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ଗଁାଠାରୁ ଅ  ଦୂରେର ଏକ େତାଟା । େତାଟା ଭିତେର ଏକ ବରିାଟ ବରଗଛ । େଦ ବାକୁଗେଲ ବରଗଛଟା େତାଟାର 
ବାରପଣ ାନ ଅ କାର କରିଚ ି। ଗଁା ଆଗ ବସଚି ିକ ିବରଗଛ ଆଗ ଉଠଚି,ି େସ କଥା କହବିାକୁ େସ ଗଁାେର େକହ ିନାହା  ି
।  

 ଗଁା ? େସ ଗଁାର ନଁା ଜାଣିବା କଛି ିଦରକାର ନାହ । ଓଡ଼ଶିାର ଇତହିାସପୃ ାେର େସ ଗଁାର ନଁା ନାହ - ନଁା େଯ 
େକେବ ାନ ପାଇବ େସ କଥା ଭବଷି ତ ଗଭେର । ଚଲିିକାର କୂେଳ କୂେଳ ଯାଇ ବା ମା ାଜ-ସଡ଼କଠାରୁ ପ ିମକୁ ତରିିଶି 
ମାଇଲ ଦୂର ଗେଲ ଏଇ ଗ ବ ତ ଗଁା ।  

 ଗଁାଟ ି େଛାଟ । ଗଁା ସନିା େଛାଟ; ମା  ଏଇ ଗଁାର େଛାଟ େଲାକ  ହାତ ଟାଟା, କଲିକତା, େର ୁନର େକେତ 
ପ  କାଘର ତଆିରିେର ଲାଗିଚ,ି ତାର ଠକିଣା ନାହ । ଏଇ େଛାଟ େଲାକ  ହାତେର ତଆିରି ଖଟ, ପଲ , େମଜ, ଚଉକିେର 
େକେତ ବଡ଼େଲାକ  କାରବାର ହୁଏ ତାର ହସିାବ ନାହ । କୁଲିରୂେପ, ମଜୁରିଆରୂେପ ଓଡ଼ଶିାର ଏଇ େଛାଟ ଗଁାଟରି େଲାେକ 
ଭାରତର ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରେର ପରିଚତି । ଛାଡ଼ େସ କଥା । େକବଳ େସଇ େଛାଟ ଗଁା, ଗଁାର େସଇ େତାଟା, େତାଟା ଭିତେର 
ବରଗଛ ତଳର ମଶାଣି ସହତି ଏ ଗ ର ସ କ । ଗଁା ଓ ମଶାଣିର ବୟସ ଭିତେର େବଶି କଛି ିତଫା  ନାହ । ଗଁା ବସୁ ବସୁ 
ମଶାଣି ସୃ ି େହାଇ ବ । ହୁଏତ ବସଲିା ଦନି େହାଇଥାଇପାେର । େତଣୁ ଏଠାେର ଗଁା କଥା ନ କହ ିମଶାଣି କଥା କହେିଲ 
ଗଁା କଥାଟା ବ ିେବ  ବୁଝିେହବ ।  

 ମଶାଣି - ଆେଗ େସ ମଶାଣିେର େଲାେକ େପାଡ଼ାଯାଉ େଲ । ନଆିଁ ଜଳୁ ଲା, ଦରେପାଡ଼ା ହାଡ଼, ମୁ  ଚାରିପେଟ 
ବେିଛଇ େହାଇ ପଡୁ ଲା । ରଇ ଲିଭିଗେଲ ପାଉଁଶ ଅ ାର ଜମାେହଉ ଲା । ମା  ଏେବ ଏଇ ଗ ବ ତ ଘଟଣା 
ସମୟେର ମଶାଣିର ନଆିଁ ଲିଭିଯାଇଚ ି । ନଆିଁ ଲିଭିଚ ି ସତ; ମା  ମଶାଣିଟା ମଶାଣିଠାରୁ ଭୟ ର େହାଇଚ ି । ଆେଗ 
ଶବବାହୀ ମଣିଷର ର େସ ଭୂଇଁ ପାଖେର େବେଳେବେଳ ଶୁଣାଯାଉ ଲା, ଏେବ ଶୁଣାଯାଉଚ ିଶାଗୁଣା, ଶୃଗାଳ, କୁକୁରର 

ର । ଏ ର ଦନିେର ତ ଶୁଭୁଚ,ି ରାତେିର ମ  ଶୁଭୁଚ ି। ନଆି ଁଜଳୁନାହ ସତ; ମା  େଯଉଁ ପାଇଁ ନଆି ଁଜେଳ ତାହା ଆସି 
େସଠାେର ପଡୁଚ ି। େଗାଟା େଗାଟା ନୁେହ, ଗ ା ଗ ା ଶବ ଚାରିଆେଡ଼ ଫି ାଯାଉଚ ି । କ ିବକିଟ ବକିଳା  ଦୃଶ  ! ନଆିଁ 
ଜଳି େଯଉଁ ବଭିୀଷିକାକୁ ମୁହୂ କ ମ େର ଲୁଚାଇେଦଉ ଲା ତାହା ଏେବ ନଆିଁ ଅଭାବେର ଶତଗୁଣିତ େହାଇପଡ଼ଚି ି । 
େଗାଟା େଗାଟା ନରମୁ  ନାନା ାନେର ଗଡୁଚ,ି ଖ  ଖ  ଅ ି ଠା’ ଠା’ ପଡୁଚ ି । ତାକୁ ନ େଦ ବାକୁ ଗତ ିନାହ; 
ଚାହବାକୁ େଧୖଯ  ନାହ ।  

 ଗଁାେର ମୃତୁ ର ଏଇ ଜୟଯା ା ସମୟେର ଭଗୀ େବେହରା ବରାବର େସଇ େତାଟା ଭିତେର ଗାଈେଗାଠ 
ଜମାକେର । େସ ସମୟଟା ୀଷକାଳ । େତାଟା ବାହାେର ଦୂର ଦି  ବଳୟ ସୀମାଧରି େବଶୖାଖ ମାସର ଖରା; ଉପରୁ 
େକବଳ ନଆି ଁବଷଥୁାଏ । ଗାଈେଗାରୁ ଗଛଛାଇ ତେଳ ଘମୁାଉଥା  ି । ନଦିାଘ-କାତର କେପାତ େବେଳେବେଳ ଗୁମୁରିଉଠ ି
ଆଖପାଖ ପୃ ବୀକୁ କ ାଇ ଡାକ ଦଏି - ‘ଉଠୁ େର ପୁତା ଉଠୁ, ମାଣକ ପୂରିଲା ଉଠୁ ।’ ତାର ଏଇ ଡାକେର ଅନାଦକିାଳରୁ 
ତାର ପୁତା ତ ଉଠନିାହ, ବରଗଛତଳ ମଶାଣି ପଡ଼ଆିରୁ କାହାର ପୁତା ମ  ଉଠନିାହା  ି । ତେଳ ଗାଈେଗାଠ ଭିତେର 
େଶାଇଥାଏ ଭଗୀ େବେହରା; େସଇ େକବଳ ଉେଠ, ଉଠି ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାେହଁ ତାର ଗାଈେଗାରୁ ଠି  ାନେର ଅଛ  ିକ ି
ନାହ । 



  ଭଗିଆ େଶାଇଥାଏ ତାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁଇଟା ଖଡ଼ମକୁ ତକଆିକରି ତେଳ, ଖାଲି େଦହଟାେର । ତା’ରି ଆଗେର 
ଦନିକୁ େଗାେଟ ଦ’ିଟା ଶବ ମଶାଣି ଭୂଇଁେର ଶୁଅ ;ି ତା’ର ିମୁ  ଉପେର କୁଆ ଶାଗୁଣା ଉଡ଼ ିବୁଲ  ି। ତା’ରି ଏପାେଖ 
େସପାେଖ ବଲୁିଆକୁକୁର ଖେ ଅେଧ ଦର ଶୁ ଲା ହାଡ଼ ଧରି କଳିକଜଆି ଲଗାଇଥା  ି । େସତକିେିବେଳ େଯେବ 
ଗାଈେଗାରୁଗୁଡ଼ାକ ଚମକଉିଠି ଠିଆହୁଅ  ିତାହାେହେଲ ଭଗିଆ େସମିତ ିେଶାଇ ରହ ିପାଟକିରି କେହ - େହ କଷରା, େହ 
କଇଁଫୁଲୀ, େଫରିଆ େଲା ପାଟ, େଶାଇପଡ଼ େଲା ଲା ି - ସେତ େଯପରି ମୂକ ଗାଈେଗାରୁଗୁଡ଼ାକ ସହତି େସ କଥାବା ା 
େହଉଚ ି! ତା’ ପାଟ ିଶୁଣି ଗାଈେଗାରୁ ବ ିହଲଚଲ ହୁଅ  ିନାହ । େଗାଠେର ଶା  ିରାଜ  କେର ।  

 ଭଗି େବେହରାର ଗତ ପଇଁଚାଳିଶି ବଷର ଇତହିାସ େକବଳ େସଇ ଗାଈେଗାଠ ଭିତେର । ତାର ବାପ, େଗାସାଇଁ-
ବାପ ଏଇ କାମ କରିଯାଇଛ ;ି େସମାନ ର ଉପଯୁ  ବଂଶଧରରୂେପ େସଇ େଛାଟ ଗଁାଟେିର େସ ମ  ପରିଚତି 
େହାଇପଡ଼ଚି ି। ଗାଈେଗାଠ ତାର ସଂସାର, କହେିଲ ଚେଳ । େସ ଭିତେର େସ’ଇ ବହୁତ ହସଚି,ି ବହୁତ େଖଳିଚ ି। ତାର 
ସା ୀ େଗାଟଏି ମୂକ ଜଗତ । େସ ମୂକ ଭାଷା ଜାେଣ, ମୂକ  ଚାହାଣିରୁ ଭାଷା ବୁଝପିାେର । ମୂକ ପଶ-ୁଜଗତ ସହତି ଚଳି 
ଭଗୀ େବେହରା ହସି ଲା, େଖଳି ଲା ସତ; ମା  େକେବ କା  ି ନ ଲା । ହଠା  ଦେିନ ତାର କା ବିାେବଳ ଆସ ି
ପହ ଗିଲା । େସ କା ଲିା, ତାର ସା ସାଥୀ କା େିଲ, ସାରା ସଂସାର ବ ିକା ଲିା ।  

 ୧୯୪୩ ସାଲ ଘଟଣା । ଗୃହଣିୀ ଶରଧା େଯେତେବେଳ େଘାଟଣା ଧରି େଗାଠକୁ ଆେସ, ଭଗୀ େବେହରା ଆଗ 
ତା’ଠାରୁ ବୁଝନିଏି େକଉଁ ସାଉକାର େକଉଁ ଦନି ତା’େଗାଠରୁ େକଉ ଁଗାଈ-ବଳଦକୁ ବକିବିା କଥା ଠି  କରିଚ ି। ଶରଧା 
କହଯିାଏ, ଆଉ, େସ ଖାଲି ନୀରବେର ଶୁଣ ିେଗାଟାଏ ଦୀଘ ାସ ଛାଡ଼ଦିଏି । ଶୁେଣ - ରେଥ କହୁ େଲ, ଆଠଦନି ଭିତେର 
କଇଁଫୁଲୀଟକି ିନ ବକିେିଲ ଦ’ି ମାସ ପେର ପାଣ ହାେତ େଦେବ େବାଲି ବଇନା ର ଛ  ି । ଦ’ିଫଳି କାଳୀ ଗାଈଟକୁି 
ଦାସଘର ଧାନ ପ ର େଗୗଣୀକୁ େଦେବ େବାଲି ଆଗତୁରା ପା   େଗୗଣୀ ଧାନ ମକ ମଘରୁ େନଇଆସେିଲଣି । କାଲି 
ସ ାେର ମୁଖୁରୀ ପଠାଣ ଆସ ିଗଁାଯାକ ବୁଲି ସାତ ଆଠଟା ହଡ଼ା ୁ  ବଇନା େଦଇ ଯାଇଚ ିେବାଲି ପରିେଡ଼ କହୁ େଲ... 
ଇତ ାଦ ିନାନା ଖବର । ଭଗିଆ ଏ ସବୁ କଥା ଶୁେଣ, ମୁ େର ହାତ େଦଇ ଥକା େହାଇ ବସରିେହ । େକେତ କ’ଣ ଭାେବ 
। ଖାଇବା କଥା େସ ଏକାେବଳେକ ପାେଶାରିପକାଏ । ଶରଧା ତା’ ପିଠକି ି ହାତମାରି କେହ - “ଭାବୁଚ କ’ଣ ? 
ଖାଇେଲ ଯିବ ିପରା ଧାନ ପାଇଁ ? କାଲି ତ ତନିଖି  ଗଁା ବୁଲି ବୁଲି େଫରିଲି । ଶୁଣିଚ,ି ରାତ ିଅଧ େଦ  ନାହାକଘର ପା  
ଅଡ଼ା ଦରେର ବକୁିଚ  ି। େସଠୁ େହେଲ ଟ ାକର ଆଣିେଲ ଚଳିବ । ରାତ ିଅଧ, ଦ’ି େକାଶ ବାଟ, ଯିବ ିଆସବି,ି ମଁୁ କରିବ ି
କ’ଣ ? ଓେହା, କ ିକାଳ େହାଇଗଲା !” 

  ଶରଧା ାମୀକୁ ଜା ତ କରିବାକୁ ଯାଇ ନେିଜ େସଇପରି େଗାଟାଏ ଚି ାେର ମୁ  େପାତ ିବେସ । ତା’ ମୁହଁେର 
ବଷିାଦର ଛାୟା େଦ  ଭଗିଆ କେହ - “ତେମ ଏପରି େହେଲ ଚଳିବ ? ମଁୁ କାଲି ଯିବ,ି ଗଁାେଲାକ ୁ  ବୁେଝଇବ ିଗାଈେଗାରୁ 
ନ ବକିବିାକୁ ।” ଶରଧା ଏ କଥା ଶୁଣ ିକେହ - “ତୁେମ କ’ଣ ଏ ଗାଈେଗାରୁ  ଛଡ଼ା ଆଉ କଛି ିଭାବବି ନାହ ? ମଁୁ ତ 
କହୁଚ ିଧାନ େକମିତ ିପାଇବ,ି ତୁେମ କହୁଚ ଗାଈେଗାରୁ କଣିାବକିା କଥା ।” ଶରଧା ମୁହଁରୁ ଏପରି ଶୁଣ ିଭଗିଆ କଛି ିଉ ର 
ଦଏିନାହ । ଚାରିପେଟ େଶାଇ ବା, ଠଆିେହାଇ ବା ଗାଈେଗାରୁ ୁ  ଟକିଏି ଚାହେଦଇ କଂସାରୁ ଛାଣି ଚାରି ଗୁ ା ତୁ େର 
ପୂେରଇଦଏି, େତାରାଣିତକ ଢକଢକ କରି ଏକାନି ାସେକ ପିଇ େଶଷ କରିେଦଇ କେହ - ଭୁ େହ !  

 ଶରଧା ଅଇଁଠା ବାସନକୁ ପାଖ ଗାଡ଼ଆିେର େଧାଇେଦଇ ଧୀେର ଧୀେର ଗଁା ଅଭିମୁଖେର ଚାେଲ, ଆଉ ଭଗିଆ 
ତାର ତନି ିେସରିଆ ଓଜନର ଖଡ଼ମ ଦୁଇଟାକୁ ଟା ର ଭୂଇଁେର ଠ  ଠ  ପିଟଲିା ପରି କରି ବାଡ଼ଟିକୁି ଧରି େଗାଠ ଭିତେର 
ପେଶ । େସେତେବେଳ ଭଗିଆକୁ େଯେବ ବାହାର େଲାକ କଏି େଦଖ ,ି େତେବ ଭାବ  ି େସ େଗାଟାଏ ପାଗଳ । େସ 



କଇଁଫୁଲୀର େବକକୁ ଧରି ତା’ ମୁହଁ ଉପରକୁ ଝୁଲିପଡ଼ ିପଚାେର - “ସେତ ତୁ ଚାଲିଯିବୁ ? େମାେତ ଭୁଲିଯିବୁ ? େତା’ 
ସାଉକୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳଲା ନାଇଁ େବାଲି ତେତ ବକିିେଦେବ ? ତେତ କାହକ ିବକିେିବ, ତା  ପୁଅକୁ କାହକ ିବକିେିବ ନାହ ?” 
କଇଁଫୁଲୀ ଭଗିଆର କଥାକୁ ସେତ ଅବା ନବିି ଭାବେର ଶୁେଣ ! କାନଟାକୁ ସୁ ା ହଲାଇଦଏି ନାହ । ଭଗିଆ ତା’ ମୁହଁ 
ଉଠାଇ ଆଣି ନଜି ଆ ରୁ ଲୁହ େପାଛ ିକଇଁଫୁଲୀର ଆ ରୁ ମ  ଲୁହ େପାଛଦିଏି ।  

  ଖାଇ ସାରିଲା ପେର ଗାଈେଗାଠ ଗଁାକୁ େଫରିଲାଯାଏଁ ଭଗିଆ ବରାବର ଏହପିରି କେର । ଏପରିଭାବେର େସ 
ମୂକ ପଶୁଗୁଡ଼ାକ ସହତି କଥାବା ା କେର େଯ, ମନ ହୁଏ, ସେତ େଯପରି େସ ତାର ଶର ଉ ର ପାଉଛ ି । େଗାଟାଏ 
ହଡ଼ାକୁ କୁ ାଇ କା  ିକେହ - “ବଷକୁ ମାଣ ମାଣ କରି େକାଡ଼ଏି ମାଣର ମାଟ ିେକାଡ଼ଏି ବଷ ତାଡ଼ଲୁି; ଏେବ ତେତ ମୁଖୁରୀ 
କଂେସଇ େନବ େର ଲଛମ   !” ହଡ଼ା ଲଛମ  ଭଗିଆର ଟଣାଓଟରାେର େହଉ ବା ତାର ଭାଷା ବୁଝକିର ିେହଉ, ମୁ କୁ 
ଲାଡ଼ଦିଏି । ଭଗିଆ େସତକିେିର କା ପିକାଏ । କାହାକୁ େସ ଆଉଁଶଦିଏି; କାହାକୁ କଛି ିକହପିାେର ନାହ । କାହା ପାେଖ 
େକବଳ ଠଆିେହାଇ େଥାଡ଼ ିତେଳ େଠ ାଟାକୁ ଢରିାେଦଇ ଚାହରେହ । େସପରି ଠଆିେହଲାେବେଳ ଦୂରରୁ ଦେିଶ ସେତ 
େଯପରି ତାହା ଏକ ସୁଦ  ଶି ୀହାତର ମୂ  ! କାହାକୁ େସ କୁ ାଇ ଧରି କେହ - “ଆଉ କାଲିଠୁ ଆସବୁି ନାଇ ଁେଲା, ଆସବୁି 
ନାଇ ଁ। ଯିବୁ କଂେସଇଖାନାକୁ ।” କହଲିାେବେଳ ତାର କ େରାଧ େହାଇଯାଏ । ଦେିନ େସ େଗାଟଏି ବାଛୁରୀକି େକାଳେର 
ଧରି ପିଲାକୁ କହଲିାପରି କହୁ ଲା । ଶୁଣି ଲା ତା’ ମାଆକୁ ସାଉକାର ବକି ିେଦଇଚ ି। କହଲିା - “କା  ନା େଲା ଚା ,ି 
କା  ନା । େତା’ରି ମା’ ତେତ ପାଳିଚ,ି ଆଉ, ଏଇ ଗଁାର ଅେନକ ପିଲା ୁ  ପାଳିଚ ି। ମଣିଷଗୁଡ଼ାକର କ’ଣ ଭଲ ବୁ  ି
ଅଛ ି?” 

  ଭଗିଆର ଏ କଥା େବେଳେବେଳ ଗଉଡୁଣୀ ଶରଧା ଜାେଣ, ଆଉ, ଜାଣ  ିଅବା ହାଡ଼ଖ କ ପାଇ ଁମାଡ଼େଗାଳ 
ଲାଗୁ ବା ଆକାଶଚାରୀ କୁଆ ଶାଗୁଣା କମିା ଭୂମିଚାରୀ ବଲୁିଆ କୁକୁର - ଆଉ କିଏ ନୁହ  ି।  
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 ଏଇ ଘଟଣାର ଦୁଇ ମାସ ପେର ଖବରକାଗଜେର େଦଖାଗଲା ଓଡ଼ଶିା ସରକାର  ଇ ାହାର - ବନିା 
ଲାଇେସ  ସେର େକହ ି ଗାଈେଗାରୁ ବାହାରକୁ ର ାନ ି କରିପାରିବ ନାହ ଏବଂ ଓଡ଼ଶିାର ଏଇ ୁ  ମଫସଲ ଗଁାର 
ଗାଈେଗାଠେର େଦଖାଗଲା - େଗାଠ ନତିା  ପତଳା େହାଇ ଦୁଇଶହରୁ ପ ରୀ ସଂଖ ାକୁ କମିଆସଚି ି ! ଏହା ସେ  
ସେ  େଦଖାଗଲା ସୁ  ସବଳ ଭଗୀ େବେହରା ନରକ ାଳ େବଶ ଧରି େଗାଠ ଭିତେର େକେତେବେଳ ବସକିରି ଲୁହ 
େପାଛୁଚ,ି େକେତେବେଳ ବା ବୁଲି ବୁଲି ଗୁଣୁଗୁଣୁ େହାଇ କାହା ଉେ ଶ େର କ’ଣ କହୁଚ ି। ଖଡ଼ମକୁ େସ ଆଉ େଗାଡ଼େର 
େବାହପିାରୁ ନାହ । େଦହଟାକୁ ବ ିଚରିାକନାେର େଘାଡ଼ାଇ ପାରୁନାହ । ଶରଧା ତଦିନି ପରି ମୁ େର େଘାଟଣା ଧରି ଆସୁଚ ି
ସତ; ମା  ତାର ସମୟ ଠି  ରହୁନାହ । ଯାହା ଅବା େସ େଘାଟଣା େବାଲି ଆଣୁଚ,ି ଭଗିଆ ତାହା ଛୁଉଁନାହ । ତାର କଂସା 
ତାଟଆି ଭିତେର େକେତେବେଳ ବା ଖାଲି ଅନାବନା ଶାଗସଝିା େମ ାଏ ଥାଲ । େକଉଁ ଦନି ବା କୁ ା, କଆିକ ା, ବରଫଳ, 
କଇଁନାଡ଼ ସଝିା ଥାଏ । ଶରଧା ଆେଣ, ଭଗିଆ ଖାଇବସେିଲ େସ କା ପିକାଏ । େଯୗବନର େଯଉଁ ମାଂସଳ େଦହଟାକୁ େସ 
ଆଉଁଶି ଲା ତାହାର ଏକ ବକୃିତ ଛବକୁି େସ ଆଉଁଶ ିପକାଇ କା  କା  େହାଇ କେହ - “େପଟ େପାଡ଼ଯିିବାରୁ ତ ସମେ  
ଗାଈ ବଳଦ ବକିେିଦେଲ; ଆେମ କମିିତ ିଚଳିବା ?” 



  ଭଗିଆ ଏକଥା ଶୁଣି େକବଳ ଗାଈେଗାଠକୁ ବୁଲି ଚାେହଁ । ତାର େକାହ ଉେଠ । ଶରଧା ବ ିତେଳ ହାତଭରା େଦଇ, 
ଆ ୁ ଉପେର ମୁ ଟା ର  ବସରିେହ । ଗଛ େସପେଟ ଚି  କାର ଶୁଣ ି ଭଗିଆ ମୁହଁ ବୁଲାଇ େଦେଖ କାହାର ଖେ  
ଛାତହିାଡ଼ର େରକଟା ମାଂସ ପାଇଁ ଦୁଇ-ଚାରିଟା ଶାଗୁଣା ବଲୁିଆ ବବିାଦ ଲଗାଇଛ !ି େସ ଶରଧା େଦହେର ହାତ ମାରି, 
ତାକୁ େମାହନି ାରୁ ଉଠାଇ କେହ - “ଯା, ମଁୁ ଗାଈ େନଇ ଯାଉଚ ି।”  

 ଏଇପରି ଭାବେର େକେତ ଦନି ଚାଲିଲା ।  

 ଏହା ଭଗିଆର ପୂରା ଜୀବନୀ ନୁେହ; େଲାକଚ ୁେର ତା’ର ତୁ  ଅବେହଳିତ ଜୀବନର େକେତାଟ ିଘଟଣା ମା  
। ଏଠାେର ଯାହା କୁହାଗଲା; ତା’ଠାରୁ େବଶ ିଅକୁହା ରହଲିା । ଭଗିଆ ଗଉଡ଼ ଭାବେର ଆସ ିଗଉଡ଼ଭାବେର ଚାଲିଗଲା । 
େସ େବକାର ଭାବେର ଆସ ିହାକମିଭାବେର ସଂସାର ଛାଡ଼ନିାହ କ ିଦରି ଭାବେର ଆସ ିେବପାରୀ ଭାବେର ଯାଇନାହ । 
େସ ଆସଲିାେବେଳ ତା’ ବାପ ମା’, ତା’ ଗଁାେଲାେକ, ତା’ ବ ୁବା ବ ସମେ  ଭାବି େଲ େସ ଗଉଡ଼ େହାଇ 
ଆସଚି,ି ଗଲାେବେଳ ବ ିସାରା ସଂସାର େଦ ଲା େସ ନତିା  ନି ାପର ଗଉଡ଼ରୂପେର ଚାଲିଯାଇଚ ି। 

  ଗାଈେଗାଠେର ରହ,ି ଗଁାଗହଳେର ଅେନକ ଗାଉଁଲି ଗୀତ ଭଗିଆ େଯାଡ଼ଶିି ଲା, େକେତ େଲାକ ୁ  
ଶୁଣାଇ ଲା; ମା  ତାର ଏଇ କବପିଣିଆ ପାଇଁ ଓଡ଼ଶିାର ସାହତି -ସମାଜେର ତା’ ଲାଗି େଶାକସଭା େହଲାନାହ । େସ 
ବୀର ପରି ବାଘ ସେ  ଲେଢ଼ଇ କରି େକେତ ଗାଈେଗାରୁ ୁ  ର ା କରି ଲା, ମା  େସହ ିବୀର  କାହାଣୀ େକହ ିଟପିି 
ର ପାରିେଲ ନାହ । ସମୟ-ଅସମୟେର େକେତ େରାଗେର େକେତ େଲାକ ୁ  େସ େକେତ ଠୁଣୁଠୁଣୁକଆି େଚରମୂଳ େଦଇ 
ଭଲ କରି ଲା, େଲାକେସବା କରି ଲା; ମା  େସବକ-ସମାଜେର ତାର ନଁା ରହଲିାନାହ । େଦଖା- ଗଲା, େଯଉଁ ମଶାଣ ି
ପାେଖ ଜୀବନର େଶଷ ମୁହୂ  ପଯ  େସ ଗାଈେଗାଠକୁ ଖରା-ବଷାେର ବି ାମ େଦଉ ଲା, େସଇ ମଶାଣି ପଡ଼ଆିେର 
େଶଷେର େସ ନେିଜ େଶଷ-ବି ାମ େନଲା । ତା’ ପାଇ ଁନଆିଁ ଜଳିଲା ନାହ, ତା’ ପାଇ ଁକାଠ ବୁହାଗଲା ନାହ, ତାକୁ 
େକାେକଇେର ବ ିଅଣାଗଲା ନାହ । ତାର ଜୀବନ ସାଥୀ ଶରଧା ତାକୁ କା େର େଟକଆିଣି େସଇ ନତି-ିପରିଚତି ବରିାଟ 
ବରଗଛ ଛାଇ ତେଳ ଶୁଆଇେଦଲା । େସ ଅ କାର େସ ଆଉ କାହାକୁ େଦଲା ନାହ ।  

  ଏଇ ଘଟଣାର ପରଦନି େଦଖାଗଲା େସଇ ୁ  ମଫସଲର ୁ ତମ ଗାଈେଗାଠ େଗାଟାଏ ଶବର ଚାରିପେଟ 
େଘରି ରହ ିଠିଆେହାଇଚ  ି। ତାହା େଦ  ମେନେହଲା ସେତ େଯପରି େସଇ ମୂକ ପଶୁସମାଜ ଭଗିଆର ମୃତୁ େର ପରିଚତି 
େତାଟା, ପରିଚତି ମଶାଣି ପଡ଼ଆିେର େଶାକସଭା କରୁ େଲ !! 


