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ସମ୍ପାଦକୀୟ
ମନର ବେଦନା ସବୁ କୁ ମୌସୁମୀର ପବନରେ ଉଡେଇ
ନେବାକୁ ଆସେ ପର୍ବଟିଏ । ଦେହର ଉଷ୍ମ ପରିଧିରେ
ଶୀତଳତାର ସମାଗମ କରେ ପର୍ବଟିଏ । ପର୍ବଟି
ଉତ୍ସବକୁ ଆମନ୍ତ୍ରି ତ କରେନି ବରଂ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସରେ
ମନକୁ ଉଚ୍ଛନ୍ନ କରାଏ । ମଣିଷର ପ୍ରକୃ ତି ହିଁ ପର୍ବମୟ ।
ଏହା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଦେଖେ ଜାତୀୟତା, ଭାଇଚାରା,
ଜୀବନ, ଜୀବିକା, ପରିବେଶ । ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର
ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ କୃ ତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବାର ମାଧ୍ୟମ
ଅଟେ ପର୍ବ। ସଂସ୍କୃତିର ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ପର୍ବର
ମାଟି । ପ୍ରକୃ ତିର ପ୍ରକୃ ତ ପୂଜାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛି ଏ
ଓଡ଼ିଆ ଜାତି । ମାଟି ଉପରେ ପାଦ ଥୋଉ ଥୋଉ ତା'ର
ପାଖେ କୃ ତଜ୍ଞ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପୂଜି ବସିଛି ଏ
ମାଟିକୁ । ସେ ବୁ ଝିଛି ମାଟିର ଯନ୍ତ୍ର ଣା । ତା'ର ରଜସ୍ୱଳା
ହେବାର ଅପ୍ରତିଭ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ପୂଜି ବସିଛି ତାକୁ
ଘରର ଠାକୁ ରାଣୀ କରି ।
ମୌସୁମୀ ପ୍ରଥମ ପ୍ରବେଶରେ ମାଟିର ଉଷ୍ମତା ଶାନ୍ତ
କରିଛି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷା । ମାଟି ମା'ର ଗର୍ଭରେ ନୂ ତନ ବୀଜ
ଅଙ୍କୁରିତ ହେବାର ସନ୍ଦେଶ ଆସିଛି । ଖୁସିରେ ଲହରୀ
ଖେଳିଛି ପ୍ରତିଟି ପ୍ରାଣରେ । ପର୍ବ , ପ୍ରକୃ ତି ଓ ପରିବେଶର
ହୋଇଛି ମହାମିଳନ। ଏଇ ତ ଏ ମାଟିର ଏ ଜାତିର
ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ତା ।

ଏଥର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପୃଷ୍ଠା ରେ

ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପରିଚୟ ମହାପ୍ରଭୂ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପବିତ୍ର
ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ସାମଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ
କରିଛନ୍ତି ପତ୍ରିକାର ଏ ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପୃଷ୍ଠା

ମହାପଭ ଶୀଜଗନାଥ ସୃଷି, ସିତି ଲୟ ସବୁ ଠାର
ଉ େର ଅଟନି। େପୗରାଣିକ ଉପାଖ ାନ ଅନୁ ସାେର
ପଳୟ ଉପରାନ ସୃଷିର ଆର ସମୟେର ବଟପତେର
ଶାୟି ତ ଶିଶୁ ରେପ ମାେକ ୟ ଋଷି ପୁରେଷା ମ
ଦଶନ କରିବା ସୃଷି, ସିତି ଓ ଲୟ ତ ର ଅନଦଶନେର
କରା ଯାଇଛି। ନବମ ଶତା ୀର ସନ ଅଚ ତାନ
ଦାସ ଅନଦୃ ଷିେର ପତିଫଳିତ ୨୨ ପାହାେଚ ମୀନ
େଖଳିବ ପଦ ସମୁଦ ଜଳ ର େବଦୀ ବା ମହାେବଦୀ
ଛୁ ଇଁବା ସମୟର ଭବିଷ ବାଣୀ ଥଲା। ଜଳା େବ
ପୃଥବୀର େଶଷାବସା ତଥା ସୃଷି ଠାେର ହ ପୃଥବୀର
ପଳୟକାଳୀନ ବିଲୟ ସମୟର ଚିତ ପରିକଳନା େସ
କରିଥେଲ। ଏହା ସମୁଦେର ଜଳ ସର ବଢିବା ସ ଭେର
ତା
ଅନମନେର
ରିତ େହାଇଥଲା।ସ ବତଃ
ଧବଳଗିରି ଓରଫ ନୀଳେଶୖଳର ମହାେବଦୀ େଯ ସୟଂ
ଶାଳଗାମ ଅଟନି, ସନ ଅଚ ତାନ ଅନଦୃ ଷିେର େଦଖ
ସୃଷି, ସିତି ଓ ଲୟ ତ ସ ଭେର ୨୨ ପାହାେଚ ମୀନ
େଖଳିବର ପରିକଳନା କରିଥେଲ। ୭୫ ସହସ ବଷ
ତେଳ ସୁମାତା (ଇେ ାେନସିଆ) ର ବିଶାଳ ଆେଗୟଗିରି
ର େଲଲହାନ ବ େି ର ଭାରତବଷର ଦ ିଣ ପୂବେର
ଅବସିତ ଇେ ାେନସିଆ ର ଜନଜୀବନ, ବୃ ଲତା ଓ
ପଶୁପ ୀ ସମୂେଳ ଧଂସ ପାଇବାର ବିକଟାଳ ଦୃ ଶ
ତଥା େସଥର ବିଛାଡି େହାଇ ସ ୂ ଭାରତବଷେର
ଆ ଏ ବହଳର ଭସ ପଡିଥବା ଦୃ ଶ ର ଏକମାତ
ନି ର ସା ୀ ସରପ ଶୀପୁରେଷା ମ ଜଗନାଥ ପେର
ସବୁ ଠାର ପାଚୀନତମ ଜୀବନ ଶାଳଗାମ ଅବସାନ
ରହିଥବା ଧବଳଗିରି ଥେଲ। ଏହାକୁ ବ ପୁରାଣେର
ଶୀମ ିର େରାହିଣୀକୁ ଠାେର ସୃଷି ଆର ସମୟେର
ଜଳସର କମିବା ଓ ସୃଷି ବିଲୟ େବେଳ ଜଳସର

ବଢିବା ରେପ ବ ନା କରାଯାଇଛି। ଭନ ଭନ ସମୟେର
ତା ବିଭନ ପତିରପ ନିଗଣ
ୁ , ନିରାକାର ସରପର
ଉପାସନା ପ ିର ପଚଳନ ପୂବ-ମେହାଦଧୀ ତଟେର
ସବ ପଥେମ ଆର େହାଇଥବା ପଶାତେଦଶେର
ସମୟ ଅନୁ ସାେର ଜଳର ଭମିର ସୃଷି ସମ ିତ
ବ ାଖ ାର େଫରନା ତ (ଭମି ପୁନବାର ଜଳେର
ପୂ ) ଅେଟ।
ଅଖ ଭାରତବଷର ଋଷି ପର ରା ଅନୁ ଯାୟୀ ପୂବ
ଭାଗ ମହାେବଦୀ ନିମେନ େଦବପସ ରେପ ନାମିତ।
େଦବପସ ଶୀପୁରେଷା ମ େ ତର ସଷତା ଶକି ସ ମ
ତନ, ସୁ ରୀ ଖ , ୮/୧୬ େର (ଶୀରେ ା ଦ ିେଣ
େପାେକା ଗାୟତୀ ପସିେମ ଭେବ । ପୂେବେଚୖବ
ଜଗନାଥ େରଅମରକଣକ ।।
- ଦ ିଣେର
ଶୀର , ପଶିମେର ଗାୟତୀ, ପୂବ ଭାଗେର
ଜଗନାଥ,
ଉ ରେର
ଅମରକଣକ;
େସୗ:
ଓଡେଦଶର ଇତିହାସ) କରଛନି। େଦବପସେର
ବ ବନ ରହିଛ।ି ବ ବନ ଧବଳଗିରି (ନୀଳେଶୖଳର
ପାଚୀନ ନାମ) େର ସିତ ବିଶର ସବପାଚୀନ ତଥା
ବୃ ହ ମ ଶାଳଗାମ (ମହାଭାରତର ବନପବେର
ବ ତ ମହାେବଦୀ) ତା’ର କାରଣ ଅଟନି। ଶୀମ ିରର
ର
ସିଂହାସନ ନିମେନ ଗ କୀ ନଦୀର ଶିଳା
ଶାଳଗାମ ରେପ ବ ବ ତ େହବା ନିକଟ ଅତୀତର
ଜନଶୃତି ଅେଟ।
େସହି ମହାେବଦୀେର ବିରାଜିତ
ଚତ ାମୂ -ବ ୁ ସମୟର ଚଳନ
କରିବାକୁ ସୁଦୂର ଅତୀତର ତା
ପ ତି ଆର କରିଥବା ପାତ

ଅେଯାନିସ ୂତାଅନୁ ସାେର ଚି ଟ
ସଗୁଣ ଉପାସନା
ଯଥା, ଇ ଦୁ ମ,
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ଗାଲମାଧବ, ବିଶାବସୁ, ବିଦ ାପତି ଓ ସମୁଦ ତଟେର
ଭାସି ଆସି ଲାଗିଥବା ତା ଦାର-ବିଗହ ଉପାସନାର
କିମଦନୀ ମିେଳ ଯାହା ୩ ଟି କାଳକମେର ଘଟିତ େହାଇ
ପରବ ୀ ସମୟେର ଏକକାଳୀନ ପକାଶିତ େହାଇଥବା
ଅନୁ ମିତ ଏ। ଶୀମ ିର ରୀତିନୀତିକୁ ପରିଚାଳିତ
କରଥବା ୪ଟି ଗନ ମାନ ମ ର ନୀଳାଦି (ପ ା)
ମେହାଦୟ କହନି – ବ ା ର ପ ମ ବଂଶେର ଜନିତ
ଇ ଦୁ ମ ଶୀମ ିରେର ବିଗହ
ପତିଷା ନିମେନ
ବ ା ୁ ନିମନଣ କରିବାକୁ ବ େଲାକକୁ ଯାଇ େଫରି
ପାରି ନାହଁାନି। ପେର େସ େଫରିଲା ପେର ଆଉ ଜେଣ
ରାଜା ରାଜତ କରଥବା ଉପାଖ ାନ ଦାରା ସମୟର
ନିରନର େସାତକୁ େଗାଟିଏ ସମୟେର ବା ି ଦିଆ
ଯାଇଛି। ଶୀମ ିରେର ଶୀପୁରେଷା ମ ପୂଜନ ଆର
ସମ େର ପୂବର ରହିଥବା ଶୃତି ଓ ସତି ଉପେର
ପଯ େବଶିତ କିମଦନୀର ବିେଶଷଣ ଆବଶ କ ଅେଟ।
ମହାପଭ ୁ େକ କରି ପାଚୀନ ସମୟର ଶତିେର ରହି
ଆସିଥବା କିମଦନୀକୁ ସମାଜର ସ ସାରିତ ପରିଧ
ଅନୁ ସାେର ବିଦାନ ମାନ ଦାରା ଭନ ଭନ ଢ େର
ଉପସାପିତ କରା ଯାଇଥବା େବେଳ ଏହାର ଆର
ପାଚୀନ ଧବଳଗିରିର ଜନଜାତି ମାନ ଜୀବନ ସହ
ରହିଥବା
ନୀଳମାଧବ
ସମ ିତ
କିମଦନୀ
ମ େଦଶୀୟ (ମାଳବ) ନୃ ପତି ଦାରା େଦବକୀପୁତ
ବାସୁେଦବ କୃ
ଅ ଦଗ
ପି
ଉପାସନାକୁ
ପସର ରପୀ ନାରାୟଣ-ଉପାସନାେର ପରିବ ତ କରି
େଲାକାପଣ କରିବା ଅେଟ।
ଈଶର ସଗୁଣ ବିଗହ ରପୀ ଅବତାର ଉପାସନା
ନିଗଣ
ୁ ବ ୁ ଦୟ ମ କରିବା ପାର ିକ ପକିୟାର
ଏକ ଅଂଶ ଅେଟ। ଅବତାରବାଦ ବିଶାସ ପକିୟାେର
େମୖତାୟଣୀ
ଉପନିଷଦେର
ଋଗେବଦକାଳୀନ
େଦବକୀପୁତ ବାସୁେଦବ କୃ ଓ ନରସିଂହ ରପ ଧାରିତ
ହିରଣ କଶିପୁକୁ ୁ ବ କରିଥବା ଋଷି ବାମେଦବ ୁ
ବି
ଅବତାର ରେପ ଉପାସନା କରାଯିବା ଆର
େହାଇଥଲା। ଈଶର ଲୀଳା ସରପ ଋଗେବଦକାଳୀନ
ବଳରାମ େଦବକୀପୁତ ବାସୁେଦବ କୃ
େଜ ଷ ଭାତା
ଥେଲ ଏବଂ ତା’ର ୮୦୦୦ ବଷ ଉପରାନ ମହାଭାରତ
କାଳୀନ ବସୁେଦବ ଓ େରାହିଣୀ
ଗଭର ଜାତ

ବଳରାମ ବସୁେଦବ ତଥା େଦବକୀ ଗଭର ଜାତ
ଶୀକୃ
େବୖମାତକ ଭାତା ଥେଲ। େବଦର ସ ଳନ
୧୫୦୦୦ ର ୧୩୦୦୦ ବଷ ମ େର େହାଇଥବା ଦାବୀ
କରଥବା The Chronology of India ର େଲଖକ
େବଦବୀର ଆଯ ମତ ଦିଅନି, ମହାଭାରତ ଶୀକୃ
(୩୨୨୩ - ୩୧୨୬ ଖୀ.ପୂ)
ଅେନକ ପୂବର
େଦବକୀପୁତ ବାସୁେଦବ କୃ
(ଆବିଭାବ - ଖୀ.ପୂ
୧୧୧୫୩, େମ ୨୫, ଶାବଣ କୃ ାଷମୀ) ଉପାସନା
ଆର େହାଇଥଲା।
ଭାରତୀୟ ସଂସତି ପୃଷଭମିେର ପୁରାଣ ମାନ େର
ବ ତ ସପଷ ମ ଳେର ସନାତନ ଧମର େଗୗରବ
ବଢାଉଥବା ଋଷି ଅତି ଆଯ ାବ ର ପଥମ ଋଷି
ବ ା ଶିଷ ତଥା ପୁତ ସାୟଂଭବ ମନୁ ସମାସ
ଥେଲ। େସାମବଂଶୀ ଇତିହାସ ବ ା ଶିଷ ଋଷି
ଅତି ଋଷି-ବଂଶଜ (ଋଷି େଗାତେର ଦୀ ିତ ଶିଷ )
ପରବ ୀ ସମୟର ଅତି ଓ ଅନସୂୟା ପୁତ େସାମ
ଠାର
ତିୟ-େସାମବଂଶ ଆର
େହାଇଥଲା।
ଋଗେବଦ ସମୟର େଦବକୀପୁତ ବାସୁେଦବ କୃ
ଯଦୁ ବଂଶୀ ଥେଲ। ଯଦୁ ମାେନ େସାମବଂଶୀ ଥେଲ।
ଶାରଳା ମହାଭାରତ ଅନୁ ଯାୟୀ ଅଗର ବୃ େର
ପରିପୂଣ ଧବଳଗିରିେର େଦବକୀପୁତ ବାସୁେଦବ କୃ
ଅ ଦଗ ତପି ର ଉପାସନା କରଥବା ବନବାସୀ
ମାନ
ଉପାସନା ସଳେର ନୀଳମାଧବ
ବିଗହ
ପତିଷା କରିଥବା ରାଜା ଇ ଦୁ ମ େସାମବଂଶୀ ଥେଲ।
ପାଚୀନ ଇ ଦୁ ମ ସମୟର େସାମବଂଶୀ ମାେନ ଶୀ
ପୁରେଷା ମ ଜଗନାଥ
ପଧାନ େସବକ ରହି
ଆସିଥବା ସୂଚନା ମିେଳ। ଇ ଦୁ ମ ନାମ ମହାଭାରତ
ପୂବର ସବ ପଥେମ ଋ େବଦ ସମୟେର େଦଖବାକୁ
ମିେଳ। େସ େମୖତୟାଣୀ
ି
ଉପନିଷଦେର ବ ତ
େହାଇଛନି।
କଳି େର ପୁଲସ ବଂଶୀ ରା ସ ବା ଅସୁର ବଂଶର
ରାଜୁ ତି ଚାଲଥବା ସମୟେର ମ େଦଶର ଋଗେବଦ
ସମୟର ଈ ାକୁ ବଂଶୀ ମା ାତା େଯୗବନାଶ
ମେହାଦଧୀ ନିକଟସ ମଧୁପୁରେର ଲବଣାସୁର ସହ
ଯୁ େର ପରାଜିତ େହାଇ େଫରି ଯାଇଥେଲ। କାରଣ
ଲବଣାସୁର
ପୂବଜ ମାେନ ମହାେଦବ
ଠାର
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ଯୁ ବିଦ ାର ପଶି ଣ େନଇଥେଲ। ତା ନିକଟେର
ମହାେଦବ ପଦ ତିଶୂଳ ଚାଳନା ବିଦ ା ନିହତ
ି
ଥଲା। ମା ାତା ଯୁ ଘଟଣା େପୗରାଣିକ ଉପାଖ ାନ
ଅେଟ। ଋଗେବଦର େଗାଟିଏ ସୁକ (୧୦।୧୩୪)
େଲଖଥବା େଦବକୀପୁତ କୃ
ର ବୟସାଧକ
ସମସାମୟି କ େଜୖମିନୀୟ ଅଶେମଧ ଗନର ରାଜା
ମା ାତା ୁ ଟୀକାକାର ସାୟାନ ରାଜଷ ରେପ ଉେଲଖ
କରିଛନି। ପା େଜ ାତିଷପୁରର ନାରକାସୁର ୁ ବ କରି
େଷାହଳ ସହସ ନାରୀ
ମୁକି ପଦାତା ଭାରତର
ଉ ରପୂବ ମଥୁରାର ଯାଇ ଦାରାବତୀ ନଗରେର
ରାଜଧାନୀ ସାପିତ କରିଥବା େଦବକୀପୁତ ବାସୁେଦବ
କୃ
ରାଜା ମା ାତା
ପରାଜୟ ସମାଦ ଶୁଣି
ଲବଣାସୁରକୁ ବ କରିବା ଉେ ଶ େର ମଧୁପୁରେର

େଦବାକୁ ଅନୁ େରାଧ କରିଥେଲ। ଅଜୁ ନ ସହାୟତାେର
େସଠାେର ତା ଶରୀରକୁ ଚ ନ ଓ ଅଗର ବୃ ର
କାଠେର େସମାେନ ଦଗ କରିଥେଲ। କି କୃ
ପି ସ ୂ ରେପ ଭସୀଭତ େହାଇ ନ ଥଲା। େସହି
ଅ ଦଗ ତପି କୁ ନିରାଶ ପୂବକ ସମୁଦ ଗଭେର
ସମପଣ କରି ଅଜୁ ନ ହସିନାପୁର ଓ ଜରା ଶବର
ଧବଳଗିରି େଫରି ଯାଇଥେଲ। ଏହି ପସ ର ଉେଲଖ
ଶୁଦମୁନି ସାରଳା ଦାସ
ଓଡିଆ ମହାଭାରତ ୧୦୧।
୭୩ ପୃଷା, ମୂଷଳୀ ପବ ଓ ୧୭୩। ୧୮୬ ପୃଷା, ବନ
ପବ େର ରହିଛ।ି ହସିନାପୁର ର ଋଗେବଦ କାଳୀନ
କୁ ରବଂଶୀ
ଫାଲଗୁନ
ଅଜୁ ନ,
ଯାଦବବଂଶୀ
େଦବକୀପୁତ ବାସୁେଦବ କୃ
ର ବ ୁ ଥେଲ। େଦୖବ
ନିେ ଶେର ଅ ଦଗ ତପି ଟି କିଛଦ
ି ନ
ି ପେର କଠି ନ

ପହ ି ତମାଳ ଲତା ଗହଳେର ବିଶାମ େନବା
ସମୟେର ଧବଳଗିରିର ବ ାଧ ଜରା ଶବର ତା
ପଦଯୁଗଳକୁ ମୃଗକ େବାଧେର ବିଷ େଲପିତ ଶର
ନିେ ପ କରିଥେଲ ଯାହା ଫଳ ସରପ ତା
େଦହାବସାନ େହାଇଥଲା। ଜେଣ ମହାପୁରଷ ତା
ବାଣେର ନିହତ େହାଇଥବା ଜାଣିଲା ପେର ଜରା ଶବର
ତ ଣା ତା ପାଖେର ପହ ି ଥେଲ। େଦବକୀପୁତ
ବାସୁେଦବ କୃ ତା େଶଷ ସମୟ େହାଇ ଯାଇଛି
ତଥା ଏହି ସମାଦ ତା ବ ୁ ଫାଲଗୁନୀ ଅଜୁ ନ ୁ

ଆବରଣ ଆକୃ ତିକାେର ଉପକୂ ଳକୁ େଫରି ଆସିଥଲା।
ତାକୁ ଈଶରୀୟ ଅଭଳାଷ ରେପ ଗହଣ କରି ଜରା
ଶବର ତପି କୁ ଧବଳଗିରି େନଇ େସଠାେର ଥବା
ଶାଳଗାମ ପସର ଉପେର ରଖ ତାର ଉପାସନା ଆର
କରିଥେଲ।
ସାରଳା ମହା ଭାରତ ଇ ଦୁ ମ ମାଳବ (ମ େଦଶ)
ରାଜା ଗାଲ ମାଧବ ଓ ରାଣୀ ଗୁ େଚରୀ
ପୁତ ଓ
ବିଦ ାପତି ବା ଣ ୁ ବସୁକର ଦିଜ ରେପ ଉପସାପନ
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କରିଛନି। େସହି ବ ାଖ ାନେର ରାଜା ଗାଲମାଧବ
ପୁତ ଇ ଦୁ ମ ୁ ଶୀବି
ତା
ପତିରପକୁ
ଧବଳଗିରିେର ଉପାସନା କରା ଯାଉଥବା ବିଷୟ
ସପେର ଦଶନ େଦଇ କହିଲା ପେର ଚତ ଗକୁ ଚାରି
ବା ଣ ପେଠଇ ତା ପତିମା ୁ ଠାବ କରିବା ପାଇଁ
ନିେ ଶ େଦଇଥେଲ। ବସୁକର ବା ଣ ତା ର ସ ାନ
ଧବଳଗିରିେର ପାଇ େସହି ସମାଦ ଇ ଦୁ ମ ୁ
େଦଇଥେଲ। ଯାହା ପତୀୟମାନ ଏ, ଋଗେବଦର
ଦଶମ ମ ଳ, ୬୫-୬୬ ସୁକର ରଚୟି ତା ବାସୁକ
ବାସୁକେ ା ସାରଳା ମହାଭାରତ (୮ମ ଶତା ୀ),
ବନପବ ପୃ ୧୮୩, ୧୩୨ ଓ ୧୩୪ ପଦେର ବ ତ
ବସୁକର ଦିଜ ଅଟନି।
ଋଗେବଦ, ଦଶମ ମ ଳ, ୬୫-୬୬ ସୁକର ରଚୟି ତା
ବସୁକ ବସୁବେ ା (ଖୀଷପୂବ ୧୧୦୦୦) ଓ ଶାରଳା
ମହାଭାରତର ବସୁକର ଦିଜ ଏକ ଅଭନ ଥବା ତା
ରଚିତ େଶାକର ପତୀତ ଏ। ସମୁଦେର ଅରଣ ସୂଯ ,
ବହି ଯାଉଥବା ସରସତୀ ନଦୀ ଓ ପରିେବଶ ବାସୁକ
ୁ ମନମୁଗ କରିଥଲା। ସ ଖେର ସମୁଦପ ନ ଠାର
୭୫୦ ମିଟର ଉ େର େଶତର େର ଆଛାଦିତ ଉ
ଶୃ ଗିରି; ବାମପାଶ ପୂବସମୁଦ ଦିଗବଳୟର
ଅୟମା
ଅରଣିମା ର ଜନିତ ପବିତ ସଶେର
ପୁରେଷା ମ ଉେ ଶ େର ବାସୁକ ବାସୁକେ ା
ଓଷର ପଥମ େଶାକ ରିତ େହଲା:
ଅଗିରିେ ା ବରେଣା ମିେତା ଅୟମା ବା ଃ ପୂଷା
ସରସତୀ ସେଜାଷସଃ।
ଆଦିତ ା ବି ମରତଃ ସବୃ ହେ ାମ ରେଦା
ଅଦିତବ
ି ଣସତିଃ।। (ଋ େବ ୧୦।୬୫।୧)
ଅଗି, ଇ (ବିଦୁ ), ଜଳ, ଅନ, ସୂଯ , ବା , ପୂଷା
(େପାଷକତ ), ସରସତୀ (ପାଚୀନ, ପାଚୀ?), ଦାଦଶ
ଆଦିତ , ବି , ମରତମାେନ, ଆେଲାକ-େଜ ାତି, ମହାନ
ଔଷଧ-ବୃ ଗଣ
ମ େର ବିଶ ପାଳନକ ା, ବା ଣ
ଅଧପତି ପରଂବ ବିଦ ମାନ ଅଛନି।
ପାବୀରବୀ ତନ ତେରକପାଦେଜା ଦିେବା ଧ ା
ସି ୁ ରାପଃ ସମୁଦୟ
ି ଃ।

ବିେଶ େଦବାସଃ ଶୃଣନ ଚାଂସି େମ ସରସତୀ ସହ
ଧୀଭଃ ପୁର ା॥ (ଋ େବ ୧୦।୬୫।୧୩)
ପବିତ ବିଚାରସ
ବଜା େଧ େହ ବିଜୁଳିକନ ା
ଷଠୀବୁ ଢି (ପସୂତୀେଦବୀ) ସରସତୀ! ଅଜନା-ଅଚଳଅଜ-ଏକପାଦ, ବିସୀ ଆକାଶ ବହନକାରୀ ସି ୁ ଏବଂ
ସମୁଦର ଜଳ ସହିତ ସମସ େଦବ! େମାର ଶ ସମୂହ
କୁ ଏକତ କ ପାତ କର।
ବସୁକର ବା ଣ ୁ ଋଗେବଦୀୟ ବସୁକ ବସୁବେ ା
ରେପ ଚି ଟ କରିବାର ତକ ଏହା ଦିଆ ଯାଇପାେର େଯ
ତା ର ସୁକ (ଋ େବ ୧୦।୬୫।୧, ୧୩) ରଚନାର ସମୟ
ସକାଳ ଥଲା ତଥା େସେତେବେଳ େସ ସମୁଦ କୁ
େଦଖୁଥେଲ। ସରସତୀ ନଦୀ ସହ ଅଜ ଏକପାଦ ୁ
ବ ନା କରଚନି। ସକାେଳ ଉଦିତ ସୂଯ ୁ ସମୁଦ
ଦିଗବଳୟ େର ଜେଣ େକବଳ ପୂବତଟେର େଦଖ
ପାରିେବ। ଦିତୀୟେର େସ ଚି ତ
ି
ଇ ଦୁ ମ
ସମସାମୟି କ ଥେଲ। ଉପେରାକ େଶାକେର ବ ବ ତ
ଶ ସଂେଯାଜନା େକବଳ ପୂବ ତଟେର ହ ସ ବ।
ପା େବୖଦକ
ି ନଦୀ ସରସତୀ ପୂବର ସାଗରେର ପଡିବା
କଳନା ଉ ବିଷୟ େବାଧ େହାଇପାେର। ଓଡିଶାର
ପାଚୀ ସରସତୀ, ପତିଚୀ, ଚିେତାପଳା, ଚ ଭାଗାର
ସତ ତା ମ େର ପାକ େବୖଦକ
ି ି ସରସତୀ
ଧାର
ଭଗଭା େହାଇ ରହିଛ।ି ଏହା ଋଗେବଦୀୟ ବସୁକ
ଋଷି େଶାକେର ନିହତ
ି ଆୟମା (ଅରଣ ସୂଯ ),
ସରସତୀ ଦୁ ଇଟି ଶ େର ରହିଛ।ି େଯେହତ େବଦ
ସରସତୀ ସାଗରେର ପତିତ େହାଇଛି ତଥା
ଆଫଗାନିସାନେର ସମୁଦ ନାହ, େତଣୁ େପାେଫସର ବି
ବି ଲାଲ ଆଫଗାନିସାନର େହଲମା ନଦୀ ପାଚୀନ
ସରସତୀ ନଦୀ ନାହ େବାଲ ଯୁକି ବାଢିଛନି। କଳି
ରାଜ ର ପୂବ ପାେଖ ଥବା ମେହାଦଧୀ ସଂଲଗିତ
ବ ବନେର ବ ା
ସୀ
ନାମାନୁ ସାରିତ ନଦୀ
ସରସତୀ ପୂବ ସମୁଦ ଦିେଗ ଧାବିତ େହଉଥଲା।
ପାଶେର ଥବା ଧବଳଗିରିେର ମହାେବଦୀ ଅବସିତ
ଥଲା। ମହାେବଦୀ ବିଶର ବୃ ହ ମ ଶାଳଗାମ ଶିଳା
ଅଟନି। ନୀଳେଶୖଳ ର ପାଚୀନ ନାମ ଥଲା ଧବଳଗିରି।
ନୀଳେଶୖଳର ପାଚୀନ ସରପ ଆଜି ଭଳି ନ ଥଲା।
ଅଗର ବୃ ର େଶତର ପୁଷେର ଆଛାଦିତ େହାଇ
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ଦୂ ରର ତାହା ଧବଳଗିରି ରେପ ପତୀତ େହଉଥଲା।
ସୁଉ ହିମଶୃ
ଗିରି ଗ ରର ବାହାରି ଧବଳଗିରି
ସ ଖସ ୭୦୦ ମିଟର ତଳର ର ଗଭା ମେହାଦଧୀ
ଅଭମୁଖୀ ପାଚୀନ ସରସତୀ ଭଗେଭ ଅଦୃ ଶ ପୂବର;
ହିମଶୃ
ପାଦେଦଶେର ୧୪ ସହସ ବଷ ପୂବର
ବିରାଟ ଭମିକ ତଥା ହିମସଳନର ସୃଷି ସତୀସର
ଦର ଋଷି କଶ ପ ବଂଶଜ ଦାରା କାଶୀରେର
ବସତି ଉପେଯାଗୀ ଜନଜୀବନ ନିମେନ ବିତସାଗତିପଥର ସୃଷି ପୂବର; ର ଗଭା ଠାର ଅେନକ
ଉ େର ଶୀପୁରେଷା ମ ପୂଜନସଳୀ ଧବଳଗିରିର
ଶୃ ପେଦଶ ମହାେବଦୀେର ରହି ଆସିଛ।ି ଧବଳଗିରି
ମହାଭାରତ ଉପରାନ ନୀଳଗିରି, ନୀଳେଶୖଳ ଅେଟ।
ଧବଳଗିରିର ପରିପାଶ ଅଗର-ବୃ , ତଳସୀ, ଦୟଣା ଓ
ସ ଦୂ ବ ଭଳି ଗୁଳ-ଲତାେର ପରିପୂ ଥେଲ। ନିରନର
ବଷା, ହିମଶୃ ସଳନ ଫଳଜନିତ ସମୁଦ ଜଳସରର
ବୃ ି ଆଯ ବ ର ତିନକ
ି ୂ ଳେର େକେତ େଯ କୂ ଳ
ଖାଇଛି, ତା ଗଭେର ପାଚୀ ସରସତୀ ନଦୀ ଭଳି
େକେତ ଭମିଖ ର ଇତିହାସ େଯ ଲୁ ଚି ଯାଇଛି, ତାର
ଟିକିନଖ
ି ଖବର ମହାେବଦୀ ନିକଟେର ରହିଛ।ି
ମେହାଦଧୀ ପୃଷେଦେଶ ଉଦିତ ଅଚଳ-ଏକପଦ ରପୀ
ସୂଯ
ନିମେନ ଋଗେବଦୀୟ ଋଷି ବସୁକ ବସୁବେ ା
ପାଚୀନ ସରସତୀ ନଦୀ ତଟେର ଋଗେବଦର
୧୦.୬୬.୦୯ ସୁକ ରଚନା କରିଥେଲ। ନୀଳ ମାଧବ
ସ ାନେର ପୂବ ତଟକୁ ଆସି ଧବଳଗିରିେର ଜରା
ଶବର
ବଂଶଜ ବାସୁେଦବ େଦବକୀପୁତ କୃ
ଅ ଦଗ ତପି ର ଉପାସନା କରଥବା ଦୃ ଶ େଦଖ
େସ ମ େଦଶର ଦ ିଣା ଳ ଭଦା ନଦୀ କୂ ଳ
ରାଜଧାନୀ ଭଦାବତୀର େସାମବଂଶୀ ରାଜା ଇ ଦୁ ମ
(ଖୀଷପୂବ ୧୧୦୦୦) ୁ ଅବଗତ କରାଇ ଥେଲ।
ମଧୁପୁରେର ରାଜା ମା ାତା ଲବଣାସୁର ସହ ଯୁ େର
ପରାସ େହାଇଥେଲ, ଋଷି ଠାର ମହାପଭ ସ ାନ
ପାଇ ଭଦାବତୀ ଠାର ପୁରେଷା ମ ଯିବା ରାସାେର
େହୖେହୟବଂଶ ପତନ ପେର ମାହଷତୀେର ଶାସନ
କରଥବା ନାଗବଂଶୀ େଯା ା ମାନ ସହ ମଧୁପୁର
(ପୁରେଷା ମ ପୁରୀ) ଠାେର ଆସି ପହ ି ଥେଲ।
କିମଦନୀର ଇ ଦୁ ମ ଖୀଷପୂବ ୧୦୯୭୦ ମସିହାର

ମ େଦଶୀୟ େସାମବଂଶୀ ନୃ ପତି ଥେଲ। ତ ାଳ
ସମୟେର େସାମବଂଶୀ ମାେନ ମ େଦଶ ଶାସନ
କରଥେଲ। ବସୁକର ଦିଜ ବିଦ ାପତି ଥେଲ। ଶୀ
େବଦବୀର ଆଯ
ଦାରା ନି ାରିତ ପାଚୀନ
ଭାରତୀୟ ସମୟ େରଖା ଅନୁ ସାେର େସ ରାଜା
ଇ ଦୁ ମ ସମସାମୟି କ ଥେଲ।
ଗଜ ସଦୃ ଶ ଅଶେର ସୁଦୀପ ଶରୀରଧାରୀ ମ େଦଶୀୟ
େସାମବଂଶୀୟ ଇ ଦୁ ମ ଋଗେବଦୀ ଋଷି ବସୁକ
ବସୁବେ ା ଓ ବିଶାଳ ନାଗ େଯା ାବାହିନୀ ସହ
ଧବଳଗିରି ଠାେର ପକା କାୟ ଅଗର ବୃ େକାଟରେର
ଜରାଶବର ପରିବାର ନୀଳମାଧବ-ମୂ
ଉପାସନା
କରଥବା ଦଶନ କରିଥେଲ। େଦବକୀପୁତ ବାସୁେଦବ
କୃ
ଅ ଦଗ ତପି ଘନ କୃ କାୟ ର ମାଧବ
ପସର ମୂ େର ପରିବ ତ େହାଇ ସାରିଥଲା। ସରଳଚି -ସ ନ ବନବାସୀମାେନ େସମାନ ଅ ାତସାରେର
ନୀଳମାଧବ ପତିମା ଉପାସନା ପ ତି ଆର କରି
ସାରିଥେଲ। ମାଧବ ୁ ଐତିହାସିକ ମାେନ ‘ମା’ ସାମୀ
ରେପ ବ ାଖ ା କରିଥାନି। ମା= ଶୀ, ଲ ୀ ଓ
ଧବ=ସାମୀ। ବାସୁକ ପୂବର ମାଧବ
ଦଶନ
ଉେ ଶ େର ଆସି ମହାେବଦୀ ସଦୃ ଶ ଶାଳଗାମ
ଚି ଟ କରି ସାରିଥେଲ। ପା ଅନଦୃ ଷି େର େସ
ସୂଯ ରପୀ ପରମା ା
ଅନ ରପ ଶାଳଗାମ
ଶିଳାସରର ପାଚୀନତା ବିଷୟ ଜାଣି ପାରିଥେଲ। ରାଜା
ଇ ଦୁ ମ କାନି େମଣାଇବା ନିମେନ ସାଧାରଣ ପସର
ବିଚାରି ତା ଉପେର ଉପେବଶନ ନିମେନ ଉଦ ମ
କରିବା ସମୟେର େସ ତତ ଣା ବାରଣ କରିଥେଲ େହ ରାଜା! ଇଏ ଶାଳଗାମ। ସା ାତ ନାରାୟଣ, ମାଧବ
ପୁରେଷା ମ ଅଟନି।
ଆଯ ାବ ର ପୂବା ଳ େଦବପସେର ଅବସିତ
ମହାେବଦୀ ରପୀ ଶାଳଗାମ େଯ ସନାତନ, ଶବରୀ
ନାରାୟଣ, ତାର ଧାରଣା େଦଇଥେଲ ଋଷି ବସୁକ।
ତା’ର ଉେଲଖ ସାରଳା ଦାସ ତା ମହାଭାରତ, ମୂଷଳୀ
ପବ, ପୃ – ୫୧, ୧୮-୧୯ େର କେଲ: େୟେତ େବାଲ
େଦବ ତତ େଣ େହେଲ ଅନଧାୟ। ପାଷାଣ ରପ
ଧଇେଲ ପଭ େଦବରାୟ॥ ଅଗ ବୃ
ଆେବାରି
ରହିେଲ ଭଗବାନ। ଶବରୀ ନାରାୟଣ ରେପ ପୂଜା
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େଯ ପାଇଣ॥
ବ ାନୀ ଜଡ ଭରତ ବଂଶଜ ଗାଲମାଧବ
ପୁତ
ରାଜା ଇ ଦୁ ମ
ରକେର ସନାତନତର ସଂସାର
କୁ ି କୁ ି ଭରି ରହିଥଲା। ଜମଦୀପର ପୂବଭାଗ
େଦବପସେର ପୁରେଷା ମ ସ ାନ ଇ ଦୁ ମ ପାଇ
ସାରିଥେଲ। େସଦିନ ଇ ଦୁ ମ ବିଶର ସବେଶଷ
ଚିର ବୀ ଦଶନ କରିଥେଲ। େସଦିନ େଜ ଷ ମାସର
ପୂ ମୀ ତିଥେର ସମୟର ଅଶକୁ ପତିହତ କରି ଅଜଏକପାତ/ ଏକପାଦ ସମ ପୁରେଷା ମ ଜଗନାଥ
ପସର ପତିମାର ସାେନା ବ ପାଳନ ଅବସରେର
ଆଯ ାବ ର ପୂବା ଳ ଚଳଚ ଳ ଥଲା। ସ ୂ
ଆଯ ବ େର ବିଛାଡି େହାଇ ପଡିଥବା ଈ ାକୁ ଓ
େସାମ ବଂଶୀୟ ରାଜା ମାନ ୁ ନିମନଣ କରା
ଯାଇଥଲା। ଅଶେମଧ ଯ ର ପୁେରାଧା ନମଦା ନଦୀ
କୂ ଳର ମ େଦଶର ରାଜା ଇ ଦୁ ମ ସମସ କାଯ
ନିେଜ ତଦାରଖ କର ଥେଲ। ଋଷି ଅଗି ର ପୁତ କୁ ମାର
ଆେଗୟ (ଋ େବ ୭ମ ମ ଳ ୧୦୧ ସୁକର ରଚୟି ତା)
ଯ ର ପୁେରାହିତ ଥେଲ। େସ ରାଜା ଇ ଦୁ ମ
ସମସାମୟି କ ଥେଲ। ସୂଯ ର ଦ ିଣାୟନକୁ ମେନ
ରଖବା ପାଇଁ େଜ ଷ ପୂ ଚେ ାଦୟ ତିଥେର ବ ବନ
ଧବଳଗିରି େର ନୀଳମାଧବ ବିଗହ ପତିଷା ଉ ବ
ପାଳନ କରା ଯାଉଥଲା। ବନବାସୀମାନ ଶ ନାଦ,
ଳ ଳି ଓ ଜୟ ଜୟ ପରମା ନ ର େକାଳାହଳେର
େସଦିନ ପୁରେଷା ମ ମୁଖରିତ େହାଇ ଉଠି ଥଲା।
ଧବଳଗିରି ଦୁ ଲୁ କି ଉଠି ଥଲା। ଆଜିର ସମୟେର ମ
ନୀଳମାଧବ ରପୀ ଶୀ ଜଗନାଥ ଜନ ତିଥ େଜ ଷ
ପୂ ମା ଦିନ ସାନ ପୂ ମା ରେପ ପାଳନ କରାଯାଉଛି।
ବ ା ୀୟ ଭେଗାଳର ସଂରଚନା େର ଏହି ତିଥ େକେବ
ଦିେନ ପୁରା ସଂସାର ପାଇଁ ଏକ ମହତପୂ ସ ି ଥଲା।
ବଷା ଆଗମନ ଦାରା ବଷ ଆର ସୂଚନାର ସତି ର ା
ଉେ ଶ େର େହାମଯ ାଦି କମ ସହ ଚାଷବାସାଦି
କମର ଆର େହାଇଥାଏ। The Chronology of
India ଅନୁ ସାେର ବଷା ଶ ର ବଷ ଶ ର ଉ ି
େସହି ସମୟେର େହାଇଥଲା। େଜ ାତିଷ ଶାସର
ବିଦତାମାେନ କହନି େବୖଦକ
ି ସମୟେର ଯଦିଓ ମାଘ
ଶୁକ ପତିପଦା, ଧନିଷା ନ ତ ରହଣୀ ସମୟର ନୂ ତନ

ବେଷା ବର ଆର
କରା ଯାଇଥଲା, ବ ା ର
ବ ାବ େର େପୖତାମହ ସି ାନ (୨୮ ନ ତ ଏବଂ ୭
ରାଶି) ର ଚଳଣି ପୂବର ନୂ ତନ ବଷର ଶୁଭାର େଜ ଷ
ପୂ ମାେନ ବଷାର ଆଗମନ ସମୟେର େହଉଥଲା।
େସଥପାଇଁ େସହି ଦିନ ଯ ାଦି କମ ଦାରା ସମାଜେର
ଉ ବ ପାଳନ କରା ଯାଉଥଲା। ଋଗେବଦ ୭ମ ମ ଳ
୧୦୩ ସୁକ ବଷା ସମୟର ବ ନା, ଋଷି, ବା ଣ
(ବ ା ର ଶିଷ , ପୁତାଦି) ମାନ ୁ ଦିଆ ଯାଇଥବା
ଦିଗଦଶନ ଆଦି ଏହି ସମୟକୁ ସୂଚାଇ ଥାଏ।
ଲବଣାସୁର ସହିତ େହାଇଥବା ତ ାଳୀନ ଯୁ େର ତା ୁ
ସାହାଯ କରିଥବା ଭଗବାନ ପଶୁରାମ ଠାର ଯୁ
ବିଦ ା ଶି ା ଲାଭ କରି ତିୟ ଜାତିେର ପରିବ ତ
େହାଇଥବା ଋଷି କଶ ପ
େଜ ଷ ପୁତ ନାଗ
ବଂଶଜ ଯୁ େକୗଶଳ ଜନିତ ାନର ସହାୟତାେର
ରାଜା ଇ ଦୁ ମ ମେହାଦଧୀ ତଟେର ଅସୁର ବଂଶ
ସମୂେଳ ନାଶ କରି େଦବକୀପୁତ ବାସୁେଦବ କୃ
େଦହାବସାନର ୧୦୦ ବଷ ପେର ଖୀ.ପୂ ୧୦୯୭୦,
େଜ ଷ ମାସର ପୂ ମା ତିଥ (ବ ା ପୁରାଣ େର
ଶୀବି
ଜନତିଥ ରେପ ବ ତ) େର ତା ର
ପତିରପ େଦବକୀପୁତ ବାସୁେଦବ କୃ
ଅ ଦଗ
ତପି ପସର ନୀଳମାଧବ ରେପ ଧବଳଗିରିେର
ପତିଷିତ କରା ଯାଇଥଲା। ଯୁ େର ତା ୁ ସାହାଯ
କରିଥବା ନାଗବଂଶୀମାେନ ମଧୁପୁର (ପୁରେଷା ମ
ପୁରୀ) ଠାେର ନୀଳମାଧବ ୁ ପତିଷା କରି େସଠାକାର
ବନବାସୀ ମାନ
ସହ ବସତି ସାପନ ଆର
କରିଥେଲ। େସମାେନ ମେହାଦଧୀ ତଟର ସଂର କ
ଥେଲ।
ଏହା ପଚଳିତ କିମଦନୀର ପଥମ ଅଂଶ
ନୀଳମାଧବ ଓ ଚତ ା ମୂ
ମ େର ଥବା
ଐତିହାସିକ ଅସଂେଯାଗିତ ତ ର ବ ାଖ ାନ
ଅେଟ।
ପଟ ନଂ ୧୦୦୦, ୨ୟ େତାଟା ସାହି
ବ ପୁର - ୭୬୦୦୦୫
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େକ

ସରକାର ମ ଳବାର ଦିନ ଭାରତୀୟ େସନାେର

ଭ ପାଇଁ 'ଅଗିପଥ' େଯାଜନା େଘାଷଣା କରିଛନି ।
ଅଗିପଥ େଯାଜନା ସ କେର େଘାଷଣା ସମୟେର
ପତିର ା ମନୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ
ସେମତ ତିନି
େସନାର ପମୁଖମାେନ ଉପସିତ ଥେଲ । ଏହି
େଯାଜନାର ମୂଳ ଲ
ଭାରତୀୟ ଯୁବକ ମନେର
େଦଶେପମର ବ ି ଜାଳିବା କି େଦଶେପମର ବ ି
ଜଳିବା ବଦଳେର େଦଶର ବିଭନ େକାଣ-ଅନୁ େକାଣେର
ଏହି େଯାଜନା ବିେରାଧୀ ବ ି େଦଖବାକୁ ମିଳୁଛି । ହିଂସା
୧୦ର ଅଧକ ରାଜ କୁ ବ ାପିଥବା େବେଳ ଆମ ରାଜ
ଓଡ଼ିଶା ମ ଏଥର ବାଦ ପଡ଼ିନାହ । ଏଯାବତ ବିେରାଧ
ପଦଶନକାରୀମାେନ ୧୨ ଟି େଟନ ଜାଳିେଦଇଥବା
େବେଳ ଆେ ାଳନ େଯାଗଁୁ ୨୦୦ ର ଅଧକ େଟନ
ବାତିଲ େହାଇଛି । େତେଲ ାନାେର ଗୁଳିମାଡ଼ େଯାଗଁୁ
ଜେଣ ମୃତ େହାଇଥବା େବେଳ ୧୩ ଆହାତ େହାଇଛନି
। େସହିପରି ଉ କ ଯୁବକମାେନ ବିହାର ଉପମୁଖ ମନୀ ସେମତ ବିେଜପି ସାଂସଦ ଘର ଉପେର
ଆକମଣ କରିଛନି । କଟକେର ମ
ଅଗିପଥ
ବିେରାଧେର ବିେ ାଭ େଦଖବାକୁ ମିଳିଛି । ଯୁବକ
ଆେକାଶର କାରଣ ଜାଣିବା ପୂବର ପଥେମ ଆମକୁ ଏହି
େଯାଜନାେର ସ କେର ଜାଣିବାକୁ େହବ ।
ଅଗିପଥ େଯାଜନାେର ୪ ବଷର ସଳ ଅବଧ
ପାଇଁ ଯୁବକମାେନ େସନାେର ନିଯକ
ୁ ି ପାଇେବ । ଏହି
େଯାଜନାେର ୧୭ ବଷର ୨୧ ବଷର ଯୁବକ ୁ
େସନାେର ଭ
ପାଇଁ ସୁେଯାଗ ମିଳିବ । ଏହି
େଯାଜନାେର ନିଯକ
ୁ ି ପାଇଥବା େସୖନକ
ି ୁ 'ଅଗିବୀର'

କୁ ହାଯିବ ଏବଂ େଯାଗ

େସୖନକ
ି ମାେନ ତିେନାଟି

େସନାେର ସାମି
େହେବ । ଯୁବକମାେନ ଅଣଅଧକାରୀସରୀୟ ପାହ ାେର ନିଯକ
ୁ େହେବ । ନିଯକ
ୁ ିର
ପଥମ ୬ ମାସ ଅଗିବୀର ପଶି ଣ ପାଇଁ ଉ ିଷ
େହାଇଥବା େବେଳ ୪ ବଷ ପେର ୨୫ ପତିଶତ ଉ ମ
େସୖନ ହ େସନାେର କାଯ ଜାରିରଖେବ । ଅବଶିଷ
୭୫ ପତିଶତ େସୖନକ
ି ୁ କାଯ ର ନିବୃ କରାଯିବ ।
ଅବସରପାପ େସୖନକମାନ ୁ ରାଜ େପାଲସେର
ନିଯକ
ୁ ି ପାଇଁ ଅଗାଧକାର ମିଳିବ । େସମାନ ୁ ସତନ
ପମାଣପତ ଦିଆଯିବ, ତାହା ମା ମେର ବ ବସାୟ
ପାଇଁ ଇ କ େସୖନକ
ି ବ ା ର ଋଣ ପାଇପାରିେବ ।
େସମାେନ ଚାହେଲ େବସରକାରୀ ସଂସାଗୁଡ଼କ
ି େର ମ
ନିଯକ
ୁ ି ପାଇପାରିେବ । ଅଗିବୀରମାେନ ୪ ବଷେର
୧୧,୭୧,୨୦୦ ଟ ା ଦରମା ପାଇେବ ଏବଂ ଅବସର
ସମୟେର ୧୧.୭୧ ଲ

ଟ ା ପାଇେବ । ଅଗିବୀର

ଅବସରକାଳୀନ ପ ାେକଜକୁ 'େସବାନିଧ ପ ାେକଜ'
କୁ ହାଯିବ । ପ ାେକଜର ଅଧା ଟ ା ଅଗିବୀର
ଦରମାର ଦିଆଯିବ ଓ ଅବଶିଷ ଅଥରାଶି େକ
ସରକାର ବହନ କରିେବ । କି ଅଗିପଥ େଯାଜନାେର
ଅଗିବୀର ଅବସର ସମୟେର େକୗଣସି ପକାରର
ଭ ାର ପାବଧାନ ନାହ । ଦଶମ ପାସ କରିଥବା
ଅଗିବୀର ୁ ମିଳିବ ଦାଦଶ େଶଣୀର ପମାଣପତ ଏବଂ
ଇ ିରା ଗା ୀ ନ ାସନା
ଓପନ
ନିଭସଟି
(ଆଇଜିଏ ଓ ) ଦାରା ପ ତ ୩ ବଷଆ ଡ଼ିଗୀ େକାସ
ମ
ଅଗିବୀରମାେନ ଚାହେଲ କରିପାରିେବ ।
କାଯ ରତ ଅଗିବୀର େଦହାନ େହେଲ ଅଗିବୀର
ପରିବାରକୁ ୪୪ ଲ
ଟ ା
ତିପୂରଣ ପଦାନ
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କରାଯିବ । ଅଗିପଥ େଯାଜନାେର ପତି ବଷ ୨ ଥର
ନିଯକ
ୁ ି ସୁେଯାଗ ମିଳିବାକୁ ମିଳିବ । ଚଳିତ ବଷ ୪୬
ହଜାର ଏବଂ ଆସନା ବଷଗୁଡକ
ି େର ୫୦ ହଜାର
ଅଗିବୀର ନିଯକ
ୁ ି ପାଇଁ ଲ
ରଖଛି ଭାରତୀୟ
େସନା । ଏହି ନିଯକ
ୁ ି ପକିୟା ସବଭାରତୀୟ ସରେର
ଉ ଷତା ଆଧାରେର େହବ । ଆସନା ୧୦ ବଷ ମ େର
ବିଟିଶ ଅମଳର କାଯ କାରୀ େରଜିେମଣ ବ ବସାର
ବିେଲାପ େହବ । େସହିପରି ସିଏପିଏ ଓ ଆସାମ
ରାଇଫଲ ନିଯକ
ୁ ିେର ମିଳିବ ୧୦% ସଂର ଣ ।
ଉପେରାକ ୨ଟି ବାହିନୀ ପାଇଁ ଅଗିବୀର ୁ ୩ ବଷର
ଆ ଶିଥଳୀକରଣ ଦିଆଯିବ । ଚଳିତବଷ ପଥମ ଦଳ
ପାଇଁ ଆ
ଶିଥଳୀକରଣ ୫ ବଷ ରହିବ ।
ସିଏପିଏଫେର

ବିଏ ଏ ,

ସିଆରପିଏ ,

ସିଆଇଏ ଏ , ଆଇଟିବପ
ି ି, ଏ ଏସବି, ଏ ଏସଜି ଓ
ଏସପିଜି ଆଦି ବାହିନୀ ଅନଭକ ।
ଏହି େଯାଜନାେର ଯୁବପୀଢ଼ି େଦଶେସବାେର
ନିଜକୁ ବତି କରିବା ସହ ଏକ ଶକିଶାଳୀ ରା
ନିମାଣେର ସହଭାଗୀ େହେବ । ଏହି େଯାଜନା େଯାଗଁୁ
ବ ମାନ େସନାର ହାରାହାରି ବୟସ ୩୨ ବଷର ାସ
ପାଇ ୨୬ ବଷ େହବ । ଫଳସରପ ଭାରତୀୟ େସନା
ସବଦା ତରଣ, ସୁସ ଓ ସବଳ ରହିବ । ଯାହା ପେତ କ
େଦଶର େସନା ଓ େଦଶର ସୁର ା ପାଇଁ ଅତ ନ

ଗୁରତପୂ । ୨୦୧୩ ମସିହାର ଏକ ରିେପାଟ ଅନୁ ଯାୟୀ
ଭାରତେର ମାତ ୨ ପତିଶତ ଯୁବକ ହ ୨୫ ବଷ ବୟସ
େବଳକୁ ୧୨ ଲ ଅଥରାଶି ଏକତିତ କରିବାକୁ ସ ମ
େହଉଛନି । କି ଅଗିପଥ େଯାଜନା ଅଗିବୀର ୁ ୨୫
ବଷ ଆ େର ପଗାଢ଼ ଆ ବିଶାସ ସହ ସୁ ର
ଭବିଷ ତ ପାଇଁ ଅଥ େଯାଗାଇବ । ୧୭ ବଷ ବୟସେର
ଅେନକ ଯୁବକ ଆଥକ ଦୂ ରାବସା େଯାଗଁୁ ପଥଭଷ
େହାଇଥାନି କି ଅଗିପଥ େଯାଜନା େସମାନ ପାଇଁ
ଆଶୀବାଦେର ପରିଣତ େହବ । ସବୁ ଠ ବଡ଼କଥା
େହଉଛି ଏହା େଦଶେର ଦତଗତିେର ବୃ ି ପାଉଥବା
େବେରାଜଗାର ାସ ପାଇବାେର ସହାୟକ େହବ ।
କଥାେର ଅଛି 'Once a soldier, always a
soldier'; ଭବିଷ ତେର ଚୀନ, ପାକିସାନ
ବିେଦଶୀ ଶକିର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ
ତାଲମପାପ ବଳିଷ ଜନସମଳ ଆମ ପାଇଁ
ଲାଭଦାୟକ ପରିସତି
ି ସୃଷି କରିବ । ଅଗିବୀର

ଭଳି
ଯୁ
ଏକ
ପାଇଁ

େକୗଣସି ଭ ାର ପାବଧାନ ନାହ, ଏଣୁ ଭ ା ପାଇଁ ଖ
େହଉଥବା ରାଶି ଆଧୁନକ
ି
ଅସଶସ କୟ ପାଇଁ
ବିନେି ଯାଗ େହାଇପାଇବ । ଉଭୟ ସରକାର ଓ
େସନାର ନଜରେର ଏହି େଯାଜନା ଏକ ପରିପୂ
େଯାଜନା ଅେଟ ।
୨୦୨୨-୨୩ ଆଥକ ବଷ ପାଇଁ ଭାରତର
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ପତିର ା ବେଜଟ ୫.୨୫ ଲ

େକାଟି େହାଇଥବା

େବେଳ ଏହାର ସିଂହଭାଗ ୧.୨ ଲ େକାଟି େକବଳ
ଅବସରପାପ େସୖନ
ଭ ା ପାଇଁ ଖ େହଉଛି ।
େସୖନ ବାହିନୀର ଦରମା ଓ ଭ ା ଖ ସମୁଦାୟ
ପତିର ା ବେଜଟର ୫୫.୩ ପତିଶତ । ଭ ା ସମସ ା
େକବଳ ଭାରତ ପାଇଁ ନୁ େହଁ ବରଂ ଅନ େଦଶଗୁଡ଼କ
ି
ପାଇଁ ମ ମୁ ବ ଥାର କାରଣ ସାଜିଛି । ୨୦୦୩
ମସିହାେର ଆମ ପେଡ଼ାଶୀ ରା ଚୀନ ନିଜ େସୖନ
ସଂଖ ା ାସ କରି ୨.୫ ମିଲୟନକୁ ାସ କରିଥଲା ।
ବ ମାନ ଚୀନର େସୖନ
ମତା ପୁନଶ ାସ ପାଇ
୨.୩ ମିଲୟନେର ପହ ଛ
ି ି । େସହିପରି ଯୁ୍କରା
ଆେମରିକା ନିଜ େସନାର ୪୦ ହଜାର େସୖନ ୁ
ଚାକିରୀର ଅବ ାହତି େଦବା ପାଇଁ େଯାଜନା କରଛି ।
ଫଳସରପ ଆେମରିକା େସନାେର କିୟାଶୀଳ େସୖନ
ସଂଖ ା ୪୯୦,୦୦୦ ର ୪୫୦,୦୦୦ କୁ ାସ ପାଇବ ।
୨୦୧୨ ମସିହାେର େଗଟ ବିେଟନ ନିଜ େସନାବାହିନୀକୁ
୨୦ ପତିଶତ ାସ କରି ଏହାର ସଂଖ ା ୮୨ ହଜାରକୁ
ାସ କରିବା ପାଇଁ େଘାଷଣା କରିଥଲା । ଏହା ଦଶାଉଛି
ପେତ କ େଦଶ ନିଜ େସୖନ ସଂଖ ା ାସ କରି
େସୖନ
ଦରମା ଓ ଭ ା ବାବଦକୁ େଦଶର ବେଜଟ
ଉପେର ପଡଥବା ଅତ ଧକ ଖ ଭାରକୁ ାସ କରିବା
ପାଇଁ େଚଷା କରଛନି । ଚୀନ ପେର ଭାରତୀୟ େସନା
ବିଶର ଦିତୀୟ ବୃ ହତ େସନା । ବ ମାନ ଚୀନ
ନିକଟେର ୨୦ ଲ , ଭାରତ ନିକଟେର ୧୪.୫୦ ଲ ,
ଯୁକରା

ଆେମରିକା ନିକଟେର ୧୩.୯୦ ଲ , ଋଷ

ନିକଟେର ୮.୫୦ ଲ ସଶସ େସୖନ ବଳ ଉପଲବ ।
ଏହି େଯାଜନାକୁ ବିେରାଧର ୨ଟି ପମୁଖ
କାରଣ ରହିଛି । ୨ ବଷ ପୂବେର େଯଉଁ ଯୁବକମାେନ
େସନାର ନିଯକ
ୁ ି ପକିୟାେର ସାମିଲ େହାଇଥେଲ
ମୁଖ ତଃ େସହିମାେନ ଏହି େଯାଜନାକୁ ବିେରାଧ
କରଛନି । ୨୦୧୯ ମସିହାେର େହାଇଥବା ନିଯକ
ୁ ି
ପକିୟା କେରାନା ମହାମାରୀ େଯାଗଁୁ ବ ାହତ
େହାଇଥଲା । ଫଳସରପ ଅେନକ ଯୁବକ ଶାରୀରିକ ଓ
ଲଖତ ପରୀ ାେର ଉ ୀ
େହାଇ ମ ନିଯକ
ୁ ି
ପାଇନଥେଲ । ଅଗିପଥ େଯାଜନା େଯାଗଁୁ ଉକ

ଯୁବକମାେନ ଆଜି ଅେଯାଗ େଘାଷିତ େହାଇଛନି
କାରଣ େସମାନ ବୟସ ବ ମାନ ୨୧ ବଷର ଅଧକ
େହାଇଯାଇଛି । ବ ମାନ ଅଗିପଥ େଯାଜନା ଢା ାେର
ଚୟନ ପକିୟା େହବାକୁ ଥବା େବେଳ ପୂବର ସମସ
ଭ ପକିୟାକୁ ନିଷିୟ କରାଯାଇଛି । ଯୁବକ ବିେରାଧ
େଯାଗଁୁ େକ ସରକାର ଚଳିତବଷ ପାଇଁ ଅଗିବୀର
ବୟସସୀମା ୧୭ ବଷର ୨୩ ବଷକୁ ଅଥାତ ୨ ବଷ
ବୃ ି କରିଛନି । ଆେ ାଳନରତ ଯୁବକ େଯାଜନାେର
ଭ ା ପାଇଁ ଦାବି କରଛନି । େସମାନ ଯୁକି େହଉଛି
ଅବସରର ପେର ଅଗିବୀରମାେନ େବେରାଜଗାର
େହାଇଯିେବ, ଏଣୁ େସମାନ ୁ ଭ ା େଦବା ଉଚିତ ।
ବିନା ଭ ାେର େସବା ନିବୃ େଯାଜନା େକବଳ ଆମ
େଦଶେର ନୁ େହଁ ବରଂ ବିଭନ ପାଶାତ େଦଶେର ମ
େଦଖବାକୁ ମିେଳ । ଯୁକରା ଆେମରିକାେର ବିନା
ଭ ାେର ୮୦ ପତିଶତ େସୖନକ
ି ୮ ବଷେର କାଯ କରି
ଅବସର େନଇଥାନି । ୨୦୨୧ ମସିହାେର ପକାଶିତ ଏକ
ରିେପାଟ ଅନୁ ସାେର ଆେମରିକାେର ଅବସରପାପ
େସୖନକ
ି
େବେରାଜଗାର ହାର ମାତ ୪.୪ ପତିଶତ;
ଯାହା ଜାତୀୟ େବେରାଜଗାର ହାର ୫ ପତିଶତର ମ
କମ । େସହିପରି ଇଜରାଇଲେର ପେତ କ ନାଗରିକ
ପାଇଁ ୩ ବଷ େସନାେର କାଯ କରିବା ବା ତାମୂଳକ ।
ଇଜରାଇଲେର ମ େସୖନକ
ି ୁ ଅବସର ପେର େକୗଣସି
ଭ ା ପଦାନ କରାଯାଏ ନାହ, େସହି ଅଥ େଦଶେର
ବିକଶିତ ାନେକୗଶଳ ଓ ଅସଶସେର ବିନେି ଯାଗ
କରାଯାଏ । ଆଧୁନକ
ି ଅସଶସ ଓ ାନେକୗଶଳକୁ
ପାେଥୟ କରି ଏକ ଦ
ୁ େଦଶ େହାଇ ମ ଆଜି
ଇଜରାଇ ବିଶ ମାନଚିତେର ଏକ ଶକିଶାଳୀ ରା
ରେପ ପରିଭାଷିତ । େସନାର େସବା ନିବୃ େହବା
ସମୟେର େସୖନକ
ି
ନିକଟେର ପଗାଢ଼ ଆ ବିଶାସ
ରହିଥବ ଯାହା ତା ଭବିଷ ତ ଉ ଳ ପାଇଁ ସହାୟକ
େହବ । କିଛି ବୁ ିଜୀବୀ ମତେର ଅଗିବୀରମାେନ
େସନାର ୨୧ର ୨୫ ବଷ ଆ େର େସବର ନିବୃ
େହେବ ଏବଂ ଏହାର ପରବ ୀ ସମୟେର
େବେରାଜଗାରୀ େଯାଗଁୁ େଦଶ ବିେରାଧୀ ଗତିବଧ
ି େର
ସାମିଲ େହାଇପାରନି କିମା ଆତ ବାଦୀ ସ ଠନ
ଗଠନ କରିପାରନି; ଯାହା େଦଶର ସୁର ା ପାଇଁ ଏକ
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ବିରାଟ ପଶବାଚୀ ? ଭାରତ ସରକାର ମତେର ଯଦି
େକୗଣସି ଭାରତୀୟ ଯୁବକ ଭାରତୀୟ େସନାେର
ସାମିଲ େହାଇ େଦଶର େସବାେର ନିଜକୁ ବତି କରିଥାଏ,
େତେବ େଦଶ ବିେରାଧୀ ଗତିବଧ
ି େର ନିଜକୁ ସାମିଲ
କରିବା ଅସ ବ । ଏହା ମ ପାୟତଃ ଯୁକିଯୁକ କାରଣ
ଭାରତୀୟ େସନାର ନିଷା, େସବା ମେନାବୃ ି,
ସେ ାଟତା ପାଇଁ ସମଗ ବିଶେର ବିଖ ାତ ।
ଏହା ସେ

୨ ପଶର ଉ ର େକବଳ

ଭବିଷ ତ ହ େଦବ, ଯାହାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ
ସରକାରକୁ ାନ େଦବାକୁ ପଡ଼ିବ । ପଥମଟି େହଉଛି
ଅସଶସେର ଚାଳନାେର ନିପୁଣ େବେରାଜଗାର ଯୁବକ
େଯପରି ସଶକ ନାଗରିକ େସନା ଗଠନ ନ କରିେବ ।
ଦିତୀୟତଃ ଏହି େଯାଜନା ବିନା ପାଇଲଟ େପାେଜକେର
ଲାଗୁ କରିବା ସମାଜେର େସୖନକ
ି ରଣ ସ ଟ ସୃଷି
କରିପାେର; ଏଥ ପତି ମ ସରକାରକୁ ତୀ ନଜର
ରଖବାକୁ େହବ । ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାର
ଅଗିପଥ େଯାଜନାେର ଯୁବକ ୁ ୪ ବଷ ବଦଳେର ୫
ବଷ ପାଇଁ ନିଯକ
ୁ ି େଦବା ଉଚିତ । ୪ ବଷ େସୖନ ଶି ା
ଓ େସବା ପେର ପ ମ ବଷର ପାର େର ପେତ କ
େସୖନ ୁ େସମାନ
ଭବିଷ ତ କାଯ ପନା େନଇ
ସୁେଯାଗ େଦବାକୁ େହବ । ସରକାର ଏହା ପାଇଁ
େକୗଣସି ପରୀ ା କିମା କାଉନେସଲଂର ସହାୟତା
େନବା ଉଚିତ । େସୖନକ
ି
ଇ ାନୁ ଯାୟୀ େସମାେନ
େଯଉଁ ନି ଷ େ ତେର କାଯ କରିବା ପାଇଁ ଇ କ
େସୖନକ
ି ୁ ଉକ େ ତେର ଉକୃ ଷତା ପାଇଁ ତାଲମ
ଦିଆଯାଉ ଫଳେର ଉକ ନି ଷ େ ତ ପାଇଁ େସୖନକ
ି
ଜଣକ ନିକଟେର ଉପଯୁକ େକୗଶଳ ବିକଶିତ େହବ ।
ଅଥାତ କାଯ କାଳର ପରିସମାପି ଘଟିବା ପେର
େଯେତେବେଳ ଅଗିବୀର ନିଯକ
ୁ ି ଆଶାେର ଯିେବ ତା
ନିକଟେର େସନାର ତାଲମ ସହ େଯଉଁ େ ତେର େସ
ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚା ଁଥେବ େସହି େ ତ ପାଇଁ
ଉପଯୁକ ଦ ତା ସହ ତାଲମ ମ ରହିଥବ ।
ଫଳସରପ ଅଗିବୀର ୁ ନୂ ତନ ନିଯକ
ୁ ି ପାଇବାେର
େକୗଣସି ଅସୁବଧ
ି ାର ସ ଖୀନ େହବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହ ।
ଅବସର ପେର େସୖନ ମାେନ େଦଶ ପାଇଁ େବାଝ

ପାଲଟିବା ପତିବଦଳେର ବ ମୁଖୀ ାନେକୗଶଳେର
ନିପୁଣ େହବା େଯାଗଁୁ େଦଶର ପଗତିର ସହଭାଗୀ
େହେବ । ସରକାର ଏକାଧାରେର େସନା ତାଲମପାପ
ଯୁବପିଢ଼ୀ ସହ ବିଭନ କାଯ େର ଦ ଯୁବପିଢ଼ୀ ମ
ପାଇେବ େଯଉଁମାେନ େଦଶର ଅଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ
କରିପାରିେବ । ଏଥ େଯାଗଁୁ େଦଶେର େକୗଣସି ପରିସତି
ି
େବେରାଜଗାରୀ ବୃ ି େହବ ନାହ ଏବଂ େଦଶର
ଅଖ ତା ପାଇଁ େକୗଣସି ବିଷମ ପରିସତି
ି ମ ସୃଷି
େହବ ନାହ ।
ପରିେଶଷେର େଗାଟିଏ କଥା ଆମ ସଭ
ମନେର ଉ ମାରିବା ଯୁକିଯୁକ ! ବିେରାଧ ପଦଶନ
ନାମେର ଯୁବକମାେନ େଯଉଁ ସରକାରୀ ବ ଗୁଡ଼
଼ କ
ି ୁ ନଷ
କରଛନି ତାହା େକେତ ଦୂ ର ଯୁକିଯୁକ ? ସମସ
ସମସ ାର ସମାଧାନ ଶାନିପୂ ଭାବେର େହାଇପାରିବ
କି ଏଭଳି ଘୃଣ କାଯ କରି ଯୁବକମାେନ ନିେଜ
ନିଜକୁ ଭାରତୀୟ େସନା ପାଇଁ ଅେଯାଗ ପତିପାଦିତ
କରଛନି । ଗା ୀ ଅହିଂସାର ମନେର ଅନୁ ବ ିତ
େଦଶେର ଏଭଳି ହିଂସା କ କାଯ କଳାପ ଆେଦୗ
ଗହଣୀୟ ନୁ େହଁ; ତାହା ମ

େଦଶର ଭବିଷ ତ ତଥା

ଉ ରପୀଢ଼ି ନିକଟର ! ସରକାର ମ େଯାଜନା
ସ କେର େଯଉଁ ଅପପଚାର ଜାରି ରହିଛି େସଗୁଡ଼କ
ି ୁ
ଦୂ େରଇବା ପାଇଁ କାଯ ାନୁ ଷାନ ଗହଣ କରିବାକୁ େହବ ।
େଦଶର ଗୃହ ମନୀ ଓ ପତିର ା ମନୀ ଆଗଭର େହାଇ
େଦଶର ଯୁବପିଢ଼ୀ ୁ ଏହି େଯାଜନାର ଉପାେଦୟତା
ସ କେର ସେଚତନ କରିବାକୁ େହବ । ଦୀଘ କିଛି ବଷ
ମ େର ସରକାର ଓ ଜନତା ମ େର ସୃଷି େହାଇଥବା
େଯାଗାେଯାଗ ଦୂ ରତାକୁ ଦୂ ର କରିବା ପାଇଁ ାନ
େଦବାକୁ େହବ । ଯଦି ସରକାର ଆପଣାର ନୀତି ଓ
ଦୃ ଷିଶକି ସ କେର ଉପଯୁକ ରେପ ଜନତା ନିକଟେର
ପହ ାଇବାେର ସ ମ େହେବ େତେବ ଏଭଳି ଦୂ ରାବସା
େକେବ ମ େଦଖବାକୁ ମିଳିବ ନାହ ॥

ରାମନାଗୁଡ଼ା, ରାୟଗଡ଼ା
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ସାକ୍ଷାତକାର

ଅଭିନେତା ଦେବାଶି ଷ ଦାଶ

ଜୁ ନ୍ - ଜୁ ଲାଇ ୨୦୨୨

ଦେବାଶିଷ ଦାଶ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଟି ଘରେ ଏକ ପରିଚିତ ନାମ । ସୁନା କଳସ, ବଡ଼ ଘର ବଡ଼ ଗୁମର କଥା
ପରି ଧାରାବାହିକ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ ନିଜର ଛାପ ଛାଡିଯାଇଛନ୍ତି । ସେ ନିଜକୁ କେବଳ
ଧାରାବାହିକରେ ବାନ୍ଧି ନ ରଖି ଅନେକ ଆଲବମ୍, ଟେଲିଫିଲ୍ମ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଅଭିନୟର
ଯାଦୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ପେଶାରେ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନର ଅଧ୍ୟାପକ ଥିବାବେଳେ ନିଜ ବଳିଷ୍ଠ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ
ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ ।
( ପ୍ରସ୍ତୁତି - ଅଭିଲିପ୍ସା ପାଢୀ, ଏ ପି ଶୁଭକାନ୍ତ )
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ପଶ : ଆପଣ

ପିଲାେବଳ ଓ ପଢାପଢି

ବିଷୟେର ପାଠକମାନ ୁ କିଛି ସୂଚନା
ଦିଅ ?
ଉ ର - ପିଲାେବେଳ େମାର ପାଠ ବିେଶଷ
ଭଲ େହଉ ନଥଲା । ମଁୁ
ଉ

ନି -୯ ବାଳକ

ବିଦ ାଳୟେର ପଢଥଲ ଏବଂ ମ ମ

ଧରଣର ଛାତ ଥଲ । ଓ
ସାଇନେର ଗାଜୁ ଏସ

ଏ ଟିର େବସି
ପଢିଲା େବେଳ ମଁୁ

ଦିତୀୟ ସାନେର ର ଥଲ । ତାପେର ମଁୁ
ଉ ଳ

ବିଶବିଦ ାଳୟ

ଏମ.ଫଲ

ବି

େର

େମାର

ପଢିଲ,
ଉ ଳ

ବିଶବିଦ ାଳୟେର େଶଷ େହାଇଥଲା ଏବଂ
ପିଏଚଡ଼ି ଆଂଶିକ ଉ ଳ ବିଶବିଦ ାଳୟ ଓ
ଆଂଶିକ ନୁ ଆ ଦିଲୀ ସିତ ଆଇ ଆର ଆର
ଆଇ ର ସ ୂ େହାଇ ଥଲା ।
ପଶ : ଆପଣ

ସାଥୀ କଳାକାରମାେନ ଅଭନୟ େ ତେର କ ାରିୟର କରିବାେବେଳ ଆପଣ ଓ

ଏ ଟି

ଭଳି ପତିଷିତ ସଂସାେର ଚାକିରୀ କରିଛନି, େକେବ ଏ ଦିଗକୁ ନ ଆସି େକବଳ ଅଭନୟେର ରହିବି େବାଲ
ଭାବିଛନି କି?
ଉ ର - ହଁ ଅେନକ ଥର ଭାବିଛି ଅଭନୟ ର ବିରତି େନବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବିରତି େନଇଥଲ ମ , େସହି
ସମୟେର ଇ ା େହଉଥଲା େମା ଅଭନୟ କ ାରିୟରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, କି ଅେନକ େଲାକ

ପରାମଶ ଏବଂ

ଓଡିଶା ମେନାର ନ ଜଗତର ସିତି େଦଖ ମଁୁ ଅ ାପନା ସହ ଅଭନୟ ମ ଜାରି ରଖବାକୁ ନିଷ ି େନଇଥଲ ।
ପଶ : ଅ ାପନା ଏବଂ ଅଭନୟ ଏ ଦୁ ଇଟି ମ େର ସମନୟ କିପରି ର ା କରନି?
ଉ ର - ଅ ାପନା ଏବଂ ଅଭନୟ ଭତେର ସମନୟ ରଖବାେର େମା ନିେ ଶକ ମାନ ର ଅେନକ ସହାୟତା ରହିଛି ।
ପାୟତଃ େମା ସୁଟଂି

ରାତିେର କିମା ଛୁ ଟି ଦିନେର ରଖାଯାଏ, େଯମିତି ମଁୁ ଅ ାପନା ସାରି ଆରାମ େସ ସୁଟଂି କରି

ପାରିବି ।
ପଶ : ଆର ର ଏପଯ ନ େସ ଦୂ ରଦଶନର େଟଲଫଲର ଚରିତର ଆର

କରି ଏେବ ତର ର

ଧାରାବାହିକର ଚରିତ ପଯ ନ ଅଭନୟର ଯାତା କିପରି ଥଲା ?
ଉ ର - େଛାଟେବେଳ ମଁୁ ପଶାନ ନ

ସହ ସମାଟ ଖାରେବଳ ଏବଂ ଅନଦାହ ନାମକ ଦୁ ଇଟି ହି ୀ ଧାରାବାହିକେର

କାମ କରିଥଲ । ତା ପେର େଛାଟ ବଡ଼ ଚଳ ିତ, ଆଲବମ, େଟଲଫଲେର କାମ କରିବା ସହ ମନେମାହନ ମହାପାତ,
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ହିମାଂଶୁ ପରିଜା, ସାଧୁ େମେହର, େଜେକ ବୀର
ନିେ ଶକ

ଭଳି ଖ ାତନାମା ଏବଂ କିଛି ଜାତୀୟସରେର ସୁନାମ ଅଜନ କରିଥବା

ସହ କାମ କରିବାେର ମ ସୁେଯାଗ ମିଳିଛି ।

ପଶ : ଏପଯ ନ ଆପଣ ଥଏଟର, ସିରିଏ , ଆଲବ , ଫଲ ଆଉ ଉପସାପନା (ଆ ରିଂ) ପରି ଅେନକ
େ ତେର କାମ କରିଛନି, ଏ ସବୁ ମ ର ଆପଣ ୁ େକଉଁଥେର ଅଧକ ମଜା ଲାେଗ ଆଉ ନୂ ଆ ଜିନଷ
ି
ଶିଖବାକୁ ମିେଳ?
ଉ ର - ସବୁ ଥର ମଁୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖଛି, ସବୁ ଠ େବଶି ମେତ ଧାରାବାହିକେର ମଜା ଲାେଗ ଓ ଅେନକ କିଛି ଶିଖବାକୁ
ମିଳିଥାଏ ।
ପଶ : ଆପଣ ୁ ଅଭନୟ ପାଇଁ ସବୁ ଠ ଅଧକ ପଶଂସା େକେବ ମିଳିଥଲା, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଜୀବନସାରା ମେନ
ରଖଛନି ?
ଉ ର - ଅେନକ ଧାରାବାହିକ ଏବଂ ସିେନମାେର
କାମ କରିଛି ନିଶୟ, କି

ଦୂ ରଦଶନର ସୁନାକଳସ

ଏବଂ ଈଟିଭର ବଡଘର ବଡ଼ ଗୁମର କଥା
ଧାରାବାହିକର

ହ

ଅଧକ

ପଶଂସା

ଏବଂ

େଲାକପିୟତା ମିଳିଥଲା ।
ପଶ : ଓଡ଼ିଆ ଅଭନୟ ଜଗତେର ଆପଣ
ସବୁ ଠ ପିୟ ଅଭେନତା କିଏ ଓ କାହାକୁ ଆପଣ
ନିଜର ଆଦଶ େବାଲ ମାନନି ?
ଉ ର - ମଁୁ େଯଉଁମାନ

ସହିତ କାମ କରିଛ,ି

େସମାେନ ସମେସ େମା ପିୟ ଅଟନି । ସମସ
ଠାର ଅେନକ କିଛି ଶିଖବାକୁ ମିଳିଛି େଯମିତି କି
ମିହର
ି ଦାସ, ଅପରାଜିତା ମହାନି । ଅପରାଜିତା
ମହାନି େମା ମାମାର ଅଭନୟ କରଥେଲ, େତଣୁ ତା ଠ ବ ତ କିଛି ଶିଖଛି ।
ପଶ : ଆପଣ

ଜୀବନେର ଆପଣ

ପରିବାରର ପଭାବ କିପରି ରହିଥଲା ?

ଉ ର - ପରିବାରର ଭମିକା ତ ରହିଛି ନିଶୟ । ପଥେମ ବାପା ଟିେକ େମା ଅଭନୟ କରିବାକୁ େନଇ କୁ ଣାେବାଧ
କରଥେଲ, କି

ପେର ସରକାରୀ ଚାକିରି କଲା ପେର ସବୁ ଠି

େହାଇ ଯାଇଥଲା । ପରିବାରେର ସମସ ର ବ

ସେପାଟ ମିଳିଛି ।
ପଶ : ବ ତ ନୂ ଆ ପତିଭା ଏ ଦିଗେର ଆସି କିଛି ନୂ ଆ କରିବାକୁ ଚା ଁଛନି, େସମାନ ୁ ଆପଣ କଣ କହିେବ ?
ଉ ର - େସମାନ ୁ ମଁୁ ଏହା କହିବି େଯ ଆଗ ଭଳି ଓଡ଼ିଆ ଅଭନୟ ଜଗତ ନାହ, ବ ତ ଉନତି କଲାଣି ଏଥେର
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କ ାରିୟର କେଲ ଭବିଷ ତ ଅଛି । େସମାନ ୁ ଏତିକି
କହିବି ଯଦି ପତିଭା ଅଛି, ପରିଶମ କେଲ ନିଶୟ ସଫଳ
େହେବ ।
ପଶ : ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କିମା ସଂସତି ପାଇଁ ଆେମ
ସ ୀତ ମା ମେର କିଛି କାମ କରିପାରିବା କି ?
ଉ ର - ନିଶୟ କରିପାରିବା,

େଯେହତ ମଁୁ ବି ାନ

ବିଭାଗର ଛାତ ଥଲ, ସାହିତ ବିଷୟେର େମାର ଏେତ
ଅଭ ତା ନାହ । କି

ଏେବ ଅେନକ ସିେନମାେର ଓଡ଼ିଆ

ଭାଷା ଓ ସଂସତିକୁ ପାଧାନ ଦିଆଯାଉଛି । ଆଗକୁ ମ
ଦିଆଯିବ େବାଲ େମାର ଆଶା ।

ଏଇ ସା ାତକାର ପାଇଁ ନିଜର ବ ମୂଲ ସମୟ େଦଇ ଥବାର ଶୁଭଦୃ ଷି ପରିବାର ତରଫର େଦବାଶିଷ ୁ
ବ ତ ଧନ ବାଦ ।
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ଉଦୁ ଉଦିଆ ଖରାେବଳଟାେର ଥାନା ଅଫସେର ବୟସ

ଚାକିରୀ ଖେ

ଝିଅଟାର କା ିବା ବ

ମେତ ନିଜ େଗାଡେର ଠି ଆ କରିବା ତା

େହଉନଥାଏ। ଥାନାବାବୁ ବିବତ

କରିଥେଲ। ସମସ ପଇସା ଖ
ଲ

କରି,
ଥଲା।

େହାଇ ପଚାରି ଚାଲଥାନି, “ମା! ଟିେକ େତା’ର ଠି କଣାଟା

ମଁୁ ତା

େମାେତ କହ”। ବ ତ ସମୟ ଗଲାପେର ନ ାୟତସା

େସ ତା ରି କାମନା, ଅଭଳାଷ ଓ ସପକୁ ସାକାର

ଝିଅଟି କା କୁ ବ କଲା। ଥାନା ବାବୁ ପୁଣି ପଚାରିେଲ,

କରିବାକୁ ଚା ଁ ଥେଲ। ଝିଅମାନ

“ମା’ େର େତା ଘରଟି େକଉଁଠି ? ତ କାହା ନାଆଁେର

େବଶି ଭରସା େବାଲ,

ଅଭେଯାଗ େଦବାକୁ ଆସିଛୁ ?”। ଘର କଥା ଶୁଣି ଝିଅଟି

େପାଷ କରି ଆଣିନଥେଲ।

ଆ ରି େଜାରେର କା ି ଉଠି ଲା। କହିଲା, “ ମଁୁ େମାର

େଫରିଲା ମାେତ, ଘର ଫାଟକ ପାଖର ସପା ସପା ପାଟି

ମା’ ନଁାେର ଅଭେଯାଗ େଦବାକୁ ଆସିଛ।ି ଠି କଣା କଅଣ

କରି ଡାକପକାନି। େମା ପସ ର କିଛି ଖାଇବା ଜିନଷ
ି

ମଁୁ କହି ପାରନି। ହଜି ଯାଇଛି େମାର

େଯମିତି େହେଲ ଆଣିଥାନି। ମେତ ତ େଯମିତି ତା ରି

େସଇଠ େସ ଥାନାବାବୁ

ଠି କଣା’ଟା”।

ଆଗେର କହିଚାଲଲା ତା’ର

ଅତୀତର ସୁଦୀଘ କାହାଣୀ ।

ଅଲଅଳି, ଆଖର ପିତଳା ଥଲ। େମା ଭତେର
ଉପେର ତା ର

ପୁଅ େଗାଟିଏ େସେତେବେଳ
କେଲଜର େସ ଘରକୁ

ଛତଛାୟା ତେଳ ସଗସୁଖ ମିଳୁଥଲା।
ଏ ମହାମାରୀ କେରାନା ଆସିଗଲା େଯ େମା ଜୀବନର

“େମା ମାଆ ବାପା ର େକହି ସନାନ ନ’ଥେଲ।

ଖୁସକ
ି ୁ ଗହଣ ଲେଗଇ େଦଲା। ବାପା ୁ କେରାନା

େମା ବାପା ମେତ ଅନାଥ ଆଶମର ତିନି ବଷର

େହଲା। ଏେତ ବି ସାସ ପରିସତି
ି ଖରାପ େହଇନଥଲା।

େହାଇଥଲା େବେଳ ଆଣିଥେଲ ତା

ଅମଜାନ ସାମାନ କ

ଘରକୁ ।

ମା’

ଥଲା ପାୟ ୯୦। ଜିଦକ
ି ରି

ବା େର େସେତେବେଳ ହଁ ଭରିଥେଲ କି କ’ଣ ମଁୁ ଏେବ

େବସରକାରୀ େକାଭଡ ଡାକରଖାନାକୁ

ଆଉ କହି ପାରିବନ
ି ।ି

କାେଳ େମାେତ ସଂକମିତ େହଇଯିବ ଭାବି। ଭାରି

କି

େମାେତ େସହ ଶ ାେର

ଚାଲଗେଲ।

ଊଣା କରି ନଥେଲ। ଯ , େସହ ଓ

ଅନୁ ଶାସନେର

ଛାନିଆ ସଭାବର ବାପା େମା’ର ଥେଲ। ଗଲାେବେଳ

ବଡେହଲ। ପାଠ ପଢା ପଢି େମାର

ଭଲେର ଚାଲ

ସାଥେର ବ ା

ଏଟିଏମ କାଡ ବି

େନଇଯାଇଥେଲ।

ଥଲା। ମଁୁ ଯୁକ ଦୁ ଇ ବି ାନେର ପଥମ େଶଣୀେର ପା

ଚାରିଦନ
ି ପେର କେରାନାେର ସବୁ ଦିନ ଲାଗି ଆମକୁ

କଲା ପେର, ବାପା େମାର ରାଜଧାନୀେର, େଗାେଟ

ଛାଡି ଆରପାରିକୁ ଚାଲଗେଲ। ଆମ ମାଆ ଝିଅ

େବସରକାରୀ

ଉପେର ବଜ ପଡିଗଲା।

କେଲଜେର

ଡାକରୀପାଠେର

ନାମ

ପଚିଶି ହଜାର ଟ ା ଓ

େଲେଖଇ େଦେଲ। ବାପା େମା’ର ଭାରି ଅମାୟି କ

ଏଟିଏମ କାଡର ପ ା ଆେଦୗ ମିଳିଲାନି।

େଲାକ। େଗାେଟ ସରକାରୀ କେଲଜେର କିରାଣୀ

େହାଇପଡିଲା ପରିବାର ଚେଳଇବା। ମାଆର ଫୁ ୁ ଳା

ଦୁ ବସହ
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ମଥା, ଫୁ ୁ ଳା ହାତ ଆଉ ଧଳା ଶାଢୀ େଦଖବାକୁ େମାର

। ଆ ରି ତିନି ବଷ ବାକି ଅଛି। ସବୁ ବଷ ବାପା ତା

ସାହସ ପାଇଲାନି। େମା ପାଇଁ ବାପା ଆଦରେର ଖେ

ଭବିଷ ନିଧ

େମାଟା ସୁନାେଚ କରିଥେଲ। େସଇ େଚ ଖ କ ବିକି,

େଦଇଦିଅନି।ଏ

କେରାନା ନିୟମ ମାନି ଆେମ ଦୁ େହଁ ମାଆ ଓ ଝିଅ

କେଲଜବାଲା ନଁା କାଟିେଦେଲ ଓ ବାହାର କରିେଦେଲ।

ତା ର କିୟା କମ କରିଲୁ। େମା ଆଗେର ଅ କାର।

ମାଆ େମା’ର ବାପା

ଲାଗିଲା ଖାଲଖମା, େଗାଡି ପଥରର େଗାେଟ ଦୁ ଗମ

ଚାଲଗେଲ।

ରାସାେର, ଭଗବାନ ଆଣି ଛାଡିେଦେଲ। ସାହି ପଡିଶାର

ତିଶ ୁ

େଲାକମାନ ର ସହାୟତାେର, ମଁୁ େମାର ମା’ର ଲାଗି

େଫରିପାରଛି। ମୁ

କେଲଜର ମାସିକ େପନସ ଓ ବାପା

ପଡିଛ”ି । େରାଷ ଅଭମାନ ଭରା କଣେର ଏକା

ମୃତ କାଳୀନ

ପାଉଣା କରିପାରିଲ। ଲ ାଧକ ଟ ାେନଇ, ନିଜର
ଭାଇମାନ
ତା

ପାଖକୁ ମା’େମାର ପେଳଇଗେଲ। ମଁୁ େଯ

ଝିଅ ଓ ଦାୟି ତ,ଏକଥା ପୁରା ପାେସାରିେଦେଲ।
ଏଭଳି ଦୁ ଃସିତିେର ମଁୁ କ’ଣ କରିବି ଜାଣି

ପାଣିର
ଥର

ଉଠାଇ
େମା

େମା

ପଇସା

ଦରମାଟି

ନ

େଦବାର

ସ ତ
ି ପାଣିର ସବୁ ଅଥେନଇ

ଆଉ େମା ଭବିଷ ତକୁ ଉଜାଡିେଦେଲ।

ପରି

ନା

ସଗକୁ

ଯାଉଛି

ନା,ମ

କୁ

ଉପେର େଯମିତି ଆକାଶଟା ଛିଡି

ନିଃଶାସେର ଏେତକ କହି ଝିଅଟି ପୁଣି କା ି ଉଠି ଲା।
ଥାନା ବାବୁ

ସାଣୁ ପରି ଶୁଣି ଚାଲଥେଲ

ଅସହାୟ ନିଆଶୀ ସପାର ଅଭେଯାଗ। କେରାନାକୁ
େଯତିକି ଗାଳି େଦଉଥେଲ, େସତିକି ବିରକି ଆଉ

େଫରିବାକୁ

ଘୃଣ ତାେର ମାଆ େବାଲ ସେମାଧନ କରଥବା ଚରିତକୁ

ଗଲାର,େସମାେନ େମାଟା ଅ ର ଅଥ ଦାବିକେଲ। ବିନା

ସମୀ ା କରଥେଲ। େକେଡ ଅଜବ ସଂସାର। ତିନି

ପଇସାେର ଅନ େକୗଣସି ହେଷ

ବଷର ରଖଥବା ପିଲାକୁ ପଶୁବି ଦୂ େରଇ େଦଇପାରିବନି।

ପାରିଲନି।

ପୁରଣା

ଅନାଥ

ଆଶମକୁ

ମ ରଖେଲନି। ମଁୁ

ଆଉ ଅନାଥ ନାହ େବାଲ ସରକାରୀ ସହାୟତାର ବି

ଆଉ ପୂ

େଯୗବନେର ପାଦ େଦଇଥବା ଝିଅଟିକୁ,

ବ ତ
ି େହଲ। େମା ଡାକରୀ ପଢା ମାତ ଦୁ ଇ ବଷ ସରିଛି

େକମିତି ଜେଣ ନାରୀ,ମାଆ କି ସୀ

େହାଇ ଛାଡି
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ପାରିବ,ଏ

ଶା

ରାସାେର

ଏକାକୀ। ସୀମାେନ ତ ସାମୀର ପତିଟି ମୁ

କୁ ଜାବୁ ଡି

ଧରନି

ବ
ୁ

ସଂସାରର ଶୁ

ଦୟେର। ଆଉ ସାମୀର ପତିଟି

ଆ ିକ

ଆଉ ଆପଣ ୁ େକଉଁ ଠି କଣା େଦବି?ବାପା େମାର
କହନି, ଅନାଥର ନାଥ େସହି କାଳିଆ ସାଆନ। କି
େସ ବି, େମା ଗୁହାରି ଶୁଣିବାକୁ ବଧର। ଦୟାପରବଶ

ଭାବନା କି ଜିନଷ
ି େହଉ, ଜେଡଇ ଦିଅନି ନିଜକୁ ତା’ରି

େହାଇ ଆପଣ େଗାଟିଏ ମାମଲା ରଜୁ କର ।

ଭତେର। ଇଏ େକମିତି ମାଆ ଚରିତ, ଯିଏ ପୁରା ଜଡ

ମାଆକୁ େଯପରି େବଶି କିଛି ଅସୁବଧ
ି ା େହବନି, ମେତ

ଓ ଆେବଗହୀନ। ଯାହା ଭତେର ଦୟା, ସହାନୁ ଭତି କି

ଟିକିଏ ନ ାୟ ମିଳିବ। ନେଚ ,ମଁୁ େମା ବାପା

ସମେବଦନା ପରି ଶ ମାନ ର ସାନ ନାହ। େସ ତା

ଚାଲଯିବ”ି ।

ବାଟ କାଟି େପନସନ ପାଇ, ଭାଇ ଆଉ ଭାଇ ପିଲା ୁ
ଚେଳାଉଛି। ନିଜ ଭତର ମାତତକୁ

ହତ ା କରି,

ଦାୟି ତହୀନ ଭାବେର, େଗାେଟ ଝିଅଟିକୁ ଠି କଣାହରା
କରି, କଣ ଶାନିେର ରହିପାରିବ ଏ ସଂସାରେର। ନାରୀ
ନିେଜ ଜଳି ଅନ କୁ ଆେଲାକିତ କେର। ଇଏ େଗାେଟ
ଭନ ପଜାତି ନାରୀର। ସାଥପର ମାଆ ଓ ବିବ ତ
ମୂଲ େବାଧ, ଏକ ମାରା କ ସ ିଶଣ।

କି
ପାଖକୁ

ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ନ େଦଇ ଥାନାବାବୁ
ସ ଦୟତାେର ହାତ ବୁ େଲଇେଲ ସପାର ମୁ

ଉପେର।

ଆଉ କହିେଲ, ତ ମନେର ଆଶା ଭରସା ରଖଝିଅ। ମଁୁ
େମା ପାର ପଯ ନ

ତେତ

ନ ାୟ େଦବାକୁ େଚଷା

କରିବ।ି

ଏଥଲାଗି

ଭଗବାନ ଏମାନ ୁ ନିଃସନାନ େବାଧ ଏ କରିଥାନି।

ବୁ ଲା, ସମଲପୁର

କିଛି ସମୟ ପେର ଝିଅଟି ପୁଣି କହିବାକୁ
ଲାଗିଲା, “ଆପଣ ଥାନାବାବୁ କୁ ହ , ମଁୁ କୁ ଆେଡ ଯିବ?ି
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ସକାଳ ୯ଟା

େହଇ ଥାଏ। େସଦିନ େମା େବାଉ

ଯିବୁ େମଡିକା । କଣ େହଇଚି କାହାର। ନାନୀ

ସକାଳ ଜଳଖଆ ପାଇ ଚକୁ ଳି ଆଉ ମଟର ତରକାରୀ

ଭଲେର ଅଛି ନା। " କିଛି କହିଲାନି େବାଉ। େସଇ

କରି ଥାଏ। ଆହା। କି ସାଦିଷ େହଇ ଥଲା। ଏସବୁ

ସୂତା ଘର ପି ା ଲୁ ଗା ମୁ େର େଦଇ ଖାଲ ଠାକୁ ର

େମା ନାନୀର ପିୟ ଖାଦ । ମଁୁ ଭାବିଲ ତାକୁ ଏେବ

ଘେର ମୁ ିଆ େଟ ମାରି ବାହାରି ଗଲା। େମା େଦହ

ଭଡିଓ

ହାତ ଖାଲ ଥରଥାଏ। ବାବା ବି ନାହାନି ଘେର।

କ

କରି

ଚିେଡଇବି।

ଆସିଲା। େମା େବାଉ େଫା

ହଠା

େଫାନ

କୁ । ଭାଇନା େଫା

ଏେବ େବାଉ ଆଉ ପୁଅ ବି ପେଳଇେଲ। ମଁୁ ଏକା

କରିଥେଲ। ମାେନ େମା ଭେଣାଇ। କଣ କହିେଲ

କଣ କରିବ।ି କାହାକୁ େଫାନ କରିବ।ି କିଛି ବୁ ଝି ପାର

େକଜାଣି। େବାଉ ହାତର େମାବାଇ

ନ ଥାଏ।

ପଡ଼ିଲା। ଦୁ
"କ

ଟା ଖସି

କରି ତେଳ ବସି ପଡ଼ିଲା େସ।

େହଲା େବାଉ । କଣ କହିେଲ ଭାଇନା। କଣ

ନାନୀ କିଛି ଝଗଡ଼ା କରିଛି କି ଭାଇନା
ରହ। ମଁୁ ଭାଇନା

ସେ ।

ୁ େଫା

କରି ବୁ େଝଇ େଦବି।

ଜାଣିନୁ କି ମଁୁ ପା ଭାଇନା

ଅଧା ଘରବାଲ। "

ଏମିତି କହି େଜା

େର ହେଲଇ େଦଲ ମଁୁ େବାଉ

କୁ ।

ପାଖାପାଖ େଗାେଟ ଘଣା ପେର େମା

ଭାଇ ର େଫା

ଆସିଲା। "ନାନୀ, ତ େଗାେଟ ଅେଟା

କରି େମଡିକା

ପେଳଇ ଆେସ। ଜଲଦି। ଆଇସି ।

ର

ନମ

୪୦୩। "

ବା । େଗାେଟ ଯନଚାଳିତ େମସିନ ପରି ଏତକ କହି
େସ େଫା

କାଟି େଦଲା। ମଁୁ ବି ସେ

ସେ

ବାହାରି ପଡ଼ିଲ। ଅଧା ଘଣା ର ବାଟ େମାେତ େଗାେଟ
ଯୁଗ ପରି ଲାଗୁଥାଏ। ଭତରକୁ ଯିବାକୁ ସାହସ ହଉ
ନ ଥାଏ। କାହାର କ

େମା ଝିଅ.............................

େହଇଚି। ତଥାପି ସାହସ

ସ ୟ କରି ଉପରକୁ ଗଲ। େମାେତ େଦଖୁେଦଖୁ

ବିକଟାଳ ଚି ାର େଟ କଲା େସ। ସତେର ଭାରି

ଭାଇନା େମା ହାତ ଧରି େଛାଟ ଛୁ ଆ ପରି କା ିବାକୁ

ଭୟାନକ ଥଲା େସ ଚି ାର।

ଲାଗିେଲ। ମଁୁ ଧୀେର ପଚାରିଲ। "କାହ ଏମିତି କା ୁ ଛ

"ପୁଅ ଗାଡି ବାହାର କର। କଟକ ଚା । େମଡିକା
ଚା । ଚା । ଜଲଦି। କାହାକୁ ଚାହିଚ। ଚା
େମା ଭାଇ କୁ କହିଲା େବାଉ। େମଡିକା

"।

ଭାଇନା। କଣ େହଇଚି କାହାର। େବାଉ କାହ।"
"ମଁୁ ବଂଚି ପାରିବନ
ି ି େର ତାକୁ ଛାଡ଼ି। ଏ ଛୁ ଆ ଦିଟା

କଥା ଶୁଣି

ର କ

େହବ। ମଁୁ କିଛି ବୁ ଝି ପାରନି। ସକାେଳ

ମଁୁ ପୁରା କାଠ େହଇ ଗଲ। "େବାଉ, କହେଲା

ମଁୁ ଅଫସ ଯିବା ପାଇଁ େରଡି ହଉଥଲ। ପିଲାମାେନ

େବାଉ। କଣ େହଇଚି।

ମ

କାହ କା ୁ ଛୁ । କଣ ପାଇ

ସଲ ପାଇ ବାହାରିଥେଲ। େମା େବାଉ ର ତ
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ଅଭ ାସ ସବୁ କଥାେର ଟିେକ େଦେଖଇ ଶିେଖଇ
କହିବା। କଣ ତାକୁ ଟିେକ କହିେଦଲା ତମ ପରିବାର
କୁ େନଇ। େସ ବ

କା ିଲା। କା ି କା ି ସବୁ

କାମ କରଥଲା। ହଠା

ଛାତି କୁ ଧରି େସଇ ଖାଇବା

େଟବୁ ଲ ପାଖେର ବସି ପଡ଼ିଲା। ତା ପରଠ ଆଉ େସ
କିଛି କ ନି େର। ତାକୁ ଡାକ ଟିେକ। େମା କଥା ନ
ଶୁଣିଲା ନାଇ। ଛୁ ଆ

ଉପେର େସ େକେବ

ରାଗିବନି। " ଆ ରି େଜା

େର କା ିବାକୁ ଲାଗିେଲ

ଭାଇନା। ମଁୁ ଜାଣିଚି ନାନୀର ଶାଶୁ ଘର େଲାକ ଟିେକ
େସମିତ।ି କି

ଭାଇନା ତାକୁ ବ

ଭଲ ପାଆନି।

େର େଶାଇେଲ ଟିେକ ଆରାମ ଲାଗିବ "।
"ଆ େଲା। େମା ଧନ। େମା େକାଳ ଆଉ କାହା ପାଇ
େଯ। େଶା େଲା େମା ଝିଅ। କଣ ଖାଇବୁ କହ। ମଁୁ
ସବୁ ରା ି େଦବି େମା ଝିଅ ପାଇ। ଜାଣିଚ, ଆଜି
ଚକୁ ଳି ପିଠା କରିଛ।ି ତ ଖାଇବୁ । ରହ ମଁୁ ଏେବ
ପୁଅକୁ କହି ଘର େନଇ ଆସିବ।ି ଏ ଡାକର ଟା କଣ
ଜାଣିଚି େଯ। ଖାଲ ଏଡ େସଡ ଗପୁଚ।ି ଆେର
ଏମାେନ କ

େମା ଝିଅ ର ମନ କଥା ବୁ ଝି ପାରିେବ।

ମଁୁ ବୁ ଝିବି ନା............

େମା େମା ଭାଇ କୁ ପଚାରିଲ। େବାଉ....? େସ ହାତ
ଠାରି କହିଲା କି ଆଇସି

େର ନାନୀ ପାଖେର। ମଁୁ

ପୁଣି ପଚାରିଲ ଡାକର କ

କ ଛନି...?? େସ ଖାଲ

କା ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମଁୁ ଡରି ଡରି ଆଇସି

ଭତରକୁ

ଗଲ। େବାଉ ନାନୀର ହାତ କୁ ଧରିଛ।ି େମାେତ
େଦଖୁେଦଖୁ ନାନୀ କହିଲା। ଆସିଲୁ। ଏେତ େଡରି
କରିେଦଲୁ େଲା। େତାେତ େଦଖବାକୁ ଭାଇ ଇ ା

ନାନୀ ର ମୁ

ଆଉଁସି ଏମିତି େକେତ କଣ ଗପୁଥଲା

େମା େବାଉ। ନାନୀ କି

ଆରାମ େର େଶାଇ ଥଲା।

ସେତକି େସ େମା େବାଉ େକାଳ କୁ ହି ଅେପ ା
କରିଥଲା।
(ଏକ ସତ ଘଟଣା ଉପେର ଆଧାରିତ କାହାଣୀଟିଏ)

ଥଲା। େମା ଛୁ ଆ େତାେତ ଲାଗିେଲ। । ମଁୁ କହିଲ।
ଚ
ଥେର

କର ତ।
େମାେତ

େତାର କିଛି େହବନି। େସ ଆଉ
ଚାହଲା।

ପୁଣି

େବାଉ

କୁ ଚାହି

େଯାଧପୁର, ରାଜସାନ

କହିଲା।"ଟିେକ େତା େକାଳ େର ଆଜି ଶୁଆଇ ଦବୁ
େବାଉ। ଭାରି କଷ ହଉଚି େଲା। କାେଳ େତା େକାଳ
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ଆକାଶ େର ବାଦଲ ଫଟା ବଷା , ତା ସାେଥ ପଖର

କାଲ ଜଏନି ୍ ଅଛି , ଆଜି କାମ ସାରି ଆସୁ ଆସୁ

େବଗେର ଝଡି ପବନ , ରାତି େସେତେବଳକୁ ୧୧ ଟା

େଲଟ େହଇଗଲା , ପୁଣି ଏ େଯାଉ ବଷା ... ଆଗକୁ

ପାଖାପାଖ େହଲାଣି। ରାେଜଶ କଟକଠାର କାର

ଯିବା କଣ େସ

େଯାେଗ ଆେଗଇ ଚାଲଛି ହରିଚ ନପୁର(େକ ୁ ଝରଗଡ଼)
ଅଭମୁେଖ । ବଷା େବାେଧ େଦଢ଼ ଘଣା ଉପେର
େହଇଯିବ ଥମିବା ନଁା ଧରନି , େସେତେବଳକୁ େସ
ଯାଜପୁର ଜିଲାର ଟମକା ସଂର ିତ ଜ ଲ ଅତିକମ
କରି େକ ୁ ଝର ଜିଲାର ବା ଣୀ ପାଳ ପାଖେର ପହ ି

ରହିବ ଘାଟି ଉପର େଦଇ ?!

େସ ମହିଳା ଜଣକ ଉ ର େଦେଲ - ଜମା ବି ନୁ େହଁ ,
େଯତିକି ବଷା େହଲାଣି ଗଛ ପଡି ରାସା ବକ
େହଇସାରିଥବ...
ରାେଜଶ - େତେବ କଣ କରିବା ମାଡାମ, ଆପଣ

ସାରିଥଲା। େସଠାର ହରିଚ ନପୁର ଆଉ ୩୫ କିମି

ଘେର ଆଉ କିଏ ପୁରଷ େଲାକ ଅଛନି ?

ଦୂ ରେର , ମାତ ମଝିେର ପଡିବ ଅଗନା ଅଗନି ସବୁ ଜ

ମହିଳା - େକହି ବି ନାହାନି , ମଁୁ ଏକା ରେହ ...

ବନସ େଘରା ଦା ଆଣୀ ଘାଟି। ଏେତ ଲଗାଣ ବଷା େର
େସ ଘାଟି ରାସାେର ଯିବା େସ ସୁର ିତ ମେନ କଲାନି ,
ପାଖେର େଯଉଁ ସଳ ସଂଖ କ ଘର ଥଲା େସସବୁ େର
େବାେଧ େଲାେକ େଶାଇ ଗେଲଣି , େହାେଟଲ କି ଲ
ମିଳିବାର ଆଶା ମ

େସଠାେର

ୀଣ। ଠି କ ଏହି

ସମୟେର ତା ଆଖେର ପଡିଲା େଛାଟ ଘର ଟିଏ,
ଆଲୁ ଅ ମ

ଜଳୁ ଛି େବାେଧ େଲାକ େଚଇଁ ଛନି। େସ

ଜମାର କାଳ ବିଳମ ନକରି ଗାଡି କୁ ଯଥାଶୀଘ ପାକ
କରି େଦୗଡ଼ି େଦୗଡ଼ି ଯାଇ େସ ଘରର କଲଂ େବ
ବଜାଇଲା , ଦୁ ଇ ତିନି ଥର େବ

ବାଜିଲା ପେର ଘର

ରାେଜଶ - ଓେକ ମାଡା

, ମଁୁ େତେବ ଆସୁଛି ରାତି

ଟା ଗାଡି ଭତେର ଟିେକ େରଷ େନଇ େଭା

େହେଲ

ବାହାରି ଯିବି , ବଷା ବି କମି ଯାଇଥବ... େବାଲ କହି
ରାେଜଶ ପଛକୁ ବୁ ଲ ପଡିଲା େବଳକୁ େସ ମହିଳା
ଜଣକ କହିେଲ- ଶୁଣ

, ଆପଣ ପୁରାପୁରି ଓଦା

େହାଇଯାଇଛନି, ତା ପେର ରାତିେର ବାହାେର କଣ
େଶାଇେବ , ଘରକୁ ଆସ

େମାର େଗାେଟ େଗଷ

ରମ ଅଛି େସଇଠି ଆରାମ େସ େରଷ େନଇ ସକାଳ
େହେଲ ଯିେବ।

ଭତର ହଳଦୀ ର ର ଶାଢ଼ୀ ପି ି ତା'ରି ବୟସର(୩୦-

ରାେଜଶ ଟିେକ ସଂେକାଚ ଅନୁ ଭବ କରିବାର ମହିଳା

୩୧) ଜେଣ ଅନି

ଜଣକ ପୁଣି କହିେଲ- ଏେତ ଆଉ ଚିନା କର ନି ,

ସୁ ରୀ ମହିଳା ବାହାରି ଆସିେଲ।

ରାେଜଶ - ମାଡାମ , ମଁୁ ଇନେପକର ରାେଜଶ େମାର
କଟକର ହରିଚ ନପୁର ଥାନା କୁ ବଦଳି େହାଇଛି ,

ଜଲ ଆସ

ନେଚ

ସ

େହଇଯିବ।

ଏହାପେର ରାେଜଶ ଗାଡ଼ିର ତା ଜିନଷ
ି ଗୁଡକ
ି ଆଣି

24

େସ ମହିଳା

ସାେ

ଆଉ େଡସ େଚ

ତା

େଗଷ ରମ କୁ ଗଲା

କରିବାକୁ ବାହାରିଲା , େସହି

ସମୟେର ଅନାମିକା ମହିଳା ମ

ରାେଜଶ ପାଇଁ

କଫ ତିଆରି କରିବାକୁ କିେଚ

ଆେଡ଼ ଅଗସର

େହେଲ ।
ମହିଳା ଜଣକ କଫ କ

ଧରି ନିମିଷକ ମ େର

ରାେଜଶ ଥବା େକାଠରୀ ପାଖେର ପହ ି େଦଖେଲ

ସାତୀ- ବା ଣୀ ପାଳ ହାଇସଲ େର ଟିଚ
ରାେଜଶ- ଓେକ , େଭରି ନାଇ
ସି

ନା ମି

ସି

େହଇଥବା ପରି ଲାଗୁନି !

ସାତୀ-

ଅ

ଅଛି ।

... େହେଲ ଆପଣ

େଯ ... ଏେତ ସୁ ରୀ ମହିଳା

େକାସ

ସି

,

ବ

ନ

ଆେଭେଲବଲ ...

କବାଟ ଅଧା ର ଟିେକ କମ େଖାଲା ଅଛି , କବାଟ

ମଁୁ ଆଜି ଜାଣିଲ େଯ େପାଲସମାେନ ବି ଏେତ ଫ

ଫା େର େସ କେଣଇ ଚାହଲାେବଳକୁ ଧଳା ଟାେୱ

।

େର ଚମକି ଉଠଥଲା ରାେଜଶର ଜି

େଟାନ ଫୁ ୁ ଳା

େଦହ, ଏକ ଦୁ ଇ କରି ଏେତ ଦୂ ରର ବି ଗଣି େହଉଛି
ତା ଛ' େଗାଟି ବିସି

(ଆବ)। ଚାହେଲ ବି ଆଖ

େଫେରଇ ପାର ନଥେଲ ଅନାମିକା ମହିଳା , ମାତ

ରାେଜଶ- କାଇଁ , େପାଲସର ବି

ଦୟ ଅଛି ମନ

ଅଛି...
ସାତୀ- ହଉ ରାତି ୧୨:୩୦ େହଲାଣି େଶାଇଯା

େକୗଣସି ମେତ େସଠାର ଆସି ଡଇଂ ରମ େସାଫା

େଭା

ଉପେର ବସି ଭାବିେଲ- ଛି , େକେଡ ଲାଜ କଥା ...

ରାେଜଶ- ମେତ ବି ଟିେକ ଡାକିେବ ପି

ମଁୁ ଏ କଣ କରଥଲ ... ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ରାେଜଶ
ଆସି େସଠାେର ପହ ି ଯାଇ ପଚାରିଛ-ି ମାଡା
ଆପଣ

,

ନଁା ଟା କହିେଲନି ତ ? ସାତୀ- ମହିଳା

ଜଣକ ଉ ର େଦେଲ ।
ଆପଣ କଣ

ଆଉ େକହି ଫାମିଲ

େମମର ?
ସାତୀ- ଆ ା ମଁୁ ଏକା ହ ରେହ , ମଁୁ ବାହା
େହଇନି ... କି

େସସବୁ ଛାଡ଼

କଫ ପିଅ

େହଇଯିବ , ଆଉ କଣ ଖାଇେବ କି କୁ ହ

ଥ ା

? ଡିନର

କରିଛନି ?
, ମଁୁ କଟକର ଡିନର କରି ଆସିଥଲ

େସଥପାଇଁ ବ ସ
ମାଡା

, ପାହାଡ଼ୀ

ଜାଗା ସବୁ େଦଖବାକୁ େମାର ଭାରି ଇଛା।
ସାତୀ- ଠି କ ଅଛି , ଗୁଡ଼ ନାଇ

।

ଗେଲ । କିଛି ସମୟ ମ େର ରାତି ପାହି େଭା
େହଲା , ବଷା ପୁରା ଛାଡି ଯାଇଥାଏ , ରାେଜଶ ଆଉ
ସାତୀ ୱା

େର ବାହାରିେଲ। ଲଗାଣ ବଷା େଯାଗଁୁ

ପାହାନି ସମୟ ଶୀତ ଦିନ ଭଳି ଧୂଆଳ
ଁ ିଆ ମେନ
େହଉଥାଏ। ପାହାଡ଼ େଖାଲ ଗୁଡକ
ି ର ବଷା ଜଳ ଝରି
କୃ ତିମ ପପାତର ଭମ ସୃଷି କରଛନି,ି ଏହି ସମୟେର
ରାସା କଡେର ପଡ଼ିଥବା କିଛି ଚିକିଟା କାଦୁ ଅ େର
ସାତୀ ର ପାଦ ପଡିଲା ଆଉ େସ ଖସି ପଡିଥଲା

ରାେଜଶ- େୟ
ପିଇବା ଆର

େର ଯିବି ।

ଏହାପେର ଦୁ େହଁ ନିଜ ନିଜ ରମ କୁ େଶାଇବାକୁ

ରାେଜଶ- ଆ ା େତେବ ସାତୀ ମାଡା
ଏଠି ଏକା ରହନି , ଆଇ ମି

ର ଉଠି ମଁୁ ୱା

,

ଅ ନି (ରାେଜଶ କଫ କ

କରିଛ)ି , ବାଃ ଚମ ାର ଫଲ

େନଇ
କଫ

... ବ ତ ଧନ ବାଦ ଆପଣ ୁ , େତେବ

ଆପଣ କଣ କରନି ?

ରାେଜଶର

ବା

ଯୁଗଳ

େର,

ଈଶର

େବାେଧ

ଚା ଁଥେଲ ଏ ସଗୀୟ ଆଲ ନ , ହାଏ େକେତ
େରାମାଣି ।
ସାତୀ ତରବର େହାଇ ରାେଜଶ ବା
ଯାଇ କହିଲା- ଆଇ ଆ

ବ ନ ର ଫଟି

ଏକଟିମି ସରି... କାଦୁ ଅ
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ଥଲା ମଁୁ ଜାଣି ପାରିଲନି ।

କଷ େର ମଁୁ ପଢା ସାରିଲ, ଭଗବାନ

ରାେଜଶ- ଆପଣ କାଇଁ ସରି କ ଛନି ମ, ବଷାଦିେନ
ଏସବୁ ନମାଲ , େନା ସରି ।

କରଣା ର େମାର ପଥମ େପାଷି

ଅପାର

େହଲା ବା ଣୀ

ପାଳ ହାଇସଲ େର। ମାଆ କୁ ସାଥେର େନଇ ମଁୁ
ଏଠାକୁ ସିଫ େହଲ, େହେଲ େଗାଟିଏ ବଷ ଭତେର

ସାତୀ- େସଥପାଇଁ ଏ ବଷାଋତ େମାର ଆେଦୗ ପସ

ମାଆ ମ

ମେତ ଛାଡି ଚାଲଗଲା... ଭାରି ଏକା ଆଉ

ନୁ ହଁ...
ରାେଜଶ- ମେତ କି

ବଷା ଭାରି ପସ , ଆପଣ ବି

ଏ ଋତ କୁ ଭଲ ପାଇ େଦଖ

େସ ଆପଣ ୁ ନାନା

ଢ େର ବିସତ
ି କରିବ... ପୁରା ରଜସଳା ମାଟିର
ବାସା ପରି, ଇ ଧନୁ ର ସାତ ର

ପରି, ସାଧବ

େବା ର ନାଲ ଟକୁ ଟକୁ ରପ ପରି, ମ ରୀର ପୁ
ପରି, କାଗଜର ଡ଼ ା ପରି ପୁଣି ଆପଣ
ତିଆରି ଫଲ

ହାତ

କଫ ର ସାଦ ପରି ।

ସାତୀ- ଚମ ାର, ଆପଣ କବି େହେଲନି କାହକି ?
ରାେଜଶ- େସଇଟା ଶିରାପଶିରାେର ଉହ
ଅଛି,

ଦୟ ଭାବପୂ

େହଇକି

େହେଲ ଆେପ ଉଛୁ ଳି ଉେଠ...

ହଉ େସସବୁ କଥା ଛାଡ଼

ଆପଣ

ଘର ପରିବାର

ଜୀବନ ବିଷୟେର ଟିେକ କୁ ହ

ପି , ଏଭଳି

ମାେହା

ବ ତ ବିରଳ େତଣୁ...

ସାତୀ- କଣ କହିବି ଆପଣ ୁ , ବ ତ ଲମା କାହାଣୀ
େହବ , ଆପଣ ର େଲଟ େହବନି ତ ଜଏନି
ପାଇଁ କି ?
ରାେଜଶ- ଜମା ନୁ େହଁ , ଟାଇ
ତା ପେର ସାତୀ ଆର

ଅଛି ଆପଣ କୁ ହ ...

କଲା ତା ଜୀବନ ଯାତା ର

ପତି ଟି େସାପନର କଥା- େମା ଜନ ଯାଜପୁର
ଜିଲାର ସୁକି ା ନିକଟସ ଏକ ଗାମେର, ପିଲାେବଳୁ
ବାପା
ମ

ମୁହଁ େଦଖନି, ବାପା ଚାଲଗଲା ପେର ମାଆ
େକମିତି ଟିେକ ଚପଚା

େଯାଗଁୁ । େତଣୁ ବ

େହଇଗଲା ଡିେପସନ

େଛାଟ େବଳୁ େମା ଜୀବନ

ସ ଷ େର ଭରା, େତେବ େସ ଯାହା ବି ହଉ ବ ତ
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ଅସହାୟ େହାଇ ପଡିଲ ମଁୁ, ଦୁ ନିଆଁ ଜମା ଭଲ

ମଁୁ େସ କାଗଜ କୁ ଚିରି ଫ

ଲାଗୁନଥଲା... ଲାଗୁଥଲା ଏ ଜୀବନ ସତେର େକେତ

ଚକେଲଟ କୁ ଡଷବିନ େର ପେକଇ େଦଲ , ତା

ଅସାର ଆଉ ମୂଲ ହୀନ।

ପେର ଖାଇ ପିଇ େଶାଇ ପଡିଲ। ୪ ଟା େବେଳ ମଁୁ

ଏମିତି ଦିେନ ସକାଳୁ ମଁୁ ୱା

ପାଇଁ ବାହାରିଥାଏ ,

ଘର କବାଟ େଖାଲଲା େବଳକୁ େଦଖଲ ବାର ାେର
ଥୁଆ େହାଇଛି ଏେକାଟି

ଟଲ

େର ସୁସଜିତ ଏକ

ସୁ ର ଚା ୁ ଡ଼ି ଆଉ ତା ସହ େଗାେଟ େଛାଟ
କାଗଜେର କିଛି େଲଖା- ଦୁ ନିଆଁ େର ଦୁ ଃଖୀ େହବା
ପାଇଁ ଯଦି ଶେହ କାରଣ ଥାଏ ସୁଖୀ େହବା ପାଇଁ
େଗାଟିଏ କାରଣ ଯେଥଷ, ଶୁଭ ସକାଳ , ଏେବ
ଟିେକ ହସିଦଅ
ି ।
ଟଲ

େଖାଜିଲ େହେଲ େସଠାେର େକହି ବି ନଥେଲ , ବାରି
ପଟକୁ ଯାଇ େଦେଖ ତ ଆମଗଛ ଡାଳେର େଗାେଟ
ସାଇଲ ବ

ଝଲୁ ଛି ପୁଣି େସଥେର େଲଖା ଅଛି-

ଜମା ରାଗନି, ଅବଶ

ରାଗିେଲ ବି ତେମ ସୁ ର

ଦିଶୁଥବ ମଁୁ ଜାେଣ... ଖୁ

ଶୀଘ ମଁୁ ତମକୁ େଦଖା

କା

ଛିଡା େହାଇଛି, େଯମିତି ମଁୁ କବାଟ େଖାଲଚି

ଜେଣ ବୟସ ଡାଇଭର େସ ଗାଡି ଭତର ଆସି େମା
ପାେଖ ଠି ଆ େହେଲ ଆଉ କହିେଲ- ମାଡା
େରଡି େହଇଯା

, ଟିେକ

ଗୁ ିଚାଘାଗୀ ଯିବା ସା

ମେତ

ପେଠଇଛନି ।
ସାତୀ- େକାଉ ସା

ମ ସିଏ , ମଁୁ କାହକି ଯିବି ?

ମାଡା , ଚାଲ

ଅସୁବଧ
ି ା କଣ, ସା

ଥେର େଦଖାକେଲ

ଆମର ଭାରି ଭଲ େଲାକ ।

ମଁୁ ଆଉ େବଶୀ କିଛି ନ କହି ବାହାରି ପଡିଲ
େଦଖବା ପାଇଁ େଯ କିଏ େସ େପମୀ ପାଗଳ...
୪୦ ମିନି

ଭତେର ମଁୁ ପହ ି ଯାଇଥଲ ଚି ାକଷକ

ଜଳପପାତ ଗୁ ିଚାଘାଗୀ ପାଖେର , ମେତ ଝଲନା
େସତ ଉପେର ଠି ଆ କେରଇ ଡାଇଭର ମଉସା ଟିେକ

େଦବି।
ତା ପେର ମଁୁ ଆଉ ଚାଲବାକୁ ନ ଯାଇ କାମଦାମ
ସାରି ସିଧା ସଲ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲ, ସଟି ଧରି ମଁୁ
ରାସାେର

ନିଦର ଉଠି କି େଦେଖ ତ େମା ଘର ସାମାେର େଗାେଟ

ଡାଇଭର- ପି

ଚା ୁ ଡ଼ି କୁ ବାର ାେର େଥାଇ ମଁୁ ଚାରିଆେଡ

େଦଲ ଆଉ େସ

ଯାଉଥାଏ

େଦଖଲ

େଗାେଟ

େମ ାଏ ଗିଲରି ଫୁ ଲ ବ ବହାର କରି

ଜାଗାେର
ଦୟ ଭଳି

ଏକ ଆକୃ ତି ତିଆରି କରା ଯାଇଛି ଆଉ ତା ଭତେର
େଲଖା ଅଛି-ସରି । ମଁୁ େସପଟକୁ ଜମାର ଦୃ ଷି ନ
େଦଇ ସଲ େର ପହ ି ଗଲ, ମଁୁ ଡରଥାଏ କାେଳ
େସ ପାଗଳ େପମୀ ଏଠି ବି କିଛି ସି

କିଏଟ କରିବ

େବାଲ । ମାତ େସମିତି କିଛି ବି େହଲାନି, ଶନିବାର
ଥବା ର ସଲ ୧୧ ଟା ସୁ ା େଶଷ େହଲା ମଁୁ ଘରକୁ
େଫରି େଦଖଲ କବାଟ ଉପେର ପୁଣି େଗାେଟ କାଗଜ
ସାେଥ ଚକେଲଟ େପଷ େହଇଚି ଆଉ କାଗଜ େର
େଲଖା ଅଛି- ୪:୪୫, ଗୁ ିଚାଘାଗୀ/ ତେମ ଆଉ ମଁୁ ।

ଦୂ ରକୁ ଚାଲଗେଲ, ଶୀତଦିନ େତଣୁ େଗାଧୂଳି େବଳା
ଆଗତ ପାୟ, ପ ୀ ମାନ

େଲଉଟଣୀ କଳରବ

ଧନି ସାେଥ ପପାତର ଘଘର ନାଦ ନିଘ
ର ନୀରବତା କୁ ବାରମାର ଭ

ସବୁ ଜିମା

କରଥାଏ... େଯତିକି

େଯତିକି ଶୀତ ବଢ଼ି ଚାଲଥାଏ , େସଇ ଅନୁ ପାତେର
ମନେର ଉ ଣା ମ

ବୃ ି ପାଉଥାଏ... ହଠା

ମଁୁ

ପଛକୁ ବୁ ଲ ପଡିଲା େବଳକୁ େଦଖଲ େଗାେଟ ବିରାଟ
େଟଡି ବିଅର େମା ନିକଟତର େହବାକୁ ଲାଗିଥଲା ,
ମାେନ

କିଏ

ଜେଣ

ତାକୁ

ଧରି

େମା

ପାଖକୁ

ଆସୁଥଲା... େମା ପାଖେର ପହ ି େସ ମେତ ନିଜ
ମୁହଁ େଦେଖଇ କହିେଲ- ଗୁଡ଼ ଇଭ

ସାତୀ ମାଡା

,

କଣ ଜାଣିପାରିେଲ ?
ସାତୀ- ସ ୟ ସା

ଆପଣ !!! େମା ଆଶଯ

ର

ସୀମା ରହିଲାନି!
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ରାେଜଶ- ଏ ସ ୟ ସା

ପୁଣି କିଏ , ତା ୁ ଆପଣ

ଚି ଥ
ି େଲ ?
ସାତୀସା

ବ ତ

ଭଲ

ଭାେବ

ଜାଣିଥଲ

ସ ୟ

ୁ , େସ ଏଠାକାର ଫେରଷ େର

ଥେଲ,

ବନମେହା ବ ତଥା ବିଶ ପରିେବଶ ଦିବସ ପାଳନ
ଅବସରେର େହଉଥବା ନାନା କାଯ କମ ଜରିଆେର
ସହ ଜଡିତ ଥଲ, କହିବାକୁ ଗେଲ ତା ର ଖୁବ

ଭଲ ବ ୁ ଥଲ ମଁୁ । େସ କିେଶାର ଅବସାେର ନିଜ
ମାଆ

ୁ ହେରଇବା ପେର ତା

ବାପା ଦିତୀୟ

ବିବାହ କରିଥେଲ, େତଣୁ ତା ପରଠ ସା
ବାପା
ଖେ

ନିଜ

ଠାର ଅଲଗା ର ଥେଲ। େସ ଭଲ ଚାକିରୀ
ପାଇଗେଲ ସତ ମାତ ସବଦା ଅସିରଚି

େର

ର ଥେଲ। େହେଲ େସ ମେତ ଏ ଭତେର ଭଲ ପାଇ
ବସିଛନି େବାଲ େମାର ଧାରଣା ନଥଲା, େସ ଆଉ
େଗୗର ଚ ିକା ନ େଦଇ ସିଧାସଳଖ ମେତ ବିବାହ
ପସାବ େଦେଲ ଆଉ େମାର େସଥେର ଅରାଜି
େହବାର ପଶ ଉଠ ନଥଲା। ଧୀେର ଧୀେର ସ

ନଇଁ

ଆସିବାର ଆେମ େସଠାର େଫରିଲୁ, ଆସିବା ରାସାେର
ଦା ଆଣୀ

କଥାେର ହଁ

ଭରି ଗାଡି ଆଡକୁ ଆସିଲ େସ େଭାଗ େଦାକାନେର

ମଁୁ ଆମ ସଲର ଇେକାକବ ଦାୟି ତ ବହନ କରିଥବାର

ତା

ଆଉ ତେମ େବାଲ କହିବ। ମଁୁ ତା

ଘାଟି

ଉପେର

ମା'

ଦା ଆଣୀ

ପଇସା େଦଇ ୫ ମିନଟ
ି େର ଆସିେବ କହି ମେତ
ଆେଗ ଆେଗ ଯିବାକୁ କହିେଲ। ମଁୁ ରାସା ପାର
େହଲା େବେଳ େଗାେଟ ଟକ ଘାଟିର େଗାେଟ ବା
ଆଡ ମାଡି ଆସିଲା, େମା ନିଶାସ ଅଟକି ଗଲା,
ଏମିତି ଲାଗିଲା କି ଆଜି େମାର େଶଷ ଦିନ, େହେଲ
େସ ଡାଇଭର ମଉସା ମେତ ଭଡି ଆଣି ବଂେଚଇ
େଦଇଥେଲ। ସାେ
ୁ ଅେନକ କୃ ତ ତା

ମେତ େମା ଘେର ଛାଡି ତା
େଶାଇବାକୁ ଯାଉଥାଏ ହଠା

ଆଦି ଉପାସନା ର

ଭମି େଯଉଁ ସାନର େଦବୀ ନିଜ ଖ ା ଫ ଥେଲ

ଆଡକୁ

େମା େଫା

ଉଠି ଲା, ମଁୁ େଦଖଲ େରାମା ର କ

ବାଜି
, ଏେତ

ରାତିେର ଇଏ କାଇଁ କଲ କରିଛି ଭାବି ମଁୁ ତା େଫାନ
ଉେଠଇ କହିଲ- ଆେଲା....େଛାପରି, େକାଉ ଗାତେର
ପଶିଥଲୁ

ବା, ଏେତ ଦିନେକ େମା କଥା ମେନ

ପଡିଲା..।

ସିଡ

ଏହି ସାନ େହଉଛି ମା' ତାରିଣୀ

କାଟର

ଗେଲ। େସେତେବଳକୁ ଅେନକ ରାତି େହଲାଣି ମଁୁ

ଅବସିତ ଶକିପୀଠ, ଯାହାକି େଗାବି

େର ଖ ାପୀଠ ରେପ ପରିଚତ
ି , ଜନଶୃତି ଆଧାରେର

ାପନ କେଲ, ମଁୁ ବି ମଉସା

ନିକଟେର ଚିରଋଣୀ େହଇଗଲ। ଏହାପେର ସ ୟ

େରାମା- ବ ା

କିମଦନୀ

ସ ୟ ଧାଇଁ ଆସିେଲ

ଆଉ ମେତ କୁ େଣଇ ଧରିବା ସହ ଡାଇଭର ମଉସା

ପୀଠ(ଘଟଗଁାର ଅନତିଦୂରେର ଶଗଡ଼ପଟା ନିକଟେର
ଭ

ସାେ

ଚାକିରୀ େକମିତକ
ି ା ତ ତ ଜାଣିଚ,

ପୁରା ଟାଇଟ... ବଡ ଛୁ ଟି ପାଇେଲ ସିନା

କୁ ଆେଡ ଯିବୁ।
ସାତୀ- ହଁ ଠି କ କଥା, ଆଉ େକମିତି ଅଛୁ କହ?

େ ତ

େହଲା

େରାମା- ପୁରା ଭଲ ଅଛି, ଏେବ ୩-୪ ଦିନ ଛୁ ଟି ଅଛି

ବ ମାନର ଘଟଗଁା, ତଥାପି ଏ ସବୁ ତଥ

ଆ ରି

ତ କାଲ େଖା ା-େକ ୁ ଝରଗଡ଼ େମମୁ େର ଯାଉଛି

ତାହା

େଯଉଁଠି

ପଡିଲା

େସଇ

ଗେବଷଣା ସାେପ )। ମଁୁ ମା'
େମଲାଣି େନବା ପାଇଁ ସ ୟ ସା
ଆେମ ଦୁ େହଁ ମାଆ

ୁ କହିଲ,

ୁ ମୁ ିଆ ମାରିବା ସମୟେର

ଆଳତି ଚାଲଥାଏ, ସା
ଆଜିଠଁ ଆଉ ସା

ୁ ଦଶନ କରି

େମା କାନେର କହିେଲ-

କି ଆପଣ ନୁ େହଁ ମେତ ସ ୟ

େତା

ନିଅେରଷ

ଟା ରିଆ

ପାଳ

େଷସନ

େର

ଓେ ଇବି।
ସାତୀ- ଯାହା େହଉ ଭଲ ଖବର େଟ େଦଲୁ , କି
େସ େଟନ ପହ ବ
ି ା େବଳକୁ ରାତି ୭ ଟା େହବ,
ଆଉ େସ ଜାଗାେର ଅେଟା ମିଳିବନି... ରହ ମଁୁ ଗାଡି
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ପେଠଇେଦବି ତ ଆସିଯବ
ି ୁ େହଲା ।

େସଇଠି େକେତ େଟାକା ଥେବ େତା େଦହେର ହାତ

ଏହା କହି ମଁୁ ସ ୟ ୁ େଫାନ କରି ଏ ବିଷୟେର
ଜେଣଇଲ, େହେଲ େସ କିଛି ଜରରୀ କାମେର ଦୁ ଇ
ଦିନ ପାଇଁ ସଦର ଯିେବ େବାଲ କହିେଲ ମାତ ଅଫସ
ଗାଡ଼ିେର େତଣୁ ତା

ନିଜ ଗାଡି ପେଠଇ େଦେବ

େବାଲ କହିେଲ।ମଁୁ ତା ୁ ଜଲଦି େଫରିବା ପାଇଁ କହି
େଫାନ କାଟିଲ। ତା ପର ଦିନ ସ

ାେର ଯଥା

ସମୟେର ଆସି େରାମା ପହ ି ଗଲା, େହେଲ େସ
ଡାଇଭର ମଉସା

ଜାଗାେର ଆଉ େଗାେଟ ପିଲା

ଥଲା, ମଉସା ର କଣ େହଲା େବାଲ ପଚାରିଲା
େବଳକୁ େସ କହିଲା େସ ଘରକୁ ଯାଇଛନି। େରାମା
କୁ ରାତିେର ମଁୁ ସ ୟ

ବିଷୟେର କହିଲ, େସ

ବସ

େଭଟିବା

େହଇଗଲା

ତା ୁ

ପାଇଁ।

ତହ

ଆରଦିନ ମକର ସଂକାନି ଥାଏ, େରାମା ଘଟଗଁା ଯିବା
ପାଇଁ କହିଲା, ମା'
ମକର

େମଳା

ସ ୟ

ମ

ସୁନାେବଶ ଦଶନ ସାେଥ
ବୁ ଲା

େହଇଯିବ।

େହେଲ

ଅଫସ ଗାଡି ଖରାପ େହବାର ତା

ମାରିଥେବ ତେତ ଭାରି ପସ

ଆସିଥବ ???

ସାତୀ- ମାେନ ?
ସ ୟ- ମାେନ େସଦିନ ଘାଟି ଉପେର େତା ଡାଇଭର
ମଉସା େଯେତେବେଳ ତେତ ଟକ ଆଗର ଭଡି
େନଲା େମା ରକେର ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥଲା, ମାରିକି ତା
ହାତ ଭା େଦଲ ମଁୁ, େତଣୁ େସ ବୁ ଢା ଲୁ ଚିକି ଘରକୁ
ଚାଲଗଲା... ତେତ େମା ଛଡା େକହି ଛୁ ଇଁ ପାରିେବନି,
ତ େମାର େକବଳ େମାର।
ସାତୀ- ତେମ ମଣିଷ ନା ପଶୁ, ଇଏ କି ରପ ତମର ?
େରାମା- ଏଇଟା େଗାେଟ ବ

ପାଗଳ, ୟା ସହ ତ

ସାରା ଜୀବନ ବବାଦ କରିବାକୁ ବସିଥଲୁ ... ଭଲ
େହଲା ଠି କ ସମୟେର ସବୁ ଜଣା ପଡିଗଲା।
ସ ୟ- େତା ଭଳି ଉଗ ଆଧୁନକ
ି ା ଝିଅ ସମଗ ନାରୀ
ଜାତିର କଳ , ନିେଜ ତ ବାହା େହଇନୁ ଏେବ ସା

ଡାଇଭର କୁ େସ ଗାଡି େନଇ ଯିବା ପାଇଁ ଡ଼େକଇେଲ,

ଘର ଭା ବାକୁ ଚାଲ ଆସିଲୁ...

େତଣୁ େରାମା ଆଉ ମଁୁ େଗାେଟ ଭଡା ଗାଡି କରି

େରାମା- ଆେବ ଯା ଯା, େତା ଭଳି ସାଇେକା ସାରା

ଘଟଗଁା ଗଲୁ । ବୁ ଲାବୁ ଲ ସାରି େଫରିଲା େବଳକୁ ମୁହଁ
ସ

, ମୁଶଳ ନଦୀର େପାଲ ଉପେର ଗାଡିସହ

ସ ୟ ଠି ଆ େହାଇଥବା ପରି ଲାଗିଲା, େବାେଧ
େକ ୁ ଝର ର େଫରି ଆସିେଲଣି। ମଁୁ ଆଉ େରାମା
କା

ର ଓେ ଇ ତା

ପାଖକୁ ଗଲୁ , େସ ଭଡା ଗାଡି

କୁ ସ ୟ ପଇସା େଦଇ ବିଦା କେଲ ଆଉ ଧୀେର
ଧୀେର େମା ପାଖକୁ ଆସିେଲ, ମଁୁ ଭାବିଲ କିଛି
ସରପାଇ

ଅଛି େବାେଧ, େହେଲ ସ ୟ େମା

ଗାଲେର େଗାେଟ ଶକ ଚାପୁଡ଼ା କଷି େଦେଲ... କଣ
େହଉଛି ମଁୁ ବୁ ଝି ପାରନଥଲ, େରାମା ପୁରା ଚପ, େସ
ଡାଇଭର ପିଲା ଛୁ ମାରିଲାଣି।
ସ ୟ- କଣ ମେତ ଅେପ ା କରି ପାରିଲୁନି, ଏେତ
ଭଡେର ମରି ଗଲୁ ମକର େମଳା ବୁ ଲବାକୁ , ହଁ

ଦୁ ନିଆଁ ପାଇଁ ମହାମାରୀ ପରିକା... େରାମାର କଥା ନ
ସରଣୁ ସ ୟ

ିପ େବଗେର ତା ଆଡକୁ ମାଡିଆସି

ତା ତଣି କୁ ଚିପି ଧରିେଲ, େରାମା ନିଶାସ େନଇ
ପାରନଥଲା, ମଁୁ ଧାଇଁ ଯାଇ ଛେଡଇ ବାକୁ େଚଷା
କରିବାର ସ ୟ ମେତ େଗାେଟ ଧକା ମାରିେଲ େଯ
ମଁୁ ସିଧା ନଦୀ େର ପଡି ଭାସିବାକୁ ଲାଗିଲ। େମା
ଅବସା

େଦଖ

େରାମା

େକୗଣସି

ମେତ

ସ ୟ

କବଳର ଖସି ମେତ ଉ ାର କରିବାକୁ ଆସୁଥାଏ ,
ସ ୟ େଗାେଟ ବିରାଟ ପଥର ଆଣି ତା ମୁ କୁ ଶକ
ଆଘାତ େଦେଲ, େରାମା ତେଳ ପଡିଗଲା ନିେସଜ
େହାଇ। ମଁୁ ଭାସି ଭାସି ହଠା

େଗାେଟ ବଡପଥର

େଦହେର ପିଟି େହଲ, ବୁ ଲପଡ଼ିଲା େବଳକୁ େଦଖଲ
େସ ଶିଳା ଉପେର ବନେଦବୀ

ଆସାନ ସହ
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ତିଶୂଳ। ସ ୟ ଆେଗଇ ଚାଲ ଥେଲ େରାମା କୁ ପୁଣି
ଥେର ଆଘାତ େଦବା ପାଇଁ, ମଁୁ ତିଶୂଳ ଧରି ଧାଇଁଲ
େସ ଦିଗେର। େସ େରାମା କୁ ମାରିବା ପୂବର , ତା
ଛାତି େର ତିଶୂଳ କୁ ଆରପା

କରିେଦଲ ମଁୁ, ନାଶ

ଗଲା ପାପୀ େଶଷ େହଲା ପାପ। ତା ପେର େରାମା
କୁ େନଇ ତରନ ମଁୁ
ଦିନେର ସୁସ ମ

ଡାକରଖାନା ଗଲ େସ ଅଳ
େହଲା, େମା ନଁା େର େକଶ

ଚାଲଲା କିଛି ଦିନ ସ ୟ ହତ ା ପାଇଁ, କି

ତାହା

ଆ ର ା ଉେ ଶ େର େହାଇଥବାର ମଁୁ ନିେ ାଷେର
ଖଲାସ େହଲ। ତା ପେର ସବୁ ଏକାକାର, ପୁଣି
ନିସ ତା...
ରାେଜଶ- ଆପଣ

ନିସ

ଜୀବନେର କଣ ମେତ

ଟିେକ ଜାଗା ମିଳିବ, ମଁୁ କଥା ଦଉଚି ଜମାର ବିଶାସ
ଭା ବିନ.ି ..
ସାତୀ- େଲଟ େହଲାଣି, ଆପଣ ପୁଣି ଯିେବ ନା
ହରିଚ ନପୁର। ରାେଜଶ ଆଉ େବଶୀ କିଛି ନ କହି
ନିଜ କାମସବୁ ସାରି ବାହାରିଲା ଗାଡି ଧରି ଆଉ ଗଲା
େବଳକୁ ସାତୀ କୁ କହିଲା- େକେବ କିଛି ସାହାଯ
ଦରକାର େହେଲ କହିେବ ମାଡା , ବଷା ଭଜା
ରାତିର ଆତିଥ

ପାଇଁ ଅେନକ ଧନ ବାଦ, େକଜାଣି

ପୁଣି େକେବ େଦଖା େହବ?
ସାତୀ- ବ ତ ଶୀଘ, ଜଏନି ୍ ସାରି ଆସ

ଲ

ପାଇଁ ମଁୁ ଅେପ ା କରିଥବି...
ରାେଜଶ- ସବୁ ଦିେନ ଏମିତି ଆସିବି ତ?
ସାତୀ (ଅଳ ହସି)- େପାଲସ ବାବୁ ଆପଣ ଭାରି
ଦୁ ଷ...

ଯାଜପୁର
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ଓଡ଼ି
ଆ

କଥା
ଚିତ୍ର

ଜଗ
ତର

ଟିକି
ନିଖି

ତଥ୍ୟ

ଜୁ ନ୍ - ଜୁ ଲାଇ ୨୦୨୨

ଆମ
କଥାଚିତ୍ର
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ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ସେନାପତି (ଗପୁ)
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ବଡ଼ଦିଅଁ େବାଲ ସବୁ ବଡ଼ େହଲା

ନୀଳାଦି ବିେଜ ସମାପ।

ଗାଧୁଆ ବି ବଡ଼ ତମ
ଶେହ ଆଠ ଗରା ଗାେଧାଇବା ପେଛ

ରଥ ଯାତରାର ଆଠେଗାଟି ଦିଗ

ଭକ ଦରଶେନ ମନ।

ପଥେମ ସାନ ଉ ବ
ଦିତୀେୟ ଅନବସର ତତୀୟେର

େଜ ଷ ପୂ ମାେର ସାନ ମ ପେର

େହାଇଥାଏ େନେତା ବ।

ବିଧମେତ େଗାେଧାଇବା
ଏହିପରା ତମ ପୂରବ ପ ତି

ଚତେଥ ପଡଇ ଗୁ ଚ
ି ା ଯାତରା

ରଥଯାତା କରାଇବା।

ପ େମ େହରାପ ମୀ
ଷଷେର ଆସଇ ଆଡ଼ପ ପରବ

ଭକତର ପାଣ ଭକତ ସ ନ

ଭକ ନାଚଥାନି ଝମି।

ଭକତର ଲାଗି ଯାତ
ନବ ଯଉବେନ େଦଇ ଦରଶନ

ସପମେର ଏ ବା ଡା ଯାତରା

ଭକ େଦ ଅବସିତ।

ଅଷେମ ନୀଳାଦିବେି ଜ
ନ େି ଘାେଷ େଦଖ ପଭ ଜଗନାଥ

ଗୁ ଚ
ି ା ରାଣୀ

କଥା ରଖ ପଭ

ଭକତର ଦୁ ଃଖ ହେଜ।

ଆର ିଲ ଏହି ଯାତ
ସାନ ମ ପର ଆର

ଅଇ

ଜଗତର କ ା ସବ ଦ ସିତା
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ପତିତ ଉ ାର ପାଇଁ
ବରଷେକ ଥେର ମ ର
ି ବାହାେର
ଆସିଥାନି ପରା ଧାଇଁ।

ବିଶେର ବିରଳ ଆମରି ଉ ଳ
ପଭ ଜଗନାଥ ପାଇଁ
ତା ରି ନାମଟି ତେ

ଥାଉ ସଦା

ଗରେବ ଓଡ଼ିଆ େହାଇ।
।।ଜୟ ଜଗନାଥ।।

ଭବେନଶର
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ଆେ

ଅେ

ଜଳଦ

ସାେଥ ତା ଅନିଳ ଅହମିକା ଧରି
ସେତ ବିଜୟର ବନା ମସେକ,
ଶୁଭ ବୃ ଷି ସେ

ହରିବରୀ ପାେଶ ହରି ଭାସିଯାଏ

କରଅଛି େଦଖ ସାବେଭୗମ ସାରି ।

ହରି ଶ ାକେର ଜଳଦ ବଜ
ତ ଭ ଭସାଏ ରପା ଅଳ ାର,

ତିଦଶର େମଘବାନ ମାତିଛି

ହରି ନାଚିନାଚି ପିଏ ଶୁନ ଜଳ

ଅନୀ ନୀ ସହ ନିଳାମ ବ ାପିଛି

ବିଚତ
ି େଯ କାଯ ବାଘୁତି ମା'ର ।

ହରିବକି ଭଆଇବ େସୗ ଯ ,
ଜୀବଗାମ ଉଲାସ

ମଉେନ ଲୁ ଚିଯାଏ ନିଶନା

ଉ ନେର େକହି ଶାଳିକା ଧାବୁ ଛି ।

େଜାଡହେସ କିଛି ଣ
ଦୁ ତିକୁ ସମେପ ତା ଦୀଘ କାୟା,

ଅଦୀ ଶିଖରର

େଣ ଫୁ େଟ ଝରଣା

ସାେଥ ବହିଆେଣ କୁ ଜଟ

ଚଛୁ ମୁଦି ସାହାନ ସାେର
ସିକ ଗାତ ତା'ର ଆନେ

ତନୟ ।

ଆଦିତ ମ େଖ ଦିେଶ ରପାମୟ,
ପଦ ଅଳ ାର ପିେ
ନିଶନାର ସବୁ ଜିମା ତଟ ।

େସାଲଗାଡ଼ିଆ
େଢ ାନାଳ ୭୫୯୦୧୬
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ବ ତ ଦିନ ପେର ତମକୁ େଭଟିଲ।

ଅଭେଯାଗ ଅହଂ ଅଭମାନ ଭରା େୟ ଦୁ ନିଆ େର

ତେମ େଯମତି ଥଲ ଠି

ତେମ େମା ଆ ବିଶାସ।

େସମିତି ଅଛ;

ଶାନ ସିର ଓ ନିମଳ,

ଭୟଭୀତ ସିତିେର ତେମ େମାର ସାହସ।

େହେଲ ଖୁ ବଦଳି ଯାଇଛି ମଁୁ।

େହାଇପାର ଦୁ ନିଆ ପାଇଁ ତେମ କାଗଜର ଗୁ ,

ଆେଲାଡ଼ନ ଭରି ଅସିର ସାଜିଛି ମନ।

େହେଲ େମା ପାଇଁ ତମ ବିନା ଆଉ ସବୁ ମିଛ।

ଇ ା ତମ ପରି ନିବକାର େହାଇ
ଫ

ଫ

ଜୀବନର ପୃଷା କୁ ଓଲଟାଇ ଯିବାକୁ ,

େକ ାପଡ଼ା

ଆଉ ଭରି େଦବାକୁ େସ ପୃଷାେର ସପର ପବ ।
ଆମ ଭତେର ବ ଦିନର ବ ବଧାନ ପେର
ପୁଣି ଏ ସ କ ଆଗ ପରି ନିବଡ଼
ି େହବ କି ନାଇ
ଜାଣିନ,ି
କି ତମକୁ ହେରଇବାକୁ ମଁୁ ଆଉ ଚା ଁନ।ି
େମା ଦୁ ନିଆ େର ତେମ ସିଏ
ଯିଏ ଜାେଣ ମଁୁ କିଏ,
କଣ ଚାେହଁ,
କଣ ପାଇଛି,
କଣ ହେରଇଛି,
ସବୁ କିଛ।ି
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ସାଇେକଲ ମାରି

ଯାଇଥଲ ଦିେନ

େଦହେର ଆସିଲା ବଳ|୨|

ଭମଣେର ବାହାରକୁ ;
େଦହ ମେନ ଲାଗି

ମଧୁର ପବନ

ଶାନି େଦଲା ଦୟକୁ |୧|

ଚିର ସବୁ ଜର

ନିଜକୁ ହଜାଇ େଦଇ ;
ଅଶାନ ମନକୁ

ମେନ େମା ନଥଲା

େହଲେମଟ ଭୟ

ପକୃ ତି ଦୃ ଶ େର

ଶାନ କରିେଦଲ

ମଧୁର ପବନ ଖାଇ|୩|

ନଥଲା କାହାର ଡର;
ସକାଳ ବ ାୟମ

ସ ନ େହାଇଲା

େସେବଠ ଭାବିଲ ,
କାହକି ମିଛେର

େପେଟାଲ େପାଡି ମଁୁ

ଚଳାଇବି େମାଟରକୁ ;
ସାଇେକଲ ଚଳାଇ

ଖୁସେି ର ବୁ ଲ ମଁୁ

ହରାଇବି ବିପଦକୁ |୪|

େହଲେମଟ ବିନା

ଘର ବାହାରିେଲ

ମାମଁୁ ତ ବାଟେର ଥେବ;
ଲମାଳିଆ ଏକ

ଚାଲାଣ ସାଥେର

ଫା େି ର ପୂେରଇ େଦେବ|୫|
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ସାଇେକଲ େଯେବଠ

ଧରିଛି ମନେର

ନାହ ମାମଁୁ ଘର ଭୟ;
ଚିନା ନାହ ଆଉ

େପେଟାଲ ଦରକୁ

ମନ େମା େହାଇଛି ଥୟ|୬|

େମାଟର ଯାନେର

ପରିେବଶ ଏ

ପଦୂ ଷିତ େରାଗ ଶକ;
େହେଲ ସାଇେକଲ

ଚଢି ବୁ ଲୁ ଥେଲ

ନିେଜ େହବା େରାଗ ମୁକ|୭|

ଏତିକି ମନେର

େହଜି ରଖଥାଅ

ଉନତିର ଭାନ ଧାେର;
ଗାଡି େମାଟରେର

ଦୁ ଘଟଣା ଏ

ଚ ଳ େବଗ ନାଆଁେର|୮|

ସାଇେକଲ ଶିଖାଏ

ଆମକୁ ସମାେଜ

େଠକୁ ଆ କଇଁଚ କଥା;
େତଲ ସରିଗେଲ

ମଟର ରହିଲା

ପ ାେଡଲ େହବ ବିେଜତା|୯|

ଧାମନଗର, ଭଦକ
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ମଁୁ େଯ ପାନଶାଳାର କାନ ପଥକ

ଅବିଶାନ ପାନ ପହର ଚାହ

ଅେଲାଡ଼ା ଅତିଥ ଦିନକ ପାଇଁ

ମଁୁ େଯ ପାନଶାଳାର କାନ ପଥକ

ଶାନି ପାଇଁ େଯେତ କାନି କରଅଛି

ଅେଲାଡ଼ା ଅତିଥ ରାତିକ ପାଇଁ !

େକଉଁଠି ନିମିେଷ ପାରନି ରହି!
ନିଶିର ପଥମ ପହର ପାହିଛି

ନାଗପଡ଼ା, ଆଳି

ଅଜଣା ଖୁସେି ର ପାଗଳ କରି

େକ ାପଡ଼ା

ଦିତୀୟ ପହର ସୁଖ ଲୁ ଟିେନଲା
ଅନେର ବିରହ େବଦନା ଭରି!
ଭାନ ଭାବନାେର ପଥଶାନ ଆଜି
ଅନହୀନ ଆଶା ଅନେର ରହି
ଜାେଣନା କାହା ପାଇଁ ବ ିଛି ଆଜିମଁୁ
ଆଖେର ଆଖଏ ସପନ େନଇ
ପତାରିତ ପାେଣ ତତୀୟ ପହର
ଆଖେର ଭରିଛି ଅସରା ଲୁ ହ
କ ଅଛି ପୁଣି ତଟାଇ େଦବାକୁ
ପାନଶାଳାର ମମତା େମାହ!
ତଥାପି କାହଁକି ଅେପ ାରତ ମଁୁ
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ତମ ନୀଳ ଆଖ କଜଳ େଶାଭତ

ଝେର େସ ଚ କୁ ଝେର ||୪||

ତା ମେ ଚ ଳ େଡାଳା
ସେତକି େଯପରି ଚିଲକା ଗଭେର
ଭଗ ପାୟ େପମ େଭଳା||୧||

ତମ େକଶ ଗୁ

ମ ାକିନୀ ଜଳ ଧାରା
ପୁଷ

ତମ େକଶ ଗୁ

ବି ରିତ େହାଇ

ସଦା ଗତିମତି

ମ େର ବିବାଦ ଉପୁେଜ
େକ େହବ ତହେର ଧରା ||୫||

କେର େମାେତ ଆପ ାୟନ
ସେତକି େଯପରି ଧୀବର ଜାଲେର
ବ ୀ ପାୟ ଏକ ମୀନ ||୨||

ଭମରର ସେତ କି ଭାଗ େକଜାଣି
ସଦା ତହ ଘୁରଥାଏ
ରଜନୀଗ ାର ସଶ ବାହାନାେର

ତମ କ

େଶାଭା କି େଲଖବି ଆଉ

ତମ େକଶ ଚମୁଥାଏ ||୬||

ସେତ ପଳାଶ ପାଖୁଡା
ତାରକାଶୀ କାେଯ ସଜିତ କୁ ଳ
ତହ ଲାେଗ ଲଜା ରଢା ||୩||

ତମ ଭଲତାର ଲାଳିତ ଭ ମା
ସେତ େଯ ଫଣା ସପର
େପମର ପିଉସ ଅମୃତ ଦନେର

ପୂବ ଆକାଶର ପୂଣମା ଚା କୁ

ଦଂେଶ େମାେତ ବାରମାର ||୭||

ସାଜ ନିଜ କେପାଳେର
େମା େନତ ଚେକାର ଜୀବନ ଆକାେଶ

େଶତପଦ ପାେଦ ଅଳକକ ର
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େଯେବ ମାଖ ପିୟତମା
ପୀତିର ସ ାେର ଦୟ ତନୀେର
ବାଜି ଉେଠ େପମ ବୀଣା ||୮||

େଶାଭା ବେ

ଅନ କେଣ

େହେଲ େସ ମାଳଟି ମଲା

ଲତାେଟ

ତମ ଦିବ ଶୁଭ କେଣ ||୧୨||

ତମ େଗାରା ପେଦ ରପାର ପାଉଁଜି
ରକଯବା ତମ ଜବାଧାର ବ

ସେତ କାଠଚ ା ହାର

ତହ େଶାଭା ରକ ରାଗ
େଶଫାଳୀ କଳିର ବୃ ନ ଲାଲମା
ଫକା ଲାେଗ ତାହା ଆଗ ||୯||

େଶତା ନା ତମ ବସନ
େଶାଭାର
କି େଦବି ଆଉ ଉପମା
ପାଟ ପିତାମରି ଓଢ଼ଣା ଆଳେର
ବସିଛି େମା ପିୟତମା
||୧୦||

ତମ ପାପୁଲେର ଦୟ କୁ
େମାର
ଏମିତି େଦଇଛି େଥାଇ
ସେତ କି େଯଭଳି ସାମୁକା ମ େର
େମାତି ଟିଏ ଅଛି ରହି ||୧୧||

ତମ କେଣ େଶାଭା ସ ଚୀନାମାଳ
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ତମ ସୁନା ପାଦ ଔଜଲ ଆଗେର
େମାତି ପଭା ଏ ଛାର ||୧୩||

ତମ କଣ ସର ମଧୁେର ପୁରିତ
ସେତ ରାବ ମ ରୀର
େମଘମାନସ

ଆଗମେନ ସେତ

ଏହା ରାଗ ମ ାରର||୧୪||

ଅସଗାମୀସୂଯ ପଶିମ ଆକାେଶ
ବୁ େଣ େଯଉଁ ର

ନାଲ

ସୂଯ ର ବଡ଼ିମା ନାହ କିଛି ଏଠି
େସ ତମ ଗାଲର ନାଲ ||୧୫||

ଶୁଣ ପାଣସହି ପସାଧନ ଦବ
ମାଖ କାହ ତନୁ ଧାେର
େସ ତ

ସାମଗୀ ଶିଶିର ବୁ ା େଯ

ତବ ମୁଖ ପଲବେର ||୧୬||

ଯାଜପୁର
+୩ ୧ମ ବଷ କଳା ( ଦଶନ ସ ାନ)
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ବି ତ ବିଶାଳ େବଳାଭମି

ବିଛୁରିତ ଜ ାେଲାେକ େଦଖଲ ତା ମୁହଁକୁ

ନୀଳ ସମୁଦ ଓ ଜ ରାତିର େମାହ

ବୁ ଝିଲ କି ନ ବୁ ଝିଲା

ଅବୟେବ ମୃଦୁ ମ

କି ଜାଣିଜାଣି ନ ଜାଣିବାର ଅଭନୟ କଲା

ମଳୟର ସଶ

ଉନାଦିତ ମସକ ଓ ଛାତିଏ େକାହ।

ବୁ ଝିବା େହଲା ଅସ ବ ନିଜକୁ ।

ପଶ ସବୁ ଚିହକି ଉଠିେଲ ଶାମୁକା ମ ର

ତଥାପି ଶାନି ପାଏ ନୀଳସମୁଦର ଗଜନ ଭତେର

ଆେ ାଳିତ କେଲ, ଖୁ ଭଜାଇେଲ

ନିଜକୁ ହଜାଏ େକଉଁ ଅଜଣା ଦୁ ନିଆେର

େହେଲ ମଁୁ ସାଜିଗଲ ନୀରବଦଷା

ହଜାଏ ଭଜାଏ ତା ସମୃତି ତର

ବିେଦାହ କରଥେଲ ଶ ରାଶି।

େସ ତରେ

ଠି

ଅଶାନ ଊମ ପରି ଭାରି ଅଣାୟତ।

େସହି ନୀଳସମୁଦେର ତର ର ଗତି ପରି

ମଁୁ ଆଜି ତର ାୟି ତ

ବାେଡଇ େହଉଥେଲ ଦ ପାେଚରିେର
ସେତକି ଉଛୁ ଳି ପଡ଼ିେବ େସ ଅଶାନ ଊମ ପରି
ଇତସତ ସଂଯତ କରିେନଲ ନିଜକୁ ,

କୁ ଦିଆରୀ, ଜଟଣୀ
େଖା ା
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ପରାଧୀନ ଭାରତକୁ ସାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତ ାଳୀନ ସାମନବାଦୀ ଓ ଔପନିେବଶିକ ସମାଜେର ଏକ
େବୖପବିକ ପରିବ ନ ହାସଲ କରିବା ଲ

େନଇ ମନେମାହନ ମିଶ(୧୯୨୦-୨୦୦୦) କବିତା େଲଖବା, ସର

ସଂେଯାଜନା କରିବା ଏବଂ ସରଚିତ କବିତାଗୁଡ଼କ
ି ୁ ଆବୃ ି କରି େଦଶର ଅଗଣିତ ଖଟିଖଆ, ମୁକିକାମୀ
ଜନତା ୁ ମନମୁଗ କରିପାରଥେଲ। କବି ମନେମାହନ ଦୀଘ ୬୬ ବଷ ଧରି ଅସଂଖ ବିଳବୀ କବିତା ରଚନା
କରି ଯାଇଛନି। ପୀଡ଼ିତ େଲାକର ପାଣର ସର, ମମେବଦନା ତା

କବିତାର ଏକ ପମୁଖ ଉପାଦାନ। ଜେଣ

ବାମପନୀ େନତା, ସାଧୀନତା ସଂଗାମୀ ସହିତ ଆଜୀବନ େଶାଷଣ, ଅତ ାଚାର ଓ ଅବିଚାର ବିେରାଧେର
ଲେଢ଼ଇ କରିଥବା ନିଜ ଜୀବନର ଅଭବ କିକୁ ହ େସ କବିତାେର ରପ େଦଉଥେଲ।
ଆେହ ଓଡ଼ିଶାର ଜନତା

ସା କାେର ହାେତ ନିଲାମ

େପାଡ଼ିଯାଉ େମାର େଲଖକ େହବାର

ବାଲ ଗରଡ଼ାଟି ପାଲଟିଲା ସିଏ

ନଗଲା ଯଦି େମା ବାରତା ।

ମଣିଥଲ ଶାଳଗିରାମ ।

େପାଡ଼ିଯାଉ େମାର ସଳଖ ସୁ ର
ନାନା କାରକାମ ଶବଦ,

ଆଠ କାଳି ବାରମାସି ଖଟି ଖଟି

େପାଡ଼ିଯାଉ େମାର ସଜଫୁ ଟା ଫୁ ଲ

େପଟକୁ ଦାନା ନ ଜୁ ଟିଲା

ଭଳି ସନାତନ ଦରଦ ।

େସହି େପଟ ଲାଗି ଏକଠଳ େହବ

େମା ଗୀତ ପଦିେକ ତମର କାହାଣୀ

ଏକଥା େଯେବ ନ ଫୁ ଟିଲା,

ତେମ ବୁ ଝି ନପାର,

ଯାଏ ଆେସ େକେତ େକେତଟା ପତିକା

ଧକ ଧକ େମାର କବି େବାଲାଇବା

େମା କବିତା େଲଖା ଛାପିେଲ

ଧକ େମା େଲଖକ େହବାର

ଯାଏ ଆେସ େକେତ େକଉଁ ଗୁଣଆ
ି େସ

ତେମ ଯଦି େହଲ କେଚରୀ ଦୁ ଆେର

େମା କବିତା ଗୁଣ ମାପିେଲ,
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ଆେହ ଓଡ଼ିଶାର ଜନତା

ଜନନୀ ଭଗନୀ ଅପମାେନ ମେଲ

ତମକୁ କରିଲ ଅବ ୟ ମୁହ ଆେପ େବାଲାଇଲ

େତେବ ନ ଚଳିଲା େବଭାର !

କରତା।

େମାେତ ବହଲାଇ େକେତ ବଚନିକା
କରି ନାହ ମୁହଁ ତିଆରି !
“କବିତା କି ତ ା ଅଦାର େବପାର
ମୁରଖର ସାଗ କିଆରି ?”
ତମକୁ କରିଲ ଅଳ ମୂରଖ
େମା େଲଖାକୁ କଲ ଆରସି
ତମକୁ ବିଚାେର ଅରସିକ ଜନ
େମା ଗୀତକୁ ନାହ ପରଶି ।
େମା କବି ପଣିଆ ରହିଲା େମା ପାେଶ
ତେମ କଲ ଦୂ ରଁ ଜୁ ହାର
ଢାେଳ ନ ଢାଳିଲ କରଣା ପଲକ
େଯେତ ବହି କଲ ବାହାର।
ନବ ଯଉବନୀ ଛବି ଚମକାଇ
େକେତ ପତିକା ଛାପିଲ
େକେତ ନାଗରୀର ଚରଣ ଅଳତା
େଲଖ େଲଖ କାଳ ଯାପିଲ ।

ନୂ ଆ ରସେକଳି ନବ ନଟେଚାରୀ
େଯେତ େଯେତ କଲ ବାହାର

କିଏ ମନ କଲଁୁ ବିଲାତର କବି
ଏଲଏ

େହବୁ ଏ େଦେଶ

ନବୀନ ଭ

ସମରାଟ େହବଁୁ

ଜନତାକୁ େଦବୁ ଆେଦେଶ ।
କିଏ େସ ସାଜିଲଁୁ ବଢ଼ିଆ କଥକ
େମା-ପାସଁା ବନିଲୁ କଟେକ
କିଏ େସ ମାଜିଲୁ କଲମ ମୂନେର
େନାେବଲ ପାଇ

ଝଟେକ ।

ଆେପ େଲଖ ଆେପ ଗାହକ େହାଇଲୁ
ପରସେର େଦଲୁ ବଧାଇ,
ଆେମ ପାଲଟିଲୁ ଶିରୀ ଚଇତନ
ଆେମ ହ ଜଗାଇ ମାଧାଇ ।

ତଥାପି ତମର େଚତନା େନାହିଲା
େହଲ ଅଗୁଆର
ଁ ଏତିକି
ଶାରଳା ଭାରତ, ଭାଗବତ େପାଥ
ଲଗାଇଲ େକଉଁ େଭଳିକି ।
ସୁେଖ ଖାଇପିଇ ମୁଖ େପାେଛ ଯିଏ
େସ େଲେଖ େଭାକର େବଦନା,
େହ େଭାକିଲା ଦଳ, ତେମ ନ ପଢ଼ିଲ
ଏଥୁ ବଳି ଅଛି େଶା ନା ?
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ଭାନୁ ମତୀ େଦଶ ଉପମା ଫସେଲ
ଆେହ ଓଡ଼ିଶାର ଜନତା

େମା ଭାବ ଅମାର ନ ବଢ ।

ତମର କବି ଏ େଘାଷଣା କରଛି

େଯତିକି ପାରିବି େସତିକି ତମକୁ

ଅକାତେର ଏଇ ବାରତା;

େଯସେନ ପାେର ମଁୁ ଫୁ ଟାଇ,

ନେହଉ ପେଛ େମା ରବୀ

େହବାର

ଭାବ ବିେନାଦିଆ ପରବ

େସଥପାଇଁ େଯେତ େପାଲା ବାହାଦୂ ରି
ସବୁ ତକ େଦଲ ଉଡ଼ାଇ ।

ନ େହଉ ପେଛ େମା ଅଭଜାତ ପୁର
କବି ତେମ ଗଣା ଗରବ ।

ଆେହ ଓଡ଼ିଶାର ଜନତା

ନ ପଡ ପେଛ େସ ଏକାେଡ଼ମୀ ଘେର

ଏତିକି ମାଗୁଣି େମାହରି ବାଣୀେର

େମା ନାଆଁର ଗାର ନ ପଡ,

ତେମ ଅ ଚିର କରତା ।

48

ରଥଯାତ୍ରା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସୋରିଷ ଦାନା
ଉପରେ ଖାଲି ଆଖିରେ ୫୦ସେକେଣ୍ଡରେ
ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚିତ୍ର କରିଛନ୍ତି
ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ସାହାଣୀ
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