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     (ଏକ) 

 କୋ ି ପେି  ୋଗଚିୁ 

ଅନୋଦି ନୋୟକ 

 

ସ୍ ଖକ ଓ କବିମୋସ୍ନ  ଓଡିଶୋେ ଗ୍ରୋମୁ ଜୀବନେ ପ୍ରଶଂସୋ କେି  ଅସ୍ନକ କଥୋ ସ୍ ଖଛିନି୍ତ I ପ୍ରକୃତସ୍େ ଗୋଆ ଁ

େିତେେ ସ୍ଖୋ ୋ ପବନ, ବିସୃ୍ତତ ଆକୋଶଏବଂ ଋତୁ ଅନୁସୋସ୍େ ବଦଳି ଚୋ ିଥବିୋ  ଛବିକୁ ସ୍ଦଖ ିତୋକୁ େ  

ନପୋଇବୋେ ଗତି ନୋହି ଁI ଅସ୍ନସ୍କ େୋବନି୍ତ ଗୋଆସଁ୍େ ସ୍ ୋକମୋସ୍ନ ବଡ ସେଳିଆ I କଥୋଟୋ ସ୍କସ୍ତକ ସ୍କ୍ଷତ୍ରସ୍େ ସତ 

ସ୍ହୋଇଥୋଇ ପୋସ୍େ I ମୋତ୍ର ଗୋଆ ଁେିତେେ ସବୁ ସ୍ ୋସ୍କ ସେଳିଆ ସ୍ବୋ ି କହି ସ୍ହବ ନୋହି ଁI ନିଜ ଜୋଗୋ ସ୍ବୋ ି 

ଦୋବୀ କେି ଜବେଦସି୍ତସ୍େ ଅନୁ ସ୍ ୋକେ ଜମିକୁ ମୋଡି ବସିବୋଟୋ ଗୋଆ ଁେିତସ୍େ ଏକଦମ ୍ସୋଧୋେଣ କଥୋ I ଏଥପିୋଇ ଁ

ଗୋଆ ଁେିତସ୍େ ଅସ୍ନକ ଜୋଗୋସ୍େ ପିଟୋ ପିଟି ଓ ମୋ ି ସ୍ମୋକଦ୍ଦମୋ ହୁଏ II ଗୋଆ ଁେିତସ୍େ ଏମିତି ସ୍କସ୍ତୋଟି ଜଣୋ ଶଣୁୋ 

ସ୍ ୋକ ଥୋଆନି୍ତ  ଯୋହୋଙ୍କ ନୋଆ ଁପଡିବୋ ମୋସ୍ତ୍ର ସ୍ ୋସ୍କ କହିସ୍ବ“ଟୋଉଟେ”I ଗୋଆ ଁେିତସ୍େ ସ୍ସମୋସ୍ନ ୟୋକୁ ତୋକୁ 

ଟିହୋଇ ସ୍ଦଇ ସ୍ମୋକଦ୍ଦମୋ କେୋନି୍ତ ଓ ଅେିସ୍ଯୋଗ କୋେୀ ତେେେୁ ବିଚୋେୋଳୟସ୍େ ସୋକ୍ଷୁ ଦିଅନି୍ତ I ଏଇ ତଥୋ କଥତି 

ଟୋଉଟେ ସ୍ ୋସ୍କ ସ୍ହସ୍  ଗୋଆ ଁେିତସ୍େ ସୋକ୍ଷେ, ବୁଦି୍ଧଆ ଓ ଜୋତିଆ ଘେେ ସ୍ ୋକ I  ଗୋଆ ଁେିତସ୍େ ସମସ୍ତଙ୍କେ 

ଟୋଣ ଟୁଣ ଅବସ୍ଥୋI ଅେୋବ ସ୍ଯୋଗ ୁସ୍ ୋକଙ୍କ ମନ େିତସ୍େ ପେସ୍ପେ ପ୍ରତି ସବୁସ୍ବସ୍ଳ ସସ୍େହ ଓ ଇର୍ଷୋ I ଘେ େିତସ୍େ 

ଏଇ ଇର୍ଷୋ ସ୍ଯୋଗ ୁସୋଧୋେଣତିଃ ସ୍ତ୍ରୀସ୍ ୋକମୋନଙ୍କ େିତସ୍େ  େୋେି ପୋଟି ତୁଣ୍ଡ, କଟୋ ସପୋ ହୁଏ I ତୋ ଛଡୋ ହୋତସ୍େ 

କିଛି କୋମ ନଥବିୋେୁ ପୋଟି ତୁଣ୍ଡ କେିବୋଟୋ ସହଜ ହୁଏ I 

ବିେିନ୍ନ ଗୋଆସଁ୍େ ସ୍ ୋକମୋସ୍ନ ମିଳି ମିଶ ି ପଜୂୋ ପୋବଷଣ କେନି୍ତ I ସ୍କଉ ଁଠ ିପ୍ରତିବର୍ଷ ସ୍ଦୋଳ ପସୁ୍ନଇ ସ୍ବଳକୁ ପୋ ୋ 

ହୁଏ I ସ୍କଉଠଁ ିେଜ ସ୍ବଳକୁ ସପ୍ତୋ ବସ୍ସ I ଆଉ ସ୍କଉ ଁଠୋସ୍େ କୋରି୍ତ୍ତକ ପରିୂ୍ଣ୍ଣମୋ ସ୍ବଳକୁ  ଅଷ୍ଟପ୍ରହେୀ ଚୋସ୍  I 

ସ୍ ୋସ୍କ ଏକୋଠି ସ୍ହୋଇ ଏ ସବୁ କୋମ ପୋଇ ଁଚୋେୁଆ  ଗୋନି୍ତ I ବୋଉଶଁ  ବତୋ, ସ୍ଦବଦୋେୁ ପତ୍ରସ୍େ ସ୍ତୋେଣ ତିଆେୀ 

କେନି୍ତ I ସବୁେି ଘେୁ ଚୋେୋ ଆସ୍ସ – ଚୋଉଳ,ଡୋ ି, ପନି ପେିବୋ ଇତୁୋଦି I କୋମ କ ୋ ସ୍ବସ୍ଳ ଗୋଆ ଁସ୍ ୋକଙ୍କ 

େିତସ୍େ ଥଟ୍ଟୋ ତୋମସୋ, ସ୍ତଢୋ  ସ୍ମଢୋ ସ୍ବଶ ୍  ଚୋ ିଥୋଏ I ସ୍ମୋଟ୍ ଉପସ୍େ ସମସ୍ସ୍ତ ମିଶ ିକୋମଟି ତୁ ୋଇ ନିଅନି୍ତ II 

ଏଇଟୋ ସ୍ହ ୋ ଗୋଆ ଁେିତେେ ଏକସ୍ମଳିଆ କଥୋେ  ନମନୁୋ I ଗୋଆ ଁେିତେେ କଳି କଜିଆ, ପୋଟି ତୁଣ୍ଡ ସୋଙ୍ଗକୁ ଏଇ 
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ମିଳି ମିଶ ିକୋମ କେିବୋଟୋ ସ୍ଗୋଟୋଏ ପେୂୋ ପେିୂ ବିକଳ୍ପ ସଷିୃ୍ଟ  କସ୍େ I ଗୋଆ ଁେିତସ୍େ େହି  ଆସ୍ମ ପି ୋ ମୋସ୍ନ ଥ ୁି 

ସ୍ସ ସବୁ ଘଟଣୋବଳିେ ଅଙ୍ଗ ବିସ୍ଶର୍ I 

ଆମ ଗୋଆ ଁସସ୍ମତ ପୋଖ ଆଖ ଅଞ୍ଚଳେୁ ଅସ୍ନକ ସ୍ ୋକ କ ିକତୋସ୍େ ଚୋକିେୀ କେନି୍ତ  I ଗୋଆସଁ୍େ ପବଷପୋଇ ଁ

କ ିକତୋେୁ ଆସିଥବିୋ ସ୍ ୋସ୍କ କୋନ୍ଧସ୍େ ନୋ ି ଗୋମଛୁୋ ଖସ୍ଣ୍ଡ ପସ୍କଇ ସ୍ନଳିଆ  ୁଙି୍ଗ ପିନ୍ଧି ଦୋଣ୍ଡସ୍େ ସତେଞି୍ଜ 

ବିସ୍ଛଇ  ତୋଆସ ସ୍ଖଳନି୍ତ I ସ୍କହି ସ୍କହି ସିଗୋସ୍େଟ ମଧ୍ୟ ଟୋଣନି୍ତ I ଆସ୍ମ ପି ୋମୋସ୍ନ ସ୍ଖଳ ସ୍ଦଖ ୁI ସକୋସ୍ଳ ଓ 

ସନ୍ଧୁୋସ୍େ େଜସ୍ବସ୍ଳ ଆସ୍ମ ନଇ ବୋ ିସ୍େ ବୋଗଡିୁ ଓ ବହୂସ୍ଚୋେୀ ସ୍ଖଳୁ I ଗୋଆସଁ୍େ ଡୋକ୍ତେଖୋନୋ ନଥ ିୋ କି 

ଖଣ୍ିଆି ଖୋବେୋ ସ୍ହସ୍  ଚିକିତ୍ସୋେ ସବୁିଧୋ ନଥ ିୋ I ସ୍ଖଳୋଳୀମୋସ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁସ୍କ ଥସି୍  ନିଜ ୍ନିଜେ ଇନ୍ସୁୁ େୋନ୍ ସ I 

ବୋଗଡିୁ ଏକ ଦୁଦ୍ଦଷୋନ୍ତ ସ୍ଖଳ I ମୋତ୍ର ସ୍ଖଳି ୋ ସ୍ବସ୍ଳ ଏହୋ ଦୁଦ୍ଦଷୋନ୍ତ ଜଣୋ ପଡୁ ନଥ ିୋ I ଗୋଆ ଁେିତସ୍େ ହିେୁ ଓ 

ମସୁ ମୋନ ଉେୟ ସ୍ଗୋଷି୍େି ସ୍ଟୋକୋ ସ୍ ୋକ ମିଶକିେି ବୋଗଡିୁ ସ୍ଖଳୁ ଥସି୍  I ମସୁ ମୋନ ସୋହୀେ ଆବୁ, କୋ ୋ, 

ଇନୁସ ୍ସୋଙ୍ଗକୁ ନଟବେ,େଙ୍ଗୋଧେ, ଗଙ୍ଗୋଧେ ସ୍ବଶ ତୋଳ ପକୋଇ ସ୍ଖଳୁ  ଥସି୍  I ଆେ ପଟେ ସ୍ଖଳୋଳୀକୁ 

ସ୍ଗୋଡସ୍େ କଇଞ୍ଚ ିପକୋଇ କୋବୁ କେିବୋ  ୋଗି ସ୍ସମୋନଙ୍କ େିତେୁ ପ୍ରସ୍ତୁକଙ୍କେ ଏକ ନିଜସ୍ୱ ପଦ୍ଧତି େହିଥ ିୋ I 

ଗୋଆସଁ୍େ ସ୍ଯଉ ଁଚୋର୍ୀ ମୋନଙ୍କେ  ଜମି ଖସ୍ଣ୍ଡ ଅଛି  ସ୍ସମୋସ୍ନ ତୋକୁ ଚୋର୍ କେି ସ୍ଯତିକି ମିଳି ୋ ସ୍ସତିକିସ୍େ ଚଳନି୍ତ I 

ବିଅଳୀ ଧୋନ ଅମଳ ହୁଏ େୋଦ୍ରବ ମୋସସ୍େ I ଧୋନ ପସ୍େ ପସ୍େ ସ୍ସମୋସ୍ନ ସ୍କୋଳଥ, ବିେି, ଖସୋ , ଧଣଆି ଆଦି ବୁଣନି୍ତ 

I ଶୀତ ଦିନ ସ୍ଶର୍ ସ୍ବଳକୁ ସ୍ସ ସବୁ ଅମଳ ହୁଏ I ବିଅଳୀ ଚୋର୍ କେୋଯୋଏ ନଈ କୂଳକୁ  ୋଗିଥବିୋ ପୋଳ ଜମିସ୍େ I 

ଏଇ ଜମିଟୋସ୍େ ଟିକିଏ ବୋ ି େୋଗ ସ୍ବଶ ିI ଏଣ ୁକେମଳୂ, ଆଖ,ୁ ଧଆୂପଁତ୍ର େଳି େସ  ନଈ କୂଳିଆ ଜମିସ୍େ 

କେୋଯୋଏ I  ଗୋଆ ଁଆେପସ୍ଟ ସ୍ହ ୋ ପୋଟ ଜମି i ଅସ୍ପକ୍ଷୋକୃତ  ଖୋ  ସ୍ହୋଇ ଥବିୋେୁ ଏଠ ିନଈବଢିସ୍େ ପୋଣ ିବହୁତ 

ଦିନ ଧେି  ୋଗି େସ୍ହ Iଏଇ ଜମିସ୍େ ସ୍ ୋସ୍କ ଶୋେଦ ଧୋନ ବୁଣନି୍ତ I ଦୁଗଷୋ ପଜୂୋ ସ୍ବଳକୁ ନଈବଢି ଛୋଡିଗସ୍   

କୋଦୁଆ ବି ସ୍େ ଧୋନ େୁଆ   ହୁଏ I ବଢିପୋଣସି୍େ ଆସିଥବିୋ ପଟୁସ୍ଯୋଗ ୁପୋଟ ଜମିସ୍େ ଖତ ସ୍ଦବୋ ପ୍ରୋୟ ଦେକୋେ 

ହୁଏନୋ I ଏ ଜମି ସ୍ବଶ ୍ଉବଷେ I ଧୋନ ଗଛସ୍େ ସ୍ଥୋଡ ବୋହୋେିବୋ ସ୍ବଳକୁ ଚୋର୍ୀମୋସ୍ନ କୋଦୁଆ ବି ସ୍େ ମଗୁ, 

ନସ୍ହସ୍  ବିେି ଛୋଟି ଦିଅନି୍ତ I  ପରୁ୍ ମୋସେ ସ୍ଶର୍ ସ୍ବଳକୁ ଧୋନ କଟୋ ହୁଏ I ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ େବି େସ  – ବିେି ବୋ 

ମଗୁ –ଚୋଖସ୍ଣ୍ଡ ଉଚ୍ଚ ସ୍ହୋଇ ଯୋଇ ଥୋଏ I 

ପୋଟ ଜମି କହିସ୍  ବ୍ରହ୍ମଣୀ ଓ ଖେସ୍ରୋତୋ  େିତସ୍େ ଥବିୋ ବିସୃ୍ତତ ଇ ୋକୋ I ଚୋେି ଆସ୍ଡ ଚୋର୍ ଜମି I ତୋେି େିତସ୍େ 

ପଳୁୋକୁ ପଳୁୋ ଗୋଆ ଁi ଖେୋ ଦିସ୍ନ ଧ ୂଧଇୂଆ ଖେୋସ୍େ ସମଦୁୋୟ ପୋଟଟୋ ଖୋଇ ସ୍ଗୋଡୋଏ I ତୋ େିତସ୍େ ପୋଣ ିସ୍ବୋ ି 

କିଛି ନଥୋଏ I ସ୍ଶୋର୍ ସ୍ହସ୍  ବୋସ୍ଟୋଇକୁ ପୋଣ ିମେୁୋଏ ମିସ୍ଳନୋ I ଏଣ ୁବି  ମଝିସ୍େ ଗୋଆ ଁସ୍ ୋସ୍କ  ବୋମି୍ଫ ସ୍ଖୋଳି 

ଥୋଆନି୍ତ I ସ୍ସଥେୁି ପୋଣ ିଉଠୋଇବୋ  ୋଗି ସ୍ଗୋଟୋଏ ବୋଉଶଁ ନଳସ୍େ ଦଉଡି  ୋଗିଥୋଏ I ସ୍ଶୋରି୍ ୋ ବୋସ୍ଟୋଇ 

ସ୍ସଇଥସି୍େ ପୋଣ ିକୋଢି ପିଅନି୍ତ I ବର୍ଷୋ ଦିସ୍ନ ଚୋେି ଆସ୍ଡ କୋଦୁଅ I ହିଡ ଉପସ୍େ ସ୍ ୋକଙ୍କେ ଯିବୋ ଆସିବୋ ହୁଏ I 

ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ ୋକଙ୍କେ୍ ଚୋ ିବୋ େଳସ୍େ ସ୍ସମୋନଙ୍କ ସ୍ଗୋଡ ତସ୍ଳ ଚୋପି ସ୍ହୋଇ ହିଡ ଉପେେ ଘୋସ ଚେୋ ସ୍ହୋଇଥୋଏ I 

ସ୍ସହି ଚେୋ ଚିହ୍ନକୁ  କ୍ଷୁ କେି ସ୍ ୋସ୍କ ଅନ୍ଧୋେସ୍େ ସ୍ହଉ କି ଜହ୍ନ େୋତିସ୍େ ସ୍ହଉ କି ଦିନ ଦିଇ ପହସ୍େ ସ୍ହଉ  ବୋଟ 

ଚୋ ନି୍ତ I ବର୍ଷୋ ଦିନେ ପୋଣ ିସ୍କସ୍ତକ ଖୋ  ଜୋଗୋସ୍େ ମୋଇ  ମୋଇ  ସ୍ହୋଇ  ଆବଦ୍ଧ େସ୍ହ I ସ୍ସ ସବୁ ଜୋଗୋକୁ 

ଡଙ୍ଗୋସ୍େ ପୋେି ସ୍ହବୋକୁ ହୁଏ I ପଣୁ ିନଈବଢି ସ୍ହସ୍  ପୋଟ ବୋସ୍ଟ ଏ ଗୋଆେୁଁ ସ୍ସ ଗୋଆକୁଁ ଚୋ ି କେି ଯିବୋ ସମ୍ଭବ 

ହୁଏନୋ I ସ୍ ୋକମୋସ୍ନ ଡଙ୍ଗୋସ୍େ ଯୋଆ ଆସ କେନି୍ତ I ପ୍ରୋୟ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ନଈ ବଢି ହୁଏ I ସ୍ବସ୍ଳ ସ୍ବସ୍ଳ ତୋହୋ 

ପ୍ରଳୟଙ୍କେୀ େୂପ ଧସ୍େ I ନଈବଢି ଛୋଡିଗସ୍  ପଣୁ ିଶୋେଦ କିଆେୀସ୍େ କୋମ  ୋସ୍ଗ I ବଢି ପୋଣେୁି େକ୍ଷୋ ପୋଇଥବିୋ 

ବିଅଳୀ େସ  ଅମଳ ହୁଏ I ତୋ ପେଠ ଁୁ  ପଣୁ ିଶୀତୁଆ େସ  ଅମଳ ସ୍ହବୋ ପଯଷୁ ନ୍ତ ଚୋର୍ୀ ବେି ସ୍ ୋକଙ୍କ ହୋତସ୍େ 

ଧେୋ  ୋଗି େସ୍ହ I ଶୀତୁଆ େସ  େୋବସ୍େ ଆମ ଆଡେ ଚୋର୍ୀ ସ୍ସୋେିର୍, ଧଣଆି ଓ ଖସୋ ବହୁତ  ଗୋନି୍ତ I ମଝିସ୍େ 

ମଝିସ୍େ ମଗୁ କିଆେୀ I ସ୍ସୋେିର୍ େୁ  ସ୍ଦଖବିୋକୁ ହଳଦିଆ Iଧଣଆି େୁ  ଧଳୋ ଓ ଖସୋ େୁ  ସ୍ନଳିଆ I ଶୀତ 

ଦିସ୍ନ, ଗୋଆକୁଁ  ୋଗିଥବିୋ ପୋଟ ଜମିକୁ ଚୋହିସଁ୍  ଆଖ ିପୋଇବୋ ପଯଷନ୍ତ ସ୍କବଳ ହଳଦୀ, ଧଳୋ ଓ ସ୍ନଳୀ େଙ୍ଗ 
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ସ୍ଦଖୋଯିବ I ପସ୍େ ଏଇ େୁ େୁ ସ୍ ୋସ୍କ ମହୁ ମୋଛି ପୋଳି ମହୁ ସଙ୍ଗରହ କସ୍  I ସ୍ଚୈତ୍ର ମୋସେ ଅଗିେୋ ପସୁ୍ନଇ 

ସ୍ବଳକୁ ବି  ବୋଡିେ କୋମ ସେି ଯୋଇ ଥୋଏ I ଯୋହୋଙ୍କେ ନଈ କୂଳିଆ ଜମି ଓ ସ୍ ୋକବଳ ଅଛି ସ୍ସମୋସ୍ନ ଖେୋଟିଆ 

େସ  କେନି୍ତ I ସ୍ବପୋେୀମୋସ୍ନ ଦୁେ ଦୂେୋନ୍ତେୁ ଆସି ବି େୁ ସ୍ସ ସବୁ େସ  କିଣ ିନିଅନି୍ତ I 

ସ୍ଦଶ ସୋେୋ  ଚୋେି ଆସ୍ଡ ଦେିଦ୍ରୁI ସ୍ମୋ ପି ୋ ଦିସ୍ନ ଆମ ଗୋଆ ଁେିତସ୍େ ଜସ୍ଣ ଯଦି ଟଙ୍କୋ ସ୍ଗୋଟୋଏ ଧେି ଏ ମଣୁ୍ଡେୁ 

ସ୍ସ ମଣୁ୍ଡ ଯୋଏ ବୁ ି ଆସିବ  ଟଙ୍କୋଟୋକୁ ଖଚୁୁେୋ କେିବୋ  ୋଗି ତୋ ପକ୍ଷସ୍େ ସମ୍ଭବ ସ୍ହବ ନୋହି ଁI କୋହୋେି ପୋଖସ୍େ 

ପଇସୋେ ସ୍ସୋେ ଶେ ନଥୋଏIଆମ ଗୋଆସଁ୍େ ହୋଇସ୍କ ୂ ନଥବିୋେୁ ଏଠୁ  ସ୍ସଠୁ ଚୋେୋ ମୋଗି ସ୍ଗୋଟୋଏ ଚୋଳ ଘେ 

ତିଆେୀ ସ୍ହ ୋ I ସ୍ସଇଠ ିଆେମ୍ଭ ସ୍ହ ୋ ଅଷ୍ଟମ ସ୍େଣୀ I ମୋତ୍ର ବର୍ଷକ ପସ୍େ ସ୍ଦଖୋ ଗ ୋ ସ୍ଯ ନବମ ସ୍େଣୀ ପୋଇ ଁ

ଯସ୍ଥଷ୍ଟ ଛୋତ୍ର ନୋହୋନି୍ତ  କି ଶକି୍ଷକମୋନଙୁ୍କ ଦେମୋ ସ୍ଦଇ ସ୍ହବ ନୋହି ଁI ସ୍କ ୂଟି େୋଙି୍ଗ ଗ ୋ I ଦୁଇ ବର୍ଷ ପସ୍େ ପଣୁ ି

ସ୍କ ୂ କେିବୋକୁ ଉଦୁମ ସ୍ହ ୋ I ମଧ୍ୟ ବିଦୁୋଳୟେୁ ପୋସ ୍କେୁଥବିୋ ପ୍ରୋୟ ସବୁ ପି ୋଙୁ୍କ ନୂଆ କେି ସ୍ଖୋ ୋ ଯୋଇଥବିୋ 

ହୋଇସ୍କ ୂସ୍େ ନୋଆ ଁସ୍ ଖୋଇବୋ ପୋଇ ଁପି ୋ ମୋନଙ୍କେ ମେୁବୀ ମୋନଙୁ୍କ କୁହୋଗ ୋ I 

ଅଳ୍ପ ସ୍କସ୍ତସ୍କଙୁ୍କ ଛୋଡିସ୍ଦସ୍  ଗୋଆ ଁେିତସ୍େ  େୂମିହୀନ ସ୍ ୋକଙ୍କ ସଙ୍ଖ୍ୁୋ ଖବ୍ୁ ସ୍ବଶ ିI ଗୋଆ ଁେିତସ୍େ ସ୍ଯଉ ଁ

ମୋନଙ୍କେ ସ୍କୌଳିକ ବୁବସୋୟ ଅଛି ସ୍ସମୋସ୍ନ ସ୍ସଇଥସି୍େ  ୋଗି େହନି୍ତ I ଏଇ କୋମ ମୋଧ୍ୟମସ୍େ ଚଳି ପୋେିବୋ ଏ 

ସମସ୍ତଙ୍କ ପୋଇ ଁସମ୍ଭବ ହୁଏନୋ I ଏଣ ୁସ୍କସ୍ତକ ଘେେ ପେୁୁର୍ ସ୍ ୋସ୍କ ନିଜ ନିଜେ ସ୍କୌଳିକ ବୃରି୍ତ୍ତ କେିବୋ ସୋଙ୍ଗକୁ  

ଅନୁ ସ୍ ୋକଙ୍କ ଜମିସ୍େ ମଜୁେୀ ଖଟନି୍ତ I ଗୋଆ ଁେିତସ୍େ ଜମି ମୋ ିକଙ୍କ ସଙ୍ଖ୍ୁୋ କମ ୍I ମଜେିୁଆଙ୍କ ସଙ୍ଖ୍ୁୋ ସ୍ବଶ ିI 

ତଥୋପି ଜୋତିଆଣ କଥୋଟୋ ବଳବର୍ତ୍ତେ ଥବିୋେୁ ସ୍ ୋକଙ୍କ ମନସ୍େ ସବୁ କଥୋେ ବୋଛ ବିଚୋେ ଚୋସ୍  ଜୋତିଆଣ 

ଧୋେୋସ୍େ I ଗୋଆ ଁେିତସ୍େ ଛୁଆ ଁଅଛୁଆ ଁକଥୋଟୋ ପ୍ରବଳ ଥୋଏ II ନିଜେ ଅବସ୍ଥୋକୁ ସ୍ହଜି ତଳ ଜୋତିେ ସ୍ ୋସ୍କ ଏ 

ପଯଷୁ ନ୍ତ ସ୍କୌଣସି ବିସ୍ଦ୍ରୋହ ବୋ ହଟ୍ଟସ୍ଗୋଳ କେି ନ ଥବିୋେୁ ଗ୍ରୋମୁ ଜୀବନେ ଶୋନ୍ତ ପ୍ରୋକୃତିକ ପେିସ୍ବଶ ଆମ ଗୋଆସଁ୍େ 

ସ୍ବଶ ସ ୁେ ଥୋଏ I 

ଗୋଆ ଁେିତସ୍େ “େଦ୍ର”ଘେେ ସ୍ତ୍ରୀସ୍ ୋକମୋସ୍ନ ସ୍କବଳ ସ୍େୋସ୍ର୍ଇ କେନି୍ତ I ଘେ ଚସ୍ଳଇବୋ ପୋଇ ଁଘେ େିତସ୍େ 

ଯୋହୋ କେିବୋ କଥୋ – ବେସ୍କୋଳି କିମ୍ ବୋ ଆମ୍ବ ଆଚୋେ କେିବୋ, ବଡି ପୋେିବୋ, ଘରି୍ ପୋେିବୋ – ଏ ସବୁ କୋମ ଥୋଏ 

ସ୍ସମୋନଙ୍କେ I କୁଆ କୋ କୋ କହିସ୍   ସ୍ ୋସ୍କ ବିଛଣୋ ଛୋଡନି୍ତ I ପଣୁ ିସଞ୍ଜସ୍ବସ୍ଳ ମହ୍ୁ ଁଅନ୍ଧୋେ ସ୍ହସ୍   ସମସ୍ସ୍ତ 

େହନି୍ତ ନିଜ ନିଜ ଘସ୍େ I ସନ୍ଧୁୋ ପସ୍େ ସ୍କହି କୋହୋେି ଘେକୁ ଯିବୋ ଦେକୋେ ପସ୍ଡନୋ I ଅନ୍ଧୋେ ବଢି ୋ ସ୍ବଳକୁ 

ସ୍ ୋସ୍କ କିସ୍େୋସିନ୍ ଡିବିେ କ୍ଷୀଣ ଆ ୁଅସ୍େ  େୋତ୍ରୀସ୍େୋଜନ ସ୍ଶର୍ କେି  ବିଛଣୋ ଧେନି୍ତ I ଗୋଈ ସ୍ଗୋେୁ େହନି୍ତ 

ଗହୁୋଳସ୍େ I ଚସ୍ଢଇ ମୋସ୍ନ େହନି୍ତ ଗଛ ଡୋଳସ୍େ ନିଜନିଜେ  ବସୋସ୍େ I  କୋହୋ ଘସ୍େ  କିଏ ମସ୍  କି କୋହୋ ପଅୁ 

ଝୀଅେ ବୋହୋଘେ ସ୍ହସ୍  କି କୋହୋ ଘସ୍େ ଏନ୍ତୁଡି ସ୍ହସ୍   -ବିେିନ୍ନ କଏଇ ଘଟଣୋକୁ ନ୍ଦ୍ରକେି  ଘଟଣୋକୁ ସ୍କ

କୋଯଷୁ କ୍ରମଓ ଆସ୍ୟୋଜନ ଚୋସ୍ I କ୍ରମ ଚୋସ୍ ଓୋଯଷୁ I ସକୋଳ ଆଉ ସଞ୍ଜ ମଧ୍ୟସ୍େ ଜନ୍ ମ ,ମତୁୃୁ, ସ୍ବମୋେୀ ଓ ବିବୋଦ କୁ 

ଛୋଡି ସ୍ଦସ୍  ଗୋଆ ଁେିତସ୍େ ବିସ୍ଶର୍ କିଛି ନୂଆ କଥୋ ଘସ୍ଟନୋ କି ଘଟିସ୍  ବି ଜଣୋ ପସ୍ଡନୋ II 

କୋହେି ଘସ୍େ ସ୍ ୋକ ମସ୍  ମତୃ ସ୍ ୋକେ ସମ୍ପକଷୀୟ ପେୁୁର୍ ସ୍ ୋସ୍କ – ପଅୁ କି ପତୁୁେୋ  ଣ୍ଡୋ ହୁଅନି୍ତ I ସ୍ସମିତ ି

କୋହୋେି ପଅୁ କି ଝୀଅ ବୋହୋ ସ୍ହସ୍  ତୋଙ୍କ ଘସ୍େ ହୁଳହୁଳି ପସ୍ଡ; ବୋଜୋ ବୋସ୍ଜ I ବେ ଆସିସ୍  ବୋଣ େୁସ୍ଟ I ଆମ 

ଗୋଆଟଁୋ ଏକ ସ୍ଧୋଇଆ ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ହୋଇଥବିୋେୁ ସ୍କବଳ ଦୂେ ଦୂେୋନ୍ତେ ବନୁ୍ଧ ବୋନ୍ଧବଙୁ୍କ ଛୋଡି ସ୍ଦସ୍  ଗୋଆ ଁେିତେକୁ 

ବୋହୋେେସ୍ ୋସ୍କ ସ୍କହି ସ୍କସ୍ବ ଆସନି୍ତ ନୋହି ଁI ବୋହୋେ ସ୍ ୋକଙ୍କ ସମ୍ପକଷସ୍େ ନ ଆସ ୁଥବିୋେୁ ଗୋଆ ଁସ୍ ୋସ୍କ ତୋଙ୍କ 

ପେୁୁଣୋ େୀତି ନୀତିକୁ ଧେି ଚଳନି୍ତ I ଯଗୁ ଯଗୁୋନ୍ତେୁ ଚଳିଆସିଥବିୋ ବୁବହୋେେ ବୁତିକ୍ରମ କେିବୋକୁ ସ୍କହି ସୋହସ 

କେନି୍ତ ନୋହି ଁI ଶଣୁୋ ଯୋଉଥୋଏ ସ୍ଯ ସ୍ତସ୍ଣ କୁଆସ୍ଡ ପ୍ରବଳ ଯଦୁ୍ଧ ଚୋ ିଛି I ସ୍କଉଠଁ ିଓ କୋହିକିଁ ଏ ଯଦୁ୍ଧ ସ୍ହଉଛି ସ୍ସ 

ବିର୍ୟସ୍େ  ଆମ ଗୋଆେଁ ସ୍ ୋକଙ୍କେ କିଛି ଧୋେଣୋ ନଥୋଏ I ତଥୋପି ଏଇ ଯଦୁ୍ଧ ସ୍ଯୋଗ ୁ  ୁଗୋ, କିସ୍େୋସିନ୍, ଚିନ,ି 

ଦିଆସି ି େଳି ଜିନିର୍ ସହଜସ୍େ ମିଳୁ ନଥୋଏ I ଖୋଉଟି ଜିନିର୍ ସବୁକୁ ସେକୋେ  କସ୍୍ରୋ  କେି ବିକୁ ଥୋନି୍ତ I ସ୍ସସ୍ତ 
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ସ୍ବସ୍ଳ ଆମ ଗୋଆ ଁେିତସ୍େ ଡୋକ୍ତେ ନଥସି୍  କି ଡୋକ୍ତେଖୋନନୋ ନଥ ିୋ I ବଇଦମୋସ୍ନ ଜଡି ବୁଟି ସ୍ଦଇ ସ୍ ୋକଙୁ୍କ 

େ  କେୁ ଥସି୍  I ଜନ୍ ମ ପସ୍େ ପସ୍େ ପି ୋ ବହୁ ସମୟସ୍େ ମେି ଯୋଉଥସି୍   I ପଣୁ ିବନୁୋ,ବୋତୁୋ ଓ ମେୁଡି ସ୍ଯୋଗ ୁ

ହଇଜୋ, ବସନ୍ତ, ଟୋଇେଏଡ େଳି ସ୍େୋଗସ୍େ ପଡି ସ୍ଗୋଟୋକୁ ସ୍ଗୋଟୋ ଗୋଆ ଁ ମଳୂସ୍ପୋଛ ସ୍ହୋଇ ଯୋଉ ଥ ିୋ I 

ସ୍ସସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ େୋେତ ବର୍ଷସ୍େ ବଞ୍ଚିଥବିୋ ସ୍ ୋକମୋନଙ୍କେ ହୋେୋହୋେି ବୟସ ଥ ିୋ ୧୯ ଓ ସ୍କୌଣସି ପି ୋ ଜନ୍ମ ୍

ସ୍ହୋଇ ବଞ୍ଚି ପୋେିବୋ ଟୋ ଥ ିୋ ତୋ ପୋଇ ଁଏକ ଆକସି୍ମକ ଘଟଣୋ I ପୋଠ ପଢିବୋ ଟୋ ଏକ ଦେକୋେୀ କଥୋ ସ୍ବୋ ି ସମସ୍ସ୍ତ 

େୋବୁ ନଥସି୍  I ଝୀଅମୋସ୍ନ ତ ବୋହୋ ସ୍ହୋଇ ଶୋଶ ୁଘେକୁ ଯିସ୍ବ – ଏଣ ୁ ସ୍ସମୋନଙୁ୍କ ପୋଠ ପସ୍ଢଇ  ୋେ କଅଣ 

ସ୍ବୋ ି ବୋପୋ ମୋଆ େୋବୁଥସି୍  ଓ ଝୀଅ ମୋନଙ୍କେ ପୋଠ ପଢୋ ଉପସ୍େ ଗେୁୁତ୍ୱ ସ୍ଦଉ ନଥସି୍  I ଇଏ 

ଥ ିୋଆମଗୋଆେଁ ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳେ ସ୍ମୋଟୋ ସ୍ମୋଟି ଅବସ୍ଥୋ I 

 

 

               ଦୁଇ 

 

ବିଅଳୀ ଧୋନ ଅମଳ ହୁଏ େୋଦ୍ରବ ମୋସସ୍େ I ଧୋନ ପସ୍େ ପସ୍େ ଚୋର୍ୀମୋସ୍ନ ସ୍କୋଳଥ, ବିେି, ଖସୋ , ଧଣଆି ଆଦି 

ବୁଣନି୍ତ Iଶୀତ ଦିନ ସ୍ଶର୍ ସ୍ବଳକୁ ସ୍ସ ସବୁଅମଳ ହୁଏ Iବିଅଳୀ ଚୋର୍ କେୋଯୋଏ ନଈ କୂଳକୁ  ୋଗିଥବିୋ ପୋଳ ଜମିସ୍େ 

I ଏଇ ଜମିଟୋସ୍େ ଟିକିଏ ବୋ ି େୋଗ ସ୍ବଶ ିIଏଣ ୁକେମଳୂ, ଆଖ,ୁ ଧଆୂପଁତ୍ର େଳି େସ  ନଈ କୂଳିଆ ଜମିସ୍େ 

କେୋଯୋଏI ଗୋଆ ଁଆେପସ୍ଟ ସ୍ହ ୋ ପୋଟ ଜମି i ଅସ୍ପକ୍ଷୋକୃତ  ଖୋ  ସ୍ହୋଇ ଥବିୋେୁ ଏଠି ନଈବଢି ପସ୍େ ପୋଣ ିବହୁତ 

ଦିନ ଧେି  ୋଗି େସ୍ହ Iଏଇ ଜମିସ୍େ ସ୍ ୋସ୍କ ଶୋେଦ ଧୋନ ବୁଣନି୍ତ Iଦୁଗଷୋ ପଜୂୋ ସ୍ବଳକୁ ନଈବଢି ଛୋଡିଗସ୍   କୋଦୁଆ 

ବି ସ୍େ ଧୋନ େୁଆ ହୁଏ I ବଢିପୋଣସି୍େ ଆସିଥବିୋ ପଟୁସ୍ଯୋଗ ୁପୋଟ ଜମିସ୍େ ଖତ ସ୍ଦବୋ ପ୍ରୋୟ ଦେକୋେ ହୁଏନୋ I ଏ 

ଜମି ସ୍ବଶ ୍ଉବଷେ I ଧୋନ ଗଛସ୍େ ସ୍ଥୋଡ ବୋହୋେିବୋ ସ୍ବଳକୁ ଚୋର୍ୀମୋସ୍ନ କୋଦୁଆ ବି ସ୍େ ମଗୁ, ନସ୍ହସ୍  ବିେି 

ଛୋଟି ଦିଅନି୍ତ I  ପରୁ୍ ମୋସେ ସ୍ଶର୍ ସ୍ବଳକୁ ଧୋନ କଟୋ ହୁଏ I ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ େବି େସ  – ବିେି ବୋ ମଗୁ –ଚୋଖସ୍ଣ୍ଡ 

ଉଚ୍ଚ ସ୍ହୋଇ ଯୋଇ ଥୋଏ I 

ପୋଟ ଜମି କହିସ୍  ବ୍ରହ୍ମଣୀ ଓ ଖେସ୍ରୋତୋ  େିତସ୍େ ଥବିୋ ବିସୃ୍ତତ ଇ ୋକୋ I ଚୋେି ଆସ୍ଡ ଚୋର୍ ଜମି Iତୋେି େିତସ୍େ 

ପଳୁୋକୁ ପଳୁୋ ଗୋଆ ଁi ଖେୋ ଦିସ୍ନ ଧ ୂଧଇୂଆ ଖେୋସ୍େ ସମଦୁୋୟ ପୋଟଟୋଖୋଇ ସ୍ଗୋଡୋଏ I ତୋ େିତସ୍େ ପୋଣ ିସ୍ବୋ ି 

କିଛି ନଥୋଏi ସ୍ଶୋର୍ ସ୍ହସ୍  ବୋସ୍ଟୋଇକୁ ପୋଣ ିମେୁୋଏ ମିସ୍ଳନୋ I ଏଣ ୁବି  ମଝିସ୍େ ଗୋଆ ଁସ୍ ୋସ୍କ  ବୋମି୍ଫ ସ୍ଖୋଳି 

ଥୋଆନି୍ତ I ସ୍ସଥେୁି ପୋଣ ିଉଠୋଇବୋ  ୋଗି ସ୍ଗୋଟୋଏ ବୋଉଶଁ ନଳସ୍େ ଦଉଡି  ୋଗିଥୋଏI ସ୍ଶୋରି୍ ୋ ବୋସ୍ଟୋଇ 

ସ୍ସଇଥସି୍େ ପୋଣ ିପିଅନି୍ତ I ବର୍ଷୋ ଦିସ୍ନ ଚୋେି ଆସ୍ଡ କୋଦୁଅ I ହିଡ ଉପସ୍େ ସ୍ ୋକଙ୍କେ ଯିବୋ ଆସିବୋ ହୁଏ I ବର୍ଷୋ 

ଦିନେ ପୋଣ ିସ୍କସ୍ତକ ଖୋ  ଜୋଗୋସ୍େ ଉଛୁଳି ପସ୍ଡ I ସ୍ସ ସବୁ ଜୋଗୋସ୍େ ଡଙ୍ଗୋସ୍େ ପୋେି ସ୍ହବୋକୁ ହୁଏ I ପଣୁ ି

ନଈବଢି ସ୍ହସ୍  ପୋଟ ବୋସ୍ଟ ଏ ଗୋଆେୁଁ ସ୍ସ ଗୋଆକୁଁ ଚୋ ି କେି ଯିବୋ ସମ୍ଭବ ହୁଏନୋ I ସ୍ ୋକମୋସ୍ନ ଡଙ୍ଗୋସ୍େ 

ଯୋଆ ଆସ କେନି୍ତ Iପ୍ରୋୟ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ନଈ ବଢି ହୁଏ I ସ୍ବସ୍ଳ ସ୍ବସ୍ଳ ତୋହୋ ପ୍ରଳୟଙ୍କେୀ େୂପ ଧସ୍େ I 

ନଈବଢି ଛୋଡିଗସ୍  ପଣୁ ିଶୋେଦ କିଆେୀସ୍େ କୋମ  ୋସ୍ଗ I ବଢି ପୋଣେୁି େକ୍ଷୋ ପୋଇଥବିୋ ବିଅଳୀ େସ  ଅମଳ 

ହୁଏ I ତୋ ପେଠ ଁୁ ପଣୁ ିଶୀତୁଆ େସ  ଅମ  ସ୍ହବୋ ପଯଷୁ ନ୍ତ ଚୋର୍ୀ ବେି ସ୍ ୋକଙ୍କ ହୋତସ୍େ ଧେୋ  ୋଗି େସ୍ହ I 

ଶୀତୁଆ େସ  େୋବସ୍େ ଆମ ଆଡେ ଚୋର୍ୀ ସ୍ସୋେିର୍, ଧଣଆି ଓ ଖସୋ ବହୁତ  ଗୋନି୍ତ I ମଝିସ୍େ ମଝିସ୍େ ମଗୁ 

କିଆେୀ I ସ୍ସୋେିର୍ େୁ  ସ୍ଦଖବିୋକୁ ହଳଦିଆ I ଧଣଆି େୁ  ଧଳୋ ଓ ଖସୋ େୁ  ସ୍ନଳିଆI ଶୀତ ଦିସ୍ନ ବେୀ 

ଗୋଆକୁଁ  ୋଗିଥବିୋ ପୋଟ ଜମିକୁ ଚୋହିସଁ୍  ଆଖ ିପୋଇବୋ ପଯଷନ୍ତ ସ୍କବଳ ହଳଦୀ, ଧଳୋ ଓ ସ୍ନଳୀ େଙ୍ଗ ସ୍ଦଖୋଯିବ 
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Iପସ୍େ ଏଇ େୁ େୁ ସ୍ ୋସ୍କ ମହୁ ମୋଛି ପୋଳି ମହୁ ସଙ୍ଗରହକସ୍  Iସ୍ଚୈତ୍ର ମୋସେ ଅଗିେୋ ପସୁ୍ନଇ ସ୍ବଳକୁ ବି  

ବୋଡିେ କୋମ ସେି ଯୋଇ ଥୋଏ I ଯୋହୋଙ୍କେ ନଈ କୂଳିଆ ଜମି ଓ ସ୍ ୋକବଳ ଅଛି ସ୍ସମୋସ୍ନ ଖେୋଟିଆ େସ  କେନି୍ତ 

Iସ୍ବପୋେୀମୋସ୍ନ ଦୁେ ଦୂେୋନ୍ତେୁ ଆସି ବି େୁ ସ୍ସ ସବୁ େସ  କିଣ ିନିଅନି୍ତ I 

ଅଳ୍ପ ସ୍କସ୍ତସ୍କଙୁ୍କ ଛୋଡିସ୍ଦସ୍  ଗୋଆ ଁେିତସ୍େ  େୂମିହୀନ ସ୍ ୋକଙ୍କ ସଙ୍ଖ୍ୁୋ ଖବ୍ୁ ସ୍ବଶ ିI ଗୋଆ ଁେିତସ୍େ ସ୍ଯଉ ଁ

ମୋନଙ୍କେ ସ୍କୌଳିକ ବୁବସୋୟ ଅଛି ସ୍ସମୋସ୍ନ ସ୍ସଇଥସି୍େ  ୋଗି େହନି୍ତ Iକିଏ ସ୍କୌଳିକ ବୃରି୍ତ୍ତକୁ ଧେି ମଢୁି େୋସ୍ଜ, କିଏ 

ଚୁଡୋ କୁସ୍ଟ, କିଏ ସନୁୋ େୂପୋେ ଅଳଙ୍କୋେ ତିଆେୀ କସ୍େ, କିଏ କୋଠ କୋମ କସ୍େ I ଏଇ କୋମ ମୋଧ୍ୟମସ୍େ ଚଳି ପୋେିବୋ 

ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପୋଇ ଁସମ୍ଭବ ହୁଏନୋ I ଏଣ ୁଘେେ ପେୁୁର୍ ସ୍ ୋସ୍କ ନିଜ ନିଜେ ସ୍କୌଳିକ ବୃରି୍ତ୍ତ କେିବୋ ସୋଙ୍ଗକୁ  ଅନୁ 

ସ୍ ୋକଙ୍କ ଜମିସ୍େ ମଜେୁୀ ଖଟନି୍ତ I ଗୋଆ ଁେିତସ୍େ ଜମି ମୋ ିକଙ୍କ ସଙ୍ଖ୍ୁୋ କମ ୍I ମଜେିୁଆଙ୍କ ସଙ୍ଖ୍ୁୋ ସ୍ବଶ ିI ତଥୋପି 

ଜୋତିଆଣ କଥୋଟୋ ବଳବର୍ତ୍ତେ ଥବିୋେୁ କୋହୋେ ସ୍କସ୍ତ ଜମି ଅଛି ବୋ କୋହୋେ ଚଳିବୋ ସ୍କସ୍ତ େ  ତୋେ ସ୍କୌଣସି 

ଗେୁୁତ୍ୱ େସ୍ହନୋ I ସ୍ ୋକଙ୍କ ମନସ୍େ ସବୁ କଥୋେ ବୋଛ ବିଚୋେ ଚୋସ୍  ଜୋତିଆଣ ଧୋେୋସ୍େ I ଗୋଆ ଁେିତସ୍େ ଛୁଆ ଁ

ଅଛୁଆ ଁକଥୋଟୋ ପ୍ରବଳ ଥୋଏ Iତଥୋକଥତି ଅଛୁଆ ଁସ୍ ୋକଙ୍କ ଆଥକି ଅବସ୍ଥୋ ଅନୁମୋନଙ୍କ ତୁଳନୋସ୍େ ଅସ୍ପକ୍ଷୋକୃତ 

ଖେୋପI ତଥୋପି ସ୍ସମୋନଙ୍କ େିତସ୍େ ବି ତଳ ଉପେେ ଚିନ୍ତୋ  ୋଗି େହି ଥୋଏ 

Iସ୍ସମୋନଙ୍କେିତସ୍େଅକ୍ଷେଚିହ୍ନଥିବିୋସ୍ ୋକପ୍ରୋୟସ୍କହିନଥୋନି୍ତ I ଅନୁ ମୋନଙ୍କ ପୋଖେୁ ଦୂେସ୍େ ଓ ତସ୍ଳ ବସିବୋଟୋକୁ  

ସ୍ସମୋସ୍ନ ସ୍ଦହ ସହୁୋ କେି ସ୍ନଇ ଥୋଆନି୍ତ I ନିଜେ ଅବସ୍ଥୋକୁ ସ୍ହଜି ତଳ ଜୋତିେ ସ୍ ୋସ୍କ  ଏ ପଯଷୁ ନ୍ତ ସ୍କୌଣସି 

ବିସ୍ଦ୍ରୋହ ବୋ ହଟ୍ଟସ୍ଗୋଳ କେି ନଥବିୋେୁ ଗ୍ରୋମୁ ଜୀବନେ ଶୋନ୍ତ, ପ୍ରୋକୃତିକ ପେିସ୍ବଶ ଆମ ଗୋଆସଁ୍େ ସ୍ବଶ ସ ୁେ 

ଥୋଏ I 

ଗୋଆ ଁେିତେକୁ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ , ତୁହୋ କୁ ତୁହୋ ନଈବଢି ଆସ୍ସ Iଋତୁେ ପେିବର୍ତ୍ତଷନ ଅନୁଯୋୟୀ େୁ  େୁସ୍ଟ I େଳ େସ୍ଳ 

I ଗୋଆସଁ୍ ୋସ୍କ ପବୂଷେୁ ଚଳି ଆସିଥବିୋ ପଦ୍ଧତି ଅନୁ ଯୋୟୀ ଚଳନି୍ତ I“େଦ୍ର ଘେେ ଝୀଅ ସ୍ବୋହୂ ବି  ବୋଡିସ୍େ କୋମ 

କେିବୋ ତ ଦୂେେ କଥୋ ବୋହୋେକୁ ବୋହୋେନି୍ତ ନୋହିIଁ ବୋହୋେେ କୋମ ସ୍ହ ୋ ପେୁୁର୍ ମୋନଙ୍କେ I ଥ ିୋ ଘେେ 

ସ୍ତ୍ରୀସ୍ ୋକମୋସ୍ନ ସ୍କବଳ ସ୍େୋସ୍ର୍ଇ କେନି୍ତ I ଘେ ଚସ୍ଳଇବୋ ପୋଇ ଁଘେ େିତସ୍େ ଯୋହୋ କେିବୋ କଥୋ – ବେସ୍କୋଳି 

କିମ୍ ବୋ ଆମ୍ବ ଆଚୋେ କେିବୋ, ବଡି ପୋେିବୋ, ହଳଦୀ ବୋଟିବୋ – ଏ ସବୁ କୋମ ଥୋଏ ସ୍ସମୋନଙ୍କେ I କୁଆ କୋ କୋ କହିସ୍   

ସ୍ ୋସ୍କ ବିଛଣୋ ଛୋଡନି୍ତ I ପଣୁ ିସଞ୍ଜସ୍ବସ୍ଳ ମହ୍ୁ ଁଅନ୍ଧୋେ ସ୍ହସ୍   ସମସ୍ସ୍ତ େହନି୍ତ ନିଜ ନିଜ ଘସ୍େ I ସନ୍ଧୁୋ ପସ୍େ 

ସ୍କହି କୋହୋେି ଘେକୁ ଯିବୋ ଦେକୋେ ପସ୍ଡନୋ Iଅନ୍ଧୋେ ବଢି ୋ ସ୍ବଳକୁ ସ୍ ୋସ୍କ େୋତ୍ରୀସ୍େୋଜନ ସ୍ଶର୍ କେି  ବିଛଣୋ 

ଧେନି୍ତ I ଗୋଈ ସ୍ଗୋେୁ େହନି୍ତ ଗହୁୋଳସ୍େ I ଚସ୍ଢଇ ମୋସ୍ନ ଗଛ ଡୋଳସ୍େ ନିଜନିଜେ ବସୋସ୍େ I ଦିନ ଯୋକେ କୋମ 

ଦୋମ ସୋେି ଗୋଆ ଁସ୍ ୋସ୍କ ନିଦ ଯୋଆନି୍ତ I ସକୋଳ ଆଉ ସଞ୍ଜ ମଧ୍ୟସ୍େ  ଗୋଆ ଁେିତସ୍େ ବିସ୍ଶର୍ କିଛି ନୂଆ କଥୋ 

ଘସ୍ଟନୋ I ସ୍କବଳ କୋହୋ ଘସ୍େ  କିଏ ମସ୍  କି କୋହୋ ପଅୁ ଝୀଅେ ବୋହୋଘେ ସ୍ହସ୍  କି କୋହୋ ଘସ୍େ ଏନ୍ତୁଡି ସ୍ହସ୍   

- ଏଇ ଘଟଣୋକୁ ସ୍କନ୍ଦ୍ରକେି  ବିଘିନ୍ନ ପ୍ରକୋେେ ଆସ୍ୟୋଜନ ଓ କୋଯଷକ୍ରମ ଚୋସ୍  I 

କୋହେି ଘସ୍େ ସ୍ ୋକ ମସ୍  ମତୃ ସ୍ ୋକେ ସମ୍ପକଷୀୟ ପେୁୁର୍ ସ୍ ୋସ୍କ – ପଅୁ ପତୁୁେୋ କି ନୋତି  ଣ୍ଡୋ ହୁଅନି୍ତI ସ୍ସମିତି 

କୋହୋେି ପଅୁ କି ଝୀଅ ବୋହୋ ସ୍ହସ୍  ତୋଙ୍କ ଘସ୍େ ହୁଳହୁଳି ପସ୍ଡ; ବୋଜୋ ବୋସ୍ଜ I ବେ ଆସିସ୍  ବୋଣ େୁସ୍ଟ I ଆମ 

ଗୋଆଟଁୋ ଏକ ସ୍ଧୋଇଆ ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ହୋଇଥବିୋେୁ ସ୍କବଳ ଦୂେ ଦୂେୋନ୍ତେ ବନୁ୍ଧ ବୋନ୍ଧବଙୁ୍କ ଛୋଡି ସ୍ଦସ୍  ଗୋଆ ଁେିତେକୁ 

ବୋହୋେେସ୍ ୋସ୍କ ସ୍କହି ସ୍କସ୍ବ ଆସନି୍ତ ନୋହି ଁI ବୋହୋେ ସ୍ ୋକଙ୍କ ସମ୍ପକଷସ୍େ ନ ଆସ ୁଥବିୋେୁ ଗୋଆ ଁସ୍ ୋସ୍କ ତୋଙ୍କ 

ପେୁୁଣୋ େୀତ ିନୀତିକୁ ଧେି ଚଳନି୍ତ I ଯଗୁ ଯଗୁୋନ୍ତେୁ ଚଳିଆସିଥବିୋ ବୁବହୋେେ ବୁତିକ୍ରମ କେିବୋକୁ ସ୍କହି ସୋହସ 

କେନି୍ତ ନୋହିIଁ ଶଣୁୋ ଯୋଉଥୋଏ ସ୍ତସ୍ଣ କୁଆସ୍ଡ ପ୍ରବଳ ଯଦୁ୍ଧ ଚୋ ିଛି I ସ୍କଉଠଁ ିଓ କୋହିକିଁ ଏ ଯଦୁ୍ଧ ସ୍ହଉଛି ସ୍ସ 

ବିର୍ୟସ୍େ ବେୀ ସ୍ ୋକଙ୍କେ କିଛି ଧୋେଣୋ ନଥୋଏ I ତଥୋପି ଏଇ ଯଦୁ୍ଧ ସ୍ଯୋଗ ୁ ୁଗୋ, କିସ୍େୋସିନ୍, ଚିନ,ି ଦିଆସି ି େଳି 

ଜିନିର୍ ସହଜସ୍େ ମିଳୁ ନଥୋଏ I ଖୋଉଟି ଜିନିର୍ ସବୁକୁ ସେକୋେ  କସ୍୍ରୋ  କେି ବିକୁ ଥୋଏI ଏଇମିତି ଏକ 

ପେିସି୍ଥତିସ୍େ ୧୯୪୦ ମସିହୋସ୍େ ଆମ ଘସ୍େ,  ଜୋଗେ ଅମୋବସୁୋେ ଆଠ ଦିନ ପସ୍େ ସ୍ମୋେ ଜନ୍ ମ I ସ୍ସସ୍ତ ସ୍ବସ୍ଳ 
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ଗୋଆ ଁେିତସ୍େ ଡୋକ୍ତେ ନଥସି୍  କି ଡୋକ୍ତେଖୋନୋ ନଥ ିୋ I ବଇଦମୋସ୍ନ ଜଡି ବୁଟି ସ୍ଦଇ ସ୍ ୋକଙୁ୍କ େ  କେୁ ଥସି୍  I 

ଜନ୍ ମ ପସ୍େ ପସ୍େ ପି ୋ ବହୁସମୟସ୍େ ମେି ଯୋଉଥସି୍   I ପଣୁ ିବନୁୋ,ବୋତୁୋ ଓ ମେୁଡି ସ୍ଯୋଗ ୁଦୁେିକ୍ଷ  ୋଗି 

େହିଥ ିୋ I ହଇଜୋ, ବସନ୍ତ, ଟୋଇେଏଡ େଳି ସ୍େୋଗସ୍େ ପଡି ସ୍ଗୋଟୋକୁ ସ୍ଗୋଟୋ ଗୋଆ ଁମଳୂସ୍ପୋଛ ସ୍ହୋଇ ଯୋଉଥ ିୋ 

Iସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୋେ େୋେତବର୍ଷସ୍େ ସ୍କୌଣସି ପି ୋ ଜନ୍ମ ୍ସ୍ହୋଇ ବଞ୍ଚ ିପୋେିବୋଟୋ ତୋ ପୋଇ ଁଥ ିୋ ଏକ ଆକସି୍ମକ 

ଘଟଣୋ I ସ୍ସସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ େୋେତବର୍ଷସ୍େ ବଞ୍ଚଥିବିୋ ସ୍ ୋକମୋନଙ୍କେ ହୋେୋହୋେି ବୟସ ଥ ିୋ ୧୯ I 
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     ଦୁଇ   

ସ୍ମୋେପିତୋଙ୍କ ନୋଆ ଁ ଉସ୍ପନ୍ଦ୍ର ନୋୟକ ଓମୋତୋଙ୍କ ନୋଆ ଁ ପୋବଷତୀ ସ୍ଦବୀ I ବୋପୋ କ ିକତୋସ୍େ େହୁଥସି୍  I ତୋଙ୍କ 

ଧେୋଥ ିୋ ସ୍କୋଷି୍ ିତିଆେୀ କେିବୋ, ହୋତ ସ୍ଦଖବିୋ  ଓ ଗ୍ରହ ଶୋନି୍ତ ପୋଇ ଁନିଦୋନ ବତୋଇବୋ I ଆମେ ଜମି ବୋଡି କିଛି 

ନଥ ିୋ I ଡିହ ପଳୁୋକସ୍େ ଘେ ଖଣି୍ଡଏ ସ୍ବୋ ି ସମ୍ପରି୍ତ୍ତ I ଆମ ଘେ ଓ ଆମ ପସ୍ଡୋଶୀ ଗଣପତି ନୋୟକଙ୍କ ଘେ ମଝିସ୍େ 

ସ୍ଗୋଟୋଏ ଅଣଓସୋେୀ ସ୍ଦୋକଡି Iଗୋଈ କି ବୋଛୁେୀଟିଏ  ସ୍ଦୋକଡିସ୍େ ଗସ୍  ଆେ ମଣୁ୍ଡସ୍େ ନ ପହଞ୍ଚବିୋ ଯୋଏ ସ୍େେି 

ପୋେିବ ନୋହି ଁI ଘେ ଡିହସ୍େ ତଳକୁ ସ୍ଗୋଟୋଏ ବେସ୍କୋଳି ଗଛ ଓ ବୋଡି ଦୁଆେେୁ ଅଳ୍ପ ଦୂେସ୍େ ସ୍ଗୋଟୋଏ ସଜନୋ ଗଛ 

I ଅଧକିୋଂଶ ଦିନସ୍େ ସଜନୋ ଗଛ ଶୋଗ ସ୍ଯୋଗୋଏI ସଜନୋ ଛୁଇ ଁଓ ସଜନୋ ଶୋଗ ତ ଘସ୍େ ବୁବହୃତ ହୁଏ I ସୋହୀ 

ପଡିଶୋ ମଧ୍ୟ ନିଅନି୍ତ I ବେସ୍କୋଳି ତସ୍ଳ ପଡିସ୍  ସ୍ମୋ ବଡ େଉଣୀ ସବୁୋସିନୀ (ଡୋକ ନୋଆ ଁସବୁୋସୀ) ଓ ତୋ ସୋଙ୍ଗ 

ମୋଠୋ (େ  ନୋଆ ଁେମ୍ଭୋ ) ସ୍ଗୋସ୍ଟଇ ଆଣନି୍ତ I ସ୍ସମୋନଙ୍କ ଦୟୋେୁ ସ୍ମୋସ୍ତ ଯହୋ ମିସ୍ଳ  ମ ଁ ୁ ସ୍ସତିକି ପୋଏ I  ସ୍ମୋ 

ବଡ େଉଣୀକୁ ମ ଁ ୁନୋନୀ ଡୋସ୍କ I ଛୁଆ ସ୍ବସ୍ଳ ଚଗ ୋ ସ୍ହୋଇଥବିୋେୁ ସ୍ମୋସ୍ତ ମଣ କେିବୋ ଦୋୟିତ୍ୱ ଉଣୋ ଅଧସି୍କ ତୋ 

ଉପସ୍େ ଥୋଏ I ବୋପୋ ତ ଥୋଆନି୍ତ କ ିକତୋସ୍େ I ବର୍ଷସ୍େ ଥସ୍େ ଦୁଇଥେ ଘେକୁ ଆସନି୍ତ I ଘସ୍େ ସ୍କବଳ  ସୋଆନ୍ତ 

ମୋଆ ଝୁସ୍ମ୍ପଇ ସ୍ଦବୀ ଓ ସ୍ବୋଉ  ସୋଙ୍ଗକୁ ଆସ୍ମ େୋଇ େଉଣୀ ଦୁଇ ଜଣ I କୋଠ ଚିେିବୋକୁ ସ୍ ୋକ ଡୋକିବୋକୁ ସ୍ହସ୍  

କି ମୋଛ ବୋ ିକୁ ଅମକୁ ଦିନ କୁଣଆି ଆସିସ୍ବ ସ୍ବୋ ି ମୋଛ ବେୋଦ କେିବୋକୁ ସ୍ହସ୍  ସବୁ ବୋହୋେିଆ କୋମେ ଦୋୟିତ୍ୱ  

ମୋ୍ଆ ତୁ ୋଏ  

ଗୋଆ ଁ ମଣୁ୍ଡସ୍େ ମହୋସ୍ଦବଙ୍କ ମେିେ I ସସୁ୍େନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡୋ ଓ ତୋଙ୍କ େୋଇମୋସ୍ନ ମେିେେ ପଜୂକ Iମୋଆକୁ ସ୍ସମୋସ୍ନ 

ମୋଉସୀ ସ୍ବୋ ି ଡୋକନି୍ତ Iପଣ୍ଡୋ ଘେ ସହିତ ଆମେ ସଯୂଷୁ  ଘେ ସମ୍ପକଷ ଥୋଏ Iଖବ୍ୁ ସ୍ଛୋଟ ସ୍ବଳେୁ ସେିୁଆ କକୋଙ୍କବଜ୍ର 

ଗମ୍ଭୀେ ସ୍ୱେ”ଓ ଁନସ୍ମୋ ଶବିୋୟିଃ ; ଦେିଦ୍ର ଦୁିଃଖ ଦହନୋୟ ନସ୍ମୋ ଶବିୋୟ୍ିଃ”ଟୋ ସ୍ମୋ  କୋନସ୍େ ପଡିଛିI ଦୋେିଦ୍ରୁ କଅଣ  

କି ଦୁିଃଖ କଅଣ  ସ୍ସକଥୋ କଳ୍ପନୋ କେିବୋ ସ୍ମୋ ପକ୍ଷସ୍େ ସ୍ସସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ ସମ୍ଭବ ନଥ ିୋ I ସ୍ହସ୍  ମେିେେୁ ଶଣୁ ି

ପଦଟୋ ପି ୋ ଦିନେୁ ମନସ୍େ େହି ଯୋଇଛି I 

ମୋଇପି ମହ ସ୍େ ସ୍ବୋଉକୁ ସ୍ବଶ ୍ଆଦେ ମିଳୁଥ ିୋ I ସୋହୀ େିତସ୍େ ସ୍ସ ଥ ିୋ ଏକମୋତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ ୋକ ସ୍ଯ କି ବହି 

ପଢିପୋେୁଥ ିୋ I େୋମୋୟଣ କି େୋଗବତ ପଢୁଥ ିୋ I ସୋହୀେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ ୋକମୋସ୍ନ ତୋଠୋେୁ ଉତ୍ସୋହ ପୋଇ ନିଜ ନିଜେ 

ନୋଆ ଁସ୍ ଖବିୋ ପୋଇ ଁସ୍ଚଷ୍ଟୋ କସ୍  ଓ ସ୍ସ ସ୍ସମୋନଙୁ୍କ ଅ ଆ ପେି ବର୍ଣ୍ଣଷମୋଳୋ ପସ୍ଢଇ  ଦସ୍ତଖତ କେିବୋକୁ 

ଶଖିୋଉଥ ିୋ I ସ୍ବୋଉ ପୋଠ ପଢି ଥ ିୋ ସ୍ବୋ ି ନୋନୀକୁ ଇସ୍କ ୂକୁ ପଠୋଗ ୋ I କିଛି ଦୂେସ୍େ ଅେଙ୍ଗୋବୋଦ ଗୋଆସଁ୍େ 

ପଞ୍ଚମ ସ୍େଣୀ ଯୋଏ ସ୍ଗୋଟିଏ େର୍ଣ୍ଣଷୋକୁ ୋେ ସ୍କ ୂ ଥ ିୋ I ସ୍ସଠୋସ୍େ ପଞ୍ଚମ ସ୍େଣୀ ପସ୍େ ତୋେ ପୋଠ ବେ ସ୍ହ ୋ I 

ମଧ୍ୟ ବିଦୁୋଳୟସ୍େ ପୋଠ ପଢିବୋକୁ ସ୍ହସ୍  ତୋକୁ ବେୀ ମୋଊଣ୍ଡ ଯୋଏ ଯିବୋକୁ ପଡି ଥୋଆନ୍ତୋ I ତୋ ଛଡୋ ଏଗୋେ ବୋେ 

ବର୍ଷେ ଝୀଅ ଏକୁଟିଆ ଏସ୍ତ ଦୂେ ଯିବ ସ୍କମିତି?ଏଣକିି ସ୍ମୋସ୍ତ ସଦ୍ବୁଦି୍ଧ ସ୍ଯୋଗୋଇବୋେ ପେୂୋ ଦୋୟିତ୍ୱ େହି ୋ ତୋ 

ଉପସ୍େ I 

ଝୋପ୍ସୋସ୍େ ମସ୍ନ ପଡୁଛି ସ୍ବୋଉ ସ୍ଦହ େ  େହୁ ନଥୋଏ Iଖବେ ପୋଇ ବୋପୋ ଆସିଥୋଆନି୍ତ କ ିକତୋେୁ I ଗୋଆ ଁ

େିତସ୍େ ସ୍ଚେ ମଳୂେ ଯୋହୋ କିଛି ଔର୍ଧ ଦିଆ ଯିବୋେ କଥୋ ତୋକୁ ଦିଆ ଯୋଉଥୋଏ Iଘେ େିତସ୍େ କଅଣ ଘଟୁଛି ସ୍ସ 

କଥୋ ମ ଁ ୁକଅଣ ବୁଝିବି? ସ୍ମୋସ୍ତ ସ୍ମୋସ୍ଟ ପୋଞ୍ଚ ବର୍ଷ I କୋହିକିଁ ସ୍କଜୋଣ ିନୋନୀ ସ୍ମୋସ୍ତ ସ୍ସଦିନ େୋତିସ୍େ ସ୍ନଇଗ ୋ 

ପଡିଶୋସ୍େ ଥବିୋ ସ୍ସୋ ି ସ୍ବୋଉ ଖଡୁୀ ପୋଖକୁ I ଖଡୁୀେ ବିଧବୋ ସ୍ହବୋ ଓ ସ୍ମୋେ ଜନ୍ ମ – ଏ ଦୁଇଟୋ ଯୋକ ଘଟଣୋ ଏକୋ 

ଦିନସ୍େ  ଘଟିଥ ିୋ ସ୍ବୋ ି ପସ୍େ ଜୋଣ ିି I 

ଖଡୁୀ ଘସ୍େ ସ୍ମୋସ୍ତ ସ୍ଗୋଟୋଏ ଖଜେୁୀ ପତ୍ର  ଚସ୍ଟଇସ୍େ ଶଆୁଇ ଦିଆ ଯୋଇ ଥୋଏ I ପେଦିନ ସକୋ ୁ ସ୍ମୋ ନିଦ 

େୋଙି୍ଗ ୋ ସ୍ବଳକୁ ଚୋେିଆସ୍ଡ କୋେ ସ୍ବୋବୋଳି ଚୋ ିଚି I ସ୍ବୋଉ ଚୋ ିଗ ୋI ସ୍ସଦିନେ ଘଟଣୋ ମ ଁ ୁବୟସ ବଢିବୋ ପସ୍େ  

ନୋନୀଠୋେୁହି ଁଶଣୁଛିି I ସତ କହିସ୍   ସ୍ବୋଉକୁ ସ୍ମୋେ ସ୍ମୋସ୍ଟ ଖଆି  ନୋହି ଁi ସ୍ସ ସ୍ଯ ଅକ୍ଷେ ଚିହ୍ନି ବହି ପଢି 
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ପୋେୁଥ ିୋ ଓ ଗୋଆେଁ ଆଉ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ ୋକମୋସ୍ନ  ତୋ ପୋଖସ୍େ ପୋଠ ପଢୁ ଥସି୍  ଏ କଥୋ ମ ଁ ୂବହୁବୋେ ଆମ ସୋହୀେ 

ମୋଠୋସ୍ବୋଉ ମୋ , ଖଗୋ ସ୍ବୋଉ ଆଈ ଓ ସ୍ଡସ୍ଙ୍ଗଇ ନୋନୀଙ୍କ ଠୋେୁ ଅସ୍ନକ ଥେ ଅସ୍ନକ େୋବସ୍େ ଶଣୁଛିି I ମୋସ 

ସ୍କଇଟୋ ପସ୍େ, ସମ୍ଭବତ୍ିଃ ସ୍ବୋଉେ ବରି୍କିଆ ଗଡିଯିବୋ ପସ୍େ ନୋନୀେ ବୋହୋଘେ ସ୍ହ ୋ ବୋ ିଆ ହେିପେୁ ନିବୋସୀ 

କୃପୋ ସିନୁ୍ଧ ନୋୟକଙ୍କ ସହିତ Iବୋ ିଆ ହେିପେୁ ଗୋଆଟଁୋ ଆମ ଘେ ପୋଖେୁ ସ୍ସସ୍ତ ସ୍ବଶ ିବୋଟ ନ ସ୍ହସ୍  ବି ବ୍ରୋହ୍ମଣୀ 

ନଦୀେ ଆେପସ୍ଟ I ଏଣ ୁବର୍ଷୋ ଦିସ୍ନ ନଈ ପୋେ ସ୍ହୋଇ ସ୍ସଠକିି ଯିବୋକୁ ହୁଏ I ସ୍ସ ଗୋଆକୁଁ ସଡକ ସ୍ବୋ ି କିଛି 

ନଥ ିୋ I ବି  ହୁଡୋସ୍େ ସ୍ଗୋଟୋଏ ଗୋଆେୁଁ ଆଉ ସ୍ଗୋଟୋଏ ଗୋଆକୁଁ ଗସ୍  ସ୍ସଠି ପହ୍ଞ୍ଚହୁିଏ Iବୋଟସ୍େ ପଳୁୋକୁ ପଳୁୋ 

କୋଦୁଅ I ବର୍ଷୋ ଦିସ୍ନ ସ୍ସ ଆସ୍ଡ ଯିବୋ ବଡ ଅସବୁିଧୋ ଜନକ Iସ୍ସସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ ବୋଟ ଘୋଟ କିଛି ନଥ ିୋ Iଏଣ ୁ

କୋଦୁଅସ୍େ ପଶଏିଠୁ ସ୍ସଠକିି ଚୋ ିବୋଟୋକୁ ସ୍କହି ଅସବୁିଧୋେ କଥୋ ସ୍ବୋ ି େୋବୁ ନଥସି୍  I 

ବୋପୋ କ ିକତୋ ଗ ୋ ପସ୍େ ଘସ୍େ େହି ୁ ସ୍କବଳ ମୋଆ ଓ ମ ଁIୁମୋଆ ଆଖକୁି େ  ସ୍ଦଖୋ ଯୋଉ ନଥୋଏ I ସ୍ବୋଉ 

ମ ୋ ଦିନେୁ  ସ୍କବଳ ସ୍ବୋଉକୁ ଝୁେି ଝୁେି ସ୍ସ କୋେୁଥୋଏI ତୋ ବୟସେ ବୁଢୀ ମୋସ୍ନ ସ୍କହି ତୋ ପୋଖକୁ ଆସିସ୍  ସ୍ସ 

ସ୍କବଳ ତୋ ସ୍ବୋହୂ କଥୋ ହି ଁଗସ୍ପ I ସ୍ମୋସ୍ତ ସମ୍ଭୋଳିବ କିଏ – ଏଥପିୋଇ ଁତୋେ ଚିନ୍ତୋ Iଠୋକୁେଙୁ୍କ ଅେିସ୍ଯୋଗ କେିବୋସ୍େ 

ସ୍ସ  ୋଗିଥୋଏକୋେଣ ଠୋକୁସ୍େ ତୋକୁ ଆଗେୁ ନସ୍ନଇ ଏସ୍ତ ଦୁଖ ସ୍ଦସ୍  I ପଡିଶୋ ଘେେ ପତୁୁେୋ ସ୍ବୋହୂ କି ନୋତୁଣୀ 

ସ୍ବୋହୂ ତୋକୁ ବୋଧ୍ୟ କେି କଅଣ ଖଆୁନି୍ତ I 

ଠକି ସ୍ସହି ସମୟକୁ କ ିକତୋସ୍େ ସମ୍ପ୍ରଦୋୟିକ ଗଣ୍ଡସ୍ଗୋଳ ସ୍ହ ୋ I ବୋପୋ େହୁଥବିୋ ବୋ ି ଗଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳସ୍େ ହଣୋ କଟୋ 

ଚୋ ି ୋ I ଘେ ସ୍ପୋଡି ସ୍ହ ୋ I ପ୍ରୋଣ େକ୍ଷୋ କେିବୋ ପୋଇ ଁବୋହୋେୁ ଆସି କ ିକତୋସ୍େ େହିଥବିୋ ସ୍ ୋସ୍କ ସ୍ଯ 

ଯଆୁସ୍ଡ ପଳୋଉ ଥୋଆନି୍ତ Iବୋପୋ ବସୋସ୍େ ଥବିୋ ତୋଙ୍କେ ସବୁ କିଛି କୁ ଛୋଡି ଜୀବନ ବିକଳସ୍େ ଅନୁ ମୋନଙ୍କ ସହିତ 

ହୋଓଡୋ  ସ୍ଷ୍ଟସନକୁ ପଳୋଇ ଆସିସ୍  I ସ୍େଳ ଗୋଡିସ୍େ େିଡ ଖବ୍ୁ I ମି ିଟୋେୀ ସ୍ପୋ ିସ େୋଟକ ପୋଖସ୍େ ଥୋଆନି୍ତ I 

ହୋଓଡୋ ସ୍ଷ୍ଟସନସ୍େ ଦୁଇ ଦିନ ପଡି େହି ବୋପୋ ଗୋଆକୁଁ ଆସିସ୍  I ସ୍ବୋଉ ଚୋ ିଗ ୋ ପସ୍େ ତୋଙ୍କେ ମନ ତ େୋଙି୍ଗ 

ପଡି ଥ ିୋ Iଏସ୍ବ କ ିକତୋେ ଏ ବିପଯଷୟ ତୋଙୁ୍କ ସ୍ବମୋେ କେି ପକୋଇ ୋ ଓ ସ୍ସ ଗୋଆକୁଁ ଆସିସ୍  I ମୋତ୍ର ଦୀଘଷ ଦିନ 

ଧେି ଗୋଆ ଁବୋହୋସ୍େ େହି ଆସି ଥବିୋେୁ ସ୍ସ ପଣୁ ିଥସ୍େ ଗୋଆ ଁବୋହୋେକୁ ଯିବୋକୁ ଚୋହିସଁ୍  ଓ ନୂଆ କେି ଆେମ୍ଭ 

ସ୍ହୋଇଥବିୋ ଟୋଟୋ ନଗେ ( ଏସ୍ବ ଜୋମସ୍ସଦପେ୍ୁ) କୁ ନିଜେ କୋଯଷୁ  ସ୍କ୍ଷତ୍ର େୋବସ୍େ ବୋଛିସ୍  I ମୋତ୍ର ଟୋଟୋ ନଗେ ଓ 

କ ିକତୋ େିତସ୍େ ପ୍ରସ୍େଦ ଥ ିୋ ଅସ୍ନକ I 

କ ିକତୋ ପେି ଜୋମସ୍ସଦପେୁସ୍େ ସ୍ଥୋୟୀ ବୋସିେୋ ସ୍ସସ୍ତ ନଥସି୍  Iକିମ୍ ବୋ କ ିକତୋେ ପଇସୋ ଜୋମସ୍ସଦପେୁସ୍େ 

ନଥ ିୋ I ଜଳ ବୋୟୁ ମଧ୍ୟ ଥ ିୋ ଅ ଗୋ ପ୍ରକୋେେ I ସ୍ଦହ ଖେୋପ େହିବୋେୁ ସ୍ସ ଜୋମସ୍ସଦପେୁ ଛୋଡି ଗୋଆକୁଁ ସ୍େେି 

ଆସିସ୍  I ଗୋଆକୁଁ ସ୍େେିବୋ ପସ୍େ ସ୍ଦହଟି ଅଧକିେୁ ଅଧକି ଖେୋପ ସ୍ହୋଇ ଚୋ ି ୋ I 

ଆମ ଗୋଆସଁ୍େ ମସୁ ମୋନ ମୋନଙ୍କ ସଙ୍ଖ୍ୁୋସ୍ବଶ ିI ସ୍ସମୋନଙ୍କ ପି ୋଙ୍କ ପୋଠ ପଢିବୋ ପଇ ଁସ୍ଯଉ ଁସ୍କ ୂଟି କେୋ 

ଯୋଇଥ ିୋ ତୋକୁ କୁହୋ ଯୋଉଥ ିୋ ମକ୍ତବI ସ୍ସଠୋସ୍େ ଜସ୍ଣ ମସୁ ମୋନ ଶକି୍ଷକ ଓ ଦୁଇଜଣ ହିେୁ ଶକି୍ଷକ ଥସି୍  I 

ମସୁ ମୋନ ପି ୋଙୁ୍କ ଉଦ୍ଦଷୁେ ଅକ୍ଷେ ସୋଙ୍ଗକୁ ବର୍ଣ୍ଣଷ ସ୍ବୋଧ ପଢୋ ଯୋଉଥ ିୋI ସ୍ସମୋସ୍ନ ଶକି୍ଷକଙୁ୍କ “ଆଖଞୁ୍ଜୀ”ସ୍ବୋ ି 

ଡୋକୁଥସି୍  I ମକ୍ତବ ସ୍କ ୂସ୍େ ମ ଁ ୁଶଶି ୁସ୍େଣୀେୁ ପଢିବୋ ଆେମ୍ଭ କ ି I ଘେ ପୋଖେୁ ସ୍କ ୂେ ଦୂେତୋ ପ୍ରୋୟ ଏକ 

କିସ୍ ୋମିଟେ I ଚୋ ିକେି ଯୋଉ ଥ ିି I ସ୍କ ୂ ପୋଖେୁ ଅଳ୍ପ ଦୂେସ୍େ ଏକ ମସଜିଦ I ସ୍ସଠୋସ୍େ ଅଜୋନ୍ ଦିଆଗସ୍  

ଇସ୍କ ୂକୁ ଶସୁ୍େ I ଆଖଞୁ୍ଜୀ ଦିନକ େିତସ୍େ ଦୁଇ ତିନି ଥେ ତସ୍ଳ ସପ ବିଛୋଇ ସ୍ଦଇ ନମୋଜ ପଢନି୍ତ I ସ୍କ ୂଟି ଥୋଏ 

ଏପେି ଏକ ଜୋଗୋସ୍େ ସ୍ଯଉଠଁି ହିେୁ ଓ ମସୁ ମୋନ ପସ୍ଡୋଶୀଙ୍କ ଘେ ଥୋଏ ପୋଖୋପୋଖIି ମଝିସ୍େ ସ୍କବଳ ଏକ 

ଅଣଓସୋେୀ େୋସ୍ତୋIସ୍କ ୂ ହତୋକୁ  ୋଗି ସ୍ଗୋଟିଏ ହିେୁ ପେିବୋେେ ଘେ I ଘଣୋ ପକୋଇ କେଞ୍ଜ, ସ୍ସୋେିର୍, ଖସୋେୁ 

ସ୍ତ  ବୋହୋେ କେିବୋ ସ୍ହ ୋ ଘେ ମୋ ିକେ କୋମ iକଣୋ ବଳଦଟୋଏେ ସ୍ବକସ୍େ ବୋଉଶଁ  ଦିଘଣୋେୁ ସ୍ସ ସ୍ତ  
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ବୋହୋେ କ ୋ ସ୍ବସ୍ଳ ଆସ୍ମ ପି ୋମୋସ୍ନ ଅସ୍ନକ ସମୟସ୍େ ସ୍ସଇଆସ୍ଡ ଅନୋଇ େହୁ i ବଳଦ ଓ ସ୍ସ ଦିନସୋେୋ 

ଗଳୁୋସ୍େ ଚୋ ୁ ଥୋଆନି୍ତ I 

ଦୁଗଷୋ ପଜୂୋ ଛୁଟିସ୍େ ସ୍ମୋେ େିସ୍ଣୋଇ କୃପୋସିନୁ୍ଧ ନୋୟକ ତୋଙ୍କ ଘେକୁ ସ୍ମୋସ୍ତ ସ୍ନଇଗସ୍  Iସ୍ସ ଓ ତୋଙ୍କ ଖଡୁୁତୋ 

ମଧସୁଦୂନ ନୋୟକ ଥସି୍  ସ୍କ ୂ ଶକି୍ଷକ I ସ୍ସମୋନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱୋବଧୋନସ୍େ ମ ଁ ୁନୋନୀ ପୋଖସ୍େ େହି ପୋଠ ପଢସି୍  େ  

ସ୍ହବ ସ୍ବୋ ି ନୋନୀ ଓ ତୋ ଶୋଶ ୁଘେେ ସବୁ ଗେୁୁଜନମୋସ୍ନ ଚୋହ ଁୁ ଥସି୍  Iତୋ ଛଡୋ ମ ଁ ୁମୋଆେ କଥୋ ମୋନୁନୋହି ଁଓ 

େୋେି ଚଗ ୋ ସ୍ହଉଛି ସ୍ବୋ ି ମୋଆେ ଅେିସ୍ଯୋଗ ଥ ିୋ I 

ବୋ ିଆ ହେିପେୁ ଓ ବେୀ େିତସ୍େ ସ୍ମୋେ ପେିଚୟ ଥ ିୋ ଅନୁ ପ୍ରକୋସ୍େ I ଆମ ଗୋଅସଁ୍େ ସ୍ମୋସ୍ତ ପେିଚୟ 

ସ୍ଦବୋକୁ ପଡୁ ନଥ ିୋ Iଆମ ଘେକୁ ଯିଏ ଆସଥୁସି୍  କି ମ ଁ ୁମୋଆ ସୋଙ୍ଗସ୍େ କୁଆସ୍ଡ ଯୋଉଥସି୍  ସମସ୍ସ୍ତ ଜୋଣଥୁସି୍  

ମ ଁ ୁକିଏ I ମୋତ୍ର ବୋ ିଆ ହେିପେୁସ୍େ ମ ଁ ୁଥ ିି କୁଣଆି ପି ୋ I ନୋନୀେ ନଣେମୋସ୍ନ ସ୍ହସ୍  ସ୍ମୋ୍େି ବୟସେ I 

ସ୍ସମୋସ୍ନ ସ୍ମୋେ ପେିଚୟ ସ୍ଦଉଥସି୍  “ଇଏ ସ୍ହସ୍  ଆମେ େୋଇ ଶଳୋ”i କଥୋଟୋ ସତ ସ୍ହସ୍ ବି ସ୍ସମୋନଙ୍କେ ଏ 

େଳି ପେିଚୟ କେୋଇବୋଟୋ ସ୍ମୋସ୍ତ ଅଡୁଆ  ୋଗଥୁ ିୋ I 

କିନ୍ତୁ ସ୍ସମୋସ୍ନ ସ୍ମୋେ ଏ ଅପମୋନ ଜନକ ପେିଚୟେୁ ସ୍ବଶ ଆନେ ପୋଉଥସି୍  I ଏହୋେ ପ୍ରତି ସ୍ଶୋଧ ସ୍ୱେୂପ ଥସ୍େ 

ମ ଁ ୁସ୍ସମୋନଙ୍କ େିତେୁ ଜଣକ ସ୍ଦହସ୍େ ବିଛୁଆତୀ ଗଛଟୋଏ ଘରି୍ ସ୍ଦ ି I ପେିଣୋମଟୋ ସ୍ଯ ଏସ୍ତ ଦୁବିସହ ସ୍ହବ 

ସ୍ମୋେ ଧୋେଣୋ ନଥ ିୋ I ଝୀଅପି ୋଟୋେ କୋେଣୋ ଓ ବିକଳ ସ୍ଦଖ ିଖବ୍ୁ ଦୁିଃଖ  ୋଗି ୋ I ନୋନୀଠୋେୁ ଓ ଘେେ 

ଅନୁମୋନଙ୍କଠୋେୁ  ବସ୍ହ ଗୋଳି ଖୋଇ ି I ମ ଁ ୁସ୍ଯ ପ୍ରକୃତସ୍େ ବିଛୁଆତୀ – ଏ କଥୋଟୋ ଉଣୋ ଅଧସି୍କ ସମସ୍ସ୍ତ 

ଜୋଣଗିସ୍  I 

ବୋ ିଆ ହେିପେୁ ଗୋଆେଁ ସ୍ସମଣୁ୍ଡସ୍େ ସ୍ଗୋଟୋଏ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରୋଥମିକ ସ୍କ ୍ୂ I ସ୍ସଠୋସ୍େ ପଞ୍ଚମ ସ୍େଣୀ ଯୋଏ ପଢୋଯୋଏI ତୋ 

ପସ୍େ ସ୍କହି ପଢିବୋକୁ ଚୋହିସଁ୍  ବେୀ, କ ୁୋଣପେୁ ନସ୍ହସ୍  କବୀେପେୁକୁ ଯୋଇ ମଧ୍ୟ ବିଦୁୋଳୟ ବୋ 

ମୋଇନସ୍କଷ ୂସ୍େ ପଢନି୍ତ I ମଧ୍ୟବିଦୁୋଳୋୟସ୍େ ଚତୁଥଷଠୋେୁ ସପ୍ତମ ସ୍େଣୀ ଯୋଏ ଥୋଏ Iପି ୋମୋସ୍ନ ଚତୁଥଷ ସ୍େଣୀେୁ 

ABCD ଶଖିନି୍ତ I ଊଚ୍ଚ ପ୍ରୋଥମିକ ସ୍କ ୂ ମୋନଙ୍କସ୍େ ସ୍ସ ବୁବସ୍ଥୋ ନଥୋଏIମ ଁ ୁସୋହୀେ ଅନୁ ପି ୋଙ୍କ ସହିତ ସ୍ସହି ସ୍କ ୂକୁ 

ଗ ି I  ଘେଠୋେୁ ସ୍କ ୂେ ଦୂେତୋ ଅଧକିସ୍ ୋମିଟେ ସ୍ହସ୍  ବି ସ୍ସଠୋକୁ େୋସ୍ତୋ ସ୍ବୋ ି କିଛି ନଥ ିୋ I ବୋଉଶଁ ବଣ, 

କିଆବୁଦୋ ଓ ବଇଚଁ ସ୍କୋଳି ବଣ େିତେ ସ୍ଦଇ ପି ୋ ମୋସ୍ନ ଦଳ ବୋନ୍ଧି ସ୍କ ୂକୁ ଆସନି୍ତ I ସ୍ସ ବୋଟସ୍େ ଏକୁଟିଆ 

ଯିବୋକୁ ସମସ୍ତଙ୍କେ ଡେ I ତୋ ଛଡୋ ବଣ େିତସ୍େ ମଦୁ୍ଦଷୋେ ସ୍ପୋଡୋ ଯୋଏ i ମଦୁଷୋେଖୋନୋଟୋ ସ୍ୱୋେୋବିକ େୋବସ୍େ ଡେ 

ସଷିୃ୍ଟ କସ୍େ – ସ୍ପ୍ରତ ଓ ପିଶୋଚ କୋସ୍ଳ ସ୍ସପେି ଜୋଗୋସ୍େ ଖୋଇ ସ୍ଗୋଡୋନି୍ତ ସ୍ବୋ ି ଅସ୍ନକଙ୍କେ ଧୋେଣୋ I ସ୍କ ୂ ଘସ୍େ 

କ୍ଲୋସସ୍େ ବସି ପି ୋ ମୋସ୍ନ ସ୍ବସ୍ଳ ସ୍ବସ୍ଳ ସ୍ଦଖନି୍ତ ଗଧଆିଟୋଏ ବଣ େିତସ୍େ ଦଉଡୁଛି I 

କୋରି୍ତ୍ତକ ପରୂ୍ଣ୍ଣଷୀମୋ  ଯିବୋେ ସ୍କସ୍ତ ଦିନ ପସ୍େ ସ୍ମୋେ ପିଉସୀ ପଅୁ େୋଇ ମସ୍ହଶ୍ୱେ ନୋୟକ ଆସି ବୋ ିଆ 

ହେିପେୁସ୍େ ସ୍ମୋସ୍ତ ଘେକୁ ସ୍ନବୋ ପଇ ଁପହଞ୍ଚିସ୍  I କୋେଣ କଅଣ ସ୍ବୋ ି ପଚୋେିବୋେୁ ସ୍ସ କହିସ୍  ସ୍ଯ ସ୍ମୋ 

ବୋପୋ ସ୍ବମୋେ ପଡି ଗୋଆକୁଁ ଆସିଛନି୍ତ I ସ୍ମୋସ୍ତ ସ୍ଦଖବିୋକୁ ଚୋହ ଁୁଛନି୍ତ Iତୋଙ୍କେ ଶଯୁୋଶୋୟୀ ଅବସ୍ଥୋI ଖବେ ଶଣୁ ି

ନୋନୀ ତ ଖବ୍ୁ ବୁସ୍ତ ସ୍ହ ୋ I କୃପୋସିନୁ୍ଧ ନନୋ ଓ ମସ୍ହଶ୍ୱେ ନନୋଙ୍କ ସହିତ ମ ଁ ୁଗୋଆକୁଁ ସ୍େେି ି I ବୋପୋ ଖବ୍ୁ ସ୍ବମୋେ 

ଥସି୍  I ସ୍େୋଗଟୋ କଅଣ ଓ ସ୍କସ୍ତ ଦିନେ – ଏ କଥୋ କିଏ କହିବ? ସ୍ଛଳି ଦୁଧ, ଥୋ କୁେୀ ପତ୍ରେ େସ ଇତୁୋଦି 

ପଥୁ ଆକୋେସ୍େ ଦିଆ ଯୋଉଥୋଏ I ଅ ି ପେୁେ ନୋଥ ସୋହୀେ କିଏ ଜସ୍ଣ କବିେୋଜ ଔର୍ଧ ସ୍ଦଉ ଥୋଆନି୍ତ 

Iବୋପୋଙ୍କେ ଜସ୍ଣ େୋଉଜ ସୋବୀ ସ୍ଦବୀ“ବଡମୋ” ତୋଙ୍କ ମହ୍ୁସଁ୍େ ବୋ ି କି ଶୋଗ ୁସ୍ଦଉ ଥୋଏ I ମୋଆେ ଅବସ୍ଥୋତ 

କହିସ୍  ନସସ୍େ I 
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ଆମ ଘେ ସହିତ ସଂପକୃ୍ତ ବହୁତ ସ୍ ୋକ ବୋପୋଙୁ୍କ ସ୍ଦଖବିୋ ପୋଇ ଁଆସ ୁଥୋଆନି୍ତ I ବିମ୍ ବୋଧେ ପଢିଆେୀଙ୍କ  ମୋଆ 

“ମୋତୋଜୀ”ଆଈ ସ୍ହ ୋ ମୋଆେ ସୋଙ୍ଗ I ବିମ୍ ବୋଧେ ବୋବୋଜୀ ସ୍ହୋଇ ପଢିଆେୀ ବଦଳସ୍େ “ଦୋସ”ସୋଜ୍ଞୋ ସ୍ନସ୍  I 

ସ୍ହସ୍  ଈଶ୍ୱେ େକି୍ତ ତୋଙୁ୍କ ଦୀଘଷୋୟୁ କେି େଖପିୋେି ୋ  ନୋହି ଁIପଅୁ ଚୋ ିଗ ୋ  ଦିନେୁ ଛୋତିକି ପଥେ କେି ବୁଢୀ 

ବିଧବୋ ସ୍ବୋହୂ ଓ ନୋତି ଦିଇଟୋଙ୍କ  ୋଗି ମେଣକୁ ଅସ୍ପକ୍ଷୋ କେି ବଞ୍ଚ ିଥୋଏ I ମୋଆେ ମନକୁ ଟୋଣ କେିବୋ  ୋଗି 

ସ୍କସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ ସ୍ସ ମୋଆ ପୋଖସ୍େ ତ ଆଉ ସ୍କସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ ବୋପୋଙ୍କ ପଖସ୍େ ଆସି ବସଥୁୋଏ I ମୋଗଷଶେିେ ଏକ 

ଶୀତୁଆ ସକୋଳସ୍େ ଉସ୍ପନ୍ଦ୍ର ନୋୟକଙ୍କେ ମତୁୃୁ ସ୍ହ ୋ I ସୋତ ବର୍ଷେ ପଅୁ ଓ ବୁଢୀ ମୋଆକୁ ଛୋଡି ସ୍ସ ସ୍ସପେୁକୁ 

ଗସ୍  I ସ୍ହସ୍  ତୋେ ପେିଣତି ସ୍େୋଗ କେିବୋକୁ ପଡି ୋ ଅନୁମୋନଙୁ୍କ I 

 ପନୁେପି ଜନମଂ ପନୁେପି ମେଣଂପନୁେପି ଜନନୀ ଜଠସ୍େତି ଶୟନଂ 

ଆଦି ଶଙ୍କେଙ୍କେ ଏଇ କଥୋଟୋକୁ ପ୍ରମୋଣତି କେିବୋକୁ ସସ୍ତ ସ୍ଯମିତି ସ୍ସ ଜୀବନ ସ୍ଦସ୍  I 

ତନିି 

ବୋପୋ ଚୋ ିଗ ୋ ଉର୍ତ୍ତୋେୁ ଶଦିୁ୍ଧକି୍ରୟୋ କୋମ ଘେେ େଣଜୋ ମ୍ ସସ୍ହଶ୍ୱେ ନୋନୋ କସ୍  I ବନୁ୍ଧ ବୋନ୍ଧବ ଆସିବ ଅବୋ କିଏ? 

ସମସ୍ତଙ୍କେ ତ ମନ ଦୁିଃଖIସ୍ବୋଉ ମ ୋ ଦିନେୁ କୋସ୍ଳ ମୋମ ୁକୃପୋସିନୁ୍ଧ ନୋୟକ ଆମ ଘେକୁ ଆଉ ଆସନି୍ତ ନୋହିIଁ ବୋପୋ 

ଓ ତୋଙ୍କ େିତସ୍େ ଘନିଷ୍ ିସମ୍ପକଷ ଥ ିୋ I ଦୁସ୍ହ ଁଏକୋ ବସୋସ୍େ କ ିକତୋସ୍େ େହୁଥସି୍  I ଏସ୍ବ ବୋପୋ ଚୋ ିଗଳୋ ପସ୍େ 

ସ୍ସ ଆଉ କଅଣ ପୋଇ ଁଆସିସ୍ବ? ବୋପୋଙ୍କ ଦଶୋହ େୋଦ୍ଧ, ଜ୍ଞୋତି ସ୍େୋଜନ ଇତୁୋଦି କୋମେ ତଦୋେଖ ନୋନୀେ 

ଖଡୁୁତୋଶେୁ ମଧସୁଦୂନ ନୋୟକ କସ୍  Iସ୍ଯସ୍ତ ସ୍ହସ୍  ସ୍ସ ସ୍ହଉଛନି୍ତ ବନୁ୍ଧ I ବୋପୋଙୁ୍କ ସ୍ସ ଡୋକୁଥସି୍  “ଉପ ସମଦୁୀ” 

Iସ୍ସ ସିନୋ ଚୋ ି ଗସ୍ I ବୁଢୀ ମୋଆ ଓ ବୋଳୁତ ପଅୁ – ଏ ଦୁହିଙ୍କେ ଥଇଥୋନେ ବୁବସ୍ଥୋ କେିବୋକୁ ସ୍ହବ I ମୋଆ 

ଆଖକୁି େ  କେି ଦିଶ ୁନୋହି ଁi ଏଣ ୁଏକୋକୀ ଘସ୍େ େହିବୋ ତୋ ପକ୍ଷସ୍େ ସମ୍ଭବ ନୁସ୍ହ ଁIବୁଢୀ ନିସ୍ଜ ଚୋହି ଁୋ ସ୍ଯ ସ୍ସ 

କ ୁୋଣପେୁ ଯିବ ଓ ତୋ େୋଇ ନିଧ ିନୋୟକଙ୍କ ପୋଖସ୍େ େହିବ I ନିଧ ିଅଜୋ ଜସ୍ଣ ବିଦ୍ୱୋନ ସ୍ ୋକ ଓ ସ୍ଜୁୋତିର୍ 

ବିଦୁୋସ୍େ ଖବ୍ୁ ଧେୂନ୍ଧେ I ଘସ୍େ ଜମି ବୋଡି କିଛି ନୋହିIଁ ଖୋଡୁଏ ଛୁଆ I ତଥୋପି େୋଇ େଉଣୀଙ୍କ େିତସ୍େ କ୍ଷୀେ 

ନୀେେ ସମ୍ପକଷ Iବଡ େଉଣୀେ ଏ ଦୁେବସ୍ଥୋସ୍େ ସ୍ସ ଚୋହିସଁ୍  ତୋକୁ ନିଜ ପୋଖକୁ ସ୍ନବୋକୁ ଓ ମୋଆ ବି ସ୍ସଇଆ 

ଚୋହି ଁୋ I ଏସ୍ବ ସମସୁୋ ସ୍ହ ି ମ ଁ ୁI କୋହୋ ପୋଖସ୍େ େହିବି? ମଧବୁୋବୁଙୁ୍କ ଏଥପିୋଇ ଁସ୍ବଶ ିମିହନ୍ତ କେିବୋକୁ ସ୍ହ ୋ 

ନୋହିକିଁ ସ୍ବଶ ିବୋଟ ଯିବୋକୁ ପଡି ୋ ନୋହିIଁ 

ବୋପୋଙ୍କେ ଖଡୁୁତୋ ପଅୁ େୋଇ ବନମୋଳୀ ନୋୟକ ଓ ତୋଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପନୁୀ ସ୍ଦବୀଙ୍କେ ପଅୁ ନଥସି୍  I ସ୍କବଳ ତିନି ଝୀଅ I 

ଉେସ୍ୟ ସ୍ମୋସ୍ତ ପଅୁ କେି ସ୍ନସ୍  I ଆଗେୁ ସ୍ସମୋନଙୁ୍କ କକୋ ଓ ଖଡିୁ ସ୍ବୋ ି ଡୋକୁଥ ିି I ଘେକୁ ପଅୁ ସ୍ହୋଇ 

ଆସିବୋ ପସ୍େ ସ୍ସମୋନଙୁ୍କ ବୋପୋ, ସ୍ବୋଉ ସ୍ବୋ ି ଡୋକି ି I ଗୋଆେଁ ସ୍କସ୍ତକ ବିଶଷି୍ଟ ସ୍ ୋକଙ୍କ ସୋମନୋସ୍େ ମ ଁ ୁ

ବନମୋଳୀ ନୋୟକଙ୍କେ ପଅୁସ୍ବୋ ି ସ୍ ଖୋ ପଢୋ ସ୍ହ ୋ I 

ଏକୋ ଗୋଆ ଁI ଏକୋ ସୋହୀI ସୋଙ୍ଗ ସୋଥୀ, ସ୍କ ୍ୂ – ସ୍କୌଣସିଟିେ ଅଦଳ ବଦଳ ସ୍ହ ୋ ନୋହି ଁIସ୍ଯଉ ଁଘସ୍େ ମ ଁ ୁଆଗେୁ 

ସ୍ଶୋଉଥ ିି ଏସ୍ବ ସ୍ସହି ଘସ୍େ ନସ୍ଶୋଇ ମ ଁ ୁସ୍ଶୋଇ ି ଆଉ ସ୍ଗୋଟୋଏ ଘସ୍େ I ମ ଁ ୂସ୍ହ ି ଘେେ ସ୍ଗୋଟିଏ ସ୍ବୋ ି ପଅୁ 

I ପସ୍େ ଜୋଣ ିି ସ୍ଯ ସ୍ମୋସ୍ତ ଜନ୍ ମ ସ୍ଦଇଥବିୋ ମୋଆେ ମତୁୃୁ ପସ୍େ ପସ୍େ ସ୍ବୋଉ ସ୍ମୋସ୍ତ ତୋ ଘେକୁ ପଅୁ କେି 

ଆଣବିୋକୁ ଚୋହି ଁଥ ିୋ I ମୋତ୍ର ସ୍ମୋେ ସୋଆନ୍ତ ମୋଆ ଏଥସି୍େ ସ୍କସ୍ବ େୋଜି ସ୍ହବ ନୋହି ଁ ଜୋଣ ିସ୍ସ ଆସ୍ଗଇ ନଥ ିୋ I 

ତୋେ ପୋଞ୍ଚ ବର୍ଷେ ପଅୁ ବଟେ ମତୁୃୁ ପସ୍େ ସ୍ମୋେ ଜନ୍ ମ I ଏଣ ୁତୋ ପଅୁ ପଣୁଥିସ୍େ ଅନୁ ଘସ୍େ ଜନ୍ ମ ସ୍ହ ୋ ସ୍ବୋ ି 

ତୋେ ସ୍କମିତି ଧୋେଣୋ I ସ୍ମୋଠୋେୁ ୨୧ ଦିନ ବଡ ଥ ିୋ ଅହ ୁୋ – ଡୋକନୋଆ ଁସ୍ବଙ୍ଗ I ଆମ େିତସ୍େ ପ୍ରତିସ୍ଯୋଗୀତୋ 

 ୋଗି ଆସିଥ ିୋ I ଏସ୍ବ ଘେେ ସ୍ଗୋଟିଏ ସ୍ବୋ ି ପଅୁ େୋବସ୍େ ସ୍ବୋଉଠୋେୁ ସ୍ମୋସ୍ତ ଅଧକି ସ୍େହ ମିଳି ୋ I 

ପ୍ରତିଦ୍ୱେୀକୁେୋଇ େୋବସ୍େ ଗ୍ରହଣ କେିବୋ ଥ ିୋ ସ୍ବଙ୍ଗ ପକ୍ଷସ୍େଅସବୁିଧୋଜନକ I 
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ଘେେ ବଡ ଝୀଅ ସୀତୋ – ଡୋକନୋଆ ଁଯତୁୀ I ଆମ ଦୁହିଙ୍କ ଠୋେୁ ସ୍ସ ନଅ ବର୍ଷ ବଡ I ଘସ୍େ ସବୁ ଠୋେୁ ସୋନ ଥ ିୋ 

ସ୍େବତୀ ଓେେ ସ୍େବ I ସ୍ବୋଉ କିମ୍ ବୋ ଯତୁୀ ନୋନୀେ ପଣତ ଧେି ବସିବୋ ଥ ିୋ ତୋେ କୋମ I  ଘେ େିତସ୍େ ସ୍ମୋସ୍ତ 

ଏଣକିି େଉଣୀମୋନଙ୍କ ଗହଣସ୍େ ହି ଁବଢିବୋକୁ ସ୍ହ ୋ I ସ୍ସଥପିୋଇ ଁଝୀଅମୋନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍କୋହଳ ସ୍ହବୋେ ଅେୁୋସ 

ସ୍ମୋେ କମ I ସ୍ସମୋନଙୁ୍କ ସମୋନ େୋବସ୍େ ନିଜ ଦୃଷି୍ଟସ୍େଗଣ ିଆସିଛି I 

କିଛି ଦିନ ପସ୍େ କ ୁୋଣପେୁେୁ ମୋଆ ସ୍ମୋସ୍ତ ସ୍ଦଖବି ସ୍ବୋ ି କହି ସ୍ ୋକ ପଠୋଇ ୋ I ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ପୋଇ ଁ

କ ୁୋଣପେୁ ଗ ି ଓ ନିଧ ିଅଜୋଙ୍କ ଘସ୍େ ମୋଆକୁ ସ୍ଦଖ ିି I ସ୍ମୋ ସ୍େେି ଆସିବୋେ ସ୍କସ୍ତ ଦିନ ପସ୍େ ମୋଆେ 

ମତୁୃୁ I ସ୍ମୋସ୍ତ ସୋତ ବର୍ଷ ପେିୂବୋ ଆଗେୁ ସ୍ମୋସ୍ତ ଜନ୍ ମ ସ୍ଦଇ ଥବିୋ ପିତୋ ମୋତୋଙ୍କ ସୋଙ୍ଗକୁ ପିତୋମହୀେ ମତୁୃୁ 

ସ୍ହ ୋ I ବଡ େଉଣୀ ସବୁୋସିନୀ େହି ୋ ତୋ ଶୋଶଘୁସ୍େ ଆଉ ମ ଁ ୁପଅୁ ସ୍ହୋଇ େହି ି ବେୀସ୍େ I ଆସ୍ମ ଦୁସ୍ହ ଁଯୋକ 

ନୂଆ ବୋପୋ ମୋଆଙ୍କେ ପଅୁ ଝୀଅ ସ୍ହୋଇଗ ୁ I 

ସ୍ମୋେ ବୁକି୍ତଗତ ଜୀବନସ୍େ ସ୍ଗୋଟୋକୁ ସ୍ଗୋଟୋ ଘଟଣୋ ଘୋଟିଯୋଉଥବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ  ସ୍ଦଶେ ବୃହର୍ତ୍ତେ ପେିସି୍ଥତିସ୍େ ମଧ୍ୟ 

ଅଘଟଣ ଘଟି ଚୋ ିଥ ିୋ Iଆସି ୋ ୧୯୪୭େ ଅଗଷ୍ଟ ପେେ I ଗୋଆ ଁସୋେୋ ଚହଳ ପଡିଗଳୋ ସ୍ଯ ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ଦିବସ 

ପୋଳନ ସ୍ହବ I ମ ଁ ୁମକ୍ତବସ୍େ ପ୍ରଥମ ସ୍େଣୀସ୍େ ପଢୁଥୋଏ i ସକୋଳୁ ସ୍ଶୋେୋଯୋତ୍ରୋ ସ୍ହବ ସ୍ବୋ ି ଶକି୍ଷକ ବଂଶୀଧଷେ 

ଦି୍ୱସ୍ବଦୀ କହିସ୍  I ଝୋଞ୍ଜ, ସ୍ଖୋଳ୍, କେତୋଳ,ହୋେସ୍ମୋନିୟମ  ଧେି ଗୋଆ ଁେିତସ୍େ ପଞ୍ଝୋଏ ସ୍ ୋକ ଗୀତ ଗୋଇ ଗୋଇ 

ଏ ମଣୁ୍ଡେୁ ସ୍ସମଣୁ୍ଡ ଯୋଏ ଚୋ ିସ୍  I ହିେୁ ଓ ମସୁ ମୋନ ବୀେକିସ୍ଶୋେ ଦୋସ, ବୋଞ୍ଛୋନିଧ ିଦୋସଙ୍କ ପେି ଜୋତୀୟ କବି 

ମୋନଙ୍କେ ସ୍ ୋକପି୍ରୟ ଗୀତ ସବୁ ଗୋଉ ଥୋଆନି୍ତI ବଟ ସୋହୁ, ବୋବୋଜ୍ କୀ ସୋହୁ ଓ ବିକୁ ମିଆ ଁ ପ୍ରମଖୁ ୍ଏଥସି୍େ େୋଗ ସ୍ନଇ 

ଥୋଆନି୍ତ I“ମହୋତ୍ମୋ ଗୋନ୍ଧୀ କୀ ଜୟ”,“ ଜବୋହୋେ ୋ  ସ୍ନସ୍ହେୁ କି ଜୟ”, ”ସେୁୋର୍ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ବୋର୍ କି ଜୟ” ସ୍କହି 

ଉଚ୍ଚୋେଣ କେୁ ଥୋଆନି୍ତ ତ ସ୍ଶୋେୋଯୋତ୍ରୀ ଦଳଙ୍କ ଠୋେୁ ତୋେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନୀ ଉଠୁଥୋଏ I ବିକୁ ମିଆ ଁ, ମନସେୁ ଅଲି୍ଲଙ୍କ ସୋଙ୍ଗକୁ 

ବେୀ ଗୋଆେଁ ଶଙ୍କେ ଦୋସ, ଗୟୋଧେ ଦୋସ ଙ୍କ ପେି ବୟସ୍କ ସ୍ ୋକଙ୍କେ ସ୍ମଳ ତୋ େିତସ୍େ ଥୋଏ I ଆସ୍ମ ପି ୋ 

ସ୍କସ୍ତଜଣ ବି  ସ୍ଶୋେୋଯୋତ୍ରୋସ୍େ ବୁ ୁ ଥୋଉ I ଆମ ସ୍କ ୂେ ଶକି୍ଷକ ବଂଶୀଧେ ଦି୍ୱସ୍ବଦୀ ସ୍ଶୋେୋଯୋତ୍ରୋେ ସ୍ନତୃତ୍ୱ 

ସ୍ନଇ ଥୋଆନି୍ତ I ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ଟୋ ସ୍କସ୍ବ, କଅଣ, କୋହିକିଁ ବୋ ସ୍କଉଠଁ–ି ଏ ବିର୍ୟସ୍େ ସ୍ମୋେ୍ କିଛି ଧୋେଣୋ ନଥୋଏ I 

ଇସ୍ଙ୍ଗରଜମୋସ୍ନ  କଅଣ ବୋ ସ୍କମିତିକୋ ସ୍ ୋକ ମ ଁ ୁସ୍କସ୍ବ ସ୍ଦଖନିଥ ିି I  ସ୍ସଦିନଟୋ ଆମକୁ ସ୍କ ୂେୁ ଛୁଟି ମିଳି ୋI 

ପଣୁ ିସ୍କ ୂେ ସବୁ ପି ୋଙୁ୍କ ମିସ୍ଠଇ ବ୍ୋ ସ୍ହ ୋ I ସନ୍ଧୁୋସ୍ବଳକୁ ଆମ ସୋହୀକୁ ଆସି ୋ ସ୍ଗୋଟୋଏ କଳଗୋଉଣୋiଏଇଟୋ 

ସ୍କଉଠୁଁ ଆସି ୋ ଜୋଣ ିନୋହି ଁI ସପ୍ତୋ ଦୋଣ୍ଡସ୍େ ବଂଶୀଧେ ଦି୍ୱସ୍ବଦୀ ଓ ଜଗନ୍ନୋଥ ପଢିଆେୀ କଳ ଗୋଉଣୋ ବୋକ୍ସକୁସ୍ମୋଡୁ 

ଥୋଆନି୍ତ I କଳ ଗୋଉଣୋ େିତେୁ ନିମୋଇ ହେିଚେନଙ୍କେ ଗୋନ ଶେୁୁ ଥୋଏ I ଗୋଆେଁ ବଡ ବଡିଆ ସ୍ ୋସ୍କ ସତେଞି୍ଜ 

ଉପସ୍େ  ବସି  ଗୀତ ଶଣୁ ୁଥୋଆନି୍ତ I ଗୋଆେଁ ଦଳିତ ସ୍େଣୀେ ସ୍ ୋସ୍କ ବସି ଥୋଆନି୍ତ ଘୋସ ଉପସ୍େ I ବୋକ୍ସ େିତେୁ 

ଗୀତ ସ୍କମିତି ବୋହୋେୁଛି ସ୍ବୋ ି ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଆଶ୍ଚଯଷୁ   ୋଗଥୁୋଏ I ସ୍ସସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ ଆମ ଗୋଆସଁ୍େ ସ୍େଡିଓ ନଥ ିୋ କି 

ସ୍ଟ ିଗ୍ରୋମ କେିବୋେ ସବୁିଧୋ ନଥ ିୋ Iକ ିକତୋସ୍େ ଥବିୋ ସ୍କୌଣସି ସ୍ ୋକକୁ ଜେୁେୀ ଖବେ ସ୍ଦବୋକୁ ସ୍ହସ୍   

ସ୍ ୋସ୍କ ଯୋଜପେୁକୁ ଯୋଇ ସ୍ଟ ିଗ୍ରୋମ କେୁଥସି୍  I ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ ଯୋଜପେୁକୁ ସ୍ଟ ିସ୍େୋନ ଆସି ନଥୋଏ I 

ପସ୍େ ଜୋଣ ିି ସ୍ଯ ଆମ ଗୋଆଟଁୋ ସ୍ୱୋଧୀନର୍ତ୍ତୋ ଆସ୍େୋଳନ ପୋଇ ଁସ୍ଗୋଟୋଏ ସ୍ପଣ୍ଠ ଜୋଗୋ ଥ ିୋ I ୧୯୪୨ ମସିହୋସ୍େ 

ଆସ୍େୋଳନ କେି ଆମ ଗୋଆ ଁସସ୍ମତ ଆଖପୋଖ ଅଞ୍ଚଳେୁ ଶତୋଧକି ସ୍ ୋକ ସ୍ଜ  ଯୋଇଥସି୍  I ସ୍ସମୋନଙ୍କ େିତସ୍େ 

ଥସି୍  କସ୍ ଜ ଛୋତ୍ର େଘନୁୋଥ ନୋୟକ– ସ୍ସ ସ୍ମୋେ େୋଇ ହିସୋବ ସ୍ହସ୍ବ I ଖବୁ ସ୍ଛୋଟ ବୟସେୁ ମ ଁ ୁସ୍ଗୋପବନୁ୍ଧ 

ସ୍ଚୌଧେୁୀ, େମୋସ୍ଦବୀ, ଶେତଚନ୍ଦ୍ର ମହୋେଣୋ, ମନସ୍ମୋହନ ସ୍ଚୌଧେୁୀ, ଆଚୋଯଷୁ  ହେିହେ ଦୋସଙୁ୍କ ଆମ ଗୋଆ ଁ 

ସଡକସ୍େ ଚୋ ିକେି ଯୋଉଥବିୋେ ସ୍ଦଖଛିି I ସ୍ସମୋସ୍ନ ବୋଟସ୍େ ଯୋଉଥବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ ଅସ୍ନକ ସ୍ ୋକ ତୋଙୁ୍କ ନମସ୍କୋେ 

କେନି୍ତI ସ୍ସମୋସ୍ନ ସ୍ଯଜସ୍ଣ ଜସ୍ଣ ବିଶଷି୍ଟ ସ୍ ୋକ ସ୍ସଧୋେଣୋ ସ୍ମୋେ ଖବ୍ୁ ପି ୋ ଦିନେୁ ସ୍ହୋଇଥ ିୋ I 

ସ୍ସସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ ମ ଁ ୁଜୋଣ ିନଥ ିି ସ୍ଯ ସ୍କସ୍ତ ବର୍ଷ ପସ୍େ ସ୍ମୋସ୍ତ ସ୍ସହିମୋନଙ୍କ ସ୍ମଳସ୍େ େହିବୋକୁ ସ୍ହବ I 

ସ୍ସମୋନଙ୍କ ପେି ଆହୁେି ସ୍କସ୍ତସ୍କ ଧଳୋ ଖଦଡେ ସ୍ଛୋଟ ସ୍ଧୋତି ପିନ୍ଧି , କୋନ୍ଧସ୍େ ଚୋଦେ ପକୋଇ  ଆମ ଗ ଁୋ ବନ୍ଧ 
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ଉପସ୍େ ଯୋଆନି୍ତ I ବ୍ରୋହ୍ମଣୀ ନଦୀ କୂଳସ୍େ, େୋମଚନ୍ଦ୍ରପେୁ ଠୋସ୍େ ସ୍ଗୋଟୋଏ ନୂଆ ଧେଣେ ସ୍କ ୂ ସ୍ଖୋ ୋ ଯୋଇଥୋଏ I 

ଗୋଆ ଁସ୍ ୋସ୍କ ତୋକୁ କହନି୍ତ ୱୋଦ୍ଧଷୋ ସ୍କ ୂ କୋେଣ ବସ୍ମ୍ବ ପ୍ରସ୍ଦଶେ ୱୋଦ୍ଧଷୋଠୋସ୍େ ସ୍ସ ଶକି୍ଷୋ ପଦ୍ଧତିେ ଆେମ୍ଭ ସ୍ହୋଇଥ ିୋ 

Iବେୀେୁ ଅନ୍ନୁୋସୀପେୁ ଯୋଇଥବିୋ ପେୁୁଣୋ ସଡକ ଧୋେସ୍େ , କନ୍ତକୋେ ସ୍ପୋଖେୀଠୋେୁ ଅଳ୍ପଦୂେସ୍େ ଗୋଆ ଁଅଞ୍ଚଳସ୍େ 

କୋମ କେିବୋ  ୋଗି ଝୀଅମୋନଙୁ୍କ ତୋ ୀମ ୍ଦିଆ ଯୋଉଥୋଏ  କସୁ୍ତେବୋ  ଟ୍ରଷ୍ଟ ତେେେୁ I ଚେଖୋ ସଙ୍ଘ ତେେେୁ ଅେଟ 

ତିଆେୀ, ସତୂୋ କଟୋ େଳି କୋମ ସ୍ସଠୋସ୍େ କେୋ ଯୋଉଥୋଏ I ଏଣ ୁକମଷୀମୋନଙ୍କେ ଯିବୋ ଆସିବୋ େୀତିମତ ଚୋ ିଥୋଏ 

େୋମଚନ୍ଦ୍ରପେୁେୁ ବେୀ େିତସ୍େ I  ଆସ୍ମ ପି ୋ ମୋସ୍ନ  ସ୍ଖଳୁ ଥସି୍  କି ବୁ ୁଥସି୍  ବି ସ୍ସମୋନଙୁ୍କ ସ୍ଦଖ ୁI ସ୍ସମୋନଙ୍କ 

ସ୍ବଶ ସ୍ପୋର୍ୋକେୁ ଜଣୋ ପଡି ଯୋଏ ସ୍ଯ ସ୍ସମୋସ୍ନ ଆମ ଗୋଆେଁ ଗୋଉ ଁୀ ସ୍ ୋକ ନୁହନି୍ତ I ସ୍ସମୋନଙ୍କେ ଘେ ଆଉ 

ସ୍କଉଠଁIି ଏଇ ସ୍ଧୋବ ଧଉଳିଆ କମଷୀ ଙ୍କ ବିର୍ୟସ୍େ ସ୍କସ୍ତ େକମେ କଥୋ ଶଣୁୋଯୋଏ I ସ୍ସମୋସ୍ନ କୋସ୍ଳ ସ୍କୌଣସି 

ଜୋତିଆଣ କଥୋ ମୋନନି୍ତ ନୋହି ଁ; ତେକୋେୀସ୍େ ମସ ୋ ପକୋନି୍ତ ନୋହି ଁକିଗୋସ୍ଧୋଇବୋକୁ ଗ ୋ ସ୍ବସ୍ଳ ସ୍ଦହସ୍େ ସ୍ତ  

 ଗୋନି୍ତ ନୋହିସଁ୍ବୋ ି ଗୋଆ ଁସ୍ ୋକଙ୍କ େିତସ୍େ କଥୋ ପସ୍ଡ I 

ଗୋଆ ଁେିତସ୍େ ଗୋସ୍ଧୋଇବୋକୁ ଯିବୋ ସ୍ବଳକୁ ପେୁୁର୍ ସ୍ ୋସ୍କମୋସ୍ନ ଓ ପଅୁ ପି ୋ ମୋସ୍ନ ସ୍ଦହସ୍େ  ସ୍ତ  ସ୍ବୋଳି 

ହୁଅନି୍ତ I ତେକୋେୀସ୍େ  ଙ୍କୋ, ସ୍ସୋେିର୍ ଓ ଜୀେୋେ ବୋଟଣ ସ୍ଦବୋଟୋ ସବୁ ଘସ୍େ ଚସ୍ଳ I ସମସ୍ତଙ୍କେ ସ୍ଦବୋ ସ୍ନବୋ, 

ଚୋ ି ଚଳଣଟୋ  ଜୋତି ସ୍ଗୋତ୍ରକୁ ସ୍କନ୍ଦ୍ର କେି ଚୋସ୍ Iବେୀ ଗୋଆସଁ୍େ ଖଦଡ ପିନ୍ଧି କୋମ କେୁଥବିୋ କମଷୀ ଦଳ ଏ ତିନିଟୋ 

ଯୋକ କଥୋ ପ୍ରତୁୋଖୁୋନ କେି ଥବିୋେୁ ଗୋଆେଁ ମଳି ମଣିୁ୍ଡଆ ସ୍ ୋସ୍କ ସ୍ସମୋନଙୁ୍କ ପେୂୋ ପେିୂ ନିଜ େିତସ୍େ ଗ୍ରହଣ କେି 

ପୋେୁନଥୋନି୍ତ I ସ୍ସମୋନଙୁ୍କ ଦୂେେୁ ମଣିୁ୍ଡଆ ମୋେି ନିଜ ନିଜ ବୋଟସ୍େ ଯୋଆନି୍ତ I 

 

ଚାରି 

ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁଗୋଆ ଁେିତସ୍େ ଇସ୍କ ୂକୁ ଯୋଉଥବିୋ ପି ୋଙ୍କ ସଙ୍ଖ୍ୁୋ କମ ୍I ତଥୋକଥତି ସବର୍ଣ୍ଣଷ ଘେେ ପି ୋମୋସ୍ନ ହି ଁ

ସ୍କ ୂକୁ ଯୋଉଥସି୍  I ଅନୁ ଘେେ ପି ୋମୋସ୍ନ ସ୍ଛୋଟସ୍ବଳୁ ନିଜ ଘେେ ସ୍ବଉର୍ୋସ୍େ  ୋଗି ଯୋଉଥସି୍  I ଏପେିକି 

ଚୋର୍ୀ ଘେେ ପି ୋ ମଧ୍ୟ ସ୍ଛଳି କିମ୍ ବୋ ଗୋଈ ଚେୋଇବୋ, ଘୋସ କୋଟିବୋ େଳି କୋମ  ଅଳ୍ପ ବୟସେୁ କେୁଥସି୍  I 

ସ୍ସମୋନଙୁ୍କ ଇସ୍କ ୂକୁ ପଠୋଇବୋେ ସ୍କୌଣସି ଆବଶୁକତୋ ଅଛି ସ୍ବୋ ି ସ୍ସମୋନଙ୍କେ ବୋପୋ ମୋଆ େୋବୁ ନଥସି୍  ଓ  

ପୋଠ ପଢୋେ ଯନ୍ତ୍ରଣୋ ନସହି ସ୍ସମୋସ୍ନ ମକୁ୍ତ ଆକୋଶ ତସ୍ଳ ସ୍ଗୋେୁ ଚେୋଇ , ଖେୋସ୍ବସ୍ଳ ବେଗଛ ଛୋଇ ତସ୍ଳ 

ସ୍ଶୋଇ ବୋଗଡିୁ ସ୍ଖଳୁଥସି୍  I 

ସ୍ମୋ ବୋପୋ ବନମୋଳୀ ନୋୟକ ଥସି୍   ଜସ୍ଣ ଖବ୍ୁ େୋଗୀ ସ୍ ୋକ I ମ ଁ ୂଟିକିଏ େୁ ୍ େଟକୋ କେି ସ୍ଦସ୍   ସ୍ସଥେୁି ତ୍ରୋହି 

ପୋଇବୋ ସ୍ମୋପୋଇ ଁସହଜ ନଥ ିୋ I ଏଣ ୁସ୍ମୋେ ସ୍କ ୂକୁ ଯିବୋକୁ ଇଚ୍ଛୋ ଥୋଉ କି ନଥୋଉ ଅନ୍ତତିଃ ବୋପୋ ସ୍ମୋ ଉପସ୍େ 

େୋଗିସ୍ବ ନୋହି ଁ– ଏଥପିୋଇ ଁମ ଁ ୁସ୍କ ୂକୁ ଯୋଉଥ ିି I କ୍ରମଶ କଥୋଟୋ ଏପେି ଅେୁୋସସ୍େ ପଡିଗ ୋସ୍ଯ ଖେୋଦିସ୍ନ  କି 

ଶୀତ ଦିସ୍ନ  ମ୍ବୋ ଛୁଟି ପଡିସ୍   ସ୍ସ ଛୁଟି ସ୍କମିତି ସେିବ ଓ ମ ଁ ୂସ୍କ ୂକୁ ଯିବି ସ୍ସଥପିୋଇ ଁଅସ୍ପକ୍ଷୋ କେୁଥ ିି I 

ମକ୍ତବେ ପ୍ରଥମେୁ  ତୃତୀୟ ସ୍େଣୀ ଯୋଏ ସବଷ ସ୍ମୋଟ୍ ପି ୋ ସଙ୍ଖ୍ୁୋ ୫୦େୁ ସ୍ବଶ ିନଥସି୍  I ମୋଷ୍ଟରମୋନଙ୍କ ଦେମୋ ଥ ିୋ 

ମୋସକୁ ତିନି ଟଙ୍କୋ I ନିୟମିତ େୋବସ୍େ ସ୍ସମୋନଙୁ୍କ ଦେମୋ ମିଳୁ ନଥ ିୋ I ତିନି ଚୋେି ମୋସସ୍େ ଥସ୍େ ସ୍ସମୋସ୍ନ 

ଦେମୋ ପୋଉଥସି୍  Iଗ୍ରୋମବୋସୀଙ୍କ ଚୋେୋସ୍େ,ମଖୁୁତିଃ ଟିଉସନ କେି  ସ୍ସମୋନଙ୍କେ ଚଳୋଚଳ ସ୍ହଉଥ ିୋ I ପ୍ରଥମ 

ସ୍େଣୀସ୍େ ଆସ୍ମ ସ୍ଯଉ ଁସ୍କସ୍ତଜଣ ଏକୋଠ ିବସଥୁବିୋ ମସ୍ନ ପଡୁଛି ତୋ େିତେୁ ଦୁଇ ଜଣ ଥସି୍  ହୋପ୍ସୋ ଓ ଅମିନୋ – 

ମସୁ ମୋନ ଘେେ ଝୀଅ I ଦି୍ୱତୀୟ ସ୍େଣୀ ପସ୍େ ସ୍ସମୋସ୍ନ ପୋଠ ପଢୋେୁ ବିଦୋୟ ସ୍ନସ୍  I ସ୍ମୋେ କେୁଣୋ ସହିତ 

ସ୍ବଶ ସୋଙ୍ଗ ସ୍ହ ୋ I ଉେସ୍ୟ ଥ ୁି ନିଜ ଘସ୍େ ସ୍ଗୋଟିଏ ସ୍ବୋ ି ପଅୁ I  ଆମ ଦୁହିଙ୍କ ପୋଠପଢୋେ ଏକୋଗ୍ରତୋସ୍େ 

ଆମେ ଶକି୍ଷକ ବଂଶୀଧେ ଦି୍ୱସ୍ବଦୀ ଆମ ଉପସ୍େ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥସି୍  I ଏଣ ୁତୋଙ୍କଲଠୋଠୋେୁ ଆସ୍ମ ଅନୁମୋନଙ୍କ ପେି 
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ଏସ୍ତ ମୋଡ ଖୋଉ ନଥ ୁି I ହଠୋତ୍ କେୁଣୋେ ସ୍କ ୂ ଆସିବୋ ବେ ସ୍ହୋଇଗ ୋi ତୋ ଘେ ପୋଖେୁ ଆସଥୁବିୋ ଅନୁ ପି ୋ 

ମୋସ୍ନ କହିସ୍  ସ୍ଯ କେୁଣୋକୁ ଜ୍ୱେ ସ୍ହୋଇଛି I ସ୍କସ୍ତଦିନ ପସ୍େ ସ୍କ ୂସ୍େ ଖବେ ମିଳି ୋ ସ୍ଯ କେୁଣୋ ଚୋ ିଗ ୋI 

ସ୍ସଥ ିୋ ତୋ ବୋପୋ ମୋଆଙ୍କେ ସ୍ଗୋଟିଏ ସ୍ବୋ ି ପଅୁ I େିକୋେୀ ଦୋସ ଓ ତୋଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପଅୁ ନୋଆସଁ୍େ ସ୍କସ୍ତ େକମେ 

ମୋନସିକ କେିଥସି୍  I ତୋ ପୋଇ ଁସ୍କସ୍ତ ଆଶୋ ଓ ଆକୋଂକ୍ଷୋ ତୋଙ୍କେ ଥ ିୋi ସ୍ହସ୍  ସ୍ସ ସବୁକୁ ପେିତୁୋଗ କେି 

କେୁଣୋ ସ୍ମୋସ୍ଟ ଆଠ ବର୍ଷ ବୟସସ୍େ ଆଖ ିବୁଜି ୋ Iସ୍ମୋେ ସ୍ସସ୍ତସ୍ବସ୍ଳେ ପି ୋ ମନକୁ ମତୁୃୁ ସହିତ ପଣୁ ିଥସ୍େ 

ତକଷ କେିବୋକୁ ପଡି ୋ I 

ବଞ୍ଚବିୋ ଓ ମେିବୋଟୋ ଗୋଉ ଁୀ ଜୀବନସ୍େ ଏକଦମ ୍ ୋଗି େହିଥୋଏ I ତୋେ ଏକ ଉଦୋ ହେଣI ଇସ୍କ ୂକୁ ଯିବୋ ବୋଟସ୍େ 

ସଡକ ଓ ବନ୍ଧ ମଝିସ୍େ ଥୋଏ ସ୍ଗୋଟୋଏ  ମ୍ବୋ ସ୍ଗୋଚେ େୂଇ ଁIବଣଆୁ ନକମୋେିଚିଆ ଗଛ େିତସ୍େ ଘୋସ ଉଠ ିଥୋଏ I 

ଦିସ୍ନ ଦିସ୍ନ ସ୍ଦଖ ୁସ୍ଯ ମ ୋ ସ୍ଗୋେୁଟୋଏ କି ମ ୋ କୁକୁେ ଟୋଏ ସ୍ସଇଠ ିପଡିଛି iପସ୍  ସୋଗଣୁୋ ମ ୋ ପ୍ରୋଣୀକୁ 

ଖୋଉଛନି୍ତI ଦୁଗଷନ୍ଧେୁ େକ୍ଷୋ ପୋଇବୋ ପୋଇ ଁନୋକସ୍େ ହୋତ ସ୍ଦଇ ଆସ୍ମ ଦଉଡି କେି ଚୋ ି ଯୋଉ ଁI 

ଆମ ଗୋଆେୁଁ ଅସ୍ନକ ସ୍ ୋକ ଯୋଇ କ ିକତୋସ୍େ େହନି୍ତ I ବଡ ବଡ ସ୍କୋଠୋ ମୋନଙ୍କସ୍େ ମୋଳି କୋମ କେି, ଅେିସସ୍େ 

ବୋବୁ ମୋନଙ୍କେ ଚୋହୋ ପିଆ ୋ ସେୋ କେି, ମିଠୋ ସ୍ଦୋକୋନସ୍େ ବୋସନ ମୋଜି ନସ୍ହସ୍  କୋଠ ସ୍ଗୋ ୋସ୍େ କୋଠ ଚିେି 

ସ୍ସମୋସ୍ନ କଞ୍ଚୋ ପଇସୋ ସ୍େୋଜଗୋେ କେି ପି ୋ ପି ିଙ୍କ ପୋଇ ଁଘେକୁ ପଠୋନି୍ତI ଏସ୍ବ ସ୍ଦଖୋଗ ୋ ସ୍ଯ କ ିକତୋସ୍େ 

େହୁଥବିୋ ବହୁତ ସ୍ ୋକ କ ିକତୋ ଛୋଡି ଗୋଆକୁଁ ପଳୋଇ ଆସଛୁନି୍ତI ସ୍ସଠୋସ୍େ ହିେୁ ଓ ମସୁ ମୋନଙ୍କ େିତସ୍େ ହଣୋ 

କଟୋ ସ୍ହୋଇଥବିୋେୁ ସ୍ସମୋସ୍ନ ପଳୋଇ ଆସିବୋକୁ ବୋଧ୍ୟ ସ୍ହୋଇଛନି୍ତ I ଘଟଣୋଟୋ ଆମଗୋଆ ଁବେୀଠୋେୁ  ବହୁ ଦୂେସ୍େ 

ଘଟିଥସି୍  ମଧ୍ୟ ବେୀ ଗୋଆେଁ ସ୍ ୋସ୍କ  ଘଟଣୋଟୋେ ପ୍ରତିକି୍ରୟୋେୁ େକ୍ଷୋ ପୋଇ ପୋେି ନଥସି୍  Iଅତୀତେ ନଅଙ୍କ ଦୁେିକ୍ଷ 

ଓ ୧୯୧୯େ ବନୁୋ ପେିକ ିକତୋେ ହଣୋ କଟୋଟୋ ବର୍ତ୍ତଷମୋନ ପୀଢୀେ ସ୍ ୋକଙୁ୍କ ସ୍ବଶ ଅସ୍ତ ବୁସ୍ତ କେିଥ ିୋI 

ଦିସ୍ନ ଆସ୍ମ ପି ୋ ମୋସ୍ନ ନିଜ ନିଜ ସ୍ସୋପୋନସ୍େ ବସି ପୋଠ ପଢୁଛୁ,ଆମ ସ୍କ ୂେ ଶକି୍ଷକ ବଂଶୀଧେ ଦି୍ୱସ୍ବଦୀ ଖବ୍ୁ 

ସ୍ଜୋେସ୍େ କୋେି କୋେି ସ୍କ ୂ ହତୋ େିତେକୁ  ଆସିସ୍  I ସମସ୍ସ୍ତ ତୋଙୁ୍କ ଡୋକନି୍ତ “ବଇଶଁୀ ମୋସ୍ଷ୍ଟର” ନସ୍ହସ୍  “ବଇଶଁଆି 

ନୋ“ I ଆସ୍ମ ପି ୋମୋସ୍ନ ତୋଙୁ୍କ ଖବ୍ୁ ଡେୁ I କୋେଣ ସ୍ସ ପି ୋ ମୋନଙୁ୍କ ସ୍ବତସ୍େ ପିଟନି୍ତ I ସ୍ସ କଇ ଁକଇ ଁସ୍ହୋଇ କୋେୁ 

ଥବିୋେ ସ୍ଦଖ ିଆସ୍ମ  ସମସ୍ସ୍ତ ଏକୋସ୍ବଳସ୍କ ସ୍ତମ୍ଭୀତ ସ୍ହୋଇଗ ୁ I ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳ୍କ ୁସ୍କ ୂସ୍େ ଉଦ୍ଦଷୁ ପଢୋଇବୋକୁ ଥବିୋ 

ଅନୁତମ ଶକି୍ଷକ ଥୋଆନି୍ତ ଗ ୁୋମ 

ନବୀ ଖ ଁୋ I ସହକମଷୀ ବଂଶୀ ବୋବୁଙୁ୍କ ପୋଖସ୍େ ବସୋଇ ସ୍ସ କଅଣ ସ୍ହୋଇଛି ସ୍ବୋ ି ଜୋଣବିୋକୁ ଚୋହିସଁ୍  Iତୋଙୁ୍କ ସୋନ୍ତ୍ୱନୋ 

ସ୍ଦବୋକୁ ସ୍ଚଷ୍ଟୋ କସ୍ I ଆସିବୋ ବୋଟସ୍େ ବଂଶୀବୋବୁ ଖବେ ପୋଇସ୍  ସ୍ଯ ମହୋତ୍ମୋ ଗୋନ୍ଧୀଙୁ୍କ କିଏ ଗଳିୁ କେି ମୋେି 

ସ୍ଦଇଛି I ସମ୍ଭବତିଃ ଏ ଖବେଟୋ ଘଟଣୋ ଘଟିବୋେ  ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ପସ୍େ ଆସି ଆମ ଗୋଆସଁ୍େ ପହଞ୍ଚ ିୋ I 

ସ୍ଟ ିଗ୍ରୋେ ସ୍ଯୋସ୍ଗ ଖବେ ଆସିବ କଟକ I ସ୍ସଇଟୋକୁ ଅନୁବୋଦ କେି ଛପୋ ଯିବ କଟକସ୍େ I ପଣୁ ିସ୍ସଠୋେୁ ଡୋକ 

ସ୍ଯୋସ୍ଗ ଖବେକୋଗଜ ଆସିବ ଆହୁେି ଦିସ୍ନ କି ଦୁଇ ଦିନ ପସ୍େ ବେୀକୁI ଦି୍ୱସ୍ବଦୀଙ୍କ ପେି ଆହୁେି ଅସ୍ନକ ସ୍ ୋକ 

ସ୍ଦଶେ ବିେିନ୍ନ ସ୍କୋଣସ୍େ ଆଖେୁି  ୁହ ଗଡୋଇଥସି୍ବ I ଏ ଘଟଣୋ ପସ୍େ ଗୋନ୍ଧୀଜୀଙ୍କେ ଦଶୋହ ସ୍ହବୋ ପଯଷୁ ନ୍ତ ଆସ୍ମ 

ସ୍କ ୂ ପି ୋମୋସ୍ନ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍କ ୂ ସେି ୋ ପସ୍େ “େଘପୁତି େୋଘବ େୋଜୋ େୋମ”୍ଗୋଇ ଗୋଇ ସ୍ଶୋେୋଯୋତ୍ରୋ କେୁ I ଗୋଆ ଁ

େିତସ୍େ ବିେିନ୍ନ ସୋହୀ ଆସ୍ଡ ଯୋଉ ଁI ଆଜି ବୋଗଦୋ ତ କୋ ି ତଳସୋହୀ I ତୋ ପେଦିନ ଜଙ୍ଗ ୀ ସୋହୀ ଇତୁୋଦି I 

ସ୍ଶୋେୋଯୋତ୍ରୋ େିତସ୍େ ଧ୍ୱନୀ ଉଠୁଥୋଏ “େୋେତମୋତୋ କୀ ଜୟ”, “ମହୋତ୍ମୋ ଗୋନ୍ଧୀକୀ ଜୟ”I 

ପି ୋ ଦିସ୍ନ ସ୍ମୋେ ପୁୋ୍ କି ଜୋମୋସ୍େ ସ୍କସ୍ବ ସୋବୁନ  ୋଗି ଥବିୋ ସ୍ମୋେ ମସ୍ନ ପଡୁ ନୋହି ଁI ସୋବୁନ  ଗୋଇ 

ଗୋସ୍ଧୋଇବୋଟୋ ଥ ିୋ ଏକ ସ୍େସନେ କଥୋ I ସ୍େସନ ପ୍ରତି ସ୍ ୋକଙ୍କ ମନସ୍େ ଥ ିୋ ଘଣୃୋ I ତୋ ଛଡୋ ସ୍ସଥପିୋଇ ଁ

ପଇସୋ ଦେକୋେ I ଆମ ଘସ୍େ ପଇସୋେ ଅେୋବ I“ଗହମ ସ୍ଗୋଟି ଗଣତିୋ, େୁଟି ସ୍େୋପୋଡୁଛି କିଏ?”ଦୁଇଖଣ୍ଡ 

ପୁୋ୍କୁ ଗଡିଆ ପୋଣସି୍େ ବୋେମ୍ବୋେ ସ୍ଧୋଇ ଶଖୁ ିୋ ପସ୍େ ପିସ୍ନ୍ଧ ଓ ସ୍କ ୂକୁ ଯୋଏ I ଘେ େିତସ୍େ ଗୋମଛୁୋ ନସ୍ହସ୍  
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ତଉ ିଆ ପିସ୍ନ୍ଧ I ସ୍କସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ ସ୍କମିତି  ୁଗୋ କଚୋ ସ୍ସୋଡୋସ୍େ ସ୍ମୋେ ପୁୋ୍ ଓ ତଉ ିଆକୁ ସିଝୋ ଯୋଏ ସ୍ଗୋଟୋଏ 

ମୋଟି ନେୋସ୍େ I  ପୋଣ ିଥଣ୍ଡୋ ସ୍ହସ୍   ବୋପୋ ତୋକୁ କୂଅ ପୋଣସି୍େ  ସେୋ କେି ଖେୋସ୍େ ଶଖୁୋନି୍ତ I ଟିକିଏ ବଡ 

ସ୍ହୋଇଗ ୋ ପସ୍େ  ୁଗୋ କୋଚିବୋ କୋମଟି ମ ଁ ୁନିଜ ହୋତସ୍େ କ ି I କୋସ୍ଳ ସ୍ଧୋବୋ ଘସ୍େ ହଜି ଯିବ  କି କୋଠସ୍େ 

ପିଟିସ୍  େୋଟି ଯିବ ସ୍ବୋ ି ସ୍ମୋେ ପୁୋ୍ଟୋକୁ ସ୍ଧୋବୋ ଘେକୁ ଦିଆ ଯୋଏନୋ Iଶୋଢୀ, ସ୍ଧୋତି, କନ୍ଥୋ, ଚୋଦେ. ଗୋମଛୁୋ – 

ଏ ସବୁକୁ ସେୋ କେିବୋ  ୋଗି ସ୍ଧୋବୋ ଘେକୁ ଦିଆ ଯୋଏ i 

ଆସ୍ମ ପି ୋ ମୋସ୍ନ ସ୍କ ୂସ୍େ ମୋଟି ଘସ୍େ, ଖଜେୁୀ ଚସ୍ଟଇ ନସ୍ହସ୍  ତୋଳ ପତ୍ରେ ଚସ୍ଟଇ ଉପସ୍େ ବସ ୁI ଘସ୍େ, 

ମୋଟି ଉପସ୍େ ଚସ୍ଟଇ ନସ୍ହସ୍   ପିଢୋ ପସ୍କଇ ବସୋ ଉଠୋ ହୁଏ I ସବୁ ଜୋଗୋସ୍େ ସମ୍ପକଷ ମୋଟି ସହିତ I  ୁଗୋସ୍େ ତ 

ମୋଟି ଧଳୂୀ ସବୁସ୍ବସ୍ଳ  ୋଗି େହିଥୋଏ I ଏଣ ୁସ୍ମୋେ ଧଳୂୀ ଜଜଷେ ହୋଲ୍ଫ ପୁୋ୍ କି ତଉ ିଆେ ପେିଣୋମ ସ୍ହ ୋ ସ୍ଯ  

ସ୍ମୋ ସ୍ଦହସ୍େ ବୋେମ୍ବୋେ କୋଛୁ ହୁଏ I ଏଥପିୋଇ ଁବଟିକୋ କି ମ ମ ଆସିବ ସ୍କଉଠୁଁ?  ପ୍ରତି ଦିନ କୋଛୁକୁ ସ୍ଧୋଇ  

ଗେମ ହଳଦୀ  ଗୋ ଯୋଏ Iବୋପୋ କୋଛୁକୁ ସେୋ କ ୋ ସ୍ବସ୍ଳ ସ୍ମୋସ୍ତ ଖବ୍ୁ ଯନ୍ତ୍ରଣୋହୁଏ ଓ ମ ଁ ୁଏଥପିୋଇ ଁଚିତ୍କୋେ କସ୍େ 

I ମୋତ୍ର ସ୍ମୋେ ଚିତ୍କୋେ କି ଯନ୍ତ୍ରଣୋ ସ୍କୌଣସିଟି  ବୋପୋଙୁ୍କ ପ୍ରେୋବିତ କସ୍େନୋ I ଶଖୁ ିୋ ତେଡି ଜୋ ିସ୍େ ସ୍ସ କୋଛୁକୁ ପ୍ରତି 

ଦିନ ଉର୍ମୁ ପୋଣସି୍େ ସେୋ କେନି୍ତ ଓ ସ୍ମୋ ସ୍ଦହସ୍େ ଔର୍ଧ  ଗୋନି୍ତ I ସ୍କସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ ଔର୍ଧେ େଙ୍ଗଷ  କଳୋ ତ 

ସ୍କସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ ହଳଦିଆ I ମ ଁ ୁସ୍ସଇଆକୁ  ଗୋଇ ଇସ୍କ ୂକୁ ଗସ୍  ସୋଙ୍ଗ ପି ୋଙ୍କଠୋେୁ ଥଟ୍ଟୋ କଥୋ ଶସୁ୍ଣ I ସ୍ସମୋସ୍ନ 

ଟୋପେୋ କେନି୍ତI ନିଜ ପେିସି୍ଥତି ସ୍ଯୋଗ ୁମ ଁ ୁକିଛି କସ୍ହନୋI କୋଛୁକୁ େ  ସ୍ହବୋ ପୋଇ ଁଠୋକୁେଙୁ୍କ ଡୋକୁ ଥୋଏ I 

ସ୍କ ୂସ୍େ େ  ପଢୁଥବିୋେୁ ସ୍ମୋସ୍ତ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍କ ୋସିପ ୍ପେୀକ୍ଷୋସ୍େ େୋଗସ୍ନବୋକୁ ପ୍ରଧୋନ ଶକି୍ଷକ ସୀତୋନୋଥ ମହୋନି୍ତ 

ବୋପୋଙୁ୍କ କହିସ୍  I ପେୀକ୍ଷୋ ପୋଇ ଁସ୍ମୋସ୍ତ ଟିଉସନ ସ୍ହବୋକୁ ପଡିବ ସ୍ବୋ ି ସ୍ସ ମତ ସ୍ଦସ୍  I ଟିଉସନ ସ୍ହବୋ 

ପୋଇ ଁପଇସୋ ଦେକୋେ  - ମୋସକୁ ତିନି ଟଙ୍କୋ Iବୋପୋଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟସ୍େ ଏଇଟୋ ଥ ିୋ ସ୍ଗୋଟୋଏ ବଡ ଇନସ୍େଷ୍ଟସ୍ମ୍ Iଯଦି 

ବୃରି୍ତ୍ତ ନ ମିଳି ୋ ତୋହୋସ୍ହସ୍  ସବୁଟଙ୍କୋ ପୋଣସି୍େ ପଡିବ I ଏଇ େୟସ୍େ ସ୍ସ ସ୍ମୋ ପୋଇ ଁଟିଉସନ ବୁବସ୍ଥୋ କସ୍  

ନୋହି ଁIମ ଁ ୁବୃରି୍ତ୍ତ ପେୀକ୍ଷୋକୁ ଯୋଇ ପୋେି ି ନୋହି ଁI 

 ଗୋଆ ଁେିତସ୍େ ଆହୁେି ଅସ୍ନକ ପେିବୋେ ତୁଳନୋସ୍େ  ଆମେ ଚଳୋ ଚଳ ଅବସ୍ଥୋ ଅସ୍ପକ୍ଷୋକୃତ େ  ଥ ିୋ Iମୋତ୍ର 

ଘେକୁ ପଇସୋ ନିୟମିତ େୋବସ୍େ ଆସ ୁନଥ ିୋ I ବି  ଆଖେୁୁ ଗଡୁ, ବୋଡିେୁ ପେିବୋ ଓ ଚୋର୍ ଜମିେୁ ଧୋନ ସ୍ଯୋସ୍ଗ  

ଘସ୍େ ଦୋନୋ ପୋଣେି ଅେୋବ ନଥ ିୋ Iଘେେ ଅନୁୋନୁ ସ୍େୋଜଗୋେକୁ ସୋହୋଯୁ କେୁଥ ିୋ ବୋପୋଙ୍କ ସ୍ଜଜମୋନୀ Iମୋତ୍ର 

ମୋସକୁ ତିନି ଟଙ୍କୋ ସ୍ଦବୋ  ୋଗି ବଚନବଦ୍ଧ ସ୍ହବୋକୁ ତୋହୋ ଯସ୍ଥଷ୍ଟ ନଥ ିୋ I ନିଜ ସ୍େୋଜଗୋେକୁ ସ୍ଦଖ ିବୋପୋ 

ଏଥପିୋଇ ଁସୋହସ କେି ପୋେୁ ନଥସି୍  I 

 

ପାଞ୍ଚ 

ଆମ ଗୋଆେଁ ମଧ୍ୟଇଙ୍ଗରୋଜୀ ବିଦୁୋଳୋୟୋ ଥ ିୋ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପୋଇ ଁପୋଠପଢୋେ ସ୍ପଣ୍ଠଜୋଗୋ I ତଥୋକଥତି େ  ଘେେ 

ପି ୋମୋସ୍ନଆସି ସ୍ସଠ ିପଢୁଥସି୍  I ଚତୁଥଷ ସ୍େଣୀେୁ ପି ୋଙୁ୍କ ଇଙ୍ଗରୋଜୀପଢିବୋକୁ ସ୍ହଉଥ ିୋ I ଆଚୋଯଷୁ  ହେିହେ 

ଦୋସଙ୍କ Child’s easy first grammar ପଢୋ ସ୍ହଉଥ ିୋ ର୍ଷ୍ ିସ୍େଣୀେୁ I ସପ୍ତମ ସ୍େଣୀ ପୋସ ୍କେିଗ ୋ ପସ୍େ 

ପି ୋ ମୋସ୍ନ ନିଜକୁ ଗୋଆ ଁେିତସ୍େ ପୋଠୁଆ ସ୍ବୋ ି ପେିଗଣତି କେୁଥସି୍  I ଇସ୍ଙ୍ଗରଜୀସ୍େ ଦସ୍ତଖତ କେି ପୋେୁଥବିୋେୁ 

ଅନୁମୋନଙ୍କ  ୋଗି “ବିଶଷି୍ଟ ବୁକି୍ତ”ତୋ ିକୋସ୍େ ତୋଙ୍କ ନୋଆ ଁେହୁଥ ିୋ I 

ସ୍କ ୂ ଘେଟି ସ୍ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚଜୋଗୋସ୍େ I ଉର୍ତ୍ତେେୁ ଦକି୍ଷଣ ଓ ପବୂଷେୁ ପଶି୍ଚମ ସ୍ହୋଇ ଦୁଇଟି  ମ୍ବୋ ଘେ I ତୋେି େିତସ୍େ 

ଚତୁଥଷ ଓ ପଞ୍ଚମ ସ୍େଣୀେ ପି ୋ ତୋଳପତ୍ର ଚସ୍ଟଇସ୍େ ସ୍ଡସ୍କ ସୋମନୋସ୍େ ବସନି୍ତ I ସ୍ଚୟୋେସ୍େ ବସି ଶକି୍ଷକମୋସ୍ନ 

ପୋଠ ପଢୋନି୍ତ Iପି ୋଙ୍କ େିତେୁ ସ୍କହି େୁଟ େୋଟ ସ୍ହଉଥସି୍  ତକୁ ବେ କେିବୋ  ୋଗି ଶକି୍ଷକ ମହୋଶୟ ଖବ୍ୁ ସ୍ଜୋେସ୍େ 
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ସ୍ବତଟୋକୁ ସ୍ଟବୁ ୍ ଉପସ୍େ ବୋସ୍ଡଇ ଦିଅନି୍ତ ତ ସମସ୍ତଙ୍କେ ଧ୍ୟୋନ ପଣୁ ିଥସ୍େ ସ୍େେି ଆସ୍ସ ଶକି୍ଷକଙ୍କ ବକ୍ତବୁକୁ I 

ଶକି୍ଷକଙୁ୍କ େକି୍ତ କେି ତ୍ ଗୋଙ୍କ କଥୋ ମୋନିବୋଟୋ ହି ଁଥ ିୋ ପି ୋଙୁ୍କ ପୋଠ ପଢୋଇବୋେ ଅସ   କ୍ଷୁI  ଶକି୍ଷକ କହି ଚୋ ିଥସି୍ବ 

I ପି ୋ ମୋସ୍ନ ଶଣୁଥୁସି୍ବ I ସ୍କୌଣସି ବିର୍ୟକୁ ଆସ୍ ୋଚନୋ କେି  ପି ୋ ମୋସ୍ନ ବୁଝି ପୋେିସ୍  କି ନୋହି ଁତୋେ ନିର୍ଣ୍ଣଷୟ 

କେିବୋ କଥୋଟୋ ସ୍ମୋସ୍ଟ ନଥ ିୋ I ଛ ମୋସସ୍େ ଥସ୍େ ନସ୍ହସ୍  ବର୍ଷକସ୍େ ଥସ୍େ ସ୍ହଉଥବିୋ ପେୀକ୍ଷୋସ୍େ ସିଦ୍ଧୋନ୍ତ 

ସ୍ହଉଥ ିୋ ପୋସ ୍ନସ୍ହସ୍  ସ୍େ ୍ I  ସ୍କୌଣସି ପି ୋ ଗଣତି କି ଜୁୋମିତିସ୍େ ସ୍େ ୍ ସ୍ହସ୍  ତୋକୁ ସ୍ସହି  ବିର୍ୟସ୍େ 

ଆଉ ଥସ୍େ ପେୀକ୍ଷୋ ସ୍ଦଇ ପୋସ ୍କେିବୋେ ବ୍୍ ବସ୍ଥୋ ନଥ ିୋ I ସୋହିତୁ , ଗଣତି, ଇତିହୋସ ପେି ବିର୍ୟ ମୋନଙ୍କସ୍େ 

ସବଷସ୍ମୋଟ ଶସ୍ହ ନମ୍ବେ  ମିଳୁଥ ିୋ ଓ ଯଦି ସ୍କହି ୬୭ େଖ ିୋ ସ୍ତସ୍ବ ସ୍ସ ପୋସ ୍କେି ପୋେୁଥ ିୋ I ୬୭ ଜୋଗୋସ୍େ 

ଜଦି ୬୬ େଖ ିୋ ସ୍ତସ୍ବ ପି ୋଟି ଦୁେଷୋଗୁ ବଶତିଃ ସ୍େ ୍ ସ୍ହଉଥ ିୋ I ଖୋ ି ବେୀ କହିକିଁ ସୋେୋ ଓଡିଶୋେ ସବୁ 

ଅଞ୍ଚଳସ୍େ ସବୁ ସ୍କ ୂସ୍େ ପୋସ ୍ସ୍େ ୍ ମୋଧ୍ୟମସ୍େ ଅସ୍ନକ ପି ୋଙୁ୍କ ପଛସ୍େ  େହି ଯିବୋକୁ ପଡୁଥ ିୋ I 

ଇଏ ଥ ିୋ ଇସ୍ଙ୍ଗରଜୀ ଧେଣେ ଗୋଊ ଁୀ ସ୍କ ୂ I ବ୍ରିଟିଶ ସେକୋେ ଚୋ ିଗ ୋ ପସ୍େ ମଧ୍ୟ ପୋଠ ପଢୋେ  କ୍ଷୁ େହି ୋ 

କିେୋନୀ ସଷିୃ୍ଟ କେିବୋI ସମସ୍ତଙୁ୍କ ତ ଚୋକିେୀ ସ୍ଦଇ ସ୍ହବ ନୋହି ଁI ସ୍ତଣ ୁଦସ୍ଳ ପି ୋଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭେୁ ସ୍େ ୍ କେି ସ୍ଦସ୍   

ଚୋକିେୀ ପୋଇ ଁପ୍ରତିସ୍ଯୋଗୀତୋ କେିବୋକୁ ଥବିୋ ପି ୋଙ୍କ ସଂଖୁୋ  କମି ଯିବ  - ଏଇ କଥୋଟୋ ଶକି୍ଷୋବିତ୍ ମୋନଙ୍କ 

ମଣୁ୍ଡେିତସ୍େ ସ୍ଜୋେସ୍େ କୋମ କେି ଚୋ ିଥ ିୋ ସ୍ବୋ ି କହିସ୍  ଅତୁୁକି୍ତ ସ୍ହବ ନହି ଁIଏଇ ବୋତୋବେଣ ଓ ଏଇ 

ଚିନ୍ତୋଧୋେୋେ ପ୍ରବୋହ େିତସ୍େ ମ ଁ ୁଓ ସୋଗୀ ମିଆ ଁଓେେ ସ୍ସଖ ଆବୁ ତୋହୋେ ଏକୋ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ପୋଠ ପଢି ୁ ଯଦିଓ 

ପବୂଷେୁ ସ୍ସସ୍ମୋେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଆଗସ୍େ ଥ ିୋ I ସ୍କ ୂ ଆଉ ଆମ ଘେେ ମଝିଆ ମଝି ଜୋଗୋସ୍େ  ମସୁ ମୋନ ସୋହୀସ୍େ 

ସୋଗୀେ ଘେ I ତୋ ବୋପୋ କ ିକତୋସ୍େ େହି ଘେକୁ ଟଙ୍କୋ ପଠୋନି୍ତ I ସୋଗୀ ମିଆ ଁସୋହିତୁ ଓ ଗଣତିସ୍େ େ  କେି 

ପୋସ୍େ ନୋହି ଁI ଘସ୍େ ସ୍ସମୋସ୍ନ ଉଦ୍ଦଷୁସ୍େ କଥୋ ବୋର୍ତ୍ତଷୋ କେନି୍ତI ଏଣ ୁଓଡିଆ େୋର୍ୋେ ଖୁ୍ ି ନୋ୍ି କଥୋକୁ ମଜ୍ଜୋଗତ 

କେିବୋ ତୋ ପେି ପି ୋଙ୍କ ପକ୍ଷସ୍େ ସ୍ୱୋେୋବିକ କଥୋ ନଥ ିୋ Iସ୍ସମୋନଙୁ୍କ ପୋସ  କେିବୋକୁ ଅଧକି ସୋହୋଯୁ 

ସ୍ଯୋଗୋଇବୋେ ବୁବସ୍ଥୋ ସ୍କ ୂେ କର୍ତ୍ତଷୃ ପକ୍ଷ କେୁନଥସି୍ I ବେଂ ସ୍ ଖବିୋସ୍େ କୋହିକିଁ େୁ ୍ ସ୍ହ ୋ ସ୍ବୋ ି ଅେିସ୍ଯୋଗ 

କେି ପ୍ରେୁଲ୍ଲ ଦୋସଙ୍କ ପେି ଶକି୍ଷକ ତୋଙୁ୍କ ସ୍ବତସ୍େ ପିଟୁଥସି୍  I ମୋଷ୍ଟରଙ୍କଠୋେୁ ମୋଡ ଖୋଇବୋଟୋ ପି ୋଙ୍କ ପୋଇଥଁ ିୋ ଏକ 

ଗହୃୀତ ବୁବସ୍ଥୋ I ଏଣ ୁଏଥପିୋଇ ଁସ୍କହି ଆପରି୍ତ୍ତ କେୁ ନଥସି୍  I 

ଥେକେ କଥୋ I ବିଚେୋ ର୍ୋଣ୍ ମୋସିକ ପେୀକ୍ଷୋସ୍େ ସ୍କସ୍ତକ ବିର୍ୟସ୍େ ସଂକି୍ଷପ୍ତ ବିବେଣୀ ସ୍ ଖବିୋ କଥୋ I ବିର୍ୟବସୁ୍ତ 

େିତସ୍େ ସ୍ଗୋଟିଏ ଥ ିୋ ତୋଜ ମହ I ସୋଗି ମନକୁ ସ୍କମିତି ଆସି ୋ ସ୍ଯ ତୋଜମହ  ସ୍ହଉଛି ଜସ୍ଣ େୋଜୋ I ଏଣ ୁ

ଜସ୍ଣ େୋଜୋ ବିର୍ୟସ୍େ କଅଣ ସ୍ ଖୋଯୋଇ ପୋନ୍ତଷୋ? ଖବ୍ୁ ବୋସ୍ଗଇ ଚୁସ୍ନଇ ସ୍ସ ସ୍ ଖ ିୋ –“ଟୋଜମହ  ଜସ୍ଣ େୋଜୋ 

ଥସି୍  I ତୋଙ୍କେ ଏକୋଧକି େୋଣୀ ଥସି୍  I ସ୍ସ ପ୍ରଜୋ ମୋନଙୁ୍କ ସଖୁସ୍େ େଖଥୁସି୍ ” ଇତୁୋଦିI ବିଚେୋ ମସ୍ନ ମସ୍ନ ଖବ୍ୁ 

ଖସିୁ ସ୍ହ ୋ ନିଜେ ସ୍ମଧୋବୀତ୍ୱସ୍େ I ସ୍ହସ୍  େଳ ସ୍ହ ୋ ଏକଦମ ଓ ଟୋ I 

ପ୍ରତି ବର୍ଷ େଜ ଛୁଟି ପସ୍େ ସ୍କ ୂ ସ୍ଖୋ ିସ୍  ନୂଆ ବର୍ଷେ  ପୋଠ ପଢୋ ଆେମ୍ଭ ହୁଏ I ଦଶଟୋେୁ ଚୋେିଟୋ ବର୍ଷ ସୋେୋ , 

ସକୋଳୂଆ ସ୍କ ୂ ଖେୋ ଦିସ୍ନ I ଆସ୍ମ ଚୋେି, ପୋଞ୍ଚ ଜଣ ପି ୋ  ଆମ ସୋହୀେୁ ପଢିବୋକୁ ଯୋଉଥୋଉ I ସମସ୍ସ୍ତ ସୋଙ୍ଗ 

ସ୍ହୋଇ ଯୋଊ ତ ବୋଟ ସୋେୋ ଏଣ ୁସ୍ତଣ ୁଗପ ଚୋସ୍  Iସ୍କ ୂ ପୋଖକୁ  ୋଗି ଥୋଏ ସ୍ଗୋଟୋଏ ଗଡିୁଆ ସ୍ଦୋକୋନ I ସ୍ସଠୁ ମ ଁ ୁ

ସ୍କସ୍ବ ସ୍କୌଣସି ମିଠୋ ସ୍କସ୍ବ କିଣଥିବିୋ ସ୍ମୋେ ମସ୍ନ ପଡୁ ନୋହି ଁIସ୍ମୋ ପସ୍କଟସ୍େ ପଇସୋ ସ୍କସ୍ବ ନଥୋଏI ସ୍ହସ୍  

ଅନୁ ପି ୋ ମୋସ୍ନ ବୁଟ େଜୋ, ମଆୁ ଁକିମ୍ ବୋ ଗ ୁୁଗ ୁୋ ସ୍ସଠୁ କିଣନି୍ତ I ସ୍ସସବୁେ ଦୋମ ୍ଅଣୋଟୋଏ କି ଦୁଇ ପଇସୋ II 

ସ୍କ ୂ ପୋଖକୁ  ୋଗି େମ୍ପୋ ଗୋଆସଁ୍େ ଆମେ ସ୍କସ୍ତକ ସ୍ଜଜମୋନ ଥୋଆନି୍ତ I ସ୍ସମୋନଙ୍କ େିତେୁ କୋହୋେି ଘସ୍େ େୋଦ୍ଧ 

ସ୍ହସ୍  ସ୍ବସ୍ଳ ସ୍ବସ୍ଳ ସ୍ମୋସ୍ତ  ଯିବୋକୁ  ପସ୍ଡ I  ଆଉ ସ୍କଉଠଁ ିକୋମ ଥସି୍  ବୋପୋ ଯୋଇ ପୋେନି୍ତ ନୋହି ଁIସ୍ମୋସ୍ତ 

କହନି୍ତ ଯିବୋ ପୋଇ ଁI ମ ଁ ୂସୋେ୍ ମୋନଙ୍କ ଠୋେୁ ଛୁଟି ସ୍ନଇ େୋଦ୍ଧସ୍େ ସ୍ଯୋଗ ସ୍ଦଇ  ସ୍କ ୂକୁ ସ୍େସ୍େ I ବିଦୁୋଧେ 
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ଶତପଥୀ, ଅେିେୋମ ପୋଢୀ କି ବଇନ ପୋଢୀ  ମନ୍ତ୍ର ପଢନି୍ତ I ମ ଁ ୁତିଥ ିଓ ନକ୍ଷତ୍ର ବତୋଇ ଦିଏ I ଅନୁ ଦିସ୍ନ ପୁୋ୍ ପିନ୍ଧି 

ସ୍କ ୂକୁ ଯୋଉ ଥସି୍  ବି ସ୍ସ ଦିନ ମୋନଙ୍କସ୍େ  ମ ଁ ୁସ୍ଧୋତି ପିନ୍ଧି ସ୍କ ୂକୁ ଯୋଏ I 

ବେୀ ମଧ୍ୟ ବିଦୁୋଳୟସ୍େ ପଢୁଥବିୋ ସ୍ବସ୍  ମ ଁ ୁସ୍କସ୍ତ ଜସ୍ଣ ଶକି୍ଷକଙୁ୍କ ତୋଙ୍କ ଘସ୍େ  େୋଦ୍ଧସ୍େ ସ୍ଯୋଗସ୍ଦଇ 

ଆଶୀବଷୋଦ କେିବୋେ ସସୁ୍ଯୋଗ ପୋଇଥ ିି I ଏଥପିୋଇ ଁସ୍ମୋସ୍ତ ଅଧକିୋ ମିହନ୍ତ କେିବୋକୁ ପଡୁଥ ିୋ I ଗୋଆେଁ ଅନୁ 

ପି ୋମୋସ୍ନ ସ୍କ ୂେୁ ସ୍େେି ସ୍ଖଳସ୍େ ମୋତୁ ଥସି୍  I ମୋତ୍ର ସ୍କ ୂେୁ ସ୍େେି ମ ଁ ୁମଙ୍ଗଳୋଷ୍ଟକ ସ୍ଘୋର୍ଥୁ ିି I ତୋଳ ପତ୍ର 

ସ୍ପୋଥେୁି େୋଦ୍ଧ ଓ ବିବୋହ ପଦ୍ଧତି ମସ୍ନ େଖଥୁ ିି I ମହୁ ଁସଞ୍ଜ ସ୍ହସ୍  ଯୋଇ ପୋଠ ବେ କେି ସ୍ଖଳିବୋକୁ ଯୋଉଥ ିି I 

ବୋପ୍ୋ ବନମୋଳୀ ନୋୟକ ଥସି୍  ଜସ୍ଣ ବଡ ମିହନ୍ତୀ ସ୍ ୋକ I ତୋଙ୍କ ପୋଖସ୍େ କଞ୍ଚୋ ପଇସୋେ ଅେୋବ ଥ ିୋ I କିନ୍ତୁ 

ବି େୁ ବର୍ଷକେ ଖଚ୍ଚଷ ପୋଇ ଁଧୋନ ସୋଙ୍ଗକୁ ବିେି, ମଗୁ  ଓ ସ୍କୋଳଥ ଆସଥୁ ିୋ I ଘେପୋଇ ଁପ୍ରତି ବର୍ଷ ସ୍ଗୋଟୋଏ ଦିଇଟୋ 

କନ୍ଥୋ ସ୍ସ ନିଜ ହୋତସ୍େ ସି ୋଇ କେୁଥସି୍  I ସ୍କସ୍ତ ପେସ୍ତେ  ୁଗୋ, ଶୋଢୀ, ଗୋମଛୁୋକୁ ଏକୋଠ ିକେି  

ସିଇସଁ୍ଦସ୍ ସ୍ସଇଟୋ କନ୍ଥୋ ସ୍ହୋଇ ଯୋଉଥ ିୋ I ସ୍ସଇମିତି ଦିଇ ପେସ୍ତ ସ୍ମୋଟୋ ଚୋଦେ େିତସ୍େ ସିମିଳି ତୁଳୋ େରି୍ତ୍ତ 

କେି ସ୍ସ ସ୍େସ୍ଜଇ ତିଆେୀ କେୁଥସି୍  I  ନଡିଆ ପତ୍ର କଞ୍ଚିସ୍େ  ମୋଛ ଧେିବୋ ପୋଇ ଁଖଇଚଁି ଓ ଶଖୁ ିୋ ସ୍ବଣୋ ଗଛକୁ 

ବୁବହୋେ କେି ମସିଣୋ ବୁଣ ୁଥସି୍  I  େୋତିସ୍େ ଆସ୍ମ ମଶଣିୋ ଉପସ୍େ କନ୍ଥୋ ବିଛୋଇ ସ୍ଶୋଉଥ ୁି Iଘସ୍େ କମ୍ବଳ 

ନଥ ିୋ I ଆସ୍ମ ସ୍େସ୍ଜଇ ସ୍ଘୋସ୍ଡଇ ସ୍ହୋଇ ସ୍ଶୋଉଥ ୁି Iବୋପୋ ଏ ସବୁ ସ୍କବଳ ଘସ୍େ ବୁବହୋେ କେୋଯିବୋ ପୋଇ ଁ

କେୁଥସି୍  Iଗୋଆ ଁେିତସ୍େ ଅସ୍ନକଙ୍କେ କନ୍ଥୋ କି ସ୍େସ୍ଜଇ ସ୍ବୋ ି କିଛି ନଥ ିୋ I ସ୍ସମୋସ୍ନ ସ୍ହସଁ େିତସ୍େ ପଶ ି

ଶୀତ କୋଟୁଥସି୍  I ସ୍କସ୍ତସ୍କଙ୍କ ଘସ୍େ ସ୍ଗୋଟିଏ ସ୍ଛୋଟ ମୋଟି ନେୋସ୍େ ଘରି୍େ ନିଆ ଁଜଳୁଥ ିୋ I ଶୀତ େୋତିସ୍େ 

ସ୍ଶୋଇବୋକୁ ଯିବୋ ଯୋଏ ସ୍ ୋସ୍କ ନିଆ ଁେେୋ ଉସ୍ହ୍ମଇକୁ ଆସ୍ବୋେି ବସଥୁସି୍  I 

 ସ୍ମୋେ ପଞ୍ଚମ ସ୍େଣୀ ସ୍ହବୋ ସ୍ବଳକୁ େୋେତ ବର୍ଷସ୍େ ପ୍ରଥମ ଥସ୍େ ପୋଇ ଁନିବଷୋଚନ ସ୍ହ ୋ I ଆମ ଅଞ୍ଚଳେ 

କସ୍ଙ୍ଗରସ ପ୍ରୋଥଷୀ ପଦ୍ ମ ୋେ େୋୟଙ୍କ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ଆହୁେି ସ୍କସ୍ତଜଣ ସ୍ ୋକ ପ୍ରତିଦ୍ୱେୀ ସ୍ହସ୍  I  ଆମ ଗୋଆେଁ ଜଣୋ 

ଶଣୁୋ ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ସଙ୍ଗରୋମୀ େଗୀେଥ ଦୋସ ଓ ସମୋଜବୋଦୀ ଦଳସ୍େ ସ୍ଯୋଗ ସ୍ଦଇଥବିୋ ବିପିନ ବିହୋେୀ ମହୋନି୍ତଙ୍କ 

ସୋଙ୍ଗକୁ ଅନୁତମ ପ୍ରୋଥଷୀ ଥସି୍  କମୁୁ ନିଷ୍ଟ ଦଳ ତେେେୁ ହୃରି୍ସ୍କଶ ସ୍ଜନୋ  ଓ ଗଗନ ବିହୋେୀ ସ୍ଜନୋ ଯଥୋକ୍ରସ୍ମ 

ପୋ ଷୋସ୍ମ୍ ଓ ଆସ୍ସମି୍ବ୍ଲ ପୋଇ ଁIନବକିସ୍ଶୋେ ଦୋସ ଥସି୍  ସ୍ୱୋଧୀନ ପ୍ରୋଥଷୀI  ଠଆି ସ୍ହୋଇ ଜିତିବୋ ତ ଦୂେେ କଥୋ 

ଇସ୍ କ୍ସନସ୍େ କସ୍ଙ୍ଗରସ ପ୍ରଥଷୀଙ୍କ ବୁତୀତ ସମସ୍ସ୍ତ ଅମୋନତ ହେୋଇଥବିୋ ଜଣୋ ପଡି ୋ I ନିବଷୋଚନ ଥ ିୋ ଏକ ନୂଆ 

କଥୋ I ପ୍ରଚୋେ ପତ୍ର ଖସ୍ଣ୍ଡ ଛପୋ ସ୍ହୋଇ ଗୋଆ ଁେିତସ୍େ  ଗଛ ସ୍ଦହସ୍େ ନସ୍ହସ୍  ଠୋକୁେ ଘେ  କୋନ୍ଥସ୍େ ମେୋ 

ଯୋଉଥ ିୋ I ସ୍ବସ୍ଳ ସ୍ବସ୍ଳ ସ୍ଶୋେୋ ଯୋତ୍ରୋ କେି ଦଳକୁ ଦଳ ସ୍ ୋକ ସ୍୍ଲୋଗୋନ ସ୍ଦଉଥସି୍  I 

ମଧ୍ୟ ଇଙ୍ଗରୋଜୀ ବିଦୁୋଳୟକୁ  ୋଗି ସ୍ଗୋଟୋଏ ସ୍ମୌଳିକ ୍ ସ୍କୂ  ଥ ିୋ ତୃତୀୟ ସ୍େଣୀ ପଯଷୁ ନ୍ତ I ଗୋନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଦିନ 

ଉେୟ ସ୍କ ୂେ ପି ୋଙୁ୍କ ମିଶୋଇ ସେୋ ହୁଏ I ସ୍ମୌଳିକ ସ୍କ ୂେ ଶକି୍ଷକ ଆର୍ତ୍ତଷବନୁ୍ଧ ମହୋନି୍ତ ଥସ୍େ ପି ୋ ମୋନଙୁ୍କ କହିସ୍  

“ଗୋନ୍ଧୀ ସ୍ଯତିକି କୋମ କେି ଗସ୍  ତସ୍ମ ମସ୍ନ େବିର୍ୁତସ୍େ  ତୋଠୋେୁ ଆହୁେି ବଡ କୋମ କେିବI ତସ୍ମ ମୋସ୍ନ 

ଗୋନ୍ଧୀଠୋେୁ ବି ବଡ ସ୍ହୋଇ ପୋେିବ I”କଥୋଟୋ ସ୍ମୋ ପୋଇ ଁଥ ିୋ ଏକଦମ ନୂଆ I ଗୋନ୍ଧୀଙ୍କଠୋେୁ ସ୍ଯ ଜସ୍ଣ ଆହୁେି ବଡ 

ସ୍ହୋଇପୋସ୍େ  - ଏ େୋବିବୋ ଳି କଳ୍ପନୋ କେିବୋ ସ୍ମୋ ପି ୋ ମନପୋଇ ଁସ୍ବଶ ୍ଉତ୍ସୋହପ୍ରଦ ଥ ିୋ I େ  ଛୋତ୍ର ଥବିୋେୁ 

ସ୍ମୋସ୍ତ ସ୍କ ୋସିପ ୍ପେୀକ୍ଷୋ ପୋଇ ଁବଛୋ ଯୋଇଥ ିୋ I ପେୀକ୍ଷୋ ସ୍ଦବୋକୁ ଯୋଜପେୁ ଗ ି I ସ୍ହସ୍  ବୃରି୍ତ୍ତ ପୋଇ ି ନୋହି ଁ

Iମ ଁ ୂସ୍ଦସ୍ଖ ସ୍ଯ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପେୀକ୍ଷୋ ସ୍ଦ ୋ ପସ୍େ ପି ୋମୋସ୍ନ ଠୋକୁେଙ୍କ ପୋଖସ୍େ  ମୋନସିକ କେନି୍ତ I େୋସ୍ତୋସ୍େଷ ଥବିୋ 

ପଥେେ ମୋଇ  ଖୁ୍ କୁ ମହୋସ୍ଦବ ମସ୍ନ କେି  ତୋ ଉପସ୍େ ନଡିଆ େୋଙ୍ଗନି୍ତ I ମୋତ୍ର ଏ ସବୁ ପୋଇ ଁସ୍ମୋେ କିଛି 

ଉତ୍ସୋହ ନଥୋଏ କୋେଣ ଏ ସବୁ ଧେୋ  କେିବୋ ପୋଇ ଁପୋଖସ୍େ ପଇସୋ ଥବିୋ ଦେକୋେ I 
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ଝୀଅମୋସ୍ନ ବୋହୋସ୍ହୋଇ ଶୋଶ ୁଘେକୁ ଯୋଆନି୍ତ I ସ୍ସଥପିୋଇ ଁଗୋଉ ଁୀ ଅଞ୍ଚଳସ୍େ ସ୍ସମୋନଙ୍କେ ପୋଠ ପଢୋସ୍େ ଧନ 

କିମ୍ ବୋ ଶକି୍ତ ନିସ୍ୟୋଜିତ କେିବୋପୋଇ ଁବୋପୋ ମୋଆ ସ୍ସସ୍ତ ଧ୍ୟୋନ ଦିଅନି୍ତ ନୋହି ଁI ଏଣ ୁସ୍ମୋ େଉଣୀମୋନଙ୍କ  ୋଗି ପୋଠ 

ପଢୋେ ସ୍କୌଣସି ବୁବସ୍ଥୋ କେୋ ଯୋଇ ନଥ ିୋ I ସୋହୀେ ଅନୁ ଝୀଅମୋସ୍ନ ମଧ୍ୟ ପୋଠ ପଢୁ ନଥସି୍  I ଘସ୍େ ମୋଆ 

ମୋନଙ୍କ ଠୋେୁ େନ୍ଧୋ ବଢୋ ଶଖି ିସ୍ସମୋସ୍ନ େବିର୍ୁତସ୍େ ଗହୃକର୍ତ୍ତ୍ଷୀସ୍ହବୋକୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ସ୍ହଉଥସି୍  I ମୋତ୍ର ଘେେ 

ସ୍ଗୋଟିଏ ସ୍ବୋ ି ପଅୁ ସ୍ବୋ ି ବୋପୋଙ୍କେ ସ୍ମୋ ଉପସ୍େ ବହୁତ ଆଶୋ ଓ େେସୋ େହିଥ ିୋ I ସପ୍ତମ ସ୍େଣ ିପୋସ ୍କେି 

ସ୍ମୋେ ବଡ ବୋପୋଙ୍କ ପଅୁ  ନୋେୋୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ନୋୟକ ଓ ସ୍ମୋେ େିସ୍ଣୋଇ କୃପୋସିନୁ୍ଧ ନୋୟକ ଶକି୍ଷକ ଚୋକିେୀ ପୋଇ ଥସି୍  

ପ୍ରୋଇସ୍ମେୀ ସ୍କ ୂସ୍େ Iପୋଠ ପସ୍ଢଇବୋ ଥ ିୋ  ଆମ ଘେେ ସ୍କୌଳିକ ବୃରି୍ତ୍ତ I ଏଣ ୁସପ୍ତମ ସ୍େଣ ିପୋସ ୍କ ୋ ମୋସ୍ତ୍ର 

ସ୍ମୋସ୍ତ ଚୋକିେୀଟୋଏ ମିଳି ଯିବ ଓେଉଣୀମୋନଙ୍କେ  ବୋହୋଘେ ପୋଇ ଁଆବଶୁକ ଖଚ୍ଚଷ ବୋବତକୁ ମ ଁ ୂସୋହୋଯୁ କେି 

ପୋେିବି ସ୍ବୋ ି ବୋପୋ ଧେି ସ୍ନଇ ଥସି୍  I ଘସ୍େ କୁଟୁମ୍ ବ ସଙ୍ଖ୍ୁୋ ସୋତ Iସ୍ସ ସ୍ହସ୍  ଜସ୍ଣ ମୋତ୍ର ସ୍େୋଜଗୋେୀ I  ପଣୁ ି

େବିର୍ୁତ ପୋଇ ଁଝୀଅବୋହୋଘେେ  ଖଚ୍ଚଷ I ଏ ସବୁ ପୋଇ ଁସ୍ସଆଶଙି୍କତ ସ୍ହବୋ ସ୍ୱୋେବିକ I ସ୍ମୋ ବିର୍ୟସ୍େ କୋହୋେିଠୋେୁ 

ଟିକିଏ ସ୍ବୋ ି ବଦନୋମିଆ କଥୋ ଶଣୁସି୍   ସ୍ସ ସ୍ମୋ ଉପସ୍େ ଖବ୍ୁ େୋଗି ଯୋଉଥସି୍  Iଗୋଆ ଁପି ୋଙ୍କ େିତେୁ କୋହୋେି 

ସୋଙ୍ଗସ୍େ ଝଗଡୋ କସ୍   କି ହୋତୋ ହୋତି ସ୍ହସ୍  ବୋପୋ ସ୍ମୋ ଉପସ୍େ େୋଗ ୁଥସି୍  ଓ ମୋଡ ସ୍ଦଉଥସି୍  I ବୋେମ୍ବୋେ 

ମୋଡ ଖୋଇବୋ ସ୍ଯୋଗ ୁ ସ୍ମୋ ମନସ୍େ ବୋପୋଙ୍କ ପ୍ରତି ଡେଟୋ  ସ୍କମିତି ବଦ୍ଧମଳୂ ସ୍ହୋଇଗ ୋ I ଗୋଆେଁ ଗୋଈ ଜଗଥୁବିୋ 

ଅପୋଠୁଆ ଗୋୟୋଳ ପି ୋଙ୍କ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ମିଶ ିମ ଁ ୁବି ସ୍ସମୋନଙ୍କ ପେି ପୋଠ ଛୋଡି ସ୍ଦବି ସ୍ବୋ ି ତୋଙ୍କେ ଡେ ଥ ିୋ i ସ୍ସ 

ନିସ୍ଜ ଆମ ଗୋଆ ଁ ମଣୁ୍ଡସ୍େ ଥବିୋ ବ୍ରୋହ୍ମଣୀ ନଈେ ଗହିେିଆ ପୋଣକୁିଡେୁଥସି୍  I ଅନୁ ମୋନଙ୍କ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ପୋଣସି୍େ 

ବୁଡ ମୋେିସ୍   ମ ଁ ୁବି କୋସ୍ଳ ନଈସ୍େ ବୁଡିଯିବି ସ୍ସଥପିୋଇ ଁତୋଙ୍କେ ଆଶଙ୍କୋ ଥ ିୋ Iନଈକୁ ଗୋସ୍ଧୋଇ ଯିବୋକୁ ସ୍ସ 

ସ୍ମୋସ୍ତ ମନୋ କେୁ ନଥସି୍  Iଖେୋଦିସ୍ନ ଓଳିକିଆ ସ୍କ ୂେୁ ସ୍େେି ଆସ୍ମ ସ୍କ ୂ ପି ୋମୋସ୍ନ  ଘସ୍େ ବହି ବୁୋଗ ୍ଖଣ୍ଡକ 

ସ୍ଥୋଇ ସ୍ଦଇ ସିଧୋ ସଳଖ ଚୋ ୁ ନଈକୁ I ସ୍ସଠ ିସବୁ େକମେ ସ୍ଖଳ ପୋଣସି୍େ ଚୋସ୍  I 

ସ୍ମୋ ବୟସେ ପି ୋମୋସ୍ନ ଗୋଧଆୁ ସ୍ବସ୍ଳ ନଈସ୍େ ପଶ ିପହ୍େୁଁଥବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ ମ ଁ ୁଆଉ ଘେ େିତସ୍େ ସନୁୋ ପି ୋ 

ସ୍ହୋଇ ବସଛିୁ ସ୍କମିତି? ମ ଁ ୁବି ସ୍ସମୋନଙ୍କ ସହିତ ପହ୍େିଁବୋକୁ ସ୍ଚଷ୍ଟୋ କସ୍େ I  ଗୋତେେୋବସ୍େ ସ୍ଚଷ୍ଟୋ କେି ମ ଁ ୁ

ପହେିଁବୋ ଶଖିଗି ି I ଆମ ସୋହୀେ ବ୍ରଜବନୁ୍ଧ ଖୁ୍ ିଆ  ଓେେ ଶକୁ େୋଇ ଜସ୍ଣ ମଜବୁତିଆ ଯବୁକ Iସ୍ସ ନଈପହ୍େିଁ 

ଏପୋଖ କୂଳେୁ ଆେ ପୋଖକୁ ଯୋଇ ସ୍େସ୍େI ଏ କୂଳସ୍େ ଗୋଆେଁ  ଅନୁ ସ୍ ୋକମୋସ୍ନ ଗୋସ୍ଧୋଉ ଥବିୋେୁ  ପୋଣଟିୋ 

ସ୍ଗୋଳିଆ ସ୍ହୋଇଯୋଏ Iସ୍ସପସ୍ଟ ପୋଣଟିୋ ପେିସ୍କୋେ ଥୋଏ ସ୍ବୋ ି  ସ୍ସ ଏ ପୋଖେୁ ପହ୍େିଁ ସ୍ସ ପୋଖକୁ ଯୋଏ I ପ୍ରଥସ୍ମ 

ପ୍ରଥସ୍ମ ସ୍ମୋେ ଏସ୍ତ ଦୂେକୁ ପହ୍େିଁବୋକୁ ସୋହସ ସ୍ହଉ ନଥ ିୋ I ମୋତ୍ର ସ୍କସ୍ତ ଦିନ ଆଉ ଡେିବି? ସ୍ମୋ ଉପେ 

ସ୍େଣୀସ୍େ ପଢୁଥବିୋ କୃରି୍ତ୍ତବୋସ, ଶତ୍ରୁଘନ୍୍ ଏ କୂଳେୁ ସ୍ସ କୂଳକୁ  

 

ଯୋଉ ଥବିୋେୁ ମ ଁ ୁବି ସ୍ସମୋନଙ୍କ ପେି ସ୍ସ ପଟକୁ ଗ ି I କିଛି ଦିନ ପସ୍େ କଥୋଟୋ ବୋପୋଙ୍କ କୋନସ୍େ ପଡି ୋ ତ  ସ୍ସ 

ସ୍ମୋସ୍ତ ଏଥପିୋଇ ଁଖବ୍ୁ ଗୋଳି ସ୍ଦସ୍  I ମୋତ୍ର ତୋଙ୍କେ୍ ଗୋଳି ସ୍ଦବୋଟୋ  ସ୍ମୋସ୍ତ ନଈପହେଁୋେୁ ନିେସ୍ତ େଖ ିପୋେି 

ନଥ ିୋ I 

ବୋପୋଙ୍କେ ଇଚ୍ଛୋ ଥ ିୋ ସ୍ଯ ମ ୁସ୍କ ୂସ୍େ ପୋଠ ସୋଙ୍ଗକୁ ଘସ୍େ ସ୍ଜୁୋତିର୍ ବିଦୁୋ ଓ ସଂସ୍କତୃ ପସ୍ଢ I ସ୍ଳୋକ ଓ 

ମଙ୍ଗଳୋଷ୍ଟକ ମଖୁସ୍ତ କସ୍େ I ଗୋଆ ଁପି ୋଙ୍କ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ବୋଗଡିୁ ସ୍ଖଳିସ୍  ସ୍ମୋେ ପୋଠ ସ୍ହବନୋହି ଁଓ ମ ଁ ୁବୋଳୁଙ୍ଗୋ 

ସ୍ହୋଇଯିବି ସ୍ବୋ ି  ତୋଙ୍କେ ସ୍କମିତି ଏକ ବଦ୍ଧମଳୂ ଧୋେଣୋ ଥ ିୋ I ମୋତ୍ର ବୋପୋ ଘସ୍େ ନଥବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ ମ ଁ ୁ

ସ୍ମୋବୟସେ ପି ୋଙ୍କ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ବୋଗଡିୁ ସ୍ଖସ୍ଳ, କୁସି୍ତ କସ୍େ ଓ ନଈସ୍େ ପହ୍େିଁବୋକୁ ଯୋଏ I ବୟସ ବଢିବୋ ସୋସ୍ଙ୍ଗ 
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ସୋସ୍ଙ୍ଗ ବୋପୋଙ୍କଠୋେୁ ଗୋଳି ଖୋଇବୋଟୋ ଅେୁୋସସ୍େ ପଡିଗ ୋ ଓ ତୋଙ୍କ ଗୋଳି କିମ୍ ବୋ ମୋଡେ ପ୍ରେୋବ ସ୍ମୋ ଉପସ୍େ 

କୋମକ ୋନୋହି ଁIସ୍ମୋେ “ବଦମୋସୀ”କୋମ ସବୁ ଘଟି ୋ ତୋଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେ ବୋହୋସ୍େ I ଏଣକିି ମ ଁ ୁଟିକିଏ ବଡ ସ୍ହୋଇ ଯିବୋେୁ 

–ବୟସ ବୋେ କି ସ୍ତେ ସ୍ହୋଇ ଯିବୋ ପସ୍େ– ସ୍କୌଣସି ଜୋଗୋକୁ ତୋଙୁ୍କ େୋତିସ୍େ ଯିବୋକୁ ସ୍ହସ୍  ସ୍ସ ସ୍ମୋସ୍ତ 

ସୋଙ୍ଗସ୍େ ସ୍ନଇ ଯୋଉଥସି୍  I ବୋହୋଘେ ଘଟଣୋସ୍େ ସ୍ୱୀକୋେ, ବେଧେୋ, ବୋହୋଘେ, ଚତୁଥଷୀ – ଏମିତି ଏ ବୁୋପୋେ 

ସୋତ ଆଠଦିନ ଧେି ଚୋସ୍  I ଆଗେୁ ସ୍ ୋକଙ୍କ ପୋଖସ୍େ ସମୟେ ଅେୋବ ନଥ ିୋ I ଏଣ ୁସ୍ସମୋସ୍ନ ଏପେି  ମ୍ବୋ ଓ 

ସମୟସୋସ୍ପକ୍ଷ ବୁବସ୍ଥୋକୁ ଗ୍ରହଣ କେି ସ୍ନଇଥସି୍  I ଆଜି କୋ ିେ ସୀମିତ ଛୁଟି ଦିନ େିତସ୍େ କିମ୍ ବୋ ବିସ୍ଦଶକୁ 

ଯିବୋେ ଅବୁବହିତ ପବୂଷେୁ ବହୋଘେ ଯଟୂୂ ଥବିୋେୁ ଆଗେଳି  ମ୍ବୋ ବୋହୋଘେ ପବଷକୁ ସୀମିତ ସମୟ େିତସ୍େ ଠୋକୁେ 

ମଣ୍ଡପସ୍େ ଦୁଇ ଚୋେି ଘ୍ୋ େିତସ୍େ କେି ଦିଆ ଯୋଉଛି I 

ତୋଳପତ୍ରସ୍େ ସ୍ୱୀକୋେ ସ୍ ଖବିୋ କୋମଟି ସ୍ଜୁୋତିର୍ମୋସ୍ନ ହି ଁକେନି୍ତ I ସ୍ମୋେ ଜସ୍ଣ କସ୍କଇ େୋଗବତ ନୋୟକ ଓ ବୋପୋ 

– ଏ ଦୁଇଜଣଙୁ୍କ ଛୋଡିସ୍ଦସ୍  ଆଖ ପୋଖସ୍େ ଆଉ କୋହୋକୁ  ତୋଳପତ୍ରସ୍େ ସ୍ ଖବିୋ ଜଣୋ ନଥ ିୋ Iବୋହୋଘେେ 

ସୀକୋେ ପୋଇ ଁଏ ଦୁଇଜଣଙୁ୍କ  ଡୋକେୋ ପସ୍ଡ Iସ୍ୱୀକୋେ ଆସ୍ସ େୋତିସ୍େ I ଯଦି ତିନି ଜୋଗୋସ୍େ ସ୍ୱୀକୋେ ସ୍ ଖବିୋକୁ 

ସ୍ହବ ସ୍ତସ୍ବ ତିନି ଜୋଗୋକୁ ଯିବୋକୁ ପଡିବ I େୋତିସ୍େ ମ ଁ ୁ ଣ୍ଠନ ଧେି ବୋପୋଙ୍କ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ସ୍ଗୋଟିଏ ଜୋଗୋେୁ ଆଉ 

ସ୍ଗୋଟିଏ ଜୋଗୋକୁ ଚୋସ୍  I ଉଦି୍ଦଷ୍ଟ ସ୍ଥୋନସ୍େ ସ୍ସ ତୋଙ୍କ କୋମ କେନି୍ତI ମ ଁ ୁନିଦେ ପ୍ରସ୍କୋପସ୍େ  ସ୍ଗୋସ୍ଟ ପଟିଆ  କି ସପ 

ଉପସ୍େ ଢୁଳୋଇ ପସ୍ଡ I କୋମ ସୋେି ସ୍ସ ଉଠସି୍  ମ ଁ ୁତୋଙ୍କ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ପଣୁ ିଚୋସ୍  I 

ଖେୋ ଦିସ୍ନ  ଖୋ ୁଆ ବି େୁ ଦୋଳୁଅ ଧୋନ ଅମଳ ହୁଏ I ବେୀ ଅଞ୍ଚଳସ୍େ ଏଇ ଜୋଗୋଟୋକୁ ସ୍ ୋସ୍କ ପୋଟ ସ୍ବୋ ି 

କହନି୍ତ Iପୋଟ ଜମିସ୍େ ନଈବଢି ପୋଣ ିମୋଗଷଶେି ମୋସ ପଯଷୁ ନ୍ତ  ୋଗି େସ୍ହ I ଆମ ଜମିକୁ େୋଗ ସ୍ନଇଥବିୋ ଚୋର୍ୀ 

ଅନୁ ସବୁ ଚୋର୍ୀଙ୍୍କ ପେି ପୋଣ ିଶଖୁ ିଗସ୍  କୋଦୁଆ ଜମିସ୍େ ଦୋଳୁଅ ଧୋନ େୁଅନି୍ତ Iସ୍ଚୈତ୍ର ସ୍ଶର୍ କିମ୍ ବୋ ସ୍ବୈଶୋଖ 

ଆେମ୍ଭସ୍େ ଧୋନ ଅମଳ ହୁଏ I ଧୋନ କଟୋ ଓ ଧୋନ ଅମଳ ସ୍ବଳକୁ େୋଗ ଚୋର୍ୀ ଜମି ମୋ ିକଙୁ୍କ ଡୋକନି୍ତ Iଛୁଟି ଦିନ 

ସ୍ହୋଇଥସି୍  ମ ଁ ୁବୋପୋଙ୍କ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ଯୋଏ ଧୋନ ଅମଳ ସ୍ବଳକୁI ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ େବି େସ  ସବୁ ଅମଳ ସେିଥୋଏ I 

ସ୍ଖୋ ୋ ଜମିସ୍େ ଗୋଆ ଁସ୍ ୋସ୍କ ସ୍ଗୋେୁ ଚେୋନି୍ତ I କୋସ୍ଳ କିଏ ଧୋନ କିଆେୀସ୍େ ସ୍ଗୋେୁ ପେୂୋଇ ସ୍ଦବ ତୋକୁ ଜଗିବୋ 

ପୋଇ ଁଚୋର୍ୀମୋସ୍ନ  ନିଜ ନିଜଜମି ପୋଖସ୍େ  ପ ୋ ମୋେି ଜଗନି୍ତ Iଧୋନ କଟୋ ସେି ୋ ପସ୍େ ଧୋନ ବିଡୋ ସବୁକୁ  ଗଦୋ 

ମଡୋ ଯୋଏ I ଗଦୋେୁକୋସ୍ଳ କିଏ ବିଡୋଏ କି ଦୁଇ ବିଡୋ ଟୋଣ ିସ୍ନଇ ଯିବ  - ସ୍ସଥପିୋଇଧଁୋନକୁ ଜଗି ସ୍ସମୋସ୍ନ ପ ୋ 

େିତସ୍େ ଶଅୁନି୍ତ I 

ପଣୋ ସଙ୍କରୋନି୍ତ ପସ୍େ ସ୍କ ୂ ବେ I  ବିଅଳୀ ଧୋନ ଅମଳ ହୁଏ ସଙ୍କରୋନି୍ତ ପସ୍େ Iବୋପୋ ସ୍ମୋସ୍ତ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ସ୍ନଇ ଧୋନ 

ଅମଳ ଦିନ ବି କୁ ଯୋଆନି୍ତ I ମ ଁ ୁଯୋଇ ପ ୋସ୍େ ବସ୍ସ I ପୋଖସ୍େ ସ୍କୌଣସି ଗଛ ନୋହି ଁI ସ୍ବୈଶୋଖୀ ଖେୋ I ପବନେ 

ସ୍ଦଖୋ ଦଶଷନ ନଥୋଏ Iଗଳୁୁଗଳିୁଆ ଖେୋସ୍େ ଶଝିି ଯିବୋ ପେି  ୋସ୍ଗ I ପୋଖସ୍େ କୂଅ କି ବୋମି୍ଫ କିଛି ନଥୋଏ I ସୋଙ୍ଗସ୍େ 

ସ୍ ୋଟୋସ୍େ ପୋଣ ିସ୍ନଇ କେି ଯୋଇ ଥୋଋ Iପ୍ରବଳ ଖେୋକୁ ଏସ୍ଡଇବୋ ପୋଈ ଁଧୋନ ବୋଡୋ ଆେମ୍ଭ ହୁଏ  ସସୂ୍ଯଷୁ ୋଦୟ 

ପବୂଷେୁ I ମଧ୍ୟୋହ୍ନସ୍ବଳକୁ କୋମ ସେି ଯୋଏ Iଧୋନ ବୋ୍ ହୁଏ – ଚୋର୍ୀେ ଛଅ ଅଣୋ ଓ ଜମି ମୋ ିକେ ଦଶ ଅଣୋ I 

ସେକୋେୀ ଆଇନ ଥୋଏ  କିନ୍ତୁ ଓ ଟୋ ସ୍ବୋ ି ମ ଁ ୁପସ୍େ ଜୋଣ ିି Iବହିସ୍େ ଆଇନ ସ୍ ଖୋଥସି୍  ବି ତୋକୁ କୋଯଷୁ ୋନ୍ି ବତ 

କେୁଛି କିଏ? 

କହିବୋ ବହୁ ୁ ସ୍ଯ ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ ଦଶମିକ ଧୋେେ ପ୍ରଚଳନ ସ୍ଦଶସ୍େ ସ୍ହୋଇ ନଥ ିୋI େୋଗଚୋର୍ୀ ଆଇନେ 

ପ୍ରଚଳନ ଆହୁେି ଅସ୍ନକ ଆଇନ ପେି ଆମ ଅଞ୍ଚଳସ୍େ ଘଟି ନଥ ିୋ I େୋଗଚୋର୍ୀ ଆଇନ େଳସ୍େ  ଚୋର୍ୀକୁ ଅଧକି 

ପ୍ରୋପୁ ମିଳିବୋ କଥୋ Iମୋତ୍ର ଆଇନଟୋ ଆସି ଆମ ଅଞ୍ଚଳସ୍େ  ପହଞ୍ଚସି୍  ସିନୋ I ସେକୋେ ସ୍ଯସ୍ତ ଆଇନ କେୁଥୋଉ 

ନୋ କୋହିକିଁ  ତୋହୋ ସ୍ ୋକଙ୍କ ଦ୍ୱୋେୋ ଗହୃୀତ ସ୍ହବୋ  ସବୁସ୍ବସ୍ଳ ସହଜ ନୁସ୍ହ ଁI ବିସ୍ଶର୍ କେି ଗ୍ରୋମୋଞ୍ଚଳେ ସ୍ ୋସ୍କ  

ସ୍ସମୋନଙ୍କେ ଚଳି ଆସିଥବିୋ କଥୋକୁ ଛୋଡି େିନ୍ନ ପ୍ରକୋସ୍େ ବୁବହୋେ ସ୍ଦଖୋଇବୋ ସହଜ ନୁସ୍ହ ଁI ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ପସ୍େ 
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ପସ୍େ ଆଇନ କେିସ୍ଦଶ ସୋେୋ ଛୁଆ ଁଅଛୁଆ ଁକଥୋଟୋକୁ ସ୍ବଆଇନ କେୋ ଗ ୋ Iକିନ୍ତୁ ଏହୋେ େଳ ଆମ ଗୋଆସଁ୍େ 

କିଛି ସ୍ହ ୋ ନୋହୀଁ I  ଜୋତଆିଣ ବୋଛ ବିଚୋେ ଓ ବୁବସ୍ଥୋଟୋ ସ୍ଯମିତି ଚଳି ଆସି ଥ ିୋ ସ୍ସହି େୋବସ୍େ ଚୋ ି ୋ I 

ଖେୋ ଦିସ୍ନ ଆମ୍ବ ପୋସ୍ଚ I ମୋତ୍ର ସ୍ଚୈତ୍ର ସ୍ଶର୍ ସ୍ବଳକୁ କଞ୍ଚୋ ଆମ୍ବ ଆୟତନସ୍େ ଆଚୋେ କେିବୋ େଳି ସ୍ହୋଇଯୋଏI  

ଆମ୍ବ ସ୍ତୋଟୋ ଗଡୁୋକ ଥୋଏ ଜମିଦୋେଙ୍କ ମୋ ିକୋନୋ େିତସ୍େ I  ସ୍ସ ପଯଷୁ ନ୍ତ ଓଡିଶୋସ୍େ ଜମିଦୋେୀ ପ୍ରଥୋେ ଉସ୍ଚ୍ଛଦ 

ଘଟି ନଥୋଏ Iଏଣ ୁଆମ ଗୋଆ ଁପୋଖୋପୋଖ ିଆମ୍ବ ସ୍ତୋଟୋକୁ ସ୍ଥୋନୀୟ ଜମିଦୋେ ନି ୋମସ୍େ ଦିଅନି୍ତ I ବୋପୋ ଏବଂ ତୋଙ୍କେ 

ସୋଙ୍ଗମୋସ୍ନ – ସ୍ଯଉମଁୋନଙ୍କେ ଆମ୍ବ ଗଛ ନୋହି ଁ_ ଖେୋ ଦିସ୍ନ ଆମ୍ବ ସ୍ତୋଟୋକୁକୁତସ୍େ ନିଅନି୍ତ Iକିଏ ସ୍କଉ ଁଗଛେୁ 

େଳ ଖୋଇବ ସ୍ସଇଟୋ ନିଜ ନିଜ େିତସ୍େ ବୋ୍ି ନିଅନି୍ତ i ଧମୂୋଳ ପବନସ୍େ ଆମ୍ବ ଝଡି ପସ୍ଡ I ଏଣ ୁସ୍ଗୋଟୋଏ ସିଇେୋ 

ଧେି ମ ଁ ୁବୋପୋଙ୍କ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ଯୋଇ ସ୍ତୋଟୋସ୍େ ପହସ୍ଞ୍ଚ I ଅନୁ ମୋନଙ୍କ ପେି ଆସ୍ମ ଝଡି ୋ ଆମ୍ବସବୁକୁ ସିଇେୋସ୍େ 

େରି୍ତ୍ତ କେି ଘେକୁ ଆଣ ୂI ସ୍ସଥେୁି ସୋହୀେ ଅନୁମୋନଙୁ୍କ କିଛି କିଛି ବ୍ୋ ଯୋଏ I ବୋକୀ ତକ ଘସ୍େ ଆମବୁ୍  ହୁଏ I 

ଥସ୍େ ଧମୂୋଳ ପବନ ସୋଙ୍ଗକୁ କୂଆ ପଥେ ବରି୍ ୋ I ସ୍ଗୋଟୋଏ ଅସ୍ଧ ଡୋଳ େୋଙି୍ଗବୋ ବି ସ୍ଦଖୋ ଗ ୋI ସ୍ମୋେ ତ ଆମ୍ବ 

ସ୍ଗୋଟୋଇବୋସ୍େ ସ୍ ୋେ I କିନ୍ତୁ ବୋପୋଙ୍କ କଥୋମୋନି ଘେକୁ ଚୋ ି ଆସି ି Iବର୍ଷୋ ସୋଙ୍ଗକୁ ଘଡ ଘଡି ଖବ୍ୁ ମୋେୁଥୋଏ 

Iସମସ୍ତଙ୍କ ପେି ମ ଁ ୂଘଡ ଘଡି ଶେ କୁ  ହୁଏତ ଡେୁଥୋଏI ମୋତ୍ର ଘଡ ଘଡି ସ୍ଯ ସ୍ହଉଛି ଦୂେନ୍ତ ବିଜଳିୁେ  ପ୍ରତିକି୍ରୟୋ – ଏ 

କଥୋ ମ ଁ ୁଜୋଣ ିନଥ ିି I ଘଡଘଡି ନୁସ୍ହ –ବିଜଳିୁ ମୋେିବୋଟୋ ସ୍ଯ ମୋେୋତ୍ମକ କଥୋ ଏହୋ ବହୁତ ପସ୍େ ଜୋଣ ିି I 

 

ସାତ  

 ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ ବେୀ ଅଞ୍ଚଳସ୍େ ହୋଇସ୍କ ୂ ନଥ ିୋ Iଇେୁପେୁ, କ ୁୋଣପେ୍ୁ ଓ କବୀେପେୁଠୋସ୍େ ହୋଇସ୍କ ୂ ଥ ିୋ ଓ 

ଆଖ ପୋଖେ ପି ୋମୋସ୍ନ ହସ୍ଷ୍ଟ ସ୍େ େହି ପଢୁଥସି୍  I ବେୀେ ମୋଉଣ୍ଡ ପଡିଆ ଠୋସ୍େ  ଏକ ହୋଇସ୍କ ୂ କେିବୋ 

 ୋଗି  ଗୋଆେଁ ମଖୁଆି ସ୍ ୋକମୋସ୍ନ ସ୍ଚ୍ଷ୍ଟୋ କେୁଥସି୍  I 

ଏଠୁ  ସ୍ସଠୁ ଚୋେୋ ମୋଗି ସ୍ଗୋଟୋଏ ଚୋଳ ଘେ ତିଆେୀ ସ୍ହ ୋ Iସ୍ସଇଠ ିଆେମ୍ଭ ସ୍ହ ୋ ଅଷ୍ଟମ ସ୍େଣୀ I ମୋତ୍ର ବର୍ଷକ 

ପସ୍େ ସ୍ଦଖୋ ଗ ୋ ସ୍ଯ ନବମ ସ୍େଣୀ ପୋଇ ଁଯସ୍ଥଷ୍ଟ ଛୋତ୍ର ନୋହୋନି୍ତ  କି ଶକି୍ଷକମୋନଙୁ୍କ ଦେମୋ ସ୍ଦଇ ସ୍ହବ ନୋହି ଁI 

ସ୍କ ୂଟି େୋଙି୍ଗ ଗ ୋ I ଦୁଇ ବର୍ଷ ପସ୍େ ପଣୁ ିସ୍କ ୂ କେିବୋକୁ ଉଦୁମ ସ୍ହ ୋ I ମଧ୍ୟ ବିଦୁୋଳୟସ୍େ େ  ପଢୁଥବିୋ ପ୍ରୋୟ 

ସବୁ ପି ୋଙୁ୍କ ନୂଆ କେି ସ୍ଖୋ ୋ ଯୋଇଥବିୋ ହୋଇସ୍କ ୂସ୍େ ନୋଆ ଁସ୍ ଖୋଇବୋ ପୋଇ ଁପି ୋ ମୋନଙ୍କେ ମେୁବୀ ମୋନଙୁ୍କ 

କୁହୋ ଯୋଇ ଥ ିୋ I ଧେି ନିଆ ଯୋଇ ଥ ିୋ ସ୍ଯ ମ ଁ ୁହୋଇସ୍କ ୂସ୍େ ପଢିବି I ତୋ ଛଡୋ ସ୍କ ୂ ତେେେୁ ବୃରି୍ତ୍ତ ପେୀକ୍ଷୋ ପୋଇ ଁ

ସ୍ମୋସ୍ତ ପଠୋ ଯୋଇଥ ିୋ i ହୋଇସ୍କ ୂସ୍େ ପୋଠ ପଢିବୋ ପୋଇ ଁମୋସିକ ଦେମୋ ସ୍ଦବୋକୁ ଥ ିୋ ଦୁଇଟଙ୍କୋ I ତୋ ଛଡୋ 

ହୋଇସ୍କ ୂେ ବହି ପତ୍ର ଗଡୁୋକ ଦୋମିକୋ I ଚୋେି ବର୍ଷ ପୋଠ ପଢି ପୋସ ୍କେି ନ ପୋେିସ୍ “ ଘୋସକୁ ସ୍ମୋଟ, ସ୍ବଣୋକୁ 

ସ୍ଛୋଟ”ସ୍ହୋଇ େହିବୋକୁ ପଡିବ I ଏ ସବୁ କଥୋକୁ େୋବି ଚିନି୍ତ ବୋପୋ ସ୍ମୋସ୍ତ ହୋଇସ୍କ ୂସ୍େ ପଢୋଇବୋକୁ ସୋହସ କେି 

ପୋେିସ୍  ନୋହି ଁI ବେଂ ସ୍ଗୋଟଏ ସ୍କଉଠଁ ିପ୍ରୋଇସ୍ମେୀ ସ୍କ ୂସ୍େ  ଶକି୍ଷକ ସ୍ହସ୍  ମ ଁ ୁତୋଙୁ୍କ ସୋହୋଯୁ କେି ପୋେିବି – 

ଇଏ ଥ ିୋ ତୋଙ୍କେ ଇଚ୍ଛୋ I ଯଦି ମୋଗଣୋସ୍େ ସ୍କୌଣସି ଆବୋସିକ ସ୍କ ୂସ୍େ େହି ପଢିବୋେ ସବୁିଧୋ ହୁଏ ତୋହୋ ସ୍ହସ୍  

ମ ଁ ୁଅଧକି ପଢିବୋସ୍େ ତୋଙ୍କେ ଆପରି୍ତ୍ତ ନଥ ିୋ I 

ନୋେୋୟଣ େୋଇ ସ୍ମୋସ୍ତ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ଧେି ଯୋଜପେୁେ ବିେଜୋ ହୋଇସ୍କ ୂକୁ ଓ ଟୋଉନ ହୋଇସ୍କ ୂକୁ ସ୍ନସ୍  Iହେିଜନ 

ସ୍ସବୋ ସଙ୍ଘ ତେେେୁ ସ୍କସ୍ତ ପି ୋଙୁ୍କ ହସ୍ଷ୍ଟ ସ୍େ ସବୁ ଖଚ୍ଚଷ ସ୍ଦଇ େଖୋ ଯୋଉ ଥ ିୋ I ମୋତ୍ର ସ୍ସମୋନଙ୍କ ତୋ ିକୋ 

େିତସ୍େ ମ ଁ ୁପଡୁ ନଥବିୋେୁ ସ୍ମୋ ପୋଇ ଁେହିବୋେ ସସୁ୍ଯୋଗ ନଥ ିୋ Iଏସ୍ତ ସହଜସ୍େ ମୋଷ୍ଟର ଚୋକିେୀ ମିଳୁଛି ସ୍କଉଠଁ?ି 

ସ୍ମୋସ୍ତ ସ୍ମୋସ୍ଟ ଚଉଦ ବର୍ଷ I ଆମ ସୋହୀେ ଦୀନବନୁ୍ଧ ଖୁ୍ ିଆ ବୋପୋଙ୍କେ ସମବୟସୀI ତୋଙ୍କ ପେୋମଶଷ ଅନୁସୋସ୍େ 

ସ୍ମୌଳିକ ସ୍କ ୂସ୍େ ସ୍ମୋେ ନୋଆ ଁସ୍ ଖୋ ସ୍ହ ୋ I ଏହୋ ଏକ ନୂଆ ଧେଣେ ସ୍କ ୂ ସ୍ଯଉଠଁ ିକି ଇସ୍ଙ୍ଗରଜୀ ପଢୋ ଯୋଏନୋ i 
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ପି ୋ ମୋନଙୁ୍କ ଆତ୍ମନିେଷେଶୀଳ ସ୍ହବୋ  ୋଗି ଶକି୍ଷୋ ଦିଆଯୋଏ I ସ୍ମୌଳିକ ସ୍କ ୂେୁ ପୋସ ୍କେି ପି ୋ ମୋସ୍ନ ଓଡିଶୋ 

ବୋହୋେକୁ ଯୋଇ ଛନି୍ତ I ଏଣ ୁସ୍ମୌଳିକ ସ୍କ ୂସ୍େ ପଢିସ୍   ମ ଁ ୁସହଜସ୍େ ଚୋକିେୀ ପୋଇଯିବି ଓ ଆମେ ଅଥଷୋେୋବ 

ସ୍ମଣ୍ିବି -ଏଇଆ ଥ ିୋ ବୋପୋଙ୍କେ ଧୋେଣୋ I 

ମ ଁ ୁନୂଆ ସ୍କ ୂସ୍େ ନୋଆ ଁସ୍ ଖୋଇବୋପୋଇ ଁଗ ି ପେୁୁଣୋ ସ୍କ ୂେୁ ସୋଟିେିସ୍କଟ ଆଣବିୋକୁ Iମୋତ୍ର ଶକି୍ଷକ ମୋନଙ୍କେ ଇଚ୍ଛୋ 

ଥ ିୋ ସ୍ଯ ମ ଁ ୁହୋଇସ୍କ ୂସ୍େ ପସ୍ଢ I ଗୋଆ ଁହୋଇସ୍କ ୂେ ନମ୍ବେ ୧ ଛୋତ୍ର ଗୋଆ ଁସ୍କ ୂେୁ ଯୋଇ ଅନୁତ୍ର ନୋଆ ଁ

ସ୍ ଖୋଇବୋଟୋ ଥ ିୋ ସ୍ସମୋନଙ୍କପପୋଇ ଁଦୁସ୍ବଷୋଧ୍ୟ I ମ ଁ ୁସତୂୋକଟୋ ଜୋଣ ିନଥ ିି କି କୃରି୍ ବିର୍ୟସ୍େ ସ୍ମୋେ କିଛି ଧୋେଣୋ 

ନଥ ିୋI ମଧ୍ୟ ଇଙ୍ଗରୋଜୀ ବିଦୁୋଳୟେୁ ପେୀକ୍ଷୋ ସ୍ଦଇ ଆସିଥସି୍  ବି ସ୍ମୋସ୍ତ ଆହୁେି ଥସ୍େ ସପ୍ତମ ସ୍େଣସି୍େ ନୋଆ ଁ

ସ୍ ଖୋଇବୋକୁ ସ୍ହ ୋ I 

ସ୍ମୌଳିକ ସ୍କ ୂେ ସଂସ୍କତୃି ଥ ିୋ ଅ ଗୋ Iସ୍ସଠି ସମସ୍ସ୍ତ ହୋତ ବୁଣୋ ଖଦଡ  ୁଗୋ ପିନୁ୍ଧଥସି୍  I ସ୍କୌଣସି ପ୍ରକୋେେ 

ଜୋତିଆଣ କଥୋ ନଥ ିୋ Iପି ୋ ମୋସ୍ନ ପୋଇଖୋନୋ ବୁବହୋେ କେୁଥସି୍  ଓ ପୋଇଖୋନୋେ ମଇଳୋକୁ ମୋଟିସ୍େ ସ୍ପୋତିବୋ 

ଦୋୟିତ୍ୱ ପି ୋମୋସ୍ନ ପୋଳି କେି ତୁ ୋଉଥସି୍  I ପ୍ରସ୍ତୁକ ସ୍େଣୀ ପୋଇସଁ୍ଗୋଟୋଏ ସ୍ଗୋଟୋଏ ପଟୋଳୀ ଥ ିୋ ଚୋର୍ 

କେିବୋକୁ I ସ୍ସଥେୁି ଉତ୍ପନ୍ନ ପନି ପେିବୋକୁ ବିକ୍ରି କେି ସ୍କ ୂ ପୋଇ ଁତୁଳୋ ଓ ଅନୁୋନୁ ସେଞ୍ଜୋମ ଆସଥୁ ିୋ I ସ୍କ ୂେ 

ଶକି୍ଷକ ମୋନଙ୍କ େିତେୁ ପ୍ରୋୟ ସମସ୍ସ୍ତ ଥସି୍  ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ସଙ୍ଗରୋମୀ I ସ୍ମୌଳିକ ସ୍କ ୂସ୍େ ପଢି ୋ ପସ୍େ ମ ଁ ୁଆମ ବୋଡିସ୍େ  

କପୋ ଗଛ  ଗୋଇ ି ସତୂୋ କୋଟିବୋ ପୋଇ ଁI କସ୍ମ୍ପୋଷ୍ଟ କେିବୋ ପୋଇ ଁ ବୋଡୀସ୍େ ଗୋତ ସ୍ଖୋଳି ି I ସ୍ମୋେ ସୋଙ୍ଗ କୃରି୍ତ୍ତବୋସ 

ଓ ମ ଁ ୁ ଆମ ସୋହୀେ ସ୍କସ୍ତକ ପି ୋ ଙୁ୍କ ଧେି ଗ୍ରୋମ ସେୋଇ ଆେମ୍ଭ କ ୁ I ମ ିଆଘୋଇେ ପ୍ରୋୟ ଆଠ ଦଶ ପେିବୋେ 

ମୋତ୍ର ସ୍ଗୋଟିଏ କୂଆେୁ ପୋଣ ିବୁବହୋେ କେୁଥସି୍  I ଗୋସ୍ଧୋଇବୋ, ବୋସନ ମୋଜିବୋ, ଦୋନ୍ତଘରି୍ବୋ  ସବୁ କୋମ 

ସ୍ସଇଠୋସ୍େ କେୋ ଯୋଏI କୂଅ ଚୋେି ପୋଖ ଥ ିୋସନ୍ତସନି୍ତଆ ଓ ସ୍ସଠ ିଘୋସ ଉଠିଥ ିୋ Iଦିନକେ କଥୋiଆସ୍ମ ପି ୋ 

ମୋସ୍ନ କୂଅ ମଳୂକୁ ସେୋ କେିବୋକୁ ଯୋଇ ଘୋସ ସବୁ ଉପୋଡି ସ୍ଦ ୁ I ଘେ େିତେୁ ସ୍ଗୋଟିଏ ସ୍ ୋକ ସ୍ଦୋ ଅକ୍ଷେୀ 

େୋର୍ୋସ୍େ  ଆେମ୍ଭ କ ୋ “ତସ୍ମ ସ୍ସ ସବୁ ଘୋସ ଉପୋଡି ପକୋଉଚ I ସ୍ମୋ ମୋଟି ସ୍ଧୋଇଯିବ ତ ତୋକୁ ସ୍ଦବ କିଏ?”ତୋ 

ପୋଟି ଶଣୁ ିଓ ତୋ ହୋତେ କିଳୋଟୋକୁ ସ୍ଦଖ ିପି ୋମୋସ୍ନ ସ୍ଯ ଯଆୁସ୍ଡ ପଳୋଇସ୍  I ସ୍ସହି ଦିନ ଠୋେୁ ଗ୍ରୋମ ସେୋଇ 

ପୋଇ ଁଆମେ ଉତ୍ସୋହ େୋଙି୍ଗ ଗ ୋ I 

 

                                                                  ଆଠ 

୧୯୫୫ମସିହୋଟୋ ଆମ ଗୋଆ ଁପୋଇ ଁନୁସ୍ହ ଁସମ୍ଭବତିଃ ସମଦୁୋୟ ଓଡିଶୋ ପୋଇ ଁଥ ିୋ ଏକ ଯଗୁୋନ୍ତକୋେୀ ବର୍ଷ Iମହୋନଦୀ 

ଉପସ୍େ ଦସ୍ଳଇ ଘୋଇ େୋଙି୍ଗବୋେୁ ବୋ ିକୁଦୋ, ଏେସମୋଓ ସ୍ଗୋବିେ ପେୁ ଅଞ୍ଚଳେ ବହୁ ସ୍ ୋକ ବନୁୋଗ୍ରସ୍ତ ସ୍ହସ୍  I 

ବେୂିପୋ, ବ୍ରୋହ୍ମଣୀ ଓ ଖେସ୍ରୋତୋସ୍େ ନଈବଢି ଆସି ୋ I ସ୍ମୋଟ୍ ଉପସ୍େ ସବୁ ଆଡେ ସ୍ଧୋଇଆ ଅଞ୍ଚଳ ଏଥସି୍େ 

କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ସ୍ହ ୋ Iସ୍ସ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମୋସ ସ୍ଶର୍ ସ୍ବଳକୁ ଚୋେି ପୋଞ୍ଚ ଦିନ ଧେି  ଗୋତେ ବର୍ଷୋ ସ୍ହ ୋ I ତୋ ପସ୍େ 

ଆସି ୋ ନଈବଢି I ବ୍ରୋହ୍ମଣୀ ନଦୀସ୍େ ନଈବଢି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସ୍ସ ଓ ନଈ ବଢିସ୍େ େୋସି ଆସିଥବିୋ କୋଠ କୁଟୋକୁ ଆମ 

ଗୋଆ ଁସ୍ ୋସ୍କ ସ୍ପସ୍ଟ ସ୍ ଖୋଏ ଁପୋଣସି୍େ ପଶ ିସଙ୍ଗରହ କେନି୍ତ I ସ୍ସ ସବୁ ଖେୋସ୍େ ଶଖୁସି୍  ଚୁ ି ପୋଇ ଁଜୋଳ ହୁଏ I 

ନଈ ବଢି କମି ଗସ୍   ଦୂେ ଅଞ୍ଚଳେୁ ସ୍ବପୋେୀ ଧୋନ, ଚୋଉଳ ଓ  ୁଣ ପସ୍ଟଇସ୍େ ଆଣ ିବିକନି୍ତ I ବୁଢୋ ବୁଢୋ 

ସ୍ ୋକଙ୍କଠୋେୁ ୧୯୧୯ ମସିହୋେ ବନୁୋ କଥୋ ଆଗେୁ ଶଣୁ ିଥ ିି I ନଈ ବଢି ସ୍ଯୋସ୍ଗ ନଈକୁ ଡଙ୍ଗୋସ୍େ ଅତିକ୍ରମ 

କେିବୋ, ବଢି ପୋଣ ିପଶ ିଗସ୍   ଗୋଆ ଁପୋଖ ନୋଳୀେୁ କୋନି ଖଅି ସ୍ଦଇ ମୋଛ ଧେିବୋ,ଗୋୟୋଳ ପି ୋ ମୋସ୍ନ ବନ୍ଧ 

ଉପସ୍େ ବୋଘ ସ୍ଛଳି ସ୍ଖଳିବୋ – ଏଇଆ ଥ ିୋ ନଈ ବଢି ବିର୍ୟସ୍େ ସ୍ମୋେ ସ୍ମୋଟୋ ସ୍ମୋଟି ଧୋେଣୋ I ମୋତ୍ର ଇଏ ଥ ିୋ 

ନଈ ବଢି ନୁସ୍ହ ଁବନୁୋ Iଆମ ଗୋଆଟଁୋ ବ୍ରୋହ୍ମଣୀ ଓ ଖେସ୍ରୋତୋ ମଝିସ୍େ ଥବିୋେୁ – ଏ ଉେୟ ନଦୀେ ପୋଣ ିଦ୍ୱୋେୋ 

ପ୍ରେୋବିତ I ସ୍ଦଖୋଗ ୋ ସ୍ଯ ଉେୟ ଆଡୁ ପୋଣ ିକଅଳଁୋ ବୋଛୁେୀ ପେି ଧୋଇ ଁଆସି ୋI ଘେ ବୁଡିଗସ୍  ସ୍ ୋସ୍କ 
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ସିନୋଛୋତ ଉପେକୁ  ଉଠି ଯିସ୍ବ କି ଡଙ୍ଗୋସ୍େ କୁଆସ୍ଡ ଯିସ୍ବ I ବିଚେୋ ସ୍ଗୋେୁ ଗୋଈ ଯିସ୍ବ କୁଆସ୍ଡ?ସ୍ସସ୍ତସ୍ବ କୁ 

ଆମ ଘସ୍େ ସ୍ଗୋଟିଏ ଗୋଈ ଓ କ୍ଷୀେ ଛୋଡି ସୋେି ଥବିୋ ସ୍ଗୋଟିଏ ବୋଛୁେୀ ଥୋଏ I ଅଣି୍ଡେ ବୋଛୁେୀ ଟିକିଏ ବଡ ସ୍ହସ୍  

ତୋକୁ ହଳସ୍େ   ଗୋ ଯିବI ସ୍ସଥପିୋଇ ଁତୋକୁ  େବିର୍ୁତେ ସମ୍ଭୋବନୋସ୍େ  ସ୍ଖୋଇ ସ୍ପଇ ବଢୋ ଯୋଉ ଥୋଏ I 

ଗୋଆେଁ ଅନୁମୋସ୍ନ ସ୍ସମୋନଙ୍କେ ଗୋଈ ବୋଛୁେୀ ସବୁକୁ ଗୋଆ ଁମଣୁ୍ଡେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଜୋଗୋ“କସ୍ଚେୀ ଡିହ”କୁ  ସ୍ନଉ 

ଥୋଆନି୍ତ I ଆମ ଘେ ପୋଖସ୍େ ସ୍ଗୋଟୋଏ ସ୍ପୋଖେୀ I ସ୍ପୋଖେୀକୁ ନଈ ପୋଣ ିଆସିସ୍  ଆମ ଘେ ସୋମନୋସ୍େ ସଅୁ 

ସ୍ବୋହିବI ସ୍ଗୋେୁ ଦିଇଟୋ େୋସି ଯିସ୍ବ I  ତୋ ଛଡୋ ସ୍ମୋସ୍ତ ସ୍ଗୋଟୋଏ ନିେୋପଦ ଜୋଗୋକୁ ଯିବୋକୁ ସ୍ହବ I ଅଣି୍ଡେ 

ବୋଛୁେୀ ପେି ଘେେ ସ୍ଗୋଟିଏ ସ୍ବୋ ି ପଅୁ େୋବସ୍େ ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ ସ୍ମୋେ ବି ଦୋମ ୍ବଢି ଗ ୋଣ ିI ବୋପୋ ଓ ମ ଁ ୁଗୋଈ 

ଓ ବୋଛୁେୀ ଦୁଇଟିକୁ ଧେି କସ୍ଚେୀ ଡିହସ୍େ ପହଞ୍ଚ ୁି I ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ ସ୍ଗୋେୁ, ସ୍ଛଳି,ଓ ମଣରି୍ସ୍େ “କସ୍ଚେୀ ଡିହ” 

େେପେୂ Iପୋଣ ିସଅୁ ଆସି ଘେ ସୋମନୋସ୍େI ସ୍ମୋସ୍ତ ଛୋଡିସ୍ଦଇ ବୋପୋ ତେବେସ୍େ ଘେକୁ ଆସିସ୍  

Iସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ ସ୍ମୋେ ସୋନ େଉଣୀ େୋେତୀକୁ ବସ୍ର୍ଷ ପେିୂ ନଥୋଏI 

ଗୋଆ ଁେିତସ୍େ ସମସ୍ତଙ୍କେ ନଦଉ ଘେ I ଘେ ଗଡୁୋକ ମୋଟିେ କୋନ୍ଥ ଉପସ୍େ େେୋ ସ୍ଦଇ ଠଆି I ନଈ ବଢି ପୋଣ ି

ମୋଟି କୋନ୍ଥକୁ ଛୁଇସଁ୍  କୋନ୍ଥ ମିସ୍ଳଇ ଯୋଏ Iସ୍ଗୋଟୋଏ ପଟୁ କୋନ୍ଥ େୁର୍ଡିୁ ପଡିସ୍   ତୋ ଉପସ୍େ େେୋ ସ୍ଦଇ ଛିଡୋ 

ସ୍ହୋଇଥବିୋ ସମଦୁୋୟ ଘେଟୋ େୁର୍ଡିୁ ପସ୍ଡ I ସ୍ଗୋଟୋଏ ଘେ େୁର୍ଡିୁସ୍  ତୋେ ଚହ ୋ ପୋଣ ିପୋଖ ଘେକୁ ହୋବୁକୋ 

ମୋସ୍େ I ଏମିତି ସୋହୀେ ସବୁ ଘେ ଆଗ ପଛ ସ୍ହୋଇ େୁର୍ଡିୁ ପସ୍ଡ I େୋତି ସୋେୋ ଏଇମିତି ଘେ େୁର୍ଡିୁବୋେ ଶେ 

ଶେୁୁଥୋଏ I ବୋପୋ ଘସ୍େ ଯୋଇ ପହଞ୍ଚ ିପୋେିସ୍  କି ନୋହିଓଁ ଆମ ଘେେ ଅବସ୍ଥୋ କଅଣ  ସ୍ସ ବିର୍ୟସ୍େ କୋହୋେି ଠୋେୁ 

ଖବେ ପୋଇ ପୋେୁ ନ ଥୋଏ I ସନ୍ଧୁୋ ସ୍ବଳକୁ ଅନୁ ସୋହୀେ  ସ୍କସ୍ତକ ସ୍ ୋକ ଆସି“କସ୍ଚେୀ ଡିହ”ସ୍େ ପହଞ୍ଚସି୍  I 

ସ୍ସମୋନଙୁ୍କ ପଚୋେି ି ତ ସ୍ସମୋସ୍ନ  ଆମ ଘେ କିମ୍ବୋ ଆମ ସୋହୀ ବିର୍ୟସ୍େ କିଛି କହି ପୋେିସ୍ ନୋହି ଁI ଘୋଇ 

ପଡିଥବିୋେୁ ସଅୁ ଖବୁ ପ୍ରବଳ I ଆମ ସୋହୀକୁ ଯିବୋ ସମ୍ଭବ ନୁସ୍ହ ଁ ସ୍ବୋ ି ଜୋଣ ିି I ସ୍ସମୋନଙ୍କ ଠୋେୁ ଖବେ ମିଳି ୋ 

ସ୍ଯ  ଆମ ଘେ ପୋଖସ୍େ ଥବିୋ ମଙ୍ଗଳୋ ସ୍ପୋଖେୀ ଉପସ୍େ ବନ୍ଧ େୋଙି୍ଗଛି ଓ ନଈ ପୋଣ ିସିଧୋ ସଳଖ ଆମ ସୋହୀ 

ବୋସ୍ଟ ସଅୁ ପକୋଇଛି I ଏ କଥୋ ଶଣୁ ିମ ଁ ୁଆହୁେି ଡେି ଗ ି I  ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ ବିେିନ୍ନ ସୋହୀସ୍େ ଘେ ସବୁ  େୋଙି୍ଗ 

ଗ ୋଣ ି I ସ୍ଯଉ ଁମୋନଙ୍କେ  ଡଙ୍ଗୋଟିଏ ପୋଇବୋ ସମ୍ଭବ ଥ ିୋ ସ୍ସମୋସ୍ନ ଡଙ୍ଗୋସ୍େ ବସି ବନ୍ଧ ପୋଖସ୍େ ଥବିୋ ସ୍ବସ୍ହେୋ 

ସୋହୀେ ଏକମୋତ୍ର ସ୍କୋଠୋ ଘସ୍େ ଆେୟ ସ୍ନସ୍  I ଗୋଆ ଁେିତେେ ଏସ୍ତ ସ୍ ୋକଙୁ୍କ ସ୍ଗୋଟୋଏ ଘସ୍େ େଖ ିସ୍ହଉଛି 

ସ୍କମିତି?ଏଣ ୁବୋକୀ ସ୍ ୋକଙ୍କ ପୋଇ ଁକସ୍ଚେୀ ଡିହ ସ୍ହ ୋ ଆେୟ ସ୍ଥଳୀ I 

ଗୋଆ ଁେିତସ୍େ ଘେ ଗଡୁୋକ ଧୋଡି ଧୋଡି ନସ୍ହୋଇ ବୁଦୋ େଳିଆ ସ୍ହୋଇଥୋଏ I ପେୁୁଣୋ ଜୋତି ପ୍ରଥୋକୁ ସ୍କନ୍ଦ୍ର କେି ଘେ 

ଗଡୁୋକେ ତିଆେୀ I ଏ ସୋହୀ ଓ ସ୍ସ ସୋହୀ େିତସ୍େ ହୁଏତ ସ୍ଗୋଟୋଏ ଦୋଣ୍ଡ ନସ୍ହସ୍  ସଡକ ନସ୍ହସ୍  ପଳୁୋଏ 

ସ୍ଖୋ ୋ ଜୋଗୋ I ଗୋଆ ଁେିତସ୍େ ସମସ୍ସ୍ତ ଏକୋଠି େହୁଥସି୍  ବି ପ୍ରସ୍ତୁକେ ଚଳଣୀ ନିଜ ସ୍ଗୋଷି୍ ିେିତସ୍େ ହି ଁସୀମିତ 

ଥୋଏ I କିଏ କୋହୋ ଘେ େିତେକୁ ଆସିବ ନୋହି ଁ, କୋହୋକୁ ଦୋଣ୍ଡସ୍େ ଖୋଇବୋକୁ ଦିଆଯିବ, କିଏ ପୋଣ ିଛୁଇବଁ ନୋହି ଁ-– 

ଏମିତି ଅଯଥୋ ବୋଛ ବିଚୋେସ୍େ ଗୋଆ ଁଜୀବନ େେପେୂ ଥ ିୋ I ଗୋଆ ଁେିତସ୍େ ଚଳିବୋକୁ ସ୍ହସ୍   ସ୍ସହି ସବୁ କଥୋକୁ 

ମୋନି କେି ଚଳିବୋକୁ ସ୍ହଉଥ ିୋ I ଏଣ ୁଉପେକୁ ମିଳୋମିଶୋ,ସସୁମ୍ପକଷ ସ୍ଯସ୍ତ ଦିଶଥୁସି୍  ବି େିତସ୍େ େିତସ୍େ ଦୁନିଆ 

େକମେ ତିକ୍ତତୋ, ଈର୍ଷୋ ଓ ସ୍ବଖୋତେ ଇତୁୋଦି ମସ୍ନୋେୋବ କୋଯଷୁ  କେି ଚୋ ିଥ ିୋ I ଅନୁ ସୋହୀେୁ କସ୍ଚେୀ ଡିହକୁ 

ଡଙ୍ଗୋସ୍େ ଆସିଥବିୋ ସ୍ ୋସ୍କ ସ୍ଯ ଆମ ସୋହୀକୁ ଗସ୍  ନୋହି ଁ– ଏ କଥୋଟୋ ସ୍ମୋସ୍ତ ବଡ ଖେୋପ  ୋଗି ୋ I 

ସମସ୍ତଙ୍କେ ଜୀବନକୁ ଡେ I କୋହୋକୁ କଅଣ କହିବି? 

ଘେୁ କିଛି ଉଖଡୁୋ ସ୍ବୋଉ ସ୍ମୋ ହୋତସ୍େ ସ୍ଦଇଥ ିୋ I ମ ଁ ୁତୋକୁ ସ୍ଗୋଟୋଏ ଗୋମଛୁୋସ୍େ ବୋନ୍ଧିଥୋଏ I ପ୍ରଥମ ଦିନ େୋତିସ୍େ 

କସ୍ଚେୀ ଡିହ ପୋଖେ ଥବିୋ ବୋେିକ ସୋହୀେ “େଙ୍ଗୀ ନୋନୀ”ସ୍ମୋସ୍ତ ଖୋଇବୋକୁ ଡୋକି ୋ ଓ ତୋ ଘସ୍େ ପିଠୋ ଖୋଇ ି I 

ମୋତ୍ର ପେ ଦିନଟିଚଳି ୋ ଉଖଡୁୋ ଓ କୂଅ ପୋଣସି୍େ i ପେୂୋ ଦୁଇ ଦିନ କୋଳ ଗୋଈ ଓ ବୋଛୁେୀ ଦୁଇଟୋ ଯୋକ ଘେୁ ଆଣ ି
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ଥବିୋ ସ୍କଇ ବିଡୋ ଛଣସ୍େ ହିବଁଞ୍ଚସି୍  Iଘେୁ କୋହୋେି କିଛି ଖବେ ନପୋଇ ସ୍ମୋସ୍ତ ବୁସ୍ତ  ୋଗଥୁୋଏ I ତୃତୀୟ ଦିନ 

ପୋଣ ିଟିକିଏ ଛୋଡି ୋ I ସ୍ ୋସ୍କ ଜସ୍ଙ୍ଘ କି ଆଣଠୁ୍ଏ ପୋଣସି୍େ ପଶ ିଏ ଆସ୍ଡ ସ୍ସ ଆସ୍ଡ ଯିବୋ ଆସିବୋ କସ୍  I ଜସ୍ଣ 

ବୟସ୍କ ସ୍ ୋକେ ପିଛୋ ଧେି ମ ଁ ୁଆମ ଘେ ଆସ୍ଡ ଆସି ି I ସ୍ ୋକଟି ଅଧ ବୋଟେୁ ତୋ ଘେଆସ୍ଡ ଗ ୋ i ମ ଁ ୁଏସ୍ବ 

ଘେକୁ ଯିବି ସ୍କମିତି?ବନ୍ଧ ଉପସ୍େ ତିନି ଜୋଗୋସ୍େ ଘୋଇ ପଡିଛି I ଏଣ ୁବିନୋ ଡଙ୍ଗୋସ୍େ  ସିଧୋ ସଳଖ ଯୋଇ ସ୍ହବ 

ନୋହିIଁ ବନ୍ଧ ପୋଖକୁ  ୋଗିଥବିୋ ସୋହୀକୁ ଆସି ି Iଆବଦ୍ଧ ପୋଣସି୍େ ଦଶ ପେେ ହୋତ ପହ୍େିଁବୋକୁ ପଡି ୋ I ସ୍ସ ସୋହୀେ 

ସବୁତକ ଘେ ତସ୍ଳ ପଡିଥୋଏ ଓ ତୋେ ମଥୋନସବୁ ପୋଣସି୍େ େୋସ ୁଥୋଏ Iଏ ମଣୁ୍ ଦେୁ ସ୍ସମଣୁ୍ ଦ ଯୋଏ ମଥୋନ ଉପସ୍େ 

ଚଢି ମ ଁ ୁଗୋଆ ଁମଝିସ୍େ  ସଡକକୁ  ୋଗିଥବିୋ ଜସ୍ଣ ସ୍ ୋକେ କଦଳୀ ବୋଡିସ୍େ ପହଞ୍ଚ ିିI ଆମ କଦଳୀ ବୋଡି ଓ ସ୍ସ 

କଦଳୀ ବୋଡି େିତସ୍େ ପ୍ରୋୟ ୧୦୦ ହୋତ  ଚଉଡୋେ ସ୍ଗୋଟୋଏ ଦୋଣି୍ଡ i ଦୋଣି୍ଡ େିତସ୍େ ସଅୁ  ପଡିଥୋଏ ସ୍ଜୋେସ୍େ I 

ପୋଣେି ଗେୀେତୋ ବି ସ୍ବଶ ୍I କୋେଣ ଦୋଣି୍ଡ କଡକୁ  ୋଗି ସ୍ଗୋତୋଏ ନଇସଁ୍ଯୋଡି ନୋଳ I ସ୍ଯମିତି ସ୍ହସ୍  ଘେକୁ ଯିବୋକୁ 

ସ୍ହବ I ଏ ପୋଖେୁ ସ୍ସପୋଖ ଯୋଏ ପହ୍େିଁ ି I ଠିକ କଦଳୀ ବୋଡିେ ବୋଡ ଛୁଇ ଁୋ ସ୍ବଳକୁ ସଅୁ ସ୍ମୋସ୍ତ  ଆହୁେି ଦଶ 

ହୋତ ତଳକୁ େସ୍ସଇ ସ୍ନ ୋ ମୋତ୍ର ପୋଣସି୍େ େୋସଥୁବିୋ ସ୍ଗୋଟୋଏ କଦଳୀ ଗଛେ ବୋହୁଙ୍ଗୋକୁ ଧେି ବୋଡୀ େିତେକୁ 

ପହ୍େିଁ ଆସି ି ଓ ସ୍ସଇଠୁ ଘେକୁ ପଶବିୋ କଥୋ I ଘେ ସ୍ବୋ ି ଆଉ କିଛି ନଥୋଏ I  ଆନୁ ସମସ୍ତଙ୍କପେି ଆମ ଘେେ 

ମଥୋନ ସ୍ ୋଟୁଥୋଏ ପୋଣସି୍େ Iଆମେ ପେୁୁଣୋ ସ୍ପୈତୃକ ଘେଟି ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ େଙ୍ଗୋ ସେିଥୋଏ ଓ ସ୍ସହି ଡିହ ଉପସ୍େ 

ମଞ୍ଚୋ ପକୋଇ ଛଚିେୋ ଓ ଜହ୍ନି  ଦୁଇ ଚୋେି ବୁଦୋ  ଗୋ ଯୋଇ ଥୋଏ I ସୋହୀ େିତସ୍େ ସ୍ସହି ଡିହ ଖଣ୍ଡକ ଥୋଏ ସବୁଠୋେୁ 

ଉଚ୍ଚ ଜୋଗୋ I ଏଣ ୁସୋହୀେ ସମସ୍ସ୍ତ ସ୍ସହି େଞ୍ଜୋ ତସ୍ଳ ଆେୟ ସ୍ନଇ ଥୋଆନି୍ତ I ସମସ୍ତଙ୍କେ ଘେ େୋଙି୍ଗ ଯୋଇଥୋଏ I 

ଘସ୍େ ସ୍ଯ ସମସ୍ସ୍ତ ନିେୋପଦ ଅଛନି୍ତ ଏଇ କଥୋଟୋ ସ୍ମୋସ୍ତ ଏସ୍ବ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କ ୋ Iସ୍ସଠୋସ୍େ କିଛି ସମୟ େହିପଣୁ ି

କସ୍ଚେୀ ଡିହକୁ ପଳୋଇ ମୋସି ି ସ୍ଗୋେୁ ଦିଇଟୋଙୁ୍କ ସମ୍ଭୋଳିବୋ ପୋଇ ଁI 

ବଢିପୋଣ ିଛୋଡି ଯିବୋ ପସ୍େ ଗୋଆ ଁଚୋେି ଆଡେ ଜୀବନ ଯୋତ୍ରୋ ପଣୁ ିସୋଧୋେଣ ଅବସ୍ଥୋକୁ ସ୍େେି ଆସି ୋ I କିନ୍ତୁ ଘେ 

େୋଙି୍ଗବୋ ସୋସ୍ଙ୍ଗ ସୋସ୍ଙ୍ଗ  ଅସ୍ନକଙ୍କେ ଜମିସ୍େ ସ୍ସ ବର୍ଷ  ଧୋନନଷ୍ଟ ସ୍ହ ୋI ଅସ୍ନକଙ୍କ ଜମିସ୍େ ବୋ ି ପଡି ଗ ୋ ଓ 

ଅସ୍ନକ ଜୋଗୋସ୍େ ଖୋ  ସଷିୃ୍ଟ ସ୍ହ ୋ I େିନ୍ନ େିନ୍ନ ଗୋଆକୁଁ ଆଗେଳି ଆଉ ସହଜସ୍େ ଯିବୋ ଆସିବୋ କେି ସ୍ହ ୋ ନୋହି ଁ

I ଦୁିଃଖ କଷ୍ଟସ୍େ ଯିଏ ସ୍ଯମିତି ପୋେି ୋ ଚଳିବୋକୁ ସ୍ଚଷ୍ଟୋ କ ୋ I 

ନଈ ବଢି ଛୋଡି ୋ ପସ୍େ ସେକୋଙ୍କ ତେେେୁଗୋଆ ଁଗୋଆସଁ୍େ ମୁୋସ୍ େିଆ ପୋଇ ଁଔର୍ଧ ବ୍ୋ ସ୍ହ ୋ I ସ୍ ୋକଙୁ୍କ 

େିଟୋମିନ୍ ବଟିକୋ ଦିଆ ଗ ୋ Iସ୍ଗୋଟୋଏ େିଟୋମିନ ବଟିକୋକୁ ଗିଳି ନସ୍ଦଇ ମ ଁ ୁସ୍ଚୋବୋଇସ୍ଦବୋେୁ  ପୋଟି େିତେେ 

ଅବସ୍ଥୋ କହିସ୍  ନସସ୍େ ! ପୋଣ ିଛୋଡିଗ ୋ ପସ୍େ ଯିବୋ ଆସିବୋେ ସବୁିଧୋ ସ୍ହବୋେୁ ଅନୁ ମୋନଙ୍କ ପେି ମ ଁ ୂସ୍କ ୂକୁ 

ଗ ି I ଆମେ ଶକି୍ଷକ ଥସି୍  ନିକୁଞ୍ଜ କିସ୍ଶୋେ ଦୋସ I ପୋଠ ପଢୋେ ସ୍ଶର୍ ବର୍ଷ ସବୁ ପଅୁ ପି ୋ ହସ୍ଷ୍ଟ ସ୍େ େହିସ୍ବ 

ସ୍ବୋ ି କଥୋ ଥ ିୋ I ପୋଞ୍ଚ ମୋସ ପୋଇ ଁମୋସିକ ତିେିଶ ିଟଙ୍କୋ େୋବସ୍େ ସ୍ମୋଟ ସ୍ଦଢ ଶହ ଟଙ୍କୋ ପଡିବI ହସ୍ଷ୍ଟ ସ୍େ 

େହିବୋେ ସ୍କସ୍ତ ଦିନ ପସ୍େ ବୋପୋ ସ୍ମୋସ୍ତ ଦୋମଡିୁ ବିକୋ ଟଙ୍କୋେୁ ୧୫୦ ଟଙ୍କୋ ହୋତସ୍େ ଧେି ସ୍କ ୂସ୍େ ପହଞ୍ଚିସ୍  ଓ 

ପୋଞ୍ଚ ମୋସେ ଖଚ୍ଚଷ ମ ଁ ୁସ୍ଦଇସ୍ଦ ି I ଅନୁ ପି ୋଂମୋସ୍ନ   ୁଗୋ ପଟୋ େଖବିୋ ପୋଇ ଁଟିଣେ ସଟୁସ୍କଶ ଆଣଥିସି୍  I 

ଆମ ଘସ୍େ ସ୍ଗୋଟୋଏ କୋଠବୋକ୍ସ ଥ ିୋ I ମ ଁ ୁସ୍ସଇଟୋକୁ ମଣୁ୍ ଦସ୍େ ସ୍ବୋହି ସ୍କ ୂକୁ ସ୍ନ ି ଓ ସ୍ମୋେ୍ ଯୋହୋ କିଛି ଜିନରି୍ 

ଥ ିୋ ସ୍ସ ସବୁ ତୋହୋେି େିତସ୍େ େହି ୋ I ସ୍ମୋେ କୋଠ ବୋକ୍ସକୁ ସ୍ଦଖ ିସୋଙ୍ଗମୋସ୍ନ ଥଟ୍ଟୋ କସ୍  ବହୁତ I 

ସ୍ମୌଳିକ ସ୍କ ୂେ ଚୋଳି ଚଳଣ ଗୋନ୍ଧୀଜୀଙ୍କେ ନୀତି ଅନୁସୋସ୍େ I େୋମଚନ୍ଦ୍ରପେୁେ ସ୍ମୌଳିକ ସ୍କ ୂସ୍େ ସ୍ଗୋପବନୁ୍ଧ 

ସ୍ଚୌଧେୁୀ ଓ େମୋ ସ୍ଦବୀଙ୍କ ପ୍ରେୋବ ସ୍ବଶ ିI ସ୍ସମୋନଙ୍କ ପେି ଆସ୍ମ ସକୋଳ ଚୋେିଟୋେୁ ଉଠ ିପ୍ରୋଥଷନୋ କେୁ I ଅଗଣୋ 

ସେୋଇ ଓ ଗୋଧଆୁ ପୋଧଆୁ ସକୋଳ ସୋତଟୋ ସଦୁ୍ଧୋ ସେିଯୋଏ Iପ୍ରୋର୍ଥଷ ଜନୋ,ପୋଠ ପଢୋ, ସତୂୋ କଟୋ, ବଗିଚୋ କୋମ, 

ସ୍ ୋଗୋବୁଣୋ, ସ୍ଖଳ– ଏ ସବୁ ବିଧ ିବଦ୍ଧ େୋବସ୍େ ଚୋସ୍  I 



25 
 

ସ୍କ ୂସ୍େ େହି ପୋଠ ପଢୁଥସି୍  ବି ମ ଁ ୁଆମ ଘେେ ଅେୋବ ଅସବୁିଧୋ ବିର୍ୟସ୍େ ସ୍ବଶ ସସ୍ଚତନ ଥ ିି I ସ୍କଉଠଁ ିକିଛି 

ସ୍ଗୋଟୋଏ ଚୋକିେୀ କେି ଘେକୁ ସୋହୋଯୁ କେି ପୋେିବି ସ୍ବୋ ି ମସ୍ନ ମସ୍ନ େୋବୁଥୋଏ I ସ୍କ ୂସ୍େ କବିତୋ ଓ ଗପ 

ସ୍ ଖବିୋେ ଅେୁୋସ ସ୍ମୋେ ଥୋଏ I ସ୍ସଥପିୋଇ ଁସ୍କ ୂ ତେେେୁ ବୋହୋେୁଥବିୋ ହୋତସ୍ ଖୋ ପତ୍ରିକୋ “ସ୍ଦୈନିକୋ”େ 

ସମ୍ପୋଦନୋ କୋମ ଆମ ୍କ୍ଲୋସ ତେେେୁସ୍ମୋସ୍ତ ଦିଆ ଯୋଏ Iସ୍କ ୂେ ଜସ୍ଣ ପଢୋ ସୋଥୀକୁ ସମୋସ୍ ୋଚନୋ କେି ମ ଁ ୁଏକ 

କବିତୋ ସ୍ ଖଥି ିି I ସ୍ ଖୋଟି ଅନୁମୋନଙ୍କ ହୋତସ୍େ ପଡିଗ ୋ I ମନ େିତସ୍େ ଚୋ ିଥବିୋ ଉସ୍ଦ୍ ବଳ ସୋଙ୍ଗକୁ ଏ 

ପେିସି୍ଥତିଟି ମିଶ ିଯିବୋେୁ  ଏକ ବିସ୍ଫୋଟକ ପେିସି୍ଥତି ସଷିୃ୍ଟ ସ୍ହ ୋ I ସମସ୍ସ୍ତ ନିସ୍ଘୋଡ ନିଦସ୍େ ସ୍ଶୋଇଥବିୋ ସ୍ବସ୍  ମ ଁ ୁ

ଛୋତ୍ରୋବୋସ ଛୋଡି େୋତିସ୍େ ହେିଦୋସପେୁ ସ୍େଳ ସ୍ଷ୍ଟସନ ଆସ୍ଡ ଚୋ ି ି I ଇଚ୍ଛୋ ଥ ିୋ ସ୍ସଇଠୁ କ ିକତୋ ଯିବି ଓ 

ସ୍ସଠୋସ୍େ କିଛି ସ୍ଗୋଟୋଏ ଚୋକିେୀ କେିବି I 

ସ୍କଉ ଁଜୋଗୋସ୍େ ବ୍ରୋହ୍ମଣୀ େିତସ୍େ ପଶ ିସ୍ସପୋେିକୁ ଯୋଇ ହୁଏ ସ୍ସଇଟୋ ସ୍ମୋସ୍ତ ଜଣୋ ଥ ିୋ Iଏଣ ୁମ ଁ ୁଅନ୍ଧୋେ େୋତିସ୍େ  

ନଈ ପୋେ ସ୍ହ ି ଓ ସ୍ଗୋଟୋକୁ ସ୍ଗୋଟୋ ଗୋଆ ଁପୋେ ସ୍ହୋଇ ସ୍ଗୋଳକୁଣ୍ଡ ଠୋସ୍େ ଏକ ନଈ ତୁଠସ୍େ ପହଞ୍ଚି ି I େୋତି 

ସ୍କସ୍ତ ସ୍ହୋଇଥୋଏ ସ୍କଜୋଣ ିI ନଈ କୂଳସ୍େ ସ୍ଗୋଟୋଏ ବଡ ବେଗଛ I ଅତଡୋ ଧୋସ୍େ ଧୋସ୍େ ନଈ େିତେକୁ ବୋଟ I 

ମୋତ୍ର ସ୍ସଠ ିପୋଣେି ଗେୀେତୋ ଜଣୋ ନଥବିୋେୁନଈସ୍େ ପଶବିୋକୁ ସୋହସ ସ୍ହ ୋ ନୋହି ଁIସ୍ଯୋଗକୁ ଅଳ୍ପ ଦୂେସ୍େ 

ସ୍ଗୋଟୋଏ ସ୍ପସ୍ଟ୍ରୋମୁୋକ୍ସ  ୋଇଟ୍ ଜଳୁ ଥୋଏ I ସମ୍ଭବତିଃ କୋହୋେି କଅଣ ସ୍ଗୋଟୋଏ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଥବି I ମ ଁ ୁଆଗକୁ ନବଢି 

ସ୍ସହି ଆ ୁଅ ଆସ୍ଡ ଚୋ ି ି I େୋତିସ୍େ ସ୍ସଠ ିବିେୋମ କେି ସକୋଳୁ ବୋଟ କୋଟିବି _ ଏଇଆ ଥ ିୋ ଇଚ୍ଛୋ I 

ମ ଁ ୁସ୍ଯଉ ଁସ୍ ୋକଙ୍କ ପିଣ୍ଡୋସ୍େ ପହଞ୍ଚ ିି ସ୍ସଦିନ ତୋଙ୍କେ କିଏ ଜସ୍ଣ ବୁଢୀ ସ୍ ୋକ ମେି ଯୋଇ ଥବିୋେୁ ତୋଙ୍କ ଘସ୍େ 

ଏକୋଦଶୋହ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଥ ିୋ I ସ୍େୋଜୀ େୋତ ସେିଥ ିୋ I ପିଣ୍ଡୋସ୍େ ସ୍ଶୋଇବୋ ପୋଇ ଁଗହୃସ୍ଥ ସ୍ମୋସ୍ତ ସ୍ଗୋଟିଏ ନଡିଆ 

ପତ୍ରେ ଚସ୍ଟଇ ସ୍ଦସ୍  ଓ ମ ଁ ୁତୋଙ୍କ ପିଣ୍ଡୋସ୍େ ସ୍ଶୋଇ ି I ଘେ ବୋ ୋ ସ୍ମୋଠୋେୁ ସ୍ମୋେ ନୋ ଗୋଆ ଁଇତୁୋଦି ଖବେ 

ସ୍ନଇ ସୋେିଥସି୍  I ପେଦିନ ସକୋଳୂ ସ୍ମୋେ ନିଦ େୋଙି୍ଗ ୋ ସ୍ବଳକୁ ସ୍ଦଖ ିି ସ୍ଯ ନୋନୀେ ଖଡୁୁତୋଶେୁ ମଧସୁଦୂନ 

ନୋୟକ ଠଆି ସ୍ହୋଇଛନି୍ତ I ସ୍ଗୋଳକୁଣ୍ଡ ଗୋଆସଁ୍େ ସ୍ସ  ଅସ୍ନକ ଦିନେୁ ଶକି୍ଷକତୋ କେି ଆସିଛନି୍ତ Iଘେବୋ ୋ 

ସ୍ଯସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ ଜୋଣସି୍  ସ୍ଯ ମ ଁ ୁତୋଙ୍କେ ସମ୍ପକଷୀୟ ସ୍ସ ସ୍ୱୋେୋବିକ େୋବସ୍େ ତୋଙୁ୍କ ଖବେ ସ୍ଦସ୍  I ସ୍ମୋେ କ ିକତୋ 

ଯିବୋ ଆଉ ସ୍ହ ୋ ନୋହି ଁI ସ୍ଗୋଳକୁଣ୍ଡଠୋେୁ ସ୍େେି ଆସି ି ବୋ ିଆ ହେିପେୁ, ନୋନୀ ପୋଖକୁ I ନୋନୀ ଖବ୍ୁ ବୁସ୍ତ ସ୍ହ ୋ 

I ମ ଁ ୁସ୍ଯ ନିେୋପଦ ଅଛି ସ୍ସଇଥସି୍େ ସ୍ସ ଖସିୁ I ମ ଁ ୁନୋନୀ ଘସ୍େ ପହ୍ଞ୍ଚବିୋ େ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପସ୍େ ସ୍ମୋେ ସହପୋଠୀ 

ଅଚୁୁତ ପେିଡୋ ଓ େୋଗବତ ସ୍ଜନୋ ଆସି ପହଞ୍ଚିସ୍  ସ୍ସଇଠ ିIସକୋଳୁ ସ୍ମୋ ପୋଇ ଁଚୋେିଆସ୍ଡ ସ୍ଖୋଜୋ ପଡିଥୋଏ I ନଇ 

ଗଣ୍ଡସ୍େ କୋସ୍ଳ ବୁଡି ଗ ି ସ୍ବୋ ି  ଗଣ୍ଡ ସୋେୋ ଜୋ  ପକୋ ଯୋଉଥୋଏ i ପସ୍େ ଜୋଣ ିି ଚୁନୀ ଅପୋ (ଅନ୍ନପରୂ୍ଣ୍ଣଷୋ ମହେଣୋ) 

ଓ ନିକୁଞ୍ଜ ବୋବୁଙ୍କ ଦୁଶି୍ଚନ୍ତୋ କହିସ୍  ନସସ୍େ I ଚୋେି ଆସ୍ଡ ସ୍ଖୋଜୋ ପଡିଥୋଏ I ଏସ୍ବ ଅଚୁୁତ ଓ େୋଗବତଙ୍କସୋଙ୍ଗସ୍େ 

ମ ଁ ୁସ୍େେି ଆସି ି ସ୍କ ୂକୁ I ମ ଁ ୁପସ୍ଳଇ ଯୋଇଥବିୋ କଥୋ ଶଣୁ ିଘସ୍େ ବୋପୋ ଓ ସ୍ବୋଉ ଖବ୍ୁ ବୁସ୍ତ I ନିେୋପଦସ୍େ ସ୍େେି 

ଆସିଥବିୋେୁ ସ୍ସମୋସ୍ନ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ସ୍ହସ୍  I_ସ୍କ ୂେୁ ଏପେି େୋବସ୍େ ଚୋ ି ଯିବୋଟୋ ଥ ିୋ ଖେୋପ ବୁବହୋେ I ଏଥପିୋଇ ଁ

ସ୍ମୋସ୍ତ ସ୍ଗୋଟୋଏ ସପ୍ତୋହ ପୋଇ ଁସ୍କ ୂକୁ ଯିବୋେୁ ବଞ୍ଚତି କେୋଗ ୋ I ମୋତ୍ର ସ୍ମୌଳିକ ସ୍କ ୂସ୍େ ତ ସ୍େ ୍ ସ୍ହବୋେ 

ବିଧୋନ ନୋହି ଁI ସ୍େ ୍ ସ୍ହବୋଟୋ ସ୍ହ ୋ ଗତୋନୁଗତିକ ସ୍କ ୂେ ବିଧ ିI କୋେଣ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ସେକୋେୀ ଚୋକିେୀ ସ୍ଦଇ 

ସ୍ହବ ନୋହି ଁସ୍ବୋ ି ସ୍କ ୂସ୍େ ପଢୁଥବିୋ ସ୍କସ୍ତକ ପି ୋଙୁ୍କ ସ୍େ ୍ କେିବୋକୁ ହି ଁପଡିବ I ମୋତ୍ର ସ୍ମୌଳିକ ସ୍କ ୂେ ପୋଠ 

ପଢୋେ ଉସ୍ଦ୍ଦଶୁ ସ୍ହ ୋ ପି ୋମୋନଙୁ୍କ ସ୍ୱୋବ ମ୍ବୀ କେିବୋ Iସ୍ତଣ ୁକୋହୋେି ସ୍େ ୍ ସ୍ହବୋେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନୋହି ଁIଦୁଇମୋସ 

ପସ୍େ ମ ଁ ୁଅନୁ ମୋନଙ୍କ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ସ୍ମୌଳିକ ସ୍କ ୂେୁ ଅଷ୍ଟମ ସ୍େଣୀ ପୋସ ୍କ ି I 

ଓଡିଶୋସ୍େ ଉଚ୍ଚ ମୋଧ୍ୟମିକ  ସ୍ତେେ ସ୍ମୌଳିକ ଶକି୍ଷୋ ପୋଇ ଁଏକମୋତ୍ର ଅନୁଷ୍ୋିନ ନୂଆ କେି ସ୍ଖୋ ୋ ଯୋଇଥ ିୋ ଅନୁଗଳୁେ 

ଚମ୍ପରି୍ତ୍ତମଣୁ୍ଡୋ ଠୋସ୍େ I ସ୍ସଠୋସ୍େ ଶକି୍ଷକ ଥସି୍  ଚିର୍୍ତ୍ତ େଞ୍ଜନ ଦୋସ I ପସୂ୍ବଷ ବସ୍ମ୍ବ ପ୍ରସ୍ଦଶେ ସ୍ସବୋଗ୍ରୋମକୁ ଓ ବଙ୍ଗଳୋେ 

ବଳେୋମ ପେୁକୁ ଛୋତ୍ରମୋସ୍ନ ପଢିବୋକୁ ଯୋଉଥସି୍  Iମୋତ୍ର ୧୯୫୬ ମସିହୋସ୍େ ସ୍ସହି ସ୍କ ୂେ କର୍ତ୍ତଷୃ ପକ୍ଷମୋସ୍ନ 

ବିସ୍ନୋବୋଜୀଙ୍କ କଥୋ ମୋନି ନିଜ ନିଜେ ଅନୁଷ୍ୋିନକୁ ବେ କେିସ୍ଦସ୍  ଓ େୂଦୋନ ଆସ୍େୋଳନସ୍େ  ୋଗିସ୍  
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Iେମୋସ୍ଦବୀଙ୍କ ଉଦୁମସ୍େ େୋମଚନ୍ଦ୍ରପେୁ ଠୋସ୍େ ଏକ ଉର୍ତ୍ତମ ବୁନିୟୋଦୀ ସ୍କ ୂେ ନିଅ ଁପଡି ୋ ଓ ସ୍ମୌଳିକ ଶକି୍ଷୋସ୍େ 

ଉଚ୍ଚ ଅଧ୍ୟୟନ କେିଥବିୋ  ସ୍କସ୍ତକ ଛୋତ୍ର ସ୍ସଠୋସ୍େ ଶକି୍ଷକତୋ କସ୍  I ମୋତ୍ର ଶକି୍ଷକ ସ୍ହବୋେ ସ୍ବୌଦି୍ଧକ ଶକି୍ତ 

ସ୍ସମୋନଙ୍କେ ନଥ ିୋ କି ପଢୋଇବୋେ ଅେିଜ୍ଞତୋ  ମଧ୍ୟ ନଥ ିୋ I ଏସ୍ବ ଆସ୍ମ ପି ୋ ମୋସ୍ନ ନୂଆ ସ୍କ ୂସ୍େ  ନୋଆ ଁ

ସ୍ ଖୋଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱସ୍େ ପଡି ୁ I 

 

                                               ନଅ 

ଠକ୍ି ଏତିକି ସ୍ବଳକୁ ଓଡିଶୋସ୍େ େୂଦୋନ ଆସ୍େୋଳନ ଖବ୍ୁ ସ୍ଜୋେସ୍ସୋେସ୍େ ଚୋ ିଥୋଏ Iସ୍କୋେୋପଟୁ ଜିଲ୍ଲୋସ୍େ ଗ୍ରୋମଦୋନ  

ମୋଧ୍ୟମସ୍େ  ସ୍ଥୋନୀୟ ସ୍ ୋସ୍କ  େୂଦୋନ ଆସ୍େୋଳନକୁ ଆସ୍ଗଇ ସ୍ନଉ ଥୋଆନି୍ତ I ସ୍ସ ଅଞ୍ଚଳସ୍େ ଆଦିବୋସୀ 

ସ୍ ୋକମୋନଙ୍କେ ଉନ୍ନତି କେିବୋ ପୋଇ ଁସବଷ ସ୍ସବୋ ସଂଘ ତେେେୁ ଆନ୍ନୋ ସୋସ୍ହବ ସହରବୁସ୍ଦ୍ଧଙୁ୍କ ଦୋୟିତ୍ୱ ଦିଆ 

ଯୋଇଥୋଏ I 

ଆନ୍ନୋ ସୋସ୍ହବ ସ୍ହସ୍  ଜସ୍ଣ ପେୁୁଣୋ ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ସଙ୍ଗରୋମୀ I େଚନୋତ୍ମକ କମଷୀଙ୍କ େିତସ୍େ ଗ୍ରୋମୋଞ୍ଚଳସ୍େ ଉନ୍ନୟନ ଓ 

ସଙ୍ଗଠନ କେିବୋସ୍େ ସ୍ସ ବଡ ଦକ୍ଷ I ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ ସେକୋେଙ୍କ ଗ୍ରୋମ ମଙ୍ଗଳ ସ୍ଯୋଜନୋ କି ବ୍ ଲକ୍ ସ୍ଡସ୍େ ପସ୍ମ୍ 

ସ୍ପ୍ରୋଗ୍ରୋମ କିଛି ନଥୋଏ Iଏଣ ୁସ୍ସ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳସ୍େ , ଆଦିବୋସୀମୋନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପୋଇ ଁକୋମ କେିବୋେ ଦୋୟିତ୍ୱ କସୁ୍ତେବୋ 

ଟ୍ରଷ୍ଟ କିମ୍ ବୋ ଆଦିବୋସୀ ସ୍ସବକ ସଂଘ କିମ୍ ବୋ ନବଜୀବନ ମଣ୍ଡଳ ପେି ଅନୁଷ୍ୋିନ ଉପସ୍େ ପଡିଥୋଏ I ଗୋନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ସହିତ 

ସିଧୋ ସଳଖ ସମ୍ପକଷସ୍େ ଆସିଥବିୋ ସ୍ ୋକ ଏହି ସଂସ୍ଥୋ ସବୁେ ମଖୁୁ କର୍ତ୍ତଷୋ ଥୋଆନି୍ତ I ଓଡଶିୋସ୍େ ସ୍ଗୋପବନୁ୍ଧ ସ୍ଚୌଧେୁୀ, 

େମୋ ସ୍ଦବୀ ଓ ମୋଳତୀ ସ୍ଦବୀ ଥୋଆନି୍ତ ଏପେି ସ୍ବସେକୋେୀ ସଂସ୍ଥୋେ ମେୁବୀ I ଆନ୍ନୋ ସସ୍ହବ ପବୂଷେୁ ଚେଖୋ ସଂଘ 

ସହିତ ସମ୍ପକୃ୍ତ ଥବିୋେୁ ଓ ବସ୍ମ୍ବେ ମୋ ଦୋେ ସ୍ ୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପକଷ  େଖ ିଥବିୋେୁ ସ୍କୋେୋପଟୁେ କୋମ ପୋଇ ଁସ୍ସ 

ବୋହୋେୁ ଅଥଷ ସଙ୍ଗରହ କେି ପୋେିସ୍ବ ସ୍ବୋ ି ଅସ୍ନସ୍କ ଅନୁେବ କସ୍  I ବିସ୍ନୋବୋଜୀ ନିସ୍ଜ ତୋଙୁ୍କ ସ୍କୋେୋପଟୁସ୍େ 

ଆଦିବୋସୀ ଉନ୍ନୟନ କୋମ ହୋତକୁ ସ୍ନବୋପୋଇ ଁଅନୁସ୍େୋଧ କେିଥସି୍  I 

ଆଦିବୋସୀମୋସ୍ନ ପୋହୋଡ ଉପସ୍େ ପଳୁୋଏ ଜୋଗୋେୁ  ଗଛ ବୁଦୋ ସବୁକୁ ଜଳୋଇ ସ୍ଦଇ, େୂଇ ଁଏକଦମ ୍ ଣ୍ଡୋ 

ସ୍ହୋଇଗ ୋ ପସ୍େ  ସ୍ସଇଠ ିହଳ କେୁଥସି୍  I ସଆୁ ଁ, କୋେୁ , ମୋଣି୍ଡଆ, ଅଳସି ପେି େସ େ ବିହନ ବୁଣଥୁସି୍  I_ 

ସ୍ବଉର୍ଣ କେୁ ନଥସି୍  Iଯୋହୋ େସ  ମିଳି ୋ ତୋକୁହିଘଁେକୁ ଆଣଥୁସି୍  I ଆମ୍ବ ଟୋକୁଆ, ସ୍ତନ୍ତୁଳି ମଞି୍ଜକୁ ବୋଟି ତୋେି 

ଅଟକୋଳୀକୁ ସ୍ସମୋସ୍ନ ଖୋଉଥସି୍  I ସ୍ସମୋନଙୁ୍କ କିପେି କୃରି୍ ପଦ୍ଧତି ଶଖିୋ ଯୋଇ ପୋେିବ, ଆନ୍ନୋ ସୋସ୍ହବ ଏସ୍ବ 

ସ୍ସଇକଥୋେୋବୁଥସି୍  I ଗୋଆ ଁଗୋଆ ଁବୁ ି େୂଦୋନ ମୋଗଥୁବିୋ କମଷୀଙ୍କ ପେି ଦସ୍ଳ େଚନୋତ୍ମକ କମଷୀ  ବିେିନ୍ନ ଗୋଆସଁ୍େ 

ଉପସି୍ଥତ େହି କୋମ ହେିବୋ ଦେକୋେ ସ୍ବୋ ି ସ୍ସ େୋବିସ୍  I ଆଦିବୋସୀଙ୍କ  େିତସ୍େ ସ୍ସସ୍ତ କିଛି ଶଳି୍ପ ନଥ ିୋ I 

ଗୋଆେଁ ମହିଳୋ ମୋନଙୁ୍କ ସତୂୋ କଟୋ ଶଖିୋଇବୋ  ୋଗି କସୁ୍ତେବୋ ଟ୍ରଷ୍ଟେ  ନୋେୀ କମଷୀମୋସ୍ନ କୋମ କେୁ ଥୋଆନି୍ତ I କିନ୍ତୁ 

ଆଦିବୋସୀ ଗୋଆସଁ୍େ ଚୋର୍େ ଉନ୍ନତି କେିବୋ ପଇ ଁସବଷସ୍ସବୋ ସଂଘ ତେେେୁ, େୋୟଗଡୋେୁ ସ୍କୋେୋପଟୁ ଯୋଇଥବିୋ 

େୋସ୍ତୋସ୍େ  କ୍ଷ୍ମୀପେୁ ଥୋନୋେ ବୁଜଷୋ ଗୋଆସଁ୍େ , ଏକ ତୋ ିମ ସ୍କନ୍ଦ୍ର ସ୍ଖୋ ୋ ଗ ୋ Iବୁଜଷୋେ କୃରି୍ ସ୍ଟ୍ରନିଂ ସ୍କନ୍ଦ୍ରସ୍େ 

ତୋ ୀମ ସ୍ନବୋ ପୋଇ ଁ େୋମଚନ୍ଦ୍ର ପେୁେ ସ୍ମୌଳିକ ଶକି୍ଷୋ ସ୍କନ୍ଦ୍ରକୁ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ ୋକ ବ୍ରଜସେୁେ ଦୋସ ଓ ନିମୋଇ ଚେଣ 

ସୋହୁ ଆସିସ୍  କମଷୀ ବୋଛିବୋ ପୋଇ ଁI ବ୍ରଜ ବୋବୁ ଥସି୍  ଜସ୍ଣ ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ସଙ୍ଗରୋମୀ I ଆସ୍େୋଳନ କେି ସ୍ଜ ୍ ଯୋଇ 

ଥସି୍  ଓ ଏସ୍ବ ସ୍କୋେୋପଟୁସ୍େ େଚନୋତ୍ମକ କୋମସ୍େ  ୋଗିଥସି୍  I ନିମୋଇ ସୋହୁ କସ୍ ଜସ୍େ ପଢୁଥବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ 

ସ୍ଗୋପବନୁ୍ଧ ସ୍ଚୌଧେୁୀଙ୍କ ସ୍ପ୍ରେଣୋସ୍େ ପୋଠ ଛୋଡି ସ୍ସବୋ କୋମସ୍େ  ୋଗିସ୍  I ସ୍ସ କିଛି ଦିନ ପୋଇ ଁବିସ୍ନୋବୋଜୀଙ୍କ 

ସ୍ପୌନୋେ ଆେମେ ଅସ୍ନ୍ତବୋସୀ ଥସି୍  I ବିସ୍ନୋବୋଜୀଙ୍କ ଗୀତୋ ପ୍ରବଚନ ବହିକୁ ସ୍ସ ମେୋଠିେୁ ଓଡିଆସ୍େ  ଅନୁବୋଦ 

କେି ସୋେିଥସି୍  I 
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ସ୍କୋେୋପଟୁସ୍େ କୋମ କେିବୋ ପୋଇ ଁକମଷୀ ଦେକୋେ ସ୍ହଉଥବିୋ ଜୋଣ ିମ ଁ ୁଏସ୍ବ ସ୍କୋେୋପଟୁକୁ ଯିବୋକୁ ଚୋହି ିଁ Iମୋତ୍ର 

ସ୍ମୋସ୍ତ ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ ସ୍ର୍ୋଳ ବର୍ଷ I ଆବଶୁକତୋ ଅନୁଯୋୟୀ ନିହୋତି କମସ୍େ ଅଠେ ବର୍ଷ ବୟସ ସ୍ହୋଇଥବିୋ 

ଦେକୋେ Iତଥୋପି ବ୍ରଜ ଦୋସ ଓ ନିମୋଇ ଁସୋହୁଙୁ୍କ ସ୍ମୋ ବୟସ ପ୍ରକୃତସ୍େ ଅଠେ ସ୍ବୋ ି ସୋବୁସ୍ତ କେିବୋସ୍େ  ୋଗି ି 

Iସ୍ସମୋସ୍ନ ସ୍କସ୍ତକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚୋେିସ୍  ଓ ମ ଁ ୁତୋେ ସଠିକ ଉର୍ତ୍ତେ ସ୍ଦ ି I ସ୍ମୋେ ଉତ୍ସୋହ ସ୍ସମୋନଙୁ୍କ ପ୍ରେୋବିତ କ ୋ I 

ସ୍ମୌଳିକ ସ୍କ ୂସ୍େ ପଢିସ୍  ଚୋକିେୀଟୋଏ ସହଜସ୍େ ମିଳି ଯିବ ସ୍ବୋ ି ମ ଁ ୁଆମ ଗୋଆ ଁହୋଇସ୍କ ୂସ୍େ ନୋଆ ଁନ 

ସ୍ ଖୋଇସ୍ମୌଳିକ ସ୍କ ୂସ୍େ  ନୋଆ ଁସ୍ ଖୋଇଥ ିି I ମୋତ୍ର ଏସ୍ବ ସ୍ସ ସ୍କ ୂେ ସ୍ଦୋଦୁ ୁମୋନ ଅବସ୍ଥୋ I !(୧୯୫୫େ 

ବନୁୋ ପସ୍େ  ସମଦୁୋୟ ବେୀ ଅଞ୍ଚଳେ ଅବସ୍ଥୋ ଖେୋପ I େସ  ସ୍ଧୋଇଯିବୋ ଓ ଅସ୍ନକ ନଈକୂଳିଆ ଜମିସ୍େ ବୋ ି 

ଚେି ଯିବୋ ସ୍ଯୋସ୍ଗ ଚୋର୍ୀ ମ ିୂଆ ସମସ୍ସ୍ତ ମଣୁ୍ଡସ୍େ ହୋତ ସ୍ଦଇ ବସି ଥୋଆନି୍ତ I ଆମ ଘେ ଏସ୍ବ ସ୍ସଥେୁି ବୋଦ୍ 

ଯୋଆନ୍ତୋ ସ୍କମିତି ? ବୋପୋଙ୍କେ ଆଥକି ଅବସ୍ଥୋ ଯୋହୋ ସ୍ସଥସି୍େ ତୋଙୁ୍କ ସୋହୋଯୁ ନକସ୍  ଘେ ଚଳି ପୋେିବ ନୋହି ଁ

ସ୍ବୋ ି ସ୍ମୋେ ମସ୍ନ ସ୍ହ ୋ I “ତୁ ଚୋକିେୀ କେି ଟଙ୍କୋ ସ୍ଦ”ସ୍ବୋ ି ବୋପୋ ସ୍କସ୍ବ କହି ନଥସି୍  I ମୋତ୍ର ଆମେ ଆଥକି 

ଦୁେବସ୍ଥୋ ବିର୍ୟସ୍େ ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ ସ୍ମୋେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଧୋେଣୋ ସ୍ହ ୋଣ ିIଆମ ଘେେ ଚଳଣ ିଅସ୍ପକ୍ଷୋ ଗୋଆ ଁେିତସ୍େ 

ଅନୁମୋନଙ୍କେ ସି୍ଥତି ସ୍ଯ ଆହୁେି ସ୍କସ୍ତ ଖେୋପ ସ୍ସ ବିର୍ୟସ୍େ ସ୍ମୋେ ଧୋେଣୋ ନଥ ିୋ I ମ ଁ ୁସ୍ସକଥୋ ଖବ୍ୁ ପସ୍େ 

ଜୋଣ ିି I ଆମେ କିଛି ଜମି ଥବିୋେୁ ଓ ଗୋଆ ଁେିତସ୍େ ବୋପୋ ଏକ ଚୋଟଶୋଳୀ କେି ଗୋଆ ଁପି ୋଙୁ୍କ ପୋଠ ପଢୋଉ ଥବିୋେୁ  

ଆମ ଘସ୍େ ଚୋଊଳ କିମ୍ ବୋ ପନି ପେିବୋେ ଅନଟନ ନଥ ିୋ Iସ୍ହସ୍  ଆମ ଘସ୍େ କଞ୍ଚୋ ପଇସୋେ ଅେୋବ ଥ ିୋ Iସ୍ଯ 

ସ୍କୋଣସି ପ୍ରକୋସ୍େ ଗୋଆ ଁଛୋଡି ବୋହୋେକୁ ଯିବୋ ପୋଇ ଁମନ ଛଟପଟ ସ୍ହଉଥବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ ସ୍କୋେୋପଟୁସ୍େ କମଷୀ 

ସ୍ହବୋେ ସମ୍ଭୋବନୋ ସୋମନୋକୁ ଆସି ୋ I ବ୍ରଜ ଦୋସ ଓ ନିମୋଇ ସୋହୁ ଆହୁେି ଅସ୍ନକଙୁ୍କ ପେୀକ୍ଷୋ କସ୍  I ଏହୋେ ଦୁଇ 

ସପ୍ତୋହ ପସ୍େ ବେୀ ଅଞ୍ଚଳେ ଆସ୍ମ ସ୍କସ୍ତ ଜଣ ଚିଠ ିପୋଇ ୁ ସ୍କୋେୋପଟୁ ଯିବୋ ପୋଇ ଁI 

ଆଗେୁ ମ ଁ ୁସ୍କସ୍ବ କଟକ ଯୋଇ ନଥ ିି I ମୋତ୍ର େୋୟଗଡୋକୁ ଯିବୋକୁ ସ୍ହସ୍  କଟକେୁ ସ୍େ  ଧେିବୋକୁ ସ୍ହବ ବିଜୟ 

ନଗେମଓ୍ ସ୍ସଇଠୁ ପଣୁ ି ଆଉ ସ୍ଗୋଟୋଏ ସ୍େଳସ୍େ େୋୟଗଡୋ ଯିବୋକୁ ସ୍ହବ ସ୍ବୋ ି ବନୁ୍ଧମୋସ୍ନ କହିସ୍  

Iଆବଶୁକୀୟ ବୋଟ ଖଚ୍ଚଷ  ସ୍ନଇ ମ ଁ,ୁ କ୍ଷୀସ୍େୋଦ େଥ, ଅବଧତୂ ଦୋସ, ନବୀନ ଦୋସ ଓ ସ୍ଯୋସ୍ଗଶ ଦି୍ୱସ୍ବଦୀଙ୍କ ସହିତ 

ସ୍ଟ୍ରନିଂ ପୋଇ ଁ ବୁଜଷୋ ଚୋ ି ି I େୋତିଅଧସ୍େ  କଟକେୁ ସ୍ଟ୍ରନସ୍େ ବସି  ପେଦିନ ବିଜୟନଗେମ ଠୋସ୍େ ପହ୍ଞ୍ଚ ୁି I 

େୋୟଗଡୋ ଆଡକୁ ଯୋଉଥବିୋ ଗୋଡି ଆସିବୋ ପୋଇ ଁଅସ୍ନକ ସମୟ ବୋକୀ ଥୋଏ Iଏଣ ୁଆସ୍ମ ସମସ୍ସ୍ତ ସ୍ଷ୍ଟସନ ପୋଖ 

ପୋଣ ିକଳସ୍େ ଗୋସ୍ଧୋଇ ସ୍ଷ୍ଟସନ ପୋଖ ସ୍ଗୋଟୋଏ ସ୍େର୍ଟୁ୍େୋ୍ସ୍େ ଖୋଇ ୁ I ମ ଁ ୁସ୍ମୋେ ଓଦୋ ଗୋମଛୁୋ ଖଣ୍ଦକୁ ସ୍ଷ୍ଟସନ 

େିତସ୍େ ଥବିୋ ଅଧକୋନି୍ଥସ୍େ ଶଖୁୋଇ ସ୍ଦଇ ସ୍ଷ୍ଟସନେ ସିସ୍ମ୍ ଉପସ୍େ ସତେଞି୍ଜବିସ୍ଛଇ ସ୍ଶୋଇ ପଡି ି I ସୋଙ୍ଗ 

ସ୍ହୋଇ ସ୍ଗୋଟୋଏ ଦଳ ଏକୋଠି ଯୋଉ ଥବିୋେୁ ଗୋଡି ସ୍େ ୍ ସ୍ହବୋେ ସମ୍ଭୋବନୋ ନଥୋଏ I ତୋଛଡୋ ଅନୁମୋସ୍ନ ସ୍ହସ୍  

ସ୍ମୋଠୋେୁ ବୟସସ୍େ ବଡ  ଓ ସ୍ସମୋନଙ୍କେ ଗୋଡିସ୍େ ବୁ ିବୋେ ଅେୁୋସ ଅଛି ସ୍ବୋ ି ସ୍ମୋେଧୋେଣୋ ଥ ିୋ ଓ ମ ଁ ୁ

ସ୍ସମୋନଙ୍କ ଉପସ୍େ ନିେଷେ କେୁଥ ିି I ଟିକିଏ ଢୁସ୍ଳଇ ପଡିବୋ ପସ୍େ ସ୍ଦଖ ିି ସ୍ଯ ଅଧକୋନି୍ଥ  ଉପେୁ ସ୍ମୋ ଗୋମଛୁୋଟୋ 

କୁଆସ୍ଡ ଗ ୋଣIି  ନିଜ ଜିନିର୍କୁ ଜଗିବୋ ପୋଇ ଁସତକଷ େହି ି ନୋହି ଁସ୍ବୋ ି ସହଯୋତ୍ରୀମୋସ୍ନ ସ୍ମୋସ୍ତ ଗୋଳି ସ୍ଦସ୍  I 

ଯଥୋ ସମୟସ୍େ ସ୍ଟ୍ରନସ୍େ ବସି ଆସ୍ମ ସମସ୍ସ୍ତ େୋୟଗଡୋ ଗ ୁ I ସ୍ସଠୁ ବସସ୍େ ବୁଜଷୋକୁ ଯିବୋ କଥୋI 

ବସଟୋ ଅସ୍ନକ ଘୋ୍ଟି ଉପେ ସ୍ଦଇ ଚୋ ୁଥୋଏ I ବସ ୍ଉପେୁ ତଳକୁ ଚୋହିସଁ୍   ସ୍ବଶ ୍ଆକୋଶଆି  ୋଗଥୁୋଏ I  ବୁଜଷୋ 

ସ୍ହ ୋ ସ୍ଗୋଟିଏ ସ୍ଛୋଟିଆ ଗୋଆ ଁI  ଏଠ ିହେିଜନ ଓ ଆଦିବୋସୀସ୍ ୋକଙ୍କେ ଘେ I ହେିଜନ ମୋସ୍ନ ସ୍ହସ୍  ଖ୍ରୀଷି୍ଟୟୋନ 

I ଆଦିବୋସୀମୋସ୍ନ ତୋଙ୍କ ନିଜ ଧେଣେପଜୂୋ କେନି୍ତ Iସ୍ଗୋେୁ ମୋଂସ ଖୋଇବୋ, ମଦ ପିଇବୋ, ଉେୟ ସ୍ଗୋଷି୍ସି୍େ ଚସ୍ଳ I 

ମୋତ୍ର ହେିଜନ ଖ୍ରୀଷି୍ଟୟୋନ୍ ମୋସ୍ନ ଟିକିଏ ସ୍ବଶ ିଚୋ ୋକ୍ ଚତୁେ I ବୁଜଷୋ ପେି ଆଖ ପୋଖ ଗୋଆସଁ୍େ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ନକ 

ଖ୍ରୀଷି୍ଟୟୋନ ପେିବୋେ ଅଛନି୍ତ I ପ୍ରତି ଗୋଆସଁ୍େ ଜସ୍ଣ ଜସ୍ଣ ପୋଷ୍ଟେ ବୋ ପୋଦ୍ରୀ I  କ୍ଷ୍ମୀପେୁ ଥୋନୋଠୋେୁ ଅଳ୍ପ ଦୂେସ୍େ 

ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧମଷେ ମଖୁୁ ପ୍ରଚୋେକଙ୍କ ଘେ I ତୋଙୁ୍କ ସପୁେିସ୍୍ସ୍ଣ୍ଡ୍ ସ୍ବୋ ି କୁହୋ ଯୋଏ Iସ୍ଗୋଟୋଏ ବଡ ହତୋସ୍େ ବଡ 

ସ୍କୋଠି େିତସ୍େ ସ୍ସ ଥୋଆନି୍ତ I 
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ବୁଜଷୋ ଗୋଆସଁ୍େ ଆଦିବୋସୀ ପି ୋଙୁ୍କ ପୋଠ ପଢୋଇବୋ  ୋଗିସ୍ଗୋଟିଏ ଆେମ ସ୍କ ୂ ଥୋଏ I ଆଖ ପୋଖେ ଆଦିବୋସୀ ଓ 

ହେିଜନ ପି ୋ ମୋସ୍ନ ଆସି ସ୍ସଠ ିେହନି୍ତ ଓ ପୋଠ୍ ଜ ପଢନି୍ତ I ସ୍କ ୂ ହତୋସ୍େ ସ୍ଗୋଟୋଏ ବଡ ଅେିସ ୍ଥୋ ଏ i ସ୍କ ୂ ଚୋେି 

ପସ୍ଟ ଥବିୋ ଜମିସ୍େ ସ୍କ ୂେ ଶକି୍ଷକ କଦଳୀ, କ ମୀ ଆମ୍ବ,ଓ ପଣସ ଗଛ  ଗୋଇ ଥୋଆନି୍ତ i ସ୍ଛୋଟ ସ୍ଛୋଟ ପଟୋଳିସ୍େ 

ଶୋଗ ଓ ଅନୁୋନୁ େସ  I ମୋତ୍ର ଖେୋଦିସ୍ନ େୟଙ୍କେ ତୋପ ସ୍ଯୋଗ ୁସ୍ସଠ ିେସ  କିଛି କେି ହୁଏନୋ i ବୁଜଷୋେ ସଡକ 

ଦୁଇ ପସ୍ଟ ଦୁଇଟୋ ମ୍ବୋ ଟିଣ ଘେ I ସ୍ଗୋଟିଏ ସ୍ଛୋଟ ଓ ସ୍ଗୋଟିଏ ବଡ I ଏଇ ବଡ ଟିଣ ଘସ୍େ ଓଡିଶୋେ ଛଅଟି ଯୋକ 

ଜିଲ୍ଲୋେୁ ଆସ୍ମ ସ୍କୋଡିଏ ଜଣ ଛୋତ୍ର ଥୋଉସ୍ଟ୍ରନିଂ ସ୍ଦବୋ ଦୋୟିତ୍ୱସ୍େ ଥୋଆନି୍ତ ବିଜୟ ଆସ୍ପ୍ତ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରମଣ ିମିେ I ଆସ୍ପ୍ତ 

ମହୋେୋଷ୍ଟରେ ସ୍ ୋସ୍କ i ଚନ୍ଦ୍ରମଣ ିମିେ ମଳୂେୁ ସ୍ମୌଳିକ ସ୍କ ୂେ ଛୋତ୍ର I ଉନ୍ନତ କୃରି୍ ବିର୍ୟସ୍େ ବିେିନ୍ନ ଦିଗେୁ 

ଆସ୍ ୋଚନୋ ଚୋସ୍  ଓ ଛୋତ୍ରମୋସ୍ନ ଆଖ ପୋଖ ଗୋଆ ଁମୋନଙୁ୍କ ଯୋଇ ଚୋର୍ ପଦ୍ଧତିେ ପ୍ରସ୍ୟୋଗ କେନି୍ତ i 

ଆଦିବୋସୀ ଅଞ୍ଚଳସ୍େ ସ୍ପୋଡୁ ଚୋର୍ଟୋ ଯଗୁ ଯଗୁେୁ ଚଳି ଆସିଛିIଉତ୍ପୋଦନ ଦୃଷି୍ଟେୁ ସ୍ସେଳି ଚୋର୍  ୋେ ଦୋୟକ ନୁସ୍ହ ଁI 

ତୋଛଡୋ ପୋହୋଡ  ଉପରୁ ଅନାବନା ଗଛକ ୁ  ଜଳେଇ ଳଦଇ ଲଣ୍ଡା ମାଟିକ ୁଳଲାକମାଳନ ଚାଷ କରନ୍ତ ି I ବଷଷା ଳେବା 

ମାଳେ େେ ଳୋଇଥବିା ମାଟି ତେକୁ ଳବାେ ିଆଳସ I  ବଷଷା ପାଣି ଆଖପାଖର ନାେ ଓ ନଇଳଁ ାଡିକୁ ଭରି୍ତ୍ତ କରି  ାଇ 

ପଳଡ  ବଡ ନଈଳର  – ଋଷିକଲୁୟା କମି୍ ବା ବଂଶଧାରାଳର I ପାୋଡରୁ ବେ ିଆସଥୁବିା ମାଟିଳର ନଈର ଳପଟଟା କ୍ରମଶଃ 

ଉଚ୍ଚତର େୁଏ i କ୍ରମାଗତ ଭାବଳର କମ ୍ପାଣି ନଈ ଗଡୁାକ ନଜି ଭିତଳର ରଖ ିଥାଆନ୍ତIି ପେଳର ଅଳ୍ପ ବଷଷା ଳେଳଲ  ଳସ 

ସବୁର କୂେ ଉଛେୁ ିପଳଡ ଓ ବନୟାଳର ଳଲାକମାଳନ ୋ େତାଶ େୁଜନ୍ତIିଳପାଡୁ ଚାଷ ବନ୍ଦ କରିବା ଲାଗି ସରକାରଙ୍କ 

ତରଫରୁ ତତ୍ପେତୋ ବଢିଥୋଏ I ମୋତ୍ର ଖୋ ି ଆଦିବୋସୀ ଅଞ୍ଚଳସ୍େ କୋହିକିଁ ଦୁନିଆ ସୋେୋ ଚୋର୍ୀ ବେୀ ସ୍ ୋସ୍କ ନିଜ 

ନିଜେ ପେୁୁଣୋ ଅେୁୋସକୁ ଏସ୍ତ ସହଜସ୍େ ଛୋଡନି୍ତ ନୋହି ଁ I କଥୋଟୋ େ  ସ୍ହସ୍  ବି ବୋହୋେ ସ୍ ୋକ କହୁ ଥବିୋେୁ 

ସ୍ସଇଟୋକୁ ସ୍ସମୋସ୍ନ ଆସ୍ଦୌ ସ୍ଜୋେ ଦିଅନି୍ତ ନୋହି ଁ I ଏହୋେ ଏକ ମଖୁୁ କୋେଣ ସ୍ହ ୋ ସ୍ଯ ବୋହୋେୁ ଆସିଥବିୋ 

ସ୍ ୋସ୍କ ତୋଙ୍କ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚୋ ି ଯିସ୍ବ I ସ୍ସମୋସ୍ନ ଗ ୋ ପସ୍େ ପେିସି୍ଥତିକୁ ସମ୍ଭୋଳିବୋ ଦୋୟିତ୍ୱ ତୋଙ୍କେ I  ତୋଛଡୋ 

ବୋହୋେ ସ୍ ୋକଙ୍କ େ କଥୋ କହିବୋେ ଓ ସଦୁପସ୍ଦଶ ସ୍ଦବୋେ ଅସ  କୋେଣ କଅଣ ସ୍ସ କଥୋ ମଜ୍ଜୋଗତ କେିବୋ 

ପୋଇ ଁସ୍ସମୋନଙୁ୍କସମୟ  ୋସ୍ଗ I 

କୃରି୍ ସ୍ଟ୍ରନିଂ ପୋଉଥବିୋ ଛୋତ୍ରମୋନଙ୍କେ ଦୋୟିତ୍ୱ ଥୋଏ ସ୍ଯ ବୁଜଷୋ ଓ ଆଖ ପୋଖେ ଗ୍ରୋମଦୋନୀ ଗୋଆେଁ ସ୍ ୋକଙୁ୍କ ସ୍ପୋଡୁ 

ଚୋର୍େୁ ନିବୃର୍ତ୍ତ କେି ନୂଆ େକମେ ଚୋର୍ ପୋଇ ଁଉତ୍ସୋହିତ କେିବୋ I ସ୍ସଥପିୋଈ ଁ ନୋଳ ପୋଖ ଜମିସ୍େ କୋଦୁଅ କେି 

ଜୋପୋନୀ ଧେଣେ ଚୋର୍ କେିବୋ ଥ ିୋ ଆମେ କୋମ I ଥସ୍େ ବୋଞ୍ଛୋନିଧ ିଦୋସ ଓ ମ ଁ ୁ ବୁଜଷୋ ଗୋଆେଁ ସୀମୋସ୍େ , ଦୁଇ 

ପୋହୋଡ ସନ୍ଧିସ୍େ,  ସ୍ଗୋଟୋଏ ଜମିସ୍େ ଚୋର୍ କେୁଥୋଉ ଁ I ହଟୋତ୍ ଏକ େୟଙ୍କେ ଗଜଷନ ଆସି ୋ iସ୍ସେଳି ଗଜଷନ ମ ଁ ୁ

ସ୍କସ୍ବ ଶଣୁ ିନଥ ିି I“ବୋଘ ଆସି ୋ” ସ୍ବୋ ି ଚିତ୍କୋେ କେି ବୋଞ୍ଛୋନିଧ ିଦଉଡିବୋ ଆେମ୍ବ କ ୋ I ତୋ ପଛସ୍େ ମ ଁ ୂବ ି

ଗୋଆ ଁଆସ୍ଡ ଧୋଇ ିଁ I ଗୋଆେଁ ସ୍କସ୍ତକ ସ୍ ୋକ ବି ସ୍ସ ଚିତ୍କୋେ ଶଣୁଥିସି୍  I ସ୍ସମୋସ୍ନ ଆମକୁ କହିସ୍  ସ୍ଯ 

ସ୍ସଇଟୋ ବୋଘେ ଗଜଷନ I ସ୍ସଦିନ ପସ୍େ ଏକୁଟିଆ ସ୍ସ ଜମିକୁ ଆଉ ଗ ି ନୋହି ଁi ବୋଞ୍ଚୋନିଧ ିଓ ମ ଁ ୁସୋଙ୍ଗ ସ୍ହୋଇ ଗସ୍  

ମଧ୍ୟ ଗୋଆେଁ ଜମି ବୋ ୋଙୁ୍କ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ଧେି ଯୋଉଥ ୁ୍ ୁ  I 

ଆଦିବୋସୀ ମୋନଙ୍କେ ଚଳଣୀ ବଡ ଦୟନୀୟ i ସୋଧୋେଣ ସ୍ ୋସ୍କ ଖୋଇବୋ ପୋଇ ଁଘରୁ୍େିୁ ଓ କୁକୁଡୋ ପୋଳନି୍ତ I  ଗୋଆ ଁ

ବତିେକୁ ପଶ ିଗସ୍  ଗନ୍ଧସ୍େ ନୋକ ପେିୂ ଉସ୍ଠ I କୁକୁଡୋ ମୋସ୍ନ ଏପୋଖ ସ୍ସପୋଖ ସ୍ହୋଇ ପିଣ୍ଡୋସ୍େ କି ଦୋଣ୍ଡସ୍େ ସୋ ୁ 

ସୋ ୁ ସ୍ହଉ ଥୋନି୍ତ ଓ ସ୍ସମୋନଙ୍କେ ପକ୍ଷୀ ଓ ମଇଳୋ ଚୋେିଆସ୍ଡ ପଡିଥୋଏ I ଗୋଆ ଁବୋ ୋଙ୍କ ଘେ େିତେୁ ହୋଣ୍ି ଦଆ 

ମଦେ ଆମି୍ବ୍ଳୋ ମହକଆସ୍ସ I  ୁଗୋ ଅେୋବସ୍େ ପେୁୁର୍ ମୋସ୍ନ ସ୍କବଳ ଖଣ୍ି ଦଏ ସ୍ ଙୁ୍ଗଟି ମୋେି ଥୋଆନି୍ତ I ସ୍ସଇଟୋ 

 ଙ୍ଗଳୋ ସ୍ହବୋ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ସମୋନ I ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ ୋକମୋସ୍ନ ଅ୍ୋ ତଳୁ ଆଣଠୁ୍ ଉପେ ଯୋଏ ଆବୃତ ଥୋଆନି୍ତ Iବୋକୀ ତକ 

େୋଙ୍କୋ I କଟକ, ବୋସ୍ ଶ୍ୱେେୁ ଆସିଥବିୋ ଆସ୍ମ ସ୍ଟୋକୋ ଦଳଙ୍କ ପୋଇ ଁଆଦିବୋସୀ ଗୋଆେଁ ଏ େଳି ଚଳଣୀ ଏକ 

ପ୍ରକୋସ୍େ ସ୍କୌତୁହଳ ଜନକ ଥ ିୋ I 
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ଗୋଆଠଁୋେୁ କିଛି ଦୂେସ୍େ ସ୍ଗୋଟିଏ ଝେଣୋ I ଆସ୍ମ ମୋସ୍ନ ଗୋସ୍ଧୋଇବୋ  ୋଗି ସ୍ସହି ଝେଣୋକୁ ଯୋଉ I ଗଦୋ ଗଦୋ 

ପଥେ େିତେ ସ୍ଦଇ ଝେଣୋ ତୋ ବୋଟସ୍େ ବହି ଚୋସ୍ I ମଝିସ୍େ ମଝିସ୍େ, ତୋ ବହି ଯିବୋ ବୋଟସ୍େ ସ୍ସ ଗହିେିଆ ଖୋ ୍ 

ସଷିୃ୍ଟ କେିଥୋଏ I କୋହି ସ୍କଉଠଁ ିଖୋ  େିତସ୍େ ଛ ସୋତ େୁଟ ଯୋଏ ପୋଣ ି  ଥୋଏ I ଏଇମିତି ସ୍ଗୋଟୋଏ ଖୋ  ଜୋଗୋକୁ 

ଆସ୍ମ  ଗୋଧଆୁ ତୁଠ କ ୁ I ଆସ୍ମ ଗୋସ୍ଧୋଇବୋ  ଜୋଗୋଠୋେୁ ଅଳ୍ପ ଦୂେସ୍େ  ହେିଜନ ସୋହୀେ ଖ୍ରୀଷି୍ଟୟୋନମୋନଙ୍କେ 

ଗୋଧଆୁ ଜୋଗୋ Iଝେଣସ୍େ ଗୋସ୍ଧୋଇ ସୋେି ବସୋସ୍େ ପହଞ୍ଚି ୋ ସ୍ବଳକୁ ଅସ୍ନକ ସମୟସ୍େ ସ୍ଦହେୁ ଝୋଳ ବୋହୋେି 

ପସ୍ଡ I ଝୁପ ୁଝୁପ ୁବର୍ଷୋ ପଡିସ୍  ଝେଣୋକୁ ଗୋସ୍ଧୋଇ ଯିବୋ ବେ I କୋେଣ ସନ୍ତ  

ସନି୍ତଆ ପୋଗସ୍େ େୋ ୁ କିମ୍ ବୋ ବୋହଷୋ ଆସି ପୋେନି୍ତ ସ୍ବୋ ି ଆମକୁକୁହୋ ଯୋଇଥୋଏ I ଏଣ ୁଗୋସ୍ଧୋଇ ଗ ୋ ସ୍ବସ୍ଳ ବି 

ଆସ୍ମ ତିନି ଚୋେି ଜଣ ସୋଙ୍ଗ ସ୍ହୋଇ ଯୋଉ Iଆେମ ଜୀବନ ପେି ବୁଜଷୋସ୍େ ମଧ୍ୟ ଆମ ମୋନଙ୍କେ ଜୀବନ ଯୋତ୍ରୋ ପ୍ରୋଥଷନୋ, 

ସତୂୋକଟୋ ଓ ଶେୀେ େମ େିତେ ସ୍ଦଇ ଚୋ ିଥୋଏ I 

ବୁଜଷୋସ୍େ ସବଷସ୍ସବୋ ସଙ୍ଘ ତେେେୁ ସ୍ଗୋଟିଏ ସ୍ତଜେୋତି ସ୍ଦୋକୋନ  କେୋ ଯୋଇଥୋଏ Iତୋହୋେ ଉସ୍ଦ୍ଦଶୁଥୋଏ 

ସ୍ ୋକଙୁ୍କ ଶସ୍ତୋସ୍େ ଖୋଉଟି ଜିନିର୍ ସ୍ଯୋଗୋଇବୋ  ଓ ସ୍ସମୋନଙ୍କଠୋେୁ ଜିନିର୍ ଉଚିତ ଦେସ୍େ କିଣବିୋ I ସ୍ଥୋନୀୟ 

ବୁବସୋୟୀ ଓ ସୋହୁକୋେମୋସ୍ନ  ଆଦିବୋସୀମୋନଙୁ୍କ ନୋନୋ ଉପୋୟସ୍େ ଠକିସବଷସ୍ୱୋନ୍ତ କେୁ ଥବିୋେୁ ଆଦିବୋସୀମୋନଙୁ୍କ 

ସ୍ଶୋର୍ଣେୁ ମକୁ୍ତ କେିବୋ ପୋଇ ଁ ଏହୋ ଥ ିୋ ଏକ ଉଦୁମ I ଗୋଆ ଁ ସ୍ ୋସ୍କ ଗ୍ରୋମ ଦୋନ କ ୋ ପସ୍େ ସ୍ସମୋନଙୁ୍କ 

ସ୍ଶୋର୍ଣେୁ  ମକୁ୍ତ କେିବୋେ  ଆବଶୁକତୋ ଖବ୍ୁ ବଢି ଯୋଇଥ ିୋ I 

 

 

ଦଶ 

ସ୍କୋେୋପଟୁ ଓ ଗଞ୍ଜୋମ ଜି ୋେ ଆଦିବୋସୀବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳସ୍େ ଗ୍ରୋମଦୋନ କୋମ ଖବୁ ସ୍ଜୋେସ୍େ ଚୋ ିଥୋଏI ସ୍ସ 

ଅଞ୍ଚଳସ୍େ ଗଠନମଳୂକ କୋମ କେିବୋ ପୋଇ ଁ ସ୍ମୌଳିକ ସ୍କ ୂେ ବହୁ ଛୋତ୍ରଙ୍କ ସସ୍ମତ ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ସଙ୍ଗରୋମସ୍େ େୋଗ 

ସ୍ନଇଥବିୋ ବହୁତ ପେୁୁଣୋ କମଷୀସ୍ସଥସି୍େ  ୋଗି ଥୋଆନି୍ତ I ବିେିନ୍ନ ଅଞ୍ଚୱଳସ୍େ ଖଦୀ, ଗ୍ରୋସ୍ମୋସ୍ଦୁୋଗ, ସ୍ମୌଳିକ ଶକି୍ଷୋ 

ଇତୁୋଦି ସ୍କ୍ଷତ୍ରସ୍େ କୋମ କେୁଥବିୋ ଅସ୍ନକ କମଷୀଙୁ୍କ ସ୍କୋେୋପଟୁସ୍େ କୋମ କେିବୋ ପୋଇ ଁଆନ୍ନୋସୋସ୍ହବ ଡୋକି ଥୋଆନି୍ତ i 

ନବକୃଷ୍ଣ ସ୍ଚୌଧେୁୀ ସ୍ସସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ ମଖୁୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥବିୋେୁଉପେ ମହ ସ୍େ ସେକୋେୀ କଳ ତେେେୁ ସହସ୍ଯୋଗ 

ମିଳୁଥୋଏ I ତଳିଆ ପ ିୁସ କମଷଚୋେୀ,ଅବକୋେୀ ବିେୋଗେ କମଷଚୋେୀ ଓ ଜଙ୍ଗ  ବିେୋଗେ କମଷଚୋେୀ ଆଦିବୋସୀ 

ମୋନଙ୍କଠୋେୁ ସ୍ବଶ ୍ମୋେି ପିଟି  ଖୋଉ ଥୋଆନି୍ତ I ମୋତ୍ର ସ୍ସ ସବୁ ବିେୋଗେ ସ୍ସସ୍କ୍ରଟୋେୀ  କି ଡୋଇସ୍େକ୍ଟେ  କିମ୍ ବୋ 

ଜି ୋେ ମଖୁୁ ଅଧପିତିମୋସ୍ନ  ଆଦିବୋସୀ ଗୋଆେଁ ଉନ୍ନତି ବିର୍ୟସ୍େ ସ୍ବଶ ୍କହି ଚୋ ି ଥୋଆନି୍ତ ଓ ସେକୋେ ଏଥପିୋଇ ଁ

କଅଣ କେୁଛନି୍ତ ଓ କଅଣ କେି ପୋେିସ୍ବ – ସ୍ସ ବିର୍ୟସ୍େ ସ୍ସମୋନଙ୍କେ ବକ୍ତୃତୋ ଓ ସ୍ ଖୋ ପଢୋ ଚୋ ିଥୋଏ I 

ସ୍କୋେୋପଟୁ ଜି ୋସ୍େ େୂଦୋନ କୋମ କେୁଥବିୋ କମଷୀମୋସ୍ନ  ସ୍କସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ ସ୍କମିତି ବୁଜଷୋକୁ ଆସନି୍ତ  ଓ ମଝିସ୍େ 

ମଝିସ୍େ ଆନ୍ନୋସୋସ୍ହବଙ୍କେ ଆସ୍ଥୋନ ମଧ୍ୟ ବୁଜଷୋସ୍େ ପସ୍ଡ I େୋୟଗଡୋ ଠୋେୁ ଜୟପେୁ ପଯଷୁ ନ୍ତ  ଟ୍ରକସ୍େ ସବଷସ୍ସବୋ 

ସଂଘେ  ଜିନିର୍ ସ୍ନବୋ ଆଣବିୋ ହୁଏ ଓ ସ୍ସହି ଟ୍ରକସ୍େବସି ଆସ୍ମ ସ୍ଟ୍ରନିଂ ପୋଉଥବିୋ କମଷୀ ମୋସ୍ନ ସ୍ବସ୍ଳ ସ୍ବସ୍ଳ 

ଜୟପେୁ କିମ୍ ବୋ େୋୟଗଡୋକୁ ଯୋଉ i ଓଡିଶୋସ୍େ ସ୍ସସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ ଗେର୍ଣ୍ଣଷେ ଥବିୋ େୀମସ୍ସନ ସୋଚୋେ ଥସ୍େ  ଆମ 

ସ୍ଟ୍ରନିଂ ସ୍କନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିଥସି୍   i ତୋଙ୍କ ସହିତ ଥସି୍  ସ୍ଗୋପବନୁ୍ଧ ସ୍ଚୌଧେୁୀ, େମୋ ସ୍ଦବୀ ଓ ମଙ୍ଗଳୋ ସ୍ସନଗପୁ୍ତୋ I 

ଗେର୍ଣ୍ଣଷେଙ୍କ ଗହଣସ୍େ  ଅନୁ ସେକୋେୀ କମଷଚୋେୀମୋସ୍ନ ମଧ୍ୟ ଥସି୍  I 
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ବୋହୋେୁ ଆସିଥବିୋ କମଷୀମୋସ୍ନ  ବିେିନ୍ନ େଚନୋତ୍ମକ ସଂସ୍ଥୋ ସହିତ ସଂପକୃ୍ତ ଥବିୋେୁ ମୋସକୁ ନିଦି୍ଦଷ୍ଟ ପେିମୋଣସ୍େ ଦେମୋ 

ପୋଉ       ଥସି୍  I ଓଡିଆ କମଷୀମୋସ୍ନ ଥସି୍  େୂଦୋନ, ଗ୍ରୋମଦୋନସ୍େ  ୋଗିଥବିୋ ସ୍ ୋକ I ସ୍ଥୋନୀୟ ଗୋଆ ଁବୋ ୋଙ୍କ 

ଉପସ୍େ  ନିେଷେ କେି ସ୍ସମୋନଙ୍କେ େୋତିଆ ଚଳୁଥ ିୋ i ସ୍କବଳ ଆନୁଷ୍ୋିନିକ େୋବସ୍େ ନିମଷୋଣ କୋମ କେୁଥବିୋ 

କମଷୀମୋନଙୁ୍କ ଦେମୋ ମିଳୁଥୋଏ I  ତୋ ଛଡୋ ବୋହୋେୁ ଆସିଥବିୋ କମଷୀଙୁ୍କ ସ୍କସ୍ତକ ବିସ୍ଶର୍ ସବୁିଧୋ ମଧ୍ୟ ମିଳି ଥୋଏ I 

ଏଇ ସବୁ କୋେଣେୁ ଓଡିଆ କମଷୀ ଓ ଅଣଓଡିଆ କମଷୀଙ୍କ େିତସ୍େ ଏକେକମେ ବିସ୍ଦ୍ୱର୍ େହି ଥୋଏ I ସମୟଟୋ ସ୍ହ ୋ 

ସୀମୋ ଆସ୍େୋଳନେ ଠିକ ପେବର୍ତ୍ତଷୀ ସମୟI ର୍ସ୍ଢଇକଳୋ, ଖେସଆୁ ଁ, ସ୍ମଦିନୀପେୁ,ଛତିଶ ଗଡ,େୀକୋକୁଳମ 

ଅଞ୍ଚଳସ୍େ ଥବିୋ  ଓଡିଆମୋନଙୁ୍କ ଓଡିଶୋସ୍େ ମିଶୋଇବୋ ପୋଇ ଁଓଡିଶୋବୋସୀଙ୍କେ ଦୋବୀକୁ ଗ୍ରହଣ କେୋ ଯୋଇ ନଥବିୋେୁ ଓ 

ସୀମୋ ଆସ୍େୋଳନ ସ୍ବସ୍ଳ  ବିସ୍କ୍ଷୋେ କେୁଥବିୋ ସ୍ ୋକଙ୍କ ଉପସ୍େ ସେକୋେଙ୍କ ତେେେୁ ଗଳିୁ ଚଳୋଯୋଇଥବିୋେୁଓଡିଶୋ 

ସୋେୋ ଓଡିଆ, ଅଣଓଡିଆ  େୋବନୋଟୋ ଖବ୍ୁ ବଳବର୍ତ୍ତେ ଥ ିୋ Iଓଡିଶୋେ କମଷୀମୋସ୍ନ ସସ୍ବଷୋଦୟ କୋମସ୍େ  ୋଗିଥସି୍  

ମଧ୍ୟ ଏ େଳି ଚିନ୍ତୋଧୋେୋେୁ ବୋଦ ପଡିନଥୋନି୍ତ I ଟିକିଏ କଥୋସ୍େ  ପୋନେୁ ଚୂନ ଊଣୋ ସ୍ହସ୍  ସ୍ସମୋନଙୁ୍କ ବୋଧଥୁୋଏ I 

ସ୍ଗୋଦୋବେୀଶ ମହୋପୋତ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପୋଦିତ ନିଆଖଁୁ୍ ୋ” ଥୋଏ ସ୍ସସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ ଓଡିଆ େୋର୍ୋସ୍େଷ ମଖୁୁ ସମୋସ୍ ୋଚନୋ ପତ୍ରିକୋ 

I ହୂଦୋନ ଆସ୍େୋଳନ, ବିସ୍ନୋବୋଜୀଙ୍କ କମଷୀ ଦଳ, ସ୍ଚୌଧେୁୀ ସେକୋେ,କସ୍ଙ୍ଗରସ ପୋଟି – ଏ ସମସ୍ତଙୁ୍କ େଦ୍ର େୋବସ୍େ 

ଗୋଳି େଜିତ କେି ସ୍ସଥସି୍େ ସ୍ ଖୋ ବୋହୋେୁଥୋଏ Iଓଡିଶୋବୋହୋେୁ ଆସି କୋମ କେୁଥବିୋ କମଷୀମୋନଙୁ୍କ କିପେି ବିସ୍ଶର୍ 

ସବୁିଧୋ ମିଳୁଛି ଓ ଓଡିଶୋେ କମଷୀମୋନଙୁ୍କ କିପେି ଅବସ୍ହଳୋ କେୋଯୋଉଛି – ଏଇଆକୁ ସ୍କନ୍ଦ୍ର କେି ମ ଁ ୂ ଏକ ଚିଠ ି

ନିଆଖଁୁ୍ ୋକୁ ପଠୋଇ ି I ସ୍ସଇଟୋକୁ ଏକ ସ୍ଖଚଡୋ ସ୍ଟୋକୋେ ଖଳ ବୁଦି୍ଧ ସ୍ବୋ ି କହିସ୍  ଅତୁୁକି୍ତ ସ୍ହବ ନୋହି ଁ I ମ ଁ ୁ

ସ୍ସଥସି୍େ ନିଜ ନୋଆ ଁସ୍ ଖ ିନଥସି୍  ବି  “ ଜସ୍ଣ କମଷୀ ସ୍ ଖଛିନି୍ତ”  ସ୍ବୋ ି ଶସି୍େୋନୋମୋ ସ୍ଦଇ “ନିଅଖଁ ୁ୍ ୋ” ସ୍ମୋେ 

ସମଦୁୋୟ ଚିଠଟିିକୁ ପତ୍ରିକୋସ୍େ ପ୍ରକୋଶ କେିସ୍ଦସ୍  I“ନିଆଖଁୁ୍ ୋ”ସ୍େ ପ୍ରକୋଶ ପୋଉଥବିୋ ସ୍କୌଣସି ସ୍ ଖୋକୁ ସ୍କହି 

ସ୍କସ୍ବ ଗେୁୁତ୍ୱ ସ୍ଦବୋ ଜଣୋ ପଡୁ ନଥ ିୋ I ଆଚୋଯଷୁ  ମହୋଶୟ “ନିଆଖଁୁ୍ ୋ”େ ସ୍ ଖୋକୁ କୋଛୁଚିପିସ୍ଦସ୍   ସ୍ଯମିତି  

ଖସିୁ  ୋସ୍ଗ ସ୍ସଇେଳି ଆନେ ସହିତ ତୁଳନୋ କେୁଥସି୍  i ମୋତ୍ର ୧୭ ବର୍ଷ ବୟସେ ତେୁଣ  ସ୍ ଖକେ ସ୍ ଖୋ  

ପତ୍ରିକୋସ୍େ ଛପୋ ସ୍ହୋଇ ବୋହୋେିବୋେ ସ୍ଯଉ ଁଆନେ ସ୍ସ କଥୋ ବରି୍ୟୋନ ଓ ଋରି୍ତୁ ୁ ଆଚୋଯଷୁ  ମହୋଶୟ ବୁଝିସ୍ବ 

କୁଆଡୁ? 

ବୁଜଷୋଠୋସ୍େ ବସ୍ର୍ଷ କୋଳ କଟୋଇ ଓ ସ୍ଟ୍ରନିଂ ସ୍ଶର୍ କେି ମ ଁ ୁସ୍କୋେୋପଟୁ ଜି ୋେ ନେପେୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ କମଷୀ େୋବସ୍େ ଗ ି 

I ବୋଣୀେୀେ ପବୁଷତନ ଛୋତ୍ର କୋଳେୀ ସ୍ଜନୋ, ସ୍ଗୋବିେ ଓଝୋଓ ଗିେୀଶ େୋୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ସଠୋସ୍େ କମଷୀ େୋବସ୍େ ଥସି୍  I 

ଆସ୍ମ ସମସ୍ମ୍ ି ସ୍ଗୋଟୋଏ ସ୍ମସସ୍େ  ଖୋଉଥ ୁି I ସ୍ଥୋନୀୟ ଅଞ୍ଚଳେୁ ଜଳୋେୋବ ଦୂେ କେିବୋ ପୋଇ ଁ ଓ ଜମିକୁ 

ଅସ୍ପକ୍ଷୋକୃତ ଓଦୋ େଖବିୋ ପୋଇ ଁ ଗଡୋଣ ିେୂଇ ଁଉପସ୍େ  ଆସ୍ମ ସ୍ଛୋଟ ସ୍ଛୋଟ  ମୋଟି ବନ୍ଧ ପସ୍କଇ ୁ I  ପୋହୋଡେୁ 

ପୋଣଟିୋ ସିଧୋ ସଳଖ ଗଡି ଯିବୋ ସ୍ଯୋସ୍ଗ ଉପେ ମୋଟି ଓ ତୋେ ସୋେୋଂଶ ସ୍ଧୋଇ ଯୋଏ I ଏସ୍ବ ସ୍ତେକୁ ସ୍ତେ ବନ୍ଧ 

ପଡିବୋ ସ୍ଯୋସ୍ଗ ଦୁଇ ବନ୍ଧ େିତେେ ଜମିସ୍େ  ପୋଣ ିଜମି େହିବୋ ସହଜ ସ୍ହ ୋ ଓ ଜମିେ ଓଦୋ େୋଗ ବଢି ୋ I 

ଚୋେି ଆସ୍ଡ ସ୍ଖୋ ୋ ଜମି ପଡି େହି ଥସି୍  ବି ତୋକୁ ଚୋର୍ କେି ସ୍ସଥେୁି  େସ  ଆଦୋୟ କେିବୋ ପୋଇ ଁସ୍ଥୋନୀୟ 

ସ୍ ୋକଙ୍କେ ଉତ୍ସୋହ ନଥ ିୋ Iସ୍ଥୋନୀୟ ସ୍ ୋସ୍କ ତୋଙ୍କ ଚିେୋଚେିତ େୀତିସ୍େ ଜଙ୍ଗ େୁ ସ୍ତନ୍ତୁଳି ମଞି୍ଜ, ଆମ୍ବ 

ଟୋକୁଆ,ମହୁ  ସଙ୍ଗରହ କେି ଖୋଆନି୍ତ I ଝେଣୋେୁ ପୋଣ ି ପିଅନି୍ତ Iଅନୁୋନୁ ଅଞ୍ଚଳେ ଆଦିବୋସୀମୋନଙ୍କ ପେି 

ସ୍ବମୋେୀସ୍େ ପଡନି୍ତ Iଗୋତୁଆ ମରୂ୍ୋକୁ ଗୋତେୁ ବୋହୋେ କେି ସ୍ପୋଡି ଖୋଇବୋକୁ ସ୍ସମୋସ୍ନ ବିଳୋସ ସ୍ବୋ ି େୋବନି୍ତ I 

ପଇସୋ ଦେକୋେ ସ୍ହସ୍  ବଣେୁ କୋଠ କୋଟି ପୋଖ ବଜୋେସ୍େ ବିକ୍ରି କେନି୍ତ I ସ୍କସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ  ସ୍କମିତି ସ୍କୌଣସି 

କ୍ରୋକ୍ଟେେେୋସ୍ତୋ ପୋଇ ଁସ୍ଗଙୁ୍ଗଟି ଦେକୋେ ସ୍ହସ୍   ସ୍ସ ଗୋଆ ଁେିତେକୁ ଆସି ସ୍ ୋକ ସ୍ଖୋସ୍ଜ I ଜସ୍ଣ ଅସ୍ଧ ଯୋଇ 

ପଥେ େୋଙି୍ଗବୋ କୋମ କେନି୍ତ I ମୋତ୍ର  ଗୋତେ େୋବସ୍େ ସକୋଳୁ ସଞ୍ଜ ଯୋଏ କୋମ କେିବୋକୁ, ଖୋଦୁ ଅେୋବେୁ, ବଳ 

ପୋଏନୋ I ପଥେ କୋମକୁ ଯୋଇଥବିୋ ଗୋଆ ଁସ୍ ୋସ୍କ ଓଳିଏ  କୋମ କେି ଘେକୁ ପଳୋଇ ଆସନି୍ତ କିମ୍ ବୋ  ଦି୍ୱତୀୟ ଦିନ 

କୋମକୁ ଯୋଆନି୍ତ ନୋହି ଁ  I କ୍ରୋକ୍ଟେମୋନଙ୍କ ପୋଇ ଁଏହି କୋେଣେୁ ସ୍ସମୋନଙୁ୍କ ଠକିବୋ ସହଜ ସ୍ହୋଇ ପସ୍ଡ I ସ୍ଥୋନୀୟ 
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ଜମି ଉପସ୍େ ଥୋକ ଥୋକ କେି ବନ୍ଧ ପକୋଇବୋକୁ କୁହୋଯୋଏ କସ୍୍ୋେ ବଣି୍ଡଂcontour bondingiଏଇ କୋମ କେିବୋ 

 ୋଗି ସ୍ଥୋନୀୟ ସ୍ ୋକଙୁ୍କ  ପ୍ରଥସ୍ମ ଖୋଇବୋକୁ ଦିଆଯୋଏ I ତୋପସ୍େ ସ୍ସମୋସ୍ନ କୋମକୁ ଯୋଆନି୍ତ I ସ୍ଦଖୋଗ ୋ ସ୍ଯ 

କୋମକୁ ଆସିଥବିୋ ସ୍ ୋସ୍କ ଖୋଇବୋ ସ୍ବସ୍ଳ  ସ୍ବଶ ୍ସ୍ପସ୍ଟ ଖୋଇ ସ୍ଦ ୋ ପସ୍େ କୋମ କେିବୋକୁ ଆଗ୍ରହ ସ୍ଦଖୋନି୍ତ ନୋହି ଁ

I କିଛି ଦିନ ପସ୍େ, ସକୋଳୁ କୋମ ଆେମ୍ଭସ୍େ ଖୋଇବୋକୁ ନସ୍ଦଇ ମଧ୍ୟୋହ୍ନସ୍େ ଖୋଇବୋକୁ ସ୍ଦବୋ ଠିକ୍ ସ୍ହ ୋ I  

ସ୍ସଥସି୍େ ବି ସ୍ସହି କଥୋ I  ସ୍ଥୋନୀୟ ସ୍ ୋସ୍କ ସ୍ପସ୍ଟ ଖୋଇ ସ୍ଦସ୍  ତ ଅବସ୍ଥୋ ସ୍ସମୋନଙ୍କେ ଅଜଗେ ପେି I କୋମ 

କେିବୋକୁ ବଳ ଅଛି ନୋ ଉତ୍ସୋହ ଅଛି?  ଅସ  କଥୋ ସ୍ହ ୋ ଗେିବ ଗେୁୁବୋ ସ୍ ୋକଙ୍କ ପୋଖସ୍େ ପଇସୋେ ଅେୋବ I 

ଖୋଦୁେ ଅେୋବ I  ଏଣ ୁ ସ୍ଯସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ ଖୋଦୁ ଆସି ୋ ସୋମନୋକୁ  ସ୍ସମୋସ୍ନ ସ୍ସଥେୁି ସ୍ବଶ ପଳୁୋଏ ଖୋଇସ୍  

Iପେିଣତି ଯୋହୋ ସ୍ହବୋେ କଥୋହୁଏ I ସ୍ ୋସ୍କ ପଇସୋେ ଆବଶୁକତୋ ଅନୁେବ କସ୍   ପଇସୋ ପୋଇ ଁକୋମ କେିସ୍ବ 

ସ୍ବୋ ି ଧୀସ୍େ ଧୀସ୍େ କମଷୀମୋସ୍ନ ଅନୁେବ କସ୍  I ସବଷ ସ୍ସବୋ ସଂଘ ସସ୍ମତ ସବୁ ଅନୁଷ୍ୋିନେ କମଷୀ ସ୍ ୋକଙ୍କ 

େିତସ୍େ କୋଯଷୁ  କେିବୋେ  ଉତ୍ସୋହ ସଷିୃ୍ଟ କେିବୋସ୍େ  ୋଗିସ୍  I ସ୍ଛୋଟ ସ୍ଛୋଟ ଇଞି୍ଜନିୟେିଂ ସ୍ଯୋଜନୋ  ମୋଧ୍ୟମସ୍େ 

ସ୍ ୋକଙୁ୍କ ପୋଣ ିସ୍ଯୋଗୋ ଗ ୋ I ସ୍ସମୋନଙ୍କେ ଜମିକୁ ଉବଷେ କେୋଗ ୋI ଗୋଆ ଁସ୍ ୋସ୍କ ଅଧକି େସ  ପୋଇବୋ ସ୍ଦଖ ି

ଚୋର୍ ପୋଇ ଁଉତ୍ସୋହିତ ସ୍ହସ୍  I ପଣୁ ି ଅନୁୋନୁ କୋଯଷୁ  େିତସ୍େ ସ୍ ୋକଙୁ୍କ ପୋଠ ପଢୋଇବୋ ଓ ସ୍ସମୋନଙ୍କ େିତେୁ 

କୁସଂସ୍କୋେ ଦୂେ କେିବୋ ଥ ିୋ ଆଉ ଏକ କୋମ I 

ଯଗୁ ଯଗୁେୁ ଆଦିବୋସୀ ସ୍ ୋକ େୂତକୁ େୟ କେନି୍ତ I ଠିକ ସ୍ସମିତି ସ୍ଥୋନୀୟ ସୋହୁକୋେ ଓ ମହୋଜନ ମୋନଙୁ୍କ  ମଧ୍ୟ 

ସ୍ସମୋସ୍ନ       ଡେନି୍ତ Iପ ିୁସ ବୋ ୋ ଓ ଜଙ୍ଗ  ଅଧକିୋେୀଙ୍କ ସସ୍ମତ ବୋହୋେୁ ଆସିଥବିୋ ସବୁ ସ୍ଧୋବ ଧଉଳିଆ  

ସ୍ ୋକଙୁ୍କ ସ୍ସମୋନଙ୍କେ େୟ     ଥୋଏ I ସ୍ମୋଟ ଉପସ୍େ ଚୋେି ଆଡକୁ ଡେି ସ୍ସମୋନଙ୍କେ ଜୀବନ ଡେ ଚୋପସ୍େ  ହନ୍ତ 

ସନ୍ତ ହୁଏ I ସ୍ସମୋନଙୁ୍କ ଏପେି ଅବସ୍ଥୋେୁ ମକୁ୍ତ କେିବୋ ପୋଇ ଁ ଗ୍ରୋମଦୋନ ଆସ୍େୋଳନ ଓ ତତସଂ ଗ୍ନ କୋଯଷୁ  ଗଡିୁକ 

ସୋହୋଯୁ କେିବୋ କଥୋ I ଓଡିଶୋେ ସ୍ଯଉ ଁ କମଷୀମୋସ୍ନ ଆଦିବୋସୀ ଗୋଆସଁ୍େ ଉନ୍ନୟନମଳୂକ କୋମସ୍େ  ୋଗିଥସି୍  

ସ୍ସମୋନଙ୍କ େିତେୁ ଅସ୍ନସ୍କ  ଥସି୍  ପେୁୁଣୋ ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ସଙ୍ଗରୋମୀI ଏସ୍ବ ନିମଷୋଣ କୋଯଷୁ  କେିବୋକୁ ଗ ୋ ସ୍ବଳକୁ 

ପଇସୋେ ହିସୋବ େଖବିୋ, କୋଯଷୁ  ସବୁେ ସ୍ଯୋଜନୋ କେିବୋ ସୋସ୍ଙ୍ଗ ସୋସ୍ଙ୍ଗ ସ୍ସ ସବୁକୁ େୂପ ସ୍ଦବୋ – ଏ େଳି 

ଅେିଜ୍ଞତୋ ସ୍ସମୋନଙ୍କେ ନଥ ିୋ I ଅସ୍ ଖ ପୋତ୍ର, ବ୍ରଜସେୁେ ଦୋସ,ସ୍ବୈଦୁନୋଥ ଦୋସ, ବୃେୋବନ ସ୍ଜନୋଙ୍କ ପେି ସ୍ ୋସ୍କ  

ଯୋହୋ ସମ୍ଭବ ତୋହୋ କସ୍  I ମୋତ୍ର ଅଦିବୋସୀମୋନଙ୍କ େିତସ୍େ ସ୍ସମୋନଙ୍କ ଉପସ୍େ ଚୋ ିଥବିୋ ସ୍ଶୋର୍ଣକୁ  ବେ କେିବୋ 

 ୋଗି  ସ୍ସମୋନଙ୍କେ ଯୋହୋ କେିବୋ କଥୋ ସ୍ସଥପିୋଇ ଁଉତ୍ସୋହ ସଷିୃ୍ଟ କେୋ ଯୋଇ ପୋେି ୋ ନୋହି ଁ I କୋେଣ ବୋହୋେେ 

କମଷୀମୋସ୍ନ ସ୍ଯସ୍ତ ଯୋହୋ କସ୍  ବି  ସ୍ଥୋନୀୟ ସ୍ ୋକଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟସ୍େ ସ୍ସମୋସ୍ନ ଥସି୍  “କଟକୀ ସ୍ ୋକ” ଓ 

“କଟ୍ କୀସ୍ ୋକ”ଙ୍କଲସ୍ସମୋସ୍ନବିଶ୍ୱୋସକେୁନଥସି୍ I 

ଓଡିଶୋସ୍େ ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ ପଞ୍ଚୋୟତ େୋଜ ସ୍ଯୋଜନୋ କିମ୍ ବୋ ବ୍ ଲକ ସ୍ଡସ୍େ ପସ୍ମ୍ କୋଯଷୁ କ୍ରମ ଆେମ୍ଭ ସ୍ହୋଇ ନଥ ିୋ 

I କସୁ୍ତେବୋ ଟ୍ରଷ୍ଟ୍ ତେେେୁ ମହିଳୋ୍ମୋସ୍ନ  ବେୀେୁ ତୋ ିମ ପୋଇ ଆସିଥୋଆନି୍ତ ଆଦିବୋସୀ ଗୋଆସଁ୍େ କୋମ କେିବୋ ପୋଇ ଁ

I ଉତ୍କଳ ନବଜୀବନ ମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ୍ସ୍ଟ୍ରନିଂ ସ୍ଦଉଥୋଏ I ବେୀେ ସ୍ଟ୍ରନିଂ ଚୋ ିଥୋଏ େମୋ ସ୍ଦବୀଙ୍କ ମୋଗଷ ଦଶଷନସ୍େ ଓ 

ଅନୁଗଳୁେ ସ୍ଟ୍ରନିଂ ମୋଳତୀ ସ୍ଦବୀଙ୍କ ମୋଗଷ ଦଶଷନସ୍େ ଚୋ ି ଥୋଏ Iଆଧନିୁକ ଓଡିଶୋେ ଇତିହୋସସ୍େ  ଦୁଇ ଯୋଆ େମୋ 

ସ୍ଦବୀ ଓ ମୋଳତୀ ସ୍ଦବୀ ଥସି୍  ଯଗୁୋନ୍ତକୋେୀ ମହିଳୋ I ନିଜେ  ସବୁ ଅୟସ ଓ ସମ୍ଭ୍ରୋନ୍ତପଣଆିକୁ ପେିତୁୋଗ କେି 

ଦୁସ୍ହ ଁଇସ୍ଙ୍ଗରଜ ସେକୋେେ ବିେିନ୍ନ ଆଇନକୁ  ସ୍ବଖୋତିେ କେି ସ୍ଜ  ଯୋଇଥସି୍   Iଗୋଆ ଁମୋନଙ୍କସ୍େ ଝୀଅ ସ୍ବୋହୂଙ୍କ 

େିତସ୍େ ସଂସ୍କୋେ ଆଣବିୋ ପୋଇ ଁଦୁସ୍ହ ଁଆଜୀବନ ସ୍ଚଷ୍ଟୋ କେିଥସି୍  I ସ୍କୋେୋପଟୁ ଜି ୋସ୍େ  ବିଶ୍ୱନୋଥ ପଟ୍ଟନୋୟକ ଓ 

ମହମ୍ମଦ ବୋଜୀ – ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଥସି୍  ପେୁୁଣୋ ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ସଙ୍ଗରୋମୀ I ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ସଙ୍ଗରୋମ ସ୍ବସ୍ଳ େୋସି ପୋଇଥବିୋ 

ସ୍କୋେୋପଟୁେ  କ୍ଷ୍ମଣଣ ନୋୟକ ଥସି୍  ବୋଜୀ ଓ ବିଶ୍ୱନୋଥଙ୍କେ ଚିହ୍ନୋ ଜଣୋ ସ୍ ୋକ I ସ୍କୋେୋପଟୁେ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳସ୍େ  

ସ୍ସମୋନଙ୍କେ ପେିଚିତ ସ୍ ୋକ ଥସି୍  I୧୯୩୦େ ବୋନେ ସ୍ସନୋ ସ୍ବଳେୁ ଆହୁେି ଅସ୍ନକ କମଷୀଙ୍କ ପେି ସ୍ସମୋସ୍ନ 

ମୋଳତୀ ସ୍ଦ୍ଦବୀ ଓ େମୋ ସ୍ଦବୀଙୁ୍କ ମୋଆ େଳି ସ୍ଦଖଥୁସି୍  ଓ ସମ୍ମୋନ ସ୍ଦଉଥସି୍  I ସ୍କୋେୋପଟୁସ୍େ କୋମସ୍େ 
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 ୋଗିଥବିୋ ଅନୁ େଚନୋତ୍ମକ କମଷୀଙ୍୍କ ପୋଇ ଁ ମହମ୍ମଦ ବୋଜୀ ଓ ବିସନୋଥ ପଟ୍ଟନୋୟକ ଥସି୍  ସ୍ପ୍ରେଣୋେ ଉତ୍ସ 

Iଆଦିବୋସୀ ଗୋଆସଁ୍େ କୋମ କେିବୋକୁ ଯୋଇ ସ୍କୋେୋପଟୁ, ଜୟପେ୍ୁ, ଦଶମନ୍ତପେୁ, ନେପେୁ  ଓ େୋୟଗଡୋ ଅଞ୍ଚଳସ୍େ 

ବୁ ିବୋେ ସସୁ୍ଯୋଗ ପୋଇ ି Iସ୍ସ ଅଞ୍ଚଳେ ପ୍ରୋକୃତିକ ଦୃଶୁ ଯଥୋ ପୋହୋଡ, ଝେଣୋ ଜଙ୍ଗ  ଥ ିୋ ଆମ ସ୍ଧୋଇଆ 

ଅଞ୍ଚଳେ ଦୃଶୁଠୋେୁ ଅ ଗୋ I ମୋତ୍ର ଧୀସ୍େ ଧୀସ୍େ ସ୍ସ ସବୁ ସ୍ଦହସହୁୋ ସ୍ହୋଇଗ ୋ I ନେପେୁେ ହୋଟକୁ ଗ ୋ 

ସ୍ବସ୍ଳ ସ୍ଗୋଟୋଏ ପୋହୋଡ ସ୍ଡଇ ଁନିତୋନ୍ତ ଟୋଙ୍ଗେୋ େୂଇସଁ୍େ କିଛି ବୋଟ ଗସ୍  ପସ୍ଡ ସ୍ଗୋଟୋଏ ନିଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗ  I ଜଙ୍ଗ  

ପୋେ ସ୍ହସ୍  ସଡକ ଓ ତୋପସ୍େ ନେପେୁ I ପ୍ରଥସ୍ମ ପ୍ରଥସ୍ମ ଅଡୁଆ  ୋଗଥୁ ିୋ ଓ ଡେ ମୋଡୁଥ ିୋ I ମୋତ୍ର ଦୁଇ 

ଚୋେିଥେ ଏକୋକୀ ଗ ୋ ପସ୍େ ଡେ ଛୋଡିଗ ୋ I 

ସ୍କୋେୋପଟୁସ୍େ କିଛି ଦିନ େହି ୋ ପସ୍େ ଜ୍ୱେସ୍େ ପଡି ି I ବର୍ଷକେୁ ସ୍ବଶ ିସ୍ହବ ଗୋଆକୁଁ ଆସି ନଥୋଏ I ଏଣ ୁଗୋଆକୁଁ 

ଆସିବୋକୁ ସ୍ମୋସ୍ତ ବୁସ୍ତ  ୋଗି ୋ I ମ ଁ ୁଘେକୁ ଆସି ି I 

ଆନ୍ନୋସୋସ୍ହବଙ୍କ ସ୍ନତୃତ୍ୱସ୍େ ଚୋ ିଥବିୋ ସ୍କୋେୋପଟୁେ ନିମଷୋଣ କୋମ କ୍ରମଶ ଧୀସ୍ମଇବୋକୁ  ୋଗି ୋ I ଓଡିଶୋସ୍େ 

ମଖୁୁମନ୍ତ୍ରୀ ନବକୃଷ୍ଣ ସ୍ଚୌଧେୁୀଙୁ୍କ ଛୋଡି ସ୍ଦସ୍  ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳେ ଆଉ ସ୍କହି ଏଥସି୍େ ଉତ୍ସୋହିତ ନଥସି୍  I ସେକୋେୀ 

କଳ ଏହୋକୁ ଆସ୍ଦୌ େ  ପୋଉ  ନଥ ିୋ I ପଣୁ ିପ୍ରୋସ୍ଦଶକି ପ୍ରଶୋସନ ସ୍କ୍ଷତ୍ରସ୍େ ସ୍ଚୌଧେିୁ- ମହତୋବ କେଳ ସ୍ଜୋେ 

ସ୍ସୋେସ୍େ ଚୋ ି ଥବିୋେୁ ସେକୋେୀ କଳେ ବଡ ବଡିଆ ମୋସ୍ନ ଜୋଣଥିସି୍  ସ୍ଯ ମହତୋବ କ୍ଷମତୋକୁ ଆସଛୁନି୍ତ I ସ୍ସ ତ 

େୂଦୋନ କୋମକୁ “ଦୋେିତ୍ରୁ ବ୍ନ” ଆଖୁୋ ସ୍ଦଇଥସି୍  I ଏଣ ୁ ସ୍ଛୋଟ ଠୋେୁ ବଡ ଯଏ ସବୁ ସେକୋେୀ କମଷଚୋେୀ 

ମୋନଙୁ୍କ,େୂଦୋନ ଆସ୍େୋଳନକୁ ସ୍ବଖୋତିେ କେିବୋ ପୋଇ ଁଏକ ବୋହୋନୋ ମିଳିଗ ୋ I 

 

    ଏଗାର 

ମ ଁ ୁଜଣି୍ଡସସ୍େ ପଡିଛି ସ୍ବୋ ି ଆମ ଗୋଆ ଁଡୋକ୍ତେ କହିସ୍  I ଔର୍ଧ ସୋଙ୍ଗକୁ ଚିନି ପୋଣ ିସ୍ବଶ ୍ପିଇ ି I ମୁୋସ୍ େିଆ 

ପୋଇ ଁକ୍କୁଇନୋଇନ  ମଧ୍ୟ ଖୋଇ ି Iମ ଁ ୁଏସ୍ତ ଦୁବଷଳ ସ୍ହୋଇ ପଡିଥୋଏ ସ୍ଯ  ଦିସ୍ନ ବନ୍ଧ ଉପସ୍େ ଯୋଉଥବିୋ ସ୍ମୋେ 

ଜସ୍ଣ ସୋଙ୍ଗ ପେୀକି୍ଷତ ମହୋନି୍ତ ସହିତ ମ ଁ ୁକଥୋ ବୋର୍ତ୍ତଷୋ କେୁ କେୁ  ବନ୍ଧ ଉପସ୍େ  ଅସ୍ଚତ ସ୍ହୋଇ ପଡିଗ ି I ଘୋସସ୍େ 

ପଡିଗ ି ସ୍ବୋ ି ଖଣି୍ଡଆ ଖୋବେୋ ସ୍ହ ି ନୋହି ଁI ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ ଆମ ଗୋଆ ଁେୋସ୍ତୋସ୍େ ମେୁୁମ ୍କି ସ୍ଗଙୁ୍ଗଟି କିଛି ପଡି 

ନଥ ିୋ _I 

ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ ସ୍ମୋ ସ୍ବୋଉେ ବି ସ୍ବମୋେୀ ବଢି ୋ I ସ୍େୋଗଟୋ କଅଣକିଛି ଜୋଣ ି ସ୍ହ ୋ ନୋହି ଁ I ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ 

ଗୋଆସଁ୍େ ସ୍ଯଉ ଁଡୋକ୍ତେଖୋନୋ ଖଣ୍ଡକ ଥ ିୋ ସ୍ସଥସି୍େ  ପବୂଷ ବଙ୍ଗେ ଶେଣୋଥଷୀ େୋବସ୍େ ଆସିଥବିୋ ଜସ୍ଣ ଡୋକ୍ତେ 

ଥସି୍  I ମୋତ୍ର ନୋ ି, ହଳଦିଆ ଓ ସବୁଜ େଙ୍ଗେ ପୋଣ ି ମିଶୋ ଔର୍ଧ  ସ୍ଦବୋ ଛଡୋ ତୋଙ୍କ  ପୋଖସ୍େ ଆଉ 

କିଛିକେିପୋେିବୋ େଳି ନଥ ିୋ I ସ୍ବୋଉ ସ୍ବମୋେ ପଡିବୋ େଳସ୍େ  ତୋେ ସ୍ସବୋ କେିବୋ ଠୋେୁ ଆେମ୍ଭ କେି ଘେେ ଓ 

ଘେ ଚଳୋଇବୋେ  ସବୁ କୋମ ବୋପୋଙୁ୍କ ହି ଁ କେିବୋକୁ ପଡି ୋ I ଗୋଆ ଁ େିତସ୍େ ତୋଙ୍କେ ଚୋଟଶୋଳି ଚୋ ିଥ ିୋ I  

ମସୁ ମୋନ ସୋହୀ େିତସ୍େ ଥବିୋ ମକ୍ତବକୁ ଛୋଡି ସ୍ଦସ୍  ଆଖ ପୋଖସ୍େ ଆଉ କିଛି ସ୍କ ୂ ନଥ ିୋI ଏଣ ୁଗୋଆ ଁେିତେୁ  

ପ୍ରୋୟ ୩୦ ଖସ୍ଣ୍ଡ ପି ୋ ତୋଙ୍କ ପୋଖସ୍େ ପଢୁଥସି୍  I ମ ଁ ୁଗୋଆସଁ୍େ େହୁଥବିୋେୁ ଚୋଟଶୋଳୀ କୋମତୁ ୋଇ ି I ସ୍ବୋଉେ 

ସ୍ୱୋସ୍ଥୁ ୍ଦିନକୁ ଦିନ ଖେୋପ ସ୍ହୋଇ ଚୋ ି ୋ I_ମୋଗଷଶେି ମୋସେ ଏକ ଶୀତୁଆ େୋତିସ୍େ  ସ୍ସ ସ୍ଶର୍ ନିଶ୍ୱୋସ ଛୋଡି ୋ I 

ଦି୍ୱତୀୟ ଥେ ପୋଇ ଁ ମ ଁ ୁ ମୋତୃହୀନ ସ୍ହ ି I ଗତ ଅସ୍ନକ ଦିନ ଧେି ସ୍ସ ସ୍ବମୋେ ପଡି ଥବିୋେୁ ଓ ତୋେ ସ୍ୱୋସ୍ଥୁ 

କ୍ରମବଦି୍ଧର୍ଣ୍ ୁେୋବସ୍େ ଖେୋପ ସ୍ହୋଇ ଚୋ ି ଥବିୋେୁ ସ୍ଶର୍ ସ୍ବଳକୁ  ତୋକୁ ନଧେିସ୍  ସ୍ସ ଉଠ ିପୋେୁ ନଥୋଏ I ଖବୁ 

ଯନ୍ତ୍ରଣୋ ପୋଉଥୋଏ I ଏପେି ଯନ୍ତ୍ରଣୋ ଜୋଗୋସ୍େବେଂ ମତୁୃୁ ସ୍ପୃହଣୀୟ ସ୍ବୋ ି ସ୍କହି ସ୍କହି େୋବିବୋ କିଛି ବିଚିତ୍ର ନଥ ିୋ 

Iସ୍ବୋଉକୁ ବସ୍ଞ୍ଚଇ େଖବିୋ ପୋଇ ଁଡୋକ୍ତେ, ଔର୍ଧ ଇତୁୋଦ ିଯୋହୋ ତୋଙ୍କ ହୋତ ପୋହୋନ୍ତୋ ଅବସ୍ଥୋସ୍େ ଥ ିୋ ସ୍ସ ସବୁ 
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କେୁଥସି୍  ବି ବୋପୋ ଚୋହ ଁୁ ଥସି୍  ସ୍ବୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣୋେୁ ମକିୁ୍ତ ପୋଇ ଯୋଉ Iତୋେ ଆଖ ି ବୁଜିବୋ େଳସ୍େ ସ୍ସ ତ ବହୁତ 

କୋେିସ୍   କିନ୍ତୁ ଅନବେତ ତୋକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣୋଗ୍ରସ୍ତ ସ୍ଦଖବିୋେୁ ତ୍ରୋହି ମିଳି ୋ ସ୍ବୋ ି ସ୍ସ ଏକପ୍ରକୋସ୍େ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ମଧ୍ୟ ସ୍ହସ୍  I 

ଏସ୍ବ  ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଖବେ ବୁଝିବୋ ଦୋୟିତ୍ୱ ତୋଙ୍କ ଉପସ୍େ ପଡି ୋ I 

ବୋପୋଙ୍କେ ବଡ େୋଉଜ େୋବୀ ସ୍ଦବୀଙି୍କ ଆସ୍ମ ସବୁ ପି ୋ “ବଡମୋ” ସ୍ବୋ ି ଡୋକୁ I ୧୯୫୫ େ ବନୁୋସ୍େ  ପେୁୁଣୋ 

ଘେ େୋଙି୍ଗବୋ ପଯଷୁ ନ୍ତ ଏକୋ ଘେେ ଉର୍ତ୍ତେ ଓ ଦକି୍ଷଣ  ଅଂଶସ୍େ େିସ୍ନ ସ୍ହୋଇଯୋଇଥବିୋ ଦୁଇ େୋଇଙ୍କ ପେିବୋେ 

େହୁଥସି୍  I ସ୍ବୋଉ ଓ ବଡମୋଙ୍କ  େିତସ୍େ ସମ୍ପକଷ ସ୍କସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ େ  ଓ ସ୍କସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ ଖେୋପ କହିବୋ ମସିୁ୍କ  I 

ବଡ ବୋପୋ ମଧ ୁ ସଦୂନ ନୋୟକ ସ୍କସ୍ତ ବର୍ଷ ସ୍ହ ୋ ଇହସ୍ ୋକ ଛୋଡିଥସି୍  I ସ୍ମୋସ୍ତ ପଅୁ କେି ସ୍ନବୋ ସ୍ଯୋଗ ୁ

ଆହୁେି ଜଟିଳତୋ ସଷିୃ୍ଟ ସ୍ହ ୋ I କୋେଣ ବଡମୋ ମନସ୍େ େୋବିଥ ିୋ ସ୍ଯ  ବନମୋଳୀ ନୋୟକଙ୍କେ ଝୀଅ ମୋସ୍ନ  

ସ୍ସମୋନଙ୍କେ ଶୋଶ ୁଘେକୁ ଗ ୋ ପସ୍େ ତୋ ପଅୁମୋସ୍ନ  ଉେୟ ଅଂଶେ ସମ୍ପରି୍ତ୍ତ କୋଳକ୍ରସ୍ମ ଉପସ୍େୋଗ  କେିସ୍ବ I 

ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ପସ୍େ ଝୀଅ ମୋନଙୁ୍କ ସ୍ଯ  ସ୍ପୈତୃକ ସମ୍ପରି୍ତ୍ତେ ଅଧକିୋେ ମିଳିବ – ଏ େଳି ଧୋେଣୋ ତୋେ ନଥ ିୋ I ସ୍ବୋଉେ 

ଅବସ୍ଥୋ ଦିନକୁ ଦିନ ଖେପ ସ୍ହବୋ ସ୍ଦଖ ିସ୍ସ ଆଉ ସମ୍ଭୋଳି ପୋେନ୍ତୋ ସ୍କମିତି? ତୋ  ୋଗି ପଥ ିକେିବୋ ଠୋେୁ ଆେମ୍ଭ 

କେିତୋ ପୋଟିସ୍େ ମିେ ିପୋଣ ିସ୍ଦବୋ ଯୋଏ  ସବୁ କୋମ ସ୍ସ କେୁଥୋଏ I ସ୍ବୋଉେ ମତୁୃୁ ପସ୍େ ଘେ େିତସ୍େ ଶଦିୁ୍ଧ କି୍ରୟୋ 

ପୋଇ ଁ ଯୋହୋ କିଛି ଘେ କୋମ ସ୍ହବୋ କଥୋ ତୋେ ଦୋୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ୍ସ୍ସ ସ୍ନ ୋI ଝୀଅ ମୋନଙୁ୍କ ନଜେସ୍େ େଖବିୋ ଦୋୟିତ୍ବ୍ 

ମଧ୍ୟ ୍ଏସ୍ବ ତୋହୋ ଉପସ୍େ ପଡି ୋ I କିଛି ଦିନ ପୋଈ ଁବୋପୋ ତୋଙ୍କ େଉଣୀ ଋଣୋକୁ ଆଣ ିଘସ୍େ େଖସି୍  I ମୋତ୍ର ତୋ ନିଜ 

ଘେ ଛୋଡିସ୍ସ ଆଉ ସ୍କସ୍ତ ଦିନ େହି ପୋେନ୍ତୋ? 

ଗୋଆ ଁେିତସ୍େ ବୋପୋ ମୋଆଙ୍କ ପୋଇ ଁଝୀଅ ବୋହୋଘେଟୋ ଏକ ବଡ ଚିନ୍ତୋେ ବିର୍ୟ I“ଘେ ସ୍ଦଖ ୍I ବେ ସ୍ଦଖ ୍I କୋନ୍ଥ 

ସ୍ଖୋଳି କୁଜ ସ୍ଦଖ” - ବୋପୋ ଓ ସ୍ବୋଉ ଅହ ୁୋ ( ଡୋକ ନୋଆ ଁସ୍ବଙ୍ଗ)ପୋଇ ଁ ପବୂଷେୁ  ବେ ସ୍ଖୋଜୁ ଥୋଆନି୍ତ I ସ୍ବୋଉେ 

ମତୁୃୁ ପସ୍େ  ଝୀଆ ବୋହୋଘେ ପୋଇ ଁବୋପୋ ଆହୁେି ବୁସ୍ତ ସ୍ହସ୍  I ପଣୁ ିଝୀଅ ବୋହୋଘେପୋଇ ଁପଇସୋ ଦେକୋେI  

ସତୁେୋଂସ୍କୌଣସି ପ୍ରକୋସ୍େ ଚୋକିେୀ କେି ସ୍େୋଜଗୋେ କେିବୋଟୋ ସ୍ମୋ ପୋଈ ଁଦେକୋେ ପଡି ୋ I ପ୍ରକୃତସ୍େ େୋବିବୋକୁ 

ଗସ୍  ଝୀଅ ବୋହୋଘେେ ଦୋୟିତ୍ୱ  ଥ ିୋ ବୋପୋଙ୍କେ I କିନ୍ତୁ ଗୋଆ ଁଗହଳି େିତସ୍େ ଅସ୍ନକ ସ୍କ୍ଷତ୍ରସ୍େ ପଅୁ ମୋନଙ୍କ 

ଉପସ୍େ ଏ ଦୋୟିତ୍ୱ ଆସି ପସ୍ଡ I ସ୍ସ ଯୋହୋ ସ୍ହଉ ଅହ ୁୋେ ବୋହୋଘେ  ପ୍ରହ୍ଲୋଦ ପୋତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସ୍ହ ୋ I ସ୍ସମୋସ୍ନ 

ସ୍ହସ୍  ଆମେ ପେୁୁଣୋବନୁ୍ଧ I 

ମ ଁ ୁ ଚୋକିେୀ ପୋଇ ଁ ସ୍ଚୌଦ୍ୱୋେ ଗ ି, କଟକ ଗ ି I ସ୍ସସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ ଓଡିଶୋସ୍େ ସ୍ସସ୍ତ କଳ କୋେଖୋନୋ ନଥୋଏ I 

ସେକୋେୀ କଳ ହି ଁନିଯକିୁ୍ତେ ଏକମୋତ୍ର ବିଧୋୟକ I ପଣୁ ିଚୋକିେୀଟୋଏ ପୋଇବୋକୁ ସ୍ହସ୍ ସ୍କସ୍ତ େକମେ ଧେୋଧେି I 

ନିେୋଶ ସ୍ହୋଇ ଘେକୁ ସ୍େେି ଥୋଏ I ସ୍କୋେୋପଟୁେୁ ସ୍େେିବୋ ପେ ଠୋେୁ ମନଟୋ ସୋଧୋେଣ କୋମସ୍େ  ୋଗିବୋ  ୋଗି 

ଉତ୍ସକୁ ଥୋଏ Iସ୍କୋେୋପଟୁେ ନିମଷୋଣ କୋମ ନୋନୋ କୋେଣେୁ ବେ ସ୍ହ ୋ I ସ୍ଟ୍ରନିଙ୍ଗ ପୋଇ ଥସି୍  ବି ସ୍କୋେୋପଟୁକୁ 

ସ୍େେିବୋ ସ୍ମୋ ପୋଇ ଁଆବଶୁକ ସ୍ହ ୋ ନୋହି ଁ Iଗ୍ରୋମ ସ୍ସବୋ, େୂଦୋନ ଆସ୍େୋଳନ େଳି କୋମ ପ୍ରତି ମ ଁ ୁଆଗ୍ରହୀ ଥୋଏ I 

ମୋତ୍ର ତୋ େିତସ୍େ ପଶବିି ସ୍କମିତି – ସ୍ସ ବିର୍ୟସ୍େ େୋବୁଥୋଏ I ସ୍ଦହ ଖେୋପ ଥବିୋେୁ ମ ଁ ୁଘସ୍େ ଥସି୍  ବି ମଝିସ୍େ 

ମଝିସ୍େ ବୋଣୀେୀ ଆସ୍ଡ ଯୋଉଥୋଏI ଚୁନୀ ଅପୋଙ୍କ ସହିତ କଥୋ ବୋର୍ତ୍ତଷୋ କସ୍େ I କଥୋବୋର୍ତ୍ତଷୋ ଅବସେସ୍େ ସ୍ସ ସ୍ମୋସ୍ତ 

ପଚୋେିସ୍  ମ ଁ ୁଗୋଆସଁ୍େ କଅଣ କେୁଛି I  ମ ଁ ୁତୋଙୁ୍କ କହିସ୍  ସ୍ଯ ଗୋଆସଁ୍େ ତ ମ ଁ ୁକିଛି କେୁ ନ୍ନୋହି ଁI ସୋଧୋେଣ କୋମସ୍େ 

 ୋଗିବୋ କଥୋ େୋବୁଛି I 

“ ଦୁଇ ଦିନ ପସ୍େ େୋଇ ଆସିସ୍ବ I ତସ୍ମ ତୋଙ୍କ ସହିତ କଥୋବୋର୍ତ୍ତଷୋ କେ” ସ୍ବୋ ି ସ୍ସ ସ୍ମୋସ୍ତ ପେୋମଶଷ ସ୍ଦସ୍  

I“ଚୁନୀ ଅପୋ”ଅନ୍ନପରୂ୍ଣ୍ଣଷୋ ମହେଣୋଙ୍କ “େୋଇ” ସ୍ହସ୍  ମନସ୍ମୋହନ ସ୍ଚୌଧେୁୀ Iବେୀ ଅଞ୍ଚଳେ ସମସ୍ସ୍ତ ତୋଙୁ୍କ ଜୋଣନି୍ତ “ 

ବୁ ୁ ବୋବୁ” ସ୍ବୋ ି I 
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କୋହିକିଁ ସ୍କଜୋଣ ିଜସ୍ଣ େୁକ୍ଷ ସ୍ ୋକ ସ୍ବୋ ି ତୋଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସ୍ନକ କମଷୀଙ୍କେ ଡେ ଥୋଏ I ବିେିନ୍ନ ସତୂ୍ରେୁ  ମ ଁ ୁତୋଙ୍କେ 

େୋଗି ଯିବୋ ବିର୍ୟସ୍େ  ଶଣୁ ିଥ ିି ଓ ସ୍ସ ସବୁ ଶଣୁୋ କଥୋ ସ୍ମୋସ୍ତ ପ୍ରେୋବିତ କେିଥ ିୋ I ଏଣ ୁତୋଙ୍କ ସହିତ ସ୍କମିତ ି

ସ୍ଦଖୋ କେିବି – ମ ଁ ୁଏଇ କଥୋ େୋବିବୋକୁ  ୋଗି ି I 

ଦୁଇ ଦିନ ପସ୍େ ସ୍ଗୋପବନୁ୍ଧ ସ୍ଚୌଧେୁୀ, ଆନ୍ନୋ ସୋସ୍ହବ ସହରବୁସ୍ଦ୍ଧଙୁ୍କ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ଧେି ଦୁଇଟି ଜିପସ୍େ ବେୀ ଆସିସ୍  

I ସ୍ସସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ ବେୀକୁ ସ୍କୌଣସି ମଟେ ଗୋଡି ଯିବୋପୋଇ ଁସଡକ େୋସ୍ତୋ ନଥୋଏ I ସ୍ ୋକୋ  ସ୍ବୋଡଷ ତେେେୁ ୧୯୪୭ 

ପସ୍େ ପସ୍େ କେୋ ଯୋଇ ଥବିୋ ସଡକ ଓ ସ୍ପୋ  ପଛସ୍େ ଇଞି୍ଜନିୟେିଙ୍ଗ ବିଦୁୋେ ଯସ୍ଥଷ୍ଟ ବୁବହୋେ କେୋ ଯୋଇ 

ନଥବିୋେୁ ଦିଇଟୋ ନଈବଢି ପସ୍େ ସ୍ସ ସବୁ େୋଙି୍ଗ ଯୋଇ ଥୋଏ ଓ ସ୍ସଥସି୍େ  ୋଗିଥବିୋ ପଥେ ଓ ସ୍ଗଙୁ୍ଗଟି ଏସ୍ଣସ୍ତସ୍ଣ 

ଛିନ୍ନ ଛତ୍ର ସ୍ହୋଇ ସଡକ ମଝିସ୍େ ଘୋଇ ସ୍ହୋଇ ଥୋଏ I ଧୋନ କଟୋ ପସ୍େ ବି ସ୍େ ପଡିଥବିୋ ଶଗଡ ଗଳୁୋକୁ ଧେି କ ଁୋ େ ଁୋ 

ଟ୍ରକ କିମ୍ ବୋ ଜିପଟୋଏ ଗୋଆ ଁେିତେକୁ ଆସ୍ସ I ଆସିଥବିୋ ଦୁଇଟି ଜିପେୁ ସ୍ଗୋଟିକସ୍େ ଥୋଆନି୍ତ ଆନ୍ନୋସୋସ୍ହବ,ସ୍ଗୋପବୋବୁ 

ଓ େମୋସ୍ଦବୀI ଅନୁଟିସ୍େ ଥୋଆନି୍ତ ଆଚୋଯଷୁ  ମହୋଶୟ, ବୁୋସଜୀ ଓ ସ୍କସ୍ତ ଜଣ କମଷୀ I ବୁ ୁ ବୋବୁ ସୋଇସ୍କ ସ୍େ 

କଟକେୁ ଆସି ଥୋଆନି୍ତ I 

ଆନ୍ନୋ ସୋସ୍ହବ ବୋଣୀେୀକୁ ଆସିଛନି୍ତ ଜୋଣ ିମ ଁ ୁବୋଣୀେୀକୁ ଗ ି I ଖେୋ ସ୍ବଳ I ଖୋଇ ସୋେି ମନସ୍ମୋହନ ସ୍ଚୌଧେୁୀ 

ପି ୋଙ୍କ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ସ୍ଖଳୁଥସି୍  Iକମଷୀ ନିମଷଳ େୋୟ୍ ସ୍ମୋସ୍ତ ସ୍ନଇ ତୋଙ୍କ ପୋଖସ୍େ ପହଞ୍ଚୋଇସ୍  I ମ ଁ ୂବୋଣୀେୀସ୍େ 

ପଢୁଥବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ େୂଦୋନ କମଷୀ ସ୍ହବୋକୁ ସ୍ଟ୍ରନିଂ ପୋଉଥବିୋ ନିମଷଳ େୋୟଙ୍କ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ସ୍ମୋେ ଆଗେୁ ପେିଚୟ ଥ ିୋ 

I“ ଅନୋଦି େୂଦୋନ କୋମସ୍େ  ୋଗିବ ସ୍ବୋ ି କହୁଛି” ସ୍ବୋ ି ସ୍ସ “ବୁ ୁ େୋଇ”ଙୁ୍କ କହିସ୍  I 

“ତୋହୋ ସ୍ହସ୍  ତୋକୁ ସୋଙ୍ଗସ୍େ କଟକ ସ୍ନଇ ଯୋ” 

ଗୋଆ ଁମୋନଙ୍କସ୍େ େୂଦୋନ ଗ୍ରୋମଦୋନେ କୋମ ଚୋ ିଥୋଏ I ତୋ ସୋଙ୍ଗକୁ ସହେସ୍େ େହୁଥବିୋ ବୁଦି୍ଧବୋଦୀ ମୋନଙ୍କ େିତସ୍େ  

ଏ ଆସ୍େୋଳନ ପଛସ୍େ ଥବିୋ ବିଚୋେେ ପ୍ରଚୋେ ଦେକୋେ I ସହେସ୍େ ସସ୍ବଷୋଦୟ ସମ୍ପକିତ ବହି ବିକିବୋ, 

“ଗ୍ରୋମସ୍ସବକ”ପତ୍ରିକୋେଗ୍ରୋହକ ସଙ୍ଗରହ କେିବୋ, ସେୋ ସମିତିେ ଆସ୍ୟୋଜନ କେିବୋ ଦେକୋେ ପଡୁଥୋଏ I କଟକ 

ସହେସ୍େ ମ ଁ ୁ କୋମସ୍େ ଆସିବି ମସ୍ନ କେି ମନସ୍ମୋହନ ସ୍ଚୌଧେୁୀ ସ୍ମୋସ୍ତ କଟକ ଯିବୋ ପୋଇ ଁ କହିସ୍  I 

େୋମଚନ୍ଦ୍ରପେୁ ଠୋେୁ ବୁୋସଜୀ ( ଈଶ୍ୱେ ୋ  ବୁୋସ) ବିଶ୍ୱନୋଥ ପର୍ତ୍ତନୋୟକ ଓ ଚୋଟୁବୋବୁ ( ବ୍ରଜସ୍ମୋହନ ସିଂ ) ଙ୍କ 

ସୋଙ୍ଗସ୍େ ମ ଁ ୁ  ଜୀପ ୍ସ୍େ କଟକ ଆସି ି I ଶୀତ ଦିନ Iଅ ି ପେୁ ହୋଟସ୍େ ବସିଥବିୋ ଗଜ କ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦଶଷନ ସୋେି ବେୀ 

ହୋଇସ୍କ ୂେ ପଞ୍ଝୋଏ ପି ୋ ସଡକସ୍େ ଯୋଉ ଥୋଆନି୍ତ I ଜିପ ୍ପଛସ୍େ ଉଡୁଥବିୋ ଧଳିୂ େିତେୁ ସ୍ସମୋସ୍ନ ସ୍ମୋସ୍ତ ଜିପ ୍

େିତସ୍େ ବସିଥବିୋେ ସ୍ଦଖସି୍  I ତୋଙ୍କ େିତେୁ କିଏ ସ୍ଗୋଟୋଏ କହି ୋ “ଆସ୍ବଇଏଅନୋଦିକଅଣଜିସ୍ପ୍ରଯୋଉଚି“I 

ଆସି ୋ ସ୍ବସ୍ଳ ମ ଁ ୁଘସ୍େ କୁଆସ୍ଡ ଯୋଉଛି ସ୍ବୋ ି କିଛି କହି ନଥସି୍  ବି  ମ ଁ ୁଜିପ ୍ସ୍େ ବସିଥବିୋଟୋ ଗୋଆ ଁସ୍ ୋସ୍କ 

ସ୍ଦଖଥିସି୍  I ବୋପୋଙ୍କ ପୋଖସ୍େ ଖବେଟୋ ପହଞ୍ଚି ଯିବୋକୁ ସ୍ବଶ ିସମୟ  ୋଗି ନଥବି I ମୋଘ ମୋସେ ଏକ ଶୀତୁଆ 

ଅପେୋହ୍ନସ୍େ ମ ଁ ୁ  ଏକ ଔପଚୀେିକ େୋବସ୍େ ଗୋଆ ଁ ଛୋଡି ି ସ୍ବୋ ି କହିବୋକୁ ସ୍ହବ I  ଏହୋ ପସ୍େ ମ ଁ ୁ ଗୋଆକୁଁ 

ବୋେମ୍ବୋେ ଯୋଇଛି ଓ ଗୋଆସଁ୍େ େ  ମେ ସଖୁ ଦୁିଃଖେ େୋଗୀଦୋେ ସ୍ହୋଇଛି I ସବୁଠୋେୁ ବଡ କଥୋ ସ୍ମୋ ନୋଆ ଁଟୋ 

ଗୋଆେଁ ସ୍େୋଟେ ତୋ ିକୋସ୍େ ଥୋଏ I ସବୁ ସସ୍ତ୍ତ୍ୱ ଗୋଊ ଁୀ ସ୍ ୋକ ବଦଳସ୍େ ଗୋଆ ଁବୋହୋେେ ସ୍ ୋକ ସ୍ବୋ ି ସ୍ମୋସ୍ତ  

ଅନୁମୋସ୍ନ େୋବନି୍ତ I ଅସ୍ନକ ସମୟସ୍େ ଗୋଆେଁ ଚୋ ି ଚଳଣ ଓ ଗତି ବିଧ ି ଠୋେୁ ମ ଁ ୁ ବି ଟିକିଏ ଅ ଗୋ େସ୍ହ 

I“େୂଦୋନବୋ ୋ”, ”ଗୋନ୍ଧୀବୋ ୋ”, “ଖଦଡିଆ”ଆଖୁୋ ସ୍ଦଇ ସ୍ ୋସ୍କ ସ୍ମୋେ ବୁବହୋେଟୋକୁ  ଗୋଆେିଁତସ୍େ ଗ୍ରହଣ 

କେି ନିଅନି୍ତ I 

ଉଦୋହେଣ ସ୍ୱେୂପ ଛୁଆ ଁ ଅଛୁଆ ଁ କଥୋଟୋ ସ୍ସ ପଯଷନ୍ତ ଆମ ଗୋଆସଁ୍େ ଓ ଆମ ଘସ୍େ ପ୍ରଚଳିତ ଥ ିୋ I ସ୍କୌଣସି 

ତଥୋକଥତି ହେିଜନବୁକି୍ତ ଘେକୁ ଆସିସ୍  – ସ୍ସ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ହଉ କି ପେିୁର୍ ସ୍ହଉ _ ତୋକୁ ଛୁଇବଁୋ କର୍ଥ ଜୋଟୋ ସ୍ହଉ ନଥ ିୋ I 
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ମୋତ୍ର ଏ ଛୁଆ ଁଅଛୁଆ ଁକଥୋଟୋ  ମ ଁ ୁସ୍କସ୍ବ ମୋନୁ ନଥ ିି ଓ ସ୍ମୋେ ଏଇ େଳି କୋେବୋେସ୍େ ସ୍ମୋ ଉପସ୍େ ସ୍କହି େୋଗ ୁ

ନଥସି୍  I 

ଥେକେ କଥୋ I ସ୍ମୋେ ଜସ୍ଣ କସ୍କଇଙ୍କେ ସ୍ଦହୋନ୍ତ ସ୍ହବୋେ ଏକୋଦଶ ଦିନ ଗୋଆ ଁ ବୋ ୋ ଓ ପଡୋ ପସ୍ଡୋଶୀଙୁ୍କ 

ନିମନ୍ତ୍ରଣ କେୋ ଯୋଇଥୋଏ I ଗୋଆ ଁ େିତସ୍େ ଇସ୍ କ୍ସନ୍ ପୋଇଧଁମୁ ୍ଧୋମ ୍ଚୋ ିଥବିୋେୁ  ଗୋଆେଁ ପଞ୍ଝୋଏ ଯବୁକ ତୋଙ୍କ 

ଦଳେ ସ୍ନତୋଙୁ୍କ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ଧେି ସ୍େୋଜୀ ଖୋଇବୋକୁ ଆସିସ୍  Iେଦ୍ରସ୍ ୋକ ସବର୍ଣ୍ଣଷ ନ ସ୍ହୋଇଥବିୋେୁ   ନିମନି୍ତ୍ରତ ପେୁୁଣୋ 

କୋଳିଆ ସ୍ ୋସ୍କ େିତସ୍େ େିତସ୍େ କ ଁୁ କ ଁୋ ସ୍ହସ୍  I ମୋତ୍ର ପୋଟି ସ୍ଖୋ ି “ତୋଙୁ୍କକୋହିକିଁ ଆମ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ଖୋଇବୋକୁ 

ଡୋକି ”ସ୍ବୋ ିକହିପୋେୁନଥୋନି୍ତI ଘେ େିତସ୍େ ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ହ ୋ “େଦ୍ରସ୍ ୋକଙ୍କଅଇଠଁୋପତ୍ରଉଠୋଇବକିଏ?” ସସ୍ତ ସ୍ଯମିତି 

ତୋଙ୍କ ଅଇଠଁୋ ପତ୍ରଟୋ ଉଠୋଇ ସ୍ଦସ୍  ସମଦୁୋୟ ସ୍ୱଗଷଟୋ ଛିଡି ପଡିବ ! ପତ୍ର ଉଠବୋ ଦୋୟିତ୍ୱ ମ ଁ ୁସ୍ନ ି I ଅନୁମୋନଙ୍କ 

ଦୃଷି୍ଟସ୍େ,  ସ୍ମୋେ ଏ େଳି ସ୍ସ୍ୱଚ୍ଛୋକୃତ େୋସ୍ବ  କେିବୋଟୋ ଏକ ପ୍ରକୋସ୍େ ସ୍ୱୋେୋବିକ ସ୍ବୋ ି ଅସ୍ନସ୍କ ଅନୁମୋନ କସ୍  I 

ଖୋ ି ଆମେି ଗୋଆ ଁ ନୁସ୍ହ ଁ, ସ୍ଦଶେ ସବୁ ଗୋଆ ଁଗହଳି େିତସ୍େ ଦୁନିଆ େକମେ ଦୁେଷୋବନୋ ଓ ଦୂବଷୁ ବହୋେ ପେିୂ 

େହିଛି I ସ୍ସ ସବୁ ସ୍ ୋକମୋନଙୁ୍କ ଅଧକିେୁ ଅଧକି ଦୁଦ୍ଦଷଶୋଗ୍ରସ୍ତ କେି ଚୋ ିଛି I  େଳସ୍େ ଗୋଆେଁ ସ୍ଯେଳି ଉନ୍ନତି 

ସ୍ହବୋ କଥୋ  ସ୍ହୋଇ ପେୁ ନୋହି ଁ I  ଏସ୍ବ ଅବଶୁ ସ୍ସ ସବୁ ପୋଇ ଁନୋନୋ େବସ୍େ ଉଦୁମ ସ୍ହ ୋଣ ି I ଗ୍ରୋସ୍ମୋନ୍ନୟନ 

ସ୍ଯୋଜନୋ ସବୁ ଗ୍ରୋମ, ବ୍ ଲକ ଓ ପଞ୍ଚୋୟତ ସମିତି ମୋଧ୍ୟମସ୍େ କେୋ ଯୋଉଛି I ମୋତ୍ର ୧୯୫୮ ମସିହୋସ୍େ ଏ ସବୁ  କିଛି 

ନଥ ିୋ I ଅନ୍ଧୋେସ୍େ ବୋଡି ବୁ ୋଇ ବୋଟ ସ୍ଖୋଜିଲ୍ଲୋ ପେି ଗୋନ୍ଧୀବୋଦୀମୋସ୍ନ ଏଠି ସ୍ସଠି େଚନୋତ୍ମକ କୋମ କେୁଥସି୍  I 

ମୋତ୍ର ସ୍ଥୋନୀୟ ସ୍ ୋସ୍କ ତୋଙ୍କ ଗତୋନୁଗତିକ ପନ୍ଥୋକୁ ଛୋଡି ଗୋନ୍ଧୀବୋଦୀମୋନଙ୍କ ବୋଟ ଧେିବୋକୁ ସ୍ସସ୍ତ ଆଗେେ ସ୍ହବୋ 

ସ୍ଦଖୋ ଯୋଉ ନଥ ିୋ I ବେଂ ଗୋନ୍ଧୀ ବିଚୋେ ବିସ୍େୋଧସ୍େ ଉଦ୍ଗୋେ ସ୍ଦବୋ ପୋଠୁଆ,ଜଣୋଶଣୁୋ ମହ ସ୍େ ଏକ େକମେ 

ସ୍େସନ ଥ ିୋ ସ୍ବୋ ି କହିବୋକୁ ସ୍ହବ I 

         ବୋେ 

“କଟକ ସହେ ବଡ ମହେଗ “ସ୍ବୋ ିଆଗେୁଶଣୁଥି ିିI ଏସ୍ବ ଜିପ ୍ ଆସି  କଟକ ସହେେ ସ୍ଥୋେିଆ ସୋହୀସ୍େ 

ଗଣୁନିଧ ିମହୋନି୍ତଙ୍କେ ଟିଣ ଛପେେ ଘେ ପୋଖସ୍େ  ପହଞ୍ଚି ୋ I ଟିଣେ ଚଉଡୋ େୋଟକ ସ୍ଖୋ ିସ୍  ଯୋଇ େିତେକୁ 

ଆସି ସ୍ହବ I ନିଜ ଜୋଗୋଟିକୁ ଗଣୁନିଧବିୋବୁ େୂଦୋନ କୋମ  ୋଗି ଦୋନ କେିଥସି୍  ଓ ନିସ୍ଜ େୂଦୋନ କୋମସ୍େ  ୋଗିଥସି୍  

Iହିସୋବସ୍େ ସ୍ସ ଥସି୍  ସ୍ଗୋପବନୁ୍ଧ ସ୍ଚୌଧେୁୀଙ୍କେ ଦୂେ ସମ୍ପକଷୀୟ େିସ୍ଣୋଇ I ଓଡିଶୋସ୍େ େୂଦୋନ ସମ୍ପକିତ ସବୁ 

କୋମେ ମଖୁୁ କୋଯଷୁ ୋଳୟ ଏସ୍ବ ସ୍ସଇଠି ଥ ିୋ ଓ େୋଧୋଶୁୋମ ମହୋେୋଜ ସ୍ବୋ ି ଜସ୍ଣ କମଷୀ ସ୍ସଠୋସ୍େ ଅେିସ 

ଦୋୟିତ୍ୱସ୍େ ଥସି୍  Iଅନୁ ଅସ୍ନକଙ୍କ  ପେି ସ୍ସ ମଧ୍ୟ ଥସି୍  ଜସ୍ଣ ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ସଙ୍ଗରୋମୀ Iେୋଟକ ସ୍ଖୋ ି  ଆସ୍ମ ସବୁ 

େିତେକ ୁପଶବିୋ ମୋସ୍ତ୍ର ଚର୍ମୋ ପିନ୍ଧିଥବିୋ ଓ ଧଳୋ ଦୋଢୀ େଖଥିବିୋ ଜସ୍ଣ ଚେୋ ମଣୁ୍ି ଦଆ  ବୁଢୋସ୍ ୋକ ବୋେଣ୍ଡୋ ଉପସ୍େ 

ନଜେ ପଡିସ୍  I ସମସ୍ସ୍ତ ତୋଙୁ୍କ ନମସ୍କୋେ ସ୍ହସ୍  I ଅନ୍ଧୋେସ୍େ ନମସ୍କୋେଟୋ  କୋହୋଠୋେୁ ଆସି ୋ ସ୍ସ ସ୍ବୋଧ ହୁଏ 

ଜୋଣ ିପୋେୁ ନଥସି୍  I ପଚୋେିସ୍  “କିଏବିଶ୍ୱନୋଥ?” 

ବିଶ୍ୱନୋଥ ପର୍ତ୍ତନୋୟକ “ହ୍”ଁେେିସ୍ ଓଅନୁମୋସ୍ନନିଜନିଜେପେିଚୟସ୍ଦସ୍ I“ଆଚୋଯଷୁ ମହୋଶୟ 

ଆସିଛନି୍ତ?”ଥ ିୋତୋଙ୍କେଦି୍ୱତୀୟପ୍ରଶ୍ନI 

“ବୋପୋ ଏବଂ ଆନ୍ନୋ ସୋସ୍ହବଙ୍କ ଗୋଡିସ୍େ ସ୍ସ ଆସିସ୍ବ I”ବୋନେସ୍ସନୋସ୍େସ୍ଯୋଗସ୍ଦଇଥବିୋପେୁୁଣୋକମଷୀମୋସ୍ନ 

ସମସ୍ସ୍ତ ସ୍ଗୋପବନୁ୍ଧ ସ୍ଚୌଧେୁୀଙୁ୍କ ବୋପୋ ଓ େମୋ ସ୍ଦବୀଙୁ୍କ ମୋଆ ସ୍ବୋ ି ଡୋକନି୍ତ I ପିଣ୍ଡୋ ଉପସ୍େ ବୁ ୁଥବିୋ ବୁଢୋ 

ଜଣକ କିଏ ସ୍ବୋ ି ମ ଁ ୁଜୋଣ ିନଥ ିି I ପଚୋେି ବୁଝି ି ସ୍ଯ ସ୍ସ ସ୍ହଉଛନି୍ତ ପଣି୍ଡତ କୃପୋସିନୁ୍ଧ ସ୍ହୋତୋ I ପସ୍େ ଅବଶୁ 

ତୋଙ୍କ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ଓଡିଶୋେ ବିେିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳସ୍େ   ବୁ ିବୋେ ବହୁତ ସସୁ୍ଯୋଗ ପୋଇ ି I ମୋତ୍ର ସ୍ସଦିନ ତୋଙୁ୍କ ସ୍ଦଖ ିି 

ପ୍ରଥମ କେି I 
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 ପସ୍େ ଜୋଣ ିି ସ୍ଯ ହୋଇସ୍କ ୂସ୍େ ସଂସ୍କତୃ ଶକି୍ଷକ ଥବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ  ସ୍ଗୌଟିଏ ହେିଜନ ପି ୋ ପୋଠସ୍େ  େ  କେି ଥବିୋେୁ 

ସ୍ସ ତୋ ପିଠସି୍େ ସୋବୋସ ୍ ସ୍ଦସ୍  ସ୍ବୋ ି ତୋଙୁ୍କ ପୋଖସ୍ ୋସ୍କ େ୍ଷ ଛନୋ କସ୍  I ସତୁବୋଦୀ ଅଞ୍ଚଳସ୍େ 

“ସ୍ବଦୋନ୍ତୀମୋନଙୁ୍କପୋଠପଢୋଇବୋ ଗି”ଓ“ତୁସ୍ମଏଠୋସ୍େଖୋପଖୋଇବ”ସ୍ବୋ ିକହିପଣ୍ି ଦତସ୍ଗୋପବନୁ୍ଧଦୋସତୋଙୁ୍କସତୁବୋଦୀ

କୁଡୋକିସ୍ I ଓଡିଶୋସ୍େ ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ଆସ୍େୋଳନେ ସବୁ ପେିସ୍ଚ୍ଛଦସ୍େ  ସ୍ସ େୋଗ ସ୍ନଇଛନି୍ତ I େମୋସ୍ଦବୀଙ୍କ ପି ୋ 

ଦିସ୍ନ ସ୍ସ ଥସି୍  ତୋଙ୍କେ ଗହୃ ଶକି୍ଷକ Iେମୋସ୍ଦବୀ ଓ ମୋଳତୀ ସ୍ଦବୀ ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ଆସ୍େୋଳନସ୍େ ସ୍ଯୋଗ ସ୍ଦବୋକୁ 

ଆସିବୋ ପସ୍େ ସୋଧୋେଣ ସେୋସ୍େ େୋର୍ଣ ସ୍ଦବୋେ ସ୍ଟ୍ରନିଂ ସ୍ନଇଥସି୍   ତୋଙ୍କେି ଠୋେୁ I ବର୍ତ୍ତଷମୋନ ସ୍ସ େୂଦୋନ 

ଆସ୍େୋଳନେ ଜସ୍ଣ ବସ୍ୟୋସ୍ଜୁଷ୍ ିକମଷୀ I 

େୂଦୋନ ଅେିସେ ଚଳଣୀ ଏକ ଧେୋ ବନ୍ଧୋ ଗତିସ୍େ ଚୋସ୍  Iସମସ୍ସ୍ତ ଉଠନି୍ତ ସକୋଳ ଚୋେିଟୋସ୍େI ପ୍ରୋଥଷନୋ, ନିତୁକମଷ, 

ସସ୍େଇ ଓ ଶେୀେ େମ I ତୋପସ୍େ ଜଳଖଆି I ଜଳଖଆି ପସ୍େ ପ୍ରସ୍ତୁସ୍କ ସ୍ଜଝୋ ସ୍ଜଝୋ କୋମକୁ ଯୋଆନି୍ତ I 

ସ୍େସ୍େନି୍ତ ମଧ୍ୟୋହ୍ନ ସ୍େୋଜନ ସ୍ବଳକୁ, ଦିନ ବୋେଟୋସ୍େ I ଟିକିଏ ବିେୋମ ପସ୍େ ଉପେ ଓଳିେ କୋମଦୋମ I ଛଅଟୋସ୍େ 

ସନ୍ଧୁୋ ପ୍ରୋଥଷନୋ I େୋତ୍ରି ସ୍େୋଜନ ପସ୍େ ପେସ୍ପେ େିତସ୍େ ଏଣ ୁସ୍ତଣ ୁକଥୋବୋର୍ତ୍ତଷୋ, ଗପସପ I େୋତି ନଅଟୋ ସ୍ହସ୍  

ସ୍ଶୋଇବୋ କଥୋ I ବୁଢୋ ବୁଢୋ ମୋସ୍ନ ସ୍େୋେ୍ ଚୋେିଟୋେୁ ଉଠି ପଡନି୍ତ I ସ୍କୌଣସି କଥୋେ ଚିନ୍ତୋ କି ଦକ ନଥୋଏ ସ୍ବୋ ି 

ସ୍ସମୋନଙୁ୍କ ନିଦ ସ୍ବଶ ୍େ  ହୁଏ Iତୋ ଛଡୋ ଦୀଘଷ ଦିନ ସ୍ଜ ଖୋନୋସ୍େ କଟୋଇ ଥବିୋେୁ ସ୍େୋେ୍ ଚୋେିଟୋ ସ୍ବଳୁ ବିଛଣୋ 

ଛୋଡୀବୋେ ଅେୁୋସ ସ୍ସମୋନଙ୍କେ େହି ଯୋଇଛି I ସ୍ତଣ ୁଚଞ୍ଚଳ ସ୍ଶୋଇବୋକୁ ଯୋଇ ସ୍ସମୋସ୍ନ ଚଞ୍ଚଳ ଉଠି ପଡନି୍ତ i 

ସକୋଳ ଚୋେିଟୋ ସ୍ବଳୁ ଉଠବିୋଟୋ ଅବଶୁ ୍ ଟିକିଏ ଅଡୁଆ  ୋଗି ୋ I ମୋତ୍ର କିଛି ଦିନ ପସ୍େ ସ୍ସଇଟୋ ସ୍ଦହ ସହୁୋ 

ସ୍ହୋଇଗ ୋ I 

ସ୍େବୃଆେୀ ବୋେ ତୋେିଖସ୍େ  ପେୁୀଠୋସ୍େ ଔଡିଶୋେ ବିେିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳେୁ ଆସି ଗୋନ୍ଧୀବୋଦୀମୋସ୍ନ ଠୁଳ ହୁଅନି୍ତ Iଏଇଟୋକୁ 

ସସ୍ବଷୋଦୟ ସ୍ମଳୋ ସ୍ବୋ ି କୁହୋ ଯୋଏ I ମହୋତ୍ମୋ ଗୋନ୍ଧୀଙ୍କେ ଚିତୋ େସ୍ମ ଏହି ତୋେିଖସ୍େ ପେୁୀଠୋସ୍େ ସମଦୁ୍ରସ୍େ 

ବିସଜଷନ କେୋ ଯୋଇଥ ିୋ I ଏସ୍ବ ସମଦୁ୍ର ପୋଖେ ଝୋଉ ଁବଣକୁ  ୋଗି ସ୍ଗୋଟୋଏ ଜୋଗୋସ୍େ ସ୍ଥୋନୀୟ କମଷୀମୋସ୍ନ ଚୋେୁଆ 

ପସ୍କଇ ,ସ୍ସଇ ଚୋେୁଆ ତଳ ଦେି ଉପସ୍େ ଦିନ ଯୋକ ସତୂୋ କୋଟନି୍ତ I ପ୍ରୋଥଷନୋ କେନି୍ତ I ମହୋତ୍ମୋ ଗୋନ୍ଧୀଙ୍କ କୋମ ଓ 

ସ୍ଚୋନ୍ତୋଧୋେୋ ବିର୍ୟସ୍େ ଆସ୍ ୋଚନୋ କେନି୍ତ Iସ୍ସ ବର୍ଷଋ ସସ୍ବଷୋଦୟ ସ୍ମଳୋସ୍େ ସ୍ଯୋଗ ସ୍ଦବୋ ପୋଇ ଁ ଆସ୍ମ 

ସ୍କସ୍ତଜଣ କଟକେୁ ସ୍େଳସ୍େ ପେୁୀ ଗ ୁI ସ୍େଳ ଡବୋ େିତସ୍େ  େମୋ ସ୍ଦବୀଙ୍କ ସହିତ ଅକ୍େୂେ ସ୍ଯନୋ, ନିମଷଳ 

େୋୟ, ଈଶ୍ୱେ ୋ  ବୁୋସ, େକୀେ ମିେ ଓ ତୋଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଇେିେୋ ସ୍ଦବୀ ମଧ୍ୟ ଥସି୍  I ବୋଟସ୍େ ବୁୋସଜୀ ସ୍େଣୋଏ 

କଦଳୀ କିଣସି୍  ଓ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ବୋ୍ିସ୍  I ସ୍ମୋସ୍ତ ଦିଆଯୋଇଥବିୋ କଦଳୀଟୋେୁ ସ୍ଚୋପୋପେୂୋପେିୂ ଛସ୍ଡଇ ସ୍ଦଇ  ମ ଁ ୁ

ଖୋଇବୋକୁ ଆେମ୍ଭ କ ି ତ ଗେୁୁଜନମୋନଙ୍କ େିତେୁ ସ୍କହି ଜସ୍ଣ ମନ୍ତବୁ କସ୍  

“ତସ୍ମହୋତନସ୍ଧୋଇକଦଳୀଟୋକୁଧେିଛI  ହୋତସ୍େ ମଇଳୋ  ୋଗି 

ନଥବି?”ମ ଁ ୁକ୍ଷୁକ ିସ୍ଯଅନୁମୋସ୍ନକଦଳୀଟୋେୁପେୂୋପେିୂସ୍ଚୋପୋନଛଡୋଇହୋତସ୍େଧେିସ୍ଯତିକିସ୍ଚୋପୋ ଛଡୋଉଛନି୍ତ 

ସ୍ସତିକିେୁ ଖୋଉଛନି୍ତ I ସ୍ସହିଦିନ ଠୋେୁ ମ ଁ ୁକଦଳୀକୁ ପେୂୋ ପେିୂ ସ୍ଚୋପୋ ଛଡୋଇ ହୋତସ୍େ ଧେି ସ୍କସ୍ବ ଖୋଇ ନୋହି ଁI 

ଓଡିଶୋେ ବିେିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳେୁ କମଷୀମୋସ୍ନ ପେୁୀକୁ ଆସି ଥୋଆନି୍ତ I କିଏ ସୋଧୋେଣ କମଷୀ ଓ କିଏ ସି୍ଥତିବୋନ୍ କମଷୀ ସ୍ସଇଟୋ 

ସ୍ସମୋନଙ୍କ ବିଛଣୋେୁ ଜଣୋ ପଡି ଯୋଉଥ ିୋ I ସି୍ଥତିବୋନ କମଷୀଙ୍କ  ୁଗୋ ପଟୋ ଥ ିୋ ଚମଡୋ ସ୍ଖୋଳେ ବୁୋଗ େିତସ୍େ I 

ସ୍ସଇଟୋକୁ  ଚମଡୋ େିତୋସ୍େ ବୋନ୍ଧି ସ୍ଦଇ, ହୁୋସ୍ଣ୍ଡ ୍ ମୋଧ୍ୟମସ୍େ ଟୋଣ ି ସ୍ନଇ ସ୍ହଉଥ ିୋ I ସୋଧୋେଣ କମଷୀଙ୍କ 

ବିଛଣୋ ବନ୍ଧୋ ସ୍ହୋଇଥ ିୋ  ସ୍ଝୋଟ କି ନଡିଆ କତୋେ େସିସ୍େ I ସବୁ କମଷୀ ନିଜ ନିଜ ପୋଖସ୍େ ସ୍ ୋଟୋ ଖଣି୍ଡଏ 

େଖଥିସି୍  I କୋହୋ ସ୍ ୋଟୋ ପିତଳେ ତ କୋହୋ ସ୍ ୋଟୋ ତମ୍ବୋେ I ଚନ୍ଦ୍ରମଣ ିଦୋସଙ୍କ ସ୍ ୋଟୋ ଓ ମନସ୍ମୋହନ ସ୍ଚୌଧେୁୀଙ୍କ 

କପ ୍ଥ ିୋ ଆ ୁମିନମେ I 
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ସ୍ମଳୋେୁ ସ୍େେିବୋ ପସ୍େ ସ୍ଗୋପବନୁ୍ଧ ସ୍ଚୌଧେୁୀ ମୟୂେେଞ୍ଜ, ସ୍କେୁଝେ ଓ ସ୍ଢଙ୍କୋନୋଳ ଅଞ୍ଚଳସ୍େ ପଦଯୋତ୍ରୋ କେିସ୍ବ 

ସ୍ବୋ ି ଠକ୍ି ସ୍ହ ୋ I ଉପସି୍ଥତ କମଷୀମୋସ୍ନ ପଦଯୋତ୍ରୋେ େହଣୀ ପୋଇ ଁପେୁୀେୁ ଆସ୍ୟୋଜନ କସ୍  I େମୋସ୍ଦବୀ ଓ 

ଆଚୋଯଷୁ  ମହୋଶୟଙ୍କ ସହିତ  ସ୍ସ ଯିସ୍ବ ପଦଯୋତ୍ରୋସ୍େ I େୂଦୋନ ସୋହିତୁ ବିକିବୋ ଓ ତୋଙ୍କେ ସ୍ବୋ  ହୋକ କେିବୋ 

ପୋଇ ଁ ତୋଙ୍କ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ଯିବୋ  ୋଗି ସ୍ମୋ ନୋଆ ଁପ୍ରସ୍ତୋବ ଆସି ୋ I ମୋତ୍ର ମ ଁ ୁଏକଦମ ୍ନୂଆ ସ୍ହୋଇ ଆସିଥବିୋେୁ କୋନୋୟି 

ସ୍ବୋ ି ସ୍ମଦିନୀପେୁେ ସ୍ଗୋଟିଏ ପି ୋ ତୋଙ୍କ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ଗ ୋ I 

ପଦଯୋତ୍ରୋ ସ୍ଶର୍ କେି ସ୍ଗୋପବନୁ୍ଧ ସ୍ଚୌଧେୁୀ ଓ ତୋଙ୍କ ପଦଯୋତ୍ରୀ ଦଳ ବ୍ରହ୍ମପେୁସ୍େ ସ୍ହବୋକୁ ଥବିୋ ପ୍ରୋସ୍ଦଶକି 

ସସ୍ବଷୋଦୟ ସମି୍ମଳନୀକୁ ଗସ୍  I େୂଦୋନ ଅେିସେୁ ଆସ୍ମ ସ୍କସ୍ତଜଣ ମଧ୍ୟ ସ୍ସଠୋକୁ ଗ ୁ I ବ୍ରହ୍ମପେୁେୁ ସ୍େଳସ୍େ 

ଯିବୋ ଆସିବୋ କେିବୋ  ୋଗି ଆବଶୁକ ପୋସ୍ଥୟ ପ୍ରସ୍ତୁସ୍କ ସଙ୍ଗରହ କେିବୋ କଥୋ ଉଠି ୋ Iଜସ୍ଣ ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ସଙ୍ଗରୋମୀ 

େୂଦୋନ ଅେିସ ୍କୁ ଖବ୍ୁ ଆସନି୍ତ Iବ୍ରହ୍ମ ପେୁକୁ ଯିବୋ  ୋଗି ସ୍ସ ସ୍ମୋସ୍ତ ଗୋଡି ଖଚ୍ଚଷ ସ୍ଦସ୍ବ ସ୍ବୋ ି କହିସ୍  I  ମୋତ୍ର 

ସ୍ଯଉ ଁ ଦିନ ଆମେ ବୋହୋେିବୋ କଥୋ ତୋ ପବୂଷଦିନ ସ୍ସ ତୋଙ୍କ ଗୋଆକୁଁ ଚୋ ିଗସ୍  

I“ସ୍ସଯୋହୋସ୍ହଉଅନୁମୋନଙ୍କସହିତମ ଁବୂ୍ରହ୍ମପେୁକୁଗ ିI ଉତ୍କଳ ନବଜୀବନ ମଣ୍ଡଳ ଓ କସୁ୍ତେବୋ ଟ୍ରଷ୍ଟେ କମଷୀମୋନଙ୍କ 

ସହିତ ସ୍କୋେୋପଟୁେ ପେୁୁଣୋ ପେିଚିତ  ସ୍କସ୍ତସ୍କ କମଷୀ ବନୁ୍ଧ ସ୍ଦଖୋ ସ୍ହସ୍  I ନିଶୋକେ ଦୋସସକୋଳ ପ୍ରଥଷନୋସ୍େ 

““ପତିତ ପୋବନ ବୋନୋ ଆଉ ସ୍କସ୍ତ ସ୍ବଳକୁ”ଗୋଆନି୍ତi ସନ୍ଧୁୋ ପ୍ରୋଥଷନୋସ୍େ ବୋଜୀ େୋଉତ ଛୋତ୍ରୋବୋସେ ଅପୋ ମୋନଙ୍କ 

ଦ୍ୱୋେୋ  େଜନ ହୁଏ I ବ୍ରହ୍ମପେୁେ ସମି୍ମଳନୀ ପସ୍େ ଆସ୍ମ ସମସ୍ସ୍ତ କଟକ ସ୍େେି ୁ I େୂଦୋନ ଅେିସ ପିଣ୍ଡୋସ୍େ ଖଜେୁୀ 

ଚଟିଆ ଉପସ୍େ ମଶୋେୀ ଟୋଣ ିମ ଁ ୁ ଅନୁମୋନଙ୍କ ପେି ଶଏୁ I ଦିନ ସ୍ବଳେ େହଣୀ ସ୍ଗୋଟୋଏ  ମ୍ବୋ ଘେ େିତସ୍େ I 

ପ୍ରତିଦିନ ସକୋଳୁ ପ୍ରୋଥଷନୋ ପସ୍େ କିଛିନୋ କିଛି ଶେୀେ େମ କେିବୋକୁ ସ୍ଗୋପବନୁ୍ଧ ସ୍ଚୌଧେୁୀ ଚୋହୋନି୍ତ _I େୂଦୋନ 

ଅେିସେ ବୋଡି ପଟଟୋ ସ୍ଗୋଟୋଏ ସ୍କୋଣସ୍େ ଖୋ ୁଆ ସ୍ହୋଇ ଥବିୋେୁ ତୋକୁ ମୋଟି ପକୋଇ  ସ୍ପୋତିବୋ ଦେକୋେ ପଡି 

ଥୋଏ I  ସ୍ସଥପିୋଇ ଁସୋମନୋ ପଟେୁ ମୋଟି ସ୍ଖୋଳି ବୋଲି୍ ଟସ୍େ  ସ୍ବୋହି ସ୍ସ ପଛପସ୍ଟ ପକୋଉ ଥୋଆନି୍ତ I ମ ଁ ୁେୋଉଡୋସ୍େ 

ମୋଟି ହୋଣ ିବୋଲି୍ ଟସ୍େ େରି୍ତ୍ତ କସ୍େ Iସ୍ସ ବୋଲି୍ ଟସ୍େ ନିଅନି୍ତ Iଥସ୍େ ମ ଁ ୁଉତ୍ସୋହେ ସହିତ ଦୁଇଟୋ ଯୋକ ବୋଲି୍ ଟକୁ ପେୂୋ ପେିୂ 

େରି୍ତ୍ତ କେି ସ୍ଦ ି I ତୋକୁ ସ୍ଟକି ୋ ମୋସ୍ତ୍ର ତୋଙ୍କ ପୋଟିେୁ ବୋହୋେି ପଡି ୋ “ତୁଏସ୍ତସ୍ବୋସ୍ଝଇ କେୁଛୁ I ସ୍ମୋସ୍ତ ମୋେିବୁ 

ନୋ କଅଣ?”ମ ଁ ୁଜି୍ଜତସ୍ହୋଇବୋଲି୍ ଟେୁମୋଟିକୋଢିସ୍ନ ି ଓ ତୋ ପେଠୋେୁ ବୋଲି୍ ଟଟିକୁ ଅସ୍ପକ୍ଷୋକୃତ ହୋ ୁକୋ େୋବସ୍େ 

ସ୍ବୋସ୍ଝଇ କ ି I 

େୂଦୋନ ଅେିସସ୍େ ଥବିୋ ଅବସେସ୍େ ସ୍ମୋେ ସ୍ସଠୋସ୍େ କୋଛୁ ବୋହୋେି ୋ I ଏହସ୍ଦଖ ି ବୁଢୋ ସ୍ଚୋଧେୁୀ ଥଟ୍ଟୋ କେି 

କହିସ୍  “ସ୍ତୋେସ୍ଗୋଟୋଏେକମେକୁଷ୍ସି୍ହ ୋଣIି କୋଛୁଟୋ ସ୍ଗୋଟୋଏ େକମେ କୁର୍ଠ୍୍”Iତୋ ପସ୍େ ହସିସ୍  ଓ 

େୋଧୋଶୁୋମ ମହୋେୋଜଙ୍କ ଦ୍ୱୋେୋ ମ ମ ମଗୋଇସ୍  I ନିସ୍ଜ ସ୍ମୋ ସ୍ଦହ ସୋେୋ ବ୍ରସସ୍େ ସକୋଳୁ ମ ମ ସ୍ବୋଳି  

ସ୍ଗୋଟୋଏ ସ୍କୋଠେୀ େିତସ୍େ ଗୋଧଆୁ ସ୍ବଳ ଯୋଏ  ଆବଦ୍ଧ େହିବୋକୁ କହିସ୍  I ଦୁଇ ହୋତସ୍େ ଔର୍ଧ  ୋଗିଥବିୋ 

ସ୍ଯୋଗ ୁଇେୀେୋ ସ୍ଦବୀ ସ୍ମୋସ୍ତ ନିଜ  ହୋତସ୍େ ଖଆୁଇ ସ୍ଦସ୍  I ପସ୍େ ମ ଁ ୁ ଚୋମଚ ଧେି ଖୋଇ ି Iସ୍ସହି ଦିନଠ ଁୂ  

େକୀେ ବୋବୁ ସ୍ମୋସ୍ତ ଡୋକନି୍ତ “ବୋଚ୍ଚୋ”  I 

ଦିନକେ କଥୋ I କଅଣ ସ୍ଗୋଟୋଏ କଥୋ ପଚୋେିବୋ  ୋବି ମ ଁ ୁତୋଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯୋଉଥୋଏ I ଅନୁମୋସ୍ନ ସ୍ଯ ଯଆୁସ୍ଡ 

ଯୋଇ ଥୋଆନି୍ତ I ଖଟ ଉପସ୍େ ବସି ଥୋଆନି୍ତ େମୋସ୍ଦବୀ I ଚୁନୀ ଅପୋଙୁ୍କ ଡକୋ ଯୋଇଥୋଏ ମୋତ୍ର ସ୍ସ ବେୀେୁ  ଆସି 

ନଥୋନି୍ତ I ଜ୍ୱେସ୍େ ସ୍କସ୍ତ ପତଳୋ ସ୍ହୋଇ ଗସ୍ ଣ ିସ୍ବୋ ି ଜୋଣବିୋ ପୋଇ ଁବୁଢୋ ସ୍ଚୋଧେୁୀ ପତ୍ନୀଙ୍କେ କସ୍ଚଟୀକୁ ମୋପ ୁ

ଥୋଆନି୍ତ I  ସ୍ମୋ ଉପସ୍େ ନଜେ ପଡିବୋ ମୋସ୍ତ୍ର େମୋ ସ୍ଦବୀ ଟିକିଏ ଆଖ ିମୋେି ସ୍ୱୋମୀଙୁ୍କ ସତକଷ କେିସ୍ଦସ୍  I ସ୍ମୋସ୍ତ 

ସ୍ଦଖ ି“ତୁକୁଆସ୍ଡଆସି ୁ?”ସ୍ବୋ ିପଚୋେିସ୍ I ମ ଁ ୁକିଛି ନସ୍ଦଖ ିୋ ପେି   century ଶେେ ଉଚ୍ଚୋେଣ  କଅଣ ସ୍ହବ 

ସ୍ବୋ ି ପଚୋେି ବୁଝି  ସ୍ମୋ ବୋଟସ୍େ ଗ ି I 
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୧୯୫୮ ମସିହୋ ଅସ୍ପ୍ର ୍ ୨୯ ତୋେିଖେ େୋତ୍ରି Iବୋେଣ୍ଡୋକୁ  ୋଗିଥବିୋ ସ୍ଗୋଟୋଏ ସ୍କୋଣ ଘସ୍େ ମଶୋେୀ ଟୋଣ ି ମ ଁ ୁ

ସ୍ଶୋଇଥୋଏ I ହଠୋତ୍ ସ୍କମିତି ଏକ ସ୍କୋଳୋହଳସ୍େ ନିଦ େୋଙି୍ଗଗଳୋ 

I“ବୋପୋଚୋ ିଗସ୍ “ସ୍ବୋ ିେୋଧୋଶୁୋମମହୋେୋଜକହିସ୍ I େକୀେ ମିେ ଗ୍ରୋମସ୍ସବକ ସ୍ପ୍ରସସ୍େ ଥବିୋ  ବିଶ୍ୱନୋଥ 

ପେିଡୋଙୁ୍କ ଖବେ ସ୍ଦଉ ଥୋଆନି୍ତ “ବୋପୋଚୋ ିଗସ୍ ” I ସ୍ସପଟୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ହଉଥୋଏ 

“କୁଆସ୍ଡଚୋ ିଗସ୍ ?”ଏପେିଆକସି୍ମକେୋବସ୍େତୋଙ୍କେ ମତୁୃୁ କଥୋଟୋ ଶଣୁ ି ହଠୋତ ବିଶ୍ୱୋସ କେି ସ୍ହଉ ନଥୋଏ I 

ଡୋକ୍ତେ ଶେତ ମିେ ଓ  ଡୋକ୍ତେ ହେିଶ େୋୟଙୁ୍କ ଡକୋଗ ୋ I ସ୍ସମୋସ୍ନ ଆଉ କଅଣ କହସ୍ନ୍ତ?ସ୍ସସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ କଟକ 

ସହେସ୍େ ଖବ୍ୁ କମ ୍ ଜୋଗୋସ୍େ ସ୍ଟ ିସ୍େୋନ୍ ଥ ିୋ I ତୋ େିତେୁ େୂଦୋନ ଅେିସ ୍ ସ୍ଗୋଟିଏ I ସମୋଜ ଅେିସେୁ 

େୋଧୋନୋଥେଥ ଓ ପେିବୋେେ ପେୁୁଣୋ ବନୁ୍ଧ େୋଜକୃଷ୍ଣଣ ସ୍ବୋର୍ଙୁ୍କ ଖବେ ଦିଆଗ ୋ I ସ୍ସମୋସ୍ନ ଆସି ପହଞ୍ଚସି୍  I 

ଆଚୋଯଷୁ  ମହୋଶୟ ନିବଷୋକ ସ୍ହୋଇ ବସି ଥୋଆନି୍ତ I େମୋସ୍ଦବୀଙ୍କ ଆଖସି୍େ  ୁହ ନଥୋଏI ସ୍ସ ସ୍କବଳ ଚୁପ ସ୍ହୋଇ 

ଖଟ ଉପସ୍େ  ବସି ଥୋଆନି୍ତ I ତୋଙ୍କ ପୋଖସ୍େ ଥୋଆନି୍ତ କନିକୋ ଅଞ୍ଚଳେ କମଷୀ ହେିପି୍ରୟୋ ଦୋସ I ଝୀଅ ଅନ୍ନପରୂ୍ଣ୍ଣଷୋ 

େଗବଦ୍ ଗୀତୋେୁ ଏକୋଦଶ ଅଧ୍ୟୋୟେ ଆବୃରି୍ତ୍ତ କେି ଚୋ ି ଥୋଆନି୍ତ I 

ଖବେଟୋ ଚୋେି ଆସ୍ଡ ସ୍ଖଳି ଗ ୋତ  ସ୍ଗୋପବନୁ୍ଧ ସ୍ଚୌଧେୁୀ ଓ େମୋସ୍ଦବୀଙ୍କ ସମ୍ପକଷସ୍େ ଆସିଥବିୋ  ବହୁ ସ୍ ୋକ ଆସି  

େୂଦୋନ ଅେିସସ୍େ ଜମୋ ସ୍ହସ୍  Iପଅୁ ମନସ୍ମୋହନ ସ୍ଚୌଧେୁୀ ଥୋଆନି୍ତ ବେୀସ୍େ ଓ େୋଇ ନବକୃଷ୍ଣ ସ୍ଚୌଧେୁୀ 

ଅନୁଗଳୁସ୍େIସମୋଜ ଅେିସେ ଗୋଡିସ୍େ  ବ୍ି ନସ୍ନୋଦ କୋନୁନସ୍ଗୋଙୁ୍କ ବେୀକୁ ପଠୋ ଗ ୋ I ସ୍ସ ସ୍ମୋସ୍ତ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ସ୍ନସ୍  

Iସକୋଳ ଆଠଟୋ କି ନଅଟୋ ସ୍ବସ୍ଳ ଆସ୍ମ ବେୀସ୍େ ପହଞ୍ଚ ୁିIବିସ୍ନୋଦବୋବୁ କନୁୋେମେ େୋଟକ ସ୍ଖୋ ି  

ମନସ୍ମୋହନ ସ୍ଚୌଧେୁୀ ଓ ସମିୁତ୍ରୋ ସ୍ଦବୀ େହୁଥବିୋ କୁଡିଆେ ପିଣ୍ଡୋକୁ ଉଠସି୍  ତ  ବିସ୍ନୋଦ ବୋବୁ ଓ ତୋଙ୍କ ସୋଙ୍ଗସ୍େ  

ଏ ଜିପ ଟୋକୁ ସ୍ଦଖ ି ତୋଙ୍କ ପୋଟିେୁ ବୋହୋେି ପଡି ୋ 

“କଅଣସ୍ବୋଉଚୋ ିଗ ୋ?”ବିର୍ର୍ଣ୍ଣେୋବସ୍େବିସ୍ନୋଦବୋବୁଉର୍ତ୍ତେସ୍ଦସ୍ “ସ୍ଗୋପବୋବୁଚୋ ିଗସ୍ “i 

ବ୍ରହ୍ମପେୁେ ସମି୍ମଳନୀ ସମୟେୁ େମୋସ୍ଦବୀ ସ୍ବମୋେ ଥସି୍  Iକିନ୍ତୁ ବୋହୋେକୁ ସ୍ଦଖବିୋ ପୋଇ ଁସ୍ଗୋପବନୁ୍ଧ ସ୍ଚୌଧେୁୀଙ୍କେ 

କିଛି ସ୍େୋଗ ଜଣୋ ପଡୁ ନଥ ିୋI ହଠୋତ୍ ସ୍ସ ଚୋ ି ଯିସ୍ବ ସ୍ବୋ ି ପଅୁ, ସ୍ବୋହୂ, ପେିଚିତ ସ୍ ୋସ୍କ ସ୍କହି େୋବି ନଥସି୍  

I ମନସ୍ମୋହନ ସ୍ଚୌଧେୁୀ, ସମିୁତ୍ରୋ ସ୍ଦବୀ, କବୀେ, ମୋଧବୀ ତ ଆସିସ୍   I ବୋଟେୁ ଖବେ ପୋଇ ଆର୍ତ୍ତଷ ବନୁ୍ଧ ମହୋନି୍ତ ଓ 

ଗସ୍ଣଶଚନ୍ଦ୍ର ମହୋନି୍ତ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ନୋଦ କୋନୁନସ୍ଗୋଙ୍କ ସହିତ ସ୍ସହି ଏକୋ ଜିପସ୍େ ଆସିସ୍   ସ୍ଶର୍ ଦଶଷନ ପୋଇ ଁ I 

ସ୍େେି ୋ ସ୍ବଳକୁ ମ ଁ ୁଜିପ ୍ସ୍େ ନଆସି ଯୋଜପେୁ ସ୍େୋଡ୍ ଠୋେୁ ସ୍େଳସ୍େ କଟକ ଆସି ି I ସ୍ଚୌଧେୁୀ ପେିବୋେେ 

ଜ୍ୱୋଇ ଁଶେତ ଚନ୍ଦ୍ରମହୋେୋଣୋ ମଧ୍ୟ ଖବେ ପୋଇ ସ୍କେୁଝେେୁ କଟକ ଆସ ୁଥୋଆନି୍ତ Iଏକୋ କମ୍ପୋଟଷସ୍ମ୍ସ୍େ ଆସ୍ମ ଗପ 

ସପ ସ୍ହୋଇ ଆସି ୁ I ଶ୍ୱଶେୁ ସ୍ଗୋପବନୁ୍ଧ ସ୍ଚୌଧେୁୀଙ୍କେ ସ୍ଶର୍ ଦିନଟି କିପେି ଥ ିୋ ତୋେ ଖବେ ଶେତ୍ ବୋବୁ 

ସ୍ମୋଠୋେୁ ସ୍ନସ୍  I 

ଏଇଠ ିଓଡଶିୋେ  ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ପେବର୍ତ୍ତଷୀ ଇତିହୋସେୁ ସ୍ଗୋଟିଏ କଥୋ ଉସ୍ଲ୍ଲଖ କେୋ ଯଇ ପୋସ୍େ  ଯୋ୍ହୋକି ସ୍ଗୋପବନୁ୍ଧ 

ସ୍ଚୌଧେୁୀଙ୍କେ େକ୍ତଚୋପ ବଢିବୋସ୍େ ଦୋୟୀ ଥ ିୋ I ଘଟଣୋଟି ସ୍ହ ୋ ଏହି ପେି : 

 େୁବସ୍ନଶ୍ୱେେ ଏକ କ୍ଲବସ୍େ , ବିଜ ୁପଟ୍ଟନୋୟକ୍, ପ୍ରତୋପ ସିଂ ସ୍ଦଓ ଓ ଆଉ ସ୍କସ୍ତ ଜଣ ବିଧୋୟକ ମଦ ପିଇ ଧସ୍ତୋ 

ଧସି୍ତଗ ସ୍ହସ୍  I ଶୋନି୍ତ େକ୍ଷୋ ପଇ ଁପ ିୁସ ୍ଆସି ୋ I ପେ ଦିନ ସମଜସ୍େ ଏ ଘଟଣୋ ପଢି ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ସଙ୍ଗରୋମୀ ସ୍ଗୋପବନୁ୍ଧ 

ସ୍ଚୌଧେୁୀ  ଖବୁ ଉସ୍ର୍ତ୍ତଜିତ ସ୍ହୋଇ ପଡିସ୍  I ଘଟଣୋଟୋ କଅଣ ଜୋଣବିୋ  ୋଗି ସ୍ସ ଆଚୋଯଷୁ  ମହୋଶୟଙୁ୍କ ସୋଙ୍ଗସ୍େ 

ଧେି େୁବସ୍ନଶ୍ୱେ ଗସ୍  I ସ୍ସସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ କଟକେୁ େୁବସ୍ନଶ୍ୱେ ଯିବୋକୁ ସ୍ହସ୍  ସ୍େଳସ୍େ ନସ୍ହସ୍  ଶଗଡସ୍େ 

ଯିବୋକୁ ପଡୁଥ ିୋ Iକୋଠ ସ୍ଯୋଡି କିମ୍ ବୋ ଦୟୋ ଉପସ୍େ ସ୍ପୋ  ସ୍ହୋଇ ନଥ ିୋ କି କଟକ – େୁବସ୍ନଶ୍ୱେ େୋସ୍ତୋ ନିମିତ 

ସ୍ହୋଇ ନଥ ିୋI େୁବସ୍ନଶ୍ୱେେୁ ଘଟଣୋଟୋେ ସତୁତୋ ଜୋଣ ି ସ୍ଜୌଧେୁୀ ମହୋଶୟ ଅନୁେବ କସ୍  ସ୍ଯ  ସ୍ଦଶସ୍େ 

ସ୍ ୋକ ଚେିତ୍ରେ ଅପଚୟ ଘଟିଛି  ଓ ସ୍ ୋକ ପ୍ରତିନିଧମିୋନଙ୍କ େିତସ୍େ ଦୁବଷଳତୋ          ଆସିଛି I ଡୋକ୍ତେ େବି ସ୍ଘୋର୍ 
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କିଆଉ କିଏ ପୋଖ ସ୍ ୋକ େୂଦୋନ ଅେିସକୁ ଆସିସ୍   ସ୍ସ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ବସ୍ହ ସ୍ ଖୋଏ ଁଗୋଳି ସ୍ଦଇ କହିସ୍   I ସକୋଳ ୁ

ଯିବୋ ସ୍ବସ୍ଳ ଓ ସନ୍ଧୁୋସ୍େ ସ୍େେିବୋ ପସ୍େ  ସ୍ସ ଉସ୍ର୍ତ୍ତଜିତ ଜଣୋ ପଡୁ ଥୋଆନି୍ତ I ଅସ୍ପ୍ର  ୨୯ େୋତିସ୍େ ସମସ୍ସ୍ତ 

ଖଆ୍ ପିଆ ସୋେି ସ୍ଶୋଇବୋକୁ ଯିବୋ ପସ୍େ ସ୍ସ ଛୋତିସ୍େ ତୀବ୍ର ଯନ୍ତ୍ରଣୋ ଅନୁେବ କସ୍  Iତୋ ପସ୍େ ସବୁ ସ୍ଶର୍ I 

କୋହୋେି  ହୃତକମ୍ପ ଘଟିସ୍  କି ଛୋତିସ୍େ ଯନ୍ତ୍ରଣୋ ସ୍ହସ୍   ତୋକୁ ସ୍ସହି ମିହୂର୍ତ୍ତଷସ୍େ ସ୍ଗୋଟୋଏ ଆସି୍ପେିନ୍ ବଟିକୋ ସ୍ଦବୋ 

କଥୋI ଆସି୍ପେିନ୍ ଖୋଇସ୍  ଅବସ୍ଥୋ  ହୁଏତ ସଧୁେିୁ ପୋସ୍େ I ମୋତ୍ର ୧୯୫୮ ମସିହୋସ୍େ କଟକ ସହେସ୍େ ଆସି୍ପେିନ୍ ଥ ିଗ ୋ 

ଦୁସ୍ପରୋପୁ I ହୃଦସ୍େୋଗ ସହିତ ଆସି୍ପେିନେ ସମ୍ପକଷ କଥୋଟୋ ପୋଖ ସ୍ ୋକ କୋହୋେିକୁ ଜଣୋ ନଥ ିୋ I 

 

ଳତର 

ସ୍ଗୋପବନୁ୍ଧ ସ୍ଚୌଧେୁୀ ଥସି୍  ଓଡୀଶୋେ ସସ୍ବଷୋଦୟ କମଷୀମୋନଙ୍କ  ୋଗି  ପିତୃ ତୁ ୁ Iତୋଙ୍କ ସମ୍ତୃି େକ୍ଷୋ ପୋଇ ଁ କିଛି 

ସ୍ଗୋଟୋଏ କେୋଯିବୋ ଉଚିତ ସ୍ବୋ ିକଥୋ ପଡି ୋ I ବିସ୍ନୋବୋଜୀ ଓଡିଶୋେ କମଷୀ ମୋନଙୁ୍କ ପେୋମଶଷ ସ୍ଦସ୍  ସ୍ଯ 

ଓଡିଶୋେ ଘସ୍େ ଘସ୍େ ସସ୍ବଷୋଦୟ ପୋତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ୋି କେୋ ଯୋଇ ପୋେିସ୍   ତୋଙ୍କେ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ତୃି େକ୍ଷୋ ସ୍ହୋଇ 

ପୋେିବIସସ୍ବଷୋଦୟ ଲ୍କୋଯଷୁ  ଏକ ଆସ୍େୋଳନେ କୋମ I ସମୋଜ ପେିବର୍ତ୍ତଷନେ କଥୋ ଏଥସି୍େ ଅଛି I ଏଣ ୁକମଷୀମୋସ୍ନ 

ସ୍ ୋକଙ୍କଠୋେୁ ଚୋେୋ ସଙ୍ଗରହ କେି  ଚଳନ୍ତୁ I  ଘସ୍େ ଘସ୍େ ମଠୁ ିଚୋଉଳ େଖୋ ଗସ୍   ସ୍ସହି ଚୋଉଳେୁ କମଷୀ ମୋସ୍ନ 

ଚଳିସ୍ବ I ଗୋଆ ଁବୋ ସୋହୀ ମୋନଙ୍କସ୍େ ସ୍କୌଣସି ସୋମହୁିକ  କୋମ କେୋ ଯିବୋ ସ୍ବଳକୁ  ମଠୁ ିଚୋଉଳ ସଙ୍ଗରହ କଥୋଟୋ 

ଓଡିଶୋେ ପ୍ରୋୟ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳସ୍େ  େହି ଆସିଥ ିୋ I ସସ୍ବଷୋଦୟ ପୋତ୍ର ସ୍ହ ୋ ସ୍ସହି କଥୋ Iଏଣ ୁକଥୋଟୋ ବିସ୍ନୋବୋଜୀ 

କହିସ୍  ସ୍ବୋ ି କମଷୀ ମୋନଙ୍କ ମନକୁ ପୋଇ ୋ ଓ  ସ୍ସମୋସ୍ନ ସସ୍ବଷୋଦୟ ପୋତ୍ର ବସୋଇବୋସ୍େ  ୋଗିସ୍  I ଏହି କଥୋେ 

ବୁୋପକ ପ୍ରଚୋେ ପୋଇଏଁକ ପଦଯୋତ୍ରୋ  କେୋ ଯିବୋ କଥୋ ଉଠ ିୋ Iଆଚୋଯଷୁ ମହୋଶୟ ଏ ପଦଯୋତ୍ରୋ ଆେମ୍ଭ କେିସ୍ବ ଓ 

ଓଡିଶୋେ ଉର୍ତ୍ତେେୁ  ଏହୋ ଆେମ୍ଭ ସ୍ହବ ସ୍ବୋ ି ସିଦ୍ଧୋନ୍ତ ସ୍ହ ୋ Iବୋସ୍ ଶ୍ୱେେ ଏକଦମ ୍ଉର୍ତ୍ତେସ୍େ ସସ୍ବଷୋଦୟ କମଷୀ 

ସଧୁୋଂଶ ୁ ସ୍ଶଖେ ଦୋସଙ୍କ ଗୋଆ ଁ I ଖଦୀ ସ୍ବୋଡଷେ ସେୁ େୋବସ୍େ ଓ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳେ ଜସ୍ଣ ପ୍ରତିଷ୍ୋିବୋନ ସ୍ ୋକ 

େୋବସ୍େ ସ୍ସ ପେିଚିତ ଥୋଆନି୍ତ Iେୂଦୋନ କୋମସ୍େ  ୋଗିଥବିୋ ଉର୍ତ୍ତେ ବୋସ୍ ଶ୍ୱେେ କମଷୀମୋସ୍ନ ତୋଙୁ୍କ ସ୍ନତୋ େୋବସ୍େ 

ମୋନନି୍ତIତୋଙ୍କେି ଗୋଆେୁଁ ଅଗଷ୍ଟ ପେେସ୍େ ପଦଯୋତ୍ରୋ ଆେମ୍ଭ କେୋଯିବୋକୁ ଠଜି ୍ସ୍ହ ୋ I 

ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ ପୋଳନ ପୋଇ ଁଚୋେିଆସ୍ଡ ଧମୂ ୍ଧୋମ ୍ଚୋ ିଥୋଏ I କଟକ ସହେ ସ୍ସସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ ପ୍ରସ୍ଦଶେ େୋଜସ୍ନୈତିକ ଓ 

ସୋଂସ୍କତୃିକ ସ୍କ୍ଷତ୍ରସ୍େ ପ୍ରଧୋନ ଜୋଗୋ I ଏହି ଉତ୍ସବ ପୋଇ ଁକଟକେ ଶହୀଦ େବନଠୋସ୍େ ଆସ୍ୟୋଜନ ସ୍ହୋଇଥୋଏ I ସେୋ 

ସନ୍ଧୁୋସ୍େ ସ୍ହବୋ     କଥୋ I ମୋତ୍ର ଦିନ ଦୁଇଟୋ ସ୍ବସ୍ଳ କୋଠସ୍ଯୋଡୀ କୂଳସ୍େ ସ୍ଗୋପବନୁ୍ଧ ସ୍ଚୌଧେୁୀଙ୍କ  ୋଗି ଏକ 

ସମ୍ତୃି େଳକେ ଉସ୍ନ୍ ମୋଚନ ବୁବସ୍ଥୋ ସ୍ଥୋନୀୟ ସ୍ ୋକଙ୍କ ତେେେୁ କେୋ ଯୋଇଥୋଏ I ଏ କୋଯଷୁ େ ମଖୁୁ ଆସ୍ୟୋଜକ 

ଥୋଆନି୍ତ ସ୍ଥୋନୀୟ କସ୍ଙ୍ଗରସ କମଷୀ  ଳିତ ସ୍ମୋହନ ସ୍ଘୋର୍ I ମଣୁ୍ଡସ୍େ ଗୋନ୍ଧୀ ସ୍ଟୋପି ପିନ୍ଧି, କୋନ୍ଧସ୍େ ଖଦଡେ ଝୁ ୋ 

ପକୋଇ ଏବଂ ସ୍କସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ ହୋେ ପୁୋ୍ ପିନ୍ଧି ତ ଆଉ ସ୍କସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ  ଆଣଠୁ୍ ଉପେକୁ ଖଦଡ ସ୍ଧୋତି ପିନ୍ଧି  ଳିତ 

ସ୍ଘୋର୍ ଏକ ବିଚିତ୍ର ବୁକି୍ତତ୍ୱେ ପେିଚୟ ଦିଅନି୍ତ I ମୋତ୍ର କଟକ ସହେେ ବିେିନ୍ନ ବସି୍ତସ୍େ ତୋଙ୍କେ ଖବ୍ୁ ପେିଚୟ I ଏଣ ୁ

ସ୍େୋଟ୍ ସଙ୍ଗରହ ପୋଇ ଁତୋଙ୍କେ ଆବଶୁକତୋ ଖବ୍ୁ ସ୍ବଶ ି I ସେୁୋର୍ ସ୍ବୋର୍ଙ୍କ େେୱୋଡଷ ବ୍ ଲକସ୍େ ସ୍ଯୋଗ ସ୍ଦଇ  ସ୍ସ 

ବ୍ରିଟିଶ ସ୍ସୈନୁଙ୍କ ବିସ୍େୋଧସ୍େ କୋସ୍ଳ  ଢିଥସି୍   ସ୍ବୋ ି ସ୍କହି ସ୍କହି କହନି୍ତ I ଅସ  କଥୋ ସ୍ହ ୋ ସ୍ଯ କଟକ 

ସହେେ କସ୍ଙ୍ଗରସ କମଷୀ  ଳିତ ସ୍ମୋହନ ସ୍ଘୋର୍ ସ୍ଦଶକୁ ସ୍ୱୋଧୀନ କେିବୋ ପୋଇ ଁସ୍ଜ ୍ ଯୋଇ ଥସି୍   I ସ୍ଗୋପବନୁ୍ଧ 

ସ୍ଚୌଧେୁୀଙ୍କ ସମ୍ତୃି େଳକ ଉସ୍ନ୍ ମୋଚନ କେିବୋକୁ ସ୍ସ ଡୋକିଥସି୍  ସ୍ଥୋନୀୟ ଏମ.୍ଏ ୍.ଏ. ବୀସ୍େନ୍ ମିତ୍ରଙୁ୍କ ଓ କସ୍ଙ୍ଗରସ 

ଦଳେ ବିଜ ୁପଟ୍ଟନୋୟକଙୁ୍କ I ସ୍ସ ଦିନେ ଏହି ସେୋସ୍େ ସ୍ସମୋନଙ୍କ ସହିତ ଥସି୍  ମନ ସ୍ମୋହନ ମିେ I 
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କୋଠସ୍ଯୋଡୀସ୍େ ନଈେେୋ ପୋଣ ିI ସ୍ସଇଠ ିସ୍ଗୋପବନୁ୍ଧ ସ୍ଚୌଧେୁୀଙ୍କ ପୋଇ ଁଏକ ସମ୍ତୃି େଳକ ଗସ୍ଣଶ ଘୋଟ ପୋଖସ୍େ  

ଉସ୍ନ୍ ମୋଚନ କେୋଗ ୋ I ଛୁଟି ସ୍ଯୋଗ ୁସେକୋେୀ କମଷଚୋେୀ, କିେୋନୀ, ବୋବୁ େୋୟୋ ସବୁ ସହେ ଛୋଡି ନିଜ ନିଜ ଗୋଆକୁଁ 

ଯୋଇଥୋଆନି୍ତ I ସହେେ ବୋସିେୋଙ୍କ େିତେୁ ଦିନ ଦିଇ ପ୍ରହେେ ସେୋକୁ  ଆଉ ସ୍କସ୍ତ ସ୍ ୋକ ଆସସ୍ନ୍ତ? ସ୍ସଇ ଅଳ୍ପ 

ସ୍କଇ ଜଣଙ୍କ େିତସ୍େ ମ ଁ ୁଥ ିି  - କଅଣ ଘଟୁଚି ସ୍ଦଖବିୋ ପୋଇ ଁ I ସମସ୍ସ୍ତ ଠଆି ସ୍ହୋଇ ଥୋଆନି୍ତ I  ଳିତ ସ୍ଘୋର୍ 

ସେୋେ କୋେଣ ବୁଝୋଇ ସ୍ଦ ୋ ପସ୍େ ମନସ୍ମୋହନ ମିେ ସ୍ମୋସ୍ତ  େୋର୍ଣ ସ୍ଦବୋକୁ ଟୋଣ ିସ୍ନସ୍  I ମ ଁ ୁତ ଏଥପିୋଇ ଁ

ଆସ୍ଦୌ ପ୍ରସୁ୍ତତ ନଥ ିି I ସ୍ତସ୍ବ କୋଠସ୍ଯୋଡୀକୁ ମହୋନଦୀ ସ୍ବୋ ି ସ୍କସ୍ତଥେ କହିଥବିୋ ସ୍ମୋେ ମସ୍ନ ପଡୁଛି I ଇଏ 

ଥ ିୋ ମହତୋବ- ବ୍ି ନଜ ୁପଟ୍ଟନୋୟକ କେଳେ ଆଦି ପବଷ I 

ସନ୍ଧୁୋ ସ୍ବଳକୁ ଶହୀଦ େବନଠୋସ୍େ ସ୍ଯଉ ଁସୋଧୋେଣ ସେୋ ସ୍ହ ୋ ସ୍ସଥସି୍େ ହସ୍େକୃଷ୍ଣ ମହତୋବ େୋର୍ଣ ସ୍ଦସ୍  I 

ତୋଙ୍କ ନୋ ି ମସ୍ସଷଡିସ ଗୋଡିସ୍େ  ତୋଙ୍କ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ଝଙ୍କୋେେ ସମ୍ପୋଦକ ସତୁୋନେ ଚମ୍ପରି୍ତ୍ତେୋୟ ଓ ପ୍ରଜୋତନ୍ତ୍ରେ ସମ୍ପୋଦକ 

ଜୋନକୀ ବଲ୍ଲେ ପଟ୍ଟନୋୟକ ମଧ୍ୟ ଆସିଥସି୍  Iସ୍ଦସ୍ବନ୍ଦ୍ର ଶତପଥୀଙ୍କ ସହିତ ମ ଁ ୁସେୋକୁ ଯୋଇଥ ିି I କବି େବି ସିଂଙ୍କ 

ସହିତ ସ୍ସଇଠ ିଚିହ୍ନୋ ସ୍ହ ୋ I  ସେୋସ୍େ ସ୍ହଉଥବିୋ ବକ୍ତୃତୋ େିତସ୍େ ତୋଙ୍କେ ଅଚଞ୍ଛୋ ଟିପ୍ପଣୀ ଶଣୁ ିମ ଁ ୁହସି ହସି 

ନୋସ୍କ ଦମ ୍ I ସ୍ସହି େୋତିସ୍େ ଆଚୋଯଷୁ  ମହୋଶୟଙ୍କ ସହିତ ପଦଯୋତ୍ରୋସ୍େ ଚୋ ିବୋ ପୋଇ ଁ କଟକେୁ ଜସ୍ଳଶ୍ୱେକୁ 

ସ୍ଟ୍ରସ୍େ ଗ ି Iେୋତି ଗୋଡିସ୍େ ସ୍ସସ୍ତ େିଡ ନଥ ିୋ I କଟକେୁ ଆଚୋଯଷୁ  ମହୋଶୟଙ୍କ ପଦଯୋତ୍ରୋସ୍େ  ସ୍ଯୋଗ ସ୍ଦବୋ 

ପୋଇ ଁ ଆଚୋଯଷୁ  ମହୋଶୟଙ୍କ ସହିତ ମନସ୍ମୋହନ ସ୍ଚୌଧେୁୀ,ଶେତ ଚନ୍ଦ୍ର ମହୋେଣୋ, େକୀେ ମିେ ତ ଆସିସ୍  I 

ଧମଷୋନେ, ଅତୁ ୁ, ପ୍ରେୋକେ ଓ ମ ଁ ୁମଧ୍ୟ ଗ ୁ I େଦ୍ରକେୁ ବୁୋସଜୀ ଆମ ସହିତ ସ୍ଯୋଗ ସ୍ଦସ୍  I ଜସ୍ଳଶ୍ୱେେୁ ଓହ୍ଲୋଇ 

ସ୍େୋଗେୋଇ ଓ ସ୍ସଇଠୁ ନୋସ୍ମ୍ପୋକୁ ଯିବୋ କଥୋ I ସ୍େୋଗେୋଇଠୋସ୍େ ଆଚୋଯଷୁ  ମହୋଶୟଙୁ୍କ ଖବ୍ୁ ସମ୍ବଦ୍ଧଷନୋ କେୋ ଗ ୋI 

ଓଡିଶୋସ୍େ ଥବିୋ ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳେ ଛଅଟି ଜି ୋ ସ୍ହ ୋ ବୋସ୍ ଶ୍ୱେ, କଟକ, ପେୁୀ,ସମ୍ବ ପେୁ, ଗଞ୍ଜୋମ ଓ ସ୍କୋେୋପଟୁ I 

ଆସ୍ମ ବୋସ୍ ଶ୍ୱେ, ମୟୂେେଞ୍ଜ,୍ ସ୍କେୁଝେ ବୋଟ ସ୍ଦଇ ସ୍ଡଙ୍କୋନୋଳ ଅଞ୍ଚଳସ୍େ ପଶବିୋ କଥୋ I ୧୯୫୯ ମସିହୋସ୍େ 

ଓଡିଶୋସ୍େ ସ୍ଦଶୀୟ େୋଜୁ ଆଉ ନଥ ିୋ I ମୋତ୍ର ସ୍ଢଙ୍କୋନୋଳ, ସ୍କେୁଝେ ପେି ଅଞ୍ଚଳସ୍େ ଥବିୋ ପବୂଷତନ େୋଜୋ 

ମୋନଙୁ୍କ  େର୍ତ୍ତୋ ଆକୋେସ୍େ ସେକୋେ ପ୍ରଚୁେ ପଇସୋ ସ୍ଦଉଥସି୍  I ନିଜ ମଟେ ଗୋଡିେ  ୋଇସ୍ସନ୍ ସ ସ୍ଲଲଟ୍ ସ୍େ ଏଇ 

ପବୁଷତନ େୋଜୋମୋସ୍ନ  ନିଜ ନୋଆ ଁ ସ୍ ଖଥୁସି୍  Iଇେିେୋ ଗୋନ୍ଧୀଙ୍କ ଅମଳସ୍େ େୋଜୋମୋନଙ୍କେ େର୍ତ୍ତୋ ସେକୋେ ବେ 

କସ୍  I 

ଅଗଷ୍ଟ ମୋସସ୍େ ସ୍କସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ ସ୍କମିତି ବର୍ଷୋ ହୁଏ I ଧୋନ ବି ସ୍େ ହୁଡୋସ୍େ ଚଢି ସ୍ଗୋଟିଏ ଗୋଆେୁଁ ଆଉ ସ୍ଗୋଟିଏ 

ଗୋଆକୁଁ ଯିବୋକୁ କୋଦୁଅସ୍େ ପଶ ିଚୋ ିବୋକୁ ହୁଏ Iପଦ ଯୋତ୍ରୋସ୍େ ସମସ୍ସ୍ତ ସ୍ମଳ ସ୍ହୋଇ ଚୋ ିବୋ ସମ୍ଭବ ହୁଏନୋ I 

ଆଗପଛ ସ୍ହୋଇ ଚୋ ିବୋକୁ ପସ୍ଡ I ଆସ୍ମ ସମସ୍ସ୍ତ ନିଜ ନିଜେ ବିଛଣୋ ଧେି ଚୋ ି ଥୋଉ I ଆଚୋଯଷୁ  ମହୋଶୟଙ୍କ 

ବିଛଣୋ ଓ ସସ୍ବଷୋଦୟ ସୋହିତୁ ବିକ୍ରି କେିବୋକୁ ଥବିୋ  ବହି ଗଡିୁକୁ ସ୍ନବୋ ପୋଇ ଁ ସ୍ଗୋଟିଏ େୋେିଆେ ବୁବସ୍ଥୋ କେୋ 

ଯୋଇଥୋଏ I  େୋେିଆଟି ତୋ ସବୁିଧୋ ମତୁୋବକ ଆଗସ୍େ ନସ୍ହସ୍  ପଛସ୍େ େହି ଚୋ ିଥୋଏ I ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ ଆଚୋଯଷୁ  

ମହୋଶୟଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟ ଶକି୍ତ ପେୂୋ ପେିୂ ନଷ୍ଟ ସ୍ହୋଇ ଯୋଇ ଥୋଏ I ସ୍ସ ବୋଟ ଚିହ୍ନିବୋ ତ ଦୂେେ କଥୋ ସ୍ ୋକ ବି ଚିହ୍ନି ପୋେୁ 

ନଥୋନି୍ତI ସ୍କବଳ ପୋଟି ଠଉେୋଇ  କିଏ ପୋଖକୁ ଆସିସ୍  ସ୍ବୋ ି ଜୋଣନି୍ତ I ହୋତସ୍େ ବୋଡି ଖଣ୍ି ଦଏ ଥୋଏ I ମୋତ୍ର ସ୍ସଇଟୋ 

ସ୍ହ ୋ ସ୍କବଳ ଆେୋ ପୋଇ ଁI ଅସ  କଥୋ ସ୍ହ ୋ କୋହୋେି କୋନ୍ଧସ୍େ ହୋତ େେୋ ନସ୍ଦସ୍  ସ୍ସ ଚୋ ି ପୋେୁ ନଥସି୍  

Iବୋଟ ଚୋ ି ୋ ସ୍ବସ୍ଳ ପ୍ରଥମ ସ୍କସ୍ତ ଦିନ  ପ୍ରେୋକେ, ଅତୁ ୁ କିମ୍ ବୋ ମ ଁ ୂ - ସ୍କହି ଜସ୍ଣ ତୋଙ୍କ ଆସ୍ଗ ଆସ୍ଗ ଚୋ ି ୁ 

I େୋତିସ୍େ ବିଛଣୋ ପୋେି ୋ ସ୍ବଳକୁ ତୋଙ୍କ ଜିନିର୍ ପତ୍ର ସବୁ ଯଥୋ ସ୍ଥୋନସ୍େ େଖବିୋ ଥ ିୋ ସ୍ମୋେ କୋମ I ସ୍ସ ଉଠ ି

ପଡନି୍ତ ସ୍େୋେ୍ ଚୋେିଟୋ ସ୍ବଳକୁ I  େୋତିସ୍େ ତୋଙ୍କ ଗୋସ୍ଧୋଇବୋ  ୋଗି ସ୍ସ ସ୍ଶୋଇଥବିୋ ବୋେଣ୍ଡୋ ପୋଖସ୍େ  ନସ୍ହସ୍  

ସ୍ଗୋଟୋଏ କୁଣ୍ଡସ୍େ ପୋଣ ିେଖୋ ଯୋଇଥୋଏ I ସ୍ଯସ୍ତ ଥଣ୍ଡୋ ପଡି ଥୋଉ ନୋ କୋହିକିଁ ସ୍ସ ସ୍ସଇଥସି୍େ ଗୋଧଅୁନି୍ତ I 
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କିଛିଦିନ ଚୋ ି ୋ ପସ୍େ, ଆଚୋଯଷୁ  ମହୋଶୟ ସ୍ମୋ କୋନ୍ଧସ୍େ ହୋତ ସ୍ଦଇ ଚୋ ିସ୍  I ଅଣଓସୋେୀ ହିଡ ଉପସ୍େ 

ଚୋ ିବୋ ଅସବୁିଧୋଜନକ ସ୍ହସ୍  ମ ଁ ୁ ତୋଙ୍କ ବୋଡିଟିକୁ ସ୍ଗୋଟିଏ ମଣୁ୍ଡେୁ ଧେି ଥୋଏ ଓ ସ୍ସ ଆେ ମଣୁ୍ ଦେୁ ଧେି ସ୍ମୋ 

ପଛସ୍େ ଚୋ ୁ ଥୋଆନି୍ତ I ସ୍ଯସ୍ତ ସତକଷ ସ୍ହୋଇ ଚୋ ୁ ଥସି୍  ବି ଦୃଷି୍ଟ ନଥବିୋେୁ ସ୍ସ ସ୍ବସ୍ଳ ସ୍ବସ୍ଳ ବୋଟସ୍େ ଝୁ୍ନି୍ତ I 

ସ୍ଗୋଡ ଆଙୁ୍ଗଠେୁି େକ୍ତ ବୋହୋସ୍େ Iବଡି ସ୍େୋେ୍ େୁ ସ୍ଗୋଟୋଏ ଗୋଆେୁଁ ଆଉ ସ୍ଗୋଟୋଏ ଗୋଆକୁଁ ବୋହୋେିବୋକୁ ହୁଏ I 

ସ୍ ୋକ ବସତି ପୋଖୋ ପଖ ି ଜୋଗୋସ୍େ ପଦଯୋତ୍ରୀମୋସ୍ନ “େୂଦୋନଯଜ୍ଞସେଳସ୍ହଉ”, 

”ଆମଗୋଆସଁ୍େେୂମିହୀନେହିସ୍ବନୋହି ଁ, େହିସ୍ବ ନୋହି”ଁ- ଏମିତିସ୍୍ ଲୋଗୋେିଅନି୍ତI ସ୍ଧୋବ ଧଉଳିଆ ପଞ୍ଝୋଏ ସ୍ ୋକ ବୁଜୁଳୋ 

ପସ୍କଇ ଏପେି ସ୍୍ ଲୋଗୋନ୍ ସ୍ଦଉଥବିୋ ସ୍ଦଖ ିବୋଟସ୍େ ଅସ୍ନକ ସ୍ ୋକ ସ୍ସମୋନଙୁ୍କ ସ୍କୌତୁହଳେ ସହିତ  କ୍ଷୁକେନି୍ତ I 

ସ୍ଛୋଟ ବଡ ଗୋଆ ଁଓ ସହେ ସ୍ଦଇ ପଦଯୋତ୍ରୋ ଚୋସ୍  I ପଦଯୋତ୍ରୀ ଦଳକୁ କୁଣଆିେୋବସ୍େ ସ୍ଦଖ ିସ୍ଥୋନୀୟ ସ୍ ୋସ୍କ  

ସ୍ସମୋନଙ୍କ ପୋଇ ଁଖୋଦୁ ସ୍ପୟସ୍େ ଖବ୍ୁ େ  ବୁବସ୍ଥୋ କେନି୍ତ I ପ୍ରତି ଦିନ ଊଣୋ ଅଧସି୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଖୋଇ ୋ ପେି 

 ୋଗଥୁୋଏ I ସ୍ସଥସି୍େ ପଣୁ ି ସ୍ଥୋନୀୟ ସ୍ ୋକଙ୍କ ତେେେୁ “ଏଇଟୋଖୋଆନ୍ତୁ”, 

“ଏଇଟୋେ ସ୍ହୋଇଛି”ସ୍ବୋ ିଅନୁସ୍େୋଧଥୋଏI ଆଚୋଯଷୁ  ମହୋଶୟ ଓ ଅନୁ ମୋନଙ୍କେ ତୋଗିଦ୍ ଥୋଏ 

ସ୍ଯ“ସ୍ଯତିକିଆବଶୁକସ୍ସତିକିଖୋଇବ I ତୋଠୋେୁ ସ୍ବଶ ିଖୋଇବ ନୋହି ଁ I ମୋତ୍ର ସ୍ସ କଥୋକୁ ସବୁସ୍ବସ୍ଳ ମୋନି ସ୍ହଉଛି 

ସ୍କଉଠଁ?ି ପ୍ରତି ଦିନ ସକୋଳୁ ୮/୧୦ କିସ୍ ୋମିଟେ ଚୋ ିବୋ ସ୍ହଉଥୋଏ I  ସ୍ଯ ସ୍କୌଣସି ଗୋଆକୁଁ ଗସ୍   କୂଅ କିମ୍ ବୋ 

ଚୁହୋେୁ କଢୋ ଯୋଇଥବିୋ ପୋଣ ିହି ଁପିଇବୋକୁ ହୁଏ  I ଗୋସ୍ଧୋଇବୋ ପୋଇ ଁସ୍ବସ୍ଳସ୍ବସ୍ଳ  ନଈ କିମ୍ ବୋ ସ୍ପୋଖେୀସ୍େ କୋମ 

ଚସ୍ଳ I ପଦଯୋତ୍ରୋସ୍େ ମୋଛ , ମୋଂସ କିମ୍ ବୋ ଅଣ୍ଡୋଋ ବୁବହୋେ ହୁଏନୋ I ପଦଯୋତ୍ରୋସ୍େ ସ୍ଥୋନୀୟ ଏମ.୍ଏ ୍.ଏ.ଓ ଏମ.୍ ପି. 

ମଧ୍ୟ ଆସି ଯଟୁନି୍ତ Iତୋଙ୍କ େିତେୁ ଅସ୍ନସ୍କ ପଦଯୋତ୍ରୋସ୍େ ଏକୋ ସ୍ବଳସ୍କ ସପ୍ତୋସ୍ହ କି ସ୍ବଶ ିସମୟ କଟୋନି୍ତ I ସେୋସ୍େ 

ବକ୍ତୃତୋ ଦିଅନି୍ତ Iନିସ୍ଜ ସ୍ଯଉ ଁ ଦଳେ ସ୍ହୋଇ ଥୋଆନ୍ତୁ ନୋ କୋହିକିଁ େୂଦୋନ ଆସ୍େୋଳନେ ସେଳତୋ କୋମନୋ 

କେନି୍ତIପଦଯୋତ୍ରୋସ୍େ ସ୍ମୋେ୍ ସ୍ଯଉ ଁସ୍କସ୍ତୋଟି ମଖୁୁ କୋମ ଥ ିୋ ତୋହୋ ସ୍ହ ୋ : 

 ଆଚୋଯଷୁ  ମହୋଶୟ ସ୍ମୋ ଉପସ୍େ େେୋ ସ୍ଦଇ ଚୋ ିସ୍ବ I େୋତିସ୍େ ସ୍ସ ସ୍ଶୋଇବୋ ପବୂଷେୁ ତୋଙ୍କ ବିଛଣ ବିଛୋଇ 

ସ୍ଦବୋ ଓ ପେଦିନ ସକୋଳ ପୋଇ ଁଆବଶୁକ ସ୍ହବୋକୁ ଥବିୋ ଜିନିର୍ ସବୁକୁ ତୋଙ୍କ ମଣୁ୍ ଦ ପୋଖସ୍େେଖବିୋ I 

  ଆଚୋଯଷୁ  ମହୋଶୟ ଓ ଅନୁମୋନଙ୍କ ବକ୍ତୃତୋ  ମ ଁ ୁ ଖବେକୋଗଜ ମୋନଙୁ୍କ ପଠୋଇ ଦିଏ Iପଦଯୋତ୍ରୋସ୍େ ଚୋ ୁଥବିୋ 

ଗେୁୁଜନମୋନଙ୍କ େିତେୁ ଅସ୍ନସ୍କ ଖବେକୋଗଜସ୍େ  ସ୍ସମୋନଙ୍କେ ନୋଆ ଁଓ ବକ୍ତୃତୋ ବୋହୋେିଥବିୋ ସ୍ଦଖ ିବଶ ୍ଖସିୁ 

ହୁଅନି୍ତ ଓ ସ୍ସମୋନଙ୍କଠୋେୁ ପ୍ରଶଂସୋ ଓ ଆଶୀବଷୋଦ ସ୍ମୋସ୍ତ ମିସ୍ଳ I 

ପଦଯୋତ୍ରୋସ୍େ ଯୋଉଥବିୋ ଅବସେସ୍େ ବୋଟସ୍େ ଅସ୍ନକ ପ୍ରୋକୃତିକ ଦୃଶୁ ସ୍ଦଖବିୋକୁ ମିସ୍ଳ Iସ୍କଉଠଁ ିଦୁଇପସ୍ଟ ଆମ୍ବ 

ଗଛ ଓ ତୋେି ମଝିସ୍େ େୋଜୋ େୋଜଡୁୋଙ୍କ ଅମଳେୁ ତିଆେୀ େୋସ୍ତୋ I ସ୍କଉଠଁ ିଉଚ୍ଚ ପୋହୋଡ ଅତିକ୍ରମ କସ୍  ପସ୍ଡ ଆଉ 

ସ୍ଗୋଟୋଏ ଗୋଆ ଁI ପୋେିକୁଦ, ମୋ ୁଦ ଓ ବୋ ୁଗ ଁୋ ପେି ଜୋଗୋ ଚି ିକୋ େିତସ୍େ  ନ ସ୍ହସ୍  େୋସ୍ତୋ କଡସ୍େ I ପଦଯୋତ୍ରୀ 

ଦଳ ସ୍ଗୋଟୋଏ ପସ୍ଟଇସ୍େ ଆସିସ୍  ପୋେିକୁଦ ଠୋେୁ ବୋ ୁଗ ଁୋ Iଆସିବୋ ବୋଟସ୍େ ପ୍ରଥମ କେି ଜୋଣ ିି ସ୍ଯ ଚି ିକୋ ହ୍ରଦ 

େିତସ୍େ ବି ସ୍ଗୋଟୋଏ ସ୍ଗୋଟୋଏ ଟୋପ ୁଜୋଗୋଅଛି Iଚି ିକୋ େିତସ୍େ ପସ୍ଟଇସ୍େ ଆସଥୁବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ ବୋେମ୍ବୋେ ମସ୍ନ 

ପଡୁଥୋଏ “େ କେି ନୋଆ ବହସ୍େ ନୋଉେୀ” – ସ୍ଗୋଦୋବେୀଶଙ୍କ େଚିତ ଗୀତ I ଅଥଳ ପୋଣ ିେିତସ୍େ ଯଦି ଡଙ୍ଗୋ ବୁଡି 

ଯୋଏ ସ୍ତସ୍ବ ଆଚୋଯଷୁ  ମହୋଶୟଙୁ୍କ ସମ୍ଭୋଳି ସ୍ହବ ସ୍କମିତି – ସ୍ମୋ ମନ େିତସ୍େ ଏହି ଚିନ୍ତୋ େହି ଥୋଏI ଯଦିଓ ଏ େଳି 

ଚିନ୍ତୋେ କିଛି ମୋସ୍ନ ନୋହି ଁତଥୋପି କଥୋଟୋ ସ୍ମୋସ୍ତ ବୁସ୍ତ କେୁଥୋଏ I େୋତି ସୋେୋ ସ୍ସ ତ ଡଙ୍ଗୋ େିତସ୍େ ବସି, ଆଣଠୁ୍ 

େିତସ୍େ ମଣୁ୍ଡ ଗଞିୁ୍ଜ, ବସି ବସି ଢୁଳୋଉ ଥୋଆନି୍ତ I ମ ଁ ୁତୋଙ୍କ ପୋଖସ୍େ ସ୍ଦୋକଚ୍ଛି ମୋେି ବସି ଥୋଏ  - ସ୍ଦହେକ୍ଷୀ େୋବସ୍େ I 

ପ୍ରକୃତସ୍େ କହିବୋକୁ ଗସ୍  ଆଚୋଯଷୁ  ମହୋଶୟ ସମ୍ଭବତିଃ ସ୍ମୋଠୋେୁ ଅଧକି େ  ପହ୍େିଁବୋ ବୋ ୋ I ପେୁୀ 

ହୋଇସ୍କ ୂସ୍େ ପଢୁଥବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ ଖେୋଦିସ୍ନ ସ୍ସ ପ୍ରତିଦିନ ସମଦୁ୍ରସ୍େ ପହ୍େୁଁଥସି୍  ଓ କଟକସ୍େ ଥସ୍େ 

କୋଠସ୍ଯୋଡୀସ୍େ ପହେୁଁ ଥବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ ଥସ୍େ ସ୍ଗୋଟୋଏ ପୋଣ ିେଉେଁୀ େିତସ୍େ ପଡିଗସ୍ I ପଥେ କୋନି୍ଥକୁ ସ୍କୌଣସି 

ପ୍ରକୋସ୍େ ନଖସ୍େ ଜୋବୁଡି ଧେି ସ୍ସ ପୋଣ ିେଉେଁୀେୁ େକ୍ଷୋ ପୋଇସ୍  I 
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ପଦଯୋତ୍ରୋସ୍େ ବୁ ୁଥବିୋ ସ୍ବସ୍  ମ ଁ ୁଅସ୍ନକ ସମୟସ୍େ ନିଜେ ପଢୋ ପଢି ପୋଇ ଁବହୁତ ସମୟ ବିତୋଉଥ ିି I ବିଶ୍ୱନୋଥ 

ପର୍ତ୍ତନୋୟକ ପଦଯୋତ୍ରୋସ୍େ ସ୍ଯୋଗ ସ୍ଦସ୍  କଥୋ ବୋର୍ତ୍ତଷୋ କେିବୋକୁ ସବୁିଧୋ ସ୍ହବ ସ୍ବୋ ି ଆଚୋଯଷୁ  ମହୋଶୟ ତୋଙ୍କ 

କୋନ୍ଧସ୍େ େେୋ ସ୍ଦଇ ଚୋ ନି୍ତ 

Iମ ଁସୁ୍ସମୋନଙ୍କପଛସ୍େେହିଯୋଇସ୍ଗୋପବନୁ୍ଧଙ୍କେକୋେୋକବିତୋନସ୍ହସ୍ ବେୀେଆତ୍ମକଥୋମଖୁସ୍ଥକସ୍େ I  ଆଚୋଯଷୁ  

ମହୋଶୟ ବୋଟସ୍େ ଚୋ ି ୋ ସ୍ବସ୍ଳ  ଥସ୍େ ସ୍ମୋସ୍ତ ସ୍ଖୋଜିସ୍  ତ  ତୋଙୁ୍କ କିଏ କହି ୋ ସ୍ଯ  ମ ଁ ୁପଛସ୍େ ଥୋଇ  ବହି 

ପଢି ପଢି ଚୋ ୁଛି I  ଆଚୋଯଷୁ  ମହୋଶୟ ସ୍ଖୋଜଛୁନି୍ତ ଜୋଣ ି ମ ଁ ୁ ତୋଙ୍କ ପୋଖକୁ ଆସି ି I“କଅଣପଢୁଛୁ?”ସ୍ବୋ ି 

ପଚୋେିସ୍  I  

“କୋେୋକବିତୋମଖୁସ୍ଥକେୁଛି”କହି ିI 

“ବେୀେଆତ୍ମକଥୋମଖୁସ୍ଥକେI କୋେୋ କବିତୋେୁ କଅଣ ମିଳିବ?” 

ଆଚୋଯଷୁ  ମହୋଶୟଙ୍କ କଥୋ ଶଣୁ ିି ସତ କିନ୍ତୁ କୋେୋ କବିତୋେୁ ମନ ଉଠି ୋ ନୋହି ଁIସ୍ମୋେ ସ୍ସ ବୟସେ ମନ େିତସ୍େ 

ସ୍ଗୋପବନୁ୍ଧଙ୍କ “ସ୍େଡିମୀନସ୍ନତ୍ରଓ ଟୋଇଗୋତ୍ରଚୋହି ଁୋସ୍ବଳକୁଚି ିକୋପଣୁସ୍ଶୈଳପ୍ରତିଘୋସ୍ତସେସ୍ମତୁେିସ୍ତ ଚୋ ି  

ବଢୋଇ ଗତି ଦି୍ୱଗଣୁ”  ସ୍ଯଉ ଁଅସଂଯତ ଉଚ୍ଚୱୋସ ଆଣ ୁଥ ିୋ ସ୍ସ କଥୋ ପେିପକ୍ୱ ବୟସସ୍େ  ପହଞ୍ଚଥିବିୋ ଆଚୋଯଷୁ  

ମହୋଶୟ  ଅନୁେବ କେସ୍ନ୍ତ ଅବୋ ସ୍କମିତି? ପସ୍େ ଅବଶୁ “ବେୀେ ଆତ୍ମକଥୋ”େୁ କିଛି ମଖୁସ୍ଥ କେିସ୍ନ ି I 

ପଦଯୋତ୍ରୋେ େହଣୀ ଜୋଗୋ ମୋନଙ୍କସ୍େ ମନସ୍ମୋହନ ସ୍ଚୌଧେୁୀ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ଥବିୋ ତେୁଣ କମଷୀମୋନଙ୍କ  ୋଗି କ୍ଲୋସ ୍କେନି୍ତ 

Iବିଶ୍ୱ େୋଜନୀତି, ଅଥଷସ୍ନୈତିକ ବୁବସ୍ଥୋ ଉପସ୍େ ସ୍ସମିନୋେ କେନି୍ତ I  ସ୍କୌଣସି େ  ବହି ଟିଏ ହୋତକୁ ଆସିସ୍  ତୋେ 

ତତ୍ତ୍ୱ କମଷୀମୋନଙ୍କ ଆଗସ୍େ ଉପସ୍ଥୋପିତ କେନି୍ତ I ସ୍ସମୋନଙ୍କେ ସ୍ବୌଦି୍ଧକ ପେିସେକୁ ସମ୍ପ୍ରସୋେିତ କେିବୋ  ୋଗି ତୋଙ୍କେ 

ଉଦୁମ ଥୋଏ Iପଣୁ ିେୋସ୍ତୋସ୍େ ସ୍ସ ପି ୋ ଦିନେୁ ଶଖିଥିବିୋ େବୀନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ମନକୁ ମନ ନିଜ ପୋଇ ଁଗୋଆନି୍ତ I ସ୍ସ ଗୀତ 

ଗୋଇ ପୋେନି୍ତ ନୋହି ଁI ମୋତ୍ର ଅସ୍ନକ ଗୀତ ଓ କବିତୋ ତୋଙ୍କେ କଣ୍ଠସ୍ଥ ଥୋଏ Iଅେୁୋସ ବଶତ୍ିଃ ମ ଁ ୂତୋଙୁ୍କ ବୁ ୁବୋବୁ ସ୍ବୋ ି 

ଡୋସ୍କ I 

ଥସ୍େ ବୋପୋଙ୍କ ସ୍ଦହ େ  ନୋହି ଁ ସ୍ବୋ ି ଘେୁ ଚିଠ ିପୋଇ ସ୍ମୋସ୍ତ ପଦଯୋତ୍ରୋ ଛୋଡି ଗୋଆକୁଁ ଆସିବୋକୁ ସ୍ହ ୋ Iମ ଁ ୁ

ଗୋଆସଁ୍େ ପହଞ୍ଚବିୋ ସ୍ବଳକୁ  ବୋପୋଙ୍କ ଅସସୁ୍ଥତୋ ଛୋଡି ଗ ୋଣ ିI ଘସ୍େ ସ୍ସହି ସ୍କସ୍ତ ଦିନ ଥବିୋ ଅବସ୍ଥୋସ୍େ ମ ଁ ୁଶେତ 

ବୋବୁ ଓ ଚୁନୀ ଅପୋଙୁ୍କ ସ୍ଦଖୋ କ ି I ସ୍ସମୋସ୍ନ ଉେସ୍ୟ ପଦଯୋତ୍ରୋ କଥୋ ପଚୋେିସ୍  ଓ ବର୍ତ୍ତଷମୋନ କିଏ କିଏ 

ପଦଯୋତ୍ରୋସ୍େ ଅଛନି୍ତ ସ୍ବୋ ି ଜୋଣବିୋକୁ ଚୋହିସଁ୍  I“ପଦଯୋତ୍ରୋସ୍େବୁ ୁବୋବୁଙ୍କେ ସ୍ସମିନୋେ 

ଚୋସ୍ ”ସ୍ବୋ ିକହି ିତଚୁନୀଅପୋଉର୍ତ୍ତେସ୍ଦସ୍ “େୋଇଯଦିବ୍ି ନପ୍ଳବକୋମସ୍େନଥୋସ୍ନ୍ତସ୍ତସ୍ବସ୍କ ୂସ୍େଗଣତିପଢୋଉଥୋଆ

ସ୍ନ୍ତ“I ସ୍ଜ ଖୋନୋସ୍େ ଥବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ ସ୍ସ ଗଣତି ଅଧ୍ୟୟନ କେୁଥସି୍  ସ୍ବୋ ି ଶେତ ବୋବୁ ସ୍ମୋସ୍ତ କହିସ୍  I 

ସନ୍ଧୁୋ ଆସଥୁୋଏ Iଘେକୁ ସ୍େେିବୋ ପୋଇ ଁଶେତବୋବୁ ସ୍ମୋସ୍ତ ଇଙି୍ଗତ ସ୍ଦସ୍  I  ମ ଁ ୁ ଘେକୁ ଚୋ ି ି ଓ ସ୍ମୋସ୍ତ 

ବଳୋଇ ସ୍ଦବୋ ପୋଇ ଁ ସ୍ସ ବୋଣୀେୀେ େୋଟକ ପଯଷୁ ନ୍ତ ଆସିସ୍  I ବୋଟ ସ୍ଶର୍ସ୍େ ଗୋମଛୁୋ ଅଗସ୍େ ପକୋଇଥବିୋ 

ଗଣ୍ଠଟିି ସ୍ଖୋ ି ସ୍ସ ସ୍ମୋସ୍ତ ଦୁଇଟି ଟଙ୍କୋ ସ୍ଦସ୍  I ମ ଁ ୁସ୍ଯସ୍ତ ମନୋ କସ୍  ବି ସ୍ସ ସ୍ମୋ କଥୋ ଗ୍ରହଣ କସ୍  ନୋହି ଁI  

“ତମବୋପୋଙ୍କ ୋଗି େଳ କିଣବି “ସ୍ବୋ ିକହିସ୍  Iଚୋକିେୀ କେି ସ୍େୋଜଗୋେ କେିବୋ ବଦଳସ୍େ ମ ଁ ୁ େୂଦୋନ କୋମସ୍େ 

 ୋଗିଥୋଏ I ଏଣ ୁଘେକୁ ପଇସୋ ପଠୋଇ ପୋେୁଛି ସ୍କମିତି? ଶେତ୍ ବୋବୁଙୁ୍କ ଏ କଥୋ ଜଣୋ ଥ ିୋ I ସିଏ ନିସ୍ଜ ବି ଥସି୍  

ଜସ୍ଣ କମଷୀ I 

 

ଚଉଦ 
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ପଦଯୋତ୍ରୋସ୍େ ସ୍ମୋେ ଦୋୟିତ୍ୱ ଥୋଏ ସସ୍ବଷୋଦୟ ସମ୍ପକିତ ବହି ବିକିବୋI ତୋ ଛଡୋ ପ୍ରତି ଦିସ୍ନ ଦୁଇ ଦିସ୍ନ  ମ ଁ ୁ

ପଦଯୋତ୍ରୋସ୍େ ଘଟୁଥବିୋ ସେୋ ଓ ସମ୍ବଦ୍ଧଷନୋେ ବିବେଣୀ ବିେିନ୍ନ ଖବେକୋଗଜକୁ  ପଠୋଏ I  ନିଜ ସ୍ ଖୋଗଡୁୋକ 

ଖବେକୋଗଜସ୍େ ବୋହୋେିଥବିୋ ସ୍ଦଖ ି ସ୍ ଖକ ସ୍ହବୋକୁ ମନ କେିଥବିୋ ତେୁଣ ମନସ୍େ ସ୍ଯ କି ପ୍ରକୋେେ ଆନେ 

ମିସ୍ଳ ସ୍ସ କଥୋ ସ୍କବଳ ଅନୁେବୀ ହି ଁ ଜୋସ୍ଣ I ଖବେକୋଗଜସ୍େ ନୋଆ ଁସୋଙ୍ଗକୁ ସେୋସ୍େ ସ୍ଦଇଥବିୋ ସ୍ସମୋନଙ୍କ 

ବକ୍ତବୁେୁ ଧୋଡିଏ ଦି ଧୋଡୀ  ପ୍ରକୋଶ ପୋଇଥବିୋ ସ୍ଦଖ ି ପଦଯୋତ୍ରୋେ ବୟସ୍କସ୍ ୋସ୍କ  ସ୍ମୋ ଉପସ୍େ ଏଥପିୋଇ ଁଖବ୍ୁ ଖସିୁ 

ହୁଅନି୍ତ 

I“ଗ୍ରୋମସ୍ସବକ”ପତ୍ରିକୋପୋଇପଁଦଯୋତ୍ରୋବିର୍ୟସ୍େସ୍ ଖୋପଠୋଏI“ଗ୍ରୋମସ୍ସବକ”ଥୋଏଏଡିଶୋସ୍େସସ୍ବଷୋଦୟଆସ୍େୋଳନେ

ମଖୁପତ୍ରI ଏଣ ୁସ୍ମୋ ସ୍ ଖୋ ଗଡୁୋକ ସ୍ସଥସି୍େ ସ୍ଗୋଟୋ ଛୋଏ ଁପ୍ରକୋଶତି ହୁଏ I 

ପଦଯୋତ୍ରୋସ୍େ ବୁ ି ୋ ସ୍ବସ୍ଳ ବୋଟସ୍େ ସ୍କସ୍ତକ ବିଶଷି୍ଟ ବୁକି୍ତଙ୍କ ସମ୍ପକଷସ୍େ ଆସିବୋେ ସସୁ୍ଯୋଗ ମିଳି ୋ 

Iଉଦୋହେଣ ସ୍ୱେୂପ ମୟୂେେଞ୍ଜେ ଉମୋକୋନ୍ତ ମହୋନି୍ତ I ପେୁୁଣୋ ଜମିଦୋେିଆ ସ୍ ୋକ I ଗଡୁୋଏ ଜମିେ ମୋ ିକ I 

ସ୍ସ,ମୋସ୍ନ ଚୋେି େୋଇ I ପ୍ରସ୍ତୁସ୍କ ସ୍ବଶ ୍ପ୍ରତିଷି୍ତି I   ଉମୋକୋନ୍ତ ବୋବୁ ବନ ବିଦୁୋଳୟେ ଛୋତ୍ର ଥସି୍  I ନିଜ ଘସ୍େ 

ଆଚୋଯଷୁ  ମହୋଶୟଙ୍କ ସସ୍ମତ  ସମସ୍ତ ପଦଯୋତ୍ରୀ ଦଳେ  େହଣେି ବୁବସ୍ଥୋ କେିଥସି୍  I ତୋଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ହସ୍  େମୋ 

ସ୍ଦବୀଙ୍କେ ଦୂେ ସମ୍ପକଷୀୟ େଉଣୀ I ଏଣ ୁମନସ୍ମୋହନ ସ୍ଚୌଧେୁୀ ତୋଙୁ୍କ ମୋଉସୀ ସ୍ବୋ ି ସସ୍ମ୍ବୋଧନ କେୁଥସି୍  I 

କଥୋ ଥ ିୋ ସ୍ଯ ଆଚୋଯଷୁ  ମହୋଶୟ ନୋସ୍ମ୍ପୋଠୋେୁ ପଦଯୋତ୍ରୋ ଆେମ୍ଭ କେିସ୍ବ I କିଛି ଦିନ ଚୋ ି ୋ ପସ୍େ ସ୍ସ ସ୍େେି 

ଆସିସ୍ବ  ଓ ଈଶ୍ୱେ ୋ ୍ ବୁୋସ, ପଣି୍ଡତ କୃପୋସିନୁ୍ଧ ସ୍ହୋତୋ  କି ଗଣୁନିଧ ିମହୋନି୍ତଙ୍କପେି ବୟସ୍କ କମଷୀଙ୍କ  ସ୍ନତୃତ୍ୱସ୍େ 

ପଦଯୋତ୍ରୋ ଚୋ ିବ I ମନସ୍ମୋହନ ସ୍ଚୌଧେୁୀଙ୍କ ସସ୍ମତ ଅନୁମୋସ୍ନ ସ୍ଯୋଗ ସ୍ଦଇ ଚୋ ିଥସି୍ବ I କିନ୍ତୁ ଥସ୍େ ପଦଯୋତ୍ରୋ 

ଆେମ୍ଭ କ ୋ ପସ୍େ  ପଦଯୋତ୍ରୋେୁ ଅବୁୋହତି ସ୍ନବୋକୁ  ଆଚୋଯଷୁ  ମହୋଶେ େୋଜି ସ୍ହସ୍  ନୋହି ଁ I ସ୍ତଣ ୁତୋଙ୍କେି 

ସ୍ନତୃତ୍ୱସ୍େ ହି ଁ ପଦଯୋତ୍ରୋ ଚୋ ି ୋ I ଓଡିଶୋେ ବିେିନ୍ନ ଜୋଗୋସ୍େ – ଗୋଆସଁ୍େ ଓ ସହେ େିତସ୍େ – 

ଆଚୋଯଷୁ ମହୋଶୟଙ୍କେ ବହୁତ ଜଣୋ ଶଣୁୋ ସ୍ ୋକ I ସ୍କଉଠଁି ଛୋତ୍ର ଅଛନି୍ତ ତ ଆଉ ସ୍କଉଠଁ ିବହୁ ବର୍ଷେ ଚିହ୍ନୋ ଜଣୋ 

ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ସଙ୍ଗରୋମୀଙ୍କେ କମଷସ୍ଥଳୀ I ସମସ୍ତଙ୍କେ ଆଚୋଯଷୁ  ମହୋଶୟଙ୍କ ପ୍ରତି େଦ୍ଧୋ I ଏଣ ୁନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳସ୍େ ତୋଙୁ୍କ  

ସ୍କମିତି ବହୁ ସଙ୍ଖ୍ୁକ ସ୍ ୋକ ପୋସ୍ଛୋଟି ସ୍ନବୋକୁ ଆସିସ୍ବ , ତୋଙ୍କ ସଙ୍ଗସ୍େ ଆସିଥବିୋ ସହଯୋତ୍ରୀଙ୍କ ପୋଇ ଁ ଚଚ୍ଚଷୋଟୋ 

ସ୍କମିକି୍ତ ଠକ୍ି େୋବସ୍େ କେୋ ଯିବ ଓ ତୋଙ୍କ ସେୋକୁ ସ୍କମିତି ଅଧକି ସ୍ ୋକ ଆସିସ୍ବ  ଏଥପିୋଇ ଁସ୍ସମୋନଙ୍କେ ତତ୍ପେତୋ 

ଥ ିୋ I ପବୁଷେୁ ଏମ,୍ଏ ୍.ଏ. ଥବିୋ ପଦ୍ ମ ୋେ େୋୟଙ୍କ ଗୋଆ ଁଛତ୍ରପଡୋ ଠସ୍େ ବହୁତ ସ୍ ୋକ ଆସି ତୋଙୁ୍କ ସମ୍ବଦ୍ଧଷନୋ କସ୍  

I ପଦ୍ ମ ୋେ ବୋବୁ ପ୍ରତି ଦିନ ସତୂୋ କୋଟନି୍ତ I ସ୍ସ ଛୁଆ ଁଅଛୁଆ ଁମୋନନି୍ତ ନୋହି ଁ ସ୍ବୋ ି ଜ୍ଞୋତିମୋସ୍ନ ତୋଙୁ୍କ ନିଆ ଁପୋଣ ି 

ବୋେଣ କେିଥସି୍  I ଜ୍ଞୋତି ମୋସ୍ନ ତୋଙ୍କ ଘେକୁ ଆସନି୍ତ ନୋହି ଁକି ତୋଙୁ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କେନି୍ତ ନୋହି ଁIବୋେିକକୁ ତୋଙ୍କ ଘେକୁ  

ଆସିବୋ ପୋଇ ଁ ମନୋ ଥବିୋେୁ  ସ୍ସ ନିଜ ହୋତସ୍େ  କଇଚଁି ଧେି ନିଜ ସ୍କଶ କୋଟନି୍ତ I ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଏଇଟୋ କଦଯଷୁ  ସ୍ଦଖୋ 

ଯୋଉଥସି୍  ବି  ପଦ୍ ମ ୋେ ବୋବୁଙ୍କେ ଏଥପିୋଇ ଁପେବୋୟ ନଥୋଏ I ସ୍ଜ ଖୋନୋସ୍େ ଥବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ ସ୍ସ ଖବ୍ୁ େ  େଜନ 

ଗୋଉଥସି୍  ସ୍ବୋ ି ଆଚୋଯଷୁ  ମହୋଶୟ ଜୋଣ ିଥବିୋେୁ  ପଦଯୋତ୍ରୋସ୍େ ପ୍ରତି ଦିନ  ସକୋସ୍ଳ ତୋଙୁ୍କ ହି ଁେଜନ ଗୋଇବୋକୁ 

ଆଚୋଯଷ ମହୋଶୟଙ୍କେ ବେୋଦ ର୍ଥ ଜୋଏ I ସ୍ସମିତି କ ୁୋଣପେୁେ  ୋଳସ୍ମୋହନ ପଟ୍ଟନୋୟକ ଜସ୍ଣ ପେୁୁଣୋ ସ୍ୱୋଧୀନତୋ 

ସଙ୍ଗରୋମୀ I ସ୍ୱଗଷତ ସୋେଙ୍ଗଧେ ଦୋସ ତୋଙ୍କ ଘସ୍େ େହି ଆସ୍େୋଳନ କୋମସ୍େ େୋଗ ସ୍ନଇଥସି୍  I କ ୁୋଣପେୁ 

ଗୋଆସଁ୍େ ସ୍ସ ଜସ୍ଣ ପ୍ରତିଷି୍ତି ସ୍ ୋକ I ତୋଙ୍କ ସୋନ େୋଇ ପ୍ରୋଣକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନୋୟକ ସ୍ସସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ ଓଡିଶୋ ଖଦୀ ସ୍ବୋଡଷେ 

ସେୁ ଓ ପବୂଷେୁ  ଯୋଜପେୁ ସ୍ ୋକୋ  ସ୍ବୋଡଷେ ସ୍ଚୟୋେମୋନ୍ ଥସି୍  I ଖଦୀ ସ୍ବୋଡଷ ଓ ଖଦୀ କମିସନ ସହୋୟତୋସ୍େ 

ସ୍ସ ନିଜ ଗୋଆସଁ୍େ ଏକ ଖଦୀ ସ୍କନ୍ଦ୍ର ସ୍ଖୋ ି ଥୋଆନି୍ତ ଯୋହୋ ମୋଧ୍ୟମସ୍େ ଗୋଆେଁ ସ୍କସ୍ତକ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ, ପେୁୁର୍ କୋମ ପୋଉ 

ଥୋଆନି୍ତ I ସ୍ସଥପିୋଇ ଁ

 ତୋଙ୍କପ୍ରତି ଗୋଆେଁ ଅସ୍ନସ୍କ ଅନୁଗତ I କ ୁୋଣପେୁେ ସୋଧୋେଣ ସେୋସ୍େ ଆଚୋଯଷୁ  ମହୋଶୟଙୁ୍କ ଏକ ମୋନପତ୍ର 

ଦିଆଗ ୋ I ସ୍ଯସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ ଆଚୋଯଷୁ  ମହୋଶୟଙ୍କ ପୋଳି ପଡି ୋ କହିବୋ ପୋଇ ଁ ସ୍ସ ସ୍େୋକ୍ ସ୍ଠକ୍ କହିସ୍ଦସ୍  
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“ସ୍ମୋସ୍ତଏମୋନପତ୍ର  ସ୍ଦସ୍   ମ ଁ ୁତୋକୁ ସ୍ନଇ କଅଣ କେିବି? ଆସ୍ମ ସ୍ହ ୁ େୂଦୋନ କମଷୀ I ଆମେ ତ ଦୋନପତ୍ର 

ଦେକୋେ I”ଅବଶୁସସ୍ବଷୋଦୟପୋତ୍ରଘସ୍େଘସ୍େ ବସୋଇବୋ ପୋଈ ଁ  ଉଦୁମ କେୋ ଯୋଇ ଥବିୋେୁ େୁଦୋନ କି ଗ୍ରୋମଦୋନ 

ସଙ୍ଗରହ କେିବୋ କଥୋ ପଦଯୋତ୍ରୋସ୍େ ଉଠୁ ନଥୋଏ I ସ୍ଥୋନୀୟ କମଷୀ ସ୍ବୈଦୁନୋଥ ଦୋସ ଙ୍କ ଉଦୁମସ୍େ ତୋଙ୍କ ଗୋଆ ଁ

ଚିକଣୋସ୍େ ମଧ୍ୟ ସ୍ବଶ ସମ୍ବଦ୍ଧଷନୋ ଘଟିଥ ିୋ I 

କେିସ୍ ୋପୋଟଣୋ ସ୍ହ ୋ ଯଦୁମଣ ିମଙ୍ଗେୋଜଙ୍କ ଗୋଆ ଁ Iବର୍ତ୍ତଷମୋନ ବିଧୋନ ସେୋେ  ଉପବୋଚସ୍ପତିଥସି୍  ବି ଗୋନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ 

ଡୋକେୋସ୍େ ସ୍ସ ୧୯୨୧ ମସିହୋସ୍େ କସ୍ ଜ ଛୋଡିଥସି୍  I ପୁୋେୀ ସ୍ମୋହନ ଏକୋସ୍ଡମୀସ୍େ ସ୍ସ ଥସି୍  ଆଚୋଯଷୁ  

ମହୋଶୟଙ୍କେ ଛୋତ୍ର  ଓ ସ୍ସସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ ସ୍ସ ତୋଙୁ୍କ “ସୋେ୍”ସ୍ବୋ ିଡୋକୁଥସି୍ I ତୋଙ୍କ ଗୋଆ ଁହୋଇସ୍କ ୂ ଠୋସ୍େ େହଣୀ 

ବୁବସ୍ଥୋ ସ୍ହୋଇଥୋଏ Iଅଧବୋଟେୁ ପୋସ୍ଛୋଟି ସ୍ନବୋ ପୋଇ ଁ ସ୍ସ ଆସିଥସି୍  I ତୋଙ୍କ ପୋଟି ଶଣୁବିୋ ମସ୍ତ୍ର ଆଚୋଯଷୁ  

ମହୋଶୟ କହି ପକୋଇସ୍  “ଆସ୍େ ଯଦୁମଣ ି କି?” ମଙ୍ଗେୋଜ ମହୋଶୟ ଗେୁୁଙ୍କ ଚେଣ ଧଳିୂ ମଣୁ୍ଡସ୍େ ମୋେିସ୍   ଓ 

ଆଚୋଯଷୁ  ମହୋଶୟ  ଯଦୁମଣ ିମଙ୍ଗେୋଜଙ୍କ ଚେୋ ମଣୁ୍ଡସ୍େ ହୋତ ବୁ ୋଇ ଆଶବିଷୋଦ  କସ୍  I 

ବୁକି୍ତଗତ କଥୋ ବୋର୍ତ୍ତଷୋସ୍େ ସ୍ହଉ କି ସେୋସ୍େ େୋର୍ଣସ୍େ ସ୍ହଉ  ମଙ୍ଗେୋଜ ବୋବୁ ହସ୍ସଇ ହସ୍ସଇ ସ୍ପଟ ପେୋଶ 

କେି ସ୍ଦସ୍ବ Iତୋଙ୍କ କଥୋ କହିବୋେ ଠୋଣ ିଏକଦମ ଅ ଗୋI ସ୍ସସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ ଓଡିଶୋେ ସୋଧୋେଣ ସ୍କ୍ଷତ୍ରସ୍େ  ତିନି ଜଣ 

ବିଶଷି୍ଟ ମହିଳୋଙ୍କେ ନୋଆ ଁଥ ିୋI ସ୍ସମୋସ୍ନ ସ୍ହସ୍  େମୋ ସ୍ଦବୀ, ମୋଳତୀ ସ୍ଦବୀ ଓ ସେଳୋ ସ୍ଦବୀ I ସ୍ୱୋଧୀନତୋ 

ସଙ୍ଗରୋମସ୍େ େୋଗ ସ୍ନଇ ସ୍ସମୋସ୍ନ ସ୍ ୋକଙ୍କ େିତସ୍େ ଖୋସ ୍କେି ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ ୋକଙ୍କ େିତସ୍େ  ଅସ୍ନକ କୋମ କେିଛନି୍ତ I 

ସ୍ସମୋନଙ୍କ ବିର୍ୟସ୍େ ମନ୍ତବୁ ସ୍ଦଇ  ମଙ୍ଗେୋଜ ବୋବୁ କହନି୍ତ “େମୋସ୍ଦବୀମୋଆେଳିଆI ତୋଙୁ୍କ ସ୍ଦଖସି୍  ମଣିୁ୍ଡଆ 

ମୋେିବୋକୁ ମନସ୍ହବ I ମୋଳତୀ ସ୍ଦବୀ ସ୍ହସ୍  େଉଣୀ   େଳିଆ I  ତୋଙ୍କ କଥୋସ୍େ ମନଟୋ ଖସିୁ ସ୍ହୋଇ ଯିବ I ଆଉ 

ସେଳୋ ସ୍ଦବୀ? ତୋଙୁ୍କ ସ୍ଦଖସି୍  େଦ୍ଧୋସ୍େ କୁସ୍େଇ ପସ୍କଇବୋକୁ ମନ ସ୍ହବ I ନବକୃର୍ଣ୍ ୍ ସ୍ଚୌଧେୁୀଙ୍କ ସହପୋଠୀ 

େୋବସ୍େ େମୋସ୍ଦବୀଙୁ୍କ ବଡ େୋଉଜ େୋବସ୍େ େକି୍ତ କେନି୍ତ I ସେଳ ସ୍ଦବୀ ସ୍ହସ୍  ବଡ େୋଉଜଙ୍କେ ସୋନ େଉଣୀ I 

ସତୁେୋଂ ତୋଙ୍କ ବିର୍ୟସ୍େ ଥଟ୍ଟୋ କେି କହିବୋଟୋ ଆସ୍ପ ଆସ୍ପ ମଙ୍ଗେୋଜ ବୋବୁଙ୍କ ପୋଟିକୁ ଆସି ଯୋଏ I 

ମୋଶଷୋଘୋଇ ଅଞ୍ଚଳସ୍େ ବୁ ୁଥବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ ପଦଯୋତ୍ରୋସ୍େ ମଧସୁୋଗେ ବିଦୁୋପୀଠେ ଶକି୍ଷକ ସସୁ୍େଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱୋଇ ଁ  ନିଜ 

ସ୍ ଖୋ ଗୀତ ସବୁ ଖବ୍ୁ ଗୋଆନି୍ତ I“ଶୋନି୍ତମକିୁ୍ତସସ୍ବଷୋଦୟବୋଣୀକ ପ୍ରଚୋେ  .. 

ଯଗୁେଗୀେଥବିସ୍ନୋବୋଜୀସତୁସେୁେ”ସସୁ୍େଶ େୋଇଙ୍କେ ଏହି ଗୀତଟୋ ଆଚୋଯଷୁ  ମହୋଶୟଙୁ୍କ ଖବ୍ୁ େ   ୋସ୍ଗ I 

ଆସ୍ମ ସବୁ ପଦଯୋତ୍ରୋସ୍େ ଏଇ ଗୀତଟି ଖବ୍ୁ ସ୍ବୋ ୁ ଥୋଉ Iେୋମଚନ୍ଦ୍ରପେୁେ ବୋଣୀେୀ କିମ୍ ବୋ ଅନୁଗଳୁେ ବୋଜୀ େୋଉତ 

ଛୋତ୍ରୋବୋସ ପେି  ଚିନ୍ତୋମଣ ି ସ୍ୱୋଇ ଁ ଏକ ଆବୋସିକ ସ୍କ ୂ ଆେମ୍ଭ କେି ଥସି୍  – ମଧସୁୋଗେ ବିଦୁୋପୀଠ I  କୃରି୍ ଓ 

ସତୂୋକଟୋ ସୋଙ୍ଗକୁ ପି ୋମୋସ୍ନ ସ୍ସଠୋସ୍େ  ହୋଇସ୍କ ୂ ସ୍ତେସ୍େ ପୋଠ ପଢୁଥସି୍  I ଆେମ ଢଙ୍ଗସ୍େ ପୋଠପଢୋ 

ସ୍ସଠୋସ୍େ  ଚୋ ିଥ ିୋ I ପୋଠ ପଢୋଇବୋ ଓ ଚେିତ୍ର ଗଠନ କେିବୋ ପୋଇ ଁ ଚିନ୍ତୋମଣ ିବୋବୁଙ୍କେ ଉତ୍ସୋହ ଥ ିୋ ଖବ୍ୁ I ମୋତ୍ର 

ସେକୋେୀ ହୋଇସ୍କ ୂେ ଶକି୍ଷକମୋସ୍ନ ବି.ଏ. ପୋସ ୍କେିବୋ ସୋଙ୍ଗକୁ ସ୍ଟ୍ରନିଂ ସ୍ନବୋକୁ ବୋଧ୍ୟ I ମୋତ୍ର ଚିନ୍ତୋମଣ ିବୋବୁ ବି.ଏ. 

ପଢୁଥବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ ସ୍ଜ ୍ ଯୋଇଥସି୍  I ଏଣ ୁ ମଧ ୁ ସୋଗେ ବିଦୁୋପୀଠେ ଶକି୍ଷକମୋସ୍ନ  ସେକୋେଠୋେୁ ଦେମୋ 

ପୋଇବୋକୁ ସ୍ହସ୍  ସ୍କ ୂଟିକୁ ସେକୋେୀ ଧୋେୋସ୍େ ଚଳୋଇବୋକୁ ପଡିବ I ବି.ଏ. ପୋସ ୍ ନକେି ଓ ସ୍ଟ୍ରନିଂ ନସ୍ନଇ 

ଚିନ୍ତୋମଣ ିବୋବୁ ସ୍କ ୂେ ସ୍ହଡମୋଷ୍ଟେ ସ୍ହୋଇ ପୋେୁଛନି୍ତ ସ୍କମିତି?  ସ୍କ ୂ ଚଳୋଇବୋେୁ ସ୍ସ ଓହେି ଗସ୍  I ସସୁ୍େଶ 

ସ୍ୱୋଇ ଁଓ ଅନୁମୋସ୍ନ ସ୍କ ୂ ଚଳୋଇସ୍  I  ମଧ ୁସୋଗେ ବିଦୁୋପୀଠ କୋଳକ୍ରସ୍ମ ଏକ ସୋଧୋେଣ ହୋଇସ୍କ ୂସ୍େ ପେିଣତ 

ସ୍ହ ୋ I ସ୍କ ୂଟିକୁ ନିସ୍ଜ ଆେମ୍ଭ କେି ଥସି୍  ବି  ଚିନ୍ତୋମଣବିୋବୁଙୁ୍କ ସ୍କ ୂେୁ ଅ ଗୋ ସ୍ହବୋକୁ ପଡି ୋ I ପଦଯୋତ୍ରୋସ୍େ 

ତୋଙ୍କ ଉପସି୍ଥତିଟି ବଶ ୍ଉତ୍ସୋହ ଜନକ ଥ ିୋ i ତୋଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ େୁକି୍ମଣୀ ସ୍ଦବୀ ( ସମସ୍ସ୍ତ ତୋଙୁ୍କ ଡୋକନି୍ତ େୁକୁଣୋ ଅପୋ ) ଓ ଝୀଅ 

ତୁଳସୀ ମଧ୍ୟ ପଦଯୋତ୍ରୋସ୍େ ସ୍ଯୋଗ ସ୍ଦଇ ମୋଶଷୋଘୋଇ ଅଞ୍ଚଳେ ବିେିନ୍ନ ଗୋଆସଁ୍େ ବୁ ିଥସି୍  I େୁକୁଣୋ ଅପୋ ଆଚୋଯଷୁ   

ମହୋଶୟଙ୍କ ସ୍ସବୋ ଓ ଖୋଇବୋେ  ଖବେ ବୁଝୁଥସି୍  I 
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ଜଗତସିଂହ ପେୁ- ବୋ ିକୁଦୋ ଅଞ୍ଚଳେ ଏମ.୍ଏ ୍.ଏ. ଥସି୍  ସ୍ବୈକୁଣ୍ଠ ନୋଥ ମହୋନି୍ତ ଓେେ ବଇେୋଇ Iପଞ୍ଚମ ସ୍େଣୀସ୍େ 

ପଢୁଥବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ ବୋନେ ସ୍ସନୋସ୍େ ୧୯୩୦ ସ୍ବଳକୁ ସ୍ଯୋଗ ସ୍ଦଇଥବିୋେୁ  ଅନୁ ପେୁୁଣୋ କମଷୀଙ୍କ ତୁଳନୋସ୍େ  ସ୍ସ 

ଥସି୍  ସମସ୍ତଙ୍କଠୋେୁ ସୋନ I ନୋଚ ଗୀତ ପ୍ରତି ତୋଙ୍କେ ଖବ୍ୁ ଧ୍ୟୋନ I େୋମଚନ୍ଦ୍ରପେୁେ କନୁୋେମସ୍େ ଝୀଅମୋନଙୁ୍କ 

ଗଜୁେୁୋଟେ ଝୀଅ ମୋନଙ୍କ ପେିକୋଠ-ି ନୋଚ ଶଖିୋଇବୋ  ୋଗି ସ୍ଗୋପବନୁ୍ଧ ସ୍ଚୌଧେୁୀ ତୋଙୁ୍କ ଗଜୁେୁୋଟ ପଠୋଇ ଥସି୍  I 

ସ୍ସଠୋେୁ ନୋଚ ଶଖି ି ସ୍ସ  କନୁୋେମସ୍େ ଓ ବୋଣୀେୀେ ଛୋତ୍ର ଛୋତ୍ରୀ ମୋନଙୁ୍କ କୋଠ ି ନୋଚ ଶଖିୋଇଥସି୍  I ପବୂଷେୁ 

ଜଗତସିଂହ ପେୁ ନିବଷୋଚନ ମଣ୍ଡଳୀେୁ ସଦସୁ ଡ. ପ୍ରୋଣକୃଷ୍ଣ ପେିଜୋ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱ ବିଦୁୋଳୟେ କୁଳପତି ପଦ ଗ୍ରହଣ 

କେିବୋେୁ ଗତ ନିବଷୋଚନସ୍େ ପ୍ରଜୋ ସମୋଜବୋଦୀ ଦଳ ପକ୍ଷେୁ ବଇ େୋଇ ଏମ.୍ଏ ୍.ଏ ସ୍ହୋଇ ଥୋଆନି୍ତ I ସ୍ସ  େୋେି 

ମଉଜିଆ ସ୍ ୋକ I ବୋଟସ୍େ ଚୋ ି ୋ ସ୍ବସ୍ଳ ଓ େହଣୀଜୋଗୋସ୍େ  ସ୍ସ ପଦଯୋତ୍ରୀ ଦଳକୁ ନୋନୋ େୋବସ୍େ ମଉଜିଆ 

କଥୋ କହି ହସ୍ସଇ ହସ୍ସଇ ସ୍ବଦମ ୍କେନି୍ତ I 

 ବୋ ିକୁଦୋେ ନୋଗପେୁ  ଗୋଆସଁ୍େ  ହସ୍େକୃଷ୍ଣ ବିଶ୍ୱୋଳଙ୍କେ ଘେ Iସ୍ସ ୧୯୩୦ ମସିହୋସ୍େ  ସେକୋେୀ ଅମିନ ଚୋକିେୀ 

ଛୋଡିସ୍ୱେୋଜ ଆସ୍େୋଳନସ୍େ ସ୍ଯୋଗ ସ୍ଦଇଥସି୍  I  ଆଣଠୁ୍ ଉପେକୁ ଖଣି୍ଡଏ ସ୍ଧୋତି ଓ ସ୍ଦହସ୍େ ଖଣି୍ଡଏ ଚୋଦେ I 

ଜଗତ ସିଂହ ପେୁ, ତିସ୍ର୍ତ୍ତଷୋ , ଏେସମୋ , ସ୍ଗୋବିେ ପେୁ  ନିବଷୋଚନ ମଣ୍ଡଳୀେ ସବୁ ଗୋଆସଁ୍େ ସ୍ସ ବୁ ିବୋ ସ୍ ୋକ I 

େୋେି ସେୁେ ଗୀତ ଗୋଆନି୍ତ I ସକୋଳ ପ୍ରୋଥଷନୋସ୍େ ତୋଙ୍କେ “ସ୍ମୋହ୍ମଦୁ୍ଗେ“ଶଣୁବିୋକୁଖବୁ୍ ଭ  ୋସ୍ଗIସନ୍ଧୁୋେ ପ୍ରୋଥଷନୋ 

ସେୋସ୍େ ସ୍ସ ଗୋଆ ଁସ୍ ୋକଙୁ୍କ ବୁଝୋନି୍ତ I 

କଟକ ସହେେ ବିେିନ୍ନ ବସି୍ତସ୍େ ପଦଯୋତ୍ରୀ ଦଳଙ୍କ  ୋଗି  େହଣୀେ ବୁବସ୍ଥୋ ସ୍ହୋଇଥୋଏ I ସବୁ ଦିନେ ସେୋସ୍େ 

ଆଚୋଯଷୁ ମହୋଶୟଙ୍କ ସହିତ ମନସ୍ମୋହନ ସ୍ଚୌଧେୁୀ ସ୍ଯୋଗ ଦିଅନି୍ତ I  ଅଥଷ ମନ୍ତ୍ରୀ େୋଧୋନୋଥ େଥ ତ ସହେେ 

ସୀମୋସ୍େ ପହଞ୍ଚି ୋ ସ୍ବଳକୁ ଆଚୋଯଷୁ  ମହୋଶୟଙୁ୍କ ଅେୁଥଷନୋ କେିବୋ  ୋଗି ଆସିଥସି୍  I ସହେେ ବିେିନ୍ନ ସେୋକୁ  

ସ୍ସ ଆସଥୁସି୍  I ସ୍ଗୋପନନୁ୍ଧ େବନସ୍େ  ସ୍ଯଉଦଁିନ େହଣ ି ପଡି ୋ  ସ୍ସ ଦିନଟୋ ସୋେୋ ସ୍ସ ପଦଯୋତ୍ରୀ ଦଳେ 

ବୁବସ୍ଥୋସ୍େ ଥ ିୋ ପେି  ୋଗଥୁୋଏ I େୀହର୍ଷ ମିେ, ଉଦୟନୋଥ ର୍ଢଙ୍ଗୀ, ବୋଞ୍ଛୋନିଧ ିଦୋସ ଓ େକୀେ ଦୋସ ପ୍ରମଖୁ ଥସି୍  

ଏକଦୋ ବୋନେ ସ୍ସନୋେ ସେୁ I“ସମୋଜ”ପୋଇଛଁୋପିବୋକୋମକେିବୋସସ୍ଙ୍ଗସୋସ୍ଙ୍ଗପଦଯୋତ୍ରୀ ଦଳଙ୍କ ଖଆି ପିଆେ 

ବୁବସ୍ଥୋ ଓ ସେୋେ ଆସ୍ୟୋଜନ  ସ୍ସମୋସ୍ନ କେୁ ଥୋଆନି୍ତI 

ପଦଯୋତ୍ରୀ ଦଳସ୍େ ଆଚୋଯଷୁ  ହେି ହେ ଦୋସଙ୍କ ସହିତ ପଣି୍ଡତ କୃପୋ ସିନୁ୍ଧ ସ୍ହୋତୋ ସ୍ବଶ ିସମୟ େହୁଥସି୍  I ଗଣୁନିଧ ି

ମହୋନି୍ତ ଓ ଈଶ୍ୱେ ୋ  ବୁୋସ ମଝିସ୍େ ମଝିସ୍େ ବଡ ସ୍ପଣ୍ଠ ଜୋଗୋ ମୋନଙ୍୍କଜୁ ଆସଥୁସି୍  I ଆଚୋଯଷୁ  ମହୋଶୟଙ୍କ ସ୍ଦହ 

ପୋ କିପେି ଅଛି ତୋହୋ ପ୍ରତୁକ୍ଷ େୋବସ୍େ ସ୍ଦଖଯିିବୋ ପୋଇ ଁମଖୁୁ  ଜଗୋ ମୋନଙ୍କସ୍େ ଆସି  େମୋ ସ୍ଦବୀ ପହଞ୍ଚ ିଯୋଆନି୍ତ 

I ସ୍ସ ସ୍ଯଉଠଁ ିପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ନୋ କୋହିକି ବୁଢୋ ମୋନଙ୍କେ ଖଆି ପିଆ କଥୋଟୋେ  ସ୍ସ ତଦୋେଖ କେନି୍ତ I ଗଣୁନିଧ ିମହୋନି୍ତ 

ସ୍ହସ୍  ସ୍ପଟମେୋ ସ୍େୋଗୀ I ବୋେଟୋ ସଦୁ୍ଧୋ ନଖୋଇସ୍  ତୋଙ୍କେ ଅବସ୍ଥୋ ଖେୋପI ଆଚୋଯଷୁ  ମହୋଶୟଙ୍କ ପୋଇ ଁ

ଦେକୋେ ଶୋଗ ଓ କଞ୍ଚୋ  ଙ୍କୋ I ବୁୋସଜୀ ସ୍ହସ୍  ଗଜୁେୁୋଟେ ସ୍ ୋକ ; ତୋଙ୍କ  ୋଗି େୋତ ସୋଙ୍ଗକୁ ଦୁଇ ପଟ ଘିଅ 

 ଗୋ େୁଟି ଦେକୋେI ସ୍ହୋତୋ ମହୋଶୟଙ୍କ  ୋଗି ଏକଦମ ୍ସକୋଳୁ ଧଆୁ ଚୁଡୋ ସୋଙ୍ଗକୁ ଦହି Iଏକଦୋ ପଣି୍ଡତ କୃପୋସିନୁ୍ଧ 

ସ୍ହୋତୋ େମୋ ସ୍ଦବୀଙ୍କେ ଗହୃ ଶକି୍ଷକ ଥସି୍  I ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ଆସ୍େୋଳନସ୍େ ଝୋସ ସ୍ଦବୋ ସ୍ବସ୍ଳ ସ୍ସ ସ୍ହସ୍  ତୋଙ୍କେ  

ଦୀକ୍ଷୋ ଗେୁୁ I ଏସ୍ବ େଦ୍ଧୋ ଓ ସମ୍ମୋନେ ସହିତ  େମୋ ସ୍ଦବୀ ଏଇ ଗେୁୁ ଜନ ମୋନଙ୍କେ ଖଆି ପିଆ କଥୋ ବୁଝନି୍ତ I ମୋତ୍ର 

ଚୋେି ବୁଢୋଙ୍କ ପୋଖସ୍େ ଥୋଏ  ଚୋସ୍େୋଟି ଘ୍ୋ I ବୋେଟୋ ବଜି ୋଣ ିକି ନୋହି ଁଜୋଣବିୋକୁ ଗ ୋ ସ୍ବଳକୁ  କୋହୋେି ଘ୍ୋ 

କୋହୋ ସହିତ ସ୍ମଳ ଖୋଏନୋ I ଏଣ ୁେମୋ ସ୍ଦବୀ ନ କହି ୋ ପଯଷୁ ନ୍ତ  ସ୍ସମୋନଙ୍୍କ େିତେୁ କୋହୋେି ପୋଇ ଁବୋେଟୋ ହୁଏନୋ 

I 
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ବେୁସ୍ଣ୍ଡଇ କିମ୍ବୋ େୋୟଗଡୋ ପେି ଜୋଗୋସ୍େ କମଷୀମୋନଙ୍କେ ସ୍ବୈଠକ ସ୍ହଉଥସି୍  େମୋ ସ୍ଦବୀ ସ୍ସଠୋକୁ ଆସନି୍ତ I ମୋତ୍ର 

ସୋଧୋେଣ ସେୋସ୍େ େୋର୍ଣ ସ୍ଦବୋକୁ ଯୋଆନି୍ତ ନୋହି ଁ I କମଷୀ ମୋନଙ୍କ ସୋଙ୍ଗସ୍େ କଥୋ ବୋର୍ତ୍ତଷୋ କେି ଓ ସ୍ସଠୋେ ଖବେ 

ଅନ୍ତେ ବୁଝି ଯୋହୋ ପେୋମଶଷ ସ୍ଦବୋ କଥୋ ସ୍ଦଇ ସ୍ସ କଟକ ସ୍େେି ଆସନି୍ତ I 

ପେିୁ ଜି ୋ ସ୍ହ ୋ ଆଚୋଯଷୁ  ମହୋଶୟ ଓ ସ୍ହୋତୋ ମହୋଶୟଙ୍କ ଚେୋ େୂଇ ଁ I ସବୁ ଆସ୍ଡ ପେିଚିତ ସ୍ ୋକ େରି୍ତ୍ତ Iପେୁୀ 

ଜି ୋସ୍େ ପହଞ୍ଚବିୋ ଦିନଠୋେୁ ପଦଯୋତ୍ରୋସ୍େ େୂଦୋନ କମଷୀ କଣଡୁ୍େୀ ଚେଣ ନୋୟକ, ଦୟୋନିଧ ି ମିେ, ନୀଳମଣ ି

ପସୁ୍ପୋଳକ ପ୍ରମଖୁ େହି ଥୋଆନି୍ତ I ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ସଙ୍ଗରୋମୀ  କ୍ଷ୍ମୀ ନୋନୀ, ସନୁୋ ମଣ ିମୋଉସୀ (ସ୍ହୋତୋ ମହୋଶୟଙ୍କ େୋଇ 

ସ୍ବୋହୂ) ମଧ୍ୟ ପଦଯୋତ୍ରୋସ୍େ ବୁ ୁ ଥୋଆନି୍ତ I କଣୋସେ ପବୂଷତନ ଏମ.୍ଏ ୍.ଏ.ବିଶ୍ୱନୋଥ ପେିଡୋ ଜସ୍ଣ ଅତି ପତଳୋ ଓ 

ସ୍ଗଡୋ ସ୍ ୋକ I  ସ୍ ୋକଙ୍କ େିତସ୍େ ଅତି ସହଜସ୍େ ମିଶ ିଯୋଆନି୍ତ I ପଣି୍ଡତ ସ୍ଗୋପବନୁ୍ଧ ଦୋସଙ୍କ ସ୍ଶର୍ ସ୍ବଳକୁ ସ୍ସ 

ତୋଙ୍କେ ସ୍ସବୋସ୍େ ନିଯକୁ୍ତ ଥସି୍  I ଅନୁ ମୋନଙ୍କ ପେି ସ୍ସ ପଣି୍ଡତ ସ୍ଗୋପବନୁ୍ଧଙୁ୍କ 

“ଦୋସଆପସ୍ଣ”ବୋ“ଦୋସ୍ସଆପଣ”ସ୍ବୋ ିସସ୍ମ୍ବୋଧନକେନି୍ତI  େମୋ ସ୍ଦବୀ, ଆଚୋଯଷୁ  ମହୋଶୟ, ସ୍ହୋତୋ ମହୋଶୟ, 

ସନୁୋମଣ ି ସ୍ଦବୀ କି ବିଶ୍ୱନୋଥ ପେିଡୋଙ୍କ ଠୋେୁ ମ ଁ ୁ “ସ୍ଗୋପବନୁ୍ଧଦୋସସ୍ବୋ ିସ୍କସ୍ବଶଣୁନିୋହିIଁ ତୋଙୁ୍କ ସମସ୍ସ୍ତ େକି୍ତେ 

ସହିତ  ଏହି େୋବସ୍େ  ଡୋକୁଥସି୍  I ଅସ୍ନକଙ୍କ ଠୋେୁ ତୋଙ୍କ ବିର୍ୟସ୍େ ବହୁତ କଥୋ ଶଣୁଛିି I ମୋତ୍ର ବିଶ୍ୱ ନୋଥ ପେିଡୋ 

ସ୍ଗୋପବନୁ୍ଧଙ୍କ ବିର୍ୟସ୍େ କହିବୋକୁ ଗ ୋ ସ୍ବସ୍ଳ  ସ୍ଯପେି ଗଦ୍ଗଦ ସ୍ହୋଇ ଉଠନି୍ତ  ସ୍ସପେି ଗଦ୍ଗଦ ସ୍ହବୋ ମ ଁ ୁଆଉ 

କୋହୋେି ଠୋସ୍େ ସ୍କସ୍ବ  କ୍ଷୁ କେି ନୋହି ଁI 

ପେୁୀ ଜି ୋ ସସ୍ବଷୋଦୟ ମଣ୍ଡଳେ ସଂସ୍ଯୋଜକ ଥୋଆନି୍ତ ବୃେୋବନ ପୋତ୍ର I ସ୍ସ ଏକ ମଧ୍ୟ ବିଦୁୋଳୟେ ଶକି୍ଷକ ଚୋକିେୀ 

ଛୋଡି େୂଦୋନ ଆସ୍େୋଳନସ୍େ  ୋଗିଥସି୍  i ପଦଯୋତ୍ରୋସ୍େ ସ୍ସ ନିଜ ବିଛଣୋଟିକୁ ତୋଙ୍କ ସୋଇସ୍କ ସ୍େ  ଦି ସ୍ଗୋଟୋଏ 

ଗୋଆେୁଁ ଆଉ ସ୍ଗୋଟୋଏ ଗୋଆକୁଁ ଯୋଆନି୍ତ I ମ ଁ ୁ ସ୍ସ ପଯଷୁ ନ୍ତ ସୋଇସ୍କ ୍ ଶଖି ି ନଥୋଏ I ବୃେୋବନ ବୋବୁଙ୍କ 

ସୋଇସ୍କ ସ୍େ ଗୋଡି ଚୋଳୋଇବୋ ଶଖି ିି I େଳସ୍େ ବୃେୋବନ ବୋବୁଙୁ୍କ ଏଣକିି ସୋଇସ୍କ  ସ୍ଠ ିବୋ ଦେକୋେ ପଡି ୋ 

ନୋହି ଁ I ଆଚୋଯଷୁ  ମହୋଶୟ ତୋଙ୍କ କୋନ୍ଧସ୍େ େେୋ ସ୍ଦଇ ଚୋ ିସ୍  I ମ ଁ ୁ ସୋଇସ୍କ ସ୍େ ବୃେୋବନବୋବୁ ଓ ଆଚୋଯଷୁ   

ମହୋଶୟଙ୍କ ବିଛଣୋ  ଦି ସୋଇସ୍କ ସ୍େ ଚୋସ୍ I ସ୍ମୋ ନିଜ ବିଛଣୋଟି  ନୁପ୍ସୋକ ପେି ସ୍ମୋ ପିଠସି୍େ ଝୁ ୁ ଥୋଏ I 

ଖଜେୁୀ ପତ୍ରେ େିତୋ ତିଆେୀ କେି ସ୍ମୋ ବିଛଣୋଟିକୁ ସ୍ସଥସି୍େ ବୋନ୍ଧି ଥୋଏ  ଓ ଦୁଇ କୋନ୍ଧେୁ ଝୁ ୋଇ ଥୋଏ I 

ସ୍ଡ ୋଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳସ୍େ ପଦଯୋତ୍ରୋ ଚୋ ିଥବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ  ମ ଁ ୁଆଚୋଯଷୁ  ମହୋଶୟଙ୍କ ବିଛଣୋଟିକୁ ସୋଇସ୍କ ସ୍େ  ଦି େହଣୀ 

ଗୋଆ ଁ ଆଡକୁ ଯୋଉ ଥୋଏ I ନୂଆ ନୂଆ ସୋଇସ୍କ ୍ ଶଖିଛିି ତ I ଗୋଡି ଚଢିବୋେୁ ମନ େୋଙୁ୍ଗଛି ସ୍କମିତି?  ପୋଟ ମଝିସ୍େ 

ଶଗଡ ଗଳୁୋକୁ ଧେି ମ ଁ ୁସୋସ୍କ ସ୍େ ଗ ି Iପଦଯୋତ୍ରୀ ଦଳ ପଛସ୍େ ଆସ ୁଥୋଆନି୍ତ I ଧକଡ ଚକଡ େିତସ୍େ  ଆଚୋଯଷୁ  

ମହୋଶୟଙ୍କ ବିଛଣୋଟି ସ୍କୌଣସି ଜୋଗୋସ୍େ ପଡି ଯୋଇଛି I ସ୍ମୋେ ଏ କଥୋେ ଖଆି  ନୋହି ଁ Iେହଣୀ ଗୋଆ ଁପୋଖସ୍େ 

ସ୍ ୋକ ଜମୋ ସ୍ହୋଇ ଥବିୋେ ସ୍ଦଖ ି ମ ଁ ୁ ସୋଇସ୍କ େୁ ଓହ୍ଲୋଇ ି I ପଛକୁ ଅନୋଇ ୋ ସ୍ବଳକୁ ବିଛଣୋଟି ଅନ୍ତଦ୍ଧଷୋନ 

ସ୍ହୋଇଛିI ସ୍ମୋେ ତ ହୋ ୁକ ଶଖୁ ିୋ i ପଣୁ ିପଛକୁ ସ୍ ଉଟି ି I  ଶଗଡ ଗଳୁୋ ଉପସ୍େ ବିଛଣୋ ପଟୁୁଳୋଟି ଗଡୁଥବିୋେ 

ସ୍ଦଖ ି ପଦଯୋତ୍ରୀ ଦଳ ତୋକୁ ଉଠୋଇ ସ୍ନଇଥସି୍   I ଏ କଥୋ ଆଚୋଯଷୁ  ମହୋଶୟଙୁ୍କ ସ୍ସ ପଯଷୁ ନ୍ତ ସ୍କହି ଜଣୋଇ 

ନଥସି୍  I ଯିଏ ସ୍ମୋସ୍ତ ସ୍ଯସ୍ତ ଯୋହୋ କହନ୍ତୁ ନୋ କୋହିକିଁ ଆଚୋଯଷୁ  ମହୋଶୟଙ୍କ  ବିଛଣୋଟି ସ୍ଯ ହଜି ୋ ନୋହି ଁଏଇଟୋ 

ଥ ିୋ ସ୍ମୋ ପୋଇ ଁବଡ କଥୋ I ସୋଇସ୍କ ୍ ଚଢିବୋେ ଦକ୍ଷତୋ ଊଣୋ ଅଧସି୍କ ଆସି ଗ ୋଣ ି ସ୍ବୋ ି ସୋହସ ସ୍ହବୋେୁ  

ପଦଯୋତ୍ରୀ ଦଳେୁ ବୋହୋେି ସୋଇସ୍କ ସ୍େ ଯିବୋକୁ ଆଉ ମନ ସ୍ହ ୋ ନୋହି ଁI ତଥୀପି  ସୋଇସ୍କ ୍ ଚଢିବୋେୁ ମନ କମି 

ନଥୋଏ I କୋକଟପେୁ ବଜୋେସ୍େ ଜସ୍ଣ  ସ୍କ ୂ ପି ୋଠୋସ୍େ ଧକ୍କୋ  ଗୋଇ  ତୋଠୋେୁ ଦି ପଦ ଗୋଳି ଶଣୁ ିି I 

ଖଣ୍ଡଗିେିଠୋସ୍େ ଏକ ପଥେ କୋନ୍ଥସ୍େ ଆଣଠୁ୍ ବୋଜି ତିନି ଚୋେି ଦିନ ଯୋଏ ଦେଜ େହି ୋiସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳେ ହୋଡ 

ସୋଙ୍ଗସ୍େ ମ ଁ ୁସ୍ମୋେ ଆଜିକୋେ ହୋଡକୁ ତୁଳନୋ କେୁଛି ତ  ସ୍କମିତି ଆକୋଶଆି ଲ୍ଲୋଗଛିୁ I 

      ପେେ  
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ସ୍କେୁଝେ ଆଡୁ ଆସି ପଦ ଯୋତ୍ରୀ ଦଳ ପହଞ୍ଚସି୍ ସ୍ଢଙ୍କୋନୋଳ ଜି ୋସ୍େ   I ଆଦିବୋସୀ ଅଞ୍ଚଳସ୍େ ଉନ୍ନତିମଳୂକ କୋମ 

କେିବୋ ପୋଈ ଁ ସ୍ସସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ ସେକୋେଙ୍କ ତେେେୁ ବିସ୍ଶର୍ କିଛି ସ୍ଯୋଜନୋ ନଥ ିୋ Iଆଦିବୋସୀ ଓ ଗ୍ରୋମମଙ୍ଗଳ 

ବିେୋଗ ତ ଥ ିୋ I ମୋତ୍ର ସ୍ସ ସବୁ ବିେୋଗେ କୋମ ଚୋ ୁଥ ିୋ ସେକୋେୀ ଅେିସେଙ୍କ ଜେିଆସ୍େ I ଅେିସେମୋସ୍ନ 

ଥସି୍  ସ୍ମୋଗ ବେୀ ଅଞ୍ଚଳେ ସ୍ଧୋବ ଧଉଳିଆ ସ୍ ୋସ୍କ I ଆଦିବୋସୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବଦଳି ସ୍ହବୋକୁ ସ୍ସମୋସ୍ନ ଦଣ୍ଡ 

ସ୍ବୋ ି େୋବୁଥସି୍  I ତୋ ଛଡୋ ଆଦିବୋସୀ ସ୍ ୋକଙ୍କେ ସ୍ସମୋନଙ୍କ ପ୍ରତି ଡେ େହିଥ ିୋ I 

ଅଖଳି େୋେତୀୟ ସ୍ତେସ୍େ ଆଦିବୋସୀ ସ୍ସବକ ସଙ୍ଘ ଆଦିବୋସୀ ମୋନଙ୍କ େିତସ୍େ କୋମ କେୁଥ ିୋ I ଓଡିଶୋସ୍େ ଏ 

କୋମ ନବ ଜୀବନ ମୋଣ୍ଡଳ ଓ କସୁ୍ତେିବୋ ଟ୍ରଷ୍ଟ କେୁଥସି୍  I ମୋଳତୀ ସ୍ଚୌଧେୁୀ ଥସି୍  ନବ ଜୀବନ ମଣ୍ଡଳୋେ ପ୍ରୋଣI  

ତୋଙ୍କ ଉଦୁମସ୍େ ଝୀଅମୋନଙୁ୍କଆଦିବୋସୀ ଅଞ୍ଚଳସ୍େ କୋମ କେିବୋକୁ ବୋଜୀେୋଉତ ଛୋତ୍ରୋବୋସଠୋସ୍େ ଅନୁଗଳୁସ୍େ 

ସ୍ଟ୍ରନିଂ ଦିଆ ଯୋଉଥ ିୋ Iବୋଜୀ େୋଉତ ଛୋତ୍ରୋବୋସସ୍େ ଆଦିବୋସୀ ପି ୋମୋସ୍ନ ଆସି େହୁଥସି୍  ଓ ପୋଠ ପଢୁଥସି୍  I 

େବି ପଟ୍ଟନୋୟକ, ପ୍ରେୁଲ୍ଲ ସୋହୁ, ଉସ୍ପନ୍ଦ୍ର ମୋହୋନ୍ତ୍, େୋଧୋମଣ ିସୋହୁଙ୍କ ପେି କମଷୀ ମୋସ୍ନ ସ୍ଗୋଟିଏ ସ୍ଗୋଟିଏ  ଗୋଆସଁ୍େ 

େହି ଓଡିଶୋେ ବିେିନ୍ନ ଜି ୋସ୍େ ଆଦିବୋସୀ ମୋନଙ୍କ େିତସ୍େ କୋମ କେୁଥସି୍  I ସ୍ଢଙ୍କୋନୋଳ ଜି ୋେ ବିେିନ୍ନ ଗୋଆସଁ୍େ  

ନବକୃଷ୍ଣ ସ୍ଚୌଧେୁୀ ଓ ମୋଳତୀ ସ୍ଚୌଧେୁୀ – ଏ ଦୁଇଜଣଙୁ୍କ ସ୍ ୋସ୍କ ଖବ୍ୁ େଦ୍ଧୋ କେୁଥସି୍  I ସ୍ଢଙ୍କୋନୋଳେ  ଗଡଜୋତ 

ଆସ୍େୋଳନ ସ୍ବସ୍ଳ  ଗୋଆ ଁଗୋଆସଁ୍େ ପଶ ିକୋମ କେିଥବିୋେୁ ସ୍ ୋକଙ୍କ େିତସ୍େ ଏ ଦୁହିଙଁ୍କେ  ଆଦେ ଥ ିୋ Iପି ୋଠୋେୁ 

ବୁଢୋ ଯୋଏ ସମସ୍ସ୍ତ ତୋଙୁ୍କ ନୁମୋ ଓ ବୋପି  ସ୍ବୋ ି ଡୋକୁଥସି୍  I 

ପଦଯୋତ୍ରୋସ୍େ ଉେସ୍ୟ ନିଜ ନିଜେ ନୁୋପସୋକ କୋନ୍ଧସ୍େ ପକୋଇ ବୁ ୁଥବିୋ ସ୍ଦଖ ିପଦଯୋତ୍ରୋସ୍େ ମୋଳ ଅପୋ ( ମୋଳତୀ 

ବିଶ୍ୱୋଳ)ସ୍ମୋସ୍ତ କହିସ୍  “ଅନୋଦି, ନୁମୋଏସ୍ତବଡସ୍ଗୋଟୋଏବିଛଣୋସ୍ବୋହୁଛନି୍ତI ତୁ ତୋଙ୍କ ବିଛଣୋଟୋ ସ୍ନ I ସ୍ସ ସ୍ତୋ 

ବିଛଣୋଟୋ ସ୍ବୋହିସ୍ବ I”ନୁମୋଙୁ୍କମ ଁଏୁପ୍ରସ୍ତୋବସ୍ଦ ିତସ୍ସେୋଜିସ୍ହୋଇଗସ୍ I  କ୍ଷୁ କ ି ସ୍ଯ ପ୍ରତି ଦିନ ବିଛଣୋେ 

ଓଜନଟୋ ବଢି ବଢି ଚୋ ିଛି I ପସ୍େ ତୋଙ୍କ ଠୋେୁ ଜୋଣୀ ି ସ୍ଯ ସ୍ସ ଆେମେ ପି ୋଙ୍କ ପୋଇ ଁେଙ୍ଗୀନ ବୋ ିଗେଡୋ 

ନଈେୁ ସଙ୍ଗରହ କେି ସ୍ସ ବିଛଣୋସ୍େ ବୋନୁ୍ଧଛନି୍ତ I 

ବୋପି ଓ ନୁମୋ ଥ ିୋ ସ୍ବସ୍ଳ ବୋହୋେୁ ଅସ୍ନକ କମଷୀ ଓ ବିଶଷି୍ଟ ସ୍ ୋକ ଆସି ପଦଯୋତ୍ରୋସ୍େ ଯଟୁନି୍ତ I  ପୋଳଷୋସ୍ମ୍ ସେୁ 

ନେ କିସ୍ଶୋେ ଦୋସ, ନୃସିଂହଚେଣ ସୋମନ୍ତସିଂହୋେ, ସ୍ବୈଷ୍ଣବ ପଟ୍ଟନୋୟକ ଅଧବିଶନ ପସ୍େ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳସ୍େ  ଆସି 

ପଦଯୋତ୍ରୋସ୍େ ସ୍ଯୋଗ ଦିଅନି୍ତ I ସ୍ଜ ଖୋନସ୍େ ଥବିୋ ସମୟେ  ସ୍କସ୍ତ ଅନୁେୂତି ସ୍ସମୋସ୍ନ  ମସ୍ନ ପକୋନି୍ତ I ସ୍କସ୍ତ 

ପେୁୁଣୋ ଘଟଣୋ ସ୍ସମୋନଙ୍କେ ଆସ୍ ୋଚନୋ େିତେକୁ ଆସ୍ସ I ସ୍ସମୋନଙ୍କ କଥୋ ବୋର୍ତ୍ତଷୋ ବୋଟ ସୋେୋ ଶଣୁ ି  ଓଡିଶୋେ 

ଆଧନିୁକ ଇତିହୋସ ବିର୍ୟସ୍େ ସ୍ମୋେ ସ୍ବଶ ୍ଧୋେଣୋ ସ୍ହବୋକୁ  ୋଗି ୋ I ସେୋସ୍େ ନବକୃଷ୍ଣ ସ୍ଚୌଧେୁୀ ସ୍ ୋକଙୁ୍କ ନିଜ 

କହିବୋ କଥୋଟି ଖବ୍ୁ ଟିକି ନିଖ ି କେି ବୁଝୋଇ କହନି୍ତ I     ସ୍ଢଙ୍କୋନୋଳ, ଅନୁଗଳୁ, ପୋ  ହଡୋ ପେି ସ୍ପଣ୍ଠ ଜୋଗୋ 

ମୋନଙ୍କସ୍େ  ତୋଙ୍କେ େୋର୍ଣ ଥ ିୋ ଖବ୍ୁ ଓଜସି୍ୱନୀ I ମ ଁ ୁ ସ୍ସ ସବୁ ବକ୍ତୃତୋକୁ  ଖବେକୋଗଜକୁ ତ ପଠୋଏ i ବିସୃ୍ତତ 

େୋବସ୍େ “ଗ୍ରୋମସ୍ସବକ”ପତ୍ରିକୋକୁମଧ୍ୟଦିଏ I  ପସ୍େ ସ୍ସ ସବୁ ବକ୍ତୃତୋ “ଜୟ ଜଗତ “ବହି ଆକୋେସ୍େ ଛପୋ ଯୋଇଛି 

I 

ସମ୍ବ ପେୁେ ପଣି୍ଡତ  କ୍ଷ୍ମୀନୋେୋୟଣ ମିେ ଥସି୍  ଜସ୍ଣ ଖବ୍ୁ ପ୍ରତିେୋଶୀଳ ସ୍ ୋକ I ହିେୀ, ବଙ୍ଗଳୋ,ଓଡିଆ ଓ ଉଦ୍ଦଷୁ 

େୋର୍ୋସ୍େ ସ୍ସ କହି ପୋେୁଥସି୍  Iସବୁ ତକ ତୁଳସୀ େୋମୋୟଣ ତୋଙ୍କେ  କଣ୍ଠସ୍ଥ ଥ ିୋ I ତୋଙ୍କଠୋେୁ କଥୋ ଶଣୁବିୋ  ୋଗି 

ସମ୍ବ ପେୁ ଓ ଝୋେସଗୁଡୁୋ ଅଞ୍ଚଳେୁ ବହୁ ଅଣଓଡିଆ ସ୍ ୋକ ଆସି ସେୋସ୍େ ସ୍ଯୋଗ ସ୍ଦଉଥସି୍  I  ସ୍ସ ଜସ୍ଣ େୋେି 

େୋଗୀ ସ୍ ୋକ ସ୍ବୋ ି ତୋଙ୍କେ ନୋଆ ଁ ଥ ିୋ I ଥସ୍େ େୋଗି ଗସ୍  ମଦନସ୍ମୋହନ ସୋହୁଙୁ୍କ “ମଦନୋ”, 

ପଣି୍ଡତକୃପୋସନୁ୍ଧସ୍ହୋତୋଙୁ୍କ“ତୁ ସ୍ହ ୁ ପଣି୍ଡତ”ସ୍ବୋ ିକହିପକୋଉଥସି୍ I ମୋତ୍ର େୋଗ ଛୋଡିଗ ୋ ପସ୍େ   ସ୍ସଥସି୍  ଜସ୍ଣ 

ଅତି ନିମଷୋୟୋ ସ୍ ୋକ I ମୋଛି କୁ ମ ସ୍ବୋ ି କହିବୋ ତୋଙ୍କ ଠୋେୁ ବୋହୋେିବ ନୋହି ଁI େକି୍ତ, ତୁୋଗ, ବିଦ୍ ବର୍ତ୍ତୋେ ସ୍ସ ଥସି୍  

ଜୀବନ୍ତ ମରିୂ୍ତ୍ତ Iସ୍ଯୋତୋ ନମୋଡି ସ୍ସ ଖୋ ି ସ୍ଗୋଡସ୍େ ଚୋ ୁଥସି୍  I ସ୍ସ ସମୟସ୍େ ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ସଙ୍ଗରୋମୀ କି ଏମ.୍ଏ ୍.ଏ. 
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ମୋନଙୁ୍କ ସ୍ପନ୍ ସନ ମିଳୁ ନଥ ିୋ I ପଣି୍ଡତ ମହୋଶୟଙ୍କ ଚଳୋଚଳ ପୋଇ ଁେୋଷ୍ଟରପତି େୋସ୍ଜନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସୋଦ  ନିଜ ହୋତେୁ ମୋସିକ 

କିଛି ଟଙ୍କୋ ସ୍ଦଉ ଥୋଆନି୍ତ i ହଜୋେୀବୋଗଠୋସ୍େ ଉେସ୍ୟ ସ୍ଜ ୍ ସ୍େ ଥବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ ସ୍ସମୋନଙ୍କ େିତସ୍େ ବନୁ୍ଧତୋ 

ଘଟିଥ ିୋ I 

ପଦଯୋତ୍ରୋସ୍େ ଥବିୋସ୍ବସ୍ଳ  ହୀେୋକୁଦ ଜଳ େଣ୍ଡୋେ ସ୍ଯୋସ୍ଗ  ନିଜ ଘେ ଦୁଆେ ହେୋଇ ଥବିୋ ଅସ୍ନକ ସ୍ ୋକ ଏସ୍ବ 

ବି ପୋଣ ିକୂଳସ୍େ ପ ୋ ମୋେି େହିଥବିୋେ ସ୍ଦଖ ିି I ସ୍ଥୋନୀୟ ସ୍ ୋକଙୁ୍କ ନିଜ ଆଡକୁ ନସ୍ନଇ ସେକୋେୀ କଳ ସ୍ ୋକଙ୍କ 

ଉପସ୍େ ନିଜେ ନିଷ୍ପରି୍ତ୍ତକୁ  ଦି ସ୍ଦ ୋ I ହୀେୋକୁଦ ପେି ଏକ ପ୍ରକୋଣ୍ଡ ସ୍ଯୋଜନୋ କୋଯଷକୋେୀ କେି  ବହୁ ସ୍ ୋକଙ୍କ ପୋଇ ଁ

ଉପକୋେ କେୋଗ ୋ  ସତ; ମୋତ୍ର ସ୍ଯଉମଁୋସ୍ନ ଘେ ଦୁଆେ, େିଟୋ ମୋଟି ହସ୍େଇସ୍  ସ୍ସମୋନଙ୍କ  ୋଗି କିଛି ବିଧ ିବଦ୍ଧ 

ବୁବସ୍ଥୋ ସ୍ହ ୋ ନୋହି ଁI େଳସ୍େ ଉଦ୍ ବୋସୁ୍ତ ସ୍ହୋଇଥବିୋ ସ୍ ୋସ୍କ  ମନ ଆମି୍ବ୍ଳୋ କେି ସେକୋେ ବିସ୍େୋଧୀ ସ୍ହୋଇ ପଡି 

େହିସ୍  I ସ୍ ୋକଙୁ୍କ ବୁସ୍ଝଇ ସସୁ୍ଝଇ ସ୍କୌଣସି ସ୍ଯୋଜନୋକୁ କୋଋଯୁକୋେୀ କେିବୋେ  ମସ୍ନୋବୃରି୍ତ୍ତ ସେକୋେୀ 

ମହ ସ୍େ ଏସ୍ବ ମଧ୍ୟ ସ୍ହୋଇନୋହି ଁ I ପଣୁ ିସମୋଜବୋଦୀ ସେକୋେଙ୍କେ ସ୍ ୋକସ୍ସବୋ କେିବୋ ଉସ୍ଦ୍ଦଶୁସ୍େ  ଉଦି୍ଦଷ୍ଟ 

ବୃହର୍ତ୍ତେ ସ୍ଯୋଜନୋ ଯଥୋ ହୀେୋକୁଦ, େି ୋଇ, େୋଉେସ୍କ ୋ, େୋକ୍ରୋନଙ୍ଗ  ତିଆେୀ କେିବୋକୁ ଗ ୋ ସ୍ବସ୍ଳ ଅଳ୍ପ 

ସ୍କସ୍ତସ୍କ ସ୍ ୋକଙ୍କେ  ସ୍ୱୋଥଷକୁ ସ୍ବଖୋତିେ କେିବୋ କି ବଳି ସ୍ଦବୋଟୋ ସ୍ବଶ ଗ୍ରହଣୀୟ ଥ ିୋ Iଷ୍ଟୋ ିନ୍ ଅମଳସ୍େ 

େୁରି୍ଆେ କ୍ରୋଇମିଆ ଅଞ୍ଚଳେୁ ଶହ ଶହ ତୋତୋେ୍ ସ୍େଣୀୟ ସ୍ ୋକଙୁ୍କ େୁରି୍ଆେ ୟୁେୋ  ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଠୋଇ ଦିଆ ଗ ୋ I 

ସ୍ଦଶେ ବୃହର୍ତ୍ତେ ସ୍ୱୋଥଷ ପୋଇ ଁ ଏହୋ କେୋଗ ୋ ସ୍ବୋ ି ଷ୍ଟୋ ିନ ଙ୍କ ସେକୋେ କହିସ୍  I େୋେତେ ସ୍ନତୋ ମୋସ୍ନ 

େୁରି୍ଆେ ସମୋଜବୋଦ, ସ୍କନ୍ଦ୍ରୀୟ  ସ୍ଯୋଜନୋ ଇତୁୋଦିସ୍େ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ଥସି୍   ଓ ସ୍ସଠୋେ ଅସ୍ନକ ପ୍ରକି୍ରୟୋକୁ ନିଜେ କେି 

ସ୍ନଇଥସି୍  I ହୀେୋକୁଦେ ଘଟଣୋ ଥ ିୋ ତୋ େିତେୁ ସ୍ଗୋଟିଏ i 

 

ପଦଯୋତ୍ରୋସ୍େ ଆଉ ସ୍ଗୋଟିଏ  ୋେ ସ୍ମୋ ପୋଇ ଁଥ ିୋ ସ୍ଯ ଓଡିଶୋେ ଏମଣୁ୍ଡେୁ ସ୍ସମଣୁ୍ଡ ଯୋଏ  ପୋଦସ୍େ ଚୋ ି ଚୋ ି 

ବୁ ୁଥବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ ବିେିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳସ୍େ ସ୍ଥୋନୀୟ ସ୍ଦବୋ ସ୍ଦବୀଙ୍କ ମେିେ ସ୍ଦଖବିୋେ ସସୁ୍ଯୋଗ ପୋଇ ି Iହୁମୋେ 

 ୁଣମେୋ, ପୋେିକୁଦଠୋେୁ ବୋ ୁଗ ଁୋକୁ ଆସିବୋ ସ୍ବସ୍ଳ ସ୍ନୌକୋ ଯୋତ୍ରୋ େିତସ୍େ ଚି ିକୋେ ଅନ୍ଧୋେୀ ବିେୀରି୍କୋ, ସ୍ଟନ୍ ସୋ ଓ 

ତପ୍ତପୋଣେି ପୋହୋଡ ସ୍ଘେକୁ ସ୍ମଘ ଆସ୍ବୋେିବୋ, ସ୍କୋେୋପଟୁେ ଜଙ୍ଗ  ସୋଙ୍ଗକୁ ଝଙ୍କଡେ ଶୋେଳୋ, କୋକଟପେୁେ 

ମଙ୍ଗଳୋ,ସ୍କନ୍ଦ୍ରୋପଡୋେ ଜଗନ୍ନୋଥ ଜୀଉ, ସୋକ୍ଷୀସ୍ଗୋପୋଳେ ସ୍ଗୋପୀନୋଥ, ସମ୍ବ ପେୁେ ସମସ୍ ଶ୍ୱେୀଙ୍କେ ଦଶଷନେ 

ସସୁ୍ଯୋଗ ମିଳି ୋ I ପଣ୍ଡୋଙୁ୍କ ମଣିୁ୍ଡଆ ମୋେି ଠୋକୁେଙ୍କ ପୋଖସ୍େ ସ୍େୋଗ ସ୍ଦବୋ କଥୋେ ମ ଁ ୁ ସ୍କସ୍ବ ପକ୍ଷପୋତୀ ନଥ ିି 

I“ସବଷଧମଷସମୋନତ୍ୱସ୍ୱସ୍ଦଶୀସ୍ପଶଷେୋବନୋ“ – ଏଇଟୋ ଥଳିୋ ଆମେ ସ୍ଧ୍ୟୟ I ସତୁେୋଂ ଏଇ ନୂଆ ଜୋଗୋ ମୋନଙ୍କସ୍େ 

ମେିେ ସ୍ଦଖବିୋ ଥ ିୋ ସ୍ମୋେ ସ୍କୌତୁହଳୀ ମନେ ଅେିବୁକି୍ତ I :ପଢିଥ ିି - 

“ନସ୍େନ୍ଦ୍ର ମଊଳି କୁସମୁ ସ୍େଣ ୁେକ୍ତ ଚେଣୋ        ସ୍ମୈନୋକ ଶଖିେ ବୋସିନୀ େଣପେୁ ମଣ୍ଡନୋ”I କିମ୍ ବୋ 

“େୋଧକିୋଅଞ୍ଚଳଉଡୋଇଚଞ୍ଚଳକେିଥବିଜୋଣସି୍ବନିଙ୍କ ମନ” 

ଏସ୍ବ େଣପେୁେ ମୀନୋକ୍ଷୀ ମେିେ, କି ସୋକ୍ଷୀସ୍ଗୋପୋଳେ  ସ୍ଗୋପୀନୋଥ ମେିେ ସ୍ଦଖ ିୋ ପସ୍େ କବିମୋନଙ୍କେ କୋବୁ 

ଗଡୁୋକ  ମନେିତସ୍େ ଜୀବନ୍ତ ସ୍ହୋଇ ଉଠୁଥ ିୋ I ମନ ସ୍ହଉଥ ିୋ ମ ଁ ୁମଧ୍ୟ ସ୍ସମୋନଙ୍କ ପେି ସ୍ ଖ ିପୋେନି୍ତକି !  

େବୀନ୍ଦ୍ରନୋଥଙ୍କେ ଜନ୍ମ ୍ ଶତବୋରି୍କୀ ୧୯୬୧ ମସିହୋସ୍େ I ସ୍ସଥପିୋଇ ଁ ଚୋେିଆସ୍ଡ ଜୋକଜମକ ଚୋ ିଥୋଏ I ତୋଙ୍କ 

ବିର୍ୟସ୍େ ବହୁତ ସ୍ ଖୋ ବୋହୋେୁ ଥୋଏ I ମ ଁ ୁ ମଧ୍ୟ ୍ କବିତୋ ସ୍ ଖବିୋ ଆେମ୍ଭ କ ି I  ସ୍ବସ୍ଳ ସ୍ବସ୍ଳ ଆଚୋଯଷୁ  

ମହୋଶୟଙୁ୍କ ଶସୁ୍ଣଇ ପ୍ରଶଂ୍ସୋ ପୋଇବୋକୁ ଇଚ୍ଛୋ ସ୍ହଉଥୋଏ I  ଥସ୍େ ମନ ସମ୍ଭୋଳି ନପୋେି ସ୍ପ୍ରମ ସମ୍ପକିତ ସ୍ଗୋଟିଏ 

କବିତୋ ମ ଁ ୁ ଆଚୋଯଷୁ  ମହୋଶୟଙୁ୍କ ଶସୁ୍ଣଇ ି ସ୍ସ ସ୍ଶୋଇବୋକୁ ଯିବୋ ପବୂଷେୁ I କବିତୋଟି ଶଣୁ ି ସୋେି ସ୍ସ କହିସ୍  
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“ଆଗପଢୋପଢିକେI କବିତୋ ପଛସ୍େ ସ୍ ଖବୁି I”ସ୍ସସ୍ମୋସ୍ତପଣି୍ଡତନୀଳକଣ୍ଠଦୋସଙ୍କ ଉଦୋହେଣ ସ୍ଦସ୍  

I“େୋତିସୋେୋସ୍ଚଇେଁହିକଣ୍ଠପୋଣନିୀଙ୍କବୁୋକେଣଟୋସୋେିସ୍ଦ ୋ”I 

ସ୍କୋେୋପଟୁସ୍େ ବୁ ୁଥବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ ବୋଟସ୍େ ଅସ୍ନକ ଗୋଆ ଁପସ୍ଡ ସ୍ଯଉଠଁୋସ୍େ ସ୍ ୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥୋ ଦୟନୀୟ I ଆଗନ୍ତୁକ 

୫/୭ ଜଣଙୁ୍କ ଖୋଇବୋକୁ ସ୍ଦବୋେ ଶକି୍ତ ସ୍ସମୋନଙ୍କେ ନଥୋଏ I ଏଣ ୁପଦଯୋତ୍ରୀ ଦଳ ପୋଇ ଁଚୋଉଳ, ଡୋ ି, ପେିବୋେ 

ବୁବସ୍ଥୋ କେି ବିଶ୍ୱନୋଥ ପଟ୍ଟନୋୟକ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ଆଣ ିଥୋଆନି୍ତ Iବିକ୍ରି ସ୍ହବୋକୁ ଥବିୋ ବହିେ ବୋକ୍ସ,୍ ଆଚୋଯଷୁ  ମହୋଶୟଙ୍କ 

ବିଛଣୋଓ ଡୋ ି, ଚୋଊଳ ଧେି େୋେିଆଟିଏ ସ୍ଗୋଟିଏ େହଣୀେୁ ଆଉ ସ୍ଗୋଟିଏ େହଣୀକୁ ଚୋସ୍  I ଆସ୍ନକ ଗୋଆସଁ୍େ 

େୋନ୍ଧିବୋ ପୋଇ ଁହୋଣି୍ଡ ମିସ୍ଳନୋ I ସ୍କଉଠୁଁ ମୋଠଆିଟିଏ ସଙ୍ଗରହ କେି ବିଶ୍ୱନୋଥ ବୋବୁ ଆଣନି୍ତ I ସ୍ସ ମୋଠଆି ସଳପ ଗଛେୁ 

ମଦ ସଙ୍ଗରହ ପୋଇ ଁ ୋଗିଥୋଇ ପୋସ୍େ କିମ୍ ବୋ ମୋଂସ ସିସ୍ଝଇବୋସ୍େ  ଗୋ ଯୋଇ ଥୋଇ ପୋସ୍େ I ଏଣ ୁମୋଠଆିଟିକୁ ଝେଣୋ 

ପୋଣସି୍େ ବୋ ି ଏବଂ ଶଖୁ ିୋ ପତ୍ରସ୍େ ବହୁ ସମୟ ମୋଜି ସ୍ସ ତୋକୁ ସେୋ କେନି୍ତ I ଡୋ ି, ଚୋଉଳ, ପେିବୋ ସବୁକୁ 

ପକୋଇ ସ୍ସଇ ସ୍ଗୋଟିଏ ମୋଠିଆସ୍େ େନ୍ଧୋ ହୁଏ I 

ଅସ୍ନକ ଜୋଗୋସ୍େ ଚ ୋ ବୋଟସ୍େ ସ୍ଛୋଟ ବଡ ପଥେ ଥୋଏ I ସ୍ଯସ୍ତ ସତକଷ େୋବସ୍େ ତୋଙୁ୍କ ଚ ୋଇସ୍  ବି ଦୃଷି୍ଟ ଶକି୍ତ 

ଅେୋବେୁ େୋସ୍ତୋସ୍େ କଅଣ ପଡିଛି ଆଚୋଯଷୁ  ମହୋଶୟ ଜୋଣ ିପୋେନି୍ତ ନୋହି ଁ I ଝୁ୍ି ପଡନି୍ତ I ସ୍ଗୋଡେୁ ଚମ ଛିଡି େକ୍ତ 

ବସ୍ହ I”ଆଚୋଯଷୁ ମହୋଶୟସ୍କମିତିଅଛନି୍ତ” – ଏ କଥୋେ ଖବେ େମୋସ୍ଦବୀ ନିୟମିତ େୋବସ୍େ ନିଅନି୍ତ I ସ୍ସ ତ 

ପଦଯୋତ୍ରୋ ବେ କେିବୋ ସ୍ ୋକ ନୁହନି୍ତ I ଏଣ ୁପଦଯୋତ୍ରୋସ୍େ ତୋଙୁ୍କ ନିେୋପଦ େଖବିୋ  ୋଗି କଥୋ ସ୍ହ ୋ ସ୍ଯ  ସ୍ସ ହସ୍ଳ 

କୋନେୋସେ ସ୍ଯୋତୋ ପିନ୍ଧିସ୍ବ I ଆଚୋଯଷୁ  ମହୋଶୟ ତ ଅନୁମୋନଙ୍କ କଥୋ ଶଣୁସ୍ନ୍ତ ନୋହି ଁ I ସ୍କବଳ େମୋସ୍ଦବୀ 

କହିବୋେୁ  ସ୍ସ ତୋଙ୍କେି କଥୋ ମୋନିସ୍  ଓ ସ୍ଯୋତୋ ପିନ୍ଧି ପଦଯୋତ୍ରୋ କସ୍  I ବୋଟସ୍େ ସ୍ଛୋଟ ନୋଳ ଖଣି୍ଡଏ ପଡିସ୍  

ସ୍ଯୋତୋ ସ୍ଖୋ ି ପୋଣସି୍େ ପଶ ି ଚୋ ିବୋ ଓ କୋଦୁଅ ସ୍ଗୋଡକୁ ଶଖୁ ିୋ ଗୋମଛୁୋସ୍େ ସ୍ପୋଛିପଣୁ ି ସ୍ଯୋତୋ ମଡୋଇବୋ 

ଅସବୁିଧୋ ଜନକ i ଏଣ ୁସ୍ଛୋଟ ନୋଳଟିଏ ପଡିସ୍   ମ ଁ ୁତୋଙୁ୍କ ପିଠସି୍େ ବସୋଇ, କୋନୁ୍ଧ କେି  ସ୍ନଇ ଯୋଏ I 

ମଝିସ୍େ ମଝିସ୍େ ଆଚୋଯଷୁ  ମହୋଶୟଙ୍କେ ସ୍ଦହ େ  େହୁ ନଥୋଏ I  ସ୍ସ ଏ ବିର୍ୟସ୍େ କୋହୋେିକୁ କିଛି କହନି୍ତ ନୋହି ଁI  

ମୋତ୍ର ତୋଙ୍କ ସ୍ଚସ୍ହେୋ ଓ ଗତି ବିଧେୁି ଅନୁମୋସ୍ନ ଜୋଣ ିପୋେନି୍ତ I ସ୍ସଥପିୋଇ ଁସ୍କୋେୋପଟୁ ଜି ୋସ୍େ ବୁ ିବୋ ସ୍ବସ୍ଳ 

ବର୍ଷୋ ଦିନ ପୋଇ ଁ  ସ୍କୋେୋପଟୁସ୍େ କିଛି ଦିନ େହି ଯିବୋ  ୋଗି ବିଶ୍ୱନୋଥ ପଟ୍ଟନୋୟକଙ୍କ  ମୋଧ୍ୟମସ୍େ େମୋ ସ୍ଦବୀ 

ଆଚୋଯଷୁ  ମହୋଶୟଙୁ୍କ ଅନୁସ୍େୋଧ କସ୍  Iଆଚୋଯଷୁ  ମହୋଶୟ ତୋଙ୍କ କଥୋକୁ ଏଡି ପୋେୁଛନି୍ତ ସ୍କମିତି? ସ୍କୋେୋପଟୁ 

ସହେସ୍େ କିଛି ଦିନ େହି ଯିବୋକୁ େୋଜି  ସ୍ହସ୍  I ଉଣୋ ଅଧସି୍କ ସିଏ ତ ସ୍ମୋେ ପେିଚିତ ଜୋଗୋ Iଏଣ ୁସ୍ମୋେ େହଣୀ 

ସମୟ େିତସ୍େ ସସ୍ବଷୋଦୟ ସୋହିତୁ ବିକିବୋ ଓ “ଗ୍ରୋମସ୍ସବକ”ପତ୍ରିକୋେଗ୍ରୋହକସଙ୍ଗରହକେିବୋକୋମମ ଁକୁେୁଥୋଏI ତୋ 

ଛଡୋ ସତୂୋ କୋଟିବୋ ଓ ନିଜ ପୋଇ ଁପଢୋ ପଢିକେିବୋ ମଧ୍ୟ ଚୋ ିଥୋଏ I  ଇସ୍ଙ୍ଗରଜୀ ସ୍ ଖବିୋ ଓ ପଢିବୋସ୍େ ମ ଁ ୁସ୍ସସ୍ତ 

ଅେୁସ୍ତ ନଥ ିିI ଇସ୍ଙ୍ଗରଜୀସ୍େ ସ୍ ଖୋ ଯୋଇଥବିୋ େୂଦୋନ ସମ୍ପକିତ ବହି ସବୁକୁ ପଢି ଇସ୍ଙ୍ଗରଜୀ ବୁଝିବୋେ ଅେୁୋସ 

ଧୀସ୍େ ଧୀସ୍େ ବଢି ୋ I ସ୍ହସ୍  ଇସ୍ଙ୍ଗରଜୀସ୍େ ସ୍ ଖବିୋ – ସ୍ସ ଥ ିୋ ଆଉ ଏକ କଥୋ I 

ବର୍ଷୋ ଦିନ ଗଡି ଗ ୋ ପସ୍େ ପଦଯୋତ୍ରୋ ପଣୁ ିଆେମ୍ଭ ସ୍ହ ୋ I ସ୍କୋେୋପଟୁ ବୋଟ ସ୍ଦଇ ପଦ ଯୋତ୍ରୀ ଦଳ ଆସିସ୍  

କଳୋହୋଣି୍ଡ Iଦଶ ହେୋ ସମୟ I େବୋନୀ ପୋଟଣୋ ସହେସ୍େ ଅବସ୍ଥୋନ ଘଟି ଥୋଏ I େୋଜୋଙ୍କ ଉଆସେୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣୋ 

ଆସି ୋ  i କଳୋହୋଣି୍ଡେ ପବୁଷତନ େୋଜୋ ଓ ବର୍ତ୍ତଷମୋନେ ପୋ ଷୋସ୍ମ୍ ସେୁ ପ୍ରତୋପ ସ୍କଶେୀ ସ୍ଦଓଙ୍କ ଶ୍ୱଶେୁଙୁ୍କ 

ଆଚୋଯଷୁ  ମହୋଶୟ ପୋଠ ପଢୋଇ ଥସି୍  I ସ୍ସହି ହିସୋବସ୍େ ତୋଙ୍କ ପ୍ରତି େୋଜୋଙ୍କେ ଖବ୍ୁ େକି୍ତ ଓ େଦ୍ଧୋ I ନିେୋମିର୍େ 

୨୯ ପ୍ରକୋେେ ଚବଷୁ  ସ୍ଚୋର୍ୁ ସ୍ ହୁ ସ୍ପୟ ସ୍ଖୋଇ ସ୍ସ ପଦଯୋତ୍ରୀ ଦଳେ ସତ୍କୋେ କେିଥସି୍  Iଆଦିବୋସୀ ଗୋଆେଁ 

ଦେେୁଟୋ େୋତ ଆଉ େଜୋ ଘେେ େୋଜକୀୟ ସ୍େୋଜନ – ଦୁଇଟୋ େିତସ୍େ ପୋଥଷକୁ ଥ ିୋ ଅସ୍ନକ I ମୋତ୍ର ସ୍ଯଊ ଁ

ବିେୋଟ ସମସୁୋେ ସମୋଧୋନ  ୋଗି ପଦଯୋତ୍ରୋ ଚୋ ିଥ ିୋ ତୋ ପୋଖସ୍େ କଅଣ ଖୋଇବୋକୁ ମିଳି ୋ ବୋ ନମିଳି ୋ ସ୍ସ 

କଥୋେ ତୁଳନୋ କେୁଛି କିଏ? 
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ପଶି୍ଚମ ଓଡିଶୋସ୍େ ବୁ ୁଥବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ ସ୍େଙ୍ଗୋ ୀ, ବେପୋ ୀ,ସ୍ସୋସ୍ହ ୋ ପେି ସ୍ପଣ୍ଠ ଜୋଗୋସ୍େ ବଡ ବଡ ସେୋ ସ୍ହ ୋ 

I ହୀେୋକୁଦେୁ ବୋହୋେିଥବିୋ ସ୍କନୋ  କୂଳସ୍େ ଧୋନ କିଆେୀ ସ୍ଦଖ ିି I ସ୍କନୋ  ଆସିବୋ ପବୂଷେୁ ସ୍ସ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳସ୍େ 

ଏସ୍ତ ବହୁଳ ପେିମୋଣସ୍େ ଧୋନ ଉତ୍ପନ୍ନ ସ୍ହଉ ନଥ ିୋ Iସ୍କନୋ  ପୋଣସି୍େ ଗୋସ୍ଧୋଇବୋେ ସସୁ୍ଯୋଗ ମିଳି ୋ I 

ସମ୍ବ ପେୁ ସହେସ୍େ ସ୍ବୋଧେୋମ ଦୁସ୍ବଙ୍କ ଉପସି୍ଥତିଥ ିୋ ଏକ ବିସ୍ଶର୍ ଘଟୋଣୋ I ୧୯୩୬ ମସିହୋସ୍େ ସ୍ହୋଇଥବିୋ 

ନିବଷୋଚନ ପସ୍େ, ଓଡିଶୋସ୍େ ବିଶ୍ୱନୋଥ ଦୋସଙ୍କ ସ୍ନତୃତ୍ୱସ୍େ  ଗଢୋ ଯୋଇଥବିୋ ତିନିଜଣଆି ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳସ୍େ ସ୍ବୋଧେୋମ 

ଦୁସ୍ବ ଥସି୍  ଜସ୍ଣ ମନ୍ତ୍ରୀ  Iସ୍ୱୋଧୀନ େୋେତସ୍େ ସ୍ସ ସମ୍ବ ପେୁ ଅଞ୍ଚଳେୁ ଏମ.୍ ଏ ୍. ଏ. ସ୍ହସ୍  I ମୋତ୍ର ସେକୋେଙ୍କ 

ହୀେୋକୁଦ ସ୍ଯୋଜନୋସ୍େ ସମ୍ବ ପେୁ ଜି ୋେ ଏସ୍ତ ଗଡୁୋଏ ଜୋଗୋ ଜଳମଗ୍ନ ସ୍ହବୋ କଥୋେ ବିସ୍େୋଧ କେି ସ୍ସ 

କସ୍ଙ୍ଗରସେ ପ୍ରତିନିଧ ି ପଦେୁ ଇସ୍ତେୋ ସ୍ଦସ୍  Iପସ୍େ କସ୍ଙ୍ଗରସ ପ୍ରଥଷୀଙ୍କ ବିସ୍େୋଧସ୍େ  ଠଆିସ୍ହୋଇ ପଣୁ ି ଥସ୍େ 

ନିବଷୋଚନସ୍େ ଜିତିଥସି୍  I 

ପଶି୍ଚମ ଓଡିଶୋସ୍େ କସ୍ଙ୍ଗରସହି ଁଥ ିୋ ମଖୁୁ େୋଜସ୍ନୈତିକ ଦଳ I ଗଣତନ୍ତ୍ର ପେିର୍ଦ ଥ ିୋ ମଖୁୁତିଃ େୋଜ େୋଜଡୁୋଙ୍କ 

ଦଳ i ପେୁୁଣୋ ଗଉନି୍ତଆ, େୋଜୋଙ୍କ ପୋଖସ୍ ୋସ୍କ ସବୁ  ଏ ଦଳେ ସେୁ ଥସି୍  I ସମ୍ବ ପେୁ ସିନୋ ସ୍ମୋଗ ବେୀ 

ଅଞ୍ଚଳସ୍େ ବହୁ ଆଗେୁ ମିଶ ି ସୋେିଥ ିୋ I ସ୍ହସ୍  ଖଡିଆଳ, ସ୍ସୋନପେୁ, କଳୋହୋଣି୍ଡ କି ବ ୋଙି୍ଗେ େଳି ଜୋଗୋସ୍େ 

ଗଣତନ୍ତ୍ରପେିର୍ଦେ ପ୍ରେୋବ ସ୍ବଶ େହିଥ ିୋ I ସ୍କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଦଯୋତ୍ରୀ ଦଳ ଆସିଥବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ କସ୍ଙ୍ଗରସ ଓ 

ଗଣତନ୍ତ୍ର – ଏ ଉେୟ ଦଳେ ସ୍ ୋସ୍କ ପଦଯୋତ୍ରୀ ଦଳେଖୋଇବୋ େହିବୋେ ବୁବସ୍ଥୋ ମିଶ ିକେି କେୁଥସି୍  I େଦ୍ଧୋକେ 

ସପୂକୋେ ଥସି୍  ଗଣତନ୍ତ୍ର ପେିର୍ଦେ୍ ପୋ ଷୋସ୍ମ୍ ସେୁ I ସମ୍ବ ପେୁେ ସେୋସ୍େ ସ୍ସ ସେପତିତ୍ୱ କେିଥସି୍  Iଅନୁ 

ମୋନଙ୍କ େିତସ୍େ ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ସଙ୍ଗରୋମୀ  ବିଜୟ ପୋଣ ିଓ  କୃପୋନିଧ ିନୋୟକପ୍ରମଖୁ ପଦଯତ୍ରୋସ୍େ ସ୍ଯୋଗ ସ୍ଦଇଥସି୍  I 

କୃପୋନିଧବିୋବୁ ନବକୃଷ୍ଣ ସ୍ଚୌଧେୁୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଣ୍ଡଳସ୍େ  ପବୂଷେୁ ଉପମନ୍ତ୍ରୀ ଥସି୍  ଓ ବିଜୟ ପୋଣ ିଥସି୍  ବର୍ତ୍ତଷମୋନେ 

କସ୍ଙ୍ଗରସ ବିଧୋୟକ ଦଳେ ମଖୁୁ ଛୋଟିଆ I 

ପଦଯୋତ୍ରୋ ଝୋେସଗୁଡୁୋ ବୋଟ ସ୍ଦଇ ଯୋଉଥବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ ସଚ୍ଚିଦୋନେ ମହୋନି୍ତ ଆସି ପଦଯୋତ୍ରୋସ୍େ ଯଟିୁସ୍  I ପବୂଷେୁ ସ୍ସ 

ଗ୍ରୋମସ୍ସବକ ସ୍ପ୍ରସେ ମୁୋସ୍ନଜେ ଥସି୍  I ସସୁ୍େନ୍ଦ୍ର ଦି୍ୱସ୍ବଦୀ, ସସୁ୍େନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନୋୟକ, ବିସ୍ନୋଦ କୋନୁନସ୍ଗୋ ଓ ବିପିନ 

ମହୋନି୍ତଙ୍କ ସହିତ  ଏକୋ ସମୟସ୍େ ସ୍କ ୂ ଛୋଡି ସ୍ସ ବୋନେ ସ୍ସନୋେ ସଦସୁ େୋବସ୍େ ୧୯୩୦େୁ ସ୍ୱୋଧୀନତୋ 

ଆସ୍େୋଳନସ୍େ ସ୍ଯୋଗ ସ୍ଦଇ ଥସି୍  I ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ପସ୍େ ସ୍ସ  ସ୍କନ୍ଦ୍ରପଡୋ ସ୍ ୋକୋ  ସ୍ବୋଡଷେ ଓ ବିପିନ ମହୋନି୍ତ 

ଯୋଜପେୁ ସ୍ ୋକୋ  ସ୍ବୋଡଷେ ସ୍ଚୟୋେମୁୋନ ସ୍ହୋଇଥସି୍  I ସସୁ୍େନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟୋନୋୟକ ପସ୍େ ଏମ.୍ଏ ୍.ଏ.ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ 

ସ୍ହସ୍  I ସସୁ୍େନ୍ଦ୍ର ଦି୍ୱସ୍ବଦୀ ପୋ ଷୋସ୍ମ୍ସ୍େ ବିସ୍େୋଧୀ ଦଳେ ସ୍ନତୋ ଓ ପସ୍େ ଓଡିଶୋ କସ୍ଙ୍ଗରସେ ଜସ୍ଣ ବେିଷ୍ ି

ସ୍ନତୋ ସ୍ହସ୍  I 

ସଚ୍ଚିବୋବୁଙ୍କ ଉପସି୍ଥତିଟୋ ପଦଯୋତ୍ରୋ େିତସ୍େ ଏକ୍ ନୂଆ ଆସ୍େୋଳନ ସଷିୃ୍ଟ କ ୋ I ପଣି୍ଡତ  କ୍ଷ୍ମୀନୋେୋୟଣ ମିେଙ୍କ 

ପୋଣି୍ଡତୁପରୂ୍ଣ୍ଣଷ ବକ୍ତୃତୋଟୋ ସଚି୍ଚବୋବୁଙ୍କ ସ୍ଦହ ସହୁୋ ହୁଏନୋ I ସ୍ସନିସ୍ଜ ଗୋଉ ଁୀ େୋର୍ୋସ୍େ େୂଦୋନ ଗ୍ରୋମଦୋନ କଥୋ 

କହନି୍ତ I ଅସ୍ନକ ସମୟସ୍େ ସଚ୍ଚି ବୋବୁଙ୍କ ବକ୍ତୃତୋ ଘ୍ୋଏ ଖସ୍ଣ୍ଦ ଚୋସ୍  Iଏସ୍ତ ସମୟ ଧେି ତୋଙ୍କେ ଗପିବୋଟୋ 

ପଣି୍ଡତ କୃପୋସିନୁ୍ଧ ସ୍ହୋତୋଙୁ୍କ ପସେ ହୁଏନୋହି ଁ I େଳସ୍େ ପଦଯୋତ୍ରୋ େିତସ୍େ  ପଣି୍ଡତ  କ୍ଷ୍ମୀନୋେୋୟଣ ମିେ, ପଣି୍ଡତ 

କୃପୋସନୁ୍ଧ ସ୍ହୋତୋ ଓ ସଚ୍ଚିଦୋନେ ମହୋନି୍ତ – ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କ େିତସ୍େ ମଦୁୃ େିଡିକୋ ଚୋ ିଥୋଏ I ପଦଯୋତ୍ରୋସ୍େ ପହଞ୍ଚବିୋ 

ଦିନଠୋେୁ ସଚ୍ଚିବୋବୁ  ଆଚୋଯଷୁ  ମହୋଶୟଙ୍କ ସ୍ସବୋସ୍େ ହି ଁନିଜକୁ ନିସ୍ୟୋଜିତ େଖସି୍  Iଆଚୋଯଷୁ  ମହୋଶୟଙ୍କେ ସ୍ଶର୍ 

ନିିଃଶ୍ୱୋସ ପଯଷୁ ନ୍ତ ସ୍ସ କଟକେ େୂଦୋନ ଅେିସସ୍େ  ସ୍ହଉ କି ପେୁୀେ  ସ୍ଗୋପବନୁ୍ଧ େବନସ୍େ ସ୍ହଉ  ତୋଙ୍କ ପୋସ୍ଖ 

ପୋସ୍ଖ େହିସ୍  I ସ୍ଶର୍ ସ୍ବଳକୁ ଆଚୋଯଷୁ  ହେିହେ ଦୋସ ସଚ୍ଚିଦୋନେ ମହୋନି୍ତଙ୍କ ଉପସ୍େ ପେୁୋ ପେିୂ ନିେଷେ କସ୍  

I“ଆଚୋଯଷୁ  ମହୋଶୟ ଚୋହ ଁୁଛନି୍ତ”, 

“ଆଚୋଯଷୁ ମହୋଶୟେୋବୁଛନି୍ତ”ସ୍ବୋ ିତୋଙ୍କନୋଆସଁ୍େକୋମକେୋଇସ୍ନବୋଟୋକ୍ରମଶି୍ଃସଚି୍ଚବୋବୁଙ୍କେ ମଧ୍ୟ ଅେୁୋସସ୍େ 

ପଡିଗ ୋ I ଏ କଥୋ ଘଟି ୋ ବହୁ ଦିନ ପସ୍େ I 
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େୋଉେସ୍କ ୋସ୍େ ପହଞ୍ଚବିୋେ ସ୍କସ୍ତ ଦିନ ଆଗେୁ  ସ୍କ୍ଷତ୍ରବୋସୀ ପତି ସେକୋେୀ ଚୋକିେୀ ଛୋଡି ସ୍ଦଇ ସସ୍ତ୍ରୀକ 

ପଦଯୋତ୍ରୋସ୍େ ସ୍ଯୋଗ ସ୍ଦସ୍  I କିଛି ଦିନ ସ୍ସ ଆମ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ଚୋ ି ୋ ପସ୍େ ସଚ୍ଚି ବୋବୁ ତୋଙ୍କ ବିର୍ୟସ୍େ େମୋ 

ସ୍ଦବୀଙୁ୍କ ସ୍ ଖସି୍  I େମୋ ସ୍ଦବୀ ସ୍କ୍ଷତ୍ରବୋସୀ ପତି ଓ ଅନ୍ନପରୂ୍ଣ୍ଣଷୋ ପତିଙୁ୍କ କଟକ ଡକୋଇସ୍  I ଉେସ୍ୟ ଆସି 

ସ୍ଥୋେିଆ ସୋହୀସ୍ଥ େୂଦୋନ ଅେିସସ୍େ ଅବସ୍ଥୋନ କସ୍  I ପସ୍େ ଅନ୍ନପରୂ୍ଣ୍ଣଷୋ  ଇସ୍େୋେ ଗସ୍   ସସ୍ବଷୋଦୟ କୋମେ 

ସ୍ଟ୍ରନିଂ ପୋଇ ଁ I ସୋମ୍ପ୍ରଦୋୟିକ ଗଣ୍ଡସ୍ଗୋଳ ପସ୍େ  ସ୍ଯସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ େୋଉେସ୍କ ୋସ୍େ ଏକ ଶୋନି୍ତ ସ୍କନ୍ଦ୍ର ସ୍ଖୋ ିବୋ 

ଦେକୋେ ପଡି ୋ ସ୍କ୍ଷତ୍ରବୋସୀ ପତି ତୋେ ଦୋୟିତ୍ୱ ସ୍ନସ୍  I 

ଝୋେସଗୁଡୁୋ ପୋଖୋ ପୋଖ ିଏକ ଗୋଆସଁ୍େ ସେୋେୁ ଆସି, ଟିକିଏ କ୍ଷୀେ ପିଇ, ଆଚୋଯଷୁ  ମହୋଶୟ ବିଛଣୋ ସ୍ଖୋ ିବୋକୁ 

ଯୋଉ ଛନି୍ତ ସ୍ଗୋଟୋଏ ଜିପ ୍ଆସି ପହଞ୍ଚ ିୋ ସ୍କ ୂ ଘେେ େୋଟକ ପୋଖସ୍େ i ସ୍କ ୂଟୋ ମଖୁୁ େୋସ୍ତୋେ କଡସ୍େ ଥ ିୋ ଓ 

ସ୍ସଦିନେ େହଣୀ ପ୍ରୋୟ ଅନୁ ସବୁଦିନ ପେି ସ୍କ ୂ ଘସ୍େ ହି ଁସ୍ହୋଇଥ ିୋ Iଜିପସ୍େ କୃପୋନିଧ ି ନୋୟକଙ୍କ  ସହିତ ଆସି 

ପହଞ୍ଚସି୍   ଓଡିଶୋ କସ୍ଙ୍ଗରସେ ତତ୍କୋଳୀନ ସେୋପତି ବନମୋଳୀ ପଟ୍ଟନୋନୋୟକ I ଆଚୋଯଷୁ  ମହୋଶୟଙ୍କ ପ୍ରତି ତୋଙ୍କେ 

ପ୍ରଗୋଢ େକି୍ତ I ସଚ୍ଚିବୋବୁଙ୍କ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ପେୁୁଣୋ ସମ୍ପକଷ I ଆଚୋଯଷୁ  ମହୋଶୟଙୁ୍କ ସ୍ଦଖୋ କେିବୋ ପୋଇ ଁସ୍ସ ଖୋସ ୍କେି 

ସ୍ସଠୋକୁ  ଆସିଥସି୍  I 

ଏଇ ପଦଯୋତ୍ରୋସ୍େ ଅନୁଗଳୁେ  ବୋଜୀ େୋଉତ ଛୋତ୍ରୋବୋସେ କନୁୋେମେୁ ଝୀଅମୋସ୍ନ ଆସି ସ୍ଯୋଗ ଦିଅନି୍ତ I େହଣୀ 

ପଡିଥବିୋ ଗୋଆସଁ୍େ ସ୍ତ୍ରୀସ୍ ୋକ ମୋନଙୁ୍କ  େୂଦୋନ ଗ୍ରୋମଦୋନ କଥୋ ଜଣୋଇ ସ୍ସମୋନଙ୍କ େିତସ୍େ ଏକ ନୂଆ  ସ୍ପେନ ସଷିୃ୍ଟ 

କେିବୋ  ଥୋଏ         ଉସ୍ଦ୍ଦଶୁ I ଗୋଆସଁ୍େ ଝୀଅ, ସ୍ବୋହୂମୋସ୍ନ  ସୋଧୋେଣତିଃ ଓଢଣୋ ତସ୍ଳ ଥୋଆନି୍ତ I ସ୍ସମୋନଙ୍କେ 

ଚଳଣ ି ଗୋଆ ଁ େିତେେ ସ୍ଛୋ ଟିଆ ପେିସେ  େିତସ୍େ ସୀମିତ ଥୋଏ I ବୋହୋେୁ ଆସିଥବିୋ 

“ଅପୋ”ମୋନଙୁ୍କସ୍ଦଖଓିତୋଙ୍କସୋଙ୍ଗସ୍େକଥୋବୋର୍ତ୍ତଷୋକେିବୋହୋେେଦୁନିଆବିର୍ୟସ୍େସ୍ସମୋନଙ୍କେଧୋେଣୋହୁଏI 

ସ୍ସମୋନଙ୍କେ ଦୃଷି୍ଟ ସ୍କୋଣେ ସମ୍ପ୍ରସୋେଣସ୍େ ଆଗନ୍ତୁକ “ଅପୋ”ମୋସ୍ନସୋହୋଯୁକେନି୍ତI ପଦଯୋତ୍ରୋସ୍େ ସ୍ଯୋଗ 

ସ୍ଦଇଥବିୋ ଏମିତି ଜସ୍ଣ ଝୀଅ ସହିତ ସ୍ମୋେ ଘନିଷ୍ତିୋ ସଷିୃ୍ଟ ସ୍ହ ୋ  ଓ ସ୍ସ ଅନୁଗଳୁ ସ୍େେିଗ ୋ ପସ୍େ ଆମ 

େିତସ୍େ ଚିଠ ିପତ୍ର ଦିଆ ନିଆ ସ୍ହ ୋ I ଝୀଅ ପି ୋ_I ଅନୁଠୋେୁ ଚିଠି ପତ୍ର ପୋଇସ୍  ବଦନୋମ ସ୍ହବ ସ୍ସଥପିୋଇ ଁସ୍ମୋ 

ଚିଠ ିତୋ ପୋଖକୁ ସିଧୋ ସଳଖ ଯୋଏ ନୋ I ତୋେ ଜସ୍ଣ “ଧମଷେୋଇ”ନୋଆସଁ୍େଯୋଏଓଚିଠଟିୋମ ଁବୁୋଆହଁୋତସ୍େସ୍ ଖଥିୋଏI ମ ଁ ୁ

ଥସ୍େ ଅନୁଗଳୁ ଯୋଇଥବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ ସ୍ସ ବୋହୋଘେ କଥୋ ଉଠୋଇ ୋ I ମ ଁ ୁ କହି ି “ତମେପୋଠପଢୋସେୁ : 

ବୋହୋଘେସ୍ହବI 

“େଳବୋହୋେିସ୍ ମ ଁତୁମୁୋତ୍ରିକ ପୋସ କେିଯିବି I“ 

“ମ ଁେୁୋବୁଥ ିିତମେକସ୍ ଜେୁପୋସ୍କେିବୋକଥୋI” – ମ ଁ ୁକହି ି I 

ମୋତ୍ର ସ୍ସ ବୋହୋ ସ୍ହବୋ ପୋଇ ଁବୁଗ୍ର ଥବିୋ ସ୍ଦଖ ିି Iସ୍ମୋସ୍ତ ୨୫ ବର୍ଷ ନସ୍ହସ୍  ମ ଁ ୁବୋହୋ ସ୍ହବି ନୋହି ଁସ୍ବୋ ି ମସ୍ନ 

ମସ୍ନ ଠକି  କେିଥୋଏI ସତୁେୋଂ ପ୍ରସ୍ତୋବଟି ପ୍ରସ୍ତୋବସ୍େ ହି ଁେହିଗ ୋ ଓ ଏହୋ ପେଠୋେୁ  ଆସ୍ମ ଜୀବନେ ସ୍ରୋତସ୍େ  

ନିଜ ନିଜ ବୋଟସ୍େ         ଚୋ ି ୁ I  ମୋତ୍ର ସ୍ମୋ ପୋଖକୁ  େୋପୋସ୍େ ଚିଠି ଆସଥୁବିୋଟୋ ବନୁ୍ଧ ମୋନଙ୍କ ନଜେସ୍େ ସ୍ଯ 

ନପଡୁଥ ିୋ ସ୍ସକଥୋ ନୁସ୍ହ ଁ I କୋଳ କ୍ରସ୍ମ କଥୋଟୋ ଆସି ବୋପୋଙ୍କ କୋନସ୍େ ପଡି ୋ I ମ ଁ ୁ ଜସ୍ଣ ଆଦିବୋସୀ ଝୀଅକୁ 

ବୋହୋ ସ୍ହବୋକୁ ଯୋଉଛି ସ୍ବୋ ି ଶଣୁ ି ବୋପୋ ଏକଦମ ୍ ସ୍ବମୋେ ପଡିସ୍  I ଖବେ ପୋଇ ମ ଁ ୁ ଗୋଆକୁଁ ଆସି ି 

I“ଏଇକ୍ଷଣବିୋହୋଘେପୋଇସଁ୍କୌଣସିସ୍ଯୋଜନୋନୋହି”ଁସ୍ବୋ ିମ ଁକୁହିବୋପସ୍େସ୍ସଆଶ୍ୱସ୍ତସ୍ହ ୍ଓତୋଙ୍କେଜ୍ୱେଛୋଡିଗ ୋI 

ନୋନୀ ଏ ସବୁ ଶଣୁ ି ଥଟ୍ଟୋସ୍େ କହି ୋ “ସ୍ସଆସ୍ଡବୋହୋଘେସ୍ହସ୍ ମହୁ କିଣବିୋକୁପଡିବନୋହି ଁ “Iଇତିମଧ୍ୟସ୍େ ସୋନ 

େଉଣୀ 
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 ସ୍େବତୀେ ବୋହୋଘେ ସ୍ହ ୋ ଚୋେି ଗୋଆେଁ ମସ୍ହଶ୍ୱେ ନୋୟକଙ୍କ ସହିତ I  ଏ ପଯଷୁ ନ୍ତ  ଆମେ ବନୁ୍ଧ ଘେ ସବୁ ଥ ିୋ 

ବ୍ରୋହ୍ମଣୀ ଓ ସ୍ବୈତ୍ରଣୀେ ସୀମୋ େିତସ୍େ I ବିେୂପୋ ସ୍ସପୋଖସ୍େ ବନୁ୍ଧ କେିବୋ ଇଏ ଥ ିୋ ଆମ ଘେ ପୋଇ ଁପ୍ରଥମ I 

 

 

      ଳଷାେେ 

ଓଡିଶୋ େୋଜନୀତିସ୍େ ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ ସ୍ବଶ କେଳ ଚୋ ିଥୋଏ I କସ୍ଙ୍ଗରସ ଦଳ େିତସ୍େ ଓଡିଶୋସ୍େ ମହତୋବ ଓ 

ମହତୋବ ବିସ୍େୋଧୀ ସ୍ଗୋଷି୍ ି େିତସ୍େ ସ୍ବଶ ୍ ଝଟୋ ପଟୋ  ଗି ଥୋଏI ସ୍ଯଉ ଁ ମୋନଙ୍କ ସୋହୋଯୁ ସ୍ନଇ ହସ୍େକୃଷ୍ଣ 

ମହତୋବ ଓଡିଶୋେ ମଖୁୁମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ହୋଇଥସି୍   ଏସ୍ବ ସ୍ସହିମୋସ୍ନ ଚକ୍ରୋନ୍ତ କେି ତୋଙୁ୍କ ଗୋଦୀଚୂୁତ  କେିବୋେ ବୁବସ୍ଥୋ 

କେୁଥୋଆନି୍ତ I ଏଇ ବିସ୍େୋଧୀ ସ୍ଗୋଷି୍େି ମଖୁୁ ସ୍ ୋକ ଥୋଆନି୍ତ ବିଜ ୁ ପଟ୍ଟନୋୟକ , ବୀସ୍େନ୍ ମିତ୍ର, ବିଜୟ ପୋଣି, 

ଦୀନବନୁ୍ଧ ସୋହୁ ଓ ନୀଳମଣ ି େୋଉତେୋୟ I ପ୍ରୋସ୍ଦଶକି କସ୍ଙ୍ଗରସେ ସେୋପତି ପଦପୋଇ ଁ ସ୍ହବୋକୁ ଥବିୋ ଆଗୋମୀ 

ନିବଷୋଚନସ୍େ ବନମୋଳୀ ପର୍ତ୍ତନୋୟକ ଓ ବିଜ ୁ ପଟ୍ଟନୋୟକଙ୍କ େିତସ୍େ ପ୍ରତିସ୍ଯୋଗୀତୋ ସ୍ହବ I ସେୁେଗଡ ଜି ୋେ 

ସେୋପତି କୃପୋନିଧ ିନୋୟକଙ୍କେ ସମଥଷନ ପୋଇବୋ  ୋଗି ବନମୋଳୀ ପଟ୍ଟନୋୟକ ସେୁେଗଡ ଜି ୋକୁ ଆସି ଥୋଆନି୍ତ I ସ୍ସ 

ଥସି୍  ମହତୋବଙ୍କେ ସ୍ ୋକ I 

ବିଜ ୁପଟ୍ଟନୋୟକ  ଅସ୍ନକ ଦିନ ସ୍ହ ୋ ଏମ.୍ଏ ୍.ଏ. ଅଛନି୍ତ I ମୋତ୍ର କସ୍ଙ୍ଗରସ ଦଳେ ପିଆଜ ପଖୋଳଖଆି କମଷୀମୋସ୍ନ 

ସ୍ହସ୍   କୋନ୍ଧସ୍େ ଝୁ ୋ ପକୋଇ, ଆଣଠୁ୍ ଉପେକୁ   ୁଗୋ ପିନ୍ଧି  ଗୋଆସଁ୍େ ବୁ ିବୋ ସ୍ ୋକ I ନୀଳୋମ୍ ବେ ଦୋସ, ଗଦୋଧେ 

ଦର୍ତ୍ତଙ୍କ ପେି କମଷୀମୋସ୍ନ  ତୋଙୁ୍କ ବିଶ୍ୱୋସ କେି ପୋେୁ ନଥୋନି୍ତI  ସେକୋେୀ ପଇସୋକୁ ବୁବହୋେ କେି ବିଜ ୁପଟ୍ଟନୋୟକ 

ଓଡିଶୋସ୍େ କଳ କୋେଖୋନୋ ବସୋଇ ଥୋଆନି୍ତ Iସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ ସ୍ସ ଓଡିଶୋସ୍େ  ସବୁଠୋେୁ ଧନଶୋଳୀ ସ୍ ୋକ ସ୍ବୋ ି 

ପେିଚିତ ସ୍ହୋଇ ସୋେିସ୍ ଣ ିI ସତୁେୋଂ କସ୍ଙ୍ଗରସ କମଷୀଙ୍କ େିତସ୍େ ତୋଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ୱୋେୋବିକ ଅବିଶ୍ୱୋସ ଥୋଏ I ତୋଙୁ୍କ ନିଜେ 

ସ୍ନତୋ ସ୍ବୋ ି ଗ୍ହିଣ କେିବୋକୁ ଓଡିଶୋେ କସ୍ଙ୍ଗରସ ଦଳେ ସ୍ ୋସ୍କ ଏସ୍ତ ଉତ୍ସକୁ ନଥୋନି୍ତ I ବନମୋଳୀ ପଟ୍ଟନୋୟକ 

ଥସି୍  ପେୁୁଣୋ କସ୍ଙ୍ଗରସ ସ୍ଗୋଷି୍େି ପ୍ରତିନିଧ ି I ସ୍ସଥପିୋଇ ଁ ତୋଙ୍କ  ସୋଙ୍ଗସ୍େ ଯଦୂ୍ଧ କେି ସ୍ସବର୍ଷ ବିଜ ୁ ପଟ୍ଟନୋୟକ 

ହୋେିଗସ୍  I ମୋତ୍ର କଥୋଟୋ ସ୍ସତିକିସ୍େ ଅଟକି ୋ ନୋହି ଁ I ଦୁଇ ବର୍ଷ ପସ୍େ ପଣୁ ି ଥସ୍େ ନିବଷୋଚନ ସ୍ହ ୋ ତ ବିଜୁ 

ପଟ୍ଟନୋୟକ ଓଡିଶୋ କସ୍ଙ୍ଗରସେ ସେୋପତି େୋବସ୍େ ନିବଷୋଚିତ ସ୍ହସ୍   ଓ ବନମୋଳୀ ପଟ୍ଟନୋୟକ ହୋେିଗସ୍  I 

ହସ୍େକୃର୍ଣ୍ ୍ ମହତୋବ ଓ ବିଜ ୁ ପଟ୍ଟନୋୟକ ଥସି୍  ଦୁଇଟି ଅ ଗୋ ପୀଢିେ ସ୍ ୋକ I ମହତୋବ ବୋବୁ ପେୁୁଣୋ େୋଜ 

େୋଜଡୁୋଙ୍କ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ହୋତ ମିଳୋଇ ଶୋସନ କେିବୋକୁ ଖେୋପ େୋବୁ ନଥସି୍  I କନିକୋ ଓ ବଣୋଇ ଗଡେ େୋଜୋ ଓ 

େଣପେୁେ େୋଜମୋତୋଙୁ୍କ ସ୍ସ ନିଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଣ୍ଡଳସ୍େ ସ୍ଥୋନ ସ୍ଦଇଥସି୍  I େୋଜ େୋଜଡୁୋଙ୍କ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ହୋତ 

ମିଳୋଇବୋଟୋକୁ ବିଜ ୁପଟ୍ଟନୋୟକ ଓ ତୋଙ୍କେ ସୋଥୀମୋସ୍ନ ଗ୍ରହଣ କେି ପୋେୁ ନଥସି୍  I ସ୍ତଣ ୁଅନୋସ୍ଥୋ ପ୍ରସ୍ତୋବ ପୋସ ୍କେି 

ମହତୋବଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳକୁ ସ୍ସମୋନଙ୍କଦ୍ୱୋେୋ େୋଙି୍ଗ ଦିଆ ଗ ୋ Iେଳସ୍େ ପ୍ରଥମ କେି ଓଡିଶୋସ୍େ େୋଷ୍ଟରପତି ଶୋସନ 

 ୋଗସୁ୍ହ ୋ I େୁବସ୍ନଶ୍ୱେକୁ େୋଜଧୋନୀ କେୋ ଯୋଇ ଥସି୍  ବି ତୋେ ପ୍ରେୋବ ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ ଏସ୍ତ ବଢି ନଥୋଏ I 

କଟକ ଓ େୁବସ୍ନଶ୍ୱେ େିତସ୍େ ସିଧୋ ସଳଖ େୋସ୍ତୋ ନଥବିୋେୁ େୁବସ୍ନଶ୍ୱେକୁ କଟକେୁ ଯୋଉଥବିୋ  ଅେିସ 

କମଷଚୋେୀମୋସ୍ନ  ସ୍େଳସ୍େ ଯିବୋ ଆସିବୋ କେୁ ଥୋଆନି୍ତI 

ଚୋ ିବୋ ପୋଇ ଁ  ଆଚୋଯଷୁ  ମହୋଶୟଙୁ୍କ  ଦିନକୁ ଦିନ  ଅଧକି ଥକ୍କୋ  ୋଗଥୁବିୋ କଥୋ ସମସ୍ସ୍ତ ଅନୁେବ କେୁ ଥୋଆନି୍ତ I 

ବିସ୍ଶର୍ କେି ବିଶ୍ୱନୋଥ ପଟ୍ଟନୋୟକ, େତନ ଦୋସ, େକୀେ ମିେ ଓ ମଦନ ସ୍ମୋହନ ସୋହୁଙ୍କ ପେି ମଖୁୁ କମଷୀମୋସ୍ନ  

ଆଚୋଯଷୁ  ମହୋଶୟ ଆଉ ପଦଯୋତ୍ରୋ ନ କେନ୍ତୁ ସ୍ବୋ ି ଅନୁେବ କେୁ ଥୋଆନି୍ତ I ମୋତ୍ର ତୋଙୁ୍କ ଏ କଥୋ କହିବ କିଏ? 
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ମଳୂେୁ କଥୋ ସ୍ହୋଇଥ ିୋ ସ୍ଯ ପଦଯୋତ୍ରୋଟିଆେମ୍ଭ କେି ଆଚୋଯଷୁ  ମହୋଶୟ  ଚୋ ି ଆସିସ୍ବ ଓ  ଅନୁମୋସ୍ନ ତୋକୁ 

ଜଣକ ପସ୍େ ଜସ୍ଣ ଚସ୍ଳଇସ୍ବ I ମୋତ୍ର ଥସ୍େ ଆେମ୍ଭ କେି ସ୍ଦ ୋ ପସ୍େ ବସି ଯିବୋ  ୋଗି  ସ୍ସ େୋଜି ସ୍ହସ୍  ନୋହି ଁI 

ପଦଯୋତ୍ରୋସ୍େ ଓଡିଶୋ ସୋେୋ ବୁ ିସ୍  I  ଏତିକି ସ୍ବଳକୁ ୱୋଦ୍ଧଷୋଠସ୍େ ସସ୍ବଷୋଦୟ ସମି୍ମଳନୀ  କେିବୋ  ୋଗି ସବଷସ୍ସବୋ 

ସଙ୍ଘ ସିଦ୍ଧୋନ୍ତ କସ୍  Iଗୋନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ସ୍ଦହୋନ୍ତେ  ଚଉଦ  ବର୍ଷ  ପସ୍େ ତୋଙ୍କେି ସମ୍ତୃିକୁ େକ୍ଷୋ କେିବୋ ପୋଇ ଁ କମଷୀ ମୋସ୍ନ 

ନିଜ ନିଜ ଜୋଗୋେୁ ପଦଯୋତ୍ରୋ କେି ଆସନ୍ତୁ ସ୍ବୋ ି ସଙ୍ଘ ପ୍ରୋସ୍ଦଶକି ମଣ୍ଡଳ ମୋନଙୁ୍କ  ପେୋମଶଷ ସ୍ଦସ୍  I  ବିସ୍ନୋବୋଜୀ 

ମଧ୍ୟ ଏହୋକୁ ସମଥଷନ କେୁ ଥୋଆନି୍ତ I ସତୁେୋଂ ଓଡିଶୋେୁ ଏକ ପଦଯୋତ୍ରୀ ଦଳ  ସ୍ସବୋ ଗ୍ରୋମକୁ ଯୋଆନ୍ତୁ ସ୍ବୋ ି ଉତ୍କଳ 

ସସ୍ବଷୋଦୟ ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରସ୍ତୋବ କସ୍  I ପଦ ଯୋତ୍ରୋସ୍େ ଯିସ୍ବ କିଏ? ପଣି୍ଡତ କୃପୋସିନୁ୍ଧ ସ୍ହୋତୋ  ପଦଯୋତ୍ରୋ କେି ଯିସ୍ବ 

ସ୍ବୋ ି କହିସ୍  I ତୋଙ୍କ ସହିତ ସଚ୍ଚିଦୋନେ ମହୋନି୍ତ, ସ୍ଗୌେହେି ପଣ୍ଡୋ,ପ୍ରେୋକେ ସ୍ଜନୋ, ଓ ମ ଁ ୁମଧ୍ୟ ଗ ୁ I 

ଝୋେସଗୁଡୁୋଠୋସ୍େ ଆଚୋଯଷୁ  ମହୋଶୟଙ୍କ ପଦଯୋତ୍ରୋେ ସମୋପି୍ତ ଘଟି ୋ I ସ୍ସବୋଗ୍ରୋମକୁ ଯୋଉଥବିୋ ପଦଯୋତ୍ରୋପୋଇ ଁ

ପୋସ୍ଥୟ େୋବସ୍େ କିଛି ଟଙ୍କୋ ସ୍ଥୋନୀୟ ଉସ୍ଦୁୋକ୍ତୋ ମୋସ୍ନ ସଙ୍ଗରହ କେି ସ୍ଦସ୍  ଓ ସଚ୍ଚିବୋବୁ ତୋ ଦୋୟିତ୍ୱସ୍େ େହିସ୍  I 

ସ୍ହୋତୋ ମହୋଶୟ ଗଆୁ ଗଛେ ସ୍ଖୋଳପୋସ୍େ ତିଆେୀ ସ୍ହୋଇଥବିୋ ସ୍ଗୋଟୋଏ ତକ ୀ ବୋକ୍ସ େଖ ି ଥୋଆନି୍ତ Iବିଛଣୋ 

େିତସ୍େ ସ୍କସ୍ତ ଖଣ୍ଡ ଚୋଦେ ଓ ସ୍ଧୋତି I ସିଏ ସ୍ହସ୍  ବୟସ୍କ ସ୍ ୋକ I ନିଜ ବିଛଣୋକୁ ମସୁ୍ଣ୍ଡଇ ଚୋ ି ପୋେିସ୍ବ 

ସ୍କମିତି ? ପଣୁ ି ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ ତୋଙ୍କେ ହୋତ ଥେି ୋଣIି ଅସ୍ପକ୍ଷୋକୃତ ଧୀେ େୋବସ୍େ ସ୍ସ ବୋଟ ଚୋ ନି୍ତ I ତୋଙ୍କ 

ବିଛଣୋଟୋକୁ ମ ଁ ୁ ନିସ୍ଜ କୋନ୍ଧସ୍େ ପକୋଇ ଚୋସ୍  I ସ୍ମୋ ବିଛଣୋ ଓ ପଣି୍ଡତ ସ୍ହୋତୋଙ୍କ ବିଛଣୋ – ଏ ଦୁଇଟୋ ଯୋକକୁ  

ଏକୋଠି ବୋନ୍ଧି ନୁୋପସୋକ୍ େଳି କୋନ୍ଧସ୍େ ପକୋଇ ମ ଁ ୁଚୋସ୍  I ପଦଯୋତ୍ରୀ ଦଳ ଦୁଇସ୍ବଳୋ ପଦଯୋତ୍ରୋ କେନି୍ତ I ପ୍ରଥମ ଦିନ 

ଆସ୍ମ ଝୋେସଗୁଡୁୋେୁ ବ୍ରଜେୋଜ ନଗେକୁ ଗ ୁ Iସ୍ସଠୋସ୍େ କୋଗଜ କଳେ  ମୁୋସ୍ନଜେ ଆମ ମୋନଙ୍କେ  ଆତିଥୁ 

କସ୍  I ମଧ୍ୟୋହ୍ନ ସ୍େୋଜନ ପସ୍େ  ଟିକିଏ ବିେୋମ କେି ଆସ୍ମ ମୋସ୍ନ ପଣୁ ିବୋହୋେି ୁ Iଆଗୋମୀ ସ୍କସ୍ତ ସପ୍ତୋହ ପୋଇ ଁ

ଏହୋ ହିଂଁ େହି ୋ ଆମେ କୋଯଷୁ କ୍ରମi 

 

 

                               ସତର 

ଓଡିଶୋ ପ୍ରସ୍ଦଶେ ସ୍ଶର୍ ସୀମୋ ସ୍ହମଗିେି ଥୋନୋେ ସ୍ଗୋଟିଏ ସ୍ଛୋଟ ଗୋଆସଁ୍େ  ସ୍ସଦିନ ସନ୍ଧୋସ୍େ ପହଞ୍ଚ ୁି I  ସ୍ସ 

ଗୋଆକୁଁ ଆସିବୋ ବୋଟସ୍େ ସ୍କେୁ ପତ୍ରେ ସ୍ଛୋଟ ସ୍ଛୋଟ ବୁଦୋ , ମଝିସ୍େ ମଝିସ୍େ ବଡ ବଡ ଶୋଳ ଗଛ ସ୍ଦଖବିୋକୁ 

ପୋଇ ୁ I ପୋଳଧଆୁ ଗଛେ ନୋ ି େୁ ସ୍େ ଚୋେିଆଡ  େୋଟି ପଡୁଥ ିୋ ପେି  ୋଗଥୁୋଏ  I ପଣି୍ଡତ କୃପୋସିନୁ୍ଧ ସ୍ହୋତୋ  

ଖେୋେୁ ତ୍ରୋହି ପୋଇବୋ  ୋଗି ତୋଙ୍କ ଚେୋ ମଣୁ୍ଡକୁସ୍ଗୋଟୋଏ ଧଳୋ ଗୋମଛୁୋସ୍େ ପଗଡି ପେି ଗଡୁୋଇ ଥୋଆନି୍ତ I ମ ଁ ୁତୋଙ୍କ 

ପୋସ୍ଖ ପୋସ୍ଖ େହି ଚୋ ିଥୋଏ I ସ୍ସ ଖବ୍ୁ ସଳଖ ସ୍ହୋଇ ବୋଟ ଚୋ ନି୍ତ I  ବସି ୋ ସ୍ବସ୍ଳ ବି ସ୍ବଶ ସଳଖ ସ୍ହୋଇ 

ବସନି୍ତ I ଆଚୋଯଷୁ  ମହୋଶୟଙ୍କ ପେି  େେୋ ସ୍ଦଇ ଚୋ ିବୋ ତୋଙ୍କେ ଦେକୋେ ହୁଏନୋ I 

ଗୋଆ ଁ େିତସ୍େ ସ୍ଗୋଟିଏ ସ୍ବୋ ି ସ୍ପୋଖେୀ I ବୋମି୍ଫ କି କୂଅ ସ୍ବୋ ି କିଛି ନୋହି ଁ I ଗୋଆ ଁସ୍ ୋସ୍କ ସ୍ପୋଖେୀେୁ ପୋଣ ି

ସ୍ନଇ ପିଇବୋ, େୋନ୍ଧିବୋ,ଆଦି ସବୁ କୋମ କେନି୍ତ I ଗୋଆେଁ ମଇରିଁ୍ ଓ ବଳଦ ଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ସ୍ପୋଖେୀ େିତସ୍େ ଗୋସ୍ଧୋଇ ଦିଆ 

ଯୋଏ I ସ୍ପୋଖେୀେ ପୋଣଟିୋ ସ୍ଦଖବିୋକୁ ବହଳ ଓ ସ୍ଗୋଳିଆ I ସ୍ଦଖସି୍  ଜଣୋ ପଡୁଥ ିୋ ଖବ୍ୁ ଗେିବ ଗୋଆ ଁ I 

ଅଧକିୋଂଶ ସ୍ ୋକ ସ୍ହ ୍ କୁଲ୍ୋି ଚୋର୍ୀ I ବୋକୀ ସ୍ ୋକ ଆଦିବୋସୀ I ପ୍ରସ୍ଦଶେ ଏକଦମ ୍ ସ୍ଶର୍ ସୀମୋସ୍େ ଅବସି୍ଥତ 

ଥବିୋେୁ ଓଡିଶୋ ସେକୋେଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟଏ ଗୋଆ ଁପ୍ରତି ପଡି ନଥବିୋ ଅନୁେୂତ ସ୍ହ ୋ I ସନ୍ଧୁୋ ସ୍ହୋଇ ଯୋଇ ଥୋଏ Iଜଣକ 

ଗହୁୋଳ ଘସ୍େ େୋତିଟୋ ଯୋକ କଟୋଇବୋ ପୋଇ ଁଅନୁମତି ମିଳି ୋ I ଗହୃସ୍ଥ ଜଣକ ତୋଙ୍କ ଗହୁୋଳ ଘେେ ବୋେଣ୍ଡୋଟୋକୁ 

ଆମ  ୋଗି ଝୋଡି ଝୁଡି ସେୋ କେି ସ୍ଦସ୍  ଓ କିଛି କୁଟୋ ବିସ୍ଛଇ ସ୍ଦସ୍  I କୁଟୋ ଉପସ୍େ ବିଛଣୋ ପୋେି ଆମେ ସନ୍ଧୁୋ 
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ପ୍ରୋଥଷନୋ ସ୍ହ ୋ I ଗୋଆ ଁେିତସ୍େ ଥବିୋ ସ୍ପୋଖେୀେୁ ପୋଣ ିପିଇବୋ ପୋଇ ଁକୋହୋେି ମନ ସ୍ହ ୋ ନୋହି ଁକି ଗୋଆେଁ ଆଥକି 

ଅବସ୍ଥୋ ଯୋହୋ ସ୍ସଥସି୍େ କୋହୋେି ଘସ୍େ ଯୋଇ ଖୋଇବୋକୁ ମନ ସ୍ହ ୋ ନୋହି ଁ Iପ୍ରୋଥଷନୋପସ୍େ ସମସ୍ସ୍ତ ସ୍ଶୋଇ ପଡି ୁ I 

ଚୋ ିବୋେ ଥକ୍କୋ ତ ଥୋଏ I  ଏଣ ୁନିଦ ଯିବୋକୁ ସ୍ବଶ ିସମୟ  ୋଗି ୋ ନୋହି ଁI ସବୁ ଦିନ ପେି ପଣି୍ଡତ କୃପୋସିନୁ୍ଧ ସ୍ହୋତୋ 

େୋତି ଚୋେିଟୋସ୍େ ଉଠସି୍  ଓ କିଛି ସମୟ ପସ୍େ ଅନୁମୋନଙୁ୍କ ଉଠୋଇସ୍  I ଆକୋଶସ୍େ ସିେୂେୋ େୋଟିବୋ ପବୂଷେୁ 

ଆସ୍ମ ପୋଞ୍ଚ ଜଣ ପଦ ଯୋତ୍ରୀ ବୋଟ ଧେି ୁ I ଗୋଆଟଁୋଋ ସୀମୋ ସ୍ଶର୍ ସ୍ହବୋେ କିଛି କିସ୍ ୋମିଟେ ଦୂେସ୍େ ସ୍ହ ୋ 

ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଦଶେ ଆେମ୍ଭ I ସ୍ସସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ ସମଦୁୋୟ ଛତିଶ ଗଡ  ଅଞ୍ଚଳ ଥ ିୋ ମଧ୍ୟପ୍ରସ୍ଦଶ େିତସ୍େ ଓ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଦଶ 

ଥ ିୋ ଆୟତନସ୍େ ଖବ୍ୁ ବଡ –ଜଗଦ ପେୁ ଠୋେୁ ଇସ୍େୋେ       ପଯଷୁ ନ୍ତ I 

କିଛି ସମୟ ଚୋ ି ୋ ପସ୍େ େୋସ୍ତୋ କଡସ୍େ ସ୍ଗୋଟିଏ ସ୍ଦୋକୋନ ସ୍ଦଖ ୁି I ସ୍ଦୋକୋନ ଆଗସ୍େ ସ୍ଗୋଟିଏ ବୋମି୍ଫ I 

ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳ ଯୋଏ ଆସ୍ମ ସ୍କହି ଦୋନ୍ତ ପତ୍ର ଘରି୍ ନଥୋଉ I େୋତିସ୍େ ସ୍ଯଉ ଁଗୋଆସଁ୍େ େହିଥ ୁି ସ୍ସଠୋ ସ୍ପୋଖେୀେ 

ପୋଣକୁି ପୋଟିସ୍େ ପେୂୋଇବୋ  ୋଗି କୋହୋେି ଇଚ୍ଛୋ ନଥ ିୋ I ଏଣ ୁସ୍ଦୋକୋନେୁ କିଛି ମଢୁି ଓ ଗଡୁ କିଣ ିସମସ୍ସ୍ତ ଉପୋସ 

େୋଙି୍ଗ ୁ I 

ପଦଯୋତ୍ରୋ ସ୍କଉ ଁବୋଟ ସ୍ଦଇ ଯିବ – ସ୍ସଥପିୋଇ ଁସ୍ଗୋଟୋଏ ସ୍ମୋଟୋ ସ୍ମୋଟି ସ୍ଯୋଜନୋ ସିନୋ କେୋ ଯୋଇଥୋଏ I ମୋତ୍ର 

ସ୍କଉ ଁଗୋଆସଁ୍େ ସ୍କଉଠଁ ିେହିବୋକୁ ସ୍ହବ – ଏ େଳି ବୁବସ୍ଥୋ କିଛି ନଥୋଏ Iଆସ୍ମ ପଦଯୋତ୍ରୀ ପୋଞ୍ଚଜଣ ଯୋକ କୋନ୍ଧସ୍େ 

ବିଛଣୋେ ବୁଜଳୁୋ ବୋନ୍ଧି ଖେୋ ସ୍ବଳ ସ୍ହସ୍  ଏକ ଗୋଆ ଁେିତେକୁ ପଶ ିଯୋଉ I ସ୍ଥୋନୀୟ ପ୍ରୋଇସ୍ମେୀ ସ୍କ ୂ କି ହୋଇ 

ସ୍କ ୂ କି ଆଉ ସ୍କୌଣସି ସୋଧୋେଣ ସଂସ୍ଥୋେ ଘେ ଥସି୍  ସ୍ସଇଠ ି ପହଞ୍ଚ ୁ Iନିଜେ ପେିଚୟ ସ୍ଦଉ ଁ I ଆମ ପୋଇ ଁ

ଖୋଇବୋେ ବୁବସ୍ଥୋ କେୋଯୋଏ Iଗୋଆ ଁେିତସ୍େ  ଭି୍ ବନ୍ନ େିନ୍ନ ପେିବୋେକୁ  ଆସ୍ମ ବୋ୍ି ସ୍ହୋଇ ଯୋଉ I େଳସ୍େ କୋହୋେି 

ଜଣକ ଉପସ୍େ  ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଖୋଇବୋକୁ ସ୍ଦବୋେ ସ୍ବୋଝ ପସ୍ଡନୋ  l ଏପେି କେିବୋେ ଆଉ ଏକ  ୋେ ହୁଏ ସ୍ଯ  ଗୋଆ ଁ

େିତସ୍େ ୩/୪ଟି ପେିବୋେ ସହିତ ଆମେ ସମ୍ପକଷ ହୁଏ I ସ୍ସମୋନଙୁ୍କ େୂଦୋନ କଥୋ, ବିସ୍ନୋବୋଜୀଙ୍କ କଥୋ ଓ ପଦଯୋତ୍ରୋ 

ବିର୍ୟସ୍େ ଶଣୁୋଇବୋେ ସସୁ୍ଯୋଗ ମିସ୍ଳ I େୋୟଗଡ, ଦୁଗଷୀ,ବିଳୋସପେୁ , େୋୟପେୁ ପ୍ରେୃତି ସହେସ୍େଷ ପହଞ୍ଚବିୋ 

ଆଗେୁ ସ୍ଥୋନୀୟ କସ୍ଙ୍ଗରସ କମଷୀ କିମ୍ ବୋ ସସ୍ବଷୋଦୟ କମଷୀଙୁ୍କ ଆମ ବିର୍ୟସ୍େ ଖବେ ମିଳି ସୋେିଥୋଏ I ସହେ େିତସ୍େ 

ଆସ୍ମ ସିଧୋ ତୋଙ୍କେି ପୋଖସ୍େ ପହଞ୍ଚ ୁI ଆସ୍ମ ସ୍ଦଖ ୁି ସ୍ଯ ସହେ ମୋନଙ୍କସ୍େ  ଆମପୋଇ ଁ  େହିବୋ ଓ ଖୋଇବୋ  ୋଗି 

ବୁବସ୍ଥୋ େ  ଥ ିୋ I ପ୍ରତି ଦିନ ସନ୍ଧୁୋସ୍େ ସ୍ଯଉଠଁ ିେହଣୀ ହୁଏ ସ୍ସଇଠ ିପ୍ରୋଥଷନୋ ସେୋ ମଧ୍ୟ ହୁଏ I ସ୍କୌଣସି ସ୍କୌଣସି 

ସହେସ୍େ ସ୍ଗୋଟୋଏ ଦିନଅଧକିୋ ଅଟକି ଯୋଉ I ସ୍ଥୋନୀୟ ସ୍ ୋସ୍କ ସୋଧୋେଣ ସେୋେ ଆସ୍ୟୋଜନ କସ୍  ପଣି୍ଡତ 

କୃପୋସିନୁ୍ଧ ସ୍ହୋତୋଙ୍କେ  ଅନଗଷଳ ବକ୍ତୃତୋ ହିେୀସ୍େ ଚୋସ୍ I  ସଚ୍ଚିବୋବୁ ବି କହନି୍ତ I ସ୍ପଣ୍ଠ ଜୋଗୋ ମୋନଙ୍କସ୍େ 

ସ୍ସମୋନଙ୍କେ ବକ୍ତୃତୋକୁ ଓ ପଦଯୋତ୍ରୀ ଦଳକୁ  ସ୍ଥୋନୀୟ ସ୍ ୋସ୍କ ସ୍କମିତି ସ୍ୱୋଗତ କସ୍  – ଏ ବିର୍ୟସ୍େ ମ ଁ ୁଓଡିଶୋେ 

ସବୁ ଖବେକୋଗଜକୁ ସ୍ ଖ ିପଠୋଇ ଦିଏ I ଆସ୍ମ ତ ପଦଯୋତ୍ରୋସ୍େ ଓଡିଶୋ ବୋହୋସ୍େ ବୁ ୁଥୋଉ I ସ୍ସଠୋସ୍େ ଓଡିଆ 

କୋଗଜ ମିଳୁଛି ସ୍କମିତି? ସ୍ତସ୍ବ “ସମୋଜ”କୋଗଜଟିସୋଧୋେଣତ୍ିଃଆମଖବେଟିଛୋପିଦିଏସ୍ବୋ ି ପସ୍େ ଜୋଣ ିି I 

ସ୍ସବୋଗ୍ରୋମ ଆଡକୁ ସମି୍ମଳନୀସ୍େ  ସ୍ଯୋଗ ସ୍ଦବୋ  ୋଗି ଆସ୍ମ ଯୋଉ ଥୋଊ Iସ୍ବସ୍ଳ ସ୍ବସ୍ଳ ଠକ୍ି ସନ୍ଧୁୋ ପବୂଷେୁ 

ସ୍କୌଣସି  ଗୋଆ ଁେିତେକୁ ଆସଥୁବିୋ ସ୍ଗୋେୁ ଗୋଈଙ୍କ ପଛସ୍େ ଆମକୁ ପଡି ଯିବୋକୁ ହୁଏI ଗୋଆ ଁପୋଖସ୍ଦଇ ଯୋଇଥବିୋ 

ସଡକସ୍େ ନୋ ି େଙ୍ଗେ ସ୍ମୋେମ Iଶତୋଧକି ଗୋଈ, ବଳଦଓ ବୋଛୁେୀଙ୍କ ଖେୁୋଘୋତସ୍େ ସ୍ସମୋନଙ୍କ ପସ୍ଛ ପସ୍ଛ ନୋ ି 

େଙ୍ଗେ ଧଳିୂ ଉଡୁ ଥୋଏ I ନୋକସ୍େ େୁମୋ  ବୋନ୍ଧିସ୍  ସଦୁ୍ଧୋ ସ୍ସ ଧଳିୂ ନିଶ୍ୱୋସସ୍େ ଯୋଏ I ଏସ୍ବ ପଦଯୋତ୍ରୋସ୍େ 

 କ୍ଷୁକ ି ସ୍ଯ କୋସିସ୍  କିମ୍ ବୋ ନୋକ ସ୍ପୋଛିସ୍   ସ୍ମୋ ପୋଟି େିତେୁ ସ୍ଗେୁଆ େଙ୍ଗେ ପେିତୁଜୁ ବୋହୋେୁଛି I  ମ ଁ ୁ

ଚିନ୍ତୋସ୍େ ପଡି ି I ସ୍କୌଣସି ଏକ ବଡ ଗୋଆ ଁପୋଖସ୍େ ଆମେ େହଣୀ ପଡିଥୋଏ Iସ୍ସଠୋସ୍େ ସେକୋେୀ ଡୋକ୍ତେଖୋନ 

ସ୍ଗୋଟିଏ ଥ ିୋ I  ସ୍ଥୋନୀୟ ଡକ୍ତେଙୁ୍କ ମ ଁ ୁସ୍ମୋ ଘଟଣୋଟି କହି ି I କେ ପେୀକ୍ଷୋ କେି ସ୍ସ ସ୍ମୋସ୍ତ କହିସ୍  ସ୍ଯ ସ୍ମୋେ 

ସ୍କୌଣସି ସ୍େୋଗ ନୋହି ଁI ସଡକେ ଧଳିୂ ନୋକସ୍େ ପଶବିୋେୁ  ସ୍ଗେୁଆ େଙ୍ଗେ ସ୍ଛପ ବୋହୋେୁଛି Iଡୋକ୍ତେଙ୍କ କଥୋ ଶଣୁ ି

ମନ େିତେୁ ସ୍ଗୋଟୋଏ ବଡ ଦୁଶି୍ଚନ୍ତୋ ଦୂେ ସ୍ହ ୋ I 
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ଛତିଶ ଗଡ ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ଦଇ ବୁ ୁଥବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ  ସ୍ଦଖବିୋକୁ ମିଳି ୋ ସ୍ଯ ସ୍ସଠୋ ସ୍ ୋସ୍କ ସମ୍ବ ପେୁ କି ବେଗଡେ 

ଅସ୍ନକ ସ୍ ୋକଙ୍କ ପେି  କୁଲ୍ୋି େୋର୍ୋ କହନି୍ତ I ସ୍ସମୋନଙ୍କ ସ୍ବୋ ି େିତସ୍େ  ହିେୀ ଓ ଓଡିଆ ସ୍ନଶ ିସ୍ହୋଇ େହି ଥୋଏ I 

ଘସ୍େ ସ୍ସମୋସ୍ନ ପଖୋଳ ଖୋଆନି୍ତ Iଆମ ପଦଯୋତ୍ରୀ ଦଳକୁ  ସ୍ସମୋସ୍ନ ଖୋଇବୋକୁ ଡୋକନି୍ତ ତ କହନି୍ତ “ବୋବୁଜୀ, 

ସ୍େୋଟିଖୋସ୍ନସ୍କ  ିଏ ଚ ିଏ”I ମୋତ୍ର ଘସ୍େ ପହଞ୍ଚି ୋ ସ୍ବଳକୁ ଥୋଳିସ୍େ େୋତ ବୋଢି ସ୍ସମୋସ୍ନ ପେିସ୍ବର୍ଣ କେନି୍ତ 

Iସମ୍ବ ପେୁେୁ ବୋହୋେି ଆସ୍ମ େୋୟଗଡ ଓ ସ୍ସଠୁ େୋୟପେୁ ସ୍ଦଇ ନୋଗପେୁ ଯିବୋ କଥୋ I ସ୍ସଠୋେୁ ୱୋଦ୍ଧଷୋଓ ତୋ ପସ୍େ 

ସ୍ସବୋଗ୍ରୋମ I ଆସ୍ମ ହିସୋବ କେି ସ୍ଦଖ ୁି ସ୍ଯ ଆସ୍ମ ପ୍ରତି ଦିନ ସ୍ଯସ୍ତ ଗତିସ୍େ ଯୋଉଛୁ ସ୍ସହି ଗତିସ୍େ ଗସ୍  

ସମି୍ମଳନୀସ୍େ ତିନି ଚୋେି ଦିନ ଆଗେୁ ସ୍ସବୋଗ୍ରୋମସ୍େ ପହଞ୍ଚି ଯିବୁ iଏଣ ୁଆମକୁ ନୋଗପେୁ ଅଞ୍ଚଳସ୍େ ଟିକିଏ ଏଆସ୍ଡ 

ସ୍ସଆସ୍ଡ ବୁ ିକେି ଯିବୋକୁ ସ୍ହବ I ଖୋ ି ଆସ୍ମ ନୁସ୍ହ ଁ, େୋେତେ ଅନୁୋନୁ ଅଞ୍ଚଳେୁ ମଧ୍ୟ ପଦତ୍ରୀ ଦଳ ୱୋଦ୍ଧଷୋ ସ୍ଦଇ 

ସ୍ସବୋଗ୍ରୋମକୁ ଆସଥୁୋଆନି୍ତ Iଉର୍ତ୍ତେ ପ୍ରସ୍ଦଶେୁ ଆସିଥବିୋ ସ୍ଗୋଟିଏ ସ୍ଗୋଷି୍ସିହିତ ଆମେ ସ୍େଟ ସ୍ହ ୋ I ସ୍ଗୋଟିଏ 

ଗୋଆ ଁ ସ୍କ ୂସ୍େ ଆସି ଆସ୍ମ ଆଗପଛ ସ୍ହୋଇ ପହଞ୍ଚଥିୋଉ I ସ୍ସଦିନ ସନ୍ଧୁୋସ୍େ ସେୋସ୍ହ ୋ ଗୋଆ ଁ େିତସ୍େ Iତୋ 

ପେଠ ଁୁ  ଆସ୍ମ ସମସ୍ସ୍ତ ଏକତ୍ର ତିନି ଚୋେି ଦିନ  ବୁ ି ୁ I ସ୍ଥୋନୀୟ କମଷୀମୋସ୍ନ େହଣୀେ ବୁବସ୍ଥୋ କେି ଥୋଆନି୍ତ I 

ସନ୍ଧୁୋ ସେୋସ୍େ ସଚ୍ଚିଦୋନେମହୋନି୍ତ ଓ ପଣି୍ଡତ କୃପୋସିନୁ୍ଧ ସ୍ହୋତୋଙ୍କେ େୋର୍ଣ ହୁଏ I ୟୁ.ପି.େୁ ଆସିଥବିୋ କମଷୀ ମୋସ୍ନ 

ନିସ୍େୋଳ ହିେୀସ୍େ ବକ୍ତୃତୋ ଦିଅନି୍ତ I ତୋ ସୋଙ୍ଗକୁ ସ୍ହୋତୋ ମହୋଶୟଙ୍କେ ବଜ୍ର ଗମ୍ଭୀେ ନୋଦ ଓ ସଚ୍ଚିବୋବୁଙ୍କେ ଓଡିଆ 

ମିଶୋ ହିେୀ ସ୍ ୋକଙ୍କ ମନସ୍େ ସ୍ବଶ ୍ସ୍କୌତୁହଳ ସଷିୃ୍ଟ କେିଥବି ! ସେୋ ହୁଏ i ବକ୍ତୃତୋ ଦିଆ ଯଏ I ସ୍ ୋସ୍କ ଶଣୁନି୍ତ I 

ତୋଳି ବୋସ୍ଜ I ଗୋଆ ଁବୋ ୋ ପଦଯୋତ୍ରୀ ଅତିଥମିୋନଙ୍କେ ଚଚ୍ଚଷୋ କେନି୍ତ I ସ୍ ୋକଙ୍କ କୋନସ୍େ େୂଦୋନ, ଗ୍ରୋମଦୋନେ କଥୋ 

ପସ୍ଡ I ଏକ ଅହିଂସକ ବିପ୍ଳବ ପୋଇ ଁସ୍ଦଶ େିତସ୍େ ସ୍ ୋକଙ୍କେ ମନକୁ ତିଆେୀ କେିବୋ ପୋଇ ଁଏକ ପ୍ରକୋସ୍େ  ପ୍ରସୁ୍ତତି 

ଚୋସ୍  I ଆସ୍ମ ପଦଯୋତ୍ରୀ ଦଳ ଏହି ଅହିଂସକ ବିପ୍ଳବେ ପ୍ରଚୋେକ  େୋବସ୍େ ନିଜକୁ ଧେି ସ୍ନଇ ଥୋଉ I 

ବିେିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳେୁ ପଦଯୋତ୍ରୋ କେି ଆସିଥବିୋ କମଷୀ ମୋନଙ୍କ  ୋଗି େହିବୋ ଓ ଖୋଇବୋେ ବୁବସ୍ଥୋ ସମି୍ମଳନୀ ତେେେୁ 

କେୋ ଯୋଇଥ ିୋ I ସ୍ସବୋଗ୍ରୋମେୁ ସ୍େେିବୋ  ୋଗି ପୋସ୍ଥୟ ତ  ସମ୍ବ ପେୁ ବୋ ୋ ଆମ  ୋଗି ସ୍ଦଇ ଥୋଆନି୍ତ I 

ସମି୍ମଳନୀ ସ୍ଶର୍ ସ୍ହବୋ ପସ୍େ ଆମ ସ୍ଗୋଷି୍ ିକଟକକୁ ସ୍େେିବୋ କଥୋ I ସମି୍ମଳନୀସ୍େ ଓଡିଶୋ ସସ୍ବଷୋଦୟ ଆସ୍େୋଳନେ 

ଚୋେି ବୁଢୋ –ଆଚୋଯଷୁ  ମହୋଶୟ, ସ୍ହୋତୋ ମହୋଶୟ, ଗଣୁନିଧ ିମହୋନି୍ତ ଓ ଈଶ୍ୱେ ୋ  ବୁୋସ – ଏକ ଚୋଳିଆ େିତସ୍େ 

େହୁ ଥୋଆନି୍ତ Iସ୍ସମୋନଙ୍କ ସ୍ବୋ  ହୋକ କେିବୋ ପୋଇ ଁ କି ଦେକୋେ ପଡିସ୍  ସ୍ସମୋନଙୁ୍କ ସୋହୋଯୁ କେିବୋ  ୋଗି 

ସ୍ମୋସ୍ତ ଡୋକ ପସ୍ଡ I ବୁଢୋ ମୋସ୍ନ ତ  ନିଜ କୋମ ନିସ୍ଜ କେନି୍ତ I ମୋତ୍ର ବୁୋବହୋେିକ େୋବସ୍େ ସ୍କସ୍ତକ କୋମ କେିବୋ 

ଯଥୋ ପୋଣ ିକଳ ପୋଖେୁ ବୋଲି୍ଏି ପୋଣ ିନିଜ ଚୋଳିଆକୁ ଆଣବିୋ ସ୍ସମୋନଙ୍କ ପକ୍ଷସ୍େ କଷ୍ଟକେ ହୁଏ I 

ସ୍ସବୋଗ୍ରୋମେ ସମି୍ମଳନୀସ୍େ ସ୍ସବର୍ଷ ଆଚୋଯଷୁ  ମହୋଶୟ ସେୋପତିତ୍ୱ କେୁ ଥୋଆନି୍ତ I ତୋଙ୍କ ବକ୍ତୃତୋେ ଅନୁବୋଦ 

କେୁଥୋଆନି୍ତ ମନସ୍ମୋହନ ସ୍ଚୌଧେୁୀ I ପେୂୋ ଦଶ ପେେଟୋ ବୋକୁ କହି ସୋେି ଆଚୋଯଷୁ ମହୋଶୟ ଦମ ୍ ମୋେନି୍ତ ତ  

ମନସ୍ମୋହନ ସ୍ଚୌଧେୁୀଙ୍କେ ଆନୁବୋଦ ଆେମ୍ଭ ହୁଏ ହିେୀସ୍େ I ସ୍ସଦିନ ସ୍ସବୋଗ୍ରୋମେ ସେୋସ୍େ ମ ଁ ୁଅନୁେବ କ ି ସ୍ଯ  

ସ୍ ୋକଙୁ୍କ ସିଧୋ ସଳଖ େୋର୍ଣ ସ୍ଦବୋ ଓ ନିଜ େୋର୍ଣକୁ  ଅନୁବୋଦକ ମୋଧ୍ୟମସ୍େ ସ୍ ୋକଙ୍କ ପୋଖସ୍େ ପହଞ୍ଚୋଇବୋ – ଏ 

ଦୁଇଟିଯୋକ କୋମ କେିବୋ ପୋଇ ଁ ଦୁଇ େିନ୍ନ େିନ୍ନ ଶଇଳୀ ଦେକୋେ I ଅନୁବୋଦ ମୋଧ୍ୟମସ୍େ  ସ୍ସମୋନଙ୍କ ପୋଖସ୍େ 

ପହଞ୍ଚବିୋହୁ ସ୍ହସ୍  ବକ୍ତୋ ସ୍ଗୋଟିଏ ବୋ  ଦୁଇଟି ବୋକୁେୁ ଅଧକି ଏକୋସୋଙ୍ଗସ୍େ କହିସ୍ବ ତ ଅନୁବୋଦକ କିଛି କିଛି େୁ ି 

ଯୋଇ ପୋସ୍େ I ଅବଶୁ ଅନୁବୋଦ କେିବୋଟୋ ଏକ କଳୋ ଓ ଏଥପିୋଇ ଁମଳୂ େୋର୍ୋ  ଓ ଅନୁବୋଦିତ େୋର୍ୋ – ଏ ଉେୟ 

ଉପସ୍େ ଅନୁବୋଦକେ ଯସ୍ଥଷ୍ଟ  ପ୍ରତପିରି୍ତ୍ତଥବିୋ ଦେକୋେ Iସ୍େେି ୋ ସ୍ବସ୍ଳ ମ ଁ ୁସ୍ହୋତୋ ମହୋଶୟଙ୍କ ସହିତ ସ୍େେି ି I 

ବୋଟସ୍େ ସ୍ସ ବୋସ୍ ଶ୍ୱେଠୋସ୍େ ଦୁଇ ଦିନ ଅଟକି ଗସ୍  ଓ ମ ଁ ୁତୋଙ୍କସହିତ ସ୍ଯୋଗ ସ୍ଦଇ େହି ି I 
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ଅଠର 

 

ସମି୍ମଳନୀ ସେି ୋ ପସ୍େ ମ ଁ ୁଆସି ି କଟକସ୍େ ଥବିୋ େୂଦୋନ ଅେିସକୁ I ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ କଟକ ସହେସ୍େ ଚୋସ୍େୋଟି 

କସ୍ ଜ I ସବୁଠୋେୁ ପେୁୁଣୋ ସ୍ହ ୋ  ସ୍େସ୍େନ୍ସୋ କସ୍ ଜ I ଗତ ସ୍କସ୍ତ ବର୍ଷ ସ୍ହ ୋ ଝୀଅମୋନଙ୍କ  ୋଗିମହିଳୋ 

କସ୍ ଜଟିଏ  ଇେୁ ତୋ ସିହ୍ନୋଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତୋସ୍େ ଆେମ୍ଭ ସ୍ହୋଇଥୋଏ I ସ୍ସହିଟିକୁ ନୋମିତ କେୋଯୋଇ ଥୋଏ ଉତ୍କଳ 

ସ୍ଗୌେବ ମଧସୁଦୂନ ଦୋସଙ୍କ ପୋଳିତୋ କନୁୋ ସ୍ଶୈଳବୋଳୋଙ୍କ ନୋଆସଁ୍େ I ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ପସ୍େ ସ୍ଶୈଳବୋଳୋ ଦୋସ 

ସେକୋେଙ୍କ ମହିଳୋ କ ୁୋଣ ସ୍ଯୋଜନୋେ ମଖୁୁ ଥସି୍  ଓ ମଧ ୁସଦୂନ ଦୋସଙ୍କ ବୋସ େବନଟିକୁ ସ୍ସ ମହିଳୋ କସ୍ ଜ 

ପୋଇ ଁଦୋନ କେିଥସି୍  I ଓଡିଶୋେ ସବୁ ପୋଠୁଆ ସ୍ ୋକ  ସ୍େସ୍େନ୍ସୋ କସ୍ ଜ ବୋଟ ସ୍ଦଇ ଯୋଉ ଥସି୍  I ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କସ୍ ଜ 

ନୂଆ କେି ଆେମ୍ଭ ସ୍ହୋଇ ଥୋଏI ସକୋସ୍ଳ ଓ ସନ୍ଧୁୋସ୍େ ସ୍ସଠୋସ୍େ କ୍ଲୋସ ୍ ଚୋସ୍  I ସେକୋେୀ ଚୋକିେୀସ୍େ ଥବିୋ 

ସ୍ ୋସ୍କ ମଖୁୁତିଃ ସ୍ସଠୋେ ଛୋତ୍ର I ନୂଆ କେି ଆେମ୍ଭ କେୋ ଯୋଇ ଥବିୋ ସ୍ମଡିକୋ ୍ କସ୍ ଜକୁ େୀେୋମଚନ୍ଦ୍ର େଞ୍ଜଙ୍କ 

ନୋଆସଁ୍େ ଓ ଆଇନ କସ୍ ଜକୁ ମଧସୁଦୂନ ଦୋସଙ୍୍କ ନୋଆସଁ୍େ ନୋମିତ କେୋଯୋଇଥୋଏ I  ସ୍େସ୍େନ୍ସୋ କସ୍ ଜେ ହତୋ 

େିତସ୍େ ଏହୋ ଅବସି୍ଥତ ଥୋଏ I ସ୍େସ୍େନ୍ସୋ ଓ ସ୍ମଡିକୋ ୍ କସ୍ ଜସ୍େ ପଢୁଥବିୋ ଛୋତ୍ର ମୋନଙ୍କ ପୋଇ ଁକସ୍ ଜ୍ ତେେେୁ 

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଛୋତ୍ରୋବୋସ ଥୋଏ Iପି ୋ ସଙ୍ଖ୍ୁୋ ତୁଳନୋସ୍େ ହସ୍ଷ୍ଟ ସ୍େ ଘେ କମ ଥବିୋେୁ ଛୋତ୍ରମୋସ୍ନ ଆଖ ପୋଖ ବସି୍ତସ୍େ 

ସ୍ମସ ୍ କେି ଥୋଆନି୍ତ I ସ୍ମସ ୍ ମୋନଙୁ୍କ େୁଚି ଅନୁସୋସ୍େ େିନ୍ନ େିନ୍ନ ନୋଆ ଁ ଦିଆ ଯୋଇଥୋଏ ଓ ସ୍ସଠୋସ୍େ ସ୍ଗୋଟୋଏ 

ସ୍ ଖୋଏ ଁସ୍କୋଠେୀ େିତସ୍େ ତିନି ଚୋେି ଜଣପି ୋ ଖଟିଆ ପକୋଇ େହନି୍ତ I 

ଏଇ ସ୍ମସ ୍ମୋନଙୁ୍କ ଯୋଇ ମ ଁ ୁସସ୍ବଷୋଦୟ ସମ୍ପକିତ ବହି ବିସ୍କ I କସ୍ ଜ ଛୋତ୍ର ମୋସ୍ନ ତ ନିସ୍ଜ ଦୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥୋସ୍େ ଚଳନି୍ତ 

I ଏଣ ୁ ସ୍ସମୋନଙ୍କ େିତସ୍େ ବହି ବିକିବୋଟୋ ଖବୁ କମ ହୁଏ I କିନ୍ତୁ େୂଦୋନ ଆସ୍େୋଳନେ ଉସ୍ଦ୍ଦଶୁ ସମ୍ପକଷସ୍େ  

ସ୍ସମୋନଙ୍କ ସଙ୍ଗସ୍େ ଖବୁ ଯକିୁ୍ତ ଚୋସ୍  I କସ୍ ଜ ପି ୋ ମୋସ୍ନ  ଗୋନ୍ଧୀ, ବିସ୍ନୋବୋ, ଓ େୂଦୋନ ଆଦିକୁ ତୋଚ୍ଛ ୁ ଓ 

ସମୋସ୍ ୋଚନୋ କେି ଅସ୍ନକ କଥୋ କହନି୍ତ Iସ୍ସ ସବୁ ଏକ େକମେ ମଖୂଷତୋ ସ୍ବୋ ି ମନ େିତେକୁ ଆସ୍ସ I ମୋତ୍ର ସ୍ସ 

ସବୁକୁ ଶଣୁ ିୋ ପସ୍େ  ବି ମ ଁ ୁବୁଝୋଇବୋକୁ ସ୍ଚଷ୍ଟୋ କସ୍େ I ମୋତ୍ର ତୋେ େଳ କିଛି ସ୍ହୋଇଥବିୋ ପେି  ୋସ୍ଗ ନୋ I 

ବିଂଶ ଶତୋେୀେ ସପ୍ତ ଦଶନ୍ଧି ସ୍ବଳକୁ େୋେତ ବର୍ଷେ ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ପେୁୁଣୋ ସ୍ହୋଇ ଗ ୋଣiି ସ୍ଦଶକୁ ଚଳୋଉଥବିୋ  

ସ୍ ୋକମୋସ୍ନ ଓ ସେକୋେୀ କମଷଚୋେୀ ମୋନଙ୍କେ ଗତି ବିଧ ିଉପସ୍େ  ସ୍ ୋକଙ୍କେ ବିେକି୍ତ ବଢୁ ଥୋଏ I ଖଦଡ ପିନ୍ଧି ଥବିୋ 

କସ୍ଙ୍ଗରସ କମଷୀ ମୋସ୍ନ  ସ୍ଦଶକୁ ଖେୋପ କେି ସ୍ଦସ୍  ସ୍ବୋ ି ଚୋେିଆଡୁ ପୋଟି ସ୍ହଉ ଥୋଏ I ସବୁ ଆସ୍ଡ ସବୁ େକମେ 

ଅେୋବ ସ୍ଘୋଟି ଥୋଏ I ଏଣ ୁଏ ସବୁ ପୋଇ ଁତ  କୋହୋେିକୁ ସ୍ଦୋର୍ ସ୍ଦବୋକୁ ସ୍ହବ I ଗୋନ୍ଧୀ ବିଚୋେ ଧୋେୋ ଓ ତୋ ଉପସ୍େ 

ଆଧୋେିତ ଥବିୋ ସବୁ କୋମ ଓ ସବୁ କଥୋକୁ ଗୋଳି ସ୍ଦଇ କହିବୋ ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳେ ପୋଠୁଆ ସ୍ ୋକଙ୍କେ ଏକ ପ୍ରକୋସ୍େ 

ଅେୁୋସସ୍େ ପଡି ଯୋଇ ଥୋଏ I କସ୍ ଜ ହତୋସ୍େ ଥବିୋ  ଛୋତ୍ର ଓ ଅଧ୍ୟୋପକମୋସ୍ନ  ମହୁସଁ୍େ 

“ମହୋତ୍ମୋଗୋନ୍ଧୀକୀଜୟ”ସ୍ବୋ ି କହୁଥସି୍  ମଧ୍ୟ  ଗୋନ୍ଧୀଙୁ୍କ ଓ ଗୋନ୍ଧୀ ବିଚେ ଧୋେୋକୁ ଗୋଳି ସ୍ଦବୋକୁ ସ୍ୱୋେୋବିକ ସ୍ବୋ ି 

ଧେି ସ୍ନଇ ଥୋଆନି୍ତ I  ପ୍ରତି ଦିନ ପୋଠୁଆ ସ୍ ୋକଙ୍କ ସୋଙ୍ଗସ୍େ  ଯକିୁ୍ତ କେି ଓ ସ୍ସମୋନଙ୍କ  ତକଷ କେିବୋ ସ୍ଦଖ ିବିସ୍େୋଧୀ 

ମତକୁ ସହିବୋ କ୍ରମଶିଃ ଅେୁୋସସ୍େ ପଡିଗ ୋIଅସ୍ନକ ସ୍କ୍ଷତ୍ରସ୍େ  ସ୍ସମୋନଙ୍କ ଗୋଳି ସ୍ଦବୋଟୋ ସ୍ଯ  ଅବୋନ୍ତେ ଥ ିୋ 

ସ୍ସ କଥୋ ନୁସ୍ହ ଁI 

ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ଆସିବୋ ପସ୍େ କସ୍ଙ୍ଗରସ ଦଳେ ସ୍ ୋସ୍କ ସେକୋେ ଗଢିଥସି୍  Iଖଦଡ ପିନ୍ଧି ଥବିୋ କସ୍ଙ୍ଗରସ କମଷୀମୋସ୍ନ 

ସେକୋେୀ ଦଳେ ସ୍ନତୋ େୋବେ୍ କୋହୋ ହୋତକୁ କି ସବୁିଧୋ ଯିବ, କିଏ କ୍ରୋକ୍ଟ ପୋଇବ ନ ପୋଇବ, ତୋେ ବୁବସ୍ଥୋ କସ୍  

I  ସେକୋେେୁ ଆସଥୁବିୋ ପଇସୋକୁ ପସ୍କଟସ୍େ ପେୂୋଇସ୍  Iେଳସ୍େ ଖଦଡ ପିନ୍ଧୋ ସ୍ ୋକଙୁ୍କ ସମସ୍ସ୍ତ କହିସ୍  

“ଟୋଉଟେ”I େୂଦୋନ ବୋ ୋ ଖଦଡ ପିନ୍ଧନି୍ତ I ସ୍ସମନଙୁ୍କ ବି ସ୍ ୋକଙ୍କ ଠୋେୁ ଏଇ ଟୋଉଟେ ସ୍ଗୋଷି୍ ି ସହିତ ସମୋନ 
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ସ୍ହବୋକୁ ପଡୁଥୋଏ I ଯିଏ ଗୋନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ନୋଆ ଁ  ଧେି ୋ କି ସ୍ଦଶେ ସମସୁୋ ବିର୍ୟସ୍େ ଆସ୍ ୋଚନୋ କେିବୋକୁ ଗ ୋ 

ସ୍ ୋସ୍କ ତୋକୁ ଥଟ୍ଟୋ କେନି୍ତ I ପୋଠୁଆ ମହ ସ୍େ ଗୋନ୍ଧୀ ବିଚୋେ ପ୍ରତି ଏକ େକମେ ବିତସ୍ପୃହୋ ସଷିୃ୍ଟ ସ୍ହୋଇଥୋଏ I 

କସ୍ ଜସ୍େ, ପୋଠୁଆ କସ୍ ଜ ଛୋତ୍ର  ମୋସ୍ନ  ପୁୋ୍ ପିନ୍ଧି,ଇଂେୋଜୀ କହି, ସ୍ବସ୍ଳ ସ୍ବସ୍ଳ ସିଗୋସ୍େଟ ଟୋଣ ିସୋନ ବଡ 

ଅେିସେଟୋଏ ସ୍ହବୋକୁ ସ୍ଯୋଜନୋ କେୁ ଥୋଆନି୍ତ ସିନୋ ଇଏ ଗୋନ୍ଧୀ, େୂଦୋନ ସମ୍ପକିତ  ଆସ୍ ୋଚନୋ ଅସ୍ନକ ସ୍କ୍ଷତ୍ରସ୍େ  

ସ୍ସମୋନଙ୍କ  ୋଗି ଥୋଏ କୋ  ଆଗସ୍େ ମଳୂୋ ସ୍ଚୋବୋଇବୋ େଳି Iପ୍ରତିଦିନ ସୋଇସ୍କ ସ୍େ ବୁ ି ମ ଁ ୁସସ୍ବଷୋଦୟ ସମ୍ପକିତ 

ପ୍ରଚୋେ ପତ୍ର ବୋସ୍୍ I ଇଂେୋଜୀ “େୂଦୋନଯଜ୍ଞ“ଓଓଡିଆ“ଗ୍ରୋମସ୍ସବକ“ ପତ୍ରିକୋ ବିକ୍ରି କସ୍େ I ପତ୍ରିକୋସ୍େ ସ୍ବସ୍ଳ 

ସ୍ବସ୍ଳ ମ ଁ ୁସ୍ ଖଥି ିଗବୋ ସମ୍ବୋଦ ଓ ସ୍ ଖୋ ମଧ୍ୟ ଥୋଏ I 

ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଖେୋ ଛୁଟି ପସ୍େ ଜ ୁୋଇ ମୋସସ୍େ କସ୍ ଜସ୍େ ପୋଠ ପଢୋ ଆେମ୍ଭ ହୁଏ I ତୋେ କିଛି ଦିନ ପସ୍େ ଆେମ୍ଭ 

ହୁଏ କସ୍ ଜେ ନିବଷୋଚନ I ସ୍େସ୍େନ୍ସୋ କସ୍ ଜଟି ଥୋଏ କଟକେ ମଖୁୁ ବିଦୁୋ ମେିେ I ଛୋତ୍ର ୟୁନିୟନ ଓ ଛୋତ୍ର ସଙ୍ଘ 

ଥୋଏ ଛୋତ୍ରମୋନଙ୍କେ ମଖୁୁ      ସଂସ୍ଥୋ I ଛୋତ୍ର ସଙ୍ଘକୁ କମୁୁ ନିଷ୍ଟ ପୋଟିେ ସମଥଷନ ଥୋଏ I ଛୋତ୍ର ୟୁନିୟନ ଥୋଏ 

ଅଣକମୁୁ ନିଷ୍ଟ I ତୋ େିତସ୍େ ଅଧକିୋଂଶ ଥୋଆନି୍ତ ପ୍ରଜୋସମୋଜ ବୋଦୀ ଦଳେ ସ୍ ୋକ I ଆଉ ସ୍କସ୍ତସ୍କ କସ୍ଙ୍ଗରସକୁ 

ସମଥଷନ କେନି୍ତ I କସ୍ ଜ ନିବଷୋଚନସ୍େ ଛୋତ୍ର ସଙ୍୍ଘ କି ଛୋତ୍େ୍ ୟୁନିୟନ ଯିଏ ଜିତୁ ନୋ କୋହି ଁକି ଛୋତ୍ର ସ୍ନତୋ ମୋନଙ୍କେ 

ପ୍ରଥମ କୋମ ଥୋଏ ନିବଷୋଚିତ ସ୍ହବୋ ପସ୍େ ପସ୍େ  କିଛି ସ୍ଗୋଟୋଏ ସମସୁୋକୁ ସ୍ନଇ ହଇ ହଲ୍ଲୋ କେିବୋ I ସ୍ସ ବର୍ଷ 

କ ିକତୋ ବିଶ୍ୱ ବିଦୁୋଳୟେୁ ଓଡିଆ େୋର୍ୋ ଉଠ ି ଯିବ ସ୍ବୋ ି ଗଜୁବ ସ୍ହ ୋ I ଏଇ ଘଟଣୋକୁ ସ୍କନ୍ଦ୍ର କେି କଟକ 

ସହେସ୍େ କସ୍ ଜ ଛକେୁ ଆେମ୍ଭ ସ୍ହ ୋ ସ୍ଶୋେୋଯୋତ୍ରୋ Iହେତୋଳ କେି ଛୋତ୍ରମୋନଙ୍କ େିତେୁ ସ୍କସ୍ତସ୍କ ସ୍ସଦିନ 

ଉପେ ଓଳି କ୍ଲୋସସ୍େ ସ୍ଯୋଗ ସ୍ଦସ୍  ନୋହି ଁ I ସମସ୍ସ୍ତ ସ୍ଯ ସ୍ଶୋେୋ ଯୋତ୍ରୋକୁ ଆସିସ୍  ସ୍ସପେି ନୁସ୍ହ ଁ i ସ୍କବଳ 

କମୁୁ ନିଷ୍ଟ ପୋଟିକୁ ଉଣୋ ଅଧସି୍କ ସମଥଷନ କେୁଥବିୋ ଛୋତ୍ର ପେିର୍ଦେ ସଦସୁମୋସ୍ନ ହି ଁସ୍ଶୋେୋଯୋତ୍ରୋକୁ ଆସି ଥୋଆନି୍ତ I 

କସ୍ ଜ ଛକ ପୋଖସ୍େ  କିଛି ସମୟ ସ୍୍ଲୋଗୋନ୍ ଦିଆ ସ୍ହ ୋ I ନୂଆ ସ୍ହୋଇ ବୋହୋେିଥବିୋ ଛୋତ୍ର ସ୍ନତୋ ମୋସ୍ନ କ ିକତୋ 

ବଶି୍ୱ ବିଦୁୋଳୟକୁ ଗୋଳି ସ୍ଦଇ  େୋର୍ଣ ସ୍ଦସ୍  I ଓଡିଶୋ ସେକୋେ କୋହିକିଁ ଏ ବିର୍ୟସ୍େ କିଛି କେୁ ନୋହୋନି୍ତ ସ୍ବୋ ି 

କହି ପୋଟି ତୁଣ୍ଡ କସ୍  Iତୋପସ୍େ ସମସ୍ବତ ଛୋତ୍ରମୋସ୍ନ ନିଜ ନିଜ କ୍ଲୋସକୁ ସ୍େେି ଗସ୍  I 

କଥୋ ସ୍ହ ୋ ସ୍ଯ ସ୍ସଦିନ ସନ୍ଧୁୋସ୍େ କଟକ ଟୋଉନ ହ ୍ ଠୋସ୍େ ସୋଧୋେଣ ସେୋ ସ୍ହବ I  କ ିକତୋ ବିଶ୍ୱବିଦୁୋଳୟେ 

ନିଷ୍ପରି୍ତ୍ତ ବିସ୍େୋଧସ୍େ ପ୍ରସ୍ତୋବ ଗ୍ରହଣ କେୋଯିବ I ସେୋସ୍େ ସେୋପତିତ୍ୱ କେିବୋ 

ପୋଇ“ଁଡଗେ”େସମ୍ପୋଦକନିତୁୋନେମହୋପୋତ୍ରଙୁ୍କ ଓ ମଖୁୁବକ୍ତୋ େୋବସ୍େ ପ୍ରବୀେ ପୋ ିତଙୁ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କେୋଗ ୋ I 

ଓଡିଆ େୋର୍ୋେ ସ୍ୱୋଥଷ େକ୍ଷୋ ପୋଇ ଁ ପୋ ିତ ଙୁ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କେିବୋଟୋ ସ୍କବଳ ଉତ୍ସୋହୀ ଛୋତ୍ର ମହ ସ୍େ ହି ଁ ସମ୍ଭବ 

ସ୍ହୋଇପୋସ୍େ I 

ଏ ଘଟଣୋେ ବର୍ଷକ ପସ୍େ  କସ୍ ଜସ୍େ ଦେମୋ ବୃଦି୍ଧ ବିସ୍େୋଧସ୍େ ଛୋତ୍ରସ୍ନତୋ ମୋସ୍ନ ପୋଟି ତୁଣ୍ଡ ଆେମ୍ଭ କସ୍  I 

କଟକେୁ ଛୋତ୍ରମୋସ୍ନ  େୁବସ୍ନଶ୍ୱେ,ବି.ସ୍ଜ.ବି. କସ୍ ଜ ହତୋକୁ ଗସ୍  I କସ୍ ଜ ହତୋ େିତସ୍େ ସେୋ ସ୍ହ ୋ I 

ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ ସ୍େସ୍େନ୍ସୋ କସ୍ ଜେ ଛୋତ୍ରମୋସ୍ନ ଛୋତ୍ର ୟୁନିୟନେ ସେୁମୋନଙୁ୍କ କମଷକର୍ତ୍ତଷୋ କେି ଥୋଆନି୍ତ i ସକୋଳେ 

ତୋଳସ୍ଚେ ଗୋଡିସ୍େ କଟକେୁ ଛୋତ୍ର ଦଳ େୁବସ୍ନଶ୍ୱେକୁ ଯଇ ଥୋଆନି୍ତ I ଇସ୍ଙ୍ଗରଜ ମୋନଙ୍କ ବିସ୍େୋଧସ୍େ  ଢିଥବିୋ ବକ୍ସି 

ଜଗବନୁ୍ଧ ବିଦୁୋଧେଙ୍କ ନୋଆସଁ୍େ ନୋମିତ ସ୍ହୋଇଥବିୋ କସ୍ ଜ ହତୋସ୍େ ଇସ୍ଙ୍ଗରଜୀ ପଢୁଥବିୋ ଛୋତ୍ରମୋନଙୁ୍କ ସ୍ଦଖ ି

ସ୍ଖୋଦ୍ଧଷୋେ ବୀେ ଜଗବନୁ୍ଧ କଅଣ େୋବୁଥସି୍ବ ଅନୁମୋନ କେିବୋ କଷ୍ଟକେ I  ମୋତ୍ର ତୋଙୁ୍କ ସ୍ମେଣ କେି ଛୋତ୍ରମୋସ୍ନ 

ସେକୋେଙ୍କ “ଅନୁୋୟ”ବିସ୍େୋଧସ୍େଖବୁ୍ ପୋଟିତୁଣ୍ଡକସ୍ I କସ୍ ଜ େିତେୁ ସ୍ଟବୁ  ଟୋଏ ଟୋଣ ି ଆଣ ି ତୋକୁ ମଣ୍ଡପ 

େୋବସ୍େ ବୁବହୋେ କେି ନୂଆ ବର୍ଷେ ଛୋତ୍ର ସ୍ନତୋ ମୋସ୍ନ େୋର୍ଣ ସ୍ଦଉ ଥୋନି୍ତ I ମ ଁ ୁଛୋତ୍ର ଗହଣସ୍େ ଉପସି୍ଥତ ଥୋଏ I 

ଛୋତ୍ର ୟୁନିୟନେ ସେୋପତି ଅକ୍ଷୟ ପଣ୍ଡୋ ସ୍ମୋସ୍ତ ମଣ୍ଡପ ଉପେକୁ ଟୋଣ ିସ୍ନସ୍  େୋର୍ଣ ସ୍ଦବୋ ପୋଇ ଁ I“ ମ ଁ ୁତ ଛୋତ୍ର 

ନୁସ୍ହ”ଁସ୍ବୋ ିକହି ିi“ଓ,ସ୍ହୋI  ତସ୍ମ ସଂସ୍କତୃ ଛୋତ୍ର “ସ୍ବୋ ିଜବୋବମିଳି ୋI ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ ସ୍ମୋେ ପେିସ୍ଧୟ ଥ ିୋ 

ସ୍ଧୋତି ଓ ଚୋଦେ I ଏଣ ୁଛୋତ୍ର ଗହଣସ୍େ ସଂସ୍କତୃ ଛୋତ୍ର ସ୍ବୋ ି ସ୍ମୋସ୍ତ େୋବିବୋ ହୁଏତ ସ୍ୱୋେୋବିକ ଥ ିୋ I ସ୍ଟବୁ େ 
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ମଣ୍ଡପ ଉପସ୍େ ଠଆି ସ୍ହୋଇ ମ ଁ ୁକଅଣ କହି ି ମସ୍ନ ନୋହି ଁI ମୋତ୍ର େୋର୍ଣ ପସ୍େ ସୋମନୋସ୍େ ଠଆି ସ୍ହୋଇଥବିୋ ଛୋତ୍ର 

ଗହଣେୁ ସ୍ବଶ ୍ତୋଳି ପଡୁଥବିୋେ ସ୍ଦଖ ିି I ସେୋ ସେି ୋ I ଅନୁମୋନଙ୍କ ସହିତ ମ ଁ ୁମଧ୍ୟ ସ୍ଟ୍ରନସ୍େ ସ୍େେି ି କଟକ I 

ଦଳ ବଦ୍ଧ ସ୍ହୋଇ ବିସ୍କ୍ଷୋେ କେିବୋକୁ ଯୋଇଥବିୋ ଛୋତ୍ରମୋସ୍ନ ଟିସ୍କଟ କୋଟି ନଥୋନି୍ତ I ଟିସ୍କଟ କସ୍ କ୍ଟେଙ୍କ ସୋଙ୍ଗସ୍େ 

ଆଗେୁ ହୁଏତ  ଏଥପିୋଇ ଁଚୁକି୍ତ ସ୍ହୋଇଥୋଏ I କୋସ୍ଳ ଯବୁକମୋସ୍ନ ମୋେ ଧେ କେିସ୍ବ, ସ୍ସହି ଡେସ୍େ ସ୍ଟ୍ରନ୍ େିତସ୍େ 

କିମ୍ ବୋ  ସ୍ଟ୍ରନ୍ ସ୍ଷ୍ଟସନେୁ  ବୋହୋେିବୋକୁ ଥବିୋ େୋଟକସ୍େ  ନିେୀକ୍ଷକଙ୍କ ତେେେୁ ଟିସ୍କଟ ପୋଇ ଁ ସ୍ସଦିନ ଯୋଞ୍ଚ 

ପେତୋଳ କେୋଗ ୋ ନୋହି ଁI ମୋଗଣୋସ୍େ ଯିବୋ ପୋଇ ଁସ୍ଯସ୍ତ ଇଚ୍ଛୋ ଥସି୍  ବି େୂଦୋନ କମଷୀ େୋବସ୍େ ଟିସ୍କଟ ନକୋଟି 

ଯୋଇ ପୋେୁଛି ସ୍କମିତି?  

ବିନୋ ଟିସ୍କଟସ୍େ ଗୋଡି ଚଢିବୋ ଏକ ଅପେୋଧ ସ୍ବୋ ି େମୋ ସ୍ଦବୀ ଓ ଆଚୋଯଷୁ  ମହୋଶୟ ଆଗେୁ ଶଖିୋଇ ଥୋଆନି୍ତ I ଏ 

ଘଟଣୋେ ପ୍ରୋୟ ପଚିଶ ବର୍ଷ ପସ୍େ ,ଥସ୍େ ଆସ୍ମେିକୋେୁ ସ୍େେି  ମ ଁ ୁକଟକେୁ ସ୍କନ୍ଦ୍ରୋପଡୋ ଯୋଉଥବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ ବୋଟସ୍େ 

ସୋସ୍ ପେ୍ୁ ଠୋସ୍େ ସୋସ୍ ପେୁେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ େସସ୍ଗୋ ୋ ପୋଇ ଁଅଟକି ଥୋଏ I ବିଖୁୋତ କେ- ସ୍ଦୋକୋନସ୍େ  ଆଉ ସ୍କସ୍ତ 

ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ସ୍ମଳସ୍େ ମ ଁ ୁଜସ୍ଣ ବନୁ୍ଧଙ୍କ ସହିତ ବସିଥୋଏ I ଆମ ଠୋେୁ ଅଳ୍ପ ଦୂେସ୍େ ବସିଥବିୋ ଜସ୍ଣ େଦ୍ର ସ୍ ୋକ ସ୍ମୋ 

ଆସ୍ଡ ବୋେମ୍ବୋେ ଛୋହ ଁୂ ଥବିୋ  କ୍ଷୁକ ି I ମ ଁ ୂ ଅସ୍ନକ ଦିନ ସ୍ହ ୋ ଆସ୍ମେିକୋସ୍େ େହି ିଣ ି ସ୍ବୋ ି ସ୍ମୋେ୍ ଚୋ ି 

ଚଳଣ ଅସ୍ନକଙୁ୍କ ଅ ଗୋ ଅ ଗୋ  ୋଗିବୋ ଓ ସ୍ସମୋସ୍ନ ସ୍ମୋ ଆସ୍ଡସ୍କୌତୁହଳତୋେ ସହିତ ଚୋହିବଁୋଟୋ ସ୍ମୋେ 

ସ୍ଦହସହୁୋ ସ୍ହୋଇ ଯୋଇ ଥୋଏ I ଏଣ ୁ େଦ୍ରସ୍ ୋକଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟପୋତ  ଉପସ୍େ ମ ଁ ୁ ବିସ୍ଶର୍ କିଛି ସ୍ଜୋେ ସ୍ଦ ି ନୋହି ଁ I 

ସ୍ଟବୁ େୁ ଉଠବିୋେ ଅବୁବହିତ ପବୂଷେୁ େଦ୍ରସ୍ ୋକ ପଚୀେିସ୍  “ଆପଣକଅଣକେନି୍ତ?”“ମ ଁ ୁତ ଏଠ ିକିଛି କେୁ ନୋହି ଁI 

ଆଜିକୋ ି ଆସ୍ମେିକୋସ୍େ େହୁଛି I” 

“ଛୋତ୍ରଆସ୍େୋଳନସ୍ବସ୍ଳଆପଣବି.ସ୍ଜ.ବି. କସ୍ ଜସ୍େେୋର୍ଣସ୍ଦଉଥସି୍ କି? 

ମ ଁସୁ୍ସସ୍ତସ୍ବସ୍ଳସ୍ସସ୍କଣ୍ଡଇଅେସ୍େପଢୁଥ ିି”I ପେୁୁଣୋ କଥୋକୁ ମସ୍ନ ପକୋଇ ଆସ୍ମ ବସ୍ହ ହସି ୁ I  େଦ୍ରସ୍ ୋକ 

ସ୍ଯୋଗୋଣ ବିେଗସ୍େ ଚୋକିେୀ କେୁଥବିୋେ ଜୋଣ ିି I 

 

                                             ଉଳଣଇଶ ି

କଟକ ସହେେ ସ୍ଥୋେିଆ ସୋହୀ ଛକସ୍େ ଥବିୋ ଟିଣ ଘେଥୋଏ ଓଡିଶୋେ ସସ୍ବଷୋଦୟ ଆସ୍େୋଳନେ େୋୟବିକ ସ୍କନ୍ଦ୍ର I 

ପ୍ରସ୍ଦଶେ ସବୁ ଆଡେୁ କମଷୀମୋସ୍ନ ଆସି ସ୍ସଠି ଯଟୁନି୍ତ I କସୁ୍ତେବୋ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ନବ ଜୀବନ ମଣ୍ଡଳ, ଆଦିବୋସୀ ସ୍ସବକ 

ସଙ୍୍ଘ, ସ୍ସବୋ ସମିତି – ଏମିତି ସ୍କସ୍ତ େକମେ ସ୍ସବୋ ସଂସ୍ଥୋ ଗୋନ୍ଧୀ ବିସ୍ନବୋଙ୍କ ବିଚୋେଧୋେୋସ୍େ କୋମ କେୁ ଥୋଆନି୍ତ I 

ସ୍ସ ସବୁ ସଂସ୍ଥୋସ୍େ ମଖୁୁ କମଷୀମୋସ୍ନ ସେକୋେୀ ସଂସ୍ଥୋ ଯଥୋ ଆଦିବୋସୀ ଗ୍ରୋମ ମଙ୍ଗଳ ବିେୋଗ କି ଶକି୍ଷୋ ବିେୋଗେୁ 

ସ୍ସମୋନଙ୍କେ କୋମ  ୋଗି ଟଙ୍କୋ ପୋଇବୋ ପୋଇ ଁ କି ବଡ ବଡିଆଙ୍କ ସହିତ କଥୋବୋର୍ତ୍ତଷୋ କେିବୋ ପୋଇ ଁ େୁବସ୍ନଶ୍ୱେକୁ 

ଆସନି୍ତ Iେୂଦୋନ ଅେିସ ଠୋସ୍େ ସ୍ସମୋନଙ୍କେ େହଣୀ ହୁଏ I ସ୍କୌଣସି େୂଦୋନ କମଷୀ କି ପେୁୁଣୋ  ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ସଙ୍ଗରୋମୀ 

କିମ୍ ବୋ ତୋଙ୍କ ପେିବୋେେ ସ୍ ୋସ୍କ ସ୍ବମୋେ ପଡିସ୍  ସ୍ସମୋନଙୁ୍କ େମୋ ସ୍ଦବୀ, ମଙ୍ଗଳୋ ସ୍ଦବୀ, େକୀେ ମିେ ପ୍ରମଖୁ 

ସ୍ମଡିକୋ ସ୍େ େରି୍ତ୍ତ ସ୍ହବୋ ପୋଇ ଁସୋହୋଯୁ କେନି୍ତ   I ଆତ୍ମୀୟ ମୋସ୍ନ ସିନୋ ହସି୍ପଟୋ ସ୍େ େହନି୍ତ I ମୋତ୍ର ସ୍େୋଗୀଙୁ୍କ 

ସୋଙ୍ଗସ୍େ ଆଣଥିବିୋ କମଷୀଙ୍କେ ସ୍ଡେୋ ପସ୍ଡ େୂଦୋନ ଅେିସେ ପିଣ୍ଡୋ ଉପସ୍େ I 

େୂଦୋନ ଅେିସେ ସ୍କୋଣ ଘସ୍େ ମୋଆ  େମୋ ସ୍ଦବୀ, ମଙ୍ଗଳୋ ମୋଉସୀ ଓ ଚୁନୀ ଅପୋ ( ଅନ୍ନପରୂ୍ଣ୍ଣଷୋ ମହେଣୋ)ଙ୍କ ଆସ୍ଥୋନ I 

ତୋ ପୋଖକୁ  ୋଗିଥବିୋ  ପିଣ୍ଡୋ ଉପସ୍େ ଆଚୋଯଷୁ  ମହୋଶୟ ଓ ସ୍ହୋତୋ ମହୋଶୟଙ୍କେ  େହିବୋ ଜୋଗୋ I ସ୍ସମୋନଙ୍କେ 

ବିଛଣୋଟି ଘେ େିତସ୍େ ଥୋଏ I ସ୍କହି ସ୍ ୋକ ବୋକ ସ୍ସମୋନଙୁ୍କ ସ୍ଦଖୋ କେିବୋକୁ ଆସିସ୍  ସ୍ସହି ବୋେଣ୍ଡୋସ୍େ ହି ଁ

ସ୍ଦଖୋ ସୋକ୍ଷୋତ ହୁଏ Iବିକ୍ରମ ସ୍କଶେୀ ବିଶ୍ୱୋଳ ତୋଙ୍କ ପି ୋ ପି ିଙୁ୍କ ଧେି ସ୍ଗୋଟିଏ ବଖେୋସ୍େ ଥୋଆନି୍ତ I ପୋଖ 
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ବଖେୋସ୍େ େକୀେ ମିେ ଓ ତୋଙ୍କ ପେିବୋେ I ତୋ ପୋଖକୁ ଗଣୁନିଧ ିମହୋନି୍ତଙ୍କ ବଖେୋ I ବୋକୀ  ମ୍ବୋ ଘେଟୋ ଥୋଏ ଆଉ 

ସମସ୍ତଙ୍କ ପୋଇ ଁ I ତୋେି େିତସ୍େ େୋଧଶୁୋମ ମହୋେୋଜଙ୍କ ଅେିସ i ଦିନ ସ୍ବସ୍ଳ  କମଷୀମୋସ୍ନ ସମସ୍ସ୍ତ  ନିଜ ନିଜ 

କୋମସ୍େ ବୋହୋେି ଯୋଆନି୍ତ I ମଧ୍ୟୋହ୍ନେ  ଖଆି ପିଆ ପସ୍େ  ଶଆୁ ବସୋ ସ୍ସହି  ମ୍ବୋ ଘସ୍େ I ଖୋଇ ସୋେି ସ୍ଶୋଇବୋ 

ବଦଳସ୍େ ସ୍ସଇ ସମୟଟୋକୁ ମ ଁ ୁପଢିବୋ ଓ ସ୍ ଖବିୋସ୍େ ବୁବହୋେ କସ୍େ I 

ପ୍ରତିଦିନ ସୋଇସ୍କ ସ୍େ ମ ଁ ୁକଟକ ସହେେ ଏମଣୁ୍ଡେୁ ସ୍ସମଣୁ୍ଡ୍ ଯୋଏ ବୁ ି ସସ୍ବଷୋଦୟ ପତ୍ରିକୋ ବୋସ୍୍ I ଚୋେୋ ଆଦୋୟ 

କସ୍େ I  ସସ୍ବଷୋଦୟ ପତ୍ରିକୋ  ୋଗି ଗ୍ରୋହକ ସଙ୍ଗରହ କସ୍େ I ପ୍ରୋୟ ପ୍ରତିଦିନ ଯୋଇ ମ ଁ ୁଯସୁ୍ଟ ସ୍ଦସ୍ବନ୍ଦ୍ର ଶତପଥୀ ଓ 

ନେିନୀ ଶତପଥୀଙ୍କେ ପିଠୋ ପେୁସ୍େ ଥବିୋ ଚୋଳ ଘସ୍େ I 

ସ୍ସମୋସ୍ନ ତୋଙ୍କେ ଦୁଇ ପଅୁଙୁ୍କ ସ୍କୋଳସ୍େ ଧେି େିକ୍ସୋସ୍େ େୂଦୋନ ଅେିସକୁ ଆସିବୋ ସ୍ଦଖଥି ିି I ମୋତ୍ର ସ୍ସମୋସ୍ନ  

କିଏ -  ଚିହ୍ନି ନଥ ିି I ଚୋେୋ ପୋଇ ଁହଠୋତ୍ ଦିସ୍ନ େୋଟକ ସ୍ଖୋ ି ତୋଙ୍କ ହତୋ େିତେକୁ ପଶବିୋ ସ୍ବଳକୁ ସ୍ଦସ୍ବନ୍ଦ୍ର 

ଶତପଥୀଙୁ୍କ  ସ୍ଦଖ ିି ଓ ତୋଙ୍କ ସହିତ ପେିଚୟ ସ୍ହ ୋ I ଶତପଥୀ ଦମ୍ପତି ଉେସ୍ୟ ସସ୍ବଷୋଦୟ ଆସ୍େୋଳନ ପ୍ରତି 

ଆକୃଷ୍ଟ ସ୍ହୋଇ ଥୋଆନି୍ତ I ବିସ୍ନୋବୋଜୀଙ୍କେ େୂଦୋନ, ଗ୍ରୋମଦୋନ ପ୍ରତି ସ୍ସମୋନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଥୋଏ I ମୋତ୍ର ଜୟପ୍ରକୋଶ 

ନୋେୋୟଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଉେୟଙ୍କେ େୟଙ୍କେ ସ୍କ୍ରୋଧ I ଜୟପ୍ରକୋଶଜୀ ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ଆସ୍େୋଳନେ ଜସ୍ନୈକ ସ୍ନତୋ େୋବସ୍େ 

ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ପସ୍େ ସ୍ଯସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ ଓଡିଶୋ ଆସିଥସି୍ , ନେିନୀ ଶତପଥୀ କୋସ୍ଳ ତୋଙୁ୍କ ଅଣ୍ଡୋ ସ୍େୋପୋଡିଥସି୍  ସ୍ବୋ ି 

ପସ୍େ ଜୋଣ ିି I ଉେସ୍ୟ ଏକଦୋ କମୁୁ ନିଷ୍ଟ ପୋଟିେ ସେୁ ଥସି୍  I ସତୁେୋଂ ଜୟପ୍ରକୋଶଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ସମୋନଙ୍କେ 

ସ୍ୱୋେୋବିକ ବିେକି୍ତ େହିଥ ିୋ I କୋେଣ ଜୟପ୍ରକୋଶଙ୍କେ େୋେତୀୟ ମକୁୁନିଷ୍ଟ ପୋଟିଉପସ୍େ ସ୍କୌଣସି େଦ୍ଧୋ କି ଆସ୍ଥୋ 

ନଥ ିୋ Iସ୍ଦସ୍ବନ୍ଦ୍ର ଶତପଥୀ ଗୋନ୍ଧୀ ସ୍ମୋେକ ନିଧସି୍େ କମଷୀ େୋବସ୍େ ସ୍ଯୋଗ ସ୍ଦସ୍  I ତୋଙ୍କ ଉଦୁମସ୍େ ସସ୍ବଷୋଦୟ 

ସୋହିତୁ ସଂସଦ କଟକସ୍େ ଗଢୋ ଗ ୋ  ଓ ତୋହୋେି ମୋଧ୍ୟମସ୍େ  କଟକସ୍େ ବିସ୍ନୋବୋ ଜୟନ୍ତୀ ଉପ ସ୍କ୍ଷୁ ସସ୍ବଷୋଦୟ 

ବିଚୋେ ସମ୍ପକଷସ୍େ େିନ୍ନ େିନ୍ନ ସମୟସ୍େ  ଆସ୍ ୋଚନୋ ସ୍ହ ୋ I ବିେିନ୍ନ ବିର୍ୟସ୍େ ଆସ୍ ୋଚନୋ କେିବୋ  ୋଗି ବକ୍ତୋ 

ମୋନଙୁ୍କ ଯୋଇ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କେିବୋ କୋମ  ସ୍ମୋ ଉପସ୍େ ପସ୍ଡ I ହୃଦୋନେ େୋୟ, ମସ୍ନୋଜ ଦୋସ,ସ୍ବୈଦୁନୋଥ ମିେ, 

େୋଧୋନୋଥ େଥଙ୍କ ପେି ଅଧ୍ୟୋପକ ମୋନଙ୍କ ସୋଙ୍ଗକୁ  ସୋଧୋେଣ ସ୍କ୍ଷତ୍ରେୁ ଜୋନକୀ ବଲ୍ଲେ ପଟ୍ଟନୋୟକ, ଦୀନବନୁ୍ଧ ସୋହୁ, 

ଶୁୋମସେୁେ ମିେଙ୍କ ପେି ବୁଦି୍ଧବୋଦୀମୋନଙୁ୍କ ସେୋ ପୋଇ ଁଡକୋଯୋଏ I ନିଜ ପଇସୋସ୍େ େିକ୍ସୋ କେି ସ୍ସମୋସ୍ନ ଆସନି୍ତ I 

ସେୋସ୍େ ଚୋହୋ, ପୋଣ,ି ଜଳଖଆିେ ସ୍କୌଣସି ବୁବସ୍ଥୋ ନଥୋଏ I କଟକ ଟୋଉନ ହ ସ୍େ ନସ୍ହସ୍  େୋମଚନ୍ଦ୍ର େବନସ୍େ 

ସେୋ ହୁଏ I ବକ୍ତୋ ଓ ସ୍େୋତୋଙ୍କ େିତସ୍େ ପ୍ରସ୍ଶ୍ନୋର୍ତ୍ତେ ହୁଏ I ଆବୋହକ ସ୍ଦସ୍ବନ୍ଦ୍ର ଶତପଥୀ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଧନୁବୋଦ ଦିଅନି୍ତ I 

ଥସ୍େ ସସ୍ବଷୋଦୟ ସୋହିତୁ ସଂସଦ ତେେେୁ ମହିଳୋ ମୋନଙ୍କ  ୋଗି ଏକ ସେୋେ ଆସ୍ୟୋଜନ ସ୍ହ ୋ I ଏଥସି୍େ ନେିନୀ 

ଶତପଥୀ ବକ୍ତୋ ଓ େମୋସ୍ଦବୀ ସେୋସ୍ନତ୍ରୀ ସ୍ହସ୍ବ ସ୍ବୋ ି ସ୍ଘୋର୍ଣୋ କେି ସ୍ଦ ୁ I ଊେସ୍ୟ ତ ନିଜ ସ୍ ୋକ i ଏଣ ୁ

ସ୍ସମୋନଙ୍କଠୋେୁ ଅନୁମତି କଅଣ ସ୍ନବୁ? ଟୋଉନ ହ  କୁ େୋର୍ଣ ସ୍ଦବୋ ପୋଇ ଁେମୋ ସ୍ଦବୀ ସ୍ଯ ଆସିସ୍ବ ନୋହି ଁ– ଏ 

ଧୋେଣୋ ସ୍ମୋେ ନଥ ିୋI ପ୍ରଚୋେ ପତ୍ର ବୋ୍ି ୋ ପସ୍େ ମଙ୍ଗଳ ମୋସୀ ସ୍ମୋସ୍ତ ପଚୋେିସ୍  

“ତସ୍ମ“ମୋଆ୍ ”ଙୁ୍କପଚୋେିଛତ?” 

“ନୋ, ମ ଁ ୁପଚୋେି ନୋହି ଁI ସ୍ସ କଅଣ ମନୋ କେିସ୍ବ?” 

“ଯୋ, ତୋଙୁ୍କପଚୋେିବi”ମୋସୀ ପେୋମଶଷ ସ୍ଦସ୍  I ମ ଁ ୁ େମୋ ସ୍ଦବୀଙୁ୍କ ପ୍ରଚୋେ ପତ୍ର ସ୍ଦଖୋଇ ି I ସେୋସ୍େ େୋର୍ଣ 

ସ୍ଦବୋକୁ ଯିବୋ  ୋଗି ସ୍ସ ମନୋ କେି ସ୍ଦସ୍  Iମ ଁ ୂସ୍ଯସ୍ତ କହିସ୍  ବି େଳ କିଛି ସ୍ହ ୋ ନୋହି ଁ I ମ ଁଯୁୋଇ ଶତପଥୀ 

େବନସ୍େ ନେିନୀ ସ୍ଦବୀଙୁ୍କ କହି ି Iମ ଁ ୁନେିନୀ ସ୍ଦବୀଙୁ୍କ ଅନୁମୋନଙ୍କ ପେି ସ୍କସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ କୁନୀ ନୋନୀ ଡୋସ୍କ ତ 

ଆଉ ସ୍କସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ ନେିନୀ ନୋନୀ ସ୍ବୋ ି ଡୋସ୍କ I ସ୍ମୋଠୋେୁ  ଏଇ କଥୋ ଶଣୁ ି ତୋଙ୍କ ପୋଟିେୁ ବୋହୋେି ପଡି ୋ 

“େମୋସ୍ଦବୀକେଣଆିଚୋସ୍ଲ୍େଳିସ୍ I” 
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ସ୍କ ୂସ୍େ ପଢି ୋ ସ୍ବସ୍ଳ ସ୍ମୋେ ସହପୋଠୀ ଅନୋମ ଆଉଜସ୍ଣ ସହପୋଠୀ ସ୍କୈଳୋସକୁ ଥଟ୍ଟୋ କେିବୋ ମସ୍ନ ପଡି ୋI 

ମୋତ୍ର ଏସ୍ବ ନେିନୀ ଶତପଥୀଙ୍କ ଠୋେୁ ହଠୋତ୍  ଏ େଳି ମନ୍ତବୁ ଶଣୁ ିଊଣୋ ଅଧସି୍କ ବିସି୍ମତ ସ୍ହ ି I ଆସ୍ମ େମୋ 

ସ୍ଦବୀଙ୍କ ସ୍ଥୋନସ୍େ ପଣି୍ଡତ କୃପୋସିନୁ୍ଧ ସ୍ହୋତୋଙୁ୍କ ସ୍ନ ୁ ସେୋପତିତ୍ବ୍ କେିବୋ ପୋଇ ଁ I ସ୍ସ ତୋଙ୍କେ ସ୍ୱୋେୋବିକ ବଜ୍ର 

ଗମ୍ଭୀେ ସ୍ୱେସ୍େ େୋର୍ଣ ସ୍ଦସ୍  I ମହିଳୋ ମୋନଙୁ୍କ “ବୀେବୋଳୋ“ସ୍ହବୋକୁପେୋମଶଷସ୍ଦସ୍ I ନେିନୀଙ୍କେ ସ୍ଜସ୍ଜ 

ସ୍ୱସ୍ଲନଶ୍ୱେ ପୋଣଗି୍ରୋହୀ ଥସି୍  ପଣି୍ଡତ କୃପୋସିନୁ୍ଧ ସ୍ହୋତୋଙ୍କେ ବନୁ୍ଧ ଓ ସମସୋମୟିକ  i ପସ୍େ ଜୋଣ ିି ସ୍ଯ କଟକ ଟୋଉନ 

ହ ସ୍େ  େୋର୍ଣ ସ୍ଦବୋେ ଦିନକ ପସ୍େ ସ୍ଗୋପବନୁ୍ଧ ସ୍ଚୌଧେୁୀଙ୍କେ ମତୁୃୁ ଘଟିଥ ିୋ i ସ୍ୱୋମୀଙ୍କେ ବିସ୍ୟୋଗ ସମ୍ତୃିକୁ 

ମନସ୍େ େଖ ିଟୋଉନ ହ େ ସେୋକୁ ଯିବୋକୁ ସ୍ସ େୋଜି ସ୍ହଉ ନଥସି୍  I ମୋତ୍ର ୧୯୬୨ ମସିହୋସ୍େ ଚୀନ୍- େୋେତେ 

ଯଦୁ୍ଧସ୍େ େୋେତ ତ ହୋେିଗ ୋ I ସ୍ଦଶେ ପ୍ରତିେକ୍ଷୋ ପୋଇ ଁଜନମତ ସଷିୃ୍ଟ କେିବୋକୁ ଓ ବିସ୍ଶର୍ କେି ମହିଳୋ ମୋନଙୁ୍କ  

ଜୋଗ୍ରତ କେିବୋ  ୋଗି ସ୍ଦଶ ସୋେୋ ସେୋ ସମିତି ସ୍ହଉଥୋଏ I ମହିଳୋ ମୋନଙ୍କ ପକ୍ଷେୁ କଟକ ଟୋଉନ ହ ସ୍େ ଏକ 

ସେୋ ସ୍ହ ୋ Iେମୋ ସ୍ଦବୀ ସ୍ସ୍ୱଚ୍ଛୋକୃତ େୋବସ୍େ ସ୍ସଠୋସ୍େ େୋର୍ଣ ସ୍ଦବୋକୁ ଯୋଇଥସି୍  Iସ୍ଦଶ  ବିପଦସ୍େ ପଡିଥବିୋ 

ସ୍ବସ୍ଳ ନିଜେ ବୁକି୍ତଗତ ଅେିେୁଚି କଥୋ ପଚୋେୁଛି କିଏ? େମୋ ସ୍ଦବୀ ତ ସ୍ଦଶକୁ ସ୍ୱୋଧୀନ କେିବୋ ପଇ ଁଓଡିଶୋେ 

ମହିଳୋ ମୋନଙୁ୍କ ସ୍ନତୃତ୍ୱ ସ୍ଦଇଥସି୍  I ସତୁେୋଂ ଏକ ନୂଆ ପୀଢିେ ଝୀଅ ସ୍ବୋହୂଙୁ୍କ ପଣୁ ିଥସ୍େ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କେିବୋ  ୋଗି 

ଟୋଉନ ହ ସ୍େ େୋର୍ଣ ସ୍ଦବୋ  ତୋଙ୍କ ପୋଇ ଁସ୍ୱୋେୋବିକ ଥ ିୋ I ୧୯୬୨େ ପେିସ୍ପ୍ରକ୍ଷୋସ୍େ ଏ କଥୋ ବୁଝିବୋଟୋ ସ୍ମୋ 

ପକ୍ଷସ୍େ ସହଜ ଓ ସମ୍ଭବ ସ୍ହ ୋ I 

ସ୍ସ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମୋସସ୍େ ବେୀ ଅଞ୍ଚଳସ୍େ ଖବ୍ୁ ବନୁୋ ସ୍ହ ୋ I େୋମଚନ୍ଦ୍ର ପେୁେ ବୋଣୀେୀ ଓ କନୁୋେମ ଠୋସ୍େ 

ମହୋେୋଣୋ ଓ  ସ୍ଚୌଧେୁୀ ପେିବୋେ େହୁ ଥୋଆନି୍ତ I ବନୁୋସ୍େ ସ୍ସମୋସ୍ନ ସ୍କମିତି ଅଛନି୍ତ ଏ କଥୋ ଜୋଣବିୋ  ୋଗି 

କଟକସ୍େ ବୁଣନିଧବିୋବୁ ଖବ୍ୁ ବୁଗ୍ର  ସ୍ହସ୍  Iେମୋ ସ୍ଦବୀ ଯୋଇ ଥୋଆନି୍ତ ଆସୋମକୁ I ସ୍ସଠୋସ୍େ ଜୟପ୍ରକୋଶ ଜୀଙ୍କ 

ସହିତ  ସ୍ଥୋନୀୟ ସ୍ ୋକଙୁ୍କ ଆସ୍ଥୋ ଓ ଉତ୍ସୋହ ସ୍ଦବୋ କୋମ ସ୍ସ କେୁ ଥୋଆନି୍ତ I ଗଣୁନିଧବିୋବୁ ସ୍ମୋସ୍ତ  ପୋସ୍ଥୟ ସ୍ଦଇ 

ବେୀେୁ ଖବେ ଆଣବିୋ  ୋଗି ପଠୋଇସ୍  I ମ ଁ ୁକଟକେୁ ଇେୁପେୁକୁ ବସସ୍େ  ଆସି ି  ଓ ଘୋଟସ୍େ  କୋଇପଡୋକୁ ନଈ 

ପୋେ୍ ସ୍ହ ି I ସ୍ମୋ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ଇେୁପେୁ ହୋଇସ୍କ ୂେ ଛୋତ୍ର େକୀେ ଖୁ୍ ିଆଆସି ୋ I ବୋପୋଙ୍କ ଚୋଟଶୋଳୀସ୍େ ପଢୁଥବିୋ 

ସ୍ବସ୍ଳ ମ ଁ ୁେକୀେକୁ ପି ୋ ଦିସ୍ନ ପୋଠ ପସ୍ଢଇଥ ିି I ଇେୁପେୁ ବନ୍ଧ ତସ୍ଳ ଘୋଇ େୋଙି୍ଗଥବିୋେୁ ସ୍କ ୂ ବେ ଥୋଏ I 

ସ୍ଯଉ ଁଛୋତ୍ରମୋସ୍ନ ହସ୍ଷ୍ଟ ସ୍େ େହୁ ଥୋଆନି୍ତ ସ୍ସମୋସ୍ନ ଆଉ ଯିସ୍ବ କୁଆସ୍ଡ? ଘସ୍େ ସ୍ ୋକ ବୋକ ଅଛନି୍ତ କି େୋସି 

ଯୋଇଛନି୍ତ ଏଇ ଚିନ୍ତୋସ୍େ େକୀେ ବିବ୍ରତ I ମ ଁ ୁ ଗୋଆକୁଁ ଆସ ୁ ଥବିୋେୁ ସ୍ସ ସ୍ମୋ ସହିତ ଆସି ୋ I କୋଇପଡୋେୁ 

େୋମଚନ୍ଦ୍ରପେୁକୁ ଆସିବୋ ବୋଟସ୍େ ଜୋଗୋକୁ ଜୋଗୋ ଘୋଇ େୋଙି୍ଗଥୋଏ I ସ୍ ୋସ୍କ ବୁସ୍ ଇ ବସ୍ଙ୍କଇ ଯିବୋ ଆସିବୋ 

କେୁଥୋଆନି୍ତ I ଆସ୍ମ ଦୁସ୍ହ ଁବୋଣୀେୀସ୍େ  ସମସ୍ତଙୁ୍କ ସ୍ଦଖୋ କ ୁ ଓ ସମସ୍ସ୍ତ ନିେୋପଦ ଥବିୋ ସ୍ଦଖ ୁି I ତୋପସ୍େ ମ ଁ ୁ

ଆସି ି ଆମ ଘେକୁ Iଗୋଆକୁଁ ପଡିଥବିୋ ସିଧୋ ବୋଟ ଆଉ ନଥୋଏ i ଚୋେି ଆଡ ପୋଣସି୍େ େେପେୂ Iବ୍ରୋହ୍ମଣୀେ ଏ 

କୂଳସ୍େ ଘୋଇ ସ୍ଖୋ ି ଥବିୋେୁ ପୋଣେି ସଅୁ ଛୁଟୁଥୋଏ I ସ୍ସ ପସ୍ଟ ଖେସ୍ରୋତୋେ ପୋଣ ିଓ ଏ ପଟୁ ବ୍ରୋହ୍ମଣୀେ ପୋଣ ିମିଶ ି

ଚୋେି ଆଡ ଜଳୋର୍ଣ୍ଣଷବ ଦିଶଥୁୋଏ I ସ୍ସ ପଟୁ ଜସ୍ଣ ଦୁଇଜଣ ସ୍ ୋକ ଏ ପଟକୁ ଆସଥୁବିୋେ ସ୍ଦଖ ୁି 

I“ସ୍କସ୍ତପୋଣ?ି”ସ୍ବୋ ିପଚୋେିବୋେୁ“ଟିକିଏହୁସିଆେସ୍ହୋଇଡୋହୋଣକୁମସ୍ଡଇଯିବ”ସ୍ବୋ ି ସ୍ସମୋସ୍ନ ଆମକୁ ପେୋମଶଷ 

ସ୍ଦଇ ନିଜ ନିଜ ବୋଟସ୍େ ଗସ୍  Iମ ଁ ୁଆଗକୁ ଓ େକୀେ ସ୍ମୋ ପଛସ୍େ  - ଏମିତି ଆଗ ପଛ ସ୍ହୋଇ  ସ୍ପସ୍ଟ ପୋଣସି୍େ 

ପଶ ି କିଛି ବୋଟ ଆସି ୁ I ପୋଣ ିଛୋତି ପୋଖକୁ  ୋଗିସ୍  ଆଗକୁ ଯିବୋ ବେ୍ ସ୍ବୋ ି ମ ଁ ୁେକୀେକୁକହିଥୋଏ I ମୋତ୍ର କିଛି 

ବୋଟ ଆସି ୋ ପସ୍େ, ପେିସି୍ଥତି ଯୋହୋ ସ୍ସଥସି୍େ ଆଗକୁ ଯିବୋ ଯୋହୋ ପଛକୁ ସ୍େେିବୋ ସ୍ସଇଆ ସ୍ବୋ ି ମସ୍ନ 

ସ୍ହଉଥୋଏ I ନଈେୁ ଆସଥୁବିୋ ସଅୁକୁ ସ୍କମିତି ଅତିକ୍ରମ କେିବି ଓ େକୀେକୁ ସ୍କମିତି ସମ୍ଭୋଳିବି –ଏଥପିୋଇ ଁ ସ୍ମୋ 

ମନସ୍େ ଡେ ଥୋଏ I ତଥୋପି ପୋଣ ିେିତସ୍େ  ଚୋ ିବୋଟୋ ବେ ନଥୋଏ Iସୋମ  ଘେେ କଳମ ବୁଦୋ ଠୋ 

େୁ ପ୍ରୋୟ ୨୦ ହୋତ ଦୂେସ୍େ ଆସ୍ମ ସଅୁ ହୋବୁଡସ୍େ ପଡି ୁ I ଉେସ୍ୟ ପହ୍େିଁ କେି କଳମ ବୁଦୋ େିତେ ସ୍ଦଇ ଆେ 

ପୋଖସ୍େ ପହଞ୍ଚ ୁି I ଆସ୍ମ ସ୍ଯ ନିେୋପଦସ୍େ ପହଞ୍ଚି ୁ  ଏଥପିୋଇ ଁ ମନ େିତସ୍େ ସବୁ ଠୋକୁେ ଓ ଠୋକୁେୋଣୀଙ୍କ 
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ପୋଖସ୍େ ମଣିୁ୍ଡଆ ମୋେି ି I ଘେ ପୋଖସ୍େ ବି ଘୋଇ େୋଙି୍ଗ ଥୋଏ I ବୋପୋଙ୍କ ଠୋେୁ ଜୋଣ ିି ସ୍ଯ  ଆମ ଘେେ ପିଣ୍ଡୋ ତଳ 

ପଯଷୁ ନ୍ତ  ବଢି ପୋଣ ିଆସିଥ ିୋ I କିନ୍ତୁ ଘେ େିତେକୁ ପଶ ିନଥ ିୋ I ଘସ୍େ ଦିସ୍ନ ଦୁଇ ଦିନ େହି ି Iଏସ୍ଣ ଗଣୁନିଧ ି

ବୋବୁ ଚିନି୍ତତ ଥୋଆନି୍ତ ସ୍ଯ ମ ଁ ୁ ବେୀସ୍େ ପହଞ୍ଚ ିପୋେି ି କି ନୋହି ଁ I ସ୍ମୋସ୍ତ ସ୍ଦଖ ିୋ ପସ୍େ ଓ ସ୍ମୋ ଠୋେୁ ସମସ୍ସ୍ତ 

ନିେୋପଦ ଥବିୋ କଥୋ ଜୋଣ ିୋ ପସ୍େ ସ୍ସ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ସ୍ହସ୍  I 

 

     ସ୍କୋଡିଏ 

କଟକ ସହେସ୍େ ସସ୍ବଷୋଦୟ କମଷୀ େୋବସ୍େ କୋମ କେିବୋକୁ ଯୋଇ ବହୁ ବିଶଷି୍ଟ ବୁକି୍ତଙ୍କ ସହିତ ପେିଚିତ ସ୍ହବୋେ 

ସସୁ୍ଯୋଗ ମିଳି ୋ Iସ୍ସମୋନଙ୍୍କ େିତସ୍େ ଥସି୍  ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ସଙ୍ଗରୋମୀI, ଅଧ୍ୟୋପକ, ସୋହିତିୁକ ଏବଂ େୋଜସ୍ନୈତିକ ଦଳେ 

କମଷୀ I ଗୋନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ କି ବିସ୍ନୋବୋ ଜୟନ୍ତୀ ପୋଳନ ପୋଇ ଁ ସ୍କବଳ ନୁସ୍ହ ଁ  ଅନୁୋନୁ କୋମ  ୋଗି ସୋଧୋେଣ ସେୋ 

କେିବୋକୁ ଗସ୍  ସବୁ  େୋଜସ୍ନୈତିକ ଦଳେ ସ୍ ୋକଙ୍କଠୋେୁ  ଦସ୍ତଖତ ଆଣବିୋ ଦେକୋେ ପସ୍ଡ I ପ୍ରଜୋ ସମୋଜବୋଦୀ 

ଦଳେ ବିଶ୍ୱନୋଥ ପଣି୍ଡତ, ପ୍ରଦୀପ୍ତ କିସ୍ଶୋେ ଦୋସ ଓ କମୁୁ ନିଷ୍ଟ ପୋଟିେ େୋମକୃଷ୍ଣ ପତି ଓ  ପ୍ରୋଣନୋଥ ପଟ୍ଟନୋୟକଙ୍କ ପେି 

ସ୍ ୋସ୍କ ନିସ୍ବଦନସ୍େ ଦସ୍ତଖତ କେନି୍ତ I 

େନୀନ୍ଦ୍ର ନୋଥ ପୋ ୍ ଓେେ “େନୀଦୋ”ଙ୍କକଥୋମସ୍ନପଡୁଚିI ଥସ୍େ ଖବେ କୋଗଜେ ଏକ  ନିସ୍ବଦନସ୍େ ବୋହୋେି ୋ 

“ସବଷେୀମନସ୍ମୋହନ ସ୍ଚୌଧେୁୀ” ଓ ତୋଙ୍କ ପୋଖକୁ ଅନୁମୋନଙ୍କେ ନୋଆ ଁ Iେନୀଦୋ ପଚୋେିବୋ ମସ୍ନ ପଡୁଛି –“ବୁ ୁ, 

ତସ୍ମ ସବଷେୀ ସ୍କସ୍ବ ପୋଇ ?”ପଦ୍ ମେୀପେିସବଷେୀମଧ୍ୟଏକ ଉପୋଧ ି ସ୍ବୋ ି ସ୍ସ ଧେି ସ୍ନଇ ଥସି୍  I କଟକ 

ସହେସ୍େ ସ୍ବଶ ୍ଏକ ପେୁୁଣୋ ସୋଇସ୍କ  ଖଣି୍ଡଏ ଧେି ଓ ସ୍ହୋମିଓପୋଥକି ଔର୍ଧେ ବୁୋଗ ଖଣି୍ଡଏ  କୁୋେିଅେସ୍େ 

େଖ ି ସ୍ସ ବୁ ୁ ଥସି୍ବ I ସି. ଆଇ. ଏ. ତୋଙ୍କ ପଛସ୍େ  ଗିଛି ସ୍ବୋ ି ଅେିସ୍ଯୋଗ କେିବୋ ସୋଙ୍ଗକୁ ପଞିୁ୍ଜବୋଦୀ 

ଆସ୍ମେିକୋକୁ ଗୋଳି ସ୍ଦବୋ  ତୋଙ୍କପୋଇ ଁଥ ିୋ ଏକ ସ୍ୱୋେୋବିକ କଥୋ I େୋେତ –େୁର୍ ସ୍ମୈତ୍ରୀ ସଙ୍ଘେ ସ୍ସଥସି୍  କମଷ 

କର୍ତ୍ତଷୋ Iକମୁୁ ନିଷ୍ଟ ପୋଟିେ ସେୁ େୋବସ୍େ ସ୍ସ ଏକୋଧକି ବୋେ େୁରି୍ଆ  ଯୋଇଥସି୍  I ୧୯୪୨ସ୍େ ସ୍ଜ ୍ ଯଇଥବିୋ 

ସ୍ଯୋଗ ୁ  ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ସଙ୍ଗରୋମୀ ଗୋନ୍ଧୀ ବୋଦୀ ମୋନ୍ନଙ୍କ ସହିତ ତୋଙ୍କେ  ସ୍ବଶ ୍ବନୁ୍ଧତ୍ୱ ଥ ିୋ I ସ୍ସ ଅବିବୋହିତ ଥବିୋେୁ 

ସ୍ଦସ୍ବନ୍ଦ୍ର ଶତପଥୀ ଥଟ୍ଟୋକେି କହୁଥସି୍  “େନୀଦୋଙୁ୍କବୋହୋସ୍ହବୋପୋଇସିଁ. ଆଇ. ଏ. ଝୀଅମୋନଙୁ୍କମନୋକେିଛି“i 

କତକ ସହେସ୍େ େବି ନୋେୋୟଣ ମହୋପୋତ୍ରଙ୍କ ଉଦୁମସ୍େ ଏକ ତେୁଣ ସ୍ ଖକ ସ୍ଗୋଷି୍ ିପ୍ରତି େବିବୋେ ଉପେଓଳି 

ମିଟିଂ କେୁ ଥୋଆନି୍ତI ଏହୋ େୋମ ଚନ୍ଦ୍ର େବନେ ପିଣ୍ଡୋସ୍େ ନସ୍ହସ୍  ଟୋଉନହ େ ପିଣ୍ଡୋସ୍େ ଘସ୍ଟ I ତେୁଣ ସ୍ ଖକ 

ମୋନଙ୍କ େିତସ୍େ  େବି ନୋେୋୟଣ ମହୋପୋତ୍ର, େବି ନୋେୋୟଣ ମିେ, ତତ୍ତ୍ୱକେେ ମିେ, ଅନ୍ନଦୋ ମହୋନି୍ତ, ସତୁ ନୋେୋୟନ 

ମହୋପୋତ୍ର, ନିମଷଳୋ ମିେ, ପ୍ରତିେୋ କେ ପ୍ରମଖୁ ନିଜ ନିଜେ ସ୍ ଖୋ ଆଣ ିଏଠୋସ୍େ ପଢନି୍ତ I ଅତୀତେ  ସତୁବୋଦୀ ସ୍ଗୋଷି୍ ି

ଓ ସବୁଜ୍ଜ ସ୍ଗୋଷି୍ ିପେି୧୯୬୦ ଦଶକସ୍େ  ଓଡିଆ ସୋହିତୁସ୍େ ଏକ ନୂଆ ସ୍ଗୋଷି୍ ିସଷିୃ୍ଟ କେିବୋହି ଁଥୋଏ ଉସ୍ଦ୍ଦଶୁ Iନିଜ 

ସ୍ ଖୋକୁ ପୋଠ କେିବୋ ସୋସ୍ଙ୍ଗ ସୋସ୍ଙ୍ଗ  ପୋଠ ଚକ୍ରସ୍େ ଓଡିଆ ସ୍ ଖକମୋନଙ୍କେ  ସ୍ ଖୋେ ମଧ୍ୟ ଆସ୍ ୋଚନୋ 

କେୋଯୋଏ I ଆସ୍ ୋଚନୋସ୍େ େୋଗସ୍ନବୋ ପୋଇ ଁ ମ ଁ ୁ ଯୋଇ ଯସୁ୍ଟ I ସ୍ମୋ ପୋଇ ଁ ଆଉ ଏକ  ୋେ ସ୍ହ ୋ ସ୍ଯ ମ ଁ ୁ

ବୋଧ୍ୟସ୍ହୋଇ ସ୍ ଖକ ସସୁ୍େନ୍ଦ୍ର ମହୋନି୍ତ,େୋଜକିସ୍ଶୋେ ମହୋନି୍ତ, େୋଜ କିସ୍ଶୋେ େୋୟ, କୋହ୍ନୁ ଚେଣ ମହୋନି୍ତ ପ୍ରମଖୁଙ୍କ 

ବିେିନ୍ନ ଉପନ୍ନୁୋସ ସଙ୍ଗରହ କେି ପଢି ି Iପ୍ରୋୟ ପ୍ରତି ଥେ ଆସ୍ ୋଚନୋ ସେିସ୍  ଦୋମ ମହୋେୋଜ ସ୍ଦୋକୋନସ୍େ ଜଳଖଆି 

କେିବୋକୁ େବିନୋେୋୟ ମହୋପୋତ୍ର  ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଡୋକନି୍ତ I ମ ଁ ୁେୂଦୋନ ଅେିସକୁ ସ୍େେିବୋ ସ୍ବଳକୁ େୋତି  ଦଶଟୋ  କି ସ୍ବଶ ି

ସ୍ହୋଇଯୋଏ Iେୋତି ନଅଟୋସ୍େ େୂଦୋନ ଅେିସ େୋଟକସ୍େ ତୋ ୋ ପସ୍ଡ I ମ ଁ ୂଆସି ଟିଣ େୋଟକସ୍େ ଖଡ ଖଡ କସ୍  

ସସୁ୍େନ୍ଦ୍ର ମହୋନି୍ତ କିମ୍ ବୋ ଜଗନ୍ନୋଥ  ନୋୟକ ତୋ ୋ ସ୍ଖୋ ନି୍ତ I ସ୍ମୋ ପୋଇ ଁେଖୋ ଯୋଇଥବିୋ େୋତ ଓ ଡୋ ଣୋ ଖୋଇ ମ ଁ ୁ

ପିଣ୍ଡୋସ୍େ ମଶୋେୀ  ଗୋଏ I 
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 କ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ବୋ ି ଜସ୍ଣ ମହିଳୋକୁ ଆଣ ିେମୋ ସ୍ଦବୀ ସ୍େୋସ୍ର୍ଇ ଘେ ଦୋୟିତ୍ୱସ୍େ େଖ ିଥୋଆନି୍ତ I ଆଗେୁ  ସ୍ଥୋେିଆ 

ସୋହୀସ୍େ େହୁଥବିୋ କମଷୀମୋସ୍ନ ପୋଳି କେି ସ୍େୋସ୍ର୍ଇକେୁଥସି୍  I  ମୋତ୍ର ଏସ୍ବ ଆଚୋଯଷୁ  ମହୋଶୟ, ସ୍ହୋତୋ 

ମହୋଶୟ, ଗଣୁନିଧ ିମହୋନି୍ତଙ୍କ ପେି ତିନି ଜଣ ବର୍ଷୀୟୋନ ସ୍ ୋକ  ଏଠୋସ୍େ େହୁ ଥବିୋେୁସ୍ସମୋନଙ୍କ ଖୋଇବୋ ଖବେ 

ବୁଝିବୋ  ୋଗି ସ୍େୋସ୍ର୍ଇ କୋଯଷୁ  ସ୍କୌଣସି ଜସ୍ଣ ସ୍ତ୍ରୀସ୍ ୋକେ୍ ଦୋୟିତ୍ୱସ୍େ େହିବୋ ଦେକୋେ ପଡି ୋ I ସ୍ସଥପିୋଇ ଁ

 କ୍ଷ୍ମୀଙୁ୍କ ଅଣୋ ଯୋଇଥ ିୋ Iସ୍ସ ସ୍ଗୋଟିଏ ଗୋଉ ଁୀ ଝୀଅ ଓ  େମୋ ସ୍ଦବୀଙ୍କ ପୋଖସ୍େ େହୁ ଥ ିୋ i ମୋତ୍ର ଆସ୍ମ ସ୍କସ୍ତ 

ଜଣ ତୋେ ସଦୃୁଷି୍ଟସ୍େ ନଥ ୁି I ମ ଁ ୁତୋକୁ ସ୍ଟକି ଟୋକି କେି କିଛି କସ୍ହ ନୋ ସ୍ବୋ ି  େୋତ୍ରି ସ୍େୋଜନ   ୋଗି ସ୍ସ ସ୍ମୋ ପୋଇ ଁ

ସ୍ଯଉ ଁେୋତ େଖଥିୋଏ ସ୍ସଥସି୍େ ସ୍ଗୋଡି ଅସ୍ନକ ଥୋଏ I ଡୋ ଣୋ ଥୋଏ ସ୍କବଳ ପୋଣ ିI ମୋତ୍ର ମ ଁ ୁଏ ବିର୍ୟସ୍େ ସ୍କସ୍ବ 

ଅେିସ୍ଯୋଗ କସ୍େନୋ I  ସ୍ଗୋଡି େୋତ ଖୋଇବୋ ସୋଙ୍ଗକୁ ଡୋ ି ପୋଣ ିଖୋଇବୋଟୋ କ୍ରମଶିଃ ଅେୁୋସସ୍େ ପଡିଗ ୋ Iସ୍ଗୋଡି 

ମିଶୋ େୋତକୁ “େ ପୋଇବୋେସ୍ଶର୍କଥୋ”ସ୍ବୋ ିମସ୍ନମସ୍ନେୋସ୍ବi 

 େୂଦୋନ ଅେିସ ୍େିତସ୍େ ଅସ୍ନକ ସ୍ ୋକ ଏକୋଠି େହୁ ଥବିୋେୁ କୋହୋ କୋହୋ େିତସ୍େ ବଚସୋ ମଧ୍ୟ ହୁଏ I ଥସ୍େ ନିମଷଳ 

େୋୟ ଓ େୋଧୋଶୁୋମ ମହୋେୋଜଙ୍କ େିତସ୍େ  ପୋଟି ତୁଣ୍ଡ ସ୍ହ ୋ I େୋଧୋଶୁୋମ ବୋବୁ ନିମଷଳ େୋୟକୁ 

“ଓ ୁ”ସ୍ବୋ ିକହିସ୍ I ଏଇ ଘଟଣୋେ ଦୁଇ  ତିନି ଦିନ ଆଗେୁ େୋଧୋଶୁୋମ ମହୋେୋଜ କଅଣ ପୋଇ ଁକ ିକତୋ ଯୋଇ 

ସ୍େେିଥସି୍  I ନିମଷଳ େୋୟ ତୋଙ୍କ ଜିନିର୍ ପତ୍ର  େିକ୍ସୋେୁ ଆଣବିୋସ୍େ ତୋଙୁ୍କ ସୋହୋଯୁ କେିଥସି୍  I ସ୍ସଇଟୋକୁ ମସ୍ନ 

ପକୋଇ ସ୍ଦଇ ନିମଷଳ େୋୟ ଉର୍ତ୍ତସ୍େ ସ୍ଦସ୍  “ମ ଁଓୁ ୁନୁସ୍ହ ଁ, ଓ ୁଙ୍କବୁକୁଚୋ ବୁହୋ “I 

େୂଦୋନ ଅେିସେ ସ୍ଦୈନେିନୁ ଜୀବନ ଆେମ୍ଭ ହୁଏ ସକୋଳ  ଚୋେିଟୋ ସ୍ବସ୍ଳ I ସ୍ହୋତୋ ମହୋଶୟ, ଆଚୋଯଷୁ  ମହୋଶୟ 

ଚୋେିଟୋ ସ୍ବଳୁ ଉଠ ି ଗୋଧଆୁ ପୋଧଆୁ ସୋେି ଘ୍ୋ ବଜୋନି୍ତ I ଅନୁ ମୋସ୍ନ ପୋଞ୍ଚଟୋ ସ୍ବଳକୁ ପ୍ରୋଥଷନୋସ୍େ ସ୍ଯୋଗ ଦିଅନି୍ତ I 

ସ୍କସ୍ତୋଟି ଗେୁୁତେ କୋମ ସ୍ହ ୋ ସ୍େୋସ୍ର୍ଇଶୋଳ ପୋଇ ଁକୋଠ ଚିେିବୋ, ହଣ୍ଡୋ ମୋଜିବୋ ଓ ଚକି ସ୍ପରି୍ବୋ I ଏ ତିନିଟୋ 

ଯୋକ କୋମସ୍େ ମ ଁ ୁ ସ୍ଯୋଗ ଦିଏ I କମଷୀମୋନଙ୍କ େିତେୁ ଶୁୋମସେୁେ ବିଶ୍ୱୋଳ କୋଠ ଚିେିବୋସ୍େ ସ୍ବଶ ଧେୂନ୍ଧେ I 

ମନସ୍ମୋହନ ସ୍ଚୌଧେୁୀ କଟକସ୍େ ଥସି୍  ଚକି ସ୍ପରି୍ବୋ କୋମ କେନି୍ତ I ସ୍ଜ ସ୍େ ଥବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ ଅନୁମୋନଙ୍କ ସହିତ  

ସ୍ସ ଚକି ପର୍ଥୁସି୍  I ସ୍ସ ଅେୁୋସଟୋକୁ ବଜୋୟ େଖବିୋ ପୋଇ ଁସ୍ସ ଏ କୋମ କେୁଥସି୍  I ହଣ୍ଡୋ ମୋଜିବୋ କୋମଟୋ ମ ଁ ୁ

ଚଟୋପଟ କେି ସ୍ଦଉଥ ିି  କୋେୋଣ  କୋମ ସୋେି ୋ ପସ୍େ ସ୍ମୋସ୍ତ ପଢିବୋ  ୋଗି ସମୟମିଳୁଥ ିୋ I 

େବୀନ୍ଦ୍ରନୋଥଙ୍କ ଶତବୋରି୍କୀ ସ୍ଯୋଗ ୁ ତୋଙ୍କେ ସବୁ ସ୍ ଖୋକୁ େଚନୋବଳୀ ଆକୋେସ୍େ ବୋହୋେ କେୋ ଯୋଉଥୋଏ I 

ପଦଯୋତ୍ରୋସ୍େ ଯୋଉଥବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ ମନସ୍ମୋହନ ସ୍ଚୌଧେୁୀ ଅସ୍ନକ ସମୟସ୍େ େବୀନ୍ଦ୍ରନୋଥଙ୍କ  ଗୀତ ମନକୁ ମନ 

ଗୋଆନି୍ତ – “ହଓଧେମସ୍ତଧୀହଷଓକେମସ୍ତବୀେ୍“ଇତୁୋଦିI ନବବୋବୁ ଓ ମୋଳତୀ ସ୍ଦବୀ ତ ସ୍ହସ୍  ଶୋନି୍ତ ନିସ୍କତନେ 

ଛୋତ୍ର ଛୋତ୍ରୀ iସତୁେୋଂ େବୀନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି େୂଦୋନ ଅେିସେ ବୋତୋବେଣ  େିତସ୍େ ସ୍ବଶ ଉତ୍ସୋହ ଥୋଏ I ମ ଁ ୁ

ସ୍ସଥସି୍େ ପ୍ରେୋବିତ ନ ସ୍ହବି ଅବୋ ସ୍କମିତି? େବୀନ୍ଦ୍ରନୋଥଙ୍କ ଗୀତ ଠୋେୁ ଆେମ୍ଭ କେି ତୋଙ୍କେ ଉପନ୍ନୁୋସ ଓ ପ୍ରବନ୍ଧ 

ସବୁ ପଢିବୋସ୍େ  ୋଗି ି I ତୋଙ୍କ େଚନୋବଳୀେ ସ୍ଯସ୍ତଖଣ୍ଡ ଛୋପୋ ସେିଥ ିୋ ସ୍ସ ସବୁକୁ ପଢି ସ୍ନ ି I ଏସ୍ବବି ସ୍କହି 

ବଙ୍ଗୋଳୀ ସ୍ ୋକ ସ୍ମୋସ୍ତ ଯଦି ପଚୋେନି୍ତ “ଆପଣସ୍କୋ କତୋସ୍େ ନେହି ବଙ୍ଗଳୋ ଶଖିସି୍  

ସ୍କମିତି?”ମ ଁକୁସ୍ହ“େବୀନ୍ଦ୍ରନୋଥପଢିପଢିମ ଁବୁଙ୍ଗଳୋ  ଶଖିଛିି “I 

କଟକ ସହେେୁ ସସ୍ବଷୋଦୟ ଆସ୍େୋଳନେ ମଖୁପତ୍ର “ଗ୍ରୋମ 

ସ୍ସବକ”ବୋଖେୋବୋଦସି୍ଥତଗ୍ରୋମସ୍ସବକସ୍ପ୍ରସସ୍େଛୋପୋଯୋଉଥୋଏI  ସ୍ପ୍ରସେ ଦୋୟିତ୍ୱସ୍େ ଥୋଆନି୍ତ ଅସ୍ଦ୍ୱୈତ ଚେଣ ଦୋସ i 

ମୁୋସ୍ନଜେ େୋବସ୍େ ସ୍ସ କସ୍ମ୍ପୋଜିଟେ, ବନ୍ଧୋଳୀ ଓ ଅନୁୋନୁ େମିକ ମୋନଙୁ୍କ ପଇସୋ ସ୍ଦବୋ, ସ୍ସମୋନଙ୍୍କ କୋମେ 

ହିସୋବ େଖବିୋ  ଓ ପତ୍ରିକୋେ ଖଚ୍ଚଷ କଥୋ ବୁଝନି୍ତ I ବୋନେ ସ୍ସନୋ େୋବସ୍େ ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ସଙ୍ଗରୋମସ୍େ ସ୍ଯୋଗ ସ୍ଦଇ ସ୍ସ 

ତୃତୀୟ କି ପଞ୍ଚମ ସ୍େଣୀେୁ ସ୍ପୋଥସି୍େ ସ୍ଡୋେ ବୋନ୍ଧିଥସି୍  I ପି ୋ ଦିସ୍ନ ମ ଁ ୁ ତୋଙୁ୍କ ଆମ ଗୋଆେଁ ଦୁସ୍ଧଇ ନୋଳ 

ପୋଖସ୍େ ଥବିୋ ଆେମସ୍େ ସ୍ଦଖଥି ିି I ପେିଷ୍କୋେ ଖଦଡ ସ୍ଧୋତିଟିଏ ପିନ୍ଧି ଥବିୋେୁ  ସ୍ସ ସ୍ଯ ଜସ୍ଣ ବିଶଷି୍ଟ ବିଦ୍ୱୋନ୍ 
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ସ୍ ୋକ  ଏଥସି୍େ ସ୍ମୋେ ତିଳୋଦ୍ଧଷ ସସ୍େହ ନଥ ିୋ I ବୁ ୁବୋବୁଙ୍କ ଠୋେୁ ସ୍ ଖୋ ସ୍ନଇ ମ ଁ ୁପତ୍ରିକୋ ପୋଇ ଁଅସ୍ଦ୍ୱୈତବୋବୁଙୁ୍କ 

ଦିଏ I ଗ୍ରୋମ ସ୍ସବକ ପୋଇ ଁପେୁ୍େ ସ୍ଦଖବିୋ କୋମ ମଧ୍ୟ କସ୍େ I କସ୍ମ୍ପୋଜିଟେମୋସ୍ନ ସିସୋେ ଅକ୍ଷେ ଗଡୁୋଉ ସ୍ଗୋଟୋଏ 

ଥୋଳି େଳି ସ୍େମସ୍େ  ସ୍ଯୋଖନି୍ତ I କୋଗଜ ସ୍ଦହସ୍େ କୋଳି ପଡି ଅକ୍ଷେ ଗଡୁୋକ ଛୋପୋ ଯୋଏ Iପଣୁ ିଅକ୍ଷେ ଗଡୁୋକ ସିସୋ 

ଧୋତୁସ୍େ ତିଆେୀ ସ୍ହୋଇଥବିୋେୁ ଛୋପିବୋ ସ୍ବସ୍ଳ ଅସ୍ନକ ଅକ୍ଷେ େୋଙି୍ଗ ଯୋଏ iଏଣ ୁପେୁ୍େ୍ ସ୍ଦଖବିୋ ମୋଧ୍ୟମସ୍େ ତୋକୁ 

ସଂସ୍ଶୋଧନ କେିବୋକୁ ପସ୍ଡ I 

ଗ୍ରୋମସ୍ସବକ ପତ୍ରିକୋସ୍େ ମ ଁ ୁମଧ୍ୟ ସ୍ ଖବିୋ ଆେମ୍ଭ କ ି I ମନସ୍ମୋହନ ସ୍ଚୌଧେୁୀ ଥସି୍  ପତ୍ରିକୋେ ସମ୍ପୋଦକ I ମୋତ୍ର 

ଏସ୍ବ ସ୍ସ ସବଷ ସ୍ସବୋ ସଙ୍ଘେ କୋଯଷକୋେୀ ସମିତିେ ସେୁ ସ୍ହୋଇ ଥବିୋେୁ ଅଖଳି େୋେତୀୟ ସ୍ତେସ୍େ ସେୋ ସମିତିସ୍େ 

ସ୍ଯୋଗ ସ୍ଦବୋକୁ ତୋଙୁ୍କ ଡକୋ ଯୋଉଥ ିୋ  Iଓଡିଶୋ େିତସ୍େ ବି ତୋଙୁ୍କ ଖବ୍ୁ ବୁ ିବୋକୁ ପଡୁଥ ିୋ I ପତ୍ରିକୋ ପଇ ଁ ସ୍ସ 

ପେୂୋପେିୂ ସମୟ ସ୍ଦଇ ପୋେୁ ନଥସି୍   Iବିସ୍ନୋବୋଜୀଙ୍କ ହିେୀ େୋର୍ଣକୁ ଅନୁବୋଦ କେି ଚୁନୀ ଅପୋ ବେୀେୁ ପଠୋଉ 

ଥସି୍  I ମୋତ୍ର ଅସ୍ନକ ସମୟସ୍େ ଡୋକ ବିଳମ୍ବ ସ୍ହସ୍  ସ୍ ଖୋଟି ଠକ୍ି ସମୟସ୍େ ଅସି ପହଞ୍ଚ ି ପୋେୁ ନଥ ିୋ 

I”ବୁ ୁେୋଇନୋହୋନି୍ତI ସ୍ ଖୋ ନୋହି”ଁସ୍ବୋ ିଅସ୍ ୈ୍ ବତବୋବୁବୁସ୍ତହୁଅନି୍ତI ତୋଙ୍କେ ଏ ଅବସ୍ଥୋକୁ ସ୍ଦଖ ି ମ ଁ ୁ ବିସ୍ନୋବୋଜୀଙ୍କ 

େୋର୍ଣକୁ ଅନୁବୋଦ କେି ସ୍ପ୍ରସକୁ ସ୍ଦବୋ ଆେମ୍ଭ କ ି I ଅନୁୋନୁ ସମ୍ବୋଦ ସୋଙ୍ଗକୁ ଯସ୍ଥଷ୍ଟ ସ୍ ଖୋ ମିଳି ଯିବୋେୁ 

ପତ୍ରିକୋ ଯଥୋ ସମୟସ୍େ ଗ୍ରୋହକମୋନଙ୍କ ପୋଖକୁ ପଠୋଗ ୋ I େଳସ୍େ ପତ୍ରିକୋ ସହିତ ମ ଁ ୁ ଅଧକିେୁ ଅଧକି େୋବସ୍େ 

ସମ୍ପକୃ୍ତ ସ୍ହବୋସ୍େ  ୋଗି ି I 

କିଛି ଦିନ ପସ୍େ ଉତ୍କଳ ସସ୍ବଷୋଦୟ ମଣ୍ଡଳେ ଏକ ସ୍ବୈଠକସ୍େ କଥୋ ପଡି ୋ ସ୍ଯ ବିସ୍ନୋବୋଜୀଙ୍କେ ବକ୍ତବୁ ସୋଙ୍ଗକୁ 

ଗ୍ରୋମ ସ୍ସବକସ୍େ ଗୋନ୍ଧୀଜୀଙ୍କେ ସ୍ ଖୋେ ଅନୁବୋଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ସଙ୍ଖ୍ୁୋସ୍େ ବୋହେିବୋ ଦେକୋେ Iସମସ୍ସ୍ତ ଏଥସି୍େ େୋଜି 

ସ୍ହସ୍  I ପେବର୍ତ୍ତଷୀ ସଙ୍ଖ୍ୁୋଟି ଛୋପୋ ସ୍ହ ୋ ସ୍ବଳକୁ  ବୁ ୁବୋବୁ କଟକସ୍େ ନଥୋନି୍ତ I ଗୋନ୍ଧୀଜୀଙ୍କେ ଏକ ସ୍ ଖୋକୁ 

ଓଡିଆସ୍େ ଅନୁବୋଦ କେି ମ ଁ ୁସ୍ପ୍ରସକୁ ପଠୋଇ ସ୍ଦ ି I ସ୍ମୋେ ବିଶ୍ୱୋସ ଥ ିୋ ସ୍ଯ ଅନୁବୋଦସ୍େ େୁ  େଟକୋ ଥସି୍  

ଅସ୍ଦ୍ୱୈତ ବୋବୁ ତୋକୁ ସଂସ୍ଶୋଧନ କେି ସ୍ଦସ୍ବ Iଇସ୍ଙ୍ଗରଜୀସ୍େ ଥବିୋ St. Paul ଗିଜଷୋକୁ ମ ଁ ୁ ସିଟନ ପ ୍ ଗୀଜଷୋ ସ୍ବୋ ି 

ସ୍ ଖ ିସ୍ଦଇଥ ିି ଓ ତୋହୋ ଆକ୍ଷେିକ େୋବସ୍େ ଛୋପୋ ଯୋଇ ଥ ିୋ I ଠକ୍ି ସମୟସ୍େ ପତ୍ରିକୋ ଗ୍ରୋହକ ମୋନଙ୍କ ପୋଖକୁ 

ପଠୋଗ ୋ Iପତ୍ରିକୋେ ଗ୍ରୋହକ ଥସି୍  ମଖୁୁତିଃ ଗୋଉ ଁୀ ସ୍ ୋକ ଓ ଗୋଆସଁ୍େ କୋମ କେୁଥବିୋ କମଷୀ Iଗୀଜଷୋେ ନୋଆ ଁ

ସ୍ସ୍ ପ ୍ କି ସିଟନ ପ  ତୋ ପୋଇ ଁସ୍ସମୋସ୍ନ ବୁସ୍ତ ନଥସି୍  I ସ୍ସ ନିସ୍ଜକଟକସ୍େ ନଥସି୍  ବି ଠିକ୍ ସମୟସ୍େ 

ପତ୍ରିକୋ ସ୍ ୋକଙ୍କ ପୋଖକୁ ପଠୋ ଯୋଇଇଛି ଜୋଣ ି ବୁ ୁବୋବୁ କଅଣ େୋବିସ୍  ଜୋସ୍ଣନୋ I ମୋତ୍ର ସ୍ମୋସ୍ତ ପଚୋେିସ୍  

“ଏଇଟୋକୁଅନୁବୋଦକିଏକେିଛି?” 

“ମ ଁକୁେିଛି”ସ୍ବୋ ିକହିବୋେୁସ୍ସସ୍ମୋସ୍ତବତୋଇସ୍ଦସ୍ ସ୍ଯଇଙ୍ଗରୋଜୀେ St. Paul ସ୍ହ ୋ ସିଟନ ପ ୍ ନୁସ୍ହ ଁସ୍ସ୍ ପ ୍ 

I“କୋହି ଁ, ଅସ୍ଦ୍ୱୈତବୋବୁତକିଛିକହିସ୍ ନୋହିIଁ” 

ସ୍ମୋେ ଏ କଥୋ ଶଣୁ ି ସ୍ସ ମନ୍ତବୁ ୍ କସ୍  “ସିଏକଅଣଇଙ୍ଗରୋଜୀପଢିଛନି୍ତସ୍ଯସ୍ତୋସ୍ ଖୋେସଂସ୍ଶୋଧନକେିସ୍ବ?”ଏ 

ଘଟଣୋେ କିଛି ଦିନ ଆଗେୁ ବିଶଷି୍ଟ କମଷୀ ମଙ୍ଗଳୋ ସ୍ସନଗପୁ୍ତୋ ଓେେ “ମୋସୀ”  ସ୍ମୋସ୍ତ କଟକେ ଗ୍ରୋଜଏୁଟ ସ୍ଷ୍ଟୋେକୁ 

ପଠୋଇଥସି୍  କଅଣ ସ୍ଗୋଟୋଏ ଜିନିର୍ ଆଣବିୋ ପୋଇ ଁI ଗ୍ରୋଜଏୁଟ୍ ସ୍ଷ୍ଟୋେକୁ ସ୍ସ  grajuet store  ସ୍ବୋ ି ସ୍ ଖଥିସି୍  

I ଏସ୍ବ ସିଟନ ପ  ଘଟଣୋ ପସ୍େ  ସ୍ଧୋବ ଧଉଳିଆ କମଷୀଙ୍କ ବିର୍ୟସ୍େ ସ୍ମୋେ ପବୂଷେୁ ଥବିୋ ଧୋେଣୋ  ପେୂୋ ପେିୂ 

ବଦଳି ଗ ୋI ସ୍ସମୋସ୍ନ କମଷଠ, େକି୍ତ ମୋଗଷୀ ଓ ତୁୋଗୀ ସ୍ ୋକ ସ୍ହସ୍  ବି ସ୍ସମୋସ୍ନ ସ୍ଯ ସମସ୍ସ୍ତ ପୋଠୁଆ ସ୍ ୋକ 

ନୁହନି୍ତ ଏ କଥୋଟୋ  ଧୀସ୍େ ଧୀସ୍େ ସ୍ମୋ ମଣୁ୍ଡସ୍େ ପଶବିୋକୁ  ୋଗି ୋ I ନିମୋପଡୋେ େକୀେ ସୋହୁ ଓ ଦଶପଲ୍ଲୋେ ଶକୁ୍ର 

ସ୍ବସ୍ହେୋଙ୍କ କଥୋ ଜୋଣଥି ିି Iଶକୁ୍ରବୋବୁ ଏମ.୍ଏ ୍.ଏ. ଓ େକୀେ େୋଇ ଏକ ସମୟସ୍େ ଏକ ପ୍ରୋସ୍ଦଶକି ସଙ୍ଘେ 

ସେୋପତି ଥସି୍  I ଦୁଇ ଜଣ ଯୋକ ଦସ୍ତଖତ ନକେି ଟିପ ଚିହ୍ନ ଦିଅନି୍ତ I ତଥୋପି ନିଜ ନିଜ ସ୍କ୍ଷତ୍ରସ୍େ େୋର୍ଣ ସ୍ଦଇ 

ସ୍ସମୋସ୍ନ ଗୋଆ ଁସ୍ ୋକଙୁ୍କ ଉତ୍ସୋହିତ କେି ପୋେୁଥସି୍  I 
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େୂଦୋନ ଅେିସସ୍େ େହି ମ ଁ ୁ ଧୀସ୍େ ଧୀସ୍େ ଗ୍ରୋମସ୍ସବକ ପତ୍ରିକୋ ପୋଇ ଁ ଅଧକି କୋମ କେିବୋସ୍େ  ୋଗି ି Iସମ୍ବୋଦ 

ସଙ୍ଗରହ କେିବୋ, ସ୍ ଖୋ ସ୍ ଖବିୋ, ଅନୁବୋଦ କେିବୋ େଳି କୋମ ଧୀସ୍େ ଧୀସ୍େ ସ୍ମୋ ଉପସ୍େ ଅଧକିେୁ ଅଧକି େୋବସ୍େ 

ପଡି ୋ Iମନସ୍ମୋହନ ସ୍ଛୌଧେୁୀଙ୍କ ପସ୍େ େକୀେ ମିେ  ପତ୍ରିକୋେ ସମ୍ପୋଦକ ସ୍ହସ୍  ଓ ମ ଁ ୁତୋଙୁ୍କ ସୋହୋଯୁ କ ି I 

ଗଣୁନିଧ ି ମହୋନି୍ତଙ୍କେ ବିସ୍ୟୋଗସ୍େ “ଗଣୁନିଧବିୋବୁ ଆଉ ନୋହୋନି୍ତ”ସ୍ବୋ ିସ୍ମୋେ ସ୍ ଖୋଟିକୁ  ପଢି ଚୁନୀ ଅପୋ ଓ 

େକୀେ ବୋବୁ ଉେସ୍ୟ  “ଖବୁ୍ ଭ ସ୍ ଖଛି”ସ୍ବୋ ିକହିଥବିୋ ମସ୍ନ ପଡୁଛି I 

ଓଡିଶୋ େୋଜନୀତିକୁ ସ୍କନ୍ଦ୍ର କେି କଟକେୁ ଏକ ଚତୁଥଷ ଖବେକୋଗଜ  ବିଜ ୁପଟ୍ଟନୋୟକଙ୍କ ପଇସୋସ୍େ ବୋହୋେୁଥୋଏ I 

ତୋଆ ନୋଆ ଁ “କଳିଙ୍ଗ”Iମନସ୍ମୋହନ ମିେ ଥୋଆନି୍ତ ସମ୍ପୋଦକ I  ଅଚୋଯଷୁ  ମହୋଶୟଙ୍କ ବିର୍ୟସ୍େ ମ ଁ ୁ କଳିଙ୍ଗେ 

“ଶଶିସୁମୋଜ”ସ୍େ ପ୍ରତି ସପ୍ତୋହସ୍େ ସ୍ ଖ ି ଚୋ ି ି I ବସ୍ର୍ଷ ଚୋେିମୋସ କୋଳ  ପ୍ରତି ସପ୍ତୋହସ୍େ ସ୍ମୋେ ସ୍ ଖୋ  

କୋଗଜସ୍େ ବୋହେି ୋ I ଏଣକିି ଯଆୁସ୍ଡ ହୋଇସ୍କ ୂ ମୋନଙୁ୍କ ଗ ି, ଛୋତ୍ର ସେୋସ୍େ ଶକି୍ଷକମୋସ୍ନ  ସ୍ମୋସ୍ତ 

“ଜସ୍ଣଯୋତ୍ରୀ”େସ୍ ଖକସ୍ବୋ ିଚିସ୍ହ୍ନଇସ୍ଦସ୍ I ଆଉ ଯୋହୋ ସ୍ହଉ ନୋ କୋହିକିଁ ଏ କଥୋଟୋ ସ୍ମୋ  ନିଜ େିତସ୍େ ନିଜେ 

ସ୍ବୈଶଷି୍ଟୁ ଓ ପୋେଙ୍ଗମତୋ ବିର୍ୟସ୍େ  ସ୍କମିତି ଏକ ଅହଂ େୋବ ସଷିୃ୍ଟ କ ୋ I ଏସ୍କତ ବୋଇଶ ିବେରି୍ଆ ଯବୁକ ମନେ 

ଔଦ୍ଧତୁi ତୋ ସୋଙ୍ଗକୁ ବୋହୋେ ସ୍ ୋକଙ୍କ ଠୋେୁ ଶଣୁଥୁବିୋ ପ୍ରଶଂସୋ I ଏ ଦୁଇଟୋ ଯୋକେ ସଂମିେଣ ସ୍ସସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ ଖବ୍ୁ 

େ   ୋଗିଥସି୍  ବି ପେବର୍ତ୍ତଷୀ କୋଳସ୍େ ନିଜେ ବୁକି୍ତତ୍ୱେ ବିକୋଶ ପୋଇ ଁ  ବହୁତ ଅପକୋେ କ ୋ ସ୍ବୋ ି ବହୁଦିନ 

ପସ୍େ ଜୋଣ ିି I ଅତୀତକୁ ଆଉ ବଦଳଇ ସ୍ହଉଛି ସ୍କମିତି? 

 

ଏଳକାଇଶ ି          

ଓଡିଶୋେ ସ୍ ୋକ େୋର୍ୋସ୍େ ଅଛି  “କଟକସହେବଡମହେଗ”Iଏଠ ିସ୍ମୋସ୍ଟ ଏକ  କ୍ଷେୁ ଟିକିଏ ଅଧକି ସ୍ ୋକ ବୋସ 

କେୁଥବିୋେୁ ଓଡିଶୋ ପ୍ରସ୍ଦଶସ୍େ ଏଇଟୋ ସବୁଠୋେୁ ବଡ ସହେ ସ୍ହସ୍  ମଧ୍ୟ ଏହୋେ ଚୋେିତ୍ରିକ ଗତି ବିଧ ିଥ ିୋ ଉଣୋ 

ଅଧସି୍କ ମେସ ୀ Iପଣୁ ିମେସ େୁ ଆସି ସ୍ ୋସ୍କ ଏଠି ଚୋକିେୀ ବୋକିେୀ ପୋଇ ଁଘେ େଡୋ ସ୍ନଇ େହୁ ଥବିୋେୁ  

କଟକ ସହେେ ବସି୍ତ ଜୀବନ ସ୍କୌଣସି ଓଡିଆ ଗୋଆେଁ ଚୋ ି ଚଳଣ ଠୋେୁକିଛି ଅ ଗୋ ନଥ ିୋ I ସ୍ଥୋେିଆ ସୋହୀେ 

ଏକ ଗଳି େିତସ୍େ ଜସ୍ଣ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ ୋକ ଚକୁଳି ପିଠୋ ବିସ୍କ I େମୋସ୍ଦବୀଙ୍କଠୋେୁ ପଇସୋ ସ୍ନଇ ମ ଁ ୁତୋଠୋେୁ ବୁଢୋ ମୋନଙ୍କ 

ପୋଇ ଁ ପିଠୋ କିଣ ିଆସ୍ଣ Iସକୋଳେ କୋମ ଦୋମ ସ୍ଶର୍ କେି ଗୋଧଆୁ ଓ ଜଳଖଆି ପସ୍େ ସୋଇସ୍କ ସ୍େ ଯୋଏ ଇଙ୍ଗରୋଜୀ 

“େୂଦୋନଯଜ୍ଞ” ଓ ଓଡିଆ ଗ୍ରୋ”ମ ସ୍ସବକ” ବିକିବୋ ପୋଇ ଁI ଉତ୍କଳ ସସ୍ନଷୋଦୟ ମଣ୍ଡଳେ ସଂସ୍ଯୋଜକ େୋବସ୍େ ଶେତ୍ 

ଚନ୍ଦ୍ର ମହୋେଣୋ ଓ ହସ୍େକୃଷ୍ଣ ବିଶ୍ୱୋଳଙୁ୍କ ମସ୍ନୋନୀତ କେୋ ଯୋଇଥୋଏ I ଶେତ ବୋବୁ ଅେିସସ୍େ ଚିଠ ିପତ୍ର ସ୍ ଖୋ 

ସ୍ ଖ ିକଥୋ ବୁଝନି୍ତ I ହେିବୋବୁ ବିନ୍ିନି୍ନ ଅଞ୍ଚଳସ୍େ ବୁ ି ସସ୍ବଷୋଦୟ କୋମ ପୋଇ ଁପୋଣ୍ଠ ିସଙ୍ଗରହ ଇତୁୋଦି କେନି୍ତ I 

ବେୀ-େୋମଚନ୍ଦ୍ରପେୁଠୋସ୍େ ଚୋ ିଥବିୋ ସ୍ମୌଳିକ ସ୍କ ୂ ଏବଂ କନୁୋେମେ ସି୍ଥତି ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ େ  ନୁସ୍ହ ଁI 

କନୁୋେମଟିକୁ  ସତୁେୋମୋପେୁକୁ ଉଠୋଇ ସ୍ନବୋେ  ସ୍ଯୋଜନୋ ଚୋ ିଥୋଏ I ସ୍ମୌଳିକଶକି୍ଷୋେ ସ୍କ ୂକୁ ଏସ୍ବ କସ୍ ଜ 

କେିବୋ  ୋଗି  ସ୍ଥୋନୀୟ ସ୍ ୋକଙୁ୍କ ସୋହୋଯୁ କେୋ ଯୋଉଥୋଏ I େମୋ ସ୍ଦବୀ ବେୀସ୍େ ନସ୍ହସ୍  ସତୁେୋମୋପେୁସ୍େ 

ସମୟ ସ୍ଦଉଥବିୋେୁ ସ୍ଥୋେିଆ ସୋହୀସ୍େ ଥୋଆନି୍ତ ସସୁ୍େନ୍ଦ୍ର ନୋଥ ମହୋନି୍ତ, େୋଧୋଶୁୋମ ମହୋେୋଜ,୍ହସ୍େକୃଷ୍ଣ ବିଶ୍ୱୋଳ, 

ବିକ୍ରମ ସ୍କଶେୀବିଶ୍ୱୋଳ ଓ ତୋଙ୍କ ପେିବୋେ, େକୀେ ମିେ ଓ ତୋଙ୍କ ପେିବୋେ I ବୁ ୁବୋବୁ  ବୁ ୋ ବୁ ି କେି ସ୍େେିସ୍   

େୂଦୋନ ଅେିସସ୍େ େହନି୍ତ I ଆଗନ୍ତୁକ କମଷୀମୋସ୍ନ ବିେିନ୍ନ ଆଡୁ ଆସି ମଧ୍ୟ ଯଟୁନି୍ତ I ଆସ୍ମ ସ୍କସ୍ତଜଣ ଥୋଉ ସ୍ଥୋୟୀ 

େୋବସ୍େ I 

ସୋଇସ୍କ  ଧେି ପ୍ରତି ଦିନ ମ ଁ ୁସକୋଳୁ ସଞ୍ଜ ଯୋଏ ସହେ ସୋେୋ ବୁସ୍  Iସ୍ଜୋବ୍ରୋେୁ ତୁଳସୀପେୁ ଓ ସ୍ସଠୋେୁ େୋଜୋ 

ବଗିଚୋ ଓ ପିଠୋପେ୍ୁ – ଏମିତି ଦିନକୁ  ପ୍ରୋୟ ଦୁଇ ତିନି ଥେ ଯିବୋ ଆସିବୋ କସ୍େ I ସଞ୍ଜ ସ୍ବଳେ ବହଳ ଗୋଡି େିଡ 
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େିତସ୍େ ସୋଇସ୍କ  ଚଳୋଇବୋେ ସ୍ଗୋଟୋଏ ପ୍ରକୋେେ ବୋହୋଦୁେିଆ େୋବ ମନକୁ ଆସ୍ସ I ମ ଁ ୁସକୋଳୁ ବୋହୋେି ଗ ୋ 

ପସ୍େ ସ୍କହି ସ୍କମିତି ସ୍ମୋସ୍ତ ସ୍ଖୋଜିବୋକୁ ଆସନି୍ତ  i ସ୍ମୋସ୍ତ ସ୍େୋନ୍ କେନି୍ତ i ମୋତ୍ର ମ ଁ ୁକୁଆସ୍ଡ ଯୋଇଛି କି 

ସ୍କସ୍ତସ୍ବଳକୁ ସ୍େେିବି  ସ୍ସ କଥୋ କୋହୋେିକୁ ଜଣୋ ନଥୋଏ I ଶେତ ଚନ୍ଦ୍ର ମହୋେଣୋ ସ୍ହସ୍  ଅତୁନ୍ତ ବୁବସି୍ଥତ 

ସ୍ ୋକ I ତୋଙ୍କ ପୋଖସ୍େ ପୋନେୁ ଚୂନ ଖସିବୋ କଥୋ ପସ୍ଟ ନୋହି ଁI ସତୁେୋଂ ଦିସ୍ନ ସକୋସ୍ଳ ମ ଁ ୁ କୋହୋେିକୁ କିଛି ନକହି 

ବୋହୋେି ୋ ସ୍ବସ୍ଳ ଶେତବୋବୁ ପଚୋେିସ୍  “ଅନୋଦି, 

ତସ୍ମକୁଆସ୍ଡଯୋଉଛଅନ୍ତତିଃକହିସ୍ଦଇଯିବୋଦେକୋେI”ତୋଙ୍କେଏକଥୋଥ ିୋପେିପକ୍ୱବୟସେଗସ୍ବରି୍ତ ମନ୍ତବୁ I ମୋତ୍ର 

ସ୍ମୋ ପେି ତେୁଣ କମଷୀପୋଇ ଁଏଇଟୋ ଥ ିୋ ଶଙୃ୍ଖ୍ଳୋେ ନନ୍ଧନ I ମ ଁ ୁଉର୍ତ୍ତେ ସ୍ଦ ି 

“ସୋଇସ୍କ ୍ଯଆୁସ୍ଡଚୋ ି ୋମ ଁସୁ୍ସଇଆସ୍ଡଚୋ ି ି“I 

 ଓଡଶିୋେ କମଷୀମୋନଙ୍କ େିତସ୍େ ଶେତ ଚନ୍ଦ୍ର ମହୋେଣୋ ଥସି୍  ସବୁ ଠୋେୁ ସ୍ବଶ ିପୋଠୁଆ ସ୍ ୋକ I ମୋତ୍ର ସ୍କୌଣସି 

କୋମସ୍େ ସ୍ନତୋ ସ୍ହୋଇ ଆଗକୁ ବୋହୋେି ପଡିବୋ   କି ଆଗେେ ସ୍ହୋଇ େୋର୍ଣ ସ୍ଦବୋେ ଅେୁୋସ ତୋଙ୍କେ ନଥ ିୋ I 

ସୋଧୋେଣ କମଷୀ କହିସ୍  ଯୋହୋ ବୁଝୋ ଯୋଏ ସ୍ସ ତୋହୋେ ପ୍ରତୀକ ଥସି୍  Iସ୍ଗୋପବନୁ୍ଧ ସ୍ଚୌଧେୁୀ ଓ େମୋ ସ୍ଦବୀଙ୍କେ 

ଜ୍ୱୋଇ ଁସ୍ହସ୍ ବି ସ୍କୌଣସି ପ୍ରକୋେେ ଅହମିକୋ ତୋଙ୍କଠୋସ୍େ ସ୍କହି ସ୍କସ୍ବ ସ୍ଦଖ ିନୋହି ଁI ସ୍ମୋେ ତୋଙ୍କ ପ୍ରତି େଦ୍ଧୋ ବୋ 

େକି୍ତ ସ୍ଯ ନଥ ିୋ ସ୍ସ କଥୋ ନୁସ୍ହ ଁI ମୋତ୍ର ସ୍ମୋେ ତେୁଣ ମନ ସ୍କୌଣସି ଶଙୃ୍ଖ୍ଳୋ େିତସ୍େ େହିବୋକୁ ଚୋହ ଁୁ ନଥ ିୋ I 

୧୯୬୧ ମସିହୋସ୍େ  ମ ଁ ୁବିସ୍ନୋବୋଜୀଙୁ୍କ ସୋକ୍ଷୋତ କେିବୋକୁ ଗ ି I ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ ତୋଙ୍କ ପଦଯତ୍ରୋ ଚୋ ିଥୋଏ 

ଆସୋମସ୍େ I ନସ୍େମ୍ବେ ମୋସ I ମ ଁ ୁବିସ୍ନୋବୋଜୀଙ୍କ ପୋଖକୁ ଯିବି ସ୍ବୋ ି ଶଣୁ ି ବୁ ୁ ବୋବୁ ସ୍ମୋ ହୋତସ୍େ ସ୍ଗୋଟୋଏ 

ସ୍ଚୋଠ ିପଠୋଇସ୍ବ ସ୍ବୋ ି କହି ୍ I ସ୍ସ ସତୁେୋମ ପେୁସ୍େ ପି ୋଣ୍ କ ପୋଖସ୍େ ଥୋଆନି୍ତ I ଚିଠଟିୋ ଆନିବୋ ପୋଇ ଁମଧ୍ୟୋହ୍ନ 

ସ୍େୋଜନ ପସ୍େ  ସ୍କୈଳୋସ ମହୋନି୍ତ ଓ ମ ଁ ୁସୋନ୍ ଗସ୍ହୋଇ ସତୁେୋମୋପେୁକୁ ଗ ୁ I ମ ଁ ୁସୋଇସ୍କ ୍ ଚଳୋଉଥୋଏ I 

ସ୍କୈଳୋସ  ପଛସ୍େ ବସିଥୋଏ I ସ୍ଜୋବ୍ରୋେ ସ୍େୟୋେ ସ୍ୱଦେ ସ୍େୋଡ ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ ସ୍ଖୋ ି ନଥୋଏ I ମହୋନଦୀ 

ଉପସ୍େ ସ୍ପୋ  ପୋଇ ଁଖୁ୍  ପଡିବୋ ଆେମ୍ଭ ସ୍ହୋଇଥଏ୍ I ସ୍ ୋକମୋସ୍ନ  ସ୍େଳ ସ୍ପୋ  ଉପସ୍େ ସୋଧୋେଣତିଃ ଯିବୋ 

ଆସିବୋ କେନି୍ତ I  ସ୍ଟ୍ରନ ଆସଥୁସି୍  ପିଟୋ ଥେିବୋକୁ ଆେମ୍ଭ କସ୍େ I ସ୍ପୋ  ଖୁ୍ ସ୍େ ଡୋ ୋ ପେି ଥବିୋ ଜୋଗୋସ୍େ 

ସ୍ ୋସ୍କ ତୁେନ୍ତ ଆେୋ ନିଅନି୍ତ I ଗୋଡି ଚୋ ୁଥବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ ଡୋ ୋଟୋ ଉଠ ପଡ ସ୍ହ ୋ ପେି  ୋସ୍ଗ I ଆମ ୍

ସତୁେୋମୋପଠୁଷୋସ୍େ ପହଞ୍ଚି ୋ ପସ୍େ ଜଳଖଆି ତ ଖୋଇବୋକୁ ମିଳି ୋ I ଅନ୍ନପରୂ୍ଣ୍ଣଷୋ ଅପୋ ( ମହୋନି୍ତ) କୋକେୋ କେିଥସି୍  I 

ସ୍ସଥେୁ୍ ମଧ୍ୟ କିଛି ମିଳି ୋ I ଖୋଇ ସୋେି, ଚିଠ ିଧେି ସ୍େେି ୋ ସ୍ବଳକୁ  ମହ୍ୁ ଁସଞ୍ଜ ସ୍ହୋଇଗ ୋ I ଅନ୍ଧୋେ େୋତି I ଆମ 

ସୋଇସ୍କ ସ୍େ ଆ ୁଅ ନୋହି ଁI ଦୁଇ ଜଣୋ ସ୍ଗୋଟିଏ ସୋଇସ୍କ ସ୍େ ଆସଥୁୋଉ I  ସ୍ଦଖ ୁି ସ୍ଯ ସ୍କସ୍ତ ଜଣ ସ୍ବପୋେି 

ସୋଇସ୍କ ସ୍େ  ଣ୍ଠନ ବୋନ୍ଧି ହୋଟେ୍ ସ୍େେୁଛନି୍ତ Iତୋଙ୍କେି ପିଛୋ ଧେି ମ ଁ ୁସୋଇସ୍କ ୍ ଚଳୋଇ ି ଓ ସ୍କୈଳୋସ 

ସ୍ମୋପଛସ୍େ ବସିଥୋଏ I ଜଗତପେୁେୁ କଟକ ସ୍େେିବୋ ପୋଇ ଁସ୍ସଇ ସ୍େଳ ପଇ ଉପସ୍େ ସୋଇସ୍କ  ଧେି ଆସି ୁ I 

ଚୋେି ଇଞ୍ଚ ଚଉଡୋେ ପଇ ଉପସ୍େ  ମୋଇ ିଏ ବୋଟ ଚୋ ିବୋକୁ ସ୍ହ ୋ ଖୋ ି ଆସ୍ମ ଦୁଇ ଜଣ ନୁସ୍ହ ଁ, ଆମ ପେି 

ଆହୁେି ଅସ୍ନକ ସ୍ ୋକ ସ୍ସହି ଅନ୍ଧୋେସ୍େ , ନଇ ଉପସ୍େ ସ୍େଳ ପଇ ଦ୍ଇ ଚୋ ୍ ଥୋଆନି୍ତ I କଟକ ପସ୍ଟ ପହଞ୍ଚ ି

ସ୍ଗୋଟୋଏ ବଡ ନିିଃଶ୍ୱୋସ ମୋେି ୁ I 

ବିସ୍ନୋବୋଜୀ ଆସୋମେ ଉର୍ତ୍ତେ  କ୍ଷ୍ମୀପେୁ ଅଞ୍ଚଳସ୍େ ବୁ ୁ ଥୋଆନି୍ତ I ମ ଁ ୁତୋଣ୍ କ ପୋଖକୁ ଯିବୋ ପୋଇ ଁକ ିକତୋ େୁ ଲ ଟନୋ 

ବୋଟ ସ୍ଦଇ ସ୍େଳ ଓ ଷି୍ଟମେ ଧେି ସ୍ଶର୍ସ୍େ ସ୍ଗୌହୋଟି ସହେସ୍େ ପହଞ୍ଚି ି I ଅମଳ ପ୍ରେୋ ଦୋସଗପୁ୍ତଙ୍କେ ଶେଣୟିୋ 

ଆେମ ସ୍େ େୋତ୍ରିଟିକୋଟି ପେ ଦିନ ସକୋସ୍ଳ ଆେମ ବୋସୀଙ୍କତ୍ିଃଆେୁ େହଣୀ ଜୋଆେ ସନ୍ଧୋନ ସ୍ନଇ  ପଦଯୋତ୍ରୋକୁ 

ଗ ି I ସ୍ସଦିନ ପଦଯୋତ୍ରୀ ଦଳେ େହଣୀ ଥୋଏ ଗି୍ ଟଏ ପ୍ରୋଇସ୍ମେୀ ସ୍କ ୂସ୍େ Iସ୍କ ୂ ଘେ େିତେୁ ବହୁ ଦୂେସ୍େ ଥବ୍ି 

ହିମୋଳୟ ପବଷତ ମ୍ଳୋେ ଉରୁ୍ତ୍ତଙ୍ଗ ଶଙୃ୍ଗ ସ୍ଦଖୋ ଯୋଉଥୋଏ I ଆକୋଶେ ଶନୂୁ ନୀଳିମୋକୁ ପବଷତ ମୋଳୋେ ସ୍ୱଚ୍ଛ,ଧବଳିମୋ 

ଏକ ବିସ୍ମୟକେ ସ୍ସୌେଯଷୁ ସ୍େ େୂପୋୟିତ କେିଥୋଏ I ସ୍କ ୂ ଘସ୍େ ଝେକୋ ନଥୋଏ I େୋତିସ୍େ ଦୁଇଟି ସ୍ବଞ୍ଚକୁ ସ୍ଯୋଡି 

ସ୍ଦଇ ସ୍ଶୋଇ ି I େୟଙ୍କେ ଶୀତକୁ ସମ୍ଭୋଳିବୋ ପୋଇ ଁସ୍ମୋ ପୋଖସ୍େ ସ୍କବଳ ସତୂୋେ  ଚୋଦେଟିଏ ଥୋଏ Iଯୋତ୍ରୋସ୍େ 
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ଅସ୍ନକ ଉଠ ପଡ ସ୍ହୋଇଥୋଏ I ତୋକୁ ହି ଁସ୍ଘୋସ୍ଡଇ ସ୍ହୋଇ ସ୍ଶୋଇ ପଡିବୋସ୍େ କିଛି ଅସବୁ୍ଧୋ ସ୍ହ ୋ ଣୋହି ଁI ସକୋଳୁ 

ଉଠ ିସ୍ଦଖ ିି ସ୍ଯ ସ୍ମୋ ଉପସ୍େ ସ୍ଗୋଟୋଏ କମ୍ବଳ ପଡିଛି I କିଏ ଜସ୍ଣ କହିସ୍  ସ୍ଯ ବିସ୍ନୋବୋଜୀଙ୍କ ସ୍ସକ୍ରଟେୀ ବୋ ୁ 

େୋଇ ସ୍ଦଖସି୍  ସ୍ଯ ମ ଁ ୁବିନୋ କମ୍ବଳସ୍େ ସ୍ଶୋଇଛି I ଏଠି ତ ପ୍ରବଳ ଶୀତ  i ସ୍ସଥପିୋଇ ଁସ୍ସ ସ୍ମୋ ଉପସ୍େ କମ୍ବଳ ଟି 

ପକୋଇ ସ୍ଦଇଥସି୍  I ମ ଁ ୁନିସ୍ଘୋଡ ନିଦସ୍େ ସ୍ଶୋଇଥବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ ଏହୋ ଘଟିଥ ିୋ I 

ବ୍ନବୋଜୀଙ୍କ ପଦଯୋତ୍ରୋସ୍େ ସମସ୍ସ୍ତ ୪ଟୋ ସ୍ବସ୍ଳ ଉଠନି୍ତ I ସୋସ୍ଢ ଚୋେିଟୋ ସ୍ବଳକୁ ପଦଯୋତ୍ରୋ ଚୋସ୍ଳ I ମକ୍ୁତ୍ 

ଆକୋଶସ୍େ ଅସଙ୍ଖ୍ୁ ତୋେୋ ମିଞି୍ଜ ମିଞି୍ଜ ସ୍ହୋଇ ଜଳୁ ଥୋଏ ଓ ଚୋେି ଆସ୍ଡ ତଥୋପି େୋତ୍ରିେ ଅନ୍ଧୋେ I ବିସ୍ନୋବୋଜୀଙ୍କ 

ଆସ୍ଗ ଆସ୍ଗ  ଣ୍ଠନ ଧେି ଜସ୍ଣ ସ୍କହି ଚୋ ୁ ଥୋଆନି୍ତ I ପଦଯୋତ୍ରୀ ଦଳେ ଆସ୍ ୋଚନୋ, ଗପସପ ଚୋେିଆସ୍ଡ ପେିୂ 

େହିଥବିୋ ନୀେବତୋକୁ େଙ୍ଗକସ୍େ I ପଦଯୋତ୍ରୋ ଥୋଏ ଏକ୍ ପ୍ରକୋସ୍େ ଚଳନି୍ତ ବିଶବ୍୍ ବିଦୁୋଳୋୟ I ବିସ୍ନୋବୋଜୀଙ୍କ ସହିତ 

ଆସ୍ ୋଚନୋ କେିବୋ ପୋଇ ଁବିେିନ୍ନ ଚିନ୍ତୋଧୋେୋେ ଓ ବିେିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳେୁ ସ୍ ୋକ ଆସନି୍ତ I ବୋଟସ୍େ ଚୋ ୁଥବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ 

ଆସ୍ ୋଚନୋ ଚୋସ୍  ଓ  ଉପସି୍ଥତ ସମସ୍ସ୍ତ ଏଥେୁି ଉପକୋେ ପୋଆନି୍ତ I ମ ଁ ୁପଦସ୍ରିରେ ତି୍ନ ଦିନ କୋଳ େହି ିI ପ୍ରତି ଦିନ 

ପଦଯୋତ୍ରୋସ୍େ ବିସ୍ନୋବୋଜୀଙ୍କ ସହିତ କଥୋ ବୋର୍ତ୍ତଷୋ ହୁଏ I ସ୍ସ ଓଡିଶୋେ କୋମ ଓ କମଷୀଙ୍କ ବ୍ ଷୟସ୍େ ପଚୋେଷନି୍ତ I ଗତ 

ଥେେ୍ ପଦଯୋତ୍ରୋସ୍େ ନିଶୋକେ ଦୋସଙ୍କ ଗୋଇ ଥବିୋ େଜନ 

“ପତିତପୋବନବୋନୋଆଉସ୍କସ୍ତସ୍ବଳକୁ””ସ୍ସମସ୍ନପକୋଇସ୍  ଓ ନିଶୋକେ େୋଇଙ୍କ କଥୋ ପଚୋେିସ୍  Iସ୍ମୋଇସ୍ତ 

ନବକୃଷ୍ଣ ସ୍ଚୌଧେୁୀଙ୍କ କଥୋ ପଚୋେିସ୍  ତ ମ ଁ ୁକହି ି ସ୍ସ ଅନୁଗଳୁସ୍େ ଅଛନି୍ତ I ବିସ୍ଶର୍ ବୁ ୋବୁ ି କେୁ ନୋହୋନି୍ତ I ସ୍ସ 

ହସି କେି କହିସ୍  “ମୋେୁନୋହୋନି୍ତକିପଢୋଉନୋହୋନି୍ତI“ବୋପୋ” (ସ୍ଗୋପବନୁ୍ଧସ୍ଚୌଧେୁୀ) 

ଥସି୍ ତସ୍ସମୋେୁଥସି୍ ଓପଢୋଉଥସି୍ I“ପଣୁପିଚୋେିସ୍ “ନବବୋବୁଙ୍କ ବୟସ ସ୍କସ୍ତ?” 

ମ ଁ ୁକହି ି  “୬୧ବର୍ଷI” 

“କଳିର୍ଠୋର୍ୋଠିଏI ତୋଙୁ୍କ  ର୍ୋଠିଏ ପେିୂ ଗ ୋଣ ିତ  ସ୍ସ  ମେିବୋ ପୋଇ ଁସ୍ୱୋଧୀନତୋ  ୋେ କସ୍ ଣ ିI ତୋଙୁ୍କ ଆଉ ଅସ୍ପକ୍ଷୋ 

କୋହିକିଁ?” - ବିସ୍ନୋବୋଜୀ ମତ ସ୍ଦସ୍  I 

ପଦଯତ୍ରୋସ୍େ ତିନି ଦିନ େହି ୋ ପସ୍େ ମ ଁ ୁଓଡିଶୋ ସ୍େେି ି I ବୋଟସ୍େ କ୍ଷୀତିଶ େୋୟସ୍ଚୌଧେୁୀଙ୍କ ବଳେୋମ ପେୁ 

ସ୍ମୌଳିକ ସ୍କ ୂସ୍େ ଦୁଇ ଦିନ କୋଟି ି I ହୋଇସ୍କ ୂ ସ୍ତେେ ସ୍ମୌଳିକ ସ୍କ ୂ ସୋଙ୍ଗକୁ ସ୍ସଠୋସ୍େ ଏକ କନୁୋେମ ମଧ୍ୟ ଥୋଏ 

I ନୋେୀ କମଷୀ ମୋସ୍ନ ଗୋଆସଁ୍େ କୋଂଅ କେିବୋ ପୋଇ ଁକସୁ୍ତେବୋ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତେେେୁ ସ୍ସଠୋସ୍େ ସ୍ଟ୍ରନିଙ୍୍ଗ ନିଅନି୍ତ  I ଅନୁଷ୍ୋିନ 

େିତସ୍େ ମୋଛ େୋନ୍ଧିବୋ ପୋଇ ଁସ୍କୌଣସି ବୋେଣ ନଥବିୋ ସ୍ଦଖ ିି I 

କ ିକତ୍ ବୋଟ ସ୍ଦଇ ସ୍େେୁଥବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ କସ୍ ଜ ଷ୍ଟରୀତେ େୂଦୋନ ଅେିସ ଠୋସ୍େ ସତୀଶ କୁମୋେ ଓ ଇ.ପି.ସ୍ମନନ 

ସ୍ମୋେ ସ୍ଦଖୋ ସ୍ହସ୍  I ସ୍ସମୋସ୍ନ ବିଶ୍ୱ ପଦଯୋତ୍ରୋ ପୋଇ ଁସ୍ଯୋଜନୋ କେୁ ଥୋଆନି୍ତ I ମ ଁ ୁବିସ୍ନୋବୋଜୀଙ୍କ ପୋଖେୁ 

ସ୍େେୁଥବିୋ ଜୋଣ ିସ୍ସମୋସ୍ନ ସ୍ମୋସ୍ତ ସ୍ସମୋନଙ୍କ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ପଦଯୋତ୍ରୋ କେିବୋ ପୋଇ ଁଡୋକିସ୍  I ମୋତ୍ର ସ୍ସମୋନଙ୍କ କଥୋ 

ଉପସ୍େ ମ ଁ ୁସ୍ସସ୍ତ ଗେୁୁତ୍ୱ ସ୍ଦ ି ନୋହି ଁi ତୋ ଛଡୋ ମ ଁ ୁସ୍ସମୋନଙୁ୍କ ଅଗେୁ ଜୋଣ ିନଥ ିି I ସତୀଶ କୁମୋେ ଓ ସ୍ମନନ୍  

ପଦଯୋତ୍ରୋସ୍େ ଏସିଆେୁ ଓ ୟୁସ୍େୋ୍ ଯୋଇ ସ୍ସଠୋେ୍ ଜୋହୋଜସ୍େ  ଆସ୍ମେିକୋ ବସ୍  I ଆସ୍ମେିକୋେୁ ଜୋପୋନ ଓ େୁରି୍ଆ 

ମଧ୍ୟ ଗସ୍  I  ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ର ଓ ଯଦୁ୍ଧ ବିସ୍େୋଧସ୍େ ସ୍ସମୋସ୍ନ ବିେିନ୍ନ ସ୍ଦଶସ୍େ ବୁ ି ଜନମତ ସଷିୃ୍ଟ କେିଥସି୍  I ନିଜ 

ଅନିେୂତିକୁ ସ୍ନଇ ଇ.ପି.ସ୍ମନନ ସ୍ଗୋଟିଏ ବହି ସ୍ ଖଛିନି୍ତ Footprints opn a friendly world. 

କଟକ, ବ୍ରହ୍ମପେୁ ଓ ବୋସ୍ ଶ୍ୱେ ସହେସ୍େ  ଗୋନ୍ଧୀ ସ୍ମୋେକ ନିଧ ିତେେେୁ ଗୋନ୍ଧୀ ପ୍ରଚୋେ ସ୍କନ୍ଦ୍ର ମୋନ ସ୍ଖୋ ୋ ଗ ୋ I 

କଟକ ସହେସ୍େ ସ୍ଦସ୍ବନ୍ଦ୍ର ଶତପଥୀ ସ୍ସ ଦୋୟିତ୍ୱସ୍େ େହିସ୍  I ସ୍ଚୌଧେୁୀ ପେିବୋେେ ସ୍ପୈତୃକ ଘେଟିସ୍େ ତତ୍ତ୍ୱ 

ପ୍ରଚୋେ ସ୍କନ୍ଦ୍ରଟିେ ପୋଠୋଗୋେ ଚୋ ି ୋ i କଟକ ସହେେ କସ୍ ଜ ଛୋତ୍ରମୋସ୍ନ ଖବେ କୋଗଜ, ପତ୍ର ପତ୍ରିକୋ  ଓ ଗୋନ୍ଧୀ 

ସୋହିତୁ ପଢିବୋ ପୋଇ ଁସ୍ସଠୋକୁ ଆସିସ୍  I ସହେେ ଗୋନ୍ଧୀ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଚୋେ ସ୍କନ୍ଦ୍ର ତେେେୁ ଆସ୍ ୋଚନୋ ଓ ସେୋ 
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ସମିତିେ ମଧ୍ୟ ଆସ୍ୟୋଜନ ଚୋ ି ୋ I ସଂସଦେ ସେୋପତି େହିସ୍  ମନସ୍ମୋହନ୍ ସ୍ଚୌଧେିୁ ଓ ସମ୍ପୋଦକ ସ୍ଦସ୍ବନ୍ଦ୍ର 

ଶତପଥୀ I ଗୋନ୍ଧୀ, ବିସ୍ନୋବୋଙ୍କେ ବୋଣୀ ପ୍ରଚୋେ ପୋଇ ଁ ଆସ୍ୟୋଜନ ଚୋ ି ୋ I ଏଥପିୋଇ ଁଅନୁମୋନଙ୍କ ସହିତ ମ ଁ ୁଥ ିି 

ଜସ୍ଣ ସୋଧୋେଣ କମଷୀ I 

ସ୍ଦସ୍ବନ୍ଦ୍ର ବୋବୁ ଓ ନେିନୀ ସ୍ଦବୀଙ୍କ ସହିତ ସ୍ବଶ ଆତ୍ମୀୟତୋ ସଷିୃ୍ଟ ସ୍ହୋଇଥୋଏ Iପ୍ରତି ଦିନ ଯୋଇ ତୋଙ୍କ ଘସ୍େ ବସୋ 

ଉଠୋ କସ୍େI ଜୀେୋେୁ  ହୀେୋ ଯୋଏ  ସବୁ ବିର୍ୟସ୍େ ଆସ୍ ୋଚନୋ ହୁଏ Iମ ଁ ୂଗୋଆସଁ୍େ ଯୋଇ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ େହିଗସ୍  

“ସ୍କସ୍ବସ୍େେୁଛ?”ସ୍ବୋ ିସ୍ଦସ୍ବନ୍ଦ୍ରବୋବୁଙ୍କଠୋେୁସ୍ପୋଷ୍ଟକୋଡଷଆସ୍ସIସ୍ଦସ୍ବନ୍ଦ୍ର ବୋବୁ କୋଳେୀ ପୋଣଗି୍ରୋହୀଙ୍କେ 

“କିଏଶଳୋସଇତୋନ”କବିତୋଓସ୍ଗୋଦବେୀଶମିେଙ୍କବିସ୍ୟୋଗସ୍େସ୍ ଖୋଯୋଇଥବିୋ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନୋୟକଙ୍କ 

“ମ ୋବୋେବୋଟୀ“କବିତୋଖବୁ୍ ଚମତ୍କୋେଓମମଷସ୍ପଶଷୀେୋବସ୍େଆବୃରି୍ତ୍ତକେନି୍ତI ଆମ ଆସ୍ ୋଚନୋସ୍େ ଆସି ମିଶନି୍ତ ଶଶିେି 

ପୋଣଗି୍ରୋହୀ I େବୀନ୍ଦ୍ର ନୋଥଙ୍କ “ଉବଷଶୀ”କବିତୋକୁସ୍ସବୋେମ୍ବୋେସ୍ଦୋହେୋନି୍ତI ମଝିସ୍େ ମଝିସ୍େ ଶତପଥୀ େବନସ୍େ  

ବିଶ୍ୱମ୍ଭେ ସୋମନ୍ତଙ୍କେ ଆବିେଷୋବ ଘସ୍ଟ I କଟକ ସହେସ୍େ ସୋଇସ୍କ  ଧେି ବୁ ୁଥବିୋ ସ୍ବକୋେ ଯବୁକ ଓ ଏସ୍ବ 

ସ୍ଦସ୍ବନ୍ଦ୍ର ବୋବୁଙ୍କ ସହକୋେୀ େସ୍ମଶ େଥ ଆମ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ମିଶନି୍ତ I ପ୍ରୋସ୍ଦଶକି ସ୍ତେସ୍େ ଗୋନ୍ଧୀ ସ୍ମୋେକ ନିଧେି 

ଦୋୟିତ୍ୱସ୍େ ଥୋଆନି୍ତ ଜୟକୃଷ୍ଣ ମହୋନି୍ତ Iସ୍ଦସ୍ବନ୍ଦ୍ର ବୋବୁଙ୍କେ ମସ୍ନ ସ୍ହ ୋ ସ୍ଯ ଜୟୀ ବୋବୁ  ତୋଙୁ୍କ ଜସ୍ଣ  ସମୋନସ୍କନ୍ଧ 

କମଷୀ େୋବସ୍େ ନ ସ୍ଦଖ ିତଳିଆ କମଷଚୋେୀ େୋବସ୍େ ସ୍ଦଖଛୁନି୍ତ I ସ୍ତଣ ୁସ୍ସ ଚୋକିେୀ ଛୋଡି  ସ୍ଦସ୍  Iକଟକସ୍େ 

ଓକି ୋତି ପଢୁଥବିୋ ଓ ସମ୍ବ ପେୁେ ବିଶଷି୍ଟ କମୁନିଷ୍ଟ କମଷୀ ଦୟୋନେ ଶତପଥଙି୍କ ଜ୍ୱୋଇ ଁ େୋଗବତ ନେ ସ୍ଦସ୍ବନ୍ଦ୍ର 

ଶତପଥୀଙ୍କ ପସ୍େ  ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଚୋେ ସ୍କନ୍ଦ୍ରେ ଦୋୟିତ୍ୱସ୍େ େହିସ୍  I କୋଳକ୍ରସ୍ମ େୋଗବତ ବୋବୁ ମଖୁୁମନ୍ତ୍ରୀ ନେିନୀ 

ଶତପଥୀଙ୍କେ ବୁକି୍ତଗତ ସହକୋେୀ ଥସି୍  I 

ଦିସ୍ନ ପ୍ରୋୟ ୧୦ଟୋ ସ୍ବଳକୁ ଯୋଇ ତୋଙ୍କ ଘସ୍େ ପହଞ୍ଚ ିି I ସ୍ଦସ୍ବନ୍ଦ୍ର ବୋବୁ କଅଣ ପୋଇ ଁ ଜଳଖଆି ନଖୋଇ ଗମୁ ୍ମୋେି 

ବସି ଥୋଆନି୍ତ I େୋଗି ଥବିୋ ପେି ଜଣୋ ପଡୁ ଥୋଆନି୍ତ I ମ ଁ ୁପହଞ୍ଚିବୋେ ଠକ୍ି ପସ୍େ ପସ୍େ କୁନୀନୋନୀ େିକ୍ସୋସ୍େ ଗସ୍  

ସ୍ୱେୋଜ ଆେମକୁ କୋେଣ  କସ୍ଙ୍ଗରସ ମହିଳୋ ସମିତିେ ସ୍ବୈଠକ ଥୋଏ I ସମିତିେ ସମ୍ପୋଦିକୋ ନିମଷଳୋ ମିେଙ୍କେ ଗୋଡି ଧକ୍କୋ 

 ୋଗି ହୋତ େୋଙି୍ଗବୋେୁ ସ୍ସ ହସି୍ପଟୋ ସ୍େ ପଡି ଥୋଆନି୍ତ I ମହତୋବ ବୋବୁଙ୍କ ପ୍ରସ୍େୋଚନୋସ୍େ  ମୋସିକ ଶସ୍ହ ଟଙ୍କୋ 

େର୍ତ୍ତୋସ୍େ  ନେିନୀ ଶତପଥୀଙୁ୍କ ଉତ୍କଳ କସ୍ଙ୍ଗରସେ ସମ୍ପୋଦିକୋ କେୋ ଯୋଇଥୋଏ I ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ ସେଳୋ ସ୍ଦବୀ ଥୋଆନି୍ତ 

ସେୋସ୍ନତ୍ରୀ Iଏସ୍ବକୋେ ନୂଆ କସ୍ଙ୍ଗରସେ ଗତି ବିଧ ିତୋଙୁ୍କ େ   ୋଗ ୁନଥୋଏ I  ସ୍ସ ଇସ୍ତେୋ ସ୍ଦଇ ସ୍ଦସ୍  I ସେଳୋ 

ସ୍ଦବୀ ମହିଳୋ କସ୍ଙ୍ଗରସେ ସେୋ ସ୍ନତ୍ରୀ ପଦେୁ ଓହେି ଯିବୋେୁ ନେିନୀ ଶତପଥୀଙୁ୍କ କସ୍ଙ୍ଗରସ ଦଳେ ସେୋସ୍ନତ୍ରୀ 

କେୋଗ ୋ I ମୋଳତୀ ମହୋପତ୍ର ସ୍ହସ୍  ଦଳେ ସମ୍ପୋଦିକୋ Iଇେିେୋ ଗୋନ୍ଧୀ ଅଖଳି େୋେତୀୟ ସ୍ତେସ୍େ କସ୍ଙ୍ଗରସେ 

ସେୋସ୍ନତ୍ରୀ ସ୍ହବୋ ସ୍ଯୋସ୍ଗ ପୋ ଷୋସ୍ମ୍ ଓ ଆସ୍ସମି୍ବ୍ଲମୋନଙୁ୍କ  ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ ୋକମୋସ୍ନ ସ୍କମିତି ସ୍ବଶ ିସଙ୍ଖ୍ୁୋସ୍େ ଆସିସ୍ବ  

ସ୍ସଥ ିୋଗି ସ୍ଚଷ୍ଟୋ ଚୋ ିଥୋଏi ଆଗକୁ େୋଜୁ ସେୋେ ଇସ୍ କ୍ସନ ଆସଛିୁ Iଓଡିଶୋସ୍େ  ମହିଳୋ କସ୍ଙ୍ଗରସ ତେେେୁ 

କୋହୋେିକୁ ମସ୍ନୋନୀତ କେୋଯିବୋ କଥୋ Iପିଠୋପେୁସ୍େ ଥବିୋ ଶତପଥୀ ପେିବୋେେ ଚୋଳିଘସ୍େ, ଅଗଣୋସ୍େ ବସି  ଗପ 

ସପ କେୁଛୁ, ସ୍ଦସ୍ବନ୍ଦ୍ର ବୋବୁଙୁ୍କ  ସ୍େୋନ୍ ଆସି ୋ I କୋଳେୀ ବୋବୁଙ୍କ ସ୍େୋନ୍ ସହିତ ତୋଙ୍କ ସ୍େୋନେ ସ୍ଯୋଗୋ ସ୍ଯୋଗ 

ଥୋଏ Iସ୍ଦସ୍ବନ୍ଦ୍ର ବୋବୁ ସ୍େୋନ୍ ଉଠୋଇସ୍  I ସ୍ୱେୋଜୁ ଆେମେୁମୋଳତୀ ମହୋପୋତ୍ର  ସ୍େୋନସ୍େ ପଚୋେିସ୍  

“ଆପଣଖୋଇସ୍ ଣ?ି” 

“ମ ଁଖୁୋଇବିକଅଣ? ତମନୋନୀଙି୍କଅସ୍ପକ୍ଷୋକେିବସିଛିI” – ସ୍ଦସ୍ବନ୍ଦ୍ର ବୋବୁ କହିସ୍  I 

“ଆପଣଆଉଅେିମୋନକେନ୍ତୁନୋହିIଁ ଖୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ Iକୁନୀନୋନୀଙୁ୍କ ପୋ ଷୋସ୍ମ୍  ୋଗି ମସ୍ନୋନୀତ କେୋଗ ୋ I”ମୋଳତୀ 

ମହୋପତ୍ରଙ୍କ ଠୋେୁ ଏ କଥୋ ଶଣୁ ିସ୍ଦସ୍ବନ୍ଦ୍ର ବୋବୁ ଖବ୍ୁ ସ୍ଜୋେସ୍େ ହସିସ୍  I ଖବେଟି ଜୋଣ ିକିଛି ସମୟ ପସ୍େ ମ ଁ ୁ

େୂଦୋନ ଅେିସକୁ ସ୍େେି ି Iପତ୍ନୀଙ୍କ ଆସିବୋକୁ ଅସ୍ପକ୍ଷୋ କେି  ସ୍ଦସ୍ବନ୍ଦ୍ର ଶତପଥୀ ଚୋଳି ତସ୍ଳ ବସି ଥୋଆନି୍ତ I 
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     ବାଇଶ ି  

ନୂଆ କେି େୋଜୁସେୋକୁ ନିବଷୋଚିତ ସ୍ହୋଇ ଆସିସ୍  ନେିନୀ ଶତପଥୀ ଓ ହସ୍େକୃଷ୍ଣ ମହତୋବ Iଠକ୍ି ସ୍ସତିକି ସ୍ବଳକୁ 

ବିଶ୍ୱ ର୍ୋନି୍ତ ପେିର୍ଦେ ଏକ ସମି୍ମଳନୀ ଦିଲ୍ଲୀଠୋସ୍େ ସ୍ହଉଥୋଏ I ଅନୁଷ୍ୋିନଟି େୁରି୍ଆ ଓ କମୁୁ ନିଷ୍ଟ ପୋଟି ସହିତ ସମ୍ପକୃ୍ତ I 

ହେସ୍ମୋହନ ପଟ୍ଟନୋୟକ ପେିର୍ଦ ତେେେୁ ଓଡିଶୋେ ପ୍ରତିନିଧ ିଥୋଆନି୍ତ I ମୋତ୍ର ସ୍ସ ନିସ୍ଜ ନଆସି ସ୍ମୋସ୍ତ 

ପଠୋଇସ୍  I ଛୋତ୍ର ସ୍େସ୍ଡସ୍େସନ ଓ କମୁୁ ନିଷ୍ଟ ପୋଟିେ ଆଉ ତିନିଜଣ ଛୋତ୍ର ମଧ୍ୟ ସ୍ମୋେ ସହଯୋତ୍ରୀ ଥସି୍  I 

ସମସ୍ସ୍ତ ଏକୋଠ ିଯୋଉ ଥସି୍  ବି ଆମ େିତସ୍େ ସମ୍ପକ୍ଷଟୋ ଥ ିୋ ପୋଣ ିଓ ସ୍ତ  ପେି I ଦିଲ୍ଲୀସ୍େ ପହଞ୍ଛ୍ ସ୍ସମୋସ୍ନ 

ସ୍ହୋସ୍ଟ  ସ୍େ େହିସ୍   ଓ ମ ଁ ୁେହି ି େୋଜଘୋଟସ୍େ  ଗୋନ୍ଧୀ ନିଧେି ଅତିଥ ିଶୋଳୋସ୍େ I 

ନେିନୀଙ୍କ ଶପଥ ସ୍ନବୋସ୍େ ସ୍ଯୋଗ ସ୍ଦବୋ ପୋଇ ଁତୋଙ୍କ ସ୍ୱୋମୀ ସ୍ଦସ୍ବନ୍ଦ୍ର ଶତପଥୀ ଓ ପିତୋ କୋଳିେୀ ଚେଣ ପୋଣଗି୍ରୋହୀ 

ଆସି ଥୋଆନ୍ତ୍ I ସ୍ସମୋସ୍ନ େହୁ ଥୋଆନି୍ତ ଓଡିଶୋ େବନସ୍େ Iସ୍ସମୋନଙ୍କ ସହିତ ଥୋଆନି୍ତ ସସ୍ନୁେ କେ I େବୀନ୍ଦ୍ରନୋଥଙ୍କ 

“ସ୍ଗୋେୋ”ଓଡିଆସ୍େଅନୁବୋଦକେିଥବିୋେୁେୋଷ୍ଟରୀୟସୋହିତୁଏକୋସ୍ଡମୀସ୍େତୋଙ୍କେକୋମଥୋଏi ସ୍ସସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ କୋଳିେୀ 

ବୋବୁ  ଥୋନି୍ତ ଏକୋସ୍ଡମୀେ ସେୁ I ସମି୍ମଳନୀେ କୋମ ସେି ୍ ପସ୍େ ମ ଁ ୁଓଡିଶୋ େବନକୁ ଆସ୍ସ ଓ ସ୍ସଇଠ ିସ୍ବସ୍ଳ 

ସ୍ବସ୍ଳ ସ୍େୋଜନ ହୁଏ I ସମି୍ମଳନ୍କୁ େୁରି୍ଆେ ସ୍କସ୍ତ ଜଣ ପ୍ରତିନିଧ ିଆସି ଥୋଆନି୍ତ  I ଆସ୍ୟୋଜକ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର 

ସମି୍ମଳନୀେ ଆବଶୁକତୋ ବିର୍ୟସ୍େ ଇଙ୍ଗରୋଜୀସ୍େ କହିସ୍  I ଦିଲ୍ଲୀେୁ ବୋହୋେୁଥବିୋ ବୋମପନ୍ଥୀ ଖବେକୋଗଜ 

Patrikot େ ସମ୍ପୋଦିକୋ ଅେୁଣୋ ଆସେ ଅଲି୍ଲ ଥସି୍   ସମି୍ମଳେ ସ୍ଶର୍ ବକ୍ତୋ I ପଣି୍ଡତ ଓକଁୋେନୋଥଙ୍କ ହୃଦୟସ୍ପଶଷୀ 

େୋବସ୍େ ଗୋନ କସ୍  “ସଜୁ ୋଂ, ସେୁ ୋଂ””I ସ୍ସ ଗୋନେ ମଚୂ୍ଛଷନୋ ଏସ୍ବ ବି ପ୍ରୋଣକୁ ସ୍ପେିତ କସ୍େ I 

ମ୍ ଁତ ସ୍ଦୋତି ଓ ଚୋଦେ ପିନୁ୍ଧ ଥୋଏ I ଦିସ୍ନ ଆସ୍ମ ସମସ୍ସ୍ତ ଖୋଇ ବସିଥବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ ମହତୋବ ବୋବୁ ଆସ୍ପ ଆସ୍ପ କହି 

ଉଠସି୍    “ବୁଝିସ୍ କୋଳେୀବୋବୁ,- 

ଇଏଚୋଦେବୋ ୋଙୁ୍କସ୍ମୋେେୋେିଡେକୋେଣଏମୋନଙ୍କହୋତସ୍େସ୍ ୋକଅଛନି୍ତI”ଆଦିବୋସୀଅଞ୍ଚଳସ୍େେୂଦୋନବୋ ୋକେୁଥ ି

ବୋକୋମବିର୍ୟସ୍େମତସ୍ଦଇମହତୋବବୋବୁକହିସ୍ “ସ୍କୋେୋପଟୁସ୍େଗ୍ରୋମଦୋନଅଞ୍ଚ ସ୍େଏସ୍ତଦିନହ୍ସ୍ାାୋକମସ୍ହ ୋଣି

i କଅଣ ସ୍ସମୋନଙ୍କ େିତେୁ ସ୍କହି ଜସ୍ଣ କସ୍ ଜ ୍ଗ୍ରୋଜଏୁଟ ବୋହୋେି ୋଣ?ି” ଏଇ ଆସ୍ ୋଚନୋ ସ୍ବସ୍ଳ ସ୍ସ ମତ 

ସ୍ଦସ୍  ସ୍ଯ “ସ୍କୌଣସିଓଡିଆସ୍ ୋକମି ିଟୋେୀସ୍େସ୍ଜସ୍ନେୋ ପଦପୋଇବୋପୋଇଆଁହୁେି୫୦ବର୍ଷସମୟ ୋଗିବ”I 

କଟକକୁ ସ୍େେି ମ ଁ ୁ ମୋଆ େମୋ ସ୍ଦବୀଙୁ୍କ ଏକଥୋ କହି ି ତ ତୋଙ୍କେ ମନ୍ତବୁ ଥ ିୋ 

“କସ୍ ଜେୁପୋସକେିବୋଟୋକଅଣପୋଞ୍ଚବର୍ଷେିତସ୍େସ୍ହୋଇଯୋଏ ? ମହତୋବବୋବୁକଆଣଏକଥୋଜୋଣ ିନୋହୋନି୍ତ?” ତୋପସ୍େ 

ସ୍ସ ଆଉ ସ୍ଗୋଟିଏ କଥୋେ ବର୍ଣ୍ଣଷନୋ କସ୍   - “ଆସ୍ମ  ବେୀସ୍େ ଥବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ  ମହତୋବ ବୋବୁ ବେୀକୁ ଆସି ଆମକୁ 

କହିସ୍  “ଆପଣମୋସ୍ନତମଠକେିବସିଗସ୍ I ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ଆସିବ 

ସ୍କମିତି?”୧୯୪୨ସ୍େବେୀଅଞ୍ଚଳେୁବହୁତସ୍ ୋକସ୍ଜଲ୍ଗସ୍ I” 

ହେସ୍ମୋହନ ବୋବୁ ତୋଙ୍କ ପଅୁ ବୋବୁ ିକୁ ସ୍ମୋ ଜିମୋସ୍େ ପଠୋଇ ଥସି୍  ଓ ସ୍ସ କହି ୋସ୍ଯ ସ୍େେିବୋ ପୋଇ ଁତୋେ ଟିକଟ 

ଦେକୋେ I ସ୍ମୋେ ବଳକୋ ପଇସୋ ତୋକୁ ସ୍ଦଇ ସ୍ଦବୋ ପସ୍େ ସ୍ଦଖ ିି ସ୍ଯ ସ୍େେିବୋ ପୋଇ ଁସ୍ମୋ ପୋଖସ୍େ ପଇସୋ 

ନୋହି ଁ i“ଆମୋେପୋତ୍ରେସ୍ୟସ୍ଛେସ୍େI ସ୍ତୋମି ସବୋକୋେ ଘସ୍େ ଘସ୍େ “ – ଏଇ ନୁୋୟସ୍େ ପୋସ୍ଥୟ ପୋଇ ଁଚିନ୍ତୋ 

କେିବୋେ ସ୍କୌଣସି କୋେଣ ନଥ ିୋ I ନିଜ ନିଜ କୋମ ପୋଇ ଁଦିଲ୍ଲୀ ଆସି ଉତ୍କଳ େବନସ୍େ ସଦୋଶବି ମିେ ଓ ଦୀନବନୁ୍ଧ 

ସୋହୁ ମଧ୍ୟ େହୁଥୋଆନି୍ତ I ସ୍କନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତୁୋନେ କୋନୁନସ୍ଗୋଙୁ୍କ ସ୍େୋନ୍ କ ି I ସ୍େୋନ୍ ଟି ସ୍ସ ନିସ୍ଜ ଉଠୋଇସ୍  I ମ ଁ ୁ

ହିେୀସ୍େ ପଚୋେିସ୍  “ନିତୁୋନେକୋନୁନସ୍ଗୋଜୀଅେିସ୍ସ୍ମୈଂସ୍ହୈ?ଁ”ସ୍ସପଟୁଉର୍ତ୍ତେଆସି ୋ“କିଏକହୁଛନି୍ତ?” ମ ଁ ୁନିଜ ନ ଁୋ 

କହିବୋେୁ ସ୍ସ ତୋଙ୍କ ଅେିସକୁ ଡକୋଇସ୍  I େମୋ ସ୍ଦବୀଙ୍କେ ସ୍ସ ସ୍ହସ୍  ମୋମ ୁପଅୁ େୋଇ I େୂଦୋନ ଅେିସେ 

ସମସ୍ତଙ୍କ କଥୋ ପଚୋେିସ୍  I  ତୋପସ୍େ ଦୀନବନୁ୍ଧ ସୋହୁଙ୍କ ସହିତ କଥୋ ବୋର୍ତ୍ତଷୋ ସ୍ହ ୋ I ସ୍ସ କହିସ୍  
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“ତସ୍ମଦିଲ୍ଲୀେୁକଟକକୁପଦଯୋତ୍ରୋକେୁନୋ?”ମୋତ୍ରପଦଯୋତ୍ରୋକେିବୋକୁପଡି ୋନୋହିIଁ ନିତୁୋନେ କୋନୁନସ୍ଗୋ, ହସ୍େକୃଷ୍ଣ 

ମହତୋବ ଓ ଦୀନବନୁ୍ଧ ସୋହୁଙ୍କଠୋେୁ ପୋସ୍ଥୟ ସଙ୍ଗରହ କେି ମ ଁ ୁକଟକ ସ୍େେି ି I 

ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ େୋେତ ଓ ପୋକିସ୍ତୋନ େିତସ୍େ ଅନବେତ କଳହ  ୋଗି େହୁଥବିୋେୁ ସ୍ଦଶ େିତସ୍େ ଅସ୍ନକ ସ୍ ୋକ 

ମସୁ ମୋନ ମୋନଙୁ୍କ ବିଶ୍ୱୋସ କେି ପୋେ୍ ନତିସ୍  I ମସୁ ମୋନମୋସ୍ନ ସ୍ହସ୍  ପୋକିସ୍ତୋନେ ଗପୁ୍ତଚେ ସ୍ବୋ ି ସ୍ସମୋସ୍ନ 

ଗଜୁବ ଉଠୋଉଥସି୍  I“ତିନ ିତୁଣ୍ଡସ୍େ ସ୍ଛଳି କୁକୁେ”ପେିସ୍କସ୍ତକ ସ୍ ୋକ ସୋଙ୍ଗଠୋନିକ େବସ୍େ   ଗୋତେ ପ୍ରଚୋେ 

କ୍େୁଥବିୋେୁ ତୋେ ପ୍ରେୋବ ଅନୁମୋନଙ୍କ ଉପସ୍େ ପଡୁଥ ୍ି I ସ୍ସମୋସ୍ନ ମସୁ ମୋନ ମୋନଙ୍କ ଉପସ୍େ ଉତୁକ୍ତ 

ସ୍ହଉଥସି୍  II“ଅମକୁ ଜୋଗୋସ୍େ ହିେୁମୋନଙ୍କ ଉପସ୍େ  ଅତୁୋଚୋେ କେୋ ଯୋଇଛି”, ସ୍ବୋ ି ସ୍ସମୋସ୍ନ କହୁଥସି୍ I 

କଥୋଟୋ ସତ ସ୍ହଉ କି ମିଛ ସ୍ହଉ ତୋକୁ ଯୋଞ୍ଚ କେି ସ୍ଦଖବିୋ ବଦଳସ୍େ ସ୍ ୋକଙ୍କ େିତସ୍େ ସ୍କ୍ରୋଧ ବଢୁଥ ିୋ I 

େୋଉେସ୍କ ୋ, ଝୋେସଗୁଡୁୋ େଳି ଅଞ୍ଚଳେୁ ଏ ସବୁ ଗଜୁବ ଆସଥୁ ିୋ I 

୧୯୬୨ ମସିହୋେ ଖେୋ ଦିସ୍ନ ଏମିତି ଏକ ଗଜୁବେୁ କଟକସ୍େ  ସ୍ଗୋଳମୋଳ ସ୍ହବ ସ୍ବୋ ି ଆଶଙ୍କୋ ସଷିୃ୍ଟ ସ୍ହ ୋ I 

ମଖୁୁମନ୍ତ୍ରୀ ବୀସ୍େନ୍ ମିତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରୋଇସ୍େଟ୍ ସ୍ସସ୍କ୍ରଟୋେୀ କିେୋୟତ ଉଲ୍ଲୋ ବି  ନିଜକୁ ନିେୋପଦ ମସ୍ନ ନକେି  ନିଜ 

ପେିବୋେକୁ କଟକ ବୋହୋେକୁ ସ୍ନଇଗସ୍  I ସହେସ୍େ ଥବିୋ ଖ୍ରୀଷି୍ଟୟୋନ ସମ୍ପ୍ରଦୋୟେ ମଖୁୁ ସ୍ ୋକ ସଙ୍ଗରୋମ ସ୍କଶେୀ 

େୋୟ  କଟକସ୍େ ଶୋନି୍ତ େକ୍ଷୋ କେିବୋେ ଉଦୁମ କେିବୋକୁ  େୂଦୋନ ଅେିସସ୍େ ପହଞ୍ଚସି୍ I ମୋତ୍ର େମୋସ୍ଦବୀ 

କଟକସ୍େ ନଥସି୍  I“ଯୋହୋ ଆବଶୁକ ସ୍ହବ  ଆସ୍ମ ସୋହୋଯୁ କେିବୁ” ସ୍ବୋ ି େୂଦୋନ ଅେିସସ୍େ ଥବିୋ ଆସ୍ମ 

କମଷୀମୋସ୍ନ ତୋଙୁ୍କ କହି ୁ I ସସୁ୍େନ୍ଦ୍ର ମହୋନି୍ତ, ଜଗନ୍ନୋଥ ନୋୟକ ଓ ମ ଁ ୁକଟକ ସହେେ ବସି୍ତ ମୋନଙୁ୍କ ଯୋଇ ନିଜ ନିଜେ 

ପେିଚିତ ସ୍ ୋକଙ୍କ ମୋଧ୍ୟମସ୍େ ଖବେ ତ ଆଣ ୁି I ପେିସି୍ଥତିକୁ ଶୋନ୍ତ କେିବୋ  ୋଗି ସ୍ ୋକଙ୍କ ସୋଙ୍ଗସ୍େ କଥୋ ବୋର୍ତ୍ତଷୋ 

କ ୁ I େିତସ୍େ େିତସ୍େ ନିଆ ଁକୁହୁଳୁ ଥୋଏ I ସେକୋେ ଏହୋେ ସଚୂନୋ ପୋଇ ଦିନକ ପସ୍େ ସହେ ସୋେୋ ସକୋଳୁ ସଞ୍ଜ 

ଯୋଏ କେଷୁ ୁ ଜୋେି କସ୍  Iଘେୁ ବୋହୋେି େୋସ୍ତୋସ୍େ ଚୋ ିବୋ  ୋଗି କୋହୋେିକୁ ଅନୁମତି ଦିଆ ଗ ୋ ନୋହି ଁI ଶୋନି୍ତ େକ୍ଷୋ 

ପୋଇ ଁକୋମ କେୁଥବିୋ ଅଳ୍ପ ସ୍କଇ ଜଣଙୁ୍କ ଏଇ ସମୟ େିତସ୍େ ଯିବୋ ଆସିବୋ କେିବୋ ପୋଇ ଁଜିଲ୍ଲୋ କସ୍ କ୍ଟେଙ୍କ 

ଦସ୍ତଖତ ଥବିୋ ହଳଦିଆ ପୋସ ୍ଖଣି୍ଡଏ ମିଳି ଥୋଏ I ମ ଁ ୁଦିନ ଦଶଟୋ ପସ୍େ ଏଇ ପୋସକୁ ଧେି କଟକ ସହେ ସୋେୋ 

ସୋଇସ୍କ ସ୍େ ଏପୋଖ ସ୍ସପୋଖ ସ୍ହ ି I ମସୁ ମୋନ ବସି୍ତସ୍େ ସ୍ ୋସ୍କ ଖବ୍ୁ ଡେି ଯୋଇଥବିୋ ସ୍ଦଖ ିି I ବୋହୋେୁ 

ସ୍କହି ଆସି ସ୍ସମୋନଙ୍କ କଥୋ ବୁଝିବୋକୁ ସ୍ଚଷ୍ଟୋ କେୁଛି – ଏଇ କଥୋଟୋ ବସି୍ତ ବୋ ୋଙୁ୍କ  ଦମ୍ଭ ସ୍ଦ ୋ Iମ ଁ ୁସ୍ଯ ନିସ୍ଜ କିଛି 

କେି ପକୋଇ ି ସ୍ସ କଥୋ ନୁସ୍ହ ଁI ସ୍କବଳ ସ୍ସମୋନଙ୍କ ପୋଖସ୍େ ବସି ଗପ ସପ କେି େ  ମେ ବୁଝି  ସ୍ମୋ ନିଜେ 

ଉପସି୍ଥତି ସ୍ଯୋସ୍ଗ  ସ୍ଯତିକି ଦମ୍ଭ ସ୍ଦବୋ କଥୋ ! ଚୋେିଆସ୍ଡ କେଷୁ ୁ ଓ ବୋଟ ଘୋଟସ୍େ ଚ ୋ ଚ ି ବେ I ଏପେି ସ୍ଥସ୍ଳ 

ମ ଁ ୁସ୍ଧୋତି ଚୋଦେ ପସ୍କଇ ସୋଇସ୍କ ସ୍େ ପଇତଁେୋ ମୋେୁଥବିୋ ସ୍ଦଖ ିସ୍କୋଠୋ ଉପେୁ ସ୍ ୋକମୋନଙ୍କେ ଦୃଷି୍ଟ ସ୍ଯ ସ୍ମୋ 

ଉପସ୍େ ପଡୁଛି – ଏଥସି୍େ ସ୍ମୋେ ଆସ୍ଦୌ ସସ୍େହ ନଥ ିୋ I ତୋେୁଣୁେ ପ୍ରେୋବସ୍େ ମ ଁ ୁତ ଚୋହ ଁୁ ଥ ିି ସ୍ଯ  

ଅନୁମୋନଙ୍କେ ଦୃଷି୍ଟ ସ୍ମୋ ଉପସ୍େ ପଡୁ ! ସ୍ଶର୍ସ୍େ ଅବସ୍ଥୋ ଶୋନ୍ତ ପଡି ୋ ଓ କେଷୁ ୁ ଉଠଗି ୋ I ପସ୍େ ମ ଁ ୁହେିହେ 

ମଦ୍ଦଷେୋଜଙୁ୍କ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ଧେି ସହେେ ଅନୁୋନୁ ମସୁ ମୋନ ବସି୍ତକୁ ଯୋଇଥ ିି I ହେିହେ ମଦ୍ଦଷେୋଜ  କଟକ ସହେସ୍େ 

ଅସ୍ନଙ୍କ ଦିନ ଧେି କୋଉନ୍ି ସ  ସ୍ମମ୍ବେ ଥସି୍ I ବଡ ମଉଜିଆ ସ୍ ୋକ Iତୋଙ୍କ ସହିତ ପେିଚୟ ସ୍ହବୋ ପେଠୋେୁ ମ ଁ ୁତୋଙ୍କ 

ପୋଖକୁ ବହୁ ବୋେ ଯୋଇଛି I ଗପ ସପ େିତସ୍େ ବହୁ ଓଡିଆ ସ୍ ୋକଙ୍କ ବିର୍ୟସ୍େ ତୋଙ୍କ ଠୋେୁ ଅସ୍ନକ ଗପ ଶଣୁଛିି I 

ସ୍ସ ସ୍ତ ୁଗ,ୁ ଓଡିଆ, ବଙ୍ଗଳୋ ଓ ହିେୀ େୋର୍ୋ େ  କହି ପୋେୁଥସି୍  I 

ସୋମ୍ପ୍ରଦୋୟିକ ଗଣ୍ଡସ୍ଗୋଳ ଟୋ ସ୍କବଳ ଓଡିଶୋସ୍େ ସୀମିତ ନଥ ିୋ  କି ସ୍କବଳ ହେୁି ମସୁ ମୋନ ଙ୍କ େିତସ୍େ ସୀମିତ ନଥ ିୋ I 

ସ୍ଦଶସ୍େ ଥବିୋ ନୋନୋ େକମେ ଅେୋବ,ଓ ଅସବିୁଧୋସ୍େ ହନ୍ତ ସନ୍ତ ସ୍ହୋଇ ସ୍ ୋକଙ୍କ େିତସ୍େ ନୋନୋ ବିର୍ୟସ୍େ ବୁଥଷତୋ ଓ ସ୍କ୍ରୋଧ 

ପେିୂ େହଥି ିୋ Iଟିକିଏ ଟିକଏି କଥୋସ୍େ,ସ୍କଉ ଁସ୍ଗୋଷି୍େି ସ୍ ୋସ୍କ ଅଧକି ସବିୁଧୋ ପୋଇଗସ୍  -ଏଇ ପେି ସ୍ଛୋଟ ବଡ କଥୋକୁ 

ସ୍କନ୍ଦ୍ର କେି କଳି ତକେୋଳ ସ୍ହଉ ଥ ିୋ I କିଛି ଦିନ ତସ୍ଳ ସ୍ଦଶେ ଦକି୍ଷଣୋଞ୍ଚଳସ୍େ ଇସ୍ଙ୍ଗରଜୀକୁ ଜୋତୀୟ େୋର୍ୋ  lingua franca 

କେି େଖବିୋ ପୋଇ ଁଖବ୍ୁ ସ୍ଜୋେସ୍େ ଉସ୍ର୍ତ୍ତଜନୋ ସଷିୃ୍ଟ ସ୍ହ ୋ I“ମଣରି୍ନୋମୋୱଷୋଡ”ିସ୍ବୋ ି ଏକ ବୁସ୍ଙ୍ଗୋକି୍ତକୁ ସ୍କନ୍ଦ୍ର କେି େଦ୍ରକ 
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ସହେସ୍େ ମୋେପିଟ ଘଟି ୋ  ଓ ସେକୋେଙ୍କ ତେେେୁ ୧୪୪ ଧୋେୋ ଜୋେି ସ୍ହ ୋ I ଆସୋମ ପ୍ରସ୍ଦଶସ୍େ ସ୍ଥୋନୀୟ ଅସମିୟୋ 

ସ୍ ୋସ୍କ ସ୍ଥୋନୀୟ ବଙ୍ଗୋଳୀ ସ୍ ୋକଙ୍କ ଉପସ୍େ ଆକ୍ରମଣ କେିଛନି୍ତ ସ୍ବୋ ି ଖବେ ଆସି ୋ I ଜୟପ୍ରକୋଶଜୀ ଓ ଅମଳ ପ୍ରେୋ ସ୍ଦବୀ 

େମୋ ସ୍ଦବୀଙୁ୍କ ଅନୁସ୍େୋଧ କସ୍  ଆସୋମକୁ ଆସିବୋ ପୋଇ ଁI ଦିନୋଜପେ୍ୁ ଓ ଆସୋନସ୍୍ସୋ  ଇତୁୋଦି ଅଞ୍ଚଳସ୍େ ବୁ ି ସ୍ସ ସ୍ଥୋନୀୟ 

ସ୍ ୋକଙ୍କ େିତସ୍େ ଶୋନି୍ତ େକ୍ଷୋ କୋମ କସ୍  Iଇସ୍ଙ୍ଗରଜ ସେକୋେ ସ୍ଦଶସ୍େ େୋଜତିୁ କେୁଥବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ ତୋହୋ ଏକ ଢୋଙୁ୍କଣ ି

େୋବସ୍େ ସ୍ ୋକଙ୍କ େିତସ୍େ ଥବିୋ ସବୁ େକମେ ସ୍ଦୋର୍ , ଦୁବଷଳତୋ, ଆକୋଂକ୍ଷୋଓ ଅେିମୋନଙୁ୍କ ସ୍ଘୋସ୍ଡଇ େଖଥି ିୋ I ସ୍ଦଶ 

ସ୍ୱୋଧୀନ ସ୍ହବୋ ପସ୍େ ସମସ୍ସ୍ତ ସ୍ହସ୍   ସ୍ଜଝୋ ହୋତସ୍େ ସ୍ଜଝୋ ଚଉଦ ପୋ I ଏଣ ୁବି୍ରଟିଶ ଅମଳସ୍େ ସ୍ଯଉମଁୋସ୍ନ ଆଗେୁ ସବିୁଧୋ 

ପ୍ପୋଇ ଆସଥୁସି୍  ଏସ୍ବ ସ୍ସମୋସ୍ନ  ଅେିସ୍ଯୋଗେ ଶେବୁ ସ୍ହସ୍  I ଆସୋମ ଅଞ୍ଚଳ ସ୍େ ସ୍ଥୋନୀୟ ସ୍ ୋକଙ୍କେ ଏ କଥୋ ଅସହୁ 

ସ୍ହବୋେୁସ୍ସମୋସ୍ନ େୋଗି କେି ମୋେ ପିଟ  କସ୍  I ଝୀଅ ସ୍ବୋହୂ ମୋନଙ୍କ ଉପସ୍େ ବଳୋତ୍କୋେ ମଧ୍ୟ କସ୍  I ସ୍ଯଉଠଁି ସୋମ୍ପ୍ରଦୋୟିକ 

ସ୍ଗୋଳମୋଳ ସ୍ହୋଇଛି  ଆକ୍ରମଣକୋେୀମୋସ୍ନ  ଅପେ ପକ୍ଷେ ଝୀଅ ସ୍ବୋହୂ ମୋନଙ୍କ ଉପସ୍େ ହି ଁପ୍ରଥସ୍ମ ଆକ୍ରମଣ କେିଛନି୍ତ Iଏ 

କଥୋଟୋ ଏସ୍ବ ମଧ୍ୟ ଚୋ ିଛି Iବିେିନ୍ନ ଜୋଗୋେ ଏ ସବୁ ଗଣ୍ଡସ୍ଗୋଳକୁ  କ୍ଷୁ କେି ଚୁନୀ ଅପୋ ଥସ୍େ େୂଦୋନ ଅେିସସ୍େ ଥବିୋ ଆମ 

ସ୍କସ୍ତଜଣ ଅବିବୋହତି ଯବୁକଙୁ୍କ ଥଟ୍ଟୋସ୍େ କହସି୍  “ତସ୍ମମୋସ୍ନସବୁଅନୁପ୍ରସ୍ଦଶେୁଝୀଅଆଣI ତୋହୋ ସ୍ହସ୍  ଏ ସୋମ୍ପ୍ରଦୋୟିକ 

ବୋଦ ବିବୋଦ ଆଉ ସ୍ହବ ନୋହି ଁI”ସ୍ସହଦିିନଠୋେୁମ ଁଓୁଡଶିୋ ବୋହୋସ୍େ  ବୋହୋ ସ୍ହବି ସ୍ବୋ ି ମସ୍ନ ମସ୍ନ ଠିକ୍ କ ି I 

ମଝିସ୍େ ମଝିସ୍େ ପଣି୍ଡତ କୃପୋସିନୁ୍ଧ ସ୍ହୋତୋ ଏଆସ୍ଡ ସ୍ସ ଆସ୍ଡ ବୁ ିବୋକୁ ଯୋଆନି୍ତ I ବସେୁ ଓହ୍ଲୋଇବୋ ଓ ଜିନିର୍ ପତ୍ର 

ଉଠୋ ପକୋ କେିବୋ ପୋଇ ଁତୋଙ୍କ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ସ୍କହି ଜସ୍ଣ ଥବିୋ ଦେକୋେ ପସ୍ଡ I ବୁଢୋ ବୟସସ୍େ ଏକୁଟିଆ ବୁ ିବୋକୁ 

ତୋଙ୍କେ ହୁଏତ ସୋହସ ହୁଏନୋ Iତୋ ଛଡୋ ମ ଁ ୁସମ୍ବ ପେୁେୁ ସ୍ସବୋଗ୍ରୋମ ଯୋଏ ତୋଙ୍କ ସହିତ ପଦଯୋତ୍ରୋ କେିଥ ିି I ସ୍ମୋ 

ଉପସ୍େ ତୋଙ୍କେ ଖବ୍ୁ ସ୍େହ I ସ୍ସଥପିୋଇ ଁପେୁୀ କିମ୍ ବୋ କଟକ ବୋହୋେକୁ ଯୋଉଥସି୍  ତୋଙ୍କ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ବୁ ି ଯିବୋକୁ ସ୍ସ 

ସ୍ମୋସ୍ତ ଡୋକନି୍ତ I ମ ଁ ୁତୋଙ୍କ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ଯୋଏ I େୋଜ ସନୁୋଖଳୋ, ଜଟଣୀ,ବ୍ରହ୍ମପେୁ ପେି ଜୋଗୋସ୍େ ତୋଙୁ୍କ ଖବ୍ୁ ଆଦେ ଓ 

ସମ୍ମୋନ କେୁଥବିୋ ସ୍ ୋକଙ୍କେ ଅେୋବ ନଥୋଏ Iସ୍ସ ସ୍ସମୋନଙ୍କ ଘସ୍େ େହନି୍ତ I ସ୍ଥୋନୀୟ ହୋଇସ୍କ ୂସ୍େ ନସ୍ହସ୍  

ମଣ୍ଡପସ୍େ ତୋଙ୍କପୋଇ ଁସେୋ ହୁଏ I ପଣି୍ଡତ ମହୋଶୟ ତୋଙ୍କେ ସ୍ୱୋେୋବିକ ବଜ୍ର ଗମ୍ଭୀେ େୋର୍ୋସ୍େ େୋର୍ଣ ଦିଅନି୍ତ I 

ସମୋଜସ୍େ ଚୋ ିଥବିୋ ସ୍େଦ େୋବ ଉପସ୍େ ଅସହିର୍ଣ୍ତୁୋ ପ୍ରକୋଶ କେନି୍ତ I େୋର୍ଣସ୍େ “ଆସ୍େବିଚୋେ”ସ୍ବୋ ି ଶେ 

ଦୁଇଟୋ ତୋଙ୍କ ପୋଟିେୁ  ଅସ୍ନକ ଥେ ବୋହୋେି ପସ୍ଡ I ମଝିସ୍େ ମଝିସ୍େ  ସେୋ ସମିତିେ ଖବେ ସମ୍ବୋଦପତ୍ର ମୋନଙୁ୍କ 

ପଠୋଇ ଦିଏ _I 

ପଣି୍ଡତ କୃପୋସିନୁ୍ଧ ସ୍ହୋତୋଙ୍କେ ସୋନ୍ନିଧ୍ୟ ଥ ିୋ ସ୍ମୋ ପୋଇ ଁଶକି୍ଷୋମଳୂକ ସ୍ଯତିକି, ଉତ୍ସୋହପ୍ରଦ ମଧ୍ୟ ୍ସ୍ସତିକି I ପଣି୍ଡତ 

ସ୍ଗୋପବନୁ୍ଧଙ୍କେ ସହକମଷୀ େୋବସ୍େ ସ୍ସ ଥସି୍  ଆଧନିୁକ ଓଡିଶୋେ ଇତିହୋସେ ପ୍ରତୀକ I ପଣୁ ିଗୋନ୍ଧୀ ବିସ୍ନୋବୋଙ୍କେ 

ଚିନ୍ତୋଧୋେୋେବେିଷ୍ ିକମଷୀ େୋବସ୍େ ସ୍ସ ଥସି୍  ନମସୁ Iଏସ୍ତ ଦିନ ତୋଙ୍କ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ବୁ ି ଥସି୍  ବି ସ୍ସ ସ୍ମୋ ଉପସ୍େ 

ସ୍କସ୍ବ େୋଗିବୋ କି ବିେକ୍ତ ସ୍ହବୋ ମ ଁ ୁସ୍ଦଖ ିନୋହି ଁI ଅଥଚ ସ୍ସ ଜସ୍ଣ ସ୍େୋକ୍ ସ୍ଠୋକ କହିବୋ ସ୍ ୋକ ଓ ବଦେୋଗୀ 

େୋବସ୍େ କମଷୀ ମହ ସ୍େ ତୋଙ୍କ ପୋଇ ଁସ୍ୱୋେୋବିକ େୟ ଥବିୋେ ମ ଁ ୁଜୋଣଛିି I  

କଟକ ସହେସ୍େ େହି ବିେିନ୍ନପ୍ରକୋେେ ସ୍ ୋକଙ୍କଠୋେୁ ଚୋେୋ ସଙ୍ଗରହ କେିବୋ ଥ ିୋ ଆଉ ଏକ କୋମ I ପ୍ରସ୍େସେ 

ପଡୋ, ଇଞି୍ଜନିୟେିଂ ସ୍କ ୂ, ସ୍ମଡିକୋ  ହତୋସ୍େ ଥବିୋ ଡୋକ୍ତେ ଓ ଅଧ୍ୟୋପକମୋନଙ୍କ ଠୋେୁ , ଆସ୍ମ ସ୍ଗୋଟୋଏ ଦଳ 

େୋବସ୍େ ଯୋଇ ଥବିୋେୁ ଚୋେୋଟୋ ସମ୍ଭବତ୍ିଃ ସହଜସ୍େ ମିଳି ଯୋଏ I ଦଳେ୍ ପ୍ରେୋବ ସ୍ସମୋନଙ୍କ ଉପସ୍େ ପଡିଥୋଏ 

Iଏକୁଟିଆ ଚୋେୋ ମୋଗିବୋକୁ ଗସ୍   ଚୋେୋ ମିଳୁ କି ନମିଳୁ ସ୍ ୋକ ମୋନଙ୍କଠୋେୁ ନୋନୋ େକମେ କଥୋ ଶଣୁବିୋକୁ ମିସ୍ଳ 

I୧୯୬୦େ ପେବର୍ତ୍ତଷୀ କୋଳସ୍େ ଆେିକୋ ମହୋସ୍ଦଶସ୍େ ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ପୋଇ ଁଖବ୍ୁ ଆସ୍େୋଳନ ଚୋ ିଥୋଏ Iଘୋନୋକୁ ପ୍ରଥସ୍ମ ସ୍ୱୋଧୀନତୋ 

ମିଳି ୋ I ତୋ ପସ୍େ ଧୀସ୍େ ଧୀସ୍େ ସ୍କନଆି, ତୋଞ୍ଜୋନିଆ ପ୍ରେୃତି ସ୍ୱୋଧୀନ ସ୍ହସ୍  Iଖବେକୋଗଜେୁ ଜୋଣ ିି ସ୍ଯ କଟକେ ଜସ୍ଣ 

ଅସ୍ଧ ବନୁ୍ଧ ସ୍ସମୋନଙ୍କ ଦଳ ତେେେୁ ଯବୁ ସେୋସ୍େ ସ୍ଯୋଗ ସ୍ଦବୋ ପୋଇ ଁୟୁସ୍େୋପ ଓ ସିଂହଳ କୁ ଗସ୍  I ସବଷ ସ୍ସବୋ ସଙ୍ଘ 

ତେେେୁ ଯୋଉଥବିୋ ଏକ ସ୍ଗୋଷି୍ ିମୋଧ୍ୟମସ୍େ  ମ ଁ ୁଇରୋଏ କୁ ଯିବୋ ପୋଇ ଁ ସ୍କୋେୋପଟୁସ୍େ ଥବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ ସ୍ଚଷ୍ଟୋ କେିଥ ିି I ମୋତ୍ର 

ସେଳ ସ୍ହୋଇ ନଥ ିି I ଏଥେ ସ୍ଦଶ ବୋହୋେକୁ ଯିବୋେ ଇଚ୍ଛୋ ବଳବର୍ତ୍ତେ ସ୍ହବୋକୁ  ୋଗି ୋ I ପୋଖସ୍େ ପଇସୋ ନୋହି ଁକି ସ୍ମୋେ 

ପୋଠ ପଢୋଟୋ ଗତୋନୁଗତିକ ଢଙ୍ଗେ ନୁସ୍ହ ଁI ତୋ େିତସ୍େ ବୋହୋେକ ୁଯିବି ସ୍କମିତି? ମୋତ୍ର ମନ େିତସ୍େ ଦୃଢ ଧୋେଣୋ ଥୋଏ :  
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ଯୋ ମନ ସ୍ଯ ପେି  ତୋପୋଇ ଁସ୍ସପେି େଳ େଖଥିୋଏ ବିଶବ୍୍ 

ଉଚ୍ଚ ମନୋ ଉସ୍ଚ୍ଚ ଅମତୃ  େଇ ନୀଚମନୋ  ସ୍େ ବିର୍ 

                                            ଳତଇଶ ି

ବିସ୍ନୋବୋଜୀଙ୍କେ କ ିକତୋସ୍େ  ପହଞ୍ଚବିୋେ ଥୋଏ I ସ୍ସଠୋେ ଓଡିଆ ମୋନଙ୍କ େିତସ୍େ ସସ୍ବଷୋଦୟ ସମ୍ପକିତ ସୋହିତୁ 

ବିକ୍ରି କେିବୋ ଆଇ ଁନିମଷଳ େୋୟ ଓ ମ ଁ ୁକ ିକତୋ ଗ ୁ I ଗଜୁୁେୋତେ ଦୁଇ ଜଣ କମଷୀ କୋନି୍ତ  ୋ  ଶୋହୋ ଓ କୋନି୍ତ ୋ  

ସ୍େୋେୋ ହିେୀ ବହି ବିକୁ ଥୋଆନି୍ତ I ଚଟକଳେ ମୋ ିକଙ୍କ ସହିତ କଥୋ ବୋର୍ତ୍ତଷୋ ସ୍ହୋଇଥୋଏ ସ୍ଯ େମିକ ମୋନଙୁ୍କ ଅଧୋ 

ମ ୂୁସ୍େ ବହି ବିକୋ ସ୍ହବ ଓ ବୋକୀତକ ମୋ ିକ ପେୂଣ କେିସ୍ବ I କ ିକତୋସ୍େ ପହଞ୍ଚ ିଆସ୍ମ କସ୍ ଜ ଷ୍ଟରୀଟସ୍େ 

ଥବିୋ େୂଦୋନ ଅେିସସ୍େ େହି ୁ I ବିସ୍ନୋବୋଜୀ ସହେସ୍େ ପ୍ରସ୍ବଶ କେିବୋ ପଯଷୁ ନ୍ତ ଆସ୍ମ ଖଦିିେପେୁେ ଚଟକଳ 

ଆଡକୁ ଯୋଇ ସ୍ସଆସ୍ଡ େହିଲ୍ ବ ଓ ବହି ବିକି ୁ I 

ଝୁପ ୁଝୁପ ୁବର୍ଷୋ େିତସ୍େ ସ୍ସଦିନ ସକୋସ୍ଳ ନିମଷଳ େୋଇ ଓ ମ ଁ ୁଆଗ ପଛ ସ୍ହୋଇ ଚୋ ିଛୁ I ସ୍ପ୍ରସିସ୍ଡନ୍ି ସ ହସି୍ପଟୋ େ 

ମଖୁୁ େୋଟକ ପୋଖେୁ ଅଳ୍ପ ଦୂେସ୍େ କିଏ କହୁଥବିୋେ ଶଣୁ ିି “ ଆସ୍ମ ତ ସ୍ହ ୁ ଗେିବ ଗେୁୁବୋ ସ୍ ୋକ I ଆମ କଥୋ 

ଶଣୁବି କିଏ? ସ୍ ୋକଟିକ୍ଟ୍ ଛୁେୋ ମୋଡ ସ୍ହୋଇଛି I” – ଏ କଥୋ ଶଣୁବିୋ ମୋସ୍ତ୍ର ଆଗକୁ ବଢିବି କଅଣ ପଛକୁ ସ୍େେି ି I 

ସ୍ଦଖ ିିସ୍ଯ ସ୍ଯଉ ଁସ୍ ୋକଟିକୁ ସ୍ଘେି େୁଟପୋଥ ଉପସ୍େ  ଚୋେି ପୋଞ୍ଚ ଜସ୍ଣ ସ୍ ୋକ ବସିଛନି୍ତ ତୋେ ଅନ୍ତ ବୁଜଳୁୋ 

ବୋହୋେି ପଡିଛି I  ନିଶ୍ୱୋସସ୍ନଉଥସି୍  ବି ସ୍ ୋକଟି ମମୁରୁ୍ଷ ୁଅବସ୍ଥୋସ୍େ I ଆେପସ୍ଟ ସ୍ଗୋଟିଏ ପ ିୁସ ୍ବୋ ୋ ପହେୋ 

ସ୍ଦଉଥ ିୋ I ତୋକୁ ସୋହୋଯୁ କେିବୋକୁ କହିବୋେୁ ସ୍ସ କହି ୋ “ସ୍ସପଟ େୋସ୍ତୋେ ଦୋୟିତ୍ୱ ସ୍ମୋେ ନୁସ୍ହ ଁI ତସ୍ମ 

ସ୍ସପୋଖ ପ ିୁସ ୍ବୋ ୋକୁ କୁହ I”କିଛି ସମୟ ଏପୋଖ ସ୍ସପୋଖ ସ୍ହ ୋ ପସ୍େ ଜସ୍ଣ ପ ିୁସ ବୋ ୋ ନଜେକ୍ ଆସି ୋI 

ଘଟଣୋ ସ୍ଥଳକୁ ଆସି ସ୍ସ ସ୍ଗୋଟିଏ ହୋତ େିକ୍ସୋକୁ ଅଟକୋଇ ୋ I ଆହତ ସ୍ ୋକଟିକୁ ପୋଖ ସ୍ ୋସ୍କ ସ୍ଟକି କେି େିକ୍ସୋସ୍େ 

ବସୋଇସ୍  I ଆସ୍ମ ଦୁଇ ଜଣ ତୋ ସହିତ ଶସ୍ହ ହୋତ ଦୂେସ୍େ ଥବିୋ ହସି୍ପଟୋ ୍ େିତେକୁ ଯୋଇ ସ୍ ୋକଟିକୁ 

ଡୋକ୍ତେଖୋନୋସ୍େ େରି୍ତ୍ତ କ ୁ I  ସ୍ ୋକଟିେ ନୋଆ ଁକି ଗୋଆ ଁଆମକୁ ଜଣୋ ନଥ ିୋ I  ହସି୍ପଟୋ କୁ ମ ଁ ୂସ୍ମୋେ େହଣୀ ଜୋଗୋ 

କସ୍ ଜ ଷ୍ଟରୀଟେ ଠକିଣୋ ସ୍ଦଇ ନିଜ ବୋଟସ୍େ ଚୋ ି ି I େୋବିଥ ିି ସ୍ ୋକଟି ବଞ୍ଚ ିଯିବ I ମୋତ୍ର  ସ୍ ୋକଟିେ ସ୍ଦହୋନ୍ତ 

ସ୍ହ ୋ େୋତିସ୍େ I ପଲିୁ୍କସ ୍ବୋ ୋ ଜସ୍ଣ ଆସି ସ୍ମୋସ୍ତ େୂଦୋନ ଅେିସସ୍େ ସ୍ଖୋଜି ୋ I  ଶବ ଉଠୋଇବୋକୁ ସ୍ହବ I 

ଅେିସସ୍େ ସ୍କହି ଏ ବିର୍ୟସ୍େ କିଛି ଜୋଣ ିନଥସି୍  କି ମ ଁ ୁକୁଆସ୍ଡ ଗ ି ସ୍ସମୋନଙୁ୍କ ଜଣୋ ନଥ ୍ି I ଦୁଇ ଦିନ ପସ୍େ 

ବହି ବିକୋ କୋମ ସୋେି ପଣୁ ିସ୍େେି ୋ ସ୍ବଳକୁ େୂଦୋନ ଅେିସସ୍େ ଅସ୍ନସ୍କ ଆମ ଉପସ୍େ ଖପ୍ପୋ କୋେଣ େୋତି 

ଅଧସ୍େ ପ ିୁସ ୍ବୋ ୋ ଆସି ତୋଙୁ୍କ ନିଦେୁ ଉଠୋଇ ୋ I  ସ୍ ୋକଟି ବଞ୍ଚ ିୋ ନୋହି ଁଓ ଛୁେୀ ମୋଡସ୍େ ମେିଗ ୋ  ସ୍ସ 

ବିର୍ୟସ୍େ େୋବୁଥବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ େୋତିସ୍େ କୋହୋେ ନିଦ େୋଙି୍ଗଗ ୋ ସ୍ବୋ ି ଚିନ୍ତୋ କେିବୋଟୋ ଅପ୍ରୋସଙି୍ଗକ ମସ୍ନ ସ୍ହ ୋ I 

ଅଜଣୋ ସ୍ ୋକଟିେ ମତୁୃୁସ୍େ  ସବୁ ଦିନ ପୋଇ ଁହୋେିଗ ୋ େଳି ସ୍ବୋଧ କ ି I କ ିକତୋେ ବିେିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳସ୍େ 

ବିସ୍ନୋବୋଜୀଙ୍କେ େହଣୀ ସ୍ହୋଇଥୋଏ I ସ୍ଥୋନୀୟ କମଷୀମୋନଙ୍କ ସହିତ ଆସ୍ମ ପଦଯୋତ୍ରୋେ େହଣୀ ଜୋଗୋସ୍େ ପହଞ୍ଚ ୁଓ 

ସେୋସ୍େ ସ୍ଯୋଗ ସ୍ଦଉ I ବିସ୍ନୋବୋଜୀ କ ିକତୋେୁ ଯିବୋ ପସ୍େ ଆସ୍ମ କଟକ ସ୍େେି ୁI 

େୂଦୋନ ଅେିସସ୍େ ସ୍ମୋେ ସ୍ଦୈନେିନୁ କୋମ ଥୋଏ  ସସ୍ବଷୋଦୟ ପତ୍ରିକୋ  ପୋଇ ଁସ୍ ଖବିୋ, ବହି ବିକିବୋ, ଚୋେୋ ସଙ୍ଗରହ 

କେିବୋ, ବିେିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳସ୍େ ବୁ ି ସ୍କ ୂ ମୋନଙ୍କସ୍େ ସେୋ କେିବୋ I ଏକୁଟିଆ ସୋଇସ୍କ ସ୍େ ମ ଁ ୁକଟକ ସହେେୁ 

ସ୍କସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ ସ୍କନ୍ଦ୍ରୋପଡୋ ଆସ୍ଡ ତ ଆଉ ସ୍କସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ ପେୁୀ କି ସ୍ଖୋଧଷୋ ଆସ୍ଡ ଯୋଏ I ସ୍କ ୂସ୍େ େୋର୍ଣ ଦିଏ I 

ସ୍ଥୋନୀୟ ଶକି୍ଷକମୋସ୍ନ େ  ଖୋଇବୋକୁ ଦିଅନି୍ତ Iଶକି୍ଷକମୋସ୍ନ ପି ୋମୋନଙୁ୍କ ସ୍ମୋେ ପେିଚୟ ସ୍ଦବୋକୁ ଯୋଇ ଖବୁ 

ପ୍ରଶଂସୋକେି ସ୍ମୋ ବିର୍ୟସ୍େ କହନି୍ତ I ସ୍ସ ସବୁ ପ୍ରଶଂସୋ ଶଣୁ ିସ୍ମୋେ ନିଜ ବିର୍ୟସ୍େ ଏକ ଅସ୍ୱୋେୋବିକ ଦମ୍ଭ ସଷିୃ୍ଟ 

ସ୍ହବୋସ୍େ  ୋଗି ୋ I ବୋହୋସ୍େ ଏସ୍ତ ପ୍ରଶଂସୋ ପୋଇସ୍  କଅଣ ସ୍ହବ,େୂଦୋନ ଅେିସସ୍େ ସ୍ମୋେ ବୁବହୋେ 

ଅସ୍ନକଙୁ୍କ ବଡ ଖଟକୋ  ଗଥୁୋଏ Iଆଗେୁ େୂଦୋନ ଅେିସସ୍େ ଆସ୍ମ ସବୁ ମିଳି ମିଶ ିପୋଳି କେି ସ୍େୋସ୍ର୍ଇ କେୁ ଥ ୁି 
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I ଦିସ୍ନ ସ୍ମୋେ ସ୍େୋସ୍ର୍ଇ ପୋଳି ଥବିୋେୁ ମ ଁ ୁପେିବୋ କୋଟୁଥୋଏ i ଦିନ ପ୍ରୋୟ ଦଶଟୋ ଖସ୍ଣ୍ଡ ସ୍ହବ I ମୋଆ େମୋ ସ୍ଦବୀ 

ତୋଙ୍କ ସ୍କୋଠେୀେୁ ଆସି ସ୍ମୋ ଆଗସ୍େ ଠଆି ସ୍ହସ୍  I“ ଅନଦି, ଜସ୍ଣ ସସ୍ହବ ଓଡିଶୋ ଆସଛୁନି୍ତ I ସ୍ସ ସ୍ହସ୍  ଜସ୍ଣ 

ଶୋନି୍ତବୋଦୀ ସ୍ ୋକ I ତସ୍ମ ତୋଙ୍କ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ବୁ ିବI ସ୍ସ ପେୁୀ, ସ୍କୋଣୋକଷ ଆସ୍ଡ ଯିସ୍ବ I” 

ମ ଁ ୁଆଗେୁ ଜୋଣ ିଥ ିି ସ୍ଯ ଦିଲ୍ଲୀେୁ ସ୍ବଇଜିଂ ( ସ୍ସସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ କୁହୋ ଯୋଊଥ ିୋ ସ୍ପକିଂ) ପଯଷୁ ନ୍ତ ଏକ ଶୋନି୍ତବୋଦୀ ଦଳ 

ପଦ ଯୋତ୍ରୋ  କେିବୋକୁ ଯୋଇଥସି୍  I କିନ୍ତୁ ଚୀନ୍ ସେକୋେ ସ୍ସମୋନଙୁ୍କ ଅନୁମତି ନସ୍େବୋେୁ  େୋେତ-ଚୀନ୍ ସୀମୋେୁ 

ସ୍ସମୋନଙ୍କେ ପଦଯୋତ୍ରୋ ବେ ସ୍ହ ୋ I ଇଏ ଦଳ େିତସ୍େ ଥବିୋ ସ୍ ୋକ ମୋନଙ୍କ େିତେୁ ଦୁଇ ଜଣ ଓଡିଶୋ ଆସିବୋ କଥୋ 

I ସ୍ସମୋନଙୁ୍କ ଓଡିଶୋ ସେକୋେଙ୍କ ଅତିଥ ିକେୋଗସ୍   ସ୍ସମୋନଙ୍କ େହିବୋ ଖୋଇବୋ ଓ ବୁ ିବୋ ଖଚ୍ଚଷ ସେକୋେ ବହନ 

କେିସ୍ବ I ଉତ୍କଳ ସସ୍ବଷୋଦୟ ମଣ୍ଡଳ ତେେେୁ ଏଥପିୋଇ ଁସେକୋେଙୁ୍କ ଅନୁସ୍େୋଧ କେୋଯୋଇ ଥ ିୋ ଓ ସେକୋେ 

ଏଥସି୍େ େୋଜି ସ୍ହୋଇଥସି୍  I 

ଦୁଇ ଦିନ ପସ୍େ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ େିତେୁ ସ୍କବଳ ଜସ୍ଣ ସ୍ ୋକ ଜଜଷ ୱସି୍ ୋବୀ, ଆସ୍ମେିକୋନ୍ ସ୍ ୋକ, ସ୍ଟ୍ରନସ୍େ ଆସି 

କଟକସ୍େ ପହ୍ଞ୍ଚସି୍  I ତୋଙୁ୍କ ଆଣବିୋ ପୋଇ ଁମ ଁ ୁଓ େକୀେ ମିେ ସ୍ଷ୍ଟସନକୁ ଗ ୁ I ସେକୋେୀ ଗୋଡିଟିଏ ମିଳିଥୋଏ I 

େକୀେ ମିେ ତୋଙ୍କ ସହିତ କଥୋ ବୋର୍ତ୍ତଷୋ କେିବୋକୁ ଗ ୋ ସ୍ବଳକୁ େଦ୍ରସ୍ ୋକଙ୍କ ଆସ୍ମେିକୋ ଉଚ୍ଚୋେଣ ବୁଝିବୋ ପଇ ଁ

ତୋଙୁ୍କ ଅସବୁିଧୋ ସ୍ହଉଥୋଏ I ଅନୁ ବନୁ୍ଧ ଜଣକ “ସ୍ନପୋଳ ଗସ୍ ” ସ୍ବୋ ି ସ୍ସ କହି ୋ ସ୍ବଳକୁ େକୀେ ବୋବୁ “ ସ୍ନେୋ 

“ ସ୍ବୋ ି ବୁଝୁ ଥୋଆନି୍ତ I ସ୍ନେୋ ଓ ସ୍ନପୋଳ ବିର୍ୟସ୍େ କଥୋ ବୋର୍ତ୍ତଷୋ ସ୍ହଉ ସ୍ହଉ ଗୋଡି ଆସି ସକିଟ୍ ହୋଉସ ସ୍େ 

ପହଞ୍ଚ ିୋ I ଆସ୍ମ ସକିଟ୍ ହୋଉସସ୍େ େହି ୁ I େକୀେ ବୋବୁ ୱସି୍ ୋବୀଙୁ୍କ ସ୍ମୋ ଜିମୋସ୍େ ଛୋଡି ସ୍ଦଇ ବିଦୋୟ ସ୍ନସ୍  

I 

ନୂଆ କେି ଆେମ୍ଭ ସ୍ହୋଇଥବିୋ  ସତୁେୋମୋପେୁେ କସୁ୍ତେବୋ  ମହିଳୋ ତୋ ିମ ସ୍କନ୍ଦ୍ରକୁ  ସ୍ଦଖବିୋ  ୋଗି ତୋଙୁ୍କ 

ନିଆଗ ୋ I ସ୍ସଠୋସ୍େ ୱସି୍ ୋବୀ ମହୋଶୟ ସ୍କନ୍ଦ୍ରେ ଅପୋ ମୋନଙୁ୍କ ଇସ୍ଙ୍ଗରଜୀସ୍େ କହୁଥୋଆନି୍ତ I ଏଣ ୁତୋକୁ ଓଡିଆସ୍େ 

ଅନୁବୋଦ କେିବୋକୁ ସ୍ହବ I ସ୍କନ୍ଦ୍ରେ ପେିଚୋଳିକୋ ଅନ୍ନପରୂ୍ଣ୍ଣଷୋ ମହୋନି୍ତ ସ୍ଥୋନୀୟ ହୋଇସ୍କ ୂେ ପ୍ରଧୋନ ଶକି୍ଷକଙୁ୍କ ଏହି 

ଅବସେସ୍େ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କେି ଥୋଆନି୍ତ I ପ୍ରଧୋନ ଶକି୍ଷକ ମହୋଶୟ ସ୍ମୋେ ଜଣୋ ଶଣୁୋ ସ୍ ୋକ I ଜଜଷ ୱସି୍ ୋବୀଙ୍କ 

ବକ୍ତୃତୋକୁ ସ୍ସ ଅନୁବୋଦ କେିସ୍ଦସ୍ବ ସ୍ବୋ ି ଆସ୍ପ ଆସ୍ପ କହିସ୍  I ଉସ୍ପ୍ରୋଧସ୍େ ପଡି ମ ଁ ୁତୋଙୁ୍କ ଅନୁବୋଦ କେିବୋକୁ 

ଛୋଡିସ୍ଦ ି I ତୋ ଛଡୋ ସ୍ମୋେ ଧୋେଣୋ ଥ ିୋ ସ୍ଯ  ଶକି୍ଷକ ମହୋଶୟ ଇସ୍ଙ୍ଗରଜୀସ୍େ ସ୍ମୋଠୋେୁ ଅଧକି ଧେୂନ୍ଧେ I ମୋତ୍ର 

ତୋଙ୍କେ ଓଡିଆ ଅନୁବୋଦ ତିଷି୍ ିୋ ସ୍ମୋସ୍ଟ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ I ଜଜଷ ୱସି୍ ୋବୀଙ୍କେ କଥତି ବୋକୁ ଗଡୁୋକୁ ସ୍ସ ଅନୁବୋଦ 

ବଦଳସ୍େ ବୁୋଖୋକେିବୋକୁ  ୋଗିସ୍  Iୱସି୍ ୋବୀଙ୍କେ ଧୋଡିଏ କଥୋକୁ ସ୍ସ ପଷୃ୍ୋିଏ କେି କହିସ୍  I େଳସ୍େ ବିେକ୍ତ 

ସ୍ହୋଇ ଜଜଷ ୱସି୍ ୋବୀ ସ୍ମୋସ୍ତ  ଟୋଣ ିସ୍ନସ୍  ଅନୁବୋଦ କେିବୋକୁ I ବିସ୍ନୋବୋଜୀ, ଦୋଦୋ ଧମଷୋଧକିୋେୀ, ଶଙ୍କେ 

େୋଓସ୍ଦଓଙ୍କ ପେି ହିେୀ େୋର୍ୀ ସ୍ ୋସ୍କ ଓଡିଶୋେ କମଷୀମୋନଙୁ୍କ େୋର୍ଣ ସ୍ଦ ୋ ସ୍ବସ୍ଳ ସ୍ସମୋନଙ୍କ େୋର୍ଣକୁ 

ମନସ୍ମୋହନ ସ୍ଚୌଧେିୁ କିମ୍ ବୋ େତନ ଦୋସ ସ୍ବସ୍ଳ ସ୍ବସ୍ଳ ଅନୁବୋଦ କେନି୍ତ I ସ୍ସମୋନଙ୍କ ଅନୁପସି୍ଥତିସ୍େ ସ୍ମୋସ୍ତ 

ଅନୁବୋଦ କେିବୋକୁ କୁହୋଯୋଏ Iଅନୁବୋଦ ଓ ଅନୁବୋଦିତ – ଏ ଉେୟ େୋର୍ୋ ଉପସ୍େ ଦଖ  ନଥସି୍  ଅନୁବୋଦ କୋମଟି 

ଠକ୍ି େୋବସ୍େ ସ୍ହୋଇ ପୋେିବ ନୋହି ଁI ତୋଛଡୋ ସ୍ଗୋଟିଏ ବୋକୁେ ଅନୁବୋଦକୁ ସ୍ଗୋଟିଏ ବୋକୁସ୍େ ହି ଁଛିଣ୍ଡୋଇବୋକୁ 

ପଡିବI“ ସସ୍ବଷୋଦୟ” ପତ୍ରିକୋ ପୋଇ ଁବିସ୍ନୋବୋଜୀଙ୍କେ ହିେୀ େୋର୍ଣେ ଓଡିଆ ଅନୁବୋଦ କେି ଏହୋ ସ୍ମୋେ ଅେୁୋସସ୍େ 

ପଡି ଯୋଇଥ ିୋ I ସତୁେୋମୋପେୁେ ମହିଳୋେମସ୍େ ଏସ୍ବ ସ୍ସଇ ଅେିଜ୍ଞତୋଟୋ କୋମ ସ୍ଦ ୋ I ନିସ୍ଜ ପଛସ୍େ େହି 

ଅନୁକୁ ଆଗକୁ ବସ୍ଢଇବୋ ସ୍ହ ୋ ନମ୍ରତୋେ  କ୍ଷଣ I ମୋତ୍ର ବୁୋବହୋେିକ ଦୃଷି୍ଟେୁ ସ୍ସଇଟୋ ସବୁସ୍ବସ୍ଳ ସ୍ଯ କୋମ 

ଦିଏନୋ – ନିଜ ଅନୁେୂତିେୁ ଏସ୍ବ ଜୋଣବିୋକୁ ପୋଇ ି I 

ଜଜଷ ୱସି୍ ୋବୀଙ୍କ ସହିତ େୁବସ୍ନଶ୍ୱେ, ପେୁୀ, ସ୍କୋଣୋକଷ, ତପ୍ତ ପୋଣ ିଆସ୍ଡ ବୁ ି ି I େୂଦୋନ ଅେିସେ ବନୁ୍ଧ ମିଳନସ୍େ 

ସ୍ସ େୋର୍ଣ ସ୍ଦସ୍  I ଆସ୍ମ ପେୁୀକୁ ଯୋଉଥବିୋ ଜୋଣ ିନେିନୀ ଶତପଥୀ ବେୋଦ କସ୍  “ ତୋଙୁ୍କ ବୋହୋଘେ ସ୍ଦଖବିୋ 
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ପୋଇ ଁଆଣବି”I ସୋନ େଉଣୀ ହୋସି ( ଚନ୍ଦ୍ରିକୋ ମହୋପୋତ୍ର )େ ବୋହୋଘେ  I ପେୁୀ ସକିଟ ହୋଉସସ୍େ େହି ଆସ୍ମ 

ସ୍କୋଣୋକଷସ୍ଦଖବିୋକୁ ଗ ୁ I ପେୁୀଠୋସ୍େ  ସସ୍ବଷୋଦୟ କମଷୀ ଓ ସହସ୍ଯୋଗୀ ମୋନଙ୍କ ସହିତ କଥୋ ବୋର୍ତ୍ତଷୋ ସ୍ହ ୋ I ତୋଙ୍କ 

େୋର୍ଣକୁ ମ ଁ ୁଅନୁବୋଦ କ ି Iକିଛି ସମୟ ପସ୍େ ପୋଣଗି୍ରୋହୀ ପେିବୋେସ୍େ ସ୍ହଉଥବିୋ ବିବୋହ ସ୍ଦଖବିୋକୁ ଗ ୁ i 

ସ୍ସଠସ୍େ ବସ୍ହ ଖୋଇବୋକୁ ମିଳି ୋ I ପଇଡ ପୋଣ ିପିଇ ଜଜଷ ୱସି୍ ୋବୀ ଖବ୍ୁ ଆପୁୋୟିତ ସ୍ହସ୍  I େସ୍ଟୋ ମଧ୍ୟ 

ସ୍ନସ୍  I ପେଦିନ ସକୋସ୍ଳ େସ୍ଟୋ ସ୍ନବୋ ପୋଇ ଁସ୍ସ ସମଦୁ୍ର କୂଳକୁ ଗସ୍  Iମ ଁ ୁବି ସୋଙ୍ଗସ୍େ ଯୋଇ ଥୋଏ I 

ସ୍ହୋସ୍ଟ କୁ ସ୍େେି ସ୍ସ ସ୍ଦଖସି୍  ସ୍ଯ କୁୋସ୍ମେୋେ ସ୍ ନ୍ସ କେେ ଟି ସ୍କଉଠଁି ପଡି ଯୋଇଛି I ଦୁଇ ଇଞ୍ଚ ଚଉଡୋେ 

କଳୋ େବେ ଖସ୍ଣ୍ଡ I ମୋତ୍ର ତୋ ପୋଇ ଁସ୍ସ ଏସ୍ତ ବୁସ୍ତ ସ୍ହବୋେ କୋେଣ ମ ଁ ୁବୁଝି ପୋେି ି ନୋହି ଁI  ମୋତ୍ର କୁୋସ୍ମେୋେ 

ସ୍ ନ୍ସ ୍କୁ ନିେୋପଦ େଖବିୋ ପୋଇ ଁସ୍ଘୋଡଣୀଟୋ ନିହୋତି ଦେକୋେ I କିଛି ସମୟ ପସ୍େ ଚ ୋ ବୋଟକୁ  କ୍ଷୁକେି ସ୍ସ 

ପଣୁ ିଥସ୍େ ସମଦୁ୍ର ବୋ ିସ୍େ କୂଳ ଆଡକୁ ଗସ୍  I ବୋଟସ୍େ ସ୍ସ ସ୍ ନ୍ସ ୍କେେଟି ପୋଇସ୍  ଓ ଆଶ୍ୱସସ୍ତ ସ୍ହସ୍  

Iବୁ ୋ ବୁ ି କେି ସୋେି ଓଡିଶୋେୁ ବିଦୋୟ ସ୍ନବୋ ପବୂଷେୁ ୱସି୍ ୋବୀ ତୋଙ୍କ ନିଜ ଆଡୁ ସ୍ମୋସ୍ତ ପଚୋେିସ୍ ”ବୋହୋେକୁ 

ଯିବୋ ପୋଇ ଁତମେ ଇଚ୍ଛୋ ଅଛିକି?” ତୋଙ୍କ କଥୋ ଶଣୁ ିୋ ପସ୍େ ସ୍ମୋସ୍ତ  ୋଗି ୋ  - “ମଳୁ ସ୍ଖୋଜଥୁ ିୋ କୋକେ ପୋଣ ି  

ବଇଦ ସ୍ବୋଇ ୋ ପିଇ ସ୍ତୋେୋଣ”ିiଜଜଷ ୱସି୍ ୋବୀ ଆସ୍ମେିକୋ ସ୍େେିବୋେ କିଛି ଦିନ ପସ୍େ ମ ୁସ୍ପଣ୍ଡ  ହି  

ସମ୍ପକଷସ୍େ ଏକ ପୋଠୁପତ୍ର (brochure)ପୋଇ ି I ବିସ୍ଦଶ ଯିବୋେ ଉତ୍ସୋହ ଏସ୍ବ ବଳବର୍ତ୍ତେ ସ୍ହବୋକୁ  ୋଗି ୋ I 

ବିସ୍ନୋବୋଜୀଙ୍କ ପଦଯୋତ୍ରୋ ଓଡିଶୋସ୍େ ଚୋ ିଥ ିୋ ୧୯୬୩ ମସିହୋସ୍େ I ଏହୋ ଥ ିୋ ତୋଙ୍କେ ଦି୍ୱତୀୟ ପଦଯୋତ୍ରୋ I ମ ଁ ୁ

ବୋଣୀେୀସ୍େ ପଢୁଥବିୋସ୍ବସ୍ଳ ୧୯୫୪ ମସିହୋସ୍େ ବିସ୍ନୋବୋଜୀ ଓଡିଶୋସ୍େ ନଅମୋସ କୋଳ ପଦଯୋତ୍ରୋ କେିଥସି୍  I 

ଏସ୍ବ ବିସ୍ନୋବୋଜୀଙ୍କ ପଦଯୋତ୍ରୀ ଦଳସ୍େ ମ ଁ ୁ େହି ି ଓ ସ୍ମୋେ କୋମ ଥ ିୋ ପଦଯୋତ୍ରୋସ୍େ ବିସ୍ନୋବୋଜୀଙ୍କ େୋର୍ଣ 

ସସ୍ମତ ଅନୁୋନୁ ଘଟଣୋ ଯୋହୋ ଘଟୁଛି ସ୍ସ ସବୁ ଖବେକୋଗଜକୁ ପଠୋଇବୋ I ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ ବୀସ୍େନ୍ ମିତ୍ର 

ଓଡିଶୋେ ମଖୁ ୍୍ ମନ୍ତ୍ରୀ I ମୟୂେେଞ୍ଜେ ବୋେିପଦୋ ଠୋସ୍େ ସ୍ବୋସ୍ନୋବୋଜୀଙୁ୍କ ସ୍ୱୋଗତ କେି ସ୍ସ ଉତ୍ସୋହେ ସହିତ କହିସ୍  

“େୂଦୋନ, ଗ୍ରୋମଦୋନ କଅଣ, ଆସ୍ମ ଓଡିଶୋକୁ ଦୋନ କେି ସ୍ଦଉଛୁ I” କଥୋଟୋ  ମ୍ବୋ ଶେୁୁ ଥସି୍  ସ୍ହ ଁତୋେ ସ୍କୌଣସି 

ବୁୋବହୋେିକ ଆଥଷ ନଥ ିୋ I ମ ଁ ୁଖବେକୋଗଜକୁ ପଠୋଇଥବିୋ ସ୍ ଖୋସ୍େ “ଓଡିଶୋ ଦୋନ” କଥୋ ଉସ୍ଲ୍ଲଖ କ ି ନୋହି ଁI 

ମୋତ୍ର ବୀସ୍େନ ମିତ୍ରଙ୍କ ଏ କଥୋଟୋ ମନସ୍ମୋହନ ସ୍ଚୌଧେୁୀଙ୍କ ମନକୁ ଖବ୍ୁ ପୋଇ ୋ ଓ ଏ କଥୋଟୋ ଖବେକୋଗଜକୁ 

ପଠୋଇବୋ ପୋଇ ଁସ୍ସ ସ୍ମୋସ୍ତ କହିସ୍  I ମ ଁ ୁସ୍ଯ ଖବେକୋଗଜକୁ ପସ୍ଠଇ ସୋେି ିଣ ି– ଏକଥୋ ନଜଣୋଇ“ ହ ଁ, 

ପସ୍ଠଇସ୍ଦବି” ସ୍ବୋ ି ତୋଙୁ୍କ କହି ି i  ଦୁଇ ଦିନ ପସ୍େ ସମୋଜ ଇତୁୋଦିସ୍େ ଖବେ ବୋହୋେି ୋ I ମୋତ୍ର ସ୍ସଥସି୍େ 

ବୀସ୍େନ୍ ମିତ୍ରଙ୍କ  

“ଓଡିଶୋଦୋନ”କଥୋନଥ ିୋI ଖବେକୋଗଜମୋସ୍ନ ଜୋଣ ିଶଣୁ ିଏ କଥୋ ସ୍ ଖନିୋହୋନି୍ତ ସ୍ବୋ ି  ସ୍ସ େୋବିସ୍  ଓ ସମୋଜେ 

ସମ୍ପୋଦକ େୀହର୍୍ଷ ମିେଙୁ୍କ ସ୍ ଖବିୋକୁ ବସିସ୍  I କଥୋଟୋ ଅଧକି କିଟିମିଟିଆ ସ୍ହବୋକୁ ଯୋଉଥବିୋ ସ୍ଦଖ ି ଅସ  କଥୋଟି 

ତୋଙୁ୍କ କହିବୋକୁ ମ ଁ ୁବୋଧ୍ୟ ସ୍ହ ି I ମନ ସ୍ମୋହନ ସ୍ଚୌଧେୁୀ ସ୍ମୋ ଉପସ୍େ  ଖବ୍ୁ େୋଗିସ୍  Iସ୍ମୋ ଉପସ୍େ ତୋଙ୍କେ 

େୋଗିବୋଟୋ ଏ ଘଟଣୋେ ପବୁଷେୁ କି ପସ୍େ” ଆଉ ସ୍କସ୍ବ ସ୍ଦଖ ିନୋହି ଁI 

ବିସ୍ନୋବୋଜୀଙ୍କ ପଦଯୋତ୍ରୋ ସକୋଳ ପୋଞ୍ଚଟୋ ସ୍ବଳକୁ ବୋହୋସ୍େ I ଆସ୍ମ ସବୁ ତୋଙ୍କ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ଚୋ ି ଥୋଉ I ଆଗସ୍େ 

ସ୍େୋଳୋନୋଥ ମହୋନି୍ତ ଓେେ “ସ୍େୋଳିେୋଇ” ଣ୍ଠନଧେିଚୋ ୁଥୋଆନି୍ତ I ଏଇ ପଦଯୋତ୍ରୋକୁ ଥସ୍େ ଜମଷୋନୀ ଓ େୋନ୍ ସେ 

ସ୍କସ୍ତ ଜଣ ଯଦୁ୍ଧ ବିସ୍େୋଧୀ ଯବୁକ  ଆସି ସ୍ଯୋଗ ସ୍ଦଇଥବିୋ ମସ୍ନ ପଡୁଛି I ଉେସ୍ୟ ଥସି୍  conscientious 

objector ଯଦୁ୍ଧ ବିସ୍େୋଧୀ I ନିଜ ନିଜ ସ୍ଦଶେ ବୋଧ୍ୟତୋମଳୂକ ସ୍ସୈନୁ ସ୍ହବୋେ ବୁବସ୍ଥୋକୁ ସ୍ସମୋସ୍ନ ବିସ୍େୋଧ 

କେୁଥସି୍  I ଏପେି କେିବୋ ଥ ିୋ ସ୍ବଆଇନ୍ କୋମ I ସ୍ସଦିନ ପଦଯୋତ୍ରୋସ୍େ ଆସି ପହଞ୍ଚ ିୋ ପସ୍େ ଆସ୍ମ ସମସ୍ସ୍ତ  

ଜଳଖଆି ଖୋଉ ଥୋଉ – ପେିୁ ,ତେକୋେୀ, ବୁେି ଓ ହୋ ୁଆ I ଏପେି ଚମତ୍କୋେ ଜଳଖଆି ଖୋଉ ଥବିୋ ସ୍ଦଖ ିବିସ୍ଦଶୀ 

ବନୁ୍ଧମୋସ୍ନ ପଚୋଇସ୍  “ସବୁଜୋଗୋସ୍େକଅଣଏମିତିଖୋଇବୋକୁ 

ମିସ୍ଳ?”“ଅସ୍ନକସମୟସ୍େଆମକୁଉପୋସବିେହିବୋକୁପସ୍ଡI”– ସ୍ମୋ ପୋଟିେୁ ବୋହୋେି ପଡି ୋ I 



74 
 

“ତସ୍ମତ ଉପୋସିଆ ସ୍ ୋକ େଳି ସ୍ଦଖୋ ଯୋଉନୋI” – ବିସ୍ଦଶୀ ବନୁ୍ଧ ଜଣକ କହିସ୍  I ଆସ୍ମ ସମସ୍ସ୍ତ ହସି ୁ I 

ବିସ୍ନବୋଜୀଙ୍କ ପଦଯୋତ୍ରୋସ୍େ ଜସ୍ଣ ଆସ୍ମେିକୋନ୍ ଛୋତ୍ରୀ ଆସି ସ୍ଯୋଗ ସ୍ଦ ୋI ତୋ ନୋଆ ଁ ୋଇ ୋ  I ଆସ୍ମେିକୋେ 

େୋଷ୍ଟରଦୂତ ଗୋସ୍ ସ୍ବ୍ରଥ ଥସି୍   ୋଇ ୋେ ପୋେିବୋେିକ ବନୁ୍ଧ I ତୋଙ୍କେି ପେୋମଶଷ କ୍ରସ୍ମ  ସ୍ସ ପଦଯୋତ୍ରୋକୁ ଆସିଥ ିୋI 

କ ଁୋସ ବୋହୋ ୍ ଠୋସ୍େ େହଣୀ ପଡି   ଥୋଏ I େୋେତକୁ ପ୍ରଥମଥେ ପୋଇ ଁଆସି ବିେିନ୍ନ ଦଶଷନୀୟ ଜୋଗୋ ସ୍ଦଖବିୋ ସୋଙ୍ଗକୁ 

େୂଦୋନ ଆସ୍େୋଳନ ବିର୍ୟସ୍େ ଧୋେଣୋ କେିବୋ ଥ ିୋ  ୋଇ ୋେ ଉସ୍ଦ୍ଦଶୁ I ପଦଯୋତ୍ରୋେ େହଣୀ େିତସ୍େ ମ ଁ ୁତୋକୁ 

ଆସ୍େୋଳନ ବିର୍ୟସ୍େ ବସ୍ତଇ ି I ଆମ େିତସ୍େ ବନୁ୍ଧତୋ ସ୍ହ ୋ ଓ ମ ଁ ୁଆସ୍ମେିକୋ ଆସି ୋ ପସ୍େ ତୋ ସହିତ ସ୍ଯୋଗୋ 

ସ୍ଯୋଗ େଖଥି ିି I ସ୍ଥୋନୀୟ ବି.ଡି.ଓ. ଥସି୍  ଜସ୍ଣ ଯବୁକ ସ୍ ୋକ I  ୋଇ ୋ କୁ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ସ୍ନଇ ଆଖ ପୋଖେ 

ଦଶଷନୀୟ ସ୍ଥୋନ ସବୁକୁ ସ୍ଦଖୋଇସ୍ବ ସ୍ବୋ ି ଆସି େହଣୀ ପୋଖସ୍େ ସ୍ସ ତୋଙ୍କେ ଜିପ ୍ଧେି ପହଞ୍ଚସି୍  I ସେକୋେଙ୍କ 

ଧତଡୋ ଜିପ ୍ଟୋକୁ ସ୍ସ ନିସ୍ଜ ଡ୍ରୋଇେ୍ କେି ଆସି ଥୋଆନି୍ତ I ଏକ ଆସ୍ମେିକୋନ୍ ଝୀଅକୁ ପ୍ରେୋବିତ କେିବୋ  ହି ଁଥୋଏ 

ତୋଙ୍କେ ଇଚ୍ଛୋ I ମୋତ୍ର  ୋଇ ୋ ଚୋହି ଁୋ ସ୍ଯ ମ ଁ ୁସୋଙ୍ଗସ୍େ ଯୋଏ I ପଦଯୋତ୍ରୋେ କୋଜଷୁ କ୍ରମ େିତସ୍େ ମ ଁ ୁବୁ ିବୋ ପୋଇ ଁ

ଯୋଇ ପୋେୁଛି ସ୍କମିତି? ମ ଁ ୁଯିବକୁ ମନୋ କେି ସ୍ଦବୋେୁ  ୋଇ ୋ ମଧ୍ୟ ମନୋ କେି ସ୍ଦ ୋ I ସ୍ଜୋକ ମହୁସଁ୍େ  ୁଣ ସ୍ଦ ୋ 

ପେି ବି.ଡି.ଓ. ମହୋଶୟ ତୋଙ୍କ ଧତଡୋ ଜିପ ୍କୁ ଧେି ବସୋକୁ ସ୍େେିସ୍  I 

 

 

 

 

       ଚବଶି 

 

ଓଡିଶୋସ୍େ ବିସ୍ନୋବୋଜୀଙ୍କ ପଦଯୋତ୍ରୋ ସ୍ହବୋ ସ୍ବଳକୁ  ସସ୍ବଷୋଦୟ କମଷୀ େୋବସ୍େ ଓଡିଶୋ ଜସ୍ଣ ବିଶଷି୍ଟ ବୁକି୍ତଙୁ୍କ 

ପୋଇ ୋ I ସ୍ସ ସ୍ହସ୍  ଦୟୋନିଧ ିପଟ୍ଟନୋୟକ, ସ୍େସ୍େନ୍ସୋ କସ୍ ଜେ େସୋୟନ ଅଧ୍ୟୋପକ I େସୋୟନବିତ୍ େୋବସ୍େ 

ସ୍କବଳ  ନୁସ୍ହ ଁ, ଜସ୍ଣ େ  ଅଧ୍ୟୋପକ େୋବସ୍େ ତୋଙ୍କେ ନୋଆ ଁଥ ିୋ I ବିସ୍ନୋବୋଜୀଙ୍କ ପଦଯୋତ୍ରୋ ସ୍ଢଙ୍କୋନୋଳସ୍େ 

ଚୋ ିଥବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ ସ୍ସ ଆସି ପଦଯୋତ୍ରୋସ୍େ ସ୍ଯୋଗ ସ୍ଦସ୍  I ଚୋକିେୀ ପୋଇ ଁଆଉ ତୋଙ୍କେ ଇଚ୍ଛୋ ନଥ ିୋ I 

ଦୟୋନିଧବିୋବୁଙ୍କ ଚୋକିେୀ ଛୋଡିବୋ ପଛସ୍େ େୂଦୋନ ଆସ୍େୋଳନ ପ୍ରତି ମମତୋ ଛଡୋ ଆଉ ଏକ କୋେଣ ମଧ୍ୟ ଥ ିୋ I 

ସ୍ସଇଟି ସ୍ହ ୋ :  

ଆସ୍ମ ସ୍କସ୍ତ ଜଣ େୁଦୋନ ଅେିସସ୍େ ଗପ ସପ କେୁଛୁ, ହେସ୍ମୋହନ ପଟ୍ଟନୋୟକ େୋଟକ ପୋଖେୁ ଚିତ୍କୋେ କେି ପଶ ି

ଆସିସ୍  “ଓଡିଶୋସ୍େଆଉେହିସ୍ହବନୋହି ଁI ଏଠ ିମଦୁଆଙ୍କ ଦୋଦୋଗିେି ଚୋ ିଛି I ବିନୋ କୋେଣସ୍େ ନିସ୍ଦଷୋର୍ ସ୍ ୋକଙୁ୍କ 

ହଇେୋଣ କେୋ ଯୋଉଛି” – ଏମିତି ସ୍କସ୍ତ କଥୋ ତୋଙ୍କ ପୋଟିେୁ ଅନଗଷଳ ବୋହେୁଥଏ I େମୋସ୍ଦବୀ, ବୁ ୁବୋବୁ, ନୁମୋ କି 

ବୋପୀ କିଏ ଥସି୍ବ ତ  ତୋଙ୍କ ଆଗସ୍େ ଅେିସ୍ଯୋଗ କେିବୋ ଥ ିୋ ତୋଙ୍କେ ଇଚ୍ଛୋ I ସ୍ଯୋଗକୁ ସ୍ସମୋସ୍ନ ସ୍କହି ନଥସି୍  I 

ଆସ୍ମ ହେସ୍ମୋହନବୋବୁଙୁ୍କ କଥୋଟୋ କଅଣ ସ୍ବୋ ି ପଚୋେି ୁ I ସ୍ସ ତ ଖବ୍ୁ ମନସ୍ତୋପ େିତସ୍େ ଥୋଆନି୍ତ I ଏଣ ୁଖବ୍ୁ 

ଉସ୍ର୍ତ୍ତଜିତ େୋବସ୍େ ସ୍ସ ଯୋହୋ କହିସ୍  ସ୍ସଥେୁି ଜଣୋ ପଡି ୋ ସ୍ଯ ଅଧ୍ୟୋପକ ଦୟୋନିଧ ିପଟ୍ଟନୋୟକଙ୍କ ଘେ 

ସେକୋେଙ୍କ ସ୍ଗୋଇେୋ ବିେୋଗ ଖୋନ୍ ତ ୋସ କେିଛନି୍ତ I ଦୟୋନିଧ ିବୋବୁ ବଡ ନିେୀହ ସ୍ ୋକ Iମୋତ୍ର ତୋଙ୍କ ଘେ ଖୋନ୍ 

ତ ୋସ ସ୍ହଉଥବିୋ ଜୋଣ ି ଆସ୍ମ ସବୁ ବୁସ୍ତ ସ୍ହ ୁI ପ୍ରକୃତ ତଥୁ ଜଣୋ ପଡି ୋ କିଛି ଦିନ ପସ୍େ I 
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ଜଙ୍ଗ  ବିେୋଗେ ଜସ୍ଣ ମଖୁୁ କମଷଚୋେୀ ଦୟୋନିଧ ିପଟ୍ଟନୋୟକଙ୍କ ଘେ ଖୋନ୍ ତ ୋସ ସ୍ହବୋ କଥୋ I ପ ିୁସକୁ ସ୍ଯଉ ଁ

ନିସ୍ଦ୍ଦଷଶନୋମୋ ପଠୋ ଯୋଇଥ ିୋ ସ୍ସଥସି୍େ ଚଞ୍ଚକତୋ ବଶତିଃ ସ୍କଉ ଁଦୟୋନଧଙି୍କ ଘେ ଖୋନ୍ ତ ୋସ ସ୍ହବ ସ୍ ଖୋ 

ନଥ ିୋ I ପ ିୁସ ୍ବୋ ୋ ଆସି ସେକୋେୀ କମଷଚୋେୀ  ଅଧ୍ୟୋପକ ଦୟୋନିଧ ିପଟ୍ଟନୋୟକଙ୍କ ଘେ ଖୋନ୍ ତ ୋସ କସ୍  I 

କିଛି ନପୋଇ ସ୍େେିଗସ୍   ସିନୋ ପ୍ରସ୍େସେ ପଡୋସ୍େ େହିଥବିୋ ଅନୁ ଅଧ୍ୟୋପକମୋସ୍ନ ଅସ୍ନଇ ଥବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ ଏପେି 

ଏକ ଘଟଣୋ ଘଟିବୋେୁ  ଦୟୋନିଧ ିବୋବୁଙୁ୍କ  ଜ୍ଜୋ  ୋଗିବୋ ସ୍ୱୋେୋବିକ Iସ୍ସ େୋବିଥସି୍  ସ୍ଯ ସେକୋେ ତୋଙୁ୍କ ଏ େଳି େୁ  

ପୋଇ ଁକ୍ଷମୋ ମୋଗିସ୍ବ I ମୋତ୍ର କ୍ଷମୋେିକ୍ଷୋେ ପତ୍ର ଆସି ୋ ନୋହି ଁI ଦୀଘଷ ଦିନ ଚୋକିେୀ କେିଥସି୍  ମଧ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରୋପୁ 

କଅଣ ମିଳିବ ନମିଳିବ – ସ୍ସ ବିର୍ୟସ୍େ ଚିନ୍ତୋ ନକେି  ଦୟୋ ନିଧ ୍ବୋବୁ ଚୋକିେୀ ଛୋଡି ସ୍ଦଇ ବିସ୍ନୋବୋଜୀଙ୍କ 

ପଦଯୋତ୍ରୋକୁ ଆସିସ୍ଲ୍ଲ I  ପେୁୁଣୋ ସସ୍ବଷୋଦୟ କମଷୀ େବି ପଟ୍ଟନୋୟକ ଓ ସ୍ସ ବିେିନ୍ନ ଗୋଆକୁଁ ଯୋଇ ଗ୍ରୋମଦୋନ ସଙ୍ଗରହ 

କୋମସ୍େ  ୋଗିସ୍  I ପସ୍େ ଜୋଣ ିି ଦୟୋନିଧ ିବୋବୁଙୁ୍କ ଅଯଥୋ ହଇେୋଣ କେିବୋ ପଛସ୍େ ତୋଙ୍କ ତସ୍ଳ କୋମ କେୁଥବିୋ 

ଜସ୍ଣ ବୁକି୍ତଙ୍କେ ହୋତ ଥ ିୋ I 

ପଦଯୋତ୍ରୋସ୍େ ବିସ୍ନୋବୋଜୀଙୁ୍କ ସ୍ଦଖବିୋ ପୋଇ ଁଶହ ଶହ ସ୍ ୋକ ଆସି ଜମୋ ସ୍ହୋଇ ଯୋଆନି୍ତ I େହଣୀକୁ ଆସିବୋେ 

ଅସ୍ନକ ଦୂେେୁ ସ୍ସମୋସ୍ନ “ବୋବୋ”ଙୁ୍କ ପୋସ୍ଛୋଟି ଆଣନି୍ତ I  ପ୍ରୋୟ ପ୍ରତି ଦିନ ମ ଁ ୁେହଣୀସ୍େ ପହଞ୍ଚବିୋ ପୋସ୍େ ସ୍ ୋକ 

ମୋନଙୁ୍କ ପଦଯୋତ୍ରୋେ ଉସ୍ଦ୍ଦଶୁ କଅଣ ଏ ବିର୍ୟସ୍େ କସ୍ହ I  ଅସ୍ନକ ସମୟସ୍େ ସ୍ ୋକଙୁ୍କ ବକ୍ତୃତୋ ସ୍ଦବୋକୁ ଯୋଇ 

 ୍;ମ୍ ବୋ  ମ୍ବୋ କଥୋ କହି ପକୋଏ I”“ଆସ୍େୋଳନକୁ ବିସ୍େୋଧ କେୁଥବିୋ ସ୍ ୋକଙୁ୍କ ଇତିହୋସ କ୍ଷମୋ କେିବ ନୋହି” – ସ୍ମୋେ 

ଏପେି େୋର୍ୋକୁ ଶଣୁ ିବୋପି ସ୍ମୋସ୍ତଥସ୍େ ସ୍ବଶ ୍ଥଟ୍ଟୋ କେିଥବିୋ ମସ୍ନ ପଡୁଛି I 

ବସି୍ନୋବୋଜୀଙ୍କ ପଦଯୋତ୍ରୋସ୍େ  େହଣୀ ଜୋଗୋସ୍େ ପହଞ୍ଚି ୋ ପସ୍େ ଆଗନ୍ତୁକମୋନଙ୍କ  ୋଗି ଜଳ ଖଆିେ ବୁବସ୍ଥୋ ହୁଏ I 

ଗୋଆେଁ ସି୍ଥତି ମତୁୋବକ ଜଳଖଆି ଟୋ ଚୁଡୋ କଦଳୀ ସ୍ହୋଇଥୋଇ ପୋସ୍େ କିମ୍ ବୋ ତୋ ସୋଙ୍ଗକୁ େସସ୍ଗୋ ୋ ମଧ୍ୟ 

ସ୍ହୋଇଥୋଇପୋସ୍େ I ଜଳଖଆି ସେିବୋ ପସ୍େ ମ ଁ ୁଖବେକୋଗଜ ମୋନଙୁ୍କ ସମ୍ବୋଦ ପଠୋଏ I ଓଡିଆସ୍େ ବୋହୋେିଥବିୋ 

ସସ୍ବଷୋଦୟ ବହି ସବୁ ବିକ୍ରି କେୋ ଯୋଏ I ପଣୁ ିବୋେଟୋ ସ୍ବଳକୁ ମଧ୍ୟୋହ୍ନ ସ୍େୋଜନ I ବୋହୋେୁ ସ୍କହି ବିଶଷି୍ଟ ବୁକି୍ତ 

ବିସ୍ନୋବୋଜୀଙୁ୍କ ସ୍ଦଖୋ କେିବୋକୁ ଆସିସ୍  ତୋଙୁ୍କ ସ୍କନ୍ଦ୍ର କେି କଥୋ ବୋର୍ତ୍ତଷୋ ଓ ଆସ୍ ୋଚନୋ ଚୋସ୍  I ପଦଯୋତ୍ରୋସ୍େ 

ବିସ୍ନୋବୋଜୀଙୁ୍କ ସ୍ଦଖୋ କେିବୋ ପୋଇ ଁବି ୋତେ େୋଷ୍ଟରଦୂତ ପ ୍ ସ୍ଗୋେବୁଥ,୍ ଖଦୀ କମିସନେ ସ୍ଚୟୋେମୁୋନ ଉଦୟ 

ନୋେୋୟଣ ସ୍ଧବେ୍, ଶୋନି୍ତବୋଦୀ  ଏ.ସ୍ଜ.ମସ୍ସ୍ତ, ଜୟପ୍ରକୋଶ ନୋେୋୟଣଙ୍କ ପେି ସ୍ ୋକମୋସ୍ନ ବୋହୋେୁ ଆସିଥବିୋ ମସ୍ନ 

ପଡୁଛି Iବିସ୍ଦଶେୁ ସ୍କସ୍ତସ୍କ ଯବୁକ ଯବୁତୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ପଦଯୋତ୍ରୋକୁ ଆସି ସମୟ କୋଟି ଥସି୍  I ଜମଷୋନୀ ଓ 

ଆସ୍ମେିକୋ େଳି ସ୍ଦଶସ୍େ ସ୍ସସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ ବୋଧ୍ୟତୋମଳୂକ େୋବସ୍େ ୧୮ ବର୍ଷେୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଷ ଯବୁକମୋନଙୁ୍କସ୍ସୈନୁବୋହିନୀସ୍େ 

ସ୍ଯୋଗ ସ୍ଦବୋ  ୋଗି ବୁବସ୍ଥୋ ଥୋଏ Iମୋତ୍ର ସ୍କସ୍ତକ ଶୋନି୍ତବୋଦୀ  ଏ ବୁବସ୍ଥୋେ ବିସ୍େୋଧୀ ଥୋଆନି୍ତ I  ବିେିନ୍ନ ସ୍ଦଶସ୍େ 

ଯଦୁ୍ଧ ବିସ୍େୋଧୀ ଆସ୍େୋଳନ ମଧ୍ୟ ଚୋ ିଥୋଏ I ମି ିଟୋେୀେ ବିସ୍େୋଧ କେୁଥବିୋ କନସୋଇନ୍ ସସ ଅସ୍େକ୍ଟେ ମୋନଙ୍କ େିତେୁ 

ସ୍କସ୍ତଜଣ ମଧ୍ୟ ପଦଯୋତ୍ରୋକୁ ଆସିଥସି୍  Iସ୍ସମୋସ୍ନ ସମସ୍ସ୍ତ ବୟସସ୍େ ୨୦େୁ ୨୨ େିତସ୍େ I ଏଣ ୁସ୍ସମୋନଙ୍କ ସହିତ 

ଆସ୍ ୋଚନୋ ଓ କଥୋବୋର୍ତ୍ତଷୋସ୍େ ସ୍ବଶ ମଜୋ ହୁଏ I 

ଆଳ୍ପଦିନ ତସ୍ଳ ସ୍କନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ମଣ୍ଡଳେୁ ସ୍ମୋେୋେଜୀ ସ୍ଦଶୋଈ, ଜଗଜ୍ଜୀବନ େୋମ,୍ଏସ.୍ ସ୍କ . ପଟି ୍, ହୁମୋୟୁନ୍ କବୀେ୍ 

ଓ  ୋ  ବୋହୋଦୁେ ଶୋସ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ ସ୍ନସ୍ହେୁ ସେକୋେେୁ ଛସ୍ଟଇ କେୋ ଯୋଇଥୋଏ I ସ୍ସମୋସ୍ନ କସ୍ଙ୍ଗରସ ଦଳକୁ 

ସ୍ ୋକୋେିମଖୁୀ କେିସ୍ବ ସ୍ବୋ ି ଦଳ ତେେେୁ ପ୍ରଚୋେ ଚୋ ିଥୋଏ Iମୋତ୍ର ଅସ  କଥୋ ସ୍ହ ୋ ସ୍ଯ ଉପସ୍େୋକ୍ତ 

ମନ୍ତ୍ରୀମୋସ୍ନ ଦୀଘଷ ଦିନ ଧେି ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ହୋଇ େହି ଥବିୋେୁଓ ସ୍ନସ୍ହେୁଙ୍କ  ଧେଣେ ସମୋଜବୋଦସ୍େ ଆଗ୍ରହୀ ନଥବିୋେୁ 

ସ୍ସମୋନଙୁ୍କ ବିଦୋ କେିବୋ ଦେକୋେ ପଡି ୋ Iକୋେଣ ସେକୋେ େିତସ୍େ ସ୍ସମୋନଙ୍କେ ବଳ ବଢି ଚୋ ିଥ ିୋ 

Iଅନୁମୋନଙୁ୍କ ବିଦୋ କେିବୋକୁ ଯୋଇ ସ୍ନସ୍ହେୁ ନିଜସ୍ ୋକ ଶୋସ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ ଛସ୍ଟଇ କେିବୋକୁ ବୋଧ୍ୟ ସ୍ହସ୍  Iମୋତ୍ର କିଛି ଦିନ 

ପସ୍େ ତୋଙୁ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଣ୍ଡଳକୁ ପଣୁ ିସ୍ନଇ ଆସିସ୍  I ବିସ୍ନୋବୋଜୀଙୁ୍କ, ପଦଯୋତ୍ରୋ ସମୟସ୍େ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ଚୋ ୁଥବିୋ 
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ସ୍ ୋକମୋସ୍ନ ସ୍ବସ୍ଳସ୍ବସ୍ଳ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚୋେନି୍ତ I ସ୍କୌଣସି ଚିହ୍ନୋ ଜଣୋ ସ୍ ୋକ ଚୋ ୁଥସି୍  ବିସ୍ନୋବୋଜୀ ତୋଙୁ୍କ ପୋଖକୁ 

ଡୋକନି୍ତ I ବୋଟସ୍େ ତୋଙ୍କ ସହିତ କଥୋ ବୋର୍ତ୍ତଷୋ କେନି୍ତ I 

ଓଡିଶୋେ ଜଣୋଶଣୁୋ କମଷୀ ମଦନ ସ୍ମୋହନ ସୋହୁ ତୋଙୁ୍କ ପଚୋେି ବୁଝିବୋକୁ ଚୋହିସଁ୍  ସ୍ଯ ସ୍ନସ୍ହେୁ ଏ ସ୍ଯଉ ଁପୋଞ୍ଚ ଜଣ 

ମନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ ବୋହୋେ କେି ସ୍ଦସ୍ ସ୍ସ ବିର୍ୟସ୍େ ତୋଙ୍କେ ମତ କଅଣ I ବିସ୍ନୋବୋଜୀ ଥଟ୍ଟୋ କେି କହିସ୍  

“ସ୍ବଦୀପୋଇପଁଚିଶବର୍ଷେବେଟିଏ ଦେକୋେ ଥ ିୋ I ତୋ ବଦଳସ୍େ ଏସ୍ବ ପୋସ୍ଞ୍ଚୋଟି ପୋଞ୍ଚ ବରି୍ଆ ପି ୋଙୁ୍କ ସ୍ବଦୀସ୍େ 

ବସୋ ଯୋଇଛି I“କସ୍ଙ୍ଗରସକୁ ସ୍ ୋକୋେିମଖୁୀ କେିବୋ ପୋଇ ଁସ୍ନସ୍ହେୁ ନିସ୍ଜ ବୋହୋେି ଆସିବୋ ଦେକୋେ ଥ ିୋ” ସ୍ବୋ ି 

ବିସ୍ନୋବୋଜୀ ପସ୍େୋକ୍ଷସ୍େ କହିସ୍   I 

ସ୍ସଦିନ େହଣୀସ୍େ ପହଞ୍ଚ ିୋ ପସ୍େ ମ ଁ ୂଏଇ କଥୋଟିକୁ ସବୁ ଓଡିଆ ଖବେକୋଗଜକୁ ସ୍ ଖ ିି Iପ୍ରତି ଦିନ ପଦଯୋତ୍ର 

କଥୋ ସ୍ ଖ ିମ ଁ ୁସ୍ଥୋନୀୟ ସ୍କ ୂ ପି ୋଙୁ୍କ କସ୍ହ ସ୍ ଖୋେ ପୋଞ୍ଚଟୋ ନକ  କେି ସ୍ଦବୋ ପୋଇ ଁI ମ ଁ ୁଡୋସ୍କ; ସ୍ସମୋସ୍ନ 

ସ୍ ଖନି୍ତ I ସ୍ସଦିନ ମଧ୍ୟ ସ୍ସଇଆ କ ି I ଦୟୋନିଧ ିପଟ୍ଟନୋୟକ ଅଳ୍ପ ୍ଦୂେସ୍େ ଥୋଇ ତୋହୋ ଶଣୁସି୍  Iବିସ୍ନୋବୋଜୀଙ୍କେ 

ଏ ମନ୍ତବୁ କୋସ୍ଳ ପଣି୍ଡତ ସ୍ନସ୍ହେୁଙୁ୍କ ବୋଧବି ଏଥପିୋଇ ଁତୋଙ୍କେ ଚିନ୍ତୋ ପଡି ୋ I ସ୍ସ ଯୋଇ ବୋବୋଙ୍କ ପୋଖସ୍ ୋକ  ବୋ ୍ 

େୋଇଙ୍କ କୋନସ୍େ ଏକଥୋ ପକୋଇସ୍  I ବିସ୍ନୋବୋଜୀଙ୍କ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ବୁ ୁଥବିୋ ବୁକି୍ତଙ୍କେ ଏଥପିୋଇ ଁଚିନ୍ତୋ ପଡି ୋ I 

ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ ମ ଁ ୁସ୍ଥୋନୀୟ ଡୋକଘସ୍େ ଚିଠଗିଡିୁକୁ ଗଚି୍ଛତ କେି ସୋେି ଥୋଏ I ବୋ ୍ େୋଇ ନିସ୍ଜ  ଡୋକ ଘେୁ ସ୍ସ ଗଡୁୋକ 

ସ୍େେୋଇ ଆଣବିୋକୁ ଗସ୍  I ମୋତ୍ର ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ ଡୋକ ବଡ ଅେିସ ୍ବଣୋଇ ଗଡକୁ ଯୋଇ ସୋେି ୋଣୀ I ବୋ ୍ େୋଇ 

ବଣୋଇ ଗଡେ ବଡ ଡୋକ ଘେକୁ ଯୋଇ ମ ଁ ୁ ଖବେକୋଗଜକୁ ପଠୋଇଥବିୋ ଚିଠଗିଡିୁକୁ ଉଠୋଇ ଆଣସି୍  I 

ସେୋକୁ ଯିବୋ ପବୁଷେୁ ସ୍ବସ୍ଳ ସ୍ବସ୍ଳ କମଷୀମୋନଙ୍କ ସହିତ ବିସ୍ନୋବୋଜୀଙ୍କେ ଆସ୍ ୋଚନୋ ହୁଏ I ଉପେ ଓଳି ସମସ୍ତଙ୍କ 

ଗହଣସ୍େ ସ୍ମୋସ୍ତ ସ୍ଦଖ ିବିସ୍ନୋବୋଜୀ ପି ୋଙ୍କ େଳି ହସି ପକୋଇସ୍  I ମ ଁ ୁତ େୁଙୁ୍ଗଳୋ ସ୍ଦହସ୍େ କୋଗଜ କ ମ ଧେି 

ବସିଥୋଏ I ତୋଙ୍କ ପୋଟିେୁ ବୋହୋେି ପଡି ୋ “ଅନୋଦିତଏକଦମ ୍ କ୍ଷ୍ମଣ ପେି ସ୍ଦଖୋ ଯୋଉଛି I”ବିସ୍ନୋବୋଜୀଙ୍କ ବିର୍ୟସ୍େ 

ଅନୁମୋସ୍ନ କଅଣ େୋବିସ୍ବ ସ୍ସଥ ିୋଗି ତୋଙ୍କେ ପୋଖ ସ୍ ୋକଙ୍କେ ଚିନ୍ତୋଥୋଏ ବହୁତ I ମୋତ୍ର ବିସ୍ନୋବୋଜୀ ତ ସ୍ହସ୍  

ଦୂେଦ୍ରଷ୍ଟୋ ଚିନ୍ତକ i  ତୋଙ୍କ ବିର୍ୟସ୍େ ଅନୁମୋସ୍ନ କଅଣ େୋବିସ୍ବ  - ଏଥପିୋଇ ଁତୋଙ୍କେ ଚିନ୍ତୋ କଅଣ? ସ୍ଯସ୍ହତୁ 

ବିସ୍ନୋବୋଜୀ ପଦଯୋତ୍ରୋସ୍େ  “କୋମେୋଜସ୍ଯୋଜନୋ”ଉପସ୍େମନ୍ତବୁକସ୍ ସ୍ସକଥୋଟୋବୋହୋେଦୁନିଆଜୋଣବିୋଦେକୋେI 

ଏଇଆ େୋବି ମ ଁ ୁକଥୋଟୋକୁ ଖବେକୋଗଜକୁ    ପଠୋଇଥ ିି I ବୋେ ବର୍ଷ ପସ୍େ ସେକୋେ ବିସ୍େୋଧୀ ଆସ୍େୋଳନସ୍େ 

ଆସ୍ମ ସବୁ େୋଗ ସ୍ନବୋ ସ୍ବସ୍ଳ ଜଣୋ ପଡି ୋ ସ୍ଯ ସେକୋେକୁ  ସ୍କୌଣସି ପ୍ରକୋସ୍େ ସମୋସ୍ ୋଚନୋ କେିବୋ ପୋଇ ଁ

ବିସ୍ନୋବୋଜୀଙ୍କ ପୋଖସ୍େ ଥବିୋ ସ୍ ୋକମୋସ୍ନ ଚହୋନି୍ତ ନୋହି ଁI ସ୍ସ କଥୋ ପସ୍େ I 

ବିସ୍ନୋବୋଜୀ ପଶି୍ଚମ ଓଡିଶୋସ୍େ ବୁ ୁଥବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ ଆସ୍ମେିକୋେ େୋଷ୍ଟରପତି ଜନ୍ ସ୍କସ୍ନଡିଙୁ୍କ ହତୁୋ କେୋଯୋଇ ଥବିୋେ 

ଖବେ ମିଳି ୋ I  ଏପେି ହିଂସୋତ୍ମକ ଖବେ ପୋଇ ବିସ୍ନୋବୋଜୀ କୋେି ପକୋଇସ୍  I ଆଳ୍ପ ଦିନ ତସ୍  େୋଜୋଜୀଙ୍କ  

ସ୍ନତୃତ୍ୱସ୍େ େୋେତେୁ ଏକ ପ୍ରତିନିଧ ିଦଳ ତୋଙୁ୍କ ସ୍େଟି ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ରେ ପ୍ରସୋେ ନକେିବୋକୁ ଅନୁସ୍େୋଧ କେିଥସି୍  ଓ 

ସ୍କସ୍ନଡି ସ୍ସମୋନଙ୍କ କଥୋ ଗ୍ରହଣ କେି ସ୍ନଇଥସି୍  I 

ପଦଯୋତ୍ରୋେ େୋର୍ଣ, ଆସ୍ ୋଚନୋ ଓ ସ୍ଦୈନେିନୁ କୋଯଷୁ କ୍ରମ େିତସ୍େ ସୋଧୋେଣ କମଷୀ େୋବସ୍େ କୋମ କେୁଥବିୋ ଆସ୍ମ 

ସ୍କସ୍ତଜଣ ଯଥୋ ନିଶୋକେ ଦୋସ, ଜଗନ୍ନୋଥ ନୋୟକ, େବି ପଟ୍ଟନୋୟକ ଓ ମ ଁ ୁପେସ୍ପରେ ସହିତ ସ୍ବଶ ସ୍ମଳୋପ କେୁଥ ୁି 

Iଆମ ସହିତ୍ ସମ୍ବ ପେୁ ଅଞ୍ଚଳସ୍େ  ଜସ୍ଣ ସ୍ଥୋନୀୟ କମଷୀ ଯଟିୂସ୍  i ତୋଙ୍କେ ଦୁଇଟି ସ୍ତ୍ରୀ I  ଉେସ୍ୟ ଏକଦୋ ଉତ୍କଳ 

ନବ ଜୀବନ ମଣ୍ଡଳେ କମଷୀ ଥସି୍  I ତୋଙ୍କେ େଉଣୀ ମଧ୍ୟ କମଷୀ େୋବସ୍େ କୋମ କେୁଥୋଆନି୍ତ I  ସୋନ େଉଣୀେ ବିବୋହ 

ପୋଇ ଁସ୍ସ ଚିନି୍ତତ ଥବିୋ କଥୋଟୋ ସ୍ସ େବି ପଟ୍ଟନୋୟକଙ୍କ କୋନକୁ ଆଣସି୍  I ପଦଯୋତ୍ରୀ ଦଳସ୍େ ସ୍େୋଳି େୋଇ ଓେେ 

ସ୍େୋଳୋନୋଥ ମହୋନି୍ତଙ୍କ ସହିତ  ବୋହୋଘେ ସ୍ହସ୍  େ  ସ୍ହବ ସ୍ବୋ ି େବି େୋଇ ସଚୂନୋ ସ୍ଦସ୍  I ବେ ଓ କନୁୋ ତ 

ପେସ୍ପେକୁ ପଦଯୋତ୍ରୋସ୍େ ସ୍ଦଖ ିଥୋଆନି୍ତ I କୋହୋେି ଆପରି୍ତ୍ତ କେିବୋେ କିଛି ନଥୋଏ I ସ୍ତସ୍ବ ଘେେ ଅନୁମୋସ୍ନ 
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ବେକୁ ସ୍ଦଖ ିନଥବିୋେୁ ସ୍େୋଳି େୋଇକୁ ସ୍ନଇ ତୋଙ୍କ େୋବୀ ଶ୍ୱଶେୁ ଘସ୍େ ପହଞ୍ଚୋଇବୋ ଠକ୍ି ସ୍ହ ୋ I େହଣୀ ପଡି ଥୋଏ 

ତୋଙ୍କ ଗୋଆ ଁପୋଖସ୍େ I ସ୍ମୋେ୍ ପି ୋ ଦିନେ ବନୁ୍ଧ ଦୁଗଷୋ ସୋମ  ସ୍ସ ଗୋଆସଁ୍େ ଖଦୀ ମଣ୍ଡଳ ତେେେୁ କମଷୀ ଥୋଏ ଓ 

ତୋଙ୍କ ଘେ ସହିତ ତୋେ ଜଣୋ ଶଣୁୋ ଥୋଏ Iସ୍େୋଳି େୋଇକୁ ସ୍ବଶ ପଟୋ କେି କନୁୋ ଘେକୁ ସ୍ନବୋ ଳୋଗି ଯହୋ କିଛି 

ସ୍ଯୋଜନୋ କେୋ ଯିବୋେ କଥୋ ସ୍ସ ସବୁ ମଳୂେୁ ଚୂଳ ଯୋଏ ସ୍ସ କେୁଥୋଏ I ତୋ ସ୍ଯୋଜନୋ ଅନୁସୋସ୍େ  ସମୟ ଠକ୍ି 

ସ୍ହ ୋ ସନ୍ଧୁୋସ୍େ  ସ୍େୋଳି େୋଇ େୋବୀ ଶ୍ୱଶେୁ ଘେକୁ ଯିସ୍ବ I ନିଦି୍ଦଷ୍ଟ ସମୟସ୍େ େବିେୋଇ, ମ ଁ ୁଓ ଦୁଗଷୋ  ତୋଙୁ୍କ 

ସୋଙ୍ଗସ୍େ ଧେି ଯିବୋ କଥୋ I େବିର୍ୁତସ୍େ ଜ୍ୱୋଇ ଁସ୍ହବୋକୁ ଯୋଉ ଥବିୋେୁ  ଖସ୍ଣ୍ଡ ସେୋ ସ୍ଧୋତି ଓ ସେୋ ପଞ୍ଜୋବୀ ପିନ୍ଧିବୋ  

ଉଚିତ ସ୍ବୋ ି ଆସ୍ମ ପେୋମଶଷ ସ୍ଦ ୁ I ମୋତ୍ର ସ୍େୋଳି େୋଇ ନୂଆ  ୁଗୋ କି ନୂଆ ପଞ୍ଜୋବୀ ପିନ୍ଧିବୋକୁ ନୋେୋଜ 

I“ସ୍ସସବୁକୁମ ଁଦୁୁଗଷୋ ପଜୂୋ କୁ ପିନ୍ଧିବି” – ସ୍ବୋ ି ତୋଙ୍କେ ଏକୋ ଜିଦ୍ I ଆସ୍ମ ଆଉ କିଛି ନକହି ତୋଙୁ୍କସୋଙ୍ଗସ୍େ ଧେି 

ତୋଙ୍କେ େୋବୀ ଶ୍ୱଶେୁ ଘେକୁ ସ୍ନ ୁ I କନୁୋ ଘେ ଆମ ପୋଇ ଁସ୍ବଶ ଖୋଇବୋେ ବୁବସ୍ଥୋ କେିଥସି୍  Iଏ ଘଟଣୋେ 

ସ୍କସ୍ତ ମୋସ ପସ୍େ ବେ କନୁୋଙ୍କେ ହୋତ ଗଣ୍ଠ ିପଡି ୋ I 

ବିସ୍ନୋବୋଜୀ ପଶି୍ଚମ ଓଡିଶେୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଦଶ ଆଡକୁ ଗସ୍  I ଆସ୍ମ ତୋଙୁ୍କ ଟିଟି ୋଗଡଠୋସ୍େ ବିଦୋୟ ସ୍ଦ ୁ I ପଦ 

ଯୋତ୍ରୋ ପସ୍େ ସମସ୍ସ୍ତ ନିଜ ନିଜ ଜୋଗୋକୁ ସ୍େେିସ୍  Iଟିଟି ୋ ଗଡଠୋେୁ ସ୍ଟ୍ରନସ୍େ ମ ଁ ୁଗ ି େୋୟଗଡୋ iଓଡିଆ 

େୋର୍ୋସ୍େ ବିସ୍ନୋବୋଜୀଙ୍କ ଉପସ୍େ ସ୍କୌଣସି ବହି ନଥୋଏ I ଏଣ ୁତୋଙ୍କେ ଏକ ଜୀବନୀ ସ୍ ଖୋ ଯିବୋ ଉଚିତ ସ୍ବୋ ି 

କଥୋ ପ୍ରସଙ୍ଗସ୍େ ବୁ ୁବୋବୁ ସ୍ମୋସ୍ତ କହିସ୍  I ପଦ ଯୋତ୍ରୋ ପସ୍େ ମ ଁ ୁସ୍ ଖବିୋ ଆେମ୍ଭ କ ି I େୋୟଗଡୋ ଅଞ୍ଚଳସ୍େ 

କୋମ କେୁଥବିୋ ଗଙ୍ଗୋଧେ ଦୋସଙ୍କ କମଷ ସ୍କ୍ଷତ୍ର ଗୋଆ ଁସ୍େ ବିେୋମ ସ୍ନଇ ସ୍ ଖୋ ସ୍ ଖକିେିବୋକୁ ସ୍ସ ସ୍ମୋସ୍ତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ 

କସ୍  I ଆଚୋଯଷୁ  ମହୋଶୟଙ୍କ ପଦଯୋତ୍ରୋ ସ୍ବସ୍ଳ ଆସ୍ମ ଉେସ୍ୟ ବହୁତ ଦିନ ଏକୋଠ ିବୁ ିଛୁ I ଏଣ ୁପୋହୋଡ ସ୍ଘେୋ 

ଆଦିବୋସୀ ଗୋଆସଁ୍େ ବସି ନିସ୍େୋଳୋସ୍େ ସ୍ ଖୋ ସ୍ ଖ ିକେିବୋକୁ ମନ  ଚୋହି ଁୋ 

I”ବ୍ି ନପ୍ଳବୀବିସ୍ନୋବୋ”ବହିଟିମ ଁେୁୋୟଗଡୋେଶଙ୍ଖ୍ଳପଦେଗୋଆସଁ୍େହିଆଁେମ୍ଭକେିଥ ିିI  ସ୍ସଠୋେୁ ସ୍କସ୍ତ ଦିନ ପସ୍େ ମ ଁ ୁ

କଟକେ େୂଦୋନ ଅେିସକୁ ଆସି ି i 

 

                                      ପଚଶି 

ସସ୍ବଷୋଦୟ ଆସ୍େୋଳନେ  ବିେିନ୍ନ କୋଯଷୁ କ୍ରମ େିତସ୍େ ଗ୍ରୋମଦୋନ ମୋଧମସ୍େ େୂମି ସଙ୍ଗରହ କେିବୋ ଓ େୂମି ବିତେଣ 

କେିବୋ ସୋଙ୍ଗକୁ ସସ୍ବଷୋଦୟ ପୋତ୍ର ସ୍ଥୋପନୋ କେିବୋ ମଧ୍ୟ ଏକ କୋଜଷୁ କ୍ରମ େୋବସ୍େ ପ୍ରସ୍ଥୋପିତ ସ୍ହ ୋ I କମଷୀମୋନଙ୍କେ 

ଚଳୋଚଳ ପଇ ଁଏହି ସସ୍ବଷୋଦୟ ପୋତ୍ରେୁ ସଙୃ୍ଗହୀତ ତଣଡୂ୍ଳ ହି ଁବୁବହୃତ ସ୍ହବ I କଟକ ସହେେ ବିେିନ୍ନ ସ୍ ୋକଙ୍କ 

ଘସ୍େ ଆସ୍ମ ସସ୍ବଷୋଦୟ ପୋତ୍ର ବସୋଇ ୁ I ଆଚୋଯଷୁ  ମହୋଶୟ, ଗଣୁନିଧ ିମହୋନି୍ତ ପ୍ରମଖୁ ସୋହୀ ସୋହୀସ୍େ ବୁ ି ଚିହ୍ନୋ 

ଜଣୋ ସ୍ ୋକଙ୍କ ଘସ୍େ ସସ୍ବଷୋଦୟ ପୋତ୍ର ବସୋଇସ୍  Iବିେିନ୍ନ ସୋହୀେୁ ଆସ୍ମ କମଷୀମୋସ୍ନ ସ୍ସ ସବୁକୁ ସଙ୍ଗରହ କେି ଆଣ ୁ

I ସ୍ସସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ କମୁୁ ନିଷ୍ଟ ପୋଟିେ ସେୁ ଓ ଛୋତ୍ର ସ୍ନତୋ ଆଶରି୍ ମହୋପୋତ୍ର ପ୍ରମଖୁ ଏଇ ସସ୍ବଷୋଦୟ ପୋତ୍ର କଥୋଟୋକୁ 

ଥଟ୍ଟୋ କେି କହୁଥସି୍  : 

ସସ୍ବଷୋଦୟ ପୋଟ୍ର ଘସ୍େ ଘସ୍େ ବସ ୁ

ତମ ଚୋଉଳ ଆମ ସ୍ପଟସ୍େ ପଡୁ 

ଏ ପ୍ରକୋେ ଥଟ୍ଟୋ ସ୍ମୋ ପୋଇ ଁସ୍କୌଣସି ପ୍ରତିକି୍ରୟୋ ସଷିୃ୍ଟ କସ୍େନୋ I  ସ୍କବଳ ଆସ୍େୋଳନେ କୋମ ଓ ସ୍ଯୋଜନୋ ସମ୍ପକଷସ୍େ 

ଯୋହୋ କହିବୋେ କଥୋ ମ ଁ ୁସ୍ସମୋନଙୁ୍କ କସ୍ହ I ସ୍ମୋ ସୋଇସ୍କ ୍ ପଛସ୍େ ସସ୍ବଷୋଦୟ ସୋହିତୁ ସୋଙ୍ଗକୁ ଆଜିକୋ ି 

ସ୍ଗୋଟୋଏ “ ନିଉଜ ୍ଉଇକ୍” ପତ୍ରିକୋ ମଧ୍ୟ ଥୋଏ I ବୋପି କଟକ ଆସିସ୍  ସୋଙ୍ଗସ୍େ ଆଣଥିବିୋ ପତ୍ରିକୋଟି ପଢିସୋେି 
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ସ୍ମୋସ୍ତ ସ୍ଦଇ ଯୋଆନି୍ତ Iଖୋନ୍ ନଗେେ ପଥେ ପୀଢି କିମ୍ ବୋ ସ୍ଜୋବ୍ରୋେ ଆନିକଟ ପୋଖସ୍େ ସଜୂଷୋସ୍ତ ସ୍ଦଖବିୋକୁ ଯୋଇ 

ବନୁ୍ଧ ଜ୍ଞୋନଦୋ ମହୋନି୍ତ ଓ ମ ଁ ୁନିଉଜ ୍ଉଇକ୍ ପଢୁ i ଆନ୍ତଜଷୋତିକ ସମସୁୋେ ଆସ୍ ୋଚନୋ କେୁ I ଜ୍ଞୋନଦୋ ଥସି୍  

ସୋମୁବୋଦୀ ସ୍ ୋକ I ମୋକ୍ସଷ ଓ ସ୍ ନିନଙ୍କ ଉକି୍ତ ତୋଙ୍କ ପୋଟିେୁ ଖବ୍ୁ ଚଞ୍ଚଳ ବୋହୋେି ପଡୁଥୋଏ I ଜସ୍ଣ ଉଦୀୟମୋନ 

କମୁୁ ନିଷ୍ଟ େୋବସ୍େ ସ୍ସ ସ୍ବଶ ୍ପୋନ ସ୍ଚୋବୋନି୍ତ I ସିଗୋସ୍େଟ୍ ଟୋଣନି୍ତ I ସ୍ସ ସବୁ ସ୍ମୋସ୍ତ କିଛି ପ୍ରେୋବିତ କସ୍େନୋ I 

ସ୍କୌଣସି ସେୋ ସମିତି ଆମ ତେେେୁ ସ୍ହଉଥସି୍  ମ ଁ ୁତୋଙୁ୍କ ସେୋକୁ ଡୋସ୍କ I ଏ ସବୁ େିତସ୍େ ସହେ ସୋେୋ ବୁ ି 

ଚୋେୋ ସଙ୍ଗରହ କେିବୋ , ସସ୍ବଷୋଦୟ ବହି ଓ ପତ୍ର ପତ୍ରିକୋ ବିକିବୋ  କିମ୍ ବୋ ସସ୍ବଷୋଦୟ ପୋତ୍ର ସଙ୍ଗରହ କେିବୋକୁ ଯିବୋସ୍େ 

ଅବସ୍ହଳୋ ଘସ୍ଟନୋହି ଁI  କଟକ ସହେ ସ୍ହ ୋ ଓଡିଶୋେ  ସଂସ୍କତୃିକ  େୋଜଧୋନୀ I ଏଣ ୁବହୁ ମଖୁୁ ସ୍ ୋକଙ୍କେ ବସୋ 

ଏଇଠ ିI ସ୍ସମୋନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଦଖୋ ସ୍ହବୋଟୋ ସ୍ୱୋେୋବିକ ଥ ିୋ I ଥସ୍େ ଚୋେୋ ମୋଗିବୋ ପୋଇ ଁଯୋଇ ମ ଁ ୁପହ୍ଞ୍ଚ ିି ସସୁ୍େନ୍ଦ୍ର 

ମହୋନି୍ତଙ୍କ ଘସ୍େ I ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ ସ୍ସ ପୋ ଷୋସ୍ମ୍େ ସଦସୁ ନଥୋନି୍ତI ସ୍ସ ସସ୍ବଷୋଦୟ କୋମ କଥୋ ପଚୋେିସ୍  I ମ ଁ ୁ 

ସ୍େେି ୋ ସ୍ବଳକୁ ଦୁଆେ ମହୁସଁ୍େ ଠଆି ସ୍ହୋଇ ସ୍ସ ସ୍ମୋସ୍ତ ପ୍ରୋୟ ୪୫ ମିନିଟ ଖସ୍ଣ୍ଡ େୋର୍ଣ ସ୍ଦସ୍  I ତୋଙ୍କ 

କଥୋେ ଅସ  ମମଷ ଥ ିୋ ସ୍ଯ ଗୋନ୍ଧୀ ନୋଆସଁ୍େ ତଥୋକଥତି ଗୋନ୍ଧୀବୋଦୀ ମୋସ୍ନ ଯୋହୋ କେୁଛନି୍ତ ତୋକୁ ସ୍ଦଖତିୋଙ୍କ 

ପି ୋମୋସ୍ନ ସବୁ କମୁୁ ନିଷ୍ଟ ସ୍ହୋଇଯିସ୍ବ I ପ୍ରକୃତସ୍େ କହିବୋକୁ ଗସ୍  ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ ବିେିନ୍ନ ଜୋଗୋସ୍େ  ଦୁନିଆ 

ସୋେୋ ଛୋତ୍ରମୋସ୍ନ ପୋଟି ତୁଣ୍ଡ ସ୍ଗୋଳମୋଳ କେୁଥୋଆନି୍ତ I େୋନ୍ ସେ ତୁଙ୍ଗ ସ୍ନତୋ ଡି ଗ ଙ୍କ ବିସ୍େୋଧସ୍େ ସ୍ସଠୋେ ଛୋତ୍ର 

ମହ  ଆସ୍େୋଳନ କେୁ ଥୋଆନି୍ତ I ଆସ୍ମେିକୋେ ତେୁଣ ସ୍ଗୋଷି୍ ିସିେି  େୋଇଟ୍ ସ ଆସ୍େୋଳନସ୍େ  େୋଗ ସ୍ନଇ ସ୍କସ୍ତ 

କଅଣ କେୁଥୋଆନି୍ତ I ଏ ସବୁ କଥୋ ସସୁ୍େନ୍ଦ୍ର ବୋବୁଙ୍କ ପେି ସ୍ ଖକ ଓ େୋଜନୀତିଜ୍ଞଙୁ୍କ ପ୍ରେୋବିତ କେିବୋ ସ୍ୱୋେୋବିକ I 

ସସୁ୍େନ୍ଦ୍ର ବୋବୁଙ୍କ ଶବ୍୍ଶଶୁେୁ ମଧସୁଦୂନ ମହୋନି୍ତ ଥସି୍  ନବକୃଷ୍ ନ ସ୍ଚୌଧେୁୀଙ୍କେ ବନୁ୍ଧ I ନବବୋବୁ େୂଦୋନ ଅେିସକୁ 

ଆସିସ୍  ମଧ ୁବୋବୁ ପ୍ରୋୟ ତୋଙ୍କ ପୋଖକୁ ଆସନି୍ତ Iଦୁଇ ବନୁ୍ଧଙ୍କ େିତସ୍େ ହୀେୋେୁ ଜିେୋ ଯୋଏ ଆସ୍ ୋଚନୋ ଚୋସ୍  I 

ସସୁ୍େନ୍ଦ୍ର ମହୋନି୍ତ କଳିଙ୍ଗେ ସମ୍ପୋଦକ ସ୍ହ ୋ ପସ୍େ ତୋଙ୍କ ସହିତ ପେିଚୟ ଆହୁେି ବଢି ୋ I 

ଏହୋେ ଅସ୍ନକ ଦିନ ପସ୍େ ମ ଁ ୁତୋଙୁ୍କ ଏକ ସସ୍ବଷୋଦୟ ଶବିିେସ୍େ େୋର୍ଣ ସ୍ଦବୋ ପୋଇ ଁଉତ୍କଳ ସସ୍ବଷୋଦୟ ମଣ୍ଡଳ 

ତେେେୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ ି I ସ୍ସ ଆସିବୋକୁ େୋଜି ସ୍ହସ୍  I ମ ଁ ୁତୋଙୁ୍କ କହି ି ସ୍ଯ “ମ ଁ ୁଜିପ ୍ଆଣବିିi ଆପଣ ସ୍ସଇଥସି୍େ 

ଯିସ୍ବ I” ସ୍ସ ସୋସ୍ଙ୍ଗ ସୋସ୍ଙ୍ଗ ପଚୋେିସ୍  “ଜିସ୍ପ୍ରଆଉକିଏ ଯିସ୍ବ?” 

“େମୋସ୍ଦବୀକିମ୍ ବୋମୋଳତୀସ୍ଦବୀଯୋଇପୋେନି୍ତI”େମୋସ୍ଦବୀକିମ୍ ବୋମୋଳତୀସ୍ଦବୀଙୁ୍କପଛସ୍େେଖସି୍ସଆଗସ୍େବସିସ୍ବସ୍କ

ମିତି? ପଣୁପିବୂଷତନଏମ.୍ପି. ଜିପ ୍ସ୍େ  ପଛ ପୋଖସ୍େବସସ୍ନ୍ତ ସ୍କମିତି? ସ୍ମୋସ୍ତ ଆଶ୍ୱୋସନୋ ସ୍ଦଇ କହିସ୍  

“ତସ୍ମଆସିବକୋହିକିଁ? ମ ଁବୁସସ୍େଚୋ ିଯିବିi” ତୋହୋ ହି ଁସ୍ହ ୋ I 

କବି ସଚ୍ଚି େୋଉତେୋୟଙ୍କ ଘେ ଥ ିୋ ସ୍କଶେପେ୍ୁ ଓ ପିଟିନ୍ ସୋହୀ ମଝିସ୍େ I ସେକୋେୀ ଚୋକିେୀ ନକେି ସ୍ସ ବିେଳୋ 

କମ୍ପୋନୀସ୍େ େମିକ ଅେିସେ ଥସି୍  Iବୋହୋସ୍େ ଦୀଘଷ ଦିନେ ଚୋକିେୀ ପସ୍େ ସ୍ସ ଏସ୍ବ ଓଡିଶୋସ୍େ େହୁ ଥୋଆନି୍ତ I  

ବିଜ ୁପଟ୍ଟନୋୟକ ଓ କସ୍ଙ୍ଗରସ ଦଳ ସହିତ ତୋଙ୍କେ ସ୍ଯୋଗୋସ୍ଯୋଗ ଥୋଏ I ସ୍ଦଖୋ ସ୍ହବୋ ମୋସ୍ତ୍ର ଘେ େିତେୁ ସେବତ୍ 

କିମ୍ ବୋ ସ୍ ମବୁ୍ପୋଣ ିସ୍ମୋ ପୋଇ ଁମଗୋନି୍ତ Iସ୍ଦଶେ ବର୍ତ୍ତଷମୋନ ଅବସ୍ଥୋ, ଦୁନିଆେ ଗତିବିଧ ି– ଏ ସବୁ ବିର୍ୟସ୍େ ଖବ୍ୁ 

ଆସ୍ ୋଚନୋ ହୁଏ I ମ ଁ ୁତୋଙ୍କ ସହିତ ସୋହିତୁ ଚଚ୍ଚଷୋ ସ୍କସ୍ବ କେିନୋହି ଁIଏସ୍ତ ବଡ କବି ସ୍ସ I ସ୍ମୋ ପୀଢିେ ପ୍ରୋୟ ସବୁ 

ପୋଠ ପଢୋ ସ୍ ୋକ ତୋକ “ସ୍ଛୋଟସ୍ମୋେଗୋଆଟିଁ” କିମ୍ ବୋ “ବୋଜୀେୋଉତ”କବିତୋପଢିନିଜେସ୍ବୌଦି୍ଧକତୋକୁପଷୁ୍ଟକେିଛନି୍ତI 

ସତୁେୋଂ ମ ଁ ୁସ୍କବଳ ତୋଙ୍କ କଥୋ ଶସୁ୍ଣ  ଓ ତୋଙୁ୍କ ଆହୁେି କହିବୋ  ୋଗି ଉସ୍କୋଇବୋ  ୋଗି ସ୍ଯେିଳି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚୋେିବୋ 

ଦେକୋେ ସ୍ସେଳି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚୋସ୍େ I ମସ୍ନ ପସ୍ଡ – ଥସ୍େ ସଚ୍ଚିବୋବୁ ବଡ ବିବ୍ରତ ସ୍ହୋଇ ସ୍ମୋସ୍ତ କହିସ୍  

“ସ୍ମୋନୋଆସଁ୍େଅେିସ୍ଯୋଗସ୍ହଉଛିସ୍ଯମ ଁକୁୋସ୍ଳଏଠୁପଥେମରିୂ୍ତ୍ତସବୁକୁବୋହୋେକୁପଠୋଇସ୍ଦଉଛି”I ଟିକିଏ ପସ୍େ ସ୍ସ 

ଆସ୍ପ ଆସ୍ପ କହି ଚୋ ିସ୍  “ମ ଁନିୁଜହୋତେୁଦଶହଜୋେଟଙ୍କୋଖଚ୍ଚଷକେିଏମରିୂ୍ତ୍ତସବୁକୁକିଣଛିି I ମ ଁ ୁଯଦି ନକିଣଥିୋଆନି୍ତ 

ସ୍ତସ୍ବ ଏ ମରିୂ୍ତ୍ତ ଗଡୁୋକ କୋହି ଁସ୍କଉଠଁ ିଏଣ ୁସ୍ତଣ ୁଜୋଗୋସ୍େ ପଡି ଥୋଆନ୍ତୋ Iସ୍ ୋସ୍କ ସ୍ପୋଖେୀ ତୁଠସ୍େ ତୋ ଉପସ୍େ 
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ସ୍ଗୋଡ ଘର୍ ୁଥୋଆସ୍ନ୍ତ I ମ ଁ ୁଏ ସବୁକୁ ଘେକୁ ଆଣ ିତୋେ ସେୁକ୍ଷୋ କେୁଛିI ମୋତ୍ର ଆମ ସ୍ ୋକ ଗଡୁୋକ ଏସ୍ତ ଅକୃତଜ୍ଞ 

,ଏସ୍ତ ନୀଚ େୋବେ – ସ୍ସକଥୋ ନକହିସ୍  େ  I” 

ତୋଙ୍କ ଘେ ଚୋେି ପସ୍ଟ ଏକ ପୋସ୍ଚେୀ I ପୋସ୍ଚେୀସ୍େ େୋଟକ I େୋତିସ୍େ େୋଟକସ୍େ ତୋ ୋ ପସ୍ଡ I ଘେେ ସ୍ବଢୋ 

େିତସ୍େ ଅସ୍ନକ ଗଡୁୋଏ ପଥେେ ମରିୂ୍ତ୍ତ େଖୋ ଯୋଇଥବିୋେ ସ୍ଦଖ ିି Iସ୍ସ ସବୁେୁ ସ୍କସ୍ତକ ମୋଟି େିତେୁ ସ୍ଖୋଳୋ 

ଯୋଇଥବିୋ ପେି ଦିଶ ୁ  ଥ ିୋ I ଏ ସବୁ ପ୍ରୋଚୀନ ସ୍ଥୋପତୁକୁ ସ୍ସ ବିସ୍ଦଶକୁ ବିକ୍ରି କେୁଛନି୍ତ ସ୍ବୋ ି ତୋଙ୍କ ନୋଆସଁ୍େ 

ଅେିସ୍ଯୋଗ  ସ୍ହଉଥୋଏI ମୋତ୍ର ଘଟଣୋଟୋ ସତ କି ମିଛ ତୋହୋ  ନିର୍ଣ୍ଣଷୟ କେିବୋ ଥ ିୋ ସ୍ମୋ ଶକି୍ତେ ବୋହୋସ୍େ I 

କଟକ ସହେେ ବୁଦି୍ଧବୋଦୀ ମହ ସ୍େ େୋେତ ସ୍ସବକ ସମୋଜେ ଶୁୋମ ସେୁେ ମିେ ଥସି୍  ଖବ୍ୁ ଜଣୋ ଶଣୁୋ I 

ସହେେ ସ୍ଯ ସ୍କୌଣସି ସୋଧୋେଣ ସେୋସ୍େ ସେୋପତିତ୍ବ୍ କେିବୋ ପୋଇ ଁତୋଙୁ୍କ ଡୋକେୋ ପସ୍ଡ I ସମୋଜ ଅେିସ ୍

ଆଗସ୍େ  େୋେତ ସ୍ସବକ ସମୋଜ ତେେେୁ ମିଳିଥବିୋ ଘେଟିସ୍େ ସ୍ସ ସପେିବୋେ େହନି୍ତ I ଖବ୍ୁ ସ୍ମଳୋପୀ ସ୍ ୋକ I 

ସ୍ମୋେ ତୋଙ୍କ ସହିତ ପେିଚୟ ସ୍ହବୋ ସ୍ବଳକୁ ଶୁୋମ ସେୁେ ମିେଙ୍କେ ସ୍ୱୋସ୍ଥୁ େୋଙି୍ଗ ପଡିଥ ିୋ I ପସ୍େ ଜୋଣ ିି ସ୍ଯ 

ଜସ୍ଣ ଡୋକ୍ତେ ତୋଙୁ୍କ ଏକ ସ୍ବମୋେୀ ପୋଇ ଁଅତି ଅଧକି ଔର୍ଧ  ସ୍ଦବୋ େଳସ୍େ ତୋଙ୍କେ ସ୍ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ପେୂୋପେିୂ 

ଅଚଳ ସ୍ହୋଇ ପଡିଥ ିୋ I ତୋେି େିତସ୍େ ବି ସ୍ସ ସେୋ ସମିତିସ୍େ ସ୍ଯୋଗ ସ୍ଦଉଥସି୍  I ତୋଙ୍କ ପୋଖକୁ ମ ଁ ୁସୋଧୋେଣତିଃ 

ଉପେଓଳିକୁ ଯୋଏ କୋେଣ ଦିନ ଏଗୋେଟୋ ପଯଷୁ ନ୍ତ ତୋଙ୍କେ ଘର୍ୋ ସ୍ମୋଡୋ, ଗୋଧଅୁ ଓ ପଜୂୋ ପୋଠ ଚୋସ୍  Iଓଡିଶୋେ 

ବିଚ୍ଛିନ୍ନୋଞ୍ଚଳ ସବୁ ସ୍କମିତି ଓଡିଶୋସ୍େ ମିଶବି ସ୍ସଥପିୋଇ ଁଶୁୋମସେୁେ ମିେ ଏକଦୋ ଖବ୍ୁ ଉତ୍ସୋହିତ ଥସି୍  I ବୋେମ୍ବୋେ 

ସ୍ସ ସ୍ମୋସ୍ତ ମସ୍ନ ପକୋଇ ସ୍ଦଉଥସି୍  ସ୍ଯ େୋଷ୍ଟରପତି େୋସ୍ଜନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସୋଦଙୁ୍କ ଓଡିଶୋ ବୋସୀଙ୍କ ତେେେୁଏକ ସ୍ମେଣ 

ପତ୍ର memorandumଦିଆ ଯୋଇଥ ିୋ I ଖେସଆୁ ଁଓ ର୍ସ୍ଢୈକଳୋକୁ ଓଡିଶୋସ୍େ ମିଶୋଇବୋ ପୋଇ ଁଦୋବୀ କେୋ 

ଯୋଇଥ ିୋ I ମୋତ୍ର େୋସ୍ଜନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସୋଦ ତୋହୋେ ସ୍କୌଣୋସି ଉର୍ତ୍ତେ ସ୍ଦଇ ନଥସି୍  I ଆଜି ଝୋଡଖଣ୍ଡ ଓ ଛତିଶ ଗଡ ପ୍ରସ୍ଦଶ 

ଗଢୋ ଗ ୋ ପସ୍େ ସ୍ସ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଓଡିଶସ୍େ େହି ପୋେିଥୋଆନ୍ତୋକି ନୋହି ଁତୋହୋ େୋବିବୋେ କଥୋ I ଅଥଚ ୧୯୫୪ 

ମସିହୋସ୍େ ସ୍ସ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଓଡିଶୋସ୍େ କୋହିକିଁ ମିଶ ିୋ ନୋହି ଁସ୍ବୋ ି ଅେିସ୍ଯୋଗ କେି ସୀମୋ କମିସନ୍ େ େିସ୍ପୋଟଷ 

ବିସ୍େୋଧସ୍େ ଓଡିଶୋେ ବିେିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳସ୍େ ବିସ୍କ୍ଷୋେ ସ୍ହ ୋI ଉତୁକ୍ତ ଜନତୋ ଉପସ୍େ ଗଳିୁ ଚୋ ି ୋ I ଏଥସି୍େ ସ୍ବଙ୍ଗ 

ପୋଣଆି ଓ ସନୁୀ  ସ୍ଦ ନୋମକ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ ୋକ ଗଳିୁ ଖୋଇ ମତୁୃୁ ବେଣ କସ୍  Iସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳେ ମଖୁ୍୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବକୃଷ୍ଣ 

ସ୍ଚୌଧେୁୀଙ୍କ ଉପସ୍େ ଓଡିଆ ସ୍ ୋକଙ୍କେ େୋଗ ବଢି ୋ I 

ଓଡଶିୋସ୍େ  ଓଡିଆ େୋର୍ୋ େୋର୍ୀ ଅଞ୍ଚଳ ନମିଶବିୋେୁ  େୋେତ ସେକୋେ ତେେେୁ ଓଡିଶୋ ଉପସ୍େ ଅନୁୋୟ କେୋ 

ଯଇଛି ସ୍ବୋ ି ଶୁୋମ ସେୁେ ମିେ େୋବୁଥସି୍  I ସ୍ସଥପିୋଇ ଁକଥୋ ବୋର୍ତ୍ତଷୋ  େିତସ୍େ ସ୍ସ ଦୁିଃଖ ପ୍ରକୋଶ କେୁଥସି୍  

Iେୋେତ ସ୍ସବକ ସମୋଜେ ନିୟମ ଅନୁଯୋୟୀ ସସ୍ବଷୋଚ୍ଚ ଶକି୍ଷୋ  ୋେ କେି ସ୍ସ ଉକ୍ତ ଅନୁଷ୍ୋିନସ୍େ ସ୍ଯୋଗ ସ୍ଦଇଥସି୍  I 

କଥୋ ପ୍ରସଙ୍ଗସ୍େ ସ୍ସ ସ୍କସ୍ତ ଥେ କହିବୋ ଶଣୁଛିି ସ୍କୌଣସି ସେକୋେୀ ଚୋକିେୀ ନକେି ହିେ ସ୍ସବକ ସମୋଜସ୍େ 

ସ୍ଯୋଗ ସ୍ଦବୋେୁ ଡ. ପ୍ରୋଣକୃଷ୍ଣ ପେିଜୋ ସ୍ଯ କି ଏକଦୋ ତୋଙ୍କେ ଅଧ୍ୟୋପକ ଥସି୍ , ତୋଙୁ୍କ ଏଥପିୋଇ ଁସମୋସ୍ ୋଚନୋ 

କେିଥସି୍  I 

ଡ୍. େୋଧୋନୋଥ େଥ ଥସି୍  ଆଉ ଜସ୍ଣ ସ୍ଯ କି େୂଦୋନ ବୋ ୋଙ୍କ ସହିତ ସ୍ବଶ ୍ସମ୍ପକଷ େଖଥୁସି୍  I ମ ଁ ୁତୋଙ୍କ ପୋଖକୁ 

ପ୍ରୋୟ ପ୍ରତି ସପ୍ତୋହସ୍େ ଯୋଉଥ ିି I ଇଙ୍ଗରୋଜୀ େୂଦୋନ ଯଜ୍ଞ ଓ ଓଡିଆ ସସ୍ବଷୋଦୟ ପତ୍ରିକୋ ସ୍ସ ସ୍ମୋଠୋେୁ କିଣଥୁସି୍  I 

ସୋଆନ୍ତ ସହୀସ୍େ ଥବିୋ ତୋଙ୍କେ ଘେେ ହତୋ େିତସ୍େ ସ୍ଗୋଟିଏ ସ୍ପୋଖେୀ ଥ ିୋ ଓ ତୋ କୂଳସ୍େ ସ୍ସ ଅସ୍ନକ ନଡିଆ 

ଗଛ  ଗୋଇ ଥସି୍  I  ଅଗଣୋ େିତସ୍େ ଥ ିୋ ପଳୁୋଏ ଘୋସଆୁ ଜଗୋ I ସ୍ସଠି ତୋଙ୍କ ଘସ୍େ କୋମ କେୁଥବିୋ ପି ୋଟି ଆଣ ି 

ସ୍ଚୟୋେ ପକୋଏ I ଘ୍ୋ ଘ୍ୋ ଧେି ତୋଙ୍କ ସହିତ ଆଳୋପ ଚୋସ୍  I ସ୍ସଥସି୍  େୋର୍ୋସ୍େ ସ୍ବଶ ୍ବୋମପନ୍ଥୀ I ନିେିନୀ 

ଶତପଥୀ, ପ୍ରହ୍ଲୋଦ ମଲି୍ଲକ୍, ଶୋନ୍ତନୁ ସୋହୁ  -ଏକଦୋ ତୋଙ୍କେ ଛୋତ୍ର ଥସି୍  I ଏଣ ୁସବୁ ଦଳେ େୋଜନୀତିବୋ ୋ ତୋଙୁ୍କ ମୋନୁ 

ଥସି୍  I ଡ୍.େଥ େୋେତ –େୁର୍ ସ୍ମୈତ୍ରୀ ସଙ୍ଘ ତେେେୁ ମଝିସ୍େ ମଝିସ୍େ  େୁରି୍ଆକୁ ଯୋଉଥସି୍  ଓ ସ୍ସୋେିଏତ 
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ସ୍ଦଶସ୍େ ଘଟିଥବିୋ ଉନ୍ନତି ଉପସ୍େ ଖବ୍ୁ ପ୍ରଶଂ୍ସୋ କେି କହୁଥସି୍  I େୁରି୍ଆ ପେି ଓଡିଶୋସ୍େ ବି ସୋହିତିୁକ ମୋନଙ୍କେ 

ସ୍ଗୋଟୋଏ ସମବୋୟ କେିବୋ  ୋଗି ସ୍ସ ସ୍ଚଷି୍ଟତ ଥସି୍  I ସ୍ସହି ସଙ୍ଘ ତେେେୁ ସ୍ଗୋପୀନୋଥ ମହୋନି୍ତଙ୍କେ “ ମୋଟି  

ମଟୋଳ” ଉପନୁୋସଟି ଗ୍ରୋମସ୍ସବକ ସ୍ପ୍ରସସ୍େ ଛୋପୋ ଯୋଇଥ ିୋ କୋେଣ ଗ୍ରୋମ ସ୍ସବକ ସ୍ପ୍ରସ ଥ ିୋ ଏକ ସମବୋୟ 

ସଂସ୍ଥୋ I 

ଓଡିଶୋସ୍େ ସୋମୁବୋଦୀ ଚିନ୍ତୋଧୋେୋକୁ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ସ୍ଦବୋ ପୋଇ ଁଡ. େୋଧୋନୋଥ େଥ “ସୋମମ୍ଖୁୁ” ସ୍ବୋ ି ଏକ 

ପତ୍ରିକୋ ପ୍ରକୋଶ କସ୍  I“ଝଙ୍କୋେ”, “ଆସନ୍ତୋ କୋ ି”ସୋଙ୍ଗକୁ ଚିନ୍ତୋମଣ ିମିେଙ୍କେ “ନବଜୀବନ” ଥ ିୋ ଆଉ ସ୍ଗୋଟିଏ 

ପତ୍ରିକୋ I ସମମ୍ଖୁୟ୍୍କୁ ସ୍ନଇ ଆଣ ିସ୍ଥୋଇବୋ କୋମ କେୁଥସି୍  େବି ଦୋସ – ଏମ.୍ଏ. ପଢୁଥବିୋ ଜସ୍ଣ କସ୍ ଜ ଛୋତ୍ର 

Iହଠୋତ୍ ଦିସ୍ନ ସ୍ଦଖୋ ଗ ୋ ସ୍ଯ େବି ଦୋସ କଟକସ୍େ ନୋହୋନି୍ତ କି ସ୍କୌଣସିଠୋସ୍େ ତୋଙ୍କେ ପର୍ତ୍ତୋ ମିଳୁନୋହି ଁIପତ୍ରିକୋକୁ 

ଚଳୋଇବ କିଏ?ଏଣ ୁତୋହୋ ବେ ସ୍ହୋଇଗ ୋ I ଏହୋ ପବୁଷେୁ ମସ୍ନୋଜ ଦୋସଙ୍କ ଦ୍ୱୋେୋ ପ୍ରକଶତି “ଦିଗନ୍ତ”େ ଅବସ୍ଥୋ ମଧ୍ୟ 

ସ୍ସଇଆ ସ୍ହୋଇଥ ିୋ Iକିଛି ଦିନ ପସ୍େ ଜଣୋ ପଡି ୋ ସ୍ଯ ଗଞ୍ଜୋମ ଓ ସ୍କୋେୋପଟୁ େିତସ୍େ ଥବିୋ ଏକ ଜଙ୍ଗ ୀ 

ଜୋଗୋସ୍େ ପ ିୁସ ସହିତ ସଙ୍ଗରୋମ କେିଥବିୋ ସ୍ଗୋଷି୍ ିେିତେୁ ସ୍କସ୍ତସ୍କ ଧେୋ ପଡିଛନି୍ତ I ସ୍ସମୋନଙ୍କ େିତସ୍େ 

େବିଦୋସଙ୍କ ନୋଆ ଁଅଛି Iଜସ୍ଣ ତେୁଣ ବିପ୍ଳବୀ େୋବସ୍େ ସ୍ସ ନକ୍ସ  ପନ୍ଥୀ ମୋନଙ୍କେ କିମିଆସ୍େ ପଡି ଯୋଇଥସି୍  I 

ଆଉ ଦିସ୍ନ ଏକ ଧ ୁଧଇୁଆ ଖେୋସ୍ବସ୍ଳ  େୂଦୋନ ଅେିସସ୍େ ପହଞ୍ଚ ିଜସ୍ଣ େଦ୍ର ସ୍ ୋକ ନବକୃଷ୍ଣ ସ୍ଚୌଧେୁୀଙୁ୍କ 

ସ୍ଖୋଜିସ୍  I ସ୍ସ ନୋହୋନି୍ତ ଜୋଣ ିମନ ସ୍ମୋହନ ସ୍ଚୌଧେୁୀ କିମ୍ ବୋ େମୋ ସ୍ଦବୀ ଅଛନି୍ତ କି ସ୍ବୋ ି ପଚୋେିସ୍  I ସ୍ସଦିନ 

ବୟସ୍କ ସ୍ ୋକ ସ୍କହି େୂଦୋନ ଅେିସସ୍େ ନଥୋନି୍ତ I ଆସ୍ମ ସ୍କସ୍ତ ଜଣ ଥୋଉ I େଦ୍ର ସ୍ ୋକଙୁ୍କ କହି ିସ୍ଯ ନବବୋବୁ  

ଅନୁଗଳୁସ୍େ ଥୋଇ ପୋେନି୍ତ I ଅନୁଗଳୁକୁ ଆଉ ଯୋଇ ସ୍ହବ ନୋହି ଁସ୍ବୋ ି େଦ୍ରସ୍ ୋକ ଚିନି୍ତତ ଜଣୋ ପଡିସ୍  I ନୋଆ ଁ

ପଚୋେିବୋେୁ  ସ୍ସ କହିସ୍  ସ୍ଯ ତୋଙ୍କ ନୋଆ ଁଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନୋୟକ I ସୋନ େ୍ଇ ଗେୁୁଚେଣଙ୍କ  ବୋହୋଘେ ପୋଇ ଁଗଆୁ 

ସ୍ଦବୋକୁ ଆସିଥସି୍  I ଅନନ୍ତବୋବୁ ଥସି୍   ଆଧନିୁକ ଓଡିଶୋେ ବିଶଷି୍ଟ ସୋମୁବୋଦୀ କବି I  କ ିକତୋେୁ ବୋହୋେୁଥବିୋ “ 

୍ି ଭସ୍ସୋେିଏଟ ସ୍ଦଶ” ପତ୍ରିକୋେ ସ୍ସ ଥସି୍  ଓଡିଆ ସମ୍ପୋଦକ I କମୁୁ ନିଷ୍ଟ ପୋଟି ସହିତ ତୋଙ୍କେ ସମ୍ପକଷ ଥ ିୋ I ସ୍ସ 

ଓଡିଆସ୍େ କବିତୋ ସ୍ ଖଥୁସି୍  ବି େହୁଥସି୍  କ ିକତୋସ୍େ I୧୯୬୨ସ୍େ ଚୀନ ସହିତ ବିବୋଦ ପସ୍େ ଓ ଚୀନ୍ ଏବଂ 

େୁରି୍ଆ େିତସ୍େ ଅସ୍ମଳ ସ୍ହବୋ ପସ୍େ େେତୀୟ କମୁୁ ନିଷ୍ଟ ମୋନଙ୍କ େିତସ୍େ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପହଞ୍ଚ ିୋ Iପଣୁ ି

ସମୋଜବୋଦୀମଳୂକ ସମୋଜ ଗଢିବୋ ପୋଇ ଁସ୍ନସ୍ହେୁ ସେକୋେ ଚୋହି ଁୋ I ତୋଙୁ୍କ ଏଥସି୍େ ସୋହୋଯୁ କେିବୋ ପୋଇ ଁ

େୁରି୍ଆେ ସ୍ନତୋ ମୋସ୍ନ େୋେତସ୍େ ଥବିୋ ତୋଙ୍କେ କସ୍ମ୍ରଡ ମୋନଙୁ୍କ  ଉତ୍ସୋହିତ କସ୍  I େୁର୍ ପନ୍ଥୀ କମୁୁ ନିଷ୍ଟ ଦଳେ 

ସ୍ ୋସ୍କ କସ୍ଙ୍ଗରସ ସେକୋେକୁ ସମଥଷନ କେି ଚୋ ିସ୍  I ସ୍ନସ୍ହେୁଙ୍କ ପସ୍େ ଇେିେୋ ଗୋନ୍ଧୀ ପ୍ରଧୋନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ହସ୍  ତ  

େୋେତୀୟ କମୁୁ ନିଷ୍ଟ ପୋଟି ତୋଙୁ୍କ  ଏକଦମ ୍ତଳିହୋତ କେି ସ୍ଟକିଧେି ୋI ଦିଲ୍ଲୀସ୍େ ଇେିେୋ ଓ ଓଡିଶୋସ୍େ  ନେିନୀ 

ଥସି୍  କ୍ଷମତୋସ୍େ I କମୁୁ ନିଷ୍ଟ ପୋଟିେ ଅସ୍ନସ୍କ ଏହୋେ ସସୁ୍ଯୋଗ ସ୍ନସ୍  I ୧୯୬୮ ମସିହୋ ସ୍ବଳକୁ ଅନନ୍ତ 

ପଟ୍ଟନୋୟକ ଥସି୍   ଓଡିଶୋ ସେକୋେଙ୍କ ମୋଧ୍ୟମିକ ଶକି୍ଷୋ ପେିର୍ଦେ ସେୋପତି I େୋଧୋନୋଥ ସ୍ଟ୍ରନିଂ କସ୍ ଜେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 

ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ନୋଥ ଥସି୍  ପେିର୍ଦେ ଜସ୍ଣ ସେୁ I 

ଶତ୍ରୁଘ୍ନବୋବୁ ସ୍ମୌଳିକ ଶକି୍ଷୋ ସହିତ ସମ୍ପକୃ୍ତ ଥବିୋେୁ ଓ େୂଦୋନ ବୋ ୋଙ୍କ ସହିତ ସ୍ବଶ ସ୍ଯୋଗୋ ସ୍ଯୋଗ େଖଥୁବିୋେୁ  ସ୍ସ 

କଟକ ଆସିବୋ ପସ୍େ ସସ୍ବଷୋଦୟ ପତ୍ରିକୋେ ଗ୍ରୋହକ ସ୍ହସ୍  I ପ୍ରତି ସପ୍ତୋହସ୍େ ତୋଙ୍କ ସହିତ େୀତିମତ ଗପ ସପ ଓ 

ଆସ୍ ୋଚନୋ କେିବୋେ ସବୁିଧୋ ମିଳି ୋ I ଏହି ଅବସେସ୍େ ମ ଁ ୁଦିସ୍ନ ତୋଙ୍କ ପୋଖକୁ ଯୋଇ ଥୋଏ I ସୋସ୍ଙ୍ଗ ସୋସ୍ଙ୍ଗ ସ୍ସ 

କହି ପକୋଇସ୍  “ ଅନୋଦି େୋଇ, ଆପଣ ଆସିସ୍  େ  ସ୍ହ ୋ I ଆମ ସେୋସ୍େ ସ୍ଯୋଗ ସ୍ଦସ୍ବ I” କସ୍ ଜ ତେେେୁ 

ସ୍ହଉଥବିୋ ସ୍ସଦିନେ ସେୋସ୍େ “ମୋତୃେୂମି” େ ସମ୍ପୋଦକ   ବିଚିତ୍ରୋନେ କେ ସେୋପତି ଓ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନୋୟକ 

ମଖୁୁବକ୍ତୋ ସ୍ହବୋ କଥୋ I 
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ସେୋ ସମୟକୁ ମଖୁୁବକ୍ତୋ ଆସି ପହଞ୍ଚସି୍  I ସେୋପତିଙ୍କେ ସ୍ଦଖୋ ନୋହି ଁI କିଛି ସମୟ ପସ୍େ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନୋୟକ 

କହିସ୍  “ ଅସ୍ପକ୍ଷୋ କେି କିଛି  ୋେ ନୋହି ଁI”” 

କୋହିକିଁ “ ସ୍ବୋ ି ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ନୋଥ ପଚୋେିବୋେୁ ଅନନ୍ତବୋବୁ ଥଟ୍ଟୋ କେି କହିସ୍  “ଆଜି USIS ( United States 

Information Service) ତେେେୁ ନୋେୀ ସଙ୍ଘ ସଦନଠୋସ୍େ ବନୁ୍ଧ ମିଳନ ଅଛି I ସ୍ସଠ ିପିଆ ପିଇ େ ବୁବସ୍ଥୋ I 

ତୋକୁ ଛୋଡି ଏଠିକି କିଏ ଆସିବ? “ପିତ୍ୱୋଂ ପିତ୍ୱୋଂ ପନୁପିତ୍ୱୋଂ ଯଦ୍ ବତ୍ ସ୍ ୋଟିତଂ େୂତଳଂ “ ସମସ୍ସ୍ତ ହସି ୁ I ବିଚିତ୍ରୋନେ 

କେ ଆସିସ୍  ନୋହି ଁI ଆଧନିୁକ ଓଡିଆ ସୋହିତୁ ଉପସ୍େ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନୋୟକଙ୍କେ େୋର୍ଣ ସ୍ହ ୋ I ଏକଦୋ ସ୍ସ 

ନବଯଗୁ ସୋହିତୁ ସଂସଦେ ପ୍ରତିଷ୍ୋିତୋଥସି୍  I େମୋକୋନ୍ତ େଥଙ୍କ କବିତୋେ ସ୍ବଶ ପ୍ରଶଂସୋ ମ ଁ ୁ ସ୍ସଦିନ ତୋଙ୍କଠୋେୁ 

ଶଣୁ ିି I 

 

 

ଛବଶି 

ଦିନକେ କଥୋ I ତୋଳସ୍ଚେ ପୋଖସ୍େ ସ୍ଗୋଟିଏ ଗୋଆସଁ୍େ ସ୍ଦଖ ିି ସ୍ଯ ଦଶ ବୋେ ବର୍ଷେ ସ୍ଗୋଟିଏ ପି ୋକୁ ଜସ୍ଣ ମିଠୋ 

ସ୍ଦୋକୋନୀ  ମୋଡ ମୋେୁଛି ଓ ଗୋଳି ସ୍ଦଉଛି Iଘଟଣୋଟି ସ୍ଦଖ ିସ୍ମୋସ୍ତ ଅଡୁଆ  ୋଗି ୋ I ସୋଇସ୍କ େୁ ଓହ୍ଲୋଇ ମ ଁ ୁ

ଘଟଣୋ କଅଣ ସ୍ବୋ ି ସ୍ଦୋକୋନୀକୁ ପଚୋେି ି I  ତୋଠୋେୁ ଜୋଣ ିି ସ୍ଯ ପି ୋଟିେ ବୋପୋ ସ୍ଦୋକୋନୀକୁ ଜବୋବ ସ୍ଦଇଥ ିୋ 

ସ୍ଯ ପି ୋଟୋ ତୋ ପୋଖସ୍େ କୋମ କେିବ I ମୋତ୍ର ପି ୋଟି ସ୍ଦୋକୋନୀ ପୋଖକୁ କୋମ କେିବୋକୁ ଆସନୁୋହିIଁ ମ ଁ ୁଜସ୍ଣ 

ବୋହୋେିଆ ସ୍ ୋକ େୋବସ୍େ ତୋକୁ ପଚୋେୁ ଥବିୋେୁ ସ୍ଦୋକୋନୀଟି ପି ୋଟିକୁ ମୋଡ ସ୍ଦବୋ ପୋଇ ଁଆଉ ସୋହସ କ ୋ ନୋହି ଁ

I“କିସ୍ହୋ, ତୋ ବୋପୋ ଯଦି ତମ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ଜବୋବ କେିଛି, ସ୍ତସ୍ବ ତସ୍ମ ତୋ ବୋପକୁ ପଚୋେ I ଏ ପି ୋଟୋକୁ ମୋେ ଧେ 

କେି  ୋେ କଅଣ?” ମ ଁ ୁକହି ି I  ସ୍ ୋକଟି ସ୍ମୋ ମହ୍ୁକୁଁ ବ ବ  କେି ଚୋହି ଁୋ I କିଛି ନକହି ସ୍ଦୋକୋନ େିତେକୁ 

ପଶଗି ୋ Iପି ୋଟି ଗ ୋ ତୋ ବୋଟସ୍େ Iମ ଁ ୁସୋଇସ୍କ ସ୍େ ବସି ି Iସ୍ଛୋଟ ପି ୋକୁ ମଜେୁୀ ଖଟୋଇବୋ  ସ୍ବଆଇନ୍ 

ସ୍ବୋ ି ସିନୋ ବହିସ୍େ ଅଛି i ମୋତ୍ର ପ୍ରକୃତ ପେିସି୍ଥତି ସ୍ଦଶ ସୋେୋ ଅ ଗୋ i  ତୋଳସ୍ଚେସ୍େ ସ୍ସ ଘଟଣୋ ପେି ସ୍ସହି 

ମହୂୁର୍ତ୍ତଷସ୍େ ସ୍ଦଶ ସୋେୋ  ଆହୁେି ଅସ୍ନକ  ଜୋଗୋସ୍େ ସ୍ଯ ସ୍ସଇଆ ଘଟୁଥବି ଏଥସି୍େ ସସ୍େହ ନୋହି ଁI 

ସ୍ସସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ ଆଜିକୋ ିକୋ ପେି ସ୍ଟ ିସ୍େୋନେ ଏସ୍ତ ପ୍ରଚଳନ ନଥ ିୋ I ଏଣ ୁକୋହୋେି ପୋଖକୁ ଦୂେକୁ ଖବେ 

ପଠୋଇବୋକୁ ସ୍ହସ୍  ମଖୁୁତ୍ିଃ ଚିଠ ିକିମ୍ ବୋ ସ୍ଟ ିଗ୍ରୋମ ଦ୍ୱୋେୋ ତୋହୋ କେିବୋକୁ ପଡୁଥ ିୋ Iସ୍ଟ ିସ୍େୋନଟୋ ଅଳ୍ପ ସ୍କଇ 

ଜଣୋ ବଡ ବଡିଆଙ୍କ ଘସ୍େ ବୋ ସ୍କସ୍ତଜଣ ବୁବସୋୟୀଙ୍କ ଘସ୍େ, ସ୍ଦୋକୋନସ୍େ କିମ୍ ବୋ ଅେିସସ୍େ ଥ ିୋ I ବିେିନ୍ନ 

େୋଜସ୍ନୈତିକ ଦଳ ଓ େୂଦୋନ ବୋ ୋଙ୍କ ଅେିସସ୍େ ସ୍ଟ ିସ୍େୋନ େହିଥ ିୋ I ଏହୋକୁ ବୁବହୋେ କସ୍  ଖଚ୍ଚଷ ଖବ୍ୁ 

ପଡୁଥ ିୋ I 

ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ ହେସ୍ମୋହନ ପଟ୍ଟନୋୟକ ଥୋଆନି୍ତ ଉତ୍କଳ ସସ୍ବଷୋଦୟ ମଣ୍ଡଳେ ସେୋପତିI େୋଉେସ୍କ ୋ ଅଞ୍ଚଳସ୍େ 

ସୋମ୍ପ୍ରଦୋୟିକ ଗଣ୍ଡସ୍ବୋଳ ଚୋ ିଛି ; ଶୋନି୍ତ େକ୍ଷୋପୋଇ ଁସ୍ସଠୋସ୍େ ସ୍କସ୍ତକ କମଷୀ ଆସି ପହଞ୍ଚବିୋ ଦେକୋେ ସ୍ବୋ ି 

ମୋଳତୀ ସ୍ଦବୀ ତୋଙୁ୍କ ସ୍େୋନ୍ କସ୍  Iସ୍ସ ଆସି ପହଞ୍ଚସି୍  େୂଦୋନ ଅେିସସ୍େ I େୋତୋ େୋତି ହେସ୍ମୋହନବୋବୁ ଓ ମ ଁ ୁ

ବସସ୍େ େୋଉେସ୍କ ୋ ବୋହୋେି ୁ I ମୋତ୍ର ଝୋେସଗୁଡୁୋଠୋେୁ ବସ ଆଉ ଆଗକୁ ଗ ୋ ନୋହି ଁI“ େୋଉେସ୍କ ୋସ୍େ 

ସ୍ଗୋଳମୋଳ ସ୍ହଉଛି I ବସସ୍େ ହଣୋ ମେୋ କେିସ୍ବ I  ଆଗକୁ ଯୋଇ ପୋେିବି ନୋହି”ଁ ସ୍ବୋ ି କହିସ୍ଦଇ ଡ୍ରୋଇେେ 

ଜଣକ ଆମକୁ ବସ ଷ୍ଟୋଣ୍ଡସ୍େ ଛୋଡି ସ୍ଦ ୋ I ଆସ୍ମ ଏସ୍ବ ଯିବୁ କୁଆସ୍ଡ? 
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ଏକଦମ ବଡି ସକୋଳୁ ଆସ୍ମଯୋଇ ପହଞ୍ଚ ୁି ବିଜୟ ପୋଣଙି୍କ ଘସ୍େ I ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ ସ୍ସ ଥୋଆନି୍ତ ପ୍ରୋସ୍ଦଶକି 

କସ୍ଙ୍ଗରସେ ସେୋପତି I ତୋଙ୍କେି ଘସ୍େ ଦୁଇ ଦିନ େହି ୁ I  ଝୋେସଗୁଡୁୋସ୍େ ମଧ୍ୟ ପ ିୁସ ତେେେୁ କେଷୁ ୁ ଜୋେି କେୋ 

ଯୋଇଥୋଏ I ବିଜୟ ପୋଣଙି୍କ ଘେେ ହତୋେିତସ୍େ ଆସ୍ମ ଦିନ ସୋେୋ ଗପ ସପ ଓ ଆସ୍ ୋଚନୋସ୍େ ଦିନ କୋଟୁ I ଆମକୁ 

ଅତିଥ ିସତ୍କୋେ କେିବୋସ୍େ  ବିଜୟ ବୋବୁ ସ୍ବଶ  ୋଗି ଥୋଆନି୍ତ I ଗଡଜୋତ ଆସ୍େୋଳନ ସ୍ବଳୁ ହେସ୍ମୋହନ ବୋବୁଙ୍କ 

ସହିତ ତୋଙ୍କେ ପେିଚୟ ଥ ିୋ I 

ଦୁଇ ଦିନ କୋଳ କୁଆସ୍ଡ ସ୍କହି ବୋହୋେି ପୋେି ୁ ନୋହି ଁI ଝୋେସଗୁଡୁୋସ୍େ କେଷୁ ୁ ତଥୋପି ଥୋଏ I ଦିନସ୍େ ଦୁଇ ତିନିଥେ 

ଥୋନୋକୁ କି ଏସ.୍ଡି.ଓ.ଙୁ୍କ ସ୍ଟ ିସ୍େୋନ୍ କେି ଅବସ୍ଥୋ  ବୁଝୁ ଥୋଉ Iମୋତ୍ର େୋଉେସ୍କ ୋକୁ ସ୍କୌଣସି ଗୋଡି ସ୍ଘୋଡୋ ଯୋଉ 

ନଥୋଏ I ହେସ୍ମୋହନବୋବୁ ଓ ମ ଁ ୁଝୋେସଗୁଡୁୋସ୍େ ଅଛୁ ସ୍ବୋ ି ଆମ େହଣୀେ ତୃତୀୟ ଦିନ  ଆସ୍ମ ନୁମୋଙୁ୍କ ସ୍େୋନ 

କ ୁ I ତୋଙୁ୍କ ସିଧୋ ସଳଖ େୋଉେସ୍କ ୋକୁ ସ୍େୋନ୍ କେି ସ୍ହଉଛି ସ୍କମିତି ? ବିଜୟ ପୋଣ ିେୋଉେସ୍କ ୋସ୍େ କୋହୋକୁ 

ସ୍େୋନ୍ କସ୍  ଓ ସ୍ସ ଯୋଇ ନୁମୋଙୁ୍କ ଖବେ ସ୍ଦସ୍  I କିଛି ସମୟ ପସ୍େ ନୁମୋଙ୍କ ଠୋେୁ ଖବେ ଆସି ୋ ସ୍ଯ “ ତସ୍ମ 

ଆଉ େୋଉେସ୍କ ୋ ନ ଆସି େୋଜଗୋଙ୍ଗପେୁ ଓ େୋଉେସ୍କ ୋ ମଝିସ୍େ ର୍ଥ ବବୋ ଝି ପୋଣ ିଗୋଆକୁଁ ଯୋଅ I ସ୍ସଠୋସ୍େ 

ବହୁତ ସ୍ଗୋଳମୋଳ ଓ ହତୁୋକୋଣ୍ଡ ଘଟିଛି I” 

ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ କେଷୁ ୁ ସ୍କୋହଳ ସ୍ହ ୋଣIି ହେସ୍ମୋହନ ବୋବୁ ଆଉ ଆଗକୁ ଯିସ୍ବ କଅଣ କଟକ ସ୍େେିଗସ୍  I 

ନୁମୋଙ୍କ କହିବୋ ଅନୁସୋସ୍େ ମ ଁ ୁଚୋ ି ି ଝି ିପୋଣ ିଆସ୍ଡ I ଝୋେସଗୁଡୁୋେୁ ସ୍ସ ଗୋଆେଁ ଦୂେତୋ ୧୪ ମୋଇ  ସ୍ବୋ ି 

ସ୍ମୋସ୍ତ କିଏ କହିସ୍  I ବୋଟସ୍େ ଟ୍ରକ୍ ଯୋଊ ଥବି ତ ମ ଁ ୁସ୍ସଇଥସି୍େ ବସି ପଳୋଇବି I ହିସୋବ କେି ସ୍ଦଖ ିି ସ୍ଯ 

ଘ୍ୋସ୍େ ତିନ ିମୋଇ  ଗତିସ୍େ ଚୋ ିସ୍  ପ୍ରୋୟ ପୋଞ୍ଚଘ୍ୋ ସମୟ  ୋଗିବ Iବସ ୍କି ଟ୍ରକ୍ ଟୋଏ ବୋଟସ୍େ ନ ମିଳିସ୍  ବି 

ମ ଁ ୁପୋଞ୍ଚ ଘ୍ୋସ୍େ ସ୍ସଠୋସ୍େ ପହଞ୍ଚ ିଯିବି Iଦିନ ଏଗୋେଟୋ ସ୍େଳକୁ ଖବେ ମିଳି ୋ I ମଧ୍ୟୋହ୍ନ ସ୍େୋଜନ ପସ୍େ ମ ଁ ୁବିଜୟ 

ପୋଣଙି୍କ ଘେୁ ବୋହୋେି ି I 

େଗଣୁ କି ସ୍ଚୈତ୍ରମୋସେ କଥୋ Iେୋସ୍ତୋେ ଦୁଇ କଡସ୍େ ମହୁ , ଶୋଳ , ଆମ୍ବେ ବଡ ବଡ ଗଛ I ସ୍କେୁ ଗଛେ ସ୍ଛୋଟ 

ସ୍ଛୋଟ ବୁଦୋ ଚୋେି ଆସ୍ଡ ଓ ସ୍ସଥସି୍େ କସେୋ େଙ୍ଗେ କଅଳିଁଆ ପତ୍ର Iପଳୋଶ ଓ ଶମିଳିୁ େୁ େ ନୋ ି ଟହ ଟହ େଙ୍ଗ 

ବୋତୋବେଣକୁ ଉତ୍େୁଲ୍ଲ କେୁଥୋଏ I ନୋ ି େୋସ୍ତୋସ୍େ ମ ଁ ୁଚୋ ିଥୋଏ Iକୋହି ଁସ୍କଉଠଁ ିଜଙ୍ଗ କୁ ସେୋ କେି  ସ୍ ୋସ୍କ 

େସ  କିଆେୀ କେିଛନି୍ତ I ଏକ େୟଙ୍କେ ଅବସ୍ଥୋେ ଅନୁସନ୍ଧୋନ କେିବୋକୁ  ଜଙ୍ଗ  େିତେ ସ୍ଦଇ ଯୋଉ ଥବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ 

ଚୋେି ପୋଖସ୍େ ଥବିୋ ପ୍ରୋକୃତିକ ଦୃଶୁ  ମନ େିତସ୍େ ଅେୁେନ୍ତ ଆନେସଷିୃ୍ଟ କେୁଥୋଏ I ମସ୍ନ ସ୍ହଉ ଥୋଏ ଜଙ୍ଗ ସ୍େ 

ବୁ ୁଥବିୋ ଯଯୋତି କି ଦୁଷ୍ ମନ୍ତ ଏହି ପ୍ରକୋେ ଆନେ ଉପ ବ୍ଧି କେିଥସି୍ବ !ସ୍କୌଣସି ଗୋଡି ସ୍ଘୋଡୋେ ଯୋତୋୟତ ଦୃଷି୍ଟସ୍େ 

ପଡୁ ନଥୋଏ I ଧୀସ୍େ ଧୀସ୍େ ଦିନ ଗଡି ଯୋଇ ସଯୂଷୁ ୋସ୍ତ ସ୍ହ ୋ I ସ୍ଖୋ ୋ ସ୍ଦହେୁ ଝୋଳ ବହି ପବନସ୍େ ଶଖୁ ିଯୋଉ 

ଥୋଏ Iସଯୂଷୁ ୋସ୍ତେ ଅବିେ େଳିଆ େଙ୍ଗ ପଶି୍ଚମ ଆକୋଶସ୍େ ସ୍ଦଖମିନଟୋ ସ୍କମିତି ଏକ ନୋହି ଁନଥବିୋ ଚିତ୍ର ସ୍ଦଖବିୋ େଳି 

ଖସିୁ ସ୍ହ ୋ I ମୋତ୍ର ଠକ୍ି ସ୍ସହି ସମୟକୁ ଚିନ୍ତୋ ଆସି ୋ “ ବୋଟ ତ ସେି ନୋହି ଁI ଆଖ ପୋଖସ୍େ ଗୋଆ ଁଗଣ୍ଡୋେ ସ୍କୌଣସି 

ଦଶଷନ ନୋହି ଁI େୋତି ସ୍ହସ୍  କଅଣ କେିବି?” 

ଚିନ୍ତୋଟୋ କ୍ରସ୍ମ ଉଦବିଗ୍ନତୋସ୍େ ପେିଣତ ସ୍ହ ୋ I ସଯୂଷୁ ୋସ୍ତ ପସ୍େ ମହ୍ୁ ଁସଞ୍ଜ ସ୍ହୋଇ ଆସଥୁୋଏ I େୋସ୍ତୋ ପୋଖକୁ  ୋଗି 

ମହୁ  ଗଛ ଅସ୍ନକ I େୋ ୁ ମୋସ୍ନ ମହୁ  ଖୋଇବୋକୁ େ  ପୋଆନି୍ତ – ଏ କଥୋ ମ ଁ ୁସ୍କୋେୋପଟୁସ୍େ ଥବିୋସ୍ବଳୁ ଜୋଣଛିି 

I େୋ ୁ, ମହୁ  ଗଛ, ସନ୍ଧୁୋ, ଅଚିହ୍ନୋ ଜୋଗୋ – ଏ ସବୁ ମନ େିତସ୍େ ଛେି ସ୍ହୋଇ ଉଠ ିୋ ସ୍ବଳକୁ ହଠୋତ୍ କିଛି ଦୂେସ୍େ 

ସଡକ କଡକୁ ଆ ୁଅ ଜଳୁଥବିୋେ ସ୍ଦଖୋ ଗ ୋ I ମ ଁ ୁସ୍ସହି ଆଡକୁ ଚୋ ି ି I େୋଟକସ୍େ ସ୍ ଖୋଥ ିୋ “ ଆଦିବୋସୀ 

କନୁୋେମ I” ଟୋଇ  ଛୋତେ ସ୍କସ୍ତୋଟି ନୁଆଣଆି ଘେ I ତୋେି ହତୋ େିତେକୁ ପଶ ିସ୍ଦଖ ିି ସ୍ଯ ସ୍କସ୍ତ ଗଡିୁଏ ଅଳ୍ପ 

ବୟସେ ଝୀଅ ଏପୋଖ ସ୍ସପୋଖ ସ୍ହଉଛନି୍ତ I ସ୍ମୋସ୍ତ ହତୋ େିତସ୍େ ସ୍ଦଖ ିସ୍ସମୋସ୍ନ ଆଶ୍ଚଯଷୁ  ସ୍ହସ୍  I ମ ଁ ୁ

ସ୍ସମୋନଙୁ୍କ କହି ି ପ୍ରଧୋନ ଶକି୍ଷୟତ୍ରୀଙୁ୍କ ଖବେ ସ୍ଦବୋପୋଇ ଁIସୋସ୍ଙ୍ଗ ସୋସ୍ଙ୍ଗ ସ୍ସମୋସ୍ନ “ଦୀଦୀ”ଙୁ୍କଡକିଆଣସି୍  I  
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େଦ୍ର ମହିଳୋ କଟକ ଆଡେ I ତୋଙ୍କ  ୁଗୋ ପିନ୍ଧିବୋ ଢଙ୍ଗେୁ ଜଣୋ ପଡୁଥ ିୋ I ମ ଁ ୂସ୍ସଠୋକୁ ଆସିବୋେ କୋେଣ ଜୋଣ ିସ୍ସ  

ସୋସ୍ଙ୍ଗ ସୋସ୍ଙ୍ଗ ସେବତେ ବୁବସ୍ଥୋ କସ୍  I ସ୍କ ୂେ ପିଅନଙୁ୍କ ତୋଙ୍କ ଘେୁ ଡୋକି ଆଣବିୋ ପୋଇ ଁସ୍କସ୍ତୋଟି ପି ୋଙୁ୍କ 

ପଠୋଇସ୍  I_ କିଛି ସମୟ ପସ୍େ ସ୍ସହି ପୋଖ ଗୋଆେଁ ଜସ୍ଣ େଦ୍ର ସ୍ ୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚିସ୍  I ସ୍କ ୂେ ପେିଚୋଳିକୋ 

ସ୍ମୋସ୍ତ ତୋଙ୍କ ଅେିସସ୍େ ବସୋଇ ଥୋଆନି୍ତ I ସନ୍ଧୁୋପସ୍େ ଅନ୍ଧୋେ  ୋଗିବୋେୁ ସ୍ଗୋଟିଏ  ଣ୍ଠନ ଅେିସ େିତସ୍େ 

ଜଳୁଥୋଏ _I ପିଅନ ଜଣକ ସ୍ମୋ ପୋଇ ଁପୋଣ ିଆଣ ିସ୍ଦସ୍  I ସ୍ଗୋଡ ହୋତ ସ୍ଧୋଇବୋେ ବୁବସ୍ଥୋ ସ୍ହ ୋ I ସ୍ସ ସ୍ମୋ ପୋଇ ଁ

ସ୍େୋସ୍ର୍ଇ ଶୋଳୋେୁ ଖୋଦୁ ଆଣସି୍  I ତୋପସ୍େ ମ ଁ ୁତୋଙ୍କ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ଗ ି ସ୍କ ୂକୁ  ୋଗିଥବିୋ ଆଉ ସ୍ଗୋଟିଏ ଘେକୁ I 

ସ୍ସଇଟୋ ସ୍ହ ୋ ପଞ୍ଚୋୟତ ଘେ I େିତସ୍େ ଧୋନ ଇତୁୋଦି େଖୋ ଯୋଇ ଥୋଏ I ବୋହୋେୁ ସ୍କୋ ପ ପଡିଥୋଏ ଓ ତୋେ 

ଚୋବି ଥୋଏ ସେପଞ୍ଚଙ୍କ ହୋତସ୍େ I ଏଣ ୁସ୍ମୋସ୍ତ ପଞ୍ଚୋୟତ ଘେେ ବୋେଣ୍ଡୋସ୍େ ସ୍ଶୋଇବୋକୁ ସ୍ହ ୋ I 

ଚସ୍ଟଇ କି ଖଟିଆ ଉପସ୍େ ସତେଞି୍ଜ ବିସ୍ଛଇ ବୋହୋସ୍େ ସ୍ଶୋଇବୋେ ଅେୁୋସ ତ ଥୋଏ I ଏଣ ୁବୁସ୍ତ ସ୍ହବୋେ କିଛି 

ନଥ ିୋ I ମୋତ୍ର ସ୍କ ୂ ହତୋଠ ଁୂ  ଅଳ୍ପ ଦୂେସ୍େ ସ୍କସ୍ତ ଗଡିୁଏ ମହୁ  ଗଛ ଓ ମହୁ  ସବୁ ଝେି ତସ୍ଳ ପଡୁଥବିୋେ ସ୍ଦଖ ିି 

I ସ୍ସଇଟୋ େୋ ୁ ମୋନଙ୍କେ ପି୍ରୟ ଖୋଦୁ I କୋସ୍ଳ େୋ ୁ ଆସିବ ସ୍ବୋ ି ସ୍ମୋେ ମନ େିତସ୍େ ଡେ ଆସଥୁସି୍  ବି 

ପିଅନ େଦ୍ରସ୍ ୋକଙୁ୍କ ଏ ବିର୍ୟସ୍େ କିଛି କହି ି ନୋହି ଁI ବୋେଣ୍ଡୋସ୍େ ବିଛଣୋ ଉପସ୍େ ମଶୋେୀ ପକୋଇ ି I ବିଛଣୋ 

ପୋଖସ୍େ େୋତି ସୋେୋ  ଣ୍ଠନ ଜଳୁ ଥୋଏ I ସ୍ଶୋଇବୋକୁ ଯୋଇ ସ୍ଯସ୍ତ ଠୋକୁେ ମସ୍ନ ପଡିସ୍  ସ୍ସମୋନଙୁ୍କ ଡୋକି ି 

ସ୍ମୋସ୍ତ ନିେୋପଦ େଖବିୋ ପୋଇ ଁIସ୍ଖୋ ୋ ପବନସ୍େ ସ୍ଶୋଇ ଥକ୍କୋ ସ୍ଦହକୁ ନିଦ ଯିବୋ  ୋଗି ସ୍ବଶ ିସମୟ  ୋଗି ୋ 

ନୋହି ଁI ନିଦ େୋଙି୍ଗ ୋ ସ୍ବଳକୁ ସ୍ଦଖ ିି ସ୍ବଶ େଚଷୋ ପଡି ୋଣ ିI 

ସକୋଳ ନଅଟୋ କି ଦଶଟୋ ସ୍ବଳକୁ ମ ଁ ୁପହଞ୍ଚ ିି ଝି ିପୋଣସି୍େ I ସ୍ସଠୋସ୍େ ମନିୁେ୍ ମିଆ ଁଓ ତୋଙ୍କ 

ପେିବୋେକୁଆଦିବୋସୀମୋସ୍ନ ହତୁୋ କେି ଥୋଆନି୍ତ I େୋସ୍ତୋ ଉପସ୍େ ପ ିୁସ ବୋ ୋଙ୍କେ ପଇତଁେୋ ଚୋ ିଥୋଏ I 

ଆଦିବୋସୀମୋସ୍ନ ହିେୁ ନୁହନି୍ତ କି ମସୁ ମୋନ ନୁହନି୍ତ Iସ୍ସମୋସ୍ନ ସ୍ଗୋେୁ ମୋଂସ ଖୋଆନି୍ତ ଓ ପଥେ ସ୍ଦହସ୍େ ନୋ ି େଙ୍ଗ 

 ସ୍ଗଇ ତୋକୁ ଠୋକୁେ ସ୍ବୋ ି ପଜୂୋ କେନି୍ତ I ମନିୁେ୍ ଓ ତୋଙ୍କ ପେିବୋେ ପୋଇ ଁସ୍ସମୋନଙ୍କେ ସ୍କୌଣସି ଧମଷଗତ ବିସ୍ଦ୍ୱର୍ 

ନଥ ିୋ Iମଦ େୋଟିେ ମୋ ିକ ହିସୋବସ୍େ ସ୍ସ ଚଢୋ ଦେସ୍େ ମୋ ୍ ବିକୁଥସି୍ I ସ୍ସଥପିୋଇ ଁସ୍ ୋସ୍କ ତୋଙ୍କ ଉପସ୍େ 

େୋଗିକେି ଥସି୍  I ସ୍ସମୋନଙୁ୍କ  ପିଇବୋକୁ ସ୍ଦଇ ଓ ଉସ୍ର୍ତ୍ତଜିତ କେି ଅନୁମୋସ୍ନ ମନୁୀେ ଉପସ୍େ ଆକ୍ରମଣ କେିବୋକୁ 

ଆଦିବୋସୀ ମୋନଙୁ୍କ ଉସ୍କୋଇସ୍  I ସ୍ସମୋସ୍ନ ବଛଷୋ ଓ ଧନୁ ଶେ ଧେି ଘେବୋ ୋଙ୍କ ଉପସ୍େ ଚଢୋଉ କସ୍  I ସ୍ଗୋଟୋଏ 

ଟ୍ରକକୁ ନିଆ ଁ ଗୋଇ ସ୍ଦସ୍  I ଅନୁ ଠିକୋଦୋେ ମୋନଙ୍କେ୍ ମନୁୀେ୍ ଉପସ୍େ ଈର୍ଷୋ ଥ ିୋ I ସ୍ସମୋସ୍ନ ହିେୁ ମସୁ ମୋନ  

ଧମଷ ନୋଆସଁ୍େ  ସୋମ୍ପ୍ରଦୋୟିକ ଗଣ୍ଡଗସ୍ଗୋଳ ସଷିୃ୍ଟ କସ୍  I ଉତୁକ୍ତ ଜନତୋ ମନୁୀେ ଓ ତୋଙ୍କ ପେିବୋେକୁ ହତୁୋ କ ୋ I 

କିଏ ଜସ୍ଣ ଛୋତ ଉପେୁ ବନୁ୍ଧକ େୁଟୋଇବୋେୁ ସ୍ ୋସ୍କ ଛତ୍ର େଙ୍ଗସ୍ଦଇ ପଳୋଇସ୍  I 

ସଡକ କଡସ୍େ ଅଧଜଳୋ ଟ୍ରକେ ଟୋୟୋେ ଗଡୁୋକ ପଡିଥୋଏ I ମନୁୀେ ଙ୍କ ଘସ୍େ ସ୍କବଳ ଜସ୍ଣ ଦୂେ ସମ୍ପକଷୀୟ ସ୍ ୋକ 

ଥୋଆନି୍ତ I ପେିବୋେେ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ମୋେି ଦିଆ ଯୋଇଛି ନସ୍ହସ୍  ଘେେ ବୋକୀ ସ୍ ୋସ୍କ ଗୋଆ ଁଛୋଡି ପଳୋଇ ଯୋଇଛନି୍ତ 

ସ୍ବୋ ି ଜୋଣ ିି Iଆଗକୁ ସ୍କୌଣସି ଗଣ୍ଡସ୍ଗୋଳ  ସ୍ହବୋେ ସମ୍ଭୋବନୋ ଥବିୋେ ସଚୁନୋ ପୋଇ ି ନୋହି ଁI ସ୍ସଇଠୁ ଚୋ ି ି  

େୋଜଗୋଙ୍ଗପେୁ ସ୍ଷ୍ଟସନ ଆସ୍ଡ I 

ସ୍ଷ୍ଟସନ ଲଲୋଟେମଷସ୍େ ସ୍ଦଖ ିି ଅସ୍ନକ ସ୍ ୋକ I ତିନି ଚୋେି ଦିନ ସ୍ହ ୋ ସ୍ସମୋସ୍ନ  ସ୍ସଇଠୋସ୍େ ଆେୟ ସ୍ନଇଛନି୍ତ 

ସ୍ବୋ ି ସ୍ଷ୍ଟସନ ମୋଷ୍ଟେଙ୍କଠୋେୁ ଶଣୁ ିି I ଗୋଆସଁ୍େ ସ୍ଗୋଳମୋଳ ସ୍ହବୋେୁ ଓ ସ୍ଗୋଳମୋଳ ସ୍ହବୋେ ସମ୍ଭୋବନୋ ଥବିୋେୁ 

ସ୍ସମୋସ୍ନ ଗୋଆ ଁଛୋଡି ପଳୋଇ ଆସିଛନି୍ତ I ଲ ଲୋଟେମଷସ୍େ ନସ୍ହସ୍  ସ୍ଷ୍ଟସନ କଡସ୍େ ପଥେ କି ଇଟୋ ଉପସ୍େ ସ୍ଡକି୍ଚ 

େଖ,ି ଏଣ ୁସ୍ତଣ ୁଡୋଙ୍ଗ ଜଳୋଇ  େନ୍ଧୋ ବଢୋ କେୁଛନି୍ତ I ଚିେୋ କନ୍ଥୋ କି ଚସ୍ଟଇ ଉପସ୍େ ସ୍ଛୋଟ ଛୁଆ ଖେୋସ୍େ 

ସ୍ଶୋଇଥବିୋେ ସ୍ଦଖ ିି Iସ୍ଥୋନୀୟ ସ୍କ ୂେ ପି ୋ ମୋସ୍ନ ଓ ସ୍କସ୍ତକ ସ୍ସବୋ ସଂସ୍ଥୋ ମୋଧ୍ୟମସ୍େ ସ୍ଷ୍ଟସନ ମୋଷ୍ଟେ 

ସ୍ସମୋନଙ୍କ  ୋଗି ଚୁଡୋ, ଚୋଉଳ ସଙ୍ଗରହ କେୁଥୋଆନି୍ତ I 
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ସ୍ଷ୍ଟସନ ମୋଷ୍ଟେଙ୍୍କ ସହିତ କଥୋ ବୋର୍ତ୍ତଷୋେୁ ଜୋଣ ିି ସ୍ଯ େୋଜଗୋଙ୍ଗପେୁ ସହେସ୍େ ସ୍କୌଣସି ଗଣ୍ଡସ୍ଗୋଳ ସ୍ହୋଇନୋହି ଁI 

ସ୍ଥୋନୀୟ ପ ିୁସ ୍ଓ ଏସ.୍ଡି.ଓ. ପ୍ରମଖୁ  ପେିସି୍ଥତିକୁ ସମ୍ଭୋଳିବୋସ୍େ  ୋଗିଛନି୍ତ I ଜସ୍ଣ ଅସ୍ଧ ଗଣୁ୍ଡୋ ସ୍େଣୀୟ ସ୍ ୋକ 

ସ୍ଗୋଳମୋଳ ସଛୃ୍ି ଟ କେିବୋକୁ ଚୋହି ଁଥସି୍  ମଧ୍ୟ ସେଳ ସ୍ହୋଇ ପୋେି ନୋହୋନି୍ତ I 

େୋଜଗୋଙ୍ଗପେୁେୁ ମ ଁ ୁଗ ି େୋଉେସ୍କ ୋ I ଚୋେି ନମ୍ବେସ୍େ ମୋଳତୀ ସ୍ଦବୀ ଓ ତୋଙ୍କ ସହିତ ସ୍କସ୍ତକ ନୋେୀ କମଷୀ 

ଥୋଆନି୍ତ I ସ୍କ୍ଷତ୍ରବୋସୀ ପତି ମଧ୍ୟ ସପେିବୋେ େହୁ ଥୋଆନି୍ତ I ମ ଁ ୁନୁମୋଙୁ୍କ ସ୍ମୋେ ଅନୁେୂତି ସବୁ କହି ି I େୋଉେସ୍କ ୋ 

ପେି ଅନୁୋନୁ ଶଳି୍ପୋୟିତ ସହେ ସ୍ହସ୍  ସ୍ଟନ୍ ସୋ ଓ ବଡବି  I ସ୍ସ ଅଞ୍ଚଳସ୍େ ସ୍ଗୋଳମୋଳ ସ୍ହବୋେ ସମ୍ଭୋବନୋ ଅଛି 

ସ୍ବୋ ି ତୋଙ୍କ ପୋଖକୁ ଖବେ ଆସିଥୋଏ I ପ୍ରତି ଦିନ ସକୋଳୁ ବୋହୋେି େୋଉେସ୍କ ୋେୁ ସ୍କଉଝଁେକୁ ଯୋଉଥବିୋ ବସଟୋ 

ସ୍ଟନ୍ ସୋ ଓ ବଡବି  ବୋଟ ସ୍ଦଇ ଯୋଏ I ଏଠୋ ସ୍ଗୋଳମୋଳେ  ଛିଟିକୋ ସ୍ସ ଆସ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପଡି  ଯୋଇ ଥୋଇ ପୋସ୍େ ସ୍ବୋ ି 

ଆଶଙ୍କୋ ସ୍ହ ୋ I ଏଣ ୁପେଦିନ ସକୋଳୁ ମ ଁ ୁଚୋ ି ି ସ୍ଟନ୍ ସୋ I 

େୋେତ ସେକୋେଙ୍କ ଏକ ବଡ  ୁହୋ ପଥେ ଖଣ ିଏଇଠ ିI ପୋହୋଡ ସ୍ଖୋଳି ତୋହୋେି  େିତେୁ  ୁହୋ ଓ ମୋଙ୍ଗୋନିଜ ପଥେ 

ବୋହୋେକୁ ଆସ୍ସ Iଦୁଗଷୋପେ୍ୁ, େୋଉେସ୍କ ୋ େଳି ଜୋଗୋକୁ ସେକୋେୀ କୋେଖୋନୋ ସବୁକୁ ଚଳୋଇବୋ ପIଇ ଁପଥେ ସବୁ 

ପଠୋ ଯୋଏ Iବୋହୋେକୁ ବି ଚୋ ୋଣ ହୁଏ I   ୁହୋ ଓ ମୋଙ୍ଗୋନିଜ ପଥେେ ନୋ ି ଧଳିୂସ୍େ ଏଠୋ େୋସ୍ତୋ ଗଡୁୋକ ନୋ ିଆ 

ସ୍ଦଖୋ ଯୋଏ I  ପୋହୋଡ ଉପସ୍େ ସ୍ଟନ୍ ସୋ ସହେ I ସସ୍ବଷୋଚ୍ଚ ଜୋଗୋସ୍େ ସେକୋେୀ ଖଣେି ମୁୋସ୍ନଜେଙ୍କ ବସୋ ଓ 

ନିକଟସ୍େ କମ୍ପୋନୀେ ଅତିଥଶିୋଳୋ I ମୁୋସ୍ନଜେଙ୍କ ସହିତ କଥୋ ବୋର୍ତ୍ତଷୋେୁ ଜୋଣୀ ି ସ୍ଯ ସ୍ଟନ୍ ସୋସ୍େ କିଛି ସ୍ଗୋଳମୋଳ 

ସ୍ହୋଇନୋହି ଁi ମୋତ୍ର ଏଠୋେ ଜନ ବସତି ଯୋହୋ ସ୍ସଥସି୍େ ସ୍କସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ ସ୍ଯ କଅଣ ଘଟିବ, କହି ସ୍ହବ ନୋହି ଁI ମ ଁ ୁଶୋନି୍ତ 

େକ୍ଷୋ ପଇ ଁକୋମ କେିବୋକୁ ଆସି ଥବିୋେୁ ସ୍ସ ବେ୍ଂ ଖସିୁ ସ୍ବୋ ି କହିସ୍  I କମ୍ପୋନୀେ ଅତିଥ ିଶୋଳୋସ୍େ ସ୍ସ ସ୍ମୋ  ୋଗି 

େହିବୋେ ବୁବସ୍ଥୋ କେି ସ୍ଦସ୍  I କମ୍ପୋନୀେ କ୍ୱୋଟଷେ ସୋଙ୍ଗକୁ ୋଗି  ଅଳ୍ପ ସ୍କସ୍ତୋଟି ଟିଣ ଛୋତେ ଘେ I ସ୍ଥୋନୀୟ 

ସ୍ ୋସ୍କ ପେିବୋ ପତ୍ର  ବିକନି୍ତ ସ୍ସଇଠ ିI େବିବୋେ ଦିନ ହୋଟ ହୁଏ I ସ୍କଉ ଁଝେ ଓ େୋଉେସ୍କ ୋ େିତସ୍େ ଇଏ 

ସ୍ହ ୋ ଏକ ଘୋଟି ଜୋଗୋ I  ପଥେ ଖଣ ିସ୍ଖୋ ି ୋ ପସ୍େ ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ସ୍ହ ୋ  ସ୍ଟନ୍ ସୋଋଏ ଜନବସତି ଆେମ୍ଭ 

ସ୍ହୋଇଛି I ବିହୋେ (ଏସ୍ବ ଝୋଡଖଣ୍ଡ) ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରସ୍ଦଶ ( ଏସ୍ବ ଛତିଶଗଡ) େୁ ଅସ୍ନକ ସ୍ ୋକ ଓ ସ୍ବପୋେୀ ଏଠି ବସୋ 

କସ୍ ଣ ିI ଓଡିଆ ଅସ୍ପକ୍ଷୋ ଏଠ ିହିେୀସ୍େ ସ୍ବଶ ିକଥୋ ବୋର୍ତ୍ତଷୋ ଚୋସ୍  I 

ସ୍ଟନ୍ ସୋସ୍େ ଥବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ କିଏ ଜସ୍ଣ ବଡବି  ଆସ୍ଡ ସ୍ଗୋଳମୋଳ ସ୍ହୋଇପୋସ୍େ ସ୍ବୋ ି ଖବେ ସ୍ଦସ୍  I ସ୍ଟନ୍ ସୋେୁ ମ ଁ ୁ

ଚୋ ି ି ବଡବି  I ସ୍ଟନ୍ ସୋ ଓ ବଡବି  େିତସ୍େ ଅନବେତ ଟ୍ରକ ଚୋସ୍  I ସ୍କୌଣସି ଏକ ଟ୍ରକସ୍େ ବସି ମ ଁ ୁଆସି ି 

ବଡବି  I 

 

 

                                                 ସତାଇଶ 

ବଡବି  ଏକ ସ୍ଛୋଟିଆ ଜୋଗୋ  ସ୍ହସ୍  କଅଣ ସ୍ହବ ଏଠ ିସବୁ ଆଡେ ସ୍ ୋକ ଆସି ବସ ବୋସ କେନି୍ତ I  ୁହୋ ଓ 

ମୋଙ୍ଗୋନିଜ ଖଣେି ସ୍ଖୋଳିବୋ କୋମ କେିବୋ ସୋଙ୍ଗକୁ ଆଦିବୋସୀ ସ୍ ୋସ୍କ ଟ୍ରକସ୍େ ମୋ  ସ୍ବୋଝୋଇ କେିବୋ,ଗୋଡି 

ଚଳୋଇବୋ ଓ ଆନୁସଙି୍ଗକ କୋମ ସବୁ ମଧ୍ୟ କେନି୍ତ Iଓଡିଆଠୋେୁ ହିେୀ ଏଠ ିସ୍ବଶ ିଚସ୍ଳ I ହେସ୍ମୋହନ ପଟ୍ଟନୋୟକ 

ସ୍ମୋସ୍ତ ବଡବି ସ୍େ ହେି ବନୁ୍ଧ ସ୍ବସ୍ହେୋଙ୍କ ନୋଆ ଁସ୍ଦଇଥସି୍  I ସ୍ସ ସ୍ହସ୍  ଏଠ ିକ୍ଲମୁୁ ନିଷ୍ଟ ପୋଟି ତେେେୁ ଥବିୋ 

A I T U C ବୋ  ଅଖଳି େୋେତ ସ୍ଟ୍ରଡ ୟୁନିୟନ କସ୍ଙ୍ଗରସେ ମଖୁୁ I ବସି୍ତ େିତସ୍େ ସ୍ଗୋଟିଏ ଟୁଙି୍ଗ ଘସ୍େ ସ୍ସ େହୁ 

ଥୋଆନି୍ତ I ସ୍ସଦିନ ସନ୍ଧୁୋସ୍େ ତୋଙ୍କ ବସୋସ୍େ ପହଞ୍ଚ ିତୋଙ୍କଠୋେୁ ଆତିଥୁ ପୋଇ ି I ସ୍ସ େୋତ ଓ ଡୋ ଣୋ ବ୍ରହ୍ମପେୁ 
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ଢଙ୍ଗସ୍େ େୋନ୍ଧିଥସି୍  I ବଡବି ସ୍େ ସ୍କୌଣସି ସୋମ୍ପ୍ରଦୋୟିକ ଘଟଣୋ ଘଟିନୋହି ଁସ୍ବୋ ି ସ୍ସ ସ୍ମୋସ୍ତ କହିସ୍  Iକଥୋ 

ବୋର୍ତ୍ତଷୋସ୍େ ବୁଜଷଆୁ,ଏକସଲଲସ୍ୟସ୍ଟସନ୍ େଳି ଶେ  ତୋଙ୍କ ପୋଟିେୁ ଅନଗଷଳ ବୋହୋେୁଥୋଏ I 

ବଡବି େୁ ଅଳ୍ପ ଦୂେସ୍େ ସେଣ୍ଡୋ ଗୋଆସଁ୍େ ନବଜୀବନ ମଣ୍ଡଳେ ଏକ ସ୍କନ୍ଦ୍ର ଥୋଏ Iସ୍ଥୋନୀୟ ଗ୍ରୋମ ମଖୁଆିଙ୍କ ଚୋଳି 

ଘେେ ସ୍ଗୋଟିଏ ପୋଖସ୍େ ତୁଳସୀ ମଣୁ୍ଡୋ େହି  ସ୍ଛୋଟ ପି ୋଙୁ୍କ ପଢୋଇବୋ ଓ ସ୍ ୋକଙ୍କ େିତସ୍େ ନିଶୋ ନିବୋେଣେ 

ପ୍ରଚୋେ କୋମ କେୁ ଥୋଆନି୍ତ I ସ୍ସେଣ୍ଡୋସ୍େ େହି ସ୍କସ୍ତ ଦିନ ମ ଁ ୁବଡବି କୁ ଯିବୋ ଆସିବୋ କ ି I ତୁଳସୀଙ୍କ ପୋଖସ୍େ 

େଙ୍ଗବତୀ ସ୍ବୋ ି ଝୀଅଟିଏ ମଧ୍ୟ େହୁଥୋଏ I ଆସ୍ମ ସମସ୍ସ୍ତ ଅବିବୋହିତ I ସ୍ସମୋନଙ୍କ ପୋଖସ୍େ ମ ଁ ୁେହିବୋଟୋ ଆମ 

ସମସ୍ତଙ୍କ ପୋଇ ଁ ଅଡୁଆ I ବଡବି ସ୍େ ଜୋଗୋ ସ୍ଖୋଜି ି Iସ୍ସେଣ୍ଡୋସ୍େ କୋହିକିଁ େହି ି ସ୍ବୋ ି ନୁମୋ ବି ଏଥପିୋଇ ଁ

ସ୍ମୋସ୍ତ ପସ୍େ ଗୋଳି ସ୍ଦସ୍  I 

ମ ଁ ୁବଡବି ସ୍େ ବିେିନ୍ନ ସ୍ ୋକଙୁ୍କ ସ୍େଟି ି Iଅେ ୁ କୋଦେ ସ୍ବୋ ି ଜସ୍ଣ େଦ୍ର ସ୍ ୋକଙୁ୍କ ସ୍ଦଖୋ କେିବୋ ପୋଇ ଁ ଅସ୍ନକ 

ସ୍ ୋକ ସ୍ମୋସ୍ତ କହିସ୍  I ସ୍ସ ମସୁ ମୋନ ସ୍ ୋକ I େୋଉେସ୍କ ୋେ ଖବେ ପୋଇ ୋ ପସ୍େ  କୋସ୍ଳ ତୋଙ୍କ ଘେ 

ଉପସ୍େ ଆକ୍ରମଣ ସ୍ହବ  ସ୍ସଥପିୋଇ ଁତୋଙ୍କ ପେିବୋେକୁ ନିେୋପଦ େଖବିୋ ପୋଇତଁୋଙ୍କେ ବନୁ୍ଧ େୋଗ ସିଂ ଓ ପୋ ୍ ବୋବୁ 

ବନୁ୍ଧକଟିଏ ଧେି େୋତି ସୋେୋ ତୋଙ୍କ ଘସ୍େ ଜଗି େହିଥସି୍  ସ୍ବୋ ି ଶଣୁ ିି I ତିନି ଜଣ ଯୋକ ଏକଦୋ ଖଣସି୍େ କୋମ 

କେୁଥସି୍  Iମୋତ୍ର ଏସ୍ବ ସ୍ସମୋସ୍ନ ସ୍ଗୋଟିଏ କମ୍ପୋନୀ କେି ଖଣ ିମୋନଙ୍କେୁ ଠକିୋ ନିଅନି୍ତ I ଠିକୋ ମୋଧ୍ୟମସ୍େ ତିନି ଜଣ 

ଯୋକ ସ୍ବଶ ଧନୀ ସ୍ହୋଇଛନି୍ତ I ପେସ୍ପେେ ସହସ୍ଯୋଗ ସ୍କମିତି  ୋେ ଦୋୟକ – ଏହୋେ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରମୋଣ ସ୍ସମୋସ୍ନ I 

ବଡବି ସ୍େ ପୋଠୁଆ, ଅପୋଠୁଆ,ସବଣଣ୍ଷ ,୍ ଆଦିବୋସୀ,ଓଡିଆ,ଅଣଓଡିଆ,ବୁବସୋୟୀ,ବୋବୁ େୋୟୋ ସବୁ େକମେ ସ୍ ୋକ 

େହନି୍ତ Iସ୍କସ୍ତ ସ୍ ୋକ ଦିନ ସ୍ବସ୍ଳ“ବଜେଙ୍ଗବୋ ୀକୀଜୟ”  କହି୍ ହନୁମୋନଙ୍କେ ପଜୂୋ କେନି୍ତ I େୋତିସ୍େ ମଦ ପିଅନି୍ତ 

Iସହେ େିତସ୍େ ଇଙ୍ଗରୋଜୀ ମୋଧ୍ୟମେ ସ୍ଗୋଟିଏ ହୋଇସ୍କ ୂ ୧୦ମ ସ୍େଣୀ ଯୋଏ ଥୋଏ I ସ୍ସସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ ହୋଇ ସ୍କ ୂ ସବୁ 

ଏକୋଦଶ ସ୍େଣୀ ଯୋଏ ଥ ିୋ I ସବୁ ଆଡେ େୋର୍ୋ େୋର୍ୀ ପି ୋ ଅଛନି୍ତ ସ୍ବୋ ି ପୋଠ ଇଙ୍ଗରୋଜୀସ୍େ ପଢୋ ଯୋଉଥ ିୋ I 

ମୋତ୍ର ହୋଇସ୍କ ୂଟି ସ୍କମି୍ବ୍େଜ ମୋଧ୍ୟମେ୍ ସ୍କ ୂ ସହିତ ସମ୍ପକୃ୍ତ ନଥ ିୋ I 

ଖଣ ିସବୁ ବଡବି  ସହେ ଠୋେୁ ଦୂେସ୍େ I ନିପନ୍ତେୋ ପୋହୋଡିଆ ଜୋଗୋସ୍େ I େମିକ ମୋନଙ୍କ ପୋଇ ଁଖଣ ିମୋ ିକ ମୋସ୍ନ 

ଝୋଟି ମୋଟିେ ଚୋଳିଆ କେି ସ୍ଦଇ ଥୋଆନି୍ତ I ସ୍ସମୋସ୍ନ ସ୍ସଇଠ ିେହନି୍ତ I ବଡବି େୁ ସ୍ଗୋଟୋଏ ଦିଗସ୍େ ସ୍ଟନ୍ ସୋ ଓ 

ଅନୁ ଦିଗସ୍େ ସ୍ଯୋଡୋ iତୋହୋେି େିତସ୍େ ଅସ୍ନକ ଗଡୁୋଏ ଖଣ ିI ସ୍ସଠୋେୁ  ୁହୋ ଓ ମୋଙ୍ଗୋନିଜ ୍କ ିକତୋ ଓ ବିଶୋଖୋ 

ପୋଟଣୋକୁ ଯୋଏ ଓ ସ୍ସଠୁ ଜୋହୋଜସ୍େ ଜୋପୋନ କି ଆଉ କୁଆସ୍ଡ ପଠୋଯୋଏ I େୋଉେସ୍କ ୋ ଓ ଦୁଗଷୋପେୁକୁ ମଧ୍ୟ  ୁହୋ 

ପଥେ ଚୋ ୋଣ ହୁଏ I 

ବଡବି ସ୍େ ଖଣ ିମୋ ିକ ମୋନଙ୍କ େିତସ୍େ ବୋଡଷ କମ୍ପୋନୀ ଥୋଏ ସବୁଠୋେୁ ବଡ I େୀଯକୁ୍ତ  ସ୍କ୍ଲୟୋେ ଥୋଆନି୍ତ  କମ୍ପୋନୀେ 

ମୁୋସ୍ନଜେ I ସମସ୍ସ୍ତ ତୋଙୁ୍କ ଡୋକନି୍ତ “ସ୍କ୍ଲୟୋେ ସୋସ୍ହବ”I ତୋଙ୍କ ସହିତ ପେିଚୟ ସ୍ହ ୋ I ଖୋ ି ପଡିଥବିୋ ବୋଡଷ 

କମ୍ପୋନୀେ ଏକ ଟୁଙି୍ଗସ୍େ ମ ଁ ୁେହି ି Iଦୁଇ ତିନିଟୋ ଟୁଙି୍ଗ କୁ ସ୍ଘେି ଶୋଳ ଗଛI ତୋ ପଖକୁ  ୋଗି ଅଳ୍ପ ଦୂେସ୍େ ଏକ 

ବେଗଛ I ଜୋଗୋଟୋ ନିଛୋଟିଆ I କିଛି ଦୂେସ୍େ  ଟ୍ରକ୍ ଓଜନ କେିବୋେ ସ୍ଷ୍ଟସନ I ନୋ ି ଧଳିୂ ସବୁ ସ୍ବସ୍ଳ ଉଡୁଥୋଏ I 

ଚୋେି ଆଡକୁ ବୁ ିବୋ ପୋଇ ଁଟ୍ରକସ୍େ ଜୋଗୋ ମିଳି ଯୋଉ ଥୋଏ I ମୋତ୍ର େୋତିସ୍େ ସବୁ ଶନ୍ୂ ଶୋନ୍ ପଡିସ୍   ଏକୁଟିଆ ସ୍ସ 

ଗଛମଳୂ ଟୁଙି୍ଗସ୍େ ଅଡୁଆ  ୋସ୍ଗ Iପଇସୋ ପତ୍ର କି ସମ୍ପରି୍ତ୍ତ ତ କିଛି ନଥୋଏ I“ଉଦସ୍େକପୋତ୍ରଂ”ଅବସ୍ଥୋI ସ୍ସଥପିୋଇ ଁ

ସ୍ଚୋେୀ କି ଡକୋଏତି ପୋଇ ଁେୟ କେିବୋେ କିଛି ନଥ ିୋ I ତଥୋପି  କିଛି ଦିନ ପସ୍େ ସ୍ସ ଜୋଗୋ ଛୋଡି ମ ଁ ୁବସି୍ତ େିତେକୁ 

ଆସି ି I ସପ୍ତୋସ୍ହ ଖସ୍ଣ୍ଡ େହିବୋ ପସ୍େ ମ ଁ ୁବଡବି କୁ ସ୍ମୋେ କମଷ ସ୍କ୍ଷତ୍ର କେିବି ସ୍ବୋ ି ଠକ୍ି କେି ସ୍ନ ି I 

ଜୋଗୋଟୋେ ବିବିଧତୋ ହି ଁସ୍ମୋସ୍ତ ଆକୃଷ୍ଟ କ ୋ I  ନିଶୋ ନିବୋେଣ, ସୋମ୍ପ୍ରଦୋୟିକ ଏକତୋ ଓ ସସ୍ବଷୋଦୟ ବିଚୋେ ପ୍ରଚୋେ 

 ୋଗି ସ୍ସଠୋସ୍େ ଯସ୍ଥଷ୍ଟ  ସମ୍ଭୋବନୋ ଓ ସବୁିଧୋ ଥବିୋେ ଅନୁେବ କ ି I  ନୂଆ ଜୋଗୋସ୍େ ନୂଆ ସ୍ ୋକଙ୍କ ସୋଙ୍ଗସ୍େ 

ପେିଚୟ କେିବୋକୁ େ   ୋଗି ୋ I ଖଣ ିମୋ ିକ, କମ୍ପୋନୀ ମୋନଙ୍କେ ସୋନ ବଡ କମଷଚୋେୀ ଓ ଖୋଦୋନସ୍େ କୋମ 
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କେୁଥବିୋ କୁ ି ମ ିୂଆଙ୍କ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ସ୍ବଶ ୍ମିଶ ିି Iବଡବି  ଥ ିୋ ଏକ କିଟିମିଟିଆ ଜୋଗୋ I ତଥୋପି ଏଠି ସୋମ୍ପ୍ରଦୋୟିକତୋ 

ସ୍ଯୋଗ ୁଦଙ୍ଗୋ ହଙ୍ଗୋମୋ ସ୍ହବୋେ କିଛି ସଚୂନୋ ସ୍ଦଖ ିି ନୋହି ଁI ମୋତ୍ର ଓଡିଆ, ଅଣଓଡିଆ କଥୋଟୋ େିତସ୍େ େିତସ୍େ 

କୁହୁଳୁ  ଥବିୋେ  କ୍ଷୁ କ ି I 

େୋସ୍ତୋ ଉପସ୍େ, ବଡବି  ବଜୋେ େିତସ୍େ ଥବିୋ ସ୍ଗୋଟିଏ  ୁଗୋ ସ୍ଦୋକୋନ ଓ ସ୍ଗୋଟିଏ ଚୋହୋ ସ୍ଦୋକୋନକୁ ଛୋଡି ସ୍ଦସ୍   

ସ୍ସଠ ିସବୁ େକମେ ବୁବସୋୟେ ମୋ ିକ ଥସି୍  ବୋହୋେେ ସ୍ ୋସ୍କ 

I“ଅନୁମୋସ୍ନଆମଆସ୍ଡଆସିକୋହିକିଁଆମପଇସୋକୁମୋେିସ୍ନଉଛନି୍ତ”ସ୍ବୋ ି  ଓଡିଆ ସ୍ ୋକ ମୋନଙ୍କେ ଅେିସ୍ଯୋଗ 

ସବୁସ୍ବସ୍ଳ ଥୋଏ I ମୋତ୍ର ସ୍ସମୋସ୍ନ ସ୍କହି ବୁବସୋୟସ୍େ ପଶନି୍ତ ନୋହି ଁI ଏ ପ୍ରକୋେେ ମସ୍ନୋେୋବ ପଛସ୍େ ଈର୍ଷୋ ଠୋେୁ 

ଯକିୁ୍ତ କମ ୍ଥୋଏ I 

କସ୍ଙ୍ଗରସ ଦଳେ େମିକ ୟୁନିୟନ – େୋେତୀୟ ଜୋତୀୟ ସ୍ଟ୍ରଡ୍ ୟୁନିୟନ କସ୍ଙ୍ଗରସ ୍ I N T U C – ଓ କମୁୁ ନିଷ୍ଟ ଦ େ  

All India Trade Union Congress A I T U C  େିତସ୍େ ଏଠି ସ୍ବଶ ୍ପ୍ରତିସ୍ଯୋଗୀତୋ ଚୋ ିଥୋଏ I ଜୋମିନୀ 

େଞ୍ଜନ ଦୋସ ଓ ହେିବନୁ୍ଧ ସ୍ବସ୍ହେୋ ଥସି୍  ଉେୟ ପକ୍ଷେ ସ୍ନତୋ I ପ୍ରୋସ୍ଦଶକି ସ୍ତେସ୍େ ସ୍ସମୋନଙ୍କେ ସ୍ନତୋ ଥସି୍  

କସ୍ଙ୍ଗରସ ଏମ.୍ପି. ବିନୟ ମହୋନି୍ତ ଓ କମୁୁ ନିଷ୍ଟ ପୋଟିେ ଦୁଗଷୋ ମହୋନି୍ତI 

 ସ୍ଛୋଟିଆ ଜୋଗୋ ସ୍ହସ୍  କଅଣ ସ୍ହବ, ବଡବି ସ୍େ କିଛି ନୋ କିଛି କେଳ ସବୁସ୍ବସ୍ଳ  ୋଗି େହିଥୋଏ I 

ସ୍କସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ େମିକ ମୋସ୍ନ ଧମଷଘଟ କସ୍ ଣ ିତ ସ୍କସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ ସ୍କଉ ଁଟ୍ରକ ଡ୍ରୋଇେେ ସ୍କଉ ଁଆଦିବୋସୀ ଝୀଅକୁ 

ଗପୁ୍ତସ୍େ ସ୍ନଇ ଗ ୋଣ ିI ସ୍କସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ େୋଟିବୋ ୋ ସହିତ  ସ୍ଥୋନୀୟ ସ୍ ୋକଙ୍କେ ଝଗଡୋ ତ  ଆଉ ସ୍କସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ 

ମୋ ିକଙ୍କ ତେେେୁ େମିକ- ସଂଗଠକଙ୍କ ଉପସ୍େ ନିସୁ୍ତକ ମୋଡ I ମ ଁ ୁସବୁ ତେେେୁ ଖବେ ସ୍ନଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୋଙ୍ଗସ୍େ 

ସମ୍ପକଷ େଖଥିୋଏ I ସ୍କସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ ପ୍ରଶଂସୋ ପୋଏ ତ ସ୍କସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ ସମୋସ୍ ୋଚନୋ ମିସ୍ଳ I ସସ୍ବଷୋଦୟ ଆସ୍େୋଳନେ 

କମଷୀ େୋବସ୍େ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶବିୋ ଥୋଏ ସ୍ମୋେ କୋମ I ଏଣ ୁକିଏ ଗୋଳି ସ୍ଦସ୍  ସ୍ସଥପି୍ରତି ସ୍ମୋେ ନିଘୋ ନଥୋଏ I 

ବଡବି ସ୍େ ସବୁ େକମେ ସ୍ ୋକଙ୍କେ ଜମୋଟ I ବିେିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ଦଶେ ଓ ବିେିନ୍ନ େୋର୍ୋ େୋର୍ୀ ସ୍ ୋସ୍କ  ଏକୋଠି 

େହୁଥବିୋେୁ କିଏ ସ୍କସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ କୋହୋ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ମିଶ ିଥୋଏ ବୋ ମିଶଥୁୋଏ  କହିବୋ ମସିୁ୍କ  Iମୋତ୍ର େମିକ ଆସ୍େୋଳନେ 

କମୁୁ ନିଓଷ୍ଟ ସ୍ନତୋ ଖଣ ିମୋ ିକଙ୍କ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ମିଶନି୍ତ ନୋହି ଁI କସ୍ଙ୍ଗରସ ଦଳେ େମିକ ସ୍ନତୋ  ସ୍ଥୋନୀୟ େୋଜନୀତିସ୍େ 

ବୁସ୍ତ ଥୋଆନି୍ତ I 

ବୋହୋେୁ ଆସି ସ୍ ୋକମୋସ୍ନ ଏଠ ିସ୍ପଟ ପୋଟଣୋ ପୋଇ ଁେହି ଥବିୋେୁ  ସ୍ଯଉ ଁଆଡୁ ଦୁଇ ପଇସୋ ମିଳି ୋ ସ୍ସହି ଆଡକୁ 

ସ୍ସମୋସ୍ନ ମହୁ ଁୋଉଥବିୋ ସ୍ଦଖୋଯୋଏ I କୋଠ ସ୍ଗୋ ୋେ ମୋ ିକ ଓ ଖଣ ିସବୁେ ମୁୋସ୍ନଜେ ମୋସ୍ନ  ନିେୋପର୍ତ୍ତୋ ପୋଇ ଁ

ନିଜ ହୋତସ୍େ କିଛି ସ୍ ୋକ େଖ ିଥୋଆନି୍ତ  ଯହୋଙ୍କେ କୋମ ସ୍ହ ୋ କଥୋ ମୋନୁ ନଥବିୋ ସ୍ ୋକଙୁ୍କ ମୋଡ କିମ୍ ବୋ ଧମକ 

ସ୍ଦଇ  ବୋଟକୁ ଆଣବିୋ i ମୋ ିକ ଓ ମୁୋସ୍ନଜେମୋସ୍ନ ସ୍ଧୋବ ଧଉଳିଆ  େଦ୍ର ସ୍ ୋକ ସ୍ହସ୍  କଅଣ ସ୍ହବ, ମ ିୁଆ 

ମଜେିୁଆଙୁ୍କ ଜବତ କେିବୋ ପୋଇ ଁଏ େଳି  ବୋଟ ଧେି ଥୋଆନି୍ତ I ଏଣ ୁବଡବି େ ବୋତୋବେଣ ସବୁସ୍ବସ୍ଳ ଗେମ 

େହିଥୋଏ I କିଏ ସ୍କସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ କୋହୋ ବିସ୍େୋଧସ୍େ ଠଆି ହୁଏ କହିବୋ ମସିୁ୍କ ୍ I ସ୍ଯସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ ନିଜ ସ୍ୱୋଥଷ ଉପସ୍େ 

ବୋଧୋ ଆସ୍ସ ସ୍ସସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ ପ୍ରସ୍ତୁକ ବୁକି୍ତ ବୋ ସ୍ଗୋଷି୍ ିଚିହିକିଁ ଉଠନି୍ତ  Iବିହୋେୀ, ପଞ୍ଜୋବୀ, ଗଜୁେୁୋଟୀ, ମୋୱଷୋଡି 

ମୋନଙ୍କେ ଅ ଗୋ ଅ ଗୋ ସଂସ୍ଥୋ ଥୋଏ I ମୋତ୍ର ଓଡିଆ ମୋସ୍ନ ଠୋକୁେ ପଜୂୋ, ପୋ ୋ ଇତୁୋଦିକସ୍  ବି ସ୍ସମୋନଙ୍କ 

େିତସ୍େ ସ୍ମଳ ଚୁଳ ଥୋଏନୋ Iପେସ୍ପେ ବିସ୍େୋଧୀ ସ୍ ୋକଙୁ୍କ ସ୍ନଇ ସ୍ଗୋଷି୍ ିସଷିୃ୍ଟ ସ୍ହୋଇଥୋଏ I ଅବଶୁ ୍କିଏ ସ୍କଉ ଁ

ସ୍ଗୋଷି୍େି ସ୍ ୋକ ଜୋଣବିୋ ପୋଇ ଁସ୍ମୋସ୍ତ ସମୟ  ୋଗି ୋ I ମୋତ୍ର ମ ଁ ୁସ୍ଯ ସ୍କୌଣୋସି ସ୍ଗୋଷି୍ ିସହିତ ସମ୍ପକୃ୍ତ ନୁସ୍ହ ଁକି 

ସ୍ହବୋକୁ ଚୋସ୍ହ ଁନୋହି ଁଏ କଥୋଟୋ ସ୍ସମୋସ୍ନ ସହଜସ୍େ ଜୋଣ ିସ୍ନସ୍  I 
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ବଡବି  ଓଡିଶୋ େିତସ୍େ ଥସି୍  ବି  ସ୍ସଠୋେ ଗତି ବିଧ ିଓ ଚୋ ି ଚଳଣେୁ ସ୍କହି ଜୋଣ ିପୋେିବ ନୋହି ଁସ୍ଯ  ଜୋଗୋଟୋ 

ଓଡିଶୋ େିତସ୍େ ଅଛି I ଆଦିବୋସୀ ସ୍ ୋସ୍କ ଖଣସି୍େ କୋମ କେନି୍ତ Iସ୍ସମୋନଙ୍କେ ନିଜେ ସଂସ୍କତୃି ଅ ଗୋ  I ସ୍ସମୋଙ୍କ 

େିତସ୍େ ଖ୍ରୀଷି୍ଟୟୋନଙ୍କ ସଙ୍ଖ୍ୁୋ ମଧ୍ୟ କମ ୍ନୁସ୍ହ ଁI  ମଦ ପିଇବୋଟୋ ବଡବି  ସ୍େ ଖବ୍ୁ ଚୋସ୍  I କୁ ି ମ ିୂଆ, ବୋବୁ 

େୋୟୋ ସବୁ େକମେ ସ୍ ୋସ୍କ ପିଅନି୍ତ I ଜୋଗୋ ଜୋଗୋସ୍େ େୋଟି I ତୋ ସୋଙ୍ଗକୁ ପଞ୍ଜୋବୀ  ଧୋୱୋ I ଧୋୱୋ ମୋନଙ୍କସ୍େ ମଦ 

ବିକ୍ରି ହୁଏ I ସବୁ େକମେ ସ୍ ୋକ ଏଠ ିମଦ ପିଅନି୍ତ I ଥସ୍େ ମ ଁ ୂବୋଟସ୍େ ଆସଥୁବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ  ବ୍ରଜେୋନୁ ସିଂ ସ୍ବୋ ି 

ଜସ୍ଣ ସ୍ ୋକ ତୋଙ୍କେ ସପ୍ତୋହକେ ସବୁ ତକ ଦେମୋ “େୂଦୋନପୋଇଦଁୋନ”କେିସ୍ଦସ୍ I ମ ଁ ୁସ୍ଦଖ ିି ସ୍ଯ େଦ୍ର ସ୍ ୋକ 

ମଦ ପିଇ ଚୁେ୍ I କୋସ୍ଳ ତୋଙ୍କେ ଏ ପଇସୋକୁ ସ୍ସ ଅନୁତ୍ର ନଷ୍ଟ କେି ପୋେନି୍ତ  ସ୍ସଥପିୋଇ ଁସବୁତକ ତୋଙ୍କ ଠୋେୁ ସ୍ନ ି 

I  ପେ ଦିନ ତୋଙ୍କ ଘେକୁ ଖୋଇବୋକୁ ଯିବୋକୁ ସ୍ସ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କସ୍   ଓ ମ୍ ଁହ ଁେେି ିI ସ୍ସ ବୋଡଷ କମ୍ପୋନୀେ ଏକ 

କୁଟୀେସ୍େ ସପେିବୋେ େହୁ ଥୋଆନି୍ତ I ପେ ଦିନ ତୋଙ୍କ ଘେକୁ ଯୋଇ ତୋଙ୍କେ ସବୁ ତକ ପଇସୋ ତୋଙ୍କ ସୋମନୋସ୍େ 

ତୋଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହୋତସ୍େ ସ୍ଦଇ ସ୍ଦ ି I ଆଶ୍ୱସି୍ତ ପୋଇବୋ ସୋସ୍ଙ୍ଗ ସୋସ୍ଙ୍ଗ  ସ୍ସ ସ୍ୱୋମୀଙ୍କେ ଏପେି କୋେବୋେସ୍େ  ଖବ୍ୁ 

ବୁସ୍ତ ସ୍ହସ୍  I ସ୍ସହି ଦିନଠୋେୁ ବ୍ରଜେୋନୁ  ସିଂ ନିଶୋ ପୋନ କେିସ୍ବ ନୋହି ଁସ୍ବୋ ି  ଜବୋବ ସ୍ଦସ୍  _I ମୋତ୍ର ମ ଁ ୁସ୍ସ 

କଥୋ ଉପସ୍େ ବିସ୍ଶର୍ ଗେୁୁତ୍ୱ ସ୍ଦ ି ନୋହି ଁI ମଦୁଆକୁ ମଦ ଛୋଡିବୋକୁ ସ୍ହସ୍  ଆହୁେି ଅସ୍ନକ କୋମ କେିବୋକୁ ପସ୍ଡ 

_I ମୋତ୍ର ନିଶୋ ନିବୋେଣ କୋମ  ୋଗି ସ୍ସ ସ୍ମୋସ୍ତ ବହୁତ ସୋହୋଯୁ କସ୍  Iବର୍ଷକପସ୍େ ତୋଙ୍କେ ସ୍ଗୋଟିଏ ଝୀଅ ବୋଜୀ 

େୋଉତ ଛୋତ୍ରୋବୋସସ୍େ ଆସି ପୋଠ ପଢି ୋ  

 

      ଅଠାଇଶ ି

ଶୋଳ ବଣ େିତସ୍େ ଥବିୋ ନିଛୋଟିଆ କୁଡିଆ ଛୋଡି କିଛି ଦିନ ପସ୍େ ମ ଁ ୁବୋଡଷ କମ୍ପୋନୀେ ଆଉ ଏକ କୁଟୀେସ୍େ, େମିକ 

ବସି୍ତ େିତସ୍େ,େହି ି I କମ୍ପୋନୀ ତେେେ୍ ସ୍ମୋ ପୋଇ ଁେହିବୋେ ବୁବସ୍ଥୋ କେୋଯୋଇ ଥ ିୋ I କମ୍ପୋନୀେ ଅସ୍ନକ ଖୋ ି 

ଘେ ବିେିନ୍ନ ବସି୍ତସ୍େ ଥୋଏI ଏଣ ୁତୋ େିତେୁ ସ୍ଗୋଟୋଏ ଜୋଗୋ ସ୍ଦବୋ ତୋଙ୍କ ପୋଇ ଁ କଷ୍ଟକେ ନଥ ିୋ I ନିଛୋଟିଆ 

ଜଗୋସ୍େ େହିବୋ ଅସ୍ପକ୍ଷୋ  ବସି୍ତେିତସ୍େ େହିବୋଟୋ ସବୁ ଆଡୂ ସବୁିଧୋ ଜନକ  ଥ ିୋ  I ମ ଁ ୁେହୁଥବିୋ ସ୍କୋଠେୀ 

ସୋମନୋସ୍େ ସ୍ଗୋଟୋଏ ବଡ ଶୋଳ ଗଛ I ପୋଖ ସ୍କୋଠେୀ ମୋନଙ୍କସ୍େ େମିକ ମୋସ୍ନ େହନି୍ତ Iସ୍ସମୋନଙ୍କ ପି ୋ ଛୁଆଙ୍କ 

ସ୍ଖଳ ଓ ପୋଟି ସ୍ଗୋଳସ୍େ  ବସି୍ତଟି ସ୍ବଶ ୍ମଖୁେିତ ଥୋଏ I  ୋଜୋେସ ନୋମକ ଜସ୍ଣ ଖ୍ରୀଷି୍ଟୟୋନ  ସ୍ ୋକ ସ୍ମୋେ୍ 

ନିକଟତମ ପସ୍ଡୋଶୀ I  ତୋ ପୋଖଓଉ ଜସ୍ଣ ସ୍ନପୋଳୀ ସ୍ ୋକ I ପସ୍େ ଜୋଣ ିି ସ୍ଯ ସ୍ ୋକଟି ବଡବି େ ସ୍ଗୋଟିଏ 

ଆଦିବୋସୀ ମହୀଳୋ ସହିତ ପି ୋ ଛୁଆ ସ୍ନଇ ବସ ବୋସ କେୁଥସି୍  ବି ସ୍ନପୋଳସ୍େ ତୋେ ଆଉ ଏକ ପେିବୋେ ଅଛି 

Iସ୍ସ ପହେୋଦୋେ କୋମ କସ୍େ I ପ୍ରତି ଦିନ େୋତିସ୍େ ସ୍ ୋକଟି େୋଟି ବୋଟ ସ୍ଦଇ ଆସି ଘସ୍େ ପହସ୍ଞ୍ଚ I ଘସ୍େ 

ପହଞ୍ଚବିୋ ମୋସ୍ତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ପେୁୁର୍ ଉେୟଙ୍କ େିତସ୍େ  ଖବ୍ୁ ପୋଟି ତୁଣ୍ଡ ହୁଏ I ଅେୋବ ସ୍ହ ୋ କଜିଆ କଳିେ ପ୍ରଧୋନ କୋେଣ 

Iବସି୍ତ େିତସ୍େ ଘରୁ୍େିୁ ଅସ୍ନକ ଥୋଆନି୍ତ I େବିବୋେ ସ୍ହ ୋ ଛୁଟି ଦିନ Iସ୍ସଥପିୋଇ ଁପ୍ରୋୟ ଅଧକିୋଂଶ ଘେକୁ କୁଣଆି 

ଆସନି୍ତ I କୁଣଆି ଚଚ୍ଚଷୋ ପୋଇ ଁବିେିନ୍ନ ପେିବୋେସ୍େ ଘରୁ୍େିୁ ମେୋ ଯୋଏ I ଘଣୃୋ ତ  ୋସ୍ଗ I ମୋତ୍ର ଇଏ ସ୍ହ ୋ 

ସ୍ସମୋନଙ୍କେ ଚଳିବୋ ଢଙ୍ଗ Iମ ଁ ୁବସି୍ତ ବୋହୋେକୁ ଚ ି ଆସ୍ସ I 

ବଡ ବି ସ୍େ ଥବିୋ ଅବସେସ୍େ ମ ଁ ୁପୋଖ ଆଖେ ଖଣ ିେମିକ ମୋନଙ୍କେ କସ୍ ୋନୀକୁ ଯୋଏ I ଖଣ ିସବୁ ଥୋଏ ଖଣ ି

ମୋ ିକଙ୍କ ନଆ ଁଅନୁସୋସ୍େ ଯଥୋ ସିେୋଜଦିୁ୍ଦନ୍,ବିଜ ୁପଟ୍ଟନୋୟକ୍, ଏସ ୍ ୋ , ବୋଡଷ  ଇତୁୋଦି Iଖଣ ିମୋନଙ୍କେ ଅେିସେ 

ଓ ସ୍ଥୋନୀୟ ବଡ ବୁବସୋୟୀ ମୋସ୍ନ ସ୍ଥୋନୀୟ ସ୍େୋଟୋେୀ କ୍ଲବସ୍େ ଏକୋଠ ିମିଶନି୍ତ I ବୋବୁ େୋୟୋ ସ୍ ୋସ୍କ େୂଦୋନ 

ଆସ୍େୋଳନସ୍େ ସୋହୋଯୁ କେନ୍ତୁ ସ୍ବୋ ି ସ୍ମୋେ ସ୍ଚଷ୍ଟୋ ଚୋ ିଥୋଏ I ସ୍ସମୋନଙ୍କ ଠୋେୁ ଚୋେୋ ଆସ୍ଣ I ତୋ ସୋଙ୍ଗକୁ 

ସ୍ସମୋନଙୁ୍କ ବିଚୋେ ସହିତ ସମ୍ପକୃ୍ତ କେିବୋେ ସ୍ଚଷ୍ଟୋ ସ୍ମୋେ ଥୋଏ I ଅେିସେ ମୋନଙ୍କ ଅେିସକୁ ଓ କ୍ୱୋଟଷେକୁ ଯୋଇ ମ ଁ ୁ
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ସ୍ସମୋନଙ୍କ ସହିତ ଆସ୍ ୋଚନୋ କସ୍େ I ଜଣକ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ସ୍ଦଖୋ କେିବୋକୁ ଯୋଇ ଆଉ  ଦୁଇ ତିନି ଜଣଙ୍କ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ବି 

ସୋକ୍ଷୋତ ସ୍ହୋଇ ଯୋଏ I  ପ୍ରୋୟ ସବୁ ବଡ ବଡିଆଙ୍କ ଅେିସ ସ୍େ  ଚୋହୋ ପିଇବୋ ପୋଇ ଁଅନୁସ୍େୋଧ ଆସ୍ସ I ମୋତ୍ର ମ ଁ ୁ

ଚୋହୋ ପିଏନୋ I ସ୍କସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ ସ୍କଉଠଁି ସ୍ମୋ ପୋଇ ଁସେବତ୍ ଆସ୍ସ I 

ଖଣ ିମୋନଙ୍କେ ଏ ସବୁ ଅେିସେମୋନଙୁ୍କ, ମଖୁୁତ୍ିଃ ଇଞି୍ଜନିୟେ ଓ ଆକୋଉ୍ୋ୍ ମୋନଙୁ୍କ କମ୍ପୋନୀ ମୋସ୍ନ ବୋହୋେୁ ଆଣ ି

ଥୋଆନି୍ତ Iସ୍ସଥପିୋଇ ଁଓଡିଆ, ଅଣଓଡିଆ  ମସ୍ନୋେୋବଟି େିତସ୍େ େିତସ୍େ କୁହୁଳୁ ଥବିୋେ  କ୍ଷୁ କ ି I 

ପଥେେୁ  ୁହୋ ବୋହୋେ କେିବୋ ପୋଇ ଁବୋଡବି ସ୍େ ବିଜ ୁପଟ୍ଟନୋୟକଙ୍କେ ଏକ୍ କଞ୍ଚୋ  ୁହୋ  PIG IRON େ ଏକ 

କୋେଖୋନୋ ଥ ିୋ ଓ ତୋେ ମୁୋସ୍ନଜେ ମନୀନ୍ଦ୍ର େୂୟୋଁ ବଡବି  ଏନ୍.ଏ, ସି. େ ସ୍ଚୟୋେମୁୋନ୍  ଥସି୍  I ବଡବି କୁ ଏକ 

ମୁୁ ନିସିପୋଲି୍ ଟ କେିବୋ ପୋଇ ଁଅସ୍ନସ୍କ ସ୍ଚଷ୍ଟୋ କେୁ ଥୋଆନି୍ତ  I ମୋତ୍ର ଏଠୋକୋେ ସ୍ଥୋୟୀ ବୋସିେୋ ଙ୍କ ସଙ୍ଖ୍ୁୋ କମ ୍I 

କସ୍ ୋନୀସ୍େ େହୁଥବିୋ େମିକମୋସ୍ନ ସମସ୍ସ୍ତ ସ୍ହସ୍  ଅସ୍ଥୋୟୀ ବୋସୀେୋ I ତୋଛଡୋ  ମୁୁ ନିସିପୋଲି୍ ଟ  ୋଗି  ୱୋଡଷ ସ୍ମମ୍ବେ 

ବୋଛିବୋକୁ େୋଜସ୍ନୈତିକ ଦଳ ତେେେୁ ଟଣୋ ଓଟେୋ ଚୋ ିବ I ସ୍ ୋକଙ୍କେ ଟୁୋକ୍ସ ବଢିବ I ଏ ସବୁକୁ ଆଖସି୍େ େଖ ି

ଅସ୍ନସ୍କ ମୁୁ ନିସିପୋଲି୍ ଟ ନକେିବୋ ପୋଇ ଁଉଦୁମ ଚଳୋଇ ଥୋଆନି୍ତ Iପ୍ରତି ଦିନ ଉପେ ଓଳି ପ୍ରୋୟ ଚୋେିଟୋ ସ୍ବଳକୁ 

ବଦବି େ ସ୍ଗୋଟିଏ ସ୍ବୋ ି ଡୋକଘସ୍େ  ବହୁତ ସ୍ ୋକ ଜମୋ ହୁଅନି୍ତ Iେୋଉେସ୍କ ୋ ଓ ସ୍କଉଝଁେ ବୋଟ ସ୍ଦଇ ଡୋକ 

ଘେକୁ ଆସିଥବିୋ ଡୋକ ବସ୍ତୋଟି ସ୍ଖୋ ୋ ହୁଏ I ପିଅନ ବୋବୁ ବଡ ପୋଟିସ୍େ ଚିଠ ିପୋଇବୋ ସ୍ ୋକଙ୍କେ ନୋଆ ଁଡୋକନି୍ତ ଓ 

ସ୍ ୋସ୍କ ତୋଙ୍କଠୋେୁ ନିଜ ନିଜେ ଡୋକ ଆଣନି୍ତ Iକମ୍ପୋନୀ ମୋସ୍ନ ତୋଙ୍କେ ଜସ୍ଣ ସ୍କହି ତଳିଆ ମଷଚୋେୀକୁ ଡୋଅ ଆଣବିୋ 

ଳୋଗି ପଠୋଇ ଥୋଆନି୍ତ I କମ୍ପୋନୀ ଓ ବଡ ବଡିଆଙୁ୍କ ଛୋଡିସ୍ଦସ୍  ଅନୁମୋସ୍ନ ସ୍ହସ୍  ସୋଧୋେଣ  ସ୍ ୋକ Iଗିେୀଶ 

ମହୋପୋତ୍ରଙ୍କ  ୁଗୋ ସ୍ଦୋକୋନସ୍େ ପ୍ରୋୟ ସବୁ େକମେ ସ୍ ୋକଙ୍କେ େିଡ ହୁଏ I ସ୍ଯୋଡୋ, ବଡବି , ସ୍ଟନ୍ ସୋେୁ ଆସି 

ସେକୋେୀ, ସ୍ବସେକୋେୀ କମଷଚୋେୀ ମୋସ୍ନ ଜୋମୋ ଓ ପୋ୍ ପୋଇ ଁକପଡୋ ନିଅନି୍ତ I ସ୍ଦୋକୋନସ୍େ େୋଜନୀତିେ ଚଚ୍ଚଷୋ 

ହୁଏ I  ମ ଁ ୁପ୍ରୋୟ ପ୍ରତି ଦିନ ତୋଙ୍କ ସ୍ଦୋକୋନସ୍େ ଖବେକୋଗଜ ପସ୍ଢI େୂଦୋନ କି ବିସ୍ନୋବୋଙ୍କ ପ୍ରତି ତୋଙ୍କେ ସ୍କୌଣସି 

େଦ୍ଧୋ ନଥୋଏ I ଖଦଡ ପିନୁ୍ଧଥବିୋ ସବୁ ସ୍ ୋକଙୁ୍କ ସ୍ସ ଗୋଳି ଦିଅନି୍ତ Iତୋଙ୍କ ସହିତ ସ୍ବଶ ୍ଥଟ୍ଟୋ ହୁଏ I 

ଥସ୍େ ସ୍େୋଟୋେୀ କ୍ଲବସ୍େ  ସସ୍ବଷୋଦୟ ଆସ୍େୋଳନ ବିର୍ୟସ୍େ କହିବୋ  ୋଗି ସ୍ମୋସ୍ତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସି ୋ I ମୋସକ 

ଆଗେୁ ଏକ ଚକଚକିକୋ କୋଗଜସ୍େ କ୍ଲବେ ସେୋପତି େୀ େୀନିବୋସନଙ୍କ ଦସ୍ତଖତସ୍େ ଆସିଥବିୋ ଚିଠସି୍େ  କ୍ଲବେ 

ଜସ୍ଣ ସ୍କହି ସଦସୁ ସ୍ମୋସ୍ତ  ତୋଙ୍କ ଗୋଡିସ୍େ ସ୍ନଇ ଆସିସ୍ବ ସ୍ବୋ ି  ିଖତି ଥ ିୋ Iନିଦି୍ଦଷ୍ଟ ଦିନେ ସନ୍ଧୁୋସ୍େ କ୍ଲବେ 

ଜସ୍ଣ ସଦସୁ ମହୋପୋତ୍ରବୋବୁ ( ଗିେୀଶ ନୁହନି୍ତ  ) ଆସି ବସି୍ତସ୍େ ପହଞ୍ଚସି୍  I ସନ୍ଧୁୋ ସ୍ବୋ ି େିତେକୁ ଆସିସ୍  ନୋହି ଁI 

ସ୍ ୋକ ପଠୋଇସ୍  ସ୍ମୋସ୍ତ ଡୋକିବୋ   ପୋଇ ଁI ମ ଁ ୁସ୍ଯ ବସି୍ତ େିତସ୍େ ଏପେି ଜୋଗୋସ୍େ େସ୍ହ  ତୋଙ୍କେ ଧୋେଣୋ ନଥ ିୋ 

I  ମ ଁ ୁସ୍ସସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ ଜୋମୋ ପିନୁ୍ଧ ନଥୋଏ I ଧଡି ନଥବିୋ ସ୍ଧୋତି ଓ ଚୋଦେ ଥୋଏ ସ୍ମୋେ ପେିସ୍ଧୟ I ସ୍େୋଟୋେୀ କ୍ଲବସ୍େ 

େୋର୍ଣ ସ୍ହ ୋ ଇଙ୍ଗରୋଜୀସ୍େ Iଉପସି୍ଥତ ଅେିସେମୋନଙ୍କ େିତେୁ ଅଧକିୋଂଶଙ୍କ ସହିତ  ଆଗେୁ ତ କଥୋ ବୋର୍ତ୍ତଷୋ 

ସ୍ହୋଇଥ ିୋ I ଏଣ ୁସ୍ସମୋନଙ୍୍କ ଗହଣସ୍େ ଇଙ୍ଗରୋଜୀ କହିବୋକୁ ଅଡୁଆ  ଗି ୋ ନୋହି ଁI ଇଙ୍ଗରୋଜୀସ୍େ କହିବୋଟୋ 

ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ ଉଣୋ ଅଧସି୍କ ଅେୁୋସସ୍େ ପଡିଗ ୋଣ ିI କହି ପୋେିବୋ ସ୍ହ ୋ ସ୍ଗୋଟିଏ କଥୋ I ମୋତ୍ର ସଠିକ୍ େୋବସ୍େ 

ସ୍ ଖ ିପୋେିବୋ ସ୍ହ ୋ ଆଉ ଏକକଥୋ I  ସଠିକ େୋବସ୍େ ଇଙ୍ଗରୋଜୀସ୍େ ସ୍ମମିତି ସ୍ ଖ ିପୋେିବି  ସ୍ସଥପିୋଇ ଁସ୍ଚଷ୍ଟୋ 

କେୁଥୋଏ I 

ମନସ୍ମୋହନ ସ୍ଚୌଧେୁୀଙ୍କ ଶ୍ୱଶେୁ ବିେୂତି େୁର୍ଣ ବସ୍େୋପୋଧ୍ୟୋୟ ଜସ୍ଣ େ  ଇଙ୍ଗରୋଜୀ ଶକି୍ଷକ ସ୍ବୋ ି ଜୋଣୀ ଥ ିି I 

ତୋଙ୍କ ପୋଖସ୍େ ସ୍କସ୍ତକ କସ୍ ଜ ପି ୋ ଟିଉସନ ସ୍ହଉଥବିୋ ସ୍ଦଖଥି ିି I ଦୁଇ ତିନି ଥେ ତୋଙ୍କ ପୋଖସ୍େ ବସି ସ୍ ଖୋ 

ସ୍ ଖ ିବିର୍ୟସ୍େ ସଚୂନୋ ସ୍ନ ି I  ସିଏ ନିସ୍ଜ ସ୍ ଖକ ନଥସି୍  I ମୋତ୍ର “ସ୍ ଖୋଟୋସବୁସ୍ବସ୍ଳସ୍ପଷ୍ଟୋସ୍ହବୋ ଉଚିତ 

”ସ୍ବୋ ିସ୍ସପେୋମଶଷସ୍ଦସ୍ I ଏସ୍ତ ବର୍ଷ ପସ୍େ ମଧ୍ୟ ୍ମ ଁ ୁତୋଙ୍କେ ସ୍ସ କଥୋକୁ ମସ୍ନ ପକୋଏ Iବିେିନ୍ନ ସତୂ୍ରେୁ ଇଙ୍ଗରୋଜୀ 

ବହି ଆଣ ିପସ୍ଢ I  ଅସ୍ନକ ଅେିସେଙ୍କ ଘସ୍େ ସ୍ଦଖ ିି ଧୋଡି ଧୋଡି ନିଷ୍କୋସିତ ମଦ ସ୍ବୋତ  ସୋଙ୍ଗକୁ  ସ୍ଛୋଟିଆ 
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 ୋଇସ୍ବ୍ରେୀସ୍େ ଉପୋସ୍ଦୟ ବହି ଅଛି I ମ ଁ ୁବହି ଧୋେ ଆଣସି୍   ସ୍ସମୋସ୍ନ ଖସିୁସ୍େ ବହି ଧୋେ ଦିଅନି୍ତ I ପଢିସୋେି 

ସ୍େେୋଇ ୋ ସ୍ବଳକୁ  ବହି ବିର୍ୟସ୍େ ସ୍ସମୋନଙ୍କ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ବସ୍ହ ଆସ୍ ୋଚନୋ ହୁଏ I ବଡବି ସ୍େ ଥବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ 

ସ୍ସମୋନଙ୍କ ମୋଧ୍ୟମସ୍େ ସ୍ମୋେ ଡସ୍ଷ୍ଟୋଏେସି୍କ, ସ୍େୋମୋ ସ୍େୋ ଁୋ, େିକ୍ଟେ ହୁୁସ୍ଗୋ, ଏମି ୍ ସ୍ଜୋ ୋ ପ୍ରେୃତି ପୋଶ୍ଚୋତୁ 

ସ୍ ଖକଙ୍କ ସ୍ ଖୋ ସହିତ ପେିଚୟ ଘଟି ୋ I 

କିଛି ଦିନ ପସ୍େ  ଏକ ସ୍କ୍ୱକେ ସଂସ୍ଥୋ ତେେେୁ ସ୍ସମୋନଙ୍କେ ଶକି୍ଷୋଳୟ ସ୍ପଣ୍ଡ  ହି କୁ ଛୋତ୍ର େୋବସ୍େ ଯିବୋ  ୋଗି  

ଏକ ଚିଠି ଆସି ୋ I  େୋେତେୁ ସ୍େେି ୋ ପସ୍େ ଜଜଷ ୱସି୍ ୋବୀ ସ୍ପଣ୍ଡ  ହି  ସହିତ କଥୋ ପୋର୍ତ୍ତଷୋ କେି  ସ୍ମୋ ପଢିବୋେ 

ବୁବସ୍ଥୋସ୍ସଠୋସ୍େ କେିଥସି୍  I ଦୁଇ ସପ୍ତୋହ ପସ୍େ , ସ୍ମୋ ନିଜ ବିର୍ୟସ୍େ ଏକ ପ୍ରବନ୍ଧ ସ୍ ଖ ି ସ୍ସଠୋକୁ ପଠୋଇବୋ 

ପୋଇ ଁଆଉ ଏକ ଚିଠି ଆସି ୋ I  ଇଙ୍ଗରୋଜୀ ସ୍ ଖ ିପୋେିବୋେ ଦକ୍ଷତୋେ ଇଏ ଥ ିୋ ପେୀକ୍ଷୋ I 

ସ୍ପଣ୍ଡ ୍ ହି କୁ ଯିବୋ ସିନୋ ଠିକ୍ ସ୍ହ ୋ I ମୋତ୍ର ଯିବି ସ୍କମିତି? ସ୍ସସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ ପୋସସ୍ପୋଟଷ ଅେିସ ଯୋଇ କ ିକତୋସ୍େ 

Iପୋସସ୍ପୋଟଷ ପୋଇ ଁକୋଗଜ ପତ୍ର ଦସ୍ତଖତ କେି ଏସ.୍ଡି.ଓ.ଙ୍କ ଅେିସସ୍େ ସ୍ଦସ୍  ସିଏ ତୋକୁ କସ୍ କ୍ଟେଙୁ୍କ ସ୍ଦସ୍ବ  ଓ 

କସ୍ କ୍ଟେଙ୍କ ଅେିସ ଦେଖୋସ୍ତକୁ କ ିକତୋ ପଠୋଇବ I ସ୍ମୋସ୍ତ ଜସ୍ଣ କିଏ କହି ୋ ସ୍ଯ ପୋସସ୍ପୋଟଷ ପୋଇ ଁଇନକମ ୍

ଟୁୋକ୍ସ ଅେିସେୁ ସ୍ ଖୋ ଆଣବିୋକୁ ସ୍ହବ I ସ୍କଉଝଁେ ଓ ମୟୂେେଞ୍ଜ ଜି ୋ ପୋଇ ଁଇନକମ ୍ଟୁୋକ୍ସ ଅେିସ 

ସ୍ସସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ  ବୋେିପଦୋସ୍େ I  ମ୍ ଁ୍ଜ ୁବୋେିପଦୋସ୍େ ଯୋଇ ଇନକମ ୍ଟୁୋକ୍ସ ଅେିସସ୍େ ପହଞ୍ଚ ିି ଓ ଆବଶୁକ କୋଗଜ 

ମୋଗି ି I ମ ଁ ୁକଅଣ କହୁଛି ସ୍ସ କଥୋ ବୋେିପଦୋ ଅେିସସ୍େ  ହଠୋତ୍ ସ୍କହି ବୁଝି ପୋେୁ ନଥୋନି୍ତ I ସ୍ଶର୍ସ୍େ ବଡ 

ଅେିସେଙୁ୍କ ସ୍େଟି ି I ସ୍ମୋ ସ୍ଧୋତି ଚୋଦେ ଓ ଆସ୍ମେିକୋ ଯିବୋ କଥୋସ୍େ ସ୍ସ ଉଣୋ ଅଧସି୍କ ବିସି୍ମତ ସ୍ହସ୍  

I”ପୋସସ୍ପୋଟଷପୋଇଆଁପଣଙ୍କେଇନକମ୍ଟୁ ୋକି୍ସକଲଅେୋନ୍ ସଦେକୋେନୋହିIଁ ଆପଣଙ୍କେ ତ୍ ଇନକମ ୍ନୋହି ଁ; କି୍ଲଅେୋନ୍ ସ କଅଣ 

ଦେକୋେ?””ସ୍ସକହିସ୍ I 

ସ୍ମୋେ କକୋ ପଅୁ େୋଇ ସ୍ଗୋପୀନୋଥ ନୋୟକ ବୋେିପଦୋସ୍େ ଚୋକିେୀ କେୁ ଥୋଆନି୍ତ I ତୋଙ୍କ ବସୋସ୍େ ତଙ୍କେ େିସ୍ଣୋଇ 

ସଯୂଷୁ ମଣ ିମହୋପୋତ୍ର  ମଧ୍ୟ ୍ଦିସ୍ନ ଦୁଇ ଦିନ ସ୍ହ ୋ ଆସି ଥୋଆନି୍ତ Iଖଆି ପି୍ପଆ ତୋଙ୍କେଇ ଘସ୍େ ସ୍ହଉଥୋଏ I ଟୁୋକ୍ସ 

ଅେିସେୁ କୋମ ସୋେି ମ ଁ ୁବଡବି  ସ୍େେି ି I 

ପଣି୍ଡତ କୃପୋସିନୁ୍ଧ ସ୍ହୋତୋ ବଦବି  ଆସିସ୍ବ ସ୍ବୋ ି ସ୍ମୋସ୍ତ ଆଗେୁ କହି ଥସି୍  I  ତୋଙ୍କ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ବିେିନ୍ନ ଜୋଗୋସ୍େ  

ବୁ ିଛି I ବିେିନ୍ନ ବିର୍ୟସ୍େ ତୋଙ୍କେ ବକ୍ତବୁ ଶଣୁ ିନିସ୍ଜ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ସ୍ହୋଇଛି Iମସ୍ନ ହ୍ଏ  ସସ୍ତ ସ୍ଯମିତି ସ୍ସ ସ୍ହସ୍  

ଓଡିଶୋେ ଇତିହୋସେ ମରିୂ୍ତ୍ତମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ Iଓଡିଶୋେ ଅସ୍ନକଙ୍କ ପେି ମ ଁ ୁତୋଙୁ୍କ ଗେୁୁ େୋବସ୍େ ସ୍ଦସ୍ଖ I ଅସ୍ପ୍ର  

ମୋସସ୍େ ତୋଙ୍କେ ଆସିବୋ ପୋଇ ଁବୁବସ୍ଥୋ କ ି I  ମ ଁ ୁଚୋହିଥଁ ିି ସ୍କୌଣସି ଏକ କମ୍ପୋନୀେ ସ୍ଗଷ୍ଟ ହୋଉସ ସ୍େ ତୋଙୁ୍କ 

େଖୋଇବୋ ପୋଇ ଁI ମୋତ୍ର ଆଉ ସ୍କଉଠଁ ିନ େହି  ସ୍ସ ସ୍ମୋ ପୋଖସ୍େ େହିସ୍ବ ସ୍ବୋ ି କହିସ୍  I 

ପଣି୍ଡତ ମହୋଶୟ ଥସି୍  ଜିଦସ୍ଖୋେିଆ ସ୍ ୋକ I କଥୋସ୍େ ଏପୋଖ ସ୍ସପୋଖ ସ୍ହବୋ ସ୍ ୋକ ସ୍ସ ନୁହନି୍ତ I ଥସ୍େ ଯୋହୋ 

କହିସ୍ଦଇଥସି୍ବ ସ୍ସଇଆ I ଏଣ ୁସ୍ସ ଆସି ସ୍ମୋ ପୋଖସ୍େ େହିସ୍  I ମୋତ୍ର ସ୍କଉ ଁଝେେୁ ବସେୁ ତୋଙୁ୍କଆଣବିୋ ପୋଇ ଁ

ଏକ ଗୋଡିେ ବୁବସ୍ଥୋ କେିଥ ିି I ପ୍ରତିଦିନ ବୋଡଷ କମ୍ପୋନୀେ ସ୍ଗୋଟୋଏ ଗୋଡି ସ୍କଊ ଁଝେ ଯୋଏ I କମ୍ପୋନୀେ େମିକ 

ଅେିସେ  ଯଦୁନୋନୋଥ ଜଗତି ତୋଙୁ୍କ ନିଜ ଗୋଡିସ୍େ ସ୍ନଇ ଆସିସ୍ବ ସ୍ବୋ ି କହିସ୍   ଓ ଆଣସି୍  ମଧ୍ୟ I ତୋଙୁ୍କ ଆଣବିୋ 

 ୋଗି ମ ଁ ୁସ୍କଉଝଁେକୁ ଗ ି Iପଣି୍ଡତ କୃପୋସିନୁ୍ଧ ସ୍ହୋତୋଙ୍କ  ଆସିଥବିୋ ଜୋଣ ିବଡବି େ  ବହୁ ବିଶଷି୍ଟ ବୁକି୍ତ ତୋଙୁ୍କ ନିଜ 

ଘେକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କସ୍  I ସକୋଳୁ ତୋଙ୍କେ ସ୍ଦୈନିକ ଚୁଡୋ  ଓ ଦହି ଜଳଖଆି ସ୍ମୋ ବସୋସ୍େ I  ମଧ୍ୟୋହ୍ନ ସ୍େୋଜନ ହୁଏ 

ସ୍କୌଣସି ବିଶଷି୍ଟ ବୁକି୍ତଙ୍କ ଘସ୍େ I ସନ୍ଧୁୋସ୍େ ସ୍କଉଠଁି ଟିକିଏ ଆସ୍ ୋଚନୋ ହୁଏ I ପୋଞ୍ଚ ଜଣ ସ୍ହଉନ୍ତୁ କି ପଚିଶ ଜଣ 

ହୁଅନ୍ତୁ ସ୍ସ ଖବ୍ୁ ବଡ ପୋଟିସ୍େ େୋର୍ଣ ଦିଅନି୍ତ I ପସ୍େ ଜୋଣ ିି ସ୍ଯ ବୟସ ସ୍ଯୋସ୍ଗ  ପଣି୍ଡତ ମହୋଶୟ େ  ଶଣୁ ି

ପୋେନି୍ତ ନୋହି ଁI ମୋତ୍ର ସ୍କସ୍ତ ବଡ ପୋଟିସ୍େ କହୁଛନି୍ତ ସ୍ସକଥୋ ତୋଙୁ୍କ ଜଣୋ ପସ୍ଡନୋ I ଦିସ୍ନ ସ୍ଥୋନୀୟ ବି.ଡି.ଓ.ଙ୍କ ଘେୁ 

ମଧ୍ୟୋହ୍ନ୍ ସ୍େୋଜନ ପୋଇ ଁନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସି ୋ I ପଣି୍ଡତ ମହୋଶୟଙୁ୍କ ସ୍ନଇ ତୋଙ୍କ ଘସ୍େ ପହ୍ଞ୍ଚୋଇ ି I ବିଡି.ଓ. 
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“କିଛିସମୟପସ୍େଘସ୍େପହଞ୍ଚିସ୍ବ”ସ୍ବୋ ିତୋଙ୍କସ୍ତ୍ରୀକହିସ୍ I ପଣି୍ଡତ ମହୋଶୟଙ୍କ ସ୍ଗୋଡ ସ୍ଧୋଇ ସ୍ଦବୋ ପୋଇ ଁେଦ୍ର 

ମହିଳୋ ତଙ୍କ ଚକେୋଣୀକୁ ନିସ୍ଦଷଶ ସ୍ଦସ୍  I ତୋଙ୍କେ ଏ କଥୋସ୍େ ପଣି୍ଡତ ମହୋଶୟ ଏକଦମ ୍ଚିହିକିଁ ଉଠସି୍   

I“ଇଏତମଘସ୍େକୋମକେୁଛିସ୍ବୋ ିତସ୍ମତୋକୁକହୁଛସ୍ମୋସ୍ଗୋଡସ୍ଧୋଇସ୍ଦବୋପୋଇIଁ ସ୍ଛୋଟ କୋମ ସ୍ବୋ ି ତସ୍ମ ନିସ୍ଜ 

ନକେି  ତମ ଘସ୍େ କୋମ କେୁଥବିୋ ସ୍ ୋକଟିକୁ କହୁଛ 

I“ବୁଢୋସ୍ ୋକଙ୍କେଏକଥୋସ୍େେଦ୍ରମହଳିୋଟିକିଏଇତସ୍ତତିଃସ୍ବୋଧକସ୍ I ନିସ୍ଜ ଢୋଳସ୍େ ପୋଣ ିଧେି ପଣି୍ଡତ 

ମହୋର୍ୟଙ୍କେ ସ୍ଗୋଡ ସ୍ଧୋଇ ସ୍ଦସ୍  I କଥୋବୋର୍ତ୍ତଷୋେୁ ଜଣୋ ପଡି ୋ ସ୍ଯ  ତୋଙ୍କ ବୋପଘେ ଆଡୁ ସ୍କହି ଜସ୍ଣ ପଣି୍ଡତ 

ମହୋଶୟଙୁ୍କ େ  େୋବସ୍େ ଜୋଣନି୍ତ I 

ବଡବି ସ୍େ ପୋଣେି ବଡ ଅସବୁିଧୋ ହୁଏ I ପ୍ରତି ଘେକୁ ପୋଣ ି ସ୍ଯୋଗୋଇବ ପୋଇ ଁସ୍କହି ଜସ୍ଣ େମିକ ସ୍େଣୀୟ ସ୍ ୋକ 

େୋେସ୍େ ପୋଣ ିଆସ୍ଣ I ସହେ ମଣୁ୍ଡସ୍େ ସ୍ଗୋଟୋଏ ବଡ ବୋମି୍ଫi ସମସ୍ତଙ୍କ ଘେକୁ ପୋଣ ିସ୍ସଇଠୋେୁ ଯୋଏ I ବଡ ବଡିଆ 

ସ୍ ୋସ୍କ ନିଜ ହତୋ େିତସ୍େ କୂଆ ସ୍ଖୋଳି ଥୋଆନି୍ତ I 

ପଣି୍ଡତ କୃପୋସିନୁ୍ଧ ସ୍ହୋତୋ ବଡବି ସ୍େ ଥବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ ଦିସ୍ନ ଖବ୍ୁ ବର୍ଷୋ ସ୍ହ ୋ I ସ୍ମଘ, ଘଡଘଡି,ସ୍ତୋେୋନେ ସୀମୋ 

େହି ୋ ଣୋହି ଁI ଚୋେି ଆସ୍ଡ େୋସ୍ତୋସ୍େ ପୋଣ ିଚୋ ି ୋ I ବର୍ଷୋ ସ୍ଯୋଗ ୁପଡିଶୋ ଘେେ କୁକୁେ ଓ ଘରୁ୍େିୁ ସ୍କସ୍ତୋଟି ଆସି  

ସ୍ମୋ ପିଣ୍ଡୋସ୍େ ଆେୟ ସ୍ନସ୍  I ପଣି୍ଡତ ମହୋଶୟ ଟୁଙି୍ଗ େିତସ୍େ ବସି କଅଣ  େୋବୁ ଥୋଆନି୍ତ ସ୍କଜୋଣ ି ଏ ବର୍ଷୋସ୍େ 

ଘେ ସୋମନୋସ୍େ ଥବିୋ ଶୋଳ ଗଛଟୋ କୋସ୍ଳ େୋଙି୍ଗ ପଡିବ େୋବି ମ ଁ ୁକିନ୍ତୁ ମସ୍ନ ମସ୍ନ ଖବ୍ୁ ଡେି ଯୋଇଥୋଏ  

I“ପଣି୍ଡତମହୋଶୟନିେୋପଦସ୍େବଡବି େୁସ୍େେିiଯୋଆନ୍ତୁ”ସ୍ବୋ ିପ୍ରୋଥଷନୋକେୁଥୋଏI ଟିଣ ଛୋତ ଉପସ୍େ କୁଆ ପଥେ 

ବରି୍ ୋ ପେି  ୋଗ ୁଥୋଏ i େୋତିସ୍େ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ କଅଣ ଖୋଇ ସ୍ଦଇ ଆସ୍ମ ବିଛଣୋ ଧେି ୁ I ବର୍ଷୋ ପୋଣ ିଓ କୁଆ 

ପଥେ ଟିଣ ଛୋତ ଉପସ୍େ ପଡୁଥୋଏ Iମସ୍ନ ସ୍ହଉଥୋଏ ସ୍ଯମିତି  ଅନବେତ କିଏ  ଛୋତ ଉପେକୁ ପଥେ ସ୍େୋପୋଡୁଛି 

I ମଣୁ୍ଡ ପୋଖକୁ ସ୍ଛୋଟିଆ  ଣ୍ଠନଟି େିକ୍ େିକ୍ ସ୍ହୋଇ ଜଳୁ ଥୋଏ I  ପଣି୍ଡତ ମହୋଶୟ ସ୍ବଶ ଆେୋମସ୍େ ସ୍ଶୋଇ ଥବିୋେ 

ସ୍ଦଖ ିିI  ସ୍ମୋସ୍ତ ବି ନିଦ ଆସିଗ ୋ I 

 

                                                ଅଣେଶି 

ବଡବି ସ୍େ ବୁ ୋ ବୁ ି ସୋେି ପଣି୍ଡତ କୃପୋସିନୁ୍ଧ ସ୍ହୋତୋ ପେୁୀ ଜି ୋେ େୋଜସନୁୋଖଳୋ, ଜଟଣୀ ଓ ତୋ ପସ୍େ ଗଞ୍ଜୋମେ 

ସ୍କୋଦଳୋ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୁ ି ବୋହୋେିସ୍  I ସ୍ସଠୋସ୍େ ପେିଚିତ ସ୍ ୋସ୍କ ତୋଙୁ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କେିଥୋଆନି୍ତ I ମ ଁ ୁତୋଙ୍କ ସୋଙ୍ଗସ୍େ 

ଯିବୋ  ୋଗି ସ୍ସ ସ୍ମୋସ୍ତ ଡୋକିସ୍  Iସ୍ସ ସ୍ହସ୍  ସ୍େୋକ୍ ସ୍ଠୋକ କଥୋ କହିବୋ ସ୍ ୋକ I  ନିଜ ମନ କଥୋ ସ୍ସ ଖବ୍ୁ 

ସ୍ଖୋ ୋ ସ୍ଖୋ ି େୋବସ୍େ କହି ଦିଅନି୍ତ I ସ୍ସଥପିୋଇ ଁଅସ୍ନସ୍କ ତୋଙୁ୍କ ଡେନି୍ତ I ମସ୍ନ ପଡୁଚି : ଆସ୍ମ ସମସ୍ସ୍ତ ଆଚୋଯଷୁ  

ମହୋଶୟଙ୍କ ପଦଯୋତ୍ରୋସ୍େ ବୋଣପେୁ ଠୋସ୍େ ଥୋଉ ଁI ସ୍ସଇଠ ିେହଣୀ ପଡିଥୋଏ I ଖେୋ ସ୍ବଳ I ମଧ୍ୟୋହ୍ନ୍ ସ୍େୋଜନ 

ପସ୍େ ବୁଢୋ ମୋସ୍ନ ନଡିଆ ପତ୍ର ଚସ୍ଟଇସ୍େ  ବିେୋମ କେୁ ଥୋଆନି୍ତ Iଜସ୍ଣ ସ୍ଥୋନୀୟ ବିଶଷି୍ଟ ସ୍ ୋକ ଆସିସ୍  ତୋଙୁ୍କ 

ସ୍ଦଖୋ କେିବୋ ପୋଇ ଁI ସସ୍ବଷୋଦୟ କମଷୀ  େଗବୋନ ସୋହୁଙୁ୍କ ସ୍ସ ତୋଙ୍କ ଆସିବୋେ ଉସ୍ଦ୍ଦଶୁ କହିସ୍  I େଗବୋନ େୋଇ 

ସିଧୋ ସଳଖ ଯୋଇ ପଣି୍ଡତ ମହୋ ଶୟଙ୍କ ପିଠିକୁ ସ୍ଖଞ୍ଚ ିନିଦେୁ ଉଠୋଇସ୍  ଓ ଆଗନ୍ତୁକଙ୍କ ଆସିଥବିୋ କଥୋ କହିସ୍   I  

ସ୍ସ ଥସି୍  ଜସ୍ଣ ପେୁୁଣୋ ପେିଚିତ ସ୍ ୋକ ଓ ବୋଣପେୁ ଅଞ୍ଚଳେ ଜସ୍ଣ ଜଣୋ ଶଣୁୋ ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ସଙ୍ଗରୋମୀ Iପଣି୍ଡତ 

ମହୋଶୟ ତୋଙ୍କ ସହିତ କଥୋ ବୋର୍ତ୍ତଷୋ କସ୍  Iପଣି୍ଡତ ମହୋଶୟଙ୍କ ପ୍ରତି ତୋଙ୍କେ ଖବ୍ୁ େକି୍ତ ଥ ିୋ I 

ସ୍ସଦିନ ସନ୍ଧୁୋସ୍େ ସ୍ସ େଗବୋନ ସୋହୁଙୁ୍କ କହିସ୍  “ବୁଝି େଗବୋନ, ଯଦି ଘେ ସ୍ପୋଡି ଯୋଉ ନଥୋଏ କି  ସ୍େଳ ଚୋ ି 

ଯୋଉ ନଥୋଏ  ସ୍ତସ୍ବ ତସ୍ମ କୋହୋେିକୁ ନିଦେୁ ଉଠୋଇବ ନୋହି ଁI ଏଇଟୋ ଅେଦ୍ରତୋ i“ 
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ସ୍ମୋସ୍ତ କିନ୍ତୁ ପଣି୍ଡତ କୃପୋସିନୁ୍ଧ ସ୍ହୋତୋଙ୍କେ ସୋନ୍ନିଧ୍ୟ ସ୍ବଶ େ   ୋସ୍ଗ Iସ୍ସ ସ୍ହସ୍  ଜସ୍ଣ ଐତିହୋସିକ ପେୁୁର୍i  

ପଦଯୋତ୍ରୋ ସ୍ବସ୍ଳ ଅସ୍ନକ ପେୁୁଣୋ କଥୋ ସଙ୍ଗରହ କେି ମ ଁ ୁଆଚୋଯଷୁ  ମହୋଶୟଙ୍କେ ଜୀବନୀ ସ୍ ଖବିୋସ୍େ ବୁବହୋେ 

କେି ଥ ିି Iସ୍ଦଢ ବର୍ଷ କୋଳ ତୋହୋ କଳିଙ୍ଗସ୍େ ବୋହୋେିଥ ିୋ I ଏସ୍ବ ପଣି୍ଡତ ମହୋଶୟଙ୍କେ ଜୀବନୀ ସ୍ ଖବିୋ ପୋଇ ଁ

ମନ ଥୋଏ Iମ ଁ ୁତୋଙ୍କ ସହିତ କଟକ ଆସି ି I 

କୋ ିପେି  ୋଗଚୁି I ତୋଙ୍କ ସହିତ ମ ଁ ୁବସେ ଆଗ ସିଟ୍ ସ୍େ  ବସି ଥୋଏ I ବଡ ବଡ ଅକ୍ଷେସ୍େ ବସ ୍େିତସ୍େ 

ସ୍ ଖୋଥୋଏ “ଧମୁ୍ରପୋନନିସ୍ର୍ଧ”i ଅଥଚ ଡ୍ରୋଇେେ ଜଣକ ସିଗୋସ୍େଟ ଖସ୍ଣ୍ଡ  ଗୋଇସ୍   ଓ ସ୍ବଶ ୍ଧଆୂ ଁଛୋଡିସ୍  

Iସ୍ସ ନିସ୍ଜ ବସ ୍େିତସ୍େ  ଡ୍ରୋଇେେ ସିଟ୍ େୁ ପୋହୋେକୁ ଧଆୂ ଁଛୋଡୁ ଥସି୍  ବି ଧଆୂ ଁଗଡୁୋକ େିତେକୁ ପଶ ିଆସଥୁୋଏ I 

ହଠୋତ୍ ପଣି୍ଡତ ମହୋଶୟଙ୍କ ଗଜ୍ଜଷନ ଶେିୁ ୋ  “ହଇସ୍ହଡ୍ରୋଇେେବୋବୁ, ଏ ମୋଡ ଖଆି ବୁଦି୍ଧ କୋହିକିଁ 

କେୁଛ?”ଡ୍ରୋଇେପଷଛକୁବୁ ିପଡିସ୍ଦଖସି୍ ଧଳୋଦୋଢୀେଖଖିଦଡପନ୍ଧିଥବିୋବୁଢୋଜସ୍ଣଏପେିକହୁଛନି୍ତI ସ୍ସ ଆଉ କଅଣ 

କହସ୍ନ୍ତ?  ସିଗୋସ୍େଟ ଖଣ୍ଡକ ସ୍ଶର୍ କେିବୋ ଳୋଗି ବସ ୍େୁ ଓହ୍ଲୋଇ ପଡି  ତଳକୁ ଗସ୍ I 

କଟକସ୍େ ଦିନ ଟୋଏ େହି ତୋପସ୍େ ପେୁୀ ଓ ଗଞ୍ଜୋମ ଜିଲ୍ଲୋେ ବିେିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳଳସ୍େ ବୁ ି  ଆସ୍ମ ଗ ୁ 

କୋମୋକ୍ଷୋନଗେଠୋସ୍େ ସ୍ହଉଥବିୋ କମଷୀ ସମି୍ମଳନୀକୁ I ଓଡିଶୋେ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳେୁ ସସ୍ବଷୋଦୟ କୋମସ୍େ  ୋଗିଥବିୋ 

କମଷୀମୋନଙ୍କେ ସମୋସ୍ବଶ ଘଟିଥୋଏ I ଗ୍ରୋମଦୋନ ଗୋଆ ଁମୋନଙ୍କସ୍େ ସ୍ସସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ ଖବ୍ୁ କୋମ ଚୋ ିଥୋଏ I ସ୍ସ ସବୁକୁ 

ଆସ୍ଗଇ ସ୍ନବୋ  ୋଗି  ସ୍ଗୋଟୋକୁ ସ୍ଗୋଟୋ ପ୍ରସ୍ତୋବ ସବଷ ସମ୍ମତିେ ସହ ପୋସ ୍ସ୍ହ ୋ I ନବକୃଷ୍ଣ ସ୍ଚୋଧେୁୀ ଓ ମୋଳତୀ 

ସ୍ଦବୀଙ୍କ ନିଷ୍ପରି୍ତ୍ତକୁ କିଏ ପ୍ରତିବୋଦ କେନ୍ତୋ?  ସ୍ସମିତି ମନସ୍ମୋହନ ସ୍ଚୌଧେୁୀ କିମ୍ ବୋ ମୋ େମୋ ସ୍ଦବୀଙ୍କ କଥୋେୁ କିଏ 

ଅବୋ ବୋହୋେି ଯୋଆନ୍ତୋ ?ସ୍ସମୋନଙ୍କ ବୁକି୍ତତ୍ୱ ହି ଁସମସ୍ତଙୁ୍କ ବୋନ୍ଧି ସ୍ନଉଥ ିୋ I 

ପ୍ରୋୟ ତିନି ସପ୍ତୋହ କୋଳ  ବୋହୋସ୍େ ବୁ ି ୋ ପସ୍େ, କୋମୋକ୍ଷୋ ନଗେେ ସମି୍ମଳନୀ ସୋେି  ମ ଁ ୁଆସି ି ବଡବି  I  ଆଶୋ 

କେିଥ ିି ପୋସସ୍ପୋଟଷ ଅେିସେୁ କିଛି କୋଗଜ ପତ୍ର ଆସି ଯୋଇଥବି I ମୋତ୍ର କିଛି ଆସି ନଥ ିୋ I ମ ଁ ୁସ୍କଉଝଁେସ୍େ 

ଏସ.୍ଡି.ଓ.ଙ୍କ ଅେିସକୁ ଗ ି ଘଟଣୋଟୋ କଅଣ ବୁଝିବୋ  ୋଗି I ମୋସକ ତସ୍ଳ ପୋସସ୍ପୋଟଷ ପୋଇ ଁଦେଖୋସ୍ତ କେି ଥସି୍  

ବି ସ୍ମୋେ ଦେଖୋସ୍ତଟିକୁ  କିେୋନୀ କି ଅେିସେ ସ୍କହି କସ୍ କ୍ଟେଙୁ୍କ  ପଠୋଇ ନଥସି୍  I ମ ୁତଦୋେଖ କେିବୋ ପସ୍େ 

ସ୍ସମୋସ୍ନ ପଠୋଇସ୍  I 

ମଣ ିୋ  ଠକ୍କେ ଓ ତୋଙ୍କ ବଡ େୋଇ ତ୍ରିେୁବନ ଠକ୍କେ ସ୍ମୋେ ଖବ୍ୁ ଜଣୋଶଣୁୋ I ଖଣ ିଓ କୋଠ କଳେ ମୋ ିକ ସ୍ସମୋସ୍ନ 

I ସ୍ମୋ ପୋସସ୍ପୋଟଷ ଦେଖୋସ୍ତସ୍େ  ସ୍କହି ଜସ୍ଣ ସ୍ ଖବିୋକୁ ପଡିବ ସ୍ଯ ଯଦି ବିସ୍ଦଶସ୍େ ସ୍ମୋେ ମତୁୃୁ ହୁଏ ସ୍ତସ୍ବ 

ସ୍ମୋେ୍ ଶବକୁ  େୋେତକୁ ଆଣବିୋେ ଆବଶୁକ ଖଚ୍ଚଷ ସ୍ସ ବହନ କେିସ୍ବ I ମଣ ିୋ  ଠକ୍କେ ସ୍ମୋ ଦେଖୋସ୍ତସ୍େ ମଧ୍ୟସ୍ଥ  

ପଡିସ୍  I ତୋ ସୋଙ୍ଗକୁ ଆନୁସଙି୍ଗକ ଖଚ୍ଚଷ ପୋଇ ଁକିଛି ଟଙ୍କୋ ମଧ୍ୟ ସ୍ଦସ୍  I 

ଏସ୍ଣ ସ୍ପଣ୍ଡ  ହି  ସହିତ ସ୍ମୋେ ସ୍ଯୋଗୋସ୍ଯୋଗ ଚୋ ିଥୋଏ I ସ୍ସମୋସ୍ନ ପଚୋେୁ ଥୋଆନି୍ତ  ମ ଁ ୁସ୍କସ୍ବ ଆସି ସ୍ସଠୋସ୍େ 

ପହଞ୍ଚବିି I ସ୍ମୋେ ତ ମଳୂେୁ ପୋସ ୍ସ୍ପୋଟଷ ନୋହି ଁଯିବୋ କଥୋ କହି ପୋେୁଛି ସ୍କମିତି? ବୋହୋେ ସ୍ଦଶକୁ ଯିବୋ  ୋଗି ସ୍ମୋେ 

ସ୍ଚଷ୍ଟୋ ଚୋ ିଥୋଏ I  ବିସ୍ନୋବୋଜୀଙ୍କ ପଦଯୋତ୍ରୋସ୍େ ପେିଚୟ ଘଟିଥବିୋ ଆସ୍ମେିକୋନ୍ ଝୀଅ  ୋଏ ୋେ  କହିବୋ 

ଅନୁସୋସ୍େ ମ ଁ ୁସେିସ ୍ସିେି  ଇ୍େନୁୋସନୋ   Service civil International କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୋସ୍ତ କେିଥୋଏ I ମ ଁ ୁ

ପଣି୍ଡତ କୃପୋସିନୁ୍ଧ ସ୍ହୋତୋଙ୍କ ସହିତ ବୁ ୁଥବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ  ସ୍ସହି ସଂସ୍ଥୋ ତେେେୁ ସ୍ମୋ ପୋଖକୁ କଟକ ଠିକଣୋସ୍େ 

ଇ୍େେିଉ ପୋଇ ଁଏକ ଚିଠ ିଆସି ୋ I ବୁ ୋ ବୁ ି ସୋେି ସ୍ଯଉ ଁଦିନ କଟକ ସ୍େେି ି ସ୍ସହି ଦିନ କ ିକତୋସ୍େ 

ଇ୍େେିଉ ଥୋଏ I େୋତ୍ରି ସ୍ଟ୍ରନସ୍େ କ ିକତୋ ଗ ିI ନିେୀକ୍ଷୋ କେୁଥବିୋ ବୁକି୍ତଙୁ୍କ ତୋଙ୍କ ଚୋକିେୀ ଜୋଗୋସ୍େ ସ୍େଟି ି ଓ 

ସ୍ମୋ ଆସିଥବିୋେ ଉସ୍ଦ୍ଦଶୁ କହି ି I”ଆମେ ମସ୍ନୋନୟନ କୋମ ସେିଗ ୋଣ”ିସ୍ବୋ ିସ୍ସସ୍ମୋସ୍ତକହିସ୍ I ଆଉ 

କଅଣ କେିବି I କଟକ ସ୍େେି ଆସି ି I 
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ପୋସସ୍ପୋଟଷ ଆସି ନଥୋଏ I ସ୍କଉଝଁେ କସ୍ କ୍ଟେଙ୍କ ଅେିସେୁ କୋଗଜ ପତ୍ର ସ୍କସ୍ବ ଗ ୋ ଜୋଣବିୋ  ୋଗି ମ ଁ ୁସ୍ସଠୋକୁ 

ଗ ି I ଜଣୋ ପଡି ୋ ସ୍ଯ ସ୍କୌଣସି କୋଗଜ ପତ୍ର କ ିକତୋ ପଠୋ ଯୋଇ ନୋହି ଁI ଯୋହୋସ୍ହଉ, ସ୍ମୋ ଉପସି୍ଥତିସ୍େ 

ସ୍କଉଝଁେ କସ୍ କ୍ଟେଙ୍କ ଅେିସେୁ ପୋସସ୍ପୋଟଷ ପୋଇ ଁସ୍ମୋେ ଦେଖୋସ୍ତ ଟି କ ିକତୋ ପଠୋଗ ୋ I କିଛି ଦିନ ଅସ୍ପକ୍ଷୋ 

କ ି Iପୋସସ୍ପୋଟଷ ଆସି ୋ ନୋହି ଁI ଏଣ ୁଏ ବିର୍ୟସ୍େ ଅନୁସନ୍ଧୋନ କେିବୋ ପୋଇ ଁମ ଁ ୁକ ିକତୋ ଗ ି I କସ୍ ଜ ଷ୍ଟରୀଟ 

ଠୋସ୍େ ବଙ୍ଗଳୋ ସସ୍ବଷୋଦୟ ମଣ୍ଡଳକୁ ଜସ୍ଣ ସ୍କୋଠୋଟିଏ ଦୋନ କେି ଥୋଆନି୍ତ I ପେୁୁଣୋ ଘେ I ଛୋତେୁ ପୋଣ ିଗସ୍ଳ I 

ସ୍ସଇଠ ିପ୍ରସ୍ଦଶେ ବିେିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳେୁ କମଷୀମୋସ୍ନ କ ିକତୋ ଆସିସ୍  େହନି୍ତ I  ମ ଁ ୁସ୍ସଇଠ ିେହି ି I ଖଆି ପିଆ 

ସ୍ହୋସ୍ଟ ସ୍େ ହୁଏ Iକ ିକତୋସ୍େ ପ୍ରୋୟ ମୋସ୍ସ କୋଳ େହିବୋକୁ ସ୍ହ ୋ I ପ୍ରତି ଦିନ ୧୦ଟୋ ସ୍ବଳକୁ ପୋସସ୍ପୋଟଷ 

ଅେିସକୁ  ଯୋଏ I ପ୍ରଥମ ସ୍କସ୍ତ ଦିନ  ସ୍ମୋସ୍ତ କୁହୋ ଯୋଇ ଥୋଏ “ପୋସସ୍ପୋଟଷ ଅେିସେଙ୍କ ପୋଖସ୍େ ଆପଣଙ୍କେ 

େୋଇ ୍ ଅଛି  I ତଳକୁ ଆସି ନୋହି ଁI” 

“ସ୍କସ୍ବଆସିବ?””ସ୍ବୋ ିପଚୋେିସ୍ ସ୍କହିକିଛିକହିପୋେନି୍ତନୋହିIଁଦିନ ୧୦ଟୋେୁ ୨ଟୋ ପଯଷୁ ନ୍ତ ପୋସ୍ପସ୍ପୋତଷ ଅେିସଟି 

ସ୍ ୋକ ସୋଧୋେଣଙ୍କ ପୋଇ ଁସ୍ଖୋ ୋ ଥୋଏ I ପ୍ରତି ଦିନ ସ୍ଦସ୍ଖ ଦିନ ସୋସ୍ଢ ସ୍ଗୋଟୋଏ ସ୍ବଳକୁ ବିେିନ୍ନ ସ୍ ୋକ ତୋଙ୍କେ 

ପୋସସ୍ପୋଟଷ ସ୍ନଇ ଯୋଉଛନି୍ତ I ଆଶୋ କେୁ ଥୋଏ ସ୍ଯ ସ୍ମୋ ନୋଆଟଁୋ ସ୍ସମୋନଙ୍କ େିତସ୍େ ଥବି I ମୋତ୍ର ପ୍ରତିଦିନ ନିେୋଶ 

ହୁଏ I ସ୍ଶର୍ସ୍େ ଦିସ୍ନ ଜିଦ୍ ଧେି ି ସ୍ଯ ବଡ ଅେିସେଙୁ୍କ ସ୍େଟିବି I ବୋହୋେକୁ ଆସି ସ୍ ୋକଙ୍କ ହୋତସ୍େ ପୋସସ୍ପୋଟଷ 

ସ୍ଦଉଥବିୋ କିେୋନୀ ଜଣକ ହଡବସ୍ଡଇ ଗସ୍  I ସ୍ମୋେ ନସ୍ଛୋଡବେୋ କଥୋ ସ୍ଦଖ ିସ୍ମୋସ୍ତ ଅେିସ ୍େିତେକୁ ଡୋକି 

ସ୍ନସ୍  I ଅେିସେଙୁ୍କ ସ୍ଦଖୋ କ ି I ସ୍ଧୋତି ଚୋଦେ ପିନ୍ଧି ପୋସସ୍ପୋଟଷ ପୋଇ ଁଆସିଥବିୋ ସ୍କୌଣସି ସ୍ ୋକ ସ୍ସ ସ୍କସ୍ବ 

ସ୍ଦଖ ିନଥସି୍  I ଜୋସ୍ଣନୋ ସ୍ସ କଅଣ େୋବି ଥସି୍ବ Iସ୍ମୋ େୋଇ  ତୋଙ୍କ  ପୋଖକୁ ଏ ପଯଷନ୍ତ କୋହିକିଁ ଆସି ନୋହି ଁସ୍ବୋ ି 

ସ୍ସ ତଳିଆ କମଷଚୋେୀଙ୍କ ଉପସ୍େ ବିେକ୍ତ ସ୍ହସ୍  Iସ୍ମୋସ୍ତ େଦ୍ରସ୍ ୋକ ଜବୋବ ସ୍ଦସ୍  ସ୍ଯ ଦୁଇ ଦିନ େିତସ୍େ 

ପୋସସ୍ପୋଟଷ କୋମ ସ୍ସ କେି ସ୍ଦସ୍ବ I 

ଦୁଇ ଦିନ ପସ୍େ ଅେିସସ୍େ ପହଞ୍ଚ ିୋ ସ୍ବଳକୁ ଅେିସ ବୋ ୋ କହିସ୍  

“ଆସ୍ମଆପଣଙ୍କେଦେଖୋସ୍ତଗ୍ରୋସ୍ମୋନ୍ନୟନବିେୋଗCommunity Development କୁ ପଠୋଇ ସ୍ଦଇଛୁ I େୋଇ  

ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଚୋ ି ଗ ୋଣ ି“େୋଇ ନମ୍ବସ୍େସ୍ସମୋସ୍ନସ୍ମୋସ୍ତସ୍ଦସ୍ I ମ ଁ ୁକ ିକତୋେୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଗ ି I ଗୋନ୍ଧୀ ସ୍ମୋେକନିଧେି 

ଅତିଥ ିଶୋଳୋସ୍େ  େହୁଥୋଏ I ଗ୍ରୋସ୍ମୋନ୍ନୟନ ଅେିସସ୍େ ଖବେ ସ୍ନବୋ ସ୍ବଳକୁ  ସ୍ସମୋସ୍ନ କହିସ୍  

“ଆପଣଙ୍କେୋଇ କୁଆସ୍ମସ୍ବୈସ୍ଦଶକିବିେୋଗକୁପଠୋଇସ୍ଦଇଛୁI ଆପଣ ଅମକୁ ସ୍ ୋକକୁ ପଚୋେିସ୍  ସ୍ସ ଆପଣଙୁ୍କ 

ପୋସସ୍ପୋଟଷ ସ୍ଦଇ ସ୍ଦସ୍ବ I କଥୋଟୋ ଏସ୍ତ ଦିନସ୍କ ଖବୁ େ   ୋଗି ୋ I ପେ ଦିନ ସ୍ବୈସ୍ଦଶକି ବିେୋଗକୁ ଗ ି ଓ 

ପୋସସ୍ପୋଟଷ କଥୋ ପଚୋେି ି Iଖବେ ମିଳି ୋ ସ୍ଯ ପୋସସ୍ପୋଟଷଟି କ ିକତୋ ପଠୋଇ ଦିଆ ଯିବI ସବୁ ଠକ୍ି ଠୋକ୍ ଅଛି ଓ 

ମ ଁ ୁସ୍ସଇଠୋେୁ ତୋହୋ ଧେି ସ୍ନବି I ସ୍ସ ସ୍ମୋସ୍ତ ପୋସସ୍ପୋଟଷଟି ମଧ୍ୟ ସ୍ଦଖୋଇ ସ୍ଦସ୍  I ଓଡିଶୋ ପୋଇ ଁପୋସସ୍ପୋଟଷ 

ଅେିସ ସ୍ହ ୋ କ ିକତୋ I ସ୍ସଥପିୋଇ ଁମ ଁ ୁଦିଲ୍ଲୀେୁ ତୋହୋ ସ୍ନଇ ପୋେିବି ନୋହି ଁସ୍ବୋ ି ସ୍ମୋସ୍ତ ସ୍ସଠୋ ସ୍ ୋସ୍କ    

କହିସ୍  I“ଆଉସ୍କୌଣସିଅସବୁଧିୋସ୍ହବନୋହି”ଁସ୍ବୋ ିନିେଷେପ୍ରତିଶେୁ୍ତିମିଳି ୋI ମ ଁ ୁକ ିକତୋକୁ ସ୍େେିବୋକୁ ଠକ୍ି କ ି I 

ଠକ୍ି ସ୍ସତିକି ସ୍ବଳକୁ ସ୍ମୋସ୍ତ େୟଙ୍କେ ଜ୍ୱେ ଆସି ୋ I ମ ଁ ୁଅତିଥ ିଶୋଳୋେ  ସ୍ଗୋଟିଏ ସ୍କୋଠେୀସ୍େ ସ୍ଶୋଇ ପଡି ି I 

ସବଷସ୍ସବୋ ସଙ୍ଘେ ସମ୍ପୋଦକ େୀ େୋଧୋ କୃଷ୍ଣ  ସ୍ସଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସି ଥୋଆନି୍ତ I ମ ଁ ୁସ୍ଶୋଇଥବିୋ େୁମେ ଆେପସ୍ଟ ସ୍ସ 

େହୁ ଥୋଆନି୍ତ I ପୋଖ ସ୍କୋଠେୀସ୍େ କିଏ ଅଛନି୍ତ ସ୍ବୋ ି ସ୍ସ ଜଗଆୁଳୀକୁ ପଚୋେିସ୍  I ତୋଙୁ୍କ େଦ୍ର ସ୍ ୋକଟି ସ୍ମୋ ନୋଆ ଁ

ଓ ମ ଁ ୁଓଡିଶୋେୁ ଆସିଛି ସ୍ବୋ ି କହିସ୍  I େୋଧୋ କୃଷ୍ଣଜୀ ସ୍ମୋସ୍ତ ଚିହ୍ନି ନଥସି୍  I ମ ଁ ୁଓଡିଶୋେୁ ଆସି ଦିଲ୍ଲୀସ୍େ ସ୍ବମୋେ 

ପଡିଥବିୋ ଜୋଣ ିସ୍ସ ଆନ୍ନୋ ସୋସ୍ହବଙୁ୍କ ସ୍େୋନ କସ୍  I ଆନ୍ନୋସୋସ୍ହବ ସହରବୁସ୍ଦ୍ଧ ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ େୋେତୀୟ ଲଲୋନିଂ 

କମିସନେ  ସଦସୁI  ସ୍ସ ସ୍ମୋସ୍ତ ସ୍କୋେୋପଟୁେୁ ଜୋଣଥିସି୍  I  ସ୍ସ େୋଧୋକୃଷ୍ଣଜୀଙ୍କ ମୋଧ୍ୟମସ୍େ ଜଗଆୁଳୀ ଜଣକୁ 

କହିସ୍  ସ୍ଯ ମ ଁ ୁଉଠବିୋ ମୋସ୍ତ୍ର ତୋଙ୍କ ପୋଖକୁ ସ୍େୋନ୍ କେିବ I ତୋହୋହି ଁସ୍ହ ୋ I 
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ଦିନ ପ୍ରୋୟ ଚୋେିଟୋ ସ୍ବଳକୁ ମ ଁ ୁବିଛଣୋ ଛୋଡି ଉଠ ିବସି ି I ସ୍ଦହ ତଥୋପି ଅସସୁ୍ଥ ଥୋଏ I  କିଛି ସମୟ ପସ୍େ ଆନ୍ନୋ 

ସୋସ୍ହବଙ୍କ ଡ୍ରୋଇେେ ଗୋଡି ଆଣ ିଠଆି କସ୍  I ମ ଁ ୁସ୍ସହି ଗୋଡିସ୍େ ଆନ୍ନୋସୋସ୍ହବଙ୍କ ବସୋକୁ ଆସି ି I ଆନ୍ନୋ ସୋସ୍ହବ 

ସ୍ହସ୍  ଏକୁଟିଆ ସ୍ ୋକ I ଏଣ ୁତୋଙ୍କ ପୋଇ ଁମିଳିଥବିୋ ପ୍ରଶସ୍ତ ଘସ୍େ ତୋଙ୍କ ସହକୋେୀ କୋନି୍ତ େୋଇ ଓ ତୋଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ 

ଯସ୍ଶୋଦୋ ସ୍ବନ୍  ଓ ସ୍ସମୋନଙ୍କେ  ପି ୋ ମୋସ୍ନ େହୁ ଥୋଆନି୍ତ I ପେିବୋେେ ସ୍ଜସ୍ଜବୋପୋ େଳି ତୋଙ୍କେ ସି୍ଥତି ଥୋଏ I 

ସୋନ୍ଧୁ ସ୍େୋଜନ ପୋଇ ଁସମସ୍ସ୍ତ ସ୍ଟବୁ  କଡସ୍େ ବସି ଥୋଊ ଁI ଠକ୍ି ଖୋଇବୋକୁ ଗ ୋ ସ୍ବଳକୁ ମ ଁ ୁସ୍ଚତୋହୀନ ସ୍ହୋଇ 

ସ୍ଚୟୋେେୁ ଗଡି ପଡି ି I ସ୍ଟବୁ   ପୋଖସ୍େ ବସିଥବିୋ ସମସ୍ସ୍ତ ବୁସ୍ତ ସ୍ହୋଇଥସି୍ବ ଓ ସ୍ମୋସ୍ତ ଉଠବିୋ ପୋଇ ଁ

ସୋହୋଯୁ କେିଥସି୍ବ I ସ୍ଚତୋ ହୀନ ଅବସ୍ଥୋେୁ ସୋଧୋେଣ ଅବସ୍ଥୋକୁ ଆସିବୋ ପୋଇ ଁସ୍ମୋସ୍ତ ସ୍ବଶ ିସମୟ  ୋଗି ୋ ନୋହି ଁ

I ଉଠ ିବସିବୋ ପସ୍େ ସବୁ କଥୋ ସ୍ୱୋେୋବିକ ଜଣୋ ପଡି ୋ ଓ ମ ଁ ୁଆେୋମସ୍େ ସ୍େୋଜନ କ ି I  ମ ଁ ୁଦିଲ୍ଲୀକୁ ଆସିବୋେ 

କୋେଣ କଅଣ ସ୍ବୋ ି ଆନ୍ନୋସୋସ୍ହବ ପଚୋେିବୋେୁ ମ ଁ ୁକହି ି ସ୍ଯ ପୋସସ୍ପୋଟଷ ପୋଇ ଁଦିଲ୍ଲୀ ଆସିଛି I ତୋଙୁ୍କ ସବୁ କଥୋ 

କହି ୋ ପସ୍େ  ସ୍ସ ପଚୋେିସ୍  “ଆସ୍ମେିକୋଯିବସ୍କମିତି”? ବିନୋଚିନ୍ତୋସ୍େପୋଟିେୁବୋହୋେିପଡି ୋ“ଆପଣବୁବସ୍ଥୋ 

କେିସ୍ବ I” 

ପେ ଦିନ ସକୋସ୍ଳ  ସ୍ମୋସ୍ତ ଗୋଡିସ୍େ ଧେି ଆନ୍ନୋ ସୋସ୍ହବ  ଜଞ୍ଜୋମେ ଓଡିଆ ଏମ.୍ପି. କବିେୋଜ େୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର 

ତ୍ରିପୋଠୀଙ୍କ ବୋସ େବନକୁ ଗସ୍  I କବିେୋଜ ମହୋଶୟ ଆୟୁସ୍ବଷଦସ୍େ ଦକ୍ଷI  ସ୍ମୋ ନୋଡି ଚିପି, ଆଖ ିଓ ଜିେକୁ 

ନିେୀକ୍ଷଣକେି ପେୋମଶଷ  ସ୍ଦସ୍  ସ୍ଯ ଉସ୍ଦ୍ ବଗେ ସ୍କୌଣସି କୋେଣ ନୋହି ଁi ସବୁ ଠକ୍ି ଠୋକ୍ ଅଛି I ସ୍ସଦିନ ସନ୍ଧୁୋସ୍େ 

ମ ଁ ୁଦିଲ୍ଲୀ ଛୋଡି କ ିକତୋ ଆସି ି I କ ିକତୋସ୍େ ପହଞ୍ଚବିୋେ ପେଦିନ ସକୋସ୍ଳ ମ ଁ ୁ ଗ ି ପୋସସ୍ପୋଟଷ  ଅେିସକୁ I 

ପୋସସ୍ପୋଟଷ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଥ ିୋ ଓ ମ ଁ ୁସ୍ସଇଟୋକୁ  ହୋତସ୍େ ଧେି କଟକ ସ୍େେି ି I 

 

ତରିିଶ ି

ପୋସସ୍ପୋଟଷ ଧେି କଟକକୁ ସ୍େେିବୋ ପସ୍େ ସମସ୍ସ୍ତ ଜୋଣ ିଗସ୍  ସ୍ଯ  ଆସ୍ମେିକୋ ଯିବୋ ପୋଇ ଁ ସ୍ମୋେ ସ୍ଯୋଜନୋ 

ଚୋ ିଛି I ଯିବୋ ପୋଇ ଁପୋସ୍ଥୟ ଦେକୋେ I ମୋତ୍ର ଏ ପୋସ୍ଥୟେ ପେିମୋଣ ନିହୋତି କମ ୍ସ୍େ ପୋଞ୍ଚ ହଜୋେ ଟଙ୍କୋ I_ 

ଏସ୍ତ ଟଙ୍କୋ  ଆସିବ କୁଆଡୁ? ସ୍ଥୋେିଆ ସୋହୀେ େୂଦୋନ ଅେିସ ଚସ୍ଳ  ସ୍ ୋକଙ୍କଠୋେୁ ଆସଥୁବିୋ ଚୋେୋସ୍େ I  ଏଣ ୁ

ସ୍ମୋେ ଆସ୍ମେିକୋ ଯିବୋ ପଇ ଁପୋସ୍ଥୟ ଏଠ ିକିଏ ସ୍ଦବ? ସ୍ପଣ୍ଡ  ହି  େ ପୋଠୁ ବର୍ଷ ଆେମ୍ଭ ହୁଏ  ସ୍ସସ୍ଲଟମ୍ ବେ 

ମୋସସ୍େ I  ସମୟ ଗଡି ଯୋଉ ଥବିୋେୁ ମ ଁ ୂଟିକିଏ ବୁସ୍ତ ସ୍ହଉଥୋଏ I 

ଆଚୋଯଷୁ  ମହୋଶୟ ଓ ସ୍ହୋତୋ ମହୋଶୟ  ଉେସ୍ୟ େହୁ ଥୋଆନି୍ତ ସ୍ଥୋେିଆ ସୋହୀସ୍େ  I  ପେୁୀସ୍େ ସ୍ସମୋନଙ୍କେ ତତ୍ତ୍ୱ 

ସ୍ନଉଥସି୍  ସନୁୋମଣ ିସ୍ଦବୀ I ଏସ୍ବ ତୋଙ୍କ ସ୍ଦହ େ  େହୁନଥବିୋେୁ ସ୍ସ ହିେୋ ସ୍ଗୋହିେୀ ସୋହୀେ  ସ୍ଗୋପବନୁ୍ଧ 

େବନ ( ପବୂଷେୁ ସ୍ବଦ େବନ)ଛୋଡି ତୋଙ୍କ େୋଇଙ୍କ ଘସ୍େ େହୁ ଥୋଆନି୍ତ I ଏଣ ୁଏ ବୁଢୋ ଦିଇ ଜଣଙ୍କେ ବୁବସ୍ଥୋ କେିବ 

କିଏ ? େମୋ ସ୍ଦବୀଙ୍କ କଥୋ ମୋନି  ସ୍ସମୋସ୍ନ େୂଦୋନ ଅେିସେ ବୋେଣ୍ଡୋସ୍େ ଉଠୋ ବସୋ କେୁ ଥୋଆନି୍ତ Iବୋହସ୍େ ସ୍ବଶ ି

ଖେୋ କିମ୍ ବୋ ବର୍ଷୋ ସ୍ହସ୍  ବୋେଣ୍ଡୋ ପୋଖ ଘେ େିତେକୁ ସ୍ସମୋସ୍ନ ଉଠି ଆସନି୍ତ I 

ସ୍ମୋ ଆସ୍ମେିକୋ ଯିବୋ କଥୋ ଆଚୋଯଷୁ  ମହୋଶୟଙ୍କ କୋନସ୍େ ପଡି ୋ I ଦୁଇ ବୁଢୋଙ୍କ େିତସ୍େ କଅଣ କଥୋ ବୋର୍ତ୍ତଷୋ 

ସ୍ହ ୋ ଜୋସ୍ଣନୋ I ସ୍ହୋତୋ ମହୋଶୟ ପେୁୀକୁ ଗସ୍  ଆଚୋଯଷୁ  ମହୋଶୟଙ୍କ େିସ୍ଣୋଇ ଜଗନ୍ନୋଥ ମିେଙୁ୍କ  ସ୍ଦଖୋ 

କେିବୋକୁ I ଚୋଇଲ୍ଡସ ୍ଇଜି େୋଷ୍ଟ ଗ୍ରୋମୋେ Child’s easy first grammar ବହିେ ସ୍ ଖକ େୋବସ୍େ ଆଚୋଯଷୁ  

ମହୋଶୟଙୁ୍କ ମିଳିଥବିୋ େୟୋଲି୍ ଟ  ଜଗନ୍ନୋଥ ମିେଙ୍କ ଜିମୋସ୍େ ଥୋଏ I ଆଚୋଯଷୁ  ମହୋଶୟ ତ ସ୍ହସ୍  “ନିଧମିକ୍ୁତ୍”ସ୍ ୋକi 

ପଇସୋ ପତ୍ରସ୍େ ସ୍ସ େୋଗୀ ସ୍ହସ୍ବ କୋହିକିଁ? ମୋତ୍ର ପେୁୀେୁ ସ୍େେି ପଣି୍ଡତ କୃପୋ ସିନୁ୍ଧ ସ୍ହୋତୋ ସ୍ମୋ ହୋତସ୍େ  ଛଅ ଶହ 

ଟଙ୍କୋ  ଧେୋଇ ସ୍ଦସ୍  I“ଆସ୍ମେିଲ୍କୋଯିବୋ ପୋଇ ଁଏଇଟୋ ତସ୍ତ ସୋହୋଯୁ କେିବ”ସ୍ବୋ ିକହିସ୍ I କଥୋ ପ୍ରସଙ୍ଗସ୍େ 
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ଆହୁେି ମଧ୍ୟ କହିସ୍  ସ୍ଯ “ଏସ୍ତଗଡୁୋଏଟଙ୍କୋଏକୋସ୍ବଳସ୍କମ ଁସୁ୍କସ୍ବହୋତସ୍େଧେିନଥ ିିI“ମ ଁଜୁୋସ୍ଣସ୍ଯମ ଁ ୁସ୍ସମୋନଙ୍କ 

ଛୋୟୋ ତସ୍ଳ ବଢି ନଥସି୍  ଆସ୍ମେିକୋ ଯିବୋ କଥୋ ସ୍କସ୍ବ େୋବି ନଥୋନି୍ତI ଏସ୍ବ ବୋକୀ ଟଙ୍କୋ ସ୍କଉଠୁଁ ଆସିବ ସ୍ସହି 

କଥୋ େୋବି ଚୋ ି ି I 

ସ୍ମୋ ଅଜୋଣତସ୍େ ସ୍ମୋ ପୋଇ ଁସ୍ଯ ଆଉ ଏକ ବୃହତ୍ ଶକି୍ତ କୋମ କେି ଚୋ ିଛି ସ୍ସ କଥୋ ମ ଁ ୁପସ୍େ ଜୋଣ ିି I  

ପୋସସ୍ପୋଟଷ ପୋଇବୋେ ଦୁଇ ସପ୍ତୋହ ପସ୍େ  ଏକ ଚିଠି ଆସି ପହଞ୍ଚ ିୋ ସ୍ଯ  ଅମକୁ ତୋେିଖ ସଦୁ୍ଧୋ ମ ଁ ୁସ୍ଗୋଆସ୍େ 

ପହଞ୍ଚସି୍  ସ୍ସଠୋେୁ ଜୟନ୍ତୀ ସିପିଙ୍୍ଗ କମ୍ପୋନୀେ  ନିଉଅ ିନ୍ ସକୁ ଯୋଉଥବିୋ ଜହୋଜଟି  ସ୍ମୋସ୍ତ ଆସ୍ମେିକୋ ସ୍ନଇଯିବ I 

ଏ ଚିଠଟିି ଆସିବୋ ପଛସ୍େ ସ୍କସ୍ତ ସ୍ ୋକଙ୍କେ ହୋତ ଥ ିୋ I ମ ଁ ୁଆନ୍ନୋ ସୋସ୍ହବ ସହର ବୁସ୍ଦ୍ଧଙୁ୍କ ଦିଲ୍ଲୀଠୋସ୍େ ସ୍େଟିବୋ 

ପସ୍େ ସ୍ସ ଗୋନ୍ଧୀ ସ୍ମୋେକ ନିଧେି ବିଶଷି୍ଟ କମଷୀ ସ୍ଦସ୍ବନ୍ଦ୍ର ଗପୁ୍ତୋଙୁ୍କ ଏକ ଚିଠି ସ୍ ଖସି୍  I ସ୍ଦସ୍ବନ୍ଦ୍ର ଗପୁ୍ତୋଙ୍କ ମୋମ ୁଧମଷୋ  

ସ୍ତଜୋ ସ୍ହସ୍  ଜୟନ୍ତୀ ସିପିଙ୍୍ଗ କମ୍ପୋନୀେ ମୋ ିକ ଓ ସ୍ସ ସ୍ହସ୍  କମ୍ପୋନୀେ ଜସ୍ଣ ଡୋଇସ୍େକ୍ଟେ I ପଣୁ ିବୁ ୁ ବୋବୁ 

ମଧ୍ୟ ସ୍ମୋ ପୋଇ ଁସ୍ଦସ୍ବନ୍ଦ୍ର ଗପୁ୍ତୋଙୁ୍କ ଚିଠି ସ୍ ଖଥିସି୍  I 

ଏସ୍ବ ସ୍ଗୋଆକୁ ଯିବୋ ପୋଇ ଁମମୁ୍ ବୋଇ ( ସ୍ସସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ ବସ୍ମ୍ବ କୁହୋ ଯୋଉଥ ିୋ )ଗ ି ଓ ସ୍ସଠୁ ଗ ି ସ୍ଗୋଆ I ସ୍ସଦିନ 

ଗୋନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ସ୍ବୋ ି ସ୍ଗୋଆେ ଏକ ପଡିଆସ୍େ ସୋଧୋେଣ ସେୋ ସ୍ହଉଥୋଏ I ସ୍ବଶ ିସ୍ ୋକ ନଥୋନି୍ତ I ଖଦଡ 

ପିନ୍ଧିଥବିୋ ଅଳ୍ପ ସ୍କଇ ଜଣ ଘୋସ ଉପସ୍େ ବସି ଥୋଆନି୍ତ I  ଅନୁମୋନଙ୍କ େିତସ୍େ ମ ଁ ୁବି ଗୋନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ 

ଉପ ସ୍କ୍ଷୁସ୍ସଠୋସ୍େ ଦୁଇ ପଦ କହି ି I ସ୍ଗୋଆ ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ଦଶ ସ୍ହୋଇ ନଥୋଏ I ସ୍କନ୍ଦ୍ର ସେକୋେଙ୍କ 

ତତ୍ତ୍ୱୋବଧୋନସ୍େ ଥୋଏ i 

ସ୍ମୋସ୍ଟ  ଦୁଇ ସପ୍ତୋହ ଆଗେୁ େୋେତ ଓ ପୋକିସ୍ତୋନ େିତସ୍େ ଯଦୁ୍ଧ ସ୍ହୋଇଥବିୋେୁ ଚୋେି ଆସ୍ଡ ଉସ୍ଦ୍ ବଗ ବଢି ଥୋଏ 

Iେୋତିସ୍େ ସହେ ସବୁସ୍େ  ଆ ୁଅ ନିେୋଇ ସ୍ଦବୋକୁ ସେକୋେ କହୁ ଥୋଆନି୍ତ I ଆସି ୋ ସ୍ବସ୍ଳ ସ୍ଦଖ ିି ମମୁ୍ ବୋଇ 

ସହେସ୍େ େୋସ୍ତୋ ଆ ୁଅ ସବୁ େୋତି ନଅଟୋ ପସ୍େ ବେ କେି ଦିଆ ଯଉଥୋଏ I ସ୍ଗୋଆସ୍େ ବି ସ୍ସହିକଥୋ I 

ସ୍ଗୋଆସ୍େ ପହଞ୍ଚ ିଜୟନ୍ତୀ ସିପିଙ୍୍ଗ କମ୍ପୋନୀେ  ଅେିସସ୍େ ସ୍ମୋ ପୋଖକୁ ଆସିଥବିୋ ଚିଠଟିି ସ୍ଦଖୋଇ ି I ଜୋହୋଜ 

୍ ଝୋଡିବୋ ଯୋଏ ମ ଁ ୁସ୍କଉଠଁି େହିବି ତୋେ ବୁବସ୍ଥୋ ସ୍ସମୋସ୍ନ କସ୍  I ପୋସସ୍ପୋଟଷ ଓ ଅନୁୋନୁ କୋଗଜ ପତ୍ର ସ୍ସମୋନଙୁ୍କ 

ସ୍ଦଖୋଇ ି I ଯଦୁ୍ଧ ସ୍ଯୋଗ ୁସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ ଶସ୍ହ ଟଙି୍କଆ ସ୍ନୋଟ୍ ସ୍ଦଶ ବୋହୋେକୁ ସ୍ନବୋ ସ୍ବଆଇନ୍ କେୋ ଯୋଇଥୋଏ I 

ସ୍ମୋ ପୋଖସ୍େ ଛ ଖଣ୍ଡ ଶସ୍ହ ଟଙି୍କଆ ସ୍ନୋଟ  ଥ ିୋ I କେିବି କଅଣ? ଜୟନ୍ତୀ ସିପିଙ୍ଗେ ସ୍ଥୋନୀୟ ବଡ ଗମୁୋସ୍ତୋଙ୍କ 

ଜିମୋସ୍େ ସ୍ସ ଟଙ୍କୋ େମୋ ସ୍ଦବୀଙ୍କ ନୋଆସଁ୍େ ପଠୋଇ ସ୍ଦବୋକୁ ତୋଙୁ୍କ ଅନୁସ୍େୋଧ କ ି ଓ ସ୍ସ ତୋହୋ କେି ସ୍ଦବୋ ପୋଇ ଁ

େୋଜି ସ୍ହସ୍  I ଟଙ୍କୋ ସ୍ନଇ େସିଦ ମଧ୍ୟ ସ୍ଦସ୍  I  ପୋଖସ୍େ ଆଠଟି ଡ ୋେ ଥୋଏ i ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ ଡ ୋେଟି ସ୍ହ ୋ 

ପୋଞ୍ଚ ଟଙ୍କୋ  i ସେକୋେୀ ବୁୋଙ୍କେୁ ଏତକ ଆହେଣ କେି ଥୋଏ Iମ ଁ ୁସ୍ଯଉ ଁଜୋହୋଜସ୍େ ଚଢି ି ତୋହୋ ସ୍ହ ୋ ଏକ 

ମୋ ବୋହୀ ଜୋହୋଜI୍ ନିଉଅ ିନ୍ ସକୁ ମୋ  ସ୍ନଇ ଯୋଉ ଥୋଏ I 

ଦିସ୍ନ, ଦୁଇ ଦିନ, ତିନି ଦିନ – ଏମିତି ପୋଣସି୍େ େସ ୁଥୋଉ I ଇଏ ସ୍ହ ୋ ସ୍ମୋେ ପ୍ରଥମ ଜଳ ଯୋତ୍ରୋ I  ଏହୋ ପବୂଷେୁ ମ ଁ ୁ

ସ୍କସ୍ବ ଜୋହୋଜସ୍େ ଯୋଇ ନଥ ିି I ସ୍ମୋେ େହିବୋ ପୋଇ ଁବୁବସ୍ଥୋ ଥୋଏ  ସ୍ଟ୍ରନିଂ ପୋଉଥବିୋ ଦୁଇଜଣକୁୋସ୍ଡଟଙ୍କ 

କୁୋବିନସ୍େ I ଜୋହୋଜସ୍େ ଥବିୋ ସ୍କୋଠେୀ ସବୁକୁ କୁହୋଯୋଏ କୁୋବିନ୍ I ଏଇ ଜୋହୋଜସ୍େ ସ୍କବଳ କୁୋସ୍ଲଟନ୍,ଚିେ 

ଇଂଜିନିୟେ, ଚିେ ଅେିସେଙୁ୍କ ଛୋଡି ସ୍ଦସ୍   ଅନୁ ସ୍କୌଣସି ଅେିସେ ତୋଙ୍କ ପତ୍ନୀଙୁ୍କ ଆଣ ିେହିବୋେ ବୁବସ୍ଥୋ 

ନଥ ିୋ i ମ ଁ ୁଯୋହୋ ସ୍ଦଖ ିି ସ୍କବଳ ଚିେ ଇଞି୍ଜନିୟେଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜୋହୋଜସ୍େ ଥୋଆନି୍ତ I ଜଳଖଆି, ମଧୋହ୍ନ ସ୍େୋଜନ ଓ 

ଡିନେ  ନିୟମିତ ସମୟସ୍େ ଡୋଇନିଂ ହ ସ୍େ ହୁଏ I ଡୋଇନିଂ ହ  ଟି  ୋଇସ୍ବ୍ରେୀ ଓ କମନ୍ େୁମ ୍େୋବସ୍େ ମଧ୍ୟ 

ବୁବହୃତ ହୁଏ I ଅେିସେ ମୋସ୍ନ କୋମସ୍େ ପ୍ରତି ଚୋେି ଘ୍ୋସ୍େ ବଦଳ ହୁଅନି୍ତ Iଏଣ ୁଖୋଇବୋ ସମୟସ୍େ  ସବୁ 

ଅେିସେଙ୍କେ ସ୍ଦଖୋ ମିସ୍ଳନୋ I ଖୋଇବୋ ଜୋଗୋକୁ ପେିଷ୍କୋେ ପେିଚ୍ଛନ୍ନ ସ୍ହୋଇ ଆସିବୋକୁ ପସ୍ଡ I ମୋତ୍ର ଇଞି୍ଜନ୍ େୁମ ୍
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ସ୍େ କି ସ୍ଡକ୍ ଉପସ୍େକୋମ କେୁଥବିୋ ସ୍ ୋସ୍କ ମଇଳୋ   ୁଗୋ ପିନ୍ଧି ଥବିୋେୁ  କି କୋମସ୍େ ବୁସ୍ତ ଥବିୋେୁଡୋଇନିଂ ହ  

କୁ ନଆସି ସ୍େୋସ୍ର୍ଇ ଶୋଳ ପୋଖସ୍େ ଥବିୋ  ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଟବୁ ସ୍େ ଖୋଇ ସ୍ଦଇ ଯୋଆନି୍ତ I ନସ୍ହସ୍  ସ୍ସମୋନଙ୍କ 

ଖୋଇବୋ ପୋଇ ଁଖୋଦୁ ସ୍ସମୋନଙ୍କ କୋଯଷୁ  ଜୋଗୋକୁ ପଠୋଇଦିଆ ଯୋଏ I ଜୋହୋଜସ୍େ ସ୍ମୋେ କିଛି କୋମ କେିବୋକୁ ନଥୋଏ 

I ସକୋସ୍ଳ ଓ ସନ୍ଧୁୋସ୍େ ସସୂ୍ଯଷୁ ୋଦୟ ଓ ସଯୂଷୁ ୋସ୍ତ ସ୍ଦସ୍ଖ I  ୋଇସ୍ବ୍ରେୀେ ବିେିନ୍ନ ବହି ପସ୍ଢ Iଅେିସେ ମୋନଙ୍କେ 

ବନୁ୍ଧ ମିଳନ କୋହୋେି ନୋ କୋହୋେି କୁୋବିନ୍ ସ୍େ ପ୍ରୋୟ ସବୁସ୍ବସ୍ଳ  ଚୋ ିଥୋଏ I ସମସ୍ସ୍ତ ମେିୁଏ ମେିୁଏ ପିଅନି୍ତ I ହୁଇସି୍କ, 

େମ,୍ େଡକୋ ଇଚ୍ଛୋ ମତୁୋବକ ପିଆ ହୁଏ I“ନଳିନୀଦଳଗତଜଳମତି”ପେିସ୍ସମୋନଙ୍କଗହଣସ୍େବସିମ ଁ ୁସ୍ ମବୁ୍ ପୋଣ ି

ନସ୍ହସ୍  କ୍ଲବସ୍ସୋଡୋ ପିଏ I 

ଆେବ ସୋଗେେୁ େୂମଧ୍ୟ ସୋଗେକୁ ସଏୁଜ ସ୍କନୋ  ବୋଟ ସ୍ଦଇ ଯିବୋକୁ ସ୍ହ ୋ I ସ୍କନୋ େ ଦୁଇ ପସ୍ଟ ବିେୋଟ 

ବୋ ିକୁଦ I ସ୍କନୋ ଟୋ ସ୍କନୋ  ତ ନୁସ୍ହ ଁ; ସ୍ଗୋଟୋଏ ବଡ ହ୍ରଦ I  ଦୂେସ୍େ, ସମଦୁ୍ର କୂଳସ୍େ ୟୁସ୍େୋପୀୟ ମୋସ୍ନ 

ଗୋସ୍ଧୋଉ ଥୋନି୍ତ I ଜୋହୋଜେ ବୋସିେୋ ମୋସ୍ନ ବୋଇନୋ କୁୁ ୋେସ୍େ ବିକିନି ପିନ୍ଧୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ ୋକ ମୋନଙୁ୍କ ସ୍ଦଖ ିବଶ ୍ମନ 

ଖସିୁ କେିବୋେ  କ୍ଷୁ କ ି I 

ଜୋହୋଜଟି ଆଟ ୋ୍ିକସ୍େ ପହଞ୍ଚ ିୋ ସ୍ବଳକୁ ପୋଗ ଖବ୍ୁ ଖେୋପସ୍ହ ୋ I  ତୋ ସୋଙ୍ଗକୁ ବଡ ବଡ ସ୍ଢଉ ସ୍ଯୋଗ ୁ

ଜୋହୋଜଟି ଟଳ ମଳ ମଧ୍ୟ ସ୍ହଉଥୋଏ I ଖୋଇ ବସି ୋ ସ୍ବସ୍ଳ ସ୍ଟବୁ ୍ ଉପେୁ ଗ୍ ଲୋସ ୍ଓ ସ୍ଲଲଟ ସବୁ କୋସ୍ଳ ତଳକୁ ଖସି 

ପଡିବ ସ୍ସଥପିୋଇ ଁସତକଷତୋେ ସହିତ ସ୍ସ ସବୁକୁ ସମ୍ଭୋଳିବୋକୁ ପଡୂଥୋଏIସସୂ୍ଯଷୁ ୋଦୟ ଓ ସଯୂଷୁ ୋସ୍ତ ସ୍ଦଖବିୋ ପୋଇ ଁ

ବୋେଣ୍ଡୋସ୍େ ବୁସ୍ Iଏସ୍ବ ୟୁସ୍େୋପୀୟ ପୋଗ ସ୍ଯୋସ୍ଗ ଅସ୍କ୍ଟୋବେ ମୋସସ୍େ ପୋଗ ସ୍ବଶ ୍କୁହୁଡିଆ I ତୋ ସୋଙ୍ଗକୁ ଥଣ୍ଡୋ 

ଏବଂ ପବନ ଏସ୍ତ ସ୍ବଶ ି ସ୍ଯ ସ୍ଡକ୍ ଉପେକୁ ଯିବୋ  ୋଗି ଆଉ ଇଚ୍ଛୋ ହୁଏ ନୋହି ଁI 

ଦିସ୍ନ କୁୋସ୍ଲଟନଙ୍କ ପୋଖେୁ ସ୍ମୋସ୍ତ ଡୋକେୋ ଆସି ୋ I ଉପେ ସ୍ଡକସ୍େ  ଜୋହୋଜେ ଯନ୍ତ୍ରଶୋଳୋ Instrument 

panel  କଡସ୍େ  ତୋଙ୍କ କୁୋବିନ୍ I ସ୍ସ ସ୍ମୋସ୍ତ ଜଣୋଇସ୍  ସ୍ଯ ଏ ଜୋହୋଜେ ମୋ ୍ ଗଡୁୋକ  ଆସ୍୍ୱପଷସ୍େ ଖ ୋସ 

କେୋଯିବ I ଆସ୍ମ ନିଉଅ ିନ୍ ସ ଯିବୁ ନୋହିIଁ ଜୋପୋନ ଯିବୁ I ଏଣ ୁଆପଣଙୁ୍କ ଆ୍ସ୍ୱପଷେୁ  ସ୍େୋଟେଡୁୋମ ୍ଯୋଇ ସ୍ସଠୁ 

ଆମ କମ୍ପୋନୀେ  ଆଉ ଏକ ଜୋହୋଜସ୍େ ନିଉଅ ିନ୍ ସ ଯିବୋକୁ ସ୍ହବ I 

“ବୁବସ୍ଥୋ କିଏ କେିବ?” 

“ଆପଣବୁସ୍ତହୁଅନ୍ତୁନୋହି ଁI ଯିବୋେ ବୁବସ୍ଥୋ କମ୍ପୋନୀ ତେେେୁ ସ୍ହୋଇ ଯିବ”I  କୁୋସ୍ଲଟନଙ୍କ ସହିତ କଥୋବୋର୍ତ୍ତଷୋ ସେି ୋ 

ପସ୍େ  ମ ଁ ୁନିଜ କୁୋବିନକୁ ସ୍େେିସ୍  I ଆଗକୁ କଅଣ  ଆସଛିୁ ତୋେି ସମ୍ଭୋବନୋ କଥୋ ମସ୍ନ ମସ୍ନ େୋବି ଚୋ ି ି I 

 

ଏକେଶି 

ଆ୍ସ୍ୱପଷ ସ୍ହ ୋ ସ୍ବ ଜିୟମେ ବଡ ବେେ I ସ୍କନ୍ଦ୍ରୀୟ ୟୁସ୍େୋପେ େପ୍ତୋନୀ ଓ ଆମଦୋନୀ ସବୁ ଏହି ବେେେୁ 

ଆସିଥୋଏ I ଖବ୍ୁ ସକୋଳୁ ଜୋହୋଜ ଆସି ଏଇଠୋସ୍େ  ୋଗି ୋ I ଚୋେିଆଡ କୁହୁଡିଆ ଦିଶଥୁୋଏ I ଦିନ ପ୍ରୋୟ ଆଠଟୋ କି 

ନଅଟୋ ସ୍ବଳକୁ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ସ୍ ୋକ କୂଳସ୍େ   ୋଗିଥବିୋ ଜୋହୋଜଠୋେୁ ଅଳ୍ପ ଦୂେସ୍େ  ସ୍ସମୋନଙ୍କ ଗୋଡି ପୋକ୍ଷ କସ୍  

Iସ୍ସମୋସ୍ନ ମଣୁ୍ଡସ୍େ ସ୍ଟୋପି ପିନ୍ଧି ହୋତସ୍େ ଦସ୍ତୋନୋ  ଗୋଇ ଝୋଡୁ କେୁଥବିୋ ଜୋହୋଜେ ସ୍ଡକ୍ ଉପେୁ ମ ଁ ୁସ୍ଦଖଥୁୋଏ I  

କଟକ କିମ୍ ବୋ କ ିକତୋେ ଝୋଡୁଦୋେଙ୍କ ତୁଳନୋସ୍େ ଏଠୋ ଝୋଡୂଦୋେଙୁ୍କ ସ୍ଦଖ ିଆଶ୍ଚଯଷୁ   ୋଗି ୋ I ମଧ୍ୟୋହ୍ନସ୍େ ସିପିଙ୍୍ଗ 

କମ୍ପୋନୀେ ସ୍ଥୋନୀୟ ଏସ୍ଜ୍ଙ୍କ ସୋଙ୍ଗସ୍େ  ମ ଁ ୁଆ୍ସ୍ୱପଷେ ଏକ ସ୍େ  ସ୍ଷ୍ଟସନକୁ ଗ ି I ସ୍ସଠୋେୁ ସ୍େୋଟେଡୁୋମକୁ 

ଯୋଇ ଜୟନ୍ତୀ ସିପିଂଙ୍ଗ କମ୍ପୋନୀେ ଅନୁ ଏକ ଜୋହୋଜସ୍େ ଆସ୍ମେିକୋ ଯିବୋ କଥୋ i ଏସ୍ଜଣ୍ ିଜଣକ ସ୍ମୋ ହୋତସ୍େ 

ସ୍େଳ ଟିସ୍କଟଟି ଧେୋଇ ସ୍ଦସ୍  I ବେେ ପୋଖେୁ ଡ୍ରୋଇେ୍ କେି ସ୍ସ ସ୍ମୋସ୍ତ ସ୍ଷ୍ଟସନକୁ ଆଣସି୍  Iସ୍ମୋ ପୋଖସ୍େ 
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ଥବିୋ ଚମଡୋ ବୋକ୍ସଟିସ୍େ ବିସ୍ଶର୍ କିଛି ଜିନିର୍ ନଥୋଏ I ତଥୋପି ସ୍ଷ୍ଟସନକୁ ଯିବୋ ପୋଇ ଁଘେୁନ୍ତୋ ପୋହୋଚ elevator ସ୍େ 

ହୁସିଆେ ସ୍ହୋଇ ଯିବୋ  ୋଗି କହୁ ଥୋଆନି୍ତ I ବୋକ୍ସେ ସବୁଠୋେୁ ଓଜନିଆ ଜିନିର୍ ଥ ିୋ ଖଦୀ କମିସନ୍ େ କମଷଶୋଳୋେ 

କଞ୍ଚୋ ସ୍ ୋମ ସ୍େ ତିଆେୀ ସ୍ହୋଇଥବିୋ ପେିସ୍ଧୟ ସ୍କୋଟଷ I ଶୀତ ସ୍ଯୋଗ ୁମ ଁ ୁସ୍ସଇଟିକୁ ପନ୍ଧିଥୋଏ I ସ୍ସଥେୁି ସ୍ ୋମ 

ଝଡିବୋ ବେ ସ୍ହୋଇ ନଥୋଏ I ସ୍କସ୍ତ ମିନିଟ ପସ୍େ ସ୍େଳ ଆସି ୋ I େଦ୍ରସ୍ ୋକ ବିଦୋୟ ସ୍ନସ୍  IIମ ଁ ୁସ୍ଯଉ ଁଡବୋସ୍େ 

ବସି ି ସ୍ସଥସି୍େ ଅସ୍ନକ ସ୍କ ୂ ପି ୋ ବସି ଥୋନି୍ତ I ସ୍ସମୋସ୍ନ ସ୍େଞ୍ଚ େୋର୍ୋସ୍େ କଅଣ କହୁ ଥୋଆନି୍ତ ଜୋସ୍ଣନୋ I ମୋତ୍ର 

ସ୍ସମୋନଙ୍କେ ଦୃଷି୍ଟଓ ଇଙି୍ଗତ ସ୍ମୋ ଆଡକୁ  ପଡୁଥୋଏ I ସ୍ଯଉ ଁଡବୋସ୍େ ବସିଥ ିି ସ୍ସଇଟୋ ସ୍େୋଜନୋଳୟ ସ୍ବୋ ି ମ ଁ ୁ

ଜୋଣ ିନଥଉି ି I ସ୍େଳ କମଷଚୋେୀ ଜସ୍ଣ ଆସି ପଚୋେିସ୍  “କଅଣସ୍ନବ?” 

ମ ଁ ୁକହି ି “କିଛିସ୍ନବିନୋହି”ଁI 

“ଏଡବୋସ୍େବସିସ୍ ଆପଣଙୁ୍କଖୋଇବୋକୁକିପିଇବୋକୁପଡିବ“I 

ଏଠ ିସ୍ଯ ଏମିତି ବୁବସ୍ଥୋ ଅଛି ସ୍ମୋସ୍ତ ଜଣୋ ନଥ ିୋ I କମଷଚୋେୀ ଜଣକ ସ୍ମୋସ୍ତ ସ୍ସହି ଡବୋେ ଆଉ ଏକ ସ୍କୋଣକୁ 

ଘଞୁ୍ଚ ିଯିବୋକୁ କହିସ୍  I ଗୋଡି ସ୍େୋଟେଡୁୋମ ସ୍ଷ୍ଟସନସ୍େ ପହଞ୍ଚ ିୋ ସ୍ବଳକୁ ସମୟ ପୋଞ୍ଚଟୋ ଖସ୍ଣ୍ଡ ସ୍ହବ I ସ୍ଷ୍ଟସନ 

େିତସ୍େ ଶହ ଶହ ସ୍ ୋକଙ୍କ ଗହଳ I ସ୍ମୋସ୍ତ କୁହୋ ଯୋଇ ଥ ିୋ ସ୍ଯ ସିପିଙ୍୍ଗ କମ୍ପୋନୀେ ସ୍କହି ଜସ୍ଣ ଏସ୍ଜ୍ ଆସି 

ସ୍ମୋ ପୋଇ ଁସ୍ଷ୍ଟସନସ୍େ ଅସ୍ପକ୍ଷୋ କେି ଥସି୍ବ I ମୋତ୍ର ମ ଁ ୁସ୍ଷ୍ଟସନସ୍େ ଓହ୍ଲୋଇ ି ତ ସ୍କୌଣସି ଏସ୍ଜ୍ଙ୍କେ ସ୍ଦଖୋ ଦଶଷନ 

ନଥ ିୋ I ଡଚ୍ େୋର୍ୋ ସ୍ମୋସ୍ତ ଜଣୋ ନୋହି ଁI ସ୍ମୋେ ଇଙ୍ଗରୋଜୀ କହିବୋ ଓ ସ୍ଥୋନୀୟ ସ୍ ୋକଙ୍କେ ତୋକୁ ବୁଝିବୋ େିତସ୍େ 

ପୋଥଷକୁ ବହୁତ I ଗୋଡିେୁ ଉତୁେି ୋ ପସ୍େ ମ ଁ ୁ କ୍ଷୁକ ି ସ୍ଯ ସମସ୍ସ୍ତ ସ୍ଗୋଟିଏନିଦିଷ୍ଟ ଦୁଆେ ଆସ୍ଡ ଚୋ ିଛନି୍ତ I ମ ଁ ୁ

ସ୍ସମୋନଙ୍କ ପିଛୋ ଧେି ଚୋ ି ି I ସ୍ଷ୍ଟସନସ୍େ ସ୍କସ୍ତକ ଦକି୍ଷଣ ଏସିଆେ ସ୍ ୋକ ଯୋଉ ଥବିୋେ ସ୍ଦଖ ିି I ମୋତ୍ର କୋସ୍ଳ 

ସ୍ସମୋସ୍ନ ସ୍ମୋସ୍ତ େୁ ୍ ଜୋଗୋକୁ ସ୍ନଇ ଯିସ୍ବ – ଏଇ  ଆଶଙ୍କୋସ୍େ ସ୍ସମୋନଙୁ୍କ କିଛି ପଚୋେି ି ନୋହି ଁI ସ୍କସ୍ତ 

ସପ୍ତୋହ ତସ୍ଳ େୋେତ ଓ ପୋକିସ୍ତୋନ େିତସ୍େ ସ୍ହୋଇଥବିୋ ଯଦୁ୍ଧ ସ୍ମୋ ମନ େିତସ୍େ କୋମ କେୁଥ ିୋ Iସ୍ଷ୍ଟସନେୁ ସ୍ ୋକ 

ଗହଳି େୋଙି୍ଗ ୋ I ସିପିଙ୍୍ଗ କମ୍ପୋନୀେ ଏସ୍ଜ୍ କୁ ଅସ୍ପକ୍ଷୋ କେି ମ ଁ ୁଠଆି ସ୍ହୋଇ ଥୋଏ I ବୋହୋସ୍େ ଜୟନ୍ତୀ ସିପିଙ୍୍ଗ 

କମ୍ପୋନୀେ ଏସ୍ଜ୍ଙ୍କେ ସ୍ଦଖୋ ଦଶଷନ ନୋହି ଁI ଏସ୍ଣ ଅନ୍ଧୋେ ମୋଡି ଆସଥୁୋଏ I କିଛି ସମୟ ପସ୍େ ସ୍ଷ୍ଟସନ ବେ 

ସ୍ହ ୋ I 

ଶୀତୁଆ ପବନ ମଣୁ୍ଡକୁ ଝୋଇ ଁଝୋଇ ଁକେୁଥୋଏ I ମ ଁସୁ୍ଷ୍ଟସନ ସୋମନୋସ୍େ ବୋହୋସ୍େ ଠଆି ସ୍ହୋଇ ଥୋଏ I ସ୍ଗୋଟୋକୁ ସ୍ଗୋଟୋ 

ଟ୍ରୋମ ୍ସ୍ସହି ବୋଟ ସ୍ଦଇ ଗ ୋ ସ୍ବସ୍ଳ ସ୍ମୋସ୍ତ ପଚୋେନି୍ତ “କୁଆସ୍ଡଯିବ”? ମ ଁକିୁଛିକହିପୋସ୍େନୋI ମନ େିତସ୍େ 

ଆଶଙ୍କୋ ଓ ଉସ୍ଦ୍ ବଗ ବଢୁ ଥୋଏ Iମ ଁ ୁସ୍ସଠୋସ୍େ ଠଆି ସ୍ହୋଇ ଥବିୋେ ସ୍ଦଖ ିଜସ୍ଣ ପ ିୁସ ୍ବୋ ୋ ଅସି 

“କୁଆସ୍ଡଯିବ”ସ୍ବୋ ିପଚୋେିସ୍ I ସ୍ମୋ ଇଙ୍ଗରୋଜୀ ସ୍ସ ବୁଝି ପୋେିସ୍  କି ନୋ ଜୋସ୍ଣନୋ I 

କିଛି ସମୟ ପସ୍େ ହିେୀ କହୁଥବିୋ ଜସ୍ଣ େଦ୍ରସ୍ ୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚସି୍  I ସ୍ମୋ ଠୋେୁ ସବୁ କଥୋ ଜୋଣ,ିସ୍ମୋ ଜୋହୋଜୋଟି 

ସ୍କଉ ଁଜୋଗୋସ୍େ  ୋଗିଛି ସ୍ଥୋନୀୟ ସିପ-୍ମୋଷ୍ଟେଙ୍କ ଠୋେୁ ତୋେ ଖବେ ସ୍ନସ୍  I ସ୍ଷ୍ଟସନେୁ ସ୍ମୋସ୍ତ ସ୍ସ ଟୁୋକି୍ସ ଖଣି୍ଡଏ 

କେି ବେେ ପଯଷୁ ନ୍ତ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ସ୍ନସ୍  I ନିଜ ହୋତେୁ ଟୁୋକି୍ସପୋଇ ଁପଇସୋ ମଧ୍ୟ ସ୍ଦସ୍  I ଜୋହୋଜ ଥୋଏ ସମଦୁ୍ର 

ମଝିସ୍େ I ଶୀତ ଦିସ୍ନ ବେୀ ପୋଳସ୍େ ଧୋଡି ଧୋଡି ଧୋନଗଦୋ ମଡୋ ସ୍ହୋଇଥବିୋ ପେି ବେେସ୍େ ବିେିନ୍ନ ସ୍ଦଶେ ଜୋହୋଜ 

ସବୁ ଧୋଡିକୁ ଧୋଡି  ଙ୍ଗେ ପକୋଇ ଥୋଆନି୍ତ I କୂଳେୁ ସ୍ସମୋନଙ୍କ ପୋଖକୁ ଯୋନି୍ତ୍ରକ ସ୍ନୌକୋସ୍େ ଯିବୋକୁ ହୁଏ I ପ୍ରତି ଅଧ 

ଘ୍ୋସ୍େ ସ୍ନୌକୋ ଯୋଏ Iଆଗୋମୀ ସ୍ନୌକୋସ୍େ ବସୋଇ ସ୍ଦଇ େଦ୍ରସ୍ ୋକ ବିଦୋୟ ସ୍ନସ୍  Iମ ଁ ୁତୋଙ୍କଠୋସ୍େ କୃତଜ୍ଞତୋ 

ପ୍ରକୋଶ କ ି I 

ସ୍ନୌକୋ ଆସି ନିଦି୍ଦଷ୍ଟ ଜୋହୋଜ ପୋଖସ୍େ ପହଞ୍ଚ ିୋ I ସମଦୁ୍ରେ ଜଆୁେସ୍େ  ମଝି ଦେିଆସ୍େ ସ୍ନୌକୋ ଟଳମଳ ସ୍ହଉ 

ଥସି୍  ବି ଜୋହୋଜ ଗଡୁୋକ  ସ୍ବଶ ୍ସି୍ଥେ ଜଣୋ ପଡୁ ଥୋଆନି୍ତ I ସ୍ସମୋନଙ୍କେ ବିେୋଟ ସ୍ଦହକୁ  ଙ୍ଗେ ପକୋଇସି୍ଥେ କେୋ 
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ଯୋଇଥୋଏI ମ ଁ ୁପହଞ୍ଚି ୋ ସ୍ବଳକୁ ଜ୍ଜୋହୋଜେ ସ୍ସଡି  gangway ସ୍ଟକୋ ସେି ଥୋଏ I ଜୋହୋଜେ ସବୁ ସ୍ ୋକଙ୍କେ ମଣୁ୍ଡ 

ଗଣତିୋ ସେି ୋ ପସ୍େ େୋତିସ୍େ ସିଡି ଟିକୁ ଉଠୋଇ ଦିଆ ଯୋଏ I ତୋହୋହି ଁସ୍କୋଇଥ ିୋ Iସ୍ନୌକୋେ କୁୋସ୍ଲଟନ୍ ଜୋହୋଜକୁ 

ସ୍େୋନ୍ କେି ସ୍କହି ଜସ୍ଣ ସ୍ସଠୋକୁ ଆସଥୁବିୋେ ଖବେ ସ୍ଦସ୍  I ସିଡି ଦୋୟିତ୍ୱସ୍େ ଥବିୋ କମଷଚୋେୀ ଜଣକ ଦଉଡିେ 

ଏକ ସିଡି ତଳକୁ ପକୋଇ ସ୍ଦସ୍  I ସ୍ସ ଦଉଡି ସିଡିସ୍େ ଚଢିସ୍ମୋସ୍ତ ଜୋହୋଜ ଉପେକୁ ଉଠବିୋକୁ ସ୍ହ ୋ I ମ ଁ ୁସ୍କମିତି 

ତୋହୋ କେି ପୋେି ି େୋବିସ୍  ଏସ୍ବ ବି ସ୍ଦହ ଶୀସ୍ତଇ ଉସ୍ଠ I ମୋତ୍ର ବିସ୍ଦଶ ଯିବୋେ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛୋ ଓ ପଚିଶ ବର୍ଷେ 

ବଳିଷ୍ ିସ୍ଦହ ପୋଇ ଁପୋଞ୍ଚ ମହ ୋେ ଜୋହୋଜ ଉପେକୁ ଚଢିବୋଟୋ କିଛି ବଡ କଥୋ ନଥ ିୋ  କି ମ ଁ ୁଏ ବିର୍ୟସ୍େ ଟିକିଏ 

ସ୍ହସ୍  କିଛି େୋବି ନଥ ିି I ସ୍ଡକ୍ ସ୍େ ପହଞ୍ଚି ତଳକୁ ଅନୋଇ ି ଡଙ୍ଗୋ ବୋ ୋଙୁ୍କI ମ ଁ ୁସ୍ଡକ୍ ସ୍େ ପହଞ୍ଚବିୋ ପଯଷୁ ନ୍ତ୍ ସ୍ସ 

ସ୍ଗୋଟୋଏ ବଡ ବିଜଳିୁ ବତୀ ସ୍ସଡି ଆଡକୁ  ପକୋଇ ଥସି୍ I  ଆ ୁଅଟୋ ଦିନ େଳି ଦିଶଥୁୋଏ I ଦଉଡି ସିଡିସ୍େ ଜୋହୋଜ 

ଉପେକୁ  ଆସିବୋ ସ୍ଯ ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ କୋେବୋେ ଏ କଥୋ ମ ଁ ୁପସ୍େ ଜୋଣ ିି I ସମଦୁ୍ର େିତସ୍େ େୋତି I ମ ଁ ୁଚମଡୋେ 

ସ୍ଜୋତୋ ପିନ୍ଧି ସିଡି ଚଢୁଚି –ପୋଞ୍ଚ  

ମହ ୋ ଉପେକୁ Iସ୍ଗୋଡ ଖସି ଯଇ ଥୋଆନ୍ତୋ ତ ଅବସ୍ଥୋ କଅଣ ସ୍ହୋଇ ଥୋଆନ୍ତୋ କହିବୋ ମସିୁ୍କ  Iଜୋହୋଜସ୍େ ପହଞ୍ଚ ିମ ଁ ୁ

କୁୋସ୍ଲଟନଙୁ୍କ ସ୍ଦଖୋକ ି I ତୋଙୁ୍କ ସ୍ସଡି ସ୍ଖୋ ିବୋ ପୋଇ ଁସ୍କହି ପଚୋେି ନଥସି୍  I  ଏଣ ୁମ ଁ ୁସ୍କମିତି ଆସି ି ସ୍ବୋ ି ସ୍ସ 

ପ୍ରଶ୍ନ କସ୍  I“ଦଉଡିସିଡିସ୍େଆସି ି”ସ୍ବୋ ିକହି ିI  ଏ କଥୋ ଶଣୁ ିସ୍ସ ଏକଦମ ୍ବୁସ୍ତ ସ୍ହସ୍  ଓ ବୋେମ୍ବୋେ ଦୁିଃଖ 

ପ୍ରକୋଶ କସ୍  I କୋେଣ ସିପିଙ୍ଗ କମ୍ପୋନୀ  ସ୍ମୋସ୍ତ ଯୋତ୍ରୀ େୋବସ୍େ ଗ୍ରହଣ କେି ଥବିୋେୁ ସ୍ମୋେ ନିେୋପର୍ତ୍ତୋେ ଦୋୟିତ୍ୱ 

କମ୍ପୋନୀେ Iଜୋହୋଜେ କୁୋସ୍ଲଟନ୍ େୋବସ୍େ କମ୍ପୋନୀ ପୋଖସ୍େ ସ୍ସ ସ୍ହସ୍  ଦୋୟୀ I“ସ୍ମୋ ଠୋେୁ ଅନୁମତି ସ୍ନଇ ତସ୍ମ 

ସିଡି ସ୍ଖୋ ି  ନୋହି ଁକୋହିକି”ସ୍ବୋ ିସ୍ସତୋଙ୍କେକମଷଚୋେୀଟିଉପସ୍େବହୁତବିେକ୍ତସ୍ହସ୍ I ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ ସ୍େୋସ୍ର୍ଇ 

ଘେ ବେ ଓ ସ୍େୋସ୍ର୍ୟୋ ତୋଙ୍କ କୁୋବିନ୍ ସ୍େ I ଜୋହୋଜେ ମଖୁୁ ପେିଚୋେକ ସ୍ମୋ ପୋଇ ଁସୋଣ୍ଡୱଚି ଓ େଳ ଆଣ ି

ସ୍ଦସ୍  I ସ୍େୋଟେଡୁୋମସ୍େ ଦିସ୍ନ ଖସ୍ଣ୍ଡ େହିବୋକୁ ସ୍ହ ୋ I େିଜୋ ନଥବିୋେୁ ସହେ େିତସ୍େ ବୁ ିବୋକୁ ଯୋଇ ପୋେି ି 

ନୋହି ଁI ଜୋହୋଜ େିତସ୍େ ଶୀତୋତପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣେ ବୁବସ୍ଥୋ ଥସି୍  ବି ବୋହୋସ୍େ ଖବୁ ଥଣ୍ଡୋ I ଏଣ ୁଆଗେୁ ସ୍ଯମିତି 

ବୋହୋେକୁ ଯୋଇ ବୁ ୋ ବୁ ି କେୁ ଥ ିି ଓ ସଯୂଷୁ ୋସ୍ତ ଓ ସସୂ୍ଯଷୁ ୋଦୟ ସ୍ଦଖଥୁ ିି  ତୋହୋ କେି ପୋେି ି ନୋହି ଁI ଜୋହୋଜ 

େିତସ୍େ ହି ଁସମୟ କୋଟିବୋକୁ ସ୍ହ ୋ I 

 

                                        ବତଶି 

ଜୋହୋଜ ନିଉଅ ିନ୍ ସକୁ ନଯୋଇ  ହୁୁଷ୍ଟନ ପୋଖକୁ ଆସିବ ଓ ପହଞ୍ଚ ିୋ ପସ୍େ ପଏଣ୍ଟ୍ କସ୍ମ୍ଫୋଟଷେୁ ସ୍ମୋେ ଗନ୍ତବୁ ୍ସ୍ଥୋନ 

ଯୋଏ ଯିବୋେ ବୁବସ୍ଥୋ କମ୍ପୋନୀ ତେେେୁ ସ୍ହୋଇ ଯିବ ସ୍ବୋ ି କୁୋସ୍ଲଟନ  ସ୍ମୋସ୍ତ କହିସ୍  I ୟୁସ୍େୋପ ଛୋଡି ୋ ପସ୍େ 

ଜୋହୋଜ ସମଦୁ୍ରସ୍େ େୋସି ଚୋ ି ଥୋଏ I ଜୋହୋଜେ ବୋସିେୋ େମିକ, ଅେିସେ, ସମସ୍ସ୍ତ ତୋେି େିତସ୍େ ଥୋଆନି୍ତ I  

ଯଆୁସ୍ଡ ଅନୋଇସ୍   ସ୍ନଳିଆ ପୋଣ ିଛଡୋ ଆଉ କିଛି ଦିଶ ୁନଥୋଏ I ସ୍କସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ ସ୍କମିତି ଦସ୍ଳ ଜଳ ସିଂହ କିଛି 

ଦୂେସ୍େ ଏକୋଠି ବୁ ୁଥବିୋେ ସ୍ଦଖୋ ଯୋଏ I ପ୍ରକୋଣ୍ଡ ଜୋହୋଜଟୋ ତୋ ଗତି ପଥସ୍େ ଗଡୁୋଏ ପୋଣ ିଇତସ୍ତତିଃ କସ୍େ I  

ମସ୍ନ ପଡୁଥୋଏ ସ୍ଗୋପବନୁ୍ଧଙ୍କେ “ସମମ୍ସୁ୍ଖ ଅପୋେ ନୀଳ ପୋେୋବୋେ ଚିେନ୍ତନ ଉମି ସ୍ଖଳୋ” Iଏଇମିତି କିଛିଦିନ 

ଚୋ ି ୋ ପସ୍େ ଜୋହୋଜଟି ଆସି ପହଞ୍ଚ ିୋ ସେିୁନୋମ ସ୍ଦଶେ ସ୍ପୋେୋମୋେିସ୍ବୋ ବେେସ୍େ I 

ପବୂଷେୁ ସେିୁନୋମ ଥ ିୋ ହ ୋଣ୍ଡ ସ୍ଦଶେ ଏକ କସ୍ ୋନୀI ହ ୋଣ୍ଡେ ଆଧପିତୁ େିତସ୍େ ଥବିୋେୁ ସ୍ଥୋନୀୟ ସ୍ ୋକଙ୍କେ 

େୋର୍ୋ ଟିକିଏ ଅଲ୍ଲଗୋ ପ୍ରକୋେେ I ସ୍ପୋେୋମୋେିସ୍ବୋ ସ୍ହ ୋ ସେିୁନୋମେ ମଖୁୁ ସହେ I  ଆ ସ୍କୋଆ କମ୍ପୋନୀେ 

ଆ ୁମିନମ କୋେଖୋନୋ ସ୍ଯୋସ୍ଗ ଏଠି ଅସ୍ନକ ସ୍ ୋକଙୁ୍କ କୋମ ମିସ୍ଳ I ଆ୍ସ୍ୱପଷେୁ ଆ ୁମିନମେ ବୋ ି ସ୍ନଇ  

ଜୋହୋଜ ସ୍ପୋେୋମୋେିସ୍ବୋ ଆସିଥୋଏI ପୋଣ ିକଳଟିଏ ସ୍ପୋଖେୀେୁ ପୋଣ ିଟୋଣ ିୋ ପେି  ଜୋହୋଜ ସ୍ପଟେୁ ବୋ ି ବୋହୋେ 
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କେିବୋ ପୋଇ ଁ ଏକ ବିେୋଟ  ପୋଇପ  ୋଗି ଥୋଏ I ଦିନ େୋତି କୋମ କେିପମ୍ପ ମୋଧ୍ୟମସ୍େ ସବୁ ବୋ ି  ତିନି ଦିନ ସ୍େ 

ବୋହୋେ କେୋଗ ୋ   Iଅନୁମୋନଙ୍କ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ମ ଁ ୁମଧ୍ୟ ସହେ େିତେକୁ  ବୁ ିବୋକୁ ଗ ି I ଜୋହୋଜସ୍େ କୋମ କେୁଥବିୋ  

କମଷଚୋେୀ ମୋନଙ୍କେ ବୁକି୍ତଗତ ବୁବହୋେେ ଅଦୁ୍ଭତ ଉଦୋହେଣ ମଧ୍ୟ ସ୍ଦଖ ିି I 

ସମଦୁ୍ର େିତସ୍େ ଜୋହଜସ୍େ ଦୀଘଷଦିନ କୋଳ ଆବଦ୍ଧ େହି ବନୁ୍ଧ ଓ ସହକମଷୀଙ୍କ ସ୍ମଳସ୍େ ଏକୋଠ ିେହି ମଧ୍ୟ 

କମଷଚୋେୀମୋସ୍ନ ବୋହୋେ ମଣରି୍େ ସ୍ପଶଷ ପୋଇବୋକୁ ବୁୋକୁଳ I କୂଳସ୍େ ଜୋହୋଜ  ୋଗିବୋ ମୋସ୍ତ୍ର ସ୍ସମୋସ୍ନ ଅନୁମତି 

ପତ୍ର ହୋତସ୍େ ଧେି ସହେ େିତେକୁ ଯୋଆନି୍ତ I ଜୋହୋଜସ୍େ କୋମ କେୁଥବିୋ ପେୁୁଣୋ ସ୍ ୋକଙୁ୍କ ପ୍ରୋୟ ସବ୍ନୁ ବେେେ 

 ୋ  ବତୀ ଅଞ୍ଚଳ  ଜଣୋ Iବୋେମ୍ବୋେ ଏକୋ ଜୋଗୋକୁ ଆସିଯିବୋ ପସ୍େ ସ୍କୌଣସି ଏକ “ମୋଡୋମ”ସୋଙ୍ଗସ୍େ ସ୍ସମୋନଙ୍କେ  

ଚିହ୍ନୋ ସ୍ହୋଇ ଯୋଏ I ଗ୍ରୋହକଙ୍କେ େୁଚି ଅନୁସୋସ୍େ  ମୁୋଡୋମ ବୁବସ୍ଥୋ କସ୍େ I 

ଏମିତି ଜସ୍ଣ ଅେିସେ୍ ଓ କମ୍ପୋନୀେ ପେୁୁଣୋ କମଷଚୋେୀଙ୍କ ପିଛୋ ଧେି  ଆସ୍ମ ଚୋେି ପୋଞ୍ଚଜଣ ନୂଆ ସ୍ ୋକ ତୋଙ୍କ 

ସୋଙ୍ଗସ୍େ ଗ ୁ I ଏସ୍ତ ଦିନ ପୋଣସି୍େ କୋଟି ୋ ପସ୍େ େୂଇସଁ୍େ ବୁ ିବୋ ପଇ ଁସମସ୍ତଙ୍କେ ଇଚ୍ଛୋ I ଆମ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ସ୍ଦଖ ି

ସ୍ବଶ ଆଦେେ ସହିତ ଜସ୍ଣ ମହିଳୋ ଆମକୁ ବୋଟେୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କସ୍  ଓ ପେୁୁଣୋ ଗ୍ରୋହକଙୁ୍କ ସ୍ଦଖ ି ତୋଙୁ୍କ ଆଦେସ୍େ 

ସ୍ୱୋଗତ କସ୍  I  େଦ୍ରସ୍ ୋକ ଘେ େିତେକୁ ଯୋଇ ତୋଙ୍କ ସହିତ କଆଣ େୁସ ୍େୋସ ୍ସ୍ହସ୍  I ତୋଙ୍କ ସ୍ଦଖୋ ସ୍ଦଖ ିଆଉ 

ଜସ୍ଣ େଦ୍ରସ୍ ୋକ ମଧ୍ୟ େିତେକୁ ଗସ୍  I ଆସ୍ମ ବୋକି ସ୍ ୋକ “ଆଳୟ”େସ୍ବୈଠକଖୋନୋସ୍େବସିଥୋଉI  ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ 

ପୋଇ ଁସେବତ୍ ଆସି ୋ I କିଛି ସମୟ ପସ୍େ େଦ୍ରସ୍ ୋକ ଦୁଇ ଜଣ ଘେ େିତେୁ ବୋହୋେି ଆସିସ୍  I ତୋ ପସ୍େ ଆସ୍ମ 

ସମସ୍ସ୍ତ ଏକତ୍ର ସ୍ହୋଇ ସହେ େିତସ୍େ କିଛି ସମୟ ଏସ୍ଣ ସ୍ତସ୍ଣ ବୁ ୋ ବୁ ି କେି ଜୋହୋଜ େିତେକୁ ଆସି ୁ I 

ପେ ଦିନ ସକୋସ୍ଳ ଜୋହୋଜେ ପ୍ରତିନିଧ ିଜଣକ ଜୋହୋଜ େିତେକୁ ଆସିସ୍  I ତୋଙ୍କ ସହିତ କଥୋବୋର୍ତ୍ତଷୋ ସ୍ହ ୋ ତ ସ୍ସ 

ତୋଙ୍କ  ଅଞ୍ଚଳ ଆସ୍ଡ ବୁ ି ଯିବୋ  ୋଗି ସ୍ମୋସ୍ତ ଡୋକିସ୍  I ଜୋହୋଜେ ଅେିସେମୋନଙ୍କ ଠୋେୁ ଜୋଣ ିି ସ୍ଯ 

ଜୋହୋଜଟିଆସନ୍ତୋ କୋ ିେ ସନ୍ଧୁୋ ପଯଷୁ ନ୍ତ   ସ୍ପୋେୋମୋେିସ୍ବୋସ୍େ େହିବ I 

େଦ୍ରସ୍ ୋକଙ୍କସୋଙ୍ଗସ୍େସେିୁନୋମେେିତେଅଞ୍ଚଳକୁବୁ ିବୋକୁଗ ି I େଦ୍ରସ୍ ୋକଙ୍କ ସ୍ଜଜ ବୋପୋ େୋେତ ବର୍ଷେୁ ଆସି 

ଥବିୋେୁ ତୋଙ୍କ ସ୍ଚସ୍ହେୋଟି  େୋେତୀୟଙ୍କ େଳି Iଡଚ୍ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ସୋମ୍ରୋଜୁବୋଦୀମୋସ୍ନ ଆଖଚୁୋର୍ ପୋଇ ଁ

ଇସ୍େୋସ୍ନସିଆ ଓ େୋେତେୁ ଅସ୍ନକ େମିକ ଆଣଥିସି୍  I ସ୍ସମୋନଙ୍କ ବଂଶଧେମୋସ୍ନ ଏଠ ିଅଛନି୍ତ I ସ୍କସ୍ତୋଟି 

େୋେତୀୟ ପେିବୋେ ସହିତ ସ୍ଦଖୋ କେି ସୋେି ୋ ପସ୍େ ମଧ୍ୟୋହ୍ନ ସ୍େୋଜନପୋଇ ଁସ୍ଗୋଟିଏ ନିଦିଷ୍ଟ ପେିବୋେେୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ 

ଆସି ୋ I ଖୋଦୁଏକଦମ୍ଭୋେତୀୟ I ମ ଁ ୁନିେୋମିର୍ୋଶୀ ସ୍ବୋ ି େୋତ, ଡୋ ି, ତେକୋେୀ ସୋଙ୍ଗକୁ  ସ୍ସ ସ୍େଣି୍ଡ େଜୋେ 

ବୁବସ୍ଥୋ କେିଥସି୍  I ସ୍ପୋେୋମୋେିସ୍ବୋେ ସ୍ସ ସ୍େଣି୍ଡ େଜୋେ ସ୍ୱୋଦ ଏସ୍ବ ବି ମସ୍ନ ପଡୁଛି I ଗହୃ କର୍ତ୍ତ୍ଷୀଙ୍କେ ସୋନ 

େଉଣୀ ତୋଙ୍କ ପେିବୋେସ୍େ େସ୍ହ I ଜୋହୋଜୋଟି ସ୍ଦଖବିୋ ପୋଇ ଁସ୍ସ ଆମସୋଙ୍ଗସ୍େ ଆସି ୋ I େୋେତେ ଗୋଆଗଁଣ୍ଡୋ, 

ସହେ ବଜୋେ ସ୍କମିତି ସ୍ସ ବିର୍ୟସ୍େ ସ୍ସ ଅସ୍ନକ କଥୋ ପଚୋେୁଥୋଏ  I ପ୍ରତିନିଧ ିେଦ୍ରସ୍ ୋକ ଗୋଡି ଚଳୋଉ ଥୋଆନି୍ତ 

Iମ ଁ ୁଜୋହୋଜ େିତେକୁ ପନୁିଃପ୍ରସ୍ବଶ କେିବୋ ପବୂଷେୁ ସ୍ସ କହି ୋ “ମ ଁତୁମସୋଙ୍ଗସ୍େେୋେତଯିବି“I 

“ମ ଁ ୁତ ଆସ୍ମେିକୋ ଯୋଉଛି ପଢିବୋ ପୋଇ ଁI ତସ୍ମ ସ୍ମୋ ସୋଙ୍ଗସ୍େ କୁଆସ୍ଡ ଯିବ?””ତୋ ପସ୍େ ସ୍ସ ସ୍ମୋସ୍ତ କଅଣ 

କହି ୋ ସ୍କଜୋଣ ିI ତୋକୁ ଦୂେେୁ ସ୍ଦଖ ିତୋ ସହିତ କଥୋବୋର୍ତ୍ତଷୋ କେିବୋ ପୋଇ ଁଜୋହୋଜ େିତେୁ ସ୍କସ୍ତ ଜଣ ମୋଡି ଆସିସ୍  

I ଆମେ ଆଳୋପ ସ୍ସତିକିସ୍େ ବେ ସ୍ହ ୋ I ମ ଁ ୁପ୍ରତିନିଧ ିଜଣଙୁ୍କ ଧନୁବୋଦ ସ୍ଦଇ ନିଜ କୁୋବିନକୁ ସ୍େେି ି I 

ସେିୁନୋମସ୍େେୋେତଓପୋକିସ୍ତୋନେସ୍ ୋସ୍କପ୍ରୋୟସମସଙ୍ଖ୍ୁୋସ୍େଥବିୋେଜୋଣ ିି I ସ୍ସମୋନଙ୍କେ ପସ୍ଡୋଶୀ ସ୍ହସ୍  

ଚୋଇନିଜ ୍ସ୍ ୋସ୍କ Iସ୍ଥୋନୀୟ କୃଷ୍ଣକୋୟ ସ୍ ୋକଙ୍କେ ପବୂଷଜ ସ୍ହସ୍  ଆେିକୋେୁ ଆସିଥବିୋ କ୍ରୀତଦୋସମୋସ୍ନ I ହିେୁ. 

ମସୁ ମୋନ, କଳୋଓଚୋଇନିଜ ୍–ଏସମସ୍ସ୍ତଏକୋପଡୋସ୍େବସବୋସକେିେହୁଥବିୋଜୋଣ ିି I ମୋତ୍ର  ହିେୁ ଘେେ ପଅୁ କି 

ଝୀଅ  ମସୁ ମୋନ ଘସ୍େ ବୋହୋ ସ୍ହବୋ ପୋଇ ଁବୋପୋ ମୋଆ ସ୍ସଠୋସ୍େ  ଏସ୍ବ ବି ମନୋ କେନି୍ତ I“ଯଥୋପିସ୍ଣ୍ଡ, ତଥୋ 

ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ଣ୍ଡ୍” - ସ୍ସହି ନୁୋୟସ୍େ  ସେିୁନୋମ େ ହିେୁ ମୋନଙ୍କ େିତସ୍େ ଜୋତି, ଧମଷେ ସ୍େଦ ବିଚୋେଟୋ  ଏସ୍ବ ମଧ୍ୟ େହିଛି 



99 
 

Iସ୍ତଥୋନୀୟ ହିେୁମୋସ୍ନ ମସୁ ମୋନମୋନଙୁ୍କ “କୋସ୍େେ”ସ୍ବୋ ିକହନି୍ତI ହିେୁ ପେିବୋେେ ସ୍କୌଣସି ପଅୁ ମସୁ ମୋନ 

ଘେେ ଝୀଅକୁ ବୋହୋ ସ୍ହସ୍  ଘେ କିମ୍ବୋ ପଡିଶୋ ସ୍ ୋକ ମୋସ୍ନ ବିସ୍ଶର୍ ଆପରି୍ତ୍ତ କେନି୍ତ ନୋହି ଁI ମୋତ୍ର ସ୍କୌଣସି ହିେୁ 

ଝୀଅ ମସୁ ମୋନ ପି ୋକୁ ବୋହୋ ସ୍ହସ୍  ଦୁନିଆଟୋ ଉଜୁଡି ଗ ୋ ସ୍ବୋ ି ସ୍ସମୋସ୍ନ େୋବନି୍ତ I 

୧୯୬୨ ମସିହୋସ୍େ ଚୀନ ସହିତ େୋେତେ ଝଗଡୋ I ସ୍ମୋସ୍ଟ ଦୁଇମୋସ ତସ୍ଳ େୋେତ ସହିତ ପୋକିସ୍ତୋନେ ଯଦୁ୍ଧ I ଏଠ ି

ହିେୁ , ମସୁ ମୋନ୍ ଓ ଚୋଇନିଜ୍  ସ୍ ୋସ୍କ ସ୍କମିତି  ଚଳୁଛନି୍ତ ସ୍ବୋ ି ଖବେ ସ୍ନବୋେୁ ଜୋଣ ିି ସ୍ଯ ସେିୁନୋମସ୍େ 

ସ୍ସମୋନଙ୍କ େିତସ୍େ ସ୍ସମିତି କିଛି ସ୍ଗୋଳୋମୋଳ ନୋହି ଁI ସ୍ସମୋସ୍ନ ସମସ୍ସ୍ତ ମିଳି ଚୁଳି ଅଛନି୍ତ I 

ସ୍ପୋେୋମୋେିସ୍ବୋସ୍େ ନିଜେ ମୋ  ଉତୋେି ସ୍ଦଇ ଜୋହୋଜ ଗ ୋ ତ୍ରିନିଦୋଦ ଆସ୍ଡ I ତୋେ େୋଜଧୋନୀ ସ୍ପୋତଷ ଅେ 

ସ୍ସ୍ପନ୍ ସ୍େ ପହଞ୍ଚବିୋକୁ  ପେୂୋ ସ୍ଗୋଟୋଏ ଦିନ  ୋଗି ୋ I ତ୍ରିନିଦୋଦସ୍େ େୋେତୀୟ ହିେୁଙ୍କ ସଙ୍ଖ୍ୁୋ ସ୍ବଶ ିI େୋେତ ପେି 

ଏହୋ ମଧ୍ୟ ଥ ିୋ ବ୍ରିଟିଶ ଶୋସନେ୍ ଅଧୀନସ୍େI ଏଣ ୁଏଠୋକୋେ େୋେତୀୟ ମୋନଙ୍କେ କୋେବୋେ ବହୁ ପେିମୋଣୋସ୍େ 

େୋେତୀୟଙ୍କ ପେି I 

ଜୋହୋଜ େିତସ୍େ ମ ଁ ୁଥ ିି ଜସ୍ଣ ମୋତ୍ର ଯୋତ୍ରୀ Iଅନୁ ସମସ୍ସ୍ତ ସ୍ହସ୍  କମଷଚୋେୀ Iସ୍କବଳ କୋମ ସମୟଟିକୁ ଛୋଡି 

ସ୍ଦସ୍  ବୋକୀ ତକ ସମୟ ପୋଇ ଁସ୍ସମୋନଙ୍କେ ଆଉ କିଛି କେିବୋେ ନଥୋଏ I ଜୋହୋଜ ତ ସମଦୁ୍ରସ୍େ େୋସି ଚୋ ିଛି ! 

ବୋହୋେକୁ କୁଆସ୍ଡ କୋହୋେି ଯିବୋେ ନୋହି ଁIଅସ୍ନକଙ୍କ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ଚିହ୍ନୋ ଜଣୋ ସ୍ହ ୋ I ସ୍ସମୋନଙ୍କ େିତେୁ ଜସ୍ଣ  

ସ୍ହସ୍  ସ୍େଡିଓ ଅେିସେ I ପୋଞ୍ଚ ବର୍ଷ ସ୍ହ ୋ ବୋହୋ ସ୍ହସ୍ ଣIି ମୋତ୍ର ଏ ପଯଷୁ ନ୍ତ ପି ୋ ପି ି କିଛି ସ୍ହୋଇ ନୋହୋନି୍ତ 

ସ୍ବୋ ି ମନ ଦୁିଃଖ I ଚୋକିେୀସ୍େ ଛୁଟି ଦିନ ଗଡୁୋଏ ଜମୋ ଥସି୍  ବି ଛୁଟି ମିଳି ନୋହି ଁIଗତ ପୋଞ୍ଚ ବର୍ଷ େିତସ୍େ ସ୍ମୋସ୍ଟ 

ଦୁଇ ସପ୍ତୋହ ସ୍ସ ଘସ୍େ କୋଟିବୋକୁ ସମୟ ପୋଇଛନି୍ତ I ଏସ୍ବ ମମୁ୍ ବୋଇସ୍େ ଜୋହୋଜ ଥବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ  ସ୍ମୋସ୍ଟ ଆଠ ଘ୍ୋ 

 ୋଗି  ଘେକୁ ଯିବୋକୁ ସମୟ ମିଳିଥ ିୋ i ସ୍ସ ପଣୁ ିଦିନ ସ୍ବସ୍ଳ I ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପୋଇ ଁସ୍ଦଖୋ Iବୋପୋମୋ 

ବୁଢୋ ସ୍ହୋଇ ଆସଛୁନି୍ତ I ନୋତି କି ନୋତୁଣୀଟିଏ ସ୍ଦଖବିୋ ପୋଇ ଁସ୍ସମୋନଙ୍କେ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛୋ I ସ୍ସମୋନଙ୍କେ ଦୁଶି୍ଚନ୍ତୋ ଦୂେ 

କେିବୋ ଳୋଗି େଦ୍ର ସ୍ ୋକ ବୁୋକୁଳ ସ୍ହସ୍  କଅଣ ସ୍ହବ, ପେିସି୍ଥତିଟି ତୋଙ୍କ ହୋତସ୍େ ନୋହି ଁI ଏଥପିୋଇ ଁତୋଙ୍କେ 

େୋବନୋ ଅସ୍ନକ Iମନେିତେୁ ଦୁିଃଖ ସ୍ମ୍ୋଇବୋ ପଇ ଁସ୍ସ ଖବ୍ୁ ପିଉ ଥବିୋେ ସ୍ଦଖ ିି I 

ଆଉ ଜସ୍ଣ େଦ୍ର ସ୍ ୋକଙ୍କ ନୋଆ ଁସ୍ହ ୋ  ସ୍ମନନ୍ I ତୋଙ୍କେ ବୟସ ଥ ିୋ ଅନୁ ଅେିସେ ମୋନଙ୍କ ତୁଳନୋସ୍େ ସ୍ବଶ ିI 

ଗତ ପୋଞ୍ଚ ବର୍ଷ େିତସ୍େ ସ୍ସ ଘେକୁ ଯୋଇ ନୋହୋନି୍ତ I ନିୟମିତ େୋବସ୍େ ପେିବୋେ ପୋଇ ଁଘେକୁ  ଟଙ୍କୋ ପଠୋନି୍ତ I ମୋତ୍ର 

ପ୍ରତି ବେେସ୍େ ତୋଙ୍କେ ଜସ୍ଣ ସ୍ ଖୋଏ ଉପପତ୍ନୀ ଥବିୋେ ମସ୍ନ ସ୍ହ ୋ I 

ଜସ୍ଣଅବିବୋହିତ, ତଳିଆ ଇଞି୍ଜନିୟେ ସ୍ହସ୍  ସିଦ୍ଧୋଥଷI ଜୋହୋଜସ୍େ ଦୂେ ଦୂେୋନ୍ତ ଯୋଇ କୋସ୍ଳ ନଷ୍ଟ ଚେିତ୍ର ସ୍ହୋଇଯିବ 

– ସ୍ସଥପିୋଇ ଁବୋପୋ ମୋ ଙ୍କେ , ଖୋସ ୍କେି ମୋ ଙ୍କେ , ଖବ୍ୁ ଇଚ୍ଛୋ ପଅୁକୁ ବୋହୋ କେି ସ୍ଦବୋ ପୋଇ ଁIସିଦ୍ଧୋଥଷ ସ୍କସ୍ତ 

ଝୀଅଙୁ୍କ ସ୍ଦଖସି୍ ଣ ିI ମୋତ୍ର ସ୍କହି ମନକୁ ଯୋଉ ନୋହୋନି୍ତ I ବନୁ୍ଧ ବୋନ୍ଧବ, ସ୍ ଖୋ ସ୍ଯୋଖୋସ୍େ କୋହୋେି ଘେକୁ ଗ ୋ 

ସ୍ବଳକୁ ସମସ୍ସ୍ତ ଝୀଅ ସ୍ଦଖବିୋକୁ ପଚୋେୁଛନି୍ତ I“ଆମଝୀଅପୋଇବଁିସ୍ଦଶେୁକଅଣଆଣଛି?””ସ୍ହ ୋସମସ୍ତଙ୍କେ ପ୍ରଶ୍ନI   

େଦ୍ର ସ୍ ୋକ ଖବ୍ୁ ପିଅନି୍ତ I ସିଗୋସ୍େଟ ଟୋଣନି୍ତ I କୂଳସ୍େ ଜୋହୋଜ  ଗିସ୍   ସ୍ଥୋନୀୟ  ୋ ବତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯୋଆନି୍ତ I 

ଘେକୁ ଗସ୍  ମୋଆ ପଚୋେନି୍ତ “ତୁବୋହୋସ୍େଏସ୍ତବୁ ୁଚୁI ବୋହୋେେ ସ୍କୌଣୋସି ଝୀଅ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ସ୍କସ୍ବ ବସୋ ଉଠୋ 

କେୁକି?” 

“କଦୋପିନୁସ୍ହ”ଁ–  ସ୍ବୋ ି ସ୍ସ ସିଧୋ ସଳଖ ଜବୋବ ଦିଅନି୍ତ ମୋ କୁ I କୋହିକିଁ ସ୍କଜୋଣ ିନିଜ ପୋଖସ୍େ ସ୍ଗୋଟୋଏ 

େିେ େେସ୍େ ଗଳିୂ ପସୂ୍େଇ ସ୍ସ ସବୁସ୍ବସ୍ଳ ପୋଖସ୍େ େଖ ିଥୋଆନି୍ତ I 

େୋମୋନୁଜମ ୍ସ୍ହସ୍  ଆଉ ଜସ୍ଣ ବୁକି୍ତ ସ୍ଯ କି ନୂଆ କେି ତଳିଆ ଇଞି୍ଜନିୟେ େୋବସ୍େ ଚୋକିେୀସ୍େ ସ୍ଯୋଗ ସ୍ଦଇ 

ଥୋଆନି୍ତ I(ମୋନ୍ଦ୍ରୋଜ) ତୋମି  ନୋଡୁେ ବ୍ରୋହ୍ମଣ ପେିବୋେସ୍େ ବଢି ଥବିୋେୁ ମୋଛ ମୋଂସ  କି ମଦୁ  ସ୍କସ୍ବ ଛୁଇ ଁନୋହୋନି୍ତ I 
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ମୋତ୍ର ଜୋହୋଜେ କୋେବୋେ ଅ ଗୋ Iସବୁ ଅେିସେଙ୍କ  ୋଗି ଏକୋ ଖୋଦୁ I ମୋଛ, ଘରୁ୍େିୁ ମୋଂସ,ସ୍ଗୋ ମୋଂସ, ସ୍ଛଳି 

ମୋଂସ, କୁକୁଡୋ ମୋଂସ – ଏ ସବୁେୁ ସ୍ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ଜିନିର୍ ପ୍ରତି ଦିନ େନ୍ଧୋ ହୁଏ I ଦୁଇ ସପ୍ତୋହ େିତସ୍େ  କ୍ଷୁ କ ି 

େୋମୋନୁଜମ ୍ଙ୍କେ ଖବ୍ୁ ପେିବର୍ତ୍ତଷନ ଘଟିଛି I ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ପୋଟିସ୍େ ସ୍ଯୋଗ ସ୍ଦଇ ସ୍ସ ଆନେସ୍େ ପିଉଛନି୍ତIମଧ୍ୟୋହ୍ନ 

କିମ୍ ବୋ େୋତ୍ରୀ ସ୍େୋଜନସ୍େ  ମୋଂସ ଖୋଇବୋ ପୋଇ ଁତୋଙ୍କେ ସ୍କୌଣସି ଦି୍ୱଧୋ ନୋହି ଁI 

 ଜୋହୋଜସ୍େ କୋମ କେୁଥବିୋ ପ୍ରୋୟ ପ୍ରସ୍ତୁକ ସ୍ ୋକ  ନିଜ ନିଜେ ସ୍ଛୋଟ ବଡ ସମସୁୋ ସ୍ନଇ ବୁସ୍ତ I ମୋତ୍ର 

ଜୋହୋଜୋଟିକୁ ନିେୋପଦସ୍େ ସ୍ନଇ କୂଳସ୍େ  ଗୋଇବୋ ଥୋଏ ସମସ୍ତଙ୍କେ ଅସ  ଉସ୍ଦ୍ଦଶୁ I ମ ଁ ୂଥୋଏ ଜସ୍ଣ ଯୋତ୍ରୀ I 

ଏଣ ୁସବୁ ସ୍ ୋକଙୁ୍କ  କ୍ଷୁ କେିବୋ ଓ ଯିଏ ସ୍ଦଖୋସ୍ହସ୍  ତୋଙ୍କଠୋେୁ ତୋଙ୍କ କୋହୋଣୀ ଶଣୁବିୋ ଥୋଏ ସ୍ମୋଟୋସ୍ମୋଟି 

େୋବସ୍େ ସ୍ମୋେ କୋମ Iସ୍ସମୋସ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁସ୍କ ଥସି୍  ନିଜ ଜୀବନ ଅେିନୟେ ନୋୟକ Iସମସ୍ତଙ୍କ କଥୋ ତ ସ୍ ଖ ିସ୍ହଉ 

ନୋହି ଁi ମୋତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁକଟି ସ୍ ୋକେ ଜୀବନୀ ଥ ିୋ ଅନୁଠୋେୁ ଅଧକି େଙ୍ଗୀନ ଓ େହସୁମୟ I 

ପୋେୋମୋେିସ୍ବୋ ପସ୍େ ଆସି ୋ ସ୍ପୋଟଷ ଅେ ସ୍ସ୍ପନ୍ I ସ୍ସଇଟୋ ଥ ିୋ ତ୍ରିନିଦୋଦସ୍େ I 

 

ଳତତଶି ି

ବିର୍ବୁ ସ୍େଖୋେ ପୋଖୋପୋଖ ିସ୍ହୋଇଥବିୋେୁ ତ୍ରିନିଦୋଦସ୍େ ଖେୋ ବହୁତ i ବର୍ଷୋ ମଧ୍ୟ ବହୁତ I ସ୍ସଥପିୋଇ ଁଏଠୋ 

ସ୍ ୋକଙ୍କେ ସ୍ଚସ୍ହେୋ କଳୋ I ଆଟ ୋ୍ିକ େିତସ୍େ ଥବିୋ ଏହି ଅଞ୍ଚଳେ ଅନୁ ଦ୍ୱୀପମୋନଙ୍କ ତୁଳନୋସ୍େ ଏହୋ 

ଆୟତନସ୍େ ବଡ I ଏଠ ିେୋେତୀୟ ମୋନଙ୍କେ ବଂଶଜମୋନଙ୍କ ସସ୍ମତ କଳୋ.ଓ ଚୋଇନିଜ ସ୍ ୋକ ଅସ୍ନକ ଅଛନି୍ତ I 

ଏଠୋ କଳୋ ସ୍ ୋସ୍କ ସବୁ ଆେିକୋେୁ ଆସିଛନି୍ତ I ଜୋହୋଜସ୍େ କ୍ରୀତ ଦୋସ ସ୍ହୋଇ ଆସଥୁବିୋ ସ୍ ୋକମୋନଙ୍କ େିତେୁ 

ସ୍କସ୍ତସ୍କ ଏହି ସ୍ଥୋନସ୍େ  ପଳୋଇ ଯୋଇଥସି୍  ତ ଆଉ ସ୍କସ୍ତସ୍କଙୁ୍କ େୁଗ୍ ଣ ଅବସ୍ଥୋସ୍େ ଏଠୋସ୍େ ଛୋଡି ଦିଆ 

ଯୋଇଥ ିୋ I ତିନିଶହବର୍ଷପସ୍େସ୍ସମୋନଙ୍କବଂଶଧେମୋସ୍ନଏଦ୍ୱୀପେଅଧବିୋସୀ I 

ସ୍ସମୋନଙ୍କସଙ୍ଖ୍ୁୋେୋେତୀୟମୋନଙ୍କବଂଶଧେଙ୍କସଙ୍ଖ୍ୁୋଅସ୍ପକ୍ଷୋସ୍ବଶ ିI ଏଣ ୁଉେୟ ସ୍ଗୋଷି୍ ିେିତସ୍େ ବୁବସୋୟ, 

ଚୋକିେୀ,ଓ ପ୍ରତିଷ୍ୋି ଇତୁୋଦି ପୋଇ ଁପ୍ରତିଦ୍ୱେିତୋ ଚୋ ି ଆସିଛି I 

ସ୍ପୋତଷ ଅେ ସ୍ସ୍ପନ୍ ସହେଟି ଖବ୍ୁ ପେିଷ୍କୋେ ଜଣୋ ପଡି ୋ I ଚଉଡୋ େୋସ୍ତୋ  ଓ ଧୋଡିକି ଧୋଡି ନଡିଆ ଗଛ ସ୍ଦଖ ି

ଜୋଗୋଟୋ  ଊଣୋ ଅଧସି୍କ େୋେତ ପେି ଳୋଗି ୋ Iକଥୋବୋର୍ତ୍ତଷୋେୁ ଜୋଣ ିି ଏଠୋ ସ୍ ୋକଙ୍କେ େୋେତ ପ୍ରତି େଦ୍ଧୋ ଓ େକି୍ତ 

େହିଛି I ଜୋହୋଜେୁ ଆମ େିତେୁ ସ୍କସ୍ତ ଜଣ ସହେ ପେିକ୍ରମୋସ୍େ   ବୋହୋେି ୁ I ସ୍ଥୋନୀୟ ମେିେସ୍େ କଅଣ ସ୍ଗୋଟୋଏ 

ପଜୂୋ  ସ୍ହଉଥୋଏ I ଆସ୍ମସବୁଏକେୋେତୀୟଜୋହୋଜେୁଆସିଛୁସ୍ବୋ ିଜୋଣସି୍ଥୋନୀୟ ସ୍ ୋସ୍କ  ଆମକୁ ବସିବୋକୁ ସ୍ଦସ୍  

I େୋମ ଚେିତ ମୋନସ ପଢୋ ସ୍ହଉଥୋଏ ଓ ଆସ୍ମ ସବୁ ଶଣୁବିୋ ପୋଇ ଁବସି ୁ I ଏତିକି ସ୍ବସ୍ଳ ମେିେ େିତେକୁ 

େୋେତୀୟ େୋଷ୍ଟରଦୂତଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଦିଅ ଁସ୍ଦଖବିୋ ପୋଇ ଁଆସିସ୍  I ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜେ ତୋଙ୍କେି ଆସ୍ଡ I ସ୍ସ ସ୍କମିତି ଓ 

ସ୍କଉଠଁ ିବସିସ୍ବ ସ୍ସ ସବୁେ ବେୋଦ ସ୍ହଉଥବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ େୋମ ଚେିତ ମୋନସ  ଆଉ ଶଣୁଛିୁ କିଏ? 

ପବୂଷେୁ  ତ୍ରିନିଦୋଦ ଇସ୍ଙ୍ଗରଜ ମୋନଙ୍କେ ଅଧୀନସ୍େ ଥ ିୋ I ଏଣ ୁେୋେତ ପେି ଏଠୋସ୍େ ଇସ୍ଙ୍ଗରଜୀ ଖବ୍ୁ ଚସ୍ଳ ଓ ପୋଠ  

ପଢିବୋ ପୋଇ ଁନିଜ ପି ୋଙୁ୍କ ଏଠୋକୋେ ସି୍ଥତିବୋନ ସ୍ ୋସ୍କ  ଆଉ ସ୍କଉଠଁୋକୁ ନ ପଠୋଇ  ବି ୋତକୁ ପଠୋନି୍ତ I ଜସ୍ଣ େଦ୍ର 

ସ୍ ୋକଙ୍କ ସହିତ କଥୋ ବୋର୍ତ୍ତଷୋ ସ୍ହ ୋ ତ ସ୍ସ ତୋଙ୍କ ବଡ ଝୀଅକୁ ନସିଂ ପଢିବୋ  ୋଗି  ଣ୍ଡନ ପଠୋଇଛନି୍ତ ସ୍ବୋ ି 

କହିସ୍  I ଆଟ ୋ୍ିକ ମହୋସୋଗେ େିତସ୍େ ସେିୁନୋମ, ତ୍ରିନିଦୋଦ, ଜୋମୋଇକୋ ସ୍ହସ୍  ସ୍ଗୋଟିଏ ସ୍ ଖୋଏ ଁଦ୍ୱୀପ I 

ଶକି୍ଷୋ, ବୁବସୋୟ, େୋଷ୍ଟରୀୟ ନିେୋପର୍ତ୍ତୋ – ଏ ସବୁ  ୋଗି ଏ ସ୍ଦଶମୋସ୍ନ ଅନୁ ଉପସ୍େ ନିେଷେ କେନି୍ତ I ଆୟତନସ୍େ 

କ୍ଷଦୁ୍ର ଓ ଜଳ େିତସ୍େ ଆବଦ୍ଧ I ଏଣ ୁଅନୁ ଚୋେୋ କଅଣ? 
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ଏ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ କୋେିବିଆନ୍ ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ବୋ ି କୁହୋଯୋଏ I ଏଠୋେ କଳୋ ସ୍ ୋକଙ୍କେ େୋେତୀୟ ମୋନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ବଶ ୍

େୋଜସ୍ନୈତିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱେିତୋ I ସ୍ଚଦୀ ଜଗନ୍ ସ୍ହସ୍   ଏ ଅଞ୍ଚଳସ୍େ େୋେତୀୟ ମୋନଙ୍କେ ସ୍ନତୋ I ସ୍ସ େହନି୍ତ ବ୍ରିଟିଶ 

ଗୋଏନୋସ୍େ I ତ୍ରିନିଦୋଦସ୍େ ସ୍ମୋସ୍ଟ ଦୁଇ ଦିନେ େହଣୀ I ତୋପସ୍େ ଜୋହୋଜ ଚୋ ି ୋ ଆସ୍ମେିକୋ ଆସ୍ଡ I ଜୋହୋଜଟି 

ଆସ୍ମେିକୋ ପୋଣସି୍େ ପହଞ୍ଚ ିୋ ସ୍ବଳକୁ  ସ୍ମୋେ ଜଳ ଯୋତ୍ରୋ ସ୍ହ ୋଣ ିସତୋବନ ଦିନ I ବିେିନ୍ନ ଅନୁେୂତି ସ୍ନଇ ଓ 

ବୋଟସ୍େ ବିେିନ୍ନ ସ୍ଦଶ ବୁ ୋ ବୁ ି କେି ସ୍ଶର୍ସ୍େ ଜୋହୋଜ ପହଞ୍ଚ ିୋ ସ୍ଟକ୍ସୋସେ ଦକି୍ଷଣତମ ବେେ ପଏଣ୍ଟ୍ କସ୍ମ୍ଫୋଟଷ 

ଠୋସ୍େ I ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ ସ୍ମୋ େହିବୋ ପୋଇ ଁ ୋଇ ୋ ନିଉଅ ିନ୍ ସେ ଏକ ସ୍ହୋସ୍ଟ ସ୍େ ବୁବସ୍ଥୋ କେି ସୋେି ଥ ିୋ I 

ମୋତ୍ର ମ ଁ ୁତ ଆସି ି ସ୍ଟକ୍ସୋସ !  

ଜୋହୋଜ କମ୍ପୋନୀେ ଏସ୍ଜ୍ ସ୍ମୋସ୍ତ ଜୋହୋଜ ଠୋେୁ ବସ ଷ୍ଟୋଣ୍ ଦକୁ ଆଣସି୍  I ପୋସ ୍ସ୍ପୋଟଷ ପୋଇ ଁସ୍ସସ୍ତ ଯୋଞ୍ଚ ପେତୋଳ  

ସ୍ହୋଇଥବିୋ ମସ୍ନ ପଡୁ ନୋହି ଁI ଆଜି କୋ ି ଚୋେି ଆସ୍ଡ ଚୋ ିଥବିୋ ହିଂସୋ, ସ୍ଦୌେୋତ୍ମୁ ଏବଂ ଆତଙ୍କବୋଦ  ତୁଳନୋସ୍େ 

ସ୍ସ ସମୟଟୋ ଥ ିୋ ସ୍ବଶ ୍ସହଜ ଓ ସେଳ I 

ଏକ” ସ୍ଟ୍ର  ସ୍ୱ “ବସସ୍େ େି ୋସ୍ଡ େିଆ ଆସି ି I ବସେ ଗଦୀ କଟକେୁ େୋଉେସ୍କ ୋକୁ ଯୋଉଥବିୋ  ଡି କ୍ସ 

ବସେ ଗଦୀ ଅସ୍ପକ୍ଷୋ  ଶତ ଗସୁ୍ଣ ନେମ I ବସ ୍େିତେଟୋ ସ୍ବଶ ୍ପେିଷ୍କୋେ I ସିଟ୍ ମଝିସ୍େ ସ୍କହି ଶଖୁଆୁ କି ବିଡି 

ବସ୍ତୋ ଜମୋ କେି େଖଥିବିୋ ସ୍ଦଖ ିି ନୋହି ଁI ଗୋଡି ବିେିନ୍ନ ଜୋଗୋସ୍େ ଆଟକୁ ଥୋଏ I ମ ଁ ୁପଦୋକୁ ବୋହୋେି ବସ ୍ଷ୍ଟୋଣ୍ଡେ 

ସ୍ୱଟିଂ େୁମ ୍ସ୍େ ବୁ ୋ ଚ ୋ କସ୍େ I ସ୍କସ୍ତକ ଜୋଗୋସ୍େ ଗୋଡି ବେ ହୁଏ I ସ୍ତଣ ୁସବୁ ଯୋତ୍ରୀଙୁ୍କ ଓହ୍ଲୋଇ ଦିଆଯୋଏ 

ସ୍ଗୋଟିଏ ପସ୍ଟ ଓ ପଣୁ ିନିଦି୍ଦଷ୍ଟ ସମୟସ୍େ ଅନୁ ପସ୍ଟ ସ୍ସମୋନଙୁ୍କ ଡକୋ ଯୋଏ ଗୋଡି ଚଢିବୋକୁ I କୋସ୍ଳ ଗୋଡି ସ୍େ ୍ 

ସ୍ହବି - ସ୍ସହି ଚିନ୍ତୋସ୍େ ମ ଁ ୁଗନ୍ତବୁ ସ୍ଥୋନକୁ ଯିବୋେ ଡୋକେୋ ପୋଇବୋ  ୋଗି ଅସ୍ପକ୍ଷୋ କେିଥୋଏ I ପୋଖସ୍େ ସବଷସ୍ମୋଟ୍ 

ଆଠ ଡ ୋେ I ଏଣ ୁସ୍ଦୋକୋନେୁ ଜିନିର୍ କିଣ ିଖୋଇବୋ  ୋଗି ସୋହସ ସ୍ହଉ ଥୋଏ I ବସ ୍ଷ୍ଟୋଣ୍ଡ େିତସ୍େ ସ୍େର୍ଟୁ୍େୋ୍ 

ଥୋଏ ଦୂେସ୍େ I ଆସ୍ମେିକୋେ କୋେବୋେ ବିର୍ୟସ୍େ ସ୍ମୋେ କିଛି ଅନୁେୂତି ନଥବିୋେୁ  ଜିନିର୍ ପତ୍ର କିଣବିୋ ଧେୋେୁ 

ନିେତ େସ୍ହ I େୋତି ଅନିଦ୍ରୋ ସ୍ଯୋସ୍ଗ  ସ୍େୋକ ବିସ୍ଶର୍ ନଥୋଏ I ଜୋହୋଜେୁ ସୋଙ୍ଗସ୍େ କିଛି ଚିନୋବୋଦୋମ, କଦଳୀ ଓ 

ବିସ୍କଟୁ ଆଣଥିୋଏ I କୋମ ସ୍ସତିକିସ୍େ ଚଳୁ ଥୋଏ I 

ହିଉଷ୍ଟନେୁ ନିଉଅ ିନ୍ ସ , ସ୍ସଠୋେୁ ଚିକୋସ୍ଗୋ ଏବଂ ତୋପସ୍େ ପିଟସବଗଷ I ସ୍ଛୋଟ ବଡ ସହେ େିତେ ସ୍ଦଇ ଆସଥୁବିୋ 

ସ୍ବସ୍ଳ  ଅସଙ୍ଖ୍ୁବିଜଳିୁ  ବତୀେ ଆ ୁଅ I ଖୋସ କେି ସ୍ଯଉ ଁଜୋଗୋସ୍େ ମଟେଗୋଡି  ବିକି୍ର ସ୍ହଉଥୋଏ ସ୍ସ ଜୋଗୋସ୍େ 

ସ୍ବଶ ିଆ ୁଅ  ଦିଶଥୁୋଏ ସ୍ବୋ ି ପସ୍େ ଜୋଣ ିି I ବସସ୍େ ଆସଥୁବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ  କ୍ଷୁ କ ି ସ୍ଯ ଅସ୍ନସ୍କ ସ୍ସମୋନଙ୍କେ 

ବନୁ୍ଧ ବୋନ୍ଧବ, ପି୍ରୟ ସ୍ ୋକଙୁ୍କ ସ୍େଟିବୋକୁ ଆସି ନିଜ ନିଜ ଜୋଗୋକୁ ସ୍େେୁ ଥୋଆନି୍ତ I ସ୍ସମୋନଙ୍କେ  ମ୍ବୋ ବିଦୋୟ ସ୍ଦବୋ 

ଓ “ ପଣୁ ିସ୍କସ୍ବ ଆସିବ?” େଳି ପ୍ରଶ୍ନେୁ ସ୍ମୋେ ମସ୍ନ ସ୍ହଉଥୋଏ କିଛି ସ୍ଗୋଟୋଏ ବଡ ପବଷ ପବଷୋଣ ିପୋଇ ଁଏ େଳି ଯିବୋ 

ଆସିବୋ I ସ୍କବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମୋସକୁ ଛୋଡିସ୍ଦସ୍   ଆସ୍ମେିକୋେ ଅନୁ ସ୍କୌଣସି ପବଷ ପବଷୋଣ ିସହିତ ସ୍ମୋେ ପେିଚୟ 

ନଥ ିୋ i ମୋତ୍ର ଇତି ମଧ୍ୟସ୍େ  ଆସ୍ମେିକୋେ ଏକ ବଡ ପବଷ “ଥୁୋଙ୍କସ ଗିେିଂ”ସେିଯୋଇଥୋଏIଏହି ପବଷେ ବିସ୍ଶର୍ତୋ 

ବିର୍ୟସ୍େ ମ ଁ ୁଅସ୍ନକ ବୋେ ସ୍ମୋେ ବିବିଧେଚନୋସ୍େ ସ୍ ଖ ିସୋେିଛି”I ସ୍ତସ୍ବ ଏ ବିର୍ୟସ୍େ ଆଉ ଟିକିଏ ପସ୍େ 

ପୋଠକଙ୍କ ପୋଇ ଁଉପସ୍ଥୋପିତ କେିବି I 

େୋତି ବୋେଟୋ ସ୍ବସ୍ଳ “ସ୍ଟ୍ର ୍ ସ୍ୱ” ବସଟୋ ଆସି  େି ୋସ୍ଡ େିଆେ ଆଚଷ ଷ୍ଟରୀଟସ୍େ ଥବିୋ ବସ ୍ଷ୍ଟୋଣ୍ଡସ୍େ ପହଞ୍ଚି ୋ 

ଓ ସ୍ମୋେ ସଟୁସ୍କଶ ଖଣ୍ଡକ ଧେି ମ ଁ ୁଓହ୍ଲୋଇ ି Iସ୍ମୋସ୍ତ କୁହୋ ଯୋଇଥ ିୋ ସ୍ଯ  ବସ ୍ଷ୍ଟୋଣ୍ଡସ୍େ ପହଞ୍ଚ ିସ୍େୋନ୍ କସ୍  

ସ୍ମୋସ୍ତ ସ୍କହି ଜସ୍ଣ ଆସି ସ୍ପଣ୍ଡ  ହି କୁ ସ୍ନଇ ଯିସ୍ବ i ମୋତ୍ର ଆସ୍ମେିକୋେ ସ୍େୋନ୍ ଆମ ଆଡେ ସ୍େୋନ୍ ଠୋେୁ 

ଅ ଗୋ I ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ କଟକ ସହେସ୍େ ୨୫ଟୋ  ସ୍େୋନ୍ ଥ ିୋ କି ନୋହି ଁସସ୍େହ I  ସ୍ଦସ୍ବନ୍ଦ୍ର ଶତପଥୀଙ୍କ ସ୍େୋନ 

ତୋଙ୍କ ଶ୍ୱଶେୁ  ଘେ ସ୍େୋନ୍ ସହିତ ସ୍ଯୋଡୀ ସ୍ହୋଇ ଥ ିୋ I ସ୍େୋନ୍ କେିବୋେ ଅେୁୋସ ସ୍ମୋେ ନଥ ିୋ I ମ ଁ ୁସ୍େୋନ୍ 

କେିବୋକୁ ଚୋସ୍ହ ଁସ୍ବୋ ି କହିବୋେୁ ସ୍ଥୋନୀୟ େସ ଷ୍ଟୋଣ୍ଡେ ମୁୋସ୍ନଜେ ସ୍ପଣ୍ଡ  ହି କୁ ସ୍େୋନ୍ କସ୍  I 



102 
 

ନିତୋନ୍ତ ଜେୁେୀ ନସ୍ହସ୍  ସ୍କୌଣସି ଅପେିଚିତ ସ୍ ୋକକୁ େୋତି ଦଶଟୋ ପସ୍େ ସ୍େୋନ୍ କେିବୋ ଆସ୍ମେିକୋେ 

ଚଳଣୀସ୍େ େଦ୍ର ବୁବହୋେ ନୁସ୍ହ ଁI ମୋତ୍ର ସ୍ମୋସ୍ତ ତ ସ୍ପଣ୍ଡ  ହି କୁ ଯିବୋକୁ ସ୍ହବ I  ପେ ଦିନ ସକୋଳ ଯୋଏ 

ଅସ୍ପକ୍ଷୋ କେିବି କଅଣ େୋତି  

ବୋେଟୋସ୍େ ସ୍ସଠୋକୁ ସ୍େୋନ୍ କ ି i କିଛି ସମୟ ପସ୍େ ଡୋନ୍ ଉଇ ସନ ନୋମକ ଜସ୍ଣ େଦ୍ର ସ୍ ୋକ  ଆସି ପହଞ୍ଚସି୍  

ଓ ତୋଙ୍କ ଗୋଡିସ୍େ ମ ଁ ୁସ୍ପଣ୍ଡ  ହି  ଚୋଳି ି I ଡୋନ ଙ୍କ ସହିତ ସ୍ମୋେ ଆଗେୁ ପତ୍ରୋଳୋପ ସ୍ହୋଇଥ ିୋ I ସ୍ସ ଥସି୍  

ସ୍ପଣ୍ଡ  ହି େ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ I ସ୍ମୋ ଯୋତ୍ରୋେ ସମସ୍ତ ବିବେଣୀ  ସ୍ସ ଜୋଣ ିଥସି୍ I 

ବୋଟସ୍େ ଆସିବୋ ସ୍ବସ୍ଳ ସ୍ଦଖ ିି ସ୍ଯ ଡୋନ୍ ଙ୍କ ଗୋଡିଟି ବିେିନ୍ନ ଜୋଗୋସ୍େ ଅଟକୁଛି I େୋସ୍ତୋ ଏକଦମ ନିଶନୂ i ଅଥଚ 

ଗୋଡି କୋହିକିଁଅଟକୁଛି I ସମ୍ଭବତ୍ିଃ ଇଞି୍ଜନ ଖେୋପ ଅଛି I ଗୋଡିକୁ ସ୍ଠ ିବୋକୁ ପଡିବ I ଏସ୍ତ େୋତିସ୍େ ଗୋଡି ସ୍ଠ ିବୋେ 

ସମ୍ଭୋବନୋକୁ ସ୍ଦଖମିସ୍ନ ମସ୍ନ ଡେ ମୋଡି ୋ I କିଛି ସମୟ ପସ୍େ ଡୋନ୍ ଙୁ୍କ ପଚୋେି ି –“ଆପଣଗୋଡିଅଟକୋଉଛନି୍ତI 

ଇଞି୍ଜନ୍ ଖେୋପଅଛି କି?” 

“ଟ୍ରୋେିକ ପୋଇ ଁନୋ ି ଆ ୁଅ I ଅଟକିବୋକୁ ପଡିବ I” 

ସ୍ମୋ ଜୋଣବିୋସ୍େ ସ୍ସସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ କଟକ ସହେସ୍େ ସ୍କବଳ କସ୍ ଜ ଛକ ପୋଖସ୍େ ସ୍ଗୋଟିଏ ଟ୍ରୋେିକ ଷ୍ଟୋଣ୍ଡ ଥୋଏ I 

ସ୍ସଠ ିଧଳୋ ପୁୋ୍ ପିନ୍ଧିଥବିୋ ଜସ୍ଣ ପ ିୁସ ୍ବୋ ୋହୋତ ସ୍ଦଖୋଇ ଗୋଡି ଅଟକୋଏ Iନୋ ି ବତୀେ ପ୍ରଚଳନ ସ୍ହୋଇ ନଥୋଏ 

I ଏଣ ୁଟ୍ରୋେିକ  ୋଇଟ ବିର୍ୟସ୍େ ସ୍ମୋେ ସ୍କୌଣସି ଜ୍ଞୋନ ନଥ ିୋ I ଦିଲ୍ଲୀ, କ ିକତୋ ଓ ବସ୍ମ୍ବ ପେି ବଡ ସହେ 

ମୋନଙ୍କସ୍େ ଅବସ୍ଥୋ ଉଣୋ ଅଧସି୍କ ସ୍ସଇଆ I େି ୋସ୍ଡ େିଆେୁ ୱୋ ିଙ୍ଗସ୍େୋଡଷକୁ ସ୍କସ୍ତ ସମୟ  ୋଗି ୋ ଜୋସ୍ଣନୋ 

I ମୋତ୍ର ଅନ୍ଧୋେ େିତସ୍େ ସ୍ମଳୋକୁ ସ୍ମଳୋ ବିଜଳିୁ ଆ ୁଅ Iସ୍ଶର୍ସ୍େ ଆସ୍ମ ଆସି ପହଞ୍ଚି ୁ ସ୍ପଣ୍ଡ ହି ସ୍େ I  ଡୋନ୍ 

ଉଇ ସନ୍ ସ୍ମୋସ୍ତ ସ୍ମୋ  େୁମ ୍ଟି ସ୍ଦଖୋଇ ସ୍ଦସ୍  I ସକୋଳ ଆଠଟୋ ସ୍ବସ୍ଳ ଜଳଖଆି ଦିଆ ଯିବ ସ୍ବୋ ି ସ୍ସ 

ସ୍ମୋସ୍ତ କହିସ୍  I ଖୋଇବୋ କଥୋ ପଚୋେିବୋେୁ ମ ଁ ୁତୋଙୁ୍କ କହି ି ସ୍ଯ ଏସ୍ତ େୋତିସ୍େ ଖୋଇବି ଆଉ କଅଣ? ସକୋଳ 

ଯୋଏ ଅସ୍ପକ୍ଷୋ କେିବି  I” 

ଇଏଥ ିୋ ସ୍ମୋ ପୋଇ ଁଏକଦମ ୍ନୂଆ ଜୋଗୋ I ତଥୋପି ପ୍ରୋୟ ଦୁଇ ଦିନେ ନିେନ୍ତେ ଯୋତ୍ରୋ ଓ ଧକଡ ଚକଡ େିତସ୍େ ସ୍ଦହ 

ଖବ୍ୁ କ୍ଲୋନ୍ତ    ୋଗଥୁୋଏ I ଅଳ୍ପସମୟେିତସ୍େନିଦଆସିଗ ୋ I 

ପ୍ରୋୟ ଛଅଟୋ ସ୍ବଳକୁ ଉଠ ିି I ଆସନ କ ି I ଜୋହୋଜସ୍େ ଆସଥୁ ିୋ ସ୍ବସ୍ଳ ବି ମ ଁ ୁଶୀର୍ଷୋସନ, ମୟୂେୋସନ ଓ 

ସବଷୋଙ୍ଗୋସନ କେୁଥ ିି I ଏଠି ବି ସ୍ସଇଆ Iମୋତ୍ର ବୋହୋସ୍େ କୋହୋେି ସ୍ସୋେ ଶେ ଶଣୁବିୋକୁ ପୋଇ ି ନୋହି ଁI ନସ୍େମ୍ବେ 

ମୋସେ  ସକୋଳଟୋ ସ୍ବଶ ଥଣ୍ଡୋ  ୀଗଥୁୋଏଚୋେି ଆସ୍ଡ ସ୍କମିତି ସ୍ମଘଆୁ ଦିଶଥୁୋଏ I ଆଠଟୋ ପବୂଷେୁ ଘ୍ୋ ବୋଜି ୋ ଓ 

ମ ଁ ୁଖୋଇବୋ ଘେ ଆସ୍ଡ ଜଳଖଆି ପୋଇ ଁଚୋ ି ି I I ସଯୂଷୁ ୋସ୍ ୋକେ ସ୍ଦଖୋ ନଥ ିୋ I 

 

ଚଉେଶି ି

ସ୍ପଣ୍ଡ  ହି  ସ୍ହ ୋ ଏକ ସ୍କ୍ୱକେ ସଂସ୍ଥୋ I ଆେମ େଳି ଜୋଗୋ I ସ୍ପନ୍ି ସ  ସ୍େନିଆେ ଏକ ସମଦୃ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳସ୍େ, ଗଛ 

ପତ୍ରେ୍ ଗହଳି େିତସ୍େ ଏହି ଅନୁଷ୍ୋିନଟି ଗଢୋ ଯୋଇଛି I ୋଇସ୍ବ୍ରେୀ, ସ୍େୋଜନୋଳୟ, ମିଟିଂ ହ ୍, ,ଅେିସ,୍ ଛୋତ୍ରୋବୋସ ଓ 

ଅଧ୍ୟୋପକମୋନଙ୍କ ବୋସ  

ଗହୃ – ଏମିତି ସ୍କସ୍ତ ଗଡିୁଏ ଘେ ଏକ ବଡ ହତୋ େିତସ୍େ ଅବସି୍ଥତ  Iପ୍ରତିଟି ଘେ ପିଚୁେ  ଚ ୋ ବୋଟ ଦ୍ୱୋେୋ  

ନିକଟବର୍ତ୍ତଷୀ ଘେ ସହିତ ସମ୍ପକୃ୍ତ I ଅଧ୍ୟୋପନୋ କେିବୋକୁ  ବିେିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳେୁ ସ୍ ୋକ ଏଠୋକୁ ଆସନି୍ତ I ସ୍ପଣ୍ଦ  ହି େ ଶୋନ୍ତ 
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ପେିସ୍ବଶ େିତସ୍େ  ନିସ୍େୋଳୋସ୍େ ସମୟ କୋଟି ଚିନ୍ତନ, ମନନ କେିବୋ  ୋଗି  ଅସ୍ନସ୍କ ଏହୋକୁ  ଏକ େିଟି୍ରଟ୍ ବୋ 

ବିେୋମ ଶୋଳୋ େୋବସ୍େ ଗ୍ରହଣ କେି ଥୋଆନି୍ତ I 

ସକୋଳେଘ୍ୋବୋଜିସ୍ ଜଳଖଆିଖୋଇବୋପୋଇସଁମସ୍ସ୍ତସ୍େୋଜନୋଳୟସ୍େଏକୋଠହୁିଅନି୍ତ I ଜଳଖଆି ପସ୍େ ସକୋଳେ 

ପ୍ରଥଷନୋ I ତୋ ପସ୍େ ସ୍ଯ ଜଆୁସ୍ଡ ନିଜ ନିଜ କୋମକୁ ଯୋଆନି୍ତ I  ଦିନ ବୋେଟୋ ସ୍ବଳକୁ ମଧ୍ୟୋହ୍ନ ସ୍େୋଜନ I  େୋତ୍ରି 

ସ୍େୋଜନ ସନ୍ଧୁୋ ଛଟୋସ୍େ I ସ୍ମୋେ ଅେୁୋସ ମତୁୋବକ ମ ଁ ୁସକୋଳ ପୋଞ୍ଚଟୋେୁ ଉଠ ିପସ୍ଡ I ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳ୍କ ୁେୋତି ଥ ିୋ 

ପେି  ୋସ୍ଗ I କୋେଣ ଚୋେିଆଡେ ବିଜଳିୁ ଆ ୁଅ େୋସ୍ତୋ ଉପେୁ ନିେି ଯୋଇଥୋଏ I ସକୋଳେ ନିତୁକମଷ ଓ ଆସନ କେି 

ସୋେି ଜଳଖଆି ଜୋଗୋସ୍େ ମ ଁ ୁସସ୍ତଜ ସ୍ହୋଇ ବସିଥବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ  କ୍ଷୁକସ୍େ ସ୍ଯ ଅସ୍ନସ୍କ ଆଖ ିମଳି ମଳି ଆସି 

ସ୍ଟବୁ ସ୍େ ବସିଛ୍ ନନି୍ତ Iସ୍କହି ସ୍କହି ଜଳଖଆି ପୋଇ ଁ ନଆସଥୁବିୋେ ମଧ୍ୟ  କ୍ଷୁକ ି i ସକୋଳୁ କନଷସ୍ଲଲକ୍ସ ୍ଓ 

ପୋଉେୁଟି ସୋଙ୍ଗକୁ ସ୍ଛନୋ ,େଳ େସ ଓ କ୍ଷୀେ ମଧ୍ୟ ଥୋଏ I ପୋଉେୁଁଟିସ୍େ  ହୁଣ ିସୋଙ୍ଗକୁ ସ୍ଜ ି କିମ୍ ବୋ ଜୋମ ୍ ଗୋଇବୋ 

କଥୋ Iସ୍ମୋେ ତ ପୋଉେୁଁଟି ଖୋଇବୋେ ଅେୁୋସ ନଥ ିୋ I ମ ଁ ୁପୋଉେୁଁଟିେ  ଉେୟ ପୋଖସ୍େ  ହୁଣ ିଓ ସ୍ଜ ି  ଗୋଇ 

ଖୋଇ ୋ ସ୍ବଳକୁ ପୋଉେୁଁଟିଟୋ ସ୍କମିତି ସ୍ନସି ସ୍ହ ୋ ପେି ଦିଶ ୁଥୋଏ I ଅନୁ ମୋନଙ୍କ ହୋତସ୍େ ପୋଉେୁଁଟିଟୋ ସ୍ବଶ ୍

ଆଖ ିଦୁେୁଶଆି  ଦିଶଥୁବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ ସ୍ମୋ ହୋତସ୍େ ସ୍ସଇଟୋ ଏସ୍ତ ଅବୋଗିଆ ଦିଶଛିୁ କୋହିକିଁ – ଏଥପିୋଇ ଁଟିକିଏ 

ଚିନ୍ତୋସ୍େ ପଡି ି I ଦିସ୍ନ ଦୁଇ ଦିନ ଗ ୋ Iେନୋଲ୍ଡ ସ୍ବୋ ି ଜସ୍ଣ ବନୁ୍ଧ ବତୋଇ ସ୍ଦସ୍  “ତସ୍ମ ପୋଉେୁଟିେ ଦୁଇ 

ପୋଖସ୍େ ସ୍ଯତିକି  ହୁଣ ିଓ ସ୍ଜ ି ଗୋଉଛ ସ୍ସତକ ସ୍ଗୋଟିଏ ପୋଖସ୍େ  ଗୋଇସ୍  ଚଳିବ ନୋହି ଁ”? କଥୋଟୋବୁଝିଗ ିI 

ସ୍ସହି ଦିନଠ ଁୁ  ମ ଁ ୁବି ଅନୁମୋନଙ୍କ ପେି ପୋଉେୁଁଟିେ ସ୍ଗୋଟିଏ ପସ୍ଟ  ହୁଣ ିଓ ସ୍ଜ ି ସ୍ଦଇ ଖୋଇ ି I 

ସ୍ପଣ୍ଡ  ହି େ ବୋସିେୋ ମୋସ୍ନ ଅନୁଷ୍ୋିନ ପେିଚୋଳନୋ କେିବୋେ ସୋଧୋେଣ କୋମ ସବୁ ନିଜ ନିଜ େିତସ୍େ ପୋଳି କେି 

ଚସ୍ଳଇ ନିଅନି୍ତ I କଟକେ େୂଦୋନ ଅେିସସ୍େ ଆସ୍ମ ସବୁ ସ୍ଯମିତି ଚକି ସ୍ପରି୍ ଅଟୋ କେିବୋ, ସ୍େୋସ୍ର୍ଇ ଏବଂ କୋଠ 

ଚିେୋ ନିଜ ନିଜ େିତସ୍େ କେି ସ୍ନଉ ଥ ୁି, ଏଠ ିଏସ୍ବ ସ୍ସଇଆ ସ୍ଦଖ ିି I ଅସ୍ନ୍ତବୋସୀମୋନଙ୍କ େିତେୁ ଟମ, େନ ଏବଂ 

 ୁ ହତୋ ବୋଡି ସେୋ କେିବୋ, ବଗିଚୋେୁ ଅନୋ ବନୋ ଗଛସେୋ କେିବୋ କୋମ କେୁ ଥୋଆନି୍ତ I କନସୋଇନ୍ ସସ ଅସ୍େକ୍ଟେ 

େୋବସ୍େ ସ୍ସମୋସ୍ନ ସ୍ସୈନୁ ବୋହିନୀସ୍େ ସ୍ଯୋଗ ନସ୍ଦଇ ସ୍ପଣ୍ଡ  ହି  ପେି ଅନୁଷ୍ୋିନସ୍େ ବିକଳ୍ପ ସ୍ସବୋସ୍େ  ୋଗି 

ଥୋଆନି୍ତ I 

ସ୍କ୍ୱକେ ସମ୍ପ୍ରଦୋୟେ ଏକ ଶକି୍ଷୋ ସ୍କନ୍ଦ୍ର େୋବସ୍େ ସ୍ପଣ୍ଡ  ହି େ ସି୍ଥତିକୁ  ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ପ୍ରୋପି୍ତ ପବୂଷେ ଶୋନି୍ତ ନିସ୍କତନ େଳି 

କୁହୋ ଯୋଇ ପୋସ୍େ I ସ୍କ୍ୱକେମୋସ୍ନ ସ୍ହସ୍  ସ୍ଗୋଟିଏ ଖ୍ରୀଷି୍ଟୟୋନ ସ୍ଗୋଷି୍ ିIଖ୍ରୀଷି୍ଟୟୋନ ମୋସ୍ନ ସୋଧୋେଣତିଃ ଦୁଇ 

ସମ୍ପ୍ରଦୋୟସ୍େ ବିେକ୍ତ – କୋଥ ିକ ଓ ପ୍ରସ୍ଟଷ୍ଟୋ୍ I ପ୍ରତିଟି ସମ୍ପ୍ରଦୋୟ ନୋନୋ ସ୍ଗୋଷି୍ସି୍େ ବିେକ୍ତ I ସ୍କ୍ୱକେମୋସ୍ନ ସ୍ହସ୍  

ପ୍ରସ୍ଟଷ୍ଟୋ୍ ସ୍ଗୋଷି୍େି I ସ୍ସମୋସ୍ନ ଯଦୁ୍ଧସ୍େ ସ୍ଯୋଗ ଦିଅନି୍ତ ନୋହି ଁI ୧୯୬୫ ମସିହୋସ୍େ ୧୮ ବର୍ଷେୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଷ ଯବୁକ ମୋନଙୁ୍କ 

ଦୁଇ ବର୍ଷପୋଇ ଁସ୍ସନୋ  ବୋହିନୀସ୍େ ସ୍ଯୋଗ  

 

ସ୍ଦବୋକୁ ପଡୁଥ ିୋ I ସ୍କ୍ୱକେ୍ ଏବଂ ସ୍ମନନୋଇଟ ସ୍ଗୋଷି୍େି ସ୍ ୋସ୍କ ଶୋନି୍ତବୋଦୀ ସ୍ବୋ ି ସ୍ୱୀକୃତ ସ୍ହୋଇଥବିୋେୁ 

ସ୍ସମୋନଙ୍କ ପି ୋଙୁ୍କ ସ୍ସୈନିକ ସ୍ହବୋ ବଦଳସ୍େ ବିକଳ୍ପ ସ୍ସବୋ ସ୍କ୍ଷତ୍ରସ୍େ ନିସ୍ୟୋଜିତ କେୋଯୋଏ I ସ୍ପଣ୍ଡ  ହି  ଥ ିୋ 

ବିକଳ୍ପ ସ୍ସବୋେ ଏକ ସ୍କ୍ଷତ୍ର I 

ବିେିନ୍ନ ବିର୍ୟସ୍େ ଜ୍ଞୋନୀ ସ୍ ୋକମୋସ୍ନ ଆସି ସ୍ପଣ୍ଡ ହି ସ୍େ ବକ୍ତୃତୋ ସ୍ଦଇ ଥୋଆନି୍ତ I ସ୍ସମିନୋେ ଓ ଆସ୍ ୋଚନୋ 

ମୋଧ୍ୟମସ୍େ ପୋଠ ପଢୋ ହୁଏ I ଛୋତ୍ରମୋସ୍ନ ନିଜ େୁଚି ଆନୁସୋସ୍େ ବିର୍ୟ ବୋଛନି୍ତ I ଅଧ୍ୟୋପକ ତୋଙୁ୍କ ସୋହୋଯୁ କେନି୍ତ I ମ ଁ ୁ

ଆନ୍ତଜଷୋତିକ ସମସୁୋ ବିର୍ୟସ୍େ ଅଧ୍ୟୟନ କ ି I ସ୍ମୋ ସହିତ ଛୋତ୍ର େୋବସ୍େ ସ୍ସ ବର୍ଷ ଜୋପୋନ,ଦୋକି୍ଷଣ ସ୍କୋେିଆ, 

େିନ ୁୋଣ୍ଡ, ଜମଷୋନୀ, ଅସ୍ଷ୍ଟର ିଆ, ଇଙ୍ଗ ୋଣ୍ଡ ଓ କୋନୋଡୋେୁ ସ୍ ୋକ ଆସି ସ୍ପଣ୍ଦ ୍ ହି ସ୍େ େହୁଥସି୍  I ଆସ୍ମେିକୋନ୍ 
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ତ ଥସି୍  I ଆସ୍ ୋଚନୋ  କେିବୋ ସ୍ବସ୍ଳ ପ୍ରସ୍ତୁକ ସ୍ଦଶ ବୋସୀଙ୍କ ଉଚ୍ଚୋେଣ କେିବୋ ଢଙ୍ଗ ଥ ିୋ ଅ ଗୋI କିଏ କଅଣ 

କହୁଛି ସ୍ସଇଟୋ ବୁସ୍ଝଇ ସ୍ଦବୋ ପୋଇ ଁଅନୁ ମୋନଙ୍କ ପୋଇ ଁଆସ୍ମେିକୋନମୋନଙ୍କେ ସୋହୋଯୁ ଦେକୋେ ପଡୁଥ ିୋ I 

ଜଳଖଆି, ମଧ୍ୟୋହ୍ନ ସ୍େୋଜନ ଓ େୋତ୍ରି ସ୍େୋଜନ ହସ୍ଷ୍ଟ ସ୍େ ହୁଏ I ସମସ୍ସ୍ତ କିଛି ନୋ କିଛି ଶେୀେ େମ କେନି୍ତ I ମ ଁ ୁ

ସପ୍ତୋହସ୍େ ଦୁଇ ଦିନ ଆଉ ସ୍କସ୍ତ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟୋହ୍ନ ସ୍େୋଜନ ପସ୍େ ବୋସନ ସ୍ଧୋଇବୋସ୍େ ସୋହୋଯୁ କସ୍େ 

I୧୯୬୫ ମସିହୋସ୍େ  ବୋସନ ସ୍ଧୋଇବୋ ପଇ ଁ“ଡିସ ୍ୱୋସେ”େ ବୁବହୋେ ଘଟି ନଥ ିୋ I ଏଣ ୁଖୋଇବୋ ବୋସନ ଓ କ୍ୋ 

ଚୋମଚକୁ ଜସ୍ଣ ଓଦୋ କନୋସ୍େ ସ୍ପୋଛିବI ଆଉ ଜସ୍ଣ ତୋକୁ କଳ ପୋଣସି୍େ ସ୍ଧୋଇବ I ତୋପସ୍େ ସ୍ସ ସବୁକୁ ସ୍ଗୋଟୋଏ 

ବଡ ଚୋେିକଣଆି  ୁହୋ ଜୋ ିେ େୋଣ୍ଡସ୍େ ଜସ୍ଣ ତୋକୁ ଗବ ଗବ ସ୍ହଉଥବିୋ ସୋବୁନ ପୋଣସି୍େ  କିଛି ସମୟ େଖବି I 

କିଛି ସମୟ ପସ୍େ ତୋକୁ ସୋବୁନ ପୋଣେୁିଆଣ ି ପଣୁ ିଥସ୍େ ପେିଷ୍କୋେ ଗେମ ପୋଣସି୍େ େଖବି Iସ୍ଲଲଟ୍ ଓ କ୍ୋ, ଚୋମଚ 

ଖୋ ି  ସେୋ ସ୍ହବ ନୋହି ଁ, ଜୀବୋଣହୁୀନ ମଧ୍ୟ ସ୍ହବ Iଗେମ ପୋଣେୁି ବୋହୋେ କେି କିଛି ସମୟ ଥଣ୍ଡୋ ପୋଣସି୍େ େଖ ିୋ 

ପସ୍େ ପଙ୍ଖ୍ୋ ତସ୍ଳ େଖ ିସ୍ଦସ୍  ସ୍ଲଲଟ ଓ କ୍ୋ ଚୋମଚ ଶଖୁଯିୋଏ ଓ  ତୋପସ୍େ ସ୍ସ ସବୁକୁ ଥୋକ କେି େଖୋଯୋଏI  

ପ୍ରୋୟ ଶସ୍ହ ଖସ୍ଣ୍ଡ ଅସ୍ନ୍ତବୋସୀ ହତୋ େିତସ୍େ ନିୟମିତ େୋବସ୍େ  େହନି୍ତ I  ମୋତ୍ର ଶକୁ୍ରବୋେ ସନ୍ଧୁୋେୁ େବିବୋେ ମଧ୍ୟୋହ୍ନ 

େିତସ୍େ ଅସ୍ନ୍ତବୋସୀଙ୍କ ସଙ୍ଖ୍ୁୋ ସ୍ବଶ ବଢି ଯୋଏ I କୋେଣ ପ୍ରତି “ଉଇକଏଣ୍ଡ”ସ୍େ ସ୍ସମିନୋେ ଓ ସମି୍ମଳନୀ ଇତୁୋଦି 

ପୋଇ ଁବିେିନ୍ନ ସ୍ଗୋଷି୍େି ସ୍ ୋକ ସ୍ପଣ୍ଦ  ହି ୍ କୁ ଆସନି୍ତ I ଛୋତ୍ର ଛୋତ୍ରୀମୋନଙ୍କ ସହିତ ବୋହୋେୁ ଆସିଥବିୋ ଆତିଥ ି

ମୋନଙ୍କେ ସ୍ମଳୋପ ଓ ଆସ୍ ୋଚନୋ ହୁଏ I 

ଆସ୍ମେିକୋସ୍େ ନୋଆ ଁଗଡୁୋକ ମସ୍ନ େଖବିୋ ସ୍ମୋ ପୋଇ ଁସହଜ ନଥ ିୋ I ଧେୋ ଯୋଉ  େି ଓ  ୁୋେି କିମ୍ ବୋ  ମସ୍େ ଓ 

ସ୍ମେି I କହି ୋ ସ୍ବସ୍ଳ ଏ ସବୁ ନୋଆ ଁେିତସ୍େ ଥବିୋ ସକୂ୍ଷ୍ମ ଉଚ୍ଚୋେଣ  ମ ଁ ୁଧେି ପୋେୁ ନଥ ିି କୋେଣ ଏ ସବୁ ନୋଆ ଁମ ଁ ୁ

ସ୍କସ୍ବ ଆଗେୁ ଶଣୁ ିନଥ ିି I ପଣୁ ିସ୍ଯସ୍ତ ସ୍ ୋକଙ୍କେ େ  ନୋଆ ଁେିଚୋଡଷ ସ୍ ୋସ୍କ ସଧୋେଣତିଃ ଡୋକନି୍ତ 

“ଡିକ୍”ଓେବଟଷକୁ“ବବ”Iଅସ୍ନକ ସ୍ ୋକଙ୍କ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ତ ସ୍ଦଖୋ ସ୍ହ ୋ  ଓ ଚିହ୍ନୋ ସ୍କ ୋ I ମୋତ୍ର ସ୍ସମୋନଙ୍କେ ନୋଆ ଁ

ମସ୍ନ େଖବିୋଟୋ  ସ୍ସସ୍ତ ସହଜ ସ୍ହ ୋ ନୋହି ଁI ତୋଛଡୋ ଆସ୍ମେିକୋନ ନୋଆ ଁସୋଙ୍ଗକୁ  ଆସ୍ମେିକୋନ ଢଙ୍ଗେ 

ଉଚ୍ଚୋେଣ ସହିତ ପେିଚୟ ନଥ ିୋ I ଲଲସ୍େନ୍ ସ ନୋଇଟିସ୍ଙ୍ଗ  କଥୋ ପଢିଥ ିି I ଏଣ ୁନିକଟସ୍େ ବସିଥବିୋ ଜସ୍ଣ 

ତେୁଣୀଙ୍କେ ନୋଆ ଁଲଲସ୍େନ୍ ସ ସ୍ବୋ ି ଅନୁମୋନ କେି ତୋଙୁ୍କ ସସ୍ମ୍ବୋଧନ କ ି ତ ସ୍ସ ବଡ ଅଡୁଆ ଅନୁେବ କେି ସ୍ମୋସ୍ତ 

କହିସ୍  “ସ୍ମୋନୋଆଲଁଲସ୍େନ୍ ସ୍ନୁସ୍ହ ଁ, ଏ ି“Iପସ୍େ ସ୍ସ ସ୍ମୋସ୍ତ ଲଲସ୍େନ୍ସ ୍ ସହିତ ଚିହ୍ନୋ କେୋଇ   ସ୍ଦସ୍  

Iଉେୟଙ୍କେ ନୋଆ ଁମସ୍ନ େହି ୋ Iବୋେମ୍ବୋେ, ପ୍ରତି ଦିନ ସ୍ଦଖୋ ସୋକ୍ଷୋତ ସ୍ହବୋ େଳସ୍େ  ସହପୋଠୀ ଓ ବନୁ୍ଧ ମୋନଙ୍କ 

ନୋଆ ଁସବୁ  ମସ୍ନ େଖବିୋ ଅେୁୋସସ୍େ ପଡିଗ ୋ I 

୧୯୬୫ ମସିହୋସ୍େ େିଏତନୋମ ଯଦୁ୍ଧ  ୋଗି ହଜୋେ ହଜୋେ ଯବୁକଙୁ୍କ ସୋଇଗନ ପଠୋ ଯୋଉଥୋଏ I ସ୍ଯ ସ୍କୌଣସି ବସ 

ଷ୍ଟୋଣ୍ଡ କିମ୍ ବୋ ସ୍େଳ ସ୍ଷ୍ଟସନସ୍େ ଝୀଅମୋସ୍ନ ସ୍ସମୋନଙ୍କେ ବୟ ସ୍େଣ୍ଡ ମୋନଙୁ୍କ  ୁହ େେୋ ଆଖସି୍େ ବିଦୋୟ ସ୍ଦଉ 

ଥବିୋେ କେୁଣ ଦୃଶୁ ସ୍ଦଖବିୋକୁ ମିଳୁ ଥୋଏ I ଆସ୍ମେିକୋସ୍େ କନସି୍କେପସନ  ବୋ ବଧ୍ୟତୋ ମଳୂୋକ େୋବସ୍େ 

ମି ିଟୋେୀସ୍େ ସ୍ଯୋଗ ସ୍ଦବୋେ ବୁବସ୍ଥୋ ଥୋଏ I ସ୍ଯ ସ୍କୌଣୋସି ତେୁଣକୁ ୧୮ ବର୍ଷ ସ୍ହବୋ ମୋସ୍ତ୍ର ସ୍ସ ସେକୋେଙ୍କ 

େିକ୍େୁଟିଂ ଅେିସସ୍େ ନୋଆ ଁଦୋଖ  କେିବ I ସ୍କବଳ ବୋହୋ ସ୍ହୋଇଥବିୋ, ଚୋର୍ କୋମେ୍ ଳୋଗିଥବିୋ, ଧୋମିକ ଅନୁଷ୍ୋିନେ 

ସ୍ସମିନୋେୀ ସ୍େ ସ୍ଯୋଗ ସ୍ଦଇଥବିୋ  ଓ ପୋଠ ପଢୁଥବିୋ ସ୍ ୋକଙୁ୍କ ଛୋଡି ସ୍ଦସ୍  ବୋକୀ ସମସ୍ତଙୁ୍କ – ସ୍କବଳ ସ୍କ୍ୱକେ ଓ 

ସ୍ମସ୍ନନୋଇଟଙ୍କ ବୁତୀତ _ ମି ିଟେୀସ୍େ ସ୍ଯୋଗ ସ୍ଦବୋକୁ ପସ୍ଡ I 

ଅସ୍ନ୍ତବୋସୀଙ୍କ େିତସ୍େ ସ୍ସ ବର୍ଷ ଉଇ ମେ ୟଙ୍ଗ ଓ ମିସ୍ଲ୍ଡରଡ ୟଙ୍ଗ େହୁ ଥୋଆନି୍ତ I ବର୍ଷୀୟୋନ୍ ସ୍ ୋକ ସ୍ସମୋସ୍ନ I 

ପବୂଷେୁ ମି ସ୍ଡ୍ରଡ ଥସି୍   ସ୍କ ୂ ଶକି୍ଷୟତ୍ରୀ I  ସ୍ମୋସ୍ତ ଇଙ୍ଗରୋଜୀ ଶଖିୋଇବୋେ ଦୋୟିତ୍ବ୍ ସ୍ସ ନିଜ ହୋତକୁ ସ୍ନସ୍  I ପ୍ରତି 

ବୁଧବୋେ ଉପେ ଓଳି ଚୋେିଟୋ ସ୍ବଳକୁ ମ ଁ ୁତୋଙ୍କ ପୋଖସ୍େ ବସ୍ସ ଓ ମ ଁ ୁସ୍ ଖଥିବିୋ ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ସ୍ସ ସଂସ୍ଶୋଧନ କେନି୍ତ 

Iସ୍ମୋ ପୋଇ ଁସ୍ସ ବିସ୍କଟୁ ଓ େଳ େସ େଖ ିଥୋଆନି୍ତ କୋେଣ ତୋଙୁ୍କ ଜଣୋ ଥୋଏ ସ୍ଯ ମ ଁ ୁଚୋହୋ କି କେି କିଛି ପିଏନୋ I 
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ଥସ୍େ ସ୍ମୋେ ଏକ ପ୍ରବନ୍ଧସ୍େ ଦୁଇଟି ଶେ ବୁବହୋେ କେିଥ ିି pusillanimitry ଓ euphoria I ଏ ଦୁଇଟି ଯୋକ 

ଶେେ ମଳୂ ସ୍ହ ୋ  ୋଟିନ୍ I ସୋଧୋେଣ ସ୍ ଖୋସ୍େ ଏହୋେ ବୁବହୋେ କ୍ୱଚିତ ହୁଏ I  ମ ଁ ୁଏହୋକୁ ବୁବହୋେ 

କେିଥବିୋେ ସ୍ଦଖ ିସ୍ସ ସ୍ମୋସ୍ତ କହିସ୍  “ଅନଦି, ତସ୍ମ  ତମ ଇଙ୍ଗରୋଜୀକୁ ସଧୁୋେିବୋକୁ ଯୋଉଥବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ  ୋଟିନ୍ 

ଶେ ବୁବହୋେ କେି  ୋେ କଅଣ?” କିଛି ଦିନ ପସ୍େ ସ୍ସ ସ୍ମୋସ୍ତ ବୁଝୋଇ ସ୍ଦସ୍  ସ୍ଯ ଜସ୍ଣ କକଣ କହିବୋକୁ 

ଚୋହ ଁୁଛିସ୍ସଇଟୋକୁ ଅନୁ ମୋନଙ୍କ ଆଗସ୍େ  ଉପସ୍ଥୋପିତ କେିବୋ ସ୍ହ ୋ ସ୍ ଖବିୋେ ଉସ୍ଦ୍ଦଶୁ I େୋର୍ୋଟି ସ୍ଯତିକି 

ସେଳ ସ୍ହବ ପୋଠକ ତୋକୁ ସ୍ସତିକି ସହଜସ୍େ ବୁଝି ପୋେିସ୍ବ I  ଏଣ ୁସ୍ଯ ସ୍କୌଣସି ସ୍ ଖୋସ୍େ ସ୍ମୋଟୋ ସ୍ମୋଟୋ ଶେ 

ବୁବହୋଋ ନକେି ସେଳ ସସୁ୍ବୋଧ ଶେ ବୁବହୋେ କେିବୋ େ  I  ଏସ୍ବ ସଦୁ୍ଧୋ ମ ଁ ୁଇଙ୍ଗରୋଜୀସ୍େ ସ୍ହଉ କି ଓଡିଆସ୍େ 

ସ୍ହଉ ସ୍କୌଣସି କଥୋ ସ୍ ଖବିୋକୁ ଗ ୋ ସ୍ବସ୍ଳ ମି ସ୍ଡ୍ରଡ ୟଙ୍ଗଙ୍କେ  ସ୍ସହି କଥୋଟି ସ୍ମୋେ  ମନସ୍େ ପସ୍ଡ I 

ପସ୍େ ଜୋଣ ିି ସ୍ଯ ତୋଙ୍କେ ସ୍ୱୋମୀ ଉଇ ମେ ୟଙ୍ଗ ସ୍ହଉଛନି୍ତ ଜସ୍ଣ ଐତିହୋସିକ ପେୁୁର୍ I ପ୍ରଥମ ମହୋଯଦୁ୍ଧ 

ସମୟସ୍େ ଆସ୍ମେିକୋେ ସବୁ ଅବିବୋହିତ ଯବୁକଙୁ୍କ ସ୍ସୈନୁ ବୋହିନୀସ୍େ ସ୍ଯୋଗ ସ୍ଦବୋକୁ ଡୋକେୋ ପଡି ୋ I   ମୋତ୍ର 

ଉଇ ିୟମ ସେକୋେେ ଡକୋେୋ ଶଣୁସି୍  ନୋହି ଁକି ସ୍ସୈନୁ ବୋହିନୀସ୍େ ସ୍ଯୋଗ ସ୍ଦସ୍  ନୋହି ଁI”ବିସ୍ବକେ ଡୋକେୋସ୍େ 

ଯଦୁ୍ଧସ୍େ ସ୍ଯୋଗ ସ୍ଦବି ନୋହି ଁ“ସ୍ବୋ ିକହିସ୍ I ଆସ୍ମେିକୋସ୍େ ସ୍ସ ସ୍ହସ୍  ପ୍ରଥମ ସ୍ ୋକ ସ୍ଯ କି  ଯଦୁ୍ଧେ ବିସ୍େୋଧ 

କେି ସ୍ଜ ୍ ଯୋଇଥସି୍  I 

ହୋୱୋଡ୍ଷ ବ୍ରି୍ନ ଓ ଆନ୍ନୋ ବ୍ରି୍ନ୍ ଥସି୍  ସମସ୍ତଙ୍କେ ଆଦେଣୀୟ I ଉେସ୍ୟ  ଖବ୍ୁ ବର୍ଷୀୟୋନ ସ୍ ୋକ I ସ୍ପଣ୍ଡ  ହି େ 

ଏକ ଅ ଗୋ କୁଡିଆସ୍େ ସ୍ସମୋସ୍ନ େହୁ ଥୋଆନି୍ତ I  ପ୍ରତି ସ୍ସୋମବୋେ ଉପେ ଓଳି  ଆସ୍ମ ସମସ୍ସ୍ତ ତୋଙ୍କ ଘେକୁ ଯୋଉ 

I ସ୍କ୍ୱକେ୍ ସ୍ଗୋଷି୍େିଇତିହୋସ ବିର୍ୟସ୍େ ସ୍ସ େୋର୍ଣ ଦିଅନି୍ତ I ଏ ବିର୍ୟସ୍େ ସ୍ ଖଥିବିୋ ତୋଙ୍କେ ବହି  300 years of 

Friends ସ୍କ୍ୱକେ ଇତିହୋସେ ଏକ ପରୂ୍ଣ୍ଣଷୋଙ୍ଗ ଚିତ୍ର ସ୍ବୋ ି କହିବୋକୁ ସ୍ହବ I 

ସ୍ପଣ୍ଦ  ହି  ଠୋେୁ ଅଳ୍ପ ଦୂେସ୍େ ମିଡିଆ ସହେଟି ସ୍ହ ୋ ସ୍ଡ ୋୱୋେ କୋଉ୍ିେ ସ୍ପଣ୍ଠ ଜୋଗୋ I କୋଉ୍ିେ ବିେିନ୍ନ 

ଅେିସ ୍ସ୍ସଠୋସ୍େ I ମିଡିଆ ସହେସ୍େ ସ୍ମେି ଓ ଉଇ ସ୍େଡ ହୱୋଥଷ େହନି୍ତ I  ବୋଣୀେୀେ ପବୂଷତନ ଛୋତ୍ର କେୁଣୋସିନୁ୍ଧ 

ଖୁ୍ ିଆ ଓ ଗିେୀଶ େୋୟଙ୍କ ଠୋେୁ ସ୍ସ ଦୁହିଙ୍କ ନୋଆ ଁମ ଁ ୁଆଗେ୍ ଶଣୁ ିଥ ିି I ବେପୋ ୀ ଅଞ୍ଚଳସ୍େ ଆସ୍ମେିକୋନ୍ 

ସ୍େଣ୍ଡସ ୍ସେିସ ୍କମିଟି ତେେେୁ ସ୍କସ୍ତକ ଉନ୍ନୟନ ମଳୂକ କୋମ ଚୋଳିଥ ିୋ I  ସ୍ସଇଟୋ େୋେତ ସେକୋେଙ୍କ ଗ୍ରୋମ 

ମଙ୍ଗଳ  ସ୍ଯୋଜନୋ ଆେମ୍ଭ ସ୍ହବୋେ ବହୁ ପବୂଷେ କଥୋ I ଆଜିକୋ ି ଓଡିଶୋେ ଗୋଆ ଁଗହଳିସ୍େ ସ୍ଯଉ ଁଉଠୋ ପୋଇଖୋନୋ 

ବୁବହୃତ ସ୍ହଉଛି, ଉଇସ୍ଲ୍ଫ ରଡ ସ୍ହଉଛନି୍ତ ତୋେ ନିମଷୋତୋ I ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ ଗିେୀଶ େୋୟ ସ୍ପନ୍ି ସସ୍ଲ୍ଭନିଆ ବିଶ୍ୱ 

ବିଦୁୋଳୟେୁ ପୋଠ ସ୍ଶର୍ କେି  େୋେତକୁ ସ୍େେିବୋ ଉପସ୍େ I ଉଇ ସ୍େଡ ଓ ସ୍ମେି ଆମ ଉେୟଙୁ୍କ  ଥସ୍େ 

ନିମନ୍ତ୍ରଣ କେିଥସି୍  I ବେପୋ ୀସ୍େ ଥବିୋ ସ୍ବଳେ ଅସ୍ନକ ଅନୁେୂତି କଥୋ ତୋଙ୍କଠୋେୁ ଶଣୁ ିି I ଆଳ୍ପ ଦିନ ପସ୍େ 

ସ୍ସମୋସ୍ନ ମିଡିଆ ସହେ ଓ ସ୍ପନ୍ି ସ ସ୍େନିଆ ପ୍ରସ୍ଦଶ ଛୋଡି କସ୍ ୋେୋସ୍ଡୋ ଚୋ ି ଯିବୋେୁ ସ୍ସମୋନନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ 

ସ୍ଦଖୋ ସ୍ହୋଇ ପୋେି ୋ ନୋହି ଁI 

 

                                            ପଇେଁଶି 

ଆସ୍ମେିକୋ ସେକୋେ ତୋଙ୍କେ ଯଦୁ୍ଧ ଉଦୁମକୁ େୀତିମତ ଚଳୋଇ ଥୋଆନି୍ତ I ସ୍ସୈନୁବୋହିନୀସ୍େ ନୂଆ କେି ସ୍ଯୋଗ 

ସ୍ଦଇଥବିୋ ଯବୁକ ମୋନଙୁ୍କ  ସ୍ଢଇ କେିବୋ ଳୋଗି େିଏତନୋମକୁ ପଠୋ ଯୋଉଥୋଏ I  ପେିସି୍ଥତିଟି  ବହୁ ସ୍ ୋକଙ୍କ  ପୋଇ ଁ

ଉସ୍ଦ୍ ବଗ ସଷିୃ୍ଟ କେୁଥୋଏ I  ଠକ୍ି ସ୍ସମିତି ଯଦୁ୍ଧ ବିସ୍େୋଧସ୍େ ମଧ୍ୟ ଆସ୍ମେିକୋ ସୋେୋ  ଖବ୍ୁ ପୋଟି ତୁଣ୍ଡ ସ୍ହଉଥୋଏ I 

ଉଇଲ୍ମେ ୟଙ୍ଗ ଯଦୁ୍ଧ ବିସ୍େୋଧସ୍େ ସ୍ହଉଥବିୋ ବିସ୍କ୍ଷୋେ  ଓ ପ୍ରଦଶଷନୀ ସବୁ ସହିତ ସ୍ପଣ୍ଡ  ହି  ତେେେୁ ସ୍ଯୋଗୋ 

ସ୍ଯୋଗ େଖ ୁଥୋଆନି୍ତ I 
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ସ୍କ୍ୱକେମୋସ୍ନ ନିଜକୁ “ସ୍େଣ୍ଡ୍” ସ୍ବୋ ି କହନି୍ତ I  ଆସ୍ମେୀକୀୟ 

“ସ୍େଣ୍ଡ୍”ମୋନଙ୍କତେେେୁସ୍େଣ୍ଡସକମିଟିମୋଧ୍ୟମସ୍େଆଦଶଷଗତଦୃଷି୍ଟେୁଯଦୁ୍ଧ ବିସ୍େୋଧସ୍େ ପୋଟି ତୁଣ୍ଡ ସ୍ହଉଥୋଏ I 

େି ୋସ୍ଡ େିଆ ଅଞ୍ଚଳେ ଅସ୍ନକ ପେୁୁଣୋ ସ୍କ୍ୱକେ ପେିବୋେ େହନି୍ତ I ସ୍ପନସି ସ୍େନିଆେ ପ୍ରତିଷ୍ୋିତୋ ଉଇ ିୟମ 

ସ୍ପନ୍ ଜସ୍ଣ ସ୍କ୍ୱକେ ଥବିୋେୁ ଏଠ ିକ୍ୱକେମୋସ୍ନ ସ୍ହସ୍   ଏକ ଜଣୋ ଶଣୁୋ ସ୍ଗୋଷି୍ ିI ନିକଟବର୍ତ୍ତଷୀ ସ୍ୱୋଥଷସ୍ମୋେ କସ୍ ଜଟି 

ସ୍ସମୋନଙ୍୍କ ଦ୍ୱୋେୋ ପ୍ରତିଷି୍ତି I ଏହି ଅଞ୍ଚଳେ ଜଜଷ ୱସି୍ ୋବୀ,ଚୋ ି ୱୋକେ,  ୋେି ସ୍କଟ ଓ ଅନୁମୋସ୍ନ  ସ୍ହସ୍  ପେୁୁଣୋ 

ଶୋନି୍ତବୋଦୀ I ଆହୁେି ଅସ୍ନକଙୁ୍କ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ସ୍ନଇ ସ୍ସମୋନଙ୍କେ ଯଦୁ୍ଧ ବିସ୍େୋଧୀ କୋଯଷୁ କ୍ରମ ଚୋ ିଥୋଏ I ଆଖ ପୋଖସ୍େ 

ସ୍କଉଠଁ ିବିସ୍କ୍ଷୋେ ସ୍ହଉଥସି୍  ଉଇ ିୟମ ୟଙ୍ଗଙ୍କ ଗୋଡିସ୍େ  ଆସ୍ମ ସ୍କସ୍ତ ଜଣ ଏମିତି ବିସ୍କ୍ଷୋେ ଜ୍ଜୋଗୋକୁ ଯୋଉ I 

ସ୍ପଣ୍ଦ  ହି େ ପୋଠୁକ୍ରମ ଥୋଏ ସ୍ସୋମବୋେେୁ ଶକୁ୍ରବୋେ I  ୋଇସ୍ବ୍ରେୀସ୍େ ସ୍ସମିନୋେ ହୁଏ I ଆନ୍ତଜଷୋତିକ ସମ୍ପକଷ 

ବିର୍ୟସ୍େ ସ୍ହଉଥବିୋ ସ୍ସମିନୋେସ୍େ ମ ଁ ୁସ୍ଯୋଗ ଦିଏ I େସିଆନ େୋର୍ୋ, ସୋହିତୁ କିମ୍ ବୋ ଆଧନିୁକ  ମୋଟି ତିଆେୀ 

ଜିନିର୍ ( ସ୍ସେୋମିକ୍ ) ବିର୍ୟ ପ୍ରତି ସ୍ମୋେ ସ୍ସସ୍ତ କିଛି ଝୁଙ୍କ ନଥୋଏ I ଏଣ ୁସ୍କସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ ସ୍କମିତି ସ୍ସ ସବୁ କ୍ଲୋସସ୍େ 

ସମୟ ବିତୋଇବୋ  ୋଗି ବସି ପସ୍ଡ I ଆସ୍ମେିକୋସ୍େ ଚୋ ିଥବିୋ ସିେି  େୋଇଟସ ଓ ଶୋନି୍ତ ଆସ୍େୋଳନକୁ ଅଧ୍ୟୟନ 

କେିବୋ ଓ ଆସ୍ମେିକୋସ୍େ  ଅହିଂସକ ଆସ୍େୋଳନ  ୋଗି ମତି ଗତି ଜୋଣବିୋ ଥ ିୋ ସ୍ମୋେ ମଖୁୁ ଉସ୍ଦ୍ଦଶୁ I 

ବିସ୍ନୋବୋଜୀଙ୍କେ େୁଦୋନ ଆସ୍େୋଳନେ ଜସ୍ଣ କମଷୀ େୋବସ୍େ ମ ଁ ୁଏକ ଅହିଂସକ ଆସ୍େୋଳନସ୍େ  ୋଗି ଥବିୋେୁ  

ଅହିଂସକ ଆସ୍େୋଳନ ପୋଇ ଁଆସ୍ମେିକୋ ଓ ଅନୁତ୍ର  କିପେି ଉଦୁମ ଚୋ ିଛି  ସ୍ସ କଥୋେ ଅଧ୍ୟୟନ ପୋଇ ଁଜଜଷ 

ୱସି୍ ୋବୀ ସ୍ମୋ ପ୍ପୋଇ ଁସ୍ପଣ୍ଡ  ହି ସ୍େ ବର୍ଷଟୋଏ ବିତୋଇବୋେ ବୁବସ୍ଥୋ  କେିଥସି୍  I େହିବୋ ଓ ଖୋଇବୋ ପୋଇ ଁସ୍ମୋେ 

ଚିନ୍ତୋ ନଥ ିୋ I କୁଆସ୍ଡ ବୁ ୋ ବୁ ି କେିବୋକୁ ଗସ୍  ଷ୍ଟୋଇସ୍ପଣ୍ଡ ଟଙ୍କୋେୁ ସ୍ସତକ ଚଳୁଥୋଏ I ସସ୍ବଷୋଦୟ 

ଆସ୍େୋଳନସ୍େ େହି ବିନୋ  ପଇସୋସ୍େ କୋମ କେି ଆସିଥବିୋେୁ ଅନୁ ମୋନଙ୍କ ପେି ସ୍େର୍ଟୁ୍େୋ୍ସ୍େ 

ଖୋଇବୋ,ସିଗୋସ୍େଟ ଟୋଣବିୋ, ସ୍ସୋଡୋ ପିଇବୋ  କି ବିଅେ ପିଇବୋେ  ଆଗ୍ରହ ସ୍ମୋେ ନଥ ିୋ I େଳସ୍େ ସ୍ମୋେ ସବୁ 

ସମୟ ବିତୁଥ ିୋ  ପଢିବୋ ଓ ସ୍ ଖବିୋସ୍େ I ସୋହିତୁ ଓ ଦଶଷନ ଉପସ୍େ ଆସ୍ ୋଚନୋ କ ୋ ସ୍ବସ୍ଳ  ଜୁୋକ୍ ସ୍ସେୋଋଡ 

ଓ ଜୁୋସ୍ନତ୍ ସ୍ସେୋଋଡ , ଟମ ୍ଷି୍ଟସ୍େନ୍ ସନ୍ ଓ ସ୍ହସ୍ ନ୍ ଷି୍ଟସ୍େନସନଙ୍କଠୋେୁ ସ୍ବଶ ସୋହୋଯୁ ମିଳୁଥ ିୋ I  ସ୍କସ୍ତ 

ବର୍ଷ ଶକି୍ଷକତୋ କ ୋ ପସ୍େ ଟମ ୍ଓ ସ୍ହସ୍ ନଙୁ୍କ  ବର୍ଷକ ପୋଇ ଁସସ୍ବୈତନିକ  ଛୁଟି ମିଳିଥ ିୋ I  ସ୍ସମୋସ୍ନ ସ୍ପଣ୍ଡ  

ହି ସ୍େ ଏକ ପ୍ରୋକୃତିକ  ଓ ଆଧ୍ୟୋତି୍ମକ ବୋତୋବେଣ େିତସ୍େ େହି  ନିଜେ ସ୍ବୌଦି୍ଧକ ଓ ଆତି୍ମକ ବୁୋସ୍ଟେୀକୁ  ଚୋଜଷ 

କେୁଥସି୍  I ଜୁୋକ୍ ଓ ଜୋସ୍ନତ୍ ଉେସ୍ୟ ସ୍ହସ୍  ସ୍ ଖକ I ଜୁୋକ ସ୍ସେୋଡଷ ବି.ବି.ସି. ପୋଇ ଁନୋଟକ ସ୍ ଖନି୍ତ I ଦୁସ୍ହ ଁ

ବ୍ରିସ୍ଟନ୍ ଓ ଆସ୍ମେିକୋ େିତସ୍େ ସମୟ ବିତୋନି୍ତ I ବୁଦି୍ଧଜୀବୀ ବ୍ରିଟିଶ ନୋଗେିକତ୍ୱେ ପେମ୍ପେୋ େକ୍ଷୋ କେି , ଜୁୋକ୍ 

ବୋହୋେକୁ ଆସିସ୍   ଚି ମଟୋଏ ସବୁସ୍ବସ୍ଳ ପୋଟିସ୍େ ପେୂୋଇ ଥୋଆନି୍ତ I ଦୂେସ୍େ, ଚି ମେୁ ଆସଥୁବିୋ ଧଆୂପଁତ୍ରିଆ 

ବୋସନୋ ସ୍ହସ୍   ଜଣୋ ପସ୍ଡ ସ୍ଯ ଜୁୋକ୍ ସ୍ସେୋଡଷ ଏସ୍ବ ବୋହୋସ୍େ ବୁ ୁଛନି୍ତ କିମ୍ ବୋ ପୋଖସ୍େ ସ୍କଉଠଁ ିଅଛନି୍ତ I ୧୯୬୫ 

ମସିହୋେ  ଆସ୍ମେିକୋସ୍େ ସବଷତ୍ର ସିଗୋସ୍େଟ ଟୋଣବିୋ  ଓ ପୋଇପ ଟୋଣବିୋଟୋ ବୁୋପକ ଥ ିୋ Iସ୍ସଗୋସ୍େଟ ସହିତ ସ୍ଯ 

କୁୋନ୍ ସେ ଓ ହୃଦ୍ ସ୍େୋଗେ ସମ୍ପକଷ େହିଛି ସ୍ସ କଥୋଟୋ ସ୍ ୋସ୍କ ଜୋଣ ିନଥସି୍  I ଠକ୍ି ସ୍ସମିତି ପବୂଷେୁ ସୋବୁନସ୍େ ହୋତ 

ନସ୍ଧୋଇବୋ ଓ ବିେିନ୍ନ ସ୍େୋଗେ ବୀଜୋଣ ୁବିଚ୍ଛୁେଣ କେିବୋ  - ଏ ଦୁଇଟି କଥୋେ ସମ୍ପକଷ ସ୍ ୋକଙୁ୍କ ଜଣୋ ନଥ ିୋ 

Iକୁହୋଯୋଏ ସ୍ଯ ଆସ୍ମେିକୋେ େୋଷ୍ଟରପତି ଆବ୍ରୋହୋମ  ିଙ୍କନଙୁ୍କ ଗଳିୁ କେୋ ଯିବୋ ପସ୍େ ତୋଙ୍କଉ ପେୀକ୍ଷୋ କେିଥବିୋ 

ଡୋକ୍ତେ କୋସ୍ଳ ସ୍ଖୋ ୋ ହୋତସ୍େ ତୋଙ୍କେ କ୍ଷତକୁ ପ୍ରଶମିତ କେିବୋେ ସ୍ଚଷ୍ଟୋ କସ୍  I ତୋଙ୍କ ହୋତସ୍େ ଦସ୍ତୋନୋ ନଥ ିୋ କି 

ସ୍ସ  ହୋତ ମଧ୍ୟ ସ୍ଧୋଇ ନଥସି୍  I  ତୋଙ୍କ ହୋତେ ବୀଜଣ ୁେୋଷ୍ଟରପତିଙୁ୍କ ତୋଙ୍କ ଆହତେୁ େ  କେିବ କଅଣ ବେଂ ତୋଙୁ୍କ 

ଅଧକି ଖେୋପ ଆଡକୁ ସ୍ନ ୋ ଓ ସ୍ସ ସବୁ ଦିନ ପୋଇ ଁଆଖ ିବୁଜିସ୍  I 

ଆସ୍ମେିକୋନ ସ୍େଣ୍ଡସ ସେିସ ୍କମିଟିେ ସ୍ଚୟୋେମୁୋନ ଥୋଆନି୍ତ  ସ୍ହସ୍ନେି କୋଡବୁୁେି  I ପବୂଷେୁ ସ୍ସ ଜସ୍ଣ ଅଧ୍ୟୋପକ 

ଥସି୍  I ପ୍ରତି ସ୍ସୋମବୋେ ସନ୍ଧୁୋସ୍େ ତୋଙ୍କେ ବୋଇସ୍ବ ୍ ଉପସ୍େ  େୋର୍ଣ ହୁଏI ତୋକୁ ଶଣୁବିୋ ପୋଇ ଁ ଅସ୍ନକ 

ସୋଧୋେଣ ସ୍ ୋକ ବୋହୋେୁ ଆସନି୍ତI ସ୍ହସ୍ନେି କୋଡବୁୁେି ସ୍ବଶ ୍ମଉଜିଆ େୋବସ୍େ ତୋଙ୍କେ ବକ୍ତବୁ ଦିଅନି୍ତ Iସ୍ପଣ୍ଡ  
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ହି େ ଛୋତ୍ର ଓ ବୋସିେୋ େୋବସ୍େ  ସ୍ସଠୋସ୍େ ସ୍ହଉଥବିୋ ଅନୁୋନୁ କୋଯଷୁ କ୍ରମସ୍େ ଆସ୍ମ ସମସ୍ସ୍ତ ସ୍ଯୋଗ ସ୍ଦଉ I 

ପ୍ରତି ମୋସସ୍େ ସ୍ସଠୋକୁ ସ୍କୌଣସି ନୋ ସ୍କୌଣସି ସ୍ଗୋଷି୍ ିେିଟି୍ରଟ ବୋ ଧ୍ୟୋନ- ଧୋେଣୋ ପୋଇ ଁଆସନି୍ତ Iସ୍ସମୋସ୍ନ ସ୍ଦଶେ 

ବିେିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳେୁ ଆସି ଥୋଆନି୍ତ Iବହୁତ ନୂଆ ସ୍ ୋକଙ୍କ ସହିତ ପେିଚୟ ହୁଏ I 

ପଢିବୋ ସୋଙ୍ଗକୁ ସ୍ଖଳିବୋ ଥ ିୋ ଆଉ ଏକ କୋମ I ସ୍ୱସ୍ଣ୍ଡ ୍ ନୋମକ ସ୍ଗୋଟିଏ ପି ୋ ସହିତ ସ୍ଟବୁ ୍ ସ୍ଟନିସ ୍ସ୍ଖସ୍ଳ 

Iପବୂଷେୁ ପି ୋ ଦିସ୍ନ ବୋଗଡିୁ ସ୍ଖଳକୁ ଛୋଡି ସ୍ଦସ୍   ମ ଁ ୁସ୍କସ୍ବ ସ୍କୌଣସି ସ୍ଖଳସ୍େ ସ୍କସ୍ବ େୋଗ ସ୍ନଇ ନୋହି ଁI ଏଣ ୁ

ପିଙ୍୍ଗ ପଙ୍ଗସ୍େ ଧେୂନ୍ଧେ ସ୍ହବୋଟୋ ସ୍ହୋଇ ପୋେି ୋ ନୋହି ଁI ପୋଗ େ  ଥସି୍  ସନ୍ଧୁୋସ୍େ େ ି ବ  ସ୍ଖଳ ହୁଏ I 

ଅନୁମୋନଙ୍କ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ସ୍ଖସ୍ଳ Iସ୍େଡ୍ କିମ୍ ବୋ  ୁ ତୁଳନୋସ୍େ ସ୍ମୋେ ବ  ସ୍େୋପୋଡିବୋଟୋ ସ୍ସସ୍ତ େୁଚିକେ ଦିସ୍ଶ 

ନୋହି ଁI ସ୍ତସ୍ବ ପେିେମ ହୁଏ I ଝୋଳ ବୁସ୍ହ I ମନଟୋ ସ୍ବଶ େୁରି୍ତ୍ତ  ୋସ୍ଗ I 

ଥସ୍େ ଉଇ ିୟମ ୟଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଆସ୍ମ ସ୍କସ୍ତଜଣ ୱୋସିଂଟନକୁ ଗ ୁ I ସ୍ସଠୋସ୍େ େିଏତନୋମ ବିସ୍େୋଧସ୍େ 

ବିସ୍କ୍ଷୋେ ସ୍ହଉ  ଥ ିୋ I ଆଜି କୋ ିକୋ ପେି ସ୍ସସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ  କୋହୋେି ପୋଖସ୍େ ସ୍ମୋବି ୍ ସ୍େୋନ ନଥ ୍ି I ଆମ 

େିତସ୍େ ସ୍କୋେିଆେୁ ଆସିଥବିୋ ଜସ୍ଣ ଅନ୍ଧ େଦ୍ରସ୍ ୋକ ଥସି୍  I  ଆସ୍ମ ସମସ୍ସ୍ତ ଏକୋ ସ୍ମଳସ୍େ  ଯଆୁସ୍ଡ ଯିବୋ କଥୋ 

ଯୋଉଥ ୁି I  ବିସ୍କ୍ଷୋେସ୍େ ସ୍ଯୋଗ ସ୍ଦବୋ  ୋଗି  ହଜୋେ ହଜୋେ ସ୍ ୋକ ସ୍ସଦିନ  ିଙ୍କନ ସ୍ମସ୍ମୋେିଆ  ପୋଖସ୍େ 

ଜମୋ ସ୍ହୋଇଥସି୍  I ସ୍ସମିତି ଆଉଥସ୍େ ନିକଟବର୍ତ୍ତଷୀ ସ୍ଗ୍ ଲନ୍ ଓ ସ୍ଡନ୍ ସହେେ ସ୍ବୋଇଙ୍୍ଗ କୋେଖୋନୋ ସୋମନୋସ୍େ 

ବିସ୍କ୍ଷୋେ କ ୁ I ଅନୁ ତେେେୁ ବିସ୍କ୍ଷୋେକୋେୀଙ୍କ ଆସ୍ଡ ପଚୋ ଅଣ୍ଡୋ ସ୍େୋପଡୋ ଗ ୋ I ଆସ୍ମ ସ୍ଯମିତି ଯଦୁ୍ଧ 

ବିସ୍େୋଧସ୍େ ପୋଟି ତୁଣ୍ଡ କେୁଥ ୁି  ଯଦୁ୍ଧ ସେଞ୍ଜୋମେ ଉତ୍ପୋଦନସ୍େ  ୋଗି େହି ଦେମୋ ପୋଉଥବିୋ  ସ୍ ୋସ୍କ ସ୍ସମିତି  

ପେିସି୍ଥତିେ ସସୁ୍ଯୋଗ ସ୍ନଉଥସି୍  I ସତୁେୋଂ ଆମେ ଯଦୁ୍ଧ ବିସ୍େୋଧୀ ନୀତି  ସ୍ସମୋନଙୁ୍କ ସହୁୋଉ ନଥ ିୋ ଓ ସ୍ସମୋସ୍ନ 

ଆମେ ବିସ୍େୋଧ କେୁଥସି୍  I ଆମ ଆଡକୁ ଅଣ୍ଡୋ ସ୍େୋପୋଡୁ ଥସି୍  I ବିସ୍କ୍ଷୋେସ୍େ େୋଗସ୍ନଇଥବିୋ ଜୋନକୀ ନୋମକ 

ଜସ୍ଣ େେତୀୟ ଯବୁତୀଙ୍କଶୋଢୀସ୍େ ପଚୋ ଅଣ୍ଡୋେ  ଛିଟିକୋ ପଡି ଥ ିୋ I ଏ ବିର୍ୟସ୍େ ମ ଁ ୁଅସ୍ନକ ଥେ ଅନୁତ୍ର ସ୍ ଖ ି

ସୋେିଛି iI 

ସ୍ସ ବର୍ଷ ଖବ୍ୁ ବେେ ପଡି ୋ I ମ ଁ ୁସ୍ଦଖ ିି ସ୍ଯ ବେେ ପଡିବ ସ୍ବୋ ି ଛୋନିଆ ସ୍ହୋଇ ସ୍ ୋସ୍କ  ନିଜ ନିଜ ଘେକୁ 

କୋମେୁ ଛୁଟି ସ୍ନଇ ଚୋ ି ଯୋଉଛନି୍ତ I ମ ଁ ୁତ ଏ ପଯଷନ୍ତ ବେେ ପଡିବୋ ସ୍କସ୍ବ ସ୍ଦଖ ିନଥ ିି I ତୋଛଡୋ ବେେ ସ୍ଯୋସ୍ଗ 

େୋସ୍ତୋ ଘୋଟସ୍େ ସ୍ଯ କି ଦୁଦ୍ଦଷଶୋ ଘସ୍ଟ ସ୍ସ କଥୋ ସ୍ମୋସ୍ତ ଜଣୋ ନଥ ିୋ I ବେେ ପଡିସ୍  େୋସ୍ତୋ ପିଚ୍ଛିଳ ସ୍ହୋଇଯୋଏ I 

ଗୋଡି ସ୍ସେଳି େୋସ୍ତୋସ୍େ ଚଳୋଇବୋଟୋ କଷ୍ଟକେ ସ୍ହୋଇପସ୍ଡ I ବହୁତ ଦୁଘଷଟଣୋ ଘସ୍ଟ I ଏ ସବୁ କଥୋ ମ ଁ ୁଅସ୍ନକ 

ପସ୍େ ଜୋଣ ିି I େୋସ୍ତୋ ଉପସ୍େ ଚିତ୍  ପଟୋଂ ସ୍ହୋଇ ପଡିଥବିୋ ବଡ ବଡ ଟ୍ରକ୍ ଗଡୁୋକୁ ଖବେକୋଗଜସ୍େ ସ୍ଦଖ ି

ପେିସି୍ଥତିେ ମୋେୋତ୍ମକତୋ ଅନୁେବ କ ି I 

ଆସ୍ମେିକୋନ ଚଳଣୀ ବିର୍ୟସ୍େ ସ୍ମୋେ କିଛି ଧୋେଣୋ ନଥ ିୋ I  ଆମ ଆସ୍ଡ ଦୁଇ ଜଣ କସ୍ ଜ ବନୁ୍ଧ ହୋତ ଧେୋ ଧେି 

ସ୍ହୋଇ ଚୋ ିବୋ ଅସ୍ନକ ସମୟସ୍େ ସ୍ଦଖୋ ଯୋଏ I ମ ଁ ୁଥସ୍େ ଜସ୍ଣ ସମ ବୟସ୍କ ସହପୋଠୀ େ ହୋତ ଧେି ଚୋ ିବୋକୁ 

ସ୍ଚଷ୍ଟୋ କ ୋ ସ୍ବଳକୁ ସ୍ସ ତୋ ହୋତଟୋକୁ ଚିହିକିଁ କେି ଉଠୋଇସ୍ନ ୋ I କୋେଣ କଅଣ ବୁଝିବୋକୁ ସ୍ବଶ ିସମୟ  ୋଗି ୋ 

ନୋହି ଁI ହୋତ ଧେି ସ୍ହୋଇ ଚୋ ିବୋଟୋସ୍କବଳ ସ୍ପ୍ରମିକ ଓ ସ୍ପ୍ରମିକୋଙ୍କ େିତସ୍େ ସ୍ହୋଇଥୋଏ I“ଆସ୍ମହୋତଧେୋ ଧେି 

ସ୍ହୋଇ ଚୋ ିସ୍  ସ୍ ୋସ୍କ ଆମକୁ େୁ ୍ େୋବିସ୍ବ I”ତୋପେଠୋେୁମ ଁହୁୁସିଆେସ୍ହୋଇଗ ିI 

ସ୍ପଣ୍ଡ  ହି େ  ଛୋତ୍ର କିମ୍ ବୋ ଅଧବିୋସୀ େୋବସ୍େ ସ୍ସବର୍ଷ ସ୍କୌଣସି କୃଷ୍ଣକୋୟ ବୁକି୍ତ ନଥସି୍  I ସ୍କବଳ ବନୁ୍ଧ  ସ୍େଡ 

ସ୍କ୍ରଗେ“ଗୋ ଷସ୍େଣ୍ଡ” ସ୍ସୋେିଆ( ସ୍ଗୋଟିଏ କଳୋ ଝୀଅ) ମଝିସ୍େ ମଝିସ୍େ ଏଠୋକୁ ଆସ୍ସ I ସ୍ସୋେିଆ ଥୋଏ  

ନିକଟବର୍ତ୍ତଷୀ ସ୍ୱୋଥଷସ୍ମୋେ କସ୍ ଜେ ଛୋତ୍ରୀ I ଆସ୍ମମୋସ୍ନ ସ୍ୱୋଥଷସ୍ମୋେ କସ୍ ଜେ ବଡ  ୋଇସ୍ବ୍ରେୀକୁ ପଢିବୋ  ୋଗି ଓ 

ବହି ଆଣବିୋ  ୋଗି ଯୋଉ Iକସ୍ ଜେ ଛୋତ୍ରମୋନଙ୍କେ ବିେିନ୍ନ ସୋଂସ୍କତୃିକ କୋଯଷକ୍ରମସ୍େ େୋଗ ସ୍ନଉ I ସ୍ୱୋଥଷସ୍ମୋେ 

କସ୍ ଜେୁ ସ୍ପଣ୍ଡ  ହି କୁ ପଡିଆ େିତେ ସ୍ଦଇ ଏକ ଚ ୋ ବୋଟ ଥୋଏ I ସ୍ମୋେ ତ ଗୋଡି ନଥୋଏ I ଏଣ ୁସ୍ସଇ ଚ ୋ 
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ବୋଟ ସ୍ଦଇ ମ ଁ ୁସ୍କସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ ଏକୁଟିଆ ଯୋଏ ତ  ଆଉ ସ୍କସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ କୋହୋ ସହିତ ଚୋସ୍  I ପଡିଆ ସୋେୋ , 

ବସନ୍ତେ ଆେମ୍ଭସ୍େ, ହଳଦିଆ େଙ୍ଗେ ଡୋସ୍ଣ୍ଡ ୋଇନ  େୁ  େୁଟି ଥୋଏ I ଡୋସ୍ଣ୍ଡ ୋଇନେ ପତ୍ରକୁ ସୋ ୋଡ 

ଆକୋେସ୍େ ଖଆି ଯୋଇ ପୋସ୍େ Iସ୍ସଇ େୁ କୁ ମହୁ  ପେି ପସ୍ଚଇ ସ୍କହି ସ୍କହି ଘେୁଆ ମଦ ତିଆେୀ କେନି୍ତ I 

ବୋଟସ୍େ “ଡଗଉଡ” େୁ େ ଗଛ ଅସ୍ନକ ଥୋଏ I ଧଳୋ, ନୋ ି ଓ ହଳଦିଆ େଙ୍ଗେ େୁ  େୁଟି ଥୋଏ I ଏସ୍ତ େୁ ୍ 

ଚୋେିଆସ୍ଡ ସ୍ଦଖୋ ଯୋଉ ଥସି୍  ସ୍ହ ଁସ୍ସଥସି୍େ ବୋେୋ ସ୍ମୋସ୍ଟ ନଥୋଏ I ସ୍କବଳ ସ୍ଦଖବିୋ  ୋଗି ଖବ୍ୁ ସେୁେ I ମୋତ୍ର 

କସ୍ ଜ ହତୋ େିତସ୍େ ଥବିୋ ମିୁସ୍ଗ୍ନୋ ିଆ େୁ  କଥୋ ଅ ଗୋ I ଧଳୋ. ନୋ ି, କର୍େୋ େଙ୍ଗେ େୁ  ଚୋେି ଆସ୍ଡ  େରି୍ତ୍ତ 

ସ୍ହୋଇଥୋଏ I େୁ େ ବୋେୋ ମଧ୍ୟ ଖବୁ I ମୋତ୍ର ଆମ ଆଡେ କିଆ କିମ୍ ବୋ ସ୍କତକୀ ପେି ନୁସ୍ହ ଁI ଏଇ ସବୁ େୁ େ 

ବିଚ୍ଛୁେଣ ବସନ୍ତେ ସମୋଗମେ ସଚୂନୋ ଦିଏ I 

ସ୍ପଣ୍ଡ  ହି ସ୍େ ଥବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ ମ ଁ ୁଜଜଷ ଓ  ି ିଆନ ୱସି୍ ୋବୀଙ୍କ ସହିତ  ତୋଙ୍କ ଘେକୁ ନିୟମିତ  ଯୋଉଥ ିି Iତୋଙ୍କେ 

ତିନି ଝୀଅ ଓ ପଅୁ ଆ ୋନ ସହିତ ସ୍ବଶ ପେିଚୟ ସ୍ହ ୋ I ସ୍ମୋ ପେି ଆହୁେି ସ୍କସ୍ତକ ଛୋତ୍ର ତୋଙ୍କ ଘେକୁ 

େି ୋସ୍ଡ େିଆେ ଇ୍ୋେନୁୋସନୋ  ହୋଉସେୁ ଆସଥୁସି୍  I କିଏ ସ୍କୋେିଆେୁ ତ ଆଉ କିଏ ତୋଞ୍ଜୋନିଆେୁ I ସ୍ପଣ୍ଡ  

ହି ସ୍େ ପବୂଷେୁ ଛୋତ୍ରୀ ଥବିୋ ଜୋନକୀ ଓ ତୋ ସ୍ୱୋମୀ ସ୍ଗେହୋଡଷ  ନଧ୍ୟ ୱସି୍ ୋବୀ ପେିବୋେକୁ ଖବ୍ୁ ଆସଥୁସି୍  I ଉେସ୍ୟ 

ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ  ଅନୁତ୍ର ପଢୁଥସି୍  ବି ସ୍ୱୋଥଷସ୍ମୋେସ୍େ ଏକ ଆପୋଟଷସ୍ମ୍ସ୍େ  େହୁ ଥୋଆନି୍ତ I ସ୍କବଳ େବିବୋେସ୍େ  

ସ୍ସମୋନନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଦଖୋହୁଏ I 

ବସନ୍ତ କୋଳୀନ ଛୁଟି ସମୟଟୋ କୋଟିବୋ ପୋଇ ଁଜଜଷ ୱସି୍ ୋବୀ ସ୍ମୋ ପୋଇ ଁକସ୍ନକି୍ଟକଟସ୍େ ଏକ େୋମଷସ୍େ େହିବୋ ପୋଇ ଁ

ବୁବସ୍ଥୋ କେିଥସି୍  I ଏହି େୋମଷେ ମଖୁୁ ଥସି୍  ମୋଜଷେୀ ଓ ବବ ସ୍ୱୋନ I ସ୍ସମୋସ୍ନ େିଏତ ନୋମ ଯଦୁ୍ଧେ ବିସ୍େୋଧୀ 

ଥସି୍  ଓ ସମଦୁୋୟ ନିଉ ଇଂ ୋଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳ (ସ୍ମନ୍, ନିଉ ହୁୋମ୍ପସୋୟୋେ,େମଷ୍ , ମୋସୋଚୁସ୍ସଟ୍ଟସ , କସ୍ନକି୍ଟକଟ ଓ  

ସ୍େୋଡ-ଆଇ ୁୋଣ୍ଡ୍)ପୋଇ ଁ କସ୍ନକି୍ଟକଟେ େ ୁୁନଟୋଉନଠୋସ୍େ ଥବିୋ ସ୍ସହି େୋମଷ ଥ ିୋ ଆସ୍େୋଳନେ ପ୍ରୋଣ ସ୍କନ୍ଦ୍ର I 

ସ୍ସଠୋସ୍େ େହିବୋ େିତସ୍େ ବହୁ ଯଦୁ୍ଧ ବିସ୍େୋଧୀ କମଷୀଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଦଖୋ ସୋକ୍ଷୋତ ସ୍ହ ୋ I େୋମଷସ୍େ ସ୍େୋସ୍ର୍ଇ କେିବୋ 

ଦୋୟିତ୍ୱସ୍େ ଥବିୋ ମହିଳୋ ଜଣକେ ନୋ ମ ସ୍ହ ୋ ଆନ୍ନି I ସ୍ସ ଜସ୍ଣ େିଟୋୟୋଡଷ ନସ୍ଷ ଓ ତୋେ ସ୍ୱୋମୀ ସ୍ହସ୍  ଥଓିଡେ, 

ଜସ୍ଣ ସଙ୍ଗୀତକୋେ I ସ୍ଗୋେୋ ଝୀଅ ଆନ୍ନି କଳୋ ସ୍ ୋକ ଥଓିଡେକୁ ବୋହୋ ସ୍ହବୋଟୋ ସମୋଜସ୍େ ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥ ିୋ I 

ଅସ୍ନକ ପ୍ରସ୍ଦଶସ୍େ ଏହୋ ସ୍ବଆଇନ ମଧ୍ୟ ଥ ିୋ I ସ୍ସମୋସ୍ନ ବହୁ ଦିନ ନିୟୁୟକଷ ସହେେ୍  େହିବୋ ପସ୍େ ଏସ୍ବ ଆସି 

େୋମଷସ୍େ େହୁଛନି୍ତ I ବୃଦ୍ଧ ବୟସସ୍େ ଥଓିଡେ ବର୍ତ୍ତଷମୋନ ଶଯୁୋ ଶୋୟୀ I ଆନ୍ନି ସ୍ୱୋମୀେ ଯତ୍ନ ନିଅନି୍ତ I 

ମ୍ ଁସ୍ଯ ଜସ୍ଣ ଶୋକୋହୋେୀ – ଏ ଖବେ  ମ ଁ ୁପହଞ୍ଚବିୋ ପବୂଷେୂ  ଆନ୍ନିକୁ ମିଳି ଯୋଇ ଥ ିୋ I  ଏଣ ୁପ୍ରଥମ ଦିନେ ସୋନ୍ଧୁ 

ସ୍େୋଜନ ପସ୍େ  ଆସ୍ମ ସବୁ ଏକୋଠି ବସିଛୁ, ଆନ୍ନି ସ୍ମୋସ୍ତ ଚୂ ପ କେି 

ପଚୋେିସ୍ “ତମେଏସ୍ପଟମେୋସ୍ବମୋେୀସ୍କସ୍ବଠୋେୁସ୍ହ ୋଣ?ି” 

”ସ୍ମୋେତସ୍ପଟମେୋସ୍ବମୋେୀନୋହି”ଁ 

“ତୋହୋ ସ୍ହସ୍  ତସ୍ମ ଶୋକୋହୋେୀ କୋହିକିଁ?” 

ଅହିଂସୋ ଓ ଜୀବହତୁୋେ ଅନୋବଶୁକତୋ ବିର୍ୟସ୍େ ତୋଙୁ୍କ ଯୋହୋ କହିବୋେ କଥୋ କହି ି I  ସ୍ମୋଠୋେୁ ସବୁ ଶଣୁ ିସୋେି 

ଆନ୍ନି ଉର୍ତ୍ତେ ସ୍ଦସ୍  “ଆମଏଠବି୍ରୋଡସ୍ବୋ ିଜସ୍ଣଅଛନି୍ତI ସ୍ସ ସ୍କବଳ େଳ ଓ ପେିବୋ ଖୋଆନି୍ତ I ତୋଙ୍କେ ସ୍ପଟମେୋ 

ସ୍ବମୋେୀ ଅଛି I ମ ଁ ୁେୋବି ି ତମେ ବି ସ୍ସଇଆ ସ୍ହୋଇଥବି”I 

ସ୍କସ୍ତଜଣ କନସୋଇନ୍ ସସ ୍ଅସ୍େକ୍ଟେ (CO) ସ୍ସଠୋସ୍େ ଥଆ୍ନି୍ତ I ସ୍ସମୋସ୍ନ ସମସ୍ସ୍ତ ଆଥକି ଦୁେବସ୍ଥୋ  େିତେ ସ୍ଦଇ 

ଯୋଉ ଥବିୋ ଜଣୋ ପଡି ୋI ଜଣକେ ସ୍ଯୋତୋ ତଳେ ପଟିଚିେି ଗସ୍  ବି ତୋକୁ ମେୋମତ କେିବୋ ପୋଇ ଁପୋଖସ୍େ ପଇସୋ 

ନୋହି ଁସ୍ବୋ ି ସ୍ସ କହିସ୍  I ସ୍ସୈନୁବୋହିନୀସ୍େ ଯବୁକ ମୋନଙୁ୍କ ବୋଧ୍ୟତୋ ମଳୂକ ସ୍ନବୋ ପୋଇ ଁସ୍ଯଉ ଁବୁବସ୍ଥୋ େହିଛ୍ 
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ତୋେ ଅସ୍ନସ୍କ ବିସ୍େୋଧ କେୁ ଥୋଆନି୍ତ I ବଷ୍ଟନେ ସମଦୁ୍ର କୂଳ ସ୍ଯଉଠୁଁ ଆସ୍ମେିକୋେ ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ଆସ୍େୋଳନ ଆେମ୍ଭ 

ସ୍ହୋଇଥ ିୋ  ସ୍ସଠୋସ୍େ ଡ୍ରୋଲଟ  କୋଡଷ ଗଡୁୋକୁ ସ୍ପୋଡିବୋ ପୋଇ ଁବନୁ୍ଧମୋସ୍ନ ସ୍ଯୋଜନୋ କେି ଥୋଆନି୍ତ I େସ୍ ନଟୋଉନେୁ 

ଆସ୍ମ ସ୍କସ୍ତ ଜଣ ମୋଜଷେୀ ସ୍ୱୋନଙ୍କ ସହିତ ତୋଙ୍କେି ଗୋଡିସ୍େ  ବଷ୍ଟନେ ସମଦୁ୍ର କୂଳକୁ ଗ ୁ I ବହୁତ ସ୍ପୋ ିସ 

ଉପସି୍ଥତ ଥସି୍  I ଡ୍ରୋେଟ କୋଡଷ ଜଳୋଉଥବିୋ  ବୁକି୍ତ ମୋନଙୁ୍କ  ସ୍ସମୋସ୍ନ ସ୍ଜ କୁ ସ୍ନସ୍  I ଆସ୍ମ ଅସ୍ନକ ସ୍ ୋକ 

େିଏତନୋମ ଯଦୁ୍ଧ ବିସ୍େୋଧସ୍େ ସମଦୁ୍ର ପୋଖ ଚଟୋଣସ୍େ ବିସ୍କ୍ଷୋେ କେି ସ୍େେି ୁ I 

ଘେକୁ ସ୍େେିବୋ ପୋଇ ଁତ ସ୍ମୋେ ପୋସ୍ଥୟ ଦେକୋେ I ଏଣ ୁଛୋତ୍ର ଅବସ୍ଥୋସ୍େ କୋମ କେି  ସ୍କମିତି  ସ୍େୋଜଗୋେ କେି 

ସ୍ହବ ସ୍ସ ବିର୍ୟସ୍େ ସ୍ଗହଷୋଡଷ ସ୍ମୋସ୍ତ ପେୋମଶଷ ସ୍ଦସ୍  Iକୋମ କେିବୋକୁ ସ୍ହସ୍  ଏଠ ିସ୍ସୋସିଆ ୍ ସିକୁୁେିଟି କୋଡଷ 

ଦେକୋେ I ସ୍ସଇଟୋ ଉଣୋ ଅଧସି୍କ ଆମ ଆଡେ ଆଧୋେ କୋଡଷ ପେି I ଏଇଟୋ ସେକୋେୀ ଦପ୍ତେେୁ ମିଳିଥୋଏ I  ନିକଟ 

ବର୍ତ୍ତଷୀ ଦପ୍ତେେ ସ୍ଟ ିସ୍େୋନ୍ ନମ୍ବେ ସ୍ଗେହୋଋଡ ସ୍ମୋସ୍ତ ସ୍ଦସ୍  ଓ ମ ଁ ୁସ୍ଟ ିସ୍େୋନସ୍େ ସ୍ସମୋନଙୁ୍କ  ନୋଆ ଁ, 

ପୋସସ୍ପୋଟଷ ନମ୍ବେ ଇତୁୋଦି ସ୍ଦ ି I ଦୁଇ ତିନି ଦିସ୍ନ କୋଡଷ ଆସି ପହଞ୍ଚ ିୋ I ଏହୋ ସ୍ଯ ସ୍କସ୍ତ ଆବଶୁକ ଓ 

େବିର୍ୁତ ପୋଇ ଁଏହୋ ସ୍କସ୍ତ ଦୂେ ଦେକୋେ ସ୍ସ ସବୁ କଥୋ ସ୍ମୋସ୍ତ ଜଣୋ ନଥ ିୋ I ମ ଁ ୁସ୍ଯ  ସ୍େୋନ କେି ସ୍ସୋସିଆ  

ସିକୁୁେିଟି କୋଡଷ ପୋଇଗ ି  - ଏକଥୋ ଆଜିେ ପେିସି୍ଥତି ଓ କଟକଣୋ ଆଗସ୍େ କଳ୍ପନୋ କେିବୋ ମସିୁ୍କ  I ପଛକୁ ଅନୋଇ 

ଚୋହିସଁ୍  ସ୍ସ ସମୟଟୋ ଥ ିୋ ଅସ୍ପକ୍ଷୋକୃତ ସୋଧୋ ସିଧୋ ସମୟ Iନିଜେ ସଙ୍ଖ୍ୁୋ ବଢୋଇବୋ ପୋଇ ଁଆସ୍ମେିକୋ ସେକୋେ 

ଏସିଆ ଓ ଆେିକୋେୁ ସ୍ ୋକ ଆଣବିୋ  ୋଗି ଚୋହ ଁୁ ଥସି୍  I ମୋତ୍ର ପଚୋଶ ପର୍ଷ ପସ୍େ  ଏଠୋେ ଉନ୍ନତିସ୍େ  େୋଗ ସ୍ନବୋ 

 ୋଗି  ଦୁନିଆେ ଚୋେି ଆଡୁ ଏସ୍ତ ସ୍ ୋକ ଆସଛୁନି୍ତ ସ୍ଯ ସ୍ସମୋନଙୁ୍କ ସମ୍ଭୋଳି ପୋେିବୋ ସହଜ ସ୍ହଉ ନୋହି ଁI ସ୍ସଥପିୋଇ ଁ

ବୋହୋେ ସ୍ ୋକଙୁ୍କ ଏଠକିି ଆସିବୋକୁ ନସ୍ଦବୋ ପୋଇ ଁ  ଦୁନିଆ େକମେ ବୋଡ ବତୋ ସଷିୃ୍ଟ କେୋ ଯୋଉଛି  I 

 

                                            ଛତଶି 

ଜନୁ ମୋସ ଅଧୋସ୍େ ଶକି୍ଷୋ ବର୍ଷ ପରୂ୍ଣ୍ଣଷ ସ୍ହ ୋ I  ସ୍ପଣ୍ଡ  ହି େ ଛୋତ୍ର ଛୋତ୍ରୀ ମୋସ୍ନ  ଅନୁଷ୍ୋିନେୁ ବିଦୋୟ ସ୍ନସ୍  I କିଏ 

ଘେକୁ ସ୍େେି ୋ ତ ଆଉ କିଏ ଖେୋ ଦିନଟୋ ବୁ ିବୋସ୍େ କୋଟିବୋକୁ ବୋହୋେି ୋ I ସ୍ଦଶକୁ ସ୍େେିବୋ  ୋଗି ସ୍ମୋ 

ପୋଖସ୍େ ପୋସ୍ଥୟ ତ ନଥ ିୋ I ତୋଛଡୋ ସ୍ଡେିସ୍େ ପହଞ୍ଚ ିଥବିୋେୁ ପଢୋ ପଢି ପୋଇ ଁସ୍ଯସ୍ତ ସମୟ ସ୍ଦବୋ କଥୋ ସ୍ଦଇ 

ପୋେି ନଥ ିି I ଆସ୍ମେିକୋସ୍େ ସ୍ମୋେ ପଷୃ୍ସି୍ପୋର୍କ ସ୍ହସ୍  ଜଜଷୱସି୍ ୋବୀ I ସ୍ସ ସ୍ମୋସ୍ତ ଆଉ ସ୍ଗୋଟୋଏ ବର୍ଷ 

ଆସ୍ମେିକୋସ୍େ େହି ପଢୋ ପୋଢି କେିବୋକୁ ପେୋମଶଷ ସ୍ଦସ୍  I ବିଶ୍ୱ ବିଦୁୋଳୟେୁ ଡିଗ୍ରୀ ହୋସ  କେିବୋେ ତ ପ୍ରଶ୍ନ 

ଊଠୁନୋହି ଁI 

ସ୍ପଣ୍ଡ  ହି  ପସ୍େ େି ୋସ୍ଡ େିଆେ ବିଶଷି୍ଟ ସିେି  େୋଇଟ୍ ସ କମଷୀ ୱୋ ି ଓ ୱୋନିତୋ ସ୍ନ ସନଙ୍କ ଘସ୍େ ଦୁଇ 

ସପ୍ତୋହ େହି ି I ସ୍ସମୋସ୍ନ ଜଜଷ  ୱସି୍ ୋବୀଙ୍କେ ବହୁ ଦିନେ ବନୁ୍ଧ I କନସୋଇନ୍ ସସ ଅସ୍େକ୍ଟେ େୋବସ୍େ ଦି୍ୱତୀୟ 

ମହୋଯଦୁ୍ଧ ସ୍ବସ୍ଳ ୱୋ ି ସ୍ଜ  ଯୋଇ ଥସି୍   I  ମୋଟିନ  ୁଥେ କିଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ କୋମ କେୁଥସି୍  ମଧ୍ୟ ଆସ୍ମେିକୋସ୍େ 

ମୋନବିକ ଅଧକିୋେେ ଏକ ଉଗ୍ରପନ୍ଥୀ ସ୍ଗୋଷି୍ ିconference Of Racial Equality (CORE) ମୋଧ୍ୟମସ୍େ ତୋଙ୍କେ 

କୋମ ଚୋ ିଥୋଏ I  ତୋଙ୍କ ଘସ୍େ ଥବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ ଆ ିସ ସ୍ନଲ୍ସନ ନୋମକ ଜସ୍ଣ େଦ୍ର ମହିଳୋଙ୍କ ସହିତ ଚିହ୍ନୋ ସ୍ହ ୋ I 

ପବୂଷ ପୋକିସ୍ତୋନସ୍େ ସ୍ସ ଢୋକୋ କନ୍ସୁୁ ସ୍ ଟସ୍େ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଥସି୍  ସ୍ବୋ ି କହିସ୍  Iସ୍ସଠୋେ ଅନୁେୂତି ତୋଙ୍କ ପୋଇ ଁ

ସ୍ସସ୍ତ େ  ନଥ ିୋ ସ୍ବୋ ି ଜଣୋ ପଡି ୋ I  ପସ୍େ ସ୍ସ ସ୍ମୋେ ବନୁ୍ଧ ବ୍ରୋଏନ ମୁୋକସ୍ଡୋନୋଲ୍ଡକୁ ବୋହୋ ସ୍ହସ୍  I 

ଦୁଖେ କଥୋ ସ୍ଯ େି ୋସ୍ଡଲି୍ ଫଆେ ପୋସ୍ୱ ଟନ ଅଞ୍ଚଳସ୍େ ସନ୍ଧୁୋସ୍େ  ଯୋଉଥବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ ତୋଙୁ୍କ କିଏ ଜସ୍ଣ ଛୁେୀ 

େୂରି୍ ହତୁୋ କ ୋ ସ୍ବୋ ି ପସ୍େ ଶଣୁ ିି I 
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େିଏତନୋମସ୍େ ଚୋ ିଥବିୋ ଯଦୁ୍ଧ ବିସ୍େୋଧସ୍େ ଜନମତ ସଷିୃ୍ଟ କେିବୋ ପୋଇ ଁଆସ୍ମେିକୋେ ସ୍କ୍ୱକେମୋନଙ୍କେ ସ୍କନ୍ଦ୍ରୀୟ 

ସଂସ୍ଥୋ ଆସ୍ମେିକୋନ ସ୍େଣ୍ଡସ ସେିସ ୍କମିଟି ବୋ AFSC ତେେେୁ ଏକ ଶୋନି୍ତ ଯୋତ୍ରୀ ଦଳ  ଆସ୍ମେିକୋେ ବିେିନ୍ନ 

ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଠୋଗସ୍  I ଏହି ଦଳସ୍େ ଚୋେି କି ପୋଞ୍ଚ ଜଣ  ଯବୁକ ଯବୁତୀ ବିେିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ  ଯୋଇ ସ୍ସଠୋେ ଉସ୍ଦୁୋକ୍ତୋ 

ମୋନଙ୍କ ସୋହୋଯୁ ସ୍ନଇ ଯଦୁ୍ଧ ବିସ୍େୋଧସ୍େ ବିେିନ୍ନ ସ୍ ୋକଙ୍କ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ଓ ବିେିନ୍ନ ସ୍ଗୋଷି୍ ିସୋଙ୍ଗସ୍େ ଆସ୍ ୋଚନୋ, ଗପ 

ସପ କେିବୋ କଥୋ I ଯୋତ୍ରୀ ଦଳେ ତେୁଣ ମୋସ୍ନ ସମବୟସ୍କ ଅନୁ ମୋନଙୁ୍କ ଯଦୁ୍ଧସ୍େ ସ୍ଯୋଗ ସ୍ଦବୋେୁ ବୋେଣ କେି 

ପୋେିସ୍ବ – ଏହୋହି ଁଥ ିୋ ଯୋତ୍ରୋେ ଉସ୍ଦ୍ଦଶୁ I 

ଜ ୁୋଇ ୪ ତୋେିଖେ ଛୁଟି ଅବସେସ୍େ ଉଇସ୍କନସିନ ପ୍ରସ୍ଦଶେ ଏକ ହ୍ରଦ କୂଳସ୍େ  ଯୋତ୍ରୀ ଦଳେ ସମସ୍ସ୍ତ ଏକଜଟୁ 

ସ୍ହସ୍  I ଦୁଇ ଦିନ କୋଳ ଯୋତ୍ରୋେ ଉସ୍ଦ୍ଦଶୁ ଓ ଯୋତ୍ରୋସ୍େ  ସ୍କମିତି ଚଳିବୋକୁ ସ୍ହବ  - ଏ ବିର୍ୟସ୍େ ସ୍ଟ୍ରନିଂ  ପୋଇ ୋ 

ପସ୍େ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ବୋହୋେକୁ ପଠ ଗ ୋ I ଯଦୁ୍ଧ ବିସ୍େୋଧୀ ଓ ସିେି  େୋଇଟ୍ସ ୍ଆସ୍େୋଳନେ ଅନୁତମ ସ୍ନତୋ ବୋୟୋଡଷ 

େଷି୍ଟନ ଙ୍କ ସହିତ ସ୍ସଠୋସ୍େ ସ୍ଦଖୋ ସ୍ହ ୋ I ସ୍ଟ୍ରନିଂ ପସ୍େ ଆସ୍ମ ଚୋେି ଜଣ ସ୍ଡେିଡ୍, ଏ ିନେ, ପୋଟି୍ରସିଆ ଓ ମ ଁ ୁ

ଦକି୍ଷଣ କୋ ିେରି୍ଣ୍ଣଆକୁ ଗ ୁ I ସ୍ଡେିଡ ଥ ିୋ ସ୍ସ ଅଞ୍ଚଳସ୍େ ସ୍କ୍ୱକେ ସଂସ୍ଥୋେ ସଙ୍ଗଠକ I ପୋସୋଡିନୋ,  ଙ୍ଗ ବିଚ୍, 

 ୋଗନୁୋ ବିଚ ଅଞ୍ଚଳସ୍େ ଆସ୍ମ ଶୋନି୍ତ ଯୋତ୍ରୀ ଦଳ  ବିେିନ୍ନ ସ୍ ୋକଙ୍କେ ଘସ୍େ େହିବୋେ ବୁବସ୍ଥୋ ସ୍ହୋଇଥ ିୋ Iସ୍କସ୍ତ 

ଗଡିୁଏ ଚଚ୍ଚଷସ୍େ ଓ ସ୍ଥୋନୀୟ YMCA  ଠୋସ୍େ ଆସ୍ମ ଚୋେି ଜଣ ଯୋକ େିଏତନୋମ ବିସ୍େୋଧସ୍େ କହି ୁ I ପ୍ରସ୍ଶ୍ନୋର୍ତ୍ତେ 

ମଧ୍ୟ ସ୍ହ ୋ I କୋ ିେରି୍ଣ୍ଣଆେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ହ ୋ ଅସ୍େଞ୍ଜ କୋଉ୍ି  େିତସ୍େ ଯୋହୋକି େିପବ୍ି ଲକୋନ ଦଳେ  ଏକ ଦୁଗଷ I  

ଯଦୁ୍ଧେ ସମଥଷକ ଏଠି ସଙ୍ଖ୍ୁୋଧକି I ଯଦୁ୍ଧ ସ୍ବୋସ୍େୋଧେ ବିସ୍େୋଧୀ ଅସ୍ନକ ଯକିୁ୍ତ ଏଠ ିଶଣୁବିୋକୁ ପୋଇ ୁ I 

ମ ଁ ୁ ଙ୍ଗବିଚଠୋସ୍େ  ଯଦୁ୍ଧ ବିସ୍େୋଧ ିପ୍ରଚୋେ ପତ୍ର ବୋଣଟୁ୍ଥବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ  ଜସ୍ଣ ଅବସେ ପ୍ରୋପ୍ତ ସ୍ସୈନିକ ସ୍ମୋଠୋେୁ ପ୍ରଚୋେ 

ପତ୍ର ସ୍ନବୋ ସ୍ବସ୍ଳ ସ୍ମୋ ଦୋଢୀକୁ ଧେି ହ ୋଇ ୋ ଓ ପ ିୁସ ହସ୍ତସ୍କ୍ଷପ କେିବୋ ପବୂଷେୁ ପଳୋଇ ୋ i ମ ଁ ୁଏ ବିର୍ୟସ୍େ 

ପ ିୁସକୁ କିଛି କହି ି ନୋହି ଁI ଶୋନି୍ତ ପୋଇ ଁକୋମ କେୁଥବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ ପ ିୁସକୁ ଡୋକିବି ସ୍କମିତି? ପେ ଦିନ ସକୋଳୁ 

ସ୍ଦଖ ିୋ ସ୍ବଳକୁ ସ୍ଥୋନୀୟ ଖବେକୋଗଜସ୍େ ଏ ଘଟଣୋ ସ୍ମୋ ଛବି ସହିତ ବଡ ଶସି୍େୋନୋମୋସ୍େ ବୋହୋେିଛି I 

 ଙ୍ଗ ବିଚ୍ ଓ  ୋଗନୁୋ ବିଚ୍ େ୍ ବିେିନ୍ନ ଜୋଗୋସ୍େ ସମଦୁ୍ର କୂଳସ୍େ ନସ୍ହ ୍ ହ୍ରଦ ପୋଖସ୍େ  ବିେିନ୍ନ ସଂସ୍ଥୋ ତେେେୁ  

ସ୍ହଉଥବିୋ ବିଚ୍ ପୋଟି ଓ ପିକି୍ନକ୍ ସ୍େ ସ୍ଯୋଗ ସ୍ଦ ୁ I ସ୍ସମୋନଙ୍କେ ଯବୁ ସ୍ଗୋଷି୍ ିସହିତ  ବିଚୋେ ଆଦୋନ ପ୍ରଦୋନ ସ୍ହ ୋ 

Iସ୍ମୋେ ଧୋେଣ ନଥ ିୋ ସ୍ଯ ଏଠ ିସୋ ୋଡସ୍େ ବି ସ୍ବକନ୍ ( ଘରୁ୍େିୁ ମୋଂସ) ପକୋଯୋଏ I ସୋ ୋଡସ୍େ ନୋ ି ସ୍ଦଖୋ ଯୋଉ 

ଥବିୋ ଜିନିର୍ଟିକୁ ନୋ ି  ଙ୍କୋ ସ୍ବୋ ି େୋବି ଖୋଇବୋ ପସ୍େ ଜୋଣ ିି ସ୍ଯ ସ୍ସଇଟୋ  ଙ୍କୋ ନୁସ୍ହ ଁIତୋ ପେଠୋେୁ ସବୁ 

ଜିନିର୍େ ଉପୋଦୋନ କଅଣ ଜୋଣବିୋଟୋ ଅେୁୋସସ୍େ ପଡିଗ ୋ I  ସଏଞ୍ଜ ସେ ଏକ ଷ୍ଟୋଡିୟମକୁ େୋଷ୍ଟରପତି ଜନସନ୍ 

ଆସିଥବିୋେୁ ଆସ୍ମ ଯଦୁ୍ଧ ବିସ୍େୋଧୀ ପ୍ରଚୋେ ପତ୍ର ସ୍ସ ଅଞ୍ଚଳସ୍େ ବୋ୍ି ୁ I ଆଉ ସ୍କସ୍ତସ୍କ ଯଦୁ୍ଧ ବିସ୍େୋଧୀ ସ୍୍ ଲୋଗୋନ 

ସ୍ଦଇ ସ୍ଶୋେୋଯୋତ୍ରୋ କସ୍  I 

ଶୋନି୍ତଯୋତ୍ରୋ ସ୍ଶର୍ ସ୍ହବୋ ପସ୍େ କୋନୋଡୋେ ଗ୍ରୋଇଣ୍ଡ୍ ସ୍ଷ୍ଟୋନ୍ ଦ୍ୱୀପସ୍େ ବିେିନ୍ନ ସ୍ଦଶେୁ ଆସିଥବିୋ ଛୋତ୍ରମୋନଙ୍କ ପୋଇ ଁ 

ଏକ ଶବିିେେ ଆସ୍ୟୋଜନ ସ୍ହୋଇଥୋଏ I ଆନ୍ତଜଷୋତିକ ସ୍କ୍ଷତ୍ରସ୍େ ଶୋନି୍ତ ପ୍ରସୋେ କେିବୋ ଥୋଏ  କ୍ଷୁ I େୋେତେୁ ମ ଁ ୁ

ଏକୁଟିଆ ଏ ଶବିିେସ୍େ ଥୋଏ I ପୋକିସ୍ତୋନ, କୋଣୋଡୋ, ଗୋମି୍ବ୍ଆ, ମେିସସ, ଥୋଇ ୁୋଣ୍ଡ୍ ଓ ଆସ୍ମେିକୋେୁ ଛୋତ୍ର ଛୋତ୍ରୀ 

ସ୍ସଠୋସ୍େ ଥୋଆନି୍ତ I ମେିସସ ୍ଓପୋକିସ୍ତୋନେ ଛୋତ୍ର ଥସି୍  ମସୁ ମୋନ୍ I ପୋକିସ୍ତୋନୀ ଛୋତ୍ରଟିେ ସ୍ତ୍ରୀ ନୋଆ ଁସ୍ୱଣି୍ଡ I ସ୍ସ 

କୋନୋଡୋେ ଝୀଅ ସ୍ହସ୍  ସ୍ହ ଁ େୋେତ ଉପସ୍େ ତୋେ େୋେି େୋଗ ଥବିୋ ସ୍ଦଖ ିି I ଶବିିେ ସେିବୋ ପବୂଷେୁ 

ଅସ୍ନ୍ତବୋସୀମୋନଙ୍କ ପୋଇ ଁସ୍ଗୋଟୋଏ କୋଯଷୁ କ୍ରମ ଥୋଏ ସ୍ଯ  ସ୍ଯଉମଁୋସ୍ନ ପୋେିସ୍ବ  ସ୍ସମୋସ୍ନ ହ୍ରଦେ ଏ କୂଳେୁ ଆେ 

କୂଳକୁ ପହ୍େିଁସ୍ବ I ହ୍ରଦେ ଦୂେତୋ  ଆମ ଗୋଆ ଁପୋଖସ୍େ ବ୍ରୋହ୍ମଣୀ ନଦୀ ସ୍ଯତିକି ଚଉଡୋ ତୋେ ଦୁଇ ଗଣୁ I  ସ୍କବଳ 

କୋନୋଡୋ ଓ ଯକୁ୍ତ େୋଷ୍ଟରେ ସ୍ ୋକଙ୍କ ସହିତ ମ ଁ ୁଏ କୂଳେୁ ସ୍ସ କୂଳକୁ ପହ୍େିଁ କେି ଯୋଇଥ ିି ଓ ଆସିଥ ିି Iଅଧବୋଟେୁ 

ଥୋଇ ୁୋଣ୍ଡେ୍  ଛୋତ୍ରଟିକୁ ପୋଣେୁି ଉଦ୍ଧୋେ କେିବୋକୁ ପଡିଥ ିୋ I ପୋକିସ୍ତୋନ ଓ ମେିସସ ଓ ଗୋମବ୍୍ଆେ ସ୍କହି ପହ୍େିଁ 
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ଜୋଣ ିନଥସି୍  I  ଯୋହୋସ୍ହଉ ପି ୋ ଦିନେ  ପୋଣେ୍ି ବୁଡିବୋଟୋ ସ୍ଯ େୋଷ୍ଟରୀୟ ମୋନ େକ୍ଷୋ ପୋଇଏଁମିତି କୋମସ୍େ ଆସିବ 

ସ୍ମୋେ ଧୋେଣୋ ନଥ ିୋ I 

ଗ୍ରୋଇଣ୍ଡ ସ୍ଷ୍ଟୋନ ଦ୍ୱୀପ ସ୍ହ ୋ ସ୍କ୍ୱକେମୋନଙ୍କେ ଜୋଗୋ I ତୋହୋ ଏକ ହ୍ରଦ  େିତସ୍େ I ସ୍ସଠସ୍େ ସ୍ସମୋସ୍ନ ଶବିିେ ଓ 

ସ୍େୋଜୀ ଇତୁୋଦି କେନ୍ତ୍ I ଶବିିେ ସ୍ଶର୍ ସ୍ହବୋ ପସ୍େ ମ ଁ ୁକୋନୋଡୋେ େୋଜଧୋନୀ ଅଟୱୋସ୍େ ଟିକିଏ ବୁ ୋ ବୁ ି କେି 

େି ୋସ୍ଡ େିଆ ସ୍େେି ି I  ବିମୋନ ବେେସ୍େ  ସ୍ଯଉ ଁସ୍ଗଟେୁ େି ୋସ୍ଡ େିଆ କୁ ଯିବୋ କଥୋ  ସ୍ସହି ସ୍ଗଟସ୍େ 

ଟେସ୍୍ୋ ପୋଇ ଁମଧ୍ୟ ଉଡୋଜୋହୋଜ ବୋହୋେୁ ଥଏ୍ I  ମ ଁ ୁଯୋଇ େୁ ସ୍େ ସ୍ସଇଥସି୍େ ବସିଗ ି I ଜୋହୋଜ  ବିମୋନ ବେେ 

ଛୋଡିବୋେ ଅବୁବହିତ ପବୂଷେୁ  ଏହୋ ଜଣୋ ପଡିବୋେୁ ତୁେନ୍ତ ସ୍ଗଟ ସ୍ଖୋ ି ଏଆେ ସ୍ହୋସ୍ଷ୍ଟସ ୍ସ୍ମୋସ୍ତ ସ୍ଗଟକୁ ପଠୋଇ 

ସ୍ଦସ୍  ଓ ମ ଁ ୁନିଦି୍ଦଷ୍ଟ ଜୋହୋଜସ୍େ ଗନ୍ତବୁ ସ୍ଥୋନକୁ ଆସି ି I ଏ ଘଟଣୋସ୍େ ସ୍ମୋେ େୁ ୍ ସ୍ଯତିକି , ଉଡଜୋହୋଜେ 

କମଷଚୋେୀଙ୍କେ େୁ  ମଧ୍ୟ ସ୍ସତିକି ସ୍ବୋ ି କହିବୋକୁ ସ୍ହବ  କୋେଣ ସ୍ମୋସ୍ତ ବସିବୋକୁ ସ୍ଦବୋ ପବୁଷେୁ ସ୍ମୋ ଟିକଟକୁ 

ଯୋଞ୍ଚ କେିବୋ ଦୋୟିତ୍ୱ ଥ ିୋ  ସ୍ସମୋନଙ୍କେ I 

 

େି ୋସ୍ଡ େିଆ ନିକଟବର୍ତ୍ତଷୀ ସ୍ଚଷ୍ଟେ ଟୋଉନସ୍େ ଏକ ନୂଆ ଗ୍ରୋଜଏୁଟ ସ୍କ ୂ ଆେମ୍ଭ କେୋଯୋଇ ଥୋଏ I ତୋ ନୋଆ ଁ

ସ୍ହ ୋ ଅପ ୁୋଣ୍ଡ ଇନଷି୍ଟଚିଉଟ I ମୋଟିନ  ୁଥେ୍ କିଙ୍ଗଙ୍କେ ମତୁୃୁ ପସ୍େ ଏହୋ ମୋଟିନ  ୁଥେ୍ କିଙ୍୍ଗ ଜନିୁଅେ 

ଇନସଟିଚିଉଟ ସ୍ବୋ ି ନୋମିତ ସ୍ହ ୋ I ଏହି ଉପୋଧୁୁ ର୍ତ୍ତେ  ଶକି୍ଷୋନୁଷ୍ୋିନସ୍େ“ସମୋଜପେିବର୍ତ୍ତଷନ”ସମ୍ବନ୍ଧସ୍େତୋତି୍ତ୍ୱକ 

ଆସ୍ ୋଚନୋ ଅଧ୍ୟୋପକ ମୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋେୋ ହୁଏ I ବୁୋବହୋେିକ ପ୍ରସ୍ୟୋଗ ପୋଇ ଁଛୋତ୍ର ଛୋତ୍ରୀମୋସ୍ନ ବିେିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ୋିନ ସହିତ 

ମିଶ ିକୋମ କେନି୍ତ I  ସପ୍ତୋହସ୍େ ତିନି ଦିନ କ୍ଲୋସ େୁମସ୍େ ପୋଠ ପଢୋ ହୁଏ I ସ୍ସମିନୋେ ଓ ସ୍ କ୍ଚେ ଥୋଏ ମଖୁୁ କଥୋ I 

ବୋହୋସ୍େ ଦୁଇ ଦିନ ସ୍ଯଉ ଁପ୍ରତୁକ୍ଷ କୋଯଷୁ  ହୁଏ  ସ୍ସମିନୋେ ସ୍ବସ୍ଳ ତୋେ ଆସ୍ ୋଚନୋ କେୋଯୋଏ I 

ଅପ ୁୋଣ୍ଡ ଇନଷି୍ଟଚିଉଟ ଏକ ଉପୋଧୁୁ ର୍ତ୍ତେ ଅନୁଷ୍ୋିନ ସ୍ହୋଇ ଥବିୋେୁ ଏହୋେ ପଢୋପଢିଟୋ ଅସ୍ପକ୍ଷୋକୃତ ଧେୋ ବନ୍ଧୋI 

ବିେିନ୍ନ ସମୟସ୍େ ସମୋଜ ପେିବର୍ତ୍ତଷନ ସ୍କ୍ଷତ୍ରସ୍େ କୋମ କେୁଥବିୋ େିନ୍ନ େିନ୍ନ ସ୍ ୋକ ଆନୁଷ୍ୋିନକୁ ଆସି େୋର୍ଣ ଦିଅନି୍ତI  

ଶୋନି୍ତ ବୋଦୀ ଏ.ସ୍ଜ.ମସ୍ସ୍ତ, ସମୋଜ ବୋଦୀ ନମଷୋନ ଥମୋସ,୍ ସିେି ୍ େୋଇଟ୍ସ ୍ସ୍ନତୋ ବୋୟୋଡଷ େଷି୍ଟନ୍ ୍ କ ସହିତ 

ଆସ୍ ୋଚନୋ କେିବୋେ ସସୁ୍ଯୋଗ ସ୍ମୋସ୍ତ ଏଠୋସ୍େ ମିଳି ୋ I 

ସ୍ସୋସିଆ ିଷ୍ଟ ସ୍ନତୋ ନମଷୋନ୍ ଥମୋସ ୍େୁର୍ ବିପ୍ଳବେ ସ୍ନତୋ  ିଓନ୍  ଟ୍ରଟସି୍କଙୁ୍କ ଷ୍ଟୋ ିନଙ୍କ େୁରି୍ଆେୁ ପଳୋଇ ଆସିବୋସ୍େ 

ସୋହୋଯୁ କେିଥସି୍  I ଖୋ ି ସ୍ସତିକି ନୁସ୍ହ ଁ, େୋଷ୍ଟରପତି େୁଜସ୍େ ଟଙ୍କ ବିସ୍େୋଧସ୍େ ଚୋେିଟିନିବଷୋଚନସ୍େ 

 ଠଆି ସ୍ହୋଇ ହୋେିଥସି୍  I ସ୍ଯଉ ଁସବୁ କୋମ କେିବୋ  ଗି ସ୍ସ ସମୋଜବୋଦୀ ଦଳ ତେେେୁ ଠଆି ସ୍ହଉଥସି୍   ସ୍ସ 

ସବୁ କୋମକୁ ସ୍ଗୋଟି ସ୍ଗୋଟି କେି େୁଜସ୍େ ଟ ତୋଙ୍କ  ସ୍ଯୋଜନୋ େିତସ୍େ ପକୋଇ ଥସି୍  I ଇସ୍ କ୍ସନସ୍େ ଠଆି ସ୍ହୋଇ 

ଯସ୍ଥଷ୍ଟ ଜନମତ ସଷିୃ୍ଟ କେି ଥବିୋେୁ  ଏହୋ ସ୍ହ ୋ ସ୍ବୋ ି ତୋଙ୍କେ ମତ I ଆସ୍ମ ତୋଙୁ୍କ ସ୍େଟିବୋ ସ୍ବଳକୁ ସ୍ସ ଖବ୍ୁ 

ବୁଢୋ ସ୍ହୋଇ ଯୋଇ ଥସି୍  I ତୋଙ୍କ ଆଖକୁି େ  ଦିଶ ୁନଥ ିୋ I ସ୍ସ ଅନୁ ଉପସ୍େ େେୋ ସ୍ଦଇ ଚୋ ୁଥସି୍  I ତୋଙୁ୍କ 

ସ୍ଦଖ ିସ୍ମୋେ ଆଚୋଯଷୁ  ମହୋଶୟଙ୍କ କଥୋ ମସ୍ନ ପଡି ୋ I 

ଅଲଲୁ ୋଣ୍ଡ ଇନଷି୍ଟଚିଉଟ୍ େ  ଛୋତ୍ର ଛୋତ୍ରୀମୋନଙ୍କ େିତେୁ ସମସ୍ସ୍ତ ଥସି୍   େିଏତନୋମସ୍େ ଚୋ ିଥବିୋ ଯଦୁ୍ଧେ ବିସ୍େୋଧୀ I 

ଯଦୁ୍ଧେୁ େିହୋତି ପୋଇବୋ ପୋଇ ଁ ସ୍କହି ସ୍କହି ଏଥସି୍େ ନୋଆ ଁସ୍ ଖୋଇ ଥସି୍  Iମୋତ୍ର ଅନୁଷ୍ୋିନଟି ଚୋ ିଥ ିୋ ଏକ 

ବୁୋଲି ଟଷ୍ଟ ସ୍ସମିନୋେୀ େିତସ୍େ Iସ୍ସମିନୋେୀେ ଛୋତ୍ରମୋସ୍ନ ଅସ୍ପକ୍ଷୋକୃତ େକ୍ଷଣଶୀଳ ଓ ସେକୋେଙ୍କ  ନୀତିେ ସମଥଷକ 

I ସ୍ସମିନୋେୀେ ସ୍କସ୍ତ ଜଣ ଅଧ୍ୟୋପକ ଇନଷି୍ଟଚିଉଟସ୍େ ମଧ୍ୟ ପୋଠ ପଢୋନି୍ତ I ତୋ ଛଡୋ ଖୋଇବୋ ଘସ୍େ ଇନଷି୍ଟଚିଉଟ୍ 

ଓ ସ୍ସମିନୋେୀେ ଛୋତ୍ର ଛୋତ୍ରୀମୋସ୍ନ ଏକୋଠି ବସି ଖୋଆନି୍ତ I ସ୍ସମୋନଙ୍କ େିତସ୍େ ଖବ୍ୁ ଆସ୍ ୋଚନୋ ହୁଏ I ଖୋଇ ବସିବୋ 

ପସ୍େ େିଡିଂ େୁମସ୍େ ସ୍ଟ ିେିଜନ ସ୍ଦଖୋ ହୁଏ I ଏଇମିତି ଏକ ଅବସେସ୍େ ସ୍ଟ ିେିଜନସ୍େ ସମ୍ବୋଦ ଆସି ୋ ସ୍ଯ 
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ମୋ କମ ଏକ୍ସଙୁ୍କ ହତୁୋ କେୋ ଯୋଇଛି I  ସ୍ସ ପଯଷୁ ନ୍ତ ମ ଁ ୁତୋଙ୍କ ବିର୍ୟସ୍େ  କି୍ଲଛି ଜୋଣ ିନଥ ିି I ଆସ୍ମେିକୋେ କଳୋ 

ସ୍ ୋକଙୁ୍କ ନୋନୋ ପ୍ରକୋେ େୋବସ୍େ ଦବୋଇ କେି େଖୋ ଯୋଇଥ ିୋ I ତୋ ବିସ୍େୋଧସ୍େ “ଦେକୋେ ସ୍ହସ୍  କଳୋ ସ୍ ୋସ୍କ 

ହିଂସୋେ ବୋଟ ଧେିସ୍  କିଛି ଖେୋପ ସ୍ହସ୍ବ ନୋହି”ଁ ସ୍ବୋ ି ସ୍ସ କହୁଥସି୍  I ମୋ କମ ୍ଏକ୍ସଙ୍କେ୍ ନୀତି ମୋଟିନ  ୁଥେ 

କିଙ୍ଗ ଓ ତୋଙ୍କ ସହକମଷୀ ମୋନଙ୍କ କୋମେ  ପରୂ୍ଣ୍ଣଷ ବିସ୍େୋଧୀ ଥ ିୋ I 

ଇନଷି୍ଟଚିଉଟେ ଛୋତ୍ର ଛୋତ୍ରୀ ମୋନଙୁ୍କ ପ୍ରୋକି୍ଟକୋ  କୋମ  ୋଗି  ସ୍କୌଣସି ସ୍ସ୍ୱଚ୍ଛୋସ୍ସବୀ ସଂସ୍ଥୋସ୍େ କୋମ କେିବୋକୁ 

ସ୍ହଉଥ ିୋ I  କିଛି ଦିନ  ୋଗି ମ ଁ ୁେି ୋସ୍ଡ େିଆେ ପୋସ୍ୱ ଟନ ଅଞ୍ଚଳସ୍େ ଥବିୋ ଏକ ସ୍ସ୍ୱଚ୍ଛୋ ସ୍ସବୀ  ସଂସ୍ଥୋସ୍େ  

କୋମ କ ି I ସଂସ୍ଥୋ ତେେେୁ ସ୍ଛୋଟ ପି ୋଙ୍କ  ୋଗି ସ୍ଗୋଟିଏ ସ୍କ ୂ ଚୋ ିଥୋଏ Iପଣୁ ିଆଖ ପୋଖେ  ପେିବୋେ ସବୁ କଳୋ 

ସ୍ ୋକଙ୍କ ପେିବୋେ ସ୍ହୋଇ ଥବିୋେୁ  ସ୍ସମୋନଙ୍କେ ସମସୁୋ କଅଣ ତୋକୁ ଅନୁଧ୍ୟୋନ କେି ସ୍ସ ସବୁକୁ ସମୋଧୋନ କେିବୋ 

ଦିଗସ୍େ ସୋହୋଯୁ କେିବୋ ଥୋଏ ସ୍ମୋେ କୋମ I ଏସ୍ତ ଦିନ ପସ୍େ ଏଇଠି ମ ଁ ୁଆସ୍ମେିକୋସ୍େ ଦୋେିଦ୍ରୁ କଅଣ ସ୍ସଇଟୋ 

ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁେବ କ ି I ପୋସ୍ୱ ଟନ ଅଞ୍ଚଳସ୍େ ଥବିୋ ସ୍ସବୋ ସ୍କନ୍ଦ୍ର ସହିତ ସ୍ଯୋଗୋ ସ୍ଯୋଗ େଖବିୋ ଥୋଏ ସ୍ମୋେ କୋମ I 

ଏଣ ୁବସି୍ତ େିତେକୁ ଯୋଇ  ସ୍ ୋକଙ୍କ ସହିତ ମ ଁ ୁକଥୋ ବୋର୍ତ୍ତଷୋ କସ୍େ I  ଏହି ଅବସେସ୍େ ମ ଁ ୁସ୍ଗୋଟିଏ ଘେକୁ ଯୋଇ 

ସ୍ଦଖ ିି ସ୍ଯ  ଘେ େିତସ୍େ ସ୍ୱୋମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଦୁଇଟି ପି ୋ I ସୋନ ପି ୋଟି ସ୍ଶୋଇ ଥୋଏ I ମୋତ୍ର ବଡଟି ତସ୍ଳ ପଡିଥବିୋ 

କନଷସ୍ଲଲକ୍ସ (ମଢୁି ପେି ) ସ୍କସ୍ତୋଟିକୁ ତଳୁ ହୋତସ୍େ ଖୁ୍ ି ଖୋଇବୋସ୍େ  ୋଗି ଥୋଏ I ଏକ ବିଅେ୍ କମ୍ପୋନୀସ୍େ   

େଦ୍ରସ୍ ୋକ କୋଯଷୁ  କେୁଥସି୍  I ସ୍ଦହ ବୋେମ୍ବୋେ ଖେୋପ ସ୍ହବୋେୁସ୍ସ କୋମକୁ ନିୟମିତ ଯୋଇ ପୋେିସ୍  ନୋହି ଁI ଏଣ ୁ

ଚୋକିେୀ ଖଣ୍ଡକ ହେୋଇ ବସିସ୍  I ଘସ୍େ ଚଳୋଚଳେ ଅସବୁିଧୋ I ସେକୋେୀ ବୁବସ୍ଥୋ େିତସ୍େ ତୋଙୁ୍କ  ସ୍ବକୋେୀ େର୍ତ୍ତୋ 

ମିଳି ପୋେିବ କି ନୋହି ଁତୋହୋ ଠିକ୍ ସ୍ହୋଇ ନୋହି ଁI ଏଥପିୋଇ ଁସ୍ସ ବଡ ଚିନି୍ତତ Iଏ ପଯଷୁ ନ୍ତ ସ୍ମୋେ ଧୋେଣୋ ଥ ିୋ ସ୍ଯ 

ଆସ୍ମେିକୋସ୍େ ସମସ୍ସ୍ତ ସ୍ହସ୍  ଧନୀ ସ୍ ୋକ I ମୋତ୍ର ସ୍ସଦିନ ସ୍ସ କଳୋ ପେିବୋେେ ସମ୍ପକଷସ୍େ ଆସି ସ୍ମୋେନୂଆ 

ଧୋେଣୋ ସଷିୃ୍ଟ ସ୍ହ ୋ ଓପସ୍େ ମୋଇସ୍କ ୍ ହୁୋେିଙ୍ଗଟନଙ୍କେ Other America ବହିଟି ପଢି  ଆସ୍ମେିକୋସ୍େ ଥବିୋ 

ଦୋେିଦ୍ରୁ ବିର୍ୟସ୍େ ସ୍ମୋେ ଧୋେଣୋ ଆହୁେି ସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ହ ୋ I 

ଅପ ୁୋଣ୍ଡ ଇନ୍ି ଷଟଚିଉଟସ୍େ ଥବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ ସ୍ଜ ଗବୁିନ୍ ଓ ମ ଁ ୁଉେସ୍ୟ “ େିସ୍ଟ ୍ କ୍ଲକଷସ” ୟୁନିୟନସ୍େ କିଛି ଦିନ 

ପ୍ରୋକି୍ଟକୋ  କ ୁ I  ୟୁନିୟନେ କୋେବୋେ ବଡ ବିଚିତ୍ର  ମସ୍ନ ସ୍ହ ୋ i ସ୍ଦୋକୋନସ୍େ କୋମ କେୁଥବିୋ କମଷଚୋେୀଙୁ୍କ  

ସ୍ନଇ େମିକ ସଂସ୍ଥୋଟିେ ସଷିୃ୍ଟ I ଆସ୍ମେିକୋେ ବୃହର୍ତ୍ତେ େମିକ ସଂସ୍ଥୋ 

“ଆସ୍ମେିକୋନସ୍େସ୍ଡସ୍େସନ୍ଅେସ୍ ବେଓକମିଟିେେଇେଷି୍ଟେଆ ଅଗଷୋନୋଇସ୍ଜସନ୍”AFLCIO େ ଏକ ଅଂଶ 

ସ୍ହ ୋ େିସ୍ଟ ୍ କ୍ଲକଷସ ୟୁନିୟନ I ସ୍ସଠୋସ୍େ ପ୍ରୋକି୍ଟକୋ  କୋମ କେିବୋକୁ ଯୋଇ  ସ୍ଜ ଓ ମ ଁ ୁ ଉେସ୍ୟ ଉର୍ତ୍ତେ 

େି ୋସ୍ଡ େିଆେ ଜେୋଡ ଓ  କ ମି୍ବ୍ଆ ଆେିନିଉ ଦୁଇଟିସ୍େ  ସ୍ଛୋଟ ବଡ ସ୍ଦୋକୋନେ କମଷଚୋେୀ ଙୁ୍କ ୟୁନିୟନସ୍େ 

ସ୍ଯୋଗ ସ୍ଦବୋକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତଷୋଇବୋ ଥ ିୋ ଆମେ କୋମ I ସ୍କସ୍ତକ ମୋ ିକ ଆମକୁ ସ୍ସମୋନଙ୍କର ସ୍ଦୋକୋନ େିତେକୁ ପଶବିୋକୁ 

ମନୋ କସ୍  I ପଣୁ ିଆଉ ସ୍କସ୍ତସ୍କ ସ୍ବଶ ହସ ଖସିୁସ୍େ କଥୋ ବର୍ତ୍ତଷୋ କସ୍  ଓ ସ୍ସମୋନଙ୍କ କମଷଚୋେୀଙୁ୍କ ୟୁନିୟନେ 

ସେୁ କେୋଇବୋ ପୋଇ ଁଆମଠୋେୁ ଆସ୍ବଦନ ପତ୍ର  ସ୍ନସ୍  I 

ଅପ ୁୋଣ୍ଡ୍ ଇନୋଷି୍ଟଚିଉଟଟି ସ୍କ୍ରୋଜେ ଥଓି ଜିକୋ  ସ୍ସମିନୋେୀେ ଘେ େିତସ୍େ ଚୋ ି ଥୋଏ I ସ୍ସମିନୋେୀେ ଛୋତ୍ର, 

ଛୋତ୍ରୀମୋସ୍ନ  ଖ୍ରୀଷି୍ଟୟୋନ ଧମଷେ ବୁୋଲି ଟଷ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରଦୋୟେ ଚଚ୍ଚଷସ୍େ ସ୍ପୌସ୍େୋହିତୁ  କେିବୋକୁ ଶକି୍ଷୋ ପୋଉ ଥୋଆନି୍ତ I 

ଆସ୍ମେିକୋେ ଦକି୍ଷଣୋଞ୍ଚଳସ୍େ  ବୁୋଲି ଟଷ୍ଟ ମୋନଙ୍କେ ସଙ୍ଖ୍ୁୋ ସ୍ବଶ ିI ଏପେିକି  ମୋଟିନ  ୁଥେ୍ କିଙ୍ଗ  ଥସି୍  ଜସ୍ଣ 

ବୁୋଲି ଟଷ୍ଟ ପୋଦ୍ରୀ I ଆସ୍ମେିକୋେ ଚଳନି୍ତ େୋଜନୀତି ଓ େିଏତନୋମ ଯଦୁ୍ଧ ପ୍ରତି ସ୍ସମୋନଙ୍୍କ େିତେୁ ଅଧକି ସଙ୍ଖ୍ୁକଙ୍କେ 

ସମଥଷନ ଥ ିୋ I ଆସ୍ମ ଇନଷି୍ଟଚିଉଟେ  ଛୋତ୍ର ଛୋତ୍ରୀମୋସ୍ନ ଥ ୁି ଯଦୁ୍ଧ ବିସ୍େୋଧୀ I ଏଣ ୁ ସନ୍ଧୁୋ ସ୍େୋଜନ ପସ୍େ ଆସ୍ମ 

ସବୁ ସ୍ଟ ିେିଜନସ୍େ ସନ୍ଧୁୋ ସମ୍ବୋଦ ଶଣୁବିୋକୁ ବସି ୋ ସ୍ବସ୍ଳ ଆମ ଦୁଇ ସ୍ଗୋଷି୍ ିେିତସ୍େ ଘମୋ ସ୍ଘୋଟ ଆସ୍ ୋଚନୋ 

ଓ ତକଷ ବିତକଷ ଚୋ ୁଥ ିୋ I ପ୍ରୋଥନିକ ଅବସ୍ଥୋସ୍େ ସ୍ମୋେ ଜସ୍ଣ େୁମ ୍ସ୍ମଟ୍ ଥ ିୋ ଡୋନ୍ I  ସ୍ସ ଆସିଥ ିୋ ବଷ୍ଟନେୁ I  

ସ୍ସୈନୁବୋହିନୀସ୍େ ସ୍ଯୋଗ ସ୍ଦବୋ  ୋଗି ତୋକୁ ଡୋକେୋ ଆସି ସୋେିଥ ିୋ I ମୋତ୍ର ସ୍ସଥସି୍େ ସ୍ଯୋଗ ସ୍ଦବୋ ପୋଇ ଁତୋେ 
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ଇଚ୍ଛୋ ନଥ ିୋ I  ସ୍ସ ଜୋଣ ିଥ ିୋ ସ୍ଯ ମି ିଟୋେୀସ୍େ ନୋଆ ଁସ୍ ଖୋଇବୋ ମୋସ୍ନ ତୋକୁ େିଏତନୋମକୁ ଯିବୋକୁ ସ୍ହବ I 

େିଏତନୋମସ୍େ ଅନଥଷକ େୋବସ୍େ ଯଦୁ୍ଧ କେି ମେିବୋ  ୋଗି ସ୍ସ ଇଚ୍ଛୁକ ନଥ ିୋ Iଆସ୍ମେିକୋସ୍େ ସ୍ସସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ 

“ଡ୍ରୋଲଟ”ସ୍ଯୋଗଡୁୋନ୍ ପେି ଅସ୍ନକ ଯବୁକଙ୍କେ ମୋନସିକ ଅବସ୍ଥୋ ବଡ ଖେୋପ I ଡୋନ୍ ଥ ିୋ ସ୍ସମୋନଙ୍କ େିତେୁ ଜସ୍ଣ 

Iମନସ୍ତୋପକୁ  ଘ ୁକେିବୋ ପୋଇ ଁସ୍ସ ଖବ୍ୁ ପିଏ I ତୋ ପେି ଆଉ ସ୍କସ୍ତ ଜଣ ଛୋତ୍ରଙ୍କେ ଅବସ୍ଥୋ ମଧ୍ୟ ସ୍ସଇଆ 

I“ଡ୍ରୋଲଟ”େୁତ୍ରୋହିପୋଇବୋପୋଇସଁ୍ସମୋସ୍ନଇନଷି୍ଟଚିଉଟକୁଅଧ୍ୟୟନପୋଇଆଁସିଥୋଆନି୍ତIଛୋତ୍ରତ୍ୱ ସେି ୋ ସ୍ବଳକୁ ଯଦୁ୍ଧ ସେି 

ଯୋଇ ଥବି ସ୍ବୋ ି ସ୍ସମୋସ୍ନ ଆଶୋ କେୁଥସି୍  I 

ଉଇକ୍ ଏଣ୍ଡସ୍େ ବନୁ୍ଧମୋସ୍ନ ବିେିନ୍ନ ଆସ୍ଡ ଯୋଆନି୍ତ – ଘେକୁ ନସ୍ହସ୍  ବୁ ିବୋକୁ I  ପୋଠ ପଢୋ ଚୋ ିଥବିୋ ଦିନ 

ମୋନଙ୍କସ୍େ  କୋହି ଁସ୍କମିତି େୋତିସ୍େ ପୋଟି ମଧ୍ୟ ହୁଏ I ବନୁ୍ଧମୋନଙ୍କ ସହିତ ମ ଁ ୁପୋଟିସ୍େ ସ୍ଯୋଗ ଦିଏ I  ସ୍ସମୋସ୍ନ 

ବିଅେ ବୋ ଅଉ କିଛି ପିଉଥବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ ମ ଁ ୁସ୍କୋକ୍ ନସ୍ହସ୍  ସ୍ପପି୍ସ ପିଏ I ମୋତ୍ର ଆନୁସଙି୍ଗକ ଖଚ୍ଚଷ ପୋଇ ଁସମସ୍ସ୍ତ 

ସ୍ଯତିକି ପଇସୋ ଦିଅନି୍ତ ସ୍ମୋସ୍ତ ବି ସ୍ସତିକି ସ୍ଦବୋକୁ ପସ୍ଡ I 

ଆମ େହିବୋ ଘେେ ଚଟୋଣଟୋ କୋଠ ବତୋସ୍େ ତିଆେୀ Iପ୍ରତି ସକୋସ୍ଳ , ସସୂ୍ଯଷୁ ୋଦୟ ପବୂଷେୁ  ଉଠି ମ ଁ ୁଆସନ କସ୍େ I 

ମ ଁ ୁଶୀର୍ଷୋସନେୁ ଓହ୍ଲୋଇ ପଡିବୋ ସ୍ବସ୍ଳ ସ୍ଗୋଡ ତସ୍ଳ  ୋଗିସ୍  ପିଢୋ ଉପସ୍େ ମୋଙ୍କଡ କୁଦି ୋ ପୋେି ଚଟୋଣ ଉପସ୍େ 

ଦୁମ ୍କେି ଶେ ହୁଏ I ସମଦୁୋୟ ଚଟୋଣଟୋ ସ୍ଦୋହ ି ଯୋଏ I େୋତି ଅଧ ଯୋଏ ଅନିଦ୍ରୋ େହି  ସକୋ ୁ ନିସ୍ଘୋଡ ନିଦସ୍େ 

ସ୍ଶୋଇଥବିୋ ଡୋନ େ ନିଦ େୋସ୍ଙ୍ଗI ସ୍ମୋେ ବଡି ସ୍େୋେେୁ ଉଠ ିଆସନ କେିବୋ ଓ ଡୋନେ େୋତି ଅଧ ଯୋଏ ଅନିଦ୍ରୋ 

ସ୍ହବୋ – ଏ ଦୁଇଟୋ େିତସ୍େ ମଧ୍ୟମ ବୋଟ କିଛି ନଥ ିୋ I ସ୍ଶର୍ସ୍େ ସ୍ମୋସ୍ତ ଏକ ଅ ଗୋ େୁମ ଦିଆଗ ୋ ସ୍ସମିନୋେୀ 

ପି ୋଙ୍କ ସହିତ Iମୋଟିନ  ୁଥେ କିଙ୍୍ଗ  ସ୍କ୍ରୋଜେ ସ୍ସମିନୋେୀସ୍େ ଛୋତ୍ର ଥବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ ହସ୍ଷ୍ଟ ସ୍େ ଏହି େୁମସ୍େ 

େହୁଥସି୍  I େୁମ ଟି ଥ ିୋ ହସ୍ଷ୍ଟ େ ଦି୍ୱତୀୟ ମହ ୋସ୍େ Iସ୍ସମିନୋେୀେ ସବୁ ଛୋତ୍ରଙ୍କ ପୋଇ ଁ ସ୍ଗୋଟିଏ ସ୍ ଖୋଏ ଁେୁମ ୍

ଥୋଏ I ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଗପ ସପ, କଥୋ ବୋର୍ତ୍ତଷୋ ହୁଏ I ସ୍କୋେିଆେୁ ଆସି ଥବିୋ ଜସ୍ଣ ଛୋତ୍ର ଖବ୍ୁ େ  ପିଙ୍ଗ ପଙ୍ଗ 

ସ୍ଖଳୁଥସି୍  ସ୍ବୋ ି ମସ୍ନ ପଡୁଚି I 

ଆପ ୁୋଣ୍ଡ ଇନଷି୍ଟଚିଉଟେ ଅଧ୍ୟୋପକ ମୋନଙ୍କ େିତସ୍େ ଥସି୍  ଜନ ସି୍ମଥ, ଜଜଷ ୱସି୍ ୋବୀ ଓ ଜଜଷ ସ୍ କି I ସି୍ମଥ ଏବଂ 

ଉଇସ୍ ୋବୀ  ଦି୍ୱତୀୟ ମହୋ ଯଦୂ୍ଧସ୍େ ସ୍ଯୋଗ ନସ୍ଦଇ “କନସୋଇନସସଅବସ୍ଜକ୍ଟେ“େୋବସ୍େବିକଳ୍ପକୋଯଷୁ ସ୍େସ୍ଯୋଗ 

ସ୍ଦଇଥସି୍  I ସୋମୋଜିକ ପେିବର୍ତ୍ତଷନ  ୋଗି ବିଧ ିବଦ୍ଧ ଜ୍ଞୋନ ବିଚ୍ଛୁେଣ କେିବୋେ ଇଚ୍ଛୋ ସ୍ନଇ ସ୍ସମୋସ୍ନ ଏ ଅନୁଷ୍ୋିନ 

ଆେମ୍ଭ କେିଥସି୍  I ଜନ୍ ସି୍ମଥଙ୍କ ନିଜେ ଏକସ୍ଗୋଶୋଳୋ ଥ ିୋ “ସ୍କସ୍ନ୍ନଟ ସ୍ସ୍କୋୟୋେ” ଅଞ୍ଚଳସ୍େ Iଜଜଷ ସ୍ କିଶୋନି୍ତ 

ଆସ୍େୋଳନକୁ ସ୍କନ୍ଦ୍ର କେି ନିୟମିତ ସ୍ ଖଥୁସି୍   ଓ ସ୍ଗୋଟିଏ ବହି ମଧ୍ୟ ଛୋପିଥସି୍  I ୱସି୍ ୋବୀ ଥସି୍  ଜସ୍ଣ ଦକ୍ଷ 

ସଙ୍ଗଠକ ଓ ଚିନ୍ତୋଶୀଳ କମଷୀ I 

 

                                   ସଇେଁଶି 

ଅପ ୁୋଣ୍ଡ ଇନଷି୍ଟଚିଉଟସ୍େ ପଢୋ ସ୍ଶର୍ ସ୍ହବୋ ସ୍ବଳକୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପେିୂ ଯିବ I  ଏଣ ୁଘେକୁ ସ୍େେିବୋ  ୋଗି 

ସ୍ଯୋଜନୋ କେିବୋକୁ  ୋଗିଥୋଏ Iଛୁଟି ସମୟସ୍େ କୋମ କେି ପୋସ୍ଥୟେ ସ୍ଯୋଗୋଡ ଚୋସ୍  I୧୯୬୬ ମସିହୋେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମୋସ 

ଛୁଟିସ୍େ  ମ ଁ ୁମୁୋନପୋୱୋେ  ନୋମକ ଏକ ସଂସ୍ଥୋ ମୋଧ୍ୟମସ୍େ କୋମ କ ି I ପବୂଷେୁ, ଗତ ଖେୋ ମୋସସ୍େ, ଏ ସଂସ୍ଥୋ 

ଜେିଆସ୍େ କୋମ କେିଥବିୋେୁ ବୋଗ ବେଗ ଉଣୋ ଅଧସି୍କ ଜଣୋ ଥ ିୋ I 

ଅନତି ଦୂେସ୍େ ସ୍ଚଷ୍ଟେ ଟୋଉନ I ସ୍ସଠୋସ୍େ ଏକ ବେେ ଅଛି I ମେୋମତ ସ୍ହବୋକୁ ଜୋହୋଜ ସ୍ସଠୋକୁ ଆସ୍ସ I 

ଖ୍ରୀଷ୍ଟମୋସ ଛୁଟିସ୍େ ମ ଁ ୁସ୍ସଇଠ ିକୋମ କ ି I ବେେକୁ ଆସି ଥବିୋ ଏକ ଜୋହୋଜେ ମେୋମତି କୋମ ଚୋ ିଥୋଏ I ସ୍ମୋ 
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ସୋଙ୍ଗସ୍େ କୋମ କେୁଥବିୋ ଜସ୍ଣ ସ୍ ୋକ କହି ୋ “ଏଠ ିମହମ୍ମଦ ସ୍ବୋ ି ଜସ୍ଣ ସ୍ ୋକ ଅଛି I ସ୍ସ ତମେି ଆଡେ ସ୍ ୋକ 

I” ମହମ୍ମଦଙ୍କ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ସ୍େଟ କେୋଇ ସ୍ଦବୋ ପୋଇ ଁମ ଁ ୁତୋକୁ କହି ି I 

ଦୁଇ ଦିନ ପସ୍େ େଦ୍ର ସ୍ ୋକଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଦଖୋ ସ୍ହ ୋ I ସ୍ସ ସ୍ହଉଛନି୍ତ ପବୂଷବଙ୍ଗେ ସ୍ ୋକ I ୧୯୩୨ ମସିହୋେୁ ଆସି 

ଏଠ ିଅଛନି୍ତ I ଏକ ଜୋହୋଜସ୍େ କୋମ କେୁଥବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ ଏଠି ପହଞ୍ଚସି୍  ଓ ଏଠି େହିଗସ୍  I ସ୍ସ ଏସ୍ବ ଏଠୋକୋେ 

ଗହୃସ୍ଥ I ଘେ ଦୁଆେ କେି ସ୍ଚଷ୍ଟେସ୍େ େହନି୍ତ I ତୋଙ୍କେ ଦୁଇଟି ପଅୁ ଓ ଦୁଇଟି ଝୀଅ i ସ୍ମୋସ୍ତ ସ୍ସ କହିସ୍  ସ୍ଯ 

ସ୍ଯଉ ଁବର୍ଷ ସ୍ସ ଆସ୍ମେିକୋକୁ ଆସିସ୍  ସ୍ସବର୍ଷ ଏଠ ିଅବସ୍ଥୋ ବଡ ଖେୋପI ସ୍ ୋସ୍କ ଡଷ୍ଟ ବିନେୁ  ଖୁ୍ ି କେି ଖୋଦୁ 

ଖୋଉଥବିୋ ସ୍ସ ସ୍ଦଖଛିନି୍ତ I ୧୯୨୮ େୁ୧୯୩୨ ମସିହୋ ପଯଷୁ ନ୍ତ  ବୁୋପିଥବିୋ ଆସ୍ମେିକୋେ  ମଦୁ୍ରୋଫିଫତୀ କଥୋ ସ୍ସ 

କହୁଥସି୍  I ପବୂଷବଙ୍ଗସ୍େ ତୋଙ୍କେ ଜସ୍ଣ ପତୁୁେୋ ଅଛି I ମଝିସ୍େ ମଝିସ୍େ ତୋକୁ ସ୍ସ ସୋହୋଯୁ କେନି୍ତ I ଅସ୍ନକ ଦିନ 

ସ୍ହ ୋ ଜନ୍ ମେୂମିକୁ ସ୍େେି ନୋହୋନି୍ତ I  ସ୍ସଦିନ କଥୋବୋର୍ତ୍ତଷୋ ସେି ୋ ପସ୍େ ସ୍ସ ସ୍ମୋସ୍ତ ତୋଙ୍କ ଘେକୁ  ଦିସ୍ନ ଆସିବୋ 

ପୋଇ ଁନିମନ୍ତ୍ରଣ କସ୍  I  ମ ଁ ୁହ ଁେେି ି I  କିଛି ଦିନ ପସ୍େ ତୋଙ୍କ ଘେକୁ ଗ ି ଓ ତୋଙ୍କ  ପେିବୋେେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ 

ସ୍ଦଖୋ ସ୍ହ ୋ I ତୋଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ହଉଛନି୍ତ କୃଷ୍ଣକୋୟୋ ଓ ସ୍ସମୋସ୍ନ ଏକ କଳୋ ବସି୍ତସ୍େ େହୁଥବିୋ ସ୍ଦଖ ିି I ଏଠୋସ୍େ 

ବହୁଦିନ ସ୍ହ ୋ େହୁଥବିୋେୁ େୀମତୀ ମହମ୍ମଦଙ୍କେ  ବସି୍ତ େିତସ୍େ ସ୍ବଶ ଜଣୋ ଶଣୁୋ Iଅପ ୁୋଣ୍ଡ ଇନଷି୍ଟଚିଉଟ 

ଛୋଡି ୋ ପସ୍େ ମ ଁ ୁସପ୍ତୋସ୍ହ ଖସ୍ଣ୍ଡ ତୋଙ୍କ ଘସ୍େ େହିଥ ିି I ପସ୍େ ଶଣୁ ିି େୀମତୀ ମହମ୍ମଦଙ୍କେ ମୋନସିକ ସ୍େୋଗ 

ସ୍ହ ୋ ଓ ସ୍ସ ନିଜକୁ ଗଳିୁ କେି ଆତ୍ମହତୁୋ କସ୍  I 

୧୯୬୬ ମସିହୋସ୍େ ସ୍ଚଷ୍ଟେ ସହେସ୍େ କୋମେ ଅେୋବ ନଥ ିୋ Iସନ୍ ସ୍ତୈଳ କମ୍ପୋନୀ, ବେେ ଓ ବେେକୁ  ୋଗିଥବିୋ 

ସ୍ଛୋଟ ବଡ କମ୍ପୋନୀ ଏଠ ିେରି୍ତ୍ତ ସ୍ହୋଇଥ ିୋ I ସ୍ସସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ ଆସ୍ମେିକୋସ୍େ ସବଷନିମ୍ ନ ମଜୁେୀ ଥ ିୋ ଘ୍ୋକୁ ଏକ 

ଡ ୋେ ପଚିଶ ସ୍ସ୍iI  ଆଠ ଘ୍ୋ କମ କେି ମ ଁ ୁମୁୋନପୋୱୋେେୁ ସ୍ଯଉ ଁପଇସୋ ପୋଉ ଥ ିି ତୋହୋ ସ୍ମୋ ପୋଇ ଁ

ଯସ୍ଥଷ୍ଟେୁ ଅଧକି ଥ ିୋ I ସ୍କହି ଜସ୍ଣ ପେୋମଶଷ ସ୍ଦସ୍  ସନ୍ କମ୍ପୋନୀସ୍େ ଚୋକିେୀ କେିବୋ ପୋଇ ଁI ମୋତ୍ର ସ୍ମୋେ ତ 

ମନ ସ୍ଦଶକୁ ସ୍େେି େୂଦୋନ କୋମ କେିବି, ଆସ୍ମେିକୋସ୍େ େହୁଛି କିଏ ନୋ ସନ୍ କମ୍ପୋନୀସ୍େ ଚୋକିେୀ କେୁଛି କିଏ? 

ଠକ୍ି ସ୍ସମିତି େିସ୍ଟ ୍ କ୍ଲକଷ ୟୁନିୟନ ତେେେୁ  ମଧ୍ୟ ଚୋକିେୀ ପୋଇ ଁପ୍ରସ୍ତୋବ ଆସି ୋ Iସ୍ଜ ଓ ମ ଁ ୁୟୁନିୟନ ପୋଇ ଁ ଯୋହୋ 

କୋମ କ ୁ ସ୍ସଥସି୍େ ଆମେ ସପୁେଷୋଇଜେ ସ୍ହସ୍ନେି ଜିମୋସ୍କଷୋ ଓ ୟୁନିୟନେ ସେୋପତି ସ୍ୱସ୍ଣ୍ଡ ୍ ୟଙ୍ଗ ଖବ୍ୁ ଖସିୁ 

ଥସି୍  I  ମୋତ୍ର ସ୍ଜ ଚୋହି ଁୋ ଲଲ େିଡୋକୁ ଯିବୋ ପୋଇ ଁଓ ମ ଁ ୁଚୋହି ିଁ େୋେତକୁ ସ୍େେିବୋ ପୋଇ ଁI ଚୋକିେୀ କେିବୋ ସ୍ନୋହି ୋ 

! 

ଅପ ୁୋଣ୍ଡ ଇନଷି୍ଟଚିଉଟେ ଅଧ୍ୟୋପକ ମୋନଙ୍କ େିତସ୍େ ଜସ୍ଣ ଥସି୍  ସ୍କସ୍ନ୍ନଥ ସି୍ମଥ Iସ୍ଦଖବିୋକୁ ପୋଞ୍ଚ େୁଟେୁ କମ ୍

ଉଚ୍ଚତୋେ i ସବୁସ୍ବସ୍ଳ ମହ୍ୁସଁ୍େ ପୋଇପ ୍ଟୋଏ ଧେି ଥୋଆନି୍ତ I୧୯୬୬ ମସିହୋସ୍େ ଛୋତ୍ର ଓ ଅଧ୍ୟୋପକ – ପେୁୁର୍ ଓ 

ମହିଳୋ  - କ୍ଲୋସସ୍େ  ସିଗୋସ୍େଟ ଟୋଣବିୋଟୋ ପ୍ରଚଳିତ ଥ ିୋ I ଧମୂ୍ରପୋନକୁ କୁୋନ୍ ସେ ସହିତ ସ୍ଯୋଡୋଗ ୋ ଆହୁେି ସ୍କସ୍ତ 

ବର୍ଷ ପସ୍େ I ଏଣ ୁଏକୋଧକି ସ୍ ୋକ ସ୍ଯଉଠଁି ବସଥୁସି୍  ସ୍ସଠ ିଧମୂ୍ରପୋନ ଚୋ ୁଥ ିୋ I ନିସ୍ଜ ଧମୂ୍ରପୋନ ନ କସ୍  ବି 

ଧମୂ୍ରପୋନେ ହୋୱୋ ସ୍ଯ କୁୋନ୍ ସେ ସଷିୃ୍ଟ କସ୍େ – ଏ କଥୋଟୋ ସ୍ସ ପଯଷୁ ନ୍ତ ଗସ୍ବରି୍ତ ସ୍ହୋଇ ନଥ ିୋ I ଆମେ ପୋଠୁକ୍ରମ 

େିତସ୍େ ବୋହୋସ୍େ େୋର୍ଣ ସ୍ଦବୋ ଥ ିୋ ଏକ   ଉପୋଦୋନ I  ଣ୍ଡନେ ହୋଇଡ ପୋକଷ ପେି  େି ୋସ୍ଡ େିଆେ 

େିଟନହୋଉସ ସ୍ସ୍କୋୟୋେ  ସ୍ସଥପିୋଇ ଁଥ ିୋ ଉପୋସ୍ଦୟ ଜୋଗୋ I ସନ୍ଧୁୋ ପୋଞ୍ଚଟୋ ସ୍ବଳୋକୁ  ଆସ୍ମ ସବୁ ଯୋଇ ପୋକଷ 

େିତସ୍େ ଯଟିୁ ଯୋଉ  i ପୋକଷ େିତସ୍େ ଥବିୋ ସ୍ଗୋଟିଏ ଖୋ ି ସ୍ବଞ୍ଚ ଉପସ୍େ ଚଢି ଜସ୍ଣ ସ୍କହି ବକ୍ତୃତୋ ଦିଏ 

Iଆନୁମୋସ୍ନ ସ୍ବଞ୍ଚ ଚୋେି ପୋଖସ୍େ ସ୍ଘେି ଯୋଇ େିଡ ସଷିୃ୍ଟ କେନି୍ତ I ଏସ୍ତ ସ୍ ୋକ ବକ୍ତୃତୋ ଶଣୁ ୁଥବିୋେ ସ୍ଦଖ ି ଯିବୋ 

ଆସିବୋ କେୁଥବିୋ ସ୍ ୋସ୍କ ସ୍ସମୋନଙ୍କ ସହିତ ଯଟିୁ ଯୋଆନି୍ତ i   ଅଳ୍ପ ସମୟ େିତସ୍େ ପଚିଶ  କି ପଚୋଶ ସ୍ ୋକଙ୍କେ 

ସମୋସ୍ବଶ ଘସ୍ଟ  I େିଏତନୋମ ଯଦୂ୍ଧ ବିସ୍େୋଧସ୍େ େୋର୍ଣ ଚୋସ୍  I ସ୍ଦଖଣୋହୋେୀଙ୍କ େିତେୁ ସ୍କହି ସ୍କହି ବଚସୋ 

କେନି୍ତ I  ମସ୍ନ ପଡୁଛି ମ ଁ ୁଥସ୍େ ବକ୍ତୃତୋ ସ୍ଦଉଥବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ ଜସ୍ଣ େଦ୍ର ମହିଳୋ ଖବ୍ୁ େୋଗି କେି କହିସ୍  

“ତସ୍ମଏଠକିୋହିକିଁବକ୍ତୃତୋସ୍ଦଉଛ? ନିଜସ୍ଦଶକୁଯୋଇବକ୍ତୃତୋଦିଅ” I ଠକ୍ି ସ୍ସମିତି ଚୋ ି ୱୋକେଙୁ୍କ  ଥସ୍େ ଶଣୁବିୋକୁ 
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ମିଳି ୋ “ତସ୍ମକହୁଛଅନୁସ୍ଦଶସ୍େସ୍ ୋସ୍କସ୍େୋକସ୍େେହୁଛନି୍ତI  ତମେ ତ ଏସ୍ତ ବଡ ସ୍ପଟ i ତସ୍ମ କମ ୍ଖୋଇବୋ 

ଦେକୋେ “I ସୋସ୍ଙ୍ଗ ସୋସ୍ଙ୍ଗ ଚୋ ି ୱୋକେ ଜବୋବ ସ୍ଦସ୍  “ସ୍ମୋସ୍ତ୍ରୀତସ୍ମୋସ୍ତସ୍ସଇଆକହିଆସଛିୁI”ଉପସି୍ଥତ ସମସ୍ସ୍ତ 

ସ୍ବଶ ହସିସ୍  I 

ଆମ ଛୋତ୍ରମୋନଙ୍କ େିତେୁ ସ୍ଜ େହୁଥ ିୋ େି ୋସ୍ଡ େିଆ ସହେସ୍େ I ବୋପୋ ମୋଆଙ୍କେ ସ୍ଗୋଟିଏ ସ୍ବୋ ି ପଅୁ I 

ସ୍ୱୋସ୍ଥୁ ସ୍ଯୋଗ ୁନୋକଚ ସ୍ହୋଇ ତୋକୁ ସ୍ସୈନୁ ବୋହିନୀସ୍େ ସ୍ଯୋଗ ସ୍ଦବୋେୁ ତ୍ରୋହି ମିଳିଥୋଏ I ତୋେ ଜସ୍ଣ ପିଉସୀ 

େି ୋସ୍ଡ େିଆସ୍େ ସ୍କସ୍ତ ଗଡିୁଏ ଆପୋଟଷସ୍ମ୍ୋେ ମୋ ିକ I ସ୍ସ ସବୁ େଡୋ  ୋଗିଥୋଏ I େଡୋଟିଆଙ୍କଠୋେୁ ଟଙ୍କୋ 

ଆଦୋୟ କେି ମୋ ିକ ପୋଖକୁ ପଠୋଇବୋ କୋମ  ସ୍ଜ କସ୍େI ସ୍ସ ନିସ୍ଜ ସ୍ସଥେୁି ସ୍ଗୋଟିକସ୍େ େସ୍ହ I ଥସ୍େ ତୋ 

ବସୋସ୍େ ସ୍ଗୋଟିଏ ପୋଟି ସ୍ହ ୋ I ସ୍ଚଷ୍ଟେଠୋେୁ େି ୋସ୍ଡ େିଆ ପ୍ରୋୟ ୩୦ ମୋଇ  ଦୂେ I ଆସ୍ମ ସବଷସ୍ମୋଟ ୧୦ 

ଜଣ ଚୋ ି ମି େେ ସ୍ଛୋଟ ଗୋଡି ( ସ୍େୋକ୍ସୱୋଗନ ବିଟ ୍) ସ୍େ ବସି େି ୋସ୍ଡ େିଆ ଗ ୁ ଓ ଆସି ୁ I ଗୋଡିେ 

ଡ୍ରୋଇେେ ଚୋ ି ଜନ୍ ମେୁ ଅଷ୍ଟବକ୍ର I ଡ୍ରୋଇେେ ସସ୍ମତ ବୋକୀ ସମସ୍ସ୍ତ ଉଣୋ ଅଧସି୍କ ପିଇ ଥୋଆନି୍ତ I ଯୋହୋ ସ୍ହଉ 

ନିେୋପଦସ୍େ େୋତି ଦୁଇଟୋ ସ୍ବସ୍ଳ ଆସି ଆସ୍ମ ସମସ୍ସ୍ତ ହସ୍ଷ୍ଟ ସ୍େ ପହଞ୍ଚି ୁ I 

ସ୍ଚଷ୍ଟେେୁ େି ୋସ୍ଡ େିଆ ଯିବୋ ପୋଇ ଁସ୍େଳ ସ୍ଷ୍ସିନକୁ ଯିବୋକୁ ହୁଏ I ଆମ ହସ୍ଷ୍ଟ  ପୋଖେୁ ସ୍ଷ୍ଟସନକୁ ସିଧୋ ବୋଟ 

ସ୍ହ ୋ ସ୍େଳ ପଇ ଉପସ୍େ I ତୋେି ଉପସ୍େ ଚୋ ି କେି ଗସ୍  ବୋଟ କମ ୍ପସ୍ଡ Iସ୍ଗୋଟିଏ ଜୋଗୋସ୍େ ପଇଟି ଏକ 

ଗହିେୀଆ ନୋଳ ଉପସ୍େ ପଡିଥୋଏI ଥସ୍େ ଆସ୍ମ ନୋଳ ପୋେ ସ୍ହୋଇ ଉତୁେିବୋ ସ୍ବଳକୁ ଏକ ସ୍ଟ୍ରନ୍ ଆସି ୋ I ସ୍ଜ ଓ 

ମ ଁ ୁକଡସ୍େ ଠଆି ସ୍ହ ୁ I ସ୍େଳ ଆମକୁ ପୋସ କ ୋ I ମ ଁ ୁସ୍ଜ କୁ ପଚୋେି ି 

“ସ୍େଳଆସି ୋସ୍ବସ୍ଳଆସ୍ମଯଦିମଝିସ୍େଥୋଆନ୍ତୁ, କଅଣକେିଥୋଆସ୍ନ୍ତ?”“ପୋଣକୁିସ୍ଡଇ ଁଥୋଆସ୍ନ୍ତ” – ଥ ିୋ ତୋେ 

ଉର୍ତ୍ତେ I 

ଆଜି କୋ ିକୋ ପେି ଆସ୍ମେିକୋସ୍େ  ସ୍ସସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ ଏସ୍ତ ବହୁଳ ସଙ୍ଖ୍ୁୋସ୍େ ମଟେ ଗୋଡି ନଥ ିୋ I ତଥୋପି ହୋଇସ୍ୱ 

୯୫ -ଯୋହୋକି ଆସ୍ମେିକୋ ପବୂଷୋଞ୍ଚଳେ ପ୍ରଧୋନ େୋସ୍ତୋ- ତୋହୋ ଉପେ ସ୍ଦଇ ମଟେ ଗୋଡି ଖବ୍ୁ ସ୍ଜୋେସ୍େ ଯିବୋ ଆସିବୋ 

କସ୍େ I ଆସ୍ମ ଅସ୍ନକ ସମୟସ୍େ ୯୫ ଅତିକ୍ରମ କେୁ  ଓ ସ୍ଗୋଟିଏ ପୋଖେୁ ଯୋଇ େୋସ୍ତୋ ମଝିସ୍େ ଥବିୋ  ଆ ୁମିନମ ୍

ବୋଡ େିତସ୍େ ଅନୁ ପୋଖଟି ନିେୋପଦ ସ୍ହବୋ ଯୋଏ ଅସ୍ପକ୍ଷୋ କେୁ Iଏଇଟୋ ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ କୋେବୋେ Iେୋସ୍ତୋ ଉପସ୍େ 

ଗୋଡି ସବୁ  ଘ୍ୋସ୍େ ୫୫ ମୋଇ  ଗତିସ୍େ  ଚୋ ୁ ଥୋଆନି୍ତ Iମୋତ୍ର ସ୍ଯୌବନେ ଉତ୍ସଙୃ୍ଖ୍ଳତୋ ସୋଙ୍ଗକୁ େୋସ୍ତୋ ବିର୍ୟସ୍େ 

ସ୍ମୋେ  ଅଜ୍ଞତୋଟି  ମିଶ ିଯୋଇ ଥବିୋେୁ ନିେୋପଦତୋ କଥୋ େୋବୁଛି କିଏ? 

ସ୍ସସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ ଆସ୍ମେିକୋସ୍େ ସ୍ଯୋଗ କିମ୍ ବୋ ଆସନ ବିର୍ୟସ୍େ ସ୍ବଶ ିସ୍ ୋକଙୁ୍କ ଜଣୋ ନଥ ିୋ I ଏଇଟୋ ହିେୁ ଧମଷ 

ପ୍ରଚୋେକ ମୋନଙ୍କେ ସ୍ଗୋଟୋଏ କୋେସୋଦୀ ସ୍ବୋ ି ଅସ୍ନସ୍କ ମସ୍ନ କେୁ ଥସି୍  I ଅନୁ ପସ୍ଟ “ଶେୀେ ଓ ମନେ ଯତ୍ନ 

ପୋଇ ଁ ଏହୋ ଆବଶୁକ ପ୍ରକି୍ରୟୋ” ସ୍ବୋ ି  ଅସ୍ନସ୍କ େୋବୁଥସି୍  I ସ୍ଚଷ୍ଟେେ YMCAଠୋସ୍େ  ସପ୍ତୋହସ୍େ ଥସ୍େ ଆସନ 

ଶଖିୋଇବୋ   ୋଗି ସ୍ମୋସ୍ତ ଅନୁମତି ମିଳି ୋ ଓ ସ୍ମୋେ ନିଯକିୁ୍ତ ଦୋତୋ ସ୍ହ ୋ YMCAI  ଥସ୍େ ମ ଁ ୁସ୍ମୋ ସ୍ଚକ୍ ଆଣବିୋ 

 ୋଗି ଅେିସକୁ ଯୋଇଛି ;  ସଂସ୍ଥୋେ ଡିସ୍େକ୍ଟେ େଦ୍ରମହିଳୋ ଜଣକ  ସ୍ମୋ ସହିତ କଥୋ ସ୍ହବୋକୁ ଚୋହିସଁ୍  I ମ ଁ ୁତୋଙ୍କ  

ଅେିସକୁ ଗ ି  i ସ୍ମୋ ବିର୍ୟସ୍େ ସ୍କସ୍ତ କଥୋ ସ୍ସ ଜୋଣବିୋକୁ  ଚୋହିସଁ୍  i କଥୋ ପ୍ରସଙ୍ଗସ୍େ ସ୍ସ କହିସ୍  ଇେିେୋ 

ଗୋନ୍ଧୀଙ୍କ କଥୋ I ମ ଁ ୁକହିସ୍  “ଆପଣଙ୍କଏଠସି୍କସ୍ନଡିସ୍ଯମିତିେୋେିସ୍ ୋକପି୍ରୟ, ଅମସ୍ସଠ ିଇେିେୋ ସ୍ସମିତି ସ୍ ୋକ 

ପି୍ରୟI” ସ୍ମୋ କଥୋସ୍େ େଦ୍ର ମହିଳୋଙ୍କ ମହ୍ୁ ଁଏକଦମ ୍ବଦଳି ଗ ୋ I  ସ୍ମୋସ୍ତ ସଂସ୍ଶୋଧନ କେି ସ୍ସ କହିସ୍  

“ସ୍କସ୍ନଡିନୁହନି୍ତଆଇଜନହୋୱୋେସ୍ଯମିତିସ୍ ୋକପି୍ରୟI” ଆସ୍ମେିକୋସ୍େ ସ୍କସ୍ନଡି ସ୍ଯ ସମସ୍ତଙ୍କ ପୋଖସ୍େ 

“ସ୍ ୋକପି୍ରୟ” ନୁହନି୍ତ ସ୍ସ କଥୋ ଏସ୍ବ ସ୍ମୋେ ମଣୁ୍ଡସ୍େ ପଶ ିୋ I ଅଧ୍ୟୋପକ ସ୍କସ୍ନ୍ନଥ ସି୍ମଥଙ୍କ ଠୋେୁ ପସ୍େ ଜୋଣ ିି ସ୍ଯ 

ସ୍ପନସି ସ୍େନିଆେ  ସ୍ଡ ୋୱୋେ କୋଉ୍ି ସ୍ଯଉଠଁିକି ସ୍ଚଷ୍ଟେ ଅବସି୍ଥତ ତୋହୋ ସ୍ହ ୋ ଏକଦମ ୍େିପବ୍ି ଲକୋନ ଅଞ୍ଚଳ I 

ଏଣ ୁଏଠ ିସ୍କସ୍ନଡିଙୁ୍କ ସମଥଷନ କେୁଥବିୋ ସ୍ ୋକଙ୍କ ସଙ୍ଖ୍ୁୋ କମ ୍I 
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କିଛି ଦିନ ପସ୍େ ମ ଁ ୁ କ୍ଷୁକ ି ସ୍ଯ ଦୋନ୍ତ ଘରି୍ବୋ ସ୍ବଳକୁ ସ୍ମୋ ଦୋନ୍ତେୁ େକ୍ତ ପଡୁଛି I ଅନୁଷ୍ୋିନ ତେେେୁ ଥବିୋ ଜସ୍ଣ 

ଡୋକ୍ତେଙ୍କ ପୋଖକୁ ଗ ି Iଦୋନ୍ତସ୍େ କଅଣ ସ୍ଗୋଟୋଏ ସ୍େୋଗ ସ୍ହ ୋ ସ୍ବୋ ି ଚିନ୍ତୋ ଥୋଏ Iଡୋକ୍ତେବୋବୁ ଦୋନ୍ତ ସ୍ଦଖସି୍  I 

ପେୀକ୍ଷୋ ନିେୀକ୍ଷୋ କସ୍  I ତୋ ପସ୍େ ସ୍ମୋସ୍ତ ପଚୋେିସ୍  “ଆଚ୍ଛୋ, 

ତମସ୍ଦଶସ୍େସମସ୍ତଙ୍କଦୋନ୍ତକଅଣଏଇେଳି?”ତୋଙ୍କପ୍ରଶ୍ନେଅଥଷବୁଝିନପୋେିମ ଁଆୁବୋକୋବୋସ୍ହ ିଓତୋଙୁ୍କକହି ି“ସମସ୍ତଙ୍କଦୋ

ନ୍ତକଥୋମ ଁଆୁଉଜୋଣବିି ସ୍କମିତି?” 

ଡୋକ୍ତେ ଟିକିଏ ହସିସ୍  ଓ କହିସ୍  “ମ ଁଏୂସ୍ତବର୍ଷସ୍ହ ୋଦୋନ୍ତଚିକିତ୍ସୋକ ିଣIି ସ୍ମୋ ପ୍ରୋକି୍ଟସ େିତସ୍େ ତସ୍ମ ସ୍ହଉଛ 

ଦି୍ୱତୀୟ ସ୍ ୋକ  ଯହୋେ ସବୁ ତକ ଦୋନ୍ତ ଅକ୍ଷତ ଅଛି”I ମ ଁ ୁସ୍ବଶ ିସ୍ଜୋେସ୍େ ବ୍ରସକୁ ମୋଡି କେି ଘର୍ଛିୁ ସ୍ବୋ ି ମୋଢୀେୁ 

େକ୍ତ ବୋହୋେୁଥବିୋ କଥୋ ସ୍ସ କହିସ୍  I 

ଆସ୍ମେିକୋ ଆସିବୋ ପବୂଷେୁ ସ୍କସ୍ତ ଦିନ େହିବି କିଛି ଠିକ୍ କେି ନଥ ିିI  ଦିଇ ବର୍ଷ ସେି ୋ ପସ୍େ ସ୍େେି ଯିବି ସ୍ବୋ ି 

ସ୍ଯୋଜନୋ କେୁଥୋଏ I ଏଠି କୋହୋେି ସହିତ ସ୍କସ୍ବ  ଆବଦ୍ଧ ସ୍ହବି ନୋହି ଁସ୍ବୋ ି ମନ େିତସ୍େ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱୋସ  ଥୋଏ I 

“େୋବିସ୍ତ ଉଚିତ ଛି  ପ୍ରତିଜ୍ଞୋ ଜଖନ”I ମସ୍ନ ମସ୍ନ ସିନୋ ଠିକ୍ କେି ସ୍ନ ି I ମୋତ୍ର ମୋନି ସ୍ହ ୋ ନୋହି ଁI 

ଏପି୍ର  ମୋସ I ବୋହୋସ୍େ ସ୍ବଶ ସେୁେ ଖେୋ I ଗଛସ୍େ ସ୍କସ୍ତ େକମେ େୁ  Iେବିର୍ୁତସ୍େ ଅପ ୁୋଣ୍ଡ 

ଇନଷି୍ଟଚିଉଟସ୍େ  ପଢିବୋକୁ ଇଚ୍ଛୋ କେି କୁୋମ୍ପସକୁ ସ୍ଦଖବିୋ ପୋଇ ଁ ଦୁଇ ଜଣ ଛୋତ୍ରୀ ସ୍ଟମ୍ପ  ୟୁନିେସିଟିେୁ ଆସି 

ଥୋଆନି୍ତ I ସ୍ସମୋସ୍ନ ସ୍ହସ୍  ସମୋଜ ବିଜ୍ଞୋନେ ଛୋତ୍ରୀ I ସ୍ଯଉ ଁସଂସ୍ଥୋସ୍େ ସ୍ସମୋନଙ୍କେ ପ୍ରୋକି୍ଟକୋ  ପଡିଛି  ତୋେ 

ଡୋଇସ୍େକ୍ଟେ ସ୍ହସ୍  ଏହି ଇନଷି୍ଟଚିଉଟେ ପେୁୁଣୋ  ଛୋତ୍ର I ତୋଙ୍କଠୋେୁ  ଇନଷି୍ଟଚିଉଟ ବିର୍ୟସ୍େ ଏସ୍ତ ପ୍ରଶଂ୍ସୋ ଶଣୁ ି 

ଦୁଇ ଜଣ ଯୋକ ଏଠୋକୁ ବୁ ିବୋକୁ ଆସିଥସି୍  Iମୟୂେ ସ୍ମଘକୁ ସ୍ଦଖ ିନୋଚି ୋ ପେି ବନୁ୍ଧମୋସ୍ନ ଏ ଝୀଅ ଦୁଇଜଣଙୁ୍କ 

ସ୍ଦଖ ିତୋଙ୍କ ସହିତ କଥୋବୋର୍ତ୍ତଷୋସ୍େ ମୋତିସ୍  I ମ ଁ ୁଖୋ ି ସ୍ସମୋନଙ୍କେ ଗତି ବିଧ ିଚୂପ ଚୋପ  କ୍ଷୁ କେୁଥୋଏ I  କିଛି 

ସମୟ ପସ୍େ  ଡିନେ୍ ସୋେି ମ ଁ ୁଗ ି କମନ୍ େୁମ ୍ସ୍େ ସ୍ଟ ିେିଜନ ସ୍ଦଖବିୋ ପୋଇIଁ କିଛି ସମୟ ପସ୍େ ସ୍ସ  ଦୁଇ 

ଜଣଙ୍କ େିତେୁ ଜସ୍ଣ କମନ୍ େୁମକୁ ଆସି ୋ I  ମ ଁ ୂତ ଏକୁଟିଆ ବସିଥୋଏ I େଦ୍ରତୋ ଦୃଷି୍ଟେୁ କଥୋ ବୋର୍ତ୍ତଷୋ କ ି I  ଛୋତ୍ରୀ 

ଜଣକେ ନୋଆ ଁସ୍ହ ୋ ପ ୋ ବ୍ରନଷି୍ଟନ I ସ୍ଟମ୍ପ  ୟୁନିେସିଟିସ୍େ ସ୍ସ ଥୋଏ ଦି୍ୱତୀୟ ବର୍ଷେ ଛୋତ୍ରୀ I ବହୁ ସମୟ ଧେି 

ଆସ୍ମ କଥୋ ବୋର୍ତ୍ତଷୋ ସ୍ହ ୁ I ସ୍ସଦିନ  ମ ଁ ୁତୋକୁ ବଳୋଇ ସ୍ଦବୋ ପୋଇ ଁସ୍ଚଷ୍ଟେ ସ୍ଷ୍ଟସନକୁ ଗ ି I 

ଅଠେଶି 

ସ୍ଦଖ ୁସ୍ଦଖ ୁବର୍ଷଟୋଏ କଟିଗ ୋ I ସ୍ପଣ୍ଡ ୍ ହି  ପେି ଏସ୍ବ ଅପ ୁୋଣ୍ଡ ଇନଷି୍ଟଚିଉଟେୁ ପଢୋ ସେି ୋ I ବନୁ୍ଧ, 

ଅଧ୍ୟୋପକ ଓ ସହପୋଠୀ ମୋନଙ୍କଠୋେୁ ବିଦୋୟ ସ୍ନଇ  ଗନ୍ତବୁ ପଥସ୍େ ଯିବୋ କଥୋ I ଚୋକିେୀ ବୋକିେୀ କେି 

ଆସ୍ମେିକୋସ୍େ ସଖୁସ୍େ େହିବୋେ ଇଚ୍ଛୋ ତ ସ୍କସ୍ବ ନଥ ିୋ I ସ୍ମୋ ପୋଇ ଁଏକମୋତ୍ର ସମସୁୋ ଥ ିୋ ପୋସ୍ଥୟ I ମୁୋନ୍ 

ପୋୱୋେ ଓ ଅନୁତ୍ର କୋମ କେି ସ୍ସତକ ସ୍ଯୋଗୋଡ ସ୍ହୋଇ ଗ ୋ ପସ୍େ ଟିକଟ କୋଟି ି I 

ଇରୋଏ  ସହିତ ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ େୋେତେ ଯିବୋ ଆସିବୋ ଚଳୁ ନଥ ିୋ I ଏଣ ୁେୋବି ି ସ୍ଯ ମ ଁ ୁସ୍ଯସ୍ବ ଗ୍ରୀସ ୍ପଯଷୁ ନ୍ତ 

ଯୋଏ ତୋହୋ ସ୍ହସ୍  ସ୍ସଇଠୁ ଇରୋଏ କୁ ଯିବୋ ସହଜ ସ୍ହବ I କୋହିକିଁ ସ୍କଜୋଣ ିସ୍ସ ସ୍ଦଶ ବିର୍ୟସ୍େ  ସ୍ମୋେ ସ୍ବଶ ୍

ସ୍କୌତୁହଳ ଥୋଏ I ଏସ୍କ ତ ଆଗେୁ ସ୍ଚଷ୍ଟୋ କେି ମଧ୍ୟ  ଜୟପ୍ରକୋଶଜ୍ଜୀଙ୍କ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ଯୋଇଥବିୋ  େୋେତୀୟ ସ୍ଗୋଷି୍ ି

େିତସ୍େ ସୋମି  ସ୍ହୋଇ ପୋେି ନଥ ିି Iଏସ୍ବ ପ ୋ ସହିତ ଚିହ୍ନୋ ପେିଚୟ ସ୍ହବୋେୁ ଜୋଣ ିି ସ୍ଯ ସ୍ସ ସ୍ହଉଛି ଇହୁଦୀ 

ପେିବୋେେ i ଏଣ ୁଇରୋଏ କୁ ଯିବୋକୁ ଆଗ୍ରହ ବଢିଗ ୋ I 

ଗ୍ରୀସକୁ ଟିକଟ କୋଟି ି ଓ ିମ୍ପିକ ଏଆେ ୋଇନ୍ ସସ୍େ Iଏହି କମ୍ପୋନୀେ ମୋ ିକ ସ୍ହସ୍   ଆସ୍ କଜୋଣ୍ଡେ ଓନୋସିସ ୍I 

ଆସ୍ଥନ୍ ସସ୍େ ଥବିୋ େୋେତୀୟ ଦୂତୋବୋସେୁ ଅନୁମତି ନପୋଇସ୍  ଇରୋଏ କୁ ଯୋଇ ସ୍ହଉଛି ସ୍କମିତି? ଅନୁମତି ମିଳି ୋ 
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ନୋହି ଁIଦୁଇ ଦିନ ଗ୍ରୀସସ୍େ େହି, ଆସ୍ଥନ୍ ସେ କସ୍ ୋସିଅମ ଆସ୍ଡ ବୁ ୋ ବୁ ି କ ି I କିଏ ଜସ୍ଣ କହି ୋ ସ୍ଯ  ଗ୍ରୀସେ 

େୋଜୋ ଆଜିେ ସନ୍ଧୁୋସ୍େ ବିସ୍ଦଶୀ ମୋନଙ୍କ  ୋଗି ତୋଙ୍କ ଉଆସସ୍େ ଏକ ପୋଟି ସ୍ଦଉଚନି୍ତ I ସ୍ହସ୍  େଜୋ ଘେ 

ସ୍େୋଜୀକୁ ମସ୍ତ ଅବୋ ଡୋକୁଛି କିଏ?ସ୍ଯଉ ଁଅନୋମସ୍ଧୟ ସ୍ହୋସ୍ଟ ସ୍େ ମ ଁ ୁେହୁଥ ିି ସନ୍ଧୁୋ ସ୍ବଳକୁ ବୁ ୋ ବୁ ି ସୋେି 

ସ୍ସଇଠୋକୁ ସ୍େେି ି I ସ୍ହୋସ୍ଟ ୍ ତସ୍ଳ ସ୍ଗୋଟିଏ ସ୍େର୍ଟୁ୍େୋ୍ I ସ୍ସଠୋସ୍େ ଗ୍ରୀସ ଧେଣେ ଶୋକୋହୋେୀ ଖୋଦୁ 

ମିଳି ୋ Iସ୍ସଦିନ ସ୍ସଠୋସ୍େ ସ୍ଯଉ ଁସ୍େଣି୍ଡ େଜୋ ଖୋଇ ି ତୋେ ସ୍ୱୋଦ ଏସ୍ବ ବି ମସ୍ନ ପଡୁଛି Iଆସ୍ଥନ୍ସେୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସି ି 

ଏଆେ ଇଣି୍ଡଆସ୍େ I ଉଡୋ ଜୋହୋଜସ୍େ ଆସଥୁବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ ଦୁଇ ବର୍ଷେ ଆସ୍ମେିକୋ େହଣୀ ମନ େିତସ୍େ େୋସି ଚୋ ି 

ଥୋଏ I ସ୍କସ୍ତ ବନୁ୍ଧ ଓ ସ୍କସ୍ତ ସୋଥୀ I କ୍ଲୋସ୍େଟୋ ,ଜୁୋକି ,   େୋ  I ସ୍ଜ, ସ୍ହସ୍ନେୀ, ବ୍ରୋଏନ - ଏମୋନଙ୍କ ସହିତ 

ସ୍ହୋଇଥବିୋ  ଘନିଷ୍ଟତୋ ସୋଙ୍ଗକୁ I ଜଜଷ ଏବଂ  ି ିଆନ ୱସି୍ ୋବୀ, ୱୋନିତୋ ଓ ୱୋ ି ସ୍ନ ସନ୍,  ୋେୀ ସ୍କଟ, ଅହମ୍ମଦ 

ପେିବୋେ – ଏ ସମସ୍ତଙ୍କେ ସୋହୋଯୁ ୍ତ େୁ ିବୋେ ନୁସ୍ହ ଁI ସ୍ପଣ୍ଡ  ହି , ଅପ ୁୋଣ୍ଡ ଇନଷି୍ଟଚିଉଟ, ଶୋନି୍ତ 

କୋେୋେୋନ୍,ଶୋନି୍ତ େୋମ୍ଷ - - ଏମିତି ସ୍କସ୍ତ ଜୋଗୋସ୍େ ସ୍କସ୍ତ ସ୍ ୋକଙ୍କ ସମ୍ପକଷସ୍େ ଆସିଛି ଓ ସ୍ସମୋସ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁସ୍କ 

ସ୍ମୋ ଜୀବନକୁ େୁଦି୍ଧମନ୍ତ କେିଛନି୍ତ I ମସ୍ନ ପଡି ୋ େବୀନ୍ଦ୍ରନୋଥଙ୍କେ 

“କତଅଜୋନୋସ୍େଜୋନୋଇସ୍ ତୁମିକତଘସ୍େଦିସ୍ ଠୋଇ ଁ, ଦୁେସ୍କକେସ୍ ନିକଟବନୁ୍ଧପେସ୍କକେସ୍ େୋଇ”I- 

ଏ ସବୁ େିତସ୍େ ପ ୋ ସହିତ ସ୍ହୋଇଥବିୋ ସମ୍ପକଷଟୋ ଅଧକି ଜଳ ଜଳ ଦିଶଥୁୋଏ I ପ ୋ ଥ ିୋ ସ୍ଟମ୍ପ ୍ ୟୁନିେସିଟିେ 

ଛୋତ୍ରୀ I ତୋେ ହସ୍ଷ୍ଟ ଟୋ କ ମି୍ବ୍ଆ ଆେିନିଉ ପୋଖସ୍େ I ମ ଁ ୁ ପଶି୍ଚମ େି ୋସ୍ଡ େିଆେୁ େିସ୍ଟ ୍ କ୍ଲକଷ ୟୁନିଅନକୁ  

ଗ ୋ ସ୍ବସ୍ଳ ତୋେ ହସ୍ଷ୍ଟଲ୍ଟୋଟୋ ପସ୍ଡ ମଝିସ୍େ I ଏଣ ୁସ୍ଦଖୋ ସୋକ୍ଷୋତ କେିବୋଟୋ ସହଜ ସ୍ହଉଥ ିୋ I ସ୍େେିବୋ 

ପବୂଷେୁ ମ ଁ ୁଦୁଇ ତିନି ଦିନ ତୋ ମୋଆ ୱ ିୋଙ୍କ ଘସ୍େ େହିଥ ିି i ପ ୋ ଓ ସ୍ମୋ େିତସ୍େ ବୋହୋ ସ୍ହବୋେ ପ୍ରସ୍ତୋବ ଉଠଥି ିୋ 

I 

ଆସ୍ଥନ୍ସ,୍ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ, େୁବସ୍ନଶ୍ୱେ ଓ ତୋ ପସ୍େ ଗୋଆ ଁIମ ଁ ୁ ଏସ୍ବ ଗୋଆସଁ୍େ ଥବିୋ ଆମେ ମୋଟି ଝୋଟିେ ଘେକୁ 

ସ୍େେି ି I ନଈ ବଢିସ୍େ େୁର୍ଡିୁ ପେୁୁଣୋ ଘେେ ଅସି୍ତତ୍ୱ ନଥୋଏ Iପ୍ରୋଥମିକ ଅବସ୍ଥୋସ୍େ , ବଢିପୋଣ ିପସ୍େ େହିବୋ 

ପୋଇଦୁଁଇଟି ଅସଂ ଗ୍ନ ଘେ କେୋ ଯୋଇଥୋଏ i ସ୍ଗୋଟିଏ ସ୍ହ ୋ ସ୍େୋସ୍ର୍ଇ ପୋଇ ଁଓ ଆଉ ସ୍ଗୋଟିଏ ସ୍ହ ୋ ସ୍ଶୋଇବୋ 

ଓ ବସୋଉଠୋ କେିବୋ ପୋଇ ଁI  ଝୋଟି ମୋଟିେ ଘେ I କୁଣଆି ସ୍କହି ଆସିସ୍   କି ବୋହୋେେ ସ୍କହି ବୋପୋଙ୍୍କଦ୍ ସ୍ଦଖୋ 

କେିବୋକୁ ଆସିସ୍  ସ୍ସହି  ଦୋଣ୍ଡ ଘସ୍େ କୋମ ଚସ୍ଳ Iଘସ୍େ ସ୍କବଳ ବୋପୋ ଓ େୋେତୀ I  େୋେତୀ ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ 

ହୋଇସ୍କ ୂସ୍େ ପଢି ୋଣ ିI ସ୍ତସ୍ବ ଘେେ େନ୍ଧୋ ବଢୋେ ଦୋୟିତ୍ୱ ଥୋଏ ତୋ ଉପସ୍େ I ଝିଆେୀମୋସ୍ନ  ଶୋନ୍ତୀ ଓ ଚମ୍ପୋେୀ 

ତୋକୁ ସୋହୋଯୁ କେନି୍ତ I ବୋପୋ ତୋକୁ ବତୋଇ ଦିଅନି୍ତ େନ୍ଧୋ ବଢୋ ପୋଇ ଁI ସ୍ଯସ୍ତ ଯଆୁସ୍ଡ ବୁ ୋ ବୁ ି କସ୍  ବି ଗୋଆଟଁୋ 

ସ୍ମୋସ୍ତ ସବୁସ୍ବସ୍ଳ େ   ୋସ୍ଗ I ୟୋ େିତସ୍େ ସୋଙ୍ଗ ସୋଥୀ ମୋସ୍ନ ନିଜ ନିଜେ ଚୋକିେୀ ବୋକିେୀ ସ୍ଯୋସ୍ଗ ଗୋଆ ଁ

ବୋହୋସ୍େ ସ୍କ କୁଆସ୍ଡ େହିସ୍ ଣ ିI ସ୍ତସ୍ବ ଗୋଆ ଁପ୍ରତି ମମତୋଟୋ ଅତୁଟ େହି ଆସିଛି I 

ମ ଁ ୁଘସ୍େ ପହଞ୍ଚବିୋ ପସ୍େ ଗୋଆେଁ ସ୍କସ୍ତ ସ୍ ୋକ ଆମ  ଘେକୁ ଆସିସ୍  I ସ୍ଦଖୋ ସୋକ୍ଷୋତ, କଥୋ ବୋର୍ତ୍ତଷୋ ସ୍ହ ୋ I 

ଆସ୍ମେିକୋସ୍େ ମ ଁ ୁକଅଣ ଖୋଏ,ଓ ସ୍ସଠ ିଶୀତ ସ୍କମିତି – ଏମିତି କଥୋ ସବୁ ଜୋଣବିୋ  ୋଗି ସମସ୍ତଙ୍କେ ଆଗ୍ରହ I ଘେକୁ 

ସ୍େେିବୋ ପସ୍େ ପ୍ରଥମ କୋମ ସ୍ହ ୋ ନୋନୀ ଘେକୁ ଯିବୋ i ସ୍ମୋେ େିସ୍ଣୋଇ କୃପୋସିନୁ୍ଧ ନୋୟକ େୋେି ମୋଛ ପି୍ରୟ Iସ୍ମୋ 

ପହଞ୍ଚବିୋ ପସ୍େ, ତୋଙ୍କ ସୋଙ୍ଗ ସ୍ଗୋଲ୍ଲଖ ପତିଙୁ୍କ ଥଟ୍ଟୋ କେି  ସ୍ମୋ ବିର୍ୟସ୍େ କହିସ୍  “ଇଏଶସ୍ତୋ,ଶୋଗଖଆିକୁଣଆି”I 

ବୋ ିଆ  ହେିପେୁସ୍େ ଦିସ୍ନ ଖସ୍ଣ୍ଡ େହି  ଅନୁ େଉଣୀ ମୋନଙ୍କ ଘେକୁ ସ୍ସେପେ୍ୁ ଓ ଚୋେିଗୋଆ ଁଗ ି I ଯତୁୀ 

ନୋନୀଓ ସ୍ଗୋବିେ ନନୋ କ ିକତୋସ୍େ I ଏଣ ୁେୋଏଧେୋପେୁ ଗ ି ନୋହି ଁI ସବୁ ଜୋଗୋସ୍େ  ଆସ୍ମେିକୋ ବିର୍ୟସ୍େ 

ଜୋଣବିୋକୁ ସମସ୍ତଙ୍କେ ଆଗ୍ରହ I ସ୍ବଶ ିଆସ୍ ୋଚନୋ ସ୍ସଠୋେ ଖୋଇବୋ ଜିନିର୍ ଉପସ୍େ Iଗୋଆସଁ୍େ ସ୍କସ୍ତ ଦିନ େହି ୋ 

ପସ୍େ ମ ଁ ୁପେୁୀକୁ ଗ ି I ସ୍ସଠୋସ୍େ ଆଚୋଯଷୁ  ମହୋଶୟ , ସ୍ହୋତୋ ମହୋଶୟ ଓ ସନୁୋମଣ ିସ୍ଦବୀଙ୍କ  ସହିତ 

ସ୍ଦଖୋସ୍ହ ୋ Iପରୁୀରୁ ଘରକୁ ଳଫରିଲି I 
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ମ ଁ ୁଆଳମରିକା  ିବା ପବୂଷରୁ , ଳକଳତକ ଗରୁୁ ଜନ ବୁଳଲଇ ବଳଙ୍କଇ ଳମା ବାୋ ଘରର ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉଠାଇ 

ଥଳିଲ I  ମାେ ଳସଳତଳବେକୁ ମ ଁ ୁଆଳମରିକା  ିବାକ ୁଳଚଷ୍ଟା କରୁଥଲିି Iବଳିଦଶରୁ ନଳଫରିବା  ାଏ  

ବାୋଘର କଥାଳର ମନ  ଳଦବ ିନାେି ଁ ଳବାଲି ଳସମାଳନ ଜାଣ ିଥଳିଲ Iଏଳବ ଖବର ମିେିଲା ଳ  ଳସ ଝୀଅର 

ବାୋଘର ସରିଛ ିI ମନଟା ପାଣିଚଆି ଲାଗିଲା I କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗଳର ନୂଆ ଳବାଉ ଏକଥା ଜାଣିଳଲ I  ବାପାଙ୍କର 

ଏଣିକି ଜିଦ ଚାଲିଲା ଳବାେୂ ଳଖାଜିବା ପାଇIଁ 

ସସ୍ବଷୋଦୟ ଆସ୍େୋଳନସ୍େ  ୋଗି େହିବୋକୁ ମ ଁ ୁତ ମଳୂେୁ ଠକ୍ି କେିଥ ିି I ଗ୍ରୋସୋଚ୍ଛୋଦନ ପୋଇ ଁକୋହୋେିକୁ ଏଥସି୍େ 

ଦେମୋ ମିସ୍ଳନୋ I ତୋଛଡୋ ସେକୋେୀ ଚୋକିେୀ କେିବି ନୋହି ଁସ୍ବୋ ି ଧୋେୋବୋହିକ ପୋଠ ପଢୋ ଛୋଡି ି I କୋେଣ 

ଡିଗ୍ରୀଟୋଏ ଥସି୍  ଚୋକିେୀ କେିବୋକୁ ମନ ସ୍ହବ Iଚୋକିେୀ ନ କେିଥବିୋ  କପଦ୍ଦଷକ ଶନୂୁ ସ୍ ୋକକୁ ବୋହୋ ସ୍ହବୋ ପୋଇ ଁ

ସ୍କଉ ଁେଦ୍ର ଘେେ ଝୀଅ ଅବୋ େୋଜି ସ୍ହବ? ମ ଁ ୁଘେକୁ ଆସିସ୍  ଖୋଇ ବସିଥବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ  ନୂଆ ସ୍ବୋଉ ଆସି ସ୍ମୋ 

ବୋହୋଘେ ଚଞ୍ଚଳ ସ୍ହବୋ ଦେକୋେ ସ୍ବୋ ି ଉପସ୍ଦଶ ଦିଅନି୍ତ I ଖୋଇ ବସି ଥବିୋେୁ ଆବଦ୍ଧ ସ୍େୋତୋ  େୋବସ୍େ ମ ଁ ୁତୋଙ୍କ 

କଥୋ ଶସୁ୍ଣ I ସ୍ହସ୍  ହ ଁକି ନୋ କିଛି କସ୍ହ ନୋ I ସ୍ବୋହୂ ନଆଣସି୍  ଘେ ଚଳିବ ସ୍କମିତି – ସ୍ସଥପିୋଇ ଁବୋପୋଙ୍କେ 

ଚିନ୍ତୋ ଥୋଏ I 

ଯଆୁସ୍ଡ ଯୋହୋକୁ ସ୍ଦଖୋ କେିବୋ କଥୋ କେି ସୋେି ମ ଁ ୁକଟକ ସ୍େେି ି ଓ ଗଣୁନିଧ ିେବନସ୍େ ( ଗଣୁନିଧ ିମହୋନି୍ତଙ୍କ 

ମତୁୃୁ ପସ୍େ େୂଦୋନ ଅେିସଙୁ୍କ ତୋଙ୍କ ନୋଆସଁ୍େ ନୋମିତ କେୋ ଯୋଇଛି )  ପବୁଷପେି େହି ି I ସ୍ସସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ ବୁ ୁବୋବୁ 

ଅଧକିୋଂଶ ସମୟସ୍େ ସତୁେୋମୋପେୁ କିମ୍ ବୋ ବୋଖେୋବୋଦସ୍େ େହୁ ଥୋଆନି୍ତ I ଅଧକିୋଂଶ ସମୟସ୍େ ସ୍କୋଣ ପୋଖକୁ 

 ୋଗିଥବିୋ ତୋଙ୍କ ସ୍କୋଠେୀଟି ଖୋ ି ପଡିଥୋଏ I ମ ଁ ୁସ୍ସଇ ସ୍କୋଠେୀେ ସ୍ଗୋଟିଏ ସ୍କୋଣସ୍େ  େସ୍ହ ଓ  ସ୍ ଖୋ ପଢୋ 

କସ୍େ I ମନସ୍ମୋହନ ସ୍ଚୌଧେିୁ ସ୍େେିସ୍   କିମ୍ ବୋ ସ୍କୌଣସି ଅତିଥ ିଆସିସ୍   ସ୍ସମୋସ୍ନ ସ୍ସହି ସ୍କୋଠେୀକୁ ବୁବହୋେ 

କେନି୍ତ I 

ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ େତନ ଦୋସ ଥୋଆନି୍ତ 

“ସସ୍ବଷୋଦୟ”ପତ୍ରିକୋେସମ୍ପୋଦକI“ଗ୍ରୋମସ୍ସବକ”ବଦଳସ୍େଏସ୍ବ“ସସ୍ବଷୋଦୟ”ନୋମବୁବହୃତସ୍ହଉଥୋଏI ମୋତ୍ର ସ୍ସ େହୁ 

ଥୋଆନି୍ତ େୋୟଗଡୋସ୍େ I ପତ୍ରିକୋେ କୋମ ଚଳୋଇବୋଟୋ ବୁୋବହୋେିକ େୋବସ୍େ ତୋଙ୍କ ପୋଇ ଁ ସବୁିଧୋଜନକ ସ୍ହଉ ନଥୋଏ 

I ଅସ୍ନକ ସମୟସ୍େ ପେୁ୍େ େିଡିଂ ଠକି ସମୟସ୍େ ସ୍ହୋଇ ପୋେୁ ନଥବିୋେୁ ପତ୍ରିକୋ ଛୋପୋ ଯୋଇ ପୋସ୍େନୋ Iପତ୍ରିକୋେ 

ଅବସ୍ଥୋ ମଧ୍ୟ ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ ଦୟନୀୟ I ପତ୍ରିକୋଟି ଛୋପୋ  ସ୍ହଉଥୋଏ ଗ୍ରୋମସ୍ସବକ ସ୍ପ୍ରସସ୍େ I ତୋେ ମୁୋସ୍ନଜେ 

ଥୋଆନି୍ତ ନିକୁଞ୍ଜ କିସ୍ଶୋେ ଦୋସ I ବୋଣୀେୀସ୍େ ସ୍ସ ସ୍ମୋେ ଶକି୍ଷକ ଥସି୍  Iମ ଁ ୁପହଞ୍ଚବିୋେ ପେବର୍ତ୍ତଷୀ ଉତ୍କଳ ସସ୍ବଷୋଦୟ 

ମଣ୍ଡଳ ସ୍ବୈଠକସ୍େ  ସ୍ମୋସ୍ତ “ସସ୍ବଷୋଦୟ”ପତ୍ରିକୋେସମ୍ପୋଦକଦୋୟିତ୍ୱ ଦିଆଗ ୋ I ଦୁଇ ବର୍ଷ େିତସ୍େ ଅସ୍ନକ ଅଦଳ 

ବଦଳ ଘଟି ଯୋଇ ଥୋଏ I ସସ୍ବଷୋଦୟ କମଷୀ ମହ ସ୍େ  େବି ସୋହୁ, ପ୍ରେୁଲ୍ଲ ସ୍ସନୋପତି ଓ ପ୍ରଶୋନ୍ତ ମହୋନି୍ତଙୁ୍କ ନୂଆ କମଷୀ 

େୋବସ୍େ ସ୍ଦଖ ିି I େକୀେ ମିେ ଓ ତୋଙ୍କ ପେିବୋେ ଆଉ େୂଦୋନ ଅେିସସ୍େ େହୁ ନଥୋନି୍ତ I 

ସ୍ସ ବର୍ଷ ଗୋନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ପୋଇ ଁଆସ୍ମ ଏକ ପଦଯୋତ୍ରୋ କ ୁ I ପ୍ରେୁଲ୍ଲ ସ୍ସନୋପତି, େବି ସୋହୁ  ଓ ମ ଁ ୁକଟକେ ଚୋଉଳିଆ 

ଗଞ୍ଜଠୋେୁ ବୋହୋେି କୁଜଙ୍ଗ ଆସ୍ଡ ମହୁ ଁୋଇ ୁ I  ପ୍ରେୁଲ୍ଲ ଓ େବି ସ୍ହସ୍  କସ୍ ଜ ସ୍ବଳେୁ ସୋଥୀ I ଆଇଶଁଆି କଥୋ 

କହିବୋସ୍େ ପ୍ରେୁଲ୍ଲ ଥସି୍  ଅତି ଧେୂନ୍ଧେ I  ସ୍ଦଖ ିି ସ୍ଯ ପଦଯୋତ୍ରୋସ୍େ  ଗୋନ୍ଧୀ ଦଶଷନେ ଆସ୍ ୋଚନୋ ବଦଳସ୍େ 

ସ୍ଯସ୍ତ େକମେ ବୋଳୁଙ୍ଗୋ କଥୋେ ଆସ୍ ୋଚନୋ ଆମ େିତସ୍େ ଚୋ ିଛି I ଦୁଇଟି ଦିନସ୍େ ଯିବୋ ବୋଟସ୍େ ଆସ୍ମ ଦୁଇଟି 

ହୋଇସ୍କ ୂସ୍େ ସେୋ କ ୁ I ବୋଟସ୍େ ଖବ୍ୁ ବର୍ଷୋ ସ୍ହ ୋ I ଆଗକୁ ଯୋଉଥବିୋ ଏକ ସ୍ବସେକୋେୀ ବସସ୍େ ବସି ୁ I 

କଣ୍ଡକ୍ଟେଟି େବି ବୋବୁଙୁ୍କ ଜୋସ୍ଣ I ତୋଙ୍କ ପେିବୋେେ ସ୍ଗୋଦୋମ ଥବିୋ ଏକ ଗୋଆସଁ୍େ ସ୍ସ ଆମକୁ ଓହ୍ଲୋଇ ସ୍ଦ ୋ 

Iେୋତିସ୍େ, ସ୍ସଠ ି ସୋହୁ ଘେେ ଗମୁୋସ୍ତୋ ଜଣକ  େହିବୋ, ଖୋଇବୋେ ବୁବସ୍ଥୋ କସ୍  I  ବୋବୁ ମୋନଙ୍କ  ୋଗି ମୋଛ ବି 

ଆଣଥିସି୍  I ପେଦିନ ସକୋସ୍ଳ ଆସ୍ମ ସମସ୍ସ୍ତ କଟକ ସ୍େେି ୁ I ପଦଯତ୍ରୋ ସ୍ସତିକିସ୍େ େହି ୋ I    
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      ଅଣଚାେିଶ 

ଦିସ୍ନ ସକୋସ୍ଳ ମ ଁ ୁେୂଦୋନ ଅେିସେ  ପୋଣ ିପୋଇପ ତସ୍ଳ ଗୋସ୍ଧୋଉଚି, ବୋବୁ ି ( ଡ, ଜ୍ଞୋନସ୍ଦବ ମହୋେଣୀ) କହି ୋ 

“ଅନୋଦିେୋଇ, ଆସ୍ମେିକୋେୁ ବହୁତ ଅକ  ଆଣ ିଣ ିସ୍ବୋ ି ତମ ମଣୁ୍ଡସ୍େ ଗବୁୋ ବସିଛି I” ମ ଁ ୁମଣୁ୍ଡ ପଛ ପଟସ୍େ ହୋତ 

ମୋେି ସ୍ଦଖ ିି ତ ହୋତକୁ ଉଚ୍ଚୋଳିଆ  ୋଗି ୋ i ଘଟଣୋ କଅଣ ଜୋଣବିୋ  ୋଗି ଡୋକ୍ତେଖୋନକୁ ଗ ି I ସ୍ମଡକିୋ  

କସ୍ ଜସ୍େ ଡୋକ୍ତେ କହିସ୍  ସ୍ଯ ମଣୁ୍ଡ ପଛ ପଟସ୍େ ସ୍ଗୋଟୋଏ ହୋଡ  ବଢୁଛି I ତୋକୁ କୋଟିବୋକୁ ସ୍ହବ 

I“ଅପସ୍େସନ୍”କଥୋଶଣୁଅିବଶୁଡେ ୋଗି ୋI ମୋତ୍ର ସ୍ଦହକୁ ମେୋମତ ନକସ୍  ସ୍ଦହ ଅଚଳ ସ୍ହୋଇ ଯିବ – ଏଇ 

େୟସ୍େ କୋଯଷୁ ଟି ତୁେନ୍ତ କେି ସ୍ଦବୋ  ୋଗି ସ୍ଯୋଜନୋ କ ି I ଅପସ୍େସନ ପସ୍େ ହସି୍ପଟୋଳସ୍େ ଏକ ସପ୍ତୋହ େହିଥବିୋ 

ମସ୍ନ ପଡୂଛି Iଡୋକ୍ତେଖୋନୋସ୍େ  ଥବିୋ ଖବେ ପୋଇ ବୋପୋ କଟକ ଆସିସ୍  I ପି ୋ ଦିନେୁ େୂଦୋନ ପେିସ୍ବଶସ୍େ 

ବଢିଥବିୋ ସ୍ଦସ୍ବନ୍ଦ୍ର ମହୋନି୍ତ ( ଡୋକ ନୋଆ ଁସ୍ଦବ ) ସ୍ମୋ ପୋଖସ୍େ ଅସ୍ନକ ସମୟସ୍େ ଆସି ବସଥୁୋଏ I ଅପସ୍େସନ୍ 

ଦିନ  ମୋ େମୋ ସ୍ଦବୀ ଡୋକ୍ତେଙୁ୍କ ସ୍େଟି ଅପସ୍େସନ୍  ବିର୍ୟସ୍େ ତଥୁ ସ୍ନସ୍  ସ୍ବୋ ି ପସ୍େ ଜୋଣ ିି I  ମଣୁ୍ଡସ୍େ 

କିଛି ଦିନ ପଟି ବନ୍ଧୋ ସ୍ହୋଇ େହି ୋ I ପଟି ସ୍ଖୋ ି ୋ ପସ୍େ ବୁୋସ୍ଣ୍ଡଜ ୍I ଘୋ ଶଖୁ ିୋ ପସ୍େ ବି ପଛ ମଣୁ୍ଡେୁ େୋସ୍ଳ 

କିଛି ଦିନ  ୋଗି ଚଞ୍ଛୋ ସ୍ହୋଇ େହି ୋ I ସ୍ସହି ଦିନେୁ ସ୍ମୋେ ମଣୁ୍ଡ ପଛ ପଟସ୍େ ସ୍ଗୋଟୋଏ ଦୋଗ ଅଛି I ଏସ୍ତ ବର୍ଷ 

ପସ୍େ ବି ବୋଳ କୋଟିବୋ ସ୍ବସ୍ଳ ମ ଁ ୂସ୍ସ ଦୋଗଟୋକୁ ସ୍ଘୋଡୋଇ େଖବିୋ  ୋଗି ନୋପିତକୁ ସଚୂନୋ ସ୍ଦଇ ଥୋଏ I 

ଏ ଘଟଣୋେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପସ୍େ ମ ଁ ୁେୂଦୋନ ଅେିସସ୍େ ସକୋଳେ ଜଳଖଆି େୁଟି ଓ ଗଡୁ ଖୋଇ ସୋେିବୋ ପସ୍େ ସ୍ପଟ 

େିତସ୍େ େୟଙ୍କେ ଯନ୍ତ୍ରଣୋ ଅନୁେବ କ ି I ତୋ ପସ୍େ ପେିସି୍ଥତି ଯୋହୋ ସ୍ହ ୋ ସ୍ସଇଟୋ ହଇଜୋ େଳି  ୋଗି ୋ I 

େୋଧୋଶୁୋମ ମହୋେୋଜ କି ଶୁୋମସେୁେ ବିଶ୍ୱୋଳ  ହସି୍ପଟୋ  ୍କୁ ସ୍େୋନ୍ କସ୍  ଓ ଆମବୁ୍ ୋନ୍ ସ ସ୍ମୋସ୍ତ ସ୍ସଠୋକୁ 

ସ୍ନଇଗ ୋ Iସ୍ସଠୋସ୍େଡିଆ ଁସ୍େୋଗ ୱୋଡଷସ୍େ ୩/୪ ଦିନ େହିଥବିୋ ମସ୍ନ ପଡୂଚି I  ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳେ ସ୍ଟୋକୋ ସ୍ଦହ  I 

ଏଣ ୁଏ ସବୁ ଶୋେୀେିକ ଉଠ ପଡ ପ୍ରତି ସ୍ସସ୍ତ ଧ୍ୟୋନ ନଥୋଏ I ସ୍ଦହ ସସୁ୍ଥ ସ୍ହବୋ ପସ୍େ ସୋଇସ୍କ ସ୍େ ସହେେ ଏ 

ମଣୁ୍ଡେୁ ସ୍ସ ମଣୁ୍ ଦ ଯୋଏ ସସ୍ବଷୋଦୟ ବିଚୋେ ପ୍ରଚୋେ ପୋଇ ଁବୁ ିବୋ ପଣୁ ିଆେମ୍ଭ ସ୍ହ ୋ I 

“ସସ୍ବଷୋଦୟ”ପତ୍ରିକୋ ସ୍ହ ୋ ସସ୍ବଷୋଦୟ ଆସ୍େୋଳନେ ମଖୁପତ୍ର I ଏଣ ୁବିେିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବୁ ି ସ୍ସଠୋକୋେ କୋମ ସ୍ଦଖବିୋ 

ଓ ସ୍ସଠୋେ କମଷୀଙ୍କ ବିର୍ୟସ୍େ ସ୍ ଖବିୋ ଉପସ୍େ ଗେୁୁତ୍ୱ ସ୍ଦ ି I କମଷୀ ବନୁ୍ଧମୋସ୍ନ ଛୋପୋ ଅକ୍ଷେସ୍େ ସ୍ସମୋନଙ୍୍କ 

ନୋଆ ଁସ୍ଦଖ ିଖସିୁ ତ ସ୍ହସ୍  ପଣୁ ିଯୋହୋଙ୍କ ନୋଆ ଁବୋହୋେି ୋ ନୋହି ଁତୋଙ୍କ େିତେୁ ଅସ୍ନସ୍କ ସ୍ମୋ ଉପୋସ୍େ ଖପ୍ପୋ ବି 

ସ୍ହସ୍  I  ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ ସ୍କୋେୋପଟୁସ୍େ କୋମ କେୁଥବିୋ ସହକମଷୀଙ୍କ େିତସ୍େ ମସ୍ନୋମୋଳିନୁ ଆେମ୍ଭ ସ୍ହୋଇ ଯୋଇ 

ଥୋଏ I େୋୟଗଡୋ ସହେସ୍େ ବିସ୍ନୋବୋଜୀଙ୍କ ଜନ୍ ମ ଦିନସ୍େ ସେୋ ଓ ଅନୁ କୋଯଷୁ କ୍ରମ ସ୍ହୋଇଥବିୋ ବିର୍ୟସ୍େ ଏକ ଚିଠି 

ପୋଇ ି I ସ୍ ଖକ ଥସି୍  ଜସ୍ଣ କମଷୀ I ଘଟଣୋଟିକୁ ମ ଁ ୁ“ସସ୍ବଷୋଦୟ”ପତ୍ରିକୋସ୍େସମ୍ବୋଦଆକୋେସ୍େଛୋପିସ୍ଦ ିI କିଛି 

ଦିନ ପସ୍େ ମ ଁ ୁେୋୟଗଡୋ ଯୋଇଥୋଏ I  ଆଉ ଜସ୍ଣ କମଷୀ ଅେିସ୍ଯୋଗ କସ୍  ସ୍ଯ  

“ସସ୍ବଷୋଦୟ”ସ୍େମିଛଖବେସ୍ ଖୋଯୋଉଛିI ତୋଙ୍କ କହିବୋ ଅନୁସୋସ୍େ େୋୟଗଡୋସ୍େ  ବିସ୍ନୋବୋଜୀଙ୍କ ଜନ୍ ମଦିନସ୍େ 

ସ୍କୌଣସି କୋଯଷୁ କ୍ରମ ସ୍ହୋଇ ନଥ ିୋ I  ପତ୍ରିକୋକୁ ଆସିଥବିୋ ଚିଠଟିୋ ସତ କି ତୋଙ୍କ କହିବୋ ସତ – ଏ କଥୋ ଟିକି ନିଖ ି

କେି ବୁଝିବୋ ଥ ିୋ ସ୍ମୋ ଶକି୍ତେ ବୋହୋସ୍େ I ଏପେି ଟଣୋ ଓଟେୋ ସ୍ଯ  ଦଳୀୟତୋେ ପେିଣତି  - ସ୍ସ କଥୋଟୋ ସ୍ପଷ୍ଟ 

ଅନୁେବ କ ି I ବିେିନ୍ନ ଜୋଗୋସ୍େ ବୁ ୋ ବୁ ି କେି କମଷୀ ବନୁ୍ଧ ମୋନଙୁ୍କ ସ୍େଟିବୋ େଳସ୍େ ଧୀସ୍େ ଧୀସ୍େ ପତ୍ରିକୋେ 

ଗ୍ରୋହକ ସଙ୍ଖ୍ୁୋ ବଢି ୋ I ଖୋ ି ଓଡିଶୋ େିତସ୍େ ନୁସ୍ହ ଁେୋେତ ସୋେୋ ଓ ପଥୃବିୀେ ଅନୁ ଅଞ୍ଚଳ ମୋନଙ୍କସ୍େ ସସ୍ବଷୋଦୟ 

ସମ୍ପକିତ କୋମ କିପେି ଚୋ ିଛି ସ୍ସ ବିର୍ୟସ୍େ ନିୟମିତ ଖବେ ବୋହୋେି ୋ Iସବୁଠୋେୁ ସ୍ବଶ ିଆନେ ଦୋୟକ ଥ ିୋ 

ପଣି୍ଡତ କୃପୋସିନୁ୍ଧ ସ୍ହୋତୋ ଓ ନବକୃଷ୍ଣ ସ୍ଚୌଧେୁୀଙ୍କ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ବୁ ିବୋ I 
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ଓଡିଶୋ ସୋେୋ ସ୍ହୋତୋ ମହୋଶୟଙୁ୍କ  େକି୍ତ ଓ େଦ୍ଧୋ କେୁଥବିୋ ସ୍ ୋକ ଅସ୍ନକ ଅଛନି୍ତ I ନିୟମିତ େୋବସ୍େ ସ୍ସମୋନଙ୍କ 

ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବୋ  ୋଗି ତୋଙୁ୍କ ଡୋକେୋ ଆସ୍ସ I ଯଆୁସ୍ଡ ଗସ୍  ସ୍ସ ପେୁୀେୁ କଟକ ଆସି ସ୍ସଇଠୁ ବସ ଧେନି୍ତ I ତୋଙ୍କ 

ସୋଙ୍ଗସ୍େ ବୁ ିବୋ ସ୍ବସ୍ଳ ମ ଁ ୁତୋଙ୍କ ସେୋସ୍େ ସ୍କସ୍ବ େୋର୍ଣ ଦିଏ ନୋହି ଁI ବେଂ ସ୍ସ ଯୋ୍ହୋ କହୁ ଥୋଆନି୍ତ ତୋକୁ  ସ୍ନୋଟ୍ 

କସ୍େ ଓ ପସ୍େ ବକ୍ତବୁେ ସୋେୋଂଶକୁ ଖବେକୋଗଜକୁ ପଠୋଇ ଦିଏ I ତୋଙ୍କେ ବୟସ ଓ ଐତିହୋସିକ େୂମିକୋ  ସ୍ଯୋସ୍ଗ 

ସ୍ ୋକଙ୍କେ ତୋଙ୍କପ୍ରତି େକି୍ତ ଆସ୍ପ ଆସ୍ପ ଆସି ଯୋଏ I ସସ୍ବଷୋଦୟ ପତ୍ରିକୋେ ଗ୍ରୋହକ ସଙ୍ଖ୍ୁୋ ବଢୋଇବୋସ୍େ ତୋଙ୍କେ 

ଉପସି୍ଥତି ଖବ୍ୁ କୋମ ଦିଏ I ବୁ ିବୋ ସ୍ବସ୍ଳ େ  ଖୋଇବୋକୁ ମଧ୍ୟ ମିସ୍ଳ I କଥୋସ୍େ ଅଛି “କଟକେଣ୍ଡୋେୀସ୍ଦଶକୁେଜୋ”I 

ମ ଁ ୂଆସ୍ମେିକୋସ୍େ ଦୁଇ ବର୍ଷ େହି ସ୍େେିଛି ସ୍ବୋ ି ଶଣୁ ିସ୍ମୋ ସ୍ଧୋତି ଚୋଦେେ ସ୍ଚସ୍ହେୋ ସ୍ଦଖ ିଅସ୍ନସ୍କ ଆବୋ 

କୋବୋ ସ୍ହୋଇ ଯୋଆନି୍ତ I 

ଗଞ୍ଜୋମ ଜି ୋେ ସ୍କୋଦଳୋ ଗୋଆସଁ୍େ ନୂଆକେି ସ୍ଗୋଟିଏ ବୋଳିକୋ ହୋଇସ୍କ ୂ ସ୍ଖୋ ି ଥୋଏ I  ଆମେ େହଣୀେ ବୁବସ୍ଥୋ 

ସ୍ସହିଠୋସ୍େ ସ୍ହୋଇଥୋଏ I ଦିନ ସ୍ବସ୍ଳ ତ ସ୍କ ୂସ୍େ ସେୋ ସ୍ହ ୋ I ସନ୍ଧୁୋସ୍େ ଗୋଆ ଁେିତେୁ ଜସ୍ଣ ବୟସ୍କ େଦ୍ର ବୁକି୍ତ 

ଆସି କଥୋ ବୋର୍ତ୍ତଷୋ କସ୍  I କବିସଯୂଷୁ ଙ୍କେ ସମଦୁୋୟ ଗ୍ରନ୍ଥୋବଳିଟୋ ତୋଙ୍କେ ସ୍ଯମିତି କଣ୍ଠସ୍ଥ ଅଛି ସ୍ବୋ ି  ୋଗି ୋ I ସ୍ୱେ 

ସ୍ଦଇ ସ୍ବୋ ିବୋ ସୋସ୍ଙ୍ଗ ସୋସ୍ଙ୍ଗ  ସ୍ସ ପ୍ରତି ପଦେ ଅଥଷ ମଧ୍ୟ ବୁଝୋଇ ସ୍ଦଉଥସି୍  I  ପୋକୁଆ ପୋଟି I ଧଡୁୁଧଡିୁଆ ଚମ I 

କପୋଳସ୍େ ସ୍ହ ଁବଡ ଚେନ ବିେୁ I  କପଷେୂ ହୀନ କନୋ ପେି ଛୋେ ଗଡୁୋକ ତୋଙ୍କ ପୋଟିେୁ ବୋହୋେିବୋ ସ୍ବସ୍ଳ େ  

 ୋଗିସ୍  ବି କିଛି ସ୍ଗୋଟୋଏ ଅେୋବ େହି ଯୋଇଥବିୋ ପେି ମସ୍ନ ସ୍ହଉଥ ିୋI 

ଏଥେ  ପଣି୍ଡତ ମହୋଶୟଙ୍କ  ସହିତ ବୁ ିବୋ ସ୍ବସ୍ଳ ଆଉ ଏକ ନୂଆ କଥୋେ ସମମ୍ଖୁୀନ ସ୍ହ ି Iଏକ ସି୍ଥତିବୋନ 

ପେିବୋେସ୍େ ପେିବୋେ ସ୍ଗୋଟିଏ ସ୍ବୋ ି ଝୀଅ ପୋଇ ଁବୋହୋଘେେ ସ୍ଯୋଜନୋ ଚୋ ିଥୋଏ Iପେିବୋେସ୍େ ତୋଙ୍କେ ସମ୍ମୋନ 

“ପିତୃତୁ ୁ”I ପଣି୍ଡତ ମହୋଶୟ ସ୍ମୋସ୍ତ ଧେି ତୋଙ୍କ ଘସ୍େ ପହଞ୍ଚସି୍  I ବୋହୋଘେ ସମ୍ଭୋବନୋ ବିର୍ୟସ୍େ ମ ଁ ୁକିଛି 

ସଚୂନୋ ପୋଇ ନଥୋଏ I ଝୀଅଟିେ କସ୍ ଜ ପଢୋ ସେିନୋହି ଁI ଏଣ ୁମ ଁ ୁତୋକୁ ବୋହୋ ସ୍ହବୋେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସ୍କଉଠୁଁ? 

ସ୍ସମୋନଙ୍କେ ପଣି୍ଡତ ମହୋଶୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଗୋଧ େକି୍ତ I  ଝୀଅଟି ପୋଇ ଁବେଟିଏ ସ୍ଯୋଗୋଡ କେି ସ୍ଦବୋକୁ ଘେବୋ ୋ 

ହୁଏତ ତୋଙୁ୍କ ଦୋୟିତ୍ୱ ସ୍ଦଇଥସି୍ବ I ମ ଁ ୁ ଆସ୍େୋଳନ କୋମସ୍େ ମୋତିଥବିୋେୁ  ସ୍ମୋେ େୋବୀ ସ୍ତ୍ରୀେ ଅଥଷ ଅଜ୍ଜଷନ କେି  ଘେ 

ଚଳୋଇବୋେ କ୍ଷମତୋ ଥବିୋ ଦେକୋେ ସ୍ବୋ ି ମ ଁ ୁମସ୍ନ ମସ୍ନ ଠକ୍ି କେିଥ ିି I ସହକମଷୀଙ୍କ େିତେୁ ଅସ୍ନସ୍କ ଆଥକି 

ଅସବୁିଧୋ ସ୍େୋଗଥୁବିୋ  କ୍ଷୁ କେିଛି - ସ୍ସଥପିୋଇ ଁଏ ସିଦ୍ଧୋନ୍ତ I ସ୍ମୋେ ନୀେବତୋେୁ ସ୍ସମୋନଙୁ୍କ ଉର୍ତ୍ତେ ମିଳିଗ ୋ I 

 ପେୁୀ ଏବଂ ଗଞ୍ଜୋମ ଜି ୋେ ବିେିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବୁ ି ପଣି୍ଡତ କୃପୋସିନୁ୍ଧ ସ୍ହୋତୋ  ପେୁୀକୁ ଗସ୍  I ମ ଁ ୁକଟକ ଆସି ି I  

ପବୂଷେ ସ୍ବଦ େବନ ଏସ୍ବ  ସ୍ଗୋପବନୁ୍ଧ ସ୍ସବୋ ସଦନ େୋବସ୍େ ପଣି୍ଡତ କୃପୋସିନୁ୍ଧ ସ୍ହୋତୋ ଓ ଆଚୋଯଷୁ  ହେିହେ 

ଦୋସଙୁ୍କ ଆେୟ ସ୍ଦଇଥୋଏ I ତୋଙ୍କ ସହିତ ଅନୁମୋନଙ୍କ େିତସ୍େ ସନୁୋମଣ ିସ୍ଦବୀ ଓ େଗବୋନ ସୋହୁ େହୁ ଥୋଆନି୍ତ I 

ଗୋନ୍ଧୀ ଶୋନି୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ୋିନେ ପୋଠୋଗୋେ ମଧ୍ୟ ସ୍ସଠୋସ୍େ ଥୋଏ I କଣଡୁ୍େୀ ଚେଣ ନୋୟକ ତୋେ ପେିଚୋଳକ ଥୋଆନି୍ତ Iସ୍ସ 

ଜସ୍ଣ ପେୁୁଣୋ ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ସଙ୍ଗରୋମୀ I ମୋଛିକୁ ମ ନକହିବୋ ସ୍ ୋକ - େୋେି ଶନ୍ତ, ଶଷି୍ଟ ଓ ନମ୍ର I ଗୋଆସଁ୍େ େହି କୋମ 

କେିବୋ  ସ୍ ୋକ Iଶୋନି୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ୋିନେ େୁୁ ସ୍େୋସ୍କ୍ରସି ପୋଇ ଁହିେୀ କିମ୍ ବୋ ଇଂେୋଜୀସ୍େ େିସ୍ପୋଟଷ ସ୍ଦବୋ ତୋଙ୍କ  ପୋଇ ଁସହଜ 

ହୁଏନୋ I ମୋତ୍ର ପେୁୀ ସହେସ୍େ ସସ୍ବଷୋଦୟ କମଷୀ କହିସ୍  ସମସ୍ସ୍ତ ତୋଙୁ୍କ ହି ଁଜୋଣନି୍ତ I 

ଆଗକୁ ଗୋନ୍ଧୀ ଶତ ବୋରି୍କୀ ଆସଥୁୋଏ I ସ୍ସଥପିୋଇ ଁଓଡିଶୋସ୍େ ନିଶୋ ନିବୋେଣୋ ପୋଇ ଁକୋମ ସ୍ହବୋ ଦେକୋେ I ମ ଁ ୁତ 

ଆସ୍ମେିକୋ ଯିବୋ ପବୁଷେୁ ବଡବି ସ୍େ ନିଶୋ ନିବୋେଣ କୋମ କେୁଥ ିି I  ଔଡିଶୋସ୍େ ନିଶୋ ନିବୋେଣ ସମିତିେ 

ସେୋସ୍ନତ୍ରୀ ଥୋଆନି୍ତ ମୋଳତୀ ସ୍ଚୌଧେୁୀ ଓ ସମ୍ପୋଦକ ଥୋଆନି୍ତ ହିେ୍ ସ୍ସବକ ସମୋଜେ ଶୁୋମସେୁେ ମିେ I ସ୍ୱୋସ୍ଥୁ 

ଖେୋପ ସ୍ଯୋଗ ୁେୀଯକୁ୍ତ ମିେ ସ୍ବଶ ିବୁ ୋ ବୁ ି କେି ପୋେନି୍ତ ନୋହି ଁI ସହେସ୍େ ସେୋ ସମିତି ସ୍ହସ୍  ସ୍ଯୋଗ ଦିଅନି୍ତ ଓ 

“ସ୍ଦୈନିକସମୋଜ“ସ୍େ ନିୟମିତ ସ୍ ଖନି୍ତ I  ନିଶୋ ନିବୋେଣ କୋମ  ୋଗି ମ ଁ ୁକୁଆସ୍ଡ ଗସ୍   ତୋଙ୍କ ଅନୁଷ୍ୋିନ ତେେେୁ 

ସ୍ସ ଖଚ୍ଚଷ ବହନ କେିସ୍ବ ସ୍ବୋ ି କହିସ୍  I ମୋନ୍ଦ୍ରୋଜ ( ସ୍ଚନୋଇ)ଠୋସ୍େ ଅଖଳି େୋେତୀୟ ସ୍ତେସ୍େ ନିଶୋ ନିବୋେଣ 
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 ୋଗି ଏକ ସ୍ସମିନୋେ ସ୍ହଉଥୋଏ Iଓଡିଶୋ ତେେେୁ ସ୍ମୋସ୍ତ ପଠୋଗ ୋi ଆଚୋଯଷୁ  କୃପ ୋନୀ ଓ ତୋଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସସୁ୍ଚତୋ 

କୃପ ୋନୀ ଏବଂ ପବୂଷତନ ସ୍ୱୋସ୍ଥୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଶୁୀଳୋ ନୋୟୋେ ସ୍ଯୋଗ ସ୍ଦଇ ଥୋଆନି୍ତ Iପବୂଷତନ ବଡ ୋଟ୍ େୋଜସ୍ଗୋପୋଳ 

ଆଚୋେୀ ଥୋଆନି୍ତ ସ୍ଶର୍ ବକ୍ତୋ I ଏଇଠ ିସ୍ଗୋଟିଏ ମଜ୍ଜୋ କଥୋ ମସ୍ନ ପଡୁଛି I ମଞ୍ଚ ଉପସ୍େ କୃପ ୋନୀଜୀ ସ୍ଘୋଡି ଘୋଡି 

ସ୍ହୋଇ ବସି ଥୋଆନି୍ତ I ତୋଙ୍କ ସ୍ଦହ ଅସସୁ୍ଥ ଥୋଏ I  େୋଜୋଜୀ ସ୍ଗୋଟିଏ ବଙୁ୍କ ି ବୋଡି ଉପସ୍େ  େେୋ ସ୍ଦଇ ମଞ୍ଚ 

ଉପେକୁ ଉଠସି୍  I ତୋଙ୍କ ବଙୁ୍କ ି ବୋଡିକୁ  କ୍ଷୁ କେି କୃପ ୋନୀଜୀ କହିସ୍  “େୋଜୋଜୀସିନୋବୋଡି ଉପସ୍େ େେୋ 

ସ୍ଦଇ ଚୋ ିଛନି୍ତ I ମୋତ୍ର ମ ଁ ୁଯଦି ହୋତସ୍େ ବୋଡି ଧେିବି ସ୍ତସ୍ବ ବଡ ଅସବୁିଧୋସ୍େ ପଡିବି “I ସମସ୍ସ୍ତ ଜୋଣନି୍ତ ସ୍ଯ 

କୃପ ୋନୀଜୀ ଖବ୍ୁ େୋଗି ଯୋଆନି୍ତ i ତୋଙ୍କେ ଏ କଥୋସ୍େ ସେୋେ ସମସ୍ସ୍ତ ହସି ଉଠସି୍  I 

ନିଶୋ ନିବୋେଣ କୋମଟି ନବ ଜୀବନ ମଣ୍ଡଳେ କମଷୀଙ୍କ େିତସ୍େ ଖବ୍ୁ ଚୋ ି ଥୋଏ I ବିେିନ୍ନ କମଷୀଙ୍କ କୋମେ ବିବେଣୀ ମ ଁ ୁ

“ସସ୍ବଷୋଦୟ”ସ୍େସ୍ ସ୍ଖI ଥସ୍େ ପେୁୀେ ପୋେିକୁଦ ଅଞ୍ଚଳସ୍େ ଜସ୍ଣ େୋଜସ୍ନୈତିକ କମଷୀ ନିଶୋ ନିବୋେଣ ପୋଇ ଁଏକ 

ସେୋେ ଆସ୍ୟୋଜନ କସ୍  I ସ୍ଗୋଟିଏ ଚଳନି୍ତ ପତ୍ରିକୋେ ସମ୍ପୋଦକଙ୍କ ସହିତ ମ ଁ ୁଯୋଇ ସ୍ସଠୋସ୍େ ପହଞ୍ଚ ିି I  ଗୋଆେଁ 

ମଖୁୁବୁକି୍ତ ଆମ ଦୁହିଙ୍କେ ସ୍ବଶ ସତ୍କୋେ କସ୍  Iମ ଁ ୁଆସ୍ମେିକୋକୁ ପଢିବୋକୁ ଯୋଇ ଥ ିି ସ୍ବୋ ି ଜୋଣସି୍ମୋ ବିର୍ୟସ୍େ 

ତୋଙ୍କେ ସ୍ବଶ ୍ଏକ େ  ଧୋେଣୋ ସ୍ହ ୋ ସ୍ବୋ ି ତୋଙ୍କ େୋବ େଙ୍ଗୀେୁ ଜୋଣ ିି Iମୋତ୍ର ସ୍ସ  ସ୍ଯସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ ଶଣୁସି୍  

ସ୍ଯ ମ ଁ ୁେୂଦୋନସ୍େ କୋମ କେୁଛି  ତୋଙ୍କ  ମହୁେଁ ସବୁତକ ଖସିୁ କୁଆସ୍ଡ ମିସ୍ଳଇଗ ୋ I କନୁୋ ଦୋୟ ଗ୍ରସ୍ତ ପିତୋ  ସ୍ହୋଇ 

ଥବିୋେୁ ସ୍ସ କଅଣ ଆଶୋ କେୁଥସି୍  ସ୍କବଳ ତୋଙୁ୍କ ହି ଁଜଣୋ I ମୋତ୍ର େୂଦୋନ କୋମସ୍େ  ୋଗିଥବିୋ କମଷୀକୁ ଝୀଅ ସ୍ଦଇ 

 ୋେ କଅଣ? ଏ କଥୋେ ଆସ୍ ୋଚନୋ କେି ଆସ୍ମ ଅବିବୋହିତ ଥବିୋ ସମ୍ପୋଦକ ଦୁଇଜଣ ସ୍ସଦିନ ବହୁତ ହସୋ ହସି 

ସ୍ହ ୁ I 

ସସ୍ବଷୋଦୟ ପତ୍ରିକୋ ପୋଇ ଁକୋମ କେିବୋ  ୋଗି  ମ ଁ ୁନିୟମିତ େୋବସ୍େ ସୋଇସ୍କ ୍ ବୁବହୋେ କସ୍େ I ସ୍ବସ୍ଳ ସ୍ବସ୍ଳ 

୪୦ ମୋଇ  ସୋଇସ୍କ  ଚଳୋଇ ଗୋଆକୁଁ ଆସ୍ସ I ଗୋଆସଁ୍େ, ବୋହୋ ସ୍ହବୋ ପୋଇ ଁସ୍ମୋ ଉପସ୍େ ନୋନୋ ଉପୋୟସ୍େ 

ଚୋପ ପସ୍ଡ Iମୋତ୍ର ବୋହୋ ସ୍ହ ୋ ପସ୍େ ମ ଁ ୂସ୍ଯ ମହେଗେୁ ଯୋଇ କୋନ୍ତୋେସ୍େ ପଡିବି – ଏଥପିୋଇ ଁସତକଷ ଥୋଏ I 

େଉଣୀ ମୋନଙ୍କ ଠୋେୁ ଏ ବିର୍ୟସ୍େ ମ ଁ ୁସ୍କସ୍ବ କିଛି ଶଣୁ ିନୋହିIଁ ନୋନୀ ସ୍ବୋଧ ହୁଏ ଜୋଣ ିଥୋଏ ସ୍ଯ ମ ଁ ୁନିଜ ଇଚ୍ଛୋସ୍େ 

ବିବୋହ କେିବି I 

 

     ଚାେିଶ 

ସସ୍ବଷୋଦୟ ଆସ୍େୋଳନସ୍େ  ୋଗିଥବିୋ ଗେୁୁଜନ ମୋନଙ୍କ େିତସ୍େ ଈଶ୍ୱେ ୋ  ବୁୋସ ଥସି୍  ଅନୁତମ I ଚେୋମଣୁ୍ଡ୍, 

ପୋକୁଆ ପୋଟି, ସ୍ଗୋଟୋଏ ବଡ ସ୍ପଟ I ସବୁସ୍ବସ୍ଳ ହସ I ଆଣଠୁ୍ ଉପେକୁ ଖଣି୍ଡଏ ଧଳୋ  ସ୍ଧୋତି  ଓ କୋନ୍ଧ ଉପସ୍େ 

ଚୋଦେ ଖଣି୍ଡଏ I ଯଆୁସ୍ଡ ଗସ୍  ସୋଙ୍ଗସ୍େ ବିଛଣୋ ଓ ପିତ  ଗଡୁଟିଏ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ଯୋଏ I ପେୁୀେୁ ଆସୋନସ୍ସୋ କୁ 

ଯୋଇଥବିୋ ଗୋଡି ଦିନ ସୋସ୍ଢ ବୋେଟୋ ସ୍ବସ୍ଳ ଆସିବ ସ୍ବୋ ି ସ୍ସ ଦିନ ଦଶଟୋେୁ ଯୋଇ କଟକ ସ୍ଷ୍ଟସନସ୍େ ବସିଥସି୍ବ I 

େଦ୍ରକେ ଗେଦପେୁ ଠୋସ୍େ ଥବିୋ ଗୋନ୍ଧୀ ବୋଳୋେମେ ସ୍ସ ଥସି୍  ପ୍ରତିଷ୍ୋିତୋ I 

୨୦ ବର୍ଷ ବୟସସ୍େ ମ ଁ ୁତୋଙ୍କ ବିର୍ୟସ୍େ ବହିଟିଏ ସ୍ ଖଥିସି୍  – “ଓଡଶିୋସ୍େ ବୁୋସଜୀ”I ସ୍ସ ସ୍ମୋସ୍ତ ସ୍େହ 

କେୁଥସି୍  I ତୋଙ୍କେ ବହୁମତୂ୍ର ସ୍େୋଗସୋଙ୍ଗକୁ ଉଚ୍ଚ େକ୍ତଚୋପ I ଖବ୍ୁ ଅସସୁ୍ଥ ସ୍ହୋଇ ପଡିବୋେୁ ତୋଙୁ୍କ େୀେୋମଚନ୍ଦ୍ର େଞ୍ଜ 

ସ୍ମଡିକୋ  କସ୍ ଜ ହସି୍ପଟୋ ସ୍େ େରି୍ତ୍ତ କେୋଗ ୋ I  େୂଦୋନ ଅେିସସ୍େ େହୁଥବିୋ ଆସ୍ମ  କମଷୀମୋସ୍ନ ପୋଳି କେି 

େୋତିସ୍େ ତୋଙ୍କ ପୋଖସ୍େ େହିବୋକୁ ଯୋଉI ଦିନ ସ୍ବସ୍ଳ ତୋଙ୍କ ପୋଖସ୍େ ଥୋଆନି୍ତ ଅନ୍ନପରୂ୍ଣ୍ଣଷୋ – ବୋଳୋେମ ମହିଳୋ ତୋ ିମ 

ସ୍କନ୍ଦ୍ରେ ଶକି୍ଷୟତ୍ରୀ I ଗୋନ୍ଧୀ ଶତବୋରି୍କୀ ପୋଇ ଁକସୁ୍ତେବୋ ଟ୍ରଷ୍ଟେ ଏକ ସେୋ ବସଥୁୋଏ ଇସ୍େୋେସ୍େ I ସ୍ସସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ 

ଟ୍ରଷ୍ଟେ ମଖୁୁ ଥୋଆନି୍ତ େମ୍ଭୋ ସ୍ଦବୀ I ସ୍ସ ମୋଆ ଓ ଚୁନୀଅପୋଙୁ୍କ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ଧେି କଟକେୁ ଇସ୍େୋେ ଚୋ ିଗସ୍ I 
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ବୁୋସଜୀଙ୍କେ ନିଜ ସ୍ ୋକ ସ୍ହସ୍   ତୋଙ୍କ ସୋଙ୍ଗସ୍େ କୋମ କେୁଥବିୋ ସ୍ ୋସ୍କ I ସ୍ଚୌଧେୁୀ ପେିବୋେ ସହିତ ସ୍ସ 

ଅତିଶୟ  ସମ୍ପକୃ୍ତ ଥସି୍  I ଅଥଚ ସ୍ସ ସୋଙ୍ଘୋତିକ ଅବସ୍ଥୋସ୍େ ଡୋକ୍ତେଖୋନୋସ୍େ ପଡିଥବିୋେ ସ୍ଦଖ ିମଧ୍ୟ  େମୋ ସ୍ଦବୀ 

ସ୍ଯ ତୋଙ୍କ ପୋଇ ଁସ୍ଶର୍ ସ୍ବଳକୁ େହି ପୋେିସ୍  ନୋହି ଁ - ଏଇ କଥୋଟୋ ସ୍ମୋସ୍ତ ଏସ୍ବ ମଧ୍ୟ ଦୁିଃଖ ଦିଏ I 

ସ୍ଗୋଟୋଏ େୋତିେ କଥୋ I ମ ଁ ୁେୋତି ସୋେୋ  ବୁୋସଜୀଙ୍କ ପୋଖସ୍େ ଥୋଏ i ସକୋଳ ସ୍ହ ୋେୁ ସ୍ଦସ୍ବନ୍ଦ୍ର ଆସି ୋ ତ ମ ଁ ୁ

େୂଦୋନ ଅେିସକୁ ସ୍େେି ି I ସକୋଳୁ ଗୋସ୍ଧୋଇ ସୋେିବୋେ ଠିକ୍ ପସ୍େ ପସ୍େ ଶୁୋମସେୁେ ବିଶ୍ୱୋଳ  କହିସ୍   

“ବୁୋସଜୀଚୋ ିଗସ୍ I” େୂଦୋନ ଅେିସେୁ ସବୁ ଆଡକୁ ଖବେ ଦିଆଗ ୋ I େଦ୍ରକେ ବୋଳୋେମସ୍େ ସ୍େୋନ୍ ନଥୋଏ  I  

ଆେମେ ପେିଚୋଳକ କପିଳ ଚେଣ ଦୋସଙୁ୍କ ସ୍ପୋଷ୍ଟ ଅେିସ ମୋଧ୍ୟମସ୍େ ଖବେ ଦିଆଗ ୋ Iତୋଙ୍କ ପଅୁ ବୋଚୁ 

ବୁୋସଜୀଙ୍କ ପୋଇ ଁକଟକସ୍େ ଥୋଏ I  ସ୍ଦହୋନ୍ତ ଖବେ ପୋଇ ବହୁ ପେିଚିତ ସ୍ ୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚସି୍  I ସମୋଜ ଅେିସେ 

ଗୋଡିସ୍େ  ଶବଟିକୁ ଡୋକ୍ତେଖୋନୋେୁ ଅଣୋଗ ୋ I ବୁୋସଜୀଙ୍କ ଶବ ସହିତ ଅନ୍ନପରୂ୍ଣ୍ଣଷୋ (ପସ୍ ଇ),  ଶୁୋମସେୁେ ବିଶ୍ୱୋଳ, 

ନିଶୋକେ ଦୋସ ଓ ସ୍କସ୍ତଜଣ ନୂଆ କମଷୀଙ୍କ ସହିତ ମ ଁ ୁସ୍ସହି ଗୋଡିସ୍େ େଦ୍ରକ ଆେମକୁ ଚୋ ି ି Iେଦ୍ରକେୁ ଶୋଳେୀ 

ପୋେ ସ୍ହସ୍  ବୁୋସଜୀଙ୍କ ଗେଦପେୁ ଆେମ I ବୁୋସଜୀଙ୍କ ମତୁୃୁ କଥୋ ଆକୋଶବୋଣୀସ୍େ ପ୍ରଚୋେ ସେିଥ ିୋ I 

ବୋଟସ୍େ ସ୍କସ୍ତକ ଜୋଗୋସ୍େ ସ୍ ୋକ ଶବ ଉପସ୍େ େୁ  ପକୋଇସ୍  Iେଦ୍ରକ ସହେସ୍େ ପହଞ୍ଚ ିୋ ସ୍ବଳକୁ ସ୍ ୋସ୍କ 

ତୋଙ୍କେ ସ୍ଶର୍ ଦଶଷନ କେିବୋକୁ ଅସ୍ପକ୍ଷୋ କେି ଥସି୍  I  ବୋଟସ୍େ ସ୍କସ୍ତକ ଜୋଗୋସ୍େ ଗୋଡି ଅଟକି ୋ I ଆସ୍ମ 

ଆେମସ୍େ ପହଞ୍ଚ ିୋ ସ୍ବଳକୁ େୋତି ସ୍କସ୍ତ ସ୍ହୋଇଥ ିୋ ସ୍କଜୋଣ ିIତୋପସ୍େ ଆେମ ହତୋସ୍େ ଶବ ଦୋହେ ବୁବସ୍ଥୋ 

ସ୍ହ ୋ I ଆସ୍ମ ସ୍ଟୋକୋ ଦଳ ଓ କପିଳ ବୋବୁ ବୁୋସଜୀଙୁ୍କ ସ୍କୋସ୍କଇସ୍େ ବୋନ୍ଧି  କୋନ୍ଧସ୍େ ସ୍ନ ୁ I ଶବ ଦୋହ ସ୍ବସ୍ଳ 

ବୁୋସଜୀଙ୍କ ବିର୍ୟସ୍େ ମଉଜିଆ କଥୋ ସବୁ ମସ୍ନ ପଡୁଥୋଏ  I ତୋ େିତେୁ ସ୍ଗୋଟିଏ ସ୍ହ ୋ ସ୍ଯ େକ୍ତସ୍େ ଚିନିେ ମୋତ୍ରୋ  

ବଢି ଯୋଇ ଥବିୋେୁ ବୁୋସଜୀ  ହସି୍ପଟୋ କୁ ଯୋଇ ଥୋଆନି୍ତ Iଡୋକ୍ତେ ଔର୍ଧ ସ୍ଦଇ ଥୋଆନି୍ତ ଚିନି କମୋଇବୋ ପୋଈ ଁI ତୋଙ୍କ 

ପଥୁପୋଇ ଁେୂଦୋନ ଅେିସେୁ ଖୋଦୁ ଆସଥୁୋଏ I ମୋତ୍ର ତୋଙ୍କେ ଚିନି କମ ୁନଥୋଏ I ଔର୍ଧ ସସ୍ତ୍ତ୍ୱ ଚିନି କୋହିକିଁ କମନୁୋହି ଁ

ସ୍ବୋ ି ଡୋକ୍ତେ ଟିକିଏ ଚିନି୍ତତ ସ୍ହସ୍  I ଖଟତସ୍ଳ ପଡିଥବିୋ ପଡିୁଆେୁ ଜଣୋ ପଡି ୋ ସ୍ଯ ହସି୍ପଟୋ କୁ ଚନୋଚୁେ୍ 

ବିକିବୋକୁ ଆସିଥବିୋ ସ୍ ୋକଟି ଗୋଣ୍ଠଆି ମଧ୍ୟ ବିସ୍କ I ତୋେିଠୋେୁ ଗୋଣ୍ଠଆି କିଣ ିବୁୋସଜୀ ମଝିସ୍େ ମଝିସ୍େ ଖୋଉଛନି୍ତ 

Iଚିନି ଆଉ ସ୍ଦହେୁ କମିବ ସ୍କମିତି? 

”େସି୍ମେୁତସୁ ସ୍ଦହସୁ ପନୁେୋଗମନଂ କୁତ୍ିଃ?” ଈଶ୍ୱେ ୋ  ବୁୋସଙ୍କ ମତୃ ସ୍ଦହ େସ୍ମୀେୂତ ସ୍ହ ୋ I ତୋଙ୍କଠୋେୁ 

ନୋନୋ େୋବସ୍େ ସ୍େ,ହ, େଦ୍ଧୋ ପୋଇ ଆସିଥବିୋ ଆସ୍ମ କମଷୀମୋସ୍ନ ସଂସ୍କୋେ କୋମ ସୋେି ଓ ଶୋଳେୀସ୍େ ଗୋସ୍ଧୋଇ  

ଆେମକୁ ସ୍େେିବୋ ସ୍ବଳକୁ ପୋହୋନ୍ତୋ ସ୍ହୋଇ ଯୋଇଥୋଏ I ପ୍ରୋଥଷନୋ ପସ୍େ ଜଳଖଆି ଖୋଇ ୁI ସସୁ୍ଯଷୁ ୋଦୟ ସ୍ହ ୋ I 

ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ ସମୋଜେୁ ଆସିଥବିୋ ଗୋଡିଟି ମତୃ ସ୍ଦହକୁ ଆେମସ୍େ ଛୋଡି ସ୍ଦଇ େୋତୋ େୋତି କଟକ ସ୍େେି ଯୋଇ 

ଥୋଏ I ଦୁଇ ଦିନ ଓ ଦୁଇ େୋତି ସଜୋଗ ସ୍ହୋଇ େହିବୋ ଇଏ ଥ ିୋ ସ୍ମୋ ପୋଇ ଁପ୍ରଥମ I ସ୍ଟୋକୋ ବୟସେ ଉତ୍ସୋହସ୍େ 

ଏହୋ କେୁ ଥବିୋେୁ ସ୍ଦହ କିମ୍ ବୋ ମନକୁ କିଛି ବୋଧ ୁନଥୋଏ I 

ସ୍ସହି ସମୟକୁ ନବକୃଷ୍ଣ ସ୍ଚୌଧେୁୀ ଓ ମୋଳତୀ ସ୍ଦବୀ ଉତ୍କଳ ସସ୍ବଷୋଦୟ ମଣ୍ଡଳ ଆସ୍ଡ ସ୍ସସ୍ତ ଆସ ୁନଥସି୍  I 

ସ୍କୋେୋପଟୁେ ସ୍କସ୍ତକ ପେୁୁଣୋ କମଷୀ ପେସ୍ପେ ବିସ୍େୋଧସ୍େ ମୋତି କୋମ କେୁଥବିୋେୁ  କଥୋଟୋ ସ୍ସମୋନଙୁ୍କ ବଡ 

ଅଡୁଆ  ୋଗଥୁ ିୋ ଓ କଟକ ଆସିସ୍  ସ୍ସମୋସ୍ନ ତୋଳଗଡୁ ଅେିସସ୍େ ନସ୍ହସ୍  ଆଉ ସ୍କଉଠଁ ିେହୁ ଥୋଆନି୍ତ I 

କଥୋବୋର୍ତ୍ତଷୋସ୍ବସ୍ଳ େୂଦୋନ ଅେିସକୁ ନବବୋବୁ “େମୋସ୍ଦବୀଙ୍କମଠ”ସ୍ବୋ ିକହୁଥୋଆନି୍ତI ଅତି ଉଚ୍ଛୱସିତ ସ୍ହୋଇଗସ୍  

ତୋଙ୍କ ପୋଟିେୁ  କମଷୀ ମୋନଙୁ୍କ  କ୍ଷୁକେି ବୋହୋେି ପଡୁ ଥୋଏ 

“ସସ୍ବଷୋଦୟକୋମସ୍ସମୋନଙ୍କଦ୍ୱୋେୋସ୍ହବନୋହିସଁ୍ସମୋନଙ୍କସସ୍ତ୍ତ୍ୱ ସ୍ହବ”I 

ନବବୋବୁ ଓ ମୋଳତୀ ସ୍ଦବୀ ସ୍ହସ୍  ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କେ ନୁମୋ ଓ ବୋପି I େମୋ ସ୍ଦବୀ ସ୍ହସ୍  ମୋଆ I  ଥସ୍େ ନବବୋବୁ 

ଓ ମୋଳତୀ ସ୍ଦବୀ ତୋଳଗଡୁ ଅେିସସ୍େ େହୁ ଥୋଆନି୍ତ I ମ ଁ ୁତୋଙୁ୍କ ସ୍ଦଖୋ କେି ଆସି ୋ ପସ୍େ ମୋଆ ସ୍ମୋସ୍ତ 
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ସ୍ସମୋନଙ୍କ କଥୋ ପଚୋେିସ୍  ଓ ଜୋଣବିୋକୁ ଚୋହିସଁ୍  ସ୍ସମୋସ୍ନ େୂଦୋନ ଅେିସ ଆସ୍ଡ ଆସିସ୍ବ କି ନୋହି ଁI ବୋପିଙ୍କ 

ସହିତ ସ୍ହୋଇଥବିୋ କଥୋବୋର୍ତ୍ତଷୋେ ସୋେୋଂଶ ତୋଙୁ୍କ କହି ି I ସ୍ମୋଠୋେୁ “ମଠ”କଥୋଶଣୁସି୍ସବିସି୍ମତସ୍ହସ୍ ନୋହିIଁ ସ୍ମୋସ୍ତ 

ସ୍ଗୋଟିଏ କଥୋ ପଣୁ ିମସ୍ନ ପକୋଇସ୍ଦସ୍  I ୧୯୪୨ ପବୂଷେୁ ହସ୍େକୃଷ୍ଣମହତୋବ କୋସ୍ଳ ତୋଙୁ୍କ କହିଥସି୍  

“ଆପଣମୋସ୍ନତବେୀସ୍େମଠକେିବସିଗସ୍ , 

ସ୍ୱୋଧୀନତୋଆସିବସ୍କମିତି?”ବେୀଅଞ୍ଚଳକୋମମୋଧ୍ୟମସ୍େସ୍ଦଖୋଇସ୍ଦଇଥ ିୋI ସ୍ସ ଅଞ୍ଚଳେୁ ବହୁତ ସ୍ ୋକ ସ୍ୱୋଧୀନତୋ 

ଆସ୍େୋଳନସ୍େ ସ୍ଜ  ଗସ୍  ଓ ଗଳିୁ କୋଣ୍ଡସ୍େ ଚୋେିଜଣ ଶହୀଦ ସ୍ହସ୍  I 

ବୋପି ଥସି୍  ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କେ ଗେୁୁଜନ I  ସ୍ସ ସ୍ଯସ୍ତ ଗୋଳିକେନ୍ତୁ ନୋ କହିକିଁ  ତୋଙ୍କେ ତୁୋଗ ଓ ତିତିକ୍ଷୋକୁ ଆସ୍ମ 

ସମସ୍ସ୍ତ ସମ୍ମୋନ କେୁଥ ୁି 

I“ପେିପ୍ରସ୍ଶ୍ନନଜ୍ଞସ୍ନନ”ନୁୋୟସ୍େତୋଙ୍କସହିତେୋଷ୍ଟରୀୟଓଜୋଗତିକସମସୁୋସବୁବିର୍ୟସ୍େଆସ୍ ୋଚନୋକେିବୋକୁସ୍ବଶେ

  ୋଗଥୁ ିୋI  ମ ଁ ୁତୋଙ୍କ ସହିତ ସ୍କୌଣସି ବିର୍ୟସ୍େ ଆସ୍ ୋଚନୋ କସ୍  ତୋେ ସ୍ନୋଟ ସ୍ନଉଥ ିି I ତୋଙ୍କ କହିବୋ 

କଥୋକୁ  ିପିବଦ୍ଧ କେି “ସସ୍ବଷୋଦୟ”ସ୍େଛୋପଥୁ ିିI ଏମିତି ସ୍କସ୍ତ ଗଡିୁଏ ବକ୍ତବୁକୁ ଉତ୍କଳ ସସ୍ବଷୋଦୟ ମଣ୍ଡଳ 

ତେେେୁ “ଜୟଜଗତ୍”ନୋମସ୍େଛୋପୋଯୋଇଛିI ବୋଜୀ େୋଉତ ଛୋତ୍ରୋବୋସେ ତୋଙ୍କ ଟୁଙି୍ଗ ଘେେ ଚୋଳିଆ ତସ୍ଳ ମ ଁ ୁତୋଙ୍କ 

ସହିତ ଘ୍ୋ ଘ୍ୋ ଆସ୍ ୋଚନୋ କେିଛି I  ସ୍ମୋ ପୋଇ ଁସ୍ସ ଥସି୍  ଏକ ଚଳନି୍ତ ବିଶ୍ୱ ବିଦୁୋଳୟ I 

ଅନୁ ସସ୍ବଷୋଦୟ କମଷୀ ଓ ସ୍ନତୋଙ୍କ ପେି ବୋପି ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ େୋଜନୀତିଠୋେୁ ଅ ଗୋ େହୁ ନଥୋନ୍ତ୍ I ୧୯୬୭େ 

ନିବଷୋଚନସ୍େ  କସ୍ଙ୍ଗରସ ଦଳେ ବିଜ ୁପଟ୍ଟନୋୟକ ଓ ବୀସ୍େନ୍ ମିତ୍ରଙ୍କ ସେକୋେକୁ ବିଦୋ କେିବୋ ପଛସ୍େ ତୋଙ୍କେି ହୋତ 

ଥ ିୋ I ଅଥଚ ସ୍ସ ନିସ୍ଜ ସ୍ସମୋନଙୁ୍କ କ୍ଷମତୋକୁ ଆସିବୋସ୍େ ସୋହୋଯୁ କେିଥସି୍  I େୂଦୋନ ଆସ୍େୋଳନ ମୋଧ୍ୟମସ୍େ 

ସ୍ଦଶସ୍େ ସ୍ବୈପ୍ଳବିକ ପେିବର୍ତ୍ତଷନ ଆଣବିୋ ପୋଇ ଁସୋହୋଯୁ କେିବୋକୁ ସ୍ସ ନିସ୍ଜ କ୍ଷମତୋସ୍େ େହିବୋ ଛୋଡି ସ୍ଦଇଥସି୍  

Iେୋେତସ୍େ ଅନୁମୋନଙ୍କ ପେି ସ୍ସ ଚୋହିଥଁସି୍  ମହତୋବଙ୍କ ବିସ୍େୋଧସ୍େ  ଦଳ େିତସ୍େ କୋମ କେି ପୋେିଥୋଆସ୍ନ୍ତ I 

କିଛି ନସ୍ହସ୍  ଆଉ ସ୍କଉ ଁପ୍ରସ୍ଦଶକୁ ଗେର୍ଣ୍ଣଷେ ସ୍ହୋଇ ଯୋଇ ପୋେି ଥୋଆସ୍ନ୍ତ I ମୋତ୍ର ସ୍ ୋକଙ୍କ େିତସ୍େ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ 

ସ୍ୱୋଧୀନତୋ – ଏ ଦୁଇଟୋ  କଥୋେ ପ୍ରତୁୟ ସ୍କମିତି ସ୍ହବ  ସ୍ସଥ ିୋଗି କୋମ କେିବୋ ଥ ିୋ ତୋଙ୍କେ ଅସ  ଉସ୍ଦ୍ଦଶୁ  

ଯୋହୋକୁ ପେୂଣ କେିବୋ ପଛସ୍େ େୋଜସ୍ନୈତିକ ଛକୋ ପଞ୍ଝୋ  କିଛି କୋମସ୍େ ଆସିବ ନୋହି ଁ ସ୍ବୋ ି ସ୍ସ ସିଦ୍ଧୋନ୍ତସ୍େ ପହଞ୍ଚ ି

ସୋେିଥସି୍  I ଏଣ ୁଆଚୋଯଷୁ  ମହୋଶୟଙ୍କ ପଦଯୋତ୍ରୋ ସ୍ବସ୍ଳ ସ୍ସ ନିଜ ବିଛଣୋକୁ ନିଜ କୋନ୍ଧସ୍େ ସ୍ବୋହି  ବୋଟ 

ଚୋ ୁଥସି୍  I ସସ୍ବଷୋଦୟସ୍େ କୋମ କେୁଥବିୋ କମଷୀମୋସ୍ନ “ଅଳସଆୁସ୍ହୋଇଗସ୍ ଣ”ି , “ କିଛି କୋମ କେୁ 

ନୋହୋନି୍ତ”ସ୍ବୋ ିଗୋଳିମଧ୍ୟସ୍ଦଉଥସି୍ I ମହମ୍ମଦ ବୋଜୀ, ବିଶ୍ୱନୋଥ ପଟ୍ଟନୋୟକଙ୍କ ପେି ପେୁୁଣୋ କମଷୀଙୁ୍କ ସ୍ଦଖସି୍  ସ୍ସ 

ନିଜ ମନେ ବୁଥଷତୋକୁ  ଖବ୍ୁ ଦୃଢତୋେ ସହିତ ପ୍ରକୋଶ କେୁଥସି୍  I 

ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ ଗ୍ରୋମଦୋନ ଗୋଆେଁ ଉନ୍ନତି ପୋଇ ଁଓଡିଶୋ ସେକୋେଙ୍କ ତେେେୁ ଗ୍ରୋମଦୋନୀ ଗୋଆେଁ ଗ୍ରୋମସେୋ ମୋନଙୁ୍କ 

ଟଙ୍କୋ ଦିଆ ଯୋଉଥ ିୋ I“ଗ୍ରୋମସେୋକୁଟଙ୍କୋ ଆସିସ୍  ଗୋଆ ଁସ୍ ୋସ୍କ ତୋଙ୍କ ନିଜ ଗୋଆେଁ ଉନ୍ନତି ସହଜସ୍େ  କେି 

ପୋେିସ୍ବ” – ଥ ିୋ ଅସ  ଉସ୍ଦ୍ଦଶୁ I ମୋତ୍ର ସ୍କସ୍ତକ ଚତୁେ କମଷୀ ଗ୍ରୋମ ସେୋେ ସେୋପତିଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ସ୍ନଇ 

ସେକୋେୀ ଟଙ୍କୋକୁ ମନ ଇଚ୍ଛୋ ଖଚ୍ଚଷ କେୁଥବିୋ ସ୍ଦଖୋ ଗ ୋ I ଏପେି କୋମ ସ୍କସ୍ତକ ଜଣୋ ଶଣୁୋ କମଷୀ କେୁଥବିୋ ମଧ୍ୟ 

ଜଣୋ ପଡି ୋ I ଘଟଣୋଟି  ବୋପି ଓ ନୁମୋ ଉେୟଙୁ୍କ ଖବ୍ୁ ବୁଥତି କ ୋ I ସ୍ସଥପିୋଇ ଁସ୍କୋେୋପଟୁେ ସ୍କୌଣସି କମଷୀ 

ସ୍ବୈଠକ କିମ୍ ବୋ କମଷୀ ସମି୍ମଳନୀକୁ ତୋଙୁ୍କ ଡକୋ ସ୍ହସ୍  ସ୍ସମୋସ୍ନ ଯୋଉ ନଥସି୍  I ମୋତ୍ର ସ୍ସ କଟକ ଆସିସ୍   ତୋଙ୍କ 

େହୁ ଥବିୋ ଜୋଗୋସ୍େ େବି ସୋହୁ, ପ୍ରେୁ ୍ ୍ ସ୍ସନୋପତି ଓ ମ ଁ ୁତୋଙୁ୍କ ସ୍େଟୁ ଥ ୁି  ଓ ମ ଁ ୁନିସ୍ଜ ଅନୁଗଳୁକୁ ଯୋଇ ବୋପି ଓ 

ନୁମୋଙୁ୍କ ସ୍ଦଖୋ କେୁଥ ିି 

I”ସସ୍ବଷୋଦୟ”ପତ୍ରିକୋେସମ୍ପୋଦକେୋବସ୍େେୋଷ୍ଟରୀୟଓଅନ୍ତେୋଷ୍ଟରୀୟସମସୁୋଉପସ୍େତୋଙ୍କେମତସ୍ ୋଡୁଥ ିିI  ଥସ୍େ 

ବିର୍ୟଟିେ ଆେମ୍ଭ କେି ସ୍ଦସ୍  ନବକୃଷ୍ଣ ସ୍ଚୌଧେୁୀଙ୍କେ ବକ୍ତୃତୋ ଅନଗଷଳ ଚୋ ୁଥ ିୋ Iମସ୍ନ ପଡୁଛି ୧୯୬୮ 

ମସିହୋେ ବସନ୍ତ ଋତୁସ୍େ  େୁରି୍ଆେ ସ୍ସୈନୁ ବୋହିନୀ ସ୍ଚସ୍କୋସ୍୍ଲୋେୋକିଆ ଉପସ୍େ ଆକ୍ରମଣ କସ୍  I 
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ସ୍ଚସ୍କୋସ୍୍ଲୋେୋକିଆେ ତତ୍କୋଳ୍ଳୀନ ପ୍ରଧୋନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡୁବସ୍ଚକ୍ ସ୍କସ୍ତକ  ଗଣତୋନି୍ତ୍ରକ କୋଯଷୁ କ୍ରମ ଆେମ୍ଭ କେି ଥବିୋେୁ  

ତୋହୋ କମୁୁ ନିଷ୍ଟ ପୋଟିେ ନିୟମ ଶଙୃ୍ଖ୍ଳୋସ୍େ ଆଞ୍ଚ ଆଣଛିୁ କହି ସ୍ସ ସ୍ଦଶକୁ ବୋଟକୁ ଆଣବିୋ  ୋଗି େୁରି୍ଆ ତେେେୁ 

ସ୍ସୈନୁ ପଠୋ ଯୋଇ ଥ ିୋ Iେୁରି୍ଆେ ଟୁୋଙ୍କ ଚୋଳକ ମୋନଙୁ୍କ ସ୍ଚସ୍କୋସ୍୍ଲୋେୋକିଆେ ଝୀଅମୋସ୍ନ େୁ  ସ୍ତୋଡୋ ସ୍ଦବୋ 

ଓ ବନୁ୍ଧତୋ କେିବୋ ସ୍ଯୋସ୍ଗ ସ୍ସମୋସ୍ନ ଟୁୋଙ୍କ ଗଡୁୋକେ ଉପସି୍ଥତିକୁ ଅନୋବଶୁକ କେି ସ୍ଦସ୍  

I“ଅହଂିସୋେକୋମସ୍ଦଖ ି?” – ଏଇ ଘଟଣୋେ ବିସ୍ଶର୍ତ୍ୱକୁ ବୁୋଖୁୋ କେି ବୋପି ଆମ ସମସ୍ତଙୁ୍କ  ଅସ୍ନକ ସମୟ ଧେି 

କହିସ୍  I ସ୍ସ News week ନିୟମିତ େୋବସ୍େ ପଢନି୍ତ I ସବୁ ସେକୋେୀ ସ୍ବସେକୋେୀ ମହ ସ୍େ ତୋଙ୍କେ ସମ୍ପକଷ I  

ଖ ୋେୀ ଗୋଆେଁ ବୋବୋଜୀ ମିେଙ୍କ ଠୋେୁ ଆେମ୍ଭ କେି ଜୟପ୍ରକୋଶ ନୋେୋୟଣ, ସ୍ୱୋମୀ ଆନେ, ମଦୁୃଳୋ ସେୋେୋଇ – 

ଏମିତି ସ୍କସ୍ତ ସ୍ ୋକଙ୍କଠୋେୁ ଗୋଆ ଁଗହଳି ଓ ସ୍ଦଶ ବିସ୍ଦଶେ ଅଚଞ୍ଛୋ ଖବେ ତୋଙୁ୍କ  ମିଳି ଯୋଏ I ଆସ୍ ୋଚନୋ 

ସ୍ବସ୍ଳ ବୋେମ୍ବୋେ ତୋଙ୍କଠୋେୁ ଶଣୁବିୋକୁ ମିସ୍ଳ ; 

“ଆସ୍ମେିକୋ , େୁରି୍ଆ ସ୍ହସ୍  ସେକୋେଙ୍କ ଗେୁୁ ସ୍ଗୋସୋଇ ଁI ସିଏ ଯୋହୋ କହୁଛନି୍ତ ଇଏ ସ୍ସଇଆ କେୁଛନି୍ତ I” 

“”େେତଚୀନ୍ ସହିତବୁଝୋମଣୋକେିବୋଦେକୋେI ଚୀନ୍ ସହିତ ବୁଝୋମଣୋ ସ୍ହସ୍  ପୋକିସ୍ତୋନ ସହିତ ବୁଝୋମଣୋ ଆସ୍ପ 

ଆସ୍ପ ସ୍ହୋଇଯିବ I” 

“ସେକୋେଙ୍କଜନ୍ମନିସ୍େୋଧ ନୀତିେ କିଛି ମୋସ୍ନ ନୋହି ଁIତୋଙ୍କ ଗେୁୁ େୁରି୍ଆ ବୋ ୋ ତ  ନିଜ ସ୍ ୋକଙୁ୍କ ଉତ୍ସୋହିତ କେୁଛନି୍ତ 

ସ୍ସ ସ୍ଦଶସ୍େ ପି ୋ ସଙ୍ଖ୍ୁୋ ବଢୋଇବୋକୁ I ସ୍ତସ୍ବ ଏଠ ିଏମୋସ୍ନ କୋହିକିଁ ସଙ୍ଖ୍ୁୋ କମ ୍କେିବୋକୁ ଯୋଉଛନି୍ତ? ନିଧଷମୂ 

ସ୍ବୋକୋମୀ”I 

ସ୍କସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ ସମ୍ବୋଦ ଆକୋେସ୍େ ତ ଆଉ ସ୍କସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ ଶସି୍େୋନୋମୋ ସ୍ଦଇ ମ ଁ ୁତୋଙ୍କ ବକ୍ତବୁ 

“ସସ୍ବଷୋଦୟ”ପତ୍ରିକୋସ୍େ ପ୍ରକୋଶ କସ୍େ I ସ୍ବସ୍ଳ ସ୍ବସ୍ଳ ଅନୁ କୋଗଜକୁ  ପଠୋଏ I ପତ୍ରିକୋେ ଗ୍ରୋହକ ସଙ୍ଖ୍ୁୋ ସୀମିତ 

ଥବିୋେୁ  ତୋଙ୍କ ବକ୍ତବୁ ସୀମିତ ସ୍ ୋକଙ୍କ ପୋଖସ୍େ ପହସ୍ଞ୍ଚ I ଉତ୍କଳ ସସ୍ବଷୋଦୟ ମଣ୍ଡଳ େିତସ୍େ ସ୍କସ୍ତସ୍କ ବନୁ୍ଧ  

ନବବୋବୁଙ୍କେ ସେକୋେ ବିସ୍େୋଧୀ ମସ୍ନୋେୋବକୁ ପସେ କେୁ ନଥସି୍ I କିନ୍ତୁ  ବୟସ ଓ ସ୍ଯୋଗୁତୋ ଦୃଷି୍ଟେୁ ତୋଙୁ୍କ 

ସ୍ସମୋସ୍ନ ସମ୍ମୋନ ଦିଅନି୍ତ Iସ୍ସଥପିୋଇ ଁସ୍କହି ସ୍ଖୋ ୋ ସ୍ଖୋ ି ବିସ୍େୋଧ କେିବୋ ସ୍ଦଖୋ ଯୋଉ ନଥ ିୋI 

 

                                                     ଏକଚାେିଶ 

ସସ୍ବଷୋଦୟ ପତ୍ରିକୋେ ଗ୍ରୋହକ ସଙ୍ଖ୍ୁୋ ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ କମ ୍I ମୋତ୍ର େୂଦୋନ-ଗ୍ରୋମଦୋନେ ବୋର୍ତ୍ତଷୋ ଘସ୍େ ଘସ୍େ 

ପହଞ୍ଚୋଇବୋକୁ  ସ୍ହସ୍  ପତ୍ରିକୋଟିକୁ ସ୍କମିତି ସବୁ ଜୋଗୋସ୍େ ପହଞ୍ଚୋଇବୋକୁ ସ୍ହବ  ସ୍ସଥପିୋଇ ଁଉଦୁମ ଚୋ ି ୋ I 

ଉଦୁମେ ପ୍ରଥମ ପୋହୋଚ ସ୍ୱେୂପ ମ ଁ ୁକମଷୀ ମୋନଙ୍କେ ପେିଚୟ ସ୍ ଖ ିି I ସ୍ମୋେ ପ୍ରଥମ ସ୍ ଖୋଟି ଥ ିୋ ଯୋଜପେୁ 

ଅଞ୍ଚଳେ ପେୁୁଣୋ କମଷୀ େୀ ପଦ୍ ମ ୋେ େୋୟଙ୍କ ଉପସ୍େ I ଉତ୍କଳ ନବଜୀବନ ମଣ୍ଡଳ, କସୁ୍ତେବୋ ଟ୍ରଷ୍ଟେ କମଷୀମୋନଙ୍କେ 

ସ୍କନ୍ଦ୍ର ସବୁକୁ ଯୋଇ ସ୍ସଠୋେ କୋମ ଧେୋ ଅନୁଧ୍ୟୋନ କ ି I କମଷୀ ମୋନଙ୍କେ କୋମ ବିର୍ୟସ୍େ ସ୍ ଖ ିି I େଳସ୍େ ସ୍ସ 

ସବୁ ଅନୁଷ୍ୋିନେ କମଷୀମୋସ୍ନ ସ୍ମୋସ୍ତ ଗ୍ରୋହକ ସଙ୍ଖ୍ୁୋ ବଢୋଇବୋସ୍େ ସୋହୋଯୁ କସ୍  I 

ପ୍ରତିଥେ ପ୍ରୋସ୍ଦଶକି ସସ୍ବଷୋଦୟ ମଣ୍ଡଳେ ସ୍ବୈଠକସ୍େ ମ ଁ ୁଗେୁୁଜନମୋନଙୁ୍କ ଗ୍ରୋହକ ସଙ୍ଗରହ  ୋଗି ଅନୁସ୍େୋଧ କସ୍େ I 

ବଶି୍ୱନୋଥ ପଟ୍ଟନୋୟକ ଓ ମହମ୍ମଦ ବୋଜୀ ଏ ଦିଗସ୍େ ବହୁତ ସୋହୋଯୁ କସ୍  I ନୁମୋ ମଧ୍ୟ ତୋଙ୍କ 

“ଝୀଅ”ମୋନଙୁ୍କସ୍ମୋସ୍ତସୋହୋଯୁ କେିବୋକୁ କହିସ୍  I ମୋତ୍ର “ମୋଆ”ଙୁ୍କ ସସ୍ବଷୋଦୟ ପତ୍ରିକୋ  ୋଗି ଗ୍ରୋହକ ସଙ୍ଗରହ 

କେିବୋକୁ ମତୋଇ ପୋେି ି ନୋହି ଁI  ଅତୀତସ୍େ ଶତୋଧକି ଗ୍ରୋହକ ସଙ୍ଗରହ କେି ସ୍ସ ଚିଙ୍ଖ୍ୋ ପୋଇଛନି୍ତ I ଏଣସୁ୍ସ ଏଥପିୋଇ ଁ 

ଆଉ କୋହେିକୁ ଗ୍ରୋହକ ସ୍ହବୋକୁ କହିସ୍ବ ନୋହି ଁସ୍ବୋ ି ସ୍ମୋସ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିସ୍ଦସ୍  Iଘଟଣୋଟି ସ୍ହ ୋ ଏହି ପେି :  
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ଥସ୍େ “ଗ୍ରୋମସ୍ସବକ“ପତ୍ରିକୋେପେିଚୋଳକଥବିୋଜସ୍ଣବୁକି୍ତ ପତ୍ରିକୋ  ପଠୋଇବୋ  ୋଗି  ଡୋକଘେୁ ଟିକଟ ଆଣବିୋକୁ 

ପଇସୋ ନିଅନି୍ତ I ମୋତ୍ର ଟିକଟ ପଇସୋକୁ  ନିସ୍ଜ ବୁବହୋେ କେନି୍ତ I େଳସ୍େ  ପତ୍ରିକୋସ୍େ ଟିକଟ  ୋଗି ପୋସ୍େନୋ 

Iବିନୋ ଟିକଟସ୍େ ପତ୍ରିକୋ ଆଉ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ପୋଖକୁ ଯିବ ସ୍କମିତି? ଡୋକଘସ୍େ ନଷ୍ଟ ହୁଏ I ଗ୍ରୋହକମୋସ୍ନ ପତ୍ରିକୋ ନପୋଇ 

ଅେିସ୍ଯୋଗ କେନି୍ତ Iେମୋସ୍ଦବୀଙ୍କ ଉପସ୍େ ବିଶ୍ୱୋସ କେି  ଓ ତୋଙ୍କେି କଥୋସ୍େ ପଡି ସ୍ସମୋସ୍ନ ଗ୍ରୋହକ ସ୍ହୋଇଥସି୍  I 

ସ୍ସହି ଦିନଠ ଁୁ   େମୋ ସ୍ଦବୀ ଆଉ କୋହୋେିକୁ ପତ୍ରିକୋେ ଗ୍ରୋହକ ସ୍ହବୋ ବିର୍ୟସ୍େ କିଛି କହନି୍ତ ନୋହି ଁI 

ଗ୍ରୋହକ ସଙ୍ଗରହ କେିବୋ ପୋଇ ଁମ ଁ ୁସୋଇସ୍କ ସ୍େ ବିେିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୁ ି ଯୋଏ I ବୋଟସ୍େ ପଡୁଥବିୋ ହୋଇସ୍କ ୂସ୍େ େହି 

ଶକି୍ଷକ ଓ ଛୋତ୍ର ମୋନଙ୍କ ସହିତ କଥୋବୋର୍ତ୍ତଷୋ କସ୍େ I  ସୋଧେଣତିଃ ଛୋତ୍ରମୋସ୍ନ ଶକି୍ଷକଙ୍କ କଥୋ ମୋନି ସେୋସ୍େ ସ୍ଯୋଗ 

ଦିଅନି୍ତ I ମ ଁ ୁବକ୍ତୃତୋ ଦିଏ Iଶକି୍ଷକମୋନଙ୍କ ଠୋେୁ ସ୍ବଶ ୍ପ୍ରଶଂ୍ସୋ ମିସ୍ଳ I େୂଦୋନ ଅେିସସ୍େ, ଅନୁ ବିଶଷି୍ଟ ସ୍ ୋକଙ୍କ 

େିତସ୍େ ସ୍ମୋେ ସିନୋ େୋଉ କମI କିନ୍ତୁ କଟକେୁ ଦୂେସ୍େ ଥବିୋ ହୋଇସ୍କ ୂ ମୋନଙ୍କେ  ଏ ସ୍ଛୋଟିଆ ସେୋସ୍େ ସ୍ମୋେ 

େୋଉ ଏକଦମ ବଢି ଯୋଇଥବିୋ ପେି ସ୍ମୋସ୍ତ  ୋସ୍ଗ I ତେୁଣ ଜୀବନସ୍େ ଏହୋ ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ କଥୋ ସ୍ବୋ ି ମ ଁ ୁତୋହୋ 

ବହୁତ ପସ୍େ ଅନୁେବ କ ି I 

ଆସ୍ମେିକୋେୁ ସ୍େେିବୋ ପସ୍େ ଦୁଇଟି ନୂଆ ଶେେ ପ୍ରଚଳନ ଖବ୍ୁ ସ୍ହଥବିୋେ ସ୍ଦଖ ିି – ତୋଇଚୁଙ୍ଗ ଓ 

ନକ୍ସ ବୋଡୀIପ୍ରଥମଟି ସ୍ହ ୋ ଏକ ପ୍ରକୋେେ ଧୋନ I ଏଥସି୍େ େଳ େ  ହୁଏ ସ୍ବୋ ି ସେକୋେ ଜୋପୋନ ଅଞ୍ଚଳେୁ  

ବହିନ ଆଣ ିସ୍ ୋକଙୁ୍କ ସ୍ଦଇଥସି୍ Iସ୍ଦଖ ିି ସ୍ଯ ନୂଆ େକମେ ବିହନ ସଷିୃ୍ଟକେି ଧୋନ ଓ ଗହମ ଖବ୍ୁ ଉତ୍ପୋଦନ କେୋ 

ଯୋଉଛି ଯୋହୋେ ନୋଆ ଁଦିଆ ଯୋଇଛି “ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ”ବୋGrreen Revolution  ଯୋହୋ େଳସ୍େ କି େୋେତ ପେି 

ସ୍ଦଶେୁ କ୍ଷଧୁୋ ଦୂେ କେିବୋ ପୋଇ ଁଏହୋ କୋଯଷୁ କୋେୀ ସ୍ହବ I ତୋଇଚୁଙ୍ଗ ଚୋର୍ ଖେୋ ଦିସ୍ନ ବି ଚୋ ିଛି I କଟକ ଜି ୋେ 

ଏେସମୋ ଓ ସ୍କନ୍ଦ୍ରୋପଡୋ , କଟକ ସଦେ  ଅଞ୍ଚଳସ୍େ ବିେିନ୍ନ ଜୋଗୋସ୍େ ଚୋର୍ୀମୋସ୍ନ ଏହୋ କେୁଛନି୍ତ I  େୂଇ ଁତସ୍ଳ 

ମହଜଦୁ ଥବିୋ ଜଳ େଣ୍ଡୋଋେୁ ପୋଣ ିବୋହୋେକୁ ଆଣବିୋ  ୋଗି  ସେକୋେଙ୍କ ତେେେୁ ଉଠୋ ପୋଣ ିକଳ  ତୋଇଚୁଂ ଧୋନ 

ପୋଇ ଁଜୋଗୋକୁ ଜୋଗୋ ବସିଛି I 

ମୋତ୍ର ନକ୍ସ ବୋଡୀ କଥୋ ସ୍ହ ୋ ଅ ଗୋ ପ୍ରକୋେେ I ଉର୍ତ୍ତେ ବଙ୍ଗେ ସି ିଗଡିୁ ଅଞ୍ଚଳସ୍େ ନକ୍ସ ବୋଡୀ ଏକ ଥୋନୋ I 

କୋନୁ ସୋନୁୋ  ନୋମକ ଜସ୍ଣ ଯବୁକଙ୍କ ସ୍ନତୃତ୍ୱସ୍େ ସ୍ସ ଅଞ୍ଚଳସ୍େ 

“ସବଷହେୋେଏକଛତ୍ରବୋଦ”ସଷିୃ୍ଟକେିବୋପୋଇସଁ୍କସ୍ତକଉଗ୍ରବୋଦୀକମୁୁ ନିଷ୍ଟ ସ୍ସଠୋସ୍େ ସ୍ଗୋଟୋଏ ଦୁଇଟୋ  ଧନୀ 

ସ୍ ୋକଙୁ୍କ “ସ୍ଶୋର୍କ”ସ୍ବୋ ିନୋଆସଁ୍ଦଇହତୁୋକସ୍ I ସ୍ସ ଅଞ୍ଚଳସ୍େ ଏସ୍ବ ଏପେି ଅବସ୍ଥୋ ସଷିୃ୍ଟ ସ୍ହ ୋ ସ୍ଯ ପ ିୁସ ୍

ସଦୁ୍ଧୋ ନକ୍ସ ବୋଡୀ େିତେକୁ ଯିବୋକୁ ଡେିସ୍  I ଘଟଣୋଟୋ ୧୯୬୭ସ୍େ ଘଟି ୋ ଓ େୋେତସ୍େ ପହଞ୍ଚ ିୋ ପସ୍େ ଏ 

ଦୁଇଟି ବିର୍ୟସ୍େ ମ ଁ ୁଧୀସ୍େ ଧୀସ୍େ ସବୁ ତଥୁ ଜୋଣ ିି I 

ନକ୍ସ  ପନ୍ଥୀଙ୍କେ ହିଂସୋ ପ୍ରତି ସ୍ମୋେ ସ୍କୌଣସି ସମଥଷନ ସ୍କସ୍ବ  ନଥ ିୋ I ମୋତ୍ର ସ୍ସମୋନଙ୍କେ ଦୁଷ୍କମଷ ପଛସ୍େ  ଥବିୋ 

ବିଚୋେ ପ୍ରତି ସ୍ମୋେ ସଦିଚ୍ଛୋ ଥ ିୋ I  ସ୍ସହି ସଦିଚ୍ଛୋକୁ ପ୍ରକୋଶ କେି ମ ଁ ୁ“ସସ୍ବଷୋଦୟ”ପତ୍ରିକୋସ୍େଏକସ୍ ଖୋସ୍ ଖ ିିI 

ପତ୍ରିକୋ ଛୋପୋ ସ୍ହବୋେ ଦିସ୍ନ ଦୁଇ ଦିନ ପସ୍େ  କବି ମୋୟୋଧେ ମୋନସିଂହ ଆସି େୂଦୋନ ଅେିସ େୋଟକ ପୋଖସ୍େ 

ପହଞ୍ଚସି୍  ସ୍ମୋସ୍ତ ସ୍ଦଖୋ କେିବୋ ପୋଇ ଁIମ ଁ ୁତୋଙୁ୍କ ନମସ୍କୋେ କେି େିତେକୁ ଡୋକି ି I  ମୋତ୍ର େିତେକୁ ନଆସି  ସ୍ସ 

ସ୍ମୋ ହୋତସ୍େ  ସ୍ଗୋଟିଏ  େୋପୋ ଧେୋଇ ସ୍ଦସ୍  I ନକ୍ସ ବୋଦୀ ମୋନଙୁ୍କ  ଏକ ଗୋନ୍ଧୀବୋଦୀ ପତ୍ରିକୋସ୍େ  ଏ ପ୍ରକୋେ 

ସମଥଷନ ମିଳି ଥବିୋେ ସ୍ସ ବିସ୍େୋଧ କେି ସ୍ ଖଥିସି୍  I  ମୋୟଧେବୋବୁ ଓଡିଶୋେ ଜସ୍ଣ ଗଣୁ ମୋନୁ ବୁକି୍ତ I ଏଣ ୁ

ତୋଙ୍କେ ସମଦୁୋୟ ସ୍ ଖୋଟିକୁ ମ ଁ ୁପେବର୍ତ୍ତଷୀ ସଙ୍ଖ୍ୁୋସ୍େ ପ୍ରକୋଶ କେି ସ୍ଦ ି Iକିଛି ଦିନ ପସ୍େ ମ ଁ ୁତୋଙୁ୍କ ସ୍ଦଖୋ 

କେିବୋକୁ ଯୋଇ ଥୋଏ I ସୋନ୍ଧୁ ଭ୍ରମଣସ୍େ ସ୍ସ ବୋହୋେିସ୍  ଓ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ଯିବୋ ପୋଇ ଁସ୍ମୋସ୍ତଡୋକିସ୍  I ଆସ୍ମ ତୋଙ୍କେ 

ସ୍ଥୋେିଆ ସୋହୀ ଘେୁ ବୋହୋେି ୁ i  ବସ୍ଢଇ ସୋହୀେ ତୋଙ୍କେ ଜସ୍ଣ ବନୁ୍ଧ ଥସି୍   େୀେୋମଚନ୍ଦ୍ର ମହୋପୋତ୍ର I ଉେସ୍ୟ 

ଏକୋ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ବି ୋତ ଯୋଇଥସି୍  I େୀେୋମ ବୋବୁ ଏକଦୋ େୋଧୋନ୍ନୋଥ ସ୍ଟ୍ରନିଂ କସ୍ ଜେ ଅଧ୍ୟୋପକ ଥସି୍   I ଚୋେୋ 
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ଆଦୋୟ ଓ ସସ୍ବଷୋଦୟ  ପୋତ୍ର ସଙ୍ଗରହ କୋମ ସ୍ଯୋଗ ୁ ମ ଁ ୁତୋଙ୍କ ସହିତ  ପେିଚିତ ଥ ିି  i ମୋତ୍ର ତୋଙ୍କ ବିର୍ୟସ୍େ ସ୍ସସ୍ତ 

କିଛି ଜୋଣ ିନଥ ିି I  େୀେୋମଚନ୍ଦ୍ର ମହୋପୋତ୍ର ଓ ମୋୟୋଧେ ମୋନସିଂହଙ୍କ େିତସ୍େ ସ୍ହୋଇଥବିୋ ସ୍ସଦିନେ କଥୋ ବୋର୍ତ୍ତଷୋ  

ସ୍ବଶ ୍ପ୍ରସ୍ମୋଦ ଜନକ   ୋଗି ଥ ିୋ Iକୋେଣ ସ୍ହ ୋ – ଯିଏ ସ୍ଯଉ ଁଯଗୁସ୍େ ବଢି ଥୋଉ ନୋ କହିକିଁ  ବନୁ୍ଧତୋେ 

ପେିପ୍ରକୋଶ ସବୁ ଯଗୁସ୍େ ସମୋନ I ସୋନ୍ଧୁ ଅବସେସ୍େ  େୀେୋମ ବୋବୁଙ୍କ ସ୍ଟବୁ  ପୋଖସ୍େ  ସ୍ଗୋଟିଏ ସ୍ବୋତ  ଓ 

ଗ୍ ଲୋସ ଥୋଏ I ବନୁ୍ଧ ଆଗମନସ୍େ ସ୍ସ ଆଉ ସ୍ଗୋଟିଏ ଗ୍ ଲୋସ ଘସ୍େ କୋମ କେୁଥବିୋ ସ୍ ୋକଟି ହୋତସ୍େ ମଗୋଇସ୍  I 

ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ େୋଧୋନଥ ସ୍ଟ୍ରନିଂ କସ୍ ଜେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥୋଆନି୍ତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ନୋଥ I ସ୍ସ ଖଦଡ ପିନ୍ଧନି୍ତ ଓ େୂଦୋନ ପ୍ରତି ତୋଙ୍କେ 

ଆନୁଗତୁଥୋଏ I ପ୍ରୋୟ ପ୍ରତି ସପ୍ତୋହସ୍େ ଥସ୍େ ବସି ମ ଁ ୁତୋଙ୍କ ସହିତ କଥୋ ବୋର୍ତ୍ତଷୋ କସ୍େ Iକସ୍ ଜେ ଅନୁ ବନୁ୍ଧମୋନଙ୍କ  

ସହିତ  ମଧ୍ୟ ଆସ୍ ୋଚନୋ ଚୋସ୍  Iସସ୍ବଷୋଦୟ କୋମ ବିର୍ୟସ୍େ ଗେୁୁ ଛୋତ୍ରମୋନଙୁ୍କ ଜସ୍ଣଇବୋ ପୋଇ ଁଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବୋବୁ ଥସ୍େ 

ତୋଙ୍କ କସ୍ ଜସ୍େ ସ୍ମୋ ପୋଇ ଁଏକ ସେୋେ ଆସ୍ୟୋଜନ କସ୍   I ମ ଁ ୁେୋର୍ଣ ତ  ସ୍ଦ ି Iମୋତ୍ର ସ୍ଟବୁ ୍; ତୋ ଉପସ୍େ 

ସ୍ଟବୁ ୍ କ୍ଲଥ ଓ କ୍ଲଥ ଉପସ୍େ େୁ ଦୋନୀ ସୋଙ୍ଗକୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସେୋପତିତ୍ୱ I ଏ ସବୁ ଜୋକଜମକସ୍େ କଥୋଟୋ ସ୍ଯ 

ପୋଣଚିିଆ ସ୍ହୋଇ ଯୋଇଥବି କହିବ ବୋହୁ ୁ  ମୋତ୍ର iI 

ଆଉ 

 ଥସ୍େ ମ ଁ ୁସ୍ଟ୍ରନିଂ କସ୍ ଜସ୍େ ପହଞ୍ଚ ିଥୋଏ I ଶତ୍ରୁଘ୍ନବୋବୁ ସ୍ମୋସ୍ତ େହି ଯିବୋ ପୋଇ ଁକହିସ୍  କୋେଣ ତୋଙ୍କ କସ୍ ଜସ୍େ 

କଅଣ ସ୍ଗୋଟୋଏ ସୋହିତୁ ସେୋ ସ୍ହବୋେ ଥୋଏ I  କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନୋୟକ ଓ ମୋତୃେୂମିେ ସମ୍ପୋଦକ ବିଚିତ୍ରୋନେ କେ 

ନିମନି୍ତ୍ରତ ଥୋଆନି୍ତ ଯଥୋ କ୍ରସ୍ମ  ମଖୁୁ ବକ୍ତୋ ଓ ମଖୁୁ ଅତିଥ ିେୋବସ୍େ I ଅନନ୍ତ ବୋବୁ ସେକୋେୀ ମୋଧ୍ୟମିକ ଶକି୍ଷୋ 

ପେିର୍ଦେ  ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ କୋଯଷୁ କର୍ତ୍ତଷୋ ଥୋଆନି୍ତ Iସ୍ସ େିକ୍ସୋସ୍େ ଆସି ପହଞ୍ଚସି୍  I ବହୁ ସମୟ ପଯଷୁ ନ୍ତ ଗପସପ 

ଚୋ ି ୋ I ଅଥଚ ବିଚିତ୍ରୋନେ କେଙ୍କେ ସ୍ଦଖୋନୋହି ଁI  ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ସ୍ହବୋେୁ ଅନନ୍ତବୋବୁ ମସ୍ନ ପକୋଇ ସ୍ଦସ୍  

ସ୍ସଦିନ “USIS ( United States Information Service) ତେେେୁ ନୋେୀସଙ୍ଘ ସଦନସ୍େ ଏକ ସ୍େୋଜୀ େୋତେ 

ବୁବସ୍ଥୋ ଅଛି I ପ୍ରଜୋତନ୍ତ୍ରେ ଚନ୍ଦ୍ରସ୍ଶଖେ ମହୋପୋତ୍ର ଓ ବିଚିତ୍ରୋନେ କେ  ସୋଙ୍ଗ ସ୍ହୋଇ ସ୍ସଠୋକୁ ଯୋଇଛନି୍ତ I“ସ୍ସଠ ି

ପିଆ ପିଇେ ବୁବସ୍ଥୋ ଅଛି Iତୋକୁ ଛୋଡି ସ୍ସମୋସ୍ନ କଅଣ ଆସିସ୍ବ? ପିତ୍ୱୋଂ ପିତ୍ୱୋଂ ପନୁପିତ୍ୱୋଂ ଯଦବତ ସ୍ ୋଟିତଂ 

େୂତଳଂ”I କବିଙ୍କେ ଏ ଉକି୍ତସ୍େ ଆସ୍ମ ସମସ୍ସ୍ତ ହସି ୁ I ବିନୋ ମଖୁୁ ଅତିଥସି୍େ ସେୋ ସ୍ହ ୋ I 

 

ବୟାେିଶ 

“ସସ୍ବଷୋଦୟ“ପତ୍ରିକୋେସମ୍ପୋଦକେୋବସ୍େସ୍ୱତିଃପ୍ରବୃର୍ତ୍ତେୋବସ୍େମ ଁଦୁୁଇଟିଦୋୟିତ୍ୱନିଜମଣୁ୍ଡଉପେକୁସ୍ନ ି- ବିେିନ୍ନ 

ଅଞ୍ଚଳସ୍େ ଘଟୁଥବିୋ କୋମେ ବିବେଣୀ ଛୋପିବୋ  ଓ ଅଧକିେୁ ଅଧକି ସ୍ ୋକଙ୍କ ପୋଖସ୍େ ପତ୍ରିକୋ ପହଞ୍ଚୋଇବୋ I 

ସ୍ସଥପିୋଇ ଁପ୍ରତି ସପ୍ତୋହସ୍େ କଟକ ଛୋଡି  ମ ଁ ୁବିେିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସୋଇକ ସ୍େ ଚୋ ି ଯୋଏ I େୋତିସ୍େ େହିବୋ ହୁଏ 

ସ୍ଥୋନୀୟ ହୋଇସ୍କ ୂସ୍େ I  ପି ୋ ମୋନଙୁ୍କ େୂଦୋନ ବିର୍ୟସ୍େ କସ୍ହ I  ଶକି୍ଷକ ମୋନଙ୍କ େିତେୁ ସ୍କହି ସ୍କହି ପତ୍ରିକୋେ 

ଗ୍ରୋହକ ହୁଅନି୍ତ I ସ୍କ ୂ ପୋଇ ଁମଧ୍ୟ ମଗୋନି୍ତ I ଦୂେସ୍େ ଥବିୋ ସହକମଷୀ ମୋନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ପ୍ରକୋସ୍େ  ସ୍ଯୋଗସତୂ୍ର ପ୍ରତିଷି୍ତି 

ହୁଏ I 

ମ ଁ ୁଆସ୍ମେିକୋେୁ ସ୍େେିବୋେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପସ୍େ କଟକ ଜି ୋେ େିଙ୍ଗୋେପେୁ ଗୋଆସଁ୍େ ଏକ ଗଣ୍ଡସ୍ଗୋଳ ଘଟି ୋ I 

ଜୋତିଆଣ କଥୋ ସ୍ନଇ ଦଳିତ ସ୍େଣୀୟ ସ୍ ୋକଙ୍କ ଉପସ୍େ ଜ ୁମ ସ୍ହଉଥବିୋେ ଅେିସ୍ଯୋଗ କେି ଦଳିତମୋସ୍ନ 

ଉତୁକ୍ତ ସ୍ହସ୍  Iହୋତସ୍େ ସ୍ଠଙ୍ଗୋ ବୋଡି ଧେି ସ୍ସମୋସ୍ନ ଡ.ମହତୋବଙ୍କ ପୋଖସ୍େ ଅେିସ୍ଯୋଗ କେିସ୍ବ ସ୍ବୋ ି 

ଚୋ ିସ୍  I ଉତୁକ୍ତ ସ୍ ୋସ୍କ ସ୍ଠଙ୍ଗୋ ବୋଡି ଧେି  ସେକୋେ ଉପସ୍େ ଆକ୍ରମଣ କେିବୋକୁ ଯୋଉଛନି୍ତ ସ୍ବୋ ି ଅନୁମୋସ୍ନ 
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ପ ିୁସକୁ ଖବେ ସ୍ଦସ୍  I େଳସ୍େ େୁବସ୍ନଶ୍ୱେେୁ େଉଜ ଆସି ପୋଟ ମଝିସ୍େ ସ୍ସ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ବୋନ୍ଧି ହୋଜତକୁ 

ସ୍ନସ୍ I ଏ ଘଟୋଣୋସ୍େ ଗୋଆସଁ୍େ ଥବିୋ ବୋକୀ ଦଳିତ ସ୍ ୋସ୍କ ବୁସ୍ତ ସ୍ହସ୍  I ଗୋଆ ଁେିତସ୍େ ପେିସି୍ଥତିଟି ଆହୁେି 

ଖେୋପ ସ୍ହ ୋ I ସ୍ଦୈବୋତ୍ ନବକୃର୍ଣ୍ ୍ସ୍ଚୌଧେୁୀ କଟକକୁ ଆସିଥୋଆନି୍ତ ଓ େୂଦୋନ ଅେିସସ୍େ େହୁ ଥୋଆନି୍ତ I  ଖବେ 

କୋଗଜେୁ ଘଟୋଣୋଟିେ ବିବେଣୀ ପଢି  ପ୍ରକୃତସ୍େ କଅଣ ଘଟିଛି ସ୍ବୋ ି ଜୋଣବିୋ ପୋଇ ଁସ୍ସ ସ୍ମୋସ୍ତ େିଙ୍ଗୋେପେୁକୁ 

ଯିବୋ ପୋଇ ଁକହିସ୍  I 

କଟକେୁ ସୋଇସ୍କ ସ୍େ ଯୋଇ ଦିନ ଦୁଇଟୋ ଖସ୍ଣ୍ଡ ସ୍ବଳକୁ ମ ଁ ୁସ୍ସ ଗୋଆସଁ୍େ ପହ୍ଞ୍ଚିବ ି I ସ୍ଥୋନୀୟ ହୋଇସ୍କ ୂେ ଶକି୍ଷକ 

ଓ ଦଳିତ ବସି୍ତେ ସ୍ ୋକଙୁ୍କ ପଚୋେି ପେିସି୍ଥତିଟି ବୁଝି ି I ଅବସ୍ଥୋ ଉସ୍ର୍ତ୍ତଜିତ ଥ ିୋ ପେି ଜଣୋ ପଡୁଥୋଏ I ବସି୍ତ େିତେୁ 

ବହୁତ ସ୍ ୋକ ସ୍ଜ ଖନୋକୁ  ନିଆ ଯଇଥବିୋେୁ ସ୍କହି ସ୍ସମୋନଙ୍କ ପେିବୋେେୁ ସ୍ଖୋ ୋ ସ୍ଖୋ ି  େୋବସ୍େ କଥୋ ବୋର୍ତ୍ତଷୋ 

କେିବୋକୁ ନୋେୋଜ ସ୍ହବୋ ସ୍ୱୋେୋବିକ I ଏଣ ୁଆଖ ପୋଖେ ଚୋହୋ ସ୍ଦୋକୋନୀ,ଗୋଉ ିଁ ସ୍ ୋକଙ୍କଠୋେୁ ଖବେ ସ୍ନ ି I  

ଯୋହୋ ଜଣୋ ପଡି ୋ ସ୍ସଇଟୋ ସ୍ହ ୋସ୍ଯ  ବଡ ଜୋତିେ ସ୍ ୋକ ଜସ୍ଣ ଦ ିତ ସ୍ ୋକ ସ୍ଗୋଟିଏକୁ ମୋଡ ମୋେି ୋ I  ଗୋଆ ଁ

ସ୍ ୋସ୍କ ମୋଡ ମୋେିଥବିୋ ସ୍ ୋକକୁ ସମଥଷନ କସ୍  I େଳସ୍େ ଦୁଇ ସ୍ଗୋଷି୍ ିେିତସ୍େ  ଉତୁକ୍ତତୋ ବଢି ୋ I  ସ୍ଥୋନୀୟ 

ଦଳିତ ସ୍ ୋସ୍କ ଏକୋମ୍ର ନିବୋସସ୍େ େହୁଥବିୋ  ହସ୍େକୃଷ୍ଣ ମହତୋବଙୁ୍କ  ଅେିସ୍ଯୋଗ ଜଣୋଇବୋକୁ  ବୋହୋେି ଥସି୍  I 

ବୋଟସ୍େ କୋସ୍ଳ ଅଉ କିଏ ମୋେ ଧେ କେିବ  ସ୍ସଥପିୋଇ ଁସ୍ସମୋନଙ୍କ େିତେୁ ସ୍କସ୍ତକ ହୋତସ୍େ ସ୍ଠଙ୍ଗୋ  ଧେିଥସି୍  I 

ସ୍ସମୋସ୍ନ ହିଂସୋ କୋଣ୍ଡ କେି ପୋେନି୍ତ -ଏଇ ସମ୍ଭୋବନୋକୁ ଦୂେ କେିବୋ ପୋଇ ଁସ୍ସ ସମସ୍ତଙୁ୍କ  ସ୍ଜ କୁ ନିଆ ଗ ୋI 

କଟକ ସ୍େେିଆସି ମ ଁ ୁବୋପିଙୁ୍କ ଖବେ ସ୍ଦ ି I େିଙ୍ଗୋେପେୁ ପେିସି୍ଥତି ସହିତ ସ୍ସ ବହୁ ଦିନେୁ ପେିଚିତ I େୋଗଚୋର୍ୀ 

ଆସ୍େୋଳନ ସ୍ବସ୍ଳ ତୋହୋ ଥ ିୋ ଆସ୍େୋଳନେ ସ୍ପଣ୍ଠ ଜୋଗୋ I େିଙ୍ଗୋେପେୁସ୍େ ଜତିଆଣ ଲ୍କଥୋ ସ୍ନଇ ସ୍ଗୋଳମୋଳ 

ଘଟିବୋଟୋ  ଆଶ୍ଚଯଷୁ େ କଥୋ ନଥ ିୋ I ପେଦିନ ସନ୍ଧୁୋସ୍େ ସ୍ସ ଓକି  ମଧସୁଦୂନ ମହୋନି୍ତଙୁ୍କ ଡୋକିସ୍  I ଉେସ୍ୟ 

ପୋେିବୋେିକ େୋବସ୍େ ପେୁୁଣୋ ବନୁ୍ଧ I ହିସୋବସ୍େ େୋଇ I େିଙ୍ଗୋେପେୁେ ଏସ୍ବକୋ ପେିସି୍ଥତି ସ୍ନଇ ଦୁଇ ବନୁ୍ଧଙ୍କ 

େିତସ୍େ  ଖବ୍ୁ ଆସ୍ ୋଚନୋ ସ୍ହ ୋ I ସମି୍ବ୍ଧୋନସ୍େ ଅପେୋଧୀକୁ ଦଣ୍ଡ ସ୍ଦବୋେ ବୁବସ୍ଥୋ େହିଛି I ମୋତ୍ର କୋସ୍ଳ ଜସ୍ଣ 

ଅପେୋଧ କେିପୋସ୍େ – ଏଥପିୋଇ ଁ ତୋକୁ ସ୍ଜ ଖୋନୋସ୍େ ପେୂୋଇବୋଟୋ ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଣଷ ସ୍ବଆଇନ ଅଥଚ ଏେଳି ଘଟଣୋ 

ବୋେମ୍ବୋେ ଘଟୁଛି I େୋୟଗଡୋେ ଶଙ୍ଖ୍ଳ ପଦେ ଗୋଆସଁ୍େ ସବୁ ପେୁୁର୍  ସ୍ ୋକଙୁ୍କ ସ୍ଜ ସ୍େ ପେୂୋଗ ୋ I ମୋତ୍ର 

ସମସ୍ସ୍ତ ତ ଅପେୋଧସ୍େ େୋଗ ସ୍ନଇ ନଥସି୍  I ସ୍ ୋକଙ୍କେ ନୋଗେିକ ଅଧକିୋେକୁ ସେକୋେ ସ୍ୱୀକୋେ କ୍ଲେୁ ନୋହୋନି୍ତ I 

ଏଣ ୁନୋଗେିକ ଅଧକିୋେ େକ୍ଷୋ ପୋଇ ଁଏକ ସିେି ୍ ସ୍ସୋସୋଇଟି ଗଢୋଯିବୋ ଦେକୋେ ସ୍ବୋ ି ଦୁଇ ବନୁ୍ଧ ଠକି କସ୍  I 

ପେଦିନ ମଧବୁୋବୁଙ୍କ ସୋନ ଝୀଅ ଓ ଜ୍ୱୋଇ ଁେହୁଥବିୋ ତୋଙ୍କ ଚୋେିନୀସ୍ଚୌକ ଘସ୍େ ସ୍ଗୋଟିଏ ବନୁ୍ଧ ମିଳନ ସ୍ହ ୋ I  

ପବୂଷତନ ମଖୁୁମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମ ଁ ୁଦୁଇଟି ସୋଇସ୍କ ସ୍େ  ଆଗ ପଛ ସ୍ହୋଇ ତୋଙ୍କ ଘସ୍େ ପହଞ୍ଚ ୁି I ମଧ ୁବୋବୁଙ୍କ ଅନୁ ଜ୍ୱୋଇ ଁ

ସସୁ୍େନ୍ଦ୍ର ମହୋନି୍ତ, ଓକି  ସ୍ଗୋବିେ ଦୋସଙ୍କ ସସ୍ମତ ଅଉ ସ୍କସ୍ତ ଜଣ ଏହି ବନୁ୍ଧ ମିଳନକୁ ଆସିଥସି୍  I ସ୍ଦଶେ 

ବର୍ତ୍ତଷମୋନ ଅବସ୍ଥୋକୁ ବିସ୍ଳର୍ଣ କେି ନବକୃ୍ଷ୍ଣ ସ୍ଚୌଧେୁୀ ଖବ୍ୁ ନିଦୋ େୋର୍ଣଟିଏ ସ୍ଦସ୍  I ଛଅ ଜଣ ସ୍ ୋକ ଥୋଆନ୍ତୁ କି 

ଛ ହଜୋେ ସ୍ ୋକ ଥୋଆନ୍ତୁ  ବିର୍ୟେ ଗେିଷ୍ତିୋଟି ତୋଙୁ୍କ ସବୁସ୍ବସ୍ଳ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କସ୍େ I େିଙ୍ଗୋେପେୁ ପେିସ୍ପ୍ରକ୍ଷୋସ୍େ 

ଏସ୍ବ ତୋହୋ ହି ଁସ୍ହ ୋ Iେୋର୍ଣ ପସ୍େ ସ୍ହ ୋ ପ୍ରସ୍ଶ୍ନୋର୍ତ୍ତେ I ସ୍ସଇଠ ିସ୍ସଦିନ ଓଡିଶୋ ନୋଗେିକ ଅଧକିୋେ ସେୁକ୍ଷୋ 

ସମିତିେ ନିଅ ଁପଡି ୋ Iମଧସୁଦୂନ ମହୋନି୍ତ ତୋେ ସେୋପତିସ୍ହସ୍ Iଆସ୍ ୋଚନୋ ସେି ୋ ସ୍ବଳକୁ ଉପସି୍ଥତ ସ୍କହି ଜସ୍ଣ 

ପବୁଷତନ ମଖୁୁମନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ  ତୋଙ୍କ ଗୋଡିସ୍େ  ସ୍ଥୋେିଆସୋହୀକୁ ସ୍ନଇ ଆସିସ୍  I ମ ଁ ୁସ୍ମୋ ସୋଇସ୍କ ସ୍େ ସ୍େେି ି I 

ସ୍ ୋହିଆ ସ୍ସୋସୋ ିଷ୍ଟ ଦଳେ ଯଧୁଷିି୍େି ଦୋସ  ପଞ୍ଚୋୟତ ସମିତିେ ସଦସୁ ସ୍ହବୋ  ୋଗି ଉଦୁମ କେୁ ଥୋଆନି୍ତ I 

ଏଥପିୋଇ ଁପବୂଷେୁ ଥସ୍େ ହୋେି ଯୋଇ ଥସି୍  ସ୍ହ ଁତୋଙ୍କେ ଉଦୁମ ଅବୁୋହତ ଥୋଏ I  ସ୍ଗୋଟିଏ ସେୋେ ସ୍ଯୋଗୋଡ କେି 

ସ୍ସ ବୋପିଙୁ୍କ ଡୋକି ଥୋଆନି୍ତ I ଆସ୍ମ ଏକୋ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ତୋଙ୍କ ଆସ୍ଡ ଯୋଉଥୋଉ Iକଟକେ ଚୋଉଳିଆ ଗଞ୍ଜ ଛକେୁ ଆସ୍ମ 

ବସସ୍େ ଯିବୋ କଥୋ I ମୋତ୍ର ଦୁଗଷୋ ପଜୂୋ ସମୟ I େୁବସ୍ନଶ୍ୱେେୁ ସେକୋେୀ କମଷଚୋେୀମୋସ୍ନ  ଦୋ  ଦି ସ୍ହୋଇ 



128 
 

ବସସ୍େ ଆସ ୁଥୋଆନି୍ତ I ଜୋଗୋ ମିଳୁଛି ସ୍କଉଠଁ?ି ଅସ୍ନକ ସମୟ ଅସ୍ପକ୍ଷୋ କ ୋ ପସ୍େ  ବୋପି କହିସ୍  “ଚୋ ୍, 

ଟ୍ରକସ୍େଯିବୋI”ପୋେୋଦୀପବେେତିଆେୀଚୋ ିଥୋଏIସ୍ଖୋଧଷୋେୁ ସ୍ସଥପିୋଇ ଁପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ଟ୍ରକ ପୋେୋଦୀପକୁ  ପଥେ 

ଆଣ ୁଥୋଆନି୍ତ I  ଟ୍ରକସ୍େ ବି ଜୋଗୋ ପୋଇବୋ ମସିୁ୍କ  I େୁବସ୍ନଶ୍ୱେେୁ ଓ ବୋଟେୁ ସ୍ ୋସ୍କ ଟ୍ରକ ଉପସ୍େ ଓ ଟ୍ରକ େିତସ୍େ  

ପଶ ିଛୁଟି ପୋଇ ଁଘେକୁ ସ୍େେୁ ଥୋଆନି୍ତ I ବହୁ ସମୟ ବେଗଛ ଛୋଇସ୍େ ବସି ୋ ପସ୍େ ସ୍ଗୋଟିଏ ବଡ ଟ୍ରକ ଆସି 

ଯଟିୁ ୋ I ତୋ କୁୋବିନ େିତସ୍େ ଦୁଇଟି ସ୍ବଞ୍ଚ ୍I ପଛ ସ୍ବଞ୍ଚସ୍େ ଜୋଗୋ ଖୋ ି ଥୋଏ I ଡ୍ରୋଇେେଟି ପଞ୍ଜୋବୀ ସ୍ ୋକ Iତୋ 

ସୋଙ୍ଗସ୍େ କଥୋ ବୋର୍ତ୍ତଷୋ କେିବୋେୁ ସ୍ସ ସ୍ନବୋକୁ େୋଜି ସ୍ହ ୋ I ଟ୍ରକ େିତସ୍େ ପଶବିୋ ପୋଇ ଁତଳୁ ତିନି ମିଟେ ଉଚ୍ଚସ୍େ 

ଥବିୋ  ସ୍ଖୋପସ୍େ ସ୍ଗୋଡ ସ୍ଦଇ ,ସ୍େ ିଂ ଧେି , କୁୋବିନ େିତେକୁ ପଶବିୋ କଥୋ I ଟ୍ରକସ୍େ  ୋଗିଥବିୋ ନୋ ି ଧଳିୂ ଅବିେ 

ପେି ସ୍ବୋଳି ସ୍ହୋଇ ଯୋଉଥୋଏ Iବୋପି ଓ ମ ଁ ୁସ୍ସଇ ଟ୍ରକସ୍େ ଅନୁ ଯୋତ୍ରୀ ମୋନଙ୍କ ସହିତ ଖେୁୋ ଖେିୁ ସ୍ହୋଇ ବସି ୁ I 

ଏକଦୋ ମଖୁୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥବିୋ ନବକୃଷ୍ଣ ସ୍ଚୌଧେୁୀ ସ୍ଯ ଟ୍ରକ େିତସ୍େ ବସିଛନି୍ତ ଏକଥୋ କୋହୋେିକୁ ଜଣୋ ନଥୋଏ I ସୋଧୋେଣ 

ସ୍ ୋକଙ୍କ ସ୍ଦୈନେିନୁ ଜୀବନସ୍େ ପେିବର୍ତ୍ତଷନ ଆଣବିୋ ପୋଇ ଁଓ ସ୍ସମୋନଙୁ୍କ ପ୍ରେୋବିତ କେିବୋ ପୋଇ ଁ ଆେିଜୋତୁ, 

ପ୍ରତିଷ୍ୋି, ସମ୍ମୋନ – ଏ ସବୁକୁ  ସ୍ଯ ଛୋଡିବୋକୁ ପଡିବ  ତୋେ ଚୋକ୍ଷସୁ ଉଦୋହେଣ ମ ଁ ୁସ୍ସଦିନ ପୋଇ ି I 

ମନସ୍ମୋହନ ସ୍ଚୌଧେୁୀଙ୍କ ସହିତ କଟକ ସ୍େଳ ସ୍ଷ୍ଟସନେୁ କୁଆସ୍ଡ ଗସ୍  ତୋଙ୍କେି ପେି  ମ ଁ ୁମଧ୍ୟ କୋନ୍ଧସ୍େ  ବୁକୁଚୋ 

ବୋନ୍ଧି ଚୋ ିଛିI  ଅସ୍ନକ ସମୟସ୍େ ତୋଙ୍କ ସହିତ ମିଶ ିେୂଦୋନ ଅେିସେ ଟିଣ ଛୋତେୁ ପୋଣ ିଗଳିବୋ ବେ କେିବୋ  ୋଗି 

ଛୋତ ଉପସ୍େ  ୁହୋ କ୍ୋ ଚୋେି ପସ୍ଟ ଆ କୋତେୋ ସ୍ଦଇଛି I  କିନ୍ତୁ ସ୍ମୋ ମନ େିତସ୍େ ଏ ବିର୍ୟସ୍େ ସ୍କୌଣସି 

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧୋେଣୋ ସ୍କସ୍ବ ସଷିୃ୍ଟ ସ୍ହୋଇ ନଥ ିୋ  କୋେଣ ବୁ ୁବୋବୁ ଥସି୍   ଚୋର୍ୀ ମ ିୂଆଙ୍କ ସହିତ ମିଶ ିକୋମ କେିବୋ 

ସ୍ ୋକ I ମୋତ୍ର ତୋଙ୍କ ଖଡୁୁତୋ ନବବୋବୁ ଥସି୍   ଅ ଗୋ କିସମେ – ବର୍ଷୀୟୋନ ସ୍ ୋକ ଯୋହୋଙ୍କେ ନୋତି ନୋତୁଣ ି

ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ ବୋହୋ ସ୍ହବୋକୁ ସ୍ହସ୍ ଣ ି!  

ଗନ୍ତବୁ ସ୍ଥଳସ୍େ ପହଞ୍ଚ ିଜସ୍ଣ େଦ୍ର ସ୍ ୋକଙ୍କ ଘସ୍େ େହି ୁ I େୋତିସ୍େ ସେୋ ସ୍ହ ୋ I ସ୍ଦଶ ଓ ଦୁନିଆେ ଅବସ୍ଥୋକୁ 

ବିସ୍ଳର୍ଣ କେି ବୋପି ବକ୍ତୃତୋ ସ୍ଦସ୍  

I“ଯଧୁଷିି୍େିବୋବୁଙୁ୍କସ୍େୋଟଦଅି””ସ୍ବୋ ିସ୍ସକହିସ୍ ନୋହିକିଁକହିବୋଦେକୋେନଥ ିୋIନୂଆ ସ୍ ୋକ ସବୁ ସ୍ବସ୍ଳ ସ୍ଦଶେ 

ପେିଚୋଳନୋପୋଇ ଁଆସିବୋ ଦେକୋେ – ଏଇଟୋ ଥ ିୋ  ତୋଙ୍କେ କହିବୋେ ଉସ୍ଦ୍ଦଶୁ I ଯଧୁଷିି୍େି ଦୋସ  ଥସି୍  

“ନୂଆସ୍ ୋକI” 

ନବକୃଷ୍ଣ ସ୍ଚୌଧେୁୀ ଓ ପଣି୍ଡତ କୃପୋସିନୁ୍ଧ ସ୍ହୋତୋଙ୍କ ସହିତ ବୁ ିବୋ ସୋସ୍ଙ୍ଗ ସୋସ୍ଙ୍ଗ ମ ଁ ୁନିସ୍ଜ ବି ଏକୁଟିଆ ସୋଇସ୍କ ୍ 

ଧେି ଖବ୍ୁ ବୁ ୁଥ ିି I  ପେୁୀେ ସସ୍ବଷୋଦୟ ସ୍ମଳୋସ୍େ ସ୍ଯୋଗ ସ୍ଦବୋ  ୋଗି   ଥସ୍େ ଜଗନ୍ନୋଥ ନୋୟକ ଓ ମ ଁ ୁ ଦୁଇଟି 

ସୋଇସ୍କ ସ୍େ କଟକେୁ ପେୁୀ ଗ ୁ I ସମି୍ମଳନୀ ପସ୍େ ପେୁୀେୁ ସ୍କୋଣୋକଷ ଓ ପିପି ି ସ୍ହୋଇ କଟକ ଆସି ୁ I  ଅମ 

ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପୋଖସ୍େ ସ୍ସସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ ଟଙ୍କୋଟିଏ ଥବି କି ନୋହି ଁସସ୍େହ I ପଇସୋେ ଆବଶୁକତୋ  କଅଣ? େୋସ୍ତୋ 

କଡସ୍େ ପ୍ରୋଇସ୍ମେୀ ସ୍କ ୂ କି ହୋଇସ୍କ ୂସ୍େ ପହଞ୍ଚସି୍   ଶକି୍ଷକ ମୋନଙ୍କେ ଆତିଥୁ ମିସ୍ଳ I  ପି ୋଙୁ୍କ େୂଦୋନ 

ବିର୍ୟସ୍େ କୁହୋ ଯୋଏ I ସ୍ପସ୍ଟ ଖୋଇ ଓ ବସ୍ହ ପ୍ରଶଂସୋ ପୋଇ  ଆସ୍ମ କମଷୀ ଦୁଇ ଜଣ ସୋଇସ୍କ ସ୍େ ଆଗକୁ ବଢୁ I 

ସୋଇସ୍କ ସ୍େ ବୁ ି ସ୍କ ୂ ମୋନଙ୍କସ୍େ େୋର୍ଣ ସ୍ଦବୋ ସ୍ମୋେ ଏକ ପ୍ରକୋେ ଅେୁୋସସ୍େ ପଡି ଯୋଇଥୋଏ I ମୋତ୍ର ସ୍ମୋେ 

ଏ ସବୁ ବୁ ିବୋ େିତସ୍େ ଝୀଅ ସ୍ଦଖବିୋେ  ସ୍ଗୋଟିଏ ପ୍ରଛନ୍ନ ଉସ୍ଦ୍ଦଶୁ େହିଛି ସ୍ବୋ ି ବନୁ୍ଧମୋସ୍ନ ଥଟ୍ଟୋ କେନି୍ତ I 

ଏଇମିତି  ଅକସ୍ମୋତ ଏକ ବୋଳିକୋ ସ୍କ ୂସ୍େ ପହଞ୍ଚ ିମ ଁ ୁଜୋଣ ିି ସ୍ଯ ସ୍ସଠୋେ ପ୍ରଧୋନ ଶକି୍ଷୟତ୍ରୀ  ସ୍ମୋେ ଜଣୋ ଶଣୁୋ I 

େୋଧୋନଥ ସ୍ଟ୍ରନିଂ କସ୍ ଜସ୍େ ସ୍ସ ସ୍ଟ୍ରନିଂ ସ୍ନଉଥବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ  ତୋଙ୍କ ସହିତ  କଥୋ ବୋର୍ତ୍ତଷୋ ସ୍ହୋଇଛି I ସ୍ଯୋଗକୁ ସ୍ସହି 

ସ୍କ ୂସ୍େ ସ୍ମୋେ ଅନୁ ପେିଚିତ ସ୍ ୋକ ମଧ୍ୟ ଶକି୍ଷକତୋ କେୁଥସି୍  I ସ୍କ ୂେ ସେୋ ସେି ୋ I ମ ଁ ୁସ୍ମୋେ ପେିଚିତ 

ସ୍ ୋକଙ୍କ ବସୋସ୍େ କଥୋ ବୋର୍ତ୍ତଷୋ କେୁଛି, ପ୍ରଧୋନ ଶକି୍ଷୟତ୍ରୀ ତୋଙ୍କ ପିଅନ ହୋତସ୍େ  ଖବେ ପସ୍ଠଇସ୍   ସ୍ଯ ମ ଁ ୁତୋଙ୍କ 

ବସୋକୁ ଆସି  ଜ ଖଆି କେିବି I ସ୍କ ୂ ହତୋ େିତସ୍େ ତୋଙ୍କେ ବସୋ ଓ ମ ଁ ୁ ସ୍ସଠୋକୁ ଗ ି Iେଦ୍ରମହିଳୋ ଅବିବୋହିତୋ I 
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ଅସ୍ନକ ସମୟ ଧେି ତୋଙ୍କ ସହିତ ଜୀେୋେୁ ଶେିୋ ପଯଷୁ ନ୍ତ କଥୋ ବୋର୍ତ୍ତଷୋ ସ୍ହ ୋ I  ବୋହୋଘେ ବିର୍ୟସ୍େ ମଧ୍ୟ କଥୋ ବୋର୍ତ୍ତଷୋ 

ସ୍ହ ୋ I ସ୍େେିବୋ ପବୁଷେୁ ତୋଙୁ୍କ ସ୍ମୋେ୍ ସ୍ଶର୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଥ ିୋ 

“ତମବୋପୋଙୁ୍କପଚୋେିବି?””ସ୍ସହସିସ୍ ଓମଣୁ୍ଡ୍ଟୁଙ୍ଗୋେି“ହ”େେିସ୍ I ଠକ୍ି ସ୍ସହି ସମୟକୁ ମ ଁ ୂଟ ଷ୍ଟୟଙ୍କେ 

“ଯଦୁ୍ଧଓଶୋନି୍ତ”ବହିଟିସ୍ଶର୍କେିଥୋଏI  ବହିସ୍େ ଥବିୋ ସ୍କସ୍ତ ଗଡିୁଏ ଚିଠି ସ୍ମୋସ୍ତ େୋେି ପ୍ରେୋବିତ କେିଥୋଏ I 

କଟକକୁ ସ୍େେି ୋ ପସ୍େ ମ ଁ ୁସ୍ସ ପ୍ରଧୋନ ଶକି୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ବୋପୋଙୁ୍କ ସ୍େଟିବୋକୁ  ତୋଙ୍କ ଗୋଆକୁଁ ଗ ି I  ମୋତ୍ର େଦ୍ର ବୁକି୍ତ 

ଗୋଆସଁ୍େ ନଥସି୍  I ଏଣ ୁତୋଙ୍କ  ଝୀଅକୁ ବୋହୋସ୍ହବୋ  ୋଗି ପ୍ରସ୍ତୋବ ସ୍ଦଇ ତୋଙ୍କ ଘସ୍େ ସ୍ଗୋଟିଏ ଚିଠ ିତୋଙ୍କ ପୋଇ ଁ

ସ୍ଦଇ ମୋସି ି I ଆଉ ଏକ ଚିଠ ିସ୍ ଖ ିି ତୋଙ୍କ ଝୀଅ ପୋଖକୁ I ସ୍ସଇଟୋ ବହୁ ପେିମୋଣସ୍େ  ଟ ଷ୍ଟୟଙ୍କେ ଚିଠ ି

ଉପସ୍େ ପଯଷୁ ସ୍ବସିତ ଥ ିୋ I ଦିନକ ପସ୍େ ମ ଁ ୁଅଖଳି େୋେତୀୟ ବିଶୋ ନିବୋେଣ  ସମି୍ମଳନୀସ୍େ ସ୍ଯୋଗ ସ୍ଦବୋ  ୋଗି 

େୋଜସ୍ଥୋନେ ଜୟପେୁକୁ ଗ ି I  ସ୍ଥୋେିଆ ସୋହୀ ସସ୍ବଷୋଦୟ ମଣ୍ଡଳସ୍େ ସ୍ଯ ୟୋ େିତସ୍େ ସ୍ମୋ ପୋଇ ଁଏସ୍ତ କୋଣ୍ ଦ 

ଘଟିବ – ଏ କଥୋ ସ୍ମୋସ୍ତ ଜଣୋ ନଥ ିୋ I 

 

ଳତୟାେିଶ 

ସମି୍ମଳନୀ ପସ୍େ ମ ଁ ୂକଟକ ସ୍େେି ି I  ସ୍ଥୋେିଆ ସୋହୀସ୍େ ଶୁୋମ େୋଇ, ସେୁଦ୍ରୋ, ସୋବିତ୍ରୀ ଓ ଧେଣୀଙ୍କ ସହିତ 

କଥୋବୋର୍ତ୍ତଷୋେୁ ମସ୍ନ ସ୍ହ ୋ  କିଛି ସ୍ଗୋଟୋଏ ଘଟଣୋ ଘଟିଛି I ମ ଁ ୁଗ୍ରୋମ ସ୍ସବକ ସ୍ପ୍ରସକୁ ଗ ି ତ  ସ୍ପ୍ରସେ ମୁୋସ୍ନଜେ  

ନିକୁଞ୍ଜ କିସ୍ଶୋେ ଦୋସଙ୍କ ସହିତ ସ୍େଟସ୍ହ ୋ Iସ୍ମୋସ୍ତ ସ୍ସ ପୋଠ ପସ୍ଢଇଥସି୍ ; ଏଣ ୁମ ଁ ୁ ମ ଁ ୁତୋଙୁ୍କ ଅେୁୋସ ବଶତିଃ  

ଗେୁୁଜୀ ସ୍ବୋ ି ଡୋସ୍କ Iସ୍ମୋ ଉପସ୍େ ତୋଙ୍କେ େଦ୍ଧୋ ଥୋଏ I ତୋଙ୍କ କଥୋ ବୋର୍ତ୍ତଷୋେୁ ଜୋଣ ିି ସ୍ଯ ଜସ୍ଣ େଦ୍ରସ୍ ୋକ ଖବ୍ୁ 

ଉତୁକ୍ତ ସ୍ହୋଇ ସସ୍ବଷୋଦୟ ମଣ୍ଡଳେ ହତୋ େିତେକୁ ପଶ ିଆସି ସ୍ମୋ ନୋଆ ଁଧେି ଗୋଳି ସ୍ଦବୋକୁ ଆେମ୍ଭ କସ୍  I 

ସ୍ଯୋଗକୁ ବୁ ୁ ବୋବୁ ଉପସି୍ଥତ ଥସି୍  I  ସ୍ସ ବହୁ ଦିନେୁ େଦ୍ରସ୍ ୋକଙୁ୍କ ଜୋଣନି୍ତ Iତୋଙ୍କେ ଏ େଳି ଉତୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥୋ ସ୍ଦଖ ି

ତୋଙୁ୍କ ପୋଖସ୍େ ବସୋଇ ଘଟଣୋଟି କଅଣ  ସ୍ବୋ ି ପଚୋେିସ୍  

I“ସ୍ସସ୍ଟୋକୋସ୍ମୋଝୀଅନୋଆସଁ୍େଅପପ୍ରଚୋେକେିସ୍ମୋସ୍ତଚିଠି ସ୍ ଖଛିି I” 

ବୁ ୁ ବୋବୁ  ଚିଠଟିି ପଢିସ୍  I ତୋଙୁ୍କ ପଚୋେିସ୍  “ଅନୋଦିଏବିର୍ୟସ୍େଆଉକୋହୋକୁକିଛିକହିଛିକି?” 

“ନୋI ଆଉ କୋହୋକୁ କିଛି କହି ନୋହି ଁI” 

“ତମଝୀଅବିର୍ୟସ୍େତସ୍ସତମକୁୁ ଚିଠ ିସ୍ ଖଛିି I ଏଥସି୍େ ବୁସ୍ତ ସ୍ହବୋେ କଅଣ ଅଛି?” 

େଦ୍ରସ୍ ୋକ ମନସ୍ମୋହନ ସ୍ଚୌଧେୁୀଙୁ୍କ “ବୁ ୁେୋଇ”ସ୍ବୋ ିଡୋକନି୍ତIତୋଙ୍କ କଥୋସ୍େ ପ୍ରଶମିତ ସ୍ହୋଇ ସ୍ସ ଘେକୁ 

ସ୍େେିସ୍  I  ନିକୁଞ୍ଜବୋବୁଙ୍କଠୋେୁ  ଏ କଥୋ ଶଣୁ ିୋ ପସ୍େ ସ୍ମୋେ ମସ୍ନ ସ୍ହ ୋସ୍ଯ  ଆଳୁ ସ୍ଖୋଳୁ ସ୍ଖୋଳୁ ସ୍ଯ 

ମହୋସ୍ଦବ ବୋହୋେିସ୍ବ  - ଏ କଥୋ ସ୍ମୋ ମଣୁ୍ଡସ୍େ ଢୁକି ନଥ ିୋ I ନିଜ ତେେେୁ ନିକୁଞ୍ଜବୋବୁ କହିସ୍  

“ତୁସ୍ମୋସ୍ତକହି ୁନୋହିକଁୋହିକିଁ? ମ ଁଯୁୋଇସ୍ସସ୍ ୋକସହିତକଥୋବୋର୍ତ୍ତଷୋକେିଥୋଆନି୍ତI“  ମ ଁ ୁଅବୋକ୍ ସ୍ହୋଇ ସବୁ କଥୋ ଶଣୁ ିି 

I 

ଦିନକ ପସ୍େ I ମ ଁ ୁସ୍ ଖୋ ସ୍ ଖ ିକେୁଥୋଏ Iମୋଆ ଆସି ସ୍ମୋ ପୋଖସ୍େ ବସିସ୍  I ମ ଁ ୁସନ୍ତପଷଣତୋେ ସହିତ କୋମ ବେ 

କେି  ସ୍ସ କଅଣ କହିସ୍ବ ସ୍ବୋ ି ଅସ୍ପକ୍ଷୋ କ ି I େମୋ ସ୍ଦବୀ ସ୍କସ୍ବ ବିେକ୍ତ ସ୍ହୋଇ କି େୋଗି କେି ସ୍କସ୍ବ କୋହୋକୁ 

କିଛି କହିବୋ ମ ଁ ୁସ୍ଦଖ ିନୋହି ଁI ସ୍ୱୋେୋବିକ େୋବସ୍େ ସ୍ସ କହିସ୍  “ଅନୋଦି, ତମକୁୁସ୍ଗୋଟିଏକଥୋପଚୋେିବି?” – ଏଇଟୋ 

ସ୍ହ ୋ ତୋଙ୍କେ କଥୋ ଆେମ୍ଭ କତିବୋେ ପେିଚିତ ଢଙ୍ଗ I ଏଣ ୁକଅଣ ପଚୋେିସ୍ବ ସ୍ବୋ ି ଅସ୍ପକ୍ଷୋ କ ି 

I“ତସ୍ମସ୍ଗୋଟିଏବୋଳିକୋସ୍କ ୂକୁଯୋଇଥ ିକି?” 
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ମ ଁ ୁତୋଙୁ୍କ  ବୋଳିକୋ ସ୍କ ୂେ ଶକି୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ବସୋସ୍େ ଜ ଖଆି ଖୋଇବୋ,ଆଉ ଜସ୍ଣ ବୟସ୍କୋ ଶକି୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସି୍ତତିସ୍େ 

ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପୋଇବୋ ଓ ତୋଙ୍କ ସହିତ ଦୁଇ ଘ୍ୋ ଖସ୍ଣ୍ଡ କଥୋ ବୋର୍ତ୍ତଷୋ କେିଥବିୋ କଥୋ ମୋଆଙୁ୍କ କହି ି I  ଶକି୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ 

ସ୍ଯ ସ୍ମୋେ କଥୋ ବୋର୍ତ୍ତଷୋ ସ୍ହୋଇଥ ିୋ – ଏ କଥୋ େଦ୍ରସ୍ ୋକ କୋହୋକୁ କହି ନୋହୋନି୍ତ I ସ୍ମୋ କଥୋ ଶଣୁ ିୋ ପସ୍େ ସ୍ସ 

ଟିକିଏ ହସି ୋ ପେି ସ୍ଦଖୋ ଗସ୍  I“ଏଣକିି ସ୍କୌଣସି ଝୀଅ ସୋଙ୍ଗସ୍େ କଥୋ ବୋର୍ତ୍ତଷୋ କେିବୋକୁ ଗସ୍  ଆଗ ତୋ ବୋପୋଠୋେୁ 

ଏଥପିୋଇ ଁଅନୁମତି ସ୍ନବ  I” – ଏତିକି କହି ସ୍ସ ତୋଙ୍କ ସ୍କୋଠେୀ ଆସ୍ଡ ଚୋ ିସ୍  I ଝୀଅମୋନଙୁ୍କ ସ୍କନ୍ଦ୍ର କେି  

ଉପଜୁଥୁବିୋ ସମସୁୋ ବିର୍ୟସ୍େ େମୋ ସ୍ଦବୀଙୁ୍କ ବହୁତ ଜଣୋ I ବୋପୋ ମୋଆଙ୍କ ଇଚ୍ଛୋ ବିସ୍େୋଧସ୍େ ଝୀଅମୋସ୍ନକ୍ୱଚିତ୍ 

ଯୋଆନି୍ତ I ଝୀଅେ ମନ ଥୋଉ କି ନଥୋଉ ସ୍ସ ସ୍ଯ  ବୋପୋେ ଇଚ୍ଛୋ ବିସ୍େୋଧସ୍େ ସ୍କସ୍ବ ଯିବ ନୋହି ଁ– ଏ କଥୋ ସ୍ସ 

ଜୋଣଥିସି୍  I ସ୍ତଣ ୁସ୍ମୋଠୋେୁ ସବୁ ଶଣୁ ିୋ ପସ୍େ ସ୍ସ ପେିସି୍ଥତିଟି ବୁଝିଗସ୍  I 

ଓଡିଶୋସ୍େ  ବୋହୋସ୍ହବୋ ପୋଇ ଁମ ଁ ୁମସ୍ନ ମସ୍ନ ସ୍ଖୋଜଥୁସି୍  କଅଣ ସ୍ହବ, ସ୍ତସ୍ଣ ସ୍ମୋସ୍ତ ବୋହୋ ସ୍ହବୋ  ୋଗି 

ଆସ୍ମେିକୋସ୍େ େହି ପ ୋ ସବୁ େକମେ ବୁବସ୍ଥୋ କେୁଥୋଏ I ମ ଁ ୁେୋେତକୁ ସ୍େେି ୋ ପସ୍େ ତୋଠୋେୁ ଚିଠି ପୋଉ ଥୋଏ 

I ତୋକୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ସ୍ ସ୍ଖ I ମୋତ୍ର ପୋଠ ସୋେିବୋ  ୋଗି ତୋକୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ  ୋଗିବ ଓ ଏଇ ଦୁଇ ବର୍ଷ େିତସ୍େ ଅସ୍ନକ 

ଘଟଣୋ ଘଟି ଯୋଇ ପୋସ୍େ I ସ୍ସଥପିୋଇ ଁସ୍କୌଣସି ବିର୍ୟସ୍େ ମ ଁ ୁନିଶି୍ଚତ େହି ପୋେୁ ନଥୋଏ I େୁବସ୍ନଶ୍ୱେେ ସ୍କୌଣସି 

ଏକ ସେୋସ୍େ ପୋ ଷୋସ୍ମ୍ ସେୁ ସ୍ବୈଷ୍ଣବ ମଲି୍ଲକଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଦଖୋ ସ୍ହ ୋ I ଆଗେୁ ତ ଚିହ୍ନୋ ଥ ିୋ I ଏଣ ୁଏକୁଟିଆ 

ପୋଖକୁ ଡୋକି ସ୍ସ ସ୍ମୋସ୍ତ କହିସ୍  “ତମବିର୍ୟସ୍େସ୍ମୋସ୍ତଦିଲ୍ଲୀସ୍େପ ିୁସ୍ପଚୋେୁଥ ିୋI ଆସ୍ମେିକୋେୁ ତୁମଙୁ୍କ 

ବୋହୋସ୍ହବୋ ପୋଇ ଁକିଏ ଆସିବ ସ୍ବୋ ି ଚୋହ ଁୁଛି I”ତୋପସ୍େପ୍ରଶ୍ନ କସ୍ “ତସ୍ମକଅଣସୋହୋବୋଣୀକିବୋହୋ 

ସ୍ହବ?”ସ୍ବୈଷ୍ଣବମଲି୍ଲକଙ୍କ ଘେ ଆଣକିଣୋ ଗୋଆସଁ୍େ I  ତୋଙ୍କେ ସୋନ େୋଇପଞ୍ଚୋନନ ସ୍ମୋେ ସହପୋଠୀ I ତୋଙୁ୍କ ସିଧୋ 

ସଳଖ ଜବୋବ ସ୍ଦବୋ  ୋଗି ସସ୍ଙ୍କୋଚ  ୋଗି ୋ I 

ପ ୋ େୋେତକୁ ଆସିବୋ ପୋଇ ଁେିଜୋ ଆସ୍ବଦନ ପତ୍ରସ୍େ  ଆସିବୋେ କୋେଣ “ବୋହୋସ୍ହବୋପୋଇ”ଁସ୍ବୋ ିସ୍ ଖଥି ିୋI 

ସ୍ତଣ ୁସ୍ୱୋେୋବିକ େୋବସ୍େ ସ୍ମୋେ ଇତିବୃରି୍ତ୍ତ ସମ୍ପକଷସ୍େ ସେକୋେଙ୍କେ ସ୍ଖୋଳୋ ତଡୋ ଚୋ ି ୋ I େୋେତସ୍େ େହିଥବିୋ 

ସ୍ ୋକକୁ ବୋହୋସ୍ହବୋ ପୋଇ ଁଆସ୍ମେିକୋେୁ ଝୀଅ ଆସିବୋକୁ ଚୋହିବଁୋ ପ୍ରୋୟ ଘସ୍ଟନୋ I ସ୍ମୋେ  େୂଦୋନ କୋମ ସୋଙ୍ଗକୁ 

କପଦ୍ଦଷକ ଶନୂୁ ଅବସ୍ଥୋ ସ୍ଦଖ ିଇେିେୋ ଗୋନ୍ଧୀଙ୍କ ସେକୋେ  ପ ୋକୁ ଆସିବୋ  ୋଗି ଅନୁମତି ସ୍ଦସ୍  ନୋହି ଁI ପ ିୁସ ୍

ବୋ ୋଙ୍କ େିସ୍ପୋଟଷ ଥ ିୋ ସ୍ମୋ ବିର୍ୟସ୍େ “Does not have  income to maintain an American wife “ 

i“େୋେତୀୟଦୂତୋବୋସେିଜୋସ୍ଦଉନୋହି”ଁସ୍ବୋ ିଖବେମ ଁପୂ ୋେଏକଚିଠେୁିଜୋଣ ିିI ଜଜଷ ୱସି୍ ୋବୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ମୋସ୍ତ ଏ କଥୋ 

ସ୍ ଖସି୍  I ଦିଲ୍ଲୀସ୍େ କଅଣ ସ୍ଗୋଟୋଏ କୋମ ଥୋଏ I ମ ଁ ୁସ୍ସହି ଅବସେସ୍େ  ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଯୋଇ ସ୍ବୈସ୍ଦଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ସସ୍ତୁନ୍ଦ୍ର 

ନୋେୋୟଣ ସିଂହଙ୍କ ସହିତ  ସ୍ଦଖୋ କେି ତୋଙ୍କ ସହସ୍ଯୋଗ ଆଣବିି  େୋବି ତୋଙ୍କ ଅେିସକୁ ଗ ି I ମୋତ୍ର ସ୍ଗଟ ପୋଖେୁ 

ଜୋଣ ିିସ୍ଯ ସ୍ବୈସ୍ଦଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିସ୍ଦଶ ଯୋଇଛନି୍ତ I 

ଦିଲ୍ଲୀେୁ ସ୍େେି ୋ ପସ୍େ ମ ଁ ୁଗୋଆକୁଁ ଯୋଇ ଥୋଏ I ଆସ୍ମେିକୋେୁ କଟକକୁ ଆସିଥବିୋ  ଏକ ଚିଠକୁି ସ୍ମୋ ପୋଖକୁ 

ପସ୍ଠଇ ଦିଆ ଯୋଇଥୋଏ I ମ ଁ ୁଚିଠଟିୋ ପଢୁଥବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ ବୋପୋ ପଚୋେିସ୍  “ଚିଠଟିୋସ୍କଉଠୁଁଆସିଛି?”” 

“ଆସ୍ମେିକୋେୁI” 

“କିଏସ୍ଦଇଛି?” 

”ସ୍ମୋେସ୍ଗୋଟିଏସୋଙ୍ଗi” 

ଗୋଆକୁଁ ଆସିସ୍  ମ ଁ ୁେଉଣୀମୋନଙ୍କ ଘେକୁ ଯୋଇ ସ୍ସମୋନଙୁ୍କ ସ୍ଦଖୋ କସ୍େ I ସ୍ସଦିନ େୋତିସ୍େ ଚୋେିଗୋଆସଁ୍େ େହି 

ସକୋସ୍ଳ ସ୍ସେପେୁ ବୋଟ ସ୍ଦଇ ସ୍େେୁଥୋଏ I କିଏ ଜସ୍ଣ ବୋଟସ୍େ ଖବେ ସ୍ଦ ୋ “ସ୍ତୋବୋପୋଙୁ୍କେୋେିଜ୍ୱେ ସ୍ହୋଇଛି 

I”ଦୁଇଦିନେିତସ୍େହଠୋତ୍ଏମିତିଜ୍ୱେସ୍ହୋଇଥବିୋଶଣୁମି ଁମୁସ୍ନମସ୍ନଖବୁ୍ି ଚନି୍ତତସ୍ହ ିI ସ୍କସ୍ତ େକମେ ଚିନ୍ତୋ ମନକୁ 
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ଆସି ୋ I ସ୍ସେପେୁେୁ ଚଞ୍ଚଳ ସୋଇସ୍କ  ଚଳୋଇ ଗୋଆକୁଁ ଆସି ି I ଘଟଣୋଟି ସ୍ହ ୋ ସ୍ଯ ବୋପୋଙୁ୍କ ବେୀ ମୋଉଣ୍ଡ 

ପଡିଆସ୍େ କିଏ କହିଛି ସ୍ଯ 

“ଅନୋଦିଆସ୍ମେିକୋେୁସ୍ଗୋଟୋଏସ୍ମମ୍ସୋସ୍ହବଆଣବିୋହୋସ୍ହଉଛି“ଗୋଆସଁ୍ ୋକଙ୍କପୋଖସ୍େସବୁଧଳୋସ୍ ୋକସ୍ହସ୍ ସୋସ୍ହ

ବ୍; ଏଣଧୁଳୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ ୋକ ସ୍ହସ୍  ସ୍ମମ ୍ସୋସ୍ହବ I ଏ କଥୋ ଶଣୁବିୋ ମୋସ୍ତ୍ର  ବୋପୋଙୁ୍କ ସୋସ୍ଙ୍ଗ ସୋସ୍ଙ୍ଗ  ଜ୍ୱେ I ଚିନ୍ତୋ 

ସ୍ଯତିକି ବଢିଳୋ, ଜ୍ୱେ ବି ସ୍ସହିଅନୁପୋତସ୍େ ବଢି ଚୋ ି ୋ I 

ଘସ୍େ  ପହଞ୍ଚ ିଜ୍ୱେେ କୋେଣ ଜୋଣ ିି I ତୋଙୁ୍କ  ନଜସ୍ଣଇ ମ ଁଆୁଉ ସ୍କଉଠଁ ିବୋହୋ ସ୍ହବି ନୋହି ଁସ୍ବୋ ି ତୋଙୁ୍କ କହି ି I 

ଜୋତି, କୁଳ, ସ୍ଗୋତ୍ର ବିର୍ୟସ୍େ ସ୍ମୋେ ମତୋମତ ସ୍ସ ଆଗେୁ ଜୋଣଥିସି୍  I ପୋଠ ପଢି ଚୋକିେୀ କେିଥବିୋ ଝୀଅ ନ 

ପୋଇସ୍  ମ ଁ ୁବୋହୋ ସ୍ହବି ନୋହି ଁସ୍ବୋ ି ତୋଙୁ୍କ ପସ୍େୋକ୍ଷସ୍େ କହି ସୋେିଥ ିି I େୋେତୀ ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ ହୋଇସ୍କ ୂସ୍େ I 

ମ ଁ ୁଅଜୋତିସ୍େ ବୋହୋ ସ୍ହସ୍  ତୋେ ପେିଣତି ତୋକୁ ସ୍େୋଗିବୋକୁ ସ୍ହବ  ସ୍ବୋ ି ବୋପୋଙ୍କେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତୋ ଥୋଏ I ସ୍ସ 

ଯୋହୋସ୍ହଉ, ତୋଙୁ୍କ ନପଚୋେି ମ ଁ ୁବୋହୋଘେ ଦିଗସ୍େ ଆସ୍ଗଇବି ନୋହି ଁଜୋଣ ିସ୍ସ ଟିକିଏ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ସ୍ହସ୍  I ଜ୍ୱେ ବି ଛୋଡି 

ଗ ୋ I ମ ଁ ୁକଟକ ଆସି ି I ସ୍ମୋେ ସ୍ଯ ସ୍େୋଜଗୋେ ନୋହି ଁଓ ମ ଁ ୁଏକ ଆସ୍େୋଳନସ୍େ କୋମ କସ୍େ ଏ କଥୋ ପ ୋ 

ଜୋଣଥି ିୋ ଓ ୱସି୍ ୋବୀ ତୋକୁ େୂଦୋନ ବିର୍ୟସ୍େ ଧୋେଣୋ ସ୍ଦଇଥସି୍  I ଏସ୍ବ ପ ୋ ଓ ଜଜଷ ୱସି୍ ୋବୀଙ୍କ ଠୋେୁ ଚିଠିେୁ 

ସ୍ମୋେ ସ୍େୋଜଗୋେ ନଥବିୋ କଥୋ ଶଣୁ ିପ ିୁସ ବୋ ୋଙ୍କ ବୁଦି୍ଧ ଅକ  ବିର୍ୟସ୍େ ସ୍ବଶ ଅନୁେବ କ ି I ଆସ୍େୋଳନ 

କୋମସ୍େ  ୋଗିଥବିୋ ସ୍ ୋକ ସ୍ଯ ପଇସୋ ସ୍େୋଜଗୋେ  ୋଗି ଦୃଷି୍ଟ ଦିଏନୋ ଓ ନିଜେ ନିେୋପର୍ତ୍ତୋ କଥୋ େୋସ୍ବନୋ – ଏକଥୋ 

ସ୍ସମୋସ୍ନ  ଅବୋ ଜୋଣସ୍ନ୍ତ କୋହିକିଁ? 

ଠକ୍ି ସ୍ସହି ସମୟକୁ ଇତୋ ୀେ ଝୀଅ ସ୍ସୋନିଆ ସହିତ ଇେିେୋ ଗୋନ୍ଧୀଙ୍କ ପଅୁ େୋଜୀବେ ବୋହୋଘେ ସ୍ହବୋ ବିର୍ୟସ୍େ 

ଖବ୍ୁ ଖବେ ବୋହୋେୁଥୋଏ I ମ ଁ ୁଇେିେୋ ଗୋନ୍ଧୀଙୁ୍କ ସ୍ଗୋଟିଏ ଚିଠି ସ୍ ଖ ିି  ଯୋହୋେ ମତ୍ମଷ ସ୍ହ ୋ –

“ତମପଅୁଯଦଇିତୋ ୀୟଝୀଅକୁବୋହୋସ୍ହବୋପୋଇଅଁନୁମତିପୋଉଛି ସ୍ତସ୍ବ ସ୍ମୋସ୍ତ ବୋହୋ ସ୍ହବୋକୁ ଚୋହ ଁୁଥବିୋ  

ଆସ୍ମେିକୋନ ଝୀଅକୁ ତମ ସେକୋେ ମନୋ କେୁଛି କୋହିକିଁ? ବୋହୋସ୍ହବୋେ ସ୍ଯୋଗୁତୋଟୋ କଅଣ ସ୍କବଳ 

ପଇସୋବୋ ୋଙ୍କ ପୋଇ”ଁ? 

ମ ଁ ୁଜୋସ୍ଣନୋ ସ୍ସ ଚିଠ ିପ୍ରଧୋନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇେିେୋ ଗୋନ୍ଧୀ ପୋଇସ୍  କି ନୋହି ଁI ସ୍ସ କିଛି କେିବୋ ଆଗେୁ ପ ୋ େୋେତକୁ 

ଆସିବୋ ପୋଇ ଁବୁବସ୍ଥୋ କେି ସୋେିଥ ିୋ I ଜଜଷ ୱସି୍ ୋବୀଙ୍କ କହିବୋ ଅନୁସୋସ୍େ ସ୍ସ ଆସି ୋ କ ସ୍ମ୍ବୋ  ଓ ସ୍ସଇଠୁ 

ଟୁେିଷ୍ଟ େିଜୋସ୍େ ଆସି ୋ ସ୍କୋ କୋତୋI ୧୯୬୯ ମସିହୋସ୍େ ଆଜି କୋ ିକୋ ପେି ହମ ୋକୋେୀ ( ସ୍ଟେେିଷ୍ଟ) ଙ୍କ ଦୁସ୍କତୃି 

ସ୍ଦଖୋ ଯୋଇ ନଥ ିୋ I ସ୍ଗୋଟିଏ ବନୁ୍ଧ ସ୍ଦଶେୁ ଆଉ ସ୍ଗୋଟିଏ ବନୁ୍ଧ ସ୍ଦଶକୁ ଯିବୋ ଥ ିୋ ଅସ୍ପକ୍ଷୋକୃତ ସହଜ I ସ୍କବଳ 

ଇରୋଏ  ,  ଦକି୍ଷଣ ଆେିକୋ ଓ ସ୍େୋସ୍ଡସିଆ କୁ ଯିବୋ ପୋଇ ଁେୋେତେୁ ଅନୁମତିମିଳୁ ନଥ ିୋ I 

୧୯୬୯ ଥ ିୋ ଗୋନ୍ଧୀ ଶତ ବୋରି୍କୀ ବର୍ଷ I ସ୍ଦଶ ସୋେୋ ଏଥପିୋଇ ଁଆସ୍ୟୋଜନ ଚୋ ିଥ ିୋ Iସୀମୋନ୍ତ ଗୋନ୍ଧୀ ଖୋନ୍ ଅେ ୁ 

ଗେୁେ ଖ ଁୋ ଏହି ଅବସେସ୍େ ବିଶଷି୍ଟ ଅତିଥ ିେୋବସ୍େ େୋେତକୁ ନିମନି୍ତ୍ରତ ସ୍ହୋଇ ଆସିଥସି୍  I ଓଡିଶୋେ ସସ୍ବଷୋଦୟ 

କମଷୀମୋସ୍ନ  ଶତ ବୋରି୍କୀ କୋମ ପୋଇ ଁନୋନୋ େୋବସ୍େ ବୁସ୍ତ େହୁଥସି୍  I ସେୋ ସମିତି,ସ୍ ଖୋ ସ୍ ଖ ିଓ ଭ୍ରମଣ ତ 

ଚୋ ିଥ ିୋ I ମୋତ୍ର ସ୍ମୋେ ମନ େିତସ୍େ କଅଣ ଘଟୁଥ ିୋ ସ୍ସକଥୋ ବୋହୋେେ ସ୍ ୋସ୍କ ଜୋଣସ୍ନ୍ତ ଅବୋ ସ୍କମିତି? 
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ସିଂହଳେୁ କ ିକତୋ ବୋଟ ସ୍ଦଇ ଜ ୁୋଇ ମୋସସ୍େ ପ ୋ ଆସି କଟକସ୍େ ପହଞ୍ଚ ିୋ I ଓଡିଆ ପୋଞି୍ଜ ଅନୁସୋସ୍େ ଏଇଟୋ 

ସ୍ହ ୋ େୋବଣ ମୋସ I  ମ ଁ ୁସ୍ଥୋେିଆ ସୋହୀସ୍େ କୋଗଜ ପତ୍ର ଧେି ସ୍ଗୋଟୋଏ ସ୍କୋଠେୀସ୍େ େହିଥୋଏ I ପ ୋ ଆସି ୋ 

ପସ୍େ “ସ୍ସେହିବସ୍କଉଠଁ?ି”ସ୍ବୋ ିମୋଆସ୍ମୋସ୍ତପଚୋେିସ୍ I 

“ମ ଁ ୁ ସ୍ଯଉଠଁ ିେହିବି ସ୍ସ ସ୍ସଇଠ ିେହିବ”ସ୍ବୋ ିମ ଁତୁୋଙୁ୍କକହିସ୍ଦ ିI ମ ଁ ୂେୂଦୋନ ଆସ୍େୋଳନସ୍େ କୋମ କସ୍େ ଓ 

ସ୍କୌଣସି ଦେମୋ ପୋଏ ନୋହି ଁ ସ୍ବୋ ି ପ ୋକୁ ଆସ୍ମେିକୋସ୍େ କହିଥ ିି I ଜଜଷ ୱସି୍ ୋବୀ ମଧ୍ୟ ତୋକୁ ସସ୍ବଷୋଦୟ କୋମ  ଓ 

କମଷୀଙ୍କ ବିର୍ୟସ୍େ ଧୋେଣୋ ସ୍ଦଇଛନି୍ତI ଏକଦୋ ସୋେଙ୍ଗଧେ ଦୋସଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍େଡୋ ଆସି  ସ୍ହୋସ୍ଟ ସ୍େ େହିଥସି୍  I 

େମୋ ସ୍ଦବୀ ବୋବି ଥସି୍  ସ୍ଯ ପ ୋ ମଧ୍ୟ ସ୍ସଇଆ କେିବI ମୋତ୍ର ସିଏ ତ କସ୍ ଜ ସ୍ଶର୍ ସ୍ହ ୋ ପସ୍େ ସ୍କସ୍ତ ମୋସ 

 ୋଗି ଚୋକିେୀ କେିଥ ିୋ ସ୍କବଳ  ପୋସ୍ଥୟ ସଙ୍ଗରହ କେିବୋ ପୋଇ ଁI  ତୋେ ବି ମନ ଅନୁ କମଷୀଙ୍କ ପେି ଆସ୍େୋଳନସ୍େ 

କୋମ କେି  ସ୍ସ  ମଧ୍ୟ କମଷୀମୋନଙ୍କ ପେି ଚଳିବ I ଏଣ ୁସ୍କୌଣସି ସ୍ହୋସ୍ଟ ସ୍େ େହିବୋେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସ୍କଉଠୁଁ? 

ସ୍ସ ଦିନ କଟକେୁ ଗୋଆକୁଁ ଯିବୋ ଠକ୍ି ସ୍ହ ୋ I ବିେିନ୍ନ କୋେଣେୁ ଆମ ଗୋଆ ଁବେୀଟୋ ସ୍ଗୋଟୋଏ ଜଣୋ ଶଣୁୋ ଗୋଆ ଁI  

ମୋତ୍ର ସ୍ସସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ ସ୍ସଠୋସ୍େ ପହଞ୍ଚବିୋକୁ ସ୍ହସ୍  ବସସ୍େ ଆସି ଇେୁପେ୍ୁ ପୋଖସ୍େ ବ୍ରୋହ୍ମଣୀ ପୋେ୍ ସ୍ହୋଇ କୋଇ 

ପଡୋେୁ ଚୋ ି ଚୋ ି ଗୋଆ ଁକୁ ଯିବୋକୁ ହୁଏ I ୧୯୬୯ ମସିହୋସ୍େ କଟକେୁ ଇେୁପେୁକୁ  ବସ ଆସି ୋଣ ିI ପ ୋ ଓ ମ ଁ ୁ

ସ୍ସଇ ବୋଟ ସ୍ଦଇ ଗୋଆକୁଁ ଆସି ୁ I ସ୍ମୋ ସୋଇସ୍କ ସ୍େ ତୋେ ବୋକ୍ସ ଖଣ୍ଡକ  ଦୋ ସ୍ହୋଇଥୋଏ I 

 ଗ୍ନ ତ ନୋହି ଁI େୋବଣ ମୋସସ୍େ ବୋହୋଘେ ସ୍ହବ ସ୍କମିତି ? ସ୍ମୋେ େିସ୍ଣୋଇ କୃପୋସିନ୍ଧୁ ୍ନୋୟକ, ବଡବୋପୋଙ୍କ ପଅୁ 

ନୋେୋୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ନୋୟକ ଓ ବୋପୋ ବୋହୋଘେ ବିର୍ୟସ୍େ ଏକମତ I  ମୋତ୍ର ସ୍କୌଳିକ ବୁବସ୍ଥୋନୁଯୋୟୀ ଏହୋ କେିବୋ ପୋଇ ଁ

ବନୁ୍ଧ ବୋନ୍ଧବ ଓ ପଡିଶୋ ମୋନଙ୍କେ ସହସ୍ଯୋଗ  ସ୍ସମୋସ୍ନ ସ୍ ୋଡିସ୍  I  କୃପୋସିନୁ୍ଧ ନନୋ ଓ ବୋପୋ ସ୍କସ୍ତ ଜଣ ବନୁ୍ଧଙୁ୍କ 

ଯୋଇ ତୋଙ୍କ ଘସ୍େ ପଚୋେି ଆସିସ୍  I  ସମସ୍ସ୍ତ ବୋହୋଘେ ବିର୍ୟସ୍େ ଖସିୁ  ସ୍ହସ୍  ବି େୋବଣ ମୋସସ୍େ ବୋହୋଘେ  

ସ୍ହବୋଟୋ ଠକ୍ି ନୁସ୍ହ ଁସ୍ବୋ ି କହିସ୍  I ଏହୋେ ଆଉ ସ୍ଗୋଟୋଏ କେଣ ଥ ିୋ I ସ୍ସମୋସ୍ନ ସମସ୍ମ୍ ିସ୍ଜଜମୋନୀ କେନି୍ତ 

Iଗ୍ରହ ଓ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ  ଗତି  ବିଧ ିଗଣନୋ କେି ସ୍ସମୋସ୍ନ ଅନୁସ୍ ୋକଙୁ୍କ ନିଦୋନ ବତୋନି୍ତ I  ଏସ୍ବ ନିଜ ଘସ୍େ େୋବଣ 

ମୋସସ୍େ  ବୋହୋଘେ ପୋଇ ଁଅନୁମତି ସ୍ଦଇ ଥବିୋେୁ  ଗୋଆ ଁବୋ ୋ ସ୍ସମୋନଙୁ୍କ ନିଆ ଁପୋଣେୁି ବୋସେ କେି ପୋେନି୍ତ ସ୍ବୋ ି 

ସ୍ସମୋନଙ୍କେ େୟୁ ଥ ିୋ Iଆସ୍ମେିକୋନ ଝୀଅ ଆସିଛି ଟୁେିଷ୍ଟ େିଜୋସ୍େ I ବିବୋହ ନସ୍ହସ୍ , େିଜୋ ପେିୂଗସ୍   ତୋକୁ 

ସ୍େେି ଯିବୋକୁ ସ୍ହବ I ଏ ସବୁେ କଳ୍ପନୋ କୋହୋେି ମଣୁ୍ଡସ୍େ ଢୁକି ନଥ ିୋ I ସ୍ସମୋସ୍ନ ଗୋଆ ଁ େିତସ୍େ ସିନୋ ଶେୁ  ଗ୍ନ 

ଗଣସି୍ବ I  ମୋତ୍ର ଆନ୍ତସ୍ଦଷଶୀୟ , ଆନ୍ତଧଷୋମିକ ବୋହୋଘେେ ଟିକି ନିଖ ିବୁୋପୋେ ସ୍ସମୋନଙୁ୍କ ଅଜଣୋ I ବୋହୋଘେ ତ 

ସ୍ଯମିତି ସ୍ହସ୍  ସ୍ହବ I ବୋପୋ, କୃପୋସିଉେୁ ନନୋ ଓ ନୋେୋୟଣ େୋଇ ଏଥପିୋଇ ଁପେୂୋପେିୂ ବଦ୍ଧପେିକେ ଥୋଆନି୍ତ I 

ମୋତ୍ର ଆନ୍ତଜଷୋତୀୟ ବୋହୋଘେସ୍େ ସ୍ଯ ଏସ୍ତ ସ୍ନଟମୋ ଅଛି ସ୍ସକଥୋ ମ ଁ ୁଜୋଣ ିନଥ ିି I େୋବିଥ ିି ଆସ୍ମ  କ ିକତୋ 

ଯିବୁ I ସ୍ସଠ ିତ ଆମକୁ ସ୍କହି ଚିହ୍ନନି୍ତ ନୋହି ଁକି ଜୋଣନି୍ତ ନୋହି ଁI ସ୍କୋଟଷସ୍େ ଉପସି୍ଥତ ସ୍ହୋଇ ଚୂପ ଚୋପ ବୋହୋସ୍ହୋଇ ଚୋ ି 

ଆସିବୁ I 

ପ ୋ ଓ ମ ଁ ୁକ ିକତୋ  ଗ ୁ I ସ୍ମୋେ ପେିଚିତ ଜୋଗୋ କସ୍ ଜ ଷ୍ଟରୀଟସ୍େ େୋତିସ୍େ େହି ୁ I ପେଦିନ ଏକ ସ୍କୋଟଷସ୍େ 

ଉେସ୍ୟ ଉପସି୍ଥତ ସ୍ହ ୁ I  ଆମକୁ ସ୍ଦଖ ିକସ୍ଚେୀ ସୋେୋ ଓକି ମୋସ୍ନ  ଧଇ ଁସଇ ଁସ୍ହୋଇ ଆମକୁ ସୋହୋଯୁ କେିସ୍ବ 

ସ୍ବୋ ି କହୁ ଥୋଆନି୍ତ I ନିଜ କୋମସ୍େ ସ୍କୌଣସି ଓକି କୁ  ଗୋଇବୋେ ଅେୁୋସ ସ୍ମୋେ ସ୍ସ ପଯଷୁ ନ୍ତ ସ୍ହୋଇ ନଥୋଏ I 

ଏଣ ୁବିଚୋେପତିଙ୍କ ପୋଖସ୍େ ମ ଁ ୁନିଜକୁ ନିସ୍ଜ ଉପସ୍ଥୋପିତ କ ି I 

ସ୍ମୋଠୋେୁ ସବୁ କଥୋଶଣୁ ିେଦ୍ରସ୍ ୋକ ହସିସ୍  ଓ “ବସନ୍ତୁ”ସ୍ବୋ ିକହିସ୍ I  ଆମ ଦୁହିଙ୍କ ପୋଇ ଁସେବତ ମଗୋଇସ୍  I  

ତୋଙ୍କ ଠୋେୁ ଜୋଣ ିି ସ୍ଯ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲୋସ୍େ ଜସ୍ଣ ବିବୋହ ଅେିସେ ଅଛନି୍ତ I ମ ଁ ୁସ୍ଯଉ ଁଜିଲ୍ଲୋେ ବୋସିେୋ  ସ୍ସହି ଜିଲ୍ଲୋେ 

ବିବୋହ ଅେିସ ୍ ଏକ ଇସ୍ତଗୋହୋେ (ସ୍ନୋଟିସ)୍ସ୍ଦବ Iମୋସକ ପଯଷୁ ନ୍ତ ସ୍ସହି ସ୍ନୋଟିସ ୍ଟି  କସ୍ଚେୀ କୋନ୍ଥସ୍େ ମେୋ 

ସ୍ହୋଇ େହିବ I  କୋହୋେି ଆପରି୍ତ୍ତ, ଅେିସ୍ଯୋଗ ନ ଥବି ତ ମୋସକ ପ୍ପସ୍େ, ବିବୋହ ଅେିସେଙ୍କ ଉପସି୍ଥତିସ୍େ  ବେ, 
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କନୁୋ ବିବୋହ ପୋଇ ଁଶପଥ ସ୍ନସ୍ବ ଓ ସ୍ସଇଟୋ ତୋଙ୍କ ଖୋତସ୍େ ସ୍ ଖୋଯିବ I ବିବୋହ ଅେିସେ ବିବୋହସ୍େ 

ସ୍ପୌସ୍େୋହିତୁ କେି  ଏକ ସୋଟିେିସ୍କଟ ସ୍ଦସ୍ବ I  ସ୍ସଇଟୋ ସ୍ହବ ସବୁଦିନ ପୋଇ ଁସେକୋେୀ ଦ ି  I 

ଗପୁଚୁୁପ ୁେୋବସ୍େ ବୋହୋଘେ ସ୍ହ ୋ ନୋହି ଁI କ ିକତୋେୁ କଟକ ଆସି ି I େୂଦୋନ ଅେିସେସୀମିତ ପେିସ୍ବଶ େିତସ୍େ 

ପ ୋ େହୁଥୋଏ ଝୀଅମୋନଙ୍କ ସହିତ I େୋତିସ୍େ ମ ଁ ୁଅନୁ ମୋନଙ୍କ ପେି ବୋେଣ୍ଡୋସ୍େ ମଶୋେୀ ଟୋଙି୍ଗ ଶଏୁ ଓ  ପ ୋ ଶଏୁ 

ସ୍ମୋ ସ୍କୋଠେୀ େିତସ୍େ I ଗୋନ୍ଧୀ ଶତବୋରି୍କୀ ସ୍ଯୋଗ ୁଚୋେି ଆସ୍ଡ ତ ସେୋ ସମିତି ସ୍ହଉଥୋଏ Iଯୋଜପେୁେ 

ଦଶେଥପେୁ ଗୋଆସଁ୍େ ଏକ ସେୋେ ଆସ୍ୟୋଜନ ପଦ୍ ମ ୋେ େୋୟ କେି ଥୋଆନି୍ତ I  ସ୍ମୋସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯିବୋକୁ କହି ଥୋଆନି୍ତ I 

ଚୁନୀ ଅପୋ ଓ ମୋଆ ମଧ୍ୟ ଯୋଇଥୋଆନି୍ତ I ପ ୋକୁ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ସ୍ନଇ ମ ଁ ୁଦଶେଥପେୁକୁ ଯୋଇ ଥୋଏ I  ସେୋ ପଡିଆସ୍େ 

ସ୍ଚୟୋେସ୍େ କିମ୍ ବୋ ଗୋ ିଚୋସ୍େ ନବସି ପ ୋ ବସି ୋ ଘୋସ ଉପସ୍େ I ଖେୋଦିସ୍ନ ଘୋସ ଉପସ୍େ ଚସ୍ଟଇ ପସ୍କଇ 

ସ୍ଶୋଇବୋଟୋ ଆସ୍ମେିକୋସ୍େ ଚସ୍ଳ I ମ ଁ ୁସ୍ବୋଧ ହୁଏ ଅନୁ ମୋନଙ୍କ ସୋଙ୍ଗସ୍େ  କଥୋ ବୋର୍ତ୍ତଷୋ କେିବୋକୁ ଚୋ ି ଯୋଇ ଥୋଏ 

I  ମୋଆ ସ୍ମୋସ୍ତ ପୋଖକୁ ଡୋକି କହିସ୍  “ତୋକୁଘୋସେୁସ୍ନଇଆସI ସୋପ ଆସି ପସ୍େ 

I”ଗୋଉ ଁୀଅଞ୍ଚଳସ୍େଘୋସେିତସ୍େସୋପେଉପସି୍ଥତିଏକସ୍ୱୋେୋବିକକଥୋ I ମ ଁ ୁଏ କଥୋ ପ ୋକୁ ବୁଝୋଇ ସ୍ଦ ି I ସ୍ସଦିନ 

ସନ୍ଧୁୋସ୍େ, େୋତ୍ରି ସ୍େୋଜନ ପସ୍େ ଆମେ େହିବୋେ ବୁବସ୍ଥୋ ସ୍ହୋଇଥ ିୋ  ସ୍ଥୋନୀୟ ହୋଇସ୍କ ୂ ଘସ୍େI ବୋେଣ୍ଡୋସ୍େ 

ସ୍କସ୍ତସ୍କ ବୟସ୍କ ସହକମଷୀ  ବିଛଣୋ ପୋେିଥସି୍  I  ଦୁଇଟୋ କୋଠ ସ୍ଟବୁ କୁ ସ୍ଯୋଡି ତୋ ଉପସ୍େ ସତେଞି୍ଜ ପୋେି 

ସ୍ଶୋଇବୋ  ଆସ୍ମେିକୋେୁ ସଦୁ ଆସିଥବିୋ ପ ୋ ପୋଇ ଁ ଏକଦମ ୍ନୂଆ କଥୋ I  ନିଛୋଟିଆ ସ୍କ ୂ ଘସ୍େ ଏକଦମ ଅନ୍ଧୋେ 

I  ସ୍ସ ଏକୁଟିଆ େହି ପୋେୁଛି ସ୍କମିତି? ସ୍କୋଠେୀେ ଦ୍ୱୋେ ସ୍ହ ୋ ଅଗଣୋ େିତେକୁ ଅଥଚ ବୋେଣ୍ଡ େହି ୋ ବିପେୀତ 

ପସ୍ଟ  ଓ ବୋେଣ୍ଡୋକୁ ସ୍କୋଠେୀ େିତେୁ ବୋଟ ନୋହି ଁI ମ ଁ ୁମଧ୍ୟ ସ୍ସହି ସ୍କୋଠେୀସ୍େ େହି ି I ଆମେ ବୋହୋଘେ ସ୍ହୋଇ 

ନଥୋଏ I ଆସ୍ମ କବୋଟ କିଳି ଘେ େିତସ୍େ ସ୍ଶୋଇବୋଟୋକୁ ଅନୁମୋସ୍ନ େ  ଦୃଷି୍ଟସ୍େ ସ୍ଦଖ ିନଥସି୍ବ I  ଖବେଟୋ ସ୍ଯ 

ସ୍ସମୋସ୍ନ ମୋଆଙ୍କ ପୋଖସ୍େ ପହଞ୍ଚୋଇ ଥସି୍ବ , ସସ୍େହ ନୋହିIଁ  ଏସ୍ବ ସିନୋ ବୋହୋଘେ ପବୂଷେୁ ଅସ୍ନକ ପଅୁ ଝୀଅ 

ସୋଙ୍ଗ ସଖୁ ସ୍ହୋଇ େହୁଛନି୍ତ I ୟୁସ୍େୋପ ଓ ଆସ୍ମେିକୋସ୍େ ଅବିବୋହିତ ଦମ୍ପରି୍ତ୍ତ ଘେ କେୁଛନି୍ତ I ପି ୋ ଛୁଆ ବି କେୁଛନି୍ତ 

I  ମୋତ୍ର ୧୯୬୯ ମସିହୋେ ଓଡିଶୋସ୍େ  ଅବିବୋହିତ ପଅୁ ଝୀଅ ଏକୋଠି ସୋଙ୍ଗ ସ୍ହୋଇ ବୁ ିବୋ ଥ ିୋ କଳ୍ପନୋେ ବୋହୋସ୍େ I 

ଅଗଷ୍ଟ ୧୪, ୧୯୬୯ I ସେକୋେୀ ନିୟମ ଅନୁସୋସ୍େ ସ୍ଥୋେିଆସୋହୀେ ସସ୍ବଷୋଦୟ ମଣ୍ଡଳଠୋସ୍େ ବୋହଘେ ସ୍ହ ୋ I 

ଅନୁମୋନଙ୍କ େିତସ୍େ ବିେୋଘେେ ସୋକ୍ଷୀ  େୋବସ୍େ ସ୍ୱୋକ୍ଷେକସ୍  କବି ମୋୟୋଧେ ମୋନସିଂହ, ସମୋଜ ସ୍ସବକ 

ଶୁୋମସେୁେ ମିେ, ଡୋକ୍ତେ ହେିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର େୋୟ I କନୁୋ ପିତୋ ଓ କନୁୋ ପକ୍ଷ େୋବସ୍େ କୋଯଷୁ  କସ୍  େୋଧୋଶୁୋମ 

ମହୋେୋଜ ଓ ସଚ୍ଚିଦୋନେ ମହୋନି୍ତ Iଘେୁ ବୋପୋଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥସି୍  କୃପୋସିନୁ୍ଧ ନନୋ ଓ ନୋେୋୟଣ େୋଇ  I  କଟକେୁ 

ଆଉ ଜସ୍ଣ ଖଡୁୁତୋ ପଅୁ େୋଇସ୍ଗୋପୀନୋଥ ନୋୟକ ସ୍ଯୋଗ ସ୍ଦସ୍  I  ଖୋଇବୋେ ବୁବସ୍ଥୋ ସଚ୍ଚିବୋବୁ କେିଥସି୍  Iଗତ 

ସ୍କସ୍ତ ଦିନ େିତସ୍େ କଟକ ସହେସ୍େ ପ ୋେ ସ୍କସ୍ତସ୍କ ପେିବୋେ ସହିତ ପେିଚୟ ଘଟିଥ ିୋ I  ସ୍ସ ପେିବୋେେୁ 

ସ୍କସ୍ତକ ଝୀଅ ଓ ଶସୁ୍େଚ୍ଛୁ ମହିଳୋ ମଧ୍ୟ ଆସିଥସି୍  I  ବୋହୋଘେସ୍େ ଖଆି ପିଆ କି ଆଡମ୍ବେସ୍େ  ସ୍ମୋେ କିଛି 

ଆଗ୍ରହ ନଥ ିୋ କି  ଖଚ୍ଚଷ କେିବୋ ପୋଇ ଁସ୍ମୋ ପୋଖସ୍େ ପଇସୋ ନଥ ିୋ I ତୋ ସୋଙ୍ଗକୁ ଅଦଶଷବୋଦ ମିଶ ିଯିବୋ େଳ୍ଳସ୍େ 

ମନ େିତସ୍େ ସ୍େୋଜୀ େୋତ ନ କେୋ ଯୋଇ ଥବିୋେୁ ସ୍କୌଣସି ଗ୍ଳୋନି େହି ୋ ନୋହି ଁI ବୋହୋଘେ ସ୍ଦଖବିୋକୁ ଆସିଥବିୋ 

ଝୀଅ ମୋସ୍ନ ପ ୋ ଳୋଗି ସ୍କସ୍ତକ ଉପହୋେ ଆଣଥିସି୍  I ସସ୍ବଷୋଦୟ ମଣ୍ଡଳେ ସ୍ଗୋଟିଏ େୁମ ସ୍େ ଆସ୍ମ 

ବସୋବୋନ୍ଧିବୋକୁ ଯୋଉ ଥବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ ସ୍ସ ସବୁ ଜିନିର୍ ଆମେ କି କୋମସ୍େ ଆସନ୍ତୋ? 

 ବନୁ୍ଧ େବି ସୋହୁ ପଚୋେିସ୍  “ହନିମସୁ୍େସ୍କସ୍ବଯିସ୍ବ?”ସ୍ମୋସ୍ତବୋହୋସ୍ହବୋ  ୋଗି ଆସ୍ମେିକୋେୁ ଆସିଥବିୋ କନିଆ 

ପୋଇ ଁଧ ଁୋ ଦଉଡ କେିବୋସ୍େ ଏସ୍ତ ସମୟ ସ୍ଦବୋ େିତସ୍େ ମ ଁ ୁ ପୋଶ୍ଚୋତୁ ଧେଣେ “ହନିମନ୍ୁ”କଥୋଟୋ ସ୍ମୋସ୍ଟ  େୋବି 

ନଥ ିି I  ସ୍ମୋ ଥଙ୍ଗ ଥଙ୍ଗ ସ୍ହବୋ ସ୍ଦଖ ିସ୍ସ କହିସ୍  “ପେୁୀଯୋଆନ୍ତୁ“I  ପେୁୀସ୍େ ଥବିୋ ତୋଙ୍କେ ସ୍ଗୋଟିଏ ଘସ୍େ ଦୁଇ 

ତିନି ଦିନ େହିବୋ  ୋଗି ସ୍ସ ଅନୁମତି ସ୍ଦସ୍  I ତୋହୋହି ଁସ୍ହ ୋ I ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ପସ୍େ ଦୁଇ ଦିନ ପୋଇ ଁଆସ୍ମ ପେୁୀକୁ 

ଗ ୁ I ଘେେ ଜଗଆୁଳି ମହିଳୋ ଆମକୁ , େବି ବୋବୁଙ୍କ ଚିଠି ସସ୍ତ୍ତ୍ୱ, ବିଶ୍ୱୋସ କେୁ ନଥ ିୋ Iତୋ ସହିତ ଯକିୁ୍ତ ତକଷ ନକେି 
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ଆସ୍ମ ସ୍େେି ଯୋଉ ଥବିୋ ସ୍ଦଖ ି ତୋେ ହୃଦୟ ବଦଳି ୋ Iେହିବୋ  ୋଗି ଅନୁମତି ସ୍ଦ ୋ I ଆସ୍ମ ପେୁୀସ୍େ େହି 

ସମଦୁ୍ରସ୍େ  ହଡୀ େୋଙି୍ଗ ୁ ଓ ବୁ ୋ ବୁ ି କ ୁ I 

ଅଗଷ୍ଟ ମୋସେ ସ୍େୋଦୁଆ ଖେୋ ବଡ ଟୋଣ I ଖେୋେୁ େକ୍ଷୋ ପୋଇବୋ ପୋଇ ଁପ ୋ ତୋ ସ୍ଦହସ୍େ ସ୍କୌଣସି ମ ମ  ଗୋଇ 

ନଥ ିୋ I ମ ଁ ୁନିସ୍ଜ ବି ସ୍ସ ବିର୍ୟସ୍େ ସସ୍ଚତ ନଥ ିି I ଖେୋ ସ୍ଯୋସ୍ଗ ତୋ ସ୍ବକ ସୋେୋ  େୁଟୁକୋ େଳି ବୋହୋେି ୋ I 

େୂଦୋନ ଅେିସସ୍େ ତ ସ୍େେିସ୍ଜସ୍େଟେ ନୋହି ଁI ମଙ୍ଗଳୋବୋଗ  ଛକସ୍େ ବେଗଛ ମସୂ୍ଳ  ସ୍ଗୋଟିଏ େଳବୋ ୋ 

ସ୍ଗୋଟୋଏ ବଡ ବୋକ୍ସ ଆୟତନସ୍େ ବେେ ଖଣ୍ଡସବୁକୁ  କେତ ଗଣୁ୍ଡ େିତସ୍େ େଖ ିବିକି୍ର କସ୍େ I ମଣୁ୍ଡୋଏ ବେେ ଆଣ ି

ତୋ ସ୍ବକସ୍େ  ଗୋ ଗ ୋ I  ସ୍ଯୋଗକୁ ଅଧ୍ୟୋପକ ପ୍ରେୁଲ୍ଲ ପତିଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପ୍ରମ ତୋ ସ୍ଦବୀ େୂଦୋନ ଅେିସକୁ ଆସିଥସି୍  I 

ସ୍ସ ଆସ୍ମେିକୋନ ସ୍ତ୍ରୀସ୍ ୋକଙ୍କ କୋେବୋେ ସହିତ ପେିଚିତ କୋେଣ ତୋଙ୍କ ଦିଅେ ପ୍ରସନ୍ନ ପତି  ଆସ୍ମେିକୋସ୍େ ବୋହୋ 

ସ୍ହୋଇ ବସବୋସ କେି ଅଛନି୍ତ I  ପ ୋେ ଏ ଅବସ୍ଥୋ ସ୍ଦଖ ିସ୍ସ କହିସ୍  େିନିଗୋେ  ଗୋଇବୋ ପୋଇ ଁIସ୍ଥୋନୀୟ ଏକ 

ଔର୍ଧ ସ୍ଦୋକୋନେୁ େିନିଗୋେ ପୋଇ ି I ତୋକୁ  ଗୋଇବୋ ପସ୍େ ଧୀସ୍େ ଧୀସ୍େ ପ ୋେ େୁଟୁକୋ େ  ସ୍ହ ୋ I 

ବିବୋହ ପବୂଷେୁ କିଛି ଦିନ ପଇ ଁପ ୋ ବୋଜୀ େୋଉତ ଛୋତ୍ରୋବୋସସ୍େ େହିଥ ିୋ I ବିବୋହ ପସ୍େ  ଆସ୍ମ େୂଦୋନ 

ଅେିସସ୍େ ଏକତ୍ର େହୁ ଥସି୍  ବି ଅସ୍ନକ ସମୟସ୍େ  ମ ଁ ୁଏସ୍ଣ ସ୍ତସ୍ଣ ବୁ ୋ ବୁ ି  କେୁ ଥ ିି Iସ୍କସ୍ବ ସ୍କମିତି 

ସସ୍ତ୍ରୀକ ଯୋଏ I  ମୋତ୍ର ସବୁ ଜୋଗୋକୁ ସୋଙ୍ଗସ୍ହୋଇ ଯୋଇ ହୁଏନୋ I ଇତି ମଧ୍ୟସ୍େ ସପ୍ତୋହଲ୍କ ପୋଇ ଁବିସ୍ନୋବୋଜୀ ଓଡିଶୋ 

ଗସ୍ତ କେିସ୍ବ ସ୍ବୋ ି ଠକ୍ି ସ୍ହ ୋ I_ ଆସ୍ମ ସବୁ ସ୍ସଇଥସି୍େ ମୋତି ଥୋଉIଁ  ସସ୍ବଷୋଦୟ ମଣ୍ଡଳ  େତିସ୍େ ସ୍ ୋକ େିଡ 

ସବୁସ୍ବସ୍ଳ I ସେୁଦ୍ରୋ, ପବିତ୍ରୋ, ସୋବିତ୍ରୀ , ଗୋୟତ୍ରୀ ପ୍ରମଖୁ ଝୀଅମୋସ୍ନ  ପ ୋ ସହିତ ସ୍ବଶ ୍ବନୁ୍ଧତୋ କେି ସ୍ନଇ ଥୋଆନି୍ତ 

I ମ ଁ ୁତୋକୁ ଏକୁଟିଆ ଛୋଡି କେି ଯୋଉ ଥସି୍  ବି ମନ େିତସ୍େ ଆଶଙ୍କୋ ନଥୋଏ I ସ୍ସ ପେିବୋେ େିତସ୍େ ଅଛି ସ୍ବୋ ି 

ମନକୁ  ୋସ୍ଗ I 

 

                                    ପଇଚଁାେିଶ  

ବିସ୍ନୋବୋଜୀ ୧୯୬୯ ମସିହୋ ସ୍ବଳକୁ ପଦଯୋତ୍ରୋ ଛୋଡି ସ୍ଦଇ ଥୋଆନି୍ତ I ବୁ ୁ ଥୋଆନି୍ତ କିନ୍ତୁ ସ୍ଗୋଟୋଏ ଜିପ ୍ସ୍େ I ତୋଙୁ୍କ 

ସ୍ଦଖୋ କେିବୋ ଳୋଗି ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ମଳସ୍େ ମ ଁ ୁମଧ୍ୟ ପ ୋକୁ ଧେି ଗ ି I କୋହିକିଁ ସ୍କଜୋଣ ିବିସ୍ନବୋଜୀଙ୍କ ବକ୍ତୃତୋେ 

ଅନୁବୋଦ କେିବୋ ଦୋୟିତ୍ବ୍ ସ୍ମୋସ୍ତ ଦିଆ ଯୋଇଥୋଏ I ୬/୭ ଦିନେ େହଣୀ I ବୋେିପଦୋେୁ କଳୋହୋଣି୍ଡ ବୋସ୍ଟ  

ମଧ୍ୟପ୍ରସ୍ଦଶକୁ ଯିବୋ କଥୋ I ଦିସ୍ନ ୧୧ଟୋ  ସ୍ବଳେ ବିର୍ଣ୍ ୁସହର ନୋମ ପଢି ସୋେି ୋ ପସ୍େ  ସ୍ଥୋନୀୟ କମଷୀଙ୍କ ସହିତ 

“ବୋବୋ”ଙୁ୍କପେିଚିତ କେୋଗ ୋI  ସ୍ଶର୍ସ୍େ ପ ୋ ପୋଖସ୍େ ଥବିୋ ତୋ ହୁୋଣ୍ ଦବୁୋଗଟୋକୁ  କ୍ଷୁ କେି ସ୍ସ ଥଟ୍ଟୋସ୍େ 

ପଚୋେିସ୍  “ତୋେିତସ୍େକଅଣଅଛି?”ସ୍ସକିଛିଉର୍ତ୍ତେସ୍ଦବୋପବୂଷେୁତୋଙ୍କପୋଖକୁଆସିଥବିୋ ଜସ୍ଣ ଅଣଓଡିଆ େକ୍ତ  

ପ ୋେ ହୁୋଣ୍ଡବୁୋଗଟୋକୁ ସ୍ଖୋ ି ଅଜୋଡି ସ୍ଦସ୍  I ସ୍କସ୍ତ ଗଡିୁଏ ଖଚୁୁେୋ ପଇସୋ, ପୋନିଆ, ଆବୁେୁ ଜୋବୁେୁ ଜିନିର୍ 

ସୋଙ୍ଗକୁ  ୨/୩ଟୋ ଟୋମ୍ପନ ବୁୋଗ େିତେୁ ଗଳି ପଡି ୋ 

I“ଏଇଟୋକଅଣ”ସ୍ବୋ ିଟୋମ୍ପନକୁସ୍ଦଖସି୍କହିକିଛିେୋବିପୋେୁନଥୋନି୍ତI ପ ୋ ସ୍ସ ସବୁକୁ  ତେତେସ୍େ ବୁୋଗ େିତସ୍େ 

ପେୂୋଇ ସ୍ଦ ୋ I ଯୋତ୍ରୀ ଦଳେ କୋଳିେୀ ସ୍ବନ୍  ହସିସ୍  I ବିନୋ ଅନୁମତିସ୍େ ଅନୁେ ଜିନିର୍ସ୍େ ହୋତ ସ୍ଦବୋ ସ୍ଯ 

ସ୍କବଳ ଅବିସ୍ଧୟ ନୁସ୍ହ ଁ, ଅେଦ୍ରତୋ  - ଏ କଥୋ  ବୟସ୍କ କମଷୀ ଜଣକ େୋବି ନଥସି୍  I ବିସ୍ନୋବୋଜୀଙ୍କ େକ୍ତ େୋବସ୍େ 

ସିଏ ଥସି୍ “ଶବିଙ୍କେସୋପ”I 

ପଦଯୋତ୍ରୋେ ଦି୍ୱତୀୟ ଦିନସ୍େ  ପ ୋ ତୋେ ବିଛଣୋ ପତ୍ର  ପ୍ରଥମ େହଣୀସ୍େ ଛୋଡି ଆସିଥ ିୋ I ପଛ ଗୋଆକୁଁ ଯିବୋ  ୋଗି 

ସୋଇସ୍କ  ନୋହି ଁI ବସ ମଧ୍ୟ ନୋହି ଁI  ପଦଯୋତ୍ରୀ ଦଳ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ଆସିଥବିୋ ସ୍ଗୋଟିଏ ଜିପ ୍କୁ ଧେି ମ ଁ ୁତୋେ ବିଛଣୋ 

ଆଣବିୋକୁ ଗ ି I ଏସ୍ବ ପଦଯୋତ୍ରୋ ସ୍ଥଳକୁ ଆସି ଶଣୁ ିି ସ୍ଯ ମୋଆଙୁ୍କ ନପଚୋେି ମ ଁ ୁଜିପ ୍କୋହିକିଁ ସ୍ନ ି ଓ ଡ୍ରୋଇେେ 
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ତୋଙୁ୍କ କୋହିକିଁ ଏ ବିର୍ୟସ୍େ ପଚୋେି ୋ ନୋହି ଁ ସ୍ସଥପିୋଇ ଁତୋଙ୍କେ  ମନ କଷ୍ଟ I ଜିପ ୍ଟୋ ଥ ିୋ ବିେଜୋ େୋୟଙ୍କେ ଓ 

ବିସ୍ନୋବୋଜୀଙ୍କ ଯୋତ୍ରୋ ସମୟକୁ େମୋସ୍ଦବୀଙ୍କ ସ୍ସବୋସ୍େ  ସ୍ସ ତୋହୋ ପଠୋଇଥସି୍  I ସ୍ସହି ଦିନ ଉପେଓଳି  େମୋ 

ସ୍ଦବୀ ଡ୍ରୋଇେେକୁ ଗୋଡି ସହିତ କଟଲ୍କ ପଠୋଇ ସ୍ଦସ୍  Iସପ୍ତୋହକ ପସ୍େ ପଦଯୋତ୍ରୋ ସେି ୋ I ଆସ୍ମ ସମସ୍ସ୍ତ କଟକ 

ସ୍େେି ୁ I 

େୂଦୋନ ଅେିସେ ବୋେଣ୍ଡୋକୁ  ୋଗିଥବିୋ ଏକ ସ୍କୋଠେୀସ୍େ ଆସ୍ମ େହୁଥୋଉ I ସକୋଳେ ଗେମ ସ୍କୋସ୍କୋ ପୋଇ ଁଏକ 

କିସ୍େୋସିନ୍ ସ୍ଷ୍ଟୋେ ଉପସ୍େ ପ ୋ ପୋଣ ିଗେମ କସ୍େ I  ଆମ ଉେୟଙ୍କ ଖୋଇବୋ ହୁଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ େଳି 

I ଅସ୍ନକ ସମୟସ୍େ େୂଦୋନ ଅେିସେ ପନି ପେିବୋ ସ୍ସ ଖୋଇ ପୋସ୍େନୋ I ସ୍ବସ୍ଳ ସ୍ବସ୍ଳ କଟକ ସ୍ଷ୍ଟସନେ 

ସ୍େର୍ଟୁ୍େୋ୍କୁ ସ୍ନଇ ତୋକୁ ଆମିର୍  ଖଆୁଏ I  ସସ୍ବଷୋଦୟ ମଣ୍ଡ େ ହତୋ େିତସ୍େ ମୋଛ ମୋଂସ ସ୍କସ୍ବ ହୁଏନୋ I 

ଇତି ମଧ୍ୟସ୍େ ଆସ୍ମ ଜୋଣ ୁି ସ୍ଯ ଆମେ ଏକ ସନ୍ତୋନ ସ୍ହବୋକୁ ଯୋଉଛି Iସ୍ ୌହ ବଟିକୋ ଖୋଇବୋ ଓ ଖୋଦୁ ସ୍ପୟସ୍େ 

ସତକଷ େହିବୋ ପ ୋ ପୋଇ ଁଦେକୋେ ପଡି ୋ I ଖେୋ ଦିସ୍ନ ଟିଣ ଛୋତ ତସ୍ଳ େହିବୋ  ଅସ୍ନକ ସମୟସ୍େ ଏକଦମ 

ଅସହୁ ସ୍ହବୋେୁ ମଙ୍ଗଳୋ ମୋସୀ ତୋ ପୋଇ ଁସ୍ଗୋଟୋଏ ପଙ୍ଖ୍ୋ  ସ୍ଯୋଗୋଡ କେି ଆଣସି୍  I ବୋସ ସ୍ଥୋନସ୍େ 

ସ୍େେିସ୍ଜସ୍େଟେ ତ ନଥ ିୋ I ସ୍କୋକୋ ସ୍କୋ ୋ କିମ୍ ବୋ ସ୍ସସ୍େନ୍ ଅପ ପେି ପୋନୀୟ ମିଳୁଥ ିୋ ବୋେ୍ କିମ୍ ବୋ ବିଖୁୋତ 

ସ୍େର୍ଟୁ୍େୋ୍ ମୋନଙ୍କସ୍େ I ମଙ୍ଗଳୋବୋଗ ଛକସ୍େ ଥବିୋ କ୍ୱୋ ିଟି ସ୍େର୍ଟୁ୍େୋ୍ସ୍େ  ବିଅେ୍ ବିକୋ ହୁଏ I ତୋ ସୋଙ୍ଗକୁ 

ସ୍କୋକୋ ସ୍କୋ ୋ ମଧ୍ୟ ମିସ୍ଳ I ଦିସ୍ନ ଦିସ୍ନ ଖେୋସ୍ବସ୍ଳ ପ ୋ ସ୍ମୋ ସହିତ ଯୋଇ ସ୍ସଇଠୋସ୍େ ସ୍କୋକୋସ୍କୋ ୋ ପିଏ I 

କିଛି ଦିନ ପସ୍େ “କଜଳପୋତିଆେ ସ୍ ୋକ”ସ୍ବୋ ି  ଏକ ବୁଙ୍ଗ ପତ୍ରିକୋସ୍େ ବୋହୋେି ୋ 

“େୂଦୋନକମଷୀନିଶୋସ୍ଦକୋନସ୍େମଦ    ପିଉଛନି୍ତ“Iମ ଁ ୁସ୍ଯ ନିଶୋ ସ୍ଦୋକୋନକୁ ସସ୍ତ୍ରୀକ ଯୋଇଛି – ଏ କଥୋଟୋ ସତ I ମୋତ୍ର 

ମଦ ପିଇ ଥବିୋଟୋ ଥ ିୋ କୋଳ୍ପନିକ I ଏଇ ଘଟଣୋେ ତିେିଶ ିବର୍ଷ ପସ୍େ  ମ ଁ ୁକୋନୋଡୋେ ଟେସ୍୍ୋ ସହେସ୍େ ସ୍ହଉଥବିୋ 

ଓଡିଆ ସମି୍ମଳନୀସ୍େ  ସ୍ଯୋଗ ସ୍ଦବୋ ପୋଇ ଁଯୋଇ ଥୋଏ ଓ  େହଣୀ ବୁବସ୍ଥୋ ସ୍ହୋଇଥବିୋ ସ୍ହୋସ୍ଟ େ ବୋେ୍ ସ୍େ 

ସସ୍ତ୍ରୀକ ବସି ସ୍କୋକୋ ସ୍କୋ ୋ ପିଉ ଥୋଏ Iମ ଁ ୁବୋେସ୍େ ବସିଥବିୋେୁ ଜସ୍ଣ ବନୁ୍ଧ ଅନୁମୋନ କସ୍  ସ୍ଯ ମ ଁ ୁସ୍ବଶ ୍ପିଆ ପିଇ 

କେୁଛି I  ମ ଁ ୁୱୋସିଂଟନ ଇ ୋକୋସ୍େ ଘସ୍େ ପହଞ୍ଚବିୋ ସ୍ବଳକୁ  ଅନୁମୋସ୍ନ ସ୍ମୋ ପିଇବୋ କଥୋ ଜୋଣ ିସୋେିଥସି୍  

I“ଆପଣକଅଣଆଜିକୋ ିସ୍ବଶ୍ି ପଆପିଇ କେୁଛନି୍ତ ସ୍ବୋ ି ଆସ୍ମ ଶଣୁ ୁି” – ସ୍ସମୋସ୍ନ କହିସ୍  I ମ ଁ ୁଆଉ କଅଣ 

କହନି୍ତ? ସମସ୍ସ୍ତ ବସ୍ହ ହସି ୁ I ମ ଁ ୁଜୋସ୍ଣ ସ୍ଯ ଖବେ ସ୍ଦଇଥବିୋ େଦ୍ରସ୍ ୋକଟି  ପୋଠ ପଢିଥସି୍  କଅଣ ସ୍ହବ ଜସ୍ଣ 

ବଡ ଚୁଗ ିୁଆ ସ୍ ୋକ I ୟୋ ତୋ ନୋଆସଁ୍େ ଏଣ ୁସ୍ତଣ ୁକହିବୋ ତୋେ ପ୍ରକୃତିଗତ ଅେୁୋସ  I ମ ଁ ୁେୋଟିକୁ ବହୁବୋେ 

ଯୋଇଛିI“ନଳିନୀଦଳଗତଜଳମତିତେଳଂ”ନୁୋୟସ୍େ ମଦ ସ୍କସ୍ବ ଛୁଇ ଁନୋହି ଁI  ଏ କଥୋ କୋହୋେିକୁ ବୁଝୋଇବୋ ସ୍ମୋ 

ପୋଇ ଁସ୍କସ୍ବ ଦେକୋେ ପସ୍ଡନୋ I ସମସ୍ସ୍ତ ଜୋଣନି୍ତ I ଖେୋସ୍ବସ୍ଳ ସ୍ମୋ ସହିତ ଯୋଇ ମଙ୍ଗଳୋବୋଗ ଛକ ସ୍ଦୋକୋନସ୍େ 

ପ ୋ ସ୍କୋକୋସ୍କୋ ୋ ପିଏ I ଏଇଟୋକୁ “ମଦପିଇବୋ” ସୋଙ୍ଗସ୍େ ସମୋନ କେିପତ୍ରିକୋସ୍େ ସ୍ ଖୋଗ ୋ I 

“ସ୍ଯ ପକ୍ଷୀ ଉସ୍ଡ ସ୍ଯସ୍ତ ଦୂେ   ସ୍ସଜୋସ୍ଣ ତୋହୋେ ସ୍ବେୋେ “– ଏଇ ନୁୋୟସ୍େ ମ ଁ ୂଆଉ କୋହୋକୁ କଅଣ କହନି୍ତ? 

ସ୍ବୋହୂ ମଦ ପିଉଥବିୋ ଖବେ ଜସ୍ଣ କିଏ ବୋପୋଙୁ୍କ ହୁଏତ କହିଥସି୍ବ I ଥସ୍େ ଗୋଆକୁଁ ଆସିଥବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ ସ୍ସ ସ୍ମୋସ୍ତ 

ଘଟଣୋଟୋ କଅଣ ସ୍ବୋ ି ପଚୋେିସ୍  I ମ ଁ ୁତୋଙୁ୍କ ଘଟଣୋଟି ବୁଝୋଇ ସ୍ଦ ୋ ପସ୍େ ସ୍ସ ଆଉ କିଛି କହିସ୍  ନୋହି ଁI 

ପ ୋ ମୋଆ ସ୍ହବୋକୁ ଯୋଉଛି  ସ୍ବୋ ି ତୋ ବୋଆ ମୋଆ ଜୋଣସି୍  I ସିଡନୀ ବ୍ରନଷ୍ଟୋଇନ ତୋଙ୍କେ ସ୍ଗୋଟିଏ ସ୍ବୋ ି 

ଝୀଅକୁ ସ୍ବଶ େ  ପୋଆନି୍ତ I ସ୍ସ ପେୋମଶଷ ସ୍ଦଇ ସ୍ ଖସି୍  ସ୍ଯ  ପି ୋ ଜନ୍ ମଟୋ ଆସ୍ମେିକୋସ୍େ ସ୍ହବୋ ଦେକୋେ I 

ଚିଠ ିପୋଇ ୋ ପସ୍େ, ଅନୁୋନୁ କୋମ େିତସ୍େ  ଆମେ ଆସ୍ମେିକୋ ଯିବୋ ପୋଇ ଁଆସ୍ୟୋଜନ ଚୋ ି ୋ I ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ 

ସ୍ମୋସ୍ତ ଉତ୍କଳ ସସ୍ବଷୋଦୟ ମଣ୍ଡଳ ତେେେୁ ମୋସିକ ଶସ୍ହ ଟଙ୍କୋ େର୍ତ୍ତୋ ମିଳୁଥୋଏ I ସ୍ସଇଥସି୍େ ଆମେ ଖଚଷ ଚସ୍ଳ ଓ 

ବୋପୋଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ କିଛି ପଠୋଏ I ପ ୋ ପୋଖସ୍େ ଅଳ୍ପ କିଛି ପଇସୋ ଥୋଏ ସ୍ଯଉଥଁସି୍େ ତୋେ ସ୍ହୋସ୍ଟ ସ୍େ ଖୋଇବୋ, 

ସ୍କୋକୋସ୍କୋ ୋ ପିଇବୋ ଓ ଔଶଧ କିଣବିୋ  ଚଳି ଯୋଏ I ମୋତ୍ର ଆସ୍ମେିକୋକୁ ସ୍େେିବୋ  ୋଗି ଆବଶୁକ ପଇସୋ ଆମ 
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ପୋଖସ୍େ ନଥୋଏ I ୧୯୬୯ ମସିହୋସ୍େ କଟକ କି ଭ୍ ବସ୍ନଶ୍ୱେେୁ ଆସ୍ମେିକୋ ଯିବୋ  ୋଗି ଆବଶୁକ ପୋସ୍ଥୟ  ଖଚ୍ଚଷ 

ଜୋଣବିୋ ସମ୍ଭବ ନଥ ିୋ I ଏଣ ୁବୋଧ୍ୟ ସ୍ହୋଇ କ ିକତୋ ଗ ୁ I ଥମୋସ କୁକ୍ ଥୋଏ ସବୁଠୋେୁ ବଡ ଏସ୍ଜ୍ I TWA ଓ 

PANAM ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳେ ସବୁଠ ଁୁ  ବଡ  ବିମୋନ କମ୍ପୋନୀ I ଥମୋସ କୁକ୍ େ ଏସ୍ଜ୍ ଜଣକ ଆମେ ନୋଆ ଁଗୋଆ ଁସବୁେ 

ଖବେ ସ୍ନସ୍  I ସ୍ସସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ କମ୍ପୁୁ ଟେେ ଏସ୍ତ ପ୍ରଚଳନ ସ୍ହୋଇ ନଥସି୍  ବି ଥମୋସକୁକ୍ ଅେିସସ୍େ ପେୁୁଣୋ 

ଯଗୁେ ସ୍ଗୋଟୋଏ ଯନ୍ତ୍ର ଥୋଏ I  େଦ୍ରସ୍ ୋକ ସ୍ଦଖସି୍  ସ୍ଯ ଆମ ନୋଆସଁ୍େ ଦୁଇଟି ସ୍ଖୋ ୋ ଟିକଟ ପୋଇ ଁପଇସୋ 

ମହଜଦୁ ସେିଛି I ଆସ୍ମ ଆଉ ଟିକଟେ ଦେ ବୁଝିବୁ କଅଣ ଯିବୋ ପୋଇ ଁଦିନ ବୋେ ଠକ୍ି କ ୁ I 

ମ ଁ ୁପଣୁ ିଥସ୍େ ଆସ୍ମେିକୋ ଯୋଉଛି ଜୋଣ ିବୋପୋ କଅଣ େୋବିସ୍ବ  - ସ୍ସଇଟୋ ଥୋଏ ସ୍ମୋେ ବଡ ଚିନ୍ତୋ I ଆଗେୁ 

ଆସ୍ମେିକୋ ଯୋଇଥ ିି ଛୋତ୍ର େବସ୍େ I ଏସ୍ବ ତୁେିଷ୍ଟ େୋବସ୍େ ଯିବି ସ୍ବୋ ି େୋବି ି I  ମୋତ୍ର ଆସ୍ମେିକୋନ୍ 

କନସୁୁ ସ୍ ଟସ୍େ  କନସୁୁ  ୋେ ଅେିସେ ଜଣକ  ସ୍ମୋସ୍ତ କହିସ୍  ସ୍ଯ ସ୍ଯସ୍ହତୁ ମ ଁ ୁଜସ୍ଣ ଆସ୍ମେିକୋନ୍ କୁ ବୋହୋ 

ସ୍ହୋଇଛି ଟୁେିଷ୍ଟ େିଜୋ ଅସ୍ପକ୍ଷୋ “ଗ୍ରୀନକୋଡଷ“ସ୍ମୋପୋଇଅଁଧକିପ୍ରଯଜୁୁସ୍ହବI ଏସିଆ ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରୋଚୁ ସ୍ଦଶମୋନଙ୍କେୁ  

ଅଧକି ସଙ୍ଖ୍ୁକ ସ୍ ୋକଙୁ୍କ ଆସ୍ମେିକୋସ୍େ ବସବୋସ କେିବୋକୁ ଆସ୍ମେିକୋ ସେକୋେ  ୧୯୬୫ ମସିହୋେୁ  ଉତ୍ସୋହିତ 

କେୁଥୋଏ I କନସୁୁ  ୋେ ଅେିସେଙ୍କେ ଏପେି କହିବୋଟୋ ସ୍ସହି ସେକୋେୀ ନୀତି ଉପସ୍େ ପଯଷୁ ସ୍ବସିତ ଥ ିୋ I 

ଆସ୍ମେିକୋନ କନସୁୁ ସ୍ ଟେୁ କୋମ ସୋେିବୋ ପୋଇ ଁଆମକୁକ ିକତୋସ୍େ ସ୍କସ୍ତଦିନ ଅଟକିବୋକୁ ପଡି ୋ I ଏଣ ୁ

କସ୍ ଜ ଷ୍ଟରୀଟସ୍େ ବଙ୍ଗ େୂଦୋନ ସମିତିେ ସ୍କୋଠୋସ୍େ  ଆସ୍ମ େହୁଥୋଉ I  ସ୍ହୋସ୍ଟ ସ୍େ େହିବୋ କଥୋଟୋ ଆସ୍ଦୌ 

ମଣୁ୍ଡସ୍େ ପଶ ିନଥୋଏ I ଏସ୍କତ େୂଦୋନ କମଷୀ େୋବସ୍େ  ୟୋ ତୋ ପିଣ୍ଡୋସ୍େ ସ୍ଶୋଇ ଯିବୋେ ଅେୁୋସ  i ତୋ ସୋଙ୍ଗକୁ 

ଅଥଷଶନୂୁ ଅବସ୍ଥୋ I  ସୋଙ୍ଗସ୍େ ବିଛଣୋ ତ ଥୋଏ I ଏଣ ୁକସ୍ ଜ ଷ୍ଟରୀଟ ସ୍କୋଠୋେ ସ୍ଗୋଟିଏ ସ୍କୋଠେୀସ୍େ ଆସ୍ମ 

େହୁଥୋଉ I ଆଉ ଜସ୍ଣ ଶ୍ ମଶେୂ୍ଳ କମଷୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ସଠୋସ୍େ ଥୋଆନି୍ତ I 

ଏକ େୋତିସ୍େ ଆସ୍ମ ସମସ୍ସ୍ତ ସ୍ଶୋଇଛୁ I ହଠୋତ୍ ଦୁଆେ ଖଡ ଖଡ ସ୍ହବୋେ ଶେ ସ୍ହ ୋ I ଘେ େିତେୁ କମଷୀ ଜଣକ 

ପଚୋେିସ୍   “କିଏ?” 

“କବୋଟେିଟୋ”ସ୍ବୋ ିସ୍ଜୋେସ୍େଶେଆସି ୋI 

“କୋହିକିଁ?” 

“କବୋଟେିଟୋ”I 

 େଦ୍ରସ୍ ୋକ କବୋଟ ଟୋ େିଟୋଇବୋକୁ ସ୍ଡେି କେିବୋେୁ  ଆେ ପଟୁ ଝେକୋକୁ ସ୍ସମୋସ୍ନ ଧଡ ଧଡ କସ୍  Iସ୍ଶର୍ସ୍େ 

କମଷୀ ବନୁ୍ଧ କବୋଟ ସ୍ଖୋ ିସ୍  ତ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ଟୋକୋ ସ୍ ୋକ ଘେ େିତେକୁ  ମୋଡି  ଆସିସ୍  

I“ତସ୍ମଘେେିତେକୁକୋହିକିଁମୋଡିଆସଛୁ” ସ୍ବୋ ି ସ୍ସ ପଚୋେିବୋେୁ  ସ୍ସମୋନଙ୍୍କ େିତେୁ ଜସ୍ଣ ତୋଙ୍କ  ଦୋଢୀକୁ ଟୋଣ ି

ସ୍ଗୋଟୋଏ ଦିଇଟୋ ବିଧୋ ତୋଙୁ୍କ ସ୍ଦସ୍  I  ସ୍ସମୋସ୍ନ ସ୍ଯ ସ୍ମୋ ପୋଇ ଁଆସିଛନି୍ତ  - ଏ ଧୋେଣୋ ସ୍ମୋେ ନଥ ିୋ I ତୋଙ୍କ 

େିତେୁ ଜସ୍ଣ ସ୍ମୋ ପୋଖକୁ ଆସି ପଚୋେି ୋ 

“ଏସ୍ତ୍ରୀସ୍ ୋକକିଏ?”ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ୍ି ଲପିଙ୍ଗବୁୋଗସ୍େପେୂୋପେିୂଜିଲ ଲଗୋଇପ ୋସ୍ଶୋଇଥୋଏI ବୋହୋେକୁ ସ୍କବଳ ତୋେ 

ସ୍କଶ ହି ଁଦିଶଥୁୋଏ I ମ ଁ ୁଆଗନ୍ତୁକ ସ୍ ୋକଟିକୁ କହି ି “ଏସ୍ମୋେସ୍ତ୍ରୀ”I ତୋ ପସ୍େ ଆଉ କଅଣ କଥୋ ବୋର୍ତ୍ତଷୋ ସ୍ହ ୋ ମସ୍ନ 

ନୋହି ଁI କିନ୍ତୁ ସ୍ ୋକ ଦୁଜଣଙ୍କେ ବୁବହୋେ ବଦଳି ଗ ୋ I ସ୍ସମୋସ୍ନ ଦୋବୀ କସ୍  “ଆମକୁ୧୨ଶହଟଙ୍କୋଦିଅ I”ମ ଁ ୁ

କହି ି  “ସ୍ମୋପୋଖସ୍େପଇସୋନୋହିIଁ ମ ଁ ୁେୂଦୋନସ୍େ କୋମ କସ୍େ 

I”ସ୍ମୋଠୋେୁପଇସୋପୋଇବୋେସମ୍ଭୋବନୋନସ୍ଦଖସି୍ସମୋସ୍ନକଅଣେୋବିସ୍ ସ୍କଜୋଣ,ି ପଳୋଇଗସ୍ I 

କମଷୀ ବନୁ୍ଧ ଜଣକ  ସ୍ସ େୋତ୍ରିେ ଘଟଣୋ ସ୍ଥୋନୀୟ ସ୍ ୋକଙୁ୍କ କହିଥସି୍ବ I ଦିନ ଆଠଟୋ ସ୍ବଳକୁ  ସ୍ଥୋନୀୟ କୋଉନ୍ି ସ  

ସ୍ମମ୍ବେ  ଆମ ବସୋଘେକୁ ଆସି ଖବ୍ୁ ଦୁିଃଖ ପ୍ରକୋଶ କସ୍  ଓ ଘଟଣୋଟି ପୋଇ ଁସ୍ସ ଖବ୍ୁ  ଜି୍ଜତ ସ୍ବୋ ି କହିସ୍  I 
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କ ିକତୋ ସହେସ୍େ ସ୍ସସ୍ତ ସ୍ବଳକୁ ଗଣୁ୍ଡୋମୋନଙ୍କ ମୋଧ୍ୟମସ୍େ  କସ୍ଙ୍ଗରସ ଦଳ ଓ କମୁୁ ନିଷ୍ଟ ପୋଟି ନିଜ ନିଜେ ପ୍ରତିଷ୍ୋି 

ଓ ପ୍ରୋଧୋନୁ ପ୍ରମୋଣତି କେିବୋସ୍େ  ୋଗିଥୋଆନି୍ତ I ଗଣୁ୍ଡୋ ସ୍େଣୀୟ ସ୍ ୋକଙ୍କେ ପ୍ରେୋବ ବଢିଥୋଏ I ସ୍ସମୋସ୍ନ ମନଇଚ୍ଛୋ 

ବଦମୋସୀଚସ୍ଳଇ ଥୋଆନି୍ତ I ସୋଧୋେଣ ସ୍ ୋସ୍କ ସ୍ସମୋନଙ୍କେ ବୁବହୋେେ ଶେବୁ ସ୍ହସ୍ ସ୍ହ ଁକିଛି ପ୍ରତିକୋେ 

କେିବୋ ସ୍ସମୋନଙ୍କ ପକ୍ଷସ୍େ ସମ୍ଭବ ନଥୋଏ Iକୋେଣ  େୋଜସ୍ନୈତିକ ସ୍ ୋସ୍କ ଗଣୁ୍ଡୋ ମୋନଙୁ୍କ ଘ୍ ସ୍ଘୋଡୋଇ େଖ ି

ଥୋଆନି୍ତ I 

 

                                           ଛୟାେିଶ 

୧୯୬୯େ ଡିସ୍ସମ୍ବେ ମୋସସ୍େ ଆସ୍ମ  TWAସ୍େ ଟିସ୍କଟ କୋଟି  ଆସ୍ମେିକୋ ଆସି ୁ I ମମୁ୍ ବୋଇେୁ ସ୍ତ ୍ ଆେିେ୍ ଓ 

ସ୍ସଠୋେୁ ନିୟୁୟକଷ I ମ ଁ ୁତ ଗହଣୋ ଗଣ୍ଠସି୍େ ବିଶ୍ୱୋସ କସ୍େନୋ I ବୋହୋଘେ ସ୍ବସ୍ଳ ମ ଁ ୁପ ୋକୁ ସ୍କୌଣସି ପ୍ରକୋେେ ମଦୁି 

ସ୍ଦଇ ନଥ ିି I ମୋତ୍ର ଆସ୍ମେିକୋସ୍େ ବୋହୋଘେସ୍େ ମଦୁି ପ୍ରଥୋ ଚସ୍ଳ I ଏହୋେ ଆଧ୍ୟୋତି୍ମକ କୋେଣ ଯୋହୋ ଥୋଉ ନୋ 

କୋହିକିଁ ଏକ ବୁୋବହୋେିକ କୋେଣ ସ୍ହ ୋ ସ୍ଯ  କୋହୋେି ବୋଆ ଁହୋତେ ଚତୁଥଷ ଆଙୁ୍ଗଳିସ୍େ ମଦୁି ସ୍ଦଖସି୍   ଅନୁ ପକ୍ଷ 

ଦୂସ୍େଇ  ଯୋଆନି୍ତ I ସ୍ତଣ ୁସ୍ତ ୍ ଆେିେ େ ଶଳୁ୍କହୀନ ସ୍ଦୋକୋନେୁ ସ୍ଗୋଟିଏ ମଦୁି ତୋ ପୋଇ ଁକିଣୋଗ ୋ I 

ଡିସ୍ସମ୍ବେେ ଶୀତ ଦିନ I ଚୋେି ଆସ୍ଡ ବେେ ପଡିଥୋଏ I ନିୟୁୟକଷସ୍େ ପହଞ୍ଚ ିଆସ୍ମ ଆସି ୁ ସ୍ବସ୍ୟୋନ I ପ ୋେ 

ବୋପୋ ସିଡନି ବ୍ରନଷି୍ଟନ  ଓ ମୋଆ ୱ ିୋ  ବହୁ ଦିନେୁ ପେସ୍ପେଠ ଁୁ  ଛୋଡପତ୍ର ସ୍ନସ୍ ଣ ିI ଏସ୍ବ  ଅଳ୍ପ ଦିନ ସ୍ହ ୋ ପଣୁ ି

ବୋହୋ ସ୍ହୋଇ ସିଡନୀ ଓ ତୋଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍େୋଜ୍ ସ୍ବସ୍ୟୋନସ୍େ େହୁ ଥୋଆନି୍ତ I ଆସ୍ମ ତୋଙ୍କ ପୋଖସ୍େ ଦୁଇ ଦିନ େହି ୁ I 

େୋେତେ ଅନୁେୂତି ପ ୋ ତୋ ବୋପୋଙୁ୍କ କହି ୋ ଓ ସ୍େୋଜ୍ ପୋଇ ଁଆଣଥିବିୋ ସିଲ୍କେ ଟ୍ରୋଉଜେ ଓ କୁର୍ତ୍ତଷୋ ତୋକୁ ସ୍ଦ ୋ I 

କନୋେ ଚକଚକିଆ େଙ୍ଗ ସ୍େୋଜ ୍ଙୁ୍କ  ସ୍ବଶ ୍ େ   ୋଗି ୋ I ସକୋଳେ ଜଳଖଆି ପସ୍େ ମ ଁ ୁପୋଣ ିପିଇବୋ ପୋଇ ଁପୋଣ ି

କଳେୁ ଗି ୋସ୍ସ ପୋଣ ିଆଣଥୁବିୋ ସ୍ଦଖ ିସ୍େୋଜ ୍ଏକଦମ ଚିହିକିଁ ଉଠସି୍  

I“ସ୍ସପୋଣପିିଅନୋ“ସ୍ବୋ ିସ୍ସଚିତ୍କୋେକେିଉଠସି୍ I 

“କୋହିକିଁ?” 

“ଏଠକିୋପୋଣଏିକଦମଦୁ୍ରି୍ତ I ନିୟୁୟକଷ ଓ ନିଉସ୍ଜସ୍େସି ଅଞ୍ଚଳସ୍େ ବହୁ ଦିନ ଧେି କୋେଖୋନୋମୋସ୍ନ ସ୍ସମୋନଙ୍କେ 

ବିର୍ୋକ୍ତ ଝୋଟୁଆକୁ ଏସ୍ଣ ସ୍ତସ୍ଣ ପକୋଇ ମୋଟି, ପୋଣ,ି ପବନକୁ ବିର୍ୋକ୍ତ କେିଛନି୍ତ I ଇଏ ଥ ିୋ ତୋେ ଏକ ପ୍ରମୋଣ I  

ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ ଦୂରି୍ତୀକେଣ ଉପସ୍େ ସ୍ ୋକଙ୍କେ୍ ସ୍ସସ୍ତ ଧୋେଣୋ ନଥୋଏ I ବିର୍ୋକ୍ତ ଅଳିଆ କୁ ସେୋ କେିବୋ  ୋଗି 

ଏସ୍ବ ସ୍ଯଉ ଁସପୁେ୍ େଣ୍ଡ super fund ଆସ୍ମେିକୋ ସେକୋେ ସଷିୃ୍ଟ କେିଛନି୍ତ ୧୯୬୯ ମସିହୋେ ସ୍ଶର୍ େୋଗସ୍େ 

ତୋହୋ ନଥୋଏ I ଖୋ ି ସ୍ସତିକି ନୁସ୍ହ ଁ, ସବୁ ସେୋ ସମିତି, ସ୍େର୍ଟୁ୍େୋ୍, ଘେ, କସ୍ ଜ ଓ ଚୋକିେୀ ଜୋଗୋସ୍େ 

ସିଗୋସ୍େଟ୍ ଓ ଚି ମେ ଧଆୂ ଁକୋହୋେିକୁ ଖେୋପ  ୋଗ ୁ   ନଥୋଏ I 

ସ୍ବସ୍ୟୋନେୁ ଆସି ୁ ହୋେିସ ୍ବଗଷ I ଜୋଗୋଟୋ ସ୍ହ ୋ ସ୍ପନସି ସ୍େନିଆେ େୋଜଧୋନୀ I ସ୍ସଠୋସ୍େ ୱ ିୋ ଏକ 

ଆପୋଟଷସ୍ମ୍ସ୍େ  େହୁ ଥୋଆନି୍ତ I ବଡପଅୁ ସ୍ପେି ମଧ୍ୟ ମୋଆ ପୋଖସ୍େ େହୁଥୋଏ Iପ ୋ ଓ ମ ଁ ୁତୋଙ୍କେି 

ଆପଟଷସ୍ମ୍ସ୍େ େହି ୁ I ହୋେିସ ବଗଷ ଏକ ସ୍ଛୋଟିଆ ସହେ I  ଗୋଡିଟିଏ ନଥସି୍  ଯିବୋ ଆସିବୋ କେିବୋକୁ ଅସବୁିଧୋ I 

ସ୍କବଳ ସହେ ସୀମୋ େିତସ୍େ ପବ୍ି ଲକ୍ ବସ ଯିବୋ ଆସିବୋ କସ୍େ I ଆମେ ସ୍ଯୋଜନୋ ଥୋଏ େି ୋସ୍ଡ େିଆ ଯିବୋ 

ପୋଇ ଁI ପ ୋେ ଚିହ୍ନୋ ପେିଚୟ ସବୁ ସ୍ସଇଠ ିI ତୋଛଡୋ ସ୍ମୋେ ମଧ୍ୟ ସ୍ସଇଟୋ ପେିଚିତ ଜୋଗୋ I ଯୋତୋୟତେ ସବୁିଧୋ 

ସ୍ସଠ ିଖବ୍ୁ I ପି ୋ ଜନ୍ ମ ସ୍ହବୋ ପଯଷୁ ନ୍ତ ଆସ୍ମ ହୋେିସବଗଷସ୍େ େହିବୁ ଓ ତୋପସ୍େ େି ୋସ୍ଡ େିଆ ଯିବୁ ସ୍ବୋ ି ଠକ୍ି 

କେିଥୋଉ i ଆମ ଉେୟଙ୍କେ ଚୋକିେୀ ନଥୋଏ I ଅଥଚ ଖଚ୍ଚଷ ତ େହିଛି I ସ୍ସଥପିୋଇ ଁସେକୋେୀ ସୋହୋଯୁ ଯୋହୋ 
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ପୋଇବୋ କଥୋ ସ୍ସ ସବୁେ କୋଗଜ ପତ୍ର ପ ୋ ପେୂଣ କ ୋ I ମ ଁ ୁମୁୋନ୍ ପୋୱୋେ ନୋମକ ଏକ ସଂସ୍ଥୋସ୍େ ଦିନ ମଜେିୁଆ 

େୋବସ୍େ କୋମ କ ି I 

ଆମ େହିବୋ, ଖୋଇବୋ ବିର୍ୟସ୍େ ୱ ିୋଙ୍କେ କିଛି ଆପରି୍ତ୍ତ କି ଅେିସ୍ଯୋଗ ନଥୋଏ I ପହି ୁ ନୋତି କି ନୋତୁଣୀକୁ ସ୍ଦଖବିୋ 

ପୋଇ ଁ ସ୍ସ ଅସ୍ପକ୍ଷୋ କେି ଥୋଆନି୍ତ I ସ୍ମୋେ ବନୁ୍ଧ ସ୍ଜ ଗବୁିନ ସ୍ମୋସ୍ତ ଆସି ହୋେିସ ବଗଷସ୍େ ସ୍ଦଖୋ କ ୋ I 

େି ୋସ୍ଡ େିଆସ୍େ ତୋ ବସୋସ୍େ େହି ଚୋକିେୀ ସ୍ଖୋଜିବୋ ପୋଇ ଁସ୍ସ ପେୋମଶଷ ସ୍ଦ ୋ Iମୋତ୍ର ଅସ୍ପ୍ର  ମୋସ ସ୍ଶର୍ 

ସ୍ହବୋ ପବୁଷେୁ ମ ଁ ୁପ ୋକୁ ଛୋଡି ଯିବି କୁଆସ୍ଡ?ହୋେିସବଗଷ ଅଞ୍ଚୱଳସ୍େ େହି ଯୋହୋ କଛି କେୁଥୋଏ ଓ ଚୋକିେୀ 

ସ୍ଖୋଜଥୁୋଏ I 

ଝୀଅେ ଜନ୍ ମ ପସ୍େ ମୋଆଓ ପି ୋ ଦୁଇ ଦିନ ପସ୍େ ହସି୍ପଟୋଳେୁ ଘେକୁ ଆସିସ୍  I ୱ ିୋଙ୍କ ଆପୋଟଷସ୍ମ୍ସ୍େ 

ସ୍ସମୋସ୍ନ େହିସ୍  I କୋଯଷୁ  ଅସ୍ନ୍ ବର୍ଣସ୍େ ମ ଁ ୁେି ୋସ୍ଡ େିଆ ଆସି ବନୁ୍ଧ ସ୍ଜ ଗବୁିନେ ବସୋସ୍େ େହି ି I ଏଠି 

ସ୍ସଠ ିକୋମ କେୁଥୋଏ I    ପଇସୋ ଦେକୋେ ସ୍ହଉ ଥସି୍  ବି ତୋ ପଛସ୍େ ସ୍ଗୋଡୋଇବୋ  ୋଗି ସ୍ସସ୍ତ ଉତ୍ସୋହ ନଥ ିୋ I 

ସବଷନିମ୍ ନ ମଜେୁୀସ୍େ କୋମ କେୁଥସି୍  ବି  ମସ୍ନ ସ୍ହଉଥୋଏ ଖବ୍ୁ ପଇସୋ ମିଳିଗ ୋ ସ୍ବୋ ି I ସ୍ମୋେ ଆବଶୁକତୋ 

ଥ ିୋ ସୀମିତ I ଏଣ ୁପଇସୋେ ଆବଶୁକତୋ ଅନୁେବ କେୁ ନଥ ିି I କିଛି ଦିନ ପସ୍େ ସ୍ଗୋଟିଏ  ବଖେିକିଆ ଘେ 

େଡୋସ୍େ ସ୍ନ ି I ମ ଁ ୁଏକୁଟିଆ େହୁ ଥୋଏ ଓ ସ୍କବଳ ଶନିବୋେ ଓ େବିବୋେ  ହୋେିସ ବଗଷକୁ ଯୋଉଥୋଏ I ପସ୍େ ପ ୋ 

ଓ ତପ ୁହୋେିସ ବଗଷେୁ ଆସିବୋେୁ ବଖେିକିଆ ଘେ ଛୋଡି ଆମକୁ ଦୁଇ ବଖେୋେ ଘେ େଡୋ ସ୍ନବୋକୁ ସ୍ହ ୋ I  ମ ଁ ୁମଧ୍ୟ 

ଇତି ମଧ୍ୟସ୍େ ଏକ କୋେଖୋନୋସ୍େ ସ୍ଥୋୟୀ ଚୋକିେୀ ପୋଇଗ ି I ନିୟମିତ ଦେମୋ, ଛୁଟି ଦିନସ୍େ ବି ଦେମୋ – ଇଏ ଥ ିୋ 

ସ୍ମୋ ପୋଇ ଁଏକ ନୂଆ ଅନୁେୂତି I କୋେଖୋନୋଟି ପ୍ରଥମ ମହୋଯଦୁ୍ଧ ସ୍ବଳୁ ଆେମ୍ଭ ସ୍ହୋଇଥ ିୋ I ଅସ୍ଷ୍ଟର ିଆେୁ କଙ୍ଗୋେୁ  

ଚମଡୋ ସୋଙ୍ଗକୁ କମ୍ପୋନୀଟି ସ୍ସ୍ପନ୍, ବ୍ରୋଜି ଓ ଆସ୍ଜଷ୍ ିନୋ ପେି ସ୍ଦଶେୁ ଚମଡୋ ଆସ୍ଣ ଓ ତୋକୁ ପେିଷ୍କୋେ କେି ସ୍ଯୋତୋ 

କମ୍ପୋନୀ ମୋନଙୁ୍କ ବିସ୍କ I ପୋଞ୍ଚ ମହ ୋ ସ୍କୋଠୋସ୍େ ପ୍ରୋୟ ୧୦୦ଜଣ ସ୍ ୋକ ବିେିନ୍ନ ବିେୋଗସ୍େ କୋମ କେନି୍ତ I ସ୍ମୋ 

କୋମ ଥୋଏ ସ୍ଗୋଟୋଏ ସ୍ମସିନ୍ େିତସ୍େ ସ୍ଗୋଟିକିଆ ଚମଡୋକୁ େରି୍ତ୍ତ କେିବୋ I ଚମଡୋଟୋ ସ୍ମସିନ୍ େିତେ ସ୍ଦଇ 

ଏପୋଖେୁ ସ୍ସପୋଖକୁ ଗ ୋସ୍ବସ୍ଳ ସ୍ଗୋଟୋଏ ମିଟେ ତୋକୁ ମୋପ କସ୍େ I ମୋପେ ପେିମୋଣ ମ ଁ ୁସ୍ଘୋର୍ଣୋ କସ୍  

ସ୍ମସିନ େ ଅନୁପଟସ୍େ ବସିଥବିୋ ସ୍ ୋକଟି ତୋକୁ ଖଡିସ୍େ ଚମଡୋ ଉପସ୍େ ସ୍ ସ୍ଖI  ସ୍ମୋେ ସହକମଷୀ ଥୋଏ ଜନ୍ 

Iତୋେ ସୋଙ୍ଗ ସୋଥୀ, ବନୁ୍ଧ ବୋନ୍ଧବ ସ୍କହି ନଥୋନି୍ତ I  ସକୋଳ ସୋତଟୋସ୍େ କୋେଖୋନୋେ ଦୁଆେ ସ୍ଖୋସ୍  I ମୋତ୍ର ସକୋଳ 

ଛଅଟୋ ସ୍ବଳୁ ଆସି ସ୍ସ କୋେଖୋନୋ ସୋମନୋସ୍େ  ଙ୍ଗେ ପଙ୍ଗେ ସ୍ହଉଥୋଏ I  ସ୍ସ େୋତିସ୍େ କି ଦିନସ୍େ ଶଏୁ ନୋହି ଁI 

ଆଖ ିବୁଜିବୋକୁ ସ୍ସ ଡସ୍େ ଓ ଆଖ ିବୁଜିସ୍ଦସ୍  କୋସ୍ଳ ଆକୋଶଟୋ ତୋ ଉପସ୍େ ଛିଣି୍ଡ ପଡିବ  ସ୍ସଥ ିୋଗି ତୋେ େୟ I 

କୋେଖୋନୋସ୍େ କୋମ କେୁଥବିୋ ଆମ ମହ ୋସ୍େ ପ୍ରୋୟ ସମସ୍ସ୍ତ ଦି୍ୱତୀୟ ମହୋ ଯଦୁ୍ଧସ୍େ େୋଗ ସ୍ନଇ ଥସି୍  I ଯଦୁ୍ଧସ୍େ 

ସ୍ସମୋସ୍ନ ସ୍କମିତି ଜମଷୋନ୍ ମୋନଙୁ୍କ  ହ ୋ ପଟୋ କସ୍  ସ୍ସକଥୋ ସ୍ସମୋସ୍ନ  ଞ୍ଚ ସମୟସ୍େ  ସବୁ ଦିସ୍ନ ସ୍ଦୋହେୋଇ 

ଥୋଆନି୍ତ 

I“ମୋୟେ”ପେିବୋେେଦୁଇତିନେିୋଇସ୍ସଠକିୋମକେୁଥବିୋେୁପ୍ରତିଦିନ ଞ୍ଚସମୟସ୍େସ୍ସଠଏିକପୋେିବୋେିକସମି୍ମଳନୀଘଟୁ

ଥବିୋପେି ୋଗଥୁୋଏI ସ୍ସମୋସ୍ନ ବହୁ ଦିନ ଧେି  କମ୍ପୋନୀସ୍େ  କୋମ କେୁ ଥବିୋେୁ ଅନୁମୋସ୍ନ ମୋୟେ ପେିବୋେେ ଏକ 

ଶୋଖୋ େଳି ସ୍ହୋଇ ଯୋଇ ଥୋଆନି୍ତ I  ଞ୍ଚ ସମୟସ୍େ ସ୍ସମୋସ୍ନ  ଦୁଇ ପଟ ପୋଉେୁଁଟି େିତସ୍େ ଦୁଇ ଆଙୁ୍ଗଳି ବହଳେ 

କନଷଡ ବିେ କିମ୍ ବୋ ହୋମ ସୁୋଣ୍ଡଉଇଚକୁ ଖୋଉଥବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ ସ୍ମୋେ ଖୋଦୁଥୋଏ ଚିନୋବୋଦୋମେ  ହୁଣୀ ସହିତ କଦଳୀ 

ଓ ସ୍ଜ ିେ ସୁୋଣ୍ଡଉଇଚ I ତୋକୁ ସ୍ସମୋସ୍ନ “ମରିୂ୍କଖୋଦୁ”କହିସ୍ମୋସ୍ତଥଟ୍ଟୋକେନି୍ତI ସ୍ମୋସ୍ତ ପଚୋେନି୍ତ 

“ତସ୍ମସ୍କସ୍ବସ୍ହସ୍ ମୋଂସଖୋଇନୋ?”ମ ଁ“ୁନୋ”ସ୍ବୋ ିକହିସ୍ ସ୍ସମୋସ୍ନକହିଉଠନି୍ତ“ଖସୁ୍ବ୍ ଭୋକସ୍ହସ୍ ତସ୍ମଆସ୍ପଆସ୍ପ

ମୋଂସଖୋଇବI” 

“ସ୍େୋକସ୍ହଉକିନସ୍ହଉତସ୍ମସ୍କସ୍ବବୋଘଘୋସଖୋଇବୋସ୍ଦଖଛ୍ି?”ସ୍ମୋେଏଯକିୁ୍ତସ୍େସମସ୍ସ୍ତହସିଉଠୁI 
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୧୯୭୦ ମସିହୋ ସ୍ବଳକୁ  ଜୋପୋନେୁ ବହୁତ ଖୋଉଟି ଜିନିର୍  ଶସ୍ତୋସ୍େ ଆସ୍ମେିକୋକୁ ବୁହୋ ସ୍ହୋଇ ଆସଥୁୋଏ I  

ଜୋପୋନେ ସ୍ଜୋତୋ, ୁହୋ ଛଡ,  ୁଗୋ ପ୍ରେୃତି କମ ୍ଦେସ୍େ  ମିଳୁ ଥବିୋେୁ ଆସ୍ମେିକୋେ କମ୍ପୋନୀମୋସ୍ନ  ତୋ ସହିତ 

ଟକ୍କେ ସ୍ଦଇ ପୋେୁନଥୋନି୍ତ I େଳସ୍େ ସ୍ମୋସ୍ତ ନିଯକିୁ୍ତ ସ୍ଦଇଥବିୋ  ଉଇଲ୍ମେ ଆମେ କମ୍ପୋନୀ ପେି  ପେୁୁଣୋ କମ୍ପୋନୀ 

ମୋସ୍ନ ଅସବୁିଧୋସ୍େ ପଡି ଥୋଆନି୍ତ I  ତିଷି୍ବିୋ ସ୍ସମୋନଙ୍କ ପୋଇ ଁକଷ୍ଟକେ ସ୍ହୋଇ ଥୋଏ I ଆମ କମ୍ପୋନୀସ୍େ ପ୍ରୋଥମିକ 

ଅବସ୍ଥୋସ୍େ କମଷଚୋେୀଙୁ୍କ ସ୍ବୋନସ ୍ମିଳି ୋ ନୋହି ଁI  ତୋପସ୍େ ଆେମ୍ଭ ସ୍ହ ୋ କମଷଚୋେୀ ଛସ୍ଟଇ I ସବୋ ପଛସ୍େ 

ଆସିଥବିୋ ସ୍ ୋକ ସବଷ ପ୍ରଥସ୍ମ ଯିବୋ କଥୋ I ଏଣ ୁପ୍ରଥସ୍ମ ମ ଁ ୁହି ଁପ୍ରଥସ୍ମ ଚୋକିେୀେୁ ଛସ୍ଟଇ ପୋଇ ି I 

େୋେତ ବର୍ଷସ୍େ ଟୋଟୋ, ବିେଳୋ,ଡୋ ମିଆ ପ୍ରମଖୁ  ସ୍ଜୋଡୋସ୍େ ,ବ୍ରଜେୋଜ ନଗେସ୍େ କି େୋଜଗୋଙ୍ଗପେୁସ୍େ  ସ୍ ୋକଙୁ୍କ 

ନିଯକିୁ୍ତ ସ୍ଦଇ ଥବିୋେୁକମ୍ପୋନୀ ଓ ତୋେ କମଷ କର୍ତ୍ତଷୋଙ୍କ ପ୍ରତି କମଷଚୋେୀ ମୋନଙ୍କେ  ଏକ ପ୍ରକୋେ ଆନୁଗତୁ େହି ଥୋଏ I 

କଅଣ ସ୍ଗୋଟୋଏ କଥୋ ପଡିଥୋଏ କମ୍ପୋନୀେ ସ୍ୱୋଥଷ ବିର୍ୟସ୍େ I ସ୍ସଦିନେ କଥୋବୋର୍ତ୍ତଷୋସ୍େ  ଆସ୍ମେିକୋେ େମିକ 

ସ୍େଣୀେ ମସ୍ନୋେୋବ  ବିର୍ୟସ୍େ ସ୍ମୋେ  ସ୍ବଶ ଏକ ଅେିଜ୍ଞତୋ ସ୍ହ ୋ I କିଏ ଜସ୍ଣ କହି ୋ 

“ଆନୁଗତୁକଅଣ?”ତସ୍ମତମେମକୁ  ବିକୁଚ I କମ୍ପୋନୀ ତୁମକୁ ପଇସୋ ସ୍ଦଉଚିI ଆନୁଗତୁ କଥୋ ଉଠୁଛି ସ୍କଉଠୁଁ?” 

ଯୋହୋଠୋେୁ ପଇସୋ ଆସିସ୍  ଘେ ଚଳୁଛି ତୋ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତୋ ପ୍ରକୋଶ କେିବୋଟୋ ଆମେ ସ୍ଦହସହୁୋ ସ୍ହୋଇ ଯୋଇଛି I 

ମୋତ୍ର ସ୍ସଦିନ ସ୍ସ ସହକମଷୀଟି ଠୋେୁ ଅଥଷସ୍ନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱେ ନୂଆ ବୁୋଖୁୋ ପୋଇ ି I େିକୋସ୍ଡଷୋ କି ମିଲ୍ ଟନ େୋଇଡମୋନ 

ଅଥଷନୀତି ଉପସ୍େ ଯୋହୋ କିଛି ସ୍ ଖ ିଥୋଆନ୍ତୁ ନୋ କୋହିକିଁ  ନିଜେ ଅନୁେବେୁ ସ୍ ୋକଟି ସ୍ମୋସ୍ତ ସ୍ସଦିନ  ବୁଝୋଇ 

ସ୍ଦ ୋ ସ୍ଯ ପଞିୁ୍ଜବୋଦୀ ଅଥଷ ବୁବସ୍ଥୋ େିତସ୍େ ଆନୁଗତୁେ ସ୍ଥୋନ ନୋହି ଁI ସ୍ସଇଟୋ ସ୍ହ ୋ ସୋଆନି୍ତଆ ବୁବସ୍ଥୋେ ନୀତି 

I ଜସ୍ଣ ଉଚିତ ଦେସ୍େ , ବଜୋେକୁ ସହିବୋ େଳି ଦେସ୍େ ତୋେ େମ ବୋ ବୁଦି୍ଧକୁ ବିକୁଚି I ଅନୁ ସ୍ ୋକ ବୋ ସଂସ୍ଥୋ ତୋକୁ 

ପଇସୋ ସ୍ଦଇ କିଣଚୁି I ଏଇ” କିଣୋ ବିକୋଂ”ବୁବସ୍ଥୋ େିତେୁ ବୋହୋେୁଛି ପଞିୁ୍ଜବୋଦୀ ସମୋଜେ ସବୁ କିଛି େ  ଓ ମେ I 

ଏଇଟୋ ସ୍ହ ୋ ବୁୋବହୋେିକ ବୁବସ୍ଥୋ (transactional) I 

 ୟୋ େିତସ୍େ ଉଇଲ୍ମେ ଆମେ୍ କମ୍ପୋନୀେ  ଅବସ୍ଥଜୋ ଦିନୁ ଦିନ ଖେୋପ ସ୍ହୋଇ ଚୋ ିଥୋଏ I  ଅନୁ ସ୍ଦଶେୁ ଧସୂ୍ ଇ 

ସ୍ହୋଇ ଚମଡୋ ଆସଥୁବିୋେୁ  ସ୍ଯୋତୋ କୋେଖୋନୋମୋସ୍ନ ସ୍ସହି ଚମଡୋକୁ ବୁବହୋେ କେନି୍ତ କୋେଣ ତୋହୋ ଶସ୍ତୋ ପସ୍ଡ I 

ଆମେ୍ କମ୍ପୋନୀେ ଧସୂ୍ ଇ କେିବୋ କୋମ ପ୍ରଥସ୍ମ ବେ ସ୍ହ ୋ I ଛସ୍ଟଇେ ନିୟମ ଅନୁସୋସ୍େ ନୂଆ ସ୍ ୋକଙୁ୍କ 

ବୋହୋେ କେି ପେୁୁଣୋ ସ୍ ୋକଙୁ୍କ େଖବିୋ କଥୋ I ଏଣ ୁସ୍ମୋ ଚୋକିେୀଟି ଗ ୋ Iଚୋକିେୀଟି ଏମିତି କିଛି ସ୍ଗୋଟୋଏ ବଡ 

ଚୋକିେୀ ନଥ ିୋ I ଏଣ ୁମନ ଦୁିଃଖସ୍େ ଘେକୁ ସ୍େେିବି କଅଣ ନୂଆ ଜୋଗୋସ୍େ କୋମେ ସନ୍ଧୋନ କ ି Iସ୍ଗୋଟୋଏ ଖୋଉଟି 

ସ୍ଦୋକୋନସ୍େ କୋମ ମିଳି ୋ I ଟ୍ରକସ୍େ ସ୍ବୋଝୋଇ ସ୍ହୋଇଖୋଦୁ ଟିଣ କି ଖୋଦୁ ପୁୋସ୍କଟ  ଯୋଉଥବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ 

ଦୁଘଷଟଣୋସ୍େ ପଡିସ୍   ଅସ୍ନକ ସମୟସ୍େ ଟିଣ ବୋ  ବୋକ୍ସ ବିକୃତ ସ୍ହୋଇ ଯୋଏ I  କମ୍ପୋନୀଟି ସ୍ସ ମୋ ୍ କୁ ଟଙ୍କୋକେ 

ଜିନିର୍କୁ ପୋଞ୍ଚ ପଇସୋସ୍େ କିଣ ି ଉଚିତ ଦେସ୍େ ବିକ୍ରି କସ୍େ I ମୋ  ସବୁକୁ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଖୋପ କିମ୍ ବୋ ଧୋଡିସ୍େ େଖବିୋ 

ସ୍ହ ୋ ସ୍ମୋେ କୋମI ସ୍ମୋେ ସହକମଷୀ ଥ ିୋ ଡୋକ୍ତେୀ ପଢୁଥବିୋ  ଜସ୍ଣ ଯବୁକ I ସପ୍ତୋହସ୍େ ଦୁଇ ଦିନ ସ୍ସ 

ସ୍ଦୋକୋନସ୍େ କୋମ କସ୍େ I ବୋକୀ ସମୟସ୍େ ପଢିବୋକୁ ଯୋଏ I ଥସ୍େ ଡୋକ୍ତେ ସ୍ହୋଇଗସ୍  ପଇସୋେ ଅେୋବ େହିବ 

ନୋହି ଁI  ସ୍ସଥପିୋଈ ଁଇଏ ସ୍ହ ୋ ତୋ ପୋଇ ଁଏକ ପ୍ରକୋେେ ତପସୁୋI 

ଯଦିଓ ସ୍କୌଣସି ସେକୋେୀ ଚୋକିେୀ କେିବୋ  ୋଗି ମ ଁ ୁଚୋହ ଁୁଥୋଏ, ଚୋକିେୀ ମିଳିବୋ ସମୟ ସୋସ୍ପକ୍ଷ I ଘେ ଚଳିବ 

ସ୍କମିତି? ସ୍ଛୋଟ ପି ୋକୁ ସମ୍ଭୋଳୁଥବିୋ ନିମ୍ ନ ସ୍େୋଜଗୋେେ ପେିବୋେକୁ  ଆଥକି ସୋହୋଯୁ ସ୍ଦବୋ  ୋଗି  ଆସ୍ମେିକୋସ୍େ 

ବୁବସ୍ଥୋ େହିଛି I ପ ୋ  ସ୍ସ ବୁବସ୍ଥୋେ ଉପସ୍ଯୋଗ କ ୋ I ମ ଁ ୁସ୍ଯତିକି ପଇସୋ ପୋଉଥୋଏ ସ୍ସଥସି୍େ ମଧ୍ୟବିର୍ତ୍ତ 

ପେିବୋେସ୍େଯକୁ୍ତ ସ୍ହବୋ ତ ଦୂେେ କଥୋ  ନିମ୍ ନ ମଧ୍ୟବିର୍ତ୍ତ ଗହୃସ୍ଥ େୋବସ୍େ ଚଳିବୋ ମସିୁ୍କ ୍ I ଏଣ ୁସ୍େୋଜଗୋେ ବଢୋଇବୋ 

ପୋଇ ଁସ୍ଚଷ୍ଟୋ ଚୋ ିଥୋଏ I 
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                                               ଷଟଚାେିଶ 

ଉଇଲ୍ମେ୍ ଆମେ୍ କମ୍ପୋନୀେୁ ଚୋକିେୀ ଗ ୋ ପସ୍େ ଖୋଉଟି ସ୍ଦୋକୋନସ୍େ ତ କୋମ ସ୍ହ ୋ I ସ୍ମୋେ ସହକମଷୀ ଡୋକ୍ତେୀ 

ଛୋତ୍ରଟି ନୂଆ ସ୍ହୋଇ ବୋହୋ ସ୍ହୋଇଥୋଏ ଓ ତୋେ ପି ୋଟିଏ ମଧ୍ୟ I ସ୍ଦୋକୋନଟି ଥୋଏ େି ୋସ୍ଡ େିଆେ  ସ୍କନ୍ି ସଙ୍ଗଟନ 

ଅଞ୍ଚଳସ୍େ I ଜିନିର୍ ଗଡୁୋକ ଅନୁ ସ୍ଦୋକୋନ ଅସ୍ପକ୍ଷୋ ଶସ୍ତୋସ୍େ ମିସ୍ଳ ସ୍ବୋ ି ଗ୍ରୋହକ ମୋସ୍ନ ସ୍ସଠୋକୁ ଆସନି୍ତ I ଖୋଉଟି 

ସ୍ଦୋକୋନମୋସ୍ନ  କମଷଚୋେୀଙୁ୍କ ଦେମୋ େ  ଦିଅନି୍ତ ନୋହି ଁI  ସ୍ଛୋଟିଆ ସ୍ଦୋକୋନୀ ସ୍ହସ୍  ଜେୋ ପିଚୋେୁ ଗଡୁ ବୋହୋେ 

କେିବୋ  ସ୍ ୋକ I  ସ୍ତଣ ୁସ୍ସଠ ିକୋମ କେୁଥସି୍  ବି ମ ଁ ୁଅନୁ ଜୋଗୋେ କୋମ ସ୍ଖୋଜ ୁଥୋଏ I ୱୋେମିନିଷ୍ଟେଠୋସ୍େ ଏକ 

 ୁହୋ କୋେଖୋନୋସ୍େ କୋମ ମିଳିଗ ୋ I ପବୂଷେୁ େି ୋସ୍ଡଲି୍ ଫଆ ଓ ୱୋେମିନିଷ୍ଟେ େିତସ୍େ ସ୍େଳ ଚୋ ୁଥ ିୋ I ମୋତ୍ର ଗତ 

ସ୍କସ୍ତ ଦିନେୁ ସ୍ସଠୋକୁ ସ୍େ  ଚଳୋଚଳ ବେ ସ୍ହୋଇ ଯୋଇଥୋଏ I  ସକୋଳ ସୋତଟୋ  ସ୍ବସ୍ଳ ୱୋେମିନିଷ୍ଟେଠୋସ୍େ 

ପହଞ୍ଚବିୋ ପୋଇ ଁମ ଁ ୁଆମ ବସୋେୁ ଟ୍ରୋମସ୍େ ଯୋଇ େି ୋସ୍ଡ େିଆ ସହେ େିତସ୍େ ଡଏ ସଟୋଉନକୁ ସ୍େଳସ୍େ ଯୋଏ I  

ସ୍ସଇଠୁ କୋେଖୋନୋସ୍େ କୋମ କେୁଥବିୋ ଜସ୍ଣ ସହକମଷୀ ସ୍ମୋସ୍ତ  ତୋ ଗୋଡିସ୍େ ସ୍ନଇ ଯୋଏ I ଯଦି ସ୍େଳ ଓ ଟ୍ରୋମ 

େିତସ୍େ  ସମୟେ ଅସ୍ମଳ ହୁଏ ସ୍ତସ୍ବ ମ ଁ ୁସବସ୍ୱସ୍େ  କିଛି ବୋଟ ଯୋଇ ସ୍ସଠୁ ଡଏ ସଟୋଉନକୁ ବସସ୍େ ଯୋଏ ଓ 

ସ୍ସଇଠୁ  ହିଚ୍ ହୋଇକ କେି ମୋସ୍ନ ସ୍କୌଣସି ସ୍ ୋକେ ଚଳନି୍ତ ଗୋଡିକୁ ହୋତ ସ୍ଦଖୋଇ  ଅଟକୋଇ  କୋମସ୍େ ପହସ୍ଞ୍ଚ I 

ଘେୁ ସକୋଳ ପୋଞ୍ଚଟୋସ୍େ ବୋହୋସ୍େ I ଯିବୋ ପବୂଷେୁ ସ୍ମୋେ ଅେୁୋସ ମତୁୋବକ ସ୍ମୋେ ନିତି ଦିନିଆ ଆସନ ସ୍ଶର୍ 

କେିଥୋଏ I ଯିବୋ ଆସିବୋ ବୋବତକୁ ଥେସ୍କ ଦୁଇ ଘ୍ୋ ସମୟ  ୋସ୍ଗ I ସ୍ସୋମବୋେେୁ ଗେୁୁବୋେ ପଯଷୁ ନ୍ତ ଦିନସ୍େ 

ଦଶ ଘ୍ୋ , ଶକୁ୍ରବୋେ  ଦିନ ନଅ ଘ୍ୋ ଓ ଶନିବୋେ ପୋଞ୍ଚଘ୍ୋ  କୋମ କେିବୋକୁ ହୁଏ I ପ୍ରଚୁେ ଓେେ୍ ଟୋଇମ ୍ମିଳୁ 

ଥବିୋେୁ  ଶୋେୀେିକ ଅସବୁିଧୋ ବୋସ୍ଧ ନୋହି ଁI  କୋେଖୋନୋଟିେ ନୋଆ ଁସ୍ହ ୋ ସ୍କସ୍େୋ ସ୍ପ୍ରସିଜନ୍ କୋଷି୍ଟଙ୍ଗ I ବିେିନ୍ନ 

ଯୋନି୍ତ୍ରକ  ଜିନିର୍େ ଅଂଶ ବିସ୍ଶର୍କୁ ଗଢିବୋ ପୋଇ ଁନମନୁୋ ଅନୁସୋସ୍େ  କମ୍ପୋନୀଟି ଶଶିୋ, ଆ ୁମିନମ,୍   ୁହୋ ଓ ତମ୍ବୋସ୍େ  

ଜିନିର୍ ଗସ୍ଢ I ସ୍ଯଉ ଁଜିନିର୍ଟି ତିଆେୀ ସ୍ହବ ତୋେ ଛୋଞ୍ଚ ଗଢୋହୁଏ ତେଳ ଲଲୋଷି୍ଟକ ବୋ ୱୋକ୍ସ wax ସ୍େ I ଲ ଲୋଷି୍ଟକ 

ଛୋଞ୍ଚଟି ସୋତେୁ ବୋେ ପେସ୍ତ ସିସ୍ମ୍ ଓ ବୋ ିସ୍େ ସ୍ଘୋଡୋଯୋଏ I ତୋପସ୍େ ତୋକୁ ପବନସ୍େ ଶଖୁୋ ଯଏ i ଶଖୁ ିୋ 

ଛୋଞ୍ଚକୁ  ଉହୋସ୍େ ପସୂ୍େଇସ୍   ଲ ଲୋଷି୍ଟକ ତେଳି ଯୋଏ ଓ ଛୋଞ୍ଚ ଟି ସ୍ଖୋଳ ସ୍ହୋଇ େହିଯୋଏ I ତୋ େିତସ୍େ ତେଳ ଧୋତୁ 

େରି୍ତ୍ତ କସ୍   ଯୋହୋ ତିଆେୀ ସ୍ହବୋ କଥୋ ତିଆେୀ ହୁଏ I ଏଇଟୋ ସ୍ହ ୋ ମିହନି୍ତଆ କୋମ ଓ ଧଳିୂ ମୋଟିେ କୋମ I  ସ୍ବଶ ୍

କଷ୍ଟକେ ମଧ୍ୟI  ନିଜ ନିଜେ ସ୍ପଟ ପୋଟଣୋ ପୋଇ ଁସମସ୍ସ୍ତ ସ୍ସଠ ିକୋମ କେୁ ଥୋଆନି୍ତ I  କୋେଖୋନୋେ ମଜେୁୀ େ  I  

ଅେୁୋସ ନଥବିୋେୁ କୋମଟୋ ପ୍ରଥସ୍ମ ପ୍ରଥସ୍ମ କଷ୍ଟ  ୋଗଥୁ ିୋ I  ପସ୍େ ତୋହୋ ସ୍ଦହ ସହୁୋ ସ୍ହୋଇଗ ୋ I 

ଗତ ଶତୋେୀେ ସ୍ପପ୍ତମ ଦଶକସ୍େ ଆସ୍ମେିକୋସ୍େ ସ୍ ୋସ୍କ “ସ୍ଯୋଗ”ବିର୍ୟସ୍େସେୀହୋନ ଥସି୍  I ଏହୋକୁ ହିେୁ ଧମଷେ 

ପେିବୋହକ  ସ୍ବୋ ି ମସ୍ନ କେି ଦୂସ୍େଇ େହୁଥସି୍  I ମୋତ୍ର ସ୍କସ୍ତକ ଖ୍ରୀଷି୍ ଜଟୟୋନ ଅନୁଷ୍ୋିନସ୍େ YMCA ସ୍େ  ସ୍ଯୋଗ 

ଶଖିୋଇବୋ ପୋଇ ଁସ୍ମୋସ୍ତ ହଠୋତ୍ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସି ୋ I କୋମକୁ ଯୋଇ ଥୋଏ I  ନିଜେ ଏକମୋତ୍ର ସ୍ଯୋତୋ ହଳକ ସିସ୍ମ୍ ଓ 

ବୋ ିସ୍େ ମଇଳୋ ସ୍ହୋଇ ଯୋଇ ଥବିୋେୁ  ବୋଟସ୍େ ପେୁୁଣୋ ଜିନିର୍ ବିକୁଥବିୋ ଏକ ସ୍ସ୍ୱଚ୍ଛୋସ୍ସବୀ ସଂସ୍ଥହୋେ  ସ୍ଦୋକୋନେୁ 

ହସ୍ଳ ସ୍ଯୋତୋ କିଣ ିପନ୍ଧି ି I ସ୍କସ୍େୋ କମ୍ପୋନୀସ୍େ କୋମ କେିବୋ ସୋସ୍ଙ୍ଗ ସୋସ୍ଙ୍ଗ ସ୍ମୋେ ସ୍ଯୋଗ ଶଖିୋଇବୋ କୋମ ମଧ୍ୟ 

ଚୋ ିଥୋଏ I ପ ୋ ଇତି ମଧ୍ୟସ୍େ ସ୍ପନସି ସ୍େନିଆ ସେକୋେସ୍େ ଚୋକିେୀ ପୋଇ ଗ ୋ I ଆଥକି ଅବସ୍ଥୋେ ଉନ୍ନତି 

ସ୍ହ ୋ I ଆସ୍ମ ସ୍ଯଉଠଁ ିେଡୋ ସ୍ନଇଥ ୁି ସ୍ସ ଜୋଗୋ ଛୋଡି  ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଜୋଗୋକୁ ଆସି ୁ I ଘେ େଡୋ ସ୍ନବୋେ 

ଅେିଜ୍ଞତୋ ସ୍ମୋେ ନଥ ିୋ I ଥସ୍େ ଘେ ସ୍ଖୋଜିବୋ ପୋଇ ଁଆସ୍ମ ପଶି୍ଚମ େି ୋସ୍ଡ େିଆେ ଏକ ଅଞ୍ଚଳ  େିତେ ସ୍ଦଇ 

ବୁ ୁ ଥୋଉ I ଘେ େଡୋ ପୋଇ ଁବିଜ୍ଞୋପନ ସ୍ଦଖ ିି I“ଏଇଠଘିେସ୍ନସ୍ ସ୍କମିତି ସ୍ହବ?”ସ୍ମୋେଏପ୍ରଶ୍ନସ୍େପ ୋଠୁ ଉର୍ତ୍ତେ 

ମିଳି ୋ “ଚୋେିଆଡକୁସ୍ଦଖଛୁ?”ମ ଁ ୁକିଛି ବୁଝି ପୋେି ି ନୋହି ଁI“କଳୋବସି୍ତସ୍େସ୍ଗୋେୋଝୀଅI ଏଠି ଚଳି ସ୍ହବ 

ସ୍କମିତି?”ସ୍ସକହି ୋI ଘେୁଆ ସ୍ ୋକ େୋବସ୍େ ଚଳିବୋକୁ ସ୍ହସ୍  ଚୋେି ଆଡେ ପେିସି୍ଥତିକୁ ସ୍ଦଖ ିଚଳିବୋକୁ ହୁଏ - ଏ 

ଧୋେଣୋ ସ୍ମୋେ ନଥ ିୋ I 
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ଯୋହୋସ୍ହଉ, ପଶି୍ଚମ େି ୋସ୍ଡ େିଆେ  ସ୍ପନସି ସ୍େନିଆ ବିଶ୍ୱବିଦୁୋଳୟକୁ  ୋଗିଥବିୋ ଏକ ବସି୍ତସ୍େ  ଆସ୍ମ 

ଘେେଡୋସ୍ନ ୁ I   ଆସ୍ମ ଉେସ୍ୟ କୋମକୁ ଗସ୍   ଝୀଅକୁ ସମ୍ଭୋଳିବୋ ପୋଇ ଁ ଜସ୍ଣ େୋେତୀୟ ମହିଳୋ  ମିଳିସ୍  I ମ ଁ ୁ

ତ ସକୋଳ ପୋଞ୍ଚଟୋ ସ୍ବଳୁ ଘେୁ ବୋହୋେି ଯୋଏ I ଅେିସକୁ ଯିବୋ ବୋଟସ୍େ ପ ୋ ଝୀଅକୁ “ସ୍ବବିସିଟେ” ପୋଖସ୍େ ଛୋଡି 

ଦିଏ ଓ ଘେକୁ ସ୍େେିବୋ ବୋଟସ୍େ ତୋକୁ ସ୍ନଇ ଆସ୍ସ Iଇତିମଧ୍ୟସ୍େ କୃପୋସିନୁ୍ଧନନୋଙ୍କେ ବିସ୍ୟୋଗ ଖବେ ମିଳି ୋ Iଖବ୍ୁ 

ମନ ଦୁଖ ସ୍ହ ୋ I 

୧୯୭୧ ମସିହୋସ୍େ ଆସ୍ମକୋେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପୋଇ ଁେିଏତନୋମ ସମସୁୋ ଥ ିୋ ଏକ ବଡ ସମସୁୋ I ଉର୍ତ୍ତେ େିଏତନୋମ 

ଚୀନଠୋେୁ ସୋହୋଯୁ ପୋଉ ଥବିୋେୁ ଓ ଚୀନ୍ ଏ ପଯଷୁ ନ୍ତ ଜୋତି ସଙ୍ଘେ ସେୁ ସ୍ହୋଇ ନଥବିୋେୁ େିଏତନୋମ ଯଦୁ୍ଧେ ନିଷ୍ପରି୍ତ୍ତ 

ସ୍ହୋଇ ପୋେୁ ନଥୋଏ I ପୋକିସ୍ତୋନେ ସୋହୋଯୁ ସ୍ନଇ ନିକ୍ସନଙ୍କ ସେକୋେ  ସ୍ବୈସ୍ଦଶକି ସ୍ସସ୍କ୍ରଟୋେୀ ସ୍ହସ୍ନେି 

କିସିଞ୍ଜେଙୁ୍କ  ଚୀନ ପଠୋଇସ୍  I ପୁୋେିସ ଠୋସ୍େ ଯକୁ୍ତ େୋଷ୍ଟର ଆସ୍ମେିକୋ ଓ ଉର୍ତ୍ତେ େିଏତନୋମ  େିତସ୍େ  ଗପୁ୍ତ 

େୋବସ୍େ ଆସ୍ ୋଚନୋ ଚୋ ିଥୋଏ Iମୋତ୍ର ଯଦୁ୍ଧ ସ୍କ୍ଷତ୍ରସ୍େ େିଏତନୋମେ ଜଙ୍ଗ   େିତସ୍େ  ସ୍ଢଇ ଚୋ ିଥବିୋେୁ  

ସ୍ସଥପିୋଇ ଁସମଦୁୋୟ ଆସ୍ମେିକୋସ୍େ ହଟ୍ଟସ୍ଗୋଳ ପଡିଥୋଏ I୧୯୭୧େ ନସ୍େମ୍ବେସ୍େ ସ୍ଯଉ ଁନିବଷୋଚନ ସ୍ହ ୋ  

ସ୍ସଥସି୍େ ଜଜଷ ମୁୋକଗେର୍ଣ୍ଣଷ ଶୋନି୍ତେ ବୋହକ େୋବସ୍େ ଡିସ୍ମୋକ୍ରୋଟିକ ପୋଟି ତେେେୁ ଠିଆ ସ୍ହସ୍  I  ମୋତ୍ର 

ଆସ୍ମେିକୋେ ୫୦ଟି ପ୍ରସ୍ଦଶେୁ ସ୍କବଳ ମୋସୋଚୁସ୍ସଟସ କୁ  ଛୋଡିସ୍ଦସ୍  ବୋକି୪୯ ପ୍ରସ୍ଦଶ ତୋଙୁ୍କ ସ୍େୋଟସ୍େ ସଙ୍ଖ୍ୁୋ 

ଗେିଷ୍ତିୋ ସ୍ଦସ୍  ନୋହି ଁI ଏହି ନିବଷୋଚନ ସ୍ବସ୍ଳ  ୱୋଟେସ୍ଗଟ ସମ୍ପକଷୀୟ  ସ୍ଗୋଳମୋଳେ ମଧ୍ୟ ଆେମ୍ଭ ସ୍ହ ୋ I 

କ୍ରମଶିଃ ଘଟଣୋଟି ଅଧକିେୁ ଅଧକି କିଟିମିଟିଆ ସ୍ହୋଇ ଚୋ ି ୋ I ଏପେିକି ୱୋଟେସ୍ଗଟ ସମସୁୋେ ଶେବୁ ସ୍ହୋଇ 

େୋଷ୍ଟରପତି ନିକ୍ସନ ସ୍ୱୟଂ ଇସ୍ତେୋ ସ୍ଦସ୍  I  ନିକ୍ସନ ଥସି୍  ଜସ୍ଣ ସ୍କ୍ୱଲ୍କେ I ଆସ୍ମେିକୋନ ସମୋଜ ବୁବସ୍ଥୋ େିତସ୍େ  

ସ୍କ୍ୱକେ ମୋନଙୁ୍କ ସସ୍ଚ୍ଚୋଟ ସ୍ବୋ ି ଗ୍ରହଣ କେୋ ଯୋଇଥୋଏ I  ମୋତ୍ର ନିକ୍ସନଙ୍କ କୃତୀ େିତସ୍େ ସ୍କ୍ୱକେ ସମ୍ପ୍ରଦୋୟେ 

ସସ୍ଚ୍ଚୋଟ ପଣଆି  ଆସ୍ଦୌ ନଥ ିୋ I 

ସୋଧୋେଣତିଃ େବିବୋେ ଉପେଓଳି  ବିବିନ୍ନ ଜୋଗୋସ୍େ େିଏତନୋମ ଯଦୁ୍ଧସ୍େ ଆସ୍ମେିକୋ ସମ୍ପକୃ୍ତ େହିବୋ  ବିସ୍େୋଧସ୍େ 

ବିସ୍କ୍ଷୋେ େୁଏ I ଜଜଷ ୱସି୍ ୋବୀ, ଚୋ ି ୱୋକେ , ଓ ଅନୁମୋସ୍ନ  ଏହୋେ ବୁବସ୍ଥୋପକ ଥୋଆନି୍ତ I ଅନୁମୋନଙ୍କ ସହିତ 

ସ୍ବସ୍ଳ ସ୍ବସ୍ଳ ପ ୋ ଓ ମ ଁ ୁଝୀଅକୁ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ଧେି  ବିସ୍କ୍ଷୋେସ୍େ ସ୍ଯୋଗସ୍ଦଉ I 

ଆସ୍ମ ଉେସ୍ୟ ଜୋଣ ିଥ ୁି ସ୍ଯ ଆମକୁ େୋେତକୁ ସ୍େେି ଯିବୋକୁ ସ୍ହବ I ସିଡନୀ ବ୍ରନଷି୍ଟନଙ୍କ କଥୋ ମୋନି ଆସ୍ମ ସିନୋ 

ଆସ୍ମେିକୋ ଆସି ୁ I ମୋତ୍ର ଆମେ ଅସ  କୋମ ସ୍ହ ୋ  େୋେତସ୍େ I ଏକଥୋ ଆସ୍ମ ତୋଙୁ୍କ ଜଣୋଇ ସ୍ଦ ୁ I  ସ୍ସ 

ଆମେ ଏେଳି ମତି ଗତିସ୍େ  ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସ୍ହସ୍  ବି  ବିସ୍ଶର୍ କିଛି ପ୍ରତିବୋଦ କସ୍  ନୋହି ଁI ମଝିସ୍େ ମଝିସ୍େ ଆମକୁ 

ସ୍ଦଖୋ କେିବୋ  ୋଗି ସ୍ସ ସ୍ବଓନେୁ  େି ୋସ୍ଡ େିଆ ଆସନି୍ତ I  ତପ ୁପୋଇ ଁସ୍ଖଳଣୋ ଇତୁୋଦି ଆଣ ିଥୋଆନି୍ତ I 

ଏଇମିତି ଆମେ ଘେ କେଣୋ ଚୋ ିଥୋଏ I 

ଦିନକେ କଥୋ I ସ୍ସଦିନ େବିବୋେ I ଆମ ବସୋକୁ ଆମେ ବନୁ୍ଧ  ବଡି ଓ ସ୍ବଟିଙୁ୍କ ଡିନେ ପୋଇ ଁନିମନ୍ତ୍ରଣ କେି ଥୋଊIଁ  

ଆସ୍ମ ସମସ୍ସ୍ତ ଖୋଇବୋ ପୋଇ ଁବସିଛୁ ସ୍ଗୋଟିଏ ସ୍େୋନ୍ ଆସି ୋ I ସ୍ସପସ୍ଟ ୱ ିୋ ଚିତ୍କୋେ କେି କଅଣ କହୁ ଥୋଆନି୍ତ 

ବୁଝିବୋ କଷ୍ଟକେ ସ୍ହଉଥୋଏ Iସ୍ଶର୍ସ୍େ ପ ୋ ତୋ ମୋଆଠୋେୁ ବୁଝି ୋ ସ୍ଯ ସ୍ପେିେ ମତୁୃୁ ଘଟିଛି I ସ୍ପେି ସ୍ହ ୋ ତୋ 

ତଳ େୋଇ I ଆମେ ତ ଗୋଡି ନଥୋଏ I େି ୋସ୍ଡ େିଆେୁ ହୋେିସବଗଷ ପ୍ରୋୟ ୧୨୦ ମୋଇ ୍I  ସୋସ୍ଙ୍ଗ ସୋସ୍ଙ୍ଗ ବଡି ଓ 

ସ୍ବଟି  ତୋଙ୍କ ଗୋଡିସ୍େ ଆମକୁ ହୋେିସବଗଷ ସ୍ନସ୍  I ସିଡନୀ ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ ଲଲେିଡୋସ୍େ I ଇହୁଦୀ ଧମଷେ ନିୟମ 

ଅନୁଯୋୟୀ ଚବିଶ ଘ୍ୋ େିତସ୍େ ମତୃ ସ୍ଦହେ ସଂସ୍କୋେ କେିବୋକୁ ସ୍ହବ I  ପ ୋେ ଖଡୁୁତୋ େିଚୋଡଷ ଓ ଅନୁମୋସ୍ନ 

ଶବ ସଂସ୍କୋେେ ବୁବସ୍ଥୋ କସ୍  I ଦିନକ ପସ୍େ, ଖବେ ପୋଇ ସିଡନୀ ଆସି ହୋେିସ ୍ବଗଷସ୍େ ପହଞ୍ଚସି୍  Iସ୍ପେି ଥ ିୋ 

ଖବ୍ୁ ବୁଦି୍ଧମୋନ ଓ ବିଚକ୍ଷଣ ପି ୋ I ସ୍ସ ଓ ତୋ ଗୋ ଷସ୍େଣ୍ଡ  ସଜୁୋନ ମଟେ ସୋଇସ୍କ ସ୍େ ଯୋଉ ଥସି୍  I ଏକ ଛକ 

ଉପସ୍େ ଅଟକିସ୍  I ବୋଆ ଁପଟୁ ସ୍ଗୋଟିଏ କୋେ ଆସଥୁ ିୋ I ସ୍ସ ମଧ୍ୟ ଅଟକି ୋ I  ଦୁଇଟି ଯୋକ ଗୋଡି ଏକୋ ସମୟସ୍େ  
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ଚୋ ିବୋ ଆେମ୍ଭ କେିସ୍ଦସ୍  I େଳସ୍େ କୋେ୍ ଆଘୋତସ୍େ ମଟେ ସୋଇସ୍କ ୍ ପଡିଗ ୋ ଓ ତୋେ ଚୋଳକ ପ୍ରୋଣ 

ହେୋଇ ୋ I ସଜୁୋନ୍ ବଞ୍ଚ ିଗ ୋ ମୋତ୍ର ତୋେ ମଣୁ୍ଡ ଓ ହୋତସ୍େ େୟଙ୍କେ ଆଘୋତ  ୋଗି ଥବିୋେୁ ସ୍ସ ହସି୍ପଟୋ ସ୍େ ଥୋଏ I 

ସ୍ପେିେ ତଳ େୋଇ ସ୍ହ ୋ ଏ ିୟଟ I ସ୍ସ ଏକ ପ୍ରକୋସ୍େ ମଣୁ୍ଡ ପୋଗଳୋ I ବୋପୋେ ସବୁ ଆଶୋ ଓ ଆକୋଂକ୍ଷୋ ଥ ିୋ ବଡ 

ପଅୁ ଉପସ୍େ I ତୋେ ମତୁୃୁ ପସ୍େ ସ୍ସ ଝୀଅ ଉପସ୍େ ଅଧକିେୁ ଅଧକି ନିଘୋ ସ୍ଦସ୍  I 

ଗୋଡି ଖଣି୍ଡଏ ନଥସି୍  ଆସ୍ମେିକୋସ୍େ ଚଳିବୋ ଅସବୁିଧୋଜନକ I ଏଣ ୁସ୍ଗୋଟିଏ ପେୁୁଣୋ ଗୋଡି  କିଣବିୋେ ସ୍ଯୋଜନୋ 

ସ୍ହ ୋ I ମୋତ୍ର ସ୍ମୋେ ଗୋଡି ବିର୍ୟସ୍େ କିଛି ଧୋେଣୋ ନଥବିୋେୁ ଓ ପ ୋ ସ୍କସ୍ବ ଗୋଡି ଚଳୋଉ ନଥବିୋେୁ  ଆସ୍ମ 

ସିଡନୀ ବ୍ରନଷି୍ଟନଙ୍କ  ମତୋମତ ଉପସ୍େ ନିେଷେ କ ୁ I  ସ୍ସ ଆମକୁ ସ୍ନଇ ସ୍ଗୋଟୋଏ ମସ୍ସଷଡିସ ଡି େ ପୋଖସ୍େ 

ପହଞ୍ଚୋଇସ୍  I“ଏଗୋଡିେଦେସୋଧୋେଣତିଃକସ୍ମନୋହି”ଁ – ସ୍ବୋ ି ସ୍ସ କହିସ୍  I ଗୋଡି କିଣୋ ସ୍ହୋଇ ଘେକୁ ତ ଆସି ୋ 

I ମୋତ୍ର ଏହୋ ଥ ିୋ ଷି୍ଟକ ସିଲଟେ ଅଥଷୋତ ହୋତସ୍େ ଗିଅେ ବଦଳୋଇବୋକୁ ସ୍ହବ I  ମ ଁ ୁଗୋଡି ଚଳୋଇବୋ ଶଖି ିଥ ିି 

ଅସ୍ଟୋମୁୋଟିକ ଗୋଡିସ୍େ Iପ୍ରତି ଥେ ଏ ଗୋଡିକୁ ବୋହୋେକୁ ସ୍ନସ୍   ଗୋଡି ସ୍ମୋ ହୋତସ୍େ  ଚୋସ୍ ନୋ I ଥସ୍େ ପୋକିଂ 

କେୁଥବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ  ସ୍ଗୋଟୋଏ ସ୍ଦୋକୋନେ ଇଟୋ କୋନ୍ଥସ୍େ ଧକ୍କୋ ସ୍ଦ ି I ଆଉ ଥସ୍େ େୋସ୍ତୋ ମଝିସ୍େ ଅଟକି ଗ ି ତ 

ଟ୍ରୋେିକ  ଅଧ ମୋଇ ିଏ ଯୋଏ ବେ େହି ୋ I ବୋଧ୍ୟ ସ୍ହୋଇ ଗୋଡିଟିକୁ ସ୍େେୋଇ ସ୍ଦ ି I  ଆଥକି ଦୃଷି୍ଟେୁ ଏହୋ ଥ ିୋ 

କ୍ଷତି କୋେକ I ଏ ଘଟଣୋ ପେ ଠୋେୁ ସିଡନୀଙ୍କ ପେୋମଶଷ ପ୍ରତି ସ୍ମୋେ ଆଉ ଆସ୍ଥୋ େହି ୋ ନୋହି ଁI ସ୍ପେିେ ମତୁୃୁ 

ପସ୍େ ୱ ିୋ ଏ ିୟଟ ସହିତ ହୋେିସ ୍ବଗଷସ୍େ େହୁ ଥୋଆନି୍ତ I ମୋତ୍ର ତୋଙ୍କେ ମୋନସିକ ଅବସ୍ଥୋ ଆଉ ଠିକ୍ େହି ୋ ନୋହି ଁI 

ଆସ୍ମ େି ୋସ୍ଡ େିଆସ୍େ I ଆସ୍ମ ଉେସ୍ୟ ଚୋକିେୀ କେି ଥବିୋେୁ  ପଇସୋ ବଳିବୋ ସ୍ୱୋେୋବିକ I ମ ଁ ୁତ ମଳୂେୁ ଗୋଇ 

ଆସିଛି ସ୍ବୈକୁଣ୍ଠ ପଟ୍ଟନୋୟକଙ୍କେ :  

ନତ ଶସି୍େ େୀ ପୟସ୍େ ମୋସ୍ଗ ଏହି େିକ୍ଷୋ      ଦିଅ ଦୀନ ସ୍ବଶ ସ୍ମୋସ୍ତ ଦେିଦ୍ରେ ଦୀକ୍ଷୋ 

ଏଣ ୁପଇସୋ ପତ୍ର ଥବିୋ ନଥବିୋ ଉପସ୍େ  ସ୍ମୋେ ସ୍ସସ୍ତ ଚିନ୍ତୋ ନଥ ିୋI ମନ ଥୋଏ େୋେତ ସ୍େେିବୋ ପୋଇ ଁI 

ଠକ୍ି ଏଇ ସମୟକୁ ପୋକିସ୍ତୋନେୁ ପବୂଷବଙ୍ଗ ଅ ଗୋ ସ୍ହୋଇ ବୋଂ ୋ ସ୍ଦଶେ ଗଠନ ସ୍ହ ୋ I ଛ ଦିନିଆ ଯଦୁ୍ଧସ୍େ 

ଇରୋଏ  ଆେବ ସ୍ଦଶ ମୋନଙ୍କ ସହିତ ଯଦୁ୍ଧ କେି ଜିତି ଥୋଏ ଓ ଆସ୍ମେିକୋସ୍େ ୱୋଟେସ୍ଗଟକୁ ସ୍କନ୍ଦ୍ର କେି ଏକ 

ଅନୁସନ୍ଧୋନ କମିଟି କୋମ କେୁଥୋଏ Iେିଏତନୋମ ଯଦୁ୍ଧ କିନ୍ତୁ ବେ ସ୍ହୋଇ ନଥୋଏ Iସ୍ଶର୍ସ୍େ ୧୯୭୩ ଓସ୍କ୍ଟୋବେ ମୋସସ୍େ  

ଆସ୍ମ ଉେସ୍ୟ  ନିଜ ନିଜ ଚୋକିେୀେୁ ଇସ୍ତେୋ ସ୍ଦ ୁ ଓ ଆପୋଟଷସ୍ମ୍ ଛୋଡି ୁ I ବଳକୋ ଜିନିର୍ ସବୁ ୱ ିୋଙ୍କ ଜିମୋ 

ସ୍ଦଇ ତିନି ବର୍ଷେ ଝୀଅକୁ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ଧେି ଓଡିଶୋ ସ୍େେି ୁ I 

 

     ଅଠଚାେିଶ 

ଆସିବୋ ବୋଟସ୍େ ଟିକିଏ ଅସବୁିଧୋ ଘଟି ୋ I  ଆସ୍ମ ନିୟୁୟକଷସ୍େ ଶେଦିେୁ ମିେ ଙ୍କ ବସୋସ୍େ ଦିନଟୋଏ େହିବୁ ସ୍ବୋ ି 

କଥୋ ଥ ିୋ I  ହଠୋତ ତୋପସୀେ ସ୍ଦହ ଖେୋପ  ସ୍ହ ୋ I ଜସ୍ଣ ପେିଚିତ ଡୋକ୍ତେଙ୍କଠୋେୁ ଔର୍ଧ ଖୋଇ ସ୍ସ େ  

ସ୍ହୋଇ ଯିବୋେୁ ଆସ୍ମ ଉଡୋ ଜୋହୋଜ ଧେି ୁ I  ନିୟୁୟକଷେୁ ଜୁେିକ୍ ବୋଟ ସ୍ଦଇ , ଜମଷୋନୀସ୍େ ଦୁଇ ଦିନ େହି  ଆମେ 

ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍େେିବୋ କଥୋ I  ମୋତ୍ର ସଜୁେ ୁୋଣ୍ଡ  ୋଗି ସ୍ମୋେ େିଜୋ ନଥ ିୋ I  ବିମୋନ ବେେ ବୋହୋେକୁ ଯିବୋ  ୋଗି 

ସ୍ମୋସ୍ତ ଅନୁମତି ମିଳି ୋ ନୋହି ଁI ଜେିୁକେ  ବିମୋନ ବେେସ୍େ  କିଛି ସମୟ େହି ଆସ୍ମ ପ୍ରୋଙ୍କସ୍େୋଟଷ ଅସି ୁ ଓ ଏକ 

“ସ୍ବଡ୍ଆଣ୍ଡସ୍ବ୍ରକେୋଷ୍ଟ”ଜୋଗୋସ୍େଦୁଇଦିନେହି ୁI_ ଏ େଳି ଜୋଗୋସ୍େ ସ୍ହୋସ୍ଟ  ପେି େହିବୋେ ସବୁିଧୋ ଥୋଏ  ଓ 

ସକୋଳେ ଜଳଖଆି ମଧ୍ୟ ଖୋଇବୋକୁ ମିସ୍ଳ I ଅସ୍ନସ୍କ ତୋଙ୍କ ନିଜ ଘେକୁ “ସ୍ବଡ୍ଆଣ୍ଡସ୍ବ୍ରକେୋଷ୍ଟ” େବସ୍େ ବୁବହୋେ 

କେନି୍ତ I 
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ନସ୍େମ୍ବେ ମୋସ I ବେେ ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ ସ୍ବଶ ୍ପଡି ୋଣIି ଜମଷୋନୀେ ବଜୋେ ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମୋସ ୍ପୋଇ ଁ ସ୍ବପୋେ 

ବଣଜିସ୍େ ବୁସ୍ତ I ମସ୍ନ ପଡୁଚି –“ସ୍ବଡଆଣ୍ଡବ୍ରକେୋଷ୍ଟେମୋ ିକୋଣୀ ଙୁ୍କ ମ ଁ ୁଇଙ୍ଗରୋଜୀସ୍େ କଅଣ ପଚୋେି ି 

Iେୋେତୀୟ ସ୍ହସ୍  ବି ମ ଁ ୁତୋଙୁ୍କ କୋହିକିଁ ଇଙ୍ଗରୋଜୀସ୍େ ସସ୍ମ୍ବୋଧନ କ ି ସ୍ସଥପିୋଇ ଁସ୍ସ ଟିକିଏ କ୍ଷବୁ୍ଧଜଣୋ ପଡିସ୍  I 

ଦି୍ୱତୀୟ ମହୋ ଯଦୁ୍ଧ ବହୁ ଦିନେୁ ସେି ଥସି୍   ସଦୁ୍ଧୋ ସ୍ସ ସମୟେ ଜମଷୋନ ସ୍ ୋକଙ୍କ ମନ େିତେୁ ଇଂସ୍େଜ ମୋନଙ୍କ ପ୍ରତି 

ସ୍କ୍ରୋଧ ପେୂୋପେିୂ ତୁଟି ନଥୋଏ ସ୍ବୋ ି ମସ୍ନ ସ୍ହ ୋI 

େୋଙ୍କସ୍େୋଟଷେୁ ଦିଲ୍ଲୀ I ସ୍ସଇଠୁ ସିଧୋ ସଳଖ ଗୋଆକୁଁ I 

ଗୋଆସଁ୍େ ଘେ ସ୍ହ ୋ ଚୋଳ ଘେ I ଗତ ନଈ ବଢିସ୍େ  ସ୍ଯଉ ଁଅଂଶଟି େୁର୍ଡିୁ ପଡି ଥ ିୋ ବୋପୋ ସ୍ସହି ଅଂଶ ଉପସ୍େ  

ସିସ୍ମ୍ ସ୍ଦଇ ନୂଆ କୋନ୍ଥକୁ ପ ସ୍ତେୋ କେିଥସି୍  I ଉପସ୍େ କୋଠ ବୋଉଶଁେ ମଥୋନ I କଞ୍ଚୋ ଇଟୋ ଉପସ୍େ ସିସ୍ମ୍ 

ପ ସ୍ତେୋ ସ୍ଦସ୍   କୋନ୍ଥଟୋ ପଙ୍କ-କୋନ୍ଥଠ ଁୁ  ମଜବୁତ ସ୍ହବ ଓ ନଈବଢିସ୍େ ଟଳି ପଡିବ ନୋହି ଁ - ଏଇଟୋ ଥ ିୋ ମଖୁୁ 

ଉସ୍ଦ୍ଦଶୁ I ସୋମନୋସ୍େ ଆଉ ଦିଇ ବଖେୋ – ପେୁୁଣୋ ଘେେ ଅବଶଷି୍ଟୋଂଶ I କୋଳ କ୍ରସ୍ମ ତୋକୁ େୋଙି୍ଗ ସ୍ଦଇ ସ୍ସଇଠ ି

ସ୍କୋଠୋ ଘେ କେିବୋ ଥ ିୋ ବୋପୋଙ୍କେ   ସ୍ଯୋଜନୋ I ମ ଁ ୁସ୍େେୁଛି ସ୍ବୋ ି ଜୋଣ ି ସ୍ସ ବୋଡି େିତସ୍େ ବେପୋ ୀ ଢଙ୍ଗେ  

ପୋଇଖୋନୋ ଓ ଗୋଧଆୁ ଘେେ ବୁବସ୍ଥୋ  ମଧ୍ୟକେି ଥସି୍  I ଘେ ସହିତ  ଗୋଇ ଓ ଝୋଟିେ କୋନ୍ଥ ସ୍ଦଇ ସ୍ସ ତୋକୁ ଏକ 

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କୋଠେୀ ପେି କେିଥସି୍  I 

ଗୋଆସଁ୍େ ଦୁଇ ଦିନ େହି ଆସ୍ମ କଟକ ଆସି ୁ I ସ୍ଥୋେିଆ ସୋହୀସ୍େ ଦିସ୍ନ ଦୁଇ ଦିନ େହି ଗ ୁ ଅନୁଗଳୁକୁ I ନୁମୋ 

ପ ୋ ଓ ତୋପସୀକୁ ସ୍ଦଖ ିଖବ୍ୁ ଖସିୁ ସ୍ହସ୍  I ବୋପି ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ ଚମ୍ପରି୍ତ୍ତମଣୁ୍ଡୋସ୍େ େହୁ ଥୋଆନି୍ତ I ସ୍ସଠୋସ୍େ ଥବିୋ 

ଉର୍ତ୍ତମ ବୁନିୟୋଦୀ ସ୍କ ୂ ଏସ୍ବ ଏକ ହୋଇସ୍କ ୂସ୍େ ପେିଣତ ସ୍ହୋଇଥୋଏ I ଶକି୍ଷକ ଅେୋବ କୋେଣ ପଇସୋେ ଟୋଣ ଟୁଣ I 

ସ୍କ ୂଟି ଆବୋସିକ ସ୍କ ୂ ସ୍ହସ୍  ସ୍ହ ଁ ସ୍ସଠୋସ୍େ େହିଥବିୋ ପଅୁ , ଝୀଅଙ୍କେ ସ୍ହପୋଜତ କେିବୋେ ଅବସ୍ହଳୋ 

ସ୍ହଉଥୋଏ I  ଏପେିକି ସ୍ମୌଳିକ ସ୍କ ୂେ ପି ୋଙ୍କପୋଇ ଁଥବିୋ ପୋଇଖୋନୋଟୋ  େୋଙି୍ଗ ଯୋଇ ଥବିୋେୁ ପି ୋମୋସ୍ନ  ସ୍ଥୋନୀୟ 

ଜଙ୍ଗ କୁ ଯୋଇ କୋମ ସୋେୁଥୋଆନି୍ତ I ଶକି୍ଷକ ଅେୋବ ଦୂେ କେିବୋ ପୋଇ ଁପବୂଷତନ ମଖୁୁମନ୍ତ୍ରୀ ନବକୃଷ୍ଣ ସ୍ଚୌଧେୁୀ ନିସ୍ଜ 

ଯୋଇ ସ୍ସଠୋସ୍େ ବସିସ୍ I ଦିସ୍ନ ସକୋ ୁ ସ୍ସ ସ୍ଦଖସି୍  ସ୍ଯ ପି ୋଙ୍କ ପୋଇ ଁପୋଇଖୋନୋ ନୋହି ଁI  ଉପସି୍ଥତ 

ଶକି୍ଷକମୋନୋଙୁ୍କ ବସ୍ହ ଗୋଳି ସ୍ଦଇ  ସ୍ସ ଚମ୍ପରି୍ତ୍ତମଣୁ୍ଡୋ ଛୋଡି ସ୍ଦଇ  ବୋେମୋଇ  ବୋଟ ଚୋ ି ଅନୁଗଳୁକୁ ପଳୋଇ 

ଆସିସ୍   I“ବୋପି”ଙ୍କଠୋେୁଗୋଳୀଖୋଇ ୋପସ୍େଶକି୍ଷକମୋନଙ୍କେସ୍ଚତୋପଶ ିୋI ସ୍ସମୋନଙ୍କେ ପୋଇଖୋନୋ ଘେ ତୁେନ୍ତ 

ମେୋମତ ସ୍ହ ୋ I ଦିସ୍ନ ଦୁଇ ଦିନ ପସ୍େ  ଚମ୍ପରି୍ତ୍ତମଣୁ୍ଡୋକୁ ବୋପି ପଣୁ ିସ୍େେିସ୍  I  ଆସ୍ମ ଅନୁଗଳୁେ ବୋଜୀେୋଉତ 

ଛୋତ୍ରୋବୋସସ୍େ ପହଞ୍ଚ ିୋ ସ୍ବଳକୁ ସ୍ସ ଚମ୍ପରି୍ତ୍ତମଣୁ୍ଡୋସ୍େ େହୁ ଥୋଆନି୍ତ Iଆସ୍ମ ତୋଙୁ୍କ ସ୍ଦଖୋ କେିବୋକୁ ସ୍ସଠୋକୁ ଗ ୁ I 

କଥୋ ପ୍ରସଙ୍ଗସ୍େ ସ୍ସ ଚୋହିସଁ୍  ସ୍ଯ ମ ଁ ୁ ଚମ୍ପରି୍ତ୍ତ ମଣୁ୍ଡୋସ୍େ  େହି କୋମ କସ୍େ I ନୁମୋ ଚୋହ ଁୁ ଥୋଆନି୍ତ ପ ୋ ଅନୁଗଳୁସ୍େ 

େହି ବୋ ବୋଡି କୋମ କେୁ I  ସ୍ମୋେ କିନ୍ତୁ ସ୍ଯୋଜନୋ ଥୋଏ ବେୀ ଅଞ୍ଚଳସ୍େ କୋମ କେିବୋ ପୋଇIଁ 

ଡିସ୍ସମ୍ବେ ମୋସସ୍େ େୋଉେସ୍କ ୋ ନିକଟବର୍ତ୍ତଷୀ ଏକ ସ୍କନ୍ଦ୍ରସ୍େ ନବଜୀବନ ମଣ୍ଡଳେ ବୋରି୍କ ସ୍ବୈଠକ ସ୍ହ ୋ I 

ନୋେୋୟଣ ସ୍ଦଶୋଈ ଥୋଆନି୍ତ ନିମନି୍ତ୍ରତ ଅତିଥ ିI  ବିେିନ୍ନ ବିର୍ୟସ୍େ ଆସ୍ ୋଚନୋ ଚୋ ିଥୋଏ I  ସ୍ଗୋଟୋକୁ ସ୍ଗୋଟୋ ପ୍ରସ୍ତୋବ 

ଗ୍ରହଣ କେୋ ଯୋଉଥୋଏ I ଆସ୍ ୋଚନୋେ ଆସ୍ ୋଚକ ମୋସ୍ନ ଥୋଆନି୍ତ ମୋଳତୀ ସ୍ଚୌଧେୁୀ, ନବକୃଷ୍ଣ 

ସ୍ଚୌଧେୁୀ,ମନସ୍ମୋହନ ସ୍ଚୌଧେୁୀ, ନୋେୋୟଣ ସ୍ଦଶୋଇ I ସ୍କସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ ସ୍କମିତି ନଟବେ ପ୍ରଧୋନ, ବିଶ୍ୱନୋଥ 

ପଟ୍ଟନୋୟକ, ମହମ୍ମଦ ବୋଜୀ ମଧ୍ୟ େୋଗ ସ୍ନଉ ଥୋଆନି୍ତ I  ଏ ସବୁକୁ ସ୍ଦଖ ିପ ୋ ସ୍ମୋସ୍ତ କହି ୋ 

”ଏମୋସ୍ନସମସ୍ସ୍ତତନିଜଘସ୍େବସିଏସବୁଠକି୍କେିଥୋଆସ୍ନ୍ତ I  ଏସ୍ତବଡ ସମି୍ମଳନୀ କେିବୋ କଅଣ ଦେକୋେ ଥ ିୋ?” 

ଓଡିଶୋେ ସ୍ଚୌଧେୁୀ ପେିବୋେ ଓଡିଶୋେ ସୋଧୋେଣ ଜୀବନ ସହିତ  ବହୁ ଦିନେୁ ସମ୍ପକୃ୍ତ I ଏଣ ୁସମସ୍ତଙ୍କେ ଅସ୍ପକ୍ଷୋ 

ନୁମୋ , ବୋପି ଓ ବୁ ୁ େୋଇଙୁ୍କI  ନବଜୀବନ ମଣ୍ଡଳେ ସମି୍ମଳନୀସ୍େ କମଷୀ ମୋନଙ୍କେ ଘମୋ ସ୍ଘୋଟ ଆସ୍ ୋଚନୋ 

ଚୋ ିଥବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ ନୋେୋୟଣ ସ୍ଦଶୋଈ ଗଜୁେୁୋତେୁ ଏକ ସ୍ଟ ିଗ୍ରୋମ ପୋଇସ୍  ତୁେନ୍ତ ସ୍େେିବୋ ପୋଇ ଁI 
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ଅହମଦୋବୋଦସ୍େ କସ୍ ଜ ଛୋତ୍ରମୋସ୍ନ  ହସ୍ଷ୍ଟ ସ୍େ ଦିଆ ଯୋଉଥବିୋ ଖେୋପ ଖୋଦୁକୁ ସ୍କନ୍ଦ୍ର କେି ହେତୋଳ କେି 

ଥୋଆନି୍ତ I ଛୋତ୍ର ଓ ସେକୋେଙ୍କ େିତସ୍େ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପଜୁି ଅବସ୍ଥୋ ଅସମ୍ଭୋଳ I ଏଣ ୁତୁେନ୍ତ ସ୍େେିଯିବୋ  ୋଗି ଡୋକେୋ 

ଆସିଥ ିୋ I ନୋେୋୟଣ ସ୍ଦଶୋଈ ଜଜୁେୁୋତ ଗସ୍  I  ଆସ୍ମ ମୋସ୍ନ ସମସ୍ସ୍ତ ସମି୍ମଳନୀ ସ୍ଶର୍ସ୍େ ଅନୁଗଳୁକୁ ସ୍େେି ୁ 

I 

ଆମ େହିବୋ ପୋଇ ଁକନୁୋେମ େିତସ୍େ ଥବିୋ ଆେମେ ସ୍ଗୋଟିଏ କୁଟୀେେ ବୁବସ୍ଥୋ ସ୍ହୋଇଥୋଏ I ଘେ େିତସ୍େ 

ସ୍ଗୋଟିଏ ବିଜଳିୁ ବତୀ I ଅଧକିୋଂଶ ସମୟସ୍େ ପୋୱୋେ ଆସ୍ସ ନୋହି ଁI କିସ୍େୋସିନେ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ  ଣ୍ଠନ ପୋଖସ୍େ ଥୋଏ I 

ବିଜଳିୁ ବତୀ ନିେି ଗସ୍   ସ୍ସଇଟୋ ବୁବହୃତ ହୁଏ I ଅସ୍ନକ ସମୟସ୍େ ଆେମସ୍େ ଥବିୋ  ଦିବୋକେ େୋଇଙ୍କ 

ପି ୋମୋନଙ୍କ େିତେୁ ସ୍କହି ଜସ୍ଣ ଆସି ବିଜଳିୁ  ୋଇନ ମେୋମତ କେି ଦିଅନି୍ତ I ଅନୁଗଳୁସ୍େଥବିୋ ସ୍ଷ୍ଟଟ ବୁୋଙ୍କେ 

ମୁୋସ୍ନଜେଙ୍କ ସହିତ ପେିଚୟ ସ୍ହ ୋ I େଦ୍ରସ୍ ୋକ ସକୋଳ ବୁ ିବୋ ପୋଇ ଁଆେମକୁ ଆସନି୍ତ I ଆମ ଆସ୍ଡ ଆସିସ୍  

ପ ୋ ତୋଙୁ୍କ ଚୋହୋ ଦିଏ I ସ୍ସ ଓ ତୋଙ୍କେ ବନୁ୍ଧମୋସ୍ନ ସ୍ଗୋଟିଏ ଇଙ୍ଗରୋଜୀ ମୋଧ୍ୟମେ ସ୍କ ୂ  କେିବୋକୁ ଯୋଉଛନି୍ତ I ଏଣ ୁ

ସ୍କ ୂ ଦୋୟିତ୍ୱସ୍େ ପ ୋ େହି୍ବ କି ସ୍ବୋ ି  ସ୍ସ ସ୍ମୋସ୍ତ ପଚୋେିସ୍  I ଉସ୍ଦୁୋକ୍ତୋ ମୋନଙ୍କ ସହିତ କଥୋ ବୋର୍ତ୍ତଷୋ କେିବୋକୁ 

ମ ଁ ୁେୋଜି ସ୍ହ ି I ସ୍କସ୍ତ ଦିନ ପସ୍େ, ସ୍ଥୋନୀୟ କ୍ଲବସ୍େ, ଅନୁଗଳୁେ ବହିେୋଗତ ବଡ ବଡିଆ ସ୍କସ୍ତ ଜଣଙ୍କ  ସହିତ 

କଥୋ ବୋର୍ତ୍ତଷୋ ସ୍ହ ୋ I ସ୍ସମୋସ୍ନ ହୀେୋ ଠୋେୁ ଜୀେୋ ପଯଷୁ ନ୍ତ ନୋନୋ େକମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚୋେିସ୍  I ମୋତ୍ର କଥୋ ବୋର୍ତ୍ତଷୋ 

ସେି ୋ ପସ୍େ କିଛି କୋମ ସ୍ହବ ସ୍ବୋ ି ସ୍ମୋେ ମସ୍ନ ସ୍ହ ୋ ନୋହି ଁI  ନୁମୋ ଏ କଥୋ ଶଣୁ ିଅବଶୁ ସିଧୋ ସଳଖ କିଛି 

କହିସ୍  ନୋହି ଁ; ମସ୍ନ ମସ୍ନ କ୍ଷବୁ୍ଧ ଜଣୋ ପଡିସ୍  I ଛୋତ୍ରୋବୋସସ୍େ େହି ପ ୋ ବୋ ବୋଡି କୋମ ଚଳୋଇବୋ କଥୋ ତୋଙ୍କ 

ମନସ୍େ ଥ ିୋ Iପ ୋ ଓ ତପ ୁଅନୁଗଳୁସ୍େ ଥୋଆନି୍ତ I ମ ଁ ୁକଟକ ଓ ଅନୁଗଳୁ େିତସ୍େ  ଯୋଆସ କେୁଥୋଏ 

I“ସସ୍ବଷୋଦୟ”ପୋଇ ଁସ୍ ଖୋ, ପେୁ୍େ େିଡିଂଓ ଗ୍ରୋହକ ସଙ୍ଗରହ କୋମ ଚୋ ିଥୋଏ I ଇତି ମଧ୍ୟସ୍େ ତପେୁ ସ୍ଦହ ଖେୋପ 

ସ୍ହ ୋ I ଜ୍ୱେ  ୋଗି େହି ୋ I ସ୍ଯସ୍ତ ଔର୍ଧ ସ୍ଥୋନୀୟ ଡୋକ୍ତେଙ୍କ ଠୋେୁ ଆସିସ୍  ମଧ୍ୟ ସ୍ସ େ  ସ୍ହ ୋ ନୋହି ଁI  ଆସ୍ମ 

ବଡ ଚିନି୍ତତ ସ୍ହୋଇ ପଡି ୁ I  ତୋକୁ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ଧେି କଟକ ଆସି ୁ I ପେ ଦିନ ଶଶି ୁଡୋକ୍ତେ ଡ୍. ଶେତ ଚନ୍ଦ୍ର ମିେଙୁ୍କ  

ସ୍ଦଖୋ କ ୁ I ସ୍ସ ତୋକୁ ପେୀକ୍ଷୋ କେି ଔର୍ଧ ସ୍ଦସ୍  I ସ୍ଗୋଟିଏ ପୋନ ଔର୍ଧ ଖୋଇ ୋ ପସ୍େ ତୋେ ଜ୍ୱେ ଛୋଡିଗ ୋ I 

ସ୍ସହି ଦିନ ଠକ୍ି ସ୍ହ ୋ ସ୍ଯ ଅନୁଗଳୁ ନଯୋଇ ଏଣକିି କଟକସ୍େ ହି ଁେହିବୋକୁ ସ୍ହବ I 

େୋେତକୁ ସ୍େେିବୋେ ମୋସକ ଆଗେୁ ଆସ୍ମ ନିୟୁୟକଷେୁ ଆମେ ସ୍ଷ୍ଟୋେ୍, ସ୍େେିସ୍ଜସ୍େଟେ ସୋଙ୍ଗକୁ ତପେୁ ସ୍ଖଳଣୋ 

ଗଡୁୋକ ପଠୋଇ ଥସି୍  ବି େୋେତସ୍େ ପହଞ୍ଚବିୋେ  ଦୁଇ ମୋସ ପସ୍େ ସ୍ସ ସବୁ ଜିନିର୍ ବସ୍ମ୍ବ ବେେକୁ ଆସି ୋ I  

ଖବେ ପୋଇ ଆସ୍ମ ଅନୁଗଳୁେୁ ବସ୍ମ୍ବ ଗ ୁ I ଜିନିର୍ ଗଡୁୋକ ଆମ ନିଜେ  ସ୍ହୋଇଥସି୍  ବି ସ୍ଯସ୍ହତୁ ଆସ୍ମ ତୋକୁ 

ବିସ୍ଦଶେୁ ଆଣଛୁି ସ୍ସଥପିୋଇ ଁଆମକୁ ଶଳୁ୍କ ପଡିବୋ କଥୋ I ମୋତ୍ର ଆମକୁ ସ୍କୌଣସି ଶଳୁ୍କ ପଡି ୋ ନୋହି ଁi ବେେେ 

ଅେିସେ ଜଣକ ସ୍କସ୍ତକ ମୋମ ିୁ ପ୍ରଶ୍ନ  ପଚୋେିସ୍  ଓ ଜିନିର୍ତକ ଛୋଡି ସ୍ଦସ୍  I ସ୍େଳ ସ୍ଷ୍ଟସନସ୍େ ସ୍ସ ସବୁ 

ଜିନିର୍କୁ ନିଜ ସୋଙ୍ଗସ୍େ  ସ୍ନଇ ଯିବୋକୁ ଉଦୁମ କ ି I ସ୍ଷ୍ଟସନସ୍େ ହିେୀ ସୋହିତିୁକ ସ୍ଜୈସ୍ନନ୍ଦ୍ର କୁମୋେ ସ୍ଦଖୋ 

ସ୍ହସ୍  I ମ ଁ ୁଜିନିର୍ ତକ ସୋଙ୍ଗସ୍େ  ସ୍ନଇ ଯିବୋକୁ ଚୋହ ଁୁଥବିୋେୁ  ସ୍ମୋସ୍ତ ସୋହୋଯୁ କେିବୋ ପୋଇ ଁସ୍ସ ସ୍ମୋସ୍ତ 

ସ୍ଷ୍ଟସନ ମୋଷ୍ଟେଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଦଖୋ କେୋଇସ୍  I ସ୍ଷ୍ଟସନ ମୋଷ୍ଟେ ସ୍ହସ୍  ତୋଙ୍କେ ଜସ୍ଣ ଛୋତ୍ର I ସ୍ସ ଗେୁୁଙ୍କେ 

ପଦଧଳିୂ ମଣୁ୍ଡସ୍େ ମୋେି   ନିସ୍ଜ ଆସି କୁ ି ମୋନଙୁ୍କ ସ୍ମୋ  ଜିନିର୍ ତକ ଗୋଡିସ୍େ ଉଠୋଇ ସ୍ଦବୋକୁ କହିସ୍  I ମୋତ୍ର କୋମ 

କିଛି ସ୍ହ ୋ ନୋହି ଁI ଜିନିର୍  ଆମ ସହିତ  ଆସି ପେି ୋ ନୋହି ଁI ଆହୁେି ମୋସକ ପସ୍େ ତୋହୋ ଝୋେସଗୁଡୁୋ ଆସି ୋ ମୋ ୍ 

ଗୋଡିସ୍େ I ସ୍ସଠୋେୁ ଟ୍ରକବୋ ୋ  ଜିନିର୍ ଆଣସି୍  ଅନୁଗଳୁ I 

ଅନୁଗଳୁେ ମୁୁ ନିସିପୋଲି୍ ଟ ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ କସ୍ଙ୍ଗରସ ୍ବୋ ୋଙ୍କ ହୋତସ୍େ I ବୋପି ଓ ନୁମୋ ପ୍ରମଖୁ 

“କଙ୍ଗର୍ଟିୋଓ”ଆସ୍େୋଳନକେିଥବିୋେୁଆେମବୋ ୋଙ୍କପ୍ରତିସ୍ଥୋନୀୟକସ୍ଙ୍ଗରସବୋ ୋଙ୍କେେୋଗI ମ ଁ ୁସ୍ମୋେ ଆଣଥିବିୋ ଜିନିର୍ 

ସବୁକୁ ମୁୁ ନିସିପୋଲି୍ ଟ େିତେ ସ୍ଦଇ ସ୍ନଉ ଥବିୋେୁ ସ୍ମୋସ୍ତ ଅକଟ୍ରୟ ଟୁୋକ୍ସ ସ୍ଦବୋକୁ ସ୍ହବ ସ୍ବୋ ି ମୁୁ ନିସିପୋଲି୍ ଟ ବୋ ୋ 

କହିସ୍  I ବହୁତ କଥୋ ବୋର୍ତ୍ତଷୋ ସ୍ହ ୋ ତ ମୁୁ ନିସିପୋଲି୍ ଟ ବୋ ୋ ସ୍ଯ ସ୍ମୋସ୍ତ ନିେଥଷକ ହଇେୋଣ କେିବୋକୁ ଚୋହ ଁୁଛନି୍ତ – 
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ସ୍ମୋେ ଏ ଧୋେଣୋ ଦୃଢୀେୂତ ସ୍ହ ୋ I ମ ଁ ୁସ୍ଶର୍ସ୍େ କହି ି “ଆପଣନସ୍ଦସ୍ବତ ନସ୍ଦସ୍ବ I ସ୍ମୋେ ଆଉ ଚୋେୋ 

କଅଣ?” 

ଏ କଥୋଟି ଅଧ୍ୟୋପକ େୋଜ କିସ୍ଶୋେ ମିେଙ୍କ କୋନସ୍େ ପଡି ୋ I ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ ଅଧ୍ୟୋପକତ୍ୱ ଛୋଡି ସ୍ସ  

ସ୍ଗୋଶୋଳୋଚଳୋଉଥୋଆନି୍ତ I ମୁୁ ନିସିପୋଲି୍ ଟେ ମଧ୍ୟ ସଦସୁ ଥୋଆନି୍ତ ନୋ କଅଣ I ସ୍ସ ହସ୍ତସ୍କ୍ଷପ କେିବୋେୁ ସ୍ମୋ ଜିନିର୍ 

ତକ ସ୍ଗୋଦୋମେୁ ଛୋଡ ପୋଇ ୋ Iଅନୁଗଳୁେ କୁଡିଆ ଘସ୍େ ସ୍ସ ସବୁ ଜିନିର୍ ବନ୍ଧୋ ସ୍ହୋଇ େହିଥୋଏ I ଏସ୍ବ ଅନୁଗଳୁେୁ 

ଆସି େୂଦୋନ ଅେିସେ ସ୍ଗୋଟିଏ ସ୍କୋଠେୀ େିତସ୍େ ଆସ୍ମ ତିନି ଜଣ ଯୋକ େହିଥୋଉ I ଘେ ତିଅେୀ ପୋଇ ଁ ଗଣୁନିଧ ି

େବନେ ଅଗଣୋସ୍େ ବୋ ି ଜମୋ ସ୍ହୋଇଥୋଏ I ତପ ୁସ୍ସହି ବୋ ିସ୍େ ସ୍ଖସ୍ଳ I ମୋଆ ଓ ମୋଙ୍ଗଳୋ ମୋସୀ ତୋକୁ ଖବ୍ୁ େ  

ପୋଆନି୍ତ  ଓ ସ୍ଗ  କେନି୍ତ I ପି ୋ ସ୍ ୋକତ  ! ଦିସ୍ନ  କଅଣ ପୋଇ ଁସ୍ସ କୋେୁଥୋଏ I ମଦନସ୍ମୋହନ ସୋହୁ ସ୍ମୋସ୍ତ ଥଟ୍ଟୋ 

କେି ପଚୋେିସ୍  “ଝୀଅକଅଣଓଡିଆସ୍େକୋେୁଚିନୋଇଙ୍ଗରୋଜୀସ୍େ?”ମ ଁତୁପକୁୁସ୍ସଇକଥୋପଚୋେି ିତ ତୋେ କୋେଣୋ ବେ 

ସ୍ହୋଇଗ ୋ I 

 

ଅଣଚୋଶ 

କଟକ ସହେସ୍େ ଘେ ସ୍ଖୋଜିବୋ ବିର୍ୟସ୍େ ମ ଁ ୁକିଛି ଜୋଣ ିନଥ ିି  କି କଟକସ୍େ େଡୋଘସ୍େ ସ୍କସ୍ବ େହି ନଥ ିି I 

ସସ୍ବଷୋଦୟ ମଣ୍ଡଳେ ସହକମଷୀ ବିସ୍ନୋଦ ମହୋନି୍ତ ସ୍ମୋସ୍ତ ଏ ଦିଗସ୍େ ସ୍ବଶ ସୋହୋଯୁ କସ୍  I ସତୂୋହୋଟସ୍େ େୋସ୍ତୋ 

ପୋଖଆି ଏକ ସ୍ଗୋଟିକିଆ ଘେ େଡୋ ସ୍ନ ୁ I  ଘେେ େିତେ ପୋଖ ବୋେଣ୍ଡୋସ୍େ  େିକ୍ସୋ ବୋ ୋ ମୋନଙୁ୍କ ସ୍ଶୋଇବୋକୁ 

ଅନୁମତି ସ୍ଦଇ  ଘେ ମୋ ିକ ପଇସୋ ଆଦୋୟ କେନି୍ତ I  ଏଥସି୍େ ସ୍ଗୋଟିଏ ସବୁିଧୋ ସ୍ହ ୋ ସ୍ଯ  ମ ଁ ୁବୋହୋେକୁ ଗସ୍   

ପ ୋକୁ ସୋହୋଯୁ କେିବୋ ପୋଇ ଁ େିକ୍ସୋ ବୋ ୋ ମୋସ୍ନ ବୋହୋେି ପୋଡନି୍ତ I ସତୂୋହୋଟ ଘସ୍େ ମୋଆ ଝୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କେ ମୋଛ 

ମୋଂସ ଖୋଇବୋେ ସବୁିଧୋ ସ୍ହ ୋ Iଆଖ ପୋଖେ ସ୍କସ୍ତକ ସ୍ ୋକ  କୁକୁଡୋ ବିକିବୋକୁ ଆମ ଘେକୁ ଆସନି୍ତ I ସ୍ସଥପିୋଇ ଁ

ଦେ ଦସୁ୍ତେ କେିବୋ କୋମ ସ୍ସହି େିକ୍ସୋ ବୋ ୋମୋସ୍ନ କେନି୍ତ I କୁକୁଡୋକୁ କଟୋ କଟି କେିବୋ ଦୋୟିତ୍ୱ ସ୍ସମୋନଙ୍କେ I ପୁ୍ ି, 

ସ୍ଗୋଡ, ସ୍ବକ ଇତୁୋଦି ସ୍ସମୋସ୍ନ ନିଅନି୍ତ I  ସ୍କବଳ ମଝି ମୋଂସ ମୋଆ ଝୀଅ ବୁବହୋେ କେନି୍ତ I ଖ୍ରୀଷି୍ଟୟୋନ ସୋହୀେ 

ଜସ୍ଣ ସ୍ତ ୁଗ ୁେଦ୍ର ମହିଳୋ ଆମ ଘସ୍େ କୋମ କେିବୋକୁ ସ୍ୱତିଃପ୍ରବୃର୍ତ୍ତ ସ୍ହୋଇ ଆସି ୋ I ସ୍ସ ଆମ ଘସ୍େ ସ୍କସ୍ବ 

ଖୋଏନୋ I ମୋସିକ ଦେମୋ ନିଏ I ପ୍ରତିଦିନ୍ େନ୍ଧୋ ବଢୋ କେି  ସ୍ସ ଚୋ ି ଯୋଏ I ମ ଁ ୁସ୍ଯସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ େିକ୍ସୋ ସ୍କସ୍ତୋଟି 

କିଣ ିିତୋ େିତେୁ ସ୍ଗୋଟିଏକୁ ସ୍ସ ତୋ ପଅୁକୁ ଚସ୍ଳଇବୋକୁ ସ୍ଦବୋକୁ  ଅନୁସ୍େୋଧ କ ୋ I ତୋ କଥୋ ଅନୁସୋସ୍େ ମମଁ୍ ୁତୋ 

ପଅୁତ୍କୁ ସ୍ଦ ି ସତ, କିନ୍ତୁ ସ୍ବପୋେ ଦୃରି୍େୁ ଇଏ ଥ ିୋ ଏକ ବଡ େୁ  I 

ଦିସ୍ନ ଦୁଇ ଦିନ ମୋଛ ମୋଂସ ଆମ ଘେକୁ ନ ଆସିସ୍   କିମ୍ ବୋ ଆସ୍ମ ସବୁ ବୋହୋେକୁ  ଯୋଇ ଘେକୁ ସ୍େେୁଥସି୍   େିକ୍ସୋ 

ବୋ ୋଙ୍କ େିତେୁ ସ୍କହି ନୋ ସ୍କହି ପଚୋେିସ୍ବ “ବୋବୁ, ମୋଛ , କୁକୁଡୋଆଣସି୍ବ ନୋହିକିଁ?”କୋେଣସ୍ସମୋସ୍ନଜୋଣନି୍ତ ସ୍ଯ 

ମୋଛ କି କୁକୁଡୋ ଆମ ଘେକୁ ଅଣୋ ଗସ୍  େୋକୁେ କିମ୍ ବୋ ସ୍େୋହିେ ମଣୁ୍ଡ ଓ କୁକୁଡୋେ ବିେିନ୍ନ ଅଂଶ ସ୍ସମୋନଙୁ୍କ ମିଳି ଯିବ 

I  ନିେୋମିର୍ୋଶୀ େୋବସ୍େ ସ୍ମୋେ ଏ ସବୁ ଜୀବ ବଦ୍ଧ ପ୍ରତି ଘଣୃୋ ଥସି୍  ବି ଖୋଇ ୋ ସ୍ବସ୍ଳ ଆସ୍ମ ଏକୋଠ ିଖୋଉ I 

ପୋଦ୍ରୀ ମୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋେୋ ପେିଚୋଳିତ  ଇଙ୍ଗରୋଜୀ ମୋଧ୍ୟମେ ସ୍କ ୂସ୍େ ତୋପସୀେ ନୋଆ ଁସ୍ ଖୋ ସ୍ହ ୋ I  ସକୋସ୍ଳ ମ ଁ ୁକିମ୍ ବୋ 

ପ ୋ ତୋକୁ ସ୍କ ୂସ୍େ ଛୋଡି ଆସ ୁ ଓ ସ୍କ ୂ ଛୁଟି ସ୍ହସ୍  ତୋକୁ ସୋଇସ୍କ ସ୍େ ସ୍ନଇ ଆସ ୁIଏହି ସ୍କ ୂସ୍େ  ସ୍କସ୍ତସ୍କ 

ଦକି୍ଷଣ େୋେତୀୟଙ୍କ ସସ୍ମତ  ସ୍ବଶ ିସଙ୍ଖ୍ୁକ ପି ୋ ଥୋଆନି୍ତ ମୋେୱୋଡି ଓ ଗଜୁେୁୋତୀ I ପଇସୋ ସ୍ଦଇ ପୋଠ 

ପଢୋଇବୋକୁ ଯ ୁଥବିୋ ସ୍ ୋସ୍କ ସ୍ହସ୍  ବୁବସୋୟୀ ସ୍େଣୀୟ I  ବଡ ଚୋକିେୀଆ ନସ୍ହସ୍  ବଡ ସ୍ବପୋେୀ – ସ୍କବଳ 

ସ୍ସହିମୋସ୍ନ ହି ଁଏସ୍ତ ପଇସୋ ଖଚ୍ଚଷ କେି ପି ୋଙୁ୍କ ସ୍କ ୂକୁ ପଠୋଇ ପୋେୁ ଥୋଆନି୍ତ I 



146 
 

ଯୋହୋ ସ୍ହଉ ତୋପସୀେ ସ୍ଗୋଟିଏ ସୋଙ୍ଗ ଚଟୋ ପଟ୍ ମିଳିଗ ୋ – ସ୍ଶୋେୋ ସ୍ବନ୍ ଙ୍କ ନୋତୁଣୀ I ତପ ୁଜନ୍ ମ ସ୍ହବ ସ୍ବୋ ି  

ସ୍ଶୋେୋ ସ୍ବନ୍ ହି ଁପ୍ରଥସ୍ମ ଆବିଷ୍କୋେ କେି ସ୍ମୋସ୍ତ କହିଥସି୍  I ସସ୍ବଷୋଦୟ ଆସ୍େୋଳନ ସହିତ ତୋଙ୍କ ପେିବୋେେ 

ସ୍ବଶ ସମ୍ପକଷ Iତୋଙ୍କ ଝୀଅ ଦିବୁୋ, ସେଳୋ ଓ ଝେଣୋଙ୍କ ସହିତ ସ୍ମୋେ େୋଇ ପେି ସମ୍ପକଷ ;ପଅୁ ମୋନଙ୍କ େିତେୁ କିେୀଟ 

େୋଇ ସ୍ମୋେ ସମସୋମୟିକ I ପି ୋ ଦୁଇଜଣ ଏକୋଠି ସ୍ଖଳନି୍ତ ଓ ଆସ୍ମ ତୋଙ୍କ ଘସ୍େ ବସୋ ଉଠୋ କେୁ I ମ ଁ ୁକଟକସ୍େ 

ନଥସି୍  ସ୍ଶୋେୋ ସ୍ବନ୍ ତୋଙ୍କ ପି ୋଙୁ୍କ ପଠୋଇ  ଘେେ ଖବେ ଅନ୍ତେ ବୁଝନି୍ତ I 

୧୯୭୪ ମସିହୋସ୍େ କଟକ ସହେସ୍େ  ଖୋ୍ି କ୍ଷୀେ ପୋଇବୋ ଥ ିୋ ମସିୁ୍କ  I ସ୍ଯଉଠୁଁ କ୍ଷୀେ ଆଣସି୍  ବି ସ୍ସଥସି୍େ ପୋଣ ି

ମିଶ ି     ଥୋଏ I ପି ୋ ପୋଇ ଁତ କ୍ଷୀେ କିଣବିୋକୁ ସ୍ହବ I ଏଣ ୁଘସ୍େ ଗୋଈଟିଏ େଖବିୋ ଦେକୋେ ସ୍ହ ୋ Iମ ଁ ୁଗୋଆକୁଁ 

ଯୋଇଥବିୋ ଅବସେସ୍େ  ଦୁଧଆିଳୀ ଗୋଈଟୀଏ ସ୍କଉଠଁ ିମିଳିବ ତୋେ ଅନୁସନ୍ଧୋନ କ ି I ଅଳୁପଆୁ ଗଆେୁଁ ଗୋଈଟିଏ 

ମିଳି ୋ I ଆମ ଘସ୍େ କୋମ କେୁଥବିୋ ଖତୁଆ ସ୍ବୋ ି ପି ୋଟିଏ  ଯୋଇ  ଗୋଈଟି ସ୍ନଇ ଆସି ୋ I  େଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗେୁ ଜଣୋ 

ପଡି ୋ ଗୋଈଟି  ଖବ୍ୁ ଶୋନ୍ତ I ଘସ୍େ ଦୁଇ ସପ୍ତୋହ ଖସ୍ଣ୍ଡ େଖ ିୋ ପସ୍େ  ଆମ ଗୋଆେଁ ବିଚ୍ଛେ ମହୋଳିକକୁ ସୋଙ୍ଗସ୍େ 

ଧେି ବୋପୋ ଗୋଈ ଓ ବୋଛୁେୀ ସହିତ ଆସି କଟକସ୍େ ପହଞ୍ଚିସ୍  I ଗୋଆେୁଁ ଏଠକିି ଚୋ ି ଚୋ ି ଆସିବୋ  ୋଗି ତୋଙୁ୍କ ଦୁଇ 

ଦିନ ସମୟ  ୋଗିଥ ିୋ I 

ଧନୀ ସ୍ବସ୍ହେୋ  ସତୁୋ ହୋଟ ଓ ତୋ ଆଖ ପୋଖେ ସ୍ ୋକମୋନଙ୍କେ ଗୋଈକୁ ସ୍ନଇ ନଈ ପଠୋସ୍େ ଚେୋନି୍ତ I କଟକ 

ସହେଟି ସହେ ସ୍ହସ୍  ବି ତୋେ କୋେବୋେ ଏକଦମ ୍ଗୋଆ ଁେଳି I ଚୋଳ ଘେ, ଡିବି ଆ ୁଅ, କୂ ପୋଣ ିସୋଙ୍ଗକୁ  

ସନ୍ଧୁୋସ୍େ ନୋ ି େୋସ୍ତୋ ଉପସ୍େ  ସ୍ଗୋେୁ ସ୍ଗୋଠେ ପଦୋଘୋତସ୍େ ଧଳିୂ ବୋହୋେିବୋଟୋ ସ୍ବଶ ୍ମିଶ ିଯୋଏ I ତୋଛଡୋ 

ସହେସ୍େ େହିଥବିୋ  ପ୍ରୋୟ ସବୁ ସ୍ ୋକଙ୍କେ େିରି୍ତ୍ତ େହିଛି  ସ୍କୌଣସି ନୋ ସ୍କୌଣସି ଗୋଆସଁ୍େ I ଆସ୍ମ କଟକ ସହେସ୍େ 

ସ୍କୋଠୋ ଘସ୍େ ବସୋ ବୋନ୍ଧି ଥସି୍  ବି ଘେ ପଛସ୍େ ସ୍ଗୋଟିଏ ଗହୁୋଳ କେୋଗ ୋ ଗୋଈ ପୋଇ ଁI ଖୁ୍ ସ୍େ ଗୋଈ ବନ୍ଧୋ 

ସ୍ହ ୋ I ସ୍ଗୋଟିଏ ସ୍କୋଣସ୍େ ଗୋଈ ଓ ଅନୁ ସ୍କୋଣସ୍େ ବୋଛୁେୀ I ସ୍ସମୋନଙୁ୍କ ଅ ଗୋ କେି ନ େଖସି୍  କ୍ଷୀେ ମିଳିବ 

ସ୍କଉଠୁଁ? ପ୍ରତି ଦିନ ସକୋସ୍ଳ ଓ ସନ୍ଧୁୋସ୍େ ଧନୀ ସ୍ବସ୍ହେୋ ଆସି ଗୋଈ ଦୁହନି୍ତ Iତପ ୁ କ୍ଷୁ କ ୋ ସ୍ଯ  ବୋଛୁେୀ ତୋ 

ମୋଆ ଚିେେୁ ସିଧୋ ସଳଖ କ୍ଷୀେ ପିଉଛି Iଦିସ୍ନ ସକୋସ୍ଳ ସିଏ ବି ଗୋଈ ଚିେେୁ ସିଧୋ ସଳଖ  କ୍ଷୀେ ପିଇବୋେ ସ୍ଚଷ୍ଟୋ 

କ ୋ I ଗୋଈ ତୋକୁ କ୍ଷୀେ ନସ୍ଦବୋେୁ କୋେି ୋ I ତୋ କୋେଣୋ ଶଣୁ ିପ ୋ ଓ ମଂୁ ଘେ େିତେୁ ଆସି ଘଟଣୋଟୋ  କଅଣ 

ସ୍ବୋ ି ପଚୋେି ୁ Iସ୍ସ ତୋେ ଅେିସ୍ଯୋଗ କହି ୋ Iଗୋଈ ସ୍ଯ ତୋକୁ ନୋତ ମୋେି ନୋହି ଁଏଥପିୋଇ ଁମ ଁ ୂଗୋଈ ପୋଖସ୍େ କୃତଜ୍ଞ 

ସ୍ହ ି I ସ୍ସଦିନ ତୋକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ସ୍ବଶ ିଘୋସ ଦିଆ ଗ ୋ I ସନ୍ଧୁୋ ସ୍ବଳକୁ ଧନୀ ସ୍ବସ୍ହେୋ ଘେକୁ ଆସିବୋ ଆଗେୁ 

ତପ ୁତୋେ ଆ ୁମିନମ ସ୍ଡକି୍ଚ ଖଣ୍ଡକ ଧେି ବସିଥୋଏI  ଚୋେି ବରି୍ଆ ପି ୋେ ସ୍କୌତୁହଳୀ ଆଖସି୍େ  କ୍ଷୀେ ଦୁହିବଁୋଟୋ 

ସ୍ଦଖବିୋ ପୋଇ ଁତୋକୁ େ   ୋସ୍ଗ I 

ସତୂୋ ହୋଟ ବସୋସ୍େ ଟିକିଏ ସ୍ଥୋୟିତ୍ୱ ଆସି ୋ ପସ୍େ ଆସ୍ମ ଅନୁଗଳୁସ୍େ ଥବିୋ ଜିନିର୍ ପତ୍ର କଟକ ଆଣ ୁି 

Iସ୍େେିସ୍ଜସ୍େଟେଟୋକୁ  ଆଢୁଆଳସ୍େ, ଖୋଇବୋ ଜୋଗୋସ୍େ ନେଖ ିବସୋ ଉଠୋ କେିବୋକୁ ଥବିୋ େୁମ ସ୍େ େଖୋ ଯିବୋ 

ଉଚିତ ସ୍ବୋ ି  ଚିହ୍ନୋ ପେିଚିତ ଅସ୍ନକ ସ୍ ୋକ କହିସ୍  I  ଘସ୍େ ସ୍େେିସ୍ଜସ୍େଟେଟୋଏ  େଖବିୋ ବଡ ବଡିଆଙ୍କ 

ଦୃଷି୍ଟସ୍େ ଥ ିୋ ଏକ ବଡ କଥୋ I ଏଣ ୁଏପେି ଉପସ୍ଦଶ ଆମକୁ ମିଳୁଥ ିୋ 

I“ସ୍େେିସ୍ଜସ୍େଟେଟୋସ୍ଦସ୍ଖଇସ୍ହବୋପୋଇନୁଁସ୍ହ ଁ, ଖୋଦୁେଖବିୋପୋଇ”ଁ- ସ୍ବୋ ିଆସ୍ମକହି ୁI ଗୁୋସ ଚୁ ି ଆଣ ିଥ ୁି 

I ମୋତ୍ର ଗୁୋସ ପୋଇବୋ ଥ ିୋ କୋଠକିେ ପୋଠ I ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ ଗୁୋସ, ଟୋୟୋେ, ଚିନି – ଏେଳି ଅସ୍ନକ ଜିନିର୍େ ବିକି୍ର 

ଉପସ୍େ ସେକୋେୀ କଟକଣୋ Iଗୁୋସ ସି ିଣ୍ଡେ ପୋଇ ଁଦେଖୋସ୍ତ କେିବୋକୁ ସେକୋେୀ ଅେିସକୁ ଯିବୋକୁ ହୁଏ I କିଛି 

ଦିନ ତସ୍ଳ ମ ଁ ୁକଟକେ ସଲଲୋଇ ଅେିସେଙ୍କ ଅେିସକୁ ଯୋଇଥ ିି I ସ୍ସଠୋସ୍େ େୀର୍ଣ ଧସ୍ତୋ ଧସି୍ତ  େିତସ୍େ ପଶ ିକୋଗଜ 

ଖଣ୍ଡକ ଆଣ ିି  ଚିନି ପୋଇIଁ  ତୋପସ୍େ ଆଉ ଚିନି ପୋଇ ଁସ୍କସ୍ବ ଯିବି ନୋହି ଁସ୍ବୋ ି ଠକ୍ି କ ି I ଘସ୍େ ଚିନି ବଦଳସ୍େ 

ଗଡୁେ ବୁବହୋେ ଚୋ ି ୋ I ସ୍ତଣ ୁସେକୋେୀ ଅେିସସ୍େ ଗୁୋସପୋଇ ଁଦେଖୋସ୍ତ କେିବୋକୁ ଗ ି ନୋହି ଁI 
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ଆସ୍ମ ସତୂୋ ହୋଟସ୍େ େହିବୋ ପସ୍େ ସ୍ଥୋନୀୟ ସ୍କସ୍ତକ ପେିବୋେଙ୍କ ସହିତ ଚିହ୍ନୋ ସ୍ହ ୋ I ସ୍ସମୋନ ଙ୍କ େିତେୁ ଜସ୍ଣ 

ସ୍ହସ୍  ଅନୁଗ୍ରହ ନୋୟକ I ବୟସ ତୋଙ୍କେ ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ ଅଶୀେୁ ବଶ ିI ପେୁୁଣୋ କୋଳିଆ ଶକି୍ଷକ I ଚନ୍ଦ୍ରସ୍ମୋହନ 

ମହୋେଣୋଙ୍କେ ସହକମଷୀ I ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧୁୋସ୍େ ଓ ସକୋସ୍ଳ ସ୍ସ ବୁ ିବୋକୁ ଯୋଆନି୍ତ ତ ଆମ ଘସ୍େ ଟିକିଏ ବସନି୍ତ I 

ଗପସପ ହୁଏ I ତୋଙ୍କଠୋେୁ ଜୋଣ ିି ସ୍ଯ ଖ୍ରୀଷି୍ଟୟୋନ ସ୍ହବୋ ପବୁଷେୁ  ତୋଙ୍କ ପବୂଷ ପେୁୁର୍ କୋସ୍ଳ ସ୍ଜୁୋତିର୍ ଥସି୍  I 

ସତୂୋହୋଟସ୍େ ଆଉ ସ୍ଗୋଟୋଏ କଥୋ  କ୍ଷୁ କ ି I ସ୍ସଠୋସ୍େ ବହୁ ପେିବୋେ ଖ୍ରୀଷି୍ଟୟୋନ ସ୍ହୋଇ ଥସି୍  ବି ସ୍ସମୋନଙ୍କ 

େିତସ୍େ ମଧ୍ୟ“ବଡ”“ସୋନ”କଥୋଟୋ ଅଛି I ବ୍ରୋହ୍ମଣ ଆ ଦି ଉଚ୍ଚ ଜୋତିେୁ ସ୍ଯଉ ଁମୋସ୍ନ ଖ୍ରୀଷି୍ଟୟୋନ ସ୍ହୋଇଛନି୍ତ 

ସ୍ସମୋନଙ୍କେ “ସ୍ଛୋଟଜୋତି”େୁ ଆସିଥବି୍ ବୋ ଖ୍ରୀଷି୍ଟୟୋନଙ୍କ ପ୍ରତି  ମସ୍ନୋେୋବ ଅ ଗୋ ପ୍ରକୋେେ I ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧମଷଟି ଜୋତି ସ୍େଦ 

ମୋସ୍ନ ନୋହି ଁI ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଏକ ଆଖସି୍େ ସ୍ଦଖବିୋ ସ୍ହ ୋ ତୋେ ମଳୂ ମନ୍ତ୍ର I  ତଥୋପି ଆମ ସ୍ ୋକଙ୍କ ମନ େିତେୁ 

ଜୋତିଆଣ କଥୋଟୋ ଯୋଇ ନୋହି ଁI 

ମ ଁ ୁସ୍ମୋେ ଆସ୍ମେିକୋନ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଝୀଅଙୁ୍କ ଧେି ସତୂୋହୋଟସ୍େ ବସୋ ସ୍ନବୋ େଳସ୍େ ସ୍ଥୋନୀୟ ବିଶଷି୍ଟ ପେିବୋେେ ଝୀଅ 

ସ୍ବୋହୂ ମୋସ୍ନ ପ ୋ ସହିତ ବନୁ୍ଧତୋ କେିବୋକୁ ଆସନି୍ତ I ସ୍କ ୂସ୍େ ପଢୁଥବିୋ ଝୀଅମୋସ୍ନ ତପ ୁସହିତ ସ୍ଖଳନି୍ତ Iତୋକୁ 

ସ୍ସମୋନଙ୍କ ଘେକୁ ଡୋକି ନିଅନି୍ତ I ଆମ ବସୋକୁ  ୋଗି ସ୍ଗୋଟିଏ ଚୋଇନିଜ ପେିବୋେ େହୁ ଥୋଆନି୍ତ I ତୋଙ୍କ ଘେେ ଝୀଅ 

ଓ ପି ୋ ମୋସ୍ନ ନୋନୋ କୋେଣେୁ ଆମ ଘେକୁ ଆସି ବସୋ ଉଠୋ କେନି୍ତ Iସତୂୋ ହୋଟେ ଝୀଅ େୀମତୀ ମହୋନି୍ତ ସ୍ହସ୍  

ଜସ୍ଣ ଶକି୍ଷୟତ୍ରୀ I ପ ୋ ସହିତ ତୋଙ୍କେ ପେିଚୟ ସ୍ହ ୋ ତ ସ୍ସ ଗୁୋସ ନପୋଇବୋ କଥୋ ଶଣୁସି୍  I  ସ୍ମୋସ୍ତ ସୋସ୍ଙ୍ଗ 

ସୋସ୍ଙ୍ଗ କହିସ୍  “ସ୍ମୋେୋଇଗୁୋସକମ୍ପୋନୀସ୍େକୋମକେୁଛିI ମ ଁ ୁତୋକୁ କହିବି ସ୍ସ ବୁବସ୍ଥୋ କେି ସ୍ଦବ 

I”କଥୋବୋର୍ତ୍ତଷୋେ୩/୪ଦିନପସ୍େଆମଘେକୁଗୁୋସସି ିଣ୍ଡେଆସିଗ ୋ Iସ୍ଷ୍ଟୋେଟି ଆସ୍ମେିକୋ ତିଆେୀ I ଏଣ ୁସି ିଣ୍ଡେେୁ  

ଚୁ ି େିତେକୁ େବେ ପୋଇପ ୍ଦେକୋେ ସ୍ହ ୋ I ସ୍ସଇଟୋ ମଧ୍ୟ ଗୁୋସ କମ୍ପୋନୀ ବୋ ୋ  ଗୋଇ ସ୍ଦସ୍ I ଏସ୍ବ 

ସ୍େେିସ୍ଜସ୍େଟେ ସୋଙ୍ଗକୁ ଗୁୋସ ଚୁ ିଟୋ କମ କେୁଥବିୋେୁ  ଅସ୍ନକ ପେିମୋଣସ୍େ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ସ୍ହ ି I 

ସତୂୋ ହୋଟସ୍େ େହୁଥସି୍  ବି ସ୍ମୋେ ଅସ   ଉସ୍ଦ୍ଦଶୁ ଥୋଏ ବେୀ ଅଞ୍ଚଳସ୍େ କୋମ କେିବୋ I ଉତ୍କଳ ସ୍ମୌଳିକ 

ପେିର୍ଦେ ଗମସୁ୍େ ଥବିୋ ଜମିଟି ଖୋ ି ପଡିଥୋଏ I ଏକଦୋ ସ୍ସଠୋସ୍େ ସ୍ପୋଷ୍ଟ ସ୍ବସିକ  ସ୍କ ୂ ସ୍ଖୋ ିବୋେ ଉଦୁମ 

ସ୍ହୋ ି ଥ ିୋ I ମୋତ୍ର ସ୍ମୌଳିକ ଶକି୍ଷୋ େୋଙି୍ଗ ଯିବୋ ପସ୍େ ଗମସୁ୍େ ଗଢୋ ସ୍ହବୋକୁ ଥବିୋ ଅନୁଷ୍ୋିନଟି ନଷ୍ଟ ସ୍ହୋଇଗ ୋ 

Iଜମିଟିକୁ ସ୍ଥୋନୀୟ ସ୍ ୋସ୍କ ଚୋର୍ କେୁ ଥୋଆନି୍ତ I ସ୍ସହି ଜୋଗୋକୁ ସ୍କନ୍ଦ୍ର କେି ମ ଁ ୁବେୀ ଅଞ୍ଚଳସ୍େ କୋମ କେିବି ସ୍ବୋ ି  

ଶେତ ଚନ୍ଦ୍ର ମହୋେଣୋ ସ୍ମୋସ୍ତ କହିସ୍  I ମ ଁ ୁବି ତୋଙ୍କ କଥୋସ୍େ େୋଜି ସ୍ହ ି I ସ୍ସ ଜମି ଉପସ୍େ ଅନୁମୋନଙ୍କେ ମଧ୍ୟ 

ଆଖ ିଅଛି ସ୍ବୋ ି ଜୋଣ ିି I େୁବନୋନେ ସ୍ୱୋଇ ଁଥସି୍  ସ୍ମୌଳିକ ଶକି୍ଷୋ ପେିର୍ଦେ ସ୍ସସ୍କ୍ରଟୋେୀ I  ତୋ ସୋଙ୍ଗକୁ ସ୍ସ ଖଦୀ 

ମଣ୍ଡଳେ ସମ୍ପୋଦକ  ଓ େୋମଚନ୍ଦ୍ର ପେୁସ୍େ ନୂଆ କେି ଗଢୋ ଯୋଇଥବିୋ  ସ୍ଗୋପବନୁ୍ଧ ସ୍ଚୌଧେୁୀ କସ୍ ଜେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୋଦକ 

ଥୋଆନି୍ତ I ସ୍ସସ୍କ୍ରଟୋେୀଙ୍କ ବିନୋ ଦସ୍ତଖତସ୍େ  ଜମି ହସ୍ତୋନ୍ତେ ସ୍ହଉଛି ସ୍କମିତି ? ଖଦୀ ମଣ୍ଡଳେ ଏକ ଆସ୍ ୋଚନୋସ୍େ  

ଏ ବିର୍ୟସ୍େ କଥୋ ବୋର୍ତ୍ତଷୋ ସ୍ହ ୋ I ଶେତ ବୋବୁ ଗମ ୁଜମି ବିର୍ୟସ୍େ କଥୋ ଉଠୋଇସ୍  ଓ ମ ଁ ୁସ୍ସଠ ିେହି କୋମ କେିବୋ 

କଥୋ କହିସ୍  I ମୋତ୍ର େୁବନୋନେ ବୋବୁ - ସ୍ଯ କି ଏକଦୋ ସ୍ମୋେ ଶକି୍ଷକ ଥସି୍  – ଙ୍କେ ମହୁ ଁଏକୋ ସ୍ବ ସ୍କ ଶଖୁ ିଗ ୋ 

I  କୋହୋକୁ ସ୍କମିତି ସ୍ସ ସବୁ ଜମି ବିକ୍ରି କେୋ ଯିବ ତୋେ ସ୍ଯୋଜନୋ ସ୍ସ ଆଗେୁ କେି ସୋେିଥସି୍  

I“ଅନୋଦିତଅନୁଗଳୁସ୍େ େହୁଛିI ବେୀସ୍େ କୋମ କେିବ ସ୍କମିତି?”ତୋଙ୍କେଏକଥୋେୁଜଣୋପଡିଗ ୋସ୍ଯେୁବନୋନେବୋବୁ 

ଏ ବିର୍ୟସ୍େ ଉତ୍ସକୁ ନୋହୋନି୍ତI  ଗୋଆ ଁପୋଖସ୍େ ଅନୁତ୍ର ଜମି ସଙ୍ଗରହ କେି କୋମ କେିବୋକୁ ସ୍ଯୋଜନୋ କ ି I ଏଥପିୋଇ ଁ

ମ ଁ ୁବେୀ ଅଞ୍ଚଳେ ସସ୍ବଷୋଦୟ କମଷୀ ଗସ୍ଣଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହୋନି୍ତଙ୍କେ ସୋହୋଯୁ ସ୍ ୋଡି ି I 

ଗସ୍ଣଶ ବୋବୁ ସ୍ଗୋପବନୁ୍ଧ ସ୍ଚୌଧେୁୀ ଓ େମୋ ସ୍ଦବୀଙ୍କେ ଶରି୍ୁ I୧୯୩୦େୁ ପଞ୍ଚମ ସ୍େଣେୁି ପୋଠ ଛୋଡି  ବୋନେ 

ସ୍ସନୋସ୍େ ସ୍ଯୋଗ ସ୍ଦଇ ସ୍ସ ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ଆସ୍େୋଳନସ୍େ  ୋଗିଥସି୍  Iଏସ୍ବ େୂଦୋନ କୋମ, ଖଦୀ କୋମସ୍େ  ୋଗି 

ଥୋଆନି୍ତ ଓ କନ୍ତକୋେ ସ୍ପୋଖେୀକୂଳ ଓ  ବନ୍ଧ ପୋଖକୁ  ୋଗିଥବିୋ  ମନ ସ୍ମୋହନ ସ୍ଚୌଧେୁୀଙ୍କ ମୋଟି ଘସ୍େ ସ୍ସ 

ସପେିବୋେ େହୁ ଥୋଆନି୍ତ I ମ ଁ ୁଗୋଆସଁ୍େ େହି କୋମ କେିବି ଜୋଣ ି ସ୍ସ ଖବ୍ୁ ଖସିୁ ସ୍ହସ୍  ଓ ଜମି ଏକଠୁଳ କେିବୋ 
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କୋମସ୍େ  ୋଗିସ୍  I ସୋଧୋେଣ କୋମ ସ୍କ୍ଷତ୍ରସ୍େ ମ ଁ ୁତୋଙୁ୍କ ଗେୁୁ େୋବସ୍େ ମୋନି ଥୋଏ I ସ୍ମୋ ବୋପୋଙ୍କ ସହିତ ତୋଙ୍କେ 

ଖବ୍ୁ ସ୍ଦୋସି୍ତ ଥ ିୋ ଓ ଅସ୍ନକ ସମୟସ୍େ ସ୍ସ ଆମ ଘେକୁ ଆସଥୁସି୍  I ତୋଙ୍କ ଝୀଅ କନକ ପଢୁଥ ିୋ  େୋେତୀ 

ସୋଙ୍ଗସ୍େ  ଓ ତୋଙ୍କ ବଡପଅୁ ସ୍କୈଳୋସ ଥ ିୋ ସ୍ମୋେ ପଢୋ ସୋଥୀ I ତୋଙ୍କ ପେିବୋେେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମ ଁ ୁପେିଚିତ ଥ ିି 

I 

 

     ପଚାଶ 

ମ ଁ ୁବେୀ ଅଞ୍ଚଳସ୍େ କୋମ କେିବୋ ୋଗି ପ୍ରସୁ୍ତତୀ କେୁଥବିୋ ସ୍ଦଖ ି ସ୍ଥୋନୀୟ ସ୍କସ୍ତକ ସ୍ ୋକ  ସସ୍େହ କସ୍  ସ୍ଯ  ମ ଁ ୁ

କିଛି ସ୍ଗୋଟୋଏ  ପଦ ପୋଇ ଁ– ସ୍ବୋଧ ହୁଏ  ଏମ.୍ଏ ୍.ଏ. ସ୍ହବୋ ପୋଇ ଁ-  ସ୍ଚଷ୍ଟୋ କେୁଛି I  ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ କସ୍ଙ୍ଗରସ 

ଦଳେ ସ୍ ୋସ୍କ  ସସ୍ବଷୋଦୟ ବୋ ୋଙୁ୍କ ସସ୍େହ କେୁଥୋଆନି୍ତ I ଇେିେୋ ଗୋନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ନତୃତ୍ୱସ୍େ ସ୍ଦଶ ଚୋ ୁଥୋଏ I ପଣୁ ି

ଇେିେୋଙ୍କ ବିସ୍େୋଧସ୍େ ଚୋେି ଆସ୍ଡ ପୋଟି ତୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସ୍ହଉଥୋଏ I 

୧୯୭୪ ମସିହୋସ୍େ ଗଜୁେୁୋତସ୍େ ସ୍ହୋଇଥବିୋ ଛୋତ୍ର ଆସ୍େୋଳନ ବିହୋେ ପ୍ରସ୍ଦଶେ ଛୋତ୍ର ଆସ୍େୋଳନ ପୋଇ ଁବୋଟ 

ସ୍ଦଖୋଇ ୋ I ଦେମୋ ବଢିବୋ, ହସ୍ଷ୍ଟ େ ଅବୁବସ୍ଥୋ େଳି ସୋଧୋେଣ କଥୋକୁ ସ୍କନ୍ଦ୍ର କେି  ଛୋତ୍ରମୋସ୍ନ ଆସ୍େୋଳନ 

କସ୍  I  ମୋତ୍ର ସ୍ସମୋନଙ୍କ ଆସ୍େୋଳନକୁ ଦସ୍ବଇ ସ୍ଦବୋ ପୋଇ ଁ ପ୍ରୋସ୍ଦଶକି ସେକୋେ ଜିଦ୍ ଧେିସ୍  I େଳସ୍େ ଛୋତ୍ର 

ମୋନଙ୍କେ ଆସ୍େୋଳନ ବଢିବୋସ୍େ  ୋଗି ୋ I ଛୋତ୍ରମୋନଙୁ୍କ ସେକୋେ ପ ିୁସ ମୋଧ୍ୟମସ୍େ ବୋସ୍ଡଇସ୍  I ସ୍ଜ କୁ 

ସ୍ନସ୍  I ମୋତ୍ର ଏ ସବୁ ସ୍କସ୍ତ ଦିନ ଚୋ ନ୍ତୋ? ପ୍ରସ୍ଦଶ େିତସ୍େ ଛୋତ୍ର ମୋନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏ େିଳି ଦୁବଷୁ ବହୋେ ସ୍ଦଖ ି

ସୋଧୋେଣ ସ୍ ୋସ୍କ ବୁସ୍ତ ସ୍ହସ୍  I କ୍ରମଶିଃ ଛୋତ୍ର ଆସ୍େୋଳନଟି  ଏକ ସୋଧୋେଣ ଆସ୍େୋଳନେ େୂପ ସ୍ନ ୋ Iଏ 

ଘଟଣୋ ବିହୋେସ୍େ ଘଟୁଥବିୋେୁ ଏ ଆସ୍େୋଳନକୁ ଉଚିତ  ପେୋମଶଷ ସ୍ଦବୋ  ୋଗି ଜୟପ୍ରକୋଶ ନୋେୋୟଣଙ୍କ ପୋଖସ୍େ 

ଛୋତ୍ରମୋସ୍ନ  ଆସି ପହଞ୍ଚିସ୍  I ଅନୁ େୋଜସ୍ନୈତିକ ସ୍ ୋକମୋସ୍ନ ମଧ୍ୟ  ଜୟପ୍ରକୋଶଜୀଙ୍କ ସ୍ନତୃତ୍ୱ ଚୋହିସଁ୍  I  ଛୋତ୍ର ଓ 

ସେକୋେଙ୍କ େିତସ୍େ ପେିସି୍ଥତିେ ସମୋଧୋନ   ୋଗି ସ୍ଚଷ୍ଟୋ ସ୍ହ ୋ ତ ସେକୋେ ଏଇଟୋକୁ ବିସ୍େୋଧୀ ଦଳ ମୋନଙ୍କେ  

ଏକ କୋେସୋଦୀ ସ୍ବୋ ି ଧେିସ୍  I ବିହୋେେ ଛୋତ୍ର ଆସ୍େୋଳନକୁ  ବେ କେି ସ୍ଦବୋ  ୋଗି ସେକୋେଙ୍କ ତେେେୁ 

ସ୍ଚଷ୍ଟୋ ସ୍ହ ୋ I ଥସ୍େ ଜୟପ୍ରକୋଶ ନୋେୋୟଣ ଏକ ସେୋସ୍େ େୋର୍ଣ ସ୍ଦସ୍ବ ସ୍ବୋ ି ଆଗେୁ  ପ୍ରଚୋେ ସ୍ହୋଇଥ ିୋ 

Iମୋତ୍ର ସେକୋେଙ୍କ ତେେେୁ, ସେୋସ୍େ କୋସ୍ଳ ଅଶୋନି୍ତ ସ୍ହୋଇପୋସ୍େ ସ୍ସଥପିୋଇ ଁ ଆଳ କେି , ସେୋକୁ  ସ୍କହି ଆସିବୋ 

ପୋଇ ଁବୋଟ ବେ କେିଦିଆଗୋ ୋ I ମଖୁୁ େୋସ୍ତୋ ଗଡୁୋକ ସିନୋ ବେ ସ୍ହୋଇଗ ୋ I ମୋତ୍ର ସ୍ ୋକମୋସ୍ନ ଗଳି କେି ବୋଟ 

ସ୍ଦଇ  ଆସି ସେୋସ୍େ ଜମୋ ସ୍ହ୍ଲସ୍ I ସ୍ମୋଟ ଉପସ୍େ ସ୍ଦଶ େିତସ୍େ ଅଶୋନି୍ତେ ସ୍ଯଉ ଁବୋତୋବେଣ ପେିୂ େହିଥ ିୋ  

ବିହୋେେ ଛୋତ୍ର ଆସ୍େୋଳନ ଥ ିୋ ତୋେ ଏକ ପ୍ରତୀକ I 

୧୯୭୪ – ୭୫ ମସିହୋ ସ୍ଦଶ ପୋଇ ଁଏକ କିଟିମିଟିଆ ସମୟ ଥ ିୋ I କସ୍ଙ୍ଗରସ ଦଳ ଓ କସ୍ଙ୍ଗରସ ସେକୋେ  ଇେିେୋ 

ଗୋନ୍ଧୀ ଓ ତୋଙ୍କ  ପୋଖ ସ୍ ୋକଙ୍କ ଦ୍ୱୋେୋ ଚୋ ିଥ ିୋ I ଯିଏ ଇେିେୋ ଗୋନ୍ଧୀଙ୍କ କଥୋ ନ ମୋନି ୋ  ତୋକୁ ଦଳେୁ ବୋହୋେ କେି 

ଦିଆଗ ୋi    ଇସ୍ କ୍ସନସ୍େ ଜିତିବୋ ପୋଇ ଁେୀମତୀ ଗୋନ୍ଧୀଙ୍କେ ହୋତ-ବୋେିଶୀ ସ୍ ୋସ୍କ  ପ୍ରଚୁେ ଅଥଷ ସଙ୍ଗରହ କସ୍ I 

ଅଥଷ ଦୋନ କେିଥବିୋ ସ୍ ୋସ୍କ  ମଖୁୁତିଃ ବୁବସୋୟୀ ସ୍ଗୋଷି୍ ିସ୍ହୋଇଥବିୋେୁ ସେକୋେୀ କଳକୁ ବୁବହୋେ କେି ନିଜ 

ନିଜେ ବୁବସୋୟ ବଢୋଇବୋସ୍େ ସ୍ସମୋସ୍ନ  ୋଗିସ୍  I  ମଳୂେୁ ଚୁଳ ଯୋଏ ସବୁଠୋସ୍େ ଦୁନଷୀତି ସ୍ଦଖୋସ୍ଦ ୋ 

I“ଇେିେୋବୋନ୍ଧୀଙ୍କଠୋେୁଦୁନଷୀତିେଉତ୍ସବୋହୋେିଛି”ସ୍ବୋ ିଜୟପ୍ରକୋଶଜୀସ୍େୋସ୍କି୍ୋକ୍ଭୋବସ୍େ ସୋଧୋେଣ ସେୋ ମୋନଙ୍କସ୍େ 

କହିସ୍ଦସ୍  Iକ୍ରସ୍ମ ତୋଙ୍କ ସ୍ନତୃତ୍ୱସ୍େ ସବୁ େୋଜସ୍ନୈତିକ ଦଳ  ଏକଜଟୁ ସ୍ହସ୍  ଓ ସ୍ଦଶ ସୋେୋ ଦୁନଷୀତି  ଓ 

ଅସମୋନତୋ ବିସ୍େୋଧସ୍େ ଆସ୍େୋଳନ ଚଳୋଇବୋ  କଥୋ ଉଠି ୋ I ଠକ୍ି ଏତିକି ସ୍ବଳକୁ ଉର୍ତ୍ତେ ପ୍ରସ୍ଦଶେ ଆ ୋହୋବୋଦ 

ସ୍କୋଟଷ  ମତ ସ୍ଦସ୍  ସ୍ଯ େୋଏବସ୍େ ୀ ନିବଷୋଚନ ମଣ୍ଡଳୀେୁ  ଜିତି ଆସିବୋ  ୋଗି  ଇେିେୋ ଗୋନ୍ଧୀ ସ୍କସ୍ତସ୍କ ଅସ୍ବୈଧ 
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କୋଯଷୁ  କେିଛନି୍ତ I ସ୍ସଥପିୋଇ ଁତୋଙ୍କ ନିବଷୋଚନ ବୋତି  କେୋ ଯିବ I  ଇେିେୋଙ୍କ ତେେେୁ  ଏଥପିୋଇ ଁହୋଇସ୍କୋଟଷସ୍େ 

ଅପି  ସ୍ହ ୋ I  ମୋତ୍ର ଚୋେି ଆସ୍ଡ ପୋଟି  ତୁଣ୍ଡ ଉଠି ୋ ସ୍ଯ ଇେିେୋ ଗୋନ୍ଧୀ ତଳ ସ୍କୋଟଷେ କଥୋ ମୋନି  ଆଗ ଇସ୍ତେୋ 

ଦିଅନ୍ତୁ I ହୋଇସ୍କୋଟଷ  ଯଦି ତୋଙ୍କ  ନିବଷୋଚନକୁ ସ୍ବୈଧ ସ୍ବୋ ି ସ୍ଘୋର୍ଣୋ କେନି୍ତ  ସ୍ତସ୍ବ ସ୍ସ ପଣୁ ିକ୍ଷମତୋକୁ ଆସି ଯିସ୍ବ 

Iମୋତ୍ର ଥସ୍େ କ୍ଷମତୋେୁ ଓହେି ଗସ୍   ପଣୁ ିଥସ୍େ ସ୍େେି ଆସିବୋ ସମ୍ଭବ ସ୍ହୋଇ  ନପୋସ୍େ ! ସ୍ସଥପିୋଇ ଁଇେିେୋ 

ଗୋନ୍ଧୀ କ୍ଷମତୋ ଛୋଡିସ୍  ନୋହି ଁI  ଏ େଳି ଜବେଦସି୍ତଆ ନୀତି ବିସ୍େୋଧସ୍େ  ଜୟପ୍ରକୋଶଙ୍କ ସ୍ନତୃତ୍ୱସ୍େ ସୋେୋ ସ୍ଦଶସ୍େ 

ଆସ୍େୋଳନ ଚୋ ି ୋ I  ବିହୋେସ୍େ ସବୁ ବିସ୍େୋଧୀ ଦଳେ ସ୍ ୋକଙୁ୍କ ମିଶୋଇ ବିସ୍େୋଧ କୋମ ଆେମ୍ଭ ସ୍ହ ୋ I 

ଓଡିଶୋସ୍େ ଆସ୍ମ ବି ସ୍ସଇଆ କେିବୋକୁ ଚୋହି ୁଁ I ମନସ୍ମୋହନ ସ୍ଚୌଧେୁୀ  ବିହୋେ ଆସ୍େୋଳନସ୍େ ଖବ୍ୁ  ୋଗିଥସି୍  

ବି ଓଡିଶୋସ୍େ ସବୁ ଦଳକୁ ମିଶୋଇ ସ୍ଯ କିଛି କୋମ କେି ସ୍ହବ  ସ୍ସ ବିର୍ୟସ୍େ ତୋଙ୍କେ ଉତ୍ସୋହ ନଥ ିୋ I ମୋତ୍ର ବିସ୍ନୋଦ 

ମହୋନି୍ତ  ଓ ମ ଁ ୁଠକ୍ି କ ୁ ସ୍ଯ ଏଠ ିଓଡିଶୋସ୍େ ବି  ସବୁ ଦଳକୁ ମିଶୋଇ ଆସ୍େୋଳନ କେିବୋକୁ ସ୍ହବ I 

୧୯୭୪େ ଗୋନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସେସ୍େ କଟକେ ନୋେୀ ସଙ୍ଘ ସଦନଠୋସ୍େ ସ୍ମୋ ସେୋପତିତ୍ୱସ୍େ ଏକ ସୋଧୋେଣ ସେୋ 

ସ୍ହ ୋ I ଓଡିଶୋ କସ୍ଙ୍ଗରସେ ସେୋପତି ବିଜ ୁପଟ୍ଟନୋୟକ, ମୋକଷସିଷ୍ଟ କମୁୁ ନିଷ୍ଟ ପୋଟିେ ସୋଧୋେଣ ସମ୍ପୋଦକ  କ୍ଷ୍ମଣ 

ପଟ୍ଟନୋୟକ, ଜନସଙ୍ଘେ  ବିଶ୍ୱେୁର୍ଣ ହେିଚେନ, କସ୍ଙ୍ଗରସ ଦଳେ ସସୁ୍େନ୍ଦ୍ର ଦି୍ୱସ୍ବଦୀ, ସମୋଜବୋଦୀ ଦଳେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ 

କିସ୍ଶୋେ ଦୋସ ଏହି ସେୋସ୍େ ବକ୍ତୋ ଥସି୍  I ମସ୍ନ ପଡୁଚି – ବିଜ ୁପଟ୍ଟନୋୟକ  ତୋଙ୍କ େୋର୍ଣ ଆେମ୍ଭ କସ୍  ଓଡିଆସ୍େ 

I  ମୋତ୍ର ପି.ଟି.ଆଇ.େ ପ୍ରତିନିଧଙୁି୍କ ସ୍ଦଖ ିୋ ମୋସ୍ତ୍ର  ଇଙ୍ଗରୋଜୀସ୍େ କହିବୋକୁ  ୋଗିସ୍  I ସସୁ୍େନ୍ଦ୍ର ଦି୍ୱସ୍ବଦୀ 

ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ କସ୍ଙ୍ଗରସ ୍ଦଳ େିତସ୍େ I ଜୟପ୍ରକୋଶଙ୍କେ ବନୁ୍ଧ ସ୍ହସ୍  ବି ସ୍ସ ସ୍ଘୋର୍ଣୋ କସ୍  – 

“ଆମଦଳଜୟପ୍ରକୋଶଙ୍କଆସ୍େୋଳନକୁପ୍ରତୁୋଖୁୋନକେିଛିI”ଦି୍ୱସ୍ବଦୀେୁବସ୍ନଶ୍ୱେକୁସ୍କମିତିସ୍େେିସ୍ବସ୍ବୋ ିପଚୋେୁଥୋ

ଆନି୍ତI  ଆସ୍ମ ତୋଙ୍କ ପୋଈ ଁସ୍ଗୋଟୋଏ ଟୁୋକି୍ସ ସ୍ଯୋଗୋଡସ୍େ ଥୋଊ ଁI ଏ କଥୋ ଶଣୁ ିବିଜ ୁବୋବୁ ତୋଙୁ୍କ ନିଜ ଗୋଡିସ୍େ ସ୍ନଇ 

ଯିସ୍ବ ସ୍ବୋ ି କହିସ୍  I ଆସ୍ମ ବୁଝି ଗ ୁ ସ୍ଯ  ବୋଟସ୍େ ଉେସ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କଥୋ ବୋର୍ତ୍ତଷୋ ସ୍ହସ୍ବ I   ଓଡିଶୋସ୍େ 

ଜୟପ୍ରକୋଶଙ୍କେ “ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଣଷକ୍ରୋନି୍ତ“ ଆସ୍େୋଳନ  ୋଗି ଗୋନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଦିନେ ସ୍ସ ସେୋ ହି ଁଥ ିୋ ମଳୂଦୁଆ Iଉତ୍କଳ 

ସସ୍ବଷୋଦୟ ମଣ୍ଡଳେ ସେୋପତ ିସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ ହେସ୍ମୋହନ ପଟ୍ଟନୋୟକ I  ମଖୁୁମନ୍ତ୍ରୀ ନେିନୀ ଶତପଥୀଙ୍କେ ସ୍ସ 

ସ୍ହସ୍  ଡୋହୋଣ ହୋତI  ଏପେିକି ସ୍ଢଙ୍କୋନୋଳ ନିବଷୋଚନ ମଣ୍ଡଳୀସ୍େ  ସ୍ସ ମଖୁୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ  ୋଗି ପ୍ରଚୋେ ମଧ୍ୟ କେିଥସି୍  

I ନେିନୀ ଓଡିଶୋସ୍େ ଇେିେୋ ଗୋନ୍ଧୀଙ୍କେ ପ୍ରତିନିଧ ିଥବିୋେୁ ଓଡିଶୋସ୍େ ଜୟପ୍ରକୋଶଙ୍କେ ଆସ୍େୋଳନ ଦୋନୋ ବୋନୁ୍ଧ କି 

ସସ୍ବଷୋଦୟ କମଷୀ ଏଥସି୍େ େୋଗ ନିଅନ୍ତୁ – ଏକଥୋ  ସ୍ସ ଚୋହ ଁୁ ନଥ ିଗସ୍  I ହେସ୍ମୋହନ ପଟ୍ଟନୋୟକ ଓ ନିେିନୀ ଶତପଥୀ 

ଥସି୍   ଏକଦୋ କମୁୁ ନିଷ୍ଟ ପୋଟିେ ସଦସୁ I ଜୟପ୍ରକୋଶଙ୍କ ପ୍ରତି ଉେୟଙ୍କେ  ବୁକି୍ତଗତ ବିତୃଷ୍ଣୋ ଥ ିୋ I ୧୯୫୨ 

ମସିହୋସ୍େ  ଜୟପ୍ରକୋଶ ଓଡିଶୋ ଆସିସ୍  ତ ଛୋତ୍ର ସ୍େସ୍ଡସ୍େସନ ତେେେୁ ନେିନୀ ତୋଙୁ୍କ ଅଣ୍ଡୋ ସ୍େୋପୋଡି ଥସି୍  I 

 ସ୍ଗୋଟିଏ ପସ୍ଟ ମନସ୍ମୋହନ ସ୍ଚୌଧେୁୀ ଜୟପ୍ରକୋଶଙ୍କ ଅନୁପସି୍ଥତସି୍େ ତୋଙ୍କବିହୋେ ଆସ୍େୋଳନେ ସ୍ନତୃତ୍ୱ 

ସ୍ନଉଥସି୍   ଓ ସ୍ଯୋଜନୋ କେୁଥସି୍  Iମୋତ୍ରଉତ୍କଳ ସସ୍ବଷୋଦୟ ମଣ୍ଡଳେ ସେୋପତିଙ୍କଠୋେୁ ଏଥପିୋଇ ଁକିଛି ସହସ୍ଯୋଗ 

ମିଳୁନଥୋଏ I  ସସ୍ବଷୌଦୟ କମଷୀଙ୍କେ ସେକୋେ ବିସ୍େୋଧୀ ମତ ପ୍ରକୋଶ ଓ କୋଯଷୁ  କଳୋପ ସ୍ଦଖ ିଆସ୍େୋଳନକୁ ନଷ୍ଟ 

କେିବୋ  ୋଗି ଇେିେୋ ଗୋନ୍ଧୀ ସ୍ଯୋଜନୋ କେୁଥସି୍  I ଆସ୍େୋଳନ େିତେୁ ନିମଷଳୋ ସ୍ଦଶପୋସ୍ଣ୍ଡ ଓ  ତୋଙ୍କେ ଆଉ 

ସ୍କସ୍ତକ ସହକମଷୀ  ଇେିେୋଙୁ୍କ ଏଥପିୋଇ ଁସୋହୋଯୁ କେୁ 

ଥୋଆନି୍ତI“ସସ୍ବଷୋଦୟକମଷୀମୋସ୍ନେୋଜନୀତିକୋମସ୍େ ୋଗିବୋଉଚିତନୁସ୍ହ“ଁସ୍ବୋ ିସ୍ସମୋସ୍ନକହୁ ଥୋଆନି୍ତI  ମୋତ୍ର େିତସ୍େ 

େିତସ୍େ ସ୍ସମୋନଙ୍କେ  ଇେିେୋଙୁ୍କ ସମଥଷନ କେିବୋ ଚୋ ିଥୋଏ ! 

ଇତି ମଧ୍ୟସ୍େ ହେସ୍ମୋହନବୋବୁ ବିସ୍ନୋବୋଜୀଙୁ୍କ ଜଣୋଇ ସ୍ଦସ୍  ସ୍ଯ  ଓଡିଶୋସ୍େ ମନସ୍ମୋହନ ସ୍ଚୌଧେୁୀ 

ଆସ୍େୋଳନକୁ େିନ୍ନ ଦିଗସ୍େ ଟୋଣଛୁନି୍ତ I ଖବେଟି ସ୍ସ ନିସ୍ଜ ସ୍ ଖ ିଥୋଇ ପୋେନି୍ତ କିମ୍ ବୋ  ସୋନେୋଇ ଦୟୋନିଧ ି

ପଟ୍ଟନୋୟକ ଓ ନିମଷଳୋ ସ୍ଦଶପୋସ୍ଣ୍ଡଙ୍କ ମୋଧ୍ୟମସ୍େ ତୋଙ୍କ ପୋଖସ୍େ ପହଞ୍ଚ ିପୋେିଥୋଏ I  ସ୍କୌଣସି ଏକ ସମୟସ୍େ  

ମନସ୍ମୋହନ ସ୍ଚୌଧେୁୀ ବିସ୍ନୋବୋଜୀଙୁ୍କ ସ୍ଦଖୋ କସ୍  ତ  ବିସ୍ନୋବୋଜୀ ପଚୋେିସ୍  “ଓଡିଶୋସ୍େ ମନସ୍ମୋହନ ଓ 
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ହେସ୍ମୋହନଙ୍କ େିତସ୍େ କି ଟଣୋ ଓଟେୋ ଚୋ ିଛି?” – ଏଇ କଥୋ ବର୍ଣ୍ଣଷନୋ କେି ଏକ କମଷୀ ସ୍ବୈଠକସ୍େ  ମନସ୍ମୋହନ 

ସ୍ଚୌଧେୁୀ  କୋେି ପକୋଇସ୍  I ସସ୍ବଷୋଦୟ ମଣ୍ଡଳ େିତସ୍େ ହେସ୍ମୋହନ ପଟ୍ଟନୋୟକଙ୍କେ ସୋହୋଯୁକୋେୀ ଥସି୍   

େତନ ଦୋସ ଓ ତୋଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ  ଶୋନି୍ତ ସ୍ଦବୀ, ମଣ୍ଡଳେ ସମ୍ପୋଦକ ନେହେି ସ୍ୱୋଇ ଁ, ସ୍କୋେୋପଟୁେ ଆଦିବୋସୀ ଅଞ୍ଚଳସ୍େ କୋମ 

କେୁଥବିୋ କୃଷ୍ଣ ସିଂ, ମୟୂେେଞ୍ଜେ ତେୁଣ କମଷୀ ପ୍ରଶୋନ୍ତ ମହୋନି୍ତ I ବୋସ୍ ଶ୍ୱେେ୍ ସଧୁୋଂଶ ୁସ୍ଶଖେ ଦୋସ େମୋ ସ୍ଦବୀ ଓ 

“ବୁ ୁେୋଇ”ଙ୍କପ୍ରତିଆନୁଗତୁେଖଥିସି୍ ବିସେକୋେବିସ୍େୋଧସ୍େକିଛିକହୁନଥସି୍ କିଜୟପ୍ରକୋଶଙ୍କଜନଆସ୍େୋଳନସ୍େେୋ

ଗସ୍ନଉନଥସି୍  I ଖୋ ି ସ୍ସତିକି ନୁସ୍ହ ଁ, ସସ୍ବଷୋଦୟ ବୋ ୋ ସ୍କଉଠଁ ିକଅଣ କେୁଛନି୍ତ  ସ୍ସ ସବୁେ ଖବେ ମଧ୍ୟ 

ଉପସ୍େୋକ୍ତ ବୁକି୍ତମୋସ୍ନ ମଖୁୁମନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ ସିଧୋ ସଳଖ  ଜଣୋଇ ସ୍ଦଉଥସି୍  I ଏହୋେ ଏକ ଉଦୋହେଣ ମଧ୍ୟ  ଆମକୁ 

ମିଳି ୋ I 

ସ୍ସଦିନ ବୋଜୀେୋଉତ ଛୋତ୍ରୋବୋସ ଠୋସ୍େ କମଷୀ ମୋନଙ୍କେ ଏକ ସ୍ବୈଠଙ୍କ ସ୍ହୋଇଥୋଏ I ବିହୋେେ ପୋଟନୋଠୋସ୍େ 

ଜୟପ୍ରକୋଶଙ୍କ ସେୋକୁ  େଙ୍ଗ କେିବୋ  ୋଗି ସେକୋେଙ୍କ ତେେେୁ  ଉପସି୍ଥତ ସ୍ ୋକଙ୍କ ଉପସ୍େ  କିଳୋ ମୋଡ ବସଥୁୋଏ I 

ଆସ୍ମ ସମସ୍ସ୍ତ ବୋପିଙ୍କେ ଓ ସ୍ମୋେ ସଟଷସ୍ୱେ ସ୍େଡିଓେୁ ଏ ସବୁ ଖବେ  ପୋଉଥୋଉ I ବୁସ୍ତ  ୋଗଥୁୋଏ I  ଉପସି୍ଥତ 

କମଷୀମୋସ୍ନ ନିଜ ନିଜେ ଅେିବୁକି୍ତ ପ୍ରକୋଶ କେୁ ଥୋଆନି୍ତ I  ସ୍ଶର୍ସ୍େ ସସ୍ବଷୋଦୟ ମଣ୍ଡଳ ତେେେୁ ଘଟଣୋଟିକୁ ନିେୋ 

କେି  ଏକ ପ୍ରସ୍ତୋବ ଗ୍ରହଣ କେୋଗ ୋI ସ୍ବୈଠକସ୍େ କଅଣ ଘଟି ୋ  ଏହୋ ସେକୋେକୁ ଜଣୋଇବୋ  ୋଗି ଗଇୁେୋ ତ  ୋଗି 

ଥୋଆନି୍ତ I  ମୋତ୍ର ସ୍ବୈଠକ ସେିବୋ ସୋସ୍ଙ୍ଗ ସୋସ୍ଙ୍ଗ େତନ ଦୋସ ଓ ହେସ୍ମୋହନ ପଟ୍ଟନୋୟକ ସଦଳବସ୍ଳ  ଏକ 

ଟୁୋକି୍ସସ୍େ ବସି  ଅନୁଗଳୁେୁ େୁବସ୍ନଶ୍ୱେ ଚୋ ିସ୍  I  ଦୁଇ ଦିନ ପସ୍େ ସ୍ଯସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ ମଖୁୁମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ  ପୋଖକୁ 

ସେକୋେୀ େିସ୍ପୋଟଷ ଆସି ୋ, ମଖୁୁମନ୍ତ୍ରୀ କୋସ୍ଳ େିସ୍ପୋଟଷଟୋକୁ  ହୋତସ୍େ ଧେି  

କହିସ୍ “ମ ଁଏୁଖବେସୋସ୍ଙ୍ଗସୋସ୍ଙ୍ଗପୋଇଯୋଇଛି“I 

ଓଡିଶୋସ୍େ କସ୍ଙ୍ଗରସ ଦଳେ ସସ୍ବଷ ସବଷୋ ଥସି୍  ନେିନୀ ଶତପଥୀ I  ମୋତ୍ର ଇେିେୋଙ୍କ ଆଶୀବଷୋଦ ହି ଁତୋଙୁ୍କ ଶକି୍ତଶୋଳୀ 

କେି େଖ ିଥ ିୋ I  ଇେିେୋଙ୍କ ବିସ୍େୋଧସ୍େ ଘଟିଥବିୋ  ସ୍କୌଣସି ଆସ୍େୋଳନକୁ ବେଦୋସ୍ତ କେିବୋ ଅବସ୍ଥୋସ୍େ ସ୍ସ 

ନଥସି୍  Iଏ ସବୁ ସସ୍ତ୍ତ୍ୱ ମ ଁ ୁନେିନୀ ଶତପଥୀଙୁ୍କ ସ୍କସ୍ବ ଖେୋପ ସ୍ବୋ ି େୋବିନୋହି ଁI ବୁକି୍ତଗତ ସମ୍ପକଷ ଏହୋେ କୋେଣ 

Iସସ୍ବଷୋଦୟ ବୋ ୋଙ୍କ ପ୍ରତି  ନେିନୀ ସେକୋେଙ୍କେ ମତି ଗତି ସ୍ବଶ ୍କସ୍ଠୋେ ସ୍ହବୋକୁ  ୋଗି ୋ I ସସ୍ବଷୋଦୟ ବୋ ୋଙ୍କ 

ପୋଖକୁ ବୋହୋେୁ ସେକୋେ ବିସ୍େୋଧସ୍େ କୋମ କେିବୋ ପୋଇ ଁଟଙ୍କୋ ଆସଛିୁ ସ୍ବୋ ି ପ୍ରଚୋେ ଚୋ ି ୋ I ଇତି ମଧ୍ୟସ୍େ 

ଆସ୍ମେିକୋେୁ ଜଜଷ ୱସି୍ ୋବୀ  ବେୀ ଅଞ୍ଚଳସ୍େ ସୋଧୋେଣ କୋମ କେିବୋ  ୋଗି ପୋଞ୍ଚ ହଜୋେ ଟଙ୍କୋ ପଠୋଇଥସି୍  I  ମ ଁ ୁ

ଆସ୍ମେିକୋେୁ ସ୍େେିବୋ ପବୁଷେୁ ସ୍କସ୍ତକ ଅନୁଷ୍ୋିନ ସହିତ  କଥୋ ବୋର୍ତ୍ତଷୋ କେି ଥ ିି  ଓ ସ୍ସମୋନଙ୍କ ଠୋେୁ ଯୋହୋ ମିଳି ୋ  

ତୋହୋ ସ୍ମୋ ନୋଆସଁ୍େ ନ ପଠୋଇ  ସସ୍ବଷୋଦୟ ମଣ୍ଡଳ ମୋଧ୍ୟମସ୍େ ପଠୋଇବୋ  ୋଗି  ମ ଁ ୁତୋଙୁ୍କ ସ୍ ଖଥି ିି I  ମୋତ୍ର କଥୋଟି 

ଏସ୍ବ “ଆବଳଦସ୍ମୋସ୍ତବିନ୍ଧ”େଳିସ୍ହ ୋI ମଣ୍ଡଳେ ସମ୍ପୋଦକ େୋବସ୍େ ନେହେି ସ୍ୱୋଇ ଁଆସ୍ମେିକୋେୁ ଆସିଥବିୋ ସ୍ସ  

ସ୍ଚକ୍ କୁ େଙ୍ଗୋଇ ୋ ପସ୍େ ବି , ମଣ୍ଦଳେ ପ୍ରସ୍ତୋବ ସସ୍ତ୍ତ୍ୱ, ସ୍ସ ଟଙ୍କୋ ସ୍ମୋସ୍ତ ସ୍ଦବୋ ପୋଇ ଁନୋେୋଜ I ଏ ବିର୍ୟସ୍େ 

ଆସ୍ ୋଚନୋ ସ୍ହ ୋ I ମନସ୍ମୋହନ ସ୍ଚୌଧେୁୀ, ବିଶ୍ୱନୋଥ ପଟ୍ଟନୋୟକ ନେହେିକୁ  ଟଙ୍କୋ ମକୁ୍ତ କେିବୋ  ପୋଇ ଁକହିସ୍  I  

ମୋତ୍ର େତନ ଦୋସ କହିବୋ ପସ୍େ ଯୋଇ ସ୍ସ ଟଙ୍କୋ ଛୋଡି ୋ  I ସସ୍ବଷୋଦୟ କମଷୀ ଙ୍କେ ସ୍ବୈଠକ ସ୍ହସ୍  ମ ଁ ୁକଟକସ୍େ 

ଥବିି ତ ଖବେ ଯିବ ବେୀକୁ I ମ ଁ ୁବେୀସ୍େ ଥସି୍  ଖବେ ଯିବ ସ୍ମୋ କଟକ ବସୋକୁ I  ଏ ସବୁ କୁତୁେୁପିଆ ବୁବହୋେ 

ସହିତ ମ ଁ ୁଆଗେୁ ପେିଚିତ ଥ ିି I  ସସ୍ବଷୋଦୟ ନୋଆସଁ୍େ ସ୍କସ୍ତ ସ୍ ୋକ ସ୍କସ୍ତ େକମେ କୋମ କେନି୍ତ-- ଇଏ ଥ ିୋ 

ସ୍ମୋ ପୋଇ ଁଏକ ଅନୁେବ I 

ହଠତ୍ ଦିସ୍ନ ଇନକମ ୍ଟୁୋକ୍ସ ଅେିସେୁ ଜସ୍ଣ କମଷଚୋେୀ ଆସି ଆମ ବସୋସ୍େ ପହଞ୍ଚସି୍  

I“କୁଆସ୍ଡଆସିସ୍ ?”ସ୍ବୋ ିପଚୋେିବୋେୁେଦ୍ରସ୍ ୋକକହିସ୍ ସ୍ଯ“ ଇନକମ ୍ଟୁୋକ୍ସ ବିେୋଗେୁ  ସ୍ମୋସ୍ତ ପଠୋ ଯୋଇଛି  

ଆପଣଙ୍କ ଆୟେ ଯୋଞ୍ଚ ପେତୋଳ କେିବୋ ପୋଇ“ଁI“ସ୍ମୋେତଇନକମ୍ନୋହିIଁ ଯୋଞ୍ଚ ପେତୋଳ କଅଣ କେିସ୍ବ 

?”କହିସ୍ଚକ୍ବୁକଟିକୁତୋଙୁ୍କଧେୋଇସ୍ଦ ିI  କିଛି ସମୟ ଯୋଞ୍ଚ ପେତୋଳ କ ୋ ପସ୍େ ସ୍ସ ସ୍େେି ଗସ୍   
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I“ମ ଁପୁଣୁଆିସିପୋସ୍େ”ସ୍ବୋ ିକହିସ୍ I  ବିପକ୍ଷ ସ୍ ୋକଙୁ୍କ ସେକୋେସ୍େ ଥବିୋ ଦଳ ସ୍କମିତି ହଇେୋଣ କେନି୍ତ  ଇଏ ଥ ିୋ 

ତୋେ ଏକ ନମନୁୋ I 

ଥସ୍େ କଅଣ ସ୍ଗୋଟୋଏ ସୋଂସ୍କତୃିକ କୋମସ୍େ  ମଖୁୁମନ୍ତ୍ରୀ ନେିନୀ ଶତପଥୀ ଅତିଥ ିସ୍ହୋଇ  ସତୂୋହୋଟେ  ସ୍ଥୋନୀୟ 

ପ୍ରୋଥମିକ ବିଦୁୋଳୟକୁ ଆସିଥସି୍  I  ସ୍ଥୋନୀୟ ସ୍ ୋକ େବସ୍େ ସ୍ଦଖଣୋହୋେୀ ସ୍ହୋଇ ମ ଁ ୁବି ସେୋସ୍େ ସ୍ଯୋଗ ସ୍ଦ ି I 

ସ୍ଦଖୋ ତ ସ୍ହ ୋ I  ଏକଦୋ ସ୍ସ ସ୍ମୋ ପୋଇ ଁହୋଣ୍ି ଦସ୍େ ଅଠୋ ତିଆେୀ କେିଥସି୍  I  ମୋତ୍ର ସ୍ସଦିନ କିଛି କଥୋ ବୋର୍ତ୍ତଷୋ 

ସ୍ହୋଇ ପୋେି ୋ ନୋହି ଁI  ମନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ ସ୍କସ୍ତ େକମେ ସ୍ ୋକ ଚୋେି ଆଡୁ ସ୍ଘେି କେି େହିଥସି୍  I  ମ ଁ ୁବୋହୋେୁ ବୋହୋେୁ 

ଚୋ ି ଆସି ି I  ଏ ଘଟଣୋେ ବହୁ ବର୍ଷ ପସ୍େ  ବନୁ୍ଧ ବିଜୟ ମିେଙ୍କଠୋେୁ ଶଣୁ ିି ସ୍ଯ ସ୍ସ କୋସ୍ଳ ବିଜୟଙୁ୍କ ସ୍ମୋ କଥୋ 

ପଚୋେିସ୍  I ବିଜୟଙ୍କ ଠୋେୁ କଥୋ ଶଣୁ ିସୋେି  ସ୍ସ କୋସ୍ଳ ମନ୍ତବୁ ସ୍ଦସ୍  ସ୍ଯ “ ଅନୋଦି ଟୋ ସବୁିଧୋବୋଦୀ 

ସ୍ହୋଇଗ ୋ “ 

ମ ଁ ୁମସ୍ନ ମସ୍ନ େୋବି ି – ଆସ୍େୋଳନସ୍େ େୋଗ ସ୍ନବୋଟୋ  ଯଦି ସବୁିଧୋବୋଦ ହୁଏ  ସ୍ତସ୍ବ ସବୁିଧୋବୋଦୀ ସ୍ହବୋସ୍େ 

ସ୍ମୋେ କିଛି ଆପରି୍ତ୍ତ ନୋହି ଁ I“ସଚକହନୋଅଗେବଗୋବସ୍ତ୍ୋିସ୍ତୋହମସବବୋଗୀସ୍ହୈ“ଁI– ଏ କଥୋ ଜୟପ୍ରକୋଶଜୀ ବୋେମ୍ବୋେ 

କହୁଥସି୍  I 

_  

                                              ଏକୋବନ 

୧୯୭୫ ମସିହୋେ ମଇ- ଜନ୍ୁ ସ୍ବଳେ କଥୋ I  ସସ୍ବଷୋଦୟ ସମି୍ମଳନୀସ୍େ େୋଗ ସ୍ନଇ ମ ଁ ୁସପେିବୋେ ସ୍ଚନୋଇ, 

ସ୍ବଙ୍ଗୋ ୁେୁ ଓ ପଣି୍ଡସ୍ଚେୀକୁ ବୁ ିବୋ ପୋଇ ଁଗ ି i  ତୋପସ୍େ କଟକ ପ୍ରତୁୋବର୍ତ୍ତଷନ I ଘସ୍େ ସମସ୍ସ୍ତ ପୋଚି ୋ ଆମ୍ବେ 

ପି୍ରୟ I ଏଣ ୁଛତ୍ର ବଜୋେେୁ  ଝୁଡିଏ ବୋଇଗଣ ପସ୍ ଇ ଆମ୍ବ  ଘେକୁ ଆସି ୋI ଇତି ମଧ୍ୟସ୍େ ବେୀ ଅଞ୍ଚଳସ୍େ କୋମ 

 ୋଗି ସ୍ମୋେ ସ୍ଯୋଜନୋ ଚୋ ିଥୋଏ I  ଉତ୍କଳ ଖଦୀ ମଣ୍ଡଳ ତେେେୁ  ବେୀ ଅଞ୍ଚଳସ୍େ , ବିେିନ୍ନ ଗୋଆସଁ୍େ, ସତୂୋ କଟୋ 

କୋମ ଗସ୍ଣଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହୋନି୍ତ  କେୁ ଥୋଆନି୍ତ I ତୋଙ୍କଠୋେୁ କୋଯଷୁ କ୍ରମ ପୋଇ ଁପେୋମଶଷ ମିଳୁଥୋଏ Iସହକମଷୀ ବନୁ୍ଧ 

ସ୍କ୍ଷତ୍ରବୋସୀ ପତି ବେୀ ଅଞ୍ଚଳସ୍େ େହି ସ୍ମୋସ୍ତ କୋମସ୍େ ସୋହୋଯୁ କସ୍  I ପ୍ରଥମେୁ ଆସ୍ମ ଠକ୍ି କ ୁ ସ୍ଯ କୁ ୋ 

ନୋଳିଆ ବୁଣଥୁବିୋ ଆମ ଗୋଆେଁ ଡମ୍ବ ଜୋତିେ ସ୍ ୋକଙୁ୍କ ସୋହୋଯୁ କେିବୋ I ସ୍ସ ସୋହୀସ୍େ ପ୍ରୟ ସମସ୍ସ୍ତ େୂମିହୀନ I 

ସ୍ସ ସୋହୀେ ପ୍ରତି ଘେେୁ ସ୍ ୋସ୍କ ଯୋଇ ଗୋଆ ଁଗୋଆ ଁବୁ ି  ବୋଉଶଁ ଖସ୍ଣ୍ଡ ଆଣନି୍ତ I ସ୍ସଥେୁି ବତୋ କେି କୁ ୋ  କି 

ନୋଳିଆ ବୁଣନି୍ତ ଓ ତୋକୁ ଗୋଆ ଁଗୋଆ ଁବୁ ି ବିକି୍ର କେନି୍ତ I ବୋଉଶଁ ସଙ୍ଗରହ କେିବୋ, ବୁଣବିୋ ଓ ବିକିବୋ ପୋଇ ଁତିସ୍ନୋଟି ଦଳ 

କେି  କୋମ କସ୍  ଅଧକି ଜିନିର୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ସ୍ହବ  ଓ ସ୍ ୋକଙ୍କ ହୋତକୁ ଅଧକି ପଇସୋ ଆସିବ ସ୍ବୋ ି ଆସ୍ମ ଅନୁେବ 

କ ୁ Iହେିଜନ ସୋହୀସ୍େ ଏ କଥୋ କହି ୁ ତ ସୋହୀେ ସମସ୍ତ ପେୁୁର୍ ସ୍ ୋକ ଏଥସି୍େ ସ୍ବଶ ୍େୋଜି ସ୍ହସ୍  I ଏକୋ 

ସୋଙ୍ଗସ୍େ ସ୍କସ୍ତ ଖଣ୍ଡ ବୋଉଶଁ ପୋଇ ଁପଇସୋ ବିନୋ ସଧୁସ୍େ ଅଗ୍ରୀମ ଆକୋେସ୍େ ଦିଆଗ ୋ Iସଡକ କଡସ୍େ ସୋହୀଟ୍ଟୋ 

I ସ୍କ୍ଷତ୍ରବୋସୀ ପତି ଓ ମ ଁ ୁସ୍ସ ସୋହୀସ୍େ ଖସ୍ଣ୍ଡ ଚସ୍ଟଇ ଉପସ୍େ ବସି ଥୋଉ I ଏଣ ୁଗୋଆେଁ ସ୍କସ୍ତକ ଚ ୋଖ ଚତୁେ 

ସ୍ ୋକ ସୋଇସ୍କ  ଉପେୁ ଆସ୍ମ ସ୍ସଠୋସ୍େ ବସି ଥବିୋେ ସ୍ଦଖସି୍  I ଜସ୍ଣ େୋଜନୀତି କେୁଥବିୋ ସ୍ ୋକ ଆସି 

ଆସ୍ ୋଚନୋସ୍େ େୋଗ ସ୍ନସ୍  I ମ ଁ ୁସବୁସ୍ବସ୍ଳ ଗୋଆଠଁୋେୁ ଦୂେସ୍େ େହି ଆସିଥବିୋେୁ ଗୋଆ ଁେିତସ୍େ ସ୍ମୋେ ସ୍ଚେ 

ସ୍ସସ୍ତ ଗେୀେ ନୁସ୍ହ ଁI ମୋତ୍ର ସ୍ସ େଦ୍ରସ୍ ୋକ  ଗୋଆ ଁସ୍ ୋକଙ୍କେ  ବହୁ ଦିନେ ଜଣୋ ଶଣୁୋ I ସ୍ସ ସ୍ ୋକଙୁ୍କ ପସ୍େ 

ବୁଝୋଇ ସ୍ଦସ୍  “ତମକୁୁସ୍ଯଉପଁଇସୋଦିଆଯୋଇଛିସ୍ସଇଟୋଆସିଛିତମମୋନଙୁ୍କଦିଆଯିବୋପୋଇIଁପଇସୋ ତ ସ୍ନ  ଆଉ 

ଶଝୁିବ କଅଣ?” 

ସସ୍ବଷୋଦୟ ପତ୍ରିକୋେ କୋମ ବୁଝିବୋ ପୋଇ ଁମ ଁ ୁକଟକ ସ୍େେି ି I  ସ୍କସ୍ତ ଦିନ ପସ୍େ ଗୋଆକୁଁ ଆସି କୋମ ସ୍କସ୍ତ ଦୂେ 

ଗ ୋ ସ୍ବୋ ି ତଦୋେଖ କ ୋ ସ୍ବଳକୁ  ଟଙ୍କୋ ସ୍ନଇଥବିୋ ହେିଜନ ବସି୍ତସ୍େ ସ୍ ୋକଙ୍କେ ଆଉ ଧେୋ ଛୁଆ ଁନୋହି ଁI 
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ସ୍ ୋକଙ୍କ ହୋତସ୍େ ପଇସୋ ପଡିଗସ୍   ସ୍ସମୋସ୍ନ ସ୍ଯ ଜବୋବ ମତୁୋବକ କୋମ କେିସ୍ବ  ତୋେ କିଛି ଠିକଣୋ ନୋହି ଁ 

ସ୍ବୋ ି ସ୍ମୋେ ଧୋେଣୋ ଦୃଢ ସ୍ହ ୋ I ତଥୋପି ବେୀ ଅଞ୍ଚୱଳସ୍େ ସ୍ ୋକଙୁ୍କ କୋମ ସ୍ଯୋଗୋଇବୋ  ୋଗି ଅନୁ କିଛି 

ସ୍ଯୋଜନୋ କେିବୋ  କଥୋ ମସ୍ନ ମସ୍ନ େୋବୁଥୋଏ I ଖେୋଟିଆ େସ  ପୋଇ ଁଚୋର୍ୀଙୁ୍କ  ପୋଣ ିସ୍ଯୋଗୋଇବୋ,  ମହୁଚୋର୍ ଓ 

ସତୂୋ କଟୋକୁ  ବୁୋପକ କେିବୋ େଳି କୋମ ମନ େିତସ୍େ ଥୋଏI ମୋତ୍ର ସପେିବୋେ େହିବୋ  ୋଗି ଗୋଆ ଁେିତସ୍େ ସ୍ଗୋଟିଏ 

ଜୋଗୋ ବୋଛିବୋ ଏଥପିୋଇ ଁଦେକୋେ ପଡି ୋ I ଦୁଇଟି ଜୋଗୋ ବୋଛି ି I ମୋଆ େୋମଚନ୍ଦ୍ର ପେୁକୁ ଆସିଥବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ  ତୋଙୁ୍କ 

ଦୁଇଟି ଯୋକ ଜୋଗୋ ସ୍ଦଖୋଇବୋକୁ ସ୍ନ ି I ତୋଙ୍କ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ମଙ୍ଗଳୋ ମୋସୀ ମଧ୍ୟ ଥସି୍  I ଦୁଇଟି ଯୋକ ଜଗୋ ସ୍ଦଖ ିୋ 

ପସ୍େ ଗସ୍ଣଶ ବୋକୁ କହିସ୍  ସ୍ଯ “ଅେୁଆଳ”ଜୋଗୋ ପୋଇ ଁସ୍ସ ସ୍ ୋକଙୁ୍କ କହି ସ୍ଦଇଛନି୍ତ ଓ ସ୍ସମୋସ୍ନ ବିକି ବୋକୁ 

େୋଜି ଅଛନି୍ତ I ସ୍ସଇ ଜୋଗୋ େ  ସ୍ହବ I ତୋକୁ ହି ଁନିଅ I” 

ଗସ୍ଣଶ ବୋବୁଙ୍କ କଥୋେୁ ମୋଆ ସବୁ ବୁଝି ସ୍ନସ୍  I ଆମ ଘସ୍େ ଖଆି ପିଆ ପସ୍େ ଟିକିଏ ବିେୋମ ସ୍ନଇ  େୋମଚନ୍ଦ୍ର 

ପେୁକୁ ଯିବୋ ପବୁଷେୁ  ସ୍ମୋସ୍ତ କହିସ୍  “ତସ୍ମଗସ୍ଣଶକହୁଥବିୋଜ୍ଜୋଗୋଟିକୁନିଅI ଅନୁ ଜୋଗୋ କିଣସି୍  ତସ୍ମ 

ଗସ୍ଣଶଙ୍କେ ସହସ୍ଯୋଗ ପୋଇବ ନୋହି ଁI“ବେୀ ଅଞ୍ଚଳସ୍େ ଗୋନ୍ଧୀ ବିସ୍ନୋବୋଙ୍କ କୋମ ସହିତ ଗସ୍ଣଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହୋନି୍ତ ଖବ୍ୁ 

ସମ୍ପକୃ୍ତ I ଏଣ ୁତୋଙୁ୍କ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କେି ବୋେ ଆବଶୁକତୋ ନଥ ିୋ  i ଏହୋେ ସ୍କସ୍ତ ଦିନ ପସ୍େ ଜମି ସ୍େସ୍ଜଷି୍ଟେ କେିବୋ 

କଥୋ ସ୍ହ ୋ I 

୧୯୭୫ ମସିହୋେ ପ୍ରୋସ୍ଦଶକି ସସ୍ବଷୋଦୟ ସମି୍ମଳନୀ ସ୍ହ ୋ ସ୍ଢଙ୍କୋନୋଳ ଜି ୋେ ଗେିଆ ଠୋସ୍େ I ସ୍ସହି ସମୟକୁ 

ସ୍ମୋେ ସୋନ େଉଣୀ େୋେତୀେ ବୋହୋଘେ ପଦ୍ ମସ୍ ୋଚନ ମହୋପୋତ୍ର  ସହିତ ସ୍ହଉ ଥବିୋେୁ  ମ ଁ ୁସମି୍ମଳନୀସ୍େ ସ୍ଯୋଗ 

ସ୍ଦଇ ପୋେି ି ନୋହି ଁI ଝୀଅ ମୋଧବୀେ ବୋହୋଘେ ଆସ୍ୟୋଜନ ଚୋ ିଥବିୋେୁ ମନସ୍ମୋହନ ସ୍ଚୌଧେୁୀ ମଧ୍ୟ ଏ 

ସମି୍ମଳନୀସ୍େ ସ୍ଯୋଗ ସ୍ଦଇ ପୋେି ନଥସି୍  I 

େୋେତୀେ ବୋହୋଘେସ୍େ ମୋଆ ହିସୋବସ୍େ  ଯୋହୋ ସବୁ ବିଧ ିବିଧୋନ କେିବୋ କଥୋ ବଡମୋ ସ୍ସସବୁ କ ୋ I ସ୍ବୋଉ 

ଚୋ ିଯିବୋ  ସ୍ବଳକୁ େୋେତୀକୁ ସ୍ମୋସ୍ଟ ତିନି ବର୍ଷ I ଏଣ ୁମୋଆକହିସ୍  ସ୍ସ  ସ୍କବଳ ବଡମୋକୁ ହି ଁଜୋଣ ିଆସିଛି I 

ବୋହୋଘେେ ଠକ୍ି ପବୁଷେୁ ମ ଁ ୁଜୋଣ ିି ସ୍ଯ ବୋପୋ ଓ ବଡମୋଙ୍କ େିତସ୍େ ମନୋନ୍ତେ ଘଟିଛି I ମ ଁ ୁଜୋସ୍ଣ ସ୍ଯ କୋମ ନଥସି୍  

ସ୍ ୋସ୍କ କଜିଆ କେନି୍ତ I ଏସ୍ବ ବୋହୋଘେେ କୋମ  ୋଗି ଯିବୋେୁ ଉେସ୍ୟ ନିଜ ନିଜେ ଦୋୟିତ୍ୱ ତୁ ୋଇସ୍  I 

ସ୍ମୋ ବୋହୋଘେ ସ୍ବଳକୁ କି ପସ୍େ ମ ଁ ୁପ ୋ ପୋଇ ଁସନୁୋ ଗହଣୋ କିଣ ିନଥ ିି I ଚୁନୀ ଅପୋ ଓ ନୁମୋ ପ୍ରେୃତିଙୁ୍କ ସ୍ଦଖ ି

ଗହଣୋେ ଆବଶୁକତୋଟୋ ସ୍ମୋ  ମଣୁ୍ଡସ୍େ ଢୁକି ନଥ ିୋ I ଏସ୍ବ େୋେତୀ ପୋଇ ଁଗହଣୋ କିଣବିୋ କଥୋ ପଡି ୋ ତ ମ ଁ ୁ

ବୋପୋଙୁ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିସ୍ଦ ି ସ୍ଯ ”ମ ଁସୁ୍କୌଣସିଗହଣୋକିଣପିୋେିବିନୋହିIଁ”ଏଥସି୍େବୋପୋ ଖବ୍ୁ ଚିଡିଗସ୍  ଓ  ଏଣ ୁସ୍ତଣକୁଣ 

ସବୁ କହି ଚୋ ିସ୍  I ଏଥସି୍େ କିନ୍ତୁ ମ ଁ ୁବୁସ୍ତ ସ୍ହ ି ନୋହି ଁI“ତସ୍ମଯଦିଜମିବିକ୍ରିକେି ସନୁୋ କିଣବି  ସ୍ମୋେ ସ୍ସଥସି୍େ 

କିଛି ଆପରି୍ତ୍ତ ନୋହି ଁI ମୋତ୍ର ମ ଁ ୁସନୁୋ ଗହଣୋ କିଣବିି ନୋହି ଁI”ସ୍ମୋଠୋେୁ  ଶଣୁ ିସୋେିବୋ ପସ୍େ ବୋପୋ ତୋଙ୍କେ ଯୋହୋ ବୁବସ୍ଥୋ 

କେିବୋ କଥୋ କସ୍  I  ପେବର୍ତ୍ତଷୀ କୋଳସ୍େ େୋଣଜିୀ ମୋନଙ୍କ  ବୋହୋଘେ ପୋଇ ଁ ଦୋୟିତ୍ୱ ସ୍ମୋ ଉପସ୍େ ପଡି ୋ I 

ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ ସ୍ଦଶେ ଅବସ୍ଥୋ ଅ ଗୋ ପ୍ରକୋେେ I ଯୋହୋ ଘସ୍େ ପୋଠୁଆ ପଅୁ ତ୍ୋିେ ସ୍ବଶ ିଦୋବୀ I େଉଣୀ 

ବହୋଘେସ୍େ ସିନୋ ବୋପୋଙ୍କ ପୋଖସ୍େ ଜିଦ୍ କେିଥ ିି I ଏସ୍ବ କୋହୋ ପୋଖସ୍େ ଜିଦ୍ କେିବି? 

ବିସ୍ନୋଦ ମହୋନି୍ତ ଓ ସ୍ଗୋପୋଳ ପ୍ରସୋଦ ଦୋସଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣଷନୋେୁ ଜୋଣ ିି ସ୍ଯ  ଏହି ସମି୍ମଳନୀେ ଆସ୍ୟୋଜକ ମୋସ୍ନ ଥସି୍   

ସ୍ଥୋନୀୟ କମୁୁ ନିଷ୍ଟ ପୋଟିେ  ସ୍ ୋସ୍କ I ସସ୍ବଷୋଦୟ ମଣ୍ଡଳେ ସେୋପତି ମଦନ ସ୍ମୋହନ ସୋହୁଙୁ୍କ ସ୍ସମୋସ୍ନ ସେୋ 

ସ୍ଥଳସ୍େ ମୋଡ ମୋେିସ୍   ସ୍ବୋ ି  ଜୋଣ ିି I ଅଥଚ ସେୋ ସ୍ଥୋନସ୍େ ହେସ୍ମୋହନ ପଟ୍ଟନୋୟକ ଓ େତନ ଦୋସ ଉପସି୍ଥତ 

ଥସି୍  I  ପସ୍େ ଜୋଣ ିି ସ୍ଯ କମୁୁ ନିଷ୍ଟ ବନୁ୍ଧମୋସ୍ନ ମନସ୍ମୋହନ ସ୍ଚୌଧେୁୀଙୁ୍କ ମୋଡ ସ୍ଦବୋେ ମସଧୁୋସ୍େ ଥସି୍  I  

ମୋତ୍ର ସ୍ସ ଅନୁପସି୍ଥତ ଥବିୋେୁ କୋହୋେିକୁ ତ ମୋଡ ସ୍ଦବୋକୁ ସ୍ହବ I ଏଣ ୁସ୍ସମୋସ୍ନ ମଦନ ବୋବୁଙୁ୍କ ଧେିସ୍  Iସ୍କୌଣସି 
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ଏକ ଚିନ୍ତୋଧୋେୋକୁ ସ୍ଯ ତୋେ ଆବୋହକମୋନଙୁ୍କ ମୋଡ ସ୍ଦଇ ବେ କେି ହୁଏନୋ – ଏ କଥୋ କମୁୁ ନିଷ୍ଟମୋସ୍ନ ଅନ୍ତତିଃ ନିଜ 

ଅନୁେୂତିେୁ ବୁଝିବୋ କଥୋ! 

 ଏହି ପେିସ୍ପ୍ରକ୍ଷୋସ୍େ ଆଉ ଏକ କଥୋ ମସ୍ନ ପକୋ ଯୋଇ ପୋସ୍େ I ଜୟପ୍ରକୋଶ ନୋେୋୟଣ ଏପି୍ର  ମୋସସ୍େ ଓଡିଶୋ 

ଆସିଥବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ ସ୍ଢଙ୍କୋନୋଳସ୍େ ଏକ ସେୋେ ଆସ୍ୟୋଜନ ସ୍ହୋଇଥ ିୋ I ସ୍ଢଙ୍କୋନୋଳସ୍େ ତୋଙ୍କ ବିସ୍େୋଧସ୍େ 

ସ୍୍ଲୋଗୋନ ସ୍ଦଇ  ଅସ୍ନକ ସ୍ ୋକ ଜମୋ ସ୍ହୋଇ ଥୋଆନି୍ତ I ତୋଙ୍କ ଗୋଡି ଉପସ୍େ କିଳୋମୋଡ ବସଥୁୋଏ I ଜୟପ୍ରକୋଶଜୀଙ୍କ 

ଗୋଡି େିତସ୍େ ସ୍େ ମ ଁ ୁବସିଥୋଏ I ସ୍ଶର୍ସ୍େ ପ ିୁସ ବୋ ୋଙ୍କ ହସ୍ତସ୍କ୍ଷପ ଦ୍ୱୋେୋ ତୋହୋ ବେ ସ୍ହ ୋ I  ସ୍ସ ଗୋଡିେୁ 

ଓହ୍ଲୋଇସ୍  I ବହୁତ ସ୍ ୋକ ତୋଙୁ୍କ ସ୍ଘେି ଯୋଇ ଥୋଆନି୍ତ I ଗୋଡିେୁ ତୋଙୁ୍କ ମଞ୍ଚ ପଯଷୁ ନ୍ତ ସ୍ନବୋ ପୋଇ ଁସ୍ଗୋଟିଏ ପସ୍ଟ ମ ଁ ୁ

ଓ ଅନୁ ପସ୍ଟ ବିସ୍ନୋଦ ମହୋନି୍ତ , େୋଜ ୁସିଂ ତୋଙୁ୍କ ଧେି ଥୋଆନି୍ତ I ପବୂଷେୁ ସସ୍ବଷୋଦୟ କମଷୀଥବିୋ – ଏସ୍ବକୋେ 

ଏମ.୍ଏ ୍.ଏ. – େୀବତ୍ସ ନୋୟକଙ୍କ ସ୍ନତୃତ୍ୱସ୍େ  ଜୟପ୍ରକୋଶ ନୋେୋୟଣଙ୍କ ବିସ୍େୋଧେ୍ ଏପେି କୋଯଷୁ  କଳୋପ ଚୋ ିଥ ିୋ 

I  ସ୍ଢଙ୍କୋନୋଳେ ସୋଧୋେଣ ସେୋସ୍େ  ଜୟପ୍ରକୋଶଜୀ ସ୍ଦଶେ ସ୍ସୈନୁ ବୋହିନୀକୁ ଅନୁସ୍େୋଧ କସ୍  – “ସ୍ଦଶେ 

ଆେୁନ୍ତେୀଣ ବୁୋପୋେସ୍େ ହସ୍ତସ୍କ୍ଷପ କେିବୋ ସ୍ସମୋନଙ୍କେ କୋମ ନୁସ୍ହ ଁI ସ୍ସମୋନଙ୍କ କୋମ ସ୍ହ ୋ ସ୍ଦଶକୁ 

ସ୍ବୈସ୍ଦଶକି ଆକ୍ରମଣେୁ େକ୍ଷୋ କେିବୋ Iଏଣ ୁସେକୋେ ବିସ୍େୋଧୀ ଆସ୍େୋଳନସ୍େ େୋଗ ସ୍ନଇଥବିୋ ସ୍ ୋକଙୁ୍କ 

ସ୍ସମୋସ୍ନ ମୋେ ଧେ କେନ୍ତୁ ନୋହି ଁI” ତୋ ସୋସ୍ଙ୍ଗ ସୋସ୍ଙ୍ଗ ସ୍ଦଶେକ୍ଷୋ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗଜ୍ଜୀବନ େୋମ ଓ ଗ୍ହିମନ୍ତ୍ରୀ ଉମୋ 

ଶଙ୍କେ ଦୀକି୍ଷତଙୁ୍କ  ଇେିେୋ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଣ୍ଡଳେୁ ବୋହୋେି ଆସିବୋ  ୋଗି  ସ୍ସ ସ୍ଢଙ୍କୋନୋଳ ସେୋସ୍େ ଓ ପସ୍େ େୁବସ୍ନଶ୍ୱେ 

ସେୋସ୍େ ଅନୁସ୍େୋଧ କସ୍  I 

ଜୟପ୍ରକୋଶଙ୍କେ  େୁବସ୍ନଶ୍ୱେ ସେୋକୁ େୋଙି୍ଗବୋ  ୋଗି  ସେକୋେଙ୍କ ତେେେୁ ସ୍କସ୍ତ େକମେ ବୁବସ୍ଥୋ ସ୍ହ ୋ Iମୋତ୍ର 

ବହୁ ସଙ୍ଖ୍ୁୋସ୍େ ସ୍ ୋକ ଆସି ସ୍ସଠୋସ୍େ ଜମୋ ସ୍ହସ୍  I  ଜୟପ୍ରକୋଶ ନୋେୋୟଣଙୁ୍କ ଜ୍ୱେ ସ୍ହବୋେୁ ସ୍ସ 

େୁବସ୍ନଶ୍ୱେଠୋସ୍େ ଅଧକିୋ ଦିସ୍ନ େହି ଗସ୍  I ସ୍ଗଷ୍ଟ ହୋଉସ ଠୋସ୍େ , ଜୟପ୍ରକୋଶଜୀଙୁ୍କ ସ୍ଦଖୋ କେିବୋକୁ ଆସିଥବିୋ 

ବିଜ ୁପଟ୍ଟନୋୟକଙ୍କ ପସ୍କଟେୁ କିଏ ଶସ୍ହ ଟଙ୍କୋ ସ୍ଚୋେୀ କେି ସ୍ନ ୋ ସ୍ବୋ ି  ସ୍ଚୋେକୁ ଧେିବୋ  ୋଗି ହେିଶ ୍ବକି୍ସପୋତ୍ର  

ଏପୋଖ ସ୍ସପୋଖ ସ୍ହଉଥବିୋ ସ୍ଦଖ ିି I 

ସେକୋେ ତେେେୁ ନୋନୋ େକମେ ବିସ୍େୋଧ ଓ ବିସ୍େୋଧୀ ପ୍ରଚୋେ ସସ୍ତ୍ତ୍ୱ ଏପି୍ର ୍ ପହି ୋେ 

“ଓଡିଶୋଦିବସ“ଦିନେୁବସ୍ନଶ୍ୱେଠୋସ୍େସ୍ଗୋଟୋଏବଡସେୋସ୍ହ ୋI ଏହି ସେୋସ୍େ ସେପତିତ୍ୱ କସ୍  େମୋ ସ୍ଦବୀ I 

ନବକୃଷ୍ଣ ସ୍ଚୌଧେୁୀ, ହସ୍େକୃଷ୍ଣ ମହତୋବ, ବିଜ ୁପଟ୍ଟନୋୟକ, ବ୍ି ନଶ୍ୱନୋଥ ପଣ୍ିତି ପ୍ରମଖୁ ବୟସ୍କ ସ୍ ୋସ୍କ ମଞ୍ଚ ତସ୍ଳ ବସି 

ଥୋଆନି୍ତ I ମହତୋବବୋବୁଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୋବ  ଓ ବିଜ ୁପଟ୍ଟନୋୟକଙ୍କେ ସମଥଷନସ୍େ ସେୋ ସ୍ଥଳସ୍େ  ଓଡିଶୋେ ଜନ ଆସ୍େୋଳନ 

ପୋଇ ଁଏକ କମିଟି ଗଢୋ ଗ ୋ I  ତୋେ ସେୋସ୍ନତ୍ରୀ ସ୍ହସ୍  େମୋ ସ୍ଦବୀ ଓ ସମ୍ପୋଦକ ସ୍ହସ୍  ବିଶ୍ୱନୋଥ ପଣି୍ଡତ I  ଗତ 

ଅସ୍କ୍ଟୋବେ ୨ ତୋେିଖସ୍େ ସ୍ମୋ ସେୋପତିତ୍ୱସ୍େ ସବଷଦଳୀୟ ଆସ୍େୋଳନେ ସ୍ଯଉ ଁମଳୂଦୁଆ ପଡିଥ ିୋ  ଏସ୍ବ ତୋହୋ 

ସ୍ବଶ ୍ମଜବୁତ ସ୍ହ ୋ I ମ ଁ ୁକଟକ ଓ େ୍ବୁବସ୍ନଶ୍ୱେ େିତସ୍େ ଧ ଁୋ ଦଉଡ କେୁଥୋଏ I ଖଦୀ ମଣ୍ଡଳ ଅେିସସ୍େ 

ନସ୍ହସ୍   ସ୍ଗଷ୍ଟ ହୋଉସସ୍େ ଖଆି ପିଆ ସ୍ହଉଥୋଏ I ଏକ ମଉଛବେ ବୋତୋବେଣ  ସ୍ଘେି େହିଥୋଏ I 

ଏ ୋହୋବୋଦ ହୋଇସ୍କୋଟଷେ ନିସ୍ଦ୍ଦଷଶ ସ୍ଯୋଗ ୁସ୍ଦଶସ୍େ କଅଣ ଘଟିବ ସ୍ବୋ ି  ସମସ୍ତଙ୍କ ମନସ୍େ – ଅନ୍ତତିଃ  ଆସ୍ମ 

ସବ୍ନୁ କମଷୀମୋନଙ୍କ ମନସ୍େ _ ଦୁଶି୍ଚନ୍ତୋ ଥୋଏ I ଇତି ମଧ୍ୟସ୍େ ସ୍ମୋେ ଘେ ବଦଳିବୋ, ଇନକମ ଟୁୋକ୍ସ ଅେିସେୁ ସ୍ ୋକ 

ଆସି ସ୍ମୋ ଘସ୍େ ବସିବୋ – ଏ ସବୁ କୋମ ଘଟି ସୋେି ଥୋଏ I ସ୍ମୋ ନୋଆ ଁସ୍ନଇ ତୋମି ନୋଡୁେ ଜସ୍ଣ କସ୍ଙ୍ଗରସ ଏମ.୍ପି 

ପୋ ଷୋସ୍ମ୍ସ୍େ କହିସ୍  ସ୍ଯ ସ୍ମୋ ପୋଇ ଁଆସ୍ମେିକୋେୁ ଟଙ୍କୋ ଆସଛିୁ I ତୋଙ୍କ କହିବୋେ ଉସ୍ଦ୍ଦଶୁ ସ୍ହ ୋ ସ୍ଯ ସି. 

ଆଇ. ଏ. ସ୍ମୋସ୍ତ ଟଙ୍କୋ ସ୍ଯୋଗୋଉଛି I ଇସ୍ଙ୍ଗରଜୀ ଖବେ କୋଗଜସ୍େ ବୋହୋେି ୋ ସ୍ଯ ସସ୍ବଷୋଦୟ ବୋ ୋ ତୋଙ୍କ କୋମ 

ପୋଇ ଁବିସ୍ଦଶେୁ ଟଙ୍କୋ ପୋଉଛନି୍ତ I ଏ ସମ୍ବୋଦ ପଢି ମନସ୍ମୋଲ୍ନି ସ୍ଚୌଧେୁୀ ଖବ୍ୁ େୋଗି ଯୋଉଥବିୋେ ସ୍ଦଖ ିି I  

ସସ୍ବଷୋଦୟ ବୋ ୋଙୁ୍କ ବଦନୋମ କେିବୋ ପୋଇ ଁଇେିେୋ ସେକୋେଙ୍କ ତେେେୁ ଖବେକୋଗଜକୁ ସ୍କମିତି ବୁବହୋେ କେୋ 
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ଯୋଉଛି  ତୋେ ଉଦୋହେଣ ସ୍ସ ସ୍ଦସ୍  Iଏ ବିର୍ୟସ୍େ କିଛି ଚିନ୍ତୋ ନ କେିବୋ  ୋଗି ସ୍ସ ସ୍ମୋସ୍ତ କହିସ୍  I  

ସେକୋେଙ୍କ ସ୍ ୋସ୍କ ଇସ୍ କ୍ସନସ୍େ  ଢିବୋ  ୋଗି  ବୋହୋେୁ ସ୍କୋଟି ସ୍କୋଟି ଟଙ୍କୋ ଆଣଛୁନି୍ତ I ଅଥଚ ଗୋଆସଁ୍େ କୋମ 

କେିବୋକୁ ସସ୍ବଷୋଦୟବୋ ୋ କିଛି ପଇସୋ ପୋଇସ୍   ସେକୋେେ ସ୍ ୋସ୍କ ତୋକୁ  ସମୋସ୍ ୋଚୋନୋ କେୁଛନି୍ତ ! ଏ 

ଘଟଣୋେ ସ୍କସ୍ତ ଦିନ ପସ୍େ ଅସ୍ଷ୍ଟର ିଆେୁ େତନ ଦୋସଙ୍କ ସଂସ୍ଥୋ ପୋଇ ଁକିଛି ପଇସୋ ଆସି ୋ I ଏ ବିର୍ୟସ୍େ କୋହୋେି 

ତେେେୁ କିଛି ପୋଟି ତୁଣ୍ଡ ସ୍ହ ୋ ନୋହି ଁI 

ଦିସ୍ନ ମ ଁ ୁସସ୍ବଷୋଦୟ ମଣ୍ଡଳ ଅେିସସ୍େ ବସିଛି, ବିସ୍ନୋଦ ମହୋନି୍ତ ଖବେ ସ୍ଦସ୍  ସ୍ଯ ବୋପିଙୁ୍କ ସ୍ଜ ସ୍େ ପେୂୋଇବୋ 

ପୋଇ ଁବୁବସ୍ଥୋ ଚୋ ିଛି I ମ ଁ ୁଜୋସ୍ଣ ସ୍ଯ ପ ିୁସ ବିେୋଗସ୍େ ବିସ୍ନୋଦ େୋଇଙ୍କେ ଚିହ୍ନୋ ସ୍ ୋକ ଅଛନି୍ତ I ଆଉ କିଛି 

ଦିନପସ୍େ ସ୍ସ ସ୍ମୋସ୍ତ ପଣୁ ିଖବେ ସ୍ଦସ୍  “ଆପଣଓବୁ ୁେୋଇଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନୋଆ ଁତୋ ିକୋକୁ ଆସି ୋଣ ିI 

“କିତୋ ିକୋ?” 

““ସ୍ଜଲି୍ବିୋେତୋ ିକୋ“I 

 

                                                       ବାଉନ 

ସତୂୋହୋଟ ଛକେୁ ଅଳ୍ପ ଦୂେସ୍େ  ଦିସ୍ନ ଉପେ ଓଳି ଚୋେିଟୋ ସ୍ବଳକୁ  ଜସ୍ଣ ପେିଚିତ େଦ୍ରସ୍ ୋକ  ସୋଇସ୍କ େୁ 

ଓହ୍ଲୋଇ ସ୍ମୋସ୍ତ ନମସ୍କୋେ କସ୍ Iତୋଙୁ୍କ ମ ଁ ୂଆଗେୁ ସ୍ଦଖଥି ିି ମୋତ୍ର  ତୋଙ୍କେ ପେିଚୟ ଜୋଣ ିନଥ ିି I  ସ୍ସ ସ୍ମୋସ୍ତ 

ଅସ୍ନକ େ  ମେ କଥୋ ପୋଚୋେିସ୍  I ସ୍ସ ଆସ୍େୋଳନେ ବୟସ୍କ କମଷୀ ହେସ୍ମୋହନ ପଟ୍ଟନୋୟକଙୁ୍କ ଜୋଣଛିନି୍ତ ସ୍ବୋ ି 

ସ୍ମୋସ୍ତ କହିସ୍  Iମ ଁ ୁପଚୋେି ି “କୁଆସ୍ଡଯୋଉଛନି୍ତ?” 

“ଅେିସକୁଯୋଉଛିI” 

ଦିନ ଚୋେିଟୋ ସ୍ବସ୍ଳ ଅେିସକୁ କିଏ ଯୋଏ?  “ଆପଣକଅଣ ସି.ଆଇ.ଡି. ବିେୋଗସ୍େ କୋମ 

କେନି୍ତ?”ସ୍ବୋ ିପଚୋେିବୋେୁେଦ୍ରସ୍ ୋକହସିସ୍ Iତୋଙ୍କଠୋେୁ ଜୋଣ ିି ସ୍ଯ  ମ ଁ ୁସ୍ଯଉ ଁଘେ େଡୋ ସ୍ନଇଛି ସ୍ସଇଠ ିତସ୍ଳ  

ବସୋ ସ୍ନଇ ସ୍ସ ଅଛନି୍ତ I  ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ ସ୍ମୋ ଉପସ୍େ ସେକୋେଙ୍କ ନିଘୋ ପଡି ୋଣ ିiମୋତ୍ର ସ୍ସ କଥୋ ମ ଁ ୁସ୍ପଷ୍ଟ 

େୋବସ୍େ ଜୋଣ ିନଥୋଏ I ଏସ୍ବ ଜୋଣଗି ି I 

ସସ୍ବଷୋଦୟ ପତ୍ରିକୋ ପୋଇ ଁସ୍ ଖୋ ସବୁ ନିକୁଞ୍ଜ ବୋବୁଙୁ୍କ ଧସ୍େଇ ସ୍ଦଇ, ତପ ୁକିମ୍ ବୋ ପ ୋକୁ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ନସ୍ନଇ ମ ଁ ୁ

ବେୀକୁ ଚୋ ି ି Iେଡୋ ଘେେ ମୋ ିକଙ୍କ ପେିବୋେ ତଳ ମହ ୋସ୍େ େହନି୍ତ I ତୋ ଛଡୋ ବର୍ଷୋ ଦିସ୍ନ ଗୋଆଟଁୋ ସ୍ହ ୋ 

କୋଦୁଆ ଜୋଗୋ I ସ୍ସଥପିୋଇ ଁମ ଁ ୁଏକୁଟିଆ ଗ ି I ଅେୁଆଳ ଗୋଆେଁ ସ୍କସ୍ତକ ଚୋର୍ୀଙ୍କଠୋେୁ ଜମି କିଣବିୋେ ବୁବସ୍ଥୋ 

ଗସ୍ଣଶବୋବୁ କେି ଥୋଆନି୍ତ I କିଣୋ ବିକୋ ବିର୍ୟସ୍େ ମ ଁ ୁଅନେିଜ୍ଞ I ଏଣ ୁଏ କୋମେ ତଦୋେଖ ବୁବସ୍ଥୋ ମ ଁ ୁବୋପୋ ଓ 

ଗସ୍ଣଶବୋବୁଙ୍କ ଉପସ୍େ ଛୋଡି ସ୍ଦଇ ଥୋଏ Iମ ଁଗୁୋଆସଁ୍େ ପହଞ୍ଚ ିୋ ପସ୍େ ଜମି ସ୍େଜିସ୍ଷ୍ଟରସନ ସ୍ହ ୋ I ପେଦିନ 

ଖତୁକୁ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ଧେି ଜମି ଉପେକୁ ଗ ି Iଜମି ଚିହ୍ନଟ କେି ସ୍ଯଉ ଁଖ ି ସ୍ପୋତୋ ଯୋଇ ଥୋଏ ତୋକୁ ମୋଟି ହ୍ନୁଡୋ ସ୍ଦଇ 

ସଂସ୍ଯୋଗ କେିବୋ ପୋଇ ଁବୋ ି ମୋଟିକୁ ହୁଡୋ ସ୍ଦବୋସ୍େ ବିସ୍ଶର୍ କିଛି ଅସବୁିଧୋ ସ୍ହ ୋ ନୋହି ଁI ଖତୁ ସ୍ସଇଟୋ କ ୋ 

Iପି ୋ ଦିନେୁ ବୋପସ୍ଛଉଣ୍ଡ ସ୍ହୋଇ ସ୍ସ ଊଣୋ ଅଧସି୍କ ଆମେି ଘସ୍େ ବଢିଛି I 

ଜନ୍ୁ ୨୫ ତୋେିଖ ସକୋସ୍ଳ ସ୍ମୋ ପୋଖସ୍େ ଥବିୋ ସଟଷସ୍ୱେ ସ୍େଡିଓେୁ ଶଣୁ ିି ସ୍ଯ  ଇେିେୋ ଗୋନ୍ଧୀ ସ୍ଦଶସ୍େ ଜେୁେୀ 

ଅବସ୍ଥୋ ସ୍ଘୋର୍ଣୋ କେିଛନି୍ତ I  ବିସ୍େୋଧୀ ଦଳେ ସ୍ ୋକଙ୍କ େିତସ୍େ ଅଟଳ ବିହୋେୀ ବୋଜସ୍ପୟୀ ଓ ଓଡିଶୋେୁ ବିଜ ୁ

ପଟ୍ଟନୋୟକଙୁ୍କ ଦିଲ୍ଲୀେ ତିହୋେ୍ ସ୍ଜ କୁ ନିଆ ଯୋଇଛି I ଆଗକୁ କଅଣ ଅଛି – ଏ କଥୋ ହଠୋତ୍ କିଛି େୋବି ପୋେି ି ନୋହି ଁ
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I ପସ୍େ ଜୋଣ ିି ସ୍ଯ ଦୁଇ ଦିନ ସ୍ହ ୋ ସ୍ମୋ ପୋଖକୁ କଟକେୁ ମୋଆ େମୋସ୍ଦବୀ ଓ ମଦନ ସ୍ମୋହନ ସୋହୁଙ୍କ ପୋଖେୁ 

ସ୍ଟ ିଗ୍ରୋମ ଆସଛିୁ କଟକ ସ୍େେିବୋ ପୋଇ ଁIମୋତ୍ର ଡୋକ ଘେୁ ପ ିୁସ ୍ବୋ ୋ ସ୍ସ ସ୍ଟ ିଗ୍ରୋମ ସ୍ନଇ ଯୋଉଛନି୍ତ I 

ବୋହୋସ୍େ କଅଣ ଘଟିଛି ବୋ ଘଟୁଛି – ଏ ବିର୍ୟସ୍େ  ମ ଁ ୁକିଛି ଜୋଣ ିନଥୋଏ I 

ମଧ୍ୟୋହ୍ନ ସ୍େୋଜନ ପସ୍େ  ସୋଇସ୍କ  ଧେି ମ ଁ ୁଆମ ଗୋଆ ଁମୋଉଣ୍ଡ ପଡିଆକୁ ଆସି ସ୍ସଠୋେୁ ଏକ ଟ୍ରକସ୍େ କୁଆଖଆି 

ଆସି ି I  ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ ଆମ ଗୋଆକୁଁ ବସଆ୍ସି ୋଣ ିI ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷୋ ସ୍ହଉଥୋଏ I େୋସ୍ତୋେ ନୋ ି ପୋଣ ିସ୍ମୋ 

ସ୍ଧୋତିକୁ  ସ୍ବଶ ୍ସ୍ଗେୁଆ କେି ସ୍ଦଇ ଥୋଏ I କୁଆଖଆିେୁ ପଣୁ ିସ୍ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକସ୍େ ଓ.ଏମ.୍ପି. ଛକ ପଯଷନ୍ତ ଆସି ି I  

ସ୍ସଠୁ ସୋଇସ୍କ  ଚଳୋଇ  ଗ୍ରୋମସ୍ସବକ ସ୍ପ୍ରସସ୍େ ନିକୁଞ୍ଜ ବୋବୁଙୁ୍କ ସ୍ଦଖୋ କେିବୋେୁ ସ୍ସ କହିସ୍  

“ସ୍ପ୍ରସସ୍େତୋ ୋପକୋଯୋଇଛିI” ସ୍ସ  ଣ୍ଠନ ଜଳୋଇ ଘେ୍ େିତସ୍େ ବସି ଥୋଆନି୍ତ I ସ୍ସଇଠୁ ଆସି ି ସ୍ଥୋେିଆ ସୋହୀସ୍େ 

େୂଦୋନ ଅେିସକୁ I ଘଟଣୋ କଅଣ ଜୋଣବିୋକୁ ମ ଁ ୁଉତ୍ସକୁ ଥୋଏ I ମଙ୍ଗଳୋ ମୋସୀ ଓ ମୋଆଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଦଖୋ ସ୍ହ ୋ I 

ମୋସୀ ସ୍ଜୋେ୍ ସ୍ଦଇ କହିସ୍  “ତୁବସୋକୁ ଯୋ I  ପ ୋ ଏକୁଟିଆ ଅଛି I କୋ ି ଆସିସ୍  ଆସ୍ମ କଥୋବୋର୍ତ୍ତଷୋ ସ୍ହବୋ 

“Iସସ୍ବଷୋଦୟ ମଣ୍ଡଳେ ସ୍ଥୋୟୀ ବୋସିେୋ ସସୁ୍େନ୍ଦ୍ର ମହୋନି୍ତ, ସ୍କ୍ଷତ୍ରବୋସୀ ପତି କି ବିସ୍ନୋଦ ମହୋନି୍ତ ସ୍କହି ନଥୋନି୍ତ I ମ ଁ ୁ

ବସୋକୁ ସ୍େେି ି I ସହେ େିତସ୍େ ସୋଇସ୍କ ୍ ଚଳୋଉ ଥବିୋସ୍ବସ୍ଳ  ସ୍କମିତି ନିଶନୂ  ୋଗଥୁୋଏ I ମନ େିତସ୍େ, 

କଅଣ ଘଟିବ ସ୍ବୋ ି ଉସ୍ଦ୍ ବଗ ଥୋଏ I ମ ଁ ୁଘସ୍େ ପହଞ୍ଚବିୋ ପସ୍େ ତପ ୁଖବ୍ୁ ଖସିୁ ସ୍ହ ୋ I ମ ଁ ୁଘେକୁ ସ୍େେି ଆନେିତ 

ସ୍ହସ୍  ବି ବର୍ତ୍ତଷମୋନେ  ପେିସି୍ଥତି ସୋମନୋସ୍େ ପ ୋ ଟିକିଏ ଚିନି୍ତତ ଜଣୋ ପଡୁଥୋଏ I“ଯୋହୋସ୍ହବୋେ କଥୋ ସ୍ହବ” – 

ଏଇ ଦୃଢତୋସ୍େ  ଆସ୍ମ ଆଗୋମୀ ପୋଇ ଁପ୍ରସୁ୍ତତ ସ୍ହ ୁ I ଖଆି ପିଆ ତ ସ୍ହ ୋ I ମ ଁ ୁସ୍ଦଖ ିି ସ୍ଯ ଘସ୍େ ସ୍ଦଇ 

ଯୋଇଥବିୋ ଆମ୍ବକୁ ମୋଆ ଝୀଅ ସ୍ମୋସ୍ଟ ଛୁଇ ଁନୋହୋନି୍ତ I ସ୍ମୋ ଯିବୋ େିତସ୍େ ତପକୁୁ ସଦି୍ଦ ଧେିଥ ିୋ , ସ୍ସଇଥ ିପୋଇ ଁI 

ସ୍ମୋେ ବି ସ୍ସ େୋତିସ୍େ ଆମ୍ବ ଖୋଇବୋ ପୋଇ ଁଇଚ୍ଛୋ ସ୍ହ ୋ ନୋହି ଁI“କୋ ିଖୋଇବି”ସ୍ବୋ ିକହି ିI ଗୋଆେୁଁ ଆସିବୋେ 

ଧକଡ ଚକଡ ସ୍ଯୋସ୍ଗ ସ୍ଦହଟୋ ହୋ ିଆ ସ୍ହୋଇ  ପଡିଥୋଏ I  େୋତ୍ରି ସ୍େୋଜନ ପସ୍େ ମ ଁ ୁଅସ୍ପକ୍ଷୋକୃତ ଚଞ୍ଚଳ 

ସ୍ଶୋଇବୋକୁ ଗ ି I ପ୍ରୋଥମିକ ଅବସ୍ଥୋସ୍େ ନିଦ ସ୍ହଉ ନଥୋଏ I ସ୍ଶର୍ସ୍େ ସ୍କସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ ଆଖ ିବୁଜି ସ୍ହୋଇଗ ୋ I 

େୋତି ପ୍ରୋୟ ସ୍ଗୋଟୋଏ କି ଦୁଇଟୋ ସ୍ହବ  I  ଦୁଆସ୍େ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶେ ସ୍ହ ୋ I ମ ଁ ୁବୋହୋେକୁ ଆସି ି ଓ 

“କିଏ?”ସ୍ବୋ ିପଚୋେି ିI“କବୋଟ ସ୍ଖୋ ନ୍ତୁ”ସ୍ବୋ ିସ୍ବଶ୍ଭଦ୍ରଅଥଚଗମ୍ଭୀେେୋବସ୍େଉର୍ତ୍ତେମିଳି ୋI ମ ଁ ୁକବୋଟ ସ୍ଖୋ ି ି I  

ଦୁଇ ଜଣ ପ ିୁସ ବୋ ୋ ସ୍ମୋ ସୋମନୋସ୍େ ଠଆି ସ୍ହୋଇ ଥୋଆନି୍ତ I ସ୍ସମୋସ୍ନ ସ୍ମୋସ୍ତ କଅଣ ସ୍ଗୋଟୋଏ କୋଗଜସ୍େ 

ଦସ୍ତଖତ କେିବୋକୁ କହି “ଆପଣଙୁ୍କଆସ୍େଷ୍ଟକେୋଗ ୋ“ସ୍ବୋ ିକହିସ୍ I“ଆମସୋଙ୍ଗସ୍େଆସନ୍ତୁI” 

“ଠକିକଥୋI ମ ଁ ୁତୋହୋସ୍ହସ୍   ୁଗୋ ବଦଳୋଏ I” 

ସ୍ଜ ଖୋନୋ େିତେକୁ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ଆଉ କଅଣ ଆଣବିି ?  ବହିପତ୍ର ଯୋହୋ କିଛି ସ୍ନସ୍  ତ ସ୍ସମୋସ୍ନ ଜବତ୍ କେିସ୍ବ I 

ସ୍କସ୍ତ ଖଣ୍ଡ୍ ବହି ସୋଙ୍ଗକୁ  ସ୍ମୋେ ନିତୁ ପେିହିତ  ସ୍କଇ ଖଣ୍ଡ ସ୍ଧୋତି, ଚୋଦେ, ଗଞି୍ଜ ଓ ତଉ ିଆ ସୋଙ୍ଗକୁ  ଟୁଥ ବ୍ରସ 

ସ୍ଗୋଟୋଏ ନୁୋପସୁୋକସ୍େ ପେୂୋଇ ମ ଁ ୁସ୍ସମୋନଙ୍କ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ଗ ି I ଆସ୍ମ ଥୋଉ ଦି୍ୱତୀୟ ମହ ୋସ୍େ I ତଳ 

ମହ ୋସ୍େ ମୋ ିକ I େୋତିସ୍େ େିତେ ଆଡୁ ସ୍ସ ତୋ ୋ ଦିଅନି୍ତ I  ସ୍ସ ତୋ ୋ ନସ୍ଖୋ ିସ୍   ବୋ୍ହୋେୁ ସ୍କହି ପଶ ିପୋେିବ 

ନୋହି ଁI ପ ିୁସ ୍ବୋ ୋ ଦି୍ୱତୀୟ ମହ ୋକୁ ଆସିସ୍  ମୋସ୍ନ  ଘେ େିତେୁ ତୋ ୋ ସ୍କବଳ ସ୍ଖୋ ୋ ଯୋଇ ନୋହି ଁମ ଁ ୁଘେକୁ 

ଆସି ିଣ ିସ୍ବୋ ି ସ୍ପୋ ିସ ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖବେ ଦିଆ ଯୋଇଛି I ଘେଠୋେୁ ସ୍କସ୍ତ ପଦିକୋ ଦୂେସ୍େ ସ୍ଗୋଟୋଏ ଗଛ ତସ୍ଳ 

ସେକୋେୀ ଜିପଟୋଏ ଥଆୁ ସ୍ହୋଇଥୋଏ I ତୋ ଡୋ ୋ େିତସ୍େ ଦୁଇ ପୋଖସ୍େ  ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ ଖୋଏ ଁ– ସ୍ମୋଟସ୍େ ଚୋେି 

ଜଣ -  ପ ିୁସ ବୋ ୋ ବସି ଥୋଆନି୍ତ I ଝୁପ ୁଝୁପ ୁବର୍ଷୋ ବର୍ଷ ୁଥୋଏ I ସ୍ସମୋନଙ୍କ ସ୍ମଳସ୍େ ସ୍ମୋସ୍ତ ଅଣୋ ଗ ୋ କଟକ 

ସ୍ଜ କୁ I 

ସହେ ମଝିସ୍େ ସ୍ଜ ଖୋନୋ I ବିେୋଟ ପୋସ୍ଚେୀ I ସୋମନୋସ୍େ େୋଟକଟୋ ଅଘଷୋସେୁ ପେି  ବଡ ଓ ଓସୋେିଆ I ସ୍ଜ  

ଖୋନୋକୁ  ୋଗି ସ୍ଗୋଟୋଏ ବଡ ବେଗଛ I ବନୁ୍ଧ ବୋନ୍ଧବ କିମ୍ ବୋ  ପେିବୋେେ ସ୍ ୋକ କଏଦୀଙୁ୍କ ସ୍ଦଖୋ କେିବୋକୁ ଆସିସ୍  
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ଏଇ ବେଗଛ ମସୂ୍ଳ ଆେୟ ନିଅନି୍ତ I ବସୋ ଉଠୋ କେନି୍ତ I  ସ୍ମୋସ୍ତ ଆଣଥୁବିୋ ଗୋଡିଟୋ ସିଧୋ ସଳଖ ହତୋ େିତେକୁ 

ପଶ ିଗ ୋ ଓ ସ୍ଜ େ ଅେିସ ୍ସୋମନୋସ୍େ ଠଆି ସ୍ହ ୋ i ମ ଁ ୁ ଗୋଡିେୁ ଓହ୍ଲୋଇ ଅେିସକୁ ଗ ି I ସ୍ଜ େ ଜଣକ େଦ୍ର 

ବୁବହୋେ ସ୍ଦଖୋଇସ୍  I କଅଣ କୋଗଜ ପତ୍ର ଦସ୍ତଖତ କେି ସ୍ସ ସ୍ମୋସ୍ତ ସ୍ଜ କୁ ଆଣଥିବିୋ ପ ିୁସ ୍ଅେିସେଙୁ୍କ 

ସ୍ଦସ୍  I ସ୍ସ ଆଉ କୋହୋକୁ ଅସ୍ପକ୍ଷୋ କେୁଥବିୋ ପେି ସ୍ମୋସ୍ତ  ୋଗି ୋ I କଅଣ ଏଣ ୁସ୍ତଣ ୁକଥୋ ବୋର୍ତ୍ତଷୋ ସ୍ହଉଥୋଉ , 

ଆଉ ସ୍ଗୋଟୋଏ ଜିପ ୍ଆସି ପହଞ୍ଚ ିୋ I  ଅେିସ ୍େିତେକୁ ପଶ ିଆସିସ୍  ମନସ୍ମୋହନ ସ୍ଚୌଧେୁୀ I େୋତି ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ 

ଚୋେିଟୋ I ତୋଙୁ୍କ ଅଣୋ ଯୋଇଥୋଏ ବୋଖେୋ ବୋଦେୁ,ତୋଙ୍କ ଘେୁ I ଅଳ୍ପ ସମୟ ପସ୍େ ଆମ ସହିତ  ଆସି ସ୍ଯୋଗ ସ୍ଦସ୍   

ମଦନ ସ୍ମୋହନ ସୋହୁ I କିଛି ସମୟ ପସ୍େ, ସକୋଳ ଛଅଟୋ ସ୍ବଳକୁ ମନସ୍ମୋହନ ମିେଙୁ୍କ ଧେି ଆଉ ଏକ ଜିପ ୍ଆସି ୋ 

I କିଛି ସମୟ ପସ୍େ, ସ୍ଜ େଙ୍କ ଅେିସେୁ ଆସ୍ମ ସମସ୍ସ୍ତ  ଜସ୍ଣ ହୋବି ଦୋେଙ୍କ ପଛସ୍େ ସ୍ଜ ଖୋନୋ େିତେକୁ 

ଚୋ ି ୁ Iସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ ଖେୋ ପଡି ୋଣ ିi 

କଏଦୀ ବ୍ ଲକକୁ  ଯିବୋକୁ ସ୍ହସ୍   କଂସୋେ ଏକ ପ୍ରକୋଣ୍ଡ୍ କବୋଟ କୁ ଅତିକ୍ରମ କେିବୋକୁ ସ୍ହବ I ସବୁସ୍ବସ୍ଳ ଏ 

କବୋଟସ୍େ ତୋ ୋ ପଡିଥୋଏ I_ସ୍ଗୋଟୋଏ  ବଡ ଝେକୋ େଳି ସ୍ଛୋଟ େୋଟକ  ସ୍ଖୋ ିସ୍  କଏଦୀମୋସ୍ନ ତୋ େିତସ୍େ  

ନଇ ଁକେି ବୋହୋେକୁ ଯିବୋ ଆସିବୋ କେନି୍ତ I  ଆମପୋଇ ଁକିନ୍ତୁ ହୋବି ଦୋେ ଜଣକ କବୋଟଟି ପେୂୋ ପେିୂ ସ୍ଖୋ ିସ୍ଦସ୍  I 

ଆସ୍ମ େିତେକୁ ପଶବିୋ ମୋସ୍ତ୍ର  କବୋଟଟୋ ଦୋଉ ଁକିନୋ ପଡିଗଳୋ I ପ୍ରକୃତ ସି୍ଥତି ବିର୍ୟସ୍େ ସ୍ମୋେ ଏସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ 

ପ୍ରତୁୟ ଆସି ୋ I 

ଛୋତ୍ର ଆସ୍େୋଳନ ଓ ଅନୁୋନୁ ଆସ୍େୋଳନ ସ୍ବସ୍ଳ ସ୍ ୋସ୍କ ସ୍ଜ କୁ ଆସନି୍ତ I ମୋତ୍ର କିଛି ଦିନ ପସ୍େ ସ୍ସମୋନଙୁ୍କ ମକୁ୍ତ 

କେି ଦିଆ ଯୋଏ I ଏଥେ ବି ସ୍ସଇଆ ସ୍ହବ ସ୍ବୋ ି ସ୍ମୋେ ଧେଣୋ ଥ ିୋ I  ମ ଁ ୁକହି ପକୋଇ ି - 

“କିଛିଦିନପସ୍େଆସ୍ମସମସ୍ସ୍ତଛୋଡପୋଇବୋI“ସ୍ମୋକଥୋଶଣୁମିନସ୍ମୋହନସ୍ଚୌଧେୁୀ କହିସ୍  

“ଇେିେୋଥ ିୋଯୋଏସ୍ସସମସ୍ତଙୁ୍କସ୍ଜ ସ୍େେଖବିI ସ୍ସ ଯିବ ତ ତୁ ମକୁୁଳିବୁ 

I“ତୋଙ୍କେଏକଥୋଟୋେଅଥଷମଣୁ୍ଡେିତସ୍େପଶ ିୋତମଣୁ୍ଡଟୋଝୋଇ ଁୋଗି ୋପେିସ୍ବୋଧସ୍ହ ୋI ଅେୁୋସ ବଶତିଃ ମ ଁ ୁସ୍ମୋେ 

ଡୋହୋଣ ପୋପ ିୁଟୋ ମଣୁ୍ଡସ୍େ ଚଳୋଇବୋେୁ ଆଙୁ୍ଗଳି ସନ୍ଧିସ୍େ ପଳୁୋଏ ସ୍କଶ ଉପଡିୁ ଆସି ୋ I ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ସଙ୍ଗରୋମୀ  

େୋବସ୍େ  ଅନୁ ତିନି ଜଣଙ୍କେ ସ୍ଜ ଖୋନୋ ବିର୍ୟସ୍େ ଅେିଜ୍ଞତୋ ଥ ିୋ I ମନସ୍ମୋହନ ମିେ  ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ପସ୍େ ବି 

ସ୍କସ୍ତ ଥେ ସ୍ଜ ସ୍େ େହିଥବିୋ େଳସ୍େ  ସ୍ଜ ଖୋନୋେ କୋଯଷୁ  କଳୋପ ତୋଙୁ୍କ ସ୍ବଶ ୍ଜଣୋଥ ିୋ I ଯିବୋ ସ୍ବସ୍ଳ ସ୍ସ 

ହୋବି ଦୋେଙୁ୍କ ପଚୋେିସ୍  “ଆଜିଜଳଖଆିପୋଇକଁଅଣଅଛି?” 

“ଚୁଡୋ, ଦହି, କଦଳୀ “ସ୍ବୋ ିହୋବି ଦୋେଉର୍ତ୍ତେସ୍ଦସ୍ I 

“ଚୁଡୋପୋଇନଁଡିଆଆଣI  ସ୍ଜ େଙୁ୍କ କୁହ ସ୍ସ େସସ୍ଗୋ ୋ ମଗୋନ୍ତୁ I” 

ସକୋଳ ସୋତଟୋ ସ୍ବଳକୁ ଆସ୍ମ ମୋସ୍ନ ଗୋଧଆୁ ପଧଆୁ କେି ଜଳଖଆି କ ୁ -  ଚୁଡୋ, ଚିନି, ନଡିଆ, କଦଳୀ, ଦହି  ଓ 

ତୋ ସୋଙ୍ଗକୁ େସସ୍ଗୋ ୋ I 

ସ୍ଜ ଖୋନୋ େିତସ୍େ ଜସ୍ଣ େଦ୍ରସ୍ ୋକ ଆମକୁ ଅସ୍ପକ୍ଷୋ କେିଥସି୍  I ସ୍ସ ଥସି୍  ସ୍ସସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ ଓଡିଶୋ କସ୍ଙ୍ଗରସେ 

ସେୁ ଅସ୍ଶୋକ ଦୋସ- ବିଜ ୁପଟ୍ଟନୋୟକଙ୍କେ  ଡୋହୋଣ ହୋତIମୋସ୍ସ ସ୍ହ ୋ ତୋଙୁ୍କ  MISA (Maintenance of 

Internal Security Act) ଜେିଆସ୍େ ସ୍ଜ କୁ ଅଣୋ ଯୋଇଛି i ୧୯୭୫ ମସିହୋସ୍େ ଏମ.୍ଏ ୍.ଏ. ଅସ୍ଶୋକ ଦୋସ ଯବୁ 

ସ୍ନତୋ  େୋବସ୍େ ସ୍ବଶ ୍ନୋଆ ଁକେିଥସି୍  I ପସ୍େ ସ୍ସ ଓଡିଶୋ କସ୍ଙ୍ଗରସେ ସେୋପତି ସ୍ହସ୍  I ଓଡିଶୋ େୋଜନୀତିକୁ 

ହୁ  ସୁ୍ତ  କେିବୋ ଦିଗସ୍େ ତୋଙ୍କେ ନୋଆ ଁେହିଛି I 

ଦିନ ପ୍ରୋୟ ଚୋେିଟୋ ସ୍ବଳକୁ  ଆମ ସହିତ ସ୍ଯୋଗ ସ୍ଦସ୍  ମୋୟୋଧେ ନୋୟକ  I ସକିୁେୋେ ଖଣ ିଅଞ୍ଚଳସ୍େ  ସ୍ସ RSP         

( Revolutionary Socialist Party) େ କମଷୀ େୋବସ୍େ କୋମ କେୁଥସି୍  I େମିକ ଆସ୍େୋଳନ ପୋଇ ଁପସ୍େ ତୋଙୁ୍କ 
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ଜୀବନ ସ୍ଦବୋକୁ ପଡି ୋ I ସ୍ସ ଥସି୍  ସମସ୍ତଙ୍କ େିତସ୍େ ବୟସସ୍େ ସୋନ I  ଆସ୍ମ ସମସ୍ସ୍ତ ଧେୋ ସ୍ହୋଇ ଆସିଥ ୁି 

େୋତିସ୍େ I ମୋତ୍ର ମୋୟୋଧେ ଦିନ ସ୍ବସ୍ଳ ଧେୋ ସ୍ହୋଇ ଆସିଥବିୋେୁ  ବୋଟସ୍େ କଅଣ ସ୍ଦଖସି୍   ତୋହୋ ଜୋଣବିୋ  ୋଗି 

ସମସ୍ତଙ୍କେ ଉତ୍ସୋହ I ତୋଙ୍କଠୋେୁ ଯୋହୋ ଖବେ ମିଳି ୋ ସ୍ସଥେୁି ଜଣୋ ପଡି ୋ ସ୍ଯ  ଚୋେି ଆସ୍ଡ ଖବ୍ୁ ଧେ ପଗଡ 

ଚୋ ିଛି I ପ ିୁସ ବୋ ୋ ତୋଙୁ୍କ ତୋଙ୍କ  ୁଚିଥବିୋ ଜୋଗୋେୁ  ଜବେଦସି୍ତ ବୋହୋେ କେି ସ୍ଜ କୁ ଆଣ ିଛନି୍ତ ସ୍ବୋ ି ସ୍ସ 

କହିସ୍  I 

ସ୍ଜ ଖୋନୋ େିତସ୍େ କୋମ କିଛି ନଥୋଏ I ସୋଙ୍ଗସ୍େ ସ୍ଯଉ ଁସ୍କସ୍ତୋଟି ବହି ଆଣଥି ିି ତୋେ ପଷୃ୍ୋି ଓ ଟୋଏ I ପଢି 

ହୁଏନୋ i ମନ ଅନୁତ୍ର ପଳୋଏ I ସ୍ଜ କୁ ଆସିବୋ ପବୂଷେୁ ମ ଁ ୁଓ ପ ୋ ଜୋଣଥି ୁି ସ୍ଯ ସ୍ମୋସ୍ତ ସ୍ଜ କୁ ଯିବୋକୁ 

ପଡିପୋସ୍େ I ବର୍ତ୍ତଷମୋନ ଅବସ୍ଥୋସ୍େ ମୋଆ ଓ ମୋସୀ ସ୍ଯ ତୋକୁ ସୋହୋଯୁ କେିସ୍ବ – ଏ ବିର୍ୟସ୍େ ମ ଁ ୁନିଶ୍ିତି ଥ ିି I 

     “ଯୋ କ୍ଷୁତୋେୋସ୍େ, ତୋପଥଅମଡୋ“ 

ଅମଡୋ ବୋଟସ୍େ ଚୋ ିବୋ ପୋଇ ଁତ ମଳୂେୁ ଠକ୍ି କେିଛି I ଏସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ ମନ ଉଣୋ କେି  ୋେ କଅଣ? ଘେ କଥୋ େୁ ି 

ନଯୋଇ ଥସି୍  ବି ମନସ୍େ ନପକୋଇବୋକୁ ସ୍ଚଷ୍ଟୋ କସ୍େ I ସ୍ଜ  ଖୋନୋ େିତସ୍େ ବୟସ୍କ ସ୍ ୋକମୋସ୍ନ ନୋନୋ େକମେ 

ପେୁୁଣୋ କଥୋେ  ଆସ୍ ୋଚନୋ କେନି୍ତ I ସ୍କସ୍ତ ଜୋଗୋ ଓ ସ୍କସ୍ତ ସ୍ ୋକଙ୍କ କଥୋ ପସ୍ଡ I   ସ୍ସ ସବୁକୁ ଶଣୁ ିଅସ୍ନକ 

ପେୁୁଣୋ ଘଟଣୋ ସ୍ମୋ ପୋଇ ଁପଣୁ ିଥସ୍େ ତ୍ସଷିୃ୍ଟ ସ୍ହୋଇ ଯୋଏ I ମନସ୍ମୋହନ ମିେ ଥସି୍  ଅସେନି୍ତ ଗପେ େଣ୍ଡୋେ I ବିଜ ୁ

ପଟ୍ଟନୋୟକଙ୍୍କ କୋେବୋେ ବିର୍ୟସ୍େ କହୁ କହୁ ଟଙ୍କୋ ଉପସ୍େ ଥବିୋ ପଟ୍ଟନୋୟକଙ୍କେ  ବିଶ୍ୱୋସକୁ ସ୍ସ ବର୍ଣ୍ଣଷନୋ କସ୍  – 

“ବିଜପୁଟ୍ଟନୋୟକସ୍ମୋସ୍ତକହି ୋ“ଟଙ୍କୋସ୍ଦସ୍ ବୋଘବିଗୋଣି୍ଡ ପସ୍ତଇବ “I ସ୍ଜ କୁ ଆସିବୋ ପବୂଷେୁ ମ୍ ନସ୍ମୋହନ ମିେ 

ଉଗ୍ରବୋଦୀ ମମୁୁ ନିଷ୍ଟ ମୋନଙ୍କ ସହିତ ମିଶ ିକୋମ କେୁଥସି୍  Iତୋ ପବୁଷେୁ ବିଜ ୁପଟ୍ଟନନୋୟକଙ୍କେ କଳିଙ୍ଗ ନୋମକ ସ୍ଦୈନିକ 

କୋଗଜେ ସମ୍ପୋଦକ ଓ କଟକ ମୁୁ ନିସିପୋଲି୍ ଟେ ସ୍ଚୟୋେମୁୋନ ମଧ୍ୟ ଥସି୍  I କସ୍ଙ୍ଗରସ ଦଳ ତେେେୁ ଓ ଆଉ ଥସ୍େ 

ବିସ୍େୋଧୀ ଦଳ ତେେେୁ ଇସ୍ କ୍ସନ  ଢି  ହୋେି ଯୋଇଥସି୍   i ତୋଙ୍କ େୋଜନୀତି ଯୋହୋ ଥୋଉ ନୋ କୋହିକିଁ ଅନ୍ତେ 

େିତସ୍େ ସ୍ସ ଥସି୍  ଜସ୍ଣ କବି I କୋବିୁକତୋେ ଉନ୍ ମୋଦନୋସ୍େ ସ୍ସ ସବୁ କିଛିକୁ ଛୋଡି ସ୍ଦଇ ଜଙ୍ଗ  େିତସ୍େ ଖଣ ି

ଅଞ୍ଚଳସ୍େ େମିକ ମୋନଙ୍କ େିତସ୍େ େହିସ୍  I ତୋଙ୍କ ସ୍ନ୍ନତୃତ୍ୱସ୍େ ସଙ୍ଗଠନ ସ୍ହ ୋ ଓ 

“ମୋଛିକୁମନକହିବୋସ୍ ୋକ”ନେହତୁୋଅପେୋଧସ୍େଦୀଘଷଦିନପୋଇ ଁସ୍ଜ କୁ ଗସ୍  I  ତୋଙ୍କେ ବନୁ୍ଧ ନୋଗେୁର୍ଣ 

ପଟ୍ଟନୋୟକ ଙୁ୍କ େୋଶ ିଦଣ୍ଡ ସ୍ହ ୋ I ପସ୍େ ନବକୃଷ୍ଣ ସ୍ଚୌଧେୁୀ, ମୋଳତୀ ସ୍ଚୌଧେୁୀ ଓ ଜୟପ୍ରକୋଶ ନୋେୋୟଣଙ୍କ 

ଉଦୁମସ୍େ  କୋଳକ୍ରସ୍ମ ଉେୟଙ୍କେ ଦଣ୍ଡ ଖୋେଜ ସ୍ହ ୋ I ୧୯୭୫ େ ଜୁନ୍ ୨୫ ତୋେିଖସ୍େ ମନସ୍ମୋହନ ମିେ ଆମ 

ସହିତ ସହ ବେୀ ଥସି୍  I 

 

ଳତପନ 

ଆର୍ୋଢ ମୋସେ  ଝୁପ ୁଝୁପ ୁବର୍ଷୋ I ଗପ ସପ, ସ୍ ଖୋ ପଢୋ କେିବୋ ଛଡୋ ଆଉ କିଛି କୋମ ନଥୋଏI ସ୍ଜ ଖୋନୋସ୍େ 

ଆବଦ୍ଧ େହିବୋ ପସ୍େବୋହୋେେ ଖବେ ଜୋଣବିୋ ପୋଇ ଁଇଚ୍ଛୋ ପ୍ରବଳ  i ସ୍ହସ୍  ବୋହୋେୁ ଖବେ ଆସଛିୁ ସ୍କଉଠୁଁ? କିଏ 

ସ୍କମିତି ସ୍ଜ କୁ ଆସି ୋ  ସ୍ସହି କଥୋକୁ ବୋେମ୍ବୋେ ସ୍ଦୋହେୋଇ ବୋହୋେେ ପେିସି୍ଥତିକୁ ଖୋ ି ଅନୁମୋନ କେିବୋ କଥୋ I 

ବୁ ୁବୋବୁ ଓ ମଦନ ବୋବୁଙୁ୍କ ମ ଁ ୁବହୁ ଦିନେୁ ଜୋଣଛିି I  ସ୍ଥୋେିଆ ସୋହୀସ୍େ ଆସ୍ମ ସମସ୍ସ୍ତ ଏକୋଠି  େହିଛୁ I ଏଣ ୁ

ସ୍ସମୋନଙ୍କ ସ୍ମଳସ୍େ େହିବୋଟୋ ଏକ ପ୍ରକୋସ୍େ ଘସ୍େ ଥବିୋ େଳି  ୋଗଥୁୋଏ I  ପେିସି୍ଥତିଟୋ ହୁଏତ ପେସ୍ପେକୁ ବଳ 

ସ୍ଦଉଥବି ! ଅସ୍ଶୋକ ଦୋସ ଓ ମୋୟୋଧେ ନୋୟକ ଥସି୍  ବୟସସ୍େ ସୋନ I ଆସ୍ମ ତିନିଜଣ ଯୋକ ଅନୁ ତିନି ଜଣଙୁ୍କ  

ଗେୁୁଜନ େୋବସ୍େ ସମ୍ମୋନ କେୁଥ ୁି I ଅସ୍ଶୋକ ବୋବୁ େୋଜନୀତି କେିବୋ ଛଡୋ ଓଡିଶୋ ସେକୋେଠୋେୁ  ମୋଛ ଜୋଆଳଁ 
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ପୋଇ ଁଠକିୋ ସ୍ନଇ ଥବିୋ କଥୋ କହିସ୍  I ଠକିୋଟୋ ପେିବୋେେ ଅନୁ କୋହୋ ନୋଆସଁ୍େ ନିଆଯୋଇଛି I ମୋତ୍ର ବୁବସୋୟେ 

ଅସ  କର୍ତ୍ତଷୋ ସ୍ହସ୍  ସିଏ I 

ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ ସ୍ଜ ଖୋନୋ େିତସ୍େ ଛଅ ଦିନ  କଟି ୋଣ ିI  ଅନୁ ସବୁ ଦିନ ପେି ଆସ୍ମ  ପ୍ରୋଥଷନୋ ଓ ସୋନ୍ଧୁ ସ୍େୋଜନ 

କ ୁ I ଅନୁ ଦିନ ମୋନଙ୍କ ପେି  େୋତ୍ରି ପ୍ରୋୟ ଆଠଟୋ ସ୍ବଳକୁ ବୋହୋେ ପୋଖେୁ ଆମ ପୋଈ ଁତୋ ୋ ପଡି ୋ I ନିଜ ନିଜ 

ବିଛଣୋସ୍େ ସ୍ଶୋଇ ୁ I ନିଦ ସ୍ହୋଇ ନଥୋଏ I ହଠୋତ୍  ଦୁଆେ ସ୍ଖୋ ିବୋେ ଶେ ସ୍ହ ୋ I ଜମୋଦୋେ ଜଣକ େିତେକୁ 

ପଶ ିଆସି କହିସ୍  ସ୍ଯ ମନସ୍ମୋହନ ମିେ, ମନସ୍ମୋହନ ସ୍ଚୌଧେୁୀ ଓ ଅନୋଦି ନୋୟକ  ସ୍ଜ େଙ୍କ ଅେିସକୁ ଯିବୋ 

ପୋଇ ଁଡୋକେୋ ଆସିଛି I ମନସ୍ମୋହନ ମିେ ନିଜ ଅେିଜ୍ଞତୋେୁ ଅନୁେବ କସ୍  ଇଏ ସ୍ହ ୋ ଆମକୁ ସ୍ଥୋନୋନ୍ତେିତ 

କେିବୋେ ବୁବସ୍ଥୋ I ସ୍ସ ଜମୋଦୋେକୁ କଅଣ କହିବୋ ଆେମ୍ଭ କସ୍  I  ମୋତ୍ର ଜମୋଦୋେ ତୋଙ୍କେ ସ୍ୱେୋବ ସ ୁେ  

େୋର୍ୋସ୍େ ଉର୍ତ୍ତେ ସ୍ଦସ୍  “ଆଜ୍ଞୋ, ମ ଁକୁଅଣକେିବି? ମ ଁଖୁୋଳିଜସ୍ଣଇସ୍ଦବୋକୁଆସି ିI    

  ଧନ, କୋପଷଣୁ ସ୍ସବୋ େସ୍ଳ    କିବୋ ଅସୋଧ୍ୟ ମହୀତସ୍ଳ 

ଜମୋଦୋେଙ୍କ ବିନମ୍ର େୋର୍ୋସ୍େ  ମନସ୍ମୋହନ ବୋବୁଙ୍କ ଉଗ୍ରତୋ ପ୍ରଶମିତ ସ୍ହ ୋ I ଆସ୍ମ ତିନି ଜଣ ଯୋକ ବିଛଣୋ ଛୋଡି  

 ୁଗୋ ପଟୋ ବୋନ୍ଧି ୁ I ସମସ୍ତଙ୍କଠୋେୁ ବିଦୋୟ ସ୍ନଇ ମ ଁ ୁପ୍ରଥସ୍ମ ଆସି ି ସ୍ଜ େଙ୍କ ଅେିସକୁ I  ସ୍ସଠୋସ୍େ ସ୍ଜ େଙ୍କ 

ସହିତ ଜସ୍ଣ ପ ିୁସ ଅେିସେ ଓ ଚୋେିଜଣ ସିପୋହୀ  ଠଆି ସ୍ହୋଇଥବିୋେ ସ୍ଦଖ ିି I ସ୍ସମୋସ୍ନ ସ୍ମୋ ପୋଈ ଁଅସ୍ପକ୍ଷୋ 

କେିଥସି୍  I ପ ିୁସ ବୋ ୋ ଓ ସ୍ଜ େ କଅଣ କୋଗଜ ପତ୍ର ଆଦୋନ ପ୍ରଦୋନ କସ୍  I ଅେିସେ ଜଣକ ସ୍ମୋସ୍ତ କହିସ୍  

“ଆପଣଆମସୋଙ୍ଗସ୍େଆସନ୍ତୁI”ସ୍ଜ େଙ୍କଅେିସେୁମ ଁତୁୋଙ୍କ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ଆସି ି I 

ଝୁପ ୁଝୁପ ୁବର୍ଷୋ ପଡୁଥୋଏ I ସ୍ଦଖ ିି ସ୍ଯ ତିନିଟୋ ଜିପ ୍ଆଗପଛ ସ୍ହୋଇ ଠଆି ସ୍ହୋଇଛି I ସବୋ ଆଗସ୍େ ଥବିୋ ଜିପ ୍କୁ 

ସ୍ମୋସ୍ତ ନିଆଗ ୋ I ସ୍ଜ କୁ ଆସିବୋ ଦିନ ପେି ବୁବସ୍ଥୋ I ପ ିୁସବୋ ୋ ଡ୍ରୋଇେେ I ଦୁଆେ ପୋଖ ସିଟସ୍େ ଅେିସେ 

ଜଣକ I ମଝିସ୍େ  ମ ଁ ୁI  ପଛପଟ ଡୋ ୋସ୍େ ଦୁଇ ପୋଖସ୍େ  ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ ଖୋଏ ଁସଶସ୍ତ୍ର ପ ିୁସ I ପଛ ଓ କଡେ ପେଦୋ 

ବେ I ଜିପ ୍େିତସ୍େ କିଏ ଅଛି ବୋହୋେୁ ସ୍କହି ଜୋଣ ିପୋେିବ ନୋହିIଁ 

କଟକ ସହେ େିତସ୍େ ଗୋଡି ଚୋ ୁଥୋଏ I ମ ଁ ୁପଚୋେି ି “ସ୍ମୋସ୍ତକୁଆସ୍ଡସ୍ନଇ 

ଯୋଉଛନି୍ତ?”ଅେିସେଜଣକଉର୍ତ୍ତେସ୍ଦସ୍  , “ସ୍ସକଥୋକହିପୋେିବୁନୋହିIଁ” – ପ ିୁସ ୍ବୋ ୋଙ୍କ ଏ େଳି ଉର୍ତ୍ତେସ୍େ ସ୍ମୋ 

ମନ େିତସ୍େ ନୋନୋ େକମେ ସସ୍େହ ଆସି ୋ I େୁର୍ ବୋ ୋଙ୍କ ପେୋମଶଷକ୍ରସ୍ମ  ଇେିେୋ ଗୋନ୍ଧୀ ଜେୁେୀ ଅବସ୍ଥୋ ସଷିୃ୍ଟ 

କେିଛନି୍ତ I  ବିସ୍େୋଧୀମୋନଙୁ୍କ ହତୁୋ କେିବୋ କଥୋଟୋ ସ୍ସମନଙ୍୍କ ଦ୍ୱୋେୋ ହୁଏ Iଏଣ ୁସ୍କୌଣସି ଜଙ୍ଗ  େିତସ୍େ ସ୍ମୋସ୍ତ 

ହତୁୋ କେି ସ୍ମୋେ ଶବକୁ ବୋହୋସ୍େ ପକୋଇବୋ ପୋଇ ଁସ୍ମୋସ୍ତ ନିଆ ଯୋଉଛି ସ୍ବୋ ି ସ୍ମୋେ ମସ୍ନ ସ୍ହ ୋ I  ପୋଖସ୍େ 

ବସିଥବିୋ ଅସ୍େସେ ଜଣଙୁ୍କ ପଚୋେି ି 

,”ସ୍ମୋସ୍ତସ୍କଉଠଁସି୍ନଇହତୁୋକେିସ୍ବ?”ସ୍ମୋେଏପ୍ରଶ୍ନସ୍େେଦ୍ରସ୍ ୋସ୍କବଡଇତସ୍ତତଜଣୋପଡିସ୍ I 

“ନୋ , ନୋi ଆପଣ ସ୍ସ କଥୋ କହନ୍ତୁ ନୋହି ଁI“େଦ୍ରସ୍ ୋକଙ୍କେୋର୍ୋସ୍େସତକହିବୋେଛିଟିକୋଥ ିୋI ଏଣ ୁମ ଁ ୁଆଶ୍ୱସ୍ତ ସ୍ହ ି I 

ଗୋଡି ଚୋ ି ଥୋଏ I  ଛତିଆସ୍େ ଅଟକି କିଛି ସ୍ଛନୋ ସ୍ପୋଡ କିଣବିୋକୁ ଚୋହି ିଁ I ଉସ୍ଦ୍ଦଶୁ ସ୍ହ ୋ ସ୍ଯ  ଛତିଆ 

ବଜୋେସ୍େ ସ୍କହି ଚିହ୍ନୋ ଜଣୋ ସ୍ ୋକ ସ୍େଟ ସ୍ହୋଇ ପୋେନି୍ତ I ମୋତ୍ର ଅେିସେ ଜଣକ 

“ଏସ୍ତେୋତିସ୍େବଜୋେବେସ୍ହୋଇଯୋଇଥବି”ସ୍ବୋ ିକହିଗୋଡି ଅଟକୋଇସ୍  ନୋହି ଁI ପୋଣ ିସ୍କୋଇ ି ଛକେୁ କିଛି ବୋଟ 

ପଶି୍ଚମକୁ  ଯିବୋ ପସ୍େ  ଏକ ନିଛୋଟିଆ ଜୋଗୋ ସ୍ଦଖ ିଜିପଟୋ ଏକ ଚୋହୋ ସ୍ଦୋକୋନ  ସୋମନୋସ୍େ ଅଟକି ୋ I  ସ୍ଦୋକୋନ 

ବୋ ୋ କବୋଟ କିଳି ସ୍ଶୋଇଥୋଏ Iପ ିୁସବୋ ୋ ତୋକୁ ଉଠୋଇସ୍  ଚୋହୋ କେିବୋ ପୋଇ ଁI  ବୋବୁ ମୋସ୍ନ ତୋ ପୋଖେୁ 

ଗି ୋସ୍ସ ସ୍ ଖୋଏ ଁଚୋହୋ ପିଇସ୍  I ଚୋହୋ ପିଇବୋେ ଅେୁୋସ ସ୍ମୋେ ନଥୋଏ I କୁଣ୍ଡୋ ଝେି ୋ ପେି ବର୍ଷୋ ଝେୁଥୋଏ I 
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ବୋହୋସ୍େ, ସ୍ସମୋସ୍ନ ଚୋହୋ ପିଉଥବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ , ମକୁ୍ତ ପବନସ୍େ ନିଶ୍ୱୋସ ସ୍ନଇ ମ ଁ ୁଏକ ପ୍ରକୋସ୍େ ତୃପି୍ତ ଅନୁେବ  

କେୁଥୋଏ I ସ୍କସ୍ତ ମିନିଟ ପସ୍େ ସମସ୍ସ୍ତ ଜିପସ୍େ ବସି ୁ ଓ ଗୋଡି ଚୋ ିବୋ ଆେମ୍ଭ କ ୋ I 

ପ୍ରୋୟ ପୋଞ୍ଚଟୋସ୍ବ କୁ ଗୋଡି ସ୍କଉଝଁେ ସହେସ୍େ ସିଧୋ ସଳଖ ନଯୋଇ ବୋଆକୁଁ  ସ୍ମୋଡି ୋ I ଆଗକୁ ଯୋଇଥସି୍  

ବଡବି  କି େୋଉେସ୍କ ୋ ଆସ୍ଡ ଯୋଇ ଥୋଆନ୍ତୋ I ବୋଆକୁଁ ସ୍ମୋଡିବୋେୁ ଜୋଣ ିି ସ୍ଯ ସ୍କଉଝଁେ ସ୍ଜ  ଆସ୍ଡ ଯୋଉଛି 

I ସ୍କଉଝଁେ ସ୍ହ ୋ ସ୍ମୋେ ପେିଚିତ ଜୋଗୋ I ବଡବି ସ୍େ ଥବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ ଏଇ ବୋଟ ସ୍ଦଇ ସ୍କସ୍ତଥେ ଯୋଇଛି I ଜିପ ୍

ଆସି  ୋଗି ୋ ସ୍ଜ ଖୋନୋ ଅେିସ ୍ସୋମନୋସ୍େ I ଅେିସକୁ ପଶ ିସ୍ଜ େ୍ ଓ ଆସିଷ୍ଟୋଣ୍ଡ ସ୍ଜ େଙ୍କ ଠୋେୁ ବସ୍ଧଇ 

ପୋଇ ି I ମ ଁ ୁଆସଥୁବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ କୋସ୍ଳ    ତୋଙୁ୍କ ଖବେ  ମିଳୁଥ ିୋ  Object is moving –“ବସୁ୍ତ ବୋଟସ୍େ I” 

ସ୍ଜ େ ଆଶୋ କେିଥସି୍  ସ୍ଯ ସ୍କହି ଜସ୍ଣ ବିଶଷି୍ଟ ସ୍ ୋକ  - ପବୂଷତନ ମନ୍ତ୍ରୀ କି ଏମ.୍ଏ ୍.ଏ ତୋଙ୍କ ଜିମୋକୁ ଆସଛୁନି୍ତ I  

ମୋତ୍ର ସ୍ମୋ େଳି ଜସ୍ଣ ସୋଧୋେଣ କମଷୀକୁ ପୋଇ  ତୋଙ୍କ ମନ ହୁଏତ ପୋଣଚିିଆ ସ୍ହୋଇଗ ୋ !ଅେିସ େିତେୁ ସ୍ଜ େ 

ଜଣକ ଜସ୍ଣ ସିପୋହୀ ସୋଙ୍ଗସ୍େ  ସ୍ମୋସ୍ତ ସ୍ମୋ ବୁୋେୋକକୁ ସ୍ନଇ ଗସ୍  I  ମ୍ବୋ ସ୍କୋଠେୀଟୋଏ I ସୋମନୋସ୍େ  ୁହୋେ 

େୋଟକ I ମଳ ମତୂ୍ର ପୋଇ ଁ ସ୍କୋଠେୀେ ସ୍ଗୋଟିଏ ସ୍କୋଣସ୍େ ଏକ ପୋଇଖୋନୋI  ଦିନ ସ୍ବସ୍ଳ ସ୍କୋଠେୀସ୍େ ତୋ ୋ ପସ୍ଡ 

ନୋହି ଁI ସନ୍ଧୁୋପସ୍େ ତୋ ୋ ପସ୍ଡ I େୋତି ସୋେୋ ଅନିଦ୍ରୋ ଥସି୍  ବି  ସ୍ସଦିନ ନିଦ  ୋଗ ୁନଥୋଏ I ମନ େିତସ୍େ ନୋନୋ 

େକମେ ଦୁଶି୍ଚନ୍ତୋ I  େୋଜସ୍ନୈତିକ ବେୀ ସ୍ହୋଇଥବିୋେୁ ସ୍ମୋ ପୋଇ ଁ ଜଳଖଆି ଓ ମଧ୍ୟୋହ୍ନ ସ୍େୋଜନ  ନିୟମିତ େୋବସ୍େ 

ଆସି ୋ I  ସ୍ପଟସ୍େ ଦୋନୋ ପଡିବୋ ପସ୍େ ଟିକିଏ ଝୁଙ୍କ ଆସି ୋ I ମ ଁ ୁସତେଞି୍ଜ ଉପସ୍େ ସ୍ଶୋଇ ପଡି ି I ଅଦୂେସ୍େ 

ଜସ୍ଣ ସିପୋହୀ ସ୍ମୋସ୍ତ ସବୁସ୍ବସ୍ଳ ଜଗିଥୋଆନି୍ତI 

କିଛି ସମୟ ପସ୍େ ନିଦେୁ ଉଠି ି ତ ସିପୋହୀ ଜଣକ ପଚୋେିସ୍  “ବୋବୁ, ଘେକୁକିଛିଖବେଅନ୍ତେସ୍ଦସ୍ବ?” 

“ସ୍କମିତିସ୍ଦବି?” 

“ଚିଠ ିସ୍ ଖସି୍ଦସ୍ବ I”ସିପୋହୀ ଜଣକ କହିସ୍  I 

“ସ୍ମୋପୋଖସ୍େକ ମଅଛିକିନ୍ତୁକୋଗଜନୋହିIଁ ଚିଠି ସ୍ ଖବିି ସ୍କମିତି?  େୋପୋ ପୋଇ ଁପଇସୋ ନୋହି ଁI  େିତେକୁ ପଶବିୋ 

ପସ୍େ ସ୍ଜ ୍ କର୍ତ୍ତଷୃ ପକ୍ଷ ସବୁ ବହି ଓ ପଇସୋ ସ୍ମୋ ଠୋେୁ ସ୍ନଇ ଯୋଇ ନିଜ ଜିମୋସ୍େ େଖଛିନି୍ତ I“ 

“ଚିନ୍ତୋକେନ୍ତୁନୋହିIଁ ଆପଣ ଚିଠି ଖଣ୍ଡଲ୍କ ସ୍ ଖ ିଦିଅନ୍ତୁ I ମ ଁ ୁପସ୍ଠଇ ସ୍ଦବି 

I”ସୋସ୍ଙ୍ଗସୋସ୍ଙ୍ଗମଣୁେିିତେୁସ୍ଗୋଟୋଏ େୋପୋଓଖସ୍ଣ୍ଡକୋଗଜବୋହୋେକେିସ୍ସସ୍ମୋହୋତକୁବଢୋଇସ୍ଦସ୍ I ମ ଁ ୁଚିଠ ିସ୍ ଖ ି

ସୋେି  େୋପୋସ୍େ ଠକିଣୋ ସ୍ଦ ି I ଠିକଣୋଟି ତପ ୁସ୍ଯଉ ଁସ୍କ ୂକୁ ଯୋଉଥ ିୋ  ତୋେ ପ୍ରଧୋନ ଶକି୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ନୋଆସଁ୍େ 

ପଠୋଇ ଥ ିି I ପ ୋ ନୋଆସଁ୍େ ପଠୋଇ ଥସି୍  ଚିଠଟିି ତୋକୁ ମିଳି ନଥୋନ୍ତୋ I ପ ିୁସବୋ ୋ ଡୋକ ଘେୁ  ଚିଠଟିି ହେଣଚୋଳ 

କେି ସ୍ନଇ ଥୋଆସ୍ନ୍ତ I ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ ଚୋେି ଆସ୍ଡ ସ୍କୋକୁଆ େୟ I ମିସୋ MISA ସ୍େ ଆସିଥବିୋ ବେୀ ମୋସ୍ନ କିଏ 

ସ୍କଉଠଁ ିେହିସ୍  ସ୍ସ ବିର୍ୟସ୍େ କୋହୋେି ଘେକୁ ଖବେ ଦିଆ ଯୋଇ ନଥୋଏ I 

କନସ୍େ୍ ସ୍କ ୂେ ସିଷ୍ଟେ ମୋଇସ୍କ ୍ ପ ୋକୁ ଚିଠଟିି ସ୍ଦସ୍  I  ମ ଁ ୁସ୍କଉଝଁେ ସ୍ଜ ସ୍େ ଅଛି ସ୍ବୋ ି ଜୋଣ ିସ୍ମୋସ୍ତ 

ସ୍େଟିବୋ ପୋଇ ଁଅନୁମତି ଆଣବିୋକୁ ସ୍ସ ମଖୁୁ ସଚୀବ େିକ୍ଟେ ମୋଥୁୁ ସଙୁ୍କ ସ୍ଦଖୋ କ ୋ I ମୋଥୁୁ ସ ତୋକୁ କହିସ୍  ସ୍ଯ  

ମ ଁ ୁସ୍କଉଠଁ ିଅଛି ତୋଙୁ୍କ ଜଣୋ ନୋହି ଁIସ୍କଉଝଁେ ସ୍ଜ  େିତେୁ ଆସିଥବିୋ ସ୍ମୋେ ଚିଠଟିିକୁ ସ୍ଦଖୋଇ ପ ୋ ଦୋବୀ କ ୋ 

ସ୍ଯ ସ୍ମୋସ୍ତ ସ୍ଦଖୋ କେିବୋକୁ ସେକୋେ ତୋକୁ ଅନୁମତି ସ୍ଦବୋକୁ ବୋଧ୍ୟ I  ମଖୁୁ ସଚୀବ ଆଉ କଅଣ କହସ୍ନ୍ତ? ବୋଧ୍ୟ 

ସ୍ହୋଇ ଅନୁମତି ସ୍ଦସ୍  I ପସ୍େ ଜୋଣ ିି ସ୍ଯ ସସ୍ବଷୋଦୟ କମଷୀ େତନ ଦୋସ ପ ୋକୁ  ସ୍ଦଖୋ କେି କହିସ୍  ସ୍ଯ 

“ଅନୋଦିଯଦିତୋେମତପେିବର୍ତ୍ତଷନକେିବସ୍ତସ୍ବଆସ୍ମତୋକୁଛୋଡିସ୍ଦବୁI”ପ ୋଉର୍ତ୍ତେସ୍ଦ ୋ“ମ ଁଯୁୋହୋଜୋସ୍ଣଅନୋଦିମେିଗ

ସ୍ ବିମତବଦଳୋଇବନୋହି“ଁI ମ ଁ ୁତ ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ ସ୍ଜ ଖୋନୋସ୍େ ଆବଦ୍ଧ I ହୋତସ୍େ ସ୍କସ୍ବ  ହୋତ କଡି ପଡି ନଥୋଏ 

କି ମ ଁ ୁସ୍କୌଣସି ସ୍ଦୈହିକ ଯନ୍ତ୍ରଣୋ ସ୍େୋଗି ନଥୋଏ I  ଖୋ ି ମୋନସିକ ସ୍ତେସ୍େ  ଯୋହୋ କିଛି ଦୁଶି୍ଚନୋ ଓ ଉସ୍ଦ୍ ବଗ I  
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ବୋହୋସ୍େ କଅଣ ଘଟୁଛି ସ୍ସକଥୋ ଜୋଣବିୋ ମସିୁ୍କ  I ଏଣ ୁପ ୋ ଓ ତପ ୁ କି ପ୍ରକୋେେ ସମସୁୋେ ସମମ୍ଖୁୀନ  

ସ୍ହଉଥସି୍ବ ବୋ ସ୍ହୋଇଥସି୍ବ  ଖୋ ି ଅନୁମୋନ କେିବୋ କଥୋ I ସ୍ଜ ଖୋନୋ େିତେୁ ଉତ୍କଳମଣ ିସ୍ଗୋପବନୁ୍ଧ ସ୍ ଖଥିସି୍  

“ଏହିପେିଗସ୍ ଚଉବିଂଶମୋସI େିଟିବ ସ୍ମୋହେ ବନ୍ଧ ନୋଗେୋଶ I” 

ମୋତ୍ର MISA  ମିସୋ ସ୍େ ଆବଦ୍ଧ ସ୍ହୋଇଥବିୋ ବେୀମୋନୋଙ୍କ  ୋଗି ମକିୁ୍ତ ପୋଇ ଁଧୋଯଷୁ  ଦିନ କିଛି ନଥ ିୋ I ଏଣ ୁ

ଅନିଶି୍ଚତତୋ େିତସ୍େ ମସ୍ନ ପଡୁଥୋଏ ତୋଙ୍କେି ଅନୁେବ:“ବେର୍ୋସ୍େ ମହୋନଦୀ ସ୍ରୋତ ପ୍ରୋସ୍ୟ         ଦିନ ପସ୍େ ଦିନ 

ସ୍କସ୍ଡ ସ୍ବସ୍ଗ ଯୋଏ “I 

 

 

     ଚଉବନ 

ଦିନ ସ୍କସ୍ତଟୋ ପସ୍େ  ସ୍କଉଝଁେ ସ୍ଜ  େିତେକୁ ଆସିସ୍   ପବୂଷତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲୋଦ ମଲି୍ଲକ ଓ ପବୁଷତନ ଏମ.୍ ପି. 

ସମସ୍େନ୍ଦ୍ର କୁଣଡୁ୍ I ସ୍କଉଝଁେ ଜି ୋେ ଦୁଇ ଜଣ ମସୁ ମୋନ   ୁଗୋ ସ୍ବପୋେୀଙୁ୍କ  ମସୁ ିମ  ିଗେ ସେୁ ସ୍ବୋ ି 

ସ୍ଜ କୁ ଅଣୋ ଯୋଇଥ ିୋ I ସ୍ଯୋଡୋ ଅଞ୍ଚଳେ ବୁବସୋୟୀ ଓ ବିଜ ୁକସ୍ଙ୍ଗରସେ ଜଣୋ ଶଣୁୋ ସଦସୁ ସ୍ଗୋସ୍ ୋକ ଦୋସ ଓ 

ସ୍କଉଝଁେେ ବିଶଷି୍ଟ ଆନେମୋଗଷୀ ଓକି  ପ୍ରୋଣନୋଥ େୂୟୋଁ ସ୍ଜ  େିତେକୁ ଆସିସ୍  I ପ୍ରହ୍ଲୋଦ ମଲି୍ଲକ କଟକେୁ ସ୍କନ୍ଦ୍ରୋ 

ପଡୋକୁ ବସସ୍େ ଯୋଉଥବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ ଧେୋ ସ୍ହସ୍  I ଚୋେି ଆସ୍ଡ ଖବ୍ୁ ଧେ ପଗଡ ଚୋ ିଛି ସ୍ବୋ ି ତୋଙ୍କ ଠୋେୁ ଖବେ 

ପୋଇ ି I ଜଣୋ ପଡି ୋ ସ୍ଯ ହସ୍େକୃଷ୍ଣଣମହତୋବଙ୍କ ସସ୍ମତ ଆହୁେି ବହୁତ ବୟସ୍କ ସ୍ନତୃସ୍ଥୋନୀୟ ସ୍ ୋକଙୁ୍କ ଜ କୁ 

ନିଆ ଯୋଇଛି I  ଆେମ୍ଭେୁ ମ ଁ ୁେୋବିଥ ିି ସ୍ଯ  ଦିନ ସ୍କଇଟୋ ପସ୍େ ସବୁ ଥଣ୍ଡୋ ପଡିଯିବ ଓ ଆସ୍ମ ସବୁ ସ୍ଜ େୁ 

ବୋହୋେିବୁ I  ମୋତ୍ର ସ୍ଜ କୁ ଆସଥୁବିୋ  ବନୁ୍ଧ ମୋନଙ୍କ ଠୋେୁ ଚୋକ୍ଷସୁ ଖବେ ପୋଇ ମନଟୋ ଦବି ଗ ୋ I 

ସ୍ଜ ଖୋନୋ େିତସ୍େ ଆମ ମୋନଙ୍କେ କିଛି କୋମ ନଥୋଏ I  ତୋଆସ ଓ ସ୍ଚସ ସ୍ଖଳିବୋସ୍େ ସକୋଳ ଓଳିଟୋ କସ୍ଟ I 

ଖବେକୋଗଜ ସବୁ ଦିସ୍ନ ଆସ୍ସ ନୋହି ଁI ପୋଟି ତୁଣ୍ଡ କେିବୋେୁ ଖବେକୋଗଜ ପ୍ରତି ଦିନ ଆସି ୋ I ମୋତ୍ର ସ୍ଦଖ ୁି ସ୍ଯ  

ବିେିନ୍ନ ଖବେ କୋଗଜସ୍େ  ଅସ୍ନକ ଜୋଗୋସ୍େ ବିସ୍ଶର୍ କେି ସମ୍ପୋଦକୀୟ ସ୍ତମ୍ଭସ୍େ ସ୍ଥୋନ େୋଙ୍କୋ େହିଛି I ପ୍ରଥସ୍ମ 

ପ୍ରଥସ୍ମ ମସ୍ନ ସ୍ହ ୋ  ଛୋପୋ କଳସ୍େ ସ୍ଗୋଳମୋଳ ସ୍ଯୋସ୍ଗ ଏହୋ ଘଟିଛି I ମୋତ୍ର ବୋେମ୍ବୋେ ଏପେି ଘଟିବୋ ସ୍ଯୋଗ ୁ

ଘଟଣୋ ପଛସ୍େ ଆଉ କିଛି କୋେଣ ଅଛି ସ୍ବୋ ି ସସ୍େହ ଦୃଢ ସ୍ହବୋସ୍େ  ୋଗି ୋ I ପସ୍େ ଜୋଣ ୁି ସ୍ଯ ପ୍ରତି 

ଖବେକୋଗଜ ଅେିସସ୍େ  ଜସ୍ଣ ସେକୋେୀ ଅେିସେ  କୋଗଜେ ବିର୍ୟ ବସୁ୍ତକୁ ନିେୀକ୍ଷଣ କେୁଛନି୍ତ I  ତୋଙ୍କ ଅନୁମତି 

ବିନୋ କୋଗଜ କିଛି ଛୋପି ପୋେିବ ନୋହି ଁI ସମ୍ପୋଦକମୋସ୍ନ ଅେିସେଙ୍କ କଥୋ ମୋନି ସମ୍ପୋଦକୀୟସ୍େ ଯୋହୋ ସ୍ ଖନ୍ତୁ ନୋ 

କୋହିକିଁ ସମ୍ବୋଦେ ବର୍ଣ୍ଣଷନୋ ବଦଳଉ ନୋହୋନି୍ତ I ବେଂ ତୋ ଜୋଗୋସ୍େ କିଛି ନଛୋପି ଖବେକୋଗଜେ ସ୍ଥୋନକୁ ସ୍ଖୋ ୋ 

େଖଛୁନି୍ତ I 

ସ୍ଜ ଖୋନୋ େିତସ୍େ , ସକୋଳ ଜଳଖଆିସ୍େ ମ ଁ ୁସଜୁୀ ଓ ପେିୁ  ଅସ୍ପକ୍ଷୋ ଚୁଡୋ ଖୋଇବୋକୁ ପସେ କସ୍େ I ଦହି, ନଡିଆ 

ଓ କଦ ୀ େିତେୁ ତିନିଟୋ ଯୋକ ସବୁଦିସ୍ନ ମିସ୍ଳନୋ I ମୋତ୍ର ଚୁଡୋସ୍େ ଗଡୁ ଖୋଇବୋ ସ୍ହ ୋ ସ୍ମୋେ ଅେୁୋସ I େୂଦୋନ 

ଅେିସେ ସୋତି୍ତ୍ୱକ ଖୋଦୁେ ବୋତୋବେଣ େିତସ୍େ  ଦୀଘଷ ଦିନ େହିବୋ ସ୍ଯୋସ୍ଗ  ଏଇଟୋ ଅେୁୋସଗତ ଥ ିୋ I 

କଏଦୀମୋନଙ୍କ  ୋଗି ଖୋଦୁବୁବସ୍ଥୋ କେିବୋେ ଦୋୟିତ୍ୱ ସ୍ହ ୋ ଆସିଷ୍ଟୋ୍ ସ୍ଜ େଙ୍କେ I ସ୍ସଦିନ ସ୍ମୋ ପୋଇ ଁଗଡୁ 

ବଦଳସ୍େ ଚିନି ଆସି ୋ I ସ୍ଯଉ ଁକଏଦୀ ଜଣକ ସ୍ମୋ ପୋଇ ଁଖୋଦୁ ଆଣଥି ିୋ ମ ଁ ୁତୋକୁ“ସୋନବୋବୁ”ଙୁ୍କଡୋକିବୋକୁକହି ିI 

କିଛି ସମୟ ପସ୍େ ସ୍ସ ସୋନବୋବୁଙୁ୍କ ଧେି ପହଞ୍ଚି ୋI ଜଳଖଆି ଥଆୁ ସ୍ହୋଇଥବିୋ ସ୍ଦଖ ି ମ ଁ ୁକୋହିକିଁ ଖୋଇ ନୋହି ଁ ସ୍ବୋ ି 

ସୋନବୋବୁ ପଚୋେିସ୍   I“ଗଡୁବଦଳସ୍େଚିନିକୋହିକିଁଆସି ୋ?”ସ୍ବୋ ିମ ଁତୁୋଙୁ୍କ ଓ ଟି ପଚୋେି ି I 
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“ଗଡୁବଜୋେସ୍େମିଳୁନୋହିIଁ”ସ୍ସକହିସ୍ I 

“ସ୍କଉଝଁେବଜୋେସ୍େଗଡୁମିଳୁନୋହି“ଁଶଣୁସି୍ଯସ୍କହିହସିବୋକଥୋI ସ୍ଜ ଖୋନୋ େିତସ୍େ ମୋନସିକ ଅବସ୍ଥୋ ଯୋହୋ 

ସ୍ସଥସି୍େ ହସିବୋ ପୋଇ ଁମନ ସ୍ହଉଛି ସ୍କଉଠୁଁ? ମ ଁ ୁତୋଙୁ୍କ ଖବ୍ୁ ଟୋଣ କେି କହି ିସ୍ଯ  ଗଡୁ ଆସି ୋ ପସ୍େ ଯୋଇ ମ ଁ ୂ

ଜଳଖଆି କେିବି I କିଛି ସମୟ ପସ୍େ ଗଡୁ ଆସି ୋ ତ ମ ଁ ୁଚୁଡୋ ଖୋଇ ି I  ପସ୍େ 

“ସୋନବୋବୁ”କୋହୋକୁକହୁଥବିୋଖବେପୋଇ ି“ଏ େୂଦୋନ ବୋବୁ ଏସ୍ତ େୋଗୀ ସ୍ବୋ ି ମ ଁ ୁଜୋଣ ିନଥ ିି “I 

ଜ ୁୋଇ ମୋସେ ସ୍ଶର୍ ସ୍ବଳକୁ ପ ୋ ଓ ତପ ୁସ୍କଉଝଁେ ସ୍ଜ କୁ ସ୍ମୋସ୍ତ ସ୍ଦଖୋ କେିବୋ ପୋଇ ଁଆସିସ୍  I ସ୍ସମୋନଙୁ୍କ 

ସ୍କବଳ ସ୍ଗୋଟିଏ ଘ୍ୋ ସ୍ଦଖୋ କେିବୋକୁ  ଅନୁମତି ମିଳି ଥ ିୋ I ସ୍ଯଉ ଁଦିନ ସ୍ଦଖୋ ସ୍ହବୋ କଥୋ ସ୍ସଦିନ ପ୍ରୋୟ ଦିନ 

ସ୍ଗୋଟୋଏ ସ୍ବଳକୁ  ସ୍ମୋସ୍ତ ସ୍ଜ ଖୋନୋ  ଅେିସକୁ ଯିବୋକୁ ଡୋକେୋ ଆସି ୋ I ମ ଁ ୁଅେିସସ୍େ ବସିବୋେ ସ୍କସ୍ତ ମିନିଟ୍ 

ପସ୍େ  ଦୁଆେ ସ୍ଖୋ ୋ ସ୍ହ ୋ ତ ମୋଆ ଝୀଅ  େିତେକୁ ଆସିସ୍  I ସ୍ମୋସ୍ତ ସ୍ଦଖବିୋ ମୋସ୍ତ୍ର ପୋଞ୍ଚ ବର୍ଷେ ତପ ୁତୋେ 

ଟିକି ହୋତସ୍େ ସ୍ମୋସ୍ତ କୁସ୍େଇ   ପକୋଇ ୋ I ତୋକୁ ତଳୁ ଉଠୋଇ ମ ଁ ୁଚୁମୋ ସ୍ଦ ି ଓ ତୋକୁ ସ୍ଦଖବିୋ ମୋସ୍ତ୍ର  ସବୁ ମନ 

କଥୋ ଏକୋ ସ୍ବଳସ୍କ  େୁ ିଗ ି I ମନ େିତେେ ସବୁ ଦୁିଃଖକୁ ଚୋପି େଖ ିପ ୋ ଆନେିତ ସ୍ହବୋେ ସ୍ଚଷ୍ଟୋ କ ୋ I ମ ଁ ୁ

ମଧ୍ୟ ତୋ ସହିତ ଖସିୁ ସ୍ହବୋକୁ ସ୍ଚଷ୍ଟୋ କ ି I ମୋତ୍ର ଅବସ୍ଥୋ  ଯୋହୋ  ଆସ୍ମ ସ୍ସଇଟିକୁ  ନିଜ ନିଜ େୋବସ୍େ ହି ଁ ବୁଝୁ 

ଥୋଉ ଁI  ସ୍ମୋ ସ୍ୱୋସ୍ଥୁ କଥୋ,  ସ୍ଦୈନିକ କୋଯଷୁ କ୍ରମ କଥୋ, ସ୍ସ ପଚୋେି ୋ I କଟକସ୍େ ଚଳୋଚଳ ସ୍କମିତି ଚୋ ିଛି ସ୍ବୋ ି 

ପଚୋେି ି I ତୋ ଠୋେୁ ଜୋଣ ିି ସ୍ଯ ବୋପି ଓ ନୁମୋ  ଉେସ୍ୟ ଏସ୍ବ  ସ୍ଜ ସ୍େ I ବୁ ୁ ବୋବୁଙୁ୍କ ସ୍କଉଠଁ ିେଖୋ ଯୋଇଛି ଓ 

ସ୍ସ ସ୍କଉଠଁି ଅଛନି୍ତ  ସ୍ସକଥୋ ସ୍କହି ଏ ପଯଷୁ ନ୍ତ ଜୋଣ ିନୋହୋନି୍ତ I  ତୋକୁ ପ ିୁସବୋ ୋ ଏ ପଯଷୁ ନ୍ତ  କିଛି ହଇେୋଣ କେି 

ନୋହୋନି୍ତ I ମୋତ୍ର ପ ିୁସବୋ ୋ ତୋକୁ ଖବ୍ୁ ନଜେସ୍େ େଖଛିନି୍ତ ସ୍ବୋ ି ସ୍ସ ସ୍ମୋସ୍ତ କହି ୋ I ତୋ ବୋପୋ ଓ ମୋଆ 

ଆସ୍ମେିକୋସ୍େ େ  ଅଛନି୍ତ ସ୍ବୋ ି ତୋଠୋେୁ ଜୋଣ ିି I 

ଆମ କଥୋ ବୋର୍ତ୍ତଷୋ େିତସ୍େ  ତପ ୁତୋେ ଅସଙ୍ଖ୍ୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ଗୋଟୋକ ପସ୍େ ସ୍ଗୋଟୋଏ  ପଚୋେି ଚୋ ି ଥୋଏ Iସୋଙ୍ଗସ୍େ 

ଆଣଥିବିୋ  ତୋେ ସ୍କସ୍ତୋଟି ଅଙି୍କତ ଚିତ୍ର  ମଧ୍ୟ ସ୍ସ ସ୍ମୋସ୍ତ ସ୍ଦ ୋ I କଥୋବୋର୍ତ୍ତଷୋ େିତସ୍େ ସ୍ଗୋଟୋଏ ଘ୍ୋ ସ୍ଯ 

ସ୍କସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ  କଟିଗ ୋ ଜଣୋ ପଡି ୋ ନୋହି ଁI ସଚୂନୋ ଆସି ୋ-“ଆଜ୍ଞ, ସମୟସେିଗ ୋI” 

ମ ଁ ୂଯିବୋକୁ ବୋହୋେିବୋ ସ୍ବଳକୁ ତପ ୁସ୍ମୋସ୍ତ ଜୋବୁଡି ଧେି ଥୋଏ I ସ୍ସ ଛୋଡିବୋକୁ ଏକଦମ ୍ନୋେୋଜ Iଏପସ୍ଟ ସ୍ଜ  

ବୋ ୋ େିତେକୁ ସ୍ନବୋକୁ ବୁସ୍ତ i ନୁମୋଙ୍କଠୋେୁ ଶଣୁଥି ିି – ସ୍ସ  ସ୍ଜ କୁ ଯୋଉଥବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ  ଏପେି ଅବସ୍ଥୋେ 

ସମମ୍ଖୁୀନ ସ୍ହଉଥସି୍  I  ଏସ୍ବ ନିଜ ଜୀବନସ୍େ ସ୍ସଇଆ ସ୍େୋଗିବୋକୁ ପଡି ୋ I ଏସ୍ତ ଦିନ ସ୍ହ ୋ ସ୍ଜ କୁ 

ଆସିଥସି୍  ବି  ପ୍ରଥମ ଥେ ପୋଇ ଁସ୍କଉଝଁେ ସ୍ଜ ସ୍େ  ସ୍ସଦିନ ସ୍ମୋ ଆଖକୁି  ୁହ   ଆସି ୋ I ତପ ୁଓ ପ ୋ େୋଟକ 

ଆେପଟକୁ ଗସ୍  I ମ ଁ ୁସ୍ସ ଆସ୍ଡ ଅସ୍ନକ ସମୟ ଧେି ଚୋହି ଁେହି  ସ୍ଶର୍ସ୍େ ଆମ  େହିବୋ ଜୋଗୋକୁ ସ୍େେି ି I ତପ ୁ

ସ୍ମୋ ହୋତେ୍  ସ୍ଗୋଟୋଏ ଚିଠି ସ୍ଗଞି୍ଜ ସ୍ଦଇ ଥ ିୋ I ପ୍ରକୃତସ୍େ ଚିଠଟିୋ ଥ ିୋ ପ ୋେ I ଅନୁ ସ୍କସ୍ତକ ଖବେ ସହିତ  

ସ୍ସ ସ୍ମୋ ପୋଈ ଁସ୍ଗୋଟୋଏ ସ୍ଧୋତି ଓ ଚୋଦେ ସୋଙ୍ଗକୁ  ୨୦ଟୋ ଟଙ୍କୋ ସ୍ଦଇ ଯୋଉଛି ସ୍ବୋ ି ସ୍ ଖଥି ିୋ I ସ୍ଜ ଖୋନୋ 

େିତସ୍େ ସ୍ମୋେ ଟଙ୍କୋ କି କୋମସ୍େ  ୋଗନ୍ତୋ? ପୋନ କି ବିଡିେ ଅେୁୋସ ତ ନୋହି ଁI ସ୍ଜ ବୋ ୋ ସ୍ମୋ ପୋଖକୁ  ୁଗୋ ତକ 

ପଠୋଇସ୍ଦସ୍  କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କୋଟୋ ପଠୋଇସ୍  ନୋହି ଁI ପସ୍େ ତୋଙୁ୍କ ପଚୋେିବୋେୁ ସ୍ସ ଟଙ୍କୋଟୋ ସ୍ଦସ୍  I 

ସ୍ଜ ଖୋନୋେ ପୋଠୋଗୋେସ୍େ  ବହି ପତ୍ର ବିସ୍ଶର୍ କିଛି ନଥୋଏ I ତଥୋପି ପଣି୍ଡତ  ିଙ୍ଗେୋଜ ମିେଙ୍କ ଦ୍ୱୋେୋ ଅନୁବୋଦିତ 

େୋମୋୟଣ ପଢିବୋେ ସସୁ୍ଯୋଗ ମିଳି ୋ I ସଂସ୍କତୃ ସ୍ଳୋକେ ଓଡିଆ ବୁୋଖୁୋ ସ୍ବଶ େ   ୋଗି ୋ I ସ୍କେୁଝେ ଜି ୋ 

ସ୍ଜ ସ୍େ ମ ଁ ୁସ୍ମୋେ୍      “ବେୀ୍“ଓ“ସ୍ସହିଗୋଆସଁ୍ସହିମୋଟି”ବହିଦୁଇଟି ଖଥି ିିI 

ଦିନନୋଥ ପସୋେୀ ସ୍ବୋ ି ଜସ୍ଣ ବୁବସୋୟୀ ମିସୋ – ବେୀ େୋବସ୍େ ଆମ ସହିତ ବସୋ ଉଠୋ କେନି୍ତ I  ମୋତ୍ର ଆସ୍ମ 

େୋଜସ୍ନୈତିକ ବେୀ ମୋନଙ୍କ ସହିତ ତୋଙୁ୍କ େହିବୋକୁ ଦିଆ ଯୋଇ ନଥୋଏ I କର୍ତ୍ତଷୃ ପକ୍ଷଙ୍କ ଅନୁମତି କ୍ରସ୍ମ  ପ୍ରତି ଦିନ ତୋଙ୍କ 
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ପୋଇ ଁଘେୁ ଖୋଦୁ ଆସ୍ସ I େୁଟି ତସ୍ଳ ଥବିୋ ଚିଠିେୁ ସ୍ସ  ଘେ ଓ ସ୍ବପୋେେ ଖବେ ଜୋଣନି୍ତI ସ୍ ଖୋ ଖବେେ 

ଛିଟିକୋେୁ ବୋହୋସ୍େ କଅଣ ଘଟୁଛି  ତୋେ ଅନୁମୋନ କେି ସ୍ନଉ I ମଧ୍ୟୋହ୍ନ ସ୍େୋଜନ ପସ୍େ ଖବେକୋଗଜ ପଢୋଯୋଏ I 

ପ୍ରୋୟ ପ୍ରତି ଦିନ ସ୍ଜ େ ଆସି ଆମ ସହିତ ବସନି୍ତ I ଗପ ସପ କେନି୍ତ I ଖେୋ ନଇସଁ୍   ସ୍ଜ  ହତୋ େିତସ୍େ 

େିଙ୍ଗବ  ନସ୍ହସ୍   େ ି ବ  ସ୍ଖଳ ହୁଏ I ସ୍ଜ ଖୋନୋେ ଅବୋସ୍ତବ ପେିସି୍ଥତି େିତସ୍େ ସଦୁ୍ଧୋ ସ୍ଖଳୋଳୀ ମୋନଙ୍କ 

େିତସ୍େ ପ୍ରତିସ୍ଯୋଗୀତୋ କିଛି କମ ୍ନଥୋଏ I 

ଆସ୍ମ େହୁଥବିୋ  ମ୍ବୋ ଘେଟୋେ ସିସ୍ମ୍ ପିଣ୍ଡୋ ଉପସ୍େ  କଏଦୀମୋସ୍ନ  ଆମକୁ ଗୋସ୍ଧୋଇବୋ ପୋଇ ଁପୋଣ ିସ୍ଯୋଗୋନି୍ତ I 

 ୁଗୋ ସେୋ କେି ଦିଅନି୍ତ I ମୋତ୍ର ପିଣ୍ଡୋ ଉପସ୍େ ସ୍କୌଣସି ଆବେଣ ନଥୋଏ I ସ୍ସଥପିୋଇ ଁଆସ୍ମ ସ୍ଜ ୍ ବୋ ୋଙୁ୍କ  

ଗୋସ୍ଧୋଇବୋ ଜୋଗୋଟିକୁ  ସ୍ଗୋଟୋଏ ତୋଟି  ଗୋଇ  ଟିକିଏ ଆବୁେୁ କେି ସ୍ଦବୋକୁ କହି ୁ I ମୋତ୍ର େଳ କିଛି ସ୍ହଉ ନଥୋଏ 

I ଦିସ୍ନ  ସ୍ଜ େ ସପୁେିସ୍୍ସ୍ଣ୍ଡ୍ ତୋଙ୍କ ହୁଦୋ ପିନ୍ଧି ସଦଳବସ୍ଳ  ଆମ ୱୋଡଷକୁ ଆସିସ୍ବ ସ୍ବୋ ି ଖବେ ଆସି ୋ I  

ସ୍ସ ଆସିବୋେ ଅବୁବହିତ ପବୂଷେୁ ମ ଁ ୁଗୋସ୍ଧୋଇବୋ ଆେମ୍ଭ କ ି I ୱୋଡଷ େିତସ୍େ ବସି ସ୍ସ କଥୋବୋର୍ତ୍ତଷୋ କେୁଥବିୋ 

ସ୍ବସ୍ଳ  ମ ଁ ୁସ୍ମୋ ଗୋମଛୁୋ ପିନ୍ଧି ଖଟିଆ ପୋଖକୁ ଯୋଇ  ୁଗୋ ବଦଳୋଇ ି I  ତୋ ପେଦିନ ଆମ ଗୋସ୍ଧୋଇବୋ ଜୋଗୋସ୍େ 

ତୋଟି  ଗୋ ଗ ୋ I 

ଜୋନୁଆେୀ ମୋସେ ଏକ ଶୀତୁଆ ଖେୋ ସ୍ବସ୍ଳ  ସ୍ମୋସ୍ତ ଛୋଡ କେୋ ଯିବ ସ୍ବୋ ି ସ୍ଜ  ଅେିସେୁ ଖବେ ଆସି ୋ I 

 ୁଗୋ ପଟୋ ବହି ପତ୍ର ଧେି ସହ ବେୀମୋନଙ୍କ ଠୋେୁ ବିଦୋୟ ସ୍ନଇ  ମ ଁ ୁଅେିସ େିତେକୁ ଗ ି I କୋଗଜ ପତ୍ର ଦସ୍ତଖତ 

କେିବୋ ପସ୍େ  ସ୍ମୋସ୍ତ ଏକ ଜିପସ୍େ ବସୋଇ ଦିଆଗୋ ୋI ସ୍ମୋ ପବୂଷେୁ ସମସ୍େନ୍ଦ୍ର କୁଣଡୂ୍ଙୁ୍କ ଛୋଡ କେୋ ଯୋଇଥ ିୋ ଓ 

ତୋଙୁ୍କ କୁହୋ ଯୋଇଥ ିୋ ସ୍ଯ ତୋଙ୍କ ପସ୍େ ପସ୍େ ମ ଁ ୁଛୋଡ ପୋଇବି I ସ୍ସ ଆମ ବସୋକୁ ଆସି ପେ ଦିନ ସ୍ମୋ ଖବେ 

ସ୍ନବୋକୁ ଚୋହିସଁ୍  I ପ ୋ ତୋଙୁ୍କ କହି ୋ ସ୍ଯ ମ ଁ ୁଘେକୁ ଆସି ନୋହି ଁI ସ୍ମୋସ୍ତ ସ୍କଉଝଁେ ସ୍ଜ େୁ ମକୁ୍ତ କେୋ ଯୋଇ 

କଟକ ଅଣଗ ୋ  ୋ ବୋଗ ଥୋନୋକୁ I ସ୍ସଠୋସ୍େ ପଣୁ ିଥସ୍େ ସ୍ମୋସ୍ତ ବେୀ କେୋ ଗ ୋ ସ୍ବୋ ି କୁହୋଗ ୋ I ମ ଁ ୁଜସ୍ଣ 

ମକୁ୍ତ ସ୍ ୋକ େୋବସ୍େ ସେକୋେୀ ଜିପସ୍େ  ପ ିୁସ ପହେୋ େିତସ୍େ ଆସଥୁ ିି I ବୋଟସ୍େ ତୋେିଣୀଙ୍କ ଦଶଷନ ପୋଇ ଁଜିପ ୍

ଅଟକୋଇବୋକୁକହି ି I ମୋତ୍ର ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ ମେିେସ୍େ ପହଡ ପଡି ସୋେିଥ ିୋ I ଠକୁେୋଣୀଙୁ୍କ ଦୁଆେ ମହୁସଁ୍େ ମଣିୁ୍ଡଆ 

ମୋେି ଜିପସ୍େ ଚଢି ି I 

ଜିପ ୍ଟୋ ସ୍ଥୋେିଆ ସୋହୀକୁ ନଆସି  ୋ ବୋଗ ଥୋନୋକୁଗ ୋ I ବୋହୋେକୁ ଯିବୋକୁ ମ ଁ ୁଚୋହିସଁ୍  ବି ଥୋନୋ ବୋ ୋ 

“ଟିକିଏବସନ୍ତୁ”,“ଯିସ୍ବ ତ “ – କହି ବସ୍ସଇ ସ୍ଦଉ ଥୋଆନି୍ତ I ସମ୍ଭବତିଃ ସ୍କୌଣସି  ିଖତି ଅଡଷେ ପୋଇ ଁସ୍ସମୋନଙ୍କେ 

ଅସ୍ପକ୍ଷୋ ଥୋଏ I ଥୋନୋସ୍େ କିଛି ସମୟ ବସି ୋ ପସ୍େ  ସ୍ମୋସ୍ତ ପଣୁଥିସ୍େ ଆସ୍େଷ୍ଟ କେୋଯୋଉଛି ସ୍ବୋ ି କୁହୋ ଗୋ ୋ 

ଓ ମ ଁ ୁଏ ଅଡଷେ ପୋଇ ି ସ୍ବୋ ି ଦସ୍ତଖତ କ ି I ସ୍ସହି ଜିପସ୍େ ବସୋଇ ସ୍ମୋସ୍ତ ଅଣୋ ଗ ୋ କଟକେ ସ୍କନ୍ଦ୍ର ସ୍ଜ କୁ I 

 

     ପଞ୍ଚାବନ 

 କଟକ ସ୍ଜ ସ୍େ ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ ସବୁ େକମେ େୋଜସ୍ନୈତିକ ବେୀ େେପେୂ Iପ୍ରସ୍ତୁସ୍କ େିନ୍ନ େିନ୍ନ ମତବୋଦେ 

ସ୍ ୋକ ସ୍ହୋଇଥସି୍  ବି ସମସ୍ତଙ୍କେ ଦଶୋ ଏକୋ େଳି i ଏଣ ୁବୟସ ଅନୁପୋତସ୍େ ସ୍ସମୋସ୍ନ ମିଳୋ ମିଶୋ କେନି୍ତ I 

ଜନସଙ୍ଘେ ବସ ୁ ବୋବୁଙ୍କ ସହିତ କସ୍ଙ୍ଗରସେ  ପଦ୍ ମ ଚେଣ ସୋମନ୍ତ ସିଂହୋେଙ୍କେ ବସୋ ଉଠୋ ହୁଏ I ବିଜ ୁକସ୍ଙ୍ଗରସେ 

ନୋେୋୟଣ ର୍ଢଙ୍ଗୀ ସ୍ଖଳୋସ୍ଖଳୀସ୍େ  ସମସ୍ତଙୁ୍କ ମତୋନି୍ତ I େୀକୋନ୍ତ ସ୍ଜନୋ, ପଞ୍ଚୋନନ କୋନୁନସ୍ଗୋ, ଜନୋଦ୍ଦଷନ ପତି 

,ମୋୟୋଧେ ନୋୟକ ବୟସସ୍େ ସୋନ ସ୍ହୋଇ ଥବିୋେୁ ସ୍ସମୋନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁ ମୋନଙ୍କେ ସ୍େହ ଦୃଷି୍ଟ ଥୋଏ I େବି ସିଂ 

ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଏକୋଠ ିକେି ପ୍ରତି ଦିନ ଜଳ ଖଆି ପସ୍େ କହନି୍ତ “ଆସ, ଆଜିସ୍ଗୋଟିଏଅଣ୍ଡୋସ୍ଦଇଚି”I ଆସ୍ମ ସମସ୍ସ୍ତ ବସି 

ସୋେି ୋ ପସ୍େ ସ୍ସ ତୋଙ୍କେ ସଦୁ େଚିତ କବିତୋ ପଢନି୍ତ I ଜେୁେୀ କୋଳୀନ ବୁବସ୍ତୋ ବିସ୍େୋଧସ୍େ ସ୍ସ ସ୍ ଖଥିବିୋ 
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ଗୀତଟିକୁ  ଆହୁେି ଥସ୍େ ଗୋଇବୋ ପୋଇ ଁତୋଙୁ୍କ ବୋେମ୍ବୋେ ଅନୁସ୍େୋଧ କେୋ ଯୋଏ I େବି ସୋହୁ, ବିସ୍ନୋଦ ମହୋନି୍ତ ଓ ମ ଁ ୁ

ଥୋଉ ଁସସ୍ବଷୋଦୟ ବୋ ୋ I ଅନୁମୋସ୍ନ ସ୍ହସ୍   ବିେିନ୍ନ େୋଜସ୍ନୈତିକ ଦଳେ I ମଦନ ସ୍ମୋହନ ସୋହୁ ସ୍ହସ୍  ବୟସ୍କ 

ସ୍ ୋକ I େବିବୋବୁଙ୍କ ବିଛଣୋ ତୋଙ୍କ ବିଛଣୋ ଠୋେୁ ଅଳ୍ପ  ଦୂେସ୍େ I ଏଣ ୁେବି ବୋବୁ ତୋଙ୍କେ ଖୋଇବୋ, ପିଇବୋେ ବିସ୍ଶର୍ 

ଯତ୍ନ ନିଅନି୍ତ Iଦିସ୍ନ ଖୋଇ ସୋେି ଆସ୍ମ ସମସ୍ସ୍ତ ଗ ିୁ ମୋେୁଛୁ  I େବି ବୋବୁଙୁ୍କ ଡକୋ ସ୍ହ ୋ ସ୍ଯୋଗ ସ୍ଦବୋ ପୋଇ ଁI 

େବିବୋବୁ କହିସ୍  “ମ ଁଟିୁକିଏେୋେିବୁସ୍ତଅଛିI ଏଇକ୍ଷଣ ିସ୍ଯୋଗ ସ୍ଦଇ ପୋେିବି ନୋହି ଁI”େବିସିଂପୋହସ୍େଥସି୍ I ବଡ 

ପୋସ୍ଟ୍ର କହି ଉଠସି୍  “ହଇସ୍ହ , ବୋହୋସ୍େତସ୍ମବୁସ୍ତଥ ିସ୍ବୋ ିତଇେିେୋଗୋନ୍ଧୀତମକୁୁଆଣସି୍ଜଲି୍ ଭତସ୍େପେୂୋଇ ୋI 

ଏଠ ିଆଉ ବୁସ୍ତ କଅଣ?”ସମସ୍ସ୍ତହସିଉଠ ୁିI 

ସ୍ଜ ଖୋନୋ େିତେୁ ଅସ୍ନସ୍କ ଗପୁ୍ତ େୋବସ୍େ ଘେୁ ଖବେ ସ୍ଦବୋ ଆଣବିୋେ ବୁବସ୍ଥୋ କେି ଥୋଆନି୍ତ I ସ୍ଜ ଖୋନୋେ 

ଜସ୍ଣ ଜଗଆୁଳୀ ତୋଙ୍କ ବନୁ୍ଧ ଘେକୁ ଯିବୋ  ନୋଆସଁ୍େ ଜସ୍ଣ MISA ବେୀଙ୍କ ଘେକୁ ନିୟମିତ ଯୋଇ  ଖବେ୍ ସ୍ଦବୋ 

ଆଣବିୋ କେନି୍ତ I ଜସ୍ଣ ବୁବସୋୟୀଙ୍କ  ସ୍ୱୋସ୍ଥୁ ସ୍ଯୋଗ ୁତୋଙ୍କ ଘେୁ ଖୋଦୁ ଆସ୍ସ I େୁଟି ତସ୍ଳ ଘେେ ଖବେ 

ଅନ୍ତେକୋଗଜ େିତସ୍େ ଥୋଏ I ସ୍ସ ନିସ୍ଜ ସ୍ଜ  ଆସିଥସି୍  ବି ତୋଙ୍କ ପି ୋ ମୋସ୍ନ ବୁବସୋୟ ଖବେ ବୁଝନି୍ତ I କଟକ 

ସ୍ଜ ସ୍େ ପେିଚିତ ସ୍ ୋକଙ୍କେ ସମୋସ୍ବଶ ଥବିୋେୁ ସ୍ଜ ଟୋ ଏସ୍ତ ବୋଧ ୁନଥ ିୋ I ତୋ ଛଡୋ କଟକ ଥ ିୋ ଏକ 

ପେିଚିତ ଜୋଗୋ I ଏସ୍ତ ସ୍ ୋକଙ୍କ ସ୍ମଳସ୍େ  େହିଥବିୋେୁ ସ୍ଜ ଖୋନୋେ ଶଷୁ୍କ ପେିସି୍ଥତି  ସ୍ସସ୍ତ ବୋଧ ୁନଥୋଏ i ତଥୋପି 

ମୋନସିକ ପେିସି୍ଥତି ଯୋହୋ ସ୍ସଥସି୍େ କଥୋ କଥୋସ୍କ େୋଗି ଯିବୋ ମଧ୍ୟ ହୁଏ I 

କିନ୍ତୁ ଏଥେ ଏଠୋସ୍େ ସ୍ବଶୀ ଦିନ େହିବୋକୁ ସ୍ମୋସ୍ତ ଦିଆ ଗ ୋ ନୋହି ଁI ସ୍ଥୋନୋନ୍ତେିତ କେୋ ଗ ୋ କଳୋହୋଣି୍ଡେ େବୋନୀ 

ପୋଟଣୋ ସ୍ଜ କୁ I ବସସ୍େ ଗ ୋ ସ୍ବସ୍ଳ ପ ିୁସ ୍ବୋ ୋ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ମୋ ଦୁଇ କଡସ୍େ ଓ ମ ଁ ୁମଝିସ୍େ ବସି ଥୋଏ I 

ଦଶପଲ୍ଲୋ ପୋଖସ୍େ  ଦୁଇ ଜଣ କସ୍ ଜ ପି ୋ ସ୍ମୋ ସୋଙ୍ଗସ୍େ  କଥୋ ବୋର୍ତ୍ତଷୋ କେିବୋକୁ ଆେମ୍ଭ କସ୍  I ମ ଁ ୁବସ ସ୍େ 

ବସିଥୋଏ I ସ୍ସମୋସ୍ନ ତସ୍ଳ ସ୍ସମୋନଙ୍କେ ସୋଇସ୍କ  ସ୍େ ଥୋଆନି୍ତ I କଥୋବୋର୍ତ୍ତଷୋସ୍େ ସ୍ସମୋସ୍ନ ସ୍ଯମିତି ଜୋଣସି୍  

ସ୍ଯ ମ ଁ ୁମିସୋସ୍େ ଅଛି ସ୍ବୋ ି ସ୍ସମୋସ୍ନ ସୋଇସ୍କ ୍ ସ୍ନଇ ସୋସ୍ଙ୍ଗ ସୋସ୍ଙ୍ଗ  ପଳୋଇସ୍  I 

େବୋନୀ ପୋଟଣୋ ସ୍ଜ ସ୍େ ସ୍ବଶ ିସଙ୍ଖ୍ୁକ କଏଦୀ ଥସି୍  େୋଷ୍ଟରୀୟ ସ୍ୱୟଂ ସ୍ସବକ ସଙ୍ଘେ  I ସ୍ସମୋସ୍ନ ସମସ୍ସ୍ତ  

େୋେତୀୟ ପ୍ରତିେକ୍ଷୋ ସ୍କୋଡଷ ବୋ  Defense of India Ruleସ୍େ ଧେୋ ସ୍ହୋଇ ଆସିଥସି୍  I  ସ୍କବଳ ସ୍ଥୋନୀୟ ଓକି  

ଦୋସ୍ମୋଦେ ମଣୁଡୁ୍ଙୁ୍କ ଛୋଡି ସ୍ଦସ୍   ସ୍ଜ କୁ ଆସିଥବିୋ ବୋକୀ ସମସ୍ସ୍ତ  ସ୍ହସ୍  ଅଳ୍ପ ବୟସେ I  ତୋଙ୍କ େିତେୁ 

ତିନିଜଣ ଥସି୍   ମଧ୍ୟ ବିଦୁୋଳୟେ ଶକି୍ଷକ I  ଜସ୍ଣ ଥସି୍  ସଙ୍ଘ ପ୍ରଚୋେକ I ପ୍ରତିଦିନ ସକୋଳୁ  ସ୍ସମୋସ୍ନ ସ୍ଜ ଖୋନୋ 

େିତସ୍େ  ସ୍ସମୋନଙ୍କେ ଔପଚୋେିକ କବୋୟତ  କେନି୍ତ I କୋମ ତ କିଛି ନଥୋଏ I େିଙ୍ଗ ବ   ଓ େ ି ବ  ସ୍ଖଳ ହୁଏ I  

ପସ୍େ ଆମ ସହିତ ଆସି ଯଟିୁସ୍  ନକ୍ସ  ପନ୍ଥୀ ମୋଧବ ସ୍ହୋତୋ ଓ କସ୍ଙ୍ଗରସ ବିଧୋୟକ ସେୋେ ମଖୁୁ ଛୋଟିଆ  ହେିଶ 

ବକ୍ସିପୋତ୍ର I 

କଟକ ଓ ସ୍କଉଝଁେ ପେି  େବୋନୀ ପୋଟଣୋ ସ୍ଜ ସ୍େ  ସହବେୀମୋନଙ୍କ ସହ  ବିେିନ୍ନ ପ୍ରକୋେେ ସ୍ଖଳ ହୁଏ I 

ସନ୍ଧୁୋସ୍େ କୀର୍ତ୍ତଷନ ଓ େଜନ ମଧ୍ୟ ଚୋସ୍  I େୋତିସ୍େ ଖଆି ପିଆ ସେିସ୍  ବୋହୋେୁ ତୋ ୋ ପସ୍ଡ I କଟକ କିମ୍ ବୋ 

ସ୍କଉଝଁେ ସ୍ଜ  ଠୋେୁ େବୋନୀ ପୋଟଣୋେ  ବୁବସ୍ଥୋ ଥ ିୋ େିନ୍ନ ପ୍ରକୋେେ I ସ୍ଜ େ ପେିସେ େିତସ୍େ ସ୍ଗୋଟିଏ 

ସ୍ଛୋଟ ଘେ Iସ୍ସଥସି୍େ ସ୍କସ୍ତ ଗଡିୁଏ ବଖେୋ I   ଆମ ସ୍କସ୍ତ ଜଣଙ୍କ ପୋଇ ଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଖେୋେ ବୁବସ୍ଥୋ ସ୍ହୋଇ ଥୋଏ 

I ପ୍ରୋୟପ୍ରତି ଦିନ ବନୁ୍ଧମୋସ୍ନ ମୋଛ ମୋଂସେ  ବୁବସ୍ଥୋ କେୁଥବିୋେୁ  ସ୍ମୋ ପୋଇ ଁସୋଦୋ ଖୋଦୁ େୋନ୍ଧିବୋ ପୋଇ ଁସ୍ଜ  ବୋ ୋ 

ଜସ୍ଣ ସ୍େୋସ୍ର୍ୟୋ ନିଯକୁ୍ତ କସ୍  I  ସ୍ସ ସ୍ ୋକଟି ସ୍େୋସ୍ର୍ଇ କେିବୋକୁ ଆସି ୋ ସିନୋ  ମୋତ୍ର ସ୍େୋସ୍ର୍ଇ ସ୍ସ ସ୍କସ୍ବ 

କେି ନଥ ିୋ I ସ୍ଚୋେୋ ମଦ ବିକିବୋ ସ୍ଯୋସ୍ଗ ତୋକୁ ଛ ମୋସେ ସଜୋ   ମିଳିଥୋଏI ସ୍ମୋ ପୋଖକୁ ସ୍େୋସ୍ର୍ଇ କେିବୋକୁ 

ଆସିସ୍   ସ୍ଜ ଖୋନୋ େିତସ୍େ ଆଉ କିଛି କଠଣି କୋମ  ଯଥୋ ପୋଣ ିଟୋଣବିୋ କି କୋଠ ଚିେିବୋ  କୋମ କେିବୋକୁ ପଡିବ 
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ନୋହି ଁ ସ୍ସଥପିୋଇ ଁସ୍ସ ସ୍ମୋ ପୋଖକୁ ଆସିଥୋଏ I ନିଜ ଅେିଜ୍ଞତୋ ମତୁୋବକ ମ ଁ ୁତୋକୁ କଅଣ କେିବୋକୁ ସ୍ହବ  ବତୋଇ ଦିଏ 

ଓ ସ୍ସ  ତଦନୁସୋସ୍େ କୋମ କସ୍େ I  ବନୁ୍ଧ ମୋନଙ୍କ ସ୍ସବୋସ୍େ  ୋଗିଥବିୋ ଅନୁ ସ୍େୋସ୍ର୍ୟୋ ଟି ତୋକୁ ସୋହୋଯୁ କସ୍େ  I 

ଜେୁେୀ ଅବସ୍ଥୋସ୍େ ସେକୋେୀ ଆଇନେ ସ୍କମିତି ଅପବୁବହୋେ  ଘଟିଛି ତୋେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୋଣ ମ ଁ ୁସ୍ଜ ଖୋନୋସ୍େ 

ପୋଇ ି I  ସହବେୀମୋନଙ୍କ େିତସ୍େ ବେୋଳ ସୋଜ୍ଞୋ ଧୋେୀ ଜସ୍ଣ ଯବୁକ ଥୋଆନି୍ତI  ବୟସ ୨୨ କି ୨୩ ସ୍ହବ I 

ତୋଙୁ୍କDIRସ୍େ ଧେୋ ଯୋଇଥୋଏ I ସ୍ଜ କୁ ଆସିବୋ ପବୂଷେୁ ସ୍ସ  ସିପୋହୀ  ଚୋକିେୀ କେୁଥସି୍  Iଆଳ୍ପ ଦିନ ସ୍ହ ୋ 

ଚୋକିେୀସ୍େ ନିଯକିୁ୍ତ I ତଳିଆ ପ ିୁସ ୍ବୋ ୋଙୁ୍କ ବଡ ବଡିଆ ମୋସ୍ନ ଘେକୋମସ୍େ  ଗୋନି୍ତ I ବେୋଳଙ୍କ କୋମ ଥ ିୋ  ବଡ 

ବୋବୁଙ୍କ ଘସ୍େ କୋମ କେିବୋ I ତୋଙ୍କ ଘେ ପୋଇ ଁବଜୋେେୁ ପେିବୋ ଆଣବିୋ ଓ ତୋଙ୍କ ଘସ୍େ ପି ୋ ସ୍ଖସ୍ଳଇବୋ ଥ ିୋ 

ତୋଙ୍କ କୋମେ ଅନ୍ତେଷୁ କ୍ତ I  ସେକୋେୀ କୋମ ସ୍ଗୋଟୋଏ କଥୋ I ମୋତ୍ର ବୁକି୍ତଗତ ସ୍ସବୋ ସ୍ହ ୋ ଆଉ ଏକ କଥୋ I କଳେୁ 

ପୋଣ ିଆଣବିୋ କି ପି ୋକୁ ଗୋସ୍ଧୋଇ ସ୍ଦବୋ  - ଏମିତି କଅଣ ସ୍ଗୋଟୋଏ ବୁକି୍ତଗତ କୋମ କେିବୋକୁ ସ୍ସ ବେୋଳଙୁ୍କ 

କହିସ୍  I  ବେୋଳଙ୍କେ ଜସ୍ଣ ମୋମ ୁସ୍ହଉଛନି୍ତ  DSP; ବଡ ଅେିସେ I  ବଡବୋବୁ ତୋଙୁ୍କ  ଘେ କୋମ ପୋଇ ଁଅଡଷେ 

ସ୍ଦବୋେୁ ସ୍ସ ସ୍େୋକସ୍ଠୋକ କହିସ୍ଦସ୍  “ମ ଁ ୁତ ସେକୋେୀ ଚୋକିେୀ କେିଚି I ଆପଣଙ୍କ ଘସ୍େ  କୋମ କେିବି 

କୋହିକିଁ?”ଯବୁକସ୍ ୋକ ! ବଡବୋବୁଓତୋଙ୍କେିତସ୍େଆଉକିଛିକଥୋବୋର୍ତ୍ତଷୋସ୍ହୋଇଥୋଇପୋସ୍େ ! ପ ିୁସ ୍କମଷଚୋେୀ ସ୍ହୋଇ 

ବଡ ଅେିସେଙ୍କ କଥୋ ମୋନୁ ନୋହି ଁ-  ଏ କଥୋଟୋ ପ୍ରଚୋେିତ ସ୍ହସ୍  ଆହୁେି ସ୍ଗୋଳମୋଳ ବୋହୋେି ପୋସ୍େ I ଏଇ ବୋହୋନୋ 

ସ୍ଦଇ ତୋଙୁ୍କ  DIR ସ୍େ ବେୀ କେୋ ଗ ୋ I  ବେୋଳ ସହିତ ଆଉ ଜସ୍ଣ ପ ିୁସ ୍ସବଇନ୍ସସ୍ପକ୍ଟେ ଙୁ୍କ ବି ସ୍ଜ ସ୍େ 

େଖୋ ଯୋଇଥୋଏ I  ଉପେ ଅେିସେଙ୍କ କଥୋ ନମୋନିବୋ ଥୋଏ  ଉେୟଙ୍କ ବିସ୍େୋଧସ୍େ ଅେିସ୍ଯୋଗ ସ୍ବୋ ି  ଜୋଣ ିି I 

କିଛି ଦିନ ପସ୍େ ସ୍ସମୋନଙ୍କେ ବିଚୋେ ସ୍ହ ୋ Iବିଚୋେ ଦିନ ପସ୍େ ସ୍ସମୋସ୍ନ େବୋନୀ ପୋଟଣୋ ସ୍ଜ କୁ ଆଉ ସ୍େେି 

ନୋହୋନି୍ତI 

ପ ୋ ଏବଂ ତପ ୁଆସ୍ମେିକୋ ସ୍େେିଗ ୋ ପସ୍େ ସ୍ମୋସ୍ତ େବୋନୀ ପୋଟଣସ୍େ ଆଉ ସ୍କହି ବୋହୋେୁ ସ୍ଦଖୋ କେି 

ନୋହୋନି୍ତ I  ପଢିବୋ  ଗି ନିଜ ପୋଖସ୍େ ଥବିୋ ବହି ସ୍କସ୍ତ ଖଣ୍ଡ ଛଡୋ  ୋଇସ୍ବ୍ରେୀସ୍େ  ଏଣ ୁସ୍ତଣ ୁକଅଣ ବହି ସବୁ 

ଥୋଏ I  ିଙ୍ଗେୋଜ ମିେଙ୍କ େୋମୋୟଣେ ସଂସ୍କତୃେୁ ଓଡିଆ ଅନୁବୋଦ ପଣୁ ୍ଥସ୍େ ପଢି ି iସ୍ବଶ େ   ୋଗି ୋ Iପଣି୍ଡତ 

ମହୋଶୟ  ଥସ୍େ କଟକେୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବୋ ଆସିବୋ କେିବୋ ଅବସେସ୍େ ସୋତ ଖଣ୍ଡ କୋବୁେ ଓଡିଆ ଅନୁବୋଦ  ତୋଙ୍କେ 

ଜସ୍ଣ ସେକୋେୀ ସହୋୟକଙ୍କ ଦ୍ୱୋେୋ ସ୍ ଖୋଇ ଥସି୍  ସ୍ବୋ ି ଜୋଣ ିି I ସେକୋେୀ କୋମ ଓ ବୁକି୍ତଗତ କୋମ େିତସ୍େ 

ଚିହ୍ନଟ ସ୍େଖୋ ଆମ ସ୍ନତୋ ମୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋେୋ ସବୁସ୍ବସ୍ଳ ବୋେି ହୁଏନୋ I ଏ କଥୋ ପବୂଷେୁ ଥ ିୋ I ଏସ୍ବ ମଧ୍ୟ ଅଛି I 

ସ୍ଜ ବୋ ୋଙୁ୍କ ବୋେମ୍ବୋେ କହିବୋ େଳସ୍େ ତିନି ଦିନେ ପେୁୁଣୋ ଖବେକୋଗଜ  ଆମକୁ ଦିଆ ଯିବୋେ ବୁବସ୍ଥୋ ସ୍ହ ୋ I 

େୋତି  ସୋତଟୋ ପସ୍େ ସବୁ କଏଦୀ ନିଜ ନିଜ ବୁୋେୋକସ୍େ ବେ ସ୍ହବୋ ପସ୍େ   ୋଉଡ ସି୍ପକେ ସ୍ଯୋସ୍ଗ  ବି.ବି.ସି.େ 

ସମ୍ବୋଦ  ପେିସ୍ବର୍ଣ କେୋଗ ୋ I ଏଥେୁି ଆସ୍ମ ଜୋଣ ୁି ସ୍ଯ  ପେିସି୍ଥତି ବୋହୋସ୍େ ସ୍ବୋଧହୁଏ ସ୍କୋହଳ  ସ୍ହବୋକୁ 

ଯୋଉଛି I 

ମ ଁ ୁେବୋନୀପୋଟଣୋ ସ୍ଜ ସ୍େ ଥବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ ମୋଆ େମୋ ସ୍ଦବୀଙ୍କ ପୋଖେୁ  ସ୍ଗୋଟିଏ ଚିଠିପୋଇ ି Iସ୍ସଥସି୍େ ସ୍ସ 

ସ୍ ଖଥିସି୍  ସ୍ଯ ଆମ ଗୋଆେଁ କେୁଣୋସିନୁ୍ଧ ଖୁ୍ ିଆଙୁ୍କ  ଚୋର୍ସ୍େ ସୋହୋଯୁ କେିବୋ  ୋଗି  ସସ୍ବଷୋଦୟ  େି ିେ 

କମିଟିେ ଏକ ପୋଣ ିପମ୍ପ ମ ଁ ୁତୋଙୁ୍କ  ସ୍ଦଇ ଆସିଥ ିି I ମୋତ୍ର ଅନୁତ୍ର ସୋହୋଯୁ କେିବୋ ପୋଇ ଁ ସ୍ସ କଳଟିକୁ ଆଣବିୋକୁ 

ଯିବୋ ସ୍ବଳକୁ  କେୁଣୋସିନୁ୍ଧ କଳଟିକୁ ଛୋଡିବୋକୁ ନୋେୋଜ I“କଳପୋଈସଁ୍ମୋେଏସ୍ତଟଙ୍କୋଖଚ୍ଚଷସ୍ହୋଇଛିI  ସ୍ସତକ ଶଝୁିସ୍  

ଯୋଇ ମ ଁ ୁକଳ ଛୋଡିବି “ସ୍ବୋ ିସ୍ସକହୁଛନି୍ତI“ତସ୍ମକେୁଣୋସିନୁ୍ଧକୁସ୍ ଖ”ସ୍ବୋ ିଚିଠଆିସିଥ ିୋI ପସ୍େ ଜୋଣ ିି ସ୍ଯ େମୋ 

ସ୍ଦବୀ ନିସ୍ଜ ତୋଙ୍କ ଘେକୁ ଯୋଇଥସି୍  ଓ ଜଗବନୁ୍ଧ ଖୁ୍ ିଆ  ତୋଙ୍କ ସୋନ େୋଇକୁ  କଳଟି ସ୍େେୋଇ ସ୍ଦବୋକୁ ବୋଧ୍ୟ 

କେିଥସି୍  I 
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ସ୍ଜ ଖୋନୋ େିତସ୍େ ବୋହୋେେ ଖବେ ବିସ୍ର୍ର୍ କିଛି ମିଳୁ ନଥୋଏ IDIR ସ୍େ ବନ୍ଧୋ ଥବିୋ ସ୍କହି ସ୍କମିତି ବୋହୋେକୁ 

ସ୍କୋଟଷକୁ ଗସ୍   ପବୂଷେୁ କିଛି କିଛି ଖବେ ମିଳୁଥ ିୋ I  ମୋତ୍ର ଏସ୍ବ ସ୍କୋଟଷକୁ ଯିବୋ ଆସିବୋ ସ୍ସସ୍ତ ନୋହି ଁI  ଏଣ ୁସବୁ 

ଆଡୁ ଚୁପ ୍ଚୋପ ୍I ସ୍ଜ ଖୋନୋେ ହତୋ େିତସ୍େ ସୋଧୋେଣ କଏଦୀ ମୋନଙ୍କ ସୋଙ୍ଗସ୍େ  ସ୍ସସ୍ତ ମିଶ ିହୁଏନୋ I ସ୍ହସ୍  

ସ୍ସମୋସ୍ନ ହଇେୋଣସ୍େ ପଡିସ୍ବ I ଖୋଇବୋ, ସ୍ ଖବିୋ, ପଢିବୋ ଓ ସ୍ଖଳିବୋ େିତସ୍େ ସମୟ ବିସ୍ତ I ତୋ େିତସ୍େ 

ଟିକିଏ ଟିକିଏ କଥୋସ୍େ  େଗୋ େଗି ଓ କଳି ସ୍ଗୋଳ ମଧ୍ୟ ହୁଏ I ସମସ୍ସ୍ତ ତ ଥୋଆନି୍ତ ଏକ ଅପ୍ରୋକୃତିକ ମୋନସିକ 

ଅବସ୍ଥୋସ୍େ ! ଏଣ ୁକଥୋ କଥୋସ୍କ  େୋଗି ଯିବୋଟୋ ସହଜ ଜଣୋପସ୍ଡ I 

ଆସ୍ମ ସବୁ ସ୍ଜ ଖୋନୋ େିତସ୍େ ଥସି୍  ବି ବୋହୋସ୍େ ଘଟଣୋ ଗଡୁୋକ ସ୍ବଶ ୍ଘଟି ଚୋ ିଥୋଏ Iବି.ବି.ସି.େ ସମ୍ବୋଦେୁ  

ଦୁଇଟି ବଡ ଘଟଣୋ ଜୋଣ ୁି – ଚୀନେ େୋଷ୍ଟରପତି ମୋଓ ସ୍ଯ ଡଙ୍ଗଙ୍କେ ମତୁୃୁଓ  ଆେିକୋେ  ସ୍େୋସ୍ଡସିଆ ସ୍ଦଶ  

ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ପୋଇ ୋ I ସ୍ସଠୋେ୍ ସ୍ଗୋେୋ ସ୍ ୋସ୍କ  କଳୋ ସ୍ ୋକଙୁ୍କ ସବୁଦିନ  ୋଗି  ଚୋପି େଖସି୍ବ ସ୍ବୋ ି ଠକ୍ି 

କେିଥସି୍  I  ମୋତ୍ର େବଟଷ ମଗୁୋସ୍ବ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ହବୋ େଳସ୍େ ସ୍େୋସ୍ଡସିଆେ ଧଳୋ ସ୍ ୋସ୍କ  ସ୍ସଠୋେ କଳୋ 

ସ୍ ୋକଙ୍କ  ହୋତକୁ କ୍ଷମତୋ  ହସ୍ତୋନ୍ତେ କେିବୋକୁ ବୋଧ୍ୟ ସ୍ହସ୍ I  ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ  ୋଗି ଏଇଟୋ ଥ ିୋ ସ୍ଗୋଟୋଏ ଖସିୁେ 

କଥୋ I 

ସ୍ମୋେ ସ୍କମିତି ମସ୍ନ ସ୍ହଉଥୋଏ ସ୍ଯ ଓଡିଶୋସ୍େ ନେିନୀ-ସେକୋେକୁ ପ୍ରେୋବିତ କେିବୋ  ୋଗି  ଅସ୍ନକ େ  ସ୍ ୋକ 

ସ୍ଜ ୍ ବୋହୋସ୍େ ଅଛନି୍ତ I  ସ୍ସମୋସ୍ନ ସେକୋେ ମଣୁ୍ଡସ୍େ ସଦ୍ ବିଚୋେ  େରି୍ତ୍ତ କେି ପୋେିସ୍ବ I ଏଇଆ େୋବି ମ ଁ ୁହେିଶ ୍

ବକ୍ସିପୋତ୍ରଙୁ୍କ େୁସ ୁୋ େୁସ ିୁ କେିବୋେୁ ସ୍ସ ସ୍ମୋ କଥୋସ୍େ େୋଜି ସ୍ହସ୍  ଓ  ଆସ୍ମ ଦୁସ୍ହ ଁସ୍କସ୍ତ ଗଡିୁଏ  ଚିଠି ବିେିନ୍ନ  

ସ୍ ୋକଙ୍କ ପୋଖକୁ ସ୍ ଖ ୁି I  ତୋ  େିତେୁ ଜସ୍ଣ ଥସି୍  କମୁୁ ନିଷ୍ଟ ପୋଟିେ ପବୂଷତନ  ପୋ ଷୋସ୍ମ୍ ସେୁ  ସ୍ବୈଦୁନୋଥ 

େଥ I ଆମ ଉେୟଙୁ୍କ ଓ ନେିନୀଙୁ୍କ ସ୍ସ େ  େୋବସ୍େ ଜ୍ଜୋଣନି୍ତ I 

ସ୍ଜ ଖୋନୋ େିତସ୍େ ଆସ୍ମ ସ୍ଯସ୍ତ ଯୋହୋ େୋବୁଥସି୍  ବି  େୋେତ ବର୍ଷେ ଜେୁେୀ କୋଳୀନ ଅବସ୍ଥୋ ଥ ିୋ ଏକ 

କିଟିମିଟିଆ ସମସୁୋ I  ଏହୋ ପଛସ୍େ େୁର୍ ସ୍ଦଶେ ହୋତ ଥ ିୋ I ଇେିେୋ ସେକୋେ “ଏହୋପଛସ୍େବିସ୍ଦଶ ବୋ ୋଙ୍କେ 

ହୋତ ଅଛି”ସ୍ବୋ ିସ୍ୱୀକୋେକେିବୋକୁନୋେୋଜI ଏପେି ସ୍ଥସ୍ଳ ତୋଙୁ୍କ ବୋଧ୍ୟ କେିବ କିଏ? ଧୀସ୍େ ଧୀସ୍େ ସ୍ ୋସ୍କ 

ସ୍ସମୋନଙ୍କ ଆଖ ିଆଗସ୍େ  ଘଟି ଚୋ ିଥବିୋ ଦୁନଷୀତି ସବୁକୁ  ସ୍ଦଖ ିଅତିଷ୍ ିସ୍ହୋଇ ଉଠୁଥସି୍  I 

େବୋଣୀପୋଟଣୋ ସ୍ଜ ସ୍େ ଥବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ ଖବେ ପୋଇ ି ସ୍ଯ  ପ ୋ ତପକୁୁ ଧେି ଆସ୍ମେିକୋ ସ୍େେିଗ ୋ I 

ଆସ୍ମେିକୋନ୍ କନ୍ସୁୁ ସ୍ ଟ ତୋକୁ  େୋେତେୁ ଚୋ ିଯିବୋକୁ ପେୋମଶଷ ସ୍ଦସ୍  I ସ୍ଥୋେିଆ ସୋହୀସ୍େ ମୋଆ ଓ ଚୁନୀ 

ଅପୋ ମଧ୍ୟ ତୋକୁ କହିସ୍  ସ୍ଯ  “ସ୍ଜ ଖୋନୋେୁମିସୋସ୍େବେୀଥବିୋକଏଦୀମୋସ୍ନସ୍କସ୍ବସ୍େେିସ୍ବତୋେଠକିଣୋନୋହିIଁ ଏଣ ୁ

ସ୍କସ୍ତ ଦିନ ଅସ୍ପକ୍ଷୋ କେିବ ? ପି ୋକୁ ଧେି ଏକୁଟିଆ ଚଳୋ ଚଳ କେିବୋ ଅସବୁିଧୋ ଜନକ 

I“ସ୍ସନିେୋପଦସ୍େଆସ୍ମେିକୋପହଞ୍ଚସିୋେିଛିଜୋଣଖିସିୁସ୍ହ ିI  ତଥୋପି ମନ େିତସ୍େ ଖଟକୋ  ୋଗି ୋ I 

୧୯୭୬ ନସ୍େମ୍ବେେ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତୋହସ୍େ ସ୍ମୋସ୍ତ ପୁୋସ୍େୋ ସ୍େ ମକୁ୍ତ କେୋଗ ୋI  ଚୋେି ସପ୍ତୋହ ପସ୍େ ମ ଁ ୁ ପଣୁ ି

େବୋନୀପୋଟଣୋ ସ୍ଜ କୁ ସ୍େେିବୋ କଥୋ I େବୋନୀ ପୋଟଣୋେୁ କଟକ ଆସିବୋ ପୋଇ ଁ ପ୍ରଥସ୍ମ ଆସି ି ସମ୍ବ ପେୁ  ଓ 

ତୋ ପସ୍େ କଟକ I ଏସ୍ତ ଦିନ ପସ୍େ ସବୁ ଆଡ ନୂଆ ନୂଆ ସ୍ଦଖୋ ଯୋଉଥୋଏ I ମସ୍ନ ସ୍ହଉଥୋଏ ସମସ୍ସ୍ତ  ସମସ୍ତଙୁ୍କ 

ସସ୍ତ ସ୍ଯମିତି  ସସ୍େହ ଦୃଷି୍ଟସ୍େ ସ୍ଦଖଛୁନି୍ତ ! ମ ଁ ୁସ୍ଜ ଖୋନୋେୁ ବୋହୋେି େୂଦୋନ ଅେିସକୁ ଆସି ି I ସ୍ମୋେ ଗତି 

ବିଧକୁି  କ୍ଷୁକେିବୋ ଆଇ ଁ ସେକୋେ ମୋୟୋଧେ ଦୋସ ନୋମକ ଜସ୍ଣ କସ୍ଙ୍ଗରସ କମଷୀଙୁ୍କ  ଗୋଇ ଥୋଆନି୍ତ I ମ ଁ ୁଯଆୁସ୍ଡ 

ଗସ୍  ସ୍ସ ସ୍ମୋ ପସ୍ଛ ପସ୍ଛ ଯୋଇ ସ୍ସଠ ିପହଞ୍ଚନି୍ତ Iଗୋଆକୁଁ ଆଇସ୍  ବି ସ୍ସହିକଥୋ I ସ୍ମୋ ପଛସ୍େ ଗଇୁେୋ I 

ଯଆୁସ୍ଡ ଗସ୍  ସ୍ସମୋସ୍ନ ସ୍ମୋେ ପସ୍ଛ ପସ୍ଛ I ସ୍ମୋସ୍ତ କିନ୍ତୁ ଖବେଟୋ ମିଳି ଯୋଏ I 
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ମ ଁ ୁକଟକସ୍େ କହଞ୍ଚବିୋ ସୋସ୍ଙ୍ଗ ସୋସ୍ଙ୍ଗ ପ ୋକୁ ଖବେ ସ୍ଦ ି ସ୍ଯ ମ ଁ ୁପୁୋସ୍େୋ ସ୍େ ମକୁୁଳିଛି I  ତପକୁୁ ଧେି ସ୍ସ 

େି ୋସ୍ଡ େିଆସ୍େ ଅଛି ଓ ଚୋକିେୀ ସ୍ଖୋଜଛିୁ ସ୍ବୋ ି ସ୍ମୋସ୍ତ  ସ୍ସ ଆଗେୁ ସ୍ ଖଥି ିୋ I ତୋ ମୋଆ ଅଛନି୍ତ ହୋେିସ ୍

ବଗଷସ୍େ  I ମୋତ୍ର େି ୋସ୍ଡ େିଆସ୍େ ଚୋକିେୀ ପୋଇବୋ ଅସ୍ପକ୍ଷୋକୃତ ସହଜ I 

ସ୍ଜ ଖୋନୋକୁ ସ୍େେିଗସ୍  ମ ଁ ୁସ୍ସଠୋସ୍େ ଆଚୋଯଷୁ  ମହୋଶୟଙ୍କେ ପଦଯୋତ୍ରୋ ସ୍ବଳେ ବକ୍ତୃତୋ ଗଡୁୋକୁ ଏକ ବହି 

ଆକୋେସ୍େ ସଙ୍କଳନ କେିବି ସ୍ବୋ ି  େୋବିଥୋଏ I ସେକୋେୀ ଅନୁମତି ନପୋଇସ୍   ଦୁଇଟୋ ବୋକ୍ସସ୍େ େରି୍ତ୍ତ ସ୍ହୋଇଥବିୋ 

ଖୋତୋ ଗଡୁୋକ ସ୍ନବି କମିତି? ସ୍ସଥପିୋଇ ଁଆଇ.ଜି. ବିଜୟ ପୋଣଜି୍ରୋହୀଙୁ୍କ ତୋଙ୍କ ବସୋ ବୋେବୋଟୀ କିଲ୍ ଳୋସ୍େ ସ୍ଦଖୋ କ ି 

Iସ୍ସ କହିସ୍  “ଖୋତୋଗଡୁୋକଆମଜିମୋସ୍େଦିଅନ୍ତୁI  ଆସ୍ମ ପଠୋଇ ସ୍ଦବୁ I”ମ ଁ ୁଜୋସ୍ଣ ସ୍ଯ ଖୋତୋ ଗଡୁୋକ ସେକୋେୀ 

ସ୍ ୋକଙ୍କ ହୋତତ୍କୁ ସ୍ଦଇ ସ୍ଦସ୍  ତୋକୁ ସ୍େେି ପୋଇବୋ ସମ୍ଭବ ସ୍ହବ ନୋହି ଁI ବିଜୟବୋବୁଙ୍କେ ଶ୍ୱଶେୁ ସ୍ହସ୍  ଡ୍. 

ସଦୋଶବି ମିେ I ଆଚୋଯଷୁ  ମହୋଶୟଙ୍କ ପ୍ରତି ତୋଙ୍କେ ଅଗୋଧ େକି୍ତ I  େୋବି ି ସ୍ସ ହୁଏତ ତୋଙ୍କ ଜ୍ୱୋଇଙୁଁ୍କ ପ୍ରେୋବିତ କେି 

ପୋେିସ୍ବ !  ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ ସଦୋଶବି ବୋବୁ ସ୍ଷ୍ଟଟ ବୁୋଙ୍କ ଅେ ଇଣି୍ଡଆେ ଜସ୍ଣ ବଡ ଅେିସେ I  ଜେୁେୀ କୋଳୀନ 

ଅବସ୍ଥୋସ୍େ ସ୍ସ ସ୍ହସ୍  ସ୍ଗୋଟୋପଣୁ ିସେକୋେେ I ଖୋତୋ ସ୍ଦବୋ ନସ୍ଦବୋ ବିର୍ୟସ୍େ ସ୍ସ କିଛି କେି ପୋେିସ୍ବ ନୋହି ଁଓ 

ତୋଙ୍କ କଥୋ ସ୍କହି ଶଣୁସି୍ବ ନୋହି ଁସ୍ବୋ ି ସ୍ସ  ସ୍ମୋସ୍ତ କହିସ୍  I 

ସ୍ଜ ଖୋନୋସ୍େ ବସି ବସି ସମୟ ନଷ୍ଟ କେିବୋ  ୋଗି ଆଉ ମନ ସ୍ହଉ ନଥୋଏ I ଠକ୍ି ସ୍ସତିକି ସ୍ବଳକୁ ବୋପି, ନୁମୋ ଓ 

ବୁ ୁବୋବୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଜ େୁ ମକୁୁଳି ଥୋଆନି୍ତ I ସ୍ଦହ ଖେୋପ ସ୍ହୋଇ ଥବିୋେୁ ବୋପିଙୁ୍କ ପେୂୋ ପେିୂ ଛୋଡି ଦିଆ ଯୋଇ ଥୋଏ I 

କିଛି ଦିନ ପସ୍େ ବୁ ୁବୋବୁ ପଣୁ ିସ୍ଜ କୁ ଗସ୍  Iଆସ୍ମସବୁ ତୋଙୁ୍କ ବସ୍ଳଇ ସ୍ଦବୋ ପୋଇ ଁସ୍ଜ ଖୋନୋେ େୋଟକ ଯୋଏ 

ଗ ୁ I 

ବୋପିଙ୍କ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ସ୍ଦଖୋ କେିବୋ ପୋଇ ଁବିେିନ୍ନ ଦଳେୁ ସ୍ ୋସ୍କ ଗପୁ୍ତ େୋବସ୍େ ତୋଙ୍କ ପୋଖକୁ ଆସ ୁଥୋଆନି୍ତ I ଥସ୍େ 

ଜସ୍ଣ େଦ୍ରସ୍ ୋକଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଦଖୋ ସ୍ହ ୋ Iବୋଖେୋବୋଦେ ନଈକୂଳ ଘସ୍େ ନମସ୍କୋେ ଓ ପ୍ରତି ନମସ୍କୋେ ସ୍ହବୋ ପସ୍େ 

େଦ୍ରସ୍ ୋକ ଜଣକ କିଏ ସ୍ବୋ ି ପଚୋେି ି I ବୋପି ହସି ହସି କହିସ୍  “ନୋଆ ଁକଅଣ ସବୁ ସ୍ବସ୍ଳ କହି ହୁଏ?” 

 

 

ଛପନ 

ସ୍ଜ ଖୋନୋେୁ ମିଳିଥବିୋ ମୋସକେ ଛୁଟିସ୍େ  ପ୍ରଥସ୍ମ େୂଦୋନ ଅେିସକୁ  ଓ ତୋ ପସ୍େ ଗୋଆକୁଁ ଆସି ି I ସବୁ େଉଣୀ 

ମୋନଙୁ୍କ ସ୍ସମୋନଙ୍କ ଘସ୍େ  ସ୍ଦଖୋ କ ି I ଗୋଆସଁ୍େ ସ୍ଦଖ ିି ସ୍ସପେି କିଛି ପେିବର୍ତ୍ତଷନ ଘଟି ନୋହି ଁI ସ୍କବଳ 

ଚୋେିଆସ୍ଡ ଡେ ଓ ଅବିଶ୍ୱୋସ ବୁୋପିବୋ ଛଡୋ  ସ୍ ୋକଙ୍କେ ଚଳିବୋେ  ଢଙ୍ଗ କିମ୍ବୋ ଗେିବ ଗେୁୁବୋଙ୍କେ ଅବସ୍ଥୋେ 

ସ୍କୌଣସି ପେିବର୍ତ୍ତଷନ ଘଟି ନୋହି ଁIକସ୍ଙ୍ଗରସ ଦଳ ତେେେୁ ଗୋଆସଁ୍େ ସ୍କସ୍ତକ ନୂଆ ପି ୋ ବୋହୋେିଛନି୍ତ I ଇେିେୋ 

ଗୋନ୍ଧୀଙ୍କ ଜୟଗୋନ କେିବୋ ସୋଙ୍ଗକୁ ବିସ୍େୋଧୀ ଦଳେ ସ୍ ୋକଙ୍କ େିତେୁ ୟୋ ତୋ ନୋଆସଁ୍େ  ସେକୋେକୁ ତଥୁ 

ସ୍ଯୋଗୋଇବୋ ଥୋଏ ସ୍ସମୋନଙ୍କେ କୋମ I  ମ ଁ ୁକୁଆସ୍ଡ ଗସ୍  ତୋଙ୍କ େିତେୁ ଜସ୍ଣ ଅସ୍ଧ  ଆସି “ମ ଁ ୁକୁଆସ୍ଡ 

ଗ ି?”ସ୍ବୋ ିଖବେନିଅନି୍ତଓ ବୋଟସ୍େ ସ୍ମୋସ୍ତ ସ୍ସମୋନଙ୍କ ଖବେ ମିଳିଯୋଏ I  କଟକ ସହେସ୍େ ବି ସ୍ସଇ କଥୋ  I 

ସ୍ନବୋକୁ ଚୋହ ଁୁ  ଥବିୋ ଖୋତୋ ଗଡୂୋକ ପୋଇ ଁ କୋସ୍ଳ କସ୍ କ୍ଟେ ଅନୁମତି ସ୍ଦଇ ପୋେନି୍ତ – ସ୍ସଇଆ େୋବି  ମ ଁ ୁତୋଙୁ୍କ 

ପଚୋେିବୋକୁ ଗ ି Iମୋତ୍ର ତୋଙ୍କ  ଅେିସସ୍େ ପହଞ୍ଚବିୋେ ଦୁଇ ମିନିଟ େିତସ୍େ ମୋୟୋଧେ ଦୋସ ଆସି ଉପସି୍ଥତ ସ୍ହସ୍ I_ 

ମ ଁ ୁକସ୍ କ୍ଟେଙୁ୍କ ସ୍ଦଖୋ କେିବୋ ଆଗେୁ ସ୍ସ ଯୋଇ ତୋଙୁ୍କ ସ୍ଦଖୋ କସ୍  I ଅବଶୁ ଖୋତୋ ଗଡୁୋକ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ସ୍ନବୋ  ୋଗି 

ଅନୁମତି ମିଳି ୋ ନୋହି ଁI 
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େୂଦୋନ ଅେିସ ଥୋଏ ଜେୁେୀ କୋଳୀନ ଅବସ୍ଥୋେ  ବିସ୍େୋଧ କେିବୋେ ସ୍କନ୍ଦ୍ର ଜୋଗୋ I କମଷୀ େିତସ୍େ ଥୋଆନି୍ତ  ସସ୍ବଷୋଦୟ 

େି ିେ କମିଟିସ୍େ କୋମ କେୁଥବିୋ ସ୍କସ୍ତୋଟି ନୂଆ ପି ୋ ଓ ବିେିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ୋିନେୁ ଆସିଥବିୋ ସ୍କସ୍ତ ଜଣ ନୋେୀ କମଷୀ I 

ସ୍ସମୋନଙ୍କ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ମୋଆ, ଚୁନୀ ଅପୋ ଓ ମଙ୍ଗ ୋ ମୋସୀ ଥୋଆନି୍ତ I ଇତି ମଧ୍ୟସ୍େ ଅନୁ କମଷୀମୋସ୍ନ  - ବିସ୍ନୋଦ 

ମହୋନି୍ତ, ସ୍ଗୋପୋଳ ପ୍ରସୋଦ ଦୋସ, ସସୁ୍େନ୍ଦ୍ର ମହୋନି୍ତ - ଥୋଆନି୍ତ ସ୍ଜ ସ୍େ Iସ୍କ୍ଷତ୍ରବୋସୀ ପତି  ମମୁ୍ ବୋଇସ୍େ ଗପୁ୍ତସ୍େ ଥୋଆନି୍ତ 

I ଗପୁ୍ତ ସ୍ହବୋ ପବୂଷେୁ  ସ୍ସ ସ୍ଗୋପନୀୟ େୋବସ୍େ ଜେୁେୀ ଅବସ୍ଥୋ ବିସ୍େୋଧୀ ପ୍ରଚୋେ ପତ୍ର ଛୋପି କେି ବୋଣଟୁ୍ ଥସି୍  I 

ଗ୍ରୋମସ୍ସବକ ସ୍ପ୍ରସ ବେ ଥୋଏ ଓ ସେକୋେ ସ୍ସଠୋସ୍େ ତୋ ୋ ପକୋଇ ଥୋଆନି୍ତ I ଅନୁ ସ୍କୌଣସି ସ୍ପ୍ରସ ତ ଏ ସବୁ 

କୋଗଜ ଡେସ୍େ ଛୋପିବ ନୋହି ଁI ତଥୋପିପ୍ରଚୋେ ପତ୍ର ବୋହୋେୁଥୋଏ Iସ୍କ୍ଷତ୍ରବୋସୀ ପତିଙ୍କେ ଜସ୍ଣ ବନୁ୍ଧ ହୋଇ ସ୍କୋଟଷ 

ଅେିସସ୍େ  ସୋଇସ୍କ୍ଲୋଷ୍ଟୋଇ  ସ୍ମସିନ ଚଳୋନି୍ତ I ତୋଙ୍କେି ମୋଧ୍ୟମସ୍େ  ପ୍ରଚୋେ ପତ୍ର ଛୋପୋ ହୁଏ I ସ୍ସ ସବୁ ପଣୁ ିଆସିବ 

ସ୍କମିତି? ଅଟୋ ଆଉ ଚୋଉଳ ବୁୋଗ ୍େିତସ୍େ ନସ୍ହସ୍  ପେିବୋ ବୁୋଗ ୍ତସ୍ଳ ସ୍ସ ସବୁ ପ୍ରଚୋେ ପତ୍ର େୂଦୋନ ଅେିସକୁ 

ଆସ୍ସ I  ପ ିୁସ ବୋ ୋ ନିୟମିତ ଆସନି୍ତ କଅଣ ଘଟୁଛି ସ୍ଦଖବିୋ ପୋଇ ଁIମୋତ୍ର ସ୍କୌଣସି କୋଗଜ ପତ୍ର  ସ୍କଉଠଁ ିପୋଆନି୍ତ 

ନୋହି ଁiଏକ  ଅଦୁ୍ଭତ ଜୋଗୋସ୍େ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସୋମନୋସ୍େ,  ପ୍ରଚୋେ ପତ୍ର ସବୁ େଖୋ   ଯୋଇଥୋଏ I ସ୍ସ ସବୁକୁ ଚୁନୀ ଅପୋ 

ସ୍ଗୋଟିଏ ମୋଟି ହୋଣି୍ଡସ୍େ ପୋଉଶଁ େିତସ୍େ େତି କେି େଖନି୍ତ I ଉସ୍ଦ୍ଦଶୁ ସ୍ହ ୋ ପୋଊଶଁକୁ ଖତ ଆକୋେସ୍େ ବୁବହୋେ 

କେିବୋ I  ମୋତ୍ର ବର୍ତ୍ତଷମୋନ ପୋଇ ଁହୋଣି୍ଡ ଗଡୁୋକ ପୋଉଶଁ ଓ ପ୍ରଚୋେ ପତ୍ର ଉେୟକୁ ସୋଇତି  େଖଥିୋଏ I ପୋଉଶଁ େିତସ୍େ 

ଥୋଏ ଜେୁେୀ ଅବସ୍ଥୋ ବିସ୍େୋଧୀ ପ୍ରଚୋେ ପତ୍ର ; ଓଳି ତସ୍ଳ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗସ୍େ I  ପ ିୁସ ପୋ ୋ ହୋତ ପେୂୋଇ ପୋଉଶଁ 

ହୋଣି୍ଡକୁ ସ୍ଖସ୍ଳଇସ୍ବ କୋହିକିଁ?  ତୋ ଛଡୋ େମୋ ସ୍ଦବୀଙ୍କ ହୋଣି୍ଡକୁ ଅବୋ େୋଙି୍ଗବ କିଏ ? ପେୁୁଣୋ ସ୍ ୋକମୋନଙ୍କ େିତସ୍େ 

ସ୍କବଳ ସଚ୍ଚିଦୋନେ ମହୋନି୍ତ ଓ ଶେତ ଚନ୍ଦ୍ର ମହୋେୋଣୋ ବୋହୋସ୍େ ଥୋଆନି୍ତ I 

ସେକୋେ ବିସ୍େୋଧୀ କୋମ ବେ ନକସ୍  ସେକୋେ ତୋଙୁ୍କ ସ୍ଜ କୁ ସ୍ନସ୍ବ ସ୍ବୋ ି  କୋସ୍ଳ ସ୍କସ୍ତ ଦିନ ତସ୍ଳ  ଚନ୍ଦ୍ରିକୋ 

ମହୋପୋତ୍ର ଓ ସଧୁୋଂଶମୁୋଳୀ େୋୟ  ଆସି େମୋ ସ୍ଦବୀଙୁ୍କ ଧମକ ସ୍ଦଇଥସି୍  I େମୋ ସ୍ଦବୀ ତୋଙୁ୍କ  କହିସ୍  

“ସ୍ଜଲ୍ପୋଇସଁ୍ମୋେ ଡେ ନୋହି ଁI ସ୍ଜ କୁ ତ ମ ଁ ୁଆଗେୁ ଯୋଇଛି I ମ ଁ ୁଯୋହୋ କେିବୋ କଥୋ କେୁଛି I ତସ୍ମ ଯୋହୋ କେିବୋ 

କଥୋ କେ୍ ”Iବହୁତ ପସ୍େ ଜୋଣ ିି ସ୍ଯ  ନେିନୀ ଶତପଥୀଙ୍କ ସେକୋେ  େମୋ ସ୍ଦବୀଙୁ୍କ ସ୍ଜ ସ୍େ  ପେୂୋଇବୋକୁ 

ବିଚୋେ କେୁଥକି୍ବୋ ଜୋଣ ି ବଶ୍ୱନୋଥ ଦୋସ,୍ହେିହେ ମହୋପୋତ୍ର ଓ େୋଧୋନୋଥ େଥ ଏକତ୍ର ସ୍ହୋଇ  ତୋଙୁ୍କ ଏହୋ କେିବୋେୁ 

ନିବର୍ତ୍ତଷୋଇଥସି୍  i 

କଟକେୁ ଥସ୍େ ଦୁଇଥେ ପ ୋକୁ ସ୍େୋନକ ି I ଆସ୍ମେିକୋସ୍େ ସ୍ସ ତୋ ମୋଆ ପୋଖସ୍େ ହୋେିସବଗଷସ୍େ କିଛି ଦିନ 

େହି ଏସ୍ବ େି ୋସ୍ଡଲି୍ ଫଆସ୍େ ଚୋକିେୀ କେୁଛି ସ୍ବୋ ି ଜୋଣ ିି I  ମ ଁ ୁସ୍ଯଉ ଁଦିନ େବୋନୀ ପୋଟଣୋକୁ ସ୍େେିବୋ କଥୋ  

ତୋେ ତିନି ଦିନ ଆଗେୁ  ଆସ୍ମେିକୋେୁ ଆସିଥବିୋ ଏକ ଚିଠ ି ସ୍ମୋସ୍ତ ମିଳି ୋ I ସ୍ସଥସି୍େ ସ୍ସ ଅନୁୋନୁ ୍କଥୋ େିତସ୍େ  

ସ୍ ଖଥି ିୋ” Married life without a husband  does not suit me”  I ଚିଠଟିି ପୋଇ ୋ ପସ୍େ ମନ 

ଏକଦମ ୍ବଦଳି ଗ ୋ I ମ ଁ ୁଜୋଣଥି ିି ସ୍ଯ  ଜେୁେୀ ଅବସ୍ଥୋ ସ୍ଘୋର୍ଣୋ କେିବୋ ଦିନ  କଟକସ୍େ ପହଞ୍ଚବିୋ ପସ୍େ  ମ ଁ ୁଯଦି 

ଆଉ ସ୍ଗୋଟୋଏ ଦିନ  ପୋଇ ଥୋନି୍ତ ତୋହୋସ୍ହସ୍  ସ୍ମୋସ୍ତ ଧେିବୋ ସେକୋେଙ୍କ ପକ୍ଷସ୍େ  କଷ୍ଟକେ୍ ସ୍ହୋଇ ଥୋଆନ୍ତୋ I 

ତୋେ ପ୍ରସ୍ୟୋଗ ଏସ୍ବ କେିବୋକୁ ପଡିବI ସ୍ଜ କୁ ନଯୋଇ ଆସ୍ମେିକୋ  ଯିବୋ ପୋଇ ଁମସ୍ନ ମସ୍ନ ସିଦ୍ଧୋନ୍ତ କ ି I କଥୋଟି 

ଚୁନୀ ଅପୋ ଙୁ୍କ ଜଣୋଇ ି I 

ବୋପିଙୁ୍କ ସ୍ଦଖୋ କେିବୋ ପୋଇ ଁମ ଁ ୁସ୍ଚୌଧେୁୀ ପେିବେେ ବୋଖେୋବୋଦ ଘେକୁ ଯୋଇଥୋଏ I ବୁବୁ ଅପୋ ( ଉର୍ତ୍ତେୋ ସ୍ଦଶୋଈ, 

ନବକୃଷ୍ଣ ସ୍ଚୌଧେୁୀ ଓ ମୋଳତୀ ସ୍ଚୌଧେୁୀଙ୍କ ଝୀଅ)ଙୁ୍କ ଡୋକି ଚୁନୀ ଅପୋ ଘଟଣୋଟି କହିସ୍  I ସ୍ସ କହିସ୍  ସ୍ଯ 

ବର୍ତ୍ତଷମୋନେ  ପେିସି୍ଥତି ଦୃଷି୍ଟେୁ ଯୋହୋ ସମ୍ଭବ ଜଣୋ ପଡୂଛି ତୋହୋ କେୋ ଯିବୋ ଦେକୋେ I ଯଦି କିଏ ଗପୁ୍ତ େୋବସ୍େ 

ସ୍କଉଠଁ ିପ୍ରତିସ୍େୋଧ କେିବ ସ୍ସଥପିୋଇ ଁଆପରି୍ତ୍ତ କେିବୋେ କିଛି ନୋହି ଁIଏଣ ୁଅନୋଦି ଯଦି ଚୋହ ଁୁଛି ଆସ୍ମେିକୋ ଯିବ, 

ସ୍ତସ୍ବ ତୋକୁ ଯିବୋକୁ ସ୍ଦବୋ ଉଚିତ I ଚୁନୀ ଅପୋଙ୍କ ଚିନ୍ତୋ ମଧ୍ୟ ସ୍ସହି ଧୋେୋସ୍େ ଥ ିୋ I ଚୁନୀ ଅପୋ ଓ ବୁବୁ ଅପୋ ଜୋଣ ି

ଥସି୍  ସ୍ଯ ମ ଁ ୁପଳୋଇ ଗସ୍  ଖବ୍ୁ ଧେପଗଡ ସ୍ହବ I ସେଳ ସ୍ହଉ କି ବିେଳ ସ୍ହଉ  ଏଥପିୋଇ ଁେମୋ ସ୍ଦବୀ ଓ 
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ମୋଳତୀ ସ୍ଦବୀଙୁ୍କ ସ୍କହି ପଚୋେିବ ତ ସ୍ସମୋସ୍ନ ଯୋହୋ ଘଟିଛି ସ୍ସଇଟୋକୁ ସିଧୋ ସଳଖ କହି ସ୍ଦସ୍ବ I  ଏଣ ୁ

ଘଟଣୋଟିକୁ ସ୍ସ ଦୁହିଙ୍କ ଠୋେୁ ଅଜ୍ଞୋତ େଖବିୋକୁ ସ୍ହବ I ମ ଁ ୁବୋହୋେକୁ ଯୋଇ ପ ୋ ସହିତ ସ୍ଯୋଗୋ ସ୍ଯୋଗ କେିବୋ 

ପଯଷୁ ନ୍ତ  କିଛି ପଇସୋ ମଧ୍ୟ ପୋଖସ୍େ ଥବିୋ ଦେକୋେ I ସ୍ସଥପିୋଇ ଁଦୁଇ ଜଣ ଯୋକ ଅପୋ ସୋସ୍ଙ୍ଗ ସୋସ୍ଙ୍ଗ ସ୍ଯୋଜନୋ 

କେିବୋ ଅେମ୍ଭ କେିସ୍ଦସ୍  Iଚୁନୀ ଅପୋ କହିସ୍  ସ୍ଯ 

“ପ ୋତୋେଆସ୍ମେିକୋସ୍ନ୍ ଷଟୋେଓସ୍େେିସ୍ଜସ୍େଟେଦୁଇଟିକୁଛୋଡିସ୍ଦଇଯୋଇଛିI ଦୁଇଟୋ ଯୋକ ମିନି ଘେେ ବୋଡି ପଟ 

ଚୋଳିଆସ୍େ ଅଛି I ( ମିନୀ ସ୍ହସ୍  ତୋଙ୍କେ ମୋମ ୁଝୀଅ େଉଣୀ ମିନତୀ ମହୋନି୍ତ,; ଇଞି୍ଜନିୟେ  ଆର୍ତ୍ତଷବନୁ୍ଧ ମହୋନି୍ତଙ୍କେ 

ପତ୍ନୀ )I  ମିନୀ କିମ୍ ବୋ ଆଉ ସ୍କହି କିଣ ିସ୍ନସ୍ବ ତ  ସ୍ସଇ ପଇସୋଟୋ ସୋହୋଯୁ କେିବ i“ ତୋକୁ ବିକିବୋ ଦୋୟିତ୍ୱ 

ଦିଆଗ ୋ ମଙ୍ଗଳୋ ମୋସୀଙୁ୍କ I ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ ଅସ୍ନକ ବଡ ଅେିସେଙ୍କ ପଛସ୍େ ଗଇୁେୋ  ୋଗିଥୋଏ I ସ୍ସମୋନଙ୍କେ 

ଅବୋଞ୍ଛତି ଧନ ଆହେଣ ଜେୁେୀ  ପେିସି୍ଥତିସ୍େ ସ୍ସମୋନଙ୍କ  ୋଗି ଆତଙ୍କ ସଷିୃ୍ଟ କେି ଥୋଏ I ଏଣ ୁମନ ସ୍ହସ୍  ବି 

ଏପେି ଜିନିର୍ କିଣବିୋକୁ ବର୍ତ୍ତଷମୋନ ପେିସି୍ଥତିସ୍େ  ଚିହ୍ନୋ ଜଣୋ ବଡ ବଡିଆଙ୍କ ଘସ୍େ ମହିଳୋମୋସ୍ନ ଡେୁ ଥୋଆନି୍ତ I ୟୋ, ତୋ 

ମୋଧ୍ୟମସ୍େ ବହୁତ କଥୋ ବୋର୍ତ୍ତଷୋ କ ୋ ପସ୍େ  ସ୍ଚୌଧେୁୀ ପେିବୋେେ ଜସ୍ଣ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ଷ୍ଟୋେ ଓ ସ୍େେିସ୍ଜସ୍େଟେ  

ଦୁଇଟୋ ଯୋକ କିଣ ିସ୍ନବୋକୁ େୋଜି   ସ୍ହସ୍  I ଅଧୋ ଟଙ୍କୋ ମୋସୀଙ୍କ ହୋତସ୍େ ଧସ୍େଇ ସ୍ଦଇ ବୋକୀ ଟଙ୍କୋତକ ମୋସକ 

ପସ୍େ ସ୍ଦସ୍ବ ସ୍ବୋ ି ସ୍ସ କହିସ୍  ଓ ସ୍ଦସ୍  I ମ ଁ ୁଜୋସ୍ଣ ସ୍ଯ  ଅସ୍ନକ ସମୟସ୍େ ଆବଶୁକ ପଡିଥବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ 

ଟଙ୍କୋକେ ଜିନିର୍  ପଇସୋକସ୍େ ବିକ୍ରି ହୁଏ I ଏଣ ୁଜିନିର୍ଟି ସ୍କସ୍ତ ଦେସ୍େ ବିକ୍ରି ସ୍ହ ୋ  ସ୍ସ କଥୋ େୋବିବୋେ କିଛି 

ମୋସ୍ନ ନୋହି ଁIବର୍ତ୍ତଷମୋନେ ଟଙ୍କୋଟୋ ବୋଟସ୍େ ସ୍ମୋସ୍ତ ସୋହୋଯୁ କେିବ ଓ ବୋପୋଙ୍କ ଖଚ୍ଚଷ  ୋଗି  ବୋକୀଟଙ୍କୋଟୋ ମହଜଦୁ 

େହ୍ି ଜ ୋ  - ଏଇଟୋ ଥ ିୋ ଆଶ୍ୱୋସନୋେ କଥୋ I  ପଳୋୟନେ ପନ୍ଥୋ ଠିକ୍ କେିବୋସ୍େ  ଗି ି I 

ଚୁନୀ ଅପୋ ଓ ବୁବୁ ଅପୋଙ୍କ ସହିତ କଥୋବୋର୍ତ୍ତଷୋେୁ ଜଣୋ ପଡି ୋ ସ୍ଯ  ଜେୁେୀ କୋଳୀନ ଅବସ୍ଥୋସ୍େ ଓଡିଶୋ ବୋହୋସ୍େ 

ବିସ୍ଶର୍ତିଃ ବଙ୍ଗ ୋ କିମ୍ ବୋ ଉର୍ତ୍ତେ ପ୍ରସ୍ଦଶସ୍େ ସ୍ସସ୍ତ ଧେ ପଗଡ କିମ୍ ବୋ ସ୍ଜ  ଦଣ୍ଡ ନୋହି ଁI ଆସ୍ମେିକୋ ଯିବୋକୁ 

ସ୍ହସ୍  ସ୍ସହି ଅଞ୍ଚଳେୁ  ଉଦୁମ କେିବୋକୁ ସ୍ହବ I କଥୋଟୋ ଯକିୁ୍ତ ଯକୁ୍ତ  ୋଗି ୋ I ମଙ୍ଗଳୋ ସ୍ସନଗପୁ୍ତୋ ଓେେ ମୋସୀଙୁ୍କ  

ମଧ୍ୟ ଏ ବିର୍ୟସ୍େ କୁହୋ ଗ ୋ    ନୋହି ଁI କୋେଣ ଉେସ୍ୟ ଜୋଣଥିସି୍  ସ୍ଯ ସ୍କୌଣସି କଥୋ ସ୍ଗୋପନୀୟ େଖବିୋ ମୋସୀଙ୍କ 

ପକ୍ଷସ୍େ ସମ୍ଭବ ନୁସ୍ହ ଁI ଅଥଚ ସ୍ମୋ ପଳୋୟନ ପୋଇ ଁ ବୁବସ୍ଥୋେ ମଖୁୁ ଦୋୟିତ୍ୱ ଥ ିୋ ତୋଙ୍କେି ଉପସ୍େ I 

ମ ଁ ୁସ୍ଜ ଖୋନକୁ ସ୍େେିବୋେ ଦୁଇ ଦିନ ଆଗେୁ ବୋପି ଓ ନୁମୋଙୁ୍କ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ଧେି ବୁବୁ ଅପୋ ବୋେୋଣସୀ ଯିବୋ କଥୋ I 

ବୋପିଙ୍କ ସ୍ଦହ ଟିକିଏ େ  ଆଡକୁ ଆସଥୁୋଏ I ବୋେିପଦୋ ସ୍ଜ ସ୍େ ଥବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ ତୋଙ୍କେ ହୃଦ୍ ଯନ୍ତ୍ର ବେ୍ 

ସ୍ହୋଇଯୋଇଥ ିୋ ଓ କଟକେୁ ତୋଙ୍କ ପୋଇ ଁଚିକିତ୍ସକ ଯୋଇଥସି୍  Iସ୍େୋଗ ସ୍ଯୋଗ ୁତୋଙୁ୍କ କୋେୋମକୁ୍ତ କେୋ ଯୋଇଥୋଏ I ସ୍ସ 

କଟକସ୍େ େହୁ ଥୋଆନି୍ତ I ନୁମୋ ସ୍ଜ ସ୍େ ପୋଗଳୀ କଏଦୀ ମୋନଙ୍କ ସ୍ମଳସ୍େ  ମୋସ୍ସ କୋଟି ମକୁ୍ତ ସ୍ହୋଇ ଥୋଆନି୍ତ I 

ବୋପି ଓ ନୁମୋ ଉେସ୍ୟ େହୁ ଥୋଆନି୍ତ କଟକ ସ୍କୋଠୋସ୍େପତୁୁେୋ ମନସ୍ମୋହନ ଓ ସ୍ବୋହୂ ସମିୁତ୍ରୋଙ୍କ ସ୍ମଳସ୍େ I ଏସ୍ବ 

ସ୍ସମୋନଙୁ୍କ ସ୍ଦଖବିୋ ପୋଇ ଁବୁବୁ ଅପୋ ବୋେୋଣସୀେୁ ଆସି ଥୋଆନି୍ତ Iସ୍ସଠସ୍େ ସ୍ସ ସ୍ସମୋନଙ୍କେ ଯତ୍ନ ସ୍ନଇ ପୋେିସ୍ବ 

I  ବୁ ୁବୋବୁ ସ୍ଜ କୁ ସ୍େେିବୋ ପସ୍େ  ସ୍ସମୋନଙୁ୍କ ନିଜ ପୋଖକୁ ସ୍ନଇ ଯିବୋକୁ ସ୍ସ ଠକ୍ି କେି ଥୋଆନି୍ତ I ସ୍ସମୋସ୍ନ ତ 

ସ୍ଟ୍ରନ୍ ସ୍େ ଯିସ୍ବ I ବୁବୁ ଅପୋଙ୍କ ହୋତସ୍େ, ତୋଙ୍କ ଜିନିର୍ େିତସ୍େ, ମ ଁ ୁସ୍ମୋେ ପୋସସ୍ପୋଟଷ ଓ ଓେେ ସ୍କୋଟଷଟୋ 

ବୋେୋଣସୀକୁ ପଠୋଇ ସ୍ଦ ି I ପଳୋତକ ଅବସ୍ଥୋସ୍େ ହୋତସ୍େ ଗଡୁୋଏ ଜିନିର୍ ଧେି ଚୋ ିବୋ ସବୁିଧୋ ଜନକ ନୁସ୍ହ ଁକି 

ନିେୋପଦ ମଧ୍ୟ ନୁସ୍ହ ଁIଦୁଇ ଦିନ ପସ୍େ ବୋପି, ନୁମୋ ଓ ବୁବୁ ଅପୋ ବୋେୋଣସୀ ଗସ୍  Iଚୁନୀ ଅପୋ କହିସ୍  ସ୍ଯ  

ଜୟପ୍ରକୋଶ ନୋେୋୟଣଙ୍କ “ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଣଷକ୍ରୋନି୍ତ”ବହିଟୋେଓଡିଆଅନୁବୋଦସ୍ହବୋଦେକୋେI ସ୍ଜ ଖୋନୋକୁ ଯିବୋ ପବୁଷେୁ ମ ଁ ୁତୋେ 

ସ୍କସ୍ତକ ଅନୁବୋଦ କେି ସୋେିଥ ିି I ସ୍ମୋେ ସତୁୋହୋଟ ବସୋେ କୋଗଜ ପତ୍ର ସବୁ ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ସ୍ହବୋ ପସ୍େ  ତୋକୁ 

ସ୍ଖୋଜି ପୋଇବୋ ମସିୁ୍କ  I ଏଣ ୁପଣୁ ିଥସ୍େ ଅନୁବୋଦ କେିବି ସ୍ବୋ ି କହି ି I ଇତି ମଧ୍ୟସ୍େ , ଗୋଆସଁ୍େ ଅନିେୁଦ୍ଧ 

ଖୁ୍ ିଆଙ୍କ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ସ୍ଦଖୋ ସ୍ହବୋେୁ  ସ୍ସ ସ୍ମୋସ୍ତ ଖବେ ସ୍ଦସ୍  ସ୍ଯ ସ୍କ୍ଷତ୍ରବୋସୀ ପତି କିଛି ଦିନ ପୋଇ ଁ

କ ିକତୋସ୍େ ତୋଙ୍କ ବସୋସ୍େ ଥସି୍  I ତୋଙ୍କ ବିର୍ୟସ୍େ ଖବେ ସ୍ଦବୋ ପୋଇ ଁସ୍ସ ନିସ୍ଜ ଇେୁପେ୍ୁ ହୋଟକୁ ଯୋଇ ଥସି୍  
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ଓ ସ୍ସଇଠ ିସ୍ସ ତୋଙ୍କ େୋଇକୁ  ସ୍କ୍ଷତ୍ରବୋସୀ ବୋବୁ ସସୁ୍ଥ ସବଳ ଅଛନି୍ତ ସ୍ବୋ ି ଖବେ ସ୍ଦଇଥସି୍  I ଏଥେୁି ଜଣୋ ପଡି ୋ 

ସ୍ଯ ସେକୋେ ସ୍ ୋକଙୁ୍କ ଡସ୍େଇ, ଦସ୍ବଇ େଖବିୋ ପୋଇ ଁସ୍ଯସ୍ତ ସ୍ଚଷ୍ଟୋ କସ୍  କଅଣ ସ୍ହବ,ସେକୋେକୁ ଚିତୋ 

କୋଟିବୋ ପୋଇ ଁନିଜ ନିଜ ଢଙ୍ଗସ୍େ ଶହ ଶହ ସ୍ ୋକ ଶହଶହ ଉପୋୟ ବୋହୋେ କେି ପୋେିସ୍ବ I 

ସ୍ମୋ ପୋଖକୁ ଚିଠ ିଆସିବୋ କଥୋ ଧେୋ ଯୋଉ I ସ୍ମୋଠୋେୁ ସ୍ଟ ିସ୍େୋନ୍ ପୋଇ ୋ ପସ୍େ  ପ ୋ ସ୍ମୋସ୍ତ ସ୍ଯଉ ଁଚିଠ ି

ସ୍ ଖଥି ିୋ  ସ୍ସଇଟିକୁ  ସ୍ସ ପଠୋଇ ଥଳିୋ ସ୍କ୍ଷତ୍ରବୋସୀ ପତିଙ୍କ ପୋଖକୁ ସ୍ମୋସ୍ତ ସ୍ଦବୋ ପୋଇ ଁIସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ ସ୍ସ 

ଛଦ୍ ମ ନୋମ ଧେି  ମମୁ୍ ବୋଇସ୍େ ଅବସି୍ଥତ I ଚିଠଟିି ସ୍ମୋ ପୋଖସ୍େ ପହଞ୍ଚୋଇବୋ ପୋଇ ଁସ୍କ୍ଷତ୍ରବୋସୀ ବୋବୁ କଟକେୁ ଅଳ୍ପ 

ଦୂେସ୍େ ସ୍କ ୂ ଶକି୍ଷକ ଥବିୋ ମୋଜଣୁ ିସ୍ୱୋଇଙଁ୍କ ପୋଖକୁ ପଠୋଇ ଥସି୍  I ମୋବୁଣ ିବୋବୁଙ୍କେ ସ୍ତ୍ରୀ କ ୁୋଣୀ ଚୁନୀ  ଅପୋଙ୍କେ 

ଝୀଅ େଳି I ଚୁନୀ ଅପୋଙୁ୍କ ସ୍ଦଖୋ କେିବୋେ ବୋହୋନୋସ୍େ ସ୍ସ ଚିଠ୍ି ଜଟିକୁଆଣ ିସ୍ମୋ ହୋତସ୍େ ଧେୋଇ ସ୍ଦସ୍  I 

ତୋଙ୍କଠୋେୁ ସ୍ସ ଚିଠଟିି ନପୋଇ ଥସି୍  ମ ଁ ୁଅନିଚ୍ଛୋ ସସ୍ତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ଭବତିଃ ପଣୁ ିଥସ୍େ ସ୍ଜ କୁ ସ୍େେି ଯୋଇ ଥୋଆନି୍ତ I 

ମୋସକ େିତସ୍େ ଆଉ ସ୍ଗୋଟୋଏ କଥୋ  କ୍ଷୁ କ ି ସ୍ଯ  ଅନୁଷ୍ଟୋନ ଗଢିଥବିୋ ପେୁୁଣୋ କମଷୀ ମୋସ୍ନ ସେକୋେ କୋସ୍ଳ 

ସ୍ସମୋନଙ୍କେ ଗ୍ରୋ୍ ବେ କେି ସ୍ଦବ ସ୍ବୋ ି ଡେି ଯୋଇ ଥୋନି୍ତ I ଜେୁେୀ ଅବସ୍ଥୋେ ବିସ୍େୋଧ କେିବୋକୁ ସ୍ସମୋନଙ୍କେ 

ଡେ ଥୋଏI ସ୍ଯଉ ଁମୋସ୍ନ ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ସଙ୍ଗରୋମୀ େର୍ତ୍ତୋ ପୋଉ ଥୋଆନି୍ତ ସ୍ସମୋନକ େିତେୁ ଅସ୍ନସ୍କ  ପୋଟି ସ୍ଖୋ ିବୋକୁ 

ନୋେୋଜ I କୋେଣ ଇେିେୋ ଗୋନ୍ଧୀ ସ୍ସମୋନଙ୍କେ େର୍ତ୍ତୋ ବେ କେି ସ୍ଦଇ ପୋସ୍େ I ସ୍ସମୋନଙ୍କ େିତୁେୁ ସ୍କହି ସ୍କୌଣସି 

କୋେଣେୁ େମୋ ସ୍ଦବୀଙୁ୍କ ସ୍ଦଖୋ କେିବୋକୁ ଆସିସ୍  ଖବ୍ୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱସ୍େ ପଡିଥବିୋ ପେିଜଣୋ ପଡନି୍ତ I ଉଦୋ ହେଣ ସ୍ୱେୂପ, 

ଉତ୍କଳ ଖଦୀ ମଣ୍ଡଳେ  ପ୍ରତିଷ୍ୋିତୋ ସ୍ହସ୍  େମୋ ସ୍ଦବୀ I  ମଣ୍ଡଳେ ସମ୍ପୋଦଲ୍କ େୁବନୋନେ ସ୍ୱୋଇ ଁ ଡୋକେୋ ପୋଇ 

େୁବସ୍ନଶ୍ୱେେୁ ତୋଙୁ୍କ ସ୍ଦଖୋ କେିବୋକୁ ଆସିସ୍  I ବୋଖେୋବୋଦ ଘେେ ବୋହୋେ ଅଗଣୋସ୍େ  ଏକ ଚସ୍ଟଇ ଉପସ୍େ 

େମୋସ୍ଦବୀ ବସି ଥୋଆନି୍ତ I କୋସ୍ଳ ସେକୋେଙ୍କ ସ୍ ୋସ୍କ ତୋଙୁ୍କ େମୋ ସ୍ଦବୀଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଦଖ ିସ୍ଦସ୍ବ ଏଇ େୟସ୍େ 

େୁବନୋନେବୋବୁ ତୋଙୁ୍କ କହିସ୍  “ମୋଆ, ଟିକିଏ େିତସ୍େ ବସି କଥୋ ବୋର୍ତ୍ତଷୋ କେନ୍ତୁ I”ଓଡିଶୋେ ନିଜସ୍ୱ ପେିସି୍ଥତି ଥ ିୋ 

ଆହୁେି ଅ ଗୋ I ଏଠ ିନେିନୀ ଶତପଥୀ ମଖୁୁମନ୍ତ୍ରୀ େୋବସ୍େ ଇେିେୋଙ୍କ ହୋତ ବୋେିଶୀ େୋବସ୍େ କୋମ କେୁ ଥୋଆନି୍ତ I 

ଉତ୍କଳ ସସ୍ବଷୋଦୟ ମଣ୍ଡଳେ ପେୁୁଣୋ କମଷୀ ହେସ୍ମୋହନ ପଟ୍ଟନୋୟକ, େତନ ଦୋସ,ସଧୁୋଂଶ ୁସ୍ଶଖେ ଦୋସ, କୃଷ୍ଣଣ ସିଂ 

ସ୍ସମୋନଙ୍କ ସ୍ଗୋଷି୍ ିସହିତ ଜେୁେୀ ଅବସ୍ଥୋକୁ ସମଥଷନ କେୁ ଥୋଆନି୍ତ I ଓଡିଶୋସ୍େ କମୁୁ ନିଷ୍ଟ ପୋଟିେ ସ୍ ୋସ୍କ ଇେିେୋ  

ଓ ନେିନୀଙ୍କେ ସମଥଷକ ଥସି୍  Iଏହି ସସ୍ବଷୋଦୟ କମଷୀମୋସ୍ନ ସ୍ସମୋନଙ୍କ ସହିତ ମିଶ ିସେକୋେକୁ ସମଥଷନ କେି କୋମ 

କେୁଥବିୋେ ସ୍ଦଖୋ ଯୋଉଥୋଏI େୂଦୋନ ଆସ୍େୋଳନ ଏହୋ େଳସ୍େ ଏହୋ ପେଠୋେୁ େୋଗ େୋଗ ସ୍ହୋଇଗ ୋI 

 

ସତାବନ 

ସମସ୍ସ୍ତ ଜୋଣଗିସ୍  ସ୍ଯ  ପଣୁ ିସ୍ଜ ଖୋନୋକୁ ସ୍େେିବୋ ପୋଇ ଁମ ଁ ୁପ୍ରସ୍୍ତଗତୁ ସ୍ହଉଛି I ପ୍ରକୃତସ୍େ ସ୍ଜ ଖୋନୋସ୍େ 

ପହଞ୍ଚବିୋ ଦିନେ ପବୂଷ ସନ୍ଧୁୋସ୍େ  ମ ଁ ୁକଟକ ସହେେ ବୋଦୋମ ବୋଡି ବସଷ୍ଟୋଣ୍ଡକୁ ଗ ି Iସ୍ସଠୁ େବୋନୀ ପୋଟଣୋ ଆଡକୁ  

ଯୋଉଥବିୋ ଗୋଡିସ୍େ ସ୍ମୋେ ଯିବୋ କଥୋ I ଜିନିର୍ ପତ୍ର ତ ସୋଙ୍ଗସ୍େ କିଛି ନଥୋଏ I  ସ୍ଗୋଟିଏ ସ୍ଛୋଟିଆ ବୋକ୍ସ  I ସ୍ମୋସ୍ତ 

ବସସ୍େ ଛୋଡିବୋ  ୋଗି  ସ୍ମୋେ ପେୁୁଣୋ ଶକି୍ଷକ ଓ ଏସ୍ବ ଗ୍ରୋମସ୍ସବକ ସ୍ପ୍ରସକୁ ଜଗି େହିଥବିୋ ନିକୁଞ୍ଜ କିସ୍ଶୋେ ଦୋସ 

ବସ ଷ୍ଟୋଣ୍ଡକୁ ଆସି ଥୋଆନି୍ତ I ମ ଁ ୁ ପଣୁ ିଥସ୍େ ସ୍ଜ କୁ ସ୍େେି ଯୋଉ ଥବିୋେୁ  ଅବଶୁ ସ୍ସ ମନ କଷ୍ଟ କସ୍  I େବୋନୀ 

ପୋଟଣୋକୁ ଗୋଡି ଛୋଡୀବୋେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପବୂଷେୁ  ମ ଁ ୁତୋଙ୍କଠୋେୁ ବିଦୋୟ ସ୍ନ ି ଓ ଗୋଡି ଆସ୍ଡ ଚୋ ି ି I ଟିକଟ କୋଟି 

ନଥୋଏ  I  େବୋନୀ ପୋଟଣୋ ଓ ବୋସ୍ ଶ୍ୱେକୁ ଯୋଉଥବିୋ  ଦୁଇଟି ଯୋକ ଗୋଡି  ଏକୋ ସମୟସ୍େ  ବସ ଷ୍ଟୋଣ୍ଡେୁ ବୋହୋେୁ 

ଥ ିୋ I ମ ଁ ୁେବୋନୀ ପୋଟଣୋ ବଦଳସ୍େ ବୋସ୍ ଶ୍ୱେ ବସସ୍େ ବସି ି I ସ୍ମୋେ ପ୍ରଥମ ଚିନ୍ତୋ ଥ ିୋ – ସ୍କସ୍ତ ଶୀଘ୍ର ମ ଁ ୁ

ଓଡିଶୋ ସୀମୋ ଛୋଡି ପୋେିବି Iହିସୋବ କେି ସ୍ଦଖ ିି ସ୍ଯ  କ ିକତୋ ଆସ୍ଡ ଗସ୍  ସ୍ବଶ ିସମୟ  ୋଗିବ I ସ୍କଉଝଁେ 



170 
 

ଜି ୋେ ଚମ୍ପଆୁ ଆେପସ୍ଟ ସ୍ହ ୋ ବିହୋେେ େୋଞ୍ଚ ିଜି ୋ I ସ୍ଯସ୍ହତୁ ବନୋେସ ଆସ୍ଡ ଯିବୋକୁ ପଡିବ ସ୍ସଥପିୋଇ ଁ

ବିହୋେେୁ ବୋହୋେିବୋ ସହଜ ସ୍ହବ I ଏଣ ୁବୋସ୍ ଶ୍ୱେ ବସସ୍େ ଚଢିଥ ିି I ବସ େିତସ୍େ ଜୋଗୋ ଖୋ ି ଥବିୋେୁ ଆଗେୁ 

ଟିକଟ କୋଟି ନଥସି୍  ବି ବସିବୋସ୍େ ଅସବୁିଧୋ ସ୍ହ ୋନୋହିIଁ ଗୋଡି ଚୋ ି ୋ ପସ୍େ ସ୍ମୋସ୍ତ ପୋଣସି୍କୋଇ ି ଛକସ୍େ  

ଓହ୍ଲୋଇ ସ୍ଦବୋ ପୋଇ ଁମ ଁ ୂକଣ୍ଡକ୍ଟେକୁ  କହି ି Iପୋଣସି୍କୋଇ ି ଛକେୁ  ସ୍କଉଝଁେ,ସ୍ଯୋଡୋ,ବଡବି  ,ସ୍ଟନ୍ ସୋ ଓ 

େୋଉେସ୍କ ୋ  ଆସ୍ଡ ଅନବେତ ଟ୍ରକ ଚୋସ୍  I ମ ଁ ୁଚଞ୍ଚଳ ସ୍ଗୋଟୋଏ ଟ୍ରକ ପୋଇ ଯିବି ସ୍ବୋ ି ସ୍ମୋେ ବିଶ୍ୱୋସ ଥ ିୋ I 

ସ୍ସସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ ସ୍ମୋେ ପେିସ୍ଧୟ ଥ ିୋ ସ୍ଧୋତି ଓ ଚୋଦେ I େୋତି  ଘସ୍ନଇ ଆସଥୁୋଏ I ମ ଁ ୁପୋଣସି୍କୋଇ ି ଛକସ୍େ 

ପହଞ୍ଚ ିୋ ସ୍ବଳକୁ ସ୍ଦୋକୋନ ସବୁ ତୋଙ୍କେ ଦୁଆେ ବେ କେି ସ୍ଦସ୍ ଣ ିI ଚୋେିଆଡ ଶନ୍ୂ ଶୋନ୍ I ସ୍କବଳ ଗୋଡି ସବୁେ 

ଯିବୋ ଆସିବୋସ୍େ ଯୋହୋ କିଛି ଶେ , ଆ ୁଅ ଓ ଧଳିୂ I େୋସ୍ତୋ କଡସ୍େ  ବତୀଖୁ୍  ଉପେୁ ସ୍ଗୋଟୋଏ ବିଜଳୁୀ ବତୀ ଛକେ 

ସ୍ଗୋଟୋଏ ସ୍କୋଣକୁ ଆସ୍ ୋକିତ କେୁଥୋଏ I ମ ଁ ୁସ୍ସହି ଆ ୁଅ ତସ୍ଳ  ସ୍କଉଝଁେ ଆସ୍ଡ ଯୋଉଥବିୋ ଟ୍ରକ ପୋଇ ଁଅସ୍ପକ୍ଷୋ 

କେି ଠଆି ସ୍ହ ି I 

ସ୍ବଶ ିସମୟ ଅସ୍ପକ୍ଷୋ କେିବୋକୁ ପଡି ୋ ନୋହି ଁI କିଛି ସମୟ ପସ୍େ ଟ୍ରକଟୋଏ ଆସି ୋ  ଓ ମ ଁ ୁହୋତ ସ୍ଦଖୋଇ ବୋେୁ 

ତୋହୋ ଅଟକି ୋ I ଟ୍ରକ ଚୋଳକ ଏକୁଟିଆ ସ୍ବୋ ି  ସମ୍ଭବତିଃ ସୋଥୀ ସ୍ଖୋଜଥୁୋଏ I  ସ୍କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନପଚୋେି କହି ୋ 

“ସ୍ବୈଠଯୋଇଏI”ମ ଁଗୁୋଡିସ୍େବସି ିI ସ୍ମୋେ ସ୍ଧୋତି ଚୋଦେ ସ୍ଦଖ ିଡ୍ରୋଇେେ ପଚୋେିସ୍  “ବୋବୋଜୀ, କୁଆସ୍ଡଯିସ୍ବ?” 

“ଚମ୍ପଆୂ ଯିବି I” 

ପୋଣସି୍କୋଇ ି ଛକ ଠୋେୁ ଅଳ୍ପ ସ୍କସ୍ତ ଦୂେସ୍େ ସ୍ଗୋଟିଏ େୋଟି ପଡି ୋ I  ଡ୍ରୋଇେେ ଜଣକ କହିସ୍  “ବୋବୋଜୀ, 

ତସ୍ମଗୋଡିସ୍େବସI  ମ ଁ ୁଟିକିଏ କିଛିପିଇ ସ୍ଦଇ ଆସ୍ସ I” 

େଦ୍ରସ୍ ୋକ ପିଇବୋକୁ ଯୋଇଥବିୋ ଅବସେସ୍େ  ମ ଁ ୁସ୍ଧୋତି ଓ ଚୋଦେକୁ ବୋକ୍ସ େିତସ୍େ େରି୍ତ୍ତ କ ି ଓ ବୋକ୍ସ େିତସ୍େ ଥବିୋ 

ସ୍ମୋେ ପୁୋ୍ , ସୋଟଷ ପିନ୍ଧି ି I େୋସ୍ତୋ କଡେ ଅନ୍ଧୋେସ୍େ  ୁଗୋ ବଦଳଇବୋ ଅସ୍ପକ୍ଷୋକୃତ ସହଜ ଥ ିୋ I କିଛି ସମୟ 

ପସ୍େ େଦ୍ରସ୍ ୋକ ଗୋଡିକୁ ଆସି  ସ୍ମୋେ େୂପ ସ୍େଖ ସ୍ଦଖ ିତୋଟକୋ ସ୍ହସ୍  I ସୋସ୍ଙ୍ଗ ସୋସ୍ଙ୍ଗ ତୋଙ୍କ ପୋଟିେୁ ବୋହୋେି 

ପଡି ୋ “ଆସ୍ପ୍ତୋବି  ୍କୁ ୍ ବଦ  ଗସ୍ୟ I”ମ ଁଆୁଉକଅଣକହନି୍ତ? ହସି ି Iେୋସ୍ତୋ କଡସ୍େ ଅସ୍ନକ ମଦ େୋଟିI ମ ଁ ୁ

ସ୍ଦଖ ିି ସ୍ଯ  ଡ୍ରୋଇେେ ଜଣକ ପ୍ରସ୍ତୁକ େୋଟି ପୋଖସ୍େ ଅଟକୁଛି  ଓ ପିଉଛିI ମଦ ପଇବୋ ଓ ଡ୍ରୋଇେିଂ କେିବୋ – ଏ 

ଦୁଇଟୋ ଯୋକ  ମିସ୍ଶନୋ I ମ ଁ ୁତ ଏସ୍ବ ତୋହୋେି ବଦୋନୁତୋ ଉପସ୍େ ନିେଷେ କେିଛି I କଅଣ କହିବି? ମନ େିତସ୍େ ନୂଆ 

ଚିନ୍ତୋ ପଶ ିୋ – “ଏଡ୍ରୋଇେେଟିେ ଗତି ବିଧ ିଯୋହୋ ସ୍ସଥସି୍େ ଗୋଡି ଯୋଇ ଚମ୍ପଆୂ ଛକସ୍େ ପହଞ୍ଚବି ତ?” 

ଯୋହୋସ୍ହଉ, ଟ୍ରକଟି ବିନୋ ଦୁଘଷଟଣୋସ୍େ ସିେୂେୋ େୋଟି ୋ ସ୍ବଳକୁ  ସ୍ମୋସ୍ତ ଚମ୍ପଆୂ ଛକସ୍େ ଛୋଡିସ୍ଦ ୋ ଓ ମ ଁ ୁକୋନ୍ଥ 

ନଥବିୋ  ଏକ ଟିଣ ଛୋତେ  ଯୋତ୍ରୀ ଶୋଳୋସ୍େ ସ୍ସଠ ିବସ ପୋଇ ଁଅସ୍ପକ୍ଷୋ କ ି I ଚିନ୍ତୋ ଥୋଏ –

“ବଡବି େସ୍କହିପେୁୁଣୋସ୍ ୋକସ୍ମୋସ୍ତସ୍ଦଖସି୍ବନୋହିତଁ ! “ 

ସକୋଳ ସୋତଟୋ ପସ୍େ ବସ ୍ଆସି ୋ Iଗୋଡିେ ସବୋ ପଛସ୍େ ଯୋଇ ବସି ି I  ଓଡିଶୋ ପୋେ ସ୍ହବୋ ପଯଷୁ ନ୍ତ ସ୍କହି 

ସ୍ଯମିତି ସ୍ମୋସ୍ତ ଚିହ୍ନି ନପୋେନି୍ତ  ସ୍ସଥପିୋଇ ଁମ ଁ ୁସ୍ମୋ ଆଗସିଟେ ପଛସ୍େ ମହ୍ୁ ଁ ସ୍ପୋତି ସ୍ଶୋଇବୋେ ବୋହୋନୋକେୁଥୋଏ 

I ପ୍ରୋଇସ୍େଟ କମ୍ପୋନୀେ ଗୋଡି I ଧକଡ ଚକଡ ଓ ଖେୁୋ ଖେିୁ େିତସ୍େ ପ ସ୍ତେୋ ସ୍ହୋଇ ନଥବିୋ େୋସ୍ତୋସ୍େ ଉଠ ପଡ 

ସ୍ହୋଇ ଗୋଡି େୋଞ୍ଚିସ୍େ ପହଞ୍ଚି ୋ I ସ୍ସଠୋେ ଏଲ୍କ ଧମଷଶୋଳୋସ୍େ ମ ଁ ୁଗୋସ୍ଧୋଇ ି ଓ ନିକଟବର୍ତ୍ତଷୀ ଏକ ସ୍ହୋସ୍ଟ ସ୍େ 

ଖୋଇବୋକୁ ଯିବୋ ପବୂଷେୁ ଧମଷଶୋଳୋକୁ  ୋଗିଥବିୋ ଏକ େୋମ-ମେିେ େିତେଷକୁ ଗ ି ଦିଅ ଁଦଶଷନ ପୋଇIଁ“ଯୋତ୍ରୋ ନିବିଘ୍ନ 

ସ୍ହଉ” – ଏଇ ମନକଥୋ ଠୋକୁେଙୁ୍କ ଜଣୋଇବୋ ପୋଇ ଁଇଚ୍ଛୋ ଥ ିୋI ମୋତ୍ର ସ୍ବଢୋ େିତେକୁ ପ୍ରସ୍ବଶ କେି ସ୍ଦଖ ିି ସ୍ଯ 

ଜସ୍ଣ ପ ିୁସ ଅେିସେ ଦୁଆେ ମହୁସଁ୍େ ଠୋକୁେଙୁ୍କ ଚୋହି ଁପ୍ରୋଥଷନୋ କେୁଛନି୍ତ 

I“ପ ିୁ୍ ବୋ ୋଙ୍କପୋଖମୋଡିବୋବର୍ତ୍ତଷମୋନେ ସ୍ହବନୋହି“ଁ _ ଏଇଆେୋବିମ ଁମୁେିେପୋଖେୁଚୋ ିଆସି ି I  ଯିବି କୁଆସ୍ଡ? 
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ସ୍କୌଣସି ଜୋଗୋସ୍େ ସି୍ଥେ ସ୍ହୋଇ ବସିବୋକୁ ମନ  ୋଗ ୁନଥୋଏ I ମନ େିତସ୍େ ଉଦି୍ ବଗ୍ନତୋ ଖବ୍ୁ 

I“ବୋେୋଣସୀସ୍େପହଞ୍ଚବିୋପସ୍େବୋକିସବୁଠସି୍କି୍ୋଇଯିବ“ସ୍ବୋ ିନିଜକୁବୁଝୋଇେୋଞ୍ଚେୁିବସସ୍େଚୋ ି ିପୋଟଣୋI ବସ 

ସ୍କସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ ଛୋଡି ୋ ସ୍କଜୋଣ ିI ବସ ଷ୍ଟୋଣ୍ଡସ୍େ ଏସ୍ଣ ସ୍ତସ୍ଣ ବୁ ୋ ବୁ ି କେୁ ଥସି୍  ସ୍ହ ଁକିଏ ସ୍ମୋସ୍ତ ସ୍ଖୋଜିବୋକୁ  

ଆସଛିୁକି ସ୍ବୋ ି େୋବି ମନ େିତସ୍େ ସବୁସ୍ବସ୍ଳ ଉସ୍ଦ୍ ବଗ ଥୋଏ I ଗୋଡି େିତେକ ୁଯୋଇ ବସିବୋକୁଚୋହ ଁୁ ଥୋଏ I ମୋତ୍ର 

ଗୋଡିେ ସ୍ବଳ ନସ୍ହବୋ ଯୋଏ ତୋହୋ ସ୍ହୋଇ ପୋେୁଛି ସ୍କମିତି?ସନ୍ଧୁୋ ସ୍ବଳକୁ ଗୋଡି ଛୋଡି ୋ ଓ ମ ଁ ୁପୋଟନୋସ୍େ ପହଞ୍ଚି ି 

େୋତି ବୋେଟୋ ପସ୍େ I  େୋତିଟୋ ସ୍ସହିଠୋସ୍େ କଟୋଇବି ସ୍ବୋ ି ଠିକ୍ କ ି I ବସ ଷ୍ଟୋଣ୍ଡ୍ ପୋଖସ୍େ ଥବିୋ  ଏକ 

ସ୍ହୋସ୍ଟ ସ୍େ େୁମ ୍ଟିଏ ସ୍ନ ି I 

େୋତି ଏସ୍ତ ସ୍ହ ୋଣ ିI  ଦିନ ସୋେୋ ବସସ୍େ ଧକଡ ଚକଡସ୍େ ଯୋତ୍ରୋ କେି ସ୍ଦହସ୍େ ଥକ୍କୋ I  ତଥୋପି ସ୍ହୋସ୍ଟ େ 

େୁମ େିତସ୍େ  ନିଦ ସ୍ହଉଛି ସ୍କଉଠୁଁ? କୋସ୍ଳ ପ ିୁସ ବୋ ୋ ଖବେ ପୋଇ କବୋଟ ଖଟ୍ ଖୋଟ୍ କେିସ୍ବ – ଏଥପିୋଇ ଁ

ଆଶଙ୍କୋ I  ଅବଶୁ ମ ଁ ୁଓଡିଶୋ ପ୍ରସ୍ଦଶେ ବୋହୋସ୍େ ଓ ସେକୋେୀ କଳେ ଖବେ ସ୍ଦବୋ ସ୍ନବୋ ଏସ୍ତ ଶୀଘ୍ର ଘଟିବୋ 

ସମ୍ଭନ୍ ବ ନୁସ୍ହ ଁI ସେକୋେକୁ ଚିତୋ କୋଟି ପଳୋଇ ଯୋଉଛି _ ସ୍ସଥପିୋଇ ଁମନ େିତସ୍େ ଉସ୍ଦ୍ ବଗ ! ନିଦ ଯିବୋକୁ ସ୍ଚଷ୍ଟୋ 

କେୁଥୋଏ I  ସ୍ଯସ୍ତ ଏପୋଖ ସ୍ସପୋଖ ସ୍ହସ୍  ବି ନିଦ ଆସ ୁନଥୋଏ I ଠିକ ସ୍ସହି ସମୟକୁ ସ୍ମୋ ଆଖ ିପତୋସ୍େ 

ସ୍ଗୋଟଏ ଆ ୁଅ ବୋହୋେି  କଷ୍ଟ ସ୍ଦଉଥୋଏ I ବିଛଣୋସ୍େ ସ୍ଶୋଇଥବିୋ ସ୍ବସ୍ଳ େବୀନ୍ଦ୍ରନୋଥୋଙ୍କ  ଗୀତ ମସ୍ନ ପଡି ୋ : 

ସ୍ଯୋ ସ୍ସୋବତ ସ୍ହୈ ସ୍ସୋ ସ୍ଖୋବତ ସ୍ହୈ        ସ୍ଯୋ ଜୋଗତ ସ୍ହୈ ସ୍ସୋ ପୋବତ ସ୍ହୈ 

କିଛି ସମୟ ଗଡପଡ ସ୍ହ ୋ ପସ୍େ ,ନିଦ ତ ସ୍ହଉ ନୋହି ଁ,ଆଉ ସ୍ଶୋଇ େହିବି କଅଣ? ପୋଟନୋେ ସ୍େଳ ସ୍ଷ୍ଟସନ 

ଆସ୍ଡ ଚୋ ି ି Iସ୍ସଠୋେୁ ବୋେୋଣସୀ ଯିବୋ କଥୋ I େୋତି ତଥୋପି ଥୋଏ I ଏକ ପୁୋସ୍ସଞ୍ଜେ ଗୋଡିସ୍େ ବୋେୋଣସୀ ଚୋ ି ି 

I ସ୍ ୋକ େିଡ ଖବୁ i ଠଆି ସ୍ହୋଇ ସ୍ ୋକ ଗହଳି େିତସ୍େ ଯୋତ୍ରୋ ଚୋ ିଥୋଏ I ଡବୋ େିତସ୍େ ସ୍ ୋସ୍କ ଖେୁୋଖେିୁ ସ୍ହୋଇ 

ଠଆି ସ୍ହୋଇ ଥୋଆନି୍ତ I ଅନୁ ସମୟ ସ୍ହୋଇଥସି୍  ମ ଁ ୁହୁଏତ ବିେକ୍ତ ସ୍ହୋଇ ଥୋଆନି୍ତ I ମୋତ୍ର ସ୍ସଦିନ ଏପେି ଗହଳିଟୋ 

େ   ୋଗି ୋ କୋେଣ ସ୍ମୋସ୍ତ ସ୍କହି ସ୍ଦଖ ିପୋେିସ୍ବ ନୋହି ଁI ସ୍ସଥପିୋଇ ଁମନ େିତସ୍େ  ନିଜକୁ ନିେୋପଦ ମସ୍ନ 

କେୁଥୋଏ I ଚିନ୍ତୋ ସ୍ଯ ନଥୋଏ ସ୍ସକଥୋ ନୁସ୍ହIଁ ବୋେୋଣସୀ ସ୍ଯତିକି ନିକଟ ସ୍ଝୋଇ ଆସଥୁୋଏ ସଙ୍କଟେ ଆଶଙ୍କୋ ମନ 

େିତେୁ ସ୍ସତିକି ପେିମୋଣସ୍େ କମଥୁୋଏ I ଯୋହୋସ୍ହଉ ସ୍ଟ୍ରନ୍ ଯୋଇ ବୋେୋଣସୀସ୍େ ପହଞ୍ଚ ିୋ ଓ ମ ଁ ୁଗୋନ୍ଧୀ ଶୋନି୍ତ 

ପ୍ରତିଷ୍ୋିନସ୍େ ନୋେୋୟଣ ସ୍ଦଶୋଈଙ୍କ ଘେକୁ ଗ ି Iସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ ବୁବୁ ଅପୋ. ବୋପି ଓ ନୁମୋ  ସ୍ସଠୋସ୍େ ପହଞ୍ଚ ି

ସୋେିଥସି୍  I 

ଗୋନ୍ଧୀବୋଦୀ ନୋେୋୟଣୋ  ସ୍ଦଶୋଇଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟସ୍େ   ୁଚି ଛପି କୋମ କେିବୋଟୋଗ୍ରହଣୀୟ ନଥ ିୋ I ମୋତ୍ର ବୁବୁ ଅପୋଙ୍କ ମତ 

ସ୍ହ ୋ ସ୍ଯ ଅହିଂସକ େୋବସ୍େ ଅନୁୋୟେ ପ୍ରତିସ୍େୋଧ  ପୋଇ ଁଯିଏ ଯୋହୋ କେିବୋ ସମ୍ଭବ ତୋକୁ ସ୍ସଇଟୋ କେିବୋକୁ 

ଦିଆ ଯିବୋ ଉଚିତ I ମ ଁ ୁତ ଆସ୍ମେିକୋ ଯିବୋକୁ ଚୋହ ଁୁଛି ;ସ୍ତଣ ୁସ୍ସ ବିର୍ୟସ୍େ କଅଣ ସୋହୋଯୁ କେୋଯିବ ସ୍ସଥପିୋଇ ଁ

ସ୍ଯୋଜନୋ ସ୍ହବୋ ଦେକୋେ i ଏ ସବୁେ ଆସ୍ ୋଚନୋ ବୋପି କିମ୍ ବୋ ନୁମୋ କୋହୋେିକୁ ସ୍ସ ପଯଷୁ ନ୍ତ ଜଣୋ ଯୋଇ ନଥୋଏ I 

ସ୍ଶର୍ସ୍େ କଥୋ ସ୍ହ ୋ ସ୍ଯ ମ ଁ ୁବୋେୋଣସୀେୁ ସ୍ଟ୍ରନସ୍େ ସ୍ଗୋେଖପେ୍ୁ ଯିବି I ସ୍େୈେବୋ ଏଆେସ୍ପୋଟଷ ଅତି ନିକଟସ୍େ I 

ସ୍ସଠୁ କୋଠମୋଣଡୂ୍କୁ ଦିନସ୍େ ଥସ୍େ କି ଦୁଇ ଥେ ଉଡୋ ଜୋହୋଜ ଯୋଏ I ସ୍ଥଳ ପଥସ୍େ ଗସ୍  ସପ୍ତୋସ୍ହେୁ ସ୍ବଶ ି ୋଗିବ 

I 

ଏସ୍ଣ ମ ଁ ୁସ୍ଜ ଖୋନୋସ୍େ ଯଥୋ ସମୟସ୍େ ପହଞ୍ଚ ିନଥବିୋେୁ ଓଡିଶୋ  ସ୍ପୋ ିସ  ୱୋେ୍ ବୋହେ କେି ଚୋେିଆଡକୁ 

ଖବେ ସ୍ଦଇ ସ୍ଦବୋ ସମ୍ଭବ I ସତୁେୋଂ ଉଡୋଜୋହୋଜସ୍େ ଯିବୋଟୋ ହି ଁନିେୋପଦ I ନୋେୋୟଣ ସ୍ଦଶୋଈ କହିସ୍  ସ୍ଯ 

କୋଠମୋଣଡୂ୍ସ୍େ ତୋଙ୍କେ ଜସ୍ଣ ପେିଚିତ ସ୍ ୋକ ଆଛନି୍ତI ତୋଙ୍କ  ନୋଆ ଁବ୍ରହ୍ମୋନେ ମିେ ଓ ସ୍ସ Christian Science 

Monitor  ଖବେକୋଗଜେ ସୋମ୍ ବୋଦିକ I ତୋଙୁ୍କ ସ୍ଦଖୋ କସ୍   ସ୍ସ େହିବୋ, ଖୋଇବୋେ ବୁବସ୍ଥୋ କେି ସ୍ଦସ୍ବ I 
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ବୋପି ଓ ନୁମୋଙୁ୍କ ସ୍ଦଖୋ କେିବୋ ପୋଇ ଁତୋଙ୍କେ ସୋନ ଝୀଅ ଓ ଜ୍ୱୋଇ ଁକୃଷ୍ଣୋ ମହୋନି୍ତ (ତିନୁ ଅପୋ) ଓ ବିେୁତି ମହୋନି୍ତ ମଧ୍ୟ 

ବୋେୋଣସୀକୁ ଆସି ଥୋଆନି୍ତ I ସ୍ମୋ ଆଖ ିପତୋସ୍େ ଉଠିଥବିୋ ବ୍ରଣକୁ  ସ୍ଦଖ ିଓ ସ୍ମୋେ ସ୍ଯୋଜନୋ କ୍ଲଥୋ ଶଣୁ ି ବ୍ରଣଟିକୁ  

େ  କେିବୋ ଦୋୟିତ୍ୱ ତିନୁ ଅପୋ ନିଜ ଉପେକୁ ସ୍ନସ୍  I ଗେମ ପୋଣସି୍େ ସ୍ସକ ସ୍ଦଇ ତିନୁ ଅପୋ ସ୍ସଇଟିକୁ େସ୍ଟଇ 

ସ୍ଦସ୍  ଓ ସ୍ମୋେ୍ ଆଖେି ଯନ୍ତ୍ରଣୋ  ପ୍ରଶମିତ ସ୍ହ ୋ I ଆଗକୁ ବଢିବୋ ପୋଇ ଁସ୍ସଇଟୋ ଖବୁ ସୋହୋଯୁ କ ୋ I 

ଓଡିଶୋସ୍େ ସ୍ଯମିତି ବୋେୋଣସୀେ ଗୋନ୍ଧୀ ଶୋନି୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ୋିନସ୍େ ମଧ୍ୟ ସ୍ସମିତି I  ପ୍ରତିଷ୍ୋିନେ ସ୍କସ୍ତ ଜଣ ଜଣୋ ଶଣୁୋ 

ଗୋନ୍ଧୀବୋଦୀ ଜେୁେୀ କୋଳୀନ ଅବସ୍ଥୋକୁ ସମଥଷନ କେୁ ଥୋଆନି୍ତI ନବକୃଷ୍ଣ ସ୍ଚୌଧେୁୀ ଓ ଜୟପ୍ରକୋଶ ନୋେୋୟଣଙ୍କ ପ୍ରତି 

ସ୍ସମୋନଙ୍କେ େଦ୍ଧୋ ଥସି୍  ବି ସେକୋେ ବିସ୍େୋଧସ୍େ  ସ୍କୌଣସି ପ୍ରତିସ୍େୋଧମଳୂକ କୋମ କେିବୋକୁ ସ୍ସମୋସ୍ନ ଚୋହ ଁୁ  

ନଥୋନି୍ତ I ଏଣ ୁଆମ େିତସ୍େ ଚୋ ିଥବିୋ ଆସ୍ ୋଚନୋ ସ୍ସେଳି ସ୍ ୋକଙ୍କଠୋେୁ ଦୂେସ୍େ ସ୍ହବୋ ଦେକୋେ ସ୍ବୋ ି ବୁବୁ 

ଅପୋ ସ୍ମୋସ୍ତସ୍ଚସ୍ତଇ ସ୍ଦସ୍  I ମ ଁ ୁତ ପ୍ରତିଷ୍ୋିନେ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଜୋସ୍ଣନୋ I ଏଣ ୁସ୍କହି ପୋଖକୁ ଆସଥୁସି୍  ମ ଁ ୁତୋଙ୍କେ 

ଉପସି୍ଥତିଟି ବୁବୁଅପୋଙୁ୍କ ଜଣୋଇ ଦିଏ ଓ ସ୍ସ େଦ୍ରସ୍ ୋକଙ୍କେ ଗତି ବିଧ ିକଥୋ ସ୍ମୋସ୍ତ ସସୂ୍ଚଇ ଦିଅନି୍ତ I ବୋପିଙ୍କ ସହିତ 

ସ୍ଦଖୋ କେିବୋ ପଇ ଁଅସ୍ନକ ସ୍ ୋକ ଆସଥୁୋଆନି୍ତ I ତୋଙ୍କ େିତେୁ ସ୍ସଦିନ ସ୍ଦଖ ିି ସ୍ ୋହିଆ ସ୍ସୋସୋ ିଷ୍ଟ ପୋଟିେ 

କିସନ ପଟ୍ଟନୋୟକଙୁ୍କ I ସ୍ସ ଓଡିଶୋ ବୋହୋସ୍େ  ୁକ୍କୋୟିତ େୋବସ୍େ ବୁ ୁଥସି୍  I ତୋଙ୍କେ ସହକମଷୀ ଜଜଷ େଣଷୋଣି୍ଡସ ଓ 

େବି େୋୟ ପ୍ରମଖୁ କିନ୍ତୁ ସ୍ଜ କୁ ଯୋଇ ସୋେି ଥୋଆନି୍ତ I 

 

                     ଅଠାବନ 

ବୋେୋଣସୀସ୍େ ଦୁଇ ଦିନ ବିେୋମ କ ି I ଦି୍ୱତୀୟ ଦିନ େୋତ୍ରିସ୍େ ଚୋ ି ି ସ୍ଗୋେଖପେ୍ୁ I ସ୍ସଠୁ ଗ ି ସ୍େୈେବୋ I ୧୯୭୬ 

ମସିହୋସ୍େ  େୋେତେୁ ସ୍ନପୋଳକୁ ଓ ସ୍ନପୋଳେୁ େୋେତକୁ ଯିବୋ ଆସିବୋ କେିବୋ ପୋଇ ଁସ୍କୌଣସି କଟକଣୋ ନଥ ିୋ I 

ଏପେିକି ଜେୁେୀ ଅବସ୍ଥୋ ସ୍ଘୋର୍ଣୋ କେୋ ଯୋଇଥବିୋ ପସ୍ର୍ତ୍ତ ବି ବିସ୍ଶର୍ କଛିକଟକଣୋ ସ୍ଦଖ ିି ନୋହି ଁକି ଏଣ ୁସ୍ତଣ ୁ

ନୋଆ ଁଓ ଘେ ଠକିଣୋ ବତୋଇ ଉଡୋଜୋହୋଜ େିତେକୁ ପଶବିୋସ୍େ ସ୍ମୋେ କିଛି ଅସବୁିଧୋ ସ୍ହ ୋ ନୋହି ଁI ଘ୍ୋକେୁ କମେ 

ଉଡୋଣ I କୋଠମୋଣଡୂ୍ ଏଆେସ୍ପୋଟଷସ୍େ ପହଞ୍ଚି ସ୍ସଠୁ ଏକ ଟୁୋକି୍ସସ୍େ  ସହେ େିତେକୁ ଆସି ି ଓ ନୋେୋୟଣ 

ସ୍ଦଶୋଈଙ୍କଠୋେୁ ଆଣଥିବିୋ ଠିକଣୋ ଅନୁଯୋୟୀ ବ୍ରହ୍ମୋନେ ମିେଙ୍କ ଘସ୍େ ପହଞ୍ଚି ି Iସ୍ସ  ଆଦେ କେି ସେବତ୍ ତ 

ସ୍ଦସ୍  Iପଣୁ ିସ୍ଯସ୍ତ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ତୋଙ୍କ ଘେୁ ଚୋ ି ଯିବୋକୁ ମଧ୍ୟ ସଚୂନୋ ସ୍ଦସ୍  I ସ୍ସ କହିସ୍  ସ୍ଯ କୋଠମୋଣଡୂ୍ସ୍େ 

େୁରି୍ଆ, ପୋକିସ୍ତୋନ, ଚୀନ ,େୋେତ. ଆସ୍ମେିକୋ  - ସବୁ ସ୍ଦଶେ ଗଇୁେୋ ସ ୁ ସୋ ୁ ସ୍ହଉଛନି୍ତ I ସ୍ମୋସ୍ତ ହୋସ୍ତ ମୋପି 

ଚୋଖସ୍ଣ୍ଡକସ୍େ ଚୋ ିବୋକୁ ପଡିବi େୋଋତେ ଗଇୁେୋ ସ୍ମୋସ୍ତ ଧେି ସ୍ନଇ ଯୋଇ ପୋେନି୍ତ Iଏଠଏିହୋ କିଛି ଆଶ୍ଚଯଷୁ େ 

କଥୋ ସ୍ହବ ନୋହି ଁI ସ୍ମୋସ୍ତ ସ୍ସ ସ୍ଗୋଟିଏ ସ୍ହୋସ୍ଟ େ ଠକିଣୋ ସ୍ଦସ୍   I ସ୍ସଠୋସ୍େ େହିବୋ ପୋଇ ଁେୁମ ୍ମଧ୍ୟ ଅଛି  

ସ୍ବୋ ି କହି  ସ୍ସଠୋକୁ ଯିବୋ ପୋଇ ଁ ବୋଟ ବତୋଇ ସ୍ଦସ୍  I ଖବ୍ୁ ତୋଗଦୋ କେି କହିସ୍  ସ୍ଯ ଆପଣ ସ୍ମୋ ଘେକୁ  ଆଉ 

ଆସିସ୍ବ ନୋହି ଁକି ସ୍ମୋ ସହିତ ସ୍ଯୋଗୋସ୍ଯୋଗ କେିସ୍ବ ନୋହି ଁI କୋେଣ ମ ଁ ୁବିପଦସ୍େ ପଡିବି I କଥୋଟୋ ସତ ଥ ିୋ I 

କିଛି ସମୟ ପସ୍େ ମ ଁ ୁଯୋଇ ସ୍ସ ସ୍ହୋସ୍ଟ  ସୋମନୋସ୍େ ଠିଆ ସ୍ହ ି ତ ସ୍ହୋସ୍ଟ େ ମୋ ିକ ସ୍ଗୋଟୋଏ େୁମ ୍ସ୍ଦଖୋଇ 

ସ୍ଦସ୍  I ଖୋଇବୋ ମଧ୍ୟ ସ୍ସଇଠ ିI ଆ ୁଅ ପୋଇ ଁେୁମ ୍େିତସ୍େ ସ୍ଗୋଟିଏ ସ୍ବୋ ି ବିଜଳିୁ ବତୀ I ନସ୍େମ୍ବେ ମୋସ I 

କୋଠମୋଣଦୁ୍ସ୍େ ପ୍ରବଳ ଶୀତ I ସ୍ମୋ ପୋଖସ୍େ କମ୍ବଳ ନ ଥସି୍  ବି କମ୍ବଳଟିଏ କିଣ ିପୋେୁ ନ ଥୋଏ I  ହୋତେୁ ପଇସୋ 

ସେିଗସ୍  ଅସବୁିଧୋ Iପଣୁ ିକୋଠମୋଣଡୂ୍ସ୍େ ସ୍କସ୍ତ ଦିନ େହିବୋକୁ ସ୍ହବ ଜଣୋ  ନୋହି ଁ Iପୋଖସ୍େ ଥବିୋ ସତୂୋ ଚୋଦେଟି 

ଉପସ୍େ ଓେେସ୍କୋଟଷଟିକୁ ପକୋଇ ସ୍ଯସ୍ତଦୂେ ସମ୍ଭବ ସ୍ମୋଡି ସ୍ହୋଇ େୋତିସ୍େ ଶଏୁ I ସ୍ମୋେ ବିଛଣୋ ପଡିଥୋଏ 

ସ୍ଗୋଟୋଏ ଦଉଡି ଖଟିଆ ଉପସ୍େ I ତୋ ଉପସ୍େ ସତେଞି୍ଜ ପଡିଥସି୍  ମଧ୍ୟ ତଳୁ ଥଣ୍ଡୋ ପବନ ଆସଥୁବିୋ ପେି  ୋସ୍ଗ I  

ସଯୁଷୁ  ଆସିସ୍   ପୋଗ ଗେମ ହୁଏ I ମୋତ୍ର ସଯୂଷୁ ୋସ୍ତ ସ୍ହବୋ ମୋସ୍ତ୍ର ଥଣ୍ଡୋ I ଚୋେିଆସ୍ଡ ଉରୁ୍ତ୍ତଙ୍ଗ ପୋହୋଡ I ସଯୂଷୁ  ବୁଡିବୋ 
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ମୋସ୍ତ୍ର ଅନ୍ଧୋେ ଘସ୍ନଇ ଆସ୍ସ I ମ ଁ ୁସ୍ଯଉ ଁଦିନ କୋଠମୋଣଦୁ୍ସ୍େ ପହଞ୍ଚ ିି ସ୍ସଦିନ ବୁଧବୋେ Iଆସ୍ମେିକୋେ ବଡ 

ପବଷଦିନ – ଥୁୋଙ୍କସଗିେିଂ – thanksgiving େ ପବୂଷ ଦିନ I  ପ୍ରତିବର୍ଷ ନସ୍େମ୍ବେ ମୋସେ ଚତୁଥଷ ଗେୁୁବୋେସ୍େ  ଏହି 

ଦିବସଟି ପୋଳିତ ହୁଏ I ଆସ୍ମେିକୋେ ପ୍ରସ୍ତୁକ ପେିବୋେ ଏହି ଦିନ ଖବ୍ୁ ଆନେସ୍େ ଓ ସମୋସ୍େୋହସ୍େ  ଖଆି ପିଆ 

କେନି୍ତ I ଖବ୍ୁ ବନୁ୍ଧ ମିଳନ ମଧ୍ୟ ହୁଏ I ସକୋଳୁ ଉଠ ିଉସ୍ଦ୍ ବଗେ ସହିତ ମ ଁ ୁଆସ୍ମେିକୋନ ଦୂତୋବୋସକୁ ଯୋଇ ସ୍ଦଖ ିି ସ୍ଯ 

ସ୍ସଠ ି େୋଟକସ୍େ ତୋ ୋ ପଡିଛି ଓ ନିକଟନର୍ତ୍ତଷୀ ଏକ ଘୋସଆୁ ପଡିଆସ୍େ  ଦୂତୋବୋସେ ସ୍ ୋସ୍କ ପିକ୍ ନିକ୍ କେୁଛନି୍ତ I 

ଥୁୋଙ୍କସଗିେିଂ କଥୋ ମସ୍ନ ପଡି ୋ I  ପ ୋଓ ତପ ୁଏହି ଅବସେସ୍େ ନିର୍ୟ ହୋେି୍ ବଗଷକୁ ୱ ିୋଙ୍କ ପୋଖକୁ ଯୋଇଥସି୍ବ 

ସ୍ବୋ ି େୋବି ି I ମନଟୋ ଅକସ୍ମୋତ୍ ଦବିଗ ୋ ଓ ମସ୍ନ ପଡି ୋ – 

“ଘେକଥୋକ୍ରସ୍ମପଡିଯୋଏମସ୍ନଅତିଥଆିଦେସ୍ଦବଅଚ୍ଚଷନୋ 

କୋେୋଗୋେ କସ୍କ୍ଷ କିପୋଇ ଁଏ ବସ୍କ୍ଷ ଆଣବିି ଆଉ ସ୍ସ ବୃଥୋ େୋବନୋ“ 

ମ ଁ ୁେୋେତ ଛୋଡି କୋଠମୋଣଡୁ୍ ନିେୋପଦସ୍େ ପହlଞ୍ଚ ିି – ଏ କଥୋଟୋ  ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଜଣୋଇ ସ୍ଦବୋ  ୋଗି  ସ୍କସ୍ତୋଟି ସ୍ପୋଷ୍ଟ 

କୋଡଷ ନିକଟବର୍ତ୍ତଷୀ ଡୋକଘେୁ ଆଣ ିି I ଗେୁୁବୋେ ଠୋେୁ େବିବୋେ ଯୋଏ ଦୂତୋବୋସସ୍େ ଛୁଟି ଥୋଏ I କେିବି ଆଉ କଅଣ? 

ବଜୋେସ୍େ ବୁ ୋ ବୁ ି କ ି I ପଶପୁତିନୋଥ ମେିେକୁ ଗ ି I  ମେିେେ ପଛପସ୍ଟ ବହି ଯୋଈ ଥବିୋ 

“ଗଙ୍ଗୋ”ନଦୀତୁଠସ୍େଅଦୂେସ୍େଶବସଂସ୍କୋେମଧ୍ୟ ସ୍ଦଖ ିି I  ଅଧ ଜଳୋ ସ୍ଦହେୁ ପୋଦଖସ୍ଣ୍ଡ  ତ ହୋତ ଖସ୍ଣ୍ଡ  ଅଧ ଜଳୋ 

କୋଠ ଓ ପୋଉଶଁ ସହିତ ପୋଣସି୍େ ବିସଜଷନ କେୋଯୋଉଥବିୋ ସ୍ଦଖ ିବଡ ଖେୋପ  ୋଗି ୋ I 

“ପନୁେପି ଜନମଂ ପନୁେପି ମେଣଂ, ପନୁେପି ଜନନୀ ଜଠସ୍େତି ଶୟନଂ –  

ଏଥେୁି ମକୁ୍ତ ସ୍ହବୋ ପୋଇ ଁଇଏ ଥ ିୋ  ଏକ ଅଦୁ୍ଭତ  ବୁବସ୍ଥୋ I ଅଧଜଳୋ  େୋବସ୍େ  ନଈସ୍େ େସୋ ଯୋଇଥବିୋ ସ୍ଦହଟି 

ସ୍କୌଣସି ବିଶଷି୍ଟ, ସି୍ଥତିବୋନ  ସ୍ ୋକଙ୍କେ ବି ସ୍ହୋଇ ଥୋଇ ପୋସ୍େ ! 

କୋଠମୋଣଡୁ୍ସ୍େ େହିବୋ େିତସ୍େ ମ ଁ ୂସ୍ଯସ୍ତ ଆସ୍ଡ ଯୋଇ ପୋେିବି ଯୋଏ I ବିସ୍ଦଶୀମୋନଙ୍କ  ୋଗି ସ୍ଗୋଟୋଏ ଖୋସ ୍

ବଜୋେ ଅଛି I ସ୍ସଠୋସ୍େ ଚୀନ୍ ସ୍ଦଶେୁ ଆସଥୁବିୋ ଅସ୍ନକ ଜିନିର୍ ଶସ୍ତୋସ୍େ  ମିସ୍ଳ I ମ ଁ ୁଜିନିର୍ ସବୁକୁ ସ୍ଦସ୍ଖ  ମୋତ୍ର 

କିଣବିୋକୁ ମନ କସ୍େନୋ I  ବୁ ୁଥବିୋ ସମୟସ୍େ ଜସ୍ଣ ଆସ୍ମେିକୋନ ଓ ଆଉଜସ୍ଣ ଇରୋଏ ୀ ଯବୁକଙ୍କ ସହିତ 

ପେିଚୟ ସ୍ହ ୋ I ନିଜ ନିଜ ସ୍ଦଶସ୍େ ପ୍ରଚିଳିତ ଥବିୋ କନସି୍କେପସନ ବୋ 

“ବୋଧ୍ୟତୋମଳୂକେୋବସ୍େସ୍ସୈନୁବୋହିନୀସ୍େସ୍ଯୋଗସ୍ଦବୋେବୁବସ୍ଥୋ”େସ୍ସମୋସ୍ନଥସି୍ ବିସ୍େୋଧୀIଦୁଇ ଜଣ ଯୋକ 

ସ୍ସୈନୁବୋହିନୀସ୍େ ସ୍ଯୋଗ ସ୍ଦଇ ନଥସି୍  I ପେିଣତି ସ୍ୱେୂପ ସ୍ସମୋସ୍ନ ସ୍ଜ ୍ ଯିବୋ କଥୋ I ମୋତ୍ର ସ୍ଜ  ୍କୁ ଯିବୋ 

ବଦଳସ୍େ ଉେସ୍ୟ କୋଠମୋଣଡୁ୍ସ୍େ  ୁଚିଥସି୍  I ଏଠି ଖୋଇବୋ ଓ େହିବୋ ୟୁସ୍େୋପ ତୁଳନୋସ୍େ ବହୁତ ଶସ୍ତୋ I  

ସ୍ସମୋସ୍ନ ସ୍ମୋସ୍ତ କହିସ୍  ସ୍ଯ  ଅମକୁ ଗଳିେ ଅମକୁ ସ୍ଦୋକୋନସ୍େ େ  ସ୍ଛନୋ ସ୍ପୋଡ ମିସ୍ଳ I  କଥୋ ବୋର୍ତ୍ତଷୋ ପସ୍େ 

ଆସ୍ମ ତିନିଜଣ  ସନ୍ଧୁୋସ୍େ ସ୍ସଇଠ ି ଯଟିୁବୋ ଠିକ ସ୍ହ ୋ I 

ନିଦି୍ଦଷ୍ଟ  ସମୟସ୍େ ମ ଁ ୁସ୍ଦୋକୋନସ୍େ ପହଞ୍ଚି ି I ଜୋଗୋଟି ସ୍ମୋ ସ୍ହୋସ୍ଟ େୁ ସ୍ବଶ ିଦୂେ ନଥ ିୋ I ଗଳିେ ସବୁ ସ୍ଦୋକୋନ 

ପେି ସ୍ସଠୋକୁ ଯିବୋ ପୋଇ ଁସ୍କସ୍ତ ଗଡୁୋଏ ପୋହୋଚ ଚଢିକେି ଯିବୋକୁ ସ୍ହ ୋ I େିତେକୁ ଗ ି ତ  ଜୋଗୋଟୋ  ସ୍ବଶ ୍

ଅନ୍ଧୋେୁଆ ଜଣୋ ପଡି ୋI  ଅସ୍ନକ୍ ଗଡୁୋଏ  ସ୍ଟବୁ ୍ I  କୋନ୍ଥ କସ୍ଡ କସ୍ଡ ପିଣି୍ଡ ଓ ସ୍ସଇ ପିଣି୍ଡ ଉପସ୍େ ସମସ୍ସ୍ତ 

କୋନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ବସିଥବିୋେ ସ୍ଦଖ ିି I ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗସ୍େ ସୋନ ବଡେ ସ୍ଗୋଟିଏ ସ୍ ଖୋଏ ଁସ୍ଛନୋ ସ୍ପୋଡ ଥଆୁ 

ସ୍ହୋଇଛି Iସ୍ସଥେୁି ପ୍ରସ୍ତୁସ୍କ କିଛି କିଛି ଖୋଇଛନି୍ତ I  ଘେ େିତସ୍େ ଗସ୍ଞ୍ଜଇେ ବୋେୋ ପେିୂ େହିଥବିୋେ ସ୍ଦଖ ିି I 

ସ୍ଛନୋ ସ୍ପୋଡ େିତସ୍େ ଗସ୍ଞ୍ଜଇ କିମ୍ବୋ େୋଙ୍ଗ ମିଶଥିବିୋେ ମସ୍ନ ସ୍ହ ୋ I  ମ ଁ ୁକମଳୋ େସପିଇ ସ୍ସଠୋେୁ ବିଦୋୟ ସ୍ନ ି 

Iବନୁ୍ଧ ଦୁହିଙୁ୍କ ସ୍ଖୋଜିବୋ ସ୍ମୋ ପୋଇ ଁଆଉ ଆବଶୁକ ନଥ ିୋ I 
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ସ୍ସୋମବୋେ ଦିନ ଆସ୍ମେିକୋନ୍ ଦୂତୋବୋସକୁ ଗ ି I  ମ ଁ ୁପଳୋଇ ଆସଥୁବିୋ ଖବେ ସ୍ସମୋସ୍ନ ପୋଇ ସୋେିଥସି୍  I  

ସ୍ଜ ଖୋନୋସ୍େ ସ୍ମୋ ସହିତ ଥବିୋ  ସ୍କସ୍ତକ ନିଦି୍ଦଷ୍ଟ ବୁକି୍ତଙ୍କ ସମ୍ପକଷସ୍େ  ଦୂତୋବୋସ ବୋ ୋ ପଚୋେିସ୍  I ସ୍ଜତିକି 

ଜୋଣଥି ିି, କହି ି I ସ୍ସମୋସ୍ନ ପ ୋ ସହିତ  ସ୍େୋନସ୍େ  ସ୍ମୋେ ସ୍ଯୋଗୋ ସ୍ଜୋଗ କେୋଇ ସ୍ଦସ୍  I ଥମୋସ ୍କୁକ 

ଟ୍ରୋେ  ଏସ୍ଜନ୍ି ସ ମୋଧ୍ୟମସ୍େ  ସ୍ମୋେ ଟିସ୍କଟ କିଣୋ ସ୍ହବ ସ୍ବୋ ି କଥୋ ସ୍ହ ୋ I ଆସ୍ମେିକୋ ଦୂତୋବୋସ ସ୍ମୋସ୍ତ େିଜୋ 

ସ୍ଦବୋ ପବୂଷେୁ  ସ୍ମୋସ୍ତ ସ୍ୱୋସ୍ଥୁ ପେୀକ୍ଷୋ କେିବୋ ପୋଇ ଁକହିସ୍  I  ଆସ୍ମେିକୋନ ଡୋକ୍ତେଖୋନୋସ୍େ ଥବିୋ  

ନିରି୍ତ୍ତଷ୍ଟଡୋକ୍ତେଙୁ୍କ ସ୍ଦଖୋ କେିବୋ କଥୋ I ତୋଙ୍କ ପୋଖେୁ ସମୟ ସ୍ନବୋ  ୋଗି ତିନି ଦିନ  ୋଗି ୋ Iକୋସ୍ଳ ସ୍କସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ 

କଅଣ ଘଟିବ – ସ୍ସଥପିୋଇ ଁମନ ଧକ ଧକ ସ୍ହଉଥୋଏ I ବ୍ରହ୍ମୋନେ ମିେଙ୍କ କହିବୋ କଥୋ 

“ଏଠସିବୁସ୍ଦଶେଗଇୁେୋଆଛନି୍ତ” – ମସ୍ନ ଥୋଏ I  ପଣୁ ିସଯୁଷୁ ୋସ୍ତ ପସ୍େ ଶୀତ ପ୍ରବଳ I  ପୋଖସ୍େ ଶୀତ  ୁଗୋ ନଥବିୋେୁ 

ଅସବୁିଧୋ Iଏ ପେିସି୍ଥତିସ୍େ ସ୍କବଳ ଅସ୍ପକ୍ଷୋ କେିବୋ ଛଡୋ ଚୋେୋ ଆଉ କଅଣ? 

ନିଦ୍ଧଷୋେିତ ଦିନସ୍େ ଡୋକ୍ତେଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଦଖୋ ସ୍ହ ୋ I ସ୍ସ ପେୀକ୍ଷୋ କେି କହିସ୍  “ଆପଣଙ୍କେଇସନୁୁେୁ ିଆଅଛିI  

ଏହୋକୁ େ  କେିବୋ ପୋଇ ଁସୋତ ଦିନ ଔର୍ଧ ଖୋଇବୋକୁ ପଡିବI ତୋପସ୍େ ଯଦି ସ୍ଦହ େ  ସ୍ହୋଇ ଯୋଏ  ସ୍ତସ୍ବ 

“ସ୍ୱୋସ୍ଥୁେ ଅଛି”ସ୍ବୋ ିସୋଟିେିସ୍କଟମିଳିବI  ପଣୁ ିଆହୁେି ସୋତ ଦିନ ଅସ୍ପକ୍ଷୋ କେିବୋକୁ ସ୍ହବ ସ୍ବୋ ି ଶଣୁ ିମନ 

ଖେୋପ ସ୍ହ ୋ I ଚିଠସି୍େ ପ ୋକୁ ଏହୋ ଜଣୋଇ ସ୍ଦ ି I ସ୍ମୋ ଯିବୋ ପୋଇ ଁଆବଶୁକ ସ୍ଯୋଜନୋ କେିବୋ କଥୋ କହି ି I 

ସ୍ଟ ିସ୍େୋନସ୍େ ତ   ଆଗେୁ କଥୋବୋର୍ତ୍ତଷୋ ସ୍ହୋଇଥ ିୋ I ଏସ୍ବ ଚିଠ ିମୋଧ୍ୟମସ୍େ ଜଣୋଇ ି I ସୋତ ଦିନ ଔର୍ଧ ଖୋଇ ି I 

ଇସନୁୁେୁ ିଆ େ  ସ୍ହ ୋ I“ସ୍ୱୋସ୍ଥୁେ ଅଛି”ସ୍ବୋ ିଡୋକ୍ତେଙ୍କଠୋେୁସୋଟିେିସ୍କଟଆଣଆିସ୍ମେିକୋନଦୂତୋବୋସକୁଗ ିI 

େିଜୋ ମିଳିଳୋ I ଏଥେ ଆସ୍ମକୋ ଯିବୋ  କଥୋ I ଦୂତୋବୋସଠୋେୁ ଅଳ୍ପ ଦୂେସ୍େ ଥମୋସ କୁକ୍ ଟ୍ରୋେ  ଏସ୍ଜନ୍ି ସ I 

ଦୂତୋବୋସକୁ ସ୍ମୋ ପୋଇ ଁସ୍ଟ ିଗ୍ରୋମ ଆସିଥ ିୋ ସ୍ଯ  ଥମୋସ କୁକ୍ ଏସ୍ଜନ୍ି ସ ମୋଧ୍ୟମସ୍େ ଟିସ୍କଟ କିଣୋ ଯୋଇଛି I ମ ଁ ୁ

ଏସ୍ଜନ୍ି ସସ୍େ ସ୍ଦଖୋ କ ି I ସ୍ସଠୋସ୍େ  ମୁୋସ୍ନଜେ ଥସି୍  ଜସ୍ଣ ବଙ୍ଗୋଳୀ େଦ୍ରସ୍ ୋକ I ସ୍ମୋେ ଗନ୍ତବୁ ପଥ ସ୍ସ 

କୋଠମୋଣଡୁ୍େୁ କ ିକତୋ; ସ୍ସଠୁ ବସ୍ମ୍ବ , ତୋପସ୍େ  ଣ୍ଡନ ଓ ସ୍ସଠୋେୁ ନିୟୁୟକଷକୁ ଠକ୍ି କସ୍  I ଗନ୍ତବୁ ପଥ ଶଣୁବିୋ 

ମୋସ୍ତ୍ର  ସ୍ମୋ ପୋଟିେୁ ବୋ୍ହୋେି ପଡି ୋ  “ନୋନୋ; େେତ ସ୍ଦଇ  ଯିବୋ  କେନ୍ତୁ ନୋହି ଁ

I“ସ୍ମୋକଥୋଶଣୁେିଦ୍ରସ୍ ୋକହସିଉଠସି୍ I ପଚୋେିସ୍   “କଅଣ, ମିସୋ ୋଗିଛିନୋକଅଣ?”ମ ଁ ୁ“ହ ଁ“େେି ି I ଯୋତ୍ରୋ ପଥ 

େିନ୍ନ ଆସ୍ଡ ସ୍ହ ୋ I କୋଠମୋଣଡୁ୍େୁସ୍େଙୁ୍ଗନ; ସ୍ସଇଠୁ ବୁୋଙ୍କକ ଓ ତୋପସ୍େ ହଙ୍ଗକଙ୍ଗ I େୋତିସ୍େ େହଣ ିସ୍ସଠୋସ୍େ I 

ତୋପସ୍େ ସ୍ଟୋସ୍କୁୋ; ସ୍ଟୋସ୍କୁୋେୁ  ସଏଞ୍ଜ ସ I େଦ୍ରସ୍ ୋକଙ୍କଠୋେୁ ନୂଆ ଟିସ୍କଟ ଟି ଧେି ବସୋକୁ ଆସି ି I ମ ଁ ୁ

ଆସ୍ମେିକୋକୁ  ଯିବୋ ପୋଇ ଁଉଡୋଜୋହୋଜ  ଧେିବୋ ପବୁଷେୁ  ଦୁଇଟି ଚିଠ ିସ୍ ଖ ିି – ସ୍ଗୋଟିଏ ବୋପୋଙ୍କ ପୋଖକୁ ଓ ଅନୁଟି 

ଚୁନୀଅପୋଙ୍କ ପୋଖକୁ I 

ମ ଁ ୁସ୍ଜ ଖୋନୋକୁ ନସ୍େେିବୋେୁ  ଏସ୍ଣ ସ୍ମୋ ପୋଇ ଁସେକୋେଙ୍କ  ସ୍ଖୋଜୋ ଚୋ ିଥୋଏ I ସ୍ସହି ସମୟକୁ ସ୍ମୋେ୍ ଝିଆେୀ 

ଚମ୍ପୋେୀେ ବୋହୋଘେ ଡୋକ୍ତେ ସୋଧ ୁଚେଣ ସ୍ସନୋପୋତିଙ୍କ ସହିତ ସ୍ହଉଥୋଏ I ବେ ଯୋତ୍ରୀ ଦଳ ସଙ୍ଗସ୍େ ମିଶ ି

ସ୍କସ୍ତୋଟି  ଅପେିଚିତ ସ୍ ୋକ ଆସି ଥୋଆନି୍ତ I କନୁୋ ପକ୍ଷ େୋବୁ ଥୋଆନି୍ତ ସ୍ସମୋସ୍ନ ବେ ପକ୍ଷେ ସ୍ ୋକ; ବେ ପକ୍ଷେ 

ସ୍ ୋସ୍କ  େୋବୁ ଥୋଆନି୍ତ ସ୍ସମୋସ୍ନ  ସ୍ଥୋନୀୟ ସ୍ ୋକ I  ମୋତ୍ର ପ୍ରକୃତସ୍େ ସ୍ସମୋସ୍ନ ଥୋଆନି୍ତ ଗଇୁେୋ ପ ିୁସ ୍I 

ସ୍ସମୋନଙ୍କେ ଧୋେଣୋ ସ୍ଯ ମ ଁ ୁବୋହୋଘେସ୍େ ସ୍ଯୋଗ ସ୍ଦବୋ ପୋଇ ଁ ସ୍ଯମିତି ସ୍ହସ୍  ଆସିଥବିି ଓ ସ୍ସହି ଆସିଥବିୋ 

ଅବସ୍ଥୋସ୍େ ସ୍ସମୋସ୍ନ ସ୍ମୋସ୍ତ ଧେିସ୍ବ I  ମୋତ୍ର ମ ଁ ୁସ୍ଯ ସ୍ସମୋନଙୁ୍କ ଚିତୋ କୋଟି ଉଡ୍ଂ ଛୁ ସ୍ଦବି  ସ୍ସଇଟୋ ସ୍ସମୋନଙ୍କ 

ମଣୁ୍ଡକୁ ଢୁକି ନଥ ିୋ I ପସ୍େ ସ୍ମୋଠୋେୁ ଚିଠି ପୋଇ ସମସ୍ସ୍ତ ଅବଶୁ ୍ପେିସି୍ଥତି କଅଣ ଜୋଣ ିଗସ୍  I 

 

                  ଅଣର୍ଠି 
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 ସ ଏଞ୍ଜ  ସ ବିମୋନ ବେେସ୍େ ବୋହୋେକୁ ଆସିବୋ  ପବୂଷେୁ ପୋସସ୍ପୋଟଷେ ଯୋଞ୍ଚ ପେତୋଳ ସ୍ହ ୋ I ଇମିସ୍ଗ୍ରସନ 

ଅେିସେଟି  ଥସି୍  ଜସ୍ଣ େଦ୍ର ମହିଳୋ I ସ୍ମୋ ପୋସସ୍ପୋଟଷସ୍େ ଆସ୍ମେିକୋ ସେକୋେଙ୍କଠୋେୁ ଆସିବୋ ପୋଇ ଁଅନୁମତି 

ଅଛି ଅଥଚ ମ ଁ ୁସ୍ଯଉଠୁଁ ଆସିଛି ସ୍ସ ସ୍ଦଶେ ସେକୋେଙ୍କଠୋେୁ ଆସିବୋ ପୋଇ ଁଅନୁମତି ନୋହି ଁI ଏହୋ ସ୍ଦଖ ି  ସ୍ସ 

ଟିକିଏ ବିସି୍ମତ ସ୍ଦଖୋଗସ୍  I ସ୍ମୋସ୍ତ ଆଉ କିଛି ପଚୋେିବୋ ପବୁଷେୁ  ନିଜକୁ ନିସ୍ଜ କହି ଉଠିସ୍  

“ଯଦିସେକୋେଙ୍କେକିଛିଆପରି୍ତ୍ତନୋହିସଁ୍ତସ୍ବସ୍ମୋେବିକିଛିଆପରି୍ତ୍ତନୋହିIଁ”ଏତିକି  କହି ସ୍ସ ପୋସସ୍ପୋଟଷସ୍େ ଷ୍ଟୋମ୍ପ 

ଆସ୍ଡଇସ୍  I ମ ଁ ୁବୋହୋେକୁ ଆସି ି I 

ବିମୋନ ବେେସ୍େ ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ ଦିନ ଦଶଟୋ ଖସ୍ଣ୍ଡ ସ୍ହବ I ଜୁୋକ ନୋମକ ଜସ୍ଣ ବନୁ୍ଧ ଅସ୍ପକ୍ଷୋ କେିଥସି୍  Iତୋଙ୍କ 

ଗୋଡିସ୍େ ତୋଙ୍କ  ଘେକୁ ଆସି ି Iକିଛି  ସମୟ ସ୍ସଠୋସ୍େ େହି ସନ୍ଧୁୋସ୍େ ପଣୁ ିଉଡୋ ଜୋହୋଜ ଧେି ି I  ସ ଏଞ୍ଜ ସେୁ 

ଆଟ ୋ୍ୋ ଓ ସ୍ସଠୋେୁ େି ୋସ୍ଡ େିଆII ଉଡୋ ଜୋହୋଜ ସ୍କସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ ସ୍ସଠୋସ୍େ ପହ୍ଞ୍ଚବି – ଏ ଖବେ ପ ୋକୁ 

ସ୍ଦଇଥ ିି I ପେ ଦିନ ସକୋଳ ସ୍ହ ୋ  େି ୋସ୍ଡ େିଆସ୍େ I 

ଡିସ୍ସମ୍ବେ ମୋସ I ଶୀତ ଋତୁେ ଆେମ୍ଭସ୍େ ସ୍କସ୍ତ ଥେ ବେେ ପଡି େୂଇ ଁଉପସ୍େ ବେେେ ସ୍ଗୋଟୋଏ ସ୍ତେ 

ପଡିଥୋଏ I ବୋହୋେେ ସ ୁୁସ ିୁଆ ପବନସ୍େ ଥଣ୍ଡୋ ସ୍ବଶ  ୋଗଥୁୋଏ I ସ୍ମୋସ୍ତ ଏଆେସ୍ପୋଟଷେୁ ଆଣବିୋ  ୋଗି ପ ୋ ଓ 

ତପଙୁ୍କ ସହିତ ଗୋଡି ଧେି ଜଜଷ ୱସି୍ ୋବୀ  ଅସ୍ପକ୍ଷୋ କେି ଥୋଆନି୍ତ I ସ୍ସ ଆମ ସମସ୍ତଙୁ୍କ େି ୋ ସ୍ଡ େିଆେ 

ପୋସ୍ୱ ଟନ  ଇ ୋକୋସ୍େ ଥବିୋ ଏକ ଆପୋଟଷସ୍ମ୍ସ୍େ ଛୋଡି ସ୍ଦଇ ଗସ୍  I ସ୍ବଶ ିସମୟ େହିସ୍  ନୋହି ଁIସ୍ସ ନିଜ 

ଘେକୁ ସ୍େେିସ୍  I ନୂଆ ଚୋକିେୀସ୍େ ସ୍ଯୋଗ ସ୍ଦବୋପୋଇ ଁପ ୋ ସ୍ଟ୍ରନିଙ୍ଗସ୍େ ଥୋଏ I ତପ ୁସ୍କ ୂକୁ ଯୋଉଥୋଏ I ସ୍ମୋସ୍ତ 

ଏକୁଟିଆ ବସୋସ୍େ ଛୋଡି ସ୍ଦଇ ସମସ୍ସ୍ତ ସ୍ଯ ଯଆୁସ୍ଡ ଗସ୍  I େୋତ୍ରି ଅନିଦ୍ରୋ ଓ  ମ୍ବୋ ଯୋତ୍ରୋ େଳସ୍େ ସ୍ଦହ କ୍ଳୋନ୍ତ 

 ୋଗଥୁୋଏ I ଏଣ ୁଦିନସ୍ବସ୍ଳ ସ୍ଶୋଇ ପଡିବୋ ପୋଇ ଁକିଛି ଅସବୁିଧୋ ସ୍ହ ୋ ନୋହି ଁI 

େି ୋସ୍ଡ େିଆସ୍େ ପହଞ୍ଚବିୋ ପସ୍େ  ଆେମ୍ଭ ସ୍ହ ୋ ଘସ୍େୋଇ ଜୀବନ I କିନ୍ତୁ େୋେତବର୍ଷସ୍େ ଚୋ ିଥବିୋ  ଜେୁେୀ 

କୋଳୀନ ଅବସ୍ଥୋେ ବିସ୍େୋଧ କେି େି ିସ୍ଡ େିଆସ୍େ ଓ ଅନୁ ବହୁ ଜୋଗୋସ୍େ  ସ୍ବଶ ୍ପୋଟି ତୁଣ୍ଡ ସ୍ହଉ ଥୋଏ I  କିଛି 

ଦିନ ତସ୍ଳ ମଦେ୍ ସ୍ଟସ୍େସୋ ଧମଷ ସଂସ୍ଥୋ କୋମସ୍େ  ଆସ୍ମେିକୋ ଆସିଥସି୍  I ଜେୁେୀ କୋଳୀନ ଅବସ୍ଥୋେ ବିସ୍େୋଧ 

ପୋଇ ଁଦୃଷି୍ଟ ଆକର୍ଷଣ କେିବୋକୁ  ହୋତ ତିଆେୀ ଏକ ବଡ ବିଜ୍ଞୋପନ ତିଆେୀ କେିଓ ତୋକୁ ପତୋକୋ େଳି ହୋତସ୍େ ସ୍ଟକି 

ଧେି ପ ୋ ବିସ୍କ୍ଷୁୋେ ମଧ୍ୟ କେିଥ ିୋ Iମଦେ ସ୍ଟସ୍େସୋଙୁ୍କ ସ୍ଦଖୋ କେି ସ୍ମୋ କଥୋ କହିଥ ିୋ I 

େୋେତବର୍ଷେ ସ୍ୱୋଧୀନତୋ ଦିବସସ୍େ େି ୋସ୍ଡ େିଆଠୋେୁ  ନିୟୁୟକଷ ପଯଷୁ ନ୍ତ  - ଆସ୍ମେିକୋେ ସ୍ୱୋଧୀନତୋ 

ସ୍ଘୋର୍ଣୋେ  ପୀଠ ଠୋେୁ ଜୋତି ସଙ୍ଘେ କୋଯଷୁ ୋଳୟ ପଯଷୁ ନ୍ତ – ସ୍ଗୋଟିଏ ଦଳ  ପଦଯୋତ୍ରୋସ୍େ ଯୋଇଥସି୍  I  ଏହି 

ଦଳସ୍େ ପ ୋ ସହିତ ଆନେ କୁମୋେ, ଦୀସ୍ନଶ ଅଗ୍ରୱୋ ,ସ୍େଣକୁୋ ଅଗ୍ରୱୋ ୍, ଆନେ ପଟ୍ଟବଦ୍ଧଷନ, େବି ସ୍ଚୋପ୍ରୋ ଥସି୍  

ଓ ପଦଯୋତ୍ରୋଟି ଜଜଷୱୀସ୍ ୋବୀଙ୍କ ମୋଗଷ ଦଶଷନସ୍େ ଚୋ ିଥ ିୋ I ଏହି ସ୍ଗୋଷି୍କୁି େି ୋସ୍ଡ େିଆେୁ  ବଧୋଇ ସ୍ଦଇ 

ପଠୋଇ ଥସି୍  ସ୍ନସ୍ହେୁ ପେିବୋେେ ବନୁ୍ଧ ସ୍ହୋସ୍େସ ୍ଆସ୍ କଜୋଣ୍ଡେI  ସ୍ମୋଟ ଉପସ୍େ କହିବୋକୁ ଗସ୍  ମ ଁ ୁ

େି ୋସ୍ଡ େିଆସ୍େ ପହଞ୍ଚ ିୋ ସ୍ବଳକୁ େୋେତସ୍େ ଚୋ ିଥବିୋ ଅନ୍ଧୋ ଧେିୁଆ କୋେବୋେେ ବିସ୍େୋଧ କେି ଅସ୍ନକ କୋମ 

ଚୋ ିଥ ିୋ I ଏପେିକି ସପ୍ତୋହସ୍େ ଥସ୍େ ଏଥପିୋଇ ଁକି ପଦସ୍କ୍ଷପ ସ୍ନବୋକୁ ସ୍ହବ ତୋେ ଆସ୍ ୋଚନୋ ଓ କମଷ ସ୍ଯୋଜନୋ 

କେିବୋ ପୋଇ ଁସ୍ବୈଠକ ବସଥୁ ିୋ I େି ୋସ୍ଡ େିଆସ୍େ  ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ “ ୋଇସ୍ଲସ୍େ୍”ସ୍େେହୁଥବିୋସ୍ତ୍ରୀ, ପେୁୁର୍ 

ମୋସ୍ନ  ଏଥପିୋଇ ଁଖବ୍ୁ ଉତ୍ସୋହ ସ୍ଦଖୋଉ ଥସି୍  I ପ୍ରତିସ୍େୋଧ ଓ  ଆସ୍ ୋଚନୋେ ସ୍ନତୃତ୍ୱ 

“ ୋଇସ୍ଲସ୍େ”େସ୍ ୋସ୍କହିସଁ୍ନଉଥସି୍ I 

ବିଂଶ ଶତୋେୀେ ସପ୍ତମ ଦଶକସ୍େ େି ୋସ୍ଡ େିଆେ “ ୋଇସ୍ଲସ୍େ୍”ଥ ିୋସ୍ଗୋଟିଏନୂଆସଂସ୍ଥୋଓନୂଆ ଚଳଣୀ 

ବୁବସ୍ଥୋ I  ପୋେିବୋେିକ େୋବସ୍େ ସମ୍ପକୃ୍ତ ନଥବିୋ ସ୍କସ୍ତ ଜଣ ପେୁୁର୍ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ  ଏଠି  ବସୋ ବୋନ୍ଧି ଏକୋଠ ିେହନି୍ତ ଓ ଏକୋ 

ସ୍େୋସ୍ର୍ଇସ୍େ ଖୋଆନି୍ତ I  ଯିଏ ଯୋହୋ ସ୍େୋଜଗୋେ କେନି୍ତ  ସ୍ସଥେୁି ସ୍େୋଜଗୋେ ନଥବିୋ ଅନୁ ସଦସୁଙୁ୍କ ସୋହୋଯୁ 
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କେନି୍ତ I“ଶକି୍ତଅନୁସୋସ୍େକୋଯଷୁ କେିନିଜେଆବଶୁକତୋପେୂଣକେିବୋ” ଥୋଏ ଏହି ସ୍ଗୋଷି୍େି  କ୍ଷୁ I ଆସ୍ମେିକୋେ 

“ସୋମ୍ରୋଜୁବୋଦୀ, ସ୍ଶୋର୍ଣମଖୁୀ”ନୀତିେଏମୋସ୍ନବିସ୍େୋଧକେୁଥୋଆନି୍ତI ଜଜଷ ଏବଂ  ି ିଆନ୍ ୱସି୍ ୋବୀ, ଜଜଷ ସ୍ କି 

ପ୍ରମଖୁ ୍“ ୋଇେସ୍ସ୍େ”େସଦସୁ େୋବସ୍େ ଏହି ଆସ୍େୋଳନକୁ ସ୍ବୈଚୋେିକ ତତ୍ତ୍ୱ ସ୍ଯୋଗୋଉ ଥୋଆନି୍ତ I ସ୍ତଣ ୁ

େୋେତସ୍େ ସ୍ଯ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତୁୋ କେୋ ଯୋଇଛି  ସ୍ସଥପିୋଇ ଁତୋ ବିସ୍େୋଧସ୍େ କୋମ କେିବୋକୁ ସ୍ସମୋସ୍ନ ଉତ୍ସୋହେ 

ସହିତ  ୋଗି ଥୋଆନି୍ତ I ବିସ୍କ୍ଷୋେ , ସ୍ଶୋେୋ ଯୋତ୍ରୋ, ସ୍ ୋକ ପ୍ରତିନିଧଙୁି୍କ ସୋକ୍ଷୋତ କେିବୋ ଓ ଖବେକୋଗଜସ୍େ ସ୍ ଖବିୋ 

ସ୍ସମୋନଙ୍କେ ଚୋ ିଥୋଏ Iସ୍ପନସି ସ୍େନିଆ  ବିଶ୍ୱ ବିଦୁୋଳୟକୁ ସ୍କନ୍ଦ୍ର କେି ପଶି୍ଚମ େି ୋସ୍ଡ େିଆ ଥୋଏ ଏଥପିୋଇ ଁ

ଅସ  ଜୋଗୋ I ସ୍ସମୋନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱୋେୋବିକ େୋବସ୍େ  ସ୍ମୋେ ସ୍ଯୋଗୋ ସ୍ଯୋଗ ସ୍ହ ୋ I 

ବହୁ େୋେତୀୟଙ୍କ େିତସ୍େ ଜେୁେୀ କୋଳୀନ ଅବସ୍ଥୋ ବିସ୍େୋଧସ୍େ ପୋଟି ସ୍ଖୋ ିବୋକୁ ଡେ ଥୋଏ I ମ ଁ ୁପହଞ୍ଚବିୋ ପସ୍େ 

ପେୁୁଣୋ ପେିଚିତ ସ୍ ୋକଙ୍କ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ସ୍ଯୋଗୋ ସ୍ଯୋଗ କେିବୋକୁ ଗ ୋ ସ୍ବଳକୁ ସ୍ଦଖ ିି ସ୍ଯ ସ୍ସମୋସ୍ନ ଆଡ ଆଡ 

ସ୍ହଉଛନି୍ତ I ଖୋ ି ସ୍ତ ଙ୍ଗୋ କି ତୋମି  ସ୍ ୋକ ନୁହନି୍ତ ଆମ ଓଡିଆ ସ୍ ୋକଙ୍କ େିତସ୍େ ମଧ୍ୟ ଡେେ ସୀମୋ ନଥୋଏ I 

ସମସ୍ତଙ୍କେ େୋଇ, ଦୋଦୋ .ପତୁୁେୋ ସେକୋେସ୍େ ସୋନ ବଡ ଚୋକିେୀ କେିଛନି୍ତ I ସ୍ସମୋନଙୁ୍କ ବିପଦ ପଡିପୋସ୍େ – ଏଇ 

ଡେସ୍େ  ଆସ୍ମେିକୋସ୍େ ଥବିୋ ପେିଚିତ ଓଡିଆ ବନୁ୍ଧମୋସ୍ନ  ସ୍ମୋସ୍ତ ଧେୋ ଛୁଆ ଁନସ୍ଦଉଥବିୋେ ସ୍ଦଖ ିି I ମ ଁ ୁତ ଏ 

ସବୁ ବୁବହୋେ ଆଗେୁ ସ୍ଦଖଛିି I ଏଣ ୁସ୍ମୋ ପୋଇ ଁଏ ସବୁସ୍େ ଉସ୍ଦ୍ ବଗ  କେିବୋକୁ କିଛି ନଥ ିୋ I 

ସ୍ସସ୍ତସ୍ବସ୍ଳ ଆସ୍ମେିକୋେ ଆଥକି ଅବସ୍ଥୋ େ  ନଥୋଏ I  ଆଥକି ବୁବସ୍ଥୋେ ମୋେୋ ନୀତି Recession ସ୍ଯୋଗ ୁ 

ସ୍ ୋକମୋସ୍ନ  କୋମେୁ ଛସ୍ଟଇ ସ୍ହଉ ଥୋଆନି୍ତ I କମ୍ପୋନୀ ମୋସ୍ନ ନୂଆ ସ୍ ୋକସ୍ନଉ ନଥୋନି୍ତ I କୋହୋେି ଦେମୋ ବଢୋ 

ଯୋଉ ନଥୋଏ I ଆସ୍ମେିକୋେ ବିଚୋେବନ୍ତ ବୁକି୍ତମୋସ୍ନ ସ୍ବୋ ି  ପୋଟି କେୁ ଥୋଆନି୍ତ ସ୍ଯ ଜୋପୋନେୁ ଖୋଉଟି ଜିନିର୍ ସବୁ 

ଆସି ଆସ୍ମେିକୋେ ହୋଟ ବଜୋେସ୍େ ଜମୋ ସ୍ହଉଛି Iଏଠି ସ୍ ୋକଙୁ୍କ କୋମ ମିଳୁ ନଥବିୋେ ଏହୋ ସ୍ହ ୋ କୋେଣ  i 

ସ୍କସ୍ତୋଟି ସେକୋେୀ ଚୋକିେୀ ପୋଇ ଁଦେଖୋସ୍ତ କ ି ଓ ନୋଆ ଁପକୋଇ ି I  ମୋତ୍ର ସ୍ସଥପିୋଇ ଁଅସ୍ପକ୍ଷୋ କେିବୋକୁ ପଡିବ 

Iସ୍ମୋେ ତ ତୁେନ୍ତ କୋମ ଦେକୋେ i  ସ୍ମୋେ ପେୁୁଣୋ କମଷ ସ୍ଥଳୀ ସ୍କସ୍େୋ କୁୋଷି୍ଟଙ୍ଗକୁ ସ୍େୋନ କ ି I ସ୍ସ କମ୍ପୋନୀସ୍େ 

ସ୍ସସ୍ତସ୍ବଳକୁ  େମିକ ମୋନଙ୍କ ତେେେୁ ୟୁନିୟନ କେୋ ଯିବୋ  ୋଗି ଉଦୁମ ଚୋ ୁ ଥବିୋେୁ  େମିକ ଓ ମୋ ିକଙ୍କ 

େିତସ୍େ ଝଟୋ ପଟୋ  ୋଗି  କୋେଖୋନୋ ବେ ଥୋଏ I”କମ୍ପୋନୀେଅବସ୍ଥୋେ ନୋହିଓଁକମ୍ପୋନୀବର୍ତ୍ତଷମୋନଆଉ ନୂଆ ସ୍ ୋକ 

ଆଣବିୋ ଅବସ୍ଥୋସ୍େ ନୋହି ଁ“ସ୍ବୋ ିମୁୋସ୍ନଜେସ୍ମୋସ୍ତକହିସ୍ Iଆଉ ଟିକିଏ ଧ ଁୋ ଦଉଡ କ ୋ ପସ୍େ  ପଶି୍ଚମ 

େି ୋସ୍ଡ େିଆକୁ  ୋଗି େହିଥବିୋ ଡୋବି ସହେସ୍େ କୋମ ମିଳିଗ ୋ I ଜୋଗୋଟୋ ଘେଠୋେୁ ସ୍ବଶ ିବୋଟ ନୁସ୍ହ ଁI 

ସ୍ଗୋଟିଏ ଟ୍ରୋମସ୍େ ଚଢିସ୍  ସ୍ସଠ ିପହଞ୍ଚ ିହୁଏ I ଦେମୋ ଖବ୍ୁ େ  I ଉତ୍ସୋହେ ସହିତ କୋମସ୍େ  ୋଗି ି I  ସ୍ସବର୍ଷ 

ବେେ ଖବ୍ୁ ସ୍ଜୋେସ୍େ ପଡିଥୋଏ I  ଏକ ସନ୍ଧୁୋସ୍େ ମ ଁ ୁସ୍ଗୋଟିଏ ମିଟିଙ୍ଗ େୁ ଘେକୁ ସ୍େେୁଛି  ଅନୁେବ କ ି ସ୍ଯ 

ନିିଃଶ୍ୱୋସ ମୋେିବୋକୁ କଷ୍ଟ ସ୍ହଉଛି I  ତଥୋପି ପ୍ରୋୟ ଏକ କିସ୍ ୋମିଟେ ବୋଟ ବେେ େିତସ୍େ ଚୋ ି ମ ଁ ୁଘେକୁ ଆସି ି I 

ମିଟିଂ ସେିବୋ ପବୂଷେୁ ଅସସୁ୍ଥ  ୋଗିବୋେୁ ମ ଁ ୁ ଚୋ ି ଆସିଥ ିି ଏବଂ ଜୋଣଥି ିି ସ୍ଯ  ସ୍ସଠୋସ୍େ ଉପସି୍ଥତ ସ୍ ୋକ ମୋନଙ୍କ 

େିତସ୍େ ଜସ୍ଣ ସ୍ହଉଛନି୍ତ ନସଷ I ତୋଙୁ୍କ ସ୍େୋନ୍ କ ି ତ ସ୍ସ ଏଇଟୋକୁ ଶ୍ୱୋସେ asthma  କ୍ଷଣ ସ୍ବୋ ି କହିସ୍  I 

ଗେମ ପୋଣେି ବୋମ୍ଫ ନିିଃଶ୍ୱୋସସ୍େ ସ୍ନବୋକୁ ପେୋମଶଷ ସ୍ଦସ୍  I ସ୍ସଇଟୋ କେିବୋ େଳସ୍େ ଟିକିଏ େ   ୋଗି ୋ I  

ଅନୁୋନୁ ସବୁ ସମସୁୋ ସହିତ ମ ଁ ୁଏସ୍ବ  ଶ୍ୱୋସ ପୋଇ ଁଚିକିତ୍ସୋ କେିବୋକୁ ବୋଧ୍ୟ ସ୍ହ ି I ଆ ଜି ପେୀକ୍ଷୋ, ଡୋକ୍ତେ 

ସ୍ଦଖବିୋ  ଓ ଔର୍ଧ ଖୋଇବୋ ଚୋ ି ୋ I ସ୍କୌଣସି ପ୍ରକୋେେ କଠଣି ଶୋେୀେିକ େମ କେିବୋକୁ ବଳ ପୋଇ ୋ ନୋହି ଁI 

େଳସ୍େ ସ୍ଯଉ ଁକୋମଟି ହୋତକୁ ଆସିଥ ିୋ ତୋହୋ ଧେି େଖବିୋକୁ ଅକ୍ଷମ ସ୍ହ ି Iଡୋକ୍ତେ ବିେୋମ ପୋଇ ଁପେୋମଶଷ 

ସ୍ଦସ୍  Iଶୋେୀେିକ କୋେଣେୁ କୋମ କେିବୋେୁ ଅବୁୋହତି ସ୍ନଇ ଥବିୋେୁ  ଆସ୍ମେିକୋେ ବୁବସ୍ଥୋ ଅନୁଯୋୟୀ େର୍ତ୍ତୋ 

ମିଳି ୋ I େର୍ତ୍ତୋ ମିଳୁଥବିୋ ସମୟ େିତସ୍େ ଚୋକିେୀ ବୁତୀତ ଆଉ କିଛି ସ୍ଗୋଟୋଏ କୋମ କେିବୋକୁ ମସ୍ନ ମସ୍ନ େୋବି ି 

I 
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େୋେତସ୍େ ଜେୁେୀ କୋଳୀନ ଅବସ୍ଥୋ ତଥୋପି ଚୋ ିଥୋଏ Iସୋପ୍ତୋହିକ ପୋଠ ଚକ୍ର ମୋଧ୍ୟମସ୍େ 

“ ୋଇେସ୍ସ୍େ”ବୋ ୋଜେୁେୀବୁବସ୍ଥୋେବିସ୍େୋଧକେୁଥବିୋବୁକି୍ତଓସ୍ଗୋଷି୍କୁି  ନୋନୋ େୋବସ୍େ ସୋହୋଯୁ କେୁ ଥୋଆନି୍ତ I 

ଆସ୍ମେିକୋେୁ ଜେୁେୀ ବୁବସ୍ଥୋେ ବିସ୍େୋଧ କେୁଥବିୋ ସ୍କସ୍ତକ ବନୁ୍ଧ  ସ୍ନପୋଳେୁ ଏକ ସ୍େଡିଓ ସ୍ଷ୍ଟସନ ବସୋଇବୋ 

କଥୋ େୋବୁ ଥୋଆନି୍ତ I  ଏଥପିୋଇ ଁସ୍ମୋସ୍ତ ସ୍ସମୋସ୍ନ କୋଠମୋଣଡୁ୍ ଯିବୋ ପୋଇ ଁଅନୁସ୍େୋଧ କସ୍  ଓ ସ୍ମୋ ପୋଇ ଁସବୁ ଖଚ୍ଚଷ 

ବହନ କେିସ୍ବ ସ୍ବୋ ି କହିସ୍  I ତୋଙ୍କ େିତେୁ ଜସ୍ଣ େୋଷ୍ଟରପତି ପଦେ ପ୍ରୋଥଷୀ ଇଉଜିନ୍ ମୁୋକୋଥଙି୍କ ପୋଇ ଁକୋମ 

କେିଥବିୋ ମ ଁ ୁଜୋଣ ିଥ ିି I ସତୁେୋଂ ଆସ୍ମେିକୋେ ସେକୋେୀ ସ୍କ୍ଷତ୍ରସ୍େ ତୋଙ୍କେ ହୋତ ଅଛି ସ୍ବୋ ି ସ୍ମୋେ ଧୋେଣୋ 

ସ୍ହ ୋ I ମୋତ୍ର ପଣୁ ିଥସ୍େ େୋେତକୁ ସ୍େେି ବୋକୁ ମନ ସ୍ହ ୋ ନୋହି ଁI ନିଜେ ବୁକି୍ତଗତ ସି୍ଥତି ପ୍ରତି  ମଧ୍ୟ ଦୃଷି୍ଟ ସ୍ଦବୋକୁ 

ସ୍ହବ ! “ଆସ୍ମେିକୋସ୍େ େହି ଯୋହୋ କେିବୋ କଥୋ କେିବି”ସ୍ବୋ ିସ୍ସମୋନଙୁ୍କକହି ିI 

ଏହୋେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପସ୍େ େୋେତେୁ ଜେୁେୀ ଅବସ୍ଥୋ ଉଠଗି ୋ ଓ  ନିବଷୋଚନ ପୋଇ ଁଆସ୍ୟୋଜନ ଚୋ ି ୋ I  ମନ 

ସ୍ହଉଥୋଏ ନିବଷୋଚନସ୍େ ଯୋଇ କୋମ କେିବୋକୁ I ଏମ.୍ପି କିମ୍ ବୋ ଏମ.୍ଏ ୍.ଏ. ସ୍ହବୋେ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଉଠୁ ନୋ ଥ ିୋ କୋେଣ 

ସ୍ସ କୋମ କେିବୋ ପୋଇ ଁଅସ୍ନକ ସ୍ ୋକ ଉପସି୍ଥତ ଥସି୍  I  ତୋଛଡୋ ସସ୍ବଷୋଦୟ କମଷୀ ସ୍କୌଣସି ପ୍ରକୋେେ ନିବଷୋଚନସ୍େ  

କ୍ଷମତୋ ପୋଇ ଁଠଆି ସ୍ହବୋ କଥୋ ନୁସ୍ହ ଁI ବିସ୍ନୋବୋଜୀ ବୋେମ୍ବୋେ କହୁଥସି୍  _  

ଆତ୍ମ ୍ସୁ୍ତତି ପେ ନିେୋ ମିଥୁୋ େୋର୍ଣଂ ସ୍ଚୈବ 

ଇସ୍ କ୍ସନଂ ଯତ୍ର ଯତ୍ର ତତ୍ର କୋଯଷୁ  ନବିଦୁସ୍ତ 

କଥୋଟୋ ଅସ୍ନକ ଦିନେୁ ମନ େିତସ୍େ ମଳୂୀେୂତ ସ୍ହୋଇ େହିଥ ିୋ I 

ନିବଷୋଚନ ପସ୍େ ସ୍ମୋ ସୋଙ୍ଗସ୍େ ସ୍ଜ ସ୍େ ଥବିୋ ବହୁ ବନୁ୍ଧ ଏମ.୍ଏ ୍.ଏ., ଏମ.୍ପି ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ହସ୍  I  ସମସ୍େନ୍ଦ୍ର କୁଣଡୁ୍ 

େୋଜୁ ସ୍ତେୀୟ ସ୍ବୈସ୍ଦଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରହ୍ଲୋଦ ମଲି୍ଲକ ମଖୁୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ହବୋ ପୋଇ ଁଦୋବୀ କେି  ପସ୍େ ଓଡିଶୋ ଉନ୍ନୟନ 

ସ୍ବୋଡଷେ ଉପୋଧ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ହସ୍  Iଝୀଅ ଓ ସ୍ତ୍ରୀକୁ  ଆସ୍ମେିକୋସ୍େ ଛୋଡି ତୃତୀୟ ଥେ ପୋଇ ଁଓଡିଶୋସ୍େ କୋମ କେିବୋକୁ 

ସ୍େେିବୋ ସ୍ମୋ ପୋଇ ଁସମ୍ଭବ ସ୍ହ ୋ ନୋହି ଁI ସ୍ଦଶୋନ୍ତେେ ଅତିଥ ିେୋବସ୍େ େୋେତୀୟ ନୋଗେିକ ସ୍ହୋଇ ମ ଁ ୁ େହିଗ ି I 

 

             

          ସମୋପି୍ତ 


