନ ଆସିର ତମେ କିଛ ି ଅସୁବଧ
ି ା ହବ ନା କ'ଣ?" ରମା
ମନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ ଏଥେ ମନରେ ନେହି ମୁହଁକୁ ଆସିଗ ା ।
"କି କଥା ସିନୁ, ତମ ବାପାମାଆ ଆସିର ରମାେ କ'ଣ ଅସୁବଧ
ି ା? ତରମ କଥାକୁ ଅ ଗା
ଦିଗକୁ ନିଅନି । ତାଙ୍କୁ ଅସୁବଧ
ି ା ନରହଉ ରବା ି କହୁ ଛ ି । ତରମ ରଦଖି ନା ରକରତ ଭିଡ େହୁ ଛ ି
। ଦୋ ଚକଟା ରହଉଛି ରସ ଝୁ ନ୍ତା ରପା ରେ, ରସଥିପାଇଁ କହୁ ଥି ି ।" ଏତିକି କହି ୋଗରେ
ଉଠିଗର ଚିନମୟ । ରସ ଦିନଯାକ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ଷା ବନ୍ଦ । ବାପାମାଆଙ୍କ ଆସିବା ଦିନ ରଯରତ
ପାରଖଇ ଆସୁଥାଏ ରମା ମନରେ ରଗାଟାଏ ଛନକା ପଶି ା ପେି ଅନୁ ଭୂତ ରହଉଥାଏ ।
ଶୁକ୍ରବାେ ଦିନ ବାପା ପୁଣିଥରେ ରଫାନକେି ଚିନମୟଙ୍କ ସହ କଥା ରହର , ମଁୁ କାନ ରଡେି
ଶୁଣଥ
ୁ ାଏ ସବୁ କଥା । କଥା ରଶର୍ ହବାପରେ ରମାରତ ବାପାମାଆଙ୍କ ଆସିବାେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଷ
ବିବେଣୀ ଜରଣଇରଦର

। ଶନିବାେ ସକାେୁ ରସମାରନ ବାହାେିଆସିର

। ପୁଣି କ'ଣ

ମନରହ ା ବାପାଙ୍କେ ରମାରତ ରଫାନ କେି କହିର , "ମାଆ ତୁ ପୁୋ ସଜବାଜ ରହଇଥିବୁ ,
ଆରମ ଭୁବରନଶ୍ୱେ ପହଞ୍ଚି ରତା ଘରେ ଟିରକ କ'ଣ ଖାଇରଦଇ ବାହାେିବା ପୁେୀ ।"
-"ବାପା, ପୁେୀ କଣ ପାଇଁ?"
"ଆରେ ଆଜି ଅଁୋ ନବମୀ, ବଡ ଠାକୁ େଙ୍କ ଦଶଷନ କର ଶୁଭ । ଅରମ ଭୁବରନଶ୍ୱେରେ
ପହଞ୍ଚିକି ଆଉ କିଛ ି କାମ ତ ନାହିଁ । ରସଥିପାଇଁ ମଁୁ ଭାବୁ ଛ ି ଚା ିଯିବା ପୁେୀ ।" ବାପାଙ୍କ ପୁେୀ
ଯିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଶୁଣି ରମା ମୁଣ୍ଡ ବୁ ର ଇରଦ ା । ଏମିତରି େ ତ ପୁେୀରେ ଏରତ ଭିଡ, ଆଜି ପୁଣି
ଅଁୋ ନବମୀ । ନାହିଁ ନଥି ା ପେି ଭିଡ ଥିବ, ଏମିତରି େ ଦଶଷନ ହବ ତ?
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ଭୁବରନଶ୍ୱେେୁ ପୁେୀ ବାହାେିବା ରବେକୁ ରଗାଟାଏ ବାଜି ାଣି । ୋସ୍ତାଯାକ ରମାେ
ରଗାଟାଏ ଚିନ୍ତା ରଯ, ପୁେୀରେ ରକରତ ଭିଡ ଥିବ । ରସପରଟ ଚିନମୟ ବାପାଙ୍କୁ ରଫାନ କେି
କହୁ ଥାନ୍ତି ବାହାେୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାେି ଚା ିଆସିବାକୁ । ପୁେୀ ପହଞ୍ଚି ାରବେକୁ ଠିକ ସାଢ ଦୁ ଇଟା ।
ମନ୍ଦିେ ବାହାରେ ରବଶୀ ଭିଡ ନଥାଏ, ଆରମ ାଇନରେ ଚା ି ଚା ି ମନ୍ଦିେ ରବଢାରେ ପ୍ରରବଶ
ରହ ୁ । ବାଇଶି ପାହାଚେ ପ୍ରରତୟକ ପାହାଚ ଛୁ ଇଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାେୁଥାଏ ମଁୁ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ରଗାଟାଏ
ଚିନ୍ତା ରଯ ଦଶଷନ ହବ କି ନାହିଁ । ମୁଖୟ ମନ୍ଦିେ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପ୍ରରବଶ ରହଇ ପୁଣିଥରେ ଧାଡିରେ
ଠିଆ ରହ ୁ ଆରମ । ଧାଡିରେ ରବଶୀ ର ାକ ନଥାନ୍ତି ଆରମ ପାଞ୍ଚ ମିନଟ
ି ରେ ପହଞ୍ଚିଗ ୁ ମନ୍ଦିେ
ଭିତରେ ଥିବା ଗେୁଡ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ । "ସାଧାେଣ ଦିନ ଅରପକ୍ଷା ଆଜି କ'ଣ ଭିଡ କମ୍ ! ମାଆ
ରଦଖୁଚ, ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ାଗୁଚ ି ।" ମଁୁ ଖୁସରି ହଇ ଆଗକୁ ବଢୁଥାଏ । ରଯରତ ଆଗକୁ ବଢୁଥାଏ
ରସରତ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢିଚା ିଥାଏ । ରଠ ାରପ ା ନଥିବାେୁ ଧିରେ ସୁରସ୍ଥ ଆରମ ଜଗରମାହନ
ସାମନାରେ ପହଞ୍ଚି ୁ । ରମା ଆଖିେୁ ଅଜଣାତରେ ୁ ହ ଝେିଯାଉଥାଏ । ଆଗେୁ ବହୁ ତ ଥେ
ରଦଖିଚି କାେିଆକୁ , କିନ୍ତୁ ରସଦିନ କାହିଁକି ରସ କୋ ଶ୍ରୀମୁଖ ଆହୁ େି ସୁନ୍ଦେ

ାଗୁଥାଏ । ରସ

ନା ି ଓଠେ ହସ ରଯମିତ ି ରମାରତ ଇଙ୍ଗି ତ କେୁଛି । ଦଶଷନ ସାେି ଆସି ମନ୍ଦିେ ରବଢାରେ ବସି ୁ
। ଦରେ କୀର୍ତ୍ଷନଆ
ି "ଏକା ରତା ଭକତ ଜୀବନ, ଭକତ ନିମରନ୍ତ ରତାେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ" ରବା ି
ରବା ି ମୃଦଙ୍ଗ, ଝାଞ୍ଜ ବଜାଉଥାନ୍ତି । ଆଉ ମଁୁ ମରନ ମରନ ଭାବୁ ଥାଏ ରଯ, ରସହି ଭଜନେ
ପ୍ରତକଟି ଶଦ ସତୟ । ନରହର

ଅଁୋ ନବମୀରେ ଆରମ ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହେରେ ଏରତ ସୁନ୍ଦେ

ଭାବରେ କାେିଆ ଦଶଷନ କ'ଣ କେିପାେିଥାଆନ୍ତୁ ! "ମାଆ ରଦଖୁଚ, ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ାଗୁଚ ି ।" ମଁୁ
ଖୁସରି ହଇ ଆଗକୁ ବଢୁଥାଏ । ରଯରତ ଆଗକୁ ବଢୁଥାଏ ରସରତ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢିଚା ିଥାଏ ।
ରଠ ାରପ ା ନଥିବାେୁ ଧିରେ ସୁରସ୍ଥ ଆରମ ଜଗରମାହନ ସାମନାରେ ପହଞ୍ଚି ୁ । ରମା ଆଖିେୁ
ଅଜଣାତରେ ୁ ହ ଝେିଯାଉଥାଏ । ଆଗେୁ ବହୁ ତ ଥେ ରଦଖିଚି କାେିଆକୁ , କିନ୍ତୁ ରସଦିନ କାହିଁକି
ରସ କୋ ଶ୍ରୀମୁଖ ଆହୁ େି ସୁନ୍ଦେ ାଗୁଥି ା ।
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ପେ
ୁ ୁ ଣୋ ଚଷମୋ

✍ ଆକୋଶ କୁ ମୋେ ରଭୋଳ
ଅଫି ସେୁ କାମ ରଶର୍ କେି ଶୀଘ୍ର ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆସିଯାଇଥି ି, ବସରଟ ମିେଗ
ି ର ସମୟ ପୂବଷେୁ
ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ି । ସମୟ ୋତି ୯ଟା, ଅନ୍ଧାେ ୋତି ରଯାଗଁୁ ୋସ୍ତାଘାଟ କିଛ ି ଦିଶୁନଥାଏ । ଏପରଟ
ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଏମିତ ି ହଉଛି, କମିବାେ ନଁା ହିଁ ଧେୁନି । ବସକୁ ଅରପକ୍ଷା କେୁକେୁ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ବିତସ
ି ାେିଥାଏ
। ମନ ଭିତରେ ରଗାରଟ ଭାବନା ଆସୁଥାଏ କି ଓଡିଶାେ ପବିଲକ ରାନସରପାଟଷ ରକରବ ଠିକ ରହବ ।
ଏଇ ଭାବନା ଏଇଥିପାଇଁ ଆସି ା କି ଛଅ ମାସ ପୂରବଷ ଅଫି ସ କାମରେ ଶିମଲା ଯାଇଥି ି । ରସଠି
ପବିଲକ ରାନସରପାଟଷ ବହୁ ତ କଷ୍ଟରେ ଦଶ କି ପନ୍ଦେ ମିନଟ
ି ରଡେିରେ ଆରସ ।
ଏଇ ସବୁ କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ସାମନାରେ ଅଚାନକ ଏକ ବୃ େ ଦମ୍ପତି ୋସ୍ତା ପାେି ହଉଥିବାେ ଦୃ ଶୟ
। ବୟସ ପାଖାପାଖି ୬୦ କି ୭୦ ରହବ । ଅନ୍ଧାେ ଆଉ ବର୍ଷା ରହତୁ ତାଙ୍କୁ ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ରଦଖାଯାଉନଥାଏ
। ବହୁ ତ କଷ୍ଟରେ ବଙ୍କୁ ି ବାଡିଟକ
ି ୁ ସାହାୋ କେି ବୁ ଢାଟି ବୁ ଢୀେ ହାତକୁ ଧେି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ
ପହଁଞ୍ଚ ି ା । ହଠାତ ବାଡିଟ ି ଖା ରେ ପଡିଯିବାେୁ ଦୁ ରହଁ ଆସି ରମା ଉପରେ ପଡିର ।
ତାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାେୁ ସମ୍ଭାେୁ ଅଜାଣତରେ ପଚାେି ବସି ି, "ଅଙ୍କ .. କୁ ଆରଡ ଯିରବ?" ବୁ ଢାଟି
କହି ା, "ପୁଅ ଏଇ ପାଖରେ ଆମ ଘେ" ତା'ପରେ ଦୁ ହଙ୍କ
ିଁ ହାତ ଧେି ତାଙ୍କ ଘେ ଆରଡ ମୁହଁାଇ ି ।
କିଛ ି ବାଟ ଗ ା ପରେ ଅଙ୍କ କହିର , ହଉ ପୁଅ... ଆମ ଘେ ଆସିଗ ା । ମଁୁ କହି ି, "ଠିକ ଅଛି,
ଅଙ୍କ ଆପଣ ଦୁ ରହଁ ଘେକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ମଁୁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯାଉଛି । ଯାଇ ରଦରଖ, ରମା ଗାଡି ଚା ି ଯାଇନି
ତ !"
ଦୁ ରହଁ ରମା ହାତକୁ ରଜାେରେ ଜାବୁ ଡି ଧେିରନଇ କହିବାକୁ

ାଗିର , "ନା ପୁଅ... ବାହାରେ

ବହୁ ତ ଥଣ୍ଡା ଚାହା ଟିରକ ପି'କେି ଯିବ ।" ବର୍ଷାରେ ଭିଜଥି
ି ବା ରହତୁ ରମା ରଦହବି ଥଣ୍ଡା ାଗୁଥାଏ ।
ତାଙ୍କ ହଁରେ ହଁ ଭେି ଘେ ଭିତେକୁ ପ୍ରରବଶ କ ି । ଆଣ୍ଟି ରୋରର୍ଇଘେକୁ ଚା ିଗର ଆଉ ଅଙ୍କ
ରମା ସହିତ ରସାଫା ଉପରେ ବସିର । ଚା ି ା ବାର୍ତ୍ଷାୋପ; ପୁଅ ତମ ଘେ ରକାଉଠି? ତୁ ରମ କ'ଣ
85

shubhapallaba.in

କେ? ବାହା ରହ ାଣି କି ନାହିଁ? ଏମିତ ି ରକରତପ୍ରଶନ । କଥା ହଉ ହଉ ଅଙ୍କ କହିବାକୁ

ାଗିର ,

"ପୁଅ ଆରମ ଦୁ ରହଁ ଆମ ନାତିେ ଜନମଦନ
ି ପାଇଁ ପୁଅ ଘେକୁ ଯାଇଥି ୁ । ପୁଅ ଏଇ ପାଖରେ େହୁ ଛ ି
। ରସ ବଡ ରହ ା ପରେ ଅ ଗା ଘେ ରନଇ ରବାହୂ ସହିତ େହି ା । ତା' ଅଫି ସେ ଷ୍ଟାପ୍ ବନ୍ଧୁ
ଆସିବା... ଆମ ସାଙ୍ଗରେ େହିବା ତାକୁ ଅସହଜ

ାଗୁଥି ା । କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ତା'େ ବହୁ ତ ଚିନ୍ତା,

ରଦଖିନୁ ରସଇଥିପାଇଁ ଏଇ ପାଖରେ ଘେଭଡା ରନ ା । ନାତିଆ ରଟାକାଟିକୁ ବୁ ଢାବୁ ଢୀ ଓେିଏ ନ
ରଦଖିର

େହି ପାେୁନୁ , ରଦଖା କେିବାକୁ ଚା ିଯାଉ । ଆଜିବ ି ରସଇ ରଟାକା ରଫାନ କେି କହି ା,

"ରଜରଜବାପା-ରଜଜିମା, ଯଦି ତୁ ରମଦୁ ରହଁ ନ ଆସିବ ମଁୁ ରକକ କାଟିବନ
ି ି ।" ପାଟଡେୁ ରଫେି ା ରବରେ
ପୁଅ ବି କହୁ ଥି ା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛ ି ଅସୁବଧ
ି ା ନ ହୁ ଏ, ମଁୁ ରମା କାେରେ ଛାଡିରଦବି । କିନ୍ତୁ ମଁୁ ମନା
କ ି, ପୁଅ ଏଇ ପାଖରେ ତ ଘେ, ବର୍ଷା ବି ଝିପିଝପ
ି ି ହଉଛି ଆରମ ଚା ିଯିବୁ । ରସ ୋଜିରହ ା,
ଆରମ ଚା ିକି ଆସି ୁ ।"
ଏହି ସମୟରେ ଆଣ୍ଟି ଦୁ ଇକପ ଚାହା ଆଣି ରଟବୁ

ଉପରେ େଖିର

। ଦେଦୀ ହୃ ଦୟରେ

କହିର , "ନିଅ ପୁଅ, ଚାହା ପିଇ ଦିଅ !" ଚାହାେ ରଗାରଟ ରଢାକ ରନଇଛି କି ନାହିଁ । ମରନପଡିଗ ା
ସକାେୁ ଅଫି ସ ଆସି ାରବରେ ବାପା ତାଙ୍କ ଚର୍ମାେ ରେମ ଠିକ କେିବାକୁ ରଦଇଥିର

। ମଁୁ

ବୟାଗରେ ହାତ ପୁୋଇ ି, ଚର୍ମା ବାହାେ କ ି । କାନ୍ଥରେ ାଗିଥିବା ଘଣ୍ଟାକୁ ଚାହିଁ ି । ସମୟ ୋତି
୧୧ଟା !
ଶୀଘ୍ର ରସମାନଙ୍କଠାେୁ ବିଦାୟ ରନ ି । ୋସ୍ତା ସାୋ ରଖାଜିବାକୁ

ାଗି ି । ରକାଉଠି ନା

ରକାଉଠି ରଗାରଟ ଚର୍ମା ରଦାକାନ ଦିଶଯ
ି ାଆନ୍ତା କି, ବାପାଙ୍କ ଚର୍ମା ଠିକ କେି ନିଅନ୍ତି । ପୁଣି ବହୁ ତ
କଷ୍ଟରେ ରଗାରଟ ରଦାକାନ ମିେି ା । ଯିଏ ସଟେ ବନ୍ଦ କେିବାକୁ ବସିଥି ା । ରମାେ ବହୁ ତ ଅନୁ ରୋଧ
ପରେ ରଦାକାନ ରଖା ି ଚର୍ମା ଠିକ କ ା । ଜ ଦି ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଯାଇ ବସ ଧେି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ି ।
ପାଖାପାଖି ୋତି ୧୨ଟା ବାଜିସାେିଥାଏ । କ ିଂରବ

ମାେିବାକୁ ଯାଉଛି ରଦରଖ ତ ବାପା ଦ୍ୱାେ

ମୁହଁରେ ଠିଆ ରହାଇଛନ୍ତି । ବହୁ ତ ରବେୁ ରସ ମରତ ହିଁ ଅରପକ୍ଷା କେିଥିର

। ମରତ ରଦଖି ଖୁସି

ରହଇଗର । ମଁୁ ବି ଚର୍ମା ରଦବାକୁ ରଡେି କ ିନ ି ।
ରସଦିନ ୋତିରେ ମଁୁ ଜମା ବି ରଶାଇପାେିନଥି ି । ରକବେ ରସ ବୃ େଦମ୍ପତିଙ୍କ କଥା ରମା ମୁଣ୍ଡ
ଭିତରେ ବୁ ୁ ଥି ା । "ଚର୍ମା ପୁେୁଣା ରହଇଗର ତାକୁ କ'ଣ ଏମିତ ି ଫି ଙ୍ଗି ରଦବା ଦେକାେ?" ମନେ
ଏକ ନିବୃର୍ତ୍ ରକାଣେୁ ଉର୍ତ୍େ ଆସି ା, "ନା !"
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କେୋ ୁଡ଼ି

✍ େ଼ିସ୍ମ଼ିତୋ େୋଣୀ େୋହୁ
ସେିତା ହାତରେ

ରଟଇ ଓ ଗୁଡି ଧେି ପାଦ ଚାପି ଚାପି ଛାତ ଉପେକୁ ଆସିଗ ା ।

ନା........... ରକହି କୁ ଆରଡ ନାହାନ୍ତି । ସକାେ ରହବାକୁ ଆଉ ଟିରକ ରଡେି ଅଛି । ଏଇଟା ହିଁ
ଉପଯୁକ୍ତ ମାରହନ୍ଦ୍ର ରବୋ । ମ୍ବି ଥିବା କାନିଟକ
ି ୁ ଟାଣି ରନଇ ରସ ଅଣ୍ଟାରେ ବାନ୍ଧି ା । ରଟଇେୁ
ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁତାକୁ ଛାଡିବାକୁ

ାଗି ା । ଗୁଡଟ
ି ି ପବନେ ଗତି ସାରଙ୍ଗ ତାେ ରଦଇ ସେର୍

ସର୍ କେି ଆକାଶରେ ଉଡିଗ ା ଆଉ ସାଥିରେ ରନଇଗ ା ସେିତାେ ମନକୁ , ତା ଇଚ୍ଛାକୁ , ତା
ସ୍ୱପନକୁ ।
ସେିତା ନିରଜ ଗୁଡଟ
ି ଏ
ି ରହଇ ଆକାଶରେ ଉଡିବାକୁ

ାଗି ା । ଆଃ-------- ଆଃ------

ଆକାଶରେ ଉଡିବାରେ କି ମଜା । ଧୋ ଧୋ ବାଦ , ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପବନ ତା' ମନକୁ
ଖୁସରି େ ଜାବୁ ଡି ଧେୁଥିର । ଏରତ ବଡ ପୃଥୀବିଟ ି ଆକାଶ ଉପେୁ ଆଜି ରଛାଟିଆ ରପଣ୍ଡୁଟିଏ
ପେି

ାଗୁଥି ା ଯାହାକୁ ରସ ନିଜ ଇଛା ମୁତାବକ ଗରଡଇ ପାେିବ । ରସ ଆହୁ େି ରଜାେରେ

ଉପେକୁ ଉପେକୁ ଉଡିବାକୁ ାଗି ା । ତା' ସହିତ ବାଜି ରଗଇବା ପାଇଁ ଆକାଶରେ ରଗାଟିଏ
ବି ଅ ଗା ଗୁଡି ନଥି ା । ଏରତ ବିଶାେ ଆକାଶଟି ରକବେ ତା'େ ଥି ା । ତା' ଆଧିପତୟ
ବିସ୍ତାେ କେିବା ପାଇଁ ରସ ଉପେକୁ -ତେକୁ , ଏପାଖେୁ-ରସପାଖକୁ ତା' ଇଚ୍ଛା ଅନୁ ଯାୟୀ ମାଡି
ଚା ିଥି ା ।
ସତରେ ସବୁ ଦନ
ି ପାଇଁ ରସ ଗୁଡଟ
ି ଏ
ି ରହଇ ଯାଅନ୍ତାନି । ଏ କମଷଜଞ୍ଜାେ ଦୁ ନଆ
ି ରେ ତା'
ଶେୀେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅବଶ ରହଇ ପଡୁଥି ା । ତା'ଜୀବନରେ କିଛ ି ରୋମାଞ୍ଚ ନଥି ା, ନଥି ା

ଉପେକୁ ଉଠିବାକୁ ଆଶା । ଘଡି ଖା ି ଟିକ ଟିକ କ ାପେି ସବୁ ଦନ
ି ରସ ରସଇ ସମାନ
କାମଗୁଡକ
ି ୁ କେୁଥି ା । ସିନ୍ଦୁୋ ଫାଟିବା ପୂବଷେୁ ଉଠି ରସ ନିଜେ ନିତୟକମଷ ସାେି ଛୁ ଆ ଓ
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ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଏପେି ବାନ୍ଧି ରହାଇ ଯାଉଥି ା ରଯ ନିଜ ପାଇଁ ଭାବିବାକୁ ତା' ପାଇଁ ସମୟ
ନଥି ା । ରସଥିରେ ପୁଣି ପି ାଙ୍କ ଆରକ୍ଷପ- ମାମା, ଟିକଏ
ି ନୂ ଆ ନୂ ଆ ଜେଖିଆ ଟିଫିନରେ ଦିଅ
। ଖା ି ରସଇ ପେଟା, ପୁେୀ,ଉପମା, ଚାଓମିନ ନରହର

ମୟାଗି । ତମକୁ କ'ଣ ପିଜ୍ଜା ବଗଷେ

ବରନଇ ଆରସନି କି? ଘରେ କ'ଣ କେୁଛ? ଟିଭିରେ ରକରତ ପ୍ରକାେ ରୋରର୍ଇ ରଦଉଛି
ରସସବୁ ଶିଖନ
ୁ ?
ରସପଟୁ ପତିରଦବଙ୍କ ବିଦୁପ ସ୍ୱେ, "ତୁ ମ ମାମାକୁ ସିେଏ
ି
ରଦଖାେୁ ଫୁ େୁସତ ମିେରି
ତ ଏସବୁ କେିବ । ରଦଖୁନ ରକମିତ ି ରଦଖାଯାଉଛି । ଯିଏ ରଦଖିର

ଭାବିବ ପଚାଶ ବର୍ଷେ

ବୁ ଢୀ । ଚୁଟିଗୁଡାକ ପାଚି ଗ ାଣି । ଟିକଏ
ି କୋ କେିବା କି ନିଜକୁ କିପେି ଫି ଟ େଖିବା ରତା

ମାମାକୁ କିଛ ି ଜଣାନାହିଁ । ଏଥେ ତ ନୂ ଆବର୍ଷ ରଭାଜିରେ ରମା ଷ୍ଟାଫମାରନ ସିଧା ସିଧା
ପଚାେିର ଆରେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ନ ଆଣି ମାଆଙ୍କୁ ଆଣି ୁ ରଯ । ଛିଃ ରମାରତ ରକରତ ାଜ ମାଡି ା
। ୟାଠୁବି ବୟସରେ ବଡ ମିଶ୍ରବାବୁ ଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହିରୋଇନ ପେି ସରଜଇ ରହାଇ ଆସିଥିର

ଆଉ

ରମା ପତ୍ନୀଶ୍ରୀ କ'ଣ ପିନ୍ଧଥି
ି ର ସମବ ପୁେୀ ବାେ ହାତି ଶାଢୀ ।
ସେିତାକୁ ଏସବୁ ଶୁଣିବାକୁ ଭ ନ ାଗିର ବି ତା'େ ରଦହସୁହା ରହଇ ଗ ାଣି । କର ଜ
କୁ ଇନ ଥିବା ସେିତା ରବରେରବରେ ନିଜକୁ ଦପଷଣ ଆଗରେ ବିଶ୍ୱାସ କେିପାରେନି । ଆଖିତରେ
ବହେିଆ କୋଦାଗ, ମୁଣ୍ଡରେ କୋ-ଧୋ ମିଶ୍ରିତ ରକଶ । ଠିକ କଥା ତ ରସ ରଦଖା ଯାଉଛି
ପଚାଶ ବର୍ଷେ ବୁ ଢୀ ପେି, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କାହାପାଇଁ ତା'େ ଏ ପେିବର୍ତ୍ଷନ? ନିଜକୁ ତିେ ତିେ କେି
ଜାେୁ ଥିବା ମହମବତୀକୁ ଯଦି ପଚୋ ଯାଏ ତୁ ସେି ସେି କାହିଁକି ଯାଉଛୁ , ରସମିତ ି ସମାନ
ଆକାେରେ େହୁ ନୁ, ରଯମିତ ି ଇର କିିରକ ବଲ୍ବ େହୁ ଛ ି ରତରବ ରସ କି ଉର୍ତ୍େ ରଦବ? ଦୁ ରହଁ
ଆର ାକ ରଦଉଛନ୍ତି ସତ କିନ୍ତୁ ଦୁ ହଙ୍କ
ିଁ ଭୂମିକାରେ ରକୌଣସି ସମାନତା ନାହିଁ । ଜରଣ ଆର ାକ
ରଦବ ରବା ି ନିଜକୁ ଜେଉଛି ଆଉଜରଣ ଅନୟେ ସହାୟତାରେ ଆର ାକ ରଦଉଛି ।
ପ୍ରତିଟ ି କଥାରେ ମିଶ୍ର ବାବୁ ଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦାହେଣ ରଦଉଥିବା ତା'େ ସ୍ୱାମୀ ରକରବ ବୁ ଝବ
ି ାକୁ
ରଚଷ୍ଟା କେିଛନ୍ତି ସେିତାେ ଓ ମିଶ୍ରବାବୁ ଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନରଶୈେୀରେ ଥିବା ଆକାଶ ପାତାେ ଫେକ
। ରସ ମହିୋଙ୍କ ଦିନଚଯଷୟା ଆେମ୍ଭ ହୁ ଏ ପା ଷେରେ ଓ ରଶର୍ ହୁ ଏ ଜିମରେ । ଘେେ ଯାବତୀୟ
କାମ ପାଇଁ ଚାେି ଚାେିଟା ଚାକେ ଖଞ୍ଜା ରହଇଛି । ମିଶ୍ରବାବୁ ଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାମ ରହ ା ନିଜକୁ
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ସରଜଇବା, କିନ୍ତୁ ସେିତାେ କାମ ରଯ ଘେ ସରଜଇବା । ରତଣୁ ଦିଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସମାନତା
ଆସିବ କିପେି? ରସ ଏ କମଷମୟ ସଂସାେ ଭିତରେ ଅଣନିଃଶ୍ୱାସୀ ରହଇ ପଡୁଥି ା ।

ରହ-------- ରସ ଏ କ'ଣ ଭାବୁ ଛ?
ି ଏରତଦିନ ପରେ ଆଜି ତାକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଷ ସୁରଯାଗ ମିେଛ
ି ି

ନିଜପାଇଁ ଜୀଇଁବାକୁ । ରତଣୁ ଏ ସମୟେ ରଡାେିଟାକୁ ନିଜ ହାତମୁଠାରେ ବାନ୍ଧି େଖିବ । ଜମା
ଛାଡିବ ନାହିଁ । ସେିତା ତା'ହାତମୁଠାକୁ ଆହୁ େି ଟାଣ କେିଥି ା । ଗୁଡଟ
ି ି ଆକାଶରେ ରସମିତ ି
ରଡଣା ରମର ଇ ଉଡି ଚା ିଥି ା ତା' ସହିତ ସେିତା ବି ।
"ମାମା, ଏ କ'ଣ ରହଉଛି । ତୁ ମକୁ କିଏ କହୁ ଥି ା ରମା ଗୁଡି ଛୁ ଇଁବାକୁ ? ରମାରତ ନ
ପଚାେି ରମା ଗୁଡି ତୁ ରମ ଉଡଉଛ କିପେି?" ଝିଅେ ଏ ପ୍ରଶନବାଣରେ ଉଚ୍ଚ ଆକାଶରେ ବାଦ
ରମେରେ ଉଡୁଥିବା ତା' ମନ ତରେ ଦୁ ଲ୍କିନା କଚାଡି ରହାଇ ପଡିଗ ା । "ମାମା, ଗୁଡଟ
ି ା ରଦଖ

କଟିଗ ା । ରହଇଟି ଅମେ ଅଙ୍କ ଙ୍କ ବାଡିରେ ପଡି ାଣି ।" ସେିତା ରଦଖୁଥି ା ବାଡିରେ ଗୁଡି
ପଡିନ ି । ପଡିଛ ି ତା'େ ଦୁ ଇଟି କଟା ରଡଣା । ରସଇ କଟା ରଡଣାେୁ େକ୍ତେ ରଢଉ ମାଡି ଆସୁଛ ି
ଓ ଭିରଜଇ ରଦଉଛି ତାେ ସବଷାଙ୍ଗ ଶେୀେକୁ । ଓଃ କି କଷ୍ଟ । ଭୟରେ ତା'େ ଆଖି ଦିଓଟି ବୁ ଜ ି
ରହଇଗ ା ।

Subscribe to ଓଡିଆ ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତୁ
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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େଡେୋଣ୍ଡେ ରେଲୁନ୍େୋଲୋ
✍ ଇଂ. ଶ଼ିେେୋମ େୁଆେ
ଗୀତରଗାବିନ୍ଦେ ଅପୂବଷ ସଙ୍ଗୀତ ଝେି ଆସୁଛ ି । ଧୀରେ ଧୀରେ ଆର ାକ ଶୂନୟ ରହ ା
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିେ । ଭକ୍ତମାରନ ବାହୁ ଡି ଆସିର । ଝଣଝାଣ ଶବ୍ଦ ରହାଇ ବନ୍ଦ ରହାଇଗ ା ସିଂହଦ୍ୱାେେ
ଦେଜା । ୋତି ପ୍ରାୟ ରଯୌବନ ବୟସ ଧେିବ ଧେିବ ରହ ାଣି । ସଂପୂର୍ଣ୍ଷ ଜନଶୂନୟ ନ ରହର
ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ରମୌନ ରହାଇଆସୁଛ ି ବଡଦାଣ୍ଡେ ପେିରବଶ । ଦୀପମାରନ ଘିଅ ଖାଇ ବୁ ଝି
ସାେିବା ପେି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଥକା ଧେି ାଣି । କିନ୍ତୁ ସବୁ ଦନ
ି ପେି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏକ ବିକେ ମନ
ରନଇ ଠିଆ ରହାଇଛି ମାେୁତି ବୁ ଢା । ୭୫ ବର୍ଷେ ବୁ ଢା ର ାକ । ପତୋ ଶେୀେ, ରକାଟେଗତ
ଚକ୍ଷୁ, ଗେିତ ଦନ୍ତ ଓ ଧୋ ସାଟଷ, ରଧାତି । ଖା ି ରସତିକି ନୁ ରହଁ, ହାତରେ ତା’େ ରବ ୁ ନ ବାଡି
। ଏଥିରେ ଥାଏ ରବ ୁ ନ, ରପଁକାେି, ରଠକୁ ଆ, ଭା ୁ ଆଦି ମୁଖା, ବଇଁଶ,ି ଚିତ୍ର କେି ିରଭଇ
ରହଉଥିବା ରଗା ାପି ସି ଟ ଆଦି ରକରତ କ’ଣ । ପ୍ରତିଦନ
ି ନିଶି ନ ପାହୁ ଣୁ ନିଶୀଥ ପଯଷୟନ୍ତ
ରସଇ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁ ୁ ଥାଏ । ଭାେି ଅନୁ ଭବି ଓ ରେହି ବୁ ଢା । ପାକୁ ଆ ପାଟିେ ୨ଟି ଦାନ୍ତ ରଦଖାଇ
ରକରତ ଛୁ ଆଙ୍କୁ ରଯ ରସ ରମାହିତ କରେ, ତା’େ ହିସାବ ନାହିଁ । ତା’ଠୁ କିଛ ି ନ କିଣନ୍ତୁ ପରଛ, ତା
ବଇଁଶି ଶୁଣି ହସିଦଅ
ି ନ୍ତି ତ ! ରସରତକି ତା’ ପାଇଁ ରଢର୍ ।
ରଦୈନକ
ି ଠାକୁ େ ପହୁ ଡାଇ ଗର , ରସ ଅରପକ୍ଷା କରେ ବଡପଣ୍ଡାଙ୍କୁ । ସବୁ ଦନ
ି ପେି ରସ
ୋତିରେ ମଧ୍ୟ ରସ ବଡପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ପଚାେି ା, “ଠାକୁ େ ଭ ରେ ରଶାଇର ଟି?” “ହଁ ହଁ....” କହି
ହସିରଦଇ ପୋନ୍ତି ବଡପଣ୍ଡା । ରସ ବୁ ଝପ
ି ାେନ୍ତି ନି ଏ ବୁ ଢା ଏକଥା ସବୁ ରବରେ କାଇଁ ପଚାରେ?
ଠାକୁ େଙ୍କ ସହ ତା’ ସମ୍ପକଷ କ’ଣ? .... ଛାଡ କିଏ ଜରଣ ଭକ୍ତ ରହାଇଥିବ । ରସମିତରି େ ବି ୋତି
ବଢି ବଢି ଚା ିର କୁ ଆରଡ ରକରତ ବିଚତ୍ର
ି ପ୍ରକାେ ର ାକ ଏ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ବୁ ନ୍ତି, ତାହା ରସ
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ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କଠାେୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି । ଇଏ ବୁ ଢା ରସମିତ ି କିଏ ରଗାରଟ ରହଇଥିବ....” ଏୟା ଭାବି
ନନା ଚା ିଯା’ନ୍ତି ।
ନନାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମାେୁତି ବୁ ଢା ମଠକୁ ଚା ିଆରସ । ଇଏ ରସଇ ମଠ ରଯଉଁଠି ତା’
ବୁ ଢୀକୁ ଧେି ରସ ଯାତ୍ରା ରଦଖିବାକୁ ଆସୁଥି ା ଓ ଏଠି େହୁ ଥି ା । ରସରତରବରେ ୭୫ଟଙ୍କା
ଭଡା ରଦଉଥି ା । ଏରବ କୁ ହାରବା ା କେି ମଠେ ଏକ ଭଙ୍ଗା ରକାଠେୀରେ ରଶାଇ େହୁ ଛ ି ।
ଦିନଯାକ ରବପାେେ ଅଧା ଆୟ ରସ ମା ିକ ନବ । ରଯଉଁଦନ
ି ରବପାେ କମ୍ ରହଇଥିବ,
ରସଦିନ ତା’େ ବର୍ଷଣ ରଦରଖ କିଏ ! ଆଉ ପୁଣି ଦିଅଁଙ୍କ େଥ ଆଉ ୋନଯାତ୍ରା ରହର , ରସତକ
ବି ବୁ ଢା ଭାଗୟରେ ଜୁ ରଟନା । ମଠେ ପିଣ୍ଡା, ଅଗଣା ହିଁ ତାକୁ ମିରେ । ତଥାପି ରସ ହସି ହସି
େହିଯାଏ । ରକରବ କିଛ ି କରହନା । ସାହାୋ ରବା ି କହିର

ତା’େ ନିଜେ ପେିବାେ ରବା ି

ରକହି ନାହିଁ । ଗାଆଁ ସଂପର୍ତ୍ି, ଜମିବାଡି କିଛ ି ନାହିଁ । ତାଙ୍କ ଝିଅ ଓ ବୁ ଢୀ ନଈବଢିରେ ଭାସି
ଯାଇଛନ୍ତି । ର ାରକ କୁ ହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅରନ୍ତ, ବୁ ଢା କିଛଦ
ି ନ
ି ଉଦାସ ରହାଇ ବସି େହି ା । ତା’ପରେ
ବଢୀେ କାନଫୁ

ହେକ ବିକି ତାଙ୍କେ ସଂସ୍କାେ କ ା, ମହାଜନେ କେଜ ସୁଝି ା ଓ ପୁେୀ

ଚା ିଆସି ା । ତାଙ୍କ ଅରନ୍ତ, ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ବୁ ଢା ଭାରବ “ଆଉ ଏ ଜୀବନ େଖି ାଭ କ’ଣ?”
କିଛ ି ଦିନେ କ୍ରମାଗତ ରନୈୋଶୟ ତାକୁ ଦୁ ବଷେ କେି ଗଢି ରଦଇଥାଏ । ହଠାତ୍ ତା’ମନରେ କ’ଣ
ଜୁ ଟ ି ା ରକଜାଣି, ରସ ସବୁ ସ୍ମୃତକ
ି ୁ ରସଠି ରପାତିରଦଇ ପୁେୀ ଚା ି ଆସି ା । ଭାବି ା, “ଜଗତକୁ
ରଯ ଆହାେ ରଦଉଛି, ମରତ ବା ନରଦବ କାହିଁକ?
ି ” ରକ୍ଷତ୍ରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି କାମ ରଖାଜି ା ।
ବୁ ଢା ବୟସରେ ଶ୍ରମ କାଯଷୟ ରଦବା ପାଇଁ ର ାକ ଅମଙ୍ଗ ରହର । ଏମିତ ି ରଖାଜୁ ରଖାଜୁ ମଣ୍ଟୁ
ଚାହାବା ା ସହ ତା’େ ରଭଟ ରହାଇଗ ା ।
ବଡଦାଣ୍ଡେ ଚା, ମର ଇ ଚା, ନା ି ଚା, ର ମବୁ ଚା...... ପାନ, ଖି ିପାନ, କଡା ପାନ,
ବିଡଆ
ି ମିଠାପାନ,.... ଆଦି ସହ ଅରନକ ର ାକସମ୍ପକଷ, ଘଟଣା, ଦୁ ଘଷଟଣାେ ସମାହାେ ଏଇ
ମଣ୍ଟୁ ଚା ରଦାକାନ । ଏରତ ଜିନର୍
ି କୁ ସମ୍ଭାେିଛ,ି ବୁ ଢାକୁ ପାରଶାେି ରଦଇଥା’ନ୍ତା ବା କିପେି? ବୁ ଢା
ରଯଉଁଦନ
ି ପ୍ରଥମ କେି ପାଣି ମୁରନ୍ଦ ମାଗିବାକୁ ତା’ ରଦାକାନକୁ ଆସି ା, ବୁ ଢାେ ତୁ ଣ୍ଡ ନ ଫି ଟୁଣୁ,
ତା’ ବିକେ ମୁହଁ ସହୁ କଥା ବଖାଣିଗ ା । ଆଉ ତାକୁ ବୁ ଝବ
ି ାକୁ ରସୈାଭାଗୟ ବସତଃ ରଗାରଟ
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ଦେଦୀ ହୃ ଦୟରଟ ବି ଥି ା । ବୁ ଢାକୁ ଚାହା-ବିସ୍କଟ
ୁ ରଦଇ ରସଦିନଠୁ ଦୁ ରହଁ ଅଜା-ନାତି ରହାଇ
େହି ଚା ିର । ଦୁ ରହଁ ଅନାଥ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସଂପକଷେ ରଡାେିରେ ବାନ୍ଧିଛ ି ବଡ ଠାକୁ େଙ୍କ ବଡଦାଣ୍ଡ
। ବୁ ଢା କିଛଦ
ି ନ
ି ଚା-ଚିନ ି ମାପ ଭୁଲ୍ କ ା, ର ାରକ ୋଗିର , କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଟୁ କିଛ ି କହୁ ନଥାଏ ।
ମାତ୍ର ବୁ ଢା ଭାବି ା, ଏ ତା’େ କାମ ରବାରଧ ନୁ ରହଁ, ହାଟେୁ ବାଉଁଶ ବାଡି କିଣିଆଣି, ତା’ ସହ
ରଛାଟ ବାଡି ବାନ୍ଧି ରବ ୁ ନ, ବଇଁଶି ଆଦି ଟାଙ୍ଗି ା । ମଣ୍ଟୁ େ ବସା ଛାଡି ମଠରେ େରହ ଓ
ଖୋରବେ, ସଂଧ୍ୟାରବେେ ଖଟି ଓ ଖିଆପିଆ ଦୁ ରହଁ ଏକାଠି କେନ୍ତି ।
ମଣ୍ଟୁ େ ରଦାକାନ ପଛକୁ େରମଶ ବାବୁ ଙ୍କେ ଘେ । ଭାେି ହିଂସା ଓ ୋଗ ତାଙ୍କେ ଏ ମଣ୍ଟୁ
ଉପରେ । “ସାମାନୟ ଚା'ବା ା ରଟ..... ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ ମରତ ରଦଖୁଛ.ି ... ମରତ !” ଆଦି
ଅରନକ କଥା, ତା’ ରଦାକାନେୁ ରଚାେୀ ଓ ଆକ୍ରମଣ ଆହୁ େି ରକରତ କ’ଣ ସବୁ କୁ ମଣ୍ଟୁ ସହି
ଯାଉଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଏଇ କିଛଦ
ି ନ
ି ରହବ ଯାହା ରହଉଛି, ତାହା ଅସହୟ ।
ଏଇ ଚାେି ମାସ ରହବ େରମଶ ବାବୁ ଙ୍କ ପୁଅ ବିବାହ କେିଛ ି । ବହୁ ଆଡମବେ ସହ
ବାହାଘେ ଓ ତା’ ପେବର୍ତ୍ଷୀ ଦ୍ରବୟେ ବୁ ହାଘେ ମଧ୍ୟ ସେି ା । ଧୀରେଧୀରେ ଦିନ, ସପ୍ତାହ
ଗଡିଯା’ରନ୍ତ, େରମଶଙ୍କ ପୁଅେ ବିଚତ୍ର
ି ସ୍ୱଭାବ ରଦଖାଗ ା । ମଣିର୍େ ପ୍ରକୃ ତକ
ି ୁ କ’ଣ ରବଶିଦନ
ି
ି ବିରସ୍ପାେଣ ହବ ହିଁ ହବ । ପି ାଦିନୁ
ୁ ଚାଇ େଖି ରହବ? ସୁରଯାଗ ଉଣ୍ଡି ରସ ଆରଗ୍ନୟଗିେେ
ଅହଂକାେ ଓ ଅଥଷ ପାଚୁଯଷୟ ଭିତରେ ବଢିଥିବା ବଡବାପେ ବିଗିଡା ପୁଅେ ଗୁଣ ସବୁ ବାହାେି ା
। ମଦ ପିଇ ୋତିରେ ରଡେିରେ ଆସି, ଅଶ୍ରାବୟ ଭାର୍ା ଗାେିଗୁ ଜ, ଏପେିକି ପିଟାମୋ ବି
ଆେମ୍ଭ ରହାଇଗ ା । ୧୦-୧୧ଟା ୋତିରେ ରଦାକାନ ବନ୍ଦ କ ାରବରେ ମଣ୍ଟୁ ସହ ମାେୁତି ବୁ ଢା
ମଧ୍ୟ ସବୁ ଶୁରଣ । କିଛ ି ଉପାୟ ନ ଥିବାେୁ ବୁ ଢା ମଠକୁ ଓ ମଣ୍ଟୁ ତା ବସାକୁ ରଯ ଯାହା ବାରଟ
ଚା ିଯା’ନ୍ତି ।
ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡିଚା ି ା । ବୁ ଢାକୁ ତା’ ରଜଜ ପେି ନୂ ଆ ରବାହୁ ଟ ି ସମ୍ମାନ କରେ ।
ଘରେ ରକହି ନଥି ା ରବରେ, ବୁ ଢାକୁ ୋସ୍ତାେୁ ଡାକିରନଇ ତାକୁ ପୁେୁଣା କନ୍ଥା ଓ ରକରତଥେ
ପାଣି ଢାେରେ ପିଆଇ ତୃ ପ୍ତ କେିଛ ି । ରତଣୁ ବୁ ଢାକୁ ରବଶି ଖୋପ ାଗୁଥାଏ । କିନ୍ତୁ କେିବ ବା
କ’ଣ? ପୁଣି ସକାେ ରହାଇ ସଞ୍ଜ ବୁ ଡି ୋତି ରହ ା । ରସଇ ଚିୋଚେିତ ଗାେି ଗୁ ଜକୁ ମଣ୍ଟୁ ଓ
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ବୁ ଢା ଅରପକ୍ଷା କେିଥା’ନ୍ତି । କିନ୍ତୁ କିଛ ି ବିପେୀତ ରହ ା ରସଦିନ । ପୁଅ ମଦ ପିଇ ନଥି ା ।
ଗାଡିେୁ ଶବ୍ଦ ଓ ଆ ୁ ଅ ଉଭୟ ଶୂନୟ କେି କାହା ସାରଙ୍ଗ କଥା ରହବାକୁ

ାଗି ା । ବୁ ଢାକୁ ତ

ଟିରକ ଊଣା ଶୁରଭ, ରତଣୁ ଚା'ରଦାକାନେ ଆ ୁ ଅ ିଭାଇ ବୁ ଢା ରସଠି ଛପି େହି ା । ମଣ୍ଟୁ ପାଦ
ଥାପିଥାପି ଯାଇ ସବୁ ଶୁଣି ଆସି ା । ଯାହା ଶୁଣି ା, ବୁ ଢାକୁ କହରନ୍ତ, ବୁ ଢା ପବନରେ େମ୍ଭା
ବୃ କ୍ଷ ପଡି ା ପେି କାନ୍ଦି ଅରଚତ ରହାଇଗ ା । ପୁଣି ରଚତା ପାଇ ପାଟି କେି ଉଠି ା । “ରମା
ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାେି ନ ଥି ି । ଏଇ ରବାହୂ ମାଆ ରମା ଝିଅ । ତାକୁ ଏମାରନ ବିର୍ ରଦଇ.....”
ଏତିକି କହରନ୍ତ, “ଚୁପ୍କେ ମଉସା” କହି ବୁ ଢାେ ପାଟିକୁ ଚାପି ଧଇ ା ମଣ୍ଟୁ । ବୁ ଢା ମନରେ
ଭାରେଣି ପଡି ା ବିର୍ ଜ୍ୱାୋେ ପ୍ରଭାବେୁ କିପେି ରବାହୂ କୁ ବଞ୍ଚାଇବ?
କିନ୍ତୁ ହାେିବା ପାଇଁ ତା’େ ଜନମ ରହାଇ ନଥି ା । ନଈବଢି ପେି ଆଉଏକ ବିର୍ମ ସ୍ଥିତ ି
ପହଞ୍ଚିଛ ି । ତା' ଜନିମତ ଝିଅ ନ ରହର ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ଝିଅେ ଜୀବନ ଆଜି ଆଶଙ୍କାରେ ଝୁ ୁ ଛି
। ହାେିବନି ଆଜି ରସ । ହାେିବାେ ଥିର ବଡଠାକୁ େଙ୍କ ବଡଦାଣ୍ଡକୁ ଆସି ନଥାନ୍ତା । ତା’ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ
ଝିଅ ସହ ନିରଜ ମେି ଯାଇଥାନ୍ତା । ତା’ ଜୀବନ ଏଇଥିପାଇଁ ଅଛି ଓ ତାକୁ ରସ ସାଥଷକ ନିରଶ୍ଚ
କେିବ । ଏମିତ ି ରକରତ କ’ଣ ଭାବି ବୁ ଢା ଛାତିରେ ଦମ୍ଭ ଧେି ା । ମଣ୍ଟୁ କହୁ ଥି ା, “ରପା ିସରେ
କହିବା?” ବୁ ଢା ମରନମରନ ଭାବି ା ରଯ “ଆଇନେ ହାତ ଏରତ ମବା ରଯ ର ାକଙ୍କ ମଧ୍ୟେୁ
ଅପୋଧୀକୁ ରଖାଜି ା ରବେକୁ ତା'

ମବା ହାତକୁ ରକରତ ବଡବଡୁଆ ସୁନା, େୂପାରେ ଛାଇଁ
ରଦଇଥିରବ ରଯ, ରସ ହାତ ଶୂନୟରେ ଶୂନୟରେ ବୁ ିବୁ ି ରଫେିଯିବ ।” ବୁ ଢା ନିରଜ ହିଁ କିଛ ି
କେିବାକୁ ସ୍ଥିେ କ ା । ନା’ ତା’େ ସହରଜ ମାେୁତି, ସୀତା ପେି ରବାହୂ ମାଙ୍କୁ ଉୋେ କେିବାକୁ
ରସ, ରଦାକାନ ଝେକାରେ ରଗାଡ ରଦଇ

ଙ୍କା ନଗେ େୂପକ େରମଶବାବୁ ଙ୍କ ଘେ ପାରଚେୀ

ମଧ୍ୟକୁ ରଡଇଁଗ ା । ମଣ୍ଟୁ ଭୟରେ ଆଖି ବୁ ଜରି ଦ ାଣି । ବୁ ଢା ପଡିର ତା’େ ୨୦୬ ଖଣ୍ଡ ହାଡ
ରଯ ୬୦୨ ରହାଇଯିବ ଏକଥା ଥୟ । ତା’ ସାଙ୍ଗକୁ ରସ ମଧ୍ୟ ଧୋ ପଡିଯିବ । କିନ୍ତୁ ସତୟ ଓ
ନୟାୟେ ପଥରେ ଅପାେ ବେ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁ ଏ, ରତଣୁ ବୁ ଢା ମଧ୍ୟ ପାେି ରହାଇଗ ା ।
ବୁ ଢା ତ ଆଗେୁ ତାଙ୍କ ଘେକୁ ଯାଇଥି ା । ରବାହୂ େୁମ୍କୁ ପଛପଟ କବାଟ ବାରଟ ପାଦ
ଥାପିଥାପି ଯାଇ, ରବାହୂ କୁ କାନ୍ଦି ସବୁ କହି ପକାଇ ା । ବୁ ଢା ଆଖି
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ସୂଯଷୟଉଦୟ ରଦଖି ରବାହୂ କାେବିେମବ ନକେି ବାହାେି ପଡି ା । କାନ୍ଧେ ଗାମୁଛାକୁ ଅଣ୍ଟାରେ
ଭିଡାଇ ରବାହୂ କୁ ପାରଚେୀ ଡିଆଁଇ ରଦ ା । ନିରଜ ବି ରଡଇଁ ଆସି ା ରବରେ, ପାରଚେୀେୁ ଥାଇ
ନୀେଚକ୍ର, ପତିତପାବନଙ୍କୁ ଓେଗି ରହାଇ ଏ ଧୃଷ୍ଟତା ପାଇଁ କ୍ଷମାଚ୍ଚଷନ କ ା । ପତାକା
କୃ ପାହସରେ ଉଡିଉଡି ତା' ଚ ାପଥକୁ ସମଥଷନ କେୁଥାଏ । ରବାହୂ କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧେି
ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ା । ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧେି ଗାଆଁକୁ ଗ ା । କିଛଦ
ି ନ
ି ରସଠି େହି ା । ଗଁା
ର ାକଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହି ାେୁ ତା’ ସୁେକ୍ଷାକୁ ରସମାରନ ସମ୍ମାନେ ସହ ଗ୍ରହଣ କେିରନର

।

ନିଜେ ସଞ୍ଚିତ ଅଥଷେୁ କିଛ ି ରଦଇ ତାକୁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାରବ େଖାଇ ା ଓ ଘେ ଖଞ୍ଜାଇ ା । ଗଁା
ର ାକଙ୍କ ସହାନୁ ଭୂତି ଓ ବୁ ଢାେ ବାତ୍ସ ୟଭୋ ପିତୃତ୍ୱ ତାକୁ ନୂ ତନ ଜୀବନ ଦାନ ରଦ ା ।
ଦିଖଣ୍ଡ କନ୍ଥା ଓ ରକରତ ଗୋ ପାଣିେ ମୂ ୟକୁ ଅମୂ ୟ କେି ମାେୁତି ବୁ ଢା ସୁଝି ରଦଇଥି ା
। ଶେୀେ ବୁ ଢା ରହର କ’ଣ ରହବ ! ତା’ ମନେ ଅଦମୟ ଦମ୍ଭ ଓ ସାହାସ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାରଖ
ଆଜି ଦୁ ଲ୍ଲଷଭ । ହଁ ଏୟା ସତ ରଯ ତା’ ଜୀବନେ ପୂବଷ ଅନୁ ଭୂତି, ନିଜ ଝିଅକୁ ହୋଇବାେ ରବଦନା
ତା’େ ଏପେି ଆଚେଣକୁ ପୃଷ୍ଠରପାର୍କତା ରଦଇଥି ା । କିନ୍ତୁ ଏପେି ଅତୀତ ଥିବା ମଣିର୍ ସବଷଦା
ରଯ ଏପେି ସଠିକ େୂପରେ ତାକୁ ବିନରି ଯାଗ କେିବ, ତାହା ଆଜିକା ିେ ହିସାବ ନିକାସ
ସଂସାେରେ ଦୁ ଲ୍ଲଷଭ ରହାଇଗ ାଣି । ରସଇ ରଗାଟିଏ ବଡଦାଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ଦୁ ଇଟି ବିପେୀତ ଧମଷୀ
ଚେିତ୍ର । ରଗାଟିଏ େରମଶ ବାବୁ ଙ୍କ ପୁଅ ଓ ଅନୟଟି ମାେୁତି ବୁ ଢା । ରସଦିନ ୋତିେ ରସ
ଘଟଣାକ୍ରମେ ସାକ୍ଷୀ ଥି ା ଉପରେ ନୀୋଦ୍ରି ଆକାଶ ଓ ତରେ ବଡଦାଣ୍ଡ । ନିଜେ ନିଶ୍ୱାସକୁ
ରବ ୁ ନ ମଧ୍ୟରେ ପୁୋଇ ସକାେୁ ସଞ୍ଜଯାଏଁ ବୁ ୁ ଥିବା ର ାକଟି ଏରତ ବଡ କାମ କେି ଅରନକ
ଜୀବନ ନାେଖାେ ରହବାେୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଦ ା । ଏହି ମାେୁତି ବୁ ଢା ସମାଜେ ସୁବଧ
ି ାବାଦୀ ମଣିର୍ଙ୍କ
ପାଇଁ ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଅବତାେଣା ସୃଷ୍ଟି କେୁ ଓ ଆଜିେ ସମାଜରେ ଆରମ ସୁଗ୍ରୀବ ନ ରହାଇ
ହନମାନ ପା ଟି ଯାଉ, ଏତିକି କାମୟ ।
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ଆଶୋ (୨ୟ ଭୋ )
✍ ଡ. େଶମୀେଞ୍ଜନ େୋହୁ
(ଆପଣମାରନ ପୂବଷ ସଂସ୍କେଣରେ ପଢିଥିର ରକମିତ ି ମଣ୍ଟୁ ଆଉ ମି ି ଦୁ ରହଁ ସାଙ୍ଗରହଇ ବାଙ୍ଗାର ାେ
ଚା ିଗର ଆଉ ତା'ପରେ କ'ଣ ରହ ା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।)

ସାଙ୍କି ଟୟାଙ୍କେ ର କ କୂ େରେ ବସିଥାନ୍ତି ଦି'ଜଣଯାକ ମୁର୍ତ୍ଡ ରହଇକେି ଅଧା ଘଣ୍ଟା ରହ ା
। ମଣ୍ଟୁ ପଚାେି ା, "ଆରେ ରହ ା କ'ଣ, ଏମିତ ି ମଁୁହକୁ ହାଣ୍ଡି କେି କାହିଁକି ବସିଛ?"
ମି ି ୋଗିକି ଅରନଇ ା, କିନ୍ତୁ କିଛ ି କହି ା ନାହିଁ । ମଣ୍ଟୁ ପୁଣି ପଚାେି ା, "କ'ଣ ପାଇଁ
ୋଗିଛ, କିଏ କ'ଣ କହି ା ନା କ'ଣ?" ମି ି ମଁହ
ୁ ଛିଞ୍ଛାଡି କହି ା, ରସ" ଶି ାଟା ଆଜି ରମାେ
ମୁଡ୍ ଅଫ୍ କେି ରଦଇଛି ।" ମଣ୍ଟୁ ପଚାେି ା, "ରକାଉ ଶି ା, ସିଏ ତମେ କ'ଣ କ ା ।"
"କିଛ ି ନୁ ହଁ । କା ି ଆମେ ରଶର୍ ଆରସସରମଣ୍ଟ ଥି ା । ମଁୁ ପୁଣି ପ୍ରଥମ ଆସି ି ।
ତା'ପରେ ମରତ ରଗାରଟ ଅପସନ ଦିଆ ଯାଇଥି ା, ଆରମେିକା ଯିବା ପାଇଁ; ପୁଣି LA, ଖୁସି
ରହଇଯାଇଥି ି କିଛ ି ବର୍ଷ ରସଠାକୁ ଯିବ ି । ଆଟ ିଷ୍ଟ ତରମ ରସଠି ଥିବା ପଯଷୟନ୍ତ । ରହର ରସ
ଶି ା ଆମ ରସ ରହଡ୍କୁ ପରଟଇ ଆରମେିକା ରପାଷ୍ଟିଙ୍ଗଟା ରନଇଗ ା । ମରତ ଏଇଠି
ବାଙ୍ଗାର ାେରେ ରପାଷ୍ଟିଙ୍ଗ ମିେପ
ି ାରେ । ରହର ତରମ ତ ପରେଇବ । "
"ଆଚ୍ଛା, ତମ viva ରକମିତ ି ରହ ା?" ମି ି ପଚାେି ା । ମଣ୍ଟୁ କହି ା, "ଯାହା ରହଉ,
ଏରତ ସମୟ ପରେ ରମା କଥା ମରନ ତ ପଡି ା ।" " ସେି, ମଁୁ ପୁୋ ରମା ସମସୟା ଭିତରେ
ତମ କଥା ପଚାେିବାକୁ ଭୁ ି ଯାଇଛି", ସ୍ମିତ ହସ ମଁୁହରେ ମି ି କହି ା ।
"କ'ଣ ରହବ ! ରଗାରଟ ରଶର୍ ଫମଷା ି ଟ ି ଥି ା, ସେିଗ ା ।"
"ଆଚ୍ଛା, ରଗାରଟ କଥା ତମକୁ କହିବାେ ଥି ା, ରହର ତମ ଶୁଖି ା ଶୁଖି ା ମଁହ
ୁ ରଦଖି
କହି ପାେିନଥି ି ।" ମି ି ରଗାରଟ ପ୍ରଶନୀେ ଆଖିରେ ମଣ୍ଟୁ କୁ ଚାହିଁ ା । "ମରତ ଏଠି ରଗାରଟ
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ଜବ୍ ଅଫେ ଆସିଛ ି । ଦି ଦି ଥେ ମରତ ଆରପ୍ରାଚ୍ କର ଣି । ଭ ପୟାରକଜ୍ ବି ରଦଉଛନ୍ତି ।
କ'ଣ କେିବ ି ଜାଣି ପାେୁନି । ଭ ଜବ୍, କୟାେିଅର୍ ରଗ୍ରାଥ୍ ବି ଭ ଅଛି । UCLେ profକୁ ବି
ର ଖିଥି ି କ'ଣ କେିବ ି ରବା ି । ରସ ବି suggest କ ା ଜଏନ କେିବା ପାଇଁ । ଜଏନ କ ା
ପରେ ବି ଆରମ ସାଙ୍ଗ ରହଇ କାମ କେି ପାେିବୁ ।"
ମି ି ଖୁସି ରହଇକି କହି ା, "ଯାହା ରହଉ ଭ

ରହ ା । ଆରମ ଦି ଜଣ ଏଇଠି

ବାଙ୍ଗାର ାେରେ େହିବା । ମଣ୍ଟୁ ଥଟ୍ଟାରେ କହି ା, କ'ଣ ଜୀବନ ସାୋ ରମା ପରଛ ପରଛ ବୁ ୁ ଥିବୁ
!" "ନାହିଁ, ରଯରତ ଦିନ ଏଇଠି ଅଛି, ତମ ପାଖାପାଖି ତ େହିବାକୁ ଦିଅ ।" ଏତିକି କହି ମଣ୍ଟୁ
କାନ୍ଧରେ ମୁଣ୍ଡ େଖି ଆଖିଟା ବନ୍ଦ କେି ଏକ ସ୍ୱପନ ୋଇଜକୁ ଚା ିଗ ା କିଛ ି ସମୟ ପାଇଁ ।
ହବାଇଟ ଭି ଡେ ଆଉଟର୍ େିଙ୍ଗ ରୋଡ ଉପରେ ଏକ ଅତୟାଧୁନକ
ି ଆପାଟଷରମଣ୍ଟ । ତା'େ
ପନ୍ଦେ ମହ ାରେ ଦୁ ଇଟି ପାଖାପାଖି ଘେ । ରସଥିରେ େହୁ ଥାନ୍ତି ମଣ୍ଟୁ ଆଉ ମି ି । ବୟସ୍ତ ବହୁ େ
ଚାକିେଆ
ି ଜୀବନରେ ପାଖାପାଖି େହି ମଧ୍ୟ ସପ୍ତାହରେ ରଦଖା ରହଉଥାଏ ରକବେ ଦିରନ ଦୁ ଇ
ଦିନ । ଆଉ ରସତିକି ସମୟ ରସମାରନ କାଟି ଦିଅନ୍ତି ନିରଜ ନିଜେ ସାହାୋ ଆଉ ଦୁ ଃଖ ସୁଖ
ବାଣ୍ଟିବାରେ ।
ସମୟ ଗଡି ଚା ି ା । ଜୀବନଟା ଆହୁ େି ବୟସ୍ତମୟ ରହଇ ଚା ି ା । ପେସ୍ପେ ପ୍ରତି
ରଦଉଥିବା ସମୟ ବି କମିବାରେ

ାଗି ା । କିନ୍ତୁ ଦି ଜଣକ ମନେ ରଡାେି ରସମିତ ି ମଜଭୁତ

ଥାଏ । ଦି ଜଣକ ମନରେ ପେସ୍ପେ ପାଇଁ ରେହ, ଶ୍ରୋ, ଭ ପାଇବା ଭେି ରହଇଥାଏ । ରହର
ମନ େ କଥା ରକରବ ବି ଓଠ ଉପେକୁ ଆସି ପାେୁ ନ ଥାଏ । ସବୁ ରବରେ ମନେ କଥା ଠାେୁ
ହୃ ଦୟେ ଡେ ଜିତ ି ଯାଉଥାଏ ।
ଏପରଟ ଗଁାରେ ଶାନ୍ତି ମାଉସୀ ଆଉ େମା ମାଉସୀଙ୍କ ରଧୈଯଷେ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ବା ଅବସ୍ଥାରେ
। ଭାବିଥିର ଛୁ ଆ ଦିଟାଯାକ ତାଙ୍କ ଆଡୁ କିଛ ି ସରଙ୍କତ ରଦରବ ରବା ି । ତାଙ୍କ ଭାବନା ରକବେ

ଭାବନାରେ େହିଗ ା । ନିଜ ଆଡୁ ବି କିଛ ି କହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଡେୁଥାନ୍ତି । ଆଧୁନକ
ି ପି ା,
ବାହାରେ େହୁ ଛନ୍ତି, କାରେ ଆଉ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ କେି ସାେିଥିରବ । ରଶର୍ରେ ଦୁ ରହଁ ମିଶି ସ୍ଥିେ
କର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିରବ ଘଟଣାେ ଟିରକ ତଦନ୍ତ କେିବା ପାଇଁ ।
96

shubhapallaba.in

ଶନିବାେ ଥି । ବହୁ ଦିନ ପରେ ଦି'ଜଣଙ୍କୁ ଟିରକ ସମୟ ମିେଥି
ି ା ଏକାଠି କିଛ ି ସମୟ
ବିତାଇବା ପାଇଁ । ମି ି ରସ ଦିନ ଦି'ଜଣଙ୍କେ ମନ ପସନ୍ଦେ ଖାଇବା ସବୁ ତିଆେି କ ା । ଏକାଠି
ଖାଇବାକୁ ବସି ା ରବେକୁ ରଫାନଟା େିଙ୍ଗ ରହ ା ।
"ରହର ା, ହଁ, ରବାଉ କ'ଣ ରହ ା?" ମଣ୍ଟୁ ପଚାେି ା!! "ଆରେ କା ି ମଁୁ ଆଉ ଶାନ୍ତି ତମ
ପାଖକୁ ଆସୁଛୁ!!!"
"ହଠାତ, ଏମିତ,ି କଣ କିଛ ି କାମ ଥି ା !!!!" ମଣ୍ଟୁ ମନରେ ହଜାରେ ପ୍ରଶନ ରନଇ ପଚାେି ା
। "କାହିଁକ,ି ଆରମ କଣ ଏମିତ ି ବୁ ି ଆସି ପାେିବୁନ ି ତମ ପାଖକୁ ।"
"ଠିକ ଅଛି, କା ି ଆରମ ଦି ଜଣ ଏଆେରପାଟଷ ଆସିବୁ, ତମକୁ ରନବା ପାଇଁ ।" ତା'ପରେ
ଦି'ଜଣ ଯାକ ଖାଇବାରେ

ାଗି ପଡିର

। ରହର

ଦି ଜଣଙ୍କ ମନରେ କିଛ ି ଅଜଣା ଆଶଙ୍କା

ଆଉ ଡେ ବସା ବାନ୍ଧି ଚା ିଥି ା ।
ଏଆେରପାଟଷେୁ ବାହାେୁ ବାହାେୁ େମା ମାଉସୀ ମଣ୍ଟୁ କୁ ରଦଖୁ ରଦଖୁ କହିର , "ଆରେ
ରମା ଛୁ ଆଟା, ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ପୁୋ କଣ୍ଟା ରହଇ ଗ ାଣି ।" ମଣ୍ଟୁ ଆଖି ବଡ ବଡ କେି କହି ା,
"ହଉ ହଉ ଚାର , ରଯରତରବରେ ରଦଖି ା ରସହି ରଗାଟିଏ ରେକଡଷ ବରଜଇ ା ।"
ଏ କଥା ଶୁଣି ମି ି କହି ା, "ମାଉସୀ, ମଁୁ କିନ୍ତୁ ଖାଇ ପିଇ ମଜାରେ ଅଛି ।" ଶାନ୍ତି ମାଉସୀ
ମଁହ
ୁ ଫୁ ର ଇ କହିର , "ରକାଉଠି ବା, ହାଡ କଙ୍କାେ ରଦଖା ଗ ାଣି ।" ମି ି କହି ା, "ହଉ ତୁ
ପୁଣି ଆେମ୍ଭ କେନା, ଚା ଯିବା ।"
ଭ ରେ ଭ ରେ କିଛ ି ଦିନ ବୁ ାବୁ ିରେ କଟିଗ ା । ରଫେିବା ସମୟ ଆସି ଗ ା ।
ୋତିରେ େମା ମାଉସୀ ମଣ୍ଟୁ କୁ ପଚାେିର , ଆରେ ପୁଅ, ଆରମ ତ ବୁ ଢାବୁ ଢୀ ରହ ୁ । ତୁ ତ
ଜୀବନସାୋ ପଢାରେ ସାେି ରଦ ୁ । ଆଉ ଆରମ ରବାହୂ ଆଉ ନାତିନାତୁ ଣୀ ମଁହ
ୁ ରଦଖିବୁ କି
ନାହିଁ ।
ମଣ୍ଟୁ ଏ କଥା ଶୁଣି କହି ା, "ତୁ ତା'ରହର ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଥି ୁ ?" "ଆଉ କ'ଣ ଆରମ
କେିବୁ? ତୁ ତ ପାଠ ପଢା ଛଡା ଆଉ ରକାଉଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁୋଉ ନାହଁୁ । ରତା ବାପକୁ କହିର ,
ରସ କହୁ ଛନ୍ତି, ତା' କଥା ରସ ବୁ ଝବ
ି । ମଁୁ ଆଉ କ'ଣ କେିବ ି ତୁ କହୁ ନୁ ।" ଅଭିମାନ ଭୋ କଣ୍ଠରେ
େମା ମାଉସୀ କହିର ।
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ମଣ୍ଟୁ କହି ା, "ରବାଉ ତୁ ବୟସ୍ତ ହଅନା । ରଦଖ, ରମାେ ନୂ ଆ ନୂ ଆ ଚାକିେ,ି କାମ ରପ୍ରସେ
ବହୁ ତ । ମଁୁ ଏରବ ବାହା ରହବିନ ି ।" ମାଉସୀ ପଚାେିର , "ରଦଖ୍ ଆମେ ବେ ବୟସ ଆଉ
ନାହିଁ, ରତା ପାଇଁ ଝିଅ ରଖାଜିବାକୁ । ରତା ନଜେରେ ଯଦି କିଏ ଅଛି ଆମକୁ କହିରଦ, ଆରମ
ଯାଇ କଥା ରହବୁ ।"
ମଣ୍ଟୁ ୋଗି ଯାଇ କହି ା, "ନାହିଁ ରମାେ ରସମିତ ି କିଛ ି ନାହିଁ କି ମଁୁ ଏରବ ବାହା ରହବିନ ି ।"
"ଆର ା ମା, ସୀମାେ ବାହାଘେ ରହଇଗ ା । େୀନାେ ଦୁ ଇଟା ଛୁ ଆ ରହଇ ଗର ଣି ।
ଆଉ ତୁ କ'ଣ ଏମିତ ି ବୁ ଢୀ ରହଇକି ଥିବୁ ।" ଶାନ୍ତି ମାଉସୀ ପଚାେିର

। "ରବାଉ, ତୁ ପୁଣି

ଆେମ୍ଭ ରହଇ ଯାଆନା । ରମାେ ଏରବ ବାହାଫାହା ରହବାେ ନାହିଁ ।" ମି ି ଆଖି ବନ୍ଦ କେି
ରଶାଇବାେ ବାହାନା କେି କହି ା ।
ଶାନ୍ତି ମାଉସୀ ଆସି ତା' କାନ ପାଖରେ ଫୁ ସୁ ଫୁ ସୁ ରହଇ କହିର , "ରହଇ, ଯଦି ରତା
ମନରେ ରକହି ଅଛି କହି ରଦଉନୁ । ଆମ କାମ ଟିରକ ହା କା ରହଇଯିବୁ ।" "ରବାଉ ତୁ ରଶାଇ ୁ
। ସକାେୁ ସକାେୁ ଉଠିବାେ ଅଛି । ନ ରହର

ରତା ଫଲାଇଟ ମିସ ରହଇ ଯିବ ।" ସକାେ

ଫଲାଇଟରେ ଦି'ବୁ ଢଯ
ି ାକ ବସି କଥା ରହଉଥାନ୍ତି, "ଦି'ଜଣଯାକ ଦି ଜଣ ପାଇଁ ମେୁଛନ୍ତି, ରହର
କହିବାକୁ ଡେୁଛନ୍ତି । ାଗୁଚ ି ଆଙ୍ଗୁ ଠକ
ି ୁ ବଙ୍କା କେିବାକୁ ରହବ ।"
ଦି ବୁ ଢୀଯାକ ବୁ ାବୁ ି କେି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗର । ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଦି'ବୁ ଢାଯାକ ପଚାେିର ,
"କିଛ ି କାମ ରହ ା??" ଏହି ଶୁଣି େମା ମାଉସୀ କହିର , "ରହବ ରଯ କିନ୍ତୁ ସିଧା ଆଙ୍ଗୁ ଠରି େ
ରହବନି, ବଙ୍କା କେିବାକୁ ପଡିବ । ତରମ ରସ ସବୁ ଆମ ଉପରେ ଛାଡିଦଅ
ି ।"
ରସପରଟ ମଣ୍ଟୁ ଅଫି ସରେ ବସି ରବାଉେ ୋତି କଥା ଭାବୁ ଥାଏ । ରବାଉ କହିକି ଯାଇଛି
ତୁ ଯଦି କେିବୁ କିଛ ି କେ, ନ ରହର ପରେ ଆମକୁ ରଦାର୍ ରଦବୁ ନ ି । ରକମିତ ି ରବାଉ କୁ କହିବ.ି .
ମି ି ଛଡା ରସ ଆଉ କାହାକୁ ତା' ଜୀବରନ ରଦଖି ବି ପାେିବ ନାହିଁ । ରହର ଯଦି କହିବ ି ରବାଉ
କ'ଣ ଭାବିବ !! ମଉସା ମାଉସୀ କ'ଣ ଭାବିରବ । ବହୁ ତଥେ ମନ କଥା ମି ି କୁ କହିବା ପାଇଁ
ଓଠ ଉପେକୁ ଆଣି ରସ େହି ଯାଇଛି, କାରେ ମି ି ଖୋପ ଭାବିବ ରବା ି । ଯଦି ରସ ମନା କେି
ଚା ିଯିବ !! ରଗାରଟ ଭ ସାଙ୍ଗ ବି ରସ ହରେଇ ବସିବ ।
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"ରହର ା ମାଡାମ, what are you thinking? Take my form." କାହାେ
ରଗାରଟ ଡାକରେ ମି ି ଚମକି ପଡି ା । ରଦଖି ା କାଉଣ୍ଟେ ଆଗରେ ମବା

ାଇନ । ସକାେୁ

ରସ ରବାଉେ କଥାଗୁଡାକ ତା'କାନରେ ବାଜି ଚା ିଛ ି । ରସପରଟ ମଣ୍ଟୁ େ ରଯାଉ ଅବସ୍ଥା ଏ ପରଟ
ମି ିେ ବି ରସହି ଅବସ୍ଥା । ରହର ରସ ଦୂ େତ୍ୱକୁ କରମଇବା ପାଇଁ ପାଦ ବରଢଇବାେ ସାହସ
କାହାେ ନାହିଁ ।
ହଠାତ ରଫାନଟା ବାଜି ା । ରଦଖି ା ବାପା ରଫାନ କେିଛନ୍ତି । ଭାବି ା ପୁଣି ଥରେ ରସହି
କଥା ସବୁ ଆେମ୍ଭ ରହବ ରବାରଧ । କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ତା ହାତେୁ ରମାବାଇ ଟା ଖସି
ପଡି ା । ରବାଉ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ା ପରେ ତା' ରଦହ ବହୁ ତ ଖୋପ । ତାକୁ ସାରଙ୍ଗ ସାରଙ୍ଗ ଯିବାକୁ
ପଡିବ । ରଦୌଡି ା ମୟାରନଜେ େୁମକୁ । ତାକୁ ଛୁ ଟ ି ବି ମିେଗ
ି ା । କଲ୍ କ ା ମଣ୍ଟୁ କୁ । ରଫାନଟା
େିଙ୍ଗ ରହଇ ରହଇ କଟିଗ ା । ୋଗରେ ମରନ ମରନ ବରହ ରଶାଧି ା ମଣ୍ଟୁ କୁ । ପୁଣି ଆଉ ଥରେ
କଲ୍ କ ା । ମଣ୍ଟୁ ରସପରଟ ରଫାନ ଉରଠଇ କହି ା, "ମି ି , ରବାଉେ ରଦହ ବହୁ ତ ଖୋପ ।"
ଏରବ ବାପା ରଫାନ କେିଥିର , ମରତ ଏରବ ଘେକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ । ମି ି କହି ା, "କ'ଣ
ରହ ା, ମାଉସୀଙ୍କ ବି ରଦହ ଖୋପ । ରସ ପରଟ ରବାଉ ରଦହ ବି ଖୋପ, ବାପା ଏରବ ରଫାନ
କେିଥିର

। ମଁୁ ବି ବାହାେୁଛି ଘେକୁ । ରସଥି ପାଇଁ ତମକୁ ରଫାନ କେିଥି ି ।" ମଣ୍ଟୁ କହି ା,

"ଠିକ ଅଛି, ତରମ ଘେକୁ ଆସ । ମଁୁ ଟିରକଟ ବୁ କ କେି ପହଞ୍ଚୁଛ,ି ସନ୍ଧୟା ଫଲାଇଟରେ ଯିବା ।"
"ତରମ କ'ଣ ଗଁାକୁ ଯିବ?" ମି ି ପଚାେି ା ମଣ୍ଟୁ କୁ । "ହଁ, ଭୁବରନଶ୍ୱେ ପହଞ୍ଚି ମରତ
ଘେକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ । କାହିଁକ,ି ତରମ ଯିବନି କି? ମଣ୍ଟୁ ପଚାେି ା । "ନାହିଁ, ରବାଉ ଏରବ
ମାଉସୀଘରେ ଭୁବରନଶ୍ୱେରେ ଅଛି, ମଁୁ ରସଠିକି ଯିବ ି ।"
ସନ୍ଧୟାରେ ଭୁବରନଶ୍ୱେରେ ପହଞ୍ଚି ମଣ୍ଟୁ ଆଉ ମି ି ଘେକୁ ଗର

। ମଣ୍ଟୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚି

ରଦଖି ା ବାପା ରବାଉ ଆୋମରେ ବସି ଟିଭି ରଦଖୁଥାନ୍ତି । ରସ ଏ ସବୁ ରଦଖି ୋଗରେ ପଞ୍ଚମ
। "ବାପା ଏ ସବୁ କ'ଣ ଚା ିଛ,ି ମଁୁ ରମାେ ସବୁ ଅଫି ସ କାମ ଛାଡି ରଦୌଡି ରଦୌଡି ଆସି ି, ରବାଉ
ତ ଏଠି ଆୋମରେ ବସିଛ ି ।" "ରତାେ ଯାହା ପଚାେିବାେ ଅଛି ରତା ରବାଉକୁ ପଚାରେ" କହି
ରସ ଭିତେକୁ ଚା ିଗର ।
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"ଆ, ରମା ପାଖରେ ବସ । ରତା ବାପା ରତା ପାଇଁ ରଗାରଟ ଝିଅ ରଦଖିଛନ୍ତି । ତରତ ଯଦି
କହିଥାନ୍ତି, ଝିଅ ରଦଖିବାକୁ ଆସ ରବା ି ତୁ ରକରବ ଆସି ନଥାନ୍ତୁ । ରତଣୁ ମରତ ବାଧ୍ୟ ରହଇ ଏ
ସବୁ ଯାତ୍ରା କେିବାକୁ ପଡି ା ।" ମଣ୍ଟୁ କିଛ ି କହି ଆସୁଥି ା, ରହର ରବାଉ କହିର , "ରଦଖ, ମଁୁ
କିଛ ି ବି ଶୁଣୁବ ି ନାହିଁ, କା ି ଆରମ ସମରସ୍ତ ଯାଉରଛ ଭୁବରନଶ୍ୱେ ଝିଅ ରଦଖିବା ପାଇଁ ।"
"ରସ ପରଟ ଶାନ୍ତି ମାଉସୀ ରଦହ ଖୋପ, ତରମମାରନ ତାଙ୍କୁ ରଦଖା କେିବାକୁ ନ ଯାଇ,
ଏହି ସବୁ ଡ୍ରାମା କେୁଛ ଏଠି", ମଣ୍ଟୁ କହି ା । ତା'କଥା ଶୁଣି ରବାଉ କହିର , "ଆରମ ଏରବ ତା'
ସହ କଥା ରହଇଛୁ , ରସ ଏରବ ଭ ଅଛି । କା ି ଗର ରଦଖା କେି ଆସିଯିବା ।"
"ମାଉସୀ ମାଉସୀ ରବାଉ କାହିଁ, ରସ ରକମିତ ି ଅଛି?" ମି ି ଘରେ ପଶୁ ପଶୁ ପୁୋ ଚିର ଇ
ଚିର ଇ କହି ା । ମାଉସୀ କହିର , "ଆରେ ତୁ ବୟସ୍ତ ହଅନା, ରସ ଭିତରେ ଅଛି ।" ଘେ
ଭିତରେ ପଶି ରସ ରଦଖି ା ରବାଉ ବସି ଚାହା ପକୁ ଡି ମାଡ କେୁଛି । ମି ି କିଛ ି କହିବା ଆଗେୁ
ରସ ତାକୁ କହିର , "ଭ

ରହ ା ତୁ ଆସି ୁ । ରତା ବାପା ରତା ପାଇଁ ରଗାରଟ ଭ

ପ୍ରସ୍ତାବ

ରଦଖିଛନ୍ତି, ଆରମ କା ି ରସ ପୁଅକୁ ରଦଖିଯିବା ।" ଏତିକି କହି ରସ ମି ିେ ଉର୍ତ୍େକୁ ଅରପକ୍ଷା
ନ କେି ଚା ିଗର ।
ଆସିଗ ା ଦୁ ଇ ଜଣଙ୍କ ପେୀକ୍ଷାେ ଦିନ । ୋତି ସାୋ ଦୁ ରହଁଯାକ ଖା ି ଛଟ ପଟ
ରହଉଥାନ୍ତି । ବାେମବାେ ରଫାନ ଉପେକୁ ହାତ ଯାଇ େହି ଯାଉଥାଏ । ଆଖିରେ ଆଖିଏ ନିଦ
ରହର ମନ କିପେି ରଶାଇବ । ରସମିତ ି ଛଟ ପଟ ରହଇ ୋତି ପାହିଗ ା । ସକାେୁ ସକାେୁ ମଣ୍ଟୁ
ବାପା ରବାଉଙ୍କ ସହ ଆସି ପହଞ୍ଚି ା ରମ-ରଫୟାେ ରହାରଟ ରେ । ମଣ୍ଟୁ ଆଶ୍ଚଯଷୟ ରହଇ
ବାପାଙ୍କୁ ଅରନଇ କହି ା, "ଆରମ ଏଠିକି କାହିଁକି ଆସିର ?" ବାପା କହିର , "ଆରେ ରସ
ଝିଅେ ପେିବାେ ବାହାରେ େୁହନ୍ତି, ରସ ରଗାରଟ ଦିନ ପାଇଁ ଭୁବରନଶ୍ୱେ ଆସିଥିର , ଆରମ
ଭାବି ୁ ଏଇଠି ରଦଖା ରହଇଯିବ ।"
ରହାରଟ

ଭିତରେ ପଶୁ ପଶୁ ରବାଉ ମଣ୍ଟୁ କୁ କହିର , "ଆରେ ଆରମ ତ ରସ ଗିଫି

ପାରକଟଟା ଆଣିବାକୁ ଭୁ ିଗର

।" ଏତିକି କହି ରସ ତ ବାପାଙ୍କ ସହ ଝଗଡା ଆେମ୍ଭ

କେିରଦର । ମଣ୍ଟୁ ୋଗିକି କହି ା, "କ'ଣ ପାଇଁ ସବୁ ରବରେ ରଛାଟ ରଛାଟ କଥାରେ ଝଗଡା
କେୁଛ? କାର୍ ଭିତରେ ତ ଅଛି, ମଁୁ ଯାଇ ରନଇକି ଆସୁଛ ି ।" ଏହା ଶୁଣି ତା ବାପା କହିର , "ତୁ
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େହ ଏଠି, ଆରମ ଯାଉଛୁ ।" "ଦି'ଜଣ କ'ଣ ପାଇଁ?" ମଣ୍ଟୁ ପଚାେି ା । "ଆରେ କାର୍ ଭିତରେ
ବହୁ ତ ଜିନର୍
ି ଅଛି, ରତା ବାପା ଜାଣି ପାେିରବନି ।" ରବାଉ ତାକୁ କହିର , "ତୁ ରଗାରଟ କାମ
କେ, େୁମ ନଂ ୨୦୩କୁ ଯା । ରସ ଝିଅେ ପେିବାେ ରସଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଆରମ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛୁ "
ଏହା କହି ରସମାରନ ଚା ିଗର ।
ମଣ୍ଟୁ ଅନିଚ୍ଛା ସରତ୍ତ୍ୱ ଆଗକୁ ବଢି ା । ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ା େୁମ ନଂ ୨୦୩ ଆଗରେ । ଘଣ୍ଟି
ବରଜଇ ା, କିନ୍ତୁ କିଛ ି ଉର୍ତ୍େ ମିେି ା ନାହିଁ । ରଦଖି ା କବାଟ ରଖା ା ଅଛି, ଆରସ୍ତ ଆରସ୍ତ
କବାଟ ରମ ା କେି ଭିତେକୁ ପଶି ା । ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ରକହି ନଥିର । ହଠାତ ଭିତରେ ଥିବା
ଆଉ ରଗାରଟ େୁମେ କବାଟ ରଖା ି ା, ଆଉ େୁମ ଭିତେକୁ ଆସି ା ................. ମି ି.
ପାଖ ଘେ ଭିତରେ ୁ ଚି ୁ ଚି ସବୁ ରଦଖୁଥିବା, ଶାନ୍ତି ମାଉସୀ କହିର , "ଆର ା େମା,
ଆଙ୍ଗୁ ଠି ତ ବଙ୍କା କର , ଏତିକରି େ ରହଇଯିବ, ନା ଆଉ ଟିରକ କେିବାକୁ ପଡିବ?" େମା
ମାଉସୀ ହସି ହସି କହିର , "ତାଙ୍କ ଭିତେ ପାରଚେୀରେ ଆରମ ରଗାରଟ ରଛାଟ କଣା କେି
ରଦଇରଛ, ପାରଚେୀଟା ଭାଙ୍ଗି ବାକୁ ଆଉ ରବଶୀ ସମୟ ାଗିବ ନାହିଁ ।"
ଆଉ ଆେ ପଟ ଘରେ ମଣ୍ଟୁ ଆଉ ମି ି ଦୁ ରହଁ ଆ ି ଙ୍ଗନରେ ଆବେ ରହଇ ଧୀରେ ଧୀରେ
ସ୍ୱପନ ୋଇଜରେ ବୁ ଡି ବୁ ଡି ଯାଉଥିର ।
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ଅଧୋ ପୋ ଳେ କମୋଲ୍ କଥୋ
✍ ପ୍ରଶୋନ୍ତ କୁ ମୋେ ରେରହେୋ
ଏଇ ଦିନ ୧୧ଟା ପାଖା ପାଖି ରହବ । ଅଧା ପାଗେଟା ହଠାତ୍ ଆମ ଘେ ଭିତେକୁ ପଶିଆସି
ନମସ୍କାେରଟ ରଫାପାଡି ରଦଇ ଫାଙ୍କା ଥିବା ରଗାରଟ ରଚୟାର୍ରେ ବସିପଡି ା । ମଁୁ ପଚାେି ି, "କ'ଣ
ଆଉ ସବୁ ଭ ତ?" ଉର୍ତ୍େରେ ରସ କହି ା, "ହଁ ସାର୍ ସବୁ ଭ । ଏମିତ ି ଟିରକ ଆପଣଙ୍କୁ ରଦଖା
କେିବାକୁ ଆସି ି ।"
ପାଖରେ ଆଉ ରଗାରଟ ରଚୟାେରେ ରମା ରବାଉ ବସିଥାଏ । ଶୀତ ଦିନ ରହତୁ ତାକୁ ଚାହା
ରଦବା ଠିକ ରହବ ରବା ି ଚିନ୍ତା କେି ରମା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦୁ ଇ କପ୍ ଚାହା କେିବାକୁ କହି ି । ଏମିତରି େ ସ୍ତ୍ରୀ
ନିୟମ କେିଥାଏ ସକାେ ରବୋ କରପ ଓ ସନ୍ଧାରେ କରପ - ଏଇ ମାତ୍ର ଦୁ ଇ କପ୍ ଚାହା ଦିନକୁ ରମାରତ
ମିରେ । କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଏ ଅତିଥି ଆସିଗର ତା'ରହର ଡାେୁ ଅ ପାଇଁ ରଯମିତ ି କନସିେି ପାଣି ପାଇଯାଏ
ରସମିତ ି ରମାରତ ମଧଯ ରମା ରକାଟା ବାହାେୁ ଚାହା ମିେଥ
ି ାଏ ।
କିଛ ି ର ାକ ରସ ର ାକଟିକୁ ଅଧା ପାଗେ କାଇଁ କୁ ହନ୍ତି ମଁୁ ଏ ଯାଏଁ ମଧଯ କିଛ ି ରସମିତ ି ବେିଷ୍ଠ
କାେଣ ରଖାଜି ପାଇନି । ଏଇ କଥା ମନକୁ ଆସିବା ମାରତ୍ର ଅଧା ପାଗେ ଆଉ ଫୁ ଲ୍ ପାଗେ ବିର୍ୟରେ
ରଗାରଟ ଗପ ମରନ ପରଡ । ଗପ କହିବା ଅରପକ୍ଷା ଗୁ ି ରବା ି କହିବା ଠିକ ରହବ । କିନ୍ତୁ ରସଇ
ଗୁ ିରେ ମଁୁ ହସି ହସି ରବଦମ୍ ରହାଇଥି ି ।
ରସ ଗୁ ି ଗପଟି ଥି ା ଏମିତ;ି
ରଗାରଟ ପ୍ରାଇରମେୀ ସ୍କୁଲ୍କୁ ନିେକ୍ଷ
ି ଣ କେିବା ପାଇଁ ସ୍କୁ ଇନସରପକିେ ପେଦିନ ଆସିବା ପାଇଁ
ସ୍ଥିେ ରହାଇଥାଏ । ସ୍କୁ େ ସବୁ ସାର୍ ଓ ମାଡାମମାରନ ପୁୋ ବିଚେିତ ରହଉଥାନ୍ତି । କାହା ଚାକିେି
ଯିବ କି କ'ଣ ରହବ ଏମିତ ି ଭୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘାେୁଥାଏ । ସ୍କୁ େ ରହଡ୍ସାର୍ ସବୁ ରଶ୍ରଣୀେ ଭ
ପି ାମାନଙ୍କୁ ଡାକି ବୁ ଝାଉଥନ୍ତି । ଯାହା ପ୍ରଶନ ଇନସରପକିେ କେିରବ ରସମାରନ ହାତ ରଟକି ସଠିକ

ଉର୍ତ୍େ ରଯମିତ ି ରଦରବ । ରମଧାବୀ ପି ାମାରନ ରହଡ୍ସାର୍ଙ୍କ କଥାରେ ମୁଣତ ହ ାଇ ହଁ ମାେୁଥାନ୍ତି
।
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ପେଦିନ ଠିକ ସକାେ ୧୧ଟାରେ ଇନସରପକିେ ସ୍କୁ ରେ ପହଞ୍ଚିଗର

। ସ୍କୁ େ ଶିକ୍ଷକ ଓ

ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନଙ୍କ ର ସନ ପଲାନ ସବୁ ରଦଖିସାେି ପଞ୍ଚମ ରଶ୍ରଣୀକୁ ଇନରସ୍ପକସନରେ ଯିବାକୁ ସ୍ଥିେ
କର

। ତାଙ୍କ ସହ ସ୍କୁ େ ରହଡ୍ ସାର୍ ଓ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାରନ ମଧଯ ରସ କଲାସ େୁମ୍

ଅଭିମରୁ ଖ ଚା ିର

। ରସଠି ପହଞ୍ଚି ଇନସରପକିେ ମହାଶୟ ସମସ୍ତ ପି ାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଗ

ଭ କେି ଆଖି ବୁ ାଇ ଆଣିର

। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାରନ ପୁୋ ଶଙ୍କାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ

ଥାଆନ୍ତି । ପି ାମାରନ ମଧଯ ତାଙ୍କ ସାର୍ ଓ ମାଡାମ୍ମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ରଦଖି ପୁୋ ଡେି ମେି ଥାଆନ୍ତି ।
ସ୍କୁ ପେିରବଶ ସାୋ ରକମିତ ି ଏକ ଭୟେ ବାତାବେଣ ସୃଷ୍ଟି ରହାଇଥାଏ । ସମରସ୍ତ ପୁୋ ଚୁ ପ୍ ଚାପ୍
ରହାଇ ଥାଆନ୍ତି । ଏରତ ନୀେବତା ବିୋଜମାନ କେୁଥାଏ ଯାହାକୁ କଥାରେ କୁ ହନ୍ତି ଛୁ ଞ୍ଚ ି ପଡିର ବି
ଶବ୍ଦ ରହବ ।
ଏମିତ ି ଏକ ସମୟରେ ଇନସରପକିେ ହଠାତ୍ ପ୍ରଶନ ପଚାେିର , "ଆଛା ପି ାଏ କହି ରଦଖି?
ଯଦି ବଜାେରେ ଆେୁ କିର ା ୧୦ ଟଙ୍କା ତା'ରହର ରମା ବୟସ ରକରତ?"
ଏମିତ ି ପ୍ରଶନ ଶୁଣି ରହଡ୍ ସାର୍ଙ୍କ ମୁଣତ ପୁୋ ରଗାେମାେ ଧେିଗ ା । ଅନୟ ଶିକ୍ଷକ ଓ
ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାରନ ଆବାକାବା ରହାଇ ପେସ୍ପେ ମୁହଁକୁ ଚାହଁାଚହିଁ ରହଉଥାନ୍ତି । ଏମିତକ
ି ା ପ୍ରଶନେ ଉର୍ତ୍େ
ତାଙ୍କୁ ତ ମା ୁ ମ୍ ନାହିଁ ପି ାମାରନ କ'ଣ ବା ଉର୍ତ୍େ ରଦରବ? ରସ ରଶ୍ରଣୀେ ରମଧାବୀ
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାରନ ବଡ ବିକେ ରହାଇ ତାଙ୍କ ରହଡ୍ ସାେଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଅରନଇଥାନ୍ତି ।
ହଠାତ୍ ରଦଖାଗ ା ପୁୋ ରଶ୍ରଣୀେ ପଛ ାଇନରେ ବସିଥାବା ଟୁନା ହାତ ରଟକିରଦ ା । ଟୁନା
ହଉଛି ସ୍କୁ େ ସବୁ ଠୁ ବାେୁ ଙ୍ଗା ରଟାକା । ପାଠ ପଢା କଥା ଛାଡ ଶାଠରେ ମଧଯ ଶୁନ । ଟୁନା ହାତ
ରଟକିବା ମାରତ୍ର ସ୍କୁ େ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାରନ ପୁୋ ପ୍ରମାଦ ଗଣିବା ଆେମ୍ଭ କେିରଦର
। ରଯଉଁ ପ୍ରଶନେ ଉର୍ତ୍େ ରସମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ଏ ବାେୁ ଙ୍ଗା ଟୁନା କ'ଣ କହିବ ରକଜାଣି?
ଇନସରପକିେ ଟୁନା ହାତ ରଟକିବା ରଦଖି କହିର , "ଯାହା ରହଉ ଏରତ ପି ାଙ୍କ ଭିତରେ
ରଗାରଟ ଭ ପି ା ଅଛି । କହି ୁ ବାପା କ'ଣ ଉର୍ତ୍େ?"
ଟୁନା ରଗାରଟ ରବପେୁଆ ଠାଣିରେ ଠିଆ ରହ ା । ରହଡ୍ ସାେଙ୍କେ ରସରତରବେକୁ ବିନା
ଗେମ ପାଗରେ ରଦହେୁ ଗମ୍ ଗମ୍ ରହାଇ ଝାେ ବାହାେୁଥାଏ ।
ଟୁନା ଠିଆ ରହାଇ ବଡ ପାଟି କେି କହି ା, "କହିବ ି ତାହାର ?"
103

shubhapallaba.in

ଇନସରପକିେ ବଡ ବୟଗ୍ର ରହାଇ କହିର , "ହଁ କୁ ହ ତୁ ରମ । ଆରଦୌ ଡେନି ।"
ଟୁନା ରହଡ୍ ସାେଙ୍କ ଆଡକୁ ଇଙ୍ଗି ତ କେି କହି ା, "ନାଇଁ ଥାଉ କହିବନ
ି ି । ଆପଣ
ଚା ିଗ ାପରେ ଏ ସାର୍ ରମାରତ ଧୁମ୍ ପିଟରି ବ ।"
ରସରତରବରେ ସ୍କୁ ମାନଙ୍କରେ ଆଜିକା ି ପେି ଦଣତମକ୍ତ
ୁ ଅଞ୍ଚେ ନଥି ା । ପି ାମାରନ ପାଠ
ନ ପଢିର କିମବା ଦୁ ଷ୍ଟାମି କର ଶିକ୍ଷକମାରନ ଦଣତ ରଦଉଥିର ।
ଟୁନା କଥାରେ ଇନସରପକିେ ତାକୁ ପୁୋ ଆଶ୍ୱାସନା ରଦଇ କହିର , "ମଁୁ ପୋ କହୁ ଛ,ି ତୁ ରମ
କୁ ହ, ରକହି ତୁ ମକୁ ମାେିରବନି ।"
ଟୁନା ତଥାପି ଡେି ମେି ରହଡ୍ ସାେଙ୍କ ଆଡକୁ ଟିରକ ରଶର୍ଥେ ପାଇଁ ଅନାଇ ା ତା' ପରେ
କହି ା, "ବଜାେରେ ଯଦି ଆେୁ କିର ା ୧୦ ଟଙ୍କା ତା'ରହର ଆପଣଙ୍କୁ ଏରବ ନିରଶ୍ଚ ୪୦ ବର୍ଷ ।"
ସ୍କୁ

ଇନସରପକିେ ଟୁନାେ ଉର୍ତ୍େରେ ପୁୋ ଖୁସି ରହାଇଗର

। ରସ ଟୁନାକୁ ସରଙ୍ଗ ସରଙ୍ଗ

ପରକଟେୁ ୧୦ ଟଙ୍କା ବାହାେ କେି ପୁେସ୍କାେ ରଦବା ସହ ରହଡ୍ ସାେଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ରପାତି
ପକାଉଥାନ୍ତି ।
ରସ କହିର , "ରଯରତ ସ୍କୁ ଯାଇଛି, ସବୁ ଠି ଏ ପ୍ରଶନ ପଚାେିଛ ି । କିନ୍ତୁ ରକହି ଏ ଯାଏଁ ସଠିକ
ଉର୍ତ୍େ ରଦଇ ପାେି ନଥିର

। ଆପଣମାରନ ଠିକ ପାଠ ପଢାଇଥିବାେୁ ଆଜି ସଠିକ ଉର୍ତ୍େ ମଁୁ

ପାଇଗ ି । ଉପେକୁ ବହୁ ତ ଭ େିରପାଟଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ବିର୍ରେ ରଦବି ।"
ଇନସରପକିେଙ୍କ ସବୁ ତକ ପ୍ରଶଂସା ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନଙ୍କ ରଦହରେ ଛୁ ଞ୍ଚ ି ଫୁ ଟି ା ପେି
ାଗୁଥାଏ । ବହୁ ତ ଖୁସି ରହାଇ ଇନସରପକିେ ରସଦିନ ସ୍କୁ େୁ ବିଦାୟ ରନର ।
ଇନସରପକିେ ସ୍କୁ େୁ ଯିବା ପରେ ସମରସ୍ତ ଏକାଠି ରହାଇ ପୁଣି ରସଇ ପଞ୍ଚମ ରଶ୍ରଣୀକୁ ଗର
। ଟୁନା ଭିତରେ ଭୟ କେୁଥାଏ । ରସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଏକାଠି ରହାଇ ଆସିବାେ ରଦଖି ଜଣିଗ ା ମାଡ
ବସିବାେ ରବେ ଏରବ ଅତି ନିକଟରେ । ରହଡ ସାର୍ ତାକୁ କହିର ଠିଆ ରହବାକୁ । ରସ ଚୁ ପ୍ କେି
ସୁନା ପି ାରଟ ପେି ଠିଆ ରହାଇଗ ା । ରହଡ୍ ସାର୍ ତାକୁ ବୁ ଝାଇ କହିର ,"ନାଇଁ ମାେିବ ି ନାହିଁ,
କିନ୍ତୁ ରସ ପ୍ରଶନେ ଉର୍ତ୍େ ରକମିତ ି ରଦ ୁ ସତ କହି ୁ ବାପା ?"
ଟୁନା ଡେି ଡେି କହି ା, "ସାର୍ ଆମ ଗଁାରେ ରଗାରଟ ଅଧା ପାଗେ ଅଛି । ତାକୁ ୨୦ ବର୍ଷ ।
ଏ ରଯଉଁ ସାର୍ ଆସିଥିର ରସ ରହଉଛନ୍ତି ଫୁ ଲ୍ ପାଗେ, ରତଣୁ ତାଙ୍କୁ ନିରଶ୍ଚ ୪୦ ବର୍ଷ ରହାଇଥିବ
ରବା ି ଜାଣିରଦ ି ।"
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ଏରବ ରମା ସାମନାରେ ବସିଥିବା ଅଧା ପାଗେେ କମାଲ୍ କଥାକୁ ଯିବା । ଅବଶଯ ପ୍ରଥମେୁ ମଁୁ
କହିଛ ି ତାକୁ ଅଧା ପାଗେ କାହିଁକି କିଛ ି ର ାକ କୁ ହନ୍ତି ତାେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କାେଣ ମଁୁ ଏଯାଏ ପାଇନି ।
ରବରେ ରବରେ ରଦରଖ ରସ ରଗାରଟ ଖାତା କ ମ ଧେି ଛକି ଶୂନ ରଖେୁ ଥାଏ ବା କିଛ ି ଗାେ
କାଟିବାରେ ବୟସ୍ତଥାଏ । ଆଉ ରକରତରବରେ ଗୁଣୁଗୁଣ୍ ରହାଇ କିଛ ି ମନକୁ ମନ ରବା ୁ ଥାଏ । କିନ୍ତୁ
ଯଦି କାହାକୁ ରଦଖିରଦ ା ତା'ରହର ରସସବୁ କାଯଷୟେୁ ସରଙ୍ଗ ସରଙ୍ଗ ବିେତ ରହାଇଯାଏ । ଅଥଷାତ୍
ଏକୁ ଟଆ
ି ଥିବାରବରେ ରସ ଏମିତ ି ସବୁ କରେ । କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ପାଇଁ ତାକୁ ଅଧା ପାଗେେ ଆଖୟା
କାହିଁକି ଦିଆଯିବ? ଏମିତରି େ ତ ବହୁ ତ ର ାକ ବିନା କାେଣରେ ବହୁ ତ କାମ କେିଥାନ୍ତି ।
ମଁୁ ଶୁଣିଛ ି କୁ ଆରଡ କ୍ରିରକଟେ ଭଗବାନ କୁ ହାଯାଉଥିବା ସଚିନ ରତନ୍ଦୁ କେ ରଯରତରବରେ
ରଖେୁ ଥିର

ରସରତରବରେ ସବୁ ଦନ
ି କିଛ ି ସମୟ ବାହାେ କେି ପାକଷ ବା ଅନୟ ରକୌଣସି ନିରୋୋ

ଜାଗାରେ ଚୁ ୍ ପ୍ ଚାପ୍ ବସି ଅଳ୍ପ ଦୂ େତାରେ ଥିବା ରଗାରଟ ଗଛେ ବା ଅନୟକିଛ ି ବସ୍ତୁ େ ନିେଷ୍ଟ
ି ବିନ୍ଦୁପେି
ଥିବା ଚିହ୍ନକୁ ଏକ ୟରେ ପା କ ନପକାଇ ବହୁ ତ ସମୟ ଚାହିଁ େୁହନ୍ତି । ରଯରହତୁ ରସ ଏରତ ବଡ

ରଖୋେି ରତଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଯିଏ ବି ରଦଖନ୍ତି ଫୁ ଲ୍ ପାଗେ କିମବା ଅଧା ପାଗେ ରବା ି ଭାବି
ପାେନ୍ତିନ ି । ବେଂ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କୁ ଆରଡ କୁ ହାକୁ ହ ି ହୁ ଅନ୍ତି, "ରହଇ ରଦଖ, ରସଠି ସଚିନ ବସି
ରକମିତ ି ନିଜେ ଏକାଗ୍ରତା ବଢାଉଛନ୍ତି ।"
ତା'ମାରନ ସଚିନ ଏକ

ୟରେ ଅନାଇଥିବା ବିନ୍ଦୁ ବାଟ ରଦଇ ରଯମିତ ି କ୍ରିରକଟ ବଲ୍ ସବୁ

ବାେମବାେ ଆସୁଥାନ୍ତି ଆଉ ଏମିତ ି ଅରନଇବା ଭିତରେ କ୍ରିରକଟ ବଲ୍ ତାଙ୍କୁ ଫୁ ଟବଲ୍ ପେି ରଦଖାଯାଏ
ଆଉ ତା'େ ପ୍ରଭାବରେ ରଖେପଡିଆ ପିଚ୍ରେ ରସଥିପାଇଁ ବଲ୍କୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ରହବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ
ଖୁବ୍ ସହଜ ରହାଇଯାଏ ରବାରଧ । ଯଦି ସଚିନ ଏଥିପାଇଁ ଅଧା ପାଗେ ନରହରବ ତା'ରହର

ଏ

ର ାକଟି କାଇଁ ରହବ?
ଥରେ ରସ ବସିଥିବା େୁମ୍ ଭିତେକୁ ହଠାତ୍ ପଶିଯାଇ ରଦଖି ି କଣ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ରହାଇ ରବା ୁ ଛି
। ରମାରତ ରଦଖି ରସ ପୁୋ ଚୁ ପ୍ ରହାଇଗ ା । ମଁୁ ତାକୁ ପଚାେି ି , "ଆଛା ଏରବ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ରହାଇ
କ'ଣ ସବୁ କହି ଯାଉଥି ?"
ଉର୍ତ୍େରେ ରସ କହି ା, "ନାଇଁ ସାର୍ କିଛ ି ନାଇଁ ।"
ମଁୁ କିନ୍ତୁ ରମା ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ଖତମ୍ କେିବା ଚକ୍କେରେ ତାକୁ ପୁଣି ପଚାେି ି , "କ'ଣ ନାଇଁ? ମଁୁ
ପୋ ଏ େୁମ୍ରେ ପଶିବା ରବରେ ଆପଣ କ'ଣ ଗୁଣୁଗୁଣ୍ ରହାଇ ଗାଉଥିର ।"
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ରସ ଟିରକ ହସିରଦଇ କହି ା, "ସାର୍ ମଁଁୁ ଟିରକ ହନୁ ମାନ ଚାେିଶା ରବା ୁ ଥି ି ।"
ତା' କଥାରେ ମଁୁ ଆଶ୍ଚଯଷୟ ରହାଇଗ ି । ମରନ ମରନ ଭାବି ି ଏ ର ାକ ତାରହର ଅହେହ
ଗୁଣୁଗୁଣୁ ରହାଇ ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ଉଚ୍ଚାେଣ କରେ । ତଥାପି ମନରେ ପ୍ରଶନ ଆସି ା, ଏମିତ ି କାହିଁକି ରସ
କରେ?
ତାକୁ ପୁଣି ପଚାେି ି, "ଆଛା ଠାକୁ େଙ୍କୁ ପୂଜା ଅଚ୍ଚଷନା କ ାରବରେ ତ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାେଣ କେୁଥିରବ
। ଏଠି ରସଠି ବସି ଏମିତ ି ଗୁଣୁଗୁଣୁ ରହାଇ ମନ୍ତ୍ର ରବା ିବାେ କାେଣ କ'ଣ?"
ରସ ପୁଣି ହସିରଦଇ କହି ା, "ଆଜିକା ି ସମୟ ଖୁବ୍ ଖୋପ । ବିଭିନ୍ନ ର ାକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାେେ
ମତ ବ୍ ମନରେ େଖି ବୁ ୁ ଛନ୍ତି । ହନୁ ମାନ ଚାେିଶା କିମବା ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରେୁ କିଛ ି ପଦ ରବା ିରଦର
ଏଇ ଏେିଆରେ ତା'େ ରଗାରଟ ରଫାକସ ପରଡ । ରଗାରଟ ଖୁବ୍ ଶକ୍ତିଶାେୀ ଚକ୍ର ରମା ଚାେିପରଟ
ବୁ ର

ଫେରେ ଏଠି ବୁ ୁ ଥିବା ଭୟଙ୍କେ ର ାକମାରନ ରମାେ ରକୌଣସି କ୍ଷତି କେିପାେିରବନି ବେଂ

ଏଇ ମନ୍ତ୍ରେ ପ୍ରଭାବରେ ରସମାନଙ୍କେ କୁ -ସ୍ୱଭାବରେ ପେିବର୍ତ୍ଷନ ଆସିପାେିବ । ଦୁ ନଆ
ି େ ସବୁ ଆରଡ
ରଯରହତୁ ରସଇ ଖେ ପକୃ ତେ
ି ର ାକ ଖୁନ୍ଦ ି ରହାଇ େହିଛନ୍ତି ରତଣୁ ମଁୁ ରଯଉଠିକୁ ବି ଯାଏ ରସଠି
ସୁବଧ
ି ା ପାଇବା ମାରତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ରବାର ।"
ମଁୁ ତା'କଥାରେ ରସଦିନ ବହୁ ତ ଭାବି ି । ରସ ତା' ମନ ଭିତରେ ରଗାରଟ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଭାବନା
ଧେି ଯୁଆରଡ ଯାଉଛି ରସଠି ମନ୍ତ୍ର ରବା ୁ ଛି । ଖେ ର ାକଙ୍କୁ ରସ ମନ୍ତ୍ରେ ରଫାକସ ପକାଇ ଭ
ବାଟକୁ ଆଣିବାକୁ ରଚଷ୍ଟା କେୁଛି । ଖେ ର ାକ ତା' ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ଭ ମଣିର୍ ରହଉଥିରବ କି ନା
ରସକଥା ରମା ମନ ଭିତେେ ପ୍ରଶନ ରହାଇଥିର ବି ଯଦି ରସ ରସମିତ ି ଭାବୁ ଛ ି ତା'ରହର ରସଥିରେ
କିଛ ି ଅସୁବଧ
ି ା ନାହିଁ । ଏମିତରି େ ଯଦି ସଚିନ ଏକାଗ୍ରତାେ ସହିତ ଆଖିରେ ପ କ ନପକାଇ ରଗାରଟ
ବିନ୍ଦୁକୁ ବହୁ ତ ସମୟ ଧେି ଚାହିଁ େହି ତା'େ ପ୍ରଭାବରେ ରଖେ ପଡିଆରେ କ୍ରିରକଟ ବଲ୍ ତାଙ୍କୁ ଫୁ ଟବଲ୍
ପେି ରଦଖା ଯାଉଛି ତା'ରହର ଏ ର ାକ ବି ରଗାରଟ ମହତ୍ ଉରଦଶଯ େଖି ଯଦି ଏଠି ରସଠି ହନୁ ମାନ
ଚାେିଶା ବା ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାେଣ କ ା ତା'ରହର ତାକୁ ଅଧା ପାଗେ କାହିଁକି କୁ ହାଯିବ?
ରସ ଆମ ଘରେ ରମା ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛ ି । ମଁୁ ଠିକ ଜାଣିଛ ି ଯଦି ତାକୁ ଏକୁ ଟଆ
ି କିଛ ି ସମୟ
ଛାଡି ଦିଆଯିବ ତା'ରହର ରସ ରମା ଘରେ ମଧଯ ରସଇ ମନ୍ତ୍ର ସବୁ କୁ ଗୁଣୁଗୁଣୁ କେି ରବା ିବା ଆେମ୍ଭ
କେିରଦବ । ଅଥଷାତ ଆମ ଘରେ ଆମ ପେିବାେ ସଦସୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା କିଛ ି ଖେ ଭାବନା
ଥିବ ତାକୁ ରସ ନିଜେ ମନ୍ତ୍ରେ ରଫାକସରେ ଭ ଗୁଣରେ େୂପାନ୍ତେିତ କେିରଦଇ ପାେିବ । ଅବଶୟ
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ମଁୁ କିଛ ି ସମୟ ପାଇଁ ଉଠିଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ରମା ରବାଉ ରସଇ ପାଖରେ ରଗାରଟ ରଚଆର୍ରେ
ବସିଥାଏ । ରତଣୁ ତାକୁ ଏକୁ ଟଆ
ି ରସଠି ବସିବାକୁ ଛାଡି ରହବନି ଚିନ୍ତାକ ି ।
ସନ୍ଧୟା ଦୁ ଇ କପ୍ ଚାହା ଆଣି ସାମନାରେ ଥିବା ଟିପୟ ଉପରେ େଖି ା । ଆରମ ଦୁ ରହଁ ଚାହା
ପିଇବାରେ ାଗି ୁ । ଏମିତ ି ଭିତରେ ହଠାତ୍ ରମା ରବାଉ ତାକୁ ପଚାେି ା, "ପୁଅ ତମେ ପି ାପି ି
କ'ଣ?"
"ଝିଅଟିଏଆଉ ପୁଅଟିଏ", ଅଧା ପାଗେ ଉର୍ତ୍େ ରଦ ା ।
ରମା ରବାଉ ପଚାେି ା, "ରକରତ ବଡ ବଡ ରହର ଣି ରସମାରନ ।"
ରସ କହ ା, "ଝିଅଟି ବଡ, ୧୦ ବର୍ଷେ ୪ଥଷ ରଶ୍ରଣୀରେ ଓ ପୁଅକୁ ଏଇ ୪ ବର୍ଷ ରହବ ।"
"ଆଉ ସବୁ ଘରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାକିେି କେିଛନ୍ତି ନା ଘରେ?" ରବାଉ ପୁଣି ପଚାେି ା
।
ରସ କହି ା, "ସ୍ତ୍ରୀ ଘରେ େୁହନ୍ତି ଆଉ ରମା ରବାଉ ବି ଅଛନ୍ତି । ବାପା ୧୦ ବର୍ଷ ତେୁ ଏ
ଦୁ ନଆ
ି େୁ ଚା ିଯାଇଛନ୍ତି । ରମା ବଡ ଭାଇ ଆଉ ରଗାରଟ ଜାଗାରେ ଘେଦ୍ୱାେ କେି ତାଙ୍କ ପି ାପି ି
ଧେି େହୁ ଛନ୍ତି ।"
ମଁୁ ଚୁ ପ୍ଚାପ୍ ବସି ରସମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥାଏ । ରମା ରବାଉେ ପ୍ରକୃ ତ ି ରହଉଛି ସବୁ କଥା
ଭ କେି ବୁ ଝବ
ି । ମଁୁ ରବାଉେ ପ୍ରଶନ କେିବାେ ଷ୍ଟାଇ େୁ ଜାଣିଗ ି ଆଜି ସହଜରେ ଏ ର ାକ ଏଠୁ
ଛାଡ ପାଇବାେ ନାହିଁ ।
ରବାଉ ପୁଣି ପ୍ରଶନ କ ା, "ମାଆ କ'ଣ ବଡ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ େୁହନ୍ତିନ?
ି "
ଉର୍ତ୍େରେ ରସ କହି ା, "ନାଇଁ ରମା ପାଖରେ ସବୁ ରବରେ େୁହନ୍ତି । ଭାଇ ବାହାରେ ଚାକିେି
କେିଛନ୍ତି ।"
ରବାଉ- "ମାଆଙ୍କୁ ରକରତ ବର୍ଷ ରହ ାଣି?"
ରସ- "୭୭ ବର୍ଷ ରହ ାଣି । ବାପା ସେକାେୀ ଚାକିେି କେିଥିର । ରତଣୁ ରବାଉ ରପନସନ ବି ପାଆନ୍ତି
।"
ରବାଉ- "ରମାରତ ବି ରସଇ ୭୭ ରହ ାଣି । ବୟସ ବଢିବା ସହ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଦେଜ ରହଉଛି । ତମ
ରବାଉଙ୍କ ରଦହ ଭ େହୁ ଛ ି ତ?"
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ରସ- "ନାଇଁ ରସମିତ ି ଭ ନାହିଁ । ରବାଉ ଏଇ ନିକଟରେ ପଡିଯିବାେୁ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି । ରସଇ
ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଆଗେୁ ଦେଜ େହୁ ଥି ା । ଏରବ ରବଶି କଷ୍ଟ ପାଉଛି । ଭାଙ୍ଗି ଥିବା ହାତଟା ପୁୋ ପଲାଷ୍ଟର୍
ରହାଇଛି ।"
ରବାଉ- "ହଁ ବୟସ ରହର

ରଗାଡ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ର

ବହୁ ତ କଷ୍ଟ । ରମା ରଗାଡ ପୋ ରସମିତ ି ଏଇ

ରକଇ ବର୍ଷ ତରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥି ା । ପୁୋ ଠିକ ରହବାକୁ ତିନ ି ବର୍ଷେୁ ଅଧିକ ସମୟ ାଗି ା ।"
ଏଥେ ରସ ରବାଉକୁ ଉର୍ତ୍େରେ ବହୁ ତ କଥା କହିଗ ା । ରସଥିରେ କିଛ ି କଲାେିଫିରକସନ ସହ
କମାଲ୍ କଥା ସବୁ ଥି ା । ଅବଶଯ ରମା ରବାଉ ତାକୁ କିଛ ି କଲାେିଫିକସନ ମାଗି ନଥି ା । ତଥାପି ରସ
ତା' ନିଜ ଆଡୁ ରସମିତ ି ସବୁ କହିଗ ା । ରସ ଯାହା ସବୁ କହି ା ତାକୁ ନିମନରେ େଖୁଛ;ି

"ଆଜିକା ି ପୋ ଓ ଟା ଯୁଗ । ଶାଶୁଶଶୁେଙ୍କ ୧୦୦ଟା କଥା େହିବ, କିନ୍ତୁ ବାପମାଆଙ୍କେ

ରଗାରଟ କଥା ବି େହୁ ନ ି । ତା'ମାରନ ମଁୁ କହୁ ନ ି ଶାଶୁଶଶୁେଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କେିବାକୁ । ମଁୁ ରମା ରବାଉେ
ସବୁ କାମ କରେ । ସ୍ତ୍ରୀକୁ କିଛ ି କେିବାକୁ ଦିଏନି । ରସ ରହ ା ପେ ଝିଅ । ମଁୁ ରଯମିତ ି ରମା ରବାଉେ
ମନକଥା ବୁ ଝପ
ି ାେିବ,ି ରସ କ'ଣ ରସମିତ ି ବୁ ଝି ପାେିବ? ରମା ରବାଉେ ରଯଉଁଦନ
ି ରପନସନ ମିରେ
ରସଦିନ ଆଗ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ୬୦୦ ଟଙ୍କା ରଦଇ ଦିଏ । ରସ ଟଙ୍କାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ତା' ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଖଚ୍ଚଷ କେିବ ।
ତାକୁ କହିଛ ି ମଁୁ ରଯରହତୁ ଦିନସାୋ ଘରେ େହୁ ନ ି ରସଥିପାଇଁ ରବାଉକୁ ଦୁ ଇ ରବୋ ଠିକ ସମୟରେ
ଖାଇବାକୁ ରଦବୁ । ରଯରହତୁ ଦିନକୁ ୨୦ ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ରନଉଛି ରତଣୁ ରବାଉକୁ ଠିକ ସମୟରେ
ଖାଇବାକୁ ରଦବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ମରନ ପଡିଯିବ । ଏମିତ ି ନ କେିଥିର

କିଛଦ
ି ନ
ି ପରେ ରସ କହିଥାନ୍ତା,

"ମଁୁ ଏରତ କାମ କେି ପାେିବନ
ି ି ।" ଆଉ ରଗାରଟ କଥା ମଧଯ ମଁୁ କେିଛ ି । ପୁଅଝିଅ ଦୁ ହଙ୍କ
ି ୁ ପ୍ରତିଦନ
ି
୫ ଟଙ୍କା ର ଖାଏଁ ଦିଏ ଚକର ଟ ଖାଇବାକୁ । ରସମାନଙ୍କୁ କହିଛ ି ଦିନକୁ ନିରଶ୍ଚ ରମା ରବାଉ ସହିତ
କିଛ ି ସମୟ କଥା ରହରବ । ବୁ ଢରି ାକଙ୍କ ସହିତ ରଛାଟ ନାତିନାତୁ ଣୀ କଥାବାର୍ତ୍ଷା ରହର ତା'େ ବହୁ ତ
ସୁଫେ େହିଛ ି । ରସମାରନ ରକରବ ନିଜକୁ ଆଉ ଅସହାୟ ରବା ି ଭାବିରବନି । ସବୁ ରବରେ
ରସମାନଙ୍କ ମନ ଖୁବ୍ ପ୍ରଫୁ ଲ୍ଲ େହିବ । ମଁୁ ସନ୍ଧୟାରେ ଅଫି ସେୁ ରଫେି ଆଗ ରମା ରବାଉ ସହିତ କିଛ ି
ସମୟ କଥା ହୁ ଏ । ୋତିରେ ରବାଉେ ରମାେ ଏକାଠି ଖାଉ । ରବାଉ ରଶାଇବା ରବରେ କିଛ ି ସମୟ
ତାକୁ ରମାଡାଘର୍ା କେିରଦର ରସ ନିଦରେ ରଶାଇଯାଏ । ଘରେ ରକଇଟି ଗାଈ ମଧଯ େଖିଛି । ରଗାରସବାଠାେୁ ଆଉ ପୁଣୟ କାମ କିଛ ି ନାହିଁ ଏ ଦୁ ନଆ
ି ରେ । ପି ାମାରନ ଭ
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ଏମିତରି େ ଘରେ ଯଦି କାହାେ ରଦହ କିଛ ି ଅସୁବଧ
ି ା ରହ ା ରସମାରନ ହିଁ ଆଗ ମୁଣତ ରଦଖାଇ ରଦରବ
।"
ମଁୁ ତା' କଥା ସବୁ ଶୁଣି ମରନ ମରନ ଭାବୁ ଥାଏ ସତରେ ଏମିତକ
ି ା ପୁଅ ବି ଅଛନ୍ତି ଏ ଦୁ ନଆ
ି ରେ
। ଗେିବ ଗୁେୁବା ଘେ ରହତୁ ଟଙ୍କା ପଇସାେ ତାକତ୍ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦେ ମନରଟ େହିଛ ି । ଆଜିକା ି
ଚିକତ୍ସ
ି ା ଖୁବ୍ ବୟୟ ବହୁ େ ରହାଇ ଗ ାଣି । ଏ ର ାକ ରସମିତ ି ଦାମିକା ପେତିେ ଚିକତ୍ସ
ି ା ତା' ମାଆକୁ
ରଦଇ ନପାରେ କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ମନପ୍ରାଣ ରଦଇ ରସବା ଯତ୍ନ କେିବାରେ ଟିରକ ବି ଉଣା କେିବନି । ମଁଁୁ
ଖବେ କାଗଜରେ ଆଜିକା ି ମନକୁ ବହୁ ତ ଆଘାତ ରଦ ାପେି ଖବେ ବହୁ ତ ପଢିଛ ି ଏଇ ପେିଣତ
ବୟସେ ବାପାମାଆମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପି ାଙ୍କ ଅବରହୋ କେିବାେ କଥାସବୁ । ପି ାମାନଙ୍କୁ
ବୁ ଢାବୁ ଢମ
ି ାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଯିବାକୁ ତାଗିଦ କେନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପାମାଆମାରନ । ଅଥଚ ଏଠି ରଗାରଟ
ପୁଅ ତା' ମାଆ ସହିତ ରକମିତ ି ତା' ପୁଅଝିଅ କଥା ରହରବ ରସଥିପାଇଁ ରସମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦନ
ି ୫ ଟଙ୍କା
କେି ଚକର ଟ ଖାଇବାକୁ

ାଞ୍ଚ ରଦଉଛି । ଯାହା ସବୁ କହିଗ ା ରସଥିରେ କିଛ ି ମିଛ ବା ରଭଜାଲ୍

ଥିବ ରସମିତ ି ରମାରତ ଆରଦୌ ାଗୁ ନଥାଏ ।
ଏ ଭିତରେ ଚାହା ପିଇବା ସେି ଯାଇଥାଏ । ରସ ରମାରତ ଅନାଇଁ କହି ା, "ସାର୍ ମଁୁ ଆସୁଛ ି
।" ମଁୁ ରକବେ ମୁଣତ ହ ାଇ ହଉ ରବା ି ସରଙ୍କତ ରଦ ି । ରସ ରମା ରବାଉ ସହିତ ରମାରତ ନମସ୍କାେ
କେି ଆମ ଘେୁ ବାହାେି ଗ ା । ରସ ଘେ ରଗଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରମା ରବାଉ କହି ା,
"ବୁ ଝି ୁ ଟିକା, ଭ ପୁଅଟିଏ ।"
ରମା ରବାଉେ ଏଇ ଦୁ ଇ ପଦ କଥା, "ଭ ପୁଅଟିଏ" ରଯମିତ ି ବହୁ ତ କିଛ ି କଥା କହିବା ସହ
ତାକୁ ଅଧା ପାଗେ କହୁ ଥିବା ର ାକମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ୍ ଜବାବ୍ ରଦଉଥି ା । ମଁୁ ରକଉଠି ରଗାରଟ ପଢିଥି ି,
"ରଯଉଁ ପୁଅ ଉପରେ ତା' ମାଆବାପାଙ୍କେ ଆଶୀବଷାଦ ଥାଏ, ମାଆକୁ ରଯଉଁ ପୁଅ ଖୁବ୍ ଖୁସରି େ େରଖ
ରସ ପୁଅ କୁ ଆରଡ ରଯଉଁ ମାଟିରେ ହାତ ଦିଏ ରସଇ ମାଟି ବି ସୁନା ରହାଇଯାଏ ।"
ରମା ଆଖି ଆଗେୁ ଆମ ଘେ ରଗଟ ରଦଇ ଠିକ ରସମିତକ
ି ା ପୁଅଟିଏ ଆରସ୍ତ ଆରସ୍ତ ଚା ି
ଯାଉଥି ା ।
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ଅନୁତୋପ
✍ ପ୍ରଶୋନ୍ତ କୁ ମୋେ ନୋଥ
ବାହାଘେ ଦୁ ଇଟି ମନେ ମିେନ । ଅଗ୍ନି କୁ ସାକ୍ଷୀ େଖି ରବଦୀ ଚାେିପରଟ ସାତ ରଘୋ
ବୁ ିଗର

ଦୁ ନଆ
ି ଟା ସିନା ତାକୁ ବାହାଘେ କହିଥାଏ । ରହର

ପ୍ରକୃ ତରେ କ'ଣ ବାହାଘେେ

ମାରନ ରସୟା? ରକରତରବରେ ରସହି ବାହାଘେ କାହାେ ଅନିଚ୍ଛା ସରତ୍ତ୍ୱ ରହାଇଥାଏ ତ
ରକରତରବରେ କାହାକୁ ରଜାେ ଜବେଦସ୍ତି କାହା ରବକରେ ଛନ୍ଦି ଦିଆ ଯାଇଥାଏ । ପେବର୍ତ୍ଷୀ
ସମୟରେ ରସମାନଙ୍କ ରବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମତ-ପାଥଷକୟ ରଦଖା ରଦଇଥାଏ ଓ ପେିବାେରେ
ଅଶାନ୍ତି ାଗି େହିଥାଏ ।
ସମୟ ଥି ା ପୁଅଝିଅମାରନ ପେିବାେେ ସ୍ୱୀକୃ ତକ
ି ୁ ସମ୍ମାନ ରଦଇ ବାହା ରହାଇ
ଯାଉଥିର । ଆଉ ନିଜେ ଭାଗୟକୁ ଆଦେି ଜରଣ ଅନୟକୁ ଆଦେି ରନଉଥିର । ଆଉ ନିଜେ
ରବୈବାହିକ ଜୀବନ ହସ ଖୁସରି େ କାଟି ରଦଉଥିର । ଧୀରେ ଧୀରେ ରସହି ପେମ୍ପୋ ବଦେିବାକୁ
ାଗି ା । ବିବାହ ପୂବଷେୁ ପୁଅଝିଅମାନଙ୍କୁ ସାମନାସାମିନ ରଦଖିବାେ ସୁରଯାଗ ମିେି ା । ଆଉ
ପେିବାେ ର ାକମାରନ ରସମାନଙ୍କଠାେୁ ଅନୁ ମତି ରନଇ ଏହି ବିବାହ କାଯଷୟ ସମ୍ପାଦନ କର ।
ପୁଣି କିଛ ି ପେିବର୍ତ୍ଷନ ଆସି ା, ପୁଅଝିଅମାନଙ୍କୁ ରଖା ାରଖା ି ଭାରବ ମିଶବ
ି ାେ ସୁରଯାଗ
ଦିଆଗ ା । ଜରଣ ଅନୟ ଜଣଙ୍କେ ପସନ୍ଦ ନାପସନ୍ଦ ଭ

ମନ୍ଦ ଇତୟାଦି ବିର୍ୟରେ ଅବଗତ

ରହ ା ପରେ ଯଦି ରସମାରନ ଅନୁ ଭବ କର ଦୁ ରହଁ ଦୁ ହଙ୍କ
ିଁ ସହିତ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ େହି ପାେିରବ
ତା'ରହର ବିବାହ ସ୍ଥିେ କେଗ ା । ଅବଶୟ ଏ ରକ୍ଷତ୍ରରେ ରପ୍ରମବିବାହେ କଥା ଅ ଗା । ଆଉ
ରଯୌତୁ କ ପ୍ରଥାଟି ପ୍ରଥମେୁ ଆଜିଯାଏଁ ମଧ୍ୟ େହି ଆସିଛ ି । କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହା ବଦେିବାରେ
ାଗିଛ ି । ରଯୌତୁ କେ ଅଥଷ ରହ ା କିଛ ି ଦାବି କେିବା । ଆଗେୁ ପୁଅମାନଙ୍କ ରଯାଗୟତାକୁ ମାପି
ରକରତରବରେ ଝିଅ ଘେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଏହି ରଯୌତୁ କ ପ୍ରଦାନ କେୁଥିର
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ବେଘେ ତେଫେୁ ଦାବି କୋଯାଉଥି ା । ଏରବ କିନ୍ତୁ ସମୟ ବଦେି ଯାଇଛି, ବେ ପାତ୍ର ପାଇଁ
କନୟା ମିେବ
ି ା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ରହାଇ ପଡି ାଣି । ରଯୌତୁ କ କଥା ଦୂ ରେ ଥାଉ ଏରବ କନୟା ଘେ
ତେଫେୁ ଦାବି କେିବା ଆେମ୍ଭ ରହାଇ ଗ ାଣି ।
ରସଦିନ ୋଧକାନ୍ତ ସାହୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାେତୀ ରଦବୀ ଯାଇଥିର କନୟା ଘେକୁ ନିଜେ
ପୁଅ ପାଇଁ କନୟାପାତ୍ରୀ ରଦଖିବାକୁ । ଆଉ ରସମାରନ କିଛ ି ପଚାେିବା ଆଗେୁ ଦୁ ରହଁ କହି
ପକାଉଥିର "ଆଜ୍ଞା ଆମେ ରଗାଟିଏ ରବା ି ପୁଅ । ଆମ ବୁ ଢାବୁ ଢୀ ଅରନ୍ତ ସବୁ ସମ୍ପତି ରସ
ହିଁ ଉପରଭାଗ କେିବ । ରକଉଁଥିକୁ ଅଭାବ ନାହିଁ । ଆପଣ ଖା ି ହଁ କହିରଦର , ବିବାହ ସାରଙ୍ଗ
ସାରଙ୍ଗ କେିରଦବା । ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ମା ିକାଣୀ ରହାଇ େହିବ । ରକାଉଠିକି ଅଭାବ କେିବୁନ ି
।"
"କ୍ଷମା କେିରବ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅେ ଉଚ୍ଚତା ଟିରକ କମ, ରତଣୁ ରମା ଝିଅ ନାପସନ୍ଦ
କେୁଛି । ସିଏ ଚାହଁୁଛ ି ଅନ୍ତତଃ ଛଅ ଫୁ ଟ ଉଚ୍ଚତା ଥିବା ଭେିଆ ବେ ରଗାରଟ । ନଥିର ବି ଚେିବ
ଅନ୍ତତଃ ପରକ୍ଷ ଘରେ ବଡ କାେଟିଏ ଥିବ । ସକାେୁ ସଞ୍ଜ, ଘରେ ଖଟିବା ପାଇଁ ଚାକେବାକେ
ଥିରବ ।"
"ରସସବୁ ବୟବସ୍ତା ବିବାହ ପୂବଷେୁ କେିରଦବୁ । ଆପଣ ଖା ି ହଁ କୁ ହନ୍ତୁ । ରଦଖନ୍ତୁ ବହୁ
ଆଶା କେି ଆସିଛୁ । ବାେ ଦୁ ଆେ ଶୁେପ
ି ିଣ୍ଡା ରହ ୁ ଣି, ରକାଉଠିବ ି ପ୍ରସ୍ତାବରଟ ରହଉନି । ଆପଣ
ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ଆରମ ଅଗ୍ରୀମ କିଛ ି ଅଥଷ ରଦବାେ ବୟବସ୍ଥା ବି କେିରଦବୁ । ଆପଣ ଖା ି ହଁ କୁ ହନ୍ତୁ
।"
"ରଦଖନ୍ତୁ ଦୁ ନଆ
ି ରେ ଝିଅଙ୍କ ସଂଖୟା କମି କମି ଯାଉଛି । ଆମେ ବହୁ ତ ଜାଗାେୁ ପ୍ରସ୍ତାବ
ଆସୁଛ ି । ସମରସ୍ତ ଥି ାବା ା ଘେ । ଆଉ ରସମାରନ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଉ ସର୍ତ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ
ୋଜି ରହଉଛନ୍ତି, ରତଣୁ ଆରମ ଏରତ ଭ

ଭ

ପ୍ରସ୍ତାବ ଛାଡି ତୁ ମ ପୁଅ ସାରଙ୍ଗ ବାହାଘେ

କରେଇବୁ କାହିଁକି ! ଏମିତ ି ତ ଆମ ଝିଅ ତୁ ମ ପୁଅକୁ ପସନ୍ଦ କେୁନି । ତା'ପରେ ବି ସିଏ କିଛ ି
କାମଦାମ ଶିଖିନି । ରଫସବୁ କ ହବାଟସଆପରେ ତା'େ ଦିନ ବିତୁଛି । ମାସକୁ ମାସ ତା'େ
ଇଣ୍ଟେରନଟ ପୟାକ ମଧ୍ୟ ଦେକାେ । ତୁ ମ ଘରେ ଚାକେ ବାକେ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି । ରତଣୁ ଆରମ
ତାକୁ ତୁ ମ ପୁଅ ସହିତ ବାହା ରଦଇ ପାେିବୁନ,ି ତୁ ରମ ଅନୟଆରଡ ରଦଖ ।"
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ମନ ଦୁ ଃଖରେ ଘେକୁ ରଫେି ଆସିର । ସନ୍ଧୟା ଗଡି ୋତି ରହ ା, ରସମିତ ି ବିଛଣାରେ
ପଡିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଖିକୁ ନିଦ ଆସୁନଥାଏ । ପୁଅକୁ ଆସି ୩୨ ବର୍ଷ ରହ ାଣି । ଏଯାଏଁ ତା'ପାଇଁ
କନୟାପାତ୍ରରଟ ରଯାଗାଡ କେି ପାେିର ନି । ମାେତୀ ରଦବୀଙ୍କ ଆଖିରେ ନାଚି ଯାଉଥାଏ ପୂବଷେ
ରସହି ସବୁ କାହାଣୀ । ପୁଅ ଆଶା କେି କେି ୪ ଥେ ରସ କନୟାଭୁ ଣ ହତୟା କୋଇଛନ୍ତି । ଯାହାେ
ଫେ ସ୍ୱେୂପ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଏରତ ହୀନସ୍ତା ରହବାକୁ ପଡୁଚ ି । ଖା ି ମାେତୀ ରଦବୀ ନୁ ରହଁ,
ଦୁ ନଆ
ି ରେ ଅରନକ ପିତାମାତା ପୁଅ ଆଶାରେ କନୟାଭୁ ଣ ହତୟା କେୁଛନ୍ତି । ଯାହା ଫେରେ
ଝିଅଙ୍କ ସଂଖୟା କମି କମି ଯାଉଛି । ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଝିଅ ମିେୁନ ି ବିବାହ କେିବା ପାଇଁ । ବାକି ରଯରତ
ଝିଅ େହିର , ରସମାନଙ୍କ ସବୁ ଦାବି ପୂେଣ କେିବାକୁ ପୁଅମାରମ ସକ୍ଷମ ରହଇ ପାେୁନାହାନ୍ତି ।
କିନ୍ତୁ ଯଦି କନୟାଭୁ ଣ ହତୟା ନହୁ ଅନ୍ତା ତା'ରହର

କ'ଣ ଏରତ ଅସୁବଧ
ି ା ହୁ ଅନ୍ତା?

ଆଜିକା ି ଝିଅମାରନ ରକୌଣସି ଗୁଣରେ କମ ନୁ ହନ୍ତି । ଆଉ ଯଦି ଏମିତ ି ଚା ୁ େୁରହ ତା'ରହର
ଦିନ ଆସିବ ରକାଟି ରକାଟି ଟଙ୍କା ଖଚ୍ଚଷ କେି ମଧ୍ୟ ନିଜେ ପୁଅ ପାଇଁ ଝିଅଟିଏ ରଯାଗାଡ କେିବା
ଅସମ୍ଭବ ରହାଇ ପଡିବ ।
ମାେତୀ ରଦବୀ ଭାବୁ ଥାନ୍ତି, "ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ରମାେ କ ା କମଷେ ଫେ । ଯାହାେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚି ତ
କେିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ ।"
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ଡ୍ରୋ ନ୍ େୋେୁ

✍ ଅମ୍ର଼ିତୋ ପୋଣ଼ି
ଏକ ବର୍ଷଣ ମୁଖେ ସନ୍ଧୟାରେ ଅଫି ସେୁ ରଫେିବା ସମୟରେ ଅରଟାକୁ ଅରପକ୍ଷା କେିବା
ାଗି ଆଶ୍ରୟ ରନ ି ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଚାହା ରଦାକାନ ପାଖରେ । ଘୁଚାପ ବର୍ଷା, ରବେକୁ
ରବେ ପ୍ରରକାପ ବଢିବାରେ

ାଗିଛ ି । ଚାହା ରଦାକାନୀଟିେ କିନ୍ତୁ ରବପାେ ବଢିଆ ଜମିଥାଏ ।

ରଦଖି ି କିଛ ି କର ଜ ପଢୁଆ ପୁଅଝିଅ ରସଠି ରମେି କେିଛନ୍ତି । କାହା ହାତରେ ଚାହା ତ କାହା

ହାତରେ ସିଗାରେଟ । କିଏ ପୁଣି ବର୍ଷା ମାଡକୁ ଖାତିେ ନକେି ବୟସ୍ତ ଥାଏ ରସ ି ଉଠାଇ
ରଫସବୁ କ ଏବଂ ଇନସଟାଗ୍ରାମରେ ରଷ୍ଟାେି ରପାଷ୍ଟ୍ କେିବାରେ । ପୁଣି କିଛ ି ଭଦ୍ର ବୟକ୍ତି ଆସନ୍ତା
କା ି ପାେନ ରହବାକୁ ଯାଉଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଏବଂ ବର୍ତ୍ଷମାନ ରଦଶେ ୋଜରନୈତକ
ି
ପେିସ୍ଥିତ ି ଉପରେ ସେଗେମ ଆର ାଚନା କେୁଥିର । ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଦାମୀ ବାଇକରେ
ବସିଥିବା ଅଳ୍ପ ବୟସେ ଦୁ ଇଟି ପୁଅ ଆଉ ଆଉ ଜରଣ ଝିଅ ପହଞ୍ଚିଗର ଉକ୍ତ ଚାହା ରଦାକାନରେ
। ହାତ କଟା ଚମଡା ଜୟାରକଟ ପିନ୍ଧ ି ରଡଣାେୁ ଆେମ୍ଭ କେି ହାତ ପଯଷୟନ୍ତ ଡ୍ରାଗନ ଟାଟୁ ଆଙ୍କି ଥିବା
ପି ାଟି ଧମକ ରଦବା ଭଙ୍ଗୀରେ ରଦାକାନୀଟିକୁ ତିରନାଟି ଗେମ ଚାହା ଜ ି ବନାଇବାକୁ
ଆରଦଶ ରଦ ା । "ଆରବ ରହଇ, ତିନଟ
ି ା ଗେମା ଗେମ ମସ ାବା ା ଚାହା ବନା ଜ ି ଜ ି...
ଶୁଭି ା ନା ନାହିଁ?" ଆଉ ସିଗାରେଟ୍ଟିଏ ଫୁ ଙ୍କି ବାକୁ

ାଗି ା । ତାଙ୍କ ସହ ଥିବା ଚିୋ ଜିନସ ଓ

ପାେଦଶଷୀ ଟପିିଏ ପିନ୍ଧଥି
ି ବା ଝିଅଟି ତୁ େନ୍ତ ତା' ହାତେୁ ସିଗାରେଟ୍ଟି ଛଡାଇ ସିରନମା ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ
ଧୁଆଁ ଉଡାଇବାରେ ାଗି ା । କିଛ ି ସମୟ ପରେ ରଦାକାନୀ ବଢାଇରଦ ା ତିରନାଟି ଚାହା ଗଲାସ
। ରବାଧ ହୁ ଏ ଚାହାେ ସ୍ୱାଦ ପସନ୍ଦ ରହ ାନି ରସମାନଙ୍କୁ । ଚାହା ଗି ାସଟି ବିଚୋ ରଦାକାନୀ
ଉପେକୁ ରଫାପାଡି ରସ ପି ା ଦୁ ଇଜଣ ରଦାକାନୀଟିକୁ ଅଶ୍ଳୀେ ଭାର୍ା ପ୍ରରୟାଗ କେି ଆେମ୍ଭ
କେିରଦର

ଗାେି ଗୁ ଜ । ଏକ ଜନଗହେି ପୂର୍ଣ୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ବୃ େ ଚାହା ରଦାକାନୀଟିକୁ ଏପେି
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ବୟବହାେ ଆଉ ଭାର୍ା ପ୍ରରୟାଗ, ମଁୁ ଚକିତ ରହାଇ ଗ ି । ଯାହା ରହଉ ଉପସ୍ଥିତ କିଛ ି ବୟକ୍ତିଙ୍କ
ହସ୍ତରକ୍ଷପ ଦ୍ୱାୋ ଏବଂ ରକହି ପିସଆ
ି ର୍ ଡାକିବାକୁ ଧମକ ରଦବା ରହତୁ ରସମାରନ ରସଠୁ ଦୁ ତ
ଗତିରେ ବାଇକ ଚ ାଇ ଚା ିଗର । ରକହି ରକହି ରସମାନଙ୍କୁ ଗାେି ରଦଉଥାନ୍ତି ତ କିଏ ତା'େ
ବାପାମାଆଙ୍କୁ ଦାୟୀ କେୁଥାନ୍ତି । ରସ ଯାହା ରହଉ, ବର୍ଷା କମି କମି ଆସୁଥାଏ । ମରତ ମଧ୍ୟ
ସୁ ଭ ଦେରେ ଟାକ୍ସିଟଏ
ି ମିେି ଗ ା ।
ମଁୁ ଭାବୁ ଥି ି ଏହିମାରନ କ'ଣ ରଦଶେ ଭବିର୍ୟତ? ରସ ପି ାମାନଙ୍କ ଏପେି ବୟବହାେ
ପାଇଁ ପ୍ରକୃ ତରେ ଦାୟୀ କିଏ? ପାେିପାଶଡକ ଅବସ୍ଥା ନା ପାେିବାେିକ ସଂସ୍କାେ? ଜରଣ ବୟକ୍ତିେ
ଚା ିଚେନ, ରପାର୍ାକ ପେିଚ୍ଛଦ ଆଉ ବୟବହାେ ରକମିତ ି ରହବ ରସଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତେୂରପ
ପାେିବାେିକ ସଂସ୍କାେ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଷେୂରପ ଦାୟୀ । କଞ୍ଚା ମାଟି ପେି ଛୁ ଆକୁ ଆରମ ରଯମିତ ି ଗଢିବା,
ରସମାରନ ଅବିକେ ରସପେି ହିଁ ରହରବ । ପ୍ରଥମେୁ ଯଦି ରସ ପି ାମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା
ମିେଥ
ି ାନ୍ତା, ରସମାରନ କଦାପି ଏପେି ଉଦ୍ଭ୍ି ାନ୍ତ ରହାଇ ନଥାରନ୍ତ । ଗୁେୁଜନ ସଦୃ ଶ ରଦାକାନୀଟିକୁ
ରସପେି ଅଶ୍ଳୀେ ଭାର୍ା ପ୍ରରୟାଗ କେିବା ସମୟରେ ରସମାନଙ୍କ ବିରବକ ନିଶ୍ଚିତ େୂରପ ବାଧା
ରଦଇଥାନ୍ତା, ଏଥିରେ ସରନ୍ଦହ ନାହିଁ । ରସଥିପାଇଁ ଖା ି ମୁଠା ମୁଠା ପଇସା ଖଚ୍ଚଷ କେି ଦାମୀ
ସ୍କୁରେ ପାଠ ପଢାଇରଦର କାମ ସେିଯାଏ ନାହିଁ । ଅଭିଭାବକମାରନ ପି ାମାନଙ୍କେ ରନୈତକ
ି
ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ବି ଗୁେୁତ୍ୱ ରଦବା ଆବଶୟକ । ଯାହା ଫେରେ ରସମାରନ ମଣିର୍କୁ ମଣିର୍ ପେି
ବୟବହାେ କେିରବ ଆଉ ନିଜ ଭାର୍ା ପ୍ରରୟାଗରେ ବି ସଂଯତ ରହରବ । ନରହର

ଦିଅଁ ଗଢୁ
ଗଢୁ ରକରତରବରେ ମାଙ୍କଡ ଗଢି ରହାଇ ଯାଇଥିବ ଏଥିରେ ତିରେ ମାତ୍ର ସରନ୍ଦହ ନାହିଁ । ଭାବନା
ୋଇଜେୁ ବାହାେି ସାମନାକୁ ରଦଖି ି ପ୍ରବେ ୋସ୍ତା ଜାମ୍, ଟାକ୍ସି ଡ୍ରାଇଭର୍ କହି ା ମାଡାମ୍ ରବାଧ
ହୁ ଏ କିଛ ି ଆକ୍ସିରଡଣ୍ଟ୍ ରହାଇଛି । ଭିଡ କାଟି କାଟି ଯିବା ସମୟରେ ରଦଖି ି ଏକ ଡିଭାଇଡେରେ
ପିଟ ି ରହାଇ ଚୁମଷାର୍ ରହାଇ ପଡିଛ ି ଏକ ବାଇକ ଏବଂ େକ୍ତ ଜୁ ଡୁବୁଡୁ ତିରନାଟି ଶେୀେ ।
ଆଖି ବନ୍ଦ କେି ଭୟ ରେ ମୁହଁ ବୁ ାଉ ରଦଉ ରଦଉ ହଠାତ ରମା ନଜେ ପଡିଗ ା ରସହି
ହ ହ ଜିଭ କାଢି ଖରତଇ ରହଉଥିବା ଡ୍ରାଗନ ଟାଟୁ ଚିତ୍ରତ
ି ହାତଟି ଉପରେ । ଟାକ୍ସି ରେଡିଓ
ରେ ବାଜୁ ଥି ା, "ନରହ୍ନ ମୁରନ୍ନ ବରଚ ରତରେ ମୁଠୀ ରମଁ କୟା ରହ.."
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େଁେୋଳୁଆେ େମୋଧି

✍ ଅଜୋତ ମ଼ିତ୍ର
ନକୁ େ ବାବୁ , ରପଶାରେ କିୋଣୀ । ଦଶ ବର୍ଷ ପୂରବଷ ତାଙ୍କୁ ରଦଖିଥି ି ରଯମିତ ି ଥିର , ଏରବବି
ରସମିତ ି । କୃ ଶ ତନୁ , ରକାଟେଗତ ଚକ୍ଷୁ, ସାତସିଆଁ କୁ ର୍ତ୍ଷା, କାନ୍ଧରେ ଝୁ ା ମୁଣି ରଯଉଁଥିେୁ କଙ୍ଗାେୁ
ଶାବକ ପେି ରମରଞ୍ଚ ଅସନା ଫାଇ

କାଗଜ ଜାକିଜୁକି ଭର୍ତ୍ଡ ଅଧା ବାହାେକୁ ଝୁ ିପଡିଥାଏ, ତାେି

ପକା ଛତା ଧେି ଅଫି ସକୁ ବାହାେି ଯାଆନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ଅଫି ସ ଯିବା ରଦଖିର ଚଇନି ପାନ ରଦାକାନୀ
ହାତେୁ ଘଣ୍ଟା ରଖା ି ଟାଇମ ରସଟ କରେ- ୯ଟା । ଅଫି ସରେ ରସ କାହାସହିତ ଗପସପ ରହବାେ
ରକହି ରଦଖିନାହିଁ । ଅତି ଆବଶୟକ ନରହର ମୁହଁେୁ ପଦଟିଏ ବାହାରେ ନାହିଁ । ତାଙ୍କ କ ମେୁ ସୟାହି
ଝେିର

ହାତରେ ରପାଛି ପରକଇ ମୁଣ୍ଡ ବାେରେ ରନସି ଦିଅନ୍ତି । ରସଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଠାଏ

ଠାଏ ବାେ ଗୁଡକ
ି କୋ ରଦଖାଯାଏ । ଘେୁ ଅଫି ସକୁ , ଅଫି ସେୁ ଘେକୁ ଏକାମୁହଁା ଯିବା ତାଙ୍କେ
ଗତାନୁ ଗତିକ ଧମଷ । ନକୁ େ ବାବୁ ଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅଟିଏ ଜନମ କେି ରସପାେିକୁ ଚା ିଗ ା । ରକରତ
କଷ୍ଟ ସହି ନକୁ େ ବାବୁ ପୁଅଟିକୁ ନିରଜ

ାେନ ପାେନ କର

। ପୁଅକୁ ସାତବର୍ଷ ରହବା ପରେ କି

ବୁ େି ଜୁ ଟ ି ା ରକଜାଣି, ପୁଣି ରଗାଟାକୁ ବାହା ରହର । ଅସ କଥା ରହ ା ତାଙ୍କ ଅଫି ସେ ରକହିଜରଣ
ଏ ବୁ େି ଜୁ ରଟଇ ଥି ା, ଆଉ ନକୁ େ ବାବୁ ଙ୍କ ସହିତ ରକାକିୋକୁ ରଯାଖି ରଦ ା । ନାମାଥଷ ବିପେୀତ,
ରକାକିୋ ଭାେି ତୁ ଣ୍ଡି ଟିଏ । କହନ୍ତି, ଦଜଷରନ ପୁଅ ତାକୁ ରଦଖିବାକୁ ଆସିଥିର ରହର ରକାକିୋେ
ୋଗ ଓ କକଷଶ ବଚନ ଶୁଣି ରକହି ମଙ୍ଗି ର

ନାହିଁ । ରତଣୁ ତା'େ ବିବାହ ବୟସ ଗଡି ଯାଇଥି ା ।

ଆହୁ େି ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଯାଏ, ନକୁ େ ବାବୁ ଙ୍କୁ ରକାକିୋ ବିବାହପେ ସଂସଗଷ ଅଧିକାେେୁ ବଞ୍ଚିତ େଖିଥି ା ।
ତାଙ୍କ ଅଫି ସେ ଗୀତରଗାବିନ୍ଦେ ଜ୍ଞାତା ପଣ୍ଡା ବାବୁ କୁ ଆରଡ "ରଦହି ପଦ ପଲ୍ଲବ ମୁଦାେଂ" ରକୌଶେ
ଅବ ମବନ କେିବାକୁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିର । ସୁତୋଂ, ଦିରନ ନକୁ େ ବାବୁ ନିଶାରେଷ-େମଣ ଇଚ୍ଛା ରନଇ,
ସନ୍ତପଷଣରେ ରକାକିୋେ ପଦପଲ୍ଲବ ରଟକିବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରବେ ରଗାଟିଏ ରଗାଇଠା ଖାଇ ଖଟେୁ ଛିଟକ
ି ି
ପଡିଥିର

। ନକୁ େ ବାବୁ ଙ୍କ ଉେଷବୟବ ରଯ କଟିେ ବାମ ପାଶ୍ୱଷକୁ ପିସା ସ୍ତମ୍ଭ ପେି ଅରଣଇ ରହାଇ
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ପଡିଛ,ି ତାହା ରକାକିୋେ ପଦପଲ୍ଲବାଘାତେ ଚିେସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଭାବ ଯାହା ଏରବବି ଦୃ ଶୟମାନ । ବିବାହ
ପେଠାେୁ ରକାକିୋେ ନିେବଛିନ୍ନ ଜିହବା ତାଡନାରେ ନକୁ େ ବାବୁ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞତା ାଭ କେିଛନ୍ତି । ସକାେୁ
ଉଠି, ଘେଓୋ, ବାସନ ମଜା ଓ ନିଜେ ନିତୟକମଷ ସାେି ଚୂ ିରେ ଭାତ ବସାନ୍ତି । ଭାତ ସହିତ ଆେୁ
ଦିଟା ସିଝି ଯାଏ, ତାକୁ ଚକଟି ଭାତ ଖାଇ ରଯରତରବରେ ଅଫି ସକୁ ବାହାେନ୍ତି, ରସରତରବରେ
ରକାକିୋ ରଦବୀଙ୍କ ପହଡ ଭାରଙ୍ଗ । "ଭ , ନିଜ ରପଟ ତ ପୂେି ା ଏରବ ଅଫି ସକୁ ଯାଇ ମସ୍ତି କେ
। ମଁୁ ହିଁ ଦିନସାୋ ଖଟିଖଟି ମେୁଥିବି । ଏ ହୁ ଣ୍ଡା ରଟାକାଟାକୁ ବି ରନଇଯାଅ ସାଙ୍ଗରେ । କେମଜେି
ନିରଜ ମ ା, ରହର ମଞ୍ଜି ଟାକୁ ଛାଡିରଦଇ ଗ ା । ରକାଉ ରଯାଗରେ ଏ ମଣିର୍ଟାକୁ ବାହାରହଇଥି ି
ରକଜାଣି !"
ନକୁ େ ବାବୁ ସବୁ ସହିଯାନ୍ତି । ନସହି ବା କ'ଣ କେି ପାେିରବ ! ରସପରଟ ପୁଅଟା ମାରିକ
ପେୀକ୍ଷାରେ ତିନଥ
ି େ ରଫ

ରହାଇ ରପାଥିରେ ରଡାେି ବାନ୍ଧି ରଦଇଛି । ନକୁ େ ବାବୁ ଅଫି ସ

ବାହାେିଗର ରସ ବି ଘେୁ ଚମ୍ପଟ ମାରେ । ଏକ େକମ ଛତୋ ରହାଇ ସାେି ାଣି । ପୁଅ ପାଇଁ ନକୁ େ
ବାବୁ ଙ୍କ ସବୁ ରବରେ ଚିନ୍ତା । ରକମିତ ି ତାକୁ ଥଇଥାନ କେିରଦର ରସ ତାଙ୍କେ ସାଂସାେିକ ଦାୟିତବେୁ
ମୁକ୍ତି ପାଇ ଯାଆରନ୍ତ । ତାଙ୍କ ଅରନ୍ତ, ପୁଅେ ଭବିର୍ୟତ କ'ଣ ରହବ ତାହା ଭାବି ଭାବି ନକୁ େ ବାବୁ ଙ୍କ
ହୃ ଦୟ ଦୁ ହ ିଁ ରହାଇଯାଏ ।
ରସଦିନ ତାଙ୍କ ଅଫି ସକୁ ବଡ ଅଫି ସେ ଜରଣ ଭିଜଟ
ି ରେ ଆସିଥିର । ରବେକାେ ଉଣ୍ଡି ନକୁ େ
ବାବୁ ଧଡ କେି ତାଙ୍କ ପାଦତରେ ପଡି ଅଫି ସେଙ୍କ ରଗାଡ ଦୁ ଇଟାକୁ ଜାବୁ ଡି ଧେି ରକରତ ରନହୁ ୋ
ରହର । "ଆଜ୍ଞା ଏ ଅଧମ ଆଜି ଅଛି କା ିକି ନଥିବ । ରମା ପରେ ରମା ପୁଅେ ସାବତ ମାଆ ତାକୁ
କଞ୍ଚା ଖାଇଯିବ । ହଜୁ େ ଟିକଏ
ି
ଦୟା କେନ୍ତୁ ନରହର

ପୁଅଟା ରମାେ ଅନାଥ

ରହାଇଯିବ...............।"
ହଉ ରଦଖିବା କହି, ଅଫି ସେ ଖସି ଗର । ଏମିତ ି ରକରତଥେ ରହ ାଣି, ଅଥଚ ନକୁ େ ବାବୁ ଙ୍କୁ
ଫମ୍ପା ସାନ୍ତ୍ୱନା ଛଡା ଆଉ କିଛ ି ମିରେନାହିଁ । ନକୁ େ ବାବୁ ଙ୍କ ଚାକିେୀ ମାତ୍ର ଦୁ ଇ ବର୍ଷ େହିଛ ି । ଇଆେି
ଭିତରେ କିଛ ି ରଗାଟାଏ ଥଇଥାନ ନରହର

କଥା ସେି ା । ନକୁ େ ବାବୁ ଙ୍କ ସାଧୁତା ଓ କମଷ ନିଷ୍ଠା

ରସହି ଅଫି ସେ ବଡବାବୁ ଙ୍କୁ ଅଛପା ନଥି ା । ନକୁ େ ବାବୁ ଙ୍କ ସାଂସାେିକ ସ୍ଥିତ ି ବିର୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ରସ
ଅନଭିଜ୍ଞ ନଥିର

। ଦିରନ ଞ୍ଚ ରବ୍ରକ ସମୟରେ ବଡ ବାବୁ ଙ୍କ ଇଶାୋ ପାଇ ତାଙ୍କ ପରଛ ପରଛ

ଅଫି ସ ପଛପଟ ପୁେୁଣା ବଗିଚାକୁ ଗର

ନକୁ େ ବାବୁ । ରସଇଠି ଦି'ଟା ପଥେ ଉପରେ େଖା
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ରହାଇଥିବା କାଠପଟା ରେ ବସି

ଞ୍ଚ କେୁ କେୁ ବଡବାବୁ କହିର , "ଆଜିକା ିକା ଯୁଗରେ ରକହି

ଅଫି ସେ କାହାକୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାକିେୀ ରଦଇ ପାେିରବ ନାହିଁ । ରତଣୁ ରଯରତ ଯାହା କେ, କିଛ ି
ରହବ ନାହିଁ ।"
ବଡବାବୁ ସେକାେୀ ନିୟମ କାନୁ ନ ଜାଣନ୍ତି । ରତଣୁ ନକୁ େ ବାବୁ ଙ୍କ ଆଉ ସରନ୍ଦହ େହି ା ନାହିଁ
। ମୁଣ୍ଡ ଘୂେଗ
ି ା,

ଥ କେି ଭୂଇଁରେ ବସି ପଡିର

। ଚତୁ ଦଡଗ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାେ ରଦଖାଗ ା । ତାଙ୍କ

ଆଗରେ ଶୂନୟ ହିଁ ଶୂନୟ । ନା ତାଙ୍କୁ କିଛ ି ରଦଖା ଗ ା ନା ଶୁଣାଗ ା । ବଡ ରଜାେରେ ବଡବାବୁ
ତାଙ୍କୁ ଝିଙ୍କି ରଦବାେୁ ସାଷ୍ଟାମ ରହର । "ମଁୁ ଯାହା କହୁ ଛ ି ଧ୍ୟାନ ରଦଇ ଶୁଣ ନକୁ େ । ଅନୁ କମ୍ପା ନିଯୁକ୍ତି
ରବା ି ନିୟମଟିଏ େହିଛ,ି ଜାଣିଛ?" ନକୁ େ ବାବୁ ରକବେ ବଡବାବୁ ଙ୍କୁ ବ ବ କେି ଅରନଇର ।
ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ କିଛ ି ପଶୁନଥାଏ ।
- "ରହଇ, ତୁ ତ ଗଛଟାକୁ ରଦଖ, କ'ଣ ରଦଖୁଛ?"
- "ଆଜ୍ଞା ରଗାଟିଏ ସଁବାେୁ ଆ ରକାର୍ା ବୁ ଣୁଛ ି ।"
- "ସଁବାେୁ ଆ ନିରଜ ସମାଧି ରନଉଛି- ତା'େ ଭବିର୍ୟତ ପାଇଁ ନୁ ରହଁ, ତା'େ ଭବିର୍ୟତ ବଂଶ
ପାଇଁ । ସଁବାେୁ ଆ ଚାହିଁଥିର , ମ ା ପଯଷୟନ୍ତ ନିରଜ ପତ୍ର ଖାଇ ତା' ଜୀବନକୁ ଉପରଭାଗ
କେିପାେିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ରସ ତା' ଭବିର୍ୟତ ବଂଶଧେଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଷ ସରଚତନ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନକୁ
ଜୋଞ୍ଜେି ରଦଇ ନୂ ତନ ଜୀବନ ଗଢିବ ।"
ମୁହୂରର୍ତ୍ଷ ପାଇଁ ନକୁ େବାବୁ ଆଶ୍ଚଯଷୟ, ଭୟ, ଦ୍ୱିଧା ଗ୍ରସ୍ତ ରହାଇ ସ୍ଥାଣୁ ରହାଇ ବସି େହିର । ରସ
ପ୍ରକୃ ସ୍ଥିତ ରହ ାପରେ ରଦଖିର , ବଡବାବୁ ରସଠାେୁ ଯାଇ ସାେିଥିର

। ରସଦିନ ୋତିରେ ବହୁ ତ

ରବେ ପଯଷୟନ୍ତ ନକୁ େ ବାବୁ ଙ୍କୁ ନିଦ ରହ ାନାହିଁ । ଭାବି ଭାବି ରକରତରବରେ ତାଙ୍କୁ ନିଦ ରହଇଗ ା ।
ସ୍ୱପନ ନା ସତ? ନିଜ ହାତ, ରଗାଡ, ସବଷାଙ୍ଗକୁ ଛୁ ଇଁର

। ଏ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ରଦହ ପୁୋ ର ାମଶ !

କୋ ବିଟବିଟ ଟାଆଁଶା ଟାଆଁଶା ର ାମ । ପେ ମୁହୂର୍ତ୍ଷରେ ଅନୁ ଭବ କର , ହାତ ରଯାଡିକ ପୋଗ
େଞ୍ଜି ତ ପ୍ରଜାପତିେ ରଡଣା ପେି ମସୃଣ, ଚିତ୍ରତ
ି ! ମୁକ୍ତାକାଶରେ ବିଚେଣ ପାଇଁ ରଯପେି ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ରହାଇ
େହିଛ ି । ଚୟାଉଁ କିନା ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଗ ା ତାଙ୍କେ । ଉଠି ରଦଖିର ପାହାନ୍ତି ପ୍ରହେ । ଦାଣ୍ଡ ଘେକୁ ଗର ,
ରଦଖିର

ପୁଅ ରଶାଇଛି । ରକରତରବେ ଯାଏ ଅରନଇ େହିର

ପୁଅ ମୁହଁକୁ । ରସଦିନ, ସବୁ ଦନ
ି

ପେି ନକୁ େ ବାବୁ ଅଫି ସ ଗର । ପେଦିନ ଖବେ କାଗଜରେ ବାହାେି ା- "ୋସ୍ତା ଦୁ ଘଷଟଣାରେ ପୂର୍ତ୍ଷ
ବିଭାଗେ କମଷଚାେୀ ନକୁ େ ରବରହୋଙ୍କ ମୃତୁୟ !!!"
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ଅେଳୋ
✍ ରଜୟୋତ଼ିେଞ୍ଜନ େୋହୁ
ଏହାଭିତରେ ବିବାହକୁ ଆଠ ବର୍ଷ ବିତଗ
ି ାଣି । କିନ୍ତୁ ଆଜିବ ି ଇତି ମନରେ ପୂର୍ଣ୍ତ
ଷ ା ନାହିଁ ।
ଆଜିବ ି ରକଉଁଠି ନା ରକଉଁଠି ମନରେ ତା'େ ରଖେିବୁ ୁ ଛି ଶୂନୟତା । ରଯଉଁ ଶୂନୟତାେ ଅନ୍ତୋେରେ
େହିଛ ି କିଛ ି ଅକୁ ହା କଥା, କିଛ ି ଅରଦଖା ଦୁ ଃଖ ଆଉ କିଛ ି ଅବରଶାର୍ । କାହିଁକନ
ି ା ରସ ଆଜିବ ି ମା
ରହାଇ ଶାଶୂଘରେ ପାଇନାହିଁ ଜରଣ ମାଆେ ମଯଷୟାଦା । କାେଣଟା କ'ଣ ରବା ି ଭାବୁ ଛନ୍ତି? କାେଣ
ରସହି ରଗାଟିଏ । ରଯଉଁ କାେଣଟା ଆଜିବ ି ମିଞମ
ି ିଞି ଦୀପ ଶିଖାଟି ପେି ରକଉଁଠି ନା ରକଉଁଠି କାହାେି
ନା କାହାେି ମନରେ ଜେିଚା ିଛ ି । ମାତୃ ତବେ ସ୍ପଶଷ ପାଇ ମଧ୍ୟ ଇତିେ ଗଭଷଟା ଆଜି ପଯଷୟନ୍ତ
ରଦଇପାେିନାହିଁ ରଚୌଧୁେୀ ବଂଶକୁ ତା'େ ଉର୍ତ୍େଦାୟାଦ । ଜନମ ରଦଇପାେିନାହିଁ ରଗାଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ
। ଚାେି ବର୍ଷ ବୟବଧାନରେ ଦୁ ଇ କନୟାେତ୍ନଙ୍କେ ମାଆ ରବା ାଇବାପରେ ମଧ୍ୟ ଚାେିରଗାଟି ନିଷ୍ପାପ
ଗଭଷସ୍ଥ କନୟା ଭୂ ଣେ ରସ ଜରଣ ନିେବ ହତୟାକାେିଣୀ । ତା'େ ନିେବତା ସାଜିଥି ା ତାହାେ ସ୍ୱ-ଗଭଷସ୍ଥ
ଭୂ ଣଙ୍କେ ହତୟାେ କାେଣ ଆଉ ରସହି ନିେବତାଟା ହିଁ ଆଜି ସଜାଇ ରଦଇଛି ରସ ଅବୋଟିକୁ ରଗାଟିଏ
ଅପୋଧୀ େୂପରେ । କ'ଣ ରସ କେିବ !!! ପ୍ରକାଶଙ୍କୁ ଦେକାେ ରଗାଟିଏ ପୁଅ । ନରଚତ ରଚୌଧୁେୀ
ବଂଶେ ଯବନିକା ପଡିଯିବ । ଧନ ସମ୍ପଦ ଜମିବାଡି ସବୁ ନିେଥଷକ ରହାଇଯିବ । ରତଣୁ ଇତି ମଧ୍ୟ
ଚାହଁୁନାହିଁ ଇତି ହସ୍ତରେ ର ଖାଯାଉ ରଚୌଧୁେୀ ବଂଶେ ଇତି । ରସ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ନୁ ରହଁ ଶୁଣିବାକୁ ରଯ ରକହି
ତାକୁ କଟାକ୍ଷ କେୁ, "ରସ ରଚୌଧୁେୀ ବଂଶକୁ ଉର୍ତ୍େଦାୟାଦ ରଦବାକୁ ଅସମଥଷ ।" ପୁତ୍ରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ
ଇତି ରବୈବାହିକ ଜୀବନେ ଆଠଟି ବର୍ଷ ଅତିବାହିତ କେିସାେି ାଣି । ଆଜିବ ି ପ୍ରକାଶଙ୍କେ ଇଚ୍ଛାକୁ
ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଇତି କେିଚା ିଛ ି ରଗାଟିଏ ପୁତ୍ରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା । ରସ ନିରଜ ମଧ୍ୟ ଜାରଣନାହିଁ ରକରବ
ଅନ୍ତରହବ ତା' ପ୍ରତୀକ୍ଷାେ ! ରକରବ ରସ ରଚୌଧୁେୀ ବଂଶରେ କାେଣ ସାଜିବ ଖୁସେ
ି ! ତାେ ଅରପକ୍ଷା
ଖା ି ସମୟକୁ । ଆଜି ପ୍ରକାଶଙ୍କ ସହିତ ନିଜ ରପ୍ରମେ ପ୍ରରତୟକଟି ସ୍ପଶଷରେ ଆନନ୍ଦ ଅରପକ୍ଷା ରସ
ଆଭାସ ପାଏ ପଦଧ୍ଵନି ଭୟେ । ରପ୍ରମେ ବାସ୍ତବିକ ସଂଜ୍ଞାକୁ ରସ ଅରନକ ବର୍ଷ ପୂବଷେୁ ଭୁ ିସାେି ାଣି
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। ଏରବତ ରପ୍ରମେ ପ୍ରରତୟକଟି କ୍ଷଣରେ ରସ ଅନୁ ଭବ କେୁଛି ଭବିର୍ୟତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ । ଭୟ ାଗୁଛ ି
ରପ୍ରମେ ଶବ୍ଦଟା ଉଚ୍ଚାେଣ କେିବାକୁ । ରସହି ଭୟରେ ଭୟରେ ନିଜକୁ ସଜାଇରହଉଛି ପୁନବଷାେ
ହତୟାକାେିଣୀେ ପେିଚୟ ପାଇବାକୁ । କାେଣ ରସ ପୋ ରଗାଟିଏ ଅବୋ; ଯାହାେ ବେ ନାହିଁ ନିଜ
ସହ ରହଉଥିବା ଅନୟାୟେ ପ୍ରତିବାଦ କେିବାକୁ କିନ୍ତୁ ବେ ଅଛି ଜରଣ ହତୟାକାେିଣୀେ ପେିଚୟ
ପାଇବାକୁ ; ଯାହାେ ବେ ନାହିଁ ସଂସାେେ ତାଡନା ଶୁଣିବାକୁ କିନ୍ତୁ ବେ ଅଛି ରଗାଟିଏ ନିଷ୍ପାପ ଜୀବନେ
ମୃତୁୟେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଶୁଣିବାକୁ । ରତରବ ଆଜି ପୁଣି ଏକ ପେୀକ୍ଷାେ ସମୟ ଆସି ଉପନୀତ । କିଏ ଜାରଣ
ଏହି ପେୀକ୍ଷାରେ ଇତି କୃ ତକାଯଷୟ ରହାଇଥିବ କି ନା !!!
ଆଜି ଦିବପ୍ରହେରେ ପ୍ରକାଶ ରଫାନକେି ଇତିକୁ କହିର

"ଆଜି ସଂଧ୍ୟାରବରେ ଡ. ଦାସଙ୍କ

ଏପଏଣ୍ଟରମଣ୍ଟ ରନଇସାେିଛ ି । ଛଅଟା ରବେକୁ ତାଙ୍କ କିଲନରି କ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିବ । ମଁୁ ଅଫି ସୁ ସିଧାଯାଇ
କିଲନକ
ି ରେ ପହଞ୍ଚିବ ି ।" "ଠିକ ଅଛି" କହି ରଫାନ େଖିର ଇତି । ଏଇତ କିଛଦ
ି ନ
ି ପୂବଷେୁ ୋତିରେ
ପ୍ରକାଶ କହୁ ଥିର , "ଜାଣିଛ ଇତି ! ସାହୁ ବାବୁ ଙ୍କେ ଫାଷ୍ଟ ଚାନସରେ ପୁଅ । ଆଉ ତାଙ୍କେ ପି ାପି ି
କିଛ ି ଦେକାେ ନାହିଁ ରବା ି ଅଫି ରସ୍ର କହୁ ଥିର

। ସତକଥା ଆଜିକା ି ରଗାଟିଏ ପି ାକୁ ମଣିର୍

କେିବାକୁ ଅବସ୍ଥା ଖୋପ ରହାଇଯାଉଛି । ଆମେ ବି ଯଦି ପୁଅରଟ ରହାଇଯାଇଥାଆନ୍ତା ରତରବ ଆଉ
ଚିନ୍ତାନଥି ା । ଆରମ ବି ରଗାଟିଏରେ ଫୟାମି ି ପଲାନିଂ କେିନଅ
ି ରନ୍ତ ! ରଦଖିବା ଭଗବାନଙ୍କ ରକରବ
ଇଚ୍ଛା । ତାଙ୍କୁ ଡାକ ରଯମିତ ି ଏଥେ ତୁ ମ ରକାେରେ ଆମ ପୁଅ ରଖେୁ !" ପ୍ରକାଶଙ୍କ କଥାେ ରକୌଣସି
ଉର୍ତ୍େ ନରଦଇ ରସଦିନ ରସ ଅବୋଟି ନିେବରେ ନିଜ ଉପରେ ଅଭିମାନ ଭୋ ହସରଟ ହସିରଦ ା
। କାହିଁକନ
ି ା ପ୍ରତିବାଦେ ସାମଥଷୟ ତା'ପାଖରେ ନଥି ା । ଆଉ ଆଜି ପୁଣି ଏକ ପେୀକ୍ଷା ତା' ଆଗରେ
। ନସଡଂରହାମ୍ର କାଠ ରବଞ୍ଚଟା ଉପରେ ବସିବସି ଅନୟମନସ୍କ ଭାବରେ ତା'େ ନଜେ ପଡିଗ ା
କାନ୍ଥରେ ାଗିଥିବା ରବାଡଷ ଉପରେ । ରଯଉଁଥିରେ ର ଖାଥି ା "ଏଠାରେ ଭୂ ଣେ ିଙ୍ଗ ଚିହ୍ନଟ ହୁ ଏ
ନାହିଁ । ଏହା ଆଇନଗତ ଅପୋଧ ।" ଏହା ପଢିରଦଇ ମରନମରନ ଅରନକ ହସିଗ ା ଇତି ।
ଭାବୁ ଥାଏ କିଏ ଏ ଆଇନିା କ ା ରକଜାଣି? ସିଏ ରବାରଧ ଜାଣିନାହିଁ ଏଇଠି ଆଇ-ନେ ଆଇଟା
ବନ୍ଧାରବା ି । ଏହାଭିତରେ ଇତିେ ନମବେଟା ପାରଖଇ ଆସି ା । ରହର

ଏପଯଷୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶଙ୍କେ

ରଦଖାନଥି ା । ପ୍ରକାଶଙ୍କେ ଆସିବାରେ ବିେମବ ରହବା ରଦଖି ଇତି ମରନମରନ ନିଶ୍ଚୟକ ା ରସ
ଏକୁ ଟଆ
ି ଯାଇ ରଚକ କେିରନବ । ଏକଥାଟା ଭାବି ରବଞ୍ଚେୁ ଉଠୁଉଠୁ ହଠାତ୍ ଧପ୍ ରହାଇ ପୁଣି
ବସିପଡି ା ଭୟେ ପଦଧ୍ଵନିରେ । "ଯଦି ଆଗଥେ ପେି ଏଥେବି ଝିଅଟିଏ ଥିବ, ରତରବ କ'ଣ ରହବ
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ତା'େ? ରହ ଭଗବାନ ! ରମାେ ଏ ସମସୟାେ କ'ଣ ସମାଧାନ କେିବ ତୁ ରମ ! ରକମିତ ି ନିଜ ଜିଭ
ର ଉଟିବ ପ୍ରକାଶଙ୍କୁ କହିବାକୁ ରଯ ଏଥେବି ରସ ହାେିଯାଇଛି ପେୀକ୍ଷାରେ । ରକମିତ ି ପୁଣିଥରେ
ପ୍ରକାଶଙ୍କ ଇଙ୍ଗି ତରେ ନିଜ ଗଭଷକୁ ରଗାଟିଏ କଂରସଇ ଖାନାେ ମାନୟତାରଦଇ ନିରଜ ପା ଟିଯିବ
ରଗାଟିଏ ନିରଦଷାର୍ ଜୀବନେ ହତୟାକାେିଣୀ !!!" ହଠାତ୍ ରସ ଅବୋେ ମନଟା ଚିତ୍କାେ କେି କହି
ବସି ା "ବାସ ...! ବହୁ ତ ରହାଇଗ ା । ଏଥେ ଆଉ ନୁ ରହଁ । ଏଥେ ଇତି ପ୍ରତିବାଦ କେିବ । ଜୀବନେ
ରଶର୍ ପ୍ରତିବାଦ । ପୁଅ ରହଉ ବା ଝିଅ ଏଥେ ପୂର୍ଣ୍ଷରଚ୍ଛଦ ପଡିବ ପେୀକ୍ଷାେ । ପୂର୍ଣ୍ରଷ ଚ୍ଛଦ ପଡିବ
ପ୍ରତୀକ୍ଷାେ । ଯଦି ଝିଅଟିକୁ ପ୍ରକାଶ ଆପଣାଇବାକୁ କୁ ଣ୍ଠାରବାଧକେି ପୁଣି ନଷ୍ଟ କେିବାେ ଦୁ ଃସ୍ଥ
ମାନସିକତା ରପାର୍ଣ କେନ୍ତି, ରତରବ ଏଥେ ଆଉ ପୂବଷ ଘଟଣାେ ପୁରନାୋବୃ ର୍ତ୍ି ରହବନାହିଁ । ଏଥେ
ଏ ଇତି ଂଘିଯିବ ସମ୍ପକଷେ

କ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା । ପ୍ରତିବାଦ କେିବ ନିଜ ଉପରେ ରହଉଥିବା ଶାେୀେିକ

ଆଉ ମାନସିକ ନିଯଷୟାତନାେ । ଜଣାଇରଦବ ଏ ଦୁ ନଆ
ି କୁ ରଯ ପିତା ବିନା ବି ପାେନ ସମ୍ଭବ । ସିନ୍ଦୂେ
ବିନା ବି ସଂସାେ ସମ୍ଭବ । ବିନା ପ୍ରକାଶରେ ବି ଇତି ଚା ିପାେିବ ଜୀବନେ ପରଥ ଏକାଏକା । ଏକା
ର ଖିପାେିବ ଜୀବନେ ଜୟ ଯାତ୍ରା ।" ଏହାପରେ ଇତି ଆଉ ପୂବଷଭେି ବିଚେିତ ନଥି ା । ଏଥେ
ମାନସିକ ସ୍ତେରେ ରସ ଥି ା ପୂର୍ଣ୍ଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଗତ ପେୀକ୍ଷା ପାଇଁ । ପୂର୍ଣ୍ଷ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ପ୍ରକାଶକୁ ମଧ୍ୟ
ସମ୍ମୁଖୀନ ରହବାପାଇଁ ।
ଏହାପରେ ଏକାଏକା ରଟଷ୍ଟ ପାଇଁ ଚା ିଗ ା ଇତି ଡାକ୍ତେଙ୍କ ପାଖକୁ । କିଛ ି ସମୟେ ପେୀକ୍ଷା
ପରେ ଡ. ଦାସ କହିର "ମିରସସ ରଚୌଧୁେୀ ! ମିଷ୍ଟେ ରଚୌଧୁେୀ ଆଜି କ'ଣ ଆସିନାହାନ୍ତି?" ଧୀରେ
ମୁଣ୍ଡ ହ ାଇ ମନା କର

ଇତି । ଏଥେ ଡ. ଦାସ କହିର

"କନ୍ର ାଚୁ ର ସନ ମିରସସ ରଚୌଧୁେୀ !

ଏଥେ ରମଲ୍ ରବବି କନିସଭ ରହାଇଛି ।" ଏହା ଶୁଣି ନିଜ କାନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କେିପାେୁନଥି ା ଇତି
। ଏହି କଥାଟା ଶୁଣିବାକୁ ହିଁ ତ ରସ ଦୀଘଷ ଆଠ ବର୍ଷ ରହ ାଣି ଅରପକ୍ଷା କେିଛ ି । ରତରବ ସତରେ
କ'ଣ ରସ ରଗାଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନେ ଜନନୀ ରହବାକୁ ଯାଉଛି ! ଏହା ଭାବି ଖୁସରି େ ଆତ୍ମହୋ
ରହାଇପଡୁଥି ା ଇତି । ଏରତ ଦିନରେ ସିଏ ଆଜି ପେୀକ୍ଷାରେ ଉର୍ତ୍ୀର୍ଣ୍ଷ ରହାଇଛି ରଯ । ମରନମରନ
ଭାବି ା ପ୍ରକାଶଙ୍କୁ ସେପ୍ରାଇଜ୍ କେିବ ଏଥେ । ରହର ସିଏ ଜାଣିନଥି ା ଆଉ ରଗାଟିଏ ପେୀକ୍ଷା
ତା' ବାଟ ଚାହିଁବସିଛ ି । ଇତିେ ଖୁସି ରଦଖି ବିଶ୍ୱାସ ରହଉନଥି ା ରଯ ଏହି କିଛ ି ସମୟ ପୂବଷେୁ ନିଜକୁ
ଅବୋ ପେିଚୟେ ରଖାେ ଭିତେୁ ବାହାେକେିବାକୁ ରଚଷ୍ଟା କେୁଥିବା ଇଏ ରହଉଛି ରସହି ନାେୀ ।
ାଗୁଥାଏ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାେୁଥିବା ଖୁସେ
ି
ହିଡରି େ ରଯପେି ଆହୁ େି ଭୟଙ୍କେ ରହାଇଉଠୁଛି ଇତିେ
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ଅବୋ ଚେିତ୍ରଟା । ଏତିକରି ବରେ କିଲନକ
ି େ ପାହାଚଟା ଓୋଉ ଓୋଉ ରଫାନିା ବାଜିଉଠି ା । ଖୁବ୍
ଉତ୍ସୁକତାେ ସହ ପ୍ରକାଶ କେିଥିବା ରଫାନ କ ିକୁ େିସଭ୍
ି କର ଇତି । ରସପଟୁ କାହାେ ଏକ ଅଜ୍ଞାତ
ସ୍ୱେରଟ କହିବାେ ଶୁଣାଗ ା "ଆଜ୍ଞା ! ଏ ସାେଙ୍କେ ଏକ୍ସିରଡଣ୍ଟ ରହାଇଯାଇଛି । ଶୀଘ୍ର ସିଟ ି ହସ୍ପିଟା
ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ । ରମଁ ବି ହି ଇଜ୍ ରନା ରମାର୍ ।" ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ରଧୈଯଷୟ ନଥି ା ଇତିେ । ପାଗେିନୀ ପେି
ସ୍କୁଟକ
ି ୁ ଧେି ମାଡିଗ ା ସିଟ ି ହସ୍ପିଟାଲ୍ । ଆଖିେୁ ଝେିପଡୁଛ ି ଧାେଧାେ ୁ ହ । ନିଷ୍ଠୁେ ଭଗବାନ କ'ଣ

ତା' ଖୁସକ
ି ୁ ରଗାଟିଏ କ୍ଷଣ ବି ସହିପାେିର ନି ! ରସ ତ ବିରଚ୍ଛଦ ଚାହିଁନଥି ା । କିଛ ି ସମୟ ପୂବଷେୁ ଇତି
ସଞ୍ଚିଥିବା ସାହସେ ଦୁ ଗଷଟା ହଠାତ୍ ରଯପେି ଧ୍ଵସ୍ତ ବିଧ୍ଵସ୍ତ ରହାଇଗ ା । ନିବଷାକ ପା ଟି ଯାଇଥିବା
ଇତି ସମୟେ ପ୍ରହାେରେ ସରତରଯପେି ଭାଙ୍ଗି ଖଣ୍ଡଖଣ୍ଡ ରହାଇପଡି ା । ନିଜ ଅବୋେ ପେିଚୟଟା
ନିଜ ରଦହେୁ କାଢି ଦୂ େକୁ ଫି ଙ୍ଗି ରଦବାପାଇଁ ରଯରତ ରଚଷ୍ଟା କେୁଥାଏ ସମୟ ଆଉ ପେିସ୍ଥିତ ି ତାକୁ
ରସରତ ଅବୋେ ପେିଚୟ ରଦଇ ତାକୁ ରଘାଡାଇ ରଦଉଥାଆନ୍ତି ! ବାେମବାେ ରଚତାଇରଦବାକୁ ରଚଷ୍ଟା
କେୁଥାଆନ୍ତି ତା' ପେିଚୟ ରଗାଟିଏ ଅବୋେ । ସତରେ କ'ଣ ଇତି ପୁଣିଥରେ ନିଜକୁ ଅବୋେ
ରଖାେଟା ଭିତରେ ୁ ଚାଇ େଖିରଦ ା ! ସମୟ ଆଉ ସମାଜିକ ବୟବସ୍ଥା ପାଖରେ ସବୁ ଥେ ପେି ପୁଣି
କ'ଣ ରଗାଟିଏ ଅବୋେ ପ୍ରତିବାଦେ ସ୍ୱେଟା ଛନ୍ଦି ରହାଇପଡି ା ! ପ୍ରକାଶ ବିନା ଏକାଏକା ଜୀବନେ
ବାଟଟା ଚା ିବାକୁ ସାହସ କେିଥିବା ଇତି କ'ଣ ନିଷ୍ଠୁେ ସତୟ ଆଗରେ ନିଜକୁ ସମପଷଣ କେିରଦ ା
!! କ'ଣ ପୁଣି ରଫେିଗ ା ରସହି ଅବୋ ଇତିେ ପେିଚୟ ରନଇ ! ଏସବୁ ପ୍ରଶନେ ଉର୍ତ୍େ ପାଇଁ କେିବାକୁ
ରହବ ଅରପକ୍ଷା ସମୟେ । କିନ୍ତୁ ହଁ; ମଁୁ ଜାଣିଛ ି ଜୁ ଇେ ନିଆଁଟା ଶାନ୍ତ ପଡିବା ଆଗେୁ ଇତିେ ୁ ହଟା
ଶାନ୍ତ ପଡିଯାଇଥି ା । ରକାମେ ମନଟା ଏହା ଭିତରେ କଠିନ ରହାଇସାେିଥି ା । ଖା ି ବାହୟ
ଆବେଣଟା ବଦୋଇରଦର ଅବୋେ ସଂଜ୍ଞାଟା ରକରବ ବଦେିଯିବନି । ରସଥିପାଇଁ ତାକୁ

ଢିବାକୁ

ପଡିବ ଜୀବନେ ପ୍ରତିଟ ି କ୍ଷଣ ସହ; ଜୀବିକା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କେିବାକୁ ପଡିବ ଅହେହ ଆଉ ରଶର୍ରେ
ତାକୁ ଜିତବ
ି ାକୁ ପଡିବ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମରେ । ରତରବ ଯାଇ "ସ"େ ବିଜୟ ରହବ । ଏଥିେୁ କିଏ କ'ଣ
ବୁ ଝି ା ରସ କଥା ମଁୁ କହିପାେିବନ
ି ି । ମଁୁ କିନ୍ତୁ ପାଇସାେିଥି ି ଇତି ଆଖିରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସେ ଝ କ,
ବୁ ଝସ
ି ାେିଥି ି ରସ ଅବୋଟି ଏରବ ପୂର୍ଣ୍ଷ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମରେ ତାକୁ ଆଗକୁ ଅରପକ୍ଷା କେିଥିବା
ଅରନକ ଗୁଡଏ
ି ପେୀକ୍ଷା ନିମରନ୍ତ । ଏରବ ଜୀବନେ ପ୍ରରତୟକଟି ରସାପାନରେ ସିଏ ପେୀକ୍ଷା ରଦବ ।
ସଂସାେ ଅରପକ୍ଷା କେିଛ ି ତା'େ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ ରଦଖିବାକୁ ; ତା'େ ପେୀକ୍ଷା ରନବାକୁ । କାହିଁକନ
ି ା
ରସ ଜରଣ ଅବୋ ॥
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େ଼ି ତ ଅନୋ ତ
✍ େ଼ିନୟ ମହୋପୋତ୍ର
ତୁ ମ ଶବକୁ କୁ ରେଇ ଧେି ମଥା ବାରଡଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଭାେି ମନହୁ ଏ । ମନ ରକରବରକରବ
ଉଦାସ ଆଖିରେ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁେରହ । ରକରତରବରେ ମରନମରନ ହରସ । ତୁ ରମ ରକରତ
ଭ ଥି ଅବା ରକରତ ଖୋପ ଥି ରବା ି ଭାବିହୁଏ । କିନ୍ତୁ ରଯରତ ଭାବିରହର କ'ଣ ରହବ,
ତୁ ରମ ରଯ ଚା ି ଯାଇଛ । ଏ ଜୀବନରେ ତୁ ରମ ଆଉ ରକରବବି ରଫେିବନି, ବେଂ ଦି'ଘଡି ପରେ,
ତୁ ମେ ପଚାଶବେୁ ଦୁ ଗଷନ୍ଧ ଉଠିବା ଆେମ୍ଭ ରହାଇଯିବ ! ରହ ରମାେ 'ଗତକା ି ' ରମାରତ ତୁ ମକୁ
ଭୁ ିବାକୁ ଦିଅ । ତୁ ରମ ରଯରତ ଯାହା ଘାଆ ରଦଇଥି ରସଥିେୁ କିଛ ି ଏରବ ସୁଖି ସାେି ାଣି,
ଆଉ କିଛ ି ସୁଖି ସୁଖି ଆସୁଛ ି । କିନ୍ତୁ ତୁ ମେ ସ୍ମୃତ ି ପୁଣି ରସଇ ପୁେୁଣା ଘାଆଗୁଡକ
ି ୁ ସରତ ରଯପେି
ଆଉ ଥରେ ୋମ୍ପି ରଦଉଛି, ପୁଣି ତାଜା କେିରଦଉଛି । ମନ ରହଉଛି, ଘାଆେ ରଯରତ ଦାଗ,
ଯନ୍ତ୍ରଣାେ ରଯରତ ବାହାନା ରସସବୁ କୁ ମନରେ ସାଇତି େଖିବି । କାେଣ, ଘାଆେ ଦାଗ ରଦଖାଇ
କଷ୍ଟେ ବାହାନା କର , ରକରତ ରଯ ସମରବଦନା ରକରତ ଦେଦ ବର୍ଷା ରହାଇଯାଏ । କିନ୍ତୁ
ତୁ ମକୁ ଭୁ ି ମଁୁ ପୁଣିଥରେ ରଦହେୁ ଧୂେି ଝାଡିରଦଇ ଆଗକୁ ବଢିବାପାଇଁ ରଚଷ୍ଟାବିତ କେି ପାେିବ ି
! ରହ ରମାେ 'ଗତକା ି' ଦୟାକେି ତୁ ରମ, ରମାରତ ତୁ ମ ସ୍ମୃତ ି ବନ୍ଧନେୁ ମୁକ୍ତି ରଦଇଦିଅ ।
ରହ 'ଅନାଗତ' ତୁ ରମ ରକମିତ ି ଆସିବ, ରମା ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିବ, କିଛବ
ି ି ତ ଜାଣିନ ି । କିନ୍ତୁ
ରମା ମନରେ ଏରତ ଉତ୍କଣ୍ଠା, ଏରତ ଆଶଙ୍କା କାହିଁକ?
ି ରମା ମନ, ବିନା କିଛ ି ପ୍ରରଚଷ୍ଟାରେ ଏରତ
ସବୁ ଆଶା କାହିଁକି ବାନ୍ଧି ରନଉଛି? ରଯମିତ ି ତୁ ରମ ରମାେ ସୁରନ ି େୂରପ ି ସପନମାନଙ୍କ ପେି
ବହୁ ତ ସୁନ୍ଦେ ରହବ, ତୁ ରମ ରମା ପାଇଁ ଅରନକ ସୁଖେ ସମ୍ଭାେ ରନଇ ଆସିବ । ରମାେ ସକେ
ସ୍ୱପନକୁ ସାକାେ କେିଯିବ ! ପୁଣି ରକରବ ରକଉଁ ଅଜଣା ଆଶଙ୍କାରେ ମନ ଡେିଯାଏ । ହୁ ଏତ
ତୁ ରମ ରମାେ 'ବିଗତ' ପେି ବିଭତ୍ସ ରହବ, ପୁଣି ନୂ ଆ ନୂ ଆ ଘାଆ ରଦଇଯିବ ! ରକରବ ତଟସ୍ଥ
122

shubhapallaba.in

ରହାଇ ପୁଣି ଭାରବ, ସତରେ ରମା ଜୀବନ ରକରତ ନି ଷଜ? ମଁୁ ଏଯାଏ ବିହନ ବି ବୁ ଣିନ,ି କିନ୍ତୁ
ଫସ କାଟିବାକୁ ରମା ଦାଆରେ ଧାେ ରଦଇ ଚା ିଛ ! ମଁୁ ରକରତ ଦୂ ବଷେ, ଏରବଯାଏ 'କା ି 'େ
ଶବଯାତ୍ରାରେ ରମା 'ଅତୀତ'େ ଶବାବାହକ ରହାଇ ଚା ିବା ଜାେି େଖିଛି । ରମାେ ସୁରନ ି
ଭବିର୍ୟତ ପାଇଁ କିଛବ
ି ି ଉଦୟମ କେିନ ି କିନ୍ତୁ କଳ୍ପନାରେ ଆକାଶକୁ ଶିଢି ବାନ୍ଧି ସାେି ିଣି ।
ମଁୁ ରକମିତ ି ଭୁ ିଯାଉଛି, ରମାେ 'ଆଜି'େ ସକେ ପ୍ରରଚଷ୍ଠା ରମା ପାଇଁ ସୁରନ ି ଇତିହାସ
େଚିଯିବ ଆଉ ଉଜ୍ୱେ ଭବିର୍ୟତ ଆଣି ପାେିବ । ରହର

ରଯଉଁ 'ଦିନ' ଚା ି ଯାଇଛି, ରଯଉଁ

ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଛି, ରସ ଦିନସବୁ ପୁଣିଥରେ ରକରବବି ଆଉ ରଫେି ଆସିବନି, କିନ୍ତୁ ମଁୁ ତାକୁ
ମନରେ ସାଇତି େଖି କାହିଁକି ସନ୍ତୁେି ରହଉଛି । ରଯଉଁ ଦିନସବୁ ରମା ଜୀବନରେ ଏଯାଏ
ଆସିନାହାନ୍ତି, ଯାହା ରକବେ ଆସିବାକୁ ଅଛି, ରସଇ 'ଅନାଗତ' ଭବିର୍ୟତ ବିର୍ୟରେ ମଁୁ
ଦିବାସ୍ୱପନ ରଦଖି କଳ୍ପନାେ ଚାନ୍ଦୁ ଆ ବୁ ଣିବାରେ ବୟସ୍ତଅଛି । ରସଇ ଅନାଗତେ େୂପରେଖା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି
ପାଇଁ କିଛବ
ି ି ତ ରଚଷ୍ଟା କେୁନି । ବିଗତ ଏବଂ ଅନାଗତେ ମଝାମଝିରେ ଠିଆ ରହାଇ ମଁୁ କିପେି
ରପଶି ରହାଇଯାଉଛି ସରତ । 'ଯିଏ ଯାଇଛି' ଏବଂ 'ଯିଏ ଆସିନ'ି ରସମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ମଁୁ ରମାେ
ଆଜିେ କାମ ଭୁ ି ଗ ି? ରମାେ 'ଆଜି'ଟିକୁ ମନଭେି ଜୀଇଁବାକୁ ବି ଭୁ ି ଗ ି ! ଜୀବନରେ ଏ
ଯାଏ ପେିଶ୍ରମେ ମଞ୍ଜି ଟିଏ ବି ବୁ ଣିନ,ି କିନ୍ତୁ ନି ଷଜଙ୍କ ପେି ଆସନ୍ତା କା ି ସାଗ ରତାେିବ ି ରବା ି
ରମାେ ଚାଙ୍ଗୁ ଡି ସଜାଡି ସାେି ିଣି ।
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ର ୋରେ କପ୍ ଲୁହ
✍ ରକଶେୀ ପ୍ରେୋେ ମହୋନ୍ତ଼ି
ସନ୍ଧୟା ସମୟ ଆଗତ, ସୂଯଷୟ ସରତ ରଯପେୀ ରବୈତେଣୀ ଜେକୁ ନଇଁର । ସାନ୍ଧୟ କୋରେ
ତେଙ୍ଗ ରଯପେୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଦଚାେି ରବୈତେଣୀେ ଅବବାହିକାକୁ ମାଡି ଆସି ା । ସମଗ୍ର
ଜଗନ୍ନାଥପୁେ ଗ୍ରାମ ରଯପେୀ ସନ୍ଧୟାେ ମହିମାରେ ମହିଆନ ରହାଇଉଠିଛ ି । ନଦୀେ ପ୍ରତିଟ ି
ନୀେଗାତ୍ରରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଥାଏ ଅଳ୍ପକିଛ ି ଧୂର୍େ ଅନ୍ଧାେ । ସରତ ରଯପେୀ ରବୈତେଣୀ ଚନ୍ଦ୍ରାତୁ ୋ ଅବୁ ଝା
ଶିଶୁ ସନ୍ଧୟାକୁ ୋତ୍ରୀେ ଗଭୀେ ନିଦ୍ରାରେ ଝୁ ାଇ ଝୁ ାଇ ଶୁଆଇ ପକାଉଛି ।

ଏହି କୁ ମାେ ପୂର୍ଣ୍ମ
ଡ ାେ ଚନ୍ଦ୍ରାୋତା ପୃଥିବୀେ ମଧୁେ ମରନାେମ ପେିରବଶ ଛାତ ଉପରେ
ଛିଡାରହାଇ ଆକାଶରେ ରଶାଭା ପାଉଥିବା ଅଗଣିତ ତାୋମାନଙ୍କୁ ନିେବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ
ରଦଖିଚା ିଥାନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରରଶଖେ ମଙ୍ଗୋଜ ।
ହଠାତ୍ ଆଖି ଆଗରେ ଝ ସି ଉଠିଛ ି ଅତୀତେ ରକରତ କଥା । ରକଉଁଭେି ରସ ମେୁଡି
ସମୟରେ ର ାକମାନଙ୍କେ ଖାଦୟ ସମସୟାକୁ ରନଇ ସେକାେଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ରହବ ବା ବର୍ଷା, ବନୟା
ବିତ୍ପାତରବରେ ର ାକମାନଙ୍କୁ ଚୁଡା ଚାଉେ ବାଣ୍ଟିବା ବା' ଶୀତ ହେୀ ସମୟରେ ଗେିବର ାକମାନଙ୍କ
ପାଖରେ ଚାଦେଟିଏ ପହରଞ୍ଚଇବା । ସବୁ ରବରେ ନିଜ ଅଥଷସାେି ନିଜେ ସୁଖକୁ ବେିଦାନ ରଦଇ
ସାହାଯୟ କେିବା ନିମର୍ତ୍
ି ଅରଗଇ ଆସନ୍ତି ବାବୁ ନିରଜ ।
ଦୀଘଷ ରକାଡିଏ ବର୍ଷ ତରେ ଆଜିେ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ଧମଷପତ୍ନିଙ୍କେ ବିରୟାଗ ରହାଇଥି ା । ମୁଣ୍ଡ
ଉପରେ ରଛାଟ ପି ାଟିେ ରବାଝ । ରସ ଯାହା ରହଉନା କାହିଁକି ବହୁ ଘାତପ୍ରତିଘାତ ମଧ୍ୟରେ ପୁଅଟିକୁ
ମଣିର୍ କେିଛନ୍ତି । ଏହି ଅତୀତରେ ସ୍ମୃତକ
ି ୁ ରୋମନ୍ଥନ କେିବାସମୟରେ ହଠାତ୍

କ୍ଷୟ ପଡିଯାଏ

ତେକୁ ।
"ଆରେ କିଏ?" ବିସ୍ମିତ ରହାଇ ପଡିନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରରଶଖେ ବାବୁ । ରଦଖିବାକୁ ପାଇର

ତାଙ୍କ ପୁଅ

ଦି ୀପ ରଗାରଟ ଝିଅକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧେି ଆସିଛ ି । ତେକୁ ଆସି ସ୍ଥିତ ି ଅନୁ ଧ୍ୟାନ କେି ବାବୁ ଜାଣିବାକୁ
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ପାଇର

ରସ ଝିଅଟି ଦିଲ୍ଲୀପେ ଧମଷପତ୍ନୀ । ଏହି କଥାଟିକୁ ଶୁଣୁଶଣ
ୁ ୁ ବାବୁ ଙ୍କ ପାଦତରେ ଭୂସ୍ଖେନ

ରହାଇଗ ା ।
ରଯଉଁ ଦିଲ୍ଲୀପ ପାଇଁ ଛାତିକୁ ପଥେ କେି ଚମଡାକୁ ବର୍ଷାତି କେି ଅବିେତ ବାେିପାତରେ ବନସ୍ପତି
ପେି ପଡି େହିଥିର

। ଆଜି ରସଇ ପୁଅ ଏଭେି ଏକ ସିୋନ୍ତ ରନଇ ପାେିଛ ି । ବାପାକୁ ଥରେ

ପଚାେିପାେି ା ନାହିଁ । ନିଜେ ରକ୍ରାଧକୁ ସମବେଣ କେି ନପାେି ନିଜ ପୁଅକୁ ଗାେିଗୁ ଜ କର

।

ରଯରହତୁ ରବାହୂ ଟ ି ଶିକ୍ଷିତା ଓ ସଂସ୍କାେି ଥି ା, ଅରନକ ଭାବିଚଞ୍ଚ
ି ି ଉଭୟଙ୍କୁ ଘରେ େହିବାକୁ ଅନୁ ମତି
ରଦର ।
ସବୁ ଠିକଠାକ ଚା ିଥାଏ । ପାଞ୍ଚବର୍ଷ ବିତଗ
ି ାଣି । ଚନ୍ଦ୍ରରଶଖେ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ରଜରଜ ରହାଇ
ସାେିର ଣି । ଦିରନ ଦିଲ୍ଲୀପ ଦପ୍ତେେୁ ରଫେି ା ସମୟରେ ରକଟିଏ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ରଦ ାରଯ
ରସଇଠି ହିଁ ପିଣ୍ଡେୁ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡିଗ ା ।
ରସଇଦିନଠାେୁ ଆେମ୍ଭ ରହାଇଗ ା ବାବୁ ଙ୍କେ ଦୁ ଦନ
ଡ । ରୋଜଗାେିଆ ପୁଅେ ବିରୟାଗରେ
ବାପା ଭାଙ୍ଗି ପଡିର । ପାଖରେ ଯାହା ଟଙ୍କା ଥି ା ସବୁ ତକ ନିବଷାଚନ ଢି ସାେିରଦଇଛନ୍ତି । ନାମକୁ
ମାତ୍ର ଜମିଦାେ । ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଜମିଦାେି ଉରଚ୍ଛଦ ପରେ ବାବୁ ଏକ ସାଧାେଣ ମଣିର୍ । ସମ୍ପର୍ତ୍ି
କହିର

ବୁ ଝାଏ ଚାେିବଖୋ ପୁେୁଣା ଛାତଘେ, ରକାଡିଏ ଗୁଣ୍ଠ ଜମି, ରଗାଟିଏ ରପାଖେୀ । ଏରତ

ଆଥଡକ ଅନାଟନ ରହର ମଧ୍ୟ ବାବୁ ନିଜେ ପ୍ରକୃ ତକ
ି ୁ ଏରବବି ବଞ୍ଚାଇ େଖିଛନ୍ତି ।
ରବେେୁ ତ ଥିର ରମୋପି, ଖଚ୍ଚଡ ଓ ସାହାଯୟକାେୀ ର ାକଟିଏ । ୋତି ପାହି ାରବେକୁ କାହିଁ
ରକରତ ର ାକ ଛୁ ଟ ି ଆସୁଥିର ରଗାରଟ କପ୍ 'ଚାହା' ପିଇବାକୁ ତାଙ୍କ ଦୁ ଆେକୁ । ବାବୁ ରସମାନଙ୍କେ
ଏହି ରଛାଟିଆ ଆଶାଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି ରବ ବା ରକମିତ ି । ବାଧ୍ୟରହାଇ ଚାହା ଟିକଏ
ି କେିରଦବାକୁ ରବାହୂ କୁ
କୁ ହନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରରଶଖେ ବାବୁ ।
ଏକଦା ଚନ୍ଦ୍ରରଶଖେ ବାବୁ ଙ୍କ ପିଣ୍ଡାରେ ବାବୁ ଙ୍କୁ ମିଶାଇ ପାଞ୍ଚଜଣ ର ାକ ବସିଥାନ୍ତି । ବାବୁ ଚାହା
ଟିକଏ
ି କେିରଦବାକୁ ପାଇଁ ରବାହୂ କୁ ନିରଦଷଶ ରଦର । ଘରେ କିନ୍ତୁ ଚାହା କି ଚିନ ି ନଥାଏ । ରବାହୂ ଟ ି
ପଡିଶାଘେୁ ଚାହାଚିନ ି ମାଗି ଆଣି ଚାହା କ ା । ଚାହା କେିସାେି ରଦଖି ାରବେକୁ ତିନକ
ି ପ୍ ଚାହା ।
ରବାହୂ ଟ ି କଷ୍ଟମରଷ୍ଟ ସବୁ କପୁ ଟିକଏ
ି ର ଖାଏଁ କାଢିେଖି ଚାେି କପ୍ କ ା, ରହର ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଛନ୍ତି
ପାଞ୍ଚଜଣ । ରବାହୂ ଟ ି ପାଞ୍ଚଟି କପକ ୁ ରରରେ େଖି ମଥାରେ ଓଢଣା ରଦଇ ଚାହା ରନଇ ଗ ା ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ
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ହାତକୁ ରଗାଟିଏ ର ଖାଏଁ କପ୍ ବରଢଇରଦ ା । ସମରସ୍ତ ଚାହା ପିଇବା ଆେମ୍ଭ କର । ହଠାତ୍ ବାବୁ
ନିରଜ ମନ୍ତବୟ ରଦର ଆଜିେ ଚାହା ଖୁବ୍ ନିଆୋ ାଗୁଛ ି । ଚାହା ପିଇସାେି ସମରସ୍ତ ନିଜ ନିଜେ
ବାଟରେ ଚା ିଗର ।
ଚନ୍ଦ୍ରରଶଖେ ବାବୁ ରଭା ରଭା କେି କାନ୍ଦିବାକୁ

ାଗିର । ସରତ ରଯପେୀ ଛାତିତରେ ଜାବୁ ଡି

ଧେିଥିବା ସବୁ ଦୁ ଃଖକୁ ଆଜି ନିଜ ନୟନାଶୁରେ ରଧାଇ ରଦର

। ବାବୁ ଙ୍କ ୁ ହରେ ଖା ିକପିି ପୂର୍ଣ୍ଷ

ରହାଇଗ ା ।
ଅଥଷାତ ବାବୁ ଙ୍କ ରବାହୂ ବାବୁ ଙ୍କୁ ଖା ି କପିିଏ ରଦଇଥି ା । ବାବୁ ମଧ୍ୟ ନିରଜ ଚାହା ପିଇବାେ
ସୁନ୍ଦେ ଅଭିନୟ କେି ର ାକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜେ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ବଜାଇ େଖିର ।
ଏତିକି ରବେକୁ ତାଙ୍କ ନାତି ପାଖକୁ ଆସି ପଚାେି ା, "ରଜରବ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁ ଛ??"
ତାଙ୍କ ବାଷ୍ପେୁେ କଣ୍ଠେୁ ଝେିପଡି ା ଭୀମରଭାଇଙ୍କେ ରକଇପଦ ଉକ୍ତି;
"ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆେତ ଦୁ ଃଖ ଅପ୍ରମିତ
ରଦଖୁ ରଦଖୁ ରକବା ସହୁ
ରମା ଜୀବନ ପରଛ ନରକଷ ପଡିଥାଉ
ଜଗତ ଉୋେ ରହଉ ।"
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ଆେୋମ
✍ ଡ. େୁଲଗ୍ନୋ ମହୋନ୍ତ଼ି
ରସଦିନ ଶନିବାେ । ସକାେୁ ମନ୍ଦିେେୁ ରଫେି ା ରବରେ ରସୌେଭଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧେି ବଡ
ଭଉଣୀ େୁବି ଘେକୁ ମାଡିଗ ା ମୀୋ । ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ା ରବେକୁ େୁବି ଅପା ପଶିଛ ି
ରୋରର୍ଇ ଘରେ । ପି ାମାରନ ଟୁୟସନ । ଆଉ ଭାଇନା ଟିଭିରେ ରଦଖୁଛନ୍ତି କ୍ରିରକଟ ମୟାଚ୍ ।
ରସୌେଭ ବି ବସିଗର ଭାଇନାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ।
ମୀୋ ରୋରର୍ଇଘେକୁ ଯାଇ େୁବି ପାଖରେ ଠିଆ ରହ ା । ତା'ପରେ େୁବି କାଟୁଥିବା ଗାଜେ
ଖାଉଖାଉ କହି ା, "ତୁ ଯାହା କହ ଅପା । ତୁ କିନ୍ତୁ ମଝିମଝିରେ ଭାଇନାଙ୍କୁ ରୋରର୍ଇ କେିବାକୁ
କହିବା କଥା । େବିବାେରେ ତ ରସ ଘରେ େହୁ ଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ କହ ରସଇ ଦିନ ସିଏ ଖାଇବା
ବରନଇରବ । ଆଉ ତୁ ରସଇଦିନ ଆୋମ କେିବା କଥା ।"
େୁବି କହି ା, "ତୁ ତାରହର

ରସୌେଭକୁ କହୁ ଛୁ ସବୁ େବିବାେ ଦିନ ଖାଇବା ବରନଇବା

ପାଇଁ?"
- ହଁ । ସିଏ ତ ସବୁ େବିବାେ ତିଆେି କେନ୍ତି ଞ୍ଚ । ରମାେ ଆୋମ । ମୀୋ ଉର୍ତ୍େ ରଦ ା ।
- ଓରହା ତା'ରହର ତୁ ରୋରର୍ଇ ଘେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡିରଦଇ ନିରଜ ରଗାଡହାତ ରଟକି ଟିଭି ରଦଖୁ ।
ନୁ ରହଁ? ହସିକି ପଚାେି ା େୁବି ।
- ପୁୋ ସମୟ ଟିଭି ନ ରଦଖିର ବି ରୋରର୍ଇେୁ ଛୁ ଟ ି । ଦୁ ଇହାତ ରଟକିରଦଇ କହି ା ମୀୋ ।
- ଆଚ୍ଛା । ତାରହର ପେିବା କଟାକଟି ସବୁ ରସ କେନ୍ତି । ନୁ ରହଁ? ଭୃ ତା ରଟକି ପଚାେି ା େୁବି
।
- ଆର ା ନାଇଁ ର ା । ପେିବା ତ ମଁୁ କାଟିକି ଦିଏ । ମୀୋ ଉର୍ତ୍େ ରଦ ା ।
- ତା'ରହର ମସ ାଟା ସିଏ ବାଟୁଥିରବ? େୁବି ରଫେ ପଚାେି ା ।
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- ନାଇଁ । ରସଇଟା ବି ମଁୁ ବାଟି କି ଦିଏ । ଥତମତ ରହଇ କହି ା ମୀୋ ।
- ତା'ରହର ରତ , ୁ ଣ, ହେଦୀ, ରଗାଟାଏ ମସ ା କଉଠି କ'ଣ ଅଛି ରସ ନିରଜ ବାହାେ କେି
ଆଣୁଥିରବ ନିଶ୍ଚୟ !!
- ନଁା ନଁା । ରସଇ ଜାଗାଗୁଡା ରସ ଜାଣିନାହାନ୍ତି । ମଁୁ ଗୟାସଚୁ ା ପାଖରେ ସବୁ େଖିଦିଏ ।
ରଛପରଢାକି କହି ା ମୀୋ ।
- ଗୟାସ ରଗଇ ତୁ ହିଁ କୁ କେ କି କରଡଇ ବରସଇ ଦଉଥିବୁ ରବାରଧ !! ହସିକି ପଚାେି ା େୁବି ।
- ହଁ ।
- ଆଉ ଚଟୁ ବି ଧରେଇ ଦଉଥିବୁ ହାତରେ??
- ହଁ । କିନ୍ତୁ ରସତିକି କ ାପରେ ରମା କାମ ସେି ା । ତା'ପରେ ଫୁ

ଆୋମ । ହସିବାକୁ ରଚଷ୍ଟା

କ ା ମୀୋ ।
- ଓରହା । ତା'ମାରନ ରସ େନ୍ଧାବଢା କେି ରୋରର୍ଇଘେ ସଫା କେି ବାହାେକୁ ଆସନ୍ତି ରବାରଧ ।
ଅରମାଘ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରରୟାଗ କ ା େୁବି ।
- ଆର ା ନାଇଁ ନାଇଁ । ରୋରର୍ଇ ଘେ କଥା କହନା!! ମୁହଁକୁ ଖଟା ଖାଇ ା ଭେି କେିକି କହି ା
ମୀୋ ।
- କାଇଁ? କ'ଣ ରହ ା?
- ରସ ରୋରର୍ଇଘେ କଥା କ'ଣ ଆଉ କହିବ?
ି ଇର ା ମା ର ା ! ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଦ ା ମୀୋ ।
- କ'ଣ? କହୁ ନୁ ।
- ସିଏ ରୋରର୍ଇଘେୁ ଆସି ା ପରେ ାରଗ ରଯମିତ ି ରୋରର୍ଇ ଘରେ ମହାବାତୟା କି ମହାପ୍ରେୟ
ରହଇ ଯାଇଛି । ଏଇ ଜିନର୍
ି ରସଇ ଜାଗାରେ । ରସଇ ଜିନର୍
ି ଏଇ ଜାଗାରେ । ହେଦୀ ଡବାେ
ମୁହଁ ୁ ଣ ଡବାରେ । ୁ ଣ ଡବା ମୁହଁ ଙ୍କା ଡବାରେ । ଚୁ ା ଉପରେ ଡା ି, ରଝାେ ସବୁ ପଡିକି
ଶୁଖି ଯାଇଥିବ । ଆଇଁର୍ ନିୋମିର୍ ସବୁ ମିଶି ଯାଇଥିବ । ହାଣ୍ଡିଧୋ କନା ଆଉ ଅଇଁଠା ରପାଛା
କନା ସବୁ ଏକାକାେ ।
- ଆଉ ରସଗୁଡା ସଫା କେିବାକୁ ରକରତ ସମୟ ନିଏ ତରତ? ହସି ା େୁବି ।
- ଆଉେି ଅଧ ଘରଣ୍ଟ । ମୀୋ ଉର୍ତ୍େ ରଦ ା ।
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- ତାରହର ରସୌେଭ ୋନ୍ଧିର ସବୁ ମିରଶଇ ତୁ ରକରତ ସମୟ େହୁ ରୋରର୍ଇ ଘରେ?
- ଦୁ ଇ ଘଣ୍ଟା କି ରକରବ ରକରବ ଆଉେି ଅଧିକ ।
- ଆଉ ତୁ ନିରଜ ସବୁ ୋନ୍ଧିର ? େୁବି ପଚାେି ା ।
- ରବଶୀରେ ରବଶୀ ରଗାରଟ ଘଣ୍ଟା । ଦୁ ଇ ହାତରେ ନିଜ ମଁୁ ୁ ରଚଇ ଉର୍ତ୍େ ରଦ ା ମୀୋ ।
ତା'କଥା ଶୁଣି ହସି ା େୁବି । କହି ା- ତା'ରହର ଅଧିକ ଆୋମ ତୁ ରକରତରବରେ କ ୁ ? ନିରଜ
ୋନ୍ଧିର ନା ରସୌେଭ ୋନ୍ଧିର ?
ମୀୋ ବି ହସି ା ଏଣିକି ତା'କଥା ଶୁଣି ।
- ଓରହା ରହା!!! ବୁ ଝଗ
ି ି ଅପା । ଖା ିଟାରେ କି ବଡ ଭଉଣୀ ରହଇଚୁ କି ତୁ ? ତରତ ଶହ ଶହ
ଦଣ୍ଡବତ । େୁବି ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁ ଆଁଇ ନମସ୍କାେ କେି କହି ା ମୀୋ । ତାକୁ ହାତ ଉରଠଇ
ଆଶୀବଷାଦ ରଦ ା େୁବି ଆଉ ଦୁ ଇ ଭଉଣୀ ପୁଣିଥରେ ହସି ପରକଇର ଖୁବ ରଜାେରେ ।
(ବିରଶର୍ ଦ୍ରଷ୍ଟବୟ: ଦୟାକେି ଗପଟିକୁ ଏକ

ଘୁକଥା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ ଗ୍ରହଣ କେନ୍ତୁ । ଏଇ ଗପେ

ମାରନ ନୁ ରହଁ ରୋରର୍ଇ ରକବେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କେ କାମ ଆଉ ପୁେୁର୍ମାରନ ରୋରର୍ଇରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ
ସାହାଯୟ କେିବା କଥା ନୁ ରହଁ । ରସଭେି ନାେୀବାଦୀ, ପୁେୁର୍ ବିରୋଧୀ ଯୁକ୍ତି କେି ଗପେ ାଘବତାକୁ
ନଷ୍ଟ ନ କେିବାକୁ ଅନୁ ରୋଧ ।)
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"ରନୋଥ" ଏକ ରପ୍ରମେ ରଶ୍ରୋତ
✍ ପେମ଼ିତୋ ମ଼ିଶ୍ର
ୋତି ପ୍ରାୟ ରଗାଟାଏ ବାଜି ାଣି । ମାମା ରସଯାଏଁ ରଶାଇନଥିର

। ରଫାନେ ଘଣ୍ଟି ଖୁବ୍

ରଜାେରେ ବାଜିବା ଶୁଣି ମାମାଙ୍କ ହାତେୁ ପିଉଥିବା ପାଣି ଗି ାସଟି ଖସି ପଡି ା । ବାପା ରଦୌଡି
ଆସିର

। ମାମା ରକୌଣସି ଅମଙ୍ଗେେ ଆଶଙ୍କା କେୁଥିର । ମନା କେିବା ସରର୍ତ୍ବ ବାପା ରଫାନ

ଉରଠଇ ରନର । ପଛପଟୁ ମାମା ପାଗେି ପେି କହି ଚା ିଥି ା ଆଜି ଠିକ ରସଇ ଦିନ, ରସହି ତିଥି
ଆଉ ସମୟ ବି ଠିକ ରସଇୟା, ମଁୁ ଯାହା ଅନୁ ଭବ କେୁଥି ି....
ବାପା ମୁହଁ ଶୁଖି ା କେି ମାମାଙ୍କ ହାତଟି ଧେୁ ଥିର କି ମାମା, ଚିତ୍କାେ କେି ଉଠିର , "ବାପା
ରମା ବାପା, ମଁୁ ଅନାଥ ରହାଇଗ ି ପ୍ରସାଦ, ମଁୁ ଅନାଥ ରହାଇଗ ି" କହି ମୁଣ୍ଡକୁ କାନ୍ଥରେ ପିଟବ
ି ାକୁ
ାଗି ା । ବାପା ମାମାଙ୍କୁ ଭିଡି ଧେି ସାନ୍ତ୍ୱନା ରଦଇ ଏପରଟ ମରତ ଜ ଦି ଟିକଟ କେିବାକୁ
ଠାେରେ କହିର ।
ଉଡାଜାହାଜେ ସିଟରେ ବାହାେ ରମଘ ମଣ୍ଡେ ଭିତରେ ମାମା ରଯମିତ ି ରଖାଜୁ ଥି ା ତାେ
ସର୍ତ୍ାକୁ । ଏକଦମ ସ୍ଥାଣୁ ରହାଇ ବସିଥି ା ରସ । ମୁଣ୍ଡ ଉପେୁ ବାପାମାଆେ ହାତ ଉଠିଗର ରକରତ
ରଯ ଦୁ ଃଖ ମାଆଙ୍କୁ ରଦଖି ମଁୁ ଅନୁ ଭବ କେୁଥି ି ।
ପୂବଷ ଦିନ ସକାରେ ଆଈେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାେ ବାର୍ଡକୀ ଥି ା । ମୁମବାଇେ ୨୦ମହ ା ଉପରେ
ଆମ ଘରେ ପାହନ୍ତେ ସୂରଯଷୟାଦୟେ ପ୍ରଥମ କିେଣ ପରଡ । ମାଆ ବଡି ରଭାେେୁ ଉଠି ଝେକା
ପାଖରେ ସୂଯଷୟଙ୍କୁ ହାତ ରଯାଡି ଠିଆ ରହାଇଥିର । ମାଆ ହାତରେ ରଗାରଟ ସୁନ୍ଦେ ଫେୁଆ ଥିବାେ
ମଁୁ କ୍ଷୟ କେିଥି ି । ରଯରହତୁ ମାଆେ ମନ ଭ ନଥି ା ମଁୁ ତାକୁ କିଛ ି ପଚାେିନ ି । ଆସି ା ରବେ
ରସ ଫେୁଆଟି ପସଷରେ ୁ ରଚଇ ା ଭେି ରନଇ ଆସିଥିର ।
ଆଇଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାେ ବାର୍ଡକୀରେ ଦିନ ବାେଟା ପରେ ମାମଁୁ ପିଣ୍ଡ ଦାନ ପରେ ରଫାନ କର
ମାଆକୁ । ତା'ପରେ ବି ମାଆ କିଛ ି ଖାଇ ନଥିର
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ନଥି ା କି କା ିେ ଠିକ ରସହି ଦିନ ହିଁ ଅଜା ଚା ିଗର । ମଁୁ ମାଆକୁ କିଛ ି ଖାଇବାକୁ ବି ଯାଚିଥି ି
। କିନ୍ତୁ ରସ ଏକବାରେ ନିବକ
ଡ ାେ ।
ଭୁବରନଶ୍ୱେକୁ ମାମଁୁ ଗାଡି ପରଠଇଥିର । ଆରମ ରସଥିରେ ମାମଁୁ ଘେ ଅଭିମରୁ ଖ ଗ ୁ ।
ଅଜାଙ୍କ ମେ ଶେୀେ ଆରମ ଆସିବାଯାଏଁ େଖିଥିର । ମଁୁ ରଯମିତ ି ଅଜାଙ୍କୁ ରଦଖିଛି ରମା ରଦହ
ଝିମ୍ ଝିମ୍ ରହାଇଗ ା । ାଗୁଥି ା ଅଜା ଏରବ ଉଠିକି ବସିରବ ଆଉ କହିରବ "ଆସିଗ ା ରମା
କିବନ ରମା ୋଣୀ ।"
ଘେସାୋ କନ୍ଦାକଟାରେ

ାଗିଥିର , କିନ୍ତୁ ମାମା କାନ୍ଦୁ ନଥି ା । ରଗାରଟ ୋତିରେ ମା

ରଯମିତ ି ପଥେ ରହଇ ଯାଇଛି ! କିନ୍ତୁ ରଯମିତ ି ଅଜାଙ୍କ ଶେୀେକୁ ରକାରକଇରେ କାରନ୍ଧଇ
ହେିରବା ଆେମ୍ଭ ରହ ା ମାଆେ ରଧୈଯଷୟେ ସବୁ ସୀମା ଟପିଗ ା । ବାପା, ରମାରତ କ୍ଷମା କେ
ବାପା କହି ମଶାଣି ଯାରକ ରଦୌଡି ା ମାଆ ।
ରସ ଯାହା ରହଉ ମାମଁମ
ୁ ାରନ ମିଶି ସବୁ କାଯଷୟ ବହୁ ତ ଭ ରେ ସମ୍ପାଦନ କର । ସବୁ କାଯଷୟ
ଠିକରେ ରହାଇଗ ା । ଚଉଦ ଦିନ ପରେ ୋତିରେ ଅଜାଙ୍କ ରପଡି ରଖା ା ରହ ା, ରସଥିରେ
ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଛ ି କିଛ ି ଉପହାେ ଥି ା । ଯିବା ପୂବଷେୁ ରରରଜେୀ ଚାବି ବଡ ମାମଁଙ୍କ
ୁ ୁ ରଦଇ
ଯାହାକୁ ଯାହାେ ଜିନର୍
ି ରଦଇ ରଦବାକୁ କହିେଖିଥିର ; ନରହର ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇବନି ।
କାହାକୁ ଆଇଙ୍କ ବାହୁ ଟ,ି କାହାକୁ ଶଙ୍ଖ ହାେ, କାହାକୁ ବନାେସି ପାଟ କାହାକୁ ଅଜାକ ସୁନା
ପେତ ସିନ୍ଦୁକ । ଆହୁ େି ରକଜାଣି ରକରତ କଣ ବଣ୍ଟା ରହ ା ।
ରମା ଭାଗକୁ ଥି ା ଅଜାଙ୍କ ଗପ ରପଡି । ଆଉ ମାଆ ପାଇଁ ରଗାରଟ ଚିଠି । ତା'ଛଡା ବାପାଙ୍କ
ପାଇଁ ଅଜାଙ୍କ ତୁ େସୀ କଁଠି ମାେି । ମାମଁୁ ମାଆକୁ କହିର ତୁ ଚିନ୍ତା କେନା ରମା ଭାଗେ ଅଧା ମଁୁ
ତରତ ରଦଇରଦବି । ମାଆ ମନା କର ; କହିର , "ମରତ

ଜ୍ଜା ଦିଅନି ଭାଇ ।" ବଯାଗେୁ କିଛ ି

କାଢିବାକୁ ହାତ ବଢାଇ ଥିର , ବଡ ମାମଁୁ ମାଆଙ୍କ ହାତକୁ ଧେିରନର

। କହିର , "ତୁ କିଛ ି ଭୁ

କେିନୁ ରତା ପ୍ରାପୟ ରନଇ ତୁ ଖୁସରି େ େହ । ରକହି ବୁ ଝୁ କି ନବୁ ଝୁ ମଁୁ ବୁ ଝଛ
ି ି ।" ମାଆକୁ ଧେି ବଡ
ମାମଁୁ ସବୁ ମାମଁୁ ଓ ମାଉସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ରନଇଗର

। ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପେସ୍ପେକୁ ଆ ିଙ୍ଗନ

କେି ବହୁ ତ କାନ୍ଦିର । ବଡ ମାମଁୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସରମବାଧନ କେି କହିର , "ରଯଯାଏଁ ମଁୁ ବଞ୍ଚିଛ ି ତୁ ରମ
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ରକହି ଅନାଥ ନୁ ହ,ଁ ବୁ ଝି ।" ତା'ପରେ ସମରସ୍ତ ଯିଏ ଯାହା ଘେ ଗର ଓ ଅଜାଆଇଙ୍କ ଅସ୍ଥି ଧେି
ମାମଁୁ ହେିଦ୍ୱାେ ଗର । ଗାଆଁ ଘେ ତା ା ପଡିବ ନାହିଁ, ରତଣୁ ମାେିକୁ ଯତ୍ନ ପାଇଁ ଛାଡିଗର ।
ମଁୁ ଟିରକ ଅଭିମାନ କେିଥି ି ରଯ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁନା େୂପା ପାଟ ପତନି ଆଉ ରମା ବାପାକୁ
କାଠି ମାେିକୁ ମାଆକୁ ଚିଠି ଖରଣ୍ଡ । ଭ ପାଇ ବାହା ରହାଇଥିର ରବା ି କଣ ବାପା ସମ୍ପର୍ତ୍ିରେ
ତା'େ କଣ କିଛ ି ଅଧିକାେ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ମାଆ ଏକଦମ ଶାନ୍ତ ଥିର

। କିଛ ି ଅଭିରଯାଗ ନଥି ା

ତାଙ୍କେ । ଏମିତରି େ ବି ଆମେ ରକୌଣସି ପାଇବାେ ଆଶା ନଥି ା, ରତଣୁ ଆମ ପ୍ରାପଯ ସବୁ ବଯାଗରେ
େଖି ଆରମ ଘେକୁ ରଫେି ୁ ।
ଘେକୁ ଆସି ା ପରେ ବି ମାଆ ଆଖିେୁ ୁ ହ ଶୁଖି ାନି । ମଁୁ ଦୁ ଃଖି ଥି ି, କିନ୍ତୁ ତା ସହ ଗପ
ରପଡି ରଖା ିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସୁକ ବି ଥି ି । ମରତ ରମା ଭେି ଜିନର୍
ି ରଟ ମିେଥି
ି ା । ଅଜା ଜାଣିଥିର
ରମାେ ର ଖିବାରେ ସଉକ ରବା ି ।
ମାଆଙ୍କ ମନରେ କିଛ ି ଅଛି ଯାହା ରସ କହୁ ନାହାନ୍ତି । ମଁୁ ଭାବି ି ଅଜାଙ୍କ ଗପ ରପଡିରେ
ନିଶ୍ଚୟ କିଛ ି ମିେବ
ି । ଗପ ରପଡି ରଖା ି ି । ନାନା ଜାତିଜାତିକା ବହି ଖାତା ସବୁ ଥି ା । ଭାେି
ସୁନ୍ଦେ । ତା'ସହ ଅଜାଙ୍କ ବହୁ ପୁେୁଣା ର ଖାସବୁ । ବହୁ ତ ପୁେୁଣା ଓ ଦୁ ଷଭ ଡାଏେୀ ଓ କ ମ
ସବୁ ଥି ା । ସବା ଉପରେ ରଗାଟିଏ ସୁନ୍ଦେ ଡାଏେୀ ଥି ା । ତା'ଉପରେ ରମାେ ଆଉ ଅଜାଙ୍କେ
ଅଙ୍କାଯାଇଥିବା ଫରଟାଟିଏ ଥି ା । ତା ଉପରେ ରଛାଟିଆ କାଗଜରେ ର ଖା ଥି ା"ରମା କିବନ (ମଁ)ୁ ରତା ମାଆ ପ୍ରତି ମଁୁ ଅନୟାୟ କେିଛ ି । ମଁୁ ର ଖିଥିବା ଏ କାହାଣୀଟି ଶୁଣିବୁ
। ରତା ମାଆକୁ ବି ଶୁଣାଇବୁ । ରମା କିନ
ବ , ତୁ ରଦଖିବାକୁ ଅବିକେ ରତା ଆଇ ପେି କିନ୍ତୁ ରମା
ଭିତେେ ସୁପ୍ତ ର ଖକଟି ରତା ଭିତରେ ବି ଅଛି । ତୁ ରମା କାହାଣୀେ ଅଭିପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚୟ ବୁ ଝଯ
ି ିବୁ ।
ଆଶା ତୁ ମକୁ ତୁ ମେ ସବୁ ପ୍ରଶନେ ଉର୍ତ୍େ ମିେଯ
ି ିବ ।"
ଇତି
ରତା ଅଜା
ମଁୁ େଡି ଛାଡି ମାଆକୁ ଡାକି ି ।
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ରନୋଥ - ୨
ମାଆ ଆସି ରମା ପାରଖ ବସିଗର ଆଉ ମଁୁ ପଢିବା ଆେମ୍ଭ କ ି ।
ବହୁ ତ ଦିନ ତେେ କଥା । ରଗାରଟ ଗାଆଁରେ ଦୁ ଇ ସାଙ୍ଗ େହୁ ଥିର । ରଦବବ୍ରତ ମିଶ୍ର ଆଉ
ଦୀନବନ୍ଧୁ ରହାତା । ରଦବ ଓ ଦୀନ ପି ାରବେେ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ । ଦୀନ ଟିରକ ବଡ ଘେେ ପି ା କିନ୍ତୁ
ରଦବ ଘେେ ଆଥଡକ ଅବସ୍ଥା ଭାେି ସ୍ୱଚ୍ଛେ । ଦୀନ ପାଠ ପଢାରେ ଭାେି ଦୁ ବଷେ, ରଦବ କିନ୍ତୁ ପାଠ
ପଢାରେ ଖୁବ ଚତୁ େ । ଏମିତକ
ି ି ଦୀନେ ପାଠପଢା ବି ରଦବ କେିଦଏ
ି । ରଦବ ବାପା ତାକୁ ଆଉ
ପାଠ ପଢାଇବାକୁ ମନା କେିଦର , ରତଣୁ ମନ ଦୁ ଃଖରେ ନଇପଠାରେ ବସିଥି ା । ଦୀନ ସବୁ
ୁ ି ରଦ ା । ଦୀନ କହି ା ତାକୁ ପାଠପଢାରେ
ଶୁଣି ା ପରେ ରସ ରଦବକୁ ସାହାଯୟ କେିବାେ ପ୍ରତିଶତ
ଟିରକ ଇଛା ନାହିଁ, ମହାନ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଗୁେୁ ସୁେମଣି ପାଖ ଗାଆଁରେ େହୁ ଛନ୍ତି ରସଠି ସଙ୍ଗୀତ
ଶିଖିବାକୁ ଚାହଁୁଚ ି । ବାପାଙ୍କୁ ମନାଇବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ରସଇଟା ରକବେ ତା' ନାନୀ କେିପାେିରବ
। ରଦବ କହି ା ଠିକ ତ, ତା'ହାର ତୁ ରତା ନାନୀକୁ କହ ବାପାଙ୍କୁ କହିବାକୁ । ଦୀନ ଚୁପ୍ ରହାଇ
ବସିଗ ା କହି ା, ଶୁଣୁ ରଦବ ତରତ ପାଠ ପଢିବାେ ଅଛି ରତଣୁ ତରତ ଟଙ୍କା ଦେକାେ ଆଉ ମରତ
ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖିବାେ ଅଛି ଆଉ ଆମ ଦୁ ଇ ଜଣଙ୍କେ ଯଦି ରକହି ସାହାଯଯ କେି ପାେିବ ରସ ରହଉଛି
ଆମେ ଇନ୍ଦୁ ନାନୀ । ରଦବ ରସଠୁ କହି ା ତା'ରହର

ଚା

ନାନୀକୁ କହିବା । ଦୀନ ରଦବେ

ହାତଦୁ ଇଟା ଭିଡି ଧେି ଜ ଦି ଜ ଦି ଯନ୍ତ୍ରଚାେିତ ଭାରବ କହିରଦ ା, "ରଦବ ରଦଖ ମରତ ମାେି
ବୁ ନ,ି ତୁ ରମା ନାନୀକୁ ବାହା ରହଇଯା ଆମ ସବୁ ସମସୟାେ ସମାଧାନ ରହାଇଯିବ ।" ରଦବ
ହକାବକା ରହାଇ ଚାହିଁ େହି ା । କହି ା, "ଯା ମ, ରସ ରଗେସ୍ତ ଖାଇ ନାକ ଦଣ୍ଡିକୁ ମଁୁ କାହିଁକି ବିଭା
ରହବି ।"
ଦୀନା ଟିରକ ୋଗିଯାଇ କହି ା, "ଏ ରଦବ ରସମିତ ି କହନି ନାନିେ ରଗେସ୍ତ ମ ା ରଯ ରମା
ନାନିେ କି ରଦାର୍ ! ତୁ ବିଭା ରହବୁ ଯଦି କହ, ରମା ନାନିକୁ ବାପା ବହୁ ତ ଭ

ପାଆନ୍ତି, ଖାଣ୍ଟି

କ୍ଷ୍ମୀମନ୍ତିଆଣିଟା, ବାପା ଧନରେ ରତା ଘେ ଭେିରଦରବ ଆଉ ରତାେ ସବୁ ପାଠ ପଢାେ ଖଚ୍ଚଷ ବି
ବାପା କେିରଦରବ ।"
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ତାପରେ ବହୁ ତ ସମୟଯାଏଁ ଦୁ ରହଁ ନଈ ପାଣିରେ ରଗାଡ ବୁ ରଡଇ ବସି େହିର । ଦୁ ହଙ୍କ
ିଁ େ
ବି କୁ ପାଟି ରଖା ୁ ନଥି ା । ସଞ୍ଜ ରହ ା, ଯିଏ ଯାହା ଘେକୁ ଗର ରହର ସାୋ ୋତି ରଦବକୁ
ତା'େ କହିଥିବା କଥା ପାଇଁ ଗଲାନି ରହଉଥି ା । ୋତି ଅଧରେ ରଦବ ଥୁେୁଥୁେୁ ଶୀତରେ ଦୀନ ଘେକୁ
ଗ ା । ଘେ କବାଟ ଖଡଖଡ କେିବାେୁ ଦୀନ ରଦୌଡି ଆସି ରଦବକୁ ୁ ଚାଇ ବାେିପଟ ଢିଙ୍କିଶାେକୁ
ରନଇକି ଗ ା ।
ରସଠୁ ରଦବ କହି ା, "ଦୀନ ରତା ନାନୀ ପାଇଁ ରମାେ ଏମିତ ି କହିବାେ ନଥି ା, ମରତ କ୍ଷମା
କେିରଦ କିନ୍ତୁ ମଁୁ ତାକୁ ବାହା ରହବିନ ି ।" ଦୀନ କହି ା, "କିନ୍ତୁ କାହିଁକ?
ି ରଦଖ ତୁ ଖା ି ବାହା
ରହଇଯା ଆମ ବାପା ରତାେ ସବୁ ପଢା ଖଚ୍ଚଷ ଉରଠଇରବ । ମୟାରିକ ସେିର

ତୁ ରହଡ ମାଷ୍ଟେ

ରହଇପାେିବୁ ଜାଣିଛୁ ।"
ରଦବ କହି ା, "ହଁ ରଯ ଗ ା ମାସରେ ଚାନ୍ଦା ମାଗିବାକୁ ମଁୁ ତମ ପିଣ୍ଡାକୁ ଆସିଥି ି ରତା
ନାନି ଖପୋ ରଖେୁ ଥି ା ରମା ରଗାଡ ପଡିଗ ା ରବା ି ଖପୋ ରମା ଉପେକୁ ଫି ଙ୍ଗିଥି ା । ରକରତ
ଗାେି ରଦ ା । ଖା ି ରତା ଭଉଣୀ ରବା ି ମଁୁ କିଛ ି କହି ନଥି ି ।" ରସଠୁ ଦୀନ କହି ା, "ହଉ
ତା'ରହର ବିଭାଘେ ସେିର ତୁ ରଜାେକିନ ି କାନମୁଣ୍ଡାରେ ଚିମଟ
ୁ ି ଦବୁ ତାକୁ ।"
ପୁଣି ରଦବ କହି ା, "ସବୁ ଠିକ ରଯ, ରହର

ରମା ଠୁ ବରର୍ଷ ବଡ ।" ତ ଦୀନ କହି ା,

"ବକୁ ରଟ ନାକ ରହଇଛି କିଏ ଜାଣି ପାେିବନି ।"
ରଦବ ପୁଣି କହି ା, "ହଁ ରଯ ରସ ନାକରେ ରଯାଉ ରଗାରଟ ଦଣ୍ଡି

ରଗଇଛି । ନାକଟା

ସବୁ ରବରେ ସୁଡୁସୁଡୁ କେୁଛି । ଗଧୁଣି କାନିରେ ନାକଟା ସଁୁ କେି ରପାଛି ରଦଉଛି ।"
ଦୀନ ଆଖି ଦୁ ଇଟିକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱେ କେି କହି ା, "ଆରେ ଅସ

କଥା ତ ତରତ କହିନ"ି କହି

କାନରେ ଖୁସୁଖସ
ୁ ୁ କେି କିଛ ି କହି ା । ଏଥେ ଦୀନେ ଶେ ବାଜି ା

କ୍ଷୟରେ, କଥାଟା ମନକୁ

ପାଇ ା ଟିରକ ରଦବେ । ତଥାପି ଗଁୁ ପଁୁ ରହଉଥାଏ ।

ଦୀନ ପଚାେି ା, "କ'ଣ କହୁ ଛୁ ରହବୁ ତ?" ପାହନ୍ତ ରହବାକୁ ଆସି ାଣି ଗାଆଁ ମାଇପିମାରନ
ମାଗଷଶେ
ି େ ପ୍ରଥମ ଗୁେୁବାେରେ ହୁ େହୁ େ ି ରଦର ଣି । ରଦବ ବିସ୍ତାପ ମନରେ ହଁ କହି ା । ଦୀନା
କହି ା, "ସାଙ୍ଗ ରତା ଘେକୁ

କ୍ଷ୍ମୀ ଆସିର ଜାଣ ।"
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ରଦବେ ନନା ଓ ରବାଉ ବି ଏକଥା ଶୁଣି ସଫା ମନା କେିରଦର । ତା'ପରେ ରଦବ ଘରେ
ମିଛସତ କହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୋଜି କରେଇ ା । ଘରେ ସମରସ୍ତ ବୁ ଝରି ରଯ ଘରେ ବାଡୁଅ ଝିଅମାରନ

ଅଛନ୍ତି । ସାନ ଭାଇ ମାରନ ଅଛନ୍ତି । ବଡ ପୁଅେ ଚାକିେି ରହର ତ ଘେେ ଉୋେ ରହବ । ଆଉ
ରହାତା ଘେ, ଏରଡ ବଡ ଘେ ଝିଅ, ପୁଣି ରଗାଟିଏ ରବା ି ଝିଅ, ରଗାଟିଏ ଚାଉେରେ ଗଢା । ରତଣୁ
ବାହାଘେ ଛିଡି ା ।
ନାନୀକୁ ଏରବ ଆଉ ରକହି ଅମଙ୍ଗୁ ୋ କହିରବନି । ନାନୀେ ମୁହରଁ େ ହସ ରଦଖି ବାପା ଖୁସ
ଆଉ ନାନୀ ଫୁ ସୁର ଇ କି ବାପାକୁ କହି ାେୁ ବାପା ବି ଦୀନାକୁ ସୁେମଣି ଗୁେୁଜୀ ପାରଖ ଛାଡିବାକୁ
ୋଜି ରହାଇଗର

। ଆଉ ରଦବ ? ରଦବେ ତ ଏରବ ପାଞ୍ଚ ଆଙ୍ଗୁ ଠି ଘିଅ, ମହୁ ଆଉ ରକରତ

କ'ଣରେ ।
ସବୁ ତ ଠିକ ଥି ା କିନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ ଦୁ ଃଖି ଥି ା ତ ଖା ି ରଦବ । ରକରତ ସ୍ୱପନ ଥି ା ତା'େ
ବାହାଘେ ପାଇଁ । ସୁନ୍ଦେିଆ ମାଇପରଟ ଆଣିବ । ଯିଏ ଟିକଏ
ି ପାଠଶାଠ ପଢିଥିବ । ରଗେସ୍ତ
ରବା ି ଆସି ା ମାରତ୍ର ରସବା ଯତ୍ନ କେିବ । କିନ୍ତୁ କ'ଣ ରଯ ରହ ା । ପି ାଦିନୁ ରଦଖିଛି ଏ ଇନ୍ଦୁ କୁ
ଖା ି କେିହୁଡ,ି ମରତ ଖପୋ ଛାଟିକି ବାରଡଇଥି ା । ଏମିତ ି ସବୁ ଭାବୁ ଥି ା ।

ଚାେି ବଖୋ ଘେ । ରଶର୍ ଘରେ ରଦବ ପାଇଁ ଇନ୍ଦୁ ୋଣୀ ଅରପକ୍ଷା କେି ବସିଥି ା । ୋଗ
ତମତମ ରହାଇ ରଦବ ଘେ ଭିତରେ ପଶିଗ ା । ଆଉ ରଶଜ ଉପରେ ବସିଥିବା ନୂ ଆ ରବାହୂ କୁ
ରଥାରକ ବି ନ ଚାହିଁ ମୁହଁ ବୁ ାଇ ରଶାଇ ପଡି ା । କିଛ ି ସମୟ ପରେ କଡ ର ଉଟାଇ ରଦଖି ା
ତ ୋଣୀ ଏରବବି ମୁହଁରେ ଓଢଣୀ େଖି ବସିଛ ି । ବତୀ ଆ ୁ ଅରେ ରଯମିତ ି ଇନ୍ଦୁ ୋଣୀେ ମୁହଁଟ ି
ଜହ୍ନ ଭେି ଝଟକୁ ଥି ା । ତା ନାକରେ ପିନ୍ଧଥି
ି ବା ରନାଥେ ଆ ୁ ଅରେ ତା' ମୁହଁଟା ବି ରକାଉ ହିୋଠୁ
କମ୍ ଦିଶୁ ନଥି ା । ଆଖିେୁ ଥପ୍ ଥପ୍ କେି ଝେି ଯାଉଥି ା ହିୋ ସବୁ , ସରତ କି ଚାନ୍ଦେୁ ଚାନ୍ଦନୀ
ଝେି ଯାଉଛି । ରକଜାଣି ରକମିତ ି ଆପଣା ଛାଏଁ ରଦବେ ହାତ ୋଣୀେ ଗା

ଯାରକ ଚା ିଗ ା

ଆଉ ରଗ ରେ ଚିମୁଟ ି ା ପେି ଧେିରନ ା ଗା ଟିକୁ । ରଭା ରଭା ରହାଇ କାନ୍ଦି ଉଠି ା ୋଣୀ,
କହି ା, "ରହ ା ତ ଏଥେ, ମଁୁ ତରତ ବାରଡଇଥି ି ଆଉ ତୁ ମରତ ଚିମଟ
ି ା ।"
ୁ ି ୁ , ଏଥେ ଶୁଝଗ
ରଦବ ରଦଖି ା ୋଣୀେ ରଗାୋ ତକତକ ଗା ଏକଦମ ାଲ୍ ପଡିଯାଇଛି । ଇନ୍ଦୁ କା ି ସମସ୍ତଙ୍କ
ଆରଗ କହିବ ମଁୁ ତାକୁ ମାେିଛ,ି ରହର

ମଁୁ ତ ରଗ ରେ ହାତ ବରଢଇଥି ି । ରବାଉ ଜାଣିର
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ମରତ ଆଉ େଖିବନି । ସାରଙ୍ଗସାରଙ୍ଗ ହାତଟା ରନଇ ଆସି ା । ୋଣୀ ାଲ୍ େଙ୍ଗେ ଜେି ରବାଡଷେ
ଗା ବଡ ସୁନ୍ଦେ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧଥି
ି ା । କାନି ମଙ୍ଗେୁ ପତେ ପୁଡଆ
ି ଖରଣ୍ଡ ବାହାେ କ ା । କହି ା,
"ଖୁଡି ମହାପ୍ରସାଦ ରଦଇଛି, କହିଛ ି ଆଗ ସ୍ୱାମୀକୁ ରଦବୁ ତା'ପରେ ଅଁଇଠା ତୁ ଖାଇବୁ ।" ରଦବ
ହାତରେ କିଛ ି ମହାପ୍ରସାଦ ଉରଠଇ ରନଇ ଇନ୍ଦୁ ହାତରେ େଖି କହି ା ରମା ଅଇଁଠା କାହିକିଁ ତୁ
ଖାଇବୁ , ତୁ ରମାଠୁ ବଡ ଉଁ ଉଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଚା ମିଶକ
ି ି ଖାଇବା ।" ୋଣୀ ଆଖି ଦୁ ଇଟି ଉଜ୍ଜେ
ରହାଇ ପୁଣି ାରଜଇ ଗ ା ।
ସମୟ ଗଡି ଗଡି ଯାଉଥି ା । ଜାଣିନ ି ରକମିତ ି ଆପଣାଛାଏଁ ରଦବ ଧୀରେ ଧୀରେ ୋଣୀ
ଆଡକୁ ଟାଣି ରହାଇ ଯାଉଥି ା । କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ କେିପାେୁନଥି ା । ମାତ୍ର ଦୀନ ପାଖରେ ବସି ବି
ଦୁ ରହଁ କିଛ ି କଥା ରହଉ ନଥିର

। ଦୀନ ରକରତ ପଚାେି ା ପରେ ବି ରଦବ କିଛ ି ଉର୍ତ୍େ ରଦଇ

ପାରେନି । ବାହା ରହାଇ ସାତ ଦିନ ଖରଣ୍ଡ ରହ ାଣି । ସୋ ବାବୁ ଶାଗମାଛ ଧେି ଘରେ ହାଜେ ।
ସାଙ୍ଗରେ ଖବେ ଧେି ରଯ ର ଉଟାଣି ସେି ା ପରେ ରଦବ ସ୍କୁ ଯିବ । ଜଗବନ୍ଧୁ ହାଇସ୍କୁ ରେ
ମଯାରିକ ପଢିବ ପୁଣି ପାସ ରହ ାପରେ ରସଇଠି ମାଷ୍ଟେ ବି ରହାଇପାେିବ । ଜଗବନ୍ଧୁ ହାଇସ୍କୁ !
ଏଠୁ ୩ ମାଇ

ବାଟ । ଛାତ୍ରାବାସରେ େହିବାକୁ ପଡିବ । ରଦବ ଏ କଥାରେ ବହୁ ତ ଖୁସି

ରହାଇଗ ା କିନ୍ତୁ ହଠାତ କାହିଁକି ରସ ଟିରକ ଉଦାସ ାଗି ା । ସଞ୍ଜ ରହାଇ ଆସୁଥି ା । ରବାଉ
ସଞ୍ଜ ରଦବାକୁ ଗ ା । ବାଡି ପରଟ ଚୂ ିରେ ୋଣୀ ମାଛ ଭାଜୁ ଛ ି । ମାଛ ଖାଇବା ବାହାନାରେ
ରସଇଠି ଯାଇ ବସିଗ ା ରଦବ । ଚୂ ି ନିଆଁରେ ୋଣୀେ ମୁହଁ ଦାଉ ଦାଉ ରଦଖା ଯାଉଥି ା ।
ସତରେ ଏ ନାକେ ରନାଥଟା ତାକୁ ଭାେି ମାନୁ ଥି ା । ଆଗେୁ ମଁୁ ରଦଖି ନଥି ି ରକମିତ ି । ରକଜାଣି
କ'ଣ ଭାବି ା ରଦବ । ପ୍ରଥମଥେ ୋଣି ଗା ରେ ଚୁମବନଟିଏ ଆଙ୍କି ରଦ ା ରସ । "ରବାଉର ା"
ରବା ି ଚିର ଇ ରଦ ା ରଯ, ୋଣୀ ଘେୁ ସବୁ ରଦୌଡି ଆସିର । ସବୁ ପଚାେୁଛନ୍ତି, "କ'ଣ ରହ ା
।" ରସଠୁ ୋଣୀ କହି ା, "କିଛ ି ନାହିଁ ବିୋଡିଟାଏ ଆସିଥି ା କାରେ ମାଛ ଖାଇ ରଦବ
ରସଥିପାଇଁ..."
ରଦବ ୋତିରେ ୋଗି କି ଗମ୍ଭୀେି ଭିତରେ ମୁହଁ ମାଡିଥି ା, ଇନ୍ଦୁ ଆସିବା ରଦଖି ରଶାଇବା
ଭେି ଅଭିନୟ କ ା; ରହର ଇନ୍ଦୁ ବୁ ଝି ା ରଯ, ରଦବେ ରଗାଡ ଚିପିବାକୁ ାଗି ା । ରଦବ ଝଅଟ
କେି ତା' ହାତ ଧେି ରନ ା । ରଦଖି ା ଇନ୍ଦୁ ଆଖିରେ ୁ ହ । ରଦବ କହି ା, "ଆରେ ମଁୁ ତ ୋଗିନ ି
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।" "କିନ୍ତୁ ତୁ ରଯ ମରତ ଛାଡି ଚା ିଯିବୁ ।" ରଦବ କହି ା, "ତା'ରହର ତୁ ଚାହଁୁ ମଁୁ ରତା ପାରଖ
େରହ ରବା ି ।" ନା ମାରନ ହଁ କହି ା ଇନ୍ଦୁ । ରଦବକୁ ବୁ ଝବ
ି ାକୁ ବାକି େହି ାନି ରଯ ଇନ୍ଦୁ ହିଁ ତା'େ
ୁ ି ରଦ ା ରଯ ରସ ଜ ଦି ଆସିବ ।
ପ୍ରକୃ ତ ଜୀବନସାଥି । ଇନ୍ଦୁ କୁ ଆ ିଙ୍ଗନ କେୁକେୁ ରଦବ ପ୍ରତିଶତ
ଆଉ ସାୋଜୀବନ ରସମାରନ ସାଥି ରହାଇ େହିରବ । ହଠାତ ଦୀନ ତା' କାନରେ କହିଥିବା କିଛ ି
କଥା ରଦବେ ମରନ ପଡି ା, ରଦବ ସାରଙ୍ଗସାରଙ୍ଗ ଇନ୍ଦୁ କୁ ପଚାେି ା, "ଆଛା କହି ୁ ତୁ ମରତ
ରକରତ ଭ ପାଉ?" ଇନ୍ଦୁ କହି ା, "ତୁ ଯଦି କହିବୁ ଜୀବନ ରଦଇରଦବି ।" ରଦବ କହି ା, "ମଁୁ
ମାଗିର ଏ ରନାଥଟା ରଦଇରଦବୁ ?" ଆଖିେୁ ଧାେ ଧାେ ର ମବୁ ଧାେ ଗଡିଗର , ତଥାପି ତାକୁ
ରପାଛୁ ରପାଛୁ ୋଣୀ କହି ା ରମାେ ମାଆ ନାହିଁ, ଏ ରନାଥ ରମା ମାଆେ ରଶର୍ ସନ୍ତକ, ତୁ ଯଦି
ମାଗୁଛୁ ରନଇଯା । ତତ୍କଷଣାତ୍ ହାତକୁ ଧେି ପରକଇ ା ରଦବ କହି ା, "ମଁୁ ବଞ୍ଚିଥି ା ଯାରକ ଆକୁ
କାଢିବୁନ ି । ଆଜି ଏଇଠି ଶପଥ କେ ।" "ତରତ ଘିଣା ମାନୁ ଛ ି । ଖା ି ମରତ ତୁ ତା କରେନା ।"
ଦୁ ରହଁ ଖି ଖି ରହାଇ ହସିବାକୁ

ାଗିର । ରଦବ କହି ା, "ଆଜିଠୁ ତୁ ରମା ୋଣୀ ରମା ଇନ୍ଦୁ ୋଣୀ

।"
ଏକ ସମ୍ପକଷ ଯାହା ମାତ୍ର ଏକ ସଂରଯାଗ ବା ସନ୍ଧି ଥି ା ତାକୁ ତା'େ କ୍ଷୟ ମିେଗ
ି ା । ଧୀରେ
ଧୀରେ ସମୟ ଗଡି ା । କିଛ ି ଦିନେ ବିେହ ପରେ ରଦବ ଗଁା ସ୍କୁ କୁ ମାଷ୍ଟେ ରହାଇ ଆସି ା ।
ରସରତରବେକୁ ବଡ ପୁଅ ଜନମ ରହାଇସାେିଥି ା ଆଉ ଜରଣ ଆସିବାେ ଥି ା । ରଦବ କ୍ଷୟ କ ା
ୋଣୀ ପୁୋଣ ରପାଥିଗୁଡକ
ି ବି ପଢି ପାେୁନି । ରଦବ ଏଥେ ାଗି ା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରେଇବାରେ
। ବଡ ପୁଅକୁ ପାଠ ପରଢଇ ା ରବରେ ଏଥେ ୋଣୀ ବି ପଢି ବରସ । ଗାଆଁ ମାଇପି ରସ
ପାପପୁଣୟେ ଦବାହି ରଦର । ତାକୁ ରଦବ ବୁ ରଝଇ ରଦଇଛି, ଗଭଷାବସ୍ଥାରେ ଯାହା କମଷ କେିବ ଛୁ ଆ
ଉପରେ ତାେ ଛାପ େହିବ । ମହାଭାେତେ ଅଭିମନୁ ୟେ କାହାଣୀକୁ ବି ରସ ତାକୁ କହିଛ ି । କିଛ ି
ସୁଖ ଆସିଛ ି ତ କିଛ ି ଦୁ ଃଖ ବି ଆସିଛ ି । ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କେ ପାଠପଢା, ତା'ପରେ ବାହାଘେ ।
ପଇସାେ ବହୁ ତ ଅଭାବରେ ବି ଦୁ ରହଁ ଘେକୁ ସୂଚାେୁେୂରପ ଚରେଇ ରନଇଛନ୍ତି । ପାଞ୍ଚଟି ପୁଅ ଆଉ
ଚାରୋଟି ଝିଅେ ସୁଖି ସଂସାେ । ରଦବ ପୁଅ ଓ ଝିଅ ଉଭୟଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ରଦବାରେ ବିଶ୍ୱାସ େଖିଥି ା
। ରତଣୁ ରଯରତ କଷ୍ଟ ରହର ବି ରସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଠ ପରଢଇବାରେ ାଗିଥି ା । ପୁଅମାରନ ଭ
ଭ ଚାକିେି କର । ଝିଅମାରନ ବି ବହୁ ତ ଭ ଜାଗାରେ ବାହାସାହା ରହର । ଖା ି ବାକି େହି ା
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ସାନ ପୁଅ ଓ ଝିଅ କଥା । ରକାଡ ରପାଛା ରବା ି ଭାେି ଅ ିଅେି ଝିଅ । ପାଠରେ ସବୁ ଠୁ ଆଗୁଆ
। ବାପା ରଦବବ୍ରତ ସବୁ ରବରେ ଶୋ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଙ୍କୁ କହନ୍ତି ରମା ଝିଅପାଇଁ ସବୁ ଠୁ ଭ ପ୍ରସ୍ତାବରଟ
ଆସିବ । ରଦଖିବୁ ଆଖପାଖେ କାହାେ ଏମିତ ି ରଭାଜି ରହଇ ନଥିବ । ରଯାଗକୁ ସାନ ପୁଅ
ଜୀବନେ ବାହାଘେ ବହୁ ତ ବଡ ଘରେ ଠିକ ରହ ା, ଝିଅ ଘେୁ ଖବେ ରଦର ରଯ ତାଙ୍କୁ କାରେ
ରଦବେ ସାନ ଝିଅ ଭାେି ପସନ୍ଦ ଆସିଛ ି ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ ଯିଏ କି ଆରମେିକାରେ ଡାକ୍ତେ ଅଛି ।

ରନୋଥ-୩(ରଶଷ)
ଘରେ ସମରସ୍ତ ଭାେି ଖୁସି ଥିର କିନ୍ତୁ ଝିଅ ମନ ଶୁଖିଗ ା, ଇସାୋରେ କିଛ ି କହିବ କହିବ
ରହଉଥି ା କିନ୍ତୁ କହିପାେି ାନି ରଯ ରସ ପ୍ରସାଦ ୋୟକୁ ଭ ପାଏ । ମାମଁଙ୍କ
ୁ ସଙ୍ଗୀତ
ବିଦୟାେୟରେ ତା'େ ରଦଖା ରହାଇଥି ା ପ୍ରସାଦ ସହ । ସଙ୍ଗୀତରେ ବିଶାେଦ କେୁଛନ୍ତି ରସ । ଏଠି
େିସଚ୍ଚଷ ପାଇଁ ଆସିଥିର । ଭାେି ଭ ର ାକ ରସ, ମାମଁଙ୍କ
ୁ ୁ ଭାେି ମାନନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ଘରେ
କହିର ପ୍ରେୟ ଆସିଯିବ । ଆଉ ଭାଇ ବାହାଘେ ଭାଙ୍ଗି ଯିବ । କ'ଣ କେିବ କିଛ ି ଚିନ୍ତା ନକେି ପାେି
ରଶର୍କୁ ଝିଅ ମାଆକୁ ସବୁ କଥା କହିରଦ ା । ରଦବ ରସହି ର ାକ ଯିଏକି ସାୋ ସମାଜେୁ ଅ ଗା
ଯାଇ ବିଧବା ସହ ବାହା ରହାଇ ପାେିଥିର କିନ୍ତୁ ରଯରତରବରେ ଝିଅ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବାହା ରହବା
କଥା ଆସି ା ରସ ଏକଦମ୍ ଅ ଗା ବିଚାେ କର । ସ୍ୱାମୀ ଓ ଝିଅେ ଖୁସି ଭିତେୁ ୋଣୀ ଝିଅକୁ
ସମଥଷନ କର । ରଦବବାବୁ ମିଛ ଅଂହ ଭାବକୁ ରନଇ ବାହା ରବଦୀ ଉପରେ ଝିଅ ନାଆଁେ ସ୍ୱାହା
କେିରଦଇ ଆସିର ।
ଧୀରେ ଧୀରେ ରଦବକୁ ହୃ ଦୟଙ୍ଗମ ରହଉଥି ା ରଯ ରସ ଝିଅ ସହ ଅନୟାୟ କେିଛ ି । ଝିଅକୁ
ବହୁ ତ ବଡ ଘରେ ବାହା ରଦବାେ ଇଛାରେ ଝିଅେ ଖୁସକ
ି ୁ ରଦଖି ପାେିର ନି ରଦବ ବାବୁ । ସାନ
ଝିଅ ହିଁ ଥି ା ଯିଏ ବାପା ଆଉ ମାଆ ଦୁ ହଙ୍କ
ିଁ ୁ ଠିକ ବୁ ଝପ
ି ାେୁଥି ା । ବାପା ମନ ଅଥୟ ରହର

ବି ସ୍ୱାଭିମାନ ତାକୁ ନଇଁବାକୁ ରଦ ାନି । ଭାଗୟକୁ ଘରେ କାହାେ ଝିଅ ନଥି ା, ସାନ ଝିଅେ ଝିଅରଟ
ରହାଇଛି, ଘେେ ପ୍ରଥମ ଝିଅ କିନ୍ତୁ ବାପା ଡେରେ ରକହି ତାକୁ ରଦଖିବାକୁ ଯାଇ ନାହାନ୍ତି । ୋଣୀ
କିଛ ି ନକହିର

ବି ରଦବ ତା'େ ମୁହଁେୁ ବୁ ଝଯ
ି ାଇଛି ରଯ ରସ ଭିତେୁ ଝିଅ ଓ ନାତୁ ଣୀକୁ ଭାେି

ରଖାଜୁ ଛ ି । ନାତୁ ଣୀକୁ ରଦଖିବାକୁ ଛଟପଟ ରହଉଛି, କିନ୍ତୁ ରଦବ ରଯ ନିେୁପାୟ । ରସ ରକମିତ ି
ନଇଁଯିବ, ଏ ରଯ ତା'େ ସ୍ୱାଭିମାନ ।
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ସାନ ଝିଅ କିନ୍ତୁ ମାମଁୁ ପାଖକୁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ନୂ ଆବର୍ଷରେ ତା'ଝିଅେ ରଫାଟ ସହ ଗ୍ରି ଟଂି ସ
କାଡଷଟଏ
ି ପଠାଏ । ଆଉ ରଦବ ରସଇଟିକୁ ଦୀନାଠୁ ଥିେି କି ମାଗିକି ଆରଣ କାହାକୁ ନ ଜରଣଇ
ରନଇ ରକବେ ୋଣୀକୁ ରନଇ ରଦଖାଏ । ଏଇମିତ ି ବିତ ି ଗ ା ଦିନ, ମାସ ଆଉ ବର୍ଷ । ସମୟ
କାହାକୁ ଅରପକ୍ଷା କରେନି ।
ଥରେ ବୁ ଢାବୁ ଢୀ ଘରେ ଥିର , ବୁ ଢୀ ପଖାେ ଖାଇ ବସିଥି ା ହଠାତ ଅଧାେୁ ଉଠି ଛାଡି
ଚା ିଗ ା । ବାସ ତା'ପରେ ଖିଆପିଆ ଛାଡିରଦଇ ବିଛଣା ଧେି ା । କାହାକୁ ମୁହଁ ସୁୋ
ରଦଖାଇ ାନି । ବୁ ଢା ରଦବ, ସ୍ତ୍ରୀ ହାତ ଧେି ଖାରସ ତା'େି ପାରଖ ବସି େହି ା । ସବୁ ପୁଅ ରବାହୂ
ଏ କଥା ଶୁଣି ଗାଆଁକୁ ଆସିର । କ'ଣ ରହଇଛି କିଛ ି କହି ାନି ଖା ି ବୁ ଢାକୁ କହି ା, "ରମା ସାନ
ଝିଅକୁ ଡାକ, ତାକୁ ରଦଖିର ଯାଇ ରମା ନାଟିକା ଛାଡିବ ।" ରଶର୍କୁ ରଦବ ନିଜେ ଅହଂକୁ ଭାଙ୍ଗି
ବଡ ଭାଇ, ଭଉଣୀକୁ ରଘନି ଗର

। ସାଥିରେ ଜ୍ୱାଇଁ ଆଉ ନାତୁ ଣୀକୁ ରଦଖି ବୁ ଢୀ ହେସି ଉଠି

ବସି ା । ସମରସ୍ତ ରଦଖି ହତବାକ ରଯ ବୁ ଢୀେ ମୁହଁ ପୁୋ ଅ ଗା ଦିଶଛ
ୁ ି । ନାକେ ରନାଥଟା
କାହିଁ? ରଦବ ବାବୁ ନିରଜ ରଦଖିକି କାବା । କିନ୍ତୁ ସବୁ ଝିଅ, ରବାହୂ ଙ୍କେ ନଜେ ରସହି ରନାଥରେ
ଥି ା । ଏରଡ ବଡ ରନାଥ କାହାେ ବା ନ ରହବ । ଏଇ କାର୍ତ୍ଡକେ ମାସ ଆେମ୍ଭ ରହଉଥି ା ।
ୋତିରେ ବୁ ଢାବୁ ଢୀ ଦୁ ଇଜଣ ନାତୁ ଣୀକୁ ରସରେନ୍ତା କେୁଥିର । ବୁ ଢା ରଦବ କହି ା ଅବିକେ ରତା
ପେି ଦିଶଛ
ୁ ରି ା ୋଣୀ ରତା ନାତୁ ଣୀ । ତ ଝିଅ, "କହି ା ବାପା ତା ନଁା ବି ୋଣୀ ମାରନ କିବନ ।
ପୁୋ ୨୫ ବର୍ଷେ ରେହ ରଗାଟିଏ ଦିନରେ ଅଜାଡି ରଦରବ କି ସରତ ।" ରସହି ଦିନ ୋତିରେ ବୁ ଢୀ
ରଦହ ଭୀର୍ଣ ଖୋପ ରହ ା; ପ୍ରାୟ ୩ ଦିନ ରହ ା ଖା ି ପାଣି ପିଇ ପଡିଛ ି । ରଦବ ଭାେି
ଆଦେରେ ବୁ ଢୀେ ମୁଣ୍ଡ ଅଣ୍ଡାେି ପଚାେି ା ୋଣିର ା ରନାଥଟା କ'ଣ କ ୁ ? କହି ା, "ନାତୁ ଣୀ
ହାତରେ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଟିରକ ଦିଅ କହିବ ି ।" ରଯମିତ ି ନାତୁ ଣୀ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ରଦଇଛି, ବୁ ଢୀ ଏରତ
ଦିନଯାଏଁ ମେ ତୟାଗ କେି ନଥି ା ତ ସାରଙ୍ଗସାରଙ୍ଗ ମେ ତୟାଗ କେିଛ ି ଆଉ ରସତିକରି େ ତା'େ
ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡିଗ ା । ମ ା ରବେକୁ ବି ରଦବେ ହାତକୁ ଜାବୁ ଡି ଧେିଥି ା ୋଣୀ । ସମରସ୍ତ ଅନଯ
କାଯଷୟରେ ବୟସ୍ତ ଥି ାରବରେ ସାନ ଝିଅ ମାଆକୁ ପେିଷ୍କାକାେ କେିବାକୁ ାଗି ା । ମେ ପେିଷ୍କାେ
କ ାରବରେ ତାକୁ ରସଥିେୁ ମିେ ି ା ମାଆେ ନାକେ ରନାଥଟା । ବୁ ଢା ବସି ବସି ଏକା ୟରେ
ରଦଖୁଥି ା ଘେେ ଅନୟ ମାନଙ୍କୁ , କାହାେ ଆଉ ମାଆ ରବା ି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ । କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସାନ ଝିଅ
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ରନାଥଟା ମିେଗ
ି ା ରବା ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଥି ା କି ରଦବ ତା'େ ହାତ ଧେିରନ ା ।
କହି ା, "ତାକୁ ସମ୍ଭାେି କି େଖିରଦ ମାଗିର ଦବୁ ।"
ସବୁ କାଯଷୟ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଷ ରହ ା । ସମରସ୍ତ ଯିଏ ଯାହାେ ଗର ଣି । ସାନ ଝିଅ ଯିବା ପୂବଷେୁ ବାପା
ତାକୁ ପାଖକୁ ଡାକିର । ବାପା ଝିଅ ପେସ୍ପେକୁ ଭୁ ମଗାମଗି ରହର । ବାପା ରଦବ କହିର ,
"ରତା ମାଆ ସିନା ମରତ ଠକି ା ରହର

ମଁୁ ବୁ ଝଗ
ି ି ରସ ଜାଣି ଶୁଣି ମରତ ଛାଡିକି ଯାଇଛି ।

ରସଦିନ ପଖାେ ଖାଉଥି ା; ଜାଣି ା ରନାଥଟାକୁ ଗିେରି ଦଇଛି । ଆସିକି ମୁହଁ ମାଡି ରଶାଇ ା,
ମରତ ବି ତା ମୁହଁ ରଦଖାଇ ାନି ।

ାଜରେ କାହାକୁ କହି ାନି । ମରତ ରସ କଥାରଦଇ ଥି ା

ରଯ ମଁୁ ଥି ା ଯାରକ ରସ ରନାଥ କାଢିବନି, ଜାଣିଛୁ ରତା ମାଆ େ ଭାେି ସୋଗ ରସଥିରେ; ତା'
ମାଆେ ରଶର୍ ସନ୍ତକ, ରହର

ଅସ

େହସୟ କଥାଟା ରହଉଛି ରସଇଟି ରକୌଣସି ସାଧାେଣ

ରନାଥ ନୁ ରହଁ, ବୁ ଝି ୁ ରତା ମାଆ ନିରଜ ବି ଜାଣିନ ି ରଯ ରସଇଟା ରହଉଛି ନୀେମଣି, ରଗାରଟ
ଅମୂ ୟ େତ୍ନ, ଏରବ କା ଦିନରେ ତା'େ ମୂ ୟ ରକଜାଣି ରକରତ

କ୍ଷ । ରମାରତ ରମା ଶୋ

କହିଥି ା, ଏସବୁ । ଏରତ ସମୟ ହୀୋ ତା' ରପଟରେ େହି ା, ରସଥିପାଇଁ ବିର୍ାକ୍ତ ରହାଇଗ ା ।
ମରତ କହିଥିର ମଁୁ ତାକୁ ଡାକ୍ତେ ପାଖକୁ ରନଇ ଠିକ କେିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରସ ଆଉ ଠିକ ରହବାକୁ ଚାହଁୁ
ନଥି ା, ମଁୁ ବୁ ଝଗ
ି ି ରସ ଏସବୁ ଜାଣିକି କେିଛ ି ।" ରସଇଟିକୁ ତା ନାତୁ ଣୀକୁ ରଦବ ରବା ି ମରତ
ବାେବାେ କରହ । ରସଥିପାଇଁ ଯାଉଯାଉ ତାେି ହାତେୁ ଖାଇକି ଗ ା ଆଉ ରସ କେିଥିବା ଶପଥ
ଭାଙ୍ଗି ଗ ା ରବା ି ଗଲାନିରେ ମରତ ଛାଡି ଚା ିଗ ା ।"
ଝିଅ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ା । କହି ା, "ବାପା ରମାେ ରକାଉଥିରେ ର ାଭ ନାହିଁ, ତମ ଆଶୀବଷାଦ
ମି ିଗ ା, ରମାରତ ସ୍ୱଗଷ ମି ିଗ ା । ଯଦି ତରମ ମରତ କ୍ଷମା କ
ଏଠି ଏକୁ ଟଆ
ି ଭ

ରତରବ, ମାଆ ନାହିଁ ତମକୁ

ାଗିବନି ରମା ସହ ଚା ।" ରଦବ ବାବୁ ଟିରକ ମୁେୁକି ହସି କହିର , "ରତା

ମାଆ କହିଛ ି ଶୀଘ୍ର କାମ ସାେି ଆସିବ ରବା ି ଆଉ ତାେ ବର୍ଡକଆ
ି ଟା ସାେିଦଏ
ି , ତା'ପରେ ବଞ୍ଚିର
ରତାେି ପାଖରେ େହିବ ି । ରମା ରବକେ ଏଇ କଣ୍ଠି ମାେ ରତା ମାଆ ବରନଇଥି ା ତାକୁ ପ୍ରସାଦକୁ
ରଦଇରଦବୁ ମାଆେ ଆଶୀବଷାଦ ଭାବି ରମା ପରେ । ରମା ସମ୍ପର୍ତ୍ି, ରମା ୋଣୀ, ମାଆକୁ ତରତ
ରଦଇଛି ସମ୍ଭାେିକି େଖିବୁ । ଚିନ୍ତା କେନା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଁୁ କହିରଦବି ତରତ ରକହି ନିନ୍ଦା କେିରବନି
।" ଝିଅ ରସଠୁ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ରହାଇ କିଛ ି ନକହି ମୁଣ୍ଡିଆ ରହାଇ ଚା ିଗ ା ।
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ରଦବ ଝିଅ ଯାଉଥିବାେ ରଦଖୁଥି ା । ଆଉ ରଫେିଗ ା ତା'େ ସ୍ମୃତରି େ ସରଜଇ େଖିଥିବା
ରସଇ ରର୍ାଡଶୀ ୋଣୀେ ଅତୀତକୁ । ଜୀବନ ରଶର୍ ବର୍ଷରେ ରଦବ ପୁଣି ଜିଇଥି
ଁ ା ରସହି
ଅତୀତରେ ଇନ୍ଦୁ ୋଣୀ ସହ ବିତାଇ ଥିବା ମୁହୁର୍ତ୍ଷ ସବୁ । ସମୟ ଅତିବାହିତ କେିବା ପାଇଁ ରଦବ
ଏଥେ ନିଜ ଜୀବନରେ ବିତାଇ ଥିବା ପ୍ରତିଟ ି ମୂହୁର୍ତ୍ଷକୁ କାଗଜରେ ଉତାେିବାକୁ

ାଗି ା ।ଜୀବନେ

ରଛାଟ ବଡ ସବୁ ସ୍ମୃତକ
ି ୁ ର ଖିେଖି ା ତା' ନାତୁ ଣୀ କିବନ ଉରଦଶୟରେ ।
ଡାଏେି ରଶର୍ରେ ର ଖାଥି ା; "ରନାଥ ରପ୍ରମେ ଏକ ରଶ୍ରାତ"
ଆଶା ତୁ ମକୁ ତୁ ମ ସବୁ ପ୍ରଶନେ ଉର୍ତ୍େ ମିେଯ
ି ାଇଥିବ । ମଁୁ ଯାଉଛି ରମା ୋଣୀ ରମା
ଅରପକ୍ଷାରେ;
ଇତି
ରତାେ ଅଜା ଓ ଆଇ
ରଦବବ୍ରତ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ମିଶ୍ର
ବାପା ରବକରେ କଣ୍ଠି ମାେଟା ରବରେରବରେ ପକାନ୍ତି, ମାଆ, ଅଜାଙ୍କ ହାତ ର ଖା ରଶର୍
ଚିଠଟ
ି କ
ି ୁ ସାଇତି େଖିଛନ୍ତି ଆଉ ରବରେ ରବରେ ରଦଖି କନ୍ଦାନ୍ତି । ରମାେ ମନେୁ ଅଭିମାନ ଓ
ମାଆଙ୍କ ମନେୁ ଗଲାନି ଧୀରେ ଧୀରେ କମ ରହାଇ ଯାଇଥି ା ।
ଏରବ ସବୁ କଛ
ି ି ଇଣ୍ଟେରନଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବଢିବାରେ

ାଗିଛ ି । ରତଣୁ ବୟବସାୟକୁ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟେରନଟ ଜେିଆରେ ଅଧିକ

ର ାକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ । ରକୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜ୍ଞାପନ ରଦବାକୁ ରହର

ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଖଚ୍ଚଷାନ୍ତ ରହବାକୁ

ପଡିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ସିଧାସେଖ ବିଜ୍ଞାପନରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥିେ କମିଶନ ବଞ୍ଚିଯାଏ ।

ଆମ ପତ୍ର଼ିକୋରେ କ଼ିମବୋ ରେେେୋଇଟରେ େ଼ିଜ୍ଞୋପନ ରେେୋପୋଇଁ ଆମ େହ ରଯୋ ୋରଯୋ କେନ୍ତୁ ।

ଇ-ରମଲ୍: shubhapallaba@gmail.com କ଼ିମବୋ +91 7008899643ରେ
ଆମ େହ େ଼ିଖୋେଳଖ ରଯୋ ୋରଯୋ କେ଼ି କଥୋେୋର୍ତ୍ତଶୋ କେ଼ିପୋେ଼ିରେ ।
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େୟଭ଼ିଚୋେ଼ିଣୀ
✍ ସ୍ୱେୂପ କୁ ମୋେ ନୋୟକ
େବିବାେଟା ଛୁ ଟ ି ରବା ି ରଯାଉ ମହାପୁେୁର୍ମାରନ କହି ଯାଇଛନ୍ତି ରସମାରନ ରକରବ ବି
ବାହା ରହଇନଥିରବ । ବାହା ହବା ର ାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ରକରବ ରକୌଣସି ସମ୍ବି ଧାନଟିଏ ତିଆେି
କୋଯାଏ ରସଥିରେ ରମୌେିକ ଅଧିକାେେୁ ଛୁ ଟକ
ି ୁ ନିଶ୍ଚୟ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିବ । ମଁୁ ରଯମିତ ି କା ି ଠୁ
ଭାବିକି େଖିଥି ି ଆଜି େବିବାେ ଖା ି ସକାେୁ ଖାନ ଚାଚା ପାଖେୁ ଖାସି ମାଂସ ଅଧକିର ଆଣି
ମାମୁନୀଙ୍କୁ ଧରେଇ ରଦବି, ବାସ ଦିନ ଯାକ
ରହର

ମବ ରହଇ ରଶାଇ କ୍ରିରକଟ ମୟାଚ୍ଟା ରଦଖିବି ।

ନାଇଁ, ମାମୁନୀଙ୍କେ ଆଜି ହିଁ ଆଉ ଦିନରବୋ ହିଁ ଶାଢୀ ବଦରେଇବାେ ଅଛି । କା ି କୁ

କୁ ଆରଡ ସାତ ଦିନ ରଡଇଁଗର

ରସ ରଦାକାନୀ ବଦରେଇବନି ଆଉ ଦିନ ରଗାଟାଏ ପରେ ବି

ଏକ୍ସରଚଞ୍ଜ ନବ ନାହିଁ । ଆଉ ଏ କଥାଟା ସମସ୍ତ ରବୈଜ୍ଞାନିକ ଗରବର୍ଣାେ ପେିସୀମା ବାହାରେ ରଯ
ରସାେୁମ୍ରେ ଚଏସ ଆସିଥିବା ପ୍ରତିଟ ି ଶାଢୀ ଘେକୁ ଆସିର

ଆଉ ପସନ୍ଦ ରକମିତ ି ାରଗନି ।

ରମାେ ରଗାଟାଏ ବହୁ ପଢୁଆ ସାଙ୍ଗ ମରତ ଦିରନ ବୁ ରଝଇ ରଦ ା ରସଇଟା େମଣ ାଇଟ ଇରଫକି

ଥିଓେୀରେ କୁ ଆରଡ ର ଖାରହଇଛି ରଯାଉଟା ବୁ ଝବ
ି ା ରମା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁ ରହଁ । ରସରବଠାେୁ ଏ
ଶାଢୀ ବଦରେଇବା ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମଁୁ ସବୁ ରବରେ ବିନା ପ୍ରଶନରେ ୋଜି ରହଇ ଆସିଛ ି ଠିକ ଆଜି ପେି
। କ୍ରିରକଟ ମୟାଚ୍ଟା ରଦଖା ଛାଡି ଏ ଜେୁେୀ କାମରେ ସପତ୍ନୀକ ବାହାେିଗ ି ।
ରଦାକାନରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଏଗାେଟା ବାଜିଗ ାଣି । ମାମୁନୀ ତାଙ୍କେ ଶାଢୀଟା
କାଉଣ୍ଟେରେ ଧରେଇ ରଦଇ ତା' ବଦେରେ ଅ ଗା ଶାଢୀ ରଦଖୁଥାନ୍ତି । ମନଟା ରମାେ ଯାଇ
ରସଇ ମାଂସ ପାଖରେ । ବଢିଆ ଖାସିଟା ପୁଣି ପୁୋ ଶୁଖା ମାଂସ, ପାଣି ପୁରେଇବା ଆଗେୁ ରମା
ପାଇଁ ଆଗ ଫଡିଆ, କ ିଜା ଆଉ ଚାପ୍ ଅ ଗା କେିରଦଇଥି ା । ନିତ ି ଦିନଆ
ି ଗୋଖ ରବା ି
ସିନା, ନରହର

ଏମିତ ି ମାଂସ କିଏ ଦବ । ଅଦା, େସୁଣ ରଛଚା ମସ ା ରଦଇ ତେକାେୀଟା
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ବରନଇ ଥିର ରଯାଉ ମଜା ଆସିଥାନ୍ତା ରସଇଟା କ'ଣ ରସ ଚାକୋଣୀ ବରନଇ ପାେିବ, ରପଷ୍ଟ
ପରକଇ ରଦଇ ସବୁ ବିଗାଡି ଦବ । ସବୁ ସୁଆଦ ଏଇ ଶାଢୀ ଧନ୍ଦାରେ ଗ ା । ହଉ ରହର ମଯାଚିା
ତ ରଦଖିହବ ନା । ଏମିତ ି ଭାବି ରମାବାଇ ରେ ରଖେଟା ରଗଇ ି । ଯା, ଦଶ ଓଭେ ଯାଇନି
ତିନଟ
ି ା ଆଉଟ ରହର ଣି । ଦିନଟା ହିଁ ଖୋପ ।
ଏମିତ ି ଭାବନାଗୁଡାକ ମୁଣ୍ଡରେ ବସା ବାନ୍ଧି ା ରବେକୁ ରକରତରବରେ ଆଖି ଦୁ ଇଟା ଯାଇ
ରସ କାଉଣ୍ଟେ ପଛରେ ଝିଅଟା ଉପରେ େହିଯାଇଥାନ୍ତି ରକଜାଣି । ରସଇ ରଚରହୋ ଟିରକ ମେିନ
ଖା ି ରସ ହସଟା, ରହର ଏରତ ଝଡିଯାଇଛି ଆଉ କୋ ବି ପଡିଯାଇଛି, ରସ ଆଗେ ସରତଜତା
ବି ତ ନାହିଁ । ଏ ଚପୋ ତ, ନା ଆଉ କିଏ । ନାଇଁ ମ, ଆଠ ବର୍ଷ ରହ ା ରଦଖା ନରହର

ବି

କ'ଣ ଚପୋକୁ ଚିହ୍ନବ
ି ାରେ ରମାେ ଭୁ ହବ । ରହର ମଁୁ ରଯତିକି ଜାଣିଛ ି ରସ ତ ବାହା ରହଇ
ଯାଇଥି ା, ରସ ପୁଣି ନିଜ ପସନ୍ଦରେ । ହାତରେ କାଇଁ ଚୁଡି କି ମଥାରେ ସିନ୍ଦୂେ କିଛ ି ବି ନାହିଁ ।
ଉେତ ଝିଅଟା ପୋ, ଆଜି ଯାଏ ବି ସୁଧୁେି ାନି । ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଅଛି ନା ତାକୁ ବି ଛାଡିସାେି ାଣି
ରକଜାଣି । ପୁଣି ଏ ନୂ ଆ କଥାଗୁଡାକ ଘେ ବରସଇ ା ରବେକୁ ମାମୁନୀଙ୍କ ‘ଯିବା’ ଡାକରେ ସବୁ
ଭାବନାେ ବସାକୁ ଭାଙ୍ଗି ରଦଇ ଚୁପ୍ଚାପ୍ ତାଙ୍କ ପରଛ ପରଛ କାଯଷାଏ ଚା ିଆସି ି ।
ଚପୋ, ତା’େ ରସତିକି ସମୟ ପାଇଁ ହଠାତ୍ ରମା ଜୀବନ ଆକାଶରେ ଉ କା ପିଣ୍ଡ ଭେି
ରଦଖାଦବାଟା ମରତ ଆଉ ସ୍ଥିେ କେି େରଖଇରଦଇ ନଥି ା । ମନରେ ଅସୁମାେୀ ପ୍ରଶନ । ରଗାରଟ
ରକମିକାଲ୍ ଇଂଜିନୟ
ି େ ଆଜି ୁ ଗା ରଦାକାନରେ କାମ କେୁଛି, ରଦହରେ ସଧବା ନାେୀେ ଭୂର୍ଣ
କିଛ ି ବି ନାହିଁ, ଏରତ ଚଞ୍ଚେ ଝିଅ ଏମିତ ି ତେକୁ ମୁଣ୍ଡ ରପାତି ଚୁପଚାପ୍ କାମ କେୁଛି । ନା ଏସବୁ
କଥାକୁ ହଜମ କେି ପାେୁଥି ି ନା ମନେୁ କାଢି ପାେୁଥି ି , ଖା ି ଯନ୍ତ୍ରବତ୍ କାଟଷା ଚ ଉଥି ି ଯାହା
। "କଣ ରସଠି ରସ ଝିଅଟାକୁ ପୁୋ ପିଇ ଯାଉଥି ?" ସାଇଡ୍ ସିଟ ୁ ମାମୁନେ
ି ଏ ପ୍ରଶନଟା ହଠାତ୍
ମରତ ଅପ୍ରସ୍ତୁ ତ କେିରଦଇଥି ା । ତୀେ ଚାେନାରେ ଅଜଷୁନ

କ୍ଷଯଚତ
ଯୁ ରହାଇପାେନ୍ତି ରହର

ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ନଜେ େଖିବାରେ ରକାଉ ନାେୀ ରକରବ ରଫଲ୍ ମାେିବନି । ମଁୁ କିଛ ି ଉର୍ତ୍େ ଦବା
ଆଗେୁ ରସ ନିରଜ କହିର , "ମାନୁ ଛ ି ଝିଅଟା ସୁନ୍ଦେ ରହର ତମ ଚଏସ ରଶର୍କୁ କ'ଣ ଏରତ
ତେକୁ ରସ ସ୍ ର ଡି ଉପେକୁ ଆସିଗ ାଣି ।" ମୁହଁ ରମାଡି ରଦଇ ଚୁପ୍ େହିର ମାମୁନ ି । ବିନା
କ୍ଷୟକ୍ଷତିରେ ତିତ ି ଝଡ ପାେ ରହଇଗ ା ପେେ ଆସ୍ୱସ୍ତି ରେ ମବା ନିଶ୍ୱାସଟାଏ ମାେି ି ।
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ରସଦିନ ଘେକୁ ଆସି ଖାଇରଦ ି ସିନା, ରହର

ନା ମାଂସ ତେକାେୀେ ସ୍ୱାଦ ଉପରେ

ଧ୍ୟାନ ରଦଇଛି ନା ମଯାଚ୍ର ରସ୍କାେ ଜାଣିବା ପାଇଁ । ଚପୋେ ରସଇ ଝାଉଁୋ ମୁହଁଟା ଭାେି ବୟସ୍ତ
କେୁଥି ା । ତା'ସହ ରମାେ ପେିଚୟ ର୍ଷ୍ଠେୁ । ତା' ବାପାଙ୍କ ବଦେି ପରେ ଆମ ସ୍କୁ କୁ ଆସିଥି ା
। ନାଆଁଟା ରଯମିତ ି ଝିଅଟା ଠିକ ରସମିତ;ି ଚଞ୍ଚୋ, ଚପୋ । ଭଗବାନ ହାତ ରଗାଡ ଯଦି
ରଦହରେ

ରଗଇକି ରଦଇ ନଥାରନ୍ତ ତା'େ ରସଗୁଡା ରସଇ ଛୁ ଆଦିନୁ ହଜି ସାେନ୍ତାଣି ।

ଚୁ ବୁ ିଟା ତ ପୁୋ । ରକାଉ ଝିଅେ ଟିଫିନ ରକରବ ୁ ରଚଇ ଖାଇରଦ ାଣି ତ, ରକାଉ ପୁଅକୁ
ଚକ ଫି ଙ୍ଗି ାଣି । କିଛ ି ରଗାଟାଏ କାଣ୍ଡ ନ କର

ତା' ଭାତ ହଜମ ହୁ ଏନି । ରକଜାଣି କାହିଁକି

ରମା ସହ ରକରବ ରସମିତ ି କେିନ ି । ହାଇସ୍କୁ ରେ ବି ରଗାଟାଏ ରସକ୍ସନ ଥି ା ଆମେ । ଏଇଟା
ରସଇ ସମୟ ରଯରତରବରେ ରପ୍ରମେ ବୀଜଟା ବୟସେ ପାଣି ପାଇ ହୃ ଦୟେ ମାଟି ପେସ୍ତ
ରଭଦି ସବୁ ଜ ସୁନ୍ଦେ ହସଟାଏ ହସିଥାଏ । ଆଉ ମଁୁ ବି ଏଥିେୁ ବାଦ ପଡିଥାନ୍ତି ରକମିତ ି । ଚପୋେ
ନାେୀ ଶେୀେଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ରସ ବାେିକା ରଖାେପାେୁ ବାହାେି ରଯରତରବରେ େୂପ
ରନଉଥି ା ତାକୁ ରଦଖିରଦର

କାଇଁ ରକମିତ ି ରଦହଟା ରମାେ ରହଇଯାଏ । ରବରେରବରେ

ଭାରବ କାଇଁ ଆଗେୁ ତ ଏମିତ ି ହଉନଥି ା, ଏରବ କାହିଁକ?
ି ନବମ ରଶ୍ରଣୀ ବାରୟାର ାଜି
ବହିରେ ଉର୍ତ୍େଟା ପାଇ ି । ବା ଯବସ୍ଥାେୁ ରଯୌବନକୁ ପ୍ରରବଶ କ ାରବେକୁ ରକୌରଶାେ
ଅବସ୍ଥାରେ କୁ ଆରଡ ରସ ରଟରଷ୍ଟାରଷ୍ଟେନ ହେରମାନିା ପାଇଁ ଏରତ ନାଟ । ରସପରଟ
ଇଷ୍ଟରୋରଜନ ଆଉ ରପ୍ରାରଜଷ୍ଟେନ ହେରମାନ ତାକୁ ଏମିତଆ
ି ସୁନ୍ଦେୀ ବରନଇ ରଦଇଛନ୍ତି ।
ଏଥିରେ କାହାେି କିଛ ି ରଦାର୍ ନାହିଁ । ବହୁ ତଥେ ମନରେ ଭାବିଛ ି ରପ୍ରମେ ନିରବଦନ କେିବା
ପାଇଁ ରହର

କାରେ ସାମଷାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ସୁନା ପି ା ରଚରହୋରେ ଦାଗ

ାଗିଯିବ,

ରସଥିପାଇଁ ମନ କଥା ମନରେ ମାେି ଚୁପ େହିଛ ି ।
ଦଶମ ପେୀକ୍ଷା ସେିଗ ା ପରେ ଦୁ ଇ ବର୍ଷ ତା'େ ଆଉ ରମାେ ରଦଖାରହଇନି । ମଁୁ
ବିରଜବିରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁ ଇ ପଢୁଥି ା ରବରେ ରସ ପୁେୀରେ ପଢୁଥାଏ । ରମାବାଇ ରଫାନ
ରସରତରବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା'େ ଅକ୍ତିଆେ ବିସ୍ତାେ କେିଥିର ବି ରମା ଭେି େକ୍ଷଣଶୀେ
ପେିବାେେ ବାପାମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ରସଇଟା ପଢାେୁ ଧ୍ୟାନ ହଟାଉଥିବା ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ୋକ୍ଷସ ଥି ା ।
ରସ ଚିନ୍ତାଧାୋକୁ ରଭଦକେି ରମାବାଇ ଟା ରମା ପରକଟକୁ ଆସି ପାେିନଥି ା । ରସଥିପାଇଁ
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ଦୁ ଇ ବର୍ଷ ଚପୋ ସହ ରମାେ ରକରବ ରଦଖାକି କଥା କିଛ ି ବି ରହଇନି । ପୁଣି ଭାଗୟେ
ସଂରଯାଗରେ ଇଂଜିନୟ
ି େିଂ କର ଜରେ ଆମେ ରଗାଟାଏ ବୟାଚ୍, ଯଦିଓ ରମାେ ରମକାନିକାଲ୍
ଆଉ ତା'େ ରକମିକାଲ୍ । ରହର ରସଠି ନୂ ଆ ଚପୋ ସହ ରମାେ ରଭଟ । ପୁେୀେ ରସ ସମୁଦ୍ର
କୁ େଆ
ି ପବନରେ ରବାରଧ ନିଶ୍ଚୟ କିଛ ି ଯାଦୁ ଅଛି । ରଯୌବନେ ସ୍ପଶଷଟା ତାକୁ ଆହୁ େି ସୁନ୍ଦେ,
ମନର ାଭା କେିରଦଇଥି ା । କର ଜେ ରଟାକାଯାକ ସବୁ ତାେି ଆଗପଛ ସାହି ବୁ ା କୁ କୁେ
ଭେିଆ ବୁ ୁ ଥାନ୍ତି । ଚପୋ ବହୁ ତ ସମୟ ବି ରମାରତ ରଦଖା କେିବାକୁ ଚା ିଆରସ ରମା କଲାସ
ାବ୍ ବାହାେକୁ ।

ନରହର

ାରବ୍ର ରକମିକାଲ୍ ରପାଡା ଗନ୍ଧଠାେୁ କିଛ ି ମଣିର୍ ଜେିଯିବାେ

ଦୁ ଗଷନ୍ଧଟା ଆହୁ େି ବଢିଯାଏ । କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚପୋ ସହ କଥା ହବାକୁ ମରତ କାଇଁ ଆଉ
ଭ

ାଗୁନଥି ା । ତା'େ ରଯାଉ ନାହିଁ ରସଇ ପି ା ବାଇକ ପଛରେ ବସି ବୁ ିବା, କଲବ୍ ବାର୍

ଯାଇ ରଟାକାଙ୍କ ସହ ମଦ ପିଇ ମାତା ରହଇ ରଫେିବା ଏଗୁଡାକୁ ଆଧୁନକ
ି ତାେ ଆଖଯାରଦଇ
ନ ଧେିବାକୁ ରଚଷ୍ଟା କେୁଥିର ବି ପାେୁ ନଥାଏ । ପୁଣି ଇଂଜିନୟ
ି େିଂ କର ଜରେ ଝିଅେ ଟପ୍
ଆଉ ଜିନସ ମଝିରେ ଛଅ ଆଂଗୁେେ
ି ବୟବଧାନରେ ରଖା ା ରଦହେ ଟିରକ ଝ କ ତାକୁ
ବାୋଙ୍ଗନାେ ଉପାଧି ଦବାକୁ ଯରଥଷ୍ଟ । ଚପୋ ତା'େ ଏସବୁ ଆଚେଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ
ଆର ାଚନାେ ରକନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଥି ା । ଥରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଚପୋ ପ୍ରତି ରମାେ ମନ କଥା ରଖା ି
କହିଥି ି । କିଏ କହି ା, "ଏମିତ ି ଝିଅକୁ ରନଇ ସଂସାେ କେଯାଏନି", କିଏ କହି ା, "ଏ ଝିଅ
ରସା ରକରଶ୍ର ସରଜଇ ରଦରଖଇବା ପାଇଁ, ଘେ ଚରେଇବା ପାଇଁ ନୁ ରହଁ ।" କିଏ ପୁଣି କହି ା,
"ୟାକୁ ବାଇରକ୍ର ବୁ ା, ରହାରଟ ରନଇକି ଯା, ୋତି ବିତା, ରଦହଟାକୁ ଉପରଭାଗ କେ ରହର
ବାହା ହବା କଥା ବି କୁ

ଚିନ୍ତା କେନି ।" କିଏ ପୁଣି ତାଛ ୟ କେି କହି ା, "ତୁ କହିର ରସ

ଦବ ରଯ ।"
ଯଦିଓ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କେ ଏ କଥା ସବୁ ମରତ ତେକୁ ଖସିଯିବାକୁ ପ୍ରର ାଭିତ
କେିପାେିନଥି ା ତଥାପି ତା'େ ଚେିତ୍ର ଉପରେ ଭାବିବାକୁ ବାଧଯ କେିରଦଇଥି ା । କଥାବାର୍ତ୍ଷା
ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦ କେିରଦଇଥାଏ । ରସ ବି ରମାେ ଏ ବୟବହାେରେ ପେିବର୍ତ୍ଷନ ଠଉରେଇ ସାେିଥି ା
। ସିଧାସେଖ ପଚାେିଥି ା କାେଣ । ରଯରତ ବାଆଁରେଇର
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ବିେକ୍ତିରେ ପାଟିେୁ ବାହାେି ଯାଇଥି ା, "କାଇଁ ରଗାରଟ ରମା ପଛରେ ପଡିଛୁ, ତରତ କ'ଣ ପୁଅ
ଅଭାବ । ଏରତ ରଟାକା ତ ଆଗ ପଛରେ ବୁ ଉଛୁ , ମଁୁ ନରହର ଆଉ କିଏ ଧେିଦବୁ ।" ବାସ,
ତା'ପରେ ଝଡ ପେେ ନୀେବତା । ରଗାରଟ ଶବ୍ଦବି ନ କହି ଚୁପଚାପ ଚା ିଯାଇଥି ା । ହାତ
ଉରଠଇ ଚାପୁଡାଟାଏ ବି ମାେି ପାେି ାନି ମରତ । ବାସ ରସଇଟା ଆମେ ରଶର୍ଥେ ରଦଖା
ଆଉ କଥା ଥି ା । ପରେ ଚାେି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷପରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କଠାେୁ ଖା ି ଯାହା ଶୁଣିଥି ି ତାେି
ଅଫି ସେୁ କାହାକୁ ରଗାଟାଏ ବାହା ରହଇଛି । ନା ରସ ମରତ ବାହାଘେକୁ ଡାକିଛ ି ନା ମଁୁ ତା'
ବିର୍ୟରେ କିଛ ି ଜାଣିବାକୁ ରଚଷ୍ଟା କେିଛ ି । ରହର

ଆଜି ତାକୁ ୁ ଗା ରଦାକାନରେ ରଦଖିବା

କଥା ବି ହଜମ ହଉ ନଥାଏ । ଚୁପଚାପ ଉଠି ଆଉ ଥରେ ବାହାେି ି ରସଇ ୁ ଗା ରଦାକାନକୁ
ଅରନକ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶନେ ଉର୍ତ୍େ ରଖାଜିବାକୁ ।
ସନ୍ଧଯା ସମୟ ପ୍ରାୟ । ରଦାକାନରେ ପହଞ୍ଚି ସିଧା ତା'ପାଖରେ ଯାଇ ହାଜେ । କିଛ ି କହିବା
ଆଗେୁ କହି ା, "ରଫେି ଆସି ପୁଣି ତା'ହାର , ଭାବିନଥି ି ଜମା ।"
- କିଛ ି କଥା ହବାେ ଥି ା ।
- ଦଶ ମିନଟ
ି ବସ, ରମା ଟାଇମ୍ ଏଠି ଓଭର୍ ରହଇଯାଉ ।
ରଦାକାନ ରସାଫାରେ ବସି ଅରପକ୍ଷା କେିଥାଏ । ପାଖାପାଖି ପନ୍ଦେ ମିନଟ
ି ପରେ ଆସି
କହି ା, "କୁ ହ କ'ଣ କହିବ ।" ରସଠି କଥା ହବାଟା ଠିକ ହବନି ଭାବି ଟିରକ ଚାହା କଫି ସହ
ବସି କଥା ହବାକୁ ଡାକି ି , କିଛ ି ପ୍ରତିବାଦ ନ କେି ୋଜି ରହାଇଗ ା । ଦୁ ରହଁ ସାଙ୍ଗ ରହଇ
ପାକଡଙ୍ଗରେ ରମା କାଯଷାଏ ଆସି ୁ । କାରେଷ କିଛ ି ସମୟେ ନୀେବତା ପରେ ରସ କହି ା
- ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁ ତ ସୁନ୍ଦେ । ଭ ମାନୁ ଛ ି ତମ ରଯାଡିଟା ।
- ଆଉ ତମ ସ୍ୱାମୀ, ତମ ପସନ୍ଦ ମାରନ ରସ ବି କ'ଣ କିଛ ି କମ୍ ହିରୋ ଥିରବ କି?
- ରସ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ।
- ମାରନ ।
କାେଷ ରବ୍ରକ ାଗିସାେିଥାଏ ରସରତରବେକୁ । କ'ଣ ରକମିତ ି ସବୁ ରହ ା କହିବାେୁ ରସ
କହିଥି ା ତା' କାହାଣୀ ।
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"ବାହାଘେେ ମାତ୍ର ବରର୍ଷ ଭିତରେ ଜଣା ପଡି ା ତାଙ୍କୁ କୟାନସେ । ବାପାରବାଉ ତାଙ୍କେ
ଯାହା, ଭାଇ ଭଉଣୀ ରକହି ନାହାନ୍ତି । ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଜମିବାଡି ଘେ ସବୁ ବିକଭ
ି ାଙ୍ଗି
ସବଷସ୍ୱାନ୍ତ ରହର । ମଁୁ ବି ଚାକିେି ଛାଡି ତାଙ୍କୁ ମୁମବାଇ, ରଚନ୍ନାଇ ସବୁ ଆରଡ ଏ ଡାକ୍ତେଖାନାେୁ
ରସ ଡାକ୍ତେଖାନା ଖା ି ବୁ ିଛ ି । ରହର ବି ମାତ୍ର ବରର୍ଷ ବରଞ୍ଚଇପାେି ୁ । ଏପରଟ ଶାଶୁଶ୍ୱଶୁେ
ବି ଶାେୀେିକ, ମାନସିକ, ଆଥଡକ ସବୁ ଦିଗେୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥାନ୍ତି । ରମାେ ରୋଜଗାେ କେିବା
ନିହାତି ଦେକାେ ଥି ା । ନିଜ ଇଛାରେ ବାହା ରହ ା ପରେ ରମା ବାପାମାଆ ବି ଆଉ ରକରବ
ମରତ ରଖାଜିନାହାନ୍ତି । ତାଙ୍କଠୁ ସାହାଯଯ ରକମିତ ି ମାଗିଥାନ୍ତି । ରମା ାଇରେ ବି ଏଠି କଟକରେ
କିଛ ି ଚାକିେି ମିେି ାନି କି ଦୂ େକୁ ଯିବା ରମା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନଥି ା । ରସରବଠୁ ଏଠି ଆସି େହିଛ,ି
ରଯମିତ ି ରସମିତ ି କେି ଏଠି ଘେଟା ଚେିଯାଉଛି ।" ରଗାରଟ ନିଶ୍ୱାସରେ ଏତକ କହିଗ ା ରସ ।
ରହର ଆଖିରେ ରଠାପାଏ ୁ ହ ବି ଆସିନ ି । ହୁ ଏତ ରକରବଠୁ ଶୁଖିଗ ାଣି ନ ରହର ବହି ବହି
ସେିଗ ାଣି । କ'ଣ କହିବ ି ବୁ ଝି ନ ପାେି ପଚାେି ି
- ଆଉ ରତା ପି ାପି ି?
- ଭଗବାନ ରସ ରସୌଭାଗୟ ରଦଇନାହାନ୍ତିରେ ମରତ ।
- ତା'ହାର ତୁ ଆଉ କାହାକୁ ବି ବାହା ରହଇ ପାେିଥାନ୍ତୁ ନା ।
- ଖା ି ରଗାରଟ ବୟଭିଚାେିଣୀେ ଉପାଧିଟା ରଦଇନଥି ରସଦିନ, ଏମିତରି େ ରସଇଟା ବି
କହି ରଦଇଥାନ୍ତ ।
ରସଦିନ ସିନା କର ଜରେ ମରତ ରସ ଚାପୁଡାଟାଏ ମାେି ପାେି ନ ଥି ା, ଆଜି ଏରତ
ବର୍ଷପରେ ଏ କଥା ପଦକ ମରତ ସ୍ଥାଣୁ କେିରଦଇଥି ା । ପ୍ରତୁ ୟର୍ତ୍େ ରଦବାକୁ ଶବ୍ଦ ବି ନଥି ା କି
ତା' ପାଖରେ ଭୁ ମାଗି ତାକୁ ରଛାଟ କେିବାକୁ ମଁୁ ଚାହଁୁନଥି ି । କି ତା'େ ପେିବାେ ପ୍ରତି ଏ
ସମପଷଣ ସହ ରମା ମାମୁନ ି ଯିଏ ରମା ଗାଆଁରେ ଚେିପାେିବନି ରବା ି ଗାଆଁକୁ ଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ
କରେନି- ଏ ଦୁ ଇ ଜଣକୁ ରଗାରଟ ନିକତ
ି ରି େ େଖି ତଉ ି ବାକୁ ବି ମଁୁ ରଚଷ୍ଟା ବି କେୁନଥି ି ।
ଗାଡି ପୁଣି ଷ୍ଟାଟଷ କ ି ତାକୁ ଘରେ ଛାଡିରଦବା ପାଇଁ ।
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ଲୋଲ୍ ପେୀ
✍ ଚନ୍ଦ୍ରକୋନ୍ତ଼ି ପ୍ରଧୋନ
ସଞ୍ଜ ନଉଁନଉଁ ଆଈମା ରକାେରେ ବସି କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ଭାେି ଭ

ାରଗ । ଆଈ

ସବୁ ରବରେ କାହାଣୀରେ ବୁ ଢୀ ଅସୁେୁଣି କଥା ଓ ମଣ୍ଡାଖିଆ ଅସୁେ କଥା କରହ । କିନ୍ତୁ ଥରେ ରମା
ଜିଦ ି େଖିବାକୁ ଯାଇ ଆଈ

ାଲ୍ ପେୀେ କାହାଣୀ ଶୁରଣଇର

। ଆଈ କହୁ ଥିର

ାଲ୍ ପେୀ

କୁ ଆରଡ ଭାେି ସୁନ୍ଦେୀ ଥି ା, ମନରଖା ି ହସୁଥି ା ଗାଉଥି ା, ନାଚୁଥି ା ଆଉ ରଯରତ ଇଛା
ମନଭେି ଆକାଶରେ ଏ ୋଜୟେୁ ରସ ୋଜୟ ଉଡି ବୁ ୁ ଥି ା । ଦିନକେ କଥା ଥରେ ଆକାଶରେ
ଉଡୁଥିବା ସମୟରେ ପେୀେ ରଗାଟିଏ ସୁନ୍ଦେ ୋଜୟ ଉପରେ ନଜେ ପଡି ା । ଆଉ ଦିରନ ରସ
ରସହି ୋଜୟକୁ ବୁ ିବାପାଇଁ ଆସି ା । ା ପେୀ ରସହିୋଜୟେ ରଗାଟିଏ ଉଦୟାନ ଭିତରେ ଭ୍ରମଣ
କେୁଥିବା ସମୟରେ ରସହି ୋଜୟେ ୋଜକୁ ମାେ

ାଲ୍ ପେୀକୁ ରଦଖି ତା' ରପ୍ରମରେ

ପଡିଯାଇଥି ା । ପେୀ ସବୁ ଦନ
ି ରସ ଉଦୟାନକୁ ବୁ ିବାକୁ ଆସୁଥି ା ଆଉ ୋଜକୁ ମାେ ମଧ୍ୟ
ପେୀକୁ ରଦଖିବା ବାହାନାରେ ଉଦୟାନକୁ ଆସୁଥି ା । ପେୀ ରଯରତରବରେ ଜାଣି ା ୋଜକୁ ମାେ
ତାକୁ ୁ ଚି ରଦଖୁଛ,ି ରସ ଭୟରେ ଉଦୟାନେୁ ଉଡିଯିବାକୁ ରଚଷ୍ଟାକେିବା ସମୟରେ ୋଜକୁ ମାେ
ରଦୌଡିଆସି ା ପେୀକୁ ତା' ବାହୁ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିରଦ ା । ଆଉ ତା'ପରେ ପେୀ……
ଆଗକୁ ଆଉ ମଁୁ ଶୁଣିନ ି କାେଣ ରସରତରବେକୁ ନିରଘାଡ ନିଦରେ ରଶାଇଯାଇଥି ି ମଁୁ ।
ଆଈ ମଧ୍ୟ ଆଉ କାହାଣୀ ନଶୁରଣଇ ରମାରତ ରକାେରେ ଜାକିଧେି ରଶାଇ ଯାଇଥିର ।
ରସଦିନ ୋତିେ ରସ ାଲ୍ ପେୀ କାହାଣୀଟି ଅଧା େହିଯାଇଥି ା ରକବେ ରମା ନିଦ ପାଇଁ
। ରହର

ଆଜି ଏରତ ବର୍ଷପରେ ବାକି େହିଯାଇଥିବା କାହାଣୀେ କଳ୍ପନା କେିପାେୁଥି ି ମଁୁ ।

ସତରେ ରପ୍ରମରେ ପଡିବାପାଇଁ ର ାଡା ରଗାଟିଏ ସୁନ୍ଦେ ହୃ ଦୟ । ରସଥିପାଇଁ ତ ରସଇ କିଛ ି
ମୁହୂର୍ତ୍ଷରେ ରସ ରମାେ ଏରତ ନିଜେ ରହାଇଯାଇଥି ା ରଯ ତାକୁ ଭୁ ିଯିବା ରମା ପାଇଁ ଏରତ ସହଜ
ନଥି ା । ବୟସ ବଢିବା ସହ ଚଞ୍ଚେ ମନେ ଭାବନା ମନକୁ ମତୁ ଆ ା କେିବାକୁ ରବଶି ସମୟ ନିଏ
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ନାହିଁ । ରପ୍ରମ ଭେି ଏକ ପବିତ୍ର ପାପକୁ ପେରମଶ୍ୱେ ସୃଷ୍ଟି କେିଛନ୍ତି । ଏ ପବିତ୍ର ପାପ କେିବାେୁ ମଁୁ
ବା ରକମିତ ି ବର୍ତ୍ଡଥାନ୍ତି !
ରସଦିନ କର ଜେୁ ଘେକୁ ରଫେିବା ପାଇଁ ବସକୁ ଅରପକ୍ଷା କେିଥାଏ ମଁୁ । ବସ ଆସିବାକୁ
କିଛ ି ସମୟ ଥାଏ । ଏକା ଏକା ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବସିବାକୁ ବିେକ୍ତ ାଗୁଥି ା ରହର ବସିବା ଛଡା ଅନୟ
କିଛ ି ଉପାୟ ନଥି ା । ରହର ଗପୁଡମ
ି ାରନ ରକରତ ମସୟ ବା ଚୁପଚାପ୍ ରହାଇ ବସିପାେିରବ?
କାହା ସହ କଥା ରହବି ରଯ? ଏରବ ଏରବ ତ ମାଆ ସହ କଥା ହଉଥି ି । ଏରବ ରକାଉ ସାଙ୍ଗକୁ
ରଫାନ କର , "ତୁ ମୁଣ୍ଡ ଖୋପ କରେନା" କହି ରଫାନ େଖିରଦରବ । କ'ଣ କେିବ?
ି ଆଉ
ଚୁପଚାପ ରହଇ ବସିହବନି ରବା ି ଭାବୁ ଭାବୁ ବସ ଆସି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ାଗି ା । ଯାହା ହଉ ଏରବ
ଟିରକ ଶାନ୍ତିରେ ବସରେ ଆୋମରେ ରଶାଇପାେିବ ି । ବସରେ ବୟାଗ େଖିସାେିବା ପରେ ବସ
ସିଟରେ ମୁଣ୍ଡ ଆଉଯାଇ ଟିରକ ରଶାଇପଡି ି । କିଛ ି ସମୟ ପରେ.....
- "ଏକ୍ସକୁ ୟଜ୍ ମି । ଏଇ ସିରର ରକହି ଅଛନ୍ତି କି?" ହଠାତ ନିଦଟା ଭାଙ୍ଗି ଗ ା । ଆଖି ରଖା ି
ରଦରଖ ତ ଜରଣ ଯୁବକ ରମା ପାଖ ସିଟରେ ବସିବା ପାଇଁ କହୁ ଥିର । ପ୍ରତୁ ୟର୍ତ୍େରେ ମଁୁ କହି ି,
"ନଁା ରକହି ନାହାନ୍ତି ଆପଣ ବସିପାେିରବ ।" କହି ନିଜ ନିଦକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ରଶାଇ ାରବେକୁ
ପୁଣିଥରେ ରକହି ଡାକି ା ପେି ଅନୁ ଭବ ରହ ା ।
- "ହାଏ ....ଆଇ ଆମ ଉଦୟ ! ଆଣ୍ଡ ୟୁ ?" ରସ ଯୁବକ ଜଣକ କହିର ।
- ସ୍ୱପନା
- ନାଇସ ରନମ୍ ।
ଓଃ.. ନାଇସ ରନମ୍ ନଁା ରଛନା । ସବୁ ପୁଅ ଏକାଭେି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଚଗ ାମି କାଢନ୍ତି । ୟାଙ୍କୁ
ଖା ି ଏଇ ସିଟ ରଦଖାଗ ା ବସିବାକୁ । ଆରେ ଚିହ୍ନା ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ ଆଉ ବସୁ ବସୁ ଗପିବା
ଆେମ୍ଭ କେିରଦର ଣି । କିନ୍ତୁ ପରେ ମନେ ଭାବନାକୁ ଭସାରମଘରେ ଭରସଇରଦଇ କହି ି
- "ଥାଙ୍କ ୟୁ ।"
- "ଆପଣ କୁ ଆରଡ ଯିରବ?" ପୁଣିଥରେ ପଚାେିର ରସ।
- ଦୁ ଷ୍ଟ ରସଇ ପବନେ ଚଗ ାମିରେ ଉଡୁଥିବା ରମାେ ଅସଜଡା ରକଶଗୁଡାକୁ ସଜାଡୁସଜାଡୁ

କହି ି, "ବାର ଶ୍ୱେ ।"
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- "ଆଛାଃ... ତା'ରହର ବାର ଶ୍ୱେ ଆପଣଙ୍କ ଘେ । ରସ ଅଳ୍ପ ହସି କହିର ।
- "ହଁ ! ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଘେ ରକଉଁଠ?
ି " ମଁୁ ପଚାେି ି ।
- "ଭୁବରନଶ୍ୱେ
- ତାପରେ ଟିରକ ବିେକ୍ତ ରହାଇ ମଁୁ କହି ି, "ମଁୁ ବସରେ ଯିବାଆସିବା କରେନି, ହଠାତ୍
ବାପାଙ୍କେ କାମ ପଡିଗ ା । ରସଥିପାଇଁ ବସରେ ଯିବାକୁ ପଡୁଛ ି ।"
- "ଆଛା କ'ଣ ପଢୁଛନ୍ତି ଆପଣ?" ପୁଣିଥରେ ରସ ପଚାେିର ।

- ରହ ଭଗବାନ ! ଇଏ ରକରତ ପ୍ରଶନ ପଚାେୁଛନ୍ତି ମରନ ମରନ ଗାେି ଦଉଥାଏ କିନ୍ତୁ ଉର୍ତ୍େରେ

କହି ି, "+୩ ରକରମଷ୍ଟ୍ରି ଅନସଷ ଏଇଟା ାଷ୍ଟ ଇଅେ ।"
- "ୋଓ ଦାଟସ ଗୁଡ୍ ।"
- "ରହର

ରଗାରଟ କଥା ମଁୁ ବୁ ଝପ
ି ାେି ିନ ି । ଆପଣଙ୍କ ଘେ ତ ଭୁବରନଶ୍ୱେ, ଆପଣ

ବାର ଶ୍ୱେ ବସରେ କୁ ଆରଡ ଯାଉଛନ୍ତି?"
- ରହ ରହ ...ଜାଣିନ ି !
- "କି ଅଜବ ର ାକ କୁ ଆରଡ ଯାଉଛନ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଉ ବସରେ ରକମିତ ି ବସିର ।"
- "ସତ କଥା କହିବ ି ! ମଁୁ ତୁ ମକୁ ବସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଏକା ଏକା ବସି ବିେକ୍ତ ରହଉଥିବାେ ରଦଖି
। ତୁ ମ ସହ କଥା ରହବାକୁ ତୁ ମ ପାଖକୁ ଆସିବ ି ଭାବି ି କିନ୍ତୁ.... ରସରତରବେକୁ ତୁ ରମ ବସରେ
ବସିପଡି , ରସଥିପାଇଁ ....ମଁୁ ବି...."
- "ଓ ମାଇଁ ଗଡ୍ !" କହି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତରଦଇ ଆଶ୍ଚଯଷୟ ରହାଇ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଥାଏ । ରସ
କିନ୍ତୁ କହିବା ବନ୍ଦ କେିନଥିର ।
- "ମଁୁ ତୁ ମକୁ ହରଜଇବାକୁ ଚାହଁୁନଥି ି । ଆଉ ହରଜଇବାକୁ ଚାହଁୁନଥି ି ରମା ପ୍ରଥମ ରପ୍ରମକୁ
। ଜାଣିଛ ରମା କଥା ଶୁଣି ାପରେ ତୁ ମ ରକାମେ ହାତେ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡା ରମା ଗା ରେ ବାଜିର ବି
ଦୁ ଃଖ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯଦି ମଁୁ ତୁ ମକୁ ରମା ମନ କଥା ନକରହ ରତରବ ସାୋ ଜୀବନ 'କହିଁକି
କହି ିନ'ି େ ପଶ୍ଚାତାପେ ନିଆଁରେ ମରତ ଜେିବାକୁ ପଡିବ । ରସଥିପାଇଁ ମଁୁ ଆଜି କହିବାକୁ ଚାରହଁ
। ପ୍ରଥମ ରଦଖାରେ ତୁ ମକୁ ମଁୁ ଭ ପାଇବସିଛ ି ଆଉ ସାୋ ଜୀବନ ପାଇଁ ତୁ ମକୁ ନିଜେ କେିବାକୁ
ଚାହଁୁଛ ି ।" କହି ଚୁପ େହିର ରସ ।
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ଏ ରପ୍ରମ ବି ରଗାଟିଏ ଅଜବ ଜିନର୍
ି । ରକରତରବରେ କାହାକୁ ରହଇଯାଏ ରକହି
ଜାଣିପାେନ୍ତିନ ି । ଉଦୟଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ା ପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶନେ ଉର୍ତ୍େ ରଦବକୁ ରମା ପାଖରେ ସାହାସ
ନଥି ା । କହିବାକୁ ବହୁ ତ କଥା ଭାବୁ ଥି ି ରହର ରସରତରବରେ ବସ କଣ୍ଡକିେ ଷ୍ଟରପଜ ଆସିଗ ା
କହିବାେୁ ସରଙ୍ଗ ସରଙ୍ଗ ସିଟେୁ ଉଠିପଡି, "ସେି ! ମରତ ଏରବ ଯିବାକୁ ରହବ, ରମା ଷ୍ଟରପଜ
ଆସିଗ ା ।" କହି ବସେୁ ଓୋଇ ପଡି ି ।
ମୁହଁରମାଡି ଓୋଇ ପଡି ି ସିନା ରହର

ଏ ଅବୁ ଝା ମନକୁ ବୁ ରଝଇ ପାେିନଥି ି । ଘରେ

ପହଞ୍ଚି ାପରେ ରସଦିନ କିଛ ି ରଗାରଟ ହରେଇରଦ ି ଭାବି ବହୁ ତ କାନ୍ଦିଥି ି । ନିଜକୁ ଧିକ୍କାେ
କେିବା ଛଡା ରମା ପାରଖ ଆଉ କିଛ ି ଉପାୟ ନଥି ା । ରପ୍ରମ ଆେମ୍ଭ ରହବା ପୂବଷେୁ ହିଁ ମଁୁ ସମାପ୍ତ
କେିରଦ ି । କ'ଣ ମାରନ ଏ ଜୀବନରେ ତା' ବିନା? ଏରତ ବର୍ଷ ରହ ା ଯାହାକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କେିଥି ି
ତାକୁ ମଁୁ ଚିହବ
ିଁ ାରେ ଭୁ କେିରଦ ି ରକମିତ?
ି ହୃ ଦୟ ଭିତରେ ରଗାରେଇ ଘାଣ୍ଟି ରହଉଥିବା ଏମିତ ି
ଅସଂଖୟ ପ୍ରଶନ ଆଗରେ ମଁୁ ଥି ି ଶବ୍ଦହୀନା । ତା'ପରେ ସମୟେ ୁ ଚକାେି ରଖେରେ ଉଦୟଙ୍କୁ
ରଖାଜିବାରେ ଅସଫେ ରହାଇଥି ି ମଁୁ । ରହର ଆଶା ଛାଡିନଥି ି । ଅରପକ୍ଷା କେିଚା ିଥି ି ରସ
ସୂଯଷୟଙ୍କ ଉଦୟକୁ ଯିଏ ରମା ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଷ ଜୀବନେ ଗଳ୍ପକୁ ର ଖିବାରେ ମରତ ଆର ାକ େଶମୀ
ରଦଖାଇବ ।
ତିନବ
ି ର୍ଷ ପରେ ରମା ଅଫି ସ୍ର କିଛ ି ଅଫି ସଆ
ି
କାମରେ ମରତ କଟକ ଯିବାକୁ ପଡିଥି ା ।
କାମସାେି ରଫେି ା ରବେକୁ ସନ୍ଧୟା ରହଇଗ ା । ସନ୍ଧୟାରେ କଟକେ ଗେିରେ ଚିକମ
ି ିକି ାଇରର
ସଜ୍ଜିତ ରଦାକାନ ବଜାେ ଚେଚଞ୍ଚେ । ରଗାଟିଏ ଅରଟା ଆଣି ବାଦାମବାଡି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଛାଡିରଦ ା
। ତେତେ ରହାଇ ୋସ୍ତା ପାେି ରହଉ ରହଉ ହଠାତ୍ ଜରଣ ବୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଧକ୍କା ରହାଇଗ ି ।
"ସେି ! ସେି ! ମଁୁ ଟିରକ ଜ ଦିରେ ଥି ି ଆପଣଙ୍କୁ ରଦଖିପାେି ିନ"ି କହି ହାତରେ ଧେିଥିବା
ରମା ଡାଏେୀ ଓ କିଛ ି ଅଫି ସେ ଫାଇ ଗୁଡାକୁ ୋସ୍ତାେୁ ସାଉଁଟୁ ସାଉଁଟୁ ଶୁଣାଗ ା, "ତୁ ରମ କ'ଣ
ସବୁ ରବରେ ଏମିତ ି ଜ ଦିରେ ଥାଅ?" ୋସ୍ତା ଉପରେ ଗାଡିମାନଙ୍କେ ବୁ କୁଫଟା ଚିତ୍କାେ ଆଗରେ
ଏରତ ସେେ କଣ୍ଠସ୍ୱେ ପୁଣି କାହାେ ରବା ି ଭାବି ମୁହଁ ଉପେକୁ କେି ଚାହିଁ ା ରବେକୁ ଆଖିେୁ
ଅଜାଣତରେ ଦୁ ଇଧାେ ୁ ହ ଝେିଯାଇଥି ା । ୋସ୍ତାରେ ଧକ୍କା ରହଇଥିବା ବୟକ୍ତି ଜଣକ ଆଉ ରକହି
ନଥିର ରସ ଥିର ରମା ଉଦୟ ।
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- "ଉଦୟ ! ତରମ?"
।

- "ଚିହ୍ନପ
ିଁ ାେି ତା'ରହର ।" ଅଭିମାନ ଭୋ ଆଖିରେ ରସ କହିର
- "ରସଦିନ ବସେୁ ସ୍ୱାଥଷପେ ପେି ଓୋଇ ପଡିଥି ି ସତ ରହର

ହୃ ଦୟଟା ତୁ ମ ପାଖରେ

େହିଯାଇଥି ା ।"
ରମା ଆଖିେୁ ୁ ହ ରପାଛିରଦଇ ରସ କହିର , "ଜାଣିଛ ସ୍ୱପନା ! ତୁ ରମ ଓୋଇଥିବା ଷ୍ଟରପଜକୁ
ମଁୁ ବହୁ ତଥେ ଯାଇଛି । ତୁ ମକୁ ବହୁ ତ ରଖାଜିଛ ି । ପାଖ ରଦାକାନୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁ ମ ବିର୍ୟରେ
ପଚାେିଛ ି କିନ୍ତୁ ତୁ ମକୁ ରକହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ରବା ି କହିର ।"
- "ହା ହା ହା ....ହା ହା ହା .. ବାସ ବାସ ଉଦୟ ପିଲଜ ଆଉ ହସିପାେିବନ
ି ି ।"
- "ହସୁଛ ରଯ?"
- "ଆରେ ରସଇଟା ରମା ଷ୍ଟରପଜ ନଥି ା ।" ହସି ହସି କହି ି ମଁୁ ।
- "ଆଉ ତରମ ଓୋଇପଡି କ'ଣ ପାଇଁ??"
- "କହିଥି ିନା ରସଦିନ ମଁୁ ପ୍ରଥମଥେପାଇଁ ବସରେ ଯାଉଥି ି, ରସଥିପାଇଁ କନଫୁ ୟଜରେ
ରସ ଷ୍ଟରପଜରେ ଓରେଇ ପଡିଥି ି ।"
- "ଓ ମାଇଁ ଗଡ୍ ! କି ପାଗେ ଝିଅ ହାବୁ ଡରେ ପଡି ା ମଣିର୍ । ଏଇ ଝିଅ ନିଜ ଷ୍ଟରପଜ ବି
ମରନେଖୁନ ି ।"
- "ରସଇ ପାଗେ ଝିଅକୁ ସାୋଜୀବନ ସମ୍ଭାେିପାେିବ ତ ଉଦୟ ?"
- "ନଁା ବାବା ନଁା... ତୁ ମପେି ଗପୁଡି ଝିଅକୁ କିଏ ବାହାହବ । ଗପି ଗପି ତା' ମୁଣ୍ଡଖୋପ
କେିଦବ ତରମ ।" ମରତ ଚିରଡଇବା ପାଇଁ ଉଦୟ କହିର ।
- "କ'ଣ କହି ତରମ? ମଁୁ ଗପୁଡ.ି .. ଗପୁଡି ମଁ.ୁ ..." ତାଙ୍କ କାନ ରମାଡି କହୁ କହୁ ନଜେ ପଡି ା
ଦୂ େ ଆକାଶେ ରସ କପଟୀ ଜହ୍ନ ଉପରେ, ଯିଏକି କୋବାଦ
ମୁେୁକି ହସୁଥି ା । କାେଣ ରସଦିନ ଆଇମା କାହାଣୀେ ରସ

ଭିତରେ ୁ ଚି ଆମକୁ ରଦଖି ମୁେୁକି
ାଲ୍ ପେୀ ପେି ମଁୁ ବି ଉଦୟଙ୍କ

ବାହୁ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିରହାଇଯାଇଥି ି । ଆଉ ରସ ବାହୁ ବନ୍ଧନେୁ ନମକୁ େବ
ି ା ପାଇଁ ଉଦୟଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କେୁଥି ି
।
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ଅପହଞ୍ଚ ୋଆଁେ ଚ଼ିତ୍ର
✍ ପ୍ରକୋଶ େୋହୁ
ବନ୍ଧୁ ଜରଣ ପ୍ରଶନ କେିର , "ତୁ ରମ ଗାଆଁକୁ କାହିଁକି ଏରତ ଭ

ପାଅ? କ'ଣ ଅଛି ରସ

ଧୂେି ଧୂସେତେ ଗାଆଁରେ? ରଦଖ ଟିରକ ଏହି ସହେକୁ ରକରତ ଆଡମବେେ ଜୀବନ । କ'ଣ
ଅଛି ରସ ଗାଆଁରେ?" ବନ୍ଧୁ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରଶନ ଶୁଣି ମଁୁ ମୁେୁକି ହସିରଦ ି ଅନିଚ୍ଛା ସରତ୍ତ୍ୱ ।
ରକଉଁଠୁ ଆେମ୍ଭ କେିବ ି ରକଉଁଠି ରଶର୍ କେିବ ି । ରକମିତ ି ଆଙ୍କି ବ ି କୁ ହ ରସ ଗାଆଁେ ଚିତ୍ରକୁ
ତୁ ମ ମନ ଭିତରେ । େଙ୍ଗତୂ େୀ ତ ଅଛି ରହର କାନଭାସଟିଏ ଆବଶୟକ ଥି ା । ତୁ ମ ପ୍ରଶନ ହିଁ
ଯରଥଷ୍ଟ । ଗଁା ରହଉଛି ରମାେ ମାଆ । ରମା ମାଆ ତ ରମାରତ ଦଶ ମାସ ଗଭଷରେ ଧେି ଜନମ
କେିଛ ି । କିନ୍ତୁ ଗାଆଁେ ରକାେରେ ମଁୁ ମଣିର୍ ରହାଇଛି । ଗାଆଁେ ରସହି କାଦୁ ଅ ୋସ୍ତାରେ ପଡି
ଉଠି ଚା ିବା ଶିଖିଛି । ବାଇ ଚରଢଇେ ଉଚ୍ଚ ତାେ ଗଛେ ବସାକୁ ରଦଖି ରଛାଟ ରହାଇ ଉଚ୍ଚ
ଅଭିୋର୍ େଖିବାକୁ ସାହସ ପାଇଛି ।
ଆଜି ଗାଆଁ ଛାଡି ସହେକୁ ଆସିଛ ି ପେିବାେ ପାଇଁ କିଛ ି ଅଥଷ ରଯାଗାଡ କେିବାକୁ । ଘେୁ
ପ୍ରଥମଥେ ପାଇଁ ପାଦ କାଢି ଆସିବାରବରେ ରମା ଗାଆଁ ରମାରତ ହାତଠାେି କହୁ ଥି ା, "ଯା
ଚା ିଯା । ଭ ମଣିର୍ରଟ ରହବୁ ଏହି ଗାଆଁେ ନାମକୁ ଉଚ୍ଚା େଖିବୁ । ରତା ପାଇଁ ଏହି ଗାଆଁେ
ମାଟି, ପବନ, ଗଛ ତା ସବୁ ଗବଷ କେିରବ, କିନ୍ତୁ ରମାରତ ରକରବ ଭୁ ି ଯିବୁନ ି । ରଫେିଆସିବୁ
ରମା ରକାେକୁ ମଁୁ ରତାରତ ଅରପକ୍ଷା କେି େହିଥିବି ।"
ହଁ ରସହି ଅପହଞ୍ଚ ଗାଆଁ, ଯାହାେ ନାମ ମାନଚିତ୍ରରେ ମିେବ
ି ା କଷ୍ଟକେ । ତାେି ଚିତ୍ର, ଶୀତ
ସଖାେେ କୁ ହୁଡଭ
ି ୋ ସମୟେୁ ଆେମ୍ଭ, ପୁଣି ରଶର୍ ହୁ ଏ ଝିପ ଝିପ ବର୍ଷାେ ରକାହ ା ସନ୍ଧୟାରେ
। ଆେମ୍ଭ ହୁ ଏ ରକାଇ ିେ ମଧୁେ ସ୍ୱେରେ ରଶର୍ ହୁ ଏ ମନ୍ଦିେେ ଶଙ୍ଖ ନାଦରେ ଆଉ ସନ୍ଧୟା
ଆେତିରେ ।
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ତା'େ ବର୍ଷାଭିଜା ମାଟିେ ମହକ, ତା' ବୁ ଢା ବେଗଛ ତରେ ମୃଦୁ ପବନେ ସ୍ପଶଷ, ନଦୀ
ତୁ ଠେ ଗଭୀେ ଜେରେ ସନ୍ତେଣ, ତା' ଜଙ୍ଗ େ ଆମବ, ପଣସ, ତା' ପାହାଡ ପାଦରଦଶେ
ରଛାଟିଆ ମଠ, ସବୁ ଜ ଧାନେ ରକ୍ଷତ... ହଁ ବନ୍ଧୁ ତୁ ରମ ଠିକ କହିଛ ରସହି ଗାଆଁ ସତରେ ଅପହଞ୍ଚ,
ତା'ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ରହ ା ରମାରତ ଯିବାକୁ ପରଡ କଟକ କିମବା ଭୁବରନଶ୍ୱେ । ତା'ପରେ ନିଜ
ଜି ଳାେ ବସ ଧେିବାକୁ ପରଡ ପୁଣି ନିଜ ଜି ଳାେ ମୁଖୟ ସହେରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆଉ ଏକ
ବସ ରଯାରଗ ନିଜ ବଲକକୁ ପୁଣି ରସଠୁ ପାଞ୍ଚ କିର ାମିଟେ ଚା ି ଯାଏ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ପାଖକୁ
ପୁଣି ଆରପକ୍ଷା କେିବାକୁ ପରଡ ରସପାେିେ ନାଉେି ଭାଇକୁ । ର ାରକ ରହର ଆସିବ ଏ କୂ େକୁ
ପାଖାପାଖି ଏକ ଘଣ୍ଟାେୁ ଅଧିକା ସମୟ ପରେ ନଦୀ ପାେ ହୁ ଏ । ତା'ପରେ ଆରସ ରମା ଗାଆଁ
ଚାେିଆରଡ ଖା ି ସବୁ ଜ ଗଛ ଆଉ କଞ୍ଚା ୋସ୍ତା ।
ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଦ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ପକାଇବା ସହିତ ରମା ମନରେ ଅଜଣା ଖୁସି ଆରସ
। ଗାଆଁମାଟିେ ବାୋରେ ଶିହେଣ ରଖେିଯାଏ ରଦହ ସାୋ । ଏହିଠାେୁ ଆେମ୍ଭ ହୁ ଏ ଗାଆଁେ
ମନର ାଭା ଚିତ୍ର । କୁ ନ ି କୁ ନ ି ଅେଷ ନଗ୍ନ ପି ାଙ୍କେ ୋସ୍ତା ପାଶ୍ୱଷରେ ଧୂେି ରଖେ, ଚାେ ଛପେ ଘେ
ଉପରେ ମାଡି ଯାଇଥିବା କଖାେୁ, ାଉେ ତା । ଅମେ ରହାଇଥିବା ଧାନକୁ ବସ୍ତାରେ େଖୁଥିବା
ଗାଆଁେ ଚାର୍ୀ ଭାଇ । ବହିବସ୍ତାନି ଧେି ବିଦୟାେୟକୁ ଯାଉଥିବା କିଛ ି ରଛାଟ ରଛାଟ ପି ା । ନିଜ
ରକାେରେ ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ରତ

ମା ି ସ କେୁଥିବାେ ମାଆ । ଗାଆଁେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଷ ପଡିଆରେ

ବୁ ୁ ଥିବା କିଛ ି ଗୃହପାେିତ ପଶୁ । ବୟସେ ଅପୋହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିସାେିଥିବା କିଛ ି ବୟସ୍କ
ମଣିର୍ମାନଙ୍କେ ମନ୍ଦିେ ରବଢାରେ ସମାଗମ ।
ପୁେୁଣା ସାଇରକ କୁ ମୋମତି କେୁଥିବା ଗାଆଁେ ପଣ୍ଡା ନନା । ଚଉଁୋ ମୂେରେ ଧାନ,
ମୁଗ, ବିେକ
ି ୁ ଶୁଖାଇ ଜଗିଥିବା ବୁ ଢୀ ମାଆ । ଚାେଘେେ ମାଟି ଅଗଣାକୁ ିପୁଥିବା ଘେେ ନୂ ଆ
ରବାହୂ । ନାତିନାତୁ ଣୀଙ୍କ ସହିତ ରଖେୁ ଥିବା ବୁ ଢା ରଜରଜବାପା.... ଏହି ତ ରସହି ଗାଆଁେ ଶାନ୍ତ
ଆଉ ସୁନ୍ଦେ ଚିତ୍ର, ଯାହା କବି ଆଉ ର ଖକେ ସ୍ୱପନେ ଦୁ ନଆ
ି ରଟ ।
ରମା ଉର୍ତ୍େ ରେ ରମା ବନ୍ଧୁ ଜଣଙ୍କ ହସି ରଦଇ କହିର ସତରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ ସବୁ ଠାେୁ
ନିଆୋ...
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େଙ୍କୁଚତ
଼ି
✍ େ଼ିେଜୋ ପ୍ରେୋେ ମହୋନ୍ତ଼ି
ରଫାନରେ ରବାଉ କହୁ ଥି ା,"ମଁୁ ଭୁବରନଶ୍ୱେ ଆସିବା ବରର୍ଷ ପାଖାପାଖି ରହ ାଣି । ତରତ
ରବେ ମିେୁନ ି ମରତ ଥରେ ଆସି ରଦଖା କେିବା ପାଇଁ?" ସୁଧୀେକୁ ଟିକଏ
ି ଅରଧୈଯଷୟ ାଗି ା ।
କହି ା, "ରବାଉ ତୁ ଜାଣିଛୁ କେିଙ୍ଗ ବିହାେେୁ ିଙ୍ଗିପେ
ୁ ରକରତ ବାଟ? ରମା ସାଙ୍ଗରେ ତ ପ୍ରତି ଦଶ
ପନ୍ଦେ ଦିନରେ କଥା ରହଉଛୁ । ଭିଡଓ
ି କ ରେ ତ ତୁ ମରତ ରଦଖୁଛୁ, ମଁୁ ତରତ ରଦଖୁଛ ି ।" ତା'
କଥା ନ ଶୁଣି ା ଭେି ରବାଉ କହି ା, "ତୁ ଆରମେିକା କି ବରମବରେ ଥିର

କ'ଣ ତରତ କହନ୍ତି

ଆସିବା ପାଇଁ । ସାମନାରେ ରଦଖିବା ଆଉ ରସ ପାଞ୍ଚ ଇଞ୍ଚିଆ ରଫାନରେ ରଦଖିବା କ'ଣ ଏକା
କଥା?" ସୁଧୀେ କହି ା, "ହଉ, ହଉ, ମନ ଦୁ ଃଖ କେନା । ମଁୁ ସମୟ ବାହାେ କେି ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ି
।" ରଫାନ େଖି ା ରବେକୁ ସୁଧୀେ ମୁହଁରେ ସାମାନୟ ବିେକ୍ତି ରଦଖାଯାଉଥି ା । ବିେକ୍ତି ରବାଉ
ଉପରେ ନୁ ରହଁ, ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପାେିପାଶଡବକ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ।
ବୁ ି ପଡି ା ରବେକୁ ସାମନାରେ ଠିଆ ରହାଇଥି ା ସ୍ତ୍ରୀ ସେିତା । କହି ା, "ରସ ବୁ ଢୀର ାକଙ୍କୁ
ମିଛ କାହିଁକି କହି ? ତରମ ତ ଏରତ ବାଟ ରକରବ ବି ଯିବନି । ତମକୁ ତ ବଜାେ ଯିବା କଷ୍ଟ ।"
ସୁଧୀେେ ବିେକ୍ତି ଏଥେ ରକ୍ରାଧରେ ପେିଣତ ରହାଇଗ ା, କାେଣ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବି ତା'େ ଅସାମଥଷୟତା
କଥା ବୁ ଝି ପାେୁ ନଥି ା । ଚିତ୍କାେ କେି କହି ା, "ସକାେୁ ଉଠି କ୍ଷୀେ ପେିବା ପାଇଁ ବଜାେ ଯିବ ି ।
ସକାେୁ ଟିକଏ
ି ଖବେକାଗଜ ପଢିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ କି ଟି.ଭି. ରଦଖିବାକୁ ରବେ ନାହିଁ । ତା'ପରେ
ପନ୍ଦେ କିର ାମିଟେ ସ୍କୁଟେ ଚର ଇ କଳ୍ପନାଛକ ଯିବ ି ଅଫି ସ ।" ସେିତା ଏ କଥାସବୁ ଏରତଥେ
ଶୁଣି ଥି ା ରଯ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଣିବାକୁ ତା'େ ଆଗ୍ରହ ନ ଥି ା । "ରବାଉଙ୍କୁ , ଭାଇ, ଭାଉଜଙ୍କୁ
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ରଦଖିବାକୁ ତମେ ଟିକଏ
ି ବି ଇଛା ରହଉନି? ରେହ, ଶ୍ରୋ, ମାୟା, ମମତା ତ ତରମ ରକରବ ବୁ ଝି
ପାେନା । ଅନ୍ତତଃ କର୍ତ୍ଷବୟ ଦୃ ଷ୍ଟିେୁ ଥରେ ଯାଇ ବୁ ି ଆସ ।" ଅସହାୟ ାଗୁଥି ା ତାକୁ ।
ରସମାରନ ଦୁ ଇ ଭାଇ ଓ ଦୁ ଇ ଭଉଣୀ । ଭଉଣୀ, ଭାଇ, ଭଉଣୀ, ଭାଇ । ବଡ ଭିରଣାଇ
େିଟାୟାେ କ ାରବେକୁ ଭଉଣୀକୁ ରହଇଥି ା ବାଉନ । ଭିରଣାଇ, ଭଉଣୀ ଓ ଆଉ ରକରତଜଣ
ରସତିକି ରବରେ ତୀଥଷ କେିବାକୁ ଗର

। ଗୁଜୋଟରେ ରକଉଁଠି ରଗାରଟ ଜାଗାରେ ରରନରେ

ଭଉଣୀକୁ ଜ୍ୱେ ରହ ା । ପେବର୍ତ୍ଷୀ ରଷ୍ଟସନ ପଯଷୟନ୍ତ ରସ େହିପାେି ା ନାହିଁ । ଚା ିଗ ା । ଭିରଣାଇ
ତୀଥଷ ସ୍ଥାନରେ ସତ୍କାେ କେି, ଅସ୍ଥି ରନଇ ରଫେିର । ଭିରଣାଇ ଦୁ ଇବର୍ଷ ଭିତରେ ଝିଅ ଦୁ ଇଜଣଙ୍କେ
ବାହାଘେ କେିରଦର । ପୁଅମାରନ ଚାକିେୀ ବି କେିଗର । ଭିରଣାଇ ଏଥେ ପୁଣି ତୀଥଷରେ ଗର
ରଯ ଦି ଚାେି ମାସରେ ଦି ଚାେି ଦିନ ପାଇଁ ରପାଖେୀପୁଟରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଘେକୁ ଆସନ୍ତି । ରସଠି
ତାଙ୍କ ବଡ ପୁଅ ଓ ରବାହୂ େହନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ । ରସ ଭଉଣୀ ବଞ୍ଚିଥିର ତାକୁ
ଏରବ ବାର୍ଠି ହୁ ଅନ୍ତାଣି । ସୁଧୀେ ରସ ଭିରଣାଇ କିମବା ତାଙ୍କ ପି ାମାନଙ୍କୁ ତିନ ି ବର୍ଷ ଭିତରେ
ରଦଖାକେି ନାହିଁ । କାହିଁକି ରଦଖା କେିନାହିଁ ରକହି ପଚାେିର ନିରବଷାଧ ଭେି ନିେୁର୍ତ୍େ େହିବା ଛଡା
ଆଉ କିଛ ି ଚାୋ ନାହିଁ ତା'େ । ବରର୍ଷ ରହବ ରଫାନ ବି କେିନ,ି ଯଦିଓ ବଡ ଭଣଜା େଞ୍ଜନ ତା'
ପୁଅେ ରର୍ାେପା ା ରବେକୁ ରଫାନ କେି ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁ ରୋଧ କେିଥି ା । ସୁଧୀେ ଯାଇ
ପାେିନଥି ା ।
ସୁଧୀେେ ଭାଇ ରକଶବ ସୁଧୀେଠାେୁ ଦଶ ବର୍ଷ ବଡ ଓ ତାଙ୍କ ଉପେ ଭଉଣୀଠାେୁ ଦୁ ଇ ବର୍ଷ
ସାନ ଓ ସାନଭଉଣୀ ସୁଧାଠାେୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ବଡ । ରକଶବ ଗତ ବର୍ଷ େିଟାୟାେ କର । ରୋଗ
ସବୁ ରଯମିତ ି ତାଙ୍କ େିଟାୟାେରମଣ୍ଟକୁ ଅରପକ୍ଷା କେିଥିର

। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମାଡି ବସିର

।

ଘରେ ସାତଦିନ ବି େହି ନାହାନ୍ତି, ଡାକ୍ତେଖାନା ଗର । ସିଧା ଆଇ.ସି.ଇଉ. । ରସଠି େହିର ଦଶ
ଦିନ । ରସତିକି ରବରେ ସୁଧୀେ ଓ ସେିତା ତାଙ୍କୁ ରଦଖା କେିଥିର । ତାପରେ ିଙ୍ଗିପୁେ ଘେକୁ ବି
ଯାଇଥିର ଦଶ ପନ୍ଦେ ଦିନ ପରେ । ରବାଉ ରସରତରବେକୁ ଆସି ନଥି ା । ରବାଉକୁ ରକହି ପୁୋ
ଖବେ ରଦଇ ନଥିର । ଦିଅରନ୍ତ ବି ରକମିତ?
ି ରକହି କାହା ଖବେ ଠିକ କେି େଖିନଥିର , ଯଦିଓ
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ସମରସ୍ତ ରସଇ ଭୁବରନଶ୍ୱେରେ େହୁ ଥିର । ରବାଉ େହୁ ଥି ା ଗାଆଁରେ । ରବାଉ ଖବେ ପାଇ ା
ଝିଅ ସୁଧା ଠାେୁ । ଚା ି ଆସି ା ଗଁାେୁ ଜଣକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧେି । ମାରସ େହି ା ପରେ ଦ୍ୱନ୍ଦରେ
ପଡିଯାଇଥି ା ରବାଉ ରଯ ଗଁାକୁ ରଫେି ଯିବ ନା ଏଠି େହିବ । ରସଆରଡ ଗାଆଁ ଭାଟପୁେରେ
ଘେବାଡି ରଦଖିବାକୁ ରକହି ନାହାନ୍ତି । ଆଉ ଏଠାରେ ରକଶବଙ୍କ ରଦହ ଭ େହୁ ନଥି ା । କିଡନି
ଦିନକୁ ଦିନ ଖୋପ ରହଉଥି ା । ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ବି ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥି ା । ରବାଉକୁ ବୟସ
ପାଖାପାଖି ଅଶୀ, ତଥାପି ନିଜ କାମ ନିରଜ କେି ପାେୁଥି ା । ରବାହୂ କୁ ରୋରର୍ଇବାସରେ ଟିକଏ
ି
ଟିକଏ
ି ସାହାଯୟ ବି କେୁଥି ା । ଦିରନ ରବାହୂ କୁ କହି ା, "ମାଆ, ମଁୁ ଏଠିତ କିଛ ି କାମ କେି ପାେୁନି
। ଖା ିଟାରେ ତମ ଉପରେ ରବାଝ ରହାଇ ପଡୁଛ ି ।" ରବାହୂ କାନ୍ଦି ା, "ତମ ପୁଅଙ୍କୁ ତ ରଦଖୁଚ ।
ମରତ ରଦଖୁଚ । ତମ ମନ ଯଦି କହୁ ଚ ି ଆମକୁ ଏମିତ ି ଛାଡି ଚା ି ଯିବା ପାଇଁ, ତରମ ଯା ।" ଶାଶୂ
ରବାହୁ କୁ ୋକୁ େି ରହାଇ କାନ୍ଦିର । ରବାଉ େହିଗ ା । ରକଶବ ଯାହାରହଉ େିଟାୟାେରମଣ୍ଟ ପୂବଷେୁ
ଝିଅ ଦୁ ଇଜଣଙ୍କେ ବାହାଘେ କେିରଦଇଥିର । ପୁଅଟି ବାଙ୍ଗାର ାେରେ ଚାକିେୀ କେିଥି ା ।
ସେିତା ପଚାେି ା, "କ'ଣ ଏରତ ଭାବୁ ଛ?" ସୁଧୀେ କହି ା, "ରମାରତ ସବୁ ଠାେୁ ଦୁ ଃଖ
ାଗୁଛ ି ରଯ ତରମ ବି ରମାରତ ବୁ ଝୁନ ।" ସେିତା କିଛ ି କହି ା ନାହିଁ । ସୁଧୀେ ବୁ ରଝଇ ା ଭେି
କହି ା, "ଭୁବରନଶ୍ୱେରେ କାର୍ ଚର ଇବା ରଯତିକି ବିପଦ, ସ୍କୁଟେ ଚର ଇବା ତା'ଠୁ କିଛ ି କମ୍
ନୁ ରହଁ । ଭୁବରନଶ୍ୱେରେ ଦିନକୁ ଦଶଟା ବଡ ବଡ ଆକ୍ସିରଡଣ୍ଟ ରହଉନି, ଏଇଟା ରମା ପାଇଁ ପୃଥିବୀେ
ଅଷ୍ଟମ ଆଶ୍ଚଯଷୟ । ଖଣ୍ଡଗିେି ଛକ ଯଦି କିଏ ଦଶ ମିନଟ
ି େୁ କମରେ ପାେି ରହାଇଯାଏ, ରତରବ
ରସଇଟା ରହବ ନବମ ଆଶ୍ଚଯଷୟ ।" ସୁଧୀେ ଭାବୁ ଥି ା ରସ ବହୁ ତ ମଜାେିଆ କଥା କହୁ ଛ ି ରବା ି
। ସୁନତ
ି ା କିନ୍ତୁ ହସୁ ନଥି ା । କହି ା, "ତରମ ଯିବାକୁ ଚାହଁୁନ, ରସ ଅ ଗା କଥା । ଭୁବରନଶ୍ୱେ,
ରାଫି କ, ୋସ୍ତା ଏ ଗୁଡାକୁ ରଦାର୍ ଦିଅନି ।" ସୁଧୀେ ରଫାପାଡିବା ଭେି କହି ା, "ତରମ କାର୍ କି
ସ୍କୁଟେ ଚର ଇ ଜାଣିଥିର , ଜାଣନ୍ତ ରକରତ କଷ୍ଟ କେିଙ୍ଗ ବିହାେେୁ

ିଙ୍ଗିପେ
ି ା
ୁ ଯିବା ।" ସୁନତ

ଉତୟକ୍ତ ରହାଇ ଆସୁଥି ା । "ମଁୁ ସିନା କାର୍ କି ସ୍କୁଟେ ଚର ଇ ଜାଣିନ,ି ସୁଧା ରଦଇ ବେ ନିତୟାନନ୍ଦ
ଭାଇ ର୍ାଠିଏ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସୁଧା ରଦଇକୁ ବୁ ର ଟରେ ବରସଇ ପଟିଆେୁ ଏଠିକି ତ ପୁଣି
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ଆସୁଛନ୍ତି । ରସ ତ ତମଠୁ ଦଶ ବର୍ଷ ବଡ । ତାଙ୍କୁ ର୍ାଠିଏ । ତମକୁ ତ ପଚାଶ । ତମକୁ ସବୁ େକମ
ଡେ ।" ସୁଧୀେେ ରପୌେୁର୍କୁ ବାଧି ା ଭେି କଥାଟିଏ କହିରଦ ା ତା ସ୍ତ୍ରୀ । "କ'ଣ କହୁ ଚ ତା'
ମାରନ? ମଁୁ ସବୁ ମନ ଗଢା କଥା କହୁ ଛ?
ି "
ତାଙ୍କ ଝିଅ ଶାନ୍ତା ରସଇଠି ଠିଆ ରହାଇ ବାପା ରବାଉଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ଷା ଶୁଣୁଥି ା । ଶାନ୍ତାକୁ
ବାଇସି ବର୍ଷ । ଏମ.ବି.ଏ. ସାେିଛ ି । ରଗାରଟ ଦୁ ଇଟା ଚାକିେେ
ି ଅଫେ ବି ଆସିଛ ି । ଶାନ୍ତା କେିହୁଡି
ନୁ ରହଁ, ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ । ସମ୍ମାନ ଦିଏ, ଭୟ କରେନା । "ତରମ ଦି ଜଣ ଏଇମିତ ି ଝଗଡା ାଗ । ଆଉ
ତ କିଛ ି କେିପାେିବନି । ତରମ ଥାଅ । ମଁୁ କା ି ଓ ା କି ଉରବେ କେି ଯାଇ ବୁ ି ଆସିବ ି । ପରେ
ମରତ ଆଉ ଛୁ ଟ ି ମିେବ
ି ନାହିଁ କି ସୁବଧ
ି ା ମିେବ
ି ନି ।" ସୁଧୀେ ହଁ କହି ପାେୁନଥାନ୍ତି କି ନଁା କହି ପାେୁ
ନଥାନ୍ତି । ହଠାତ୍ ଶାନ୍ତା ଦୃ ଢ ଓ ସାମାନୟ ଉରର୍ତ୍ଜିତ ଭାରବ କହି ା, "ବାପା, ଭୁବରନଶ୍ୱେକୁ ରଦାର୍
ରଦବା ରଗାରଟ ବାହାନାବାଜି । ଭୁବରନଶ୍ୱେକୁ ହୃ ଦୟହୀନ, ଚାେିତ୍ରହୀନ କହୁ ଥିବା ର ାକମାରନ
ନିରଜ ହିଁ ହୃ ଦୟହୀନ, କାପୁେୁର୍, ନିଜେ ଆତ୍ମେକ୍ଷାରେ ବୟସ୍ତ । ଏଇ ଭୁବରନଶ୍ୱେରେ ଯାହାେ
େହିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ, ଦି ଓେି ଖାଇବାେ ଗୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, ତା'ପାଇଁ ଭୁବରନଶ୍ୱେ ଯାହା, କୋହାଣ୍ଡି
ରସୟା, ଭାଟପୁେ ରସଇୟା ।" ଶାନ୍ତାେ ବକ୍ତବୟ ସୁଧୀେକୁ ୋଜରନୈତକ
ି ବକ୍ତୃତା ଭେି ଶୁଭୁଥି ା ।
ଶାନ୍ତା କହି ଚା ିଥି ା, "ତୁ ମ ହୃ ଦୟରେ ତୁ ମ ମାଆପାଇଁ ରକରତ ମମତା, ଭାଇପାଇଁ ରକରତ
ଦେଦ, ରସମାନଙ୍କୁ ରଦଖିବାକୁ ତରମ ରକରତ ବିକେ ନିଜକୁ ପଚାେି ରଦଖ ।" ଶାନ୍ତା ବୁ ିପଡି
ଘେଭିତକୁ ଚା ିଗ ା । ସୁଧୀେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଷ ଭାରବ ଅସହାୟ ରହାଇ ସୁନତ
ି ାକୁ କହି ା, "ମଁୁ ତ
ସବୁ ରବରେ ରବାଉକୁ ରଦଖିବାକୁ ଚାହଁୁଚ,ି ରତଣୁ ଭିଡଓ
ି କ

କେୁଛି । କଥା ରହଉଛି ।" ସୁଧୀେ

ଭାବିଥି ା, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ସହାନୁ ଭୂତି ଜଣାଇବ । କିନ୍ତୁ ସୁନତ
ି ା ଓ ରଟଇକି କହି ା, "ତା'ହାର
ଆଜି ୋତିରେ ତରମ ତମ ରଫାନରେ ଭିଡଓ
ି ଅନ କେିଦଅ
ି । ମଁୁ ରମା ରଫାନରେ ଭିଡଓ
ି ଅନ କେି
ରଶାଇବି ।" ସୁଧୀେ ବିେକ୍ତ ରହାଇଗ ା । "ରବାଉ ଆଉ ଭାଇଙ୍କୁ ରଦଖା କେିବା ଆଉ ତମ ସହ
ସମ୍ପକଷ କ'ଣ ଏକା କଥା ।" ସୁନତ
ି ା କହି ା, "ମଁୁ ବି ରସଇଆ କହୁ ଚ ି । ମାଆ-ପୁଅେ ସମ୍ପକଷରେ,
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ଭାଇ-ଭାଇେ ସମ୍ପକଷରେ ବି ମମତା ଥାଏ । ସ୍ପଶଷରେ ଏକ ଶକ୍ତି ଥାଏ, ଏକ ଆନ୍ତେିକତା ଥାଏ ।"
ସୁଧୀେ ନିେବ େହି ା । ସୁନତ
ି ା ଠିକ କଥା କହୁ ଥି ା ।
ସୁଧୀେ ଭାବୁ ଥି ା, "ରସ କ'ଣ ଏକା ଯିଏ ବାହାେକୁ ବାହାେିବା ପାଇଁ ପରଛାଉଛି? ରଗାଟିଏ
ନିଦଷ୍ଟ
ଡ , ସଂକୀର୍ଣ୍ଷ, ଧୋବନ୍ଧା, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଜୀବନଯାପନ କେିବାକୁ ଚାହଁୁଛ?
ି ରଯଉଁଥିରେ ସାମାନୟତମ
ବୟତିକ୍ରମ ରସ ସହୟ କେି ପାେୁ ନାହିଁ?" ନା, ରସ ଏକା ନୁ ରହଁ, ତା' ଅଫି ସରେ ଅରନକ ବନ୍ଧୁ
ରସହିପେି ମରନାଭାବ ରଦଖାଇଥାନ୍ତି । ଭୁବରନଶ୍ୱେରେ ଏରତ ବର୍ଷ େହିବା ଭିତରେ ରସ ରକରତ
ଜଣଙ୍କ ଘେକୁ ଯାଇଛି ବା ରକରତ ଜଣ ତା' ଘେକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ବହୁ ତ କମ୍ । ମାଡି ମାଡି ଚାେି
ପାଞ୍ଚ ଜଣ । ଏଇଟା ହୁ ଏତ ଭୁବରନଶ୍ୱେେ ସଂସ୍କୃତ,ି ଚେିତ୍ର ବା ଚେିତ୍ରେ ଅଭାବ । ପେସ୍ପେେ
ନିକଟବର୍ତ୍ଷୀ ନ ରହବା । ଶାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ମାନୁ ନଥି

। କହିଥି ା, "ତୁ ମ ବୟକ୍ତିଗତ ଚେିତ୍ର ଓ ସଂସ୍କୃତ ି

ସହ ଏ ସହେେ ଚେିତ୍ରକୁ ରଗାରେଇ ମିରଶଇ ପକାନି । ଭୁବରନଶ୍ୱେ ଅତି ରବଶୀରେ ରଗାରଟ
ଅପେିଚତ
ି ପେିବର୍ତ୍ଷନ । ଟାଣୁଆ ମଣିର୍ ତା'େ ବିରବକ, ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କର୍ତ୍ଷବୟକୁ ଠିକ ବୁ ରଝ ଓ
ସମ୍ପାଦନ କରେ । ପାେିପାଶଡବକ ଅବସ୍ଥା କିଛଟ
ି ା ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ବୟକ୍ତିେ
କାଯଷୟକୋପକୁ ଡିକରଟଟ କରେନି । ତୁ ରମ ହୁ ଏତ ଭୁବରନଶ୍ୱେ ରବଶୀ ଅଧିକାେ, ରବଶୀ ସମ୍ମାନ
ରଦଇ ରଦଉଛ । ଭୁବରନଶ୍ୱେ ତା' ବାଟରେ ସଂସପ୍ରସାେିତ ରହଉଛି, ଆଉ ତରମ ତମ ଅଜାଣତରେ
ସଙ୍କୁ ଚତ
ି ରହାଇ ଯାଉଛ ।" ସୁଧୀେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ରହଉଥି ା ରଯ ରସ ଟିକଏ
ି ଅେସୁଆ ରହାଇ
ଯାଉଛି । ଅମୂ ୟ ଆନ୍ତେିକତାେ ରସ ଗାଣିତକ
ି ମୂ ୟାଙ୍କନ କେିବାକୁ ରଚଷ୍ଟା କେୁଛି । ରସ ଆଉ
ଭାବି ପାେି ା ନାହିଁ । ସୁନତ
ି ା ଓ ଶାନ୍ତାଙ୍କୁ କହି ା, "ଠିକ ଅଛି । େବିବାେ ଦିନ ଯିବା ।" ରସ ଦୁ ଇ
ଜଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଅବର୍ଣ୍ଷନୀୟ ହସେ ଫୁ

ଫୁ ଟି ଉଠୁଥି ା ।

େବିବାେ ସକାେୁ ଘେୁ ବାହାେି ା ରବେୁ ସୁନତ
ି ା ଓ ଶାନ୍ତା ଆନନ୍ଦ ଓ ଉଲ୍ଲାସରେ ଏକ େକମ
ରଡଉଁ ଥାଆନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସୁଧୀେ ମୁଣ୍ଡରେ ରସଇ ରଗାଟିଏ ଚିନ୍ତା । ରକରତ ଶୀଘ୍ର ରସ ଘେକୁ ରଫେି
ଆସି ପାେିବ । କିନ୍ତୁ ତା' ବିେକ୍ତି ବା ଅରଧୈଯଷୟଭାବ ତାେି ଭିତରେ ଚାପିଚୁପି େଖୁଥାଏ ରସ ।
େବିବାେ ରହର ବି ୋସ୍ତାରେ ଭିଡ କିଛ ି କମ୍ ାଗୁ ନଥାଏ । ଭାଇଙ୍କ ଘେ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ
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ପ୍ରାୟ ଘରଣ୍ଟ ାଗିଗ ା । ରଦଢ ଗୁଣ୍ଠ ଜାଗା ଉପରେ ହଜାରେ ବଗଷଫୁଟେ ଏକମହ ା ଘେଟିଏ ।
ସୁନ୍ଦେ ରଦଖା ରହଉଥି ା । ଘେ ଓ ପାରଚେୀ ଭିତରେ ରଯତିକି ଜାଗା ରସଥିରେ ରକରତ େକମ
ଫୁ

ହସୁଛନ୍ତି । କିଏ କେୁଛି? ଭାଇ, ଭାଉଜଙ୍କେ ତ ରଦହ ଖୋପ । ରବାଉ ତ ସିଧା ଠିଆ ରହାଇ

ପାେୁନି । ରବାରଧ ମୂ ିଆ

ାରଗଇଛନ୍ତି । ସମରସ୍ତ ରବାଉକୁ ଜୁ ହାେ ରହର

। ଶାନ୍ତା ଆଉ

ସେିତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଧେି ରବାଉ ରଗ କ ା । ସୁଧୀେେ ଦୁ ଇ ବାହା ଧେି ତା ମୁହଁକୁ ଅରନଇ ା ।
ଫଟ କେି କୁ ରେଇ ପରକଇ ା । ଝେ ଝେ ୁ ହ ରବାହିଗ ା ତା' ଆଖିେୁ । ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା
ଆଗେୁ ଭାଉଜ ରଦଖା ରହର

। ଭାଉଜ ତାଠୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ବଡ ରହର

ବି, ସବୁ ରବରେ ତା'ଠୁ

କମ୍ ବୟସେ ାଗନ୍ତି ସୁଧୀେକୁ । ବହୁ ତ ସୁନ୍ଦେ ରସ ରଦଖିବାକୁ । କିନ୍ତୁ ଏଇ ବରର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କ
ବୟସ ଦଶ ବର୍ଷ ବଢିଗ ା ଭେି ାଗୁଥି ା । ମେିନ ହସଟିଏ ହସି ସୁଧୀେ ମଁହ
ୁ ରେ ହାତ ବୁ ର ଇ
ରନଇ ଓଠରେ ମାେିରଦର । ଆଖି ତାଙ୍କେ ଛେ ଛେ ରହାଇ ଆସୁଥି ା । ବହୁ ତ କିଛ ି କହିବାକୁ
ଚାହିଁ, ରଯମିତ ି କିଛ ି କହି ପାେୁ ନଥିର । ଭାଇଙ୍କୁ ଚିହ୍ନ ି ରହଉ ନଥି ା । ସବୁ ରବରେ ରମାଟା ଓ
ରପଟୁଆ ରଦଖା ଯାଉଥିବା ଭାଇ ଶୁଖିକି କଣ୍ଟା ରଦଖା ଯାଉଥିର । ବିକେ ମୁହଁରେ ଅସହାୟତା
ଓ ଅରହତୁ କ ଭୟେ ଛାପ । ରଶାଇ ଥାଆନ୍ତି ରସଇମିତ ି ଖଟ ଉପରେ । ସୁଧୀେେ ହାତକୁ
ଦୁ ଇହାତରେ ଜାବୁ ଡି ଧେିର । ତାଙ୍କ ଆଖିେୁ ୁ ହ ଦୁ ଇ ରଟାପା ଗଡି ଆସି ା । ସୁଧୀେ ଆଖିେୁ
ବି ୁ ହ ଗଡିପଡି ା । ରଚଆେରଟ ଆଣି ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ା । ପଛରେ ରବାଉ ଓ ଭାଉଜ
ଠିଆ ରହାଇଥାନ୍ତି । ରଗାରଟ ପାଖକୁ ସେିତା ଠିଆ ରହାଇଥାଏ । ସମରସ୍ତ ନିେବ ଓ ଗମ୍ଭୀେ । ଆେ
ପାଖରେ ଶାନ୍ତା ଠିଆ ରହାଇଥି ା । ହଠାତ୍ ରସ ନଇଁ ପଡି, ରକହି ନ ଶୁଣି ା ପେି ସୁଧୀେ କାନରେ
କହି ା, "ଏ ସବୁ କ'ଣ ଭିଡଓ
ି ରେ ରଦଖି ନ ଥି ?" ଶାନ୍ତା ତା' ରମାବାଇ ରେ ବହୁ ତ ଫରଟା
ଉରଠଇ ା ।
କିଛ ି ସମୟ ପରେ ସୁଧୀେ ଆସି ବସି ା ରବାଉ ଓ ଭାଉଜ ପାଖରେ । ଗମ୍ଭୀେ ପେିସ୍ଥତ
ି କ
ି ୁ
ହା ୁ କା କେିବା ପାଇଁ ପଚାେି ା, "ଏ ଫୁ ଗଛ ସବୁ କିଏ ରଗଇଛି? ମୂ ିଆ ନା ମାେି?" ଭାଉଜ
ପ୍ରଥମଥେ ପାଇଁ ହସିର

। କହିର , "ଏଠି ମୂ ିଆ ମାେି ମିେନ୍ତିନ ି । ଇଏ କଣ କେିଙ୍ଗ ବିହାେ
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ରହାଇଛି? ଏ ସବୁ ରବାଉଙ୍କ କାମ । ଖୁଟୁେୁ ଖୁଟୁେୁ କି ମାଟି ଖୁରସଇ କି, ଗଉଡକୁ କହି ଖତ ଆଣି
ଗଛ ଆଉ ଚାୋ ସବୁ
ବି ରବାଉ

ରଗଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ହାତରେ ଗଛ ସବୁ ଭ ହୁ ଏ ।" ଅଶୀ ବର୍ଷ ବୟସରେ

ାରଜଇଗ ା । କହି ା, "ରସଇ ବଗିଚା ଖଣ୍ଡକ ରକଶବେ ଜୀବନ । ରଦହ ଖୋପ

ରହବା ଦିନଠୁ, ବିଛଣାରେ ନ ରହର ରସ ବଗିଚାରେ । ପାଣି ରଦଉଥିବ ନ ରହର ଘାସ ବାଛୁ ଥିବ
।" ସମରସ୍ତ ଅନବେତ କଥାବାର୍ତ୍ଷା ରହାଇ ଚା ିଥାଆନ୍ତି । ସରତ ରଯମିତ ି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧେି ରଦଖା
ରହାଇନି । ରବାଉ କହୁ ଥାଏ, "ଖା ି ଆମ ଘେ ନୁ ରହଁ । ଭାଟପୁେରେ ଅଧା ତିନପ
ି ା' ର ାକଙ୍କ ଡିହ
ଖା ି ପଡିଛ ି । କିଏ କୁ ଆରଡ ହିସାବ ନାହିଁ ।" ସୁଧୀେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଉଠି ଯାଇ ଭାଇଙ୍କ
ପାଖରେ ବସୁଥାଏ । ଶାନ୍ତାକୁ ଡାକିକି କହୁ ଥାଏ, "ରମାେ ଆଉ ଭାଇଙ୍କେ ଫରଟା ଉଠା ।"
ତା'ମନରେ କ'ଣ ରହଉଥାଏ ରସ ନିରଜ ବି ବୁ ଝି ପାେୁ ନଥାଏ ।
ଖାଇବାରବରେ ସୁଧୀେ ରଦଖୁଥାଏ ଦି ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଭାଉଜ ଓ ରବାଉ ରକରତ କଣ ୋନ୍ଧି
ଥାଆନ୍ତି । ଖାଇବା ସାେି ା ପରେ, ସୁନତ
ି ା ଯାଇ ସାମନା ବଗିଚାରେ ବୁ ି ବୁ ି ଫୁ ଗଛ ସବୁ
ରଦଖୁଥାଏ । ସୁଧୀେ ଆସି ପାଖରେ ଠିଆ ରହ ା । ସୁନତ
ି ା ଜାଣିଗ ା ରଯ ସୁଧୀେ ବାହାେିବାକୁ
କହିବ । ରତଣୁ ସୁଧୀେ କହିବା ଆଗେୁ ସୁନତ
ି ା ଥଟ୍ଟା କ ା ଭେି କହି ା, "କ'ଣ, ବାହାେିବା ରବେ
ରହାଇଗ ା?" ସୁଧୀେ ଅପମାନିତ ରବାଧ ନ କେି କହି ା, "ମଁୁ ରଗାରଟ କଥା ଭାବୁ ଛ ି ।" ବିସ୍ମୟ
ଓ ପ୍ରଶନୀେ ଭାରବ ସୁନତ
ି ା ଅରନଇ େହି ା । ସୁଧୀେ କହି ା, "ମଁୁ କ'ଣ ଭାବୁ ଥି ି କି, ିଙ୍ଗିପେ
ୁ େୁ
କଳ୍ପନା ଛକ ରବଶୀ ବାଟ ନୁ ରହଁ । ଏ ସପ୍ତାହଟା ଆରମ ଏଇଠି େହି ଯାଆରନ୍ତ । ମଁୁ ଏଇଠୁ ଅଫି ସ
ଯିବାଆସିବା କେନ୍ତି । ଆେ େବିବାେ ଦିନ ସକାେୁ ବାହାେିଯାଆରନ୍ତ । ସୁଧା ରଦଇ ଘରେ ମୁହଁ
ମାେି ରଦଇ ଘେକୁ ଯାଆରନ୍ତ ।" ସୁନତ
ି ା ପ୍ରଥରମ ବୁ ଝି ପାେି ା ନାହିଁ । ବୁ ଝି ା ପରେ ବିଶ୍ୱାସ
କେିପାେି ାନି । ବିଶ୍ୱାସ କ ା ପରେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାେି ପାେି ାନି । ସୁଧୀେ ଗା ରେ ରଗ ରଟ
ରଦଇ ରଦ ା । ପଛେୁ ଶାନ୍ତାେ ସ୍ୱେ ଶୁଭି ା, "ଭିଡଓ
ି ରେକଡିଂ ରହାଇ ଯାଇଛି ।"
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ଜୀେନେ ମହତ୍ତ୍ୱ
✍ ହ୍ର଼ିତକ
଼ି କୁ ମୋେ ରେରହେୋ
ନିତଦ
ି ନ
ି ଆ
ି ଜୀବନରେ ଆରମ ଆରନକଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କେିଥାଉ ମାତ୍ର ତାଙ୍କେ ମହତ୍ତ୍ୱ
ଆରମ ଜାଣିପାେି ନଥାଉ । ଜୀବନଠୁ କାହାକୁ ଆରମ ଦୁ ରେଇ ରଦର

କିମବା ଆମଠାେୁ କିଏ

ଦୂ ରେଇ ଗ ାପରେ ପେବର୍ତ୍ଷୀ ମୁହୂର୍ତ୍ଷରେ ଆରମ ତାଙ୍କେ ମହତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିପାେିଥାଉ । ଦୁ ଇପଦ
ମଧୁେ କଥା କହିର ଆରମ ଆମେ ଅସ୍ତି ତ୍ୱ ହୋଇନଥାଉ ମାତ୍ର ଯଦି ରସହି ମୁଖେୁ ବାହାେୁଥିବା
ଶବ୍ଦ କଟୁରେ ପେିଣତ ରହାଇଯାଏ ତାହାର ଅନୟମାନଙ୍କ ମନରେ ବହୁ ତ କଷ୍ଟ ରଦଇଥାଏ ।
ନିଜ ଜୀବନ ୁ ଉତ୍ସଗଷ କେି ପିଆମାତା ନିଜ ସନ୍ତାନେ ଶୁଭ ଚିନ୍ତା କେି ଭଗବାନଙ୍କ
ପାଖରେ ଅରନକ ପାଥଷନା କେିଥାନ୍ତି ଠିକ ରଯପେି ସ୍ୱୋଜେ ପିତାମାତା । ପୁଅକୁ ରଯମିତ ି ତିରେ
ରହର ବି କଷ୍ଟ ନରହବ ରସଥିପାଇଁ ପିତାମାତା ନିରଜ କଷ୍ଟ ସହି ପୁଅେ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂେଣ କେିଦଅ
ି ନ୍ତି
। ଅତୟାଧୁନକ
ି ସମାଜ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଏପେି ପେିବର୍ତ୍ଷନ କେିରଦଉଛିକି ଭ ଚିନ୍ତା କେୁଥିବା
ନିଜେ ର ାକଙ୍କୁ ପେ କେିରଦଉଛି ଠିକ ରଯପେି ସ୍ୱୋଜ ପେି ।
ଦିଲ୍ଲୀେୁ ପାଠ ପଢା ସେିବା ପରେ ଗାଆଁକୁ ଆସିଥାଏ । ଉର୍ତ୍ମମାନେ ଫେ ନଥିବା ରହତୁ
ଅରନକ ସ୍ଥାନରେ ଚାକିେୀରେ ନିଯୁକ୍ତ ରହାଇ ପାେୁନଥି ା । ରଶର୍ରେ ପିତା ରମାହନ ବାବୁ ଙ୍କ
ପୋମଶଷକ୍ରରମ ସ୍ୱୋଜ ଆପ୍ରାଣ ଉଦୟମ କେି ରଗାଟିଏ ସେକାେୀ ଚାକିେୀ କେିପାେି ା,
ଏହାପରେ ସ୍ୱୋଜେ ଖୁସି କହିର ନସରେ । ପୁଅ ସ୍ୱୋଜେ ସଫେତାକୁ ରଦଖି ପିତା ଓ ମାତା
ସୁର୍ମା ରଦବୀ ମନରେ ଉତ୍ଫୁ ଲ୍ଲିତ ରହାଇଯାଇଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ରସମାରନ ଜାଣି ନଥାନ୍ତି ତାଙ୍କେ
ଏହି ଖୁସିକୁ କିଏ ରଯପେି କୋ ରମଘ ରଘାଡାଇ ରଦଇଛି । ପୁତ୍ର ରୋଜଗାେକ୍ଷମ ରହବାପରେ
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ସମସ୍ତ ପିତାମାତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପେି ସ୍ୱୋଜକୁ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ରଦଇଥିର

ଓ ଏହାପରେ

ପେିବର୍ତ୍ଷନ ରହାଇଯାଏ ସ୍ୱୋଜେ ଜୀବନେ ରଶୈେୀ । ଦିଲ୍ଲୀେୁ ପଢା ସାେି ସେକାେୀ ଚାକିେୀ
କେିବା ପରେ ଗାଆଁେ ପେିଜନମାନଙ୍କୁ ହୀନମାନୟ ମରନ କେୁଥି ା ଓ ଏହାେ କିଛଦ
ି ନ
ି ପରେ
ନିଜ ପେିବାେକୁ ଭ

ସ୍ଥାନରେ େଖିବାକୁ ଯାଇ ଗାଆଁରେ ବାପାମାଆଙ୍କୁ ଛାଡି ସହେକୁ

ଚା ିଗ ା । ନିଜ ପେିବାେକୁ ଖୁସରି େ େଖିବି ଓ ନାତି ନାତୁ ଣୀମାନଙ୍କ ସହ ରଖେିବାକୁ ସ୍ୱପନ
ରଦଖୁଥିବା ରମାହନ ବାବୁ ଙ୍କ ସ୍ୱପନସବୁ ପୁଅ ଚା ିଯିବା ପରେ ମେୁଭୂମିେ ବା ିକଣିକା ପେି
ଧୂେସ
ି ାତ ରହାଇଗ ା ।
ସମୟ ଚା ିବା ସହ ସ୍ୱୋଜ ପିତା ରହାଇଗ ା, ମାତ୍ର ପିତାେ ଅଥଷ ରସ ଜାଣିପାେିନଥି ା
। ବୟସ ବଢିବାପରେ ପୁଅ ୋରକଶକୁ ବିଦୟାେୟରେ ଛାଡିବାପାଇଁ ସ୍ୱୋଜ ପ୍ରତିଦନ
ି ଯାଇଥାନ୍ତି
। କଥାରେ ଅଛି ପିତା ଗୁରଣ ପୁତ୍ର । ଠିକ ରସହିପେି ୋରକଶ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପିତା ପେି
ରଛାଟରବେଠାେୁ ବହୁ ତ ଗବଷ ମନରେ ଜାତ ରହାଇସାେିଥାଏ । ପୁଅେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାେ ଅେିକୁ
ସ୍ୱୋଜ ମାନି ରନଉଥି ା ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାେ ଖୁସି ରଦବାକୁ ଯାଇ ତାହାେ ରକୌଣସି ଅଭାବ
େଖିର

ନାହିଁ । ସମସ୍ତ ପ୍ରକାେ ସୁବଧ
ି ା ଦବାକୁ ଯାଇ ସ୍ୱୋଜ ଭୁ ିଯାଇଥାଏ ପୁଅକୁ ଉଚିତ

ସଂସ୍କାେ ଶିରଖଇବା ପାଇଁ । ୋରକଶେ ବା ଭୁଲ୍ କ'ଣ ଅଛି । ମନେ ଗବଷ ଓ ଅହଂ ଭାବ େଖିବା
ତା' ପକ୍ଷରେ ସ୍ୱଭାବିକ ଅରଟ । ଏଣୁ ବିଦୟାେୟରେ ୋରକଶେ ସାଙ୍ଗସାଥି ହାତ ଗଣତିରେ ହିଁ
ଥିର ।
ଦିନକେ ଘଟଣା । ବିଦୟାେୟରେ ରଖେକୁ ଦ ଚା ିଥାଏ । ହଠାତ ରଖେରେ ରଦୌଡୁଥିବା
ୋରକଶ ଝୁ ଣ୍ଟି ପଡି ତରେ ପଡିଗ ା ଆଉ ତା'େ ରଗାଡରେ ଆଘାତ

ାଗି ା । ସରଙ୍ଗସରଙ୍ଗ

ପଛପଟେୁ କିଏ ଜରଣ କହି ା, "କଣ ରହ ା ସାଙ୍ଗ, ତୁ ରମ କିପେି ପଡି । ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆସ
ସାେଙ୍କୁ କହି ତମ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ମ ମ

ଗାଇ ରଦବି ।" ପଛକୁ ଚାହିଁ ରଦରଖତ ରସ ଥାଏ

ବିରନାଦ, ଯାହାକୁ ରସ ଗତ କିଛଦ
ି ନ
ି ତରେ ବିନା କାେଣରେ ଗାେିଗୁ ଜ କେିଥି ା । ଆଶ୍ଚଯଷୟ
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ରହାଇ ଚାହିଁବ ପରେ ବିରନାଦ ପୁଣି ଥରେ କହି ା, "କ'ଣ ରହ ା ସାଙ୍ଗ, ଜ ି ଆସ, େକ୍ତ ବାହାେି
ଯାଉଛି ।" ଆଶ୍ଚଯଷୟ ଓ କଷ୍ଟରେ ଥିବା ୋରକଶ ବିରନାଦ ସହ ସାେଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ମ ମ
ଗାଇବା ପରେ ୋରକଶ ବିରନାଦକୁ ପଚାେି ା, "ତୁ ରମ ରମାେ ସାହାଯୟ କାହିଁକି କେି ? ମଁୁ
ତୁ ମକୁ ରସଦିନ ବିନା କାେଣ ଅରନକ କଥା କହିଯାଇଥି ି ।" ଏତିକି କଥା ୋରକଶେ ମୁଖେୁ
ସାେିନଥାଏ ସରଙ୍ଗ ସରଙ୍ଗ ବିରନାଦ କହି ା, "କାହାକୁ ହୀନତୁ ୟ ମରନ କେିବା ଉଚିତ ନୁ ରହଁ
।" ବାସ ଏତିକି କହି ବିରନାଦ ହସିକେି ରସଠୁ ଚା ି ଆସି ା । ଏତିକି କଥା ରଯପେି ୋରକଶେ
ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଷ ପେିବର୍ତ୍ଷନ କେିରଦଇଥି ା । ବିଦୟାେୟେୁ ଆସିବ ପରେ ଅରନକ ଭାବନାେ
ଅନ୍ତ ପରେ ନିଜେ ସମସ୍ତ କୂ ଅଭୟାସକୁ ରସ ପେିତୟାଗ କେିରଦ ା ।
ଏହାେ କିଛଦ
ି ନ
ି ପରେ ହଠାତ ଦିରନ ବାପା ସ୍ୱୋଜ ପୁଅ ୋରେଶକୁ ବିଦୟାେୟକୁ ଛାଡିବା
ପାଇଁ ବାହାେିବା ସମୟରେ ୋରକଶ କହି ା, "ବାପା, ରଜରଜ ଓ ରଜରଜମାଙ୍କୁ ଆମ ପାଖରେ
କାହିଁକି େହୁ ନାହାନ୍ତି ।" ପୁଅେ ଏପେି ପ୍ରଶନ ଶୁଣିବା ପରେ ସ୍ୱୋଜ କିଛ ି ବୁ ଝପ
ି ାେି ା ନାହିଁ ଓ ପୁଅ
ପଚାେି ା, "କ'ଣ ରହାଇଛି ତାଙ୍କ କଥା କାହିଁକି ପଚାେୁଛୁ ?"
ସବୁ ର ାକ ଗପ ପଢିବାକୁ ଭ

ପାଆନ୍ତିନ,ି ରକହି ରକହି ବି ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ଭ

ରତଣୁ ଗପ ଶୁଣିବାରେ େୁଚି େଖୁଥିବା କିମବା ଓଡିଆ

ପାଆନ୍ତି ।

ିପି ପ୍ରଞ୍ଜେ ଭାବରେ ପଢିପାେୁନଥିବା ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ

ପାଇଁ ଆରମ ଆେମ୍ଭ କେିଥି ୁ ଅଡିଓ ପତ୍ରିକା କାଯଷୟ । ପ୍ରକାଶିତ ର ଖାକୁ ରେକଡଡଂ କେି ତାକୁ ୟୁ ଟୁୟବ୍ରେ ଅପ୍ର ାଡ୍ କ ୁ ଆଉ ଏମିତ ି ଆେମ୍ଭ ରହାଇଥି ା ତା'େ ଯାତ୍ରା ।

ଅବଶୟ କିଛ ି ବନ୍ଧୁ ଙ୍କେ ଅନୁ ରୋଧ ଥି ା, ସାଉଣ୍ଡ୍ କଲାଉଡ୍ରେ ଅପ୍ର ାଡ୍ କେିବାକୁ । ମାତ୍ର ତାହା

ସୁବଧ
ି ା ରହ ାନାହିଁ, ରତଣୁ ଆରମ ରକବେ ୟୁ -ଟୁୟବ୍ରେ ଅପ୍ର ାଡ୍ କେୁଛୁ । ଆପଣମାରନ ଆମକୁ

ଏହି କାଯଷୟରେ ସହରଯାଗ କେିପାେିରବ । ପସନ୍ଦ ମୁତାବକ ରକୌଣସି ର ଖାେକୁ ରମାବାଇଲ୍ରେ
ରେକଡଷ କେି ଆମ ପାଖକୁ ଇ-ରମଲ୍ କିମବା ହବାଟସଆପ୍ରେ ପଠାଇର
ନାମରେ ୟୁ -ଟୁୟବ୍ରେ ଅପ୍ର ାଡ୍ କେିପାେିବୁ ।
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ଆଧ୍ୟୋତ୍ମ଼ିକଧମଶେ କେଳେୁ ମକ୍ତ
ୁ ଼ି େ ପ୍ରୟୋେ
✍ େୋଲମୀକ଼ି ନୋୟକ
ସାୋ ଦୁ ନଆ
ି ରେ ଆଜି ତଥାକଥିତ ଈଶ୍ୱେ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକଧମଷେ କବେେୁ ମୁକ୍ତ ରହବା ପାଇଁ
ଅରନକ ସରଚତନ ମଣିର୍ ପ୍ରୟାସ କେୁଛନ୍ତି । କାେଣ, ଦିନକୁ ଦିନ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦୟାେ
ବିକାଶ ରହଉଥିବାେୁ, ତଥାକଥିତ ଐଶ୍ୱେୀୟ ଶକ୍ତି ଉପେୁ ର ାକମାନଙ୍କେ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ କମ
ରହବାକୁ

ାଗିଛ ି । ମଣିର୍ ଜୀବନେ ପ୍ରରତୟକ ରକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦୟା ଦ୍ୱାୋ ନିମଡତ

ସାଧନଗୁଡକ
ି ହିଁ ସବୁ ପ୍ରକାେ ସୁଖ ଏବଂ ସୁେକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କେୁଛି । ଈଶ୍ୱେକୁ ପୂଜା ଓ ପ୍ରାଥଷନା
କେି ରକହି ନିଜେ ସମସୟାେ ସମାଧାନ କେି ପାେୁନାହାନ୍ତି । ରୋଗ ରହର ବା ଦୁ ଘଷଟଣା ଜନିତ
ଶାେୀେିକ ଆଘାତ ପାଇର , ରକହି ମନ୍ଦିେକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ବେଂ ଡାକ୍ତେଙ୍କ ପାଖକୁ ରଦୌଡି
ଯାଉଛନ୍ତି । ଏପେିକି ତଥାକଥିତ ସିେ ବାବାମାରନ ମଧ୍ୟ ରୋଗେ ଚିକତ୍ସ
ି ା ପାଇଁ ଆଧୁନକ
ି
ଚିକତ୍ସ
ି ାକୁ ହିଁ ଠିକ ଭାବୁ ଛନ୍ତି । ମନ୍ଦିେେୁ ରଚାେି ରହାଇଗର ପୂଜାେୀମାରନ ମଧ୍ୟ ରଚାେ ଧେିବା
ପାଇଁ ଠାକୁ େଙ୍କ ଭେସାରେ ବସି େହୁ ନାହାନ୍ତି ବେଂ ରପା ିସ ଥାନାକୁ ଯାଇ ଅଭିରଯାଗ କେୁଛନ୍ତି
। ବିଭିନ୍ନ ଧମଷ ଗୁେୁମାନଙ୍କେ ପ୍ରବଚନ ର ାକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରଭାବିତ କେି ପାେୁନି ଏବଂ ରକହି
ଭ୍ରମିତ ରହବାକୁ ଚାହଁୁ ନାହାନ୍ତି । କାଳ୍ପନିକ ଈଶ୍ୱେଙ୍କ ସ୍ୱଗଷକୁ ସତ ଓ ବାସ୍ତବ ଜଗତକୁ ମିଛ ବା
ମାୟା କହୁ ଥିବା ଗୁେୁମାରନ ରଯ ଭଣ୍ଡ ତଥା ମାନସିକ ରୋଗୀ, ଏକଥା ର ାକମାରନ ବୁ ଝି
ସାେିର ଣି ।
ରସଥିପାଇଁ ଆଜିେ ଦୁ ନିଆେ ପ୍ରାୟ ୪୫୦େୁ ୫୦୦ ନିୟୁତ ର ାକ ନିେୀଶ୍ୱେବାଦୀ ରବା ି
ଏକ ସରବଷକ୍ଷଣେୁ ଜଣା ପଡିଛ ି । ଆମ ରଦଶେ ୨୦୧୧ ମସିହାରେ ରହାଇଥିବା ଜନଗଣନା
ସମୟରେ ନିଜକୁ ନିେୀଶ୍ୱେବାଦୀ ରବା ି ରଘାର୍ଣା କେିଥିବା ର ାକମାନଙ୍କ ସଂଖୟା
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୨,୮୭୦୦୦ ଅଥଷାତ ୦.୨୭% । ଆଜିେଦିନରେ ଏହାେସଂଖୟା ଆହୁ େି ବୃ େି ପାଇଥିବ
ଏଥିରେ ସରନ୍ଦହ ନାହିଁ ।
ପୃଥିବୀେ ୬ ରଗାଟି ରଦଶରେ ରବଶୀ ସଂଖୟାରେ ନିେୀଶ୍ୱେବାଦୀ ର ାକ େହୁ ଥିବା
ତା ି କା ରହଉଛି- ୧. ଚୀନ, ୨. ଜାପାନ, ୩. ରଚକ େିପବିଲକ, ୪. ୋନସ, ୫. ଅରଷ୍ଟ୍ର ିଆ, ୬.
ଆଇ ୟାଣ୍ଡ ।
୨୦୧୨ ମସିହାେ ଏକ ସରଭଷ ଅନୁ ସାରେ ପୃଥିବୀେ ୨୩୦ ରଗାଟି ରଦଶେ, ବିଶ୍ୱେ
ରମାଟ ଜନସଂଖୟାେ ପ୍ରାୟ ୧୬% ର ାକ ନିେୀଶ୍ୱେବାଦୀ ରବା ି ଜଣାପଡିଛ ି । ବିରଦଶେ
ଅରନକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ଧମଷସ୍ଥେ ଚଚ୍ଚଷକୁ ର ାକମାରନ ପୂଜା ବା ପ୍ରାଥଷନା କେିବାକୁ ଯାଉନଥିବାେୁ ୩
ରଗାଟି ରଦଶେ ୬ ରଗାଟି ପୁେୁଣା ପେିତୟକ୍ତ ଚଚ୍ଚଷକୁ ବିଭିନ୍ନ ଜନମଙ୍ଗେ କାମ ପାଇଁ ପେିବର୍ତ୍ଷନ
କେିଦଆ
ି ଗ ାଣି । ଯଥା:
୧. ରନଦେ ୟାଣ୍ଡେ ଉରରଚଠାରେ ଥିବା ରସଣ୍ଟ ଜାକବସ ଚଚ୍ଚଷ, ୧୯୯୧ ମସିହାେୁ ପେିତୟକ୍ତ
ରହାଇ ପଡିଥି ା । ତାକୁ ରଜକ ଅକଡରଟକିରସ୍ର ପେିଣତ କୋଗ ା । ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ କୋକୃ ର୍ତ୍ି
ନିମଷାଣକେି ଜନସାଧାେଣଙ୍କ ଦଶଷନାରଥଷ ରଖା ା ଯାଇଛି ।
୨. ରନଦେ ୟାଣ୍ଡ, ୧୩ଶ ଶତାବ୍ଦୀେ ମାକଷସ ରଗଲାେଡସ୍ ସିର କ୍ସି, ରଡାମିନଚ
ି ଆ
ି ନ ଚଚ୍ଚଷ, ମାଷ୍ଟ୍ରିଚକ ୁ
ଦୁ ନଆ
ି େ ଏକ ବିଶଷ୍ଟ
ି , ବିଶାେ ପାଠାଗାେରେ ପେିବର୍ତ୍ଷନ କୋଯାଇଛି । ରସଠାରେ ର ାକମାରନ
ପୂଜା ନୁ ରହଁ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ।

୩. ରନଦେ ୟାଣ୍ଡେେ ୧୯୩୦ ମସିହାେୁ ପେିତୟକ୍ତ ରହାଇ ପଡିଥିବା ଅନୟ ଏକ ଚଚ୍ଚଷକୁ
କିଣିରନଇ େୁଡ୍ ଭିରସସର୍ ଆକଡରଟକ ନିଜେ ବାସଭବନରେ ପେିବର୍ତ୍ଷନ କେି େହୁ ଛନ୍ତି ।
୪. ଜମଷାନେ କିଣ୍ଟେଗ୍ରାରଟନ ଅନ୍ତଗଷତ ମନ୍ଟେଠାରେ ଥିବା ରସଣ୍ଟ ରସବାଷ୍ଟ ନ ଚଚ୍ଚଷ ସ୍କୁ ରେ
ପେିବର୍ତ୍ଷନ ରହାଇଗ ା ।
୫. ଇଉରୋପ ମହାରଦଶେ ଣ୍ଡନଠାରେ ଥିବା ରସଣ୍ଟ ରମେୀ-ଆଟ- ାରମବତ୍ ପୟାେିସ ଚଚ୍ଚଷକୁ
ମିଉଜିଅମ୍ ଅଫ୍ ଗାରଡଷନ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ପେିବର୍ତ୍ଷନ କୋଗ ା, ରଯଉଁଠି ଦଶଷକମାନଙ୍କେ ଜ୍ଞାନ ବୃ େି
ରହଉଛି ।
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୬. ୧୮ଶ ଶତାବ୍ଦୀେୁ ଇଉରୋପ ମହାରଦଶେ ନଥଷମମ
ୁ ବେ ୟାଣ୍ଡଠାରେ ଥିବା ରସଣ୍ଟ ନିରକା ାସ
ଚଚ୍ଚଷକୁ ସା ିଓନିଅନସ୍ ଏବଂ ାନ ରବାରଟାରମ ନ କିଣିରନଇ ନିଜେ ବାସଭବନରେ ପେିବର୍ତ୍ଷନ
କେିରଦଇ ପେିବାେସହ େହୁ ଛନ୍ତି ।

ଏକ ତାଜା ଖବେ ଅନୁ ସାରେ, ଗ୍ରୀସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆର କ୍ସିସ ଟିସ୍ପିାସ ଏବଂ
ରସହି ରଦଶେ ଅରଟାରସଫନିୟସଷ ଅରଥଷାରଡକ୍ସ ଚଚ୍ଚଷେ ପ୍ରମୁଖ ଆକଷବଶ
ି ପ "ଆଇରୋନିମସ"ଙ୍କ
ସହିତ ଏକ ଐତିହାସିକ ବୁ ଝାମଣା ରହାଇଛି । ଏହି ବୁ ଝାମଣା ତା ିକା ଅନୁ ସାରେ ଚଚ୍ଚଷେ
ପାଦ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଶାସନିକ ରସବା ପଦେୁ ଅ ଗା କେିଦଆ
ି ଯିବ । ସେକାେ ଖଜଣାେୁ
ଚଚ୍ଚଷମାନଙ୍କୁ ଆଥଡକ ଅନୁ ଦାନ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ । ପ୍ରରତୟକ ଚଚ୍ଚଷେ ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ପର୍ତ୍ି ଏବଂ ଆମଦାନୀ
ରହଉଥିବା ସମ୍ପର୍ତ୍ିକୁ ରନଇ ସେକାେ ଓ ଚଚ୍ଚଷ ଏକ ମିେତ
ି ଆଥଡକ ସଂସ୍ଥା ଗଠନ କେିରବ ।
ରସଇଥିେୁ ହିଁ ରଦଶରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ ଦଶ ହଜାେ ପାଦ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦେମା ଦିଆଯିବ । ଧମଷକୁ
ୋଜନୀତିଠାେୁ ଅ ଗା େଖାଯିବ । ଧମଷଗୁେୁମାରନ ପୂବଷ ଭେି ସେକାେଙ୍କ କାମରେ ହସ୍ତରକ୍ଷପ
କେିରବ ନାହିଁ । ଅବଶୟ ଏହି ନିୟମ ାଗୁ ରହବାପାଇଁ ଆହୁ େି ମବା ସମୟ ାଗିବ । କାେଣ
ଚଚ୍ଚଷେ ଧମଷାଧିକାେୀ ଏବଂ ସଂସଦେ ସଭୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବୁ ଝାମଣା ରହବା ବାକି ଅଛି । ଏହି
ବୁ ଝାମଣାକୁ ଚଚ୍ଚଷେ ଅନୟାନୟ ପାଦ୍ରୀମାନଙ୍କଦ୍ୱାୋ ବିରୋଧ କେିବା ସ୍ୱାଭାବିକ । କାେଣ ଗତ
ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧେି ରୋମାନ କୟାରଥା ି କମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଚଚ୍ଚଷଗଡ
ି ପେିଚାେିତ ରହଉଛି ଏବଂ
ୁ କ
ପାଦ୍ରୀମାନଙ୍କ ଶାସନ ସମାଜ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାେ କେି େଖିଛି । ଏହି ନିୟମ ାଗୁରହର
ରସମାନଙ୍କ ପ୍ରତିପର୍ତ୍ି କମିଯିବ, ର ାକମାରନ ରସମାନଙ୍କୁ ପୂବଷ ଭେି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦଶଷନ
କେିରବନାହିଁ ରବା ି ପାଦ୍ରୀମାରନ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକଟ କେୁଛନ୍ତି ।
ଏରବ ମଧ୍ୟ ରଛାଟ ପି ାମାରନ ସ୍କୁ ରେ ପ୍ରଥରମ ପ୍ରାଥଷନା କେି ହିଁ ପାଠପଢା ଆେମ୍ଭ
କେୁଛନ୍ତି । ଦ୍ୱାଦଶ ରଶ୍ରଣୀ ପଯଷୟନ୍ତ ଧମଷଶକ୍ଷ
ି ା ବାଧ୍ୟତା ମୂେକ ଭାରବ ଚା ିଛ ି । ୟୁ ନାନେ
ନୟାୟାେୟମାନଙ୍କରେ ନୟାୟାଧୀଶଙ୍କ ଆସନ ଉପରେ ଏକ ଧାମଡକ ଚିହ୍ନ ଟାଙ୍ଗି ବା ପେମ୍ପୋ
େହିଛ ି । ୟୁ ନାନ ଦୁ ନଆ
ି କୁ ର ାକତନ୍ତ୍ର, ସଭୟତା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଧମଷକୁ ସମ୍ମାନରଦବା ଭେି ବିଚାେ
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ରଦଇଛି । ଗ୍ରୀସେୁ ହିଁ ସାୋଦୁ ନଆ
ି କୁ ଆଧୁନକ
ି ଓ ପ୍ରଗତିଶୀେ ମାନବ ସମାଜେ ସଭୟତା ପ୍ରସାେ
ରହାଇଥିବା ଐତିହାସିକମାନଙ୍କେ ମତ ।
ଆଜିେ ସମୟରେ ଦୁ ନଆ
ି େ ରକରତକ ମୁସ ିମ ରଦଶକୁ ଛାଡିରଦର

ବାକି

ରଦଶମାନଙ୍କରେ କରଠାେ ଧାମଡକ ଉନମାଦନା କମ ରହାଇଯାଇଛି ଏବଂ ନିେୀଶ୍ୱେବାଦୀଙ୍କ
ସଂଖୟା ବଢି ଚା ିଛ ି । ରସଥିପାଇଁ ରଯଉଁ ରଦଶଗୁଡକ
ି ରେ ଧମଷେ ପ୍ରଭାବ କମିଯାଉଛି, ରସହି
ରଦଶମାନଙ୍କରେ ମାନବତା ଓ ରନୈତକ
ି ତା ବୃ େି ପାଉଛି । ଆଇ ୟାଣ୍ଡରେ ଅପୋଧ ହାେ ବାକି
ସବୁ ରଦଶ ଅରପକ୍ଷା ବହୁ ତ କମ । କାେଣ ରସଠାରେ ନିେୀଶ୍ୱେବାଦୀଙ୍କ ସଂଖୟା ବହୁ ତ ରବଶୀ
।
ଦୁ ଃଖ ଓ ପେିତାପେ ବିର୍ୟ ରହଉଛି- ଭାେତରେ ଏରବ ମଧ୍ୟ ଧାମଡକ ଉନମାଦନା ଚେମ
ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି । ରକବେ ୋଜରନୈତକ
ି ଫାଇଦା ଉଠାଇବାପାଇଁ ସ୍ୱାଥଷପେ ରନତାମାରନ ବିଭିନ୍ନ
ଧମଷ ଗୁେୁମାନଙ୍କ ସାହାଯୟରେ ର ାକମାନଙ୍କୁ ମାନସିକ ସ୍ତେରେ ଧାମଡକ ପଙ୍ଗୁ କେିବାରେ
ାଗିଛନ୍ତି । ସେେ ବିଶ୍ୱାସୀ ର ାକମାରନ ଧମଷେ ଅସ

ଅଥଷ ନବୁ ଝି ରମା ଧମଷ ବୁ ଡଯ
ି ାଉଛି

ରବା ି ଏକ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ତଥା ଅରହତୁ କ ଭୟରେ, ଅନୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସହିଷ୍ଣୁ ରହାଇ, ହିଂସା
ପ୍ରଦଶଷନ କେୁଛନ୍ତି । ରସମାରନ ବୁ ଝି ପାେୁନାହାନ୍ତି ଧମଷଟା ଏମିତ ି କି ଜିନର୍
ି ରଯ କିଏ, ତାକୁ
ରକଉଁଠି ବୁ ଡାଇରଦବ? ଧମଷ ଯଦି ଈଶ୍ୱେ ସମ୍ପକଡତ ବସ୍ତୁ ରତରବ ରସମାରନ ବୁ ଝବ
ି ା ଉଚିତ ରଯ
ଈଶ୍ୱେ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କେ ଧମଷ ମଧ୍ୟ େହିବ । ରକଉଁ ମଣିର୍ ଭ ା ଈଶ୍ୱେ ଓ ଧମଷକୁ କିପେି
ନଷ୍ଟ କେିରଦଇ ପାେିବ? ଧମଷାନ୍ଧ ର ାକମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱେ କ'ଣ ନିରଦଷଶ ରଦଉଛନ୍ତି ରଯ ରମାରତ
ବା ରମାେ ଧମଷକୁ ରଯଉଁମାରନ ମାନୁ ନାହାନ୍ତି, ତୁ ରମ ଯାଇ ରସମାନଙ୍କୁ ହତୟା କେିଦଅ
ି ?
ଆଜିେ ଯୁଗରେ କାହାେିକୁ ଈଶ୍ୱେ ଓ ଧମଷ ନାମରେ ହତୟା କେିରଦର , ଈଶ୍ୱେ ତୁ ମକୁ
େକ୍ଷା କେିରବନି କିମବା ସିଧା ରଟକିରନଇ ସ୍ୱଗଷରେ ବରସଇ ରଦରବନି ବେଂ ସମାଜରେ ତିଆେି
କାନୁ ନଦ୍ୱାୋ ହତୟାକାେୀ ଭାରବ ତୁ ରମ ଦଣ୍ଡିତ ରହବ । ତୁ ମେ ରଦାର୍ ପାଇଁ ତୁ ମେ ପେିବାେ
ମଧ୍ୟ ଛାେଖାେ ରହାଇଯିବ । ରତଣିକି ଧମଷ େହିର ମଧ୍ୟ ତୁ ରମ କ'ଣ ପାଇବ? ଶାନ୍ତ ଚିର୍ତ୍ରେ
ବିଚାେ କର

ସମାଜରେ ବିଶଙ୍ଖ
ୃ ୋ ଜାତ ରହବନି । ମଣିର୍େ ପ୍ରକୃ ତ ଧମଷ ରହଉଛି ନିରଜ

ସୁଖରେ ବଞ୍ଚି େୁହ ଅନୟକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଖରେ ବଞ୍ଚି େହିବାକୁ ଦିଅ ।
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ଶ୍ରୀେୋଧୋ
✍ ପ୍ରରମୋେ ପଣ୍ଡୋ

ପ୍ରସ୍ତୋେନୋ
ଦିନାଙ୍କ ୪-୧୨-୨୦୧୮ରେ ଟୁଇଟେରେ ନବଗୁଞ୍ଜେ (୧) (ଯାହା ବିର୍ୟରେ ରକବେ
ସାେୋ ଦାସଙ୍କ ମହାଭାେତରେ ହିଁ ଉରଲ୍ଲଖ ଅଛି) ବିର୍ୟରେ ଆର ାଚନା ରବରେ ବନ୍ଧୁ ଆଶୀର୍
କୁ ମାେ ନାୟକ (@ashishkumar_tw) ତାଙ୍କ ସ୍ୱ-ଧୋପଟା ରେ ିଖିତ ଓଁ-କାେ ିପିେ
ଉଦ୍ଗମସ୍ଥେ ଓଡିଶା ରବା ି (୨) କହିବା ସହ ୋଧା ନାମେ ଉଦ୍ଗମସ୍ଥେ ବି କବି ଜୟରଦବଙ୍କେ
ଗୀତ- ରଗାବିନ୍ଦ ରବା ି କହିଥିର । ରସହି ବାର୍ତ୍ଷାୋପେ ଖିଅକୁ ଆଧାେ କେି ରମାେ ୋଧାଙ୍କୁ
ବିଭିନ୍ନ ସାହିତୟ, ପୁୋଣରେ ରଖାଜିବା ଆେମ୍ଭ ରହାଇଥି ା ।
ପ୍ରମାଣଭିର୍ତ୍କ
ି ଇତିହାସ କିଛ ି ନ ମିେରି

ମଧ୍ୟ ଅରନକ ତଥୟ (ଶୃତ,ି ସ୍ମୃତ ି ଓ ତାେପତ୍ର-

ଭୂଜପତ୍ରରେ ିଖିତ ିପିକୁ ଇଂୋଜୀ ତଥା ଅନୟ ଭାର୍ାରେ ଅନୁ ବାଦିତ)େ ସମ୍ମୁଖୀନ ମଁୁ ରହ ି
। ଆମ ସନାତନ ଧମଷ-ର ଖା, କୀର୍ତ୍ଡେ ରକୌଣସି ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ ମିେବ
ି ା କଷ୍ଟକେ ବୟାପାେ
। ରଯମିତ ି ୧୮୯୬ରେ ପ୍ରଥମ ଥେ ପାଇଁ ଇଂରେଜମାରନ ବୁ େରଦବଙ୍କ ଜନମସ୍ଥାନେ ସନ୍ଧାନ
ରନପାେେ କପିୋବାସ୍ତୁ େ ୁ ମ୍ବି ନୀ ରବା ି ସିେ କର । ଏହାେ ଠିକ ୪୨ ବର୍ଷ ପରେ ଭାେତ,
ଓଡିଶାେ ଭୁବରନଶ୍ୱେ ସ୍ଥିତ କପିରେଶ୍ୱେେୁ ବାହାେିଥିବା ଶିୋର ଖକୁ ବିନା ଅଧିକ
ଅନୁ ସନ୍ଧାନରେ ବିଭିନ୍ନ ନକାୋତ୍ମକ କାେଣ ଦଶଷାଇ ରସହି ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣକୁ ଚାପି ଦିଆଗ ା
। ଆଜି ରସଇଠି ଆଉ ପୁଣି ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛ ି ପ୍ରମାଣ ମିେବ
ି ନି । କାେଣ ରସଇଠି
ଏକ ବିକାଶମୁଖୀ ଜନବସତିେ ସ୍ଥାପନ ରହାଇ ସାେି ାଣି ।
ରସଥିପାଇଁ, ରକବେ ବର୍ତ୍ଷମାନ ଯାଏଁ ଯାହା ତଥୟ ଉପ ବ୍ଧ ଅଛି, ରସ ଶୁତ,ି ସ୍ମୃତ ି ଅଥବା
ିଖନେୁ ଆସିଥାଉ, ୋଧା-ତତ୍ତ୍ୱକୁ ରମା ନିଜେ ଜ୍ଞାନ ବୃ େି ନିମରନ୍ତ ତଥା ଓଡିଶାେ ଭବିର୍ୟତ
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ବଂଶଧେଙ୍କ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟେରନଟରେ ଉପ ବ୍ଧ କୋଇବା ନିମରନ୍ତ ଆେମ୍ଭ ରହାଇଛି ରମାେ ଏହି
ରଚଷ୍ଟା-ଯାତ୍ରା ଯାହା ଅବିେତ େହିବ । ବିଶ୍ୱାସ, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କେ ଜ୍ଞାନ ବୃ େି କେିବ । ଏଥିସହ
ଅନୟକିଛ ି ଅଜଣା ତଥୟ ମଧ୍ୟ ଅନୟମାନଙ୍କୁ ରଯାଡିବା ପାଇଁ ଅନୁ ରୋଧ ।
ୋଧା ଶବ୍ଦ ଓ ତାହାେ ଉତ୍ସ
ଏହା ରମାେ ନିଜସ୍ୱ ଦୃ ଷ୍ଟିରକାଣ ନୁ ରହଁ, ବେଂ ବିଭିନ୍ନ ରପୌୋଣିକ ତଥା ଏହା ଉପରେ
ଗରବର୍ଣା କେୁଥିବା କିଛ ି ଜଣଙ୍କୁ ମଁୁ ରକବେ ଉେୃ ତ କେିଛ ି ।
ଜ୍ଞାନୀମାରନ କହନ୍ତି: ଧାୋ େୁ ୋଧା; ଧାୋ ନିମନଗାମୀ, ୋଧା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଷଗାମୀ; ୋଧାତତ୍ତ୍ୱ
ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଷଗାମୀ, ୋଧାରପ୍ରମ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଷଗାମୀ; ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ରଯାଗଁୁ ନିମନମଖ
ୁ ୀ ଧାୋ ରସ୍ରାତେ ପ୍ରତିକୂରେ
ଉତ୍ସ ଅଭିମରୁ ଖ ଜ୍ଞାନପିପାସୁ, ଜିଜ୍ଞାସୁ ୋଧା େୂରପ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଷଗାମୀ ରହାଇଥାଏ. ରବୈଷ୍ଣବୀୟ
ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନେ ରଭଦ ଓ ଅରଭଦ ବିଚାେରେ ୋଧାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ସବଷପ୍ରଥମ ।
ମହାଭାେତ, ଭାଗବତ ପୁୋଣ ଓ ଗୀତା ଆଦି ପୁୋତନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ୋଧାଙ୍କ ନାମ
ପ୍ରତୟକ୍ଷେୂରପ ଉରଲ୍ଲଖ କୋ ଯାଇନି । କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ ପୁୋଣ ଭିତରେ ଥିବା ସଂ ଗ୍ନି ତ ରବୈଷ୍ଣବ
ଧମଷରେ ପଞ୍ଚୋତ୍ର ଜ୍ଞାନ ସମବନ୍ଧୀୟ ସାହିତୟ ନାେଦ ପଞ୍ଚୋତ୍ରରେ ୋଧାଙ୍କ ଉରଲ୍ଲଖ େହିଛ ି ।
ଏତତ୍ ବୟତୀତ ଗଗଷସଂହିତା, ସନକ କୁ ମାେ ସଂହିତା ଓ ରଦବୀ ଭାଗବତ ପୁୋଣରେ ମଧ୍ୟ
ୋଧାଙ୍କ ବିର୍ୟରେ ିଖିତ ରହାଇ େହିଛ ି । କୁ ହା ଯାଉଛି ୧୨ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପୂବଷ ମହାୋଷ୍ଟ୍ରରେ
ଅେୁଣା ଋର୍ିଙ୍କ ଔେସରେ ଜୟନ୍ତି ରଦବୀଙ୍କ ଗଭଷେୁ ଜାତ (ପରେ ରସମାରନ ସମରସ୍ତ ମଥୁୋକୁ
ସ୍ଥାନାନ୍ତେିତ ରହାଇ ଶ୍ରୀୋଧାଙ୍କ ଜନମସ୍ଥାନ ବର୍ଷାଣା ନିକଟସ୍ଥ ନିମବଗ୍ରାମରେ ଅବସ୍ଥାପିତ
ରହାଇଥିର ) ରହାଇଥିବା ଦାଶଷନକ
ି ନିମବକଷାଚାଯଷୟ ୋଧାଙ୍କୁ ରକନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କେି ରବୈଷ୍ଣବୀୟ
ବିଚାେେ ରଭଦାରଭଦ (ରଦୈତ-ଅରଦୈତ) ବିଚାେକୁ ଆଗକୁ ପ୍ରସାେଣ କେିବାରେ ମୁଖୟ ଭୂମିକା
ରନଇଥିର ।
ରସ ଓଡିଶାେ ରବୈଷ୍ଣବୀୟ କବି ଜୟରଦବଙ୍କେ ସମସାମୟିକ ଥିର
ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅବ ମବନ କେି ୋଧାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରଚାେ କେୁଥିର
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ନୃ ତୟାଙ୍ଗନା ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ୋଧାଙ୍କ ରବଶରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନୃ ତୟାବସ୍ଥାରେ ଗୀତରଗାବିନ୍ଦେ
ଗାନ କେି ରସହି ବିଚାେେ ପ୍ରଚାେ କରେଇଛନ୍ତି । ରଭଦାରଦଦ ଭାବେ ଗୀତରଗାବିନ୍ଦ ଜୟରଦବ
ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଭାର୍ା-ଭାବ ଚାତୁ ଯଷୟରେ ୋସକ୍ରୀଡାେ ଅସଂ ଗ୍ନି ତ ମୂହୁର୍ତ୍ଷକୁ େସ ୋଗ େଙ୍ଗେ
ସଙ୍ଗୀତ-ମାଧୂଯଷୟକୁ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ରପ୍ରମାନେେ ଜାଜ୍ଜ ୟମାନତା ପ୍ରଦଶଷନ
କରେଇବାରେ ସକ୍ଷମ ରହାଇ ପାେିଛନ୍ତି, ଯାହାେ ୋଧା-ଭାବଜନିତ ପୁଷ୍ପ-ସୁବାସେ ବିରସ୍ଫାେଣ
ବିଶ୍ୱସାୋ ପ୍ରସ୍ଫୁ େଣ ରହାଇ ଯାଇଛି । ୋଧା-କୃ ଷ୍ଣ ଭାବରେ ଅଦ୍ୱୟତାେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କବି
ଜୟରଦବ ତାଙ୍କ ଏହି ପ୍ରୟାସରେ ସଫେ ରହାଇଛନ୍ତି । ଜୟରଦବଙ୍କେ ୁ ପ୍ତ ଅତୀତ ଇତିହାସେୁ
ହିଁ ଏହା ଜଣା ପଡିବାେ ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ।

ରତରବ ଆସନ୍ତୁ, ରତରବ ଏହି ଶବ୍ଦ ଓ ଭାବେ ଉତ୍ସ ସମବନ୍ଧରେ ଆର ାଚନା କେିବା ।

ନୋେେ ପଞ୍ଚେୋତ୍ର
ନାେଦ ପଞ୍ଚୋତ୍ର ସଂହିତାରେ ମହାରଦବ ନାେଦଙ୍କୁ ହେିଭକ୍ତି ଉପରେ ବୟାଖୟାନେ ଗାଥା
େହିଛ ି । ରସହି ସଂହିତାେ ଦ୍ୱିତୀୟ ୋତ୍ର - ତୃ ତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମହାରଦବ ଓ ନାେଦଙ୍କ
କରଥାପକଥନେୁ ଉେୃ ତ;
ଯଥା ରେଣୁେସଂଖୟଶ୍ଚ ତଥା ବିଶ୍ୱାନି ନାେଦ,
ଏରତର୍ାମିଶ୍ଚେରଶ୍ଚୈ ରକା ୋରଧଶଃ ପ୍ରକୃ ରତଃ ପେଃ ।
ଇରତ୍ୱେଂ କଥିତଂ କିଞ୍ଚତ୍
ି କିଂ ଭୂୟଃ ରଶାତୁ ମିଛସି,
ଅନିେୁପୟଃ କୃ ଷ୍ଣଗୁରଣା ଯଥା ବିଶ୍ୱଂ ଯଥା େଜଃ॥ (୧୬-୧୭)
ମହାରଦବ କହୁ ଛନ୍ତି – ରହ ନାେଦ, ଧୋପୃଷ୍ଠେ ଅଗଣିତ ଧୂେକ
ି ଣା ଭେି ଏହି ଜଗତ ।
ଶ୍ରୀୋଧାଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ଅନନୟ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଅଟନ୍ତି । ଧୋପୃଷ୍ଠେ ଅଗଣିତ ଧୂେକ
ି ଣା
ତଥା ଅଗଣିତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭେି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃ ଷ୍ଣ ଙ୍କ ଅତିନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗୁଣମାନ ବି ଅଗଣିତ । ମଁୁ ରକବେ
କିଞ୍ଚତ୍
ି ମାତ୍ର ବର୍ଣ୍ଷନା କେିଛ ି । ଆଉ ଅଧିକା କଣ ତରମ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହଁୁଛ !
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ନାେଦ କହୁ ଛନ୍ତି,
ୋରଧାଦଭବଂ ବଦ ବିରଭା ରଶ୍ରାତୁ ଂ ରକୌତୁ ହେଂ ମମ,
କା ବା ସା କୁ ତ ଉତ୍ପନ୍ନା ତତ୍ପ୍ରଭାବଶ୍ଚ କଃ ଶ୍ୱି (୧୮)
ରହ ମହାପ୍ରଭୁ, ଦୟାକେି ଶ୍ରୀୋଧାଙ୍କ ଆବିଭଷାବ ସମବନ୍ଧରେ ବୟାଖୟା କେନ୍ତୁ । ରମା ଭିତରେ
ତୀବ୍ର ରକୌତୁ ହେ ସୃଷ୍ଟି ରହାଇଛି । ରହ ମହାରଦବ! ରସ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ରସ ରକଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି?
ରକମିତ ି ଅରଟ ତାଙ୍କ ଅସାମାନୟ ପ୍ରଭାବ?
ଉର୍ତ୍େରେ ମହାରଦବ କହୁ ଛନ୍ତି :
ଏକ ଈଶଃ ପ୍ରଥମରତା ଦ୍ୱିଧାେୂରପା ବଭୁବ ସଃ,
ଏକା ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁମାୟା ଯା ପୁମାରନକଃ ସ୍ୱୟଂ ବିଭୁଃ (୨୪)
ଅଥଷାତ ପ୍ରଥମରେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂକୁ ଦୁ ଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କର । ରଗାଟିଏ ଭାଗ ସ୍ତ୍ରୀ
େୂରପ ବିଷ୍ଣୁ-ମାୟା ନାରମ ଅଭିହତ
ି ରହ ା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅନୟ େୂପରେ ରସ ସରବଷାଚ୍ଚ ଉପରଭାକ୍ତା
ରହାଇ େହିର ।

ମୋୟୋ
ଭଗବାନଙ୍କ ଏହି ଦୁ ଇଭାଗ ବିର୍ୟ ଉପନିର୍ଦରେ ବି କୁ ହାଯାଇଛି,
ଦ୍ୱା ସୁପର୍ଣ୍ଷା ସୟୁ ଜା ସଖାୟା ସମାନଂ ବୃ କ୍ଷଂ ପେିର୍ସ୍ୱଜାରତ ।
ତରୟାେନୟଃ ପିପ ଂ ସ୍ୱାଦ୍ୱର୍ତ୍ୟନଶ୍ରନ୍ନରନୟା ଅଭିଚାକଶୀରତ । । (୩.୧.୧ ମୁଣ୍ଡକ ଉପନିର୍ଦ)
ଅଥଷାତ, ରଗାଟିଏ ହିଁ ବୃ କ୍ଷେୂପୀ ଶେୀେରେ ଏକା ସାଥୀରେ ଏବଂ ସଖୀ ଭାବରେ ଦୁ ଇଟି
ପକ୍ଷୀେୂପକ ଜୀବାତ୍ମା େହିଥାନ୍ତି ।
ଜରଣ ରମାହାବିଷ୍ଟ ରହାଇ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଉପରଭାଗ କେିଥାଏ ରଯରତରବରେ କି ଅନୟଟି ଦ୍ରଷ୍ଟା
ଭାବରେ େହିଥାଏ ।
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ଏହି ବିଷ୍ଣୁ-ମାୟା ସମବନ୍ଧରେ ଭଗବତ-ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃ ଷ୍ଣ କହୁ ଛନ୍ତି
ରଦୈବୀ ରହୟର୍ା ଗୁଣମୟୀ ମମ ମାୟା ଦୁ େତୟୟା ।
ମାରମବ ରଯ ପ୍ରପଦୟରନ୍ତ ମାୟାରମତାଂ ତେନ୍ତି ରତ । । (ଭ.ଗୀ.୭.୧୪)
ଅଥଷାତ, ସତ୍ୱ, େଜ ଓ ତମ-ଏହି ତିନ ି ଗୁଣ ଦ୍ୱାୋ ନିମଡତ ରମାେ ଏହି ତ୍ରିଗୁଣମୟୀ ମାୟା
ଅତୟନ୍ତ ହିଁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଅରଟ । କିନ୍ତୁ ରମାେ ଶେଣାଗତିରେ ହିଁ ଜୀବ ଏହି ମାୟା/ ଭ୍ରମକୁ ପାେି
ରହାଇଯାଇ ପାେିଥାଏ ।

(ଶେଣାଗତି: ବିନା ରଧ୍ୟୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଷ ସମପଷଣ । ରଯମିତ ି ମା'େ ରପଟ/ରବକ ଧେି ଓହେି ଥିବା
ମାଙ୍କଡ ଛୁ ଆଟି ସୁେକ୍ଷା ଭାବେ ଚେମ ପଯଷୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଭଷୟରେ ମା'େ ରଯ
ରକୌଣସି ପଦରକ୍ଷପ ପାଇଁ ବିନା ଫୋଫେ ଚିନ୍ତାରେ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ଥାଇ ଝୁ ୁ ଥାଏ;)
ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ପ୍ରରତୟକ ସ୍ଥାନରେ ଆରମ ଏହି ମାୟାେ ବିସ୍ତୃତ େୂପ ରଦଖୁଅରଛ । କାେଣ ରସ ଏକ
ଦିବୟଶକ୍ତି ଅଟନ୍ତି । ଏବଂ ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଶକ୍ତି କହନ୍ତି । ବ୍ରହ୍ମ ଓ ଶକ୍ତି ଅଭିନ୍ନ ଅରଟ ।
ଇଂ ଣ୍ଡରେ ଜ୍ଞାନ ରଯାଗ ଉପରେ ବୟାଖୟାନ ରଦ ାରବରେ ସ୍ୱାମୀ ବିରବକାନନ୍ଦ କହିଥିର

-

ମାୟା ଏକ ଦୃ ଷ୍ଟିରକାଣ ନୁ ରହଁ । ଆରମ କିଏ ଓ ଆରମ ଆମ ଚତୁ ଦଡରଗ ରଦଖୁଥିବା ପ୍ରରତୟକ
ପଦାଥଷ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବାସ୍ତବିକତା ଅରଟ ।
(ଏହ଼ି େନ୍ଦଭଶେ ପେେର୍ତ୍ତଶୀ ଭୋ ଆମେ ରେବ୍େୋଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହେୋକୁ ଯୋଉଛ଼ି । ରତଣୁ
ଆମ shubhapallaba.inରେ େୋଭୋେୁଥିେୋ ରଲଖୋକୁ େେୁ ରେରଳ ପଢୁଥୋନ୍ତୁ ।)
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ଭ୍ରମଣ କୋହୋଣୀ
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ନୀଳନେୀରେ ରନୌେ଼ିହୋେ (୨ୟ ଭୋ )

✍ େୋଇ ପ୍ରକୋଶ
ଆେୁ େ଼ିମବଲ...େ଼ିଶ୍ଵ ଐତ଼ିହୟ ସ୍ଥଳୀ...
ପ୍ରାୟ ୩୩୦୦ ବର୍ଷ ତରେ ଫାରୋ ୋମସିସ ଦ୍ୱିତୀୟ ତାଙ୍କ ଅତି ପ୍ରି ୟ ୋଣୀ ରନେି ତିେଙ୍କ
ି
ପାଇଁ ତିଆେି କେିଥିର ଆବୁ ସିମବ ମନ୍ଦିେ । ଦୀଘଷ ରକାଡିଏ ବର୍ଷ ାଗିଥି ା ସଂପୂର୍ଣ୍ଷ ରହାବାକୁ
ଏହି ବିଶାେକାୟ ମନ୍ଦିେ ଯାହାକି ଏରବ ୟୁ ରନରସ୍କା ବିଶ୍ୱ ଐତିହୟ ସ୍ଥେୀ । ୨୦୦ ବର୍ଷ ତରେ
ରଯରତରବରେ ଏହା ଆବିଷ୍କତ
ୃ ରହ ା ରସରତରବରେ ୧୮ ମିଟେ ଉଚ୍ଚ ମନ୍ଦିେେ ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ
ବା ିରେ ରପାତି ରହାଇ େହିଥି ା । ୧୯୬୮ ମସିହାରେ ଅଶେନ ବନ୍ଧ ନିମଷାଣ ସମୟରେ ପାଣି
ରଘେରେ ଆସୁଥିବାେୁ ମନ୍ଦିେକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଷ ଭାବରେ ଅନୟ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତେିତ କୋଗ ା
। ଅଶେନ ସହେଠାେୁ ୩୦୦ କିମି ଦୂ େ ନାସୀେ ହ୍ରଦ କୂ େରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ମନ୍ଦିେେ ସ୍ଥାପତୟ
ବିସ୍ମୟକେ । ତତ୍କାେୀନ ମିଶେିୟ ସ୍ଥପତିମାରନ ପଥେ ରଦହରେ ଅତି ସୁନ୍ଦେ କାେୁକାଯଷୟ କେିଥିର
ଯାହା ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ରଦଖିର ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କେିରହବ ।
ଆବୁ ସିମବ

ପେିସେରେ ପ୍ରକୃ ତରେ ଦୁ ଇଟି ମନ୍ଦିେ । ବିଶାେକାୟ ମନ୍ଦିେଟି ଆମୁନ,

ୋମସିସ, ୋ-ରହାେକଥୀ ଏବଂ ପିତହଃ ( Amun, Rameses, Ra-Horakhty and
Ptah) ଏଇ ଚାେିଜଣଙ୍କୁ ସମପଡତ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଫବୃ ଆେୀ ଏବଂ ଅରକିାବେ ମାସ ୨୨
ତାେିଖରେ ସୂଯଷୟ କିେଣ ମନ୍ଦିେ ଭିତରେ ପ୍ରରବଶ କେି ତିନଜ
ି ଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡିଥାଏ କିନ୍ତୁ
ରଯରହତୁ ପିତହଃଙ୍କୁ ପ୍ରାଚୀନ ମିଶେିୟମାରନ ଅନ୍ଧକାେେ ରଦବତା ମାନୁ ଥିର ତାଙ୍କ ଉପରେ ସୂଯଷୟ
କିେଣ ପଡିନଥାଏ । ରତଣୁ ଏହି ଦୃ ଶୟ ରଦଖିବାକୁ ପ୍ରବେ ଜନସମାଗମ ରହାଇଥାଏ ।
ରଫେିବା ସମୟରେ ୋସ୍ତା ପାଶ୍ୱଷରେ ଥିବା ଢାବାରେ ମିଶେିୟ ଚା' ପିଇବାେ ସୁରଯାଗ
ମିେଥି
ି ା । ସାଧାେଣତଃ ଏଠାକାେ ର ାକମାନଙ୍କୁ କୁ ଆରଡ ଭାେତୀୟ ଚା' ଭାେି ପସନ୍ଦ । ଏକଥା
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ଢାବା ମା ିକ ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ଷା ମଝିରେ ସ୍ୱୀକାେ କେିଥିର

। ଆମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ

ାଗୁଥିବା ଦୟଣା ତୁ େସୀେ କିଛ ି ଗଛ ମଧ୍ୟ ରଦଖିବାକୁ ପାଇ ି ରସହି ଢାବାରେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୩ଟାରେ
ଆମ ଜାହାଜ ଛାଡିବାେ ସମୟ ଥି ା, ତଥାପି କିଛ ି ସମୟ ବାହାେ କେି ନୀେନଦୀରେ ଋର୍ିଆ
ସହାୟତାରେ ନିମଡତ ଅଶେନ ଉଚ୍ଚ ବନ୍ଧରେ କିଛ ି ସମୟ ଅତିବାହିତ କେି ପୁଣିଥରେ ରସଇ
ମେୁଭୂମି ୋସ୍ତାରେ ରଫେିଥି ୁ ଅଶେନ ସହେକୁ । ରଗାଟିଏ ପାଶ୍ୱଷରେ େହି ଯାଇଥି ା ସୁଦାନ
ରଦଶେ ସୀମା ଓ ଅନୟ ପାଖରେ ନାସୀେ ହ୍ରଦ ।
ଜାହାଜେ କମଷଚାେୀ ଅରପକ୍ଷା କେିଥିର ରମା ରଫେିବା ବାଟକୁ । ରଯମିତ ି ଜାହାଜରେ ପାଦ
ରଦଇଛି େଙ୍ଗେ ଉଠି ା ଏବଂ ନୀେନଦୀେ ଅତାେ ଜେୋଶିରେ ମାଡି ଚା ି ା ତେମୁଣ୍ଡ ଆଡକୁ ।
ଜାହାଜରେ ଥିବା ରଭାଜନାେୟଟି ସଭା ତେ ସ୍ତେରେ ଥିବାେୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ରଭାଜନ ସମୟରେ ରଢଉ
ମାନଙ୍କ ଛିଟା ସବୁ କାଚେ ଝେକା ଉପରେ ପଡିବାେ ଦୃ ଶୟ ଅନନୟ ଥି ା ।
ପିଆଜ ମିଶେେ ଆଉ ଏକ ମୁଖୟ ଫସ ଆଉ ରମା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ରଭାଜନରେ ଥି ା ପିଆଜସୁପ୍,
ଭାେତୀୟ ରଶୈେୀରେ ଆେୁ ମଟେ ତେକାେୀ, ଭାତ, ବିନସ ଭଜା ଇତୟାଦି ଖାଇବା ସଂପୂର୍ଣ୍ଷ
ଘରୋଇ ପେିରବଶ ଭେି ଅନୁ ଭବ ରହାଇଥି ା ।

େୁ ଇ ମନ୍ଦ଼ିେ...
ଜାହାଜ ଛାଡିବାେ ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ଆରମ ପହଞ୍ଚି ୁ ଅଶେନ ସହେଠାେୁ ୪୫ କିମି
ଦୂ େରେ ଅବସ୍ଥିତ ରକାମ୍ଓରମବା (Kom ombo) ସହେରେ । ଠିକ ଜାହାଜ ଙ୍ଗେ ପକାଇବା
ସ୍ଥାନେୁ ରଦଖା ଯାଉଥି ା କୁ ମ୍ଭୀେ ଓ ଛଞ୍ଚାଣ ମୁହଁ କିନ୍ତୁ ମଣିର୍ ଶେୀେ ଧାେି ରଦବତା ସରବକ
(Sobek) ଏବଂ ହରୋସଙ୍କ (Horus) ଅପୂବଷ ମନ୍ଦିେ । ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂଯଷୟଙ୍କ କିେଣରେ ସୁବର୍ଣ୍ଷ
େଙ୍ଗେ ଦୃ ଶୟମାନ ରହଉଥି ା ଏହି ମନ୍ଦିେ । ପ୍ରାଚୀନ କାେରେ ସୁନା ଖଣି ଏହି ସହେ ଆଖପାଖରେ
ଥିବାେୁ 'ସୁବର୍ଣ୍ଷ ସହେ' ନାମରେ ପେିଚତ
ି ଥି ା ଏହି ସହେଟି । ଇରମାହଟପ୍ (Imhotep)
ଅରସ୍ତ୍ରାପଚାେେ ରଦବତା ରବା ି ମିଶେିୟଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ । ରତଣୁ ମନ୍ଦିେ କାନ୍ଥରେ ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତେି
ସେଞ୍ଜାମ ସହ ପ୍ରସବ ପ୍ରଣାେୀେ ଚିତ୍ର ଅତି ସୁନ୍ଦେ ଭାବରେ ରଖାରଦଇ ରହାଇଛି ।
କୁ ମ୍ଭୀେ ସହ ମଣିର୍େ ସମୟ ସମୟରେ ସଂଘର୍ଷ ପାଇଁ ମନ୍ଦିେକୁ ଦୁ ଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ
କୋଯାଇଛି । ଏହି ବିଭାଜନେ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ କାନ୍ଥରେ ଅଙ୍କି ତ । ର ାକ କାହାଣୀ ଅନୁ ସାରେ ରଦବତା
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ସରବକ, ହରୋସଙ୍କ ର ାକପ୍ରି ୟତାରେ ଇର୍ଷାପୋୟଣ ରହାଇ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିେେୁ ବାହାେ କେିରଦର
। ଚତୁ େ ହରୋସ ନିଜ ସହିତ ସହେେ ସମସ୍ତ କୃ ର୍କମାନଙ୍କୁ ରନଇ ଚା ିଗର । କୃ ର୍ି କାଯଷୟ ବନ୍ଦ
ରହବାେୁ ମେୁଡି ପଡି କିଛ ି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରସ ଅଞ୍ଚେ ମେୁଭୂମିରେ ପେିଣତ ରହଇଯାଏ ।
ଖାଦୟାଭାବରେ ଅତିଷ୍ଠ ର ାକମାରନ ନୟାୟେ ରଦବୀ ମାତ୍ଙ୍କ (Maat) ପାଖରେ ଅଭିରଯାଗ
କେନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆରଦଶ ଅନୁ ସାରେ ମନ୍ଦିେ ସମାନ ଭାଗରେ ବିଭାଜିତ ହୁ ଏ ଏବଂ ପୁଣିଥରେ
ମନ୍ଦିେକୁ ରଫେିଆସନ୍ତି ରଦବତା ହରୋସ ।
ମନ୍ଦିେ ପେିସେ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କୂ ଅ ଅଛି ଯାହାକୁ "ନାଇର ାମିଟେ" କୁ ହାଯାଏ । ଫସ
ଅମେ ସମୟରେ ଫାରୋମାରନ ଟିକସ ଧାଯଷୟ କେିବା ପାଇଁ ଏହାେ ସହାୟତା ରନଉଥିର

।

କୂ ଅେ ପାଣି ରଯରତ ଉପେକୁ ଟିକସ ପେିମାଣ ରସରତ ଅଧିକ । ଅତି ସେେ ହିସାବ....
ପୂଜାଚ୍ଚଷନା ପାଇଁ ମନ୍ଦିେ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆସ୍ଥାନ ଅଛି ଯାହା ତରେ ଗମ୍ଭୀୋଘେ ପେି ଏକ
ରଛାଟ ଗୁମ୍ଫା । ଗାଇଡଙ୍କ କହିବା ଅନୁ ଯାୟୀ ପୂଜାେୀ ଜରଣ ରସଭିତରେ ୁ ଚିେହି ଯାଚଣା ପାଇଁ
ର ାକଙ୍କୁ କହୁ ଥିର ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ାଗୁଥି ା ରଯମିତ ି ରଦବତା କଥା ରହଉଛନ୍ତି । ରସ ସମୟରେ
ବି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ ଏପ୍ରକାେ କାଯଷୟ ରହଉଥି ା ତାହା ଅବଶୟ ବିଶ୍ୱାସରଯାଗୟ ରହଉନାହିଁ ।
ଅେଷ ଭଗ୍ନ ପ୍ରାୟ ବିୋଟକାୟ ପଥେ ଖମବ ସବୁ ରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟେ ଫାରୋମାନଙ୍କ
କାହାଣୀସବୁ ରଖାଦିତ ରହାଇ ମନ୍ଦିେ ରଶାଭା ବୃ େି କେୁଛି । ପାଖାପାଖି ୩୦୦ ମମିଫାଏଡ କୁ ମ୍ଭୀେ
ରଖାଦନ ସମୟରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମିେଥି
ି ା ରତଣୁ ମନ୍ଦିେ ପେିସେକୁ

ାଗି ଏକ କୁ ମ୍ଭୀେ

ସଂଗ୍ରହାେୟ େହିଛ ି ରଯଉଁଠି ଅରନକ ରଛାଟ ବଡ କୁ ମ୍ଭୀେଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି ।

(Edfu) ଏଡୁଫୁ ମନ୍ଦ଼ିେ...
ୋତି ୯ଟା ସମୟରେ ଜାହାଜ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ା ଏଡୁଫୁ ସହେରେ । ୋତ୍ରି ରଭାଜନ ପରେ

ପାେମ୍ପାେିକ ମିଶେିୟ ନୃ ତୟଗୀତେ ଆରୟାଜନ ଜାହାଜ ମଧ୍ୟରେ କୋଯାଇଥି ା । ଆମେ ଖଞ୍ଜଣି
ତଥା ବଂଶୀ ଓ ରଢା କ ଭେି ଏକ ବାଦୟେ (Darbuka) ତାରେତାରେ ମିଶେିୟ ପୁେର୍ ଓ
ମହିୋମାନଙ୍କ ନୃ ତୟ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥି ା । ସକାେ ଛଅଟାରେ ରଘାଡାଗାଡି ରନଇ ବାହାେି ୁ
୨୨୦୦ ବର୍ଷ ଧେି ଅକ୍ଷୂର୍ଣ୍ଷ ଥିବା ଏଡୁଫୁ ମନ୍ଦିେକୁ । ସବୁ ଠାେୁ ମଜାଦାେ କଥା ରହ ା ମନ୍ଦିେ
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ଯିବାପାଇଁ ରଘାଡାଗାଡି ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପନ୍ଥା । ରକୌଣସି ମଟେ ଚାେିତ ଯାନବାହନ ଅନୁ ମତି ନାହିଁ ।
ପ୍ରଦୂ ର୍ଣମୁକ୍ତ ଓ ପୂୋତନ ଯୁଗେ ଗମନାଗମନେ ଅନୁ ଭୂତି ଅତି ସୁନ୍ଦେ ଥି ା ।
ଏଡୁଫୁ ମନ୍ଦିେ ହରୋସ ରଦବତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସଗଷୀକୃ ତ, ଯାହାଙ୍କ ଶେୀେ ମଣିର୍ ଓ ମସ୍ତି ଷ୍କ ଛଞ୍ଚାଣେ

। ମିଶେିୟ ମାରନ ତାଙ୍କୁ ସୁେକ୍ଷାେ ରଦବତା ଭାରବ ବିଶ୍ୱାସ କେନ୍ତି । ଏହି ମନ୍ଦିେେ ଉର୍ତ୍େରେ

ପ୍ରାୟ ୬୦ କିମି ଦୂ େରେ ଅବସ୍ଥିତ ରଦରନ୍ଦୋ (Dendera) ସହେ । ହରୋସଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରଦବୀ
ହାରଥାେଙ୍କ ମନ୍ଦିେ ରସଇ ସହେରେ । ବର୍ଷରେ ଥରେ ବନୟା ସମୟରେ ରଦବୀ ଦକ୍ଷିଣମୁହଁା ନିଜ
ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଘେକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ରତଣୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଦିନକୁ ପବିତ୍ର ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଭାରବ ଖୁବ୍
ଜାକଜମକରେ ପାେନ କୋଯାଇଥାଏ । ଗାଈ ପେି ବଡ କାନ ଓ ଶିଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ମଣିର୍ ଶେୀେ ଧାେୀ
ରଦବୀ ହାରଥାେଙ୍କୁ (Hathor) ମିଶେିୟମାରନ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ସୁଖ ସମୃେେ
ି ରଦବୀ ରବା ି ବହୁ
ଶ୍ରୋେ ସହ ବିଶ୍ୱାସ କେନ୍ତି ।
ମାଟି କାଦୁ ଅରେ ଇଟା ତିଆେି କେିବାେ କୋ ପ୍ରାଚୀନ ମିଶେିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ବିକଶିତ
ରବା ି ଶୁଣିବାକୁ ମିେଥ
ି ାଏ । ଏରବବି ମନ୍ଦିେ ପେିସେରେ ଇଟାସବୁ େ ଭଗ୍ନାବରଶର୍ ଏକ ବିୋଟ
ପ୍ରାଚୀେ ଭାବରେ ବିୋଜମାନ । ମନ୍ଦିେ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶସ୍ତ ଅଗଣା, ବିଭିନ୍ନ ଦାନ ଯାଚଣାକୁ ସଂେକ୍ଷିତ
କେିବାପାଇଁ ରଛାଟ ରଛାଟ ଘେ ଏବଂ ବିୋଟକାୟ ଖମବସବୁ । ମୁଖୟ ମନ୍ଦିେେ ଉଚ୍ଚତା ପାଖାପାଖି
୩୫ ମିଟେ । ମନ୍ଦିେ କାନ୍ଥରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟେ ଫାରୋଙ୍କ ବିଜୟଗାଥା ଏବଂ କାେକ୍ରରମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ
ଧମଷ ଓ ଇସ ାମ ଧମଷେ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ସବୁ ରଖାରଦଇ ରହାଇଥି ା । ଏମିତ ି ଏକ କାନ୍ଥରେ
ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀଙ୍କେ ରସ ତିନ ି ମାଙ୍କଡଙ୍କ ଚିତ୍ର ବି ରହାଇଥିବା କଥା ଗାଇଡ ବର୍ଣ୍ଷନା କେିଥିର

।

ଅବଶୟ କାେକ୍ରରମ ତାହା କାନ୍ଥେୁ ବିସ୍ମୃତ ରହ ାଣି । ର ାକ କାହାଣୀ ଅନୁ ସାରେ ଅୋଜକତାେ
ରଦବତା ରସଥ୍ ବା ସ୍ଥ (Seth) ନିଜ ଭାଇ ତଥା ରଦବତା ଓଜେିସଙ୍କୁ (Osiris) ଶତୃ ବିରବଚନା
କେି ଯୁେରେ ପୋସ୍ତ କେି ତାଙ୍କ ଶେୀେକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କେି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରପାତି ରଦଇଥିର ।
ରଦବତା ଓଜେିସଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରଦବୀ ଆଇସିସଙ୍କୁ ରଯରତରବରେ ଏ ସମବାଦ ମିରେ, ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ
ଶେୀେେ ଏମିତ ି ୧୪ ଖଣ୍ଡ ଅଂଶକୁ ରଯାଡି ପୁନଃ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ବଂଶ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ
ଜନମ ଦିଅନ୍ତି ପୁତ୍ର ରଦବତା ହରୋସଙ୍କୁ । ମିଶେୟଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ପୁନଜଷନମେ ରଦବତା ଓଜେିସଙ୍କ ଶେୀେ
ଏରବବି ଏଇ ଏଡୁଫୁ ମନ୍ଦିେରେ ସମାଧିସ୍ଥ ।
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ଏସ୍ନୋ (Esna) େହେ ଓ େନ୍ଧ...
ଏଡୁଫୁ ସହେେୁ ପାଖାପାଖି ରଦଢ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆରସ ଏୋ ସହେ । ନୀେନଦୀରେ ଜାହାଜ
ଚୋଚେେ ସୁବଧ
ି ା ପାଇଁ ଇଂରେଜମାରନ ୧୯୦୬ ମସିହାରେ ନିମଷାଣ କେିଥିର

ଏକ ବନ୍ଧ ।

ପ୍ରତିଟ ି ଜାହାଜ ଏଇ ବନ୍ଧେ ଫାଟକ ରଦଇ ପାେି ରହ ାପରେ ହିଁ କ୍ସେ ସହେକୁ ଯାଇପାେିରବ ।
ଜାହାଜ କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରରବଶ କ ାପରେ ସ୍ୱୟଂଚାେିତ ଫାଟକସବୁ ବନ୍ଦ ରହାଇଯାଏ ଏବଂ ବଡ
ବଡ ମଟେ ସାହାଯୟରେ ଅଧିକ ପାଣିସବୁ କୁ ବାହାେ କେିଦଆ
ି ଯାଏ । ତେ ସ୍ତେେ ପାଣି ସହ
ସମାନ ରହ ା ପରେ ଆଗ ଫାଟକ ରଖା ିର

ପୁଣି ଜାହାଜ ଚା ିବା ଆେମ୍ଭ ହୁ ଏ । ଏଇ ପାଣି

ନିଷ୍କାସନ ସମୟ ପ୍ରାୟ ୫/୬ ମିନଟ
ି େ କିନ୍ତୁ ରଗାଟିଏ ପରେ ରଗାଟିଏ ଜାହାଜ ଧାଡି ବାନ୍ଧି
ଯାଉଥିବାେୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସମୟ ବିତଯ
ି ାଏ । ରତଣୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ରଭାଜନ ପରେ ଯାତ୍ରୀମାରନ ପ୍ରାୟତଃ
ଜାହାଜ ଛାତ ଉପରେ ଛିଡା ରହାଇ ଏହି ଦୃ ଶୟେ ମଜା ନିଅନ୍ତି । ତା'ସହ ଭାସମାନ ରଛାଟ ରଛାଟ
ଡଙ୍ଗାରେ ମିଶେିୟ ଚାଦେ ଓ ତଉ ିଆେ ଭ୍ରାମୟମାନ ବିରକ୍ରତାମାନଙ୍କଠାେୁ କିଣାକିଣି ବି ହୁ ଏ ।
ଏହି ସମୟେ ସୁରଯାଗ ରନଇ ମଁୁ ଜାହଜେ ଇଞ୍ଜି ନ ଘେ ବୁ ାବୁ ି ଏବଂ ମୁଖୟ କୟାପରଟନଙ୍କୁ
ରଭଟିଥି ି ।

ପ୍ରୋଚୀନ ମ଼ିଶେେ େୋଜଧୋନୀ...ଲକ୍ସେ େହେ
ନୀେନଦୀ କୂ େରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏଇ ସହେେ ପୂବଷତଟରେ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିେ ସବୁ ଅଛି ରସ
ମଧ୍ୟେୁ କ୍ସେ ମନ୍ଦିେ ଓ କର୍ଣ୍ଷକ ମନ୍ଦିେ ଅନୟତମ । ଜାହାଜ େହଣୀ ସ୍ଥାନେ ଠିକ ବିପେୀତ ପାଶ୍ୱଷରେ
ଅବସ୍ଥିତ କ୍ସେ ମନ୍ଦିେ । ପ୍ରାୟ ୩୪୦୦ ବର୍ଷ ତରେ ୋମସିସ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ନିମଡତ ଏଇ ମନ୍ଦିେ
ବିରଶର୍କେି ରକୌଣସି ରଦବତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସଗଷ କୋଯାଇ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ, ରଯରହତୁ

କ୍ସେ ସହେ ପ୍ରାଚୀନ

ମିଶେେ ୋଜଧାନୀ ଥି ା ଏହି ମନ୍ଦିେରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ୋଜାଙ୍କେ ୋଜାଭିରର୍କ
ରହାଇଛି । କିଛ ି ଐତିହାସିକଙ୍କ ମତରେ ସିକନ୍ଦେଙ୍କ ୋଜାଭିରର୍କ ମଧ୍ୟ ଏହି ମନ୍ଦିେରେ ରହାଇଛି ।
Temple of Authority ଭାବରେ ଜଣା ଏହି ମନ୍ଦିେ ସହେେ ମୁଖୟ ରଦବତା ଆମୁନ-ୋ
(Amun_Ra) ବା ସୂଯଷୟ ରଦବତାଙ୍କ ୋଣୀ ରଦବୀ ମଟଙ୍କ (Mut) ବାସସ୍ଥାନ ଭାରବ ମଧ୍ୟ
ଜଣା ।
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ଓରପଟ (Opet) ପେଶ...
ପ୍ରାଚୀନ କାେରେ ଥିବାନ ତ୍ରିରଦବ ଆମୁନ ୋ, ମଟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ରଖାନସୁଙ୍କୁ
(Khonsu) ବର୍ଷରେ ଥରେ ବିୋଟକାୟ ରଶାଭାଯାତ୍ରାରେ କର୍ଣ୍ଷକ ମନ୍ଦିେେୁ

କ୍ସେ ମନ୍ଦିେ

ପଯଷୟନ୍ତ ଅଣାଯାଉଥି ା । କିଛଦ
ି ନ
ି ଏହି ମନ୍ଦିେରେ ଅବସ୍ଥାନ ପରେ ପୁଣି ଡଙ୍ଗାରେ ରଫେି
ଯାଉଥିର କର୍ଣ୍ଷକ ମନ୍ଦିେ । କ୍ସେ ମନ୍ଦିେ ସାମନାେୁ କର୍ଣ୍ଷକ ମନ୍ଦିେ ପଯଷୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି ୪ କିମି
ୋସ୍ତାେ ଉଭୟ ପାଶ୍ୱଷରେ ସ୍ପିଙ୍କସ ମୂର୍ତ୍ସ
ଡ ବୁ ଧାଡି ରହାଇ ଥିବାେ ରଦଖିବାକୁ ମିେଥ
ି ାଏ । ଏପଯଷୟନ୍ତ
ମଧ୍ୟ କିଛ ି ସ୍ଥାନରେ ରଖାଦନ କାମ ଜାେି େହିଛ ି କାେଣ କାେକ୍ରରମ ଏଇ ୋସ୍ତା ସ୍ଥାନୀୟ ର ାକଙ୍କ
ଦ୍ୱାୋ ଅକ୍ତିଆେ ରହାଇଥି ା । ଥିବାନ ଏକ ପବଷତ ଶୃଙ୍ଖେ ଯାହା ନଦୀେ ପଶ୍ଚି ମ ତଟରେ ଅବସ୍ଥିତ
। ରଯମିତ ି ଆମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ବେଭଦ୍ର ଓ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଆରମ ତ୍ରିମର୍ତ୍
ୂ ଡ ଓ ନୀେକନ୍ଦେ
ନିବାସୀ ଭାବରେ ସରମବାଧନ କେିଥାଉ ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆର୍ାଢ ମାସରେ େଥଯାତ୍ରାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିେେୁ
ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିେକୁ ରନଇଥାଉ, ଠିକ ରସହିପେି ଏଇ ପୂୋତନ ଓରପଟ ପବଷ ବନୟା ଋତୁ େ ଦ୍ୱିତୀୟ
ମାସରେ ବହୁ ଆଡମବେରେ ପାେିତ ରହଉଥିବା ବିର୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ର ାକ କାହାଣୀେୁ ଜାଣିବାକୁ
ମିେଥ
ି ାଏ । କ୍ସେ ମନ୍ଦିେ ପେିସେରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଧମଷେ ପ୍ରଭାବ ରଦଖିବାକୁ ମିେଥ
ି ାଏ । ପ୍ରାଚୀନ
ମିଶେିୟ ଧମଷ, ପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧମଷେ ପ୍ରଭାବ ଏରବବି କାନ୍ଥେ ଚିତ୍ରସବୁ େୁ ଜଣାପରଡ ଏବଂ ଇସ ାମ
ଧମଷେ ମଧ୍ୟ ଏକ ମସଜିଦ ପେିସେରେ କାଯଷୟକ୍ଷମ ଅଛି ।

େ଼ିଶୋଳତମ କର୍ଣ୍ଶକ୍ ମନ୍ଦ଼ିେ
ଥିବାନ ତ୍ରୀରଦବଙ୍କୁ ଉତ୍ସଗଷୀକୃ ତ ପୂବଷ ତଟେ ଅନୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ଦିେ ରହଉଛି କର୍ଣ୍ଷକ ।
ପ୍ରାଚୀନ କାେରେ ନୀେନଦୀ କୂ େରେ ଥିବା ଏହି ମନ୍ଦିେ ମିଶେେ ବୃ ହର୍ତ୍ମ ମନ୍ଦିେ । ୧.୭ ମାଇଲ୍
ବିସ୍ତୃତ ପେିସେରେ ବିଭିନ୍ନ ରଦବାରଦବୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସଗଷ ପ୍ରାୟ ୧୫େୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଷ ମନ୍ଦିେ େହିଛ ି । ଦୀଘଷ
୧୫୦୦ ବର୍ଷ ଧେି ବିଭିନ୍ନ ସମୟେ ଫାରୋମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଏହି ମନ୍ଦିେ ନିମଡତ ରବା ି
ଐତିହାସିକମାରନ ମତ ରପାର୍ଣ କେନ୍ତି । ଏରବ ନଦୀ ଅବଶୟ କିଛ ି ଦୂ େକୁ ଘୁଞ୍ଚ ି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ତା'େ
ଅବସ୍ଥିତ ବିର୍ୟରେ ଏରବ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିେ ଆଗରେ ଥିବା ଧାୋେୁ ଜଣାପଡିଥାଏ । ୧୦ େୁ ୨୦
ମିଟେ ଉଚ୍ଚ ପାଖାପାଖି ୧୩୪ଟି ଖମବ ୧୬ ଧାଡିରେ ଛିଡା ରହାଇ ମନ୍ଦିେେ ରଶାଭାବେଷନ କେିଥାନ୍ତି
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। ପ୍ରତି ଖମବେ ଉପେ ଭାଗେ କାେୁକାଯଷୟ ସବୁ ପଦମ ଓ ପାପିେସ ଫୁ େ ପାଖୁଡା ସଦୃ ଶ । ମନ୍ଦିେ
ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ବିଶାେ ଜୋଶୟ । ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରେ ଶୁେ ରହବାପାଇଁ ଏହାେ ବୟବହାେ
କୋଯାଉଥିବା କଥା ର ାକ କାହାଣୀେୁ ଜଣା ପରଡ । ଆଉ ଏକ ଆଶ୍ଚଯଷୟ ଜନକ କଥା ରହଉଛି
ଜୋଶୟ ସନ୍ନିକଟରେ ଥିବା ପବିତ୍ର ପଥେ, ଯାହା ଚତୁ ପଷାଶ୍ୱରେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କର ରସୌଭାଗୟ ମିରେ
ରବା ି ର ାକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ । ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ମନ୍ଦିେ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଭିଡ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଠାେୁ
ରବଶି ଥି ା । ବିଭିନ୍ନ ସମୟେ ପାଖାପାଖି ତିେଶ
ି ଜଣ ଫାରୋଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ନିମଡତ ଏହି ମନ୍ଦିେେ ଅନୟ
ଏକ ବିରଶର୍ତ୍ୱ ରହଉଛି ବିଶାେ ସ୍ମାେକ-ସ୍ତମ୍ଭ (Obelisk) ସବୁ । ଏକକ ପଥେେୁ ନିମଡତ ଏଇ
ସ୍ମାେକ-ସ୍ତମ୍ଭ ସବୁ ପ୍ରାଚୀନ ମିଶେେ ସ୍ଥାପତୟ କୋେ ଚେମ ନିଦଶଷନ । କ୍ସେ ଓ କର୍ଣ୍ଷକ ମନ୍ଦିେ
ଏବଂ ମିଶେେ ଅନୟାନୟ ସ୍ଥାନକୁ ଛାଡି ଏରବ ଏହି ସ୍ମାେକ-ସ୍ତମ୍ଭ ଗ୍ରୀସ, ୋନସ ଏବଂ ରୋମ୍ରେ
ରଦଖିବାକୁ ମିେଥ
ି ାଏ । ସନ୍ଧୟା ସମୟରେ ମିଶେିୟ ସ୍ଥାପତୟ ଓ ବୀେତ୍ୱେ କାହାଣୀ ଶବ୍ଦ ଓ ଆ ୁ ଅ
ମାଧ୍ୟମରେ ମନ୍ଦିେେ ବିଶାେ କାନ୍ଥରେ ପ୍ରଦଶଡତ ରହାଇଥାଏ ।

ପଶ୍ଚ଼ି ମ ତେେ େୋଜୋ ଓ େୋଣୀଙ୍କ ଉପତୟକୋ...
ନୀେନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ରଶର୍ ଦିନରେ ଗାଇଡ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଦର ଗେମ ବାଷ୍ପ ରବ ୁ ନରେ
(Hot air balloon) ଉଡି ଉପତୟକାେ ସୁନ୍ଦେତା ଉପରଭାଗ କେିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମଁୁ ୋଜି
ନରହବା ପଛରେ ଦୁ ଇଟି କାେଣ ଥି ା । ପ୍ରଥମଟି ବଡି ରଭାେେୁ ଉଠିବାକୁ ପଡିବ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ
ରହଉଛି ନଦୀେ ପଶ୍ଚି ମ ତଟରେ ଥିବା ଅତି ଆକର୍ଷଣୀୟ ସ୍ଥାନ ସବୁ ରଦଖି ରହବନାହିଁ । ରଶର୍ରେ
ଜେଖିଆ ସାେି ବାହାେି ୁ ନଦୀେ ପଶ୍ଚି ମ ତଟକୁ । ସବୁ ଜମ
ି ାରେ ଭେପୁେ ୋସ୍ତା ସବୁ ରଦଖିର
ମରନ ରହଉଥି ା ଆମ ଓଡିଶାେ ରକୌଣସି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚେେ ୋସ୍ତା କିନ୍ତୁ କିଛ ି କିର ାମିଟେ ଯିବା ପରେ
ଥି ା ପଥୁେଆ
ି ୋସ୍ତା । କାେଣ ଆରମ ଯାଉଥି ୁ ଥିବାନ ପବଷତ ପାଦରଦଶରେ ଥିବା ତିନତ
ି େ
ବିଶଷ୍ଟ
ି ବିଶାେ Hatshepsut ମନ୍ଦିେ । ୋସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ Colossi of
Memnon ନାମରେ ବିଖୟାତ ଫାରୋ ଆରମନଟପ୍ (Amenhotep) ତୃ ତୀୟଙ୍କ ୬୦ ଫୁ ଟ
ଉଚ୍ଚେ ଦୁ ଇ ବିଶାେ ମୂର୍ତ୍ଡ ଦୀଘଷ ୩୪୦୦ ବର୍ଷ ଧେି ପୂବଷ ତଟକୁ ମୁହଁ କେି ଛିଡା ରହାଇଥିବାେ ଦୃ ଶୟ
ରଦଖି ପ୍ରାଚୀନ ମିଶେିୟମାନଙ୍କ କୋ ଭାସ୍କଯଷୟେ ନିପଣ
ୂ ତାରେ ଆଶ୍ଚଯଷୟ ଚକିତ ରହାଇଥି ି ।
ପଥେ ରଖାରଦଇ ଉପରେ ରମାେ ଆଗ୍ରହ ରଦଖି ଗାଇଡ ରନଇ ଯାଇଥିର
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କାେଖାନା ଏବଂ ବିକ୍ରୟସ୍ଥେୀକୁ । Alabaster ଅତି ନେମ ପଥେ, ରତଣୁ ରସଥିରେ କାେୁକାଯଷୟ
କେିବା ଅତି ସହଜ କିନ୍ତୁ େକ୍ଷଣା ରବକ୍ଷଣ କେିବା ଅତିବ କଷ୍ଟକେ । ଅଳ୍ପ ସମୟ ଏହି କାେଖାନାରେ
ଅତିବାହିତ କେି ବାହାେି ୁ ୋଣୀ Hatshepsutଙ୍କ ମନ୍ଦିେ ଆଡକୁ । ପୁୋତନ ମିଶେ
ଇତିହାସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହିୋ ଶାସକ ରବା ି ଐତିହାସିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ବର୍ଣ୍ଡତ ଏହି ୋଣୀ ପ୍ରାଚୀନ
ପଣ୍ଟ ବା ରସାମା ିଆ ସହ ବାଣିଜୟ କାେବାେ କେୁଥିବା କଥା ରଖାଦନ ସମୟରେ ମିେଥି
ି ବା ଏକ
ଗଛେୁ ଜଣାପଡିଛ ି । ବିଶାେ ମନ୍ଦିେ ଆଗରେ ଅତି େମଣୀୟ ଉଦୟାନ ଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ
ଐତିହାସିକମାରନ ସ୍ୱୀକାେ କେିଛନ୍ତି । ରଦବୀ ହାରଥାେଙ୍କ ବିର୍ୟରେ ଉପରେ ର ଖିଛି । ଏହି
ମନ୍ଦିେରେ ଏକ ଦୃ ଶୟ ରଯଉଁଥିରେ ଗାଈଠୁ ଜରଣ ମହିୋ କ୍ଷୀେ ପିଇବା ଅଙ୍କି ତ ରହାଇଛି । ସଙ୍ଗୀତ
ଓ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସେ ରଦବୀଙ୍କୁ ଅରନକ ମିଶେିୟ ପ୍ରଜନନେ ରଦବୀ ହିସାବରେ ଆୋଧନା କେିବାେ
ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଛି । ମନ୍ଦିେରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାର୍ାରେ ଅଶେନ ସହେେ ଇତିହାସ ଉପରେ ଏକ
ଚେଚ୍ଚିତ୍ରେ ସୁଟଙ୍ଗ
ି ଚା ିଥିବାେୁ କିଛ ି କୋକାେଙ୍କ ସହ ମିଶବ
ି ାେ ରସୌଭାଗୟ ମିେଥି
ି ା । ହିନ୍ଦୀ
ସିରନମାେ ମହାନାୟକ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରଶଂସକ ଥିର ଏହି କୋକାେ ଦେ ମଧ୍ୟରେ ।
ଇଂରେଜ ପୁୋତତ୍ତ୍ୱବିତ ହାଓବାଡଷ କାଟଷେ ୧୯୨୨ ମସିହାରେ ନିଜ ସାଥିଙ୍କ ସହ ଏହି ଥିବାନ
ପବଷତ ମଧ୍ୟେୁ ରଖାଜି ରଖାଜି ବିଭିନ୍ନ ସମୟେ ଫାରୋଙ୍କ ସମାଧିସ୍ଥେ ଗୁମ୍ଫା ଗୁଡକ
ି ଆବିଷ୍କାେ
କେିଥିର । ପ୍ରାୟ ୬୨ ଜଣ ଫାରୋଙ୍କ ମମିଫାଏଡ ଶେୀେ ଏହି ପବଷତେ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟେୁ ଏପଯଷୟନ୍ତ
ଆବିଷ୍କତ
ୃ ରହାଇ ସାେିଛ ି । ଗୁମ୍ଫାେ କାନ୍ଥରେ ମିଶେିୟ ଶାସକମାନଙ୍କ ମୃତୁୟ ପେେ ଯାତ୍ରା ଏବଂ
ବିଭିନ୍ନ ରଦବାରଦବୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପକଷ ବିର୍ୟରେ ଚିତ୍ରତ
ି , ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଚିତ୍ର ଥି ା ରଦବୀ ମଟଙ୍କ,
ରଯଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ଏକ ଉଦିତ ସୂଯଷୟଙ୍କୁ ଉଦେସ୍ଥ କେି ପୁଣିଥରେ ୋତିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ଜନମ ରଦବାେ
ଦୃ ଶୟ ।ଏରବବି ଏଇ ପେିସେେ ଅନୟାନୟ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଦନ ଜାେି େହିଛ ି କିନ୍ତୁ ପ୍ରରଫସେ
କାଟଷେଙ୍କ ଅନନୟ ଅବଦାନ ରହଉଛି ବାେକ ଫାରୋ ତୁ ତ୍ । ସବୁ ଠାେୁ କମ୍ ବୟସରେ ମିଶେ
ସାମ୍ରାଜୟେ ଶାସନ ଭାେ ହାତକୁ ରନଇଥିବା ଏହି ୋଜାଙ୍କ ବିର୍ୟରେ ଇତିହାସ ଓ ର ାକ କାହାଣୀ
ଅରନକ ଶୁଣିବାକୁ ମିେଥ
ି ାଏ । ଏରବବି ତାଙ୍କ ମମିଫାଏଡ ଶେୀେ ଏହି ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦଶଡତ,
ଖନନ ସମୟରେ ମିେଥି
ି ବା ତାଙ୍କେ ରସ ପ୍ରସିେ ସୁବର୍ଣ୍ଷ ମୁଖା ଓ ଅନୟାନୟ ବସ୍ତୁ ସବୁ କାଇରୋ
ସହେେ ମିଶେ ଜାତୀୟ ସଂଗ୍ରାହାେୟରେ ସ୍ଥାନିତ ।
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ପଶ୍ଚ଼ି ମ ତେ କେଳୀ େ ଼ିଚୋରେ େଯ
ୂ ଶୟୋସ୍ତ...
ୋଜା ଓ ୋଣୀଙ୍କ ଉପତୟକାେୁ ରଫେି ଏକ ରଛାଟ ମଟେ ଚାେିତ ରନୌକାରେ ବାହାେି ୁ
ନଦୀ ମଝିରେ ଥିବା ଏକ ଦ୍ୱୀପକୁ । କଦେୀ ଚାର୍ ପାଇଁ ଆବଶୟକ ପଟୁ ମାଟିରେ ସମୃେ ଏହି
ଦ୍ୱୀପକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ର ାକ ବନାନା ଆଇ ାଣ୍ଡ ବା କଦେୀ ଦ୍ୱୀପ କୁ ହନ୍ତି । ମାଇଲ୍ ମାଇଲ୍ ବିସ୍ତୃତ
କଦେୀ ବଗିଚା ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମବ ଓ ଅଥଷକାେୀ ଫସ େ ବଗିଚା ରବଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥି ା ।
ତା'ସହ ଆମ ରଦଶେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚେେ ଅନୁ ଭବ ରହଉଥି ା । ରସଇ ବଗିଚା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏକ ରଛାଟ
ରେରସ୍ତାୋରେ ବସି କଦେୀ ଓ ଅନୟ ଫେେ ସେବତ ପିଇବାେ ଆନନ୍ଦ ସହ ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂଯଷୟଙ୍କେ
େୂପ ନୀେନଦୀ ଜେରେ ପ୍ରତିଫେିତ ରହବାେ ଦୃ ଶୟ ଥି ା ଅତୀବ ଅନନୟ ।
ସଞ୍ଜ ଗଡିବାେୁ ଜାହାଜକୁ ରଫେି ବିଦାୟ ରନବାେ ସମୟ ଆସି ଯାଇଥି ା । ଜାହାଜେ ମୁଖୟ
ରୋରର୍ଇଆ ଯିଏ ଚାେିଦନ
ି ଧେି ରମା ପସନ୍ଦ ମୁତାବକ ନିୋମିର୍ ରଭାଜନ ଭାେତୀୟ ରଶୈେୀରେ
ପେସିଥିର

ତାଙ୍କୁ ହୃ ଦୟେୁ ଧନୟବାଦ ଜଣାଇ ବାହାେି ି

କ୍ସେ ସହେ ମଝିରେ ଥିବା ବ୍ରିଟଶ
ି

ନାଗେିକଙ୍କ ଭାେତୀୟ ରେରସ୍ତାୋକୁ । ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭାେତୀୟ ମିଠା ଓ ବୟଞ୍ଜନରେ ଆପୟାୟିତ
କେିଥିର ସ୍ଥାନୀୟ ମୟାରନଜେ ମହାଶୟ । କିଛ ି ସମୟ ନିକଟସ୍ଥ ଚମଡା ରପାର୍ାକ ବଜାେ ଏବଂ
ପାପିେସ ସଂଗ୍ରହାେୟ ବୁ ି ୋତ୍ରି ଦଶରେ ବାହାେି ି ରେେ ରଷ୍ଟସନକୁ ରଫେନ୍ତା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ।
ସାଥିରେ ଆଣି ି ଅରନକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଅନୁ ଭୂତି । ରରନରେ ବସି ଭାବୁ ଥି ି ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ଡୋଜିକୁ
ପେବର୍ତ୍ୀ ପିଢ ି ପାଇଁ କିପେି ସୁେକ୍ଷିତ େଖି ରହବ ଏ ବିର୍ୟରେ ମିଶେଠୁ ଆମକୁ ଅରନକ କିଛ ି
ଶିକ୍ଷା କେିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଆମେ ଗଙ୍ଗା କି ମହାନଦୀରେ ଏପେି ରଛାଟ ଜାହାଜ ଚୋଚେ କେି
ପଯଷୟଟନ ବିକାଶ କିପେି କୋଯାଇ ପାେିବ । ଏମିତ ି ଭାବୁ ଭାବୁ ରକରତରବରେ ନିଦ୍ରା ରଦବୀ ମରତ
ନିଜ ରକାେକୁ ଟାଣି ରନଇଥିର ଜାଣିପାେି ିନ.ି
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େ଼ିରେଶରେ ଭୋେତୀୟଙ୍କୁ େମ୍ମୋନ

✍ ଡ. େୁରେନ୍ଦ୍ରନୋଥ ପତ଼ି
କ଼ିଛମ
଼ି ୋେ ତରଳ ଏକ େଳ େହ ୟୁ ରେୋପ ଭ୍ରମଣରେ ଯୋଇଥିଲ଼ି । େମୁେୋୟ ୧୦େ଼ି ରେଶ େୁ ଲ଼ି
େ଼ିଭ଼ିନ୍ନ େଶଶନୀୟ ସ୍ଥୋନ ରେଖିଲୁ । ୪୮ ଜଣ ଯୋତ୍ରୀ େ଼ିଭ଼ିନ୍ନ େହେେୁ େ଼ିଲ୍ଲୀରେ ଏକତ୍ର଼ିତ ରହୋଇ
ଏୟୋେଇଣ୍ଡ଼ିଆ ଫଲୋଇଟରେ ଲଣ୍ଡନ ଅଭ଼ିମରୁ ଖ ଯୋତ୍ରୋ ଆେମ୍ଭ କଲୁ । ଲଣ୍ଡନ େହେେ ରଲୋକେଂଖୟୋ
ପ୍ରୋୟ ଏକରକୋେ଼ି, ଭୋେତେ ପେ
ୂ ଶତନ ଶୋେକମୋନଙ୍କ େହେ । ଏଠୋରେ ଥିେୋ ରେମେ ନେୀ ଚଉଡୋରେ
େୀଘଶ ନୁ ରହଁ କ଼ିନ୍ତୁ ରରୋତସ୍ୱ଼ିନୀ । ତୋ’େ କୂରଳ କୂରଳ େୁ ଲ଼ିଲୁ । େହୁ ତ େୟୋଙ୍କ, େୋଣ଼ିଜୟ ରକନ୍ଦ୍ର, ରହୋରେଲ
ଇତୟୋେ଼ି ଅଛ଼ି । ଆମେ
ରେଶରପୋଷୋକ ରେଖି ରକରତକ ଇଂରେଜ କହ଼ିରଲ, "ଇଣ୍ଡ଼ିଆନ, େ଼ି ରଗ୍ରଟ କଣ୍ଟ଼୍ି,ି ପ଼ିଲଜ୍ ହୋଓ ଏ
ଫୋର୍ େୁର୍, ଇଟ େ଼ି ରେମେ େ଼ିଥ୍ ଅସ ।' ଆରମ ଲୁ ରକନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ 'ଗ୍ରୋଫଲ ୋେ ରସ୍କୋୟୋେ’କୁ । ଭ଼ିଡ
ଥୋଏ । ରେଠୋରେ ଏକ କୃ ତ୍ର଼ିମ ଝେଣୋ ଅଛ଼ି । ଶୁଣ଼ିଲୁ 'ଓଃ, ଇଣ୍ଡ଼ିଆନ୍, ଇରୟୋେ ୋନ୍ଧୀ କରମ୍ପଲ୍ଡ େ
ବ୍ର଼ିେଶ୍
଼ି େୁ ଭୟୋରକଟ ରୟୋେ କଣ୍ଟ଼୍ିି । ଉଇ ହୋଭ୍ ଏଜୁ ରକରେଡ୍ ହ଼ିମ । ଆମେ େସ ଅଗ୍ର ତ଼ି କଲୋ ।
ୋଇଡ୍ େୁ ଝୋଇରେରଲ ଏକ େୃ ହତ୍ ରକୋଠୋକୁ ନ଼ିରଦଶଶ କେ଼ି- 'େ଼ି ରେମ୍ପଲ', େ଼ିଖୟୋତ ଆଇନ କରଲଜ,
ଏହ଼ିଠୋେୁ ୋନ୍ଧ଼ିଜୀ ତୋଙ୍କ ଯୁେୋେସ୍ଥୋରେ େୋେ଼ିଷ୍ଟେ ଡ଼ିଗ୍ରୀ ହୋେଲ କେ଼ିଥିରଲ । ଏହୋ ନ଼ିକେରେ ବ୍ର଼ିେଶ୍
଼ି
ପୋଲଶୋରମଣ୍ଟ୍ ହୋଉସ, ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ େୋେସ୍ଥୋନ େ଼ିକଏ
଼ି

ଳ଼ି ଭ଼ିତେକୁ , େୁେକ୍ଷୋ ପୋଇଁ ରେୋଧହୁ ଏ ।

'ହୋଇଡ୍ ପୋକଶ’ରେ ରଯରକୌଣେ଼ି େୟକ୍ତ଼ି ରେେୁ ଲ ଉପରେ େଣ୍ଡୋୟମୋନ ରହୋଇ ଭୋଷଣ ରେଇପୋେ଼ିେ,
ରକେଳ େୋଣୀଙ୍କ େ଼ିରେୋଧରେ କ଼ିଛ ଼ି କହ଼ିପୋେ଼ିେ ନୋହିଁ । ଇଂଲ଼ି ଶ ଚୋରନଲ ପୋେ଼ିରହଲୁ ରଡୋଭେଠୋରେ।
।
ପୟୋେ଼ିେେ ଇରଫଲ େୋେୋେ ପୃ ଥିେୀେ ପ୍ରେ଼ିେ ରଲୌହନ଼ିମିତ କୀର୍ତ୍ତି , ଯୋହୋକୁ ହ଼ିଟଲେଙ୍କ
ନ଼ିରଦଶଶ େରତ୍ତ୍ୱ ଜମଶୋନମୋରନ ଭୋଙ୍ଗ଼ି େୋକୁ େୋଜ଼ି ରହୋଇ ନ ଥିରଲ । ରେଠୋକୋେ
184

ୋଇଡ୍ କହୁ ଥିରଲ,

shubhapallaba.in

'ଇଣ୍ଡ଼ିଆନ୍ େୁେ଼ିଷ୍ଟ ରଭେ଼ି ଡ଼ିେପ
଼ି ଼ିଲନ୍ଡ, ରେ କମ ଇନ୍ ଏ କୁ ୟ, ୟୁ େ଼ି ଅେେ କଣ୍ଟ଼୍ିି ପ଼ିପଲ
ୁ , ହୋଓ ରେ ଆର୍
ପୁେଙ୍ଗ
଼ି ଇଚ୍ ଅେେ । େ଼ିରକଟ କେ଼ି ଲ଼ି ଫେରେ େରେଶୋଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚତୋକୁ ଯୋଇହୁ ଏ । େୋତ଼ି ୧୨େୋରେ ଏହ଼ି
େୋେୋେ େ଼ିେୁୟତ୍ ଆରଲୋକରେ ଝଲେ଼ିଉରଠ ମୋତ୍ର ପୋଞ୍ଚମ଼ିନଟ
଼ି ପୋଇଁ । ଫ୍ରୋନସେ ରପୋଲ଼ି େ ଆମକୁ
ଧନୟେୋେ ରେରଲ ଶୋନ୍ତ଼ିଶୃଙ୍ଖଳୋ େକ୍ଷୋ କେ଼ିଥିେୋେୁ, ଯେ଼ିଓ ଏଠୋରେ ନ଼ିରଗ୍ରୋ େ଼ିରକ୍ରତୋମୋରନ
ଯୋତ୍ରୀମୋନଙ୍କୁ େୟସ୍ତ କେୁଥୋନ୍ତ଼ି । ଆମଷ୍ଟେଡୋମରେ ରେୋେ ରଯୋର

'ରକନଲେୁେ'- େହୁ ତ ପୁେୁଣୋ

େହେ ଯୋତୋୟୋତେ ମୋଧ୍ୟମ ପ୍ରଧୋନତଃ େୋଇରକଲ । ନ଼ିଦଷ୍ଟ
ି େମୟ ମଧ୍ୟରେ ରେୋେରେ 'େଏରଲେ'
େୟେହୋେ କେ଼ିପୋେ଼ିରେ । େୁଇଜେଲୋଣ୍ଡେ େୁଉଚ୍ଚ ଆଲପେ ପେଶତମୋଳୋ, ତୋ' ଉପରେ
ରହୋରେଲମୋନ । ।
ଆରଞ୍ଜଲେ ଶରେ 'ରେେୋେ' ରହୋରେଲରେ ଭୋେତୀୟଙ୍କ ପୋଇଁ ରବ୍ରକ୍ଫୋଷ୍ଟ-ଉପମୋ, ଇଡ୍ଲ଼ି ,
ଚୁ ଡୋେନ୍ତୁଳୋ, େମବେ, ଚଟନ଼ି, ମେଲୋ ଚୋ' ଆେ଼ି ଉପଲବ୍ଧ । େରେଶୋଚ୍ଚ ଶ଼ିଖେ େୋମରପ୍ରଠରେ େେଫ
େୋ େୋ, ଭୋେତୀୟ ରେଷ୍ଟୁେୋଣ୍ଟ୍ରେ 'େରଫ', ହ଼ିନ୍ଦୀ େ଼ିରନମୋେ ୀତ େୋଜୁ ଥୋଏ, ମରନହୁ ଏ ଆରମ
ଭୋେତେ ପେଶତ ଉପରେ ଅଛୁ । ଏହୋ ହ଼ିମୋଳୟେ ଶ଼ିଖେ ପ୍ରୋୟ, ତଳ ଭୋ ରେ ଇଣ୍ଟ୍େେୋରକ େହେ
। େୁେ଼ିଷ୍ଟ ରକନ୍ଦ୍ର । ଏଠୋରେ ଏକ ରକନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ମୁମବୋଇ । େ଼ିରନମୋ ଜ ତେ ପ୍ରଡୁୟେେ-ଡୋଇରେକଟେ
ୟଶ୍ ରଚୋପ୍ରୋଙ୍କେ ପର୍ଣ୍
ୂ ଶୋେୟେ ରବ୍ରୋଞ୍ଜ ପ୍ରତ଼ିମର୍ତ୍ତ
ୂ ି ସ୍ଥୋପ଼ିତ ରହୋଇଛ଼ି । େହୁ େମ୍ମୋନେ ଅଧିକୋେୀ ରେ
ଥିରଲ େୁଇଜେଲୋଣ୍ଡରେ । ତୋଙ୍କେ ରକରତକ େ଼ିରନମୋେ େୁେଙ୍ଗ
଼ି ୍ ଏହ଼ିଠୋରେ ହିଁ ରେ କେ଼ିଥିରଲ ।
ଫଳକରେ ତୋଙ୍କ େ଼ିଷୟରେ ତଥୟ ଉରଲ୍ଲଖ ଅଛ଼ି । ନ଼ିକେସ୍ଥ ଅନୟ ଏକ େେଫୋେୃ େ ଶୃ ଙ୍ଗ , ନୋମ
'ତ଼ିତ୍ଲ଼ି େ' େରେଶୋଚ୍ଚ ସ୍ଥଳରେ ହ଼ିନ୍ଦୀ େ଼ିରନମୋ 'େ଼ିଲ୍େୋରଲ େୁ ହ୍ଲନ଼ିଆ ରଲ ଜୋଏରଙ୍ଗ'େ କଳୋକେଶୋହେୁଖ ଖଁୋ ଓ କୋଜଲଙ୍କେ େ଼ିଶୋଳ କଟଆଉଟ େ଼ିେୟମୋନ । ଏଥିେୁ ଜଣୋଯୋଏ େୁଇଜେଲୋଣ୍ଡେ
ଅଧିେୋେୀ ରକରତ ଭଲପୋଆନ୍ତ଼ି ଭୋେତେ କଳୋକୋେଙ୍କୁ । ଏଠୋକୋେ ଏକ ଫରେୋ ଷ୍ଟୁଡଓ
଼ି ରେ ଭୋେତୀୟ
କ୍ର଼ିରକେ ଷ୍ଟୋେ ଓ ମୁମବୋଇ ଷ୍ଟୋେଙ୍କେ କଷ୍ଟୁୟମ ମ଼ିଳୁଛ,଼ି ଯୋହୋକୁ ଭଡୋରେ ରନଇ ଜରଣ ଫରେୋ
ଉଠୋଇପୋେ଼ିରେ । ଇେୋଲୀେ 'ପ଼ିେୋ' େୋେୋେ ନ଼ିକେରେ ୁଜେୋେ େୟେେୋୟୀଙ୍କେ ରେୌଖୀନ ରଷ୍ଟୋେ,
େେୁ ଭୋେତୀୟ ଉପହୋେ େୋମଗ୍ରୀ ମ଼ିରଳ, େ଼ିରେଶେ ଯୋତ୍ରୀମୋରନ ଏଠୋେୁ ଆଗ୍ରହରେ ଭୋେତେ
େୋମଗ୍ରୀ କ଼ିଣ଼ି ପ୍ରଶଂେୋ କେୁଥୋନ୍ତ଼ି । େମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ରଭନ଼ିସ ଦ୍ୱୀପରେ ରଫେ଼ି ଯୋତ୍ରୋ କଲୋରେରଳ
ଭୋେତୀୟ ରମନୁ େ ଖୋେୟ ଓ ୀତ । ଭେ଼ିକୋନେ଼ିେ ଼ି ପୟୋରଲେ ରେୋମେ କରଲୋେ଼ିଅମ, େେୁ ଠୋରେ
ଭୋେତେ ଯୋତ୍ରୀ ମୋଳ ମୋଳ । ରେଠୋକୋେ ସ୍ଥୋନୀୟ ଯୋତ୍ରୀ ଆମକୁ େୋହୋଯୟ କେ଼ି ରକଉଁେ ଼ି କୁ
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କେ଼ିେୋକୁ ରହେ, କ'ଣ କୀର୍ତ୍ତି ରେଖିେୋକୁ ରହେ, ଭୋେତୀୟ ରେୋଲ଼ି , ଇଂଲ଼ି ଶ ଭୋଷୋରେ େୁ ଝୋଇ େ଼ିଅନ୍ତ଼ି
। େ଼ିକଟ କେ଼ି ପ୍ରରେଶ କେ଼ିେୋ, କୁ ୟ ତ଼ିଆେ଼ି କେ଼ିେୋ,

ୋଇଡ୍ଙ୍କ ନ଼ିରଦଶଶ ମୋନ଼ିେୋ ଆେ଼ି କୋଯଶୟେ

ପ୍ରଶଂେୋ େେୁ ଠୋରେ ମ଼ିଳଲ
଼ି ୋ । ରଯଉଁ ରଯଉଁ େହେକୁ ଆରମ ଭ୍ରମଣ କେ଼ିଛୁ, େେୁ ଠୋେୁ ଭୋେତୀୟ
ରେଷ୍ଟୂେୋଣ୍ଟ୍ରେ

ୋଇଡ୍ ଆମକୁ ସ୍ୱୋେ଼ିଷ୍ଟ ଭୋେତୀୟ ରବ୍ରକ୍ଫୋଷ୍ଟ, ଲଞ୍ଚ, ଡ଼ିନର୍ ଖୁଆଇଛନ୍ତ଼ି ।

ୟୁ ରେୋପରେ ଥିେୋ ଆରମ ଅନୁ ଭେ କେ଼ିପୋେ଼ି ନୋହଁୁ, ରକେଳ େୋସ୍ତୋ, ରହୋରେଲ, େଶଶନୀୟ କୀର୍ତ୍ତି
େୟତୀତ । ରଡନ୍ମୋକଶେ େୋଜଧୋନୀ ରକୋରପନ୍ହୋର ନ୍ରେ େୋଇରକଲେ େୟେହୋେ ଅଧିକ ।
ଏଠୋରେ େହୁ ତ େୁ ଶ ରେଖୋଯୋଏ । େ଼ିନୋମୋେମୋରନ ଯୁେରଖୋେ ଜୋତ଼ି ଥିରଲ । ୟୁ ରେୋପେ ଅନୟ
ରେଶ ୁଡକ
଼ି ୁ ପେୋଜ଼ିତ କେ଼ି ତୋଙ୍କେ ମଲ
ୂ ୟେୋନ ଧନେମ୍ପେ ଅପହେଣ ପରେ ଏହ଼ି େୁ ଶମୋନଙ୍କରେ
'ଏକ୍ଜ଼ିେଶ
଼ି ନ ହଲ' ନ଼ିମଶୋଣ କେ଼ିଛନ୍ତ଼ି । ଭୋେତେୁ ମଧ୍ୟ ରନଇଥିେୋ େୁନୋ, ହୀେୋ ଓ ଶୋ ୁଆନ କୋଠେ
ଉପକେଣ ରେଠୋରେ ସ୍ଥୋନ଼ିତ ରହୋଇଛ଼ି । ରକୋରପନହୋର ନ୍ଠୋେୁ ୧୦ କ଼ି.ମ଼ି. େମୁଦ୍ର ପଥରେ ରଫେ଼ି
'େଲେ଼ିକ୍ େୋ େ' ଅତ଼ିକ୍ରମ କେ଼ି ସ୍ୱ଼ିରଡନରେ ପ୍ରରେଶ କଲୁ । େହେ ମଧ୍ୟକୁ ଚୋଲ଼ି ଚୋଲ଼ି ତ଼ିକେ଼ି େହୁ
ଭୋେତୀୟ ପୁେୁଷ ଓ ମହ଼ିଳୋଙ୍କୁ ଅଫ଼ି େେୁ ରଫେୁଥିେୋେୁ ରେଖିଲୁ । ରେଠୋରେ ମଧ୍ୟ ରକରତକ
ଭୋେତୀୟ ରେଷ୍ଟୁେୋଣ୍ଟ୍ ଅଛ଼ି । ଖୋେୟ ଖୋଇଲୁ ।
ଆମ ରେଶେ େହୁ ଯୁେତୀଯୁେକ କମଶେଂସ୍ଥୋନ ପୋଇଁ ୟୁ ରେୋପ ଯୋଇଛନ୍ତ଼ି । ରେଠୋରେ
ଉଚ୍ଚଶ଼ିକ୍ଷ଼ିତ େୟକ୍ତ଼ି ମୋରନ ଆଇେ଼ି, ଶ଼ିଳ୍ପେଂସ୍ଥୋ ତଥୋ ରଛୋେେଡ କମ୍ପୋନୀରେ କୋଯଶୟ କେ଼ିେୋେ େୁରଯୋ
ପୋଇଛନ୍ତ଼ି । ରେମୋନଙ୍କେ ରେେୋ ପୋଇଁ େୁଚ଼ିକେ ରେଶୀୟ ଖୋେୟ େୋନ୍ଧ଼ି ପେଷ଼ିେୋ ପୋଇଁ ରକରତକ
ୁଜୁେୋେ, ପଞ୍ଜୋେ, ଉର୍ତ୍ତେପ୍ରରେଶେ େୟକ୍ତ଼ି େହରଯୋ ୀ କମଶଚୋେୀମୋନଙ୍କୁ ରନଇ ଘେଭଡୋ
ମୋଧ୍ୟମରେ ଖୋେୟଶୋଳୋ ରଖୋଲ଼ି ଛନ୍ତ଼ି । ଏହୋ ରେଠୋକୋେ ୟୁ ରେୋପୀୟ ଅଧିେୋେୀଙ୍କ ଦ୍ୱୋେୋ ଆେୃ ତ
ରହୋଇଛ଼ି । ଆରମ ଲକ୍ଷୟ କଲୁ ଆମ େହ଼ିତ ର ୋେୋ, କଳୋ େୟକ୍ତ଼ି ମୋରନ ମଧ୍ୟ ରେଠୋରେ ଆନନ୍ଦରେ
ରଭୋଜନ କେୁଛନ୍ତ଼ି । ଭୋେତେ ମେଲୋଯୁକ୍ତ େୁସ୍ୱୋେୁ ଖୋେୟ, ପୋୟେ (ଖିେ଼ି), େକ୍ଷ଼ିଣ ଭୋେତୀୟ ରେୋେୋ,
ଇଡ୍ଲ଼ି , ଉପମୋ, େମବେ ଆେ଼ି ଜଳଖିଆ େୋମଗ୍ରୀେ ରେଠୋରେ ଚୋହ଼ିେୋ ଅଛ଼ି । ରତଣୁ ଆରମ ରଯଉଁ
େୁ ଇେପ୍ତୋହ ୟୁ ରେୋପରେ େ଼ିତୋେ଼ିଲୁ, ତୋହୋ ଆରେୌ େ଼ିରେଶ ଭଳ଼ି ଲୋ ୁ ନ ଥିଲୋ ।
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ପସ୍ତ
ୁ କ େମୀକ୍ଷୋ: ଆନ଼ିେ ରେୋରଷଇଘେ
ନିଉଟନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ନିୟମ କରହ ରଯ, "ରଯଉଁ ପଯଷୟନ୍ତ ରକୌଣସି ବାହୟ ଶକ୍ତିେ ପ୍ରଭାବ ନ ପଡିଛ ି

ରସ ଯାଏଁ ସ୍ଥିେ ବସ୍ତୁ ସ୍ଥିେ େରହ ଓ ଗତିଶୀେ ବସ୍ତୁ ଗତିଶୀେ । ଆନିେ ରୋରର୍ଇଘେ ଉପନୟାସ ବି କିଛ ି
ରସହିଭେି ରହଇଛି । ଥରେ ପଢିବା ଆେମ୍ଭ କର ଆପଣ ରଗାରଟ ପରେ ରଗାରଟ ପୃଷ୍ଠା ପଢି ଚା ିରବ,

ଭାବୁ ଥିରବ ଏଇଠି େଖିରଦଇ ନିଜେ କିଛ ି କାମ କେିରଦବି କିନ୍ତୁ ପାେୁନଥିରବ । ରମାେ ଅବସ୍ଥା କିଛ ି
ରସଇଭେି ରହଇଛି । ଭାବିଥି ି ଥେକରେ ପୁୋଟା ପଢିରଦବି କିନ୍ତୁ ପେିସ୍ଥିତ ି ଦୃ ଷ୍ଟିେୁ ୩ ଦିନ

ାଗିଗ ା

ଆମୂେଚୂେ ପଢିବା ପାଇଁ ।
ପୂବଷ ସମୟରେ, ଗୁେୁକୁ େ ଆଶ୍ରମରେ ର୍ଡେସ ପାକବିଦୟା ବିର୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥି ା । ମିଠା,
ପିତା, ୋଗ, ୁ ଣି, ଖଟା ଓ କର୍ା, ଏମାରନ ହଉଛନ୍ତି ରସଇ େସ ରଯଉଁମାରନ ଏକ ଆହାେକୁ ସୁର୍ମ ଓ
ସୁସ୍ୱାଦୁ ଆହାେରେ ପେିଣତ କେନ୍ତି । ସୁ ଗ୍ନା ଦିଦ ି ମଧ୍ୟ ନିଜ ବହିରେ ଅରନକ େସ ରଯମିତକ
ି ି ପାେିବାେିକ,
ନାଟକୀୟ, ରୋମାଞ୍ଚକ, ବୟଙ୍ଗ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନ ରଦଇ ଆମପାଇଁ କିଛ ି ତିଆେି କେିଛନ୍ତି ଯାହା କି ଓଡିଆ
ପାେମ୍ପେିକ ଛୁ ଙ୍କରେ ମହକୁ ଛ ି ।
ପଢିବାେ ଏକ ଅବିେେ ଧାୋ ମଝିରେ ମଝିରେ ଅତୀତକୁ ରଫେିଯାଇ ପୁଣି ବର୍ତ୍ଷମାନକୁ ରଫେିବା
ହଉଚି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପେିଚୟ ସୁ ଗ୍ନା ଦିଦଙ୍କ
ି ର ଖା ରଶୈେୀେ । ରକଉଁ ନା ରକଉଁ ଦିଗେୁ ଆମ ଓଡିଆ ଜାତି,
ଖାଦୟ ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାରବ ଜଡିତ ଓ ତାହାେ ଉଦାହେଣ ଆରମ ଏଠି ପାଇବା ।
ଆମ ପାଇଁ ଓ ଆମ ପେବର୍ତ୍ଷୀ ପିଢି ପାଇଁ ଏ ବହି ବହୁ ତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଓ ମରନାେଞ୍ଜକ ରହାଇପାେିବ
ରବା ି ରମାେ ଆଶା । ସୁ ଗ୍ନା ଦିଦ ି ଏମିତ ି ହିଁ ଭାବୁ ଥାନ୍ତୁ, ର ଖୁଥାନ୍ତୁ ଓ ବହି ଛାପୁଥାନ୍ତୁ । ମା କ୍ଷ୍ମୀ ଓ ମା
ସେସ୍ୱତୀ ଉଭୟଙ୍କ କୃ ପା ତାଙ୍କ ଉପରେ େହୁ । ଏକ ସାଧାେଣ ପାଠକ ହିସାବରେ ରମାେ ଆଉ ଅଧିକା
କିଛ ି କହିବା ସମୀଚିନ ନୁ ରହଁ । ଧନୟବାଦ ।

- ଅରଶାକ ମିଶ୍ର
ଆନ଼ିେ ରେୋରଷଇଘେ େହ଼ିେ ଼ି ଆପଣ େ଼ିଧୋେଳଖ କ଼ିମବୋ ଆମୋଜନ୍େୁ କ଼ିଣ଼ିପୋେ଼ିରେ ।

ଠ଼ିକଣୋ: Story Lab, 4th Floor, 75 Budha Nagar, Near
Kalpana Square, Bhubaneswar, Odisha

Mob: +91 9078483962
Buy from Amazon: Click Here to Order Now
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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 -ଟୁୟବ୍ରେ
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-ରମଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇପାେିରବ ।
ସରବଷାପେି ଏହି ସଂସ୍କେଣେ ପ୍ରକାଶିତ ର ଖା ତଥା ପତ୍ରିକା ବିର୍ୟରେ ମତାମତ
ରଦବାକୁ ଅନୁ ରୋଧ କେୁଛୁ । ଆମେ ରେବ୍ରପାଟଷାଲ୍େ କାଯଷୟ ଏରବ ରଶର୍ ରହାଇସାେିଛ ି
। ଆପଣମାନଙ୍କେ େଚନା ରସଠାରେ ପ୍ରକାଶ କେିବାପାଇଁ ଆମକୁ ଇ-ରମଲ୍ ଜେିଆରେ
ର ଖା ପଠାଇବାକୁ ଅନୁ ରୋଧ । ରମଲ୍ କେିବା ସମୟରେ ଠିକଣାେ ବନାନକୁ ଧ୍ୟାନରେ
େଖି Text ଆକାେରେ ର ଖି ସାଙ୍ଗରେ ରଗାଟିଏ ଫରଟା ପଠାଇବାକୁ ଅନୁ ରୋଧ ।

ଇ-ରମଲ୍: shubhapallaba@gmail.com
ୟୁ -େୁୟବ୍: http://youtube.com/Shubhapallaba
ରେୋେ଼ିଆଲ ମ଼ିଡଆ
଼ି : Facebook, twitter, Insta/@Shubhapallaba

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