୩ୟ ବର୍ଷ ।। ୨ୟ ସଂଖ୍ୟା
ଅପ୍ରେଲ ୨୦୨୨

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଖା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର କେବଳ ଲେଖକଙ୍କର ରହିବ। କୌଣସି ଲେଖାକୁ
ନେଇ ଉଠିଥିବା ବିବାଦର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଲେଖକଙ୍କର, ଏଥିପାଇଁ ପତ୍ରିକା କିମ୍ବା ସମ୍ପାଦକ
ଉତ୍ତରଦାୟୀ ନୁ ହନ୍ତି।

ପତ୍ରିକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସ୍କରଣରେ ଜଣେ ଲେଖକଙ୍କର ଯେ କୌଣସି ବିଭାଗରେ କେବଳ
ଗୋଟିଏ ଲେଖା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସ୍କରଣ ନିମନ୍ତେ ନିଜର ଗୋଟିଏ
ଲେଖା ପଠାନ୍ତୁ । ପତ୍ରିକା ପାଇଁ ଲେଖାଦେବା ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଲେଖାଟିକୁ ଟାଇପ୍ କରି
ୱାର୍ଡ ଫାଇଲ୍ ରେ ପଠାନ୍ତୁ । ଲେଖା ସହିତ ନିଜର ଗୋଟିଏ ପାସପୋର୍ଟ ଫଟୋ ନଚେତ୍ ଏକ
ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ଏବଂ ଠିକଣା ଲେଖି ପଠାଇବେ। ଫଟୋ କିମ୍ବା ପି ଡି ଏଫ୍ ଫାଇଲରେ
ପଠାଯାଇଥିବା ଲେଖା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁ ହେଁ।

ଶୁଭଦୃ ଷ୍ଟି ଏକ ଦ୍ୱି ମାସିକ ଇ ପତ୍ରିକା। ଏହାର ଆଗାମୀ ସଂସ୍କରଣ ଜୁ ନ ୨୦୨୨ ରେ ପ୍ରକାଶିତ
ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଲେଖା ପଠାଇବାର ଶେଷ ତାରିଖ ମଇ ୩୧,୨୦୨୨। ଲେଖା ପଠାଇବା
ସମୟରେ ଇମେଲ୍ ରେ ସବଜେକ୍ଟ୍ ଲେଖିବେ - Your name (ଆପଣଙ୍କ ନାମ) ମଇ
୨୦୨୨।
ଆମର ଲେଖା ସଂଗ୍ରହ ଇମେଲ୍ - shubhdristi2018@gmail.com
editor@shubhdristi.in
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ସମ୍ପାଦକୀୟ
ଆକାଶଟା ସାରା ଫାଟି ପଡୁ ଛି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ର ତା ।
ଧରଣୀର ବୁ କୁ ରେ ତୃ ଷା ତୃ ଷାର ଧକ ଧକ ଶବ୍ଦ ।
ରାତି କିନ୍ତୁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ତୋଫା ଜହ୍ନର ଚିକମିକ
ଆଲୁ ଅରେ । ଧିରେ ଧିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ର ଶୀତଳତା
ମାଟିର ମଥାନକୁ ତୃ ପ୍ତ କରୁ ଥିବା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟର
ପ୍ରଚଣ୍ଡତା ଗ୍ରାସ କରୁ ଛି ପୃଥିବୀର ଶାନ୍ତ ସମୟକୁ ।
ୠତୁ ଚକ୍ର ର ଏ ମହନୀୟତା ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ
ଜାତି ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛି ପର୍ବ ଓ ପର୍ବାଣୀ । ଯାହା
କେବଳ ଆନନ୍ଦମୟ କରୁ ନି ପ୍ରତି ହୃଦୟକୁ ବରଂ
ସମାଜରେ
ପ୍ରକୃ ତି
ଚେତନାର
ବାର୍ତ୍ତାକୁ
ତେଜ୍ଜ୍ଜୀୟାନ କରୁ ଛି । ପ୍ରକୃ ତି ଉଦ୍ଧେଶ୍ୟରେ
ଜଳଦାନ ର ମହାପର୍ବ ରେ ପୁଣ୍ୟ ପରଷି ଦେଇଛି
ଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି । ଏଇଠୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି
ପ୍ରଗତି ଓ ଉନ୍ନ ତିର ଆଉ ଏକ ନୂ ତନ ବର୍ଷ ।

ଏଥର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପୃଷ୍ଠା ରେ

ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପରିଚୟ ପଖାଳ କଂସାକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ
ଶିବଶଙ୍କର ଦାସ କଲମ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ପତ୍ରିକାର
ଏ ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପୃଷ୍ଠା

ଆଜି ଦିନେର ମ ସୁଉ େକାଣାକ ମ ିରର ମୂଳ
ବିମାନର ଧଂସାବେଶଷ, ବାଲୁ କାେର ପୂଣ ଜଗେମାହନ,
ଶୀହୀନ ନାଟମ ିର ଓଡିଶାର େଗୗରବମୟ ଅତୀତର
ଇତିହାସେର ସନାତନ ସଂ ତିର ଧଜାକୁ ଉଡୀୟମାନ
କରିଥବା ନିଦଶନ ମିେଳ। ଏହାର ନିମାତା ସମ େର
ପୁଷିବ ଐତିହାସିକ ପମାଣ ନରସିଂହ େଦବ ୩ୟ
୧୨୧୫ ଶକ ଅଲାଲପୁର ତାମପତର ମିଳିଥାଏ।
ଖୀଷପୂବ ୫୮୩ କୁ ଶକା ର ନୂ ତନ ପରିଭାଷା ରେପ
ଉପସାପନା କରଥବା ଶୀ େବଦବୀର ଆଯ
ଅନୁ ସାେର ଅଲାଲପୁର ଅଭେଲଖର ସମୟ ୬୩୧-୬୩୨
ଖୀଷା ଅେଟ। େସଥେର ଉେଲଖ ତା ପପିତାମହ
ଅନ ଭୀମ େଦବ ୪ଥ, ପିତାମହ ନରସିଂହ େଦବ ଓ
ପିତା ଭାନୁ େଦବ ଅ ଓ ରାଜତ ସମୟ ଅନୁ ସାେର
ତା
ପିତାମହ, େକାଣେରଖା ମ ିରର ନିମାତା,
ନରସିଂହ େଦବ ୫୭୨ - ୫୯୯ ଖୀଷା ଯାଏଁ ରାଜତ
କରିଥେଲ।
ମାଦଳାପା ଅନ ଭୀମ େଦବ ୪ଥ ପେର ଉେଲଖ
କରଛନି - ଏଥ ଉ ାର ରାଜରାେଜଶର ୧୦ ବଷ
ଶାସନ କେଲ।
ରାଜରାେଜଶର ନାମ ଲ ରାଜ ମ ିର ଅଭେଲଖେର
ମ ରହିଛ। ଏହା ସତ େଯ େସ କଳି ର ଶାସକ
ଥଲ। ପ ିତ ଗ ାଧର ମିଶ େକାସଳାନ କାବ େର
େଚୗହାନ ବଂଶର ପତିଷାତା ଓ ପସି ବମେକଇ
ଶାଢୀର ପଚଳକ ଗ ବଶୀୟ ରାଜକୁ ମାରୀ ୁ ବିବାହ
କରିଥବା
ରମଇ
େଦବ
ଗଜପତି
ବଂଶଜ
ରାଜରାେଜଶର
ସମବୟସ ଥଲ। କାଳିଦାସ
େଜ ାତିବଦ ାଭରଣ ଅନୁ ସାେର କଳିଯଗ
ୁ
ଆର
୩୧୦୨ ଆଧାରେର ପ ିତ ମିଶ ଦାରା େସଥେର
ଉେଲଖ ୪୩୧୨ କଳିଯଗ
ୁ ା େର ରମଈ େଦବ ମୃତ

ସମୟକୁ ଶୀ େବଦବୀର ଆଯ ୧୧୩୨ ଶକାନ ବା
୧୨୧୦ ଖୀଷା
ରେପ ତା
ପୁସକ The
Chronology of India େର ଉେଲଖ କରିଛନି।
ତା ପୁତ ମହାଲ
୬ ବଷ ଶାସନ ପେର େପୗତ
ରାଜା େବୖଜଲ େଦବ ୨୩ ତମ ରାଜତ ବଷେର
ନୃ ସିଂହ ମ ିରେର େଖାଦିତ ପସର ଅଭେଲଖ (ଭକାରୀ
ସମ ରେର େଚୖତ ପୂ ମା, ହସା ନ ତ ଓ ଶୁକବାର;
ଶୀ େବଦବୀର ଆଯ
ଅନୁ ସାେର ଏହି େମଳକର
ସମୟ ୨୧-୩-୧୨୩୯ ଖୀଷା ଅେଟ।) ର େମଳକ
ଅନୁ ଯାୟୀ ରମଇ େଦବ ରାଜତ ସମୟ ଶୀ ଆଯ
୧୧୫୨ ର ୧୨୧୦ ଖୀଷା ରେପ ନି ାରିତ କରିଛନି।
ରମଈ େଦବ
ସମସାମୟି କ ରାଜରାେଜଶର
ତ ାଳୀନ କଳି ର ଦିତୀୟ-ଗଜପତି ବଂଶଜ ଥେଲ।
ତ ାଳୀନ େକାସଳ କଳି ରାଜ ଭତେର ନ ଥଲା।
ରାଜରାେଜଶର ଶକାନ ଯୁଗ ପ କା-ପତ ଶକ ଯୁଗ
ପତ ମ େର ପେବଶ ଦାରା ମାଦଳାପା
ସଂକଳନେର ଏହି ଭମ ରହି ଯାଇଥବା ପତୀତ ଏ।
େସହି ଭମେର ରାଜରାେଜଶର
ପେର ଲା ୁ ଳା
ନରସିଂହ େଦବ ରାଜତର ୩ୟ ଅ େର େକାଣାକ
ମ ିର ଶୁଭ ଦିଆ ଯାଇଥବା ବିଷୟ େଲଖେଲ।
ନରସିଂହ େଦବ ୨ୟ ପ ୀ ହୀରାେଦବୀ ୧୨୨୫
ଶକା (୬୪୧-୬୪୨ ଖୀଷା ) ଆସନଖାଲ ତାମପତ
ଗ ବଂଶୀ େଶଷ ଉପଲବିତ ତାମପତ ଅଟ। ଚତ ଶ
ବ ା ନାୟକ ନରସିଂହ େଦବ ଓ ଭାନୁ େଦବ ୧ମ ଓ
୨ୟ ଦାରା ପକାଶିତ ୧୨୩୪ ଶକାନ ପୁରୀ ପ ାବୀ
ମଠ, ୧୨୮୪ ଶକାନ କାଇଜ , ୧୩୦୬ ଶକାନ
େକ ୁ ଲୀ ଓ ୧୩୧୬ ଶକାନ ଓ ପୁରୀ ଶ ରାନ ମଠ
ତାମ ପତ ଉପେର ବ ତ ରାଜରାେଜଶର ପରବ ୀ
ବଂଶଜ ଅଟନ। ଶକ ଓ ଶକାନ ଦ େର ଐତିହାସିକ
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ମାେନ େସମାନ ୁ େଗାଟିଏ ସମୟେରଖା ସୁତାେର ବା ି
ରଖଛନ। େତଣୁ, ଅନ ଭୀମ େଦବ ୪ଥ
୩୪
ଅ ର ୨୮ ବଷ ଶାସନ ପେର ୧୧୫୫ ଶକା (୫୭୨
ଖୀଷା ) େର େକାଣାକ ମ ିରର ନିମାତା ନରସିଂହ
େଦବ ରାଜତ ଆର େହାଇଥବା ସମ େର ଆେମ
ଦୃ ଢ ନିଶିତ।

ସନାନ ମାନ ୁ ବିଦପ-ଓଡିଆେର ଲା ୁ ଡ କହିଥାନ।
ପିତା ଅନ ଭୀମ େଦବ ପଛେର ଛାୟା ସଦୃ ଶ
ର ଥବା େଯାଗଁୁ ତା ୁ ଲା ୁ ଡ ଉପାଧୀଯୁକ କରିଥବା
ସମିଚୀନ ମେନ ଏ। ତାକୁ ଆଧାର କରି ମାଦଳାପା
ଲା ୁ ଳା ନରସିଂହ େଦବ ରେପ ତା ଚି ଟ କରିଛନି।

୭୦ ଦଶକର ପଥମା େର ଜଗନାଥ ମ ିର
ସଂର ଣାଗାରର ପୁନେରା ାର େହାଇଥବା ବୟ
ଚକଡାର ୨ େଗାଟି ଭଜପତ ମ ର େଗାଟିଏ ସଗତ
ସଦାଶିବ ରଥଶମା
ଦାରା େକାଣାକ ଅ ଳର
ସଂଗୃହୀତ Leaf XXXIX ର ପତିଲପି (ଏହି
ଭଜପତେର ତା ୧୨ ଅ ର ବିଷୟବ ଉେଲଖ
ରହିଛ)ି ଅେଟ େଯଉଁଥେର ମହାରାଜା ନରସିଂହ େଦବ
ନାମ ସହ ପରମେସୗର (ପରମେଶୗଯ ର ଅପଭଂଶ),
ପୁରେଷା ମ ର ିତ, ସପୁ (ସପୁତ) ମହାଶମ ବିରଡ
ସଂଯୁକ ରହିଛ।ି ଏଥେର ଉେଲଖ ସପୁ (ସପୁତ) ପଦ
ଆ ାବହ ପୁତ ସ ାବାଚକ ତଥା ପିତା ପେଛ ପେଛ
ସବଦା ଛାୟା ସଦୃ ଶ ରହିଥବା ପଦ ଅେଟ। ଏଭଳି

େକାଣାକ ମ ିରର ଆୟ-ବ ୟ ହିସାବ ରଖଥବା େପାଥ
"ବୟ ଚକଡା" ଅନ
ଭୀମ େଦବ ୪ଥ ପୁତ
ନରସିଂହ େଦବ ୁ ମହାଶମ ରେପ ସେମାଧତ କରିଛନ।
ମହାଶମ ମହାଭାରତ ଅନୁ ଶାସନ ପବ ୩-୮୨-୪୮
ଅନୁ ସାେର
ତୀଥସଳେର ଅବସିତ ତପସୀମାନ
ଆଶମ
ଅଟ।
(ମହାଶେମ
ବେସଦାତିଂ
ସବପାପପେମାଚନ।
ଏକକାଳଂ
ନିରାହାେରା
େଲାକନାବସେତ ଶୁଭାନ।।) ମହାଶମ ସଳ ତା ପୂବଜ
ଉ ଳୀୟ ଗ ବଂଶର ପତିଷାତା ଅନନ ବମଣ
େଚାଡଗ
୧୦୬୨ ଶକା (୪୭୮-୪୭୯ ଖୀଷା )
ଚିନା ବାଦାମୁ ତାମପତେର ଉେଲଖ ଶୀେଳାଛାୟା
(ସୁଉ ସଳଖ ପବତ େଶଣୀ ମ ସ ଉପତ କା)
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ସନିକଟ କନଖଲର ମ ାକିନୀ (ଜା ବୀ) ତଟେର ଥବା
ପାଚୀନ ଶ ରାଚାଯ -ମଠକୁ େସହି ତୀଥସଳ ରେପ
ଚି ଟ କରା ଯାଇପାେର। ଗ ାଦାର (ହରିଦାର) ର
ପବିତ ସଳ ରେପ ରହିଥବା ମହ ର ଅେନକ ବଷ
ପୂେବ ମହାେଦବ ଶିବ ଦିତୀୟ ରାଜଧାନୀ ରେପ
ଅଭହିତ ହରିଦାର ଉ ରୀୟ ଉପକଣ ମ ାକିନୀ
ତଟେଦଶୀୟ କନଖଲର ମହ
ଅଧକ ଥଲା,
େଯଉଁଠାେର ଶ ରାଚାଯ ଦାରା ପତିଷିତ ଆଶମେର
ଅଗିେହାତ କମ ସମାହିତ ପୂବକ ଉପବାସ, ବତ ଓ ସାନ
ସଂକଳ ସହ ଋଷିମାେନ ସି ି ପାପ କରଥେଲ।
ଗ ବଂଶୀ ନରସିଂହ େଦବ ଏଭଳି ଏକ ସି ି-ପାପି
ସାଧନ ଦାରା ମହାଶମ ବିରଡ ପାପ କରିଥବା ପତୀତ
ଏ। ଏହି ଆେଲଖ ମା ମେର ମହାଶମ ନରସିଂହ
େଦବ ସମୟ ଓ େକାଣାକ ମ ିର ନିମାଣ ସମୟ
େରଖାେର ବୟ ଚକଡାେର ଉେଲଖ ତିଥ ବାର ସହ
ଇଂରାଜୀ ତାରିଖ ଓ ବାରର ସବେଶଷ େମଳକ େହାରା
କ ାେଲ ର ଅନୁ ସାେର ଉପସାପିତ େହାଇଛି। ଏହି
େମଳକ ବୟ ଚକଡାେର ଉେଲଖତ ଅ
ଯଦିଚ
ଭମା କ ଅେଟ, ତିଥ ଓ ବାର, ଶୀ େବଦବୀର ଆଯ
ନୂ ତନ ଶକା
ପରିଭାଷା ଅନୁ ଯାୟୀ ତ ାଳୀନ
ସମୟେର ଲପିବ େହାଇଥବା ନିଃସେ ହେର କୁ ହା
ଯାଇପାର।
ଉଭୟ ମାଦଳାପା େକାଣାକ ମ ିର ନିମାଣ ନରସିଂହ
େଦବ ୩ ଅ େର ଆର େହାଇଥବା ଦଶାଇଛନ।
ବୟ ଚକଡା ପଥମ-ପତ ଅନୁ ସାେର ପଦେକଶର
ମ ିରର ଭମିଶୁ ି, ମ ଳାେପାରଣ ନିମେନ ଭବନ
େମାହନ ପୁେରାହିତ, ଭବେନଶର ରାଜଗୁର, ୨୪ ଜଣ
ପରିଷଦ, ୮୪ ସାମନ, ୭୦୦ ଶିଳୀ ଓ ୭ ଜଣ କମାର
ସହ ମହାଶମ ତା ୭ମ ଅ (ଅନ ଏକ ଭଜପତ
ଅନୁ ଯାୟୀ ତାହା ୬ଷ ଅ ) କନ ା ଶୁକ ଦଶମୀ,
ଗୁରବାର ଦିନ ଲ ାପଡାେର ପହ ଥ
ି େଲ। ଅଲାଲପୁର
ତାମପତେର ଉେଲଖ ରାଜତ ବଷ ତଥା ବୟ ଚକଡା
ତିଥ ବାର ହିସାବ ଅନୁ ସାେର ତାହା ୩ୟ କିମା ୭ମ ଅ
ନ େହାଇ ୧୪ ଅ (ଭାଦପଦ ଦାଦଶୀ ୫୮୪-ଭାଦପଦ
ଏକାଦଶୀ ୫୮୫) େର ୯-୯-୫୮୫ ଖୀଷା , ରବିବାର
(େହାରା) ତାରିଖ େହବ।
୧)
ମ ିର ଭମିଶୁ ିର ପର ବଷ ୫୮୬ ଖୀଷା ,
ବୁ ଧବାର, େମଷ ୧୪ ଦିନ (ତା ୬-୪-୫୮୬, ଶନିବାର:

େହାରା) ତା
ଶଶୁର
ଦାରା ପଠା ଯାଇଥବା
ଉପେଢୗକନ ଆସି ପହ ି ଥଲା।
୨)
କନ ା ସ ାନି ୨୫-୮-୫୯୨, ଭାଦବ ଶୁକ
ଦାଦଶୀ େସାମବଂଶୀ ରାଜା ଇ ଦୁ ମ
ଜୟନୀ
ଦିବସେର ଓଡିଶାେର ଅମଳି ଅ ର ପଚଳନ ଆର
େହାଇଥବା ଶୀ େବଦବୀର ଆଯ ତା ପୁସକେର
ଉେଲଖ କରଛନି। ତାହା େସାମବଂେଶ ସଂଭତ
ଉ ଳୀୟ ଗ ବଂଶୀ ମହାଶମ ନରସିଂହ େଦବ ୨୧
ଅ ଥଲା।
୩)
ଭମିଶୁ ିର ୯ ବଷ ପେର ପଦେକଶର େଦଉଳ
ପରିଦଶନେର ଆସି େବୖଶାଖ ୨୬ ଦିନ (୨୫ େମ, ୫୯୫
ଖୀଷା ) ମହାଶମ ବି ପି ପକାଶ କରିଥେଲ - ବ ମାନ
୯ ବଷ ବିତି ସାରିଲାଣ। ଆପଣ ମାେନ ମୂଲ ବାନ
ପରିଶମ ପଦାନ କରି ସାରିଥେଲ ସୁ ା ଅଦ ାପି େବକୀ
ସ ୂ େହାଇନାହି। ଦଶମ ବଷର ଦଶ ମାସ ଓ ଦଶ
ଦିନ ସୁ ା ଗଭମୁ (ଛାତ) ପ ତ େହବାକୁ େହବ।
ଏହାକୁ ସାମାନ ଗଭାବାସ ଅବସାର ସମୟ ରେପ ବୟ
ଚକଡାର ଇଂରାଜୀ ଅନୁ ବାଦକ ଏଲସ େବାନର ତା
ପୁସକ New Light on the Sun Temple of
Konarka, Published by Chowkhamba
Sanskrit Series, Varanasi, 1972 ଟିପଣୀ
େଦଉଛନ। େସହି ବଷର କନ ା ୯ ଦିନ ସୁ ା
ପଦେକଶର େଦଉଳର ଭମିଶୁ ିର ୧୦ ବଷ ପୂରଣ
େହଉଥଲା। ଧାଯ ଦିନ ତା ପର ବଷ କକଟ ୨୦ ଦିନ
(୧୫-୭-୫୯୬ ଖୀଷା ) ଥଲା।
୪)
ପଦେକଶର େଦଉଳ ବ ଗାର େର ଥବା
ଦବ ାଦି ଏକ ସୂଚୀ ବୀରବର ପ ନାୟକ ଯଦୁ
ସାଆନ ଦାରା ଭାଦବ ଶୁକ ନବମୀ ବୁ ଧବାର ଦିନ
(୧୭-୯-୫୯୫, ଶନିବାର: େହାରା) ତା ଦସଖତେର
ପ ତ କରା ଯାଇଥଲା।
୫)
ନିମେର ପଦ ବ ାଖ ା ଅନୁ ସାେର ବୟ ଚକଡା
ପା ଲପି-I, Leaf XXXV (୧୧୫ ପୃଷା) େର ଉେଲଖ
ମହାଶମ ପତାପୀ ନରସିଂହ େଦବ ନେକୗର
(Lakhanauti) ନବାବ ତଗାଇନ ଖାନ ୁ ୬୬୨ ସାଲ
େର ପରାଜିତ କଲା ପେର େଭାଗିକ ଅମୃତ ଦ ାଧକାରୀ
ମଦନ ସୁ ର େଦବ ଲ ଣାବତୀ ପାସାଦର କୃ ିବାସ
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ଦ ପାଟକୁ
ଆଣିଥବା ଧନଦବ
ପଦେକଶର
ଖଜଣାଗାରକୁ ୪ ଟି ହାତୀ ସାହାଯ େର ଆଣି ମାଗଶୀର
ଶୁକ ଏକାଦଶୀ ମ ରାତେର ପହ ି ଥବା ବିବରଣୀକୁ
େସହି ବଷ ମାଗଶୀର ମାସ ରେପ ଗଣନା କରିବାକୁ
େହବ।
ବୟ ଚକଡାେର ଉେଲଖ ୬୬୨ ସାଲ ତ ାଳୀନ
ସମୟେର ବିକମ ସମତ ସମ ର (ଖୀଷପୂବ ୫୭) ର
ଗଣନା ଥଲା। ମୁସଲମ ସାହିତ Tabaquat-INasiri ପୃଷା 738-୭୪୦, ୭୬୨-୬୩ କୁ ଉ ୃ ତ କରି
ପଦଶୀ ପରମାନ
ଆଚାଯ STUDIES IN
ORISSAN HISTORY, ARCHAEOLOGY
AND ARCHIVES େର େଲଖୁଛନି - ହିଜରୀ
ସମ ର ୬୪୨ େର Malik Tiighril-i-Tughan
Khan
ପରାଜୟ େହାଇଥଲ। ଶୀ େବଦବୀର
ଆଯ ଅନୁ ଯାୟୀ ହିଜରୀ ବଷ ର ଆର ଖୀଷ ପୂବ
୩୩-୪୪ ମଧେର ସିଂହ ଶୁକ ଦିତୀୟା ତିଥେର ଆର
େହାଇଥଲ। ଲଖେନୗତି ପତନର ସମୟ ୬୪୨ ହିଜରୀ
ସମ ର, ୧୦ ମ ମାସ ସୱାଲ (େମଷ, ଶୁକ ତେୟାଦଶୀ
-ଚତ ଶୀ) ୧୩ ତମ ଦିବସ ମ ଳବାର, ଅନୁ ସାେର
ଇଂରାଜୀ ତାରିଖ ୨୫-୪-୫୯୮ ଖୀଷା , ଶୁକବାର
(େହାରା) େହବା ଉଚିତ।
େକାଣାକ ମ ିରର ପତିଷା-ଉ ବ ୫୯୭ ଖୀଷା େର
ଘଟିତ େହାଇ ସାରିଥବା େଯାଗଁୁ Leaf XXXV (୧୧୫
ପୃଷା) Footnot େର ବୟ ଚକଡା ପା ଲପି-II
ଅନୁ ଯାୟୀ ତାହା ୬5୨ ସାଲ ଅେଟ। ବୟ ଚକଡା
ପା ଲପି-I େର ଉେଲଖ ୬୬୨ ସାଲ ଅେପ ା ଏହି
ସମୟେରଖାେର ୬୫୨ ସାଲ ମହ ପୂ ଓ ଯୁକିଯୁକ
ଅବସାେର ସଠି କ ଗଣନା ତଥା Tabaquat-INasiri
ସମୟ ଗଣନାେର ବ ତିକମ ଦୃ ଷିେଗାଚର
ଏ। େକାଷାଗାରର ରାଜସ େନଇ ୬୬୨ ସାଲ (୬୦୫
ଖୀଷା ) େର ୫୯୭ େର ପତିଷା େହାଇ ସାରିଥବା
ପଦେକଶର େଦଉଳର େକାଷାଗାରେର ରଖବାର
େକୗଣସି ଯଥାଥତା ନ ଥଲା। Leaf XXXV (୧୧୫
ପୃଷା) Footnot େର ବୟ ଚକଡା ପା ଲପି-II
ଅନୁ ଯାୟୀ ଲଖେନୗତି ପତନର ସମୟ ୫୯୫ ଖୀଷା
(େଚୖତାଦି ବିକମ-ସମତ), ଅଥା ୧୦ ମ ମାସ ସୱାଲ
(େମଷ, ଶୁକ ତେୟାଦଶୀ-ଚତ ଶୀ) ୧୩ ତମ ଦିବସ

ମ ଳବାର, ଇଂରାଜୀ ତାରିଖ ୨୯-୪-୫୯୫ ଖୀଷା ,
ଶୁକବାର (େହାରା) ଅେଟ। ଏହି ଗଣନା ଅନୁ ଯାୟୀ
ହିଜରୀ ବଷ ଆର ଖୀଷପୂବ ୩୩-୪୪ େର ନୁ େହଁ,
ଖୀଷପୂବ ୪୭ େର ଆର େହାଇଥବା ଅନୁ ମିତ ଏ।
୬)
ବୟ ଚକଡା ଅନୁ ସାେର ମାଘ ଶୁକପ ସପମୀ
ଗହ, ଦୀପ, ଚ ଓ ବ ରବିବାର (୩୦-୧-୫୯୭,
ବୁ ଧବାର: େହାରା) ସମୟେର ଗଭଗୃହେର ପୂଜା
ବିଗହ
ସାପନା େହାଇଥଲା। ମାଘ ଶୁକ ପ
ଏକାଦଶୀ ବସୁପା, ଛ ଓ ବ ଗୁରବାର (୩-୨-୫୯୭,
ରବିବାର: େହାରା) ଦିନ ରବି ନାରାୟଣ ବ ାପନା ସହିତ
ପଥମ ପୂଜା ଆର େହାଇଥଲା ତଥା ମହାଶମ ତା ର
ପଥମ ଦାନ ବିଗହ ସ ଖେର ପଦାନ କରିଥେଲ।
ଏଠାେର ବୟ ଚକଡା େଯଉଁ େକେତାଟି ସାନେର ତିଥ
ସହ ବାର ର ଉେଲଖ କରିଛନି, େସଗୁଡକ
ି ୁ େହାରା
କ ାେଲ ର ସହ େମଳକ କରି େସଥେର ଥବା
ତ ାଳୀନ ସତ ତାର ପମାଣ କରିବାକୁ େହାଇଥବା
େଚଷା ଶତପତିଶତ ସଫଳ େହାଇଛି। Julian Hora
କ ାେଲ ର ତିଥ ସହ େବୖଦକ
ି ସାପାହିକ ବାରେର ୪
ଦିନର ବିଳମ ପଦଶନ ଏହି େମଳକର ପତିପାଦିତ
େହଉଛି। Geogorian କ ାେଲ ର ପଚଳନ େବେଳ
ସମୟ େରଖାର ୧୧ ଦିନ ଅଦୃ ଶ କେରଇ ଦିଆ
ଯାଇଥବା ଶୀ େବଦବୀର ଆଯ ତା ପୁସକ The
Origin of Christian Era: Fact or Fiction,
Aryabhatta Publications, 2019 େର ସଷ
କରିଛନି।
େକାଣାକ ମ ିର ନିମାଣ ଉପରାନ ଏହାର ପଥମ ସ ଭ
୧ମ େମାଗଲକାଳୀନ ଶାସକ ଆକବର (894-943
ଖୀଷା )
ସମୟେର ମନୀ ରହିଥବା ଅବୁ ଫଜଲ
ତା
ପୁସକ ଆଇନ-ଏ-ଆକବରୀେର େଲଖଥବା
େଲଖା ଅେଟ। େସଥେର େଲଖା ଅଛି – "ଜଗନାଥ
ମ ିର ନିକଟେର ରାଜ ର ୧୨ ବଷର ରାଜସେର ନିମତ
ସୂଯ ୁ ସମପତ ମ ିର ରହିଛ।ି ତା’ର ଦଶନେର
ଅତିଶୟ ଆେଲାଚନା-ପବଣ ଜଟିଳ ବ କିମାେନ ମ
ଆଶଯ ାବିଭତ େହାଇ ଯାଇଥାନି। ମ ିରର ଉ ତା
୧୫୦ ହାତ (୧୦୦ ହାତର ପୁରୀ ମ ିର ଠାର ଅଧକ।
ଏଠାେର ହାତ ପୁରା ବା ର ମାପ ଅେଟ) ତଥା ଚଉଡା
୧୯ ହାତ ଅେଟ। ପୂବ ଦାରେର ଶୁଣେର ଜେଣ ଜେଣ
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ମନୁ ଷ ୁ ଧରି ରହିଥବା ୨ଟି ହସୀ
ମୂ ରହିଛ।ି
ପଶିମ ଦାରେର ପରିଚାରକ ମାନ ସହ ସା ୁ ପରିହତ
ି
୨ ଟି ଅଶାେରାହୀ ମାନ ମୂ ରହିଛ।ି ଉ ର ଦାରେର
ହସୀକୁ ପାଦେର ମାଡି ବସି ଧରିଥବା ୨ ଟି ବ ାଘ
ପତିମା ରହିଛ।ି ସ ଖେର ୫୦ ଗଜର ବ େକାଣୀୟ
କଳାପଥର ରହିଛ।ି ୯ଟି ଝପଟି ମରା ପା
ପଡିଲା
ପେର ଆଗେର ଏକ ସୁଦୃଶ ପା ଣେର ଅବସାପିତ
ଥବା ଏକ ବିରାଟ ଅ ବୃ ାକାର ପସର େଦହେର
େଖାଦିତ ସୂଯ ଓ ଅନ ଗହମାେନ ଚତ ଗେର
ଅବନତ ମସେକ, ଦ ାୟମାେନ, ଉପେବସେନ, ସାଷା
ପଣେମ , ହାସ ରେତ, କ ନରେତ, ବିସୟାବିଭେତ
କିମା ତନେୟ ବିଭନ େଶଣୀର ନାନା ଜାତିର
ଉପାସକ ର ଦୃ ଶ ଥଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ପହଁରାଳୀ,
ସ ୀତ ମାେନ କଳନା ବ ତୀତ େକେବ େହେଲ
ଅସିତେର ନ ଥବା ଅ ୂ ତପୂବ ପଶୁମାନ
ସହ
ଅନୁ ସରଣ କରଥେଲ। ୩୭୦ ବଷ ତେଳ ରାଜା
ନରସିଂହ େଦବ ଦାରା ନିମତ କୁ ହା ଯାଉଥବା ଏହି
ଅପୂବ କଳା କ େଶାଭା ଆସନା ବଂଶଧର ମାନ
ନିମେନ ସରଣୀୟ େହାଇ ରହିବ। ୬ ଟି ମୁଖ -ଦାର
ବାହାେର ଓ ୨୨ ଟି ଭତେର, ଏହିପରି ଏହାର
ପରିପାଶେର ପେତ କ ର ଭନ ଭନ କିମଦନୀ ଥବା
ବିନା ପାଚୀରେର ୨୮ ଟି ମ ିର ରହିଛ।ି " (Source:
The Chronology of India: From
Mahabharata to Medieval Era, Volume

II, p. 342).
ଅବୁ ଫଜଲ ବିବରଣୀ ଅନୁ ସାେର ଏହା ୧ମ-େମାଗଲ
ରାଜା ଆକବର
ସମୟେର େକାଣାକ ମ ିର
ଯଥାସିତିେର ରହିଥଲା। ଏହାର ଅେନକ ଅେନକ ବଷ
ପେର ଅଭନବ ଇ ଦୁ ମ ଗଜପତି ରାମଚ େଦବ
(ଅଭନବ ଇ ଦୁ ମ ଗଜପତି ଉପାଧର େସ ଦିତୀୟଗଜପତି ବଂଶଜ ରେପ ପମାଣିତ ଅନି। ଓଡିଶା ରାଜ
ସଂଗହାଳୟେର ସଂର ିତ, ଅପକାଶିତ ତା ବିରଚିତ
ଶୀକୃ ଭକ ବା ଲ ଚରିତ ନାଟକେର େସ େଲଖଛନି
- ସାଂପତନଭନବ ଇ ଦୁ େମ ଗଜପେତୗ... େସୗ:
ଖୁରଧା ଇତିହାସ, େକଦାରନାଥ ମହାପାତ)
ପୁତ
ପୁରେଷା ମ େଦବ (୯୫୯ - ୯୮୬ ଖୀଷା ) ରାଜା
େହଲା ପେର ପୁରେଷା ମ ବଡ େଦଉଳ, ଏକାମ
ପରମଲ
େଦଉଳ ଓ ପଦେକଶର େଦଉଳ ର
ମାପଜୁ ପ କରିବା ସମ ୀୟ ଆେଦଶ ଈଶାଣ କରଣ ୁ
େଦଇଥେଲ (ଶୀମ ିରେର ଥବା ତା ନଥ ନଂ ୩)।
ବୟ ଚକଡା େର ଉେଲଖ େକାଣାକ ମ ିର ସମ ୀୟ
ବିଷଦ ବିବରଣୀ ତା
୫ମ ଅ େର େହାଇଥବା
ମାପଜୁ ପ ଅନୁ ଯାୟୀ ଥବା Alice Boner ପୁଷି
କରଛନି। ଏହା ପକାଶିତ କରି େସ ସୟଂକୁ ୨ୟ
ନରସିଂହ ରେପ ଉପସାପିତ କରିଥେଲ।
ପୁରେଷା ମ େଦବ

ପୁତ ନରସିଂହ େଦବ (୯୮୬-
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୧୦୨୩ ଖୀଷା )
ସମୟେର େକାଣାକ ମ ିରର
ସୂଯ ଓ ଚ ବିଗହ ପୁରୀ ମ ିରକୁ େନଇ ଆସିଥବା
ବିଷୟ ମାଦଳାପା ୩ୟ େଲଖୁଛନି। ଶୀମ ିରେର
ଥବା ତା ନଥ ନଂ ୬ େଲଖୁଛନି - ରାଜା ୯ମ
ଅ େର ପଦେକଶର େଦଉଳର ପୂବ ପାଶେର ଥବା
ଗଜସିଂହ ସ ୂ କାନ ସହ ତେଳ ପଡିଯବ
ି ା ଦାରା
ସାରା ରାଜ େର ଅଶୁଭ ସେ ତର ଚହଳ ପଡିଥଲା।
ସବୁ ବଷ ମାଘ ଶୁକ ସପମୀ ନିମେନ େସଠାକୁ ରଥ
ନିମେନ ଯାଉଥବା ୨ ଟି ଫୁ (ପା ଣି) ଓ ଫୁ ହରଣୀ
ଲୁ ଗାର ଫୁ ହରଣିକୁ ପୁରେଷା ମ େଦଉଳ ସୂଯ
ପୂଜାେର ଓ ପାଟ କୁ ରପସା ଦଳେବେହରା ୁ ଦିଆ
ଯଇଥଲା। ଏହା ପମାଣିତ କେର େଯ ତା ପୂବର ମୂଳ
ବିମାନ ଧଂସ େହାଇ ସାରିଥଲା। ଏହାର ପୁନନମାଣ
େହବା ଅସ ବ ଥବା ବିଚାରେର େସଠାର ମୂଳ ବିଗହ
ସାନାନରିତ େହାଇ ସାରିଥଲା। ମାଦଳା ପା ର
ବିବରଣୀ ଅନୁ ସାେର େଖା ା ନେରଶ ପୁରୀର େକାଣାକ
୯୯୬ ଖୀଷା େର, ୧ମ େମାଗଲ କାଳୀନ ଜାହା ୀର
ଶାସନେର ଓଡିଶା ପେଦଶ ରାଜତ ଦାୟି ତେର ଥବା
ବକର ଖାନ
ସମୟେର ସୂଯ
ମୁଖ ବିଗହ
େମୖତାଦିତ
ବିର ି
ନାରାୟଣ ୁ
ପୁରୀର
ନୀଳାଦିମେହା ବ ମ ିରକୁ ସାନାନରିତ କରାଯାଇ
ସାରିଥଲା। ବିର ନ
ି ାରାୟଣ ବିଗହ ବିସାପିତ େହବା
ପେର ପେର େସଠେର ଥବା ମାୟା, ମହାମାୟା ଅଥବା
ମହାଗାୟତୀ
ବିଗହକୁ େନଇ ପୁରୀ-େକାଣାକର
େବଳାଭମିେର ରାମଚ ୀ ମ ିରର ମୂଳ ବିଗହ ରେପ
ସାପନ କରା ଯାଇଥବା ଜନଶୃତି ରହିଥବା ବାବା
ବ ଚାରୀ ଚିଟଉେର ଉେଲଖ ରହିଛ।ି
Asiatic Society of Bengala, New Series
IV, 1908, େର ମନେମାହନ ଚକବ ୀ ଉେଲଖ େଯ
ନରସିଂହ େଦବ ସମୟେର ମାପଜୁ ପ କରା ଯାଇଥଲା,
ତା ୁ ମିଳିଥବା ବୟ ଚକଡାର ପା ଲପି ଆଧାରେର
Alice Boner ପତ ାଖାନ କରଛନି।
ଏହାର ଅେନକ ଅେନକ ବଷ ପେର ରାଜା ୧୨
ଅ େର ଓଡିଶା ନିମେନ ନିଯକ
ୁ ମରାଠା ଶାସକ ଚିମନ
ସାଉ
ଗୁର ବାବା ବ ଚାରୀ ଫାଲଗୁନ ଶୁକ
ଏକାଦଶୀେର େକାଠକରଣ ନୀଳାମର ପ ନାୟକ
ସହ ୨ଟି ହାତୀେର ଆେରାହଣ ପୂବକ ସମୁଦ ତଟ
ବାଲୁ କା ରାସାେର ପଦ ପୁରାଣ ଓ ପାଚୀ ମାହ େର

ଉେଲଖ େମୖତୟ ବନ ପଦେକଶର େଦଉଳ ପରିଦଶନ
ନିମେନ େସଠାେର ପହ ି େସମାେନ ସ ଖୀନ
େହାଇଥବା ପରିସତି
ି ର େଗାଟି େଗାଟି ବିବରଣୀ ଦୁ ହ
ଦସଖତ ଥବା େଚୖତ ତେୟାଦଶୀ ର ଚିଟଉ ବୀର
କିେଶାର େଦବ (୧୭୪୯-୧୭୯୬ ଖୀଷା ) ରାଜା
ମାଦଳାପା ନଥ ୩୪ େର ଉେଲଖତ ରହିଥେଲ ମ
ମାଦଳାପା ଦିବ ସିଂହ େଦବ
ସମୟେର ବାବା
ବ ଚାରୀ
ଉେଲଖ କରିଥବା ଭମା କ ଅେଟ।
େସଥେର
ନୀଳାମର
ପ ନାୟକ
ଉକିେର
େକେଶାମାର, ଜେଣ ହି ୁ , ପଦେକଶର େଦଉଳର ଧଜପଦ (ଶିଖର-ଧଜ) ଉପାଡି େନଇ ଯାଇଥବା ବିଷୟର
ଉେଲଖ ରହିଛ।ି
ଏହା ଜନଶୃତି ଆଧାରିତ ବକବ ଅେଟ। ଏଥେର
େକୗଣସି ସତ ତା ନାହ। ମାଦଳାପା
ଗଜପତି
ରାମଚ େଦବ ପୁତ ପୁରେଷା ମ େଦବ ସମୟେର
େକେସାମାର ଆସି ରଥ େପାଡି େଦଇଥବା ଘଟଣାର
ବ ନା କରିଛନି। କଳାପାହାଡ ଆକମଣ ତା’ର ଅେନକ
ବଷ ପୂବବ ୀ ଚାଲୁ କ ମୁକୁ େଦବ (୯୧୨-୯୨୧
ଖୀଷା ) ସମୟ କାଳୀନ ଥଲା। କଳାପାହାଡ ର
ଶୀମ ିର ର ତି ଓ ଲୁ ଣନ କରିଥବା ଲପିବ ରହିଛ।ି
ପଦେକଶର େଦଉଅଳ ସମ େର କିଛି ଉେଲଖ
େହାଇନାହ।
ପୁରେଷା ମ େଦବ ସମୟେର େହାଇଥବା ମାପଜୁ ପକୁ
Indian Monuments େର N S Ramaswami
ନିଜ ଭାଷାେର େଲଖୁଛନି - ମ କାଳୀନ ରାଜାମାନ
ପାଖେର ପରିଲ ିତ ନ େହଉଥବା ବିରଳ ପକୃ ତିର
ବାହାେର େସହି ଶୂନ ମ ିରର ପରିମିତି ତଥ େନବାର
ମାନସିକତାେର େପରିତ େହାଇ ପୁରୀ ମ ିର ଦାୟି ତେର
ଥବା ନାଥ ମହାପାତ ଦାରା ମାପ କେରଇଥେଲ।
ମାପର ଏକକ ଭାବେର ରାଜା ୨୮ ଆ ୁ ଳି ମାପର
ଏକ ବାଡିକୁ ଏକକ ରେପ ବ ବହାର କରିଥେଲ। ଏହି
ବିବରଣୀେର ବିଗହ ପୀଢ ସହ ଗଭଗୃହ, ଦାରମ ପ
ଏବଂ ଅରଣ ସ ର ମାପର ବିବରଣୀ େସଥେର ଉେଲଖ
ରହିଛ।ି କଳଶ ଓ ପଦ ପିକା ଭଗ ଅବସାେର ଥଲା।
େଗାଟିଏ ଚମକୀୟ ବାଡି, େବାଧ ଏ କଳଶେର
ଲାଗିଥଲା, ଯଥା ସାନେର ଥଲା।
ବୟ ଚକଡା ମୁକୁ େଦବ ସମୟର ମାଦଳାପା
ନଥ ନଂ ୭ ର ଉେଲଖ କରଛନି - କଳାପାହାଡ
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ପଦେକଶର େଦଉଳ କୁ ଲୁ ଣନ କରିବାକୁ ଯିବା ଶୁଣି
କିଲା ବୟାଳସି ବାଟିର ଦଳେବେହରା ଶିଖରେର ଥବା
ରବି-ଯୁକ ପଦ-ଧଜକୁ ବାହାର କରି ନିଜ ଗୃହେର େନଇ
ରଖଥେଲ। ପେର ପୁରେଷା ମ େଦଉଳ େକାଷାଗାରେର
ଜମା କରା ଯାଇଥଲା।
ସ ବତଃ, ୯୯୬ ଖୀଷା
ପେର ମ ିରର
ର ଣାେବ ଣା ନିମେନ ରାଜାମାେନ ଅସମଥତା,
ଚ ଭାଗା ନଦୀ କାଳକେମ ଶୁଖ ଯାଇ େପାତାଶୟ
ନିମେନ ଅେଯାଗ ବିେବଚିତ େହବା, ଭମି ତେଳ
ପବାହିତ ପାଚୀନ ଚ ଭାଗା ନଦୀ େଯାଗଁୁ ମୃ ିକା- ୟ
ଆଦି କାରଣର ମ ିର ଶିଖର ତା’ର ଭାରସାମ ହରାଇ
ସମୟକେମ ଭଷୁଡି ପଡିଥବା ଅନୁ ମିତ ଏ। େକାଣାକ
ମ ିରର ପୂ ା
ଅବସାର େଶଷ ଲପିବ ରପ
ସ ବତଃ ଆକବର ୧ମ
ମନୀ ଅବୁ ଲ ଫଜଲ
ଦାରା େହାଇଥଲା।
ବାବା ବ ଚାରୀ ଗସର ବ ତ ବଷ ପେର ସରକାରୀ
ନଥପତର ୧୮୨୪ େର କଟକର ଇଂେରଜ କମିଶନର
ପାଖେର କମରତ ଇଂେରଜ ଅଫସର ଆ େଷଲଂ ୁ
ମ ିରର ଦାୟି ତ ଦିଆ ଯିବାର ଲପିବ ସ ଭ ମିଳୁଛି,
ଏଥମ େର ଲମା ସମୟର ଅନରାଳେର ପରିତ କ
ଅବସାେର ଥବା ମ ିରଟି ଉେପ ା, ପାକୃ ତିକ ବିପଯୟ,
ସାନୀୟ ଅଧବାସୀ ମାନ ଦାରା ପାସାଦ ସାମଗୀର
ବିନେି ୟାଜନ ଜନିତ ଅବସା େଭାଗିଥଲା। ଆ େଷଲଂ
ତା ରିେପାଟେର େଲଖଛନି – “ସାଭାବିକ ରେପ
ଭମିକ କିମା ବିଜୁଳୀ ଏହି ଜୀ ାବସାର ମୂଳ ଉ
େଯେତେବେଳ େହଇଯାଆନି ଅେନକ କାରଣର
ସହଭାଗୀତାେର ଏହି ଧଂସ ଅଧକ ତରାନିତ
େହାଇଯାଏ। ପାଣିପାଗର କିମା ବୃ ଲତାଗୁଡକ
ି ର
ଭ ିପସର ତଳ ପଯ ନ ବୃ ିର ପଭାବ ଏହି ପରିତ କ
ପାସାଦେର େଯତିକି କୁ ହା ଯାଇ ପାରିବ, ପରିଷାର ରେପ
ଧାତର ଇଛା କରି ପଥରକୁ ଭଡି ରଖୁଥବା ଲୁ ହା କା
ଗୁଡକ
ି ୁ ଜବରଦସ ବାହାର କରି େନଇ ସାନୀୟ
ବାସି ାମାେନ ଅଧକ ତି ଘଟାଇ ଥବା କଥା ତାଠଁ
ଅଧକ କୁ ହା ଯାଇ ପାରିବ। ଏବଂ ଏହା ମ
ସବଜନବିଦତ
ି େଯ ପୁରୀର େକଉଁ ଅନାମେ ୟ ମ ିର
େତାଳିବା ସାମଗୀ ଏଠାର େନବା ପାଇଁ ମରାଠା
ସରକାର କାନର େଗାଟିଏ ପାଖ ଭା େଦଇଛନି।"
ଆ

େଷଲଂ

ଏହି

ରିେପାଟ

ASIATIC

RESEARCHES ର ୧୫ତମ ଖ େର ପକାଶିତ
େହାଇଛି। ତା ପ ର ବଷ ପେର ଫଗୁସନ ଆସିଥେଲ
ଯିଏ ମୂଳ ମ ିରର ୧୪୦ ର ୧୫୦ଫୁ ଟ ଉ ର ଦୁ ଗ
ରହିଥବା କଥା ଉେଲଖ କରିଥେଲ। କି ଭ ି ଉପେର
ଆଜି େଦଖା ଯାଉଥବା ଚକ ଓ ଅଶ କଥା ଉେଲଖ କରି
ନ ଥେଲ। ତା ଅଥ େସଗୁଡକ
ି େସେତ ଯାଏଁ ବାଲୁ କା ପ
ଭତେର ରହିଥଲା।
୧୮୪୮େର େହାଇଥବା ଝଡ
ୟ ତିକୁ ବେଢଇ
େଦଇଥବା େସଠାକୁ ପଠା ଯାଇଥବା ଏକ ବାପିଷ ମିଶନ
ତା
ରିେପାଟେର ଦେଶଇ ଥେଲ। ୧୮୬୮ େର
େକାଣାକ ର ପରବ ୀ ବୃ ାନ େଲଖଥବା ରାେଜ ଲାଲ
ମିତ ତା
ପୁସକ “ANTIQUITIES OF
ORISSA” େର େକାଣାକର ଭଗ ପ ଉପେର ହ
ଅଧକ ଆେଲାକପାତ କରିଥେଲ। କି େସେତବଳକୁ
ୟ ତିର ପରିମାଣ ଅଧକ େହାଇ ସାରିଲାଣି।
୧୯୦୦
ମସିହାେର
ବ
ମ ଳ
ARCHAEOLOGICAL SURVEYOR ପରାମଶ
େଦେଲ େଯ ତିଗସ ଭବନର ସଂର ଣ ଆବଶ କ।
୧୯୦୧ େର ବାଲ ପ ଭତର ପଥମ ଚକ ଆବିଷାର
କରାଗଲା।
୧୯୧୦ େର ସତିଭବନ ତାର ବ ମାନର ଅବସାକୁ ପାୟ
ଆସି ଯାଇଥଲା।
୧୯୫୬ େର ଆ ରି ସଫା କରାଯିବା ଫଳେର
ମାୟାେଦବୀ ମ ିର ପାଖେର ଅନ ଏକ ଇଟା ନିମତ
େବୖ ବ ମ ିର ବାହାରକୁ ଆସିଲା। େସଠାେର ବ ବଷ
ଧରି ଅବସାପିତ ଭାରତ ସରକାର ପ ତ ବିଭାଗ
ଅଧକାରୀ େସହି ଇଟାର ଏହା ଶାମ ଦାରା ନିମତ
ପୁରାତନ ସୂଯ ମ ିର େବାଲ ଅଭହିତ କରିଥେଲ। ଅତି
ସହଜେର ର ଣଶୀଳ ଦଶକ ସେମଦନଶୀଳତାର
କାରଣ େହାଇ ଯାଉଥବା ମ ିର କାନ ଗାତର ଜଟିଳ ଓ
ସୂ କାରକାଯ େର ସଜିତ ମୂ କଳା ସମ େର ମତ
େଦଇ ପଖ ାତ ଆେମରିକୀୟ େଲଖକ ଓ ଅଭେନତା
େଲାେୱଲ େଥାମାସ ଏହାକୁ ବିଶର ଏକ ସୁ ର ଓ
କାେମା ୀପକ ପସାଦ ରେପ ବ ନା କରିଥେଲ।
ଏହି ପରିେପ ୀେର ସୁଇ ମେନାଚିକି କ କାଲ ଜ
ମନବ ଗୁରତପୂ । େସ ଆଜି ଜୀବିତ ନାହାନି ସତ,
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କି ତା ପତିଷିତ ସଂସା ମାନସିକ େରାଗୀ ପାକୃ ତିକ
ଚିକି ା ଅନୁ କେମ ଭାରତ ଦଶନ ବ ବସାେର ଆଜି ବି
େକାଣାକ ଓ ପୁରୀର ଦଶନ େସମାନ ୁ କେରଇଥାଏ।
େସ ୧୯୩୮େର େଯେତେବେଳ ଭାରତ ବୁ ଲବାକୁ
ଆସିଥେଲ, େକାଣାକ ମ ିରେର ତା ପଥପଦଶକ
ରେପ ନିେୟାଜିତ ଥବା ଜେଣ ପ ିତ, ତା ୁ (ଜେଣ
େରାପୀୟ ପରିଦଶକ ୁ ) ମ ିର କାନ ଗାତେର
େଖାଦିତ ଏହି କାେମାେ ଜକ ଦୃ ଶ ମାନ େଦେଖଇବା
ନିମେନ କୁ ଣା ଅନୁ ଭବ କରିଥେଲ। କି ମାନବୀୟ କାମ
ବାସନାର ସୂ ତମ ସରକୁ
ବୁ ଝି ପାରିଥବା
ମେନାଚିକି କ କାଲ ଜ ଅନ ପ େର ମନମୁଗ
ପୂବକ ତା ସବିଚାରପୂ େଲଖାେର େଲଖଥେଲ: “ମଁୁ
ଭାରତେର ଏକ ଜା ଲ ମାନ, ଅଥଚ ବାଲୁ କା ପ
ଭତେର ପରିତ କ ୪୦୦ ବଷ ତେଳ ମୁସଲମାନମାନ
ଦାରା ଧଂସ ଆର କରାଯାଇ ଧୀେର ଧୀେର ଧଂସର
ଶିଖରେର ଆସି ପହ ି ଥବା ମ ିର େଦଖଲ। ଅପବିତ
ଭାବର ଉଦାଗରଣ ଫଳେର ସୃଷି େହଉଥବା ଶୂନ ସାନ
ତଥା ଏକ ଅେଲୗକିକ ଅନୁ ଭବେର ର ତ ଅନୁ ଭତିର
ଧାରଣା ଏହା େମାେତ େଦଇଥଲା।“
ଅେନକ କଥା ଓ କିମଦନୀେର ପୂ କାର-କାଯ -କଳା
ବିଭଷିତ ପଦେକଶର େଦଉଳ କୁ ପେତ କ ଓଡିଆ ଝଛି;
ପେତ କ ଭାରତୀୟ ଝରଛି; ସାରା ବିଶବାସୀ ଝରଛନି।
ଏହି ଭାବ ପଦଶୀ କବି ଡ: ମାୟାଧର ମାନସିଂହ
େଲଖନୀେର ଝରି ଉଠି ଥଲା:
“ବାରଶତ କବି କଳନାେର, ଜଗତର ବୁ ି ଅଜଣାେର,
ଅ ାତ ରହସ ମୟ ଶଇଶବ ଯାପିତ େତାହରି େଯ ଦିନ
ଚକିତ ଦୃ ଷି ବିଶର େଗା ପଡ଼ିଲା।
େତା’ପରି େଯୗବନ-ଲାବଣ -ଲୀଳା େଖଳୁ ଅଛି ଅେ
ଅେ ତବ, ଫୁ ଟି ଉେଠ େଦେହ େଦେହ,
ସୁଲଳିତ ଅ -ସଉଷବ ମନ ଶିଖ ଆସିଥଲ, ମନଜେୟ ମନର େସ ପାେର ବାରଶତ କବି କଳନାେର।”
୧୦୦୦, ୨ୟ େତାଟା ସାହି
ବିଜିପୁର, ବ ପୁର -୭୬୦୦୦୫
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ବ କିଗତ ସାଥକୁ ଆଗେର ରଖ େକବଳ ଏକ ମିଛ
ଶାନିର ବା ା ବା ଥବା ଆେମରିକାର େଚେହରା ଆଜି
ସମସ ପାଖେର ସୁସଷ। ର - େକ ଯୁ ର ଏକ
ଜଟିଳ ପରିସତି
ି େର ଆେମରିକାର େଦାମୁହଁା ନୀତି ସାରା
ବିଶବାସୀ ୁ ବ ଥତ କରିଛ।ି ଯୁ ଆର ଦିନଠାର ହ
ଭାରତର ଆଭମୁଖ ଉପେର ସମସ ନଜର ଏବଂ
େସହି ମ େର ବାଇେଡ ସରକାର ଭାରତକୁ ରଷିଆ
ସହ ସ କ ନ
ି କରିବା ନିମେନ ଚାପ ପକାଇ ଆସୁଛ।ି
ଭାରତ ନିଜର ୮୫ ପତିଶତ ଅେଶାଧତ େତୖଳ ପାଇଁ
ରଷିଆ ଉପେର ନିଭର କେର, ଏଣୁ ଭାରତ - ର
ସ କବ
ପୁରଣା। େହେଲ, ଦୃ ଷି ଆକଷଣର ବିଷୟ
ଏହା କି େଯ, େରାପୀୟ େଦଶ େଗାଟିଏ ପହରେର
େଯତିକି ଅେଶାଧତ େତୖଳ ରଷିଆଠାର କୟ କେର,
େସତିକି ଅେଶାଧତ େତୖଳ ଭାରତ ଏକ ମାସେର ବି
କିଣିପାେର ନାହ। ଭାରତର େବୖେଦଶିକ ବ ାପାର ମନୀ
ଏ . ଜୟଶ ର ଦିପା ିକ ସାମାଦିକ ସ ିଳନୀେର
ଜେଣ ସାମାଦିକ ପଶର ଉ ର ରଖ ଏହା କହିଥେଲ।
ତଥାପି, ବ ମାନ ଆେମରିକା ସାରା ବିଶକୁ ରଷିଆ ସହ
ବ ାବସାୟି କ ସ କ ଭା ବାକୁ ଅହରହ େଚଷା
ଜାରିରଖଛି। ପୁନଶ ଯୁ ଆର ପରଠାର ଆେମରିକା
ପୂବାେପ ା େଦୖନକ
ି ୪୩% ଅଧକ ଅେଶାଧତ େତୖଳ
ରଷିଆଠାର ହ ଆମଦାନୀ କରଛି। ନିଜ ବ ବସାୟ
ଅ ୁ ରଖ ଅନ େଦଶ ମାନ ଉପେର ଚାପ ପକାଇ
ଆେମରିକା କଣ ପମାଣ କରିବାକୁ ଚା ଁଛ,ି େସ ଉ ର
ପାଠକ ପାଖେର। ବାଇେଡ ସରକାର େକନକୁ
ଅସଶସ ପାଇଁ ୭୬୦୭ େକାଟି ସାହାଯ କରିଥବା
େବେଳ, ରଷିଆ ଠାର ଯୁ ପରଠାର ୨.୮୩ ଲ
େକାଟିର ବ ାପାର କରିଛି ଏବଂ ବ ମାନ ସୁ ା େଦୖନକ
ି
୬୮୦୦ େକାଟିର େତୖଳ ଆମଦାନୀ କରିବା ଜାରି ରଖଛି।
ଆେମରିକା
ରଷିଆଠାର
ନିଜ
ରାନିୟ

ଆବଶ କତାର ୧୬% ଭରଣ କେର। ଯଦି ଏହି
ବ ାପାର ବ
ଏ, େତେବ ବାଇେଡ ସରକାରକୁ
୭୫୦୦େକାଟିର ତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। େକବଳ େସତିକି
ନୁ େହଁ, ଆେମରିକା େପାଟାସିୟ , ରାନିୟ ଏବଂ
ଡାଇ - ଆେମାନିୟ ସଲେଫ ପାଇଁ ରଷିଆ ଉପେର
ଯଥା କେମ ୬%, ୧୩% ଏବଂ ୨୦% ନିଭର କେର।
ଆେମରିକା ଏହି ନୀ ରାଜନୀତି ନିମେନ ଅେନକ ବ ୁ
ରା ବ ମାନ ଆେମରିକାକୁ ବିେରାଧ କରିବା ଆର
କେଲଣି। ସାଉଦି ଆରବ, ଯିଏ ଦିେନ ଆେମରିକାର
ଘନିଷ ବ ୁ ଥଲା, େସହି େଦଶ କିଛି ଦିନ ପୂବର
ରା ପତି ଜ ବାଇେଡ ଏବଂ ଉପ-ରା ପତି କମଳା
ହାରିଶ ଏକ ବ ା କ ଦ
ୁ ଚଳ ିତ ନିଜର ଏକ
ମିଡଆ
ି େର ପସାରିତ କରିଥେଲ। ଆେମରିକାର
ମନମୁଖୀ କାଯ ବିଶର ପମୁଖ ରା ମାନ ୁ ଦ େର
ପକାଇବାକୁ ବା କରଛି। େସଥ ନିମେନ ଅେନକ େଦଶ
ବ ମାନ ଆେମରିକାକୁ ଦପଣ େଦଖାଇବାକୁ ପ ତ
େହେଲଣି।
ଏହି ମାସ ୧୨ ତାରିଖେର ଆେମରିକାର ମାନବ
ଅଧକାର ସଂର ଣ ରିେପା ପକାଶ ପାଇଛି। ଏହି
ରିେପାଟେର ଆେମରିକା ୧୯୪ େଦଶର ମାନବ ଅଧକାର
ସଂର ଣ ଉପେର ଚିନା ପକାଶ କରିଛ।ି ଏହି
ବିବରଣୀେର ଭାରତ ସମ େର ଅେନକ ମତ-ମନବ
ଉେଲଖ କରିଛି ଆେମରିକା ସରକାର। ରିେପା
ଅନୁ ସାେର, ଭାରତେର ଅଭବ କିର ସାଧୀନତା ଉପେର
ଭାରତ ସରକାର ଲଗା ଲଗାଇଛନି ତଥା ଧାମକ
ସାଧୀନତା ବି ୁ େହବାେର ଲାଗିଛ।ି ଏହିଠାେର ହ
ପଶ ଉେଠ, ଆେମ ବ ମାନ ବିଶର ସବୁ ଠାର ବୃ ହ
ଗଣତନ ଅଟ ତଥା ଭାରତର ପଧାନମନୀ େକବଳ
ସମିଧାନର ଶପଥ ନିଅନି, େହେଲ ନିଜକୁ ଗଣତନର
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ର କ କ ଥବା ଆେମରିକା ବାଇେବଲକୁ ସା ୀ ରଖ
ତା ର ରା ପତି ଶପଥ ଗହଣ କରନି। ଏହି ବ ବସାର
ହ ଆେମରିକାର ଧାମକ ସାଧୀନତା ଟିପଣୀ, ନିଜ ଦାରା
ହ ଖ ିତ େହଉଛି। ପୁ୍ନଶ, ରିେପାଟ ଅନୁ ସାେର
ଭାରତେର େବନିୟମ ଗିରଫଦାରୀ ବଢିବା ତଥା
ଅଭଯୁକ ୁ ସଠି କ ସମୟେର ଅଦାଲତେର ହାଜିର ନ
କରିବା ବିଷୟେର
ପକାଶ
ରହିଛି
।େପାଲସ ଏବଂ
ସରକାର
ମନମୁଖୀ
ଶାସନେର
ନାଗରିକ
ମାନବ ଅଧକାର
ଉଲଂଘନ
େହଉଥବା
ଦଶାଇଛନି। କୃ ଷକ ଆେ ାଳନେର ଆଗକୁ ଆସିଥବା
ଦିଶା ରବି, ଯାହା ଉପେର େଦଶେଦାହର ସ ନ
ଆେରାପ ଲାଗିଛ,ି ତା ପାଇଁ ଆେମରିକା ସରକାର
ଚିନାଗସ। େକବଳ େସତିକି ନୁ େହଁ, ହି ୁ ଧାମକ
ଭାବନାକୁ ନିଜ କେମଡି ମା ମେର ବାରମାର
କୁ ଠାରଘାତ କରଥବା ମୁନାୱର ଫାରକି ଅଭବ କିର
ସାଧୀନତା ପାଇଁ ରିେପାଟେର ଉେଲଖ ରହିଛ।ି ପୂବତନ
ଜ କାଶୀର ମୁଖ ମନୀ େମହବୁ ବା ମୁଫତି ଏବଂ ଭୀମା
େକାେରଗାଓଁ ଦ ା ଘଟଣାେର ସ ୃକ 15 େଦାଷୀ
ପାଇଁ ଆେମରିକା ଏକ ତରଫା ମାନବାଧକାର ଡି ିମ
ପିଟବ
ି ା ଆର କରିଛ।ି େଫବୃ ଆରୀ, ୨୦୨୧େର ଭାରତ
ସରକାର ଟିଟରକୁ କୃ ଷକ ଆେ ାଳନ ଅନଗତ ମିଛ
ଖବର ପସାରଣ କରଥବା ଆକାଉଣଗୁଡକ
ି ୁ ବ କରିବା
ପାଇଁ ଆେବଦନ କରିଥେଲ, େହେଲ ବାଇେଡ
ସରକାର ଏହାକୁ ବିେରାଧ କରଛନି।
େଯେତେବେଳ ମାନବାଧକାରର ଉଲଂଘନ କଥା ଉେଠ,
େସେତେବେଳ େଖା ଆେମରିକାେର ଅଧକ ଏହି ଘଟଣା
େହଉଥବାର ଉେଲଖ କରାଯାଏ। େମ ୨୫,୨୦୨୦େର
ଜଜ େଫାଏଡ ନାମକ ବ କିକୁ ଆେମରିକୀୟ େପାଲସ
ରାସା ଉପେର ଗୁଳି କରି ହତ ା କରିଥେଲ। ଏହି ଘଟଣା
ପେର
ପେର
ଆର
େହାଇଥଲା
#BlackLivesMatter ଅଭଯାନ। ଆେମରିକାେର
ଅେଶତମାନ ବ ବ
ି ାର ଅଧକାର ଉପେର ବିଶାଳ

ଆେ ାଳନ ମୁ େଟକିଥଲା। େସହି ୨୦୨୦େର ହ
୨୭୧ଜଣ ଅେଶତ ଆେମରିକାେର ଅତ ାଚାରର ଶିକାର
େହାଇଥବାର ତଥ ଆଗକୁ ଆସିଛି । ଆେମରିକୀୟ
ସରକାର ଏହି ଆେ ାଳନକୁ ନଜର ଅ ାଜ କରି ଅନ
େଦଶର ନାଗରିକ ସୁର ା ପାଇଁ ବ ଥତ େହବା
େକେତ ଦୂ ର ଗହଣୀୟ, ତାହାର ଉ ର ଆପଣ
ନିକଟେର। ଏହି ବଷ
ଏପିଲ ୩ ତାରିଖେର
ନି କ ସହରେର ୨
ଜଣ ଶି
ସ ଦାୟର
ବ କି
ଉପେର
ଆକମଣର
ଘଟଣା
େଦଖବାକୁ ମିଳିଛି ତଥା ୪
ତାରିଖେର ଏକ ବ କି
ନିଜ ଗାଡିେର ଭଲ ନମର
େପ
ଲଗାଇଥବାର
ଆେମରିକୀୟ େପାଲ
ରାସା ଉପେର ତା ୁ ଗୁଳି କରି ହତ ା କରିବା ଘଟଣା,
ସମଗ ମାନବଜାତି ପାଇଁ ଲଜାକର ଅେଟ ।
ଆେମରିକାେର ମାନବାଧକାରର େଖାଲା ଉଲଂଘନ
େହଉଥବା େବେଳ ଅନ େଦଶମାନ ୁ େଚତାଇବା
ପୟାସ ବ କରିବାର ଆବଶ କତା ରହିଛ।ି ଏଣୁ
ଭାରତର େବୖେଦଶିକ ବ ାପାର ମନୀ ଏ . ଜୟଶ ର
ଆେମରିକାେର େହଉଥବା ଘଟଣାେର ଚ ବସିବୁ ନାହ
ତଥା ଅନ େଦଶେର େହଉଥବା ମାନବାଧକାର
ଉଲଂଘନ ଉପେର ନଜର ରଖଛୁ େବାଲ ମୁକ କଣେର
କହିଛନି। ଭାରତ ବ ମାନ ଏକ ସମୃ ରା ଭାବେର
ସମଗ ବିଶେର ଦ ାୟମାନ। ଭାରତର େନତତମାନ ୁ
ଆଜି ଅେନକ ରା
ଅନୁ ଶୀଳନ କରଛନି। ଏହି
ସମୟେର ଭାରତ ନିଜର ଏକ ମାନବାଧକାର ଆେୟାଗ
ରିେପାଟ କରିବାର ଶକ ଆବଶ କତା ରହିଛ।ି
ଆେମରିକା ପରି ଆ ଗବତ େଦଶେର େହଉଥବା
ମାନବାଧକାର ଉଲଂଘନକୁ ସମଗ ମାନବଜାତି ସାମାକୁ
ଆଣିବାର ସାମଥ େକବଳ ଭାରତ ପାଖେର ହ ଅଛି।
ସମୟ ଆସିଛି ଆେମରିକା ସରକାର ୁ ଦପଣ େଦଖାଇ,
ତା ଶରୀରର ତକୁ ଅେସାପଚାର କରିବାକୁ ପଡିବ।
ପରିଚାଳନା ସ ାଦକ,
ଶୁଭଦୃ ଷି
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ଯୁବ ଗୀତିକାର ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ବଳ

ସାକ୍ଷାତକାର

ଅପ୍ରେଲ ୨୦୨୨

ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ବଳ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ପାଖରେ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ନାମ । କୁ ସୁମ କଲି, ବାୱରା ଆଦି ଗୀତରୁ
ଆରମ୍ଭ କରି ଉର୍ବଶୀ ପରି ଅନେକ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ମନରେ ନିଜର ଛାପ ଛାଡିଯାଇଛନ୍ତି।
ନିଜକୁ କେବଳ ଗୀତ ରଚନା ମଧ୍ୟରେ ବାନ୍ଧି ନ ରଖି ଧାରାବାହିକ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କାହାଣୀକାର ତଥା
ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦ୍ଵାରା ନିଜ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟ । ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତର ବିଭିନ୍ନ
ବିଭାଗରେ ନିଜ ଦକ୍ଷତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ।
( ପ୍ରସ୍ତୁତି - ଉତ୍କଳିକା ରାଉତ, କୈବଲ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ସାମନ୍ତରାୟ )
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ପଶ : ଆପଣ ପିଲାେବଳ ଓ ପଢାପଢି ବିଷୟେର ପାଠକମାନ ୁ କିଛି ସୂଚନା ଦିଅ ?
ଉ ର - ପିଲାେବଳକୁ େନଇ େସମିତି କିଛି ବିେଶଷ ସତି ନାହ, କଥା େହଲା କି ମଁୁ ଏକ ମ ବି ପରିବାରର ଆସିଛ।ି
େଛାଟ େବଳୁ ବ ବ
ି ା ସହ ସଂଘଷ ବି େଦଖଛି। ତା ପେର ପଢ଼ାପଢ଼ି କଥା େହଲା ମଁୁ ଏକ ଭଲ ଛାତ ଥଲ। ମାଟିକ ପରୀ ା
େଶଷ ୧୦୦ ମ େର ଥଲ। ଇ ନିୟରିଂ କଲ ଆଇଜିଆଇଟି ସରା େର, କି ସବୁ ପେର ବି ନିଶା େପଶା େବାଲ ସ ୀତ
କୁ ବାଝିଲ। େଛାଟ େବଳୁ ଏହି ସ ୀତ ପତି ଆଗହ ଥଲା େସଇଥପାଇଁ ମାଟିକ ସର ସର ସ ୀତ ଲାଇନେର ପଶିଗଲ
ଆଉ ୧୫ବଷର କାମ ଆର କରି ମଁୁ େହଲ ଓଡ଼ିଶାର ସବକନିଷ ଗୀତିକାର।

ପଶ : ଏେତ କ ବୟସେର ସ ୀତ ଜଗତେର କାହକି ପାଦେଦେଲ ?
ଉ ର - ଗୀତ ରଚନା ଓ ସ ୀତ ନିେ ଶନା ଦିଗପତି ମଁୁ ଆେଗଇନି, ଆକଆଲ େସଇଟା େମା ଭତେର ଥଲା। େମା ବାପା
ବି ଜେଣ କଳାକାର ଥେଲ, ଭଲ ତାବଲା ବାଦକ ଥେଲ।
େସଥପାଇଁ େଛାଟେବଳୁ ମଁୁ ବି ଗୀତ ଗାଉଥଲ। େମାର ବି
ଇ ା କଣଶିଳୀ େହବା ପାଇଁ। ଘେର ପଥେମ ସହେଯାଗ
କର ନ ଥେଲ କାରଣ ବାପା େଯେହତ ଜେଣ କଳାକାର
ଥେଲ େସ ଜାଣିଥେଲ କଳାକାର ହିସାବେର ଓଡିଶା ଭଳି
ରାଜ େର ସଂଘଷ କରି ଚଳିବା େକେତ କଷକର। ଆସିଥଲ
ସି ର େହବା ପାଇଁ ୨୦୧୨ ମସିହାେର ମାଟିକ ପରୀ ା
ପେର େହଉ େହଉ େହଇଗଲ ଲରିସଷ
ି । କାହକି ନା
େଛାଟେବଳୁ େଗାେଟ କଥା େମା ମୁ ଭତେର ଥଲା ଗାମର
ଲାଇନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ଗୀତ ସିନା ଗାଇ ପାରିଲନି
େସେତେବେଳ ପାୟ ବେମ ସି ର ଗୀତ ଗାଉଥେଲ ଓଡ଼ିଆ
ସି ର ବ ତ କ ଗାଉଥେଲ। େସଥପାଇଁ ମଁୁ ଭାବିଲ
େଯଉଁ ଲାଇନେର କ େଲାକ ଥେଲ େସ ଲାଇନକୁ ଚାଲ
ଗେଲ ଜଲଦି ସେକସ ମିଳିବ େବାଲ। େଲଖା େଲଖ ଆର
କରିଲ ଗୀତିକାର ବ ତ କ ଥେଲ। େସେତେବେଳ ଅରଣ
ମନୀ, ବସନରାଜ ସାମଲ, ନିଜା ଆଉ ବାପୁ େଗାସାମୀ
ଏହି ୪ ଜଣ ଭଲ ଲରିସଷ
ି ଥେଲ। ଆଉ େକହି ପାୟ ନ
ଥେଲ, ନିମଳ ନାୟକ ବି ଥେଲ। େଲଖୁ େଲଖୁ େଲଖବା
ଆର େହଲା। ତା ପେର ମଁୁ ନିଜ ଭତେର ଆବିଷାର କଲ େଯ େଲଖବାର କଳା େମା ଭତେର ଅଛି େବାଲ।

ପଶ : ଇ ନିୟରିଂର ଗୀତ ରଚନା ଓ ସ ୀତ ନିେ ଶନା ଦୁ ଇଟି ଯାକ ଭନ ଦିଗ , ଆପଣ ସ ୀତ ଜଗତକୁ କାହକି
ମୁହଁାଇେଲ ?
ଉ ର - ନିହାତି ଭାବେର ଦୁ ଇଟା ଭନ ଭନ ଦିଗ। କି ଇଂଜିନୟ
ି ରିଂ ମଁୁ ଏଥ ପାଇଁ କଲ କି ମେତ ପଢ଼ାପଢି କରିବାକୁ
ଭଲଲାେଗ େଯେହତ େଗାେଟ ଭଲ େଡ ଥଲ, ବାପା ମା ବି ଇ ା ଥଲା। କି େଛାଟ େବଳୁ େମାର ଇ ା ଥଲା କି ମଁୁ
େଗାେଟ କଳାକାର େହବି, ଏହି ଲାଇନେର ଆସିବି ଆଉ ମ ଇଂଜିନୟ
ି ରିଂ ପଢିବା ଆଗର ମଁୁ ଏହି ଇ ି େର ଥଲ, କାହକି
ନା ୨୦୧୨ର ମଁୁ କାମ କରଛି ଇଂଜିନୟ
ି ରିଂ ତ େମାର ୨୦୧୬େର ଆର େହଲା। େଛାଟ େବଳୁ ବ
ଇ ା ଥଲା
େସଥପାଇଁ ଏଇ ଆଡକୁ ମୁହଁାଇଛି।
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ପଶ : ଆପଣ ପରିବାରର ଆପଣ ଜୀବନେର କିପରି ପଭାବ ଥଲା ?
ଉ ର - ନିହାତି ଭାବେର ପରିବାରର ସବୁ େବେଳ ସମଥନ ଥାଏ। ବିନା ପରିବାରର ସହେଯାଗେର େକହି ଆଗକୁ ଆସି
ପାରିେବନି। ମ ବି ପରିବାରର ଆସିଥଲ। େଯେହତ ମଁୁ ଜେଣ ଭଲ ଛାତ ଥଲ ଘର େଲାକ ମୁଖ କଥା ଥଲା ପାଠ
ପଢିବା ପାଇଁ, କି େଯେତେବେଳ ପଯ ନ ଆପଣ କିଛି କରି ନାହାନି ଘର େଲାକ ତରଫର େସତିକି ସମଥନ
ଆେସନାହ। କି େଯେତେବେଳ ମଁୁ ଧୀେର ଧୀେର ସଫଳତା ପାଇବା ଆର କଲ େସେତେବେଳ ସହେଯାଗର ପରିମାଣ
ବଢି ଚାଲଲା। ୨୦୧୭େର େଯେତେବେଳ ବାପା ଚାଲଗେଲ ତା ପେର ବି ଘର େଲାକ େକେତେବେଳ ବି େମାେତ ବା କରି
ନାହାନି ଏ ସ ୀତ ଦୁ ନିଆ ଛାଡି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରି ଚାକିରି କରିବାକୁ । ଘର େଲାକ ସହେଯାଗ ପାଇଁ ମଁୁ ଆଜି ଏହି ଜାଗାେର
ଅଛି।

ପଶ : ଆର ର ଏପଯ ନ କୁ ସୁମ କଲ, ବାୱରା ଆଦି ଗୀତର ଆର କରି ଉବଶୀ ପଯ ନ, ଏପଯ ନ ଗୀତିକାର ଭାବେର
ଯାତା କିପରି ଥଲା ?
ଉ ର - ହଁ, ଆର ର ଯାତା େମାର ବ
ସଂଘଷ ଥଲା। କାହକି ନା େମାର ଏଠି େକହି ଗଡଫାଦ ନଥେଲ, ଆଉ ମଁୁ
େଯଉଁ ପରିବାରର ଆସିଛି ଦୂ ରଦୂ ରର ଏହି ଲାଇନେର କାହାର ସ କ ନାହ। ଯାହାବି କରିଛି ନିଜ ପରିଶମେର କରିଛ।ି
ସମସ ପାଖକୁ ବୁ ଲ ବୁ ଲ କାମ ପାଇଁ ଯାଇଛି, ହଁ ତା ପେର ମିଳିଛ।ି କୁ ସୁମ କଲ େମାର ପଥମ ଆଲବ ଥଲା, େସଥେର
ବଦି ମହାନି ମୁ ଜିକ କରିଥେଲ ଆଉ େସଥେର ମ େରପୁେଟଡ ସି ରମାେନ େଯମିତକ
ି ି କୁ ମାର ବାପି, େଶୖଳଭାମା,
ବିଭକିେଶାର ସମେସ ଗାଇଥେଲ। କି ହଁ ଆ ରି ବ
ଗୀତ ଅଛି େଯାଉ ଗୀତ ଗୁଡ଼କ
ି ପାର ିକ ସମୟେର କରିଥଲ
େହେଲ େସହି ଗୀତ ଗୁଡ଼କ
ି େର ଏେତ ନଁା ମିଳିନ।ି ତା ପେର ଧୀେର ଧୀେର ଗୀତ େଲଖବାର ଯାତା ଆର େହଲା। କୁ ସୁମ
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କଲ, ବାୱରା, ଉବଶୀ ଏମିତ.ି .. ୟା ମଝିେର ବି ବ
ଗୀତ ଅଛି। ଏପଯ ନ ୧୪୬ଟି ଗୀତ ମଁୁ କରି ସାରିଲଣି ୧୦ବଷ
ଜ ଭତେର। ଆଗକୁ ଆ ରି ବି ବ
କିଛି କରିବାର ସପ ଅଛି।

ପଶ : ଆପଣ ସ ୀତ େ ତେର ଗୀତିକାର, ସ ୀତ ନିେ ଶକ ଆଉ କିଛି ସିରିଏ ଏବଂ ଫଲେର କାହାଣୀକାର ଭାେବ
ମ କାମ କରିଛନି, ଏ ସବୁ ବିଭନ କାମେର ଆପଣ େକଉଁଠି େବଶୀ ଭଲ ଲାେଗ ଓ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ?
ଉ ର - ପଥେମ େଯେବ ମଁୁ ପାଦ େଦଲ େସେତେବେଳ େମାର ପରିଚୟ ଥଲା ଗୀତିକାର। ଗୀତ େଲଖୁ େଲଖୁ ପେର
ମେତ େପା ାହନ ମିଳିଲା
ଆଉ ମେତ େସେତେବେଳ
ଅଫ
ମିଳିଲା। କିଛି
େଲାକ ଥେଲ େଯମିତି କି
ସିରିଏଲ ଡାଇେରକର
ନିଖେଳଶ େଘାଶ ଏବଂ
ମେହଶ ହାଜରା ମେତ
ବ
କହିେଲ କି ତେମ
େଲଖ ପାରିବ, ତମର
ଭଜନ ବ
ବଢିଆ,
ତମର ଦୂ ରଦୃ ଷି ବ
ଭଲ ଅଛି ତେମ ଚାହେଲ
କରିପାରିବ। େସମାେନ
ପଥେମ ମେତ ସିରିଏଲ
ଅଫ
କରିଥେଲ ତ
େମାର
ଇନିସଆ
ି ଲ
କ ାରିୟର
ଟାଇମେର
ସିରିଏଲ
େଲଖଥଲ।
େସେତେବେଳ
ଅପା
ସିରିଏଲ ଚାଲଥଲା। ଅପା
ସିରିଏଲ ର େଶଷ ୫୦ଟା
ଅ ାୟ େଲଖଛି ତା ପେର
ତପସ ା
ସିରିଏଲର
ଆର େର ବି ୫୦ଟା
ଅ ାୟ େଲଖଛି। ତ
େସଇଠ େମାର ଆର
େହଲା ସଂଳାପ େଲଖକ
ର
ଜ ।
ତାପେର
ସିେନମାର ବ
ିପ
କରିଛ,ି ତା ପେର ଗୀତ,
ସଂଳାପ ଏଇ ଦୁ ଇଟି ଚାଲୁ ଥଲା, ତା ପେର ହଠା ୨୦୨୦େର ମଁୁ ଆର କରିଲ ମୁ ଜିକ ଡିେରକ । େଯାଉଟା କି ଆର
କରିବାର କାରଣ େହଲା କି ମଁୁ େମାର େଲଖା କୁ ପାଧାନ ଦିଏ ଆଉ େମା େଲଖାକୁ େଯେତେବେଳ ପପର ମୁ ଜିକ ମିେଳନି
ତ େମା ଭତେର ଥାଏ କି ସାଟିସଫ ାକରି ମୁ ଜିକ ମିଳିଥେଲ ଭଲ େହଇଥାନା। େତଣୁ ନିଜ ସାଟିସଫ ାକନ ପାଇଁ ଆର
କରିଥଲ ଆଉ େସେକ କଥା େହଲା େଯେହତ େମା ଭତେର େଗାେଟ ଆଟଷ, େଗାେଟ ସି ର ଥଲା ତ େସଇ ସବୁ
ବାହାରି ଗଲା ମୁ ଜିକ ଡିେରକ ପାଇଁ। ପଥେମ େଯେବ ମୁ ଜିକ ଡିେରକ ଆର କଲ ମାହିେର ମାହିେର, େତାର
େହଇକି ରହିବି ମଁୁ, ଉବଶୀ ତ େଲାକମାେନ ବ
ସାରା ଭଲ ପାଇବା େଦେଲ ଆେପସିଏ କେଲ। େସଥପାଇଁ ଆଗକୁ ବି
ସ ୀତ ନିେ ଶନାେର ମ ବ
କାମ କରିବାର ଅଛି।

ପଶ : ଆପଣ ୁ ଅେନକ ପଶଂସା ପୁରସାର ଆଦି ମିଳିଛ,ି େତେବ ଏପରି େକୗଣସି ପଶଂସା ବା ପୁରସାର ରହିଛି କି,
ଯାହାକୁ ଆପଣ ଜୀବନସାରା ମେନ ରଖଛନି ?
ଉ ର - କଳାକାର ପାଇଁ େଗାେଟ ପଶଂସା, ପୁରସାର ବ
ମୂଲ ବାନ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ େପାସାହନ ଦିଏ। େସମିତି
େଲାକ ର ପଶଂସାକୁ ବ ତ ଭଲ ପାଏ ଆଉ େଲାକମାେନ ବି ଜାଣିଛନି ଆଜି କାଲ ସମୟେର ପୁରସାର ତ କିଣାଯାଏ।
ବା େଲାକମାନ ର ପଶଂସା ହ େମା ପାଇଁ ପୁରସାର। ମଁୁ ଚାେହଁ କି େଯ ପା ଲ େଲାକ ନ ଶୁଣ ପେଛ ପା ହଜାର
େଲାକ ଶୁଣ , ଆଉ ତା ମନର େଯାଉ ଆ ସ ଷି ଖୁସି ବାହାରିଲା ତାଠ ବଡ଼ ପୁରସାର େମା ପାଇଁ େକାଉଟା ବି ନାହ।
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ପଶ : ଆପଣ କାହାକୁ ନିଜର ଆଦଶ େବାଲ ମାନନି ?
ଉ ର - ମଁୁ େମା ଆଦଶ ସବୁ େବେଳ ସମାଜକୁ ମାେନ ଆଉ ସମାଜବାଦୀ ଚିନାଧାରାକୁ ମାେନ, କାହକି ନା ମଁୁ ସବୁ େବେଳ
ଯାହା ବି େଲେଖ ସାଧାରଣ େଲାକ ମାନ ର ଅନୁ ଭବ ଆଉ ଅନୁ ଭତି କି େନଇ େଲେଖ। ତା ବା ଯଦି େଲଖାେଲଖକୁ
ଆସିବା ମଁୁ ହି ୀ ଉ ୁ ସାହିତ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ବ ତ ପସ କେର ତ େସଥେର େମାର ଗୁଲଜାର, ଘାଲ , ଆଉ ରାହ
ଇେ ାରୀ ସାହାବ େଲଖା େମାର ପସ ଏମାନ ୁ େମାର ଆଦଶ େବାଲ ମାେନ। ଓଡ଼ିଶାେର ମଁୁ ଯାହାକୁ ଆଦଶ ବା
ଯାହା ଦାରା ଅନୁ ପାଣିତ େବାଲ ମାେନ େସ େହଉଛନି ଅ ୟ ମହାନି, ନିଜା ସା ଆଉ ଏେବକା ସମୟେର ବାପୁ
େଗାସାମୀ।

ପଶ : ଗୀତ ବ ତୀତ ଆପଣ େକେବ ସାହିତ
ଅନ କିଛି େଲଖାେଲଖ କରିଛନି କି ?

େ ତେର

ଉ ର - ଗୀତ, ସଂଳାପ ବ ତୀତ ଏମିତି
କେଲଜେର ବ ତ
କବିତା ସଂକଳନେର କାମ କରିଛ।ି ଉ ଳପସ ଏବଂ ଅନ ାନ
ବିଭନ ପତପତିକା ପାଇଁ ମ କାମ କରିଥଲ। କବିତା, ଦ
ୁ ଗଳ,
ଆଉ
କେଲଜର ଡାମା ମ େଲଖୁଥଲ। ବ କିଗତ ଭାେବ
ଅେନକ ନାଟ ାନୁ ଷାନ ସହ ବି ସଂଶିଷ। ଏତ ବ ତୀତ ଯଦି
ବାହାେର କିଛି େଲଖାେଲଖ କରିବାର ମିେଳ େସଥପତି ଇ ା
ଅଛି। ବ ତ ଦିନର େଗାେଟ ଉପନ ାସ େଲଖବାର ପାନିଂ ଅଛି,
ଇଂଲଶେର େଗାେଟ ନେଭଲ "ହାଓ ମ େପ ହାଓ ମ େଗ '
େସଇଟା େଗାେଟ କଣିନୁ େହଇକି ଅଛି, ଆଗକୁ ବ ତ ଜଲଦି
ଆସିବାର ଅଛି।

ପଶ : ଆପଣ ୁ ପଢାପଢି କରିବାକୁ ଭଲ ଲାେଗ କି ? ଆପଣ
ପିୟ େଲଖକ କିଏ ? ଏବଂ େକଉଁ ବହି ଆପଣ ୁ କିଛି େପରଣା
େଦଇଛି କି ?
ଉ ର - ନିଶିତ ଭାବେର, ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି େକମିତି ! େଯେହତ ସାହିତ କୁ େନଇକି େମାର
ଜୀବନଜୀବିକା ତ େସଥପାଇଁ ସବୁ େବେଳ ସାହିତ ର ଚ ା କରିବାକୁ ଭଲ ଲାେଗ, ବ ତ ଥର ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବାକୁ ଭଲ
ଲାେଗ। େମାର ପିୟ େଲଖକ ଦୂ ଜୟ ଦ ତା ର ନେଭଲ ଗୁଡ଼ାକ ମଁୁ ବ
ପେଢ଼ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ େର
ଫକୀରେମାହନ େସନାପତି ର 'ଛ ମାଣ ଆଠଗୁଣ' ଆଉ ପତିଭା ରାୟ ଯା େସନୀ ଏ ସବୁ ମେତ ବ
ପଭାବିତ
କରିଛି ଆଉ ମ ମେନାଜ ଦାସ ବ
ସାରା େଲଖାେଲଖ ମଁୁ ପଢିଛି କି ଏେବକା ସମୟେର ସମସାମୟି କ ଓଡ଼ିଶାେର
େଯଉଁ ମାେନ ଅଛନି ମାନସ ପଢିଆରୀ େଲଖା ବ ତ ଭଲ ଲାେଗ ଏବଂ ବିଭତି ପ ନାୟକ 'େପମିକା' ମ ମେତ
ବ ତ ପଭାବିତ କରିଛ।ି ଏମିତି ବ
ସାରା ବହି ଅଛି ଯାହା ମେତ େପରଣା େଦଇଛି କିଛି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ େଯଉଁଥେର
କାଳନିକ କ ବାସବତା େବଶୀ ଥାଏ।
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ପଶ : ବ ତ ନୂ ଆ ପତିଭା ଏ ଦିଗେର ଆସି କିଛି ନୂ ଆ କରିବାକୁ ଚା ଁଛନି, େସମାନ ୁ ଆପଣ କଣ କହିେବ ?
ଉ ର - େସମାନ ୁ ମଁୁ ଏହି େଗାେଟ ବା ା େଦବି େଯ ଆଜିକାଲ ସମେସ ଭାବୁ ଛନି େଗାେଟ ରାତି ଭତେର ସଫଳତା
ମିଳିଯିବ େକମିତ?
ି େସଥପାଇଁ କାମକୁ ଶସା କର ନି। ଭଡ଼ ଭତେର କିଛି ଅଲଗା େହବାକୁ େଚଷା କର ଆଉ ନିଜ
ଭତେର ଯଦି ସତେର ଟ ାେଲଣ ଅଛି େତେବ ଆଜି ନେହେଲ କାଲ ହୀରା କୁ େଲାକ େଖାଜିକି େନେବ। େସଥପାଇଁ
ଆ ବିଶାସ ରଖ , ଏଠି ବ
େଲାକ ଅଛନି ତମ ଆ ବିଶାସ ଭା ବା ପାଇଁ େସଥପାଇଁ ନିଜ ଆ ବିଶାସକୁ ସୁଦୃଢ଼
କର ଏବଂ େଚଷା ଜାରିରଖ । କାହକି ନା କିଏ ଜାେଣ େଯ େକଉଁ ଚାବିେର େକଉଁ ତାଲା େଖାଲାଯାଇପାେର। େସଥପାଇଁ
ନିଜ କାମ ସହିତ େକେବ ସାଲସ କର ନାହ, ଭଲ କାମ ଦିେନ ନା ଦିେନ େଲାକ େଖାଜିେବ। ଆପଣ ସମୟ ଆସିବ
ଆଉ େଯେବ ଆସିବ ଲମା ସମୟ ପାଇଁ ଚାଲବା।

ପଶ : ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କିମା ସଂ ତି ପାଇଁ ଆେମ ସ ୀତ ମା ମେର କିଛି କାମ କରିପାରିବା କି ?
ଉ ର - ନିଶିତ ଭାବେର କରାଯାଇ ପାରିବ। ସମେସ େସହି ବିଷୟେର େଚଷା କରିବା ଦରକାର, େସଇଟା ଆମ
ସମସ ର ଦାୟି ତ ଏବଂ କ ବ ମ କି ଦୁ ଃଖର ବିଷୟ େଯ ବ
େଲାକ ଆମ ସଂ ତିକୁ ଛାଡି ପାଶାତ ଜିନଷ
ି
ଉପେର େବଶୀ ଇ ା ପକାଶ କରଛନି େଦଖ ର ବତୀ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସମଲପୁରୀ େଲାକଗୀତ େହେଲ ମ େସ
ଆଜି ବିଶ ଦରବାରେର ପତିଷିତ କଣ ପାଇଁ କାରଣ େସଥେର ତାକୁ େସତିକି ପେମା କରାଯାଇଛି, ତା ର େସହି
ସମଲପୁରୀ େଲାକମାନ ର ଭାଷାପୀତି ଅଛି। ବାକି ସମସ ର େଯମିତି ପ ାବୀ ଗୀତ, େତଲୁ ଗୁ ଗୀତ େହଲା ସମେସ
ତା ଭାଷାକୁ େପା ାହନ ଦିଅନି। ଓଡ଼ିଶାେର େସଇଟା ଟିେକ କ େଦଖବାକୁ ମିେଳ କି େମାର ଆଶା ଏବଂ ବିଶାସ େଯ
ଆଗାମୀ ଦିନେର ନୂ ଆ ପିଢୀ େଯଉଁ ଆସୁଛନି େସମାନ ମ େର ବ
ଭାଷାପୀତି ରହିଛି । େସମାେନ ପୁଣି ଥେର ଏକ
ନୂ ଆ ଯୁଗର ଆର କରିେବ ପୁଣି ଥେର ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷାପୀତି ବଢିବ ଆଉ ଆେମ ତାକୁ ଆମ ଗୀତ, କାହାଣୀ, ସିେନମା
ମା ମେର େଲାକ ପାଖେର ପହ ାଇପାରିବା।

ଏଇ ସା ାତକାର ପାଇଁ ନିଜର ସମୟ େଦଇ ଥବାର ଶୁଭଦୃ ଷି ପରିବାର ତରଫର ସତ ର ନ ୁ ବ ତ ଧନ ବାଦ ।
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ପୁଣି ବଷା ଆର େହାଇ ଯାଇଛି । ବଷା େଯାଗଁୁ ପାଗ
ଟା ଥ ା ଲାଗୁଥାଏ । ସନାତନ ଦିନସାରା ବାହାେର
ବୁ ଲୁ ଥଲା ବଷାେର ବି ଖୁ ଭଜିଛି େସ । ଦିନସାରା
ଖାଇବା କହିବାକୁ ଗେଲ ସକାେଳ େଗାେଟ କ ଚା ଆଉ
େଗାେଟ େଛାଟ ପ ାେକ ବି
। ଖରାେବେଳ େସ
େଗାେଟ ଦୁ ଇଟା ବିଡି ହ ଟାଣିଥଲା । ତା’ପର ଠାର
େପଟେର ଦାନ ମୁେଠ ବି ପଡିନି । ପେକ େର ତା’ର
ଆଉ ମାତ ଦଶଟି ଟ ା ପଡିଛି । େସ ଚା ଛ
ଁ ି ଏଇ ଦଶ
ଟ ା କୁ ଆଉ େସ ଖ କରିବନି େବାଲ । କି ଉପାୟ
ବି କିଛି ନାହ । ଏେତ ବଡ ରାତିେର ଉପାସ େର
େକମିତି ବା ରହିବ । ଯାହାେହେଲ ବି ଟିେକ ଖାଇବାକୁ
ପଡିବ । ଭବେନଶର ସହରେର ସ ା ଉପନୀତ ।
ବଷା ଯଦିଓ ପୂରାପୂରି ଛାଡିନି ତଥାପି ମଝିେର ମଝିେର
ରହି େଗାେଟ େଗାେଟ ଅସରା ଅଜାଡି େଦଉଥାଏ ।
ଆଚାଯ ବିହାର ଛକେର ସ ା ସମୟେର ଭୀଷଣ ଭଡ
। ଟାଫ ଆଲୁ ଅ କୁ େଦଖ େସ ରାସା ପାର କରି
ଏପଟକୁ ଆସିଲା । ରାସାେର ଏମିତି ଚାଲୁ ଥାଏ େସ ।
ହଠା ତା ପଛର କିଛି େଗାେଟ ଆସି ତାକୁ େଜାର େର
ଧକା େଦଲା । ସନାତନ ହଡବେଡଇ ଯାଇ ରାସା
ଉପେର ପଡିଗଲା । ଯଦିଓ େସ ଖ ିଆ ଖାବରା କିଛି
େହାଇ ନଥଲା ତଥାପି ହାତର କ ଣି ଆଉ ଆ େର
େଜାରେର ମାଡ େହାଇଥଲା । ତା’କୁ ଆସି ପଛର
ଉେଠଇ ଧରି େଲାକଟି ପଚାରିଲା “କଣ ଭାଇ! େଜାର
େର ମାଡ େହଲା କି? ରାସାେର ଚାଲଲା େବେଳ ଟିେକ
େଦଖ କି ଚାଲବ ନା ଆଉ” । ସନାତନ ଜାଣି ପାର ନ
ଥଲା େଯ ତା’ର ଭଲ େକଉଁଠି ରହିଲା େବାଲ । େସ ତ
ରାସାର ବଁା ପେଟ ହ ଚାଲୁ ଥଲା । ସନାତନ ପଛକୁ ଚାହ
େଦଖଲା ତାକୁ େଗାେଟ ଓଲା କା ଧକା େଦଇଛି ଓ
େଯଉଁ େଲାକଟି ତାକୁ ଉେଠଇଲା େସ ହ େସ କାର ର
ଡାଇଭର । ସନାତନ ତାକୁ କିଛି କହିବା ପୂବର ଓଲା ର

ଡାଇଭର ତା ହାତ ଧରି କି ଆଣି ତାକୁ କାର ଭତେର
ବେସଇ େଦଲା ଓ କାର ଷାଟ କରି ଚେଳଇବା ଆର
କଲା । େସ କିଛି ବୁ ଝି ପାର ନ ଥାଏ େଯ ତା ସହିତ କଣ
ହଉଛି େବାଲ । କାର ଭତେର ଡାଇଭର ତାକୁ ପଚାରିଲା
“କୁ ଆେଡ ଯିବ ତେମ କୁ ହ? ତମକୁ େନଇ ଛାଡି େଦଇ
ଆସିବ”ି ? ସନାତନ କିଛି କହିଲାନି ମୁ ତଳକୁ କରି ବସି
ରହିଲା । ଡାଇଭର ପୁଣି ତାକୁ େସଇ ପଶ ପଚାରିଲା ।
ସନାତନ କହିଲା “ମଁୁ ଖ ଗିରି ଯିବ”ି । ଡାଇଭର ଆଉ
େବଶୀ କିଛି ନ ପଚାରି ତା ନିଜ ସାଟ ପେକ ର େଗାେଟ
ସିଗାେର ବାହାର କରି ନିଆଁ ଧେରଇଲା । ପ ାେକ
ସନାତନ ଆଡକୁ େଦେଖଇ କି କହିଲା “ସିଗାେର ?”
ସନାତନ କହିଲା “ମଁୁ ସିଗାେର ଟାେଣ େଯ କି ଏେବ
ଟାଣିେଲ େମାର ବାନି େହାଇଯିବ । ଡାଇଭର ତା ଆଡକୁ
ଚାହ ହସି କି ପଚାରିଲା “କାହକି ବାନି େହବ”? ସନାତନ
କହିଲା “ଆଜି ଦିନ ସାରା ମଁୁ କିଛି ବି ଖାଇନି । ଖାଲ
େପଟେର ସିଗାେର ଟାଣିେଲ େମାର ବାନି ଏ” ।
ଡାଇଭର ସିଗାେରଟ ଟାଣୁଟାଣୁ ପଚାରିଲା “କଣ କର
ତେମ? ଚାକିରି କରିଛ େକଉଁଠି? । ସନାତନ କହିଲା ହଁ!
“ମଁୁ େଗାେଟ ବ ା େର ଅଛି” । ଏଥର ସନାତନ ଟିେକ
ରାଗିଯାଇ କହିଲା “ତେମ ଏ ସବୁ କଥା େମାେତ କାହକି
ପଚାରଛ”? ଡାଇଭର କହିଲା “ନା ନା େସମିତି କିଛି
ନାହ କଥାବା ା େହେଲ ଟିେକ ଟାଇମପା େହଇ ଯିବ
େବାଲ ମଁୁ ଏମିତି ପଚାରଥଲ” । ସନାତନ କହିଲା
“େମାେତ ଏଇଠି ଛାଡି ଦିଅ ମଁୁ ପେଳଇବି” । ଡାଇଭର
କହିଲା “େମାେତ େଜାରେର େଭାକ ଲାଗିଲାଣି । ଚାଲ
କିଛି େଗାେଟ ଖଆପିଆ କରି େନବା ତା’ପେର ମଁୁ ତମକୁ
େନଇ ଖ ଗିରି ଛକେର ଛାଡି େଦଇ ଆସିବ”ି । ଏତିକି
କହି େସ ଗାଡି କୁ େଗାେଟ ଅ ାରିଆ ରାସା ଆେଡ
ମୁହଁାଇେଦଲା । କିଛି ସମୟ ଯିବା ପେର ଗାଡି ଆସି
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େଗାେଟ ଅଣ ଓସରିଆ ଗଳି ପାଖେର ଅଟକିଲା ।
ସନାତନ ତାକୁ ପଚାରିଲା “େମାେତ ଏଠି କି େକଉଁଠିକି
ଆଣିଲ । ଏଠି ତ େହାେଟଲ କି େର ରାଣ କିଛି େଦଖା
ଯାଉନି?” । ଡାଇଭର ଅଳ ହସି କହିଲା “ତେମ ଆସ
େମା ସହିତ” । ଏତିକି କହି େସ ସନାତନ କୁ େଗାେଟ
ଅ ରିଆ ବାେଟ େନଇ ବସି ଭତରକୁ ଗଲା । ଦୁ ଇଜଣ
େଗାେଟ କୁ ଡିଆ ଘର ପାଖେର ପହ େି ଲ । କୁ କୁ ର
ଗୁଡାକ େଜାରେର ଭକୁ ଥାଅନି େକମିତି େଗାେଟ ଅ ୁ ତ
ଶ କରି । ସନାତନ କୁ େସଗୁଡା ସବୁ ଟିେକ େକମିତି
ଅସସିକର ଲାଗୁଥାଏ । ଡାଇଭର ତା ପ ା ପେକ ର
ଚାବି ବାହାର କରି କବାଟ େଖାଲଲା ଓ ଭତରକୁ ଗଲା ।
ସନାତନ େସମିତି ବାହାେର ଛିଡା େହାଇଥାଏ ।
ଡାଇଭର ତାକୁ ହସି କି ଡାକିଲା “ଆେର ଆସ ଭତରକୁ
। ଡରିବାର କିଛି ନାହ । େମା ଘେର ସବୁ ପକାର ସାଦିଷ
ଖାଇବା ହ ତମ କୁ ମିଳିବ” । ନିଜର ପରିଚୟ େଦବାକୁ
ଯାଇ ଡାଇଭର କହିଲା “େମା ନା ସତୀଶ ମିଶ । ଏଇ
େଦଖୁନ େମା ଆଇକାଡ େର େମା ନା େଲଖା ଅଛି” ।
େସସବୁ କୁ େଦଖବାେର ଏେତ ଆଗହ େଦେଖଇଲାନି
ସନାତନ । ସତୀଶ ଭତରକୁ ଗଲା । ସନାତନ
େଦଖଲା େଯ ଘର ଭତେର ସତୀଶ ବ ତୀତ ଆଉ
େବାେଧ େକହି ର ନାହଁାନି । ଜିନଷ
ି ପତ ସବୁ ଅସବ ସ
େହାଇ ପଡିଥାଏ । ଘର ର ମଝିେର େଗାେଟ ଖାଇବା
େଟବୁ ଲ ପଡିଥାଏ । ସତୀଶ କହିଲା “ମଁୁ ଖାଇବା ଗରମ
କରି େନଇ ଆସୁଛି ମିଶିକି ଖାଇବା” । ସନାତନ ମନେର
ଅଜସ ପଶ ସବୁ ଉ ମାରଥାଏ । ଏ ଭତେର ସତୀଶ
ଖାଇବା ଗରମ କରି କି େନଇ କି ଆସିଲା େସ ସନାତନ
କୁ କହିଲା “ଯାଅ ଭତେର ହାତ ମୁହଁ େଧାଇଆସ” ।
ସନାତନ ଭତରକୁ ଗଲା ହାତ ମୁହଁ େଧାଇ କି େଟବୁ ଲ
ପାଖ କୁ ଆସିଲା । ତାକୁ ବ ତ େଜାରେର େଭାକ
ଲାଗୁଥଲା ଦିନସାରା େସ କିଛି ଖାଇ ନ ଥଲା । େଦଖଲା
େଟବୁ ଲ ଉପେର ଭାତ, ଡାଲ ମାଛ ତରକାରୀ ଆଦି
ଖାଦ ତା ପାଇଁ ପରଷା େହାଇଛି । େସ ଆଉ େବଶୀ
କିଛି ନ ଭାବି ଖାଇବା ଉପରକୁ ଝପଟି ପଡିଲା ଭଳି
େହଲା ଏବଂ େକଉଁଆଡକୁ ମନ ନ େଦଇ ଖାଇବାେର
ଲାଗିଲା । ସତୀଶ ସବୁ େଦଖୁ ଥାଏ । ଥାଳିେର ପରଷା
ଯାଇଥବା ଭାତର ଅଧାର ଅଧକ ଖାଇ ସାରିବା ପେର
ସନାତନ କୁ ଟିେକ ଆଶସି ମିଳିବାର େଦଖ ତା’କୁ
ସତୀଶ ପଚାରିଲା “ତେମ ଖ ଗିରି ର େକଉଁଠି ରହ”?
ସନାତନ କହିଲା “େଗାେଟ ବସି ଭତେର େଗାେଟ େଛାଟ

ଭଡା ଘର େନଇ ” । ସତୀଶ ଆଶଯ େହାଇ କି
ପଚାରିଲା “ତେମ ବ ା େର ଚାକିରି କରି ପୁଣି ବସି େର
କାହକି ର ଛ”? ସନାତନ ଟିେକ ଅସବ ସ େହାଇ
କହିଲା “ତମର ଏ ସବୁ ଜିନଷ
ି ଜାଣିବା କଣ ଦରକାର”?
ବାହାେର ପୁଣି େଜାରେର ବଷା ଆର େହାଇ ଯାଇଥଲା
। ଏଥର ପବନ େହବା ସହ ମଝିେର ମଝିେର ଘଡଘଡି ବି
ମାରଥାଏ । ସତୀଶ ଝରକା ଗୁଡାକ ବ କରି େଦଇ
ଆସି କହିଲା “ଆଜି ରାତିେର ଜଦି ବଷା ନ ଛାେଡ ତେମ
ଏଇଠି େମା ଘେର ରାତିେର ରହିଯାଅ । ମଁୁ କାଲ
ସକାେଳ େନଇ ତମକୁ ଛାଡି େଦଇ ଆସିବି । କିଛି
ଅସୁବଧ
ି ା େହବନି ଏଠି ତମର” । ସତୀଶ ତା’କୁ ଟିେକ
ସହଜ କରିବାକୁ େଚଷା କରଥଲା । ସନାତନ କହିଲା
“ନାଇଁ ଥାଉ େମାେତ ବଷା ଛାଡିେଲ େନଇ େମା ଘେର
ଛାଡି େଦଇ ଆସ ” । ଦୁ େହଁ ପୁଣି ଖାଇବାେର ମନ
େଦେଲ । ସନାତନ ର ତଣି େର େବାେଧ ଲାଗିଲା । େସ
ଟିେକ କାଶି ଉଠି ଲା । ସତୀଶ ଉଠି ଯାଇ ତାକୁ େଗାେଟ
ଗାସ େର ପାଣି େନଇ କି ପିଇବାକୁ େଦଲା । ତା’ପେର
ସନାତନ କହି ଉଠି ଲା “ମଁୁ େଯଉଁ ବ ା େର କାମ
କରଥଲ ଦିେନ ଖରାେବେଳ ବ ା େର ଡକାୟତି େହଲା
। େସେତେବେଳ ମଁୁ ବ ା େର ନ ଥଲ । କିଛି େଗାେଟ
କାମେର ବାହାରକୁ ଯାଇଥଲ ।
ଆସିଲାେବଳକୁ
େଦଖଲ େଯ ହାତେର କଣ େଗାେଟ ଧରିକି ତିନଚ
ି ାରି
ଜଣ େଲାକ ବ ା ର ବାହାରିଗେଲ । ମଁୁ ଟିେକ େବଶୀ
ାନ େଦଲନି । ଭାବିଲ େବାଧ ଏ କିଛି ଗାହକ
େହାଇଥେବ । କି େସମାେନ େଯେତେବେଳ େମାେତ
େଦଖ େଦୗଡିବାକୁ ଲାଗିେଲ ମଁୁ େଦଖଲ ଜଣ ହାତେର
େଗାେଟ ପିସଲ ଥାଏ । ମଁୁ ତାକୁ ଧରିବାକୁ ଯାଆେନ େସ
େମାେତ େଗାେଟ ଧକା େଦଇ ଦଉଡି ଯାଇ
େମାଟରସାଇେକଲ ଧରି କୁ ଆେଡ ଉଭାନ େହାଇଗେଲ ।
ବ ା ଭତରକୁ ଯାଇ େଦେଖ ତ ସମେସ ଭୟ େର
ଥରଥାଆନି । େପାଲସକୁ େଫା କରା େହାଇ ସରିଥାଏ
। କିଛି ସମୟ ଭତେର େହ ବା ୍ ର ଅଧକାରୀ ଓ
େପାଲସ ସମେସ ଆସି ପହ ଗ
ି େଲ । ସମସ ୁ
ପଚରାପଚାରି ଚାଲଥାଏ ।
େଯେହତ ଡକାୟତି
ସମୟେର ମଁୁ ବ ା େର ନ ଥଲ ସମସ ସେ ହ େମା
ଉପେର ଘନାଉଥାଏ । ସମେସ ଭବୁ ଥାଆନି େଯ ମଁୁ
କୁ ଆେଡ ଡକାୟତି ସହ ସ ୃକ ଅଛି େବାଲ । ଏମିତି
କିଛଦ
ି ନ
ି
ଚାଲଲା ଡକାୟତ ମାନ ର େକୗଣସି
େଖାଜଖବର ନଥାଏ” ।
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ଏ ଭତେର ସତୀଶ ଖାଇବା ସାରି େଟବୁ ଲ ଉପର ଉଠି
ହାତ େଧାଇବାକୁ ଗଲା । େମାତିଲାଲ ବି ଖାଇ ସାରି
ହାତ େଧାଇ ଆସି ପୁଣି ଆସି େସଇ େଟବୁ ଲ ପାଖେର
ଥବା େଚୟା ଉପେର ବସିଲା । ସତୀଶ ପଚାରିଲା
“ତା’ପେର କଣ େହଲା”? ସନାତନ ଗପି ଚାଲଲା
“େମାେତ େପାଲସ ସେ ହ କରି ସବୁ େବେଳ ଥାନା କୁ
ଡେକଇ ୟାଡସ ାଡ ପୁଳାଏ ପଚାର ଥଲା । ଦିେନ ମଁୁ
ଅତିଷ େହଇ ମ ାେନଜର ସହିତ ଝଗଡା କଲ । ତା
ସହିତ େମାର କଥା ହାତାହାତି ପଯ ନ ଗଲା । େମାେତ
ଚାକିରି ର ବାହାର କରି ଦିଆଗଲା । ବ ା ର କାଟ
ବି େସମାେନ େମା ଠାର େନଇଗେଲ କୁ ଆେଡ ଆଉ ଯିବି
େବାଲ ଭାବି ଆସି ଖ ଗିରି େଗାେଟ ବସିେର ଆଶୟ
େନଇଛି” । ଏତିକି କହି ସାରିବା ପେର ସନାତନ କା ି
ପେକଇଲା । ସତୀଶ ତାକୁ ଅଶାସନା େଦବାକୁ ଯାଇ
କହିଲା “ତେମ ନିେ ାଷ େର ଦ ପାଇଲ ଆମମାନ
ପାଇଁ” । ସନାତନ ଚମକି ପଡିଲା େସ ସତୀଶ କୁ
ପଚାରିଲା “ତମମାନ ପାଇଁ ମାେନ”? ସତୀଶ ସନାତନ
କୁ ଡାକିେନଇ େସପଟ ଘରକୁ ଗଲା କହିଲା “େଦଖ େସ
ଆଇନାେର କିଏ ଅଛି”? ସନାତନ ଆଇନା େର ଯାହା
େଦଖଲା ତାକୁ େଦଖ ସାରିବା ପେର ତା େଦହର ପରେସ
ଝାଳ ବାହାରିଗଲା । ଭୟେର ଠକଠକ େହାଇ େସ
ଥରିଲା । େସ େଦଖଲା େଯ ଆଇନାେର ସତୀଶ ର
େଚେହରା ହ େଦଖାଯାଉନି । ପଛକୁ
ଅେନଇଲା େବଳକୁ େକହି କୁ ଆେଡ ନାହଁାନି
। େସ ଘେର ହଠାତ ଲାଇନ ବି କଟିଗଲା ।
ପୁରା ଅ କାର ଘର ଭତେର ସନାତନ ଏକା
ଛିଡା େହାଇଥାଏ । ଶୂନ ର ସତୀଶ କହିଲା
“ସନାତନ! ମଁୁ ଜାଣିଛି ତ ନିେ ାଷ କି
ଆମର କୃ ତକମ ପାଇଁ ତ ଦ େଭାଗିଲୁ ।
ଆଜକୁ ପାୟ ପ ର ଦିନ ତେଳ ଆେମ ଆଉ
େଗାେଟ ବ ା େର ଡକାୟତି କରଥଲୁ ।
ଠି କ େସତିକିେବଳକୁ କିଏ ଜେଣ େପାଲସକୁ
ଡାକିେଦଲା । ଆମ ଗ ା ୍ ର ସମେସ
ଖସି ପେଳଇଲା େବଳକୁ େପାଲସ ଗୁଳିକଲା

ଥଲ । ଆଉ ମଁୁ ତେତ ଠି କ େଦଖ ପାରିଥଲ । ତେତ
ପୁଲସ ଏେବ ବି େଖାଜୁ ଛି । ତ େଯାଉଠି ବସି ଖାଉଥଲୁ
େସଇ େଟବୁ ଲ ତେଳ ହାତ ମାରି କି େଦଖ େଗାେଟ ଚାବି
ଅଠାେର ମରା େହାଇଥବ । େସ ଚାବି କି ଆଣ ଏଇ ଘର
ର ତାଜା ଉପେର େଦଖ େଗାେଟ ଟ ୍ ରଖା େହାଇଛି ।
ଏ ଚାବି େହଉଛି େସଇ ଟ ୍ ର ତ ଯା େସଇ ଟ ୍
େଖାଲ” । ସନାତନ ର ପେକଟେର ଦିଆସିଲ ଥଲା ।
ତାକୁ ମାରିମାରି େସ ସତୀଶ କହିଥବା ସବୁ କାମ କଲା ।
ଟ େଖାଲ େଦଖଲା େବଳକୁ ତା ଭତେର ବିଡାବିଡା
ଟ ା । ସତୀଶ କହି ଉଠି ଲା “ତ ଏ ଟ ାକୁ େନ ଆଉ
େଯେତ ଶୀଘ ପାରଛୁ ଏଠ ପଳା” । ଏତିକି କହି ସାରିବା
ପେର ହଠା େଜାରେର ପବନ େହଲା । ବ
େହାଇଥବା ଝରକା କବାଟ ଗୁଡାକ ସବୁ େଖାଲ
େହାଇଗଲା ଆଉ ବଷା ପାଣିଛଟ
ି ା ପଶି ଆସି େସ ଟ ା
ଥବା ଟ ୍ କୁ ପୁରା ଓଦା କରି ସାରିଥଲା ।
ସହକାରୀ ଅ ାପକ
େରାଲା ଫାମାସୀ ମହାବିଦ ାଳୟ
େଖାଡାସି ୀ,ବ ପୁର-୧୦

।

ଦୁ ଇଟି ଗୁଳି େମା ପିଠି େର ଆସି ବାଜିଲା ମଁୁ
େସଇଠି ହ ଟଳି ପଡିଲ । େସ େଯଉଁ
ପିସଲ ଧରିଥବା େଲାକକୁ ତ େସ ଦିନ
େଦଖଥଲୁ େସ ଆଉ େକହି ନୁ େହଁ େସ ମଁୁ ହ
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ଶତପାେଣ େଚଷାକରି ଯୁବକଟି େଯେତେବେଳ େସ
ମଇଳା ଓ କଦଯ ଲ -ଚଡକା,ଧମା ଆେଲାକ ଥବା
କାଚଟିେର େଦଖଲା ତା 'େରାମା' ର ନଁା , େସ
ଭା ପଡ଼ିଲା । ତା ସୁପର ହାଇେଜନି ମାସ ଭତେର
ଶୁଣାଯାଉଥଲା ଅବିଶାନ କ ନ, ଧୀେର ଓ ରହିରହି ।
ତା ଶରୀରକୁ ସି କରିଥବା େକା ଓ ତା ମଇଳା
େଜାତାର ଜାଣିେହଉଥାଏ େସ ଏତ େକଉଁ ଗଁା ,ପାହାଡ଼
କିମା ତା ଆଖପାଖ ବ ର ର ଆସିଥବ ।
କାହାର କ'ଣ ଯାଏ ଆେସ େଯ ! ଏପରି ତ କିଛି
େଲାକ ବ ଛ
ି ନି । ସରକାର ଜମାନବ ା େହାଇ ,
ଯାହା େଜାତାେର କ ା େଗାବର ର ଗ କିମା
ଅଧାମଲା ଘାସର ସବୁ ଜିମା େଦଖ ଏ । େକଇଜଣ
ଶିଳପତି ଚାଟକାର େସ ଯୁବକଟିକୁ େଘରିଯାଇ ତା
ଠି କଣା ପଚାରିବାେର ଣଭର ବି େହଳା କରିନଥେଲ ।
େସମାେନ ଜାଣିସାରିଥେଲ ଯୁବକଟି ସରକାର ଜାଗିରି
ନୁ େହଁ ।
ତା େକାହକୁ , ବିରକି ଓ ଶିଳପତି ଗୁଡା ପତି ଘୃଣା
ବଢିଗଲା । େସ ଆ ରି େଜା େର ପଶାସ େନବାକୁ
େଚଷାକଲା ତା େକା େର ଖ ାଯାଇଥବା ଅକୀେଜନ
ନଳିବାେଟ । ଯଦାରା ମୁହଁର େବକପଯ ନ ଥବା
ବା ତକ ଟାଣିେହାଇ ତା କଲଜା ପଯ ନ ଚକଟି
ଚାଲଲା ଅନବରତ । ତା ପାଦ ଥରିଉଥଲା, ଏବଂ ଆଖ !
େସ ଦୁ ଇଟି ତ ଆଗର ରଗ , ମଳିନ ଓ ଲାଲ ଥେଲ ,
ବା ଜଳିଉଠି େଲ । ସକ ଜଜରିତ େହାଇ େସ
ଇ ାକଲା ମୁଖଟା େଖାଲ ଘୃଣାର ଚରମ ଉ ର ସଦୃ ଶ
ତା ଶୁଖଲା ଗଳା ଖ ାରୀ େଲ ାଏ ଛାପ
ପେକଇେଦବାକୁ । କି ହାୟ ! ଦୀଘ ବଷ େହଲା େସ
ଭଲଯାଇଛି ଘର ଭତର ବ ତୀତ ନିଜର େଚେହରା କିମା
'େରାମା'ର େସ ଲପଟି ର ର େଦଖବାକୁ ।

ସାଇରନ ବାଜୀଉଠି ଛ,ି େକେତାଟି ଉଡ଼ନା େରାବଟ
ପହ ଥ
ି ଯାଇଛନି , ସବୁ ଠି । ପୂବ ପରି େସ ଏକା
ଠି ଆ େହାଇଗଲା େଯଉଁଠି େଲଖାଥଲା "ଯଦି ମରିବାକୁ
ଇଛୁ କ,େତେବ ସ କ କର "।
ଛିଃ ! ପଥମଥର ପାଇଁ େସ 'େରାମା'କୁ ଘୃଣା କଲା ।
ସ ାସନ । ଦିନ/ବାର ଇତ ାଦିକୁ ଖାତିର ନ କରି
େସ ଜାଣିବାକୁ ପୟାସ କଲା ପଶିମର କି ତ
ି
ସୂଯ େଲଖା ରଶି । କିମା , ଏତ ଏ ଭଗ ବି ନ
ି
ସହରର େଦଖାଯାଇପାେର େସ ଫକା ଲା ଜ ।
ଏତକ ଭାବି ଯୁବକଟି ଜାଣିବାକୁ େଚଷାକଲା ତା
େଗେଜ ର ପଦୂ ଷଣର ମାତା , ଏବଂ ସାନ ପରିବ ନ
ନ କରି ଭାବିଲା "େରାମା କଣ ସତେର….? ନା..ନା ,
େସ ତ ସାହସୀ ଥଲା, ତା ଅପମୃତ ପାଇଁ ଏ େଗେଜ
କିମା େସ ଶିଳପତି
ଶୁ-ଚିନକ େକେତାଟି
େହାଇଥେବ"।
ଦୁ ଃଖେର
ମିୟମାଣ
େହାଇପଡିଥବାର
ତା
େଲାତକଧାର ମାସ ର ଉପରିଭାଗର ଭଜାଇ ଗଳାର ନିମ
ବାହ ଅଂଶ େର ଥ ଥ ଗଳିବାେର ଲାଗିେଲ । େକା
ଟି ନ ଥେଲ ଏତ େସ ଅଶର ଶୀତଳତା େର ଅନୁ ଭବ
କରିପାରିଥାଆନା ଗୀଷ ପବାର ର ବବରତାକୁ ଚିରି
କିପରି ମଳୟ ପବନ ସୃଷି େହଉଛି , ତା ଲୁ ହ ଓ ଚମର
ସଂଘଷେର । କିମା ଶୀତଋତ େହାଇଥେଲ ତା ରକର
ନିଗତ, େସ ଉଷୁମ ଅଶର କ ନେର ତା ଚିବୁକେର
ଜମାଟ କିଛି କାକର ବି ୁ ସଦୃ ଶ ବରଫ କୁ ତରଳାଇ
ଅନୁ ଭବ କରାଇଥାେନ 'େରାମା' େଖାଲାେଦହର
େଯୗବନତା ଝଡ଼ ।
େଯେହତ େସ ଅ ାରକୁ େଦଖପାରିଲା,କାଳବିଳମ ନ

24

କରି େଖାଲେଦଲା ତା େକା 'ର ଉପରିଭାଗ ଓ ମାସ
ଏବଂ ଟାଣିେନଲା ପୁଳିଏ ଧୂଳି,ପଦୂ ଷଣ, ବିଷାକମିଶିତ
ମଲା ପବନଗୁଡକ
ି ୁ । କିଛି ହାଲା ପବନ ର ଉଷ
ପାଲଟିଗଲା ଆ ସ ଷିର ଶୀତଳତା,ତା େଭେରଡା
ଆଗ ଦୁ ଇଦାନ େଦଇ ଗଲାେବେଳ ଗଳା ଭତରକୁ ।
ଏବଂ ଓଠ ଓ ଚିବୁକର କିଛି ଅଂଶ ଜଳିଗଲାଭଳି େସ
ଅନୁ ଭବ ବି କରଥାଏ । ହଠା ଆଖ ଭତର ପତା
ଜଳିଉଠି ଲା ପଦୂ ଷଣ ର ପେକାପେର ଏବଂ ଠି
େସତିକିେବଳ ସାଇରନଟିଏ ମୁେ ଇ ଉଡ଼ନା େରାବଟ
ତତଣା ଧେରଇେଦଲା ଦୁ ଇଲ ଟ ାର ସାମାନ ଏକ
େମେସ ତା େଗେଜ ଇନବକ କୁ । ତଥାପି ଯୁବକଟିର
େ ାଭ ନ ଥାଏ । ମାସ ଓ େକା ସଜାଡ଼ିଲା େବେଳ ତା
ୀଣ ସରେର ଉ ାରଣ କଲା "େରାମା ! ମାଇଁ ଲ ,
ତମ ସଶର ଏଇତକ ପବନ ତ େମା ନିଜର
ଥଲା ନା ?"।
ଯୁବକଟି ଆ ରି ଭା ପଡ଼ିଲା । କ ନରତ ପକ ିତ
ଶରୀେର ଦୁ ଇେଗାଡ଼କୁ ପିଟଚ
ି ାଲଲା େସ ବଡ଼ ଡିେ
େବାଡ ତେଳ ଗଦା ଥବା େଲୗହମିଶିତ କିଛି ମାଟିକୁ ।
େସେତେବେଳ େକହିଜଣ କରସଷ ପାଇ େସ ଥମିଗଲା
କିଛି ଣ । ଠି ତା 'େରାମା' ଭଳି ଶୀତଳତା ର ସଷ !
କି େସଥେଲ ଜେଣ ବୃ ଏବଂ େରାଗୀଣା,
ସମସ ଭଳି ଅଭଶପ େଚେହରା । େପାେଟକନ େକା
ଭତେର ଏକ ଶଜ ଶତବଷର ମ ି ଭଳି େଲାଚାେକାଚା
ଚମ ବିଶିଷ ଜୀବନ ଶବ ।
"ତେମ...ହଁ ତେମ, ତେମ କଣ େସ ଦାଶନିକ ?
ସା .... ? "
ଯୁବକଟିର ଏ ପଶେର ବୃ ତା ହାତ ଓହରାଇ େସ
ଇଛାମୃତ ର ଫଳକ ଆଡ଼କୁ ଇ ତ କରି କହିେଲ
"େକବଳ ମୃତ ର ବା ା େଦଉଥବା ଅ ମୃତ ଜୀବ କ'ଣ
ଦାଶନିକ େହାଇପାେର ? େତେବ ଦଶନ ଶାସର ଆଉ
ଥେର ମୃତ ଆବଶ କ"।
ପୁଣି ଏକ ସାଇରନ ପକ ିତକରି େଭଦିଗଲା ତା
ପଛଅ ାର ଗଳି ଭତରକୁ । େକବଳ ଏ ପତିଡୀତ
ମନୁ ଷ ଜୀବ ନୁ େହଁ , ଉଡନା େରାବଟ ଗୁଡକ
ି ମ ଏକା
ଲୟ ଓ ଲ େର ଗାଇଉଠି େଲ ବ ବ
ି ାର େଶଷ ମନ !
"େହ ମୃତ ତେମ ଥକିଯାଅ,

େହ ଅତୀତ ତେମ ଉଭା ଅ
େହ ଦି -ବଳୟ ତେମ େଦଖାଦିଅ…."।
ସମସ ପୃଥବୀର ସର ଏକେହାଇ ହଜିଯାଇଥବା
ଅନଃରା ା କୁ ଆବାହନ କରିଲାେବେଳ ଯୁବକଟି
ସାଗତକି କଲା "େରାମା"! େହ ପକୃ ତି ! ତେମ ସଜନା
କର , ତେମ ସଜନା କର.. େହ 'େରାମା' ତେମ …….
ଯୁବକର ବି ଳିତ କାରଣ ୁ , ବୃ ା
ପଶର
ଉ ରେର େସ କହିଲା 'େରାମା, େମା େପୟସୀ ,ଏ
ଅ କାର ପାପମୟ ପରିେବଶେର ଏକମାତ ଜୀବନ
ସାଥଟିଏ ଥଲା,େସ ହ ତ େମାେତ େଦଖାଇଥଲା ଦୂ ର
ଦିଗନର ଉଦନା ସୂଯ ର କୃ ପଣ ଆେଲାକ ! ଚ ପୃଷ
ସପ, ଘରର ! ଏବଂ …
ବୃ ହସିେଦଇ କହିେଲ "ଚ ପୃଷ ? ମୂଖ ସମାଜ
ସଗୃେହ ଅଗିସଂେଯାଗ କରି , େସ ଭସକୁ ତିଳକ ସଜାଇ
ଚାଲଥେଲ ଚା ାମାମା ଘେର ସଜାଇବାକୁ ଦିବାସପ !
ଆଃ ! "।
ଯୁବକଟି ତିେଳେହେଲ ବୃ
ବାକ କୁ ସ ାନ ନ
େଦଇ କହିଚାଲଲା ".. .ଏବଂ ସବୁ ଜ ପଦୂ ଷଣ ରହିତ
ବଖୁରିଏ ଟେନଲ , ତେମ ଜାଣକି ଏକ ସ େକାଳାହଳ
ରହିତ ସାନ ? ତେମ ତ ପଚାରକ , ତେମ ତ …"।
ତା'ର ଏ ଅେବାଧ ନିରାଧାର ପଶେର ବୃ ନିଶଳ
ରହିେଲ, ଚଳନି ଶତା ୀ ଭଳି । ଅେନକ କ ନ,ପୀଡା
ଯାତନା କିମା େପମ ଭ ୁ ର ୀଣ ପତିଶୃତି େଯମିତି
ସହିଆସୁଛି ଏ ସମୟ ! ଚାରିଆେଡ ହାହାକାର କି େସ
ତା ଗତିକୁ ସୟଂକଳୁ ଷିତ କେରନି , ହଁ, କି ଏଭଳି
ଉଦଭାନ ଓ ପଥଭଷ ବି ଅେନକ ତାକୁ କବଳିତ
କରିବାକୁ େଚଷାକରି ନି ର ହାର ମାନିଛନି । େଯମିତି
ଚ ପୃଷ ର ସୁଇମି େର ତା ବିେନାଦନେର ଦାମୀ
କୀତଦାସର ସାନନାଟକ । ଏବଂ ଆର କରିେଦେଲ
ଚତଥ ବିଶଯୁ ! ତାର ପରିଣାମ ଏ ବିଷମୟ ପରିେବଶ

।

ସ ାର ଆଗମନେର ବିଛୁରିତ େହାଇପଡଥାଏ
ଆେଲାକର ପଜଳିତ ଛାୟାମାନ । ଧମା ମିଟମ
ି ିଟି େହାଇ
େସ ରଗ ଡିେ ଗୁଡକ
ି େର େଯପରି ଜୀବନ ସଂଚରିତ
େହଲାଭଳି ପହସନ େଦଖାଇେଲ "େହ ପକୃ ତି ବିଧଂସକ
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ଅମାନବ ! ଝାଡିଦଅ
ି ଆମ େଦେହ ଧୂଳି , େନଇଯାଅ ତମ
ଅ ୀୟ ଇଛାମୃତ କାରଣର ସୁଖ ବା ା "।
ଯୁବକ ଜଣକ ଅସହଜ ମେନେହଲା । ତା ହାତର େସ
େଗେଜ କୁ ବାରମାର ପିଟି ନିଦର ଉଠାଇବାର ଆବ ଥ
ପୟାସ କରିଲା , କି େଗେଜ ଟି ଚିରନିଦା ଯାଇଥାଏ
ବ ାେଟରୀକୁ ହତ ା କରି , େଯପରି ବିଶଯୁ ପେର
ମାନବତାର ବିେବକ ଛାଡିଯାଇଛି ମୃତ ପରିେବଶ ।
ବୃ ଜଣକ କିଛି କହିବା ପୂବର ଯୁବକଟି ିପଗତି
କଲା ଅନତି ଦୁ େର ଥବା େସ ସମାଚାର ପାଖକୁ ।
େସଥମ େର ତା'ର ଏକ ପାଖ ମଇଲା େଜାତା
େଖାଲଯାଇ ବଳପୂବକ ଆଘାତ କଲା ଏକ ଭଗ େରାବଟ
ମୁ େର । ଏବଂ େସ ପଳାପ ଆର କରିେଦଲା, ତା
ଆଖପାଖର ଅେନକ ଭଳି । େକଜାଣି କାହକି ବୃ
ଏକ ଚ ର
ୁ ଅଜାଣତେର େକଇେଟାପା ଲୁ ହ ଝରିଆସିଲା
। େସ ମେନମେନ ନିଜର କିଂକ ବ ବିମୁଢ଼ ଭାଗ କୁ
େଦାଷ େଦଇ ଚପଚାପ କହିେଲ "ସାରା ଦୁ ନିଆର
ଦୁ ଃଖକୁ କଣ ଏକ ଚ ର
ୁ ଅଶେଦଇ ହାଲୁ କା କରିେହବ ?
େହ ଈଶର ! ତେମ ବି ଟିେକ କା ିନଅ
ି , ତେମ ବି ଟିକିଏ
କା ିନଅ
ି "।
କା ଁେକେତ ସମୟ ଉ ାର ଯୁବକଟି େଫରିଆସି ପଶ
ପଚାେର େସ ଏକ ଚ ୁ ବିଶିଷ ଦାଶନିକର ଘୁମନ
ଶରୀର ପାେଖ 'େତେବ କଣ ମଁୁ ଦାୟୀ ? ଏ ସଂସାରେର
ତ ସମେସ େରାଗାକାନ, ସଭଏଁ ଏକପକାର ମୃତ
କାମନାର ଆଶାୟୀ , େତେବ େମା 'େରାମା' କାହକି
ଇଛମୃତ େନଲା ? େହ ଈଶର ! ଆମ ନିଷାପ ଶିଶୁଟି
କଣ ଇଛମୃତ ମାଗିଥଲା ?"।
ଯୁବକଟି ର କ ନ େକବଳ ବୃ
େକା େଭଦି ତା
ଅନର ପଯ ନ ପହ ଥ
ି ଲା । ସୁଦୂରେର ଥବା ଅେନକ ତ
କ ନରତ , େବହିସାବ ଇଛମୃତ ର ଶବ , ଆଉ ତା
ଶୁେଭକାଂ ୀ ପଳାପ । ବୃ ଉଠି େଲ , ଯୁବକଟିର
କା େର ହାତ ରଖ କହିେଲ 'େଦାଷ ? େସ ଶ
ଅଥହୀନ, ଶହଶହ ବଷର ଆମ ପୂବଜ ଦାନ ଏ
ପଦୂ ଷଣ, ତେମ େଦଖପାରିବ କି ଦୂ େର ବିଳାପ ଜଜରିତ
େସ ବାଳିକାକୁ , ଏକ େକା ଭତେର ତା ସଯ
େକୖେଶାରିକତା କୁ ମାପିପାରିବ ? ତେମ ଓଠ କୁ େହ
ତେମ ସିଗାର ପପୀଡ଼ିତ ଧୂମ ପ, ତେମ କଣ ଦାୟୀ

ନୁ େହଁ ତା ମୃତ ର କାରଣ ଚିଠାେର ? ଏ ପଦୂ ଷଣ ଭ
ପୃଥବୀେର ବୃ ଟିଏ ବି ସୃଜନ େନବାକୁ ଭୟ କରଛି ।
େତେବ େସ ନିଷାପ ସନାନଟି କାହକି ଆମ ପୂବଜ
ପାପଭାରା ସହିଥାନା ? ଆଉ ତମ େରାମା ! ତମ ବ ର
ବାହାେର େକେବ ପଶାସ େନଇଛ ବିନା ଅକିେଜନ
ସିଲ ର େର ? େସ ଠି କ କରିଛି , ଏଇ ତ ଆଇ ,
ଇ ାମୃତ ତ ଆମ ନିୟନଣ "।
ଯୁବକ ଜଣକ ଆ ରି ଭା ପଡ଼ିଲା । େକାହର
ବା େର ତା ମାସ ଓ ମୂଖସାମା େକା ର ଟାଣ
ଜରିଗଡ
ୁ କ
ି େଶତ ଆସରଣ ଜେମଇସାରିଥେଲ , ଶୀତର
ପେକାପ ଧୀେର ଧୀେର ବିସାର କରିଚାଲଥଲା ବିଷାକ
ପଦୂ ଷଣ କୁ ପରାସ କରିବା ଯୁ େର ।
କା ଁେକେତ ସମୟ ପେର ପୁଣି ସାଇର ବାଜିଉଠି ଲା
। ସମସ ଜୀବ,ନିଜୀବ େଯପରି ଏକ ଅଜଣା ଭୟ ଓ
କାନିେର ଥରିଉଠି ବା ତାମୂଳକ ଠି ଆେହାଇଗେଲ
ନୂ ତନ ଯୁଗର ସାଗତକୁ । ପତ କ ଡିେ , େରାବଟ ଓ
େଗେଜ ଗୁଡକ
ି େର ଝଲସି ଉଠି ଲା ନୂ ଆ ଶତା ୀର
ସାଗତ ଝଲକ ।
"ସାଗତ ୩୦୦୧"
ବୃ ପଳାପ କେଲ- "ଉଠ ! ସାଗତ କର କରାଳ
ମୃତ ର ଆଉ ଏକ ଶତା ୀକୁ । ଏତ ଜୀବନ ସଜନାର
ଉପାୟ େକହି େଖାଜିେନେବ "।
ଯୁବକ ଜଣକ ଭାରାକାେନ ଉଠି େଲ । ତା ର
େଗାଟିଏ ପାଦ ଶୀତର ଚାବୁ
ମାଡ଼େର େଲାଚା
େହାଇପଡଥାଏ, ନିଜ େକାହ ସମରଣ କରି କହିେଲ
"େଦଖ ! ତମକୁ ଲାଗୁଛି ଶତା ୀର ଗଣତି ବ ର
ି ହିଛି ?
େସ ତ ଅପମୃତ େର େକେତକାଳୁ ମୃତ ! ବା ତା
ସଂଖ ାରପୀ ଏ ଦିନରାତିର ରା ସ ଗୁଡକ
ି ଶଢଛନି
ପଦୂ ଷଣର ସଶାନେର"।
ବୃ ଦାଶନିକ ଚାଲଗେଲ ନିଜ ପେଥ । ଆଉ ଯୁବକ
ଜଣକ ? ତା ହାେତ ଥଲା ଇଛମୃତ ର ଏକ
ଆେବଦନ ପତ 'େରାମା'ର ।
େଢ ାନାଳ ୭୫୯୦୧୬
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ସମୟ ସକାଳ ୫ଟା େହବ େବାଧ ଏ। ରାମବାବୁ
ବିଛଣାର ଉଠି େଲ ନିତଦ
ି ନ
ି ପରି। ଏଇ ମଧୁେମହ େହବା
ପରଠ ନିଦ ବି ହଉନି ଠି କ କରି, େଶାଉ େଶାଉ ରାତି
୧୨ େହାଇଯାଉଛି। ଉଠି କି େଫାନ େଚକ କରିବାର
େଦଖେଲ େଫାନ ସୁଇଚ ଅଫ େହାଇ ଯାଇଛି। କି ପ ାଡ଼
େଫାନ ପୁଣି େସଥେର ସାଥ େଦଇଛି ୧୦ ବଷ େହଲାଣି।
ଉଠି କି ଚାଜ ବସାଇଲା େବେଳ େଫାନ ଅନ
େହଲାେବଳକୁ େମେସଜ ଆସିଲା ,ଝିଅ ମିତାର ୨୫ ଟା
ମିସ କଲ। ରାତି ୧ ର ସକାଳ ୫ ଭତେର। ମନକୁ ପାପ
ଛୁ ଇଁଲା ରାମବାବୁ ର। ଏଇ ତିନି ଦିନ ତେଳ ସୀ
େକୗଶଲ ା କ ଥେଲ ମିତା ଶାଶୁ ଘର େଲାକ ୱାଶିଂ
େମସିନେଟ ପାଇଁ ମିତାକୁ ଖୁଂଟଣା େଦଉଛନି େବାଲ
ମିତା କ ଥଲା। ପଇସା କମ େବାଲ ୨ ମାସ େହଲାଣି
ମଧୁେମହଟା ପରୀ ା ବି କରି ନାହାନି। େସ ଯାହା ବି
ହଉ ଝିଅର ଖୁସି ପାଇଁ ଟ ା େଯାଗାଡ କରିଥେଲ
ରାମବାବୁ । ତାେହେଲ ଏେବ ମିତାକୁ ଜଣାଇ ଦିଅ କି ହଁ
ଆଜି େନଇକି ପହ ାଇ େଦେବ ୱାଶିଂ େମସିନଟା।
ଏତିକି ଭାବି କଲ କେଲ ଉଠାଇଲାନି ମିତା, ବାରବାର ୩
ଥର କଲ ପେର ମିତାର ଶାଶୁ ଉଠାଇକି କା ି କା ି
କହିେଲ,"ସମୁଦି ଜଲଦି ଆସ ,ମିତା ଘର ପଛପଟ
ଆମ ଗଛେର ଦଉଡି ଲଗାଇ େଦଇଛି"।
ମିତାର ଶାଶୁ ଠଁ ଏତିକି ଶୁଣି ରାମବାବୁ ଲଥ କରି ବସି
ପଡିେଲ ତେଳ, ତେଳ େଫାନ ପଡିକି ବ ାେଟରୀ ବାହାରି
ପଡିଛ।ି ଏେତ େଜାର ଶ େହବାର ବାହାେର ଦା
ଓଳାଉଥେଲ େକୗଶଲ ା େଦବୀ ଦଉଡି ଆସିେଲ। ଆଉ
େଦଖେଲ ରାମବାବୁ େଛାଟ ଛୁ ଆ ପରି ଭାଉଁ ଭାଉଁ
େହାଇ କା ୁ ଛନି। େଯମିତି ତା େଖଳନାକୁ କିଏ ଛଡାଇ
େନଲା ତା ଠଁ। ରାମବାବୁ ସୀକୁ େଦଖ ସବୁ କଥା କହି
ବାହାରିେଲ ମିତାର ଶାଶୁ ଘରକୁ େସ ଭ ା େଫାନକୁ
ସଜ କରିକି। ଝିଅ ଘର ତା ଘରଠଁ ୧୦ କିମି ଦୂ ର।
ଗାଡି ବି ନାହ ବ ା ପକାଇକି ଟ ା ଆଣିଥେଲ ସାନ

ଝିଅର ପରୀ ା ଫସ ଆଉ ମିତା ପାଇଁ ୱାଶିଂ େମସି
କିଣିବାକୁ । େସଇ ଭ ା ସାଇେକଲକୁ ଧରିକି
ବାହାରିେଲ। ଯାଇ ପହଁଚି େଦଖେଲ ମିତାର ଶବ ଘର
ବାହାେର ଥୁଆ େହାଇଛି।ଶାଶୁ ବସିକି କା ୁ ଛନି। ମିତାର
େଦଢ଼ ବଷର ଝିଅଟି ଅଜାକୁ େଦଖକି ଦଉଡି ଆସିଲା
ଚକେଲଟ ଖାଇବାକୁ । େସ ବା କଣ ବୁ େଝ ମୃତ ର ଦୁ ଃଖ!
ନାତଣୀ କୁ ଧରି ପାଦ ବଢ଼ାଇେଲ ଶବ ପାଖକୁ । ମନ
ଭରି େଦଖେଲ ମିତାର ମୁହକ
ଁ ୁ ଆଉ କା ି ଚାଲେଲ ଠି କ
ମିତାର ୨୪ ବଷ ଜୀବନକୁ ମେନ ପକାଇ। େସପେଟ
ମିତା ର ଝିଅ ଅଜା କକଲ କକଲ କହି ଶାଟକୁ
ଭଡଥାଏ। େସଇ ସମୟେର ଡାକିେଲ ରାମବାବୁ ୁ
ମିତାର ଶଶୁର। ଆଉ କା ି କରି କହିେଲ," ସମୁଦ,ି
ଘରର ଲ ୀକୁ ହରାଇ େଦଲୁ ଆେମ। ଟ ା ବି କମ।
େପାଲସ ଜାଣିନି ଜାଣିେଲ େକସ େହବ। େକାଉଠ
ଆଣିବୁ ଏେତ ଟ ା, େଛାଟ ଛୁ ଆର େବାଝ ଏେବ ଆମକୁ
ଲାଗିଲା। କଣ କ ଛନି ଡାକରୀ ମାଇନା ପାଇଁ
େମଡିକାଲ ପଠାଇବା ନା ଶବ ସ ାର କରିେଦବା।"
ଏତିକି ପେର ଅଥ ଅଭାବୀ ରାମବାବୁ ଭାବିେଲ ଚାରି
ଆଡ "କୁ ନି ଝିଅର ଭବିଷ ତ େସଇ େକସ ଟ ାେର ଖ
କେଲ କିଛି େହବ, ମିତା ତ ଆଉ େଫରିବନି କିଛି
ନେହେଲ ମିତାର ଶଶୁର କ ଥବା େବାଝ (ମିତାର ଝିଅ)
ଖୁସି ପାଇଁ ରାମବାବୁ େକସ ପାଇଁ ମନା କରି ଶବସ ାର
ଗାମ ମଶାଣିେର କରାଇ େଦେଲ।"
େଦଖୁଥେଲ ରାମବାବୁ ମଶାଣି ଗଲାେବେଳ ମିତାର
ଗହମ ର ମୁହଁେର ସି ୁ ରକୁ ,ଠି କ େସଇ ସି ୁ ର ଟିକକ
ମିତାର ବାହାଘର ଠି କ କଲାେବେଳ ରାମବାବୁ ମିତା
ପି ିବାକୁ ରାଜି ହଉନଥଲା। କ ଥଲା ବାପା େମାେତ
ପାଠ ପଢ଼ି ନିଜ େଗାଡ଼େର ଠି ଆ େହବାର ଅଛି। େହେଲ
ତିନି ତିନି ଝିଅ ଆଉ ପୁଅ ନଥବା ବାପା କଣ ପାଠର
ମୂଲ କୁ ପାଧାନ େଦେବ? ଭଲ ଘର ପସାବ େଦଖ ପୁଅ
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ବା ାେଲାରେର ଭଲ କ ାନିେର ଚାକିରୀ େଦଖ ବାହା
କେରଇେଦେଲ। ମିତା ରାଜି ନେହବାର ସାହି େଲାକ
ଟପୁର ଟାପୁର େହେଲ େସଇ ପାଖ ଗଁା ରତନ ସହ
ମିତାର ଭାବ ଚାଲଛି େବାଲ। େହେଲ ମିତା ରତନ କୁ
ଭାଇ ମାେନ। େକେବ େକାଉଠି େଦଖେଲ କଥା ଏ
େବାଲ ଗଁା େଲାକ େଦହେର ଯାଏନି। କିଏ ବ େକାଉ
ଝିଅ ନିଜ ଚରିତ lକୁ କଳ େଦବାକୁ ଚାହବ? ରାଜି
େହାଇଗଲା ମିତା ବାହାଘରେର। ପଥମ ଥର େଦଖବାକୁ
ଆସିଥେଲ ମିତାର ଶଶୁର। େଦଖକି ମିତାକୁ ରାଜି େହାଇ
ଘରକୁ େଫରିଥେଲ। ପଥମ ପସାବ େର ଝିଅକୁ ପୁଅ ଘର
େଲାକ ପସ କରିଥବାର ରାମ ବାବୁ େଗାଡ ଖୁସେି ର
ତେଳ ଲାଗୁନଥଲା। ମିତାର ଶଶୁର େଦବାେନବା କଥା
େଫାନେର ରାମବାବୁ ୁ ପଚାରିବାର ରାମବାବୁ ଝିଅକୁ
ସୁନା ଗହଣା ଘରକରଣା ଜିନଷ
ି ସବୁ ଯାହା ମିତାର
ଶଶୁର କହିେଲ ରାଜି େହାଇଗେଲ। ନଗଦ ୧ଲ ଟଂକା
େଦେଲ ଆଉ ୧ ଲ ଟ ା ପେରେଦେବ କହି ବାହାଘର
ଜିନଷ
ି କିଣାକିଣି କେଲ। ବାହାଘର େହଲା ସୁନା
ଗହଣାେର ମିତା ଛାଇ େହାଇ ଠି କ ରାଜକୁ ମାରୀଟିଏ
ଲାଗୁଥଲା।ଝିଅର ଖୁସି ପାଇଁ ରାମବାବୁ ଟିକିନକ
ି ି ଖ
େଦେଲ। ଟ ା ଅଭାବ େହଲା େବାଲ ଜମି ବିକିେଦେଲ
କିଛ।ି ଝିଅ ବାହାଘର େହଲା। ବିଦାୟୀ େବେଳ ବରଯାତୀ
ଆସିଥବା ଗାଡି ଖ ପାଇଁ ଟ ା େହଲାନି େବାଲ ଯୁକି
େହବାର ରାମବାବୁ ୫୦ ହଜାର ଟ ା ଆଉ େଦଇ ଝିଅକୁ
ବିଦା କେଲ। ପୁଣି ଚଉଠି ଭାରେର ଦୁ ଇ ଗାଡି ଫୁ ଲ
ଜିନଷ
ି େଦେଲ। ମିତାର ଶାଶୂଘର ପାଇଁ ଭାର ବ ବହାର
ବି େହେଲ େଦଇ ନଥେଲ ୱାଶିଂ େମସିନଟି ଖାଲ କଣ ବା
ଦରକାର େହବ ୱାଶିଂ େମସି ,ମିତା ତ ଘେର ସବୁ ନିଜ
ହାତେର କାଚି ସଫା କରି ଇସୀ ଦିଏ ଏମିତି ଲୁ ଗା
ପୁରଣା େବାଲ ଜଣା ପେଡନି।
ଝିଅ ବାହାଘର ସରିଲା ୮ଦିନକୁ ଆସିେଲ ଝିଅ ଜାଇଁ।
ଜାଇଁ ପଥମ ଥର ଆସିଥେଲ େବାଲ ପୁଣି ଏକ ସୁନା ମୁଦି
େଦେଲ ,ମିତା ଶାଶୂଘର ସବୁ ଭଲ େବାଲ କହି କହିଲା
ୱାଶିଂ େମସିନଟା େଦଲନି େଯ ଶାଶୁ କ ଥୁେଲ େତା
ବାପର କଥା ବଡ ବଡ ଖାଲ ଆଉ ୫୦୦୦୦ ଟ ା ବି
େଦେଲନି। ରାମବାବୁ କହିେଲ େଦବି େଲା ମା। ତ
େଯମିତି ଖୁସେି ର ରହିବୁ େସ ପାଇଁ ସବୁ େଦବି ମଁୁ।
େହେଲ ରାମବାବୁ େଦଇ ପାରିେଲନି େମସିନ କି
ବେକୟା ଥବା ୫୦ହଜାର ଟ ା େଦଇେଦେଲ। ଝିଅ
ବାହାଘରର ବଷ ଯାକ ସବୁ ପୁେନଇଁ ପରବେର ଖ

ଆଉ େସଇ ବଷେର ହ ଝିଅର ସାଦ ଖଆ ଖ । ପର
ବଷ ମିତାର ଝିଅ େହଲା େଯ ୨୧ଦିନ ଖ , ନାତଣୀ
ପାଇଁ େଚନ ଆଉ ଜିନଷ
ି । େକାଉଠ ଆଣିେବ ଏେତ ଟ ା
ରାମବାବୁ । ଇଟା ଭାଟିେର କାମ କରି ଦିନକୁ େଯାଉ
ହଜାେର ଆଣନି। େସଥେର ୩ ପାଣୀ ଚଳି ମିତାର
ବାହାଘରର ଋଣ ଆଉ ଖ ସୁଝନି।
ସବୁ େଗାେଟ େଗାେଟ କରି ମଶାଣିେର ରାମବାବୁ
ମିତାର େଦହ ଜଳୁ ଥବା େବେଳ ଅତୀତର ପୃଷା େଖଳାଇ
ନିେଜ ଜଳୁ ଥେଲ। େଯାଉ ରାମବାବୁ ମିତାର ବାହାଘର
େବେଳ ବିଦାୟୀ େବେଳ ଲୁ ଚି ଯାଇଥେଲ ମିତା ବାପା ୁ
େଖାଜିଲାେବେଳ। େସଇ ରାମବାବୁ ଆଜି ମଶାଣିେର ଝିଅ
ଶବ ସହ ଆସିଥେଲ ବାପର କ ବ ପାଇଁ।
ଶବ ସ ାର ସରିଲା , ମିତାର ଶଶୁରକୁ ଡାକି ରାମବାବୁ
ଧରାଇ େଦେଲ ୩୦ ହଜାର ଟ ା, କହିେଲ ସମୁଦି ଝିଅର
ଶୁ ି ଖ େର ଲଗାଇ େଦେବ। ୱାଶିଂ େମସି ଆଉ କଣ
େହବ ତାର? ଆଉ ମଁୁ ରିଚା(ମିତାର ଝିଅ) କୁ ଆସିକି
େନଇଯିବି ଶୁ ି ସରିେଲ। କାହକି ଆଉ ମିତାର େବାଝକୁ
ମୁ ାଇେବ ଆପଣ?ଏ େତ ସବୁ ଶୁଣିକରି ମିତାର ଶଶୁର
ଟ ା ଗହଣ କରିବା ଆଉ ରାମବାବୁ େଦଖଥବା ମିତା
େଦହେର ମାଡର କ ାଦାଗକୁ ବି ଅପମୃତ ରେପ ଗହଣ
କରିେଦେଲ େକବଳ ୩ଟି ଝିଅର ବାପା େବାଲ।
ଆଉ ନିଜ ଘରକୁ େଫରିଲା େବେଳ ରାମବାବୁ
ଭାବୁ ଥେଲ ମିତାର ସାନ ୨ ଭଉଣୀକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ
େରାଜଗାର ମ କଲାପେର ଯାଇ ବାହା କରିେବ। କାରଣ
ଏ ସମାଜେର େଯୗତକ ପାଇଁ ରା ସ ଅଭାବ ନାହ।
( େଶଷେର େମାର ସବୁ ବାପମାଆ ୁ ଅନୁ େରାଧ
ଝିଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାେର ଟ ାକୁ ଖ କରା େକେବ
େଯୗତକ େଦବାେର ନୁ ହଁ। ମିତା ପରି େଯମିତି ଆପଣ
ଝିଅ େଯୗତକ ପାଇଁ ନମର, ବରଂ ନିଜ ଟ ାେର େସଇ
ଜିନଷ
ି କୁ କିଣିବା ସହ େଯୗତକ ର ବିେରାଧ କରିବାର
ଶକି ପାଇଥାଉ। େତଣିକି ବାହାଘର ଝିଅ ପସ ର ହଉ
କି ଝିଅ ଘର େଲାକ ପସ ର େହାଇଥାଉ।ଜାଇଁ
ଖଟିଖଆ େହାଇଥାଉ ତ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ
େହାଇଥାଉ। )
େବୖତରଣୀ େରାଡ଼
ଯାଜପୁର
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ସୀତା

ବିବାହ

ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର
( ଛବି ସୌଜନ୍ୟ - ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଓ )

ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ: ମୋହନ ସୁନ୍ଦର ଦେବ ଗୋସ୍ବାମୀ
ପ୍ରଯୋଜକ: ମୋହନ ସୁନ୍ଦର ଦେବ ଗୋସ୍ବାମୀ
ସଂଳାପ: ଅଦ୍ଵୈ ତ ମହାନ୍ତି
କାହାଣୀ: ସୀତାଙ୍କର ସ୍ବୟମ୍ବର ଉପରେ ଆଧାରିତ
(ନାଟକ ଲେଖକ: କାମପାଳ ମିଶ୍ର)
କଳାକାର: ମାଖନଲାଲ ବାନାର୍ଜୀ, ପ୍ରଭାବତୀ ଦେବୀ, ଅଦ୍ବୈ ତ ଚରଣ ମହାନ୍ତି, ମୋହନ ସୁନ୍ଦର
ଦେବ ଗୋସ୍ବାମୀ, ନରସିଂହ ନନ୍ଦ ଶର୍ମା, କୃ ଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ, ବୁ ଦ୍ଧିମତୀ, ରାଧାରାଣୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା,
ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲାଲ
ସଙ୍ଗୀତ: ହରିଚରଣ ମହାନ୍ତି
ଗୀତ: ମୋହନ ସୁନ୍ଦର ଦେବ ଗୋସ୍ବାମୀ, ନରସିଂହ ନନ୍ଦ ଶର୍ମା
ଚିତ୍ରଗ୍ରହଣ: ନାନିଗୋପାଳ ସାନ୍ୟାଲ୍
ମୁକ୍ତିଲାଭ ତାରିଖ: ୨୮ ଅପ୍ରେଲ ୧୯୩୬
କଥାଚିତ୍ରର ସମୟ: ୨ଘଣ୍ଟା ୩୦ମିନଟ
ଖର୍ଚ୍ଚ: ୨୯ ହଜାର ୭୮୧ ଟଙ୍କା ୧୦ ଅଣା
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(ମୋହନ ସୁନ୍ଦର ଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ)

ସୀତା ବିବାହ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ର । ୧୯୩୬ ମସିହା ଅପ୍ରେଲ ୨୮ତାରିଖରେ ପୁରୀର ଲକ୍ଷ୍ମୀ
ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି କଳାଧଳା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଥିଲା ।
ପୂର୍ବେ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ନିର୍ବାକ (ଶବ୍ଦ ନ ଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର) ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରମାନେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିଲା, ମାତ୍ର
ଆମ ଭାଷାରେ ନିର୍ବାକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମିତ ହୋଇ ନ ଥିଲା । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସିଧାସଳଖ ଧ୍ବନି ସହ
ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ।
କଥାଚିତ୍ରରେ ଚଉଦଟି ଗୀତ ଥିଲା ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଭିନୟ କରିଥିବା କଳାକାର ମାନେ ହିଁ ଗାୟନ
କରିଥିଲେ । ଏଥିରେ ଥିବା ୧୨ଟି ଗୀତକୁ ମୋହନ ସୁନ୍ଦର ଦେବ ଗୋସ୍ବାମୀ ରଚନା କରିଥିଲେ ।
ରାମ ଓ ସୀତାଙ୍କ ବିବାହ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହା ୧୨ରିଲ ବିଶିଷ୍ଟ ଥିଲା । କଲିକତାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ
କରିବାକୁ ନେବା ଅବସରରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ଏହାର ସମସ୍ତ ରିଲ ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ।
୧୯୩୫ ମସିହା ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ପୁରୀଠାରେ କଳାକାରମାନେ ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।
ସେହିବର୍ଷ ଜୁ ଲାଇ ୨୯ରେ ମୋହନ ସୁନ୍ଦର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି କଲିକତା ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯ରେ କଲିକତାଠାରେ ଚିତ୍ର ଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ୨୩ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୩୬ରେ
ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା । ମାସକ ପରେ ଦର୍ଶକ ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିରେ
ସମୁଦାୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ୨୯ ହଜାର ୭୮୧ ଟଙ୍କା ୧୦ ଅଣା । ମୋହନ ସୁନ୍ଦର ଦେବ ଗୋସ୍ବାମୀ
ନିଜ ଘର ବନ୍ଧକ ରଖୁ ଏହି ଅର୍ଥ ଯୋଗାଡ କରିଥିଲେ
ମାଖନଲାଲ ବାନାର୍ଜୀ, ରାମ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ୧୨୦ ଟଙ୍କା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚରିତ୍ରରେ
ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଆଦିତ୍ୟ ବଲ୍ଲ ଭ ମହାନ୍ତି ଯିବା ଆସିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ୩୫ଟଙ୍କା ଓ ପ୍ରଭାବତୀ
ଦେବୀ ସୀତା ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ୧୫୦ଟଙ୍କା ପାରିଶ୍ରମିକ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ
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ଖାଲ କ ା କ ା ରକ

େନଇଯାଅ ସବୁ

ନିରୀହ େଦବତଲ ଛୁ ଆ

ତେମ େନଇଯାଅ,

ମାଟି ସବୁ ପିଇ େନଇ

େହେଲ େଫେରଇ ଦିଅ

ହା ି କଳା ମ ମଚ...

େଯାଡ଼ି ଦିଅ

ନିସବ େହଲା ପରି

େସ ଛି ା ମି ା ଶରୀରକୁ

ଘୁେମଇ ପଡ଼ିଛି

େଯାଡ଼ି ଦିଅ

ମୁ ା ମୁ ା ବାନି ର

ଏେଣ େତେଣ ଘାଣି େହାଇଥବା ପଜ ଗୁଡ଼କ
ି ୁ ..

େଶାଷି େନଇ.....

ଦିଅ ତାକୁ ଜୀବନ ାସ।

ବ ର ଭତର

ଭବିଷ ତଟା

ଅନଫାଡି ଜନ େଦଇଥବା ମା' ର

ଆଖ ଆଗେର ତାଳ େଫାଟକା

ଆ ଚି ାର.....

େଦଖ େସ ମାଆ ଆଖକୁ

ଯୁ େ ତେର ବାପା

ଝରନି ଲୁ ହ

ନିଭୀକତା.....

ପେତ କ େଠାପାେର

େକାଷ େକାଷ ଦୂ ର ଯାଏଁ

େସହ, େପମ, ପୀତି

ଛିଟକ
ି ି ପଡ଼ିଛି ଅ

ରକ ସହ ଝରିପେଡ.....

ମାନ....

ବ

ଭତର ବାହାରି

ଅ

ସବୁ େତାଳି, େଯାଡ଼ି

ଅସ ାଳ ମାଆ ମନ
ଟାଣି ଆେଣ

ଝିଅକୁ େକାେଳଇ େନବାକୁ

େଗାେଟଇବାକୁ

େଶଷଥର ପାଇଁ

େସ ଅସଜଡ଼ା ପଜ ମାନ ୁ

ମାଆ ମନ ବ ାକୁ ଳ.....

ଜୀବନ ାସ ନୁ େହଁ
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େଶଷ ଥର
ଛୁ ଇଁବାକୁ
େଦଖବାକୁ
େସ ନି ଭ ଚିବୁକେର
େପମ ଚମନ ର ଗାର
ଆ ବାକୁ ....
ମିଶାଇଲ ଏେତ ସବୁ େଦେଖନି....
ପୁଣି ଥେର ଗଢି ଦିଏ
ଆଉ ଏକ ଅସଜଡା ପଜ ...
ପୂବ ଅସଜଡ଼ା ପଜଲେର ମିଶିଯାଏ
ଏକାକାର ମାଆ ଝିଅ ଶରୀର....
ପୁଣି କିଛି ଶରୀରକୁ ଅେପ ା
କରିବାକୁ ଜଟିଳ ପଜ

।
ଜୟନଗର, ରାଜକନିକା
େକ ାପଡ଼ା
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ଏଇ ରକେର କୁ ଆେଡ ସବୁ ଥାଏ

ରକ ଅେନକ କଥା କୁ େହ

ବଂଶ ପରିଚୟ ଠଁ

ରକର ହ ଚି ି ଏ କୁ ଆେଡ

ଆଦବ କାଇଦା ଯାଏଁ,

ଅଭାଗିନୀର େବଦନା ଠଁ

ଅଭମାନୀ ସାଭମାନୀ

ସୁହାଗିନୀର ସଉକ ଯାଏଁ,,

ଗଉଁମାରି ଖୁମାଣି

ଅେପାଛା ଅପମାନ ଠଁ

ଆ ରି େକେତ କଣ।

ଆଦର େସାହାଗ ଯାଏଁ ।

ରକ ପୁଣି ଟିପଣୀ ଦିଏ

ରକେର ଭଗାରିତାର ଲାଭା

କିଏ ଖାନଦାନି କିଏ ହିନମ
ି ାନି,

ପୁଣି େକେତ େକେତ

ରଜା ଛୁ ଆ ପୁଣି ପଜା ଛୁ ଆ

କୁ ଟମିତାର ଛଟା,

ଜାତିଆଣି ଆଉ ଅଜାତିଆଣି

େତାର େମାର ତା'ର ୟା'ର ର

ଏ ରକଟା ପୁଣି ଏେତ କଥା କୁ େହ।

ମପାଚପା ଅନର ତା।

ରକେର ହ ଥାଏ ବୀରତ ଆଉ

େମା େଦହର ରକେର

ବଡିମାପଣର ଗାଥା

କି କାଲର ଅସହାୟତା

ବିପବର ଟା,

ମୁଠା ମୁଠା ବିବଶତା,

ପୁଣି େସଇ ରକେର ମିଶିଥାଏ

ସାଭମାନର ଡହକ

ଦିପ ଦିପ କରି ଲଭ ଯାଇଥବା

ପୁଣି ଅଭମାନର ତାତି

େଗାେଟ ପରାଜିତ ମଣିଷର କଥା।

ହାରିବାର କଷ
ଆଉ ହେରଇବାର ଭୀତି।
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ଜାେଣନା ମଁୁ

େକେତ ଥର ଭା ଛି

କାହକି େଫେର

ଏଇ ବିଶାସ ଟା,

ପଛକୁ ପୁଣିଥେର,

ବା କରିଛି େମାେତ େଦବାପାଇଁ

ମଁୁ େଫରିେଲ ଅଟକି ଯାଆନି

ପୁଣି ନ ଗଢିବାର ପତିଶତି;

ଆଗକୁ ବଢଥବା େମା ପାଦ,

କି ପତି ପଭାତ ର ନବୀନ ସୂଯ ପରି

ତଥାପି ଦୟ ବା ି ରଖବାକୁ େଚଷା କେର

ଉଦୟ ଏ େମା ମନେର

ସମୟର ସବୁ କଣା ।

ନୂ ଆ ବିଶାସଟିଏ,
କାହକି? ଜାେଣନା ମଁୁ !

ଅତୀତ ଅସମଥ ଚାଲବାକୁ

େହେଲ ତା'କୁ େଦଖ ପୁଣି ଫୁ େଟ

ବ ମାନ ର ହାତ ଧରି,

ଝାଉଁଳି ପଡିଥବା ଆ ବିଶାସ ।

ମଁୁ କି ଛାଡ଼ି ପାେରନା
ଧୂଳିଆ ଜାମା ପି ି େମାେତ ପଛକୁ ଟାଣୁଥବା

କିଏ ଭେର ଏେତ ର

େମା ପିଲାଦିନକୁ ;

ପକୃ ତି େଦହେର!

ଜାେଣନା କାହକି

ଜାେଣନା ମଁୁ,

େଯୗବନର ର

ମାନ ଭତେର

ତଥାପି ଲାେଗ ସେତକି

ମଁୁ ଏେବ ବି େଖାଜିବୁେଲ

େସମାନ ଠାେର ପତିଫଳିତ

େସଇ ବିଦ ାଳୟର େଗାଟିଏ ଝଲକ

ଜୀବନଯାତାର ବିଭନତା

ଯିଏ ସା

ଏବଂ ବିଭନତାେର ସ ୂ ତା।

ମାନ ସହ ତଳୀ ଧରି ଆ ଥଲା

େମା ବାଲ ଜୀବନ ।
ମ ରଭ
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ଜାତିସଂଘ କ’ଣ େକବଳ ନାମଟିଏ!
ନା ସିପର େସଲେର େଶାଇଥବା ପହସନଟିଏ!
ଅବା େଗାେଟ ନିଃଶାସ ଶୂନ ,

ଲଦାଖେର ଚାଇନାର ବିଶାସଘାତୀ ସୀମାଲଘଂନ
ଫ ିେର
ଆନଜାତିକ ସ କ ବିଗଡ
ି ଯ
ି ିବାର ସ ାବନାେର

ବିେବକ ବିଦୀ ପାଷାଣ ପଥରଟିଏ!

ହଲୁ ନଥଲା ପାଦୁ ଟିଏ ନି ଭେର କାଳେ ପଣ ନୀତିେର।

ମନେର ଅଜସ ପଶର ତର
ଅଶାନ ଭାବେର ହାବୁ କା
ମାରନି।

ଆଜି ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଭୟ ର
ନରସଂହାର
େକନ ରଷିଆ ଦୁ ଇ ପେଡାଶୀ
ଭତେର

ସେତେର କଣ ଜାତିସଂଘ
ମତା ସ ନ ରାଜାଟିଏ!

ଏକ ଗରୀୟାନ ରା ବିଘଟନର
ତିନି ଦଶ ିପେର

ନା ରାସାେର ଖ ା
ଢାଲେର ସୁସଜିତ
ବିବାକ ମୂ ଟିଏ

ଦୟନୀୟ ଯୁ ଲଢଛି େଛାଟ
େଦଶେଟ ଶୂନ ସହାୟତାେର

ଯିଏ ଠି ଆ େହଇଥାଏ
ନିବବାଦେର

େଗାେଟ ସମାଧାନର ସୂତ ପାଇଁ
ବିଶଶାନିର ଏଷଣାେର

ଝଡ ବତାସ ଅତ ାଚାର ଅରାଜକତାେର

ଜାତିସଂଘ େସମିତି ନିେଶତ ନିଦାବି ପରି ନାେଟାର
ଫାଟେର

ଅ ମୁକ ବଧର ଗତିହୀନ ଭାବଧାରେର
ବିନା ପତିେରାଧେର କି ପତି

ଆଫଗାନିସାନେର ତାଲବାନ ବିଭ ସଂହାର ଲୀଳାେର

ିତାେର।
ପୀଡନ ଭୟ ଆତ ର ସାବକ ଅନ ପାଇଁ

ସବୁ ବିଧଂସକୁ ଚଳ ିତର କାହାଣୀ ପରି େଦଖୁଥାଏ

ସମାକୁ ଳ ଜାତିସଂଘ କ’ଣ ଅପତିଭ ଛବିଟଏ
ି ?

ସାଥ ସବସ ସୁବଧ
ି ାବାଦୀ କୂ ଟନୀତି ରା

ବିଶଶାନି କଥା ନ କହି, ଶୀତ ତାପ ନିୟନିତ ଘେର ରହି

ଇସାରାେର

36

ପରିେବଶ ପଦୂ ଷଣ େରାକିବାକୁ େବୖଠକ ବସାଏ

ଅ ପୁଟଳି େବା େଚାରି ଛୁ ଆ େଖଳ ନ େଖଳି ଆଉ

ତିଆର ଅଭୟ ବିଶାସ, ଉଡାଅ ଶୃ ଳାର ଚିରାଳ ସଭଏଁ

ଶାନିର କେପାତ ଉଡା ବିେଶ େବଳ ଥାଉ ଥାଉ

ବାଛ କର ତା’କୁ ରକପାତେର ଗୃହଯୁ େଯ କରଛି
ଆଜିଯାଏ ।

ମହାମାରୀ କେରାନା ପରି ଏ ଯୁ ଘାତକ ନ େହଉ।

ବୁ ଲା, ସମଲପୁର
ଉଠ ଜାଗତ ଅ ନୃ ପତର ଡି ିମ ପିଟଥବା ମହାନାୟକ,
ମୁଷିେମୟ ଜାତିସଂଘର ତ

ରା େନତା ପଥପଦଶକ

ଅନିଯାପ ଅନୁ କ ମତାର ବଳାହକ, ନ ସାଜି ଦଶକ
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ଥଲ କାଲ ପଜାପତି େବାଲ,

େମାର ଉଷତାକୁ ଭଲ ପାଉଥଲ।

େମାେତ େକେତ ଭଲ ପାଉଥଲ।

ଆଜି ଗୀଷ ଋତର ଖରା େବାଲ,

ଆଜି ସଂମାଳୁ ଆ େବାଲ,

େମାର ଉ ାପକୁ ଘୃଣା କଲ।

େମା ରପକୁ ଏେତ ଘୃଣା କଲ।
ଥଲ କାଲ ମଳୟ ପବନ େବାଲ,
ଥଲ କାଲ ବଗିଚାର ଗଛଟିଏ େବାଲ,

େମା ପବାହକୁ ଭଲ ପାଉଥଲ।

େମାର ଫୁ ଲ ଫଳକୁ ଭଲ ପାଉଥଲ।

ଆଜି ଝଡ଼ ବତାସର ପବନ େବାଲ,

ଆଜି ମରଭମିର କାକଟ େବାଲ,

େମାର େବଗକୁ ଘୃଣା କଲ।

େମାର କଣାରପକୁ ଘୃଣା କଲ।
ମଁୁ ପରିବ ନଶୀଳ ନୁ େହଁ,
ଥଲ କାଲ ସାଗର କୂ ଳର ପାଣି େବାଲ,

େକବଳ େମା ରପ ଏ ପରିବ ନ।

େମାର ଲହଡିକୁ ଭଲ ପାଉଥଲ।

ସମୟର ଚକେର ମଁୁ େହଉଥାଏ,

ଆଜି ସମୁଦ ଗଭର ପାଣି େବାଲ,

ସଦା ସବଦା ଘୂ ାୟନମାନ।

େମାର ଅସିରତାକୁ ଘୃଣା କଲ।
ଭଲ ପାଇବା ଘୃଣା କରିବା,
ଥଲ କାଲ ହିମ ପାହାଡ଼ େବାଲ,

ଅେଟ ସବୁ େବେଳ ଣସାୟୀ।

େମାର ବରଫକୁ ଭଲ ପାଉଥଲ।

ସମୟର ତାେଳ ତାେଳ ଦୟ,

ଆଜି ନଦୀର ପାଣି େବାଲ,

େକେବ ପରାଜୟୀ େକେବ ବିଜୟୀ।

େମାର େକାମଳତାକୁ ଘୃଣା କଲ।
ଥଲ କାଲ ଶୀତଋତର ଖରା େବାଲ,

ଶୀକରଣ ସାହି, ପାରଳାେଖମୁ ି
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ଅଧର ଟା ଦିେନ ଆଖକୁ କହିଲା
କୁ ହ ଆଖ ତେମ କୁ ହ
ସମସ ୁ ମଁୁ ହସ ବା ଥାଏ
ତେମ କାଇଁ ବାଣ ଲୁ ହ ।।
ଅଧର କୁ ଚାହ ଆଖ କେହ ହସି
େମା ପାେଖ ଉ ର ନାହ

ମଣିଷ ଟା ପରା େପମ କେର ଏଠି
ଦୟକୁ କଷ େଦଇ
ବିରହ େବଦନା ଆଉ େଯେତ କଷ
ପାେରନା ଦୟ ସହି ।।
ଦୟକୁ େଯେବ କଷ େହଇ ଥାଏ
ପାେର ନାହ ସିଏ ସହି

ଦୟକୁ ଯାଇ ଏ ପଶ ପଚାର

ଆଖ ମେ ଥବା ଅଦିନ ଶାବଣ

େସ ଏକା ପାରିବ କହି ।।

ଲୁ ହ େହଇ ଯାଏ ବହି ।।

ଦୟକୁ ଯାଇ ଅଧର ପଚାେର
କୁ ହ େହ ଦୟ କୁ ହ

ନରସିଂହପୁର , କଟକ

ଅଧର ର କାଇଁ ହସ ଝେର ସଦା
ଆଖର ଝରଇ ଲୁ ହ ।।
ଅଧର କୁ ଚାହ ଦୟ କ ଛି
େମାେତ େଯେବ କଷ ଏ
ଅଦିନ ଶାବଣ ଆଖର ଝରଇ
ଆଖ ଖାଲ ଭଜି ଯାଏ ।।
ଅଧର ପଚାେର ଦୟକୁ ପୁଣି
ତେମ େକଉଁ କଷ ପାଅ
କିଏ େସ ତମକୁ େକଉଁ କଷ ଦିଏ
େମା ଆଗେର ଥେର କୁ ହ ।।
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େଚେହରା ଏକ ଛଦ େବଶ ଭଷା ଧାରି

େଚେହରା ଏକ ପରିଚୟ ନୁ େହଁ କାରଣ

ପରିଚୟ ନୁ େହଁ

ଅନବରତ ଭାେବ ହସୁଥବା େଚେହରା ପଛର ଦୁ ଃଖ

ତା ଭତେର ଲୁ ଚି ଥାଏ ଅେନକ ଭାବନାର େକାହ

େକେତଜଣ ବୁ ଝିବାକୁ େଚଷା କରିଛ?

ବୁ ଝିବାକୁ ସ ା ରହିଯାଏ ।

ଯଦି େଚେହରା େଦଖ େଲାକ ପସ କରନି ତାହା ଭଲ

େଲାକ କୁ ହନି େଚେହରା ଏକ ପରିଚୟ

େଗାେଟ େଦହଜୀବୀର ସୁ

ରକ, ମାଂସ,କ ାଳକୁ େନଇ େଦହର ଏକ ଅ
କି ଅ

।

ତ ପରିଚୟ ର ମାପକାଠି ନୁ େହଁ

ଯଦି େଚେହରା ପରିଚୟର ସ ା େହାଇ ଥାଆନା
େପମର ପତ ାଖାନେର ଏସିଡ ପକାଇ ତାକୁ
ଜଳି େପାଡ଼ି ପାଉଁଶ କରି ତାର ଅସିତ ଲଭ ଯାଇଥାନା।

େଚେହରା ଥାଇ ମ

େଯୗବନ ଲାଳସାେର ଶରୀରକୁ ଖନଭ କରି
ତାର ସୁ ର େଚେହରାକୁ ଭଲ ଯାଇଥାଅ ।
ସୁ
େଚେହରା ଯଦି ଚରିତର ମାପକାଠି େହାଇ
ଥାଆନା
େଗାେଟ ସୀର େଚେହରା େଦଖ ତାର ଶରୀର କୁ
କ'ଣ ପାଇଁ ନିଜ ଦୂ ଷିତ ଆଖେର ନଗ କରଛ ?
ନିଜ ମନ ଦପଣେର ଥେର ନିଜ କୁ େଦଖ
େହ ମହାନ ପୁରଧା ଗଣ େଯଉଁମାେନ କହିଯାଇଥଲ
େଭକ େଦଖ ଏଠି ଭକ ମିେଳ େବାଲ ।
େଚେହରା ଆଉ ପରିଚୟର ମାପକାଠି ନୁ େହଁ
ସୁ

େଚେହରା ର ଅବଧ କିଛି କାଳ ପଯ ନ

କି େସଇ େଚେହରା ପଛେର ଲୁ ଚି ଥବା ମଣିଷର
କୀ ରହି ଯାଏ ଚିର କାଳ ପଯ ନ ।

େଢ ାନାଳ
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ଭଡିଧରି ମୁହ କାେନ କହିଥଲ
େବୖଶାଖ ମାସେର ସମୁଦ କୂ ଳେର

ବଢଛି େଦେହ ଉ ାପ ।

ବସିଥେଲ ଦୁ େହଁ ଦିେନ

ନିରବେର ତେମ େମା ଆଖକୁ ଚାହ

ସଲେଜ ଚମିଲ ଅଧରକୁ େମାର

ପଣୟେର ଥଲ ହଜି

ଅଛି େଗା ତମ ମେନ ।

େପମ ପେଥ ଟିେକ ଆେଗଇ ଯିବାକୁ

େକମିତି ଭଲବି େସ ଦିନର ସତି

େହଲ ନାହ ତେମ ରାଜି ।

ପୂ ମୀ ରାତିର କଥା

େକେତଦିନ ଆଉ ସମାଜକୁ ତେମ

ଦୁ ନିଆକୁ ଡରି ଲୁ ଚିଛପି ଆେମ

ଡରଥବ ଏହି ଭଳି

କରିଥେଲ ଦୁ େହଁ େଦଖା ।

ଚାଲ ଆେମ ଆଜି ଏ ସମାଜ ଛାଡି

ବ କୁ େମାହର ଛୁ ଇଁଥଲା ତମ

ଦୂ ରେଦେଶ ଯିବା ଚାଲ ।

ଅମାନିଆ ଦୁ ଇ ହାତ

ହଳଦିଆପାଟଣା, େବଣୀପୁର, େକ ାପଡ଼ା
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ଆମ

ହାଣ୍ଡିଶାଳ

ଛେନାପୋଡ଼
ପ୍ରସ୍ତୁତି

କାଞ୍ଚନଲତା ତ୍ରିପାଠୀ
ଅସୁରେଶ୍ୱର, କଟକ
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ଆମ ହାଣ୍ଡିଶାଳ

ଛେନାପୋଡ଼
ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପାଦାନ :

ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ :

କ୍ଷୀର ( ଛେନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ )
ଲେମ୍ବୁରସ/ ଭିନେଗାର/ ଛେନାପାଣି
ସୁଜି
ଚିନି
କାଜୁ
ଗୁଜୁ ରାତି ଗୁଣ୍ଡ
ଅଳେଇଚ ଗୁଣ୍ଡ
ଘିଅ

ପ୍ରଥମେ କ୍ଷୀରକୁ ଫୁ ଟାଇ ସେଥିରେ ଲେମ୍ବୁରସ, ଛେନାପାଣି କିମ୍ବା
ଭିନେଗାର ପକାଇ ଛିଡ଼ାଇଦେବେ। ଛିଡ଼ାଇବା ପରେ ଛେନା କୁ କିଛି
ସମୟ ଥଣ୍ଡା କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଥଣ୍ଡା କରି ସାରିବା ପରେ
ତାହାକୁ କପଡାରେ ଛାଣି ଦେବେ। ତା ପରେ ସେଥିରେ ଚିନି, ଅଳ୍ପ
ମାତ୍ରାରେ ସୁଜି, କାଜୁ , ଗୁଜୁ ରାତି ଗୁଣ୍ଡ, ଅଳେଇଚ ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଘିଅ
ପକାଇ ଭଲଭାବରେ ଚକଡିଦେବେ ଯେମିତି କି ସବୁ ଜିନିଷ
3 ଏହାପରେ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ କିଛି ଘିଅ ଲଗେଇ
ମିଶିଯିବ।
କଦଳୀପତ୍ର କିମ୍ବା ଶାଳପତ୍ର ପକେଇ ଦେବେ, ତା ପରେ ଛେନାକୁ
ସେହି ପାତ୍ରରେ ଦେଇ ତା ଉପରେ ଏକ ଆବୁ ଜ୍ ଘୋଡଣୀ ଦେଇ କମ୍
ଆଞ୍ଚରେ ଚୁ ଲି କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ବସେଇ ୧ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ
ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତା ପରେ ଆଞ୍ଚରୁ ଓହ୍ଲେଇ ୧୦-୧୫ ମିନିଟ୍ ଥଣ୍ଡା
କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଦେଖିବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର
ଛେନାପୋଡ।

ପ୍ରସ୍ତୁତି - କାଞ୍ଚନଲତା ତ୍ରିପାଠୀ

Image Courtesy - ChefTZac
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ବଳକା ଛେନା ସବୁ କୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ
ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ନିଆଁ କାଠକୁ ସେହି ପାତ୍ର ଚାରିପଟେ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ସକାଳୁ ଉଠି
ଦେଖିଲେ ଛେନା ସବୁ ପୋଡି ଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଭାବିଲେ ଏ ସବୁ ନଷ୍ଟ
ହୋଇଗଲା, ହେଲେ ଟିକିଏ ଚାଖି ଜାଣିଲେ ଯେ ଏହା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଏହିପରି
ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା "ଛେନାପୋଡ଼"। ଏହା ପରେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ
ହେଲା, ଗରାଖ ବି ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କଲେ। ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀ ଏହାକୁ ଖୁବ୍
ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି।

ଏଥର ଛେନାପୋଡ଼ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିବା କାଞ୍ଚନାଲତା ତ୍ରିପାଠୀ ଜଣେ
ସଫଳ ଛେନାପୋଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା କେଉଁଠାରୁ ମିଳିଥିଲା
ଜାଣନ୍ତି କି ?
କରୋନା ମହାମାରୀରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ
ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଦୁ ଗ୍ଧ ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ
ଜଣେ ଦୁ ଗ୍ଧ ସମିତିର ସମ୍ପାଦିକା। ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଦୁ ଗ୍ଧ
ସମବାୟ କେନ୍ଦ୍ର ଦୁ ଗ୍ଧ ନେବାର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ କରିଦେଲା। ତାଙ୍କ
ସମିତିକୁ ଆସୁଥିବା କ୍ଷୀରର ପରିମାଣ ତା ତୁ ଳନାରେ ଅଧିକ
ହେଇଯାଇଥିଲା ତେଣୁ ସେହି ଦୁ ଗ୍ଧ କିପରି ଠିକ୍ ଭାବରେ
ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ଓ କିପରି ଭାବେ ସମସ୍ତ ଦୁ ଗ୍ଧ
ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ନିଜ ପେଟ ପୋଷଣ କରିପାରିବେ ସେହି କଥା
3
ଚିନ୍ତା କରି ସେ କୌଣସି ଦୁ ଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନକାରୀଙ୍କ କ୍ଷୀର ନ
ଫେରାଇ ସେହି କ୍ଷୀରରେ "ଛେନାପୋଡ଼" ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆରମ୍ଭ
କରିଥିଲେ। ଯାହା ଦ୍ଵାରା କ୍ଷୀର ନଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ କି କିଛିଲୋକ
ବେକାରୀର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ନାହିଁ। ଏହି ବ୍ୟବସାୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ
ଲୋକମାନଙ୍କର ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଭଲ ପ୍ରତିକ୍ରି ୟା ମଧ୍ୟ
ମିଳିଥିଲା।
"ଛେନାପୋଡ଼" ବ୍ୟବସାୟ କାଞ୍ଚନଲତା ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ପାଇଁ
ସଫଳତା ଆଣିବା ସହ ରୋଜଗାରର ଏକ ପନ୍ଥା ଦେଖାଇଲା।
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କବିଚ କାଳି ୀ ଚରଣ ପାଣିଗାହୀ କନିଷ ଭାତା ତଥା ଓଡ଼ିଶାେର ବାମପନୀ ଆେ ାଳନର ଜେଣ କ ଧାର
ସହିତ ଜେଣ ପଗତିଶୀଳ େଲଖକ ଭାେବ ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗାହୀ(୧୯୦୮-୧୯୪୩) ପରିଚତ
ି । ମାତ ୩୫
ବଷର ଜୀବନକାଳ ମ େର ଓଡ଼ିଶାର ଦଳିତ, ନିେଷଷିତ ଏବଂ ଜନଜାତିମାନ ପାଇଁ ସଂଗାମ କରିଥବା ଭଗବତୀ
ଚରଣ ଶିକାର ସେମତ ମିମାଂଶା, ମୃତ ର େଚତନା, ଝଡ଼ ଓ ମଜଲ ଆଦି ଦ
ୁ ଗଳ େବ େଲାକପିୟ। ତା ର
ଗଳଗୁଡ଼କ
ି େସେତେବଳର ବୁ ଜୁ ଆମାନ ର ଭ ିଭମିକୁ ଗଭୀର ଭାେବ ଆଘାତ କରିଥଲା।
େସ ଅ ଳେର ଘିନୁଆର ନାମ ବିଖ ାତ। ଶିକାରୀ
ହିସାବେର ଜଣା। ତା’ର ପଥମ ଅସ ନିଜର ହାତ ତିଆରି
ଧନୁ ଶର। େସ ତୀର ମାରିଲା େବେଳ ଚି େହାଇ
େଶାଇପେଡ଼, ବଁା ପାଦଟି ଧନୁ େର ଲଗାଇ େଦଇ କାନ
ପଯ ନ ତୀରଟି ଟାଣି େନଇ ଛାଡ଼ିଦଏ
ି । ମାଇଲଏ ଦୂ ରର
ତୀର ମାରି େସ ଲାଖ ବି ିପାେର। ଏଇ ଧନୁ ଶର
ସାହାଯ େର େସ ହରିଣ, ସମର, ବାରହା, ଭାଲୁ ମାରିଛି
ଅଗଣନ; ଚତାବାଘ ବି ମାରିଛି ଅେନକ। କି ମହାବଳ
ମାରିଛି େମାେଟ ଦୁ ଇଟି। ମହାବଳ ଦୁ ଇଟି ମାରି େସ
େଡପୁଟି କମିଶନ ଠାର େବ ପୁରସାର ପାଇଛି ମ ।

ଦାନ େଦଖାଏ। ତାହା ହସ ନୁ େହଁ କି କା
େକବଳ ଦାନ େଦଖା।

େସଦିନ େଭାରର େସ ଏକ ଅ ୁ ତ ଶିକାର େନଇ
େଡପୁଟି କମିଶନର
ବ ଳା ପାଖେର ହାଜର।
େଗାଟିଏ କା େର ତା’ର ଧନୁ ଟି ଝଲଛି, ହାତେର
ଦି’ତିନଟ
ି ା ତୀର, ଆଉ କା େର ଟା ଆଟି ପଡ଼ିଛ।ି
ଘିନୁଆକୁ ଏ େବଶେର େଦଖ ଅ ଳି ପଚାରିଲା- ‘କିେର,
ଆଜି କି ଶିକାର ଆଣିବୁ ?’

‘େତେବ କ’ଣ, ଚିତା… ଭାଲୁ …ବା ହା.. ?’

ଘିନୁଆ ସେ ତା’ର ଭଲ ଜଣାଶୁଣା। ତା’ର ବ ସିସର
ଅଂଶୀଦାର େସ େକେତଥର େହାଇଛି। ଉ ରେର ଘିନୁଆ
ତା’ ମଇଳା ଦାନ ଦୁ ଇଧାଡ଼ି େକବଳ େଦଖାଇଲା। େସ
ହସିଲା କି େଖଁକିଲା ଜାଣିବାର ଉପାୟ ନାହ। ପକୃ ତେର
ହସ େବାଲ ଯାହାକୁ କୁ ହାଯାଏ, ଘିନୁଆ ଠାେର ତାହା
େକହି େକେବ େଦଖ ନାହ। େବେଳେବେଳ େସ ଏହିପରି

ନୁ େହଁ-

ଅ ଳି ପଚାରିଲା, ‘କି େବ, କି ଶିକାର ଆଣିଚ ?’
ଘିନୁଆ ତାହାର ଗାମୁଛାେର ବ ା େହାଇଥବା େଗାଟିଏ
ପଦାଥକୁ େଦଖାଇ କହିଲା େଯ େସ ଆଜି ଏକ ମସ
ଜାନୁ ଆର ଶିକାର କରିଛ।ି
ଅ ଳି ପଚାରିଲା, ‘ବାଘ’ ?
ଘିନୁଆ ମୁ ହଲାଇ ନାହ ଜଣାଇଲା।

ଘିନୁଆ େକବଳ ମୁ ହଲାଇଗଲା।
‘ଆଉ େତେବ କ’ଣ େବ ?’
େଗାଳମାଳ ଶୁଣି ସାେହବ ବ ଳା ଭତର ବାହାରି
ଆସିେଲ। ଘିନୁଆ ମୁ ିଆମାରି ସାେହବ ୁ େସହିପରି
ଦାନ େଦଖାଇଲା। ସାେହବ ଶିକାରର େଚେହରାକୁ
େଦଖବାକୁ ଔ କ ପକାଶ କରିବାର ଘିନୁଆ ଗାମୁଛା
ଭତର ବାହାରକରି ସାେହବ ପାଦ ତେଳ େଥାଇଲା
େଗାଟିଏ ସଜକଟା ମଣିଷ ମୁ । ସାେହବ ଚମକି ପଡ଼ି
ପା େ
ଇ ପା େ ପେଛଇଗେଲ। ଘିନୁଆ ହାତ
ବଢ଼ାଇ ମାଗିଲା, ‘ସାେହବ, ବ ସି ।’ କିଛି ଣ ପେର
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ମନକୁ ସ ାଳିେନଇ ସାେହବ ଘିନୁଆକୁ ବ ସି ପାଇଁ
ଅେପ ା କରିବାକୁ ଇସାରା କେଲ ଏବଂ ଭତରକୁ ଯାଇ
େଫା ଦାରା ସଶସ େପାଲସ େଫୗଜ ଡକାଇେଲ। ଏହା
ବ ତୀତ ଘିନୁଆକୁ ଜବ କରିବାର ଉପାୟ ନାହ।
େଦହେର ତା’ର େଗାଟାଏ ଅସୁରର ବଳ। ହାତେର ପୁଣି
ତା’ର ଧନୁ ଶର ଓ ଟା ଆ ରହିଛ।ି
େଯେତେବେଳ ହାତକଡ଼ି େଗାଡ଼କଡ଼ି ପି ି ଘିନୁଅକୁ
ହାଜତେର ରହିବାକୁ େହଲା, େସ କିଛି ବୁ ଝିପାରିଲା
ନାହ। ତାକୁ ଏପରି ଭାବେର ଅଟକାଇ ରଖବାର
ମତଲବ କ’ଣ ? ସୁବଧ
ି ା ପାଇେଲ େସ କାହାରି କହାରିକୁ
ଏ ବିଷୟେର ପଚାେର। କିଏ କେହ ତା’ର ଫାଶୀ େହବ,
କିଏ କେହ େସ ଯିବ କଳାପାଣି। କାହକି ? େସ ଏମିତି
କି ଅପରାଧ କରିଛି କି ? କିଛି ବୁ ଝି ନପାରି େସମାନ
କଥାକୁ େସ ବିଶାସ କରିପାରିନାହ। େଶଷେର ଦିେନ
େଡପୁଟି କମିଶନର ପରିଦଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥେଲ।
େସ ତା ୁ ହ ସବୁ
ହା ପଚାରିଲା।
େସ କହିେଲ େଯ
ପୂବର େସ ବାଘ,
ଭାଲୁ ମାରଥଲା
େବାଲ ସେ
ସେ
ବ ସି
ପାଉଥଲା।
ଏେବ ମାରିଛି
ମଣିଷ। ଏଥର
କି
ବ ସି
ପାଇବ
ତାହା
ପା , ଛ’ଜଣ ତ
େଫର
ବୁ ଝିବଚ
ି ାରି ଠି
କରିେବ। ଏହି
କଥାଟା ହ ଘିନୁଆ ମନକୁ ମାନିଲା।
େଯଉଁଦନ
ି ତା’ର ବିଚାର େହଲା, ଘିନୁଆ ମେନ ମେନ
ଭାବିଲା, େସଦିନ ତାକୁ ବ ସି ମିଳିବ। େସ ଉ ାହିତ
େହାଇ ଜ
ଆଗେର ସବୁ ବିବରଣ କହିବାକୁ
ଲାଗିଲା। େସ େଯ େଗାବି
ସଦାରକୁ ହାଣିଲା,
େସଥପାଇଁ ତାକୁ କ କଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନାହ। ଆଉ

ଅେନକ େଲାକ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଛକିଥେଲ, କି େକହି
ପାରିନଥେଲ। େଗାବି ସରଦାର, େଯ ସବୁ େବେଳ
ମଟରେର ଯିବାଆସିବା କେର l। େସ ତା’ର ଧନ ସ ି
କେମଇଛି ଅନ ସମସ ୁ ଲୁ ଟିକରି। ବଡ଼ ସଇତାନ
େଲାକ ଥଲା େସ। େକେତ େଲାକ ୁ େସ ମାରିଛ,ି େକେତ
େଲାକ ୁ ଉ ନ କରିଛ,ି େକେତ ସୀ େଲାକ ର ଇଜତ
େନଇଛି, ତାହାର ଠି କଣା ନାହ। ଘିନୁଆର ସବୁ ଜମିବାଡ଼ି
ମ େନଇ ନିଜର କରିଛ।ି େସଦିନ ସ ାେର ଘିନୁଆର
ସୀ ଉପେର ଅତ ାଚାର କରିବାକୁ ବସିଥଲା। ଏେତବଡ଼
ବହପ ! ଘିନୁଆକୁ େଦଖ ମଟରେର ପଳାଉଥଲା। ତା’
ହାବୁ ଡ଼ର ଖସି ଚାଲଯିବ ! ତା’ର ମଟର ଚକକୁ ତୀର
ମାରି ଘିନୁଆ ମଟରକୁ ଅଚଳ କରିେଦଲା। ତା’ପେର
ଟା ଆେର ତା’ର ମୁ ଟି କାଟିେଦଇ ସିଧା େଦୗଡ଼ିଲା,
ରାତାରାତି ବଣ ଜ ଲ ଭତେର େଦଇ। ତିରିଶ ମାଇ
ରାସା ଏକା ନିଶାସେକ େଦୗଡ଼ି, େସ େଡପୁଟି
କମିଶନର ବ ଳା ପାଖେର ହାଜର େହଲା।

େଗାବି ସଦାର ସାମାନ େଲାକ ନୁ େହଁ। ହାତେର ତା’ର
ଥାଏ ସବୁ େବେଳ ବ ୁ କ। ବାଘ ଭାଲୁ
ଅେପ ା
େଲାେକ ତାକୁ େବଶୀ ଭୟ କରନି। ବାଘ-ଭାଲୁ
ଅେପ ା େସ େଲାକ ର ତିକେର େଢର େବଶୀ। ତାକୁ
ମାରିବା ପାଇଁ ଘିନୁଆ କ ସାହସ ଓ ବିଚ ଣତା ଖ
କରିନାହ। କିଛି ବଷ ତେଳ େମଳିଆ ଝପଟ ସିଂର ମୁ
କାଟିଥବାର ସାେହବ େଡାରାକୁ ପଁାଶ ଟ ା ବ ସି
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େଦଇଥଲା। ଝପଟ ସିଂ ତ ଏକରକମର ଭଲ େଲାକ
ଥଲା। େସ ସୀେଲାକ ଇଜତ େନଇ ନାହ କି କାହାରି
ଜମିବାଡ଼ି ଦଖଲ କରି ନାହ। େସ େକବଳ ଖଜଣାଖାନା
ଲୁ ଟି କରିଥଲା, ଆଉ େକେତଜଣ ସିପାହି ୁ ମାରିଥଲା।
େଗାବି ସଦାର କି ବଡ଼ ଭୟ ର େଲାକ। ତାକୁ
ମାରିଥବାର ଘିନୁଆକୁ ଅଧକ ବ ସି ମିଳିବା ଉଚି ।

ସାେହବ, େଡାରା ଠାର େବଶୀ ପାଇବାର େମାର ହ ।’
େଜ େର ଅ ାରିଆ ନିଜନ ଗୁ ାେର ରହି େସ େକେତ
କ’ଣ ଭାେବ। କଥାବା ା କରିବାକୁ େସ କାହାରିକି
େଦେଖ ନାହ। କଥାବା ା କରିବାକୁ ବି ତା’ର ଆଗହ
ନଥାଏ। େକବଳ ବ ସି ପାଇ ଘରକୁ େଫରିବାକୁ
ତା’ର ମନ ଛଟପଟ େହଉଥାଏ।

ଘିନୁଆର ଗଳ ଶୁଣି ସମେସ େହା େହା େହାଇ ହସି
ଉଠି େଲ। ଜ ସାେହବ ହସି ହସି କହିେଲ, ‘ହଁ ଉପଯୁକ
ବ ସି ଦିଆଯିବ।’ ସରକାରୀ ଓକିଲ କହିେଲ, ‘ତେତ
ଏଠାକୁ ଖା ଅଣାଯାଇଛି ବ ସି ଦିଆଯିବା ଲାଗି।’

େଶଷେର ତା’ର ଫାଶୀର ଦିନ ଆସିଲା। ତାକୁ
ପଚରାଗଲା, ତା’ର େଶଷେର କ’ଣ ଦରକାର। େସ
କହିେଲା, ‘େମାର ବ ସି ।’ ‘ଆ ା, ବ ସି ପାଇବୁ
ଆ’ କହି ତାକୁ େନଇଗେଲ। ମୁ େର ତା’ର େଗାଟିଏ
କଳାକନାର େଖାଳ ପି ାଇ ଦିଆଗଲା। ଘିନୁଆ ମେନ
ମେନ ବିଚାରିଲା – ଆଖେର ଅ େପାଟଳି େଦଇ
ହାତେର ତା’ର ସୁନାରପା ଢାଳି ଦିଆଯିବ। ସରକାର
ଘରର େକେତ ଫ ିଫକର, କାଇଦା କଟକଣା ଅଛି,
ଖାଲ ସିମିତି କ’ଣ ବ ସି ଦିଆଯିବ ? େସ ଘରକୁ
େଫରି ସବୁ େଦଖାଇବ। କି ଖୁସି େହବ ସୀ ତା’ର େସ
ସବୁ େଦଖ ! ଭଲ ଘରଦାର କରି, ଜମିବାଡ଼ି ଚଷି େସ
ସୁଖେର ରହିବ। ଆଉ ତ େଗାବି ସଦାର ନାହ େଯ
ସବୁ ଲୁ ଟିକରି େନବ।

ଘିନୁଆ ଏହାକୁ ପରିହାସ ନମଣି ସତ େବାଲ ମେନକଲା।
କାରଣ ହସ େକୗତକ, ଥ ା ପରିହାସ େସ ଜାେଣନାହ।
ତା’ର େଯ ନିତାନ ନିପଟ ରସଶୂନ ପକୃ ତି। େଶଷେର
ରାୟ ଦିଆଗଲା – ପାଣଦ । ଘିନୁଆ ଏହାର େକୗଣସି
ଅଥ ବୁ ଝିଲା ନାହ। ପୁଣି େଜ କୁ େଫରାଇ ତାକୁ ବୁ ଝାଇ
ଦିଆଗଲା େଯ, ତା’ର ବ ସି ପାଇବାର ଦିନ ଆସୁଛ।ି
ଘିନୁଆ େସ ପଯ ନ ବୁ ଝିଲାନାହ େଯ େସ ଜେଣ
ଅପରାଧୀ ଓ େସଥଲାଗି ତାକୁ ପାଣଦ ଆେଦଶ
େହାଇଛି। ଝପଟ ସିଂକୁ ମାରିବା ଓ େଗାବି ସଦାର ୁ
ମାରିବା େଯ ଏକାକଥା ନୁ େହଁ, ତାହା େସ ବୁ ଝିବ କା ଁ ?
େସ ଜାଣିଲା ନାହ େଯ େଗାଟିଏ େଗୗରବର ବିଷୟ,
ଅନ ଟି େଦାଷାବହ ! ଆଇନର ସୂ ଜାଲ ଭତେର
ପଶିବାକୁ ତା’ର ମୁ ନାହ। େସ େଯ ବଣୁଆ ସାନାଳ !

ହଠା କ’ଣ େଗାଟିଏ ଆସି ତା’ େବକେର ବାଜିଲା।

େସ ମେନ ମେନ ଭାେବ, େଡାରା ପଁାଶ ଟ ା ପାଇଛି
ଝପଟ ସିଂକୁ ମାରି। େସଥର େବଶି ନେଦେଲ କାହକି
େନବ ? ସବୁ େଫରାଇେଦଇ କହିବ, ‘କିଛି ନ ଦିଅ ପେଛ
ମୃଣାଳ େସନ ନିେ ଶିତ ହି ୀ ଭାଷାେର ନିମତ "ମୃଗୟା" ଚଳ ିତ ଏହି
ଶିକାର କାହାଣୀକୁ ରପାନରିତ କରି ନିମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଚଳ ିତେର
ମିଥୁନ ଚକବ ୀ ଏବଂ ମମତା ଶ ର ସିେନମା ଜଗତେର ପେବଶ କରିଥେଲ।
ଏହି ଚଳ ିତ େସାର ସଲଲ େଚୗଧୁରୀ ପଦାନ କରିଥବାେବେଳ େକ େକ
ମହାଜନ ସିେନମାେଟାଗାଫ ପରିଚାଳନା କରିଥେଲ। ୨୪ତମ ଜାତୀୟ
ଚଳ ିତ ପୁରସାରେର, ମୃଗୟା ଦୁ ଇଟି ପୁରସାର ଜିତଥ
ି ଲ - େଶଷ ଚଳ ିତ
ଏବଂ େଶଷ ଅଭେନତା। ୧୯୭୭ େର ଦଶମ ମେସା ଆନଜାତୀୟ ଚଳ ିତ
ମେହା ବେର ସୁବ ପୁରସାର ପାଇଁ ମେନାନୀତ େହବା ବ ତୀତ ଏହା େଶଷ
ଚଳ ିତ ପାଇଁ ଫଲେଫୟାର କିଟକ
ି ପୁରସାର ମ ଜିତଥ
ି ଲା |
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ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ମହାବିଷୁବ
ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତଥା ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷର ଚିତ୍ରଣ
କରିଛନ୍ତି ତନୁ ଜା ଦାଶ ମହାପାତ୍ର
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