shubhapallaba.in

1

shubhapallaba.in

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
୯

େବିତା ବିଭାଗ
୨

ମା’ ଆସୁଛନ୍ତି

େଞ୍ଜି ତା ଦାସ

୧୨

୩

ମା’ ଆସିର ଣି

ରମାନା ିସା ସ୍ୱାଇଁ

୧୩

୪

ମାଆ ଦୁ ଗାଷ

ପୂର୍ଣ୍ଷଚନ୍ଦ୍ର େଣା

୧୪

୫

ମା’

ପ୍ରଜ୍ଞା ମହାପାତ୍ର

୧୫

୬

ମାମଁୁ

ଶ୍ରୀମନ୍ତିନ ି ମହାେିକ

୧୭

୭

ମାଟିେ ମହକ

ସଦାନନ୍ଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ

୧୮

୮

ସୂଯଷୟ ଆଉ ଆଗପେି ନାହିଁ

ବିନୟ ମହାପାତ୍ର

୨୦

୯

ଗଛଟିଏ ମରତ କେ

କ ୟାଣୀ ପରଟ

୨୧

୧୦

ରମା ଠାକୁ େ କାେିଆ

ରଦବଦର୍ତ୍ ସ୍ୱାଇଁ

୨୨

୧୧

କୁ ମାେୀତ୍ୱ

ଶ୍ରୀମା ଶତପଥୀ

୨୩

୧୨

ନାେୀ

ଚିନମୟୀ ଚାନ୍ଦ

୨୫

୧୩

ବାପା

ରସୌେଭ ରବରହୋ

୨୬

୧୪

ରହ ଇଶ୍ୱେ

ତାୋୋଣୀ ନାୟକ

୨୭

୧୫

ସ୍ୱପନେ ଦୁ ନଆ
ି

ଶୁଭଙ୍କେ ଶତପଥୀ

୨୮

୧୬

ସ୍ୱାଥଷପେ ଦୁ ନଆ
ି

ସତୟପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ

୨୯

୧୭

ସତୟାନୁ ମାନ

ସତୟନାୋୟଣ ପଧାନ

୩୧

୧୮

ସୁଖ ଦୁ ଃଖ

ରପ୍ରମଶି ା ୋଉତ

୩୨
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୧୯

ରଫେିଆରେ ଧନ ରମାେ

ଅକ୍ଷୟ କୁ ମାେ ରବରହୋ

୩୩

୨୦

କେଙ୍କି ତ ୋତି

େଶମୀ େଞ୍ଜନ ସାହୁ

୩୪

୨୧

ପାଶବିକତାେ ଚୁମବନ

ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପଧାନ

୩୫

୨୨

ଅପୂେଣୀୟ ଆଶା

ଅମେରଜୟାତି ମହାସୁଆେ

୩୬

୨୩

କବି ଓ କବିତା

ହୃ ର୍ିରକଶ ସ୍ୱାଇଁ

୩୭

୨୪

କେିେ ମଣିର୍

ଋତୁ ପର୍ଣ୍ଷା ସାହୁ

୩୮

୨୫

ମାଟିେ ମଣିର୍

ୋଜଶ୍ରୀ ଖଟୁଆ

୩୯

୨୬

କରପ ଚା’

ଧିରେନ୍ ବାଗ

୪୦

୨୭

ଏକା ଏକା

ରଦବବ୍ରତ ବାେିକ

୪୧

୨୮

ତମ ପାଇଁ କବିଟଏ
ି ମଁୁ

ଭକ୍ତ ଚେଣ ସୁନାନୀ

୪୨

୨୯

ଶୀତ ସପନେ

ସୁଦାମ ଚେଣ ସ୍ୱାଇଁ

୪୩

୩୦

ଫଗୁଣ

ଭବାନି ମାଝୀ

୪୪

୩୧

ମୁଖା

ପ୍ରିୟଦଶଡନୀ ମହାନ୍ତି

୪୫

୩୨

ତୁ ଆଉ ମଁୁ

ଇତିଶ୍ରୀ ନାୟକ

୪୬

୩୩

ଭ ପାଇଥି ି ରତାରତ

େୁଦ୍ରନାୋୟଣ ଖଟୁଆ

୪୭

୩୪

ପ୍ରଶନରେ ଉର୍ତ୍େ

ସଙ୍ଗୀତା ଦାସ

୪୮

୩୫

ରଛାଟ ରପ୍ରମ ପରତ୍ର ରଯୌବନ ଛିଟା ତାପାସ କୁ ମାେ ପ୍ରଧାନ

୪୯

୩୬

କୃ ଷ୍ଣ କବେୀ

ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁ ମାେ ରବରହୋ

୫୧

୩୭

କାମନା

ଉରମଶ କୁ ମାେ ବନଗୁ ା

୫୨

୩୮

ମେିଚୀକା

ରମାନା ିସା ଧେ

୫୩

୩୯

ପ୍ରଥମ ରପ୍ରମ

ରଜୟାତି ପ୍ରକାଶ ସାହୁ

୫୪
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୪୦

ପ୍ରତାେଣା

େରମଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରବରହୋ

୫୫

୪୧

ତୁ ଆଉ ମଁୁ

ତ୍ରିର ାଚନ କାଜଷୀ

୫୬

୪୨

ତୁ ମ ପାଇଁ

ଯରଜ୍ଞଶ କୁ ମାେ ୋଉତ

୫୭

୪୩

ସ୍ମୃତ ି ତୁ ରମ ଜହ୍ନୋତି

ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁ ମାେ ପଧାନ

୫୮

୪୪

ଜାଣି ପାେୁନି

ୋରଜଶ କୁ ମାେ ବାେିକ

୫୯

୪୫

ମରତ ପଚାେନି

ରସାନା ି ପଣ୍ଡା

୬୦

୪୬

ମରନପରଡ ପ୍ରିୟତମା

ଶାନ୍ତନୁ କୁ ମାେ ସାହୁ

୬୧

୪୭

ଭାେି ମରନ ପଡ ତୁ ରମ

ସେସ୍ୱତୀ ଦାସ

୬୨

୪୮

ଯିବ ି ମଁୁ କୁ ଆରଡ

ର ନିନ ମହାନ୍ତି

୬୩

୪୯

ରଯୌବନେ ଆଗମରନ

ଭାେତୀ ସାହୁ

୬୪

୫୦

ମରନପରଡ ରସ ଅତୀତ

କୃ ଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଡାକୁ ଆ

୬୫

୫୧

ବିଚୋ ଜୀବନ

ସୁବ୍ରତ ପାତ୍ର

୬୭

୫୨

ରସ କ’ଣ ବୁ ରଝ

ଶିବସୁନ୍ଦେ ୋଉତ

୬୮

୫୩

ରପ୍ରମସରନ୍ଦଶ ରମଘସରନ୍ଦଶ

ଶ୍ରୀ ୋଜରଶଖେ ସି

୬୯

୫୪

ବାଘମାମଁେ
ୁ ଏନରଗଜରମଣ୍ଟ

ରସୌମୟେଞ୍ଜନ ଦାଶ

୭୦

୫୫

ଅଭୂ ା ସ୍ମୃତ ି

ଅମିତାଭ ଦାଶ

୭୨

୫୬

ଜୀବଙ୍କ ଜୀବନ

ସତୟବ୍ରତ ମାଝୀ, ଜାହ୍ନବୀ ମଲ୍ଲିକ

୭୩

୫୭

ଜୀବନେ ରମାଡରେ

ସୁଶ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀତା ପ୍ରି ୟଦଶଡନୀ

୭୪

୫୮

ବେର୍ା ୋଣୀ

ସୂଯଷୟନାୋୟଣ ପଣ୍ଡା

୭୫

୫୯

ଉଦ୍ଭି ଦ ବିଜ୍ଞାନ ପେିବାେ

ରକଶେୀ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି

୭୬

୬୦

ମରନ ପରଡ

ସୁନୀତା ଶେଣୟା ନାୟକ

୭୭

୬୧

ଅସଜଡା ସମୀକେଣ

ରଜୟାତ୍ସ୍ନା ରଜନା

୭୮
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ବିକଶଷ
୬୨

ବିେଜା ମଉସାଙ୍କୁ ମଁୁ ରଯମିତ ି ଜାରଣ ସାଇ ପ୍ରକାଶ

୮୦

୬୩

ରଶୈରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ କିଛ ି ଗପସପ...
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୧୫୩

୮୪

ପାପ ରପ୍ରମ

ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁ ମାେ ନାଥ

୧୫୬

ଭ୍ରମଣ ୋହାଣୀ
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ସମ୍ପାଦେୀୟ…✍
ନୂ ତନ ଉଦ୍ଭାବନ ମନୁ ର୍ୟେ ଜୀବନ ରଶୈେୀକୁ କରେ ସେେ ତଥା ସୁବୟବସ୍ଥିତ; ପାେିପାଶ୍ୱଡକ
ପେିରବଶ ଓ ଜୀବଜଗତେ ସଂେକ୍ଷଣ କରେ; ଦୀଘଷସୁତ୍ରୀ ବୟବସ୍ଥାରେ । କିନ୍ତୁ ରକରବ ଭାବିଛନ୍ତି,
ଯଦି ରସହି ଉଦ୍ଭାବନ ବର୍ତ୍ଷମାନ ପଯଷୟାୟରେ ମନୁ ର୍ୟେ ଜୀବନ ରଶୈେୀକୁ ସେେୀକୃ ତ କେୁକେୁ
ଭବିର୍ୟତରେ ଜୀବଜଗତ ତଥା ପେିରବଶକୁ ଧ୍ୱଂସାଭିମୁଖୀ କେୁଥାଏ ! ରତରବ? ହଁ ! ୧୯୦୭
ମସିହାେ ରସମିତ ି ଏକ ରବୈପ୍ଳବିକ ତଥା ଯୁଗାନ୍ତକାେୀ ଆବିଷ୍କାେ ମନୁ ର୍ୟ ଜୀବନରଶୈେୀକୁ ସହଜ
କେୁକେୁ ୨୦୦୭ ମସିହା ରବେକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଷ ଜୀବଜଗତ ପ୍ରତି ଅପ୍ରତିହତ ବିପଦ ରହାଇ ଛିଡା
ରହାଇଥି ା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଷ ଜୀବଜଗତ ଆରଗ । କିଏ ଜାଣିଥି ା ି ଓ ରବରକ ାଣ୍ଡଙ୍କ ରସଦିନେ ରସ
ରବରକ ାଇଟ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ନିଜେ କାୟା ପେିବର୍ତ୍ଷନ କେି ମାନବ ଜଗତେ ରସବା କେୁକେୁ
ତା'େ ଅବିରଚ୍ଛଦୟ ଅଙ୍ଗ ପା ଟିଯିବ ଆଉ ୨୦୧୯ ମସିହା ରବେକୁ ଅବିନାଶୀ 'ପଲାଷ୍ଟିକ ୋକ୍ଷସ'
ରହାଇ ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହାଇ ଠିଆ ରହବ !!!
କିଛମ
ି ାସ ପୂରବଷ ପରଡାଶୀଙ୍କେ ଏକ ଗାଈେ ରପଟ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାରବ ଫୁ ି ବାକୁ ାଗି ା
ଓ କୁ ଶେୀ ଚିକତ୍ସ
ି କଙ୍କେ ଉର୍ତ୍ମ ଚିକତ୍ସ
ି ା ସରେ ରଦହତୟାଗ କ ା । ଚିକତ୍ସ
ି କଙ୍କ କହିବା ଅନୁ ଯାୟୀ
ମୃତୁୟେ କାେଣ ଥି ା ତାଙ୍କ ରଗାଚେ ବାହାରେ । ଦୁ ଇଦିନ ପରେ ମଢ ପଡିଆରେ ବୁ ା
କୁ କୁେମାନଙ୍କେ ଖାଦୟ ପା ଟିଥିବା ତା'େ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶେ ଏକ ନିଦଷ୍ଟ
ଡ ଅଂଶେୁ ବାହାେି ା
ପିଣ୍ଡୁୋଏ ପ ିଥିନ । ଏରବ ଚିକତ୍ସ
ି କ କି ମା ି କଙ୍କେ ବୁ ଝବ
ି ାକୁ ବାକି େହି ାନି ଗାଈଟିେ
ଅପମୃତୁୟେ କାେଣ । ରସମିତ ି ୨୦୧୯ ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଷ ମାସରେ ଏକ ଖବେ ଆସିଥି ା
ଫି ିପାଇନସେ ସମୁଦ୍ର କୂ େେୁ । ଏକ ଅଳ୍ପ ବୟସ୍କ ତିମି ମାଛେ ରପଟେୁ ରଯରତରବରେ ୯୦
ଟନେ ପଲାଷ୍ଟିକ ଉଦ୍ଧାେ କୋଗ ା,ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଚକିତ ରହାଇଗ ା। ପେିରବଶବିତ ମାନଙ୍କେ
ଚିନ୍ତାେ କାେଣ ବଢିଗ ା ରଯରବ ହଜାେ ଟନେ ପଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସଗାେୀୟ ଉପକୂ େ
ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦୂ ର୍ିତ କେିବାକୁ ାଗି ା ଏବଂ ଶହ ଶହ ପ୍ରଜାତିେ ଜୀବମାନଙ୍କେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ
ସୃଷ୍ଟିକ ା । ସଦୟ ସମାପ୍ତ ସଂଯୁକ୍ତ ୋଷ୍ଟ୍ରେ ସାଧାେଣ ଅଧିରବଶନରେ 'ପେିରବଶ ପ୍ରଦୂ ର୍ଣରେ
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ପଲାଷ୍ଟିକେ ଭୂମିକା'କୁ ରନଇ ବିସ୍ତୃତ ଭାରବ ଆର ାଚନା ରହବା ସହ ଏହାେ ପ୍ରଭାବକୁ କମ୍
କେିବା ଦିଗରେ ବିକଶିତ ତଥା ବିକାଶଶୀେ ୋଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାମ କେିବାପାଇଁ ସହମତି
ରହାଇଥି ା ।
ଏରବ ସମୟ ଆସିଛ,ି ଆରମ ସଂକଳ୍ପ କେିବା ଆଉ ଏହି ପଲାଷ୍ଟିକ େୂପକ ୋକ୍ଷସକୁ ପୋସ୍ତ
କେିବା । ତା'େ ପ୍ରଥମ ରସାପାନ ସ୍ୱେୂପ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନେୁ ପଲାଷ୍ଟିକେ ଉପସ୍ଥିକୁ କମ୍ କେିବା
। ଆରମ ଭାଗୟବାନ କି ଆରମ ଜାଣି ପାେୁରଛ କ'ଣ ଜୀବଜଗତପାଇଁ କ୍ଷତିକାେକ । କିନ୍ତୁ ହାୟ
! ଅନୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ତାହା ଜାଣିପାେରନ୍ତ ରହର

!! ଆସନ୍ତୁ ସଂକଳ୍ପ କେିବା, ପେିରବଶକୁ

ବରଞ୍ଚଇବା, ଜୀବଜଗତକୁ ବରଞ୍ଚଇବା, ପୃଥିବୀକୁ ବରଞ୍ଚଇବା, ନିଜକୁ ବରଞ୍ଚଇବା....
ପବିତ୍ର କାେୀପୂଜା ତଥା ଦୀପାବେୀ ଅବସେରେ ସମସ୍ତ ପାଠକ ପାଠିକା, ର ଖକ
ର ଖିକା ମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତେିକ ଶୁରଭଚ୍ଛା ।
ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ॥
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େବିତା ବିଭାଗ
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ଶେଦେ ଅଗମରନ

େଙ୍ଗଣୀ, କାଠଚମ୍ପା

ନିମଷେ ରମଘମାେ ଦିରଶ ଗଗରନ,

ଗଙ୍ଗଶିଉେିେ ମହରକ

ଶେଦେ ଛୁ ଆଁରେ

ଚାେିଦଗ
ି ଫୁ ିଉରଠ ।

ରତାଫା ଜହ୍ନ ଦିରଶ ସପରନ,

ନୂ ଆଁଖାଇ ଗ ା,

ଭେିକି େଙ୍ଗେ େଙ୍ଗଣୀ ସାଙ୍ଗକୁ

ଖୁଦ େଙ୍କୁ ଣୀଙ୍କ ପୂଜା ଗ ା

କାଶତଣ୍ଡୀ ବଢାଏ ରଶାଭା ଭୁବରନ ।।

ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ଧରକଇ ପଶି

ଶେତ ଋତୁ ରେ କାଶତଣ୍ଡୀ ଫୁ େ ରଶାଭା,

ଶେତେ ଆଭାସ ରଦ ା ।।

ୋସ୍ତା ଘାଟ, ବି ଚାେିଆଡ ଦୃ ଶୟ ମନର ାଭା ।।

ପାବଷଣ ଋତୁ 'ଶେଦ'

ଶେତେ ଆଗମରନ ଜରମଇ ଦିଏ ତା’ ଆସେ,

ଦଶଭୂଜା ମା’ଆସିରବ ରବା ି

ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ରମାରହ, ନାହିଁ ରଯ ବର୍ଣ୍ଷନା

ଆଣି ା ରସ ସୁସମବାଦ ।।

ତା’ େୂପ ଆଉ େଙ୍ଗେ ।

କମ୍ପି ଉରଠ ପୂେୁବେୁ ପଶ୍ଚି ମ ଏବଂ ଚାେିଦଗ
ି ,

ବଗିଚା ବାଡି, ୋସ୍ତାଘାଟ

ଦୁ ଗଷତ ି ନାଶିନୀ ମା’ ଦୁ ଗଷାଙ୍କ ସମୟ ପଦାପଡତ ।

ନଈ ପଠା ବି ପାଟ

କାଶତଣ୍ଡୀ ଫୁ ି ଫୁ ି ନାଚି ନାଚି,

ଚାେିଆରଡ ଖି ିଖି ି ହସି ଉରଠ

ମା’କୁ କେୁଥାଏ ଅପୂବଷ ସ୍ୱାଗତ ।
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ଅନ୍ଧାେ ଛାତିେୁ କମବେ ଉତାେି

କୁ ଆରଡ ଗ ରହ ପୃଥିବୀ ବାସୀ ଏ

ସକାେ ତ ହସି ାଣି...

ରବରଗ ସଜ ହୁ ଅ ପୁଣି......

ସବୁ ଜ ଘାସକୁ ମୁକ୍ତା ହାେ ରଦଇ

ଚଉଦିଗୁ ଶୁରଭ ମା' ମା' ରବା ି

କାକେ ସଜାଇ ାଣି.....

ଧନୟ ରହ ା ଏ ଧେଣୀ.....

ରଦହରେ ଶୀତୁ ଆ ଶିହେଣ ରଖରେ

ପାପ ବିନାଶିନୀ ଶକ୍ତି ସ୍ୱେୂପିଣୀ

ମନ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ରହ ାଣି......

ଆଗମନ କେିର ଣି......

ନଦୀ, ହ୍ରଦ ସବୁ ପେିଷ୍କାେ ଦିରଶ

ଦୁ ଷ୍ଟକୁ ବିନାଶ କେିବା ପାଇଁକି

ରରାତସ୍ୱିନୀ ପୁଷ୍କେିଣୀ.....

ମା ପୋ ଆସିର ଣି......

ଦୂ େ ଦିଗବେରୟ କୁ ହୁଡେ
ି ଛାୟା

ସାନ୍ତ୍ୱନାେ ଶୁଭ ବାର୍ତ୍ଷା ରନଇ

ପଦମ ବୃ ନ୍ତ ରମ ି ାଣି.....

ରମା ମା’ ପୋ ଆସିର ଣି...

କାଶତଣ୍ଡୀ ଫୁ

ରମା ମା’ ପୋ ଆସିର ଣି.......

ରକଶ ବିନୟାସରେ

ଶେତ ଡାକ ରଦ ାଣି.....
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େମ୍ଭାସୁେ ଦୃ ଢ ତପସୟା ବେରେ

ବ୍ରହ୍ମା ବେ ବରେ ପୋକ୍ରମୀ ରହ ା

ପ୍ରସନ୍ନ କେିର ଅଗ୍ନି ରଦବଙ୍କୁ

ଖୋସୁେ ରସହି ମହିର୍ାସୁେ

କି ବେ ମାଗୁଛ ମାଗ ତୁ ରମ େମ୍ଭା

ରଦବର ାରକ ଯାଇ କ ା ରଯ ତାଣ୍ଡବ

ପୁେଣ କେିବ ି ତୁ ମ ଇଚ୍ଛାକୁ ।

ଅତୟାଚାେ କ ା ସିଏ ପ୍ରଚୁେ ।

ଆମ ରକାରେ ରଗାରଟ ପୁତ୍ର ଜନମ ଦିଅ

ରଦବତାମାନଙ୍କୁ କେି ା ରସ ବନ୍ଦୀ

ଦୟାେ ସାଗେ ଅଗ୍ନି ରଦବତା

କ ା ସିଏ ବହୁ ତ ଅତୟାଚାେ

େମ୍ଭା ପତ୍ନୀ ଗରଭଷ ପୁତ୍ର ଜାତ କର

ଚିନ୍ତାେ କାେଣ ରହ ା ସଭିଙ୍କେ

ତଥାସ୍ତୁ କହିର ଦୟାେ ଦାତା ।

ଦୁ ଷ୍ଟାସୁେ ରସହି ମହିର୍ାସୁେ ।

େମ୍ଭା ପତ୍ନୀ ରକାେୁ ଜାତ ରହ ା ପୁତ୍ର

ରଦବତା ମାନଙ୍କ ଭାରେଣି ପଡି ା

ନାମ ଥି ା ତା'େ ମହିର୍ାସୁେ

ରହର ସବୁ ସ୍ତବ୍ଧ ରଦବର ାକରେ

ତପସୟାେ ବେ ବ୍ରହ୍ମା ରଦର ତାଙ୍କୁ

ସଭିଏଁ ଧାଇଁର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ

ଖୁସରି େ ବିରଭାେ ରହ ା ଅସୁେ ।

ବିନତୀ କେିର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ।
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ରଶର୍ ରହ ା ପୁଣି ରଦବ ଆର ାଚନା

ନାେୀ ରବା ି କହି ଉପହାସ କର

ବାହାେ କେିର ସୁଉପଚାେ

ଦୁ ଷ୍ଟ ଅସୁେ ରସ ମହିର୍ାସୁେ

ସବୁ ରଦବ ମିଶି ଏକ କର ଶକ୍ତି

ଅମେ ବେ ରଯ ପାଇଛି ବ୍ରହ୍ମାଠୁ

ଗଠନ କେିର ନାେୀବତାେ ।

ତୁ କ'ଣ କେିବୁ ଏ ଅସୁେେ ।

ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସବୁ ପ୍ରଦାନ କେିର

ଘମାରଘାଟ ଯୁଦ୍ଧ ରହାଇ ା ରସଠାରେ

ମାଆ ଦୁ ଗାଷ ତାଙ୍କ ନାମ େଖିର

ବଦ୍ଧ ରହ ା ପୁଣି ମହିର୍ାସୁେ

ସିଂହ ବାହାନରେ ବରସଇର ତାଙ୍କୁ

ରଦବର ାରକ ରକରତ ଖୁସେ
ି
ହେୀ

ଅସୁେ ନିବାରସ ପ୍ରରବଶ କର ।

ରହ ା ଦୁ ଗଷାଙ୍କ ଜୟ ଜୟକାେ ।

ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପୁଣି ଡାକୋ ମାେିର

ଦୁ ଗଷତନ
ି ାଶିନୀ ଦୁ ଷ୍ଟ ବିନାଶିନୀ

ଜଗତ ଜନନୀ ରସ ଦୁ ଗଷାରଦବୀ

ଗନ୍ଦ ପୁରେ ପୁଣି ପାଇର ପୂଜା

ନାେୀ ସ୍ୱେ ଶୁଣି କମ୍ପି ା ଅସୁେ

ସଙ୍କଟହାେିଣୀ ମହିର୍ାମଦ୍ଧଡନୀ

ସରତ ରଯ ଉଠିର ପଶ୍ଚି ରମ େବି ।

ଜଗରତ ଉଡି ା ବିଜୟ ଧ୍ୱଜା ।
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"ମା" ଗାଡିଆ କି ରପାଖେୀ ନୁ ରହଁ

ପ୍ରସ୍ଫୁ ଟତ
ି ଗଙ୍ଗଶିଉେି ହାେ ମାନିଯାଏ ।

ନଈ ଆଉ ସମୁଦ୍ରଠାେୁ ବି ଆହୁ େି ବିସ୍ତୃତ

ଯିଏ ରପଟେ ରଭାକକୁ ୁ ଚାଏ

ତା' ପଣତେ ଉପତୟକା ଏରତ ମବା

ଓଠେ ହସରେ ଆଉ ମଧୁେ କଥାରେ

ଯାହା ଢାଙ୍କି ରଦଇପାରେ ଏ ବିଶାେ ଜଗତ

ରଦହେ ାଜକୁ ୁ ଚାଏ ଯିଏ

ରସ ପଣତରେ ମଥା େଖି ରଶାଇଗର

ତାେିପକା ସାତ ସିଆଁ ୁ ଗାରେ ।

ଏ ନଭଶ୍ଚୁମ୍ଭି ଗଗନ ବି ାରଗ ସରତ ରଛାଟ ।

ଯିଏ ଜେିପାରେ ଦୀପଟିଏ ପେି

ତା' ଆଖିେ ମମତା ଆକାଶେ ପୂର୍ଣ୍ଷ ବାଦ

ଜୀବନେ ଘନ ଅନ୍ଧାେରେ

ଠାେୁ ଆହୁ େି ଘନ ଆଉ ଆଚ୍ଛାଦିତ

ଆଉ ରଖାଜିପାରେ ବାଟଟିଏ

ରଯରତ ବର୍ଡର ବି ନା ରକରବ ଥରକ

ଆମପାଇଁ ସବୁ ଅବାଟ ମଧ୍ୟରେ

ନା ରକରବ ସେିବାେ ଥାଏ ଅବରଶାର୍ ।

ସବୁ ଦୁ ଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଛାତିରେ ଚାପି

ତା ରକାମେ ହାତେ ରସ ରେହେ ପେଶ

ଯିଏ ମନ ରଖା ି ହସି ପାରେ
ରସ ହିଁ ରକବେ 'ମା' ରହାଇପାରେ ।

ହୁ ଣୀଠାେୁ ବି ଆହୁ େି ନେମ ଥାଏ
ତା' ରଦହେ ବାୋ ପାଖରେ ବି
16

shubhapallaba.in

ସତ କହିବାେୁ ବଉୋ ଗାଈକୁ

ପି ାରବରେ ଆରମ ନଖାଇର ମାଆ

ବାଘ ରଦ ା ରଯରବ ଛାଡି

ଖୁଆନ୍ତି ରଦଖାଇ ଜହ୍ନ

ରସରବଠାେୁ ବାଘ ନାମ ପଛପରଟ

ରସଥିପାଇଁ ଆରମ ଜହ୍ନମାମଁୁ ରବା ି

ମାମଁୁ ଶବ୍ଦ ରହ ା ରଯାଡି ।।

କେିଥାଉ ସରମବାଧନ ।।

ସୁେକ୍ଷା ସଭିଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ଆମେ

ବିପରଦ ଆପରଦ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି

ଥାନାେ ରପା ିସ୍ ବାବୁ

ମାଆଙ୍କେ ନିଜ ଭାଈ

ରତଣୁ ରପା ିସଙ୍କୁ ଥାନା ମାମଁୁ ରବା ି

ମାମଁୁ ରବା ି ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥାଉ ଆରମ

ଡାକନ୍ତି ଖୁସରି େ ସବୁ ।।

ସମ୍ପକଷକୁ ସାରଥ ରଦଇ ।।
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ଜନମ ରଯଉଁଠି ରହାଇଥି ି ମୁହ ିଁ

ମନ୍ଦିେ ପ୍ରାଙ୍ଗରଣ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟି ଶୁରଭ

ଯାହାେ ମାଟିକୁ ଆଗ ଛୁ ଇଁ ି

ସକାରେ ସଞ୍ଜରେ ହୁ ଏ ଆେତି

ରସହି ରମାେ ପ୍ରି ୟ ଜନମ ଭୂଇଁ ରଯ

ରବଦେ ଓଁ କାେ ମନ୍ତ୍ରେ ଝଙ୍କାେ

ତାହାେି ଚେରଣ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁ ି ||୧||

ଆଙ୍କି ଦଏ
ି ମରନ ବିଭୁ ମୂେତି ||୪||

ରମା ଗାଆଁ ଅରଟ ରଗାପଦାଣ୍ଡ ସରତ

ଗାଆଁ ଗଛ ତା ସବୁ ଜ ବନାନୀ

ରସଠି ଜଣାପରଡ ସକାେ ସଞ୍ଜ

ରସୌନ୍ଦଯଷୟ ତାହାେ ନାହିଁ ତୁ େନା

ସକାରେ ସୁେୁଜ ମୁେୁଜ ବୁ ଣଇ

େଙ୍ଗ ରବେଙ୍ଗ େ ଫୁ

ରଗାଧୂେି ଗରନ ବୁ ରଡ ସୁେୁଜ ||୨||

କି ଅବା ତାହାେ ରଦବା ଉପମା ||୫||

ଗାଆଁ ରତାଟା ମାରେ ରକାଇ ିେ ସୁେ

ଗାଆଁକୁ ରଯ ଦିରନ ଟିକି ରବାହୂ ଟଏ
ି

ଫଗୁଣରେ ମନ ନିଅଇ କିଣି

ଆସିଥି ା ାରଜ ଓଢଣୀ ଟାଣି

ସକାେରେ ଶୁରଭ କୁ ଆ କାଆ କାଆ

ବୟସ ଗଡିଛ ି ରଜରଜମା ରହାଇଛି

ୋତିରେ ରପଚାେ ଗମ୍ଭୀେ ଧ୍ୱନି ||୩||

ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ନାତି ନାତୁ ଣୀ ||୬||
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ଭଜନ ମଣ୍ଡରପ ଜଣାଣ ଶୁଭୁଛି

ରଯଉଁ ଗାଆଁ ମାଟି ଏନ୍ତୁଡି ଶାୋଟି

ମାୟା ଅରଟ ଜୀବ ନୁ ରହଁ କାହାେି

ରସ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁଣି ମଶାଣି ଅଛି

ମନରବାଧ ଚଉତିଶାେ ସୁେରେ

ଖା ି ହାରତ ଯିଏ ଆସିଥି ା ପୁଣି

ମନ ରଯ ଉଦାରସ ଯାଇଛି ଭେି ||୭||

ଖା ି ହାରତ ରଦଖ ସିଏ ଯାଉଛି ||୧୦||

ନିଧୁମ ଖୋରେ ଜଣାପରଡ ଗାଆଁ

ମାଟିେ ମହକ ଫୁ

ସରତ ଅବା ସିଏ େୁର୍ି ଯାଇଛି

ପଲ୍ଲୀ େଜ୍ଜୁ ରକରବ ଛିଡାଅ ନାହିଁ

ଖୋେ ପ୍ରରକାପ ବର୍ଷାେ ତାଣ୍ଡବ

ଯୁଆରଡ ଗର ବି ପଲ୍ଲୀ ଭୂମି ରଖାରଜ

ଶୀତେ ହେୀ ସବୁ ସହିଛ ି ||୮||

ତାେ ରସରନହକୁ ଏଡାଅ ନାହିଁ ||୧୧||

ୋତିେ ଅଧିକ ସମୟରେ ଶୁରଭ

ରସହି ଗାଆଁ ମାଟି ପଲ୍ଲୀ ଜନମଭୂମି

ବି ୁ ଆ ଭାଇେ ହୁ ରକ ରହା ଡାକ

ରକରତ ରକରତ କଥା ଅଛି ସତରେ

ସାୋ ଗାଆଁ ସରତ ରଶାଇପରଡ ଅବା

ମୁଣ୍ଡକୁ ରମାହେ ନୁ ଆଁଇ ରଦଉଛି

ପେଦିନ େବି ଆସିବା ଯାକ ||୯||

ପ୍ରଣତି ବାଢୁଛ ି ତା'େ ପୟରେ ||୧୨||
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ସୂଯଷୟ ଆଉ ଆଗପେି ନାହିଁ

ସୂଯଷୟ ସରତ ରକ୍ରାଦ୍ଧରେ ଜେୁ ଛ ି ।

ବହୁ ତ ବଦେି ଯାଇଛି, ଜଣା ନାହିଁ,

ଭାଟି ଭିତେେ ଇଟା ପେି

ଆଜି କା ି କ'ଣ ରହାଇଛି ତା'େ

ମଣିର୍କୁ ଜୋଇ ରଦଉଛି,

କାହିଁକି ରସ ୋଗରେ ଗେଗେ

ଗମ୍ ଗମ୍ ଝାେ ରବାହିଯାଏ

ସବୁ ରବରେ ରକ୍ରାଦ୍ଧରେ ଜେୁ ଛ ି !

ସୁଶୀତେ ଜେ ରଖାରଜ ପ୍ରାଣ

ପ୍ରଭାତରେ ବାେ ଅେୁଣେ

ମଣିର୍ ସରତ ଅବା

ରସୌମୟ ସୁରଶାଭିତ

ନକଷେ ଗେମ ରତ ରେ ଫୁ ଟୁଛି ।

କମନୀୟ କାନ୍ତି ତ ଦିଶଛ
ୁ ି

ପ୍ରକୃ ତେ
ି ବିନାଶ କେିଛୁ

କିନ୍ତୁ ଛେନାରେ ଭ୍ରମିତ ହୁ ଅନି

ସଭୟତା ନାଆଁରେ

ସାପ ରଛାଟ ରହର ବିର୍ ଟାଣ ଅଛି,

ଗଛସବୁ କାଟି ସାେିଛୁ

ଏରବ କାହିଁକି ରକଜାଣି ସବୁ ରବରେ

ଏରବ ସୂଯଷୟ ତରେ

ସୂଯଷୟ ଖା ି ରକ୍ରାଦ୍ଧରେ ଜେୁ ଛ ି ।

ସୁଶୀତେ ଆଶ୍ରୟ ରଖାଜୁ ଛୁ !

ସୂଯଷୟ ଏରବ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ

ପ୍ରକୃ ତ ି ମିତ୍ରେ ବଂଶନାଶ ଜଜ୍ଞକେି

କୁ ନ ି ଛୁ ଆଟିଏ ପେି ା ଟୁକଟୁକ୍

ମିତ୍ରଭାନୁ ଠାେୁ ମିତ୍ରତା ଚାହଁୁଛୁ,

ଅବା ସଂଧ୍ୟାରେ ବାଦ୍ଧଷକୟେ ଶାନ୍ତ

ନିଜ ହାରତ ନିଜ ଜିହବା କାଟିରଦଇ

ଶିଥିେତା ରଦଖାଇ ହୁ ଏ,

ଏରବ ସଙ୍ଗୀତ ନୁ ରହଁ

କିନ୍ତୁ ସକାେୁ ସନ୍ଧୟାଯାଏଁ

ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଆର୍ତ୍ଷ ଚିତ୍କାେ କେୁଛୁ ।

ଆକାଶେୁ ଅଗ୍ନି ବର୍ଷଛ
ୁ ି
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ରଯରତ ଯାହା କର ହାଣିର କାଟିର

ଦାନ ରଦଇ କେ ଜୀବନ ସଫେ

ଗଛ କ'ଣ କିଛ ି କହିଛ ି

ଗଛଟି ଏ କଥା କହୁ ଛ ି ।।

ଖୋ କି ବେର୍ା କାକେ କୁ ହୁଡି

ଗଛ ଫୁ , ଫରେ, ରଚେ ବା ପତରେ

ନୀେବରେ ସବୁ ସହିଛ ି ।।

ଔର୍ଧିୟ ଗୁଣ ଭେିଛ;ି

ବିପଦ ଆପଦ ଜୀବରନ ଆସିର

ଭ ରହବ ରୋଗୀ ରୋଗ କବେେୁ

ମଥା ପାତି ଆରମ ସହିବା;

ଗଛକୁ ଭେସା କେିଛ ି ।।

ଗଛ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ସହିବା ଗୁଣଟି

ନିଜ ସୁଖ ଭୁ ି ଅନୟେ ରସବାରେ

ସଭିଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିବା ।।

ଗଛ ତା' ଜୀବନ ରଦଇଛି

ଗଛ ଦାନ କରେ ଫେ, ମୂେ, କାଠ

ପେେ ରସବାରେ ସ୍ୱଗଷ ସୁଖ ମିରେ

ମହୁ , ାଖ, ଝୁ ଣା, ଟସେ

ଗଛଟି ଏ କଥା କହୁ ଛ ି ।।

କାହାେ ଦାନରେ ମଣିର୍ ବଞ୍ଚିଛ ି

ନିତ ି ଭାରବ ମୁହ ିଁ ଆଉ ଥରେ ଯଦି

ନିଜକୁ ଏ ପ୍ରଶନ କେ !!

ଜନମିବ ି ଧୋ ପରେ

ପେ ପାଇଁ ଦାନ ମହତ କେମ

ଗଛଟିଏ ମରତ କେ ମହାପ୍ରଭୁ
ମାଗୁଣୀ ଏ ତୁ ମ ଠାରେ ।।

ପୁୋଣରେ ର ଖା ରହାଇଛି,
21

shubhapallaba.in

କାେିଆ ଆସୁଛ ି ଗାଇ ଟାହିଆ

ପ୍ରଭୁ କରହ ରକହି ତୁ ରମ ଦଗାଦିଆ

ସାରଥ ମା' ସୁଭଦ୍ରା ଓ ପ୍ରଭୁ ବେିଆ ।

ପୁଣି ରକହି କହୁ ଛ ି ତୁ ରମ ଛେିଆ ।

ଦେଶନ ରଦରବ ସାୋ ଜଗତକୁ

ଭକ୍ତ ସା ରବଗ, ଦାସିଆ ବାଉେୀ

ନୟନ ଚାରହଁ ଭୁ ି ସବୁ ଦୁ ଃଖକୁ ।

େଥ ଛାଡିଗ ଶୁଣି ରସ ଗୁହାେି ।

ୀୋମୟ ଠାକୁ େ ଚକା ରଡାେିଆ

ମୁହ ିଁ ଅଧମ ତୁ ରମ୍ଭ ଡାରକ ମଣିମା

ତା' ପେି କାହିଁ ଆଉ ବଡ ଛେିଆ ।

ଦୟାବାନ ପ୍ରଭୁ ଗୁହାେି ଶୁଣମ
ି ା।

ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆରସ ବଡ ଦାଣ୍ଡକୁ

ପ୍ରତୀକ ସବଷ ଧମଷ ସମ୍ମନୟେ

ଦଶଷନ ରଦବ ରସ ସାୋ ଜଗତକୁ ।

ଢାେିଦଅ
ି ସଭିଙ୍କୁ ଦୟା ଅପାେ ।

ଯାତ ମରଧ୍ୟ ରଶ୍ରଷ୍ଠ ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ

ରଦଖାଅ ପ୍ରଭୁ ସଭିଙ୍କୁ ଭ ପଥ

ଭକ୍ତ ରଦଖି ଖୁସି ରତା' ଯାତେ ରନତ ।

ରହ ଦିନଙ୍କ ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ।
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ଆଖି ରଖା ା ରହଉ ରହଉ ତା' ଚେିତ୍ର ଉପରେ ପ୍ରଶନ ।
ବନ୍ଦ କର ତ ସ୍ୱପନେ କୁ ରହେିକା ।
ରତା'େ ରଗାଟିଏ ନୁ ୟନ ଚିନ୍ତାଧାୋ ତା'େ ଅସ୍ଥିତ୍ୱ ଛଡାଇ ରନ ା !
କିଛ ି ବୁ ନ୍ଦା ପାଇଁ ସମାଜ ତା'େ ଚେିତ୍ରରେ କେଙ୍କ ରବା ିରଦ ା !
କା ି ପିତାମାତା କହି ଫୁ ର ଇ ରହାଇ ଆଣିଥିବା କିଛ ି ର ାକଙ୍କ ପାଇଁ,
ଆଜି ରସ ବାେଙ୍ଗନା, କୁ େଟା, ଚେିତ୍ରହୀନା ପା ଟିଗ ା ।
ମାତ୍ର ରଗାଟିଏ ଧୋ ଚାଦେରେ ତା'େ ଚଉଦିଗ ଘନ କୋ ଅନ୍ଧକାେ ରହାଇଗ ା?
ରକଉଁ ଅଧିକାେ ଥି ା ରତା'େ?
କାହିଁକି ଭାବୁ ଛୁ ରସ କିଛ ି ପାପ କେି ଆସିଥି ା?
ତୁ ନିଜକୁ ବି ପଚାେ, ରସ କ'ଣ ରତା'ଠାେୁ ଅଧିକ ପାପୀ ଥି ା?
ପୁେୁର୍ତ୍ୱେ ରଘାଡଣି ଭିତରେ କାେକୂ ଟ ତୁ ଥି ୁ
ଯାଞ୍ଚ କେିବାକୁ ଯାଇ ରେହ ଭୋ ଚୁମବରନ, ଆ ିଙ୍ଗରନ ତା'େ ସତିତ୍ୱେ ପେୀକ୍ଷା ତୁ କ ୁ ।
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କଅଁେ କଢିଟା ଫୁ

ରହାଇ ଖି ି ଖି ି ରଖେୁ ଥି ା ୋତି ସାୋ ରତା ସ୍ପଶଷରେ, କିନ୍ତୁ ରସ

ହତଜ୍ଞାନ ଥି ା ମଧୁ ୁ ଟୁଥିବା ଏହି ର୍ଟପଦଟିେ ଏକ ବୟବସାୟ ଥି ା ।
ତା'େ ପ୍ରରତୟକ ସ୍ପଶଷରେ ଅହଙ୍କାେମୟ ଏକ ବୟାପ୍ତ ସ୍ୱାଥଷ ୁ ଚି େହିଥି ା ।
ସମରସ୍ତ କହି ଚା ିର ନାେୀମାୟା ପୋ ନାୋୟଣଙ୍କୁ ଅରଗାଚେ ରହାଇଥି ା
ରତରବ ରସହି ନାୋୟଣ କିନ୍ତୁ ଉର୍ତ୍ମ ପୁେୁର୍ ରର୍ାେ ସହର ନାେୀଙ୍କ ସହ ୀୋ କର ,
କିନ୍ତୁ ନାେୀଟିଏ ଅସତୀ ଧୋ ଚାଦେରେ େକ୍ତେ ରକଇ ବୁ ନ୍ଦା ନ ାଗିର ?
ସମାଜେ ରଯ କି କି େୂପ ଆଉ ରଦଖିବାକୁ ବାକି ଥି ା,
ପୁଣି ଥରେ ପୁେୁର୍ ରବା ାଉଥିବା ଏହି ସମାଜେ ଆଉ ଏକ ପୁେୁର୍ ଆଜି ନପୁଂର୍କ
ପା ଟିଗ ା ।
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ନେୀ ସାୋ ବିଶ୍ୱ ବନ୍ଦିତା

ନାେୀ ରସହି ମହାମାୟା

ନେୀ ପୁଣି ସିଏ ଜଗତମାତା

ପ୍ରଦୀପ୍ତ କାେିଣୀ
ପ୍ରଦୀପେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ

ଶକ୍ତି ସ୍ୱେୂପା ଦିଏ ରେହମୟୀ

କରେ ଏ ଧେଣୀ

ନେୀ ରସ ପୁଣି ଜଗତ ପୂଜତ
ି ା

ମଙ୍ଗେ କାମନା ରନଇ

ନାେୀ ସୃଷ୍ଟି, ପୁଣି ରସ ବିଧ୍ୱଂସକାେିଣୀ

ସାଜିଥାଏ ମଙ୍ଗେ କାେିଣୀ

ରକରବ ଦୁ ହତ
ି ା, ଭଗିନୀ, ଜନନୀ
ପୁଣି ରକରବ ଶକ୍ତିସ୍ୱେୂପିଣୀ

ମମତାମୟୀ ରସ
ପୁଣି ଜଗତ ଜନନୀ...
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ଆମ ପାଇଁ ଆମ ବାପା ରହଉଛନ୍ତି

ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ ଏଇ ଦୁ ନଆ
ି ରେ

ଦୁ ନଆ
ି େ ବଡ ଧନୀ

ପାଇଅରଛ ଜୀବ ସର୍ତ୍ା

ରଯରବ ଯାହା ମାଗୁ ସବୁ ରସ ଦିଅନ୍ତି

ଭଗବାନଙ୍କେ ଅନୟ ଏକ େୂପ

ମନା ରକରବ କେନ୍ତିନ ି ।।

ଯାହାଙ୍କେ ନାମ ପିତା ।।

ପ୍ରରତୟକ ସଂସ୍କାେ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଆଦି

ଆମ ପାଇଁ ସିଏ ସବୁ କଛ
ି ି ଆଉ

ପାଇରଛ ତାଙ୍କଠୁ ଆରମ

ସିଏ ହିଁ ଆଦଶଷ ବୟକ୍ତି

ଦୁ ଃଖ କଷ୍ଟ ସହି ସମସ୍ତ ସୁଖକୁ

ଜୀବନଟା ସାୋ ପୂଜୁଥିବା ତାଙ୍କୁ

କେନ୍ତି ରସ ଆମ ନାରମ ।।

କେି ହୃ ଦୟେୁ ଭକ୍ତି ।।
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ରସ ଦଶ ଅବତାେ ମଧ୍ୟେୁ

ପୁୋଣେ ଏରତ ଗଭୀେତାକୁ

ରଗାଟିଏ ଅବତାେ

ନାହିଁ ରମାେ ଜ୍ଞାନ

ରନ ନାହିଁ କାହିଁ ନାେୀେ?

ମଁୁ ତ ସାଧାେଣ ଝିଅଟିଏ
ସାଧାେଣ ଏ ଜୀବନ ।

ରସଥିପାଇଁ ରବାରଧ ବୂ ଝପ
ି ାେୁନ
ରକରତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏ ନାେୀ ଜୀବନେ ।

ନଁା ରଦଇପାେିବି ମଁୁ ଅଗ୍ନି ପେୀକ୍ଷା
ନଁା ଜାେିପାେୁଛି କୁ େୁବଂଶ

ନାେୀ ଦୂ ଗଷା ନାେୀ କାେୀ

ରହର ରସମାନଙ୍କ ପେି

ରକବେ ରପୈାୋଣିକ କଥାବସ୍ତୁ ରେ

ଶୁଣୁଛ ି ନିନ୍ଦା ଗଞ୍ଜଣା

ଆଜିବି ସୀତା, କୃ ଷ୍ଣା ଘୂେି ବୁ ୁ ଛନ୍ତି

ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ଷରେ ପ୍ରତୟାଖାନ ।

ତୁ ମଠାେୁ ନୟାୟ ଅରପକ୍ଷାରେ ।

27

shubhapallaba.in

ସ୍ୱପନେ ଦୁ ନଆ
ି ରମାେ ଅରଟ ରଯ ନିଆୋ

ସ୍ୱପନ ଥାଏ ଅଧାଭଙ୍ଗା ରଛାଟ ବା ିଘରେ

ଫୁ

ଥାଏ ପୁଣି ଜୀବନେ ଆଶା ନିୋଶାରେ ।।

ପେି ରକାମେ ରସ, ସୁଖେ ଆସୋ

ରଶଯରେ ବିଛାଏ ସ୍ୱପନ ରକରତ ରକରତ ମଁୁ ରଯ
ସୁଖେ ଆସୋରେ ରକରବ ରକରବ ହରଜ ।।

ରକମିତ ି ରଦବି ମଁୁ ଏ ମନକୁ ଭେସା
େଖିନାହିଁ ରକରବ ମରନ ଏପେି ାେଶା

ସ୍ୱପନ ଆରଣ ନୂ ଆ ସକାେେ ବାସ୍ତବତା

ସରତ କ'ଣ ସ୍ୱପନ ରକରବ ସତ ହୁ ଏ ନାହିଁ?

ପୁଣି ରକରବ ଆରଣ ଜୀବନରେ ନୀେବତା

ଅବା ସ୍ୱପନ ରଦଖିବାେ କିଛ ି ଯଥାଥଷତା ନାହିଁ ।।

ଉଙ୍କି ମାରେ ପ୍ରଶନ କିଛ ି ଏ ମନେ ଭିତରେ
ଘୁେି ବୁ ର ଅଧାଭଙ୍ଗା ସ୍ୱପନ ସାକାେରେ ।।

ଜାଣିଛ କି ସ୍ୱପନେ ସୀମା ଅରଟ ରକରତ ଦୂ େ?
ପାରେ ନାହିଁ ମାପି ମଁହ
ୁ ି ତା'େ ପେିଧିେ

ସ୍ୱପନ ଆଗମନରେ ରକରବ ନଥାଏ ଦିନ ୋତି

ଜାଣି ି ରଯ ଅସେନ୍ତି ସ୍ୱପନ ଆରସ ଜୀବନରେ

ରସହି ସ୍ୱପନ ଦିଏ ଶୀତ ଓ ଉର୍ମତାେ ତାତି

ପୂେଣ କେିବା ରମାେ ଆୟତ ବାହାରେ ।।
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କାହିଁ ରକରତଦୂ େ ଚା ି ଆସିଗ ି ରମା ପେିଚୟ ରଖାଜି ରଖାଜି
କିନ୍ତୁ ପାଇ ି ନ ି ପେିଚୟ ସିନା ପାଇ ି ମଁୁ ଅନୁ ଭୂତି ।।
ଚା ୁ ଚା ୁ ମଁୁ ଚିହ୍ନଗ
ି ି ଏଇ ସ୍ୱାଥଷପେ ଦୁ ନିଆକୁ
ରକଜାଣି କାହିଁକି ାଗୁଛ ି ରହ ମରତ କାହିଁ ଜନିମ ି ଏଠି ତୁ ଚ୍ଛାକୁ ।।
ସ୍ୱାଥଷ ପାଇଁ ରକରବ ରପ୍ରମ ବନ୍ଧା ପରଡ ତ ରପ୍ରମ ପାଇଁ ରକରବ ପେିବାେ
ଯଉଠି ରଦଖିର ସ୍ୱାଥଷ ହିଁ ସ୍ୱାଥଷ ହାଏରେ ରମାହମାୟା ପୂର୍ଣ୍ଷ ସଂସାେ !!
ଏଠି ତ ନାେୀଙ୍କୁ ଦିନରେ ପୂଜନ୍ତି ଆଉ ୋତିରେ ଦୁ ଷ୍କମଷ କେନ୍ତି
ମୁହୁର୍ତ୍ଷକ ମରଧ୍ୟ େକ୍ଷକେୁ ଭକ୍ଷକ ସାଜି ଯାଆନ୍ତି ।।
ଧିକ୍ ! କି ପ୍ରକାେ ଏ ସଂସ୍କାେ??
ହାଏରେ ରମାହମାୟା ପୂର୍ଣ୍ଷ ସଂସାେ !!
ଯଉଠି ନାେୀଙ୍କୁ ନାହିଁ ସମ୍ମାନ, ରସଠି କି ଶାନ୍ତି ମିେବ
ି କହୁ ନ??
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କୁ କମଷ ପାଇଁ ମିରେ ପୁେସ୍କାେ
ସତ୍ କମଷକୁ ମିରେ ଖା ି ତିେସ୍କାେ
ସତ୍ କମଷୀ ପାଇଁ ନାହିଁ ଏଠି ସ୍ଥାନ
କୁ କମଷୀ ପାଇଁ ଅଛି ରହ ସମ୍ମାନ ।।
ତଥାପି ଆଜି ଏ ସ୍ୱାଥଡ ଦୁ ନଆ
ି ରେ ଅଛନ୍ତି ନିସ୍ୱାଥଷୀ ର ାକ
ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଏଇ ଦୁ ନଆ
ି ରେ ଟିରକ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ନଉଚ ।।
ଚା ମିେମ
ି ିଶି ଆମ ଚିନ୍ତାଧାୋ ରେ ଆଣିବା ପେିବର୍ତ୍ଷନ
ଦୁ ନଆ
ି କୁ ପୁଣି ଉଟି ଆସିବ ଶାନ୍ତିେ ବାତାବେଣ ।।
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କ୍ଷ୍ମୀରଦବୀ କହୁ ଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୁଖଚାହିଁ

ଅଥଷ, ଭୂମୀ, ଜେ, ନାେୀପାଇଁ କେିସନ
ି ା

ଏ ସୃଷ୍ଟି ବାେତା ରମାରତ କୁ ହ ରହ ବୁ ଝାଇ ।

ମାନବ ର ାଡଇ ସଦା କାମନା ବାସନା ।

ଜଗନ୍ନାଥ କହୁ ଛନ୍ତି କ୍ଷ୍ମୀ ମୁଖଚାହିଁ

ପୁଅରେ ବାପ ବିଶ୍ୱାସ ରକରବ ନ େହିବ

କର୍ଣ୍ଷରଡେି ଶୁଣ ଯାହା କହିବ ି ବୁ ରଝଇ ।

ଶାଶୁ-ରବାହୂ କଥାଆଉ କିଏ ବା କହିବ ।

ଯୁଗ ମରଧ୍ୟ କେିଯୁଗ ବଡ ହିଁ ବିଚତ୍ର
ି

ମଦୟପାରନ ସରବଷ ଜାଣ ମାତା ରହାଇରବ

ପାପଭାରେ ପୂର୍ଣ୍ଷ ଏଠି ମାନବ ଶେୀେ ।

ନ ଖାଇ ଗୁଟୁଖା ବିଡି େହି ନ ପାେିରବ ।

ମିଥୟା ବାନ୍ଧିବ ତା' ବସା ଅଧମଷୀେ ଘରେ

ବଢିଯିବ ରୋଗ ସଂଖୟା ନୂ ଆ ନୂ ଆ ରହାଇ

ଦୁ ନତ
ଡ ୀ, ଦୁ ଗଷୁଣ ରଯରତ େହିରବ ସାଥୀରେ ।

ଡାକ୍ତେଙ୍କୁ ଚିହ୍ନବ
ି ାକୁ କଷ୍ଟ ଯିବ ରହାଇ ।

ଗୃହ ବିବାଦରେ ସରବଷ ହଣାକଟା ରହରବ

ଆୟୁ ର୍ ରହାଇବ ରଦଖ ସତୁ େୀ ବେର୍

ଆହା କହିବାକୁ ଜରଣ ରକହି ନ ଆସିରବ ।

ରଭାଗୀ ନ ପାେିରବ ରକହି ଏତିକି ଆୟୁ ର୍ ।

ଶାଶୁକୁ ରବାହୂ ମାେିରବ ରବାହୂ କୁ ଶାଶୁଏ

ଯୁବା ବୟସରେ ଅବା ଅଦ୍ଧଷ ବୃ ଦ୍ଧ ରହାଇ

ବାପଭାଇ କେହରେ ମାତିରବ ସଭିଏଁ ।

ମେଣ ରଦଖିରବ ସରବଷ ହାହାକାେ ରହାଇ ।

ଅଥଷ ଉପାଜଷନ ପାଇଁ ସରବଷ ମାତିଥିରବ

ହୃ ଦଘାତ ଅମଳରୋଗ କକଷଟ ରୋଗରେ

ଦାନ ପୂଣୟ କଥାକୁ ରକ ଗୁେୁତ୍ୱ ନ ରଦରବ ।

ପାଇରବ କର୍ଣ ବହୁ ମେିବା କାେରେ ।
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ରୋଗ ବଇୋଗ ଭାଇ କେିେ କୋେ

ମିେଇ ସଦା ସବଷଦା ଏହି ମହିତରେ ।

ରବେଥାଉଁ ତକଡ େୁହ ନ କେିଣ କାେ ।

କରହ ମଁୁ ମୁେୁଖ ସତୟ ଗୀତରେ ବୁ ଝାଇ

କୁ ୋେୁ ଛାଞ୍ଚୁଣି ଯାଏ ସବୁ ଛାଡିଯିବୁ

ଦାନ ଧମଷଠାେୁ ଆଉ ବଡ କିଛ ି ନାହିଁ ।

ମ ାରବରେ ସୂତାଖରଣ୍ଡ ରନଇ ନ ପାେିବୁ ।

କ୍ଷ୍ମୀଙ୍କେ ଅଭିୋର୍ ପୂେଣ ରହାଇ ା

ଯଦିରନବୁ ଧମଷ-ପୁନୟ ଧନ ରନଇ ଯିବୁ

ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କେ କଥା ମନକୁ ପାଇ ା ।

ସଂସାେରେ ଯାହା ନିରଜ ହିତ କେିଥିବୁ ।

ଏଠାରେ ରମା ଅନୁ ମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଷ ରହାଇ ା

ଧମଷ ଧନ ନେ ନାୋୟଣ ରସବା ବରେ

ରଦାର୍ଥିର କ୍ଷମାରଦବ ଭାବି ରଛାଟପି ା ।

ସୁଖ ଦୁୁଃଖ
-

କେମଶିୋ ରାଉତ

ପବନ ସୁଅରେ ବହି ଯାଉଥିବା

ସୁଖ ଦୁ ଃଖ ଦୁ ରହଁ ଅନ୍ତେଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ

ପ୍ରରତୟକଟି ମୁହୁର୍ତ୍ଷ ପେିବର୍ତ୍ଷନଶୀେ

ରଗାରଟ ନିଶ୍ୱାସ ରହର

ରକରବ ଦୁ ଃଖେ ନଦୀ ତ

ଆଉ ରଗାରଟ ପ୍ରଶ୍ୱାସ

ରକରବ ସୁଖେ ସାଗେ

ଦୁ ରହଁ ଜୀବନେ ଚିେସାଥୀ

ଜୀବନେ ସବୁ ପାହାଚରେ ଦୁ ରହଁ ଦିବୟମାନ

ରକରବ ବଗିଚାରେ ସୁଖ ଫୁ

ସୁଖ ବିନା ଦୁ ଃଖ ଅଧୁୋ

ସକାରେ ଫୁ ରଟ ତ

ଦୁ ଃଖ ବିନା ସୁଖ ଅଧୁୋ

ରକରବ ଦୁ ଃଖ ରଦଇ କଣ୍ଟାେ ଆଘାତ ଦିଏ

ସୁଖରେ ଏ ମନ ଦି' ପଦ ଗୀତ ଗାଏ

ସୁଖରେ ରକରବ ଫୁ କୁ ମନ ଗୋହାେ କରେ

ଦୁ ଃଖରେ ଏ ଆଖି ଦି' ରଟାପା ୁ ହ ଝୋଏ ।

ଦୁ ଃଖ ରକରବ ପାଦରେ କଣ୍ଟାକୁ ସଜାଏ ।
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ଜନମଭୂମି କରହ ଡାକି ରଖାଜି ତରତ

ଗଭଷଧାେୀ ମାତା ଅନ୍ତରେ କାନ୍ଦୁ ଛ ି

କାହିଁଗ ୁ ଧନ ରମାେ,

ଆଖିରେ ତା' ୁ ହଧାେ,

ବିଗତ କଥାକି ମରନ ପଡୁନାହିଁ

ଜନମଦାତା ରତା'େ ସହିଯାଏ ସିନା

କେି ରଦଇଗ ୁ ପେ ।୧।

ଛାତିରେ େଖି ପଥେ ।୫।

ରକମିତ ି ଭୁ ି ୁ ପି ା ଦିନ କଥା

ଭାଇଭଉଣୀମାରନ ଭାବୁ ଥାନ୍ତି

ଧୂେି ରଖେ ବା ିଘେ,

ଭାଇ ଆମଠାେୁ ଦୂ େ,

ସାଙ୍ଗସାଥୀ ରମେ ରବାହୂ ରଚାେି ରଖେ

ହାତ ଧେି ଯାକୁ କେିଥି ୁ ସାଥୀ

ସାଇତା ସବୁ ଖବେ ।୨।

ଝୁ େିହୁଏ ନିେନ୍ତେ ।୬।

ଆମବ ଜାମବ ଫେ ଖାଇବାେ ାଗି

ବାପା ରେହପାଇଁ ପି ାମାନଙ୍କେ

ରହଉନି ମନ ଆତୁ େ,

ମନରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭାେ,

ରମା ରକାରେ ବଢି ୁ ରହ ୁ ରଯରବ ବଡ

ମରନ କି ପଡୁନ ି ଯାଇଛୁ ଛାଡି ତୁ

ଛାଡି ରହାଇ ଗ ୁ ଦୂ େ ।୩।

େହିଛ ି ରଛାଟ ସଂସାେ ।୭।

ରତା ପାଦ ପେଶ ପାଇବ ଜଗିଛ ି

ଟଙ୍କାେ ରମାହରେ ବାନ୍ଧି ରହାଇଗ ୁ

ରପାଖେୀ ତୁ ଠ ପଥେ,

ଛିଣ୍ଡାଇ ସଂପକଷ ରଡାେ,

ଆଜି ବି ଚାହିଁଛ ି ଗ୍ରାମପଥ ବାଟ

ତରତ ଝୁ େି ଆଜି ସରବଷ ମମଷାହତ

ରଫେିବାେ ଦିନ ରତାେ ।୪।

ରଫେିଆରେ ଧନ ରମାେ ।୮।
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ରମୌସୁମୀ ଆସି ା ସିନା

ଆବଦ୍ଧ କେିବା ମରତ ଆ ିଙ୍ଗରନ

ରହର ମନ ଏରବ ବି ଶୁଖା

ଭେିରଦବ ଭିଜା ଭିଜା ୋତି ରମା ଜୀବରନ

ଭିଜା ଭିଜା ସ୍ୱପନ ଆଖିରେ ଅସୁମାେୀ

ଉତ୍ପୀଡିତ ମନ ରଖାଜି ବୁ ୁ ଛି

ପିନ୍ଧ ି ବୁ ୁ ଛି ଭାବନାେ ମୁଖା ।

ପାଇବାକୁ ଟିରକ ତାେି ସ୍ପଶଷ
କୋ ବାଦ ଆସି ାଣି ଠାଙ୍କି

ଆକାରଶ ବାଦ ରଯମିତ ି ମନ ଆକାରଶ ରପ୍ରମ

ପବନରେ ଭାସି ଆସୁଛ ି ରମା ପ୍ରି ୟାେ ବାସ ।

ଦୁ ରହଁ ଆସନ୍ତି କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ
ମନରେ ଜରଗଇ ଆଶା ଅସୁମାେୀ

ରସହି ଭିଜା ଭିଜା ଅନ୍ଧାେ ୋତି

ଯାଆନ୍ତି ଚା ି ବୁ କୁ ଫରଟଇ

ବାହାରେ ବେର୍ାେ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ଗୀତ
ଭିତରେ ପାଉଁଜେ
ି େୁଣୁ ଝୁ ଣୁ ସଂଗୀତ

ତୃ ର୍ାକ୍ତ ଆଖି େହିଛ ି ଚାହିଁ

ଏ ଛାତି ତେ ମନଟା ରହଉଛି କେଙ୍କି ତ

ରକରବ ଆସିବ କୋ ବାଦ
ବେର୍ି ଯିବ ରମା ଉପରେ

ରଗା ାପେ ରଶଜ ବିଛାଇ

ରଦବ ଏ ମନେ ରଶାର୍ ରମଣ୍ଟାଇ

ଚାହିଁ େହିଛ ି ମଁୁ ରମା ସାଥିେ ୋସ୍ତା
ସ୍ୱପନେୁ ବାହାେି କାରେ ଆସିଯିବ ରସ

ରପ୍ରମଭୋ ଆଖି େହିଛ ି ଚାହିଁ

ଏ ଅଭୁ ା ୋତି ଗାଇବ ଆମ ମିେନ କବିତା ।

ରକରବ ଆସିବ ରମା ଅମାନୀ ପ୍ରି ୟା
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ବେର୍ା ପବନ ସହ ବିଜୁେି ଚମକ

ସପନ ୋଇରଜ ଘେଟିଏ ରତାରେ

ଡେରେ ରହଉଥିବ ଛାତି ଧକ ଧକ

ତୁ ମ ଓଢଣୀ ପକା ମଁହ
ୁ ମରତ ଦିରଶ

ଧିରେ ଧିରେ ନିଶ୍ୱାସେ ମିେନ ତାତି

ଅକୁ ହା କଥା ତୁ ରମ

ଅଜଣା ଡେରେ ପାହିଯିବ ରସ ୋତି

ନା ପାରେ ମଁୁ କାହାକୁ କହି

ଏ ମନ ତୁ ମକୁ ଛୁ ଇଁ ା ପରେ

ଚା ିଗ ା ରବରେ କରଣଇ ଚାହଁ

ଏ ଆଖି ତମକୁ ହିଁ ରଖାରଜ

ଚା ିଯାଅ ଏ ଛାତିେ ହୁ ଫରଟଇ ।

ଅଜଣା ଅଶୁଣା ମଣିର୍ଟିକୁ

ଭିଜା ଭିଜା ୋତି ଯାଉଛି ପାହି

ରଦଖି ରଦଖି ସ୍ୱପନ ୋଇଜରେ ହରଜ

ତମ ବାସେ ଚିହ୍ନ ଟିରକ ବି ନାହିଁ
ବାସି ରଶଜେ କୁ ହୁକ ପାଗେ କରେ ନିତ ି

ୋତିେ ଫି କା ଫି କା ଆ ୁ ଅରେ

ରକରବ ସଜିବ ରମାେ ଏ କେଙ୍କି ତ ୋତି ।

ରଯରବ ଆଖି ତମ ସହ ମିରଶ

ପାଶବିେତାର ଚୁମବନ
- ଶ୍ରୀୋନ୍ତ ପଧାନ
ପାଶବିକତା ଚୁମି ରଦଇଯାଏ

ହସ୍ପିଟାଲ୍ ବାେଣ୍ଡାେ ମୁକୁୋ

େକ୍ଷକ ଏଠି ବିଚ୍ ୋସ୍ତାରେ

ଆପଦ ମସ୍ତକ..

ରକାେିଡରରେ

ଆଇନ୍କୁ ଉ ଗ୍ନ କରେ

ଉଆଁସ ୋତିେ ବିସ୍ତାେିତ କାୟାରେ

ପାଶବିକତାେ ଚୁମବନ ଚାଖି ।।

ପେିଚୟ ମାରଗ ରଦୌପଦୀେ

ଅବା, ଫଲଡ ାଇଟ୍େ ସୂକ୍ଷ୍ମାର ାକରେ
ଏକାନ୍ତ ତେୁଣୀ କୁ ଦ
ଜନପଥରେ ରଦଖି ।।

ପୂଜୟ, ପିତୃ ପ୍ରତିମ ଗୁେୁ ବି
ଅଫୁ ଟା ରକାମେ କଢିେ

ଆଇନ୍ ଗୃହରେ ପୁନଃ ପ୍ରଶନ ଉରଠ
ସୀତାେ ସତୀତ୍ୱ ପ୍ରତି ।।

ନିେୀହତାେ ସୁରଯାଗ ଉଣ୍ଡି

କି, ଭୟଙ୍କେ ସରତ ଏ ଚୁମବନ

ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାେୁ ବି ନିର୍ଦ୍ଷୟୀ ସାରଜ

ପେସ ା ାସାରେ ଆଜି

ଯାହା େସ େସାେରେ

ଅଭାବୀ, ନିେୀହା, ଗଭଷସ୍ଥ ଗୃହଣ
ି ୀେ

ପା ଟିଯାଏ ଭ୍ରମେ

ରନତାଏ ଙ୍ଘି ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ମଯଷୟାଦା

ଆର୍ତ୍ଷ ଚିତ୍କାେକୁ

କନୟା ମୁରଖ ସ୍ୱପିନ ସୂଯଷୟମୁଖୀ ।।

ହନିଟ୍ରାପେ ବଲାଉଜ୍ରେ
ରଦଶରପ୍ରମକୁ ଢାଙ୍କି ।।
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ହୃ ଦୟେ ବିଶାେ ୋଇଜରେ ମନପକ୍ଷୀଟି ବାନ୍ଧିଛ ି ଏକ

ରହର ଅଧୁୋ େହିଯାଏ ଅଧାଗଢା

ରଛାଟିଆ ବସା,

ସପନଘେେ ରସ ଛାତେୂପୀ ଅପୂେଣୀୟ

ରସ କାହାକୁ କହିବ, ଶୁଣିବ ବା କିଏ,

ଆଶା

ଆଖିରେ ଆଖିଏ ଭୋ ଅସୁମାେୀ ସପନ,
ମନଭିତେୁ ଉଙ୍କି ମାେୁଥାଏ ଅରନକ ରଛାଟବଡ ଅଝଟ

ବିଫେତାେ ପହି ି ସ୍ପଶଷରେ ଆଶାେୁ ହିଁ

ଅଦମୟ ଅପୂେଣୀୟ ଆଶା ।

ଜନମନଏ
ି ଦୁ ଃଖମୟ ନିୋଶା,
ରସ କାହାକୁ ବୁ ରଝଇବ, ବୁ ଝବ
ି ବା କିଏ,

କ୍ଷରଣ କ୍ଷରଣ ଚାର ମନ ଓ ବିରବକ ମରଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ସହ

ଜୀବନରେ ତ ସବୁ କଛ
ି ି ପୂବଷ ନିଦ୍ଧଷାେିତ,

ନିଷ୍ଠୁେ ବଚସା,

କାହିଁକି ପାେିବା ମନରେ ରସ ଅସମ୍ଭବ

ରସ କାହାକୁ ଜରଣଇବ, ଜାଣିବ ବା କିଏ,

ନଭଶ୍ଚୁମବୀ ସପନେ ଅପୂେଣୀୟ ଆଶା

ନିେୀହ ମନ କରେ ବୟାକୁ େ ପ୍ରୟାସ,
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ପ୍ରକୃ ତ ି ଓ ପୁେୁର୍େ ବର୍ଣ୍ଷନ

ରଗାପନ ବସନ୍ତେ ବିୋସ

ନଦୀ ସରଙ୍ଗ ସାଗେେ ମିେନ

ରସୌଦାମିନୀ ସ୍ୱପନେ ଆରବଶ

କାେିଦାସ ଶକୁ ନ୍ତୋ କାହାଣୀ

ରସୌନ୍ଦଯଷୟେ ପୋଣ କୁ ଞ୍ଜରେ

କାବିୟକ େସ ଝରେ ଦିବାୋତି !

ପଲ୍ଲବିତ କଳ୍ପତେୁ ାରଜ ପୁେବତୀ !

ଅବିେତ କବିତାେ ଉପମା

ଅଯାଚିତ ରପ୍ରମେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ

ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ କଳ୍ପନାେ ମହିମା

ଚାେୁ ପିୟମବଦାେ ଦାସତ୍ୱ

ଅପବାଦ କୁ େବାଡ ରଡଇଁ

ସଂଭାବୟ ପୁେୁର୍ ବିୋସେ

ସ୍ୱପନନଦୀ ଅସମରୟ ରହ ା ଗଭଷବତୀ !

ସରମ୍ଭାଗ ର ଖନୀ ଆଜି େସବତୀ !
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ଅଜ୍ଞାନ ଗ ାଣି ରଖେି
ମନୁ ର୍ୟ ଭିତରେ ରଚତନା ହଜି ା
ତୁ ଚ୍ଛ ପାଇଁ କରେ କେି
ଦୟା, କ୍ଷମା ତା' ମନେୁ ରଧାଇ ା
ସ୍ୱାଥଷ ପାଇଁ ଦିଏ ବେି
ନବା ପାଇଁ ରସ ତ ସବୁ ଠି ତତ୍ପେ
ରଦହେୁ ଦିଏନା ମେି
ମାନବ ଆଜି ଦାନବ ସାଜି ା
ଇଏ ପୋ ଯୁଗ କେି ।
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ନୁ ରହଁ ମଁୁ କବି

ଶାଗ ପଖାେକୁ ଶୁଖଆ
ୁ ରପାଡା

ର ଖୁନ ି ମଁୁ କବିତା

ବର୍ଷାଦିରନ ରସଇ ଦେେ ରଭଡା

ମେିମେି ଜୀଉଁଥିବା

ସୁକ୍ଷ୍ମତାେ ସଂସାେକୁ ଆଜି

ମଣିର୍େ ଏ ଆତ୍ମକଥା

ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଆଉସାହାୋ ର ାଡା

ମେିନ ମୁହଁ ତା'େ ଶୁଖି ା ରଦହ

ଚା ି ଯାଉଛି ରସ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ

ରକରବ ହୁ ଆଉ ରକରବ ୁ ହ

ନିଜ ଜୀବନ ମାଟିରେ ର ାଟିବାକୁ

ସବୁ ରବରେ ଜୀବନରେ ତା'େ

ଧାଉଁନାହିଁ ରସ ମେୀଚିକା ପଛରେ

କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ଆଉ ରକାହ

ଇଚ୍ଛା କେୁନାହିଁ ଏରତ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ

ମାଟି ତା ଜନନୀ ମାଟି ତା ମାଆ

ଏଇ ମାଟି ଉପରେ ଜନମିଥି ା

ସାଙ୍ଗ ତା'େ ରକାଡି ରକାଦାେ ଦାଆ

ମାଟି ହିଁ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇଥି ା

ରସଇ ଟାଣୁଆ ଖୋ ରସଇ ଦୁ ଇଟି

ରଶର୍ରେ ମାଟି ରହଇ

ହାଡୁଆ ବେଦ ଦିଅନ୍ତି ବଞ୍ଚିବାେ ୋହା

ରସଇ ମାଟିରେ ମିଶଗ
ି ା....
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ତମ କରପ ଚା'ରେ
ରମା ନିରସ୍ତଜ ଶେୀେଟା
ଯନ୍ତ୍ର ପେିକା ଚିହକ
ିଁ ି ଉରଠ
ଏଇଠି ଥାଏ ତମ
ୋଗ େୁର୍ା ଅଭିମାନ ମିଶା
ରପ୍ରମେ ଅଗାଧ ପେର୍ ।
ଏଇଠି ବଖାଣ ତମ
ଶହ ଶହ ରକୈଫତ
ରଫୋଦ କେି ଚା
ରଗାଟିକ ପରେ ରଗାଟିଏ
ଅସମାହିତ ଫର୍ଦ୍ଷ
ଆଉ ତମ ଅସହିଷ୍ଣୁତାେ

ଅମାନିଆ ପ୍ରଶନ ।।
ମଁୁ କିନ୍ତୁ ନିେୁପାୟ
ନା ଏପଟ ନା ରସପରଟ

ମଁୁ ରଦରଖ ଅସହୟ ରହଇ
ଛପି ଛପି ଓଢଣୀ ତରେ
ଆଖିେୁ ଝୋଅ ଦି'ଠପା ୁ ହ ।

ତମ ପେର୍ା ଚା'କୁ

ସେିଯାଏ ଚା'

ଓଠକୁ ଓଠ ଚାପି

ଶିଥିେ ହୁ ଏ ବିରଦ୍ରାହ

ଖୁବ ସୋରଗ

ବୁ ରମୋଂ ସାଜନ୍ତି ପ୍ରଶନ

ରଢାକ ରଢାକ କେି ପି'ଯାଏ ।

ଠିକ୍ ଏଇ ସମରୟ ମଁୁ କରହ

ତରମ ନିସ୍ତବ୍ଧ ରହଇଯାଅ
ରଘାଟି ଆରସ କୋବାଦ େ
ଛାୟୀ
ସେେ ମୁହଁଟା ବିର୍ର୍ଣ୍ଷ ଦିରଶ
ବାେିହୁଏ ଆସନ୍ନ ବିରଦ୍ରାହ ସୂଚନା
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ତୁ ରମ ରଦଇଥିବା କ ମ ପ୍ରି ୟା

ହାତ ଧେି ରମାେ ବାଟ ଚା ିବାେ

ଭାବି ର ରଖ ତୁ ମ କଥା

କେୁଥି ମିଛ ଅଭିନୟ ।

ୁ ି ମିଛ ଜହ୍ନ ୋତି
ତୁ ମ ପ୍ରତିଶତ

ରପ୍ରମ ବିେହେ ରବଦନା ରକରତ ରଯ

ାରଗ ସବୁ ଫି କା ଫି କା ।

ଭାେି କଷ୍ଟ ଦିଏ ରମାରତ

ରକ ଅଭିମାରନ ଚା ିଗ ଛାଡି

ୁ ଚି ୁ ଚି କାରନ୍ଦ ତୁ ମ ପାଇଁ ସାଥି

କେି ଏରତ ହୀନିମାନ

ଏଇ କ'ଣ ରପ୍ରମ ଉପହାେ?

ଚା ି ଯିବ ଦିରନ ଜାଣି ମଁୁ ନଥି ି

ରମା ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆଉ ନାହିଁ

ଆଜି ାରଗ ଏକା ଏକା... (୨)

ଅଛି ଖା ି ଆଖି ୁ ହ...

କହୁ ଥି ଦିରନ ଛାଡି ଯିବନାହିଁ

ରସ ଆଖି ୁ ହ ସାଜିଛ ି କାହଣୀ

ତୁ ରମ ରମା ଜୀବନ ଧନ...

ର ରଖ ତମ ଅଭିନୟ

ରସଇ ଧନ ଆଜି ପେ ରହଇଗ ା

କ ମକୁ ଆଜି ସାଙ୍ଗ ମଁୁ କେିଛ ି

ବୁ ଝି ନି ରମାେ ମନ ।

ତରତ ଭାବି ର ଖିବାକୁ ...

ରଧାକା ଦବା ଯଦି ତୁ ମ ମରନ ଥି ା

କିଛ ି ଏଣୁ ରତଣୁ ତୁ ମ ପାଇଁ ର ରଖ

କାଇଁ ପାଉଥି ଭ

ଏ ମନ ବୁ ରଝଇବାକୁ ...
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କବି ନୁ ରହଁ ମଁୁ
କିନ୍ତୁ ତମ ପାଇଁ କବି ସାଜି ର ରଖ କବିତା
ଶବ୍ଦ ପରେ ଶବ୍ଦ ରଯାଡି
କାଗଜରେ ଧାଡି ଧାଡି
ଖଞ୍ଜି ଦିଏ ଭାବନା ଓ କଳ୍ପନାେ
ମଣି ମୁକୁତା ।
କବି ନୁ ରହଁ ମଁୁ
କିନ୍ତୁ ତମ ପାଇଁ କବି ସାଜି ର ରଖ କବିତା
କିଛ ି ହସ ୁ ହ ଢାେି
କିଛ ି ସ୍ମୃତ ି ସ୍ୱପନ ରତାେି
ସାଜିଦଏ
ି ମିେନ ଓ ବିେହେ
ନା ି ଅେତା ।
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ଶୀତ ସପନେ ସାଇତା ସ୍ମୃତରି େ
ଅବିେ େଙ୍ଗ ଭେି ।
ଫଗୁଣ ଫୁ ରେ ଚିଠି ର ଖୁ ର ଖୁ
ଠିକଣା ରହ ା ରମା ରଚାେି ।।
ରଚାୋ ଚଇତିେ ଚଗ ା ପବନ
ଡକନା ଡକନା ଆଉ ।
ତୁ ରମ ଗ ା ପରେ ସହି ପାେିବନ
ି ି
ନିଦାଘ ନିଆଁେ ଦାଉ ।।
ଡହ ଡହ ଆଜି ରବୈଶାଖୀ ମଁୁ ରଯ
ନିଆଁରେ ରତା ିଛ ି ଘେ ।
ରବୈଶାଖକୁ ମରତ ଡେ ନାହିଁ ।
ରହର ଶ୍ରାବଣକୁ ରବଶୀ ଡେ ।।
43

shubhapallaba.in

ରହ ଫଗୁଣ ତୁ କି ଜାଣିନୁ

ଢାେିରଦ ରମା ହୃ ଦୟରେ ଅବିେ ସବୁ

ପୁଣି ରମା ରଦହରେ

େକ୍ତାକ୍ତ କେିରଦ

େଙ୍ଗ ରବାେିବାକୁ ଆସିଛୁ,

ନିମର୍
ି କ ପାଇଁ ତାକୁ ବି ଧେିକି ଆ

ରକହି ଜରଣ ଏମିତ ି

ରଖେିଯାଅ ଦୁ ରହଁ ଏ ରମା ଶେିରେ

େଙ୍ଗ ଗାଇ ରଦଇ ଯାଇଛି ରଯ…

ର ାକ ହସା ରହବା ପାଇଁ ମୁହ ିଁ ତ ବଞ୍ଚିଛ ି

ଏ ପଯଷୟନ୍ତ ରମା ଆଖିେ ଶ୍ରବଣରେ

ଏ ଜୀବନ ନଈରେ ।।

ରଧାଇର ବି ଯାଉନି

ଏରତ ରତାେ ଅଭିୋର୍ ଅଛି

ତୁ ପୁଣି କମ୍ପନ ନିଆଁରେ

ରପ୍ରମ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ

ଜାେିବାକୁ ମରତ ଆସିଛୁ ।।

ଯା ଚା ିଯା ପ୍ରୀୟାେ ଅଗଣା ପାଖରେ
କହିରଦବୁ ପ୍ରୀୟରତାେ ଖୁସରି େ ଅଛି
ଦିଗ ବେୟେ ଆେ ପାେିରେ ।।
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ହସ ହସ ମୁହଁ ପଛରେ

ପାଇବଟା ବି ମୂଖଷାମୀ,

ଥାଏ ଅରନକ ଦୁ ଃଖେ କାହାଣୀ,

ରସଥିପାଇଁ ତ ପିନ୍ଧବ
ି ାକୁ ପରଡ

ହସେ ମୁଖାଦ୍ୱାୋ ଆଦୃ ତ କେି

ହସେ ବୁ ଖଷା....

ଦୁ ନଆ
ି ଆଗରେ ପେସା ଯାଏ,

ଦୁ ନଆ
ି ଠୁ ୁ ରଚଇବାକୁ

ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀେ ବହେ ପେସ୍ତରେ

ରଗାରଟ ସୁନ୍ଦେ ସାମଗ୍ରୀ "ମୁଖା",

ୁ ଚାଯାଏ ବୟଥାେ ଚିତ୍କାେ,

ମୁଖା ଭିତେ ଆଉ ବାହାେ

ଆଖି ବି ଶୁଆଇରଦଇ ତା' ଭିତରେ

ଦୁ ନଆ
ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଷ ବିପେୀତ,

ୁ ହ ସବୁ କୁ ଦିଏ ଭିନ୍ନ ଏକ ଚାହାଣି...

ମୁଖା ପଛେ ମୁଖଟି
ଖୁବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦାୟକ,

ଚିକମିକ ଆ ୁ ଆେ ଦୁ ନଆ
ି ରେ

ମୁଖା ପିନ୍ଧା ଯାଏନି ଅନୟକୁ

କାହାେ ବା ସମୟ ଅଛି,

କେିବା ପାଇଁ ଭ୍ରମିତ,

ଦୁ ଃଖେ ଗଭୀେତାକୁ

ବେଂ ପିନ୍ଧାଯାଏ "ଦୁ ଃଖ"କୁ

ମାପିବାକୁ କିଏ ବା ନିଜେ ଅଛି,

କେିବାପାଇଁ ଚିନ୍ତତ
ି ।

ଦୁ ଃଖକୁ ପ୍ରକାଶ କେି
ମିଛ ସମରବଦନା
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ତରତ ରଦଖିବାକୁ କିଛ ି ଆଧାେ

ପ୍ରତିଟ ି ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସହିତ

କି ର ାଡା,

ତୁ ହିଁ ତ ନିଜକୁ ଜାହିେ କେିଚା ିଛୁ,

ତରତ ପାଖରେ ପାଇବାକୁ

ରମା ହୃ ଦୟରେ...

କିଛ ି ମାଧ୍ୟମେ କି ର ାଡା,

ତା'ରହର ,

ରତାରତ ଅନୁ ଭବ କେିବାକୁ

ରତା ଓ ରମା ଭିତରେ ରଯ

ରତା ଛୁ ଆଁେ କି ର ାଡା,

ରଯାଜନ ରଯାଜନେ ଦୂ େତା,

ତୁ ତ ଅଛୁ ରମା ଭିତରେ...

ଏ ପ୍ରଶନ କାହିଁକ?
ି

ରମା ସର୍ତ୍ାେ ପ୍ରରତୟକ ବିନ୍ଦୁରେ

ରଯରତରବରେ

ରକବେ ରତାେ ହିଁ ତ ଅସ୍ତି ତ୍ୱ,

ଏକଥା ନା ରତା ମନ ମାନୁ ଛ ି

ପ୍ରତିଟ ି ଆରବଗ ସହ ବନ୍ଧା

ନା ରମା ମନ... !!!!!

ରକବେ ତୁ ହିଁ ତ ତୁ ,
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ଭ ପାଇଥି ି ମନ ରଦଇ ରତାରତ

ଆମ ଭ ପାଇବାକୁ ରଦଖି ସଭିଏଁ କୁ ହନ୍ତି

ଚା ିଗ ୁ ଛାଡି କେି ଏକା ରମାରତ

ୋମସୀତା ରଯାଡି କଥା କହିବୁ ନ୍ତି

ଏରଡ ରବଇମାନି ଏରଡ ତୁ ନିଷ୍ଠୁେ

ଏମିତ ି ଆଗକୁ କାହା ସାରଥ କେିବୁନ ି

ଭାଙ୍ଗି ରଦ ୁ ରମାେ ସାତ ସପନେ ଘେ ।।

ସୁଖ ନରଦର ବି କାହା ମରନ ଦୁ ଃଖ ତୁ ରଦବୁ ନ ି ।।

ବୁ ଝଗ
ି ି ରତା' ଭ ପାଇବାେ ମୂ ୟ

ଭ ପାଇଥି ି ମନ ରଦଇ ରତାରତ

କ'ଣ ଥି ା ଏହି ଆମ ଅମେ ରପ୍ରମ

ଜାଣିପାେି ିନ ି ରଧାକା ରଦବୁ ତୁ ଏମିତ ି ରମାରତ

ୁ େ
ମିଥୟା ପ୍ରତିଶତ
ି ଆଶ୍ରା କେିଥି ୁ

ରମା ଟିକି ହୃ ଦୟରେ େଖିଥି ି ରତାରତ

ରମା ଭ ପାଇବାକୁ ଠକିରଦଇ ଗ ୁ ।।

ରମା ଜୀବନଠୁ ଅଧିକ ଭ ପାଉଥି ି ରତାରତ ।।

ରତା' ପାଇଁ ମଁୁ ସବୁ କିଛ ି ଭୁ ିଥି ି

ଏରଡ ରବଇମାନି ଏରଡ ତୁ ନିଷ୍ଠୁେ
ଭାଙ୍ଗି ରଦ ୁ ରମାେ ସାତ ସପନେ ଘେ

ରତାରତ ମଁୁ ନିଜେ ସବୁ ଦନ
ି ପାଇଁ କେିଥି ି

ରତା ଜୀବନରେ ତୁ ଭ ରେ ଥା’

ସାଙ୍ଗସାଥି ଭୁ ି ରତା' ପାରଖ ପାରଖ ଥି ି

ରମା ଜୀବରନ ରକରବ ତୁ ରଫେି ନ ଆ’ ।।

ରତା' ଦୁ ଃଖ ସୁଖରେ ଆଗରେ ମଁୁ ଥି ି ।।
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ଆଜି ଆକାଶକୁ ପଚାେି ି

ଏଇ ତୁ କ'ଣ ବସନ୍ତ ବିନା ଗାଇ ପାେିବୁ

ତୁ ତାୋବିନା େହିପାେିବୁ?

ରସ ଉର୍ତ୍େ ନରଦଇ ପ୍ରଶନ କ ା ମରତ

ରସ ଉର୍ତ୍େ ନରଦଇ

କହ ତ ତୁ କ'ଣ କବିତାକୁ ଛାଡି େହିପାେିବୁ?

ପ୍ରଶନ କ ା ମରତ, କହ ତ!!!!!

ଉର୍ତ୍େ ଅରପକ୍ଷାରେ ମଁୁ ରଫେିଗ ି ୋତି ପାଖକୁ

ତୁ କ'ଣ ନିଃଶ୍ୱାସ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାେିବୁ?

ଏଇ ତୁ କ'ଣ ସପନକୁ ଛାଡି େହି ପାେିବୁ?

ମଁୁ ଚା ିଗ ି ସାଗେ ପାଖକୁ

ରସ ବି ଉର୍ତ୍େ ନରଦଇ ପ୍ରଶନ କ ା ମରତ

ଏଇ ତୁ କ'ଣ ଊମଡ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାେିବୁ?

ତୁ କ'ଣ ରଜୟାତି ବିନା ରଦଖି ପାେିବୁ?

ରସ ଉର୍ତ୍େ ନରଦଇ ପ୍ରଶନ କ ା ମରତ

ରଶର୍ରେ ପଚାେି ି ଜହ୍ନକୁ

କହ ତ!! ତୁ କ'ଣ ବିନା ହୃ ଦୟରେ ଜିଇଁ ପାେିବୁ?
ଉର୍ତ୍େ ଅରପକ୍ଷାରେ ଚା ିଗ ି ଫୁ

ଏଇ ତୁ କ'ଣ କଇଁ ବିନା ହସି ପାେିବୁ?

ପାଖକୁ

ରସ ବି ଉର୍ତ୍େ ନରଦଇ ମରତ ପ୍ରଶନ କ ା

ଏଇ ତୁ କ'ଣ ଭ୍ରମେ ବିନା ବଞ୍ଚିପାେିବୁ?

କହ ତ ତୁ କ'ଣ ସ୍ମୃତକ
ି ୁ ଛାଡି େହି ପାେିବୁ?

ରସ ବି ଉର୍ତ୍େ ନରଦଇ ପ୍ରଶନ କ ା ମରତ

ବାସ୍! ମଁୁ ନିେବ, ନିେୁର୍ତ୍େ

କହ ତ ତୁ କ'ଣ ଭାବ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାେିବୁ?

ପ୍ରଶନ ସବୁ ପ୍ରଶନରେ େହିଗ ା ରମାେ

ମଁୁ ରଫେିଗ ି ରକାଇ ି ପାଖକୁ

ପ୍ରଶନ ଭିତେୁ ମିେଗ
ି ା ମରତ ସବୁ ପ୍ରଶନେ ଉର୍ତ୍େ ।
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ଆଖି ପ କ ରମା

ାଖି େହିଯାଏ

ଅବୁ ଝା ମନ ରମା

ପ୍ରି ୟା ରତା ରଗା ାପୀ ଓରଠ
ରତା ଓଠେୁ ମଧୁ

ଅନ୍ତରେ ସଞ୍ଚାରେ ପ୍ରଶନ

ରଶାର୍ି ରନବାପାଇଁ

ରପ୍ରମ ଚରଢଇଟା

ମନ ରମା କୁ େୁେି ଉରଠ
ଝେକା ଫାରଙ୍କ ରତା

କରଣଇ ଚାହାଣୀ

ସାଥିରେ ବସିର

ଅଛପା ନାହିଁ ର ା

ପେଶରେ ର ାମ

ଟାଙ୍କୁ େୀ ଉରଠ ର ା

ହରଜ ମନ ରଗାୋ ରଦରହ

ମଧୂପ ବଖାରଣ

ରପ୍ରମ େରଙ୍ଗ ରମାରତ େରଙ୍ଗଇ ରଦଇଛୁ

ହୃ ଦ ରବଦନାେ ଭାର୍ା
ଧାଇଁ ଧାଇଁ ପ୍ରାଣ

ାରଜଇ ଯାଉ ତୁ

ଆଖି ରତାେ କଥା କରହ

ଆ' କେିବା ଅନୁ କୂ େ
ରଯୌବନ କାନରନ

କରହ ଆସି କାରନ

ଆସିଛ ି ରତା ଯଉବନ

ରଖରେ ୁ ଚକାେି ରଖେ
ରତା ମନେ କଥା

ଉଡିବୁର ଆଜି

ନୂ ଆ ନୂ ଆ ସବୁ

ବୟାକୁ େ ରହ ାଣି

ସାତ େଙ୍ଗ ଆଜି

ରକରବ ରମଣ୍ଟିବ ରମା ତୃ ର୍ା

ାରଗ

ଫି କା ଫି କା ାରଗ

ରତା ରପ୍ରମ େରଙ୍ଗା ି ଆରଗ
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ରତା ମନ ମନ୍ଦିରେ

ପୂଜକ ସାଜିଛ ି

ମୁକୁୋ ବଦରନ

ତୁ ରମ ରମା ଆୋଧ୍ୟ ରଦବୀ
ମରନାସ୍କାମନା ରମା

ଅେିକ କେୁଛି ଅେି

ପୂର୍ଣ୍ଷ କେିଦଅ
ି

େୂପସୀ େୂପ ରତା

ପାଦ ପରଦମ ଋଣୀ ରହବି
ରଗା ାପୀ ରବୋେ

ରମଘ ଖଣ୍ଡ ରହାଇ

ଛାତିରେ ର ରଖ ରତା ନାଆଁ

କାତେ ରହଇ ତୁ

କଅଁେ ରଦହେ ଛୁ ଆଁ

କବିତାରେ ଭିଜ ି

ଧକ ଧକ ହୁ ଏ ଛାତି
ରବେ ଯାଏ ବିତ ି

ରମା ରପ୍ରମ ପତେ

ଅଧରେ ଛନ୍ଦିଣ

ସ୍ୱବରକ୍ଷ େଖିବୁ ଚାପି

ଚା ି ଆ'ର ା ସାଥି

ଏ'ତ ଯଉବନ ତାତି
ଉର୍ମତା ରଦଇ ରତା

ଭାବନାରେ ହଜି

ାଜରେ ନଯିବୁ ଛପି

ସପରନ ଭିଜୁଛ ି ୋତି
ୋତିକ ପାଇଁ ତୁ

ବେର୍ି ନଯିବୁ

ଘଡଘଡି ଶବଦରେ

େଚି ୁ ପୀେତି

ରତା କଥା ଭାବି ରମା

ଭାସି ବୁ ୁ ଆଜି

ଏ ମନେ ଆକାଶରେ

ନିଶା ଢାେିଦଏ
ି

ଆଖି ତୀେ ମାେି

ର ଉଟା ରଦ ାଣି

ତୂ େୀ ରଦବ ରତାରତ ରତାେି

ରଗା ାପ କଢି ତୁ

ଶୀତେ ଶେୀରେ

ରତାେିରଦ ଟିକି ି

ନିଦ ହରଜଇବି

ତିରେ ନରଦଇ ବିେତି
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ତମ କୃ ଷ୍ଣ କବେୀେ

ତରମ ରମା ସ୍ୱପନେ

ରମା ରଦହେ ରସଇ

ରଗା ାପ ପାଖୁଡା

ୋଜରଜମା ।

ଉର୍ମ ଅନୁ ଭବ ଏରବ ବି

ରୋମାଞ୍ଚିତ ମନ

କରେ ରମାରତ ଆନମନା ।

ମତୁ ଆ ା କରେ ମରତ ।
ସୁଗନ୍ଧରେ ତା'େ
ମହକି ଉଠୁଛି

ନିବଡ
ି ସମ୍ପକଷ
ତରମ ପୁଣି ରମାେ

ଆଜି ବି ରମା ମନ
ଭିଜବ
ି ାକୁ ଚାରହଁ

ରମା ରପ୍ରମ ଗମ୍ଭିେୀ ଭିତରେ

କଳ୍ପନାେ ଅପ୍ସୋ ।

ସାଇତା ସ୍ଥାନ ରଯରତ ।

ହୃ ଦୟରେ ରମାେ

କ୍ଷଣିକ ପେଶ ପାଇ ।

ଚିେ ଇପିିତ

ସାଇତା ରହାଇଛି

ରମଣ୍ଟିଯିବ ଆଶା

ତମ ରଦହେ ରସଇ ତାତି ।

ବହୁ ଦିନ ତୃ ଷ୍ଣା

ରପ୍ରମ ପ୍ରଣୟରେ ଭୋ

ସାନିଧ୍ୟ ତୁ ମେ ପାଇ ।

ଚିେ ଆକାଂକ୍ଷିତ
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ଅସେନ୍ତି ତୃ ଷ୍ଣା ଏ ମନେ ଘେ
ନେକ ପଥରେ ହୁ ଏ ଅଗ୍ରସେ ।।
ଚଞ୍ଚେ ମନଟି କାମନାେ ଦାସ
ଶେୀେ ସୁଖ ପାଇଁ ଦୁ ଃଖକୁ ଗ୍ରାସ ।।
ଆଜିେ ନାେୀକୁ ସଜାଇ ରଖେଣା
କାମନା ରଭାକରେ ରହ ୁ ବାଟବଣା ।।
ସମାଜ ଏପାଇଁ କେିଅଛି ନୀତି
ମାନବିକତା ଭୁ ି କେୁ ପୀେତି ।।
ସୃଷ୍ଟିେ ଏ ପୁଅ ହଉ କି ରସ ଝିଅ
କାମନା ମାୟାରେ ବେତୀ ନ େୁହ ।।
କାମନାକୁ କେି ହୃ ଦୟୁ ଦମନ
ଶାସ୍ୱତ କେରମ ଦିଅ ନିଜ ମନ ।।
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କେିବ କି ତୁ ମ ନୀେକଇଁ
ତୁ ମ କିେଣରେ ଶୀତେତା ଭେିରଦବ ତହିଁ ।
ଏଇ ଉର୍ମତା ଯିବ ଦୂ ରେଇ
ତୁ ରମ ଥିବ ପାରଖ
ନ ଥିବ ଆଉ ରକହି ।
ରକରତ ସହିବି ଆଉ ରସ ବୟଥା
କାହାକୁ କହିବି ରସ ମନେ କଥା
ଥକିଗ ିଣି ମଁୁ
ଏରତ ଅରପକ୍ଷା କେି
ନିଅ ଥରେ ଆପରଣଇ
କେ ନାହଁ ଆଉ ରଡେି ।
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ପ୍ରଥମ ରଦଖାରେ ରଯରବ, ତାକୁ ମନ ରଦଇ ଆସି ି ।

ତାକୁ ନଭାବିର ଥରେ, ୋତିରେ ନିଦ ହୁ ଏନା ।

ଜରଣ ଅଜଣା ରଚରହୋକୁ ହୃ ଦୟ ଆଇନାରେ

ତା ବିନା ବଞ୍ଚିବା, ଏରବ ଆଉ ସମ୍ଭବ ହୁ ଏନା ।।

ଆଙ୍କି ରଦଇ ଆସି ି ।।

ମନେ ମାନସୀ ରମାେ ରସ, ତାକୁ ହିଁ ତ ଏ କଥା ଅଜଣା ।

ଆଖିପ କରେ ରଯରବ ରମାେ, ତା' ସ୍ୱପନରନଇ ଆସି ି ।

ଜରଣ ଅଜଣା ରଚରହୋକୁ ନିଜେ ଭାବିରଦଇ ଆସି ି ।।

ତାକୁ ସ୍ୱପନରେ ରଯରବ ରଦରଖ, ଆଖି ରଖା ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା
ହୁ ଏନା ।।
ତାକୁ ମରନମରନ ନଛୁ ଇଁର ଥରେ, ୋତିରେ ନିଦ

ୁ ଚି ୁ ଚି ତାକୁ ରଦଖୁଥାଏ ନିତ,ି

ହୁ ଏନା ।

ତାକୁ ନରଦଖିର ଥରେ, ୋତିରେ ନିଦ ଆରସନା ।

ତା ବିନା ବଞ୍ଚିବା, ଏରବ ଆଉ ସମ୍ଭବ ହୁ ଏନା ।।

ତା ବିନା ବଞ୍ଚିବା, ଏରବ ଆଉ ସମ୍ଭବ ହୁ ଏନା ।।
ଏକା ଏକା ଆଉ ଜୀବନଚ ାପରଥ ଚା ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା

ମନ କଥା ରମାେ, ମନରେ ହିଁ େହିଯାଏ,

ହୁ ଏନା ।

ରକରତ ଭ ପାଏ ତାକୁ , ମନ ରଖା ି କହି ପାରେନା ।।

ତା ବିନା ବଞ୍ଚିବା, ଏରବ ଆଉ ସମ୍ଭବ ହୁ ଏନା ।।

ମନ ମନ୍ଦିେରେ ତାକୁ ପୂଜୁଥାଏ ନୀତି, ତାକୁ ହିଁ ତ ଏ
କଥା ଅଜଣା ।।

ରମା ହୃ ଦୟରେ, ଭିନ୍ନ ଏକ କାହାଣୀେ ନାୟିକା ରସ,

ତା ବିନା ବଞ୍ଚିବା, ଏରବ ଆଉ ସମ୍ଭବ ହୁ ଏନା ।।

ତା ବିନା ରମା ସ୍ୱପନ ସାମ୍ରାଜୟରେ ମଁୁ ନାୟକ ରହଇ
ପାରେନା ।।
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ସାତ ଜନମକୁ କଥା ରଦଇଥି

ଦିନ କାଟୁଛି ଦୁଃଖରେ

ନିଜେ କେିବ ରବା ି

ଗ ା ଦିନଠାେୁ ଭାବୁ ଅଛି ବସି

ପ୍ରତାେଣା କେି ଚା ିଗ ତୁରମ

ଆଖି ଭିଜୁଛ ି ୁ ହରେ ।।

ସବଷହୋ ମଁୁ ରହାଇ ି ।।

ଆସିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ମୁହ ିଁ

କହି ବି ପାେୁନି ସହି ବି ପାେୁନି

ରଦହଟା ଗ ାଣି ଝଡି

ରବଦନା ରମା ହୃ ଦୟେ

ମଉେି ଯାଉଛି ମନ ବଗିଚାେୁ

ବୁଝି ପାେୁନାହିଁ ଏମିତ ି କାହିଁକି

ରପ୍ରମ େୂପ ଫୁ କଢି ।।

ବିରଚ୍ଛଦ ରହ ା ଆମେ ।।
ତୁମ ବିରଛଦରେ ସବୁ ହୋଇ ି
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ତୁ ବସା ଭାଙ୍ଗି ଉଡି ଯାଉଥିବା ଚରଢଇ,
ମଁୁ ବସା ବାନ୍ଧିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବରଢଇ ।
ତୁ ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଚା ି ଯାଉଥିବା ନଈ,
ମଁୁ ବାଟ ଚାହିଁ େହୁ ଥିବା ବାରଟାଇ ।
ତୁ କିଛ ି ମାନୁ ନଥିବା ଅସାୋଏ ବର୍ଷା,
ମଁୁ କିଛ ି ରଖାଜୁ ଥିବା ତୃ ର୍ାର୍ତ୍ଷେ ତୃ ଷ୍ଣା ।
ତୁ ନିତ ି ରଦଖୁଥିବା ଅଜଣା ୋତିେ ସ୍ୱପନ,
ମଁୁ ନିତ ି ଜିଉଁଥିବା ଝଡ ବାତୟାେ ବିପନ୍ନ ।
ତୁ କହି ପାେୁଥିବା ଅରନକ କାହାଣୀେ କଥା,
ମଁୁ କହି ପାେୁନଥିବା ରମା ଜୀବନେ କିଛ ି ବୟଥା ।
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ମଁୁ ତ ଗଢିଥି ି ଏକ ସୁନ୍ଦେ ୋଜଉଆସ ଏ ହୃ ଦୟରେ କାହିଁ ରକରତ ରଧୈଯଷୟ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସେ ମୂ ୟରେ,
ତୁ ରମ ହିଁ ଉରପକ୍ଷା କ ରସ ୋଜଉଆସକୁ ଆଉ ତୁ େନା କ ଧନ ଓ ଧନୀକ ସାଙ୍ଗରେ;
ମଁୁ ତ େଖିଥି ି ସାଇତି ରକରତରଯ ଶୀତେ ଛାୟା ତୁ ମ ରକାମେ ହୃ ଦୟକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କେିବା ଆଶାରେ,
ତୁ ରମ ହିଁ ଉର୍ତ୍ପ୍ତ କ ରସ ଶୀତେ ଛାୟାକୁ ଆଉ ଜଟିେ କ ତୁ ମ ହୃ ଦୟକୁ ଡହଡହ ରକ୍ରାଧେ ବହ୍ନିରେ;
ମଁୁ ତ ଚାହଁୁଥି ି ରଦବାକୁ ଅସେନ୍ତି ରପ୍ରମ ଆଉ ପ୍ରତି ମୁହୁର୍ତ୍ରଷ େ ବଞ୍ଚିବାେ ଉଜ୍ଜ୍ୱେ ଆର ାକ ତୁ ମ ଜୀବନରେ,
ତୁ ରମ ହିଁ ସରନ୍ଦହ କ ରସ ଆର ାକେ ନିମେ
ଷ ତାକୁ ଆଉ ଉରପକ୍ଷା କ ରସ ରପ୍ରମେ ଅସେନ୍ତି ଭଣ୍ଡାେକୁ
ବାସ୍ କିଛ ି ଅବିଶ୍ୱାସ ଓ ସରନ୍ଦହେ ବୀଜରେ;

ମଁୁ ତ ଭାବିଥି ି ତୁ ମକୁ ଏ ଅଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ରେୁପୀ ଜୀବନରେ ପାେିରହବାକୁ ଏକ ସୁଦୃଢ ଜାହାଜ,
ତୁ ରମ ହିଁ ବାସ୍ ରହାଇଗ ଏକ ବିଶାେ ରଢଉ ଆଉ ବି ୀନ କେିରଦ ରସ ଜାହାଜକୁ ରସ ନୀେ
ସମୁଦ୍ରେ ଅକାେ ଗଭଷରେ;
କିନ୍ତୁ ଏରବ ବି ମଁୁ ବଞ୍ଚିଛ ି ଆଉ ସୁଦୃଢ େଖିଛି ରମାେ ଏ ବିଶାେ ପବଷତେୂପୀ ହୃ ଦୟକୁ ପୁଣି ଏକ ନୁ ତନ
ସୂରଯଷୟାଦୟକୁ ରଦଖିବା ଆଶାରେ,
ତୁ ରମ ସିନା ରହାଇଗ ସ୍ୱାଥଷପେ କିନ୍ତୁ ରମାେ ହୃ ଦୟ ଏରବ ବି ରସମିତ ି ଅକ୍ଷୂର୍ଣ୍ଷ ଓ ଅଟେ ତୁ ମ
ଜୀବନକୁ ସବଷଦା ସରତଜ କେିବା କ୍ଷୟରେ...
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ଜୀବନ ବହିେ ରଯୌବନ ପୃଷ୍ଠାରେ

ସବୁ ଠୁ ନିଆୋ ଅନୁ ଭୂତି ଥି ା

ବିତ ି ତ ଯାଇଛି ଅରନକ ମୁହୂର୍ତ୍ଷ

ରପ୍ରମ କ ମେ ଧାରେ

ଆଙ୍କି

ସ୍ମୃତ ି ଏରବ ଇତିହାସ

ଆଙ୍କି ରଦଇଥି ି ପ୍ରତିଛବି ତୁ ମ
ଅଜାଣରତ ରକରବ ଥରେ ।।

ରଯରବ ଚୁମବନ ।।

ରପ୍ରମ ନଅେରେ ଫୁ ଟି ା ରଶଫାେି

ବିହଙ୍ଗ ସାଜିର ଆରମ

ଋତୁ ପେି ସବୁ ବଦେି ଯାଇଛି
ନାହିଁ ଆଉ ରସ ବୟସ ।।

ପ୍ରଥମ ରପ୍ରମେ କ୍ଷଣ ଗୁଡକ
ି

ଝେି ପଡୁଥି ା ମଧୁେ ମୂଚ୍ଛଷନା

ହୃ ଦୟ ରକାଣରେ ଆଜିବି େହିଛ

ରହାଇଥି ା ପ୍ରକଟିତ

ରକାଇ ିେ କୁ ହୁତାରନ ।।

ସାଜିଛ ରପ୍ରେଣା ଉତ୍ସ

ନିଦ ହଜିଥି ା ନିଶାଦ୍ଧଷ ରବୋରେ
ଶୁଣି ି ରପ୍ରମ ସଙ୍ଗୀତ ।।
ଆଖିରେ ଆଖିରେ ରହାଇଥି ା ରପ୍ରମ

ଆଜି ବି ାରଗ ଜୀବନ୍ତ
ଆଖିେ କଥାକୁ ଓଠ କହିରଦଇ
ରହାଇଥି ା ଭୟଭୀତ ।।
ଈଶାୋରେ ତୁ ରମ ପ୍ରତୁ ୟର୍ତ୍େ ରଦ

ଆେମ୍ଭ ରହାଇ ା ରପ୍ରମ

ରପ୍ରମରେ ଆମେ ାଗି ା ନଜେ
ବାଧାରଦ ା ପେିସ୍ଥିତି

ମେୁଭୂମି ରଦରହ ଜେବିନ୍ଦୁ ପେି
ରମଣ୍ଟାଇ ରଦଉଛ ରଶାର୍ ।।

ପୂର୍ଣ୍ଷମୀ ଇନ୍ଦୁ ଟା ବାଦ ରେ ୁ ଚି

ଢାଙ୍କି ରହର ରକରବ ଏ ମନ

ସାଜି ା ଉଆଁସ ୋତି ।।

ଆକାରଶ

ତୁ ରମ ରହାଇଗ ଆଉକାହା ବଧୂ
ସିନ୍ଦୂେ ମଁୁ ଆଉକାେ
ଅ ଗା ରହବାଟା ର ଖାଥି ା ରବାରଧ

ରଖେ ଇଏ ବିଧାତାେ ।।
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ଏମିତ ି େଙ୍ଗ ାଗିଛ ି ରଦହରେ

ଦିନରେ ରଶାଉଛି ରଘାଡି

କେି ପାେୁନାହିଁ କିଛ ି

ସ୍ୱଗଷ ପାେିଜାତ ଆଣିବାକୁ ଜିବି

ସଞ୍ଜ ଆକାଶରେ ସୂଯଷୟ ମଁୁ ରଦଖୁଛ ି

ସାଇରକ ରମାେ ଚଢି ।

ଚିନ୍ତା ତ କେୁଛି ବସି ।

ପକ୍ଷୀ ପେି ରଡଣା ଗାଇ ବୁ ିବି

ରବୈଶାଖେ ଖୋ ଭ
କଣ୍ଟା ାରଗ ଫୁ

ାଗୁଛ ି

ଭାରବ ମଁୁ ଏମିତ ି କଥା

ପେି

ଛକି ଛକି ଯାଇ ପ୍ରଜାପତି ଧରେ

ସେମ ଫେମ ହଜିତ ଯାଇଛି

ଫୁ କୁ ଜଣାଏ ବୟଥା ।

ବଞ୍ଚିଅଛି ମେି ମେି ।
ଶ୍ରାବଣେ ବର୍ଷା ଆଘାତ ଦଉଛି
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ମରତ ପଚାେନି

ରକାଉ ରଗାରଟ ରଗା ାପୀ ଚିଠରି େ ର ଖାଥି ା

ପବନ ମିଛ କରହ କି ନାଇଁ

କାହା ଛାତି ତରେ

ଆକାଶରେ ତାୋ ରକରତ

ନୂ ଆ ସହେରେ ପୁେୁଣା କର ାନୀ

ବାଦ ବି କ'ଣ ଗୀତ ଗାଏ

ରକରତ ନମବେ ର ନ୍

ନଁା ଜହ୍ନ ରକରବ ମନ ହରଜଇଛି

ଏମିତ ି କିଛ!ି

ନଁା ଜମା ପଚାେନି ମରତ !

ଯାହା ମଁୁ ଭୁ ି ଆସିଛ ି

ମଁୁ ରକାଉ ଜାଣିଛ ି

ହାଇସ୍କୁଲ୍ ପଡିଆରେ କିତ୍ କିତ୍ ରଖେୁ ରଖେୁ

କୃ ଷ୍ଣଚୂ ଡା େଙ୍ଗ ନା ି ନଁା ମୁରଠ ରପ୍ରମ େଙ୍ଗ?

ଆଛା ଏରବ ତୁ ରମ କୁ ହ;

ାଜକୁ େୀ ାଜ କରେ ନଁା ଅବିଶ୍ୱାସ?

ମଁୁ ଆକାଶ ନା ପଞ୍ଜୁେୀ??

େକ୍ତ କଇଁ ରପାଖେୀରେ ଫୁ ରଟ ନଁା ଛାତି ତରେ?
ଠିକଣା?
ରହ ନଁା ରସଇଟା ବି ମରନ ନାହିଁ ଆଉ

60

shubhapallaba.in

ଶ୍ରାବଣ ଆସିର ମଧୂ ବେର୍ିର

ଘନ ଆକାଶ କି ଭେିଛ ି ସରତ

ମରନପରଡ ପ୍ରି ୟତମା,

ହେିଣୀ ଆଖିେ ନିେୀମା;

ସରଜ ଶିଖି ନାଚି ଚନ୍ଦ୍ରିକା ରତାେିର

ଫୁ େ ପସୋ ବରନ ଉପବରନ

ଝୁ ରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରି ୟତମା;

ରଖାସା ଭେି ହରସ ସଖୀ,

ଭୋ ସେସୀରେ ତେଙ୍ଗ ଝ ରସ

ମୁକୁୋ ରକଶେୁ ମୁକ୍ତା ଝେିଯାଏ

ରମଘ ମାେ ଛବି ଆଙ୍କି ,

କୁ ସମ
ୁ ବେରର୍ ରଦଖି;

ପ୍ରୀତିେ ପଣତ ବାଦ ପୋଏ

ରଶ୍ୱତ ବସନରେ ଭିଜା ତନୁ ମରନ

ାରଜ ଖସି ଯାଏ ରଦଖି;

ସରତ ରସ ଚାେୁ ଚନ୍ଦ୍ରମା,

ମାଟିେ ମହକ ପୁ କ ଭେିର

ଶ୍ରାବଣ ଆସିର ମଧୂ ବେର୍ିର

ସାରଜ ଧୋ ସବୁ ଜମ
ି ା,

ମରନପରଡ ପ୍ରି ୟତମା ।
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ଭାେି ମରନ ପରଡ ତୁ ରମ

ଭାସିଗ ା ତୁ ମକଥା

ସଞ୍ଜ ନଇଁଗ ା ପରେ

େହିଗ ା ସ୍ମୃତ ି ରହାଇ

ଭାରବ ବସି ତୁ ମ କଥା

ଏଇ ରମା ମନରେ ।

ଫି କା ଜହ୍ନ ଆ ୁ ଅରେ ।

ଆଜି ବି ଝେକା ରଖାର
ଜାରଣନା ମଁୁ କାହା ପାଇଁ

ମରନ ପରଡ ଆଜି ରସଇ

ଜାରଣ ତୁ ରମ ଆସିବନି

ସାଗେେ ରବୋ ଭୂଇଁ

ତଥାପି ବି େରହ ଚାହିଁ

କହିଥି ଭ ପାଅ

ଆଶାତକ ଆଶାରହାଇ

ଉଛୁ ୋ ହେୀ ଛୁ ଇଁ

ମରନ ରମାେ ଯାଏ େହି

ଭସାରମଘ ପେି ସାଥୀ

ପାଦଥାପି ତୁ ରମ ଆସ
ସତ ନୁ ହଁ ସପନରେ ।
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ବାଟ ତ ଅଛି ଅରନକ ଚା ିବାକୁ

ଇଏ ବି ଜଣା ନାହିଁ,

ଆଦୟ-ପ୍ରାନ୍ତହୀନ କ୍ଷୟ ରନଇ

ରକରବ ମିେବ
ି କି ନାହିଁ ଥକିଯିବା ଆଗେୁ

ରକରବ ଜିତହ
ି ୁ ଏ ପୁଣି ପରଡ ହାେିବାକୁ

ଅକ୍ଷମ ରହବା ଆଗେୁ

କିଛ ି ପାଇହୁ ଏ ତ, କିଛ ି ପରଡ ହରେଇବାକୁ ।

ତଥାପି ରହବ ଏମିତ ି ଚା ିବାକୁ ।

ତଥାପି ସଭିଏଁ ବାଧ୍ୟ ରସଇ ବାରଟ ଚା ିବାକୁ

ଚା ିବାଟା ନୁ ରହଁ ରଯ ଏରତ ସହଜ

ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ରହଉ କି ଅନିଚ୍ଛାରେ

ଏଇ ଅଙ୍କା-ବଙ୍କା ବାରଟ ।

ନିଜ ରଗାଡରେ ରହଉ କି କାହା ସାହାୋରେ

ରକରବ ନେମ ଘାସରେ ପାଦ ପରଡ ତ

ରସଇ କ୍ଷୟରେ ରହବ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ।

କଣ୍ଟାେ ନିମଷମ ଆଘାତରେ ପାଦ ରପାରଡ ।

କିଏ କହିବ?

ଗ୍ରୀର୍ମେ ରକ୍ରାଧରେ ଜେିବାକୁ ପରଡ ତ

ରକରତ ଦିନ ରକରତ ୋତି ଆଉ

ବର୍ଷାେ ଦୁ ଃଖରେ ଗାରଧଇବାକୁ ପରଡ ।

ଏମିତ ି ଚା ିବାକୁ ରହବ?

ପୁଣି ରକରବ

ରକରବ ମିେବ
ି ବିଶ୍ରାମଟିରକ

ଶୀତେ ରକାହରେ ବେଫ ରହବାକୁ ପରଡ ।

ଏ ପାଦ ଦୁ ଇଟିକୁ?

ଏଇ ଜୀବନ ବାଟରେ
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ରଦଖିବାକୁ ପରଡ ଅରନକ ଛକ

ମଁୁ ଆଜି ରହଇଛି ଛିଡା

କିନ୍ତୁ ନୁ ରହଁ ୋଜୋସ୍ତା ପେି,

ରସମିତ ି ଏକ ଛକରେ,

ନଥାଏ ରକୌଣସି ନିରର୍ଦ୍ଷଶାବେୀ ।

ରଖାଜୁ ଛ ି ରମାେ ବାଟ ।

ଇଏ ତ ଗଁା ଗହେିେ

ଆଖିରେ ସାହାଯୟଟିକେ ଆଶା ରନଇ

ମାଟିକାଦୁ ଅେ କଚା ୋସ୍ତା ପେି ।

ଚାରହଁ ଚାେିଆରଡ ।

ରଖାଜିବାକୁ ପରଡ

ମନରେ ରସଇ ରଗାଟିଏ ପ୍ରଶନ

ବସ୍ତି େୁ ବସ୍ତି , ଗେିେୁ ଗେି ।

ଯିବ ି ମଁୁ କୁ ଆରଡ, ଯିବ ି ମଁୁ କୁ ଆରଡ?

କ ୌବନର ଆଗମକନ
- ଭାରତୀ ସାହୁ
ଶୀତ ପରେ ରଯରବ ଆରସ ବସନ୍ତ

ସବୁ ଖା ି ାଗୁଥି ା ନୂ ଆ ନୂ ଆ ସବୁ ତ େଙ୍ଗୀନ ।

ଆନନ୍ଦରେ ଧେଣୀ ପାଗେିନୀ ହୁ ଏ

ବର୍ଷାେ ଆଗମରନ ରକକୀ ରଯରହ୍ନ ହୁ ଏ ଆତ୍ମହୋ

ହୁ ଏ ତା'େ ବୁ କୁ ଉଲ୍ଲସିତ ।

ସବୁ ଠାେୁ ାଗୁଥି ା ଭ
ଅତୀବ ତମେ ରସ ରଚାୋ ରଚାୋ ଚାହାଣୀ

ସେେ କିରଶାେୀ ମନରେ ରଯରତରବରେ

ଆଉ ତମ ପ୍ରୀତିେ ଇଶାୋ,

ରଦଖାଦିଏ କଅଁେ ରଯୌବନ

ରସରତରବରେ ଦୁ ନଆ
ି େ ସବୁ କଛ
ି ିଭ

ରସ ବୁ ଝପ
ି ାରେ ସବୁ କଥାେ ଅଥଷ

ରଯରତରବରେ ଏ ରଦହରେ ଏ ମନରେ

ବୁ ଝପ
ି ାରେ ସବୁ େି ଇଙ୍ଗି ତ ।

ଥିେି ଥିେି ପାଦ ଚାପି ଆରସ ରଯୌବନ

ମଁୁ ରଯରତରବରେ ପହଞ୍ଚି ି ରଯୌବନେ

ତା'େ େଙ୍ଗେ ରୋର୍ଣୀ ଜାେି

ପାଦରଦଶରେ

ରଦଇଯାଏ ରପ୍ରମେ ଇଙ୍ଗୀତ ।
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ହଁ ତୁ ରମ ତ ହଜି ଜାଇଛ

ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଏବଂ ହାତ ଗଣତି ରକରତ ଦିନେ

ତୁ ମ ସ୍ୱପନ ୋଇଜ ମଧ୍ୟରେ

ରସ ପେିବୟାପ୍ତ ପେିଧି ମଧ୍ୟରେ େହି

ରହର ମଁୁ ରକମିତ ି ରଖାଜି ପାଇବି?

ରଯମିତ ି ପାଇ ଯାଇଥି ି ସବୁ ଖୁସି !

ଅସମ୍ଭବ ରସ ସବୁ

ରହର ରବାଧହୁ ଏ

ରସ ଅତୀତକୁ କଳ୍ପନା କେିବା ହିଁ ତ

ରସ ହସ ଖୁସକ
ି ୁ

ବାସ୍ତବରେ ରଗାଟଏ ବଡ ଭୁ !

ସହୟ କେି ପାେିନଥି ା

ଗାଆଁେ ଗେି କନ୍ଦିଠାେୁ ଆେମ୍ଭ କେି

ରସ ପେିବୟାପ୍ତ ପେିଧି

କାହିଁ ରକରତରଯ ରଖାଯିଛ ି

ଏମିତରି େ ତ ଜୀବନ ସହ

ରସ ହଜି ା ଅତୀତକୁ

ରଖେ ରଖେିବା ଆେମ୍ଭ କେିରଦଇଥି ା,

ତା'େ ସୀମା ନାହିଁ

ରକରବେ ରମା ଜୀବନ ସହ

କିନ୍ତୁ ରଖାଜି ପାଇବା

ରଖେ ରଖେି ନଥି ା ବେଂ

ରବଶ୍ କାଠିକେ ପାଠ ରହାଇପଡିଛ ି !

ଓଡିଆ ଭାର୍ା ସାହିତୟକୁ

ରକହି ବା କ'ଣ କେିବ

ଆପଣାଇ ରନଇଥିବା ରକରତକ

ସମୟ ଆୟୁ ରେ ବନ୍ଧା ତ ରସ ସବୁ

ନିେୀହ ନିସ୍ପାପଙ୍କ ଜୀବନ ସହ
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ରଖେ ରଖେିବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ରଦଇ ନଥି ା,

ମଁୁ ରଯମିତ ି ଏକ ବିୋଟ ବଡ ଭୁ କେିରଦ ି
ରମା ଚ ାପଥରେ ତୁ ମକୁ ରନଇ,

ଯାହା ରହଉ ନା କାହିଁକି
ତୁ ରମ ତ ରମାେ ପ୍ରି ୟ ସଖା ପ୍ରି ୟମବଦା

ତୁ ମକୁ ଏମିତ ି ରଖାଜି ରଖାଜି

ଆଲ୍ଲାଦିନୀ ମନେ ମାନସୀ ଏବଂ

ରମରଣ୍ଟନା ଏ ପିପାସୁ ମନେ ତୃ ଷ୍ଣା

ଏ ଚାତକ ମନେ ଅପୁେନ୍ତି ଶକ୍ତି,

ରହର ତୁ ରମ କ'ଣ ସତରେ
ମାୟାବିନୀ ରମାହିନୀ କାମୁକ କନୟା କାଦମ୍ଭିନୀ

ରଯରବ ଏମିତ ି ବୁ ର ଇ ବରଙ୍କଇ ଜାେି ଦିଅ

ଯାହା ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପଡିଛ ି ରମା ଜୀବନ

ଆରପ ଆରପ ମନରେ

ଆୟୁ ର୍ !!

ଅରନକ ରକାହ ଉଦଜୀବିତ ରହାଇଯାଏ
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କା ି ୋତିରେ

ତା' ମନେ ରକଉଁ ଅନ୍ଧାେୀ ରକାଣରେ ।

ୋସ୍ତାରେ ରଭଟି ି ଜୀବନକୁ !

କିଛ ି ରଗାରଟ ଭାବୁ ଭାବୁ !

ରଦଖାରହ ା ଆଉ କଥା ବି ରହ ା

ଗ ାରବରେ କହିରଦଇ ଗ ା,

ରହର , ମଉେି ଯାଇଥି ା

ସ୍ୱପନ ରଦଖିବାକୁ ୋତିନୁରହଁ

ତା' ମନରେ ଥିବା ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ।

ଏରବ ସାଥିରଟ ରଖାଜୁ ଛ ି ।।।

ସ୍ୱପନ ପୂେଣ କେିବାକୁ ଯାଇ

କାରେ ମିେଯ
ି ିବ ତାକୁ

ସବଷାହୋ ରହାଇପଡିଥି ା ରସ ।

ରସ ଅରଦଖା ଅଚିହ୍ନା ସାଥି,

ସ୍ୱପନ ତା'େ ପୂର୍ଣ୍ଷାଙ୍ଗ େୂପ ନ'ରନଇ,

ଏଇ ଆଶାରେ, ଅନ୍ଧାେରେ ବାଡି

ବର୍ତ୍ଷମାନେ ଝଡଝଞ୍ଜା ରଦଇ,

ବୁ ର ଇ ା ପେି

କିଛ ି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ସାଇତି

ଘୁେବ
ି ୁ ୁ ଛି ଏ ସହେେ ଗେି, କନ୍ଦି ଓ

ରହାଇେହିଥି ା,

ୋଜୋସ୍ତାରେ ।।।
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ରସ କ'ଣ ବୁ ରଝ ରଯ

ଏଇମିତ ି ଯୁଝଚ
ି ା ିଛ ି ଏକାକିତ୍ୱ

ରସ ଚା ିଗ ା ରବା ି

ଏଇମିତି ସହିଚା ିଛ ି ନୀେବତା ।

ତା'ଶିକୁେରି େ ବନ୍ଧା ରମା ଇଚ୍ଛାପତ୍ର ମାରନ

ଦିଗନ୍ତବିସ୍ତାେି ଏ ଦୂ େ ଦିଗବେୟ ାରଗ ଢାଙ୍କି େଖିଛି

ରସଇଠି ହିଁ ବନ୍ଧା, ରଯଉଁଠି ରସ କହିଥି ା

ରକାରହ ିକାପୁର୍ଣ୍ଷ ବାତାବେଣ ।

ଟିରକେୁହ ମଁୁ ଏଇ ଆସୁଛ ି ।

ଏ ଶୁଣ....
ରମା'ଠାରେ ସରଜଇଥିବା ରପ୍ରମକୁ ମାେିରଦ ାପରେ

ରସ କ'ଣ ବୁ ରଝ ରଯ
ରସ ଚା ିଗ ା ରବା ି

ରତା'ପେି ୁ ଚି ୁ ଚି ହସିବାେ

ରମା ଆଖି ହେକ

ଅରନକ ରଚଷ୍ଟାକରେ ରମା ନିଃଶ୍ୱାସେୁ ରମଣ୍ଟାଇବାକୁ

ରମା ଭିତରେ ଆଜି ଫୁ ତ୍କାେିତ ରଗାରଟ ବିେହବନୟା । ରମା ପାରଖ ଛାତିଏ ଦମ୍ଭ କାଇଁ ।
ରତାେ ରସ ସତ ରବା ି ରଦଇଥିବା ମିରଛଇ ଚିହ୍ନକୁ

ଆଉ କି ରଦଖିପାେୁଛନ୍ତି ଘନ ଅନ୍ଧାେରେ

ରହର କ'ଣ

ପୂର୍ଣ୍ଡମାେ ଜହ୍ନକୁ , ନା କାନ ରଯାଡା

ରପ୍ରମଠୁ ପ୍ରତାେଣାେ େଙ୍ଗ ଗାଢନୁ ରହଁ?

ଶୁଣିପାେୁଛନ୍ତି ବସନ୍ତେ ଝାଞ୍ଜି ପବନରେ
ରକାଇ ିେ କୁ ହୁ କୁ ହୁ ସ୍ୱେକୁ ,

ତଥାପି; ରସ କ'ଣ ବୁ ରଝ ରଯ

ନା ନାକ ଆଉ ବାେି ପାେୁଛି

ନିଦ୍ରାବିନା ହିଁ ରମା ୋତ୍ରିେୁ ଜନମ ରନଉଛନ୍ତି

ରସଇ ବଣମଲ୍ଲୀେ ବାୋକୁ ।

ସକାେ ପରେ ସକାେ ।
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ଶ୍ରାବଣ ମାରସ ହୁ ଏ ରମଘ ପ୍ରରବଶ,

ରମା ମନରେ ରହାଇଛି େମୟ ରପ୍ରମାେୟ,

ପେିଭ୍ରମଣ କେନ୍ତି ପ୍ରରଦଶ ପ୍ରରଦଶ,

ରମା ରପ୍ରମାକଥା ପହଞ୍ଚାଇ ହୁ ଅନ୍ତୁ ସହାୟ |୩|

ରପ୍ରୟସୀ ପ୍ରତି ରହ ା ରଯ ଆରବଶ,
ରନଇ ଯାଆନ୍ତୁ ରମାେ ରପ୍ରମସରନ୍ଦଶ |୧|

ରପ୍ରମସରନ୍ଦଶ ରହାଇଛି ରମଘସରନ୍ଦଶ ସଦୃ ଶ,
ପ୍ରି ୟତମା ପ୍ରସାଧନରେ ରହାଇଛି ମଁୁ ପେବଶ,

ରପ୍ରମିକା ପାଇଛି ଅପ୍ସୋ େୂପେ ଆଶିର୍,

ନିଜ ଯାତ୍ରାରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ରକୌଣସି ଅବକାଶ,

ନିରତୟ ଆସ୍ୱାଦନ କେଛି ସୁର୍ମ ପୀୟୁ ର୍,

ବାର୍ତ୍ଷାବହ ରହାଇ କେନ୍ତୁ ରପ୍ରମବନ୍ଧନେ ବିକାଶ |୪|

ଏହି ନବରଯୌବନ କେୁଛି ପ୍ରଣୟ ରଘାର୍,
ଘନଘଟା ରମଘେ ରକରତ ପ୍ରକାେ ଆକାେ,

ଆମ ମରଧ୍ୟ ଅନୁ େକ୍ତି ସଦା େହୁ ଅରଶର୍ |୨|

ରପ୍ରମସରନ୍ଦଶ ଜରଣଇ ସ୍ୱପନ କେନ୍ତୁ ସାକାେ,
ରମା ଅଭିନବ ଅନୁ ୋଗ ନୁ ରହଁ ଅଭିନୟ,

ରମା ବିରଶର୍ ବିଶଷ୍ଟ
ି ବିନତି କେନ୍ତୁ ସ୍ୱୀକାେ,

ରମା ପ୍ରଣୟିନୀକୁ ବୁ ଝାନ୍ତୁ ରମା ଅଭିପ୍ରାୟ,

ଆଣନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରଣୟ ରଗୟେ ଝଙ୍କାେ |୫|
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ଥରେ ବଜାେକୁ ବୁ ି ଯାଇଥି ି ରଦଖି ି ରଗାଟିଏ ବାଘ,
ବି ୁ ଆ ସହିତ ବୁ ି ଆସିଥି ା ଖାଉଥି ା ବସି ଶାଗ !
ନିଶକୁ ସେଖି ଦାନ୍ତକୁ େକଟି ମାେୁଥି ା ବଡ ହାଇ,
ସାମନାରେ ରଦଖି ବୁ ଦ୍ଧି ହଜିଗ ା କ'ଣ କେିବ ି ଭାଇ !
ନଖଟା ତାହାେ ପନିକି ଭେିଆ ଦାନ୍ତଟା ପୁୋ ମୁନଆ
ି ଁ,
ମଝିରେ ମଝିରେ ଉପେକୁ ଚାହିଁ କେୁଥି ା ବଡ ଆଁ ।
ବି ୁ ଆ ନନା ତ ବହୁ ତ ଚତୁ େ ଜଗି ବସିଥି ା ପାଖରେ,
କରଣଇ କରଣଇ ମାମଁକ
ୁ ୁ ଅରନଇ ହାତ ମାେୁଥି ା କାନରେ ।
ଡେିଡେି ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ି ପାରଶ ଚୁପିଚୁପି ପାଦ ପରକଇ,
ପଚାେି ି ମାମଁୁ କଅଣ ଖବେ ବସିଛ ମୁହଁକୁ ଶୁରଖଇ ।
ରଖାଜିରଖାଜି ସାଥୀ ବୁ ଢା ରହଇଗ ି ରଦ ରଯ ଜଙ୍ଗ କାଟି,
ହେିଣ ମାଉଁସ ାରଗ ରବସୁଆଦ ଜୀବନଟା ାରଗ ମାଟି ।
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ବି ୁ ଆକୁ ଧେି ଆଣିଛ ି ସାଙ୍ଗରେ ରଖାଜିରଦବ ରଗାରଟ ସୁନ୍ଦେୀ,
ହାତଧେି ତା'େ ଜୀବନ କାଟିବ ି ରହଇଯିବ ି ମଁୁ ସଂସାେୀ ।
ମାମଁେ
ୁ ହାତରେ ରଦ ି ଆଣ୍ଡ୍ରଏରଡ ଇନିଷ୍ଟ କ ି ଟୁଇଟେ,
ରକମିତ ି ରପାଷ୍ଟିର ଝିଅ ପଟିଯିରବ ଫୁ ଙ୍କି ରଦ ି କାରନ ମନ୍ତେ ।
ଦିଲ୍ ରହଇଗ ା ଗାରଡଷନ ଗାରଡଷନ ଅଜାଣରତ ମରନ ହସି,
ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି ପିଠି ଥାପୁରଡଇ ରଦ ା ରମାରତ ସାବାସି ।
ମାମଁକ
ୁ ୁ ମିେି ା ମନ ାଖି ମାଇଁ ସଂସାେ ରପ୍ରମରେ େରସ,
ଏରକାଇଶା ପାଇଁ ଡାକ ପରଠଇଛି ରଭାଜି ଖାଇରଦଇ ଆରସ ।
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ମରନ ଅଛି ରମାେ ରସଦିନେ କଥା;
କେିବନି ପେ ରବା ି ଛୁ ଇଁଥି ମଥା ॥
ଭୁ ିଗ , ଚା ିଗ କେିରଦଇ ପେ;
ଏକ ଅଚିହ୍ନା ର ାକକୁ ରନଇ ଗଢି ସଂସାେ ॥
ଭ ପାଇବାରେ ଭୁ ରମାେ େହି ା କଉଠି;
ପଚାେିବ ି ଏଇ କଥା, ରଦଖାହବ ରଯଉଁଠି ॥
ଶିଶେ
ି , କାକେରେ ଭିଜ ି ରଦଖୁଥି ି ରକରତ ସ୍ୱପନ;
ଆଜି ମରତ ଏକା ରଦଖି ହସୁଛ,ି ପୂଣଷମୀେ ଏ ରଗା ଜହ୍ନ ॥
ମରନପରଡ ରଯରବ ତୁ ମ ଅକୁ ହା କଥା;
ଅଜାଣରତ ରଦରହ ହୁ ଏ ଅରନକ ବୟଥା ॥
ଏକ ଜଜଷେତ
ି ,ମମଷାହତ ହୃ ଦୟକୁ ରନଇ;
ବଞ୍ଚିଛ ି ମଁୁ ବଞ୍ଚିଥିବି, ତୁ ମେ ଅଭୂ ା ସ୍ମତ
ୃ ି ଟିକକ ପାଇଁ ॥
ହସ ଖୁସି ଭେିଯାଉ ତୁ ମ ଜୀବନରେ;
ଏଇ ରମାେ କାମନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ॥
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ନାହିଁ ତା'େ େୂପ ଗନ୍ଧ ନାହିଁ ତା ଆକାେ

ବାେ ରହାଇ ଉଡିଯାଏ ନପାେନ୍ତି ଜାଣି ।

ତା ବିହୁରନ ସୃଷ୍ଟି ନାମ ଆଉ ସବୁ ନିମିର୍ତ୍

ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗାେ ଜେ ଯୁମନାେ ନୀେ

ମାତେ ।

ଆକାରଶ ବାଦ ରହାଇ ଝରେ ଝର ଝର ।

ସ୍ୱାଦହୀନ ରହାଇ ପୁଣି ସଭିଙ୍କେ ପ୍ରି ୟ

ହିମାେୟ ପେବରତ ବାସକରେ ବେଫ

ସୃଷ୍ଟି ହୁ ଏ ଆତଯାତ ଅଭାବରେ ରହାଇବ

େୂପରେ

ବି ୟ ।

ସମୀରେ ପେଶ ପାଇ ବହୁ ଥାଏ ନିେନ୍ତେ ନିତ ି

ବିଚେଣ କେୁଥାଇ ସ୍ୱଗଷପୁରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ

ଝେଣାରେ ।

ନଈ ନାେ ଝେଣାରେ ଅବା ସାଗେରେ ।

ଝେଣାରେ କେକେ ସମୁରଦ୍ର ତେଙ୍ଗ

ତା ରକାେରେ ପଦମ ହରସ ହସୁଥାଏ କଇଁ

ଜୀବଙ୍କ ଜୀବନ ସିଏ ନଥାଏ ତା େଙ୍ଗ ।

ମୀନ ରଖରେ ସୋଗରେ ବଗ ଥାଏ ଚାହିଁ ।

ନାହିଁ ତା'େ ୋଗରଦ୍ୱଶ ନାହିଁ ଅଭିମାନ

ବାଦ ରେ ଭାର୍ୁଥାଏ ବେର୍ିର ପାଣି

ଜୀବ ଓ ଜଗତ ରସବାରେ ସାଥଷକ ଜୀବନ ।
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କ'ଣ ରହଇଯାଇଛି ଏ ହୃ ଦୟକୁ ?

ହଁ ମୁ ବି ରଦୌଡୁଛ ି ହୁ ୁ ହକୁ ପାଣି କେି

କାହିଁକି ଆଉ କାହାେ ଦୁ ଃଖ ଶୁଣିର

ଖା ି ଯାହା ଠିକଣା ଜାଣିନ ି ପହଞ୍ଚିବାେ

ରସତିକି କଷ୍ଟ ରହଉନି ନିଜକୁ

ରକରବ ଥରେ ପଚାେିରଦଖିରବ ନିଜକୁ

ହଁ ଅବରଶାର୍ ତ ରହଉଛି ବହୁ ତ

କିଛ ି ଉର୍ତ୍େ ମିେରି ଜରଣଇରବ ନିଶ୍ଚିତ

ରହର କାହା ଦୁ ଃଖରେ ସାମି କାହିଁକି

ରସ ପି ାେିଆମୀ, ରସ ଭାବପ୍ରବଣତା

ରହଇପାେୁନି?

ରକଉଁଠି ହରଜଇରଦଇକି ଆସିର ?

ଏ ପେିବର୍ତ୍ଷନ ରକମିତ?
ି

ରଯରବ କାହା ଦୁ ଃଖରେ ଆଖିେୁ ନୁ ହଁ

କାହା ସହ ରଦଖା ରହଇଗର ଅଜାଣରତ

ହୃ ଦୟେ ୁ ହ ଝେିଯାଉଥି ା

ହସ ତ ଆସୁଛ ି ଓଠ ପାଖକୁ

ଅଚାନକ ରଦଖାରହଇଗର

ରହର ହୃ ଦୟେୁ ଆସୁନ ି ରବା ି

ରସ ମନ ରଖା ା ହସ ହୃ ଦୟ ଭିତେୁ

ରବଇମାନି ଭାବରେ ମନ ଭିତେଟା

ବାହାେିଆସୁଥି ା

େୁନ୍ଧିରହଇଯାଉଛି

ଆଉ ଏ ଦୁ ନଆ
ି େ, ଏ ସମୟେ

ଏ ରକଉଁ ପ୍ରକାେେ ରଦୌଡ ଚା ିଛ ି

ସବୁ ରଦୌଡେୁ ଅଜଣା ରହଇ

ଜୀବନରେ?

ଆରମ ରକଉଁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଦୁ ନଆ
ି ରେ ଥିର ,

ସଭିଏଁ ରଦୌଡୁଛନ୍ତି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ରହଇ

ରହର କ'ଣ ଖୁସରି େ ନ ଥିର ?
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ନିଦାଘରେ ବୁ କୁଚେ
ି ି ଆକାଶୁ ଆରସ ଓହ୍ଲାଇ ବେର୍ା ୋଣୀ
ରକରବ କୋ ରକରବ ଧୋ - ଓଢଣୀ ଟାଣି
ମାଟିକୁ ରସ ଭ ପାଏ ମାଟି ସାରଥ କଥାହୁ ଏ
ଭାେତି ଭ

ାରଗ ତା'େ ମଞ୍ଜୁେ ବାଣୀ, (୧)

ଖି ି ଖି ି ହସିହସି ସୁମଧୁେ କରହ ଭାର୍ି
ଭେିବ ି ସବୁ େି ପ୍ରାଣ ସ ିେ ରଦଇ
ହସିରବ ଗିେକ
ି ାନନନ, ନଦୀ, ନାେ, ଉପବନ
ହସିରବ (ରଯ) ଏ ଜୀବ ଜନମ ହସିବ ମହୀ । (୨)
ଗାଡିଆ ରପାଖେୀ ରଯରତ ଶୁଖି ପ୍ରାଣହୀନ ଦିରଶ
ଭେି ରଦବି ଜେବିନ୍ଦୁ ବେର୍ି ମୁହ ିଁ
ଝେନା ଗାଇବ ଗୀତ ନଦୀ ରହବ ଉଲ୍ଲସିତ
କୁ େୁକୁେୁ କେି ନାଦ ଯିବଟି ବହି । (୩)
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ଗୁେୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁେୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁେୁ ରଯ ଈଶ୍ୱେ ।

ଜ୍ଞାନ େତ୍ନେ ରସ ତ ଭଣ୍ଡାେ ।।

ତାଙ୍କ ପାଦ ପରଦମ ସଦା ଭକ୍ତି କେ ।।

କ୍ଷଣପ୍ରଭା ମୟାମ୍ ଆମେ ଅତି ନିଜେ ।

ଉଦ୍ଭି ଦ ବିଜ୍ଞାନ ରମା ପେିବାେ ।

ମାଆ ପେି ବର୍ଷାନ୍ତି ରେହ ସାଗେ ।।

ଘରେ ବିରଜ ଅଛନ୍ତି ରମା ପାଞ୍ଚ ଠାକୁ େ ।।

େିନୁ ମୟାମ ଆମେ ମାଗଷ ଦଶଡକା ।

ଗୁେୁ େୂରପ ରସମାରନ ଜ୍ଞାନେ ସାଗେ ।

ରସ ରଯ ଆମପାଇଁ ଜ୍ଞାନେ ବର୍ତ୍ଡକା ।।

ତାଙ୍କ କେୁଣାେ ନାହିଁ ପଟାନ୍ତେ ।।

ସବଷ ପୁୋତନ ଆମ େତ୍ନମୟୀ ମାଆ ।
ସବୁ କାରମ ଆମକୁ ହୁ ଅନ୍ତି ସାହା ।।

ଘେେ ମୁେବି ସାେଦା ପ୍ରସାଦ ।

ଉମା ଭାଇ ଆମେ ଘେେ ବଡ ପୁଅ ।

ସବୁ ରବରେ ହସ ହସ ନିମଷେ ସ୍ୱେୂପ ।।

ଆମକୁ ବରଢଇ ଦିଏ ସାହାଯୟେ ସୁଅ ।।

ଘରେ ରମା ଅଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଜିତ ସାର ।

ଏହି ପେିବାେ ପାଇ ମଁୁ ଅତି ଗବଡତ ।

ତାଙ୍କ ବିନା ନାହିଁ ଅନୟଗତି ଆମ୍ଭେ ।।

ସବୁ ରବରେ େହିବାକୁ ଚାରହଁ ଏମାନଙ୍କ

ସୁନ୍ଦେ ଶାନ୍ତ ନିମଷେ ନିୋକାେ ।

ସହିତ ।।
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ଆଜି ଜୀବନେ ସାୟାହ୍ନରେ ମରନ ପରଡ ରସହି

ଆହତ ମନକୁ କେି ା

ମୁହୂର୍ତ୍ଷ

ସରଚଷ୍ଟ, ସଜୀବ, ସନ୍ନିରବଶିତ ।

ଅମୂ ୟ, ଅଭୂ ା, ଅବିସ୍ମେଣୀୟ

ପ୍ରାଣ ଭେି ଜୀବନକୁ ଭ ପାଇବାେ ରପ୍ରେଣାରେ

ନିଷ୍ଫେ ନଥି ା ପ୍ରଚଷ୍ଟା ରସ ଦିବୟ ବୟକ୍ତିତ୍ୱେ

ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୃ ଦୟ ରହ ା

ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଆଜି

ସିକ୍ତ, ରସଚିତ, ସୁସମାହିତ ।

ଅବିେତ, ଅଚିନ୍ତୟ, ଅବଧାେିତ ।

ଜନମ ମୃତୁୟେ ରଦାଛକିରେ ଧୁଆଁ ଧୁଆଁ କ୍ଷୟସ୍ଥେ

ଥି ି ରକରବ ଏକ ସ୍ଥିେ ନିଶ୍ଚେ ନୀେବ ନଦୀ

ାରଗ ଆଜି

ସମୟେ ତାଡନାରେ

ରଶାଭିତ, ସଂଗଠିତ, ସୁସଜ୍ଜିତ

ଅଧିେ, ଅକାମୟ, ଅପ୍ରବାହିତ

ଅପୂର୍ଣ୍ଷ ଅବୟବ ରମାେ ପୂର୍ଣ୍ଷଗଭଷା ନଦୀଟିଏ

ରଖାଜୁ ଥି ି ଏକ ପାନ୍ଥଶାୋ ହେିବାକୁ ଆଜୀବନ

ସ୍ପଶଷ ପାଇ ପାନ୍ଥଶାରେ

କଲାନ୍ତି

ସୁେଭିତ, ସନ୍ନିହତ
ି , ସୁସମ୍ପ୍ରସାେିତ

ରଯଉଁଠାରେ ନଥିବ

ଦୂ େଦିଗବେୟୁ ଶୁରଭ ଶୁଭ ସୁମଙ୍ଗେ ସ୍ୱେ

ଅଶାନ୍ତି, ଅହଙ୍କାେ, ଅନବହିତ

ସାତ ଜନମ ପାଇଁ ସ୍ୱପନ

ପାନ୍ଥଶାୋେ ଅବେୁଦ୍ଧ ରକାଠେୀରେ ଅମୃତ ବଚନ ସଫେ, ସାକାେ, ସୁସମ୍ପାଦିତ ।
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ଅଧାଅଧି ଜିଇଁଥିବା ଏ ଜୀବନ

କିଛ ି ଛାଇ କିଛ ି ଜ୍ୱେନ

କିଛ ି ଆମବ ରତାଟା ନଈ କୂ େ ପବନ

ଆଉକିଛ ି ୋସ୍ତା ଅଚିହ୍ନା ଅନ୍ତହିନ

ଆଉ କିଛ ି େୁନ୍ଧି ରଦଉଥିବା ସପନ

ପଚାେନା ନକ୍ସା ୋସ୍ତା

ପଚାେନା ାଭ କ୍ଷତି

ରଚାୋବା ି କି ଧେିେରଖ ପାଦଚିହ୍ନ !!!

ଭାେି ଅସଜଡା ଅବୁ ଝା ଏ ସମୀକେଣ ।

ଅଧାର ଖା ଗପରେ କିଛ ି ସତ କିଛ ି

ଅଧାଅଧି ବୟସରେ ବାଟଭୁର ଏ ମନ

ରଗାପନ

କିଛ ି ରପ୍ରମ କିଛ ି ଦହନ

ବର୍ଷା କିଛ,ି କିଛ ି ବସନ୍ତ ବିର୍ର୍ଣ୍ଷ

ଆଉକିଛ ି ଗତସ୍ମୃତ ି କେଙ୍କି ତ ମ ାଜହ୍ନ

ଆଉକିଛ ି ମେୟ ମହକ ଭିଜା ମାନ

ପଚାେନା ରପ୍ରମିକା ନା ପ୍ରତାେଣା,

ଅଭିମାନ

ରସ ଇତିହାସ ବଡ ଗହନ ।

ପଚାେନା ରଶର୍କଥା

ଅଧାଅଧି ୋସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନେ ଆହବାନ

ମଁୁ ଛାେ ର ଖନୀ, ନିୟତୀ ଅଧିନ ।।
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ବିକଶଷ
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ବିଗତ ଶତାବ୍ଦୀେ ରଶର୍ ବର୍ଷ ରବାଧହୁ ଏ, ଉର୍ଚ୍ଶିକ୍ଷାପାଇଁ ଗଁା ଛାଡି ରଯରବ ସହେକୁ
ପ୍ରଥମଥେ ପାଇଁ ଆସିଥାଏ, ବିନା ରକୌଣସି ନୂ ଆ ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ କର ଜ ଜୀବନେ ପ୍ରଥମବର୍ଷ
ରଯମିତରି ସମିତ ି କଟିଗ ା । ସ୍ୱଭାବରେ ଅନ୍ତମଷଖ
ୂ ୀ ରହାଇଥିବାେୁ ସାଧାେଣତଃ କାହା ସହିତ
ଏରତଶୀଘ୍ର ମିଶି ପାେୁ ନଥାଏ । ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଆେମ୍ଭ ରହଉ ରହଉ ଦିରନ ଥରେ ବସ୍ ରଫ
ରହବାେୁ ଘେକୁ ଚା ିଚା ି କିଛ ି ବାଟ ଯିବାକୁ ଆେମ୍ଭ କେିଛ ି ରକହି ଜରଣ ପଛେୁ ଇଂୋଜୀରେ
କହିର , ରମା ସାଇରକ ରେ ଆସି ପାେନ୍ତି ! ପଛକୁ ବୁ ି ରଦରଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ରବଞ୍ଚରେ ବସୁଥିବା
ତଥା କଲାସରେ ସବୁ ଠାେୁ ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ଷା କେୁଥିବା ପି ାଟି । ସ୍ୱଭାବିକ ଭାରବ ଧନୟବାଦ କହି
ମଁୁ ଚା ିବାକୁ ପୁଣି ଆେମ୍ଭ କେିଛ,ି ସାଇରକ େୁ ଓହ୍ଲାଇ "ଚା ିବା ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ପରକ୍ଷ ହିତକେ" କହି
ସାଥିରେ ଚା ିବା ଆେମ୍ଭ କେିଥିବା ପି ାଟି ସହ ଏପଯଷୟନ୍ତ ବି ଅତୁ ଟ ବନ୍ଧୁ ତା ବଜାୟ େଖି
ସୁଖଦୁ ଃଖରେ ସାଥିରେ ଚା ିଛ ି ।
ହଠାତ ଦିରନ ତାଙ୍କ ଘେକୁ ଭଣଜା ଜନମଦନ
ି ପାେନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରଦଇ ରମାରତ ଅତି
ଅପ୍ରୀତିକେ ପେିସ୍ଥିତରି େ ପରକଇ ରଦଇଥିର । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଷ ନିୋମିର୍ାଶୀ ରହାଇଥିବାେୁ ପି ାଟି ଦିନେୁ
ଅତି ନିକଟ ସମ୍ପକଷୀୟଙ୍କୁ ଛାଡି ଅନୟ କାହା ଘେକୁ ରଭାଜି କିମବା ଉତ୍ସବ ପାେନ ପାଇଁ ଯିବା କଥା
ରହର

ଶରହଥେ ଭାବୁ ଥି ି । ରହର

ବନ୍ଧୁ ଙ୍କ ଅନୁ ରୋଧ ଏଡାଇ ଯାଇ ନପାେି ରଯରତରବରେ
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ପହଞ୍ଚିଥି ି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତେ ପ୍ରାସାଦରେ, ପ୍ରଥରମ ପେିଚୟ ଯାହାଙ୍କ ସହ ରହାଇଥି ା ରସ ହାତରେ
ସିଗାରେଟ ଖରଣ୍ଡ ଧେି, ଆଖିରେ ଚର୍ମା ପିନ୍ଧ ି ରକୌଣସି ଏକ ଇଂୋଜୀ ଉପନୟାସ ପଢିବାରେ ମଗ୍ନ
ଥିର

। ପାଖ ରଛାଟ ରଟବୁ ରେ ଚାହା କପ୍ ଆଉ ରଯଉଁ ରସାଫାରେ ବସିଥିର

ତା'ପଛରେ

ଅରନକ ଇଂୋଜୀ ର ଖକଙ୍କ ବହିସବୁ ଅତି ସୁନ୍ଦେ ଭାବରେ ସଜାରହାଇଥିବା ବୁ କ୍ ରସ ଫ ୍ ।
କାନ୍ଥରେ ାଗିଥି ା ଏକ ରତୈେର୍ଚ୍ିତ୍ର ଯାଜପୁେ ଜିଲ୍ଲାେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସ୍ୱଗଷତ ବିପିନ ବିହାେୀ
ମହାନ୍ତିଙ୍କେ । ସତ କହିବାକୁ ଗର

ପ୍ରଥମ ପେିଚୟରେ

ାଗିଥି ା ସିଏ ରଯମିତ ି ଏକ ନିଆୋ

ବୟକ୍ତିତ୍ୱ । ଏକଥା ଶତ ପ୍ରତିଶତ ସତ ପ୍ରମାଣିତ ରହ ା, ରଯରବ ତାଙ୍କ ଘେ ସହ ସମ୍ପକଷ ବଢିବାରେ
ାଗି ା । ୬୦/୭୦ ଦଶକେୁ ମୁକ୍ତି ାଭ କେିଥିବା ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୀ ଚେର୍ଚ୍ିତ୍ରେ ସଂଗୀତେ କୟାରସଟ୍
ସଂଗ୍ରହେ ସଉକ ରହଉ, ବହି ପଢିବାେ ଅଭୟାସ କିମବା ପୁେୁଣା ହିନ୍ଦୀ ସିରନମା ରଦଖିବାେ ଇଚ୍ଛା,
ସବୁ କଛ
ି ି ରମା ପସନ୍ଦ ସହିତ ତାେରମେ ଖାଉଥି ା । ଅରନକଥେ ତାଙ୍କ ଘେକୁ ଯିବା ପଛରେ
ଉରର୍ଦ୍ଶୟ ଥି ା ମାଉସୀଙ୍କ ରେହରବାୋ କଥା ରକଇପଦ । ମଉସାଙ୍କେ ଥଟ୍ଟାମଜାରେ ବି ଅରନକ
ଶିଖିବାେ କଥା । ଦୀପୁଭାଇ, କାେିଆ ଭାଇ, ଅେୁଦିଦ ି ଆଉ

କି ଓ

ାକିରଦଇଙ୍କ େୂପରେ

ବଡଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଭ ପାଇବା... ତା'ଛଡା ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଙ୍କ ସାନିଧ୍ୟ ଏବଂ
ପେିରଶର୍ରେ ୋତ୍ରିରଭାଜନରେ ନିୋମିର୍ାଶୀ ଖାଦୟ । ସତ କହିବାକୁ ଗର

ୋତ୍ରିରଭାଜନରେ

ପେିବାେେ ସମସ୍ତ ସଦସୟ ସାଥିରେ ବସି ଖାଇବା ସମୟରେ ରହଉଥିବା ମଜାେିଆ ଆର ାଚନା
ଦିନ ଯାକେ ସମସ୍ତ ଥକାପଣକୁ ଦୂ େ କେିପାେୁଥି ା ।
ଏମିତ ି ଅରନକ ସ୍ମୃତସ
ି ହ ରକରତରବରେ ପାଠପଢାେ ରଶର୍ବର୍ଷ ସେିଗ ା ଜଣା ବି ପଡି
ନଥି ା । ରସୌଭାଗୟ ରମାେ ଏମିତ ି ଥି ା ରଯ ପ୍ରଥମ ଚାକିେୀ ପାଇଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯିବା ସମୟରେ
ରମାରତ ସ୍ୱାଗତ କେିବାକୁ ମଉସାଙ୍କେ ବି ରସଠାକୁ ବଦେି ରହାଇ ଯାଇ ସାେିଥି ା । ଶନିବାେ
ଅଫି ସ ସେିର

ରକମିତ ି ୧୦୭ ଭି ବସ୍ ଧେି ଶିବମ୍ ରୋଡ ଯିବ ି ରସଇ ଚିନ୍ତାରେ ଦିନ ଗଣିବା

ଆେମ୍ଭ କେୁଥି ି । ଶନିବାେ ସଞ୍ଜେୁ ରସାମବାେ ସକାେ ପଯଷୟନ୍ତ ଚାେମିନାେଠୁ ରନଇ ରଗା କୁ ଣ୍ଡା
ଦୂ ଗଷ, ବିେୋ ମନ୍ଦିେଠୁ ରନଇ ସ ାେ ଜଙ୍ଗ ସଂଗ୍ରାହାେୟ ବୁ ିବା, ପାୋଡାଇଜରେ ପ୍ରଥମଥେ
ବିେୟାନୀ ଖାଇବା ରହଉ କି ପ୍ରି ୟାରେ ସକାେ ଜେଖିଆ.... ସବୁ କଛ
ି ି ମଉସାଙ୍କ ସାଥିରେ କଟୁଥି ା
। ଅବଶୟ ରମାେ ପ୍ରି ୟ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ରସରବେ ବାନ୍ଧବୀ ବର୍ତ୍ଷମାନେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ରଭଟିବାକୁ ରମାରତ
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ସାଥିରେ ରନବାକୁ ଚାହଁୁଥିର

ବି ମଉସାଙ୍କଠୁ ଅରନକ କିଛ ି ଶିଖିବାେ ଇଛା ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ

ସମୟରେ ମଁୁ ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ପଡି ନିେର୍ତ୍ି ରନଉଥି ି । ଏମିତ ି ପେିସ୍ଥିତରି େ ହା ୁ କା ଥଟ୍ଟାମଜାରେ ମଉସା
ଥରେ ତାଙ୍କେ ଜରଣ ଉର୍ଚ୍ପଦସ୍ଥ ବନ୍ଧୁ ଙ୍କୁ ରମାେ ପେିଚୟ ରଦଇ କହିଥିର "ଇଏ ସାଇ, ରମା ପୁଅେ
ବନ୍ଧୁ , ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ଘେକୁ ଆରସ ଆଉ ରସ ରମା ପୁଅ ଯିଏ ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ଘେୁ ବାହାେକୁ ଯାଏ
।"
ମରନ ଅଛି ରଯରବ ପ୍ରଥମଥେ ପାଇଁ ଆେୁ ଭେତା ତିଆେି କେି ମଉସାଙ୍କୁ ରଦଇଥି ି
ରସଥିରେ ବି ସିଏ ବିରଶର୍ ରଶୈେୀରେ ପ୍ରଶଂସା କେିଥିର । ନିୋମିର୍ ଖାଦୟେ ବିଭିନ୍ନ ରଦଶୀୟ
ଓ ବିରଦଶୀ ଖାଦୟେ ବିବେଣୀ ସହ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ପ୍ରଣାେୀ ବିର୍ୟରେ ଅରନକ ଆର ାଚନା
ୋତ୍ରିରଭାଜନେ ମୁଖୟ ଅଙ୍ଗ ଥି ା । ଅରନକ ସମୟରେ ଖାଇବା ମଝିରେ ପୁେୁଣା ହିନ୍ଦୀ ସିରନମା
ବିର୍ୟରେ ପ୍ରଶନ ଉର୍ତ୍େ ବି ଚା ୁ ଥି ା । ଅରନକଥେ ସଠିକ ଉର୍ତ୍େ ରଦଇ ତାଙ୍କ ପାଖେୁ ପାଇଥିବା
ଡାଏେୀସବୁ କୁ ଏପଯଷୟନ୍ତ ସାଇତି େଖିଛି, ପ୍ରତିଦନ
ି ଡାଏେୀ ର ଖିବା ଅଭୟାସ ଅରନକ ବର୍ଷ ଧେି
ବଜାୟ େଖିଥି ି ମଉସାଙ୍କ ରପ୍ରେଣାେୁ ।
ମରନଅଛି ବହି ପଢିବାେ ସଉକଥିର ବି ଅଥଷାଭାବେୁ କିଣି ପାେୁନଥିବା ସମୟରେ ମଉସା
ତାଙ୍କ ବହି ଥାକେ ଅରନକ ବହି ପଢିବାକୁ ରଦଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ବୟକ୍ତିତ୍ୱେ ଅନୟ ଏକ ଦିଗ ଥି ା
ରକୌଣସି ପେିସ୍ଥିତରି େ ବି ନିଜେ ଆଥଡକ ସ୍ଥିତ ି ବିର୍ୟରେ ନଭାବି ଅନୟେ ସାହାଯୟ କେିବା, ଅରନକ
ସମୟରେ "ନା" ନକହିବା ସ୍ୱଭାବପାଇଁ ଅସୁବଧ
ି ାେ ସମ୍ମୁଖୀନ ରହାଇଥିର

ବି ନିଜକୁ କିପେି

ସମ୍ଭାେି ରନଇ ଆଗକୁ ବଢିରହବ ରସକଥା ଅରନକଥେ ଶିଖାଇଛନ୍ତି ।
ଚାକିେି ଜୀବନେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ୋଜୟ ବାହାରେ କଟି ଥିବାେୁ ଓଡିଆ ବହି ପଢି ପାେି
ନଥିର ରବା ି ଅରନକ ସମୟରେ ଅନୁ ରଶାଚନା କେୁଥିବା ମଉସା କିନ୍ତୁ ଅବସେ ପରେ ଓଡିଆ
ବହି ପଢିବାେ ସଉକ ପାଇଁ ମାସେ ରପନସନେ ପ୍ରାୟ ବଡ ଭାଗ ବିଭିନ୍ନ ବହି ଓ ପତ୍ରିକା କିଣିବାରେ
ଖର୍ଚ୍ଷ କେୁଥିର ।
ର ଖାର ଖିେ ସଉକ ରକରବଠାେୁ ଥି ା ସଠିକ କହି ପାେିବ ି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅସୁସ୍ଥତା ଓ ଜଟିେ
ଅରସ୍ତ୍ରାପଚାେ ପରେ ରଯରବ ଡାକ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଷ ଆୋମ କେିବାକୁ କହିଥିର
ନକେି ଆେମ୍ଭ କେିଥିର

ରସ ସମୟ ଅପଚୟ

ଗପ ର ଖିବା, କିଛ ି ର ଖି ଅରନକ ସମୟରେ ରମାରତ ପଠାନ୍ତି ପଢି
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ମତାମତ ରଦବାପାଇଁ, ମଁୁ ରମାେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଜ୍ଞାନରେ ଯାହାକିଛ ି ବି ମତାମତ ରଦଉଥି ି ତାକୁ ଅତି
ଖୁସରି େ ଗ୍ରହଣ କେୁଥିର , ଯଦିଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପତ୍ରିକା ତଥା ସମବାଦପତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ର ଖା
ପ୍ରକାଶ ପାଇ ସାେିଥି ା ତଥାପି ମଁୁ ରଯରତରବରେ ଅନୁ ରୋଧ କେିଥି ି ଶୁଭପଲ୍ଲବ ପାଇଁ ର ଖା
ରଦବାପାଇଁ ଅତି ଖୁସରି େ ନିଜେ ସୁନବ
ି ଷାଚିତ ଏକ ଗଳ୍ପ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ପଠାଇ ଥିର ।
ଅରନକ ସମୟରେ ରକୌଣସି ର ଖା ପସନ୍ଦ ଆସିର

ସିଧାସେଖ ର ଖକଙ୍କୁ ରଫାନ

ରଯାରଗ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ମତାମତ ରଦବାପାଇଁ ଭୁ ନ୍ତି ନାହିଁ, ରସଥିପାଇଁ ଖୁବ କମ୍ ସମୟରେ
ଅରନକ ର ଖକ ତାଙ୍କେ ବନ୍ଧୁ ରହାଇଯାଇଥିର ଏକଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଇ ି ରଯରବ ଓଡିଶା ୋଜୟ
ପୁସ୍ତକ ମରହାତ୍ସବରେ କିଛ ି ଘଣ୍ଟା ତାଙ୍କ ସହିତ ଅତିବାହିତ କେିଥି ି, ରଯଉଁ ବି ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥାେ
ଷ୍ଟ କୁ ଯାଉଥିର

କିଛ ି ର ଖକବନ୍ଧୁ ମାରନ ଆସି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହିତ ବହି କିଛ ି ରଦଇ

ଯାଉ ଥାଆନ୍ତି । ରସଇ କିଛ ି ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପ୍ରାୟତଃ ୧୦୦ ଖଣ୍ଡ ଓଡିଆ ବହି କିଣି ଓ ଉପହାେରେ
ପାଇବା ପରେ ରଯରତରବରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଥାକରେ ସଜାଡୁଥି ୁ ଅତି ରକାହ ଭୋ କଣ୍ଠରେ
କହିର , "ଏରତ ଗୁଡାଏ ବହି ସଂଗ୍ରହ କ ି ରହର ରମା ଯିବା ପରେ ଏସବୁ ପଢିବ କିଏ?"
ରମାରତ କ'ଣ ଜଣାଥି ା ରଯ ମଁୁ ରଫେି ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କ ରଦହ ଏରତ ଅସୁସ୍ଥ ରହବ ରବା ି ,
ପ୍ରତିଦନ
ି ସକାରେ ହବାଟସଆପରେ ତାଙ୍କେ ଶୁଭସକାେ ରମରସଜ ଆସିବା ଜାେି େହିଥି ା କିନ୍ତୁ କିଛ ି
ଦିନ କାଯଷୟବୟସ୍ତତା ପାଇଁ ରମରସଜ ସବୁ ରଦଖି ପାେି ନଥି ି ରଯରବ ଖବେ ପାଇ ି
ରସରତରବେକୁ ସିଏ ଏକ ଘରୋଇ ଚିକତ୍ସ
ି ାେୟରେ ଆଇ ସି ୟୁ ରେ ଭର୍ତ୍ଡ ଥିର , ନିଜେ ଚିୋଚେିତ
ମଜାେିଆ ସ୍ୱଭାବରେ ରସ ହଟାଟସଆପେ ଷ୍ଟାଟସରେ ର ଖିଥିର "49 Days in ICU" । ୧୯
ଜୁ ାଇ ସକାେୁ ପ୍ରି ୟ ବନ୍ଧୁ ଙ୍କ ରମରସଜ ପାଇ ି "ଭାଇ, ବାପା ଚା ିଗର " କିଛକ୍ଷ
ି ଣ ସ୍ତବ୍ଧ ରହାଇ
ନିଜକୁ ସମ୍ଭାେି ବନ୍ଧୁ ଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ରଦଉରଦଉ ମଧ୍ୟ ଆଖିେ ୁ ହ ଅଟକାଇ ପାେିନଥି ି । ନିଜେ ଗଳ୍ପ
"୭୦ କି ୭୨" ଶୁଭପଲ୍ଲବରେ ପ୍ରକାଶିତ ରହାଇଥିର

ବି ପଢିବା ପୂବଷେୁ ରସ ଇହଧାମ ତୟାଗ

କେି ଚା ିଗର ।
ଅଶୁେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜେି ବିେଜା ମଉସା । ଆପଣ ୭୨ କି ୭୦ ପଯଷୟନ୍ତ ବି ଅରପକ୍ଷା କେି ପାେିର
ନାହିଁ.....
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ରଶୈରେନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତୋୟ ଆଜିେ ଯୁବପିଢେ
ି ପାଖରେ ଏକ ର ାକପ୍ରି ୟ ନାମ । ନ' ବର୍ଷ
ବୟସରେ ପ୍ରଥରମ ରସ ଡୟାନସ ଇଣ୍ଡିଆ ଡୟାନସରେ ରପ୍ରାଗ୍ରାମରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କେିଥିର

। ବଡ

ରହ ା ପରେ ରେବ ସିେଜ
ି "ସାରହବ ବିବ ି ଆଉ ସା ା"ରେ ଅଭିନୟ କେି ରସ ଦଶଷକଙ୍କ ମନ
ଜିଣିଥିର । ଆଉ ଏରବ ତାଙ୍କ ଅଭିନୀତ ମୁୟଜିକ ଭିଡଓ
ି କର ଜ ରଡ, ରତା ଘେ ବାଟ ରଦଇ ଆଉ
ପୁଚୁ ି ଗା ି ବର୍ତ୍ଷମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାହିଁ ନଥିବା ପ୍ରଶଂସା ରଗାରଟାଉଚି । ଓଡିଆ କଥାଚିତ୍ରେ ଆଗାମୀ
ଉଦୟମାନ ତାେକା ହିସାବରେ ଗଣା ରହଉଥିବା ରଶୈରେନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତୋୟଙ୍କେ ଶୁଭପଲ୍ଲବ ତେଫେୁ
ସାକ୍ଷାତକାେ ରନଇଛନ୍ତି ର ଖିକା ସୁ ଗ୍ନା ମହାନ୍ତି । ଶୁଭପଲ୍ଲବ ତେଫେୁ ରଶୈରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆରମ ଏଇ
ସାକ୍ଷାତକାେକୁ ସ୍ୱାଗତ କେୁଛୁ ।
େଶନ: ରିଆେି ଟ ି କଶାରୁ କେବ ସିରିଜ ଆଉ କେବ ସିରିଜରୁ କୋେେି ୟ ମୁୁଜିେ ଭି ଡଓ
ି । ଓଡିଆ
ନୂଆପିଢଙ୍କ
ି ଆଦଶଶ ହିସାବକର ଗଣା କହଉଛନ୍ତି ଏକବ ଆପଣ । ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ାତ୍ରା ବିଷୟକର
େ'ଣ େହିକବ?
ଉତ୍ତର: ଏ ପଯଷୟନ୍ତ ଯାହା ବି ଚା ିଛ ି ମରତ ଏ ସବୁ ସ୍ୱପନ ଭେି ାଗୁଚ ି । ାଗୁଚ ି ରଯମିତ ି ଏଇଟା
ରଗାରଟ ରୋ େ ରକାଷ୍ଟେ ୋଇଡ । ରକରବ ବି ଭାବିନଥି ି ରମାେ ଏଇ ରଛାଟିଆ ଯାତ୍ରାଟି ଏରତ
ସୁନ୍ଦେ େହିବ ରବା ି ।
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େ: ଏଇ ାତ୍ରାକର ଆପଣଙ୍କୁ େିଏ େିଏ ସମର୍ଶନ କଦଇ ଆସିଛନ୍ତି?
ଉ: ରମା ବାପା, ମା' ଆଉ ରମା ବଡ ଭାଇ ମରତ ସବୁ ରକ୍ଷତ୍ରରେ ସମଥଷନ ରଦଇ ଆସିଛନ୍ତି ।
ରସମାରନ ସବୁ ରବରେ ଛାଇ ଭେି ଭେି ରମା ସହ ଠିଆ ରହଇଛନ୍ତି । ରମା ସାଙ୍ଗମାରନ ବି ମରତ
ପ୍ରତି ପାଦରେ ସାହାଯୟ କେି ଆସିଛନ୍ତି ।
େ: ଆଜି େତିଟ ି ଓଡିଆ ଘକର ବାପାମା'ମାକନ ପୁଅ ଡାକ୍ତର େି ଇଞ୍ଜି ନିଅରଟିଏ ହଉ କବାେି
ଚାହାନ୍ତି । ଏମିତ ି ଏେ ସମୟକର ମକନାରଞ୍ଜନ କେତ୍ରକର ୋମ େରିକବ କବାେି ଆପଣ ନିଜ
ବାପାମା'ଙ୍କୁ କେମିତ ି ରାଜି େକରଇଥିକେ?
ଉ: ସତ କହିବାକୁ ଗର ମରତ ରକରବ ରମା ପେିବାେ ର ାକଙ୍କୁ ବୁ ରଝଇବାକୁ ପଡିନାହିଁ । ରମା
ପେିବାେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ରକରବ ରମା ଉପରେ ଦିରଦଇ ନାହାନ୍ତି । ସବୁ ରବରେ ରମାେ ନୃ ତୟ ଓ
ଅଭିନୟ କେିବାେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ସମଥଷନ ରଦଇଛନ୍ତି ରସମାରନ । ଆଉ ମଁୁ କେୁଥିବା ପ୍ରତିଟ ି କାମରେ
ରସମାରନ ଭେସା େଖି ଆସିଛନ୍ତି ।
େ: ଆଜିର ଶିେିତ

ୁବପିଢି ଓଡିଆ କଦଖିବାେୁ , ଶୁଣିବାେୁ େି ପଢିବାେୁ ଭେ ପାଉନାହାନ୍ତି ।

କହକେ ଆପଣଙ୍କ ମୁୁଜିେ ଭିଡଓ
ି ଗୁଡେ
ି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଓଡିଆ ସଂଗୀତମୁହା େରିଛ ି । ଏହା ଉପକର
ଆପଣ େ'ଣ େହିକବ?
ଉ: ର ାକଙ୍କ ରମା ପ୍ରତି ଏରତ ଭ ପାଇବା ରଦଖି ମଁୁ ସତରେ ଅଭିଭୂତ । ମଁୁ ରକରବ ଭାବିନଥି ି
ର ାକଙ୍କ ଉପରେ ଏଇ ଗୀତଗୁଡକ
ି େ ଏରତ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ । ଆଉ ଯଦି ରମା କାମ ଦ୍ୱାୋ
ଓଡିଆ ଭାର୍ା ପାଇଁ ମଁୁ ଟିକଏ
ି ବି ସାହାଯୟ କେିପାେିଛ ି ତା'ରହର ରସଇଥିପାଇଁ ମଁୁ ବହୁ ତ ଖୁସି ।

େ: କସାସିଆେ ମିଡଆ
ି କର ଆପଣ ଏକବ ବହୁ ତ କୋେେି ୟ । ଟିକଟକକର ଆପଣଙ୍କ ଗୀତ
ଉପକର ଓଡିଆ

ି େରୁଛନ୍ତି । ଏଇ କୋେେି ୟତାେୁ ଆପଣଙ୍କର
ୁବପିଢି ସବୁ ଠୁ ଅଧିେ ଭିଡଓ

େତିକ୍ରିୟା େ'ଣ?
ଉ: ରସାସିଆ ମିଡଆ
ି ରେ ମଁୁ ରକରତ ର ାକପ୍ରି ୟ ମଁୁ ରସଇଟା ତ ମଁୁ କହି ପାେିବନ
ି ି । ରହର
ଏଇଟା ସତ ରଯ ସବୁ ଦନ
ି ମଁୁ ଦଶଷକମାନଙ୍କ ପାଖେୁ ଅରନକ ରମରସଜ ପାଉଛି । ଆଉ ମଁୁ ରଚଷ୍ଟା
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କେୁଛି ରଯ ରଯରତ ଦୂ େ ସମ୍ଭବ ଦଶଷକମାନଙ୍କ ପାଖେୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତିଟ ି ରମରସଜେ ଉର୍ତ୍େ ରଦବି
। ରକୌଣସି ରମରସଜ ରଯମିତ ି ଅଣରଦଖା ନ ହୁ ଏ ।
େ: ଆଜି ପ ଶୁନ୍ତ ପାଇଥିବା ସବୁ ଠୁ ମିଠା େଶଂସା େ'ଣ?
ଉ: ରଯରତରବରେ ର ାରକ ମରତ କୁ ହନ୍ତି ରଯ ତୁ ମକୁ ଓଡିଆ ଫି ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କେିବା
ପାଇଁ ନିହାତି ସୁରଯାଗ ମିେବ
ି ା ଦେକାେ ରସରତରବରେ ମରତ ସତରେ ବହୁ ତ ଖୁସି ାରଗ ।
େ: ଆପଣ ଏକବ କେଉଠି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ପାଇ ଶିୋର ମହତ୍ତ୍ୱ କେକତ?
ଉ: ମଁୁ ଏରବ ମଧୁସୂଦନ

କର ଜରେ ରମାେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଡଆ ଇଣ୍ଟିରଗ୍ରରଟଡ

(law) ପାଠ

ଜାେି େଖିଛି । ରମା ଜୀବନରେ ଶିକ୍ଷାେ ସ୍ଥାନ ଅତୟନ୍ତ ମହେପୂର୍ଣ୍ଷ । ମଁୁ ଭାରବ ଶିକ୍ଷାେ ସାହାଯୟ
ରନଇ ଜରଣ ମଣିର୍ ନିଜ ଜୀବନରେ ରଯଉଁଠି ଚାହିଁବ ରସଇଠି ପହଞ୍ଚି ପାେିବ । ରମା ଘରେ ରମା
ପେିବାେବଗଷ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ସବୁ ରବରେ ପ୍ରାଥମିକତା ରଦଇଆସିଛନ୍ତି ।
େ: ଆପଣ ବହି ପଢିବାେୁ ଭେ ପାଆନ୍ତି? ଆପଣ ପଢିଥିବା କେଉ ବହି ଆପଣଙ୍କୁ େଭାବିତ
େରିଛ?
ି
ଉ: ହଁ । ମରତ ପଢିବାକୁ ଭ

ାରଗ । ପଢିଥିବା ବହି ଭିତରେ ‘ଦ ରସରକ୍ରଟ’ (The Secret)

ବହି ରମାେ ସବୁ ଠାେୁ ପ୍ରି ୟ । ଏଇ ବହି ମରତ ରମା ରବଷ୍ଟ ରେଣ୍ଡ ପଢିବାପାଇଁ କହିଥି ା ଆଉ
ମଁୁ ଭାବୁ ଛ ି ରମା ଜୀବନ ପେିବର୍ତ୍ଷନ କେିବାରେ ଏଇ ବହିେ ଅବଦାନ ଅରନକ ରବଶୀ ।
େ: କେଉ ଅଭିକନତା ଅଭିକନତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆପଣ ପସନ୍ଦ େରନ୍ତି?
ଉ: ହିନ୍ଦୀ ସିରନମା ଅଭିରନତା ଶାହେୁଖ ଖାନଙ୍କେ ମଁୁ ଜରଣ ଉପାସକ କହିର ଭୁ ହବନି ।
ନିଜ କାମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କେ ନିଷ୍ଠା ଓ ଆନ୍ତେିକତା ରଦଖି ମଁୁ ବହୁ ତ ଅନୁ ପ୍ରାଣିତ । ଅଭିରନତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ
ଭିତରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାେତୀୟ ନାୟି କା ତଥା ନୃ ତୟଶିଳ୍ପୀ ସାଇ ପଲ୍ଲବୀଙ୍କ ଅସାଧାେଣ ତଥା
ବହୁ ମଖ
ୁ ୀ ପ୍ରତିଭାେ ମଁୁ ଜରଣ ବହୁ ତ ବଡ ପ୍ରସଂଶକ ।
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େ: ନିଜ ଜୀବନକର ଘଟିଥିବା େିଛ ି ମଜାଳିଆ ଘଟଣା ଆମର ପାଠେ ପାଠିୋଙ୍କ ସାଙ୍ଗକର
ବାଣ୍ଟିକବ େି?
ଉ: ଥରେ ରଗାଟିଏ ସମାରୋହରେ ରମାେ ନୃ ତୟ ପେିରବର୍ଣ କେିବାେ ଥି ା । ରସଇଥିପାଇଁ
ମରତ ରଗାଟିଏ ନିଦ୍ଧଷ୍ଟ
ଡ ଗୀତରେ ଅଭୟାସ କେିବାକୁ କୁ ହାଯାଇଥି ା । ମଁୁ ରସଇ ଗୀତରେ
ଅଭୟାସ ବି କେିଥି ି । କିନ୍ତୁ ସମାରୋହ ଦିନ ମଁୁ ନାଚି ା ରବରେ ରସମାରନ ରଗାରଟ ପୁୋପୁେି
ଅ ଗା ଗୀତ

ରଗଇର

ଆଉ ମରତ ରସଇଠି ରସମିତ ି ରସଇ ନୂ ଆ ଗୀତରେ ନାଚିବାକୁ

ପଡି ା । ପରେ ଜଣା ପଡି ା ରଯ ମଁୁ ଅଭୟାସ କେିବା ପାଇଁ ରସମାରନ ମରତ ରଯରତରବରେ
ଗୀତଟିେ ନଁା କହିଥିର ମଁୁ ରସଇ ନଁାଟା ରସରତରବରେ ଭୁ ଶୁଣିଥି ି । ଆଜି ବି ରସଇ କଥା
ମରନ ପଡିର ମରତ ବହୁ ତ ହସ ାରଗ ।
େ: ଆପଣଙ୍କ କରାମାଣ୍ଟିେ ଚେକେଟ ହିକରା ଅବତାରେୁ କୋକେ ବହୁ ତ ଭେ ପାଉଛନ୍ତି ।
କତକବ ବାସ୍ତବ ଜୀବନକର ଆପଣ କେକବ କେମକର ପଡିଛନ୍ତି?
ଉ: ହଁ । ମଁୁ ନିହାତି ରପ୍ରମରେ ଭାବରେ ପଡିଛ ି । ରସଇ ରପ୍ରମେ ପ୍ରତିଫେନ ରମାେ ଚକର ଟ
ନାୟକେ ଅଭିନୟରେ ବି ଫୁ ଟିଉରଠ ରବା ି ମଁୁ ଭାରବ ।
େ: ଜକଣ ୁବ େଳାୋର ହିସାବକର ଆଜିର ଓଡିଆ ସିକନମାର ସ୍ଥିତ ି ବିଷୟକର ଆପଣ େ'ଣ
େହିକବ?
ଉ: ମଁୁ ବହୁ ତ ଖୁସି ରଯ ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରଶନଟ ି ପଚାେିର । ମଁୁ ଭାବୁ ଛ ି ଆଜିକା ସମୟରେ ଏଇ
ବିର୍ୟଟି ଉପରେ ଆରମ ନିହାତି କଥା ରହବା ଜେୁେୀ । ସବୁ ଠୁ ବଡ ପ୍ରଶନ ରହଉଛି ଆଜି ଆମେ
ଯୁବପିଢୀ କାହିଁକି ଓଡିଆ ସିରନମା ରଦଖିବାକୁ ଇଛା କେୁନାହାନ୍ତି ରଯରତରବରେ କି ରସମାରନ
ହିନ୍ଦୀ, ଇଂ ିଶ ଆଉ ଅନୟ ଭାର୍ାେ ସିରନମାକୁ ଖୁସରି େ ଉପରଭାଗ କେୁଛନ୍ତି । ଆଞ୍ଚେିକ
ସିରନମା ଆଉ ବିରଶର୍ କେି ଦକ୍ଷିଣ ଭାେତେ ସିରନମାକୁ ରଦଖିର

ଜାଣିପାେିରବ ରଯ

ରସଠିକାେ ଯୁବପିଢୀ ତାଙ୍କେ ଭାର୍ାେ ସିରନମାପାଇଁ ପାଗେ । ରସମାରନ ଏଥିପାଇଁ ପାଗେ
କାେଣ ତାଙ୍କ ସିରନମାରେ ସୃଜନଶୀେତା ବା କ୍ରିଏଟିଭିଟ ି ଅଛି । ରସମାରନ କପି ରପଷ୍ଟରେ
ବିଶ୍ୱାସ କେନ୍ତି ନାହିଁ । ଏମିତ ି କହିବାକୁ ଗର

ସିରନମାେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯୁବପିଢୀ ତାକୁ ଭ
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ପାଇବା ଅତୟନ୍ତ ଜେୁେୀ । ଆମ ଓଡିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯଦି ଯୁବ ଦଶଷକଙ୍କ ମନ ାଖି ଫି ମ ତିଆେି
କେିରବ ତା'ରହର

ଆମ ସିରନମା ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ ଯିବ । ଆଉ ରସଇଥିପାଇଁ ନୂ ଆ ଆଉ

ରମୌେିକ କାହାଣୀ ଦେକାେ । ଅନୟେ ନକ କେିକି ସିରନମା କେିବା ଦିନ ଚା ି ଯାଇଛି । ଏରବ
ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ସ୍ମାଟଷ ଅଛି ଆଉ ଇଣ୍ଟେରନଟ । ସମରସ୍ତ ଜାଣି ପାେୁଛନ୍ତି ରକଉଁ କାହାଣୀ ନୂ ଆ
ଆଉ ରକଉଁଟା ନକ । ଆମେ ରଯତିକି ପ୍ରରଯାଜକ ଆଉ ନିରର୍ଦ୍ଷଶକ ଅଛନ୍ତି ରସମାନଙ୍କୁ ଏଣିକି
ଆଜିେ ଯୁବଦଶଷକଙ୍କ ମନ ଜିଣିବାକୁ ପଡିବ । ଯଦି ଯୁବ ଦଶଷକ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ପସନ୍ଦ କର
ତା'ରହର ରସଇ ସିରନମାଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାରବ ର ାକପ୍ରି ୟ ରହବ ରସଥିରେ ସରନ୍ଦହ ନାହିଁ । ଆମେ
ଓଡିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅନୟ ରକଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଠାେୁ ରକୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁ ରହଁ । କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆଉେି
ଆଗକୁ ଦେକାେ ଆଉେି ସୃଜନଶୀେ ଆଉ େଚନାତ୍ମକ କାମ ।
େ: ମକନାରଞ୍ଜନ ଦୁ ନିଆର କେଉ ବିକଶଷତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କେତ୍ରେୁ ଟାଣି ଆଣିଛ?
ି
ଉ: ମରନାେଞ୍ଜନ ରକ୍ଷତ୍ରେ ସବୁ କଛ
ି ି ମରତ ଆକର୍ଡତ କରେ । ଶୁଟଂି ରସଟରେ ଆକ୍ସନ କଲ୍
ହବାଠାେୁ ପୟାକ ଅପ ରହବା ଯାଏଁ ସବୁ କଛ
ି ି ମରତ ଭ

ାରଗ । ଆଉ ରସଇଥିପାଇଁ ରବାରଧ

ମଁୁ ଜରଣ ଅଭିନୟ ହବାକୁ ମନସ୍ଥିେ କେିଛ ି ।
େ: ଆପଣ କେଉଭଳି କୋଗ୍ରାମ କଦଖିବାେୁ ଭେପାଆନ୍ତି?
ଉ: ମରତ ଆରମେିକାନ ଡ୍ରାମା ଆଉ ସିଟକମ୍ ରଦଖିବାକୁ ବହୁ ତ ଭ

ାରଗ ।

େ: ଭବିଷୁତକର େିଭଳି ପରିକ ାଜନାକର ୋମ େରିବାେୁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି?
ଉ: ମଁୁ ଏରବ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ନୂ ଆ । ରତରବ ନିଜ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାରବ ମଁୁ କିଛ ି ଭ

ସୁରଯାଗ

ରଖାଜୁ ଛ ି । ର ାକଙ୍କଠୁ ଶୁରଣ ରଯ ମଁୁ ଚକର ଟ ବୟ ଭେି ରଦଖାଯାଏ । ରତଣୁ ମଁୁ ରସଇଭେି
କିଛ ି ଭ କାହାଣୀ ଥିବା ରୋମାଣ୍ଟିକ ରପ୍ରାରଜକଟରେ କାମ କେିବାକୁ ଚାହିଁବ ି । ଆହୁ େି ବି ଆଗକୁ
ଜରଣ ଅଭିରନତା ହିସାବରେ ନୂ ଆ କିଛ ି କେିବାେ ଆଉ ମଁୁ ନିରଜ ନିଜକୁ ଚୟାର ଞ୍ଜ
କେିପାେୁଥିବା ଭେି ରପ୍ରାରଜକଟରେ କାମ କେିବାେ ଆଶା େଖିଛି । ଯଦି ସ୍ୱପନ କଥା ପଚାେନ୍ତି
ତା'ରହର

ରଗାଟିଏ ଦିନ ରେଣ୍ଡସ, ରବ୍ରକିଙ୍ଗ ବୟାଡ, ରବଟେ କଲ୍ ରସା , ଆଉ ରଗମ ଅଫ

ରରାନସ ଭେି ଡ୍ରାମାରେ କାମ କେିବା ରମାେ ସ୍ୱପନ ।
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େ: ଜକଣ ସିକନମା ଅଭିକନତା ହବା ପାଇ ଆପଣ ନିଜେୁ େିଭଳି ଭାକବ େସ୍ତୁ ତ େରୁଛନ୍ତି?
ଉ: ରସମିତ ି କିଛ ି ତଥାକଥିତ େୁଟିନ ତ ମଁୁ ଏରବ ଅନୁ ସେଣ କେୁନାହିଁ । ରତରବ ଜରଣ
ଅଭିରନତା ହିସାବରେ ପ୍ରତିଦନ
ି ରମାେ ପ୍ରତିଟ ି ଶୁଟଂି ରସଟରେ ମଁୁ ନୂ ଆ ନୂ ଆ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସ
କେୁଛି ରବା ି ଭାବୁ ଛ ି ।
େ: ଖାେି ସମୟକର ଆପଣ େ'ଣ େରନ୍ତି?
ଉ: ଖା ି ସମରୟ ମଁୁ ରମା ରବଷ୍ଟରେଣ୍ଡ ତଥା ଅନୟାନୟ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ଖାଇବାକୁ ଆଉ ବୁ ିବାକୁ
ଭ ପାଏ । ଫୁ ଟବ ରଖେିବାକୁ ବି ମରତ ବହୁ ତ ଭ

ାରଗ । ରକରବ ରକରବ ମଁୁ ଏକା ଏକା

ପ୍ରକୃ ତେ
ି ସୁନ୍ଦେତାକୁ ବି ଉପରଭାଗ କରେ ।
େ: ଆଗାମୀ ଦିନକର କେଉସବୁ େେଳ୍ପକର ଦଶଶେମାକନ ଆପଣଙ୍କ କଦଖିପାରିକବ?
ଉ: ମଁୁ ଏରବ କିଛଟ
ି ା ନୂ ଆ ରପ୍ରାରଜକଟରେ କାମ କେୁଛି । ରଗାଟିଏ ଫି ଚେ ଫି ମ ପାଇଁ ବି
କଥାବାର୍ତ୍ଷା ଚା ିଛ ି । ରତରବ ବହୁ ତ ଶୀଘ୍ର ଦଶଷକମାରନ ମରତ ଆଉ କିଛ ି ମୁୟଜିକ ଭିଡଓ
ି ରେ
ନିଶ୍ଚିତ ରଦଖିବାକୁ ପାଇରବ ।
େ: ଏକବ କମାର କଶଷ େଶନ । ଆପଣେୁ ଅନୁ ସରଣ େରୁଥିବା ଆଜିର

ି ପାଇ
ୁବପିଢଙ୍କ

ଆପଣଙ୍କ ବାତ୍ତଶା େ'ଣ?
ଉ: ପ୍ରଥରମ ତ ମଁୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜେ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁେୁତ୍ୱ ରଦବାପାଇଁ ପୋମଶଷ ରଦବି ।
ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହିବ ି ପାଠପଢା ଉପରେ ମରନାନିରବଶ କେିବା ସାରଙ୍ଗ ସାରଙ୍ଗ ନିଜ ସ୍ୱପନକୁ
ସାକାେ କେିବା ପାଇଁ ଗଭୀେ ଆତ୍ମବେ ଓ ଦୃ ଢ ନିଶ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମନରେ େହିବା ନିହାେୀ
ଜେୁେୀ । ଏ ସବୁ ଗୁଣ ଏକାଠି ରହର

ସଠିକ ସମୟରେ ସଠିକ ସୁରଯାଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ

ମିେବ
ି ରବା ି ରମାେ ବିଶ୍ୱାସ ।
ଏଇ ସାୋତୋର ପାଇ ନିଜର ସମୟ କଦଇ ଥିବାରୁ ଟିମ୍ ଶୁଭପଲ୍ଲବ ତରଫରୁ
କଶୈକଳନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବହୁ ତ ବହୁ ତ ଧନୁବାଦ ।
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ଗଳ୍ପ ବିଭାଗ
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ଜନାେଣୟ ଭିତରେ ଦିରନ ନିେହ
ି ମନଟା ହଜିଗ ା । କିଛ ି ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କ ାପରେ
ରଗାଟିଏ ରଦାଛକି ୋସ୍ତା ପଡି ା । ରଗାଟିଏ ଆର ାକେ ପଥ ଓ ଅନୟଟି ଅନ୍ଧାେେ । ଦ୍ୱନ୍ଦ
ମଧ୍ୟରେ ମନଟି ନିେର୍ତ୍ି ରନଇପାେି ା ନାହିଁ ରସ ରକଉଁ ପଥକୁ ଆପଣାେ କେିବ । ହଠାତ୍
ଆର ାକ ପଥରେ ମାୟା ହେିଣୀକୁ ରଦଖି ତା ପଛରେ ଧାଇଁବାକୁ

ାଗି ା । ଧାଇଁ ଧାଇଁ ମନ

ରଯରତରବରେ କଲାନ୍ତ ରହାଇଗ ା ରସ ବିଶ୍ରାମ ରନବା ପାଇଁ ଟିରକ ସ୍ଥାନ ରଖାଜୁ ଥି ା । ରସ
ସମୟରେ ମାୟା ହେିଣୀଟି ଅନ୍ତଦ୍ଧଷାନ ରହାଇଯାଇଥି ା । ବିଶ୍ରାମ ନିମରନ୍ତ ମନକୁ ଟିକଏ
ି ସ୍ଥାନ
ମିେି ା ନାହିଁ କାେଣ ତାହା ଥି ା ନକଷେ ଅନ୍ଧାେ ଗେି । ରସଠାରେ ତାକୁ ଆଗକୁ ଯିବାେ ୋସ୍ତା
ରଦଖାଯାଉନଥାଏ କି ପଛକୁ ରଫେିବାେ ୋସ୍ତା ନଥାଏ । ବିଚୋ ନିେହ
ି ମନଟି ବାଧ୍ୟରହାଇ
ଆତ୍ମହତୟା କେିରଦ ା । ରହର

ମେିବା ଆଗେୁ ରଗାଟିଏ କଥା କେିରଦଇ ଗ ା, "ରହ

ବାଟବଣା ମନସବୁ , ରମା କଥାକୁ ମରନ େଖିବ । ଅନ୍ଧାେ ପଥକୁ ଆପଣାେ କେି ରସ ପଥ କିପେି
ଆର ାକିତ ରହବ ରସଥିପ୍ରତି ରଚଷ୍ଟା ଜାେି େଖିବ, ଅବଶୟ ଟିରକ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡବ
ି କିନ୍ତୁ
ରମା ଭେି ଆର ାକ ପଥକୁ ଅନୁ ସେଣ କେି ନିଜ ଜୀବନକୁ ନକଷଗାମୀ କେିବ ନାହିଁ ।"
ଏ ମନଟା ସତରେ ଭାେି ଅବୁ ଝା । କାହେି କଥା ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ନୁ ହଁ । ସଦାରବରେ
ନିଜ ଜିଦରେ ଅଟେ ଥାଏ । ରସ ରକରବ ହାେିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେନା । କାହିଁକି ରକଜାଣି
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ରବରେରବରେ ଅନୟେ ଜିତବ
ି ା ଖୁସରି େ ବିଚୋ ମନଟି ଈର୍ଷାରେ ଜେିଉରଠ । କ'ଣ ପାଏ ରସ?
ପେକୁ ଆପଣାେ କେିବା ପାଇଁ ଅରନକ ମିଛ ଅଭିନୟ କେିଚାର । ରହର ରସ ଜାଣି ନଥାଏ
ଏ ମିଛେ ଦୁ ନିଆ ସଦାରବରେ ଅନ୍ଧାେ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ । ଦିରନ ନା ଦିରନ ସତୟେ ଆର ାକକୁ
ସାମନା କେିବାକୁ ରହବ । ରସହିଦନ
ି ରସ ଜାଣି ପାେିବ ନିଜେ ଭୁଲ୍ ପାଇଁ ଆଉ ରକରତ ଭୁଲ୍
କେିଛ ି । ଭୁଲ୍ କେିବା ରହଉଛି ମନେ ଏକ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରବୃ ର୍ତ୍ି । ବିରବକ ରଯରତ ବାଧା ରଦର ମଧ୍ୟ
ରସ କ'ଣ ମାରନ ତା କଥାକୁ ? ନିଜେ ଇଚ୍ଛାନୁ ସାରେ ରସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜେ ଆୟର୍ତ୍ାଧୀନ କେିବାକୁ
ରଚଷ୍ଟା କରେ । ରସ କ'ଣ ସଫେ ହୁ ଏ? ରସ କାହିଁକି ଏରତ ଜିଦ ି କରେ?
ରସ ଉର୍ତ୍େ ରମା ପାଖରେ ନାହିଁ । ଅତୀତେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ବର୍ତ୍ଷମାନେ ଅନୁ ଭୁତିକୁ ପୁଞ୍ଜି
କେି ରମାେ ନିଜସ୍ୱ ମତ ରହ ା ଆତ୍ମଗବଷ ଓ ଅହଂକାେ ରଯାଗଁୁ ମନ ଏମିତ ି ରହାଇଥାଏ । ସବଷଦା
ଅନୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରସ ନିଜକୁ ଠିକ୍ ରବା ି ପ୍ରମାଣିତ କେିବା ପାଇଁ ଜିଦ ଧେି ବରସ । ନିଜେ
ଦୁ ବଷେତାକୁ ୁ ଚାଇବା ପାଇଁ ଅନୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ସରନ୍ଦହ ଆରୋପ କେିଥାଏ । ରବରେରବରେ
ଅନୟେ ସଂପକଷକୁ ମଧ୍ୟ ସରନ୍ଦହ ଦୃ ଷ୍ଟିରେ ରଦଖିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଦୁ ନଆ
ି ରେ ଏପେି କିଛ ି ସଂପକଷ
ଥାଏ ଯାହା ଆକାଶଠାେୁ ବିସ୍ତୃତ, ସାଗେଠାେୁ ଗଭୀେ ଏବଂ ଗଙ୍ଗାଠାେୁ ପବିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହାଇଥାଏ
। ନିଜେ ପୋଜୟକୁ ଅବୁ ଝା ମନଟି ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କେିପାେି ନଥାଏ । ରତଣୁ ଅନୟମାନଙ୍କୁ
ସରନ୍ଦହ କେିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ପା ଟିଯାଏ ।
ସରନ୍ଦହ ପକ୍ଷୀଟା ମନ ଭିତରେ ଏମିତ ି ବସା ବାନ୍ଧି େହିଥାଏ ରଯ, ରସ ଉଡି ଯିବାେ ନଁା
ଧେିନଥାଏ । କିନ୍ତୁ ରଯରବ ଅଦିନ ଝଡ ଆସି ବହିଯାଏ, ତା'ପରେ ରସ ସବୁ କଛ
ି ି ବୁ ଝପ
ି ାେିଥାଏ
। ଝଡ ପେବର୍ତ୍ଷୀ ପେିରବଶ ଧ୍ୱସ୍ତବିଧ୍ୱସ୍ତ ରହାଇ ପଡି େହିର

ବି ଆକାଶଟା ସଂପୂର୍ଣ୍ଷ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ

ନିମଷେ ଥାଏ । ରସରତରବେ ମନ ମଧ୍ୟେୁ ସରନ୍ଦହ ପକ୍ଷୀଟା ମେିଯାଇଥାଏ, ମାତ୍ର ନିଜେ
ମଣିର୍ମାରନ ଆଉ ନିଜେ ରହାଇ େହିନଥାନ୍ତି । ରସହି ଝଡେ ପ୍ରଭାବରେ ଚା ିଯାଇଥାନ୍ତି ବହୁ ତ
ଦୂ େକୁ । ପେିରଶର୍ରେ ବିଚୋ ଅବୁ ଝା ମନଟି ଅତୀତେ ନିଜେ ଭୁ ପାଇଁ ଆଖିେୁ ୁ ହ ଝୋଏ
ସିନା, ଆଉ କିଛ ି କେିବାେ ଉପାୟ ନଥାଏ ।
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ଏ ଅବୁ ଝା ମନଟା ବହୁ ତ ସେେ ଆଉ ନିେହ
ି । ରେହ କାଙ୍ଗାେ ମନଟି ଅତି ସହଜରେ
କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କେିଦଏ
ି । କାହାଠାେୁ ଟିକଏ
ି ଆଶା ଆଉ ଭେସା ପାଇବା ମାତ୍ରରକ
ନିଜେ ସମସ୍ତ ଭ ପାଇବାକୁ ଅଜାଡିଦଏ
ି ତା' ନିକଟରେ । କାହିଁକି ନା ରସ ସଂପକଷେ ବାସ୍ତବ
ମୂ ୟକୁ ବୁ ଝଛ
ି ି । ରସ ଭାବିନଏ
ି ରଯ ସମରସ୍ତ ତା' ପେି ସେେ ଆଉ ଖୁବ ବିଶ୍ୱାସୀ । କିନ୍ତୁ ଏହି
ସମାଜେ ପ୍ରରତୟକ ମନୁ ର୍ୟ ଜରଣ ଅନୟ ଜଣଙ୍କ ଠାେୁ ଭିନ୍ନ ।
ଏ ସମାଜେ ସଂପକଷମାନଙ୍କୁ ଏରତ ସହଜରେ ଅନ୍ଧ ଭେି ବିଶ୍ୱାସ କେିବା ଉଚିତ ନୁ ହଁ ।
ଆଖି ରଖା ା େଖିର ଜାଣିରହବ ରଯ ଦିନେ ଆର ାକରେ ବି ମଣିର୍ମାରନ ପଶୁଠାେୁ ରକରତ
ଭୟଙ୍କେ ଅଟନ୍ତି । ଆଉ ୋତିେ ଅନ୍ଧାେ କଥା ନକହିର ଭ । ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମଣିର୍ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ
ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କୋଯାଇଥିବା ଛେନାେ ଚକ୍ରବୁ ୟହରେ ଅବୁ ଝା ମନଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଫସିଯାଏ ।
ରଯଉଁଠାେୁ ଆଉ ମୁକୁେି ଆସିବାେ ବାଟ ନଥାଏ । କାେଣ ରସ ଚକ୍ରବୁ ୟହେ ସୃଷ୍ଟି କର୍ତ୍ଷା ସବୁ ନିଜ
ସଂପକଷୀୟ । ମିଛ ଅଭିନୟ କେି ପ୍ରଥରମ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କେନ୍ତି ଏବଂ ଅପେ ପକ୍ଷରେ
ଠିକ୍ ବିପେୀତ କାଯଷୟ କେିଥାନ୍ତି ।
ଜୀବନରେ ରବରେରବରେ ଏମିତ ି ରହବା ଆବଶୟକ । ନରଚତ୍ ବିରବକେ ପୋମଶଷ
ମାନୁ ନଥିବା ଅବୁ ଝା ମନଟା ଶିକ୍ଷା ପାଇବ ରକମିତ?
ି ସତୟେ ସୂଯଷୟକୁ ମିଥୟାେ କୋ ବାଦ କିଛ ି
ସମୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମନାରେ ୁ ଚାଇ େଖିରଦଇ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ନୁ ରହଁ । ଅନ୍ଧ
ଥରେ ବାଡି ହଜାଏ, ରହର ଅବୁ ଝା ମନ ବହୁ ଥେ ବାଡି ହଜାଇ ସାେିଛ ି । ପ୍ରତିଥେ ହଜିବାରେ ରସ
ନିୋଶ ରହାଇନାହିଁ ବେଂ ପାଇବାେ ଆଶାରେ ରଖାଜିଛ ି ଏବଂ ପାଇଛି । ବହୁ ତ ରହଇଗ ା ମିଛ
ଅଭିନୟ, ହରଜଇବା ଆଉ ରଖାଜିବାେ ରଖେ, ବିଶ୍ୱାସ ଅବିଶ୍ୱାସେ ଯୁଦ୍ଧ । କିନ୍ତୁ ଆଉ ନୁ ରହଁ, ଅବୁ ଝା
ମନ ତା' ଜୀବନରେ ଯାହା ପାଇଛି ଆଉ ହୋଇବାକୁ ଚାହଁୁନ ି । ଯାହା ଯାଇଛି ତାକୁ ଭାବି ଆଉ
ାଭ ନାହିଁ, ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ରନଇ ଜୀବନେ ରଶର୍ ପଯଷୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିବାେ ଏକ ଶପଥ ରନଇ ନୂ ଆ
ଜୀବନ ଆେମ୍ଭ କେିବାରେ ଅଗ୍ରସେ ରହ ାଣି ଏ ଅବୁ ଝା ମନ । ଆଉ ମରତ କହିଛ,ି "ମଁୁ ଆଉ
ରକରବ ଅବୁ ଝା ରହବିନ ି ।"
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ଅରନକ ଦିନ ପରେ ପାଖାପାଖି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ଜରଣ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ େ ବାହାଘେରେ
ରଯାଗ ରଦବାପାଇଁ ତା' ଘେ ଅଭିମରୁ ଖ ଯାତ୍ରା ଆେମ୍ଭ ରହଇଥାଏ । ମନରେ ବହୁ ତ କିଛ ି ଆଶା
ଉର୍ଦ୍ୀପନା, କାେଣ ବାଣୀବିହାେରେ ପଢା ଚା ିଥିବା ସମୟେ ସାଙ୍ଗ ସିଏ । ମନରେ ଭାେି ଖୁସି
କାେଣ ବାଣୀବିହାେରେ ଥି ାରବରେ ଅରନକ ସାଙ୍ଗ ଥିର । ଅରନକ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଜୀବନରେ ରକହି
ନା ରକହି ଯୁବକ ଆସିଥିର କିଛକ୍ଷ
ି ଣ ଅନୁ ଭୂତି ରନଇ, କିନ୍ତୁ ରସମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରା ବାହାଘେେ ରସ
ପବିତ୍ର ଯଜ୍ଞକୁ ଣ୍ଡ ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚି ପାେିନଥି ା । କିନ୍ତୁ ଏମାରନ ଦି'ଜଣ ଦୀଘଷତମ ରପ୍ରମେ ଯାତ୍ରା
ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କେି ବାହାଘେ ମଣ୍ଡପରେ ଉପନୀତ ରହବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ।
ମଁୁ ପହଞ୍ଚି ତାକୁ ରଫାନ କ ି , ତା'ଭାଇ ଆସି ରମାରତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ଗଁାକୁ
ରନଇଗର

। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ରଦରଖ ଚତୁ ଃପାଶ୍ୱଷ ଫୁ ରେ ସଜା ରହଇଚି । ନା ି ରନେୀ

ଆ ୁ ଅରେ ଚତୁ ଃପାଶ୍ୱଷ ଆର ାକିତ ରହଇଛି । ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବରେ ଘେ ଉଛୁ େି ପଡୁଛ ି । ଅରନକ
ସମୟେ ଅତିଥି ସତ୍କାେ ପରେ ମଉସାମାଉସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କେି କ୍ଷ୍ମୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ି । କ୍ଷ୍ମୀ,
ରମା ବାଣୀବିହାେେ ଭ ସାଙ୍ଗ, ବାଡୁଅପାଣିରେ ଗାରଧଇ ଆହୁ େି ସୁନ୍ଦେ ାଗୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତା
ମଁହ
ୁ ରେ ରସ ହସ ନଥାଏ । ସରତ ରଯମିତ ି ରସ ବିନ୍ଦାସ
ଏକ ଚାଉେରେ ଗଢା

କ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣିଙ୍କ ପ୍ରତିମା
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ଭାବନାଗୁଡକ
ି ୁ ଅକ୍ତିଆେରେ େଖି ମରନ ମରନ କହି ି , "ଦାଶଷନକ
ି ମହାଶୟ, ଏଇଠି ନିଜ
ଚିନ୍ତାଧାୋକୁ ପୂର୍ଣ୍ଷରଛଦ ପକାଅ । ସବୁ କଥାରେ ଜିୋେୁ ସିୋ କାଢିବା ରଯମିତ ି ତୁ ମ େକ୍ତରେ
ଅଛି ! ସେେ କଥାକୁ ଟିକନ
ି ଖି
ି କେି ରଦଖିବା ଗୁଣ ଜନମେୁ ଟିରକ ଥି ା ଆଉ ଦଶଷନଶାସ୍ତ୍ର ତାକୁ
ଆଉ ଦିପାଦ ଆଗକୁ ରନଇଗ ା ରଯମିତ ି ।" ନିଜ ମନକୁ ନିଜ ଆୟତରେ େଖି ି ଓ ତା'ପରେ
ବାହାଘେେ ଚାକଚକୟ ମଧ୍ୟରେ ନିମଜ୍ଜିତ ରହଇଗ ି । ଏପଟରସପଟ କାମ ରଦଖୁ ରଦଖୁ ରକରତ
ରବରେ ସଞ୍ଜ ନଇଆସି ା ଜଣାପଡି ାନି । ସନ୍ଧୟା ରହବାେୁ ଟିରକ ଖା ି ସମୟ ମିେି ା କ୍ଷ୍ମୀ
ସହ କଥା ରହବାକୁ । କାେଣ ତାକୁ ସରଜଇବା କାମ ରମା ଉପରେ ନୟସ୍ତ କେିଥିର ମାଉସୀ
ଆଉ କ୍ଷ୍ମୀେ ବି ପୁୋ ଜିଦ ଥି ା କି ମଁୁ ହିଁ ତାକୁ ସରଜଇବି ।
ଏରବ ମଁୁ ଆଉ କ୍ଷ୍ମୀ ଏକାନ୍ତରେ... ମଁୁ ହସି ହସି ତାକୁ ଚିଡାଉ ଥାଏ ଆଉ ରକଇ ଘଣ୍ଟାରେ
ତୁ ତ ବଦେି ଯିବୁ । ବଡଘେେ ରବାହୂ ରହଇ ତୁ କ'ଣ ଆମକୁ ମରନ େଖିବୁ !! ଏମିତ ି ରକରତ
କ'ଣ କହି ତାକୁ ଚିଡଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ରସ ଥାଏ ପୁୋ ଚୁପଚାପ । ରସରତରବେକୁ ସଜାସଜି କାମ
ସାେିବାକୁ ବସି ାଣି କିନ୍ତୁ ତା' ମଁହ
ୁ ରେ ହସ ନାହିଁ । ନିଜକୁ ସମ୍ଭାେି ନ ପାେି ପଚାେିରଦ ି , "କ'ଣ
ରହଇଚି

କ୍ଷ୍ମୀ? ସବୁ ଠିକ ଅଛି ନା?" ଆଉ ସିଏ କିଛ ି ନ କହି ରମାରତ ରକାରେଇ ରନଇ

କାନ୍ଦିବାକୁ

ାଗି ା, ଠିକ ରଛାଟ ପି ାଟି ଭେି । କିଛ ି ସମୟ ଯାଏଁ ମଁୁ କିଛ ି ବୁ ଝି ପାେି ିନ ି ।

ତଥାପି ତା' ୁ ହକୁ ରପାଛି ନିଜ ରକାହକୁ ସମ୍ଭାେି ତାକୁ ପଚାେି ି, "କଣ ରହଇଚି ତ କହ?"
କାନ୍ଦିକାନ୍ଦି ରସ କହି ା, "ଆଜି ରମା ଭୁ
ଭୁ

ରହଇଗ ା ତାଙ୍କୁ ଭ

କାେଣେୁ ରମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଷ ପେିବାେ କଷ୍ଟ ରଭାଗୁଛନ୍ତି ।

ପାଇକି ।" ଏଇ କଥା ଶୁଣି ମଁୁ କିଛ ି ସମୟ ନିେବ ରହଇଗ ି ।

କାେଣ ଆେମ୍ଭରେ ଦୁ ର୍ମନ୍ତ ରମାରତ ବି ପସନ୍ଦ ନଥି ା ।

କ୍ଷ୍ମୀକୁ ଚିରଡଇବାକୁ ଯାଇ କହୁ ଥି ି

ଦୁ ର୍ମନ୍ତ ନୁ ହଁ ଦୁ ଃଶାଶନ ସିଏ । ଦୁ ର୍ମନ୍ତ କ୍ଷ୍ମୀେ ରପ୍ରମିକ । କିନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ ତ ଅରନକ ବର୍ଷ ବିତ ି
ଗ ାଣି । ତଥାପି ଏମିତ ି ମନ୍ତବୟ ମନ କଥା ମନରେ େଖି ମଁୁ ପଚାେି ି , "ଆରେ ଇଏ କ'ଣ
କହୁ ଚୁ, ଯାହାକୁ ଏରତଦିନ ତୁ ଭ

ପାଉଥି ୁ ତାକୁ ବିବାହ କେିବାକୁ ଯାଉଛୁ ପୁଣି ଭୁ

ରହଇଗ ା ରବା ି କହୁ ଚୁ !!!" ରସ ଚୁପ ଚାପ କାନ୍ଦି ଚା ି ଥାଏ ରସମିତ ି । ପୁଣି ମଁୁ ପଚାେି ି ,
"ଆରେ ବାବା ରହଇଚି କ'ଣ କହ ତ?" ରସ କିନ୍ତୁ ରଛାଟ ପି ାଟିଏ ଭେି କାନ୍ଦି ଚା ି ଥାଏ...
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ଠିକ ଏତିକି ରବରେ ତା ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ େୁମ ଭିତେକୁ ଆସିର
ଆସି ାଣି ଝିଅକୁ ମଣ୍ଡପକୁ ରନଇଚା

ଆଉ କହିର

ଆରେ ର ାକ

। ତା ରମା କଥା ତା ୁ ହ ଆଉ ରମା ପ୍ରଶନ ମଧ୍ୟରେ

େହିଗ ା ଅସ୍ପଷ୍ଟ । ମନରେ ହଜାରେ ପ୍ରଶନ - କଣ ରହଇଚି? କାହିଁକି ରସ ଏମିତ ି କହି ା?? କିନ୍ତୁ
କାହାକୁ ପଚାେିବ,ି ରକମିତ ି ଜାଣିବ ି କ'ଣ ରହଇଚି !!! ଏସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ ଭିତରେ ମଁୁ ଘୁେି ବୁ ୁ ଥାଏ ।
ଏରତ ର ାକଙ୍କ ଭିଡରେ ତାକୁ ପଚାେିବ ି ରକମିତ ି ଏସବୁ ଭାବୁ ଭାବୁ ପଛେୁ ଶୁଭି ା ଆରେ
ବେଯାତ୍ରୀ ଆସି ାଣି ।
ଏସବୁ ଗହେି ମଧ୍ୟରେ ଦୁ ର୍ମନ୍ତ ଆଉ କ୍ଷ୍ମୀ ବିବାହେ ରସ ପବିତ୍ର ରବଦୀ ଉପରେ ବସିଥାନ୍ତି
। ପୁରୋହିତ ଡାକ ପକାଉଥାନ୍ତି କନୟାେ ପିତାକୁ ଡାକ । ଦୁ ଇ ତିନଥ
ି େ ଡାକ ପରକଇବା ପରେ
ବି ମଉସା କି ମାଉସୀ ଆସୁନଥାନ୍ତି । ବାଧ୍ୟ ରହଇ ମଁୁ ଗ ି ଡାକିବାକୁ । ଯାଇକି ରଦରଖ ତ
ମାଉସୀ ତାଙ୍କ ରବକେୁ ରଚନ ଟି କାଢି ହାତରେ ଧେି କାନ୍ଦୁ ଛନ୍ତି ଆଉ ମଉସା ନିଜେ ସମସ୍ତ ବେ
ପ୍ରରୟାଗ କେି ନିଜ ହାତରେ ପିନ୍ଧ ି ଥିବା ମୁଦଟ
ି କ
ି ୁ କାଢିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କେୁଛନ୍ତି । ଏସବୁ ରଦଖି
କିଛ ି ସମୟ ପାଇନି ସ୍ଥାଣୁ ରହଇଗ ି । ଏସବୁ କ'ଣ ରହଉଛି ମଁୁ ପଚାେିବା ପୂବଷେୁ ମାଉସି
ମଉସାଙ୍କୁ କହୁ ଥାନ୍ତି, ରମା ମା ବାହାଘେ ରବରେ କିଛ ି ରଦଇପାେି ନଥି ା ରବା ି ଏଇ କିଛ ି ବର୍ଷ
ପୂବଷେୁ ମେିବାକୁ ଯିବା ଆଗେୁ ତମକୁ ଏଇ ମୁଦଟ
ି ି ଆଣି ରଦଇଥି ା ଆଉ ଆଜି ତରମ ତାକୁ ....
ଏ କଥା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାରବ କହି ରଜାେରେ କାନ୍ଦିବାକୁ

ାଗିର

। ରସରତରବେକୁ ମଉସା ମୁଦ ି

କାଢିସାେି ମାଉସୀଙ୍କୁ କହୁ ଥାନ୍ତି, ଆରେ ରଚନଟା ଦିଅ ରସପରଟ ପା ରବେ ଗଡି ଯାଉଛି ! ଆରେ
ବାବା ଦିଅ, ଜାଣିଚ ି ଇଏ ରମା ପ୍ରଥମ ଦେମାେ ଉପହାେ । ରହର

ଟିରକ ଭାବି କି ରଦଖି ,

ଆମ କ୍ଷ୍ମୀ ଖୁସଠ
ି ୁ କ'ଣ ଏସବୁ ବଡ? ଠିକ ସମୟରେ ତ ତମ ଦି ଭାଇ ମନା କେିରଦର ଏରବ
ଆଉ କଣ କେିବ?
ି ସମୁଦୀଙ୍କ କଥା ତ ଜାଣିଛ, ଟିରକ ଉଣାରହ ା ବେ ଘୁରେଇ ରନରବ । ଏଇ
ରଛାଟ କଥା ପାଇଁ ମନ ଉଣା କେନି । ରଦଖିବ ବାହାଘେ ପରେ ତମ ଝିଅ ୟାଠୁ ଭ ରଚନ
ଆଣି ରଦବ । ଏଇ କଥା କହି ବୁ ରଝଇକି ରନଇଗର ମଉସା ମାଉସୀଙ୍କୁ ରବଦୀ ଆଡକୁ ଆଉ
ମଁୁ କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ଖୁଣ୍ଟଟି ପେି ଛିଡା ରହଇଥାଏ ରସଇଠି । ସବୁ କିଛ ି ରପ୍ରକ୍ଷାେୟେ କାହାଣୀ
ପେି ପେିରବର୍ିତ ରହଉଥାଏ ରଯମିତ ି !! ରସରତରବେକୁ କିଏ ରଗାରଟ ଆସି ଡାକି ା
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ନାନୀ ତମକୁ ରଖାଜୁ ଛ ି ଝିଅ ବିଦା ରହବ ଜଲ୍ଦି ଆସ । ମଁୁ ବାସ ରଛାଟ ପି ାଟି ଭେି ଗ ି । କିଛ ି
କହି ପାେୁ ନଥାଏ । ଏସବୁ କ'ଣ ରହଉଛି ଜାଣିପାେୁ ନଥାଏ ସବୁ କଥା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରଦଖା ଯାଉଥାଏ
ରଯମିତ ି !!
ନିଜ ମନେ ଅସ୍ପଷ୍ଟତାକୁ ସମ୍ଭାେି ତାକୁ ବିଦାୟ ରଦ ି । ଭାବି ି ସବୁ କାମ ସେି ା ପରେ
ମଉସା ମାଉସୀଙ୍କଠୁ ସବୁ ବୁ ଝବ
ି ି କ'ଣ ରହଇଚି କିନ୍ତୁ ମଁୁ କିଛ ି ପଚାେିବା ପୂବଷେୁ କିଛ ି
ଅତୟାବଶୟକ କାମରେ ରମାରତ ରସଠୁ ଶୀଘ୍ର ବାହାେିବାକୁ ପଡି ା । ବୟସ୍ତବହୁ େ ଜୀବନ
ଭିତରେ ଦି ମାସ ବିତ ି ଯାଇଥି ା । କ୍ଷ୍ମୀସହ ଦି'ଚାେି ଥେ କଥା ରହଇଚି । ଶୁଣି ଖୁସି ାଗୁଚ ି
ରସ ଏରବ ଖୁସି ଅଛି । ଧୀରେଧୀରେ ରମା ମନେୁ ବି ବାହାଘେ ଦିନେ ସବୁ କଥା

ିଭିବାକୁ

ାଗି ା । ମନରେ ଖୁସି ଥି ା ଏରତସବୁ ଭିତରେ ରସ ଖୁସି ଅଛି । ମାତ୍ର ରସଦିନ ସକାେୁ ଚା'
କପେୁ ଚାହା ପିଇବା ପୂବଷେୁ ଚା' କପଟି ଖସି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥି ା । କିଛ ି ସମୟ ପାଇଁ ପତ୍ରିକାେ
ସବୁ ର ଖା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହଇଯାଇଥି ା ରଯରତରବରେ ପଢିଥି ି , "ପ୍ରଭାକେ ବିଶ୍ୱାେଙ୍କ ଝିଅ କ୍ଷ୍ମୀ
ପାଇକୋୟ, ଦି'ମାସ ତରେ ବିବାହ କେିଥିବା ନବ ବଧୂଙ୍କ ମେ ଶେୀେ ଗାଆଁ ପାଖ ରଟ୍ରନ
ାଇନ ପାଖେୁ ମିେଛ
ି ି ।" ସବୁ କାହାଣୀ ପୁଣି ଥରେ ରମା ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଉଠି ା ଅସ୍ପଷ୍ଟ
ଭାରବ...
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ଭାେତ ଚାେି ଦିଗରେ ବୟାପିଛ,ି ସଦୟ ପୂଜତ
ି ା ଭେତ ବର୍ଷେ ନାଗେିକ ଭାରବ ସବୁ ଜ
ବନାନୀେ ରଶାଭା ମଣ୍ଡନ କେି ଧେଣୀ ୋଣୀେ ଏକ ଖୁସେ
ି ମାଜଷନାକୁ ବଖାଣିବାକୁ ମଁୁ ବୟାକୁ େ
ଥାଏ, ବସେ ପଛ ସିଟରେ ବସି ଝେକା ଫାଙ୍କେ ଦୃ ଶୟକୁ ମଁୁ ଅନୁ ଭବ କରେ, ହଜି ଯାଏ ସ୍ୱଗଷୀୟ
ଆନନ୍ଦରେ..... ଦୁ ନଆ
ି େ ସୁଷ୍ଟି ରକରଡ ରମାରନାବଲକ ର ାଭ କଉଠି ନଦୀ ତଟ ତ କଉଠି ସମୁଦ୍ରେ
ଘୁ ଘୁ ଗଜଷନ । କଉଠି ହସଖୁସି ଭୋ ପଶୁଙ୍କେ ସଂସାେ ତ କଉଠି ଦୁ ଷଭ ମଣିର୍ ସମାଜେ
ଆରପକ୍ଷିକ ଆଦ୍ରତା, କଉଠି ସଧବା ନାେୀେ ସୀମନ୍ତିନୀ ସଂସାେ ତ କଉଠି ବିଧବାେ ଆର୍ତ୍ଷ
ଚିତ୍କାେ, କଉଠି ରଦହେ ରଭାକ ତ କଉଠି ରପଟେ ରଭାକ...
ଦିନ ମାସ ବର୍ଷ କହିରଦର ଯଦି ରଭାକେ ଦ୍ୱାେ ବନ୍ଦ ରହଇଯିବ ତା'ରହର କହି େଖୁଚ ି
୨୩ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୧୪, ଗାଡି ଚା ୁ ଥାଏ ବିଶାଖାପାଟଣାେୁ ଭଦ୍ରକ.. ମଁୁ ବି ଝେକା ପାରଖ ବସି
ବହୁ ତ ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ସୁନ୍ଦେତାକୁ ଅନୁ ଭବ କେୁଥାଏ.. ଡାଏେୀ ରଖା ି ବହୁ ତ ମରନାର ାଭା କବିତା
ର ଖି ଚା ି ଥାଏ ।।
ଏମିତ ି ୋତି ୧୦ଟା ପାଖାପାଖିରେ ବସଟି ଭଦ୍ରକରେ

ଗି ା, ସମରସ୍ତ ଓହ୍ଲାଏ ନିଜ

ବାରଟରେ ଗର । ରମା ଘେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଠାେୁ ଅଳ୍ପ ଦୂ େ ରବା ି ରଖା ା ଗଗନ ତରେ ଶୀତେ ପବନ
ଖାଇ ଖାଇ ଘେକୁ ବାହାେି ଥାଏ, ରସଦିନ ଥି ା ୋକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଷମୀ, ଆକାଶେ ଜହ୍ନ ତା ଆର ାକରେ
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ଶୀତେତା ଢାେିଥି ା, ରବଶ୍ ଆୋମରେ ଘେକୁ ଯାଉଯାଉ ରଗାରଟ ଝିଅେ ଚିତ୍କାେ ଶୁଣି ି ,
ରଦୌଡି ଗ ି ରସ ଝିଅ ପାଖକୁ , ରଦଖି ି ବୁ ଦା ମୂରେ ୧୨ କି ୧୩ ବର୍ଷେ ଝିଅରଟ ପଡିଚ,ି ତାକୁ
ରଘେି େହିଛନ୍ତି ଅସଭୟ ଅସାମାଜିକ ୪ ଜଣ ପୁେୁର୍ । ସରଙ୍ଗସରଙ୍ଗ ରମାବାଇ ବାହାେ କେି
ପୁ ିସକୁ କଲ୍ କ ି , ଜହ୍ନ ୋତି ଥିବାେୁ ରମାରତ ସ୍ପଟ ରଦଖାଉଥି ା, କିଛ ି ସମୟରେ ପୁ ିସ ଆସି
ପହଞ୍ଚି ା, ରସ ଦୁ ବୁ ଷର୍ତ୍ ଆଉ ରସଠି ନଥିର , ରସହିଦନ
ି ରମାେ ୋକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଷମୀ ଉପେୁ ବିଶ୍ୱାସ
ଉଠିଯାଇଥି ା, କାହିଁକନ
ି ା ବେତ୍କାେ କେୁଥିବା ପରତୟକ ପୁେୁର୍ ହାତରେ ବନ୍ଧା ରହାଇଥି ା
ରଗାରଟ ରଗାରଟ ୋକ୍ଷୀ... ରସଦିନ ରସଇ ଝିଅକୁ ରନଇ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଗ ୁ । ପୁ ିସ ଫାଇ କ ା,
ମଁୁ ସାକ୍ଷୀ େହି ି, ରଯରହତୁ ଝିଅେ ବାପାମାଆ ରକହି ନଥିର , ମଁୁ ତା'େ ରକୟାେ ରନବାକୁ ତା'
ପାରଖ େହି ି , ରସଇ ରବଡ୍ ପାରଖ ଆଉ ରଗାରଟ ସ୍ତ୍ରୀ ର ାକଟି ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ମିଟ୍ ରହାଇଥିର ,
ତାଙ୍କ ହାତରଗାଡ ରଚନରେ ବନ୍ଧା ରହାଇଥି ା, ରସ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍କାେ କେୁଥିର

। ନସଷଙ୍କୁ ଡାକି

ପଚାେି ି ତାଙ୍କେ କ'ଣ ରହାଇଛି? ରସ କହିର ରସ ପାଗେ ରହାଇଯାଇଛନ୍ତି । ରହର ତାଙ୍କେ
ରଛାଟ ଛୁ ଆ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଘେ ର ାକ କ'ଣ ରକହି ନାହାନ୍ତି???
ରସ କହିର ରଯୌବନ ଥାଉ ଥାଉ ରସ ବିଧବା, ରହର ଶାଶୁଶ୍ୱଶୁେ ଦିଅେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି
ନ ପାେି, ଘେ ଛାଡି ଚା ିଯିବାକୁ ରଚଷ୍ଟା କର , ପରେଇ ଆସିର

ମଧ୍ୟ, ରହର

ଦୁ ନଆ
ି େ

ର ା ୁ ପ ଦୃ ଷ୍ଟିେୁ ତାଙ୍କୁ କିଏ ବରଞ୍ଚଇବ? ଦୁ ନଆ
ି େ େଙ୍ଗି ନ୍ ସାଜସଜା ଭିତରେ ରଧାବ ଫେଫେ
େଙ୍ଗ ରଯମିତ ି ଝ ସି ଉଠୁଥି ା, ଉର୍ମତାେ ତେଙ୍ଗାୟି ତ ରରାତରେ ରଯମିତ ି ଧୋ େଙ୍ଗ ଥି ା
ରମଣ୍ଟିବାେ ଭିନ୍ନ ୋସ୍ତା, ରସ ର ା ୁ ପ ଦୃ ଷ୍ଟିରେ ଶିକାେ ରହଇ ରସ ନିଜ ମାନସିକ ଭାେସୟାମ
ହୋଇ ବସିର , ରସ ବି ଜାଣିପାେିର

ନାହିଁ ତାଙ୍କ ରପଟରେ ବଢୁଥିବା ସନ୍ତାନ କାହା େକ୍ତେ,
ଧର୍ଷଣେ ୬ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କେ ରହାସ୍ ଆସି ା, ରହର ରସ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନ ି ପାେିର ନି ରସ କିଏ,
ୋସ୍ତାରେ ଗଭଷେ ରପଟ କାଢି ରପଟେ ରଭାକ ରମଣ୍ଟିବା

ାଗି ଦ୍ୱାେ ଦ୍ୱାେ ବୁ ି ର , ୋତ୍ରିେ

ଅନ୍ଧାେରେ ରସ ନିଜ ରପଟେ ରଭାକ ରମଣ୍ଟାଇବାକୁ ଯାଇ ରକରତ ଜଣଙ୍କ ରଦହେ ରଭାକେ ପୁଣି
ଥରେ ଶିକାେ ରହଇଗର , ୮ ମାସେ ପି ାଟିକୁ ଜନମ ରଦଇ ରସ ଏରବ ନିରସ୍ତଜ
ରହାଇଯାଇଛନ୍ତି, ଥିବଥିବ ଚିତ୍କାେ କେି ଉଠୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ରବରହାସ୍ ରହାଇଯାଉଛନ୍ତି, ରସଥି ାଗି
ରବଡି ପରକଇ େଖାଯାଇଚି । କଥାଟି ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଆଖିେୁ ଦୁ ଇ ଧାେ ୁ ହ ବାହାେି ଆସୁଥି ା,
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ବିଛଣାରେ ପଡିଥିବା ଝିଅଟିକୁ ରଦଖି ଭାବୁ ଥି ି ଏଇ ଝିଅଟି ବି କାହା ଉର୍ୁମ ରଦହେ ବହ୍ନି,
ତା'ପରେ ବି କାହା ଗେମ୍ ରଦହେ ଉର୍ତ୍ପ୍ତେ ଶିକାେ...
ସତରେ ଏ ଦୁ ନଆ
ି ରକରଡ ବିଚତ୍ର
ି ... ଭାବନାେ ଚାେୁ ଚିତ୍ର ପଟରେ ଝିଅଟିଏେ ମଯଷୟାଦା
କିଛ ି ନାହିଁ । ଆଜିବ ି ରସମାରନ ଅବରହେିତ ନିରେସିତ, ରଶାର୍ିତ, ରକରବ କାହା ଭାବନାେ
ପ୍ରି ୟତମା ତ ରକରବ କାହା ରଦହେ ରଦହଜୀବୀ ତ ପୁଣି ରକରବ ବାପାମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ରବାଝ ।
ଝିଅଟିଏ ଯଦି ବାପା ପାରଖ ସୁେକ୍ଷିତ ନୁ ହଁ, ରତରବ କାହା ପାରଖ ସୁେକ୍ଷିତ?? ବାପା
ରବା ି ବିଶ୍ୱାସ କେିନଥି ି ଆଶାୋମଙ୍କୁ , ସାେଥିଙ୍କୁ , ରହର ରସ ବାପେ ପେିଚୟ ରନଇ ଝିଅେ
ଶେୀେ ପାଇବାକୁ ବୟାକୁ େ ରହାଇଉଠିର , ରତରବ ରମା'ପାଇଁ ସୁେକ୍ଷିତ ଜାଗା କଉଠି, କାହିଁକି
ଆଜି ଆରମ ରଶାର୍ିତ??
ଆଜି ଝିଅମାରନ ମହାକାଶରେ ପହଁଞ୍ଚରି ଣି, ପୁଅଙ୍କ ସହ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିରେଇ
ଚା ିଗର ଣି, ମଁୁ ଝିଅ କୂ େରେ ଜନମ ରହାଇ କ'ଣ ରମା ବାପାମାଆଙ୍କ ପିଣ୍ଡ ରଦବାକୁ ରମାେ
ଅଧିକାେ ନାହିଁ, ଝିଅ ଜନମ ରହ ି ରବା ି କ'ଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କମଷ କେିବାେ ଅଧିକାେ ନାହିଁ??
"ଦୁ ହତ
ି ା ଦୁ ଇ କୂ େକୁ ହିତା"
ଝିଅଟିଏ ଜନମ ରହର
ନଥିର

ଘେକୁ

କ୍ଷ୍ମୀ ଆସନ୍ତି, ପୁେୁର୍ ନାେୀ ବିନା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଷ, ନାେୀଟିଏ

ଦୁ ନଆ
ି କୁ ନୂ ତନ ସନ୍ତତି ରଦବ କିଏ, ଯଦି ସନ୍ତତିଟଏ
ି ରଦଇ ପାେିବ ି ତା'ରହର

ସନ୍ତତିଟଏ
ି ରହାଇ ଜନମ ରନବାରେ କ'ଣ ରମାେ ଅଧିକାେ ନାହିଁ??? ରତରବ ରମାରତ ଦୁ ନଆ
ି େ
ଆର ାକ ନରଦଖିବା ଆଗେୁ କାହିଁକି ରମାରତ ହତୟା କୋଯାଉଚି???
ରକରବ ଝାନ୍ସୀ ୋଣୀ େୂପରେ ଦୁ ନଆ
ି ସହ ରଢଇ କେି ନିଜେ ପୋକ୍ରମ ରଦଖୁଚ ି ତ
ରକରବ ମଦେ ରଟରେସାଙ୍କ ପେି ଦୁ ନଆ
ି େ ର ାକଙ୍କୁ ରେହ ମମତାରେ ବାନ୍ଧି ଦଉଛି ।
ରତରବ କାହିଁକି ମଁୁ ଦୁ ନଆ
ି ସହ ସଙ୍ଘର୍ଷ କେିବ ି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ?? ରମାେ କ'ଣ ଅଧିକାେ
ନାହିଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ??
ରମାେ ଏଇ ପ୍ରବନ୍ଧଟିକୁ ଗଳ୍ପ ଆକାେରେ ପଢିରଦଇ ଚା ି ଯିରବ ନାହିଁ ।।
ରମା ସହ ଏଇ ସଂଗ୍ରାମରେ ସହରଯାଗ କେନ୍ତୁ ନୂ ତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଠି କେନ୍ତୁ...
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କା ି ୋତିେ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ରପା ିସେ ଅତକଡତ ଆକ୍ରମଣରେ ଅରନକ ରଦହ ବୟବସାୟୀ
ଧୋ ପଡିଛନ୍ତି । ରସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେୁ ରବଶ ରକଇଜଣ ରପାଖତ ରଦହ ବୟବସାୟୀ । ଅବଶୟ
ଆଉ ରକଇ ଜଣ କର ଜ ପଢୁଆ ଝିଅ ବି ଅଛନ୍ତି । ରପା ିସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରନଇଗ ା ହାଜତକୁ

। ବହୁ ସମୟ ଧେି ପଚୋ ଉଚୁୋ କ ା । କାହା କାହାେ ସମ୍ପକଷୀୟ ଆସି କଥାବାର୍ତ୍ଷା କେି ରନଇ
ଗର ନିଜ ନିଜ ସମ୍ପକଷୀୟଙ୍କୁ ।
ରହର େହିଗ ା ରଗାରଟ ଝିଅ, ନା ତ ରସ ରପାଖତ ରଦହ ବୟବସାୟୀ ାଗୁ ନଥି ା ନା
ତାଆ ରବଶ ରପାର୍ାକେୁ କର ଜ ପଢୁଆ ଝିଅ ାଗୁଥି ା । ରପା ିସ ବାେମବାେ ତା'େ ପେିଚୟ
ମାଗୁଥି ା ରହର ରସ ଥି ା ନିବକ
ଡ ାେ ।

ଝିଅଟିେ ଏତାଦୃ ଶ ବୟବହାେ ରପା ିସକୁ ବିେକ୍ତିକେ

ାଗୁଥି ା । ମହିୋ ରପା ିସ୍

ଆେମ୍ଭ କେିରଦ ା ତା'ଉପରେ ଅତୟାଚାେ, ତଥାପି ରସ ଥି ା ଜୀବନ ଥିବା ଏକ ଶବ ସଦୃ ଶ,
ନିେବ । ନା ତା' ଆଖିେୁ ଝେୁଛି ୁ ହ ନା ପଦୁ ଟଏ
ି କଥା ବାହାେୁଛି ତା' ମୁହଁେୁ ।
ବହୁ ସମୟେୁ ଏ ଦୃ ଶୟ ପେି କ୍ଷିତ କେୁଥିର ଜରଣ ବେିଷ୍ଠ ମହିୋ ରପା ିସ୍ ଅଧିକାେୀ
। ରସ ତା' ପାଖକୁ ଯାଇ ଆପଣାେ ସହିତ ତା'େ ପେିଚୟ ମାଗିର
ମାଆ, ଭାଇ, ଭଉଣୀ, ଘେ, ଗ୍ରାମ ବିର୍ୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁର ।
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ଝିଅଟି ଏରବ ପାଟି ରଖା ି ା... ମାଡାମ୍ କଉ ପେିଚୟ ବିର୍ୟରେ କହୁ ଛନ୍ତି, ରସଇ ଘେ
ରଯଉଁ ଘରେ ରମା ଉପରେ ଅମାନବୀୟ ଅକଥନୀୟ ଅତୟାଚାେ ହଉଥି ା, ରସଇ ଘେ ! ରସ
ଭାଇ କଥା କହୁ ଛନ୍ତି, ଯିଏ ପ୍ରତି ୋତିରେ ରମା ରଦହେ ମାଂସ ଚି ଶାଗୁଣା ପେି ଖୁମ୍ପ ି ଖୁମ୍ପ ି
ଖାଉଥି ା ରସ ଭାଇ କଥା ନା ରସ ବାପ ବିର୍ୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଯିଏ ସବୁ ଜାଣି ଶୁଣି
ରସ ପାପରେ ନିରଜ ବୟସ୍ତ ଥି ା ରମା ସହିତ ପ୍ରତି ୋତିରେ । ମାଡମ୍ ରସ ପେିଚୟ ଅରପକ୍ଷା
ହଜାେ ଗୁଣ ଭ ରମାେ ଏ ପେିଚୟ... ସମାଜଟା ଅନ୍ତତଃ ଗ୍ରହଣ କେିଛ ି ଓ ନାମ ବି େଖିଛି ।
ରହର ରମା ଘରେ ରମା ପେିଚୟ କ'ଣ ଥି ା ଏବଂ ଆପଣକୁ ମଁୁ ରମାେ କ'ଣ ପେିଚୟ ରଦବି
!
ଥାନାେ ବାତାବେଣରେ ରକାହେ ଛାୟା ରଘେି ଯାଇଥି ା ରହର ଏରବ ଝିଅେ ନୁ ହଁ, ତା'
ବୟତିରେରକ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ !
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ମାଆ ରପଟରେ ଥାଇ ଏ ସୁନ୍ଦେ ଦୁ ନଆ
ି କୁ ରଦଖିବା ପାଇଁ ରଯରତରବରେ ମଁୁ ଛଟପଟ
ରହଉଥି ି , ଏ ମାନବ ସମାଜରେ ପାଦ ରଦବାପାଇଁ ରଯରତରବରେ ମଁୁ ଦିନ ଗଣୁଥି ି
ରସରତରବରେ ରମା ମାଆ ତା' ନିଜ ହାତରେ ମଁୁ ଆଖି ରଖା ି ବା ପୂବଷେୁ, ଏ ସୁନ୍ଦେ ଦୁ ନଆ
ି କୁ
ସ୍ପଶଷ କେିବା ପୂବଷେୁ ରମାେ ସବୁ ସ୍ୱପନକୁ ରଗାଇଠା ମାେି ସବୁ ଦନ
ି ପାଇଁ ରମାରତ ଚିେ ନିଦ୍ରାରେ
ଶୁଆଇ ରଦ ା ଏବଂ ରମାରତ ରନଇ ଫି ଙ୍ଗି ରଦ ା ୋସ୍ତା କଡରେ ଥିବା ଏକ ଡଷ୍ଟବିନ ଭିତେକୁ
। ରକରତାଟି ବୁ ା କୁ କୁେ ଆସି ରମାରତ ଟାଣି ଓଟାେି ରମା ହାତରଗାଡକୁ ଅ ଗା କେି
ରସମାନଙ୍କେ କ୍ଷୁଧା ନିବାେଣ କର

। ରମା ମାଆ ରମାରତ ଥେୁଟିଏ ରହର

ବି ପଛକୁ ଚାହିଁ

ରଦଖି ାନି । ରଶର୍ରେ ମଁୁ ଏ ସମାଜଠାେୁ ଏକ ନୂ ଆ ନାମରେ ପେିଚତ
ି ରହ ି ଏବଂ ଆଖୟା
ପାଇ ି । ତାହା ରହଉଛି 'କନୟାଭୁ ଣ' ।
ତଥାପି ଆଜି ମଁୁ ବହୁ ତ୍ ଖୁସି । ମଁୁ ଆଉ ରମା ମାଆ ଉପରେ ୋଗୁ ନାହିଁ କିମବା ରମା ଭାଗୟକୁ
ଆଉ ରଦାର୍ ରଦଉନାହିଁ । କାେଣ ଆଜି ମଁୁ ସ୍ୱଗଷରେ ଥାଇ ଏ ସମାଜରେ କନୟା ପ୍ରତି ଘଟୁଥିବା
ବାସ୍ତବିକ କାେୁଣୟ ଚିତ୍ରପଟକୁ ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ରହଉଥିବା ଅତୟାଚାେକୁ ରଦଖିପାେୁଛି ଏବଂ
କନୟାେ ଅନ୍ତେ ରବଦନାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁ ଭବ କେିପାେୁଛି । ମରନମରନ ଆଜି ମଁୁ ରମା ମାଆକୁ
ଧନୟବାଦ ରଦଉଛି । କାହିଁକି ନା ମଁୁ ଜନମ ରହବା ପୂବଷେୁ ରସ ରମାରତ ମାେିରଦଇଛି । ଆଜି ଯଦି
ମଁୁ ବଞ୍ଚିଥାଆନ୍ତି ହୁ ଏତ ଏ ମାନବ ସମାଜରେ ରକଉଁଠି ନା ରକଉଁଠି ଘେ ରକାଣରେ ବସି କଷ୍ଟ
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ପାଇ ତିେ ତିେ ରହାଇ ମେୁଥାଆନ୍ତି । ଏହି ଭେି ଦୁ ନଆ
ି ବାସି ରହବା ଅରପକ୍ଷା ସ୍ୱଗଷବାସୀ ରହବା
ହଜାେ ଗୁଣରେ ଭ ।
ଏ ସମାଜରେ ଶିଶୁକନୟାରଟ ଜନମ ରହବା ପୂବଷେୁ ବାପାମାଆଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରଶନେ
ପାରଚେୀ ସୃଷ୍ଟି ହୁ ଏ , ରସହି କନୟାଟିକୁ ଜନମ ରଦରବ ନା ଜନମ ରହବା ପୂବଷେୁ ତା'େ ଆଖି ବନ୍ଦ
କେିରଦରବ ! ଯଦିବା ରସହି କନୟାଟି ଜନମ ରହାଇଗ ା ରତରବ ତା'େ ଠିକଣା ପା ଟିଯାଏ ନାେ
ନାଦ୍ଧଷମା, ଡଷ୍ଟବିନ୍ କିମବା ରକଉଁ କାଉ, ଶାଗୁଣା ଏବଂ ରକଉଁ କୁ କୁେେ ଆହାେ । ଝିଅଟିଏ ଯଦି
ବଡ ରହାଇ ସ୍କୁ , କର ଜ କିମବା ବାହାେକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପାଦ କାରଢ, ରତରବ ବାପାମାଆଙ୍କେ
ଆଖିେୁ ନିଦ ହଜିଯାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାେ ପ୍ରଶନ ଏବଂ ପାପ ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରେ,
ରକରତରବରେ ଝିଅ ଘେକୁ ରଫେିବ ! କାେଣ ଝିଅ, ରବାହୂ , ନାେୀ ଏଠାରେ ସୁେକ୍ଷିତ ନୁ ହନ୍ତି ।
ରକଉଁଠି ବୋତ୍କାେ ଧର୍ଷଣେ ଶିକାେ ରହବାେ ଭୟ ତ ରକଉଁଠି ଅସଦାଚେଣ ରହବାେ ଭୟ
ମନରେ କୋ ବାଦ ଭେି ଢାଙ୍କି େହିଥାଏ ।
ପ୍ରତିଦନ
ି ଏଠି ରକହି ନା ରକହି ବୋତ୍କାେେ ଶିକାେ ରହାଇ ମେଣ ମୁଖରେ ପଡୁଛନ୍ତି ।
ପୁଣି ରକହି ରକହି ଧର୍ଷଣରେ ପୀଡିତ ରହାଇ ସମାଜେ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦକୁ ସହୟ କେିନପାେି
ଆତ୍ମହତୟାକୁ ଆପରଣଇ ରନଉଛନ୍ତି ।
ଝିଅରଟ ମନପ୍ରାଣ ରଦଇ ଭ

ପାଇର

ରଧାକା ଖାଇବାେ ଭୟ, ବାହାରହ ା ପରେ

ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଶାଶୂଶଶୁେଙ୍କଠାେୁ ମାଡ ଗାେି ଖାଇବାେ ଭୟ ଏବଂ ସବଷରଶର୍ରେ ବାଦ୍ଧଷକୟ ରହ ା
ପରେ ପୁଅରବାହୂ ଠାେୁ ଅତୟାଚାେ ସହିବାେ ଭୟ ତା'େ ପିଛା ଛାରଡନାହିଁ ।
କନୟାରଟ ଜନମ ରହବା ପୂବଷେୁ ବୃ ଦ୍ଧା ରହାଇ ପ୍ରାଣ ତୟାଗ କେିବା ପଯଷୟନ୍ତ ତାକୁ ଅରନକ ଝଡ
ଝଞ୍ଜାେ ସାମନା କେିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ସେକାେ ନାେୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅରନକ ସୁବଧ
ି ା ସୁରଯାଗ ଆଇନ
କାନୁ ନ ପ୍ରଣୟନ କେିଛନ୍ତି ତଥାପି ଏଠାରେ ନାେୀ ଅସୁେକ୍ଷିତ ।

ାଗୁଛ ି ରଯମିତ ି କନୟା ରହାଇ

ଜନମ ରନବା ରଗାରଟ ବହୁ ତ ବଡ ଅପୋଧ ଏବଂ ରଗାରଟ ବହୁ ତ ବଡ ଅଭିଶାପ । ଆଜିେ ଏ
ସମାଜରେ ଜନମ ରନଇଥିବା ଅରନକ କନୟା କାନ୍ଦୁ ଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱଗଷରେ ଥାଇ ରମା ଭେି
କନୟାଭୁ ଣମାରନ ହସୁଛନ୍ତି ।
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ଶିଳ୍ପପତି ଦୁ ଗଷମାଧବଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ରଚୌଧୁେୀ ଏଣ୍ଡ ସନସ ଇରଷ୍ଟଟେ ମା ିକାଣି ଋତୁ ପର୍ଣ୍ଷା
ରଚୌଧୁେୀ ହଠାତ ଦିରନ ମରତ ରଫାନ କର ।
"ହୟାର ା ସାେ, ଗୁଡ ଇଭିନଂି । ମଁୁ ଋତୁ ପର୍ଣ୍ଷ। ରଚୌଧୁେୀ କହୁ ଛ ି ।"
"ହଁ ମାଡମ କୁ ହନ୍ତୁ ।"
"ମଁୁ ରସ ଫାଇ ପାସ କେିବା ପାଇଁ ରଫାନ କେିନ ି । ଫାଇ ପାସ ରହ ା ରହ ା ନ ରହ ା
ନାହିଁ । କା ି ସରଣ୍ଡ ଅଛି । ଆପଣ ଆମ ରେସ ଆରଡ ଟିରକ ଆସିପାେିରବ କି? କହିର ଗାଡି
ପରଠଇରଦବି ।"
(ନା କହିବାେ ଶକ୍ତି ନଥି ା । ଏରଡ ବଡ ର ାକ ।)
"ହଁ, ପରଠଇରବ ।"
"ଠିକ ଅଛି ସକାେ ନଅଟାରେ ଗାଡି ପରଠଇବି ।"
ପେଦିନ ଠିକ ସମୟରେ ଗାଡି ଆସି ା ମଁୁ ଯାଇଁ ପହଞ୍ଚି ି ତାଙ୍କ ଘରେ । ଘେ ନୁ ହଁ ତ
ୋଜଉଆସ । ଭିତେକୁ ପଶୁପଶୁ ମରତ

ାଗି ା ରକାଉ ଇନ୍ଦ୍ରପୁେୀକୁ ଆସିଛ ି ମଁୁ । ରକୌଣସି

ଭୁ ଭୁର ୟାରେ ପଶିର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଠିକ ରସମିତ ି ! ମଣିର୍ ୟା ଭିତରେ ବାଟ ଭୁ ିଯିବ ।
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ରଚୌଧୁେୀ ମାଡମ ରଦଖି ବସିବାକୁ କହିର ।
"କଣ ନବ । ଥଣ୍ଡା ନା ଗେମ"
"ନା ଥାଉ ।"
"ହଁ ରମା ଡାକିବାେ ଉରଦଶୟ, କା ିଠୁ ଚାକିେୀ ଛାଡିଦଅ
ି । କା ିଠୁ ମଁୁ ତମକୁ ଦୁ ଇ ଗୁଣା ଦେମା
ରଦବି ।"
ମରନମରନ ଭାବି ି ଏ ମହିୋ ଜଣଙ୍କ କ'ଣ କହୁ ଛନ୍ତି । ରକରଡ କଷ୍ଟରେ ସେକାେୀ
ଚାକିେୀ ଖରଣ୍ଡ ପାଇଛି । ମରତ କହୁ ଛନ୍ତି ଚାକିେୀ ଛାଡିରଦ ।
"ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ରବାରଧ । ଦୁ ଇ ଗୁଣ ଦେମା ରଗାଟିଏ ବର୍ଷେ ଅଗ୍ରୀମ ଦଉଛି । ବାକି
କଣ୍ଟରାକଟ ସାଇନ ରହର ମାସକୁ ମାସ ପାଇବ ।"
ଅନିଚ୍ଛା ସରେ ହଁ ଭେି ି । ମରନ ମରନ ଭାବି ି ଏମିତ ି କଉ କାମ କୋଇବାକୁ ଚାହଁୁଛନ୍ତି?
କମ୍ପାନୀ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ, ମୟାରନଜରମଣ୍ଟ, ମାରକଷଟଂି ? ମଁୁ କ'ଣ ଏମବିଏ କେିଛ ି ରଯ ଏ କାମ
ପାେିବି । ହଉ ରଦଖିବା । ସାହାସ ହାେିବାେ ନାହିଁ ।
"ମଁୁ ତମକୁ ରମା ଝିଅ ପାଇଁ ଠିକ୍ କେିଛ ି । ତୁ ରମ ଆଉ ରସଠି କାମ କେିବନି । ଏଥେ ଏଇ
କମ୍ପାନୀେ ବଡ ପଦବୀ ରନଇ ଏଇଠି ସବୁ ବୁ ଝାବୁ ଝି କେ ।"
କିଛ ି ନ ବୁ ଝତ
ି ହଁ ମାେି ରଦଇଛି । ମଣିର୍ ମ ା ଏଥେ ।
"ଆଜ୍ଞା ମଁୁ କଣ ଏରଡ ବଡ ପଦବୀ ସମ୍ଭାେି ପାେିବ?
ି "
"କାଇଁ ପାେିବନି । ତରମ ଜରଣ ସର୍ଚ୍ିଟ ପି ା । ରସଇଥିପାଇଁ ତ ତୁ ରମ ଆମ ମାନଦଣ୍ଡରେ ଠିକ
ବସି ।"
"ହଁ ରସ କଥା ଠିକ ରଯ ରହର ..."
"ପୁଣି ରହର କ'ଣ?"
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"ଆଜ୍ଞା, ମିନାକ୍ଷୀ ରବା ି ଝିଅରଟ ଠିକ କେିରଦଇଛନ୍ତି ଘରେ । ନିବଷନ୍ଧ ସେିଛ ି । ଆଉ କ'ଣ
ସମ୍ଭବ?"
"ହଁ । କାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁ ରହଁ । ବାହାଘେ ପରେ ର ାକ ଛାଡପତ୍ର ରଦଇ ପୁଣି ବିବାହ କେୁଛନ୍ତି ।"
"ହଁ, ଠିକ ରଯ । କିନ୍ତୁ ଘରେ ଏ ବିର୍ୟରେ କଥା ନ ରହଇ...? ସବୁ ନିେତିତ ରସମାରନ ରନରବ
।"
"ହଉ ଠିକ ଅଛି । ଘରେ କଥା ରହଇ ମରତ କ'ଣ ଜଣାଓ ।"
"ଆଜ୍ଞା।"
ଉଠି ଛିଡାରହ ି । ନମସ୍କାେ କହି ରସଠୁ ଆସି ି ।
ମରନମରନ ଖୁସି ରହ ି ରଯ ରମା ଭିତେେ ରସ ରଯାଗୟତାକୁ ରଦଖି ନିଜ ଘେେ
ରସୌଭାଗୟ

କ୍ଷ୍ମୀକୁ ରମା ହାତରେ ରଟକିଦବାକୁ ବସିଥିର , କିନ୍ତୁ ମଁୁ ନିଜକୁ ରସତିକି ରଯାଗୟ

ରବା ି ଭାବୁ ନ ି ।
ରସଇ ଦିନୁ ଆସି ରସ ମିଛ ମେୀଚିକା ମିନାକ୍ଷୀକୁ ରଖାଜୁ ଛ ି ଆଜି ପଯଷୟନ୍ତ । ଅବଶୟ ପାଇନି
ଏଯାଏଁ । ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମିନାକ୍ଷୀେ ଠିକଣା କଉଠି ମିରେ, ମରତ ଜରଣଇରବ ନିଶ୍ଚିତ ।
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ଏକ ଚିହ୍ନ ମାତ୍ରେ ରଦୈଘଷୟ, ପ୍ରସ୍ଥକୁ ମିଶାଣ କେି କ୍ଷତେ ପେିସୀମା ନିଦ୍ଧାଷ େଣ କେିବା
ରକବେ ପାଗୋମି । କ୍ଷତ ଅତୀତେ ଅସ୍ତି ତ୍ୱକୁ ବର୍ତ୍ଷମାନରେ ଜାହିେ କରେ । କାହାଣୀକୁ
ଅମଳଜାନ ରଦଇ ଜୀବିତ େରଖ । କ୍ଷତ କଷ୍ଟ ଦିଏ, ଏକ ଅ ିଭା ଦାଗ ଛାଡି ଯାଏ । କ୍ଷତ
ସ୍ମୃତଚ
ି ାେଣ କରେ । ରହର ସବୁ କ୍ଷତ ରଯ କଷ୍ଟ ଦିଏ ତାହା ନୁ ରହଁ । ସୂଯଷୟେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କିେଣ
ମାଟିରେ କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ବର୍ଷାେ ପ୍ରଥମ ବିନ୍ଦୁ ବି । ଶିଶୁକୁ ମା'େ ଶେୀେେୁ ଅ ଗା କେିବା
ରବରେ ନାଭି ପ୍ରଥମ କ୍ଷତ ରହାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୁ ଏ, ସାୋ ଜୀବନ େରହ ଏ ସମ୍ପକଷେ ସାକ୍ଷୀ ପା ଟି
। ନାେୀ ପୁେୁର୍େ ସରମ୍ଭାଗ ବି ରକରବ କ୍ଷତାକ୍ତ କରେ ଶେୀେକୁ , ଇଂୋଜୀରେ ତାକୁ

ଭ୍

ସ୍କାର କହନ୍ତି; ଓଡିଆରେ ରପ୍ରମ ଦାଗ ରକମିତ ି ଅବାଗିଆ ଶୁଭୁନି । କ୍ଷତ ଅଶେୀେି ବି,
ରପ୍ରମେ ପ୍ରତୟାଖୟାନ କ୍ଷତ ରଦଇପାରେ, ଦୁ ଇ ପଦ ଟାଣ କଥା ମଧ୍ୟ । କ୍ଷତକୁ ବରଞ୍ଚଇ
େଖିବାକୁ ରହର

ତାକୁ ଆହୁ େି କ୍ଷତାକ୍ତ କେିବାକୁ ପରଡ । ଆଦେ ଯତ୍ନ ପାଇର

ମେିଯାଏ ।
- କି ଅଜବ କଥା କହି ।
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- କ'ଣ ଏମିତ ି ପାଗେ ଭେିଆ ଗପୁଛ । ଏ ର ଖକ ଗୁଡାକୁ ରକରବ ଭ

ପାଇବନି ।

ସାଥିରେ ଝିଅରଟ ରଶାଇଛି, କିଛ ି ରପ୍ରମରେ ଦୁ ଇ ଧାଡି କୁ ହନ୍ତ । ନାଇଁ, ଖା ି ଏଇ କ୍ଷତ,
କଷ୍ଟ କଥା ।
- ଆରେ ଆଗେୁ ତ ର ଖା ପଢି ତରମ ରକରତ ଖୁସି ହଉଥି

। ମଥାରେ ଚୁମବନ ଆଙ୍କି

ଦଉଥି । ତମ ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ଜବେଦସ୍ତି ରନଇ ଶୁଣଉଥି । ଆଜି ଏମିତ ି ଋତୁ ବଦେି ା
ଭେିଆ ବଦେି ଯାଇଛ ରଯ ।
- ରସରତରବରେ ରପ୍ରମିକା ଥି ି, ଏରବ ସ୍ତ୍ରୀ ।
ବାସ୍ ଯୁକ୍ତିେ ପେିସମାପ୍ତି । ର ଖକେ କ ମେ ଶକ୍ତିବ ି ହାେ ମାନିଗ ା ଏ ଧାଡୁରେ

। ବନିତା ରଚରହୋେ ସ୍ମିତହାସୟ ତା'େ ବିଜୟ ଉଲ୍ଲାସେ, ପୋଜିତ ସନ୍ଦୀପ ବି ବନିତାେ
ବିଜୟରେ ବିରଶର୍ ମମଷାହତ ନୁ ହଁନ୍ତି । ପାେିବାେିକ ଜୀବନରେ ରକୌଣସି ତକଷରେ ପତ୍ନୀେ
ବିଜୟ ପତି ପାଇଁ ତା'େ ନିଜ ଜିତ୍ଠାେୁ ବି ମହନୀୟ ।

- ଆଚ୍ଛା, ରସଠି ବି କ'ଣ ଏମିତ ି ପାଗେ ଭେିଆ ଗପ, ଆବୁ େୁ ଜାବୁ େୁ ର ଖିକି ଶୁଣାଅ ।
ରକହି କିଛ ି କହନ୍ତିନ,ି ମାରନ ତମ ଅଫି ସେ ।
- ଆରେ ପାଗେୀ, ରସଠି ତ କାହାଣୀ ହିଁ କାହାଣୀ । ରଯରତରବରେ ରବଶ୍ କୟାମ୍ପ୍ ଛାଡି
ଯାଉ ବିନା ରନଟବକରଷ େ ଦିନ ଦିନ । ବେଫ ଖସଡାରେ ୋସ୍ତା ବନ୍ଦ ରହର

ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା

ଅରପକ୍ଷା କେିଥା । ଆଖି ବୁ ର ଇ ଆଣିର କାହାଣୀ ସବୁ ମୁଣ୍ଡ ରଟକି ଚାହାନ୍ତି । ରକଉଁଠି
ବର୍ଷା ସହ ଭିଜ ି ରଖେୁ ଥିବା ସବୁ ଜମ
ି ା, ବେଫେ ଧୋ ଚାଦେ ରଘାରଡଇ ରଶାଇଥିବା
ହିମାେୟ, ହିମାେୟ ମଥାରେ ପ୍ରୀତି ଚୁମବନ ଆଙ୍କୁଥିବା ବାଦ , ବାଦ କୁ ସାହାୋ
ରଦଇଥିବା ଆକାଶ । ରକାଉ କାହାଣୀ ର ଖିବି କୁ ହ । ହିମାେୟେ କଥା- ରକାଉ କାେେୁ
ବୁ ଢାଟା ଭେିଆ ପଡିକି େହିଛ ି । ରକରତ ବର୍ଷା, ଝଡ, ବେଫ ମାଡ ଖାଇ ବି ତା' ପିଠରି େ
ତୃ ଣୋଜିକୁ ଜୀବନ ରଦଇଛି; ଘେେ ବାପା ସରତ । େକ୍ତେ କାହାଣୀ ଶୁଣବ
ି ? କାନରେ
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ବନ୍ଧୁ କେ ଗଜଷନ ଶିୋ ପ୍ରଶିୋରେ େକ୍ତ ପ୍ରବାହ ବରଢଇ ଦିଏ । ରସୈନକ
ି
ହୁ ବୁ ରହଇ ଦିଏ
ରସ ପତାକାକୁ ବରଞ୍ଚଇବାକୁ , ୁ ହେ ମୁ ମୁର ଇବାେ ସମୟ କାଇଁ ।
- ଆଉ ରପ୍ରମ? ରପ୍ରମ ର ଖିବାକୁ କ'ଣ ପାଉଛ ଟିରକ ଶୁରଣ ।
- ତରମ ପଚାେୁଛ ଏ କଥା । ରଯରବ ତମ ସହ ସପ୍ତାରହ କି ଦଶ ଦିନ ସହ କଥା
ରହଇ ନ ଥାଏ, କୟାମ୍ପ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ା କ୍ଷଣି ରକମିତ ି ତମକୁ ଆରଗ ରଫାନ କରେ, ଖା ି କ'ଣ
ମଁୁ ସବୁ ପୋ ପାଗେ ଭେିଆ ରଦୌଡି ଝାମ୍ପି ପଡନ୍ତି ରଫାନ ଉପରେ । ୁ ହ ଛେଛେ ଦୁ ଇ
ଆଖି ଖା ି । ପୋକ୍ରମୀ ରସୈନକ
ି ଶିଶୁ ପେି ବିକେ ହଉଥାଏ । ରଭାକ ରଶାର୍ ରସଇ
ରଫାନରେ ମେିଯାଏ । କି ସୁନ୍ଦେ ନିଦ ହୁ ଏ ରସ ୋତିରେ । ଏ କର ଜେ ଗଛ ମୂେଆ
ି
ରପ୍ରମ ର ଖା ର ଖକେ କ ମ କ'ଣ ୟାକୁ କାଗଜରେ ଉତାେି ପାେିବ ।
-କଷ୍ଟ କ'ଣ ଖା ି ତମକୁ ହୁ ଏ । ରଗାରଟ କଲ୍କୁ ଦିନ ଦିନ ଅରପକ୍ଷା କେିବା, କିଛ ି
ଖବେ ଅନ୍ତେ ନଥିବା, ଦିନଟିଏ ଯୁଗ ପାହି ା ଭେିଆ ାରଗ । ସମାଚାେରେ ରବାମାମାଡ,
ଗୁେଚ
ି ାେନା, ଅନୁ ପ୍ରରବଶ, ସୀମାରେ ହିଂସାେ ଖବେ ଛାତିରେ ଛନକା ପୁରେଇ ଦିଏ ।
ବାହାଘେେ ସାତ ମାସରେ ଏରବ ଆସି

ମାରସ ପାଇଁ, ରସ ମାସ ରଦଖୁ କୁ ଆରଡ

ଚା ିଗ ା କିଛ ି ଜଣା ବି ପଡି ାନି । କା ି ସକାେୁ ତରମ ବାହାେି ଯିବ
କା ି ଆସି ପହଞ୍ଚିଥି

ାଗୁଚ ି ରଯମିତ ି

। ଆେ ଥେକୁ ରକରବ ଆସିବ ତମକୁ ଜଣା । ଏମିତ ି ମେି ମେି

ବଞ୍ଚିବ ି ଜାଣିଥିର ପଢି ା ରବରେ ତମକୁ ବି କୁ ଭ ପାଇ ନ ଥାନ୍ତି ।
- ମେି ମେି ବଞ୍ଚିବା କଥା କହୁ ଛ । ବନ୍ଧୁ କ ଗୁେରି େ, ରବାମାରେ,

ୟାଣ୍ଡମାଇନରେ,

ବେଫ ଅତଡା ଖସିବାରେ, ଅତୟଧିକ ଥଣ୍ଡାରେ ପ୍ରତି ପାରଦ ମେିବାେ ଡେ । ରକରବ କ'ଣ
ହବ କିଏ କହିବ ।
ସନ୍ଦୀପ ଓଠରେ ହାତ େଖିରଦ ା ବନିତା । ୋତି ପାହିର

ରଫେିଯିବାକୁ ହବ

ସନ୍ଦୀପକୁ । ଆଉ ଏ ସବୁ ଶୁଣିପାେିବନି ରସ । ରହର ସନ୍ଦୀପ ସରତ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ । ସାମାନୟ
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ହସି ଛାତିରେ ଭିଡି ଧେିର ବନିତାକୁ । ରସୈନକ
ି େ ଛାତି ପୋ । କାନରେ ଫୁ ସ୍ ଫୁ ସ୍ କହି ା
ବନିତା, "ରସ ରପ୍ରମ ଦାଗ କିଛ ି ରମା ରଦହରେ ବି ଛାଡି ଯାଅ, କ୍ଷତାକ୍ତ କେିଦଅ
ି ମରତ ।"
ପେଦିନ ଘେୁ ବାହାେି ଯାଇଥିବା ସନ୍ଦୀପ କଥାରଦଇଥି ା ଛ'ମାସ ପରେ ମାରସ
ଛୁ ଟରି ନଇ ଆସିବାକୁ । ଛ'ମାସ ବି ଅରପକ୍ଷା କେିବାକୁ ପଡିନଥି ା ବନିତାକୁ । ଦୁ ଇ ମାସରେ
ରଫେିଆସିଥି ା ସନ୍ଦୀପ । ରପ୍ରୟସୀ ବାହୁ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିରହବା ପାଇଁ ନୁ ରହଁ, ମାଟି ମା’େ
ପଣତକାନି ତ୍ରିେଙ୍ଗା ରଘାରଡଇ ଆସିଥି ା ସନ୍ଦୀପ । ବନିତାେ ସନ୍ଦୀପ ଶହୀଦ ସନ୍ଦୀପ ମିଶ୍ର
ରହାଇ ରଫେିଥିର । ‘ଭାେତ ମାତା କି ଜୟ, ବରନ୍ଦ ମାତେମ୍, ଶହୀଦ ସନ୍ଦୀପ୍ ମିଶ୍ର ଅମେ
େରହ’ ଧ୍ୱନି ପ୍ରକମ୍ପିତ କେି ରଶାଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସିର

ସନ୍ଦୀପ । ବନିତା ମୂର୍ତ୍ଡ ପା ଟି

ସାେିଥି ା । ଶହୀଦ ବୀୋଂଗନା ପୋ ରସ, ନିଜେ କ୍ଷତ କାହାକୁ ରଦରଖଇବ । ଆଖିେ
ଅଶୁ ତାକୁ ଦୁ ବଷେ କେିପାରେ ରଯ । ଆବୁ େୁ ଜାବୁ େୁ ପୁୋଏ ଗପି ବନିତାକୁ ବିେକ୍ତ
କେୁନଥି ା ସନ୍ଦୀପ, ଚୁପ୍ ଚାପ୍ ରଶାଇଯାଇଥି ା । ରଶର୍ ଆ ିଙ୍ଗନ ଏ, ବନିତା ନାଚାେ ।
ନା ରସ ‘ନ ପାହୁ ୋତି, ନ ମେୁ ପତି’ କହି ରଫରେଇ ଆଣି ପାେିବ ତା' ସନ୍ଦୀପକୁ ନା
ସାବିତ୍ରୀ ପେି ଜନ୍ତୁୋଣ ସହ

ଢିପାେିବ । ରଟାପାଏ ୁ ହ ରକରତରବରେ ଧାେ ରହାଇ

ବହିଯାଇଥି ା ଯାହା । ଧୀରେ ଖା ି ସନ୍ଦୀପ୍ କାନ ପାଖରେ କହି ା, "ଆଇ

ଭ୍ ୟୁ

ସନ୍ଦୀପ୍," ୟା ପରେ ରକରବ ସନ୍ଦୀପ କାନରେ ରସ ଚପୋମି କେିପାେିବନି । ଗାଡଷ ଅଫ୍
ଅନରରେ ବିଦା କୋଗ ା ସନ୍ଦୀପକୁ । ଚାେି କାନ୍ଧେୁ ରଗାରଟ କାନ୍ଧ ବନିତାେ । ଏ ଭାେ
ରଶର୍ନାଗ ଧେିତ୍ରୀ ରଟକି ଧେିବା ଭାେଠୁ ବି ଭାେୀ, ଏ କ୍ଷତ ଶେଶଯୟାରେ ଭୀର୍ମଙ୍କ କ୍ଷତେୁ
ବି ଆହୁ େି ଭୀର୍ମ । ସ୍ତବ୍ଧ ଯବାନ, ସ୍ତବ୍ଧ ଜନତା । ରସନାେ ପୋକ୍ରମ ବି ନତମସ୍ତକ ଥି ା
ସାମାନୟ ନାେୀେ ଅସାମାନୟ ରଧୈଯଷୟ ପାଖରେ । ସନ୍ଦୀପଙ୍କୁ ନିରଜ ମୁଖାଗ୍ନି ରଦ ା ବନିତା
। ଜେୁ ଥି ା ସନ୍ଦୀପେ ମେ ଶେୀେ, କ୍ଷତାକ୍ତ ରହାଇସାେିଥି ା ବନିତା ।
ଉଠି ପାେନ୍ତା ଯଦି ସନ୍ଦୀପ ବନିତା ଚୁଟିରେ ଆଙ୍ଗୁ ଠି ବୁ ର ଇ ନିଜ ଭାର୍ାରେ ନିଜ
ମୃତୁୟ କାହାଣୀ କହିପାେନ୍ତା । ରସ କାହାଣୀ କିଛ ି ଏମିତ ି ରହଇପାରେ, "ୋତ୍ରି, ସ୍ୱପନେ
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ନଗେୀ । ସବୁ ମସଗୁଲ୍ ଥାଉ ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱପନେ ଦୁ ନଆ
ି ରେ । ମଁୁ ତମ ସହ ମିଶି ସ୍ୱପନ ମହ
ରଗାରଟ ତିଆେି କେୁଥାଏ, ତରମ ରମା ମହ େ ୋଣୀ, ରଗାରଟ ୋଜକୁ ମାେ, ରଗାରଟ
କୁ ନ ି ପେୀ । ବାସ୍ ଏତିକି ରମା ସାମ୍ରାଜୟ । ହଠାତ୍ ଅତକଡତ ଶବ୍ଦରେ ରମାେ ରସ ସାମ୍ରାଜୟଟା
ଭାଙ୍ଗି ଗ ା । ଏମିତ ି ରକରତ ସ୍ୱପନେ ମହ ଭାଙ୍ଗି ଥିବ । ବୁ ଝବ
ି ାକୁ ରଡେି ନଥି ା । ବନ୍ଧୁ କ
ର ାଡ୍ କେି ବାହାେକୁ ଆସି ା ରବେକୁ ଓପନ୍ ଫାୟାେିଂ ଆେମ୍ଭ ରହଇସାେିଥାଏ । ପ୍ରଥମ
ବମ୍ଟା ଆମଠୁ ଦୁ ଇଟା ରଟଣ୍ଟ୍ ଛାଡି ପଡିଥି ା । ତିନ ି ଚାେି ଜଣ ରପରଟଇ ରପରଟଇ ଗର

ରସ ରଟଣ୍ଟକୁ ନୀେବ ଆଶା ରନଇ ରକହି ଭାଇ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିର ସାହାଯୟ ଦବାକୁ । ଆରମ
ବି ଫାୟାେିଂ ଆେମ୍ଭ କେିରଦ ୁ । ମଣିର୍ ଜୀବନେ ଯବନିକା ବାସ୍ ରକଇଟା ବୁ ର ଟ୍, କିଛ ି
କ୍ଷତ । ରମାେି ସାମନାରେ ଟେିପଡି ା ସରୋଜ । ରସପଟୁ କଭର ନ ରଦଇଥିର ସହଜ

ରହାଇଯାଇଥାନ୍ତା ଶତୁ ପାଇଁ । ବିଭୂ ଇସାୋ ରଦ ା, ବାସ୍ ରସତିକି ଯରଥଷ୍ଟ ଥି ା । କିଛ ି
ଦ୍ୱିମତ ନ ରହଇ ଦୁ ରହଁ ସିଧା ମାଡିଗ ୁ କଭର କେିବାକୁ । ଏକ, ଦୁ ଇ, ତିନ,ି ଚାେି ଆଉ

ଆଗକୁ ଗଣିନ ି । କାନ୍ଧ, ଛାତି, ରପଟ, ରଗାଡ ସବୁ ଠି ଗୁେେ
ି କ୍ଷତ । େକ୍ତ ପିଚକାେୀରେ
ରହା ି ରଖେୁ ଥାଏ ମଁୁ । ରମା େକ୍ତେ ନା ି େଙ୍ଗ ରବଶୀ ଗାଢ଼୍ ନା ତମ ସିନ୍ଦୂେେ, ତଉ ି
ପାେୁ ନ ଥାଏ । ରମା ସ୍ୱପନେ ୋଜମହ ଧୀରେ ଭାଙ୍ଗୁ ଥାଏ । ୋଜକୁ ମାେ, ପେୀ, ୋଜା
ଟେି ପଡୁଥାନ୍ତି । େହିଯାଏ ରସ ଅଭାଗା ୋଣୀ ।" ଚାପି େଖିଥିବା ରକାହ ଛାତିରେ ଚାପି

େଖିପାେି ାନି ବନିତା । ୁ ହ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ସାେିଥି ା । ବୀୋଂଗନାେ ଅହଂକାେରେ ଶ୍ୱାସେୁଦ୍ଧ
ନାେୀ ରଭା ରଭା କେି କାନ୍ଦୁ ଥି ା, ଏକାକୀ । ସନ୍ଦୀପ କ'ଣ ରକରବ ରଫେିରବନି । ବନିତା
ହାତରେ କ ମ, ସନ୍ଦୀପେ କ ମ । ର ଖି ା- “ସମୟ କ୍ଷତସବୁ କୁ ରପାଛିଦଏ
ି ରବା ି ରସ
ବେବାନ୍ ରବା ି ରଯଉଁମାରନ କହନ୍ତି, ରସମାନଂକୁ ରମାେ ପ୍ରଶନ, କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି କେୁଥିବା
ଅପୋଧରେ ସମୟକୁ କାଠଗଡାରେ କାହିଁ ଠିଆ କୋ ନଯିବ?"
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(ଉତ୍ସଗଶ କେବଳ କସଇ ମାନଙ୍କୁ, କ ଉମାକନ ଅନୁ ଭବୀ)

(ଏେ)
ଶାଶୂଘେୁ ବାପଘେ ଯିବାେ ୋସ୍ତା: ସବୁ ଜମ
ି ାରେ ଭେପୁେ ସୁନ୍ଦେ ଦୁ ନଆ
ି । ସବୁ ଜ ରକ୍ଷତ,
ଶୟାମେ ତେୁ ତା, ବସନ୍ତ ଆଗମନରେ ରକାଇ ିେ ମଧୁେ ଗୀତିକବିତା । ଗାଆଁ ପାଖ ନଈେ
କେକେ ଶବ୍ଦ । କେକେ ଶବ୍ଦ ତ ନୁ ରହଁ, ରମା ପ୍ରି ୟ ଗୀତେ ସ୍ୱେ । ଭଗବାନ ପୃଥିବୀକୁ ଖୁବ ମନ
ଗାଇ ତିଆେି କେିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଁୁ ଆଜି ଯାଏ ରଦଖିପାେି ନଥି ି ରକମିତ!ି ! ଏଇ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ
କିଏ ରଦ ା ଏମିତ ି ବୀଣା ଜିଣା କଣ୍ଠ । ଗାଡିଟା ଚା ୁ ଛି ନା େହିଯାଇଛି, ମଁୁ ପ୍ରକୃ ତକ
ି ୁ ଉପରଭାଗ
କେିବା ପାଇଁ? ନା ନା ଚା ୁ ଛି । ଗାଡି ଭିତେୁ ପୃଥିବୀ ଏରତ ସୁନ୍ଦେ ଆଉ ଗାଡି ବାହାରେ ରକରତ
ରହାଇନଥିବ । ଗାଡି ବାହାେକୁ ହାତ ବଢାଇ ି , ପବନକୁ ଧେିବାକୁ ରଚଷ୍ଟା କ ି । ପବନ କ'ଣ
ଧୋଦିଏ? କିନ୍ତୁ ମରତ ଛୁ ଇଁ ରକରତ କ'ଣ କହିଗ ା । ଅସଂଖୟ ଅନାମିକା ଫୁ େ ବାୋ
ଭେିରଦ ା ରମା ହାତ ପାପୁ ିରେ । ପୃଥିବୀଟା ସରତକି ସବୁ ଜ ଉପତୟକାଟିଏ ପା ଟି ଯାଇଛି
। ଆଉ ମଁୁ ରସ ସବୁ ଜ ଉପତୟକାେ ନୀେ ପ୍ରଜାପତିଟଏ
ି । ଉପତୟକାେ ତେୁ ତା ମରତ
ହାତଠାେି ଡାକୁ ଛନ୍ତି, ଥରେ ଚା ିଆରସ ରକାେକୁ ଆମେ । ମଁୁ ରମାେ ନୀେ ରଡଣା କୁ ଝାଡି
ଝାଡି ଉଡିବୁ ୁ ଛି ଏ ଗଛ େୁ ରସ ଗଛ । ରକରବରକରବ ଏଇ ସୀମାହୀନ ଆକାଶ ଟାକୁ
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ଙ୍ଘି ଯିବାେ ଦୁ ଃସାହସିକ ସ୍ୱପନ ବି ରଦଖୁଛ ି । ଏରତ ଦୁ ଃସାହସ କିଏ ରଦ ା ମରତ? କାହିଁ ଏମିତ ି
ସ୍ୱପନ ଆଗେୁ ତ ରକରବ ରଦଖିନି । ଦୂ େେୁ ଗଁା ମୁଣ୍ଡ ବେଗଛ ଦିସଗ
ି ା । ରଛାଟ ଏକ ବିଦୁୟତ
ପ୍ରବାହ ରଖେିଗ ା ରଦହରେ । ଓଃ କି ଅପୂବଷ ପୁ କ, ପ୍ରଶାନ୍ତିରେ ମନଟା ଭେିଗ ା । ଏରତ
ଖୁସି ବାକି ଥି ା ଜୀବନରେ ଭାବିନଥି ି , ସବୁ କଛ
ି ି ପାଇଗ ି ସରତ ।

(ଦୁ ଇ)
ବାପଘେୁ ଶାଶୂଘେ ରଫେିବାେ ୋସ୍ତା: ସାମନାଟା ଏମିତ ି ଧୂଆଁେଆ
ି ଦିଶୁଛ ି କାହିଁକ!ି ! ଏରତ
ସୁନ୍ଦେ ପୃଥିବୀ ରକଉଁ ୋକ୍ଷସେ ନିଶ୍ୱାସରେ ଜେିଗ ା !! ଏମିତ ି ଶ୍ରୀହୀନ ପୃଥିବୀ ତ ଆଗେୁ
ରକରବ ରଦଖିନି । କୁ ଆରଡ ଗ ା ରସ ରକାଇ ି ? ହଁ ଅଛି ରସ, ଡାକୁ ଛ ି ମଧ୍ୟ । କିନ୍ତୁ ଗାଉନି ତ,
ଖା ି ଡାକୁ ଛ;ି ନା ନା ଚିତ୍କାେ କେୁଛି । ାଗୁଛ ି ରଯମିତ ି ତା' କଣ୍ଠ ଆଉ ଟିରକ ପରେ ଫାଟିଯିବ
। ଏରତ େୁକ୍ଷ କକଷଶ ଶବ୍ଦ ବି ଥାଏ ରକାଇ ିେ !!! ପାହାଡ, ନଈ, ପକ୍ଷୀ ସମରସ୍ତ କୁ ଆରଡ
ଗର ? ଆରେ ଗାଡିଟା ଏରତ ରଜାେରେ ଚା ୁ ଛି ରଯ ମଁୁ ରସମାନଙ୍କୁ ରଦଖି ପାେୁନି । ଗାଡି
ଚା ୁ ନି ତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରବଗରେ ଧାଉଁଛ ି । ଗାଡିେୁ ହାତ ବାହାେ କେି ପବନକୁ ଧେିବାକୁ ରଚଷ୍ଟା କ ି
। ଓଃ.... ଆଖିକୁ କିଛ ି ଧୂେେ
ି ୁ ବରଞ୍ଚଇବା ପାଇଁ ହାତ ସ୍ୱତପ୍ରବୃ ର୍ତ୍ ଭାରବ ଆଖି ଉପରେ ଆସି
ଢାଙ୍କୁ ଣୀ ବନିଗ ା । ଆେଥେ ପବନ ବାୋ ରଦଇଥି ା ଆଉ ଏଇଥେ ଧୂେି । ଧୂେି ତ
ମେୁଭୂମିରେ ଥାଏ । ମଁୁ ତ ରଦଖିଥି ି ସବୁ ଜମ
ି ାରେ ଭେପୁେ ଦୁ ନଆ
ି , ଧୂେି ଆସି ା ରକଉଁଠୁ?

ସବୁ ଜ ଉପତୟକା କାହିଁ, ରଯଉଁଠି ନୀେ ପ୍ରଜାପତି ରବା ି ଆବିଷ୍କାେ କେିଥି ି ନିଜକୁ । ନା ମଁୁ
ତ ନୀେ ପ୍ରଜାପତି ନୁ ରହଁ । ଏ କ'ଣ ମଁୁ ଧୂସେ େଙ୍ଗେ ଅଶୁଭ ପକ୍ଷୀ ପା ଟି ଯାଉଛି । ରଯଉଁ
ତେୁ ତା ରଦଖି ମରତ ଗୀତ ଗାଉଥିର , ଫୁ ରେ ବସିବା ପାଇଁ ରନହୁ ୋ ରହଉଥିର ,
ରସମାରନ ତାଙ୍କ ଡାେପତ୍ର ରମା'ଠାେୁ ଦୂ ରେଇ ରନଉଛନ୍ତି । ରମାେ ଅଶୁଭ ନଜେ ରଯମିତ ି ନପଡୁ

ତାଙ୍କ ଉପରେ । ଶାଶୂଘେ ଛକ ପାଖ ରତନ୍ତୁେି ଗଛ ଦୂ େେୁ ଦିଶଗ
ି ା । ରଛାଟ ବିଦୁୟତ ପ୍ରବାହରଟ
ରଖେିଗ ା ରଦହରେ । ଶେୀେେୁ ଆତ୍ମାଟିକୁ ରକଉଁ ୋକ୍ଷସ ଜବେଦସ୍ତି ଅ ଗା କେିବାକୁ ରଚଷ୍ଟା
କେୁଛି କି... ମଁୁ ପ୍ରାଣପରଣ ଆତ୍ମାକୁ ଧେି େଖିବାକୁ ରଚଷ୍ଟା କେୁଛି । ନଁା ୋକ୍ଷସ ବହୁ ତ ବେବାନ
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। ଆତ୍ମାକୁ ଅ ଗା କେି ଟାଣି ଟାଣି ପାତାେପୁେୀକୁ ରଠ ି ରଦଉଛି ମରତ । ମଁୁ ଚିତ୍କାେ କେୁଛି,
ରନହୁ ୋ ରହଉଛି କିନ୍ତୁ ସବୁ ନିଷ୍ଫେ । ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାେ କେୁଛି ନକଷପୁେୀେ ରକଉଁ ଏକ ଅନ୍ଧକାେ
ଗୁମ୍ଫା । ଅନ୍ଧାେି ଗୁମ୍ଫାେ ଅନ୍ଧକାେ ରକାଠେୀ ଭିତରେ ନିଜେ କଣ୍ଠ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଡୋଉଛି । ଚୁପ
େହି କିଛ ି ଶୁଣିବାକୁ ରଚଷ୍ଟା କ ି । ଚାେିପାଖେୁ ନେ େକ୍ତ ର ାଭୀ ତୃ ର୍ନାର୍ତ୍ଷ ଦାନବ ମାନଙ୍କ
ବିକଟାେ ଚିତ୍କାେ । ଚିତ୍କାେ କ୍ରରମ ନିକଟେୁ ନିକଟତେ ରହଉଛି । ମାେି ରଦବାେ ଅଛି ତ
ମାେିଦଅ
ି , କିନ୍ତୁ ଏ ବିକଟାେ ଶବ୍ଦ ବନ୍ଦ କେ । ଅସହୟ ଏ ଶବ୍ଦ । ରମା କାନେୁ େକ୍ତ ଝେୁଛି ।
ରଗାରଟ ବିକଟ ଅଟ୍ଟହାସୟ ସହ ଶୁଭୁଛି, "ମାେିବୁନ ି ମାେିବୁନ ି ତରତ । ମାେିରଦର ଆମେ ତୃ ଷ୍ଣା
ନିବାେଣ ରହବ ରକମିତ;ି ତରତ ଖାଦୟ ପଦାଥଷସବୁ ରଯାରଗଇ ରଦବୁ , ତୁ କିନ୍ତୁ ରତା'େ ପ୍ରତି
ଖାଦୟ ପଦାଥଷେ ମୂ ୟ ରତା'େ େକ୍ତ ରଦଇ ଭେଣ କେିବୁ । ପୁଣି ଏକ ଅଟ୍ଟହାସୟ କେି େକ୍ତ

ର ାଭୀ ଦାନବ ରମା ଉପେକୁ ମ୍ଫ ରଦଉଛି । ମଁୁ ସମାପ୍ତ ରହଇଯାଉଛି, ନିଃରଶର୍ ରହଇଯାଉଛି,
ବିନଷ୍ଟ ରହଇଯାଉଛି । ର ାପ ପାଇଯାଉଛି ରମାେ ସର୍ତ୍ା....

(ତିନ)ି
ନିଜ ଚିତ୍କାେରେ ନିରଜ ସରଚତନ ରହଇ ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାେ କେୁଛି ଡାକ୍ତେଖାନାେ ଶଯୟା
ଉପରେ । ଓଃ କି ଦୁ ସ୍ୱପନ ଥି ା... ଡାକ୍ତେ ଓ ରମା ସ୍ୱାମୀ କିଛ ି ଦୂ େରେ ଠିଆରହାଇ କଥା ରହଉଛନ୍ତି
। ଶୁଣିବାକୁ ରଚଷ୍ଟା କ ି । ଡାକ୍ତେ ପଚାେୁଛନ୍ତି, "ଆଗେୁ କିଛ ି cardiac issue କିମବା କିଛ ି
family history ଥି ା କି, ହଠାତ୍ ଏଇସବୁ ରକମିତ ି ସମ୍ଭବ ରହ ା?" ସ୍ୱାମୀ କହୁ ଛନ୍ତି ନା
ତ ରସମିତ ି କିଛ ି ନଥି ା । ରସ ତା ବାପାଙ୍କ ଘେୁ ରମା ସହ ଆମ ଘେକୁ ରଫେୁଥି ା, ମଁୁ କହି ି

ଘେ ଆସିଗ ା ରଦଖ ଛକ ପାଖ ରତନ୍ତୁେି ଗଛ ଦିସି ାଣି । କିଛନ
ି ାହିଁ ରସଇଠୁ ତ ଢେିପଡି ା ।
ମଁୁ ତ ଘେକୁ ନରନଇ ସରଙ୍ଗ ସରଙ୍ଗ ଡାକ୍ତେଖାନା ରନଇକି ଆସିଛ ି । ତାଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ ଯଦି
ରହଇଥିବ ମରତ ଜଣାନାହିଁ । ଡାକ୍ତେ କହୁ ଛନ୍ତି ବୟସ୍ତ ରହବାେ କିଛ ି ନାହିଁ ରଛାଟ cardiac
arrest । କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭବିର୍ୟତରେ ସତକଷ େହିରବ ।
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ସାଧାେଣତଃ ରପା ି ସ କଥା କହିର

ମନକୁ ରଗାଟିଏ ଖାକୀ ରପାର୍ାକ ପେିହତ
ି , ଟିପ୍

ଟପ୍ ଶେୀେ, ରଗାଟିଏ ନିଶୁଆ ୋଗି ା ମୁହଁ, ରଗାଟାଏ ରୋଲ୍ ବାଡି ଧୋ ବେିଷ୍ଠ ହାତ, ଦୁ ଇଟା
େଡି ନିଆଁ ଭେିଆ ଜେୁ ଥିବା ଆଖି ଆଉ ଯାବତୀୟ ଗାେି ଓଗାେୁ ଥିବା ରଗାଟାଏ କକଷଶ କଣ୍ଠସ୍ୱେ
ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଉରଠ । ମନରେ ସ୍ୱତଃ ଭୟ ଜାଗ୍ରତ ହୁ ଏ, ଠିକ୍ ପି ାଦିରନ ରବାଉେ
ଡୋଣ "ଶୀଘ୍ର ଖାଇ ରଦ ନରହର

ରପା ିସ୍ ଆସିବ, ଦୁ ଷ୍ଟାମୀ କେନା, ରପା ିସ୍ ଧେି

ରନଇଯିବ" ଭେି ଶିହେୀତ ରହାଇଯାଏ ସମଗ୍ର ସର୍ତ୍ା । କିନ୍ତୁ ରସଇ ରପା ିସ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ
କିଛ ି ଏମିତ ି ହୃ ଦୟବାନ୍ ବୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ରଯଉଁମାରନ ସମଗ୍ର ରପା ିସ୍ ସମାଜ ପାଇଁ ଗବଷ ଆଉ
ରଗୌେବେ କାେଣ ରହାଇଥାନ୍ତି ।

କସମିତ ି ଜକଣ ଉଦାର ହୃ ଦୟ କପାେି ସ୍ େମଶଚାରୀଙ୍କ ୋହାଣୀ ....
ମୁମବାଇେ ଏକ ସହେ ତେି ଅଞ୍ଚେରେ ରଗାଟିଏ ଥାନାରେ ମୀୋ ମାଥୁେ ନାମରେ ଜରଣ
ମହିୋ କରନଷ୍ଟବେଙ୍କେ ରପାଷ୍ଟିଂ ରହାଇଥାଏ । ନିଜେ ରପାଷ୍ଟିଂ ଥିବା ଥାନାେୁ କିଛ ି ଦୂ େରେ ଘେ
ଭଡା ରନଇ ନିଜେ ପେିବାେ ସହିତ େହୁ ଥିର ମୀୋ । ପ୍ରରତୟକ ଦିନ ସ୍କୁଟ ି ଧେି ଅଫି ସ୍ ଯିବା
ଆସିବା ଭିତରେ ରସ ରଦଖିର ଜରଣ ମଧ୍ୟ ବୟସ୍କା ମହିୋ ୋସ୍ତା ଉପରେ ଠିଆ ରହାଇ ଭିକ୍ଷା
ମାଗୁଛ,ି ମଇୋ ରକାତୋ ଶାଢୀ ଖରଣ୍ଡ ପିନ୍ଧ ି ଥିର ବି ଶେୀେରେ ସୁସ୍ଥ ଥି ା ପେି ଜଣା ପଡୁଛ ି
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। ରସ କିଛ ି ଦିନ ପୁଣି କ୍ଷୟ କର ତା’କୁ , ପଥଚାେୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦି’ ଟଙ୍କା
ତାଙ୍କେ ହାତରେ ପକାଇ ରଦ ା ରବରେ ଆଉ ରକହି ତାଙ୍କୁ "ବାଃ ଦୁ ର, ଦୂ ର" ରବା ି ଝିଙ୍ଗାସି
ଯାଉଛନ୍ତି, ରତରବ ମହିୋଟିେ ରସଥିପାଇଁ କିଛ ି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ । ବହୁ ତ ଖୋପ ାଗି ା
ମୀୋଙ୍କୁ । ରସ ଭାବିର

ସ୍ତ୍ରୀ ର ାକଟିେ ରକହି ନିଜେ ର ାକ ନାହଁାନ୍ତି ରବାଧହୁ ଏ, ନରହର

ସୁସ୍ଥ ଶେୀେରେ ଏ ଭିକ୍ଷାବୃ ର୍ତ୍ି ଭେି ଘୃଣୟ ରପର୍ାକୁ ଆଦେି ନଥାନ୍ତା, ନିରଜ କିଛ ି କାମ ଧନ୍ଦା କେି
ଚେି ଯାଇଥାନ୍ତା । ରକଜାଣି କାହିଁକି ତାଙ୍କ ମନରେ ଦୟା ଆସି ା ସ୍ତ୍ରୀ ର ାକଟି ପ୍ରତି । ରସଇ ସ୍ତ୍ରୀ
ର ାକଟିକୁ କିଛ ି ସାହାଯୟ କେିବା ପାଇଁ ମନରେ ସ୍ଥିେ କର
ରବେକୁ ଟିକଏ
ି ଆଗୁଆ ସମୟ ଥାଇ ବାହାେି ଆସିର

। ପେଦିନ ଅଫି ସ୍ ବାହାେି ା

। ବାଟରେ ଠିଆ ରହାଇଥି ା ରସଇ

ଭିକାେୁଣୀଟି । ରପା ିସ୍ ରପାର୍ାକ ପେିହତ
ି ା ମୀୋଙ୍କେ ସ୍କୁଟ ି ତା’ ପାଖରେ ଅଟକି ା କ୍ଷଣି
ଭୟରେ ରସଠାେୁ ଧାଇଁ ପୋଇବାକୁ ଉଦୟତ ରହ ା ରସ । ତା’କୁ ଅଭୟ ରଦଇ ଅଟକାଇ
ରଦର ମୀୋ । କହିର "ଶୁଣ ! ତରମ କ’ଣ ରଚାେ ତସ୍କେ ରହାଇଛ ରଯ ମରତ ରଦଖି ରଦୌଡି
ପରେଇ ଯାଉଛ? ମଁୁ ତୁ ମ ସହିତ ଦୁ ଇ ପଦ କଥା ରହବା ାଗି ଏଠାରେ ଅଟକିଛ ି । ସବୁ ଦରି ନ
ମଁୁ ଅଫି ସ୍ ଗ ାରବରେ ଆଉ ଆସି ା ରବରେ ତୁ ମକୁ ଏଠାରେ ଭିକ ମାଗିବାେ ରଦରଖ, ତୁ ରମ
ତ ବୟସ ଥିବା ର ାକଟିଏ, ରଦଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ଦିଶୁଛ, ରତରବ ଏ ଭିକ୍ଷାବୃ ର୍ତ୍ି କାହିଁକ?
ି ତୁ ରମ
ଚାହିଁର

ନିରଜ କିଛ ି କାମ ଧନ୍ଦା କେି ଚେି ପାେନ୍ତ, ଏମିତ ି ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ତୁ ମକୁ ଖୋପ

ାଗୁନ?
ି " । ମୁହଁ ତେକୁ କେି ଠିଆ ରହ ା ସ୍ତ୍ରୀ ର ାକଟି, କହି ା, "ଜରଣ ର ାକଙ୍କ ଘରେ
ଝାଡୁରପାଛା କେୁଥି ି ଆଜ୍ଞା, ଥରେ ତାଙ୍କ ଘେୁ ରଗାଟିଏ ଦାମିକା ହାତଘଣ୍ଟା ରଚାେି ରହାଇଗ ା,
ରସମାରନ ମରତ ରଚାେ ଧେିର , ମଁୁ ରଯରତ କହି ି ମଁୁ ନିରଦଷାର୍ ରବା ି ରମାରଟ ବିଶ୍ୱାସ
କର ନି, ସିଏ କୁ ଆରଡ ରକାଉ ଗୁଣିଆକୁ ପଚାେିଥିର ଆଉ ରସ କହିଥି ା ତୁ ମ ଘେ ଚାକୋଣୀ
ଘଣ୍ଟାଟି ରନଇଛି ରବା ି , ରମାେ ତ ଘେଦ୍ୱାେ କିଛ ି ନାହିଁ ମା’, ତାଙ୍କ ଘଣ୍ଟା ରନଇ ମଁୁ କ’ଣ
କେିଥାନ୍ତି? ରମା କଥାରେ ରସମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ରହ ାନି, କାଠ ଫାେିଆରେ ପିଟ ି ପିଟ ି ମରତ
ଦେମୋ କେି ବାହାେକୁ ଫି ଙ୍ଗି ରଦର , ଅରନକ ଦିନ ପଡି େହି ି ରମା ରଖା ିରେ, ରଚାେଣୀ
ରବା ି ବଦନାମ୍ ରହବାେୁ ଆଉ ରକହି କାମ ରଦର ନି, ଘେଭଡା ରଦଇ ନ ପାେିବାେୁ ରଖା ିେୁ
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ବାହାେ କେିରଦ ା ରଖା ି ମା ିକ, ରସଇଦିନୁ ମଁୁ ଏଇ ୋସ୍ତା କଡରେ ପଡିଛ,ି ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଚେୁ ଛ ି
।" ମୀୋ ମାଥୁେ ଅବାକ୍ ରହାଇ ଚାହିଁ େହିଥିର

ସ୍ତ୍ରୀ ର ାକଟିେ ମୁହଁକୁ । ତା’ ଆଖିେୁ ଧାେ

ଧାେ ୁ ହ ରବାହି ଯାଉଥି ା, ୁ ଗାକାନିରେ ୁ ହ ରପାଛି ରସ ଠିଆ ରହ ା ।
କାହିଁକି ରକଜାଣି ମୀୋ ମାଥୁେଙ୍କେ ମନ କହୁ ଥି ା ସ୍ତ୍ରୀ ର ାକଟି ସତ କହୁ ଛ ି ରବା ି , ରସ
ତା’କୁ କହିର , "ମଁୁ ଯଦି ତମକୁ କିଛ ି କାମ ଦିଏ, ତରମ କେିବ? ରମାେ ଦୁ ଇଟି ରଛାଟ ରଛାଟ
ପି ା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରଦଖାଶୁଣା କେିବ, ରମା ଘରେ େହିବ, ଖାଇବ, ତମେ ଉପଯୁକ୍ତ ପାେିଶ୍ରମିକ
ରଦବି ମଁୁ, ତୁ ରମ ଯଦି ରମା କଥାରେ ୋଜି, ରତରବ ମଁୁ ଅଫି ସ୍େୁ ରଫେିବା ରବେକୁ ତୁ ରମ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ
ରହାଇ େହିଥିବ, ମଁୁ ତମକୁ ସାଙ୍ଗରେ ରନଇ ଯିବ ି ଆମ ଘେକୁ । ତରମ ଭାବି ଚିନ୍ତି ଠିକ୍ କେ,
ସନ୍ଧୟା ଯାଏଁ ସମୟ ଅଛି ତମ ହାତରେ ।" ଏତିକି କହି ଅଫି ସ ବାହାେି ଗର ମୀୋ ।
ଅଫି ସ୍େୁ ରଫେିବା ରବେକୁ ସନ୍ଧୟା ସାତଟା । ମଇୋ ପୁଟୁେିଟଏ
ି ହାତରେ ଧେି ଠିଆ
ରହାଇଥି ା ଭିକାେୁଣୀଟି । ମୀୋଙ୍କୁ ରଦଖି ପାଖକୁ ଆସି ା, ହାତ ରଯାଡି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହି ା
“ଆପଣ ରଦବୀଟିଏ ରମମସାବ । ଏଇ ନକଷେୁ ଉଦ୍ଧାେ କେି ରମାରତ ସମ୍ମାନେ ଜୀବନ ଜିଇଁବାକୁ
ରଦରବ । ମଁୁ ଆପଣଙ୍କ ଋଣ ସାୋ ଜୀବନ ମରନ େଖିବି, ରକରବ ବି ଆପଣଙ୍କ ଭେସା ଭାଙ୍ଗି ବନ
ି ି
।"
ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ତ୍ରୀ ର ାକଟିକୁ ଆଗ ଗାଧୁଆପାଧୁଆ କେି ସଫାସୁତୁୋ ରହାଇ ଆସିବାକୁ
ନିଜେ ଘରେ ଥିବା ବାହାେ ରଶୌଚାେୟକୁ ପଠାଇ ତା’ ପାଇଁ ୁ ଗାପଟାେ ବରନ୍ଦାବସ୍ତ କେିବାକୁ
ଚା ିଗର

ମୀୋ । ଗାଧୁଆପାଧୁଆ ସାେି ସ୍ତ୍ରୀ ର ାକଟି ଘେ ଭିତେକୁ ଆସି ାରବେକୁ ତା’େ

ହୁ ିଆ ପେିବର୍ତ୍ଷନ ରହାଇ ସାେିଥି ା । ମୀୋଙ୍କେ ଅନୁ ମତି ରନଇ ସାରଙ୍ଗ ସାରଙ୍ଗ କାମରେ
ାଗିଗ ା ରସ । ଜରଣ ଅଭୟସ୍ତ ଘେୁଆ ଘେେ ସ୍ତ୍ରୀ ର ାକଟି ପେି ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ ଘେଦ୍ୱାେ
ସଫା ସୁତୁୋ କେି ସାେି, ମୀୋଙ୍କୁ ପଚାେିବା ପରେ ୋତି ପାଇଁ ରୋରର୍ଇ ବାସ ଆେମ୍ଭ କେି
ରଦ ା ରସ । ମୀୋ ମାଥୁେ ଅବାକ୍ ରହାଇ ଚାହିଁ େହିଥିର

ତା’କୁ , ଏଇ ଘଣ୍ଟାଏ ଆଗେୁ ରସ

ୋସ୍ତାରେ ଠିଆ ରହାଇ ଭିକ୍ଷାବୃ ର୍ତ୍ି କେୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ର ାକଟି ଭେି ଆରଦୌ ଦିଶୁ ନଥି ା ରସ । ନିଜେ
ନାମ 'ପାବଷତୀ' ଆଉ ଦିରନ ତା’େ ଭୋପୂୋ ପେିବାେଟିଏ ଥି ା ରବା ି ମୀୋଙ୍କୁ କହିଥି ା ରସ
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। ପି ାମାନଙ୍କ ସହିତ ପାବଷତୀେ ପେିଚୟ କରେଇ ରଦଇ ମୀୋ କହିଥିର

“ଇଏ ପାବଷତୀ

ମାଉସୀ, କା ିଠାେୁ ତୁ ମ ମାନଙ୍କେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କେ, ତୁ ମେ ଯାହା ଦେକାେ ରହବ ତାଙ୍କୁ
କହିବ, ରକହି ତାଙ୍କୁ ହଇୋଣ କେିବନି ।" ପି ାମାରନ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଆଦେି ଗର

ପାବଷତୀ

ମାଉସୀଙ୍କୁ , ପାବଷତୀ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ରସବା ଶୁଶୁର୍ାରେ, ନିଜେ ଆପଣାପଣରେ ବାନ୍ଧି ପକାଇଥି ା
ସମସ୍ତଙ୍କୁ । ଏରବ ମୀୋ ମାଥୁେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଘେେ ରକୌଣସି ଜିନର୍
ି ତା ାବନ୍ଦ କେି େଖୁ ନଥିର ,
ପାବଷତୀ ଉପରେ ତାଙ୍କେ ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ଆସି ଯାଇଥି ା ।
ଦିନ ଗଡି ଚା ିଥାଏ । ଦିରନ ଅଫି ସ୍େୁ ରଫେି ମୀୋ ରଦଖିର ପାବଷତୀେ ମୁହଁଟ ି ଶୁଖି ା
ଦିଶୁଛ,ି ଆଖିରେ ୁ ହେ ଦାଗ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ, କାେଣ ପଚାେିବାେୁ କଥାକୁ ବାଆଁରେଇ ରଦ ା ପାବଷତୀ
। ମୀୋଙ୍କେ ପୁ ିସଆ
ି ମନ, ସରନ୍ଦହ ରହର ଦୂ େ ନରହବା ଯାଏଁ ଥୟ ରହାଇ ବସି ପାେିରବନି,
ରତଣୁ ବାେମବାେ କେି ରଖାେତାଡ କେି କାେଣଟି ଆଦାୟ କେିରନର ପାବଷତୀ ପାଖେୁ । ରସ
ଥି ା ଆହୁ େି ଏକ ଦୁ ଃଖଦାୟକ କାହାଣୀ । ପାବଷତୀେ ସ୍ୱାମୀ ମରହଶ୍ୱେ ାଇନ୍ ମୟାନ୍ ଭାବରେ
କାମ କେୁଥି ା ଇର କଟଟ୍ରି ଡିପାଟଷରମଣ୍ଟରେ । ଦୁ ଇ ପୁଅ ୋଘବ ଆଉ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ରନଇ ସୁଖୀ
ସଂସାେ ଥି ା ପାବଷତୀେ, ରହର ଦଇବ ସହି ାନି, ଦିରନ ାଇଟ୍ ଖୁଣ୍ଟରେ ଚଢି କାମ କେୁଥିବା
ରବରେ କରେଣ୍ଟ ାଗି ମେିଗ ା ମରହଶ୍ୱେ । ପାବଷତୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଆକାଶ ଛିଣ୍ଡି ପଡି ା । ଅଶିକ୍ଷିତା
ସ୍ତ୍ରୀ ର ାକଟି ଉପରେ ପଡି ା ପେିବାେେ ରବାଝ । ପେଘରେ ବାସନମାଜି କାମଧନ୍ଦା କେି ରସ
ପାେି ା ଦୁ ଇ ପୁଅଙ୍କୁ । କମ୍ପାନୀେୁ ମିେଥି
ି ବା ପଇସାରେ ପାଠ ପରଢଇ ା ରସମାନଙ୍କୁ । ପି ାଏ
ପାଠ ପଢି ବଡ ମଣିର୍ ରହର , ବଡ ପୁଅ ୋଘବ ରସ ସ ଟୟାକ୍ସ ବିଭାଗରେ କିୋଣୀ ଚାକିେୀ
କ ା ଆଉ ସାନପୁଅ ଉଦ୍ଧବ ବସ୍ କଣ୍ଡକଟେ ରହ ା । ଦୁ ଇ ଭାଇ ଯାକ ବାହାସାହା ରହାଇ ଯିଏ
ଯାହାେ ସଂସାେ କର , ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ମନାନ୍ତେ ରହାଇ ଯିଏ ଯାହାେ ପେିବାେ ଧେି
ଚା ିଗର ବାହାେକୁ , ରହର ମାଆ କଥା ରକହି ଭାବିର ନି କି ତା’କୁ ରକହି ସାଥିରେ ରନର ନି
। ବିଚୋ ସ୍ୱାମୀ ହୋ ପାବଷତୀ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ହରେଇ ପୁଣି ଥରେ ଏକା ରହାଇ ଗ ା ଦୁ ନଆ
ି ରେ
। ମୁଣ୍ଡ ପିଟ ି କାନ୍ଦି ରବାରବଇ ଥିେି ରହାଇ େହି ା, ପୁଣି ପେଘରେ ବାସନମାଜି କାମଧନ୍ଦା କେି
ଚେି ା, ରଶର୍ରେ ଭିକ ମାଗି ା । ପୁଅମାନଙ୍କେ ଠାଆ ଠିକଣା ବି ଜଣା ନଥି ା ତା’କୁ । କୁ ଆରଡ
ଯାଇଥାନ୍ତା ସିଏ, କାହାକୁ କହିଥାନ୍ତା ନିଜେ ଦୁ ଃଖ? ରଯଉଁମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତଫାଡି ଜନମ ରଦଇଥି ା,
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କଷ୍ଟ ସହି ମଣିର୍ କେିଥି ା, ରସମାରନ ତ ତା’କୁ ଦୁ ନଆ
ି େ ରଠାକର ଖାଇବାକୁ ଫି ଙ୍ଗି ରଦଇ
ଚା ିଗର , ଆଉ କାହା ଉପରେ ଭେସା କେିଥାନ୍ତା ସିଏ?
ପାବଷତୀେ ଦୁ ଃଖ କାହାଣୀ ରଦାହ ାଇ ରଦ ା ମୀୋ ମାଥୁେଙ୍କେ ମନକୁ । ରସ ଭାବିର
ଦୁ ନଆ
ି ଟା ରକରଡ ସ୍ୱାଥଷପେ, ଏଠି ନିଜେ ଜନମକ ା ମାଆକୁ ବି ରଫାପାଡି ରଦଇ ଯାଉଛନ୍ତି
ପୁଅମାରନ ! ରକରତ ଦୁ ଃଖ କଷ୍ଟ ସହି ପାବଷତୀ ପୁଅ ଦୁ ହିଁଙ୍କୁ ମଣିର୍ କ ା, ରସମାରନ ତା’ ପ୍ରତି
ଏମିତ ି ଅନୟାୟ ଅବିଚାେ କେି ନିରଜ ସୁଖରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି? ନା' ନା’ ଏମିତ ି ଅନୟାୟ ରହବାକୁ
ରଦରବନାହିଁ ରସ ପାବଷତୀଙ୍କ ସାଥିରେ । ରସ ର ାକମାନଙ୍କୁ ନୟାୟ ରଦବାକୁ ରପା ିସ୍
ଡିପାଟଷରମଣ୍ଟରେ ଚାକିେୀ କେିଛନ୍ତି ଅଥଚ ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଏଇ ଦୁ ଃଖିନୀ ମାଆଟିକୁ ନୟାୟ
ରଦଇ ପାେିରବନି? ରତରବ କ’ଣ

ାଭ ତାଙ୍କେ ରପା ିସ୍ ଚାକିେୀ କେି? ପାବଷତୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କେ

ପୁଅମାନଙ୍କ ଠିକଣା ପଚାେିର , ରସ ରକବେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମାନଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ରସମାରନ କାମ
କେୁଥିବା ଅଫି ସ୍େ ନାମ ଜାଣନ୍ତି ଆଉ ପନ୍ଦେ ବର୍ଷ ରହ ାଣି ତାଙ୍କ ସହିତ ପୁଅ ମାନଙ୍କେ
ରକୌଣସି ରଯାଗାରଯାଗ ନାହିଁ ରବା ି କହି କାନ୍ଦି ଉଠିର
ପଣ କେିଥିର

। ମୀୋ ମାଥୁେ କିନ୍ତୁ ମରନ ମରନ

ରଯ ରଯମିତ ି ରହଉ ରସ ପାବଷତୀଙ୍କ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିୋଇ ରଦରବ

ପାବଷତୀଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ତାଙ୍କ ମଣିର୍ ପଣିଆେ ପେିଚୟ ରଦରବ ।
ନିଜ ଅଫି ସ୍ରେ ଯାଇ ନାସିକ୍େ ଡିଜଙ୍କ
ି ୁ ଏଇ ସନ୍ଦଭଷରେ ରମଲ୍ଟିଏ ର ଖିବା ସହ
ରସାସିଆଲ୍ ମିଡଆ
ି ରେ ଭାଇୋଲ୍ କେିରଦର

ଏଇ ସରମବଦନଶୀେ ଘଟଣାଟିକୁ । ଭାଇୋଲ୍

ରହାଇଥିବା ରମରସଜ୍ ଏବଂ ରପା ିସ୍େ ତନାଘନା ଅନୁ ସନ୍ଧାନ ପରେ ମିେଥି
ି ର

ପାବଷତୀଙ୍କେ

ଦୁ ଇ ପୁଅ ଯାକ । ନିଜ କୃ ତକମଷେ ଅନୁ ତାପ କେିବା ସହିତ ସସମ୍ମାରନ ପାବଷତୀଙ୍କୁ ରନଇ
ଯାଇଥିର

ରସମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ବାକୀ ଜୀବନ ଭ ରେ େକ୍ଷଣାରବକ୍ଷଣ କେିବାେ ପ୍ରତିଶୁତ ି

ରଦଇ । ରଦଶେ ସବୁ ପ୍ରମୁଖ ସମବାଦପତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶିତ ରହାଇଥି ା ରପା ିସ୍ କରନଷ୍ଟବେ ମୀୋ
ମାଥୁେଙ୍କ ମଣିର୍ ପଣିଆେ କଥା । ସମରସ୍ତ ବାଃ ବାଃ କେିଥିର

ମୀୋ ମାଥୁେ ଆଉ

ରସାସିଆଲ୍ ମିଡଆ
ି େ ଏମିତ ି କାଯଷୟ କୋପକୁ । ପାବଷତୀ ଖୁବ ଆଶୀବଷାଦ କେିଥିର ମୀୋ
ମାଥୁେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ।।
120

shubhapallaba.in

ମୁହଁ ସଞ୍ଜରେ ରମଘେ ଛାଉଣୀ ରଘାଟି ଆସିଥି ା । ପୁେୀ ରବୋଭୂମିରେ କୁ ରଢଇ
ରହାଇପଡିଥି ା କୁ ହୁଡେ
ି ଚାଦେ ଆଉ ତା' ସହିତ ଅତୀତେ ବୁ କୁଫଟା ସ୍ମୃତ ି । େକ୍ତଭିଜା ସ୍ମୃତେ
ି
ପୃଷ୍ଠା ର ଉଟି ଯାଉଥି ା ଆଖି ଆଗରେ । ରଶାଇପଡିଛ ି ସଞ୍ଜବତୀ ଏକ ଭଙ୍ଗା ଚଉୋମୂରେ ।
ସ୍ମୃତେ
ି ପେଦା ଆରଡଇ ୫ ବର୍ଷେ ଅତୀତକକୁ ରଫେି ଯାଇଛି ରସ...
ଶୀତୁ ଆ ସକାେରେ ଗେମା ଗେମ ଚା' ସାଙ୍ଗକୁ ବିସ୍କଟ
ୁ ଆଣି ରଥାଇରଦର

ରଟବୁ

ଉପରେ ।
- "କାହିଁ ତୁ ଉଠିନୁ ଏଯାଏ?"
- "ବାପା ପିଲଜ, ଆଜି ସ୍କୁ ଯିବନ
ି ି । ରଶାଇବାକୁ ଚାହଁୁଚ ି ।"
ରେହଭୋ ଚୁମାରଟ ରଦଇକି ରକାେକୁ ଭିଡଆ
ି ଣିର , ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ମସକ
ରକଶକୁ ଆଉଁଶି ଆଉଁଶି ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ଥାପି ରଦର ।
- "ଆଜି ହୁ ଏତ ରତା ମା' ଥିର ରତାରତ ଏମିତ ି ସକାେୁ ଉଠାଇ ସ୍କୁ ପଠାଇଥାନ୍ତା ।"
- ନିଦକୁ ବିଛଣା ଉପରେ ରଫାପାଡି ରଦଇ ୋଗ ଗେଗେ ରହାଇ ବିଛଣାେୁ ଉଠିଗ ା କୁ ନ ି
ଝିଅଟି ।
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ଯାଉ ଯାଉ ଟିରକ େହିଗ ା ! "ଜନମ କେି ରମାରତ ଏକୁ ଟଆ
ି ଛାଡି ରଯରତରବରେ ପରେଇ
ଗ ା, ୬ ମାସେ ଝିଅ ବାବଦରେ ରକରତ ଭବିଥି ା ରସ? ତା'କଥା ମରତ ଆଉ ଜମା କହିବନି ।"

୭ ବର୍ଷେ ଝିଅେ ଏମିତ ି ପେିପକ୍ଵ ଭାର୍ା ବିର୍ ଉଗାେି ା ପେି ାଗୁଥି ା । ରପ୍ରମ ବିବାହ

କେିଥିର ଅେକାକୁ । ଦୁ ରହଁ ଜଗନାଥଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀେଖି ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ରହାଇ ଯାଇଥିର

। ଫୁ େୁ ଭଅଁେ ଉଡିଯିବା ଭେି ଝିଅକୁ ଜନମରଦଇ ରସ ତା' ବାଟ କଟିରନଇଥି ା ଓ ଅନୟ ଜଣକୁ
ବିବାହ କେି ସଂସାେ କେିଥି ା । ବାପ ଓ ମା'େ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କର୍ତ୍ଷବୟ ସବୁ ହିଁ ତା' ଉପରେ
। ରବରେରବରେ ବିତୃଷ୍ଣା ଭାବ ଆରସ, ରହର ସବୁ ଏରଡଇଯାଏ ରକବେ କୁ ନ ି ଅଧେେ ହସ
ଟିକକ ପାଇଁ । ମା'େ ଅଭାବ ତାକୁ ସମୟ ଚକରେ ରପଶୀ ପେିପକ୍ଵେ ସ୍ୱାଦ ଚରଖଇ ସାେିଥି ା
। ଆଖିେୁ ନିଦ ଛାଡିନଥିଏ । ଦାନ୍ତ ଘର୍ି, ଗାରଧାଇବାକୁ ବାହାେିଗ ା ଝିଅଟି । ମାଗଷଶେ
ି ମାସେ
ଶୀତୁ ଆ ସକାେ । ରସଥିପାଇଁ ଆଗୁଆ ଗେମପାଣି କେି େଖିରଦଇଥିର ରସ। ରକରବ ମା'େ
ଅନୁ ଭବ ହବାକୁ ରଦଇ ନାହାନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ କୁ ରେଇ ତାଙ୍କ ରପଟ ଉପରେ ନ ରଶାଇର ତାକୁ ନିଦ
ହୁ ଏନି । ରବରେ ରବରେ ରଭାେୁ ରଭାେୁ ଦ କାଏ ମୁତଦ
ି ଏ
ି ଆଉ ରସଇ ମୁତରେ ବାପ ଝିଅ
ଦୁ ରହଁ ଥୁେୁଥୁେୁ ହୁ ଅନ୍ତି ଆଉ ମୁତେ ଗନ୍ଧରେ (ନା ନା ବାୋରେ) ପେିତୃପ୍ତ ହୁ ଏ ବାପେ ମନ ।
ଗାରଧାଇ ସାେି ସଜବାଜ ରହାଇସାେି ା ରବେକୁ ବାପା ଟିଫିନ ସଜାଡି ନାହାନ୍ତି । ରଧତ
!! ସରଙ୍ଗ ସାରଙ୍ଗ ବାପାଙ୍କୁ ସାହାଯୟ କେିବାକୁ ଯାଇ ହାତ

ରଗଇ ବସି ା ଝିଅ । ରକୌଣସି

କାମରେ ବାପ ଝିଅ ଦୁ ରହଁ ଦୁ ହଙ୍କ
ିଁ ୁ ପଛୁ ଆ ନ ରପ ିର , କାମ ଆଗକୁ ବରଢନି । ୯.୩୦
ବାଜି ାଣି, ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ସ୍କୁ ରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ରହବ । କିନ୍ତୁ ଶୀତୁ ଆ ସକାେରେ ଆଉଟିରକ କମେ
ରଘାରଡଇ ରଶାଇବାେ ଅଭିୋର୍ା ଝିଅେ ନିଦୁଆ ଆଖିେୁ ଜଣାପଡୁଥି ା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାରବ । ଗାଡିରେ

ବସୁ ବସୁ ଝିଅ କହୁ ଥାଏ, "ବାପା ଆଜି ମଁୁ ସ୍କୁ ଯିବନ
ି ,ି ରଶାଇବି ।" ନିତଦ
ି ନ
ି ଆ
ି ଅବଶୟ ନୁ ରହଁ,
କିନ୍ତୁ ଏମିତ ି ନାଟକ ସହିତ ଅବଗତ ବାପା ତାକୁ ସ୍କୁ ଅଭିମରୁ ଖ ରନଇକି ଗର । ଯାଉଯାଉ
ବାଟରେ ତା'େ ମାମଁୁ ରଦଖା ରହାଇଗର ଆଉ ରସ ତାକୁ ରନଇ ଗର ଛାଡିବାକୁ । ଗାଡି ବଦେ
ରବରେ ରସ କାତେଭୋ ଚାହାଣୀରେ ପୁଣି କହି ା, "ବାପା ମଁୁ ଆଜି ସ୍କୁ ଯିବନ
ି ,ି ଆଉ ଟିରକ
ରଶାଇବି ।"
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ରେହବୋ ଚୁମବନଟିଏ ରଦଇ ବାପା ତାକୁ ମାମଁୁ ସହିତ ବାରଟଇ ରଦଇ ନିଜ କାମରେ
ବାହାେି ଗର

। ୧୧ଟା ବାଜି ାଣି ଝିଅକୁ ଆଣିବାକୁ ରହବ, ରହର

କାମ ବୟସ୍ତତାେୁ

ଯାଇପାେିର ନି । ନିଜ ବନ୍ଧୁ କୁ ଅଥଷାତ ଝିଅେ ମାମଁୁକୁ ରମରସଜ କେି କହିରଦଇଥିର । ରପ୍ରସେୁ
କାମ ସାେି ରଫେି ା ରବେକୁ ୧ଟା ବାଜିଯାଇଥି ା । ହଠାତ ମରନପଡି ା କି ଝିଅ
ଆସିଯାଇଥିବ ଆଉ ଘରେ ଖାଇବାକୁ କିଛ ି ନାହିଁ । ରଭାକରେ ଥିବ। ରହର ଆଜି ୋଗିକି ସ୍କୁ
ଯାଇଥି ା ରତଣୁ ତା' ପାଇଁ ଚଟପଟି ଆଉ କାବୁ ି ଭଜା ରନଇକି ଯିବ, ତାକୁ ଭାେି ପସନ୍ଦ ।
ଘରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଘଣ୍ଟାଏ ାଗିଯିବ ରବାଧହୁ ଏ ! ଏ ରଯଉଁ ଟ୍ରାଫି କ ଭିଡ ରହ ାଣି, କହୁ କହୁ
ରଫାନ ହଠାତ ବାଜି ଉଠି ା । ବାେମବାେ କ ଆସିବାେୁ ଗାଡି ପାଖ କେି ରଫାନ ଉଠାଇ ା ।
ରଫାନ ଆେ ପାଖେୁ ଶୁଣା କଥା ବୟସ୍ତ କେିପକାଉ ଥାଏ । ଅଜଣା ଏକ ଭୟରେ ଥେି ଉଠି ା
ତାଙ୍କ ଛାତି । ହାତେ କମ୍ପନ ଆଉ ଆଖିେ ଅଶୁଧାେ ସୁରଚଇ ରଦଉ ଥି ା ତାଙ୍କ ଅସହାୟତା ।
କୟାପିଟା ହସ୍ପିଟା ଆଡକୁ ଗାଡିେ ଗତି ବଢିଚା ି ା....
ମନ ଭିତରେ ଅରନକ ଆଶଙ୍କା ଓ ଭୟ । ଗାଡି ଚରେଇବାକୁ ହାତ ଥେୁଥାଏ । ଯଥାକଥା
ହସ୍ପିଟା

ପହଞ୍ଚି ଗର

ରସ । ଆଗେୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିର

ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଜଣକ । କ'ଣ ରହାଇଛି

କିଛ ି ବୁ ଝବ
ି ା ଆଗେୁ କଇଁ କଇଁ ରହାଇ କାନ୍ଦି ଉଠିର ରସ । ସବୁ ରକମିତ ି ରଗାରଟ ରସରକଣ୍ଡରେ

ବିତ ି ଯାଉଥି ା । ରସ ସବୁ କୁ ବୁ ଝବ
ି ା ଏରତ ସହଜ ନ ଥି ା ତାଙ୍କ ପରକ୍ଷ । ନିଜ ଝିଅେ େକ୍ତଭିଜା
ସ୍କୁ ବୟାଗ ରଦଖି ଗମ୍ଭୀେ ସ୍ୱେରେ ପଚାେିର , "କ'ଣ ରହାଇଛି ରମା ଝିଅେ?"
ସବୁ ଶବ୍ଦେ ପାହାଡେ ବୁ କୁରଭଦି ର ଉଟାଣି ରଫେି ଆସିବା ପେି ନିେୁର୍ତ୍େ ଥିର

ବନ୍ଧୁ

ଜଣକ । ପାଖରେ ଠିଆରହାଇଥିବା ନସଷଙ୍କ କହିବା ଅନୁ ଯାୟୀ ତାଙ୍କେ କୁ ନ ି ରକାମେ ଫୁ ଟି
ୋସ୍ତାେ ବୟତିକ୍ରମ ଗାଡିଚା ନା ରଯାଗଁୁ ଚକଟି ରହାଇଯାଇଛି । ଆଉ ରସ ରକରବ ରଫେି
ପାେିବନି ତାଙ୍କ ସକାେେ ହସକୁ । ଆକାଶେ ରମଘ ରଯମିତ ି ୁ ହ ରହଇ ବହିଯାଉଥି ା; ବିଜୁେେ
ି
ଚମକ ପେି ମୁହଁ ତାଙ୍କେ ନା ି ରହଇଉଠିଥି ା । ଗଜଷନ କେିଉଠୁଥିବା ହୃ ଦୟେ ନଈସବୁ ବନ୍ଧ
ଭାଙ୍ଗି ଆଗକୁ ବଢି ଚା ିଥାଏ । କାନରେ ବାେମବାେ ଗୁଞ୍ଜେିତ ରହାଇ ଉଠୁଥାଏ ସକାେେ ରଶର୍
କଥା ପଦକ, "ବାପା ଆଜି ମଁୁ ସ୍କୁ ଯିବନ
ି ,ି ରଶାଇବି ।" ଆଜି ଚୀେ ନିଦ୍ରାରେ ରଶାଇଗ ା ।
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ଡାକ୍ତେ ସବୁ କାଗଜକୁ ତଦାେଖ କେି ଶବ ବୟବରଛଦ ପାଇଁ ର ଖିରଦର ; ରପା ିସ ବି
ତାଙ୍କ କାମ ସାେି ଚା ିଗର

। ନୂ ଆ ଟ୍ରାଫି କ ନିୟମ ଅନୁ ସାରେ ସହେରେ ଶୃଙ୍ଖୋ ଆଣିବା

ସେକାେଙ୍କ ପଦରକ୍ଷପକୁ ଦିରନ ସମାର ାଚନା କେୁଥିର ସମରସ୍ତ । ଆଜି ରସଇ ଉଦ୍ଧତ ବଗଷେ
ଜରଣ ଯୁବକ ସାପ ପେି ଗାଡି ଚୋଇ ଆସୁଥିବାରବରେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଧକ୍କା କେିଥି ା ଆଉ ରସ
ବି ପୁଣି ୋସ୍ତାରେ ୪ ହାତ ଭିତେକୁ । ପାଦଚ ାେୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁେକ୍ଷିତ ଏ ସହେରେ ରସ
ରକମିତ ି ଛାଡିପାେିର ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଏକା !! ଆଉ ରସରତରବରେ କ'ଣ କେୁଥିର ତାଙ୍କ ପେମ
ଆୋଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ । ରସ କ’ଣ...
ପୁଷ୍କେିଣୀେ ସ୍ଥିେ ପାଣିକୁ ସ୍ପଶଷକର

ରଯମିତ ି ପାଣି ଚହ ିଯାଏ ଏବଂ ନିଜେ ପ୍ରତିବମ
ି ବ

ଆଉ ରଦଖାଯାଏନି, ରସମିତ ି ଏଇ ରଟାପାଏ ୁ ହ ଝେି ପଡି ସ୍ମତ
ି ପାଣି ଚହ ି ଗ ା। ସବୁ
ୃ େ
ଝାପ୍ସା ଦିଶି ା....
ଅବରଚତନ ମନ ଭିତେୁ କିଛ ି ଫର୍ଦ୍ଷ ହଟିଗ ା । ଆଜି ବିତଯ
ି ାଇଛି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ । ଏଇ ସ୍ୱଗଷ
ଦ୍ୱାେରେ ଜାେି ରଦଇଥିର

ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗଢିଉଠିଥିବା ମାତୃ ତ୍ୱକୁ , ଦାଇତ୍ୱବାନ ପିତାକୁ ।

ଉଇଁ ା ସଞ୍ଜ ମାଡି ଆସୁଥାଏ । ତେ ତେ ରହାଇ ଉଠି ଆସିର ସମୁଦ୍ର କୂ େେୁ । କିଛ ି ସମୟ
ଠିଆ ରହାଇ େହିର ସ୍ୱଗଷଦ୍ୱାେ ଜୁ ଇ ପାଶ୍ୱଷରେ । କା ିପେି ସବୁ ନାଚି ଉଠୁଛି ଆଖି ଆଗରେ ।
ମମତାେ ମଧୁେ ବିନ୍ଦୁ ଏଇଠି ପାଉଁଶ ରହାଇଯାଇଥି ା ରସଦିନ । ରକାହେ ବନ୍ଧ ଉଛୁ ୋ ନଈକୁ
ରକରତ ରଯ ସମ୍ଭାେିବ? ମାଡି ଆସୁଥିବା ରକାହକୁ ବାନ୍ଧି େଖି ରସ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିେ ଆଡକୁ ଚା ିର ...
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ରବରେ ରବରେ ମାଟିରେ ଥିବା ମଣିର୍ ଆକାଶେ ଜହ୍ନକୁ ରଦଖି, ଅତୟନ୍ତ ଭାବବିହବେତ
ି
ରହାଇ କୁ ରହ, "ଏ ଜହ୍ନ ରମାେ, ଏ ଜହ୍ନ.. ରମା ରପ୍ରମିକା ।" କିନ୍ତୁ ବଡ ଆଶ୍ଚଯଷୟେ କଥା ରସ
ବିଶ୍ୱାସ କେିପାରେ ନାହିଁ, ଜହ୍ନ ରକବେ ଆକାଶେ ରବା ି । ମଁୁ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ େହି, ଜହ୍ନ
ପାଇଁ ରଯରତ ୁ ହ ଗାଡାଇର ବି ଆଉ ରଯରତ ହୁ ୁ ହାଣ ରହଇ କବିତା ର ଖିର ବି, ରସ
ରକରବରହର ଆକାଶେୁ ଖସି ଆସିବ ନାହିଁ । କାେଣ ରସ ଆକାଶେ ରପ୍ରମିକା, ଆକାଶ ସହ
ତା'େ ଜନମ ଜନମେ ସମ୍ପକଷ । ତଥାପି ରକଉଁଠି ନା ରକଉଁଠି ରମା ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ରମା
ରପ୍ରମରେ ଅଛି ମହାକାେେ ଶକ୍ତି, ରମା ରପ୍ରମ ଏକ ସାଧନା.. ହଁ ଜହ୍ନ ବି ଦିରନ ଚା ିଆସିବ
ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ।
ଠିକ୍ ରସଦିନ େଶିମ ପାଇଁ ରମା ମନରେ ବସା ବାନ୍ଧିଥି ା ରପ୍ରମେ ଅମୃତ ଭାବନା । େଶିମ
ରମାେ ସବୁ ଠୁ ଭ

ସାଙ୍ଗ ଥି ା । ରହର

ରସହି ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟରେ ମଁୁ ବଧୂଟଏ
ି ରଦଖି ବସିଥି ି ।

ଅରନକ ଥେ ରଚଷ୍ଟା କେିଛ ି େଶିମକୁ କହିରଦବି ରମା ମନ ତେେ କଥା, ରହର ଅଟକି ଯାଇଛି
ତା' ରମା ଭିତରେ ତିଆେି ରହାଇଯାଇଥିବା ବନ୍ଧୁ ତ୍ୱେ ସୁେମୟ ରସତୁ ଟିକୁ ରଦଖି । େଶିମେ ହୃ ଦୟ
ବିଶାେ ଆଉ ଦେଦୀ ବି । ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପେିବାେେ ଝିଅଟିଏ ରସ, ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କେ, ଭାେତେ
ପ୍ରାୟ ସବୁ ସହେରେ ରଗାଟିଏ ରଗାଟିଏ ପଞ୍ଚତାେକା ରହାରଟ
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ଭିତରେ ବଢଥିବା େଶିମେ କଥାବାର୍ତ୍ଷା, ରବଶ ରପାର୍ାକ ଆଉ ଚା ିଚେନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଷ ଭାରବ ମଧ୍ୟବିର୍ତ୍
ପେିବାେେ ଜୀବନରଶୈେୀ ପେି

ାରଗ । ରଭାକି ା ଛୁ ଆ, ପାଗେ, ଭିକାେି ରଦଖିର

େଶିମ

ଆଖି ରକାଣ ଜରକଇ ଆରସ ଆଉ ଯାହାେ ପ୍ରତୟକ୍ଷଦଶଷୀ ରହଉଛି ମଁୁ ନିରଜ । େଶିମେ ସେେତା,
ନିୋପ ହୃ ଦୟ ଆଉ ସମ୍ପକଷ ପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀେତା ମରତ ବାଧ୍ୟ କେିଥି ା ବନ୍ଧୁ ଟକ
ି ୁ ବଧୂ ନଜରେ
ରଦଖିବା ପାଇଁ । କିଏ ଝିଅଟିଏ ରଦଖିର

ପ୍ରଥରମ ତାକୁ ତା'େ ରପ୍ରମିକା କେିବାକୁ ଚାରହଁ,

ରହର ମଁୁ େଶିମକୁ ବଧୂ କେିବା ପାଇଁ ଚାହଁୁଥି ି । ରଯରତରବରେ ମଁୁ ରପ୍ରମେ ସ୍ୱପନ ରଦଖିବାକୁ
ାରଗ, ରମା ବିରବକ ମରତ କୁ ରହ
- "େଶିମ ତରତ ସାଙ୍ଗ ଭେି ରଦରଖ ସଂଗ୍ରାମ.. ତୁ ଯଦି ତାକୁ ଏଭେି ପ୍ରସ୍ତାବ ରଦବୁ , ରତରବ ରତା
ବନ୍ଧୁ ତା ଉପରେ ଥିବା ତା' ଭେସାଟିକକୁ ତୁ ଜାଣି ଜାଣି ହତୟା କେିରଦବୁ । ତା'ପରେ ସିଏ ରତା'ଠୁ
ଅରନକ ଦୂ େକୁ ଚା ି ଯିବ ।
ମଁୁ େଶିମ ଭେି ବାନ୍ଧବୀକୁ ରକୌଣସି ମୂ ୟରେବି ହୋଇବାକୁ ଚାହଁୁ ନଥି ି । େଶିମ କଥା ଭାବୁ
ଭାବୁ ତା'େ ରଫାନ ଆସି ା
- ସଂଗ୍ରାମ ତରମ ରକଉଁଠ?
ି
- ମଁୁ ଡିପାଟଷରମଣ୍ଟରେ ଅଛି ।
- ତରମ ଆସ ରଜେକ୍ସ ରଦାକାନ ପାଖକୁ , ରସଠି ମଁୁ ରପ୍ରାରଜକଟ େିରପାଟଷେ ଫମଷାଟ କପି କେୁଛି
।

- ହଉ ତରମ ରସଇଠି ଥାଅ, ମଁୁ ପାଞ୍ଚ ମିନଟ୍
ି ରେ ଆସୁଛ,ି ଏତିକି କହି ମଁୁ ରଫାନ୍ କାଟି ରଦ ି ।
ଆରମ ଦୁ ରହଁ ପଦାଥଷ ବିଜ୍ଞାନରେ ପିଜ ି କେୁଥି ୁ ଉତ୍କେ ୟୁ ନଭ
ି ସଡଟରି େ । ଚାହଁୁ ଚାହଁୁ ରଦଢ
ବର୍ଷ କଟିସେିଥାଏ େଶିମ ସହ । ଏରବ ରଶର୍ ରସମିଷ୍ଟାେ, ତା'ପରେ ବଦେିଯିବ ଦୁ ହିଁଙ୍କେ ଗନ୍ତବୟ
ପଥ । ପାଖାପାଖି ରୋ ନମବେ ରବାରଧ ଆମ ଦୁ ହଙ୍କ
ିଁ ୁ ରଯାଡି ରଦଇଥି ା ସୃଷ୍ଟିେ ସବୁ ଠୁ ରଶ୍ରଷ୍ଠ
ସମବନ୍ଧରେ.. ଯାହାେ ନଁା ରହଉଛି ବନ୍ଧୁ ତ୍ୱ ।
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ରସଦିନ ରଚୌଧୁେୀ ସାେଙ୍କ କଲାସ ଚା ିଥି ା । ସବୁ ଦନ
ି ପେି େଶିମ ଆଉ ମଁୁ ସାଥି ରହଇ
ରଗାଟିଏ ରବଞ୍ଚରେ ବସିଥି ୁ । କଲାସ ମଝିରେ

କ୍ଷ କେି ରଦରଖ ତ, େଶିମ କାଇଁ ଅନୟମନସ୍କ

ାଗୁଥି ା ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ବୟସ୍ତ ରହଇ ଉଠୁଥି ା । ଆଖି ଦୁ ଇଟି ଭିତେକୁ ପଶିଯାଇଥି ା
। ମୁହଁେୁ ଗମ୍ ଗମ୍ ଝାେ ବାହାେୁ ଥି ା ।
- େଶିମ, ତମ ରଦହ ଭ ନାହିଁକ,ି ମଁୁ ପଚାେି ି ।
ରସ ପ୍ରତି ଉର୍ତ୍େରେ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାେି ଖା ି ହଁ.. କହି ା । କିନ୍ତୁ ଏକ ବିପଦେ ଆଭାସ ମରତ
ବାେି ରହଇ ପଡୁଥି ା । ପୁଣିଥରେ େଶିମକୁ ରଯରବ ପଚାରେ, ରସ ରମା ଉପେକୁ ତତକ୍ଷଣାତ
ଟେି ପଡି ା । କିଛ ି ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ସାହାଯୟ ରନଇ, ତୁ େନ୍ତ େଶିମକୁ ରସଦିନ ହସ୍ପିଟା ରନଇ
ଯାଇଥି ି । ଡାକ୍ତେଙ୍କେ େିରପାଟଷ ଅନୁ ସାରେ, େଶିମକୁ ରଡଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱେ ରହାଇଥି ା । ଏସବୁ
ବିର୍ୟରେ ମଁୁ େଶିମଙ୍କେ ବାପାଙ୍କୁ ରଫାନ କେି ଜରଣଇ ି , ରହର ରସପଟୁ ରସ କହିର
- ଶୁଣ ସଂଗ୍ରାମ । ମଁୁ ବହୁ ତ ଦୁ ଃଖିତ । ରଗାଟିଏ ଗୁେୁତ୍ୱପୂଣଷ ମିଟଂି ରେ ମଁୁ ଆଉ ରମା ସହଧମଡଣୀ
ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିଛୁ । ଦଶଦିନ ଭିତରେ ରଫେିବାଟା ସମ୍ଭବ ପେ ନୁ ରହଁ । ମଁୁ ରମା ବନ୍ଧୁ ଡ. େଂଜିତ
ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ରଫାନ କେିରଦଉଛି ରସ େଶିମେ ରସ୍ପସିଆ

ରକୟାେ ରନରବ । ତରମ ବୟସ୍ତ

ହୁ ଅନାହିଁ ।
ଏତିକି କହି େଶିମଙ୍କେ ବାପା ରଫାନ୍ େଖିରଦର । ଏସବୁ େଶିମ ଜାଣିବା ପରେ ତା' ଶାମୁକା
ପେି ଆଖିେୁ ରମାତି ପେି ୁ ହ ଦୁ ଇ ରଟାପା ଝେିପଡିଥି ା । ଡାକ୍ତେଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ, େଶିମକୁ
ସାତ ଦିନ ହସ୍ପିଟା ରେ େହିବାକୁ ପଡିଥି ା, ଆଉ ସବୁ ଦନ
ି ୋତିରେ ମଁୁ େଶିମ ପାଖରେ େହୁ ଥି ି
। ତା' ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ କଛ
ି ି ଦାଇତ୍ୱ ରନଉଥି ି । ତାକୁ ରମଡିକା

ରବଡରେ ଅସହାୟ

ଅବସ୍ଥାରେ ରଦଖି ମଁୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଥି ି । ପାଖରେ ତା'େ ନିଜ ର ାକ ରକହି
ନାହାନ୍ତି । ରକଜାଣି ତାକୁ ରକମିତ ି ାଗୁଥିବ । ତା' ମନ ଭୁ ାଇବା ପାଇଁ ମଝିରେ ମଝିରେ
ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କହି ଥଟ୍ଟା ତାମସା କେୁଥି ି । େଶିମ ପାଖେୁ ଆସିବା ପରେ, ମରତ ରଜାେରେ
କାନ୍ଦିବାକୁ ଇଛା ହୁ ଏ । ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୁ ରହ - ରହ ଭଗବାନ, ପି ାଟିକୁ ଜଲ୍ଦି ଭ କେିଦଅ
ି
। ରସଦିନ ଦୁ ଇ ପ୍ରହାେରେ େଶିମକୁ ଖୁଆଇ ରଦ ା ରବରେ ସିଏ କହି ା,
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- ସତରେ ସଂଗ୍ରାମ, ଦୁ ନଆ
ି ରେ ସବୁ ସମ୍ପକଷଠାେୁ ବନ୍ଧୁ ତ୍ୱ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଷରେ । ରମାେ ପେିବାେ ଥାଇକି ବି
ଆଜି ପାଖରେ ରକହି ନାହାନ୍ତି । ତରମ ରମା ବନ୍ଧୁ ରହଇ ରମା ପାଇଁ ରକରତ କଷ୍ଟ ସହୁ ଛ । ଆମ
ବନ୍ଧୁ ତ୍ୱ ଉପରେ େଶିମେ ଥିବା ଦୃ ଢ ବିଶ୍ୱାସ, ମରତ ବାଧ୍ୟ କେୁଥି ା ତାକୁ ରପ୍ରମ ନିରବଦନ ନକେିବା
ପାଇଁ ।
ସମୟ ସନ୍ଧୟା ପାଞ୍ଚଟା ରହାଇଥି ା । ଦିନ ଯାକ ପ୍ରଖେ ସୂଯଷୟ କିେଣ ଥି ା, କିନ୍ତୁ ସଞ୍ଜ
ରବେକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଷ ବଦେି ଯାଇଥି ା ପାଗ । ବର୍ଷାୋଣୀ ତା' ପାଉଁଜକ
ି ୁ ପିନ୍ଧ ି ପାଦ େଖିଥି ା ମର୍ତ୍ଷୟେ
ଇନ୍ଦ୍ରସଭାରେ । ଆଉ ପେିରବର୍ଣ କେିଥି ା ମାଦକ ଭୋ ନୃ ତୟ । ହରଷ୍ଟ େ ଝେକା ରସପରଟ
ବର୍ଷାେ ବାଡୁଅ େୂପକୁ ରଦଖି, ସବୁ ଚିନ୍ତାକୁ ରମାେ.. ତା ା ମାେିରଦଇ, ଛାଇ ନିଦରେ
ରଶାଇଯାଇଥି ି । ଝେକା ରସପଟୁ ଆସୁଥିବା ବର୍ଷା ରଟାପାେ ଶବ୍ଦରେ ଥି ା ଏକ ରମୌସଧୀ ।
ଆହା.. କି ଶାନ୍ତି ରସ ଶବ୍ଦରେ ଭେିଛ,ି ାଗୁଥି ା ରଯମିତ ି ସବୁ ନକାୋତ୍ମକ ଭାବନାକୁ ବର୍ଷାୋଣୀ
ରଧାଇ ରଦଉଛି । ହାଲ୍କା ହାଲ୍କା ରଟାପା ରମା ବହିଥାକ ଉପରେ ପଡୁଥି ା । ଆଉ ରଶାଇଥିବା
ଖଟଟି ଝେକା ପାଖରେ ପଡିଥି ା ରବା ି , କିଛ ି ବୁ ନ୍ଦାବି ରମା ଶେୀେ ଉପରେ ପଡୁଥି ା । ମଁୁ
ମୁଦ୍ରିତ ନୟନରେ ଉପରଭାଗ କେୁଥି ି ବର୍ଷା ୋଣୀେ ସ୍ପଶଷକୁ । ଆଉ ଠିକ୍ ରସତିକି ରବରେ
େଶିମେ ରଫାନ ଆସି ା
- ସଂଗ୍ରାମ, ଆଜି ଛଅଟା ରବର

ଅରଶାକ ସାେଙ୍କ ବସାକୁ ଯିବା । ରସ କହିଥିର

ବୁ ରଝଇରଦରବ ରବା ି ।
- ହଉ ଠିକ ଅଛି.. ଯିବା ଆଉ । ମଁୁ କହି ି
- ରତରବ ତରମ ର ଡିଜ ହରଷ୍ଟ ପାଖକୁ ଚା ି ଆସିବ । ମଁୁ ତମକୁ ଅରପକ୍ଷା କେିଥିବି
- ହଉ
ତାପରେ ରସ ରଫାନଟି େଖି ରଦ ା । ପ୍ରକୃ ତେ
ି ଏଭେି ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ପାଗରେ, ଇଛା
ରହଉଥି ା େଶିମ ସହ ଆଉ କିଛ ି କଥା ରହବାକୁ । ରସ ମରତ ବନ୍ଧୁ ଭାବୁ ଛ ି । କିନ୍ତୁ ମୁ ରଯ ତା'େ
ରଗାରଟ ଏକତେଫା ରପ୍ରମିକ । ରତଣୁ େଶିମେ ରଫାନରେ ମନରେ ଅଜବ ଖିଆ
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ରହ ା । ମରନ ମରନ ଭାବି ି , େଶିମ ଟିରକ କହିଥାନ୍ତା କି... ରସ ମରତ ଭ ପାଏ ରବା ି । ଆଉ
କହିତଥାନ୍ତା ଆଜି ସନ୍ଧୟାରେ ଦୁ ରହଁ ହାତରେ ହାତକୁ ଛନ୍ଦି କୟାମ୍ପସରେ ବୁ ିବା ରବା ି । ପୁଣି
ଦୁ ରହଁ ପଦାଥଷ ବିଜ୍ଞାନ ଡିପାଟଷରମଣ୍ଟ ସାମନା ଓସ୍ତ ଗଛତରେ ସୁରନ ି ଭବିର୍ୟତେ ସ୍ୱପନ ରଦଖିଥାନ୍ତୁ

। ଏସବୁ ଥି ା ସ୍ୱପନ । ଆଉ କିଛ ି ଦିନ ପରେ ରମା ସ୍ୱପନ ଭାଙ୍ଗି ବାକୁ ଯାଉଥି ା । ପିଜ ି ରଶର୍
ରହ ା ପରେ େଶିମ ତା' ବାଟରେ ଚା ିଯିବ ଓ ମଁୁ ରମା ବାଟରେ ଚା ିଯିବ ି ।
ଆଉଥରେ ପୁଣି େଶିମେ ରଫାନ୍ ଆସି ା, ଏଥେ କିନ୍ତୁ ତା' ସ୍ୱେ ଅ ଗା ପ୍ରକାେ ାଗୁଥି ା
। ରଯମିତ ି ରସ କିଛ ି ୁ ଚାଇବାକୁ ଚାହଁୁଥି ା, ରସପଟୁ ରସ କହି ା...
- ସଂଗ୍ରାମ, ଆଜି ଆରମ ଅରଶାକ ସାେଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ନାହିଁ । ଟିରକ ଜେୁେୀ କାମ ପଡିଗ ା..
ଆରମ କା ି ଯିବା
- ମଁୁ କହି ି , ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ।
ଛାଡ ଆଉ ରଶାଇ କିଛ ି
ଭାଙ୍ଗି ରଦ ା । ଚା

ାଭ ନାହିଁ । ବର୍ଷା ବି ଛାଡିଗ ାଣି । ଏ େଶିମ.. ନିଦଟାକୁ

ଟିରକ ବର୍ଷା ଧୁଆ କୟାମ୍ପସ ବୁ ିଆସିବା, ମନଟା ଆହୁ େି ରେଶ୍ ରେଶ୍

ାଗିବ । ଏମିତ ି କିଛ ି ଭାବି ବାହାେି ପଡି ି କୟାମ୍ପସ ଦଶଷନରେ । ସତରେ... ୋସ୍ତାେ ଦୁ ଇ
ପଟରେ ବଡ ବଡ ଗଛ ସହ, ମଝିରେ ଥିବା ବଗିଚାରେ, କୁ ନ ି କୁ ନ ି ଗଛ ଉପରେ ରଖେୁ ଥିବା
ପାଣି ରଟାପା, ସଞ୍ଜଟିରେ କୟାମ୍ପସଟିକୁ କେିରଦଇଥି ା ରର୍ାଡଶୀ ତେୁଣୀଟିଏ । ମନ ଭିତେ
ସମସ୍ତ କଲାନ୍ତି ଉରଭଇ ଯାଉଥି ା ପ୍ରକୃ ତେ
ି ଏହି େୁପକୁ ରଦଖି ।
କିଛ ି ସମୟ ଆଗକୁ ଚା ିବା ପରେ, ବାଟରେ ଆସି ା ରସହି ସ୍ଥାନ । ସବୁ ୟୁ ନଭ
ି ସଡଟରି େ,
ସବୁ କର ଜରେ ରସ ଜାଗା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ନାମିତ । ରକଉଁଠି

ଭସ୍ଷ ପଏଣ୍ଟ, ତ ରକଉଁ

ଜାଗାରେ କୁ ହନ୍ତି ରପ୍ରମ ପୀଠ । ସବୁ ୟୁ ନଭ
ି ସଡଟରି େ ଏମିତ ି କିଛ ି ଜାଗା ଥାଏ, ରଯଉଁଠି ସଞ୍ଜ
ରହର ଭିଡ ଗାନ୍ତି ରପ୍ରମ ଚରଢଇ । ରସମାରନ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସାଥି ରହଇ ଆକାଶରେ ରକରତ
ଦୂ େତା ଉଡିରବ ଆଉ ରକରତ ଉର୍ଚ୍ରେ ଉଡିରବ । ତଥାପି ପେସ୍ପେକୁ କଥା ଦିଅନ୍ତି ସାଥି ରହାଇ
ଜନମ ଜନମ େହିବା ପାଇଁ । ରସହି

ଭସ୍ଷ ପଏଣ୍ଟରେ, ରକରତ ନୂ ଆ ଚରଢଇ ଦିଅନ୍ତି ରପ୍ରମେ
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ଶିୋନୟାସ, ଆଉ ମୁହଁ ସଞ୍ଜଟାରେ ିପ୍ତ େୁହନ୍ତି ପ୍ରଣୟରେ, ରଯମିତ ି କା ି ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ ।
ରକରତ ମିଛ ମାନ, ଅଭିମାନ,ହସ ଆଉ କାନ୍ଦ ରଦଖିଛିରସ ଭସ୍ଷ ପଏଣ୍ଟ । ରସ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି ଦୁ ଇ
ଦିନ ରଦଖାରେ ତିଆେି ରହଇଯାଇଥିବା ଜୁ ଇଯାଏଁ ସମ୍ପକଷେ ଆଉ ଭାଙ୍ଗି ଚୂନମାେ
ରହଇଯାଇଥିବା ସମ୍ପକଷ ବର୍ଷ ବର୍ଷେ ।
ଭସ୍ଷ ପଏଣ୍ଟରେ ଛିଡା ରହଇଥିବା ରଯାଡିମାନଙ୍କ ଉପେୁ ଆଖି ବୁ ାଇ ଆଣୁ ଆଣୁ, ନଜେ
ଯାଇକି ପଡି ା ସିଧା େଶିମ ଉପରେ । ମଁୁ ବିଶ୍ୱସ କେିପାେୁନଥି ି କି ରକରବ ଭାବିନଥି ି େଶିମ
କାହାକୁ ଭ ପାଏ ରବା ି... କାେଣ ଭ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ରସ ମରତ ରକରବବି କିଛ ି କହି ନାହିଁ
ଏ ବିର୍ୟରେ । ରସ ପୁଅ ସହ ତା'େ କଥାବାର୍ତ୍ଷାେ ଢଙ୍ଗ କହୁ ଥି ା ରସ ତା ରପ୍ରମିକ ରବା ି ।
ଓଃ... ତା'ରହର ଏଇଥିପାଇଁ ରସ ମନା କେିରଦ ା ଆଜି ଅରଶାକ ସାେଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ

। ରହର ରସ ପୁଅ କିଏ, ଯିଏ େଶିମେ ହାତଟିକୁ ମୁରଠଇକି ଧେିଛ ି ଆଉ େଶିମ ଖୁସିରେ ର ାଟି
ପଡୁଛ ି ଯୁବକେ ବକ୍ଷରେ । େଶିମ ହସି ହସି ରସ ଯୁବକଟିକୁ ମୃଦୁ ଆଘାତ କେୁଥି ା ଆଉ ସିଏ
େଶିମେ ମୁଖ ମଣ୍ଡେକୁ ନିଜ ଆଞ୍ଜୁୋରେ ରଗାରଟଇ ରନଉଥି ା ।
କ୍ରମଶଃ...
(ଏହି କାହାଣୀେ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଆପଣମାରନ ଆମେ ରେବସାଇଟ୍ shubhapallaba.inରେ ପଢିପାେିରବ)
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ଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ରରେ ଘୁର୍ଣ୍ଡ ଝଡ ସୃଷ୍ଟି ରହାଇ ତା' ବକ୍ଷକୁ ଆରନ୍ଦାେିତ କ ା ଭେି ରମା ମନକୁ
ରଦାହର ଇ ରଦଇଥି ା ତୁ ମେ ରସ ରକଇ ପଦ କଥା । ପାଦ ତେୁ ରଯମିତ ି ହଠାତ ଭୂମିଟା ଖସି
ଯାଉଥି ା ଦୂ େକୁ ଦୂ େକୁ । ଦୀଘଷ ଦିନେ ବୟବଧାନ ପରେ ମଁୁ ତୁ ମକୁ ରଫାନ କେିଥି ି ଭ ମନ୍ଦ
ପଚାେି ବୁ ଝବ
ି ା ପାଇଁ, ରହର ଏମିତ ି ଏକ ସମବାଦ ପାଇବି ତାହା ରମା ଚିନ୍ତାେ ବାହାରେ ଥି ା ।
ଯଦିଓ ବହୁ ତ ଆଗେୁ ନିଶ୍ଚିତ ଥିର

ଆରମ ଏକାଠି ରହାଇପାେିବା ନାହିଁ, ତଥାପି ରମା ମନରେ

ରଯଉଁ କ୍ଷୀଣ ଆଶା ଟିକକ ଥି ା ତାହା ରସଦିନ ମଉେି ଯାଇଥି ା । ବିଚେିତ ରହାଇପଡିଥି ି ମଁୁ ।
ତୁ ମ ସହ ଆଉ କାହାକୁ ରଦଖିବା ରମା କଳ୍ପନା ବାହାରେ ଥି ା, କାହିଁକି ନା ତୁ ମ ଡାହାଣ ପାଖରେ
ଛିଡା ହବାେ ସ୍ୱପନରେ ସବଷଦା ମଁୁ ବୁ ଡି େହୁ ଥି ି । ମଁୁ କିଛ ି ପଚାେିବା ପୂବଷେୁ ତୁ ରମ କହି , " ଗ୍ନ
ଧୋ ରହ ା ଆଜି, ଆଉ ସାତ ଦିନ ପରେ ବାହାଘେ ।" ମଁୁ କଥାଟିକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ
କେିପାେୁନଥି ି । "ଏରତ ଶୀଘ୍ର? କାହିଁ ଆଗେୁ କିଛ ି କହୁ ନଥି ତ?" ରମା ପ୍ରଶନେ ଉର୍ତ୍େ ନରଦଇ
କହି , "ତୁ ରମ ମରତ ଆଉ ରଫାନ କେିବ ନାହିଁ ।" ରକରତ ନିଷ୍ଠୁେ ଭାବରେ କହିଥି ! ଏକଥା
ରଯତିକି ଦୁ ଃଖ ରଦଇନଥି ା, ତା'ଠୁ ଅଧିକ ଦୁ ଃଖ ରଦ ା ରଯରବ ତୁ ରମ କହି କି ମଁୁ ତୁ ମ ସ୍ତ୍ରୀ
ରହଇପାରେ ରହର

ତୁ ମ ଘେେ ରବାହୂ ନୁ ରହଁ । ଏହାେ କାେଣ ଥି ା ରମାେ ଉର୍ଚ୍ ଶିକ୍ଷା ଆଉ

ଚାକିେୀ କେିବାେ ଇଚ୍ଛା । ସମରସ୍ତ ଏକଥା କହିଥିର , ରହର ତୁ ରମ ରକରବ ଏପେି କହିବ ଆଶା
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କେିନଥି ି । ତୁ ରମ ରଯ ରକରବ ରମା କର୍ତ୍ଷବୟପୋୟଣତା ଉପରେ ସରନ୍ଦହ କେିବ ତାହା ରମା
ଚିନ୍ତାେ ବାହାରେ ଥି ା । ମରତ ାରଗ ଦୁ ନଆ
ି ରେ ଯଦି ରକହି ମରତ ଭ ଭାବରେ ବୁ ଝଛ
ି ି ରସ
ରହଉଛ ତୁ ରମ । ତୁ ରମ ହିଁ ତ କୁ ହ ନିଜ ମା ରପଟେୁ ରକହି ସବୁ କଛ
ି ି ଶିଖିକେି ଆସିନଥାଏ ରବା ି
। ରହର ରସଦିନ ତୁ ମ ପେିବର୍ତ୍ଡତ ଚିନ୍ତାଧାୋେ କାେଣ ମଁୁ ବୁ ଝପ
ି ାେିନଥି ି । ରମାେ ସବୁ ଗୁଣ
ରଦାର୍ ଜାଣି ବି ତ ମରତ ଆପରଣଇଥି । ରପ୍ରମେ ବହ୍ନି ପ୍ରଥରମ ରମା ହୃ ଦୟରେ ଜେିଥି ା ସତ
ରହର

ମଁୁ ତ ରକରବ ମନ କଥା ଓଠ ଉପେକୁ ଆଣିନଥି ି । ତୁ ମକୁ ହୃ ଦୟରେ ପୂଜା କେୁଥି ି,

କାହିଁକି ନା ରମା ରପ୍ରମଥି ା ନିଃସର୍ତ୍ଷ । ପ୍ରତିବଦେରେ ତୁ ମଠୁ ଭ ପାଇବାେ ଆଶାଟା କାରେ
ସର୍ତ୍ଷଯୁକ୍ତ ରପ୍ରମ ରହଇଯିବ, ଆଉ ଯଦି କାରେ ତୁ ରମ ନା କହିରଦବ; ରସଥିପାଇଁ ଚୁପ୍ ଥି ି ।
ଆକାଶେୁ ତାୋ ଖସି ାରବରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କେି କିଛ ି ମାଗିର ସତ ହୁ ଏ ରବା ି ଶୁଣିଥି ି । ରହର
ରସ ତାୋକୁ କ'ଣ ମାଗିଥି ି ଜାଣ? "ଯଦି ରମା ରପ୍ରମ ସତ ରହଇଥାଏ, ରସ ଦିରନ ନା ଦିରନ ରମା
ପାଖକୁ ଆସିରବ ।" ବିଶ୍ୱାସ କେ ରକରବବି ସିଧାସେଖ ତୁ ମକୁ ମାଗି ନାହିଁ ।
ମରନ ଅଛି ଆମ ଦୁ ଇ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ରଦଖା? େିତ କୋ ଏକାରଡମୀ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦଶଷନୀେ
କଥା । ରଗାଟିଏ ଚିତ୍ରକୁ ନିମଗ୍ନ ରହାଇ ଉଭୟ ରଦଖୁଥିର । ରଦଖିସାେି ବୁ ି ପଡି ା ରବେକୁ ଶକ୍ତ
ଭାବରେ ଧକ୍କା ରହଇଥିର

ପେସ୍ପେ ସହ ଆଉ ଉର୍ଚ୍ା ହିଲ୍ ଥିବା ରଜାତା ପିନ୍ଧଥି
ି ବା ରଯାଗଁୁ

ଚଟାଣରେ କଚାଡି ରହଇ ପଡିଯାଇଥି ି । ତୁ ରମ ମରତ ଉଠାଇ ା ପରେ

ାଜରେ ରଦୌଡି

ପୋଇବାକୁ ବୟଗ୍ରଥି ି । ତୁ ରମ ପଚାେି , "ତୁ ରମ କଣ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କ?" ମଥା ହର ଇ ତୁ ମକୁ ମଧ୍ୟ
ସମାନ ପ୍ରଶନ ପଚାେିଥି ି । ତୁ ରମ କହି , "ଏଇଟା ନିଶା, ରପଶା ଆଉ କିଛ ି ।" ପ୍ରଥମ ରଦଖାରେ
ତୁ ମ ପ୍ରତି ଏକ ଅଜଣା ଆକର୍ଷଣ ଜାତ ରହଇଥି ା । ଏହାପରେ ତିନଦ
ି ନ
ି ଧେି ଚିତ୍ରକୋ
ପ୍ରଦଶଷନୀରେ ରଭଟ ରହଇଥି ା । ଆପଣ ନିଜେ କମଷରକ୍ଷତ୍ର ବାଙ୍ଗର ାେ ଚା ିଯିରବ ରବା ି
କହୁ ଥିର

। ମଁୁ ରଯ ଆପଣଙ୍କଠାେୁ ଦୂ େରେ େହିବାକୁ ଚାରହଁନ,ି ରସକଥା ପ୍ରଥମରଦଖାରେ

କହିଥାନ୍ତି କିପେି? ରସରତରବରେ ନା ମଁୁ ଆପଣଙ୍କେ ରକହି ଥି ି ନା ଆପଣ ରମାେ । ପରେ
ରଯରତରବରେ ଏକଥା କହି ି ତୁ ରମ କହି , "ଯଦି ରସରତରବରେ କହିଥାନ୍ତ, ମଁୁ ଓଡିଶାରେ
େହିଯାଇଥାନ୍ତି ।" କାରେ ତୁ ରମ ଏଇ ଦି ଦିନେ ରଦଖା ସାକ୍ଷାତ ଭୁ ିଯିବ, ତୁ ମ ସ୍ମୃତରି େ ନିଜେ
ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କେିବାକୁ ତୁ ମକୁ ରଗାରଟ ଚିତ୍ର ଉପହାେ ରଦଇଥି ି । ତାହା ଥି ା ନବବଧୂ ପ୍ରସାଧନ
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ରହଉଥିବାେ ଚିତ୍ର । ବିଦାୟ ରଦ ାରବରେ ତୁ ମ ଆଖିରକାଣରେ ଥିବା ୁ ହରଟାପା ରଦଖିପାେିଥି ି

। ତୁ ରମ ରମା ୁ ହ ରଦଖିଦବ ରବା ି ଚାହାଣି ରଚାରେଇ ଚା ି ଯାଇଥି ି । କାଯଷୟ ରକ୍ଷତ୍ରରେ
ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତୁ ରମ ବୟସ୍ତ ରହଇଯାଉଥି ଆଉ ମଁୁ ପଢାପଢିରେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ରଫାନ
କେିବାକୁ ସରଙ୍କାଚରବାଧ କରେ, କାରେ ଆପଣ ଭାବିରବ ରମାେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁ ବଷେତା ଅଛି
ରବା ି । ରଫାନରେ ପାଞ୍ଚ ଦଶ ମିନଟ
ି େ କଥା ପାଇଁ ମଁୁ ସପ୍ତାହ ସପ୍ତାହ ଅରପକ୍ଷା କରେ । ବହୁ ତ
ଥେ ଭାବିଛ ି ରମରସଜ୍ କେି ସବୁ କହିରଦବି, ରହର

ଟାଇପ କେି ଡି ିଟ କେିଦଏ
ି । ରସଦିନଟି

ରମା ମନରେ ସଦା ସବଷଦା ଚିେସବୁ ଜ ରହାଇେହିଛ ି । ରଯଉଁଦନ
ି ମଁୁ ରକୌତୁ ହେବଶତଃ ରସ ଚିତ୍ର
ସାଇତିେଖିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ପଚାେିରଦଇଥି ି । ଆପଣ କ'ଣ ସୁରଯାଗ ଅରପକ୍ଷାରେ ଥିର ?
କହିର , "ରସ ଚିତ୍ର ମରତ ଉପହାେ ରଦବାେ ଅଥଷ କ'ଣ ଥି ା? ତୁ ରମ କ'ଣ ବଧୂ ରବଶରେ ରମା
ପାଖକୁ ଆସିବ?" ମରତ ାଗି ା ରଯମିତ ି ସାୋ ଆକାଶଟା ରମା ହାତ ମୁଠାରେ, ଜ୍ଜା ଆବେଣକୁ
ନିବୃତ କେି କହିରଦ ି , "ହଁ, କିନ୍ତୁ... ।" ତୁ ରମ କହି , "କିନ୍ତୁ ପୁଣି କ'ଣ?" ରମା ଉର୍ତ୍େ ଥି ା, "ହଁ
ମଁୁ ଚାରହଁ,ରହର ଆମ ସମ୍ପକଷକୁ ସାମାଜିକ ସ୍ୱୀକୃ ତ ି ମିେରି ତ? ଯଦି ରକୌଣସି କାେଣେୁ ଆମ
ପେିବାେ ର ାକ ୋଜି ନହୁ ଅନ୍ତି?" ତୁ ମ ଉର୍ତ୍େ ଥି ା, "ତା'ରହର

ତୁ ରମ ତୁ ମ ବାପାମାଆଙ୍କ

ପସନ୍ଦେ ପୁଅକୁ ବାହାରହଇଯିବ ଆଉ ମଁୁ ଏମିତ ି ଜୀବନ କାଟିରଦବି ।" ମଁୁ ରକରବ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ
କେିନଥି ି ମରତ ଭ ପାଇବା ପାଇଁ, ନା ରକରବ କଥାବାର୍ତ୍ଷାରେ ଇଶାୋ କ ା ଭେି କିଛ ି କହିଥି ି
। ମରତ ଏରତ ଭ ପାଇବା ପରେ ରକମିତ ି ଆଉଜଣଙ୍କ ହାତ ଧେିବାକୁ ୋଜିରହଇଗର

। ମଁୁ

ପାଗେୀରଟ ଭୁ ିଯାଇଥି ି ରସରତରବରେ କି ଜରଣ ପୁେୁର୍ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ବର୍ଷାଧିକ କାେ
ଘେସଂସାେ କ ାପରେ, ସ୍ତ୍ରୀେ ଅକାେ ମୃତୁୟ ରହର ସବୁ ଭୁ ି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରେ । ମଁୁ ଏକଥା
ବି ଭୁ ିଯାଇଥି ି କି ୋଜା ଦୁ ର୍ମନ୍ତ ବି ଶକୁ ନ୍ତୋଙ୍କୁ ଭୁ ିଯାଇଥିର

। ମଁୁ ଜାଣି ପାେୁନଥି ି

ରବାଧହୁ ଏ ଆପଣ ମହାପୁେୁର୍ ନୁ ହନ୍ତି କି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃ ଷ୍ଣ ନୁ ହନ୍ତି, ଯିଏ ନିଜ ରପ୍ରମକାହାଣୀକୁ
ଅମେ କେିରବ । ଅଶୁ ରମା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ଥି ା । ଆପଣ ତ ରମା କଣ୍ଠ ସ୍ୱେେୁ ଉଦାସୀନତାେ
ଗନ୍ଧ ବାେିପାେନ୍ତି, ରମା ଶେୀେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା କଥାବି ଜାଣି ଦିଅନ୍ତି । ରମା ଆଖିରେ ୁ ହ ଆଉ
ଉଦାସୀନ ରଚରହୋ କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟଦିଏ ରବା ି ଅରନକବାେ କହିଛନ୍ତି । ଏକଥା ବି କୁ ହନ୍ତି
କି ଦୁ ଃଖ ଯଦି ଆରସ ରମା ପୂବଷେୁ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାମନା କେିବ । ରହର ରସଦିନ ରକମିତ ି ଦୁ ଃଖେ
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ପାୋବାେରେ ଏକାକୀ ବୁ ଡବ
ି ାକୁ ଛାଡିରଦଇ ନିଷ୍ଠୁେ ଭାବରେ ରଫାନ କାଟିରଦର ? ମଁୁ କାନ୍ଦୁ ଛ ି
ରବା ି ଜାଣିବା ପରେ ବି ସାନ୍ତ୍ୱନାରଦବାକୁ ଦୁ ଇପଦ କଥା କହିର ନାହିଁ?
ମଁୁ ନିେତି ରନଇଥି ି ବିବାହ କେିବ ି ଏମିତ ି ଏକ ପୁେୁର୍ଙ୍କୁ ଯିଏ ତୁ ମଠାେୁ ସବୁ ଗୁଣରେ ଭ
ରହଇଥିରବ । ହଁ, ରମା ଇଚ୍ଛା ପୂେଣ ରହ ା ବି । ରମା ସ୍ୱାମୀ ରସାରମସ୍ ଉର୍ଚ୍ ପଦବୀରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ
। ରସ ନିଶା ତ ଦୂ େ କଥା ଚାହା ବି ପିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତୁ ରମ ତ ରବରେରବରେ ଆରଲ୍କାହ ରନଉଥି
। ରସାରମସ୍ ମରତ ବହୁ ତ ଭ

ପାଆନ୍ତି । ରସ ରମା ପ୍ରତି ଆଉ ଆମ ଉଭୟଙ୍କ ପେିବାେ ପ୍ରତି

ଯତ୍ନଶୀେ ବି । ରହର କାହିଁକି ରକଜାଣି ରବରେରବରେ ତୁ ମ କଥା ଖୁବ ମରନ ପରଡ । ଶେୀେ
ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିର ବି ମନ ତୁ ମ ସ୍ମୃତେ
ି ସାଗେରେ ଉବୁ ଟୁବୁ ରହଉଥାଏ ।
ରମା ଝିଅ ଚିତ୍ରର ଖାେ ୧୮ତମ ଜନମ ଦିବସ । ଚିତ୍ରା ଚଁାହୁ ଥି ା ବୃ ଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଜନମଦନ
ି
ପାେନ ରହଉ । ତୁ ମକୁ ବୃ ଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ରଦଖି ଚମକି ପଡି ି ମଁ,ୁ ତୁ ମ ସହ ରକରବ ଏପେି ରଦଖାହବ
ଭାବିନଥି ି । କଥା ରହବି କି ନରହବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଘାଣ୍ଟି ରହଉଥି ି । ରଯମିତ ି "ଆପଣ" ଆଉ "ତରମ"
ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହୁ ଏ । ତୁ ରମ ହସି ହସି ପଚାେି ରକମିତ ି ଅଛ ସମିତା? ମଁୁ ଉର୍ତ୍େ ନରଦଇ ପଚାେି ି,
"ଆପଣ ଏଠି....ରକମିତ.ି .?" ରମା କଣ୍ଠ ବାେେୁଦ୍ଧ ରହଇଆସୁଥି ା ।
-ଅଭିମାନ କେିଛ?
-କେିନଥାନ୍ତି ରକମିତ?
ି ଏତିକି କହି ମୁହଁ ରଫୋଇରନ ି ।
-ଏ ଦୁ ୋରୋଗୟ ବୟାଧିରେ ପୀଡିତ ରହାଇ ପଙ୍ଗୁ ରହବା ପରେ ରକମିତ ି ତୁ ମକୁ ରମା ସହ
କଷ୍ଟ ରଭାଗିବାକୁ ରଦଇଥାନ୍ତି?
-ମଁୁ ତା'ହାର

କ'ଣ ଖା ି ସୁଖେ ସାଥୀ ଥି ି? ଦୁ ଃଖେ ନୁ ରହଁ? ତୁ ରମ ମରତ ରଧାକା

ରଦଇଛ । ପ୍ରତାେଣା କେିଛ ରମା ସହ ।
(କମାର େି ୟ କେଖେ ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟେଙ୍କ ଉପନୁାସ "କେମିୋ"ର କେଇ ଧାଡି ମକନ
ପଡୁଥିୋ । "କହ କମାର ଦୂର ସୁଦୂରର ନିଷ୍ଠୁର ଶତୁ!ସାରା ଜୀବନ େ'ଣ ମୁ ଏହିପରି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମୃତର
ି
େଣ୍ଟେିତ ଶ ୁାକର କଶାଇଥିବି; ମୁହକର ହସ ଫୁ ଟାଉଥିକେ ବି ଭି ତକର ଅହରହ ଜଳୁ ଥିବି? ମୁ ଏମିତ ି
େି ପାପ େରିଥିେି କ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇ ମଧ୍ୟ ପାଇେି ନାହିଁ; ଛାଡି ମଧ୍ୟ ଛାଡିପାରୁନାହିଁ?)
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ତୁ ରମ ଥି

ଅଜଣା, ମଁୁ ବି ଥି ି ଅଜଣା କାହିଁକି ଏପେି ରହ ା, ଆମ ସମ୍ପକଷ ରସତୁ ରମା

ହୃ ଦୟେ ନକ୍ସା ବଦରେଇ ରଦ ା, ତା'ପରେ ଗଢି ଉଠିଥି ା ଆମ ଭିତରେ ସମ୍ପକଷେ ରସୈଧ ବିଡମବନାେ
ବିର୍ୟ ସମୟେ କୁ ଠାେ ଘାତ ଆମ ଦୁ ହଙ୍କ
ିଁ ୁ ରଦଖା କେିବାକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଥି ା । ତୁ ରମ ପାଠ
ପଢାଜୀବନକୁ ନିଜ ଅଣ୍ଟିରେ ସାଇତି େଖି କମଷମୟ ଜୀବନ ବୟାସ୍ତତା ଭିତରେ ନିଜକୁ ନିରୟାଜିତ କେି
ଚା ିଥି

। ଆଉ ମଁୁ ଏପରଟ ରମା କମଷମୟ ଜୀବନେ ବୟସ୍ତତା ଭିତରେ ମଁୁ ଛନ୍ଦି ରହାଇ ଯାଇଥି ି,

ଏ ସମୟଟା ରବାଧ ହୁ ଏ ତୁ ମ ସଉତୁ ଣୀ ପେି ରକରବ ତୁ ମ ସପକ୍ଷରେ ଛିଡା ହୁ ଏ ନାହିଁ, ରମା ଖୁସି
ରସ ତା ଆଖିରେ ରଦଖିପାରେ ନାହିଁ, ବାେମାସୀ ଚରଢଇ ପେି ଉଡିଯିବାକୁ ଇଛା ହୁ ଏ ତୁ ମ ହରଷ୍ଟ େ
ତଟ ରଦଶକୁ ଆଉ ଟିକଏ
ି ମନ ରଖା ି ତୁ ମ ସହ କଥା ରହାଇ ଆସନ୍ତି, ସମୟ ବିତଚ
ି ାର ନିେନ୍ତେ
ମୁହୁର୍ତ୍ଷ ମାସ, ବର୍ଷ ରହାଇ, ଏ ଦଗାଦିଆ ସମୟ ଏବଂ ପେିସ୍ଥିତ ି ଆମ ସମ୍ପକଷକୁ ରଫାନରେ ସିମିତ
େଖିରଦ ା । ରଦଖା ତ ପେେ କଥା ତୁ ମ ଛାଇ ଦୃ ଶୟ ରମା ମାନସ ପଟ୍ଟରେ ରକରତରବରେ
ଉଦରବେିତ ରହାଇ ନାହିଁ ୋତି କିମବା ସନ୍ଧୟାରେ ପୋକାଷ୍ଠାରେ, ରକରତ ଅପାରଶାୋ ସ୍ମୃତ ି ୁ ଚକାେି
ରଖେନ୍ତି ଆମ ସାଥିରେ । ପ୍ରକୃ ତ ି ଆଉ ସମୟ ଆଗରେ ଆରମ ସାମାନୟ ମଣିର୍ ଦୁ ଇଟା କ'ଣ ରଯ
କେି ପାେିଥାରନ୍ତ, ଆମ ଭିତରେ ସମ୍ପକଷେ ରସତୁ େ ନଇ ସମୟ ରରାତରେ ବହି ଚା ି ା, ଆରମ
ଦୁ ରହଁ ରଫାନରେ ରକରତ ମିଠା ମିଠା ସ୍ମୃତ ି ୁ ରଚଇ େଖିଥିର ମନେ ଗା ିଚା ଭିତରେ । ତା'ପରେ
ତୁ ମ ହରଷ୍ଟ ରେ ଗ୍ରୀର୍ମ ଅବକାଶ, ତୁ ରମ ଛୁ ଟରି େ ଘେକୁ ଆସିଥି , ଆଉ ମଁୁ ବି ଛୁ ଟରି େ ଘେକୁ
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ଆସିଥି ି ଏବଂ ରମା ମାେ ହାତେନ୍ଧା ଖାଇ ଫାଇଦା ଉଠାଉଥି ି ଆଉ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ ସହ ଟିକ୍-ଟକରେ
ବୟସ୍ତ େହି ଯାଇଥି ି, ପି ାରବେୁ ଇଛା ଥି ା ଅଭିନୟ କେିବାକୁ , ତା'ପରେ ଗ୍ରୀର୍ମ ଅବକାଶରେ

ତୁ ମ ସହ ରଦଖାକେିବାକୁ ବହୁ ତ ରଚଷ୍ଟା କେିଛ,ି ରବଦେଦୀ ସମୟ ଆଉ ରମା ପେିବାେ ରବାଝ ରମା
ସପକ୍ଷରେ ରକରବ ବି ଛିଡା ରହାଇ ନାହାନ୍ତି । ତୁ ରମ ଥରେ ରଫାନରେ କହିଥି ଆମେ ଯଦି ରକରବ
ରଦଖା ରହବ, ରତରବ ଜୀବନକୁ ଉପରଭାଗ କେିବା ସତ, ସମ୍ପକଷେ ଦ୍ୱାହି ରଦଇ କିନ୍ତୁ ମିଠା ମିଠା
ଏରତ ସ୍ମୃତ ି ସାଉଁଟବ
ି ା ରଯ, ଭାବନା ୋଜୟରେ ଏରତ ନିମଗ୍ନ ରହାଇ ଯିବା ରଯ, ରସ ଦିନେ ଭାବନା
ସବୁ ରସରତ ଦିନ ପଯଷୟନ୍ତ ଉଜ୍ଜିବତ
ି େହିବ ରଯରବ ଯାଏ ପୁଣି ଥରେ ନ ରଦଖା ରହାଇଛି । ମଁୁ
ଭାବୁ ଥି ି ରମା ଭାବନା ସବୁ ସେିର ତ । ଗ୍ରୀର୍ମ ଅବକାଶ ସେି ଆସିଥି ା, ତୁ ରମ ଦିରନ ସଂଧ୍ୟାରେ
ରଫାନରେ

ୀୋୟତ ସ୍ୱେରେ କହିଥି

ଜୁ ନ୍ ୨୧ରେ ଛୁ ଟ ି ରଖା ିବ ରତଣୁ ମଁୁ ଘେୁ ୨୦ ତାେିଖ

ସକାରେ ଯିବ ି ରମା ବାନ୍ଧବୀ ଘେକୁ , ତା'ପରେ ବାନ୍ଧବୀ ଘେକୁ ଯିବା ବାଟରେ ତୁ ମ ସହ ରଦଖା ରହବ
। ବର୍ଷା ଆସି ା ରବା ି ତୁ ରମ ରଫାନ କାଟିରଦ ।
ଜୁ ନ୍ ୨୦େ ସକାେ, ମୁ ସକାେ ଉଠି ବିଛଣାରେ ବସିଥି ି, ରସପଟୁ ତୁ ମ ରଫାନ, ଆସିଥି ା
ଶୁଭ ସକାେେ ଶୁରଭଚ୍ଛା ମଁୁ ଏରବ ବାହାେୁଛି । ତା'ପରେ ସକାେେ ସୁରନ ି କିେଣେ ସୁଯଷୟରେ ମଁୁ
ତୁ ମ ପ୍ରତିଛବି ଆଙ୍କୁ ଥି ି ରମା ମନରେ, ରକରତ ଉନମାଦନା ଆଉ ରକରତ ଶିହେ
ି ଣ ରଖେି ଯାଇଥି ା
ରମା ରଦହରେ ଉଷ୍ଣ େକ୍ତ କଣିକାରେ ଏବଂ ରମା ଶେୀେେ ପ୍ରତିଟ ି ୋୟୁ ରକାର୍ ତମକୁ ରଦଖିବା ପାଇଁ
ବୟାଗ୍ର ରହାଇ ଉଠିଥିର

। ବିଛଣାରେ ବସି ଭାବନା ୋଜୟରେ ବୁ ଡି ଯାଇଥି ି, ରସ ଦିନ କାହିଁକି

ରମା ଘେେ କାନ୍ଥ ଘଣ୍ଟା ମାରନ ଗତିଶୀେ ରହବାକୁ

ାଗିଥିର , ଆରେ ରହ ଇତି ମଧ୍ୟରେ ଦିନ

୧୦ଟା ବାଜି ଗ ାଣି, ତୁ ରମ ରଫାନ କେିଥି ଆଉ ପଚାେିଥି

ରକରତରବରେ ଆସିବ ରଯ, ମଁୁ

ତୁ ମକୁ ଅରପକ୍ଷା କେିଛ ି ରଯ, ମଁୁ ବାହାେିଥି ି ରହର ଆକାଶେ କୋରମଘ ରଘାଟି ଆସିଥି ା । ରମା
ହୃ ଦୟେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜଜଷେତ
ି ରହଉଥି ା କାହାେ ବା ହସ ଖୁସରି େ ଜୀବନ କଟାଇବାେ ଇଛା ନଥାଏ,
ପୁଣି ଏରତ ଦିନ ପରେ ତୁ ମ ସହ ରଦଖା । ତୁ ମକୁ ରଦଖିବା ପାଇଁ ଘିଂଥି ି ସବୁ ସୀମାରେଖା କିନ୍ତୁ
ରବଦେଦୀ ବର୍ଷା ଆକାଶକୁ ରମଘାଚ୍ଛନ୍ନ କେି େଖିଥିର , ବର୍ଷାକୁ ଖାତିେି ନ କେି ମଁୁ ରମା ଗାଡି ଷ୍ଟାଟଷ
କେିଥି ି, ରସ ସମୟରେ ବର୍ଷା ତା' କୋେ େୂପ ରଦଖାଇ ସାେିଥି ା । ମଁୁ ଘେ ଭିତେକୁ ପରେଇ
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ଆସିଥି ି, ରମା ଘେେ ଝେକା ପାଖରେ ବସି ଅମାନିଆ ବର୍ଷାକୁ ଖୁବ ଗାେି କ ି , ବର୍ଷାରେ ଦୋୟିତ
ବର୍ଷା ବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ତା' ସାଙ୍ଗକୁ ପବନଟା ୁ ଚକାେି ରଖେି ଚା ିର

ରମା ସହ, ନିଦାଘେ କୋେ

ଝାଞ୍ଜି ରେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବା ଧେଣୀୋଣୀ ସିନା ତୃ ପ୍ତ ରହ ା ମଁୁ ରମାେ ରଦହ ଆଉ ମନ ତୃ ପ୍ତ ରହର

ନାହିଁ, ସ୍ମୃତେ
ି ପୃଷ୍ଠାକୁ ଓ ଟାଉ ଥି ି ସ୍ମୃତେ
ି ସରଫଦ ବିମଣ୍ଡିତ ରସୈନ୍ଦଯଷୟରେ ରଦଖୁଥି ି, କିନ୍ତୁ
ଆକାଶରେ କୋ ବାଦ ଆକାଶକୁ ଢାଙ୍କି େଖିଥି ା ଆଉ ବିଜୁେ ି ଚମକେ ଆତସ ବାଜି ରମା ଝେକା
ଫାଙ୍କରେ ଚିକ୍ ମିକ୍ କେୁଥି ା, ରସପରଟ ପୁଣି ମରନ ପଡିଯାଏ ତୁ ମ କଥା, ତୁ ରମ ବର୍ଷାରେ ଓଦା
ରହାଇ ନ ଥିବ, ଯଦି ବର୍ଷା ଛିଟା ାଗି ତୁ ମ ରକାମେ ରଦହଟା ଥଣ୍ଡା କିମବା ଜ୍ୱେରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରେ
ରସଥିପାଇଁ ରବାଧହୁ ଏ ଦାୟୀ ମଁୁ ରହବି, ନିଜକୁ ଅସହାୟ ମରନ କେୁଥି ି । କିଏ ଜାଣିଥି ା ରଯ
ହଠାତ୍ ଏମିତ ି ରହବ ରବା ି ପବନେ ତୀବ୍ର ରବଗ ସହ କୋହାଣ୍ଡିଆ ରମଘ ଆସିବ ରବା ି ରମାେ

ଦୀଘଷ ଦିନେ ରଦଖା କେିବାେ ସ୍ୱପନଟା ଧୂେସ
ି ାତ କେିବ ରବା ି, ଇତି ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଧୟା ରହାଇ ସାେିଥି ା
। ବର୍ଷାେ ରଟାପା ରଟାପା ବିନ୍ଦୁମାରନ ବି ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ଷବୟ ରବାଧକୁ ଭୁ ି ନଥିର । ମଁୁ ସନ୍ଧୟା ସୁଦ୍ଧା ଘେୁ
ବାହାେି ପାେି ନଥି ି, କ୍ଷିପ୍ର ରହଉଥି ା ରମା କ ମ ଓ ପବନେ ଗତି ରମା ମନ ଏବଂ ହୃ ଦୟକୁ

ଅଶାନ୍ତ କେି ରଦଉଥି ା ପ୍ରତିଟ ି କ୍ଷଣରେ, ରମା ୋୟୁ ଏବଂ ୨୦୬ ଖଣ୍ଡ ହାଡ, ରମା ମସ୍ତି ଷ୍କ ଏବଂ
ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜଜଷେତ
ି ହୃ ଦୟ ତମକୁ ରଦଖିବା ଅରପକ୍ଷାରେ ଥିର , ରହର
ଅହଂକାେୀ ବର୍ଷା ତମକୁ ରଭଟିବାେ ସୁରଯାଗ ରଦଇ ନ ଥିର

ରଦଖା କେିବା ଆଗେୁ

। ତୁ ରମ ଅରପକ୍ଷାେ ସବୁ ସୀମା

ଅତିକ୍ରମ କେି ସାେି ସନ୍ଧୟା ୬ଟାରେ ବସ୍ ଧେି ତୁ ମ ବାନ୍ଧବୀ ଘେକୁ ଚା ିଯାଇଥି

କାେଣ ୋତି

୧୦ଟାରେ ବସ୍ ଥି ା ତୁ ରମ ତୁ ମ ବାନ୍ଧବୀ ସହ ହରଷ୍ଟ ରଫେିଯିବା ପାଇଁ । ରସମିତ ି ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଷା
ବର୍ଡ ଚା ିଥି ା । ତୁ ମ ସହ ରଯାଗାରଯାଗ କେିବା ପାଇଁ ବହୁ ତ ରଚଷ୍ଟା କେିଥି ି । କିନ୍ତୁ ବିଫେ

ରହାଇଥି ି, ବର୍ଷାଟା ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜି ା, ରଫାନିରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ରମାବାଇଲ୍ ରନଟେକଷ ବି
ସେଖ ରହାଇ ଠିଆ ରହାଇ ନଥିର , ଏପରଟ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଘଡଘଡି ବର୍ଷା, ରମାବାଇଲ୍େ ରନଟୋକଷ
ବି ରମା ସପକ୍ଷରେ ଗର ନାହିଁ ଇତି ମଧ୍ୟରେ ୋତି ୧୦ ବାଜି ସାେିଥି ା, ବର୍ଷା ବି ଟିରକ ଟିରକ ଥମି
ଯାଇଥି ା, ମଁୁ ତମକୁ ରଫାନ୍

ରଗଇଥି ି ଅରନକ କଥା େହି େହିଗ ା, ଠିକ୍ ନିେର୍ତ୍ି ରକବେ

ସମୟ ରନଇଥାଏ ମଁୁ ତା ଅରପକ୍ଷାରେ । ତୁ ମ ଯାତ୍ରା ମଙ୍ଗେମୟ ରହଉ ।
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ସମୀେଙ୍କୁ ବାହା ରହାଇ ଆସିବା ଦିନଠାେୁ ର ାପାେ ପାଟିଟା ପାଣିଚଆ
ି ରହାଇଗ ାଣି । ରକମିତ ି
ହୁ ଅନ୍ତାନି ରଯ ! ସପ୍ତାହକୁ ଚାେିଦନ
ି ନନ୍ ରଭଜ ଖାଉଥିବା ଝିଅଟା ଏହା ଭିତରେ ଚାେି ମାସ ରହାଇଗ ାଣି
ମାଂସ ବାସନା ବି ଟିକଏ
ି ପାଇନାହିଁ ରଯ ! ସମୀେ କୁ ଆରଡ ରଭଜି । ଓଃ! ଯଦି ରସ ବାପାରବାଉଙ୍କ କଥାରେ
ରସଦିନ ଅବାଧ୍ୟ ରହାଇପାେିଥାନ୍ତା; ତାହା ରହର ତାକୁ ଏ ରଭଜି ର ାକଟାକୁ ବାହା ରହବାକୁ ପଡିନଥାନ୍ତା
! ସବୁ ଝିଅଙ୍କେ ବାପାମାଆଗୁଡାକ ଏମିତ ି । ଝିଅେ ପସନ୍ଦ ଅପସନ୍ଦକୁ ରକରବରହର ମହେ ରଦଇନଥାନ୍ତି
। ପି ା ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଗ ା ଝିଅକୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ । ରତରବ ର ାପା ଆଖିରେ ସମୀେଙ୍କେ ସବୁ
ଠିକ୍ ରଯ ରହର

ତାଙ୍କେ ରସହି ରଭଜିରଟେିୟନ୍ ରହବାଟା ର ାପାକୁ ଆରଦୌ ପସନ୍ଦ ନୁ ରହଁ ।

ରଯରତରବରେ ର ାପା ଭାବିନଏ
ି ସାୋ ଜୀବନ ଏ ରଭଜି ର ାକଟା ସହିତ ତାକୁ ଚେିବାକୁ ପଡିବ ତା' ମୁଣ୍ଡ
ଆଉ କାମ କରେନି । ଆଜିେ ଫାଷ୍ଟ ଫୁ ଡ୍ ଯୁଗରେ ନନ୍ ରଭଜ ନଖାଇ ରକମିତ ି ରଯ ସମୀେ େହିଛନ୍ତି ରସ
କଥା ଭାବିର

ରବରେରବରେ ଆଶ୍ଚଯଷୟ ରହାଇଯାଏ ର ାପା । ସମୀେଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଚାେି

ମାସ ରହାଇଗ ାଣି ତା ମୁହଁରେ ଆଇଁର୍ ପାଣି ଟିକଏ
ି ବାଜିନ ି । ଅରନକ ଥେ ରସ ଭାବିଛ ି ବହୁ ତ ରହାଇଗ ା
ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ରଦବା ! ଆଉ ନୁ ରହଁ ! ଏଥେ ସମୀେଙ୍କୁ ମୁରହଁ ମୁରହଁ କହିରଦବ ତା'ରଦଇ ଆଉ ଏ
ଫମଷା ିଟ ି ରମରଣ୍ଟନ ରହାଇପାେିବନି । ରସ ନାେୀ ରହ ାରବା ି କ'ଣ ସବୁ ରବରେ ରସ ହିଁ ରସକ୍ରିଫାଇସ୍
କେିବ ! ସମୀେକଂ ମନ େଖିବାକୁ ଯାଇ ରସ ଯଦି ରଭଜି ରହାଇପାେୁଛି; ତା'ରହର ତା' ମନ େଖିବାକୁ
ଯାଇ ସମୀେ କାହିଁକି ନନ୍ ରଭଜ୍ ଖାଇପାେିରବନି ରଯ ! ତା'ରହର ତ ଜଣାପଡିବ କିଏ କାହାକୁ ରକରତ
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ଭ ପାଉଛି ! କିନ୍ତୁ ରଯରତଥେ ସମୀେଙ୍କ ରସ ବିଶ୍ୱାସଭୋ ଆଖି ରଯାଡିକୁ ର ାପା ରଦଖିନିଏ; ତା' ମନଟା
ରକମିତ ି ରକଜାଣି ପେିବର୍ତ୍ଷନ ରହାଇଯାଏ । ମନେ ଭାବନାଟା ମନ ଭିତରେ ହିଁ ଚାପିରହାଇଯାଏ ।
ଆଜି ରଯରତରବରେ ର ାପା ତା' ନଣନ୍ଦକୁ ରନଇ ବାପ ଘେକୁ ଗ ା ରସରତରବରେ ରସ ମରନମରନ
ଚିନ୍ତା କେିରନଇଥି ା ଆଗ ଯାଇ ଚିକ୍ସ ଏଣ୍ଡ ଚି ିରେ ମନ ଭେି ନନ୍ ରଭଜ୍ ଖାଇବ । ସନ୍ଧୟାରବରେ
ର ାପାେ ପୁୋ ପେିବାେ ପହଞ୍ଚିଗର

ଚିକ୍ସ ଏଣ୍ଡ ଚି ିରେ । ସାଙ୍ଗରେ ଥାଏ ର ାପାେ କର ଜ ପଢୁଆ
ନଣନ୍ଦ ଏ ି । ରହାରଟ େ ରମନୁ ବୁ କ୍େୁ ର ାପା ମଗାଇରଦ ା ଅରନକ େକମେ ନନ୍ ରଭଜ୍ ଆଇଟମ୍ ।
ନଣନ୍ଦ ଏ ି କିନ୍ତୁ ନନ୍ ରଭଜ୍ ଖାଇବାକୁ ଟିକଏ
ି ସଂରକାଚ କ ା । ରସ ରଭଜ୍ ମଗାଇବାେ ରଦଖି ର ାପା
କହି ା, "କ'ଣ ଏ ି ! ତୁ ରମ କର ଜ୍ ପଢୁଛ । ଏ ବୟସେୁ ତୁ ମ ଭାଇ ଭେି ରଭଜିରଟେିୟନ୍ ରହର
ଚେିବ?" ଭାଉଜ କଥା ଶୁଣି ଏ ି ଟିକଏ
ି ହସିରଦଇ କହି ା, "ନା'ମ ଭାଉଜ ! ଆରମ ଦୁ ଇ ଭାଇଭଉଣୀ
ବହୁ ତ ଚିରକନ ପ୍ରି ୟ । ବାପା ତ ଚିରକନରେ ଭାସୁଥିର । ମା ରଯରତ ବିେକ୍ତ ରହର ବି ବାପା କିଛ ି ନା
କିଛ ି କିଛ ି ବାହାନା କେି ଚିରକନ ଘେକୁ ଆଣୁଥିର । ଆରମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବି ଖୁସ୍ ଆଉ ବାପା ବି ଖୁସ୍ ।
ରହର

ରସଦିନ ରଯରତରବରେ ଡାକ୍ତେ ରକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବାପାଙ୍କେ ସୁଗାେ ର ରଭଲ୍ ରଚକ୍

କେିପାେିର ନି; ତାଙ୍କୁ ଇନସୁ ିନ୍ ଇରଞ୍ଜକ୍ସନ ରଦବାକୁ ବାଧ୍ୟ ରହର

। ରସହି ଦିନୁ ବାପା ଇନସୁ ିନ୍

ରନଉଛନ୍ତି । ତା'ପରେ ପରେ ବାପା ନନ୍ ରଭଜ୍ ଖିଆ ଛାଡିରଦର । ଖାଦୟ ପ୍ରତି ଥିବା ଆକର୍ଷଣଟା ତାଙ୍କେ
ରଯମିତ ି ହଜିଗ ା । ତା'େ କିଛଦ
ି ନ
ି ପରେ ଆରମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଚିରକନ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥି ୁ । ଭାଇ
କହି ା ଅଳ୍ପ ରନବା । ମଁୁ ପଚାେି ି କ'ଣ ପାଇଁ? ଭାଇ ରସଇଠୁ ମୁହଁଟାକୁ ଶୁରଖଇ ରଦଇ କହି ା, "ଆର ା

! ମାଆ ତ ଚିଡଚ
ି ଡ
ି ି ହୁ ଏ ! ବାପା ତ ଆଉ ଖାଉନାହାନ୍ତି । ରମାେ ବି ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ । ବାପା
ଖାଉଥିର

ରଯ ଆରମ ବି ଖୁସରି େ ଖାଉଥିର

। ଏରବ ଆଉ ବାପା ଖାଇରବନି । ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମଁୁ

ରକମିତ ି ମନ ଖୁସରି େ ଚିରକନ ଖାଇପାେିବ ି ! ବାପା ଯଦି ଆଉ ଖାଇରବନି ତା'ରହର ମଁୁ ଆଉ କାହିଁକି
ଖାଇବି? ରତଣୁ ଖା ି ରତା ଖାଇବା ମୁତାବକ ଚିରକନ ରନଇଯିବା ।" ରସଦିନ ଭାଇେ କଥା ଶୁଣି ମଁୁ କିଛ ି
ସମୟ ଚାହିଁେହି ି ତାକୁ । ମରନ ମରନ ଭାବୁ ଥି ି ଆଇ ଏମ୍ ପ୍ରାଉଡ ଅଫ୍ ୟୁ ଭାଇ । ତା'ପରେ ସିଧା
ଗାଡି ପାଖକୁ ରଫେି ଭାଇକୁ କହି ି ଖା ି ତୁ କ'ଣ ବାପାଙ୍କୁ ଭ

ପାଉ ! ମଁୁ କ'ଣ ପାଏନି କି? ବାସ୍

ରସଦିନୁ ଆରମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପୁୋ ରଭଜି ।" ଏହା କହି ହସିରଦ ା ଏ ି । ରହର ର ାପାେ କ'ଣ ରହ ା
ରକଜାଣି ! ଅଡଷେ ରଦଇଥିବା ସବୁ ଆଇଟମ୍କୁ ଏହାଭିତରେ ସିଏ ରକନରସଲ୍ କେି ରଭଜ୍ ଅଡଷେ
ରଦଇସାେିଥି ା ॥
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ପି ାଦିନୁ ତା'େ ଆମିର୍ରେ ଦୁ ବଷେତା ରବା ି ଆମ ଘରେ ସମରସ୍ତ ତାକୁ ବିର ଇ ରବା ି ଡାକୁ ।
ଭ ମନ୍ଦ ତେକାେୀ ଟିରକ ରହର

ରସ ଥେକୁ ବାଦ ଆଉ ଥରେ ରବାଉ ସହ ତା'ପରେ ବାବା ସହ

ବସିପରଡ । ସିଂଗଡା, ଘୁଗନ
ି ରସ । ଏମିତରି େ ପି ାରବରେ
ୁ ,ି ଚାଟ, ଗୁପଚୁ ପ ସବୁ ଚଟ୍ କେିଦଏ
ଗୁଦୁ ୁ ଗୁମାଟାଏ ରହାଇଥାଏ । ପୁେି ା ପୁେି ା ରଦହ । ରବକ ମୁହଁ ାଗି ଫୁ କା ଫୁ କା ଗା ଭାେି
ଗୁ ୁ ଗୁ ିଆ ାରଗ । ରଯାଗକୁ ରକାଡରପାଛ ଛୁ ଆ ରତଣୁ ରବଶି ରଗହ୍ଲା । ରବାଉ ବି ତାକୁ ବଡ ଭାଗଟା
ରଦଇଦିଏ । ବାବା ରକରତ ଆକଟ କେନ୍ତି ରବଶି ରମାଟା ରହଇଯିବ । ଖାଇବାରେ ଖା ି େୁଟି ଦିଅ ତାକୁ
। ଏସବୁ କଥାରେ କିନ୍ତୁ ତା'େ କିଛ ି ଯାଏ ଆରସ ନାହିଁ । ରଭାକ

ାଗିର

ରସ କାହାକୁ ଅରପକ୍ଷା ବି

କରେନି ନିରଜ ବାଢିଆଣି ଖାଇନିଏ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଦ ା ବାରଦ କରଡଇଟା ରବାଉ ତାକୁ ଧରେଇ ଦିଏ ।
ଆଉ ତା'େ ରଯାଉ ଖୁସି କ'ଣ କହିବ ି । ରବରେ ରବରେ କାହାକୁ ଟିରକ ଖାଇବାକୁ ବାଢି ରଦବାକୁ କହିର
ରସ ପ୍ରଥରମ ରକୌଣସି ତେକାେୀେୁ ଟିରକ ନିରଜ ଖାଇନିଏ । ରଜଜି କହିଦଅ
ି ନ୍ତି, "ରହଇର ା ବିର ଇ
ହାତରେ ମାଛ ରକେଉଛ ପୋ ଯା ସଇ ା ସବୁ ।" ଏଇ ବିର ଇ ନାଆଁଟା ଶୁଣି ା ମାରତ୍ର ଏରତ
ୋଗିଯାଏ ରସ । ରମାଟା ରବା ି ଘେଠୁ ଦୂ େ ସ୍କୁ ରେ ପରଢଇ ୁ ରହର ରସଇଠୁ ବି ରଫେି ି ରବରେ
ରଠ ାେୁ ଖାଇପିଇ ଆରସ, ରକରତ ରଚଷ୍ଟା ପରେ ବଡ ରହବା ପରେ ବି ତା'େ ଅଭୟାସ ସବୁ ଗ ାନି ।
ଏରବ ଆମ ସୁମନେ ବାହା ସେି ାଣି ।
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ସୁମନ! ରମା ସାନ ଭଉଣୀ । ବାହାଘେ ପରେ କିଛ ି କାେଣ ରଯାଗଁୁ ରସ ଘେକୁ ଆସି ପାେିନଥି ା
। ବହୁ ତ ଦିନ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ସହ ଘେକୁ ଆସିଥାଏ । କିଛ ି ସମୟେ କଥାବାର୍ତ୍ଷା ପରେ ରବାଉ ଖାଇବାକୁ
ବାଢିବାକୁ ଗର ଆଉ ପରଛ ପରଛ ଆମ ବିର ଇ ବି ରଦୌଡି ା । ଦୁ ଇ ସଢୁଙ୍କୁ କଥା ରହବାକୁ ଛାଡି ମଁୁ
ଆଉ ବାପା ବି ତା' ପଛରେ ଗ ୁ । ବାପା କହୁ ଥିର , "ଏ ବିର ଇେ ଅଭୟାସଟା ଏଯାଏଁ ଗ ାନି ।"
କିନ୍ତୁ ରଯରତରବରେ ସୁମନକୁ କହିବାେ ଶୁଣି ୁ , "ରବାଉ ମରତ ଆଉ ଜ୍ୱାଇଁକୁ ଆମିର୍ ରଦବୁ ନ ି ।"
ଆରମସବୁ ଶୁଣିକି କାବା ।
ଆରମ ଜାଣିଥି ୁ ତା' ଶାଶୁ ଘରେ ଆମିର୍ ପରଶନି । କିନ୍ତୁ ଜାଣି ନଥି ୁ ଜ୍ୱାଇଁ ବି ଜମା ଆମିର୍
ଖାଆନ୍ତିନ ି ରବା ି । ସବୁ ଥାେିେୁ ହାତ ମାେି ଖାଇବା ପି ା କହୁ ଛ ି ରସ ଖାଇ ନାହାନ୍ତି ମଁୁ ରକମିତ ି ଖାଇବି
। ରବାଉ ରମାେ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ରହାଇଗ ା । ରବାଉ କହି ା ରସଇଥିପାଇଁ ରମା ଝିଅ ଝଡି କି କୋକାଠ
ପଡିଯାଇଛି । ରକରତ କେି କହି ା ପରେ ବି ସୁମନ କିନ୍ତୁ ଜମାେୁ ଆମିର୍ ଖାଇ ାନି । ଯାଉ ଯାଉ
ରବାଉେ କନ୍ଦାକଟା ଆହୁ େି ଚା ିଥାଏ । କହୁ ଥି ା, "ରତାେ ରଯରତରବରେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରହବ କହିବୁ
ମଁୁ ଟିଫିନରେ ପରଠଇ ରଦବି ।" ସୁମନ କିନ୍ତୁ ଗ ାରବରେ ସୁନ୍ଦେରେ ରବାଉକୁ ବୁ ରଝଇ ରଦଇ ଗ ା,
"ରତା ଜ୍ୱାଇଁ ତ ମରତ ମନା କେିନାହାନ୍ତି ରବାଉ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ଆମିର୍କୁ ରନଇ ଯୁକ୍ତିଟ ି ରମା ମନକୁ
ପାଇ ା, ମଁୁ ନିଜ ଇଛାରେ ଆମିର୍ ଛାଡି ରଦଇଛି । ତୁ ମ ଜ୍ୱାଇଁ କ'ଣ କହିର ଜାଣିଛ ରବାଉ?" କହିର ,
"ମଁୁ ଚାରହଁନ ି ରମା ସ୍ତ୍ରୀ ରକାଉ ନିେପୋଧିେ ମାଂସ ଖାଉ, ରଯରହତୁ ମଁୁ ତୁ ମେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ତୁ ମକୁ ବହୁ ତ
ଭ ପାଏ, ରତଣୁ ଆମେ ସବୁ ପାପପୁଣୟେ ଭାଗିଦାେ ଆରମ ଦୁ ରହଁ ରହବା । ଆମିର୍ ଭକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାୋ
ରଯଉଁ ସବୁ ପାପ ତୁ ରମ କେିଛ ଆଜିଠୁ ରସସବୁ ପାପ ରମାେ ରହ ା ଆଉ ଆଗକୁ ବି ତୁ ରମ ରଯରତଥେ
ଖାଇବ ରସସବୁ ପାପ ବି ରମାେ ହିଁ ରହବ । ମଁୁ ଜାଣିଶୁଣି ସବୁ ପାପ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ରକମିତ ି ଦିରଦବି
କହି ୁ । ରବାଉ ଆଖିେୁ ୁ ହ ରପାଛି ା ।
ସମୟ, ବାତାବେଣ, ଆପଣାପଣ ଆଉ ଜୀବନସାଥୀେ ରେହ ମଣିର୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଷ ବଦରେଇ ଦିଏ ।
କହିବାେ ତାତ୍ପଯଷୟ ରଯ ମନୁ ର୍ୟ ଜୀବନରେ ପ୍ରତି ପଯଷୟାୟରେ ପେିବର୍ତ୍ଷନ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହୁ ଏ କିନ୍ତୁ
ଏକ ସୁସ୍ଥ ପେିବର୍ତ୍ଷନ ଆମକୁ ଉନ୍ନତି ଆଡକୁ ବାଟ କଡାଏ ।

141

shubhapallaba.in

ଜୀବନ ଜଞ୍ଜାେେୁ ମୁଠା ମୁଠା ହସ ଆଉ ରମଞ୍ଚା ରମଞ୍ଚା ଖୁସେ
ି ଉପହାେ ଭିତରେ ଆରମ
ଅନ୍ଧପା ଟି ଯାଇଛୁ । ହୃ ଦୟେ କଥା ଶୁଣବ
ି ାକୁ ଆମପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ । ପ୍ରତିଦନ
ି ବୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ
ରହାଇ ସଫେତା ଓ ବିଫେତାେ ଘମାରଘାଟ ରଢଇ ସହ କମଷପଥରେ ରକହି ଆରଗଇ ଯାଉଛି ତ ରକହି
ପରଛଇ ଯାଉଛି । ସାେୁ ପତେରେ ଟେଟେ ଓ ଢେଢେ ରହଉଥିବା ରସ ବର୍ଷା ବିନ୍ଦୁଟ ି ଭାେି ଚଗ ି ।
ପତେ ଉପରେ ରଖେିବ, ଝୁ ିବ ପୁଣି ଢେିପଡିବ ଠିକ ଆମ ପି ାଦିନ ଭେି ! ଆସିବ । ପାଖରେ ବସିବ
। ହରସଇବ । କରନ୍ଦଇବ ପରେ ଅଭିରଯାଗ ଆଉ ଅଭିମାନ ଭିତରେ ଢାଙ୍କି ରଦବ । ଆରମ ସମାଧାନେ
ବାଟ ରଖାଜୁ ରଖାଜୁ ରସ ଚା ିଯିବ । ଛାଡି ରଦଇଯିବ ଖଟା ମିଠା ସ୍ମୃତ,ି ଦିରନ ମରନପକାଇ ଆଖିେୁ ୁ ହ
ଢାେିବାପାଇଁ ।
ରସଦିନ ୋତିରେ ଜହ୍ନ ସହ ରମାେ ବିତକଷ ଚା ିଥାଏ ।
-"ରଗାରଟ ଉପଗ୍ରହ ସହ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ଷା ରହଉଥିବି ଏଇ କଥା ଭାବୁ ଛନ୍ତି ତ?? ତା' ସହ ମଁୁ
ସବୁ ଦନ
ି କଥା ହୁ ଏ । ତା'େ ନିଜେ ଆର ାକ ନାହିଁ ତଥାପି ମାଗିଯାଚି ଆଣିଥିବା ଆର ାକରେ ରସ ସ୍ୱଚ୍ଛ,
ନିମଷେ, ଶୀତେ, ପବିତ୍ର, ନିସ୍କପଟ କେୁଣ ଚାହାଣୀରେ ସୁଦୂେ ଆକାଶେୁ ଚାହିଁେହିଥାଏ ରମା କଥା ଶୁଣିବା
ପାଇଁ ।
ଦିରନ ପଚାେି ି, "ସବୁ ଦରି ନ ମାମଁୁ ରହାଇ େହି ୁ ନି କାହିଁକ?
ି ?"
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ରସ କୋବାଦ ଭିତରେ ୁ ଚିଯାଇ କହି ା, "ସମୟ ଅଟକି ାନି ! ରତା ମାମଁେ
ୁ ୁ ମରତ ରତା ବନ୍ଧୁ
ସାଜିବାକୁ ରହ ା । ଆଛା ! କହ ତ, ସବୁ ଦରି ନ ମାମଁୁ ରହାଇ େହିଥିର

ରତା ବିେହ କାହାଣୀ ସବୁ

ରକମିତ ି ଶୁଣିଥାନ୍ତି??"
- "ଇସ୍ କି ବନ୍ଧୁ ରମାେ । ଚାଲ୍ ତ ଘଣ୍ଟାକଣ୍ଟାକୁ ହାତରେ ଟାଣି ରଘାସାେି ସମୟକୁ କିଛ ି ବର୍ଷ
ପଛକୁ ରଫୋଇ ନବା । ରମା ସହ ହାତ ମିରେଇ ପାେିବୁ??? ମିଛୁଆ ବନ୍ଧୁ ରମାେ । ମରତ ରଦଖି
ପାେିବୁ, ବୁ ଝପ
ି ାେିବୁ ଆଉ ହଁ କଥା ମଧ୍ୟ ରହଇପାେିବୁ କିନ୍ତୁ ମରତ ଛୁ ଇଁ ପାେିବୁନ ି । ରସଥିପାଇଁ ତ ମଁୁ
କଇଁ ରହବାକୁ ଚାହିଁନ ି । ଏରତ ରପ୍ରମ କିଏ କେିବ?? ତୁ ଆସିର ଯାଇ ତା'େ ପାଖୁଡା ରଖା ିବ ।
- ରମା କଥା ଶୁଣି ଜହ୍ନ ହସି ା କହି ା, "ତୁ ବି ତ ବଦେି ଗ ୁ , େକେୁ ଏରବ ଚୁ ଡିଦାେ ପିନ୍ଧ ି ୁ ।
ମରତ ମାମଁୁ ରବା ି ହାତବରଢଇ ଡାକିବାକୁ ତରତ

ାଜ ାଗି ା, ହସମାଡି ା । ପି ାଦିରନ ଘେେ

ମାଟିପିଣ୍ଡା ଉପରେ ବସି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ହାତପକାଇ ମରତ ରଦଖୁଥି ୁ ଆଜି ବଡ ବଡ ରକାଠାେ
ଛାତ ଉପରେ ବସି ମରତ ରତା ନିଃସଙ୍ଗତାେ କାେଣ ପଚାେୁଛୁ । ରହର ମଁୁ ରତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ରବା ି
ପାରଗେୀଟା ବୁ ଝପ
ି ାେୁନୁ ।"
- "ସବୁ ବୁ ଝି କିଛ ି ନବୁ ଝି ା ପେି ପ୍ରଶନ କେିବା ଝିଅମାନଙ୍କେ ରଗାଟିଏ ପ୍ରକୃ ତ ି । ଏତିକି
ଜାଣିନୁ??? ଆଉ ରକରତବର୍ଷ ବନ୍ଧୁ ରହବା ପରେ ଜାଣିବୁ??
- "ଜାରଣ, ସବୁ କଛ
ି ି ଜାରଣ, ତରମ ଝିଅମାରନ ଭାେି ଫୁ ର ଇ, କଥା କଥାରକ ମରନଇ ଆଉ
ାଜୁ କୁେି ାତାପେି ଯାଆନ୍ତି ାରଜଇ ।"
- "ରହରହ ଏରବ ାଜ କେିବାେ ବୟସ ରଯ । ପି ାଦିନେ ରସ ଉଦ୍ଧତପଣ ଆଉ ଚେିବନି । ଆଜି
ବି ମରନ ପରଡ ରସ ମୂ ୟବାନ ଦିନଗୁଡାକ ।
- "ଝୁ ରେ ହାତି ଝୁ ... ବାଆପାଣି ଖାଇ ଫୁ ..." ଗୀତ ଆଉ ରଜରଜମାଆେ ରେହାେୁ ହାତେ
ପିଠି ଥାପୁଡାରେ ଏକାଥେରକ ନିଦ ରହାଇଯାଉଥି ା । ରକହି ଇଛା କର ମଧ୍ୟ ରସ ଦିନ ସବୁ କୁ ଭୁର ଇ
ପାେିବନି । କାେଣ ରସ ଦିନ ସବୁ ଥି ା ରସମିତ,ି ଆକାଶେ ଝି ି ମି ି ତାୋ ରଯମିତ ି । ରସହି କୁ ନ ି େକ୍
ପିନ୍ଧା ବୟସେ ଦିନ । ରଯରତରବରେ େକ୍ ପିନ୍ଧରି ଦଇ, େକେ ରଚନ୍ ଦବାକୁ ପିଠକ
ି ୁ ହାତ ପାଉନଥି ା
ରଯ ଧାଇଁ ଯାଉଥି ି ମାଆ ପାଖକୁ । ମାଆ ଅତି ଆଦେରେ ରଚନ୍ ରଦଇସାେି ରମା ମୁହଁକୁ ରତାେିଧେି
ଗା ରେ ଚୁ ମାଟିଏ ଆଙ୍କି ଦଉଥି ା । ମଁୁ କୁ ନ ି ହାତ ଦି'ଟାରେ ତାକୁ ଜାବୁ ଡି ଧେୁଥି ି । ରସ ରଗ
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କେୁଥି ା, ମଁୁ ରଗହ୍ଲା ହଉଥି ି । ରକରବ ମାଆେ ବେକା ଚୁ ଡିକୁ ରଗାଟିଏ ହାତେ କହୁ ଣି ପଯଷୟନ୍ତ ପିନ୍ଧ ି
ଝୁ ଣୁଝୁଣୁ କରେ ତ ରକରବ ରଜରଜମାଆେ ୁ ଗାପିନ୍ଧ ି ରବାହୂ ରବଶ ହୁ ଏ । ହାରତ ମବେ ଓଢଣୀ ଟାଣି
ପାଦ ଥାପି ଥାପି ଚାର ପୁଣି ପିନ୍ଧଥି
ି ବା ୁ ଗାେ କୁ ଞ୍ଚରେ ଛନ୍ଦି ରହାଇ ନିଘଷାତ କଚଡା ଖାଉଥି ି । ତଥାପି
ଉଠି କୁ ଞ୍ଚସଜାଡି ଚା ୁ ଥି ି । ପୁଣି ଆମ ବାଡିପଟ ଚୂ ିେୁ ସାଙ୍ଗମାରନ ମିଶି ପାଉଁଶ କାଢି ଆକାଶରେ
ଉରଡଇ, କହୁ ଥି ୁ କ'ଣ ନା ଖଣ୍ଡିଆଭୁତ । ଖୋରେ କାଠିରପାତି ରଛାଟ ରଛାଟ ଘେ କେିବା ଆଉ
ବର୍ଷାରହର

ରସଥିରେ ପ ିଥିନ୍ ଜେି ରଘାରଡଇବା । ପବଷପବଷାଣୀରେ ମାଆ ସଜବାଜ କେିରଦବା

ପୂବଷେୁ ମଁୁ ଯାଇ ଆଇନା ଆଗରେ ଛିଡା ରହାଇଯାଏ । ଓ ଟା ଶୁନ୍ତାଣ କେି ମୁଣ୍ଡ କୁ ଣ୍ଡାଏ, କ୍ରିମ ଆଉ
ପାଉଡେ ବି ଗାଏ । ଥରେ ମାଆ ରଗାଉଥିବା ବଡ ନା ି ଚିକି ିେୁ ରଗାରଟ କାଢି ଆଣି ଗାଇରଦ ି
। ମାଆ ଆସି ରସ ଟିକଲ୍
ି କାଢି କୋ ଚିକି ି

ରଗଇ ରଦ ା । ରଗାଡ କଚାଡି କାନ୍ଦି ି , େୁର୍ି ି ରଯ

ମାଆ ବୁ ରଝଇରଦ ା, "ବଡମାରନ ଏ ଟିକି ି ଗାନ୍ତି ।"
ମଁୁ ଭାବୁ ଥି ି ମରନ ମରନ ରତରବ ବଡରହର

ଏ ଟିକି ି

ରଗଇପାେିବ ି । ଫି କ୍ କିନା

ହସିଦଉଥି ି । ସ୍କୁ ଗ ାରବରେ ମଁୁ ଆଉ ରମା ସାଙ୍ଗମାରନ କର ଜ ପଢୁଆ ପି ାଙ୍କୁ ରଦଖି ଇର୍ଷାରେ
ଜେିଯାଉଥି ୁ ।

- "ଆରମ ରକରବ ବଡ ହବା? ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ପେି କର ଜ ଯିବା । ଖୁସରି େ କଟିଯାଉଥି ା
ରମା ଦିନ ସବୁ । ରସଦିନ କିନ୍ତୁ ରଗାଟିଏ ନୂ ଆ କାହାଣୀ ଆେମ୍ଭ ରହାଇଥି ା । ଜୀବନରେ ରଗାଟିଏ କୋ
ଜୀବନୟାସ ପାଇଥି ା । ସବୁ ଦନ
ି ସକାେୁ ଟିଉସନେୁ ଆସି ଖାଇସାେି, ନଅଟା ବାଜି ତିେଶ
ି ମିନଟ୍
ି ରେ
ସ୍କୁ

ଯାଏ । ରସରତରବେକୁ ବିଦୟାେୟରେ ନା ଶିକ୍ଷକ ଆସିଥିରବ ନା ରକହି ପି ା ଆସିଥିରବ ।

ବିଦୟାେୟ ଛୁ ଟ ି ରହବ ଅପୋହ୍ନ ୪ ଟାରେ ମଁୁ ଘେକୁ ଆରସ ୪.୩୦ରେ । ପଞ୍ଚମରେ ପଢୁଥାଏ ମଁୁ ।
୩.୩୦ରେ ରଖେଛୁ ଟ ି ହୁ ଏ । ଆମେ ରଖେ ଆେମ୍ଭ ରହବ ରବାହୁ ରଚାେିେୁ ଆଉ ସେିବ କବାଡିରେ ।
ରଖେ ସମୟରେ ବହୁ ତ ଝଗଡା ଆଉ ରବଶି ମାଡପିଟ୍ ହୁ ଏ । ରସଦିନ କିନ୍ତୁ ରଖେିବାକୁ ରମାେ ଇଛା
ରହ ାନି । ନେକୂ ଅେୁ ପାଣି ଆଣି ବିଦୟାେୟ ପେିସେରେ ାଗିଥିବା ଫୁ ଗଛରେ ମଁୁ ପାଣି ରଦଇସାେି
ଅଫି ସ୍ ଘରେ ବା ତି ରନଇ େଖି ି । ହାତ ରଗାଡ ରଧାଇବା ପାଇଁ ପୁଣି ଗ ି ନେକୂ ଅ ପାଖକୁ ରହର
ରସଠାରେ ଯାଇ ହାତ କିଏ ରଧାଉଛି ରଯ?? ନେକୂ ଅ ସାଥିରେ ରଖେ ଆେମ୍ଭ ରହ ା । ରମା ସାଙ୍ଗ
ନେକୂ ଅ ନୋକୁ ଦୁ ଇ ହାତ ପାପୁ ିରେ ଚାପିଧେି ା ରଯମିତ ି ରଗାରଟ ରଠାପା ପାଣି ବାହାେକୁ ଆସିବନି
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। ଆଉ ମଁୁ ନେକୂ ଅ ମାେି ି । ରସ ପାଣିେ ଚାପ ସମ୍ଭାେି ପାରେନି ତା' ହାତ ଖସିଯାଏ ଓ ପାଣିସବୁ
ବାହାେି ଆରସ ବହୁ ତ ମଜା ାରଗ ଏପେି କେିବାକୁ । ତା' ପରେ ରମା ପାେି ପରଡ ମଁୁ ନୋକୁ ଚାପିଧରେ
ରସ ନେକୂ ଅ ମାରେ । ଏମିତ ି ରଖେ ସେି ା । ବିଦୟାେୟ ଛୁ ଟ ି ରହ ା ରମାେ ଯାଏ ରକରତ ଆରସ
ରକରତ?? ମଁୁ ରସ ନେକୂ ଅ ଚାେିପାଖରେ ବଢିଥିବା ଅନାବନା ଗଛ ସବୁ କୁ ଉପାଡି ସଫାକେୁଥାଏ ।
ହଠାତ୍ ଫସ୍ କିନା ରଗାଡଟା ପଙ୍କରେ ପଶିଗ ା । ଏମିତରି େ ନେକୂ ଅ ଚାେିପାଖ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଥାଏ ।
ରଗାଡ ତ କାଢି ଆଣି ି କିନ୍ତୁ ଚପ ପଙ୍କରେ ରପାତି ରହାଇ େହିଗ ା । ବହୁ ତ ରଚଷ୍ଟା କେି ରଗାଟିଏ
ତପ ପଙ୍କେୁ କାଢୁ କାଢୁ ଆଉ ରଗାରଟ ରଗାଡ ପଙ୍କରେ ପଶିଗ ା । ଯାହା କଷ୍ଟରେ ମଣିର୍ ରସଦିନ
ଚପ ମାନଙ୍କୁ ପଙ୍କେୁ ଉଧାେ କେିଥି ା ତାହା ନକହିବା ଭ । ଚପ ମାନଙ୍କୁ ସିନା ପଙ୍କେୁ ଉଧାେ
କେି ି କିନ୍ତୁ ମାଆ େଜରେ ପିରନ୍ଧଇ ରଦଇଥିବା ପାଉଁଜକ
ି ୁ ବରଞ୍ଚଇ ପାେି ିନ ି । ଅଜାଣତରେ ପଙ୍କରେ
ରଗାଟିଏ ପାଉଁଜ ି ରପାତି ରହାଇ େହିଯାଇଥି ା ଆଉ ମଁୁ ଜାଣିନଥି ି । ରଶର୍ରେ ଘେକୁ ରଫେୁଥାଏ
ଅଧାବାଟରେ ମାଆ ସହ ରଭଟ ପଡିଗ ା । ମାଆ କହି ା, "ସବୁ ପି ା ରକରତରବେୁ ଘେକୁ ଆସିର ଣି
ଆଉ ରତା'େ ଘେକୁ ଆସିବାକୁ ଇଛା ହଉନି???"
- "ମଁୁ ରଖେୁ ଥି ି ରଯ... ରଯ...ରଯ... ରମା ଚପ

ପଙ୍କରେ ରପାତି ରହାଇଗ ା ରଛପରଢାକି

ରଢାକି କହି ି ।"
- "ଚପ ରପାତିରହ ା ରକମିତ?
ି ? ଆଉ ପାଉଁଜ ି ରଗାରଟ ରଗାଡେୁ କାହିଁ???"
- "ମୁଣ୍ଡ ଝାଇଁ ଝାଇଁ ରହାଇଗ ା । ରକଉଁଠି ହରଜଇ ରଦ ିକି ଆଉ ?? ପାଦେୁ ତ କାଢିନ ି
ପାଉଁଜଟ
ି ା ଗ ା କୁ ଆରଡ?? ଏତିକି ଭାବିଛ ି । ମାଆେ ରଗାଟିଏ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡାରେ ଗା

ତାତିଗ ା ।

କଇଁ କଇଁ ରହାଇ କାନ୍ଦି ି ।
- "ପଙ୍କରେ ଟେପଟେ ହବାକୁ କିଏ କହିଥି ା?? କାଚ କି କଣ୍ଟା ଯଦି ରଗାଡରେ ପଶିଥାନ୍ତା??
କହି ମାଆ କାନ ରମାଡି ଶାସନ କ ା । ତା' ପେଦିନ ମଁୁ ନେକୂ ଅ ପାଖରେ ଯାଇ ବହୁ ତ ରଖାଜା ରଖାଜି
କ ି କିନ୍ତୁ ପାଇ ିନ ି । ଆଉ ପାଦ ଖା ି ରହାଇଗ ା କିଛଦ
ି ନ
ି ପାଇଁ । ମାଆ ଆଉ ୋଗରେ ପାଉଁଜ ି
କିଣିରଦ ାନି । ମଁୁ କିନ୍ତୁ ବହୁ ତ ଖୁସଥି
ି ି କାେଣ ୋତିରେ ୁ ଚକାେି ରଖେରେ ରସ ପାଉଁଜ ି ଶବ୍ଦପାଇଁ ମଁୁ
ଧୋପଡି ଯାଉଥି ି । ଏରବ ରଗାଡରେ ପାଉଁଜ ି ନାହିଁ ମାରନ ଏଥେ ରମାେ ପତା ରକହି ପାଇରବନି ।
ପଞ୍ଚମ ରଶ୍ରଣୀ ବାର୍ଡକ ପେୀକ୍ଷା ସେିଗ ା । ନୂ ଆ ନୂ ଆ ର୍ଷ୍ଠରଶ୍ରଣୀରେ ପାଦ ରଦଉ ରଦଉ ଗଁାରେ
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ଟିଉସନ କେିବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହାଇଗ ା । ଗଁା ପାଖରେ ଆଉ ରଗାଟିଏ ଗଁାକୁ ଟିଉସନ ଯିବାକୁ ବାପା
ନିେତି ରନର । ପ୍ରଥରମ ପ୍ରଥରମ ବାପା ଗାଡିରେ ନବା ଆଣିବା କେୁଥିର । କିନ୍ତୁ ପରେ ରମା ପାଇଁ
ନୂ ଆ ସାଇରକର କିଣିରଦର । ପ୍ରତିଦନ
ି ସାଇରକ ରନଇ ମଁୁ ପଢିବାକୁ ଯାଉଥି ି । ର୍ଷ୍ଠ ରଶ୍ରଣୀରେ
ପ୍ରଥମ ମାସିକ ପେିକ୍ଷାରେ ମଁୁ ଗଣିତରେ ରଶ୍ରଣୀରେ ଅଧିକା ନମବେ େଖିଥି ି । ଘରେ ସମରସ୍ତ ଖୁସି
ରହର

। ସାର ଘେକୁ ଆସି କହିର , "ପି ାଟା ଚଗ ା ରହର

ପାଠ ପଢୁଛ ି କାକୁ
ଘରେ ଟିରକ ରଦଖନ୍ତୁ ଆହୁ େି ଭ ମାକଷ େଖିବ ।" ରସଦିନ ବାପା ରମା ପାଇଁ ନୂ ଆ ପାଉଁଜ ି ଆଣିଥିର
। ମଁୁ ବହୁ ତ ଖୁସରି ହ ି କାେଣ ଯାହା ରହର

କ'ଣ ହବ ଭ

ବି ରକଉଁଠି ନା ରକଉଁଠି ଟିରକ ରହଉ ପରଛ ପାଉଁଜେ
ି

ଶବ୍ଦକୁ ଝୁ େୁଥି ି । ବାପା ନିଜ ହାତରେ ପାଉଁଜ ି ପିରନ୍ଧଇ ରଦର । କହିର , "ରଦଖି ଟିରକ ଦୂ େକୁ ଯାଇ
ରମା ପାଖକୁ ଚା ି ଚା ି ଆସ । ରଦଖିବା ଏ ପାଉଁଜ ି ରତା ପାଦକୁ ରକମିତ ି ମାନୁ ଛ?
ି ? ମଁୁ ଗ ି ଆଉ
ଚା ି ଚା ି ଆସି ି.. ଝୁ ଣୁ ଝୁ ଣୁ ଶବ୍ଦରେ ଆମ ଘେ ବାେଣ୍ଡା ଫାଟି ପଡୁଥି ା । ବାପା ମାଆକୁ କହିର ,
"ରଦଖି

ରଦଖି

ରମା ଝିଅ ପାଉଁଜଟ
ି ା ରକମିତ ି

ାଗୁଛ?
ି ?" ମାଆ ହସି ା ଆଉ କହି ା, "ଆରେ

ଆରେ ଭାେି ବଢିଆ ମାନୁ ଛ ି ତ ପାଉଁଜଟ
ି ା । ରମା ମାଆବୁ ଢୀଟା ପୋ (ମାଆ ମରତ ରବରେରବରେ
ରେହରେ "ମାଆବୁ ଢୀ" ଡାରକ) ଏ ପାଉଁଜଟ
ି ା ହରଜଇବୁ ନ ି ।" ରମା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତବୁ ର ଇ ଆଣି କହି ା
। ମଁୁ ମଧ୍ୟ କହି ି ନା ହରଜଇବିନ ି । ତା'ପରେ ରସ ଦିନ ସାୋ ମଁୁ ରସ ପାଉଁଜ ି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଖୁସି ହଉଥି ି
। ଖଟ ଉପରେ ବାେମବାେ ଚଢୁଥି ି ଆଉ ତେକୁ ରଡଉଁଥି ି । ରସଦିନ ରସ ପାଉଁଜେ
ି େୁଣୁଝୁଣୁ ଶବ୍ଦ
ଖା ି ଖୁସରି େ ବିରଭାେ ନୁ ରହଁ ନାଚିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ କେୁଥି ା । ପାଉଁଜେ
ି ଶବ୍ଦ ରଯମିତ ି ପା ଟି
ଯାଇଥି ା ରଗାଟିଏ ଗୀତେ ସୁେ, ତାେ,

ୟ ସବୁ କଛ
ି ି ! ଜୀବନରେ ନୃ ତୟେ ଆେମ୍ଭ ରହାଇଥି ା

ରସହିଦନ
ି ! ରସହି କୁ ନ ି େକପିନ୍ଧା ଦିନ ରସହି ପାଉଁଜ ି ପିନ୍ଧାଦିନ । ରଗାଡ କଚାଡି କାନ୍ଦିବା ଦିନ ! ରମା
ପି ାଦିନ । ରମା ଜୀବନେ ଅଭୁ ା ମୁହୂର୍ତ୍ଷ ରସ ଦିନସବୁ । ୋତିରେ ୋସ୍ତା ଉପରେ କିଛବ
ି ାଟ ଚା ିଯାଇ
କହୁ ଥି ି, "ରହଇ ରଦଖ, ମଁୁ ଯୁଆରଡ ଯାଉଛି ଜହ୍ନମାମଁୁ ରମା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛି !" ହଠାତ ରମା ରଫାନ
ବାଜିଉଠି ା । ସବୁ ଭାବନା କୁ ଆରଡ ହଜିଗ ା ।
- "ୋତି ୯ଟା ରହ ାଣି େୁମକୁ ଆସିବାକୁ ଇଛା ହଉନି??" ବାନ୍ଧବୀଙ୍କ କଡା ନିରଦଷଶରେ ମଁୁ ଛାତ
ଉପେୁ େୁମକୁ ଆସି ାରବରେ ଆକାଶକୁ ଟିରକ ରଫେି ଚାହିଁ ି । ଆଉ ରସ ଜହ୍ନ ମରତ ଖରତଇ ରହଇ
କହୁ ଥି ା, "ବହୁ ତ ସମୟ ରହ ା ପି ାଦିନରେ ଘିେି ଘିେି ରହାଇବୁ ୁ ଥି ୁ । ଏରବ ଯାଆ ପୁଣି ବୟସ୍ତ
ରହାଇଯାଆ ରତା ବୟସ୍ତବହୁ େ ଜୀବନରେ............"
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ସମରସ୍ତ କୁ ହନ୍ତି ରଯ ରଗାଟିଏ ଜିନର୍
ି େ ମୂ ୟ ରସରତରବରେ ବଢିଯାଏ, ରଯରତରବରେ
ଆରମ ତା'େ ଅଭାବ ପେି କ୍ଷିତ କେୁ । ଏ ରଯମିତ ି ମଁୁ ଆଜି ରମା ରବାଉ ହାତେନ୍ଧା ଖାଦୟେ
ଅଭାବ ପେି କ୍ଷିତ କେୁଛି । ଜୀବନେ ଚବିଶବର୍ଷ ପରେ ମଁୁ ଆଜି ବୁ ଝି ପାେୁଛି, ରମା ରବାଉ
ହାତେ ରସଇ ପୁେୁଣା ଗାଉଁ ି ଖାଦୟ- ବାସି ପଖାେ ତା'ସାଙ୍ଗକୁ ଶୁଖଆ
ୁ ଭଜା, ବାଇଗଣ ରପାଡା,
ବାଡିେ ସଜନା ଶାଗ ଭଜା, ଆମବୁ ସହ ଶୁଖି ା ଙ୍କା ୁ ଣ ପାଣିେ ମିଶ୍ରଣ । ଆହା କି ସ୍ୱାଦ !
ରସରତରବରେ ସିନା ବିେକ୍ତ ରହାଇ ବହୁ ତ ଥେ ରବାଉକୁ କହିଛ,ି “କାହିଁକି ଏମିତ ି ଗାଉଁ ି
ଖାଦୟ ସବୁ ବନାଉଛୁ , ଯୁଗ ଯାଇ କି ରକାଉଠି ପହଞ୍ଚି ାଣି ଆଉ ତୁ ସବୁ ରବରେ ରସଇ
ପାେମ୍ପାେିକ ରୋରର୍ଇକୁ ଆପଣାଉଛୁ । ଆରେ ରତାରତ ଯଦି ଏ ଯୁଗେ ଆଧୁନକ
ି ରୋରର୍ଇ
କୋ ଜଣାନାହିଁ ତା'ରହର ଟିଭି, ଖବେକାଗଜେୁ ରଦଖି ଶିଖନ
ି ନୂ ଆ ନୂ ଆ
ୁ ୁ , ରସଥିରେ ପ୍ରତିଦନ
ଖାଦୟ ପ୍ରଣାେୀ ସବୁ ପ୍ରକାଶ ରହଉଛି ।“
ରବାଉ ରସରତରବରେ ସାମାନୟ ଦୁ ଃଖ ପ୍ରକାଶ କେି କରହ, “ଆରେ ଆଜି ସିନା ତୁ ରମାେ
ଏଇ ହାତେନ୍ଧାକୁ ଗାଉଁ ି ଖାଦୟେ ଆଖୟା ରଦଉଛୁ , କିନ୍ତୁ ଦିନ ଆସିବ ତୁ ଏଇ ଗାଉଁ ି ଖାଦୟେ
ଅଭାବ ଅନୁ ଭବ କେିବୁ ଆଉ ତା'େ ମୂ ୟ ବି ବୁ ଝି ପାେିବୁ ।“
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ଆଉ ଆଜି ମଁୁ ବଡ ରହାଇ ଚାକିେି କେି ସହେରେ ଆସି େହୁ ଛ,ି ପବଷପବଷାଣୀରେ ଛୁ ଟ ି
ରନଇ ଗାଆଁ ଆରଡ ଯାଇ ବୁ ି କି ଆସୁଛ ି । ସହେରେ ସବୁ ଜିନର୍
ି ସହଜରେ ମିେି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ
ମିେୁନ ି ରବାଉେ ରସଇ ହାତ ତିଆେି ଗାଉଁ ି ଖାଦୟେ ସ୍ୱାଦ । ରବାଉ ବି ଆଜିକା ି ଆଉ ରସଇ

ଖାଦୟସବୁ ରୋରର୍ଇ କେୁନି । ଘେକୁ ଗର ମଧ୍ୟ ଏ ଯୁଗେ ଆଧୁନକ
ି ଖାଦୟେ ପସୋ ପଡୁଛ ି
। ଯୁଗ ସହ ତାେ ରଦଇ ରବାଉ ମଧ୍ୟ ଆଧୁନକ
ି ରୋରର୍ୟା ବନିଗ ାଣି । ଆଜିକା ି ଆମ
ରୋରର୍ଇ ଘେୁ ମଧ୍ୟ ପାେମ୍ପେିକ ଖାଦୟେ ବାୋ ଆଉ ଆସୁନ ି ।
ରମାରତ ାଗୁଛ ି ପି ାଦିନେ ରମାେ ରସଇ ବିେକ୍ତିଭାବ ହିଁ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ
ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ, ଯାହାକି ଆଜି ରମା ରବାଉ ସହ ଆମ ରୋରର୍ଇ ଘେେ ପେିରବଶକୁ ମଧ୍ୟ
ବଦରେଇ ରଦଇଛି । ରବରେରବରେ ଘେକୁ ଯାଇଥିବାରବରେ ମନ କରେ, ରବାଉକୁ କହିବ ି ରସ
ପୁେୁଣା ଖାଦୟ ସବୁ ବରନଇବା ପାଇଁ । କିନ୍ତୁ ପି ାଦିନେ ରସଇ ବିେକ୍ତିଭାବ କଥା ମରନ ପକାଇ
ଚୁପ୍ଚାପ୍ େହି ରବାଉକୁ ଆଉ କିଛ ି ନ କହି ଛୁ ଟ ି ସେିର ସହେକୁ ଆସି ଚାକିେୀରେ ରଯାଗ ଦିଏ
। ଆଉ ସବୁ ଦନ
ି ପେି ସହେରେ ଝୁ େି ହୁ ଏ ରବାଉେ ରସଇ ପୁେୁଣା ଗାଉଁ ି ଖାଦୟକୁ ।
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ବୟସ ପାଖାପାଖି ୬୫ କି ୭୦ ରହବ, ଦୁ ବଷେ ଶେୀେ, ହାତ ଦୁ ଇଟା ଭାେି ରଜାେରେ
ଥେୁଥାନ୍ତି, ଦାନ୍ତ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଝଡିଯାଇଥାଏ, ବାସ କିଛଟ
ି ା େହିଯାଇଥାଏ । ଦୃ ଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରଶର୍
ଅବସ୍ଥାରେ, ଏରତ ମାତ୍ରାରେ େୁଗଣ ରହାଇ ମଧ୍ୟ ଘେ ବାେଣ୍ଡାରେ ବୁ ଢା ମଉସା ନାତି ରଟାକା ସହ
ବସି ଖୁସି ଗପରେ ମସଗୁ

ଥାଏ । ନାତି ରଟାକାକୁ ପାଇ ବୁ ଢାେ ମନ ପୁୋ କୁ ରେରମାଟ

ରଯମିତ ି ରମାତିମାଣିକ ପାଇଯାଇଛି ବୁ ଢା । ବୁ ଢୀ ଗ ା ପରେ ବୁ ଢାେ ସାଙ୍ଗ କହିର

ନାତି

ରଟାକା । ଓଃ କି ଗପ, କି ନାଚ କାହିଁ କହୁ ଛ ରସ କଥା ପୁୋ ଦୁ ଇ ସାଙ୍ଗ ତ । ଏ ତ ଗ ା ନାତି
ରଟାକା କଥା ପୁଅ ରବାହୂ ଙ୍କ କଥା କାଇଁ କହୁ ଛ ।
ବୁ ଢା ମଉସାେ ପୁଅ ରବାହୂ ବୁ ଢାକୁ ଭାେି ଯତ୍ନ ସହକାରେରେ େଖିଥାନ୍ତି । ବୁ ଢାେ
ଖାଇବା ପିଇବାଠାେୁ ଆେମ୍ଭ କେି ରଦହପା କଥା ମଧ୍ୟ ରକଉଁଥିରେ ଅବରହୋ କେନ୍ତି ନାହିଁ
ରସମାରନ । ଛିଙ୍କ ଟିରକ ରହର ବି ସିଧା ଡାକ୍ତେ ପାଖକୁ ରନଇ ଯାଆନ୍ତି ବୁ ଢାକୁ । ରବାହୂ

ବୁ ଢାଟିକୁ ଅରନକ ରସବାଯତ୍ନ କରେ ଆଉ ନିଜ ବାପା ପେି ମାରନ (ବାପା ତ ନିଜେ ଆଉ ପେ
କ'ଣ ରଯ) । ମରନ ମରନ ବୁ ଢା ମଉସା ନିଜକୁ ଭାେି ଭାଗୟବାନ ଭାବୁ ଥାଏ । କରହ ରକଉଁ
ଜନମରେ କି ପୁଣୟ ଅଜଷନ କେିଥି ି ରଯ ଏ ଜନମରେ ଏରତ ସୁଖ ପାଉଛି ।
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ପୁଅ ପାଇଁ ଖୋରେ ଖଟି, ମୁଣ୍ଡ ଝାେକୁ ତୁ ଣ୍ଡରେ ମାେି ତାକୁ ରଛାଟେୁ ବଡ ମଣିର୍ କେିବା
ପାଇଁ ରଦଇଥିବା ବେିଦାନ ଓ କେିଥିବା କଷ୍ଟ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଅ ତାେ ସୁଝି ଚା ିଥାଏ ରବା ି
ବୁ ଢା ଭାବି ଖୁସି ରହାଇଯାଏ (ସତରେ କ'ଣ ସୁଝରି ହବ? ରକରବନୁ ରହଁ) ଛାତି କୁ ରେରମାଟ
ରହାଇଉରଠ । ରସ ଯାହାବି ରହଉ ପୁଅ ରବାହୂ ଓ ନାତି ରଟାକା ସହ ବୁ ଢାେ ସମୟ
କଟିଯାଉଥାଏ ରବଶ ଆୋମରେ ।
ବାସ......... କିଛ ି ସମୟ ପରେ ବୁ ଢା ମଉସାେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଏ ଓ ଆଖି ଆଗରେ
ବୃ ଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ (ରଯଉଁଠାରେ ବୁ ଢା ମଉସା ବାସ କରେ) ରଦଖି ବୁ ଢା ମଉସାେ ଆଖିେୁ ୁ ହେ ଧାେ
ବହିବା ଆେମ୍ଭ ରହାଇଯାଏ କଷ୍ଟରେ ଚିତ୍କାେ କେିବାକୁ

ାରଗ ।

ରସ ୁ ହ ତ ସତ ଥାଏ ଏଥିରେ ସରନ୍ଦହ ନାହିଁ ମାତ୍ର ରସ ସ୍ୱପନ ସାଧାେଣ ସ୍ୱପନ ନୁ ରହଁ, ଏକ
ନକ ି ସ୍ୱପନ ଥାଏ ।
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ଗାଆଁ ମୁଣ୍ଡରେ ବିଶାେ ବୁ ଢାବେଗଛଟିଏ କାହିଁ ରକଉଁ କାେେୁ େହିଆସିଛ ି ତାହା କାହାେିକୁ
ଜଣା ନାହିଁ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତିକି ଜଣା ରଯ, ରସ ବୁ ଢାବେଗଛ ରକାେରେ ରସହି ଗଁା'େ ସମସ୍ତଙ୍କ
ବାପା, ରଜରଜଵାପା ଏବଂ ପୂବଷ ପିଢେ
ି ପୁେୁର୍ମାରନ ରଖେିଆସିଛନ୍ତି ଓ ସମୟ ବିତାଇଛନ୍ତି ।
ରକହି ରକହି ବି କୁ ହନ୍ତି ରସହି ଗଁା ସୃଷ୍ଟି ରହବା ପୂବଷେୁ ରସହି ବେଗଛଟି େହିଆସିଛ ି । ଆଖପାଖ
ରମୌଜାରେ ରସହି ବୁ ଢା ବେଗଛ ପାଇଁ ରସହି ଗଁା'େ ଭିନ୍ନ ଏକ ପେିଚୟ ଥି ା ।
ରସହି ବେଗଛ ପାଖରେ ରଗାଟିଏ ମଣ୍ଡପ ଥି ା, ରସହି ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ଗଁା'େ
ରଟାକାଠାେୁ ବୁ ଢାଯାଏଁ ସମରସ୍ତ ବସାଉଠା କେୁଥିର । ବେଗଛ ଛାଇରେ ପି ାମାରନ ବିଭିନ୍ନ
ପ୍ରକାେେ ରଖେକୁ ଦ କେୁଥିର

ଏବଂ ତା'େ ଓହେରେ ଝୁ ୁ ଥିର

। ବୁ ଢା ବେଗଛ ଗଁା'େ

ପ୍ରରତୟକ ର ାକଙ୍କ ହୃ ଦୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କେିଥି ା ।
ବୁ ଢା ବେଗଛଟି ରଯଉଁ ଜାଗାରେ ଥି ା, ତାହା ଥି ା ରସହି ପାଖ ଗଁାେ ଜରଣ ଖେ ପ୍ରକୃ ତ ି

ବୟକ୍ତିଙ୍କ ଜାଗା । ରସ ବୟକ୍ତି ଦିରନ ଚାହିଁ ା, ବେଗଛଟିକୁ ହଟାଇ ରସହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ରଗାଦାମ
ଘେ ନିମଷାଣ କେିବ । ରସଥିପାଇଁ ରସ ଗଛଟିକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଅରନକ ଗଛ କଟାେିଙ୍କୁ ଆଣି ା
ଓ ଗଛଟିକୁ କାଟିବାକୁ ଆେମ୍ଭ କ ା । ଗଁା ର ାରକ ଏହା ରଦଖି ତାକୁ ବିରୋଧ କର ଏବଂ ତାକୁ
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାେ ବୁ ରଝଇବାକୁ ରଚଷ୍ଟା କର , ତଥାପି ରସ ବୁ ଝି ାନାହିଁ । ରକବେ ରଗାଟିଏ ଉର୍ତ୍େ
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ରଦଉଥାଏ, "ରସହି ଜାଗା ରମାେ ।" କିଛ ି ସମୟ ପରେ ଗଁାେ ମୁଖିଆ ଆସି ତାକୁ ବାେଣ କର
ଏବଂ ତାକୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଦର , କହିର ବେଗଛଟି ରଯତିକି ଜାଗରେ ଅଛି, ତାହାେ ରଦଢଗୁଣ
ଜାଗା ରସହି ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚେରେ ଦିଆଯିବ । ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରସ ବୟକ୍ତିଟ ି ୋଜି ରହାଇଗ ା
।
କିଛ ି ଦିନ ଗ ା ପରେ ଦିରନ ୋତିରେ ରଗାରଟ ଝଡ ରତାଫାନ ଆସି ା । ୋତିସାୋ
ପ୍ରବେ ବର୍ଷା ଓ ବିଜୁେି ରବଗରେ ପବନ ବହିଚା ି ା । ସକାେୁ ଉଠି ଗଁା'ର ାକମାରନ ଯାହା
ରଦଖିର ସ୍ତବ୍ଧ ରହାଇଗର , ନିଜ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କେିପାେିର ନାହିଁ, ଏଭେି ରହବ ରବା ି ରକହି
ସ୍ୱପନରେ ବି ଭାବିପାେିନଥିର

କି ଗଁା'େ ସୁଖଦୁ ଃଖେ ସାଥି ରସହି ବୁ ଢା ବେଗଛ ଏଭେି ଏକ

ରତାଫାନରେ ଉପୁଡି ପଡିବ ! ଏରତ ବର୍ଷେ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ଯିବ ! ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଦୁ ଃଖ ରହାଇଗ ା
।
ବୁ ଢା ବେଗଛଟିକୁ ମରନ େଖିବା ପାଇଁ ଗଁା'େ କାଠ କାେିଗେମାରନ ରସହି ଗଛେ
ଗଣ୍ଡିଟକ
ି ୁ ପ୍ରଭୁ ଗରଣଶଙ୍କ ଆକୃ ତ ି ରଦଇ ରସହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଘେ କେି ରସଠାରେ ସ୍ଥାପନ କର
। ଏରବ ପ୍ରରତୟକ ଦିନ ସକାେ ସଞ୍ଜରେ ରସହି ଗରଣଶ ଆକୃ ତେ
ି ଗଛ ଗଣ୍ଡିଟ ି ଗଁା ର ାକଙ୍କ
ଦ୍ୱାୋ ପୂଜା ପାଇଆସୁଛ ି ।
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"ସନ୍ଧୟା ର ଉଟି ାଣି । ଆଉ କିଛ ି ମୁହୂର୍ତ୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ଗଗନରେ ଉଭା ରହରବ ୋତ୍ରିେ ସୂଯଷୟ
ଓ ତାଙ୍କ ସହ ଆସିରବ ପେିବାେବଗଷେ ସଦସୟ ତାୋବୃ ନ୍ଦମାରନ । କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜି ଶିକାେ
କେିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଆସିନାହାନ୍ତି । ଏହିପେି ଭାବରେ ଆପଣ ଉପାସରେ େହିର ଆପଣଙ୍କ
ସ୍ୱାସ୍ଥୟେ ବିଘଟନ ରହବ । କ'ଣ ରହାଇଛି ଆପଣଙ୍କେ ସିଂହ ଅଜା । ଦିନକୁ ଦିନ ଆପଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପାଖେୁ କାହିଁକି ଦୂ ରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି । ଆପଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି େହିବାକୁ ଶିଖାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ
ଏରବ ଆପଣ !" ରଛାଟ ବାଘେ ଏହିକଥା ଶୁଣିବା ପରେ ସିଂହ ଚୁପ ରହାଇ ରସହିସ୍ଥାନେୁ ଉଠିଯାଇ
କିଛ ି ବାଟ ଆଗକୁ ଚା ିବାକୁ ଆେମ୍ଭ କେି ା ।
ଏହାପରେ ବାଘଟି ସିଂହ ଅଜାେ ପରଛପରଛ ଯାଇ ପୁଣି ଥରେ କହି ା, "କ'ଣ ଅଜା !
ରମାରତ ଆପଣ କିଛ ି କହିର ନାହିଁ । ରମା ସହ ଆପଣ କଥା ରହରବନାହିଁ । ରମା ଉପରେ କ'ଣ
ଆପଣ ୋଗିଛନ୍ତି । ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଯଦି ରମା ସହ କଥା ନରହରବ ତା'ହାର ମଁୁ ଏଉଠି ବସୁଛ ି
।" ଏତିକି କହି ବାଘ ପି ାଟି ସିଂହ ଅଜାେ ସାମନାରେ ଯାଇ ବସିପଡି ା । ଏହାପରେ ସିଂହ ଅଜା
ଗଜଷନ କେି କହିର , "ଚା ି ଯା' ଏହିଠାେୁ । ରମାରତ ବିେକ୍ତ କାହିଁ କେୁଛୁ ?" ଅଜାେ ଏହିପେି
କଥାଶୁଣି ବାଘ ଜିଦ ଧେି କହି ା, "ନାହିଁ ଅଜା ! ମଁୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡି ରକଉଁଠକ
ି ୁ ଯିବ ି ନାହିଁ ।"
ବାଘେ ଏହି କଥାକୁ ଶୁଣିବା ପରେ ସିଂହ ଅଜା ତାହାେ ରକାମେମତି ମୁଖମଣ୍ଡେକୁ ରଦଖି କହିର ,
"ଠିକ ଅଛି । ରମା ସାଙ୍ଗରେ ଆସ ।"
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ଏହାପରେ ଅଜା ଓ ନାତି ଦୁ ରହଁ ମିଶି ଏକ ନଈ କୂ େରେ ଥିବା ଝେଣା ପାଖରେ ଯାଇ ବସି
ଅଜା ନାତିକୁ କହିର

ତୁ ଶୁଣିପାେୁଛୁ ରସହି ଝେଣାେ କେକେ ନାଦ । ରକରଡ ସୁନ୍ଦେ ଭାବରେ

ବହିଯାଉଛି ରସହି ଜେ ଧାୋ । ଅେଣୟେ ନିଘଞ୍ଚ ସବୁ ଜମ
ି ା ଭିତରେ ଏହି ଶାନ୍ତ ପେିରବଶ ବହୁ ତ
ମନର ାଭା ଅରଟ । ତରତ କ'ଣ ାଗୁଛରି େ ନାତିଆ?" "ହଁ ଅଜା ଠିକ କହିର ଆପଣ । ମଁୁ ଏହି
ଜଙ୍ଗ ରେ ଅରନକ ସ୍ଥାନ ବୁ ିଛ ି କିନ୍ତୁ ଏପେି ଶାନ୍ତ ଓ ମାନରମାଟାଣିଆ ଜାଗା ରଦଖି ନଥି ି । କିନ୍ତୁ
ଅଜା ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ରମା ପ୍ରଶନେ ଉର୍ତ୍େ ରଦଉନାହଁାନ୍ତି ।" ଏହା କହିବା ପରେ ବାଘ ନାତିଆ
ସିଂହ ଅଜା ସାମନାରେ ଛିଡା ରହାଇଗ ା । ସିଂହ କହିର , "ତୁ ରଦଖି ପାେୁଛୁ କି ରସହି ଦୁ ଇଟି ବୃ କ୍ଷକୁ
ଓ ରସଥି ମଧ୍ୟେୁ ରଗାଟିଏ ବୃ କ୍ଷରେ କାହିଁକି ଅରନକ ଗୁଡଏ
ି ମାଙ୍କଡମାରନ ବସିଛନ୍ତି?" ଅଜାଙ୍କେ
ଏହି ପ୍ରଶନ ଶୁଣିବା ପରେ ବାଘ ଆଶ୍ଚଯଷୟ ରହାଇ କହି ା, "ମାଙ୍କଡମାରନ ରବାଧହୁ ଏ ରସମାନଙ୍କ
ପେିବାେର ାକ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସମ
ି ଜା କେୁଥିରବ ।" "ଠିକ କହି ୁ ରେ ନାତି । ରସମାରନ ସବୁ ଖୁସି
ମଜା କେୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଦିନଥି ା ରସମାରନ ରଯଉଁ ଆଜି ବୃ କ୍ଷରେ ଖୁସି ମନାଉଛନ୍ତି ତାହା ବଡ
ରହାଇନଥି ା କି ଫେ ବି ଧେୁନଥି ା । ରସଥିପାଇଁ ରସମାରନ ପାଶ୍ୱଷ ବୃ କ୍ଷଟିରେ ରଖେୁ ଥିର ଓ
ତାହାେ ଫେ ମଧ୍ୟ ଖାଉଥିର

। ରସହି ବୃ କ୍ଷ ରସମାନଙ୍କ ପେିବାେେ ସଦସୟ ରହାଇେହିଥି ା ।

ସମୟ ବଢିବା ସହ ବୃ କ୍ଷଟି ପୂବଷପେି ଆଉ ଏରବ ରସ ମିଠା ଫେ ରଦଇପାେୁନାହିଁ ଓ ରସଥିପାଇଁ
ମାଙ୍କଡମାରନ ଆଜି ତାକୁ ଛାଡି ଏରବ ଅନୟ ଏକ ବୃ କ୍ଷଟିରେ ରଖେୁ ଛନ୍ତି । ତୁ ରଦଖିପାେୁଛୁ ରସହି
ଝେଣାେ ଜେକୁ , କିପେି ପଛଘୁଞ୍ଚା ନରଦଇ ଆଗକୁ ବଢି ଚା ୁ ଛି ରଦଖିପାେୁଛୁ , ରକରତ ସୁନ୍ଦେ
ଭାବରେ ପଥେଠାେୁ ତିେସ୍କାେ ସହି ମଧ୍ୟ ମନରେ ଟିକଏ
ି ରହ ବି ସଂରକାଚ ନକେି କିପେି ମଧୁେ
ସଙ୍ଗୀତ ସଂରଯାଜନା କେି ଅଗ୍ରସେ ରହଉଛି ତୁ ରଦଖିପାେୁଛୁ । ମଁୁ ତରତ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏପେି
ଦୃ ଶୟ ସହ ଏହି ବୃ କ୍ଷ ଓ ଝେଣା ବିର୍ୟରେ କାହିଁକି କହି ି ତୁ କ'ଣ ଜାଣିପାେି ୁ ?"
ଅଜାଙ୍କେ ଏହିପେି ବାକୟରେ ବାଘଟି ସ୍ତବ୍ଧ ରହାଇେହିଗ ା । ବାଘେ ବିସ୍ମୟକେ
ମୁଖମଣ୍ଡେକୁ ରଦଖି ସିଂହ ଛୁ ଆ ବାଘକୁ କହିର , "ଏହି ପ୍ରାଣୀଜଗତ ରହଉଛି ଝେଣାେ ଜେପେି
। ପଥେଭେି ରକୌଣସି ବଧାବିଘ୍ନ ଆସିର ରସ ରକରବରହର େହିନଥାଏ । ନିଜେ କମଷ ଓ ସ୍ୱାଥଷ
ନିମିରର୍ତ୍ ରକୌଣସି ଚ ାପଥରେ ରସ କଷ୍ଟ ପାଇର

ରସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପେିତୟାଗ କେି ଅଗ୍ରସେ

ରହାଇଯାଏ ଠିକ ରଯପେି ଏହି ମାଙ୍କଡମାରନ । ରଯରତରବରେ ପଯଷୟନ୍ତ ମାଙ୍କଡମାରନ ରସହି
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ବୃ କ୍ଷେୁ ମଧୁେ ଫେ ପ୍ରାପ୍ତ କେୁଥିର

ରସରତରବରେ ପଯଷୟନ୍ତ ବୃ କ୍ଷ ରସମାନଙ୍କ ସଦସୟ ରହାଇ

େହିଥି ା ଓ ବୟସେ ବାୋ ରଯରବ ରସଥିେୁ ଉଡିଗ ା ରସରତରବରେ ରସମାରନ ତାହାକୁ ତାଚ୍ଛ ୟ
କେି ତା'କୁ ଛାଡି ରଦଇଗର

।" "ହଁ ଅଜା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରରତୟକ ବାକୟ ସତୟ ଅରଟ । କିନ୍ତୁ

ମରନାବେ ଦୃ ଢ କେି ଏହି ପ୍ରାଣୀଜଗତ ସହ ସଂଘର୍ଷ କେିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ, ମାତ୍ର ଅସମ୍ଭବ ନୁ ରହଁ",
ବାଘେ ଏହି ରଗାଟିଏ ପଦ କଥାରେ ସିଂହ ତାହାକୁ ରଦଖି ଖୁସି ରହାଇଗ ା ଓ କହିର , "ହଁରେ
ନାତିଆ, କଥାଟିଏ ପରଦ କହି ୁ ଓ ଏହା ଅତି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଷ ଅରଟ ।" ଏହା ପରେ ଦୀଘଷ ନିଃଶ୍ୱାସ
ଛାଡି କହିର , "ୋତ୍ରିେ ଭଅଁେ ଚାେିପରଟ ରଖେିଗର ଣି । ରତାେ ପିତାମାତା ବୟସ୍ତ ରହଉଥିରବ
। ଚା ଘେକୁ ଯିବା ।"
"ହଁ ଅଜା ଚା ନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ମଁୁ ଭ

ଭାବରେ ବୁ ଝଗ
ି ି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହି କଥାକୁ

ସ୍ପଷ୍ଟୀକେଣ କେନ୍ତୁ, ପେିବାେବଗଷ ଅତି ବୟସ୍କ ରହାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏପେି କାହିଁକି ଏକୁ ଟଆ
ି ସମୟ
ଅତିବାହିତ କେୁଛନ୍ତି ଓ ଯରତରବରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହ େହୁ ଛନ୍ତି ରସରତରବରେ କିପେି
ଆମମାନଙ୍କ ହସ ମୁଖରେ କଥା ରହଉଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କୁ ମଁୁ ରଯଉଁ ସମୟରେ ରଦଖୁଥାଏ ରମା
ମନରେ ଏହିପେି ପ୍ରଶନ ଉଙ୍କି ମାେୁଥାଏ । ସାଙ୍ଗରେ ବାପା ଓ ମା' ଥିବା ରହତୁ ମଁୁ ସାହସ କେି
ଆପଙ୍କକୁ ଏହି କଥା କହିପାେୁନଥାଏ ।" ନାତିେ ଏହିପେି ରଗାଟିଏ ରଗାଟିଏ ପ୍ରଶନ ଶୁଣି ଅଜା
ଚା ୁ ଚା ୁ ହସିରଦ ା ଓ କହିର , "ସତରେ ତୁ ବହୁ ତ ବଡ ରହାଇଗ ୁ ଣି । ତୁ ରଦଖିଥି ୁ ରସହି
ବୃ କ୍ଷକୁ କିପେି ସବୁ ଜମ
ି ାରେ ଭେପୁେ େହିଥି ା । ତୁ କ'ଣ ରସଥିେୁ କିଛ ି ଜାଣିପାେି ୁ ନାହିଁ, ମୃତୁୟ
ଶେୀେକୁ ଆସିଥାଏ କିନ୍ତୁ ସ୍ମୃତକ
ି ୁ ନୁ ରହଁ । ରଯପେି ବୃ କ୍ଷ ତା'େ ଅତୀତେ ସ୍ମୃତକ
ି ୁ ସାଇତିକେି େଖି
ବଞ୍ଚିଛ ି ଠିକ ରସହିପେି ମଁୁ ମଧ୍ୟ ଅତୀତେ ରସହି ରଛାଟ ରଛାଟ ଖୁସେ
ି ମୂହୁର୍ତ୍ଷକୁ ସାଉଁଟେ
ି ଖି ବଞ୍ଚିଛ ି
। ରଛାଟରଛାଟ ରସହି ଖୁସରି େ ନିରଜ ମୁଖମଣ୍ଡେେ ଦୁ ଃଖକୁ ସମାଧିରେ ନୁ ୟନ କେି ଅନୟଙ୍କୁ

ହସାଇବା ମହତ କମଷ ଅରଟ । ଏରବ ରତାହେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶନେ ଉର୍ତ୍େ ପାଇଗ ୁ । ରଦଖ ରତାହେ
ପିତାମାତା ତରତ କିପେି ଚାତକ ପେି ଅନାଇ ବସିଛନ୍ତି ।" ବାସ ଏତିକି କହି ସିଂହ ଅଜା ରସହିଠାେୁ
ଚା ିଗର ।
ରଛାଟ ବାଘଟି ସିଂହ ଅଜାକୁ ରଦଖି ଭାବନାରେ େହି ଚିନ୍ତାଧାୋ ନୁ ୟନ ରହାଇ କହି ା, "କ'ଣ
ଏହି ଜୀବନ ଏପେି ସଂଘର୍ଷଭୋ ଅରଟ ! କ'ଣ ଏହି ସମଗ୍ର ପ୍ରାଣୀଜଗତ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଅଟନ୍ତି?"
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ରମାନିକା ଥି ା ଅସୀତେ ସହକମଷୀ । ରତଣୁ କଥାବାର୍ତ୍ଷା ରହବ ସ୍ୱାଭାବିକ । ତାହା
ରକରତରବରେ କାମକୁ ରନଇତ ରକରତରବରେ ବୟକ୍ତିଗତ । ରମାନିକା ଥି ା ବିବାହିତ ଆଉ ୬ବର୍ଷେ
ପୁଅଟିଏ ମଧ୍ୟ । କିନ୍ତୁ ଅସୀତ ଅବିବାହିତ । ବୟସରେ ରମାନିକା ବଡ ରହାଇଥିର ବି ଅସୀତ ଥି ା
ରମାନିକାେ ଉପେିସ୍ତ ଅଫି ସେ । ଆଉ ରମାନିକା ଥି ା ଅସୀତେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ।
ଏମିତ ି କାମକୁ ରନଇ ରବରେ ରବରେ ରସମାନଙ୍କେ ହବାଟ୍ସ୍ଆପ୍ରେ ଚାଟିଙ୍ଗ ରହଉଥି ା ।

ପରେ ପରେ ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଡଙ୍ଗ, ଗୁଡ ନାଇଟ । ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ରସମାନଙ୍କ ଚାଟିଙ୍ଗ ଏକ ନିତଦ
ି ନ
ି ଆ
ି
କାଯଷୟରେ ପେିଣତ ରହାଇଗ ା । ରକୌଣସି କାେଣେୁ ଅସୀତ େିପଲାଇ ନକର ରମାନିକା ୋଗୁଥି ା
ଆଉ ରମାନିକା ନକର ଅସୀତ । ରସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୋଗେୁର୍ା ମାନ ଅଭିମାନ ବଢିବାରେ ାଗି ା
। ସରତ ରଯମିତ ି ରସମାରନ ରପ୍ରମିକ ରପ୍ରମିକା ।
ରବରେ ରବରେ ଅସୀତ ଭାବିଛ ି ଏ ସମ୍ପକଷକୁ ଏଇଠୁ ଛିରଡଇ ରଦବ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢାଇବନି
। କିନ୍ତୁ ରକଜାଣି କାହିଁକି ସିଏ ପାରେନା । ରମାନିକା ସହିତ ଚାଟିଙ୍ଗ ନକର
ଭ

କଥା ନରହର

ତାକୁ

ାଗୁନଥି ା । ଆଉ ରମାନିକା ମଧ୍ୟ ରଯମିତ ି ତା' ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡି ଅସୀତକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନୟ

ରଦଉଥି ା । ଦୁ ରହଁ ମିଶୁଥିର ହସୁଥିର ଗପୁଥିର । ଆଉ ହସ ଖୁସରି େ କାମ ମଧ୍ୟ କେୁଥିର ।
ରମାନିକା ଥି ା ଅତୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦେୀ । ତା'େ େୂପ

ାବଣୟ ରଦଖିର

ରକହି ବି କହି ପେିରବନି

ରଯ ରସ ବିବାହିତା । ସୁନ୍ଦେ ରଗାୋ ତକତକ ରଚରହୋ । ରଯୌବନ ରଯମିତ ି ରଢଉ ଭାଙ୍ଗୁ ଥି ା ତା'
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ରଦହରେ । ରକରତରବରେ ଜିନସ ଟପ ପିନ୍ଧ ି ଆସୁଥି ା ତ ରକରତରବରେ ଶାଢୀ । ଶାଢୀରେ ଆହୁ େି
ସୁନ୍ଦେୀ ରଦଖା ଯାଉଥି ା ସିଏ । ଆଉ ଅସୀତ ତାକୁ କହି ରଦଉଥି ା, "ଆଜି କଣ ମ ଜେୁ ଛ ।"
ରମାନିକା ହସି ରଦଉଥି ା । ଆଉ ତା' ହସେୁ ରଯମିତ ି ବାେି ରହଇ ପଡୁଥି ା ଅସୀତ ପ୍ରତି ଥିବା
ଆନ୍ତେିକତା ।
ରବରେରବରେ ଅଫି ସ କାମରେ ରସମାନଙ୍କୁ ବାହାେକୁ ଯିବାକୁ ରହଉଥି ା । ଥରେ ଦୁ ରହଁ
ବାହାେକୁ ଯାଇଥିର

। ରମାନିକା କହି ା ଚା

ଆଜି ପାକଷ ଆରଡ ଟିରକ ବୁ ିକି ଯିବା । ଅସୀତ

ମନା କେି ପାେିର ନି । କାହିଁକନ
ି ା ଅଫି ସକୁ ରଫେିବା ବାଟରେ ପଡିଥାଏ ରସହି ପାକଷ । ଦୁ ରହଁ ଯାଇ
ପାକଷରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ହଠାତ ବର୍ଷା ମାଡି ଆସି ା । ଦୁ ରହଁ ଧାଇଁ ଗର ଏକ ଗଛେ ମୂେକୁ । ବର୍ଷାେ
ରବଗ ବଢି ା ଦୁ ରହଁ ଭିଜ ି ସାେିଥିର । ରମାନିକାେ ଭିଜା ଭିଜା ରଦହ ରଯମିତ ି ଅସୀତକୁ ପାଗେ କେି
ପକାଉଥି ା । ରମାନିକା ଅସୀତକୁ ଚାହିଁରଦର ଅସୀତ ତାେମୁହଁା ରହାଇ ଯାଉଥି ା ଆଉ ରମାନିକା
ାରଜଇ ଯାଉଥି ା । ଏମିତ ି ଥରେ ଦୁ ହଙ୍କ
ିଁ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶଗ
ି ା।
ରମାନିକା କହି ା କ'ଣ ରଦଖୁଛ?
ଅସୀତ କହି ା ନାହିଁ କିଛ ି ନାହିଁ ।
ଏତିକି ରବରେ ରଜାେରେ ଏକ ଘଡଘଡି ମାେି ା ଦୁ ରହଁ ପାଖାପାଖି ରହର ଆଉ ଭୁ ିଗର
ନିଜେ ସ୍ଥିତକ
ି ୁ । କମନାରେ ବିରଭାେ ରହାଇ ଦୁ ରହଁ କେି ବସିର ପାପ ।
ବର୍ଷା ଛାଡିଗ ା । ରକହି କାହାେି ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ପାେୁନଥିର

। ରସଦିନ ୋତିସାୋ ଅସୀତ

ରଶାଇ ପାେିନଥି ା । ପ୍ରଥମ ସ୍ପଶଷଟ ି ତାକୁ ରଯମିତ ି ମତୁ ଆ ା କେିରଦଉଥି ା । ଭାବିଥି ା ରମାନିକା
ବିବାହିତ ତା' ସହିତ ସମ୍ପକଷ େଖି ମଁୁ ପାପ କେିନ ି ତ ! ଆଉ ଜଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିର୍ ରଦଇନି ତ ।
ରସପରଟ ରମାନିକା ମଧ୍ୟ ଅସୀତେ ସ୍ପଶଷରେ ବିରଭାେ ରହାଇ ପଡିଥି ା । ଆଉ ଭୁ ି ଯାଇଥି ା
ରଯ ରସ ବିବାହିତ ଆଉ ତାେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ସଂସାେ ଅଛି ।
ରପ୍ରମଟା ସବୁ ରବରେ ପବିତ୍ର କିନ୍ତୁ ୟାକୁ କ'ଣ କହିରହବ ପବିତ୍ର ରପ୍ରମ । ନା ରକରବନୁ ରହଁ ଏହା
ଅରଟ ପାପରପ୍ରମ ।
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ଭ୍ରମଣ ୋହାଣୀ
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ସୁଇଜେ ାଣ୍ଡରେ ୮ ମାସେ େହଣି ଭିତରେ ବହୁ ନୂ ଆ ନୂ ଆ ଦଶଷନୀୟ ସ୍ଥାନ ରଦଖିବାେ
ସୁରଯାଗ ମିେଥି
ି ା । ଛୁ ଟଦ
ି ନ
ି ମାନଙ୍କରେ ବିରଶର୍ କାମ ନ ଥିର

ଆରମ ପେିବାେ ସହ

ରକୌଣସି ନା ରକୌଣସି ନୂ ଆ ଜାଗା ରଦଖିବାକୁ ଚା ିଯାଉ । ଏ ବର୍ଷ ଖୋ ଦିନରେ ମାଟଡନ ି ସହେ
ନିକଟରେ ଥିବା ଓଏସଟଣଷ ସିଟକ
ି ୁ ଆରମ ବୁ ିବାକୁ ଯାଇଥି ୁ । ଅବଶୟ ଯିବା ପୂବଷେୁ କିଛ ି ଖାଦୟ
ସାମଗ୍ରୀ, ପାନୀୟ ସହ ଆବଶୟକ ବିବେଣୀ ସଂଗ୍ରହ କେି ରନଇଥି ୁ ।

ଚିତ୍ର ୧ : ଡ୍ରାନସ ନଦୀ କୁ େ ୋସ୍ତା
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ଯିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମ ଯଥା ରଟ୍ରନ, ବସ୍ ଇତୟାଦି ଥିର

ମଧ୍ୟ ଆରମ ଚା ି ଚା ି

ଯିବାକୁ ସ୍ଥିେ କେିଥି ୁ । ମାଟଡନେ
ି ୁ ବାହାେି ଆରମ “ଡ୍ରାନସ” ନଦୀ କୁ େ ରଦଇ ଚା ି ଚା ି ଯାଇ
ଓଏସଟଣଷ ସିଟରି େ ପହଞ୍ଚି ୁ । ନଦୀକୂ େ ୋସ୍ତାଟି ଅତୟନ୍ତ ପେିସ୍କାେ ଓ ମଝିରେ ମଝିରେ ବସିବା
ପାଇଁ କାଠ ନିମଡତ ରବଞ୍ଚ ସବୁ େଖା ଯାଇଛି ।
ଯିବା ୋସ୍ତାରେ ବହୁ ତ ନାସପାତି, ଆପ୍ରି କଟ ଗଛ ରଦଖିବାକୁ ମିରେ । ମାଟଡନରି େ ବହୁ ତ
ଆପ୍ରି କଟ ଚାର୍ କୋଯାଏ ଓ ଏହାେ ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ ବହୁ ତ ଭ

। ଏଠାକାେ ଚାର୍ ରକ୍ଷତ୍ରରେ

ରକୌଣସି ବାଡ ନ ଥାଏ । ମୁଖୟତ ବୁ ା ଜୀବଜନ୍ତୁ ନ ଥିବାେୁ ଏହାେ ଆବଶୟକ ନ ଥାଏ ରବା ି
ରମାରତ ାଗି ା । ଏରତ ପାଖେୁ ପାଚି ା ଆପ୍ରି କଟ ରଦଖି ଆଉ ର ାଭ ସମବେଣ କେି ରହ ନି
ଓ ଆରମ ବି ଗଛେୁ ରତାେି ପାଚି ା ଆପ୍ରି କଟ କିଛଟ
ି ା ପାଟିରେ ପକାଇ ପକାଇ ଆଗକୁ ବଢି
ଚା ି ୁ । ପ୍ରାୟ ରଦଢ ଘଣ୍ଟା ଚା ିଚା ି ଗ ାପରେ ଆରମ ଓଏସଟଣଷ ସିଟରି େ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ୁ ।
ରସଠାରେ ପହଞ୍ଚି ା ପରେ ରସଠାରେ ଥିବା ସୁନ୍ଦେ ହ୍ରଦକୁ ରଦଖି ଚା ି ଚା ି ଯିବାେ ସବୁ କଲାନ୍ତି
ରମଣ୍ଟି ଯାଇଥି ା । ଖୋଦିନ ରହାଇଥିବାେୁ ଆରମ ଗାରଧଇବାେ ରଯାଜନା କେି ଯାଇଥି ୁ ।
ପାହାଡ ନିକଟରେ ଥିବା ହ୍ରଦଟି ଖୋଦିରନ ବହୁ ପଯଷୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃ ଷ୍ଟ କରେ । ହ୍ରଦ ଚାେିପରଟ
ସବୁ ଜ େଙ୍ଗେ ଘାସ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଫୁ

ଓ ଫେ ଗଛ ଏହାେ ରସୌନ୍ଦଯଷୟକୁ ବହୁ ଗୁଣରେ ବଢାଇ

ରଦଇଥି ା । ହ୍ରଦରେ ବିଭିନ୍ନ ଜେ କ୍ରୀଡାେ ବୟବସ୍ତା କୋଯାଇଛି । କିଛ ି ସମୟ ହ୍ରଦ ଚାେିପରଟ
ବୁ ି ା ପରେ ଆରମ ଆଉ ରବଶୀ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କେି ହ୍ରଦ ଭିତେକୁ ଗାରଧଇବାକୁ ଚା ି ଗ ୁ
। ହ୍ରଦେ ପାଣି ବହୁ ତ ସ୍ୱଚ୍ଛ । ପାଣି ତରେ ଥିବା ମାଛମାନଙ୍କୁ ଅତି ସହଜରେ ରଦଖି ରଦଉଥି ା ।
ଏହାେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣିକୁ ରଦଖି ଓଡିଆରେ ପଢିଥିବା ଏକ ଗପ "ଚକୁ େଆ
ି ପଣ୍ଡା ଓ କାଚ ରକନ୍ଦୁ
ପାଣି" କଥା ମରନ ପଡି ଯାଇଥି ା । ମନ ଭେି ପାଣିରେ ଗାରଧଇ ା ପରେ ଆରମ ପୁଣି ଚା ି
ଚା ି ରଫେିଥି ୁ । ଆସି ାରବରେ “ଡ୍ରାନସ” ନଦୀ କୂ େରେ ବସି ମଧ୍ୟାନ ରଭାଜନ କେିଥି ୁ । ନଦୀ
କୂ େରେ ବସି ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପବନରେ ରଭାଜନ କେିବା ଏକ ନିଆୋ ଅନୁ ଭୂତି ଥି ା ।
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ଚିତ୍ର ୨ : ଓଏସଟଣଷ ସିଟି ନିକଟରେ ଥିବା ହ୍ରଦ

ରସମିତ ି ଆଉ ରଗାରଟ ଛୁ ଟ ି ଦିନରେ ଆରମ ସକାେୁ ସକାେୁ ସୁଇଜେ ାଣ୍ଡେ ଅନୟ ଏକ
ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସହେ ଉରଜନକୁ ବୁ ି ବାକୁ ବାହାେି ୁ । ଉରଜନ ସହେଟି ମୁଖୟତଃ ଏଠାରେ ଥିବା
ଶିକ୍ଷାନୁ ଷ୍ଠାନ ଇପିଏଫଏ

ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ଏହାଛଡା ଏଠାରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅ ମ୍ପିକ

ମିଉଜିୟମ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୨,୫୦,୦୦୦ ପଯଷୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃ ଷ୍ଟ କରେ । ରଖେ କୁ ଦରେ େୁଚି
େଖୁଥିବା ର ାକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାେ ମହେ ବହୁ ତ ଅଧିକ । ଆରମ ମାଟଡନେ
ି ୁ ବାହାେି ରଟ୍ରନରେ
ଯାଇ ଉରଜନରେ ପହଞ୍ଚି ୁ । ଯଦିଓ ଜାଗା ରଖାଜିବାରେ ଟିରକ ସମୟ ାଗି ା, କିନ୍ତୁ ରସଠି
ପହଞ୍ଚି ା ପରେ ସବୁ ଭୁ ି ମିଉଜିୟମ ରଦଖିବାରେ

ାଗି ଯାଇଥି ୁ । ମିଉଜିୟମଟି ମୁଖୟତଃ

ଦୁ ଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ । ଆରମ ପ୍ରଥରମ ବାହାେ ଭାଗଟି ବୁ ି ରଦଖିଥି ୁ । ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ
ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଖୋେିମାନଙ୍କେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ଡ େଖା ଯାଇଛି । ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ରଖେ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମୂର୍ତ୍ଡ
ସବୁ େଖା ଯାଇଛି । ସବୁ ଠୁ ଆକର୍ଷଣେ ରକନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଥି ା ଏଠାରେ ଥିବା ରଦୌଡିବା ଟ୍ରାକ । ଆରମ
ବି ରସଠି ରଦୌଡିବା ରଚଷ୍ଟା କେିଥି ୁ । ବିଭିନ୍ନ ରଦଶ ବିରଦଶେୁ ଆସିଥିବା ପଯଷୟଟକମାରନ ମଧ୍ୟ
ଟ୍ରାକ ଉପରେ ରଦୌଡିବାେ ମଜା ରନଉଥିର ।
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ଚିତ୍ର 3 : ଅ ମ୍ପିକ ମିଉଜିୟମେ ମୁଖୟ ଦ୍ୱାେ

ମିଉଜିୟମେ ବାହାେ ଭାଗରେ ବୁ ି ସେି ା ପରେ ଆରମ ମିଉଜିୟମ ଭିତେକୁ ପ୍ରରବଶ
କ ୁ । ଭିତେକୁ ପ୍ରରବଶ କେିବାକୁ ଟିରକଟ କାଟିବାକୁ ପରଡ । ଆରମ ରଟ୍ରନ ଟିରକଟ ସହ
ମିଉଜିୟମ ଟିରକଟ ବି ମାଟଡନ ି ରଷ୍ଟସନେୁ କିଣି ରଦଇଥିବାେୁ ସହଜରେ ଭିତେକୁ ପ୍ରରବଶ
କେିଗ ୁ । ସୁଇଜେ ାଣ୍ଡରେ ଅନୟ ଏକ ସୁବଧ
ି ା ରମାରତ ବହୁ ପ୍ରଭାବିତ କେିଥି ା ତାହା ରହଉଛି
ଏଠିକାେ ରଟ୍ରନ ଟିରକଟ କାଉଣ୍ଟେ । ଏଠି ରଟ୍ରନ ଟିରକଟ ସହ ଜରଣ ଅତି ସହଜରେ ବସ୍,
ରମରଟ୍ରା, ମିଉଜିୟମ ଟିରକଟ ଇତୟାଦି କମ ମୂ ୟରେ ଏକା ଥେରକ କିଣି ପାେିବ । ଟିରକଟ
କାଉଣ୍ଟେରେ ବୁ ି ବାକୁ ଯାଉଥିବା ଜାଗା ବିର୍ୟରେ ପଚାେିର

ରସମାରନ ଜାଗା ଓ ରସଠାକୁ

ଯାଉଥିବା ବସ୍, ରମରଟ୍ରା ଓ ମିଉଜିୟମ ଟିରକଟେ ବିବେଣୀ ସହ ଟିରକଟ ପ୍ରଦାନ କେନ୍ତି ।
ଏକାଥରେ ସବୁ ଟିରକଟ କର , କମ ମୂ ୟରେ ରହାଇଯାଇଥାଏ । ୧୯୯୩ରେ ନିମଡତ ଅ ମ୍ପିକ
ମିଉଜିୟମଟି ୩ ମହ ା ବିଶଷ୍ଟ
ି , ରଯଉଁଠି ମାଟି ଉପରେ ରଗାରଟ ମହ ା ଓ ମାଟି ତରେ ଆଉ
ଦୁ ଇ ମହ ା ଅବସ୍ଥିତ । ମିଉଜିୟମକୁ ପ୍ରରବଶ କର ପ୍ରଥରମ ଅ ମ୍ପିକ ରଖେେ ଜନମ ଓ ଏହାେ
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ଇତିହାସ ବଡ ବଡ ରଟ ିଭିଜନ ପେଦାରେ ପ୍ରଦଶଡତ ରହଉଥାଏ ଯାହାକି ରଦଖିବାକୁ ଅତୟନ୍ତ
ବାସ୍ତବିକ

ାରଗ । ତା'ତେ ଦୁ ଇ ମହ ାରେ ମୁଖୟତ ରଖେ ସହ ଜଡିତ ତଥୟ, ସାମଗ୍ରୀ ସହ

ପଯଷୟଟକମାନଙ୍କ ମରନାେଞ୍ଜନ ପାଇଁ କିଛଟ
ି ା ରଖେ େଖା ଯାଇଛି । ଏଠାରେ ଅ ମ୍ପିକ ରଖେ
ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଯଥା ଅ ମ୍ପିକ ରପାର୍ାକ, ଅ ମ୍ପିକ ରମଡା , ଅ ମ୍ପିକ ଟର୍ଚ୍ଷ,
ଅ ମ୍ପିକ ମାସ୍କଟ ଇତୟାଦି ଅତି ଯତ୍ନ ସହକାରେ େଖା ଯାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ରଦଶରେ ଆରୟାଜିତ
ରହଇଥିବା ଅ ମ୍ପିକେ ଭିଡଓ
ି ଓ ଏହା ସହ ଜଡିତ ତଥୟ ଓ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ଏଠାରେ େଖା ଯାଇଛି
। ମିଉଜିୟମ ଭିତେ ବୁ ି ରଦଖି ା ପରେ ଆରମ ଏଠାରେ େଖା ଯାଇଥିବା କିଛଟ
ି ା ରଖେ
ରଖେିବାକୁ ରଚଷ୍ଟା କ ୁ । ଆଉ ରଶର୍ରେ କିଛ ି ସମୟ ବସି ପୁେୁଣା ଅ ମ୍ପିକେ ଭିଡଓ
ି ରଦଖି ୁ
। ଅ ମ୍ପିକ ମିଉଜିୟମଟି ରଜରନଭା ହ୍ରଦ କୂ େରେ ଅବସ୍ଥିତ, ରତଣୁ ରଫେି ା ରବେକୁ ରଜରନଭା
ହ୍ରଦ କୂ େରେ କିଛ ି ସମୟ ବିତାଇ ପୁଣି ମାଟଡନକ
ି ୁ ରଫେି ଆସି ୁ ।

ଚିତ୍ର ୪ : ଅ ମ୍ପିକ ମିଉଜିୟମେ ରେସିଙ୍ଗ ଟ୍ରାକ
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ଚିତ୍ର ୫ : ଅ ମ୍ପିକ ମାସ୍କଟ

ଚିତ୍ର ୬ : ଅ ମ୍ପିକ ଟର୍ଚ୍ଷ
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କିଛ ି ସହକମଷୀଙ୍କ ଉପରଦଶ ଅନୁ ସାରେ କିଛ ି ଦିନ ପୂବଷେୁ ରସମିତ ି ଏକ ସୁନ୍ଦେ ସ୍ଥାନ
ସାମ୍ପ ାକ ରଦଖିବାେ ସୁରଯାଗ ମିେଥି
ି ା । ଆଲ୍ପସ୍ ପବଷତେ ବହୁ ଉର୍ଚ୍ରେ (୧୪୭୦ ମିଟେ)
ଅବସ୍ଥିତ ସାମ୍ପ ାକ ଗାଆଁଟ ି ନିଜେ ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ରସୌନ୍ଦଯଷୟ ପାଇଁ ବର୍ଷସାୋ ବିଭିନ୍ନ ରଦଶେ ବହୁ
ପଯଷୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକୃ ଷ୍ଟ କରେ । ମାଟଡନେ
ି ୁ ବାହାେି ରସଣ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଷାଡଷ ନାମକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଟ୍ରନରେ
ବସି ଆରମ ଅନୟ ରଗାରଟ ରଛାଟ ରଷ୍ଟସନ ଓସଡସଷ ଅଭିମରୁ ଖ ଯାତ୍ରା କ ୁ । ମାଟଡନେ
ି ୁ ଓସଡସଷକୁ
ରଟ୍ରନ ଯାତ୍ରା ବହୁ ତ ରୋମାଞ୍ଚକେ ଥି ା । ରଟ୍ରନଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ପାହାଡ ଚଢିବାକୁ

ାଗି ା ।

ପାହାଡ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ରଛାଟରଛାଟ ଘେ ରଦଖିବାକୁ ମିେଥି
ି ା । ଘେଗୁଡକ
ି ରବଶୀ ବଡ
ନ ରହର ବି ଏହାେ ବଗିଚାଗୁଡକ
ି ଖୁବ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥି ା । ସୁଇଜେ ାଣ୍ଡରେ ବୁ ିଥିବା ବିଭିନ୍ନ
ଜାଗାେ ଅନୁ ଭୂତିେୁ ମଁୁ ରଦଖି ି ଏଠି ପାହାଡେ ବହୁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ର ାକମାରନ ଘେ କେି
େହିଥାନ୍ତି ଓ ରସଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆବଶୟକୀୟ ଦେକାେୀ ସୁବଧ
ି ା ସବୁ ଉପ ବ୍ଧ । ପାହାଡ ଉପରେ

ଅଙ୍ଗୁ େୁ ଗଛସବୁ ଧାଡି ଧାଡି ରଦଖିବାକୁ ମିେଥି
ି ା । କିଛ ି ସମୟ ରଟ୍ରନ ଯାତ୍ରା ପରେ ଆରମ
ଓସଡସଷ ରଷ୍ଟସନରେ ପହଞ୍ଚି ୁ । ରସଠାେୁ ଆଉ ଆଗକୁ ରଟ୍ରନ ଟ୍ରାକ ନାହିଁ, ରତଣୁ ରସଠୁ ଏକ ବସ୍
ରଯାରଗ ଆରମ ଆମେ ଗନ୍ତବୟ ସ୍ଥେ ସାମ୍ପ ାକକୁ ଯାତ୍ରା କ ୁ । ବସ୍ଟି ଆମକୁ ଅଙ୍କାବଙ୍କା ଘାଟି
ରୋଡ ରଦଇ ପାହାଡେ ବହୁ ଉର୍ଚ୍କୁ ରନଇ ରଶର୍ରେ ସାମ୍ପ ାକରେ ପହଞ୍ଚାଇ ରଦ ା ।
ସାମ୍ପ ାକ ମୁଖୟତଃ ଆଲ୍ପସ୍ ପବଷତେ ବହୁ ଉର୍ଚ୍ରେ ଥିବା ଏକ ଗଁା । ଏଠାରେ ଥିବା ପାହାଡ
ଚଢିବାକୁ ବହୁ ପଯଷୟଟକ ନିଜ ନିଜ ଉପକେଣ ସହ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ଆଉ ପାହାଡ ଉପେକୁ
ଚଢିବାକୁ ଆରମ ଉଚିତ ମରନ ନ କେି ରସଠାରେ ଥିବା ଆଖ ପାଖ ଜଙ୍ଗ , ଝେଣା, ହ୍ରଦ
ଇତୟାଦି ବୁ ି ବାକୁ ାଗି ୁ । ପ୍ରଥରମ ଜଙ୍ଗ ଭିତେକୁ କିଛ ି ବାଟ ଏକ ଝେଣା କୂ େ ରଦଇ ଚା ି
ଚା ି ଗ ୁ , କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ୋସ୍ତାଟି କଠିନ ରହବାେୁ ଆଉ ରବଶୀ ଆଗକୁ ନ ଯାଇ ରସଠୁ
କିଛ ି ସମୟ ଝେଣା କୂ େରେ ଅତିବାହିତ କେି ରଫେି ଆସି ୁ । ରଫେିବା ବାଟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦେ
ଜାଗା ରଦଖି ବସି ୁ ଓ ଘେୁ ରନଇଥିବା ଖାଦୟ ବାହାେ କେି ଖାଇବାରେ ାଗି ୁ । କିଛ ି ସମୟ
ବିଶ୍ରାମ ପରେ ଚା ି ଚା ି ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ସୁନ୍ଦେ ହ୍ରଦ କୂ େରେ ପହଞ୍ଚି ୁ । ହ୍ରଦଟି ପାହାଡେୁ
ବହି ଆସୁଥିବା ଝେଣାରେ ତିଆେି ଭେି ରମାରତ ାଗି ା । ହ୍ରଦ କୂ େଟି ବହୁ ତ ସୁନ୍ଦେ ଥି ା ଓ
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ରସଠାରେ କାଠେ ରବଞ୍ଚ ସବୁ ବସିବାପାଇଁ ତିଆେି କୋଯାଇଥି ା । ର ାକମାରନ ହ୍ରଦରେ
ରଛାଟ ରଛାଟ ରପଡା ରବାଟ୍ରେ ବୁ ୁ ଥାନ୍ତି । ବହୁ ସମୟ ହ୍ରଦ କୂ େରେ ବିତାଇର ପରେ ବି
ମନ ଭେୁ ନ ଥି ା, କିନ୍ତୁ ରଡେି ରହଉଥିବାେୁ ରସଠାେୁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଡକୁ ଚା ିବାକୁ

ାଗି ୁ ।

ବସ୍ ଆସିବାକୁ କିଛ ି ସମୟ ଥିବାେୁ ସମୟ କାଟିବାକୁ ଆଖପାଖ ରଦାକାନରେ ମିେୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀ
ସବୁ ରଦଖିବାକୁ

ାଗି ୁ । ରହାରଟ

ସଜା ରହାଇ ଏରତ ସୁନ୍ଦେ

ଓ ଘେଗୁଡକ
ି ରଛାଟ ରହର

ଗଛରେ

ାଗୁଥି ା ରଯ ଏହାେ ରଫାରଟା ନ ଉଠାଇ େହି ରହ ାନି । କିଛ ି

ରଦାକାନ ବୁ ିସାେି ଆରମ ବସି ଆଇସକ୍ରିମ ଖାଇବାରେ

ାଗି ୁ । କିଛ ି ସମୟ ପରେ ବସ୍

ଆସିଗ ା ଓ ଆରମ ପୁଣି ବସ୍ରେ ବସି ଓସଡସଷକୁ ରଫେିବାକୁ
ରବରେ ତେକୁ ରଦଖି

ବି ବିଭିନ୍ନ ଫୁ

ାଗି ୁ । ବସ୍ରେ ରଫେି ା

ାଗୁଥି ା ରଯ ଆରମ ପାହାଡେ ରକରତ ଉପେକୁ ଚା ି ଯାଇଥି ୁ ।

ଓସଡସଷରେ ପହଞ୍ଚି ରସଠୁ ପୁଣି ରଟ୍ରନରେ ମାଟଡନ ି ରଫେି ଆସି ୁ ।

ଚିତ୍ର ୭ : ସାମ୍ପ ାକ ହ୍ରଦ
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ଚିତ୍ର ୮ : ସାମ୍ପ ାକରେ ଥିବା ଏକ ରହାରଟ

ରସମିତରି େ ସୁଇଜେ ାଣ୍ଡରେ ରଦଖିବାକୁ ବହୁ ଦଶଷନୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଛି । ଯଦିଓ ସବୁ ରଦଖିବା
ସମ୍ଭବପେ ନୁ ରହଁ ତଥାପି ଆମେ ୮ ମାସେ େହଣି ଭିତରେ ବହୁ ନୂ ଆନୂ ଆ ଜାଗା ରଦଖିବାେ
ସୁରଯାଗ ମିେଛ
ି ି ଓ ବହୁ ତ କିଛ ି ବାକି େହିଯାଇଛି ଯାହାକୁ ରଦଖିବାେ ସୁରଯାଗ ଭବିର୍ୟତରେ
ମିେପ
ି ାରେ ରବା ି ଆଶା କେୁଛି । ରଶର୍ରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ର ଖକ ସୁସାନ ରସାଂଟାଗଙ୍କ ନିମନ ିଖିତ
ଉକ୍ତିରେ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀଟିକୁ ରଶର୍ କେିବାକୁ ଚଁାହୁ ଛ ି ।
“I haven’t been everywhere, but it’s on my list.” – Susan
Sontag
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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 ଖିକ/ର ଖିକାମାରନ ଆମକୁ ଇ-ରମଲ୍ ଜେିଆରେ ପଠାଇପାେିରବ । ରମଲ୍ କେିବା
ସମୟରେ ଠିକଣାେ ବନାନକୁ ଧ୍ୟାନରେ େଖି Text ଆକାେରେ ର ଖି ସାଙ୍ଗରେ ରଗାଟିଏ
ଫରଟା ପଠାଇବାକୁ ଅନୁ ରୋଧ ।

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