େଶାକସଭା
ଗଁାଠାରୁ ଅ

ଦୂ ରେର ଏକ େତାଟା । େତାଟା ଭିତେର ଏକ ବିରାଟ ବରଗଛ । େଦ ବାକୁ ଗେଲ ବରଗଛଟା େତାଟାର

ବାରପଣ ାନ ଅ କାର କରିଚ ି । ଗଁା ଆଗ ବସିଚ ି କି ବରଗଛ ଆଗ ଉଠିଚ,ି େସ କଥା କହିବାକୁ େସ ଗଁାେର େକହି ନାହା ି
।
ଗଁା ? େସ ଗଁାର ନଁା ଜାଣିବା କିଛ ି ଦରକାର ନାହ । ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସପୃ ାେର େସ ଗଁାର ନଁା ନାହ - ନଁା େଯ
େକେବ ାନ ପାଇବ େସ କଥା ଭବିଷ ତ ଗଭେର । ଚିଲିକାର କୂ େଳ କୂ େଳ ଯାଇ ବା ମା ାଜ-ସଡ଼କଠାରୁ ପ ି ମକୁ ତିରିଶି
ମାଇଲ ଦୂ ର ଗେଲ ଏଇ ଗ ବ ତ ଗଁା ।
ଗଁାଟି େଛାଟ । ଗଁା ସିନା େଛାଟ; ମା

ଏଇ ଗଁାର େଛାଟ େଲାକ

ପ କାଘର ତିଆରିେର ଲାଗିଚ,ି ତାର ଠିକଣା ନାହ । ଏଇ େଛାଟ େଲାକ

ହାତ ଟାଟା, କଲିକତା, େର ୁ ନର େକେତ

ହାତେର ତିଆରି ଖଟ, ପଲ , େମଜ, ଚଉକିେର

େକେତ ବଡ଼େଲାକ କାରବାର ହୁ ଏ ତାର ହିସାବ ନାହ । କୁ ଲିରୂେପ, ମଜୁ ରିଆରୂେପ ଓଡ଼ିଶାର ଏଇ େଛାଟ ଗଁାଟିର େଲାେକ
ଭାରତର ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରେର ପରିଚତ
ି । ଛାଡ଼ େସ କଥା । େକବଳ େସଇ େଛାଟ ଗଁା, ଗଁାର େସଇ େତାଟା, େତାଟା ଭିତେର
ବରଗଛ ତଳର ମଶାଣି ସହିତ ଏ ଗ ର ସ କ । ଗଁା ଓ ମଶାଣିର ବୟସ ଭିତେର େବଶି କିଛ ି ତଫା ନାହ । ଗଁା ବସୁ ବସୁ
ମଶାଣି ସୃ ି େହାଇ ବ । ହୁ ଏତ ବସିଲା ଦିନ େହାଇଥାଇପାେର । େତଣୁ ଏଠାେର ଗଁା କଥା ନ କହି ମଶାଣି କଥା କହିେଲ
ଗଁା କଥାଟା ବି େବ ବୁ ଝିେହବ ।
ମଶାଣି - ଆେଗ େସ ମଶାଣିେର େଲାେକ େପାଡ଼ାଯାଉ େଲ । ନିଆଁ ଜଳୁ ଲା, ଦରେପାଡ଼ା ହାଡ଼, ମୁ ଚାରିପେଟ
ବିେଛଇ େହାଇ ପଡୁ ଲା । ରଇ ଲି ଭିଗେଲ ପାଉଁଶ ଅ ାର ଜମାେହଉ ଲା । ମା
ସମୟେର ମଶାଣିର ନିଆଁ ଲି ଭିଯାଇଚି । ନିଆଁ ଲି ଭିଚ ି ସତ; ମା

ଏେବ ଏଇ ଗ ବ ତ ଘଟଣା

ମଶାଣିଟା ମଶାଣିଠାରୁ ଭୟ ର େହାଇଚି । ଆେଗ

ଶବବାହୀ ମଣିଷର ର େସ ଭୂଇଁ ପାଖେର େବେଳେବେଳ ଶୁଣାଯାଉ ଲା, ଏେବ ଶୁଣାଯାଉଚି ଶାଗୁଣା, ଶୃଗାଳ, କୁ କୁରର
ର । ଏ ର ଦିନେର ତ ଶୁଭୁଚି, ରାତିେର ମ ଶୁଭୁଚି । ନିଆଁ ଜଳୁ ନାହ ସତ; ମା େଯଉଁ ପାଇଁ ନିଆଁ ଜେଳ ତାହା ଆସି
େସଠାେର ପଡୁଚି । େଗାଟା େଗାଟା ନୁ େହ, ଗ ା ଗ ା ଶବ ଚାରିଆେଡ଼ ଫି ାଯାଉଚ ି । କି ବିକଟ ବିକଳା

ଦୃ ଶ ! ନିଆଁ

ଜଳି େଯଉଁ ବିଭୀଷିକାକୁ ମୁହୂ କ ମ େର ଲୁ ଚାଇେଦଉ ଲା ତାହା ଏେବ ନିଆଁ ଅଭାବେର ଶତଗୁଣିତ େହାଇପଡ଼ିଚି ।
େଗାଟା େଗାଟା ନରମୁ

ନାନା ାନେର ଗଡୁ ଚି, ଖ

ଖ

ଅ ି ଠା’ ଠା’ ପଡୁଚି । ତାକୁ ନ େଦ ବାକୁ ଗତି ନାହ;

ଚାହବାକୁ େଧୖଯ ନାହ ।
ଗଁାେର ମୃ ତୁ ର ଏଇ ଜୟଯା ା ସମୟେର ଭଗୀ େବେହରା ବରାବର େସଇ େତାଟା ଭିତେର ଗାଈେଗାଠ
ଜମାକେର । େସ ସମୟଟା

ୀଷକାଳ । େତାଟା ବାହାେର ଦୂ ର ଦି ବଳୟ ସୀମାଧରି େବୖଶାଖ ମାସର ଖରା; ଉପରୁ

େକବଳ ନିଆଁ ବଷୁଥାଏ । ଗାଈେଗାରୁ ଗଛଛାଇ ତେଳ ଘୁମାଉଥା ି । ନିଦାଘ-କାତର କେପାତ େବେଳେବେଳ ଗୁମୁରିଉଠି
ଆଖପାଖ ପୃ ବୀକୁ କ ାଇ ଡାକ ଦିଏ - ‘ଉଠୁ େର ପୁତା ଉଠୁ , ମାଣକ ପୂରିଲା ଉଠୁ ।’ ତାର ଏଇ ଡାକେର ଅନାଦିକାଳରୁ
ତାର ପୁତା ତ ଉଠିନାହ, ବରଗଛତଳ ମଶାଣି ପଡ଼ିଆରୁ କାହାର ପୁତା ମ

ଉଠିନାହା ି । ତେଳ ଗାଈେଗାଠ ଭିତେର

େଶାଇଥାଏ ଭଗୀ େବେହରା; େସଇ େକବଳ ଉେଠ, ଉଠି ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାେହଁ ତାର ଗାଈେଗାରୁ ଠି
ନାହ ।

ାନେର ଅଛ ି କି

ଭଗିଆ େଶାଇଥାଏ ତାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁ ଇଟା ଖଡ଼ମକୁ ତକିଆକରି ତେଳ, ଖାଲି େଦହଟାେର । ତା’ରି ଆଗେର
ଦିନକୁ େଗାେଟ ଦି’ଟା ଶବ ମଶାଣି ଭୂଇଁେର ଶୁଅ ;ି ତା’ରି ମୁ ଉପେର କୁ ଆ ଶାଗୁଣା ଉଡ଼ି ବୁ ଲ ି । ତା’ରି ଏପାେଖ
େସପାେଖ ବିଲୁଆକୁ କୁର ଖେ ଅେଧ ଦର ଶୁ ଲା ହାଡ଼ ଧରି କଳିକଜିଆ ଲଗାଇଥା ି । େସତିକେି ବେଳ େଯେବ
ଗାଈେଗାରୁଗୁଡ଼ାକ ଚମକିଉଠି ଠିଆହୁ ଅ ି ତାହାେହେଲ ଭଗିଆ େସମିତି େଶାଇ ରହି ପାଟିକରି କେହ - େହ କଷରା, େହ
କଇଁଫୁଲୀ, େଫରିଆ େଲା ପାଟ, େଶାଇପଡ଼ େଲା ଲା ି - ସେତ େଯପରି ମୂକ ଗାଈେଗାରୁଗୁଡ଼ାକ ସହିତ େସ କଥାବା ା
େହଉଚି ! ତା’ ପାଟି ଶୁଣି ଗାଈେଗାରୁ ବି ହଲଚଲ ହୁ ଅ ି ନାହ । େଗାଠେର ଶା ି ରାଜ କେର ।
ଭଗି େବେହରାର ଗତ ପଇଁଚାଳିଶି ବଷର ଇତିହାସ େକବଳ େସଇ ଗାଈେଗାଠ ଭିତେର । ତାର ବାପ, େଗାସାଇଁବାପ ଏଇ କାମ କରିଯାଇଛ ;ି େସମାନ ର ଉପଯୁ

ବଂଶଧରରୂେପ େସଇ େଛାଟ ଗଁାଟିେର େସ ମ

ପରିଚତ
ି

େହାଇପଡ଼ିଚ ି । ଗାଈେଗାଠ ତାର ସଂସାର, କହିେଲ ଚେଳ । େସ ଭିତେର େସ’ଇ ବହୁ ତ ହସିଚ,ି ବହୁ ତ େଖଳିଚ ି । ତାର
ସା ୀ େଗାଟିଏ ମୂକ ଜଗତ । େସ ମୂକ ଭାଷା ଜାେଣ, ମୂକ
ଭଗୀ େବେହରା ହସି ଲା, େଖଳି ଲା ସତ; ମା

ଚାହାଣିରୁ ଭାଷା ବୁ ଝପ
ି ାେର । ମୂକ ପଶୁ-ଜଗତ ସହିତ ଚଳି

େକେବ କା ି ନ

ଲା । ହଠା

ଦିେନ ତାର କା ବ
ି ାେବଳ ଆସି

ପହ ଗ
ି ଲା । େସ କା ଲ
ି ା, ତାର ସା ସାଥୀ କା େି ଲ, ସାରା ସଂସାର ବି କା ଲ
ି ା।
୧୯୪୩ ସାଲ ଘଟଣା । ଗୃ ହଣ
ି ୀ ଶରଧା େଯେତେବେଳ େଘାଟଣା ଧରି େଗାଠକୁ ଆେସ, ଭଗୀ େବେହରା ଆଗ
ତା’ଠାରୁ ବୁ ଝନ
ି ଏ
ି େକଉଁ ସାଉକାର େକଉଁ ଦିନ ତା’େଗାଠରୁ େକଉଁ ଗାଈ-ବଳଦକୁ ବିକବ
ି ା କଥା ଠି କରିଚ ି । ଶରଧା
କହିଯାଏ, ଆଉ, େସ ଖାଲି ନୀରବେର ଶୁଣି େଗାଟାଏ ଦୀଘ ାସ ଛାଡ଼ିଦଏ
ି । ଶୁେଣ - ରେଥ କହୁ େଲ, ଆଠଦିନ ଭିତେର
କଇଁଫୁଲୀଟିକି ନ ବିକେି ଲ ଦି’ ମାସ ପେର ପାଣ ହାେତ େଦେବ େବାଲି ବଇନା ର ଛ ି । ଦି’ଫଳି କାଳୀ ଗାଈଟିକୁ
ଦାସଘର ଧାନ ପ ର େଗୗଣୀକୁ େଦେବ େବାଲି ଆଗତୁ ରା ପା

େଗୗଣୀ ଧାନ ମକ ମଘରୁ େନଇଆସିେଲଣି । କାଲି

ସ ାେର ମୁଖୁରୀ ପଠାଣ ଆସି ଗଁାଯାକ ବୁ ଲି ସାତ ଆଠଟା ହଡ଼ା ୁ ବଇନା େଦଇ ଯାଇଚି େବାଲି ପରିେଡ଼ କହୁ େଲ...
ଇତ ାଦି ନାନା ଖବର । ଭଗିଆ ଏ ସବୁ କଥା ଶୁେଣ, ମୁ େର ହାତ େଦଇ ଥକା େହାଇ ବସିରେହ । େକେତ କ’ଣ ଭାେବ
। ଖାଇବା କଥା େସ ଏକାେବଳେକ ପାେଶାରିପକାଏ । ଶରଧା ତା’ ପିଠକ
ି ି ହାତମାରି କେହ - “ଭାବୁ ଚ କ’ଣ ?
ଖାଇେଲ ଯିବ ି ପରା ଧାନ ପାଇଁ ? କାଲି ତ ତିନଖ
ି
ଗଁା ବୁ ଲି ବୁ ଲି େଫରିଲି । ଶୁଣିଚ,ି ରାତି ଅଧ େଦ ନାହାକଘର ପା
ଅଡ଼ା ଦରେର ବିକୁଚ ି । େସଠୁ େହେଲ ଟ ାକର ଆଣିେଲ ଚଳିବ । ରାତି ଅଧ, ଦି’ େକାଶ ବାଟ, ଯିବ ି ଆସିବ,ି ମଁୁ କରିବ ି
କ’ଣ ? ଓେହା, କି କାଳ େହାଇଗଲା !”
ଶରଧା ାମୀକୁ ଜା ତ କରିବାକୁ ଯାଇ ନିେଜ େସଇପରି େଗାଟାଏ ଚି ାେର ମୁ େପାତି ବେସ । ତା’ ମୁହଁେର
ବିଷାଦର ଛାୟା େଦ ଭଗିଆ କେହ - “ତେମ ଏପରି େହେଲ ଚଳିବ ? ମଁୁ କାଲି ଯିବ,ି ଗଁାେଲାକ ୁ ବୁ େଝଇବି ଗାଈେଗାରୁ
ନ ବିକବ
ି ାକୁ ।” ଶରଧା ଏ କଥା ଶୁଣି କେହ - “ତୁ େମ କ’ଣ ଏ ଗାଈେଗାରୁ

ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛ ି ଭାବିବ ନାହ ? ମଁୁ ତ

କହୁ ଚ ି ଧାନ େକମିତି ପାଇବି, ତୁ େମ କହୁ ଚ ଗାଈେଗାରୁ କିଣାବିକା କଥା ।” ଶରଧା ମୁହଁରୁ ଏପରି ଶୁଣି ଭଗିଆ କିଛ ି ଉ ର
ଦିଏନାହ । ଚାରିପେଟ େଶାଇ ବା, ଠିଆେହାଇ ବା ଗାଈେଗାରୁ ୁ ଟିକଏ
ି ଚାହେଦଇ କଂସାରୁ ଛାଣି ଚାରି ଗୁ ା ତୁ େର
ପୂେରଇଦିଏ, େତାରାଣିତକ ଢକଢକ କରି ଏକାନି ାସେକ ପିଇ େଶଷ କରିେଦଇ କେହ - ଭୁ େହ !
ଶରଧା ଅଇଁଠା ବାସନକୁ ପାଖ ଗାଡ଼ିଆେର େଧାଇେଦଇ ଧୀେର ଧୀେର ଗଁା ଅଭିମୁଖେର ଚାେଲ, ଆଉ ଭଗିଆ
ତାର ତିନି େସରିଆ ଓଜନର ଖଡ଼ମ ଦୁ ଇଟାକୁ ଟା ର ଭୂଇଁେର ଠ ଠ ପିଟଲ
ି ା ପରି କରି ବାଡ଼ିଟକ
ି ୁ ଧରି େଗାଠ ଭିତେର
ପେଶ । େସେତେବେଳ ଭଗିଆକୁ େଯେବ ବାହାର େଲାକ କିଏ େଦଖ ,ି େତେବ ଭାବ ି େସ େଗାଟାଏ ପାଗଳ । େସ

କଇଁଫୁଲୀର େବକକୁ ଧରି ତା’ ମୁହଁ ଉପରକୁ ଝୁ ଲି ପଡ଼ି ପଚାେର - “ସେତ ତୁ ଚାଲି ଯିବୁ ? େମାେତ ଭୁଲି ଯିବୁ ? େତା’
ସାଉକୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳଲା ନାଇଁ େବାଲି ତେତ ବିକିେଦେବ ? ତେତ କାହକି ବିକେି ବ, ତା

ପୁଅକୁ କାହକି ବିକେି ବ ନାହ ?”

କଇଁଫୁଲୀ ଭଗିଆର କଥାକୁ ସେତ ଅବା ନିବ ି ଭାବେର ଶୁେଣ ! କାନଟାକୁ ସୁ ା ହଲାଇଦିଏ ନାହ । ଭଗିଆ ତା’ ମୁହଁ
ଉଠାଇ ଆଣି ନିଜ ଆ ରୁ ଲୁ ହ େପାଛି କଇଁଫୁଲୀର ଆ ରୁ ମ ଲୁ ହ େପାଛିଦଏ
ି ।
ଖାଇ ସାରିଲା ପେର ଗାଈେଗାଠ ଗଁାକୁ େଫରିଲାଯାଏଁ ଭଗିଆ ବରାବର ଏହିପରି କେର । ଏପରିଭାବେର େସ
ମୂକ ପଶୁଗୁଡ଼ାକ ସହିତ କଥାବା ା କେର େଯ, ମନ ହୁ ଏ, ସେତ େଯପରି େସ ତାର

ଶର ଉ ର ପାଉଛି । େଗାଟାଏ

ହଡ଼ାକୁ କୁ ାଇ କା ି କେହ - “ବଷକୁ ମାଣ ମାଣ କରି େକାଡ଼ିଏ ମାଣର ମାଟି େକାଡ଼ିଏ ବଷ ତାଡ଼ିଲୁ; ଏେବ ତେତ ମୁଖୁରୀ
କଂେସଇ େନବ େର ଲଛମ !” ହଡ଼ା ଲଛମ ଭଗିଆର ଟଣାଓଟରାେର େହଉ ବା ତାର ଭାଷା ବୁ ଝକ
ି ରି େହଉ, ମୁ କୁ
ଲାଡ଼ିଦଏ
ି । ଭଗିଆ େସତିକେି ର କା ପ
ି କାଏ । କାହାକୁ େସ ଆଉଁଶଦ
ି ଏ
ି ; କାହାକୁ କିଛ ି କହିପାେର ନାହ । କାହା ପାେଖ
େକବଳ ଠିଆେହାଇ େଥାଡ଼ି ତେଳ େଠ ାଟାକୁ ଢିରାେଦଇ ଚାହରେହ । େସପରି ଠିଆେହଲାେବେଳ ଦୂ ରରୁ ଦିେଶ ସେତ
େଯପରି ତାହା ଏକ ସୁଦ ଶି ୀହାତର ମୂ ! କାହାକୁ େସ କୁ ାଇ ଧରି କେହ - “ଆଉ କାଲି ଠୁ ଆସିବୁ ନାଇଁ େଲା, ଆସିବୁ
ନାଇଁ । ଯିବୁ କଂେସଇଖାନାକୁ ।” କହିଲାେବେଳ ତାର କ େରାଧ େହାଇଯାଏ । ଦିେନ େସ େଗାଟିଏ ବାଛୁ ରୀକି େକାଳେର
ଧରି ପିଲାକୁ କହିଲାପରି କହୁ ଲା । ଶୁଣି ଲା ତା’ ମାଆକୁ ସାଉକାର ବିକି େଦଇଚି । କହିଲା - “କା ନା େଲା ଚା ,ି
କା ନା । େତା’ରି ମା’ ତେତ ପାଳିଚ,ି ଆଉ, ଏଇ ଗଁାର ଅେନକ ପିଲା ୁ ପାଳିଚ ି । ମଣିଷଗୁଡ଼ାକର କ’ଣ ଭଲ ବୁ ି
ଅଛି ?”
ଭଗିଆର ଏ କଥା େବେଳେବେଳ ଗଉଡୁ ଣୀ ଶରଧା ଜାେଣ, ଆଉ, ଜାଣ ି ଅବା ହାଡ଼ଖ କ ପାଇଁ ମାଡ଼େଗାଳ
ଲାଗୁ ବା ଆକାଶଚାରୀ କୁ ଆ ଶାଗୁଣା କିମା ଭୂମିଚାରୀ ବିଲୁଆ କୁ କୁର - ଆଉ କିଏ ନୁ ହ ି ।
X

X

X

X

ଏଇ ଘଟଣାର ଦୁ ଇ ମାସ ପେର ଖବରକାଗଜେର େଦଖାଗଲା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର
ଲାଇେସ ସେର େକହି ଗାଈେଗାରୁ ବାହାରକୁ ର ାନି କରିପାରିବ ନାହ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଏଇ
ଗାଈେଗାଠେର େଦଖାଗଲା - େଗାଠ ନିତା
ସେ

େଦଖାଗଲା ସୁ

ପତଳା େହାଇ ଦୁ ଇଶହରୁ ପ

ଇ ାହାର - ବିନା
ୁ

ମଫସଲ ଗଁାର

ରୀ ସଂଖ ାକୁ କମିଆସିଚ ି ! ଏହା ସେ

ସବଳ ଭଗୀ େବେହରା ନରକ ାଳ େବଶ ଧରି େଗାଠ ଭିତେର େକେତେବେଳ ବସିକରି ଲୁ ହ

େପାଛୁ ଚ,ି େକେତେବେଳ ବା ବୁ ଲି ବୁ ଲି ଗୁଣୁଗୁଣୁ େହାଇ କାହା ଉେ ଶ େର କ’ଣ କହୁ ଚ ି । ଖଡ଼ମକୁ େସ ଆଉ େଗାଡ଼େର
େବାହିପାରୁ ନାହ । େଦହଟାକୁ ବି ଚିରାକନାେର େଘାଡ଼ାଇ ପାରୁନାହ । ଶରଧା ତିଦନ
ି ପରି ମୁ େର େଘାଟଣା ଧରି ଆସୁଚ ି
ସତ; ମା ତାର ସମୟ ଠି ରହୁ ନାହ । ଯାହା ଅବା େସ େଘାଟଣା େବାଲି ଆଣୁଚ,ି ଭଗିଆ ତାହା ଛୁ ଉଁନାହ । ତାର କଂସା
ତାଟିଆ ଭିତେର େକେତେବେଳ ବା ଖାଲି ଅନାବନା ଶାଗସିଝା େମ ାଏ ଥାଲ । େକଉଁ ଦିନ ବା କୁ ା, କିଆକ ା, ବରଫଳ,
କଇଁନାଡ଼ ସିଝା ଥାଏ । ଶରଧା ଆେଣ, ଭଗିଆ ଖାଇବସିେଲ େସ କା ପ
ି କାଏ । େଯୗବନର େଯଉଁ ମାଂସଳ େଦହଟାକୁ େସ
ଆଉଁଶି ଲା ତାହାର ଏକ ବିକୃତ ଛବିକୁ େସ ଆଉଁଶି ପକାଇ କା କା େହାଇ କେହ - “େପଟ େପାଡ଼ିଯିବାରୁ ତ ସମେ
ଗାଈ ବଳଦ ବିକେି ଦେଲ; ଆେମ କିମିତ ି ଚଳିବା ?”

ଭଗିଆ ଏକଥା ଶୁଣି େକବଳ ଗାଈେଗାଠକୁ ବୁ ଲି ଚାେହଁ । ତାର େକାହ ଉେଠ । ଶରଧା ବି ତେଳ ହାତଭରା େଦଇ,
ଆ ୁ ଉପେର ମୁ ଟା ର

ବସିରେହ । ଗଛ େସପେଟ ଚି କାର ଶୁଣି ଭଗିଆ ମୁହଁ ବୁ ଲାଇ େଦେଖ କାହାର ଖେ

ଛାତିହାଡ଼ର େରକଟା ମାଂସ ପାଇଁ ଦୁ ଇ-ଚାରିଟା ଶାଗୁଣା ବିଲୁଆ ବିବାଦ ଲଗାଇଛ !ି େସ ଶରଧା େଦହେର ହାତ ମାରି,
ତାକୁ େମାହନି ାରୁ ଉଠାଇ କେହ - “ଯା, ମଁୁ ଗାଈ େନଇ ଯାଉଚି ।”
ଏଇପରି ଭାବେର େକେତ ଦିନ ଚାଲି ଲା ।
ଏହା ଭଗିଆର ପୂରା ଜୀବନୀ ନୁ େହ; େଲାକଚ ୁେର ତା’ର ତୁ

ଅବେହଳିତ ଜୀବନର େକେତାଟି ଘଟଣା ମା

। ଏଠାେର ଯାହା କୁ ହାଗଲା; ତା’ଠାରୁ େବଶି ଅକୁ ହା ରହିଲା । ଭଗିଆ ଗଉଡ଼ ଭାବେର ଆସି ଗଉଡ଼ଭାବେର ଚାଲି ଗଲା ।
େସ େବକାର ଭାବେର ଆସି ହାକିମଭାବେର ସଂସାର ଛାଡ଼ିନାହ କି ଦରି ଭାବେର ଆସି େବପାରୀ ଭାବେର ଯାଇନାହ ।
େସ ଆସିଲାେବେଳ ତା’ ବାପ ମା’, ତା’ ଗଁାେଲାେକ, ତା’ ବ ୁ ବା ବ ସମେ

ଭାବି େଲ େସ ଗଉଡ଼ େହାଇ

ଆସିଚ,ି ଗଲାେବେଳ ବି ସାରା ସଂସାର େଦ ଲା େସ ନିତା ନି ାପର ଗଉଡ଼ରୂପେର ଚାଲି ଯାଇଚି ।
ଗାଈେଗାଠେର ରହି, ଗଁାଗହଳେର ଅେନକ ଗାଉଁଲି ଗୀତ ଭଗିଆ େଯାଡ଼ିଶି

ଲା, େକେତ େଲାକ ୁ

ଶୁଣାଇ ଲା; ମା ତାର ଏଇ କବିପଣିଆ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ସାହିତ -ସମାଜେର ତା’ ଲାଗି େଶାକସଭା େହଲାନାହ । େସ
ବୀର ପରି ବାଘ ସେ

ଲେଢ଼ଇ କରି େକେତ ଗାଈେଗାରୁ ୁ ର ା କରି ଲା, ମା

େସହି ବୀର

କାହାଣୀ େକହି ଟିପି

ର ପାରିେଲ ନାହ । ସମୟ-ଅସମୟେର େକେତ େରାଗେର େକେତ େଲାକ ୁ େସ େକେତ ଠୁଣୁଠୁଣୁକଆ
ି େଚରମୂଳ େଦଇ
ଭଲ କରି ଲା, େଲାକେସବା କରି ଲା; ମା େସବକ-ସମାଜେର ତାର ନଁା ରହିଲାନାହ । େଦଖା- ଗଲା, େଯଉଁ ମଶାଣି
ପାେଖ ଜୀବନର େଶଷ ମୁହୂ

ପଯ

େସ ଗାଈେଗାଠକୁ ଖରା-ବଷାେର ବି ାମ େଦଉ ଲା, େସଇ ମଶାଣି ପଡ଼ିଆେର

େଶଷେର େସ ନିେଜ େଶଷ-ବି ାମ େନଲା । ତା’ ପାଇଁ ନିଆଁ ଜଳିଲା ନାହ, ତା’ ପାଇଁ କାଠ ବୁ ହାଗଲା ନାହ, ତାକୁ
େକାେକଇେର ବି ଅଣାଗଲା ନାହ । ତାର ଜୀବନ ସାଥୀ ଶରଧା ତାକୁ କା େର େଟକିଆଣି େସଇ ନିତ-ି ପରିଚତ
ି ବିରାଟ
ବରଗଛ ଛାଇ ତେଳ ଶୁଆଇେଦଲା । େସ ଅ କାର େସ ଆଉ କାହାକୁ େଦଲା ନାହ ।
ଏଇ ଘଟଣାର ପରଦିନ େଦଖାଗଲା େସଇ
ୁ

ମଫସଲର

ୁ ତମ ଗାଈେଗାଠ େଗାଟାଏ ଶବର ଚାରିପେଟ

େଘରି ରହି ଠିଆେହାଇଚ ି । ତାହା େଦ ମେନେହଲା ସେତ େଯପରି େସଇ ମୂକ ପଶୁସମାଜ ଭଗିଆର ମୃତୁ େର ପରିଚତ
ି
େତାଟା, ପରିଚତ
ି ମଶାଣି ପଡ଼ିଆେର େଶାକସଭା କରୁ େଲ !!

