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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 ୬ଟି ଯାକ ସଂସ୍କେଣେ ର ଖା ସହ ଏରବ
ଆରମ ଆମେ ରେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ କାଯଷୟ କେୁଛି । ଏଥେ ଅଧିକ ସଂଖୟକ ପାଠକ ଏବଂ

ର ଖକମାନଙ୍କ ସହ ରଯାଡି ରହାଇ େହିବୁ ରବା ି ଆମେ ଆଶା । ପୂବଷ ପ୍ରକାଶିତ ୬ଟିଯାକ
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 -

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

। ବିଶ୍ୱ ମାତୃ ଭାର୍ା ଦିବସ ଅବସେରେ

ଶାସ୍ୱତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କେ ଗୀତ ଏବଂ ମାନସ େଞ୍ଜନ ଦାଶଙ୍କେ ସଙ୍ଗୀତରେ ମୁକ୍ତି ାଭ କେିଥିବା ଆମେ
ଗୀତ ଜେିଆରେ ଆରମ ପହଞ୍ଚିଥି ୁ ଅଧିକ ର ାକଙ୍କ ପାଖରେ । ଏହି ବର୍ଷ ଆଉ କିଛ ି ନୂ ଆ
ଆଣିବାେ ରଯାଜନା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହରଯାଗରେ ସଫେ ରହବାେ ଆଶା କେୁଛୁ ।
ଏହି ପତ୍ରିକାଟି ଇ-ପତ୍ରିକା ରହାଇଥିବାେୁ ଏହାକୁ ପଢିବାକୁ ରକୌଣସି ମୂ ୟ ାଗିବ ନାହିଁ
ଏବଂ ର ଖକମାନଙ୍କୁ ରକୌଣସି ମୂ ୟ ପ୍ରଦାନ କୋଯାଇନାହିଁ । ପତ୍ରିକାେ ର ଖାଗୁଡକ
ି ଇରମ

ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରହଣ କୋଯାଇଛି । ପତ୍ରିକାରେ ସ୍ଥାନିତ ର ଖାଗୁଡକ
ି େ ଉର୍ତ୍େଦାୟୀ

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

ତାପସ ରଞ୍ଜନ

ସମ୍ବି ତ ଦାସ

(ସମ୍ପାଦେ)

(ସମ୍ପାଦେ)

(ଅଳଂେରଣ)
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ସୂଚୀପତ୍ର
କ୍ର. ସଂ. ବିଷୟ
୧

କେଖେ/କେଖିୋ

ସମ୍ପାଦକୀୟ…

ତାପସ େଞ୍ଜନ

ପୃ ଷ୍ଠା
୭

େବିତା ବିଭାଗ
୨

ଆରହ ଜଗନ୍ନାଥ

ପଶଷୁୋମ ସାହୁ

୧୦

୩

କହରେ କାେିଆ

ସରୋଜିନୀ ରବରହୋ

୧୧

୪

ଜଗାକୁ ରହଇଛି ଜେ

େଂଜିତା ଦାସ

୧୨

୫

ବୀେ ସହିଦଙ୍କ ଉରେଶୟରେ

ପିଙ୍କୁନା ରବରହୋ

୧୩

୬

ରମୌସୁମୀ

ତପନ କୁ ମାେ ସାହୁ

୧୫

୭

ବେର୍ା ଆସି ା ମେରତ

ସଦାନନ୍ଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ

୧୭

୮

ରମା ରବାଉ

ଯରେଶ କୁ ମାେ ୋଉତ

୧୯

୯

ଏମିତକ
ି ା ରବାଉ ମିେରନ୍ତକି

ପଲ୍ଲବୀ ପୂଜାପଣ୍ଡା

୨୧

୧୦

ରଶର୍ ଇଚ୍ଛା

ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଷା ଧେ

୨୩

୧୧

ଅଭିନୟ

ଶୁଭଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର

୨୫

୧୨

କେଙ୍କ

ଜଗନ୍ନାଥ ରଚୌଧୁେୀ

୨୬

୧୩

ଦିଗହୋ ବୟକ୍ତିତ୍ୱ

ସସ୍ମିତା ସାହୁ

୨୭

୧୪

ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି

ମାନସ େଞ୍ଜନ ଦାଶ

୨୮

୧୫

ଅଳ୍ପ ଆୋପ

ରମାନା ିସା ସ୍ୱାଇଁ

୨୯

୧୬

ଭଙ୍ଗା ହୃ ଦୟ

ଧୀରେନ ବାଗ

୩୦

୧୭

ରଭାର୍ ରହବାେ ସ୍ୱପନ

ମୃରଗଶ ରବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଗ୍ରାହୀ

୩୧

୧୮

ଝୁ ମୁଥିବା କଳ୍ପନା

ତୃ ପ୍ତି େଞ୍ଜନ ଦାସ

୩୩
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୧୯

ନିଃସଙ୍ଗତା

ଡ. େଶମୀ େଞ୍ଜନ ସାହୁ

୩୪

୨୦

ସ୍ମୃତ ି

େରମଶ ରବରହୋ

୩୫

୨୧

କିଏ ରସ ବୁ ଝଛ
ି ି

େୁଦ୍ର ନାୋୟଣ ଖଟୁଆ

୩୭

୨୨

ପୃଥିବୀ ରକରବ ନୁ ରହଁ ଆକାଶେ ଅଜୟ କୁ ମାେ ରବରହୋ

୩୮

୨୩

ବିଡମବନା

ଶ୍ରୀନିବାସ ସାମ

୩୯

୨୪

ତୁ ମେି ପାଇଁ

ଜଗଦୀଶ ମିଶ୍ର

୪୧

୨୫

ସମୟେ ଅରପକ୍ଷାରେ

ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁ ମାେ ପ୍ରଧାନ

୪୨

୨୬

ରବରେରବରେ

ସତୟବ୍ରତ ସାହୁ

୪୩

୨୭

ପେିଚୟ

ପ୍ରୋ ପାେମିତା

୪୪

୨୮

ତୁ ରମ ହିଁ ଜାଣିଛ

ବିନୟ ମହାପାତ୍ର

୪୫

୨୯

ସାତ ଜନମକୁ କଥା ରଦଇ

ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାଥ

୪୭

୩୦

ତୁ ରମ

ରକଶେୀ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି

୪୮

୩୧

ରଶୈଶବେୁ ବାର୍ଦ୍ଷକୟ

ପୂର୍ଣ୍ଡମା ର ଙ୍କା

୪୯

୩୨

ମଶାଣୀପୀଠ

ଅକ୍ଷୟ କୁ ମାେ ରବରହୋ

୫୦

୩୩

ଗେିବ

ସତୟ ନାୋୟଣ ପ୍ରଧାନ

୫୧

୩୪

ଜୀବନେ ମାରନ

ଶୁଭ୍ାଂଶୁ ରଶଖେ ମଲ୍ଲିକ

୫୨

ଗଳ୍ପ ବିଭାଗ
୩୫

େଥଯାତ୍ରା

ଡ. ଅମ୍ରିତା ପାଣି

୫୪

୩୬

ଠିକଣାେ ଅରପକ୍ଷାରେ

ରଦବାଶିର୍ ରବରହୋ

୫୭

୩୭

ଗୃହସ୍ଥାରଯାଗ

ପ୍ରବୀଣ କୁ ମାେ କବି

୬୧

୩୮

ଷ୍ଟାଟଷଅପ୍

ଡ. ସୁ ଗ୍ନା ମହାନ୍ତି

୬୫

୩୯

ଜୀବନ ନଈେ ରଗାରଟ ଘାଟ

ଆଭା ପ୍ରଧାନ

୬୮
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୪୦

ପ୍ରକୃ ତ ଧମଷ

ବିସ୍ମିତାୋଣୀ ସାହୁ

୭୧

୪୧

ମଁୁ ଶୀଘ୍ର ରଫେିବ ି

ଆକାଶ କୁ ମାେ ରଭାେ

୭୬

୪୨

ନିଆୋ ରପ୍ରମ

ଭାଗୟଶ୍ରୀ ସାହୁ

୮୨

୪୩

ବିଚାେୀ

ୋରଜଶ କୁ ମାେ ବାେିକ

୮୪

୪୪

ଦୁ ହତ
ି ା

ସ୍ୱେୂପ କୁ ମାେ ନାୟକ

୮୬

୪୫

ମୃତୁୟସହ ଆୋପ

ସଂଘମିତ୍ରା ମହାପାତ୍ର

୯୦

୪୬

ଫାଇଟ୍

ରଜୟାତିେଞ୍ଜନ ସାହୁ

୯୫

୪୭

କୃ ଷ୍ଣଚୂଡା

ଶିଖା ଦ୍ୱିରବଦୀ

୯୯

୪୮

ତୁ ମ ପେି ସାଥୀ ନାହିଁ

ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ପ୍ରଧାନ

୧୦୪

୪୯

ବିେହ

ସମିତା ସାହୁ

୧୦୯

୫୦

ଓର୍ ମଉସା

ପେମିତା ମିଶ୍ର

୧୧୧

୫୧

ଅଭିଶପ୍ତ ଆଇନା

ଦୀପକ ର୍ଡଙ୍ଗୀ

୧୧୪

୫୨

ପିଜ୍ଜା

ଶାଶ୍ୱତ ୋଉତୋୟ

୧୨୧

୫୩

ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗୋ

ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁ ମାେ ରବରହୋ

୧୨୯

୫୪

ବାସ୍ତେୀ କି ସତୁ େୀ

ବିେଜା ମହାନ୍ତି

୧୪୧

୫୫

ସ୍ୱାଭିମାନୀ ମଣିର୍

ହ୍ରିତକ
ି କୁ ମାେ ରବରହୋ

୧୪୮

୫୬

ଫଣା

ପ୍ରରମାଦ ପଣ୍ଡା

୧୫୨

୫୭

ସାମ୍ରତିକ ସମାଜରେ ସାହିତୟ

ସିରେଶ୍ୱେ ତ୍ରିପାଠୀ

୧୫୮

ଭ୍ରମଣ ୋହାଣୀ
୫୮

ମାଟଡନ୍

ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟା ପେିଡା
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ସମ୍ପାଦେୀୟ…✍
ପହଡ ରଖା ି ବାେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ଦିେ ସାୋ ୋଷ୍ଟ୍ର ରହାଇଗ ା କଥାଟି ।
ସବୁ ଆରଡ ଟୁପଟାପ ଆର ାଚନା- ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତରି େ ଜତୁ ମୁଦ୍ରିତ ମନ୍ଦିେ ଭିତେୁ ସୁବର୍ଣ୍ଷ
ବାସନ ରଚାେିଗ ା କିପେି ! ଏରବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କେ ସକାେ ମରଣାହି ରକଉଁଥିରେ ପେର୍ାଯିବ !!
ଚାହଁୁ ଚାହଁୁ ରକ୍ଷତ୍ରସାୋ ଜଙ୍ଗ ୀ ନିଆଁ ଭେି ବୟାପିଗ ା କଥାଟି । ଗଜପତିଙ୍କ କାନରେ ବି ପଡି ା
କଥା- ଶ୍ରୀମନ୍ଦିେେୁ ରଚାେି; ଗତ ୋତ୍ରେ ସ୍ୱପନାରଦଶେ ସରମାହନରେ ୋଜା କିନ୍ତୁ ଥିର ନିବକ
ଡ ାେ
। ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ରଘନି ଉପସ୍ଥିତ ରହର

ସ୍ୱଗଷଦ୍ୱାେସ୍ଥ ସମୁଦ୍ର ରବୋଭୂମିରେ ।

ଆହୃ ଦ ମ୍ବି ତ ସ୍ମଶୁଧାେୀ, ପଗଡି ପେିହତ
ି ଜରଣ ଦିବୟପୁେୁର୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିେ ଆଡକୁ ମୁଖକେି ମୁଦ୍ରିତ
ନୟନରେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥାନ୍ତି । ମୁଖେ ରତଜେୁ ଦିବୟ େଶିମମାନ ଝେିପଡୁଥାଏ ରଯମିତ ି !
ଚତୁ ଃପାଶ୍ୱଷେ ବାତାବେଣରେ ରଫଣ୍ଟି ରହାଇଯାଇଥାଏ ମଧୁେ ସ୍ନିଗ୍ଧତା । ପାଶ୍ୱଷରେ ଉପବିଷ୍ଟ
ସ୍ମଶୁଧାେୀ ଆଉଜରଣ ରକହି । ସମୁଖରେ ବା ୁ କା ଶଯୟା ଉପରେ ପଡିେହିଥାଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିେେ
ସୁବର୍ଣ୍ଷ ଚଡୁଆ ଆଉ ଥାେି । କାେ ବିେମବ ନକେି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ ରହାଇ ବା ୁ କା ଉପରେ
ର ାଟିପଡିର ଗଜପତି ମହାୋଜ । ଚକ୍ଷୁରଖା ି ଚାହିଁର ମହାନୁ ଭବ; ଅଧେରେ ରକାଟି
ହୃ ଦଜିଣା ସ୍ମିତହାସୟ । ୋଜାଙ୍କେ କ୍ଷମା ପ୍ରାଥଷନା ଓ ପରେ ପରେ ଅନୁ ରୋଧରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିେକୁ
ଆଗମନ କର ରସ । ସମରସ୍ତ ବୁ ଝଗ
ି ର , ଏ ରକଉଁ ସାଧାେଣ ପୁେୁର୍ ନୁ ହନ୍ତି ବେଂ ଯୁଗଜନମା
ଅସାଧାେଣ ଦିବୟ ପୁେୁର୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନାନକ ରଦବ । ଆଉ ସାଥିରେ ଥିବା ତଥା ଗତ ସନ୍ଧୟାରେ
ସିଂହଦ୍ୱାେ ସମୁଖରେ ରଭାକରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ରହାଇ ଗରଣ୍ଡ ପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ରନହୁ ୋ ରହଉଥିବା
ରସହି ବୟକ୍ତି ଜଣକ ତାଙ୍କ ଯବନ ଶିର୍ୟ ମଦଷନା । ପ୍ରି ୟ ଶିର୍ୟେ କରଠାେ ଭଚ୍ଛଷନାରେ ମମଷାହତ
ଶ୍ରୀ ନାନକ ରଦବଙ୍କ ସମାନ େକ୍ଷାପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ

ୀୋମୟ ଆସି ସୁବର୍ଣ୍ଷ ଥାେିରେ ପେର୍ିରଦଇ

ଯାଇଥିର ମହାପ୍ରସାଦ ।
ସନ୍ଧୟା େତେତ, ଆେତି ସମୟ ଉପବିଷ୍ଠ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କେ େତ୍ନସିଂହାସନ ସମୁଖରେ
ଦଣ୍ଡାୟମାନ ରସବକଗଣ । ସାଙ୍ଗରେ କେରଯାଡି ଉପସ୍ଥିତ ଗଜପତି ମହାୋଜ; ସାଥିରେ ସଜେ
7
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ଚକ୍ଷୁରେ ବିହବେତ
ି ନାନକ ରଦବ ଦୁ ଇବାହୁ ରଟକି ବିରଭାେ ନିମଗ୍ନ । ଆେତି ପରେ ଗଭଷଗହ
ୃ େୁ
ବାହାେି ୋଜାଙ୍କୁ କହିର , "ୋଜନ ! ରକାଟି ହୃ ଦୟକୁ ଜୟ କେିଥିବା ଏ ରଯଉଁ ଠାକୁ େ ସମୁଖରେ
ବିୋଜମାନ, ଏହାଙ୍କୁ ଆପଣ ରକୌଣସି ଜାତି, ଧମଷ, ବର୍ଣ୍ଷ ତଥା ସ୍ପ୍ରଦଦାୟେ ବାନ୍ଧି େିପପାେିରବ
ନାହିଁ । ଭକ୍ତି ଆଉ ରପ୍ରମେ ଗାଥା ଗାଉଥିବା ଏହି ଠାକୁ େ ଆପଣଙ୍କେ ରଯତିକି ରମାେ ବି ରସତିକି
।" ଦୁ ଇ ହାତ ରଖା ି ରସଥିରେ ବିୋଜମାନ ଚତୁ ର୍ଦ୍ଷାମୂର୍ତ୍ଙ୍କ
ଡ ୁ ରଦଖାଇରଦର ସମସ୍ତଙ୍କୁ । ଚକିତ
ୋଜା, ଆଶ୍ଚଯଷୟ ପାଟ ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ, ବିହବେତ
ି ରସବକ ମଣ୍ଡେୀ ! ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନୀରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ
ରହାଇଉଠି ା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିେ ରସଦିନ ସନ୍ଧୟାରେ ।
ଜଗନ୍ନାଥ ରଚତନାେ ରଡାେରେ ବାନ୍ଧିରହାଇ ଶ୍ରୀରକ୍ଷତ୍ରକୁ ଟାଣିରହାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଅରନକ
ସାଧୁସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାଗଣ । ସନାତନ ଧମଷେ ଧ୍ୱଜା ଉଡଉଥିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିେ ଚିେକାେ ବୁ ଣି ଆସୁଛ ି
ଐକୟତାେ ବିଜମନ୍ତ୍ର । ରସଥିପାଇଁ ଏଠିକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଶଙ୍କୋଚାଯଷୟ, ୋମାନୁ ଜ, ନିମବାକଷ, କବୀେ,
ଶ୍ରୀରଚୈତନୟ, ନାନକ ରଦବ ତଥା ରଗାପାେ ଭଟ୍ଟ ଭେି ମାନିର୍ୀମାରନ । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରେ
ପାଇଛନ୍ତି ରସ ନିଜକୁ , ନିଜ ଆୋଧ୍ୟଙ୍କୁ । ଏକାନ୍ତ େୂରପ ଅତ୍ମୀୟତା ଅନୁ ଭବ କେିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରେ
। ରସଥିପାଇଁ ଏ ଧମଷ ମହାନ, ଏ ରକ୍ଷତ୍ର ମହାନ, ଏବଂ ଏ ରକ୍ଷତ୍ର ସହ ଜଡିତ ଆଜଡ ଜୀବ
ସମରସ୍ତ ମହାନ ।
ବିଗତ ସଂଖୟାମାନଙ୍କରେ ସହରଯାଗ ପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନ୍ତେିକ ଧନୟବାଦ ।
ନୀୋଦ୍ରିବରି ଜେ ପବିତ୍ର ଅବସେରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁରଭଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ସହ
ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ॥

8

shubhapallaba.in

େବିତା ବିଭାଗ
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ରହ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା ଜଗତ କେତା

ନୀୋଚେ ଧାରମ େତନରବଦିରେ

ଆରହ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ

ପ୍ରଭୁ ତୁ ରମ ବସିଅଛ

ତୁ ମ ଇସାୋରେ ଚାର ଏ ସଂସାେ

ଦୁ ନଆ
ି ରେ ରଯରବ ଯାହା ଘଟୁଅଛି

ତୁ ରମ ପୋ ସବଷବୟାପ୍ତ ।(୧)

ସବୁ ତୁ ରମ ରଦଖୁଅଛ ।(୩)

ତୁ ରମ ନାୋୟଣ କେୁଣା ସାଗେ

ୀୋମୟ ପ୍ରଭୁ ଦୟାେ ଠାକୁ େ

ତୁ ରମ ଅଟ ଅନ୍ତଯଷୟାମୀ

ଏତିକି କେୁଛି ମିନତୀ

ଅନନ୍ତ ଅସୀମ ଅନୁ ପମ ତୁ ରମ

େିପଥାଅ ପ୍ରଭୁ ତୁ ମେି ଆଶିର୍

ଆରହ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ।(୨)

ରଘନ ରମାେ ଏହି ପ୍ରଣତି ।(୪)
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କହରେ କାେିଆ ରକଉଁ ଭୁ କ ି

ରଦଉେରେ େହି େତ୍ନ ଖରଟ ରଶାଇ

ଶୁଣୁନାହଁୁ ରମାେ ଡାକ

ଛପନ ରଭାଗକୁ ଖାଇ

ଭକ୍ତ ବିରନାଦିଆ ନାମ ରଘନିଅଛୁ

ରଭାକେ ଜ୍ୱାୋକୁ ତୁ କାହିଁ ଜାଣିବୁ

େିପରଦ ରତାହେି ରଟକ ।

ବଡ ଠାକୁ େ ନା ତୁ ହି ।

ବାେ ବାେ ମରତ ରଫରେଇ ରଦଉଛୁ

ଦୁ ଃଖୀ େଙ୍କି ରବା ି ଚଁାହୁ ନାହଁ ମରତ

ସିଂହ ଦୁ ଆେେୁ ରତାେ

ନାହିଁକରି େ ରତାେ ମନ

ଅଣରଦଖା ତୁ ରେ କାହିଁକି କେୁଛୁ

ବାରେ ମାତ୍ର ସୁନା ରଦଖା ରଦରେ ମରତ

ମଁୁ କି ଅବା ରତାେ ପେ ।

ଧନ, ନାହିଁ ରମାେ ପ୍ରରୟାଜନ ।

ଦାସିଆ ହାତେୁ ନଡିଆକୁ ରନ ୁ

ମାଗିବନ
ି ି ତରତ ହୀୋ ୀୋ ରମାତି

ବେୋରମ େରଥ ଉଭା

ମାଗିବନ
ି ି ରଘାଡା ହାତୀ

ରମାହେି ଆିପରେ ୁ ହ ଭେି ରଦଇ

ଜୀବ ଗ ାରବରେ ପାରଦ ଜାଗା ଦବୁ

ରତା ଓରଠ, ହସ କି ପାଉଛି ରଶାଭା??

କରେ ଏତିକି ମିନତୀ ।
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ଜ୍ୱେରେ ପୀଡିତ କାେିଆ ସାଆନ୍ତ,

ଫୁ ୁ େି ରତ େ ରସବା ତରତ ାଗି ରହବ,

ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁ େ ରବା ି ତରତ ରବା ାଏ ଜଗତ । ଦୁ ଃଖୀ େଙ୍କି ମର କିଏ କାହିଁ ବା ଶୁଣିବ?
ଜ୍ୱେରେ କମ୍ପୁଛୁ ଆରହ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରଗାସାଇଁ,

େତ୍ନସିଂହାସନ ଅଧିକାେୀ ତୁ କାେିଆ ଠାକୁ େ,

ଚିକତ୍ସ
ି ତ
ି ରହଉ ଅଣସେ ଘରେ େହି ।

ତରତ କି ବା ଶୁଭୁନି ରସ କେୁଣେ ସ୍ୱେ?

ଦୁ ଃଖୀ େଙ୍କି ଙ୍କ ସାଥି ରବା ାଉରେ ତୁ ହି,
େତ୍ନରବଦୀ ଛାଡି ଆସି ୁ ତୁ ଧାଇଁ ।
ଜଗତେ ନାଥ ଆରହ ଜଗନ୍ନାଥ,
ରତା ଦଶଷନ ପାଇଁକି ଚାହିଁ େହିଛ ି ରତାେି ଭକତ ।
ବଡ ରଦଉେ ଆଜି ାରଗ ଖା ି ଖା ି ,
ଭ ବି ାରଗନି ଆଜି ଶେଧାେ ବା ି ,
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େକତ ଛିଟାରେ ରଧାଇରଦଇ ମାଟି

ରଦଶ, ଗଁା ମାଟି ତା ବେୀକୁ ॥

କେି ମାଆ ରକାେ ଶୂନୟ ।

କାରନ୍ଦ ଏରବ ସବୁ ବୃ କ୍ଷ-ଚାେୁ ତା

ଶୟନୟ ସେଗରେ େହିଗ ତୁ ରମ

ଚାପି ରକାହ ବୁ କୁ ତରେ ।

କେି ରକାଟି ଜନମ ପାଇଁ ପୁଣୟ ॥

ଭାଙ୍ଗି ରଦ ଆଜି ଆମ ନିେବତା

ରପାଛି ରପାଛି ୁ ହ ପଣତ କାନିରେ

ହୃ ଦୟ ରରାଧରେ ଜରେ ॥

ସେୁ ନାହିଁ ଆିପ ୁ ହ ।

ଚେମ ସୀମାରେ େହିର ଣି ଦୁ ଷ୍ଟ

କାନ୍ଦୁ ଛ ି ବାହୁ ନ,ି ରମା ଜନନୀ ଆଜି

ଭୁ ି ତାଙ୍କ ମାନବିକତା ।

ଚା ିଗର ସୁନା ପୁଅ ॥

ଆଉ ସହିରବନି ଏ ମାଟିେ ବୀେ

ପିତା ରଖାରଜ ପୁତ୍ର, ମାତା ରଖାରଜ ଧନ

ରପାଛି ରଦବ ତାଙ୍କ ସର୍ତ୍ା ॥

ଭଉଣୀ ତା ରସ୍ନହି ଭାଇକୁ ।

ବାେୁଦ ବଦରେ ବାେୁଦ ତ ରଦବ

ପତ୍ନୀ ଝୁ େି ରଦବ, ତା ପ୍ରି ୟତମକୁ

ଜବାବ େୁହ ରହ ନିଷ୍ଠୁେ ।
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ପ୍ରତିରଶାଧ ନିଆଁ ଜେୁ ଛ ି ହୃ ଦରୟ

ବୀେ ସହିଦେ ଗାଥା ଗାଇ ॥

ନାହିଁ ଏରବ ତୁ ମ ନିସ୍ତାେ ॥

ବୟଥଷ ଯିବନି ତୁ ମ, ବେିଦାନ ବୀେ

ନିଜ ସ୍ୱାଥଷ ପାଇଁ, ନୁ ରହଁ ତ ଜୀବନ

େିପବୁ ତୁ ମେ ମହତ ।

ଜାତି ଉରେଶୟରେ ରଦଇ ।

ରଖେିବୁ େକରତ, ଦବୁ ପରଛ ପ୍ରାଣ

େହିଗ ତୁ ରମ ସବୁ ମନ-ପ୍ରାରଣ ।

ରଦିପବ ଆଜି ଏ ଜଗତ ॥
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ତୁ ରମ ଆସିଛ ରବା ି … ସୁନ୍ଦେ ାଗୁଛ ି

ଦୂ ରେଇବା ପାଇଁ ତା'େ

ମୁଗ୍ଧ ପ୍ରତୀକ୍ଷାେ ଅନ୍ତ ଘଟାଇ

ରହ ପ୍ରି ୟତମା ରମୌସୁମୀ ତୁ ରମ କିବା

ଆସିଛ ତୁ ରମ ସାଗେ ବକ୍ଷ ରଡଇଁ

ରଫେିଛ ି ଅତନୁ ତନୁ ପ୍ରାପ୍ତ ରହାଇ

ରକେେ ତାମି ନାଡୁ ସୀମା ଅତିରରମ
ମରହାଦଧି କୂ ରେ କୂ ରେ……

ଫି ଟାଇ ତୁ ମ କବେୀ

ନିରସ୍ତଜ ଗା ିଚାକୁ ଛୁ ଇଁବାକୁ

ମହୁ

ଫାଙ୍କାଫାଙ୍କା ରମଘ ସାରଥ

ଅପୂବଷ ରପ୍ରମଥଷ ଆ ି ଙ୍ଗନ ॥

ଛୁ ଇଁ ଧୂେି ସେସେ

ଜହ୍ନେ ଓଢଣୀ ଟାଣି… ॥

ଆମବରତାଟାରେ

ତୁ ମ ସାରଥ ସାଥି ରହବାପାଇଁ
ତୁ ରମ ପୁଣି ଆସିଥି ଶୀତଭିଜା

ରକରତ ରଯ ହାତ

ଦାେିଂବାଡିେ ତମାେ ତାରେ

ଅରକେଶରେ ବଢିଛ ି ତୁ ମ ପାଖକୁ

ମିଠା ସ୍ପଶଷ ରଦଇ ତତ ା ତାତିକୁ

ତୁ ରମହିଁ ତ ବୁ ଝଥି
ି ବ
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ରସହି ହାତ ପାପୁ ି େ ପ୍ରଥମ ସ୍ପଶଷ

ରକରତ ମିଠାମିଠା ମଧୁେ ସରତ ॥

ତୁ ରମ ଆସିବ ପରେ

ତୁ ମ ହସ ଓ ଝୋ ୁ ହକୁ ରନଇ

ଏକା ଏକା…

ସୁନ୍ଦେ ସୁନ୍ଦେ ଏହି ପୃଥିବିେ ଛବି
ନିଜଷନତାେ ନୀେବଛାଇରେ

କବିତା ସାଉଁଟୁ ଥିବା କବି

ଅଳ୍ପଅଳ୍ପ ଶୀତୁ ଆ ଅନୁ ଭବ ସାରଥ

ଝେକା ଫାଙ୍କ ରଡଇଁ?

ତୁ ମ ରଫେିବାେ ବାସ୍ନାସବୁ କୁ

ଆସୁଥିବା ଛିଟା ସହ

ହାତ ପାପୁ ିରେ ଧେି

ପ୍ରଥମ ବସନ୍ତ ମେୟ ପରେ

ଆକାଶ ଛାତିରେ ରଖାଜିଛ ି

ପ୍ରଥମ କାକେ ରଟାପା ସାରଥ

ତୁ ମ ତନୁ କୁ ... ଓଠରେ ଚୁମବନ ାେରସ

ପୁଣି ଆଜି

ରଖାଜିଛ ି ପୁଣି ତୁ ମ ମିଠାଛୁ ଆଁଟଏ
ି

ତୁ ମ ସାରଥ ବସି ର ରଖ

ରଦହ ଓ ଛାତିେ ତାତିକୁ

ଶୀତେ ଜୀବନେ ଗୀତି

ହାତ ପାପୁ ିରେ-ଶବ୍ଦ ପେିଧି ଭିତରେ

କ ମ ମୁନରେ ବୁ କୁଚେ
ି ି ଆସୁଥିବା

ରହ ରମୌସୁମୀ ତୁ ରମ ରଫେିଛ

ନିଝଷେଣ
ି ୀ ଝେଣା ସବୁ କୁ ॥

ହଁ ରଫେିଛ ପୁଣିଥରେ !!!!!!!
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ନିିପେ ଚିର୍ତ୍ ହେର୍ା ବେର୍ା

ସବୁ ଜ ଘାସରେ ନା ି ଗୁ ୁ ଗୁ ୁ

ପହି ି ଆର୍ାରଢ ଆସି ାଣି

ସାଧବ ରବାହୁ େ ଉନମନା ॥୩॥

ଗ୍ରୀର୍ମ ସନ୍ତାପିତ ଧୂସେ ଧେଣୀ
ଧୀରେ ଧୀରେ ହସି ଉଠି ାଣି ॥୧॥

କଦରମବ ଭେିଛ ି ରୋମାଞ୍ଚ କୁ ସୁମ
ଦୃ ଶୟ ତା'େ ରକରଡ ମନର ାଭା

ଆକାଶରେ ଭାରସ କୃ ଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଷ ଘନ

କିଆ, ରକତକୀ ଓ ମାେତୀ ରହନାେ

ଦିରଶ ଚପୋେ ସୁନା ଝ କ

ସୁଗନ୍ଧିତ ତନୁ ବର୍ଣ୍ଷବଭ
ି ା ॥୪॥

ହେ କର୍ଡତ ମାଟି ଭିଜଗ
ି ର
ସଂଚେିତ ହୁ ଏ ମଧୁ ମହକ ॥୨॥

ଶୂନୟ ଗଭଷା ସେ ତଟିନୀ ସାଗେ
ରହାଇଯାଏ ପୁଣି ପୂର୍ଣ୍ଷ ଗଭଷା

ପର୍ଣ୍ଷହୀନ ଆଉ ବର୍ଣ୍ଷହୀନ ତେୁ

ମୀନ ରଭକ ସରଙ୍ଗ ମୋେ ବତକ

ଭେିଯାଏ ପୁଣି ସବୁ ଜମ
ି ା

ସନ୍ତେରଣ ଦୃ ଶୟ ଦିରଶ ରଶାଭା ॥୫॥
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ବେର୍ା ଋତୁ ରେ ଦଦଷୁେ ୋବରେ

ପହି ି ଆର୍ାଢ ବାେିଦ ରଭୋରେ

ପିକ ସ୍ୱେ ରହାଇଯାଏ ନୀେବ

ଗାଆଁକୁ ଆସଇ ପେବ େଜ

ଉଦ୍ଭି ଦେ ମିତ୍ର ରହର ବି ବେର୍ା

ଅେତା େଞ୍ଜି ତ କୁ ମାେୀେ ପାଦ

ପଦମ ତନୁ ରହାଇଯାଏ ନିବୁଜ ॥୬॥

ରଶାଭାେ ବର୍ଣ୍ଷନା ନୁ ରହଁ ସହଜ ॥୯॥

ବେର୍କ ପାଇଁ କୃ ର୍ି କେିବାକୁ

େଜସ୍ୱୋ ଧୋ ଶୁର୍ଦ୍ ସ୍ନାନ ପରେ

ସଜ ରହାଇଯାଏ କୃ ର୍କ ଭାଇ

ସେିଯାଏ େଜ ପବଷ ମଉଜ

ମନରେ ଆନନ୍ଦ କଣ୍ଠରେ ସଙ୍ଗୀତ

ସ୍ନାନ ପରେ ଅଣସେ ସେିଯାଏ

ରକ୍ଷତକୁ ଯାଏ ରସ ସହେ ଧାଇଁ ॥୭॥

େଥରେ ଠାକୁ େ ହୁ ଅନ୍ତି ସଜ ॥୧୦॥

ଅଧିକ ବେର୍ା ପଲ୍ଲୀ ପଥଧାେ

ରକାଟି କୃ ର୍କେ ଭେସା ବେର୍ା

କେିଦଏ
ି ପୁଣି କଦଷମାକ୍ତ

ରେୌଦ୍ର ଦଗ୍ଧ ଧୋ ହୁ ଅଇ ଶାନ୍ତ

ଜେଗହେରେ ବନୟା ଆସିଗର

ବୃ କ୍ଷ ସବୁ ଜମ
ି ା ତା ଶୟାମେିମା

ପଲ୍ଲୀବାସୀ ହୁ ଏ ବୟତିବୟସ୍ତ ॥୮॥

ପୁଷ୍ପରେ ଭେଇ ବାସ ଚହଟ ॥୧୧॥
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ରମା ରବାଉ,
ରତାେ ପଣତକାନିରେ ରମା ଜୀବନ ବନ୍ଧା ଥାଉ,
ରତାେ ରସ୍ନହେ ବାେିଧାୋ ସବଷଦା ରମା ପାଇଁ ବହୁ ;
ରମା ରବାଉ,
ରତାେ ହସ ହସ ମୁହଁ ସଦା ରମା ଆିପ ଆରଗ ଥାଉ,
ରତାେ ଆଶୀବଷାଦରେ ରମା ଜୀବନ ଆର ାକିତ ରହଉ;
ରମା ରବାଉ,
ରତାେ ଉତ୍ସଗଷ ରମା ପାଇଁ ରକରବବି ବୃ ଥା ନ ଯାଉ,
ରତାେ ମାଗଷଦଶଷନରେ ରମା ମରନାବେ ଦୃ ଢ ରହଉ;
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ରମା ରବାଉ,
ରତାେ ଶିକ୍ଷା ଓ ଆଦଶଷରେ ରମା ଜୀବନ କୁ ସୁମିତ ରହଉ,
ରତାେ ଉପବାସ ଆଉ ପୂଜାେ ମୂ ୟ ରମା ପାଇଁ ଅମୃତ ସାଗେ ରେଉ;
ରମା ରବାଉ,
ରତାେ ମମତାେ ଧାୋ ସଦା ରମାରତ ଶକ୍ତ କେୁଥାଉ,
ରତାେ ସମ୍ପକଷ ରମା ସାରଥ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧେି େହୁ ;
ରମା ରବାଉ,
ରତାେ ନଁାଆ ହିଁ ରମା ପାଇଁ ସଦା ଅମୂ ୟ ସମ୍ପଦ ରହାଇ େହୁ ,
ରତାେ ଉପସ୍ଥିତ ି ରମାରତ ସୁଖ ସମୃର୍ଦ୍ି ରଦଉଥାଉ;
ରମା ରବାଉ,
ରତାେ ରପ୍ରେଣା ରମା ପାଇଁ ଦିବୟ ସର୍ତ୍ା ରହାଇ େହୁ ,
ରତାେ ଶୁଭଚିନ୍ତନ ରମାରତ ନୂ ତନ ଉତ୍ସାହ ଆଣିରଦଉ;
ରମା ରବାଉ,
ରତାେ ରକାେ ରମା ପାଇଁ ସଦା ଆଶ୍ରାେ ରବୈତେଣୀ ରହଉ,
ରତାେ ନୟନ ଦୁ ଇଟି ରମା ସୂଯଷୟ ଚନ୍ଦ୍ର ରହାଇ େହୁ ;
ରମା ରବାଉ,
ରମା ରବାଉ,
ରମା ରବାଉ...
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ଏମିତକ
ି ା ରବାଉ ମିେରନ୍ତ କି

ଭୁ ବଟକାରେ

ଶାଶୁ-ରବାହୂ ଆରମ

ଗାେି ନକେି

ୋତି ନପାହୁ ଣୁ

ହସମଜାରେ ସୁଧାେି ଦିଅରନ୍ତ କି !

ଚା' ଦି' କପ ଧେି

ଏମିତକ
ି ା ରବାଉ ମିେରନ୍ତ କି

ସାୋ ୋଇଜଟା ଗପ ଗପନ୍ତୁ କି !

ଆେିସା ଚିର୍ତ୍ଉ

ଏମିତକ
ି ା ରବାଉ ମିେରନ୍ତ କି

ରପାଡ କାକୋ

ଭାର୍ାଗତ ପ୍ରରଭଦ

ଘାଣ୍ଟ ଘାଣ୍ଟିବାେ ସେେ

ଛକା ପଞ୍ଝା ଆଉ

ବିଧିଟା ବରତଇ ଦିଅରନ୍ତ କି !

କଥା କଟାକଟିରେ

ଏମିତକ
ି ା ରବାଉ ମିେରନ୍ତ କି

ଦିନଗୁଡା କଟି ଯାଆନ୍ତା କି !

ରମା ଖାଇବା ାେସାକୁ

ଏମିତକ
ି ା ରବାଉ ମିେରନ୍ତ କି

ସାବାଡ କେି

ରଗରେଇ କି ଆରଦଶ ଦିଅରନ୍ତ

ସାବିତ୍ରୀ, ସୁଦଶା, ମାଣବସା
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ପୂଜା ପର୍ଦ୍ତି ପାଠ ପଢାରନ୍ତ କି !

ଏମିତକ
ି ା ରବାଉ ମିେରନ୍ତ କି
ଗୀତା ଭାଗବତ

ଏମିତକ
ି ା ରବାଉ ମିେରନ୍ତ କି

ଗୀତରଗାବିନ୍ଦ

ସଦାରବରେ ପୁଅକୁ

ୋମାୟଣ ଚର୍ଚ୍ଷାରେ

ସମଥଷନ ନକେି

ଆମ ସଞ୍ଜଟା କଟି ଯାଆନ୍ତା କି !

ରକରବରକରବ ରବାହୂ ପାିପଆ ବି
ଆିପରଦରଖଇ ବାହାେି ପଡରନ୍ତ କି !
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େକ୍ତେ ନଦୀ ବୁ ହାଇ
ୋଜୟ ପରେ ୋଜୟ ଜିଣି
ୋଜା ପେି ରଦିପବାକୁ ତରତ ।
ରମାେ ଯାହା ରଶର୍ ଇଚ୍ଛା
ଜଣାଇ ରଦଉଛି ରତଣୁ
ତରତ ଏଇ ପତେରେ ।
ରତା ପାଇଁ ସାଇତିଛ ି ଧନ
ରଛାଟ ଏକ ଦୀପଟିଏ
ନାଶିବାକୁ ତମସାକୁ
କର୍ତ୍ଷବୟକୁ ରତ କେି,
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ତୟାଗେ ସେିତା ରଦଇ
ରତା ଦୀପ୍ତ ଶିଖାରେ ।
ରକରବ ତୁ ସକ୍ଷମ ହବୁ ରେ ଧନ !
ପଢିବାକୁ ରମା ମନେ
ଅକୁ ହା ଭାର୍ାକୁ ।
ସାତ ତାେ ପଙ୍କ ମରଧ୍ୟ
ଅଛି ଏକ ସୁନାେ ସିନ୍ଦୁକ
ତହିଁରେ ଅଛିରେ ଧନ
ହୀୋେ ମୁକୁଟ ।
ବୁ ଢୀ ଅସୁେୁଣୀକୁ ମାେି
ରସ ମୁକୁଟ ଆଣିବାକୁ ରକରବ କହିବନ
ି ି ତରତ ।
ଏଇ ଆମ ରଦଶେ
ମାଟି, ପାଣି ଓ ପବନକୁ ଅନୁ ଭବି,
ରତା କଅଁେ ମନରେ ବୁ ଝଯ
ି ିବୁ ରଯରବ,
ରତରବରେ ସମଥଷ ରହବୁ
ରକାଟି ରକାଟି ହୃ ଦୟ ଜିଣି
ରତାେିବାକୁ ଏକ ଶ୍ରର୍ଦ୍ାେ ସାମ୍ରାଜୟ ।
ରତରବ ଯାଇଁ ପାଇବୁ ରେ ଧନ
ହୀେଠାେୁ ମୂ ୟବାନ ରସଇ ଯଶେ ମୁକୁଟ ।
ଆଉ ପୁୋ ରହବ ରମାେ ରଶର୍ ଇଚ୍ଛା ।
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ଆଉ ମେୀଚିକା ପରଛ ଧାଇଁ ଧାଇଁ

ରମା ମନ ଶୂନୟତାେ କିଆେୀରେ

ପା ଟିଛ ି କୋନ୍ତ ଆଉ ସୋନ୍ତ ॥

ବାେମବାେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୁ ଏ
ରସଇ ରଗାଟିଏ ପ୍ରଶନ

ମେିଯାଇଛି ରମା ଜୀବନେ

ଆଜିଯାଏଁ ମଁୁ ଜୀବନରେ କେିଛ ି କ'ଣ??

ରଯରତ ସବୁ କାମନା ଓ ବାସନା
ଝୋ ରସଫାେି ଆଜି ପା ଟିଛ ି

ଅତୀତକୁ ବଖାଣି ବସିର

ରଯରତସବୁ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ॥

ଦୁ ଷ୍ଟ ସ୍ମୃତମ
ି ାନ ସବୁ
ନିଜ ନିଜେ ଜାଗା ମାଡି ବସନ୍ତି

ପଥ ଆଜି ରମାେ ମେିନ, ଶୁଷ୍କ

ହୃ ଦୟେ ରକଉଁ ଏକ ମେୁଭୂମିରେ ॥

ନିସ୍ତବ୍ଧ ଆଉ ଅନ୍ଧକାେ
ମଁୁ ରକବେ ଅଭିନୟ କେୁଛି

ମଁୁ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମରେ ହାେିଯାଇ

ଆଉ କେିଚା ିଥିବି

ଆଜି ପଥହୋ ପା ଟିଛ ି

ଜୀବନେ ରଶର୍ ଅଙ୍କ ଯାଏ ॥
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ନିଜ ରଦହ କେଙ୍କ ଅନୟ ରଦରହ ରବା ି,

ତା'ରଦରହ ରବାେି କ ଙ୍କେ ର ପ,

କି ସୁଖ ଅବା ପାଇ ୁ ।

କ ୁ ତାକୁ ମମଷାହତ ।

ଜନନୀ, ଭଗିନୀ ଭେି ବହୁ ମଖ
ୁ ୀ ନାେୀକୁ ,

ଗମାେ ରବା ି ରହ ୁ ପେିଚତ
ି ,

ଜୀଅନ୍ତା ନକଷରେ ରଠ ିରଦ ୁ ।

ସତରେ ତୁ ବଡ ନିରବଷାଧ ।

କ୍ଷଣ ସ୍ଥାୟୀ ସୁଖ ପାଇଁ ଭୁ ିଗ ୁ ତୁ ହି,

ଜାଣି ଶୁଣି କ ୁ ତୁ ରଯ,

ରହ ୁ କାମେୁପି ୋକ୍ଷାସ ।

ପୁଣି ରସ ଧର୍ତ୍ଷବୟ ଅପୋଧ ।

ଅନୟେ ଭଗିନୀ ରବା ି କେଙ୍କ ରଦ ୁ ରବାେି,

କି ଗୁଣରେ ପୁେୁର୍ ତୁ ହି,

ନାହିଁ କିରେ ରତା ଅବରଶାର୍ ।

କାହିଁ ରତା ପୁେୁର୍ତା ।

ଜନନୀ ରହାଇ ଜନମ ରଦ ା ସିଏ,

ଅବୋ, ଦୁ ବଷୋ ଭାବି କ ୁ ଅତୟାଚାେ,

ମମତା ତା'େ ଅତେସ୍ପଶଷୀ ।

ନାହିଁ କିରେ ରତା ମନୁ ର୍ୟତା ।

ରସହି ନାେୀେ ବିକେ ଚିତ୍କାେ,

ରହ ୋନୀ ଗୁଣି ଗୁେୁଜନ,

ଶୁଣି କେୁ ଦେହାସୀ ।

ତୁ ରମ ରଯ ବଡ ବିଦ୍ୱାନ ।

ସେିତା ପେି ନିଜକୁ ଜାେି,

କେୁଛି ଗୁହାେି କେି ସତ ସତ ନମନ,

ସମାଜକୁ କରେ ରଯ ପ୍ରକାଶିତ ।

ସୃଷ୍ଟିକାେିଣୀ ସିଏ ଦିଅ ତା' କମଷେ ସମାନ ।
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ଭିଡେ ମୁଖ ଶୋରେ

କଇଁ କଇଁ କାନ୍ଦି ଗଡାଇ ଦିଏ ଅଦୃ ଶୟ ୁ ହ ରକରବ

ନିେୀହ ବୟକ୍ତିତ୍ୱ ରଖାଜୁ ଛ ି ତା'େ ଠିକଣା,

ତ ଗୁମେ
ୁ ି ଗୁମେ
ୁ ି ଝୁ େି ରହାଇ ଥାଏ ରସ ବୟକ୍ତିତ୍ୱ...

କାହିଁ ରକରତ ଦିନୁ ତୃ ର୍ନା ଭେି
ଅନ୍ତେ ରକାଣରେ ଘୁେି ବୁ ର

ତଥାପି ସଂଗ୍ରାମ ସେିନାହିଁ ତା'େ

ତାହା ରସ ଜାରଣନା......

ଚା ୁ ଅଛି ଅବିେତ,
ରଶର୍ ନିଶ୍ୱାସ ଥି ା ଯାଏ

ଇର୍ଷା ରକରବ ବାଟ କାରଟ ତ

ଦବି ନଯାଇ ପ୍ରସ୍ଫୁ ଟତ
ି ରହଉଥିବ ଏ ବୟକ୍ତିତ୍ୱ

ରକରବ ଭୟ ତା'େ କାୟା ରମର ଇ

ପ୍ରସ୍ଫୁ ଟତ
ି ରହଉଥିବା ଏ ବୟକ୍ତିତ୍ୱ ।

ୁ ଚାଇବାକୁ ଚାରହଁ ତା'େ ଅସ୍ତି ତ୍ୱ,
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କିଛ ି ଖୋ

କିଛ ି ସ୍ୱପନ

ଯାହା ରତା ଅଗଣାରେ ବିଞ୍ଚ ି ରଦ ା ପରେ,

ଯାହା ରମା ନିଦେୁ ରତା ନିଦକୁ ଡିଆଁ ମାେନ୍ତି

ବେକା ଅଇଁଠା ଆ ୁ ଅ ରଯରତ

ନୀେବରେ, ରମା ବିନା ଅନୁ ମତିରେ

ରମା ଝେକା ମୁଣ୍ଡରେ ସୁେୁଜ ଛାଡିରଦଇଯାଏ ରସମାରନ ରଯରବ ନିୋଶ ରହଇ ପୁଣି ରମା ପାରଖ
ତାକୁ ହି ରତା ସ୍ପଶଷ ଭାବି

ରଫେନ୍ତି

ରଦହସାୋ ମଁୁ ରବାେି ରହଇଯାଏ !

ମଁୁ ତାଙ୍କୁ ହି ତୁ ମ ଉପହାେ ଭାବି

କିଛ ି କୁ ହୁ

ପୁଣି ପ କ ତରେ ସାଇତି ନିଏ !

ଯାହା ରତା ଗୀତେ ତାରେ ତାରେ

କିଛ ି ରପ୍ରମ

ରକାଇ ିଟ ି ହରଜଇ ରଦଇ

ଯାହା ଆମ ଭିତରେ ରକରବ କିଞ୍ଚତ
ି ବି ଥି ା ରବା ି

ଆସି ରମା ଅଗଣା ଆମବ ଡାେରେ ସରକଇ

ତୁ ରମ ଆଜି ମାନିବାକୁ ଅୋଜି

ରହଇଯାଏ

ରସଇ କାହାଣୀେ ଘଟଣାକୁ ରକରବ ଗଳ୍ପଟିଏ କେି

ତାକୁ ହି ରତା ସ୍ୱେ ଭାବି

ରକରବ କବିତାଟିଏ ବୁ ଣି

ରତା ଅନୁ ପସ୍ଥିତକ
ି ୁ ମଁୁ ଭୁ ିଯାଏ !

ମଁୁ ର ଖକ ରବା ାଏ, ମଁୁ କବି ରବା ାଏ !
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ସବୁ କିଛ ି ରହାଇଗ ା ସ୍ତବ୍ଧ, ନୀେବ

କାନରେ ରକବେ

ଅଚିହ୍ନା ଅଜଣା ଆିପେ

ସବୁ କିଛ ି ଶୁନ୍ଶାନ୍

ଭାର୍ା ମାତ୍ର ରକଇ ମୁହୂର୍ତ୍ଷେ

ବାସ୍ ଥେ ଥେ ଓଠେୁ ନିସତ
ୃ

ମୁରହଁ ଥି ା ଉଦାସେ

ରକଇ ଧାଡି ରକାହ ମିଶା ଶବ୍ଦ ।

ରଛାଟିଆ ପ୍ରାଚୀେ ।

ଏମିତ ି ବହୁ ବାକୟ ବାଜିଛ ି ଏ କର୍ଣ୍ଷରେ

ଚୁପ୍ ଚାପ୍ ଦୁ ଇ ଓଠ

ଅରନକ ଅଚିହ୍ନା ମୁହଁେ ହଯିଯାଇଛି

ବାସ୍ େେ େେ ଚାେି ଆିପ

ଆିପ କାନଭାସ୍ରେ ।

ଚାହିଁବା ଥି ା ନ ଚାହିଁବା ପେି

ରହର ମରନ କାଇଁ ପରଡ

ମରନ ହୁ ଏ ଶବ୍ଦ ଆଉ ଭାର୍ାେ

ରସଇ ଅଳ୍ପ ଆୋପ

ରହବ ରବାରଧ ବିୋଟ

ହୁ ଏତ ସ୍ୱଳ୍ପ ରହଇପାରେ

ବୃ ଷ୍ଟି ମିଶା ଝଡ ।

କିନ୍ତୁ ାରଗ ରଗାରଟ ଗଳ୍ପ

ଫଡ ଫଡ ଉଡୁଥିବା

ରସଇ ଅଳ୍ପ ଆୋପ......

ଓଢଣୀେ ତାଣ୍ଡବ ଶୁଭୁଥି ା
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ତୁ ରମ ଯିବା ପରେ ପରେ

ଗୁମେ
ୁ ି ଗୁମେ
ୁ ି କାନ୍ଦୁ ଛ ି ।

ଦିରନ ଆସିବ ଶ୍ରାବଣ

ମଁୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଷ ଏକା

ରଯରତ ବୁ ଝାଇର

ପୁଣି ଛୁ ଇଁବ ବର୍ଷା

ରମା ପାରଶ କିଛ ି ନାହିଁ

ରକାହଭୋ ହୃ ଦୟଟା

ଭିଜ ି ଭିଜ ି ନାଚି ନାଚି

ନିସ୍ତବ୍ଧତା ଭିତରେ

ଭିତରେ ଭିତରେ

ନିରସ୍ତଜ ରହଇ

ରକବେ ରସଇ

ଜେି ଜେି ଛାେଖାେ ରହଇ

ଉ ଙ୍ଘ ଶିଶୁ ସମ

ଭଙ୍ଗା ହୃ ଦୟ

ପାଉଁଶ ପେି ଉଡି ାଣି ।

ରଶାଇଯିବା ୋତ୍ରିେ

ଖୁବ ରଜାେରେ

ରକମିତ ି ବୁ ଝାଇବି

କାେି ଅନ୍ଧାେ ଭିତେ ।

ସ୍ପନ୍ଦନ ରହଇ

ଏ ଭଙ୍ଗା ହୃ ଦୟ

ରବା ନମାନି

ତୁ ସ୍ଥିେ ରହଇ ଯାଆ
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ରଭାର୍ ରହବାେ ସ୍ୱପନ

ସ୍ମୃତ,ି ମନ ତରେ

ମୃରଗଶ ରବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଗ୍ରାହୀ

ରଗାପନ କବିତା ସାଜିବାେ
ମଁୁ ଜାଣିଛ,ି

ଦୁ ଃଖେ ନଈରେ

ପ୍ରତୀକ୍ଷାେ ମିଠା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ

ୁ ହେ ବନୟା ଆସିବାେ

ୋତି ଅଧିଆ

ମଁୁ ଜାଣିଛ,ି

ରନୈୋଶୟେ ସବୁ ଜମ
ି ାକୁ ରଖାଜୁ ଛ ି ।

ପାହାନ୍ତି ସ୍ୱପନରେ
ୋତିେ ନିଦ ହଜିଯିବାେ

ମଁୁ ଜାରଣ ତୁ ରମ ନଥିର

ମଁୁ ଜାଣିଛ ି ।

ଦୁ ଃଖ ଛଡା କିଛ ି ବି ନଥାଏ,
ୁ ହ ଛଡା କିଛ ି ବି ନଥାଏ,

ଆଶାେ ହୁ ି ଡଙ୍ଗା
ରଯରବ ଭାସୁଥାଏ,

ତୁ ରମ ନଥିବାେ
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ଅସେନ୍ତି ବିେହରେ

ଏ ଜନମେ ରଗାଧୂେି ରବୋରେ

ରକରବ ରକମିତ ି

ବିଦାୟ ସୂଯଷୟେ େଙ୍ଗ ପେି

ଭାବ ଓ ଭାବନାରେ

ଛାତିରେ ରକାହ ରଯରତ

ଅକୁ ହା ରବଦନା ର ିପବାେ

ଜମାଟ ବାନ୍ଧୁ ଛ ି ।

ଇଚ୍ଛା ରହଉଛି,
କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ରହର
ଘାସରେ କାକେ ବୁ ନ୍ଦା ପେି

ତୁ ମ ଛାତିକୁ ରମାରତ

ଅଳ୍ପ ସମୟେ ଆୟୁ ର୍ରେ

ଆରବାେି ନିଅ,

ମଁୁ ବି ଉରଭଇ ଯାଉଛି ।

ରସତିକରି େ ପତ୍ରଝଡାକୁ ଭୁ ି ଯାଇ
ଅସମରୟ ପଲ୍ଲବନେ

ଅଭିସାେ ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ

ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁ ଥିବି,

ସ୍ୱପନ ରଦିପବି ରଯ,
ତୁ ମ ରକାେରେ ମୁଣ୍ଡ େିପ
ଅବରଶାର୍, ଗ୍ଳାନି ଓ ବିେହରେ

ସୂଯଷୟେ ବିଦାୟ ରବୋରେ ବି

ଦିନ କ'ଣ ୋତି କ'ଣ

ରଭାର୍େ ସ୍ୱପନ ରଦଖୁଥିବି ।

ସାୋଟା ଯାକ ଜୀବନ ଭିଜୁଛ ି
ଆିପେ ୁ ହରେ ।

32

shubhapallaba.in

ତୁ ମ ମଥାେ ବିନ୍ଦ,ି

ରମାେ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା

ମଁୁ ରସଇଠି ଜାଗା ଟିଏ ଚାହଁୁଚ.ି ...

କ୍ଷଣିକରେ ପୃଥିବୀେୁ ଦୂ ରେଇ ଯାଏ
ତମ ଓଠେ ରଚରନଏ ହସରେ ॥

ରଯଉଁଠି
ତୁ ମ ଦୁ ଇ ଭୃ ତାେ ଦୁ ଷ୍ଟାମୀରେ

ବସ୍ଠୁ ଖାଇଥିବା ଗାେି

ମଥାରେ ତେଙ୍ଗରଟ ରଖରେ

ସାୋ ଦିନେ କୋନ୍ତି

ଆଉ ରସ,
ତେଙ୍ଗେ ପ୍ରତି ତାରେ ଝୁ ମୁଥାଏ କୋ ବିନ୍ଦଟ
ି ଏ
ି ।
ବାସ୍....

ଆକାଶରେ ମିଶି ଯାଏ
ଚାହା କପେ ବାମ୍ଫ ସହ ସଞ୍ଜରେ
ଆମ ଘେ ରଛାଟିଆ ଅଗଣାରେ ॥

ମଁୁ ରସଇଠି ଆଜୀବନ କବି ରହଇ େହିବାକୁ

ପୁଣି ସରତଜ

ଚାହଁୁଚ ି

ଚା ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ତମ ହସ ସହ
ପୃଥିବୀ ସେିବା ଯାଏଁ.....

ତୁ ମ ଓଠେ ନିଆୋ ହସ....
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ଏ ଫି କା ଫି କା ଆ ୁ ଅେ ଛାଇ

ରସ ଛାଇ ଆ ୁ ଅେ ଚମକ

ମନରେ ଭେିଛ ି ଅସୁମାେୀ ପ୍ରୀତି

ତା ମିଠା ମିଠା ବାସନା ଘୁେି ବୁ ୁ ଛି ଏଠି

ଚାେି କାନ୍ଥ ବନ୍ଦ କବାଟେ ନୀେବତା

ାଗୁଛ ି ଶୁଆଇ ରଦବ ନାହିଁ ମରତ

ମନରେ ଭେୁଛି କିନ୍ତୁ ବୟଥାେ ୋତି

କେି ରକରତ କପଟ ଆଉ କୁ ହୁକ

ଅନ୍ଧାେ ୋତିରେ ଝାପସା ଆ ୁ ଅରେ

ଏ କଅଁେ କିେଣ ରଯରବ ଆସି

ବସି ଭାରବ ମଁୁ ତୁ ମେି କଥା

ମରତ ରଦ ା ଟିରକ ଛୁ ଇଁ

ଆିପରେ ଆିପଏ ନିଦ ରହର

ନିଦୁଆ ଆିପରେ ଅନାଇ ରଦରଖ ତ

ରହର ରଶାଇ ରଦଉନି ଏ ମନେ ବୟଥା ।

ତମ ବାସ୍ନାେ ଚିହ୍ନ ବି ଟିରକ ନାହିଁ ।

ନିଦ ଭୋ ଆିପ ଆଜି ଯାଇଛି ହଜି

ଏ ଅେସୀ ଆିପ ରଖାଜି ବୁ ର

କ୍ଳାନ୍ତ ଶେୀେ ଭିତରେ ରସ ବାଟବଣା

ରସହି ସବପନେ ବାଙ୍କ ଚାହାଣୀ

ବଢୁଛ ି ୋତି ବଢୁଛ ି ତାତି
ଅମାନିଆ ମନଟା ରଖାଜୁ ଛ ି କାହା ଠିକଣା

ଝେଖା ଫାଙ୍କ ରେ ସୁେୁଜ ହସି ହସି
ସରଙ୍କତ ଦିଏ ନିଃସଙ୍ଗତାେ ବାଣୀ ।

ଝେଖା ରକାଣରେ ଭାସି ଆସୁଛ ି
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ମରନ ପଡୁଅଛି ସାଥୀମାରନ ଆଜି

ଏକାଠି ବସିକି ଖାଇବାେ ମଜା

ପାଠ ପଢା ରବେେ କଥା

ରକରତ ରଯ ଆନନ୍ଦ ାଗଇ

ସମରୟ ଆସିବା ସମୟରେ ଯିବା

କିଏ ମାରଗ ଙ୍କା କିଏ ବା ପିଆଜ

ଥି ା ରସତ ଆମେି ଚିନ୍ତା ।(୧)

ଖାଉଥିର ଆରମ ରଚାୋଇ ।(୪)

ଧାଡି ଧାଡି ରହାଇ ଏକକ ସ୍ୱେରେ

ସମୟ ଚକରେ ଦିନ ଗଡି ଗ ା

ପ୍ରାଥଷନା କେୁଥିର ଆରମ

ଉର୍ଚ୍ ଶିକ୍ଷିତ ରଯ ରହାଇ ା

ପାଠ ରବରେ ପାଠ ରଖେ ରବରେ ରଖେ

ଯିଏ ନ ପଢି ା ନିଜ କାମ କ ା

ହସ ମଜାଗ ରକରତ ଜରମ ।(୨)

ଭାଗୟକୁ ସାଥିରେ େିପ ା ।(୫)

ଦଶମ ରଶ୍ରଣୀେ ରଶର୍ ପେୀକ୍ଷାେ

ବୟସ୍ତତା ଭିତରେ ସମୟ ଗଡି ା

ସ୍ମୃତକ
ି ୁ ବା ଭୁ ି ରହଉଛି

ରକହି ତ ନ ପାେିର ଜାଣି

ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଆର ାଚନା ହୁ ଏ

ବାହା ସାହା ରହାଇ ସାଂସାେିକ ରହର

ରସହି କଥା ମରନ େହିଛ ି ।(୩)

ନିରଜ ରହର ମଉଡମଣି ।(୬)
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ପୁଅ ଝିଅ ସ୍ୱାମୀ ନିଜେ ରହାଇର

ୋସ୍ତା ଘାରଟ ରକରବ ରଦଖା ରହାଇଗର

ସାଙ୍ଗ ସାଥୀଙ୍କୁ ଭୁ ି ଗର

ହାଏ ରହର ା ଟିରକ କହିବ

କିଏ ପୁଣି ନିଜ ସଙ୍ଗି ନୀକୁ ରନଇ

ରମାବାଇ ରେ ବି ବାର୍ତ୍ଷା ପଠାଇର

ବିରଦଶରେ ଯାଇ େହିର ।(୭)

ମନ ଭାେି ଖୁସି ରହାଇବ ।(୯)

କିଛ ି କଥା ନାହିଁ େୁହ ବା ରଯଉଁଠି
ମରନ ପକାଅ ରସ ଦିନକୁ
ସତ କହୁ ଅଛି ମରନ ପଡିଗର
ମୁେୁକି ହସିବ ନିଜକୁ ।(୮)
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କିଏ ରସ ବୁ ଝଛ
ି ି ଏ ଦୁ ନଆ
ି କୁ ଆଜି

ଆଗକୁ ଏ ସମ୍ପକଷେ େହିବ କି ନାହିଁ କିଏ ରଦଖୁଛ ି ॥

ରକମିତ ି ଚା ିବ କେି ତାକୁ ସାଥି

କିଏ ରସ ବୁ ଝଛ
ି ି ହାେିବାେ ଦୁ ଃଖ

ଭବିର୍ୟତ ଆିପ ଆଗରେ େହିଛ ି
ବର୍ତ୍ଷମାନରେ ରସ ବୁ ଡି େହୁ ଛ ି ॥
କିଏ ରସ ବୁ ଝଛ
ି ି ଭ ପାଇବାେ ମୂ ୟ
ଖା ି ପାଇବାେ ଆଶା ସିଏ ରଦଖୁଛ ି
ନିସ୍ୱାଥଷପେେ ଅଭିନୟ ସାଜି
ନିଜକୁ ନିରଜ ରସ ରଧାକା ରଦଉଛି ॥
କିଏ ରସ ବୁ ଝଛ
ି ି ଏ ସମ୍ପକଷେ ଭାର୍ା
ନିଜ ସ୍ୱାଥଷ ାଗି ମିଠା କଥା କହି
ନିଜକୁ ନିରଜ ଠକିବାେ ର ାକ ବହୁ ଅଛନ୍ତି

ଜିତବ
ି ାେ ର ାଭ ତାକୁ ନୀତି ଘାେିଛ ି
ନୂ ଆ ଆଶାରେ ବିରମାହିତ ରହାଇ
ଦିବା ସ୍ୱପନରେ ରସ ନୀତି ହଜୁ ଛ ି ॥
କିଏ ରସ ବୁ ଝଛ
ି ି ଦୁ ଃଖ ସୁଖ ଭୋ ଜୀବନକୁ ଆଜି
ଦୁ ଃଖ ରବରେ ସିଏ ବିଚେିତ ହୁ ଏ
ସୁଖ ରବରେ ଅତୟଧିକ ଖୁସି ରହାଇଯାଏ
ଦୁ ଃଖ ଆଉ ସୁଖ ଦୁ ଇଟାରେ ହସିବାେ ର ାକଙ୍କୁ
କିଏ ରଦିପଛି ॥
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ପୃଥିବୀ ରକରବ ନୁ ରହଁ ଆକାଶେ...
ୋତ୍ରୀ ରକରବ ନୁ ରହଁ ଦିବସେ...
ବସନ୍ତ ରକରବ ନୁ ରହଁ ରକାଇ ିେ...
ମଧୁ ରକରବ ନୁ ରହଁ ଅେିକେ...
ତଥାପି ତାଙ୍କ ସମ୍ପକଷ ଯୁଗଯୁଗେ...
ଜାଣିଥି ି ମଁୁ ତୁ ରମ ନୁ ରହଁ ରକରବ ରମା ନିଜେ...
ରହର ଆମେ ରସଇ ରପ୍ରମ ସମ୍ପକଷ ଯୁଗଯୁଗେ...
ଥାଅ ପରଛ ରଗା ତୁ ରମ ରଯରତ ଦୂ ରେ ଏଇ ଆିପ ନିତ ି ତୁ ମକୁ ଝୁ ରେ...
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ଦୁ ଃଖ ସୁଖ ରସଇ ଜଣଙ୍କ ହାତରେ

'ଅ' ଅକ୍ଷେଟିଏ ସବୁ ଠାରେ ାଗି

ମଣିର୍ ନିମିର୍ତ୍ ମାତ୍ର ।

ଅସଜଡା କେିଦଏ
ି ।

ଜନମ ମେଣ ହିସାବ ତା'ପାରଶ

ବଞ୍ଚିବା ମେିବା ସମାନ ତାପାଇଁ

ସଂସାେ େୀତି ବିଚତ୍ର
ି ।

ଏମିତ ି କାହିଁକି ହୁ ଏ?

ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ଉରଚ୍ଛଦ ରହାଇ ା

ସ୍ମଶାନ ଜୁ ଇରେ ଥରେ ଜେିଥିର

ସମାଜ ସୁଧାେ ରହ ା ।

ସବୁ ଦୁ ଃଖ ସେିଥାନ୍ତା

ନାେୀ ନିଯଷୟାତନା ରସହିଦନ
ି ଠାେୁ

ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ସବୁ ଦନ
ି ଆଉ

କିଛଟ
ି ା ାଘବ ରହ ା ।

ଆତ୍ମାକି ତା'େ ଜେନ୍ତା?

ନାେୀ ବିନା ସବୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଷ ହୁ ଏ

ନୀତି ନିୟମରେ ବନ୍ଧା ରହାଇ ଆଉ

ସବୁ ଥିରେ ସିଏ ର ାଡା ।

ପ୍ରଶନବାଚୀ ନ ହୁ ଅନ୍ତା ।

ତା' ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୂେ ହଜିଯାଏ ରଯରବ

ସତୀ ଆଖୟା ପାଇ ମହା ଆନନ୍ଦରେ

ାଗଇ ନାେୀ ଅର ାଡା ।

ସୁଖ ନିଦ୍ରାରେ ଶୁଅନ୍ତା ।
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କ୍ଷଣିକରେ ଦୁ ଃଖ ସୁଖ ରନଇଆରସ

ବିରବକ ବୁ ର୍ଦ୍କ
ି ୁ ଖରଟଇ ପାେିର

ଦାଉ ଦାଉ ଜେିଥାଏ ।

ସୁନାମ ନିରଶ୍ଚ ପାଇବା ।

ନିଷ୍ଠୁେ ଦୁ ନଆ
ି ଦାଉ ସାଧୁ ଅଛି

ଜୀବନ ସାଥଷକ ରହାଇବ ଆମେ

ନିନ୍ଦା ତାକୁ ରଦଉଥାଏ ।

ଯଦି ପେଚର୍ଚ୍ଷା ନକେିବା ।

ଦେଦୀ ମନ ତା' ରଖାଜି ବୁ ୁ ଥାଏ

ମାନବୀୟ ଗୁଣ ପେିପ୍ରକାଶିର

ପ୍ରକୃ ତେ ବନ୍ଧୁ ଟଏ
ି ।

ରଶ୍ରଷ୍ଠ ଆଖୟା ପାଇଯିବା ।

ବନ୍ଧୁ ରବା ି ଯିଏ ହାତ ବଢାଇବ

ଏମିତ ି ବି ହୁ ଏ ରଯରତ ଯାହା କର

ନିନ୍ଦାଟି ପାଇବ ସିଏ ।

ରଶ୍ରଷ୍ଠ ଆଖୟା ମିରେ ନାହିଁ ।

ମାନବ ଜୀବନ ବହୁ ମୂ ୟବାନ

ଦାନବ ଗୁଣେ ସମାଜ ଆିପରେ

ସତ ପରଥ ଯାତ୍ରୀ ରହବା ।

ସତୟ ଭିକ୍ଷା ମିରେ ନାହିଁ !
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ଋତୁ ଆସି ପୁଣି

ସ୍ମୃତେ
ି କାଗଜ

ଋତୁ ଚା ି ଗ ା

ଚିେରି ଦଇ ତୁ ରମ

ରହର ପ୍ରି ୟା ତୁ ରମ

ରକମିତ ି େହିଚ

ଆସି ନାହିଁ,

ଦୂ ରେଇ ଯାଇ

ଦିନ ସେି ପୁଣି

ତଥାପି ରଫେିବ

ୋତି ପାହିଗ ା

ଭାବି ମଁୁ ଆଜି

ସପନ ତୁ ମେ

ବଞ୍ଚିଛ ି ରକବେ

ସେି ା ନାହିଁ ।

ତୁ ମେି ପାଇଁ ।
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ସୁଖରେ କ୍ଷ୍ମଣରେଖା ॥

ସାପଶିଢେ
ି ଏ ଜୀବନ ରଖେରେ
ବିଧାତା ର ିପଛି ଶୂନ

ପ୍ରତିଟ ି ପାହାରଚ ଅଗ୍ନି େ ପେୀକ୍ଷା

ଶରହକୁ ନିଜେ ଭାବିବାଟା ରମାେ

କେୁଅଛି ଅସହାୟ

ଅରଟ ସିନା ମୂଖଷପଣ ॥

ସରତକି ରଯମିତ ି ହେିଣେ ପାଇଁ
ଅହେହ ବାଘ ଭୟ ॥

ସମୟ ସୁଅରେ ସମ୍ଭାବନା ସବୁ
ନିମିର୍ରକ ଯାଏ ଭାସି

ତଥାପି ଛାଡିନ ି ସଂଘର୍ଷ କେିବା

ରବସାହାୋ ହୁ ଏ ବୟଥିତ ହୃ ଦୟ

ଜୀବନ ରଖାଜୁ ଛ ି ୋହା

ପ୍ରତିକ୍ଷରଣ ପାଏ ଫାଶୀ ॥

ହାେିବା ବାଜି ବି ଜିତ ି ଯାଇପାରେ
ଭାଗୟ ଯଦି ହୁ ଏ ସାହା ॥

ଉଆଁସେ ୋତି ପଡିଥି ା ରବାରଧ
ଭାଗୟରହ ା ରଯରବ ର ଖା
ରସଥି ାଗି ସିନା ସମୟ ଆଙ୍କୁ ଛ ି
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ରବରେରବରେ ଆଉକା' ଇଚ୍ଛାରେ ଇଚ୍ଛା କେି ଜୀଇଁବାକୁ ହୁ ଏ,
ରବରେରବରେ କାହା ମନ ବୁ ଝି ମନ ରନଇ ଚେିବାକୁ ହୁ ଏ ।(୦)
ଜୀବନ ତ ଏକ ମେୁେ ବୁ କୁରେ କଣ୍ଟା ଗଛଟିଏ ପେି,
ରକରତ ଝଡ ଝଞ୍ଜା ଆସି ଚା ିଯିବ ଜୀବନ ଯିବନି ହାେି,
ରବରେରବରେ ଆଉକା' ସ୍ୱପନକୁ ନିଜ ସ୍ୱପନ ଭାବିବାକୁ ହୁ ଏ ।(୧)
ଜୀବନ ତ ଏକ ରପ୍ରମ, ବିେହେ ସୁଖ-ଦୁ ଃଖ ଚ ାପଥ,
ବନ୍ଧୁ େ ୋସ୍ତାକୁ ରପ୍ରମ ଶ୍ରମ ରଦଇ କେିରହବ କୁ ସୁମିତ,
ରବରେରବରେ ଆଉକା' ରପ୍ରମରେ ଏ ମନକୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ହୁ ଏ ।(୨)
ରବରେରବରେ ଆଉକା' ଇଚ୍ଛାରେ ଇଚ୍ଛା କେି ଜୀଇଁବାକୁ ହୁ ଏ,
ରବରେରବରେ କାହା ମନ ବୁ ଝି ମନ ରନଇ ଚେିବାକୁ ହୁ ଏ ।(୩)
43

shubhapallaba.in

ଦିନ ରକଇଟାରେ

ପୁଣି ନୂ ଆ ନୂ ଆ ସଂସାେ

ରହର ଆମ ଆରଡ

ବଦେିଗ ତୁ ରମ

ଖୁସରି େ ଉଚ୍ଛୁେି ଥିବ

ନିଶବ୍ଦ

ବଦେିଗ ା

ତୁ ମ ରଛାଟ ପେିବାେ

ତୁ ମ ପେିଚୟ

ତୁ ମ ଅଗଣାରେ ବସନ୍ତ

ହାତେନ୍ଧାରେ

ଏରଣ କିନ୍ତୁ

ସ୍ୱପନ ନାୟକେୁ

ରମାହୁ ଥିବ ମନ ତୁ ମେ

ଜେବିନା ହତସନ୍ତ

ସାଜିଗ

ପଖାେ କଂସାେ

ତୁ ରମ ଏରବ ମହକୁ ଛ

କାହା ମଥାେ ସିନ୍ଦୂେ

ସାଜି କାହା

ନୂ ଆ ମଣିର୍କୁ

ଆଢୁଆରେ ବସି
ଦଉଥିବ ମୁେୁକି ରସ ହସି

ଆପଣାେ କେି

ଚାହାେ ଉର୍ୁମ ସ୍ପଶଷରେ

ମଁୁ କିନ୍ତୁ

ଚା ିଗ

ମିଠାସ୍ ବି ଯାଉଥିବ ମିଶି

ଏରବବି ରସଇ

ଦୂ େ... ବହୁ ଦୂ େ

ତୁ ମ ଆରଡ

ସ୍ୱପନ ଇ ାକାରେ

ତୁ ମେ ଏରବ ନୂ ଆ ଏକ ଘେ

ଏରବ ରମଘ

ଗଭାେ ଗଜୋ

ନିତ ି ରଦଉଥାଏ
ୁ ହେ ହାଜିୋ ।
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ରମା ଦୁ ଃଖ କଷ୍ଟ ପାଇଁ

ତୁ ରମ ରଯ ସବୁ କାରେ

ତୁ ମକୁ ରକରବ ଦାୟୀ କେିବନ
ି ,ି

ନିଜେ ମନମାନି କେିଛ, କେିବ

ରମା ଦୁ ଃଖ ାଘବ ପାଇଁ

ହୁ ଏତ ରମାରତ ହୀୋେ ଚମକ ରଦବାକୁ

ତୁ ମ ଆରଗ ରକରବ ଅେି କେିବନ
ି ି।

ରପାତିରଦ ଗେମ ାଭାରେ

ତୁ ରମ ଜାଣିଛ,

କାଠେୁ ରକାଇ ା ପୁଣି

କ'ଣ କ'ଣ ର ିପଛ, କାହିଁକି ର ିପଛ

ରକାଇ ାେୁ ହୀୋ ଗଢିରଦବ ।

ରକରତ ଦୁ ଃଖ, ରକରତ ସୁଖ

ରଯରବ ତୁ ମ ମନରହବ

କପାେରେ ରମାେ,

କୁ ଶେ କାେୀଗେ ତୁ ରମ

ତୁ ମେ ରଯରବ ଯାହା ମନରହବ,

ପଥେକୁ କାଟି ହୀୋେ ଚମକ ରଦବ ।

ତୁ ରମ ରଯ କେିବ,

ଗହଣାେ େୂପ ରନବାପାଇଁ

ରକରବ କାହା କଥା ଶୁଣିଛ ରଯ

ସୁନାକୁ ବି ଜେିବାକୁ ହୁ ଏ

ଆଜି ରମା କଥା ମାନିଯିବ?

ମଁୁ ସାମାନୟ ମଣିର୍ଟିଏ
45

shubhapallaba.in

ରମା କଥା ଅବା ପଚାେିବ କିଏ?

ଯଦି ତୁ ରମ ସାଥିରେ ରମା ଥିବ

ରକବେ ତୁ ରମହିଁ ଜାଣିଛ

ରକରବ ଯଦି ୁ ହରଟାରପ ଝେିଯିବ

ରମାରତ ତୁ ରମ ରକମିତ ି ଗଢିବ

ହାତ ବଢାଇ ଥରେ,

ରକଉଁଠୁ ଉଠାଇ ପୁଣି ରକଉଁଠି ରଥାଇବ ।

ବନ୍ଧୁ ଭାବି ୁ ହ ରମାେ ରପାଛିରନବ ।

ଦୁ ଃଖ ନାହିଁ ଏଇମିତ ି ଜେିବାରେ
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ସାତ ଜନମକୁ କଥା ରଦଇ ତୁ ରମ

ସାଥି ରହବା ପାଇଁ କଥା ରଦଇ ପୁଣି

ସାତ ଦିରନ ଭୁ ି ଗ

କେିରଦ ସାତ ପେ

ଭ ପାଇବାେ ଛେନା ନିଆଁରେ

ଜାଣିନ ି ରକମିତ ି ତୁ ରମ ରଯ ରହାଇ

ରମାରତ ତୁ ରମ ଜାେିରଦ ।

ରମା ପାଇଁକି ସ୍ୱାଥଷପେ ।

ସାତ ଦେିଆକୁ ପାେିବ ି ମଁୁ ରଡଇଁ

ତୁ ରମ ସିନା ରମାରତ କେିରଦଇ ପେ

କହିଥି ି ତୁ ମ ପାଇଁ

ରମା'ଠାେୁ େହିଛ ଦୂ ରେ

ଜୀବନେ ବାଟ ଯଦିବା ଚା ିବ

ରହର ସରତ ପ୍ରି ୟା ତୁ ମକୁ ସତରେ

ସାଥୀରଟ ରମାହେ ରହାଇ ।

ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ଷରେ ଝୁ ରେ ।
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ତୁ ରମ ହିଁ ରମାେ ଆଶା ।

ମଁୁ ନୁ ରହଁ ରଯ କାଠେ କରେଇ ।

ତୁ ରମ ହିଁ ତ ରମାେ ଜିୋସା ।

ମଁୁ ଜାରଣ ମଁୁ ସ୍ମୃତେ
ି ଶମଶାନ ।

ତୁ ରମ ହିଁ ରମା କବିତାେ ଭାର୍ା ॥

ତରମ ରଦବ ମରତ ଭରଣ୍ଡଇ ॥

ତୁ ରମ ହିଁ ରମାେ ଅନୁ ସନ୍ଧିତ୍ସା ॥

ଆଉ ତରମ ରସୌନ୍ଦଯଷୟେ ନନ୍ଦନ କାନନ ॥
କହିବକି କି ପାଇଁ କେି ରୋର୍ ।

ଦିନ ଥି ା ତୁ ରମ ଥି ରମାେ ନିଃଶ୍ୱାସ ।
ରକମିତ ି ଭାଙ୍ଗି

କିଏ ଭେିରଦ ା ତମ ମନରେ ବିର୍ ॥

ରମା ବିଶ୍ୱାସ ॥

ତୁ ମ ବିରଚ୍ଛଦରେ ଆଜି ମଁୁ ନିଶ୍ୱ ।

କ ମେୁ କାେି ସେିଯାଉଛି ।

ଜୀବନ ଥାଇବି ଅଟକିଛ ି ଶ୍ୱାସ ॥

ତଥାପି ତୁ ମ ପାଇଁ କବିତା ର ଖୁଛ ି ॥

ତୁ ମ ହୀନମନୟତାେ ଇଟା ।

ଏରବବି ବି ତୁ ରମ ରମା ସ୍ୱରପନ ଆସୁଛ ।

ଆଭିଯାତୟେ ଗୋନି ।

ତୁ ରମ ରମା ହୃ ଦରୟ ସଦା େହିଛ ି ।

ରମା କବିତାରେ ସ୍ୱେ ସଂଚାେୁଛ ॥

କୁ ଚରାନ୍ତେ ବା ି ॥

କହିବକି କି ପାଇଁ ମିରଛ ୋଗିଛ ॥

ଏସବୁ କେିଛ ି ରମାରତ ମଳାନ ॥
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ରଶୈଶବେୁ ବାର୍ଦ୍ଷକୟେ

େଙ୍ଗ ରବେଙ୍ଗେ ଫୁ

ଦୀଘଷତମ ପଥରେ...

ସ୍ୱପନ ଆକାଂକ୍ଷାେ ମିେନ ରହାଉଥି ା

ରଶୈଶବ ଶଯୟା ଛାଡି ରଯୌବନ ପଦାପଷଣ କ ା

ପୁଅ, ଝିଅ, ସ୍ୱାମୀେ ଆର୍ତ୍ଷ ରେ

ଧନ, ରଯୌବନ ଅରଢଇଦିନ ପ୍ରୋପ ାଗି ା

ଜୀବନେ ଶଯୟା ହସି ଉଠୁଥି ା...

ହସ, ଖୁସ,ି ଉତ୍କଣ୍ଠାରେ

ଫୁ ଟିଥି ା

କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଜୀବନେ ଶଯୟା ଆଜି ସ୍ଥିେ

ଜୀବନେ ଶଯୟା ପୁେି ଉଠୁଥି ା...

ଭାବନା ସବୁ ଆଜି ରହ ା ପେ

ଜଣା ପଡି ାନି ରକରତରବରେ

ଛିଡି ଯାଇଛି ମିଛ ସମ୍ପକଷେ ରଡାେ

ରଯୌବନ କଡ ରନଉଟି

ରଯରବ ସ୍ମଶାନେେ ଶଯୟାରେ

ବାର୍ଦ୍ଷକୟକୁ ବିଶ୍ରାମ ରଦ ା

ପଡି େହିଛ ି ସ୍ଥିେ ଶେୀେଟି ରମାେ

ରମା ଜୀବନ େୁପି ଶଯୟାରେ...

ରଶୈଶବେୁ ବାର୍ଦ୍ଷକୟେ

କ୍ଷଣକ ପୂବଷେୁ ତ ସ୍ୱପନ ଥି ା

ଦୀଘଷତମ ପଥରେ.......
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ଗଁା'ଠାେୁ ଦୂ େକୁ ରମାହେ
ସ୍ଥାନଟିଏ ଜାଣିଥିବ,
ପି ା ବୃ ର୍ଦ୍ ରଦରଖଁ ନାହିଁ ମଁୁ
ସଭିଙ୍କୁ ଜାଗା ମିେବ
ି ।୧।
ପ୍ରାଣ ଛାଡି ରଦର ଶେୀେ
ରକାେରେ ରମାେ ର ାଟିବ,
ଭାଗୟ ରନଇ ତ ଆସିଥି

କମଷ ରନଇ ରଫେିଯିବ ।୨।
ନ କରେ ଘୃଣା ମଁୁ କାହାକୁ
ରଦରଖ ନାହିଁ ବଡ ସାନ,
ଧନୀ କି ଗେୀବ ଜାରଣନା

ରମା ପାରଶ ସବୁ ସମାନ ।୩।
ସରଙ୍ଗ ରତାେ ରକହି ନ ଯିରବ
ଏଇ କଥା ରଦବୁ ଧ୍ୟାନ,

ମରନ କେନା ଗେବ,
ସଭିଙ୍କୁ କେିର ନିଜେ
ସୁଖରେ ଦିନ କଟିବ ।୬।

ଯାହା ସଞ୍ଚିଥିବୁ େହିବ

ମେ, ମୁତ୍ର, ରଛପ, ଖଙ୍କାରେ

ନ ରନବୁ ଅଜଡତ ଧନ ।୪।

ଆବୃ ତ ଚମଷେ ଘଟ,

ଜୁ ଇ ଚିତା ର ାଡା କା ପାଇଁ
ନିଆଁରେ ରକ ଜେି ଯିବ,
ସମବେ ନ ଥିର ପାଖରେ

ଆୟୂ ର୍ ସେିର ରତାହେ
ଦିରନ ରହାଇଯିବ ନଷ୍ଟ ।୭।
ସରବଷ ଯିରବ ଦିରନ ବାହୁ ଡି

ମାଟିରେ ରପାତା ରହାଇବ ।୫। ସେିର ଜୀବନ ନାଟ,
କହୁ ଛ ି ରମା କଥା ଶୁଣ ରହ

50

ସଭିଙ୍କୁ ରନବି ମଁୁ ରକାରେଇ
ନାଆଁ ରମା "ମଶାଣୀପୀଠ" ।୮।

shubhapallaba.in

ଦୁ ଖ୍ ଜଞୀଲ୍ ରକ ଯାଏସି ସହି

ଗୁରଟ ରପଁଟ୍ ତ ଶୁିପର ବାହାବଷା

ପାଏନ୍ େୁ ରକ ପିଇ ଯାଏସି େହି

ଗଁା ଖୁ ି ପିନ୍ଧକ
ି େି ॥୩॥

ରପଟର୍ ଭୁଖ୍ରକ ମାେି,

କାହିଁର୍ ଫୁ ଷ୍ ପୁନ ି ଯାତ୍ରା ତିହାର୍

କାମ୍ କର ଖାଏସି ନାରହର ଚାରହଁସି

ଖୁସୀ ନାଇଁଆରସ ଜୀବରନଁ ତାହାର୍

ହ ିଆ ଗୁତ ି କେି ॥୧॥

ଦିନ୍ ଯାଏ ୁ ହ ପିଇ,

ଫୁ ର୍ ଫୁ ର୍ ଉରଡ ମୁଡର୍ ବା

ଦୁ ନଆ
ି ଁ କରହସି ରଛାଟ୍ ର ାକ୍ ତାରକ

ମାଖ୍ ବାର୍ ାଗି ନାଇଁନ ରତ

ଗେିବର୍ ଚିହ୍ନା ରଦଇ ॥୪॥

ରଘନ୍ ବାର୍ ାଗି ପଇସା,
ରକନ୍ନୁ ପାଇବା ଭଲ୍ ମନ୍ଦ୍ ରଯ

ଗେିବ ଯାଏସି ଦାଦନ୍ ଖଟି

କିଟ୍ କିଟ୍ ମଇ ା ଚିହଷା ସାଟଷ

ଛୁ ଆପି ା ଧେି କେି,

କାମ୍ କେୁଥିସି କାର୍ ଈଟାଭାଟି

ଖାଇ ପିଇ ରହବା ସସଷା ॥୨॥

ରକନ୍ତା ପଢାବା ଛୁ ଆରକ ତା'ର୍ ପାଠ୍

ଆେୁ ନାଇଁଥିସି ଅଲ୍ ଗା ବାଟ୍

ଗେିବ କରେ ମୁେୁଖ୍ କେି ॥୫॥

କେିଆ ରକ ଭେସା କେି,
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ଜୀବନ ଯଦି ଯନ୍ତ୍ରଣାେ ଏକ ନାଟକ

ଜୀବନ ଯଦି କାନ୍ଦିବାେ ମେୁଭୂମି

ଖୁସି ରହଉଛି ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ

ହସିବା ଏକ ଭସା ବାଦ

ମଝିରେ ମଝିରେ ଅସୁଥିବ |୧|

ରକରବ ଦିଗ ବଦୋଇ ଆସିଯିବ। |୪|

ଜୀବନ ଯଦି ଦୁ ଃଖେ ଏକ ପାଠାଗାେ

ମଁୁ ଯଦି ପାହାଡିଆ ଏକ ନଦୀ

ସୁଖ ରହଉଛି ଏକ ବହି

ରସ ରହ ା ତା'େ ଜେରରାତ

ରକଉଁ ଥାକରେ ରଗାରଟ େହିଥିବ |୨|

ଚିେକାେ ପାଇଁ ରବାହୁ ଥିବ |୫|

ଜୀବନ ଯଦି ଅରପକ୍ଷାେ ଏକ ୋସ୍ତା
ଝୁ େିବା ରହଉଛି ବାରଟାଇ
ରସଇ ବାଟରେ ରସ ଚା ୁ ଥିବ |୩|
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ଗଳ୍ପ ବିଭାଗ
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ସନାତନେ ପୁଅ ବାବୁ ିେ ଭାେି ମନ ଥେୁଟିଏ େଥଯାତ୍ରା ରଦିପ ଯିବା ାଗି । ରସଥିପାଇଁ
ସିଏ ସବୁ ରବରେ ଅେି କରେ ପୁେୀ ଯିବା ଯିବା ରବା ି , କିନ୍ତୁ ତା' ବାପା ସନାତନ ଦିନ ମଜୁ େଆ
ି ,
ତାକୁ କାମେୁ ଫୁ େୁସତ ମିେରି ଯିରବ ନା । ଦିନଟିଏ କାମକୁ ନଗର ତା'ପେଦିନ ଘରେ ଚୁ ି
ଜେିବା ବନ୍ଦ । ଚାେି ପ୍ରାଣୀ କୁ ଟୁମ୍ଭଙ୍କ ପାଇଁ ତାକୁ ଦିନ ୋତି ପେିଶ୍ରମ କେିବାକୁ ରହଉଛି ।
ରସଥିରେ ଆଉ ରସମାରନ କୁ ଆଡୁ ବା ପୁେୀ ଯାଇ ପାେିରବ? କିନ୍ତୁ ଏଥେ ସିଏ ସ୍ଥିେ କେିଛ,ି
ମା ିକ ରଯାଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବାହାଘେ ସମୟରେ କିଛ ି ବକ୍ସିସ ରଦଇଥିର ତାକୁ ରନଇ ବାବୁ ିକୁ
ପୁେୀ ବୁ ାଇ ଆଣିବ । ଚାହଁୁ ଚାହଁୁ ଆସିଗ ା ଆର୍ାଢ ଶୁକେପକ୍ଷ । େଥ ଯାତ୍ରା ଦିନ ଦିନ ବାପା
ପୁଅ ସକାେୁ ସକାେୁ ପଖାେ କଂରସ ର ରଖ ଖାଇ ଭ
ୋସ୍ତାରେ ରଭାକ ରହର

ୁ ଗା ପଟା ପିନ୍ଧ ି ବାହାେିଗର ପୁେୀ ।

ଖାଇବା ପାଇଁ ବାବୁ ି ରବାଉ ବାନ୍ଧିକି ରଦଇ ଥାଏ କିଛ ି ଚୁଡା ଆଉ

ଗୁଡ ।
ପୁେୀରେ ପହଁଚ ି ା ରବେକୁ ରଦିପର

ରଯ ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ, ରସାେିର୍ ପକାଇବାକୁ

ଜାଗା ନାହିଁ । ଏରତ ଗହେିରେ ରକମିତ ି ଯିରବ େଥ ପାଖକୁ । ର ାକ କାହିଁ ରକାଉ ଦିନେୁ
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ପୁେୀରେ ରଡୋ ପରକଇ ବସିଥାନ୍ତି େଥ ଯାତ୍ରା ରଦିପରବ ରବା ି । ବାବୁ ି କୁ ରକବେ ଦୂ େେୁ
େଥ ଉପରେ

ାଗି ଥିବା ରନତଟି ହିଁ ରଦଖା ଯାଉ ଥାଏ । ସିଏ ବିକେ ରହଇ ସନାତନକୁ

ପଚାେୁଥାଏ ବାପା କାହିଁ ମରତ ତ କାେିଆ ମହାପୁେୁ ଦିଶୁ ନାହାନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ରଠ ା
ରପ ା ଆେମ୍ଭ ରହାଇ ଗ ା । ବାବୁ ି ଚିତ୍କାେ କେୁଥାଏ ବାପା ଚା ଏଠୁ ପରେଇବା ନରହର
ମଁୁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ରହାଇ ମେିଯିବ ି । ବହୁ କଷ୍ଟରେ ରଗାଟିଏ ପୁ ିସି କମଷଚାେୀ ସାହାଯୟରେ ଭିଡେୁ
ବାହାେିର

ବାପା ପୁଅ । କ'ଣ ଆଉ କେିରବ ଭାବି ା ରବେକୁ ବାବୁ ି କୁ ଭୀର୍ଣ ରଭାକ ।

ସନାତନ ତାକୁ ଚୁଡା ବାହାେ କେିକି ରଦବ ରବା ି ରଦିପ ା ରବେକୁ ବୁ ଜୁେୀଟି ଭିଡରେ ରକାଉଠି
ପଡି ଯାଇଛି । ରସଠୁ ସିଏ ଭାବି ା କିଛ ି କିଣିକି ଖାଇରଦରବ । ରହର

ଏ କ'ଣ ତାେ ଯାହା

ପଇସା ଥି ା ଅଣ୍ଟିରେ ଆଉ ନାହିଁ । କିଏ ରନଇ ଯାଇଛି କିମବା ରକାଉଠି ଗେି ପଡିଛ ି । ଏରବ
କ'ଣ କେିବ ସନାତନ? ଘେକୁ ରକମିତ ି ରଫେିବା ଆଉ ପି ା ତାକୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ରଦବା
ଭାବିକି ତାେ ଆିପ ଛେ ଛେ ରହାଇ ଗ ାଣି । କିଏ ବା ଏଠି ଅଛି ତାକୁ ସାହାଯୟ କେିବାକୁ ।
ଏହି ପେି ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଥିବା ରବରେ ସନାତନ ରଦିପ ା କିଛ ି ବାଟ ଚା ି ଗର ରବୋଭୂମିକୁ ୋସ୍ତା
। ଭାବି ା େଥ ରଦଖା ତ ରନାହି ା, ପୁଅକୁ ଟିରକ ସମୁଦ୍ର ରଦଖାଇ ରଦବ । ସମୁଦ୍ର କୁ େରେ
ପହଞ୍ଚି ାରବରେ ବାବୁ ିକୁ ଭୀର୍ଣ ରଭାକ, ରସ ବିକେ ରହାଇ ଚାହିଁ େହି ଥାଏ ଚାେି ଆରଡ
ଥିବା ଖାଦୟ ପସୋ ଆରଡ କିନ୍ତୁ ହାତରେ ରଗାଟିଏ ବି ପଇସା ନାହିଁ । ସନାତନ ବିଚୋ କେିବ
କ'ଣ? ରଶର୍ରେ ସମ୍ଭାେି ନପାେି ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ରଠ ା ଗାଡି ବା ାକୁ ସବୁ କଥା କହି
ବିନତି କ ା କିଛ ି ଖାଦୟ ରଦବାକୁ ପି ାଟା ପାଇଁ । କିନ୍ତୁ ଏ କ'ଣ, ରଠ ାବା ାଟି ତାକୁ ନାନାଦି
ଗାେି ଗୁ ଜ କେି ଘଉଡାଇ ରଦ ା । ଅପମାନରେ ରଫେି ସନାତନ ରଦରଖ ତା' ପୁଅ ରସଇ
ସମୁଦ୍ର କୁ େରେ ବସିକି କାନ୍ଦୁ ଛ ି । ରଛାଟ ଛୁ ଆଟା ରଭାକରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ରହଇ ଗ ାଣି ।
ବିଚୋ ପି ା ତ ରକରତ ଆଶା କେିଥି ା େଥ ରଦିପବ, ଘେକୁ ଗ ାରବରେ ମା ଆଉ ତ ନାନୀ
ପାଇଁ ରକରତ କ'ଣ କିଣିକି ରନବ ରବା ି । ଏରବ ଏ ଅଜଣା ସହେରେ ରକାଉଠି ପି ାଟିକୁ
ରନଇ ବୁ ି ବ, କାହାକୁ ସାହାଯୟ ମାଗିବ ରସ କଥା ଭାବି ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହାଇ ପଡୁଥି ା ରସ ।
ରଶର୍ରେ ମରନ ମରନ ବିକେ ରହାଇ କହି ା ରହ ପ୍ରଭୁ ତୁ ମ ଦଶଷନ ତ ରହ ାନି, ରହର ଏରବ
ଏ ପି ାଟିକୁ ରନଇ ରକମିତ ି ସୁେୁଖୁେୁରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବି ରସତିକି ଦୟା କେ । ହତାଶ ରହାଇ
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ସନାତନ ରସଇ ରବୋଭୂମି ବା ିରେ ବସି ପଡି କାନ୍ଦି ପକାଇ ା । କାହାେ ହାତ ସ୍ପଶଷରେ
ସନାତନ ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇ ରଦିପ ା ତା ସାମନାରେ ଛିଡା ରହାଇଛନ୍ତି ଜରଣ ବିରଦଶିନୀ ମହିୋ ।
ସନାତନ ହାତ ଠାେରେ କିଛ ି ଖାଇବାକୁ ମାଗି ା । ବିରଦଶିନୀ କ'ଣ ବୁ ଝରି

ରକଜାଣି ରସ

ସରଙ୍ଗ ସରଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ବୟାଗେୁ ରଗାଟିଏ ବିସ୍କଟ
ୁ ପାରକଟ ଆଉ ରଗାରଟ ପାଣି ରବାତ ବାହାେ
କେିକି ରଦର

। ରକବେ ଏତିକି ନୁ ରହଁ ସନାତନ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଞ୍ଜି ରଦର

ଏକ ୫୦୦

ଟଙ୍କି ଆ ରନାଟ । ସନାତନ ରବାକାଙ୍କ ପେି ଚାହିଁଥାଏ । ସଞ୍ଜ ନଇଁବାକୁ ଆସି ାଣି ଆଉ ରଡେି
ନକେି ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଗାଡି ଧେିବାକୁ ଯିବାକୁ ରହବ, ମରନ ମରନ ଭାବୁ ଥି ା ସନାତନ । ବାବୁ ି କୁ
ଡାକିବାକୁ ଯାଇ ରଦରଖ, ସିଏ ଏକ

ୟରେ ଅଳ୍ପ ଦୂ େରେ ବସି ରକଉଁ ଆରଡ ଅନାଇଛି ।

ସନାତନ ତା' ପାଖକୁ ଯାଇ ରଦରଖ, ବାବୁ ି ସାମନାରେ ବା ୁ କା ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ରହାଇ
ଥିବା ତିନ ି େଥ ଉପରେ ବିରଜ ତିନ ି ଠାକୁ େ । ଏହା ରଦିପ ସନାତନେ ଆିପ ଛେ ଛେ ରହାଇ
ଗ ା । ସିଏ ରସଇ ବା ୁ କା ପ୍ରତିମତ
ୁ ଡ ସାମନାରେ ରଜାଡ ହସ୍ତ ରହଇ ପଡିଗ ା ସନାତନ କହି ା
ମଁୁ ମୂଖଷ ଥି ି ଠାକୁ ରେ, ଦଶଷନ ନ ରଦବାେୁ ତୁ ମ ଉପରେ ଅଭିମାନ କେୁଥି ି , କିନ୍ତୁ ତୁ ରମ ମରତ
ରସହି ବିରଦଶିନୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏରତ ବଡ ବିପର୍ତ୍ିେୁ ଉର୍ଦ୍ାେ କ

। ରହଃ ପ୍ରଭୁ, ଧନୟ ତୁ ମ

ୀୋ । ସନାତନ ଘେକୁ ରଫେିବା ୋସ୍ତାରେ ଭାବୁ ଥି ା ସିଏ ସତ ସତିକା ତିନ ି ଠାକୁ େଙ୍କୁ
ରଦିପପାେି ାନି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦିବୟ ୀୋକୁ ତ ଅନୁ ଭବ କ ା ।
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ସୃଷ୍ଟିେ େଚନା ବଡ ବିଚତ୍ର
ି ନିଦାଘେ ନିରର୍ଧାରଦଶେ ପ୍ରସ୍ଥ ଭୂମି ଗ୍ରୀର୍ମେ ଅଭିଚାେିତ ଖୋ, ଉର୍ତ୍ପ୍ତ
ମାଟିେ ତୃ ର୍ାର୍ତ୍ଷ ଚିତ୍କାେ, ସବୁ ଜ ବନାନୀେ ରସୌନ୍ଦଯଷୟ ରଯମିତ ି କ୍ଷୀଣ ରହାଇଯାଇଚି, ଗୁମ୍ସୁମ୍
ରହାଇଯାଇଚି ଗଛଗୁଡା, ତଥାପି ଦୁ ଃଖୀେ ଦୁ ଖଃ ଗେମେୁ ଶାନ୍ତି ରଦବାକୁ ରଯମିତ ି ନିଜକୁ କଷ୍ଟ
ଦଉଚି.......।
କମଷ କୋନ୍ତ ମଣିର୍ ମଁ,ୁ ଗ୍ରୀର୍ମେ ଝାଞ୍ଜି ପବନକୁ ଦୁ ହୁ ଦୁ ହୁ ଖୋ, ନଉକାଟିକୁ କୂ େରେ ରଗଇରଦଇ
ବେ ଗଚ୍ଛ ତରେ ଟିରକ ବିଶ୍ରାମ ରନ ି । ଆହାଃ କି ଶାନ୍ତି । କାନ୍ଧ ଗାମୁଛାଟିକୁ ନଈେୁ ଓଦା କେି ଆଣି ଦିହ
ହାତ ଟିରକ ରପାଛି ରହ ି, ଟିରକ ଥଣ୍ଡା

ଗି ା, ସରଙ୍ଗସରଙ୍ଗ ଆିପ ବି ଟିରକ

ାଗିଗ ା । ହଠାତ୍

ଡାକବା ାେ ସାଇରକ ଘଣ୍ଟି ଶବ୍ଦରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଗ ା, ପଚାେି ି ଡାକ ଭାଇ ରମାେ ଚିଠି ଆସିଛ ି କି??
ଉର୍ତ୍େରେ ଡାକ ଭାଇ କହି ା ରତାେ ତ ଘେ ନାଇଁ, କଉ ଠିକଣାରେ ଚିଠି ଆସିବ, ରତାରତ ତ
ମଁୁ ଆଜିକା ି ଏଇ ଗଛ ମୂରେ ରଦଖୁଛ ି । ହଁରେ ଭାଇ ଫନୀ ମହାବାତୟାରେ ତ ଝୁ ମ୍ପୁଡି ଘେଟା ରମାେ
ମାଟିରେ ମିଶଯ
ି ାଇଛି । ବେ ନାହିଁ କି ପଇସା ନାହିଁ ଛାଉଣୀଟିଏ କେିବାକୁ । ପୁଅଟି ରମାେ ଯାଇଚି ରଯ
ଯାଇଚି ଚିଠଟ
ି ଏ
ି ବି ଦଉନି । ହଉ ଇଏ ବେ ଗଛ ରମା ଘେ ସାଜିଛ,ି ଏଥେ ରମାରତ ଯିଏ ରଖାଜିବ
ରମାେ ଏଇ ଠିକଣା ରଦଇରଦବୁ ..। ଚିଠି ଆସିର ଏଠି ରଦଇଯିବୁ ।
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"ଏଇ ନିଅ ତୁ ମ ନଁାରେ ଚିଠି ଆସିଛ ି ।" "ସରତ ନା କ'ଣ ଡାକ ଭାଇ? ତୁ ରମ ସତ କହୁ ଛ ତ?"
ଯାହାରହଉ ଯାହାକୁ ଚାତକ ପେି ଚାହିଁ ବସିଛ ି ଆଜି ତା'େ ଚିଠି ଆସିଛ ି । ଦୀଘଷ ଦୁ ଇ ମାସ ପରେ । ପୁଅ
ରମାେ ର ିପଛି, ବାପା ଫନୀ ଟଙ୍କା ମିେି ାନା? ସନିଆ ଭାଇ କହୁ ଥି ା ଇନ୍ଦିୋ ଆବାସ ମିେବ
ି , ମଁୁ
ଘେକୁ ଗର

ଟଙ୍କା ରନଇ ଆସି ସହେରେ େହିବ,ି ତମ ପାଇଁ ରସଇ ଘେ ପାରଖ ଚାେ ଛପେରଟ

କେିରଦବି, ଆରମ ତ ଆଉ ଗାଆଁକୁ ଯିବୁନ,ି ରସଠି ଘେ କେି ାଭ କ'ଣ ରଯ !
ଆିପେୁ ୁ ହ ଦୁ ଇ ଧାେ ଝେି ଆସି ା........ ଆଜି ବି ମଁୁ ଭାବୁ ଛ ି ଏ ରମାେ ାେନ ପାେନ ଦାଇତବ
କର୍ତ୍ଷବୟରେରେ କିଛ ି ଭୁଲ୍ େହିଯାଇଛି ରବରଧ । ରଯଉଁଦନ
ି ପି ାଟି ରମାେ ଜନମ ରହ ା ବାପ ରହ ି
ରବା ି ମନ ରମାେ ଖୁସରି େ କୁ ରେରମାଟ ରହଇଯାଇଥି ା । ତା ମାଆ ବି ବହୁ ତ ଖୁସି ରହାଇ ରକରତ
କଣ ମାନସିକ କେିରଦଇ ଥି ା । ତା' ମାଆ ସବୁ ରବରେ ରମାରତ କରହ ଆମ ପୁଅ ବଡ ରହର ଆମେ
ସବୁ ଦୁ ଃଖ କଷ୍ଟ ଚା ିଯିବ । ଆମ ପୁଅ ବଡ ରହାଇ ବଡ ମଣିର୍ ରହବ । ବଡ ଚାକିେି କେିବ ରସ ।
ଆରମ ରଯରତରବରେ ବୁ ଢାବୁ ଢି ରହଇଯାଇଥିବା, ପୁଅ ବହୁ ନାତି ନାତୁ ଣୀଙ୍କ ଭ ପାଇବା ଆଉ ସୁଖରେ
ଆମ ସମୟ କଟିବ । ଭଗବାନ ଆମକୁ ପୁଅରଟ ରଦଇଛନ୍ତି । ରଯରତ କଷ୍ଟ ରହଉପରଛ ତାକୁ ଆରମ
ବଡ ମଣିର୍ରଟ କେିବା । ରମାେ ବି ଡଙ୍ଗାେୁ ରସମିତ ି ଯାହା ମିରେ କରଷ୍ଟ ମରଷ୍ଟ ଘେ ଚରେ । ତଥାବି
ତା' ମାଆ ସୁର୍ମା କିନ୍ତୁ ଯାହାବି ରହଉ ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢାଇ ବଡ ମଣିର୍ କେିବାେ ଜିଦ । ସୁର୍ମାେ
ରପଟରେ ରସ େହିବାଠୁ ରସ ସବୁ ରବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାରକ, "ରହ ଜଗତେନାଥ, ରହ ମହାପ୍ରଭୁ ରମା
ପି ାକୁ ସୁସ୍ଥ େଖ ପ୍ରଭୁ ।"
ପୁଅଟି ଭ

ମଣିର୍ଟିଏ ରହବା ପାଇଁ ରକରତ ରଯ ଗୁହାେି କେିଛ ି ତା' ମାଆ । ଛୁ ଆରବେୁ ରସ

ଭ

ପାଠ ପଢୁଥି ା । ତାକୁ ମଣିର୍ କେିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ବହୁ ତ ଉପବାସ େିପଛି । ଏମିତ ି ବି ନିରଜ
ନଖାଇ ନପିଇ ତାକୁ ଖୁଆଇଛି । ରବରେରବରେ ନିଜ ପାଇଁ ଖାଇବା ନ େିପ ପାଣି ପି ରଶାଇପଡିଛ ି ।
"ଶୁଣୁଛ ବାବୁ ବାପା, ପୁଅେ ତ ମାଟ୍ରିକ୍ ପେୀକ୍ଷା ସେି ା । ଫୋଫେ ବି ବାହାେିଗ ା ଆଉ କ'ଣ
ପଢିବ, ଗଁା ମାରଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସହ ଟିରକ କଥା ରହ ନି ରହ ।" ମଁୁ ହେ କେି ରଫେିଥାଏ, ଙ୍ଗେକୁ ରସଠି କାନ୍ଥକୁ
ରଡେି ଗାମୁଛାରେ ମୁହଁ ରପାଛି ମାରଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗ ି , ମାରଷ୍ଟ୍ର କହିର ବିୋନ ପଢୁ ରସ । ବହୁ ଭ
ପି ା, ବହୁ ତ ଆଗକୁ ଯିବ ।
ଆଚ୍ଛା ମାରଷ୍ଟ୍ର ରକରତ ଖର୍ଚ୍ଷ ରହବ?
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"ଏ ତିେଶ
ି /ଚାେିଶ ହାଜେ ଭିତରେ ରହବ ।"
"ତିେଶ
ି ହାଜେ ! ଏରତ ଟଙ୍କା ରକାଉଠୁ ଆଣିବ ି ! ମଁୁ ତ ଗେିବ ର ାକ ଦିରନ ଖଟିର

ଦିରନ

ଖାଇବୁ , ନରହର ଓପାସ । ହଉ ଅୋ ରଦଖୁଚ ି । ବାବୁ େ ମାଆ ସହ ଘେକୁ ଯାଇ କଥା ରହଉଛି ।"
ଘେକୁ ଆସି ବାବୁ େ ମାଆକୁ ସବୁ କହି ି । ବାବୁ ମାଆ ଶୁଣି ଘେ ଭିତେକୁ ରଦୌଡିଗ ା । ହଇଓ
ଶୁଣୁଛ ଏଇ ସୁନା ଅଣ୍ଟା ବିଛା ରମା ରଜରଜମାଆ ରମାରତ ରଦଇଥିର , ମଁୁ େିପଥି ି ନାତି କି ନାତୁ ଣୀ
ରହର ରଦବି ରବା ି , ଆଗ ଆମ ପୁଅ ମଣିର୍ ରହଇଯାଉ, ରସ ଏମିତ ି ରକରତ ନାତି କି ନାତୁ ଣୀ ପାଇଁ
କେିରଦବ । ୟାକୁ ରନଇ ବଣିଆ ରଦାକାନରେ ବିକି ଦିଅ । ରଯରତ ଟଙ୍କା ଆସିବ ବାବୁ ପାଇଁ ରହଇଯିବ,
ରଦିପବା ନରହର , କ'ଣ କେିବା । କିନ୍ତୁ ଯାହାବି ରହଉ ଆମ ବାବୁ ମାରଷ୍ଟ୍ର ଯାହା କହିଛନ୍ତି ରସଇଆ
ପଢିବ ।
ଏମିତ ି ରଦଖୁ ରଦଖୁ ଯୁକ୍ତ ଦୁ ଇ ପେୀକ୍ଷା ସେିଗ ା । ଆଗକୁ ପଢିବ । କ'ଣ ରକାଚିଂ ରନବ । ଏରତ
ଟଙ୍କା ରକାଉଠୁ ଆଣିବ ି ଭାବି ଜମିଦାେ ପାରଖ ବାପଅଜଡତ ଜମି ବନ୍ଧା େିପ ି । ଆମ ପୁଅ ଇଞ୍ଜି ନୟ
ି େ
ପଢି ା । ଆଉ ବଡ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିେି ମଧ୍ୟ ପାଇ ା...।
ବାପାମାଆଙ୍କ ଦୁ ଖଃ ଗ ା ଭାବି ବହୁ ତ ଖୁସି ହଉଥାଉ.. ହଠାତ୍ ପୁଅେ ଚିଠି ଆସି ା,
ବାପା,
ରମାେ ପ୍ରଣାମ ରନବ, ବଉକୁ ରମାେ ପ୍ରଣାମ ଜରଣଇ ରଦବ । ଆଶା କରେ ସବୁ ଭ ରେ ଥିବ ।
ଆସନ୍ତା ମାସ ରପାଷ୍ଟା ରେ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପଠାଇବି, ଘରେ ପାଇଖାନାଟିଏ ତିଆେି କେିବ
। ମଁୁ ଆସନ୍ତା ମାସ ସାଙ୍ଗରେ ତମ ରବାହୂ କୁ ରନଇ ଯିବ ି । ମଁୁ ବାହା ରହଇସାେିଛ ି ବାପା । ରମାେ
କର ଜେ ରଗାରଟ ଝିଅକୁ ମଁୁ ବିବାହ କେିଛ ି । ତମକୁ ଜରଣଇ ପାେି ିନ.ି .। ପେିସ୍ଥିତ ି ରସମିତ ି ଥି ା,
ହଉ ବାପା େହୁ ଚ.ି .।
ଇତି
ତମ ବାବୁ
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ଚିଠି ପଢି ି । ଟିରକ ମନରେ କଷ୍ଟ ାଗୁଥାଏ । ଟିରକ ରକାହ ଆସୁଥାଏ । ମନ କଷ୍ଟେ କାେଣଟା
ଜାଣିପାେି ିନ ି । "ବାବୁ େ ମାଆକୁ ମଁୁ ଯାଇ କହି ି, "ଗଙ୍ଗାକୁ ଡାରକ ପାଇଖାନା ଆଉ ଗାଧୁଆ ଘେ
ତିଆେି କେିବା । ଆେ ମାସ ପୁଅ ଆଉ ରବାହୂ ଆସିରବ । ଆମ ପୁଅ ବାହା ରହଇଯାଇଚି ବାବୁ ବଉ ।"
"ହଇଓ ପୁଅ ବାହା ରହଇଗ ା ଅଥଚ ବାପାମାଆଙ୍କୁ ଜରଣଇ ା ନାହିଁ ।" କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବାବୁ ମାଆ
କହିଚା ିଥାଏ ।
ଛାଡ ଆଜିକା ିକା ପି ା । ଯାହା କ ା ଭ

କ ା । ଆରମ ତା' ପସନ୍ଦରେ କଉଠି

ରଖାଜିପାେିଥାରନ୍ତ ରଯ । ତୁ ରମ ମନଦୁ ଃଖ କେନି ବାବୁ ବଉ । ଖୁସି ହୁ ଅ ଆମ ପୁଅ ବାହା ରହଇଛି ।
ପାଠୁଆ ରବାହୂ ବି ଆଣିଥିବ ।
ଘେ ସରଜଇଛୁ , ପାଇଖାନା, ଗାଧୁଆ ଘେ ତିଆେି କେିରଦଇଛୁ ମାସଟାଏ ସେିଗ ା । ଏମିତ ି
ମାସ ପରେ ମାସ ବିତଗ
ି ା । ନା ଚିଠି ନା ପୁଅରବାହୂ , ରକହି ଆସିର ନି । ଏପରଟ ବୟସେ
ଅନ୍ତୋେରେ ଆରମ ବାପାମାଆ । ମାଆେ ରଗାଡ ଅଣ୍ଟା ଧେି ାଣି, ମାଆ ନଇଁ ନଇଁ ଚା ୁ ଛି, ମଁୁ ନଈରେ
ଡଙ୍ଗାେୁ ଯାହା ଆରଣ କରଷ୍ଟ ମରଷ୍ଟ ଚା ିଯାଉଚୁ ।
ଭଗବାନଙ୍କ ୀୋ ରଖୋ ଥି ା କିଛ ି ଅ ଗା । ହଠାତ୍ ଫନୀ ମହାବାତୟା ରକାଉଠୁ ଆସି ା ଘେ
ଛପେ ମୁଣ୍ଡ ଉପେୁ ଉଡି ଗ ା । ରକରତ ଆଉ ବାେ ଦୁ ଆେ ଶୁେି ପିଣ୍ଡା ରହବୁ .. । ରଶର୍ରେ ଇଏ ବେଗଛ
ମୂରେ ଆଶ୍ରୟ ରନ ୁ ....।
ଆଜି ବି ପୁଅେ ଚିଠି ପାଇ ପୁଅେ ଅରପକ୍ଷାରେ, ଯାହା ରନବା କଥା ରନଇ ଯାଉ । ବୟସେ
ତାେତମୟ ଭିତରେ ପୁଅରବାହୂ କୁ ଆିପ ପୂରେଇ ରଦିପ ଦଉ । ଆଉ ବା ରକରତ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ ି ମଁୁ । ସବୁ
ରତାେରେ । ବାସ୍ ଥରେ ଆରେ ବାବୁ .. । ରମାରତ ଶାଗୁଣା ପତ୍ର ରଦ ାଣି, ଥେରଟ ରତାରତ ମନ
ପୂରେଇ ରଦିପ ଦିଏ ॥।
ଡାକ ଭାଇ ପୁଅକୁ ରମାେ ଏଇ ବେଗଛ ଠିକଣା ରଦଇରଦବୁ ....
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ସାଧାେଣଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ଏପେି ଧାେଣା େହିଛ ି କି ଗୃହସ୍ଥରେ େହିବାେ
ଅଥଷ ରହଉଛି ମାୟା ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିରହବା ଏବଂ ଗୃହସ୍ଥରେ ନେହିବା ରହଉଛି ସ୍ୱଗଷେ ଚିହ୍ନ ।
କିନ୍ତୁ, ବାସ୍ତବରେ ବନ୍ଧନ ଗୃହସ୍ଥରେ ନୁ ହଁ ନିଜ ମରନାବୃ ର୍ତ୍ରି େ ହିଁ ଥାଏ । ମନ ଯଦି କାମ,
ରରାଧ, ର ାଭରେ ପେିପୂର୍ଣ୍ଷ, ରତରବ ଗୃହସ୍ଥରେ ଯାହା ଘଟିପାରେ ସନୟାସ ରନର ମଧ୍ୟ ତାହାହିଁ
ଘଟିବ ଏଥିରେ ତିରେମାତ୍ର ସରନ୍ଦହ ନାହିଁ । ଆଉ ଯଦି ଗୃହସ୍ଥ ଧମଷ ପାପ ଓ ମାୟାେ ଦବାେ ହୁ ଏ
ଏବଂ ସମରସ୍ତ ଏଥିେୁ ବିେତ େହିରବ ରତରବ ମାନବସମବେ ସୃଷ୍ଟି ରହରବ କିପେି ଆଉ ପୁଣି
ମାନବସମବେେ ଅଭାବରେ ସମାଜ, ୋଜୟ ଓ ୋଷ୍ଟ୍ରେ ନିମଷାଣ ରହବ କିପେି?
ଏ ସବୁ େ ସଠିକ୍ ଉର୍ତ୍େ ପାଇବା ରସରତରବରେ ସମ୍ଭବ ରହବ, ରଯରତରବରେ ଆରମ
ଗୃହସ୍ଥ ଧମଷ ସମବନ୍ଧରେ ସଠିକ୍ େୂରପ ଅବଗତ ରହବା । ବାସ୍ତବରେ, ଗୃହସ୍ଥ ରକବେ ଏକ ଧମଷ
ନୁ ହଁ ଏହା ଏକ ରଯାଗ ଅରଟ, ରଯଉଁ ରଯାଗ ଅନୟ ରଯାଗମାନଙ୍କ ତୁ େନାରେ ଅତୟନ୍ତ ସେେ,
ସବାଭାବିକ ଏବଂ ସୁଖପ୍ରଦ ଅରଟ । ପୁଣି ଏ ରଯାଗ କ'ଣ?
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ସେେ ଅଥଷରେ ବୁ ଝରି ରଗାଟିଏ ଜିନର୍
ି ସହିତ ଆଉ ରଗାଟିଏ ଜିନର୍
ି େ ମିଶ୍ରଣକୁ ରଯାଗ
କୁ ହାଯାଏ । ସମଜାତୀୟ, ସମଭାବପନ୍ନ, ସମପ୍ରକୃ ତେ
ି ମିଶ୍ରଣ ହିଁ ରଯାଗ । ରଯାଗଦବାୋ ମନୁ ର୍ୟ
ବିରଶର୍ଭାବରେ ଉପକୃ ତ ରହାଇଥାଏ ରଯପେି ନିଜେ ସବଭାବ ସହ ଅନୟ ସବଭାବ ମିଶରି
ବନ୍ଧୁ ତ୍ୱ ବରଢ ।
ଅନୟପକ୍ଷରେ ବୁ ଝରି ମନୁ ର୍ୟ ସବଷଦା ତା'େ ସାଧାେଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅପୂର୍ଣ୍ଷ ଥାଏ । ରତଣୁ
ଏ ଅପୂର୍ଣ୍ଷ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦୂ େ କେିବା ପାଇଁ ରସ ସବଷଦା ରକୌଣସି ଅନୟ ଶକ୍ତି ବା ଆଧାେ ସହ ନିଜକୁ
ସଂଯୁକ୍ତ କେି ଅଧିକ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରେ, ସାମଥଷୟ ବୃ ର୍ଦ୍ି କରେ ଏବଂ ଅପୂର୍ଣ୍ଷତାକୁ ଦୂ େ କେିଥାଏ
। ଏହି ଉରଦଶୟ ପୂେଣ କେିବା ପାଇଁ ୋଜରଯାଗ, ହଠରଯାଗ, ଭକ୍ତିରଯାଗ, କମଷରଯାଗ,
ୋନରଯାଗ ଆଦି ୮୪ଟି ପ୍ରସିର୍ଦ୍ ରଯାଗ େହିଛ ି ରବା ି ଅରନକ ଜାଣନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବଡଦୁ ଖଃେ ବିର୍ୟ
ଗୃହସ୍ଥ ରଯାଗ ସମବନ୍ଧରେ ଅରନକ ଅବଗତ ନାହାନ୍ତି । ରଯାଉଥିପାଇଁ ସମାଜରେ ଗୃହସ୍ଥ ରହବା
ଏକପ୍ରକାେେ ଦୁ ବଷେତା ଓ ପତନେ ଚିହ୍ନ ରବା ି ଅରନକ ମତବୟକ୍ତ କେନ୍ତି । "ଗୃହସ୍ଥ ରହବା
ନକଷେ ପଥ ଏବଂ ଗୃହତୟାଗକେି ବାବାଜି ରହବା ସ୍ୱଗଷେ ପଥ", ଏ ବିଚାେଧାୋ ଆଜିବ ି ଆମ
ଭିତରେ ବେିଷ୍ଠ ଅଛି । କିନ୍ତୁ, ମହର୍ଡ ବଶିଷ୍ଠ କହିଛନ୍ତି"ଗୃହସ୍ଥ ଏବ ଯଜରତ ଗୃହସ୍ଥ ସ୍ତୁ ପୟରତ ତପଃ,
ଚତୁ ଣଷାମାଶ୍ରମଣାତୁ ଗୃହସ୍ଥ ବିଶର୍
ି ୟରତ ॥"
ଅଥଷାତ, ଗୃହସ୍ଥ ହିଁ ବାସ୍ତବିକେୂପରେ ଯେ କରେ । ଗୃହସ୍ଥ ହିଁ ବାସ୍ତବିକ ତପସ୍ୱୀ ଅରଟ ।
ଏଥିପାଇଁ ଚାେି ଆଶ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ହିଁ ସବଷରଶ୍ରଷ୍ଠ । ଏହା ସତୟ ରଯ ଗୃହସ୍ଥ ଓ ସନୟାସ
ଉଭୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସମାନଭାବରେ ଆତ୍ମାନ୍ନତି କୋଯାଇପାରେ । ଉଚିତ େୀତିରେ ଗୃହସ୍ଥଧମଷ
ପାେନ କୋଗର ମନୁ ର୍ୟ ଏ ରଯାଗେ ଫେ ପାଇପାରେ ଏବଂ ସ୍ୱଗଷ ତଥା ମୁକ୍ତିେ ଅଧିକାେୀ
ରହାଇପାରେ ।
ମହର୍ଡ ପତଞ୍ଜେୀଙ୍କ ମତାନୁ ସାରେ, "ତୁ ଚ୍ଛ ଅବସ୍ଥାେୁ ମହାନତା ଦିଗରେ, ଅପୂର୍ଣ୍ଷତାେୁ
ପୂର୍ଣ୍ଷତା ଦିଗରେ, ଅସତ୍େୁ ସତ୍ ଦିଗରେ, ତମସାେୁ ରଜୟାତି ଦିଗରେ ରଯଉଁ ପ୍ରଗତି ରହାଇଥାଏ
ତାହାେ ନଁା ରଯାଗ ।" ଏହି ଉରଦଶୟକୁ ପୁେଣ କେିବା ସକାରଶ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାେେ ରଯାଗସାଧନା
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କୋଯାଇଥାଏ । ଗୃହସ୍ଥ ରଯାଗେ ସାଧନା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନୟତମ । ଅନୟ ରଯାଗସାଧନା
ତୁ େନାରେ ଏହା ଅଧିକ ସେେ, ସବାଭାବିକ ଓ ସୁଖପ୍ରଦ ରହାଇଥାଏ । ରତଣୁ ମହାପୁେୁର୍ମାରନ
ଗୃହସ୍ଥରଯାଗକୁ ସହଜ ଓ ବେିଷ୍ଠ ରବା ି ମତରପାର୍ଣ କେିଛନ୍ତି । ରଯପେି ଡାକ୍ତେ ଅଳ୍ପ
ପଇସାରେ ଔର୍ଧ ର ିପର

ରୋଗୀମନରେ ନିରୋଗ ରହବାକୁ ରନଇ ପ୍ରଶନ ଆରସ, ଠିକ୍

ରସହିପେି ଗୃହସ୍ଥରଯାଗ ଅତୟନ୍ତ ସେେ ଓ ସୁଖପ୍ରଦ ରହାଇଥିବାେୁ ଅରନକ ସମୟରେ ଏହାେ
କାଯଷକାେୀତାକୁ ରନଇ ମନୁ ର୍ୟ ମନରେ ସରନ୍ଦହ ଥାଏ । ମନୁ ର୍ୟ ଭାରବ ଗୃହସ୍ଥରଯାଗ ତାକୁ
ପୂର୍ଣ୍ଷତାେୁ ଅପୂର୍ଣ୍ଷତା ଆଡକୁ , ସତ୍େୁ ଅସତ୍ ଦିଗରେ ଗତି କୋଏ । ରସ ଭୁ ିଯାଏ ବିବାହ
ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିେ ନିୟମ ଅରଟ । ଶକ୍ତି ଓ ରପୌେୁର୍େ ସମନିବତ ପ୍ରବାହ, ସଂରଯାଗ ନବସୃଜନ
ତଥା ନବନିମଷାଣ ସକାରଶ ନିତୟାନ୍ତ ଆବଶୟକ । ଆଉ ମଧ୍ୟ କଳ୍ପନା କୋଯାଉ, ବୁ ର୍ଦ୍ହ
ି ୀନ
ମନୁ ର୍ୟମାରନ ମାୟା ଏବଂ ନକଷେ ଦବାେ କହୁ ଥିବା ଗୃହସ୍ଥ ଧମଷ ନଥିର କୃ ଷ୍ଣ, ୋମ, ଯୀଶୁ, ବୁ ର୍ଦ୍
ଆଦି ଆସିଥାରନ୍ତ ରକାଉଠୁ !! କିଛରି ାକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପେି ଭ୍ାନ୍ତ ଧାେଣା ମଧ୍ୟ ଅଛି ରଯ ଗୃହସ୍ଥ
ରହବାେ ମୂେ ଉରେଶୟ ରକବେ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପର୍ତ୍ି ଏବଂ ମଉଜ ମଜେିସ ରହାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ
ବାସ୍ତବରେ ଗୃହସ୍ଥ ରଯାଗେ

କ୍ଷ ନିଜ ବୟକ୍ତିତ୍ୱେ ଅପୂର୍ଣ୍ଷତାକୁ ଜୀବନସାଥୀେ ବୟକ୍ତିତ୍ୱ ସହିତ

ପୂର୍ଣ୍ଷ କେିବା ରହାଇଥାଏ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀୋମ ଶମଷାଙ୍କ ମତାନୁ ସାରେ ଶକ୍ତି ଓ ରପୌେୁର୍େ
ସମନିବତ ପ୍ରବାହ ସଂରଯାଗ, ଏକତା, ନବସୃଜନ ତଥା ନବନିମଷାଣ ସକାରଶ ନିତୟାନ୍ତ
ଆବଶୟକୀୟ ମଧ୍ୟ ରହାଇଥାଏ ।
ରତରବ ଏଠାରେ ମନକୁ ପ୍ରଶନ ଆରସ ଗୃହସ୍ଥଧମଷ ପାେନ କେୁଥିବା ସମସ୍ତ ମନୁ ର୍ୟ କ'ଣ
ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପେମାଥଷ ାଭ କେନ୍ତି?
ଏହାେ ଉର୍ତ୍େ ନିଶ୍ଚିତେୂରପ ନଁା ଅରଟ । କାେଣ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଷ େୂରପ ତା'େ ସଂଚାେନ
ଉପରେ ନିଭଷେ କରେ । ବାସ୍ତବରେ ଗୃହସ୍ଥ ରଯାଗେ ସଂଚାେନ ସମବନ୍ଧରେ ଦୁ ଇଟି ଦୃ ଷ୍ଟିରକାଣ
େହିଛ ି । ରଗାଟିଏ ରହଉଛି ରସ୍ନହଁ, ରପ୍ରମ, ସଂଯମ, ରସବା ଏବଂ ଅନୟଟି ରହଉଛି ସବାଥଷ,
ଅହଙ୍କାେ, ଅସହିଷ୍ଣୁତା ଓ ମା ିକାନାେ । ପ୍ରଥମ ଦୃ ଷ୍ଟିରକାଣଟି ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ପୁଣୟ ଏବଂ ମୁକ୍ତି
ପ୍ରଦାନ କରେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ମନୁ ର୍ୟକୁ ପାପ, ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ନକଷକୁ ରଘାର୍ାଡି ରନଇଥାଏ ।
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ମହାମନିର୍ିମାରନ ରଯଉଁ ଗୃହସ୍ଥକୁ ବନ୍ଧନ ରବା ି କହି ପେିତୟାଗ କେିବାେ ଆରଦଶ ରଦଇଛନ୍ତି
ରସ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃ ଷ୍ଟିରକାଣପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜୟ କିନ୍ତୁ ସଂଯମ, ରସ୍ନହଁ, ରପ୍ରମ, ରସବାଯୁକ୍ତ ଗୃହସ୍ଥଧମଷ
ପାେନ କେିବା ଅତୟନ୍ତ ସେେ ଏବଂ ଉର୍ଚ୍ରକାଟୀେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା ରହାଇଥାଏ ଯାହାକୁ
ଅରନକ ଋର୍ିମାରନ ମଧ୍ୟ ଅତୀତରେ ପାେନ କେିଛନ୍ତି । ଆଉ ଏମିତବ
ି ି ଯଦି ଗୃହସ୍ଥରଯାଗ
ବନ୍ଧନକାେକ ଓ ନେକମୟ ହୁ ଅନ୍ତା ରତରବ ରସଠାରେ ଜନିମତ ସନ୍ତାନ ପୁଣୟମୟ ହୁ ଅରନ୍ତ କିପେି
!!
ରହର , ଏହା ମଧ୍ୟ ସତୟ ରଯ ଗୃହସ୍ଥ ରଯାଗ ସେେ ରହର ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସଠିକ୍ େୂରପ
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେିବା କଷ୍ଟକେ କାଯଷୟ । ଗୃହସ୍ଥେ ରମୌେିକ ସିର୍ଦ୍ାନ୍ତଗୁଡକ
ି ୁ ପାେନ କେିବା
ଗୃହସ୍ଥରଯାଗେ ମୂେପିଣ୍ଡ ଅରଟ । ଗୃହସ୍ଥ ଧମଷେ ସଫେତା ପାଇଁ ସବାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ପେସ୍ପେେ
ଭାବନା, ଚିନ୍ତାଧାୋ ଓ ନିେଷ୍ଟ
ଡ ଅସ୍ତି ତବ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନରଦଇ ବୟବହାେ କେିବା ଆବଶୟକ । ଆଉ ପୁଣି
ପତିପତ୍ନୀଙ୍କେ ଶୁର୍ଦ୍, ସାର୍ତ୍ିବକ ରପ୍ରମ ମଧ୍ୟ ସୁଖମୟ ଦାମ୍ପତୟ ଜୀବନେ ଆଧାେ ରହାଇଥାଏ ।
ଅରନକ ସମୟରେ ସଦଭାବନାେ ପ୍ରଧାନ ଶତୁ ନିଜେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ମନ ରହାଇଥାଏ ରତଣୁ ମନକୁ
ଅକ୍ତିଆେ କେିବା ଆବଶୟକ । ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଗାଢ ବିଶ୍ୱାସ େହିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶୟକ ।
ନିସବାଥଷ ରସବାଭାବନା ଗୃହସ୍ଥରଯାଗରେ ରପ୍ରମ ବନ୍ଧନକୁ ଦୃ ଢ କେିଥାଏ । ରହର

ଦାସୀ ପେି

ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଖଟାଇବା ମୁଖଷତା ଅରଟ । ରସବଚ୍ଛାଚାେିତା ଏବଂ କାମୁକତା ଗୃହସ୍ଥରଯାଗରେ ଦୁ ଇଟି ବଡ
ବାଧକ ଅଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ଠାପେତା ଏବଂ ସହନଶୀେତା ଗୃହସ୍ଥ ରଯାଗକୁ ସଫେତା ଦିଗରେ
ଅଗ୍ରସେ କୋନ୍ତି ।ଗୃହସ୍ଥ ରଯାଗେ ଏଇସବୁ ରମୌେିକ ସିର୍ଦ୍ାନ୍ତଗୁଡକ
ି ୁ ଅନୁ ସେଣ କର

ଯାଇ

ଏହା ପେମ ପବିତ୍ର, ଆରତ୍ମାନ୍ନତିକାେୀ ଏବଂ ଜୀବନକୁ ବିକଶିତ କେିବାରେ ସହାୟକ
ରହାଇଥାଏ ।
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ରସଦିନ ସନ୍ଧୟାରେ େିରଜାଟଷ ର କ୍-ଭିଉରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କେ ରଗଟଟୁରଗଦେ ଥାଏ ।
ଭୁବରନଶ୍ୱେେୁ ଚି ିକା ଗାଡି ଚର ଇ ଆସିଛନ୍ତି । ଏରତ ଦିନରକ ଆଜି ମିଶଛ
ି ନ୍ତି ସବୁ ସାଙ୍ଗ । ଆଜି
ନରହର ଛୁ ଟରି େ ପୋନ ହୁ ଏ ରହର ରକରବ ରସମାରନ ରଭଟି ପାେନ୍ତି ନାହିଁ । ରକରବ କାହାକୁ ଛୁ ଟ ି
ମିରେନି ତ ରକରବ ରକାଉ ସମ୍ପକଷୀୟଙ୍କ ବାହାଘେ । ରଯରତ ରଚଷ୍ଟା କର ବି ଏମିତ ି ସନ୍ଧୟାଟିଏ ନିଜ
ପାଇଁ ରସମାରନ ରଖାଜି ପେି ନଥିର

। ଆଜି ଯା ହଉ ଆଜି ମିେି ଯାଇଛି ଏମିତ ି କିଛ ି ମୁହୂର୍ତ୍ଷ ।

ସାଙ୍ଗମାରନ ରହାହଲ୍ଲା କେି ଫରଟଇ ରଦଉଛନ୍ତି ର କ୍-ଭିଉ େିରଜାଟଷେ ାଉଞ୍ଜ ।
ଗପେ ଆସେ ଜମି ଯାଇଛି । ିପଆ ପିଆପିଇ ବି ଚା ିଛ ି । ରଦଖୁରଦଖୁ ସନ୍ଧୟା ଯାଇ ୋତି ମାଡି
ଆସୁଛ ି । ସବୁ ନିଜେ ଭ ମନ୍ଦ ସୁଖଦୁ ଃଖ ବଖାଣୁଥାନ୍ତି । ଭ

ଭ

ଚାକିେୀରେ ଅଛନ୍ତି ସମରସ୍ତ ।

ବାହାରେ େହୁ ଛନ୍ତି । କିଏ ଦିଲ୍ଲୀ କିଏ ବରମବ ଆଉ କିଏ ବାଙ୍ଗାର ାେ । କିଏ ଆଇଟି ଇଞ୍ଜି ନଅ
ି େତ
କିଏ ପ୍ରାଇରଭଟ ବୟାଙ୍କରେ ମୟାରନଜେ । ପୁୋଏ ପଇସା । ଯିଏ ରଦିପବ କହିବ ି ଏଇମାରନ ହିଁ ସୁଖୀ
।
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ରତରବ ସମୟ ବଢିବା ସହିତ ଗପସପ ଆଉେି ଗଭୀେକୁ ଗ ା । ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିତେ କଥା
ସବୁ ବାହାେି ା ସକାେୁ ସନ୍ଧୟା ଗଧ ଖଟଣି । ଉପେୁ ପୁଣି ବସେ ନା ି ଆିପ । ପେିବାେ ସହିତ
ସମୟ ବିରତଇବା ରଯମିତ ି ସବପନ । ପ୍ରତି ବର୍ଷ ରଯାଉ କିଛଦ
ି ନ
ି ହ ି ରଡ-ଟ୍ରିପରେ ଯାଇପାେୁଛନ୍ତି
ରସଇଟା ହିଁ ବଡ କଥା । ଜୀବନ ଯାହା ମାଟି ରହଇଗ ାଣି ।
ଗୋସକୁ ରଟବୁ ଉପରେ େିପରଦଇ କହି ା ନିଶଥ
ି - "ନା । ଆଉ ନୁ ରହଁ । ଏଇ ମାସ ରଶର୍ରେ
ରେଜିଗରନସନ ରଦବି ମଁୁ । ବହୁ ତ ରହଇଗ ା ଅନୟ ପାଇଁ ରବଠି ଖଟିବା । ଏରବ ନିଜ ପାଇଁ ଖଟିବ ି
ମଁୁ ।" "କ'ଣ କେିବୁ ରବା ି ଭାବୁ ଚୁ?"- ପଚାେି ା େୁରପଶ । "ରମାେ ନିଜେ ଷ୍ଟାଟଷଅପ କେିବ ି । ଏଇ
ଭୁବରନଶ୍ୱେରେ । କରପଷାରେଟ ଅଫି ସଗୁଡକ
ି ପାଇଁ କୟାରଟେିଙ୍ଗ ଦାୟିତ୍ୱ ରନବି", ଉର୍ତ୍େ ରଦ ା
ନିଶଥ
ି । ତାେି ମାେି ା ଅନିର୍ । କହି ା, "ଆରେ ବାଃ । ବଢିଆ ଆଇଡିଆ । ମଁୁ ବି ଅଛି ରତା ସାଙ୍ଗରେ
। ରମାେ ରେସ୍ତୁ ୋଣ୍ଟ ପୋନ ରଗାରଟ ମନରେ ଅଛି ରକରବଠୁ । ଆରମ ରେସ୍ତୁ ୋଣ୍ଟ ଆଉ କୟାରଟେିଙ୍ଗ
ମିଶକ
ି ି କେିପାେିବା ।" "ସିଓେ ଭାଇ", କହି ହାତ ମିରେଇ ା ନିଶୀଥ ।
େୁରପଶ ରସପଟୁ କହି ଉଠି ା- "ମଁୁ ଫାଇନାନସେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରନବି । ରସ ବୟାଙ୍କରେ ଆଉ
କାମ କେି ହବନି । ତାଙ୍କେ ରଯାଉ ନରହ ା ରଡଡ୍ ାଇନ । ରକାଉ ଦିନ ମଁୁ ନିରଜ ରଡଡ୍ ରହଇଯିବ ି
।" କୁ କୁଡା ରଗାଡ ରଚାରବାଉ ରଚାରବାଉ ଆସିଫ କହି ା- "ଭାଇ, କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ର ାକ ରଖାଜିବା
କାମ ରମାେ । ରମାେ ଏଚଆେେ ଡିଗ୍ରୀ ରକରବ ଆଉ କାମ ଆସିବ? ବହୁ ତ ର ାକ ରଖାଜିରଦ ି
କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ । ଏରବ ଆମ ଷ୍ଟାଟଷ ଅପ ପାଇଁ ରଖାଜିବ ି ର ାକ ।"
ବାସ । ରସଇଠି ଫାଇନା ରହଇଗ ା ଷ୍ଟାଟଷଅପେ ପୋନ । ନିଜ ନିଜ ଜାଗାକୁ କିଛଦ
ି ନ
ି ରେ
ରଫେିଯିରବ ସମରସ୍ତ । ତା'ପରେ ଏଇ ବିର୍ୟରେ ସ୍କାଇପରେ କଥା ରହରବ ମଝିରେ ମଝିରେ । ଦୁ ଇ
ମାସରେ ନିଜ କମ୍ପାନୀରେ ସମରସ୍ତ ରେଜିଗରନସନ ର ଟେ ପରକଇରବ । ତା'ପରେ ତିନ ି ମାସ
ରନାଟିସ ପିେଅ
ି ଡରେ େହି ଛାଡିରବ କମ୍ପାନୀ । ରତଣିକି ଆେମ୍ଭ ହବ ତାଙ୍କ ନିଜେ ଷ୍ଟାଟଷଅପ । ଏଇଟା
ସତ ରଯ ନୂ ଆ ନୂ ଆ ପଇସା ଟିରକ କମ ରହବ । ତାଙ୍କୁ ସଂଘର୍ଷ କେିବାକୁ ପଡିବ । କିନ୍ତୁ ନିଜ ଇଛାେ
ମା ିକ ରହରବ ରସମାରନ । ରକହି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଶାସନ କେିରବନି । ନିଜ ପାଇଁ ନିରଜ କାମ କେିରବ
ରସମାରନ । ଏଣିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନଖୁସି । ିପଆପିଆ ଆଉେି ରଜାେରେ ଚା ି ା ।
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ପେଦିନ ରଫେି ଆସିର

ସବୁ ଭୁବରନଶ୍ୱେ । କା ି ଯିଏ ଯାହା କମଷସ୍ଥେୀକୁ ରଫେିଯିରବ ।

ଆଜି ଏଇ କିଛ ି ସମୟ ପାଇଁ ପାନ ଖଟିରେ ଯାହା ରଦଖାହବ । ସନ୍ଧୟାରେ ସାଙ୍ଗଙ୍କେ ରମେି ବସି ା
। ଗପସପ ରହଇ ରଫେି ା ରବେକୁ ଆସିଫ ପଚାେି ା- "ଆଉ ଭାଇ, ଆମ ଷ୍ଟାଟଷ ଅପ କଥା ପକ୍କା
ତ?" ତେକୁ ଚାହିଁ ନିଶଥ
ି କହି ା, "ହଁ ପକ୍କା ରଯ, ଏଇ ବର୍ଷ ହବ କି ନାହିଁ ଟିରକ ସରନ୍ଦହ ।" "କାଇଁ
କ'ଣ ରହ ା?" ପଚାେି ା ଆସିଫ । "ଆରେ ଭଉଣୀେ ବାହା ଘେ ଠିକ ରହଇଗ ା । ବାପା ପାଞ୍ଚ
କ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଗିଛନ୍ତି । ହୁ ଏତ ର ାନ୍ ନବାକୁ ବି ପଡିପାରେ । ରତଣୁ..." କଥା ଅଧାରେ େିପ ା ନିଶଥ
ି
।
ଏଥେ ଅନିର୍ କହି ଉଠି ା- "ହଁ ଭାଇ । ରମା ବାପା ବି େିଟାୟାେ କେୁଛନ୍ତି ଏଇ ବର୍ଷ । ଆରମ
ତ କ୍ୱାଟଷେରେ େହୁ ଥି ୁ । ଆଉ ଗଁା ଘେକୁ ରଫେିଯିବାକୁ ରବାଉ ମନା କେୁଛି । ରତଣୁ ରସମାରନ
ରବାରଧ ରମା ପାଖକୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆସିଯିରବ । ମରତ ରସଠି ନିଜେ ଫୋଟ କିଣିବାକୁ କହିର ଣି
ରସମାରନ ।" ରସପଟୁ େୁରପଶ କହି ା- "ଝିଅେ ଏ ବର୍ଷ ବାଙ୍ଗାର ାେେ ସବୁ ଠୁ ଭ

ସ୍କୁ ରେ

ଆଡମିଶନ କେିଛ ି । ଦୁ ଇ କ୍ଷ ଉପେକୁ ଖର୍ଚ୍ଷ କ ି । ଏରବ ତାକୁ ରସଠୁ ବାହାେ କେି ଭୁବରନଶ୍ୱେକୁ
ହଠାତ୍ ଚା ି ଆସିବାକୁ ତା' ମାଆ ମଙ୍ଗି ବନି ଜମା ।"
େୁରପଶ ଏତିକି କହିଛ ି ଆସିଫ ରଫାନରେ ଟିଂ କେି ରମରସଜ ଆସି ା । ଆସିଫ ରଫାନ କାଢି
ରଦିପ ା । ସାନ ଭାଇେ ବିଜରନସ ପାଇଁ ରସ ରଯଉଁ ର ାନ ରନଇଥି ା ତା'େ ଇଏମଆଇରେ
ଆକାଉଣ୍ଟେୁ କଟି ଯାଇଛି ୨୦ ହଜାେ ଟଙ୍କା । ଆଉ ରସମିତ ି ପ୍ରତିମାସ ୨୦ ହଜାେ ଟଙ୍କା ରଦବା
ପାଇଁ ଦେକାେ ଏକ ଚାକିେୀ ଆଉ ରସଇ ଚାକିେୀେ ରମାଟା ଅଙ୍କେ ଦେମା ।
ସାଙ୍ଗମାରନ ପେସ୍ପେକୁ ରଦଖାରଦିପ ରହର
ବାସ୍ତବିକତାକୁ ଅଣ୍ଡାେୁ ଥିର

। ରବାଧହୁ ଏ ସମରସ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କେ ଜୀବନେ

। ସମରସ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କେ ଅସହାୟତା ବୁ ଝି ପାେୁଥିର

। ସନ୍ଧୟା ଗଡି

ଆସୁଥି ା । ସାଙ୍ଗମାରନ ନିଜ ନିଜ ଘେକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ରହର । ଏରବ ରସମାରନ ବସିବା ଜାଗାେୁ
ଠିଆ ରହରବ । କୁ ୋକୁ େି ରହରବ । ତା'ପରେ ପେସ୍ପେକୁ ବାଏ କହି ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଡି ଚା ିରବ
ଆଗକୁ ଆଗକୁ । ଆଉ ପଛରେ ଅତୟନ୍ତ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡି େହିଥିବ ତାଙ୍କେ ରସଇ
ଷ୍ଟାଟଷଅପେ ସ୍ୱପନ ।
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ଜୁ ାଇ ୪ ତାେିଖ, େଥଯାତ୍ରା । କଥାରେ ନାହିଁ, ରଷ୍ଟସନ ପାଖ ର ାକ ରଟ୍ରନ୍ ରଫଲ୍ । ପୁେୀ
ର ାକ ରବା ି ଦିନରେ େଥ ଉପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଶଷନ ୩/୪ ବର୍ଷ ହବ ବନ୍ଦ । ୋତି ୧୦ ରହର
ଘେୁ ବାହାରେ, ଆଉ ଫାଙ୍କାରେ ଦଶଷନ କେି ଆରସ । ଏଥେ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ବାହାେି ା ରବେକୁ ବର୍ଷା
କାଚି ା । ପାୋଦ୍ୱୀପ ରଫେନ୍ତା ବର୍ଷାରେ ଓଦା ରହବା କଷ୍ଟଟା ରଦହେୁ ଯାଇନଥି ା । ଗା ୁ ମାେି
େହିଗ ି । କିନ୍ତୁ ରଶାଇବାକୁ ଗ ାରବରେ କାହିଁ ରକଜାଣି ଟିରକ ଅଭିମାନ ଆସି ା । ଜଗୁ କ'ଣ
ସତରେ ରମାରତ ଡାକି ାନି । ରକରତ ବାଟେୁ ର ାରକ ଆସି ଦଶଷନ କର , ରମାରତ କ'ଣ ଆଉ
ପେ କେିରଦର

! ସତ କଥା ହଉଛି, କାହିଁ ରକଜାଣି ନବକରେବେ ପେଠୁ

ାରଗ ରଯମିତ ି

ଜଗନ୍ନାଥ ସତରେ କାଠ ରହଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଅଧମମାନଙ୍କ ଅଭିନୟ ରଦଖୁଛନ୍ତି । ରସରବଠୁ
ତାଙ୍କୁ ଦଶଷନ କ ାରବରେ ପୂବଷେ ରସ ଆତ୍ମୀୟତା ଫି କା ଫି କା ାରଗ, ତାଙ୍କୁ ବି ରବଶୀ କିଛ ି କୁ ରହନି
। କା ି ୋତିରେ ବି କିଛ ି କହି ିନ ି ।
ଆଜି ଜୁ ାଇ ୫ । ଅଫି ସରେ ଥି ି , ଭାବିଥି ି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘେକୁ ପହଣ୍ଡି ରହଇ ସାେିଥିରବ ।
ଭାବନାରେ କିନ୍ତୁ ରସଇଠି ପୂର୍ଣ୍ଷରଚ୍ଛଦ ପଡି ା, ରଯରତରବରେ େଥରେ ଠାକୁ େ ଦଶଷନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ
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ଆସି ା । ଅଫି ସ୍ ସେୁ ସେୁ ବାହାେିପଡି ୁ । ମନ ଜାଣି ମଣିର୍ ଟାଣି ରହଇଯାଏ । ଆଜି ାଗି ା
ଅତୃ ପ୍ତ ମନ ରଯମିତ ି ତା'େ ପୁେୁଣା ଚକା ଆିପ ଦି'ଟାକୁ ପୁଣିଥରେ ରଦଖୁଛ ି । ଆିପରେ ଆିପ
ମିଶଗ
ି ା । ସବୁ ମାନ, ଅଭିମାନ ପରେଇ ା । ରକାଉଠି ୁ ଚି ଯାଇଥିର ରକଜାଣି, ଏରତ ଦିନ
ପରେ ରମା କଥା ତାଙ୍କୁ ମରନ ପଡି ା । ଘେକୁ ଆସିବା ପରେ "ଶୁଭପଲ୍ଲବ" କଥା ମରନପଡି ା
। ଭାବୁ ଥି ି କ'ଣ ର ିପବି ! ପୁଣି ମରନ ପଡି ା, ପାଖ ର ାକକୁ ଆଜି ପାଇଛି, ଦୂ େକୁ ଆିପ
ପରକଇବି କାହିଁକି ।
ଫନି ବାତୟା ହବାେ ୨ ମାସ ବିତଗ
ି ା । ମାରସ ପରେଇ ା ବିଶ୍ରାମହୀନ ବାତୟା ପେବର୍ତ୍ଷୀ
କାମରେ । ଅରଳ୍ପ ବହୁ ରତ ସବୁ ପୁେୀ ର ାକ ଥେି ଯାଇଥିର

। କିଛ ି ଅଣ୍ଟା ସେିପ ସାେିର ଣି,

ଆଉ କିଛ ି ଏରବ ବି ପୂବଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି । ଏରବ ବି ମରନ ପଡୁଛ,ି ବାତୟା ପୂବଷ ଦିନ ସନ୍ଧୟା

ସୁର୍ଦ୍ା ବି ର ାକଙ୍କେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ । ବଡଶଙ୍ଖ ପେିବା ରଦାକାନୀ ବି
ଗୋଖଙ୍କୁ କହୁ ଥିର , "କିଛ ି ହବନି, ବାତୟା ଉଡିଯିବ ମ ୯୯ ଭେିଆ ।" କିନ୍ତୁ ରମାରତ ରଯମିତ ି
କିଏ କହିରଦ ା, ୯୯ରେ ବାଇଶି ପାହାଚ ରଖାୋ ରହଇ ନଥି ା କି ବଡଦାଣ୍ଡରେ ନିଆଁ ଜେୁ ନଥି ା
। ବାତୟା ଯିଏ ଆିପରେ ରଦିପଛି, ରସ ହିଁ ଜାଣିଛ ି । ରସ ପଯଷୟନ୍ତ ଖା ି ଉପନୟାସରେ ପଢିଥି ି
"ଝଡ ପୂବଷେ ନୀେବତା", ରସଦିନ କିନ୍ତୁ ଅନୁ ଭବ କେିଥି ି । ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ଷରେ

ାଗୁଥି ା, ଘେ

ଭୁର୍ୁଡି ପଡିବ, ନହର ସମୁଦ୍ର ପାଣି ମାଡି ଆସିବ ବା ଦି'ଟା ଯାକ ରହଇଯିବ । ପେବର୍ତ୍ଷୀ ଅବସ୍ଥା
ଅସମ୍ଭାେ ଥି ା । ରକରତ ଯାଗାରେ ମୁଖୟ ୋସ୍ତା ଫି ଟିବାକୁ ୩ ଦିନ

ାଗିଗ ା । ଗଁା କଥା

ନରଦିପର ବିଶ୍ୱାସ ହବନି ।
ଯାହା ରଯମିତ ି ଦିନ ବିତବ
ି ାରେ ାଗି ା । ସାହଯୟ ପରେ ସାହଯୟ ରଘାର୍ଣା, ଦିନ, ୋତି
ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଖଟଣି । ପାେୁ ପଯଷୟନ୍ତ ରଚଷ୍ଟା ଚା ିଥାଏ ଉପଯୁକ୍ତ ହିତାଧିକାେୀ ଉପଯୁକ୍ତ ସାହଯୟ ପାଉ
। ବହୁ ତ ର ାକ ଆସନ୍ତି, ଅଭିରଯାଗ କେନ୍ତି, କିଛ ି ସତ, କିଛ ି ମିଛ । କଷ୍ଟ ହୁ ଏ । ଏ ଜାତିେ କି
ଅବସ୍ଥା । ଅଧିକ ସେକାେୀ ସାହଯୟ ପାଇରବ ରବା ି ପୁଅ ଆସି ଅଭିରଯାଗ କେୁଛି, ବାପାେ ଆଉ
ତା'େ ପେିବାେ ଅ ଗା । ଅନୟେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ସମ୍ପର୍ତ୍ିକୁ ନିଜେ ରଦରଖଇ ସୁବଧ
ି ା ହାସ ପାଇଁ ଏ
ଜାତି ଆଗଭେ । ରସ ସମୟ ବର୍ତ୍ଷମାନେ ନଥି ା, ଥି ା ଖାମିପଆ ି ଭବିର୍ୟତେ ଏକ ଝ କ ।
ରଯାଉଠି ପେିଷ୍କାେ ପାଣି ରଟାରପ ପାଇଁ ସମରସ୍ତ ଡହେ ବିକେ, ରସଠି ରକରତଟା ଟଙ୍କା, କିଟ୍
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ବୟାଗ ପାଇଁ ଗଣ୍ଡରଗାେ । ଦିନ ଥି ା, ରଗାଦାବେୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ର ଖାରେ ଓଡିଆ ଜାତିେ
ସ୍ୱାଭିମାନ; ହଉ ପରଛ ରଗାରଟ ଆତ୍ମାରେ କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିଥି ା । ଧାଡିରେ ଆହାେ ମୁରଠ ମାଗିବା ବି
ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଆଘାତ ରଦଉଥି ା । ଯିଏ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ

ଢୁଛ,ି ସାହଯୟ ତା'ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ରବଶ୍
ଥି ାବା ା ଘେେ ର ାକ ବି ଧାଡିରେ ଛିଡା ରହଇଥିର ସାବୁ ନ୍ ଦି ଖଣ୍ଡ, ସର୍ଫଷ ପୟାରକଟ୍, ଚୁଡା,
ଗୁଡ, ପ୍ରଭୃତି ପାଇଁ । ଉର୍ତ୍େ ବି ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାେେ । ସେକାେ ଦଉଛି ରଯରତରବରେ, ଆଣିବୁନ ି
କ'ଣ ପାଇଁ ! ହାତ ରଟକା ଦାନ ରଯମିତ ି େକ୍ତରେ ମିଶି ଯାଇଛି । ବାତୟା ଦିନ ାଗିଥି ା ଜଗନ୍ନାଥ
ଅନୀତି ବିେୁର୍ଦ୍ରେ ଭ ଜାବଡାରଟ ମାେିର । କିନ୍ତୁ ଗା ୁ ଆମାନଙ୍କୁ କାଟି ାନି ।
ଜୀବନ ସମୟେ ରେଉ କାଟି ଆଗକୁ ବରଢ । ୨ ମାସ ଭିତରେ ବହୁ ତ ପେିବର୍ତ୍ଷନ ଆସିଛ ି ।
ଏରବ ପଯଷୟନ୍ତ ରମା ଦୃ ଷ୍ଟିରେ ରବନିୟମ କାମକୁ ରଦିପ ଆସି ି । ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରଦିପ ା ପରେ
ରଯମିତ ି ଆିପେୁ ପେେ ଖସିଗ ା । ମରନପଡି ା, ସବୁ ଭିତରେ ବି ଏ ଜାତି "ଏରବ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛ"ି ;
ହଁ ଟିରକ ଅ ଗା ପ୍ରକାେରେ । ମଣିର୍କୁ ନିଜ ଜୀବନ ରଯରତରବରେ ଅସମ୍ଭାେ, ବୁ ା ଗାଈ,
କୁ କୁେଙ୍କୁ କିଏ ପଚାେୁଛି ! ତା'େି ଭିତରେ ରକରତଜଣ ଧାଡିରେ ଛିଡା ରହଇ େି ିର୍ଫ ଖାଦୟ ଆଣି
ଗାଈ, କୁ କୁେ, ମାଙ୍କଡ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଦଇଥିର

। ମଣ୍ଡେ ପେିଦଶଷୀକା ଭାବରେ ରଯରତରବରେ

ପେିଦଶଷନରେ ଗ ି , କମଷୀମାନଙ୍କ ଘେ ବି ରଦିପ ଆସି ି । ରସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରମା ପାରଖ ଶବ୍ଦ
ନାହିଁ । ରକରତଜଣଙ୍କେ ନିଜେ ଘେ ବି ନଥି ା, କିନ୍ତୁ ବାହାେକୁ "ଏରବ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛୁ ।" କର୍ତ୍ଷବୟରେ
ରହୋ ନାହିଁ, ଅଙ୍ଗନୋଡି ରଖା ା ରହଉଥି ା, ପି ାମାରନ ବି ଆସୁଥିର ।
ମାସ ଦି'ଟାରେ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି ପବଷ ରବଶ୍ ଭ ଥି ା । େଥଯାତ୍ରାେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଆଗ ଭେିଆ ଥି ା ।
ପୁେୀ ସହେ ଖୁସରି େ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କେିଥି ା । କା ି ବର୍ଷାରେ ମଁୁ ତ ଛାତ ତରେ ଥି ି ; ଜଗନ୍ନାଥ
କିନ୍ତୁ ଦାଣ୍ଡରେ ଥିର

। ରସ କଷ୍ଟ ତ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ଥାଇ ନିଜ ଉପେକୁ ବି ଟିରକ

ରନଇଯାଆନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ରକରବ ଠାକୁ େ ରବା ି ଭାବିନ,ି ତା'େ ଅଥଷ ବି ମରତ ଆଜି ପଯଷୟନ୍ତ ଅଜଣା
। କିନ୍ତୁ ରଯରତରବରେ ଚାହିଁଛ,ି ପାଖରେ ପାଇଛି, ରଯାଉ ଭାବରେ ଦେକାେ କେିଛ,ି ରସ ରସମିତ ି
ଭାବରେ ଆସିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କେି ଆଗରେ ହାତ ରଟକିରଦର

ଦୁ ନିଆେ ସବୁ କଛ
ି ି ମିେଯ
ି ାଏ । କଷ୍ଟ

ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ଥାଅ । ରବରେରବରେ ଚା ିବାକୁ ବହୁ ତ କଷ୍ଟ ହବ, କିନ୍ତୁ ଜଣାଅଛି, ତରମ ହିଁ
ହାତ ଧେି ଆଗକୁ ନବ ।
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ଓଃ କି ଖୋ । ମାନିେ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ରହଇଯାଉଛି । ତାକୁ ଜ ଦି ଜ ଦି ଘେକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ
। ଝିଅେ ଖୁସି ପାଇଁ ଏ ଖୋଟାରେ ରେସ କିଣିବାକୁ ଆସି ା । କା ି ତା' ଝିଅେ ଜନମଦନ
ି । କାମ
ଭିତରେ ରସ ରକମିତ ି ଭୁ ିଗ ା ଏକଥା? ଆଜି ଯଦି ରସ ନ କିଣିଥାନ୍ତା ରତରବ ଜନମଦନ
ି ଟାରେ ତା'
ରଗ ି ଝିଅ ିତୁନ୍ ପୁେୁଣା ରେସ ପିନ୍ଧବ
ି ାକୁ ବାଧ୍ୟ ରହଇଥାନ୍ତା । ମାଆ ରହଇ ସିଏ କ'ଣ ଏକଥା
ସମ୍ଭାେି ପାେିବ? ତା' ନିଜ ଛଡା ଆଉ କାହାକୁ କହିବ ଝିଅ ପାଇଁ ରେସ କିଣିବାକୁ ? ସ୍ୱାମୀ ତ
କ ି କତାରେ କମ୍ପାନୀ ଚାକିେୀ କେନ୍ତି । ତିନ ି ଚାେି ମାସରେ ଥରେ ଘେକୁ ଆସନ୍ତି ନ ରହର ନାହିଁ
। ଶାଶୁଙ୍କ ରଦହ ଜମା ଭ

େୁରହନି । ଶ୍ୱାସ ରୋଗୀ । ଖଟିଆଟିରେ ପଡି େୁହନ୍ତି । ଶ୍ୱଶୁେଙ୍କୁ

କହିଥିର ରସ ହଁ ଭେିଥାରନ୍ତ କିନ୍ତୁ ରଯଉଁ ଖୋ ରତଜକୁ ମାନି ଭୁଆସୁଣି ରହଇ ସମ୍ଭାେି ପାେୁନି ରସ
ବୁ ଢାର ାକ ପାେିରବ ରକମିତ?
ି
ଗଁା ପାଖ ସେକାେୀ ସ୍କୁ ରେ ଶିକ୍ଷା ସହାୟିକା ଭାରବ ରସ କାମ କରେ । ଜମା ଦି ବର୍ଷ ରହ ା
ଚାକିେୀ ପାଇଛି । ସେକାେୀ ଚାକିେୀକୁ ର ାଭ କେି ରସ ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ କ ି କତା ବି ଯାଉନି ।
ପୁଣି ବୁ ଢାବୁ ଢୀ ଦିଟାଙ୍କେ ତା' ଛଡା ଆଉ କିଏ ଅଛି?
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ଖୋେ ରତଜରେ ମାନିେ ପାଟି ଅଠା ରହଇଗ ାଣି । ରଶାର୍ରେ ତଣ୍ଟି ଶୁିପ ଯାଉଛି । ବୟାଗ
ଭିତେୁ ପାଣି ରବାତ

ବାହାେ କେି ଓଠରେ

ରଗଇଛି କାହାେ ହାତ ବାଜି ସବୁ ପାଣି ତରେ

େେିଗ ା । ରସ ୋଗିକେି ଚାହିଁ ା ।
ଏ କ'ଣ... ସବୁ ର ାକମାରନ ଏମିତ ି ୋସ୍ତାଟାରେ ପ୍ରାଣମୂଚ୍ଛଷା ରଦୌଡୁଛନ୍ତି କାହିଁକ?
ି କ'ଣ
ରହ ା? ରସ ତ ଭାବନା ୋଇଜରେ ଏମିତ ି ବୁ ଡି େହିଥି ା ରଯ ଆଖପାଖରେ ରକରତରବରେ କ'ଣ
ଘଟିଗ ା ରସ ଜାଣିପାେି ାନି ରକମିତ?
ି
କଣ ରହଇଛି? ଯାହାକୁ ପଚାେୁଛି ସିଏ କିଛ ି ନ କହି ଖା ି ରଦୌଡୁଛି । ବୁ ଢା ମଉସା ଜରଣ
ନିଜ ଫି ଟି ଯାଇଥିବା କଛାକୁ ଧେି ରଦୌଡୁଛନ୍ତି । ମାନି ବିକେ ରହଇ ମଉସାଙ୍କୁ ପଚାେି ା ମଉସା
କ'ଣ ରହ ା? କାହିଁକି ଏମିତ ି ବିକେ ରହଇ ସଭିଏଁ ରଦୌଡୁଛନ୍ତି? ମଉସା କହିର ଝିଅ ସହେରେ
ଦଙ୍ଗା ରହଇଛି । ତୁ ଅଧିକ କିଛ ି ନ ପଚାେି ରଯରତ ଜ ି ପାେୁଛୁ ଏ ସ୍ଥାନ ଛାଡି ଚା ିଯା । ନରଚତ
ରତାରତ ରସମାରନ ଛାଡିରବନି ।
ମଉସାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମାନି ସରତ ରଯମିତ ି ସ୍ଥାଣୁ ପା ଟି ଗ ା । ଥପ୍ କେି ୋସ୍ତା ମଝିରେ
ଖସି ପଡି ା । ତା' ଉପରେ ଚଢି ର ାକମାରନ ଚା ି ଯାଉଥାନ୍ତି । କାହାେ ପାଦ ତା' ଛାତି ଉପରେ
ତ କାହାେ ତା' ଅଣ୍ଟାରେ । ରସ ଉଠିବାକୁ ରଚଷ୍ଟା କେି ବି ଉଠିପାେି ାନି । ଘୁର୍ୁଡି ଘୁର୍ୁଡି ରକୌଣସି
ମରତ ୋସ୍ତା କଡ ବି କୁ ରଡଇଁ ପଡି ା ।
ଦରେ ର ାକ ହାତରେ ଭୁଜା ି, ଛୁ େୀ ଧେି ମାଡି ଆସୁଥାନ୍ତି ତା' ପଟକୁ । କୁ ଆରଡ ଗ ା ରସ
ହାୋମଜାଦା, କହି ଚିଲ୍ଲଉଥାନ୍ତି । ମାନି ରଗାଟାପରଣ ଥେି ଉଠି ା । ରସ ଆମବଗଛଟିଏ ରଦିପ ତା'
ପଛପରଟ ୁ ଚି ରସମାନଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ଷା ଶୁଣିବାକୁ ରଚଷ୍ଟା କ ା ।
- ଆରେ ଏରତ ସାହସ । ହିନ୍ଦୁ ରହଇ ଆମ ମୁସ ମାନ ରବଟି ସହିତ ନିକାହ କେିବ?
ଜବେଦସ୍ତି ଆମ ସୁ ତାନାେ ଧମଷାନ୍ତେୀକେଣ କରେଇବ?
ୋଗରେ ରସମାରନ ଏପେି ଥେୁଥିର ରଯ ାଗୁଥି ା ରସ ପି ାକୁ ପାଖରେ ପାଇର ହାଣି
ଟିକ୍ ଟିକ୍ କେି ଚି ଶାଗୁଣାଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ରଦରବ । ରସମାନଙ୍କ ଆିପେୁ ଅଗ୍ନି େ ସ୍ଫୁ ି ଙ୍ଗ ନିଗଷତ ରହଉଥି ା
।
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ମାନି ଏରବ ଦଙ୍ଗାେ କାେଣ ବୁ ଝି ପାେିଥି ା । ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ଷା ରଯରତରବରେ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି େଚିର
ରସ ନାେୀ ଓ ପୁେୁର୍ ଏହିପେି ଦୁ ଇଟି ଜାତିରେ ମନୁ ର୍ୟକୁ ବାଣ୍ଟିଥିର , କିନ୍ତୁ କିଏ ଆସି ଏମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରେ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସ ିମ, ଶିଖ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆଦି ଜାତିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କେି ଫାଟ ପୁରେଇର

ରସ

ଆଜିଯାଏଁ ବୁ ଝି ପାରେନି ।
ମାନିେ ହାତରେ ତା' ବୟାଗଟି ରସମିତ ି ଝୁ ୁ ଥି ା । ନିଜ ଝିଅ ପାଇଁ କିଣିଥିବା କୋ େଙ୍ଗେ
ାଙ୍ଗାଟିକୁ ରଦିପ ତା' ଆିପେୁ ଝଝଷେ ରହଇ ୁ ହ ବହିଗ ା । ମାଆକୁ ଏରତ ସମୟ ରହ ା ନ
ରଦିପ କ'ଣ କେୁଥିବ ତା' ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷେ କୁ ନ ି ଝିଅ

ିତୁନ୍ । ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁେ ରକମିତ ି ତାକୁ ରବାଧ

ରଦଉଥିରବ? ରସ ଓଢଣୀଟିକୁ ଧେି ବିକେରେ ଚୁମିବାକୁ

ାଗି ା ।

ହଠାତ ମାନିେ ଚୁଟି ଧେି ପଛେୁ କିଏ ଟାଣିରନ ା । ରସ କିଛ ି ବୁ ଝବ
ି ା ପୂବଷେୁ ଜରଣ ପଚାେି ା
-ତୁ ହିନ୍ଦୁ ଡକୀ ରହ ନା? ଅପନା ନାମ୍ ବତା?
ମାନି ଝିଅପାଇଁ ଆଣିଥିବା କୋ ଓେଣୀଟିକୁ ତା' ମୁହଁରେ ୋଙ୍କି କହି ା, "ରମଁ ମୁନ୍ନୀ ରବଗମ୍
।"
-ଆରେ ହମାରେ ଧେମ୍ କା ରହ । ରଛାଡରଦା ଇରସ ।
ରକହି ଜରଣ କହିର , ରବାରଧ ତାଙ୍କ ିଡର୍ ରହଇଥିରବ । ମାନିକୁ ରସମାରନ ଛାଡିରଦଇ
ଗଛ ତା ଭିତରେ କୁ ଆରଡ ୁ ଚିଗର ।
ମାନି କୋ ଓଢଣୀଟିକୁ ଭ ଭାବରେ ତା' ଦି କାନ ମଝିରେ େିପ ମୁହଁ ଉପରେ ୋଙ୍କି ରଦ ା
। କିଏ ଜାରଣ, ପୁଣି ଯଦି ରସ ଦୁ େଷାନ୍ତମାରନ ରଫେି ଆସିରବ ଓ ତାେ ଅସ ି ପେିଚୟ ଜାଣି ତାକୁ
ିପନ୍ଭିନ୍ କେିରଦରବ?
ଭୟରେ ଶିହେ
ି ୀ ଉଠି ା ମାନି । ଆିପ ଦିଓଟି ବନ୍ଦ କେିରଦ ା । କିଛ ି ସମୟପରେ ମାନିକୁ
ାଗି ା ସରତ ରଯମିତ ି ଶୂନୟରେ ରସ ଭାସୁଛ ି । ଆିପ ରଖା ି ରଦିପ ା ଆଠ, ଦଶ ଜଣ ର ାକ
ତାକୁ ରଟକି ରନଉଛନ୍ତି । ରସ ବିକେରେ ରସମାନଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଅରନଇ ା । ସଭିଏଁ ନିଜ ନିଜ ମୁହଁକୁ
ଗାମୁଛାରେ ରଘାରଡଇଛନ୍ତି । ହାତରେ ଛୁ େୀ ଓ ଖଣ୍ଡିଏ ଖଣ୍ଡିଏ ରଠଙ୍ଗା । ରସଥିେୁ ଜରଣ କହି ା
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ଏଇଟା ରବାରଧ ମୁସ ିମ ଝିଅଟା । ୟାକୁ ଜମା ଛାଡିବାନି । ରଦଖୁନ ମୁହଁକୁ ରକମିତ ି କୋ
ପେଦାରେ ୋଙ୍କି ଛ ି ।
ମାନି ସାରଙ୍ଗ ସାରଙ୍ଗ କୋ ଓଢଣୀଟିକୁ କାଢି ରବକ ଚାେି ପାଖରେ ଗୁରଡଇ ରଦ ା ।
ରକହିଜରଣ ପଚାେିର , "ଏ ଝିଅ ରତା ନଁା କ'ଣ?"
ରସ କହି ା, "ମାନି ମହାନ୍ତି ।"
"ଆରେ ଆରେ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଝିଅଟାରେ ।" ଛାଡିଦଅ
ି ତାକୁ ।
ଏହା କହି ରସମାରନ ପାହାଡ ଉହାଡରେ ରକଉଁଠି ୁ ଚିଗର ।
ମାନି ଏକା ନିଃଶ୍ୱାସରେ ଜଙ୍ଗ ଭିତରେ ରଦୌଡିବାକୁ

ାଗି ା । ରକୌଣସି ମରତ ରସ ନିଜ

ଘରେ ପହଁଚ ି ା । ରସରତରବେକୁ ସନ୍ଧୟା ରହ ାଣି । ସହେରେ ଦଙ୍ଗା ଆଉ ନାହିଁ । ଠାଏ ଠାଏ
ଟାୟାେ ଜେୁ ଛ ି । ରପାଡା େବେ ଗନ୍ଧ ଅସ୍ତବୟସ୍ତ କେିରଦଉଛି ।
"ପେିସ୍ଥିତ ି ସୁଧିେି ାଣି । ରକହି କିଛ ି ଡେିବା ଦେକାେ ନାହିଁ । ଦଙ୍ଗା ଉପୁରଜଇଥିବା ଦି ଦେଙ୍କୁ
ରପା ିସ ଧେି ରନଇ ହାଜତରେ ପୁରେଇଛି ।"
ଏହିକଥା ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ରରେ ବାେମବାେ ପ୍ରଚାେ କୋଯାଉଛି । ରସ ରପ୍ରମୀଯୁଗେଙ୍କୁ ନିଜ
ନିଜ ପେିବାେକୁ ହସ୍ତାନ୍ତେ କୋଯାଇଛି । ରଯରହତୁ ରସମାରନ ସାବାେକ, କା ି ସକାରେ ଦୁ ରହଁ
ଯାହା ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ରନରବ ସମରସ୍ତ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ରବା ି ରପା ି ସ ଘେ ଘେ ବୁ ି ସଭିଙ୍କୁ ରଚରତଇ
ରଦଇଛି ।
ଯାହାରହଉ ବିଚୋ ଦୁ ଇ ରପ୍ରମୀଙ୍କ ରପ୍ରମ ରଶର୍ରେ ସାଥଷକ ରହବ । ଦିନସାୋ ଏପଟ
ରସପଟରେ ମାନସିକ ଓ ଶାେୀେିକ ଭାରବମାନି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଷ ଥକି ଯାଇଥି ା । ରସ ରକରତରବରେ
ରଶାଇ ପଡିଛ ି ଜାଣିପାେି ାନି ।
ସକାେ ଆଠଟା ବାଜି ାଣି । ଟିକଏ
ି ିପେୀ ପିଠା କେି ରସ ଝିଅେ ଜନମଦନ
ି ରେ ଶୁଭ
ମନାସିବାକୁ ର୍ଠି ପୂଜା କେିବ । ରଡେି ରହଇଗ ାଣି । ତେତେ ରହଇ ଗାଧୁଆ ଘେକୁ ଯାଉଛି
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ପୁଣି ତାକୁ ରଜାେରେ ପାଟି ଶୁଭି ା । ରସ ରଦୌଡିଯାଇ ଝିଅ ରଶାଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ରକାେରେ
ଜାବୁ ଡି ଧେି ଦାଣ୍ଡକୁ ଧାଇଁ ା ।
ଗଁା ଦାଣ୍ଡ ର ାକାେଣୟ । ସଭିଏଁ ଆହା ଚୁ ଚୁ ରହଉଛନ୍ତି । ଗଁା ମୁଣ୍ଡ ବେଗଛ ତରେ ପଡିଛ ି
ଦୁ ଇ ରପ୍ରମୀଙ୍କ ନିଷ୍ପାପ ପାଥଡବ ଶେୀେ । ଦୁ ରହଁ ଆ ି ଙ୍ଗନ ମୁଦ୍ରାରେ । ପାଖରେ କୀଟନାଶକ
ରବାତ ।
ମାନି ଭାବୁ ଥି ା ଏ ଦଙ୍ଗାେୁ କାହାକୁ କ'ଣ ାଭ ମିେି ା? ହାତଧେି ସାୋ ଜୀବନ ସାଥିରେ
ଚା ିରବ ରବା ି ରକରତ ସ୍ୱପନ ରଦିପଥିରବ, କିନ୍ତୁ କା ିେ ଏ ଦଙ୍ଗା ନିଶ୍ଚୟ ଚହର ଇ ରଦଇଛି
ରପ୍ରମପକ୍ଷୀଙ୍କ ହୃ ଦୟକୁ । ରସମାନଙ୍କ ରପ୍ରମକୁ ଏ ସମାଜ ସବୀକୃ ତ ି ରଦବ କି ନାହିଁ ଏହି ସରନ୍ଦହରେ
ମୃତୁୟକୁ ଖୁସରି େ ଆରବାେି ରନଇଛନ୍ତି । ବିନା କାେଣରେ ଠିକ୍ରେ ଉଡା ଶିିପନଥିବା ଚରଢଇ
ଦୁ ଇଟାଙ୍କ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡିଗ ା । ରକରତକଷ୍ଟରେ ରକରଡ ଅ ି ଅେରେ ତାଙ୍କ ବାପାମାଆ
ଏଡିକରି ଟେୁ ଏରତବଡ କେିଥିରବ । ରକରତ ଆଶାଥିବ ତାଙ୍କେ ।
ଏରବ ଯାହା ଘଟିଗ ା ରକଉଁ ଧମଷ, ରକଉଁ ଜାତି, ରକଉଁ ସମାଜ ରଫରେଇରଦବ ତାଙ୍କ ପି ା
ଦୁ ହଙ୍କ
ିଁ ୁ ? କିଏ ପୂର୍ଣ୍ଷ କେିବ ମା'େ ଶୂନୟ ରକାେକୁ ? ରକରବ ମାନବ ସମାଜ ବୁ ଝବ
ି ଜାତି ଧମଷ
ନିବରଡ ଶର୍ରେ ଆରମ ସଭିଏଁ ଏକ । ଆରମ ସବୁ ମାନବ । ଆମ ପ୍ରକୃ ତ ଧମଷ ମାନବିକତା ।
ମାନିେ ଆିପେୁ ଝେିଗ ା ୁ ହ ରକଇ ବୁ ନ୍ଦା ଓ ବହିଗ ା ରକାେରେ ରଶାଇଥିବା ଝିଅେ ଗା
ଉପରେ । ଗେମ ୁ ହ ସଂସ୍ପଶଷରେ ଆସି ିତୁନ୍ କାନ୍ଦି ା ରଭଁ....
ମାନି ଛାତିରେ ଆହୁ େି ରଜାେରେ ଚାପି ଧେି ା ତା' ଝିଅକୁ । ଏକ ଅଜଣା ଭୟ ଜରଡଇ
ଧେି ା ତା' ସମଗ୍ର ଶେୀେକୁ ।

75

shubhapallaba.in

ଅମେ ରସଇ ସମୟରେ ଡୁୟଟିରେ ଥି ା । ରଯରତରବରେ ତାକୁ ଜଣାପଡି ା କି ରସ ବାପା
ରହବାକୁ ଯାଉଛି । ପତ୍ନୀ ତନୁ ସହିତ କଥା ହଉହଉ ଅମେେ ମନ ଖୁସରି େ ନାଚିଉଠି ା । ରସ
ରଫାନରେ ହିଁ ରେେ ସାୋ ସତକଷବାଣୀ ଶୁଣାଉଥି ା, ଏମିତ ି କେିବନି, ରସମିତ ି କେିବନି,
ରଦିପକି ଚା ି ବ, ବାଥେୁମ ସମ୍ଭାେି କି ଯିବ !
କାଶମୀେେ ଅତିସରମବଦନଶୀେ ଇ ାକାରେ ନିଯୁକ୍ତ ସି.ଆେ.ପି.ଏଫ କମାରଣ୍ଡା ରମଜେ
ଅମେ ଯିଏ ପ୍ରରତକ ମୁହୁର୍ତ୍ଷ ମୃତୁୟେ ସାମନା କରେ । ଆଜି ନିଜ ଘରେ ଏକ ନୂ ଆ ମଣିର୍ରଟ
ଆସିବା ଖୁସରି େ ଭାବବିହବେ ରହାଇ ଉଠିଥି ା । ଜଣାନାହିଁ କାଇଁ ଆିପ ରକାଣରେ ୁ ହ ଜରକଇ
ଆସି ା । ଅନୟ ପୁେୁର୍ଙ୍କ ପେି ରସ ବି ଏହି ସମୟରେ ତା' ପତ୍ନୀ ସହିତ େହିପାେିବନି । କିନ୍ତୁ
ରଯରତରହର ବି ରସ ତ କାହାେ ସ୍ୱାମୀ ! କିନ୍ତୁ କ'ଣ କେିବ ! କିଛ ି ବଡ ଉରଦଶୟ, ଆଉ ରଦଶେ
ସୁେକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜ ଖୁସକ
ି ୁ ବି ଜୋଞ୍ଜେି ରଦବାକୁ ପରଡ ।
ଅମେ ଆିପେୁ ନିଦ ରଯମିତ ି ରକାଶ ଦୂ େରେ ଥି ା, ସବୁ କଛ
ି ି ସ୍ୱପନ ପେି ାଗୁଥି ା ।
ରସ ବାେମବାେ ତନୁ କୁ ରଫାନ କେି ପଚାେୁଥି ା, "ତନୁ ଏଇ କଥା ସତ ନା?"
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ତନୁ ହସିବାକୁ

ାଗୁଥି ା, ତା'େ ଆଉ ତନୁ େ ରପ୍ରମ ଓ ଭ ପାଇବାେ ସନ୍ତକ, ତାଙ୍କେ

ନିଜ ପି ା !
ତନୁ ଆଜି ଆହୁ େି ନିଜେ ନିଜେ

ାଗୁଥି ା । ଅମେ ସକାେ ୬ଟାେୁ ହିଁ ତନୁ କୁ ରଫାନ

କେିବା ଆେମ୍ଭ କେିରଦଇଥି ା, "କ'ଣ କେୁଛୁ ରମା ଧନ? ରଭାକ ତ

ାଗୁନ ି ! ଜ ଦି,

ରବ୍ରକଫାଷ୍ଟ କେ !"
★★★★★
କୟାର ଣ୍ଡେେ ରଗାରଟ ରଗାରଟ ତାେିଖ ଆଗକୁ ବଢୁଥି ା । ଅମେ ଛୁ ଟରି େ ଯିବାେ ଦିନ
ପାରଖଇ ଆସୁଥି ା । ଏମିତରି େ ବି ବିବାହ ପରେ, ଛୁ ଟରି େ ଘେକୁ ଯିବାକୁ ରସ ତେ ତେ ହୁ ଏ
। କିନ୍ତୁ ଏଥେକ ଟିରକ ଅଧିକ ବୟସ୍ତ ଥି ା । ପ୍ରରତକ ଦିନ ମାସ ତାକୁ ରଯମିତ ି ମବା ାଗୁଥି ା
।
ତନୁ କୁ ବି ବିେମ୍ବି ତ ୋତ୍ରି ପଯଷୟନ୍ତ ନିଦ ଆସୁନଥି ା । ଦିନ ତ ରଯନରତନ ପ୍ରକାରେ
କଟିଯାଉଥି ା, ରହ ା ୋତିରେ ହୃ ଦୟଟା ଖା ି ଦୋଣ୍ଡୁ ଥି ା ଶୂନୟତା ଭିତରେ ଚିେୁଟାଏ

ଭ ପାଇବାେ ରଚନାଏ ଆଶା । ଅମେ ତା' ଶିଫଟ ରଚଞ୍ଜ କେି ନାଇଟ ଶିଫଟ କ ା । ୋତି ୧୧
ଟାେୁ ୨.୩୦ ପଯଷୟନ୍ତ ଡୁୟଟି ! ଆଉ ପୁୋ ଡୁୟଟି ଭିତରେ ପରଦ ଅରଧ ତନୁ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ଷା
। ପ୍ରରତକ ୧୦-୧୫ମିନଟ
ି ରେ ହୁ ଇସି ମାେି ଅନୟ ରପାଷ୍ଟରେ "ଏଠି ସବୁ ଠିକ ଅଛି ସୂଚନା
ରଦବା, ଆଉ ରଯରତରବରେ ରସଠୁ ଉର୍ତ୍େ ଆରସ ।" ପୁଣି ରସ ତନୁ ସହିତ କଥା ହୁ ଏ । ଦୁ ଇଟି
କାମ ରହଇଯାଏ । ପତ୍ନୀ ଆଉ ରଦଶ, ଦୁ ହଙ୍କ
ିଁ ପ୍ରତି ରସ ପୁୋ ଇମାନଦାେୀ ସହିତ ନିଜ କର୍ତ୍ଷବୟ
ପୁୋ କେୁଥାଏ ।
ୋତି ୩ଟାରେ େୁମକୁ ରଫରେ । ହାତ ମୁହଁ ରଧାଇ ରେସ ରଚଞ୍ଜ କେି ବହୁ ତ କଷ୍ଟରେ
ଘରଣ୍ଟ କି ଦି'ଘଣ୍ଟା ରଶାଇଥିବ କି ନାହିଁ, ସକାେୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ରେଡି ରହଇ କମଷରକ୍ଷତ୍ରକୁ ବାହାେି
ଯାଏ । ସାୋଦିନ ଧଁାରଦୌଡ, ୟୁ ନଟ
ି େ ଯବାନମାରନ ତା'େ ଏହି ପ୍ରକାେ ପାଗେପଣ ରଦିପ
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ରବରେରବରେ ତା' ଉପରେ ହସନ୍ତି । ତା' ଛଡା ରକହି ରକହି ରଦଶ ଆଉ ପେିବାେ, ଦୁ ହଙ୍କ
ିଁ ପ୍ରତି
ସମାନ ନିଷ୍ଠା ରଦିପ ସା ୁ ଟ ମଧ୍ୟ କେନ୍ତି ।
ଅମେେ ଛୁ ଟ ି ମଞ୍ଜୁେ ରହଇଗ ା । ଘେକୁ ଯିବା ପାଇଁ ୟୁ ନଟ
ି େୁ ୨ ଘଣ୍ଟା ବସରେ ଜାମୁ ।
ଜାମୁେୁ ରଟ୍ରନ ଧେି ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ । ଦିଲ୍ଲୀେୁ ପୁେୁରର୍ାର୍ତ୍ମ ଏକ୍ସରପ୍ରସରେ ଭୁବରନଶ୍ୱେ !
୪ ଦିନେ ଯାତ୍ରା ପରେ ରସ ବେମୁଣ୍ଡା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ା ।
ତନୁ େ ମୁହଁଟକ
ି ୁ ଦୁ ଇ ହାତରେ ରତାେିଧେିିି ଅମେ ତା' ମଥାରେ ଚୁମାରଟ ରଦ ା । ଦୁ ଇ
ମିନଟ
ି ପଯଷୟନ୍ତ ତାକୁ ଏକ ୟରେ ଚାହିଁେହି ା । ରସଇ ରପ୍ରମ ଭୋ ରଚରହୋ ରଦିପ ଅମେ
ବିଗତ କିଛ ି ମାସେ ଥକାପଣ ଦୂ େ ରହଇଯାଇଥି ା । ତନୁ ସହିତ ପୁଣିଥରେ ଜୀବନ ରପ୍ରମମୟ
ରହାଇଉଠି ା ।
★★★★★
ପେଦିନ ତନୁ େ ଅ ଟ ରାସାଉଣ୍ଡ ରହବାେ ଥି ା । ଅମେ ତାକୁ କିେନକ
ି ରନ ା । ଡକଟେଙ୍କୁ
ଅନୁ ରୋଧ କ ା, ତନୁ ସହିତ େୁମ ଭିତରେ େହିବ । ଡକଟେ ଅନୁ ମତି ରଦର , କମ୍ପୁଟେ ସ୍କି ନ
ି
ଉପରେ ଅମେ ପି ାେ ଛବି ରଦିପ ଚା ିଥି ା, ଖୁସରି େ ତା' ଆିପେୁ ଦୁ ଇ ରଟାପା

ୁହ

ଝେିପଡି ା ।
ୋତିକୁ ଦୁ ରହଁ ଡାଇନିଂ ରଟବୁ

ଉପରେ ଖାଇବାକୁ ବସିର ! ଅମେ ଅନୁ ଭବ କେୁଥି ା

କି ରଯମିତ ି ରକରତ ବର୍ଷ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ରହାଇ ତନୁ ସହିତ ବସିଛ ି । ଏକଦମ ରଟନସନ ଫ୍ରି ,
ରକରତ ଭ

ାଗୁଛ ି । ମୁଣ୍ଡରେ ରକୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ.... ମନ ଭିତରେ ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ.... ସବୁ କଛ
ି ି

ଶାନ୍ତ... ସାଧାେଣ ଜୀବନ ପେି ାଗୁଛ ି । ଅମେ ଦୀଘଷଶ୍ୱାସ ରନ ା, ଜୀବନ ଏମିତ ି ରହଇଥାନ୍ତା
କି ଶାନ୍ତ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଆଶଙ୍କା ବିହୀନ । ରସ ଆଉ ତନୁ , ତାଙ୍କ ପି ା ଇଏ ଘେ । ଦୁ ନଆ
ି େ ସବୁ ଖୁସି
ତା' ପାଦତରେ । ଖାଇବା ସେି ା, ଅମେ କିରଚନକୁ ଯାଇ ତା' ପାଇଁ କଫି ଆଉ ତନୁ ପାଇଁ
କ୍ଷୀେ ଆଣି ା ।
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"ରସଠି ବି କାମ.... ଏଠି ବି କାମ... ତମକୁ ତ ରକାଉଠି ଆୋମ ନାହିଁ । ରସଠୁ ଏରତ
ଥକିକି ଆସିଛ, ଆଉ ଏଠି ବି ଫୁ େୁସତ ନାହିଁ !" ତନୁ କ୍ଷୀେ ଗୋସ ନଉ ନଉ କହି ା ।
- "ଏଇ କାମ ପାଇଁ ତ ମଁୁ ରକରବଠୁ ଅରପକ୍ଷା କେିଛ,ି ଆରେ ରତା ପାଇଁ କିଛ ି କାମ କର
ଭ ା ମରତ ଥକା କାହିଁକି ାଗିବ ରଯ", ଅମେ ହସିକି କହି ା ।
- "ରକରତ ଭ ପାଅ ମରତ?" ତନୁ ଗମ୍ଭୀେ ସ୍ୱେରେ ପଚାେି ା ।
- "ତୁ ପୋ ରମା ନିଶ୍ୱାସ, ଚିେକାେ ରପ୍ରମିକା ସରମାହନେ ରଗାରଟ ଯାଦୁ ମନ୍ତ୍ର", ଅମେ
ମଧୁମୟ ହସ ହସି କହି ା !
ଦିନ ସାୋ ଅମେ ତନୁ ଚର୍ଚ୍ଷାରେ େରହ ! ଘେକାମ, ରୋରର୍ଇ କେିବା, ନିଜ ହାତରେ
ଖାଦୟ ପେସିବା !
- "ଆରେ ମଁୁ ତ ତେକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି" ! ତୁ ରମ ଉପେକୁ କାହିଁକି ଆଣି

ଖାଦୟ? ରକରତ

ଚକେ ଆଉ ରଗଇବ ସକାେୁ ?" ତନୁ କହି ା ।
- "ତୁ ମ ପାଇଁ ଏରବ ସିଢି ଚଢିବା ଠିକ ରହବନି । ରସଥିପାଇଁ ଖାଦୟ ଉପେକୁ ରନଇ
ଆସି ି । ଅମେ ରପେଟରେ ଖାଦୟ ପେସି ା ରବରେ କହି ା, "ତୁ ମ ସ୍ୱାମୀ ତୁ ମ ରସବା ପାଇଁ
ସବୁ ରବରେ ହାଜେ ।"
- "ରକରତ ରସବା କେିବ?"
"ଆରମ ତ ରସବା କେିବା ପାଇଁ ଜନମ ରହଇଛୁ , ଡୁୟଟିରେ ଭାେତ ମାତାେ ରସବା କେୁଛୁ
ଆଉ ଛୁ ଟରି େ ନିଜ ପତ୍ନୀେ !" ଅମେ ତନୁ କୁ ରଗାରଟ ଚାମଚ ଖାଦୟ ପାଟିକୁ ଦଉ ଦଉ କହି ା ।

★★★★★
ଅମେେ ଛୁ ଟ ି ସେି ଆସୁଥାଏ । ଏରବ ପ୍ରରତକ ୋତି ତାକୁ ଖୁବ ରଛାଟ ାଗୁଛ ି । ରସ କିନ୍ତୁ
ପୁୋ ସମୟ ତନୁ ସହିତ େହିବାକୁ ଚାହଁୁଥି ା । ପି ାରଟ ଜନମ ରହବ ପଯଷୟନ୍ତ । ମନ ଚାହଁୁନଥି ା
ଯିବା ପାଇଁ । ମରନମରନ ଭାବୁ ଥି ା କି ଆଗାମୀ ରପାଷ୍ଟିଂ ଏମିତ ି ଜାଗାରେ ହୁ ଅନ୍ତା କି ରସ ଦୁ ଇ
ବର୍ଷ ପଯଷୟନ୍ତ ପତ୍ନୀ ଆଉ ପି ା ସହିତ ସାଥି ରହାଇେହନ୍ତା ।
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ରଡ ିଭେି ପଯଷୟନ୍ତ, ଆଉ ଛୁ ଟ ି ମିେବ
ି ନି ଭାବି ବୟସ୍ତ ହଉଥି ା । କାଶମୀେ ପେି ଜାଗାକୁ
ତନୁ କୁ ରନଇ ଯିବାଟା ବି ଅସମ୍ଭବ । ପୁଣି ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ମବା ଯାତ୍ରା ବି ଠିକ ନୁ ରହଁ । ତା' ଛଡା
ଏରତ ଦୂ େ !
ରସଦିନ ସକାେୁ ସକାେୁ ଅମେ ତନୁ କୁ ଡାକ୍ତେ ପାଖକୁ ରନଇକି ଗ ା । ତା'େ ରଚକଅପ
କ ା, ସବୁ ନମଷା । ଦୁ ରହଁ ଘେକୁ ରଫେିର , ରସ ପୟାକିଙ୍ଗ କ ା, ଏଥେକ, ନିଜେ ପୟାକିଙ୍ଗ
କେିବା ସହିତ ରସ ତନୁ େ ବି ପୟାକିଙ୍ଗ କେିବାକୁ ପଡି ା । ଜିନର୍
ି ବୟାଗ ଭିତରେ େଖୁ େଖୁ
ଘେଟା ଭିତରେ ନଜେ ବୁ ର ଇ ା । ତାକୁ ବି ଜଣାନାହିଁ ଏଇ ଘେ, ନିଜ େୁମରେ େହିବା ପାଇଁ
ପୁଣି ରକରବ ଆସିବ ! ତା' ଆିପ ୁ ହରେ ଭିଜ ି ା, ରସ ଚୁପ୍ଚାପ ସାଟଷେ ବାହୁ ରେ ଆିପ
ରପାଛି ା ।
- "କ'ଣ ରହ ା?" ତନୁ ବାଷ୍ପେୁର୍ଦ୍ କଣ୍ଠରେ ପଚାେିର ।
- "କିଛ ି ନାହିଁ", ଅମେ ୁ ହଭୋ ସ୍ୱେରେ ଉର୍ତ୍େ ରଦ ା ।
- "ଏଠାକୁ ଆସ ରମା ପାଖକୁ ", ତନୁ ଅମେ କୁ ପାଖକୁ ଡାକି ା । ଆଉ ତା' ମୁଣ୍ଡକୁ
ରକାେରେ େିପ ଆଉଁସି ରଦ ା । ଅମେ ରଭା ରଭା କେି କାନ୍ଦିବାକୁ

ାଗି ା ।

- "ଆରେ ଇଏ କ'ଣ? ଏମିତ ି ରଛାଟ ପି ା ପେି କ'ଣ କାନ୍ଦନ୍ତି?"
- "ଇଏ ଦିନ ବି ବିତଯ
ି ିବ", ତନୁ ତାକୁ ସାହସ ରଦଉଥି ା ।
ଘେୁ ବାହାେି ା ପରେ, ଅମେ ଆିପପୁରେଇ ନିଜ ଘେକୁ ରଦିପ ା । ତନୁ ସହିତ କାେରେ
ବସି ା । ତନୁ େ ବାପା ଟୟାକ୍ସି ପରଠଇଥିର ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଛାଡିବାକୁ ! ରସଇ ଗାଡିରେ ବି ତନୁ ନିଜ
ବାପାମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ରହବ ।
ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି, ଅମେ ନିଜ

ରଗଜ କାଢି ା । ତନୁ େ ଆିପେୁ ଧାେ ଧାେ ୁ ହ

ଗଡିଚା ିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଅମେ ତ ପୁେୁର୍ ନା, ଯାହାକୁ ପ୍ରକୃ ତ ି ରକରବ ମନ ରଖା ି ନିଜେ ଦୁ ଃଖ
ବୟକ୍ତ କେିବାକୁ ଅଧିକାେ ରଦଇନି । ରକହି ବି ବୁ ଝପ
ି ାେନ୍ତି ନି, କି କିଛ ି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ପୁେୁର୍ରଟ
ରକମିତ ି ଅସହାୟ ରହଇପରଡ ।
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ଅମେ ତନୁ କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ରଦ ା । କଣ୍ଡକଟେ ବସରେ ଚଢିବାକୁ ଇସାୋ କ ା । ଅମେ
ତନୁ କୁ ରକାୋଗ୍ରତ କେି ତୁ େନ୍ତ ବସ ଉପେକୁ ଉଠି ା । ବସ ଆରଗଇ ଚା ି ା, ରଗଟ ପାଖରେ
ଠିଆ ରହାଇ ରସ ହାତ ହ ାଇ ଚା ି ା, ରଯ ପଯଷୟନ୍ତ ତନୁ ଅଦୃ ଶୟ ନ ରହଇଚି ତା' ଦୃ ଷ୍ଟି
ଆଢୁଆେେୁ !
★★★★★
ସବୁ ଦିନ ପେି ରସଦିନ ବି ତନୁ ରଫାନ କେିଥି ା ଅମେକୁ ! ରଫବୁ ଆେୀ ୧୪,
ଭାର ଣ୍ଟାଇନ ରଡ, ଶୁରଭଚ୍ଛା ଜଣାଇବାକୁ ! ରଫାନରେ କଥା ହଉ ହଉ ଅଚାନକ ରଗାରଟ
ବିରସ୍ପାେଣ ଶୁଭି ା, ତା'ପରେ ରଫାନ ସୁଇଚ ଅଫ ! ତନୁ ବୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ରହଇଗ ା ।
ବହିଥାକରେ ରଖାଜି ଚା ି ା ଅମେେ ଡାଏେୀ, କାରେ ରକାଉ ସାଙ୍ଗରେ ନମବେ ମିେି
ି ିଯିବ ।
କିନ୍ତୁ ନା !
କିଛ ି ସମୟ ପରେ ତନୁ ଟିଭି ଅନ କ ା । ଟିଭି ନୁ ୟଜେ ରହଡ ାଇନ ଥି ା, ଛୁ ଟେ
ି ୁ ରଫେି
ଡିଉଟିରେ ରଯାଗ ରଦବାକୁ ଯାଉଥିବା ସି.ଆେ.ପି.ଏଫ ଯବାନଙ୍କ ଗାଡି ଜାମୁ କାଶମୀେେ
ପୁ ଓବାମାଠାରେ ଆତଙ୍କବାଦି ଆରମଣେ ଶିକାେ ! ୪୨ ଯବାନ ନିହତ! ରସଥିମଧ୍ୟେୁ ଓଡିଶାେ
ରମଜେ ଅମେ ସାହୁ ସହିଦ ।
ତନୁ ହାତରେ ଧେିଥିବା ଅମେେ ଡାଏେୀରେ ର ଖାଥିବା ରକରତାଟି ଶବ୍ଦ, "ଯଦି ଯୁର୍ଦ୍ରେ
ରମାେ ମୃତୁୟ ଘରଟ, ତରମ ରକରବ କାନ୍ଦିବନି, କି ଭାଙ୍ଗି ପଡିବନି, ଜାଣିନ ି ରକାଉ ସୂଯଷୟାସ୍ତ ରମା
ପାଇଁ ରଶର୍ ସୂଯଷୟାସ୍ତ ରହଇଯିବ । ପି ାଟି ଜନମ ରହ ା ପରେ, ଯଦି ରମା କଥା ପଚାରେ ତାକୁ

କହିବ ତା' ବାପା ଜରଣ ରସୈନକ
ି ଥି ା, ଯିଏ ରଦଶ ପାଇଁ ସହିଦ ରହଇଗ ା ।" ତନୁ େ ଆିପେ
ୁ ହରେ ରସ ପୃଷ୍ଠାଟି ବତୁ େୀ ସାେିଥି ା ।
ଠିକ୍ ଏତିକି ରବରେ ପ୍ରସବ ପୀଡା ଆେମବ ରହଇଯାଇଥି ା । ହୁ ଏତ ଆଉ ଏକ ଅମେ
ଆସିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ରହଉଥିର । ରଦଶ ମାତୃ କାେ ରସବା ପାଇଁ !
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୨୦୧୨ ମସିହା ଶୀତ ଦିନରେ କର ଜରେ ପେୀକ୍ଷା ଚା ୁ ଥାଏ । ଡିଷ୍ଟାନସ ରକାସଷ ରହଇଥିବାେୁ କୋସ
ହୁ ଏନି, ରତଣୁ ରବଶୀ ସାଙ୍ଗସାଥି ବି ନଥାନ୍ତି । ରସଇଠି ତାଙ୍କ ସହ ପ୍ରଥରମ ରଦଖା ରହଇଥି ା ।
ପେୀକ୍ଷା ଆଗେୁ ରଦଖା ହଉଥି ା ଆଉ ଦିଜଣ ଦିଜଣଙ୍କୁ GOOD LUCK କହୁ ଥି ୁ ଆଉ ପେୀକ୍ଷା
ପରେ ରଦଖାରେ, "ରକମିତ ି ରହ ା?" ବାସ ଏତିକି କଥାେୁ ଏରତ ମବା ଗପେ ଆେମ୍ଭ ।
"love at first sight" ବାକୟଟା ଯଦିଓ ସମ୍ପୂଣଷ େୂପରେ ରସ ଘଟଣା ସହ ଖାପ ଖାଇବ ନାହିଁ,
ତଥାପି ଘଟଣାଟା ଟିରକ ରସଇ ଭେିଆ ଥି ା । ପେସ୍ପେ ଦୁ ରହଁ ଦୁ ହଙ୍କ
ିଁ ୁ ପସନ୍ଦ କେିଥି ୁ ।
ତାଙ୍କ ନା ରଯମିତ ି ଥି ା ରସ ବି ରସମିତ ି ଶାନ୍ତ ଥିର , ଏରତ ଅଳ୍ପ ବୟସେୁ ଏରତ ବୁ ର୍ଦ୍ି କଉଠୁ
ପାଇଥିର ରକଜାଣି? ରସ ଭାେତୀଯ ରସନାରେ ଚାକିେୀ କେୁଥିର , ସବୁ ରବରେ କହନ୍ତି, "ଫାଷ୍ଟ ରନସନ
ରସରକଣ୍ଡ ରହାମ ।" କୟାରଣ୍ଡ

ାଇଟ ଡିନେ, ଙ୍ଗ ୋଇଭ, ଭାର ଣ୍ଟାଇନ ରଡ ଏସବୁ ତ ବହୁ ତ ଦୂ େରେ

ଛ ମାସ କି ବର୍ଷକରେ ଥରେ ରଦଖା ହବା ବି ମହାମୁସ୍କି । ଅନୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭେି ରମାେ ବି ଇଛା ଥି ା ରସ
ସବୁ ସମୟକୁ ଉପରଭାଗ କେିବାକୁ , ରହର ରସ ସବୁ କୁ ଛାତିତରେ ଚାପି େିପବାକୁ ପଡି ା, କାେଣ ରସ
ଆମଡରେ ଚାକିେୀ କେୁଥିର । ରଯରତରବରେ ବି ମଁୁ ମନ ଖୋପ କରେ, ବାପାଙ୍କ ଭେିଆ ବୁ ରଝଇଦିଅନ୍ତି
ମରତ ।
ଏମିତ ି ଏମିତ ି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ବିତଗ
ି ାଣି । ଏରବ ଆଉ ୁ ଚି ୁ ଚି କଥା ହବାକୁ ପଡୁନ,ି ଏରବ ଆରମ
ସମାଜେ ଆଉ ପେିବାେେ ସ୍ୱୀକୃ ତପ୍ର
ି ାପ୍ତ ପୁଅ-ରବାହୂ ।
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ମଁୁ ରମା ଚାକିେୀ ଛାଡିପାେି ି ନା ରସ ପାେିର , ରସଥିପାଇଁ ଆରମ ଏରବ ବି ରସତିକି ଦୂ େରେ ।
ସୁଖରେ ଦୁ ଃଖରେ, ଭ ରେ ମନ୍ଦରେ, ପୂଜାପବଷରେ ରସ ରକରବ ବି ରମା ସହ େହିପାେନ୍ତିନ ି ।
ସାବିତ୍ରୀରେ ତାଙ୍କୁ ଟିରକ ରଦିପବା ବି ରମା ଭାଗୟରେ ଜୁ ରଟନି । ଅବିେେ େଙ୍ଗ ଫି କା ାରଗ, ରକାଇ ିେ
କୁ ହୁତାନ ବି କକଷଶ ଶୁରଭ ମରତ । ତଥାପି ମନ ଭିତରେ ରଗାରଟ ବଡ ସିନ୍ଦୁକେ ଗବଷ, କାେଣ ରସ ଆମ
ରଦଶେ ରସବା କେୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେି ଭେି ରକରତଜଣ ନିଜ ନିଦ ହଜାନ୍ତି ରବା ି ତ ରଦଶସାୋ ର ାରକ
ଶାନ୍ତିରେ ରଶାଇପେନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଆଦଶଷ ଆଉ ଆରଦଶ, ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ ରମାେ ସମବେ ।
ଆଜି ରଗାରଟ ଅପ୍ରକାଶୟ ମହାନ ରଗାଷ୍ଠୀ ସହ ପେିଚତ
ି ରହବା ତାରହର

। ସମରସ୍ତ କହନ୍ତି

ଯବାନମାରନ ମହାନ, ହଁ ବି କୁ ଠିକ ! ରହର ରଗାଟିଏ ପ୍ରଶନ... ରସଇ ମାଆ କ'ଣ ମହାନ ନୁ ରହଁ ରଯ
ନିଜ ଜୀବନେ ଶଙ୍ଖାେିକୁ େଣଭୂମିକୁ ଛାଡିରଦଇ ସବୁ ରବରେ ତା'େ ମଙ୍ଗେ ମନାସୁଥାଏ? ରସ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ
ମହାନ ନୁ ରହଁ, ଯିଏ ନିଜେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁେକୁ ଘଣ୍ଟ ରଘାରଡଇ େିପବା ପାଇଁ ଠାକୁ େଙ୍କ ପାଖରେ ଭିକ
ମଗୁଥାଏ? ରସ ଭଉଣୀ କ'ଣ ମହାନ ନୁ ରହଁ, ଯିଏ ନିଜେ ଭାଇଟାକୁ ସବୁ ଦନ
ି ପାଇଁ ହରେଇ ୋିପପୂର୍ଣ୍ଷମୀ
ଦିନ ୁ ଚି ୁ ଚି କାରନ୍ଦ ।
ରଦଶରେ ଆରମଣ ହୁ ଏ ରଗାଟିଏ ସ୍ଥାନରେ । ୋଜୟ, ଜାତୀୟ, ଅନ୍ତଜଷାତୀୟ ସ୍ତେରେ ଚର୍ଚ୍ଷା ଚାର
ଗଣମାଧ୍ୟମରେ, ତକଷବତ
ି କଷ ରଜାେ ଧରେ । କିନ୍ତୁ ରସ ଆରମଣେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ରସଇ ଘରେ ରବଶୀ ପ୍ରକମ୍ପିତ
ହୁ ଏ, ରଯଉଁ ଘେେ ପୁଅ, ଭାଇ, ସ୍ୱାମୀ କି ନାତି ରସନାବାହିନୀରେ ଥାଆନ୍ତି । ବୁ କୁଫଟା ଚିତ୍କାେରେ ଗାଆଁ
ସାହି ଫାଟିପରଡ, ଆକୁ େ ରନ୍ଦନ ରୋେରେ ଗାଆଁେ ଆକାଶ ଛିଡପ
ି ରଡ । ରସ ଘେେ ଶିେୀ ଉଜୁ ଡି ଯାଏ
। ତଥାପି ରସମାରନ ବଞ୍ଚିେହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗବଷେ ସ୍ମୃତକ
ି ୁ ଜାବୁ ଡଧ
ି େି । ରଯଉଁମାରନ ଆମ ପାଇଁ ଏରତ ସବୁ
କେନ୍ତି, ଆରମ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ତି ବା କ'ଣ? ବସ ରଟ୍ରନରେ ତାଙ୍କୁ ସିଟରଟ ଛାଡିବାକୁ ବି କଷ୍ଟ

ାରଗ

ଆମକୁ ।
ଭଗବାନ କେନ୍ତୁ କାହା ଜୀବନ ନଯାଉ, କାହା େକ୍ତେ ଛିଟା ଭାେତ ମାଆେ ଅଙ୍ଗ ସ୍ପଶଷ ନକେୁ ।
ରଯଉଁଦନ
ି ଠୁ ମଁୁ ତାଙ୍କ ହାତ ଧେି ଏ ଘେକୁ ଆସିଛ,ି ରସଇଦିନଠୁ ଠାକୁ େଙ୍କ ପାଖରେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜେୁ ଛ ି
ରକବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁ ରହଁ ରସ ସବୁ ରସୈନକ
ି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଯଉଁମାରନ ନିଜ ଜୀବନକୁ ରଦଶରସବାରେ
ଉତ୍ସଗଷ କେିଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ଶିଖା ଜେୁ ଥିବ ସବୁ ସମୟରେ, ସବୁ ଦନ
ି ଆଉ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ୍ଷରେ ।
ଜୟ ହିନ୍ଦ୍
ଜୟ ହିନ୍ଦ୍ କି ରସନା ॥॥॥
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ଗତିଶୀେ ସମୟେ ସାମନା କେିବା ରଯ ରକରତ କଷ୍ଟ, ତାହା ହିଁ ରସଇ କହିପାେିବ । ଅଧା
ଖୋ ଅଧା ଛାଇ ବଗିଚାେ ଫୁ

ଉପରେ ପଡିଥାଏ, ବସନ୍ତେ ମୃଦୁ ମେୟ ମନକୁ ଆୋଦିତ

କେୁଥାଏ, ଆଉ ଆିପରେ ଭେି ଦିଏ ଆିପଏ ସବପନ.... ହଠାତ୍ ରଫାନ୍ ଆସି ା ଧାଇଁଯାଇ ରଫାନ୍
େିସଭ୍
ି କେିବା ଆଗେୁ କଟି ଯାଇଥି ା, କାହିଁକି ରକଜାଣି ମନକୁ ଦୁ ଃଖ କେି ନୀେବରେ
ବସିପଡି ା, କିଛବ
ି ି ବୁ ଝି ରହ ାନି କି ତାକୁ ପଚାେିବାରେ ସାହାସ ରହ ାନି ରମାେ..........
ଜାରଣନି
ରସଦିନ ଥାଏ େବିବାେ ! ସକାେୁ ସକାେୁ ଗାରଧଇ ପାରଧାଇ ନିଜକୁ ସରଜଇ ରନ ା,
ଆଉ କର ଜ ବୟାଗଟାକୁ ଧେି ଘେୁ ବାହାେକୁ ଯିବା ପୂବଷେୁ...
- ଆଜି ରମାେ ଟିଓସନ୍ ସେିବାକୁ ରଡେିରହବ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ର ଟ୍ ରହାଇପାରେ
ବାପା ।
- ହଉ ଯା...
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- କିଛ ି ଟଙ୍କା ଦେକାେ ଥି ା ଟିଓସନ୍ ସାେଙ୍କୁ ରଦବାକୁ ରହବ
- ରଟବୁ ଲ୍ ପାଖରେ ଅଛି ରନଇଯା
- ଆୋ ବାପା
- ଶୀଘ୍ର ଆସିବାକୁ ରଚଷ୍ଟା କେିବୁ
- ଆୋ ବାପା
ସ୍କୁଟକ
ି ୁ ଷ୍ଟାଟ୍ କେି ନିମିଶକରେ ମିୋଇ ଗ ା ଆିପ ଆଗେୁ ଗାଡିେ ଧୂଆଁ ମିୋଉ ମିୋଉ,
ଶୂନୟ ବାୟୁ ମଣ୍ଡେରେ । କିଛ ି ସମୟ ପରେ.....
କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ ରହ ା... ରକହି ଜରଣ ଚିହ୍ନା ର ାକ ଘେ ଭିତେକୁ ପଶିଆସିର ଆଉ
ବାପାଙ୍କ ସହ ରଗାପନରେ କିଛ ି କଥା ରହର

ଆଉ ଚା ିଗର

। ବାପା ତାଙ୍କ କଥାରେ

ହସୁନଥିର କି କାନ୍ଦୁ ନଥିର ... ରଦହସାୋ ଗମ୍ ଗମ୍ ଝାେ, ଠିଆ ରହାଇଥିବା ଜାଗାରେ ବସି
ପଡିର ............ ଆଉ ତା'ପରେ....
ପ୍ରାୟତଃ ଓଡିଶାରେ ସବୁ ଟିଭି ଆଉ ଖବେକାଗଜରେ ଖବେ ବାହିେି ଗ ା । ଡାକ୍ତେଖାନା
ରବଡ୍ ପାଖରେ ରପା ିସଠାେୁ ଆେମ୍ଭ କେି ସବୁ ସାମବାଦିକମାରନ ଭିଡ ଜରମଇ ଥାଆନ୍ତି । ସରତ
ରଯମିତ ି ରଗାଟିଏ ମୂେଷାେ ପାଖକୁ କୁ ଆ, ଚି , ଶାଗୁଣା, କୁ କୁେ, ବି ୁ ଆ ସବୁ ରଘେିରହାଇ
େହିଛନ୍ତି । ନସଷ ଆସି ବାେମବାେ କହୁ ଥାଏ ରପରସଣ୍ଟକୁ ବେଡ୍ ଦେକାେ, ରପରସଣ୍ଟେ ଅବସ୍ତା
ବହୁ ତ ଗୁେୁତେ । ମିଡଆ
ି ବା ା, ସାଧାେଣ ଜନତା, ଥାନାବା ା, ଓକି ଆଉ ସମ୍ପକଷୀୟ ରବସ୍
କିଛ ି ଦିନ ବେ କର୍ା କର୍ି କେି ଚା ିଗ ା ପରେ ଥମିଗ ା ଝଡ ରତାଫାନ୍ । ତା'ପରେ ସବୁ ଶାନ୍ତ
ଆଉ ନଡମେ ।
ଟିଭିବା ା ତ ଦୂ େେ କଥା ରଛାଟ ରମାଟ ଖବେ କାଗଜବା ା ବି ପଚାେିର ନି । ଗଁା କୁ ଜ ି
ରନତାଏ କହୁ ଛନ୍ତି, "ମଁୁ ସବୁ କଛ
ି ି ସମବାେି ରନବି !" ରଦାର୍ୀ ନିଶ୍ଚୟ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ । ବିଚାେି.......
ମନୀର୍ା କାନ୍ଦୁ ଛ ି ।
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୧
ରମଡିକା ରେ ଖା ି ଏ ପାଖ ରସପାଖ ହଉଥାଏ ବସୁଧା । ଡାକ୍ତେ ତ କିଛ ି ରଖା ି କହୁ
ନାହାନ୍ତି, ରକରତ ସିେୟ
ି ସ୍, କ'ଣ ଭ ହବ କି ନାଇଁ କିଛ ି ବି ନାଇଁ । ରକହି ବି ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି
ସାହସ ଟିରକ ଦବାକୁ । ସଂଗ୍ରାମଙ୍କୁ ରକରତରବେୁ ରଫାନ୍ କ ାଣି ବହୁ ତ ଅରଜଷଣ୍ଟ କହିକ,ି ପୁଣି
ରମଡିକାଲ୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବାକୁ କହିଛ ି । ରଯ ରକହି ରହର

ବି ଡେି ଯିବ, ରହର

ନାଇଁ,

ଏରବ ଯାଏଁ ବି ରଦଖା ନାଇଁ । କି ଚାକିେୀେ ଡେ ରକଜାଣି, ରସଥିରେ ରଯାଉ ତ ଦେମା । ଚୁ ିକି
ରନଇ କି ଯିବ ରଯମିତ ି ରସଇ ଅଫି ସେ । ଦଶ ବର୍ଷେ ରତ

ୁ ଣ ସଂସାେ ଭିତରେ ରସଇ

ଅଫି ସ୍, କାମ, ଛୁ ଟ ି ନାଇଁ ଛଡା ଆଉ କିଛ ି ଶୁଣିନ ି ରସ । ଘେ ପ୍ରତି ନିଘା ବି ନାଇଁ, ଅବଶଯ ତାକୁ
ସବୁ କଥା ବୁ ଝବ
ି ାେ ସ୍ୱାଧୀନତା ରଦଇଛନ୍ତି ରଯ । ଶାଶୁ ଶଶୁେଙ୍କୁ ରନଇ ରସ ଯାହା ଚେି ଆସିଛ ି
। ତାଙ୍କେ ରକରତ କଥା, ଡହଗଞ୍ଜ ନ ଶୁଣିଛ ି ରସ । ରହର

ସଂଗ୍ରାମ କାନକୁ କିଛ ି ବି ଯିବାକୁ

ରଦଇନି । ଦବ ବା କାହିଁକ,ି ରକାଉ ସୁଖଟା ବି ୋେି ପରକଇକିଚ ି ରସ । ଦଶ ବର୍ଷ ରହ ା ତ
ରକାେ ଖା ି , ଘରେ ବିର ଇ ଛୁ ଆ ଛଡା ଆଉ କାହା େଡି ଶୁରଭନା । ରକାଉ ସୋଗରେ ଆଉ
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ସ୍ୱାମୀ ତା' ଆରଡ ଅରନଇବ ବା, ଆଉ ଯଦି ଶାଶୁ-ଶ୍ୱଶୁେ କିଛ ି ଛିଗୁର ଇ କହିରଦର ରସ ବା
ନଶୁଣିବ କାହିଁକି । କିନ୍ତୁ ସଂଗ୍ରାମ ରକରବ ଏଥି ପାଇଁ କିଛ ି କହିନାହାନ୍ତି, ତା' ସାହାୋ ରହଇ ଠିଆ
ରହଇଛନ୍ତି ।
ଭାବନାେ ରସ ବୁ ଢୀଆଣୀ ଜା

ଗୁଡା ଆଉ ବସା ବାନ୍ଧିବା ଆଗେୁ ସଂଗ୍ରାମଙ୍କ ବସୁଧା

ଡାକଟା ପୁଣି ତାକୁ ବର୍ତ୍ଷମାନକୁ ରଫୋଇ ଆଣିଥି ା । ଦୁ ଇ ଘଣ୍ଟାକାେ ଏକାକୀ ହା ିଆ ରହାଇ
ପଡିଥିବା ରଦହରେ କିଛ ି ବେ ସାଉଁଟ ି ଆସିଥି ା ସଂଗ୍ରାମଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇ । ରକରତ ରଯ ପ୍ରଶନ
ସଂଗ୍ରାମ ପାଖରେ । "କାହାେ କଣ ରହଇଛି? ଘରେ ତ ରଫାନ୍ କେିଥି ି ବାପା ରବାଉ ଠିକ୍
ଅଛନ୍ତି । କହିର ତରମ ବଜାେ ଆସି ଆଉ ରଫେିନ । ମରତ ହଠାତ୍ ଡାକିରଦ କ'ଣ ରହଇଛି
କୁ ହ ।" ଉର୍ତ୍େରେ ରକବେ "ରମା ଝିଅ" କହି ରମଡିକା େ ରସ କାଚ ଭିତେକୁ ହାତ ରଦରଖଇ
ପାେିଥି ା ବସୁଧା । "ରମା ଝିଅ", ଏତିକି ସବୁ ଭାବିବାେ ଶକ୍ତିକୁ ଠପ୍ କେିରଦଇଥି ା

ସଂଗ୍ରାମଙ୍କେ । କାଚ ଭିତରେ କଅଁୋ ଶିଶୁଟଏ
ି । ରଦହ ଯାକ ରକରତ ତାେ, ଛୁ ଞ୍ଚ ି ାଗିଚ ି ରଯ
ହିସାବ ନାଇଁ । ଜରଣ ଡାକ୍ତେ, ଦୁ ଇ ଜଣ ନସଷ ରଘେି େହିଛନ୍ତି । ବସୁଧାକୁ ଚାହିଁର ସଂଗ୍ରାମ ।
ଦୁ ଇ ଧାେ ୁ ହ ଆିପରେ । ୁ ହ ନୁ ରହଁ ତ ଦୁ ଇ ଘଣ୍ଟା ସଂଘର୍ଷେ କ୍ଳାନ୍ତି । ବସୁଧା କାନ୍ଧରେ ହାତ
େିପର

ସଂଗ୍ରାମ, ଦଶ ବର୍ଷ ହବ ତ ରସଇଆ କେି ଆସିଛନ୍ତି- ଦୁ ରହଁ ପେସ୍ପେକୁ ବୁ ଝବ
ି ା,

ବୁ ରଝଇବା । ୁ ହଗୁଡା ଆନନ୍ଦେ ନିଶ୍ଚୟ, ବର୍ଷ ବର୍ଷେ ସ୍ୱପନ ପୂର୍ତ୍େ
ଡ ।
ରସ ଦିନ ସକାେେ କଥା, ସଂଗ୍ରାମ ଅଫି ସ୍ ଯିବା ପରେ ବାପାଙ୍କ ଔର୍ଧ ପାଇଁ ବଜାେ
ବାହାେି ଥି ା ବସୁଧା । ଏ ବର୍ଷା ଦିନକୁ କାଦୁ ଅ ପଚ୍ ପଚ୍ ୋସ୍ତା, ରସଥିରେ ପୁଣି ଠିକ୍ ରସହି
କର ାନୀ ମୁଣ୍ଡରେ କୁ ଢ କୁ ଢ ଅେିଆ । ନାକରେ ଶାଢୀ ଚାପି ପାଦ ସମ୍ଭାେି ଚା ୁ ଥାଏ ବସୁଧା ।
ହଠାତ୍ କଇଁ କଇଁ କାନ୍ଦିବାେ ସ୍ୱେ । ତା' ଆଗେୁ ରସ ସ୍ୱେକୁ ରବଶ୍ ଭ ରେ ବାେି ପାେିଥିର
ରସ ବୁ ା କୁ କୁେ ଗୁଡାକ । ଧାଇଁ ଯାଇଥିର

ଡଷ୍ଟବିନ ଆଡକୁ , ତାଙ୍କ ପରଛ ପରଛ ଧାଇଁ ା

ବସୁଧା । ଖାତିେ ନଥି ା ଦୁ ଗଷନ୍ଧ କି ଅସନାକୁ । ରସ ବୁ ଢା କୁ କୁେଟା ଦାନ୍ତ

ରଗଇ ପ ିଥିନ୍

ଟାଣି ଆଣି ା ରବେକୁ ଭିଡରି ନ ା ବସୁଧା । ଝାମ୍ପି ପଡି ା କୁ କୁେଟା ବସୁଧା ଉପେକୁ , ରହର
କିଛକ
ି ୁ ଭୃରକ୍ଷପ ନକେି ଏକା ନିଶ୍ୱାସରେ ପ ିଥିନ୍ ଧେି ରଦୌଡି ା ବସୁଧା, କୁ କୁେ ଗୁଡା ବି
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ରକରତ ବାଟ ଧାଇଁ ଥାରନ୍ତ ରଯ । ମା’େ ସାହସ ଆଗରେ ଶିକାେେ କ୍ଷୁଧା ହାେ ମାନିଥି ା ।
ନିଜକୁ , ବର୍ଷାକୁ , ଖଣ୍ଡିଆ ୋସ୍ତାକୁ କାହାକୁ ଖାତିେ ନକେି ବସୁଧା ପହଞ୍ଚି ା ଡାକ୍ତେଖାନାରେ ।
ସଂଗ୍ରାମ ବି ଏରବ ଯାଏଁ ରଦିପ ନ ଥିର , ବସୁଧା ହାତରେ କୁ କୁେ କାମୁଡା ଚିହ୍ନ । ବସୁଧା ବି
ଏରବ ଯାଏ ରସ କଷ୍ଟ ଜାଣିନ,ି ରବାଧ ହୁ ଏ, ମାତୃ ତ୍ୱେ ଗବଷରେ ।

୨
ଛୁ ଆଟାକୁ ମାେିରଦଇ ଆସି ତ? ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କେି ନବ କାନରେ ପଚାେି ା ସୁମିତ୍ରା । "ହଁ
ଯାହା ଜ ଦି ଜ ଦିରେ କେି ରହଇଥାନ୍ତା ତ କ ି , ଏ ରପାଡାମୁହଟ
ିଁ ା ଏରବ ଯାଏ ବି ଶାନ୍ତିରେ
ବଞ୍ଚିବାକୁ ରଦ ାନି । ୋତି ଅଧରେ ଛୁ ଆ ଜନମ କେିଥିର

ରହଇ ନ ଥାନ୍ତା । ନାଇଁ, ଜନମ କ ା

ସକାେୁ । ଭାଗଯ ଭ ବର୍ଷା ରଜାେ ଥି ା, ୋସ୍ତା ଟିରକ ଶୁନ୍ଶାନ୍ ଥି ା । ରକହି ନ ଥି ାରବରେ
ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ରଫାପାଡି ରଦଇ ଆସିଛ ି ।" ରଗାଟା ନିଶ୍ୱାସରେ କହିଗ ା ନବ । "ମ ା ମ ା, ତଣ୍ଟି
ଚିପି ରଦଇ ଆସି ନି । ଯଦି ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିବ ।"- ସୁମିତ୍ରା ତଥାପି ଚାପା ଗୋରେ ପଚାେି ା ।
"ଆରେ ବଞ୍ଚିବ ରକମିତ?
ି ରଯାଉ ବେର୍ା, ରସଥିରେ ରସ ବୁ ା କୁ କୁେ ଗୁଡାକ ଆଉ କ'ଣ
େିପଥିରବ ତାକୁ ।" ଖଟ ଉପରେ ମୃତବତ୍ ପଡିେହିଥାଏ ପ୍ରି ୟା । ଶେୀେେ କଷ୍ଟ ଶେୀେରେ
ମେି ସାେିଥାଏ । ପାଖରେ ସ୍ୱାମୀ ଦାେୁ ସମ ବାପାମାଆଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥାଏ । ପ୍ରି ୟା ଭିତେେ
ମାଆ ଏ ହତଯାକାେୀଙ୍କୁ ପନିକରି େ ହାଣି ରଦବାକୁ ଚାହଁୁଥାଏ, ରହର ଭିତେେ ନାେୀଟା ରସମିତ ି
ଚୁପ୍ ଚାପ୍ ରଶାଇଥାଏ ଅବୋଟିଏ ରହାଇ ।
ପ୍ରି ୟା, ବିବାହ ପରେ ସବୁ କିଛ ି ଠିକ୍ ଚା ି ଥି ା, ଭ ପାଉଥିବା ସ୍ୱାମୀ, ଶାଶୁ-ଶ୍ୱଶୁେ, ଭ
ଚେି ା ଘେ । ରହର ପ୍ରଥମ ମାତୃ ତ୍ୱ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତଂକ ବଯବହାେରେ କିଛ ି କିଛ ି
ପେିବର୍ତ୍ଷନ ଆସିଥି ା । ପୁଅଟିଏ ରଦଇ ପାେି ାନି ସିଏ ମ ା ରବରେ ପାଣି ଦବାକୁ । ଝିଅ
ରହ ା ରବା ି ରକରତ କଥା ଶୁଣିଛ ି । ଦ୍ୱିତୀୟ ଛୁ ଆ ରବେକୁ ଶାଶୁ ସିଧା ସିଧା କହିରଦର ଝିଅ
ରହର ବାପଘେୁ ନ ରଫେିବା ପାଇଁ । ଫଟା କପାେ ତା'େ, ରସଇ ଝିଅ । ଶାଶୁ-ଶ୍ୱଶୁେ ତ ଛାଡ,
ସ୍ୱାମୀ ବି ଆସି ାନି ଥରେ ରଦିପବାକୁ । ରଫାନ୍ରେ କହିରଦର

ରସଠି େହିଯିବାକୁ । ପରେ

ଗଁାରେ ଭ ର ାକି ବସିର , କଥା ଛିଣ୍ଡି ା ରସ ଶାଶୁ ଘେକୁ ଯିବ । ଝିଅ ଦୁ ଇଟାେ ଖର୍ଚ୍ଷ ପାଇଁ
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ତା' ବାପଘେ କିଛ ି କିଛ ି ପଇସା ପରଠଇରବ । ବାପାମା' ବି ୋଜି ରହର ଝିଅେ ଖୁସି ପାଇଁ ।
ପ୍ରି ୟା ଭାବିଥି ା ଯାହା ହଉ ତା ଦୁ ଖ କିଛ ି ମାତ୍ରାରେ ଗ ା । ପୁଣି ସୁଖେ ସଂସାେ କେିବ ।
ରହର ଏ ସବୁ ସ୍ୱପନେ ଆୟୁ ର୍ ପାଣିରଫାଟକାେ ଆୟୁ ର୍ ଥି ା ।
ଶାଶୁଙ୍କେ ପୁଣି ରସଇ ନାତି ନାତି ରଘାର୍ା ରସମିତ ି ଚା ି ା, ତୃ ତୀୟ ଥେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ରକହି
େିସ୍କ ୍ ରନର ନି । ଡାକ୍ତେକୁ କିଛ ି ପଇସା ରଦଇ ପେୀକ୍ଷା କେି ଜାଣିରନର ଝିଅ ରବା ି । ବାସ୍
ଦୁ ନଆ
ି କ'ଣ ଜାଣିବା ଆଗେୁ ବିଚାେୀ ସଫା ରହଇଗ ା । ଚୁପ୍ ଥି ା ମାଆ, ଛାତି ଫରଟଇ କାନ୍ଦି
ବି ପାେି ାନି । ଚୁପ୍ ଥିର ତା' ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ବଢି ଚା ିଥି ା ତା' ଉପରେ, ଆଉ ରସ ଦୁ ଇ ଝିଅ
ଉପରେ ଅତଯାଚାେ । ମନରେ ଟିରକ ଇଛା ନଥିର

ବି ପୁଣି ୋଜି ରହ ା ରସ, ପୁଅ ଜନମ ନ

ରହର ପୋ ତା ମାଆ ରହବା ଧିକ୍ । ନିଜ ପାଇଁ ନ ରହର ବି, ରସ ଦୁ ଇ ଝିଅଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ
ଗଭଷଧାେଣ କ ା । ରହର ନିୟମ କଟକଣା ରହତୁ ଏଥେ ଆଉ ପେୀକ୍ଷାଟା ରହଇ ପାେି ାନି
। ସନ୍ତାନ ଜନମ ରହ ା ରବେକୁ ଝିଅ । ତାେି ସାମନାରେ ବିଚାେ ବିମର୍ଷ ଚା ିଥାଏ, ରହର ଉର୍ତ୍େ
ରଦବାେ ଅଧିକାେ ନ ଥାଏ । ରଶର୍ରେ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ରହ ା ମାେି ଦିଆଯି ବ ରସ ଶିଶୁକୁ । ମାଆେ
ସ୍ତନ ସ୍ପଶଷ ପୂବଷେୁ ିଭି ଯିବ ତା' ଜୀବନ ଦୀପ । ପୁଣି ଚୁପ୍ େହି ା ପ୍ରି ୟା । ଦୁ ଇଟି ଜୀବନ େିପବା
ପାଇଁ ହାେ ମାନିଗ ା ମା ।

୩
ଆରେ ହଁ, ରସ ଝିଅ ଏରବ ଭ ଅଛି । ବସୁଧା ନୁ ରହଁ ତ ରସ ସରତ ତା ଯରଶାଦାକୁ ପାଇ
ଯାଇଛି । ବସୁଧା-ସଂଗ୍ରାମକୁ କିଛ ି ସମୟ ାଗିଥି ା ଅବଶଯ ବାପାମାଆଙ୍କୁ ବୁ ରଝଇବାକୁ । ଜାତି
ରଗାତ୍ର ନ ଥିବା ଶିଶୁକୁ ନିଜ ନଁା ଦବାକୁ । ବସୁଧା ଝିଅେ ନଁା ରଦ ା ‘ଦୁ ହତ
ି ା’ । ରକ ଜାରଣ ରସ
ରବାରଧ ବୁ ଝି ପାେିଥି ା, ଏ ଝିଅ ଜନମେୁ ହିଁ ଦୁ ଇ କୁ େେ ହିତ କେିରଦଇଛି, ଦୁ ହତ
ି ା ସାଜି ଯାଇଛି
।
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ବିଷ୍ଣୁରମାହନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଏରତ ଶୀଘ୍ର ପାରଖଇ ଆସିବ ରବା ି ରକହି ବିଶ୍ୱାସ
କେୁପାେୁନଥାନ୍ତି । ସପ୍ତାରହ ପୁବଷେୁ ଏକ ଦାମି ଘରୋଇ ହସ୍ପାତାେରେ ହୃ ଦଘାତ ରୋକିବା ାଗି
ବହୁ ମୁ ୟେ ଅରସ୍ତ୍ରାପଚାେ କୋରହଇଥି ା । କ୍ଷ

କ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଣିରେ ଭରସଇ ମନସ୍କାମନା

ପୂେଣ କ ାପେି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଷ ରହଇଛି ରସଥିରେ । ପୁଅରବାହୂ ଝିଅଜ୍ୱାଇଁ ସବୁ ାଗିପଡିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ
ପଛରେ । କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତେ କହୁ ଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିବା ଆଶା କମ୍ । ରଦହ ମୁଣ୍ଡ ଶିଥିେ ପଡିଗ ାଣି । ପାଦ
ଗୁଡାକ ଫୁ ି ଉଠୁଥାଏ, ରଦହେ ବଜଷୟବସ୍ତୁ ସଠିକ ଭାବରେ ନିଷ୍କାସନ ରହଉନଥିବାେୁ ଏମିତ ି
ଅବସ୍ଥା । ଡାକ୍ତେଙ୍କ ପ୍ରରଚଷ୍ଟା ଅନନୟ କିନ୍ତୁ ଭାଗୟ କଥା କ'ଣ କାହା ହାତରେ ଅଛି !
ସନ୍ଧୟା ସାତଟା ରହ ାଣି କିନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁ ବାବୁ ଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁ ନ ି । ଅରସ୍ତ୍ରାପଚାେ ପେଠାେୁ ନିଦ
ରହଉନଥିବାେ ଅଭିରଯାଗ କେୁଥିର ରସ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆୋମରେ ରଶାଇେହିଛନ୍ତି । ସ୍ତ୍ରୀ ସାଧାନା
ଦୁ ଇ ତିନଥ
ି େ ଯାଇ ପାଦ ହ ାଇ ଉରଠଇବାକୁ ରଚଷ୍ଟା କର ଣି କିନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁ ବାବୁ ନିବକ
ଡ ାେ
ଚିର୍ତ୍ରେ ରଶାଇଛନ୍ତି । ରବାହୂ ସୁରମାନାଙ୍କେ ଟିରକ ସରନ୍ଦହ ରହ ା, ସରଙ୍ଗ ସରଙ୍ଗ ନାଡୀ ପେୀକ୍ଷା
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କର । ହୃ ଦସ୍ପନ୍ଦନ ିପଣ ରହଇଆସି ାଣି, ବିକେ ରହଇ ଡାକପରକଇର

ସ୍ୱାମୀ ପରେଶଙ୍କୁ ।

ବିଷ୍ଣୁ ବାବୁ ଙ୍କୁ ସରଙ୍ଗ ସରଙ୍ଗ ନିଆରହ ା ହସ୍ପାତାେ ।
ମୁହଁରେ ଅମଳଜାନ ଥେୀ ସଂରଯାଗକେି ଡାକ୍ତେୀଦେ ନା ନା ପେୀକ୍ଷା ନିେୀକ୍ଷା
ଆେମ୍ଭକର । ରଗାଟାଏ ଦିନ ଆଇ.ଆଇ.ସି.ୟୁ .ରେ େହିବାପରେ ବିଷ୍ଣୁ ବାବୁ ଙ୍କ ରଚତା ରଫେି ା
କିନ୍ତୁ ରଦହ ଆହୁ େି େୁଗଣ ।

ମବ ଚଉଡା ଶେୀେଟି ରଯମିତ ି ହସ୍ପାତାେେ ଖଟିଆରେ ସିକୁଡି

ରହଇପଡୁଥାଏ । ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି କେି ଆିପ ରଖା ିବାକୁ ରଚଷ୍ଟା କର ବିଷ୍ଣୁ ବାବୁ , ଆର ାକିତ କକ୍ଷଟା
ସରତକି ରେଟିନା ଉପରେ ପ୍ରହାେ କେିପକାଉଛି । ଡାକ୍ତେଙ୍କ ନିରେଷଶ ରରମ ଆର ାକ ଟିରକ
କରମଇ ଦିଆଗ ା, ଏରବ ସ୍ପଷ୍ଟ ନରହର ମଧ୍ୟ ଆିପ ରଖା ିବାରେ ସକ୍ଷମ ରହର ବିଷ୍ଣୁ ବାବୁ ।
ତାଙ୍କ ଖଟିଆ ଚାେିପରଟ ଗହେି, ଘେର ାକ ରଘେି ଠିଆ ରହଇଛନ୍ତି । ପି ାଦିନେ ସାଙ୍ଗ ଅନାଦି
ମଧ୍ୟ ଆସିପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ରସପରଟ ପାଦ ପାଖରେ ସାଧନା ବସି ମୁହଁ ୁ ରଚଇ ପାଦ ଚାପି ଚା ିଛନ୍ତି
। ରକରତ ରଧୈଯଷୟ ସତରେ ସାଧନାେ ! ସବୁ ଚିହ୍ନା ମୁହଁଗୁଡା ଝାଉଁେି ପଡିଛ,ି ଆଉ ଏକପ୍ରକାେେ
ଭାବାରବଗ ସବୁ ମୁହଁରେ । ସଭିଙ୍କ ଆଶା ବିଷ୍ଣୁ ବାବୁ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ରହଇଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଅଚିହ୍ନା
ରଚରହୋଟା କାହାେ । ଖଦି ଧୋ କମିଜ ପିନ୍ଧ ି କିଏ ରସ? ଡାକ୍ତେଙ୍କ ପୋମଶଷ ରରମ ସମରସ୍ତ
କକ୍ଷେୁ ବାହାେି ଗର କିନ୍ତୁ ରସ ଅଚିହ୍ନା ର ାକଟି ରସମିତ ି ବସିେହିଥାଏ ।
“ରକମିତ ି ାଗୁଛ ି ବିଷ୍ଣୁ?” ଅଚିହ୍ନା ର ାକ ଏଥେ ପାଖକୁ ଆସି ପଚାେି ା ।
“ତରମ କ'ଣ ଡାକ୍ତେ?”
“ରମା ପେିଚୟ ଗୁପ୍ତ ଥାଉ, କିଛ ି ସମୟପରେ କହିବ ି । ତମକୁ ଏହି ଖଦି ଧୋ କମିଜଟା
ରଦିପ ଟିରକ ସରନ୍ତାର୍ ାଗୁଥିବ, ନୁ ରହଁ?”
“ହଁ, ରମାେ ଭାେି ପ୍ରି ୟ ଧୋେଙ୍ଗ । ରକରତଥେ ଭାବିଛ ି ଏମିତ ି ସଫା ଧୋ କମିଜ ପିନ୍ଧନ୍ତ
ି ି
ରବା ି କିନ୍ତୁ ସାଧନାେ ସବୁ ରବରେ ବାେଣ । ମଁୁ କାରେ ଧୋକୁ ରକାତୋ କେିଦଏ
ି !”, ଅଳ୍ପ
ହସିକହିର ବିଷ୍ଣୁ ବାବୁ ।
“ତମ ଶେୀେ ଅତୟଧିକ େୁଗଣ ରହଇଗ ାଣି । କଷ୍ଟ ସହୟ କେିପାେୁଛ, ବିଷ୍ଣୁ?”
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“ସାୋ ଜୀବନ ବିତଗ
ି ା କଷ୍ଟ ସହୟ କେି, ଏହି କଷ୍ଟବି ରଦହସୁହା ରହଇଗ ାଣି ।"
“ଭ , ରତରବ ଏହି କଷ୍ଟ ଆଉ ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣେ । ତା'ପରେ ସବୁ ଦନ
ି ପାଇଁ ତମ ଶେୀେ ଏହି
ଯନ୍ତ୍ରଣାେୁ ମୁକ୍ତ ରହଇଯିବ ।"
“ଧନୟବାଦ ଡାକ୍ତେ ବାବୁ । ଆପଣଙ୍କ ଏହି ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ରମାେ ଭେର୍ା ଗତ ବର୍ଷେୁ
େହିଛ ି । ମଁୁ ଜାରଣ ଗତଥେ ପେି ଏଥେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରମାରତ ଆରୋଗୟ କେିରଦରବ ।"
"ତମ ଯନ୍ତ୍ରଣାେୁ ମୁକ୍ତ କେିବାକୁ ମଁୁ ଆଶିଛ ି ନିଶ୍ଚିୟ କିନ୍ତୁ ମଁୁ ତମ ଡାକ୍ତେ ନୁ ରହଁ ।"
"ଏହି କଥାେ ତାତ୍ପଯଷୟ ମଁୁ ବୁ ଝପ
ି ାେୁନି । ରତରବ ଆପଣ କିଏ ମହାଶୟ?” ଆଶ୍ଚଯଷୟେ

ସହ ପଚାେିର ବିଷ୍ଣୁ ।

“ରବାଧହୁ ଏ ରମା ପେିଚୟ ତମେ ସମସ୍ତ ସଂଶୟ ଦୂ ରେରଦଇପାରେ । ମଁୁ ତମ ମୃତୁୟ,
ତମକୁ ଏହି ଶେୀେ େୂପୀ ଆବେଣେୁ ମୁକ୍ତ କେିବାପାଇଁ ଆସିଛ ି । ତମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ହବାକୁ ପଡିବ
।”
"ହା ହା ହା, ଚମତ୍କାେ !! ଆପଣଙ୍କ ବୟଙ୍ଗକେିବା ମିଜାଜ ଭାେି ଭ , ରମା ସ୍ଥାନରେ
ଅନୟରକହି ଥିର ଡେି ଛାନିଆ ରହଇଥାଆନ୍ତା ।” ହସିପରକଇ କହିର ବିଷ୍ଣୁ ବାବୁ ।
"ଆପଣଙ୍କୁ ରଦିପ

ାଗୁଛ ି ଆପଣ ଜରଣ ମରନାବିୋନୀ ରବାରଧ । ରମାରତ ମାନସିକ

ସ୍ତେରେ ସାହାଯୟ କେିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ।"
“ବୟଙ୍ଗ କେିବାେ ପ୍ରରୟାଜନ ନାହିଁ । ମୃତୁୟ ରକରବ କାହା ସହ ବୟଙ୍ଗକରେନା । ମୃତୁୟ ହିଁ
ଜୀବନେ ଏକମାତ୍ର ସତୟ ।”
“ରମାେ ହସ ବନ୍ଦ ରହଉନାହିଁ । ଆପଣ ସତରେ ମଜାେିଆ ର ାକ । ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି
ଡାକ୍ତେ ପରଠଇଥିରବ ରମାରତ ଏମିତ ି କଥା କହି ରହରସଇବା ଅଭିପ୍ରାୟରେ ।”
“ରମାେ ଏଠାରେ ଆସିବାେ ଅଭିପ୍ରାୟ ରକବେ ତମକୁ ସାଥିରେ ରନଇଯିବା । ରତରବ
ତମକୁ ଆଉ କିଛ ି କ୍ଷଣପରେ ଜଣାପଡିଯିବ ଏହି ସତୟ ବିର୍ୟରେ ।”
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“ରକଉଁ ସତୟ? ଛାଡନ୍ତୁ ରମାରତ ରକୌଣସି ପ୍ରକାେେ ପ୍ରମାଣ ରଦଇପାେିରବ, ଯାହାପରେ
ମଁୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କେିରନବି?”
“ପ୍ରମାଣ ରଦଇ କଥାେ ସତୟତା ପ୍ରତିପାଦନ କେିବା ରମା କାମ ନୁ ରହଁ ।”
ଏତିକି ରବରେ ବାହାେୁ ନସଷ ଆସିଭିତରେ ବିଷ୍ଣୁ ବାବୁ ଙ୍କ ନାଡି ପେୀକ୍ଷା ତଥା ରମସିନରେ
ହୃ ଦସ୍ପନ୍ଦନ ଏବଂ େକ୍ତଚାପ ପେୀକ୍ଷା କେିବାକୁ

ାଗିର ।

“ଏହି ନସଷ କହିରବ ଆପଣ କିଏ” ଏତକ କହି ବିଷ୍ଣୁ ବାବୁ ନସଷଙ୍କ ହାତକୁ ଛୁ ଇଁବାେ ରଚଷ୍ଟା
କେି ଅସଫେ ରହର

। “ଆରେ ରୟ କ'ଣ? ମଁୁ କାହିଁକି ଏ ଝିଅକୁ ସ୍ପଶଷ କେିପାେୁନି? ରସ

କାହିଁକି ରମା ଡାକ ଶୁଣୁନାହିଁ?”
“କାେଣ ତରମ ବର୍ତ୍ଷମାନ ସଂୋହୀନ ।”
“ଯଦି ସଂୋହୀନ ରତରବ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଏହି ଆୋପ ରକମିତ ି ସମ୍ଭବ?”
“ରମା ସହ ଆୋପ ତରମ ତମେ ଅବରଚତନ ଅବସ୍ଥାରେ କେୁଛ । ଏହା ଏକ ସ୍ୱପନ ରବା ି
ଭାବିପାେ ।”
ବିଷ୍ଣୁ ବାବୁ ହତବାକ ରହାଇ ଚାହିଁେହିଥାନ୍ତି । ମୃତୁୟ ପୁଣି କହିବା ଆେମ୍ଭକ ା “ଜୀବନ ଥିବା
ଯାଏଁ ସମରସ୍ତ ମିଛ ମାୟା ପଛରେ ରଗାରଡଇଥାନ୍ତି, ମୃତୁୟ ପେି ଏକ ଅନନ୍ତ ସତୟକୁ ରକରବ
ହୃ ଦୟଙ୍ଗମ କେନ୍ତି ନାହିଁ । ରଯରତରବରେ ମୃତୁୟ ତାଙ୍କ ସମୁଖରେ ଥାଏ ରସରତରବରେ ତାକୁ
ଭ୍ମ ରବା ି ମାନିନଅ
ି ନ୍ତି ।"
“ରତରବ କ'ଣ ରମାରତ, ଯମପୁେୀ ରନଇଯିରବ ଆପଣ?”
“ମଁୁ ଯମଦୂ ତ ନୁ ରହଁ, ରକବେ ରଗାଟାଏ ମାଧ୍ୟମ ବିଷ୍ଣୁ । ତମ େୁଗଣ ମେ ଶେୀେୁ ତମ ଆତ୍ମାକୁ
ମୁକ୍ତ କେିବା ରମାେ ଏକମାତ୍ର କ୍ଷୟ ।”
“କିନ୍ତୁ ମଁୁ ଶୁଣିଛ ି ମୃତୁୟ ପରେ ଯମପୁେୀରେ କମଷ ଅନୁ ଯାୟୀ ଫେ ମିରେ!”
ଏଥେ ମୃତୁୟ ସ୍ମିତ ହସି କହି ା, “ଆଛା ରତରବ କୁ ହ ରଯ, ମୃତୁୟ ପରେ କ'ଣ ହୁ ଏ?”
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“ଅଥଷାତ୍?” ବିଷ୍ଣୁ ଆଶ୍ଚଯଷୟ ରହାଇ ପଚାେିର ।
“ଅଥଷାତ୍, ମୃତୁୟ ପେେ ସଂସ୍କାେ କ'ଣ?”
“ଶବ ସତ୍କାେ, ପନ୍ଦେ ଦିନେ ରଶାକ ପାେନ ଆଦି ।”
“ଠିକ କହି ବିଷ୍ଣୁ, ରତରବ ଶବ ସତ୍କାେରେ ମେ ଶେୀେକୁ ଅଗ୍ନି କୁ ସମପଷଣ କୋଯାଏ ।
ମେ ଶେୀେେୁ ବାହାେିଯାଏ ଆତ୍ମା । ତରମ ଗୀତାରେ ପଢିଥିବ ରଯ, ଆତ୍ମା ଅମେ ରବା ି ।
ଆତ୍ମା ରକବେ ଅମେ ନୁ ରହଁ ଏହା ସମସ୍ତ ରମାହ, କଷ୍ଟ, ଦୁ ଃଖଠାେୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଷରେ । ଆତ୍ମାକୁ ସୃଷ୍ଟି
କେିରହବ ନାହିଁ କି ଏହାେ ନାଶ କେିରହବନାହିଁ, ଏହା ରକବେ ରଗାଟାଏ ଶେୀେେୁ ବାହାେି
ଅନୟ ଶେୀେକୁ ଚା ିଯାଏ । ଆଉ େହି ା ଯମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତଥା କମଷଫେ ରତରବ ରସ ସବୁ ମଣିର୍
ତାେ ଇହ ଜନମରେ ହିଁ ପାଇଯାଏ । ସ୍ୱଗଷ ସୁଖ ଏବଂ ପାତାେେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମଣିର୍ ନିଜ କମଷ
ଅନୁ ଯାୟୀ ଏହି ଜନମରେ ପାଇଯାଏ ।”
ହଠାତ୍ ହୃ ଦସ୍ପନ୍ଦନ ଦଶଷାଉଥିବା ରମସିନେ ଶବ୍ଦ ିପଣ ରହବାକୁ
ବସିଥିବା ନସଷ ଭିତେକୁ ଆସି ପୁଣିଥରେ ନାଡିପେୀକ୍ଷା କେିବାକୁ
ରଦୌଡିଗର

ାଗି ା । ବାହାରେ

ାଗିର ଏବଂ ସରଙ୍ଗ ସରଙ୍ଗ

ଡାକ୍ତେଙ୍କ ପାଖକୁ । ଡାକ୍ତେ ମଧ୍ୟ କିଛ ି କ୍ଷଣରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗର

। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ

ଘେର ାକ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗର ତାଙ୍କ ପାଖରେ । ସମରସ୍ତ ଡାକ୍ତେଙ୍କୁ ଆଶାପୂର୍ଣ୍ଷ ନଜେରେ
ଚାହିଁଥାନ୍ତି । ସାଧନା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ବସି ମହାମୃତୁୟଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଯାପ କେୁଥାନ୍ତି ।
ବିଷ୍ଣୁ ମୃତୁୟେ ଆରବଗହୀନ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ପ୍ରଶନ କର , “ରତରବ କ'ଣ ସମୟ ରହଇଗ ା?”
ମୃତୁୟ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ହାତଧେି ଉର୍ତ୍େ ରଦ ା “ତରମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଷ େୂପରେ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ, ଆସ ।”
ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାଡିପେୀକ୍ଷା କେୁଥିବା ଡାକ୍ତେ ଏଥେ ଧୀରେ କେି ତାଙ୍କ ହାତକୁ ରଥାଇରଦର ।
ରମସିନ ଗୁଡକ
ି ରେ ଉପେ ତେ ରହାଇ ଚା ୁ ଥିବା ଗାେ ସବୁ ସମାନ୍ତୋେ ରେଖାରେ ପେିଣତ
ରହଇଗର

। ଘେର ାକଙ୍କ କାନ୍ଦରବାବାେିକୁ ପଛରେ ପକାଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ଚା ିଗ ା

ପେମାତ୍ମା ପାଖକୁ ଆଉ ହସ୍ପାତାେରେ ପଡିେହି ା ତାଙ୍କ େୁଗଣ ମେ ଶେୀେ ।
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ଆଜି ପୁୋ ଦେଖେି ଗାଆଁେ ସବୁ ଆରଡ ଚର୍ଚ୍ଷା । ଚର୍ଚ୍ଷାେ କାେଣଟା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? କାେଣଟା
ରହଉଛି ଆଜି ରସହି ଗାଆଁେ ସମସ୍ତଙ୍କେ ଅତି ଆପଣାେ ଗପୁ ଭାଇ ମରନାନୀତ ରହାଇଛନ୍ତି ସାହିତୟ
ଏକାରଡମୀ ପୁେସ୍କାେ ପାଇବାପାଇଁ । ସାଙ୍ଗମାରନ ସରତଅବା ପାଗେ ରହାଇଯାଇଛନ୍ତି ଏଖବେ
ଶୁଣିବାପରେ । ଗପୁ ଭାଇେ ପେିବାେ ର ାକ ଏପୟଷୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କେିପାେୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଗପୁ ଆଜି
ସାହିତୟ ଏକାରଡମୀ ପୁେସ୍କାେେ ବିରଜତା । ନିରଜ ଗପୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କେିପାେୁନଥାଏ ନିଜ
କାନଉପରେ । କିଛ ି ସମୟେ ଅନ୍ତୋେରେ ଘରେ

ାଗିଗ ା ସାମବାଦିକଙ୍କେ ଗହେି । ଗାଆଁ

ରଶର୍ଆଡକୁ ରସହି ନୁ ଆଁଣିଆ ଦୁ ଇ ବଖୋ ଟାଇ ଘରେ

ୁ ଚିେହିଥିବା ରସହି ପ୍ରତିଭାକୁ

ରଦିପବାପାଇଁ ସାମବାଦିକମାରନ ବୟଗ୍ର । ସବଷାରଗ୍ର ନିଜନିଜେ ଟିଭି ଚୟାରନଲ୍ରେ ଖବେ ପ୍ରସାେଣ
କେିବା ପାଇଁ ସବୁ ସାମବାଦିକ ପୂର୍ଣ୍ଷ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ । ଚାେିପ୍ରାଣୀ ପାଇଁ ନିଅଣ୍ଟ ଘେଟା ଏରତ ଜନଗହେିକୁ
ରକମିତ ି ନିଜ ଭିତରେ ସାଉଁଟପ
ି ାେିଥାଆନ୍ତା ! ରବାଧହୁ ଏ ରସହିକାେଣେୁ ସାମବାଦିକମାରନ ରସହି
ପ୍ରତିଭାେ ସାକ୍ଷାତକାେ ରନବାପାଇଁ ଘେବାହାରେ ଅରପକ୍ଷାେତ । ବାହାରେ ଚତୁ ଦଡଗରେ ଗୁଞେିତ
ରହଉଥାଏ' ଗପୁ ଭାଇ ଗପୁ ଭାଇ'େ ଧ୍ୱନି । କିଛସ
ି ମୟପରେ ଘେଭିତେୁ ବାହାେିର

ଜରଣ

ରବୟାୟରଜୟଷ୍ଠ ବୟକ୍ତି । ରସ ନିଜେ ପେିଚୟ ରଦଇ କହିର "ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରମାେ ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ
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। ମଁୁ ଗପୁେ ବାପା । ତା'େ ଶେୀେ ଅସୁସ୍ଥ । ରସଥିପାଇଁ ସିଏ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହବାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ
। ତା'ତେଫେୁ ମଁୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମାପ୍ରାଥଷନା କେୁଛି ।" ବାହାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ
ସାମବାଦିକ ନିଜନିଜ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ଷାରହାଇ ଚା ିଗର

। ଏହିସମସ୍ତ କରଥାପକଥନକୁ େୁମ୍

ଭିତରେ ଥାଇ ଗପୁ ଶୁଣଥି
ଡ ାେ । ରତରବ ସମସ୍ତଙ୍କେ ଅରପକ୍ଷା
ୁ ା । କିନ୍ତୁ ରସ ଥି ା ନୀେବ ଆଉ ନିବକ
କିନ୍ତୁ ରସହିଦନ
ି ଟିକୁ ରଯଉଁଦନ
ି ଗପୁ ପୁେସ୍କାେ ଗ୍ରହଣ କେିବ ।
ସମୟ ଗଡିଚା ି ା ଆଉ ସମୟସହ ତାେରଦଇ ବଢିଚା ିଥି ା ସଭିଙ୍କେ ଉତ୍କଣ୍ଠା । ରସଦିନଟା
ଆସି ଉପନୀତ ରହ ା । ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥି ଆଉ ବିଶଷ୍ଟ
ି ବୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଜରଣ ପରେ ଜରଣ
ପୁେସ୍କାେରେ ସମାନିତ ରହଉଥାଆନ୍ତି । ରଶର୍ରେ ଆସି ା ରସହି ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷୀତ ସମୟ । ସମାନେ
ସହ ଡକାଗ ା ଗପୁେ ନାମ । କେତାେିରେ କମ୍ପିଉଠି ା ରସଠାକାେ ପେିରବଶ । ସମରସ୍ତ
ଅରପକ୍ଷାେତ ରଦିପବାକୁ କିଏରସହି ଅନାମରଧୟ ବୟକ୍ତି ଯାହାେ ର ଖନୀ ମୁନରେ ଭେିେହିଛ ି
ଶତସିଂହେ ଶକ୍ତି । ସମସ୍ତଙ୍କ ଅରପକ୍ଷାେ ଅନ୍ତଘଟାଇ ମଞ୍ଚ ଉପେକୁ ଆସୁଥି ା ଗପୁ । ରହର ଏ କ'ଣ
! ର ଖନୀ ମୁନରେ ଶତସିଂହେ ବେ େଖୁଥିବା ର ଖକଟା ହିବ ରଚୟାେରେ । ସମରସ୍ତ ଆଶ୍ଚୟଷୟ ।
ଆୋ ହଁ ! ଆମ ଗପୁଟା ଦିବୟାଙ୍ଗ । ତା'େ ଡାହାଣ ହାତ ଆଉ ଡାହାଣ ରଗାଡ ନାହିଁ । କଥା କହିବାକୁ
ଅସମଥଷ । ମୁଣ୍ଡ ଖପୁେୀେ ଅରର୍ଦ୍ଷକ ଭାଗ ରହାଇଛି ପୋଷ୍ଟିକ୍ ସଜଷେୀ । ରସହି ହିବ ରଚୟାେରେ ଗପୁ
ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ା ପୁେସ୍କାେ ଗ୍ରହଣ କେିବାପାଇଁ ମୁଖୟ ଅତିଥିଙ୍କ ପାଖେୁ । ସମରସ୍ତ ନିେୁର୍ତ୍େ ନୀେବ
ଗପୁ ମୁହଁେୁ କିଛ ି ଶୁଣବ
ି ା ପାଇଁ । ହିବ ରଚୟାେ ପଛରେ ଛିଡାରହାଇଥିବା ଗପୁେ ବାପାଙ୍କ ଆିପେୁ
ବହିଚା ିଥାଏ ଧାେଧାେ ୁ ହ । ଗପୁେ ଇଚ୍ଛା ଥି ା ମଞ୍ଚ ପୟଷୟନ୍ତ ହିବ ରଚୟାରେ ରକବେ ତାେ ବାପା
ହିଁ ତାକୁ ରନରବ । ଧୀରେଧୀରେ ଗପୁେ ବାପା ପରକଟେୁ ବାହାେକର ର ଖାରହାଇଥିବା କାଗଜେ
ଫଦଷଟଏ
ି । ଚା ିଚା ି ଗର ରପାଡିୟମ୍ ପୟଷୟନ୍ତ । ଥେଥେ ଗୋରେ କହିର , "ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ
ସମସ୍ତ ମାନୟଗଣୟ ବୟକ୍ତିମାରନ । ଆଜି ରମା ପୁଅ ରମାରତ ରଦଇଥିବା ଉପହାେ ସତରେ ରମା ପାଇଁ
ଅମୁ ୟ । ଜରଣ ବାପ ପାଇଁ ଏହା ଠାେୁ ଅଧିକ ଗବଷେ ବିର୍ୟ ଆଉ କ'ଣ ରହାଇପାରେ
ରଯରତରବରେ ରସ ପେିଚତ
ି ହୁ ଏ ନିଜ ପୁତ୍ରେ ପେିଚୟରେ । ଆଜି ଏଠାରେ ରମା ପୁଅେ କିଛ ି ଧାଡିେ
ବକ୍ତବୟ ଆପଣଙ୍କ ସମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କେୁଛି ।" ରତରବ ତାଙ୍କେ ଶତତ ପ୍ରୟାସ ବିଫେ ରହଉଥାଏ
ଅଶୁେୂପି ଅନ୍ତେେ ଭାବାରବଗକୁ ପ୍ରତିହତ କେିବା ପାଇଁ । ରସପରଟ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବୟକୁ ଅନୟଜରଣ
ବୟକ୍ତିବରି ଶର୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମୁଖରେ ସଭିଙ୍କ ଉରେଶୟରେ ହିନ୍ଦୀରେ େୂପାନ୍ତେଣ କେୁଥାନ୍ତି । ସମସ୍ତଙ୍କ
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ଉରେଶୟରେ ଗପୁ ର ିପଥିବା ରସହି କାଗଜଟିକୁ ପଢିବାକୁ ଆେମ୍ଭ କର ଗପୁେ ବାପା । ରସଥିରେ
ର ଖାଥି ା, "ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସମାନାସ୍ପଦ ବୟକ୍ତିଗଣ ! ରମାରତ ଆପଣ ରଯପେି ରଦଖୁଛନ୍ତି
ମଁୁ ଠିକ୍ ରସହିପେି । ଯଦି କିଛ ି ଜାଣିପାେୁନଥିରବ ରତରବ ରସଇଟା ରହଉଛି ମଁୁ କଥା କହିବାକୁ ମଧ୍ୟ
ଅସମଥଷ । ରବାଧହୁ ଏ ଭଗବାନକଙ୍କେ ଏହାହିଁ ଇଚ୍ଛାଥି ା । ପଞ୍ଚମ ରଶ୍ରଣୀରେ ଦିରନ ଘେୁ ସ୍କୁ
ଗ ାରବରେ ହଠାତ ୋସ୍ତାରେ ଟ୍ରକଟିଏ ଭାେସାମୟ ହୋଇ ରମା ଉପରେ ଚଢିଗ ା । ଆଉ
ରସହିଦନ
ି ଠାେୁ ହସ ରଖେେ ଦୁ ନଆ
ି ଁଟା ରମାପାଇଁ ହଠାତ୍ ଅବୁ ଝା ଅଜଣା ରହାଇପଡି ା । ରକାମେ
ମନେ ରସହି େଙ୍ଗୀନ ଦୁ ନଆ
ି ଟା ହଠାତ୍ ରକମିତ ି ରମା ପାଇଁ ରଗାଟିଏ ରବେଙ୍ଗ ନନ୍ଦନକାନନରେ
େୂପାନ୍ତେିତ ରହାଇପଡି ା । ଅବୁ ଝା ମନଟାକୁ ରମାେ ବହୁ ତ ବୁ ଝାଇବାକୁ ରଚଷ୍ଟାକେୁଥି ି । ବାପା
ରବାଉେ ମିଥୟା ଆଶ୍ୱାସନାକୁ ରଯରତଥେ ଭେସିବାକୁ ରଚଷ୍ଟାକେୁଥି ି ରସରତଥେ ତାଙ୍କେ ରଗାପନ
ରନ୍ଦନଟା ବାେମବାେ ରମାରତ ଭାଙ୍ଗି ପଡିବାକୁ ବିବଶ କେିରଦଉଥି ା । ରଛାଟପି ାଟିଏ ଥି ି ମଁୁ ।
ରକରତ ଅବା ବୁ ଝୁଥି ି ! ରହର ଏତିକି ନିଶ୍ଚୟ ବୁ ଝପ
ି ାେୁଥି ି ଏ ଦୁ ନଆ
ି ରେ ଆଉ ରକହି ଥାଉ ନଥାଉ
ରମା ବାପା ତ ଅଛନ୍ତି ରମା ରବାଉ ତ ଅଛି । ରମାେ ଆଉ ରକହି ଦେକାେ ନାହିଁ । ଜୀବନେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟା
ରଯରବରଯରବ ରମାରତ ଭୟଭୀତ କେିବାକୁ ରଚଷ୍ଟାକେୁଥି ା, ରସରବରସରବ ମଁୁ ନିଜକୁ
ୁ ଚାଇରଦଉଥି ି ରମା ରବାଉେ ପଣତତରେ । ଦୁ ଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଉ ରମା ଭିତରେ ରଗାଟିଏ ଅରଭଦୟ
କବଚ ପା ଟିଯାଇଥାଏ ରମା ରବାଉେ ପଣତଟା । ଦଶ ବର୍ଷେ ପି ାଟିଏ ଆଉଥରେ ଜୀବନକୁ
ଜିଇଁବାକୁ ରଚଷ୍ଟାକେୁଥି ା ତା' ରବାଉେ ପଣତ ଆଢୁଆେରେ । ରହର ଆଉଥରେ ଏଦୁ ନଆ
ି ଁକୁ
ସମୁଖୀନ ରହବାେ ସାହସ ତା'େ ଆଉ ନଥି ା । ରକମିତ ି ସମୁଖୀନ କୋଇଥାନ୍ତି ନିଜକୁ ଏ ଦୁ ନଆ
ି ଁ
ସହ । ଦିନକୁ ଦନ
ି ଖୁବ ଅସହାୟ ମରନକେୁଥି ି ମଁୁ ରଯରତରବରେ ମରନପଡିଯାଉଥି ା ରମାେ
ସୁରନ ୀ ଅତୀତ, ରଯରତରବରେ ରଦଖୁଥି ି ରମାେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ । ପ୍ରତିକ୍ଷରଣ ମଁୁ ପାଉଥି ି ମାନସିକ
ନିୟଷୟାତନା । ଜୀବନେ ପ୍ରତିଟ ି କ୍ଷଣ ରମାରତ ମୃତୁୟେ ଅନୁ ଭବ ଆଣିରଦଉଥି ା । ରବାଝପେି
ାଗୁଥି ା ରମାରତ ରମା ଜୀବନ । ଅରନକଥେ ଆତ୍ମହତୟାେ ବୃ ଥା ପ୍ରୟାସ ବି କ ି । ରମାେ ଏଭେି
ପଦରକ୍ଷପ ଖୁବ କଷ୍ଟ ରଦଉଥି ା ରମା ବାପା ରବାଉଙ୍କୁ ।
ରସଦିନ କ'ଣ ରହ ା ରକଜାଣି ବାପା ରମାରତ ଧେି ଖୁବ କାନ୍ଦିର

। ରମା ମନ ବୁ ଝାଇବାକୁ

ରନଇଗର ଘେ ବାହାେକୁ । ବହୁ ତ ଦିନପରେ ସମାଜକୁ ଅତି ନିକଟେୁ ରଦଖୁଥାଏ ମଁୁ ରମାେ ଏହି
ହିବ ରଚୟାେ ଉପେୁ । ଚାହଁୁଥାଏ ନୀେ ଆକାଶକୁ ଅନୁ ଭବ କେୁଥାଏ ରଦହକୁ ସ୍ପଶଷକେିଚା ିଯାଉଥିବା
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ଶୀତେ ପବନକୁ । ମରନମରନ ଭାବୁ ଥାଏ ଆରେ ! ଆଗେୁ ତ ରକରବ ରଦଖୁନଥି ି ଏ ଆକାଶଟା
ଏରତ ସୁନ୍ଦେ ରବା ି; ଆଗେୁ ତ ରକରବ ଅନୁ ଭବ କେିନଥି ି ପବନେ ସ୍ପଶଷଟା ଏରତ ମଧୁେ ରବା ି ;
ରହର

ଆଜି କାହିଁକି ମଁୁ ବୁ ଝପ
ି ାେୁଛି ତା'େ ସ୍ପଶଷରେ କଥାକହୁ ଥିବା ରମା ଶେୀେେ ଟାଙ୍କୁ ୋ ର ାମ

କୂ ପେ ଭାର୍ା । ଠିକ୍ ଏତିକରି ବରେ 'ମାଛ ରନବ ମାଛ' କହି ଦୁ ତଗତିରେ ସାଇରକ ମାଡି ଆସୁଥାଏ
ମାଛ ବିକାେିଟଏ
ି । ହଠାତ୍ ମଁୁ ଏକ ୟରେ ଚାହିଁେହି ି ତା' ରଗାଡକୁ । ରଦିପ ି ତା'େ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଷ ରଗାଟିଏ
ରଗାଡ କାଠରେ ତିଆେି । ରସଥିରେ ଖଞାଯାଇଛି କିଛ ି ନଟ୍ରବା ,ଟ ପୁଣି ରହାଇଛି ଅସଂଖୟ ମୋମତି
। ରବାଧହୁ ଏ ଦାେିଦ୍ରୟକୁ ଉପହାସ କେିବାେ ସୁରଯାଗ ନରଦଇ ନିରଜନିରଜ ତିଆେି କେିଥି ା ରସହି
କୃ ତ୍ରମ
ି ରଗାଡଟା । ମନଟା ରମାେ କହି ଉଠି ା, "ତା'ମାରନ କ'ଣ ସିଏବି ରମାଭେି... ... ...।" ରଗାଡ
ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ର ାକଟିେ ଉତ୍ସାହ ରମାମନରେ ସରତଅବା ରଖୋଇ ରଦଉଥି ା ଆଶାେ ଏକ ନୂ ତନ
ଆର ାକ । ସରତକି ରସହି ର ାକଟି ରମାରତ ଶିଖାଇରଦଇଥି ା ଜୀବନ ଜିଇଁବାେ ଏକ ନିଆୋ
ରକୌଶେ । ତା'େ ରସହି କାଠ ରଗାଡଟି ଭିତରେ ମଁୁ ରଖାଜୁ ଥାଏ ନିଜ ଜୀବନେ ପୂର୍ଣ୍ଷତାକୁ । ରଦଖୁଥାଏ
ଅପୂର୍ଣ୍ଷତା ଭିତରେ ତା'େ ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଷତାକୁ । ରମାରତ ରଦିପ ର ାକଟି ରମା ପାଖକୁ ଆସି କହି ା,
"ବୁ ଝି ୁ ପୁଅ ! ହାେିବୁନ ି । ଜମାେୁ ହାେିବୁନ ି । ରମାଭେି ଢ଼୍ । ଜୀବନକୁ ରଦଖାଇରଦ ଆମକୁ ବି
ବଞ୍ଚି ଆରସ । ଜୀବନକୁ ରଯରତ ଡେିବୁ ସିଏ ରତାରତ ରସରତ ରବଶି ଡରେଇବ । ରଦଖ୍ ରମାରତ ।"
ଏତିକି କହି ସିଏ ବିଜୁେି ରବଗରେ ସାଇରକଲ୍ ଛୁ ଟାଇ 'ମାଛ ରନବ ମାଛ' ଡାକ ମାେିମାେି ଚା ିଗ ା
। ମଁୁ ତା'େ ଯିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁଥାଏ । ରସହିଦନ
ି ରସହି ମାଛ ବା ାେ କାଠ ରଗାଡଟା ରମାରତ
ରଦଖାଇରଦ ା ଜୀବନେ ଏକ ନୂ ତନ ଦିଗ । ଶିଖାଇରଦ ା ଜୀବନେ ରଶର୍ ନିଶ୍ୱାସ ପଯଷୟନ୍ତ
ଅପୋଜୟ ଭାରବ ସଂଘର୍ଷ କେିବାକୁ । ରସହିଦନ
ି ଠାେୁ ମଁୁ ରଚଷ୍ଟାକ ି ବାମ ହାତରେ ର ିପବା ପାଇଁ
। ରଚଷ୍ଟା କ ି ଜୀବନେ ଅନୁ ଭୂତିକୁ ଶବ୍ଦେ କିଆେୀରେ ବୁ ଣିରଦବାପାଇଁ । ଆଉ ରସଦିନେ ରସହି
ରଛାଟିଆ ରଚଷ୍ଟାେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଷ େୂପଟା ରହଉଛି 'ଫାଇଟ୍' । ଆୋ ହଁ ! ରଯଉଁ ଫାଇଟ୍ ପାଇଁ ଆଜି ମଁୁ
ଆପଣଙ୍କ ସମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ; ରଯଉଁ ଫାଇଟ୍ ମଁୁ ଅହେହ କେିଚା ିଛ ି ମଁୁ ଆଉ ରମା ସହ । ଆଉ
ରଶର୍ରେ ରମାେ ଏହି ପୁସ୍ତକ ଫାଇଟ୍କୁ ଭ ପାଇଥିବାେୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରମାେ ଆନ୍ତେିକ
ଧନୟବାଦ ।" ରସରତରବେକୁ ରସଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରରତୟକ ବୟକ୍ତି ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଛିଡାରହାଇ ଗପୁ
ଉରେଶୟରେ କେତାେି ରଦବାରେ ବୟସ୍ତ ଥିର । ଆଉ ରସହି କେତାେିେ ଶବ୍ଦଟା ଗପୁେ ଦୀଘଷ ଦିନେ
ଶୂନୟ ହୃ ଦୟରେ ଆଣି ରଦଉଥି ା ପୂର୍ଣ୍ଷତା ॥
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ଅଫି ସେୁ ରଫେିବା ରବରେ ରଦିପ ି,

କ୍ଷ୍ମୀ ନାୋୟଣ ମନ୍ଦିେ ପାଖରେ ବହୁ ତ ଭିଡ ।

ସମରସ୍ତ ପ୍ରସାଦ ପାଉଛନ୍ତି । ସ୍ତ୍ରୀ ର ାକ ମାରନ ପେସ୍ପେ କଥାବାର୍ତ୍ଷା ରହାଇ ପେସ୍ପେଠାେୁ ବିଦାୟ
ରନଉଛନ୍ତି । ଆଜି କ'ଣ କିଛ ି ଖାସ୍ ପୂଜାପାବଷଣ ଥି ା କି? ନିଜକୁ ପ୍ରଶନ କ ା ମାନସ । ଆରେ
ଏଇଟା ତ ଜୁ ନ ମାସ । ମରନ ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ । ଓଃ ମଁୁ ତ ପୁୋପୁେି ଭୁ ିଯାଇଥି ି । ହଁ
ମରନ େିପବି କ'ଣ କେିଥାନ୍ତି ରଯ । କୃ ଷ୍ଣା ପାଖରେ ଥିର

ପୂବଷ ବର୍ଷ ଭେି ଅଫି ସେୁ ଜ ଦି

ରଫେି ଆସିବା ପାଇଁ ରଫାନ କେି କେି ରମାରତ ବିେକ୍ତ କେି ସାେନ୍ତାଣି । ମଁୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବିେତି
ସମୟରେ ବଡବାବୁ ଙ୍କ ଠାେୁ ଅଧା ଦିନ ଛୁ ଟ ି ମାଗି ତାକୁ ଏଇ ମନ୍ଦିେ ରନଇ ଆସିଥାନ୍ତି । ଆଉ
ରସ ତ ନାହିଁ । ଏସବୁ ଭାବି ଆଉ ାଭ କ'ଣ? ୋସ୍ତାରେ ପଡି ା ରସଇ କୃ ଷ୍ଣଚୂଡା ଗଛ । ରଯଉଁ
ଗଛେୁ ଫୁ

ରତାେି ପୂଜା ପାଖକୁ ରନବା ପାଇଁ କୃ ଷ୍ଣା ଜିଦ ଧରେ । ମଁୁ ତାକୁ ଚିରଡଇବା ପାଇଁ

କରହ, "ତୁ ନିରଜ ରତାେି ରନଉନୁ ।" କୃ ଷ୍ଣା ଅଭିମାନରେ ନିରଜ ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଏ, ହାତ ବରଢଇ
ଡିଆଁକୁଦା ମାେି ରଶର୍ରେ ଅସଫେ ରହଇ ରଫେିଆସି ଗାଡି ପଛରେ ବସିପରଡ । ମଁୁ ରସଇଠୁ
ଗାଡିେୁ ଉଠି, ତା ପାଇଁ କୃ ଷ୍ଣଚୂଡା ରତାେିଦଏ
ି । ଗାଡିକୁ ରଫେି ଆସି ତା ହାତରେ ଧରେଇ ଦିଏ
99

shubhapallaba.in

ା କୃ ଷ୍ଣଚୂଡାେ ରକରତାଟି ଗୁଚ୍ଛ । ରସ ଓଠ ଚାପି ମୁେୁରକଇ ହସି ଦିଏ । କୃ ଷ୍ଣଚୂଡାେ େକ୍ତିମ
ଆଭା ସାଙ୍ଗକୁ ତା'

ା

ଓଠେ ନିମଷେ ହସେ ଅପୂବଷ ସଂରଯାଗରେ ମଁୁ ରଯମିତ ି ଆତ୍ମହୋ

ରହାଇଉରଠ । ସତରେ ଠଉରେଇ ପାରେନା କୃ ଷ୍ଣଚୂଡାଟା ରବଶି ସୁନ୍ଦେ ନା କୃ ଷ୍ଣାେ ା ଓଠେ
ରସଇ ନିମଷେ ହସ ।
ତା'ପରେ ଆରମ ଦୁ ଇଜଣ ସାଙ୍ଗ ରହାଇ ମନ୍ଦିେ ଯାଉ । ମନ୍ଦିେେୁ ରଫେିବା ପରେ, କୃ ଷ୍ଣା
ରମା ପାଦ ଛୁ ଇଁ ପ୍ରଣାମ କରେ; ମଁୁ ତାକୁ କୁ ରହ "ଏଇ ପାଗିେୀ କ'ଣ କେୁଛୁ ?" କୃ ଷ୍ଣା କରହ,
"ତୁ ରମ କ'ଣ ଜାଣିନ ପୂଜା ସେି ା ପରେ ମଁୁ ତୁ ମ ପାଦ ନ ଛୁ ଇଁର

ପାଣି ବି ପିଏନି ।" ମଁୁ

ରସଇଠୁ ଠାକୁ େଙ୍କ ଛଡା କୃ ଷ୍ଣଚୂଡା ଆଣି କୃ ଷ୍ଣାେ ରବଣୀରେ ରଖାସିଦଏ
ି । ଆଉ କରହ, "ଏରବ
ଯାଇ କୃ ଷ୍ଣଚୂଡା ଠିକ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗ ା ।" କୃ ଷ୍ଣା ଖୁସି ଆଉ କୃ ଷ୍ଣଚୂଡା ବି ।
ହଠାତ ରକଉଁ ଏକ ଗାଡିେ ହର୍ଣ୍ଷ ଶୁଣି ବାସ୍ତବତାେ ନିଷ୍ଠୁେ ପ୍ରହାେରେ ପଛକୁ ବୁ ି ଚାହିଁ ି
। ଆରେ ରମା ଗାଡିଟାକୁ ୋସ୍ତା ଉପରେ ଠିଆ କେି ରଦଇଛି ଆଉ ପଛରେ ଟ୍ରକରଟ ଆସି ହର୍ଣ୍ଷ
ରଦ ାଣି । ଆଉ ମଁୁ? ମଁୁ କ'ଣ କେୁଥି ି ଏରତରବେଯାଏଁ? ହାତରେ ରସଇ କୃ ଷ୍ଣଚୂଡାେ ଗୁଚ୍ଛ ।
ଓଃ ଭଗବାନ ଏସବୁ କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ମଁୁ ରକରତରବରେ ଯାଇ ରସଇ କୃ ଷ୍ଣଚୂଡା ରତାେି ହାତରେ
ଧେି ସାେି ିଣି । ଗାଡିଟକ
ି ୁ ସରଙ୍ଗ ସରଙ୍ଗ ସାଇଡ୍ କେି ଘେ ଅଭିମରୁ ଖ ଚା ି ି । ରତାେିଥିବା
କୃ ଷ୍ଣଚୂଡାେ ରକରତାଟି ଗୁଚ୍ଛ ନିହାତି ଅଯତ୍ନ ଭାବରେ ଗାଡି ଭିତରେ ପରକଇ ରଦଇଥି ି । ଘେକୁ

ପଶି ା ରବରେ କ'ଣ ଇଛା ରହ ା ରକଜାଣି ପଛକୁ ରଫେି ରସଇଗୁଡକ
ି ସଂଗ୍ରହ କେି ହାତରେ
ଧେି ଘେ ଭିତରେ ପଶି ି । ସଜ ଫୁ

ସଂେକ୍ଷିତ େିପବା ପାଇଁ ପାତ୍ରଟିଏ ରଖାଜି ି । କୃ ଷ୍ଣା

ଥି ାରବରେ ରସ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାେ ଫୁ

ବଗିଚାେୁ ଆଣି, ରସଇ ପାତ୍ରଟିରେ ପାଣି ପୁରେଇ

ଫୁ ଗୁଡକ
ି ସପ୍ତାହ ସପ୍ତାହ ଧେି ତାଜା େଖୁଥି ା । ଏରବ କୁ ଆରଡ ଗ ା ରସଇ ପାତ୍ରଟା? ହଁ ତ
ଏଇ ରସାଫା ତେକୁ ଖସିପଡିଛ ି । ରସଇଟିକୁ ଆଣି ସଫାକେି ପାଣି ପୁରେଇ, ଫୁ ରେ ମଧ୍ୟ କିଛ ି
ପାଣି ଛିଞ୍ଚ ି ରଟବୁ

ଉପରେ େିପ ି । ଟିକଏ
ି ରଫ୍ରସ ରହାଇ ଟିଭିରେ ନୁ ୟଜ ରଦିପବି ରବା ି

ଭାବି ି । ରହର

ଅସଂଖୟ ଅନାବନା ଭାବନା, ଖୋପ ଭାବନା ମନଟିକୁ ଭାୋରାନ୍ତ

କେିରଦଉଥାଏ । କୃ ଷ୍ଣାେ ଘେ ଛାଡିରଦବାକୁ ପାଖାପାିପ ଛଅ ମାସ ରହଇ ଗ ାଣି । ରସ
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ଗ ାପରେ ରଗାଟିଏ ଥେ ରମାେ ଖବେ ରନବାକୁ ରଚଷ୍ଟା କେିନ ି କି ମଁୁ ତା'େ । ଏଇଟା ରଗାଟାଏ
କି କଥା ରଯ ଏଇ କଥାରେ ଜରଣ ଘେ ଛାଡି ପରେଇବ !! ରସଦିନ ଆମେ ତୃ ତୀୟ ବିବାହ
ବାର୍ଡକ ଥି ା । ପ୍ରଥମ ବିବାହ ବାର୍ଡକ ମରନ ଥିର ମଧ୍ୟ ଏରତଟା ଗୁେୁତ୍ୱ ରଦଇ ନଥି ି । ଦ୍ୱିତୀୟ
ବି ରସମିତ ି ଚା ି ଯାଇଥି ା । ପ୍ରାରୟ ଭୁ ିଯାଇଥି ି କାଯଷୟ ବୟସ୍ତତା ରଯାଗଁୁ । ପ୍ରଥମ ଦୁ ଇବର୍ଷ
ଯାକ କୃ ଷ୍ଣା ହିଁ ୋତିରେ ମରନପକାଏ, କିଛ ି ନା କିଛ ି ଉପହାେ ରଦଇ, ଆଉ ରମା ମନ ପସନ୍ଦ
ଖାଦୟ ରୋରର୍ଇ କେି । ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ରମାରତ ରମାେ ପ୍ରି ୟ ିପେି ଖୁଆଇ ା ରବରେ ରଚତାବନୀ
ରଦଇଥି ା ପେଥେକୁ ନ ଭୁ ିବା ପାଇଁ । କିନ୍ତୁ ପେଥେ ତ ତା'ଠାେୁ ବେିଗ ା । ମଁୁ ତ ଏକଦମ
ଭୁ ିଯାଇଥି ି । ଭୁ ି ଯାଇଥି ି କହିର ତ ଠିକ୍ ରହବନି; କାଯଷୟବୟସ୍ତତା ରଯାଗଁୁ ଧ୍ୟାନ ରଦଇପାେି
ନଥି ି । କୃ ଷ୍ଣା ସନ୍ଧୟାରେ ରମା ପାଇଁ ଏକ ରଛାଟ ସାେପ୍ରାଇଜ ପାଟଡ େିପଥି ା । ଆଉ ଆମ
ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କେିରଦଇଥି ା । ଯଦିଓ କୃ ଷ୍ଣା ଅଫି ସ ଗ ାରବରେ ବାେମବାେ ଶୀଘ୍ର
ରଫେିବାକୁ ଅନୁ ରୋଧ କେିଥି ା; କିନ୍ତୁ ସତକଥା କହିରଦଇଥିର

କ୍ଷତି କ'ଣ ରହଇଥାନ୍ତା

ରଯ?? ମଁୁ ରସ ସାେପ୍ରାଇଜ ପାଟଡ, ଗିଫଟ ଦିଆନିଆକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି, ରସଇଗୁଡାକ ର ାକ
ରଦଖାଣିଆ ପ୍ରହସନ ମାତ୍ର । ଆଗେୁ ରସଇକଥା ବାେମବାେ କୃ ଷ୍ଣାକୁ କହିସାେିଛ ି । ତା'ପରେ ବି
ଏରତ ଫାସ୍ଷ କାହିଁକି । ରସଦିନ ହଠାତ ଆମ ଅଫି ସେ ପ୍ରକାଶ ବାବୁ ଆସି କହିର , ସନ୍ଧୟାରେ
ତାଙ୍କ ପୁଅେ ସତୟନାୋୟଣ ପୂଜା ଅଛି, ରସଠି ଟିରକ ବୁ ି ଆସିବା ପାଇଁ । ମଁୁ ଭାବି ି ଅଫି ସେୁ
ସିଧା ପ୍ରକାଶ ବାବୁ ଙ୍କ ଘରେ ମୁହଁ ମାେି ଆସି ଘେକୁ ଗର ଠିକ େହିବ । ଆଉ ପ୍ରକାଶ ବାବୁ ଙ୍କ
ଘରେ ଭାଉଜ ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ କଥା କାଟି ନପାେି ପୂଜା ରଶର୍ଯାଏଁ ଅରପକ୍ଷା କ ି । ଆଉ
ପ୍ରସାଦ ଖାଇ ରଫେି ା ରବେକୁ ୋତି ସାରଢ ଦଶଟା । ସାଙ୍ଗସାଥିମାରନ ତ ଚା ି ଯାଇଥିର ,
କୃ ଷ୍ଣା ବି ନଥି ା । ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇ ି କୃ ଷ୍ଣା ତା ବାପାମାଆଙ୍କ ଘେକୁ ଚା ିଯାଇଛି ।
ପ୍ରଥରମ ଭାବି ି ଯାଉ କିଛଦ
ି ନ
ି ପରେ ମନ ବୁ ଝଗ
ି ର

ପରେଇ ଆସିବ ରଯ । କିନ୍ତୁ

ଜାଣିବାକୁ ପାଇ ି ରସ ଆସିବାକୁ ଚାହଁୁନ,ି ରଯପଯଷୟନ୍ତ ମଁୁ ଯାଇ ଭୁ ସ୍ୱୀକାେ କେି ନ ଆଣିଛ ି ।
ମଁୁ ତ ଛାଡି ଆସିନ,ି ରସ ନିଜ ଇଛାରେ ଯାଇଛି । ରତରବ ରମା ଆତ୍ମସମାନକୁ ବେି ପକାଇ,
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ଶୁଶୁେ ଘରେ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି ଠିଆରହାଇ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମରନଇବା ରମା ପାଇଁ ବି କମ କଷ୍ଟକେ ନଥି ା ।
ରସଥିପାଇଁ ଗ ି ନ ି ରକରବ ।
ଏମିତ ି ଭାବୁ ଭାବୁ ହଠାତ କ ିଂ ରବ ବାଜି ଉଠି ା । ଆଉ ରମା ପାଟିେୁ ସ୍ୱର୍ତ୍ଃ ବାହାେି
ଆସି ା କୃ ଷ୍ଣା..... ନିଜେ ପେିଧାନକୁ ଟିରକ ସଜାଡି ରନଇ, ଅସ୍ତବୟସ୍ତ ରହାଇ ଉଠିଥିବା ଚୁେକୁ
ହାତରେ ସଜାଡି ସଜାଡି, ଅରଶର୍ ଉତ୍କଣ୍ଠା ମନରେ ଚାପି ଧେି କବାଟ ରଖା ି ି । ନା କୃ ଷ୍ଣା
ନୁ ରହଁ, ରମାରତ ୋତି ଖାଇବା ଆଣି ରଦଉଥିବା ପାଖ ରହାରଟ େ ପି ାଟା । ମଁୁ ବି ରକରତ
ପାଗେ, ମଁୁ ଭାବୁ ଛ ି କୃ ଷ୍ଣା ଆସିଥିବ । ରମା ପାଦ ଛୁ ଇଁ ତା ଉପବାସ ଭାଙ୍ଗି ବାକୁ । ହଉ ନଆସୁ,
ମଁୁ କ'ଣ ତା ଆସିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଛ ି କି....
ୋତ୍ରିରଭାଜନ ବି ଠିକରେ କେିପାେି ିନ ି । ରଶାଇବାକୁ ରଚଷ୍ଟା କ ି, ରଶାଇ ମଧ୍ୟ ପାେି ିନ ି
। ରଟବୁ

ଉପରେ ଥିବା କୃ ଷ୍ଣଚୂଡାେ ହା କା ବାସ୍ନା ରମା ନାକରେ ବାଜୁ ଥାଏ । ବାସ୍ନା ତ ନୁ ରହଁ,

ରଯମିତ ି ଅସଂଖୟ ବିର୍ଧେ ସପଷେ ବିର୍ଜ୍ୱାୋରେ ମରତ ଛଟପଟ କେୁଥାଏ । ତଥାପି ଆିପମୁଦ ି
ରଶାଇବାକୁ ରଚଷ୍ଟା କ ି । ମରତ ାଗି ା କୃ ଷ୍ଣଚୂଡା ସବୁ ରଯମିତ ି ସତରେ ବିର୍ଧେ ସପଷ ପା ଟି
ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ରଟବୁ

ଉପେୁ ରମା ଖଟ ଆଡକୁ ରସମାନଙ୍କ କଣ୍ଟକିତ ଜିହବା ମବାଇ ଅଗ୍ରସେ

ରହଉଛନ୍ତି; ରମାରତ ଦଂଶନ କେିବାକୁ । ମଁୁ ଉଠିପଡି କୃ ଷ୍ଣଚୂଡା ଫୁ ଗୁଡକ
ି ୁ ଧେି େୁମ
ବାହାରେରେ ରଫାପାଡି ରଦଇ ଆସି ି । କିନ୍ତୁ ବାକି ତକ ୋତି ରଶାଇ ପାେି ି ନାହିଁ । ଭାବୁ ଥାଏ
କୃ ଷ୍ଣା ସତରେ ରକରତ ମିରଛଇ ଝିଅ, ପୂବଷଥେ ରକରତ ଫୁ ର ଇ ରହାଇ କହୁ ଥି ା ତୁ ମ ପାଦ ନ
ଛୁ ଇଁର ମଁୁ ପାଣି ପିଏନି, ଆଜି ରକମିତ ି ପାଦ ନଛୁ ଇଁ େହିଗ ା । କିଏ ଜାରଣ ରସ ଆଜି ଉପବାସ
ହିଁ େିପନଥିବ । ମଁୁ ଖା ି ମିଛଟାରେ ତା' କଥା ଭାବୁ ଛ,ି ତା'େ ରମା କଥା ମରନ ହିଁ ନଥିବ ।
ସକାେୁ ଉଠି ଦେଜା ରଖା ି ରଦରଖ ତ ବର୍ଷା ଭିଜା ରମା ଅଗଣାରେ

ା

ରକରତଟା

ସାଧବରବାହୁ । ଠିକ କୃ ଷ୍ଣଚୂଡା େଙ୍ଗେ । କା ି ୋତିରେ ରମୌସୁମୀ ଆସି ଯାଇଛି ପ୍ରାଏ । ଗ୍ରୀର୍ମେ
ପ୍ରଚଣ୍ଡ ନିଦାଘ ପରେ ବର୍ଷାେ ଶୀତେ ଆସ୍ୱସ୍ତି । ରସଥିପାଇଁ ଆଜି ସାଧବରବାହୁ ଙ୍କ ଭିଡ ।
କା ି ୋତିେ ଅନିଦ୍ରା ସରର୍ତ୍ବ ରଦହ ଅବଶ ାଗୁଥି ା ସତ, କିନ୍ତୁ ସକାେଟା ରକମିତ ି ନୂ ଆ
ନୂ ଆ ାଗୁଥି ା । ବହୁ ତ ଦିନ ପରେ ରବାରଧ ମଁୁ ଏମିତ ି ସକାେ ରଦଖୁଥି ି । ଜ ଦି କାମ ସାେି
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ଅଫି ସ ଯିବାକୁ ବାହାେି ି । ଘରେ ତା ା

ରଗଇ ା ରବରେ ତରେ ପଡିଥିବା କୃ ଷ୍ଣଚୂଡା

ଡାେଗୁଡକ
ି ଉପରେ ନଜେ ପଡି ା । କା ି ଫୁ ଟିଯାଇଥିବା ଫୁ ଗୁଡକ
ି ପ୍ରାଏ ମଉେି ଆସିଛ ି କିନ୍ତୁ
ଫୁ

ଗୁଚ୍ଛ ଭିତରେ େହିଯାଇଥିବା କିଛ ି କଢ, ୋତିରେ ପାଣି ପାଇ ଆଜି ଦେଫୁ ଟା ରହଇଯାଇଛି

। କ'ଣ ଇଛା ରହ ା ରକଜାଣି ରସଇ ଦେଫୁ ଟା ଫୁ

ଦୁ ଇଚାେିଟା ତେୁ ଉଠାଇ ଆଣି ି । ଗାଡି

ଷ୍ଟାଟଷ କ ି । ଅଫି ସଠାେୁ କୃ ଷ୍ଣାେ ଘେ ପ୍ରାରୟ ଚାେିଶି କିର ାମିଟେ । ଅଫି ସରେ ପହଞ୍ଚି ଛୁ ଟ ି
ଦେଖାସ୍ତଟିଏ ବଡବାବୁ ଙ୍କ ରଟବୁ

ଉପରେ େିପ, ବହାେିପଡି ି କୃ ଷ୍ଣା ଘେ ଅଭିମୁରଖ । ତାଙ୍କ

ଘେ କ ି ଂ ରବ

ବଜାଇ ି । କୃ ଷ୍ଣାେ ମାଆ ଆସି ଦେଜା ରଖା ିର

। ଆଉ ୁ ହ ଛେ ଛେ

ଆିପରେ କହିର

"ତୁ ରମ ଆସିଛ ବାପା, ଆସ ଭିତେକୁ ଆସ । ମଁୁ ତୁ ମ ପାଖକୁ ଆଜି ଖବେ

ପରଠଇବି ଭାବୁ ଥି ି । ତୁ ରମ ଆସିଛ ଭ କେିଛ । କୃ ଷ୍ଣା କା ି ଠାେୁ ପାଟିରେ ପାଣି ରଟାପାଏ
ବି ରଦଇନି । କହି ା ମଁୁ ତାଙ୍କ ପାଦ ନଛୁ ଇଁର ଉପବାସ ଭାରଙ୍ଗନି, ରସମିତ ି ଶୁିପ ଶୁିପ ମେିଯିବ ି
ପରଛ ପାଣି ପିଇବିନ ି । ଅଭିମାନିନୀଟାଏ, ତୁ ରମ ବୁ ଝବ
ି ା ସୁଝବ
ି ା ପୁଅ ରହଇ ତାକୁ ବୁ ଝପ
ି ାେୁନ
। ତା'ଠାେୁ ଅଧିକ ତୁ ମକୁ କିଏ ଭ ପାଏ ।" ଏତକ କହିସାେି କୃ ଷ୍ଣା ଉରଦଶୟରେ ଡାକି ଡାକି
ଘେ ଭିତେକୁ ଚା ି ଗର । କୃ ଷ୍ଣା ଧୀରେ ଧୀରେ େଇଂ େୁମକୁ ଆସି ରମା ପାଦ ଛୁ ଇଁ ା । ଆରେ
ଏଇ ଭିତରେ କୃ ଷ୍ଣା ତ ବହୁ ତ ଝଡି ଯାଇଛି, ମଁୁ ଭାବୁ ଥି ି କୃ ଷ୍ଣା ଖୁସରି େ ଅଛି ରସଥିପାଇଁ ମଁୁ ତା'େ
ମରନ ପଡୁନ ି । କୃ ଷ୍ଣାେ ମାଆ ଦୁ ଇଟି ଗୋସ ପାଣି ଧେି େୁମକୁ ଆସିର ରଗାଟିଏ ରମାରତ ଆଉ
ରଗାଟିଏ ତାହାତକୁ ରଦର । କୃ ଷ୍ଣା ଉରଦଶୟରେ କହିର , "ରନ ମାଆ ତୁ ଆରଗ ଟିରକ ପାଣି

ପିଇରଦ । ତୁ ରମ ଦୁ ଇଜଣ କଥା ରହଉଥାଅ ମଁୁ ତୁ ମ ପାଇଁ କ'ଣ ଟିରକ ଜେିପଆ ଆଣୁଛ ି ।" କୃ ଷ୍ଣା
ପାଣି ପିଉଥି ା । ମଁୁ ପରକଟେୁ କୃ ଷ୍ଣଚୂଡାେ ସଜଫୁ ଟା ଫୁ
ରବଣୀରେ ରଖାସିରଦ ି । କୃ ଷ୍ଣା ରବଣୀରେ ଥିବା କୃ ଷ୍ଣଚୂଡା ଫୁ

ଦୁ ଇଟି ବାହାେ କେି କୃ ଷ୍ଣାେ
ଦୁ ଇଟି ଆଉ ରମା ହାତରେ

ଥିବା ଆଉ ଦୁ ଇଟି କୃ ଷ୍ଣଚୂଡା ରକରତ ଅ ଗା ରଦଖାଯାଉଥିର । ରମା ପାଟିେୁ ବାହାେି ଆସି ା
"ସତରେ କୃ ଷ୍ଣା ବିନା କୃ ଷ୍ଣଚୂଡା ରକରତ ଫି କା, ରକରତ େଙ୍ଗଗହୀନ ।
କୃ ଷ୍ଣା ରବଣୀରେ ଥିବା କୃ ଷ୍ଣଚୂଡା ଆହୁ େି ଅଧିକେୁ ଅଧିକ ା

ରଦଖାଯାଉଥି ା । ଠିକ

ରପ୍ରମେ େଙ୍ଗ ପେି, ଠିକ ଖୁସେ
ି େଙ୍ଗ ପେି; ଗ୍ରୀର୍ମ ପରେ ରମୌସୁମୀେ ସ୍ପଶଷ ପେି....
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ବର୍ଷା ଦିନଆ
ି ପାଗଟା ଭାେି ସିକସ
ି କ
ି ଆ
ି

ାରଗ । ଘେୁ ବାହାେକୁ ଯିବାକୁ ଯମା ଇଛା

ହୁ ଏନି । ଆକାଶ ରମଘାଛନ୍ନ ରହାଇ େରହ ଓ ସୂଯଷୟଙ୍କେ ରଦଖା ମିେବ
ି ା କଷ୍ଟକେ ରହାଇଯାଏ ।
କାେଣ ସକାେ ନପାହୁ ଣୁ ବର୍ଷା ଆେମ୍ଭ ରହାଇଯାଏ ଆଉ ଛାଡିବାେ ନଁା ଧରେନି । ଶ୍ରାବଣ
ମାସରେ ରଶୈବ ପୀଠମାନଙ୍କରେ କାଉଡିଆଙ୍କ ଭିଡ ଜରମ । କଟକେ ବାଦାମବାଡି ଓ
ଭୁବରନଶ୍ୱେେ ବେମୁଣ୍ଡା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡେ ପେିସ୍ଥିତ ି ଅସମ୍ଭାେ ରହାଇପରଡ ବର୍ଷାରେ । ରସଦିନ
କ୍ଳାସେୁ ଆସିବା ପରେ ଝେକା ପାଖରେ ଛିଡା ରହାଇ ଦୂ େ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ବସିଥାଏ ମଁୁ । ହଠାତ୍
ୋକ୍ଷସ ପେି ରମଘଟା ପଶ୍ଚି ମ ଆକାଶକୁ ଆିପ ପିଛୁୋରକ ରଘେିଗ ା । ମଁୁ ଚାହିଁ େହିଥାଏ ରସ
ରମଘକୁ । ସତରେ କ'ଣ ଆଜି ଏ ରମଘ ଆକାଶକୁ ଖାଇଯିବ କି? ପ୍ରକୃ ତେ
ି ଏମିତ ି କୋେ େୂପ
ମଁୁ ତ ରକରବ ରଦିପନି । ରହର ଆଜି ଏମିତ ି କ'ଣ ପାଇଁ?? ରମା ଭାବନା ଭିତରେ ିପ ିିପ ି
ପବନ ଦ କାଏ ଝେକା ବାଟରଦଇ ରମା ରଦହକୁ ରଭଦି େୁମ୍ ଭିତେକୁ ପସିଆସି ା । ରସତିକି
ରବରେ ଦୁ ଇ ରପ୍ରମିକ ରପ୍ରମିକା ଉଡି ଉଡି ଆସି ବିଜୁେି ତାେ ଉପରେ ବସି ପଡିର । ଏଇଟା
ରକାଉ ନୂ ଆ କଥାକି, ରସମାରନ ସବୁ ରବରେ ଜାତୀୟ ୋଜପଥେ କଡରେ ଯାଇଥିବା ଏଇ
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ବିଜୁେି ତାେ ଉପରେ ହିଁ ବସନ୍ତି । ଝେକା ରଖା ିବା ମାରତ୍ର ଏମାନଙ୍କ ସହ ରଦଖାହୁ ଏ ରମାେ ।
ସକାରେ ରଶାଇବା ରଶଜେୁ ଉଠି ସୂଯଷୟରଦବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କେିବାକୁ ଝେକା ରଖାର ମଁୁ । ରସହି
ସମୟରେ ଏ ଦୁ ଇଜଣ ରଡଣା ରମ ାଇ ବସିଥାନ୍ତି । ମଝିରେ ମଝିରେ ଉଡିଯାଆନ୍ତି ଦୂ େ
ଆକାଶକୁ ପୁଣି ରଫେିଆସି ବସିଯାଆନ୍ତି ରସ ବିଜୁେି ତାେ ଉପରେ । ମରତ ବି ମଜା

ାରଗ

ତାଙ୍କ ଗମାତ ରଦିପବାକୁ । ଆଜି କିନ୍ତୁ ରସମିତ ି କିଛ ି ଗମାତ କେୁନାହାନ୍ତି । ଚୁପଚାପ ବସିଛନ୍ତି
ତା' ପୁଣି ଅ ଗା ଅ ଗା ରହାଇ ।
- "ଆରେ ଏମାନଙ୍କେ ପୁଣି କ'ଣ ରହ ା?? ସବୁ ରବରେ ତ ପାଖାପାିପ ରହାଇ ବସନ୍ତି
ଅଥଚ ଆଜି ମୁହଁ ଫୁ ା ଫୁ ି ରହାଇ ବସିଛନ୍ତି ରଯ, ଝଗଡା ରହାଇଛି ରବାରଧ", ମରନ ମରନ
ଭାବୁ ଥାଏ ମଁୁ ।
- "ଏ ଚନ୍ଦୁ (ପାୟ ଡାକି ା) ରପ୍ରୟାେ କ୍ଳାସ ଯିବୁନ ି କି?? ରସରତରବେୁ ରଦଖୁଛ ି ତୁ ରସ
ଝେକା ପାଖରେ ବସି କ'ଣ କେୁଛୁ ?"
- ଆରେ ନାଇଁମ ଏମିତ ି ବସିଥି ି । ଓଃ ସିଟ୍ ! ୫.୩୦ ରହ ାଣି ଚା ଯିବା ରନରହର
ଦୀପ୍ତି ମାଡାମ ଗାେି କେିରବ ର ଟ ରହ ାଣି ଜ ଦି ଚା ....
- ନାଇଁ ତୁ ଥା ମଁୁ ମାଡାମଙ୍କୁ କହିରଦବି ଆମ ୋଇଟେ ମହାଶୟା ର ଖୁଛନ୍ତି ରତଣୁ
ରପ୍ରୟାେ କ୍ଳାସ ଆସିରବନି ।
- ହାଃ ହାଃ ହାଃ ରକରତ କଥା କହୁ ଛୁ ରବ ଚା ଜ ଦି । ରପ୍ରୟାେ କେିବା ସମୟରେ ବି
ମଁୁ ରସ ଦୁ ଇଟି ଚରଢଇଙ୍କ କଥା ଭାବୁ ଥାଏ । ସତ କଥାରହ ା ମଁୁ ରସମାନଙ୍କୁ ୁ ଚି ୁ ଚି ରଦରଖ
। ଦୁ ହଙ୍କ
ିଁ େ ରପ୍ରମେ ଗଭୀେତାକୁ ମାରପ । ଏକ ଭିନ୍ନ ରପ୍ରମ କାହାଣୀେ ଅନୁ ଭବ ହୁ ଏ ରସ
ଦୁ ଇଜଣଙ୍କୁ ରଦିପର

। ରପ୍ରୟାେ ସେିବା ପରେ ଆସି ଝେକା ପାଖରେ ବସି ପଡି ି ଆଉ

ପୁଣିଥରେ ରସମାନଙ୍କୁ ରଦିପବା ଆେମ୍ଭ କେିରଦ ି । ଆଉ ଯାହା ରଦିପ ି ୋଗ

ାଗୁଥାଏ ।

କିଏ କହି ା ପଶୁପକ୍ଷୀମାରନ ରପ୍ରମ କେନ୍ତିନ,ି ରସମାନଙ୍କେ ମନମାେୀନ ହୁ ଏନି । ମଁୁ ରଦିପଛି
ରଯରତରବରେ ଜରଣ ଉଡିଯାଇ ଅନୟ ଜଣକ ପାଖରେ ବସି ା । ସାରଙ୍ଗ ସାରଙ୍ଗ ଅନୟ
ଚରଢଇଟି ସ୍ଥାନ ପେିବର୍ତ୍ଷନ କେି ଦୂ େରେ ଯାଇ ବସି ା ।
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- ରକରତ ଅଭିମାନ ତା'େ ରକଜାଣି । ସବୁ ଦନ
ି ଚୁମା ଚୁମି ରହଉଥିର

ଅଥଚ ଆଜି

ପାଖାପାିପ ବି ବସୁ ନାହାନ୍ତି । କିଛ ି ତ ରହାଇଛି ନିଶ୍ଚୟ । ମଁୁ ଯଦି ରସମାନଙ୍କ ପେି ଚରଢଇ
ରହାଇଥାନ୍ତି ଉଡିଯାଇ ପତା

ରଗଇଥାନ୍ତି । ରହର

କ'ଣ ରହବ ଆଜିକା ି କା ହବଟସଆପ,

ରଫସବୁ କ୍, ଟୁଇଟେ ଜମାନାେ ମଣିର୍ରଟ ମଁୁ । କ'ଣ ବା କେିପାେିବ ି ! ପକ୍ଷୀମାରନ କ'ଣ ରମା
କଥା ବୁ ଝପ
ି ାେିରବ? ନା ମଁୁ ତାଙ୍କ କଥା ବୁ ଝପ
ି ାେିବ ି ! ଝେକା ପାଖରେ ବସି ଛଟପଟ ରହଉଥି ି
ସିନା କିନ୍ତୁ କିଛ ି କେି ପାେୁ ନଥି ି । ଇଆରଡ ପୁଣି ବର୍ଷା ଆେମ୍ଭ ରହାଇଗ ାଣି କ'ଣ ରଯ ହବ?
ପବନ ବି ବହି ାଣି । ରଯରତ ରଚଷ୍ଟାକର ମଧ୍ୟ ରମା ଆିପ ରସ ବିଜୁେି ତାେକୁ ଚାହିଁେହିଥାଏ ।
ବର୍ଷା ରଯାଗଁୁ ରଗାରଟ ଚରଢଇ ବିଜୁେି ତାେ ଉପେୁ ଉଡିଯାଇ ୋସ୍ତା କଡେ ଖା ି ପଡିଥିବା ଜମି
ପାଖରେ ଥିବା ଶାଗୁଆନ ଗଛରେ ବସି ା । "ଓରହା ! ଟିରକ ଶାନ୍ତି ମିେି ା । ଭାବି ି ଜରଣ
ଉଡିଗ ାଣି ମାରନ ଆଉ ଜରଣ ବି ତା' ପରଛ ପରଛ ଚା ିଯିବ ।" ରତଣୁ ଯାଇ ପାଠପଢାରେ
ବୟସ୍ତ ରହାଇଗ ି । ୋତି ସାରଡ ଆଠ; ମନ ମାନି ାନି କାହିଁକି ରକଜାଣି ଅବାନ୍ତେ ଚିନ୍ତାଧାୋ
ସବୁ ମନକୁ ଆସୁଥି ା । ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିରଶାଧ ରନବାରେ ଅବରହୋ କେି ନଥି ା ରସଦିନ ।
ଘଡଘଡିରେ ଛାତି ଥେୁଥାଏ । ମଝିରେ ମଝିରେ ବିଜୁେେ
ି ଚିକ୍ ଚିକ୍ ଆର ାକ େଶିମଟା ଝେକାେ
କାଚରେ ଝ ସି ଉଠୁଥାଏ । ରହର ଏସବୁ ଦୃ ଶୟକୁ ରଦିପ ମଧ୍ୟ ମଁୁ ଅଣରଦଖା କେିରଦଉଥାଏ
। ଯଦିଓ ବର୍ଷା ଋୁତୁ ରମାେ ପସନ୍ଦ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ବର୍ଷାରେ ଭିଜବ
ି ାକୁ ମନ ନାହିଁ । ସବୁ ରବରେ
ସ୍ୱପନ ଦୁ ନଆ
ି ରେ ଉଡିବୁ ୁ ଥିବା ମନ ରସଦିନ ରସ ନିେୀହ ଚରଢଇଙ୍କ ମନମାେିନୟ ରହାଇଥିବା
ରପ୍ରମକାହାଣୀରେ ଅଟକି ଯାଇଥି ା । କିଛ ି ସମୟ ପରେ ବର୍ଷା କମିଗ ାଣି ଭାବି ଝେକା
ରଖା ୁ ଛି ଅଚାନକ ଘଡଘଡି ମାେି ା । ହଠାତ ଚମକି ପଡି ି । ହୃ ଦୟେ ସ୍ପନ୍ଦନ ଦୃ ତ ରବଗରେ
ଧାଉଁଥାଏ

ଗାମଛଡା ଅଶ୍ୱ ପେି । ରସତିକି ରବରେ ରସ ମାଇ

ଖୁଣ୍ଟରେ ନିଆଁ ଜେୁ ଥିବାେ

ଦୃ ଶୟ ରଦିପ ଭାବି ି ଘଡଘଡି ରଯାଗଁୁ ସଟଷ ସକଡଟ ରହାଇ ନିଆଁ ାଗିଗ ା ରବାରଧ । ତା ପରେ
ସହୋଞ୍ଚେରେ ସଟଷ-ସକଡଟ ନିତଦ
ି ନ
ି ଆ
ି କଥା । ରତଣୁ ରସ ଯାହା ରହଉ ମନକୁ ବୁ ରଝଇ
ପୁଣିଥରେ ପାଠପଢା ଆେମ୍ଭ କେିଛ ି କି ନାଇଁ । ପୁଣି ମରନପଡିଗ ା ରସ ଚରଢଇଙ୍କ କଥା ।
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- "ଓ ମାଇଁ ଗଡ୍ ! ରସ ଚରଢଇ ବସାକୁ ରଫେିଯାଇଥିବ ତ?? ଏରତ ବର୍ଷା ୋତିରେ, ରସ
ବୁ ଜୁେି ତାେ ଉପରେ ବସିନ ି ତ?? ଯାଇ ରଦରଖ ସନ୍ଧୟାରବରେ ତ ରସମିତ ି ସ୍ଥିତପ୍ରେ ରହାଇ
ବସିଥି ା ରସ ବିଜୁେି ତାେ ଉପରେ । ଏରବ ବସାକୁ ରଫେି ା ନା ନାହିଁ ରକଜାଣି .....
ଏ ଅନ୍ଧକାେ ଭୋ ୋତି ଚକ୍ଷୁ ଥିବା ମଣିର୍କୁ ବି ଅନ୍ଧ କେିରଦବ । ତା' ପରେ ପୁଣି ରସ
ଚରଢଇେ ଆକାେ ଏରତ କ୍ଷୁଦ୍ର ରଯ ରଯରତ ରଦିପବାକୁ ରଚଷ୍ଟା କର

ମଧ୍ୟ କିଛ ି

ରଦଖାଯାଉନଥି ା । ରଶର୍ରେ ଝେକା ବନ୍ଦ କେି ରଫେିଆସି ି ରମା ରଶାଇବା ରଶଜକୁ ।
ସକାେ ୭ଟାେୁ ସନ୍ଧୟା ୪ଟା ପଯଷୟନ୍ତ କ୍ଳାସ କେି ବହୁ ତ ଥକା ାଗୁଥାଏ । ଆିପରେ ଏରବ ନିଦେ
ସଉଦା । ରଗାଡ ହାତ ରଧାଇ ତକିଆ ମଥାରେ ଦଇଛି କି ନାହିଁ ନିଦ ରକରତରବରେ ରହାଇଛି
ଜାଣିପାେିନ ି । ସକାେ ୫.୩୦ରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ା । ଉଠି ଝେକା ରଖା ୁ ରଖା ୁ ସୂଯଷୟଙ୍କେ
କଅଁେଆ
ି କିେଣ ଆସି ମୁହଁରେ ପଡି ା । ଅେସ ଭାଙ୍ଗି , ବହୁ ତ କଷ୍ଟରେ ନିଦୁଆ ଆିପ ଦି'ଟା
ରଖା ି ପ୍ରଣାମ କେି ି ସୂଯଷୟ ରଦବତାଙ୍କୁ । ଆଉ ନଜେ ପଡି ା ବିଜୁେି ତାେ ଉପରେ, ରଗାଟିଏ
ଚରଢଇ ବସିଛ ି ।
- କା ି ଠୁ ଇଏ କ'ଣ ଏଇଠି ଅଛି ବସାକୁ ରଫେିନ ି କି?? ମନରେ ଏମିତ ି ହଜାରେ ପ୍ରଶନ
ରଗାରେଇଘାଣ୍ଟି ରହଉଥାଏ ।
- "କ'ଣ ପାଇଁ ବସିଛୁ, ରସ କ'ଣ ଆଉ ରଫେିବ? ରତା ଠୁ ଦୂ େକୁ ଯିବାକୁ ଚାହଁୁଥି ା
ଚା ିଗ ା ତୁ ବି ତାକୁ ଅଟରକଇ ପାେି ୁ ନି । ତାକୁ ଯିବାକୁ ରଦ ୁ । ଆଉ ରସ ତା' ମନ
ଆକାଶରେ ଉଡିଗ ା । ଏରବ କ'ଣ ପାଇଁ ବସିଛୁ? ବସାକୁ ରଫେିଯା । ବର୍ଷା ଋତୁ େ ପାଣିଚଆ
ି
ଖୋ ତରତ କ'ଣ କାଟୁନି କି? ଏମିତ ି ମରନ ମରନ ବହୁ ତ ଗାେି କ ି ତାକୁ । ରସଦିନ
ବୟସ୍ତତାରେ ମଁୁ ଆଉ ରସ ଚରଢଇଙ୍କୁ ରଦିପନି । ତା' ପେ ଦିନ ପୁଣି ରଦିପ ି ରସ ଏକା ବସିଛ ି
। ଏମିତ ି ବହୁ ଦନ
ି ରହାଇଗ ାଣି ରସ ବିଜୁେି ତାେ ଉପରେ ମଁୁ ରଗାଟିଏ ଚରଢଇକୁ ଏକା
ବସିବାେ ରଦଖୁଛ ି ।
- "କାହିଁ ତା' ସାଥି?? ମଁୁ ନିବକ
ଡ ାେ ଏରବ! ରସ ଚରଢଇଟି କ'ଣ ତା' ସାଥିକୁ ଏକା
କେିରଦଇ ଚା ି ଗ ା କି ??" ନା ପ୍ରତାେଣା କେି ଆଉ କାହାେ ଜୀବନ ସାଥି ରହାଇଗ ା??
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ରଗାଟିଏ ପାଶ୍ୱଷରେ ଜନମଜନମାନ୍ତେ ସାଥୀ ରହବା ପାଇଁ ୋଣ ନିୟମ ରଦଇ ଆଜିକା ି କା
ରପ୍ରମିକରପ୍ରମିକାମାରନ ରପ୍ରମେୁ ନିବୃତ ରହବାେ ବାଟ ରଖାଜୁ ଛନ୍ତି । ରପ୍ରମିକା ସହ ଅସଞ୍ଜତ
ମୂହୁର୍ତ୍ଷେ ଭିଡଓ
ି ଭାଇୋ

କେି ତା'େ ଇଜ୍ଜତକୁ ବଜାେରେ ନି ାମ କେୁଛନ୍ତି । ଆଉ ଅନୟ

ପାଶ୍ୱଷରେ ମନ କଥା ରଖା ି କହିପାେୁନଥିବା ରପ୍ରମିକ ଏକତେଫା ରପ୍ରମରେ ଜେି ଜେି ମେୁଛି ।
ମଁୁ ଜାଣିନ ି ରସଦିନ ବର୍ଷା ୋତିରେ ରସ ଚରଢଇ ବସାକୁ ରଫେିଥି ା ନା ନାହିଁ । ରସହି
ବର୍ଷାୋତିଠାେୁ ରସ ଚରଢଇ ଦୁ ଇଜଣଙ୍କୁ ମିଶକ
ି ି ବିଜୁେି ତାେରେ ବସିବାେ ରକରବ ରଦିପନି ।
ରଯରତରବରେ ଝେକା ରଖା ି ରଦରଖ ରସଠି ରଗାଟିଏ ଚରଢଇ ବସିଥାଏ । କିଛ ି ର ାକ କୁ ହନ୍ତି,
"ଭ ତ ପାଆନ୍ତି ଭୁ ିଯିବା ପାଇଁ ।" ମଁୁ ଏକଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି କାେଣ ସତ ଭ ପାଇବାରେ
ଛେନା ନଥାଏ, ପାଇବାେ ଆଶା ନଥାଏ, ରପ୍ରମରେ ସହେରେ ହଜିଯିବାେ ଅବରଶାର୍ ନଥାଏ,
ବଞ୍ଚିବାେ ଇଛା ଥିର ମଧ୍ୟ ରପ୍ରମ ପାଇଁ ଆତ୍ମାହୁ ତୀ ରଦବାରେ ରକୌଣସି ଅଭିରଯାଗ ନଥାଏ ।
ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃ ତ ରପ୍ରମ ! ରଯଉଁଥିରେ ରପ୍ରମୀ ସପନେ ରସୌଦାଗେ ସାରଜ ଓ ଆିପରେ ଆିପ
ମିଶାଇ ପ୍ରମିକାକୁ ସପନ ୋଇଜକୁ ବୁ ାଇ ନିଏ । ରପ୍ରମୀ ରଯରତରବରେ ରପ୍ରମିକାକୁ
ବାହୁ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିଦଏ
ି , ୋଗ େୁର୍ା ଅଭିମାନରେ ଭୋ ରପ୍ରମିକାେ ଉର୍ତ୍ପ୍ତ ଶିୋ ପେି ହୃ ଦୟଟା
ପାଣିରଫାଟକା ପେି ମିରେଇଯାଏ ।
ରସଥିପାଇଁ ତ ରସ ଚରଢଇ ଆଜି ପଯଷୟନ୍ତ ଚାହିଁ ବସିଛ ି ତା' ସାଥୀେ ରଫେିବା ବାଟକୁ ।
ପାଗେ ରହାଇ ଏ ଡାେେୁ ରସ ଡାେ ଉଡି ବୁ ୁ ଛି । ଗୁମେ
ୁ ି ଗୁମୁେି କାନ୍ଦୁ ଛ ି । କହୁ ଛ,ି "ରଫେିଆ
ସାଥୀ ରଫେିଆ, ତୁ ନାହଁୁ ରବା ି ବସାକୁ ରଫେିବା ୋସ୍ତା ମଁୁ ଭୁ ିଯାଇଛି ! ତୁ ସିନା ମରତ ପେ
କେି ଚା ିଗ ୁ କିନ୍ତୁ ମଁୁ ରଯଉଁଠି ଥି ି ରସଇଠି େହିଯାଇଛି । ଏଇ ବିଜୁେି ତାେ ଉପରେ ବସି
ରତାେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କେିଛ ି । ଖୋ ବେର୍ା ଶୀତ କାକେକୁ ଖାତିେ କେିନ ି । ତୁ ମରତ ଏକାକେି
ଗ ାପରେ ସତ କହୁ ଛ ି ସାଥୀ ! ରତା ବିନା ଜୀବନଟା ଜଉଘେ ପା ଟି ଯାଇଛି । ଯଦି ତୁ
ନରଫେିବୁ, ମଁୁ ବି ରଫେିବନ
ି ି ବସାକୁ ଏଇଠି ମେିଯିବ ି । ତୁ ଭୁ ିଯାଇପାେୁ କିନ୍ତୁ ମଁୁ ଭୁ ିପାେିବନ
ି ି
ତରତ କାେଣ ରତା ପେି ରକହି ସାଥୀ ନାହିଁ".........
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ଆଦୟ ଆର୍ାଢରେ ରମୌସୁମୀେ ପହି ି ଛୁ ଆଁରେ ଆକାଶଟା ପୁୋ ନିମଷେ ରଦଖାଯାଉଛି ଆଉ ରସ
ଫାରେ ଜହ୍ନକୁ ରବେି େହିଛନ୍ତି ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଜେୁ ଥିବା ଅରନକ ତାୋ । ଜହ୍ନ ସହ ଟିରକ ଏକାନ୍ତରେ କଥା
କରେଇ ରଦରବନି ନା କ'ଣ? ଅରଦଖା ଦେଜ ଅକୁ ହା କଥା ରସ କହିବ କାହାକୁ , ସମୁଦ୍ରେ ରେଉ ଭେି
ମନକୁ ଆରନ୍ଦାେିତ କେୁଥିବା ରସ ପ୍ରଶନେ ଉର୍ତ୍େ ରଦବ କିଏ? ପ୍ରଶନେ ଉର୍ତ୍େ ତ ମିେବ
ି ନି ରହର ଅକୁ ହା
ରବଦନାକୁ ଜହ୍ନକୁ କହିରଦର

ଟିରକ ଯଦି ଆଶ୍ୱସ୍ତ

ାଗନ୍ତା । ରକଉଁଠୁ ଆେମ୍ଭ କେିବ ଜାଣି ପାେୁନଥି ା

ଶୁରଭନ୍ଦୁ । ଜହ୍ନ କହି ା, "ସବୁ ରପ୍ରମ କାହାଣୀ ରଯଉଁଠୁ ଆେମ୍ଭ ହୁ ଏ । ପ୍ରଥମ ରଦଖା !"
କର ଜରେ ଦୁ ଇବର୍ଷ ପଢି ାପରେ ବି ତା' ସହ ତ ରକରବ ରଦଖା ରହଇନଥି ା, କାେଣ ରସ ବିୋନ
ପଢୁଥି ା ଆଉ ଶୁରଭନ୍ଦୁ ଇଂୋଜୀ ସମାନ େିପ କୋ ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ର । ଦିରନ ତେବେରେ କର ଜ
ପାଠାଗାେେୁ ଆସୁ ଆସୁ ହାତେୁ ଡାଏେୀ ଖସି ପଡିଥି ା ଆଉ ଏ କଥା ଶୁରଭନ୍ଦୁ ଜାଣିପାେିନଥି ା ।
କୋସରେ ଆସି ବସି ା ପରେ ରଖାଜି ା ରବେକୁ ଡାଏେୀ ନାହିଁ । ଏତିକି ରବରେ ଝିଅଟିଏ ଆସି ସାେଙ୍କୁ
ଡାଏେୀ ରଦଇ ଚା ିଗ ା । କୋସ ସେିବା ପରେ ବାହାେକୁ ଆସି ରଦରଖ ତ ରସ ଅରପକ୍ଷା କେିଛ ି । ଶୁରଭନ୍ଦୁ
ତାକୁ ଧନୟବାଦ ରଦବା ଆଗେୁ ରସ ପାଖକୁ ଆସି କହି ା, "ତୁ ମ ଡାଏେୀ ପାଇବା ପରେ ତୁ ମ ନଁା ଆଉ
କୋସ ଜାଣିବାକୁ ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠା ରଖା ି ରଦିପଥି ି, ତରେ ର ିପଥିବା ରସ ଦୁ ଇଧାଡି କବିତା ମନକୁ ଛୁ ଇଁ ଗ ା
। ରହର କାହାେ ଡାଏେୀ ବିନା ଅନୁ ମତିରେ ପଢିବା ଠିକ୍ ନୁ ହଁ ରବା ି ବନ୍ଦ କେିରଦଇଥି ି । ଆପଣ ମରତ
ଆପଣଙ୍କ କବିତା ପଢିବାକୁ ରଦରବ ନା?"
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ରସଇଠୁ ଆେମ୍ଭ ରହଇଥି ା ଶୁରଭନ୍ଦୁ ଆଉ ଗୀତାେ ସମ୍ପକଷ । ଆପଣେୁ ତୁ ରମ ହବା, ଅପେିଚତ
ି େୁ
ପେିଚତ
ି ହବା । ରକରବ କର ଜ ପାଠାଗାେରେ ତ ରକରବ କର ଜ ବାେଣ୍ଡାରେ ଶୁଭ ଗୀତାକୁ କବିତା
ପଢି ଶୁଣାଏ । ତାଙ୍କ ସଂପକଷେ କିଛ ି ବି ନଁା ନଥି ା । ଗୀତା ଥି ା ବିଦଗ୍ଧ ପାଠିକା ଆଉ ରସ ର ଖକ । ରସ
ପାଠିକାେୁ ରକରତରବରେ ରପ୍ରମିକା ରହ ା? ତା' ସହ ଦିରନ କଥା ନରହର

େହି ପାେୁନଥି ା ଶୁଭ ।

ଗୀତା ବି କବିତା ଶୁଣିବା ବାହାନାରେ ବାେମବାେ ଆସିଯାଏ ଶୁଭ ପାଖକୁ । ରହର ରକରବ ବି ଉଭୟ ନିଜ
ମନ କଥା ପ୍ରକାଶ କେିନାହାନ୍ତି । ରହର ବିନା କିଛ ି କାେଣରେ ଆଜିକୁ ଦୁ ଇ ମାସ ରହ ା ଗୀତା, ଶୁଭକୁ
ରଦିପର ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଚା ି ଯାଉଛି, ନା କଥା ନା ବାର୍ତ୍ଷା । ରସ ଗୀତାକୁ କିଛ ି କହିଛ ି ନା ତା' ସହ ଝଗଡା
କେିଛ ି । ରସ କାହିଁକି ହଠାତ କଥା ହବା ବନ୍ଦ କ ା ତା'େ କାେଣ ରଖାଜି ରଖାଜି ଅବସନ୍ନ ରହାଇପଡୁଛ ି
ଶୁରଭନ୍ଦୁ । ଜହ୍ନ କ'ଣ ବୁ ଝବ
ି ମନେ ରବଦନା, ରସ ତ ରବଦେଦୀ । ନିଜ ଶୀତେ କିେଣରେ କଇଁେ ହୃ ଦୟକୁ
ଜାେିଦଏ
ି ସିନା ରକରବ ତା ମନ କଥା ବୁ ରଝନାହିଁ ।
"ଶୁରଭନ୍ଦୁ , ତୁ ମ ସହ ରମାେ କିଛ ି ଜେୁେୀ କଥା ଅଛି ।" ଏରତ ଦିନ ପରେ ଗୀତା କ'ଣ କହିବାକୁ
ଚାରହଁ? କଥା ନରହବାେ କାେଣ କହିବ କି? ଗୀତା କହି ା, "କର ଜ ପତ୍ରିକାରେ ବିେହ କବିତା ର ିପ
ତୁ ରମ ସିନା ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟୁଛ, ରହର

ମଁୁ ରକରତ କଥା ଶୁଣୁଛ ି ଜାଣ? ସମରସ୍ତ ଭାବୁ ଛନ୍ତି ରସ କବିତା

ତରମ ରମା ପାଇଁ ର ିପଛ ।" ଏତିକି କହି ରସ କାନ୍ଦି ପରକଇ ା । ପୁଣି କହି ା, "ତୁ ରମ ଜାଣିବାକୁ ଚାହଁ
ନା ମଁୁ ତୁ ମ ସହ କାହିଁକି କଥା ହଉନି?" ତୁ ମ ସହ କଥା ହଉଥିବାେ ରଦବାଶିର୍ ସାର୍ ରଦିପ ା ପରେ
ରମାରତ ପାଖକୁ ଡାକି କହିର , "ତୁ ରମ ରମା ଝିଅ ଭେି, ରମା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ େିପ କୁ ହ ତୁ ରମ ଶୁଭ ସହ

କଥା ହବନି । ରସ ଯଦି ପେୀକ୍ଷାରେ ଖୋପ କରେ ମଁୁ ସହିପାେିବନ
ି ି । ଏହା ପରେ ମଁୁ ତୁ ମ ସହ ରକମିତ ି
କଥା ରହଇଥାନ୍ତି । ଦୟାକେି ଏସବୁ ବନ୍ଦ କେି ପାଠ ପଢାରେ ଧ୍ୟାନଦିଅ । "ଶୁରଭନ୍ଦୁ ଆିପରେ ୁ ହ ଜରକଇ
ଆସୁଥି ା । ସାେ ତାକୁ ରକରତ ଭ ପାଆନ୍ତି । ରସ ସ୍ଥିେ କ ା ଗୀତାକୁ ଭୁ ିଯାଇ ପାଠ ପଢିବ ।

ରଶର୍ ବର୍ଷ ପେୀକ୍ଷାେ ଫୋଫେ ବାହାେିଛ ି । ଶୁଭ କର ଜରେ ଟପ୍ପର୍ ରହଇଛି । ଗୀତା ବି ଭ

ନମବେ େିପ ପାସ୍ କେିଛ ି । ରହର

ଗୀତା ଅଭିନନ୍ଦନ ଜରଣଇବାକୁ ଯାଇପାେୁନି ଶୁଭ ପାଖକୁ । ହଠାତ

କିଏ ଜରଣ ପଛେୁ ଡାକିର ଗୀତା ବୁ ି ଚାହିଁ ା ରବେକୁ ଶୁରଭନ୍ଦୁ ଆଉ ସାର୍ । "ଶୁଭ ପାଇଁ ତୁ ମଠାେୁ ଭ
ଝିଅ ଆଉ କିଏ ରହଇ ନପାରେ । ମଁୁ ତୁ ମ ଦୁ ଇଜଣଙ୍କୁ ଆଶୀବଷାଦ କେୁଛି ଜୀବନେ ସବୁ ରକ୍ଷତ୍ରରେ ତୁ ରମ
ସଫେ ହୁ ଅ ।" ସାର୍ ଉଭୟଙ୍କୁ ଆଶୀବଷାଦ କେୁଥିର । ଗୀତା ଆଉ ଶୁରଭନ୍ଦୁ ପାଦ ଛୁ ଇଁ ପ୍ରଣାମ କର ।
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ମଦନା ଗାଆଁେ ସବୁ ଠୁ ହୁ ସଆ
ି େ ପି ା ଥି ା । ମଦନ ପେି ପି ା ରକାଟିଏରେ ରଗାଟିଏ

॥ ୋତିଦନ
ି ପାଠପଢି ପେିଶ୍ରମ କେି ମଦନା ବନି ା ଡାକ୍ତେ ମଦନ ରମାହନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀ ।
ବାପାେ ତ ରଯମିତ ି ପାଦ ମାଟିରେ

ାଗୁନଥି ା । ଗବଷରେ ଛାତି ଫୁ ର ଇ ରମା ପୁଅ ଡାକ୍ତେ

ରବା ି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆରଗ କୁ ହନ୍ତି । ସବୁ ବାପାଙ୍କ ପେି ମଦନ ବାପା ବି ପୁଅ ପାଇଁ ସ୍ୱପନ ରଦିପଥିର
। ଖୁସି ନ ହୁ ଅରନ୍ତ ବା କିପେି । ଘେ ଆଗେ ମାଟି ପିଣ୍ଡା ଉପରେ କାଠ ଆେମ ରଚୟାେଟି
ପରକଇ ବସି ବଡ ଶାନ୍ତିରେ ବସି ଯାଆନ୍ତି ରସ । ଡାକ୍ତେ ବାବୁ ଙ୍କ ବାପାେ ଗାଆଁରେ ବହୁ ତ
ସମାନ । ଆସିବା ଯିବା ର ାକ ଘଡିଏ େହି ବାବୁ ଙ୍କ ସହ କଥା ରହାଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାେି ଯାଆନ୍ତି ।
ମଦନ ଡାକ୍ତେ ରହ ା ପରେ ବାକ୍ସରେ ଘେକୁ ଔର୍ଧ ପଠାନ୍ତି, ଜ୍ୱେ, ଥଣ୍ଡା, କାଶ ଇତୟାଦି
ସାଧାେଣ ରୋଗ ରବୈୋଗ ପାଇଁ । କାଗଜରେ ରକାଉ ଔର୍ଧ ରକରତ ପେିମାଣେ
ରକରତରବରେ ଖାଇବ ସବୁ ର ିପ ଭ କି ବାପାଙ୍କୁ ବୁ ଝାଇ ରଦଇ ଯାଆନ୍ତି । ପୁଅକୁ ନଜଣାଇ
ଗାଆଁରେ ରକୌଣସି ର ାକଙ୍କୁ ରଛାଟରମାଟ ରୋଗ ରହର

ଏଥେ ମଦନା ବାପା ଘେ ଆଗ

ବାେଣ୍ଡାରେ ରସହି ଆୋମ ରଚୟାେ ଔର୍ଧ ବାକ୍ସ ଧେି ବସି ଯାଆନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଗାଆଁ ର ାରକ
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ତାଙ୍କୁ ଓର୍ ମଉସା ରବା ି ଡାକୁ ଥିର । ଗାଆଁେ ଗେିବ ସାଧାେଣ ର ାକ ଓର୍ ମଉସାଠୁ ବିନା
ପଇସାରେ ଔର୍ଧ ପାଇ ଖୁସି ରହଉଥି । ଏକପ୍ରକାେ ଖଣ୍ଡି ବଇଦ କହିର ଚରେ । ସ୍ତ୍ରୀ ବାେଣ
କର କୁ ହନ୍ତି ମଁୁ କ'ଣ ମୁଖଷ ରହାଇଛି? ରମା ପୁଅ ଡାକ୍ତେ ରହାଇ କି ାଭ? ରମା ଗାଆଁ ର ାକ
ତା'େ ଔର୍ଧ ଖାଇ ଠିକ୍ ରହର ସିନା ରମା ପୁଅକୁ ଡାକ୍ତେ ରହବା ସଫେ ରହବ । ଔର୍ଧ ଖାଇ
କାହାକୁ କିଛ ି ରହାଇଯିବ ଯଦି ରବା ି ରକରତ ବୁ ଝାଇର ରସ ବୁ ଝବ
ି ାକୁ ନାୋଜ ।
ପ୍ରତି ଦିନ ଔର୍ଧ କାଚେ ଦିନ ବାେ ପେୀକ୍ଷା କେିବା, ନୂ ଆଁ କାଚ ଆସିର ତା ଉପରେ
ନଁା ତଥା ପେିମାଣ ଓ ସମୟ ର ିପବା, ତା' ଛଡା ପୁେୁଣା ଔର୍ଧ କାଚରେ ଯାହାେ ଦିନ ଆଉ
ଅଳ୍ପ ଥିବ ତାକୁ ସଫାକେି ପୁେୁଣା ଘେ ହାତ ଭାଡି ଉପରେ ଏକାଠି କେି େିପବା ଏୟା ରହଉଛି
ଓର୍ ମଉସାଙ୍କ ନୀତି ଦିନଆ
ି କାମ ।
ସଫା କେିବା ମାରନ ରହଉଛି ତାକୁ ରଧାଇ ନୁ ରହଁ ଖାଇ ସଫା କେିରଦବା । ହଁ ଓର୍
ମଉସାଙ୍କୁ ଔର୍ଧ ଖାଇବା ଭାେି ପସନ୍ଦ । ଘରେ ୁ ଚାଇ ବେିଥିବା ଔର୍ଧ ତକ ଆଁ କେି ଘଟଘଟ
ପିଇ ଯାଆନ୍ତି ରସ, ରକରତ କଡା ରକରତ ପିତା ଔର୍ଧ ରହଉ ମହୁ ପେି ଖାଇଯାଆନ୍ତି ତାକୁ ।
ମରନ ମରନ କହି ହୁ ଅନ୍ତି ରମା ପୁଅେ ପେିଶ୍ରମେ ଫେ ଏମିତ ି ରକମିତ ି ଫି ଙ୍ଗି ରଦବି !
ଦିରନ ମାଉସୀ ସଂନ୍ଧଯାରେ ବାଡିଆରଡ ଯାଇଥିର

। ଗାଆଁରେ ଖୋ ଦିରନ ଅନାବେତ

ବିଜୁେି କାରଟ । ରସତିକରି ବରେ ବିଜୁେି ଚା ିଗ ା । ମଉସା ଘେଟା ଯାକ ଅଣ୍ଡାେି ବାେି ଘେ
ବିେୁଆରେ ତାକୁ

ଣ୍ଠନଟା ମିେି ା ।

ଣ୍ଠନ ଆ ୁ ଅରେ ହଠାତ୍ ମଉସା ନଜେ ପଡି ା

ରୋରର୍ଇ ଘେ କାନ୍ଥ ଉପରେ ଦୁ ଇଟି ଔର୍ଧ କାଚ । ରଗାଟିକ ଅଧା ଆଉ ରଗାଟିକ ପୁୋ ଭର୍ତ୍ଡ
ଅଛି । ମନରେ କ'ଣ ବିଚାେିର

ରକଜାଣି ଘଟଘଟ କେି ରସତକ ପିଈ ପରକଇ ା । ରଦହ

ସାୋ ରଯମିତ ି କ'ଣ କଣ ରହାଇଗ ା । କାନ ମୁଣ୍ଡ ଝାଇଁ ଝାଇଁ କ ା ଆଉ କଇଁଆ ଖାଇ ା
ପେି ମୁହଁ କେି ଯାଇ ଦୁ ଆେ ମୁରହଁ ବସିଗର ମଉସା ।
ୋତିରେ ଆଉ ବିଜୁେି ଆସି ାନି । ମାଉସୀ ଆସି ରକରତ ଡାକିଗର ଖାଇବାକୁ ରହର
ଓର୍ ମଉସା ରସ ଦୁ ଆେ ମୁହଁରେ ରସମତି ପଡି େହି ା । ସକାେ ରହଉରହଉ ମଉସା ଦିମହ
ୁ ଁ
ରହଇଗ ାଣି । ମାଉସୀ ରକରତଥେ କହିର ବି ମଉସା ନିଜ ଓର୍ ବାକ୍ସ େ ଔର୍ଧ ଖାଇବାକୁ
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ନାୋଜ । କିଛ ି ସମୟ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ କମ୍ପାଉଣ୍ଡେ ଆସିର

। ଝାଡାବାନ୍ତି ପାଇଁ ଔର୍ଧ ରଦଇ

ଗର । ରତରବ ଯାଇ ମଉସା ରପଟକୁ କିଛ ି ଗ ା । ଏରତ ବର୍ଷରେ ଏମିତ ି ରକରବ ରହଇନି କି
ମଉସା ତାଙ୍କ ନିଜ ଓର୍ ନଖାଇ ଆଉ ରକାଉଠୁ ଖାଇଛନ୍ତି । ରଶଜ ପାଖରେ ମଉସାେ ରଗାଡ
ରମାଡୁ ରମାଡୁ ନାକ ସୁଡୁସୁଡୁ କେି ମାଉସୀ କହି ା ରହଇଟି ତମେ ଶନି ଦଶା ସବୁ ଶନିବାେ
ଓସ୍ତଗଛ ତରେ ଖାଣ୍ଟି ଜଡାରେ ଦିପ ଜେୁ ଥି ି । ଏସବୁ ରସଇଥି ପାଇଁ ରହ ା ରଗା ଆଜି କି
ରବା ି ଦୀପରଟ ବି ଜାେି ପାେି ିନ ି । ୋତିରେ ବାେିରପାଡା ବିର ଇ କାନ୍ଥରେ ଚଢି ରମାେ ସବୁ
ରତ ୋେି ରଦଇଚି । ଆଉ ରଟାରପ ରହର ରତ ନାହିଁ ରସଥିରେ । ଜାଉଛି ଆଗ ୨ ଟଙ୍କାେ
ରତ

ଆଣିକି ଦୀପରଟ ଜାରେ । ମାଉସୀେ ଏତକ କଥା ଶୁଣି ମଉସାେ କାନ ଦିଇଟା ଠିଆ

ରହାଇଗ ା ॥ ପଚାେିର ରକାଉଠି େିପଥି ୁ ର ା ରତା' ଜଡା ରତ । ମାଉସୀ କହିର ରସଇ
େନ୍ଧା ଘେ କାନ୍ଥ ଉପରେ । ରସ ବାେିପଡା ବିର ଇେ ରଗାଡକୁ ରଗାଡକୁ ଟାଙ୍ଗି ରଦବି ଏତକ
କହୁ କହୁ ମଉସା କହିର

ଆର ା ଥାଉ ଥାଉ ର ା ମଦନା ମାଆ ରସ ବାେିପଡାଟା ବିର ଇ

ନାହିଁ ର ା ମଁୁ । କା ି ୋତିରେ ରସହି କାଚ ଦିଇଟା ଥିବାେ ରଦିପ ମଁୁ ହିଁ ତାକୁ ପିଇରଦଇଛି ।
ମାଉସୀ ବା ୁ ବା ୁ କେି ଅରନଇ େହି ା ମଉସାକୁ । କିଛ ି ସମୟ ପରେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ
ବାରଡଇ ରସଠୁ ଉଠି ଯାଉ ଯାଉ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ରହଇ କହୁ ଥିର , "ଏ ଅେପ ବିଦୟା ବଡ ଭୟଙ୍କେୀ
ର ା ଝିଅ । ଆେ ବିେୁଆରେ କିରୋସିନ ଡିବ ି େିପଥି ି ଏ ବୁ ୋ ପିଇଥିର

ମେିଯାଇଥାନ୍ତା

ଆଜି, ମଁୁ କିସ କେିବରି େ ଦଇବ ।" ମଉସା କାନରେ ସବୁ ଶୁଭୁଥି ା । ରହର ଖୁନ୍ଦା ଖାଇଥିବା
ବିର ଇ ପେି ଧିେି ପଡି େହିଥିର ଯାହା ।
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ବିଶ୍ୱଜିତେ ଥି ା ଭୁବରନଶ୍ୱେ ସହେରେ ଏକ ଘେ ସାଜସଜ୍ଜା ସାମଗ୍ରୀେ ରଦାକାନ । ତା'
ରଦାକାନରେ ପୁେୁଣା ସାମଗ୍ରୀ ରଯପେି ପୁୋତନ ମୁଦ୍ରା, ମୂର୍ତ୍,ଡ ବାସନକୁ ସନ କାଠରେ ନିମଡତ
ଆସବାବପତ୍ର ଆଦି ଥି ା । ପୁୋତନ ସାମଗ୍ରୀେ ରସ ଥି ା ଜରଣ ସଂଗ୍ରାହକ । ତା' ରଦାକାନରେ
ପୁେୁଣା ଜିନର୍
ି ସହିତ ନୂ ତନ ଧେଣେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କାେୁକାଯଷୟେ ଥି ା ଅପୂବଷ ସମ୍ଭାେ । ରଯରତସବୁ
ନୂ ଆ ଡିଜାଇନ୍ ବଜାେକୁ ଆରସ ଆଗ ତା' ରଦାକାନରେ ହିଁ ଉପ ବ୍ଧ ରହାଇଥାଏ । ତା’େ କିଛ ି
ଗ୍ରାହକ ଥିର

ରଯଉଁମାରନ କି ପୁେୁଣା ସାମଗ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଆଦେରେ ରନଇ ତାକୁ ଭ

ପଇସା

ରଦଉଥିର । ରସଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଭାେତ ସାୋ ବୁ ିବୁ ି ପୁେୁଣା ସାମଗ୍ରୀେ ସନ୍ଧାନରେ ଥାଏ
। ତା’େ ସମ୍ପକଷ କିଛ ି ଐତିହାସିକ ଓ ଭୂତତ୍ୱବିତ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଥି ା । ସବୁ ରବରେ ବିଶ୍ୱଜିତ
ତାଙ୍କ ସହ ରଫାନରେ ବନ୍ଧୁ ତା ବରନଇ େିପଥାଏ । ଦିରନ ତା' ପାଖକୁ ତା’େ ଏକ ବନ୍ଧୁ ଅମିତ
ୋଜସ୍ଥାନେୁ ରଫାନ କେି କହି ା, “ଏଇଠି ଆମ ଅଫି ସ ପାଖରେ କିଛ ି ର ାକ ରଖାୋରଖାେି
କେି ବହୁ ତ ଗୁଡଏ
ି ପୁେୁଣା ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଛନ୍ତି, ତୁ ଯଦି ଆସନ୍ତୁ ରତରବ ରତା ରଦାକାନ ପାଇଁ
ମଧ୍ୟ କିଛ ି ସାମଗ୍ରୀ ମିେଯ
ି ାଆନ୍ତା । ରମାେ ଏଠିକାେ ସୁପେଭାଇଜେ ସହ ଭ ଘନିଷ୍ଠତା ଅଛି
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।” ବିଶ୍ୱଜିତ ଏ ସୁରଯାଗେ ହାତଛଡା କେିବାକୁ ଚାହଁୁ ନଥି ା । ତା’ପେ ଦିନ ରଦାକାନରେ କାମ
କେୁଥିବା ୋଜୁ କୁ ଡାକି ତାକୁ ରଦାକାନ ଭାେ ସମ୍ଭାେିବାକୁ କହିରଦଇ, ଭୁବରନଶ୍ୱେ
ଏୟାେରପାଟଷେୁ ସିଧା ବାହାେି ା ୋଜସ୍ଥାନେ ଜୟପୁେ । ଏୟାେରପାଟଷେୁ ଅମିତେ ଘେ ପ୍ରାୟ
୧୦ କି.ମି. ଥି ା । ଅମିତ ଆସି ବିଶ୍ୱଜିତକୁ ଏୟାେରପାଟଷେୁ ସିଧା ତା' ଘେକୁ ରନଇଗ ା ।
ଦୁ ଇସାଙ୍ଗ କିଛ ି ସମୟ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ଷା ରହବା ପରେ ବିଶ୍ୱଜିତ ଅମିତକୁ କହି ା, “ଚାଲ୍ ଯିବା
ରଦିପ ଆସିବା କ'ଣ ସବୁ ଜିନର୍
ି ମାଟି ତେୁ ବାହାେିଛ?
ି ରମାେ ରଦାକାନ ପାଇଁ କିଛ ି ଜିନର୍
ି
ନବା ରଯାଗୟ ଅଛି ନା ନାହିଁ?” ଅମିତ ବିଶ୍ୱଜିତକୁ ରନଇ ସୁପେଭାଇଜେ ରମାହନ ସହ
ଚିହ୍ନାପେିଚତ
ି କରେଇ ରଦ ା ଆଉ କହିକଗ
ି ା ରଯ କାମ ସେିର

ରଫାନ୍ କେିଦବାକୁ

ୋଇଭେକୁ କହିବ ି ତରତ ଯାଇ ରନଇଆସି ରମା ଘରେ ଛାଡିରଦବ । ବିଶ୍ୱଜିତ ତା' କଥାରେ
ସମତି ଜରଣଇ ମାଟିତେୁ କ'ଣ ସବୁ ଜିନର୍
ି ବାହାେିଛ ି ତାକୁ ରଦିପବାକୁ ରମାହନ ସହ ଗ ା ।
ରମାହନ ତାକୁ ରନଇ ରଗାରଟ ଅସ୍ଥାୟୀ ଟିଣପକା ଘେ ଭିତେକୁ ରନଇଗ ା ଏବଂ କହି ା ରଯ,
“ଆପଣଙ୍କେ ଯାହା ପସନ୍ଦ କିଛ ି ଜିନର୍
ି ରନଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ସାମଗ୍ରୀ ଆରମ ୋଜସ୍ଥାନ
ୋଜୟ ସଂଗ୍ରହାେୟକୁ ପରଠଇଦବୁ । ଏତିକି କହି ରମାହନ ରସଠାେୁ ଚା ିଗ ା ଏବଂ କହି କି
ଗ ା ରଯ ଜିନର୍
ି ବାଛି ସାେିର ତାକୁ ରଫାନ୍ କେିରଦବା ପାଇଁ । ବିଶ୍ୱଜିତ ସବୁ ଜିନର୍
ି କୁ ତନ୍ନତନ
କେି ପେଖୁ ଥାଏ । ରସ ରଦିପ ା ରଯ ଜିନର୍
ି ଗୁଡକ
ି ଭିତରେ ଥି ା କିଛ ି ତମବା ବା ଅନୟ ରକୌଣସି
ଧାତୁ ରେ ନିମଡତ ରହାଇଥିବା କିଛ ି ଅଜବ ପ୍ରକାେେ ମୂର୍ତ୍ଡ ନା ରକୌଣସି ଠାକୁ େଙ୍କେ ନା ରକୌଣସି
ମଣିର୍ଙ୍କେ । ପିର୍ତ୍େରେ ତିଆେି ରହଇଥିବା କଂସାବାସନ ଯାହା ଉପରେ କିଛ ି ରଗାରଟ ଭାର୍ାରେ
ର ଖା ଯାଇଥି ା ଯାହାକୁ ପଢିବା ବିଶ୍ୱଜିତ ପକ୍ଷରେ ମୁସ୍କି ଥି ା । ସବୁ ଜିନର୍
ି ଗୁଡକ
ି ଧୁଆଧୁଇ
ରହାଇ େଖା ଯାଇଥାଏ । ରମାହନେ କହିବା ଅନୁ ସାରେ ଜିନର୍
ି ଗୁଡକ
ି ପ୍ରାୟ ଦୁ ଇଶହେୁ ତିନଶ
ି ହ
ବର୍ଷ ତେେ ଜିନର୍
ି ଥି ା । ବିଶ୍ୱଜିତେ ଆିପରେ ପଡି ା ରଗାରଟ ଆଇନା । ବଡ ସୁନ୍ଦେ
ଆଇନାଟିଏ ରହାଇଥାଏ ପ୍ରାୟ ୪ େୁ ୫ ଫୁ ଟ ରହବ ଉର୍ଚ୍ତା । ତା’େ ଚାେିପାଖରେ ରମାଟ କାଠେ
ଏକ ରଫ୍ରମ

ାଗି ଥାଏ । ଆଇନାଟି ଦୁ ଇ ପାଶ୍ୱଷେୁ କାଠେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉପରେ େଖା ରହାଇଥାଏ ।

ରଯପେି ଆଇନାଟି ତା' ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାେିପରଟ ୩୬୦ ଡିଗ୍ରୀ ଘୁେପ
ି ାେିବ । ଯଦି ଆଇନାଠାେୁ
ଜରଣ କିଏ ରଗାରଟ ହାତ ଦୂ େରେ ଠିଆରହବ, ରତରବ ତା'େ ସମ୍ପୂଣଷ ଶେୀେକୁ ରସ ରସଥିରେ
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ରଦିପପାେିବ । ଆଇନାଟି ବିଶ୍ୱଜିତେ ଖୁବ ପସନ୍ଦ ଆସି ା । ମରନମରନ ସ୍ଥିେ କ ା ଏହି
ଆଇନାଟିକୁ ରସ ନିଜ ରଦାକାନ ପାଇଁ ରନବ । ରସ ଭାବି ା ରଯ ଆଇନାଟିକୁ ଟିରକ ଭ କେି
ଘର୍ିମାଜି ରଦଇ ରଗାରଟ ଭ

ଷ୍ଟିକର୍

ରଗଇ ରଦଇ ୪୦୦ େୁ ୫୦୦ ବର୍ଷ ପୁେୁଣା

ର ିପରଦର ନିଶ୍ଚୟ ସାତ/ଆଠ ହଜାେେୁ ଅଧିକ ଦାମରେ ବିରି ରହାଇଯିବ । ବିଶ୍ୱଜିତ ଆଇନା
ସହ ଆଉ ଦୁ ଇ ତିରନାଟି ଜିନର୍
ି ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କ ା । ରମାହନକୁ ଡାକି ତାକୁ କିପେି
ଭୁବରନଶ୍ୱେରେ ସୁେକ୍ଷିତରେ ପହଞ୍ଚାଯାଇ ପାେିବ ରସ କଥା ତାକୁ ବୁ ରଝଇ ରଦ ା । ରମାହନ
ରସ ଆଇନା ଏଠୁ ଚା ିଯିବାେ ଜାଣି ମରନମରନ ବହୁ ତ ଖୁସି ରହ ା ଓ କହି ା, “ବିଶ୍ୱଜିତ ବାବୁ
ଆପଣଙ୍କ ଜିନର୍
ି ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ।” ରମାହନକୁ ସବୁ କଥା
ବୁ ରଝଇ ରଦଇ ବିଶ୍ୱଜିତ ଅମିତକୁ ରଫାନ୍ କ ା । ଅମିତେ ୋଇଭେ ଆସି ତାକୁ ଅମିତ ଘରେ

ଛାଡି ରଦ ା । ବିଶ୍ୱଜିତ ଅମିତକୁ ରସ ଆଇନା କଥା କହି ା । ଅମିତ ମଧ୍ୟ ଅତି ଖୁସି ରହଇ
କହି ା, “ତୁ ରଗାରଟ ଭ

ଜିନର୍
ି ବାଛିଚୁ ।” ବିଶ୍ୱଜିତ ଅମିତକୁ ପଚାେି ା, “ରମାେ ରଗାରଟ

କଥା ଜମା ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ରଯ ଏରତ ବର୍ଷ ପୁେୁଣା ରହଇ ମାଟିତରେ ରପାତା ରହଇକି ମଧ୍ୟ
ଆଇନାଟି ଭାଙ୍ଗି ା ନାହିଁ ରକମିତ?
ି ଅମିତ ହସିହସି କହି ା, “ଏ ଆଇନା ଏରବକାେ ଆଇନା
ନୁ ରହଁ । ରସ କାେରେ ୋଜା ମହାୋଜାମାରନ ତାଙ୍କେ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବଦ
ି ୟା ବେରେ ଅଭଙ୍ଗା
ଆଇନା ତିଆେି କେୁଥିର

। ତୁ ବଡ ଭାଗୟବାନ ରଯ ରତା ହାତରେ ଏମିତ ି ରଗାରଟ ଅମୂ ୟ

ଜିନର୍
ି ପଡି ା । ଯାହାେ ବଜାେ ମୂ ୟ ଆଜିକା ତାେିଖରେ କମ ରସ କମ ରକାଡିଏ ପଚିଶ
ହଜାେେୁ କମ ହବନି ।” ବିଶ୍ୱଜିତେ ଆଇନା ପସନ୍ଦ ହବା ରନଇ ଅମିତ ବହୁ ତ ଖୁସି ରହାଇ
ଯାଇଥି ା ଯାହାକି ବିଶ୍ୱଜିତକୁ ଟିରକ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ାଗୁଥିର ମଧ୍ୟ ରସ ତାକୁ ରବଶି କିଛ ି ପଚାେି
ପାେି ାନାହିଁ । ଦୁ ଇଦିନ ପରେ ବିଶ୍ୱଜିତ ଅମିତଠାେୁ ବିଦାୟ ରନଇ ଭୁବରନଶ୍ୱେରେ ଆସି
ପହଞ୍ଚି ା ଏବଂ ଅମିତକୁ କହି କି ଆସିଥି ା ରଯ ରସ ରଯମିତ ି ସୁେକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଇନାଟିକୁ
ପରଠଇବାେ ବରନ୍ଦାବସ୍ତ କେିବ । ରସ ଆସିବାେ ଦଶଦିନ ପରେ ରକାେିୟେରେ ଆଇନାଟି ଆସି
ପହଞ୍ଚି ା । ବିଶ୍ୱଜିତ ବହୁ ତ ଖୁସଥ
ି ାଏ । ୋଜୁ କୁ ଡାକି କହି ା “ଆଇନାଟିକୁ ଯତ୍ନ ସହକାରେ
ରନଇ ରଗାଦାମ ଘରେ େିପ ରଦ ରପାଛାରପାଛି କେି େଙ୍ଗ ରଦଇ ସାେିର
ରଶାେୁମ୍ରେ ଆଣି ବିରି ପାଇଁ େିପବା ।”
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ରସଦିନ ବିଶ୍ୱଜିତ ସନ୍ଧୟା ରବେକୁ କିଛ ି କାମରେ ରଦାକାନେୁ ଶୀଘ୍ର ବାହାେିଗ ା । ୋଜୁ
ୋତି ଦଶଟା ରବେକୁ ରଦାକାନ ବନ୍ଦ କେିବା ପାଇଁ ସଟେ ପରକଇ ା ରବେକୁ ତାକୁ କିଛ ି
ରଗାରଟ ରଜାେରେ ଧଡଧଡ ରହବାେ ଶବ୍ଦ ରଗାଦାମ ଘେୁ ଆସୁଥିବାେ ମରନ ରହ ା । ରସ
ଭବି ା ମୂର୍ା କି ବିୋଡି ଏମିତ ି କେୁଥିବ ବହୁ ତଗୁଡଏ
ି ନୂ ଆ ପୁେୁଣା ସାମାନ େଖା ରହଇଛି ନା
। କିଛ ି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ରଜାେରେ କିଛ ି ଜିନର୍
ି ପଡିବାେ ଶବ୍ଦ । ଏଥେ ୋଜୁ ାଇଟ୍ ଜରେଇ
ରଗାଦାମ ଭିତେକୁ ଗ ା । ରଦିପ ା ରବେକୁ ରକାଉଠି କିଛ ି ନାହିଁ ସବୁ ଠିକଠାକ୍ ଅଛି । ଅଥଚ
ଏ ଶବ୍ଦ ରକଉଁଠୁ ଆସୁଛ?
ି ହଠାତ୍ ତା' ଆିପ ପଡି ା ରସଇ ଆଇନାଟି ଉପରେ । ତା' ଉପରେ
ରଗାରଟ କୋ କପଡା ରଘାଡା ରହଇ କି େଖା ରହାଇଥାଏ । ରକୌତୁ ହେବଶତଃ ରସ ଆଇନା
ଉପେୁ କପଡାଟି କାଢିରଦ ା । ଆଉ କପଡା ବାହାେିଯିବା ପରେ ଆଇନା ଭିତେୁ ବାହାେି ା
ଏକ ବିଭତ୍ସ ବିକଟାେ ଚିତ୍କାେ । ରସ ଜାଣିପାେୁ ନଥି ା ଚିତ୍କାେଟା ରଗାରଟ ସ୍ତ୍ରୀେ କି ପୁେୁର୍େ ।
କିନ୍ତୁ ଚିତ୍କାେେ ତୀବ୍ରତା ବଢିବଢି ଚା ି ଥାଏ । ତାକୁ ମରନରହଉଥାଏ ରଯପେି ତା'େ କାନେ
ଶିୋପ୍ରଶିୋ ସବୁ ଫାଟି ଯିବ । ହାତ କାନରେ ରଦଇରଦ ା ଓ ଚଟ୍ କେି ରନଇ କପଡାଟି ପୁଣି
ତା' ଉପରେ ରଘାରଡଇ ରଦ ା । ସରଙ୍ଗସରଙ୍ଗ ଚିତ୍କାେ ବନ୍ଦ ରହଇଗ ା । ୋଜୁ ସ୍ଥାଣୁ ପା ଟି
ଯାଇଥାଏ । ଡେିକି ରସ ନା ଆଗକୁ ଯାଇ ପାେୁଥାଏ ନା ପଛକୁ । ରକମିତ ି ରସ ରଗାଦାମ ଘେୁ
ବାହାେିବ ରସଇ କଥା ଚିନ୍ତା କେୁଥାଏ । ପୁଣି ହଠାତ୍ ଆଇନାଟି ତା’େ ଅକ୍ଷ ଚାେିପରଟ କାଠେ
ରଫ୍ରମ୍ ଭିତରେ ଆରପ ଆରପ ଘୂେବ
ି ାକୁ

ାଗି ା । କୋ କପଡାଟି ଖସିଯିବା ପରେ ୋଜୁ େ

ପୁୋ ଶେୀେ ରସଥିରେ ରଦଖା ଯାଉଥାଏ । ଆଇନାଟି ଘୁେଘ
ି େ
ୁ ି ହଠାତ୍ ସିଧା ରହାଇ େହିଗ ା
। କିନ୍ତୁ ଏ କ'ଣ ତା' ପଛରେ ଜରଣ କିଏ ଛିଡା ରହାଇଛି ଆଉ ତା' ହାତଦୁ ଇଟା ୋଜୁ େ ରବକ
ଆଡକୁ ମାଡି ଆସୁଛ ି । ୋଜୁ ଭୟରେ ପଛକୁ ଅରନଇ ା ରବେକୁ ରକହି କୁ ଆରଡ ନାହଁାନ୍ତି ।
ୋଜୁ ପୁଣି ଆଇନାରେ ରଦିପ ା ରବେକୁ ହାତ ଦୁ ଇଟି ତା’େ ରବକ ଚାେିପରଟ ଗୁରଡଇ ରହଇ
ଶକ୍ତ ରହବାକୁ

ାଗି ାଣି । ରସ ଅନୁ ଭବ କେି ପାେୁଥାଏ ତା' ପାଦ ଭୂମି ଉପେୁ ଉଠି ା ଭେି ।

ରସ ରଯରତ ମୁକୁେବ
ି ାକୁ ରଚଷ୍ଟା କେୁଥାଏ ତା' ରବକ ରସରତ ରଜାେରେ ଚିପି ରହାଇ ଯାଉଥାଏ
। ଆଇନାରେ ନିଜକୁ ରସ ରଦିପ ା ରବେକୁ ରସ ଚଟାଣ ଠାେୁ ଫୁ ରଟ ଉଚରେ ଥାଏ ଏବଂ
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ରଗାରଟ ବିଭତ୍ସ ଭୟଙ୍କେ ରଚରହୋ ତା' ଆଡକୁ ମାଡି ଆସୁଥାଏ । େକ୍ତିମ ଆିପ, ଫୁ ଙ୍ଗୁ ୋ ରକଶ
କି ଭୟାନକ ରଚରହୋ । ରଦିପବାକୁ ତା’େ ଆଉ ସାହସ ନ ଥାଏ । ଆିପବୁ ଜ ି ରଦଇଥାଏ ରସ ।
ହାତେ ବନ୍ଧନ ତା' ରବକ ଚାେିପରଟ ଫାଶୀ ଦଉଡି ଭେି ଗୁରଡଇ ରହାଇ ଯାଇଥାଏ । ତାକୁ
ାଗି ା ଆଉ କିଛ ି ସମୟ ପରେ ତା’େ ଜୀବନ ଚା ି ଯିବ । ରଶର୍ରେ ତା' ମୁହଁେୁ ବାହାେି

ଆସି ା “ଜୟ ହନୁ ମାନ” । କଚାଡି ରହାଇ ୋଜୁ ତରେ ପଡି ା ।

ସକାେ ନଅଟା ରବେକୁ ଆସି ବିଶ୍ୱଜିତ ରଦିପ ା ରବେକୁ ରଦାକାନ ସଟେ ଅଧା ରଖା ା
ରହାଇପଡିଛ ି । ବିଶ୍ୱଜିତ ଭବି ା ରଯ ରବାରଧ ୋତିରେ ରଦାକାନେୁ ରଚାେି ରହାଇଛି ରବା ି ।
ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ରହାଇ ଭିତେକୁ ଗ ା । ରସ ରଦିପ ା ରବେକୁ ୋଜୁ ରଗାଦାମ ଘରେ ରବରହାସ
ରହଇ ପଡିଛ ି । ପାଣି ଆଣି ତା' ମଁହ
ୁ ଉପରେ ଛଟି ା । ୋଜୁ େ ରଚତା ରଫେିବା ପରେ ରସ
ବିଶ୍ୱଜିତକୁ ସବୁ କଥା କହି ା । ଆଉ କହି ା ରଯ, “ବାବୁ ରଯ ପଯଷୟନ୍ତ ଏ ଆଇନାକୁ ଆପଣ
ବାହାେକୁ ନ ରଫାପାଡିଛନ୍ତି ରସ ପଯଷୟନ୍ତ ମଁୁ ଆଉ ରଦାକାନ କୁ ଆସିବନ
ି ି ।” ଏତିକି କହି ରସ
ରଦାକାନ ଛାଡି ଦଉଡି କି ପରେଇ ା । ବିଶ୍ୱଜିତ ଆଇନା ଆଡକୁ ଚାହିଁ ା, ରଦିପ

ଆଇନା

ରଯମିତ ି ଆସିଥି ା ରସମିତ ି କୋ କପଡା ରଘାଡା ରହଇ କି େଖା ରହାଇଛି । ରସ କପଡା ଆଇନା
ଉପେୁ କାଢି ତାକୁ ଭ

କେି ରପାଛାରପାଛି କେିରଦ ା । ମରନମରନ ୋଜୁ କୁ ରସ ଗାେି

ରଦଉଥାଏ, “ଠକ ରକାଉଠିକାେ ୋତିରେ ରଗାଦାମ ଘରେ ରଶାଇ ପଡିଛ ି ଆଉ ସକାେୁ ରମା
ଆଗରେ ଭୁତ ଗପ ଶୁଣଉଛି । କହୁ ଛ ି କ'ଣ ନା ଆଇନା ଭିତେୁ ଭୂତ ବାହାେୁଛି ।” ତଥାପି ନିଜ
ମନକୁ ଠିକ୍ ରେ ବୁ ରଝଇ ପାେୁ ନ ଥାଏ ବିଶ୍ୱଜିତ । ଆଜକୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ରହ ାଣି ୋଜୁ କାମ
କେୁଛି ଏଠି, କ'ଣ ପାଇଁ ରସ ଏମିତ ି କହିବ? ପ୍ରକୃ ତରେ କ'ଣ ଆଇନା ଭିତରେ ଭୂତ ଅଛି ।
ଆସି କି ନିଜ ରଚୟାେରେ ବସି ା । ରସଦିନ ତାକୁ ଜମା ଭ

ାଗୁ ନ ଥାଏ । ଘଡି କି ଘଡି

ଯାଇ ରଗାଦାମ ଘେ ଭିତରେ ଆଇନାକୁ ରଦିପ କି ଆସୁଥାଏ । ରସଦିନ ରବପାେ ବି କିଛ ି ଖାସ୍
ରହ ାନି । ମନ ଭାୋରାନ୍ତ ରହାଇ ଯାଉଥାଏ ବିଶ୍ୱଜିତେ । ୋତି ୧୦ଟା ରବେକୁ ରଦାକାନ ବନ୍ଦ
କେିବା ପାଇଁ ଗ ା ରବେକୁ ତାକୁ ାଗି ା ରଯପେି ରଗାଦାମ ଘରେ ରକହି ଜରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ର ାକେ
ପାଉଁଜ ି ପିନ୍ଧ ି ଚା ିବାେ ଶବ୍ଦ । ନିଜେ ମନେ ଭ୍ମ ରବା ି ଭାବି ସଟେ ଟାଣିବାକୁ ଗ ା ରବେକୁ
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ଏଥେ ରଗାରଟ ସ୍ତ୍ରୀ ର ାକେ କାନ୍ଦିବାେ ଶବ୍ଦ ରଗାଦାମ ଘେୁ ଆସୁଛ ି ଯାହାକି ରସ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶୁଣିପାେୁ
ଥାଏ । କାନ୍ଥଘଣ୍ଟାକୁ ଅରନଇ ା ରଦିପ ୋତି ସାରଢ ଦଶଟା । ସାହସ କେି ରଗାଦାମ ଭିତେକୁ
ଗ ା । ରଦିପ ା ଆଇନାଟି ରସମିତ ି କୋ କପଡା ଭିତରେ ରଘାଡା ରହଇ କି େଖା ରହାଇଛି ।
ସବୁ ତ ଠିକଠାକ୍ ଅଛି । ହଠାତ ଦୁ ମ୍ କେି ରଗାରଟ ଶବ୍ଦ ରହ ା । ଚମକି ପଡି ପଛକୁ ଚାହିଁ ା
ରବେକୁ ପୁେୁଣା ମୂର୍ତ୍ଡ ରଗାରଟ ତରେ ପଡି ଚୁେମାର୍ ରହାଇଗ ା । ବିଶ୍ୱଜିତ ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କେି
ନିଜକୁ ପ୍ରକୃ ତସ୍ଥ
ି କେି ଛିଡାରହ ା । ସରଙ୍ଗସରଙ୍ଗ ରଗାଦାମ ଘେେ ଆ ୁ ଅଗୁଡା ସବୁ

ିଭିଗ ା

। ଆଉ ରସ ରଦିପ ା ଆଇନା ଭିତେୁ ରଗାରଟ ଆ ୁ ଅ ଜେି ା ଭେି । ଏକଦମ ଡେି ଯାଇଥି ା
ବିଶ୍ୱଜିତ । ପାଦ ଚିପିଚପ
ି ି ଆଇନା ପାଖକୁ ଗ ା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା' ଉପେୁ କୋ କପଡାଟା
କାଢି ରଦ ା । ସରଙ୍ଗ ସରଙ୍ଗ ମରନ ରହ ା ତାକୁ ରଯପେି ଆଇନା ଭିତେକୁ କିଏ ଟାଣି ରନଉଛି
। ଆଉ ଏକ ବିକଟାେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦରେ ତା' କାନ ଫାଟିପଡି ା ପେି ାଗୁଛ ି । ହଠାତ୍ ଆଇନା
ଉପରେ ରଗାରଟ ଚିତ୍ର ଆସି ା ଭେି ତାକୁ

ାଗି ା ଆରେ ରସ ଆଇନା ଆଗରେ ଏ ସବୁ କ'ଣ

ରଦଖୁଛ ି ରଗାରଟ ସ୍ତ୍ରୀ ର ାକ ରସହି ଆଇନା ଆଗରେ ଛିଡା ରହଇ ସିନ୍ଦୂେ ପିନ୍ଧୁଛ ି ଏବଂ ହଠାତ
ଦୁ ଇ ଜଣ ମୁଖାପିନ୍ଧା ଦୁ ବୁ ର୍ତ୍
ଷ ଆସି ତା' ରପଟକୁ ଛୁ ୋ ମାେି ହତୟା କେୁଛନ୍ତି । ସ୍ତ୍ରୀ ର ାକଟି ତରେ
ପଡି ଚିତ୍କାେ କେି ପାଟି କ ା ରବେକୁ ତାକୁ ଛୁ େୀରେ ରସମାରନ ଭୂର୍ି ଚା ିଛନ୍ତି । ତାକୁ ସାହାଯୟ
କେିବା ପାଇଁ ତା' ସ୍ୱାମୀ ଆସି ରସ ଦୁ ବୁ ଷର୍ତ୍ ଦୁ ଇଜଣଙ୍କୁ ମାଡି ବସୁଛ ି । ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ରେ ମୁଖାଟା ରସ
ଦୁ ଇଜଣଙ୍କ ମୁହଁେୁ ଫି ଟି ଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ଏ କ'ଣ? ମୁଖା ଭିତରେ ଥିବା ଦୁ ଇଜଣ ଦୁ ବୁ ର୍ତ୍
ଷ କ'ଣ
ରମାହନ ଆଉ ଅମିତ? ରମାହନ ରସ ସ୍ତ୍ରୀ ର ାକେ ସ୍ୱାମୀକୁ ପଛେୁ ମାଡି ବସୁଛ ି ଆଉ ଅମିତ
ରସହି ଛୁ ୋରେ ରସ ର ାକେ ରପଟକୁ ଭୁଶିବାରେ

ାଗିଛ ି । ଛୁ ୋ ଭୁସି ା ରବରେ ରସଇ

େକ୍ତଛିଟା ଆସି ରସ ଆଇନା ଉପରେ ପଡି ଆଇନାଟିକୁ ପୁୋ

ାଲ୍ କେି ରଦଉଛି । ରମାହନ

ହସିହସି ଅମିତକୁ କହୁ ଛ,ି “ଯାହାହଉ ଏରବ ଆମ ବିେୁର୍ଦ୍ରେ ଆଉ ରକହି ସାକ୍ଷୀ ରଦଇ
ପାେିରବନି । ଦୁ ଇ ଜଣଙ୍କୁ ତ ଖତମ କେି ରଦର

ଚାଲ୍ ଆରମ ରନଇ ଏମାନଙ୍କୁ ରଟ୍ରନ

ାଇନ୍ରେ ପରକଇ ରଦଇ ଆସିବା ର ାକ ଜାଣିରବ ରଯ ରଟ୍ରନ ଦୁ ଘଷଟଣାରେ ମେି ଯାଇଛନ୍ତି
ରବା ି ।” ତା’ପରେ ବିଶ୍ୱଜିତକୁ

ାଗି ା ରଯ ରକହି ରଯପେି ତାକୁ ରଠ ି ରସଇ ଆଇନା
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ଭିତେକୁ ବାହାେ କେି ରଦଉଛି ଏବଂ ଆଇନା ଭିତେୁ ରକହି କହୁ ଛ,ି “ମରତ ରନଇ ରମା ଜାଗାରେ
େିପ ରଦଇ ଆସ ନ ରହର ତୁ ବି ମେିବୁ ତାଙ୍କ ସହ । ମଁୁ ରସମାନଙ୍କୁ ଛାଡିବନ
ି ି ।”
ବିଶ୍ୱଜିତ ଗଛ କଟି ା ଭେି ମୂଚ୍ଛଷା ରହାଇ ଟେି ପଡି ା ରସଇଠି । ପେଦିନ ସକାେୁ
ରକାେିଅେ ବା ାଙ୍କୁ ଡାକି କାହାକୁ କିଛ ି ନ ଜରଣଇ ଆଇନାକୁ ରଯମିତ ି ଆଣିଥି ା ରସମିତ ି
ବନ୍ଧାବନ୍ଧି କେି ୋଜସ୍ଥାନ ପରଠଇ ରଦ ା । ଆଉ ରସ ଖବେ ରସ ରମାହନ କି ଅମିତକୁ
ଜରଣଇ ା ନାହିଁ । ୋଜୁ କୁ ମଧ୍ୟ ରଦାକାନକୁ ପୁଣି ରଫରେଇ ଆଣି ା । ରସ ଘଟଣାେ ମାରସ
ପରେ ରସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇ ା ରଯ ଅମିତ ଆଉ ରମାହନ ଦୁ ଇଜଣଙ୍କୁ କିଏ ଜରଣ ଭଙ୍ଗାକାଚରେ
ଗୋକାଟି ହତୟା କେିଛ ି । ଆଉ ରସଇ ଦିନ ୋତିରେ ରସ ସ୍ୱପନ ରଦିପ ା ରଯ ରସହି ସ୍ତ୍ରୀ ର ାକ
ଆସି ତାକୁ ସ୍ୱପନରେ କହୁ ଛ,ି “ରମାହନେ ଚେିତ୍ର ବହୁ ତ ଖୋପ ଥି ା । ରସ ଆମ ଗଁାେ ଜରଣ
ବିଧବା ମହିୋକୁ ଅନ୍ତଃସତ୍ୱା କେି ମାେିରଦଇ ଥି ା ଏବଂ ତା' ହତୟାେ ମୁକସାକ୍ଷୀ ମଁୁ ଥି ି ।
ତାକୁ ଏ ସବୁ ଖୋପ କାମ କେିବା ପାଇଁ ଅମିତ ମଧ୍ୟ ସାହାଯୟ କେୁଥି ା । ରସମାରନ ମିଶି ରସ
ବିଧବାକୁ କୂ ଅରେ ପରକଇ ମାେି ରଦଇଥିର ଆଉ ରସ କାଣ୍ଡ ମଁୁ ରମା ନିଜ ଆିପରେ ରଦିପଥି ି
। ରସଥିପାଇଁ ରସମାରନ ପୁ ିସ୍ କବେେୁ ନିଜକୁ େକ୍ଷା କେିବା ପାଇଁ ରମାରତ ହତୟା କର

।

କିନ୍ତୁ ରମା ନିରଦଷାର୍ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ରସମାରନ କାହିଁକି ହତୟା କର ? ଆଉ ରସଇ ପ୍ରତିରଶାଧ ରନବା
ପାଇଁ ରମା ଆତ୍ମା ଅରମାକ୍ଷ ରହାଇ ରସଇ ଆଇନା ଭିତରେ େହିଥି ା । କାେଣ ରସହି ଆଇନା
ରମା ପାଇଁ ରମା ସ୍ୱାମୀ ଆଣିଥିର

ଯାହାକି ରମାେ ସବୁ ଠାେୁ ପ୍ରି ୟ ଜିନର୍
ି ଥି ା । ରସମାରନ

ବହୁ ତ ରଚଷ୍ଟା କେି ଥିର ଏ ଆଇନାଟିକୁ ନଷ୍ଟ କେିରଦବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମଁୁ ତାହା ହବାକୁ ରଦଉ
ନଥି ି ରଶର୍ରେ ରସମାରନ ରଗାରଟ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ଆଣି ତା’େ ପୋମଶଷରେ ଏହି ଆଇନାକୁ ରସ
ଜାଗାଠାେୁ ଦୂ ରେଇ ରଦବାକୁ ରଚଷ୍ଟା କେୁଥିର

ଏବଂ ରସଥିରଯାଗଁୁ ତୁ ମ ବନ୍ଧୁ ଅମିତ ରମା

କବେେୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ତୁ ମକୁ ୋଜସ୍ଥାନକୁ ପୁେୁଣା ଜିନର୍
ି ମିେବ
ି ା ବାହାନା କେି ଡରକଇ
ଥି ା ।” ଚାଉଁକନ
ି ା ଭାଙ୍ଗି ଗ ା ବିଶ୍ୱଜିତେ ନିଦ । ଫୁ ଲ୍ ଏସିରେ ବି ରସ ପୁୋ ଝାେରେ ଭିଜ ି
ଯାଇଥି ା । ପେଦିନ ବିଶ୍ୱଜିତ ରଦାକାନ ଦାଇତ୍ୱ ୋଜୁ କୁ ରଦଇ ମନେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ କିଛ ି ଦିନ
ପାଇଁ ଚା ିଗ ା ରବୈଷ୍ଣରଦବୀଙ୍କ ଦଶଷନ କେିବାକୁ ।
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ପରକଟେୁ କାଗଜ ବାହାେ କେି ଆଉ ଥରେ ପଢି ରନ ା ବିପୁ । ଭିତରେ ପଶିବା ପୂବେ
ଷୁ
ଠିକଣାଟା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କେିବା ଦେକାେ । ତ୍ରିତ ରକାଠାଟି ରଘେି ବିଶାେ ପ୍ରାଚୀେ- ମାବଷ ଫେକ
ଉପରେ ର ଖା ଅଛି- "ସନ୍ଧୟାନୀଡ ଭିଲ୍ଲା" ।
ବିପୁ

"କେିଙ୍ଗ ପିଜ୍ଜା" ନଁା'ରେ ପ୍ରସିର୍ଦ୍ ରଗାରଟ ସ୍ଥାନୀୟ ପିଜ୍ଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନେ ଦେମାପ୍ରାପ୍ତ

ପିଜ୍ଜା ରଡ ିଭେି ବୟ । ତିନ ି ବର୍ଷ ତରେ ଏଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପିଜ୍ଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଟି ଆେମ୍ଭ ରହାଇ ଥି ା ।
ନୂ ଆ ନୂ ଆ ପିଜ୍ଜା ଆଇଟମ ଆଉ ର ାଭନୀୟ ସବୁ ଅଫେ ରଯାଗଁୁ ଏଇ ତିନ ି ବର୍ଷରେ "କେିଙ୍ଗ
ପିଜ୍ଜା" କଟକ-ଭୁବରନଶ୍ୱେ-ପୁେୀ ଅଞ୍ଚେେ ସବୁ ଠୁ ପ୍ରସିର୍ଦ୍ ପିଜ୍ଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ହିସାବରେ ନିଜକୁ
ପ୍ରମାଣିତ କେି ସାେିଛ ି । ମୟାକରଡାନା ଡ, ରଡାମିରନାଜ, ଇତୟାଦି ବିରଦଶୀ ପିଜ୍ଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ
ସାଥିରେ ତାେ ରଦଇ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ପଛରେ ଛାଡି ଆସିଛ ି କେିଙ୍ଗ ପିଜ୍ଜା । ପ୍ରବେ ଚାହିଦା ରଯାଗଁୁ
କେିଙ୍ଗ ପିଜ୍ଜାେ ରଡ ିଭେି ବୟମାରନ ସଦା ସବଷଦା ବୟସ୍ତ । ଅବଶୟ ରସଥିପାଇଁ ରସମାରନ
ଅନୟାନୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନେ ରଡ ିଭେି ବୟଙ୍କଠୁ ଅରଢଇ ଗୁଣ ଅଧିକା ଦେମା ପାଆନ୍ତି ।
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"ଗୁ ରମାହେ ନଗେ" ଅଞ୍ଚେକୁ ବିପୁ

ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥେ ଆସିଛ ି ରଡ ିଭେି ପାଇଁ ।

ଚାେି ବର୍ଷ ରହ ା ମୁଖୟ-ସହେେ ଟିରକ ବାହାରେ, ଉର୍ତ୍େ ଆରଡ ଏଇ ନୂ ଆ ରସକଟେଟି ଆେମ୍ଭ
ରହାଇଛି । ଏଇରନ ମଧ୍ୟ ରବଶୀ ରକାଠାବାଡି ତିଆେି ରହାଇନାହିଁ । ପ୍ରଧାନ କାେଣ ଏଠି ଜମି
ଦାମ ଗଗନଚୁମିବ । ସତ କହିର , ଏଇ ଜାଗାଟା ତଥାକଥିତ "ପଶ ଏେିଆ" (ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚେ ବା
ଆଡମବେ ବହୁ େ ଅଞ୍ଚେ) ହିସାବରେ ଧୋ ଯିବ । ରଯତିକି ଟିରକ ରକାଠାବାଡି ରହାଇଛି, ସବୁ

ଗୁଡକ
ି ଅତୟନ୍ତ ଦାମୀ ଆଉ ବିୋସ ବହୁ େ । ଧନୀ ବୟକ୍ତି ଛଡା ଏଇ ଅଞ୍ଚେରେ ରକହି ଘେ
କେିବାକୁ ଚାହିଁରବନି ।
ବିପୁ ରଗଟ ରଖା ି କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଭିତରେ ପ୍ରରବଶ କ ା । ବିଶାେ ନ୍ଟାକୁ ଅତିରମ କେି
ରପାଟଡରକା (ଅଟ୍ଟାେିକାେ ପ୍ରରବଶ ଦ୍ୱାେ) ତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂବଷେୁ ଆେମ୍ଭ ରହଇଗ ା
ମୁର୍େଧାୋରେ ପ୍ରବେ ବର୍ଷା, ସାଙ୍ଗରେ ତୀବ୍ର ବିଜୁେି । େୁମା ବାହାେ କେି ମୁଣ୍ଡ ରପାଛି ଘଣ୍ଟି
ବରଜଇ ା ବିପୁ ।
ସୁନ୍ଦେ ରଗାରଟ ସୁେ ବାଜି ଉଠି ା ଘେ ଭିତରେ । ଟିରକ ସମୟ ପରେ ଇଣ୍ଟେ- କିଂ
ସିଷ୍ଟମ ରଖା ିବା ପେିକା ରଗାରଟ ଖୁଣ୍ଟ କେି ଶବ୍ଦ ରହ ା । ମୁହଁରେ ସ୍ମିତହାସୟ ରନଇ ବାଇଶରତଇଶ ବର୍ଷେ ରଗାରଟ ଅପେୂପା ସୁନ୍ଦେୀ ଯୁବତୀ କବାଟ ରଖା ି ଛିଡା ରହ ା ଦ୍ୱାେମୁହଁରେ ।
"କୁ ହନ୍ତୁ", ମିଷ୍ଟ କଣ୍ଠସ୍ୱେରେ କହି ା ଯୁବତୀ ।
"ମୟା'ମ, ଆପଣକଂେ ପିଜ୍ଜା"
"ରକରତ ବି ରହଇଛି?", ପିଜ୍ଜା ପୟାରକଟକୁ ହାତରେ ରନଇ ଯୁବତୀ ପଚାେି ା ।
"ଓନ ି ରସରଭନ ସିକ୍ସଟି ଫାଇଭ, ମୟା'ମ"
ଯୁବତୀ ତାହାେ ସୁନ୍ଦେ, ସୁରକାମେ ହାତକୁ ବରଢଇ ରଦ ା ବିପେ
ୁ ଆରଡ-ଚମ୍ପା-ଫୁ
ପେିକା ସୁନ୍ଦେ ଆଙ୍ଗୁ େି ଭିତେୁ ଉଙ୍କି ମାେୁଥି ା ଦିଟା ୫୦୦ ଟଙ୍କା ରନାଟ ।
"କ୍ଷମା କେିରବ ମୟା'ମ", ନିଜ ପସଷ ଊଣ୍ଡୁ ଊଣ୍ଡୁ ବିପୁ
ଟଙ୍କା ଖୁଚୁୋ ନାହିଁ ।"
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"ତୁ ମ ରଡ ି ଭେି ବୟମାନଙ୍କ ଭାେି ନାଟକ । ରକରବ ମଧ୍ୟ ତୁ ମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖୁଚୁୋ
ଟଙ୍କା ନଥାଏ ।" ମିଷ୍ଟ କଣ୍ଠରେ ବିପୁ କୁ ଟିରକ ଭତ୍ସଷନା କ ା ଯୁବତୀ- "ତୁ ରମ ଟିରକ ଅରପକ୍ଷା
କେ, ମଁୁ ଘେ ଭିତେୁ ଟଙ୍କା ରନଇ ଆସୁଛ ି ।"
ଯାଉ ଯାଉ ହଠାତ କ'ଣ ଭାବି ଯୁବତୀ ପଛକୁ ରଫେି ଚାହିଁ ା । "ବର୍ଷା ରହଉଛି", ରଗାରଟ
ରଚୟାେକୁ ରଦରଖଇ ଯୁବତୀ କହି ା- "ବାହାରେ ଛିଡା ନ ରହଇ, ଭିତରେ ବସି ଅରପକ୍ଷା କେ
। କବାଟଟା ରଦଇ ଦିଅ । ଅଯଥା ପାଣି ଛିଟା ଆସୁଛ ି ଘେକୁ ।"
ବିପୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କେିବାେୁ ଯୁବତୀ ରବୈଠକଘେେ ସୁଦୃଶୟ ସିଡି ରଦଇ ଧୀରେ ଧୀରେ
ଉପେକୁ ଉଠି ଗ ା । ବଁାପରଟ ବୁ ି ରଗାରଟ ବଖୋ ଭିତରେ ପ୍ରରବଶ କ ା ସିଏ ।
ବିପୁ ଭିତେକୁ ଆସି ବସି ଚାେିଆରଡ ନଜେ ବୁ ର ଇ ା । ବିଶାେ ସୁଦୃଶୟ ରକାଠାଟିଏରବୈଠକଘରେ ବହୁ ତଗୁରଡ ରଶା-ରକଶ, କାଚ ଅ ମୀୋ । ରସଗୁଡା ସବୁ ନାନା ପ୍ରକାେ ରଶାପିସ, ଦୁ ଷ୍ପ୍ରାପୟ ଆଣ୍ଟିକ ଆଉ ମୂ ୟବାନ କିଉେିଓରେ ଭର୍ତ୍ଡ । ଘେେ ଦିଟା କଣରେ ଗ୍ରୀକ
ଭାଷ୍କଯଷୟରଶୈେୀରେ ତିଆେି ରଶ୍ୱତପଥେେ ନଗ୍ନ-ନାେୀ ମୂର୍ତ୍ଷୀ । ରଗାରଟ ଦିବା ରେ ୪୮ ଇଞ୍ଚେ
ରଗାରଟ ଏରତ ବଡ ଏ .ଇ.ଡି ଟିଭି । ଫ ସ ସି ିଙ୍ଗ ଦିଆ ଛାତେୁ ଝୁ ୁ ଛି ବିଶାେ ରଗାରଟ
ଝାଡ ଣ୍ଠନ ।
ପ୍ରାୟ ୫ ମିନଟ
ି ବିତଗ
ି ା ତଥାପି ଯୁବତୀ ଟଙ୍କା ରନଇ ରଫେି ାନି । ବିପୁ ଟିରକ
ଉସଖୁସ ରହାଇ ଭାବୁ ଛ ି କ'ଣ କେିବ, ହଠାତ୍ ବିଦୁୟତ ଚା ି ଗ ା- ନୀୋଟ ଛିଦ୍ରହୀନ ଅନ୍ଧାେରେ
ବୁ ଡି ଗ ା ପୁୋ ଘେଟି । ମଝିରେ ମଝିରେ ବିଜୁେି ଚମକରେ ଦୃ ଶୟମାନ ରହାଇ ଉଠୁ ଥାଏ ଘେ
ଭିତେଟା, କ୍ଷଣିକପାଇଁ ଦିଶା ଯାଉଥାଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃ ଶୟମାନ କିଉେିଓଗୁଡକ
ି । ଏପେି ଅଦ୍ଭୁତ
ପେିରବଶରେ ମରନ ରହାଉଥାଏ ରକାଉ ଜାନ୍ତବ ଅମଙ୍ଗେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଗ୍ରତ ରହଉଛି ରସଇ
େହସୟମୟ ପୁେୀରେ; ସ୍ତି ମିତ ରବଗରେ ରଗାରଟ ଅଶୁଭ ଆଶଂକା ରଯମିତ ି ମାଡି ବସୁଥାଏ
ଶଙ୍କି ତ ରଚତନାରେ ।
ହଠାତ୍ ଅନ୍ଧାେ ଚିେି ଧାଇଁ ଆସି ା େକ୍ତକୁ ଜମାଟ କେି ରଦବା ପେିକା ନାେୀକଣ୍ଠେ
ରଗାରଟ ତୀବ୍ର ଆର୍ତ୍ଷନାଦ । ରଗାଟା ଭିଲ୍ଲା େହି େହି ଥେି ଯାଉଥାଏ ରସଇ ମମଷରଭଦୀ ଚିତ୍କାେ
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ରଯାଗଁୁ । କିଛ ି ମୁହୂର୍ତ୍ଷ ପରେ ଚିତ୍କାେ କମି ଯାଇ ଶୁଭାଗ ା ରଗାରଟ କଣ୍ଠେୁର୍ଦ୍ ଘଡଘଡ ଶବ୍ଦ ।
ଆରସ୍ତ ଆରସ୍ତ ରସଇ ଶବ୍ଦ ବି ବନ୍ଦ ରହଇ ଗ ା କିଛ ି ସମୟ ପରେ । ଶମଶାନ ପେିକା ନିସ୍ତବ୍ଧତା
ପୁନୋୟ ଗ୍ରାସ କେି ରନ ା ପୁୋ ଭିଲ୍ଲାଟିକୁ । େହି ଗ ା ଖା ି ରଗାରଟ ଭୟାବହ ସ୍ମୃତ ି ।
"ମୟା'ମ, ଆପଣ ରକାଉଠି?" ଗୋେୁ ଭ କେି କଥା ବାହାେୁ ନଥାଏ ବିପୁ େ ।
ରକୌଣସି ଉର୍ତ୍େ ମିେି ାନି । ନିସ୍ତବ୍ଧ ପେିରବଶରେ ଶୁଭା ଯାଉଥାଏ ଖା ି ବିଜୁେି ଘଡଘଡି
ଶବ୍ଦ ।
ରଚୟାେ ଛାଡି ବିପୁ

ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠି ା । େୁର୍ଦ୍କଣ୍ଠରେ ଧୀେ ପାଦରେ ସିଡି ଚଢି

ଉପେକୁ ଉଠି ଗ ା ସିଏ । ଅନ୍ଧାେ ଗ୍ରାସ କେି ରନଇଥିବା ରଗାରଟ ବଖୋେୁ ମହମବତୀେ
ଆ ୁ ଅ ଦିଶୁଥି ା ହାଲ୍କା ହାଲ୍କା ।
"ମୟା'ମ, ଆପଣ କଣ ଭିତରେ?"
ରକହି ଜବାବ ରଦର ନି । ଘେ ଭିତେଟା ଅସହୟ ନିସ୍ତବ୍ଧ । ରକୌଣସି ଜବାବ ନ ପାଇ,
ଟିରକ ଇତସ୍ତତଃ ରହାଇ ଭିତରେ ପଶି ଗ ା ବିପୁ

। ମୁହୂର୍ତ୍ଷ ଭିତରେ ତା' ଆିପରେ ପଡି ା

ରସଇ ବୀଭତ୍ସ ଦୃ ଶୟ ।
ମାଟିରେ ପଡିଥି ା ଯୁବତୀେ ନିଜଷୀବ ରଦହ । କଣ୍ଠନେୀେୁ ବାହାେିଛ ି ରଗାରଟ ଧାେଦାେ
ଭୂଜା ିେ େତ୍ନଖଚିତ ରବଣ୍ଟ । ଚପ ଚପ େକ୍ତ ରବାହି ଆସି ରଶ୍ୱତବସନାକୁ କେି ରଦଇଛି ଓଦା
ଆଉ େକ୍ତେଂଜିତ । ବିସ୍ଫାେିତ ଆିପ ଦି'ଟା ଚାହିଁ େହିଛ ି ଉପେ ଆରଡ- ମରନ ରହଉଛି ରକାଉ
ମହାଭୟଙ୍କେ ଅମଙ୍ଗେକୁ ରଦିପ ରସମାରନ ରହଇ ଯାଇଛନ୍ତି ବିସ୍ମିତ ଆଉ ନିଷ୍ପ କ । ଯୁବତୀେ
ସୁନ୍ଦେ ମୁଖମଣ୍ଡେୀ ମୃତୁୟଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ରହାଇ ଯାଇଛି ବୀଭତ୍ସ ଓ ଭିର୍ତ୍ପ୍ର
ି ଦ ।
ବିପୁ ହଠାତ୍ ଚମକି କିେି ପଛକୁ ରଫେି ଚାହିଁ ା । ସ୍ପଷ୍ଟ କିଛ ି ନ ଦିଶରି ବି, ତାେ ମରନ
ରହ ା ରଗାରଟ ଛାୟା ସାଇଁ କେି ପଶିଗ ା ରକାଉ କ'ଣ ଆରଡ । ମୃତୁୟଶୀତେ ରସଇ ଭିଲ୍ଲାରେ
ସିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁ ଭବ କେି ପାେୁଥି ା ଆଉ କାହାେ ଅଶୁଭ ଅସ୍ତି ତ୍ୱ ।
ଠକ.. ଠକ.. ଠକ.. ଠକ.. ଠକ..............
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ମୃତୁୟ- ନୀେବ ପେିରବଶକୁ ଅଶାନ୍ତ କେି ଭାସି ଆସି ା ମୃଦୁ ରଗାରଟ କାଠ ଠୁକିବା
ପେିକା ଶବ୍ଦ । ମରନ ରହ ା ନକଷଦ୍ୱାେେ କବାଟ ବାଡଉଛି କିଏ ଜରଣ ଅମଙ୍ଗେେ ଅଗ୍ରଦୂ ତ ।
ରକୌତୁ ହେ, ରଗାରଟ ଅଦମୟ ରକୌତୁ ହେ ବିପୁ କୁ ଟାଣୁଥି ା ରସଇ ଶବ୍ଦେ ଉତ୍ସ ଆଡକୁ । ରସଇ
ରକୌତୁ ହେ ଏରତ ପ୍ରବେ ରଯ ଭୟକୁ ବି ଉରପକ୍ଷା କେି ଯିବ ଜରଣ ହତଭାଗୟ । ବଖୋେୁ
ବାହାେି ବିପୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶବ୍ଦକୁ ଅନୁ ସେଣ କ ା ।
କେିରଡାେ ରଶର୍କୁ ପହଞ୍ଚିଛ,ି ହଠାତ୍ ରସଇ ଶବ୍ଦଟି ବନ୍ଦ ରହଇଗ ା ଆଶ୍ଚଯଷୟ ଭାବରେ ।
ମରନ ରହ ା ଅନ୍ଧାେ ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘନୀଭୂତ ରହାଇ ଉଠି ା ରଗାରଟ ଅଦୃ ଶୟ ଆତଙ୍କ
। ମନ ଭିତରେ ରକହି ତାକୁ ଅଗ୍ରସେ ରହବାକୁ ମନା କେୁଥି ା । ପାଖରେ, ବହୁ ତ ନିକଟରେ
ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରଗାରଟ ିପ ିପ ହସେ ଶବ୍ଦ ଶୁଭା ଗ ା ତାକୁ ।
ବିପୁ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢି ାନି । ଏଇରନ ଏଇ ଅଶୁଭ ଭିଲ୍ଲା ଛାଡି, ଏଇ ଅଭିଶପ୍ତ ଜାଗା

ଛାଡି ପରେଇବାକୁ ରହବ । ଦୁ ତ ପାଦରେ ସିଏ ସିଡି ଆଡକୁ ବଢି ା । କେିରଡାେ ମୁହଁରେ
ରସଇ ବଖୋ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି, କିଛ ି ରଗାରଟ ତା ମନକୁ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ମରନ ରହ ା । ରକୌତୁ ହେ
ନ ସମ୍ଭାେି ପାେି ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଏ ମୁଣ୍ଡ ବୁ ର ଇ ବଖୋ ଆଡକୁ ଅରନଇ ା । ରଗାରଟ
ଅସମ୍ଭବ ଦୃ ଶୟ ରଦିପ ହତଶ୍ଚକିତ ରହାଇ ଗ ା ସିଏ- ଯୁବତୀେ େକ୍ତାକ୍ତ ଶବଟି ରକାଉ ମାୟାବୀ
ଯାଦୁ ଗେ ଦ୍ୱାୋ ଅଦୃ ଶୟ! ଖା ି ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଯିବା କୋ େକ୍ତେ ଦାଗ, କିଛ ି ସମୟ ପୂବଷେୁ ଘଟି
ଯିବା ମମଷାନ୍ତୁକ ଘଟଣାେ ପ୍ରମାଣ ବହନ କେୁଛି ।
ଆଉ ଠିଆ ରହ ା ନି ବିପୁ । ଦୁ ତଗତିରେ ସିଡି ରଦଇ ଓରେଇ କବାଟ ଆରଡ ରଦୌଡି ା
। ହତଭାଗୟ ଜାଣି ନ ଥି ା ତା ପାଇଁ ରଗାରଟ ଅଭିଘାତ ଅରପକ୍ଷା କେି େହିଛ ି ଦ୍ୱାେମୁହଁରେ ।
ରଯାଉ କବାଟ ସିଏ ନିଜ ହାତରେ ବନ୍ଦ କେିଥି ା, ରକାଉ ଅଜଣା କାେଣ ରଯାଗୁ ଏଇରନ
ରସଇଟା ରଖା ା । ଦ୍ୱାେମୁହଁ ସମୁଖରେ ଛିଡା ରହଇଛି ରଗାରଟ ଭୟାବହ ଅପଛାୟା ।
ବିଜୁେି ଚମକରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଜାଗ୍ରତ ରହାଇ ଉଠୁଛି ରସଇ ଅପଚ୍ଛାୟାେ ଅଶୁଭ

ଅବୟବ । ମୁଣ୍ଡେ କୋ ରକଶୋଶୀ କାେସପଷ ପେିକା ରଦାେି ରଖେି ଆରନ୍ଦାେିତ ରହଉଛି ।

ରଦହେ ରଶ୍ୱତବସନ ଫେଫେ ରହଉଛି ହିମଶୀତେ ପବନରେ, ତା' ସାଙ୍ଗରେ ସୁେ ମିରେଇ
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ବିଶାେ ବାଦୁ ଡିେ ରଡଣା ପେିକା ଉଡୁଛ ି ଘେେ ପେଦା । ହାତେ ଆଙ୍ଗୁ େରି େ ନଖଗୁଡା ସୁତୀକ୍ଷ୍ଣ

ଆଉ ବର । ଡାହାଣ ହାତରେ ମହାକାେେ ହ ହ ଜିହବା ପେିକା ରଗାରଟ ଉର୍ଦ୍ତ ତୃ ର୍ାର୍ତ୍ଷ ଛୁ େୀ
।
ଏଇ ଭୟଙ୍କେ ୋତିରେ ଅଭିଶପ୍ତ ପୁେୀେ ଦ୍ୱାେ ସମୁଖରେ ଛିଡା ରହଇଛି କିଏ? କିଏ ରସ
କିଏ? ହଠାତ୍ ରଗାରଟ ବିକୃତ ଚିତ୍କାେ ଛାଡି ତା ଆରଡ ମାଡି ଆସି ା ରସଇ ଧୋ ଆତଙ୍କ ।
ମୁହୂର୍ତ୍ଷ ପାଇଁ ବିଜୁେି ଆ ୁ ଅରେ ଆତତାୟୀେ ମୁହଁ ଦୃ ଷ୍ଟିରଗାଚେ ରହ ା- ଆିପରେ ରପୈଶାଚିକ
ଉଲ୍ଲାସ, ଓଠରେ ବଣୟ ହସ ଆଉ କଣ୍ଠରେ େକ୍ତତୃ ଷ୍ଣା ରନଇ ତା' ଆଡକୁ ମାଡି ଆସିଛ ି ସଦୟମୃତ
ଯୁବତୀ । ମୃତୁୟର ାକେ ବାସିନ୍ଦା ଅତିଥି ରହାଇ ଇହର ାକକୁ ଆସିଛ ି ତୃ ଷ୍ଣା ରମରଣ୍ଟଇବାକୁ ।
ଦାେୁଣ ଆତଙ୍କରେ ଆିପ ବନ୍ଦ କେି ରଦ ା ବିପୁ ।
ମିନଟ
ି ଖରଣ୍ଡ କି ଦି ମିନଟ
ି , ବହୁ ତଗୁରଡ କଣ୍ଠେ ିପ ିପ ହସ ଶୁଣି ବିପୁ ଧୀରେ ଧୀରେ
ଆିପ ରଖା ି ଚାହିଁ ା । ଘେଭିତେେ ଦୃ ଶୟ ବଦେି ଯାଇଛି ୟା ଭିତରେ- ଚାେିଆଡ ଆ ୁ ଅରେ
ଭେି ଉଠିଛ,ି ଚାେି ପାଞ୍ଚଜଣ ପ୍ରାଣଚଞ୍ଚେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ତାକୁ ରଘେି ିପ ିପ କେି ହସୁଛନ୍ତି ।
ସଦୟମୃତ ରସଇ ଯୁବତୀ ରଗାରଟ ଦପଷଣ ରନଇ ମୁହଁେୁ େଙ୍ଗ ଘର୍ି ଘର୍ି ଉରଠଇବାରେ ବୟସ୍ତ ।
ଟିରକ ପରେ ବୁ ଝି ରହ ା ପୁୋ ଘଟଣାଟା । ବଡର ାକ ଘେେ ବାେୁ ଙ୍ଗା ପି ାମାରନ ବର୍ଷା
ୋତିରେ ନାଟକ କେି ଭୟଭୀତ କେୁଥିର ତାକୁ । ରସଇ "ଠକ ଠକ ଶବ୍ଦ" ବା "ସାଇଁ କେି ୁ ଚି
ଯିବା ଛାୟା" ସବୁ ଏଇ ନାଟକେ ଅଙ୍ଗ ।
"କିଛ ି ମରନ କେନି ଭାଇ, ତୁ ମ ସାଙ୍ଗରେ ଆରମ ଟିରକ ମଜା କେୁଥି ୁ ", ଜରଣ ଯୁବକ
ହସି କିେି କହି ା "ରଗାରଟ ଟିଭି ଧାୋବାହିକ ପାଇଁ ଆରମ େିହର୍ଷ କେୁଥି ୁ । ତୁ ମକୁ ରଦିପ
ଭାବି ୁ ତୁ ମ ଉପରେ ଟିରକ ପ୍ରରୟାଗ କେି ରଦିପବା ।"
"ସତ କଥା କୁ ହ ତ ଭାଇ, ତୁ ରମ ଡେି ଯାଇଥି
ଯୁବତୀଟି ପଚାେି ା ।
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"ହଁ ମୟାଡମ, ମଁୁ ଡେି ଯାଇଥି ି", ବିପୁ ସ୍ୱୀକାେ କ ା- "ଆପଣଙ୍କେ ଅଭିନୟ ରଯାଗଁୁ
ନୁ ରହଁ, ଏଇ ଭିଲ୍ଲାେ ଇତିହାସ ରଯାଗୁ ଡେି ଯାଇଥି ି ମଁୁ ।"
"ଭିଲ୍ଲାେ ଇତିହାସ ରଯାଗଁୁ, ମାରନ?"
ନିଷ୍ପ କ ଆିପ ରନଇ ଯୁବତୀ ଆରଡ ଅରନଇ ା ବିପୁ

। େହସୟମୟ ଭାବରେ ହସି,

ବିପୁ ପିଜ୍ଜାେ ବି ଟା ତା’ ହାତକୁ ବରଢଇ ରଦ ା ।
ବିଲ୍ଟା ଭ କେି ରଦିପ ଚମକି ପଡି ା ଯୁବତୀ । ଏମିତ ି ବିଲ୍େ କାେଣ କ'ଣ?
ହଠାତ କର୍ଣ୍ଷରଭଦି ଶବ୍ଦ କେି ପାଖାପାିପ ରକାଉଠି ବିଜୁେି ପଡି ା । ସାରଙ୍ଗ ସାରଙ୍ଗ ାଇନ
କଟି କିେି ଅନ୍ଧାେରେ ବୁ ଡି ଗ ା ପୁୋ ଭିଲ୍ଲା । ଭିଲ୍ଲା ସାଙ୍ଗରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାସ
କେିରନ ା ୋତ୍ରିେ ନିର୍ିଦ୍ର ଅନ୍ଧାେ ।
---------------------------------x--------------------------------କେିଙ୍ଗ ପିଜ୍ଜାେ ମୟାରନଜେ ରଚୟାେେୁ ଉଠି ଇନସରପକଟେ ପ୍ରେୟପୁତ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସାଥିରେ
କେମେଷନ କର ।
"କୁ ହନ୍ତୁ ଇନସରପକଟେ, ରକମିତ ି ସାହାଯୟ କେିବ ି ଆପଣଙ୍କୁ ?"
"ମି. ୋଉତ, ଦି'ଦିନ ତରେ ଗୁ ରମାହେ ନଗେ ରସକଟେରେ ରଗାରଟ ନାେକୀୟ
ହତୟାକାଣ୍ଡ ରହଇଛି", ଇନସରପକଟେ ପଣ୍ଡା ପରକଟେୁ ରଗାରଟ କାଗଜ ବାହାେ କର

"ଛ'ଜଣ

ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ରକହି ଜରଣ ବିଭତ୍ସ ଭାବରେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କେି ହତୟା କେିଛ ି । ଘଟଣାସ୍ଥେେୁ
କେିଙ୍ଗ ପିଜ୍ଜାେ ରଗାରଟ ଖା ି ପିଜ୍ଜା ପୟାରକଟ ଆଉ ଏଇ ବି ଟା ମିେଛ
ି ି । ବି େ ତାେିଖ ହଉଛି
ତିନ ି ବର୍ଷ ପୁେୁଣା ।"
"କ'ଣ କହିର , ଗୁ ରମାହେ ନଗେ'ରେ ହତୟାକାଣ୍ଡ?" ମୟାରନଜେ ୋଉତ ଟିରକ
ଅବାକ ରହାଇ ପଚାେିର "ତିନ ି ବର୍ଷ ତେେ ବି ମିେଛ
ି ି ରସଠୁ?"
"ହଁ, ଗୁ ରମାହେ ନଗେ"
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"ହତୟାକାଣ୍ଡ,.... ତିନ ି ବର୍ଷ ପୁେୁଣା ବି ... ଆଚ୍ଛା ଠିକ ରକାଉ ଜାଗାରେ ରହଇଛି
ହତୟାକାଣ୍ଡଟା?"
"ଗୁ ରମାହେ ନଗେେ ଟିରକ ଭିତେ ଆରଡ ରଗାରଟ ରକାଠୀ ଅଛି, ନଁା ସନ୍ଧୟାନୀଡ ଭିଲ୍ଲା
। ରସଇଠି ରହଇଛି ଘଟଣାଟି"
"ରହାଆଟ? ସନ୍ଧୟାନୀଡ ଭିଲ୍ଲା!!" ଚମକି ଉଠିର ମୟାରନଜେ ୋଉତ ।
"ହଁ, ସନ୍ଧୟାନୀଡ ଭିଲ୍ଲା । " ଇନସରପକଟେ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଜିୋସା ସ୍ପଷ୍ଟ, "ଆପଣ ଏଇ
ବିର୍ୟରେ କିଛ ି ଜାଣିଛନ୍ତି କି?"
"ଟିରକ ରଖା ି କିେି ନ କହିର ଆପଣ ବୁ ଝି ପାେିରବନି", ମୟାରନଜେ ୋଉତ େୟାେେୁ
ରଗାରଟ ଫାଇ

ବାହାେ କେିର - "ଚାେି ବର୍ଷ ତରେ ଉରଦୟାଗପତି ଶଶୀରଶଖେ ର୍ଡଙ୍ଗୀ

ସନ୍ଧୟାନୀଡ ଭିଲ୍ଲାଟି ବରନଇଥିର

। ମଝିରେ ସଝିରେ ସିଏ ଆଉ ତାଙ୍କ ପେିବାେ ଏଠି ଆସି

କିଛଦ
ି ନ
ି େହି ବୁ ି ଯାଉଥିର

। ରସଥେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ତାେ କିଛ ି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଥିରେ

ସନ୍ଧୟାନୀଡକୁ ଛୁ ଟ ି ବିରତଇବାକୁ ଆସିଥି ା । ବଡର ାକ ଘେେ ସ୍ପଏ ଡ ଚାଇ ଡ ରଯମିତ ି ହୁ ଅନ୍ତି
ଆଉ କ'ଣ । ଥରେ ଆମ ଏଠୁ ପିଜ୍ଜା ଅଡଷେ କର

। ଆମେ ଜରଣ ରଡ ିଭେି ବୟ ପିଜ୍ଜା

ରଦବାକୁ ଯାଇଥି ା । ଦୁ ରଯଷାଗ ୋତିରେ ତାକୁ ଏମିତ ି ଡରେଇର ରସ ହାଟଷରଫ କେି ମେି
ଗ ା । ରସଇ ସମୟ ଏଠିକାେ ଓ.ସି ଥିର ସୁେଜିତ ବାଣ୍ଠ । ଧନୀ ବାପ ତାଙ୍କୁ ହାତ କେି ରକସ
ଦରବଇ ରଦର

। ତା'ପରେ ତ ସନ୍ଧୟାନୀଡ ବିରି କେି ରଦର

ଆଉ କାହାକୁ । ଏଇରନ କିଏ

େହୁ ଛ ି ରସଠି, ମଁୁ ଜାରଣନି ।"
"ରଯଉଁ ରଡ ି ଭେି ବୟେ ମୃତୁୟ ରହଇ ଥି ା, ତାେ ନଁା କଣ ଟିରକ କହିର ?"
"ବିପୁ ରଜନା । ଆମେ ସବଷପ୍ରଥମ ରଡ ିଭେି ବୟ । ଭାେି ବଢିଆ ରଟାକାଟି ଥି ା ।"
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ର ାକଟା ରକରତରବରେ ବି ଚୁପ୍ େରହନି । ସବୁ ରବରେ ବକେ ବକେ ରହଉଥିବ ।
ଗାଡିକୁ ଫାଙ୍କା ୋସ୍ତାରେ ଫୁ ଲ୍ ସ୍ପିଡ୍ରେ ରଦୌଡାଇବା ରବରେ ରହଉ ବା ଭିଡ ଭିତରେ ଫସିଥିବା
ରବରେ ରହଉ, ସବୁ ଠି ତା'ଗପ ଚା ିଥିବ । ଏମିତ ି ଗପୁଡି ମଁୁ ଜୀବନରେ ଆଉ ରକଉଁଠି ରଦିପନି
। ତା'େ ଏଇ ଗୁଣପାଇଁ ମଁୁ ପ୍ରାୟ ତା'କାର୍ରେ ଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେନାହିଁ । ରଯଉଁଦନ
ି ଅନୟ
ସବୁ ଆଡୁ ନିୋଶ ହୁ ଏ, ରସଦିନ ବାଧ୍ୟରହାଇ ତାକୁ ରଫାନ୍ କରେ । ତା'େ ଗପଗୁଡାକ ରମାେ ଏ
କାନରେ ପଶି ରସ କାନରେ ବାହାେ କେିଦଏ
ି । ରକବେ ରସୌଜନଯତା ଦୃ ଷ୍ଟିେୁ ରକରତରବରେ
ରକମିତ ି "ଆଚ୍ଛା" "ଓରହା" "ହଁୁ" ଏମିତ ି ରଗାରଟ ରଗାରଟ ଶବ୍ଦ ରଫାପାଡି ଦିଏ ।
ରସଇ ଗପ ଭିତେ ବି ଗାଡିକୁ ଫୁ ଲ୍ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଚୋଏ । ସମରୟ ସମରୟ ମଁଁୁ ତାକୁ କରହ,
"ଶୁଣ, ଆରମ ଧୀରେ ସୁରସ୍ଥ ଯିବା । ତେତେ ରହବାେ ରକୌଣସି ଆବଶୟକତା ନାହିଁ ।"
ରସ 'ହଉ ସାର୍' ରବା ି କହି ଗାଡିେ ଗତିକୁ କମାଇଦିଏ । ତା'େ ରସଇ ସବୁ ଗପ ଗୁଡାକ
ଭିତରେ କିଛ ି ମଁୁ ଶୁଣିଛ ି । ଖା ି ଶୁଣିନ ି ମରନ ବି େିପଛି । ରସ ରକମିତ ି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଗାଡି
ଚୋଉଥି ା । ପରେ ନିରଜ ବୟାଙ୍କ ର ାନ୍ ରନଇ ଏଇ ଗାଡିକୁ କିଣିଛ ି । କିସ୍ତି ମାସକୁ ମାସ
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ରଦବାରବରେ ଖୁବ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ ବିତାଇଛି । ଦିରନ ଦିରନ ଗାଡି କିଛ ି େିପାେିଂ ରଖାଜିର
ପାଖରେ ପଇସା ନଥାଏ । ରସଇ ସମୟରେ ତା' ସ୍ତ୍ରୀ ରକମିତ ି ପୂବଷେୁ ତା'ପରକଟେୁ ପଇସା
ୁ ଚାଇକି ସଞ୍ଚୟ କେି େିପଥାଏ ରସଇଥିେୁ ଦିଏ ଗାଡିକୁ ଗୟାରେଜ ରନଇ ସଜାଡିବାକୁ । ଏଇ
ଗଡି କୁ ଆରଡ ତା'ପାଇଁ ଖୁବ କି । ଏ ଗାଡି କିଣିବା ପରେ ତା' ବାହାଘେ ରଗାରଟ ଭ ଝିଅ
ସହିତ ରହବା ସହ ପୁଅରଟ ବି ଛଅ ମାସ ତରେ ରହାଇଛି । ତା'େ ଏମିତ ି ମନରଖା ା କଥାବାର୍ତ୍ଷା
ସମରୟ ସମରୟ ଖୁବ ଭ

ାରଗ । ତା' ସ୍ତ୍ରୀ ରକମିତଆ
ି ମଁୁ ତାକୁ ପଚାେିନଥି ି । କିନ୍ତୁ ରସ ତା

ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏମିତ ି ପ୍ରଶଂସା କେିବା ଶୁଣିବାକୁ ଭ

ବି ାଗୁଥି ା । ମଁୁ ରମା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରକରବ ରକଉଁଠି

ପ୍ରଶଂସା କେିଥିବି କାଇଁ ଆରଦୌ ମରତ ପଡୁନି । ରସ ଯାହାବି ରହଉ ଖୁବ ଖୁସବ
ି ାସୀ ପି ାଟା ।
ମନକଥା ସବୁ ଏମିତ ି ରଖା ି କି ପେ ଆଗରେ କହିପକାଇବା ଖୁବ କମ୍ ର ାକ ଥିରବ ଏ
ଦୁ ନଆ
ି ରେ । ତା'କଥାବାର୍ତ୍ଷା ହିଁ ଜଣାଇଁ ରଦଉଥି ା ରସ ରକରତ ସେେ ଓ ନିଷ୍କପଟକ ରବା ି ।
ଏମିତ ି ସବୁ ଘେକଥା, ବାହାେ କଥା ରସ ଅନବେତ ଗପୁଥାଏ ।
ଏଥେ ଭୁବରନଶବେ ଯିବା ରବରେ ତା' ହାବୁ ଡରେ ପଡିଗ ି ଅଥଷାତ୍ ତା' ଗାଡିରେ ହିଁ
ଯିବାକୁ ରହ ା । ଗାଡିରେ ବସୁବସୁ ଗପ ଷ୍ଟାଟଷ । ମଁୁ ଟିରକ ହସିରଦଇ ଇସୋରେ କହି ି ଚା
। କିଛ ି ବାଟ ଗ ାପରେ ରସ ଯାହା କହିବା ଆେମ୍ଭ କ ା ମଁୁ ପୁୋ ସଜାଗ ରହାଇଗ ି ଶୁଣିବାକୁ
। ସବୁ ରବରେ ପ୍ରାୟ ନ ଶୁଣି ଶୁଣିବାେ ଅଭିନୟ କେୁଥି ି ଏରବ କିନ୍ତୁ ରଯଉଁ କଥା ଆେମ୍ଭ କ ା
ତାହା ରମାରତ ବିଦଯାେୟେ ରଶ୍ରଣୀ ଗୃହରେ ବସିଥିବା ଜରଣ ରମଧାବୀ ଛାତ୍ରରେ ଓ ତାକୁ ଜରଣ
ଭ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ େୂପାନ୍ତେିତ କେିରଦ ା । ଖୁବ ଗୁଡାଏ ଜିୋସାରେ ଭର୍ପୁର୍ ଆିପରେ ତା'
ଆଡକୁ ଅନାଇ େହି ି ।
ରମା ଭିତରେ ତା' କଥା ଆଗ୍ରହେ ସହ ଶୁଣିବାକୁ ରଯଉଁ ରକଇ ପଦ କଥା ସୃଷ୍ଟି କେିଥି ା
ତାହା ରହଉଛି, "ସାର୍ ଦୁ ଇଦିନ ତରେ ୋତିରେ କି ମାଡ ମଁୁ ଖାଇଛି ! କୁ ହନ୍ତୁ ନାହିଁ ରସକଥା ।
ଏରବ ବି ରଦହ ହାତେୁ ଦେଜ ଯାଇନି ।"
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ମଁୁ ତା'େ ଏଇ କଥାରେ ଖୁବ ଆଶ୍ଚଯଷୟ ଚକିତ ରହାଇଗ ି । କି ପି ା ଇଏ? ଯିଏ ନିରଜ
ମାଡ ଖାଇବାକଥା ମୁହଁରେ ସ୍ୱୀକାେ କେିବାକୁ ତିରେରହଁ ଶରଙ୍କାଚ କେୁନି । ସାଧାେଣତଃ ରଯ
ରକହି ର ାକ ନିଜ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିବା ଏମିତ ି ମାଡ ଗାେି ଖାଇବା କଥା କହିବାକୁ ପଛାଇଥାନ୍ତି
। ଏଠି କିନ୍ତୁ ରଗାରଟ ର ାକ ପୁୋ ମନ ରଖା ିକି ରସଇ କଥା କହିବାକୁ ଟିରକ ବି ଦ୍ୱିଧା କେୁନି ।
ମଁୁ ଏଥେ ମୁହଁରଖା ି ପଚାରୋ ି, "କିଏ କାହିଁକି ଏମିତ ି ମାେି ା?"
ରସ କାର୍ରେ ଟପ୍ ଗିଅର୍

ରଗଇରଦଇ କହିବା ଆେମ୍ଭ କ ା । ରସ ତା'କଥା ସବୁ କୁ

ବଢିଆ େଙ୍ଗରେ ସରଜଇକି କହୁ ଥାଏ । ରସଇ କଥା ସବୁ ଏମିତ ି ଥି ା ।
"ବୁ ଝରି ସାର୍ ଦୁ ଇ ଦିନ ତରେ ଏଇ ସାରଦଇପୁେେୁ ରଗାରଟ ଭଡା ପାଇ ି । ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗୋ
ଦିନ ପୁଅ ରବାହୂ ବୁ ି ବାକୁ ଯିରବ ରବାହୂ େ ବାପ ଘେକୁ । ସକାେ ଆଠେୁ ବାହାେି ୁ । ରବାହୂ ଟେ
ି
ବାପ ଘେ ରସଇ ସାର ପୁେ ପାଖାପାିପ ଏକ ଗାଆଁରେ । ଆରମ ସାରଦଇପୁେେୁ େଘୁନାଥପୁେ,
ରସାମପୁେ ଓ କିରଶାନଗେ ରଦଇ ପ୍ରାୟ ରଦଢ ଘଣ୍ଟାପରେ ସାର ପୁେରେ ପହଞ୍ଚିଗ ୁ । ରସ
ରବାହୂ ଟ ି ତା'ବାପ ଘେକୁ ଯାଉଥିବାେୁ ଖୁବ ଖୁସଥ
ି ାଏ । ରବକ, କାନ, ହାତ ଓ ମୁଣତ ସବୁ ଆରଡ
ରଯମିତ ି ସୁନାରେ ରନଶି ରହାଇଥାଏ । ବାହାଘେରେ ବାପଘେ, ଶାଶୁଘେ ଓ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ
ରଦଇଥିବା ସମସ୍ତ ସୁନା ଗହଣାକୁ ରଦହରେ ଗାଇରଦଇଥାଏ ରବାରଧ । ରସ ପୁଅଟି ବି ଶ୍ୱଶୁେ
ଘେକୁ ଜ୍ୱାଇଁ ହିସାବରେ ବାହାଘେ ପରେ ପ୍ରଥମଥେ ଯାଉଥିବାେୁ ହାତରେ ରବ୍ରରସେଟ୍, ରବକରେ
ଭ

ଓଜନଦାର୍ ରଚନ୍ ଓ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ରଗାରଟ କି ଦୁ ଇଟି ମୁଦ ି ପିନ୍ଧଥ
ି ାଏ । ଯାହାକୁ କୁ ହନ୍ତି

ସାର୍ ଆମେ ଏରତ ସୁନା ଅଛି ରଦଖାଇରହବା ଠିକ୍ ରସଇଆ । ମଁୁ ତାଙ୍କୁ ରଦଖୁରଦଖୁ ଭାବୁ ଥାଏ
ଏମିତ ି ପୁରେ ସୁନା ଆଜିକା ି ଯୁଗରେ ୋସ୍ତା ଘାଟରେ ପିନ୍ଧ ି ଯିବା ଆରଦୌ ଠିକ୍ ନୁ ରହଁ । କିନ୍ତୁ
ତାଙ୍କ ସୁନା, ରସମାରନ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ମଁୁ ଆୋ କହିଥିର

କହିଥାରନ୍ତ ସାମାନୟ ୋଇଭର୍ଟା ଏରତ

ଉପରଦଶ କ'ଣ ରଦଉଛୁ , ରତଣୁ ମଁୁ ଚୁପ୍ଚାପ୍ ଗାଡି ଚୋଇ ି ।"
ଏତିକି ଏକା ନିଶବାସରେ କହି ରସ ଟିରକ ଅଟକିଗ ା । ମଁୁ ତା' କଥା ମନଧ୍ୟାନ ରଦଇ
ଶୁଣୁଛ ି ରବା ି ଜଣାଇବା ଉରେଶଯରେ କହି ି , "ହଁ ଝିଅଟି ରଯରତରବରେ ବାପ ଘେକୁ
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ବିବାହପରେ ପ୍ରଥମଥେ ଯାଏ ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ୱାମୀଟି ଥାଏ, ଏମିତ ି ଖୁସରି େ ସୁନା ଜିନସ
ି ପତ୍ର
ସବୁ ପିନ୍ଧ ି ଖୁବ ସରଜଇରହାଇ ଯାଏ । ଏଥିରେ କିଛ ି ଅସୁବଧ
ି ା ନାହିଁ ।"
ତାକୁ ଏତିକି କହି ମରନ ମରନ ଭାବୁ ଥି ି ରମା ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏମିତ ି ସରଜଇରହାଇ ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗୋ
ଦିନ ତା'ବାପ ଘେକୁ ରମାରତ ସାଙ୍ଗରେ ଧେି ଯାଇଥି ା ।
ରମା କଥା ଶୁଣି ରସ ବହୁ ତ ଖୁସି ରହାଇଗ ା । ଖୁସି ରହବାେ କାେଣ ରହଉଛି ମଁୁ ତା'କଥା
ମନଧ୍ୟାନ ରଦଇ ଶୁଣୁଥିବାେୁ । ରସ ପୁଣି କହିବା ଆେମ୍ଭ କ ା, "ବୁ ଝରି ସାର୍ ରସ ରବାହୂ ଟେ
ି
ବାପ ଘେ ଥି ାବା ା ପେିବାେ । ଖୁବ ବଡର ାକ ଘେ କହିର

ଅତୁ ୟକ୍ତି ରହବନି । ଏ

ସାରଦଇପୁେ ପି ାଟି ରବାରଧ ଭ ଅଫି ସର୍ କି କ'ଣ ଚାକିେି କେିଥିବାେୁ ଝିଅଘେ ତା' ସହିତ
ବିଭା କେିଥିର । ରସଠି ପହଞ୍ଚି ଏ ରବାହୂ ଟ ି ରଯମିତ ି ଗାଆଁ ଦାଣତରେ ହଠାତ୍ ବାଗୁଡି ରଖେିବା
ଆେମ୍ଭ କେିରଦ ା ।"
ତା' କଥାରେ ମଁୁ ରଜାର୍ରେ ହସି କହି ି , "ବାଗୁଡି କ'ଣ ରଖେି ା ?"
ରସ କହି ା, "ହଁ ସାର୍ ରସଇଆ । ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ସରଙ୍ଗ ସରଙ୍ଗ ଶାଢୀ ଓ ିାଇ ରେସ୍
ପିନ୍ଧ ି ଗାଆଁରେ ଆ'ଘେ ତା'ଘେ ଖା ି ରଦୌଡା ରଦୌଡି କ ା । ରକରତରବରେ ସାଙ୍ଗରେ କାହାକୁ
ରନଇ ଯାଉଥାଏ ଜଣା ପଡୁନଥାଏ । ମଝିରେ ମଝିରେ ତା'ସ୍ୱାମୀକୁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ଧେି କାହା
ଘେକୁ ଯାଉଥି ା । ରସରତରବରେ ସ୍ୱାମୀଟି ରଗାରଟ ସ୍କୁଲ୍ ଛାତ୍ର ଆଉ ରସ ଝିଅଟି ରଯମିତ ି ତା'
ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ରସମିତ ି ାଗୁଥି ା । ଝିଅଟିେ କଥା ମୁତାବକ ସ୍ୱାମୀଟି ପୁୋ ଚା ୁ ଥାଏ । ଯାହା କୁ ହନ୍ତି
ପୁୋ ଆୋଧୀନ ଛାତ୍ର । ଏମିତ ି

ାଗୁଥି ା ରଯମିତ ି ରସଇ ଗାଆଁ ଦାଣତ ଖୁବ ଗବଷ କେୁଥି ା

ରସଇ ଝିଅଟିେ ଏହି ରବଶଭୁର୍ା ସହିତ ତା'ପାଦେ ପାଉଁଜୀେ ଛମ୍ ଛମ୍ ଶବ୍ଦରେ । ରସଇ ଗାଆଁ
ଦାଣତରେ ପି ାରବେୁ ଝିଅ ଦିନେୁ ରକରତ ଚ ାବୁ ା କେିଥିବ କିନ୍ତୁ ଏ ଚା ି ବା ରସ ଚା ିବାଠୁ
ଖୁବ ନିଆୋ ଥି ା ।"
ଏ ଭିତରେ ଆରମ ରକରତରବରେ କଇଜଙ୍ଗା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାେିଥି ୁ । ମଁୁ ତାକୁ କହି ି ,
"ଏଠି ଗାଡି େଖ, ଟିରକ କଫି ପଇକି ଧିରେ ସୁରସ୍ଥ ଏମିତ ି କଥା ରହାଇକି ଯିବା ।"
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ରସ କିନ୍ତୁ ତା'କଥାରେ ଏରତ ମଜ୍ଜି ଯାଇଥି ା, ଏମିତ ି ଅଧାେୁ ବନ୍ଦ କେିବା ମୁଡ୍ରେ ଆରଦୌ
ନଥି ା । କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟରହାଇ ରମା କଥା ମୁତାବକ ଗାଡି ସାଇଡ୍ କ ା । କଫି ପିଇ ସାେି ପୁଣି
ଗାଡିରେ ବସିଛୁ ତ ତା' ବକ୍ ବକ୍ ପୁଣି ଆେମ୍ଭ କେିବାକୁ ମନସ୍ଥ କେି ରମାରତ ପଚାେି ା, "ସାର୍
ଆମେ ରସ କଥା ରକଉଁ ଯାଏ ଯାଇଥି ା?"
ମଁୁ ବି ମଜାରେ କହି ି , "ଗଁା ଦାଣତରେ ରସ ଝିଅ ବାଗୁଡି ରଖେୁ ଥି ା ରକରତରବରେ କାହାକୁ
ଧେି କହି ରହଉନଥି ା ।"
ରସ କହି ା, "ହଁ ସାର୍ ଠିକ୍ କହିର , ମଁୁ ରସ ପୁଅଟିେ ପାଟି ଯାହା ଅଳ୍ପ ବହୁ ରତ କାର୍
ଭିତରେ ହିଁ ଶୁଣିଥି ି । କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱଶୁେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ପରେ ରସ ରଯମିତ ି ପୁୋ ମୁକ
ପା ଟିଗ ା । ଯାହା କଥାବାର୍ତ୍ଷା ରକବେ ରସଇ ଝିଅଟି ହିଁ କେୁଥି ା ।"
ମଁୁ ମରନମରନ ଭାବି ି ପ୍ରାରୟ ଅଧିକାଂଶ ଜ୍ୱାଇଁ ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗୋରେ ଶ୍ୱଶୁେ ଘେକୁ ଗର ମୁକ
ପା ଟି ଯିବାକୁ ଉଚିତ ମରନ କେନ୍ତି । ରତା ଭେି ସବୁ ରବରେ ବକେ ବକେ ରହବା ର ାକ ଖୁବ
କମ ଥିରବ ଏ ସଂସାେରେ । ରତଣୁ ଶ୍ୱଶୁେ ଘରେ ଏ ର ାକେ ମୁକ ରହବା ନିହାତି ଅସମ୍ଭବ
କଥା ।
ତଥାପି ତାକୁ ବୁ ଝାଇବାକୁ ଯାଇ କହି ି , "ନାଇଁ କଥାଟା ତରମ ରଯମିତ ି କହୁ ଛ ରସମିତ ି
ନୁ ରହଁ, ପ୍ରଥମଥେ ପାଇଁ ଶ୍ୱଶୁେ ଘରେ ଜ୍ୱାଇଁ ମାରନ ପ୍ରାୟ ଚୁପ୍ େୁହନ୍ତି । ରସଠି ଝିଅଟି ପୁୋ
ଆଧିପତଯ ବିସ୍ତାେ କେିରନଇଥାଏ । ବାପ ଘରେ ସବୁ ଝିଅମାରନ ରଦଖାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ରଯ
ରସମାରନ ବାହାଘେେ ଏଇ ଅଠ ଦିନ ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀଟିକୁ ନିଜ ହାତମୁଠାକୁ ପୁୋ ରନଇ
ଆସିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ କଥା ମୁତାବକ ସ୍ୱାମୀଟି ପୁୋ ଚା ିଛ ି । ଏମିତ ି ରଦିପ ଝିଅେ ବାପାମାଆ ତଥା
ପେିବାେେ ଅନୟମାରନ ତାଙ୍କ ଝିଅଟି ବହୁ ତ ଭ ରେ ଅଛି ଭାବି ଖୁବ ଖୁସି ହୁ ଅନ୍ତି । ସ୍ୱାମୀମାରନ
ରକହି ମୂଖଷ ନୁ ହନ୍ତି । ରସମାରନ ଜାଣନ୍ତି ଝିଅଟି ବାପଘେୁ ସବୁ ଦନ
ି ପାଇଁ ଶାଶୁଘେକୁ ଯାଇଛି ।
ରସଠି ନୂ ଆ ପେିରବଶ ସହିତ ନୂ ଆ ର ାକମାନଙ୍କୁ ନିଜେ କେିବାକୁ ହୁ ଏ ଆଉ ରସଇ ସମୟରେ
ସ୍ୱାମୀଟି ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସବୁ ପ୍ରକାେେ ସାହାଯୟ ସହରଯାଗ କେିଥାଏ । ମାତ୍ର କିଛ ି ସମୟ ପାଇଁ ଝିଅଟି
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ବାପ ଘେକୁ ବୁ ି ଆସିଛ,ି ରଫେିଗର ପୁଣି ଶାଶୁଘେେ ଜାବତୀୟ ଦାୟୀତ୍ୱ । ରତଣୁ କିଛ ି ସମୟ
ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀଟି ବାପଘରେ ଖୁବ ଖୁସି କେୁ ଆଉ ରସଇଥି ପାଇଁ ରବାରଧ ଜ୍ୱାଇଁମାରନ ମୁକ ପା ଟି
ଯାଇ ସ୍ତ୍ରୀ ରଯମିତ ି କରହ, ଯୁଆରଡ ଯିବାକୁ କରହ ସ୍ୱାମୀ ସରଙ୍ଗ ସରଙ୍ଗ ୋଜି ରହାଇ ବସିବା
ଯାଗାେୁ ଉଠି ସ୍ତ୍ରୀ ପରଛ ପରଛ ଚା ିବା ଆେମ୍ଭ କେିଦଏ
ି । ରବାଧହୁ ଏ ଏହା ହିଁ ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗୋେ
ସୁନ୍ଦେ ସ୍ୱଭାବିକ ନିୟମ । ତରମ କ'ଣ ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗୋରେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ରସମିତ ି ଶ୍ୱଶୁେଙ୍କ
ପଡିଶାଘେ ସବୁ ବୁ ି ଯାଇନଥି ?
ରସ ରମା କଥାରେ ଟିରକ

ାରଜଇଯାଇ କହି ା, "ଯାଇଥି ି କିନ୍ତୁ ଏ ଝିଅଟି ରଯରତ

ଆଡକୁ ତା'ସ୍ୱାମୀକୁ ରନଇ ଯାଉଥି ା ରସରତ ଆଡକୁ ରମା ସ୍ତ୍ରୀ ରମାରତ ରନଇ ନଥି ା ।"
ମଁୁ ହସିରଦଇ କହି ି , "ତାରହର ତ ଏକା କଥା । ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ତମକୁ ରଯତିକି ଆଡକୁ ରନ ା
ତରମ ଗ ଆଉ ଠିକ୍ ରସମିତ ି ରସ ର ାକେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଯୁଆରଡ ରନ ା ରସ ବି ଗ ା । ରସ
ଝିଅଟିେ ଟିରକ ଅଧିକ ସମ୍ପକଷ ଥିବ ସାଇ ପଡିଶାଙ୍କ ସହ ।"
ମଁୁ କିନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ ମରନ ମରନ ଖୁବ ବୟତିବୟସ୍ତ ରହାଇଗ ି ଣି ଜାଣିବାକୁ ରସ କାହିଁକି
ଗୁରଡ ମାଡ ଖାଇ ା । ଭାବି ି ରବାରଧ ରସ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏପଟ ରସପଟ ରହାଇ ବୁ ୁ ଥିବାେୁ କିଛ ି
ରଗାରଟ ମନ୍ତବୟ ରଦଇଛି ଯାହାକୁ ରସ ଝିଅ ଏବଂ ତା'ପେିବାେ ଅନୟ ଅଥଷରେ ରନଇ ଗୁରଡ
ପିଟଛ
ି ନ୍ତି । ରସଇ କଥା ଜାଣିବାକୁ ତାକୁ ପୁଣି କହି ି , "ଆଛା ତମକୁ ମାେିର କାହିଁକି ରସ କଥା
କହି ?"
ରସ କହି ା, "ରସଇ କଥା ପୋ କହୁ ଛ ି ସାର୍ । ରସମାନଙ୍କେ ଏମିତ ି ବୁ ା ବୁ ି ଭିତରେ
ରମା କଥା କିନ୍ତୁ ରସଇ ଝିଅ ପେିବାେ ଠିକ୍ ବୁ ଝୁଥିର । ରକମିତ ି ବୁ ଝରି ବନି କହୁ ନାହାନ୍ତି ମଁୁ ପୋ
ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଘେ ପାଖାପାିପ ର ାକ । ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପରେ ଭ ଜେିପଆ ଆଉ ତା'ପରେ
ରକରତରବରେ ଥଣତା ପାନୀୟ ତ ଆଉ ରକରତରବରେ କଫି ଏମିତ ି ମଝିରେ ମଝିରେ ମିେୁଥାଏ
।"

134

shubhapallaba.in

ମଁୁ ତା' କଥାରେ ଅଧଯଷୟ ରହାଇ କହି ି , "ରସ ସବୁ ତ ମିେୁଥି ା କିନ୍ତୁ ମାଡ କାଇଁ ମିେି ା
କହୁ ନ କାହିଁକ?
ି "
ରସରତରବେକୁ ଆରମ ନୂ ଆବଜାେ ଭିଡ ଭିତରେ । ରସ କାର୍ରେ ଗିଅର୍ ରଚଞ୍ଜ୍ କେି
କହି ା, "ହଁ ସାର୍ ରସଇ କଥା କହୁ ଛ,ି ଟିରକ ରଧୈଯଷୟ ଧେନ୍ତୁ । ରସଦିନ ବୁ ଧବାେ ରହାଇଥିବାେୁ
ମଧ୍ୟାହ୍ନ ରଭାଜନରେ ମଟନ୍ ସହିତ ବଡ ଚିଙ୍ଗୁଡି ବି ରହାଇଥି ା । ଖାଇସାେି ପୁଣି ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ
କୁ ଆରଡ ଗର ରଯ ରଫେିର ଯାଇ ସନ୍ଧୟା ୭ ପରେ । ରବାରଧ ଗାଆଁେ ସବୁ ଘରେ ମୁହଁ ମାେି
ରଫେିର । ୋତ୍ରି ବଢୁଥାଏ । ମଁୁ ତ ଆୋ ସାୋଦିନ ପାଇଁ ଭଡାରେ ଯାଇଛି । ଶୀଘ୍ର ରଫେିଯିବା
ରବା ି କହିବା ସମ୍ଭବ ନଥି ା । ଏ ଭିତରେ ଝିଅ ଘେବା ା ଫାଇନାଲ୍ କର ରଯ ଏକାଥରେ

ୋତ୍ରି ରଭାଜନ କେିସାେି ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ରଫେିରବ । ମଁୁ ରଦିପ ି ଏଠୁ ବାହାେୁ ବାହାେୁ ୋତି ୧୦
ପରେ ନିରଶ୍ଚ ରହବ । ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ବୟସ୍ତ ରହବ ଚିନ୍ତାକେି ରମାବାଇ େୁ କଲ୍ କେି କହି ି ଏଠୁ
ଖାଇକି ଯାଉ ଯାଉ ରଡେି ରହବ । ଠିକ୍ ରସଇଆ ହିଁ ରହ ା ରସଠୁ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ବିଦାୟ
ରନ ାରବେକୁ ୋତି ୧୦.୩୦ ରହ ା ।"
ତା'କଥାରେ ମଁଁୁ ଟିରକ ମଜା କେିବାକୁ ଯାଇ କହି ି , "ହଁ ଏମିତ ି ହୁ ଏ । ମଁୁ ପୋ
ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗୋରେ ରଯଉଁ ବୁ ି ଯାଇଥି ି ଠିକ୍ ଏମିତ ି ଖାଇ ପିଇ ୋତି ୧୧ରେ ରଫେିଥି ି ।
ଶ୍ୱଶୁେଘେ ର ାକ ବିବାହପରେ ପ୍ରଥମ ଜ୍ୱାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଷା ଭ କେି କେନ୍ତି ।"
ମଁୁ ମନା କେୁନି ସାର୍, ରସମିତ ି ହୁ ଏ । ରସମାରନ ରଯରତରବରେ ଘେୁ ବାହାେି ଆସି
କାର୍ରେ ବସିର

ମଁୁ ଆମ ଏେିଆେ ପୁଅ ଅଥଷାତ୍ ରସଇ ଜ୍ୱାଇଁକୁ କହି ି , "ବହୁ ତ ର ଟ୍

ରହ ାଣି, ଏପରଟ ସାର ପୁେେ ରସାମପୁେ ଯାଏ ୋସ୍ତା ଖୁବ ନିଛାଟିଆ । ରସ ମହାନଦୀ ରପା
ପାଖାପାିପ ଏେିଆରେ କିଛ ି ୁ ରଟୋ ଗାଡିକୁ ଅଟକାଇ ଜିନର୍
ି ପତ୍ର ୁ ଟ୍ କେିବାସହ ଖୋପ
ବୟବହାେ କେନ୍ତି । ଆରମ ଚା ଏପରଟ କଟକରଦଇ ଯିବା ।"
ରସ ପୁଅଟି ରମା କଥାରେ ୋଜି ରହାଇ କହି ା ହଁ ରସଇଆ କେିବା । ଟିରକ ବୁ ାଣି ପଡୁ

ପରଛ କଟକ ବାରଟ ହିଁ ଚା ଯିବା । କିନ୍ତୁ ରସଇ ଝିଅଟି କ'ଣ ଭାବି ା ରକଜାଣି ପୁଅଟିକୁ କାର୍
135

shubhapallaba.in

ବାହାେକୁ ଡାକିରନଇ ଆରସ୍ତ ଆରସ୍ତ କହି ା, "କାଇଁ ଏରତବାଟ ବୁ ି ବା, ରସାମପୁେ ଏଠୁ
ରକରତବାଟ ରଯ, କଟକ ରଦଇ ଗର ବହୁ ତ ସମୟ ାଗିବ ଆଉ ରଯରତ ଅଧିକ କିର ାମିଟେ
ଉଠିବ କାର୍ବା ାେ ାଭ, ରତଣୁ ରସ ରସପରଟ କଟକ ରଦଇ ଯିବାକୁ କହୁ ଛ ି ।"
ରସ ଝିଅଟି ଆରସ୍ତ ଅରସ୍ତ କହୁ ଥିର

ବି ତା'େ ସବୁ କଥା ରମାରତ କିେଅର୍ ଶୁଭୁଥାଏ ।

ଭାବି ି ଏରତ ବଡର ାକ ଘେ ଝିଅ ରହାଇ ବି ରକମିତ ି ଏମିତ ି ରଛାଟ ଚିନ୍ତାଧାୋ ମନରେ
େିପଛି? ଗୁରଡ ସୁନା ଜିନର୍
ି ପିନ୍ଧଥି
ି ବାେୁ ତାଙ୍କେି ଭ ପାଇଁ କଟକ ରଦଇ ଯିବାକଥା କହିଥି ି
ଅଥଚ ରସ ରକମିତ ି କଥା କହି ା ରଦିପର ସାର୍ । ଭାବି ି ଆଜିକା ି ଯୁଗରେ କାହାକୁ ଭ
କଥା କହିର ରସ ନିରଶ୍ଚ ଭାବିବ ଏ ର ାକେ ନିଶ୍ଚୟ କ'ଣ ଉରେଶଯ ଅଛି ।"
ମଁୁ ପଚାେି ି, "ଫାଇନା ି ତରମ ରକଉଁ ବାରଟ ଆସି ? ତମ ଗାଆଁ ପାଖେ ପୁଅଟି କ'ଣ
ତା' ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ୋଜି ରହାଇଗ ା କି?"
ରସ କହି ା, "ରକମିତ ି ୋଜି ରହବନି କହୁ ନାହାନ୍ତି ! ନୂ ଆ ନୂ ଆ ବାହାରହାଇ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାକୁ
ରକମିତ ି କାଟିଥାନ୍ତା ରଯ? ରସ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ପଡି ରମାରତ କହି ା ନାଇଁ ରସପରଟ ଏରତ
କାଇଁ ବୁ ି ବା, ଏପରଟ ଖୁବ ପାଖ, ରକରତ ସମୟ

ାଗିବ ରଯ, ଚା

ଏପରଟ ଯିବା, କିଛ ି

ଅସୁବଧ
ି ା ରହବନି ।"
ତା କଥା ମୁତାବକ ମଁୁ ଚୁପ୍ଚାପ୍ ଗାଡି ଚୋଇ ି । ଠିକ୍ କିରଶାେନଗେ ପରେ ପରେ
ରଗାରଟ ନିଛାଟିଆ ଯାଗରେ ୋସ୍ତା ଉପରେ କିଛ ି ପଥେ ଥୁଆ ରହାଇଥି ା । ରସରତରବେକୁ
ୋତି ୧୧ଟା ରହ ାଣି । ଗାଡି ରବ୍ରକ୍ ମାେି କିଛ ି ସମୟ ସ୍ଥିେ ରହାଇ େହି ସବୁ ଆଡକୁ ଚାହିଁ ି ।
ଆଖପାଖରେ ରକହି କୁ ଆରଡ ନଥିର । ରଶର୍କୁ ବାଧ୍ୟରହାଇ କାର୍େୁ ଓ ିାଇ ରସ ପଥେଗୁଡକ
ି ୁ
ୋସ୍ତାେୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଆରଗଇ ଗ ି । ରଗାରଟ ପଥେ ଉଠାଇଚି କି ନାହିଁ ହଠାତ୍ ପାଖରେ
ରଗାରଟ ବଡ ଗଛ ମୂେ ରସପରଟ

ୁ ଚିକି ଥିବା ୬ ଜଣ ର ାକ ରଦୌଡିକି ରମା ଆଡକୁ

ମାଡିଆସିର । ସମରସ୍ତ ମୁହଁକୁ କୋ କପଡାରେ ୋଙ୍କି େିପଥାନ୍ତି । ରସମାନଙ୍କ ଭିତେୁ ତିନଜ
ି ଣ
ରମାରତ ରସଇ ଗଛ ମୂେକୁ ପୁୋ ଟାଣିରନଇ ଧୁମ୍ ଧାମ୍ କେି ମାଡ ବରସଇବା ଆେମ୍ଭ
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କେିରଦର । ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ନିସ୍ତୁକ ମାଡ ସାର୍ । ରସମାନଙ୍କ ଭିତେୁ କିଏ ରଗାରଟ ତା' ରଯାତା
ପିନ୍ଧା ରଗାଡରେ ଶକ୍ତ ରଗାଇଠାଟାଏ ରମା ଜଙ୍ଘ ପାଖରେ ମାେି ା । ଯାହାକୁ କୁ ହନ୍ତି ଅଥାନଥାନ
ରସଇଠି ବହୁ ତ ରଯାର୍ରେ ବାଜି ା । ରମା ଆିପେୁ ସାର୍ ଖୁବ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ରଯମିତ ି ଜୁ େୁଜୁେଆ
ି
ରପାକ ବାହାେି ଆସିବା ସହିତ ପାଟିେୁ ବହୁ ତ ରଯାର୍ରେ, "ରବାଉର ା ମେିଗ ି" ରବା ି
ଚିତ୍କାେଟିଏ ବାହାେି ଆସି ା ।
ରସଇ ଗଛ ମୂରେ ରମାରତ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ ରହଉଥିବା ରବରେ ଆଉ ତିନ ି ଜଣ ୁ ରଟୋ
କାର୍ ପାଖରେ ଭୁଜା ି ବାହାେ କେି ରସ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କେୁଥାନ୍ତି । ମାଡେ ପ୍ରଭାବରେ
ରମା ପାଟିେୁ ରଯରତ ରଯାର୍ରେ ଚିତ୍କାେ ବାହାେୁଥାଏ ରତରଣ ରସରତ ଅଧିକ ରସ ସଦୟ
ବିବାହିତା ଦମ୍ପତି ଡେୁଥାନ୍ତି । ମାଡ ମଁୁ ଖାଉଥାଏ କିନ୍ତୁ ରସ ମାଡେ ପ୍ରଭାବ ରସ ଦୁ ଇଜଣଙ୍କ
ଉପରେ ପଡୁଥାଏ । ଖାସ୍ ରସଇଥିପାଇଁ ରମାରତ ରଯରତ ରଯାର୍ରେ ସମ୍ଭବ ରସମାରନ ମାଡ
ମାେୁଥାନ୍ତି । ଏ ଭିତରେ ରମାରତ ପୁଣି ଟାଣି ଟାଣି କାର୍ ପାଖକୁ ରସମାରନ ରନଇ ରମା ମୁହଁକୁ
ଶକ୍ତ ବିଧାରଟ ରଦଇ କହିର , "ଶୋ ଚୁପ୍ ଚାପ୍ କାର୍ ଭିତରେ ବସ୍ ।" ମଁୁ ଜୀବନ ବିକେରେ
କାର୍ ଭିତରେ ବସି ପଡି ି । ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ରମା ମୁଣତ କାମ କେୁନଥାଏ । ଏରବ ୬ ଜଣ ଯାକ ପଛ
ସିଟରେ ବସିଥିବା ଦୁ ଇ ଜଣଙ୍କୁ କହିର , "ଯାହା ସବୁ ଅଛି ଶୀଘ୍ର ବାହାେ କେ । ନରଚତ୍
ପେିଣାମ ଖୁବ ଭୟାବହ ରହବ ।"
ଏମାନଙ୍କ କଥାରେ ଉଭରୟ ସ୍ୱାମୀସ୍ତ୍ରୀ ବେଡାପତ୍ର ପେି ଥେୁଥିର କିନ୍ତୁ ଚୁପ୍ ଚାପ୍ ରହାଇ
ବସିଥିର । ହଠାତ୍ ଝିଅଟି ବସିଥିବା ପାଶ୍ୱଷେୁ କାର୍ ରଡାର୍ ରଖା ି ତାକୁ ୋସ୍ତା କଡକୁ ଜବେଦସ୍ତ
ଭିଡରି ନର । ଝିଅଟି ବଡ ପାଟିରେ କାନ୍ଦି ଉଠି ରସମାନଙ୍କୁ ରନହୁ ୋ ରହଉଥାଏ ଛାଡି ରଦବାକୁ
। ଏରଣ ସ୍ୱାମୀଟି ତା ରବକେୁ ରଚନ୍, ହାତେୁ ଘଣ୍ଟା ଓ ଆଙ୍ଗୁ ଠେ
ି ୁ ମୁଦ ି କାଢି ରସମାନଙ୍କୁ ରଦବା
ସରଙ୍ଗ ସରଙ୍ଗ କହି ା, "ସବୁ ଜିନର୍
ି ପତ୍ର ରନଇଯାଅ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡିଦଅ
ି ।"
ଝିଅଟି ଏରବ ଜୀବନ ବିକେରେ ତା'ରଦହରେ ଥିବା ସବୁ ସୁନା ଜିନର୍
ି କାଢୁଥାଏ ଆଉ
ତା'ସହିତ କଇଁ କଇଁ ରହାଇ କାନ୍ଦୁ ଥାଏ । ରସମାରନ ସବୁ ଜିନର୍
ି ପତ୍ର ରନବା ସହିତ ଝିଅେ
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ଭୟାନିଟ୍ ବୟାଗ୍, ପୁଅେ ମନିପସଷ ସହିତ ଉଭୟଙ୍କ ରମାବାଇଲ୍ ରସଟ୍ ରନଇଯିବା ସହିତ ରମାରତ
ରମା ରମାବାଇଲ୍ ମାଗିର । ରମା ରମାବାଇଲ୍କୁ ମଁୁ କାର୍େ ଗିଅର୍ ପାଖରେ ଥିବା ରଖାପରେ
େିପଥି ି । ମଁୁ କହି ି ରଦଖନ୍ତୁ ରମାେ ରମାବାଇଲ୍ ନାହିଁ ଆଉ ଠିକ୍ ରସଇ ସମୟରେ ଦୂ େେୁ
କ'ଣ ରଗାରଟ ଗାଡିେ ାଇଟ୍ ପଡିବାେୁ ରସମାରନ କହିର , "ଶୋ ଯା' ଏଠୁ ଶୀଘ୍ର ପୋ ।"
ଆଉ ତାଙ୍କ କଥା ମୁତାବକ ମଁୁ ଗାଡିରେ ଧଡାଧଡ୍ ଗିଅର୍ ପରେ ଗିଅର୍ ରଚଞ୍ଜ୍ କେି ଦୃ ତ
ଗତିରେ ରସାମପୁେ ଆଡକୁ ଗାଡି ଚୋଇ ପୋଇ ଆସି ି । ଏମିତ ି ମାଡ ବସିଥାଏ ରମା ରଗାଡ
ହାତ ଠିକ୍ ରେ କାମ କେୁନଥାଏ । ତେିରପଟେୁ େହି େହି ହୁ ବକା ମାେି ା ପେି ଯନ୍ତ୍ରଣା
ବାହାେୁଥାଏ । କିଛ ି ବାଟ ଆସିଛ ି ହଠାତ୍ ପଛ ଆଡୁ ରସ ଝିଅଟି ରଯାର୍ରେ କାନ୍ଦି ଉଠି କହି ା,
"ଭାଇ ତମକୁ ବହୁ ତ ମାେିର ଆଉ ଆମେ ସବୁ ସୁନା ଜିନର୍
ି ରନଇଗର ।"
ରମାେ ତ ରସରତରବେକୁ ମାଡଖାଇ ଘାଇ ା ଅବସ୍ଥା । ରତଣୁ ରଯରତ ୋଗ ମନରେ
ଥି ା ସବୁ ରଗାରଟ ମୁହୂର୍ତ୍ଷରେ ବାହାେି ଆସି ା । ତାକୁ କହି ି, "ଚୁପ୍ କର୍, କହି ା କ'ଣ ନା
ଭାଇ? କାଇଁ ରଯରତରବରେ କହୁ ଥି ି କଟକ ବାଟ ରଦଇ ବୁ ି ଆସିବାକୁ ରସରତରବରେ ଏଇ
ଭାଇ କଥା ଖୁବ ଗରନ୍ଧଇ ା ।"
ରମା କଥାରେ ରସ ଚୁପ୍ ରହାଇ ଆଉ କିଛ ି ନକହିର

ବି ଗୁମେ
ୁ ି ଗୁମେ
ୁ ି କାନ୍ଦୁ ଥାଏ ।

କାନ୍ଦିବନି ରକମିତ ି ରଯ, ରକରତଭେି ସୁନା ଯାଇଛି ଆକେନ କେିବା କାଠିକେ ପାଠ । ବାପ ଘେ,
ଶାଶୁ ଘେ, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ରଦଇଥିବା ସବୁ ଜିନର୍
ି ରସଇ ପାଞ୍ଚ ମିନଟ୍
ି ଭିତରେ ମା ିକାନାସର୍ତ୍ବ
ପେିବର୍ତ୍ଷନ କେି ତା'ପାଖେୁ ଚା ିଗର ।
ମୁଣତ ଖର୍ଚ୍ଷକେି ଗାଡିକୁ ସିଧା ରନଇ େଘୁନାଥପୁେ ଥାନାରେ ପୁୋଇ ି । ରସ ପୁଅକୁ କହି ି
ଏତ ା ରଦବାକୁ । ରସତରବେକୁ ୋତି ୧୨ଟା ରହ ାଣି । ଥାନା ବା ା ରସ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅଠୁ
ସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଜରଣ ହଠାତ୍ କହି ା, "ସବୁ ନାଟ ଏଇ ୋଇଭର୍େ । ତାକୁ ଆଗ ହାଜତରେ
ପୁୋଇ କିଛ ି ଉର୍ତ୍ମ ମଧ୍ୟମ ରଦଇରଦର ସବୁ ସତ ଉଗାେି ପକାଇବ ।"
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ସତ କହୁ ଛ ି ସାର୍ ରସ ରପା ିସ୍ କଥା ଶୁଣି ରମା ମୁଣତ ପୁୋ ଘୁେଗ
ି ା । ବିନା କାେଣରେ
ରସ ୁ ରଟୋମାନଙ୍କ ଠାେୁ ବରହ ରଛଚା ଖାଇ ି ଆଉ ଏରବ ହାଜତରେ ପୁୋଇ ଏ ପୁ ିସ୍
ବା ା ନିର୍ଦ୍ୁ ମ୍
ଷ ପିଟରି ବ । କହିର ଣି ମାରନ ନିଶ୍ଚୟ କାଯଷୟକାେୀ କେିରବ । ରସ ପୁ ିସ୍େ କଥା
ମୁତାବକ ଜରଣ ହାଜତ ଚାବି ରଖା ିବା ଆେମ୍ଭ କ ା । ମଁୁ ପୁୋ ଭୟରେ ଥେୁଥାଏ ।
ପୁ ିସବା ାଙ୍କ ନିୟମ ରବାରଧ ଆଗ ଗାଡି େଇଭେକୁ ହିଁ ସରନ୍ଦହ କେିବା । ରସମାରନ ଭାବିଥିରବ
ଏ ୋଇଭର୍ ଏରତ ସୁନା ଜିନର୍
ି ରଦିପ ନିଶ୍ଚିତ ତା'ସାଙ୍ଗ ସାଥୀଙ୍କୁ ରଫାନ୍ କେି ରକରତରବରେ
ରକଉଁବାଟ ରଦଇ ରଫେିରବ କହିଥିବ ଆଉ ରସଇ ହିସାବରେ ଏ ୁ ଟ୍ ରହାଇଛି ।
ଭୟରେ ରମା ରଗାଡ ହାତ ସବୁ ଥେୁଥାଏ । ରସ ୁ ରଟୋ ଗୁଡାକ ଅନ୍ଧାେରେ ମାଡ
ମାେିର

ଏରବ ଏ ବେଡବା ା ଆ ୁ ଅରେ ପିଟରି ବ । କି ରବୋରେ ଆଜି ଘେୁ ବାହାେିଥି ି

ରକଜାଣି? ରଯମିତ ି ଭ

ଖାଇବାକୁ ମିେି ା ରସମିତ ି ମାଡ ବି ମିେୁଛ ି । ରଯଉଁ ପୁ ିସ୍ବା ା

ହାଜତ୍ ଚାବି ରଖା ି ଥି ା ରସ ଏରବ ପାଟିକେି ରମାରତ କହି ା, "ରସଠି କ'ଣ ଜଡଟା ଭେି ଠିଆ
ରହାଇଛୁ ରବ । ହାଜତ ଭିତେକୁ ଆସୁଛୁ ନା ରଦିପବୁ ଏରବ? ପୁ ିସଆ
ି ପାହାେ ବସିଗର ସବୁ
ମାନିବୁ ରବା ି ବାଟ ପାଇବୁ ନ ି ।"
ବୁ ଝରି ସାର୍, ମଁୁ ପି ାରବେୁ ଶୁଣିଥି ି ଥାନା, ଭୁତଖାନା ଆଉ ଏରବ ରଦିପ ି ରସ କଥା
ଏକବାରେ ସତ । ହାତ ରଯାଡି ବଡ ବିକେ ରହାଇ କହୁ ଥାଏ, "ସତ କହୁ ଛ ି ଆୋ, ମଁୁ କିଛ ି ଜାଣିନ ି
।"
ରମା ଅବସ୍ଥା ରଦିପ ରସ ଝିଅଟି ହଠାତ୍ କାନ୍ଦିଉଠି କହି ା, "ନାଇଁ ସାର୍, ଏ ଭାଇଙ୍କେ କିଛ ି
ରଦାର୍ ନାହିଁ । ରସ ବେଂ କହୁ ଥିର ଏରତ ର ଟ୍ ରହ ାଣି ଆରମ ଏ ନିଛାଟିଆ ବାଟରେ ଯିବା
ଠିକ୍ ରହବନି, କଟକ ବାରଟ ବୁ ିଗର

ଭ

ରହବ । କିନ୍ତୁ ମଁୁ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟକ ି ରସଇ

କିରଶାେନଗେ ବାରଟ ଆସିବା ପାଇଁ ।"
ତା' କଥାରେ ରସ ପୁ ିସ୍େ ମନ ତଥାପି ବୁ ଝି ାନି । ରମା ରମାବାଇଲ୍ ରନଇ ରଚକ୍ କ ା
। ରଦିପ ା ରକବେ ରଗାରଟ କଲ୍ ରହାଇଛି । ମଁୁ କହି ି ରସଇ ସନ୍ଧୟାରେ ରଡେିରହବ ରବା ି
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ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରଫାନ୍ କେି କହିଥି ି । ରସ ନମବେକୁ ଏରବ ାଉଡ୍ ସ୍ପିକର୍ ରଦଇ କଥା ରହବାକୁ କହିର
। ତାଙ୍କ କଥା ମୁତାବକ୍ ମଁୁ କଥାରହ ି ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ । ରସମାରନ ସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ରହର
ମଁୁ ରସ ୁ ଟ୍ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାହିଁ ରବା ି । ରସଠୁ ଥାନାେୁ ରଫେି ୋତି ୨ଟାରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ି ।
ଆଜିକି ସାର୍ ଦୁ ଇ ଦିନ ରହ ାଣି କିନ୍ତୁ ରସ ମାଡେ ଦେଜ ଏଯାଏ ଯାଇନି । ରସଦିନ ରସ ଝିଅଟି
ଯଦି ରମା ପାଇଁ ରସତିକି କହିନଥାନ୍ତା ଆଜି ଗାଡି ଚ ାଇ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯାଇପାେିବା ପ୍ରଶନ
ଉଠୁନି ସାର୍ ।
ମଁୁ ତା'କଥା ଶୁଣି ଭାବୁ ଥାଏ ଏ ରଦଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବାେ ୭୨ ବର୍ଷ ପରେ ବି
ର ାକମାରନ ୋସ୍ତାରେ ନିୋପଦରେ ଯାଇ ପାେୁନାହାନ୍ତି । ରସଦିନ ରସ ୁ ରଟୋମାରନ ରକବେ
ଜିନର୍
ି ପତ୍ର ୁ ଟିରନଇ ଛାଡିରଦର । ଆଉ ରକଉଁଠି ତ ୋତି କଥା ଛାଡ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାର ାକରେ
ନାେୀକୁ ଉଠାଇ ରନଇ କୁ କମଷ କେିବା ସହିତ ଜୀବନ ରନବାକୁ ମଧଯ ପଛାଉ ନାହାନ୍ତି । ଶିକ୍ଷିତ
ରବକାେି ସଂଖଯା ରଯମିତ ି ଭାବରେ ବଢି ଚା ିଛ ି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଏମିତ ି ୁ ଟ୍, କୁ କମଷ ଅଦି ବଢି
ବଢି ଚା ିବ ପରଛ କମିବାେ ନାହିଁ । ଖବେକାଗଜରେ ପ୍ରାୟ ଏମିତ ି ଖବେ ସବୁ ଦରି ନ ବାହାେୁଛି
। ରକଜାଣି ରକରବ ରସଦିନ ଆସିବ ରଯରବ ରଗାରଟ ନାେୀ ୋତି ୧୨ଟାରେ ଏକୁ ଟଆ
ି
ନିଭଷୟରେ ରଯରକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବୁ ି ପାେିବ ! ସତରେ ଯଦି ଏମିତ ି ସମ୍ଭବ ହୁ ଅନ୍ତା ଆମ
ଭାେତ ୋମୋଜୟରେ ପେିଣତ ରହାଇଯାଆନ୍ତା । ରକବେ ସମୟକୁ ଅରପକ୍ଷା କେିବା ଛଡା
ଅନୟକିଛ ି ଉପାୟ ନାହିଁ ।
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ମୁକୁନ୍ଦ ରମା ସହ ହାଇସ୍କୁ ରେ ପଢୁଥି ା । ଦଶମ ରଶ୍ରଣୀରେ ରଫଲ୍ ରହାଇଯିବା ପରେ
ପାଠପଢା ଛାଡି ଜଜମାନୀ ଆେମ୍ଭ କ ା । ତା ନନା ଆମ ରସ ରଛାଟିଆ ସହେରେ ଜରଣ
ପୁରୋହିତ ଥିର । ମଁୁ ଏକାଦଶ ପାସ୍ କେି କର ଜରେ ପଢିବାକୁ କଟକ ଗ ି । ପ୍ରି -ପ୍ରରଫସନା
ପେୀକ୍ଷା ପରେ ଖୋଛୁ ଟରି େ ଘେକୁ ଆସିଥାଏ । ମୁକୁନ୍ଦ ରଦଖାରହ ା । ତା ମୁହଁଟ ି ସବୁ ରବରେ
ହସ ହସ । ଉପେ ଦାନ୍ତଗୁଡକ
ି ଟିକଏ
ି ବାହାେକୁ ବାହାେି ଥିବାେୁ ରସ ନହସିର ବି ହସି ା ପେି
ରଦଖାଯାଏ । ମୂଖୟ କଥାଟି ରହ ା ତା' ହସଟା ଥି ା ନିଷ୍କପଟ ଓ ସଂରାମକ । ରଯରତ ଦୁ ଃଖରେ
ଥିର ବି ମୁକୁନ୍ଦେ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁରଦର ହସଟିଏ ଆରପ ଆରପ ବାହାେି ପରଡ । ରମାରତ ରଦିପ
ଖୁସରି େ କୁ ରେଇ ପକାଇ ା । ହସି ପରକଇ କହି ା, "ଆରେ ! ରକମିତ ି ଅଛୁ ? ରମାଟା
ରହାଇଯାଇଛୁ । ପଢାପଢି ରକମିତ ି ଚା ିଛ?
ି ରତାେ ପାଠ ଭ ରହବ । ମନ ରଦଇ ପଢିବୁ ।" ମଁୁ
ଥଟ୍ଟା କେି ପଚାେି ି, "ରମାେ ପାଠ ଭ ରହବ ରବା ି ତୁ ରକମିତ ି ଜାଣି ୁ ?" ରସ କହି ା, "ରତା
କପାେରେ ପୋ ର ଖା ରହାଇଛି ।" ମଁୁ ପଚାେି ି, "ତୁ ପୁରୋହିତ କାମ କେୁଛୁ ନା ନାହାକ କାମ
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କେୁଛୁ ?" ମୁକୁନ୍ଦ କହି ା, "ର ାକଙ୍କ ଘରେ ରଛାଟ ରଛାଟ ପୂଜା କେୁଛି । ପୀତ ନାହାକଙ୍କ ପାଖେୁ
ଗଣନା ବିଦୟା ଟିକଏ
ି ଟିକଏ
ି ଶିଖଛ
ୁ ି ।"
ପୀତ ନାହାକ ଥିର ଆମ କୂ େ ନାହାକ । ଆମ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଜାତକ ରସ ହିଁ ତିଆେି
କେିଥିର

। ତାଙ୍କ ଗଣନା ଉପରେ ରମାେ ବହୁ ତ ବିଶ୍ୱାସ ଥି ା । ବରର୍ଷ ତରେ ରମା ରବାଉେ

ରଦହ ଖୋପ ରହାଇଥି ା । େସିଦ ଡାକ୍ତର୍, ରବାଷ୍ ଡାକ୍ତର୍ ଓ ପତିବାବୁ ରହାମିଓପୟାଥି ଡାକ୍ତର୍
ରବାଉେ ଚିକତ୍ସ
ି ା କେୁଥିର

। ରସ ତିନଜ
ି ଣ ଆମ ସହେେ ସବୁ ଠାେୁ ବଡ ଡାକ୍ତର୍ ଓ ବାପାଙ୍କେ

ବୟକ୍ତିଗତ ବନ୍ଧୁ । ଅଚୁୟତ କବିୋଜ ବି କିଛ ି କିଛ ି କବିୋଜି ରଦଉଥିର । ରହର ରବାଉକୁ ରମା
ଭଉଣୀମାରନ ଔର୍ଧ ରଦର , ରସ ରକମିତକ
ି ା ରକମିତକ
ି ା ଶୁିପ ା ଅଡୁଆ ହସଟିଏ ହସି କହୁ ଥି ା,

"ଏଗୁଡାକ ରମାରତ କାହିଁକି ରଦଉଛରେ । ମଁୁ କ'ଣ ଏଇଥିରେ ଭ ରହାଇଯିବ ି ରବା ି ଭାବୁ ଛ?"
ରସତିକି ରବରେ ଦିରନ ଆମ ଦାଣ୍ଡ ୋସ୍ତାରେ ପୀତ ନାହାକଙ୍କୁ ରଦିପ ବାପା କହିର , "ନାହାରକ
ରକମିତ ି ଅଛ?" ନାହାରକ ତାଙ୍କ ଛତାଟି ବନ୍ଦ କେି ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିର

ଓ ନମସ୍କାେ କେି

ପଚାେିର , "ମା'ଙ୍କ ରଦହ ରକମିତ ି ଅଛି?" ରବାଉେ ରଦହ ଖୋପ କଥା ଆମ ରସ ରଛାଟିଆ
ସହେରେ ପ୍ରାୟ ସମରସ୍ତ ଜାଣିଥିର । କାେଣ ବାପା ଆମ ଅଞ୍ଚେରେ ରବଶ୍ ପେିଚତ
ି ଏବଂ ରମା
ଜାଣିବାରେ ଆଦୃ ତ ମଧ୍ୟ ଥିର । ବାପା କହିର , "ମା'ଙ୍କ ରଦହ ରସଇମିତ ି । ଦିରନ ଭ ରହର ,
ଦି'ଦିନ ଖୋପ । ଔର୍ଧପତ୍ର, ଖାଇବା ପିଇବା ଭ ମନରେ ନକର ଆଉ କ'ଣ ରହବ? ଆପଣ
ଟିକଏ
ି ଗଣନା କେନ୍ତୁ ତ, ରଦିପବା ।" ପୀତ ନାହାକ ଦାଣ୍ଡ ଘେକୁ ପଶୁ ପଶୁ କହୁ ଥାନ୍ତି, "ଆପଣ
ୋନୀ ର ାକ, ଉପକାେୀ ର ାକ, ଏରତ ର ାକଙ୍କ ଉପକାେ କେିଛନ୍ତି । ରଧୈଯଷୟ ଓ ଈଶ୍ୱେଙ୍କ
ଉପରେ ଭେସା େଖନ୍ତୁ ।" ନାହାକଙ୍କ ମୁହଟ
ଁ ି ସବଷଦା ଚିନ୍ତତ
ି ରଦଖାଯାଏ ।
ଚରଟଇରେ ବସି ବୟାଗେୁ ଧୋ ମୁଗୁନ ି ଖଡିଟଏ
ି କାଢି ପକ୍କାରେ ରଗାରଟ ବଡ ଘେ କାଟିର
। ତା' ଭିତରେ କଣକୁ କଣ ଆହୁ େି ରକରତ ଗାେ ଟାଣିର । ରବାଉେ ୋଶି ନକ୍ଷତ୍ର ସବୁ ନାହାକଙ୍କୁ
ଜଣା । ବାପାଙ୍କୁ ପଚାେିର , "ମା'ଙ୍କେ ବୟସ ରକରତ? ରତୟାେିଶି ନା ଚଉୋେିସ?
ି " ବାପା
କହିର , "ଗ ା ପୂର୍ଣ୍ଡମାରେ ଚଉୋେିସି ପଶି ା ।" ନାହାରକ ରସ ଧୋ ଘେ ଭିତରେ ରକଉଁଠି
ରକଉଁଠି ସଂଖୟା ଓ ରକଉଁଠି ରକଉଁଠି ଅକ୍ଷେ ର ିପବା ଆେମ୍ଭ କର । ମଁୁ ଚାହା ଆଣିବାକୁ ଗ ି ।
ଚାହା ରନଇକି ଆସି ା ରବେକୁ ନାହାରକ ରସ ବଡ ଘେ ପାଖରେ ରଛାଟ ଘେଟିଏ କାଟିଥିର ।
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ରସଥିରେ ବି ଅସଂଖୟ ରକାଠେୀ ଟାଣି ରସଥିରେ ଅକ୍ଷେ ଓ ସଂଖୟା ର ିପସାେିଥାନ୍ତି । ଘେ ଦୁ ଇଟିକୁ
ନିେୀକ୍ଷଣ କେୁଥାନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ହାତେ ରେଖାସବୁ ଗଣୁଥାନ୍ତି, ପୁଣି ନିେରି ଖଉଥାନ୍ତି ଓ ପୁଣି ଗଣୁଥାନ୍ତି
। ମୁହଁେୁ ଗମ୍ ଗମ୍ ଝାେ ବହୁ ଥାଏ । ମଁୁ କହି ି, "ଚା'ଟା ପି' ଦିଅନ୍ତୁ । ଥଣ୍ଡା ରହାଇଯିବ ।" ରମା
କଥା ନ ଶୁଣି ା ପେି ତେକୁ ମୁହଁ କେି ରସ ବାପାଙ୍କୁ କହିର , "ବାବୁ , ଅମାବାସୟା କଟିଗର ସବୁ
ଠିକ୍ ରହାଇଯିବ ।" ଟିକଏ
ି ଚୁପ େହି ପୁଣି କହିର , "ଆପଣ ତ ସବୁ େକମ ଚିକତ୍ସ
ି ା କେୁଛନ୍ତି ।
କର୍ତ୍ଷବୟ କେୁଛନ୍ତି, ରତଣିକି ଭଗବାନଙ୍କ ଇଛା ।" ଖରଣ୍ଡ ରଛାଟ ଧୋ କନା ବାହାେ କେି ପକ୍କାରେ
କଟା ରହାଇଥିବା ଘେଗୁଡକ
ି ୁ ରପାଛିର

। କାନ୍ଧରେ ପଡିଥିବା ଗାମୁଛାରେ ମୁହଁ ରପାଛି ଉଠି ା

ରବେକୁ ବାପା ତାଙ୍କୁ କିଛ ି ଟଙ୍କା ଯାଚିର । ପୀତ ନାହାକଙ୍କ ସବୁ ଠୁ ବଡ ଦୁ େଷେତା ଦୁ ଇଟି ରହଉଛି
ପଇସା ଓ ଚା' । ଆଜି ଚା' ପିଇର ନାହିଁ ଓ ବାପାଙ୍କୁ କହିର , "ନାଇଁ ବାବୁ , ଆପଣଙ୍କଠୁ ବହୁ ତ
ରନଇଛି । ଏରବ ଆପଣଙ୍କ ଦୁ ଃଖ ସମୟ । ଏରବ କିଛ ି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।" ବରଢଇବା ହାତଟି ବାପା
ରଫୋଇରନର । ରମାରତ ଆଶ୍ଚଯଷୟ ାଗି ା । ନାହାରକ ବାହାେିଯିବା ରବରେ କହିର , "ମା' ତ
ରକରତ ପୁଣୟ କେିଛନ୍ତି । ରକରତ ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କେ, ରସ କଷ୍ଟ ପାଇରବ ନାହିଁ ।" ନାହାକଙ୍କ ମୁହଁ
ଅନୟ ରବେଠାେୁ ରବଶୀ ଚିନ୍ତତ
ି ରଦଖାଯାଉଥି ା ।
ଏ ଘଟଣାେ ଚାେିଦନ
ି ପରେ ଦିରନ ୋତିରେ ରବାଉ ରମାରତ ଡାକି ତା ପାଖରେ ବସାଇ ା
। ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ରଦ ା, ଗା ଆଉଁସି ରଦ ା । କହି ା, "ମନ ରଦଇ ପଢିବୁ । ଦୁ ଷ୍ଟାମୀ କେିବୁନ ି ।"
ଟିକଏ
ି ରଗୋ କେିରଦ ା । ମଁୁ ରସରତରବେକୁ ଛ' ଦିନ ରହବ ଆସିଥାଏ । ବୁ ାବୁ ିରେ ରବେ
ପୋଇ ଥାଏ । ଭାବି ି ତା'ପେ ଦିନ ସକାରେ ରବାଉ ପାଖରେ ବସିବ ି । କିନ୍ତୁ ରବାଉ ତା'ପେ ଦିନ
ସକାରେ ଚା ିଗ ା । ରସହିଦନ
ି ଠାେୁ ରଜୟାତିର୍ ବିଦୟା ଉପରେ ରମାେ ଏକ ଅରହତୁ କ ଭେସା
ଆସି ଯାଇଥି ା । ସିଧା ସେଖ ନ ରହର ବି ପୀତ ନାହାକ ରସଦିନ ରମାରତ ରଯମିତ ି କହିରଦଇ
ଥିର

ରଯ ରବାଉ ଆଉ ରବଶି ଦିନ େହିବନି । ତାଙ୍କ କଥାରେ ମଁୁ ବିଶ୍ୱାସ କେିଥିର

ରବାଉେ

ରଶର୍ ଚାେିଦନ
ି ତା' ପାଖରେ ବସିପାେିଥା'ନ୍ତି ।
ପୀତ ନାହାକଙ୍କୁ ବୟସ ରହାଇଯାଇଥି ା । ଆିପକୁ ଭ ଦିଶୁ ନଥି ା । ତାଙ୍କେ ରକହି ପୁଅ
ନଥିର । ମୁକୁନ୍ଦ ଘେ ତାଙ୍କ ଘେ ପାଖରେ । ରତଣୁ ମୁକୁନ୍ଦକୁ ଡାକି ରବରେରବରେ ଗଣନା ଶିରଖଇ
ରଦଉଥିର । ମୁକୁନ୍ଦ କହି ା, "ତରତ କହୁ ଛ,ି କାହାେିକୁ କହିବୁ ନାହିଁ । ନାହାରକ ରମାରତ ରକରତକ
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ପୁେୁଣା ରପାଥି ରଦଇଛନ୍ତି । ରସଥିରେ ବହୁ ତ ବିଦୟା ଅଛି ।" ମଁୁ ସାରଙ୍ଗ ସାରଙ୍ଗ ରମା ଡାହାଣ ହାତ
ପାପୁ ିଟା ବରଢଇ ରଦଇ କହି ି, "ରମା ହାତ ରଦିପ କହି ୁ , ରମା ଭାଗୟରେ କ'ଣ ଅଛି? ରମାେ
କ'ଣ ସବୁ ରହବ?" ରସ ଟିକଏ
ି ଗମ୍ଭୀେ ରହାଇ କହି ା, "ଭାଗୟ ଓ ଭବିର୍ୟତ କଥା ରକହି ପୁୋ
ନିଭୁ ଷ

କହିପାେିରବ ନାହିଁ । ରହର

କେ, କପାେ, ରକାଷ୍ଠୀ ରଦିପ ଗଣନା କର

ବହୁ ତ କଥା

ଜାଣିରହବ ।" ପୁଣି ଟିକଏ
ି ହସି କି କହି ା, "ମାଗଣାରେ ମାଗଣାରେ ଗଣନା କର ଗଣନା ଠିକ

ହୁ ଏନି । ଚା' ଆଣ୍ ।" ପାଖ ନାେଣ ନନା ରଦାକାନେୁ ଦି' କପ୍ ଚା' ଆଣି ି । ଚା' ପିଉ ପିଉ ମୁକୁନ୍ଦ
କହି ା, "ତୁ ତ ବାହାେକୁ ପରେଇ ୁ । ତମ ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡିରଦର

ତ ତମ ଘରେ ପୁେୁର୍ ପି ା

ରଜହିଁ େହିର ନାହିଁ । ସଉଦା ପେିବା ସବୁ ତମ ବାପା କେୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଭେି ର ାକଙ୍କୁ ଏ ସବୁ
କେିବାେ ରଦିପର ଭାେି ଦୁ ଃଖ ୋଗୁଛ ି । ରକରତ ର ାକଙ୍କୁ ଘରେ େିପ, ରଖାଇ ରପଇ ରସ ମଣିର୍
କେିଥିର

। ସମରସ୍ତ ରଯଝା ରଯଝା ବାଟରେ ଚା ିଗର

।" ତା ମୁହଁେ କାେୁଣୟ ରଦିପ ରମା

ଆିପରେ ବି ୁ ହ ଜରକଇ ଆସି ା । କାନ୍ଧେୁ ଗାମୁଛା କାଢି ରମା ୁ ହ ରପାଛି ରଦଇ ରସ ହସି ରଦଇ
କହି ା, "ଏଥେ ରଦ, ରତା ହାତ ରଦିପବା ।"
ରମା ପାପୁ ିେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମୁକୁନ୍ଦ ତା ଆଙ୍ଗୁ େ ି ମାେୁଥାଏ, ଟିକଏ
ି ଟାଣି ରଦଉଥାଏ,
ଟିକଏ
ି ଚିପି ରଦଉଥାଏ । ରେଖା, ଆଙ୍ଗୁ େ,ି ଟିପ, ହାତରେ ଉର୍ଚ୍ା ଜାଗା, ନୀଚା ଜାଗା, ଟାଣ ଜାଗା,
ନେମ ଜାଗା, ପାପୁ ିେ ତେ ଗାେ, ପାପୁ ିେ ପଛପାଖ ସବୁ ରଦଖୁଥାଏ । ଭବିର୍ୟତ ବିର୍ୟରେ
ଜାଣିବା ାଗି ରମାେ ବହୁ ତ ଆଗ୍ରହ ଓ ରକୌତୁ ହେ ଥିର ବି ରମା ହାତ ରଦିପବାରେ ରସ ଏରତ
ସମୟ ରନଉଥି ା ରଯ, ରମାେ ବି ରଧୈଯଷୟଚୁୟତ ରହାଇ ଆସୁଥି ା । ଟିକଏ
ି ପରେ ରସ ରମା ହାତ
ଛାଡି ରଦ ା ଓ ହସ ହସ ମୁହଁରେ କହି ା, "ରତାେ ସବୁ ଭ । ବହୁ ତ ପଢିବୁ । ଭ ଚାକିେୀ
କେିବୁ । ଭ ଜାଗାରେ ବାହା ରହବୁ ।"
ମଁୁ ଥଟ୍ଟା କ ା ଭେି କହି ି, "ମୁକୁନ୍ଦ, ତୁ ଏସବୁ ଯାହା କହୁ ଛୁ, ମଁୁ ତ ଏମିତକ
ି ା କଥା କାହାେି
ହାତ ନରଦିପକି ବି କହିରଦବି । ସତରେ ଯଦି ରମା ଭବିର୍ୟତ ବିର୍ୟରେ କିଛ ି ଜାଣି ୁ , କହ ।"
ମୁକୁନ୍ଦ କହି ା, "ରତାେ ବହୁ ତ ବୁ ର୍ଦ୍ି । ରଯରତ ଚାହିଁବୁ ରସରତ ପଢିବୁ, ପଚିଶ ବର୍ଷରେ ବାହା ରହବୁ
। ରତା ହାତରେ ବୟବସାୟ ନାହିଁ । ଚାକିେୀ କେିବୁ । ଭ ଚାକିେୀ, ରୋଜଗାେିଆ ଚାକିେୀ । ଜାଗା
କିଣିବୁ, ଘେ କେିବୁ, ରକାଠା ଘେ । ଭ

ଜାଗାରେ ବାହା ରହବୁ । ବହୁ ତ ପି ା ପି ି ରହରବ ।
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ରତା ସ୍ତ୍ରୀ ରତା ଘେକୁ ଏକଦମ ସ୍ୱଗଷ କେିରଦବ ।" ମଁୁ କହି ି, "ଅସ କଥାଟା କହ । ରକରତ ଦିନ
ବଞ୍ଚିବ?
ି " ରସ ଆରଡଇ ା ଭେି କହି ା, "ଦୀଘଷାୟୁ ରହବୁ । ବହୁ ତ୍ ଆୟୁ ର୍ ରତାେ ।" ମଁୁ ପଚାେି ି,
"ରକରତ? ଶରହ? ନା, ଆହୁ େି ରବଶୀ?" ମୁକୁନ୍ଦ ହସି ା ନାହିଁ । କହି ା, "ନାହାକ ମହାଶୟ ରଯଉଁ
ରପାଥି ସବୁ ରଦଇଛନ୍ତି, ରସଗୁଡା ଯଦି ପୁୋ ପଢିଥା'ନ୍ତି, ଏକଦମ୍ ଠିକ୍ କହିଥା'ନ୍ତି ଆୟୁ ର୍ କଥା ।"
ଏତକ କହି ରମା ପାପୁ ିେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଆଉ ଥରେ ପେୀକ୍ଷା ନିେୀକ୍ଷା କେି, ରଶର୍ରେ େହିେହି
କହି ା, "ବାସ୍ତେୀ ।" ମଁୁ କହି ି, "ଏରତ ବର୍ଷ ! ଏରତ ଦିନ ବଞ୍ଚି ମଁୁ କ'ଣ କେିବ?
ି " ଆହୁ େି ପଞ୍ଚାବନ
ବର୍ଷ !! ବୁ ଝି ୁ ମୁକୁନ୍ଦ, ଥରେ ରଟାକା ବୟସ ପାରେଇଗର ଆଉ ବଞ୍ଚିବାେ କିଛ ି ଅଥଷ ନାହିଁ, ବୁ ଢା
ବୟସରେ ଜୀବନ ନିେସ, ଅଥଷହୀନ । ତା'ଠୁ ବେଂ ରଟାକା ବୟସରେ ମେିଯିବା ଭ ।"
ପଣ୍ଡିତ ସୁ ଭ ହସଟିଏ ହସି ମୁକୁନ୍ଦ ରଗାଟିଏ ରଳାକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂସ୍କୃତରେ ଆବୃ ର୍ତ୍ି କ ା ଓ
ରମାରତ ବୁ ରଝଇରଦ ା ଭେି କହି ା, "ମଣିର୍ ଜୀବନ ଦୁ ମଷୂ ୟ । ଭିନ୍ନ ବୟସରେ ତା'େ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦ,
ଭିନ୍ନ ଆନନ୍ଦ । ତୁ ରଦିପବୁ , ରଟାକା ବୟସରେ ଯାହାସବୁ ରତାରତ ଭ

ାଗିବ, ପେିପକ୍ୱ ବୟସରେ

ରସ ସବୁ ଆନନ୍ଦ ରଦବ ନାହିଁ । ରସରତରବେକୁ ପି ାଛୁ ଆ, ନାତି ନାତୁ ଣୀଙ୍କ ନିଷ୍କକପଟ, ଅନାବିେ
ରସ୍ନହ, ରପ୍ରମ ଭ

ାଗିବ । ସ୍ତ୍ରୀ ରତାେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଷ ସହଧମଡଣୀ ରହାଇଯିବ । ରସଇ ବୟସରେ

ଭଗବତ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ରହବ । ରସ ହିଁ ପ୍ରକୃ ତ ଆନନ୍ଦ ।" ମଁୁ ମୁକୁନ୍ଦ କଥାକୁ ତିରେ ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ
କେୁନଥି ି । ରସ ପ୍ରବଚନ ରଦବା ପେି ାଗୁଥି ା । ମଁୁ ପୁଣି ପଚାେି ି, "ରଦହ ପା' କଥା କ'ଣ
ଟିକଏ
ି କହ ।" ରସ କହି ା, "ପଞ୍ଚାବନରେ ରତାେ ଘାଟି ଅଛି । ରଦହ ବହୁ ତ ଖୋପ ରହବ । କିନ୍ତୁ
ବଞ୍ଚିଯିବୁ । ଆିପରୋଗ ରହବ, ହାତ ରଗାଡ ଗଣ୍ଠି ରୋଗ ରହବ । ରତାରତ କିନ୍ତୁ ରବଶୀ କଷ୍ଟ ରଦବ
ଛାତି ରୋଗ ।" ମଁୁ କହି ି, "ରମାରତ ଡୋନି ।" ରସ କହି ା, "ନା'ରେ, ରତାେ କିଛ ି କଷ୍ଟ ନାହିଁ ।
ର ାକଙ୍କେ ରକରତ କଷ୍ଟ, ରକରତ ପୀଡା ଥାଏ । ରତା ରଦହ ରଯରତ ଖୋପ ରହର ବି ସତୁ େୀ
ଯାଏ ଭ ରେ ବଞ୍ଚିବୁ । ତା'ପରେ ଆଉ ରକରତ ଦିନ ବଞ୍ଚିବୁ, ପୁଣି ରକରବ ଦିରନ ରପାଥି ରଦିପ
କହିବ ି ।" ମଁୁ କହି ି, "ସତୁ େୀ ରମା ପାଇଁ ରେର୍ ।" ରସ ରମାରତ ତାଗିଦା କେି କହି ା, "ରସମିତ ି
କହନ୍ତି ନାହିଁ । ତୁ ରମ ତୁ ଣ୍ଡରେ ଯାହା କହିବ, ସତରେ ସତରେ ରସଇଆ ରହାଇଯିବ ।" ତା'ପରେ
ଆରମ ମୁକୁନ୍ଦ ଘେକୁ ଗ ୁ । ତିନ ି ବଖୋେ ରଛାଟ ଚାେ ଘେଟିଏ । ଜାଗା ଅବଶୟ ଦୁ ଇଗୁଣ୍ଠ । ଘେ
ପଛ ଆରଡ ପେିବା ପତ୍ର ଗାନ୍ତି । ରସଇ ରଛାଟ ଘରେ ମୁକୁନ୍ଦ, ତା' ନନା, ମାଆ, ଜରଣ ବଡ ଓ
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ଜରଣ ସାନ ଭଉଣୀ ଓ ରଗାଟିଏ ସାନ ଭାଇ, ଏମିତ ି ଛଅ ଜଣ େହନ୍ତି । କିଛ ି ସମୟ ବସି ମଁୁ ଘେକୁ
ଆସି ି । ଏ ରଦଖା ପରେ ଅରନକ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ମୁକୁନ୍ଦ ସହ ବିରଶର୍ ରଦଖା ରହାଇ ପାେିନଥି ା ।
ପଢା ସେି ା ପରେ ଚାକିେୀ, ପଚିଶ୍ ବର୍ଷରେ ବାହାଘେ । ଘେକୁ ଯିବା ବହୁ ତ କମି ଯାଇଥି ା ।
ବାପା ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ରମା ପାଖରେ େହୁ ଥିର ।
ରମା ବଡ ଝିଅ ବାହାଘେ ରବେକୁ ରକରତକ ପୁେୁଣା ବନ୍ଧୁ ଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କେିବା ପାଇଁ ଆମେ
ରସଇ ପୁେୁଣା ସହେକୁ ଗ ି । କିଛ ି କାଡଷ ବାଣ୍ଟିବା ପରେ ମୁକୁନ୍ଦ କଥା ମରନ ପଡି ା । ତାକୁ
ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରଟିଏ ରଦବା ପାଇଁ ତା' ଘେ ପାଖକୁ ଗ ି । ରଦିପ ି ରସ ଘେ ଆଉ ନାହିଁ । ଭାବି ି
କାହାକୁ ପଚାେିକି ବୁ ଝବ
ି ି । ଏମିତ ି ଭାବି ଭାବି ରଫେୁଛି, ରଦିପ ି ସାମନାେୁ ମୁକୁନ୍ଦ ଆସୁଛ ି ।
ରଦିପରଦଇ ଖୁସି ରହାଇଗ ା । ତା'େ ଚିୋଚେିତ ହସ ଖଣ୍ଡିକ ହସିରଦଇ କହି ା, "କୁ ଆରଡ
ପରୋଉଛୁ ?" ରମା ହାତ ଧେି ତାଙ୍କେ ରସଇ ପୁେୁଣା ଜାଗାକୁ ରନଇଗ ା । ତିନ ି ବଖୋ ଚାେ
ଘେ ଜାଗାରେ ରଦଢ ମହ ାେ ବଡ ରକାଠା ଘେଟିଏ । କହି ି , "ତୁ ତ ପ୍ରାସାଦ କେିଛୁ । ମଁୁ ଚିହ୍ନବ
ି ି
ରକମିତ?
ି " ତା' ଘେ ର ାକଙ୍କ କଥା ପଚାେି ି । ମାଆ ଥିର

। ବାପା ତା'େ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ତରେ

ଶ୍ୱାସରୋଗରେ ଚା ିଯାଇଥିର । ବଡ ଭଉଣୀ ତା'େ ଆମ ରସଇ ଅଞ୍ଚେରେ ବାହା ରହାଇଥି ା ।
ତା' ସ୍ୱାମୀ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀେ ବଡ ରଦାକାନଟିଏ ବଜାେ ଉପରେ କେିଥିର । ତାଙ୍କେ ଦୁ ଇ ପୁଅ ।
ସାନ ଭଉଣୀ ଜରଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବିବାହ କେିଥି ା । ତା'େ ପୁଅ ଝିଅ ଦୁ ଇଜଣ । ମୁକୁନ୍ଦେ ରଗାଟିଏ
ପୁଅ, ଦୁ ଇ ଝିଅ । ପୁଅଟି ଇଂଜିନୟ
ି େିଂ ପଢୁଥାଏ । ଝିଅ ଦୁ ଇଜଣ କର ଜରେ ପଢୁଥାଆନ୍ତି ।
ରସ ରମା କଥା ପଚାେି ା । ରମା ଝିଅ ବାହାଘେ କାଡଷ ରଦ ି । ଖୁସି ରହାଇଗ ା । କହି ା,
"ବଢିଆ ରହ ା ।" କାଡଷ ରଖା ି ପଢି ା । କହି ା, "ବଢିଆ ନଁା । ମିନାକ୍ଷୀ । ଜ୍ୱାଇଁ କ'ଣ କରେ?
ରତାେ ଆଉ ରକରତ ପି ାପି ି ?" ମଁୁ ରସସବୁ କହି ା ପରେ, ରମା ରଦହ କଥା, ରମା ଚାକିେୀ
କଥା, ରକାଠା ଘେ କଥା ପଚାେି ା । କହି ି , "ରକାଠା କେିନ ି । ରଗାରଟ ରକାଠା ଘେ ପାଇଁ ଅଧା
ପଇସା ରଦଇଛି । ଆେ ବର୍ଷ ଆଡକୁ ମିେଯ
ି ିବ । ଚାକିେୀ ଓ ପି ାମାନଙ୍କ କଥା କହି ି । ଏଥେ
ରସ ଆହୁ େି ଖୁସି ରହାଇ ପଚାେି ା, "ଆଉ ରତା ସ୍ତ୍ରୀ?" ରମା ମୁହରଁ େ ବି ସରନ୍ତାର୍େ ହସଟିଏ ଫୁ ଟି
ଉଠି ା । କହି ି , "ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟା ।" ରସ ପୁଣିଥରେ ବିେ ହସଟିଏ ହସି କହିର , "ସବୁ ରତା
ମାଆବାପାଙ୍କ ପୁଣୟ ।" ଉଠି ା ରବେକୁ ମଁୁ ପଚାେି ି, "ତୁ ଏମିତ ି ଶୁିପକି କଣ୍ଟା ରହାଇଯାଇଛୁ
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କାହିଁକ?
ି " ଶୁିପ ା ହସଟିଏ ହସି ରସ କହି ା, "ରମାେ ରପଟ ରବମାେୀ ବାହାେି ା । ଏଠି
ଡାକ୍ତେମାରନ ଠିକ କେି କିଛ ି କହିପାେିର
ଭ

ନାହିଁ । କଟକରେ ରଦଖାଇ ି । ରସମାରନ କହିର

ରହବନି । ବରମବ ଯାଇ ରଦଖାଇବାକୁ ରହବ ।" ଆଉ ପଚାେିବାକୁ ସାହସ ରହ ାନି । ଏ

କଥାବାର୍ତ୍ଷାେ ଦୁ ଇବର୍ଷ ପରେ ମୁକୁନ୍ଦ କୟାନସେରେ ଚା ିଗ ା । ତା ପୁଅ ରମା ପାଖକୁ କାଡଷ
ପଠାଇଥି ା । ମଁୁ ରଫାନ୍ରେ ରଯରତରବରେ କଥା ରହ ି, ତା ପୁଅ କହି ା, "ନନା ବାେମବାେ
କହିଥିର

ଆପଣଙ୍କୁ ଜରଣଇବା ପାଇଁ । ଆପଣଙ୍କ ଘେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାଡଷେୁ ଆପଣଙ୍କ ଘେ ଠିକଣା

ରସ ରଦଇଥିର

।" ମୁକୁନ୍ଦ ଯିବା ବାଇଶି ବର୍ଷ ରହାଇ ଗ ାଣି । ରମା ପି ାମାରନ ସମରସ୍ତ

ବାହାସାହା ରହାଇଗର ଣି । ନାତି ନାତୁ ଣୀ ବି ସବୁ ବଡ ରହାଇଗର ଣି । ଆମ ରଛାଟ ସହେ ବଡ
ରହାଇଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଆମ ଘେଟା ଆଉ ନାହିଁ । ବିରୀ ରହାଇଯାଇଛି । ରତଣୁ ରସ ଆରଡ ଆଉ
ଯିବା ଆସିବା ନାହିଁ । ମୁକୁନ୍ଦ ପେିବାେ ସହ କିଛ ି ସମ୍ପକଷ ନାହିଁ ।
ରମାରତ ଆଜି ଅଣସ୍ତେୀ ପୁେି ସତୁ େୀ ରହ ା । ଦିନସାୋ ଓ ସନ୍ଧୟାରବେ ସାୋ ପୁଅ, ରବାହୂ ,
ଝିଅ, ଜ୍ୱାଇଁ ଓ ନଟିନାତୁ ଣୀଙ୍କ ରଫାନ୍ ଆସୁଥି ା । ରସମାରନ ଆସିପାେିର ନି ରବା ି ମନଦୁ ଃଖ
କେୁଥିର । ସାନ ଝିଅ କାନ୍ଦି ା । ସମରସ୍ତ ରମା ରଦହେ ଟିକନ
ି ିପ
ି ଖବେ ପଚାେି ବୁ ଝୁଥା'ନ୍ତି । ଆିପ
ରକମିତ ି ଅଛି? ଗଣ୍ଠି ଦେଜ ରକମିତ ି ଅଛି? ହାଟଷ ରକମିତ ି ଅଛି? ରକରବ ରଚକ୍ଅପ୍ କେିଥି ?
ନାତି ନାତୁ ଣୀ କହୁ ଥା'ନ୍ତି, ଆରମ ଆସିର ଆମକୁ ପୁଣି ଥରେ ବାଥଷରଡ ପାଟଡ ଦେକାର୍ । ରକକ୍
କଟା ଫରଟା ପଠାଇବାକୁ ସମରସ୍ତ କହିର । ବଡ ଝିଅ ବହୁ ତ ରଡେିରେ ରଫାନ୍ କ ା । ଦୁ ଇଘଣ୍ଟା
ଆଗେୁ । ଅଧ ଘଣ୍ଟା ଗପି ା । ରମା ସାଙ୍ଗରେ ଗପି ା । ତା' ରବାଉ ସାଙ୍ଗରେ ଗପି ା । ରଶର୍ରେ
କହି ା, "ହଉ, ଆଜି ବାଥଷରଡ ଥି ା ରବା ି ରକକ୍ ଖାଇଛ । କା ି ରଗାରଟ କିର ାମିଟେ ଅଧିକା
ଚା ିବ ।" ମଁୁ ରଜାର୍ରେ ହସି ି । ସରନ୍ତାର୍େ ହସ, ତୃ ପ୍ତିେ ହସ, ଆନନ୍ଦେ ହସ, ପୂର୍ଣ୍ଷତାେ ହସ,
ଜୀବନ ହସ । ହଠାତ୍ କାହିଁକି ମୁକୁନ୍ଦ କଥା ମରନ ପଡି ା ।"ସତୁ େୀ ପରେ ତୁ ରକରତ ବଞ୍ଚିବୁ, ମଁୁ
ରପାଥି ରଦିପ କହିବ ି ।" ରସ ରପାଥି ରଦିପ ା କି ନା ମଁୁ ରକରବ ବି ଜାଣିପାେିବନ
ି ି।
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ଅଭିମାନ, ଗବଷ, ଅହଂକାେ ତଥା ରରାଧ ଓ କରଠାେତା ଏହି ସବୁ ଆସୁେକ
ି ସମ୍ପଦ
ରବା ି ଶ୍ରୀକୃ ଷ୍ଣ ଅଜଷୁନଙ୍କୁ ଗୀତାରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକେଣ କେିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଆଜିେ ମଣିର୍ ଭିତରେ
ରବାଧହୁ ଏ ଏହିସବୁ ଗୁଣ ଭ

ଭାବରେ ରଦିପବାକୁ ମିେଥ
ି ାଏ । ବୟସ୍କ ବୟକ୍ତି ତଥା

ଯୁବପିଢଙ୍କ
ି ୁ ବାଦ ଦବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁ ଓ ବୃ ର୍ଦ୍ ମଧ୍ୟ ଏଇଥିରେ ଅନ୍ତଭଷୁକ୍ତ । କିନ୍ତୁ ଏହି
ଅହଂଭାବ ଓ ଗବଷ ରସରତରବରେ ନଷ୍ଟ ହୁ ଏ ରଯରତରବରେ ନିଜେ କିଛ ି କ୍ଷତି ହୁ ଏ କିମବା
ହୃ ଦୟକୁ ରକୌଣସି କଥା ପାଇଁ ଆଘାତ ପହଁଞ୍ଚଥ
ି ାଏ । ସମୟଚରରେ ଏହା ସ୍ୱଭାବିକ ଅରଟ
ରଯ ଗବଷ, ଅହଂକାେ ତଥା ରରାଧ ଓ ରକାଠେତ ଅଧିକ ଦିନ ପଯଷନ୍ତ ବଞ୍ଚି ପାେିନଥାଏ ।
ପି ାରବେେୁ ଅତି ଜିଦ ଓ ରଗ ିାରେ ବଢିଆସୁଥିବାେୁ ଶୁଭ ର୍ମୀେ ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା
ତା'େ ମାତାପିତା ପୂେଣ କେିଦଅ
ି ନ୍ତି । ବୟସେ ବୃ ର୍ଦ୍ି ସହ ରସ ପାଠ ପଢିବାରେ ମଧ୍ୟ ନିପୂଣ
ଥି ା ଓ ରସ େୂପରେ ମଧ୍ୟ ରଗାଟିଏ ଚାଉେରେ ଗଢା ରହାଇଥି ା । ନିଜେ ସମସ୍ତ ଗୁଣେ
ନିପୂଣତା ପାଇଁ ସମୟାନୁ ରରମ ତାହାେ ଏହି ଜିଦ, ଗବଷ, ଅହଂକାେ ଓ ରରାଧେ ପେିଣାମ
ଅଧିକ ରହାଇଗ ା ।
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ସମୟଚରରେ ଏହା ସ୍ୱଭାବିକ ଅରଟ ରଯ ଗବଷ, ଅହଂକାେ ତଥା ରରାଧ ଓ ରକାଠେତା
ଅଧିକ ଦିନ ପଯଷୟନ୍ତ ତିଷ୍ଟି ପାେିନଥାଏ । ଘେକୁ ଯିବାରବରେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ଅରପକ୍ଷା
କେି କିଛ ି ସମୟ ଅତିବାହିତ ରହ ା ପରେ ବିେକ୍ତ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କେି ବିଶ୍ରାମଗାେରେ
ବସିପଡି ା ଶୁଭ କ୍ଷ୍ମୀ । -"ଓଃ କି, ଗେମ । ଏହି ବସ ଚାେକେ ସତରେ ସମୟ ୋନ
ଜମାେୁ ନାହିଁ । ଦିନ ଦଶଟା କହି ଆସି ସାରଢ ଦଶଟା କେିରଦ ାଣି କିନ୍ତୁ ତାହାେ ସନ୍ଧାନ
ନାହିଁ । ଆଉ ରକରତ ର ାକଙ୍କୁ ବସରେ ବରସଇବ ରକଜାଣି । ତା'ଉପରେ ଏହି ଗେମ
ଆଉ ସହି ରହଉନି, ଓଃ..... ।" ରସହି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ରଗାଟିଏ ବୁ ଢା ମଉସାଟିଏ ପାଣି
ରବାତ ବିକୁଥିର

। ଶୁଭ ର୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ରଦିପ କହି ା -"ମାଉସା ! ପାଣି ରବାତ ରଗାଟିଏ

ରକରତ? ଜେ ଥଣ୍ଡା ଅଛି ତ? ରଗାଟିଏ ଦିଅ ତ ।" ବୁ ଢା ମଉସାଟି କହି ା "ହଁ, ମାଆ !
ଜେ ପୁୋ ଥଣ୍ଡା ଅଛି, ମାତ୍ର ରକାଡିଏ ଟଙ୍କା ।" ସୂଯଷୟ ରଦବତାଙ୍କ ଉର୍ତ୍ାପ ସହ ହଠାତ ଗେମ
ପବନ ରଦବାେୁ ରସହି ମଉସାଟିେ କାନ୍ଧରେ ଥିବା ଗାମୁଛା ତରେ ପଡିଗ ା ଓ ଗାମୁଛାଟିକୁ
ଉଠାଇବା ସମୟରେ ଭୁ ବସତଃ ମଉସାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡେ ଝାେ ଶୁଭ ର୍ମୀେ ପଦ ଉପରେ
ପଡିଗ ା । ଏହାପରେ ମଉସା ଭୂମିେୁ ଗାମୁଛା ଉଠାଇ ପାଣି ରବାତ ଶୁଭ ର୍ମୀ ରଦବା
ସମୟରେ ଶୁଭ ର୍ମୀ ପାଣି ରବାତ କୁ ଫି ଙ୍ଗି ରଦଇ ବିେକ୍ତ ରହାଇ କହି ା "ଛି, ତୁ ରମ ତୁ ମେ
ଅପେିଷ୍କାେ ହାତକୁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଦୂ େରେ େଖ । ରମାେ ଦୁ ଇ ହଜାେ ଟଙ୍କାେ ରଜାତାକୁ ବି
ନଷ୍ଟ କେିରଦ । ବାସ୍ ଏହି ସମୟରେ ବସ ଆସିଯିବାେୁ ଶୁଭ ର୍ମୀ ବସକୁ ଚଢିବା ଅଗ୍ରସେ
ହଉଥିବା ସମୟରେ ପଛରେ େହି ବୁ ଢା ରମାଉସଟି କହି ା "ମା, ତୁ ରମ ରମା ପଇସା
ରଦ ନି??" "ମଁୁ କ'ଣ ତୁ ମ ଝିଅ? ତୁ ମେ ଏହି ମାଆ ମାଆ ଡାକ ରମାରତ ବିେକ୍ତ
କେିସାେି ାଣି । ଛିଃ.... କି ଅପେିଷ୍କାେ ର ାକଟିଏ ।" ବାସ୍ ଏତିକି କହି ଶୁଭ ର୍ମୀ ରକାଡିଏ
ତାଙ୍କୁ ବଢାଇ ରଦଇ ମୁହଁ ରମାଡି ବସରେ ଚଢିଗ ା । ବସ ଛାଡିଦବା ପରେ ଦୂ େରେ େହି
କୋ କାେରେ େହି କ୍ଷ କେୁଥିବା ବିରନାଦ ରସହି ବୁ ଢା ମଉସା ପାଖକୁ ଆସି ପଚାେି ା,
"କଣ ମଉସା ତୁ ରମ ଏହି ଅତୟାଚାେ କାହିଁକି ସହିଗ ?" "କ'ଣ କେିବରି େ ପୁଅ ନିଜ
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ଭାଗୟକୁ ଆଦେି ସହି ରନବାକୁ ପଡୁଛ ି । ତୁ ତ ରଦଖୁଥିବୁ ରେ ବାପା, ଆଜିକା ି ସମାଜରେ
ବୁ ଢା ବାପାଙ୍କୁ ରକରତ ଜଣ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ପଚାେୁଛନ୍ତି । ବାସ୍ ରସମାରନ ରମାରତ ଘେୁ

ବାହାେ କେିରଦବା ପରେ ନିଜ କମଷକୁ ଭଗବାନ ଭାବି ୋଜୋସ୍ତାରେ ବୁ ୁ ଛି ।" ଏତିକି
କଥା କହି ବୁ ଢା ମଉସା ଚା ିଯାଉଥିର

। ପଛେୁ ହାତ ବଢାଇ ବିରନାଦ କହି ା "କ'ଣ

ମଉସା, ରମା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ? ଆମ କମ୍ପାନୀରେ ପାଣି ରଯାଗାଇବାକୁ ରକହି କମଷଚାେି
ନାହଁାନ୍ତି । ଆପଣ ଆସି ରମା କମ୍ପାନୀରେ େୁହନ୍ତୁ ।" ଏହି କଥା ବୁ ଢା ମଉସାେ ଖୁସି କହିର
ନସରେ । ସାହାଯୟେ ହାତ ପାଇବା ପରେ ବୁ ଢା ମଉସାେ ପାଦ ତେେ କଣ୍ଟା ରଯପେି
ଫୁ ରେ ପେିଣତ ରହାଇଗ ା । ନିଜେ ଅକାଟୟ ପେିଶ୍ରମ ଓ ସାଧନ ବେରେ ରସହି
କମ୍ପାନୀେ CEO ଥିବା ବିରନାଦ ତାଙ୍କୁ ମୟାରନଜେ ପରଦାନ୍ନତି କେିରଦ ା ।
ଏହାେ ଦୁ ଇ ମାସ ପରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ବିରନାଦେ ନଜେ ପଡିଯାଏ ଶୁଭ ର୍ମୀକୁ ନିଜ
କମ୍ପାନୀ ଭିତରେ । କିଛ ି ନକହି ବିରନାଦ ନିଜେ ସିକୁେଟ
ି ଠ
ି ାେୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇ ା ଶୁଭ ର୍ମୀ
ଇଣ୍ଟେଭିଉ ରଦବା ପାଇଁ ଆସିଛ ି । ଏହା ପରେ ବିରନାଦ ରସଠାେୁ ଚା ିଯାଇଥି ା ।
ଇଣ୍ଟେଭିଉ ସେିବା ପରେ ଫୋଫେେ ଅରପକ୍ଷା କେିଥିବା ସମୟରେ ଶୁଭ ର୍ମୀ ଅରଚତ
ରହାଇ ତରେ ପଡିଗ ା ଓ ମାତ୍ର ପଡିବା ପୂବଷେୁ ମୟାରନଜେ ପଦରେ ଥିବା ରସହି ବୁ ଢା
ମଉସା ଧେି ରନଇଥିର ଓ ନିଜ ହାତରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚ ି ଶୁଭ ର୍ମୀକୁ ଅରଚତ ଅବସ୍ଥାେୁ ମୁକ୍ତ
କେିଥିର

। ଆିପ ରଖା ି ଶୁଭ ର୍ମୀ ରଯରତରବରେ ରସହି ବୁ ଢାମଉସାଙ୍କ ମଁହ
ୁ ରଦିପ ା

ଆଉ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ଛିଡାରହାଇ ଶୁଭ ର୍ମୀ କହି ା, "ଛିଃ.... ତୁ ରମାରତ ଛୁ ଇବ
ଁ ା ପାଇଁ ସାହସ
କେି ୁ କିପେି?? ରସହି ଅପେିଷ୍କାେ ହାତ ରମା ଠାେୁ ଦୂ େରେ େଖ ।" ଖବେ ଶୁଣି ତୁ େନ୍ତ
ଶୁଭ ର୍ମୀେ ପିତା କମ୍ପାନୀେୁ ବାହାେି ଆସି ଶୁଭ ର୍ମୀେ ବୟବହାେରେ ଆଶ୍ଚଯଷୟ ରହାଇ
କହିର , "ରବବି କାହାକୁ କିପେି ବୟବହାେ କେନ୍ତି ଜାଣିପାେୁନୁ । ଗୁେୁଜନଙ୍କୁ କ'ଣ ଏପେି
ବୟବହାେ କେନ୍ତି । "କାହାକୁ ବାପା ଏହି ପାଣି ବିକାେୀକୁ ?" ଶୁଭ ର୍ମୀ ତାଚ୍ଛ ୟ ଭାବରେ
ବୁ ଢା ମଉସାଙ୍କୁ ରଦିପ କହି ା । ଏହା ଶୁଣି ଶୁଭ ର୍ମୀେ ପିତା ଶୁଭ ର୍ମୀ ଗା ରେ
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ଚାପୁଡାଟିଏ ମାେି କହିର , "ନିଜେ ଗବଷ, ଅହଂକାେ ଓ ରରାଧ ଆଉ ତୁ ରକରତଦିନ ତ
ପାଖରେ େିପ ଚା ିବୁ । ରଦବତତୁ ୟ ମଣିର୍ଙ୍କୁତୁ ରକରବ ଚିହ୍ନ ି ପାେିବୁ । ଦୁ ଇ ମାସ ପୂରବଷ
ଯଦି ଏହି ମଣିର୍ ଆମ କମ୍ପାନୀକୁ ଆସିନଥାରନ୍ତ ରବାଧହୁ ଏ ରତାେ ଏହି ଗବଷ ଆଜି
ରଦିପବାକୁ ମିେନ
ି ଥାନ୍ତା । ଯଦି ବିରନାଦ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଆଣିନଥାରନ୍ତ ରବାଧ ହୁ ଏ ତୁ
ଆଜି ରମାରତ ରଦିପପାେିନଥାନ୍ତୁ । "ଏହା କହି ରସ ବୁ ଢା ମଉସାଙ୍କ ପାଦ ତରେ ପଡି
ଅନୁ ରୋଧ କେି କହିର , "ନିଜେ ଝିଅ ରବା ି ଭାବି ତାକୁ କ୍ଷମା କେି ଦିଅନ୍ତୁ । ମଁୁ ଆପଣଙ୍କୁ
ତା' ପେିବରର୍ତ୍ଷ କ୍ଷମା ମାଗୁଛ ି ।" ଏହା ଶୁଣବ
ି ା ପରେ ବୁ ଢା ମଉସା କହିର , "ରଛାଟ
ପି ାଟିଏ ରସ । ଜାଣି ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ଆପଣ ଏପେି କ୍ଷମା ମଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ ।" ଶୁଭ ର୍ମୀେ
ପିତାଙ୍କୁ ଭୂମିେୁ ଉଠାଇ ଆ ିଙ୍ଗନ କେିବା ସହ ଉପରେ େହି ରଦଖୁଥିବା ବିରନାଦକୁ ରଦିପ
ବୁ ଢା ମଉସା ହସି ରଦର ।
ନିଜ ଗବଷ, ଅହଂକାେ ଓ ରରାଧ କାଚ ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡ ପେି ଶୁଭ ର୍ମୀେ ମନରେ ମଧ୍ୟ
ରହାଇଗ ା । ବାପାଙ୍କ କଥା ଶୁଣବ
ି ା ପରେ ନିଜକୁ ନିରଜ ଅପୋଧୀଙ୍କଠାେୁ ହୀନ ରବା ି
ମରନକେି ସ୍ତବ୍ଧ ରହାଇଗ ା । ଯଦି ସମ୍ପକଷରେ ଓ ମାନବିକତାରେ ଗବଷ, ଅହଂକାେ ଓ ରରାଧ
ଛନ୍ଦି ନଥାନ୍ତା ରବାରଧ ରସ ଆଜି ଏହି ଦିନ ରଦିପ ନଥାନ୍ତା । ସମାଜେ କିଛ ି ଏପେିବ ି ବକ୍ତିତ୍ୱ
ଅଧିକାେୀ ଅଛନ୍ତି ରଯଉଁ ମାନଙ୍କ ହୃ ଦୟ ବହୁ ତ ବଡ ଓ ଦୟାେୁ ।
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(୧)
ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରବଗରେ ସଁୁ ସଁୁ ଶବ୍ଦରେ ପବନ ବହୁ ଥି ା । କାହାେ ଛାତ-ଛପେେ ଟିଣଟିଏ
ବାହାରେ ଉଡି ଯାଉଥିବାେ ଭୟଙ୍କେ ଦୃ ଶୟ ରଦିପ ସନାତନ ନିଜ ପାଖ ଆଖରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ
ରଖାଜିର । କୁ ଆରଡ ରସ ରଦଖା ଯାଉ ନ ଥିର

। ଭିଡ ଭିତରେ ନିଜ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ବାଛି ରନଇ

ରକାଡେ ଛୁ ଆଟିକୁ ଜାବୁ ଡି ଧେି ବସିଥିବା େମା ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାେିର , "ଆର ା, ରତା ଶାଶୁ
କୁ ଆରଡ ଗ ା?"
ଛୁ ଆଟିକୁ ଆହୁ େି ରଜାେରେ ଭିଡି ଧେି ରସଁ ରସଁ ପବନରେ କାନ ବନ୍ଦ କେି ରଦଉଥିବା କାନ
ଉପେକୁ କାନିକୁ ଭିଡି ଆଣି େମା ବଡ ପାଟିରେ କହି ା, "ତମ ପୁଅକୁ ପଚାେ । ମଁୁ ତ ତମଠଁୁ
ଆଗରେ ପରେଇ ଆସି ି ।" କିନ୍ତୁ େମା ଜାଣିଥି ା, ଘେ ଡିହ ନ ଛାଡିବାକୁ ଜିଦ ଧେି ବସିଥିବା
ଶାଶୁ ରଶର୍ ମୂହୁର୍ତ୍ଷରେ ନ ଆସି ପାେି ରସଇଠି ହିଁ େହି ଯାଇଛନ୍ତି । ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ରରେ ବାେମବାେ
ରଘାର୍ଣା ପରେ ବି ରସମାରନ ଘେ ଛାଡି ାରବରେ ମାଟି କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ବାହୁ ନ ି ବାହୁ ନ ି ତାଙ୍କ
ସ୍ୱଗଷତା ଶାଶୁଙ୍କୁ ମରନ ପକାଇ କାନ୍ଦୁ ଥିର ।
152

shubhapallaba.in

ଜଗନ୍ନାଥ ଜାଣନ୍ତି, ରସ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ।

(୨)
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିେ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଅନ୍ଧାେୁଆ ଦୀପ ଆ ୁ ଅେ ଗଭଷଗୃହ ଭିତରେ ବସି ବଡପଣ୍ଡା ମହାଶୟ
ଏକାଗ୍ର ଚିର୍ତ୍ ରହବା ପାଇଁ ରଚଷ୍ଟା କେୁଥିର । ଆଜି ତାଙ୍କ ପାେି ଥି ା ।
ଗତକା ି ବାନା ଉଡିଗ ା ପରେ ଗହେି ରହ ା, "ଶ୍ରୀମନ୍ଦିେ ଉପରେ ଚି ଉଡୁଛ ି । ଓଡିଶା
ଉପରେ ଦୁ େଡପାକେ ଛାୟା ପଡିସାେିଛ ି । ପ୍ରେୟେ ପାଦଶବ୍ଦ ଶୁଣା ଯାଉଛି । ଅଚୁୟତାନନ୍ଦଙ୍କ ମାେିକା
ବାଣୀ ସତ ରହବ । ବାଇଶି ପାହାରଚ ମୀନ ରଖେିବ ।"
ଆଜି ଦିନରେ ବାହାେକୁ ନ ବାହାେିବାକୁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୋମଶଷକୁ ରସ ମାନି ନ ଥିର । ରସ ସ୍ଥିେ
କେି ରନଇଥିର , ଯାହାରହର ବି ତାଙ୍କ ପୂଜା ବନ୍ଦ ରହବନି । ରସ ରଭାଗ ରଗଇରବ । ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ
ଅପୂଜା, ଅିପଆ େିପରବନି । ପ୍ରେୟ ଯଦି ରହବ ରସ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ରବଦ ଉର୍ଦ୍ାେ କାଯଷୟରେ
ନିରୟାଜିତ ରହଇଯିରବ ।
ରଭାଗ େନ୍ଧା ରହାଇ ଆସି ା ରବେକୁ ରଯରତରବରେ ବାହାରେ ପବନ ଆେମ୍ଭ ରହାଇଥି ା,
ବର୍ଷା ଚା ିଥି ା । ତାଙ୍କ ସହ ଆଉ କିଛ ି ରସବାରସବାୟତଙ୍କ ସହ ନିେନ୍ତେ ବର୍ଷାପାଣିରେ
ଗାରଧାଉଥିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିେ ଭିତରେ ତଥା ରସ ଗଭଷଗୃହ ଭିତରେ ଥିର ।
ବାହାେ କବାଟରେ କୋଘାତେ ଶବ୍ଦ, "ନନା, କଳ୍ପବଟ ଭାଙ୍ଗି ଗ ା, ନନା ସାକ୍ଷୀରଗାପାେ
ମନ୍ଦିେ, ବୋହ ମନ୍ଦିେ ଉପରେ ASIେ ଭାଡା ପଡିଗ ା । ତରମ ରସ ଭିତରେ େୁହନାହିଁ ।
ରକରତରବରେ ଦଧିନଉତି ଫାଟି ପାଣି ଭାସିବ ।"
ପିର୍ତ୍େ କବାଟେ ଗଭଷଗୃହ ବନ୍ଦ ଥିର ମଧ୍ୟ ବାହାେ ପବନେ କୋେ ଶବ୍ଦରେ ଛାତି ରକାେି
ରହଇ ଯାଉଥି ା । କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭେି ବାହାେ ଶବ୍ଦକୁ ଅଣଶୁଣା କେି ରସ ଅବିଚେ ବସି େହିଥିର
।
ଗଭଷଗୃହ ଛାତେ ଦଧିନଉତି ତେୁ ବଢା ରଭାଗ ଉପରେ ପାଣି ଟପ୍ଟପ୍ ଗେିବା ଆେମ୍ଭ ରହ ା
। ଉପେକୁ ଚାହିଁର

ପୂଜକ । ନୀେଚର ଆଉ ରଦାହ ି ଗ ା କି? ଅଜଣା ଆଶଙ୍କାରେ ରସ

ଉଦରବେିତ ରହାଇ ଉଠିର । ମନ ବିଚେିତ ରହାଇଯାଏ ସତ, ତଥାପି ମାନବୀୟ ଦିବୟ ସମବନ୍ଧକୁ
ପ୍ରଦଶଡତ କେିବା ପାଇଁ ସଂେକ୍ଷକ ଶକ୍ତିେ ଅଦୃ ଶୟ ହସ୍ତ ଶାନ୍ତ ନୟରନ ଜୀବନ-ଗୃହରେ ଫଣାେ
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ସୁେକ୍ଷାରେ ଉପସ୍ଥିତ େହି ଥାଆନ୍ତି । ତେତେ ରହାଇ ଚେୁ େ ଆଞ୍ଜୁେକ
ି ୁ ବଡପଣ୍ଡା ତା'ତରେ ଧେି
େିପର ।
ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ରହାଇ ମରନ୍ତ୍ରାର୍ଚ୍ାେରଣ ଏକାଗ୍ରତା ଆଣୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢି
ଆସୁଥିବା ଆଞ୍ଜୁେ ି ପାଣିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ତାଙ୍କ ଆିପ ଆଗରେ ଭାସି ଉଠି ା । ଆିପ ଆଗରେ
ରକନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଚକାନୟନଙ୍କ ଚିେହାସୟ ସ୍ଥିତଧୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱେ ନୟନ ଯୁଗେ । ରସ ସ୍ଥିେ ନିଶ୍ଚିତ ରହର ,
ନୀେଚରେ ଭିର୍ତ୍ଭ
ି ୂ ମି ଭେି ଓଡିଆ ପୋକାଷ୍ଠା, ସନାତନ ଧମଷ ସୁେକ୍ଷିତ ଅଛି ।
ରସ ଉଠି ଦ୍ୱାେ ରଖା ିର ; ବାହାେ ଜା ୁ ଆ ଆ ୁ ଅେୁ ଶିେି ଶିେି ପବନ ଜଗରମାହନ
ଭିତେକୁ ପଶି ଆସୁଥି ା । ଅନୟ ରସବକମାରନ ତାଙ୍କୁ ଅରପକ୍ଷା କେି େହିଥିର ।
ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତାଙ୍କ ଉରେଶୟରେ ଉଲ୍ଲସିତ ରହାଇ ଦୁ ଇ ହାତ ରଯାଡି ଗାଇ ଉଠିର , "ଜଗନ୍ନାଥ
ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥ ଗାମୀ ଭବ ତୁ ରମ ।"

(୩)
ବର୍ଷା ଚା ିଥି ା ରବରେ ହିଁ ରସ ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜଜଷେତ
ି ରସୌମିତ୍ରୀକୁ ରନଇ ଡାକ୍ତେଖାନା
ଆସି ଯାଇଥି ା । ଘରେ ମୁେବୀ ରକହି ନ ଥିର । ଗଭଷବତୀ ରହବା ଜାଣିବା ପରେ ସୁେଜିତଙ୍କ
ମାଆ କହିଥିର

ତାକୁ ତା' ବାପଘରେ ରନଇ ଛାଡିରଦବା ପାଇଁ । ସୁେଜିତ ମନା କେିଥି ା ।

ଭୁବରନଶ୍ୱେେ ଡାକ୍ତେଖାନାେ ସୁବଧ
ି ା ଛାଡି ଗଁାକୁ ରନଇ ରସୌମିତ୍ରୀକୁ ଛାଡି ଆସିବା ପାଇଁ ତା ମନ
ଡାକି ନ ଥି ା । ରସୌମିତ୍ରୀେ ମାଆ କହିଥିର ରସ ଠିକଣା ସମୟରେ ଏଠାକୁ ଆସିଯିରବ ।
କିନ୍ତୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିର୍ଦ୍ଷାେିତ ତାେିଖ ଆଗେୁ ହିଁ ଅକସ୍ମାତ ଭାରବ ଆେମ୍ଭ ରହାଇ ଯାଇଥି ା ।
ମିଥୟା ଯନ୍ତ୍ରଣା (ପ୍ରସବ ଜନିତ ନୁ ରହଁ) ଭାବି ରସୌମିତ୍ରୀ ଡାକ୍ତେଖାନା ଆସିବାକୁ ମନା କେୁଥି ା ।
ସୁେଜିତ କିଛ ି ଶୁଣି ନ ଥି ା । ଆମବୁ ାନସ ଡାକି ତାକୁ ଜବେଦସ୍ତି ଆଣି ରଦଇଥି ା । ଯନ୍ତ୍ରଣା କମି
ତ ନ ଥି ା । ବେଂ ବର୍ଷାେ ଗତି ସହିତ ବଢି ଚା ିଥି ା ।
ଭୁବରନଶ୍ୱେ ଉପକଣ୍ଠେ ଡାକ୍ତେଖାନା ଭିତେ ରକାଠେୀଟି ସୁେକ୍ଷିତ ପେିରବଶରେ ଥି ା ।
ଅଥଷାତ୍ କବାଟ ଝେକା ସବୁ ପ୍ରସାଦ ଭିତରେ ହିଁ ଥି ା । ରସୌମିତ୍ରୀ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଯନ୍ତ୍ରଣାେ
ଉଛବାସରେ ଛଟପଟ ରହଉଥି ା । ସୁେଜିତ ପକ୍ଷରେ ତାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ରଦବା ଛଡା ଅନୟ କିଛ ି ଉପାୟ
ନ ଥି ା ।
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ସୁେଜିତ ସେକାେୀ କାଯଷୟାେୟରେ କାମ କେୁଥି ା । ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ଭୂମିପର୍ତ୍ନ ରହ ା
ରବରେ ଭୁବରନଶ୍ୱେରେ ରଫାନିେ ପ୍ରଭାବ କମ େହିବ ରବା ି ସେକାେ ରଘାର୍ଣା କେୁଥିର

।

ଏମିତ ି ତ ଭୁବରନଶ୍ୱେେ ବର୍ଷାେ କିଛ ି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନ ଥାଏ । ତା' ସହ ପବନେ ଅସମ୍ଭାେ ଗତି ।
ସହସା ପବନେ ଗତି ଅଧିକେୁ ଅଧିକ ରହବାରେ ାଗିଥି ା ।
ବାହାରେ ଅବିେତ ବର୍ଷା ଚା ିଥି ା । ରକାଠେୀରେ ଥିବା ସମରସ୍ତ ରସହି ଯନ୍ତ୍ରଣାେୁ ମାଆଟିକୁ
ମୁକ୍ତି ରଦବା ପାଇଁ ରଚଷ୍ଟିତ, ଚିନ୍ତତ
ି ଥିର । ବାହାେେ ଗତିବଧି
ି ରସମାନଙ୍କ ମନରେ ପଶି ପାେୁ ନ
ଥି ା । ସହସା ବାହାରେ ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ଶୁଭି ା । ତା'ସହ ରସୌମିତ୍ରୀେ ଚିତ୍କାେ ବି ବନ୍ଦ
ରହଇଗ ା ।
ନସଷ ଜଣକ ରଦୌଡି ରଦୌଡି ଆସି ଡାକ୍ତେ ବାବୁ ଙ୍କୁ ଖବେ ରଦର , ଡାକ୍ତେଖାନାେ ଆମବୁ ାନସଟ ି

ଓ ଟି ଯାଇଛି । ବୟସ୍ତ ରହାଇ ସୁେଜିତ ଡାକ୍ତେଙ୍କୁ ଚାହିଁ ା । ହସ ହସ ଡାକ୍ତେଙ୍କ ହାତରେ ସଦୟ
ଜନିମତ ଶିଶଟ
ି । ନସଷ ଆରଗଇ ଆସି ତା ନାହି କାଟିବାରେ ାଗିର । ରଦୌଡିଯାଇ ରସୌମିତ୍ରୀଙ୍କ
ୁ ଏ
ମୁହଁ ଭିଡି ଧେି ସୁେଜିତ କଇଁ କଇଁ କାନ୍ଦି ଉଠିର

। ତାଙ୍କ କାନ୍ଦ ରଦିପ ଦେ ହସି ା ମୁହଁରେ

ରସୌମିତ୍ରୀ କହିର , "ରମାରତ ନୁ ରହଁ, ଆମ ଝିଅକୁ ଧେ ।" ଗାରଧାଇବାକୁ ରନ ାରବରେ ନସଷ
କହିର ,
"ଫନି ଆସିଛ,ି ଫନି ।"
ରସୌମିତ୍ରୀ ହସି ରଦଇ କହିର , "ଫନି ନାହିଁ, ଫଣା ।"
ପେମାଣୁେୁ ମନୁ ର୍ୟ ପଯଷୟନ୍ତ, ଅରବାଧ ନିଜଷୀବ କଣିକାେୁ ବିଶ୍ୱେ ଉର୍ଚ୍ତମ ଅସ୍ତି ତ୍ୱ ପଯଷୟନ୍ତେ
ମାନବୀୟ ଆତ୍ମା ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମରନ୍ତ ସଂଘର୍ଷେତ । ବାହାରେ ଫଣି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧନେ ରଘେିେୁ ମୁକୁେ ି
ଯିବା ନିମରନ୍ତ ତାେ ବିସ୍ତାେପୂବଷକ କାୟାରେ ଫଣା ରଟକି ଗଜଷନ କେୁଥି ା ।

(୪)
ସମସ୍ତ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କେ ପହଡ ସେି ା ପରେ ବନ୍ଦ ସିଂହଦ୍ୱାେେ ପିର୍ତ୍େ କବାଟ ପଛରେ ଖଁା
ଖଁା ରଗାଡାଉଥିବା ଅସଂମୂଢ ଭାବେ ମନ୍ଦିେ ପେିସେରେ ରକବେ ରସୌେଶକ୍ତି ନିଓନେ ୋତ୍ରି
ଆ ୁ ଅ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ରହାଇ ରଦଖା ଯାଉଥି ା । ଦିନ ସାୋେ େଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପହଣ୍ଡି ଜନିତ
ଘଣ୍ଟପିଟା ରକାୋହେ ପରେ ନୀେବ ନିଥେ ପା ଟି ଯାଇଥି ା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିେ ।
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ଭିର୍ତ୍ପ୍ର
ି ସ୍ତେ କାନ୍ଥେ କରଡକରଡ ମନ୍ଦିେ ସ୍ୱ-ସାୟାେ ପେିଧି ଭିତରେ ରସ ଗୁେୁଣ୍ଡି ଗୁେୁଣ୍ଡି
ଚା ିବାକୁ ରଚଷ୍ଟା କେୁଥି ା ।
– କିଏ?
ବଜ୍ରକଣ୍ଠେ ପ୍ରଶନରେ ତତକ୍ଷଣାତ ରସ ପାଦ ଉପରେ ବସିପଡି ଉପେକୁ ଚାହିଁ ା ।
– ମଁୁ ଜରଣ ଓଡିଆ ।
– ଏଇଠି କ'ଣ କେୁଛୁ ?
– ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦଶଷନ ପାଇଁ ଅରପକ୍ଷା କେିଛ ି ।
– ରସ ତ ଏରବ ଆଉ ଆସିରବନି । ଦ୍ୱାଦଶୀ ପରେ ରଦିପ ପାେିବୁ ।
– ତା'ରହର ମଁୁ ତାଙ୍କ ପିଢ ଜଗି ବସିଥିବି ।
– ମଁୁ ପୋ କାେ ରଭୈେବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ େତ୍ନ ସିଂହାସନ େକ୍ଷକ ।
– ତା'ରହର ମଁୁ ରବଢା ଜଗିବ ି ।
– ତା ବି ସେିଛ ି । ରଦରଖ, ରବଢା ରବଢକାେୀ ଜଗିଛନ୍ତି ।
ଆଙ୍ଗୁ େ ି ରଯଉଁଆରଡ ଉଠିଥି ା, ରସ ଆଡକୁ ରସ ଦୃ ଷ୍ଟି ନିରକ୍ଷପ କ ା । ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାେ ମୁହଁ
ଅନ୍ଧାେରେ ବି ତାଙ୍କ କୃ ଷ୍ଣକାୟ ରଚରହୋଟିେ ଘନନୀେ ଚିକ୍ ଚିକ୍ ଚକ୍ଷୁ, େକ୍ତାଭ ଜିହବା ବାେି ରହାଇ
ପଡୁଥି ା । ଭୟଭୀତ ରହାଇ ର ାକଟି ଚିତ୍କାେ କେି ଉଠି ା ।
ନିଜେ ଚିତ୍କାେେ ସିତ୍କାେରେ ତାଙ୍କେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥି ା । ଅତି ଭୟଙ୍କେ ସ୍ୱପନ ଥି ା ।
ଆିପ ପାଇ ା ଯାଏଁେ ବାୟୁ କଣିକାରେ କୋ କିଟକ
ି ଟ
ି ି ଅନ୍ଧାେେ କାେିମାରେ ର ପି ଯାଇଥିବା
ଆ ୁ ଅକୁ ରସ ବାେିବାକୁ ରଚଷ୍ଟା କେୁଥିର ।
ଫଣିେ ତାଣ୍ଡବ ୀୋ ପବନରେ ୋସ୍ତାଘାଟ ଉପରେ ତା'େ ସହ ବିଜୁେଖ
ି ଣ୍ଟ
ୁ , ରମାବାଇ
ଟାୋେ ବଡ ବଡ ଗଛମାନ ର ଉଟି ପଡି ଯାଇଥିର । ବର୍ଷା ବହୁ ସମୟଯାଏଁ ଚା ିଥି ା । ସହେ
ବାହାେକୁ ଯିବା ୋସ୍ତା ବନ୍ଦ ରହଇ ଯାଇଥି ା । ଅରନକ ରଚଷ୍ଟା ପରେ ବି ଘେୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପି ାଙ୍କ ଖବେ
ମିେ ି ପାେି ନ ଥି ା । ମନରେ ଅରହତୁ କ ଭୟ ଘେ କେି ଯାଇଥି ା । ଏମିତ ି ତ ରସ ସପ୍ତାହରେ
ଦିନକ ପାଇଁ ଘେକୁ ଯିବାକୁ ସୁରଯାଗ ପାଉଥିର । କିନ୍ତୁ ରସ ଦିନେ ପେିସ୍ଥିତ ି ଭିନ୍ନ ଥି ା ।
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ରସ ଖାଇବାକୁ ପାଇ ପାେି ନ ଥିର

। ଡାକ୍ତେଖାନାେ ରୋଗୀ ରଦଖା ରକାଠେୀରେ ହିଁ

ଡାକ୍ତେ େହି ଯାଇଥିର । ୋତି ରହବା ଆଗେୁ ଡାକ୍ତେଖାନା ପାଖରେ େହୁ ଥିବା ନସଷ ଜଣକ େୁଟି
ତେକାେୀ ଆଣି ରଦଇଥିର

। ଖାଇ ରଦ ା ପରେ ମାନସିକ ପେିଶ୍ରାନ୍ତ ଜନିତ କଷ୍ଟରେ

ାଗି

ଯାଇଥିବା ଆିପ ଉତ୍କଟ ସ୍ୱପନ ଦଶଷନରେ ଆପଣାଛାଏଁ ରଖା ି ଯାଇଥି ା । ତାଙ୍କ ଚତୁ ଦଡଗେ
ସୀମାହୀନ ନିଜଷନତାରେ ଶୂନୟ ହୃ ଦ ପଞ୍ଜୋ ଭିତେ େଡ ନିଆଁେ ଖରଣ୍ଡ ଦୀଘଷଶ୍ୱାସ ତଥା ବାହାରେ
ଝିଙ୍କ ସ୍ୱନ, ରବଙ୍ଗ େଡିରେ କୁ ହୁ େ
ଁ ୁ ଥିବା ବୟାପ୍ତ ଅନ୍ଧକାେ ସୂଚାଉ ଥି ା ରଯ ଫଣା େୂରପ
ଦଣ୍ଡକାେୀଙ୍କ ଉତାଙ୍ଗ ଉଦଣ୍ଡ ନୃ ତୟ, ଦଣ୍ଡୁଆ ଶିବଙ୍କ ଉପେରଦଇ ଚା ି ଯାଇଥି ା ।
ଅଳ୍ପ ରକରତ ଅପବାଦ ସରର୍ତ୍ତ୍ ହିନ୍ଦୁମାରନ ରସମାନଙ୍କ ଶେୀେକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରଦ ା ଭେି ସଂସ୍କୃତ ି
ପାେନ କେି ଥାଆନ୍ତି । ଏହାେ ବେିଷ୍ଠ ଉଦାହେଣ ଦଣ୍ଡନାଟ ଅରଟ । ଦଣ୍ଡନାଟ ପାେନେ ରଶର୍
ପଯଷୟାୟରେ ଦଣ୍ଡୁଆମାରନ ୋତିେ ରଭାଜନ ରନଇ ସାେି ା ପରେ ଉପାସରେ ଥିବା ଦୀପଜଗିଆ
ପୂଜକ ଦଣ୍ଡକାେୀଙ୍କ ରବଶରେ ଅସଂମୂଢ ଭାବରେ ଝୁ ଣାଗନ୍ଧ, କାହାେୀ ଓ ରୋ ସ୍ୱେେ ନାଦରେ
ଚେଚଞ୍ଚେ ରହାଇ ଉଠନ୍ତି ।
ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଜନିତ ଚିତ୍ରକୋେ ରସୌନ୍ଦଯଷୟ ରବାଧ ମାଧ୍ୟମରେ ନିୋକାେ ଓ ଅସୀମଙ୍କୁ
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସ୍ତେରେ ଚିହ୍ନଟ କେିବାରେ ଭାେତୀୟ କୋେ ନିେନ୍ତେ ପ୍ରୟାସେ ଅବିେତ ଯାତ୍ରାରେ,
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକି ଉର୍ଚ୍ାରଟ ଉରର୍ତ୍ଜିତ କାେୀଙ୍କ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ରବଶଧାେୀ ପୂଜକଙ୍କ ରଫଣିତ ଇଛାଯୁକ୍ତ ତୀବ୍ର
ଉତାଙ୍ଗ ନୃ ତୟ ରୋ େ ତାରେ ତାରେ ଉତ୍ଥାନପାଦେ ନାଚ ଶେୀେକୁ ଅବଶ କେିଦଏ
ି ।
ପେିବୟାପ୍ତ ଅନ୍ଧକାେରେ ନିସ୍ତବ୍ଧତାେ ସ୍ୱେ ଗାୟନରେ ପାହାନ୍ତି ପହେ ପବନେ ସ୍ପଶଷ ରହତୁ
ଶେୀେରେ ଶିହେଣ ଆରସ । ର ାମକୂ ପ ଟାଙ୍କୁ େି ଉରଠ । ସଂହାେିକାେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର, କାେିକା ରବଶେ
ନୃ ତୟ ଏଭେି ଅଭିନୟେ େୂପାନ୍ତେିତ ମଞ୍ଚ ହିଁ ରହାଇଥାନ୍ତି ।
ଫଣିେ ତାଣ୍ଡବ ୀୋ ଭେି ରଯ ରକୌଣସି ଅରହତୁ କ ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ବିଭୀର୍ିକା ମାଧ୍ୟମରେ କମଷରେ
ସୁେକ୍ଷା-ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାେ ନିମରନ୍ତ କର୍ତ୍ଷାଙ୍କେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦଶଷନେ ନିଖଣ
ୁ ଓ ତୀବ୍ର ଅଭିନୟ ଥି ା ।
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ସାହିତୟ ରହଉଛି ସମାଜେ ଦପଷଣ । ସାହିତୟି ସମାଜକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ । ସମାଜେ
ପ୍ରତିଛବିକୁ ସାହିତୟରେ ଉପ ବ୍ଧି କେିହୁଏ । ଯୁଗ ସହିତ ତାେ ରଦଇ ସାହିତୟରେ ମଧ୍ୟ ଅରନକ
ପେିବର୍ତ୍ଷନ ଆରସ । ଅରନକ ର ାକ କୋ, ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମଦ୍ୱାୋ ସାହିତୟେ ପ୍ରଚାେ
ପ୍ରସାେ ହୁ ଏ । ଆମ ଓଡିଆ ସାହିତୟକୁ ରଦିପର

ସାେ ା ଯୁଗଠୁ ଆେମ୍ଭ କେି ଅତୟାଧୁନକ
ି

ଯୁଗରେ ଆରମ ପହଞ୍ଚି ସାେିରଛ ।
ଏରବ ଓଡିଆ ଭାର୍ାେ ପ୍ରଚାେ ପ୍ରସାେ ପାଇଁ ଅରନକ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ।
ରଦୈନକ
ି ସାପ୍ତାହିକ ମାସିକ ସମବାଦପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସାହିତୟି ଚର୍ଚ୍ଷାପାଇଁ ରକରତାଟି ପୃଷ୍ଠା େହୁ ଛ ି ।
ତା' ସହିତ ଇ-ରମ , ଟୁଇଟେ। ରଫସବୁ କ, ହବାଟସଆପ ଆଦି ଏମିତ ି ଅରନକ ସାମାଜିକ
ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବହୁ େ ମାତ୍ରାରେ ସାହିତୟେ ପ୍ରଚାେ ପ୍ରସାେ ରହଉଛି, ବହୁ ସଭା ସମିତେ
ି
ଭୂମିକାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ ।
କିନ୍ତୁ ପାଠକ, ର ଖକ, ପ୍ରକାଶକ, ର ାକକୋେ ପ୍ରଚାେ ପ୍ରସାେ କେୁଥିବା ବୟକ୍ତିମାନଙ୍କ
ମନରେ ଉଠୁଥିବା ଅରନକ ପ୍ରଶନେ ଉର୍ତ୍େ ରଦବାକୁ ରକହି ୋଜି ନୁ ହଁ ।
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ପାଠକେ ମତ ରଯ ଆଗ ଭେି ଆଉ ସାହିତୟ ସୃଷ୍ଟି ସହଜ ଆଉ ରବାଧଗମୟ ରହାଇ
ପାେୁନାହିଁ । ସାହିତୟରେ ଅଶେୀେତାେ ପ୍ରରୟାଗ ବି ଅେୁଚିକେ ମରନରହଉଛି । ତା'ଛଡା ରଯଉଁ
ରକରତାଟି ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଓଡିଶା ବଜାେରେ ଉପ ବ୍ଧ ରହଉଛି ଗୁଡାଏ ପତ୍ରିକାେ ମୂ ୟ ମାତ୍ରାଧିକ
େହୁ ଛ ି । ଇଣ୍ଟେରନଟ ଜମାନାେ ପାଦୁ ଭଷାବ ରଯାଗଁୁ ପି ାଠାେୁ ବୁ ଢା ପଯଷୟନ୍ତ ସମରସ୍ତ ରଯ ଟିଭି
ଆଉ ରମାବାଇ ରେ ବହୁ ତ ସମୟ ବୟସ୍ତ େହୁ ଛନ୍ତି ଏହି କଟୁ ସତୟକୁ ଏଡାଇ ଦିଆଯାଇ
ନପାରେ ।
ଯଦି ଆରମ ର ଖକମାନଙ୍କୁ ରଦିପବା ଏଠି ର ଖକମାରନ ବହୁ ରଗାଷ୍ଠୀରେ ବିଭକ୍ତ । ଏଠି
କବିଟଏ
ି ଗାଳ୍ପିକକୁ ଚିହ୍ନନ
ି ,ି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ନାଟୟକାେ ଔପନୟାସିକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପେସ୍ପେ
ଭ ପାଇବା ସାହିତୟି ଚର୍ଚ୍ଷା କେିବାେ ଦୃ ଶୟ ରଦିପବା ରରମ ରରମ ବିେେ ରହାଇ ଯାଉଛି । ଏଠି
ଅରନକ ବୟଙ୍ଗ ର ଖୁଥିବା କବି ଅନୟମାନଙ୍କୁ ରଗାରଟ ଅ ଗା ଦୃ ଷ୍ଟିରେ ରଦଖନ୍ତି । ଆଉ ଏଠି
କିଏ ରମଞ୍ଚାଏ ଅମିତ୍ରାକ୍ଷେ କବିତା ର ରଖ ତ ଆଉ କିଏ ଗୀତିକାେ ଗୀତିକବିେ ପେିଚୟ ରନଇ
ନିଜକୁ ବହୁ ତ ବଡ ମରନକରେ । ଏଠି କବିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରକାେ ରଭଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁ ଏ । ପ୍ରରତୟହ
ରଫସବୁ କ, ହବାଟସଆପରେ ରମରସଜ ଯୁର୍ଦ୍ଠୁ କରମଣ୍ଟ ଯୁର୍ଦ୍ ଚା ିଥାଏ । ଆଉ ପଇସା ରଦଇ
ମାନପତ୍ର ହାରତଇବା ଖୁସାମତରେ ୋତାୋତି ବଡକବି ରହଇଯିବାେ ସ୍ୱପନ ଉଣା ଅଧିରକ
ଅରନକଙ୍କ ପାଖରେ ରଯ ରଦଖାଯାଏ ଏହି ସତୟକୁ ଏଡାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ ।
ପ୍ରକାଶକେ ଅରନକ ଗୁେୁ ଦାଇତ୍ୱ େହିଥାଏ ଯାହାକି ସାହିତୟେ ପ୍ରଚାେ ପ୍ରସାେ କେିବାରେ
ସହାୟକ ହୁ ଏ । କିନ୍ତୁ ଅଥଷସବଷସବ ପ୍ରକାଶକ ପାଖରେ ସାହିତୟ ରଯ ମୂ ୟହୀନ ଏଥିରେ ସରନ୍ଦହ
ନାହିଁ । ପ୍ରକାଶକ ବି ଜରଣ ସାହିତୟ ରପ୍ରମୀ ସାହିତୟାନୁ ୋଗି ରହବା ଉଚିତ ନୁ ରହଁକ?
ି ପ୍ରକାଶକେ
ଅରନକ ଅଭିରଯାଗ, ଏରତ ବହି ଛାପିର କିଣିବ କିଏ? ଓଡିଶାରେ ଓଡିଆ ବହି ବି ବିରି ରହବା
ନିଦଷ୍ଟ
ଡ ସଂଖୟାରେ ସୀମିତ । କବିଟଏ
ି କି ର ଖକଟିଏ ଯଦି ନିଜ ହାତେୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଷ କେି ବହି
ଛାପି ପାେିବ, ଆରମ କିଛ ି ପାେିଶ୍ରମିକ ରନଇ ତା'େ ପ୍ରଚାେ ପ୍ରସାେ କେିରଦବୁ ।
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ର ାକକୋ ମାଧ୍ୟମରେ ସାହିତୟେ ପ୍ରଚାେ ପ୍ରସାେକୁ ଏଡାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ ।
ରହର ଏରବ ତା'େ ସ୍ଥିତ ି କିଭେି ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଣା ଅଧିରକ ଜଣା ।
ବାକି େହି ା ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଇ-ରମ , ୟୁ -ଟୁୟବ, ଟୁଇଟେ, ରଫସବୁ କ,
ହବାଟସଆପ,

ାଇକି, ଟିକ୍ଟକ୍, ସବୁ ଥିରେ ଉଣା ଅଧିରକ ସାହିତୟେ ପ୍ରଚାେ ପ୍ରସାେ ରହଉଛି

ଏଥିରେ ସରନ୍ଦହ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଗୁଡାଏ ଅେୁଚିକେ ଅଳୀେ ଦ୍ୱିଅଥଷ ରବାଧକ ସାହିତୟ ସୃଷ୍ଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ
ପଥ ଭ୍ଷ୍ଟ କେୁଛି, ଏଥିପ୍ରତି ସମରସ୍ତ ସରଚତନ ରହବା ଉଚିତ । ଅରନକ ର ଖା ରଚାେି ରହଉଛି
।ବଜାେରେ ପ୍ରତିରଯାଗୀତା ମରନାବୃ ର୍ତ୍ରି େ ଆରଗଇ ଚା ିଥିବା ରମାବାଇ ରସବା ବିନା ମୂ ୟ
କିମବା ଅତିକମ ମୂ ୟରେ ଇଣ୍ଟରନଷଟ ରସବା ଉପ ବ୍ଧ ରହବାପରେ ଏଠି ଅରନକ କବି ବାହାେି
ପଡିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଧାଡି ସେିପ କବିତା ର ିପ ଆରସନି । ଗୁଡାଏ ସାହିତୟି ଭିର୍ତ୍କ
ି ସଙ୍ଘ ଗଠନକେି
ମୁଖୟ ପେିଚାେକ ସାଜିଛନ୍ତି, ରଯଉଁମାନଙ୍କୁ ସାହିତୟେ ସ ଅକ୍ଷେ ଜଣାନାହିଁ । ନଁା ପୂବଷେୁ ଡକଟେ,
ପ୍ରରଫସେ ାଗିଥିର ଅବା ଗୁଡାଏ ଟଙ୍କା ପଇସାେ ମା ି କ ରହାଇଥିର ଏଠି ବଡ କବି ବଡ
ଗୀତିକାେ ରହବାରେ କିଛ ି ଅସୁବଧ
ି ା ନାହିଁ । ଏଠି ବଡକବିଙ୍କ ଆନୁ ଗତୟ ରହାଇଗର

କିମବା

ସୁନ୍ଦେ େୂପ ରଯୌବନେ ଅଧିକାେୀ କବୟିତ୍ରୀଟିଏ ରହାଇ ଅରନକ ବଡବଡିଆଙ୍କ କଥାରେ
ଉଠବସ ରହଇପାେିର ୋତାୋତି କିଛ ି ର ାକପ୍ରି ୟତା ସାଉଁଟ ି ରହବ ଏହା ନିଃସରନ୍ଦହ ।
ରଶର୍ରେ ଏତିକି କୁ ହାଯାଇ ପାରେ ସମସ୍ତ ର ଖକ, ପ୍ରକାଶକ, ପାଠକମାନଙ୍କ ମନରେ
ରସଇ ଅମୃତ ମୟ ସାହିତୟି ପ୍ରୀତି ଜାଗ୍ରତ ରହାଇପାେିର ଆମ ସାହିତୟାକାଶେୁ ଅରନକ କୋ
ବାଦ

ଆରପ ଆରପ ହଟିଯିବା ସହିତ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ େ ସାତ େଙ୍ଗ ରଯ ବିଛୁେତ
ି ରହବ ଏଥିରେ

ତିରେ ମାତ୍ର ସରନ୍ଦହ ନାହିଁ ।
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ଭ୍ରମଣ ୋହାଣୀ
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ପୁଣି ନୂ ଆ ରଦଶ, ନୂ ଆ ର ାକ, ନୂ ଆ ପେିରବଶ- ଏମିତ ି ଭାବନା ମନରେ ଆସିଥି ା
ରଯରବ ସୁଇଜେ ାଣ୍ଡରେ ନୂ ଆ ଚାକିେି ମିେଥି
ି ା । ପୁଣି ଭାବି ି ଏରତ ଜାଗା ତ ବୁ ି
ସାେି ିଣି, ରଦଖା ଯାଉ ନୂ ଆ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଅଛି । ଅବଶୟ ହିନ୍ଦୀ ଚେଚିତ୍ରରେ
ସୁଇଜେ ାଣ୍ଡକୁ ରଦିପ ରଦିପ ଏହାକୁ ରଦିପବାେ ଇଛା ମନେ ରକାଉ ରକାଣରେ ନିଶ୍ଚୟ
େହିଥି ା । ଆସିବା ପୂବଷେୁ ଅଳ୍ପ କିଛଟ
ି ା ଜାଗା ବିର୍ୟରେ ଇରଣ୍ଟରନଷଟେୁ ରଖାଜି ରଦିପଥି ି ।
ରଯରହତୁ ନୂ ଆ ଚାକିେି ରଗାରଟ ଭ

େିସର୍ଚ୍ଷ ଅନୁ ଷ୍ଠାନେୁ ଆସିଥି ା ଓ ରସମାରନ ପେିବାେ

ଭିସା ସହ େହିବାେ ସବୁ ବୟବସ୍ତା କେିରଦଇଥିର , ରତଣୁ ଆଉ ରବଶି କିଛ ି ନ ଭାବି ୨୦୧୯
ଜାନୁ ଆେୀ ମାସରେ ପୁୋ ପେିବାେ ସହ ଓଡିଶାେୁ ଚା ି ଆସିଥି ି । ଅବଶୟ ପେିବାେ ସହ
ନୂ ଆ ରଦଶକୁ ଯାତ୍ରା କ ାରବରେ ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବନା ଆସୁଥି ା ।
ଦିଲ୍ଲୀେୁ ଆସି ରଜରନଭାରେ ପହଞ୍ଚି ା ପରେ ରସଠୁ ରଟ୍ରନରେ ରଦଢ ଘଣ୍ଟା ଯାତ୍ରା
କ ାପରେ ମାଟଡନରି େ ପହଞ୍ଚି ୁ । ଆସିବା ସମୟରେ ରଟ୍ରନ ବାହାେେ ଦୃ ଶୟ ବହୁ ତ ସୁନ୍ଦେ
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ାଗୁଥି ା କିନ୍ତୁ

ମବା ଯାତ୍ରା ରହତୁ ଆଉ ରସସବୁ ରଦିପବାକୁ ରସରତଟା ଆଗ୍ରହ ଆସି ାନି ।

ଅବଶୟ ପହଞ୍ଚି ା ଦିନ ଛୁ ଟ ି ଥିବାେୁ ଆମ ଆପାଟଷରମଣ୍ଟ ଚାବିକୁ ରଟ୍ରନ ରଷ୍ଟସନ କାଉଣ୍ଟେରେ
ଆମ ରସରରଟାେୀ େିପ ରଛାଟ ଦେକାେୀ ବିବେଣୀଟିଏ େିପ ଯାଇଥିର । ରଯରହତୁ ଆସିବା
ପୂବଷେୁ ସବୁ କିଛ ି ଆରୟାଜନ କେି େଖା ଯାଇଥି ା, ପହଞ୍ଚି ା ପରେ ରବଶି କିଛ ି ଅସୁବଧ
ି ା ରହାଇ
ନ ଥି ା ଓ ମନରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଭାବନାେ ଅନ୍ତ ରହାଇ ଯାଇଥି ା ଓ ଏକ ନୂ ଆ ରଦଶେ ନୂ ଆ
ସହେରେ ନୂ ଆ ଚାକିେି ଜୀବନେ ଆେମ୍ଭ ରହାଇ ଯାଇଥି ା ।
ମାଟଡନ,ି ସୁଇଜେ ାଣ୍ଡରେ ଅବସ୍ତି ତ ଏକ ରଛାଟ ସହେ । ଏହି ସହେକୁ ଆସିର ଯାହା
ପ୍ରଥରମ ନଜେକୁ ଆରସ ତାହା ରହ ା ଏହା ଚାେିପରଟ ରଘେି େହିଥିବା ଆଲ୍ପସ୍ ପବଷତମାୋ,
ଯାହା ବର୍ଷେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ସମୟରେ ବେଫରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ରହାଇ େହି ଥାଏ । ପ୍ରାୟ ୧୫,୦୦୦
ଜନସଂଖୟା ବିଶଷ୍ଟ
ି ଏହି ସହେଟି ମୁଖୟତ ବେଫ ଉପରେ ରଖୋ ଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରଖେ
(ରସ୍କଟିଂ, ଆଇସ ହକି) ପାଇଁ ପ୍ରସିର୍ଦ୍ । ଏହା ଛଡା ଏଠାରେ ଥିବା ମିଉଜିୟମ ଓ ପୁୋତନ
ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ସବୁ ରଦିପବାକୁ ବହୁ ପଯଷୟଟକ ଆସିଥାନ୍ତି । ଇଟା ୀ ଓ ଫ୍ରାନସ ଏହାେ ଖୁବ
ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ । ମାଟଡନରି େ ରକୌଣସି ବିମାନ ବନ୍ଦେ ନାହିଁ, ସଡକ ଓ ରେେପଥ ଦ୍ୱାୋ ଏହା
ଅନୟାନୟ ସହେ ସହ ସଂରଯାଗ ରହାଇଛି । ଏଠାକାେ ମୁଖୟ ଭାର୍ା ରହଉଛି ରଫ୍ରଞ୍ଚ । ଇଂ ିଶେ
ପ୍ରଚେନ ଖୁବ କମ ରତଣୁ ରଫ୍ରଞ୍ଚ ନ ଜାଣିର ଏଠାରେ ଚେିବା ଟିରକ କଷ୍ଟକେ । ଅବଶୟ ଆମ
ଅନୁ ଷ୍ଠାନ ତେଫେୁ ମାଗଣା ରଫ୍ରଞ୍ଚ ଶିିପବାେ ବୟବସ୍ତା କୋଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ନିଜ ଅବରହୋ ରଯାଗୁ
ଏପଯଷୟନ୍ତ ପୁୋ ଶିିପବା ସେିନ ି । ସ୍ୱଳ୍ପ ଜନ ସଂଖୟା ବିଶଷ୍ଟ
ି ଏହି ସହେଟି ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ରସୌନ୍ଦଯଷୟରେ
ଭେପୁେ ଅରଟ । ରଛାଟ ସହେଟିଏ ରହାଇ ଥିବାେୁ ଗାଡି ମଟେେ ଚେ ପ୍ରଚେନ ବହୁ ତ କମ ।
ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ସାଇରକ େ ପ୍ରଚେନ ବହୁ ଅଧିକା । ଘେଠାେୁ ଆମ େିସର୍ଚ୍ଷ ଅନୁ ଷ୍ଠାନକୁ
ପ୍ରତିଦନ
ି ପାହାଡ ପାଖ ନିରୋୋ ୋସ୍ତାରେ ଚା ି ଚା ି ଯିବାକୁ ଭ

ାରଗ । ସହେଠୁ ଟିରକ

ଦୂ େରେ ପାହାଡ ପାଖରେ ଥିବା େିସର୍ଚ୍ଷ ଅନୁ ଷ୍ଠାନେ ଶାନ୍ତ ବାତାବେଣେ ଗରବର୍ଣା ପାଇଁ ଏକ
ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ । ଏଠାରେ ଅନୟ ରଦଶ ଅରପକ୍ଷା ଭାେତୀୟଙ୍କ ସଂଖୟା ଅରପକ୍ଷାକୃ ତ ଅଧିକ ।
ବହୁ ଭାେତୀୟ ଥିବାେୁ ସମୟ ସମୟରେ ରିରକଟ ରଖେ ଚାର ଓ କିଛ ି ବିରଦଶୀମାରନ ମଧ୍ୟ
ଏହି ରଖେକୁ ଆପଣାଇ ରନର ଣି । ଯଦିଓ ବହୁ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ରିରକଟ ରଖେିବାକୁ ସୁରଯାଗ
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ମିେି ା ତଥାପି ଭ ରଖେି ପାେୁ ଥିବାେୁ ଖୁସି ାଗିଥି ା । ରଗାରଟ ରଛାଟ ନଦୀ ଯାହାେ ନାମ
“େନସ” ମାଟଡନ ି ସହେକୁ
ବସିବାକୁ ବହୁ ତ ଭ

ାଗି ବହି ଯାଇଛି ଯାହାେ କୂ ରେ କୂ ରେ ଚା ିବାକୁ ଓ ନଦୀ କୂ େରେ
ାରଗ ।

ଚିତ୍ର ୧ : ୋନସ ନଦୀ

ନଦୀ କୂ େକୁ ାଗିଥିବା ପାହାଡ ଉପରେ ୧୨୬୦ରେ ନିମଡତ " ା ବାଟିଆଜ କୟାରସ "
ଅବସ୍ତି ତ । ରଗାରଟ ଛୁ ଟ ି ଦିନରେ ପେିବାେ ସହ ପାହାଡ ଚଢି ଯିବାେ ସୁରଯାଗ ମିେଥି
ି ା।
ପାହାଡ ଉପେକୁ ଗ ାରବରେ ବହୁ ପେିମାଣରେ ଅଙ୍ଗୁ େୁ ଗଛ ରଦିପବାକୁ ମିରେ ଯାହାକି
ଏଠିକାେ ପ୍ରସିର୍ଦ୍ ମଦ ତିଆେିରେ ବୟବହୃ ତ ହୁ ଏ । ଗ ାରବରେ ରଚେି ଗଛେୁ ପଡିଥିବା ରଚେି
ରକାେି ରଦିପ ଖାଇବାେ ର ାଭ ସମବେଣ କେିବା କଷ୍ଟ । ଆରମ ପାହାଡ ଉପରେ ଥିବା ଦୁ ଗଷରେ

ପହଞ୍ଚି ା ରବେକୁ ଏଠାରେ ଏକ ବାହାଘେ ଚା ିଥି ା । ଯଦିଓ ବାହାଘେ ରଦିପ ରଭାଜି
ଖାଇବାେ ଇଛା ମନରେ ତୀବ୍ର ରହଉଥି ା କିନ୍ତୁ ବାହାେ ରଦଶରେ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ରଭାଜି
ଖାଇବାେ ଇଛାକୁ ମନରେ ଦବାଇବାକୁ ପଡିଥି ା । ଦୁ ଗଷ ମଧ୍ୟରେ ରଗାରଟ ରଛାଟ ସଂଗ୍ରାହେୟ
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ଅବସ୍ତି ତ ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ପୁୋତନ ସାମଗ୍ରୀ ଯଥା ରସ ସମୟରେ ଯୁଧ୍ୟରେ ବୟବହାେ
କୋଯାଉଥିବା ଅସ୍ତ୍ର, ଶସ୍ତ୍ର ଆଦି େଖା ଯାଇଛି ।

ଚିତ୍ର ୨ : ା ବାଟିଆଜ କୟାରସ
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କୁ କୁେ ମାନଙ୍କେ ମିଉଜିୟମ । ହଁ, ଟିରକ ଅଜବ ାଗୁଥିର ବି ଏକଦମ ଠିକ । ମାଟଡନରି େ
ଥିବା ରସଣ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଷାଡ ମିଉଜିୟମଟି ଏକ ବିରଶର୍ ପ୍ରଜାତିେ କୁ କୁେ ରସଣ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଷାଡ ପାଇଁ ଉଦିଷ୍ଠ ।
୨୦୦୬ରେ ସ୍ଥାପିତ ଏହି ମିଉଜିୟମଟି ମଧ୍ୟରେ କୁ କୁେମାନଙ୍କୁ ବିରଶର୍ ଯତ୍ନ ସହକାରେ େଖା
ଯାଇଛି । ରସଣ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଷାଡ, ସୁଇଜେ ାଣ୍ଡ ଓ ଇଟା ୀେ ଆଲ୍ପସ୍ ପବଷତ ଅଞ୍ଚେରେ ରଦଖା ଯାଉଥିବା
ଏକ ବହୁ ତ ବଡ ପ୍ରଜାତିେ କୁ କୁେ । ଘନ ବେଫ ଆବୃ ତ ଉର୍ଚ୍ ପବଷତ ଉପରେ ଏହି କୁ କୁେମାନଙ୍କୁ
ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ନିରୟାଜିତ କୋ ଯାଇଥାଏ । ବେଫରେ ଫସି େହିଥିବା ମନୁ ର୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଉର୍ଦ୍ାେ,
ଜଗୁଆେି, ଶିକାେ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ଏ ପ୍ରଜାତିରେ କୁ କୁେ ପାେଙ୍ଗମ । ୨ ମହ ା ବିଶଷ୍ଟ
ି
ମିଉଜିୟମେ ପ୍ରଥମ ମହ ାରେ କାଚ ଘେ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଆକାେେ କୁ କୁେମାନଙ୍କୁ େଖା ଯାଇଛି,
ଯାହା ରଦିପବାକୁ ଖୁବ ଭ

ାରଗ । ବିରଶର୍ କେି ରଛାଟ ପି ାମାରନ କୁ କୁେମାନଙ୍କୁ ଏରତ

ପାଖରେ ରଦିପ ବହୁ ତ ଉପରଭାଗ କେନ୍ତି । ଦ୍ୱିତୀୟ ମହ ାରେ ଏହି କୁ କୁେମାନଙ୍କ ସହ ଜଡିତ
ବିଭିନ୍ନ ତଥୟ ଯଥା କୁ କୁେମାନଙ୍କ ଇତିହାସ, ରସମାଙ୍କ କାଯଷୟ ରଶୈେୀ ଇତୟାଦି ଅତି ସୁନ୍ଦେ ଭାରବ
ସଜା ଯାଇଛି । ଏହା ଛଡା ମିଉଜିୟମ ବାହାରେ କୁ କୁେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏକ ରଖା ା ସ୍ଥାନ େଖା
ଯାଇଛି, ରଯଉଁଠି ରସମାନଙ୍କୁ ରଖା ାରେ ଦଶଷକ ମାରନ ରଦିପ ପାେିରବ ।

ଚିତ୍ର 3 : ରସଣ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଷାଡ ମିଉଜିୟମ
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ଏହି ମିଉଜିୟମକୁ

ାଗି ଆଉ ଏକ ପ୍ରସିର୍ଦ୍ ମିଉଜିୟମ “ରଫାଂରଡସନ ପିଏେ ଜିନାଡ”

ଅବସ୍ତି ତ, ଯାହାକୁ ରଦଖବା ପାଇଁ ବହୁ ପଯଷୟଟକ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ୧୯୭୮ ମସିହାରେ
ଉଦଘାଟିତ ଏହି ମିଉଜିୟମଟି ମାଟଡନ ି ସହେେ ଏକ ମୁଖୟ ଦଶଷନୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଗଣା ଯାଏ ।
ଏହି ମିଉଜିୟମରେ ବହୁ ପୁୋତନ ଚିତ୍ର, ପଥେ ମୂର୍ତ୍,ଡ କୋକୃ ତ,ି ପୁେୁଣା କାେ ଆଦି ବହୁ ଯତ୍ନରେ
େଖା ଯାଇଛି । ଏଠାରେ ବୁ ିବା ରବରେ ଏଠାରେ ଥିବା ବହୁ ପୁେୁଣା କାେ ରଦିପବାେ ସୁରଯାଗ
ମିେଥି
ି ା । ଏହାେ ଅନୟ ଏକ ଆକର୍ଷଣ ରହଉଛି ଏଠାରେ ଥିବା ବଗିଚା, କୃ ତମ
ି ଝେଣା ଓ
ରଖା ା ଆକାଶ ତରେ େଖା ଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଆକୃ ତେ
ି ଅଜବ ରଦଖାଯାଉଥିବା କୋକୃ ତ ି
ଯାହାକୁ ରଦିପ ା ପରେ କିଛ ି ସମୟ ତା ବିର୍ୟରେ ଜାଣିବାେ ରକୌତୁ ହେ ସମବେଣ କେିବା କଷ୍ଟ
। ଅବଶୟ ଏହି ଦୁ ଇ ମିଉଜିୟମ ବୁ ିବାକୁ ଆମ ଅନୁ ଷ୍ଠାନ ତେଫେୁ ମାଗଣା ପାସ୍ ଦିଆ
ଯାଇଥି ା ଓ ଘେ ପାଖରେ ଥିବାେୁ ଓ ସମୟେ ରକୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନ ଥିବାେୁ ଆରମ ମଧ୍ୟ
ମନ ଭେି ଦୁ ଇଟି ମିଉଜିୟମକୁ ଉପରଭାଗ କେିଥି ୁ ।

ଚିତ୍ର ୪ : ରଫାଂରଡସନ ପିଏେ ଜିନାଡ ମିଉଜିୟମ
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ମାଟଡନରି େ ଥିବା ଆଉ ଏକ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ରହଉଛି ଏଠାରେ ଥିବା “ରୋମାନ
ଆମ୍ପିଥିଏଟେ” ଯାହାକି ଏକ ରଗାୋକୃ ତ ି ରଛାଟ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ମୁଖୟତ ର୍େ

ରଢଇ ପାଇଁ

ବୟବହୃ ତ ହୁ ଏ । ଏହାେ ନିମଷାଣ ରୋମାନ ଶାସନ ସମୟରେ କୋ ଯାଇଥି ା । ଏଠାରେ
ଦଶଷକ ମାନଙ୍କ ବସିବା ପାଇଁ ଚାେିପରଟ ଗୟାର େୀ ପଥେରେ ତିଆେି କୋ ଯାଇଛି ଓ ମଝିରେ
ଏକ ପଡିଆ ଓ ପଡିଆକୁ

ାଗି ର୍େ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ବଡ ୁ ହ ଜା ି ପିଞ୍ଜୋ ଅଛି । ପ୍ରାୟ

୫୦୦୦ ର ାକ ବସିବାେ କ୍ଷମତା ଥିବା ଏହା ଏକ ଅରପକ୍ଷାକୃ ତ ରଛାଟ ରୋମାନ ଆମ୍ପିଥିଏଟେ
। ଏହାକୁ ରଦିପ ା ରବରେ ଗ୍ଳାଡିଏଟେ ଚେଚିତ୍ର କଥା ମାରନ ପଡି ଯାଉଥି ା । ପୃଥିବୀରେ ବହୁ
ରଦଶରେ ର୍େ

ରଢଇ ବନ୍ଦ ରହାଇ ଆସୁଥିବା ରବରେ ଏରବବି ସୁଇଜେ ାଣ୍ଡେ କିଛଟ
ି ା

ସ୍ଥାନରେ ଏହି ରଖେ ଚା ୁ େହିଛ ି ।

ଚିତ୍ର ୫ : ରୋମାନ ଆମ୍ପିଥିଏଟେ
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ମାଟଡନରି େ େହିବା ଭିତରେ ଏହା ପାଖରେ ଥିବା କିଛଟ
ି ା ଦଶଷନୀୟ ସ୍ଥାନ ରଦିପବାେ ସୁରଯାଗ
ମିେଥି
ି ା । ରସମିତରି େ ବି

ମବା (୩ ବା ୪ ଦିନ) ଛୁ ଟ ି ପଡିର

ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ ସମରସ୍ତ କୁ ଆରଡ ନା

କୁ ଆରଡ ବୁ ିବାକୁ ବାହାେି ଯା'ନ୍ତି । ରସମିତ ି ରଗାରଟ ଛୁ ଟରି େ ଆରମ (ପେିବାେ) ନିକଟରେ ଥିବା
“ମଣ୍ଟେୁକସ” ନାମକ ସହେରେ ଥିବା ଏକ ଦୁ ଗଷ “ସୀ ନ କୟାରସ ”କୁ ବୁ ି ଯାଇଥି ୁ । ମାଟଡନେ
ିୁ
ମଣ୍ଟେୁକସ ଆରମ ରଟ୍ରନରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ୁ । ଏଠାରେ କହି େରଖ ସୁଇଜେ ାଣ୍ଡେ ଯି ବା ଆସିବାେ ମୁଖୟ
ମାଧ୍ୟମ ରହଉଛି ରଟ୍ରନ । ଇଉରୋପେ ଅନୟାନୟ ରଦଶ ଭେି ଏଠାକାେ ରଟ୍ରନ ରସବା ଅତି ଉର୍ଚ୍ ମାନେ ।
ରଯରହତୁ ଯାତାୟାତେ ଏହା ମୁଖୟ ମାଧ୍ୟମ, ଏଠାରେ ରଟ୍ରନ ଟିରକଟ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାେେ େିହାତି ଦିଆ
ଯାଇଥାଏ । ରଯମିତ ି ଅଧା ପାସ କେିରଦର

ବର୍ଷସାୋ ରଯରତରବରେ ଟିରକଟ କର

ଅଧା ମୂ ୟ

ରଦବାକୁ ପରଡ । ରସମିତ ି ରଛାଟ ପି ା (୬ ବର୍ଷେୁ ସାନ) ମାରନ ପୁୋ ମାଗଣା ଯାତ୍ରା କେି ପାେିରବ ।
ଇଉରୋପରେ ରଦଶ ସବୁ ପାଖପାିପ ରହାଇ ଥିବାେୁ ଓ ରଗାରଟ ରଦଶେୁ ଆଉ ରଦଶକୁ ଯିବାକୁ ଅ ଗା
ଅ ଗା ଭିସାେ ଆବଶୟକ ପଡୁ ନ ଥିବାେୁ ଅତି ସହଜରେ ଜରଣ ରଟ୍ରନରେ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ରଦଶ ବୁ ି ଆସି
ପାେିବ । ମଣ୍ଟେୁକସ ରଷ୍ଟସନରେ ପହଞ୍ଚି ା ପରେ ରସଠାକୁ ାଗି ଥିବା ରଜରନଭା ହ୍ରଦ କୂ ରେ କୂ ରେ ଗର

ସୀ ନ କୟାରସ ରେ ପହଞ୍ଚି ରହବ । ରଜରନଭା ହ୍ରଦ କୂ େଟି ଅତି ସୁନ୍ଦେ । ବିଭିନ୍ନ େଙ୍ଗେ ଫୁ ବିରଶର୍କେି
ଏଠାରେ ମିେୁ ଥିବା ତୁ ିପ ଫୁ

ଏହାେ ରସୌନ୍ଦଯଷୟ ବହୁ ଗୁଣରେ ବଢାଇ ରଦଇଥି ା । ରଜରନଭା ହ୍ରଦ

କୂ େରେ କିଛଟ
ି ା ରଫାରଟା ଉଠାଇ ଆରମ ବସରେ ଯାଇ ସୀ ନ କୟାରସ ରେ ପହଞ୍ଚି ୁ ।
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ରଜରନଭା ହ୍ରଦକୁ

ାଗିଥିବା ଏହି ଦୁ ଗଷଟେ
ି ବିରଶର୍ୟତ୍ୱ ରହଉଛି ଏହାେ ପ୍ରାୟ ୩ ପଟ

ପାଣିକୁ ାଗି େହିଥିବା ରବରେ ରଗାରଟ ପଟ ଭୂମିକୁ ାଗିେହିଛ ି । ୧୦ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିମଡତ
ଏହି ଦୁ ଗଷଟ ି ସୁଇଜେ ାଣ୍ଡରେ ଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଦୁ ଗଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗଣା ଯାଉଥିବାେୁ ବହୁ ତ
ପଯଷୟଟକ ଏହାକୁ ରଦିପବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ଦୁ ଗଷେ ଉପେକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରଛାଟ ରଛାଟ ଶିଢି େହିଛ ି
। ଦୁ ଗଷ ଉପେ ଭାଗେୁ ରଜରନଭା ହ୍ରଦ ଓ ମଣ୍ଟେୁକସ ସହେେ ଦୃ ଶୟ ଅତୟନ୍ତ ମନ ମୁଗ୍ଧକେ ।
ରସ ସମୟରେ ବୟବହୃ ତ ବହୁ ସାମଗ୍ରୀ ଏଠାରେ େଖା ଯାଇଛି । ରସରତରବରେ ବୟବହୃ ତ
ରହଉଥିବା ରୋରର୍ଇ ସାମଗ୍ରୀ, ବଡ ବଡ ସିନ୍ଦୁକ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାେ ବନ୍ଧୁ କ, ରତାପ, ଖଣ୍ଡା ଇତୟାଦି
ଏଠାରେ ରଦିପବାକୁ ମିରେ । ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ବହୁ ପଯଷୟଟକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଥିବା
ରଜରନଭା ହ୍ରଦରେ ବଡ ବଡ ରବାଟରେ ବସି ହ୍ରଦ ବୁ ି ବାେ ବୟବସ୍ଥା କୋ ଯାଇଛି । ପୁୋ ଦୁ ଗଷ
ବୁ ି ସାେି କିଛ ି ସମୟ ରଜରନଭା ହ୍ରଦ କୂ େରେ ବିତାଇ ପରେ ପୁଣି ରଟ୍ରନରେ ମାଟଡନ ି ଅଭିମରୁ ଖ
ଯାତ୍ରା କ ୁ ।
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ରସମିତ ି ପୁଣି ରଗାରଟ ଛୁ ଟରି େ ମାଟଡନକ
ି ୁ

ାଗିଥିବା ଫ୍ରାନସ ରଦଶେ ଏକ ସୁନ୍ଦେ ସହେ

“ସାରମାନୀ”କୁ ଯିବାେ ସୁରଯାଗ ମିେଥି
ି ା । ଯିବା ପୂବଷେୁ ସହକମଷୀମାନଙ୍କଠାେୁ କିଛଟ
ି ା
ଆବଶୟକ ତଥୟ ସଂଗ୍ରହ କେି ରଗାରଟ ଦିନ ସକାେୁ ସକାେୁ ମାଟଡନ ି ରଷ୍ଟସନେୁ ରଟ୍ରନରେ
ବାହାେି ୁ । ମାଟଡନଠ
ି ାେୁ ସାରମାନୀ ରଗାରଟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଟ୍ରନ ଯିବା ଆସିବା କରେ ଯାହା ବହୁ
ଉର୍ଚ୍ରେ ଥିବା ପବଷତ, ସୁଡଙ୍ଗ ରଦଇ ଅତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ ଥାଏ । ରଟ୍ରନରେ ଯାତ୍ରା
କ ାରବରେ ବାହାେେ ଦୃ ଶୟ ଉପରଭାଗ କେିବା ପାଇଁ ରଟ୍ରନେ ବହୁ ଭାଗରେ ବଡ ବଡ କାଚ
ନିମଡତ ଝେକା ନିମଡତ କୋ ଯାଇଛି । ଅତି ଉର୍ଚ୍ ପବଷତେ କରଡ କରଡ ରଟ୍ରନ ଯାତ୍ରା
କ ାରବରେରେ ରଯତିକି ଆନନ୍ଦ

ାଗୁଥି ା ବାହାେକୁ ଝେକା ରଦଇ ତେକୁ ଚାହିଁ ା ରବରେ

ରସତିକି ଡେ ବି ାଗୁଥି ା । ସାରମାନୀରେ ପହଞ୍ଚି ା ପରେ ରସଠୁ ପୁଣି ଏକ ରଛାଟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର
ରଟ୍ରନରେ ପବଷତ ଉପରେ ଥିବା "ଆଇଗ

ଡୁ ମିଡ"ି ନାମକ ପବଷତ ରଷ୍ଟସନକୁ ଯାଇଥି ୁ ।

ଏହାେ ଉର୍ଚ୍ତା ୩୮୪୨ ମିଟେ ଓ ଏହା ପବଷତେ ସବୁ ଠୁ ଉର୍ଚ୍ତମ ରଷ୍ଟସନ େୂରପ ଜଣା ଯାଏ
।
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କିଛ ି ଦିନ ତରେ ଅଫି ସେ ସମେ ପାଟଡ ପାଇଁ ମାଟଡନ ି ପାଖରେ ଥିବା ଅନୟ ଏକ ସୁନ୍ଦେ
ସ୍ଥାନକୁ ରଦିପବାେ ସୁରଯାଗ ମିେଥି
ି ା । “ର ସିନ” ନାମକ ଯାଗାଟି ପବଷତେ ବହୁ ଉପରେ ଥିବା
ଏକ ସ୍ଥାନ ରଯଉଁଠି ଗେମ ଦିନରେ ବି ବେଫ ରଦିପବାକୁ ମିରେ । ଅବଶୟ ଆରମ ଗ ା ରବେକୁ
ବେଫ ତେେିବା ଆେମ୍ଭ ରହାଇ ଯାଇଥି ା ତଥାପି ବହୁ ଜାଗାରେ ବେଫ ଜମା ରହାଇ େହିଥି ା
। ମାଟଡନେ
ି ୁ ବାହାେି ବସରେ ଯାଇ ର ସିନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପୁଣି ରସଠୁ ପାହାଡ ଉପରେ
ଥିବା ଏକ ଘୁେୁଥିବା ରହାରଟ କୁ ରକବ
ରହାରଟ କୁ ଜରଣ ରକବ

କାେରେ ଯାଇଥି ୁ । ପାହାଡ ଉପରେ ଥିବା ଏହି

କାେ ବା ସାଇକ

ବା ଚା ି ଚା ି ଯାଇପାେିବ । ଯଦିଓ ଆରମ

ପାହାଡ ଉପରେ ଥିବା ରହାରଟ କୁ ରକବୁ ଲ୍ କାେରେ ଯାଇଥି ୁ ଓ କିନ୍ତୁ ଆସି ା ରବରେ ଚା ି
ଚା ି ରଫେିଥି ୁ । ପାହାଡ ଉପରେ ଥିବା ରହାରଟ ରେ ମଧ୍ୟାନ୍ନ ରଭାଜନେ ବୟବସ୍ତା କୋ
ଯାଇଥି ା । ପାହାଡ ଉପେ ସ୍ଥାନଟି କିଛ ି କିଛ ି ବେଫରେ ୋଙ୍କି ରହାଇ େହି ଥି ା ଓ ତହିଁରେ
ସୂଯଷୟ କିେଣ ପଡି ଖୋରବରେ ଚକ ମକ କେୁଥି ା । ରହାରଟ ଟି ଅତି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁ ୁ ଥି ା
ଓ ସମରସ୍ତ ଖାଇବା ସହ ଝେକା ବାହାେେ ଦୃ ଶୟ ଉପରଭାଗ କେିଥି ୁ । ରଭାଜନ ପରେ କିଛ ି
ସମୟ ପାହାଡ ଉପରେ ଅତିବାହିତ କ ା ପରେ ଆରମ ତେକୁ ଚା ି ଚା ି ରଫେି ଥି ୁ ଯାହା
ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକେ ଅନୁ ଭୂତି ଥି ା । ବେଫ ଉପରେ ଚା ିବାେ ଅଭୟାସ ନ ଥିବାେୁ ରମା ସରମତ
ପ୍ରାୟ ବହୁ ଜଣ ବାେମବାେ ପଡି ଯାଉଥି ୁ । ଧୀରେ ଧୀରେ ତେକୁ ଆସି ାରବରେ ବାଟରେ
ରଛାଟ ରଛାଟ ରପାଖେୀ ରଦଖା ଯାଉଥି ା ରବାରଧ ବେଫ ତେେି ଏମିତ ି ତିଆେି ରହାଇ
ଯାଇଥି ା । କିଛ ି ଦୂ େ ତେକୁ ଆସି ା ପରେ ବଡ ବଡ ଗାଇ ପାେନ ରକନ୍ଦ୍ର ରଦିପବାକୁ ମିେଥି
ି ା
। ସବୁ ଗାଇମାନଙ୍କ ରବକରେ ରଗାରଟ ରଗାରଟ ଘଣ୍ଟି ବନ୍ଧା ଯାଇଥି ା ଯାହା ରସମାରନ ଚା ି ା
ରବରେ ବହୁ ଦୂ େ ପଯଷୟନ୍ତ ଶୁଭୁଥି ା । ଚା ି ଚା ି ଆସି ତରେ ପହଞ୍ଚି ା ରବେକୁ ଯଦିଓ ହା ିଆ
ାଗୁ ଥି ା କିନ୍ତୁ ବେଫ ୋସ୍ତାରେ ପାହାଡ ତେକୁ ଓରେଇବା ଏକ ଭିନ୍ନ ଅନୁ ଭୂତି ଥି ା ।
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ଚିତ୍ର ୯ : ର ସିନ ପବଷତ ଉପତୟକା

କିଛ ି ମାସେ େହଣି ଭିତରେ ମାଟଡନ ି ସହେକୁ ଜାଣିବାରେ ଓ ଏହା ଆଖ ପାଖରେ ଥିବା
ନୂ ଆ ନୂ ଆ ଜାଗା ରଦିପବାେ ସୁରଯାଗ ମିେଥି
ି ା ଓ ଆଶା କେୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁଣି କିଛ ି
ନୂ ଆ ସ୍ଥାନ ଭ୍ମଣ କେିବାେ ଓ ନୂ ଆ ଅନୁ ଭୂତି ବାଣ୍ଟିବାେ ସୁରଯାଗ ମିେବ
ି । କମଷମୟ ଜୀବନରେ
ପ୍ରତି ବର୍ଷ ନୂ ଆ ରଦଶ, ନୂ ଆ ଜାଗା, ନୂ ଆ ଅନୁ ଭୂତି ସାଉଣ୍ଟିବା ଭିତରେ ପ୍ରସିର୍ଦ୍ ରବୌର୍ଦ୍ ଧମଷ ଗୁେୁ
ଦ ାଇ

ାମାଙ୍କ ଏକ ଉକ୍ତି ମାରନ ପଡି ଯାଉଛି ଯାହାେ ଓଡିଆ ଅନୁ ବାଦ କର

କିଛ ି ଏମିତ ି

ରହବ "ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଏମିତ ି ଏକ ଜାଗାକୁ ଯାଅ ଯାହା ଆଗେୁ ରକରବବି ଯାଇ ନଥିବ" ।
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...

ଶୁଭପଲ୍ଲବ ପ୍ରତି ଆପଣମାନଙ୍କେ ଥିବା ଭ

ପାଇବା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ରପ୍ରେଣା ।

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

ିପି ଭ

ଭାବରେ

ପଢିପାେୁନଥିବା ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ ସହ ରସୟାେ କେିବାକୁ ଅନୁ ରୋଧ କେୁଛୁ । ଏଥିସହ ଯଦି
ରକୌଣସି ର ଖାେ ରେକଡଡଂ ଆପଣ ନିରଜ କେିବାକୁ ଚାହଁୁଥିରବ, ରତରବ ରମାବାଇର
ରେକଡଡଂ କେି ଆମକୁ ଇ-ରମଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇପାେିରବ ।
ସରବଷାପେି ଏହି ସଂସ୍କେଣେ ପ୍ରକାଶିତ ର ଖା ତଥା ପତ୍ରିକା ବିର୍ୟରେ ମତାମତ
ରଦବାକୁ ଅନୁ ରୋଧ କେୁଛୁ । ଆମେ ରେବସାଇଟ୍ରେ ର ଖା ପ୍ରକାଶ କେିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ
ର ିପକ/ର ିପକାମାରନ ଆମକୁ ଇ-ରମଲ୍ ଜେିଆରେ ପଠାଇପାେିରବ । ରମଲ୍ କେିବା
ସମୟରେ ଠିକଣାେ ବନାନକୁ ଧ୍ୟାନରେ େିପ Text ଆକାେରେ ର ିପ ସାଙ୍ଗରେ ରଗାଟିଏ
ଫରଟା ପଠାଇବାକୁ ଅନୁ ରୋଧ ।

ଇ-କମଲ୍: shubhapallaba@gmail.com
ୟୁ -ଟ୍ୁୁବ୍: http://youtube.com/Shubhapallaba
କସାସିଆେ ମିଡଆ
ି : Facebook, twitter, Insta/@Shubhapallaba
କେବ୍ସାଇଟ୍: http://shubhapallaba.in
WhatsApp: +91 7008899643
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