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ସଡେ ଅତଧ 

ଅଝ୍ିର୍ ଅବମଣ୍ବଵିକାରେ ସେଖ୍ ଝଲଚକାହ ଅଧ୍ୟାୟ୍ ବ୍ର 

ଦହୋଇଅଛି ଚାହନା ଅଧୁନିକ ଅଶେଶିକାର୍ ରନ୍ଜାତ୍ଵଣର୍୍ ଗ୍ଲବ୍ଛକାଠ । 
ବସଇ ଗ୍ଟବ୍ରଦ୍ମାଗ୍ସ ହୁଦସ୍ତର୍ ଦ୍ବାର ନ ଝଖାଲ୍ଲେ ଅଟଚମର୍ବା 
ବାସୀଙ୍କର ଅନ୍ତରର ସଣ୍ଢି ଚୟ୍ ଅଜଣା ର୍ ଢ୍ଦଯିବ । ସାମ ଓ ସମ୍ବନ୍ଧୀର 
ଗ୍ରୟା ଚପତ୍ତ୍ ୧ଦଶଚେ ହୃକଏ ଚଢାଲ୍ ମଧ୍ୟ ଘର୍ଯ୍ୟ୪କର୍ 
ଦୃତୃପଥରେ ପଞ଼ଲ୍ଵ ନାହିଁ, ସଲ ଦଦଶ୍ର ପୁଣି ବ୍ରଣ୍ଡ୍ ରସ୍ଥମ୍ବର୍ 
ପୁଜ୍କ୍ପତ--ଏ୯ କଥା ଚସେତେବେଲେ ଅମର୍ ପ୍ରଇବଷ୍୍ ମାନେ 
ଅମେରିଦାରୁ ଝେରିଅସି ମୂଲ୍ତକଣ୍ତରେ ପ୍ରଗ୍ଲୁର୍ ବ୍ରନ୍ତ 
ତସଚକତବତଲେ ସଂଧାନୀର୍ ମୁଁହଁ କ୍ସରେ ଭୁଃଖର୍ ହସ ଫୃଃଜ୍ଚଠ । 
କାର୍ଣ ଅଜ୍ଚକ୍ତନ୍ଥ ନୁଦ୍ଧେଥ ଅଚମଶ୍ଚିକା ଫେରନ୍ତା ଭ୍ରର୍ଭବ୍ରାସୀ 
ହକକଥା କତ୍ଦ ବାକ୍କୁ ଝଳଏ ଲ୍ଢ଼ା ବୋଧ କରନ୍ତି ବୋଲ୍ ମନେଭ୍ଏ । 
କଲୁ ସଂଧାର୍ମର ଭ୍ରୁଃଖ ଓ ଦ୍ରସ୍ ଯେ ନରଥକ ନ୍ହ୍ରେକ ଯେ ଏଇ 
ବହୁଖଣ୍ଡିକ ସଚଚିବେ, ସେଇ କେକଳ ବୁଝିବେ | 

ଚାଂପରେ ବାସ୍ତବ ଅମ୍ବେଵିକା । ପର୍ଯ୍ଯଃକ ଭୂଲ ଅଣିଚର 
ସାଦହ୍ଘା ୧ଦଵିଛନ୍ତ କେଳଲ ସେଇଯ୍ବା କହୁଛନ୍ତ । ଦେଗିବାସୀକ୍ୁ 
ଅକ ଣା ନାତ୍ଥ ଚଯ ସ୍ପେ ଜଣେ ସବ ଦ୍ବଗ୍ଵ । ସୁଭଗ୍ଵଂ ୍ଵିକ୍ତ ଏ ବଞ୍ଚୁତ 
ଗଣଙ୍କର୍ ସୁଖ ଭୁଃଖଲୁ ଘେନ ଭାଙ୍ଗର୍ କଗଲ । ଅକ୍ତର୍ 
ଆତମକି କାରେ ମଧ୍ଯ ଚସଲ ସୁଗ ଦ୍ରୁଃଗର ସୁର୍ ଢାଝି ଉ୍ଠନ୍ଥି । 
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ଗ୍ବମନୀଥ ଆମେଣ୍ଵିଵାକୁ ସ୍ପାମୀ ବ୍ରବେକାନନ୍ଦ ବା ଣଘଣ୍ତ ଭ 
ଜିବାଡ୍ବରମ୍ବଲ୍ ହାଇ ଯାଇ ନ ଥିଲେ--ଯାଇଥିଲେ ଏକ ସର୍ଯ୍ୟଃକ 
ରୁବରେ ! ସୁଭ ର୍ ପର୍ଯ୍ୟଃକର ଅତ୍ଵସମ୍ପାନ ସେକ୍ଥ ସଭ, ସେଇ 
ସରଂହୁ ଚସ ସ୍ଥକାଶର କରଛ୍ଛନ୍ତି। ଭ୍ବଞା ବା ସାହ୍ନର୍ଯର ଚ୫କ୍ରନିକ 
ଗଢ଼ିଚ୍ାର ଅବକାଶ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହ୍ଥଂ। ଗନ୍ଧ ସଭ୍ଯର ଅସ୍ବ 
ମ୍ରକାଶ୍ର ଅମ୍ବର୍ ସାଠକ ସଂଘ୍ରଦାୟ୍ବକୁ କଷ୍ଟ ନ୍ ନକରେ ରାଂବଦ୍ରରଲ୍ 
କ୍ରୁଝବାକୁ ତ୍ରେକ ଚସ ଲେଝଳ ଓ ଅନ୍ତୁବାଦଳର୍ ଶ୍ରପ୍ତାସ ସଫଳ 
ବଦହୋଇଛି । 

୧୯୪୬ ର୍ ପ୍ରଥମ ଭ୍ବଗ | ମ୍ ସେଚଇଡବଚଳି ମୟୁରଭ୍ଞ୍ଢ୍ର୍ 
କର୍ଥଅ ଚଜେଲ୍ରେ ଅଃକ ବହ୍ହୀ। କାମନ୍ତ କସ୍ଥି ନ ଥିଲା, ବସି 
ବସ ଏଇ କହ୍ଘ ବଦେଡେଣଣ୍ଡଂ। ଅନ୍ତୁବାଦ କରିଥିଲ୍। ଅଜ ଦୀର୍ଘ 
ଦନସତର ଚମାର୍ ସଲ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନର ସ୍ବୁତ ଘେନ ବଢ଼ ଖଣ୍ଡ କ 

ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ରାଇକ୍ଗ ଯାଉନ୍ଥଃ ମୋର ଓ ଲେଖକଙ୍କର ସମସ୍ତ ଛଛ। 

ଘେନ -- ସେଇ ସମାର ଅନଦ | 
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ଆଚମର୍କା ସଥେ 
ମୁଁ ଜଣେ ବାରକ୍ୁୁଲ୍ଵ ତମ୍ବକ । ସ୍ମୃଥିବାରେ ଅନନେକ ଦଦଶିଛ, 

୬ଅନେକ ଜାଣିଛ୍ଥୁ । ୧ମୋର୍ କୀବନର୍ ବ୍ରରନ୍ନ ଅଣ୍ଣ୍ଞଭା ମଧ୍ୟରୁ 
ଯଦ୍ଦ ବନ୍ଥୁି ଦେବାର୍ ଆଏ, ଦେଶବାସୀ ରାଦ୍ରା ଗ୍ରଡ୍ଣ କଦ୍ଧ୍ ପାରନ୍ତ, 
---ଏହୁ ଆଶାରେ ପୁଣି ମୁଁ ମୋର ସାଯ,ବର୍ ଜୀବନର କାହାଣୀ 

ଚଲ୍ଜ୍ଧ ରସିଲ୍ । 

ଏଥର୍ ମୁଁ ଚମୀର ଅଚମଣର୍କା ଭ୍ମଣଭ୍ କଥା ଲେଖିବାକୁ 
ଯାଜର୍ଥି। ଅଚମର୍କା ଗଣଭନ୍ଭର୍ ଦେଶ । ସ୍ଵାଧୀନଭା ସୁଦ୍ର୍ 
ଇଭଦଢାସ, ଜର କ୍ଅସିଂହନ୍ ,ଅଉ ଲ୍ଙ୍କଳ୍ଙ୍କ କଥା, ଅହୁର୍ ଅନେକ 
ଦର୍ଖମ୍ମୟ୍ଟ୍ ବସ୍ତୁର ସହାନ ପାଇ ଏହ୍ଦ ଦେଶନଛ୍ଧ ଥରେ ଚଦର ଆସିଦା 
ସାଇ ଚାର ଦୁଦୟୁ ଭ୍ଭରେ ଏକଇ ଡୀବ୍ବ ଅବ୍ରେଗ ସଜାଗ 
ରନୁଅଥିସ । ଏବଭିଦନ ସରେ ୧ଯଦେବେଳଲ ସସହୁ ଅମେରିକା 
ପଥ ଜ୍ସଦର ପାଦ ଦଢ଼ାଇଲ, ମନଵା ତମାର୍ ସେଚଭଦେଚଲ ଆଣା 
ଅତ୍ ଆନନ୍ଦଠର୍ ଉ୍ଞ୍ତବିଭ ହୋଇି କ୍ଠିଲା । 



5 ଅମେବ୍କା ପଣି 

କେନେଡାରୁ ଥରେ ମୋଚଭ ଉଡ ଦଆଂଇନୂଲା | ଢାର 
କାର୍ଣ ମଧ୍ଯ ଦର୍ଶାଇ ଝିବଲ୍-ଚମୁଂ ଗଟ୍୍ଵବ୍ରଥ ଗଚ୍ଵଦର ସ୍ଥାନ 
ଓକଚନଡାଚର ନାହି । ଲନ୍ତୁ ମୂଲ୍ର କାରଣ ଅସ ଅଲ୍ଗା - ମ୍ 
ଭ୍ରଭବସୀ, ଚଢଣୃ ମୋ ଉ୍ସତର୍ ଇମିଗଗ୍ରସନ ଵସ୍ତ୍ବଗର ସୁନଜର 
ପଡଲା ନାହି । ମୋ ଉଠରେ କଡ଼ା ଭୁକ୍କୃମ୍ଭ ଜାର୍.ଚଦ୍ଲ୍ - କେଚନଡା 
ଗ୍ରଡ ଗ୍ବଲ୍ଯିବା ପାଲି । କଲ୍ଛ ଅମେର୍ରକା ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ମୋର, 
ଅଂଦୌ ମଜ୍ଳଲ୍ନ ନାହିଁ । ଇଜ୍ଗ୍ବେପ ଭ୍ରମଣ ଚଶଷ କର୍ ଦଛିକୟେ 
ଆପଂ କାରେ ସହ୍ୁଞ୍ଜୁ ଯେଢେବେ ଳେ ଦର୍କାଦ୍ଵୀ ଙ୍କା ଚସାଗ ଜ 
ବଦ୍ଦ୍ବ୍ରାକୁ କ୍ଷମ ବଦ୍ରଲ୍, ସେଚତଚବଲେ ଅଗେଚିକା ଯିଦ। ପାଇଁ 
ଉଦ୍ର୍ରୀବ ଦେ ଇ ପଡ଼ୂଲ୍। କନ୍ଧୁ ଦକ୍ଷିଣ ଅଫି ! .କାରୁ ଅଚମଳକା 
ଯିବ ର୍ ସଥ ମୋ ସାଇଁ ବହ ଥିଲା। ଆମ ଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ ଅର୍ଫଂକାର 

ଏ:ଜଣ୍ଟା ଚଜନେଗ୍ବଲଗଣ ଏକଥା ଭ୍ଲ୍ ସ୍ବଦରେ କାଣିଅୁଲେ୍ ମା 

କବେ ମୁଢି .ଝୋଲ୍ ପିଝବାଦ କଣ୍ଢ ନାଢ଼ାନ୍ଭ। ଯଦ୍ ସେମାବ୍୍" 
ପ୍ରଭବ୍ବଦ କରିବାକୁ ସାଅନ୍ତେ, ତାହ୍ରାଦ୍ରେଲେ ତାଙ୍କୁ ଇସ୍ତଯା 
ଦଦବାଲୁ ସଡ଼ନ୍ତା। ଗ୍ଭକସ୍ର୍ ମେହ୍ର ନ୍ଥ ଯଦ୍ଧ ଲ୍ବଘ୍ଵ ପାଞ୍ଚ ଜଣ 
ଏଜେଣ୍ଟ ରେନେଚତ୍ଲ୍ ଏଠୁ ଅନଯାୟ୍ବର୍ ଢାବ୍ର ପ୍ରବବାଦ୍ର 
କଣ୍ଣିଥାନ୍ତେ - ଭାଦ୍େବଲ ଦଣ ଅଫର କାର ବ୍ଛନ୍ଦ୍ର ସରକାର 
କାଁନ ଡେର୍ ଗଦି ଥଅଚନ୍ତ । ଦ୍ବରଭରର ଟଣୀଯମାନ୍ଯ ଲକ୍ତୁ 
ବୁଦ଼ିପାର୍ ନ୍ତେ ଦମଣ ଅର୍ଫ କାରରେ ଦ୍ବରଭବାସୀର ପ୍ରକୃତ ଅବସ୍ଥା ଶଵ 
ପାଲଣଞଜର୍ ଆନ୍ର ଅନେକ କଞ୍ଜୁର ପ୍ରଭ କାର୍ ଦ୍ରୋଇ ଯାଅନ୍ତା । 

ଅମଚଦିଶର ଳେବକ ଶୁଣିଚାନୁ, ଦିଣ ଆର୍ଥ କ!6ର୍ କି ଲର୍- 
ବାର”? (ବଣ 'ର୧ଦ଼ୃ୍ଷ) ଅଛି । ଦଣ୍ଣ୍ବଦ୍ଦରେଷ ଯେ କଣ ଅନେକେ 
¦ ଳର .୦ର୍ ବୁଝନ୍ତ ଜାଣି, ଅଉ ଯେଉ ମାଚନ ବିହାର ସେମାଚବ 
ସଫାଂ କହୁ ଦାଲୁ ଗ୍ଲଦ୍ଧ ନ୍ତି ନାହୁଁ । ଦ୍ରପ୍ରଣ ଅଫିକାରେ ଘ୍ଵରଙ୍ନଙ୍କ 
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ମଧ୍ଯବର ଦୁଇ ୫ ଦଲ ଅଛ୍ଥ, ଭାଦହା ହ୍ରହୁ ସୂସଲ୍ମାନଙ୍କର ନୁବହ୮” 
କଂଟଗ୍ରସ୍ ଅଉ୍ଭ ୦୦101191 ]301୮01 ( ଢ୍ଗଲିଚବଶତର୍ କାଭ)ର୍ | 
ଦକ୍ଷିଣ ଅଫି କାରେ କଂଗଗ୍ରସ୍ର ଜଲ୍ମ୍ ଦେଇଥିଲେ ମହ୍ନାସ୍ବା 
ଗାଛୀ । କଲୋନକୟ୍ବ୍ବାଲ୍ବନ୍ଡଂ ଏବଂ ଇଣ୍ଛିୟ୍ଵଟନ ଏସୋସ ଏସନର 
କଲ୍ଦାଭା ଚଢଲେ ମି, ମଣ ଲ୍ଵଲ୍ ଗାଛୀ । ବାସ ଯାଦ୍ବା ଗ୍ର 
ଯାଇଛନି, ପୂଅ ଭାହାୀ ସ୍ତ୍ରଜି ନ ଖର୍ଚ ନୂଭନ ଦଳ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। 
କୁ. ଏହ୍ ଭୁଲ୍ହ୍ ସାକ ଦଳରୁ ଦୁରରେ ର୍ହୁବାକ୍ୁ ଚେଧ୍ଗା କଭ୍ଥିଲ୍, 
କ୍ନ୍ତୁ ସାର୍ ନାହ୍ର । 

ଚଉ'ଷାମୋଦ କରବାର ଅଭ୍ୟାସ. ଚମାର୍ ନାହୁଁ । ଦକ୍ଷିଣ 
ଆର୍ଥ କାର ଭାଦଦୀୟୁ କଂଗେସ ଦଳ କନ୍ତୁ ଭାର ଅନେକ ସକ୍ଷସାତୀ। 

। ବଣ୍ଡ ବ୍ରଦ୍ବେଷ ଯେଞ୍ଜମାନେ ମନରବଝ ର୍ ସଦ୍ଯ କର୍ସାରନ୍ତ, ୧ସମାଚନ 
"ଭାଷା ଥାଦର ସକ୍ଷପାଡ୍ରୀ ନ ହୋଇ ସିରେ କୁଅଡ଼େ ୧ ଯାଦ୍ବାକ୍ଦିର 

-ଆମ୍ସସାନ ବବାଧ ନାର୍ତ, ୧ସ୍ମ ନେ ଅଦୌ ବୁଝିପାରା ନାହଁ 
ଚଯ ¬ ଭୋଷାଣୋଦ ମାଳସିଲ ଅଚଧାଟଭର ଚଗାହଛିଏ ପଆିଭ୍ଯଥ ପଳ | 
ମୁଁ ଖାର୍ଣ୍ଣା' ମଣିଷ ସଙ୍ଗରେ ରହୁବାର ସୁଯୋଗ ପାଇ ଏହୂ ଭଥ୍ଯ ବ୍ଲ୍ 
ଭ୍ବବରେ ରକୁ ପାଭ୍ଥିଲ୍ । 

ଦନ୍ଧିଣ ଅର୍ଥଂକାରେ ମହ୍ରା ସ୍ବାଗ ନୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥିଭ ୧ପବ୍ବର୍ତର 
ଚୁମ୍ବାର୍ ସ୍ର୍କଂର କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ମ୍ଫ୍ରୀଳକାର କରିଥିବଲ । କଲୋ- 
ନସ୍ଟଲ୍ବନ୍ଛ ଅଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏସୋସିଏସନକୁ ବଞ୍ଜ୍ମାନ ସୁର୍ତ। 
ସ୍ପାକାର କରୁଚନ୍ତି ବୋଲ୍ ବଣ୍ଟାସ ହୁଏ ନାହ । ମ୍ମୀକାର ନ କୟ୍ବାଠ୍ 
ମଧ୍ଯ ଅବନକ କାରଣ ରହୁଛ୍ଥୁ । ଯେଞ୍ଚମାତନ କଲୋନପ୍ବଲଦା ଧୁ 

ସେମାଚନ ପ୍ଯଥଟଚସ୍ତ ସାଦଦ୍ରବୀ ଜିଞ୍ଜାଦର । ସାହେବୀ ଦଇ ଠର୍ 
କ୬ଇବା-ସିଇବା ଭ ରହୁଛି, ରା ଭୁପତର ପ୍ବାଙ୍କ ମିଞ୍ଜାସ ସର 

ଦତ୍ଥିଣ ଆର୍ଥ କାର କଂଚଗ୍ରସ ଓ ଦୁପ୍ବର୍ ସ୍ର୍ବର୍ ୫ଜଏ ବସ୍ତୁ 
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ହୋଇ ପଛଛନ୍ତି । ବଞ୍ଜିମ୍ବଳ ସାଦଦ୍ବବୀ ମିଞ୍ଜାସ ସମ୍ବହତେ କ଼କଲଏ 
କ୍ରଶ୍ରେଷଣ କଚର । ଆମ୍ବ ଦେଶତର ଲଣ୍ଡନର ଗାଏ ୟାର ତୁଧ୍ 
ଫେରନ୍ତା ବାବୁଙ୍କୁ ଦ୍ର ଅଚମ୍ଭ କହ୍ଦୁ ସେମାଚନ ସବୁ ସାଦ୍ରେବ 
ମିଞ୍ଜାସୀ ଦୋଇ ଯାଇଛନ୍ତ । ପ୍ରକ୍ସଢରେ କନ୍ତୁ ଭାଦ୍ବା ନୂଦହ । ଦହ ଞଥ, 
ବକାଞ୍ ପିଛିଲେ୍ ଆଜ୍ ମଦ ଖାଇଠଲ୍ ଯନ୍ଦର ସାହ୍ରେବ ମିଞ୍ଜାସ ଚହାଇ 
ଯାଆନ୍ତା, ଭାଡ଼ାହେଚଲ୍ ଗଧ ମଧ୍ଯ ସିଂହ୍ ହ୍ଲୋଇ ଯାଆନ୍ତା / ଅତନକ 
ସ୍ଵ୍ର ଲୋକ ସୁକ୍କା 10/671011()7 ୦୮ ୦୦୮)୮16210୦ମ (ବଣୁ ଲକୃଷୃଭା) 

ରରୁ ବଦ୍ଧ ପଡ୍ଜ ନାଦ୍ନାନ୍ଜି । କନ୍ଥୁ ସେମାନେ ପୁଣି ଅମ୍ବ ବଦଶର ବଡ଼ଲ୍ବଃ 
ହୋଇ ଆସନ୍ତି । ବଣ୍ଡଁ-ବୈଷମ୍ଯ .ଯଦ୍ଦ ଦୁର କବ୍ଦିବାକୁ ଚଦର, 
ଭାଦହ୍ନାବଦ୍ଵଲଲ୍ ସବୁଠବେଲେ ଅନ୍ୟାକ୍ଷ୍ଵର୍ ବଗ୍ରୁକ୍ ରେ ଯୁକ୍ତ ଘୋଷଣା 
କର୍ବାଲୁ ହେବ--ସେଥିପାଇ" ଯଦ୍ଦ ମର୍ବାକୁ ହୁଏ, ଭାହାହେଲେ 
ମଧ୍ୟ ଅତଗଲ୍ ଗ୍ଟଲ୍ ଭାକ୍ସୁ ବରଣ କର୍ନେବ। ନଭମ୍ସ୍ତକ୍ଳ 
ହେବା ହ୍ରେଲ୍ବ-ସାହେସବୀ ମିଜ୍ଞାସ । ଦକ୍ଷ ଣ ଆର୍ଥ କାର କବଲନୟାଉ 
ବାଣ୍ଟ୍ପଗଣ ସକ୍ତୁ ସେହୁ ୨ଣ୍ରଣୀର ଲୋଳ । ସସମାଚନ ଭ୍ଲ୍ପ୍ବବଚର 
ଜାଣନ୍ତି ୧ପ ଭ୍ବାର୍ଙ୍କଯୃ ଜାଢଭେଦ ଦ୍ଵାରଭର୍ କେଭେ ଅନଷ୍ଣ 
କନୁନ୍ଥ/ ଭେଣୁୁ ୧ସମାଚନେ ଜାଢତଭ୍ଦ ଅଦୌ ମାଳନ୍ତି ନାହ୍ଧି । 
ଆ୍ଭ୍ ୟ୍ବାଂ ମଧ୍ଯ ସସମାଚନ ବ୍ରୁଝି ସାଣଵଚ୍ମନ୍ତି ଯେ ବଣ୍ଡ୍ଵ-ବ୍ରଦ୍ବେଷ 
ମଣି ଞକ୍ତୁ କେଡ଼େ ମଚ କରିଦ୍ଏ । ଚଭଣୁ ଆଣ ସେମ୍ବାନେ ନକକୁ 
ମଣିଷ ୧ବାୟ୍ ସର୍ିଚୟ୍ବ ଦଅନ୍ତି, ଅତ ମଣିଷର ପ୍ରାପ୍ଯ ସମ୍ମାସ୍ୟୁ 
ଅଜ ଯନ୍ଦ୍ର ନ ପାଅନ୍ତି ଭାହ୍ନହେଲେ୍ ଦ୍ରଚନ ସେମ୍ବାନେ ଭାଢ୍ା 
ଅଦାସ୍ବ କରବବ୍ର ଲଣ୍ଡଯ୍ବ । ଚସମାନେ ଭାର୍ଚ୍ଚର୍ ଦାସୀ ସୁଣ୍ସ୍ଵ 
ଦିନ୍ଵଦ୍ରାଲୁ ଯାଇ କାଢ୍ରର୍ ପାଖର ଦ୍କ୍ଷା ଗ୍ବହ୍ପି ନାଦ୍ବାନ୍ଜି କମ୍ବା 
ସାହଯ୍ୟ ପାକବା ସାଇ ମଭ୍ାଶା ମଧ ରଜ ନାଦୀରୁ । 

ଯେଞ୍ଜ୍ମ୍ଭାନଙ୍କର ଜମ୍ଟ ପ୍ବାର୍ଭବର୍ଷରର ଦଦାଇନ୍ଥି କମ୍କା” 
ଦ୍ବରଭଦଷରେ ଚସଞ୍ମାଚନ ଅନେକ ଦ୍ବନ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର୍ 



ଅଆଁଳିର ଆମେର୍କ! # 

ମିତ ଗର ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର୍ ର୍--ସେମାନେ ଧର୍ମୁଁ କଥା କଦ୍ରନ୍ି, ଝଙ୍କା 
ଳମାକର୍ବି ରଣନ୍ଜୁକୁ ଅଞ୍ ଧୀ ହେବା ପରି ଷ୍ରାଣସଣ ଚଚପ୍ମା 
କରନ୍ତ। ଓଘନତବଶ୍ଚିକଗଣ କମ୍ତୁ ମଦ ଖାଇ ମାଭାଲ୍ ହୋଇ 
ସତ୍ସ୍ଵ କରଞ୍ଜିଜ ଦରକାର ବହଲେ ଲ୍ଢ଼ାଇ କର୍ମ୍ଜି, ପୁଣି ମଝୁରେ 
ମରେ ବ୍ରୁୟ୍କ୍ର ସର କାରକୁ ଧମକ ମଧ ଦେଖାନ୍ତି । ମଦାତ୍ବାଗାକ୍ଧୀ 
ଦସ୍ଦ୍ର ମାନଙ୍କ ଅନ୍ଧୁଗ୍ରଦ୍ମଜର୍ ଦକ୍ଷି ଣ ଆର୍ଥ କାରେ ସ୍ଭ୍ଯାଗ୍ରଦ କଣ 
କ୍ମଡକାର୍ଯ୍ଯ ଚହ୍ଘାଇ ଥିବଲ୍ । ସୌଦ୍ଦାମ୍ୟରୁ ହ୍ବେଜ୍ ବା ଦୁଭ୍କ୍ମ ଗ୍ଯର୍୍ 
ଦଦ୍ବଜ୍, ମୋର୍ ଅନିନ୍ଥା ସଦ୍ତ୍ବେ ମୁଁ ସେହୁ ଦଳ ସ୍ହୁଭ ଘନଷ୍ଟ 
ଙ୍ଖସର୍ଗବରେ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ଯ ହ୍ବୋଇଥିଲ୍ । 

ଡ଼ରବୀନ, ଇଞ୍ମୁଲଣ୍ରନ,ପେ ¥ଁ ଏଲ୍କାବେଥ ଆଜ୍ ଚକପ୍ ଢଳ 
ଡଡଲ୍ନ ଦଞ୍ଚ ଣ ଅଵି କାର୍ ପ୍ରସଳ୍ ବନ୍ଦର । ଯାନ୍ତୀୀ ଜାହ୍ବାକ ଡ଼ର୍ବ୍ରର 
ଅଜ ଚକପ୍ଞାଞ୍ଜନ ବାଃ ଯାଏ, କନ୍ତୁ ମାଲ୍ ଜାହାଜ ଗୁଡକ 
ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ବନ୍ଦରରେ ନୟ୍ବମିଭ ଢ୍ରଦ୍ରରେ ଅଦି ଲଙ୍ଗର କରେ । 

ଅମେର୍କା ଯିବା ପରି ଭସା ୯ ଘ୍ରଡଚନ୍ତ ) ସାଇଥିଲ୍, ଜାହ୍ନାଳ 
ଭ୍ଡାର ୭ଙ୍କା ପଚିକତର୍ ଥିଲା, ଭେଚବ ସୁଛ୍ଛା ମ୍ବେର୍ ସଥ ଯୁକ୍ତ 
ନ ଥୂଲ୍ଵ । ଧମ୍ପ ଏଠାଚର ମୋଭେ ସାହାଯ କର୍ନ ପାରବ ନାଞ୍ପ , 
ମୋର ୪ଞଙ୍କା ଏଠାଚର୍ ଅଚଲ, କଂଦ୍ଣ ୪କାର୍ ମଧ ମୂଲ୍ଲ୍ର 
ଚାର୍ଦମ୍ ରହର୍ଥ । ଗୋଗ୍ବବଲ୍ବକ ଦ୍ରାଭଲୁ ଯେଚଢବ୍ରେଚଳ ମୋ 

ହ୍ରାଭର୍ ଝଙ୍କା ଗ୍ବଲ୍ଯିବ, ୧ସଭେଚବାଲେ ଢାର୍ ମୂଳା ବହବ ଗଟ୍ 

ବବଶୀ । ଅବଶ୍ବ୍ୟ ଏତ ଭ୍ରେଦର୍ମଭକୁ ଅନେକ ନାସସନ୍ଦ କରନ୍ତି । 
ମୁଁ ବିଚଜ ଦ୍ରେଣ୍ମକ୍ରୁ ଅବନକ ଇଂଗ୍ଵଳ ଆଗସଛ ନ ସ୍ତ୍ରବ୍ର _ ଵଦ୍ବର୍ଖାର 
ଦ୍ଦ୍ବବଚ୍ର ଏହ୍ନାର ପ୍ରଭକାର୍ କଦ୍ବବା ସରି ଖୁବ୍ ଗ୍ବଗି ଘଡ଼ନ୍ତ > 
କନ୍ଦ ଗ୍ଵେଗର୍ କାରଣ ନ ଜାଣି ଵାଲ୍ ଞଝଧ ତଦଛଲ୍ ଯେନ 
ଫଳହୁଏ--ଏଠା 3 ର୍ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଚସଇପ୍ା ଢ଼ୋଇଥା ଏ | 



୬ ଆଚମର୍କା ସଥ 

ଡରବାନଚରେ ଅଖମେଶଣ୍ବକା ଯିବୀର ଛ଼କଃ୪ କଣିକା ପାଣି 
ଚଚଷ୍ପା କଲ, କନ୍ତୁ ଝମା ଦ୍ରୂଗ୍ବ ଞକ୭ କଣିବା ଅସମ୍ବବ୍ର ମତିନ- 

ବଦଲ । ଜାହ୍ଵାଜର ଏଜେଣ୍ଡଗଣ କେହ୍ର କହୁଲା, ସବ୍ରୁ ଦାର୍ଥ ଭ 
ଭଡା ଦଦ୍ବାଲ ଯାଇଛୁ, କାଲ୍ ଯଦ୍ଦ ଆସି ଥାଚନୁ ଭା ଢେଲେ୍ ଚଟା୪[ଏ 
ବାର୍ଥ ସାଇ ଥାଆନ୍ତେ ନସ୍ପସ୍ଟ । ପୁଣି କେହ୍ର ଦଦ୍ନ୍ତଃ ଅସନ୍ତା 
ଛଅମାସ ସାଇ' ସମସ୍ତ ଜାଦ୍ରାଜ | ଭଡ଼ା ଦଅ ବଦ୍ାଇ ଯାଇଛ୍ଥ। 
ଏହୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ମୁ ରନ୍ତ୍ରଭ ଦଦ୍ଧାଇ ସଡ଼ଲ୍ । ବଦ୍ବାଛବ> 
ମାନଙ୍କ୍ ସାଗର୍ ପଂର ଦ୍ରେବାର୍ ଉପାୟ ଅନ୍ପଛାନ କର୍୍ବାର୍ 

ଢ୍ବର ବଦଲ ମୁଁ ନଚ଼ଜ ମଧ ଚଷା କରୁଥିଲ୍ | 
ଚରଡ଼ଓ୭ର୍ ବଲ୍ଢୀ ଦେବା ଚସଚଭେବେବଲେ ମୋର 

ଟଗୋହାଏ ପେଶ୍ରା ହୋଇ ଯାଇଥିଲା, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଵଦେଶର 
ଖକର୍ ଶୁକିବାକୁ ବଡ଼ ଡସ,କ ଥିଲେ | ଡ଼ରବୀନକୁ ଅସ ବ଼କଞ୍ 
କଣିଦା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁ ସେ ଦ୍ଦଗରେ ଆଉ୍ ମନଚିଦଇ ପାରି 
ନ ଥିଲ୍ । ଦ୍ରଠାତ୍ତ୍ର ଦ୍ଦିଵଁନଳ ଜଣ ଚରଡଓ ଚବ୍ରାକାରଙ୍କ ସଙ୍ଗଚର 
ଦେଖୀ ଦହବାର୍ର୍ ସେ କହ୍ରଲେ ଯେ, ଥ୍ରିଧାନ ଏନାଉ୍ଭନ୍ ପାର ଜଣ 
ପୂରୁଣା ସୈନ୍ୟ ବତ୍ଢ୍ବର୍ଟଯୃ ୧ଲାକି, ଅର୍ ଅନେକ ଜାଦ୍ବାଜ କମ୍ପାର୍ନର୍ 
ଲ୍େକଙ୍କ ସହୁଭ ଭାଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ ଅଛୁ । ରେ©ଓ୦ର୍ ବଲୁଢା 
ଦେଲେ୍ ମଚନଭ୍ୁଏ ସେ ତଳୌଣସ ପ୍ରକାରେ ଅପଣଙ୍କ ପାଇଲି ଛକର୍ର 
୨ କର୍ ଦଦଇ ଘାଣ୍ଢଦଦ୍ର । ମୁ. ସବଙ୍ଗ ସସେଂ ଡ଼ରବାନ 
କ୍ଢାରରେ ବଲୁଭା ଦେଦାକ୍କ ସ୍ଫୀକାର ଵଲ୍ । ବଲ୍ତଢା ଦେଲା 

୧୨ ପ୍ରଧାନ ଏନ,ଜ୍ନ୍ସାର ବମାର ଢକ¥ କଣିବାଚର ସାହାଯ୍ଯ 
କଲେ । ସେ ଯଦ୍ଦ ଏହୁ କାମରେ ସାଦ୍ବାଯ୍ଯ କଦ୍ବ୍ ନ ଥଂଚନ୍ତ, 

.ଭାଦ୍ରାଢ୍ବେଦଲ୍ ହୋଡ ଅନ ବକ୍କାଣସି ଜ୍ ପାୟୁରରେ ଛଲ୍ଭ ଯିବକୁ 
ସତ ଥାଅନ୍ତା । 



ଅଵର୍ ଅଚମସ୍ କା ୭ 

କୂକ଼୍ଃ କଣା ଦହ୍ରେଲ୍ବ ସରେ ଇଷ୍ପଲଣ୍ଡନ ଅଉ୍ତ୍ ପୋ 
ଏଲ୍ଜାବବଥ୍ ବାଃ୪ ଚକସ୍ହାଞ୍ନ୍ ଆସଲ୍, ଆଡ୍ ୧୧୦ାର୍ର 
କ୍ଯାସେଲ୍ ଲାଇନର ଯାନ୍ତୀ ଜାହାଜରେ ସାଭ୍ଦାର୍ଖଃନ ଅଡ଼ଲୁ 
ଗ୍ଗଲ୍ଲ୍ । 

ଛକପ୍ଞାଉ୍ନରେ ମୋତେ ଅନେକ ନ ବ୍ ହୁବ୍ରାକ୍କୁ ସଡ ଥିଲ । 
ଦେପ୍ଞ୍ଚାଜ୍ନ ଦଦଦ୍ଧବ୍ରା ସାଇˆ ଅଚନକ ଅଂଗେରିକାନ୍ ଓ 

. ଲିଡ୍ର୍ଗୀସ୍ାନ, ଲାଳାୟ`ଭ | କାଡାର ଏହୁ ବାସନା ପୂର୍ଣ ହୋଇଛୁ 
ଭ କାହ୍ବାର୍ ଦଦ୍ଘରାଲନାହୁଁ । ୭ଯ ହୁ ମାନେ ଚକପ୍ ହାଞ୍ଜନ୍ ଦେଖି 
ନାହାନ୍ତଂଚସମ୍ବବନ ମଧ୍ଯ ବକପାଉନ ସମ୍ବଛଚର୍ ବହ୍ର 
ଲେ୍କ୍ନଚ୍ଛନ୍ଥିଃ ସେହୁ ବହ୍ଥ ମୁଂ ସଚିଚି, ବଦ୧ଛ୍ଥ ଯେଞ୍ଜମାତନ 
ଚକେପ୍ଞାଉ୍ନ ନ ଦଦଖି ବହୁ ଲେ୍ଖିନ୍ତନ୍ଜିଃ ଝାଙ୍କର ଲେ୍ଝାଚର୍ 

ଅଚନକ ସାର୍ କଥା ରହୁନ୍ଥୁ। ଅଞ୍ ଯତ ମାନେ କେପୁଞାକ୍ନ 
ଚଦଦି ବହୁ ବଲ୍ଖିଛନ୍ତିଃ ଭାଙ୍କ ଲେଖା ଏକାଠିବଚଲଚକ ବଣ୍ଡସଂଲ 
ବଢ଼ାଇ ଉଠିନ୍ଥ। ମୁଁ: ଚଯଠଭ ବଳେ ତକପ୍ ଛାଉନ ସମ୍ବଛବର ବହ୍ରୁ 
ଲେ୍ ଶବର, ଚସଭେଡିବବଲ ମାର୍ ମଧ ସେହୁ ଅବସ୍ଥା ହ୍ରେ ଇସୀତର୍ । 
କ୍ଛୁ ସେଥିବର୍ ମୋଭ୍ ଭୁଃଖ ନାହ । କେପ୍ଃାଉ୍ରନ ଯେ ନଜ 
ଆଣିରେ ଦେଖି ଘର୍ଥ ଏହ ଅନହଚର୍ ଚମାର କୁଲୁ ନାର 
ଢଠୁଥାଏ । 

ପ୍ରାନ୍ପଭକ ବସୀଦର୍ଯ୍ୟର ଛରର ଅଳକିବୀର୍ ଇଚକ୍ଥା ଅଳ ମୋର 
ଅଠରାଁ ନାକୁ। ସ୍ଥାଚ୍ୂଦକ ଦୃଶ୍ଯ ଅଚନକ ନ ରହିୁବ। କନ୍ଥୁ 
ମନୃଷ୍ଯର ମନର୍ ସ୍ଢ ଖ୍ବ୍ ଶୀସ ଦଦଲ ଯାଏ । 6ସହୁ ଦରଭ୍ବର୍ଜନ- 
ଶୀଲ ମନକୁ କାଣିବା ପାଲ୍ ମୁଁ ବେଶୀ ଅଗ୍ରଦ୍ଲୀ । ଚକସ୍ଧଭ୍ନ 
ବଦଷଯୂ୨ର ଯେଭେକେଠଳ କରର ଲେଖିବି, ସସଚୁବେଚଲ ଥିଳର୍ 
କଥା ଲଣ୍ଡପ୍ଟ ଚଲ୍ଵିରୂଃ ଆଡ୍ ଚସଞ୍ଜ୍ମାଚନ ଭବରଷ୍ଯତର ସୁଗମଯ୍ 



୮" ଅଆଁମେଣ୍ଦା ସଚଥ 

ସ୍ମୃଥିବାଲୁ ଅସିବବ, ସେମୀଚନ ଛ୍ଛୁଳଳା ଵର୍ ବଦର୍ଣିବବ › ଭାଙ୍କର 
ପୂଟ୍ବ ସୂ ର୍ରୁଷ୍ କେଡ଼େ ବବର ଥିଲେ । 

ବଞ୍ଚିମାନ ମଧ୍ଯ ବମାର ତକ ଭେକ କାମ ବାକ ରହିଛି । 
ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ସଗ୍ଟଶ୍ର ସାଉଣ୍ଡ ଜମା ର୍ନ ଦକ୍ଷିଣ ଅଫି କାରେ 
ପ୍ରବେଶ୍ରାଧ୍ଵକାର ସାଇଥ୍ବଲ୍, ଢାହ୍ରା ଫେଗ୍ଲ ଆଣିବାକୁ ହେବ । 
ଢାପରେ ମୋ ତବଣ୍ତନ ଧା ଚକଜ୍ ଠି ଚଗାକ଼ ବାଦ୍ବାର କର୍ବାକୁ 
ବଢ୍ଦବ୍ଧ । 

ଝଙ୍କାର ରୂସିଦଃ ତଫଗ୍ଵର ଦେଲଭବେଳେ ତହୁଁ ରେ ସ୍ଥାତ୍ତ 
ଦ୍ଗ୍ଧୀକାର୍ ସ୍ଥାନରେ ନାମ ସଲ କର୍ ଦଦଲ୍ ଆଜ୍ ପାଉଣ୍ଡ ଗୂନ୍ଜକ 
ଗଣ୍ଞି ପଂକଃରେ ରଜ୍ଜ୍ ଵଦାୟ୍ ଚନଲ୍ । କେଦ୍ଧନଃ ଦଶ ଦଡ଼ 
ଆନହଭ ବଢ୍ମଲ୍ । କେବନଚର୍ ଅଞ୍ଜ ଜଣେ ଝଲ୍ମାବ ଥୂିତଲ, ସେ 
ଦକ୍ଷଣ ଅର୍ଫ କାର ଦ୍ଵରଭବ୍ରାସୀ। ମୁ“ ଯେଠଇଚବଚଲ କେନ 
ଦଦଶ୍ରବାକ୍କୁ । ଯାଇଥିଲ୍-¬ ତସଢେବେଳେ ସେ ସେଠାରେ 

ନ ଅୂବଲ୍ । କେଵନଗ୍ର ବାହାରକୁ ଆସ ଚମାର ଇକପ୍ଛାଉନ 
ବହ୍ବାହବଙ୍କ ସହୁଭ କଥାବାର୍ଷ୍ବ କଲ୍ । ମି: କଲ୍ୟାଣ ଜୀ ( ହହୁ 
ସଦ୍ଦ୍ର ସ୍ପୃଡୃପପୋଷକ ) ମିଃ କେଶବ ୯ ହୂଦୁ ସତ୍ତ୍ରର ସେଚନ୍ତାଷାସ୍ ) 

ମି: ସାଲ୍ବସମୟା ( କେପ୍ଃ।ଉ୍ନ ଇଂଘଗରୋସର ୧୫୦ 6 ଜାର୍ସ ) 
ସସଠାରେ ଉପସ୍ଥିଭ ଥିଲେ । ଚଳଚଭଟ୍ତଡଏ ଟ୍କାଲ୍ ଦାଲକ 
( ୦୦୮୦]1 [3075 ) ମଧ ଯୋର ମମଭା ନାଜୁ ନ ସାଶ୍ ମୋ 9ଭ 

ଗଡ଼ବାକୁ ଅସ ଡକ୍ ଉପରେ ଛଡା ହ୍ରୋଇ ଜାନା ପ୍ରକାର ଶ୍ଵୋଟାନ 
ପାଞ୍ର୍ଦର୍ ବହୁଥିଲେ । ଢଚନାଃ ସଂଦ୍ରାଦ ସନ୍ତର ଘ୍ରଛନଧୂ 
ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଆଁସୁ ଗୋର ବଦାଯୟ୍କ ଦାଣୀ ଅତ ପର୍ରବ୍ଯ 
ଶୁଣିବାକୁ ଇଚନ୍ଥାକଲେ । ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହ୍ରଲ୍ ¬ “ଦଃିଣ ଅର୍ଥ କାର୍ 
ଫଳ ଆତ୍ ଜଳ ସହୁଭ ଅନ୍ଯ ୧କଂଣଦ୍୍ ୧ଦଶଵର ଫଲ ଅଭ୍ଭ୍ 



ଅକିର୍ ଆମେୈବ୍ କା ୯ 

ଜିଳର୍ ଢ୍ଛୁଳନା ହୋଇ ପାଚି୍ବ ନାହ୍ରଁ ।୬ ଜୋଦାନ୍ସବର୍ଗର 
ପୁନା ଖଣି ଅତ୍ କମ୍ହ ଲିର ଫ୍ରଗ୍ଵଖଣି ସ୍ୃଥିବୀ ଵଖ୍ୟାତର । କନ୍ତୁ ଏହୁ 
'କଲ୍ର୍ବାର୍? ବା ବଣ୍ଡ-ବଦ୍ଧେଷ ମୋର ଆଦା ସଦ୍ର୍ଯ ଦ୍ରେଲା 
ନାହଁ । ଏହ୍ର କମ୍ବରବାର୍ର୍ ଦୁର୍ଗହ ନାକର୍ତୁ ଛଡ଼ାଇବା ପାଣି 
ଲଣ୍ଡନରେ କନ୍ଥି ଦଳ ରହୁବାକ୍କୁ ସନ୍ଜବ/ ଅଜ୍ ଯେଭେବେଳ ସର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 
ଏ ଦ୍ୁର୍ଟଛ ନାକଗବ୍ଛ୍ର୍ ଳ ଗ୍ରଜଛଥ, ଚସେଭେଦ୍ଧନ ଯାବକ ଲଣ୍ଡନ ସ୍ଥଡବି 
ନାହୁଁ । 

ମୂ” ଜାଣି ନ ଥିଲ୍ ଯେ “ଦଲାରବାର”? କାହାକୁ ବହନ | 
ବଞ୍ଜିମ୍ଭାଳ ଏହ୍ନା ଜାଣିଲ୍ ଆଜ୍ ଏ ସମ୍ବଳ୍ଧରେ ପ୍ରଭ୍ୟଷ ଅନୁଜୁଭ ଵ 
ଚନଲ୍ ! ମୋର ଏଥିରେ ଅନନକ କ୍ଷଭ ହେଚଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷ 
ଚଦ୍ରାଇଛ୍ଥି ଭାଂଠାରୁ ବବଶୀ । ମୁଁ ଢକଗଭକୁ ଆସନ୍ତୁ ଗ୍ଥନ୍ନ ହୋଇ, 

ଆଜୀବନ କେବଲ ସୁନ ହୋଇ ରହୁବାକୁ ଗ୍ଭ ୭,ଆକ୍ ଯେଭେହ୍ର୍ 
ପାଣିଦ୍ଧ କେବଳ ଶିଶିବା ସାଇ ସଜାଗ ଭହୁବ, ଏଇପ୍ଵା ମୋର 
ଏକାନ୍ତ ବାସନା । 

*ଜଗରର୍ ଲୋକେ, ଭଗେଷଭଃ ୧୧୭୩ମ!ନେ ଧର୍ମ ସମୃବଛରେ 
ଚନ୍ଦା କରନ୍ତି ସେମାନେ କଦ୍ରନ୍ତ - ଅଗ ଜଗହ ଅନେକ ଡ୍ଲ 
ଥିଲା, ବଞ୍ଜ୍ମାନ ବହ୍ଦୁଭ୍ ଖଗ୍ଵପ ବଢ଼ାଇ ଯ ଇଚ୍ଥି । କନ୍ତୁ ସେମାନେ 
ବୁଝନୁ ନାହୁଁ, କମ୍ବା ବ୍ଟୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍କା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତ ନାହୁଁ ଯେ 
ଜଗ? ଯେଜ୍ ୦ ଚର ଥିଲା, ଠିକ୍ ୧ସେହୁଠାରେ ରହିଛି। ଜଗତର 
ଜ୍ଲଢର ଗଭ ବୁଝା ବାଲୁ ଚହଲେ୍ ଅନ୍ଯ ପଥ ଅଛ୍ଥୁକ ଆଞ୍ଜ ୮୧ସଇ 

ଉନଲ,୭ ଝଯପଣ ଅଦିବ. ସେଥିପାଇଁ ମଧ ଚେଷତା କରବା ଦର କାର | 
ନିର୍୍ତଘଷ୍ ଏବିଂ ସ୍ପାଧୀନଚଚଭା ବ୍ଯନ୍ତଗଣ ଏଇଯୟ୍କା ଚକଦିଲ 
କହୁଦେ । ଧର୍ମର କାଛରେ ପ୍ ମସ୍ତ ଦାୟ୍ବିଭ୍ବ୍ ଲ୍ଦ୍ଧ ଠଦ୍ଦଇ ଚଲୈିବଲ 
ଦବି ରହୁଲେ୍ ଚନ୍ବବ ନାହୁଁ । ଧର୍ମ ସମୃଢ୍ର ଜଗହକୁ ଉନ ଭ ପଥରେ 
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ଆଗେଇ ନେଇଥୁଲ, କନ୍ତୁ ଧର୍ମର ଘ୍ରଭ୍ବ୍ରବ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟ୍ଵୀ । ଦକ୍ଷିଣ ଅ † କାର 
ବଲା, ବ୍ରାକ୍ନ ଅତ୍ତ ବ୍ରାଦାମୀ ଏକଜୋଃ ଭୂଅ› ନଜଲକୁ “ମଣିଷ 
ବୋଲ୍ ସଦମ୍ରେ ଘଣ୍ଚଚୟ୍୍ ନ୍ଦ ଅ। ଧମ୍ପ ଭ୍ରୁମକୁ ସାଦ୍ରାଯ୍ଯ କଣ୍ଢଵବ୍ର 
ନାନି କ କର୍ ସାର୍ଦ୍ର ନାହ୍ଵି । ବର୍ଂ କ୍ରୁମ ଶ୍ଭରେ ଥିବା 
ସଂମ୍ମଡ୍ୁଲୁ ନଷ୍ପ ବଦ୍ଵ୍ଚଦ୍ରବ । ଇକ୍ଗ୍ବେପୀୟ୍ଵାନ୍ଗଣ ନକକୁ 
“ଆହ. କାଳ୍” ବୋଲ୍ ସର୍ଚକ୍ୟ୍ ଦଅନ୍ତି । ଛ୍ରୁଝମ ନିଜକୁ ବସଦ୍ରପର୍ 

ଆଫ୍ର କାନ୍ ବବାଲ୍ ପର୍ଚସ୍ପ ଦଅ , ଦଦର୍ଶବର ସ୍ପାଧୀ ନଚେଭା 
ଵି ସପଦାୟ, ` ପର୍ଧୀନ .ଘାରଭବାସୀ, ମରଣ: ବ୍ରଜସ୍ତୀ .ରଳ 
ସଥିରେ ୋଗ ଦେବେ | ସ୍ପ ଞ୍ଜ ମେୟ୍ହ୍ କୁୟ୍ଵାର୍ .ଭୁମକୁ ସଦ` ଦଲଇର 
‹ ରଞ୍ଜ ସାଶ୍ଚ୍ଵବ ନାହୁଂ।୮୮ ଏଭକ କହୁ ମୁ ସଂଦାଦକ ମାନଙ୍କ 
ପାଖରୁ ବଦାୟ୍ ନେଲ। 

ଏଚଣ ଇମିଗଗ୍ରସନ ଭୂସ୍ତ୍ବାଗ ମାଚଭ ଦଗାକବୀ ପାଇଁ ଖୁବ୍ 
କମ୍ପ ର ପାର୍ଥୋହ ଲୋକଙ୍କୁ ପଠାଇ ଥୂଲା। ଯେ ମୋ ପଖଲୁ 
ଅସୁ-.ଲା - ସେ ଛରଡ଼ାବହାଇ ମୋର କଥା ବକରଲ ଶୁଣୁଥିଲା, 
ଆଁର୍ ପେବ୍୍ପିବ୍ରା “କଥା ଃି କ୍ବଲ୍ ଯାଉଥିଲା । ସେମାଚନ ସମଚସ୍ତ 
ଲେଲ୍ବାର୍ଡ ମେନ୍/ଥ । ଶେଷରେ ଇସମିତଗ୍ରସନ ଅଫିସାର ନଜ 
ଅଛ ଛୁଡ଼ାହୋଇ ଭ୍ଦ୍ର ସ୍ତ୍ରଦ୍ୂଛର୍ ମୋଚଇ କହ୍ୁଲେ, “ମଦାଶପ୍, 
ପାର୍ଥ ମିନହ୍ ପାରି ହ୍କରଏ ଏ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ ।”” ଇମିଗ୍ରେସନ 
ବଦ୍ଦରଗବର ଇଜ୍ଗ୍ବେର୍ଧୀଯୂ ଅଫିସର ଚବାଧସ୍ପୂଏ ଦୂଇ ତନ୍ତ ଜଣ 

ଥାଅନ୍ତି | ଭକ ଭ୍ତରୁ ଜଣେ ମୋ ଆଘ',ଲ ହସ ନେଦାକ୍ୁ ମାଗିଲେ | 

ମୁଁ କହୁଲ୍, '“ଇଢ୍ଗେ ୩ଯ୍ ନ୍ଗଣ ଭ କ୍"ଘ ଦଅନ୍ତ ନାହୁଁ । ସଁ 
କାହଁ ଭୂ ଦେବ୍ର ??” 

“ଅପଣ ୧ଯ ଦ୍ବାରଭବ୍ରାସୀ, ଏ କଥା ଭ୍ଲଲ୍ ଯାଉଛନ୍ତି 
ଚ୍ଚାହ୍ଦିକ / ସ୍ତ୍ରଭୂଭବ୍ରାସୀର୍ ତକବ୍ରଳ ଦ୍ର ସ୍ତଗକ୍ତ୍ରରେ ଚଲେ ନାହୁଁ , 



ଆଅକର୍ ଥାମେଣ୍ରୀ', ୧ ₹ ̀ 

ଅନକ ସମ୍ବୟରେ ସେମାଚନ ଦସ୍ତଖତ୍ତ୍ର ବଦ୍ରଲାଲ ସକାନି› କଲ୍ଥୁ 
ଆଙ୍ଗଲ ହ୪ପ ବଦଲାଇ ପାରନ୍ତ ନାହ୍ରି ।” ମୁଁ କର୍ଥ ନ କ୍ର 
ଆଟ୍ଲ ବପ ଦେଇ ଗଲ୍ ଆସିଲ୍ । 

ଯେଉ୍ ସବୁ ବଚସ୍ଖାଲ୍ ବାଲକଗଣ ମୋରେ ବଦ ଦେବାକୁ ଆଦି 
ଶ୍ମୋଗାନ ଗାଜ୍ଥିଲେ, ଢାଙ୍କ ର୍ରାରକ୍ତୁ ନବଲ୍ ଗୃଲ୍'ଗୃଘଲ୍ଳ୍ 
ଆସି ବହ କର୍ଚଦଲା । ଅସଲି ଗ୍ଟଲ୍। ଗୃପ୍ଲ୍ ଜ୍ ଭ ଥାଅନ୍ତ 

୍ୁଲ୍ଜ୍ଡ଼ର ଏକ ଚଗ୍ରଃ ଗଲଟର । ଢାଦ୍ରା ମୁଁ ଦେଵଛୁ, ଅଜ୍ 
ତସ ସମ୍ବହରେ ଅନେକ ଗଲ୍ ଶୁଣିଛି ମଧ୍ଯ । ଅବଶ୍ଯ „ ସେସରୁ 
ବାଜେ କଥାର୍ ସ୍ଥାନ ଏଠଚର ନୁଦ୍ନେ । ନକଲ୍ ଗ୍ଟଲ୍ଵଂ ଅଡ଼କକୁ 
ବକୌଭୁଦ୍ନଳୀ ଦର୍ଖକଗଣ ଛଅ ଚପନ୍ତ ଅଂଜ୍ ଏକ ଶିଲ୍ଂ ସ୍କ ଠିଙ୍ଗ 

ଥିଆନ୍ଥି। ଯାନ୍ଧୀ ଆଉ୍ ସ୍ଥନ୍ ଦସାଦହ୍ସ୍ଵଗଣ ଆନହଚର୍ ରଜ୍ଜାର୍ୀ 

କର୍ରୁଥିଲେ୍ । ଅମ୍ଵ୍ଵମ୍ଭାନଙ୍କର୍ ମନ କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ଭା ଅଡ଼କୁ ଅକ୍ପଷ୍ଣ 
ତଦାଇ ଯାଇଥିଲା | 

କେପ୍ଞ।ଉନ ! ଢୋର ସୌହର୍ନ। ମୋର ମନକୁ ମୁଗୃ କଣ୍ଚର 
ନିଣ୍ଫଯ୍ । ଦୋର୍ ବ୍ରୁକ୍ୁର୍ ଅବନେକ ସନ୍ତାନ ମୋଚଭ ଅପଣାଲୋକ 
ଘର୍ ଗ୍ରଦ୍ମଣ କରଛନ୍ତ। ଭେବେ ସୁଛା ଭୋ କଥା ଭ୍ଲଲ୍ବା ପଇଁ 
ମୋଭେ ଅନ୍ୟନ୍ନ ଯାଇ ଅନେକ ଦ୍ରନ ରହିବାକୁ ଘଦବ୍ର। କାର୍ଣ 
ଚଢ଼ାର୍ ଦେହରେ ଏସର୍ ଏକ କ୍ଷଭ ରହୁଣ୍ି, ଯାଦ୍ରା ମୁଁ ସହୀକର୍ 
ପାର୍ନାହି-¬ଯାଡ଼ା ମୋର ମନକୁ ବଚଲଳଭ କର୍ ଦେଇଛି । ଚଢାର 
ସନ୍ତାନଗଣ ସ୍ତେ କ୍ଷଭ ଦେଖି କ୍ଷଣକ ଗାଲି ଘଣା ପ୍ରକାଣ କରେ 
ମଧ୍ୟ ପର୍ ମୁଦ୍ତରିରେ ଦୁଣି ଭ୍ବଲ୍ ଯାଅନ୍ତ । ୧୧ମ୍ବନେ ଜାଣନ୍ତ, 
ଭାଙ୍କର୍ଵ ମାଆର ଦେହଚର୍ ଏହୂ କ୍ଷଭର୍ କାର୍ଣ ଭାଙ୍କର୍ ର 
ଅଜ୍ ସତେ ସ୍ତ୍ର କେଡଡ଼ ଦୁର୍ଦୀନ୍ତ । ବାର୍ ଭୁକଦ୍ଦମନ୍ତ ସନ୍ତାନ 
ସେମାନେ ଦନେ ଶାସନ କର୍ଵବବ ନଥ୍ଡୟ୍ବ- ଚଦ୍ମ ସ୍ 
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ଦେ୭ବ _ ସହୁ ଅନାଗଭ ଦନପାଇ ଅପେକା କର, ଅଉ ଚମାରେ 
ଭଦାସ୍ ଦେ-¬¶ ଳଯ ଦୁର ସଥର ଯାନ | ପୂଗୁରନକୁ ଭୁଲ୍ ଯାଇ 
ନୂନର ସୁରଟୁ୍ପ ରନ୍ତା କଣ୍ବା ହ୍ଵେଉ୍ର୍ଥ ମୋର୍ କାମ । ମୁଁ 
ବଞ୍ଜିମାନ ସୁଦୁର୍ ଆଂମତ୍ତକା ସଥରେ | 

ଜାଦ୍ରାଜ ଗ୍ରଡନ୍ତାକୁ ଚସଢେବେଲ ସୁକା ବଵଳମ୍ବ ଥିଲା | 
ଚଯେଞ୍ଜମାଚନ ଜାହାଜର ଯାନ୍ଥୀ ନୃହର୍ଜି, ସସମାନକୁ ଓତ୍ତକ୍କାଇ ଯିବା 
ସାଇ” ଆ5ଦଶ ଦ ଆଟଲ୍ । ୧ମାର୍ ସଭ୍ରିଭ ବୃଜଷ୍ବାଛବ ଗଣ ମଧ 
ଜାହାଜରୁ ଢଲକୁ ଏପ୍ରକାଇ ସାଇ ଜେଛରେ ଛଡ଼ା ହେଲେ । 
ଜେଞ୍ଜରେ ଗୋଟ୍ ଲଲ୍େଳଙ୍କ ର ଖୁବ୍ ଭିଡ଼ ଥିଲ । ଢାଙ୍କ ପାଝଚର 
ମୋର ବ୍,ମାନଙ୍କର୍ ଝୁଡା ଦ୍ବେବା ନସ୍ସଦ୍ଦ ନା ଥିଲା । ଯୁଗେ ଦୟ୍- 
ଗଣ ବଵଛୁ ବଦାସ୍ଠ ୧ବଳଚର୍ ଶୋକରେ ଝ୍ାଉ୍ ଲ ପଡ୍ଥିବଲ ସୁକା 
ସାଗଚର୍ କଲା ଲେକଙ୍କ ଛ୍ଥଡ଼ା ହେବାର ଦେଣିତଲ୍ ସେହୁ ଶେଳ୍ 
ମୂତ୍ୁଞ୍ଚୁବକ ଚଜାଧରେ ପଦ୍ବଣଭ ବଦ୍ଲାଇ ଉଠିବ ଏବଂ ଅଦଦ୍ବାୟ୍ଠ 
ଲସ୍ବଦ୍ର ସ୍ବରଢବ୍ବାସ୍ପୀଙ୍କ ଉ୍ପଚର ଅଭ୍ଯାଗ୍ଭର ଗ୍ବଲ୍ବ୍ର। ସୁଭଗ୍ବଂ 
ଭ୍ଦ୍ରଭଡୀୟୃଗଣ ଭାଙ୍କ ଠାରୁ କନସ୍ଥ ଦୁରରେ ସାଇ ଚ୍ରଡ଼ା ଦ୍ବେଲଲେ । 
କନ୍ତୁ ସ୍କାନ୍ ବାଲକ ଗଣ ଳଟଚଗ୍ରଡ଼ ଦଶା । ସେମାଚନ ଗଗାଗ୍ବଙ୍କର 
ସାଖ ଲାଗ ୍ଥୂଡ଼ା ଦଦ୍ାଇଥୁଚଲ୍ । ଗେ ଗ୍ଵଙ୍କର କ୍ରୁହ୍ ଲଭର ଉପ୍ଵ 
ସେେମାଚନ ରଖନ୍ତି ନାକୁ । ଚସମାଚନ ସୋଚେ ଲାଲ, ସଳକୀ 
ସବୁଜ ଅଜ୍ ଧଳା ପ୍ରକ୍ତଭ ନାନାଭଙ୍ଗର ଫଭା ଦ୍ରେଇ ଯାଇଥୁରିଲ୍ 
ଭ୍ପର ଡଡକର୍ଛ୍ ସ୍ଥତ୍ବା ପାଇଁ । ମୁଁ ଦିଢା ଗୁତ୍ରକ ଚଗାହ 
ଚଗାଃ କର୍ ତୁଲ୍ । ସେମାଚନ ଚକତୋଃ ଫିଭା ଧରିଚଲ୍ ଅଉ 
ମା ଆଡ଼କୁ ସକରୁଣଠ ଦୂଣ୍ମଚର୍ ଗୃଦ୍ଧି ରହଲେ। ଜାଦ୍ବାଳ 
ଦୋହ୍ବଲ୍ ଜ୍ଠିଲ୍କ ଧୀଚର୍ ଧୀଚର ଜେହସ୍ଥନ୍ତ ବାଦ୍ରାର୍ ସମ୍ବଦ୍ବରେ 

ସଦ୍ରଞ୍ଚ୍ ଝମ୍ଭାଡ଼ କୁଲ୍ ଗଭ ବଢାଇ ଦେଲ । କାହ୍ବାଜର ଝଲ୍ବର୍ଦୀଠାର୍ୁ୍ 



ଆକର ଆମେରି କୀ ୧୩ 

ଆଅରମ୍ସ୍ କଦ୍୍ କାସ୍ତେନ ସର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବଠସ୍ତ ଶ୍ଵେଭକାୟ୍୨ ସେମାନେ 
ସମସ୍ତେ ମଜ ନଜ କ ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟ ସ୍ତଦ୍ରୋଇ ପଡଲେ । 

ଆଂହଲ୍ବଣ୍ଡିକ୍ ମଦ୍ରାସାଗରରେ ୧୧ଜ୍୍ ସକ୍ତୁ କାହ୍ବାଜ ଯିବା- 
ଅମସିବ୍ରା କରେ, ୭ସ ଗୂଡ଼ଲକୁ କେଢେକ ଅଇନ ମାରିବାକୁ 
ଘଡ଼େ। ଏହୁ ସବ୍ରୁ ଜାହାଜରେ ଚଡକ ସାବସଞ୍ଜରର୍ କୌଣସି 
ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାଣ୍ଥି । ଏସିଅ ହ୍କୁ ଫୁଡ଼ ଅର୍ଥାତ୍ତ ଚୀନା ଝାଦ୍ରୀ କୌଣସି 

ଯନ୍ଦରୀକୁ ଖାଇବାକୁ ଦଅ ଯାଏନାଝି । ଜାହାଜର କ୍କ କଣିବ୍ରା 
ଅର୍ଥ ହେଲ, ସବଂବାଠୀ ସମଭ ଵାଦ୍ଯ ଭମକ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ପଦ୍ଜବ । 

ମୁଁ ତ୍ଭଦୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଃକ୍ରି୪ କିଣି ଥିଲ୍ । ପ୍ରଶାନ୍ତ ନଦ୍ଦାସାଗରର, 
ଚାଁନ ସମୂଦ୍ରକ୍ତୂଲର ଅନ୍ତ ଦ୍୍୍ରରଭ ମଦ୍ର'ସାଗରର ଜାହ୍ବାଜରେ ଜ୍ଛଙ୍କ ଯ୍ବ 
ଶ୍ରେଣୀ ର୍ ଯାର୍ନ୍ଧାଙ୍କ୍ ଡ଼କ ସାସେଞ୍ଜର କହନ୍ତି । କେପଞ୍ତ୍ ନର୍ 
ସାଜ୍ଦାର୍ଥ ¥ନର ଜୃଢୀୟ୍ ଶଶ୍ରର୍ଣୀର ଉଡା ଚଜ୍ନିଣ ସାଜ ଣ୍ଡ, ଅର୍ଥାତ୍ 
ଅମ୍ ଦେଶର ସ୍ବାଢ଼େଗ୍ଲୁର୍ଶଦ୍ଧ ୪କକା । ଅମ୍ବ କେଵଳରେ ଦୁଇଵ ମନ୍ଦର 
ବାର୍ଥ, ଭଝ୍ଛିଚର୍ ବ୍ରଚ୍ରଣା ସବ୍ଵସାଧୀ ରୁପେ ସଢ଼ୁଭ ଥିଲା । କେବ୍ନନ 
ଶ୍ଭରେ ଚଢନେୋଃ ଅଲ୍ଅ--୧ଗାହଏ କଳବିନର୍ ମଝୁଚେ ଅଜ୍ 
ଦୂଇହ ପ୍ରଭ୍ୟେକ ବ୍ରଛଣାର୍ ଭକଅ ଘଚ୍ଛ ସାଝରେ ¬ ବହୁ ସଭିବାକୁ 
ଖୁବ୍ ସୁବ୍ରଧା ! ଗୋଃଏ ଘ୍ରେଃ ଚଚନ୍ ଵାଣିବା ମାନ୍ରକେ ଅଲ୍ଅ 
ଜଲତ୍ତଠେ, ପୁଣି ସେହୁ ଚଚନ୍ ଞାଣିଲେ ଆଁଲ୍ଲଅ ଲ୍ଣ୍ଯାଏ। ମୁଦ 
ହ୍ରାଭ ଚଧାଇବା ପାଇଁ କେବ୍ରନ ଭ୍ଭରେ୍ ଗରମ୍ବ ଆଁଉ ଥଣ୍ଡା ପାଣିର 
ନଳ ଲାଗିସ୍ଥି । ଅଜ୍ ପ୍ରଭ ସାଞ୍ଚୋଃ କେବ୍ରନ ସାଗକୁ ଲଗ ଗୋହୁ ଏ 
ତଗାଃଏ ଗ ଧୁଆ ଘର୍ । ଡ଼ାଇନିଂର୍ରସ୍, ଚସ୍ପାକଂର୍ରମ୍, ଲଲବ୍ରେଗ୍, 
ଖେଲର ସର୍୍ଞଜ୍ଞାମ, ରୁମ୍ ଭୁ ଆଃ, ଗାଧୂଆ ଘର ଷୃୁଅ୪--ଏ ସରୁ 
ମଧ ରହୁସ୍ଥ । ଜାହଜ ମଧ୍ୟରେ ଦୈନିକ ସଂବାଦ୍ର ସନ୍ଧ ଛପା ହେଜ୍ 
ଥିଲ ଆଜ୍ ନଦ ଦ୍ଵର୍ଗଂଲ୍ନ ଚବଳକୁ ପ୍ରଭ୍ୟେକଙ୍କ ଦ୍ଵାଭ ପାଝତର୍ 



: ଏ :› ଆଅମେର୍କା ସଥେ 

ଖବର କାଗଜ ଦେବାର ବୀବସ୍ଥା ମଧ୍ଯ ରହୁଥିଲା । ଏଦ୍କା ପାରି 
ଘଇସା ଦଦବାଲୁ ମଧ୍ୟ ପଡୁ ନ ଅଲା । ଡନାର୍ ସରେ ସିନେମ୍ବା 
ଚଢହଉଥିଲା । ପ୍ରଭୁ ଚକବ ନରେ କଲ୍ଂଚବଲ୍ର ବ୍ଯବସ୍ଥା ରହୁଥିଲା। 

ବୈଲ୍ ବ୍ରଜାଇଲ୍ନ ମାନ୍ନଦକ ବ୍ରୟ୍କ୍ ଦାଉ ଅସୂଥିଲ । ବହୁଦ୍ବ 

ପୂଟବରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ସ୍ପେନରୁ ଚଯଭେବେଳେ ଯାନ୍ନ୍ରୀଗଣ ଦକ୍ଷିଣ 
ଏ ଉଞ୍ଟ୍ର ଆମେର୍କା ସାଜ୍ଥିଲେ, ୧େଚଢଚବେତଦଲ ଡ଼େବ¬ 

ପାସଞ୍ଜରର ବ୍ଯବସୁ ରହୁଥିଲା | ଏଥିରେ ଅନେକ ଲେଳ ସ୍ବସ୍ତାରେ 
ମର୍ ଯାଜ୍୍ଥିଲେ, ଅଜ୍ କେଚଭକ ` ଅଚମର୍କରେ ଓଭ୍୍ଲାଇ ବାର 

କଛ୍ଛୁଦ୍ଧନ ପର୍ ମ୍ଞ ଯାଜୁଥିଲେ । ଫଲରେ ଚଡ଼କ ପାବସଞ୍ଜରର 

ବ୍ଯବସ୍ଥା ଉଠାଇ ଦରଆଗଲ୍ପ । ଅମ ଅଞ୍ଚଳର୍ ସମ୍ପଦ୍ରରେ ଗର୍ମ ପବନ” 

ଚଲମ୍ଭଚଳ ଚବଢଦ୍ରଠୁ ଡ଼େକ ସାଚସଞ୍ରର . ଦ୍ୟବସ୍ଥା. ବତ୍ଚିମାନ ସୁଛା 
ଦଚୁଛୁ, ଅଜ୍ ଆମର ନୟ୍ମ ଶୂୃଖିଳା ଅର୍ଥତ୍ ଧର୍ଷ୍ପତ୍ ସଂସ୍କାର ଭ୍ଗ୍ଵ 

ରହୁଥିବାରୁ ଅମେ ମଧ୍ଯ ଡ଼େକ ଘାରସଞ୍ଜଦ୍ ପସନ୍ଦ କରୁ । ଏଥିର 

ଆସ୍ତୁମ୍ଭାନଙ୍କ୍ କଚେ ଫ୍ର ନ ଚହବାକୁ ସଡ଼େ ଅଜ ଚକର ଅସମାନ 
ସ୍ପଦ୍ୟ୍ୟ କରିବାକୁ ହୁଏ ଭାର ଠିକଣା ନାହ୍ଵି । ଏ ସକ ଜାଣି ଶୁଣି 
ମଧ୍ଯ ଆମମ ଭଞ୍ଜ ର୍ ମ୍ରଚ୍ଦ୍ନାଦ କରୁନାହୁଁ । 

ଜାହାଜ ବଞ୍ମାନ ଗଙ୍ସ୍ଵର୍ ସମ୍ବୁଦ୍ରଝର୍ । ମୋର୍ ଭ କେବ୍ନନ 
ବଦ୍ରଖା ହୋଇ ନାଇଛ୍ଥି । ବ୍ରଜ୍ଵ୍ମାନ ଜାଡ୍ବାଜଃା ରୁଲ୍ ଦେଵିଵାକୁ 
ହେବ । ଭେଣୁ ଜାଦ୍ରାଜର ଗୋହଏ ସାଖରୁ ଅନ୍ଯ ପାଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ̀  
ଦଦଶି ବୁଲ୍ ଅସିଲ୍ । ମ୍ରଥମ, ଦବୀଡୀୟୂ, ତ୍ୃଢୀପ୍ଟ ୭୧୩ ସବୁ ବୁଲ୍ 
ଦେଞ୍ଜିଲ୍ । ଦ୍ରକ୍ଷଣ ଆ୮କାର୍ କୌଣସି ସଦ୍ରର୍ରେ୍ ଜାପାମ୍ୀ ଆଜ୍ 
ଦୁତ୍ରକ୍ ବ୍ଯଢୀଭ ଅନ୍ୟ । କୌଣସି ଏସି, ପ୍ଟାଦାର୍ସ ଗ୍ରଭ ଫୁଲଇ ଗ୍ଟଲ୍ 
ନାହା, ମୁଁ କନ୍ତୁ ଗୃଲିଠୁ। ଜାଦାଚଠର୍ ସ୍ଥଭ ଫ୍ଲାଇ ର ଗୁର୍କ ଦାକ୍ରୁ 
ଡ଼ର୍ଵ କାହୁଛ ? କଲୁ ସମୟେ ଚାହା ସହୁ ସାନ ଲକୁ ନାହୁଁ । ଜଣେ 



ଆଜିର ଅମେଣିଦୀ ୧୪ 

ଦ୍ରଜଣ ଏଦ୍ରା ଭ୍ଭରେ ମୋଚଉ ସଗୃଶଥିଲେ-= © ଏସ୍ ଚରୁ କଣ 
ଘାଂସଞ୍ଜର 7୮୬ ଥୁ ଭ୍ଞ୍ର୍ ଦେଲ୍ । ୧, ଭୋର ୧ର ।” 
ମୋର ମନ୍ତନ୍ମଣ ଏହ୍ର ସଥଚର୍ ଯେଞ୍ଜ୍ସକ୍ତୁ ସ୍ରଚଭବ୍ରୀସୀ ଭୂ ମଣ 
କବ୍ଧ ନ୍ରତ୍ରି, ଭାଙ୍କ ମଧ୍ଯବର ମୁଁ ବବରାଧଭୃଠ ସଟ୍ର ପ୍ରଥମ ଅଦ୍ଦ୍ବ ଅତ୍ 
ସ୍ସ୍ାଧୀନ ଯାନ୍ଦଧୀ । 

କେବରନରେ ଅନ୍ଯ ସେଠ୍ ପ୍ବରଡୀୟ ଉଦ୍ରଲେକ ସ୍ଥାନ 
ନେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହୁଭ ଝଦଖା କର୍ବ୍ା ସାଇଁ କେବନକୁ ଫେର୍ 
ଆସିଲ, କଲୁ ବସ ଚକବ୍ରନରେ ନ ସିଲେ୍ । ମୂଁ ତସ୍ତାକଂର୍ରମ୍ଲୁ 
ଯାଇ ଃକ୍ରିଏ ବସ୍ଥାମ୍ଭ ନେଲି, ଭା ସଚର ବାଢ଼ାରକୁ ଆସି ଗ୍ଟଂ ସାଇଁ 
କହଲି । ସେହେବେଳେ ଗ୍ବଂର୍ ସମୟ୍ବ ନୁଦ୍ରେକ ୧ଢବେ ସୁଛ୍ା 
ଦୟ୍କ ଗ୍'ଭ/ ନେଇ ଅଝଲା ଆଜ୍ କହୁଲନା-ଗ୍ବବ୍ଧ୍ଦେଚଳ ଗ୍ବଦ୍ଘାର୍ 
ଭଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହ୍ଵେବ । ଭାକୁ ଧନ୍ଯବାଦ ଜଣାଇ ର୍ରଦାୟ୍ବ 

ଦେଲ । 
ଦଚଲ ସାରୀ ମୋଦ୍ର ପଁଝରେ ବହି ମଜ୍କମକଲି୍ସ କଦ୍ 

ଗପ କଟ୍ଛୁଥିଲେ । ମୋଭେ ଭାଦ୍ରା ଅଦୌ ଭଲ୍ ଲାଗୁ ନ ଅଲ । 
ମାର ମନଃ ଯେଣଣ୍ ଧୀରେ ଧ୍ଁରେ ଜ୍ସ୍ଥାଦ-ଶୁନ୍ଯୀ ଢ଼ରୋଇ 
ହଃ । ମୁ ଚଯକ୍ ଗନ୍ଧ ପକା ବେଞ୍ଚରେ ର୍ ଅର୍କ ବସିଥିଲ୍,ସେଥିଚର 

ନକ ସ୍ଥାନ ଥିଲେ ମଧ୍ଯ କେନ୍ଦ୍ର ଅସ ବ୍ରସ୍ ନ ଝିଲେ୍ ବରଂ 
୪; ଅଗ୍ଵଥି ଚେପ୍ଟାର ଗୁଞକରରେ ୧୦ଲ୍ଵଠେଲ୍ ବୋଇ ବସମୁଥିଲେ୍ । 

ଭୀର କାର୍ଣ ଚମା ସଙ୍ଗରେ ବସିଚଲ୍ ଭାଦ୍ଦ୍ରର୍ ସମ୍ପାନ ଦାନ 
ଦହ୍ବୋଇ ସରେ -- ମୋ ର୍ ଚୟଡ଼ାର୍ ରଙ୍ଗ ଯେ କଲା । 

ବଦବ୍ରନକୁ ଫେରି ଆସି ଦଦଖିଲ-ସବରଦୀସ୍ ଉଦ୍ଲୋକ ଜଣକ 
ମୁଣ୍ଡ ନୁଆ ଇ ବସିନ୍ନ୍ତୁ। ଭାଙ୍କୁ ଠମ୍ଭାର୍ ଘର୍ଚସ୍ବ ଚଦଲ୍ । ସେ 
ମଧ୍ଯ ଭାଙ୍କର୍ ଘର୍ଚପ୍ପ୍ ପଂକୟୈଗରେ ଦେଲେ ଏବଂ ଚମ୍ଭା ବୋକଗ୍ଛ 



୧୭ ଅତମର୍କା ପଥେ 

ଅଡ଼କ୍ୁ ଦୃର୍ଗଂ ଫେଗ୍ଇ କହ୍ୁଲ୍, “ ଏହ୍ର ବୋକଗ୍ଗ୍ ଧର୍ ଆପଣ 
ବଲଭ ଯାଡ୍ଛନ୍ଜି , ଲେକେ ୧ଦଧିଲେ ହ୍ବସବେ ଚଯେ।! ମୁଁ ଭାଙ୍କ 
କଥାରେ ବକୌଣସି ପ୍ରଭବାଦ ନ କଣ୍ ସଗ୍ଗର୍ଲ୍ + 'ଡାଏନଂ ର୍ରୁମ୍ରେ୍ 
ଅଣଣ କୁଆଡ଼େ ବସି ଖାଆନ୍ତି ?? ସେ ଗର୍ଫ୍ଲୀର୍ ସ୍ତ୍ରବରେ କହୁଲେ¬- 
ଭାଙ୍କର ଖାଦ୍ଯ କେବ୍ଧନଲୁ ଅସେ । ସ୍ତ ପୁଣି କହଲ୍, “କେବନ 
ଭ କେବଲ ଶଣାଇବା ପାରି ନବ୍ଦିଷ୍ଣ , ଖାଇବା ପାଲି ଡ଼ାଇନଂ 
ଦ୍ବଲ୍ ରହୁଛି ଅମ୍ବେ ଭ ୭ସଠାକୁ ଯାଇ ସୁନ୍ଦର ଖାଇ ଅସ୍ତ ପାରନ୍ତ । 
ଅଇ୍ରା, ଗ୍ୃଲ୍ନ୍ଜ ଗିଲ୍ବସ୍ନେ ବଯ୍ଵାର୍ ଖାଇ ଆସିବ୍ରା ।୬ ଜ୍ଦ୍ରଲ୍ରେକ 
ଅଜ୍ଧ ତଗ୍ଵହ ଚହୁତଲ୍-- ଆସଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅପମାନଉ ବହାଇ ଅସନ୍ତୁ । 
ଦଦ୍ତଲେକଙ୍କ କଥାରୁ ବ୍ରୁଝପାରରର୍ଲ୍। ଯେ ସ୍ଟୋକଂର୍ରୁମଲୁ ଗଂଲ୍ 
ଅସମାନିଭ ହ୍ବେବାକୁ ପଦ୍ଜବ । ତାନ୍ ଦମ୍ବ ଦେଇ କହିଲ୍, ଯଦ୍ଧ କଛି 
ହୁଏ, ସେଥିପାଇ ମୁଁ ଦାୟୀ ରହୁଛୁ | ଅସଣ ଗ୍ବଲ୍ନୁ | ସେ ବୟ୍ବାଦ 
ଖାଇବାକୁ ସମ୍ମଭ ଦହଲେ କର୍ତୁ ସ୍ଫୋକଂର୍ରମ୍କୁ ଯିବାକୁ ଗକ ଦ୍ରେ୧ଳି୍ 

ନାହୁଁ । ମୁଁ ଭାକ୍ ଏକପ୍ରକାର ଜୋର କବ୍ ବ୍ରୟ୍ଵାର୍ ଦୋକାଳକ୍ର 
ନେଇ ଯାଇଥିଲି । ଚସ୍ପାକଂର୍ରମକ୍ୁ ଯାଇ ଦୂଇ ଗ୍ନାସ ବ୍ରୟ୍ଵାର ପାଇ 
ଅର୍ଡର ଦେଲ୍ । ପ୍ରାୟ ପହର୍ ମିନିଃ ପରେ ଳଣେ ଇଂଗ୍ଜ ବ୍ବୟ୍୍ 
ବ୍ରପ୍ଟାର ନେଇ ଆସିଲା । ଭାକ୍ୁୁ ବ୍ରୟ୍ଵାରର ଦାମ୍ ପାଇଁ ଏକ ଶିଲିଂ 
ଅଲ୍ ଏକ ଶିଲି୍ଂ ବକଶିସ୍ ରୁପ ଦଦଲି୍ | ଅନ୍ଯ ଯାନ୍ଧୀଗଣ ଭନ 
ଝସନ୍ିରୁ ବେର୍ଶୀ କେହ୍ର ବବଶିସ୍ ଦ୍ରେଇ ନାହାର୍ଜ । ଏଦ୍ରା ମଧ 
ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଭି ଥିଲ୍ । ବ୍ଜିମ୍ବାନ ମଧ୍ଯ ସ୍ପୁଥିବୀ ୪ଙ୍କାର୍ ଵଶ୍ର । ଏକ 
ଣିଲ୍ଲିଂ ବକଣିସ୍ ପାଇଁ ଇଂଗ୍ଜ ସିଲ୍ଵ ଅମ୍ଭର୍ ଅନୁଗଭ ହ୍ରୋଇ 
ଗଲ୍ନ ଏବଂ ଆଡ୍ କୌଣସ ଜଲନଷ୍ ମାଗିଲ୍ଵ ମାନ୍ରତକ ଆଗବଵଣ୍ 
ଅମ କାମ କରୁଥିଲା | 



ଅଲର୍ ଅମେର୍କା - € ୬ 

ଚମାର କେଵନ- ସଙ୍ଗୀ ଜଣକ ବ୍ୟବସାୟରେ ଧୋବା । ଭାଙ୍ଦର୍ 
ଆପ୍ଟି ଦର୍ଷରେ ପାଞ୍ଚିହ୍ଵଜାର୍ ପାଡ୍ଣ୍ଡ । ସସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର୍ 
କ୍ପତକଃ କଣି ସାନ୍ଵ୍ ନାହ୍ବାନ୍ଥି । ମୋଶ୍ ହ୍ପଚକଃର୍ ଲାସଂ୍ଡ଼ ଧର୍ 
କେବଲ ଚୃଚୀପ୍ପ ଶୈର୍ଣୀର୍ ହ୍ମଲ୍ୁଃ ଯାଗାଡ଼ କରୁଥିଲେ । ଆମ 
ଶ୍ଭଚଭ୍ ମନର ମେଳ ଅବଦା[ ନ ଥିଲା-ଚ-କାରଣ ସେ ଥିଲେ ଧମୀ-- 

ଆଉ ସୁଁ ଦର୍ଦ | ଏହୁ ଯେ ୧2ଣୀ ଯୂଲ, ଅଜ ସର୍ଯ୍ୟନ କେହୁ ଦମଳ 
_କ୍ ପର୍ ନାଢାି, ଦମନ କରି ସାର୍୍କେ ନାହ । ଝଣଣୀ ୟୂଛର୍ 
ଅବରପ୍ପାନ ଦ୍ରାଇନ୍ଥ କେବ୍ରଳ ର୍ରୁଃରେ, ଲେ୍ଲ୍ଭନନଙ୍କର୍ ସମ 
ଚବଦଳାରେ ଅଜ୍ ତ୍ଳାଲ୍ନଙ୍କର୍ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ସର୍ଣମ୍ବରେ । ଅମେ 
ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଦ୍ବାରଡୀୟ୍, ଦୁଦ୍ଦଙ୍କର ଧରନ୍ନ ଏକ, କନ୍ତୁ ଆମ 
ଭ୍ଭରେ ଆକୀଗଣ ପାରାଲର୍ ପ୍ରଭେଦ ଥିଲ୍ଵ। ଧମୀ ଶଭ କଷ୍ମ ସହଦ୍ବ୍ଯ 
କର୍ବାଲକୁ ପ୍ରସ୍ତଭ, କନ୍ଥୁ ଯାଦାଳର ରସ୍ତ ଶୋଧଣ କରହ୍ ଧନକର୍ 

୮ଶିଗ୍ବୀର୍ ଘୁଷ୍ଣ ଚଦ୍ଘାଇଛଛ, ଢାଂ ସାଖ୨ର୍ ବସିଦାକ୍କୁ ମଧ୍ଯ ଭାଙ୍କର ଘୃଣା 
ମନେ ତୂଏ। ମୋର୍ ଧମ୍ମୀ ବନ୍ଳଣକ ବୁଯ୍ହାଦ୍ଗଣଙ୍କ ଲଞ୍ଚୁନା 
ମାର୍ବିଠ ର୍ ସ୍ଦ୍ଵ୍ୟ କର୍ ପାଚର ଆଣ ତାଙ୍କ ସହୁୁଭ ମିଳାହିଶଣା 

କଣ୍ଢବା ସାଇ ଅଗ୍ରହ୍ନାନ୍ତ୍୍ ଭ ଚଦ୍ଦାଇଥାଏ କଲ୍ୁ ମୋଡନର୍ ପର୍ ଢାର୍ 
ରମଡ଼ା କଚା ଢ୍ରେତଲ୍ ମଧ ମୋ ସହୁଭ କଥ୍ୀବାତଞ୍ଜା କର୍ବାକୁ 
ଯେଘଲ୍ କୁଣ୍ଠା ନତୋଧ କରେ । 

ବମ୍ବାର ଖାଇ ତାଙ୍କର $ଞକିଏ ଜ୍ଞାନ ହ୍ରେଲ୍ଚବାଲ୍ ମନେବଦ୍ରଲା । 
ସେଚଇଭାଚାଦି ଳେ ସେ ମୋଚଇ କହୁଲେ, ସ୍ତ୍ାକଂ ରୁମ୍କୁ ଯିବାପାଲି 
ଭାଙ୍କର୍ କେବବ ସାଦ୍ରସ ଦ୍ରୋଇ ନ ଥିଲା। ମୁଁ ସାଙ୍କଚର୍ ଥିଲ୍ ବବାଲ୍' 
ଅକ ୧ସ ତାଵୀସଗ୍ଯ ଅଛୁନ କରଛନ।| ସ ଡରବାନରେ ଜାହାଜରେ 
କ୍ଠନ୍ଛନ୍ତକ କ କିଠ୍ଜ ଦୁଇଦ୍ରନ କାଲ ଭାର୍ “©? ୧ଡକ୍ବର କହି 
ଯାଇଛି। ମୁଁ ଇ୍ଗୁ କହ୍ରଲ୍, ଅଗରୁ ଥରେ ମୂଂ ବରଲ୍ଲଭ ଯାଇଥିକ୍ 



0୮” ଆଯର୍କା ଘତଥ 

ଅଜ୍ ସମସ୍ତ. ଇଉ୍ଜଗ୍ଵେସଃାଯାକ ବୁଲର୍ଥ, ସୁଭଗବ? ବୁସ୍କାର୍ମାନଙ୍କ 
ମୁଁ ଉୟ୍୍ କରେନାହ୍ନ' । ମୋର ସାହ୍ବସ ଦେଖି ଭାଙ୍କ ମନିତର୍ ବଡ଼ 
ଆନନ୍ଦ ଆସିଲ୍ଵ । (6ସ ମୋଚି ନାବକମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ. ରର୍ଵ୍ଚୟ୍ବ 
କଗ୍ଲି ଦେଚଲ୍ । ନାବକଟଣ ଦ୍ରଚନ ଚମାର ଜୀଦନର ବଗନ୍ଦ 
ଅରଛ୍ନ୍ବଭାର୍ ଅଚନକ କଥା ଶୁଣିଲା ଚର ଅତନକ ଚମାର୍ ବଛ୍ 
ବହ୍ନଇ ସଡଞଥିଲେ । 

ସେଦ୍ଧନ ସନ୍ୟା ସାଭଞାରେ ଅମ ଚକବ୍ରନଚର୍ ନ ଖଇ 
ଡାଏନ)” ରୁମ୍ଭର ଯାଇ ଡ଼ନାର ଖାଇଲ୍, | ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସାଇ 
ଡିନର ର୍ଲୁମ୍ର୍ ଗୋଃଏ ପାଖଚର୍ ଗଗାହଏ ରଗ୍ରାଃ ୧୪ଭକୁଲ୍ଚର 
ଖଇଦାର ବୀବଛା ତହ୍ଲାଇଥିଲା। ଏୟାର ଅନ୍ଯ ସମସ୍ତଙ୍କ 
ଅଗପକ୍ଷା ଆମ୍ଭ ଘପାଝଚର୍ ଉଲ୍ ସ୍ବବରେ ପର୍ବଦଶଣ କରୁଅଲା। 
ଏଲ ୧ଯଞ୍ଜ୍ ବୀବଦ୍ଘାର୍ ଆମେ ଭା ଠାରୁ ସାଇଥିଲା, ଅଙ୍ଗାର 
ତାର୍ ନୂଠହ, ବକେବଲ କଥା ଦ୍ବ୍ ଭ୍ରବର୍ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ 

ଦ୍ବାଗ୍ଵ । ଅମି © ଓଚନ୍ତୁକ୍କାରର ପଷିସାଢିଭ୍ଵ ଅନେକଙ୍ଗର ଅଦଦ୍ର୍ଯ 
ହ୍ରୋଇ ପ୍ୟୁଥୁଲ ଆଜ୍ ଭ.? ଡାଇ” ଝମ୍ଭେ ଜାହାଜର କିସ୍ ୩ 
ପାଖଞର୍ କୈଠପ୍ଟଭ ଦ୍େବାଲୁ ସତ୍ତଥିଲା । ମନରେ ୧ମ୍ଭାର 
ଅନ୍ଯ ପ୍ରକାର ଘ୍ବଥଲେ ନୟା କୈଧିଯୂ୨ ୭ ଏଜ୍ଲ ଢଭ୍ବରବରେ 

”ଦିଇଅଁନର୍ ଦେସ୍ଇଥିଚର୍ ଦୁଇକ୍ତୂଲ ବନ୍ଞାୟ୍ ରହ୍ରବ୍ର। କାରଣ 
ଦାଣିନ୍ଯ ୧ ପାଇ ଆଉ _ଚନାର୍ରସ୍ତ୍ରଗର ଏକ ଅଲିନ। ବାଣିଜ୍ୟ 

ତପାଭର ବସ୍ ଥାନଙ୍କ କଠିନ ଲଦ୍ମ ଶୃ୍ଳା ମନବାଲୁ ସଡ଼େ । 

ନିରଦ ନସ୍ତବ୍ଧ ସମ୍ପଦ୍ର। ଜାଦ୍ରାଜ ପ୍ରବଳ ବଦଦିଶତରେ ଗ୍ବଲ୍ମଭ୍ଥ । 
ଆଚିମ ତାର ଉ୍ଡରେ କେଭେଚବଲ ଶୋଇଛୁ, କେଚ ୪ଲ 
; ଚୂ? ୧କତଢଚବ୍ରଠତଲ ଦ। ପରସ୍ପର ଭରେ ପରସ୍ପର 
ତନାଦ୍ବ ନେଇ ଗସ ଚପ୍ର୍ ଦେଜ୍ଛୁ । ଆମର୍ ମନ ସକ୍ଟ୍ରଦଦଲ 



'ଆଁଳର ଆଣେର୍କା ୧୯ 

ନାନା ସହେଦ୍ର ଜୀଲ୍ରେ ଆନ୍ଥୁଲ ଥିମ । ଆଗ କାଳରେ ଧର୍ମ 
ବଷୟୁଚର ଭର୍କ ଆଜ୍ ଅଲ୍ବେଚନା ବଦ୍ବଉ୍ଥିଲା ଆଡ୍ ସେଇ ଭର୍କ 
ଵତଙ୍କ ଶ୍ଢରେ ସମୟ କହ୍ପ ଯାଜ୍ଥିଲ୍। ଏ କାଳର କଥା ଅନ୍ଯ 
ପିକାର୍ । ଅଗଚ୍ତର୍ ମଦ୍ବମ୍ମଦ, ବ୍ରୁକ, ଶୀଷ୍ମ ଏମାନଙ୍କ କଥା କେବ୍ରଲ 
ସିଲ | ଆଜ୍ ଏବେ ଷ୍ାଲ୍ଜ୍ , ହୁଞ୍ଲର, ସୂଚସାଲ୍ନମ, ଦାଲାଦୟେର୍ 
ଅତ୍ତ ଚେମ୍ବ ରଲେନ୍ଙ୍କ କଥା,ଅକ୍ ବଞ୍ଚିମାନର୍ ମଭବୀଦ ଇଜ୍ଜର୍ୟୟ୍ଵଲ୍ଲ୍ - 
ବମ୍, ଅଜ୍ କହ୍ୟ୍ନକମ୍ ବହତରୁ ଅଠଲାର ବସୁ । ଅମ ଦ ଜଣ 
ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ମରେ ଚଦଶୀ ସଡୁଥିଲ୍ । ମୋର୍ ଦ୍୍ରରତ୍ରୀୟ୍୍ ସଙ୍ଗୀ 
ଜଣକ ତାଙ୍କର୍ ଏ ସକ୍ତୁ ମ୍ଭ ବାଦରେ ବିଶ୍ବାସ ନଂ ଦୋଲ୍ଂ 
କହୁବାଲୁ ଯାଇ କଦ୍ଧଲେ--୧ସ ସବଜସଂଭର ଧାର ଧାର୍ନ୍ତ ନାହୁଁ । 
ଭ'ଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଦ୍ର ସିଲ୍ । ଭ୍ୀଗରେ ମରା ଅଡ଼ଲୁ ରହ 
ଜଣେ ସଗ୍ତୁୃଦ୍ଦ୍ଲେ, “ ଅସଣକର ବବାଧଭୁଏ ସେଇ ଏକମଭ !'? ଯୁ 
ଭାଂର ଥିଭବାଦ କର୍ କହୁଥଲ୍ --“ଯେଞ୍୍ ଦଳ ଏହ୍ ସ୍ପୃଣିଗ୍ଵରେ 
ମୋର ଜଲ୍ତ୍ ହୋଇଛୁ ସେହୁ ବଳ ଧର ଦ୍ ନମମତର ସଂସ୍ଧର୍ଣରେ 
ଆସିଛ୍ଥି। ଗ୍ବନନଭ ବ୍ଯଢୀଭ ମଞ୍ଚିଷ ଦଣ୍ତେ ହଦେଚିଲ୍ ବଞ୍ଚ ସାଣବ୍ର 
ନାହୁଁ ।୬ ଆମ ଦହ୍ୁକର ବ୍ରଦ୍୍ଳ ମଭବାଦ୍ର ଦେଖି ସମଚସ୍ତ 
ନାନା ଷକାର୍ ମନ୍ତବ୍ଯ ଧିକାଶ କଲେ । ମୁଁ ଭାଙ୍ର୍ ମନ୍ତବ୍ଯରେ 
ଆଚର୍ଦୀୀ କାନ ଦଦର୍ଲ ନାନି । ନୁଁ ଏହ ସ୍ମୃଥିବୀଃର୍ ଦେଡ୍ବର ରଙଂ 
ପାଇ ଚଯେଞ୍୍ ଭାରଭମ୍ୟର ସୃତ୍ପି ଦ୍ରୋକରୁ, ଧର୍ମର ନାମ୍ମଟର ସେର” 
ନକର୍ଲ” ଆଶ୍ଜାଭ୍ଯର ପୃଷ୍ଜଂ ଦ୍ରୋକଛ୍ଥ- ଏସବୁ ଦେବେ ଧ୍ଵଂସ 
ସାଇଦ, କେବଳ ଏଇଅ ଦ୍ଵବ୍ୁର୍ରୁ। ମଣିଷ ସଂସର୍କରେ ମଣିଷର 
ମନର୍ ସଂଗ୍ୀର୍ଣୃଭା ନ ସୂଞ୍ଚୁଲ୍ ଉ୍ନଭ ସଭ୍ଯ୍ଭୀର ଦାବୀ ନର୍ର୍ଥକ 
ମ୍ାନ୍ । 



୭ ଆମେର୍କା ପଥ 

କାଡ଼ରାଜ ଗୋଲ୍କୋଷ୍ଣ ପାରଦଦ୍ରଲା ସରରେ ବୁଯ୍ଵାର ଓ ଅନ୍ଯାନ୍ଯ 
ଇଜ୍ଗ୍ଵେର୍ଣୀୟ୍ଠଗଣଙ୍କର୍ ମଭ୍ଗଭ $କଏ ବଦଲଲା ପର୍ ଜଣାଚଲ । 
ଅଚନଚକ ମନଦଖାଲ୍ ମୋ ସ୍ାଙ୍ଗରେ କଥାଦାଞ୍ଜ। କର୍ବା ଆରମ୍ପ 
ଢଲେ | କନ୍ତୁ ମୋର ସ୍ତ୍ରରଦୀୟ୍କ ବଛୁ ଜଣକ ସକ୍କୁ କଥାରୁ ଦୁରରେ 
ରହୁଥିଲେ । କେମ୍ମିଭ ଢ୍ଵବ୍ରଚଝର୍ ସେ ଟଗୋହିଏ ଲ୍ବଗା କଗ୍ଟ୍ କଲ 
କଣିବେ ଅଜ୍ ଢାର କଳକକ୍ମା କପଭ୍ ସ୍ବବରେ ଠିକ୍ ରହବ 
ତକ ବଲ ଏହୁ ରନ୍ଥାରେ ଭାଙ୍କର ମନ ଭରପୁର ଥିଲା । 

ମୁଁ ଅବାଧରେ ସମ ସ୍ତଙ୍କ ସହୁଭ ମିଲାମିଶା କରୁଥିଲି । ଇଜ୍- 
ଗ୍ଵେଗାୟୁାନ, ବୁୟ୍ଵାର୍ ସମ୍ୟ୍ତର ମୋ ସହୁଭ ନାନାଷକାର କଥାବାଞ୍ଜ୍ା 
ଆରମ୍ସ୍ କର୍ଚଦଲେ୍ । ସ୍ଵେମାନଙ୍କର ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହ୍ରେଜ୍ସଲା-¬ ମଦ୍ରାସା 

ଗାଜ୍ଜୀଙ୍କର ଦକ୍ଷ ଣ ଆର୍ଫ କାର ପ୍ରପ୍ବକ ଆଡ୍ “ଭାଙ୍କର କୂଭକାର୍ଯ୍ୟଭା 
ବ୍ରଷ୍ୟ୍ଵ୍ଚର୍ । ଏହା ସଙ୍ଗେ ସନଙ୍ଗ ସୁତ୍ସ୍ଵଚେନ୍ଦ୍ର ଅଉ୍ ଜବଦ୍ବରଲାଲ୍ଙ୍କ 
କଥା ମଧ୍ୟ ଆସି ପଦଡୁଥିଲି। ମୁଁ ବେଲେ ବେଳେ ଭୀଙ୍କ ସାଝରେ 
ଗ୍ବଞ୍ଣର୍ଗଭ ବ୍ରଷୟ୍୍ରେ ୧ଯଜ୍ ସକ୍ତୁ ଦୀବ୍ର ମନ୍ତବ୍ଯ କରୁଥିଲ୍, ସେହୁ କଥା 
ସବ୍ଧୁ ଭାଙ୍କ ମନକୁ ପାଉଥିଲା ଉଳ ଜଣାଯାଜ୍ ଥିଲା । ମୋର ରନ୍ତାଧାଗ୍ବ 
ଆଜ୍ କଥା ଶୁଣି ସେମନାଚନ ଢ୍ବକୂଅଁଲେ ଯେ ମୁଁ ଅନେକ ବହୂ 
ଘଚିଛୁ ନଣ୍ଡୟଠ ! ସେଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଜଣେ ପଗ୍ଟ୍ରିଥିଳା ଯେ ମୁଁ 
କାଲ୍ ମାକ୍ସଙ୍କ ବହ ସଚିଛୁ କ ନାନି ? ମୂଂ ଯେଭେବେଳେ କହୁଲ୍ 
କାଲମାକ୍ସ୍କ ଙ୍କ ବହୁ ମୁଁ ଅଧିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ନାହ ୧ସଭେବେଲେ 
ସେ ଅକ୍ତାକ୍ ଚହ୍ରାଇଗଲା । ମୁଁ ଭାଲୁ ବୁଝାଇ ବଦଇଥିଲ୍ ¬ 
ଦେଣ ଭମ୍ଭଣର ଅଭଦ୍ନ୍୍ଵଭା ଚକବ୍ରଲ ମୋବଉ ଏହୁ ଦୃଷ୍ଣ . ଡ୍ଖୀ 

ଦଢଦେଇଛୁ । 

ମୁଂ ଅଚନକ, .„ ସମୟରେ ସୁଦେଶର କଥା ସ୍ଵବୁଥିଲ । ମଧଵିକ୍ 
ତଲ୍ନକର୍ ଅର୍ଥର ଅଭ୍ାବ, ଭାଙ୍କର ସଗ୍ବଧୀନଭାର୍ ଅନୁଭ୍କ୍ଭ,ଦାବ୍୍ଦ୍ଵ୍ୟର୍ 



ଅନ୍ଧର ଆଅଚନକିକା ̀ ୫୧ 

ମଞ୍ଥୁନା, ଭାଙ୍କ ପ୍ରଭ ଧମୀକର ଉ୍ଭ୍ସୀଡନ ଏହ ସବ୍କୁର ପ୍ରଭକାର 
କ୍ନପର୍ କଗ୍ପିବ୍ର ଏହ ରନ୍ତାଧାଗ୍ ବୋଧଭୂଏ ତାଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ଜାଗ୍ରଭ 
ଦ୍ରୋଇଛି। ହଶ୍ରଜନଗଣ ବଦେବେଚଦ୍ରଲେ ମୂହ୍ର ଖୋଲ୍ ଭାଙ୍କର୍ 
ଦୁଃଖ ଗାଥା କାଦ୍ରାଣ୍ର ଅଟରେ କହ୍ଵ ନାହାନ୍ଥି । ଅଳ ଚସମାଚନ 
କେବଲ ଦୁଃଖ ଗାଥା କଦ୍ରନ୍ତ ନାହିଁ ବରଂ ଭାଙ୍କ ଦୁଃଖ ମୋଚନର୍ 
ଦାବ୍ରୀ ମଧ୍ଯ କରନ୍ତି ବୋଧହୁଏ । - ଯଞ୍ ହ୍ରଘ୍ବକନ ନ୍ଦଃନ ପରର୍ 
ଜ୍୍ଛିଷବ ଡ୍ପରେ ଏକାନ୍ତ ନର୍ବ୍ଚର୍ କଟର୍ରୁଥିଲର-ଅକ ଅଜ୍ ସେ 
ଉ୍ଚ୍ଛିଷ୍ପ ଭୂର୍ଷୀ ନୁହେ । ୧ଯଞ୍ଜ୍ମାଚନ ନ୍ରନେ ଏହୁ ସଂପ୍ରଦାୟ 
ଉସେ ଅସତ୍ର ନିୟ୍ବଯ ଜାର୍ କର୍ରି ର୍ଖିଥିଠଲ୍ ଆକ୍ର ବର୍ଂ 
ସେଇମାବନ୍କୁ ଉଚ୍ଛୁ ଣ୍ଣ ଖାଅନ୍ତି । ମୁଁ ଅହ୍ପଶ୍ଵ୍ ୧ଦ୧ଭ କଣ 
ଦ୍ଦ୍ରବୁଅିଲିଵିକ ଅଆଁଳ ଚବାଧଭୂଣ ଦ୍ରେଶରେ ଆଜ୍ ଆଧ୍ୟାସ୍ପି ଵଭାର୍ 
ବାଗ଼୍ଲ୍ଲଭା ନାହି । ଅକ ଆଜ୍ ସାଧୂ ସନ୍ଯାସୀଙ୍କ କଥାରେ ଚକହ୍ଥ 
କାନ ଦ୍ରଅନ୍ତି ନାହି । ବୋଧଭୂଏ ଦେଶ୍ଵରେ ଅଉ ଜାଭ ଚକ୍ତଦ୍ର 
ନାହଁ | ମୁଁ ସ୍କୁଖିଲ, ଚଯପର୍ତି ଅନେକ ବର୍ଷ ଦ୍ରେଲ୍ବ ଦେଶ ସ୍ଥନ୍ 
ଆସନ୍ଥି । କନ୍ତୁ ସବ୍ତୁ ସୂଖ ରନ୍ତା ମୋର ମିଳାଇ ଯାଉଥିଲା 
ଠେଢେବେଳେ ଆଂଞ୍ବଣ୍ଡକ ମଦ୍ରାସୀଗର୍ର ଢ଼େଉ ଲାଗି କାହ,ଜହା 
ଥଭ୍ ଉଠ9ଥିଲା | 

ଦେଖ୍ ଦଦଗଖୁ ପାଞ୍ଚୋହ ନ୍ରନ କାଦ୍ରାଜଚର୍ କହ୍ଛଟଲଵ । ବ୍ରଗ୍ବଃ 
ସମ୍ପଦ୍ର ଆଡ୍ ଅନନ୍ତ ଆକାଶ ଦେଖି ଦେଖି ମନଃ୮। କେ ମିଭ 
ଉଭଲା ବଦ୍ବାଇ ଜ୍ଠିଥିଲ୍ଵ । ସ୍ବଭ ୧ସଚଭଦେଳ ସୁକ୍ରା ସାହୁ ନ 
ଥାଏ । ସିନେମା ଦେଣ ସାର୍ ଅନେକ ଆସି ସ୍ଫୋକଂ ର୍ରମ୍ରେ 
ବସିଥିଲେ | କେହୁ ଦୁଇସ୍ସ, କେଦ୍ଛ ବକ୍ବାର୍ ଗ୍ନାସ ଅଗରେ ଚ୍ଣ୍ଜି 
ଗଧସପ କର୍ଛୁଥିବଲ୍ । ସୂଂ ମଧ୍ଯ ଗ୍ାସ କ୍ମପ୍ଟାର ଅଣିବ୍ରାକୁ କହ୍ର 
ନଗାଛୁଏ ଗାଲ୍ ଚଞ୪କ୍ଟୁଲ୍ରେ ଯାଇ ବ୍ରୱଁଲ୍ । ଅନେକ ସଵରଣରନ୍ତ 



୨୫୨ ଅମେର୍କ] ସଥ 

ଅଲ୍ଗା ଦମବିଲ୍ । ସେଭେ୍ବ୍ରେଲେ ଅନେକ ଗ୍ଭ, ଅନେଚକ ଶୋଇ 

ସଜୂଛନ୍ତି । ଯଦ୍ଦ ଭାଙ୍କ ଛେବ୍ଦୁଲ୍ରେ ଯାଇ ବଚସ ଅଜ୍ ମଦ ନିଶାତର୍ 
ଠଶ୍ଵିଭବଣ୍ଡାଂଶ୍ମାନ ଭାଙ୍କର ଜାଗ୍ରଭ ହ୍ରୋଲ୍୧୦, ଭାଦ୍ନାଦେଲେ 
ମୋଭେ ଭାଙ୍କ ସହୁଭ ଲ୍ଚିବାକୁ ହେବ କନ୍ଥୁକୁ ମୂ. ଏକା ଏଭେ 
ଗୁଡଏ ରଲ୍ଵକ ସାଙ୍ଗରେ ପାର ଉଠିବ ଭ ୨ 

କ୍ରଛ୍ୁକ୍ଷିଣ ପରେ ଜଣେ ସ୍ଵଚ୍ମ୍ଭାନ ଆସି ମୋ ୪େଙ୍ଟୁଲ୍ ସାଖଲୁ 
ଗୋଞ୍ଏ ସାନ ଚେୟ୍ବାର ୪ ଶି ଆର୍ଣି ବସିଲା ଅଜ୍ ଗଗ୍ଟ୍ ର୍ଲା, “୭ମାର୍ 
କୌଣକି ଅସୁବଧା ଚହବଳ !” ମୁଁ କହୁଲ, “ନାଁ, ନା, ବସନୁ !”? 
ନୁର୍ମାନ୍ଃ ଦ୍ରକ୍ଷଣ ଅର୍ଥ” କାର୍ ଅଧୁବା ସୀ, ଡଟ୍ ଭ୍ଵଷା ଜଲ୍ ଢ୍ବବରରେ 

ଜାଣେ ! ଚସ ଡଚ୍ ଭ୍ବଷାଚର ଆାରାଏ" କର୍ ବସିଲା | ଡଚ୍ ଅଜ୍ 
ମ୍ମ୍ଚ୍ ତ୍ବ୍ଷାରେ ଯେଭେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅନର, ଇଂଗ୍ଜୀ ଅଜ୍୍ ସ୍ଵଚ୍ ଶ୍ଭଞର୍ 
ସଭେ ନାହୁଁ । ମୁଁ କଲୁ ଢାକୁ କହଲ୍ ଯେ ମୁଂ ଡଚ୍ଦ୍ଷା ଆବର 
ଜାଣେ ନାହି ଆଅଉ୍ଭ ଭାଦ୍ରା ଏ ଜୀବନଚର୍ ଶିଣିବାର ବ୍ରାସନା ମଧ୍ୟ 
ରଞି ନାହୁଁ । ମୋ କଥା ଶୁଣି ସ୍ଵଚ୍ମାନ କନ୍ଧ୍ଲର¬-“ ଭାହାଦେବଲ୍ 
ଅପଣ କଣ ପ୍ରୋଣୁ ଛଶ 7” ମୁଁ' କହ୍ରଲ୍ଲ “ହଁ ଅପଣ ଉଦା ଦ୍ଵ୍ବ୍ 
ପାରମ୍ଜଭିଃ ଦକ୍ଷଣ ଆର୍ଫିକାରୁ ଚଢଯ୧୭୧ଦ୧ଲ ଅସୁଛ୍ଥି, ଅନେକ 
ରୂହଶର୍ ଦ୍ରାବ୍ୁଡତର୍ ପଡଥିବ୍ର, ସୁଚଗ୍ଵଂ ୯ ସ୍ରୋବ୍ରଃଶ ହେବା 
ମ୍ଖାଦ୍ଵବକ !?? ସୁଚ୍ ଲାକିବ ଢସି କହୁଲା, “ ଆସଣ ବଞ୍ମାନ ଚକଞ୍ 
ଦେଣର୍ ଯାନ୍ନ୍ରୀ ୨୬” ମୁଁ କହୁଲ୍ “ଆମେରିକା?! ! ସେ କହିଲେ, 
‹ଥିଚମର୍କା ଯାଆନୁ, ବସେଠାଲୁ ଗଲେ ଆଁଶଣଙ୍କର ଆଣ ଝଝାଲ୍ବ | 

ଦଣ୍ିଚ୍ତବ ସ୍ତାମ୍ଭାକ୍ଯବାଦାଙ୍କର ଢାଣ୍ଡବ ନୃଭ୍ୟ । ସେମାନେ ନଗଗ୍ରାଙ୍କ 
ଉସରେ କପରି ଅଭ୍ଯାଗ୍ଭ୍ର୍ କରନ୍ତ ଢାହା ମଧ୍ଯ ଦେଖିଚର । ମୁଁ 
ଏ ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଅଫ୍ର କାରେ ଡୁଏଲ୍ ଏଡ଼ ମିନଚଞ୍ଜୁସନ ଥିବା 
ଚଯାଗୁ, ଦ୍ଦ୍ଵରଡୀସ୍ବମ୍ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସୁବ୍ରଧା ହୋଇଛୁ ।୬୬ ଭାଙ୍କ 
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କଥୀ ବୁକୁ ପାଦ୍୍ଥିଲ୍ ଅଜ୍ ନଃସଙ୍କୋଚରରେ ଭାଦ୍ନା ମାନ ଚନଇଥିଲ୍ 
ମଧ୍ୟ। ପ୍ରକ୍ରାଶ୍ଯରେ ଭାଙ୍କୁ ଧନ୍ଯରାଦ୍ର ଜଠାଇ କହୁଲ୍ବି, “ମୋର 
ଭାନ୍ତ ଦୁର ଚାହ୍ାଇଛ୍ି ।”୬ 

ଆମ କଥାବା ବଂ ଚଯମଚିଭଚକବଲେ ଜମି ଜଉଥିଥିଲା, ସେଭେ- 
ବଳେ ଜଣ ସୁନ୍ଦର ଲଦା କ ବାଲଦ ଆସି ମା ପ୍ରାଖରେ ଛିଡ଼ା 
ଚଡ଼ଲ୍ଵ । ପିଲ୍ବହ଼୍ ଇଂଗ୍ବଳ । ଭାଂର୍ ସସାନାର୍ଲ୍ ରଙ୍ଗର୍ ବ ଳସ୍ୁଡକ 
ରମ୍ଜାଉ ମୂଖ ମଣ୍ଡଲ ତ୍ପ?ର୍ ସଞ୍ଜ ଅଘୂବି ସୁହର ଦେଖା 
ଯାଉ୍ଥିଲା । ପିଲହ୍ପର୍ ଦୟ୍ଵସ ମଧ୍ୟ ବର୍ କ ୧୨ର୍ ଚଢ୍ରବ, କନ୍ତୂ 
ଏଦ୍ରାର୍ ଭୁଡରେ ଢାର ପୁଣ ମଣ୍ଡଲ ଜ୍ପଚର୍ କର୍ମ ଦକ୍ଷ୍ଯଭାର ହ୍ରଯ୍ବୀ 
ସଦ୍ଦ୍ ସ୍ଟ,୫ ଦୋଇ ଉଠଛ୍ଛେ । ସଲଃ ଚମାଃଭ ଇର୍ଗଂହରେ୍ ଡାକଲା। 
ପୁ ଭାର ଇସ ଇ ରୂଜ଼ିସାର ସା ସଂ ସାତଙ ଉ୍ଠିରର୍ । 

ଆମେ ଷ୍ରଥମେ “9୬୬ ଡେକିକୁ ୯ଭାଇ କଂହାଳର ସପଷ୍ଣ 

ସ୍ଭଉଲୁ ଗୃଲ୍ଲ୍ବ। ଜାଦ୍ରାଜ ନଧ୍ୟ ସାନ ନୁବଦ, ଦଶ ମିନିଃ ଵ୍ଢରେ 

ଆମ ଗନ୍ଥବ୍ଯ ସ୍ଥାନରେ ସଭ୍ମଞ୍ପୁବା ସପ୍ପର ନ ଧିସ। ଅନେକ 
ଗୁଡ୍ଜଏ ପାଦ୍ରାଚ ଏ୍କ୍ଲାଇ ଅଞ୍ ତ୍ଠି ଘଶେୈଟବର୍ ଗନ୍ଥବଦ୍ଯ ସ୍ଥାନରେ 

ସତ୍ଦୁଞ୍ଚୁଲ୍ଲ । ଅମ ସ୍ସ୍ତାରେ ସାନ ସାନ ବୀ ସବୁ କିଛ ମୁହ ଢ୍ନୋଲ୍ 
ଜଳୁଥିଲା । ମୋର୍ ଅର୍ଶର ଦୃଷ୍ଣ କ୍ଷୀଣ ଆଁଞ୍ଢ ଗୁଲି ସାରୁନାହ" 
ଦଦ୍ରଜ୍ଞ ସିଲ୍ବଃ ମୋର୍ ଦ୍ରାଭ ଧର୍ ଅଗରେ ଝ୍ବୁଲ୍ି'ଲ । ଆମ୍ଭେ ଗୋ ଧଏ, 
ବଡ଼ କେକ୍ତନର୍ ଦ୍ବାର ପାଝରେ ପଣୁଏ ଇବାଃ୦ ର ଧୀର ଆଘାଉ 

କଲ୍ । ଦ୍ରାର୍ ଖୋର୍ଲ୍ ଚଲା, ଅଞ୍ଜ ମୁଁ କୁଦରଲୁ ଅସି ଦେଲ ଷାଯୟ୍ୁ 
ଘଗୁଣ ଳଣ ସରିକ ଲେକ ମାର ଅଠପଷା କର୍ ବସିଛନ୍ତି। ମଚ୍, 
ଇଂଗ୍ଵଜ, ଅଲ୍ର୍ସ, ତଜ୍, ଚେକ୍ ଯଆବକୁଭ ସବୁ ଜାଚରେ ଲେଲ 
ସେଠାଚର୍ ଥିଲ୍୍। ସମ୍ଭସ୍ତଙ୍କ ସହୁଭ ସଦ୍ବଚୟୁ ହ୍ରେସ । ସସମ୍ଭାଲେ 
ମକଦ୍ରୁର ଅଭ ମୁଁ ପର୍ଯ।ଃକ । ଭାକୁ ଠଯେଥର୍ ମୁଣ୍ତଅଲ ଚଲୁଣଣ୍ଡ 
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ମୀର୍ ଦ୍ରନ କ¥ୟାଇବାଲୁ ହୂୁଏ/୨ ସୋର ଅବଶ୍ରା ମଧ୍ୟ ୧ସଇପଣ୍ଢଠ । 
କେବଳ ତାଙ୍କ ଏ ମୋ ଭ୍ରଚର ଘଥଁଲ। ଥିୟା-- -- ଚସ୍ମାଚନ 
ବିଦ୍ଧ୍ଯା ଅର୍ଵ୍ମନ କର୍ଵଛନ୍ତ ବହ୍ର ଚରି, ଆଡ୍ ବମାର ଶିକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଣ 

ସମ୍ପ୍ଖର ବାସ୍ତବ ଜଗଣରୁ । ସେମାନ ଚମା ପାରରୁ କନ୍ଥ 
ଜାଣିବାକୁ ଗ୍ବହାନ୍ଥ, ମୁଁ ମଧ୍ଯ ଭାଙ୍କଠାରୁ କର୍ଥି ଜାଣିବାକୁ ଗ୍ଟର୍ଡ୍ରେ । 
କଲ୍ମଚର ଅନେକ କଥା ପ୍ରକାଣିଭ ୧ନ୍କଇ ପାରେ ନାହୁଁ, ସୁହ୍ନର 
ଭ୍ରଷାରେ କେବଳ ଭାହ୍ନା ପ୍ରକାଣିଭ ବଢ଼ାଇଥାଏ । ଭେଣୁ ସେମ,ବନେ 

ମେ,ର୍ ମୁଁଦର୍ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଗୃହୁଁ ଥିଲେ । 

_ ସେହୁ ମନଦୁର୍ମ'ନଙ୍କ ସେ ଅନେକ ଦେଲଯାଏ କଥା ବାଞ୍ା 
ରୂଲ୍ ଲା - କାହାର୍ ଯେଷର୍ କଥାର ଶ୍ରେଷ ନଦ ୟି 
ପଞଚର୍ ଯଦ୍ତ ଜାଣିବାର୍ ଜ୍ଵଳ୍ଛଣା ଥାଏ, ଭାହ୍ନାଦ୍ରଲେ ଏଦୁଉଲ 

ହୋଇଥାଏ । ସମ୍ମପ୍ତ କଛି ଯାଞ୍ଥିଲା। ଦ୍ରଠାକ୍ର ଘଡ ଅଡ଼ଲୁ ଗୃହୁ 
ବଦଦିଲ୍ , ଗ୍ଭ ଢରିଃ| ବାଜ କାଇଛୁ। ଏଭେ ଗ୍ବଭତର୍ ଶୋଇଲେ 
ଆଜ୍ ସକାଚଲ ଉ୍ବୋର୍ ସମ୍ବ୍ଲାବନା ଥାଏ ନାରଦ । ଏଣେ ଘୁଣିୈ 

ନିର୍ଦ୍ିଗ୍ବ ସମ୍ମପ୍ଠରେ ଖଇଦା ଚ୪ବୁଲ୍ ପାଖରେ ନ ରହୁ ଲ୍ 
ଜାହ୍ବାଜରେ କାଡ୍ରା ପାଇଁ ଦ୍ବତ ଚାଣି ରଞ୍ଜ ଦ୍ରଆପାଏ ନାହୁଁ । 
ପାଗରେ ବସିଥିବା ଵେବୁଲ୍ ତୃ ଅଃଲୁ କହଲା ଦୟ କଣ୍ଢ କାର୍ଲ 
ସକାଳୁ ଜ୍୍ଠାଇ ଚଦଦେ, ନ ହେଲେ ଝମାର୍ ଡ୍ପଦାସ ପର 
ଦେବ ।”' ସେ ତହୁଁ ରେ ଗ୍ବଳ ବେଲି । ମୁଁ ଅଉ ଠିଆରେ ନ 
ବଦ ଚକଣ୍ରନକୁ ଚଦର ଅଁଯି ୧ଦଵିଲ୍ ସଙ୍ଗୀ ଜଣକ ଗଙ୍ଗର୍ 
ଜଦ୍ରାରେ ନଦ ଭ । ଭାକୁ ଅବନକ କଥା କହିବାର ଥଲ । ତମ୍ବଗ୍ର 
ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଭାଲୁ ଡ୍ଠାଇ ଆଜ ଚର ସ୍ରାଣର୍ କଥା 
ଭା ସାଖରେ ଝଖାଲ୍' କଡ଼, କନ୍ତୁ ଚଣଇଲ୍ନ ମଣିଲେ ଉଠାଇବା 
ମୋର୍ ଅଭ୍ୟାସ ବର୍ୁୁଲ ଚ୍ଦଧାଲିା ଢାକୁ ଅଜ ତାକଲ୍ ନାହୁ" । 



ମେଡ଼ର୍ା 

ମେଡ୍ଜଗ୍ଵ ଦ୍ବୀପ ଅମ୍ବ ଗବ ସ୍ତାରର୍ ପଞବ ବୋଲ୍ ସତ୍ତ୍ଏଂ ବେବଲ 
ମେଡଗ୍ଵ୍ କଥା କହ୍ରବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଦ୍ରୋଇ ପ୍ଲେ । ଦୁଃଝର ବ୍ରଷୟ୍ୁ 
ଅଁମର୍ କାହାଜ ସେଣ୍ଠଦ୍ରେଲ୍ନା ଦହାଇ ଆସ ନାହି । ସେଥୁସ ଇଁ 
ମେଡଗ୍ଵ ବଦଞିବବ ବବାଲି ସମ୍ସ୍ତଳ ପ୍ରାଣରେ ଏଚଭ ଆଅଵହ। 

ମୁଁ ସ୍ତ୍ବନ୍, ମେଜ଼ଗ୍ନ ବୋଧହୁଏ ଠିକ୍ ଜାରଣ ନୁହେ, ମଦର୍ 
ନିଣ୍ତୟ୍ବ ଦ୍ରେବ ଅଜ ସେଠାରେ ସଢ଼ୁଞ୍ଚୁ ମଧ୍ଯ ତାଦ୍ବା ବୁଝି ସାର୍ଥିଲ୍। 
ଜାହ୍ର ଜର ଖବର କ:ଗଜରେ ଦିନେ ଏଲ ସଂବାଦ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା 
ଚଯେ ଜେନେରରଲ ଫ୍ରାବଙ୍କା ମଦଗ୍ବ ଦ୍ବୀପଲୁ ସକ୍ତୁ କାଦହାଜ ସିବା 

ଅସିବା ବନ୍ଦ କର୍ ଦେଇଛର । ଏହୁ ଆଦେଶ ଭ୍ଭତର୍ ଯେ 
ହୁଃଲ୍ବର୍ର୍ ସୂଚନା ଅନ୍ଥି ବା ମୂସୋଲିମୀର୍ କୈଳେ ରହୁଛୁ ଏହ୍ 
କଥା ଚସ୍ସଦଭେଦେଲେ ଏକ ଅବକ୍ଦରୀ ବସ୍ତ ଚଦାଇ ସଭଙଥୁଲା । 
ଭାଂ ସରେ ହୁଁଣି ସ୍କାଣ ପାଇଲା ଯେ ଚେମ୍ବରତଲ୍ନ ଗୁଣି ଏହ୍ର 
ଭର୍କର୍ ଅବସାନ କଣ୍ଢ ପାଦ୍ଧହରି । ଘଳଚର୍ ନୂଢନର ସମ୍ବଲ୍ଲ ନାର 
ଆନନ୍ଦର ରନ୍ତାଧାଗ୍ବରେ ସମଚଣ୍ତ ପୁଣି ଜାର୍ରଭ ହ୍ରେଇ 
ଡ୍ଲେଲ୍ | 

ଅମର୍ କାଦ୍ରାନ ଯଇ ମନ୍ଦଗ୍ବତର୍ ଳଗିବ ଏହୁ ସଂବାଦ 
ପାଇଲ୍ନ ମାନ୍ନନକ ସ୍ମନ୍ମ୍ର ଚଖଲ ଅଡ୍ତକ୍ୁୁ ବଦଶ୍ରୀ ଝୃଜି ପଉ।ଲ୍ । 

.ଧ୍ 



୫୬ ମେଡିଟ୍ୀ 

୧ମୋର ଦ୍ବାର୍ଡୀପ୍ସ ସଗୀଙକ୍ କହୁଲି, “ଦଇ, ଏଠଭବକେତଲ ବକଏ 
ଦ୍ରାଭମୂଠା ଖୋଲ, ଦଦର୍ଶିବା ଚସ୍ମାଚନ ଆଥ ପାଖରୁ ଆସନ୍ତି କ 
ନାହୁଁ |?? ସେ ସୁ ¦? ଶୁଣାଇ କହୁଚଲ, “ସେମାନେ ଞଙ୍କା ଚନବଦ, 

କନ୍ତୁ ଝେଲବାଲୁ ଚଦବ୍ରେ କ ନା ସବନ୍ଦଦ୍ର ।”/ ସ୍ର କହ୍ରଲ୍, ସେ 
ସବ୍ରୁର ସର୍ ମୋ ଉପରେ ରହୁ, ମୁଁ ସେ ସବୁ ବ୍ରୁଡ୍ର୍ । ମୋର 
ଅନୁମାନ ଠକ୍ ଚହଲା । _ଗୃଭହା ଝାଢା ଦ୍ରାଭରେ ଧର୍ ଜଣ 
ମିଘନୀସ୍ ଅଥ ସାଗକୁ ଅସିଲେ। ମୁଁ ଗ୍ୃହାଖଢା ହ୍ଯତଲୁ ନେଇ 
କହୁଲ୍. ଅର୍ଧ କାଚର ଦାଇଚବଲ୍ ଧର୍ ନଟଗ୍ରାମାନଙ୍କୁ ଯେଘର୍ 
ଠକାଭ୍ଛନ୍ତି, ଅମକ୍କୁ କନ୍ତୁ ସତ୍ବ ଭଳ ଠକାଇ ପାର୍ଚବ ନାହୁଁ ୨ 
ଅମେ ୪କ୍କା ଦେବୁ କନ୍ଭୁ ଠଭ୍ୟେକ ଝଖେଲଚର ଆମର ନାମ୍ମ 
ଦେବାକୁ ପଡ୍ଜବ୍ର । ସନଦ୍ଦ୍ର ଆମ୍ଭ ସାଙ୍ଗରେ ଦପ୍ବାକର୍ କେହୁ ନ 
ଖେଳନ୍ତଃ ଭେବେ ଅମେ ଅଦୌ ଦୁଃଖିଭ ଦ୍ରେବ୍ଧୁ ନାହି ବ୍ରରଂ 
ଆଚମ ଦୁଲିଜଣ ଖେଳକୁ । ଅମେ ଚଝଲିବାଲୁ ଗୃଭପୁ ଅଉ ଖେଳକୁ 
ନିଝୃୟୁଃ ଏ କଥା ପେସର୍ ନ ଦ୍ଲଲ୍ନ୍ତ |? ଦଣ୍ଡକ ତାର ଲ୍େକିଃର 

ମସୂ୬ ଲାଲ୍ ଚଢ୍ଲାଲ୍ ଉଠିଲା । ପରକ୍ଷଣରେ ପ୍ରଣି ଢାର ମୂହିଁର୍ ଅଦମ୍ରା 
ସ୍ମାସ୍ତବ୍ରକ ଅଦସ୍ଥୁ ଲ୍ ୧ଆଁର୍ ଆଁସିଲା । ମୁଁ ଭାକୁ କହୁଲିି।, “ଅସଣ 

ଜ୍ଲ୍ ସ୍ତ୍ରବଚ୍ତର୍ ଅଭ୍ବଦଗପନ କରବ୍ଵ୍ ପାରନ୍ତି । ସେ ଦରଗଚର 
ଅପଣଙର କାଢ଼ାଦୁର୍ ଅଛୁ, ନ ଦେଲେ ପୂଣି 6କ ମିଭ ଅର୍ଜୃକାତର 
ନଗ୍ରାମାନଙ୍କର ସବଂନାଥ କର୍ ସାରନ୍ତେ ? କଣ, €ମା କଥାଚର୍ 
ଗ୍କ ଚହ୍ରତ୍ ୭ନ୍ର ଭ ? ସୋ କଥା ଶୁଣି ଅଭ ସିଠା ସୁର୍ ଅଜ୍ଜ 
କଅ ଲ କଥାରେ ଆମ ବାବାର୍କୀ କହୁଲେ, “ନଣ୍ଡୟ୍ ଖେଳବେ ।”୬ 
ଅଚମ ପରଚଭୟକେ ପନ୍ଦର ଶିଲ୍ଂ ଲେଖାଏ ଦେଇ ଗ୍ବଦା ଝାଭ,ରେ 
ଦସ୍ତଗଖତ୍ତ୍ର କଦ୍ଵଦେଲ୍କ । 



ଆଅଣର୍ ଆଁସମସ୍ିକା 5୩ 

ଦୁଇଦ୍ରନ ପଠିର ଆମ୍ରଭେ ବ୍ାଧହ୍ୁଏ ସାଭଦାର୍ଥ ନରେ 

ସହୁଅ୍ଚଝୁ । ଆଲ ସକଲେ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାର୍ ଖେଳରେ ମାଭ 

ଜ୍ଠିଛନ୍ତ । ଆମେ ଉ୍ସର୍କୁ ‹ ଯାଇ ଗୋହଏ ବେଜ୍ଚଚର ଉମ୍ମି ଭାର 

ଖେଲ ସକ ଦେଖୁଥିଲ୍ । ମଢ଼ରେ ମନ୍ଧରେ ଅମ ମଧ୍ଯ ତଖଳଚର 

ଯୋଗ ଦେଉ୍ଥିଲ୍୍ । ଆମ୍ବ ସାଙ୍ଗରେ ଚକବ୍ରଳ ଇହ୍ଦୁଦୀଟଣ 

ଖେଳିଥିଲେ । 

`. ଇହ୍ମୁଦୀଗଣ ଆମ୍ଭ ସ୍ତାଇ୍ଗରେ ୭ଖଳଲବେବଳ, ବଦଶ ଦ୍ରସ 
ଖୁସି ଭୂଅନ୍ଜି ଆଜ୍ ସେମାନେ ଚଯେମିଭ ଅମର ଦନୁ , ଏହୁ ଭ୍ବବ୍ବ 
ଦେଝାନ୍ଥି । ମୋର୍ ସଙ୍ଗୀ ଜଣକ ଦକ୍ଷଣ ଆଅଓଁ କର ସ୍ତ୍ରରଭବାସୀ, 
ସେ କ୍ଚୁଝ଼ ସାରନ୍ତ ନାହୁଁ ଯେ କଏ ଇହ୍ଦୁଦୀ ଅଦ୍ତ କଏ ଇତ୍୍ଗ୍ ୀପ୍ଟାନ 
ଭେଣୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦ୍ବବରେ ଗ୍ଟଣା କରନ୍ତ । ଅନେକ 
ସମ୍ଭୟ୍ରେ ଭାଙ୍ଗ କହୁବାଲୁ ବାଧ୍ଯ ଦୋଇଛ୍ଥ ଯେ କୌଣସି ଦ୍ଯଣ୍ତ 

”ବିଶେଷକୁ ଘୃଣା କଟ୍ଯାଇ ପାରେ ଭହ୍ନା ବାଲ୍ ଗୋଃଏ ଜାଭ 
ପ୍ରଭ ଵଚଦ୍ଷ ଭ୍ରବ୍ର ଆଣିବାହା ଏକଧ୍ରିବ୍ଧାର ଅନ୍ୀୟ୍୍ । ଅର୍ଥ ପିଶଚ 
ରୁରୁସେ ଇଭଦୁଦୀଗଣଙ୍କର୍ ଚଯଞ୍ଜ୍ ଦଧ୍ଧୂନା ଚସକ୍ୃୃପିୟ୍ତର ଦେଇ 
ଯ.ଇଚ୍ଛନ୍ତ ଭାଙ୍କର ସାଲଲକ ଚଣ୍ଚ ନ୍ଧଚର୍, ଭାହ୍ନା ସଭ ଦ୍ୋଇଗାରେ 
କିନ୍ତୁ ଇଡ୍ପଦୀଗଣଙ୍କ ମଧ୍ଯଚର୍ ବ ଅନେକ ମହଦ୍ରାଗୁର୍ରଷ ଅଛନ୍ଜି, 
ଯେଜ୍ଜ୍ମାନେ ଶଶ୍ଵ୍ର୍ କଲ୍ୟାଣ ସାଇ ଅନେକ ମଦହୁତ୍ଵ କାଣି କର୍ଵ 
ଯାଇଛନ୍ତି । 

ମଣ୍ଡ ଉପରେ ସ୍ପନ୍ରୁ ଖଲ ଆକାଶ । ଦଶିଣ ସାଝର୍ର ସୂଥ୍ଯ 
ଜ୍ଭଦସ୍ଠ୍ ହେଉ୍ଛ୍ଥ ଆଜ୍ ଦ୍ରାମ ପାଝରେ ଅଯ୍ତ ଯାଉଛି। ଭଲରେ ଶାନ୍ତ 
ସ୍ମ୍ପଦ୍ରଥ ଭର୍ଙ୍ଗ ସ୍ବ୍ରନୀକ ଆମ ଚଦଶ୍ବର ବ୍ରଡ ସୋଖଗ୍ବର ଘିପର 
ଧୀର ଅଜ ସ୍ଥଁର୍ । ଅମେ ବବି ବ୍ରସି ବସହ୍ଵ ଦୃଶ ` ଦଦଖୁଥିଲା | 
ଚଦଲେ ଚଦେ ଦଲ ଦଲ ହ୍ବଲୋଇ ଉତଜ୍ଡନମ୍ଜା ମାଚ ଜାହାକ 



୮“ ସମେତ୍ରଗ୍ଵ 

ଘଝରେ୍ ସମୁଦ୍ରର ଅଭଳ ଜଲର୍ଛ ବାଦବାଣ୍ତ ପରେ ଅଚନକ ଦୁର 
ଯାଏ କ୍ ଯାଇଥିଲେ--କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ଅମର ଦୃଵ୍କ ସେହ୍ନ 
ଆଡ଼ିଲୁ ଆଲକ୍ତ୍ରନ୍ନ ହେଡଥୁିଲମ । ଦ୍ରନଧ୍ ବଡ ଆନହଚର 
କହ ଯାଜ୍ତଥିଲା । ଗଭ ଗ୍ବଢରେ ଚଟାହଏ ବହୁ ଘଥୁଥିଲି-¬ 
ଚସଥିଂରେ ଚଲଖକ ସମୁଦ୍ବର ଦ୍ଦ୍ରାଷଣଭାର କିଥା ଲେଣଛନ୍ତି। 
ସମୁଦ୍ ସହୁଭ ୧ଯଞ୍ମାନଙ୍କର ଗୃଷ୍ସ ପରିଚୟ ନାହୁଁ ସେହଜ୍ଲ 
ଲେଖକ ସମ୍ପଦ୍ରର ତକଭେ କାଳ୍ପନିକ କାଦ୍ବାଣୀ ଚଲ୍ଘିଛନ୍ତି ୮ 

ତାଙ୍କର କର୍ଲ୍ଂଭ ଦୃର୍ଷୁ ସମୁଖରେ ସମୂଦ ସରୂଚଦେଲେ ଭ୍ପ୍ବସଙ୍କୁଲ 
ଚଦ୍ରାଇ ରହୁଛ୍ଛୁ। ଲର୍ଲ୍ ୬ ଦେଭ୍ୟ ଦାନଦଙ୍କ ପଦ୍ କେଭେ ଅଭ, 
ପ୍ରର୍ଣୀ ସମୁଦ୍ର ଭ୍ଢରେ ସବ୍ତୁଚବଚଲେ ଵଚରଣ କରୁଛନ୍ତୁ । ମୁଁ 
ବାସ୍ତବ ସ୍ମୁଦ୍ଵର ଆଉ କର୍ଲାାଭ କାହଣୀର ଛ୍ଛୁଲନା କର୍ 
ଦ୍ତ୍ରଚୁିଲ୍ - ଉତ୍କ୍ୟାସ ପୂଣ୍ଫ ଅଜ ଘ୍ବଦ୍ର ପ୍ରବ୍ରଣ କବ୍ବଦ୍ବରର୍ କଥା 
ଏ ସବ୍ତୁ ଆଜ୍ କଦ୍ଧା ସାଣି ସୁଖ ଘାଠ୍ୟ ହେଲେ୍ ମଧ୍ଯ ମୋ ଭଲି 
ବାସ୍ତବବାଦୀ ତଲ୍ବନିଲ ପାଇଁ ନୁହ୍ନେ। ମୋର ଭ୍ବାବନା ଥିଲା 
ଅନନ୍ତ । ଭାଂଚ୍ଭରେ କେଚଇଣଠିବ୍ରଃଲ ଯେ ୧ସନ୍ୁ ସଂଦଟ୍ବୀ ଆସି 
ମୋ ପାଖତର ଦଦିବନ୍ତ¬ ମୁଁ ଜଣି ପାଟ ନାହଁ | ପାଦର ଭାଙ୍କର 
ଡାହ୍ର ଣ ହ୍ରାଭଃ ଯେପନ୍ଜ ମା କା ଉପତର୍ ରସ୍ମନ୍ଥନ୍ତ ମୁଁ ଚମକ 
ଉଠି ତାକ ଆକୁ ଗ୍ୁଳିଲ୍। 

ପାଦସ୍ବୀ କହୁଲେ୍, “ଘଭ୍ବବିବେ ନାଦୁ। ଅଚମ ଅଜ୍ କେଭେ 
ଦନ ଭ୍ଭରେ ଯାଇ ସ.ଉଦାଜଳ ୪ନରେ ଇତୁଞବାରୁ ଉଗବାନ ଆମଲୁ 
ସ୍ପାଦ୍ନାଯ୍ଯ କବ୍ଛନଦ୍ର ।୨୬ ସାଦବ୍ୀଙକ୍କ୍ କହୁଲ, ମୁଢ଼ାଣଯୁ, ଅପଣ 

ଝୁଗରାନ ଅଉ ତାକି ପୂନ୍ନଙ୍କ କଥା ଚଝମ୍ଭାଭ ଶୁଣାଇବେ ନାହୁଁ । 
ନୋର୍ ଭଲମନ୍ଦ ମୋ ଦ୍ରା୬୦୭, ଜ୍ଗଦାନ କମ୍ବା ତାଙ୍କ ଝେର୍ର 
ପୂରୁଷ୍ଠଗଣ ମେର ଚକୌଣସି ସାହ୍ବାଯ। କର୍ ସାଭବେ ନାହୁଁ। 



ଆଳିର୍ ଅମେଣ୍କା ୬୯ 

ଏହ୍ଲ ସବ୍ଛୁର୍ ରନା ଦ୍ୟୁର୍ର ଜନ୍ମ ଲଣ୍ଛ୍ଥ ଅତ୍ ଏହୁ କଥା 
ସକ ଜ୍ୟ୍ଢ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଣ କରେ । ମଦର ପର୍ବ ସାମୟ୍ଟିକ ଢ୍ତଞ୍୍ଜନା 
ଆଣିରଲ୍ ମଧ୍ୟ ଚ୧ଯଚଭି୦ବାଲେ ଢ୍ବ୍ଟ୍ଜନା କମ୍ମଯା ଏ ଦତ୍ସଭେବେଲେ 
ଆଜ୍ ବଵୁଢ଼ି ଢୃଏ ନାହୁଁ ଯେ କେଉଁ ବା୪ଚର ଯାଉଛୁ । ସୁଢଗ୍ଂ କ୍ଷମା 
କରନ୍ତ । କେଭୋଃ ଚୁପା ମ୍ବଦ୍ଧାର ବନମଦ୍ରେ ଆଵିରେ €6ନେଉଁ 

ପୋଃଲ ବାହି ଛନ୍ତ ଭାହ୍ରା ଘୁଞାଇବାକୁ କେନ୍ନା କରନ୍ତୁ । ଦେଖିବେ 
_ବାନ୍ତ, କାଲ୍ର୍ଡ ହୁଦ, ଏମାନେ ଧା ମଣିଷ । .ୟ୍ଟଂଙ୍କ ପାଇଁ 
ସ୍ମୃଥକ ଦ୍ବ୍ବଚର ଗୀର୍ଜ। ଭଆର୍ କର୍ବାକ୍ୁ ସଉ୍ବ ନାହଁ ।୨୬ 

ଜାହ୍ରାଜର୍ ଯୁନ୍ତୀଗଣ ସମସ୍ତ ୧ଖେଲର ଆନନ୍ଦର ଜ୍ଣ୍ଠିସିର 
ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି । ମୁଁ ଓ ଚମାର୍ ସ୍୍ବରଦୀଧ୍ତ୍ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ଯ ନ୍ଥିର୍ ଦୋଇ 
ବର୍ପି ନଥିଲ୍ । ଯେଭେବେଚଲେ ଅବସର ପାଉ୍ଥିଲ୍ବ, ଅମେ ମଧ୍ୟ 

ଖେଲଚର ଯାଗ ଦେଞଥିଥିଲ୍ଡ, ଆଜ୍ ସମପ୍ଫଙ୍କ ଘର୍ ଆନନ୍ଦ 
ଉପଦଦ୍୍ବଗ କବ୍ଛୁଥିଲ୍ଵ । ଜାହ୍ରାଜର୍ କର୍ମଦ୍ଧ୍ଵନ ଜ୍ଜଁବନ ଭ୍ଢରେ ସାବ୍ 
ଦ୍ଦନର ଅଳସ ଅ ବ୍ସନଂଭା ସରେ ଏହୁ ଖେଲ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣରେ 
ଚଞ୍ଚଲ ସଜୀବଭା ଆଜ୍ ବବିରନ୍ନ ଆଣି ଦଦେଉ ଥିଲା । 

ଅମ ସାଥିରେ ଖେଳରେ ଦୁଇଜଣ ଇହୁଦୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ | 
ଖେଳ ଭ୍ଭରେ ଭାଙ୍କର୍ ଘରିଚଯ୍ଡ୍ ଝଡ଼ ସ୍ବବରେ ପାଇଥିଲ୍, ଆଲ୍ 
ବୁଝି ପାର୍ଥିଲ୍ ଯେ ଆମ୍ଭ ସରମ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରୀଢର୍ ବହନ 
ଅଵି ଯାଇଛ । ଖଲ ସମାଣ୍ତ ସରେ ଇହ୍ଦୁଦୀ ଦରୁଦ୍ୈ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ 
ଘନ୍ଧଷ୍ମ ଭ୍ବବରେ କଥାବାଷ୍ଵଂ ଆରସ୍କ୍ କଲେ । ଅତ୍ତ କହୁଲେ,› 
“ଆମର ଇଚ୍ଛାଥିଲ୍ ଆସଇଣଙ୍କ ସହ୍ରଭ ଅଲାପ ସବ୍ବଚୟ୍ କର୍ବାକୁ 
କନ୍ତୁ ଭା ଫଲରେ୍ ଯନ୍ତ୍ର ଜାଭ ଗ୍ବଲ୍ଯିବ ଏହ୍ର ଡ୍ୟ୍ଵରେ ସାହ୍ରସ୍ 
କଣ ନ ଥଲ୍ ।” ଅମ ଦେଶ୍ରରେ ଲନ୍ଥୁ କଥା କହ୍ୁଲେ୍ ଜାଭ 
ଯାଏ ନାହଁ , ଗ୍ରଇ ମାଡଲେ ବକେବ୍ରଳ ଗାଧୋଇବାକୁ ସଡ଼଼େ । 



&)୫ ଶମେଦଗ୍ଵ 

ଦସ୍ପମାନେ ଗୁଣି କଢ୍ରଲେ, ପୃଥିବୀକୁ ଯଦ୍ଦ ଉନଭ କର୍ବାକୁ 
ଦେବ, ଢାହାଚଦଲେ କଥାରେ ନୂବଦ, ଗନ୍ତ ସାହ୍ବାଯ୍ୟଯରେ ଆଇନ 
ଷଣୟୃନ` କର୍ । ଯେ ଘାପ କରେ୍ ଢାକୁ ଶାସ୍ତ ନ ଦେଇ ପାପର 
ଭ୍ପୂଢଗ କାରଣ ଖୋଜ ବାହ୍ରୀର୍ କର୍ଦିବାକୁ ହେବ୍। ଦେଇନ୍ତୁ 
ଆମେ ଅଠଣଙ୍କୁ ସ୍ପେଚ୍ଛାରେ ହୁଂସା କର୍ଛନାହୁ , ଆମର ସମାକ ବାଧ 

କରସ୍ର ଆଘଣମ ନଙ୍କୁ ହଂସା କଣ୍୍ବ୍ରାକୁ । ଅମେ ସମ୍ବକର 
କରୁଙ୍ସସ୍ଵାର ମାନ ଚନଉ୍ତକୂ । ଆମର୍ ମଧ୍ୟ ଏଭଲ ଚକ୍ଷମ୍ବଭା ନାହୁ ଯଂ 
ଏହୁ ସମାଜ ବର୍ଲୁଲରେ ବଦ୍ରୋହ କର୍ବୁ,› କାରଣ ଅମେ ଇହ୍ଦୁଦୀ, 
ମଣିଷ ସମାଜରେ ଆମର ଠଛାନ ଅଭ ଭଲରେ, ଭାରେ ଘଦର 
ଅଭ୍୍ମଗ୍ଭସ୍ ସହୁତ ଯୋଗ ନ ୧ଦେଜ୍ ଭାଦ୍ରାଦ୍ରେଲେ ଅଭ୍ଯାଗ୍ଭସ୍ବଭ 
ଦେକ୍ତୁ।।ଏ ଉଲ ଅପ୍ରିୟ୍ଵ ସଭ୍ଯ କଥା ଖୂଚୁ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ 
ପାଇଛ୍ଥି। ଅମେ ଇଦହ୍ଦୁଦୀଙ୍କ ଠାର୍ଛ୍ ବ୍ରଦାୟ୍ ନେଇ କେବଵନକୁ 

ଗ୍ଟଲ୍ ଆଁସିଲଵ । 

ଆମ୍ଭର ଡୁ ଅ ୪-ଓ ଯେଖାର୍ମାନନ୍କର ସେଭେବେଲେ ଅବସର 
ସମୟ ଥିଲା । ଭେଣୁ ୧ସମାନେ ସମତ ସ୍ତ ମିଶି ଏହୁ ସମୟ୍ ଭ୍ଭରେ 
ନାନୀ ପ୍ତକାର୍ ବହନ ସଛୁଥିଲେ । ଅମ୍ବ କେବ୍ରନ ସାଖରେ ରଙ୍ 
ଞ୍ଜ ଅର୍ ଚ୍କରନ । କାଦହ୍ବାର ଚକ୍ ବହୁ ସରିବା ଉରର ସସହ୍ଵ 
ଚକବଲ ଜର୍ଦ୍ଦେଶ କର୍ନ୍ତ। ବହ୍ଵ ୧ଦବା ଛନବାର୍ ବ୍ଯବସ୍ଥା ଛିଡ଼ା 

` ହାଇ ବଦରିଲ୍ । ଲାଇବେବ୍ାରେ ସାନ ସାନ ଅନେକ ପାଞ୍ଚଲେଞ୍ 
ଥିଲ, ବଡ଼ ବଉ ବହୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥିଲା । ସେଥିରୁ ଗୋଃଏ 
ଦୂଇଃର୍ ନାମ ମଧ୍ୟ ଅଣି ଆଟରେ ପଉଲ । ବନ୍ଧୁ ଗୁଡକ ଦେଖି 
ଦଵଲ୍, ଏ ଜାହାଜ ଯେମିଭ ବୂଃଶର ନୁହେ | ୧ସାଭ୍ଏଃ ରୁଷର | 
ଅଧୁଳାଂଶ୍ର ବଦ୍ଧ ୦କବ୍ତଳ ୧ୋରଭ୍ଏଃ ପଂନାନ୍ତ । ଅବଶ୍ଯ ଏ ଭଲ 
ବହୁ ପଢିବା ମୋ ବଣ୍ ଇଂଗ୍ଵଜା ପଚିଥିବା ଲ୍ରେକ ପକ୍ଷରେ ସଗାଭ୍ର 



ଆଁଵିର ଆସ:ମରି କା ˆ &! ୧ 

ଘାଏନଂହୁଁ । ସ୍ନ୍ଦର ସରଳ ଦ୍ତାଖା। କମ୍ଭ ମଝିରେ ମଝିରେ ଝଚଯଜ୍' 
ଗୋଃଏ ଦୁଇ ଶବ୍ଦ ରହୁଛୁ ଢାର ଅର୍ଥ ନଦ ବୁନା) ନ ନ|ଏ, 
ତାଦ୍ରା ହ୍ରେଲେ୍ ସବ୍ଧୁ ଦହୁଶ୍କ ସର ମଧ୍ଯ କୌଣିସି ସ୍ତନ . ବିହ୍ବନାହୁଂ ¦ 
ମୂଁ ଢଳବେ କାଦ୍ରାକୁ ବହ୍ର ନାହୁଁ ୧ଯେ ୧ମାର ଦଂବ ଜା ସ୍ାଚର 
ଦକ୍ଷଭା ଅଛି । ତେଣୁ ତସଜ୍ ̀  ବହ୍ର ଖଣ୍ଡକ < ଅଣିଥିଲ, ତାହ୍ବା 

ସେର ଦେଲ୍ଚବଳେ କହିଲି କଛୁ ବୁଢ଼ା ପଣଲ୍ ନାହିଁ । ରୁମ୍ 
ଞ୍ଣୁଆଃଁ କହ୍ରଲେ, “ଏଥୁରେ ଏନିଭ କଣ ଅଛ୍ଥି ଯେ ବ୍ରୁଝ 
ପାଚ୍ଲେ୍ ନାହି ?୬୬ 

“ଏହୁ ୧ଯ ୧ଦଖୁଛୁନ୍ତି ଏହୁ ଶଇଛୁ।, ଯୁ ଭ୍ ପାଇ ବକ୍ତୁ ବହ୍ରହା 
ଅ ଦୁଝା ରହୁଗଲ ।୬ 

ରୁମ୍ ଷୃଅ୪ ହି ହସି କହଲା, “ସୂଂ ଯର ସମସ୍ତ ସାଏ, 
ଭାଦ୍ରା ହେଲେ୍ ମଦିଗ୍ବଲୁ ଯାଇ ଅସଣକ୍କୁ ଏହୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବୁଝାଇ 
ଦେବ୍ର ।୬ କନ୍ତୁ ସସ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଅଜ୍ ବକ ଦୁ କହ୍ର ନାହ୍ନାନ୍ତ । 

ଆମ୍ଭର ଜାହାଜ ନ୍ଧମଃଃ ମନ୍ଦ ସ୍ ପାଝ୍ତର୍ ଆଁସ ଘୁଞ୍ଚିଲା । 
ଏହୁ ଦ୍ଧୀସପୁଞ୍ଜ ସଞ୍ଜଗୀଜଙ୍କ ଅଧୀନରେ । ଦୁରର୍ଲ୍ ଏହ୍ରର୍ର 
ମ ,ନାରମ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଣ୍ଞ ମୂଗ୍ନ ହୋଇଥିଲି । ଦ୍ଵସଗୁଞ୍ଜର ଅବ୍ରସ୍ଥାନ 
ଚଳେଭେଲ ଅଂଶର ୪ପିକେଲ୍ ବାୟୁମଣ୍ଡଲ ମଧଚର, ଚଭବ୍ରେ 
ସୁକ୍ତା ଗଚ୍ଛ ପନ୍ତ ଦେଖି ମନେତଦ୍ରଲ, ଏଥିରେ ପଣ୍ଟଣ୍ଡ ଖୃସିକେଲ୍ 

ସବନ ମ୍ଗନାୁ । ଜାହାଜ ଧୀର ଧୀରେ ଡଜଃରେ ଲାଗିଲା । 
ଅଗଣିଭ ୭ଲ୍ଲାକ କାଦ୍ବାକର୍ ସଂନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଦଦଖିବା ପାଇ କୂଳରେ ଜମ୍ମା 
ଦହ୍ରୋଇ ଥିଲେ । ଜାହାକରୁ ଏଓଭୁନ୍ଧାଇ ଏକା ଏକା ଗତ ଉ୍ପରଲୁ 

ଓଦ୍ଜକ୍କାଇ ପଞଲ୍ ମନ୍ଭ୍ ସହର୍ ବଲ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ । ମୋର 
ଦ୍ବାରଡୀୟ୍ତ୍ ବଦ୍ଧ କୁଅଚଡ଼ ଗଲେ୍ ନାହ୍ର, କାରଣ ଭାଙ୍କୁ ଏହ୍ର 



୩? ମେଡ଼ଗ୍ବ 

ଅବସର ଉଦରେ ଜାଦ୍ରାଜର୍ ଲଣ୍ତି, /ଧୋବାକ୍ରୁ୦) ଦେହି ଦାକୁ 
ପଞବ । 

ସଝି୍ ଟୀଳଙ୍କର ଣର୍ଦ୍ବାର, ଗୀର୍ଜା ସବୁ ଚର୍ରଃ ସସ୍ଥଃ, ଗ୍ଵତ୍ତା 
ଗୃଡ୍ପକ ସକ୍କୁ ପଥର ବଛା । ମଦ୍ରର ୧ଦାକାନଗୁଡ୍କ ଇଡ୍ଗ୍ଵେଫୀୟ୍ 

ଧରଣ : ର୍ ସଳୁଭ | ରଜୈେଭା ସବୁ ସୀ ଲୋକ | ମଦ ଦାକାନ 

ଗୃଡ଼କ ଆଡ଼କୁ ଗ୍ୁହୁ ଧୂଁ ଦେବଲ ଭ୍ବାବ୍ତୁଥଲ୍ ଓଯେ ଗୋହ୍ଧଏ ଜାଭ 
ଆଁଉ ଗୋଃଏ ଜାଉଲୁ କପର୍ ଦ୍ବାବଵରେ ଗ୍ରାସ୍ କର୍ ସକାଏ । 

ଇଜ୍ଗୋର୍ପୀପ୍ତ ସଭ୍ଯ ଜାଇଗୁଡ଼କ ମଧ୍ଯଚର ଫଗ୍ବସୀଃ ଘରୁ ଗୀଜ 
ଆଁଉ୍ ସ୍ପେରଣ୍ ଜାଇ ଯେଞ୍ଜ୍ ସବ୍ତୁ ଦେଶକୁ ଅଧୀନସ୍ଥ କରଛନ୍ତି ଅଭ୍ 
ଭଙ୍କ ସବନ୍ଧୁଭ ସେମାନେ ଯେସରି ସଦ୍ରଜରେ ମିଶିଯାଇ ସାରଛନିଃୟ 

ଅନ୍ୟ କୌଣସ ଜାଭ ଅକ ସର୍ଯୟନ୍ତ ଢାଦ୍ନା କର ଗାଟ୍ ନାହ୍ବାନ୍ଜି । 
ମଦ ଦେଂ'କାନତର ଡଗାହଏ ସ୍କ ଲୋକକୁ ୧ଦଖି ମଚନହ୍ରେଲା 
ଯେ ଯେ ସ୍ଵୀ ଲକି ନଣ୍ତସ୍ତ ଦଣ୍ଡଶଙ୍କର୍କ ଢାର ମ୍ୂଣ୍ଡର ବାଲ 
ଏହ୍ନା ସାକ୍ଷ ଦେଉଥିଲା । ସସେଂ ସଙ୍ଗ ଦ୍ଵବ୍ରଲ୍ ଏହୁ ଦ୍ରୀଗର 

ଅଦ୍ର ଅଧ୍ବଦାତ୍ସୀ ନଗ୍ରୋ ନା ପଢ୍ଛୁ ଗୀକ । 
ଏଭହ୍ନାସିକ ସମ୍ବାଦର ମଁ ରଖେ ନାଵି, ଅଵିରେ ଦେହି ଅଜ୍ 

ଅନ୍ଦୁମାନ ମୋର ଏକ ମ୍ଭାନ୍ଦ୍ର ସନ୍ତା । ଦେଖିଶୁଣି ସାହ୍ନା ଅନ୍ଗୁଭ୍ବ 
କବ୍ଦର୍ରି, ଚସଥରୁ ବୁଝୁଲ୍ ଏହ୍ବାର୍ ଆଦ୍ଦ ଅଧ୍ବ୍ରାସୀ ହେଉଛନ୍ତି ନଗଗ୍ରା। 
ନଚଗ୍ରାମାନଙ୍କ ସହ୍ଦ୍ଭ ଶ୍ଵେଭକାୟୃ ଗଣ ଶଣ୍ତ ସ୍ପାହ୍ରାଯୀତର୍ ବୈବ୍ରୀଦ୍ଦକ 
ସମ୍ବଛହ ସ୍ଥାପନ କର୍ଦ ଚ୍ନ୍ତ। ଦୁଣି ଏସଣ୍ଢ୍ ଦ୍୍ରବରେ ସସଭୁ ସମ୍ବହ ସ୍ଥିର 
କରିଛନ୍ତ ଯେ, ନଗ୍ରୋ ଆଉ ନାହୁଁ କହ୍ରଲେ୍ ଅଦ୍ନାଣ୍ଡ ଦେବ ବାନ୍ତି । 
ୟମଚ ସ୍ତ ବଣ୍ଡ ଶଙ୍କର ଲଜ୍ରରର୍ଗାୟ୍ଵାନ୍ ହ୍ରୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି । 

ମଦର ଦଦାକାନ ଦେଶି ମୁଁ ସନ୍ନୁଷ୍ପ ନ ହ୍ରୋଇ ମଦ୍ର କାର୍ଗାନା 

ଦେଖିବାକୁ ଗଲ୍ । ୨୩ଭକାଯୟୂୁ ଚମ୍ଭନେକ ର୍ ଦମାଭେ ଅଦର୍ଚର୍ 



ଅଳର ଥୀବିମଭ୍କା ଵା 

ଡ କନେଇ କେଭେ କପ୍ ମଦ ଗ୍ଲଖ୍ବା ସାଇଁ ଦେଲେ । ପଦପ୍ରତ 
ମୋର ଭୁଶ ଅଲା ନାହି । ମୁଁ ଚକବଳ ଲକ କନ୍ଛୁଥିଲ୍, ମେନେଜର୍ 
ତାକ୍କର୍ ବତ ଶଙ୍କର୍ କମ୍ଗ୍ଭସ୍ଙ୍କ ଶ୍ରଭ କପରି ବ୍ଯବହାର କରୁଛନ୍ତି । 
କିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାଙ୍କ୍ ସଗ୍ଗୃଣ୍ବଲ୍, “ ପକାଶ୍ଯରେ କମ୍ପା ଅସକାଶ୍ଯବର୍ 
ଏଠାର୍ କୈଣନ୍ ବର୍ଟ୍ମବୈଷଯଏ ଅନୁ କ୍ ୧୬ ୧ମେନେଜର ବହୁଲେ୍ 
“ ନା, ସେ ସରୁ ଏଠାଚର କୁ ନାହୁଁ ।୨୬ ମୁଁ କହୁଲ, `“ ସଢତର୍ 
ଯଦ୍ଦ ଭାଦ୍ରା ଭ୍ମଏ, ଭାଡ୍ରାହବେସଲ୍ ମଜୁଗ୍ବ ଗରୁ ବକୌଣସି ବଣ୍ଡ୍ଣ- 
ବୈଷମ୍ବୀ . ନାହଁ ଭ ¢? ଅଥୀଭ ଯନ୍ତ୍ର ଅଣଣଙ୍କ ସ୍ଥାନଚର୍ ଜଚଣ 
ଅବ୍ଦ୍ରଂପସ୍ଥୁଗୀଜ କାମ୍ମ କଝଦ୍ଦକ ଢାହାଦେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଘର୍ 
ଦରମା ଖଲ୍ବ ଭ? ଆହ୍କୁର୍ ପୁଣି ଚସ୍ସମାଚନ ଏହୁସର୍ ସ୍ବବରେ୍ 
କାମ ସାଅନ୍ତି ନା ଭାଙ୍କ୍ ସେ ଦଗରୁ ବଞ୍ଚଭ କର୍ ଭୂଏ ̂”? ସଞ୍ଜ ଗୀକ 
ଚମଚଳଜର୍ ଢସି ହସି କହୁଲେ, “ସେଡଳ କହୁ ନାହୁଁ । ତେବେ 
ଦବ୍ଧଦ୍ରର ରକ୍ତ ଶୋଷଣ କଣ୍ଢ ଧୀ ଯେଥ ଅଞ୍ଚାଳକି। ଭଆଁର୍ କରେ୍ 
ଚସଥିରୁ ଆମ ମଧ୍ୟ ବୀଦ ଯାଇ ନାହଁ । ବାଃଘ ୪ରେ୍ ଗ୍ବଲ୍କ ଗ୍ଟାଲ୍ 
ଢାଦହ୍ନା ଦେଖି ପାରିବ । ଆହୁଣ୍ଵ୍ ଦଦ୍ରଦଦେ ଦଦ୍ଧ୍ଦଭା ପାଇଁ ମଣିଷ 
ଜୀବନରେ କସର୍ .ଅଦନଭ ଆବେ, ବଦସଥିରୁ ମଧ ଆସ ବରାଦ 
ପଡ ନାହୁଁ .। ଧର୍ମଙ୍କର ଦୋଷନୟ ବ୍ରାସ୍ସନା ଦଡ଼ ୍ରଦଲ । ସଦର 
କୁଚୂତ୍ତୁକ୍ୁ ଦମଭନ କର୍ବା ସଲ ଆଚମରିବ, ଏବଂ ଇଦ୍ତଗ୍ବେଗରୁ୍ 
ମାଗଣ ମେ୍ତଗ୍ବଲ ଆସନ୍ତି । ଅଳ ଯେଉଁସବୁ ଯାନୀ ଏହୁ 

ଜାଡ଼ାଜରେ ଆଅସିଳଲ , ସହସେ ବମଡଗ୍ ବୁଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ଅସି 

ଜାଡ୍ରାନ୍ତ । ସେମାଚନ ଅଆଂସିନ୍ତମ୍ଜ ନୀନା ପକାର ସାପ ବାସନା ପୂର୍ଟ୍ର 
କଦ୍ଧବାଲୁ । ଚାଙ୍କର୍ ସାମ ବାସନୀଠରେ ଆହ୍ୁଭ ଦଦେବ୍ରା ପାଲି 
ଅନେକ ଯୟୂବକ ୟବ ତୀ ୟସ୍ତୁଭ ଦ୍ବୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ଚାଙ୍କ ସଂଖ୍ଯା 
ମଧ୍ଯ କମ୍ବ ନୁତନ ।୨ ଚମେନେକର୍ଙ୍କ କଥାରେ ଏମିଭ ଚଚାହଏ 



୫୪ ଚମଡ୍ମର୍ଗ୍ 

ଧକ୍କା ପାଇଲ୍ ୧ଯୈ ଯାହ୍ବ। ସମ୍ବୀଳବାକୁ ମୋଭେ ଅନେକ ସମ୍ପି 
ଲଗିଥିଲା । ଆଅଞ୍ଡ୍ , କଥା ନ ବ୍ମୋଇ, ତାଙ୍କ ପାଝରୁ ଗ୍ବଲ୍ ଆସିଲ୍ । 
ଦ୍ରାଃରର୍ ଚକଭେକ ବୁସ୍କାର ସିସାରଫୁଙ ସନଙ୍ଗତର୍ ଦେଖ ହେଲ୍ଵ । 

ବ୍ରୁସ୍ଟ ର ସିସ୍ାହ୍ଲ ଙ୍କର ବଡ଼ ଅନହ । ଝାସର ଭଣ୍ରଷ୍ଯଭର 
ରିମ୍ଭା ନାହି ଢେଣୁ ଦ୍ରାଭ ୧ଝାଲ୍ ୧ରର କଟୁଛନ୍ତି । ବେଲେ 
ବେଳେ ଢାଙ୍କ ଉ୍ରଯତ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କନ୍ଗ୍ଟସ୍ ଭାଙ୍କ୍ ସାବଧାନ କର୍ ଦେଉ୍ଥା ଏ 
ମାନ | 

ଏଠାରେ ନୁଅ ପ୍ରକାରର ବଳଦଗାଡ଼୍ର ଦେଵିଲ୍ । ଗୋଛଏ 
ଗାଡଚାର୍ ଛାଜଣ ଚକ୍ଷ୍କ ଦସିସାରନ୍ତି । ଧଡ ଗାଉରରେ ଦୁଇଃ ବ୍ଦ 
ତୂଯାଗ୍୍ ହୂଏ। ଏଭ୍ଲ ପୁଷ୍ଣ ପଦ୍ଵଷ୍ଵର ବଲଦ ଆମ ୧ଦ୬ରେ 
ନାହ । ଗାଡ୍ଅନ ୬ 5 ଗଏ ର୍ବବୁକ ଧର ଦଲଦକୁ 
ମାର୍ବାର୍ ନନନା କରୁଥାଏ। ଲମ୍ବା ସର୍ ରକ୍ମୁଣ ବଉ ଶ ଚ୍ଛତ 
ଜ୍ସରେ ବନ୍ତା ସ୍କୃଭାଲୁ ଜ୍ ବ୍ଲର ବ୍ଲ୍ବଇ ଯେବହିଦେଲେ 
ଘ୍ କର୍ ଶଲ୍ତ କରେ ସେଢେବେଃଲ ବଳଦ ବୁଡକ ଦଯ୍ଯାରରର୍ 
ଗ୍ଟଲ୍ଣ୍ଡୁ । ରନ୍ଲଦ ନ୍ରକଏ ସଵଣିନ୍ତ ୧ହ୍ରାଇ ସଉଲେ୍ ଯାନ୍ଧୀଗଏଙ୍କ 
ଓହୁକଞ ଇ ଦ୍ଦଆମା ଏ-- ତାଙ୍କର ସୂରାଧା ଅମ୍ବ ଛଧା ସୂର ଗାଡ୍ଅନ ଦ୍ୟଯ୍ରୀ 
ନୁଦ୍ରେ । ଅଣ୍ଟର୍ଯୀ, େକମାଚନ ବଳଦ ମସ ଖଆନ୍ତୁକ ସେମାନୋ 
ଦଲକଦର ସୁଖ ସୂଦ୍ଧଧା ଅ୨ଲୁ ଦୃଷ୍ପ ବଅନ୍ତିକ ଅଜ ଯେନ ମାନେ 
ବଲଦରମଂସ୍ ଝାଆନ୍ତ ନାକ ଚମ୍ବମତନ ବକିବଲ ଦଲଦ୍ି 
ଲସଂଡରେ ୧୭ଦଃୀ ଦାଇ ପକର ¦ 

ତମଠିଗ୍ତର ଅତନିଲ ସୁଦ କା କିଆ ଅଲ, କିନ୍ତ ମୋଚଭେ 
ଅଁଭ୍ କଲ୍ ନ୍ଗ୍ରିଗ୍୍ କାଦର ବୋଲ୍ ଜଂଦ୍ବାଜକ୍ୁ ଫେଣ ଆସଲ୍ । 
ଜାହା, ରେ ଇଭ ଏକଷ୍କାରି କଃ ଦଯାଇ>ଆାଏ । ନାନାଥିବି।ଗ୍ 

ହଣ" ଘେରି ବ୍ୟବସାବାଗ ¦ ଭ୍ଡ଼ କରିଥାଅନ୍ି। ଦର ଠକେଞଭଛଦିଠଲ 



ଆକିର୍ ଆଦସିକ୍ କା #)୫ 

ପାଜ୍ଣ୍ଡକରୁ ଖସ ଶବ୍ଦ ଏକ ଶିଲ୍ଲଂ ଯାବକ ଅସି ̀  ଯାକ୍ଛ୍ଥ । ଅମ 
ଦେଶତର୍ ମଧ୍ଯ ସସେଇୟ୍ବା ହୂୂଏ । ଏହୁ ପ୍ରକାର୍ ଦ୍ରରଦ୍ରାମ ସାଇଁ 
ବଦ୍ବେଶୀଗଣ ଅମର୍ ନହା କରିଥାଅନ୍ତି, କନ୍ତୁ ଏଠୀତର୍ କେ୍ ଭର୍ 
ଓଲ୍୪। । ଏଠାରେ ଭାଲୁ ଅମ୍ଭୋଦ୍ର ଭଢରେ୍ ଖଣାଯାଏ । ଆତ୍ମ 
ଦେଶର ବାରବନଭଢାର ସଂଖ୍ଯା ଘେନ ଦେଶବଚଦଣର୍ ଲୋେଚକ 
ନାନ ପ୍ରକାର୍ ଗଲ୍ କରନ୍ତ । ଆକ: ଢାଙ୍କର୍ ଦେଗର୍ ବରାରବରଭା 

_ଭାଙ୍କର ମାହ ଜ୍ଠଚର ଏହୁ ଜାଦ୍ନାଜର୍ ଡ଼େକ ଉ୍ପର୍ର୍ ଖଲ 
ଆକାଶ ଭଲେ ତାକ୍ରିର୍ ନଗ୍ନ ଟସ ଉଦ୍ଘାଃଭ କରଛନ୍ତି । ଏହ୍ର 

ସରୁ ବ୍ୟସ୍ତ କଦର୍ସ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଣ୍ଧ ମୁ. ସହୁଗାଣ୍ଲ୍ ନାହୁ" । ଏଣେ 
ବହ୍ଧର୍ ରେ ଯେଉଁଂ କେଭେ କପ୍ ମଦ ମୋଭେ ଗ୍ବଣିବାଲୁ ଆ 
ଦଢ୍ରୋଇଥିଲା-- ଚସଭକ ମୁଁ ସବୁ ପିଇଥିଦାରୁ ଭଲ ଲାଗୁ ନଥିଲ । 
ଯସେଢେବେଚଲେ ଏଜ୍ଲ ଝଗ୍ଵଗ ଲଗେ ଚ୧ଭେଚବଳେ ଘରି 

ବାଦହ୍ବାରକୁ ଯିବା କମ୍ବା ନଜର ସ୍ଥାନ ପଦ୍ଧିଭ୍ଯାଗ କଣ୍ଢବା ଅନୁଭ । 
ଲଉଚଗ୍ଵପ5ିର ଚଦଳନ୍ତୁ ଅଠିନକେ ମାକାଲ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନିଲ 

ଵନୱ ହ୍ବଗ୍ଵଲ ସକାନ୍ି । ଚସିଥିମାଲି କେଦ୍ର୍ର ଦାସ୍ଟୀ ନୂହନ୍ଜି, ପୋଲ୍ଣ 

ମଧ୍ଯ ସାଦ୍ରାଯ୍ଯ କରେ ନାହୁଂ । ସୁଠସ୍ଂ କେଣ୍ତନକୁ ରୈଣଵ ଅସ 
ବ୍ଥଥରେ ଶୋଇ ସଉଲ୍। ସ୍ରେ ଦନ ତୂନଂର ସାକିହାଦୈେଲେ ନ 
ହୋରି ଗ୍ବଶ ବାରରେ ଦ୍ଯବସ୍ଥା ଦୋଇଅିଲା । ଯେଚିଢ୍ତେବିଲ 

ଡନାର ଘଣ୍ଟା ବ'ଜଲା ୭ ଦେ ବେବଲ, ମୋଚି ଡ୍ଲ୍ ଗରୁଥିଲା । 
ଖାଲସାର୍ ଗସଦରେଲ୍ବୋେଠଲ ଶୁଣିଲ୍ “ଅଞ୍ଜ୍ ଦ୍ରଦ୍ରନସଚରେ ଆମେ 

ସାଞ୍ଦା୍ଞ ୪ନ ରେ ସହୁଞ୍ଚନୁ । ଏହ୍ ସମ୍ବାଦ ଠରାଦ ଳି କାହାଜର୍ ଝବର୍ 
କାଗକନରେ ପ୍ରକାଶ ସାଇଅିଲ୍ । ସମ୍ବାଦ ପଇଦ୍ରା ସମେଂ ସରଙ୍ଗ 
ସମସ୍ତ ଯାନ୍ଦୀଙ୍କ ମୂର୍ ଆନନ୍ଦର ରୋଥା ଫୁହା ଭ୍ଠିଲା । ସମନ୍ତସ୍ତ 
ବଘଃ କ୍ର୍ ମଦ ପିଇଲେ | ଝଚାଘଠର୍ ଦଗାହଏ ସଭ ବଦଢ଼ାଇଥିଲା । 



୫?୬ ମେଡଗ୍ 

ସତ୍ତ୍ଵରେ ଜାହାକର୍ କେସଚିଛନ ସଭ୍ତ୍ରସଢଭ୍ବ କର୍ଵଥିତିଲ । ସମସ୍ତେ 
କନ୍ଥୁ କଛ୍ଥ କହ୍ରଠଲ୍ । ମୋର ବହ୍ ଏକାବେଳେଚକ ନଂରବ୍ର 
ରହୁବା ଉ୍ରଭ ମନେକଲେ । 'ପ୍ତେଥିପାଲି ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣ ଅର୍ଫ କାର 
ଦ୍ଦରଭବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଡ୍ ଦ୍ଵରଭବା ସୀଙ୍କ ସକ୍ପରୁ କନ୍ଥୁ କହୁଥିଲ । 
କହ୍ରବାକୁ ଅଚଦୀ ପାର୍ଥ ମିନ ସମଯୂ ପାଇଥିଲ୍, କଲୁ ଯେଚଇବେଲେ 
ଅଧଘଣ୍ଟୀ କାଳ ଢତ୍ଦ କଥା ବନ୍ଦ କଲ୍ ୧ସଭେଠଚବିଲେ କହୁଲ୍,, 
“ଆଉ ଅଘଣଙିଶ୍ ମୂଲାବାନ ସମୟ୍ସ ଳଷ୍କ କଦ୍ଧ୍ ଲଭ୍ ନାହ, 
ଦ୍ବାରଭର ସୁଖ ଦୁଃଝର ହରୁସାବ ଯଦ୍ ଦ୍ଦ୍ର ରଭବା୍ସୀ ନ କରଭ୍ଵବା 
ଭାହ୍ବାଦେଲେ ଆଜ୍ ୧କହ୍ର କଣ୍ଢିପାନ୍ଧବବ ଚାହୁ । ସୁତଗ୍ବଂ ଘୋର 
ମ୍ପ୍ଦେଶର ଅଞ୍ଜ୍ ଯେଞ୍ଜ୍ ଦେଶବାସୀ ମୋର୍ ଦଷିଣ ଅର୍ଟ୍ଟ କ ରେ 
ରହୁଛନ୍ତି ଢାଙ୍କର୍ ଦୁଃଖ ଗାଥା ଗାଲ ଚକବ୍ରକ ଅପଣଙ୍କର ଆନହଚରେ 
ବାଧା ଦେଇଛୁ ଚଚାନଲ୍ ସମା କବ୍ଛିଚବ ।”୬ ଏଭକ କହୁ ମୁଁ ବସି 
ଘଡ଼ଲ୍ । ସତ୍ସ୍ବ ଯେତେ ବବ୍ରଡଲ ବହ ୧ଢଲ୍ବକ ସପ୍ନର୍ର ।ପ୍ରଭ୍ଯେକେ 
ମୋ ସହୁଭ କରମର୍ଦ୍ଦନ କର୍ଥିଲେ । ମୁଁ” ସ୍ତ୍ଵୃଚ୍ଚଲ୍ ବଯ ସରଲ ସଭ୍ଯର 
ବଞ୍ମାନ ସୁକା ଅନେକ ମୂଲୀ ଅଛୁ ! 

ସାତ୍ଭଦ୍ର୍ଜ ଃ ନ ଅଭ ପାଖରେ । ଏଦ୍ନା ପୃର୍ଦର୍ତ୍ ମଧ୍ଯ ଷୁଁ ଲ୍ଣ୍ତନ 
ଯାଇଛ। ସେଭେକେଲେ ମୁଁ କ୍ଲାନ୍ତଃ ରକ୍ତଦ୍ରୟ୍ତ ଅଜ୍ ସହର 
କ୍ଷୁଧାରେ ଜର୍ଵଶ୍ଢଭ । ଏଥର କନ୍ତୁ ଭାର ଓଲ୍ | । ଏଥର ଖାଇ ଖାଇ 
ଅର୍ମ୍ମ ମ୍ରାନ୍ୟ ଧଦ୍ଧର୍ର। ସଚଳ ରେ ୪ଙ୍କା ଅନ୍ଥି । ୪ଙ୍କା ଏଥର୍ ମନରେ 
ଆନନ୍ଦ ଭ୍ର୍ ଚଦଇଛ୍ଥି । ଚଭଣ୍ଡ ୧ସହୁ ଅନନ୍ଦକୁ ଉ୍ସଗ୍ସେଗ କଦ୍ଧବା 
ସାଣ୍ଚ ଲ୍ଣ୍ଡନ ୧ଦଣିବରାର ଚଗାହ୍ଛଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଣ୍ ପକ୍କାଇଲ୍ ଆଜ୍ 

ମ୍ଥିର୍ କଲ୍ ଏଥର ଲଣ୍ଡନ ମନ ଖୁସ୍ଥିରେ ଦେଵବଧ । 
ଦୁରନ୍ଗ୍ ସ୍ାଉ୍୍ଦାର୍ଧୀ 8 ନ ବଦୀଘରର ଅଂଚଲ୍ବକ ମାଲା ଦେଖି ମନ 

ଆଁନନଦଚର ନାର ଉଠିଲ୍ବ । ଅମର ଓ ନେହଭ୍ବଙ୍କର୍ ଆଡନ୍ଦ ଏକ 
ନୁଚ଼ହେ । ଚସମାନଙ୍କର୍ ଯେ ମାକ୍ତୁଜୁର୍ମୀ ଅଡ୍ ଅମ୍ନର ତାହା ବଵଦେଶ । 



. ଆଜର ଅଚଘରି କା ଏଥ 

ସଠି ଵ୍ଵୋଳ୍ରେ ଅଲ୍ହ କଲମ ଷମନ୍ତ୍ର ଉଝି କର୍ ଜାଦ୍ବାଜନ୍୍ ଏହ୍ତାଇ 
ପଲ୍ । ଅମ ସପମ୍ବସ୍ତେ ଚର୍ଲ୍ଷ୍କେସ୍ନର କଞ୍ଛୁମ୍ଭ ହ୍ରାଡ୍ସ୍ରେ୍ 
ମାଇ ବସିଲ୍୍। ଚସ୍ପଠାରେ କନିଷ୍ଠସନ୍ଧ ସଗ୍ବାକ୍ଷା ହ୍ରେବ । କୃଷ୍ପମ୍ବ 
ଦାଜସ୍ରେ ଗୋହଏ ରେଚ୍ଙ ଏ ଗ୍ବଥିଲା୮”୭ତସଠା୍ର ସମସ୍ତେ ଗ୍ଭଦ୍ଵା 
ପଇବାରରେ ଲାଗିପଡଲେ | ମୁଁ ମଧ୍ଯ କତପ ଗ୍ବଦ୍ଘା ଅଣାଇଲ୍। “। 

ସାଉ୍ଉଦାମଞ୪ନତର୍ ଗୌୋୌଃଏ ସୁହର ନପ୍ତ୍ମ ଅନ୍ଥ । ବ୍ରଦେଶର୍ୁ୍ 
ତ କାଣସି ଜାଦ୍ଵାକ ଘହଞ୍ପୁଲ୍ଲ ମାନ୍ଧକେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ୪ହନର୍ ବ୍ଯବସ୍ଥା 
ହୁଏ | ମୁ. ମଧ୍ୟ ୭ନହଭଙ୍କ ସ୍ନ୍ଦୁଭ ସ୍ପେଶାଲ ୧ଞ୪ନ କଯ଼ାଗେ 
ଣ୍ |ହାଲ୍' ଚଷ୍ଣସନ ସଯ୍ଯ ଯାଇସିଲ। ମ୍ବୋ ପାଇଁ ସିଃଗ୍ 
ଥନାର୍ଭେ୍ସନ ଥିଳନାହୁଂ ବୋଲ୍ ଯେଖ୍ଥିଠି ଇଚ୍ଛା ୧ସଇଠି ବସି 
୪ ଅଧୂକ୍ତାର ମୋର ଥିଲ୍ବ। ରଣ୍ତିନ୍ତ ମନରେ ଣଗୋହଏ 
ଡବ୍କାଚର୍ ଯାଇ ଉଠିଲ୍। ଗାଡ଼ ଲଣ୍ଡନ ଅଡ଼କତୁ ଗ୍ଭଲ୍ଲ । ଏ ାଧଲ୍- 
ଚଷ୍ମ୍ପସନଚର ଏଓଦ୍ୁନ୍ଧାଇଲଲ୍ ଘରରେ ମୋର ପର୍ରଭ କଲା ସଲ୍ବାଳଙ୍କ 
ଦୁ ଗ୍ ସ୍୍ଗ୍ଟଲଇ †, ]£[. ୦. #, ରେ ଯାଇ _ ଘହୁଞ୍ଚୁଲ୍ । ଏଠାରେ 
ପଡୁ ମଚନହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ଅର୍ଘ କାର୍ ଅମାନ୍ଷିକ “କଲାଦ୍୍ବାର୍'ର 
ଦୁର୍ଗଛ ଚକଚଭକ ପର୍ମାଣଚର ଦୁର୍ ହୋଇଛୁ। ଏଠାରେ 
କଚଭକ ସ୍ବାଧୀନତା ଥିଲେ ମଧ୍ଯ ଯେଞ୍ଵ୍ମାନେ କହନ୍ତି ଇଂଲଣ୍ଡରେ 
““ କାଲାବାର?? ନାହୁଁ ˆ ସମାଚନ କରୁ ସଭ କଥା କହୁନୁ ନାହଁ । 
ଏଠାରେ ମଧ୍ଯ /କାଳଦ୍ରର ଅଛ, କଲ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଅର୍ଥିକା ସଦ୍ଧ୍ 
ଜ୍ଵକ୍ଵଃ ନୁଦ୍ରେ । ଅମ୍ନେଶ୍ଠକା ଅଡ଼ଲକୁ ଅଚନେକ ଅଂଗେଇ ଅସି 
ସ୍ବବ୍ଧ ମନରେ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ଅଧୟନମ୍ବ । 



ଲଣ୍ଡନ 
ଲଣ୍ତନ ନଗରର ନାମ କଏ. ନ ଶୁଣିଛୁ । ସମସ୍ତେ ଲ୍ଣ୍ରନ 

ଦେଣିବାକୁ ଅଶା କରନ୍ତ କରନ୍ତ ସାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଭେଣ୍ଡ ଅନେକ 
ଭ ମଣ କାଦ୍ରାର୍ଣୀ ଖି ମନର ସ଼ପାଶା ଶାନ୍ତ କରନ୍ତି । ଯେଞ୍ଜମ୍ଭାନେ 
ଲଣ୍ତନ ଯାଅନ୍ଥି, ସେମ ତନ ସନ୍କୁଚବଡଳୀ ନଗରର ସଭ୍ଯ ବଣ୍ଡା 
ଦେଇ ସାରନ୍ତ ନାହିଁ । ଚମ୍ଠାରେ ଭଲ୍ ମନ୍ଦ ଜ୍ଉୟ୍ତ ଅନ୍ଥୁ । ମହ 
ସାଝଞା ସଂଧାର୍ଣଭଃ ଣୋସନ ରଚଦହ୍ନ କାଚ୍ଣ ସଗ୍ଧୀନ ଜାଭ 
ସକ୍ଷତର ବୁ ଃଶର ସାମ୍ରଥୀଜଅର ଗ୍ବଜଧାମୀର କୂସ୍ଥା ଵଣ୍ବା ୟୁକ୍ତ 
ସଙ୍ଗଭ ଲୁଚହ୍ଘ । ଯେଞ୍ଜାଠି କଥା କହୁ ବାରରେ ସ୍ପାଧୀନତା ରହୁଛୁ, 

ଲେଞ୍ଜବାର କ୍ଷମ୍ବଭାଂଅଛ୍ରୁ, ବ୍ଯକ୍ତଗଭ ସ୍ପାଧୀନଭା ବଞ୍ଚ୍ ମାନ, ଚସଠାକୁ 
ଯାଇ ମଧ ସ୍ପରଭବାସ୍ୀୀ ପ୍ବମାନ ଦୁଃଖ କୀଷ୍ଣର୍ କଥା ଭ୍ଲଲ୍ଦାଏ । 

ଦେଜ୍ଞବା ଆଉ ଜାଣିବା ସାଇ ଏକ ର୍ର ବାସନା ମୋର 
ମନକୁ ଉଗ୍ତ୍ଃ କର ସକାଇଲ। ଉଆଁ ମାବ୍ବାକୁ ଦେଲେ, ଚସଃ 
ଘୁଟ୍ଇ ଖାଇବ୍ରୀକୁ ପଡ଼େ, ଭଲ୍ ଛନ୍ଥଣରେ ଶୋଇବାକୁ ଭୁଏ, 
ଭାଦ୍ରାଢେଲେ୍ ଯାଇ ଚନ୍ତାଧାଗ୍ ମୁ କ୍ତ ଭୂଏ। ଏଥର ମୋର ସେଃରନ୍ତା 
ଅଦଦାଁ ନ ଥିଲା, କାରଣ ଲଣ୍ତନର ଚଚ୍ ସ୍ତା ଗ୍ବରେ ବସିବାକୁ 
ଚମାଠଭ କେହୁ ମନା କର୍ଵି ଟି କ୍ନ୍ତୁ କେଉଁ ଠି ହୃ 
ସେଇ ଥୁଲ୍ବ୍ ଚମ୍ମାର ବ୍ରଡ଼ ରନ୍ତ 

। ପ୍ରାୟ ବ୍ରାର୍ଷା ବେଲେ ଶା ପହୁଞ୍ଚୁଥିଲ୍ । 
ଭାଂପର ଘର ଵୋକବାକୁ ବାଦ୍ଭଲ୍ । ଯାହା ଦହ଼ାଭରେ ଅଙ୍କା ଥିବ 
ଢାର୍ ପୁଣି ଘର ଖୋକବାର୍ ଦଚ୍କାର କଂଣ ¢ ଯେ ବ୍ତର୍କାଣମି 



ଅଲି ଜଖଠଣଯେଦ୍କା 5୯ 

ଦ୍ରୋଧ୍ଳେଲ୍ରେ ପଡ଼ୁଞ୍ଚ୍ ଲେ ବଦଲ । ଵନ୍ତୁ ଅବନକ ଦନର ଦରିଦ୍ରଭା 
ଙ୍ଗଲରେ $କଏ ଦଦର୍ଥୀ ପ୍ଵବ୍ରେ ମିଇ-ବଦନ୍ଦୁଭାର୍ କାନ ଅଳ୍ପନ 
କରି ପାଭ୍ଥିଲ୍ ସୁଭଗ୍ଵବଂ ସେ ଜାନର ଅବମାନନା କଗ୍ ସମା ଦ୍ରାଟ୍ 
ସମ୍ବୃବ୍ରଝର ନ ଥିଲା। ବକ୍ର ଏ ଶସ୍ତାବଝର୍ ରହୁଛି ବୋଲ୍ ଘର 
ଟୋକବା ପାଲି ବାହ୍ନାର ହ୍ରୋଇଥିଲ୍ । ଇଜ୍ଜଵ୍ନ୍ ସ୍କୋସ୍ବାବରୁ 
ଏଲରେଷ ପର୍ମ୍ଯନ୍ତ ୧୧ୋଲଳ ୬।ଲ ନଗ୍ବଣ ବଢଦଲ୍ । ଏହୂ ଗ୍ବାସ୍ତ। 
ମଝିରେ ଥି ।ଯୃ ଦୁଇଶଦ୍ର ସର୍ଲ ଡ୍ଡ଼ା ଘର୍ ଆଟରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଓଙ୍ଗା 

ଦୋଇଥିଲା। କ୍ତ ଘଲ୍ତ ୟ୍ରୁଃକ ମୋ ଘଦ୍ଵି କଲା ଲୋଲ ଘଲି 
ନୁହେ - କେବଲ ଗୋଗ୍ଵଥାନଙ୍କ ପାଲି । ଗୋଃଏ ସର୍ତ ଜଣେ 
ଲେକ ବାଦ୍ରାର୍ ସମ୍ଜ ଅଭ ନମ୍ର ସ୍ପବିରେ କହୁଲେ, “ଏଇଭ ସକ୍ତୁ 
ଘର୍ ଗୃଜ଼କ୍ ରଡ଼ା ଲଗିଗବ, କଣ କବିର କହ . 2୬ ମୂଁ କହୁଲ୍, 
ଚଭାଦ୍ରାଚହ୍ରଠଲ୍ ବଜ୍ଞାପନାଭ ଜ୍ଠି,ଇ ଦଞ୍ଛମ୍ଭ - ମେରେ ଥିଲ୍ 
କଷ୍ଣ କଦ୍ଦିଦ୍ଧାଲୁ ସନ୍ଚ ନ ଥାନ୍ତା ।” ଭଦ୍ର କାଜ ସଙ୍ଗ ୧ଫେ 

ଉଦ୍ଧ୍ଭା ଦେଖାଇ ୧ ଜ୍ଞାପନ ୭ଖୋଲ୍ ଘର୍ ଉଭଚର୍ ରବଦଚଲ 

ଆଃ ବାହ୍ରାର୍ଲୁ ଅହ ପୁଣି କହ୍ୁବଲେ, ଏଡ୍ଳ ସ୍ବବ୍ରଚର ଘର୍ 
ଷଶୋଣବଲେ୍ ଅପଣ ପଇବେ ନାହ୍ରଂ । ଯେଉଁ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ 
ଦ୍ଦର୍ଫୀପ୍ଟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦା ମଜଦୂରଗଣ ¿ଅନ୍ତ ୫ସେଠାକୂ ଗଲ୍ ବରଂ 
ସୁଛଧା ଦେବ । ଅପଣ୍ଛି ପାର୍ଚିତ ଳେହ୍ଦ୍ର ରନ ବ୍ଯଦ୍ଧସାନୁରେ କ୍ଷଭ 
ଲଵ୍ବେ ନାହ୍ମ 1୬୬ ଭଙ୍କ କଥା ଏ ଥର ବୁଝି ପଶ୍ବଲ୍ ମୋର୍ 
କଲା ମୁହ କଦଲ ଘରି ପାଇବା ବାଃର ମ୍ରଢଦବଵକ ଥିଲ୍ବ। 
ବିଲାଭ ଫେରନ୍ତା ସୁଧୀଟଣ ଏକୁ ସନ୍ତୁ କଥା ୧ଦଶଲୁ ଅସି ବକବେ 
କାଢ୍ବାର୍ ସ୍ାଖଚର୍ କହୁଚ୍ଛନ୍ତ ୮ ଚସମ୍ଭାଦନ ଏ ସଲ୍ଲୁ କିଥା କହୁଛବ୍ଥ 
କୁଅଡ୍ ? କହୁଲେ ଯେ ଭାଙକ୍ଦର୍ ଦାହ ଦୁ ସ୍ ର୍ୃଳ୍ଯିର | 



୪୦ ଲଣ୍ଠନ 

ଇଷ୍ମ ଇଣ୍ଡିଆ ଡକ୍କୁ ଯିବା ସାଲି ଇଚ୍ଛା ସ୍ବିଲ ନାହୁଁ, କାରଣ 
ଦଞ୍ଜିମାନ ମୁଁ ଧମୀ ଅକ୍ନ ସେଠାରେ ସଯଞ୍ଜସକୁ ସ୍ବାରଦବାସୀ ଥାଅନ୍ତ 
ସେମ୍ବାନେ ଦବ୍ଦ୍ର ! ଵନ୍ତୁ ଏହୁ ଅତ୍୍ମାନ ୧ମାର୍ ଦେଶିକ୍ଷଣ ଭଣ୍ଡ 
ପାଶ୍ଚଲ ନାହନି। ଚସହ୍ଦ ଡକ୍ ଅଡ଼କୁ ସବଂସ୍ତଗ୍ବମାନଙ୍କ ସାଗକୁ 
ଗ୍ବଲ୍ଲ୍। ଢାଙ୍କର୍ ଭ କର ନାର, ସୁନ୍ଗ୍ଃ ଚାର ଅଛ୍ମାନ 
ବୋଲ୍ କଞ୍ଥି ନାହୁଁ । କେଦଲ ଏଭକ ସ୍ପାହ୍ବସ ଥିଲ୍ ଚପ ୧ସମାନେ 
ମୋତେ ଇତ୍ର ଦଦବେ ନ ହୁଁ। ନବେ ନମ୍ହର୍ ହଂଇଞ୍ଜ ୪ରେ 
ଗୋହଏ ଦୁନ୍ସ୍ଥାମ ଏଦସାଏ ଏସନ ଅଛି । ତ୍ଵାବ୍ବଲିଃ ଚ୧୦କୁ ଯାଇ 
ସୁସ୍ସଲମାନମ୍ଭନଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ଗ୍ବଢ ଧା କହାଇ ଦେବ । ଦ୍ବାର୍ 
ପାଝଚର ସତଭୁଞ୍ଚ ଦଦର୍ଗଲ୍ ଇବାଃରେ୍ ଗଡ୍ଜ ସାଦ୍ବାଯରେ ଲ୍ଧୋ 
'ଅଛି, 'ଗୁୂବ ଉସେ ଅଛୁ ।|' ମୁଁ ଜସରକୁ ଉଠି ଗ୍ର ଅଶି ଦୁଆର 
ଖୋଲ୍ ଚନା ବୈଞ୍ଚ-ଏକାଠି କର୍ ହ୍ରାଉକୁୁ ଢକଆଁ କର୍ ମଦ୍ଘାନହରେ 
6ବୌଇ ସତୁଲ୍ | ସର୍ଶମ କଠଲ୍ ନଦ କୁଅତୁ ଜୂଆର୍ ସର ଅଂସ । 
ନଦ ଆସି ଚମାର୍ ସମସ୍ତ କ୍ଯଥାର ଅବସାନ ଦ୍ରୋଇଥିଲ। 

ଗ୍ଭ ସେଢେବେବଲ ପୟ ଏଗାର ଏହା । ଦ୍ଠାତ୍ତ୍ର ଜଣଣ ୧ହୁଲା 
ଆସ ମୋଭେ ଉଠାଇଲେ। ହନୁୁଲଂର୍ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କଣ୍ଠବ। 
ଫୁର୍ରରେ କଞ୍ବ। | ସଝଙ୍ଗ ସଙ୍ଗେ ବେଜ୍ଚରୁ ଜ୍ଠି ମହୁଲ କ୍ ସଗାତ 
ଜଣାରିଲ୍ | ମତ ଲା ମେର ସଦ୍ଵ୍ର ପ୍ତ ପଗ୍ଟୁରିଲେ । ଏପର ଦ୍ଦାବଚର 
ସନ୍ଚୟ ପଣୃର୍ବା ମଇ ଢ,୍କ ୧ ଇଚର ନ ଥିଲେ୍ ମଧ ତସ ୟର 
ଘଣ୍ଢିଚୟ୍ବ୍ ମାଗ ଥିଲେ ଅଜ ସଘଣ୍ଚିଚୟ୍ବ ପାଇ ଚମାଭେ ବସିବାକୁ କତ୍ଥ 
ପଗ ଘରୁ ଜଣେ ୟୂବକଙ୍କୁ ଡାକ ଅଣି ଚମା ସାହୁର ସର୍ବଚୟ୍ଵ କଗ୍ବର 
ଦେଲେ୍ । ଯୂନ୍ଧକଃ ଚମ୍ମା ସହ୍ଦୁଭ ଅଲ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ବ ମିଶି- 
ଗଲା । କରୁଣ ସରେ ସେ କହୁଲା,- ଏଇଭ ସଞ ହୋଇଛୁ, ଗୂଲନ୍ତ 

ହଇ ଏ ରୁଲ୍ ଆସବା,ଆନି ଗୃହ ରେ ଅଉ୍ ଘର ଭଡ଼ା ମିକ ବାହୁ ।'୬ 



ଆକିର୍ ଆଁଚମଣ୍କ। #୧ 

ଡଭୟ୍କେ ସାଗର୍ ରେ୍ତୋ ଗ୍ଵରେ ଗ୍ଵଦ୍ଧା ସଇ ଃଜ୍ବ୍ ବଦ୍ଧ ନରେ 
ଏଦ୍ର୍ଲାଇ ସଲ୍ବ ଆଜ୍ ୧ଞ୪ନରେ ଯାଇ ଦ୍ରାଇଡ୍ ପାର୍କ ସାଝଚର 
ଜ୍୍ଠିଲ୍ଲ। 

ଦ୍ରାଇଡ଼ ପାର୍କରେ ଅନେକ ଦନ ବୁଲ୍ଭ୍ଛି । ଦାଇଡ୍ ପରର୍କଗ 
ଛ୍ରୁଳନା ଦଦବାଲୁ ଦେଲେ୍ ବସର ଦ୍ରାଇଡ୍ ସାକ ମାନ୍ନ ତଛୈଶ 
କର୍ବାକୁ ଦ୍ରେବ। ଲ୍ଣ୍ଡଳର ଢ୍ବାଇଡ୍ ପାର୍କ ସ୍ବାଧୀନଭାଂର କେହ୍ଦ, 
ସ୍ଥଲ । ଚମ୍ରହ ଷ୍ଣେଣ୍ଡ ଉପରେ ଛୁଡଉ଼ ବଦ୍ଘାଇ ଯାଦ୍ବା ମନଇଚ୍ଛା କହୁ- 
ଯାଅ, କେହୁ କନ୍ଛି ବହ୍ରରେ ନାଥ । ଚସଠାଚର ଯୀୟୁ , ମହରଦ, 

ବ୍ରୁଛ, ଶଙ୍କରଙ୍କର୍ ଯେମିଭ ଶାଲ ହୁ ଏ, ଚମ୍ଭହ୍ନସର ଚଚମ୍ବାରିଚଲ୍ଲ୍ , 
ଦାଲାଦୟର, ମୂଚସାଲ୍ମୀ, ହୁଃଲର ଏ ତହ୍ାଲ୍ନଙ୍କର ମଧ ଶ୍ରାଇ ହୁ ଏ | 

ଶୁଣିବାକୁ ଭ୍ଲ୍ ଲଗୁଛୁ ଭ ଶୁଣ, ନ ହ୍େଚଲ୍ ଅଘଣା ଗ୍ବା ସ୍ତା ଦେଖ, 
କାରଣ ଏଇଜଞ୍ଜା ଦହ୍ରାଇଡ଼୍ ପାର୍ଭ, ବାକ୍ ସ୍ସାଧୀନଢାର୍ ସୀଠସ୍ଥାନ। ସ୍ତ୍ରରଭ 
ବର୍ଷର ସଂବାଦଘନ୍ନ ଧର୍ମ ସମ୍ବହ ତରେ ଅଲେଚନା କରିବାକୁ ଉୟ୍ବ 
କର୍ । ଭୟ୍ଠ୍ କେ୍ଲ ଏଇଥି ସାଇି ୧ଯ, ପନ୍ିକର୍ ଗ୍ରାଦ୍ରଲ କଁମି- 
ସବେ ଳଗେଉ ହୂସ୍ଵ୍ ମାଡ଼ରେ ସଂପାଦକର ପ୍ର ଶଦ୍ବାଜ୍ମ ଘ ପାରେ |! 
କନ୍ତୁ ହାଇତ୍ ଗାକ୍ାରେ ସମେ ଭ୍ସ୍ହ ନାହ । ଝସଞ୍ଜମାନେ ସ୍ଵାଧୀନ 
ଚେଭା, ସେମାନେ ଛୁଗ୍ଵ ମାତ୍ତନ୍ତୁ ନାହୁଁୱ ବରଂ ନଚ୍ ବଚର୍ ସି 
ସଦ୍ଧ୍ଯ କର୍ ସାଅନ୍ତ । 

ଦାଇଡ୍ ପାର୍ବର ଭତ୍ଭଜୁଜ ଅଲ୍୍ଅ ଟୁଉକ ୧େଗର୍ ସଭ୍ଯ 
ଜଗଭର୍ କଳଙ୍କର୍ ଅଜ୍ଞଚକର୍ ଘୂନାଇ ଦେଇ ଅନ୍ତଭଃ ଏହୁ କଏ 
ସ୍ଥାଳଲୁ ସ୍ପର୍ଗୀସ୍କ ଛୁ ଛାରେ ଅଃସେଇ୍ଭ କଣ୍ଢ ରଏସ୍ଥି। ଏଠାରେ 
ମଣିଷ କ୍ପକଏ ସ୍ମତ୍ତିର୍ @ଣ୍କାସ ମାଭିସାର୍ ବ । ଦ୍ବାଲଡ଼ ସ୍ଵର 
ସ୍ମ ଶୃ ମୃଦୁ, ମହଦ ପବ୍ନଂ ନର୍ନାଗ୍ଙ୍କ ମନକୁ ଜ୍ଦାର୍ ଅଜ୍ ନିଜ୍ କଲ 
ଝ ଜ୍ | ହାଇଉ ପଂକ ଅନହମ୍ବସ୍ତ। ଯୂବ୍ବଲ ଯୟୂବଢୀ ଦଲ ଦଲ୍ତ 



୪୨ ଲ୍ଣ୍ରନ 

ଦଦ୍ର ଇ ପରସ୍ପର ରିକଃରେ ଅପଣା .ସୁଖ ଦୁଃଖ ନଵେଦନ କରନ୍ତ । 

ଜଣେ ଅନ୍ୟର୍ ସୁବ୍ରଧା ଆଡ଼କୁ ଦୃଶ୍ମ ରଖେ ଅଜ୍ ନଜ କାମ୍ମ ପଇ 
ଅପରିର୍ ଦେପଣ୍ ବର୍କୀଣସ କ୍ଷ ନ ହୁଏ ସସଧୁସ୍ରଭ ମଧ୍ୟ ଯଥା 

ସମ୍ପଦ ଭୃମ୍ପଂ ରଖେ । ଚପଞ୍ଜଠାରେ ସହୁଷ୍ପ,କା ବିଦ୍ୟମାନ ୭ସଠାରେ 
ମ୍ଦାଧୀନଭାର ଅଙ୍କର ଉ୍ଦ୍ ଗମ ହୂ ଏ¬ ସୁଖ ଆଜ୍ ଗାନ୍ଜି ଅସେ ଆସେ 
ଆସି ଚଦୁଗାଦଏ | 

ସହୁ ଶାନ୍ତମପ୍ଟ୍ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଏ ମୋର୍ ବେକାର ସଙ୍ଗୀଃ 
ଝଚୋହଏ ଗଛମ୍ଭୂଳରେ ଗଞ୍ଜପଉ ଃକ୍ରଏ୍ତ ବଶ୍ରାଯ ନେଲ୍ । ରନ୍ତା 

ଆମକୁ ଓ ଆଣିନଂ କର୍ ରିଲ । ମୋ ପାଖରେ ଧନ ଅନ୍ଥି, ଦେବେ 

ମଧ ମୁଁ ଘର୍ ପାଇ ନଥିଲ୍ | ସାଥୀଃର୍ ଶଟ୍ଵ୍ର୍ରେ ପ୍ରର୍ର ଘଣ୍ତ। 
ମୁଦ୍ର ତଉ୍ସରେ ଦୁଯାବନଶ୍ୀ ଚୃହୂର୍ଛ ଢେବେ ମଧ୍ଧ ଭାକୁ ଗ୍ଛକଗ୍ଵ ମଚ 
ନ ମସ । ଏହା କଣ ଚନ୍ତାର୍ ବ୍ରଷସ୍କ୍ ନୁହେଁ ? ଏୁଁ ହାଇଡ଼ ପର୍କକୁ 
କାଳ୍ୁଳ ପ୍ରର୍ଗ କରୁଛ୍ି ଏଡା ମଧ୍ଧଂଜାଣିବା ତରଭ । ଢାର୍ ଏକନାନ୍ନ 
କା.୬)ଣ, ହ,ଭଜ୍ ପାଙ୍ବରେ ବନି ବା ଛୂଡା ହ୍ରୋଇ କଳକୌଣଶଳଲର୍ 

ସଦାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ସରଲ ଏ ପସ୍ପଷ୍ଣ ସ୍ବଷାଚ୍ର୍ ନଜର ମନୋସ୍ତ୍ରବ 
ପ୍ରକାଶ କସ୍ଯାଇ ସାଚର । ଏହ୍ରା କଣ କମ୍, କଥା ? 

ଦ୍ଦ୍ରରୂଭର୍ ଚଦଳାର ସମ୍ବସ୍ଯା ଆଁଡ୍ ଇଜ୍ଗ୍ଵେପର୍ ବବକାର 
ସମସ୍ଯା ଭ୍ତରେ ଆକାଶ ପାଢାଳ ପଥକଲ୍ୟ । ପ୍ବର୍ଡର ବଦ୍ରକାର 
ନ 2 କପାଳରେ ହାଭ ମାର୍ କହ୍ରେ, “ତାଳ ମୋର ସ୍ପ, ବସେଇଥି 

ପାଇଁ କାମ ଯିଜ଼ୁନାହୁଁ କି ଖାଇରାଲୁ ମିଜ଼ ନାହ୍ର ।୬ ସେହୁ ଦ୍ବବ 
ତସୋଷଣ କର୍ଵ୍ଦ୍ଧା ପାଇଁ ଦ୍ଦ୍ଉଡୁର୍ତ ନୂଥନ ଧରଣସର୍ ସ୍ଥୟ୍କାରନ୍ନ 
ସାରଭକୁ ସଠ ଭୁଏ | ଦଲ୍ଉଡ଼ରେ ସେହ୍ନ ଛବକ୍ୁ ବ୍ରନା ଘଇ ସାରେ 
ପଯ ବକହୁ ଚଦଖନ୍ତି ନାହୁଁ । ଦାସ୍ଟିଭ୍୍ ଜ୍ଞାନ ସର୍ମୁଣ୍ଗ୍ର ଓ ପ୍ରସୂଳ ନ 
ଚସେଥୁବର୍ ସାଦ୍ବାଯ୍ୟ କରନ୍ତ ନାହୁଁ । ଵ.୧୫ନତର ମଧ୍ଯ ଏହୁ ସ୍ବ୍ରୁ 
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ସ୍ଥୟ୍ନାରନ୍ତର ମ୍ଥାନ ନାକ । ସମୟର୍ ସଦ୍ବିବଞ୍ଜିନ ସ୍ପଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 
ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ମଚନୋକୃ ଢର ମଧ୍ଯ ସଗ୍ଵ୍ବରିଭ ହେକ୍ଛ୍ । ବ୍ର ୪ନର 
ଶ୍ରିଯିକ ବଞ୍ଜମାନ ସୁଛ୍ଛା ସ୍ବ ଝଯ କାମ କର୍ଵବ୍ରାତ୍ ଅଏ୍ବକ୍ର୍ ଚାର 
ର୍ହୁଛି, କାମ ପୀଇବ ନ:ଣି କାହୁଁକ / କଏ ଭାଂର୍ ସଭବହକ ? 
ସାର୍ଥୀ ଚନୈେହଭ୍ ଏ ସମ୍ବ୍ବଛରେ ମେ ଭେ ଅଚଳନକ କଥା କରହୁଲା। ମୁଁ 
ମନଦେଇ ଭାର ସକ୍କୁ କଥା ଣୁଣିଲ୍ । ଭା? ସର୍ ଭ୍ତମାର୍ ମନ୍ତବ୍ୟ 

ସୁଚୁ୍ପ ମୂ କହୁଲ୍, ସମିକ ଜଗତରେ €^ ପର୍ ସଣ୍ବଞ୍ଜନ ଦେଖା 
ଚଦଇଛ୍ଥଥ ମୋର୍ ମନର ମଧ୍ୟ କେ ୧ସଇକ୍ଲ ଘଣରଗ୍ରଞ୍ଜ୍ ନର 
ଅଙ୍କର ଅଚନଲ ଦନ ପୂୃଦୀରୁ ଗଳଇ ମଲ, ବଞ୍ଜ୍ମନ ଘନ୍ଥ ପୁତ୍ଣିଠର୍ 
ଶୋଭ୍ଭ ଚଢ଼ାଇଛୁ।। ଅଗବର ମୁଁ ଦ୍ଦରକୁଥିଲ୍, ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅପଣା କର୍ହ 
ଫଲରେ କତ୍ ସାଏ, ବଞ୍ଚିଥିନ ବୁଝୁଛି ବସ ଏହ୍ଲା ଏକାବେଳ କେ 
ମ୍ରଚ୍ଥ । ବଞ୍ଜିମାନ କୈତେକ ଵ୍ଷିଷ୍ମ ଲେକଙ୍କ କଥୀଚର ନର୍ସମା?ି 
ଅଛ ଢ୍ରୋଇ ଭାଙ୍କଶ୍୍୍ ଉ୍ସବଦଶ ମାନଚଲେ । ଅଦ୍ନ୍ ବରସ୍ଫ୍ଭ ବଢ଼ାଇ 
କେଞ୍ଜ୍ମ୍ଭାଚବନ ଅଘତ୍ର୍ ଚନ୍ତାଧାଗ୍ ଲୁ ଗ୍ରହଣ କଂ ନ୍ତ, ସେମାନ 
ନିଜର ଭ ସବନାଣ କରନ୍ତ , ଅଭୁର ନିକର୍ ସମ୍ବକକ୍ତ ଅସର୍ର୍ 
ପଦାନଭ କର୍ତିନ୍ତ ।୬୬ ମଝିଟ୍୍ଢରେ ଆମେ ଦାକଉ୍ସାର୍କ ଟୁ 
ଇଞ୍ଚୁଲଣ୍ଡନର ଏଲ୍୧ଗଃ ଘାଖଚର ଗୋହଏ ୧୧ଲ୍ଚକ୍ଶ୍ରନ ଅମ୍ମିର୍ 
କେ.ଠାରେ ଶୋଇବାର ବଯଏଚସ୍ଥା କାଲ । 

ସକାଳୁ ଉଠି ନେହଭ୍ ସଗୀହ ୧ମ୍ବାଭେ ସେଲ୍ଭ୍ରେଶ୍ବନ 
ଅର୍ମିର୍ ଚକାଠା ବୁଲର ଦେଖାର୍ଲ୍ । ୧ଳାଠାଧ ଢନମହଲା। ଭଲ 
ମଦ୍ରଲ୍ରେ ଚରେଠ୍ତ।ଁଟ୍୍୍ ବିବାର ସ୍ଥାନ ଅଉ ସବ ଦଗ୍ଵଗଣଙ୍କର୍ 
ଲ୍ଗା ସଃାଃ। ରଜିବା ସଇଁ ଚେଲ” ବହୁଛୁ । ଅନେକ ସବ ଦ୍ରଗ୍ବି 
ଗ୍ହହ୍ହା ପିଇବାଲୁ ବନ୍ଧି ଥାଅନ୍ତ । ଝାଙ୍କର ଦେହର୍ଛ୍ ଦୁର୍ଗ ବାହାରୁ 
ଥାଏ । ତଙ୍କ ପାଖଅର୍ ଏଭଲ ଘଇଠାଦ ନାହି ସେ ସନ୍ତାହତର 
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ଦୁଇଠପନ ବରର କର ଅଚର ଦେଲେ ଗା୧ଧାଇବବ | ଚମୋଜାରେ 
ଝାଳ ଲଗି ଯେଞ୍ ଦୁର୍ଗଛ ଉଠୁଥାଏ ଢାଦହ୍ନା ଅତ୍ଭ କହୁବାର ନୁହେଁ । 
ସ୍ବାଙ୍କର୍ ମୋଜା ମର୍ବଞ୍ଜିନର ଯମା ମଧ ନାହୁଁ । ଅନ ଚଗୋଃଏ 
ଯୋଡ଼ା ଥିତଲ୍ ଉ ବଦଲ.ଇବେ । ପୁଣି ଅନ୍ଯ ଠୋଡ଼କତ କଣିବା 
ସାଇଁ ଚମ୍ନେନ ସାଇଚବ 6କେଞ୍ଜଠୁ । ଭାଙ୍କ ସଙ୍ଗଚର ବସ୍ ମୁଁ ମଧ 
କପ ଗ୍ୃହ୍ଘା ସଲନ୍ଲ୍ । ଗ୍ଭଦ୍ାଇର ରନ ଅଲ୍ ଦ୍ଦଆ ଢେଇଥିଲା। ରନ 
ଏଘଭ କମ୍ କହକ ଦ୍ଦଆଁ ଦ୍ରୋଇଛି ପଗ୍ଟଦ୍ଦିଲ । ଓବପ୍୍ ର କହଲା 
“ଏହୁ ଜଦଲ୍ୋକମାବନେ ଗରମ ପାଣିର ବେଣୀ ପକପାଭୀ, ସନ୍ଗ୍ 
ଗରମ ପାଣି ବବଶୀ ମାନ୍ଧାରେ ଦଅଭୁଏ |? ଲଢୁଣୀ ୬୯ 
ମାରଗମଣ୍ନ ବ୍ୟବଦୁଭ ଭୁଏ । ମାଁରଗୀରିନ୍ ଚର୍ଦିରୁ ©ଆଅର୍ ହୁଏ | 

ଖାଇଲେ ସିଛ୍ଞ୍ ଭୁଏ । . କନ୍ତୁ “ ସବଂଦଗ୍ଗଣଙ୍କର ସଞ୍ଚ୍ର୍ ୟ୍୍ୟ୍ ନ 
ଥାଏ । ଚପଞ୪ର ନିଆଁ ରେ ପିଜଣ୍ ପର୍ଯ୍ଯନ୍ତ ହୂଜମ୍ଭ ଦହାଇଯାଏ । 
କୋଠାର୍ ଜ୍ପର ମହଲା ଗୃଡକ ମଧ୍ଯ ଦୁଲ୍ ଆସିଲ୍ । ଧାଡ଼ ଧାଡ୍ର 
ବହାଇ ବଛଣ ପଡଏୁନ୍ଥି । ପରଚଭୀକ ବଛଣା ଢଲଚରେ ଚଝଗାହଏ 
ଲେଖୋ ଏ ଘାନ୍ନ ରହୁଛୁ । ସବ୍ବହ୍ରଗ୍ବ ଗଣଙ୍କର ଚଶ୍ରାଇବା ପୋଷାକ 
ନାଝୁଁ, ସୁଠିଗ୍ବଂ 6 ସମାଚନ ଖାଲ୍ ଚଦଦ୍ରରେ ରେଷ୍ପରୁମ୍ କୂ ସାଇ 
ସଦ୍ଧଦେ ନାହି । ୧ମଥୁପାଇ ଗ୍ବଢଚର୍ ଚସହ୍ଥ ପାନ୍ନଧରେ ଗିଶାନ୍ତ 
କରନ୍ତ । 

ଘର ଖୋନ୍ଧ ଖୋଜ୍ ଅନେକ ତବାଳ ବଦଦ୍ଘରାଇଗଳା । ଅନେକ 
ଦାର୍ ଆଗରେ “8 ଲେଞ୍? (ଉଡା ଲାଗିବ) ଲେଖା ରହରୁ | ନେଉ 
ସଙ୍ଗ।ହ ଵଯଢେଚଦଠଲ ପଣ୍ଡ ରଞ୍ଜି ଘର୍ ଖାଲ୍ ଅଛ୍ଥ କ 7? ଘରବାଳା 
“¥” କର୍ ଚକେଭେ ସୁବଧାର ୭ଲାଉ୍ ଦେଖାଇ ଦରଦାମ ଠିକ୍ କର 
ସଳାନ୍ତି । କନ୍ତୁ ଯେଭେବବ୍ର ଲେ ଚନହଉସାଥୀ ଜଣାଇ ଦଅନ୍ତି ଯେ 
ଘଞଭ୍ଡା ଦ୍ଵେଜ୍କ୍ଥ ଚମା ସଲ୍ ସେତେବେଳେ ସକ୍ ଚୁଥ୍ପର୍ 
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ଅବ୍ରମାନନା ଭ୍ଏ । ଏହ୍ୁପଣ୍ ସ୍୍୍ବରେ ଦ୍ରନ ଦପବର ସଦ୍ବକ ବ୍ରୁଲ୍ 
ଯେଭେବେଳେ ଘର ମିଳଲ୍ବ ନାହୁଁ - ସେଭେ୬ବଲେ ଅଚମ କଲା 
ଲୋକଙ୍କର ଅଡ଼ାଲ୍ନ ର୍ଟଲ୍ଲ୍ବ । ମଣ୍ଣିଂହନ ନୂଚସଣ୍ତା ନାମ ଚ୍ଥାନଲ୍ 
ଗଲ୍ବପଚର ଘର. ନିଳଲା, ଟେ୍େଷାଇର ବନ୍ଦୋବ ସ୍ତ ଢେଲା, କନଷ 
ପନ୍ଥ ଅଣା ଦ୍ରେଲ୍ସ । ଗୋଃଏ ସ୍ରଥେଃ ସଂସାର୍ କନ୍ଥୁଦ୍ରନ ପାଇଁ ଦାଛି 
ଲଣ୍ତନ ଦେଣ୍ବା ସାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁଭ ଦଦ୍ରଲ୍ । 

ଭିଜେଣ୍ଟା ପାର୍କ ରୁ ଆରସ୍ହ୍ କର ସାନବଡ଼ ଅନେକ ପାର୍କଦେଣିଲ୍ । 

ଘ୍ରାୟ୍ଵ ସକ୍ସୁ ପାର୍କରେ ବବାମା ଘଜ୍ଜବା ଅଜ୍ ବଷାକ୍ତ ବାଷ୍ପରୁ ରା 
ପାଇବା ପାରି ସାନବଡ଼ ଗାରଖୋଲି ମାହ ତ୍ଢରେ ଘର ଅଶ୍ବ 

ଦ୍ରୋଇନ୍ଥ । ଚନୈଃଉ ସଙ୍ଗୀ ଦର୍ଶକ ଝମାଚଭ ପଗ୍ଟୁଣ୍ବିଲେକ ଅଗାମି 
ଯୁଦ୍ଦଂର୍ ଏହ୍ରସକ୍ତୁ ଘର ଚସମ୍ଭାନଙ୍କୁ ବାଞାକ୍ତ ବ୍ାଷ୍ମର୍ରୁ ରକ୍ଷା କର୍ 
ପାଣ୍ଵବ କ † ମୁଁ. ଭାଙ୍କ ମୁଁର୍ଦଁ ଅଡ଼କ୍କୁ କଛି ସମୟ ର୍ବହଁ ୧ଗ୍ଟବିଲକ 
%ନକୋଟସ୍କାପ୍ବକିଆ କେବେ ଯାଇଛନ୍ତ 2୬ ନ୍କ ଯାକର”? 
ଚବାଲ୍ ସେ ଜବାବ ଦେଲେ୍ । ମୁଁ କହ୍ଥଲ୍ ‹ ଅଉ ମୋଭେ ଜ୍ଣ୍ଢ୍ର୍ 

ଦ୍ରେବାଲୂ ପଦ୍ଜବ ନାହୁଁ, ଏଣିକ ନଜ କଥା ନଚଜ ବ୍ରୁ ଝନ୍ତୁ ।୬ 
ଏ ବିଷଯୁରେ ଆମେ ଆଜ୍ ଅଲ୍େରନା ନ କର୍ ଅନ୍ୟାନ୍ଯ ରୂଷୟ୍ବର୍ 
କଥା ଅରମ୍ଗ୍ କଲ୍ବ। ବ୍ରଷାକ୍ତ ବାଷ୍ପ କଥାର୍ ଜ୍ପସ୍ପଂଡ୍ରୀରରେ୍ ମୁଂ 
ଢାକ୍କ୍ ଇହ୍ଦଦାକୁ ଦାଧ୍ୟ ଦଦ୍ଲାଇଥିଲ୍ ଯେ ସ୍ଭ୍ଯଭାର୍ ବ୍ରାଦ୍ରାରେ୍ 

ଯେଉଁ ମାନେ ଅନନ୍ତ ସେମ୍ଭାବାନ କେବଳ ରଷାଲ୍ତ ବାଷ୍ପରୁ ବକ୍ଷା 
ମଂଇଚକ;ୀ ନ ଦଦ୍ରତଲ ଆଜ୍ ସମ୍ବଠ୍ତେ ଛଃ ସି ଦ୍ବୋଇ ମଚ୍ ଦେ 
ଯଦ୍ଦ ଏଦ୍ରା ର୍ଯବଦାର ଭୁ । 

ନଡ୍ୟୂର୍କ ଯିବା ପୂଟରୁ ଲଣ୍ଡନରେ ପ୍ରାୟ୍ଵ ଅଠ ସ୍ରପ୍ତାହ୍ର 
କଞାଇଛ୍ଛ । ପଦନ ନାନା ସ୍କାର୍ ଚମ୍ବକପ୍ରଦ ବ୍ରଷୟ୍ଟୁତ୍ଵ ଅଲେଚନା 
ହେଉଥିଲା | ଯେଜ୍ ଠାରେ କଥା କହୁବାଭ୍ ଅଧ୍ବକାର ଅନ୍ଥ ଅର୍ଥୀତ୍ 



୪୭ ଲ୍ଣ୍ଟନ 

ସ୍ପ ଧୀନ ସ୍ଦ୍ବବରେ କ2। କହ୍ରଚଲ୍ ଘୁଲ୍ସ ଆଏ ଦ୍ବାରରେ ଧକ୍କା 
ଦେବନାହିଁ, ୧୧୦ରେ ଅଃଲବବ ନାରେ ସକ୍ଦୁଭ ଅନନ୍ଦ ଅ୍ଥି। 
ମ୍ରାୟ୍ ନାନା ଷକାର୍ ଲ୍ଳକୋଗ୍ଗବର୍ ଶୁଣୁଅଲ, ଅଁଲ୍ଚନାରେ ଯୋଗ 
ଦେକଥିଲ୍ ¦ ମନଚର୍ ପରୂର ଅନହ ଜ୍ସଲ୍ବ୍ଧ୍ କରୁଥିଲ୍ | ଏଠାର୍ 
ସକ ମୂହ ଲଗୃଇ ଅଚଂ ଦୀ କଥା ଳ ହନ୍ତ ନନ୍ଦର । ଦେଲେ ବେଲେ 
୪" ଆଇଣ୍ଶି ଗଣ ଏଭେ ଟଣଗୋଲ କରୁଚନ୍ତି, ସେଥିସାଇ. 

ପଞ୍ଚଗ୍ରେ ସଦ୍ଦ୍ର ଚହ୨ଛ, ବଘଷରଭ ଚକୀଣସି କଥା କେହ୍ର୍ 
ଣୁ ନାହା ।! ମୋ ବସା ପାଖଚର ଜଚଣ ଅଇଭିଣ୍ ଥିଲେ ସେ 
ମବିତର ମଝିରେ ଆସି ନନା ପ୍ରକାର୍ ଗପ ଅରଯ୍ପୁ ଣ୍ଢ ବରକ୍ତ 
କରୁଥିବଲ | କସିଥିସାଇ ̀  ତସ ଘର ସ୍ଥଉବାକ୍ତୁ ବାଧ ବହଲ୍ । 
୧୭ ନମ୍ବର୍ ମର୍ସ୍ିଂ ଛଳ ନ ସେଣ୍ଟାର୍ର ୯୮ ନମ୍ବର ଘରକୁ ଗ୍ଲଲ୍ଆସିଲ୍ । 
ଏହୁ ଘର ସମ୍ପ ୧ରେ ଗୋଷ୍ଯାଏ ବଡ଼ ଲାର୍ଖାଳା। ସେବନର 
କାରଖାନାରେ  କାଗ୍ସନ, 4?* ନାମକ ସଗାରେହ ଭଅର୍ ଭୁଏ | 
ର ଗଣ ଏହୁ କାର୍ଖାନାକୁ ଅଭଙ୍କଗ୍ରସ୍ତ କରଦାଲୁ ବସି ଥିରଲ୍ | 
ଚପଞ୍ ଘରକ୍ପ ଏଥର ଅଦିଲ୍ ଏଦ୍ରାର୍ ମାଲ୍କ ହ୍ଵେତଉ୍ତକ୍ଥ ଜଣେ 
ସ୍ତବ ଲ୍ରେକ । ଢାଙ୍କର୍ ଜନ୍ନଭମ୍ଥାନ ବମିଂହ୍ରାମତର, ଚେମ୍ବରଲେନଙ୍କ 
ଘର ପାଝରଚର । ମହୁଲାଙ୍କ ସ୍ପାମୀ ଜବଣ ରନା ଉଦ ଠଲ୍ବକ । ଚଭଣୁ, 

ଭାଙ୍କ ଘରେ ମୁଁ ଗଁଘ ସ୍ଥାନ ସାଇଲ୍ । । 

ପୁଲ୍ସ କାରଖାନାକୁ ସଦଗ୍ ଦେଇ ରହୁଥିଲା, କୁ ସୁଲ୍ସର 
ସହ୍ପଗ୍ବ ଆଡ଼କୁ ଲକ୍ଷ ନ ଥାଏ। ଚଲ୍ଲକେ ମଧ୍ଯ ଭାଲୁ ଉପୟ୍ଜ୍ କରଗ୍ଜ 
ନ ଥାନ୍ତି । ନବକାର ପ୍ରଦିଚରେ ୧ଯଝା କାମରେ ନ୍ସ୍ଲ୍ଛନ୍ତି । 
ଅଇଜ୍ଷଙ୍କ କଥା କୈନ୍ଦୁ ଢ୍ବଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ର କର୍ର ନାହାନ୍ତି । 
ସ୍ପେ ଭ୍ଲଲ୍ ଅଦ୍ରଶୀ ଇଚ୍ଛାନକ୍୍ତ ନଦହା, ।ରଶ ସେ ର୍ରଷୟ୍କୁ କେହ୍ର 
ଗ୍ରାହ୍ନ୍ କରୁ ନ ଥିବଳଲ୍ । ବୋମା ଫା ̀  ଲୋକ ମର୍ଲଚନି ସର୍ 



ଅକିର୍ ଆଁମେଣିକା ୪୬ 

°" ସୁଠୁଥୁ ତେଦେ ମଧ୍ୟ ଏ ବଷୟ୍ଠ ଗ୍ରାଦ୍ନ୍ୟ ନୁର୍ଦେ । କେଜ୍ - 
।ନଙ୍କ ଦ୍ରାଗ୍ସ ଏର ଅଗ୍ର ଝ୍ଯର ଭ୍ଵବ ସ୍ମ ହେ:ଇସ,ରେ ¢ ଲ୍ଷ 
ମି ଆଇଦ୍ ଲ୍ଥ୍ଟ ନରେ ରନ୍ଦୁଝନ୍ତୁ, ଚାଳ୍କ ଣ୍ଡରେ ଏମିଭାକ 
ସଂବାଦଘନରେ ମଧ୍ଯ ଚଳ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ୍ର କର୍ର ନାଦ୍ାନ୍ତି। ଢାର 
୭ କଂଣ ¢ କାରଣ କର୍ଛ ନୁହଁ, ଭଷସ୍ଠ ଧା କବଲ ଅଗ୍ରାଦଯ । 

ଯଜ୍ ମାଚନ ବସଦବର ପଉଲେ୍ କାହ ଉଠନ୍ତି, ରଜ୍ଜାପ କରନ୍ତ, 
ଭଳ ପାଖଚ୍ରର ଏ ବଝଧକନ୍ଦ୍ରର ଗୁର୍ୁଭ୍ଵ ଅସ୍ଥି ନଞ୍ଜସ୍ । ୧୨ ନମ୍ବର୍ 
ଗାଓନ୍ଦ୍ାର ଞ ଞ୍ଚର ଅ୍ ଭ୍ରର୍୍ଯ୍ ସଂଦାଦପନ୍ନବର୍ ଝାର ଥିଗ୍ଟ୍ର 
ଅନ୍ଧୁ, କନ୍ତୁ ଲଣ୍ଡନର ଚଳୀଣସ ଲ୍ଟାବ ମଧ୍ଯ ବସ କଥା ସକ୍ତୁନାହଁ ¬ 
ସଂଦାଦସନ୍ତ ଧା ସସ ସଂବାଦ ଚଇଁ ବ୍ଯସ୍ତ ଦହ୍ରତନାହୁଁ। 
ଝପଜ୍ ମନେ ରୀର ସେମ,ତନ ସାମାନ୍ୟ ରସରେ ବଚଳତ ବଢାଇ 
ଘଡ଼ନ୍ତ ନାହୁଁ । ସେମାନେ ବୁ କମଡାର୍ ସହ୍ରତ ବଦ୍ରୋହ୍ନ ଦମନ 
୍ଦରଞ୍ଜ | 

ଏ ଅଞ୍ଜଳଚର ଅନକ ସାଇପ୍ରାସ ଅନ୍ଥନ୍ତ । ତାଙ୍କର ନାକ, 
ମୁଦ୍ଧ ଶସ୍ୀର୍ର୍ ଗଠନ ଦେଵିବା ଉ୍ଳଆ । ଜଣେ ସାଇପ୍ରସ ବାସୀ 
ସହ୍ରଭ ୧ଘ୍ଵିଚଯୃ କଟ୍ ଢାଙ୍କୁ ରଜ ବସାଲୁ ଡ଼ାକ ଆଣି ଅନେକ 
ପ୍ରକାର୍ ଅଁଲ୍ଵଚନା କର୍ଥିଲ୍ । ଲୋଲିକୁ ର୍ରୁଃଭନ୍ି କରୁଥିଲା । ଉର୍ 

ଚୁଦଦେ ଦଶ ଦାଲୁ ଚକତ୍ତୁ କଗାଗ୍ଵ ବଦ୍ରାଲ୍ କହ୍ରଦ୍େ ନାହ । ଢାର 

ଦ୍ଯବ୍ତସାୟ୍୍୍ ସୁହର ର୍ଲ୍, କନ୍ତୁ ଢା ଅନସକ୍ଷା ଭ୍ଲ୍ ରଙ୍ଗରେ 
କୌଣଏ କାଣ୍ଣ ସ୍ ନକ ଏହୁ ବ୍ଯକ୍ବସାଯୃ କରିବାକୁ ଅରସ୍ନ କରନ୍ତି, 
ଢା ହେଲେ ଭାର ୮ର ବ୍ଯବ୍ରସାଯୁ ଚଳିତ ନାଣ୍ଣୁ । ଅନେକ କାଟ୍ଣୁ ସ୍ଵ 

ଚଯଞ୍ଚ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନକୁ ସ୍ତରରଦୀପ୍ତ ବୋଲ୍ ଘର୍ଚୟ୍ବ ନ ଦେଇଥାଉି, 
ସେ ସର୍ଯ୍ୟନ୍ଭ ଭାଙ୍କର୍ ସକ୍ଛୁମୟ୍ରକାର ବ୍ଯବସାୟ୍ ଚଳେ । ନ୍ତ 
ଭାର୍ଜର୍ ସର୍ଚ୍ବ୍ବ ଗିକାଣି ମାଇଲ୍ନ ମାନ୍ରଚକ ଭାଙ୍କ କାରବାର ଦନ୍ଦ 
ଛହୋଇଯା ଣ | 



₹୮ ଲ୍ଣ୍ଡନ 

ଦନେ ଚଚମ୍ବରଠଲ୍ନଙ୍କ ସର୍ ବ୍ରୁଲ୍ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା 
ଦଦହଲ୍ନ । ଦଶ୍ର ନମ୍ବର୍ ଡ଼ାଜ୍ନଂ ବୁଃକଥା ବୁହ୍ଧଶ୍ ସାମ୍ଭାଜ୍ୟର୍ ସକ୍ତୁ 
ଅଞ୍ଚଳତର ଶୁଣାଯା ଏ । ଉ୍ପନବେଶ ଅଫିସ, ଇଥିଅ ଅଫିସ, ଏ ସନ୍ତୁ 
ସାଖ ପାଖ ଢ୍ବୋଇଥଅଛୁ । ସୁଭଗ୍ବଂ ସେ ଅର୍ଚିଲଟରେ କଏ ବ୍ରୁଲ୍ ଅସମର୍ଥ 
ଦ୍ଦ୍ରବି ଡ଼ାଉନିଂ ଢ଼ୂୁଃ ଅଡ଼ଲୁ ଗଲ୍ । ଦେଢେବେଲେ ପ୍ରାୟ୍ ଦଶା 
ବାଜଥା ଏ । ଲ୍ଣ୍ତନଟର୍ କବେ ମୁଁ ଏତେ ସକାଳ୍ପ ନଦଗ୍ଛ୍ ଉଚ୦ 
ନାହୁଁ । ମୋର୍ ନସ୍ବମ ଥୁଲ୍୍ ପ୍ର ଢନଧାରେ ଚଶାଇ ନ 
ବାରହାରେ ରଚ୍ଣାର୍ର ଉଠିବା । କନ୍ତୁ ସେ ଦନ କପର୍ କାହୁଁକ 
ନିଦ ଦଙ୍କିଗଲ, ସୂଭଗ୍ଂ ଏତର ସକାଳୁ ସେଦନ ବୁଲ୍ ବାହାରଲ୍ ! 
ଦ୍ବବିଥିଲ୍ ଯେ ଦଶ ନମ୍ବର ଘର ସମ୍ମ୍ଝରେ ଅନେକ ସିପାହୀ ଅତବ । 
ଇନ୍ଙ୍ଖରମ୍ଭାର, ଗୃମ୍ତ ଚପାଲ୍ସ ର ନଣ୍ଡସ୍ଟ୍ ରହୁଥବେ କନ୍ତୁ ପଢ଼ଞ୍ଚ 
ଚଦଦିଲ୍ ସେ ଗଳରେ ଚଗାଃଏ ବ୍ରୋଲ୍ ଲ୍ଵେକ ନାହଁ । ଘୁର୍ରୁଣା 
ଅମଲର ଧୂସର୍ ରଭ୍ଙ୍ଗର୍ ଓକୋାଠା ଗୁଡଞ୍ଜକ ଛ୍ରୁଡ଼ା ଚ୍ଦ୍ତଛ୍ଥ ଆଅଳାଗ 

ଅଡ଼କୁ ଗୃଭଦ୍ଧ । ଦେଖିବା ଉଳ କର୍ଥଛୁ ନ ଥିଲା ବାଲ୍ ଘେଦ୍ଵି 
ଆଁସିଲ୍ । 

ଓପରଏଲ ଦଶହାଚେ ନଦଗ୍ର୍ ଉଠି ନେହଭ୍ ସଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ 
ଧର୍ ବ୍ରୁଲ୍ ବାହାଚ୍ଲ୍ । ଆଗକର୍ ଗୋଃଏ ଗ୍ବହା ଚଦାକାଳଲୁ 
ଗଲ, | ଗଢ଼ା ପଇସା ଅନେ ବହେମସ୍ ନଦୀ ଭୂଲ ଅଡକୁ ଗ୍ଭଲ୍ଲ୍ । 
ସେଚଉବବେଳେ ଗଙ୍ସ୍ଵର ଗ୍ବଭ । ବାଃ ଘାଃରେ ମେଳେ ସିବା 
ଅସିବା କମ ଚହାଲି ଯାଇଥାଏ । କେଠଭଞିବରସଲ ଦକକେମ୍ଭିଭ ଗୋହଏ 
ଦୁଇଃ| କାର ଖୂର୍ ଚଜାର୍ରେ ଛୁଃ ଗ୍ଫଲ୍ ଯାଜ୍ଥାଏ । କଲ୍ କଭାର୍ 
ଗଙ୍ଘୀ ପର୍ ସମ୍ମଖରେ ଚ୫ମ୍ରସ୍ ନଦୀ ବକ୍ଷରେ ଆଲ୍ଲଅ ପଢ ବ୍ରଡ 
ସ୍ଫୃହର ଦେଖାଯାଡ୍ ଥାଏ । ନଦୀର ଠ୧ସ୍ତାଭ ମଁରବରେ ପ୍ତାଗର 
ଅନୁକ୍ଗୁ ଗ୍ଭଲ୍ଚ୍ର । ଅମ୍ବପର୍ ଆଭହୁୂଶ୍ ଅନେକେ ନଦ୍ଦୀର୍ ସମ୍ପି ନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ 



ଆଲର୍ ଅମେର୍ ଦା ୪₹୪୯ 

୧ଦ୭ବଦ୍ଧାଲୁ ଆସିଥାନ୍ଥ । ଭାଳ ଭ୍ରରୁ ଅନେକଙ୍କ ଦେଦ୍ରରେ ଛିଡ଼ା 
ମଇଳା ଠ୦ସୋଷାକ । ସ୍ଳୀ ୟେକ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍କ ଭ୍ଢରେ ଆଆନ୍ତି। 

ସମତା ସ୍ତ ରବର ଗ୍ରୁଲ୍ଚନ୍ତି । 

ପୁଚ୍ଛଷଗଣ ସବ୍ରୁବବଚଲ ନାଟ୍ଵ୍ଗଣକ୍କ୍ ସମ୍ପାନ ଦଦଖାନ୍ତି 

ଇଞ୍ଚସ୍୍େଷିୟ୍୍ ସମ୍ଭାକରେ ଏଦ୍ରା ଏକ ସୁହର ନ୍କ । ମୁଁ ଚାଦ୍ରା 
ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଭ୍ହ୍ଲ୍ ନାହୁ । ଯଦ୍ଧ ଅସାବଧାନରେ କୌଣସି 

ଯ୍ଫୌୁଚଲକ ଆସି ମା ଚଦହବର ଧକ୍କା ଲଗିଥୁଲେ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍କେ 
ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷମା ଗୃଢ୍ର ଛ୍ଥ। ବନ୍ତୁ ଢାର ଫଲ ଭ୍ଲ୍ ହୋଇ ନାହୁ। 
ସେମାନେ ଭ୍ବଣୂଥୁଲେ ଚମାର କୌଣସି ଅସକ୍ତ୍ର ଜ୍ଦ୍ଦଶ୍ଯ ଅନ୍ଥ 
ଚବାଲ୍। ମୁଁ ପସ୍ଧୀନ ସ୍ୁରଭବାସ୍ୀ ବୋଲ ସଥଗ୍ଟୁବ୍ବୀ ମହୂଲାଗଣ 
ଚମ୍ବାର ୭ନଛ଼ର୍ ସଙ୍ଗୀକୁ ସାବଧାନ କଗ୍ଵର ଦେଇଥିଲେ ଯେ 
“ଏମିଭ ଲକ ସହୁତ କାହୁ ଵ ଗୃଲ୍ବଛ ୨? ଭାହା କନୁ ଢାଙ୍କର୍ 
ଦୋର୍ଷ ନ୍ଦୁଦ୍ଧେଧ ଅମ ୧ଦଣର ନାବକ,ରସ୍ଥ ନ ଅଜ୍ କ୍ଦ୍ରଚଳକ ଅନେଲ 
ସମୟରେ ଲଣ୍ଡନ ଘଡ଼ୁଥ୍ି ଭ୍ବୁଲ୍ ଯାଅନ୍ତଃଯେ ଚ୧ମ୍ଭାନେ ଲଣ୍ଡନଚର୍ 

'@ କଲ୍କଢାଚରେ, ଦକଞ୍ଠି ଅଛନି ¦ ଅଣିଶ୍ୃଭାରେ ସେମାବନ ଉନ୍ନତ 
ହୋଇ ଉ୦ନ୍ଦଥ। ୫୫ନ ଦ୍ରାମ୍ବର୍କୀ୍ଁ ଚଗ୍ଵଡ଼ରେ ଯନ୍ତ୍ର ଚଲାଣନ୍ତି 
ଦ୍ଦ୍ରଡରୀସ୍ଟ୍ ନାବ୍ଧକ ଅସି ସଞ୍ଜବବଲେ ଛୁଡ଼ାଦ୍ବେବ୍ର ଭାହ୍ରେଲେ୍ ପୁଳ୍ଶ୍ଵ 
ଭାକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦ୍ରଏ କମ୍ବା ଧରି୍ବନେଇ ଦାଏ । ମୋ ସାଝରେ ଅନେଲେ 
ଏହୁ ଚ୍ଥା ବାର୍ବ ।ର୍ କହୁଥିଲେ । ଭାର ପ୍ରଭବାଦ କରିବାସାଇ୍ 
୪ହେଳହାମ୍ଭ କୋଃି ବସ୍ଵଡ଼ରେ ନେଇ ଛୁଡ଼ା ହ୍ରେବାକ୍କୁ ସାହସ 
କର୍ଥିଲ, କାରଣ ଆଟରୁ ଜାଥିଥିଲ୍ ଯେ ଲଣଜଳର ବଘାଲ୍ଶ ଅମଣିଷ 
ନ୍ଦୁହନ୍ତଃଭାଙ୍କ ଭଢରେ ମାନବକଳଢା ଅଛ୍ରି । ଅମଦେଶର ପୋଲ୍ଶ୍ଵଙ୍କ 
ଘଣି ସେମାନେ ସି କରଲ ଯମବ୍କାଂନୁ ଦନ୍ତ । ବଞାନହାମ 

କୋଃ ଗ୍ଵେଡ଼ରେ ଚୁଆ, ଦ୍ବବ୍ଧ। ଯୋଗୁଁ ପାଲ୍ଣ୍ର ମୋତେ ଧକିଥିଲା । 



ଙ⁄୍୦ ଲ୍ଣ୍ଟନି 

ତଯେଭେବେଳେ ମୁଂ ଚସ୍ ରଷାସ୍ତଚର ଦୀର୍ରସ୍ତ୍ରଷାଚର ଗ୍ରଢିବାଦ ଦଣ୍ 
ବେଛଳଭେବେଲେ ସେ ଚମା ଠାରୁ କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ ମାଗିଥିଲା । ମସୋଲ୍ଣ 
ବୁଝି ପାରିଲ ସେ ମୋର୍ କୌଣସି ଅସଭ ଜ୍ବ୍ଦେଶ୍ଯୀ ୬ 

ଇଜ୍ଗ୍ଵେସୀୟ୍ ଗଣଙ୍କ ଉତରେ ଗ୍ଲେରଂ ଲମ୍ମଃଃ ଡଳାଏଭ 
ସକ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି କନ୍ଥୁ ଭାଙ୍କୟମଧ୍ରେ ନାଗ୍ ଧର୍ଷଣ ଗୂବ୍ କମ ବୃଦଖାଯାଏ । 
“ଓୟାଲ୍- ନଜ୍ଳ୍”? ନାମକ ଘର୍ଵ'ବା € ହଶ ଜାଛରେ ସେଭେ ଦୋ 
6 ନହୀର କଥା ଝଲୁଦେଲେ ଘକାଶ କଣର | କନ୍ତୁ ନାସ୍ ଧଂଶ 
କଥା ସେଥିରେ ପ୍ରାସ୍କ୍ ଖୃଦ୍ କମ୍ଥା ଏ । ଅମ୍ବ ଦେଶରେ ନାସ୍ଵାଧର୍ଷଣଭ 
ସମାକର୍ ଗୋଃଏ ରମି ଷ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର । ବେଶୀ ଗ୍ବ- ସର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 
ଅଁଜ୍ ବ ହାରେ ରତୁଲ୍ ନାହୁଁ । କାରଣ ଠାର ଚନ ଭ୍ ସସୀ୫ଃ 
କାଲ୍ ସଲ୍ପୃଣବର୍ ଭର୍ ଦଦଇ । ୭ସଃରେ ସୂଠେ ପକାଇବାକୁ 
ହେଲେ, ମୁଣ୍ତ ଗେଞ୍ଜିବାଲୁ ସ୍ଥାନ ହକଏ ପାଇବାର ଅଶାଥିଲେ 
ଏହ୍ ଗ୍ବଳସ୍ ଦ,ଫୀଭ ଢାର ଅନ୍ଯ ବକୌଣସି ବାଃ ନ ଥିଲ । 

ଏହୁ ଜଗଦରେ ଧ୍ରଗଠର୍ଷାଲ ଜାଭ ଚଗାଅ୍ଯଏ ଉଲ୍ନାଦନା 
ଭରେ ରହୁଦ୍ଦାଲୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରେ। ଜର୍ମନ, ଇଏ୍ଥାଲ୍ୟ଼ାନ୍, ରୁଷ, 

ଜାପାମୀ ଏଇସକ୍କୁ କାଭ ମଧ୍ଯରେ ସେହୁ ଜନ୍ନାଦନା ରହୁଛ୍ଥ, 
ସେମାନେ କଷ୍ପକ୍ୁ କପ୍ପ ଚବାଲ୍ ଦାନ୍ତ ନାଣୁ । କରଣ୍ତୁ ବୂ ଶ୍ର 

ଜାଭଙ୍କ ମଧ୍ଯଚର୍ ସେ ଜ୍ନ୍ନାଦନା ନାହୁଁ । ଢାଙ୍କ ଉଡରେ ସସନ୍ଧୁ 
ଚରିନ ରଷଣଶୀଳ ଦଳର୍ ମନୋଦ୍ଵବ। ମୋର ବଣ୍ଫାସ, ବଦ୍ରୋଏ 
ମବନୋଭୂବ ନିଥିବଲ ଜାଡୀଯ୍ଭାର ଅଜ୍ ବ୍ୟ ବଢଇ ଭୁଏ। ଯାଢ୍ରାର୍କ 
ମଧ୍ୟ ଛୂତଦଦ୍ରାଦ୍ମୀ ସତନାଭ୍ବବ୍ର ରାହୁଛୁ-ପାଲ୍ିଅଆଠଥିଣ୍ଡାରେ ଭାଙ୍କର୍ 
ଦମ ମା ବ୍ରଚ୮ହର ପ୍ବବ ନ ଥିଲେ ଜାଡୀଯ୍ବ ମନ୍ଚନାସ୍ତ୍ରରଗର 
ଜ୍ ୨୮. ନାହ୍ନି । ୭ଦଦ୍ରୋହ ସ୍ତ୍ରକ ଜାଢୀୟୁଢାଦଭ ଓ ଦାର୍ଯା 
ମ୍ ପିମକ୍ଦୁ ଜା ଣିର୍ତୁ ମନିଶଂ ଦେଶି ସାଗିକ ଜାଇ 



ଅକର୍ ଆଂଚମିର୍କା ୫ 

ପାଲି ମ଼ାଣଭ ଦୁରର୍ କଥା, ଭାଠାରୁ ଅଭୂର୍ କନ୍ଥି ଯଦ ମୂମ୍ଲୀବାନ 
ଘଦାର୍ଥ ଥାଆଁନା, ଭାଦା ମଧ ଦଦଦାର ପ୍ରେରଣା ପାଇଥାଏ । 

ନ୍ରରୁଧିପ୍ଟା ସାଙ୍ଗଳଭ୍ ସକ୍ଷିକିର, ଅଭଶୀସ୍ର ଏଦ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟରେ 
ପର୍ଣଭ ହେଜ୍ | ଏ କଥା ସମସ ଙ୍କ ମୁହ୍ବରେ ସବ୍ତୁ ସଦାଦ୍ର ସନ୍ଧରେ୍ 
ପ୍ରଭଦ୍ଧନ ପ୍ରକାଶର ସ୍ତାକ୍ଥାଏ । ଲ୍୧ସ୍ପଡ୍ ଜର୍କଙ୍କପାଵରୁ ଅର୍କ କର୍ 
ବାଃର ଦାଠ୪'ଇ ସର୍ଯ୍ୟଯନ୍ଜ ଏହୁ ମଭର୍ ପକ୍ଷସାତୀ । ଡ୍ବାଇଡ୍ସାର୍କରେ 
ରକ୍ତସଢାଳା ଢଳଲେ ଛଡ଼ାହ୍ନୋଇ କେଚଉ ବକ୍ତା ର୍ଲଷୟ୍ବା ସ୍ପାଙ୍ଗରେ 
ମ୍ଛ୍ଧର ଭ୍ସକାଗ୍ଵ୍ଭା କଥା ମ୍ପଗ୍ଛର୍୍ ଲମ୍ବନ୍ଥନ୍ତରଚଁଢାର ସୀମା ନାହୁଁ । 

ଦାଇଡ୍ସାର୍କରେ ବଲ୍ଗଭା ଶୁଣିବା ମାର୍ ଂଗୋଃଏ ଚଗ୍ଵଗ ହୋଇ 
ଯାଇଥିଲା। ଅତନକ ଗାଣୀମ୍ୟନ୍ୟ ଘ୍ରର୍ଭଦାସୀ କହ୍ନନ୍ତି, ହ୍ବାଇଡ୍ୟର୍କରେ 
କୌଣଏ୍ଧ ଇଜ୍ର୍ଲେର୍ପୀୟ୍ଠ୍ ଭ୍ଦ୍ଵଛଲକ ଉଗସ୍ଥ ଭ ରରହନ୍ତ ନାହଁ । ଏହ୍ଜ 
ସ୍ପକ୍ସୁ ଚଲ୍ବକଙ୍କ କଥା ଅଦା ସଭ ନୁହେ । ଭଥାକଥିଭ ଭ୍ରରଦୀୟ୍ର 
ଭଦ୍ରଲ୍ଲଦେଇଗଣ ଵର୍ଂ ୧୧୦ାକୁ ଯାଥନ୍ତ ନାହୁଁ । ଅନ୍ତଭ ¦8 ମୁଁ ଜବଣ 

ଚଦ୍ର ଲେ୍ ଦ୍ଦ୍ବରଡୀସ୍ଟଙ୍କୁ ୭୧ସଠାଚର ଦିନା । ସେଦ୍ରନ ଜଣେ 
ସାଲିଅମେଣ୍ଟାର୍ ସଭ୍ୟ ବ୍ରକ୍ତଭା ବଦବେ ତୋଲ୍ ଦ୍ରାଇଡ୍ପାର୍କରରେ 
ଅ :ନକ ଲୋକ ଜମା ଚଢାଇଥିଲେ | ମୁଁ ସବବନଳ୍ ଏହୁ ଦୋଧହୁଏ 
ମ୍ପଥମ ଇଂଚର୍ଜ ଭ୍ଦ୍ରୁବ୍ଯକ୍ତ ଅସୁଛନ୍ତି । ଭାଙ୍କର୍ ବଲ୍ଛଭା ଶୁଣିବା 
ପାଲି ସଦ୍ଦ୍ଵପା ଖବର୍ ଯାଇ ଛ୍ରୁଡ଼ାହ୍ନେଲ୍ । ୧ସ ର୍ରତପିୟ୍ଵା ସହ୍ରଭ ସଝି 
କବ୍ବିଦା ସଇଁ ସ୍ବକ୍ତ ବଦ୍ରଖାଇଲେ । ୧ସ କିଦ୍ଧଲ୍ ସନ୍ଦ ବଶ 
ସାମ୍ଭ କ୍ଯ ରକ୍ଷା କରବାଲୁ ମେକ କ ଭାହ୍ରାହେଲେ ଚୁକ୍ଷୟ଼୍ା ସଙ୍ଗରେ 
ନ୍ତ ବଛୁନା କୟବାଲୁ ହେବ । ଥର ବଲା ବିଲେ ମୁ ମଗ୍ଟ୍ରର୍ 
ଥିଲ୍ ¬“ ଏହା ଯେ ଚତଲ ଆଜ୍ ପାଥିର୍ ମହାମିଚନ। ଓହ୍ା ଇଣ 

ସୁଦ ଦୋଇ ସାର୍ 272 ଦସ୍ କହୁଥିଇଛଲ-° £ ୧ 15 ୟ014619¬ 
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¥୨ ଲଣ୍ତନ 

ସଙ୍ଗେ ଏଦ୍ରା ମଧ୍ଯ କହୁଥିଲେ ଚଯ “ଭେଲ୍ ଆଜ୍ ପାଣିର୍ ମିଲନକୁ 
ଭ ସଛି କୁଦଵାଯାଏ ।” 

ଦନହବଉ ସଙ୍ଗୀ ଜଣକ ଯିବ୍ରାଚବନଳଲେ ଚମ୍ବା ସହ୍ରଭ ଅନ୍ଯ ଏକ 
ସଙ୍ଗୀ ଠିକ୍ କର୍ଦେଇ ଯାଇଥିବଲ୍ । ଚସ୍ ମଧ୍ୟ ବେକାର । ଭାଙ୍କର୍ 
ସଲ୍ ୪ଣଚର୍ ଭଞି୍ ହେବାର ବାଃ ନ ଥିଲା, କାରଣ ସେ ଜାଢରେ 

ଗ୍ରୀକ୍। ବତମାନ ସ୍ପକ୍ତା ସେ ବ୍ର ଃଶ ନାଗସ୍ାକ ଦହ୍ବାକୁ ସକ୍ଷମ 
ଦ୍ବୋଇ ନାଦ୍ବାନ୍ଜ, ଭେଣୁ ଚମା ସହୁଭ ବଦ୍ଧୁଭ୍ଵ୍ କରିବାକୁ ଏକ ଘ୍ରକ;ର୍ 
ବାଧ ହୋଇଥିଲେ । ଯ୍ବାଙ୍କର ମଭବାଦ ମଧ୍ଯ ଜଲ ପ୍ରକାର୍ର । 
ତାଙ୍କର ସଭା ବାଧ ଦ୍ଵୋଇ ଏଥେନ୍ସ ସର୍ଭ୍ୟାଗ କର୍ଥିଲେ୍ । ତାଙ୍କର 
ମୂଭଠରେ ଗ୍ରାସରେ ର୍ପାବ,କ ଗଭ୍ଣ୍ଣ୍୍ ମେଣ୍ଟା ହେବା ଉରଭ । ଯେଜ୍ଜ୍- 

ଦନ ସ୍ଵଜା ଜର୍ଜ ଏଥେନ୍ସରେ ସଭୁଞୁଥିଲେ, ଚସହୁଦନ ପି, ହଚରସିଏଓ 
ଯ୍ଙ୍କର ବାପା, ସପର୍ବାରେ ଇତ୍ତ୍ଗ୍ଵେୟର୍ ନାନା ସ୍ଥାନ ବ୍ରୁଲ୍ 
ଲଣ୍ତନରେ୍ ଆସି ସହୁଥିଥିଲେ । ଅକକାଲ୍ ଡ଼ମୋନ୍ଧାସ ଆଉ୍ ହୁଚପା- 
ନ୍ଞାସ ଶିନ୍ଦ ଅଚନକଙ୍କ ମୂଦ୍ନରୁ ଶୁଣାଯାଏ ୧ଗାଷା ଏ ଚଙ୍ସସନ ପର୍ । 
ମୁଁ ଏ ଦୂଇକଥା କେବବ ବ୍ୟବଦ୍ଦାର୍ କରୁ ନଳ ଥିଲ୍ କାରଣ ଯାହ୍ନାର୍ 
ଦେଶ ମୂଲର୍ଜ୍ ସସ୍ରୀନ ଭା ପାଖରେ ଡମ୍ଭୋନ୍ଧୀନ୍ଦ ଆଡ୍ ହ୍ରସୋନ୍ଧାସ 
ଚଗୋଃଏ କଥା ମାନ୍ତ । ମୋର୍ ନବ୍ରାଗଭ ବଛୁ ହ୍ରପୋନ୍ନାସ ଶବ୍ଦ 
ବେଶୀ ର୍ୟବହ୍ନାର୍ କରୁଥିଲେ । 

ନୂଆ ବ୍ ଲଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନୂଆଁ ଅଭଙ୍କ ମଧ୍ଯ ସୃଷ୍ଣଂ ଚଲା । 
ସେ ଦାର୍ମ୍ବାର କନ୍ଧୁବଛଲ, “ ଆଁପଣ ଆମେର୍କା ଯିବାର ବଚକ¥ କଣି 
ରଖନ୍ତୁ । ଯନ୍ଦ୍ର ଯୂଲ୍ତ ଆଁରମ୍ପ୍ ସହାଇଯାଏ ଭାଦ୍ରାହେରଲ୍ ମଦ୍ରାବ୍ରପଦ୍ରରେ 
୩ ।? ସଙ୍ଗୀଙକୁ କହ୍ରଲ୍, “ଲଣ୍ତଳ ସ୍ଥଡବା ଆଗର୍ଛ୍ ଚନ 

ଲ୍ବା୍ତ ଇସ୍ଟାର୍ଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ହ୍େବ୍ର ।୨୬ କଥାଧ୍ଯ ସସ୍ ବୁଝିପାର୍ 
° ଥିବଲ, କାରଣ ସ୍ଵଃମ୍ଲାଣ୍ଡ ଲମ୍ଟ୍ାଙ୍କ ସାଧାରଣଙ୍କ ଗାଖତର୍ କେବକ୍ତ 



ଆକିର୍ ଆଁମେର୍ କା &୩) 

“ ଇମ୍ଦ୍ାର୍ଓଥ ନାମରେ ପଣ ରଭ । ଶେଷଚର୍ ଯେଭେଚବଳେ ରୁଝଡ଼ି- 
ସାବ୍ଵ୍ଲେ, କହୁଲେ ‹'ଏଥିତର ଅଡ୍ କଥା `'କଣ, ଗଲେ ଦଦଲ ।” 
ଏହ୍ନା ଯେପର୍ ଆମ ୧ଦଶର ଯାନ୍ନାଦଲର ଭ୍ଡ଼, କଷ୍ଣକର୍ ଗଚଲ୍ 
ସଯେଖ୍ଠି ଚଢ଼ଲେ ଠେଲାପେଲା କଶ୍ଵ ଜାଗା ଃକଏ ମିଲବ ନଥଣ୍ତଯ୍ବ । 
ଏଁ ସ୍ବସଲ୍ ଦରଖାୟ କର୍ବାକୁ ପଡ଼ବ› ପାଶ୍ ଅବିବ, କେରେକଣ 
ହେବଵ---ଭାପରେ ମୂସ ବର୍ଳୀର ଚଝବାଦାଘର୍ ଥଭ୍ ଅର୍ ଯାଇ ମନର୍ 
ବ୍ରାସ୍ସନା ସୁଣ୍ଡ୍୍ କର୍ ଅସ୍ତ । ନୂଭନ ସଙ୍ଗୀ ନ୍ନେ ନଦ୍ରରୁ ଉଠି 
କହୁବଲ୍, ଗ୍ଲ୍ରୁ ସୁ ଲ୍ା ଇୟ୍ବାର୍ଡ ଦେଣିବାକୁ ସିବା । 

ବାସ୍ରେ ଯିବାର୍ ଠିକ୍ ହେଲା । ଅହୋଗ୍ରାଫର ବହୁଷା ସାଙ୍କଗ୍ଵେ 
ନେଲ, ଜ୍ଦ୍ଦେଶ୍ଯ ନନ୍ଦ୍ର ବଡ଼ ସାହେବଙ୍କ ଦଦଖାହ୍ୁଏ ଭାଡ୍ନାଦ୍ବେଝିଲ୍ 
ଭାର ଅଚଜାଗ୍ରାଫ୍ଃା ନେଇ ଆଦିବ୍ର । ମୋରଭ ସ୍ଵ ଞଲ୍ାଣ୍ଡ ଇପ୍ଟାର୍ଡର୍ 
ଚକାଠାଃ|। ଦେଖାଇ ସଦଇ ଗ୍ରୀଲ୍ ସଙ୍ଗୀ କହୁଲେ “'ଏଠାର୍ଛ୍ ଅସଣ 
ଏକା ଯାଆନ୍ତୁ, ଭ୍ଲ୍ ହେବ; ନେହଲ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିଲେ ଭାଙ୍କର 
ସ୍ହେହ ହୋଇପାରେ ।”୬ ମୁଁ ସିଧା ଯାଇ ୧ଗାଃଏ ଅଫିସ ଭୁଅରେ୍ 
ମୃଦୁ ଅଘାଭ ଲଲ୍ । ଫଟବଶର ଅନୁମଭ ପାଇଲ୍ ମଧ୍ଯ। ଭ୍ଢର୍ଲୁ 
ଯାଇ ଅଭ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ଜଣାଇଲା ମାନଚଲ ଶୁଣିଲ, ଏଇ ୪| ନୁଢ୍େ ମହାଶୟ, 
ପଖ ଦ୍ବାରରେ ସାଇ ଆଘାଉ କଦଲ ।” ଅନ୍ଯକଣେ ଭତଦ୍ରଲୋକ୍ତ 
ଘଗ୍ଟ୍ର୍ଲେ-““ଆଁସଣଙ୍କୁ ଦେଖି ବୂରଦେଶୀ ବୋଲ୍ ଜଣାପାଉ୍ରଛ୍ଥି 
ଏଠାକୁ ଆଁସ ବାର୍ ଉ୍ବଦ୍ଦଶ୍ଯ 2?” 

ଥ୍େସିବ୍ରାର ଉ୍ଦ୍ଦୟ୍ଯ 0ଦୈଦଲ ଦେଖଧିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ଯ କର୍ଛ 
ନ୍ହେ |” 

ଏହ ସେ ଯାଦୁଘର୍ କମ୍ବା ରିନ୍ତଅଖାନା ନୃଚଦ୍ରକ ଏହାଇ 
ଆଣଣ ଜାଣନ୍ତି ।” 



୫୪ ଲଣ୍ତନ 

%ନଣ୍ଡୟ, ଉଲ୍କର୍ ଜାଣେ । ଇଂଗ୍ବଜୀ କ୍ସନ୍ାସ ଘରିଲେ୍ 

ମ୍ସଃ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇତ୍ଟାର୍ଡ କଥା ପରି ବାକୁ ହୃଏ । ମୋର ଇସ୍ର ହ୍ବେଳା ଥଚର୍ 
ଦସହୁ ସ୍ସର୍ରର ସୁନା ଚଦଖିଯିବା ପାଇ, ଫଲରେ୍ ଜ୍ପନ୍ଯାସର 

ସ୍ତୃଡ୍ଧା ଥଲ୍ ହାଇବାକ୍କୁ ସ୍ଵବଧା ହଵେ ।” 
ଉଦ୍ରଲୋେକ ମା କଥା ଶୁଣି ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ଲ୍ରେକ ୧ଦରିଲ । 

ଚସହ୍ ଚଲାକ ମୋଚଭ ଚଗାଛଏ କୋଠସ୍୍୍ରେ ବସାଇ ଦେଇ ଣ୍ବୁଲ୍- 
ଗଲା । ଜଣେ ଜଚଣ ହ୍ଲୋଇ ସେଠାକୁ ଚକତଭଉ ଅଫିସର୍ ' ଆସିଠଲ୍ | 
କେହ କହ୍ଥ ନ କହ୍ୁଲେ ମଧ୍ଯ ଭାଙ୍କ ଗ୍ଭଦ୍ଧାଣୀ ଦେଣ ବୁଝିପାରୁ୨।ଏ 
ଚଯ ଚସମାଳନ ପ୍ରଣ୍ମ କର୍ ବ୍ରାକୁ ବଢ଼ ଜ୍ରସ୍ଥଲ । କଲ୍ପ ୭ମୋାର ଖଣ୍ମୁର 
ଜ୍ଞ୍ର୍ ଦେଇ ନ ପାର୍ ଜଣେ ଜଣ ଚଢହ୍ରାଇ ଗ୍ଟଲ୍ ଯାଅନ୍ତ । 
ଶେଷରେ ଜନଣ ଲମ୍ବା ଆଉ ଗର୍ମ୍ଲୀର୍ ପ୍ରକ୍ୃଢର୍ ଲେକ ଅସି ମୋ 
ର ବସି ସଗ୍ୃର୍ଵ୍ଲେ, “ ଅସଣକ'ର୍ ଏଠାକୁ ଅସିବାର ଉବଦ୍ଦର୍ଯ 
କଣ † ୬ 

“ଅଜ୍ଞ ସେଉଲ କରୁ ନାହୁଁ, ଭେବେ ଘରଷ ବୁଲ୍ ୧ଦଣିଲେ୍ 
ଖ ସୀ ବହବ, ଚମାର୍ ବହୁ ଚଲଣିବା ପଷରେ ସୁବଵ୍ରଧା ବଦ୍ରବ ।” 

€, ଅପଣ ଭାଚଦରେ ଚଲ୍ଖକ | କଣ ଦେସବବେ ଗୂଲ୍ନୁ |” 
ଏହା କହ୍ର ସ୍ପେ ଅଗେ ଅଗେ ଗ୍ଭଲ୍ଚଲ୍ ମୁ ଢାଙ୍କ ମଯଟଛ ଘନ 
ଗୃଲ୍ଲ୍ | ଅନେକ ବୁଲ୍ ବଦେଖିଲ୍, ବକେଦ୍ଜଠି ଚହଲେ କୌଣସି 
ରଦ୍ଦ୍ବଷ୍ିକା ନାହଁ । ସନ୍ୁଠାରେ ସଦ୍ରଜ ଓ ସଚ୍ଲ ସ୍ତ୍ବ୍ଧ । ଭ୍ଦ୍ର- 
ଲେକଙ୍ଗୁ ସଗ୍ଭର୍ଲ୍, “ଏଠାନ୍ତର୍ ଆଡ୍ଡ଼ଗ୍ରୀ କେଞ୍ଜଠି ଦଅଭୁଏ, 
ସେ ସ୍ଥାନଃା ଵଲ୍ରଏ ଦ୍ରେଖି ସାର୍ବ୍ର କ ୧୬ ଭଦଚଲ୍ବକ ଉଞ୍ଜର 
ଦେଲେ, “ଥାଡ୍ଡର୍ରୀର ବ୍ୟାବସ୍ଥା ଆମର୍ ଶାସିଭ ୧ଦଶମାନଙ୍କରେ 
ଅସ୍ଥ । ଦସେଠାଚର ଉମ ଦେଖାଇ ଅସଭ୍ୟକୁ ସଭ୍ଏ କଗ୍ଵଯାଏ ।”? 
ଭାଙ୍କ କଥା ଣୁଣି ଅର ବନ୍ଥି ଦେଶିଦାକ୍ର ଭ୍ଲ ଲାଗିଲ ନାହୁ”। 



ଅଳର ଆଇଣର୍ିକା && 

କଦାୟଃେେଲରେ ସେହୁ ଲମ୍ବା ଆଜ୍ ଗର୍ଦ୍ନୀର ଉଦ୍ବଲେକ୍କିର୍ ଅଚଞା- 
ଗ୍ରାଫ ନେଇ ଆସିଲ୍ । ଦାଃଚର୍ ଆସିଲଠଦେଲେ କେବଲ ଭ୍ରସୁଥିଲ୍, 
ଅସଭ-କୁ ସଭ୍ୟ କଣ୍ ବ୍ରାକୁ ଦ୍ରେବଛଲ୍ ଭସ୍ବ୍ ଦେଖାଇବା ଦରଲାର । 
ଆଚମବଭ ଭାଙ୍କ ଉ୍ପନଠିବଶ୍ବର ଲ୍ବେକଦକ ଭାହ୍ବାଚଡ୍ପଲେ ଅମେ ମଧ୍ୟ 
କଣ ଅସତ୍ ୧ 

ଏଥର୍ ଅଚମରକାର ୫୧କଃ କଣିବାକୁ ବଢ୍ରବ । ଭ୍ବରଥିଲ,{ 
ଅଙ୍କା ଚଦବା ସୀଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ଃତକଃ ମିଳସିବ୍ର । କନ୍ତୁ ଆମେର୍କା 
କାହୁଁଲ, ୧ଯଜ୍' ଦେଶବର କିଏ ଅର୍ଥାଗମର ଦୁର ଝୋଲା ଅଛୁ, 
ସେଠାର ହ୍ପଚ୭୪ କଣିବାକୁ ଭ୍ବରଫୀୟଙ୍କ୍ ଦଡ କଞ୍ପ କ୍ଠାଇବୀକୁ 
ଘଡଡ଼ । ବଙ୍ଗାଲ ଓ ପଲାଭକଲ ଜମ୍ମାନ ଇହୁଦୀ ସଦ୍ଧଗ୍ଭଲଭ ଏଲି 
ନୂତନ ହ୪ୁଣିଷ୍ଣ ଚଳୀମ୍ମୀମତର ୫ଃକ ୪ କଣିବାଲୁ ଟଲ୍ । ସେମାନେ 
ଚମାଭେ ନଦ୍ରଦ୍ରି ଦଡ ଅନନଭ ଦ୍ରେଲେ୍ । ସେମାନେ ବୋଧହୁଏ 
ଜୀଣ୍ଷ ନ ଥିଲେ ସମଯ ଘ୍ବରଦିବାସ୍ସୀ ପକ୍ଷରେ ଅଚମଥ୍କାର ହ୍ଞଚକହ 
ଝଜିଣିଦା ଏଡେ ସହକ ନୁହେ, ଢା ନଦହେଲେ୍ ଏପର୍ ଅନୁଗ୍ରଦ୍ର ବ୍ରା 
ଅଗ୍ରଦ୍ର ଦେଖାନ୍ତେ ନାହୁଁ । ମୁଁ ଝରଦରେ ବଧପି ଭାଙ୍କର୍ ଗଉଛଧୂ 
ଦେଖିବାକୁ ଲ୍ଵଟିଲ୍ । ଏଣେ ଜାହ୍ରଜ କୋ୍ମାଖିଲୁ କେ କଣି ବା 
ପାଇଁ ଲ୍ଲ ପଠାଚହଲା । ଜାହ୍ରାଜର୍ ନାମ କଜିଂବ, ଅଠେଇଶ 
ହାର 8ନ, ଅଲ୍ 'ରୋଲିଂଂ୭ର୍ ହଲ୍ ମଧୀ ନାହୁ | କ୍ନ୍ତୁ ହଃ 

ନେଇ ଅପୁନାହୁଁ କାହ଼ିକ ?୨ ଜନ ପର୍ଯ୍ଯନ୍ତ ବସ _କହୁଲ୍ମ, 
“ମଦ୍ବାଣିଯୂଃ ୫ଲେଃ ଅଣି- ଲ୍ ରଣିଦେବବେ, ମୁଁ କାଲ୍ ଆସି ନେର୍ 

ଯିବ୍ଧ ।” ଏହ୍ବାକଦ୍ଦୁ ଗୁଲ୍ ଅଞଲ୍ । 

ନନ ସଙ୍ଗୀ ଚମାଚ ଦେହି କହ୍ରଗର, “କତକଃ ଛନ୍ଥ ନ 
ନଛଦ୍ରବାର କାର୍ଣ କଣ ? ୟଲ୍ଲ ଭ ଆରମ୍ଭି ହ୍ରୋଇନି ହୁଂ ।” ଭ୍ଵରଭ- 

ଦାସ୍ସୀଙ୍କୁ ସାନ୍ଭାଜ୍ୟବରାଦ୍ଧଗଣ କେଡ଼େ ଦ୍ଫନ କରି ର୍ ଛନ୍ଭ । ଭାଦ୍ଵା 



; ଲ୍ଣ୍ଣନ 

ସମ୍ମ୍୍ଖରେ ଛ୍ଥଡ଼ା ହ୍ରୋଇ ମଧ୍ଯ ଗ୍ରୀକ୍ ଯୁବଳ ବୁଝି ପାରୁ ନ ଥିଲ । 
ଦ୍ଦ୍ରର୍ଭଦ୍ରାସୀର୍ ଦ୍ରାର ଗ୍ବଦ୍ଧଅଡୁ ବ୍ରହ । ଯଉ ମାନେ ଲ୍ଣ୍ତନ 
ଯାଆନ୍ତି ତସମାଚନ ଦ୍ବାଡେ ଦହ୍ରାଡ ଏକଥା ବୂଝି ଅସନ୍ତ, କନ୍ତୁ 
ବଦ୍ରଶିରେ ଏକଥା ପ୍ରକାଶ୍ର କରନ୍ତ ନାହୁଁ । ଧକ୍କା ଖାଇ ଧକ୍କା 
ମୀର୍ବରେ ଦ୍ରଜମ ଲଚ୍ନ୍ଜ । ସରନ୍ଦନ ଅଫିସକୁ ନାଇ ଦେଏ 
ଚସଚଭବେଲ ସୁକ୍କା ହ୍ତକଃ ଆସିନାହ୍ର । ଅନିସ୍ର ଚସଗଵାରୀଲୁ 
ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଜଜିକର୍ ଅଫିସକୁ ଗଲ୍ । ମେନେକର୍ ଠାର୍ଛ୍ 
ଆରମ୍ହ୍ କଦ୍ଧ୍ ସ୍ଥ ଓକର୍ମଗ୍ଲସ୍ ସର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହ୍ରଲେ୍ ଭ୍ସା ପାଇଲେ ଭ 
କେବଳ ଚଦ୍ରବନାଵ୍ଧି, ଫେର୍ ଆସିବାର ୪ଳା ଜମା କରଣ୍ଵବୀ 
ଦର୍କାର୍ । ଏହା ନ କଡଲ୍ ଭ ୫୧କେଃ ଭନ ବହାଇ ପାଶ୍ଚିବ ନାହନି । 
ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ବେଙ୍କ୍ଚର୍ କମୀସ୍ବିବ୍ରା ଶ୍ରଦ୍ରେ ସାଜ ଣ୍ଡର୍ ଚଗାଃଏ 
ଦୃସବଦ ଦେଖାଇଲ୍ । ଜକିକ ଜାଡ଼ାଜତର ପ୍ରଗ୍ଭର ସ୍ଥାନଥୂଳା । 
ଜାଦ୍ରାଜର ମାନରନ୍ନ ଦେଖି କେ୍ ମଝିରେ ମୋର୍ କେବ୍ରନ ଠକ୍ 

କଦ୍ିତଦବା ସାଇି କହୁଲ୍ । ଅଚନକ ଚନ୍ତା କର୍ ମୋର୍ ଘ୍ରାର୍ଥନଃ 
ସେ ରସିତଲ୍, କାରଣ ସେଚଢଚବଲ ସୁଛା ଜାଦ୍ରାକରେ ଅଚନକ 
ସ୍ଥାନ ଖାଲ୍ଥିଲ୍ । ସ୍ପଣ୍ତର ମୟ ଚଳ ଚକ ମୁଦ୍ରାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆର୍ଙି କାର୍ 
କେନେଗ୍ଵଲ୍ ଜୁ ଗାର୍ ଯେପଶ୍ଦ୍ଵ ସଦାଘାଉ କରତ୍ ଗାଣ୍ଥିଲେ, ଚସସର୍ 
ଆଅଞ୍ କେହୁ ସାଶ୍ରଚବ ନାହୁଁ । ଲଣ୍ତନର ଜାହାଜ ଚକାଖାମୀ ମଧୟ 
ଷଙ୍କାର୍ ଗୋଲ୍ଵମ୍କ) ସେମାଚ୍ତନ ସ୍ପଣ୍ଡ୍ସୂଦ୍ରାକୁ ମୁଣ୍ଡଚର୍ ନ ଛୂଇଁ ଇଣ 
ପଦାଘାଭ କବ୍ ସାଦ୍୍ଃବ ୨ ଅଞ୍ଜନକ କଷ୍ମୁତର୍ ସେଠଭବେଳଲେ 
ମୋର୍ ଛନକା କଣା ତଦ୍ରାଇଟଲା, ସେଚଭେତବବଳଲେ ର୍ପ ପାନ୍ତରେ 
ରୀକୁ ଯୂବକନ୍ଞ ସହୁର ରିଜେଣ୍ଟା ସାର୍କ ଅଡ଼କୁ ଗ୍ଟଲ୍ଲ୍ । ର୍କେଣ୍ଟା- 
ପର୍ବର ଘାସ .ଭ୍ୟର୍ ରସ ବାକ୍ସ ମୁଁ ବଡ଼ ଉଲ୍ _ସାଜ୍ସ୍ବିଲ୍, ଦେଣୁ, 
ଣ୍ତଜ କ୍ଟତପାର୍କଲୁ ଯାଇ ଗନ୍ଦ ଗ୍ରଇରେ ଆଦ୍ଵ୍ମନନ୍ତର୍ ବସି ମୁକ୍ତ ବ୍ରାଯୁଦର୍ 
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ମ୍ୁ୍ତିର ନଶ୍ବାସ ସ୍ଥ୨ଲ୍ । ଲଣ୍ଡନ ନଗରୀରେ ଅଚନକ କଳ କାର୍- 
ଝାନାର ରମିନର୍ଛ୍ ବୋଇଲା ଧୂଆଁ ବାହାର୍ ସକଧୁଝବଲେ ଶ୍ଵାସପ୍ତଶ୍ବାସ 
ସହୁଭ ମଣିଷର୍ ଫୂସଫୂସ ର୍ଭରକୁ ଯାଜ୍ନ୍ଥ । ସେଥିପାଇଁ ଲ୍ଣ୍ଡଳ 
ଅଧ୍ବବାସୀ ଗଣ ଦୁରହ୍ଣ ଲେଖାଏ ର୍ରୁମ୍ଭଲ୍ ରଖନ୍ତ । ଚ୍ଜେଣ୍ଠାସାଳକର୍ 
ସବୂନରେ୍ ସେ କଦର୍ଯ୍ୟଭା ଥୁଲ୍ବନାହୁ । ସେଠାଚର୍ ବସିବାକୁ ଉଲ 
ଲ୍ବଗିବ୍ରାର୍ ଏହା ଅନୀଭମ୍ଭ କାରଣ ମଧ୍ଯ । 



ଆଖ୍ ଲାଣ୍ସ୍କ ସାଗର୍ ବକ୍ଷେ 
ଉ୍ଞଚ୍ର୍ ମେରୁ ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ତମର ଯାତକ ଅଛ୍ଲଣ୍ଣକ ମଦ୍ୟା- 

ସାଗ ବତର । କେପଵାନ୍ଵନରୁ ଲଣ୍ଡଳକ୍ଦ୍ ଆସିଲି ବେଳେ ଯେଘଣ୍ 
ଆୟକର ସ୍ପରୁପ ଦେଖି ଘାନନାହୁି ବବ୍ରାଲ୍ ମନେ ଦେଲ । 
ଏଥର୍ ମୁଁ ସୁର୍ରମ୍ୂଭ ଅଧ  ଲାଣ୍ଡକ ମଦ୍ଘାସାଗର ସାର୍ଦଦ୍ର । ଏହୁ 
ଅଦ୍୍ନବ ଦ୍ଦ୍ଦିସଳା ମନୋ ମଳକୁ ଅମେର୍କା ଦରଗରେ ଖଣି 
ତେତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲଣ୍ତନ ସ୍ଥଡ ଯିବା ପାଇ: କାଙ୍କିଲ ଇଚ୍ଛା ବ୍ରେଡ୍ 
ନ ଅଲା | ଏଠାଚର ଦଏ ବସ ଇଜଚସ୍ପର ଭକା ଖବର୍ ଯେସଣ୍ 
ଶୁଣିବ୍ରା ନୁ ମିଳେ ଆଠମନ୍ଵିକା ଗଲେ୍ ଭ ଅଜ ଭାଦ୍ରା ମିଳବ ନାହି । 
ଇଉ୍ରୋଥି ଢ଼େବ ରଣାଙ୍ଗନଃ ଇଜ୍୍ରରେସ ଦେବ ଭ୍ବିଷ୍ଭ ମାନବ 
ଜାଉର୍ ଇଭହ୍ନାସ ସଙ୍କଲନର ସ୍ଥାନ; ବସ ବଦ ୧୦ହୁ ଉଙ୍ଗା ଗଝ୍ଛାର୍ 
ଦୃଷ୍ଯ ଚଦସିର୍, ନା ଅଂମେଣ୍ବା ଯାଇ ନୁଭିଳ ସ୍ମୃଥିବୀ ଦେଶବ୍ଧ 
ଏହ୍ରା ଭସ୍ଦ୍ରବ ଅସ୍ପୁର ଢ଼ରୋଇ ପଉଲ୍ । .ଏଣେ ଜାହ୍ାକର୍ ହକ: କେଃ କଣା 
ଛଦହାଇ ଯାଇଛୁ , ଭାହା ନ ଦେଲେ ଅଃମରିକା ଯାଇ ନ ଆନ୍ତ। 

ଲ୍ଣ୍ତ ନର ଢାରଭକ୍ରା୍ସାଙ୍କର୍ ଯେପର୍ ସଦ୍ବ୍ବ ସମ୍ମିଭ ଢ଼େଉଥିଲା, 
ସେମିଭ ଗ୍ରୀକ, କ୍ୁର୍ରଚ, ସ୍ମାକକ ପଞ୍ଚକ ଅର୍ବ, ଜୁ ଏମ ଜଙ୍କର୍ 
ଚ - ୦] ସ୍ଚର୍ ମଧ ଭୁରୂଷ୍ଯଭ ଯୂଳ ବ୍ରଷୟରେ ଅଲ୍ବୈଚନା ଗ୍ବ୍ଲ୍ 
¡ ୧ | ଅରବ ଅଜ୍ ଇହୁଦା ଯେବତବେଳେ ଏକ ହେକୁଥଲ୍ରେ ବସି 
କ୍କ ଓ2 କଥା ରନ୍ତା ବର୍ଛସ୍ଲେ, ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦ୍ରେଖନ୍ତାକୂ ଚମାଭେ 
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ବଡ଼ କଲ୍ ଲଗୁଥିଲା । ଅରବ ଆଜ୍ ଇଢ୍ଦଦଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ଯେଜ୍୍ ଭେଦ 
ଦ୍ଦ୍ରଵ ଅଦରୁ ଢାହ୍ନା ଚକବଳ ନ୍ତଦୀପ୍ଵ ସଷ ଦ୍ବାଗ୍ଵ ସାମସ୍ତ କ ସ୍ତ୍ରବରେ 
ସ୍କୃଷ୍ପୁ। ଭ୍ବଷ୍ଟ୍ଯଭଚର ଯେ ଆରବ ଅଜ୍ଜ ଇଭ୍ଣୁଦୀଙ୍କ ଦ୍ଭରେ ଚଉଦ ଭ୍ଵବ୍ର 
ର୍ହ୍ରଦ୍ର ନାହୁଁ /› ଏଭକରୁ କେବଳ ଢାର ମାଣ ପଇ ନ ଥଲ୍, ସେ 
ବ୍ରଷୟ୍୍ରେ ଝମ୍ଭାର୍ ବ୍ଯଧ୍ଗଭ ଅଭ ଭା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଅଗରୁ । ଏହ୍ଛୁ 

୧ଦହ୍ଧବା ପାଇଁ _ଆଉ୍ ଜାଣିଦୀ ପାଇଁ ସେଚଭବ୍ରେଝିଲ ଲଣ୍ଡନ ଚନା 

ପାଝରେ ଅଭ ଗ୍ରସ୍ତ ସ୍ଥାନ ଚଦ୍ଘାଇ ସନ ଥିଲା । 

ବଦେଶ୍ୀ ବ୍ୟବସା୍ଟ୍ରୀ ମହ୍ରଲୁକ୍ ମଧ୍ୟ ଯିବା ଆଏବ୍ବା କବ୍ବଛ୍ଥ। 
ଯ୍ାଙ୍କ ଭ୍ଦରେ ଭୁର୍ରକଃ ବୁନ୍ମଗାର, ସାଇ, ମାଝ୍ାାରୁ, ଜର୍ମାନ, 

ସ୍ପାନଷ୍ , ଲଃାଲ୍ୟ୍ବା ନ ¬ ଅନେକଙ୍କ ସହୁଯୟ କଃ ଥାବାଖ୍ଵ କବ୍ଦନ୍ଥୁ । 
ଠାଲେଷ୍ଡାଲନର ଇହ୍ଦୁଦୀ ଅଜ୍ ଆର୍ବଗଣଙ୍କୁ ଏକ ଚଚ୍ସ୍ତେ ଗ୍ଵରେ୍ ବ୍ରସି 
ଖାଇବାର ୧ଦହନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହୂତର ଗୋହଏ କଥା ଏ ମିଭ 
ଦ୍ଦୀବର୍ ଜୀବ୍ରଳ ଅଜ୍ ଚକରେ ଦନ କହବ । ଯେପର୍ ସମ୍ଭଚ୍ସ୍ତ 
ଝୋଃଏ ପଘ ଗ୍ବ୍ନ ଗ୍ବଦ୍ଘାଠି। ତସ ପରଦିନ ଦେଜ୍ ଦ ଗକ୍ସ୍ଟ 
କିଦ୍ତ୍ରଚ୍ଚରେ ଅନ୍ତ, ତାହ୍ନା ଦେଖିବା ପାର୍ ଯେଗିର୍ ସମସ୍ତେ 

ଜସ,ଇ | ଚବେଳେ ଦେଲେ ଦୈଲିକ ଡେଲ୍ ଓ କାତ୍? ସଚ୍ଥୁଲ, 
ଭାର୍ ସଂସାଦକ ଆମର୍ ଦେଷର, ଇଲକ | ସେହୁ ସଂବାଦସନ୍ନରେ 
କଣ୍ଣ୍ଟଂନେଣ୍ଟାର୍ ଗ୍ବଷ୍ଣ ନୈଭକ ସନଛଭ ସମ୍ବଦରେ ଆଚଲ୍ବଚନା 
ରହଲା ଅକ୍ ଘ୍ରରଭ ସହୂଭ ଦଢାର୍ ରୁଲନା ମଧ୍ୟ ବହକ୍ଥିଲା। 
ଶୁଣିଲ୍, ଦ୍ବାରଦୀୟ ସ୍ଥନ୍ନଘଣ ଏହୁ ମେ ପରିବାକୁ ୍ଜ୍ଘ୍ 

କରନ୍ତ । 
ଲଣ୍ଡନ ସ୍ଥନବା ଦନ ବେଗ୍ ୧ଣିଲ୍ ଦାଛି ମିଃ ଦ୍ ଆଞ୍ଜ 

ଗ୍ରୀକ୍ ସଙ୍ଗ ସହ୍ଦୁଭ ଓୟେେଞାରନ୍ରୁ ମ୍ପୁସ୍ନତର ଯାଇ ସଢ୍ୁନ୍ତୁଲ । 
ମିଭ୍ଯେକ ଡବ୍ରାର୍ ଯାନମିନ୍ନଂ ନମ କ୍ା ରହୁଥିଲା । ମୋର ମଧ୍ୟ 
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ନାମ୍ମ ଲେଖାଥିଲା । ମୋର୍ ଡବାରେ ଦୁଇଜଣ ପ୍ରଚଫସର/ କଣେ 
ଇଞ୍ଜିନ୍ନୟ୍୍ର ଅଜ୍ ଥୁ ଏମିଢ ଗ୍ବଦ୍ଵଜଣ ଥିଲ୍ । ଆମ ଦ୍ରେଶର ଆଉ- 
କ୍ମାସ୍ସ ଡବା କଥା ମନ ସଞ୍ଜ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା । ଡବାରେ ଉଠି 
ଖବର କାଗଜ କଥା ମନେ ସଡଲ୍ବ କ୍ଷଣି ଖବର କାଗଜ କଣି 
ଅଣିବା ପାଇଁ ସର୍ଗୀମ୍ବାନଙ୍କୁ କହ୍ଧଲ୍ । ଚସମାଚନ ସେନ୍ଦନ ସକାଲର 
ସାଞ୍ଚିତ୍ର ଖବର କାଗଜ ଅଣି ଶମ୍ବା ହ୍ଵାଭରେ ବଦଇ ବଦାଯ୍ଢ ଚନଲେ । 
ଗାଉ ସାଜ୍ଦ୍ରା୍ଜ ୪ନ ଅଡ଼କ୍ସ ଗ୍ବଲ୍ଲ-¬ମଝିରେ ଆଜ୍ ଢେଙ୍ ଠି 

ବନ୍ଦ ଚହଲା ନାହି । ମୁଁ ଏକାଗ୍ର ରଣ୍ରେ ଗ୍ବସ୍ତାର୍ ଦ୍ରୂଇ ସାଖର 
ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଣ୍ପବାରେ ଲ୍ପଗି ସଡ୍ଲ୍ । ପ୍ରାକ୍ତଭକ ୧ସ୩୮ହର୍ମ୍ୟଯ ଆମ 
ଦେଷ ଭଲ । ଙ୍ାନ୍ସର୍ ବସା ନ୍ଦଯ୍ଯ ନୁୁଳନାରେ ଅନେକ ପ୍ରଭେଦ 
ରହୁଛ୍ଥି। ଚ୧ଯଭେଚବଲେ ଗଚ୍ଛରେ ନୂଅ ଘନ୍ନ ପଲଣ୍ଣ ଡ୍ରଚ୦,ଫ୍୍୍ପିଗଣ 
ତପ୍ପଭକଚରେଚଳ ଡାଲ କାଃନ୍ତି। ଏମାଇନ ଶୁଝଲା ଡାଳ ମଧ୍ୟା 

ଢ୍ବାଙ୍କ ନ୍ତ ନାହିଁ । ଅମ୍ଚ ଦେଶରେ ଅସ୍ପ୍ରଚ଼ରେ ପଡ ଅଚଳକେ ଅକକାଲ୍ 
ଶୁଣ୍ମିଳା ଡାଲ ସ୍ତ୍ରାଙ୍ଗଛନ୍ତଃ କନ୍ତୁ ଅଟରେ ତାହ୍ରା କର୍ଜ୍ ନଥିଲେ । 
ଏଠାରେ ଘଟ୍ତ୍ପୀ ରୁର ଅଡ୍ ଇଂଚରଜ ର୍ର ଭ୍ଭରେ ଅନେକ 
ପାର୍ଁକ୍ଯ ଦେଖାଯାଏ । 

ଗଡ ସାଜ୍ଦାର୍ମି ଧନରେ ମାଇ ଛ୍ଥୁଠ଼ା ଦହ୍ଲା। ମୁଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ 
ପଛ ଚର୍ ଏଭୁକ୍ଲାଇଲ । ମୁଁ ଆଗରୁ କାଣିଥିଲ୍ ଯେ ବଷ୍ଣ ଚମ୍ବାର ବ୍ରାଃ 
ଆଗୁନ ବସ ରହୁନ୍ଥ। ଗାଉରୁ ଏହ୍କ୍ଲାଇ ଜଜିକ ଜାହ୍ବୀକ _ଅଡ଼଼କୁ 
ଅଗ୍ରସ୍ର୍ ଚଦେଲ୍ । ପାଖରେ _ଆଁଜ୍ ଗୋହଏ ଜାହ୍ନାଜ ନର୍ମଣ୍ଡ । ଚସ 

ମମ ଆମେରିକା ସିବ । ଜଜିକରେ ଯେଜ୍ ମାନେ ଯିବେ, ଚସମାବନେ 

ସମଠ୍ତେ କେଛର୍ ଗ୍ବପ୍ତାରେ ଭ୍ଡ଼ କର୍ ଛଡ଼ା ବଦ୍ରାଇଥିଲଲ୍ । ଟମାର 
ବରିଂ ସେଥିଚର ସୁବ୍ରଧା ହେଲା । ମୁ ନ୍ଥଡ଼ା ଦ୍ରୋଇ ସନ୍ତୁ ବଦଞ୍ଜିଲ୍, 
ଚୀନା ଛେକ ଶଣ ସ୍ପଦ୍େଶୀୟ୍ ଦୈନକ ଘୋଷାକ ପଛ ଜୀଦ୍ନାଜରର୍ 



ଆକର ଅମେଦିକା ୭ 

ଜ୍ଠୁଛନ୍ଜି । ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଜାପାମୀଙ୍କ ସହୁତ ଯୂଲ୍ଲ କରବାକୁ । 
ଭାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଁ ହରେ ଡ୍ବସ ଫୁଛୁ ଉଠୁଛ୍ଥ । ଅନ୍ଯ ଜାଭର ଲେକେ 
ମଧ୍ଯ ଗ୍ରଭ ଫୁଲଇ ବାଃ ଗ୍ହଲ୍ଥାନ୍ତି । ଚକନ୍କଲ ତମା ମୁଦ ଣୂଣ୍ଜ 
ସାଇଥାଏ । ଏଭେ ବଡ଼ ଡକ୍ ଉପରେ ପଲ ବୋଧହୁଏ ଏକା 
ଭ୍ଦ୍ରରଭବାପ୍ୀ ଥଲ୍ । 

ସମସ୍ତେ ସାଶମୋ ୪ ଦଦ୍ରଗାଇ ଜାଦ୍ବାଜଚର୍ ଯାଇ ଜୂଠିଲେ । 
ମୋ ଦଦଳ ରେ କନ୍ତୁ ଓଲ୍ହା ବ୍ଯବଦ୍ଧାର ହେଲା । ଚମା ମୂହଁ ଦେଖି 
ପାଶଠସାହଁ ଅଫିସର୍ଙ୍କ ପିଲେହ୍ୁ ଚମକ ପଡଲା | ଜଚଣ ଅଫିସର୍ 
ମୋଭେ ଅଚପକ୍ଷା କତ୍ଵିବାକୁ କହ୍ରଲେ। ମୁଁ ଯାଇ ଗୋଷଏ 
ଚବଞ୍ଚରେ ବସିଲ୍ ଆଉ ଅନେକ ଆକାଶ ପାଭାଳ ଦ୍ବାଵଗଲ୍। 
ଭ୍ବୁଅିଲ୍, ଅକ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିକାମ ଯନ୍ତ୍ର ମୋ ଭଲ ଏଠାରେ 
ଏନ୍ଧୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଘଡ୍ଜ ଥାଅନ୍ତେ, ଭାଦ୍ରାଦେଲେ୍ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା 
କିସର୍ ବଦ୍ତ୍ରାଇଥାନ୍ତା । ଅବଶ୍ଯ ଜାହ୍ରାଜ ମୋଭେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯାଇ ସାଣ୍ଢରର 
ନାହି, ଢା ମୂ. ଭଲ୍ଦ୍ବବରେ ଜାଣିଥିଲ୍ | ଅଫିସର୍ ଆସି ସଗୃର୍ଳା 
‹ଏ ଛ$କେଃ କଏ ଅଘଣଙ୍କୁ ରନ୍ଦୀ କରିଛୁ ୮? 

“ଜାହାଜ କୋଣ୍ଞାମ |?” 

ଆଇମରି୍କା ଭ୍ସା ଅଛୁ ?”? 
ଆଛୁ ¦୬୬ 

କୋହୁ, ଦେଖାଇଲେ ?” 
¢¢ ଏହ୍ଜ ଦେଖନ୍ତୁ [୬୬ 

ରେହୁ ପୁରୁଣା ।”” 
- ପୁରୁଣା ସଭ, କଲୁ କାର୍ଯ୍ୟଳାସ୍ ।” 

“ସାଙ୍ଗନ୍ତର୍ ତକଭେ ୪କକୀ ଅନ୍ଥ ୬୬ 



୬୨ ଅଞ୍ଧଲନ୍ଧରକ ସାଗର୍ ଦଷ 

“ଏକଥା ଭ ଅନ କାହାକୁ ସଗ୍ର୍ ନାହାନ ମୋଭେ କାହୁକ 
ପଗ୍ଟୁକି୍ବଲ 1”' 

“୍ତମ୍ଭାର୍ ଇମ୍ରଃଂ ଅସଣଙ୍କର ଏ ଜାଦ୍ରାଜରେ ସିବ୍ରୀ ବହ ବର 

ହ୍ୋଇପାଚର୍ ।”” 

““ଅପଣଙ୍କର ସେମିଭ ଅନୁଗୁଦ ।” 
ସାପପୋ୪ ଅଜ୍ ହଳେ୪ଃହ୍ଣ ଧଣ୍ ସେନ୍ଦ୍ର ଅଫିସର୍ ଜଣକ ଆଜ୍ 

ଏକ ଅଫଂସର୍ ପ ଖକୁ ଦୋଡିଲା। ଦୁରେ ମଣି କେଞ୍ଠାଲୁ 

ଠୌନ କଲେ, ଭାଂଯରେ ସେ ଚଂାର୍ ଅସି କିହୁଲା, ‹(ଅସଣ ଏଇ 

ଜାହାଳରେ ଯାଇ ପାଝ୍ବେ |”! ମୁଁ ତାହୁଁ କନ୍ଦୁଲ୍-¬“ଅସଣ ©ଯଉଁ 
ବ୍ୟବ୍ଵହାର୍ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଭାଦ୍ରା ସାଧାରଣ ଶିଷ୍କାଣୁରର ବାହାରେ । 
ପ୍ଥିମାଇଁ କମ୍ଭ ମୁ ଆସଣଙ୍କ ଉପଦର ଗ୍ବଗ କର୍ନାକୁ । ବଦାମ୍ପ 
ହ୍ରେତ୍ତ ନ୍ଥ ୧ମାର, କାରଣ ଯୁ. ଘଗ୍ଧୀନ ଦେଶର ଲୋକ |”? 

ଅଫିସର ଜଣକ କହୁଲା, ପରାଧୀନ ଦେଶରେ ମଧ୍ଯ ସିଂଦୁର୍ 
ଜନ୍ତ ହୁଏ-ଇମ୍ସଵଲଲ୍ଧ ଅଗଣଙ୍କ ଦେଗ୍ଃ। ସହ୍ତୁଞ୍ଚାଇ ଦରଏଂ” କହୁ 
ସସ ଚମା ଡ଼ାଇରୁ ଚବଗ୍ $ ୧ନଇ ଚମା ସାଂଠର୍ ଜାଦ୍ରାଜର ନଶୁଣି 
ପର୍ଯ୍ଯନ୍ତ ସଭୂମ୍ଚାଇ ୧ଦଲ । ଜାଦ୍ରାଜରେ ଉଠି କ୍ଛକଏ ଶାନ୍ତ 
ପାଇଲ୍ ଆଜ୍ ଭାଙ୍ଦୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ବଦ୍ରାପ୍ତ୍ ନେଲ୍ । 

କେବନ ନମ୍ବର ମୁ ଆଗର୍ଛ୍ ଜାଣିଥିଲ୍। ଵୋକ ବଦଵଳେ 
କେଦ୍ଧନଃା କେ ± ଠି ଅଛୁ ! ଜଣେ ଲୋକ ଅହି ମୋଭେ କେବନ 
ଦଖଝାଇ ଦେଲା | ଦେଗ୍ଧା ରଣି ୧ଞାରି ଝୋଲ୍ କୂକଏ ବଦିଲ୍ । 
ଅଗ୍ବମ ଲ୍ବଗିଲ। ଢାଂପରେ ସ୍ରବ୍ଧଲ୍, ମୋର ଜୀବନର, ମୋର୍ 
ଦେଶର ଅଜ୍ ଚମାର ଜାଝର୍ କଥା । ନେଭେ ପ୍ବାସ୍ଥୁଥିଲକ କ୍ତସଭେ 
ସ୍ଗ ଦହୁଥିଲ, ବ୍ରାଦ୍ଧାରକ୍ସ୍ ସିବ୍ରୀ ପାଇଁ ଅଦୌ ଇସ୍ତ୍ର ଦ୍ଵେତ 
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ନ ଥୁଲା । ଚକେହ୍ୁ ମାରେ ଛଦାୟ ଦବାକୁ ଆଞ୍ଥ ନାହାମ୍ର, ଦେହ୍ଥର 
ତମାର ସତାଞାବରେ ଗ୍ୁହୁଁ ବସି ନାଦ୍ନାନ୍ଜ, କାହୁଁଲି ମିନ୍ତେ ମନେ 

ଜାହାଜଳଚର ଗ୍ୁଦ୍ଆଚଡ଼ ବ୍ଛୃଲ୍ ବାହାଣ୍କୁ ! 

କେରନଚର ହ୍ରାଭ ମ୍ବହ ଦଧାଇବା ପାଇ ଥଣ୍ଡା ଏ ଗରମ 
ପାନର ବ୍ଯବସ୍ଥା ଅଲ୍ନ । ସସନ୍ଦଧନ ଦ୍ବଳା କର୍ଜ ଅମେର୍କାରୁ ଫେର 
ଆସୁ ଥାଆନ୍ତୁ । ଦ୍ରାଭ ସ୍ୂହ ଧୋଇ ଢାଙ୍କ ଦଦଣିବାଲୁ ଗ୍ୃଣ୍ଲ୍। ଏହ 
ଚି ଃଭେ ଭାଙ୍ଗ କାହ୍ଘରାଜ ଲଗବ । ୧କିନର୍ଵ୍ ଦାହଚଲ୍ବ ପଡର୍ 
ଢଣେ ଲୋେଳ ଆସି ମୋଚି ପର୍ଟବିଲ¬୯ଅଫ୍ଣଙକ ନାମ ଇଣ 
ରାଥନାଥ ??? ମୁ କହିଲ୍, “9, କଣ ଦ‹ କାର 2”? ତହ୍ କହୁଲେ, 
“ଏହୁ ରଠଞ୪୍ଯ। ଅପଥଙ୍କ ବହ୍ ୧ଢ଼ୋଗ୍ବଏ ଦଦଇକ୍ତନ୍ତ, ର୍ରୀଲ୍ 

ଦ୍ତୁଷାତଭ୍ ଲେ୍ଵିଛନ୍ତି ବୋଲ୍ ସତ ମୁଣାଇଦାକୁ ଅପ୍ଥ ।୬ 

ଦୋଗ୍ସିଓଁ ରଠି ୭ଲଣିଥିଲ୍ । ୧ସ ଅଚ୍ତମନଦ୍ବିକା ଯିବ ବୋଲ୍ 

ମେରେ ଯେଉ୍ ଘପଭଗ୍ଭ ବଦଇଥିଲା, ଭାତା ଆଜ୍ ସନ୍ବ୍ଵବପର 

ନୁହେ । କାରଣ ଇତ୍ଚଗ୍ବପଚର ଶୀଘ ୟଯୂଲ ଆ ପ୍ତ ଦଦ୍ଧାଇଯିବ, 

୭୭ଣୁ.ତସ ନକ ଦେଣକୁ ଦଙଫଣି ଯାଇଛୁ । ଯନ୍ଦ୍ର ସନ୍ତରର୍ ଭୁଏ 
ଭଦା;:;ହଉଲ ସେ ଦ୍ରଭକୁ ଯାଇ କଲ୍କଢା କେଣାବର୍ ଚମାଭେ 
ୟାଯାଇ କରିନ । ରବେର ଏହା ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଟାଧଥୁଲି ଯେ ଘନ୍ଦ୍ରଚ୍ରାହ୍ମଳ 
ପ୍ରୀକ, ଦ୍ଲଲକ, ଭା ସନ୍ମଭ ମୁଁ ନଃସନ୍କୌର୨ର କଥାବାଞ୍ଜା 
ଏର୍ିିପାଚର । ଚିଠିଅ ତାଙ୍କ ହଭରୁ ଚଲ 2 ର 
ଗ୍ରୀକ୍ ଦ୍ଦାଷ୍ିରେ ଲେଖା ଧଞ୍ଜ ଦ୍ରୋରେଚରେ 5 
ଆମ ଦର୍ହନେ ଜାହାଜର ଡେକ୍କ ଗ, ସୂୃା କଳବୁଂ ଅଭ୍ଯାଥିନା 

କ୍ଞଦା ପରି ବରଗଛ ଓ ର !{ ଜାହୀଳ ୧. ଡେ ବୁଲ 
ସୁନ୍ଧା ଡ଼ ଇଡ଼ ନାଣୁ। ପୁ କାତ ଥଥୂଚରର କିଥା ର ପକ ଲ୍ 
ଭଦ୍ରଲ୍ଦେକଳୁ ବୁଝାଇ କୁଲି, କୈ ୭ ତ ୭ ୩ର୍ଣ୍ଡି 



୬୮ ହି ଅଞ୍ଜପଲ୍ମନ୍ଧୁକ ସାଗର କ୍ଷ 

ଆମ ଘଗ୍ବଧୀନ ! ସେ କହୁଥିଲେ, “ଆସଣଙ୍କ ଜାତର୍ ଦୋଷ 
ଅତ୍ତ ରତରବ ନାହ୍ରି।୬ ଢାଙ୍କ କଥା ମୋଭେ ଖୁବ୍ ଉଲ୍ ଗଗି 
ଥିଲା | 

ଥଣ୍ଡା ପବନ ଲଗି କାନ ଦୁଇ ୪ ଅବଶ ' ଦ୍ରୋଇ ଆସୁଥିଲା । 
ଅକୀଶ ଚମଘର୍ଥନ ଥିଲା । ଆଡ୍ ବେଲେ ବେଲେ ୧୪ଅପାଏ 
ଦ୍ଦ୨୦୪ପୀା ସାଣି ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଉ୍ପତର୍ ସତ୍ଥିଲା ¬ ଭବ ମଧ୍ଧ 

ନାବରକ ଦଲ ଧାଦବାଦ ଛ୍ଥଡ଼ା ଦ୍ରୋଇଥିଛଲ୍ ଗ୍ବଜା ଜଜକୁ ସମ୍ଗାନ 
ଦେଖାଇଦା ପାଇଲି । ଆମେରିକାନ, ଇଧ୍କାଲ୍ୟ୍ବାନଃ ଜର୍ମାନ ସମସ୍ତେ 
ଚ୪୮ମ ଗୋଲ୍ ଛଡ଼ା ଦ୍ରୋଇଥିଲେ । ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହ୍ରରେ ଚଗାହଏ 
କଥା-¬-"“ଏହୁ ବୋଧହୁଏ ର୍ଜାର ନୁଜାର ଆସୁଛି ।୮ ଗାଲ୍ ଅଶରେ 
ଦୁତ ଦେଶୀଦ୍ୁର ଯାଏ ନାହିଁ । ଏ ଅକାଶଗ ଅମ୍ବ ଦେଶର ଅକୀଶ୍ର 
ନୂଚହ ! ଏବା ରସ୍ଠକ ଜ୍ପସାଗରର ଆକାଶର ଏକ୍ ଅଂଶ | ଚକଭେ- 
ଢେଚଳ କିଭ୍ଲ ରୁପ ଧର୍ବ ଭାର କେ ଠିକଣା ନାହୁଁ । କେେଭ- 
ଚବଲେ ଶାନ୍ତ, ତକଚଭଢବେଳେ ଗଡହ୍ପୀର୍, ସୁଣି ୧କଭେଚବରଲେ 
ପାଗଲ ହୋଇ ଭ୍ଠିବ । ଅକାଶ ଭଲର ସାଗର୍ ମଧ୍ଯ ସସହୁ କୁଲ । 
ଦୟୃାମାୟା ନାହୁଁ, କେବଳ ଭିଟ୍ଃ୪ ଭର୍ଙ୍ଗମାଳା । 

କଛ୍ଥି ସମ୍ବୟ୍ଵପନ୍ତର୍ ୭ଗାଞାଏ ବଡ଼ ନଜାର ପ୍ରବ୍ବଳ ବେଗରେ 
ଆଥ ଜାହାଜର ଅଭ ପାଖଚର୍ ଗ୍ଟଲ୍ଗଲ | ଉପକୃୂଳରୁ କମାଣ ଗଜି 
ଉଠିଲ୍ନ । ଭାଂ ସନ୍ଛବଦର ଆଁକ୍ ଚଗାଃଏ ନିଜାର, ମନ୍ୁରେ୍ ରଜାଗ- 
ଜୀଢ୍ରାକ, ପଛକୁ ଅଉ୍ ଗୋଛଏ ନଜଳାର ଡୀର୍ ବବେଗନତରେ ଗୃଲ୍ଗଲା। 
ଆମ ଜାଦଜର ନାକ ଦଲ ସମଚ ସ୍ତ ନମସ୍ପାର ଜଣାଇଲେ । ଯାନ୍ନ୍ୀ 
ଦଲ ସର୍ବରେଂରୁଡା ହାଇ ରହିଲେ | ଧୁଁ ଦର୍ଶକ ମାନ । ସୂଭଗ୍ଂ 
ମୋ ଅଡକୁ କାହାବାଝ୍ଧ ଗ୍ବର୍ଧ୍ୁବଵାର ଦ୍ରରକାର ନାହିଁ ବାଲ୍ ଭ୍ବକୁଥିଲ୍, 
ଲିନ୍ତୁ ହ୍ଵଠାତ୍ର ଦେଡିଲ୍, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଣୁ ମୋ ଜୁପରେ । ଭ୍ଵବରଲ୍ 



ଆ ହର୍ ଆଅଚନିର୍କା ୬୫୭ 

ଆକ ସଦର ବଲ୍ଚକା ବହ୍ଥାଇଥାନ୍ତାଃ ଯବଭ ସାଵିଚର୍ ଛିଡ଼ା ସହବାଭ 
ହ୍ତୁର୍ କଥା, ପ୍ରାଯ୍ନ ୧ମାଭେ ଘଟର ବନ୍ଦକର ଚଘପାଲ୍ସ ସଦ୍ବଗ୍୍ରେ 

ଚ୍ଖା ହୋଇଥାନ୍ତା। ବମା ଜୀଦନନ୍ତର୍ ଏକ୍ଲ ରଢ୍ରସ୍ଯ ନଂଥର୍ 
ବଦାଇ ସାଇନ୍ଥୁ। କମ୍ଜୁ ଏଇ ୪ ଗ୍ବଜାର ନିଜର୍ ଦେଣ ବବାଲ୍ ଚମ୍ଭା 
ଜ୍ତ୍ରଗ୍ଯୀରେ ଭାଦା ଘଞ୍ଚନାହୁଁ । ଅଚନ୍ତା କାଲ୍ ୧ଯଜତ ଜାର ସ୍ଥାଙ୍ଗଠର୍ 
ଶନ୍ଧ୍ଭା ଢେବ , ବସହୁ ଜରମ୍ଯନ ମଧ୍ଯ ଚେପର୍ ସକ ଭ୍ରବଚର ଗ୍ବଳ 

ଦ୍ରଏନ କରୁଛ୍ଥ, ସଵୱଦ୍୍କ୍ର କରୁଃଶ ସକା ମଧ୍ଯ ସେହୁର୍ଲ ଗ୍ଵଜଦର୍ଶଳ 
ଝିଛ୍ୁଛି । ସ୍ଵ ନାର ଜାଢ୍ବଜ ଗୃଲ୍ଗଲା; ଜ୍ସକୂଳରେ କସାଣିର୍ ଗର୍ଜନ 
ଅଚନକବେଲ ଯାଏ ଶୁଣାଗଲା । ଆମ ନନ ଜଜ କେରବନଲ୍ୁ 
ଚଫରି ଆସିଲ୍ଵ । ପୁଣି ଦଂପତ୍ନତର ଖାଇକା କଥା । ମୁଁ ଯେଉଁ 
6 ବୁଲ୍ଟର ବସିଥିଲ୍ › ସେଠାବର ଗ୍ୁଭୁକଣ ଦଙ୍ଗେଗ୍ବଯ୍ବାନ ଅଳ 
0 ® ହ୍ରଞଙ୍କଟ୍୍ର୍ ଇହ୍ଦୁଦୀ ର୍ରସୂଥିଲେ । ସେମ୍ଭାନେ କେତ୍ରୁ 

ଂଝାରଲି ;କାଣି ନ ଥିଡଲ୍ । ଚସଯୀଳେ ସକୁ କୁଷକ, ଅମେର୍୍କାଚର 
ୟ ଯାଇଛନ୍ତ। କ୍ପଳେର୍ ଅିଦର ବଝଟ଼ୁଠାରେକ, ତଢଣୁ ତାଙ୍କ 
ସାଗରେ ନାନାପ୍ତଲର୍ ଖାଦ୍ଯ ଦବ୍ଯ ସଳାଇ ଭା ଦେଇଥାଏ । 
ଝସଇ ଖାୟଭ୍ୟ ଦ୍ବଗ୍ଯ ର୍ ସୁଗନ୍ଧ ବମାଭେ ଅନନ୍ଦ୍ର ଦେଇଥୁଲ୍ଵ । କ୍କକେ 
ଗଣ ଚବାଧହୁଏ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ଯ ଭ୍ ନଳ, କର୍ ସୁଖୀ, ଖଇଦା ଅଡକୁ 
ଭାଙ୍କର୍ ସେମିଭ ଅଗ୍ରଦ୍ର ଥିଲ ୭ଲ ଜଣା ଯାଉ ନଥିଲ୍ । ସେମାନେ 

€ ସନ୍ତୁ ମୋ ପାଂଲୁ ଅଚଗଲ ଦେଲେ । ଭ୍ବବିଲ୍, ର ମନ 

ଦାର୍, ଅନମାନଙକ ¦ ମ୍ଭ, କଳାବଲାଣଳି ଫଣ ଭାଙ୍କର୍ ଘୃଣା ନାହୁଁ 
ପୁକ ଅନୁମାନ କଲ୍ ଯେ ସେମାନଙ୍ଦୀର୍ ଖାଇବା ; ଭୂର୍ତ ଦଦଲା 

ନାହୁଁ । ଗୋଛୁଏ କଥା ମଟନ ସତ଼ୂଦରୁ ମୟ୍ ୪ର୍କ୍ସୁ ଡାଲ 
ବନ୍ଧୁଲ୍ ,ଯଲାଙ୍କ । ପାଲ୍ ଗନତୟଘ ୭ ଝିୟାର୍ ଅ ।”୬ ¢ ସ୍ 
ଚୁଳ, “ନ୍ତମାର୍ୟ୍ର ମଠିନେ ନାହାକ ଭବ ଶ୍ରୟ୍କାର୍ ୧ଵିବା 



୬୬ ଅଧ୍ୟଲ୍ମକ୍ତିକ ସାଗର ବକ୍ଷ 

ମୋର୍ ଅଧକାର୍ର୍ ବାହ୍ବାରେ ।”୬ ଧ୍ଥ ପାର୍ଶ ରକୁ କହୁ ବା ସାଇଁ ଭାଲୁ 
ପଠାଇଲ୍ ¦ 

ସଚଙ୍ଗ ସଙ୍ଗେ ସାର୍ଖାର୍ ଅବି ପଡ଼ୁଥିଲା--ଂମୋର କୌଣସି 
ଅସୁଣଧା ହ୍ରେଡ୍କ୍ଥି କ ଚଦାଲ୍ ପଦ୍ଛଦ୍ବଲ। ମୁଁ ଭାଙ୍କୁ ହଙ୍ଗେ୍ଵଯୁ 
କ୍ରଷକମ୍ଭାନଙ୍କ କଥା ଜଣାଇଲ୍ । କହ୍ରଲ୍, ମୁଁ ଭାଙ୍କ ଦେଶରେ 
ଅଚିନକ ନ୍ଦନ ଥିଲ୍ ବୋନ୍ ଢାଙ୍କ ଝାଦ୍ଯ ଇଥୀ ତ୍୍ଲ୍ କବ୍ ଜାଣ 

ସୁଭତ୍ବଂ ମାଝାରକୁ ଢାଙ୍କ ସଂଇଁ ଅନୁ ଗ୍ଵେଧ କଲ୍ । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 
ଭାଙ୍କ ପାଇଂ ବ୍ୟ୍ଵାର୍ ଅଧିଲ୍ନ । ଚସମାଚନ ବ୍ବ'ର୍ ପାଇ ୦୦୪ ଭଣ୍ଠ 
ର୍ରୁଃ, ଅଚୁ, ଲନ୍ମୁଣୀ ଅଉ୍ କନ୍ଥୁ ମାଂସ ଖାଲ୍ଲେ । କାଠି ସମାନ 
ସିଭ -ଲ୍ ନାଳି । ଅନ୍ୟାନ ସୁଖାଦ୍ୟ ଅଡ଼କତୁ ଗ୍ୁହୁଲେ ବ୍ର ନାଧ୍ଵ । 
ସେମାନେ ସୁର୍ଵୀ ହେବାର ଦଦଶ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସୁଗୀ ହେଲ୍ ଅଭଜ୍ ଖର 
ଅଧ ଢବ୍ତୁଣ୍ତ ଅନ୍ଉିବ କଲ୍ ! ଭ୍ନ୍ତୁ ନନ ଦେଶ୍ର ହୋଇଥିଲେ 

କରଥାନ୍ତି କହୁଥାର୍ଵ ନାହୁଁ । ହୂସଭ ଗ୍ଭର୍ଷୀ ବୋଲ୍ ଘଡା ଦେଇ-: 
ଥାନ୍ଜି। ଏ ୧ଦଶର ଗ୍ଭର୍ଶଜୀ ଅର ଅକ୍ଯ ଦେଶର୍ ଗୁ ମଧ୍ଯରେ 
ଅନେକ ଖିଚଞ୍ଦ। ଏମାଚନ ସ୍ପାଧ୍ଧୀନଭର ମର୍ନ ବୁଝ୍ନ୍ଜି ରଜ 
ଜାଭର ଖବରର ରଝନ୍ତି। ଯେଞ୍ଜ ସକ୍ତୁ କଃ ସ୍ଵାନସଭ ବୁଝୁନ୍, 
ଚସହୁମାଚନହୁ ଜାଉର ଚମରୁଦଣ । ଅମ ଦେଶର କୃଞକକୁଳ କଡ 
ସେମିଭଇ ନୁବ୍ଧର୍ତି । ସମାନେ ୧ଳବଲ ସେବା ଢରିବାଲୁ ଜାଣନ୍ତି, 
କେଠି ଖଞ୍ଜ ସ୍ାଇନ୍ଥୁକ ନ୍ଥଣ ଦାହୁରେ ସବ ହ୍ରଗ୍ ଢଡ଼୍ରୋଇ ପ ଜନ୍ମଜ୍ଞଂ 
ଅମ ର କ୍ମୁପକ୍ିଗଣ ଛ୍ରସଦତର ସଡଲେ୍ ଭଦବାନଙ୍କୁ ଅଗର 

ଚଦ୍ରାଲ୍ ୮୨ତନ କଚନ୍ତି, ଏ ଦେଶର୍ କ୍ଫତ୍ତକଟଣ ବ୍ରପଦ୍ରରେ 
୨୯୪ ଭିସଦ ମୁ ଭ଼ୂର୍ ବାଃ ନିଜେ ଅବ୍ରସ୍ଟାର କର ଦଃଅନ୍ତି। 

ଜାହାଜର ଅଣ୍ଡଣ୍ଞା ପା ଅନେକ କାନୁଛୁ,ମୂନର୍ୂ) ଲସ, ୟୋଜନ | 
କିନ୍ତୁ ଏହୁ ଜାହ୍ ଜରେ ଘୋହ ଏ ନ୍ଭନ ବାପାର ଘଃୁଝିଲ୍ । ଶୂଣିଜ୍ଞ୍, 



ଆକର୍ ଆଚମକିକା ୬୬ 

କପୁରଭାଲ୍ନ ମହାଗ୍ଵଜଙ୍କ ତ୍ସ ନଃ ଛଗ୍ଵୀ ସାର୍ଗାର ଠାରୁ ଅରମ୍ବ କର୍ଢ 
ସ୍ସାଧାର୍ଣ ନାଣ୍ରକ ଯାକେ ପୁରସ୍କାର ଦେଇ ଥିଲେ । ଅନେକେ ଖ୍ଵର୍ତର 
ଥିଥିଲ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବସନୁକଲ ପୁରସ୍କାର ଦେଛ । କଲୁ ବହୁ ବୂଝ୍ ସାର୍ 
ନ ଥିଲେ୍ ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଦର୍ବ ଦ୍ର ସ୍ବରଭଚାସୀ । ଜାଦହ୍ରାଜର୍ ଚଗାଦାମ- 

ରେ ଅବକ୍ଞ ମୋର୍ ସୀଇଦେଲ୍ ଉ୍ସଚରେ ବୋଧହୁଏ କାହ୍ରାବ୍ଵ 
ଦୃଷ୍ପ ପଡ ନ ଅଲା । ପାର୍ଶାର ଚର୍ଯ୍ୟନ୍ତଂସ ଖବର ଜାଣି ନ ଥିଲେ । 
ସେଥିପାଇଁ ନ୍ତଚାଧଞ୍ପଏ ମୋଭେ ବେଲେ ଚବଲେ ଶୁଣାଇ 
'କହୁଥିଲେ, ଚବୁହୁ ବଲକ ଭାଲୁ ଏବଭେ ବକ୍ସିସ, ଦେଇଥିଲା ଆଜ୍ 
ଵଏ ଚସଭେ ଦେଇଥିଲା । ଭାଙ୍କ କହୁବ୍ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ଯ ଥିଲା ମୁଁ ମଧ୍ୟ 
ଝଯମିଭ ଭାଙ୍କ କଥା ଭ୍ଲଲ୍ ନ ଯାଏ”। କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଇଅ ମଧ୍ୟ 
ଜଣାଇ୍ ଦି ଅନ୍ତ ସଯ ଖୁଚସ୍୍୍ା ସଇ ସାର ଅଦ୍ବ୍ରବ୍ର ଦ୍ରେବ ନାହଁ, ବେଙ୍କ୍ 

ଚେଲ ଥିଲେ୍ ସେମାଚନ ଭଙ୍ଗାଇ ଦେଇ ପାରଣ୍୍ବବ୍ର । ଭାଙ୍କର୍ ଧାରଣା 
ଥିଲା, ମୁଁ ଵ କୌଣସି ମହ୍ୟରସ୍ଵନାର୍ ବସଚନ୍ଧଃର୍ଚ ହେବ ବୋଲ୍ । 
ସୂବ ବାକ୍ତ ଚୀକ୍ ଯାନ୍ଧୀ ଜଣକ ତେଳ ବେଳେ ଆସି ରମ୍ଭା ସାଙ୍ଗରେ 
ଗପସପ କରୁଥିଠେ । ଢାଙ୍କର ସମ୍ବଲ୍ ଖଟେ ବନେ ସାଣିଚ କର୍ 
ଚେକ ଜ୍ଙ୍ଗାଇଦା କଥା ଘଉଲ୍ନ । ୧ସ୍ ସ୍ପଷ୍ପ ସ୍ବବରେ ପାର୍ଶାଲଲୁ 
ଜଣାଇଦେଲେ୍ ଯେ, ମୁଁ ଦ୍ଦ୍ବରଭବର୍ଷର୍ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ଲୋକ; 
ମୋ ସାଵର୍ମ୍ ଲମ୍ବା ଚଚଵ ସାଇବା ଆଣ ଚୂଥା । ସାର୍ଗ୍ର୍ ଏ କଥା 
ବୁଣି ସ୍ତଦ୍ଧ ୧ଡ୍ଧାଇଗଛଲ୍ । ଚଗାଷାଏ ଘୂର୍ ଦକରୂନରେ ଯାଦ୍ରୀଙ୍ଦର୍ 
ଚ ହବାର ଦ୍ୟବସ୍ଥା ଜୋଲନ୍ତୁ , କାପ୍ରେନ ବ୍ରେନ୍ତଲ ଛଚ୍ରଲେ ଆପ୍ର 
ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ଯ ୧ ଛନ୍ଥ୍ୁକ ସେ ଘେ ଜଣଣ ସାମଥିନ୍ଯ ଲ୍ଲ 
ଦେବ ଏକଥ, ସପ୍ପ ସଦ୍ରନରେ ର୍ଣ୍ଡାସ କର୍ ସାରର ନ ଥିଲେ । 
ମାର ପ୍ରଦ୍ୂର ପରିଚୟ ସାଇ ପାର୍ଥର ଅଉ ମୋର ଦୀଥା ମଭଲେ୍ 
ନାହୁଁ, କନ୍ତୁ ବଢାଇଲା ବାଲ, ଢଲ୍ବ.ଲା, ବସ୍ତୁ , କୁକ୍ ୟଞଭ ଯୋ 



୭୮ ଅଧ୍ୟଲ୍ବବଣ୍ଧିକ ସାଗର୍ ବକ୍ଷେ 

କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଚମୀ ସାଙ୍ଗରେ ହକଏ ମିଲାମିଶା କଣ୍ବା ପାଇଁ 
ବଗ୍ଵବ୍ରର ଅସୁଅଥିଚଲ୍ । ମୁଂ କନ୍ଥୁ ସେଥିରେ ରକ୍ତ ନ୍ ଦଦ୍ବାଲ 
ସକ୍ଦୁବେଃଲେ ଭାଙ୍କର୍ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ବା ସାଇଁ ଚଚତ୍ଛା 
କର୍ରୁଥିଲ୍ । ସେଭେନ୍ଵେଚଲ୍ ବ୍ର ଭ ସସମ୍ବାନେ ମଜଦୁର । ମୁ 
ପଗ୍ଧୀନ ଦେଶ୍ରର ଲ୍ବେଵ, ଦଣ୍ଵଦ୍ର, ଦଲତ ଭେଣୁ ମଜଦୁର ଅଜ୍ 

ନ୍ଦଳଭ ଗଣଙ୍କ ସଙ୍ଗଚର ଚମାର୍ ବନ୍ଧୁଭ୍ଵ୍ .ଦେବାକୁ ବେସି ଡେର୍ 
ହ୍ରେଉଭ ନ ଥିଲ୍ଲ । ଆମ୍ଭେ ଅଭ ଆଁନହରର୍ ଦଶ୍ରଦ୍ଧନ କାଲ କାଦ୍ବାଜ 
ଭ୍ଷରେ କଞ୍ପଇ ଦନେ ନତଜ୍ପୃର୍କଝ୍ ଡ଼ାର ଷା୍୧ବର୍ ଆସି 

ଅଢ଼ୁଥିଲ୍ । । 
ନଜ୍ୟ୍ଟର୍କର ସେତ୍ତୁ ଦ୍ବାରହ୍ତ। ଲ୍ଦ୍ଧାର । ଆଘାଭରେ୍ ମଧ୍ଯ ସେହ୍ଦ 

ଦ୍ବାର ସ୍ତ୍ରର୍କିବ ନାହି । ଚସହ୍ଧ ହ୍ବାର୍ ମନଗ୍ଵେ ଭକ୍ 8 ନର (,୮୦୭୪୦ 
2061୮56) ଶୃଙ୍ଖଲରେ ଅବଜ୍ଞ । ଭାର କଧଞ୍ଚୁ ଇମିଗ୍ରେସନ 

ଅଫିସର୍ଙ୍କ ଦାଦରେ | ତାଙ୍କ ଇଛୁଜ୍ପରେ ସେହୁ ଲୌହ ସଞ୍ଜର୍ରେ 
ପ୍ରବେଶ କର୍ଦାର୍ ଅଧ୍ବଳାର ସିଚଲ । ଅଜ୍ ଦ୍ରୁଇଦ୍ରନ ସରେ ସେସ୍ 
ଲୌଦହ୍ର ଦ୍ବାର ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ସହୃଞ୍ର୍ର ଏହ୍ରା ଜାହ୍ଵାଜର ଖବର 
କାଗକର୍ଲ୍ ଜାଣି ପାରଥିଲ୍ । ଏହୂ ସଂବାଦ ପାଇ ଅନେକଙ୍କ ମନ 
ଦ୍ଦ୍ରଗ୍ ଜାନ୍ଜ ହୋଇ ଉଡ଼ଲ୍ । ଚକ୍ର କେହ୍ର ମନଇଚ୍ଛା ମଦ ପଲ୍ବାକ୍ସୁ 
ଲାଗିଗଲେ । ମୁଁ ଏହୁ ସ୍ପବ୍ରୁ ସୁଖଦ୍ୁଃଖର ବ୍ରାହାଚର୍ ଛ୍ରୁଡ଼ା ଚଦ୍ଲାଇ 
ଦ୍ାବବାକୁ ଲଗିଲ୍ ମନଗ୍ଵେ ଡ଼କଛିନଙ୍କ କଥା । ଯେଉଁ ଅଦର୍ଷର୍ 
ଅନ୍ଲୁଗ୍ଵେଧରେ ମନଗ୍ଵେ ଡକ୍ଃ୍ନର ଥିବଞ୍ଜିନ _ ହ୍ରୋଇଥୁରଲ୍ ମଧ୍ଯ) 
-ଦାର୍ ଭ୍ଭଚରେ ଭୂଭବର ସଯ ଏହୁ ଜାଭଞ| ଅର୍ଥିକ ସ୍ବାର୍ଥ ସାଧନାର୍ 
ଘଦଳ ଉଦଧ୍ଯମମ ରଣ ପାର୍ଛନ୍ତ୮ଚସେଇ¥। ବଳବ୍ରଳ ଚମା ଅର 
ଅଗତର୍ ସ୍ତମ୍ବ । ଜ୍ବାଳ ମନକ୍ତୁ ବୁଝାଇଲ୍ ମନ ଯନ୍ଦ୍ର ଭଲ୍ 



ଆକ୍ରର ଅମେର୍କା ୬୪୯ 

ଦ୍ରାବରେ ଜାଣିବାକୁ ଗ୍ଲହଁ ୭ ଅଣ୍ନ ଦୁଇଷକୁ ସଲ୍ ପ୍ରବରେ 
ଠଖାଲ୍ ରଖ | 

ମଞ୍ଷଚିଷର ମନରେ ଜ୍ଦ୍ବ୍ଧଗ୍ଧଭା ରହୁଲେ୍ ଚାର ରନ୍ତା ଧାଗ୍ଵ 
କମ୍ବଭିସାଏ। ଭେଣୁ ସକ୍କୁ ଯାନ୍ନୀ କେନ୍ତଳ ସ୍ଵବୁଥିଲେ ଅମେରକାର 
ଦ୍ବାର ଭାଙ୍କ ପାଲି ଖେଲ୍ଦ୍ଦଭ / ଚସ୍ସରଇ ଦୂୁଇଛା ଦ୍ରନ ମୋର 
କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ କହ ଯାଇଥିଲା । ସମୋର୍ କନ୍ତୁ ବଶ୍ବାସ ଥିଲା 

ଯେ କେଭୋଃ ଦନ ମୋତେ ଇପିଗ୍ରେସନ ବଦ୍ାଗର ଡବଃନସ୍ନ 

କେମ୍ଫର ଅଚଥୁ ୧ଦହବାକୁ ୧୫ବ । ମୁଁ ହୁଜୁ ବୋଲ ନୁବଢହ , 
ସୋର ଚମଡା କଲା ଚବାଲ୍ । ୧ଗାହଏ ଣିର୍ଣୀର ଅଠମର୍କାଳ 
ଅନନ୍ତ, ସେମାନେ ହୁନଦୁ ଶଲର ଉଇଂର୍ଣଠର୍ ଚମାହୁଭ ଦ୍ରୋଇ 
ଯାଅନ୍ତ। ମୁଁ କଲା ବବୀଲ୍ ପ୍ରାନ୍ତ ଥଲ୍ ଯଦ୍ଦ ମୋରଭ ହୁନଦ୍ଧ୍ ବାଲ୍ 
ଗ୍ରଦ୍ରଣ କରନ୍ଜି + ଢାଦ୍ବେଲେ୍ ତ ବଞ୍ଚିଯିର୍ର । କନ୍ତୁ ଢାର୍ ସମ୍ପାବ୍ରନା 
ମଧ କମ୍୍ ଥିଲା । ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦୁଇଖ ଦନ କହୃଟଲ । ଅଳ 
ଏସର ଏଲ ଜାହାଜ ନଜ୍ୟୂର୍କରେ ମାଇ ପଦ୍ଦଞ୍ଚିବ । ମୁଁ ଳାଦ୍ରାଜର 
ଚଝାଲାସୀରୁ ପାର୍ଶଵାର, ପାର୍ଣାରରୁ କେପ୍ତ ଃନ ପର୍ଯ୍ଯନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ 
ସାଙ୍ଗର ନ? ନ୍ଦଂ ଘଦ କଥାବାଷ୍ବ ଢ୍ରୋଇ ଡ଼େକଚର୍ ଯାଇ 
ବସିଲ୍-- ନଜଡ୍ପ୍ର୍କ ନଗଗ୍ବାର ଧ୍ଫିଦ୍ ଦେହିଦା। ସାଇଁ । 

ଅନେକ କାହ୍ରାଳ ବନ୍ଦରର୍ର ବାଦାର୍ ଚାଉଥାଏ । ସୁଣି ଅଚମ 
ଦିବ ମି ଭ ବହର୍ ଅଡ଼୍ଲୁ ଅଗ୍ରସର ହ୍ବେଜ୍ ଏକ ବସହସର୍ ଅହୂର୍ 
ଅଚନକ ଜାହାକଳ ବହ ? ଆଦିକୁ ଅସୁଥୁଲା । ଦାଇର୍ ଘଉଞାକୁ 
ଗ୍ଧଝ୍ି ଦେଖିଲ୍, ଦୁଇଘପ୍ଠା ୭ଟେରେ ୬୭୩୭ ଜାହାଜ ନତ୍ପୂର୍କ 
ଛଡ ବ ହାଣ୍ଗଲା । ପୂଣି େଭେଚର ସୁନ୍ତ କଏ, ୧ଣି ଦେଖିଲ୍ 
ପଇ ଗୁଳଶ ହ ଜାଦ୍ରାଳ ଛର୍ ଆଂଜ୍ଲୁ ଆମ୍ ସାଲ । ସ୍ପୃଷିବାର ଅଭି 

ଅଲ୍, ବନ୍ଦରକୁ ଏଭେ ଜାଦ ଜ ସିବଅଦିଦା କପର୍ । ବାଉଁଦାର୍ମ ୪ନ, 
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ଡ଼ାଉର, ଲଣ୍ତନ, ଇୟ୍କରାକୋଦହାମା ଆଜ୍ ଦାମ୍ବାର୍ଗରେ ଣ୍ରୟ୍ବ 
ଏହୁଭଲ ୭.୦କ୍ର୍ ନମୂନା ଦେଖାଯାଏ |.ଚଢ଼ିବବେ ମଧ ନଉୟୂର୍କର 
ହାଫ୍କିକ ସବ୍ରୁଠରୁ ବେଶୀ ବୋଲ୍ ମବନହ୍ଵେଲ୍ । ଯେଜ୍ମାଚନ 
ସି ହସାବ ରଣ୍ଠବାକୁ ଗ୍ୃହାଣ୍ଜ › ଚସମ୍ମନେ ନୌ ବରସ୍ତ୍ରଗର 
ର୍ୁଃ ଦେଶ ସାଇନ୍ତ । କଲ୍କଭାର୍ ଠପାଃ କମିଶନର୍ କମ୍ବା 
ବୋନ୍ବାଇକ୍କୁ ଲେର୍ଣଲେ ଏହୁ ଗୃଃ ମିଳପାର୍ବ | 

ଜାହ୍ରାଳ ନ୍ମଶ୍ରଃ ନିଜ୍ୟ୍ଵର୍କ ନଗଗ୍ବାର୍ ପ୍ାଖଲୁ ଆଁସବ୍ରାକୁ, 
ଲଟିଲ୍ । ନାନାପ୍ରକାର୍ ଦୃଶ୍ନ୍ ଗୋହଏ ପଚର ଚଗାହଏ ଦହାଇ ମୋ 
ସମଆ,ଖରେ ଢ୍ସି ଭ୍ଠୁଥଲ | ମାନ ମୋ ମନ ଉସରେ ଢାର ବକୌଣସି 
ଯସ୍ତ୍ରବ ସଜ୍ଜ ନ ଥଲ୍ । ଓ କୌରିଲି ଦାବଵୁଥିଲ୍, ¢ ର ଏହୁ ନାମକର୍ 

ଚଦ୍ରଶରେ ସହ୍ମୁଥ୍ଜ ଢାର୍ ଡ଼ମୋଚନ୍ଧହବକ ସରକାର୍ଙ୍କର୍ ସ୍ଵର୍ରୁସଃ 
କଦଲ ଡଲ୍ଭ୍ତ୍ରବରରେ ତଦଖଣିବାଲକୁ ଦେବ । ସହେତିତବେଳେ 
ଅମ୍ତଗ୍ଵଦ୍ରର ପ୍ରାୟ୍ତ୍ ସାଂଢ଼ ସାଭଞ୍ଷା, ଚରୁଙ୍ଦିଗ କ୍ୁହ୍ମଂ ତେରେ ଅହକାର୍ 
ଦଦ୍ରାଇ ଆସୁଥିଲ । ଦନର ଥିଲ୍ବଅ ଧୀଚର୍ ଧୀରେ ମତ୍ଲ 

ଯାଉଥିଲା, ଦୁର୍ର୍ ବସ୍ତୁ ଦୃର୍ମ ସମ୍ପବର୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ଲ୍ବଣ୍ 
ଯାଉଥିଲା । ଏଭକ୍ରବେଳେ ଜାହ୍ନାଜ “ଏ୍ପର୍ଯୁ ଅଫ୍ ଲବ୍ରା”ର 
ସାଖରେ ଅସି ପଡୁଥିଲା । ଅନନେକେ ଦଦଖିଲେ, ମୁଁ ମଧ ଦେଖିଲ୍, 
କମ୍ତୁ ସେହୁ ମୂଖ ଦାଢ୍ରାର୍ର ମନ ଉପରେ ୧ସଭଲ ଗତ୍ସ୍ଵର୍ ରେବୀ 

ସାଭ କଲା ନାହିଁ-କାଦଣ ସମସ୍ତ ଘଦ୍ବବ୍ଧଦ୍ଚନର୍ ଗଭ ସଥରେଂ 

ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ରୋଇ ସାଶ୍ଚଛ୍ଥି। ଠପଞ୍ଜୟ୍ତନ ଏହୁ ମୃର୍ଲି ଗଢା ଦହାଇ ଥିଲା, 
ଚସ ଦଳ ଇମିଚଗ୍ରସନ ରସଵଗର୍ ଅନ୍ତକ୍ବ ଥିଲନାହୁ । 

ଜାହାଜ ଧୀରେ୍ ଧୀରେ ଦହ୍ରାଡ଼ଘନ ନଦୀ ଭ୍ଢରେ ମୂଚବଣି 
କଲା । ମୂ ଚଡକ୍ରେ ବସ ଳପୀର ଦୁଇ ଭୁଲର ଦୁଶ୍ଯ ଦେଖୁଥୁର୍ । 
ତ୍ସ ଦୃଶ୍ର୍ଯ ପ୍ରକ୍ମଭତରେ ଉସଚସ୍ବଗଯ । ଆଲାଣ୍ର ଚୁମ୍ବି ଅଛି ଳକା 



ଅକଠନ୍ ଅତମକ୍କା ୬୪ 

ଉ୍ପର୍କୁ ମେଘମାଲା ନଇ ` ଅଁଏଥା ଏ । ଛଜ୍ଳ ଆଲ୍ଅ ଭାଂଜ୍ସଃର୍ 
ଦଃ ଅଛ୍ଷକାର ବକ୍ଷରେ ୧ଯସନ୍ତ୍ ଅଲ୍ଲର୍ ନ୍ଥ ସଞ୍ଥାଏ । ସେହ୍ର 
ଦୁଶ୍ୟୀଃ ସ୍ରକ୍ଛଦରେ ଉସଦସ୍ତ୍ରେଖ୍ଯ । ଅଳ ୍ଦନକ ଯ ମୋରେ 
ଜାହ୍ବାଜରେ ଦ୍ ହ୍ରଦକୁ ସ୍ତବ୍ଧ ଏ ବ୍ର ଞୟ୍୍ରେ ଧୁ ନ୍ତ ନ୍ତ ଥଲ୍ ବୋଲ୍ 

ଜାହ୍ବାଜର୍ର୍ ଓଦ୍କଧ୍ାଇବଧାକ୍ୁ ଜର ବର ଦହ୍ ଜ ଧିଲ୍। ଜଣେ 
ଅଚମଶ୍ବକାନ ମୋଠଭ ସେହୁ ବଡ଼ ସର ଗୁଡକର୍ ସଣଚଯ୍ଟ୍ 
ଦେଉଥିଲେ । ବସ କହୁଅତ, ` '‹©ଏହୁ ଦେଖନ୍ତୁ ୯ୟୋଲ୍ସ୍ ର୍ନ ୯ 
ଓୟ୍ବାଳ୍ସ୍୍ ଭୁ ଞ୍ ପ୍ପଧିବୀର୍ ସମଗ୍ର ବ୍ଯୀବ୍ବସାକ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅମେଶ୍ କା 
ଣ୍ବଳମ୍ମଭ ଉସରରେ ପ୍ରସ୍ତଭ୍ବ ବସ୍ତାର୍ କଦ୍ଦସ୍ଧ । ବାମ ସାଵରେ ତ 
ହାରଲାମ, ଦହାରଲାଯ ବହଜଛୁ ଆମେରିକାର ସାଭିସ୍ |2? କଥା କହୁ 
କହ୍ଦ ଜାହଜ ଅସି କୂଳରେ ଲଗିଲ୍ନ । ଏପ୍ାଇଵା ସାଇ” ଜାଢ଼ାଜ 
ଉପରକୁ ନଣୁଣି ପଢଲା, ଇମିଗ୍ରୋସନ ଅଥିସର୍ ଆସିଲେ | ଯାନୀ - 
ମାନେ ଡାକ୍ତର୍ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଲ୍ବଗିତଲ୍ । ଯେଞ୍ଜ୍ମାନେ ଅମେରିକା 
ସିବ୍ରାର୍ ଅନୁଭ ପାଇଲ୍, ୧ସମାତନ ନଳକୁ ସ୍ବଗ୍ୟବାନ ମନେ 
କବଲ୍ । ଶେଷକୁ ଆମ ଦ୍ର ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ଯ ଡାଳଗ୍ଵ ସଃ ଲସ । ଅମେଶ୍ବକାନ 
ଉଦ୍ରତଲ୍କ ନଣ୍ଛି ନ୍ଥ ଅଚଲ୍ । ଭାଙ୍କର୍ ଡାକ୍ତସ୍ ପସଵାକ୍ଷା ଢେଲା ନାହୁଁ । 
ଡାକ୍ତଲ୍ କେବଲ  ଗୁଡ଼ବାଇ” କହୁ ଭାକୁଁ ବ୍ରଦ୍ରାସ୍ଟ୍ ଦେଲେ୍ । ଝମ୍ବାର 
ଡାକ୍ତବ୍ୀ ଘର୍ାକ୍ଷା ଭଲା ସରେ ଇମ୍ବିଚଗ୍ରସନ ଅଠି ସରଙ୍କ ପାଖତର 
ହ୍ରାଜର୍ ଦେଦ୍ଧାକୁ ପତା । ଅସର ମୋର୍ ପାଶପୋଃଁ ଝଗାବାଏ 

ଅଡ଼େ ଠଭ୍ର୍ଗ ଦେଲି ବହୁଲେ,£ ଏଇଠି ବସନ୍ତୁ ଘରେ 
ଦେଶିଛ ।?? ଏହା ପେ ଘହଭ ମୁ ଆଗର ଜାଣିଥିଲ୍। ମୁଁ ଚୋସ୍ହାର୍ 

ସ୍ଥଯ଼ ଅନ୍ଯ ଦ୍ରଗକ୍ତୁ ଯାଇ ଜାହାଜ ଲଗିଦାର୍ ସ୍ଥାନ ଃ। ବଦଧି ବାକ୍ତୁ 
ଲଗ ୟ୍ । 
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ˆ ଦୁଇ ସାଖରେ କାଠର ପାଚଚରଗ୍୍ୀ ରହସ୍ଥ। ଏହ୍ନ ଘବେସ୍ବୀ 
ଡେଲି ଆର୍ ପାଖକୁ ଯିବା ସ୍ବମ୍ବବସର୍ ନଲୁଦେ । ଗୋହ୍ମଏ ପାଝରର୍ 
ନର୍ଦୀ ଆଡ୍ ଆର ପାଖଞ୍ର ଜାଦାନରୁ ଏହ୍ୁଧ୍ଯାଇବାର ଫାଃକ । ଏନ 
ଫା ତର୍ ଘଚତଶ କରିବା ପାଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାରି ସାଣ୍ର ଦରକାର 
ହୂ୍ଠ। ଏଦ୍ଲ କଠିନ ନ୍ଟ୍ଵମ ଣ୍ଟଙିଲା ଥିଲେ ସୁକବା ଆମ୍ଭ ଦେଶର୍ 
ଚଖାଲସ୍ସୀ ଗଣ ଯେ କ ଜ୍ଲ ସ୍ବାଦ୍ଦରେ ଜାଢାଜକରୁ ପଲର ନଣ 

ପହର୍ ସହର୍କ୍ସୁ ଯାଅନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧ ପାର୍ଲ୍ ନାହ୍ର। । ଏଇ ସକ 
ଯେବ୍ତବେଚଲ ଦେଖୁଥିଲ୍ ଅଜ୍ ଦ୍କୁ ଥିଲ୍ ୧ସତ୭ବେ ଲେ 
ଲମିଗ୍ରେସ୍ସନ ଅର୍ଥସର ମୋତେ ଡାକ କହୁଲେ,“କଚଣ ଇଡ୍୍ଟେବୀପ୍ 
ମହ୍ରଳା ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗଂଚର୍ ଦେଖା କର୍ ବାକୁ ଗ୍ବଦ ନ୍ଜ । ଆପଣ 
ଏଇଠି ବ୍ରସନ୍ତୁ୨ ଚସ୍ସ ବଛ୍ଚିମାନ ଅବି ।୨୬ ସଂକଃର୍ୁ ଗୋଖାଏ 
ସ୍ରିଗାଂରଃ ବାହ୍ଧାର୍ କର୍ ନଆଁ ଧଗ୍ବଇ ଯାଇ ବ୧ବସ୍ହାରତର 
ଦସିଲ୍ । 

ପ୍ରାଯ ପାଞ୍ଚମିଲଃ ପଚର ତସହ୍ର ଇଜ୍ଗ୍ବେର୍ଘୀୟ ମହୁଳା ଆସି 
ମୋଚଭ ସବାଦ ଦେଲେ ସେ ଜଚଣ ଦରନଦୁ୍ ମହୁଲା ଚନା ସାଙ୍ଗରେ 
ଦେଖା କଣ୍ଠ ବାକୁ ବଞ୍ଚିମାନ ଅସିବେ। ମୁଁ ଯେପଣ୍ଠ ଭାଙ୍କ ପି 
ଏଠାରେ ଅଗପକ୍ଷା କରେ । ବଦ୍ଦ ବବି ହ୍ରଠାକ୍ତ୍ର ମରଳ ପଡ଼ଲ, ସେ 
ଆଜ୍ କମିଲାଦଦବୀ ମୂଝଖାକଳା ନୁହନ୍ତ ଭ ? କା ପନ ରାକୁ ଯାଦ୍ରୀଙ୍କ 
ଚଥା ସୋଚ ଲେ ଥି ଥିଲେ। ଯାଦ୍ରାତହ୍ସଵତ୍ ମନରେ ଗୋଃା। ଏ ଅଂଚାର୍ 

ସଞ୍ଚାର ହେସ । 

ଥ୍ରାଯ୍୍ ଦଣ ଗିନଃ ସରେ ଜଣ ଭଦ୍ର ଟହ୍ରଳା ଅପୁଥିବାର 
ଦେଖିଲ୍। ସବ୍ଧେଯୃ ତାଙ୍କର ସ୍ବରଡୀସୃ ଶାଢ଼ୀ, କଣାଲରେ ସିଭ୍ର 
୧ ପା, ସାଦରେ ଭରଜୀୟ 6; ଣ୍ରେଲ୍ । ଆଁ ଃମଭ୍କାନ, ଇଉବେ୍ପୀ- 

ଯାନ ସମସ୍ତ ଭାକ୍ୁ ଦେ ବାଃ ଟ୍ରଡ୍ଧ ଦ୍ରେଇ ହୋରି ଚଗାଲ୍ ସପ୍ପାନ 



ଓାଜଳିର୍ ଆଂଣମେବକା ୩ 

ଜଣାଇଲେ। ଢାଳ୍ର୍ ବ୍ରାଃ ସର୍ତିଷ୍କାର, ତାଳୁ ଭଡ଼ ୦େଲ୍ବାକ୍କ 
ସଡ ନାହୁଁ । ସେ ମୋ ପାଗକୁ ଅନିଲ୍ବ ମାନ୍ତକେ ମୁଁ ମଧ ଛ୍ଥୁଡ଼ା 
ହ୍ରୋଇ ଢାଙ୍କ୍ ହ୍ରାଉଯୋଜ୍ମ ନମ୍ସ୍ପାର୍ କଲ୍ । ଅଚମ୍ଭ (ବନଦେମାଭର୍ ମଂ 

ଗଂଇଲଲ୍ବ ବେଳ ଯେପୟ୍ଚ୍ ଦ୍ବବରେ ଛିଡ଼ା ଚଢ୍ଘାଇ ରହୁ, ଇଂବରଜ- 
ମାନେ ଯେପର୍ ଭ୍ଵବରେ ଛଡ଼ା ଚଦ୍ଘାଇ ଜାଡୀୟ ସଂଗୀଭ ଗାଧନ୍ି, 
ଇମିଗ୍ରେସନ ଅଠିସର୍ ଗଣ ଠକ୍ ୧ସଦ୍ଦୁପର୍ ସ୍୍୍ରବରେ ସମ 'ସ୍ତ ଏକ 
ସ୍ଵଙ୍ଗତର୍ ଭାଙ୍କ୍ ସମ୍ମାନ ଦଦଖାଇଲେ । 

ସହଲାକର୍ ଏହୁ ସମ୍ପାନର୍ କାରଣ ପ୍ରଥମରେ ବ୍ଦ ̀  
ନାହ । ଚସ ମୋଚଭ କହୁଲେ୍ ଯେ ସେ ଜ୍ଗେନ୍ଦ୍ର ଇଛା ଗୃନ୍ଦ୍ୟଙ୍କର 
ରଠ ପାଇଛନ୍ତ ଆଅଉ୍ ୧ମ ଭେ ଚନଦା ସାଇଁ ଆଦିଛନ୍ତ। ସେ 
ବୋଧହୁଏ ଅଉ କନ୍ଥୁ କନ୍ଦ ଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଜବଣ ଇଁମିଦଚ୍ରସନ 

ଅଫିସର €୪କଲ ସାଖରୁ ଡ୍ବନି ଆସି ତାଙ୍କ୍ ଡାକ ମେ ସଂସଂରେ 
କଥାବ ତ୍ରି ହରେଦାପର୍ର ବାରଣ କଲେ। ସେ ନ ବସିବା ଯା କ 
ଇଗିଗ୍ରେସ ନ ଅଫିସରଗଣ ଛୁଡ଼ା ଦ୍ରୋଇ ଦନ୍ଦୁଠଲ୍ । କମିଲା ଦେବୀ 
ମୁଖୋପାଧାଣ୍ଟ୍ ବସି ଇମିଗ୍ରେସନ ଅର୍ଥସରଙ୍କ ସତ୍ଦୁଭ କଥା ବାଧଞ୍ଚା 
କତଲ୍ | ମୋ କଥା ର ଜ୍ଠିଲା । କମଲ!ଦଦରୀ କହୁଛଲ୍ ଯୋ ସେ 
ଯେଜ୍ଜ୍ ସାସ୍ତାନୁକ ସନ୍ଧଂକାରେ ଚଲ୍ ନ୍ତ ସେହୁ ସନ୍ଧିଂକାର୍ ମୁଁ ଧେ 
ଜଣ ଲେଖକ, ସୁଭଗ୍ଵଂ ଏହୁ ସୂନ୍ତରେ ଚମା ସତ୍ରଠ ଭାନ୍ଦର 
ପର୍ଚସ୍ତ । ମୁଁ ଦୁଝ୍ରେ ବସି ଥିବା ୦ ।ଗୃ ଢାଙ୍କର୍ ସର୍ତ କଥବାଞ୍ଛି। 
ଶୁଣି ପାର୍ଚ ନା ଥିଲ୍ଲ। ୧ଶିଷଓ କଥା ସଦଇ କେବଲ ଶ୍ଵଲେ 
“¦, ୮୭.୬ ଭାପରେ ପାଣତସା୪ରେ ଦିଲ୍ ମୋହର ପତଲୌ ଅଂକ 

ଅଫିସର ଗଣ ଓ, କେ,? ଜ୍ଚାରଣ କଣ୍ ସମୁ £ ଡ଼ାଦହ'ଇ 
ତାଙ୍କ ବିଦାୟ ଦେଲେ । କମିଲ। ବଦସ୍ରୀ ସମ୍ଭାର ଦ୍ରାଭ ଧଟ୍ ବ୍ରାହ୍ଧାର୍ 
ପଞ୍ଜୂତଲ୍ । ସ୍ବ ସ୍ଵପ୍ତର ନଧ୍ମାସ ମାନ୍ଦ୍ଲ୍ । 



୬୪ ଆଞ୍ଛଲ୍ପଣ୍ଡିକ ସାଗର ବକ୍ଷ 

ମୋର୍ ଲ୍ଗେଜ ସବ୍ଯା ବହ୍େଲଵ, ଭାଂ ପରେ ଅମେ ଗୋହାଏ 
ବଡ ସ୍ବସ୍ଥା ଉପରକୁ ଆସି ଲ୍ । ଛନିସତୀ ଶିବାଜୀ ସେସର ବଞ୍ଚି 
ସହୁଥିଲା ବେଳେ କୌଣସି ଅଡ଼କ୍ସୁ ଦୃଷ୍ଣମ ଦେଇ ନ ଥିଝଲ୍ › 
ମୁଁ ମଧ ସସେମିଭ କୁଅଡେ ନ ାଗୂଵୁ ଗୋଵାଏ ବଛକୁ ଡ଼ାକ ସାଇଚକଲ୍ 
ଲଦ, କମଳା ବଦବୀକୁ ଜ୍ଲ୍ ସ୍ବବରେ ବପାଇ ୪୨ ନମ୍ବର ଞ୍ଭୁଧର 
ଏଥ୍ତାଇ, ଏସ୍, ସି, ଏ, ଅଡ଼କୁ ଗ୍ଭଲ୍ଲ୍ଲ । ଲ୍ଣ୍ଡନର ଜାଦ୍ବାଜର 
ଏଚେଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ମୋଚି ନେଦାଲୁ ଆସଥିଲେ । ସ ଓୟାଇ 
ଏ, ସିନ ଏ ମେଚନଳଘ୍ଙ୍କୁ ମୋର ଆସିବା କଥା ଜଣାଇଲେ । 
ମେଚନକର ଭଲକୁ ଅସି ମୋ ମୁଭି ବଦ ୍ମ କହୁଛଲ, “ବଢ଼ ଦୁଃଖର 
କଥା, ଆମ ଏଠା୨ର୍ ଜଣକ ପାଲି ଢେଚଲ୍ ଜାଗାଭଇ ନାହିଁ, କଣ 
କମ୍ବା।” ମୁଁ ଭାଙ୍କ କଥା କ୍ଲୁଡ଼ି ସାରିଲ୍ । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କମ୍ବଳା 
ଦେସ୍ବୀଙ୍କୁ କଚ୍ଛଲ୍, “ଅପଣ ବହୁଭ କଷ୍ପ କଲେ । ମୁଁ ରଖିମାନ 
ମୋର୍ ରହୁଦ୍ରା ସ୍ଥାନ ନିଜେ ଝଖାକ୍ପନ୍ତ । ଅପଣ ଯନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ଲୁମଭ 
ନଅ ୬ ଭା ହ୍ରେଞଲ୍ ରୃୁଲ୍ନ୍ଜ ଅଗଣଙ୍କୁ ଆଗେ ସ୍ଥଡ ଆସ ।” 

ମୋର ଅସମ୍ବନିଚର୍ ସେ ମଧ୍ୟ ଅପମାନ ବ ବାଧ କରଥିଲେ । 
ସୂଚଗ୍ବଂ ତସ୍ସ ଅସମାନର ବାହୁ ଅତ୍ ସହୁ ନ ପାରି ୪କଦ୍ସି ର୍ର 
ଓଡ୍ରଧାଇ ସଉଲେ୍ ଆଅଉ୍ କହୁଲେ, “ମୁଂ ସେଞ୍ଜଠି ରହୁଛଲ୍ ମଧ 
କାଲ୍ ସକାଚେ ଯେସର୍ ଭାକୁ ୧ଫାନ କଦ୍ଢ୍ ଜଣାଇ ହ।° 

ଅଧିମାନ ଲଘର କରିବା ପାଲି ବୋଧହୁଏ କମଳା ଦେବା 
କହୁଚଲ୍, “ଆଅସଣ ଏଠାକୁ ସାଇବକଲ୍ ଚଳଇ ଅସିତଦରା ଢ୍ଵଲ 
ଡୋଇଛି । ଅଞ୍ଜ୍ ଜଚଣ ବଙ୍ଗାଳୀ କୁସର୍ଯ୍ୟଃକ ଅବ୍ରଥୂଲେ› ତାଙ୍କ 
ସାଗରେ କରନ୍ତୁ ଏ କଞ୍ଜାଲ ନ ଥିଲା ।୬୬ ମୁଂ କହୁଲ୍, “ଏଇ ରଛ୍କୁ 

ସାଙ୍ଗରେ ଘେନ ମୁଁ ବାହ ଗ୍ବଲେ ଅନ୍ ଆମର୍ କାରେ ମଧ୍ଯ 
ସ୍ହାର୍ କର୍ ସାରେ ଗ୍କୁଲ୍ଣ୍ଢ। ନ୍ଦ୍ରା ସାଲି ସ୍ବ୍ଵଵଦାକୁ ଘତ୍ଜଛ ନାହି ।” 



ଆକର ଥମେଭ୍ କା ୬୭୫ 

ତସ ଗ୍ଟଲ୍ଗଲ୍ ପତର ଛକିଏ ସ୍ବାଚ୍ଛନ୍ୀ ଅନ୍ଗୁଭ୍ବ କଲ୍ । ଭାପର 
ଆଁଉ୍ ଚଗାହ ଏ ଓୟାଇ ଏମ୍ ସି ଏ କ୍କ ଗଲ୍, ଆଡ୍ ସେଠାରେ ମିଧ୍ୟ 
ସ୍ସେଇ ଜବାବାଷ ମିଲଲ୍ଵ 'ସ୍ଥାନାସ୍ତ୍ରଦଂ । ଗୋଗ୍ଵ ଗମଡ଼ାଙ୍କ ଓୟ୍ଡଂଇ 
ଏମ ସି ଏ ରେ ସ୍ଥାନ ଲ୍ଭ୍ର ଅଶା ସୁଦ୍ଧୁର୍ ସଗ୍ଦ୍ରଭ ଜାଣି ଦରାରଲମ 
ଅଡ଼କ୍କୁ ଗ୍ଟଲ୍ଲ, ଅଉ ନଗ୍ରୋମ୍ବନଙ୍କର ଓସ୍ହାଇ୍ ଏମକ ସି, ଏରେ 
ସ୍ଥାନ ସାଇଲ୍ । 

କୋଠରଗ୍ଟୀର୍ ଉଡ଼ା ଆଜ୍ ଚ୪କ୍ଟର୍ ମଜୁଗ୍ବ୍ ଦେଇ ପାଖର୍ 
ଚଗାହ୍ପଏ ନଗ୍ରୋ ଚଦ୍ରା୧ଃ୪ଲ୍ଲୁ ଖଇବାକୁ ଟଲ୍ । ଖାଇ ସାର୍ 
ଦୁଇ ସେଣ୍ଟା ଦେଇ ଗୋହମଏ ଝବର କାଗଜ କଞ୍ଚି ବବାଧହ୍ମଏ ନଥ 
ମଦ୍ରଲ ଜ୍ପଠର ଅବକ୍ଠିଭ ଠଗୋହଏ ଚକାଠଗ୍ଲଲୁ ଆସି ଦୁଆର 
ଝଖାଲ୍ଲ୍ ମାନ୍ତଳେକେ ମଚେଢେଲ୍ ସେ ଏଥର ସଗାଃାଏ ଓଦ୍ହାଇ 
ଏମ, ସି, ଏ,ର ଷିରକୁଭ ରୁପ ଚଢଧିଲ୍ । ଦହ୍ରାଇଚର ହର ।ଳକ୍ଦା 
ଅଚ୍ଥୁ, ଦୁଅରଃ। ଭଲ୍ ସ୍ତ୍ରଦିରେ ବହ କଣ୍୍ବ୍ା ନିଦ୍ରାଭ ଦରକାର । 
ଭ୍ଭର୍ ସାଗର୍ୁ ଭାଲ୍ର ବହ କର୍ ଚସଲ ଗପ୍ସାର୍ ଗ୍ବଭରେ ତତ 
ଦ୍ରନର ପ୍ରଦ୍ରଦୀ ଖବର କାଗଳ ଣଣ୍ତକ ସନିବ୍ରାକ୍ମ୍ ଆର୍ମ୍ପ କଲ୍ । 
ଅନେକ ବେଳଯାଏ ଖବର୍ କାଗଜ ପଗରି ଗ୍ବଭ ଢନି ୪ ବେଲକୁ 
ଶୋଇଲ୍ । ସକାଳ ଆଠହ୍ପାରର ଯେଵ୭୦ବଳେ ନଦର୍ୁ ଉଠି 
ବଦାରକ୍କୁ ଗୃହିଲ୍, ଦେଖିଲ୍ ଚଢେବେଳେ ଅସ୍ରଗ୍ବମ ରୂ 
ସଡତ୍ରୁ । ନ୧୩୫ମ୍ଳର୍ ଣୁ୪ର୍ ସବ୍ବମ ପାଖରେ ଓଦ୍ଟାଇ ଏମି ସିକ ଏକ 
ଅବସ୍ଥିଇ। ଗ୍ବସ୍ଥାର୍ ଦୁଇ ପାଝରେ ବଉ ବ୍ରଡ଼ ଚକାଠା, କନ୍ଧ ଘର 
ରୃଡକର ଅ ?ସ୍ଥାନ ଆମ କ୍ରଦିଶ୍ରପର୍ତି ଇଭଏସ୍ତୁଭ ନଦଢ୍ରେ । ଝଟୁଣୀ ବଳ 

ଦ୍ରବ୍ଧରେ ଦଭ୍ଟଚ୍ଚ କର୍ ଘର ଗୁଡ଼କଭ ଅନ୍ ଦ୍ବୋଇଛୁ¬ମାଗ୍ରେସକୀ 

ଅଡ୍ ଚଗଗ୍ଚମଡ଼ାଙ୍କ ସଞ୍ଚୀ ମଧ୍ୟ । ସ୍ପୃଥିବାରେ ଜମ୍ମିମୀ ଆଜ୍ 
ଆମରିକା ଦ୍ଯଫୀଭ ଏନୁ ବୁକ ପକତରେ ଅଉଡ୍ ୧କ୯୦ରେ 



୬୬ ଅଃମଲ୍ବିନ୍ଦିକ ସଗର୍ ବକ୍ଷେ 

ଘର୍ ୭ଅଣୁ୍ ଦ୍ରୋଇ-ନାହୁଁ । କମ୍ମ ରରୁିଅରେ ଏହ ନିଯମ ସରଲ 
ଦ୍ରେବାର୍ ଅନୃଥାନ ଭୁଏ । ବ୍ଲକ ସକ୍ତଛ ରେ ଘର କଚଲ୍ ପୀର 
ଗ୍ସ୍ତାକୁ ଅମ କଲ୍କଭା ଭଳ ବାବ୍ମ୍ବାର୍ ୧ଖାଳବାଲୁ ପଂଡ଼ ନାହୁଁ । 
ବ୍ଟକ୍ର ପ୍ରଥାରେ ଘର୍ କଲେ ପାଣି, ଗ୍ଯାସ୍, ବିଜୁଲ ଆଲ୍ଲଥ ସବ୍ରୁ 
ଏପରି ଦ୍ରାବିତର୍ ରଝା ହୁଏ ୬, ଭା ସହୂୁଭ ଗ୍ବସ୍ତାର ବକୌଣସି 
ସମ୍ବଛହ ଥାଏ ନୀହୂ । ସକ୍ତୁ ସେଉଚମଣ୍ଡାର ଭଲେ ଭଲ 
ଗ୍ଟଲ୍ଛୁ । 

ବସ୍ବୟୁ ବ୍ରହ୍ଵଳ ଦ୍ରୋଇ ଦୁଇ ପାଝର୍ ଘର ଗୂଡ଼ରକ ଦେଖିବାକୁ 
ଲ୍ଗଲ୍ । ପ୍ରଂଭ୍ୟଲ ଘ ର ଝୂ୍କା ବନ୍ଦ । ଦାଦ୍ବାରରୁ ବୁଝା ଯିବ 
ନାହି ସଯ କଏ ଚକଞ୍ଠି ରହୁଛି | ବାହରେ ନୟ ସୁଅପୟଘ୍ ମୋହ 5 
କାର, ଲଣ୍, ହାକ୍ତିଂ ଆଜ ବାସ୍ ଗ୍ଟଲ୍ଛି । $କଏ ଦୁରରେ ଏଲ୍- 
୧୭୪୭ର୍ରେ ଘର ଉସରେ ଗାଜର ଗ୍ଟଲ୍ଛ୍ଣ । କେଚଭ ସମ୍ଭପ୍ତ ଯେ 
ଏ କଳ ଭାବରେ ଗ୍ହ୍ନ ଦହୁଥିଲ୍ ଠିକ୍ ନାହୁଁ । କେବଳ ଗୃହର 
ରହ୍ୁବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ରେଞ୍ଜଥିଲ । ଅକାଶ ର ଗାର ମାହ ଜପ ର 

ଗାଡ୍ର, ମହ ଭମ୍ମତର୍ ଗାଡ୍ଜଇ-ଚଏପର ଦେଶ ସ୍ପୁଥିବ୍ଵାତର୍ କେବ୍ବଲ 
ଚଗା ୫ ଏ । ଅଁଥେରିକା ବାଇ ଅକସର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେର୍ଜୁଠି ଏଲ୍ଭେଞର୍ 
ସିନ୍ଧମ ଚର ଧ୍ଧାମ ଚଲାଚଳର ପ୍ରଥା ପ୍ରବଞ୍ଚ ଭ ଦଦ୍ବାଇନାହୁ । 

ଦେବାର ଲିଶା ଯେଢେବଚବଣ କିଏ ସମଣ୍ଟାଲା, ପୁଛି 
ଗାଧୋଇ ପତଲ୍ । ଢାପରେ ଭଳକୁ ଓ ଢକ୍କାଇ, ଗ୍ସ୍ତାର୍ ନାମ, ଘର 

ନମ୍ବର, ® ? ନମ୍ବର ନୋଃ ବୁକରେ ଲେ §କଏ କଫି ଦଇବା 
ପାଇଂ ସିଧା ଗୁବ୍ଲ୍ | ଚଗାଛିଏ କଫି ତଦାକନିର ସହୁଅ ଦେଵିଲ, 

ଦୁଇ ?7ଣ ଲିଚଣା ଅଜ ଢ ଲଜଣ ଆମେନ୍ଳାନ ଦସି କଥି ପତ୍ତରନ୍ତ 
ଅତ୍ ନାନା ଘଦାର୍ ଅଜୋଚନା କରୁଛନ୍ତି । ଭାଙ୍କର ସେହୁ ଦ ନଂ 
ଦ୍ଦ୍ରଗ୍୍ଜ୍ାନ୍ତ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ସଯଗର୍ର ଏବ ସାଧୂ ବରୀବାଙ୍କ ଅଚଚ଼ରେ 
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ପଭ୍ମଞ୍ଚିଛ୍ଥ ବୋଲ୍ ମନେ ହେଲ । ସେମାନେ ଯେଞ୍ ଦର୍ଧନ ସମ୍ବହ ରେ 
ଆଲୋଚନା କର୍ର୍ୁଥିଲେ, ମୁଁ ଇର୍ଛ କରିଥିଲେ ମୁର୍ଦଦ ଖୋଲ୍ ପାଣ୍ଚିଥାନ୍ତ 
କନ୍ଧୁ ଚସ ଭଲ କରିବା ମୋର୍ ଅନ୍ୟାୟ ଚହ୍ରବ ବୋଲ୍ ଅକ୍ର ଅମେ 
ଯେସବ୍ବି ସକ୍ତୁ ଜାଣିଲଵଂ ଜାଭ ତାଙ୍କ ସ୍ତାଙ୍ଗଚର୍ ଭାଡ୍ନା ଚଳଚ୍ଚ 
ନାହୁଁ । ଚସମ୍ବାନେ ବାଜେ କଥା ଆଦୌ ହ୍ରେଜ୍ ନ ଥିଚଲ । ଭାଙ୍କର୍ 
ମ୍ରଭ୍ୟେକ କଥା ଘନ୍ଥଚର୍ ଯୁକ୍ତ ଥିଲା ଅଞ୍ଜ୍ ସସମମ୍ଭାନେ ଖୂଚ୍ 
ଧୀରେ ଧୀରେ କଥାବାତ୍ତି କର୍ଲଥିଚଲ୍ । କଛ୍ଥି ସମମୟ୍ଵ ପରେ ର 
ଅମେର୍ କାନ ଗଣନ୍ତ୍ ନଗ୍ରୋ ଘୃଣା ପାଇଁ ଗାଳଦ୍ରେବ୍ର, ଵସ୍ତୁ ଏ୦ ରେ 
ତାହ୍ନା ଗାର ନାହଁ । କାରଣ ଏଠାରେ ତଗାଗ୍ଵ ଅଜ କଲା ଡ୍ତ୍ଭ୍ମ୍ଟେ 
ମଲ ଏପଣ୍ ଏକ ଦ୍ରଶରିଂନର୍ ଅଚଲିଚନା କରୁଥିଲେ ଯାଦ୍ବୀ ଝନା 
ପାଖଚ୍ର୍ ନୂଆ ଥିଲ ଅଜ୍ ଭହ୍ଜ ରେ ଭିନ୍ଲା କବଵବବା ପାଇଁ ନ 
ଅନନେକ ବସୟ୍ ଥିଲ୍୍ । ଭେଣୁ କେଦଳ କଠି ପିଲ ଯୁ ୭@ ଆଞ୍ସି 
ଆଖ୍ଦି ବାହାର୍ ଆସିଲ୍ । 

ବାଃରେ ଯିବାଚବରଠଲେ ଜଣେ ଜାମାଇକାବାସୀ ଲଗ୍ର୍ରା 

ରମଣୀଙ୍କ ପ୍ପାଙ୍ଗଚର୍ ସାକ୍ଷାଭ ହ୍େଲ୍ଵ । ରମର୍ଣୀହ ସୁନ୍ଦର୍ ଏବଂ ଡାଲ୍ଫର୍ । 
ଅପରିରିଭ ମୂଦ୍ରୀ ୧ଦଣ୍ର ମୁଂ ବାଃ ବଣା ହୋଇଛୁ କ ବୋଲ୍ 
ଘଗ୍ଟ୍ମର୍ଲେ୍ । ସୂଚ ବୀାଃବ୍ରଣା ହ୍ୋକନାନ୍ଧି ବୋଲ୍ ଢାଙ୍କ୍ ଜଣାଇ 
କହୁଲ୍, କାଲ୍ ଚାଢରେ ୯ ୟାଇ, ଏମ, ସି. 4, ଚର୍ ଶୋଇ କଷ୍ୁ 
ହ୍ଵେଲ୍ଵଫ, ଯନ୍ଦ କମ୍ ଭଡ଼ାରେ ସାଜ ସଚ୍ଷ୍ଜାମ ବଗିଷ୍ଣ ଗୋଃଏ ନ୍ଥେଃ 
କୋଠଟ୍ୀା ପାଏଁ ଆକ୍ ସେଥିରେ ଯନ୍ଜ ୧ସ ସାଦ୍ଵାଯ୍ଯ କରନ୍ତ ବଉ 
ଉପକ୍ତୃତତ ଦେଶ । ଭାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଉ କଚଣ ଜାମାଇକା- 
ବାସୀଙ୍କ ଘଟର ଗୋହ଼ଏ 6କାଠସ୍ ସମପ୍ତାହ୍ଵରେ ଅଚରଇ ଡଲ୍ବରରେ 
ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲ୍ । ୭କାଠସ୍ଵାହ, ସୁନ୍ଦର ପରିଣ୍ଟ୍ାର୍ ସର୍କ୍ଥନ୍ତ । ଗୃଦହ୍ରକରୀ 
କହୁଲେ, ବସ ଭୁର୍ଭୀୟ୍ ବାଦ୍ୟ ପସୁଭ କଣ୍ ସାର୍ବେ | କାମା କା- 
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ବାସୀ ନଗ୍ରୋଗଣ ନଲ୍ଗ ନଚଗ୍ରା ବୋଲ୍ ପଦ୍ଧଚୟୁ 6 ଅନ୍ତ ନାଵୁ) 
ଓ ମ୍େଷ୍ଣ ଇଣ୍ରିୟ୍ଵାନ ବୋଲ୍ ଘଣ୍ଚଚସ୍ବ ଦିଅନ୍ତି । ତାଙ୍କ ମଭଟର୍ 
ଫିଲ୍ଘାଇ ନ, ଜାଢ୍ ଅଭ୍ ଭାରଙଫୟ ଗଣ,ରଇ ଷୁଇଣିୟା[ନ ଅମେଭିକାନ 
ଗଣ , ଆମକୁ ହୁ ବୋଲ୍ କହନି। ଦୁହୂ ସୁସଲ୍ମାନ ପ୍ରଣ ୭୧୦ରେ 
ନାହ୍ତ। କନ୍ତୁ ବୂକଃଶ ଷ୍ରଗ୍ସର୍ ବ୍ରସ୍ତ୍ରଗ ଳରେ ଅନେକ ବ,ହଶ 
ଘର୍୍ଗ୍ବଲଭ ସଂବାଦ୍ଦ ସନ୍ଧ ଚପହ୍ୁ ଭୂମ ଅଳ କାଲ୍ ସଂଚଵାଧନ କର୍ଵି 
ବଦଇଲ୍ଥି । ମି: ସଏକରଇଅନ୍ଧ୍ଆର ଜଣେ ମାଦାଜୀ ପାଦଗ୍ୀ ଦେଦ୍ରଭ୍ବ୍ଲ୍ 

ସଂଶୋଧନ କର୍ବାଲୁ ବୌଧକୁଏ ଏଠାକୁ ଅମିଥିଲେ । କନ୍ଦ 
ସଙ୍ଖଳ ଦ୍ରୋଇ ସାରିଲେ ଳଂହ୍ନ । ପ୍ଵରଭବାସୀୀର ହୁ ଢାକାଙ୍ୟର୍ 

ଅଦ୍୍୍ରବ ନାହ, ବୋଧହୂଏ ଆମ୍ମେରିକାରେ ଆମ୍ମକୁ ଚକେବରଲ 
ଇଣ୍ତ ଅଳ ସ୍ବଦରେ ଗଣ୍ଯ ନ କର୍ଵୈ ସ୍ଥତ୍ଧବବ ନାହୂ“। ସୁଖର କଥା 
କ ଦ୍ରୁଃଝର୍ କଥା କହ୍ର ପାର୍ ନ, କାଲ୍ଫୋର୍ର ଆରେ ଆମ 
ଦେଣର ସଠାଣଵଗଣ ନିଳକୁ ଇଣ୍ଡିଅଁଳ ବୋଲ୍ ସର୍ଚିଚୟୂ ନ୍ଦଅନ୍ତି 
ନାହ ¬ ସେମାନେ ସବ୍ରୁବେଲେ ଲନକୁ ହ୍ରନ୍ଦୁ ବୋଲ୍ ସଣ୍ଧଚସ୍କ 
ଦ୍ଦଅନ୍ତି ଅଉ୍ ଅର୍ଯ୍ୟ ବୋଲ୍ ଗବ ଅନ୍ୁଉ୍ବ କରନ୍ତ । ଆର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ 
ଅନାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବସ୍ୟାତଘନ ବଙ୍ଗାଲ ମୁସଲମାନ ଅଁଜ୍ ସଠାଣଙ୍କ ଭ୍ଭରେ 
ଅନେକ ସମ୍ମୟୃଞ୍ର୍ ସମ୍ତଲ୍ ମଧ ବ୍୍ଯବଦୂୂଭ ଦହ୍ରୋଇଥାଏ। ବଙ୍ଗାଳୀ 
ଗଣ ୧ଯ ¥ ଧର୍ମର୍ ୧ହଲେ ମଧ ପଠାଣମାନୈ ଭାଙ୍କ ଅର୍ଯ୍ୟ ବୋଲ୍ 
ମ୍ଗୀକାର୍ କରିବାକୁ ନାଗ୍କ୍ଧ । 

ମୁଁ ଚ୧ଉ ଚକାଠ ବାକ ଭଡ଼ା ଚନଇଥିଲ୍ ଭା ଭ୍ଭରେ ଗ୍ଵେଷାଇ 
କରିବାର ବ୍ୟଦସୁ। ଅଲା | ଗୋଞାଇ କରିବା ପାଇଁ ବାସନ ଘରବାଲା 
ଚଯାଗାଇ ଦଏ ଆଁଜ୍ ଚଗସ ମଧ୍ଯ ମନ ଇଚ୍ଛା ଖର୍ଚ୍ଚ କର୍ ସୁଛା 
ଅଧ୍ଧ କା ଗ୍ଟର୍ମ ସତେ ନାନ୍ଧୁଁ ୮୧ଜଂଠଗ୍ଭ କଉ ୧ଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗେସ,ଂ 
ଲ୍ଇଵ୍, ବାଥ, ଚଗ୍ଵାଇ ଦାସ, ସଠାହରେ € ରେ ବ ଛଣା ସ୍ଦର୍ 
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ପଣ୍ ବଞ୍ଜଳ ଆଜ୍ ପଛ ନ୍ନ ଗୋଃଏ ସଫା ଭକ୍ଲ୍ଅ ଜିଲେ। ଏକ୍ 
ଘରର୍ ଭଡ଼ା ଅମେଶ୍ଵ୍ଳାର ସ୍ବଂ ୍ଦଗରେ୍ ସ୍ଫରାହ୍ରରେ ସାଢେ ଚନ 
ଡଲ୍ମର, ଭ୍ଣ୍ଚର୍ ନ୍ଦଗଚର ଭନ ଡଲ୍ନର୍, ମଧ ଅମେରିକାରେ ଗର୍ 
ଡଲାର, ପଞ୍ଚିମ୍ରେ ଅଜେଇଗ୍ଛ୍ ସାଞ୍ଚ ଡଲର୍ ଅଉ ଦଷିଣରେ ଏକ 

ଡଲର୍ରୁ ଭନ ଡମ୍ମର ଯଯ଼ଯନ୍ତ ଚଢ଼ାଇଥାଏ । ଘର ଭ୍ଭରେ ଦୂଇହ 
ଚେକ୍କାର, ଭୁଇହ ୧ବ୍ରୁଲ, ଚଟୋହଏ ଆଗ୍ଵମ୍ବ ଚଚୟାର ଆଉ୍ 
ଘୋଷାଚ ୪ଫି ରହିବା ସାଇ ' ରଗାଛୁ ଏ ଚରୋଃ ଚକଳାଠର୍ ମଧ ଥାୀଏ | 
ଚଗ୍ଵ ଥାଇ ବାସନ ହେଗୁଲ୍ ଦଗ୍ବଃ ଭ୍ଭତର ରଖବ୍ଛର୍ ଦ୍ଯବଚ୍ଥା 
ଅଛୁ- ¬ ଏଇଥିସାଇ  ଦୁଇଛ ବବୁଲ୍ ଦର୍କାର ଭୁଏ | 

ଜ୍ପରଏଲ ସାତୁ ସଦଲେ ଲଦର୍ୁ ଜ୍ଠି ଏକା ବୁଲ୍ବାଲୁ 
ବାଦ୍ବାଶ୍ଲ୍ । ଦୁଇ ୪ ବ୍ଲକ ସାରହେଲ ସରେ ମାଜ୍ଣ୍ଟା ମର୍ସ୍ ଟା 
ସଭସ । ଚସଇଠ କୁଲ୍ବାକୁ ଲାଗଲ୍ ଆଜ୍ ଏଲ୍ରେଞଃଭ୍ ଗୃତଡକ 
କପର୍ ତୃସ୍ ତୂସ୍ କଣ୍ଢ ଯିବ୍ରା ଅସିଦା କଟୁ ର୍ଥି ସ୍ପେଇଯ୍ବା ତକିବଲ 
ଦେଖୁଁ ଧିଲ୍ । ନାମ ମ୍ବର୍ ଏଭ୍ନ୍ତଞ୍ ଉପରେ ଏଲ୍ଚକ୍ଃର୍ ଅସ୍ତ ଅର୍ 
ଭାଢ଼.ର୍ ଭଲଚର୍ ସ୍ୟାଚ ର୍ ମୁଁ ଏହୁ ପର୍କକୁ ଆସିଥିଲ୍ । 

ଏଲ୍ ୨ଉ୍ଃର୍ ଆଡ଼କୁ ମଁ ଅବାକ ହୋଇ ଗ୍ବହ୍ପି ରହୁଥାଏ । 
ମଦ୍ଘାନଗଦ୍୍ରେ ୭୧ଘର ଭୁଇଁ ଶ୍ଢରେ ରେଲ୍ପଥର ଆବଶ୍ଯକ, 
ଜ୍ସତର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଚସହ୍ରସତ୍ତି ଦରକାର୍ । ଏଲ୍ଚଭ୍ଃର୍ ନ ହେଲେ 
ମଦ୍ଜାଳଗ୍ବୀର ଗ୍ବସ୍ତା ଞ୍ତପରରେ ଗ୍ଭଲ୍ବା ଅସ୍ତଗ୍ବବ ଚଢ଼ାଇ ସଃଡ଼। 
ନଉତରଇକି ନଗର୍ ଏହୁ -ସମାସଧ୍ପାରେ ସଦ୍ଥିଲ୍ବ ଚବାଲ୍ ସେହି 
ସ୍ମା ସ୍ଯାରୁ ସୂକ୍ତ ହେବାର ପଥ ଶୋଳ ନେଇଛୁ । ପୁଥିବୀର୍ ଲୋଃକ 
ଅଂ କଣ୍ ଗୃହୁଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଚ ଙ୍କା କ଼ ଭ୍ଲ ସ୍ବବ୍ବରେ ଖରଚ 
ହୋଇପାରେ । ମଣିଷ ଚଯ ୪ଙ୍କା ଇଅର୍ କରୁଛ , ଏକଥା କନ୍ତୁ 



୮୦ ଅଃଲ୍ବନ୍ତକ ସାଗର୍ ବ୍ରଞେ 

ମଣିଷ ବୁଝେ ନାହୁଁ । ମକ୍ଚାହୁ କେବଲ ଞସ୍ପ୍ ମଲ୍ସ୍ୁ ଗଡ଼ ଚଦଲେ 
୭ଙ୍କାର ଅ୍୍ତର୍ବ କିଛୁ ନାହୁଁ | 

ପାର୍କରୁ ପେର୍ଲ୍ ବେଳେ ଶ୍ପର ଏଲର ବକୈେଭେଖଣ୍ଡ ଖବର 
କାଗଜ କଣି ଅଣିଲ୍ । ନଜ୍ୟ୍ବର୍କ ନଗରରେ ଦୈନିକ ସଂବ।ଦଘନ୍ତର 
ଦାମ୍ଭ ଦୁଇ ସେଣ୍ଟ, ଉନସେଣ୍ଡା ଚଲ୍ଟ ।ଏ”। ସାପ୍ତାହୁକ, `ମାସିକ, 
ଏହ ସବ୍ଗୁ ପନ୍ଧଂକା ଦ୍ସ୍ତୀଭ ଅନେକ ସଂବାଦଘନି ଅଛ୍ଥ ଚସଜ୍ ଥରେ 
ଛଞ୍ଜାସନ ଥାଏ ନାହ୍ର । ଏହୂୁପଶ୍ର “ଡେଲ୍ ଥ୍ଯାର୍କର୍” 

 ଜପୂଲ-€୩ର୍ଲ୍ଡ” ରେ ପଇସା ଦେଇ ମଧ କେହୁ ରଜାଦନ ଦଇ 
ପ.ର୍ଥ ନାହୁଁ । ସେହୁ କାଗଜ ଗୁଡକର୍ ଅପଣା ରୂଷ୍ଷୟ୍ଵରେ ଚଯଜକ୍ 
ଚଗାଢ଼ଏ ଦୁଇଛ ବଜ୍ଞାସନ ଥାଏ ମାନ୍ଧ । ସେଥୁପାଇଁ ପ୍ରଭଦ୍ରନ ଗୃନ୍ଦା 
ଜ୍ଠୁଛୁଂ ଅଜ୍ କେଉଁ କଲ୍ଚ୍ର ଲେକେ କେଭେ ଗ୍ବଦା ଚଦଦ୍ରବବ ଭାହ୍ରା 
ମଧ୍ଯ ନା୍କ.ଭଭ ହ୍ବେଜ୍ନୁ । ଅମେଦ୍ଦ୍ରକାର ପ୍ରଗଭଗୀଳ ଯୁବକ ସୂରଡୀ 
ଏହୁ ପର୍ଜ କା ଗୃଡଳର ଗ୍ରାହ୍ନକ । ଵଣ୍ଢ ଵଦ୍ୟାଲୟ୍ଵରେ ଏହୁ ସନ୍ଧିକା 
ସବ୍ରୁର ଘ୍ରବେଶ ନିଷେଧ ଥିଲେ୍ ମଧ୍ଯ ଏହ୍ର ଦଂଵାଦସନ୍ଧ ଗୁଞ୍ଜକନ୍ଦ୍ରଂ 
ୟୂଦ୍ଧକ ଯୂବ୍ବଡୀର ଅଶା ଆକାଙ୍କା ଅଜ୍ ଅଦର୍ଶର ଘ୍ରଡୀକ । 

ଆମେରଭ୍ବଢାରେ ଯେଉ୍ ମାଚନ ଏହ ସକ ସଂବାଦ ରଖର୍, 
ଢାଙ୍ଗୁ “ପାରସେନ୍ତ୪ଜ”୬ ଚବାଲ୍ କଢ୍ମନ୍ତ । ଆମେରିକାର୍ ଏହ୍ର 
“ପାରଠସେନ୍ ହକ" ଦଳର ଲୈଚଳ ପ୍ରଭଦନ୍ଦନ ରଚି ଉଠୁଛନ୍ତ। 
ଭେଣୁ ଅଳ ର୍ଛୁକଭେଲ୍ଫ ଭର୍ଚାଫଙଃଞା ରଚ୍ଛାର୍ କର୍ ମଧ୍ଯ ଅନେସଂ 
କାମ୍ଭରେ ଅନ୍ତନକଙ୍କର୍ ଜକ୍ାବତ ଘାଜ୍ ନାହାନ୍ତ ଅଉ ସାଇବେ ନା କୁ 
ବୋଲ୍ ଜଣାଯାଏ । ସମ୍ବାନେ ମଧ୍ଯ ଜଦ୍ଧର୍ ଦସିଛନ୍ତ ସୁଚିଯାଗ 
ଯାଇଲେ୍ ଅମ୍ଭେଣ୍ିକାର୍ ସାମ୍ଭାଜ୍ୟଦାଦ ଧ୍ବଂସ କରିବେ ବୋଲ । 
ଏଇ ମ୍ଫେର୍ ବ୍ଯକ୍ତଗଭ ଧାର୍ଣା। କମ୍ୟୁନନକ୍ପ ଦ୍ରଲର୍ ଲେକନ୍ଧୁ 
ଉ୍ଯହ୍ନାସ କର୍ ପାରସସ୍ନ୍ବହକ ବବ୍ରାଲ୍ କଦ୍ଵନ୍ତୁ । 



ଆକର ଆମେର୍କା ' ୮ ବ୍ 

ସେନ୍ଦନ ଗ୍ଵଭଞ୍ଜର୍ ଅଉ କ୍ରୁଆଡ଼େ ଯିବ ନାହୁଁ ବୋଲ୍ ହ୍ଦୁର୍ 
କଲ୍ । ଦକେଞରେ ବଡ଼ାଏ ନୋଃଷ ରହୁଛ୍ଥି। ଭ୍ମ୍ବ 'ଦଦ୍ରେଳା ଯଦ୍ 

ନଜ୍ୟୂର୍କ ର୍ ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କ କବ୍ଧଳରେ୍ ପଡ଼େ ଭାଦ୍ରୀହ୍ରେଠଲ୍ ସକ୍ଗୁ ସଦର । 
ହ୍ରଠାତ୍ର ଅଡଭୀର ଦ୍ରନର ସ୍କୁଭ ମନେ ପଡଲା। ସସନ୍ଦନ ସ୍ୁଧସୀ 
ସର୍ଯ୍ୟଛହନରେ ବାଦ୍ରାର୍ ଏକାବେଳେକେ ଣ୍ଳ୍ୟଦ୍ବପ୍ତ ଥିଲ୍, 

ସଚଳକ୪୦ର ଘଇସାଃଏ ବ ନ ଥିଲ୍ନ। ଅକ ୪ଙ୍କା ଚମାଢେ ଭ୍ଗ୍ତ 
ଦେଖାଜ୍ର୍ର, ନରକକୁ ଯାଜ୍ ୪ଙ୍କା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଅନେର୍କା ଦେଞ୍ଣବ । 

ଥୁ ଦେଶରେ ମଧ୍ଯ ଫଟୀର, ବଦେଶଞର ମଧ୍ୟ ଫଟାର ହେବଲ୍ 
ଅତ୍୍କ୍ବରା ସୁଦର ଦ୍ରେବ । ସସଭେବେଚଳ ଗ୍ଭ ପ୍ରାୟ୍ ଏଗାର ଜା । 

ଗ୍ସ୍ଫା ଡପରକୁ ବାଦ୍ରାର୍ ବଦ୍ଘାଇ ପଲ୍ । 

ବିଜ୍ଲ ଅଲ୍ଲଅରେ ଦ୍ରାରଲ୍ବମର୍ ସ୍ଥଶସ୍ତ ସବସ୍ତା ଗୁଡକ ଉଦ୍ଭାସିଭ 
ହୋଇ ଉ୍ଠଛ୍ଥେ । ବ୍ରାଡ୍ଓୟ୍ପେଇର ବ୍ରୁଲ୍ଲ୍ ରୈଠଲ ଏହ୍ନ ଶୀଢରେ ମଧ 
ଝାଇ ବାହ୍ଧାଶ୍ଵ ପଡ଼େ-”ଛଜୁଲ ଆଲ୍ବଅଭ୍ ଜଣ୍ଢାଗରେ । ଦୁର୍ରୁ 
ବଦଲେ ମନେ ଭୁଏ ଚକଉ ଠି ଯେଥ ନଆ, ; ଲାଗିଛୁ ୮ ସଞ୍ଥସ 

ଏଦ୍ତନ୍ତତ୍ ଅଜ୍ ଶଃଦ୍ବଦଶ୍ର ନମ୍ବର୍ ଜୁ ଇଷ୍ମ ଯେକ ଠ ଶିଶିନ୍ଥ 
ସେଇଠି ସସଣ୍ଡ୍ୟଲ୍ ମରା ର୍କ ସାଖଚର୍ ଛଡ଼ା ଚଦ୍ଘଲ୍ । ଅଳ୍ଳେକୋଳୁଲ 
ସୁହ୍ଦର୍ ଗ୍ବସ୍ତା, ଢାଦ୍ଦାଣ୍ଚ ଭ୍ସରେ ୯ଗଶ୍ମିର ମୋଞଝର୍ ଗାଡ ଅଜ୍ ବାସ 
ନୁହ୍ଣ୍ଣୁ। ଚଯଦ୍ତ୍ ମାନେ ୧ତ୮ମାଦ କଭମଣରେ ବାଡ଼଼ାର ହୋଇଛନ୍ତି, 
ନ୍ଦୁଭ ମହଲା ବାସ ଉପର୍ ଢାଙ୍କର ଦ୍ରସ ଫାହ ସଡ୍ରନ୍ଥ । ପାଖରେ 
ଦଡ ବଡ଼ ହ୍ରେ ଲର୍ ପଦ୍ର ବବାଭଲ୍ ଠପି ଟୋଲ ବ୍ନେବାର୍ 
ଶ୍ର ଅସୁଛୁ। ସୁଦ୍ଦସ୍ ତର୍ଜଣୀର୍ କଲଦ୍ରାସ୍ୟ ଅନହର ସର୍ତ୍ୁ କର୍ଛର୍ୁ । 

ଘୂବକ ଯୂବଦୀ ନନ ଗଅଲ୍ରେ ବାଃ ଗ୍ଭଲ୍ଛନ୍ତୁ ଆଉ ଗଲା 

ଷଳ୩ ସମସ୍ତ ଧନର୍ ସତ୍ୁଗ୍ରମ ଅବରସାଦ୍ର ଦୁର କର୍ଛଛନ୍ତ। 
ଛବଲ ବେଲେ ସ୧ୟମ ଜନି ସ୍ଥ ଚଗ୍ରଃ ରେସ୍ତୋଗ୍୍ଲୁ ଯାଇ 



୮୬୫ ଅଃ ୟଣ୍ଡିକ ସାଗର ବକ୍ଷ 

ଆ ଘ୍ରତଫ୍ସଣଣଣ୍ଡା ଖାଇ ପୁଣି ଵା୍ଡାର ଦ୍ରୋଇ !ଡ୍ଛନ୍ଭ, | ପଭ 
ମୂଭୁଞ୍ ବକୁ ବସପର୍ ଞ୍ଳେମାନେ ଆନନ୍ଦ୍ରରେ ଉର ଦେଇଛନ୍ତ ।. 
ମଆ୍ରାଖଠରେ ଗୋଃଏ ସିନେମା ଘରେ ନାଚ ବହ୍ରଜ୍ତତ୍ଥି । ଅଚମଦ୍ଦ୍ରକାରେ 
ଯେସର୍ରି ଗ୍ନୋହୃଏ ଦ୍ଦଗ୍ଧରେ ପୁଞ୍ଜ ମଚ୍ଛଦାନ୍ର ଜୀବଙ୍କର ଏଶ୍ଠ ୟ୍ଭ୍ଯଲୀଲା 
ଗଲ ଠିକ୍ ଅନ୍ୟ ନ୍ଦଗରେ ୧ସସର୍ ନିରଳ, ବେକାର, କ୍ଷିଧୂଭର 
ବ୍ୟର୍ଥ ଜାବନର୍ କର୍ଥୁଣ ଦୃଶୀ ଦେଶିବାକ୍ ମିଢ଼ନ୍ଥ । ମୋ ସମ୍ପ ଝରେ 

ଠଯେଣ୍୍ . ଦୃଶ୍ୟ ନଗୁହ୍ସ ସନ : ଛଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ସେଥାରେ - ମୁଁ 
ଭ୍ବଲ୍ଗଲ୍ ଯେ ମ୍ପ. ଅମେଘ୍ କାଚର ଅସ୍ଥି “ମୋର କେବଳ ମଲ୍ତେ 
ହ୍ରେଜ୍ଥୂଲ ମୁଁ କଲ୍କଢାର ଟକାନବ୍ଦ ପାର୍କରେ ଦସି ରହିକ୍ଛି। 
ଶରବ୍ଦାନଦ୍ଦ ପାର୍କ ଗ୍ଵଗ୍ଅଚଡ଼ ସବଂହ୍ଧଗ୍ ଦ୍ରଲ ସଯେଞ୍ଜି ଜୀବନ 
ରଭାନ୍ଢାର୍ ଝବର କେହ୍ର ହ୍ରେଲେ୍ ରଖନ୍ତୁ ନାଦ । ସେଞ୍ଵମାନେ 
ସେ୍ ସଂବାଦ୍ର ରଗନ୍ତ ସେମାନେ ଚମାର ବର୍ଡିଭ ଅଠଚଣଣ୍କାର ଏହ 

ସ୍ଥାନକୁ ଆସନ୍ତୁ -୭ଦଖବେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସବଂଦ୍ରଗ୍ବର୍ ଦଲ 

ନଉମ୍ପୁଖରେ ବହ ଦର୍ଘଣ୍ହାସ ଭ୍ୟାଗ କବ୍ଛୁଛନ୍ତ । ଚକନ୍ଥ ଦନ 
ଯାକରେ ଫାଚିକ୍ତ ରୁଃ ଝାଇଛ୍ଥ ଅଢ୍ ଚକହ୍ଦ ବରା ସେଭକ 
ନ ପାଇ ବାହ ମଝିକୁ ଗ୍ବହ୍ନ ରହୁଛି । ଅମେଶ୍ବିକାର ଦେଙ୍କରେ ସୁନା 
ଭଗ ରହୁଛି, ବଗଗର୍ଵରେ ଫଲ ଦହୁଛୁ ୨ ୧କ୍ଷତରେ ପ୍ରଚ୍ର ଗହ୍ରମ 
ଅନ୍ଥୁ , ନଦୀରେ ପାଣି ଅନ , ଦୋକାନରେ ଜଜାଭା, ପୋଠାକ 

ସକ ରହ୍୍ଥ କଳ୍ପ ଏହ୍ନ ଶ୍କାଟ୍ବୀ ମାନଙ୍କର କଛି ନାହିଁ । ଛିଣ୍ଡା 
ଞାଉ୍ଭକାର ଭାକ୍କର୍ ପରିଧେସ୍ଵ, ଦେଢ୍ବରେ ନ୍ଥୁଡ଼ା ୭୦୫, କାହ୍ବାଣ୍୍ 
କାହାର୍ ଦେହରେ ଛୁଡ଼ା କମିଜ ଅଛୁ, କାହାର ବା ସେକ ର 

ନାହୁଁ ! ଭେଦରେ ସୁକ୍ରା। ଚବେକଦର୍ ନେକାଏାର ଝୁଲ୍ଲନ୍ୁ । 

ଅନହର୍ ଲୀଲା ଜୁମି, ୪ଙ୍କାର ଝଣି ନତ୍ୟ୍ନକ ଆସି ଚ୍ଉ 
ଦୁଇ ପଯୁଯନ୍ତ ସ୍ସ୍ତା ଉସରେ ଝ୍ଲୁଲ୍ଲ୍ । ୧କହ୍ତ୍ ଠମାରଭେ ଲ୍ୁଷ 



ଏଆ ନିର ଆଚନର୍କା ̀ ̀ - ' [୩ 

ଦର୍ ନାଦ୍ରାନ୍ତଃ ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ଯଂ ବ୍ର।ସ୍ତ । ଏଚଭବଡ ନ ଗଟ୍ଲୀରେ 
କିଏ କାହାର୍ ଖବର୍ ରଖୁଛି ? କହୁଁ ରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନନ୍ଦଭ ବଢ଼ାଇ 
ଥିଲ୍ । ଚମାର୍ ଆକ୍ପୁଭ ଅନେକାଂଶରେ ନଗ୍ରୋ ସର୍ ଥିଲା । ନଜର 
ସରିଚନ୍ତ୍୍ କାହାକୁ ଦେଲ୍ ନାହ୍ କ୍ମ୍ବା ସର୍ଚସ୍୍ ଚେେବାର୍ ଅଦଶ୍ଯକତା 

ମଧ୍ୟ ନ ଥିଲ । ହ଼୍ାଢଭରେ ୪ଳୀ ଅନ୍ଥ । ପେହ ଭ୍ରଣ୍ ଖାଇକାର 
ବ୍ୟଦସ୍ଥା ରହୁଛ୍ଥ ଅଜ୍ ଅଶ୍େରିକାର୍ ସୁଖ ଦୁଃଝର୍ ହସ୍ପାଦ ରହୁବାର 
କ୍ଷମଭା ରହୁନ୍ନ-ସୂତସ୍ଵ' ମୁଁ ଯନ୍ଦ୍ର ଅପଦ୍ଵରଭ ସ୍ବରବରେ ଘୁରିଂକ୍କୁଲେ 
ପ୍ତୀଦ୍ୀାଦ୍ନେଲେ ସେଥିରେ ଦୁଃଖ କଶ୍ ବାର୍ ବନ୍ଥି ନାହଁ । ଦ୍ରଠାନ୍ତ 

ଁସନ୍ଦନ ଚଗାହ୍ପଏ ପୁଚ୍ଛୁଣା କଥା ମନେ ସଃଗଲା । ଆମ ଗାଁର 
ଜଣେ ଗଲ୍ବଳ ସାଙ୍ଗରେ ଥରେ କଲ୍କଭାଠ୧ର ଦେଖା ଦ୍ରେଲ। 
ଦେଦ୍ରତର କବଲ ଚଗାହ୍ସଏ ଧୋର ଆଜ୍ ଗଞ୍ଚ ଅଞ୍ଜ ଅଣ୍ଟାରେ 
ଢେଚଭ ସଲସାଥିଲା | ଭାଲୁ ସରୁଦ୍ଲ୍ ଏପର୍ ବେଶରେ ବରୁଲ୍ବ୍ରାର୍ 
କାରଣ ଳଣ । ଗାଁଚର୍ ଭ ଚକବେ ଭାକ୍କ ଏପର୍ ବେଶଚର୍ ଦେଣି 
ନାହି । ସେ ସାଙ୍ଗ ସ୍ତାଙ୍ଗେ ଜ୍ଵର ଦେଲ, “କଲ୍କଭା ଦେବି- 
ବାଲୁ ଅସ୍ଥି ଦେଖିଗ୍ୁଲ୍ସିବ୍ନ ବେଶ ଜୁ୍ଷାରେ ବ୍ରାହ୍ମାର୍ ଗ୍ଲେରଙ୍କର 
ଦୃଖ୍ପୂ ଆକର୍ଷଣ କରବା କବଳ ସାର ହେବ ସିଳା !?୬ ମୁଁ ମଧ୍ୟ 
ନଜ୍ପ୍ଟ୍ର୍କ ୨ର୍ ଦୁଇ ସଣ୍ତାଦ୍ର ସେଭଲ ସ୍ତ୍ରବ୍ଧରେ ବୂଲ୍ଥିଲ୍। ୧ମାର ଦ୍ରନ 
ଗକ ଭଲ୍ ସ୍୍ରବଚର୍ କହ ଯାଇଥିଲ୍ । 

ଦା୍ତଲ୍ବମଚର ନଗ୍ରୋମାତନେ କେଦଲ ରହନ୍ତ, ଭାକର କୃ 
ଅକ ଷଣ କର୍ଵ୍ବାପାଇଁ ଓକର୍ଲ୍ଙୁ ଫେୟାର । ଭୂଣ୍ଚ -ଚମଲା) ଭରଫର୍ଛୁ 
ନାନା ପ୍ରକାର ପ୍ରଗ୍ଛ୍୍ର୍ ଗୃଲ୍ଥୁଲା | ୧ସଠାତର୍ ର୍ରପ୍ରିପ୍ତାର ଗୋଃଏ 
ସ୍ଥେଃ ପାଭେଲ୍ୟୂନ ୧ଗାଲ୍ବ ଯାଇଥିଲା । ମୁଁ ସେଇ ସାରଭ୍ଲ୍ପୂୂଳ 
ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲ୍ । ର୍ରୁୟ୍ଵୋର ସାଭେଲ୍ୟ୍ବନ ଦେଵିବ୍ରାଲୁ ଅନେକ 
ଖ୍ଳେକ ଆଗଦ୍ବାନ୍ତ୍ଭ ହ୍ଵୋଇ ଅସୁଥୁଲେ୍ । ଛଚଗ୍ରାଗଣ ଅମ୍ବେର୍କାନ୍ 



୮୮୪ ଆଃଛଲ୍ପନ୍ଥୁକ ସାଗର ବକ୍ଷ 

ମାନଙ୍କ ପଣ୍ଢ୍ ମୋ ୪ା ମଳୁଣ୍ଵ୍ ଘାଅନ୍ତ ନାହ୍ନ ବୋଲ୍ ସେଠ ରେ ତାଙ୍କୁ 
କମ୍ଭ ଦାମରେ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ଯ ବୟ୍ କର୍ ଯାଉଥଲା । ଯେଉ୍ ସକ୍କୁ 
ଖାଦ୍ଯର ଦାମ୍ ଆଗମ୍ଭର୍କାନ ମରୀନଙ୍କ ପାଇଁ ସଗ୍ଛମଣ ସେଣ୍ଟା ଥିଲା 
ନଗ୍ରୋମାନଙ୍କ ପାଗର ସେଥିପାଇଁ ମାନ୍ନ ସହର ଝସଣ୍ଟା ନିଅ ହ୍ବେଜ୍ 
ଥିଲା | ମୁଁ ସେ ସ୍ଯୋଗ ରାଡନାହୁ । ରୁ୍ପିଯାାର ଷଦଶ ମ୍ମକ୍ୁ ଯାଇ 
ଘଥମ୍ଭେ ଗାଇବା ଘଣରେ ପଢ଼ୁଥିଥିଲ୍ । ଏଭ୍ଲ ସ୍ଲସ୍ପାଭୂ ଦହୁ, ଚଘାଳ› 
ତି ସ୍ଵ, ଭରକାର୍ବସିଝ୍ବା ସ୍ଵାଭ ଜାଭ ରଡୀଭ ଆଉ୍ ବକଲଳହ୍ୁ ଭଅର୍ 
କଣ୍ଢ ଘାବ୍ତିରେ ନାହ । ର୍ରଷ୍ ଯୂବଦୀଗଣ ୧ସହ୍ୁ ସନ ସୁଖଦ୍ୟ 
ଥାଳିରେ ଭଣି ନର୍ଯ୍ୟାଭଭ ଚଲ୍ମକଙ୍କ ସମ୍ପ୍୍ଖରେ ଆଣି ର ଣଥିବଲ୍ । 
ସେମାଚନ ଭ୍ଙ୍ଗାଉ୍ଗୀ। ଇଂଗ୍ଵଜୀରେ କଥାବ୍ାଞ୍ଜା କରୁଥିଲେ । 
ଯେଭେଡବତଲ ସେମାନେ କଥା କହୁଥିଲେ ଭାଙ୍କ ହସମିଶ୍ରା ମୁଝ୍ବଲୁ 
ତଦଞି ରଗ୍ରୋମାନେ ଅନନ୍ଦରେ୍ ଉ୍ରଫୁଲ୍ ଦହାଇ ଉଠୁଥିଲେ । 
ତାଙ୍କର୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସଲ୍ଲଭ ମଧ୍ଯ ସ୍ଵଭନ୍ା ଧରଣର । ଚମସିନ ଭଲ କାମ୍ବ 
କର୍ ଯାଉଥିଲେ । ସେମ୍ଭାଚନ କେଦଲ ଖାଇବ କ୍ର ଦେଇ ସନ୍ପୁଷ୍କ 
ନ ଥୁଚଲ୍ । ଚନଉ୍ ମାଳକର୍ ଚନକଷ୍ଯାଇ ଅସାବଧାନବଶଃଃ 
ସ୍ଥାନଭ୍ର ଙ୍ଗ ଦୋଇ ଯାଜ୍ ଥିଲା, ଯୂ ବ୍ରଫାମାନେ ଢାଲୁ ଯଥା ସ୍ଥାନରେ୍ 
ବାଛ ୧ଦଉ୍୍ ଥିଲେ |. ଖାଇସାର୍ ସେଢେବରିଚଲ ଲରଗ୍ରୋଗଣ ବାହାର୍ 
ଯାଉଥିଲେ ଚସ୍ସଭବଵେଳେ ସେହ୍ର ସୁନଦସ୍ ଭର୍ରୁଣୀଗଣ ତାଙ୍କର୍ 
ଚକାଃ ପଣ୍ଡା ବସ କି ଝାଉ ଦେଉଥିଲେ । 

ଯେ ର୍ରୁଷୟ୍ଵାର ପଦର୍ଶମବକ୍ୁ ଯାଉଥିଲ୍୍ ସେ କେବଲ ହ୍ରସ ଦସ 
ମୁହ୍ପରେ ଭ୍ୁଥର ଭ୍ତ୍ରବ ଚଘନ ଫେର୍ ଅସୁନଥ୍ଥିଲ୍ । ସେବନର ଭୃତ୍ତ 
ସଙ୍ଗରେ ସେଠ୍ ଭ୍ବବର ଧାଗ୍ଵ ଭାଙ୍କର୍ ଅନ୍ତର୍ ଭ୍ଚରେ ଅନ୍ଗୁଘ୍ଵଭ 
ବହାଇ ଉଠୁଥିଲା ଢାହା ଅମେଶଣ୍କାର୍ ପୁଞ୍ଜୀବାଦଙ୍କ ସକ୍ଷରେ୍ ସୁବ୍ରଧା- 
ଜଳକ ନ ପିଲ । ନଗ୍ରୋଗଣ ପ୍ରକାଶ୍ଚ୍ୟରେ କଭୂଥିଲେ ଅମ୍ପେର୍କାରରେ 



ଅଲଳିର୍ ଆମେଦ୍କା `(# 

କେବ୍ରେ ର୍ରୁଷ ଦେଶ ସଦ୍ତ୍ ସୋଵ୍ୟୁଃ ସର୍କାର୍ ସ୍ଥାସନ ଜହ୍ବବ । 
ଚସାଭ୍ୟେଃ ଲୁଖର ନୂଭନ କର୍ମ ସକ୍ଦଭ୍ ଦେଶ ଥିଭ୍ୟେକର୍ ମନରେ 
ନବଜାଗର୍୍ଣଭ. ଧ୍ରେର୍ଣା ଆସୁଥିଲା! ଏହୁସକୁ କାରଣରୁ ବୋଧହୁଏ 
ର୍ରୁଷ୍ଵୋର ପନ୍ଦର୍ଶ „ରେ ଏଭେ ଡ଼ ହେଉଥିଲା । 

ଅନେକ ଦରିଦ୍ର ଶ୍ଵେଭକାୟ୍ଵନ୍୍ ସେଠାରେ ଯାଇ ଆଁ କର୍ଵି 
ଛ୍ରିଡା ଦ୍ରୋଇଥିବାର ଦଦଵଛ୍ଥୁ ।. ୧ସମାନେ କଣ ଦ୍ବାବ୍ରୁଥିଲେ, 
ତାହ୍ରା କହ୍ନବା ମୋର କ୍ଷମଭାର ବାଦ୍ଧାରେଃ କମ୍ଜୁ ଚସଭେଦେବଳଲେ 
ଇଂଗ୍ଜୀ ଅଞ୍ଜ୍ବ ରୁଷ ଗୀଇଡ଼ଗଣ ଧାନସ୍ଥ ଅଚମରଣ୍୍ କାଗଣଙ୍କ 
ସିରେ ହାଇ ରୁଲ୍କଲ କହୁଥିଲେ, “ ଭୁମର୍ ମଧ୍ଯ କାମ୍ର କର୍ବାର 
କ୍ଷମଭା ଅଛ୍ଥି, କାମ କର, ଦେଖଁବ ଭୁମ ବଦଶରେ ମଧ୍ଯ ସସ୍ପାଭ୍ୟ୍ଟେ 
ର୍ରୁଷ୍ ପରି ଅବ୍ରସ୍ଥା ଆସିଯିବଂଂ ଚତସ୍ଦଭବେଲେ ଚପ୍ଭମାନଙ୍କ ମନରେ 
ଗ୍ହର୍ଚଲ୍ଯଜା ଖେଲ ଏ 

ଚସାଇଚସ୍ଟ୍ଃ ଷ୍ରଦର୍ମଂଂରେ୍ ବଡ଼ ବୂଡ ଚନ୍ଦନ କମ୍ବା ସାକ 
ସଳ୍କାର କୌଣସ୍ ଅଡମ୍ବର୍ ନ ଥିଲା । ଷରଦର୍ଥ୍ମଧାଲୁ ଦୁରର୍ର୍ ଯେପର୍୍୍ 
ଗୋଃ୍ାଏ ବ୍ରଗ୍୍୪ ବସ୍ତ ଛ୍ଥୁଡ଼ା ଦ୍ରୋଇଛ୍ଥ ବୋଲ୍ ମନେ ଦହ୍ଵେଭ୍ଥିଲ୍ । 
ଘର୍ର.' ଗ୍ରମ୍ବଳରେ ମାରେ ଇଅର୍ ଏକ ରୂଟ୍୪ ମଣିଷର୍ ମଣି । 
ସେହୁ ମୂରିର ଡ଼ାହ୍ଵାଣ ଦ୍ରାତରେ ଏକ ଲ୍ପଳନ୍ତ ମଶୀଲ୍ । ମୂଝ୍ି୍ର୍ 

ମୁଞ୍ଜଚ୍ର ଏଘପର୍ ଭ୍ଵରବବର୍ ଗଭ ଦ୍ରୋଇଛୁ। -୧ଯ ଦେଣିଲେ ମନେ 
ହୁଏ› ଯେପଣ ଦସହୁ ମାଃର ମଣିଷ ସୁନ € ।ଲ୍ କହୁଛୁ - “ଦଳଭ 
ଓ ଚଶାଞ୍ଚିଭ ସ୍ବଂଦ୍ଧଗ୍ ଗଣ, ଆ ଞ୍ଜ ଭ୍ଳ୍ଲ୍ ବାର୍ ସ୍ଵମସ୍ଵ ନାହ, 

ଵ୍କ୍ଷା କଦ୍ଵବାର ଅଦ୍ତ ଦଲିକାର୍ ନାଝୁଥ .ଥଟ ମର ଦ୍ରାଶ୍ର ଜୋର୍ 
କଦ୍ଦି କାଭ ନଥ ।”” 

ଚସଭୁ ସ୍ୂଦର୍ଧଥନ୍ତରେ ଏ ନିମାରି । ଆଳି | ରୁପ 
ଵ୍ଳେଶ୍ର ହ୍ରିଚନମା ସାର୍ଚଠର୍ ଅନିଯାସିକ କୁ ଚଟ୍ ଘରନିମ୍ବାର୍ 



୮୭ ଅଃମଲ୍ମଣ୍ଡକ ସାଗର୍ ବକ୍ଷେ 

ଅଦୌ ସାମଞ୍ଜସ ନାହ୍ର କହ୍ରଲେ୍ ଅଖାକ୍ତି ଦ୍ରେବ ନାନି । ରୁଷ 
ଦ୍ରିନେମ୍ଭା- ର ପୁଗ୍ଵକନ ଏିଭଦ୍ନାନ୍ରିକ ଘହଣା ଉପରେ ସଭ୍ଯୟର ବ୍ଧନ୍ତି 
ଫଃ ଉଠୁଥିଲା । କେଞ୍ଜଠି ମଧ୍ୟ କନ୍ଥ ଲ୍ବଗ୍ସ୍ଲ ରଞ୍ଜିବାର ଚଚେଷ୍କା ନ 
ଥିଲ । ଛବର ବଷୟ୍କ୍ ବସ୍ତୁ ଥିଲା-- ଜୀର ଅମ୍ବଳରେ ଫାରଲ ର୍ର 
ପାଇଁ ପୂଅ ଝୁଅ ସମ୍ମ୍ ଝରେ ମା କଗର୍ ଭାର ଶଗ୍ବର ଛନ୍ଦୟ୍ କରୁଛି 
ଆଉ୍ କପର୍ ନିଃସଙ୍କେଚରେ ଘୁଞ୍ଚି ବାଦ୍ୂର ଦଳ ସେହୁ ମା ଗ୍ରଭ 
କୂବ୍ୟବ୍ରହାର କରୁଛନ୍ତି । ୟୂବକ ୟୂବ ଡୀଗଣ ଅନ ଚନ୍ତାରେ କପର୍ 
ର ବାରକ କ୍ଯ ପ୍ରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେହ୍ର ସକ୍ତୁ କର୍ଛଣ ଦୃଶ୍ଯ 

ଅନେକ ଝବଵଲଯାଏ ୧ଦସଣ୍ଚିବା ଭ୍ଲ ପଥରଦୁ ଦ୍ରୟୂ ଅନେକଙ୍କର ନ 
ଥିଲ । ଅନେକେ ପ୍ରାୟ୍କ୍ କାହ ଉ୍ଠୁଥିଲେ ଆଜ୍ କାର ନାମରେ ନାନା 
ପ୍ରକାର କହୁ କ ବର୍ଷଣ କରୁଥିଲେ । ଇଦ୍ଦୁଦୀ ଅଡ ଖ୍ରୀଷ୍ମାନଙ୍କ ଖଭ 
କସର ଅଭ୍ଯାଗ୍ଭର ଗୃଲ୍ଥିଲ୍ନ ଢୀର ଛବ ମଧ୍ଯ ବଦଖା ଯାଉଥଲା । 
ସେ ଛଛି ଦଦଖି ଚକହ୍ର କାହୁ ନ ଥିଲେ୍ ୧କବଲ ଗଜ୍ଜୀର ବଦହ୍ରାଇ 
ଦ୍ାକୁଥିଲେ । ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ଵଲୁଥିଲ୍ । ଭ୍ବ୍ରଵବାର କଥା ମଧ୍ଯ ! 

ପାଝରେ ଇଞ୍କାଲ୍ୟ୍ଵାନ ଯାନଙ୍କର୍ ପ୍ରଦ ର୍ମମା । ନଗ୍ରୋଗଣ _ସେହ୍ର 
ପ୍ରଦର୍ଶମ୍ମକୃ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ବଦ୍ଧ ଆସୁଥିଲେ । ଚସମାଚନ ବୁଝିବାକୁ 

ଚେହ୍ନା କରୁଥିବଲ୍ ଚଯ କେଞ୍ଜ୍ ଶକ୍ତ ଦଳରେ ମୁସସାଲ୍ମୀ ସମ୍ଭାଃ 

ହ୍ନେଲ୍ ଚସଲସୀଙ୍କୁ ସ୍ଜ୍ୟ ଭ୍ଯାଗ କସ୍ଇବାକ୍କ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା । 

ମ୍ରଦର୍ଶମା ଦଦର୍ଗ ଚସମ୍ବାବନ କ୍ରି ବୁଝି ସାରୁ ନ ଥିଲେ । ମୁଁ ମଧ 
ସେ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଯାଇଥିଲ୍ । ଏହୁ ପ୍ରଦର୍ଣଳଃ ଚକବଲ ଠକଙ୍କର୍ 

ଅଡ଼ା । ସମ୍ମ୍ଝରେ ଷ୍ରବେଶ ଦ୍ବାରରେ ଚଲ୍ଖା ରହୁଛ୍ଥି “ ଭିନା- 

ମୂଲ୍ଯରେ୍ ଏଠାରେ ରଇୀଲଳ୍୍ରେ ପ୍ରସ୍ତଭ ନାନାପ୍ରକାର ପଦ୍ରାର୍ଥ 

ବଭରଣ କଗ୍ବଵଯାଏ ।” ପ୍ରଭ୍ଯେକ ଦେଶରେ ଅନେକ ପଦାର୍ଥର 
'୫ହୂନା ରନାସୂଲ୍ଯରେ ଦଅ ବଢାଇଥାଏ । ମୁଁ ଭ୍ରଥିଲ୍ ଏଠାରେ 



ଆକର ଥୀମେର୍କା - {୬ 

ମଧ୍ୟ ସେଇଯ୍ବରା ଦ୍ରୋଇଥିବ-- କନୁ ଭ୍୍ଭର୍କ୍ତୁ ଯାଇ ଦେଖିଲ୍ 
ଏକ.ଚବଚଲକେ କଛ୍ଥ ନାହୁଁ । “ ସେଜ୍ ଜନଷର ଦାମ ବଳାରବରେ 
ଦଶସତ୍ପେଣ୍ଡା ଏଠାଚର୍ ଭାଡ୍ରାର୍ ଦାମ ସର ଣସ୍ତେଣ୍ଡ ଲେ୍ଖା ହୋଇଛ । 
ମୁଁ ଭାଦ୍ରା ଦେହର ଜନଭେ କଣି ନାହୁଂ କ କାଦ୍ରାଶ୍ିକୁ ଗାଳମ୍ 
ଦେଇ ନାନି । କମ୍ତୁ ନଗ୍ରୋଗଣ ୧୧୦ଲ୍କୁ ଯାଇ ଯେଚ୍ଢବ୍ରେତଲ 
ଅଙ୍କା ଗ୍ଜଗାରର୍ ଏହୁ ଫହଦ ଦେଖୁଅଲେ, ଚସଚଢଦେସିଲ 
ଚତ୍ସମାଳେ ଗ୍ବଗରେ ଚଛସ ପକାଇ ପ୍ରଦର୍ଶମ ଶ୍ର ଦାହାଶ୍ଦ 
ଥଆସୁଥିରଲ୍ । 

ଇଷାଳୀର ଥିଦର୍ଶମୀ ମଣ୍ଡସର୍ ଜ୍ବସରେ ଚଗାହଏ ପ୍ତ୍ଵୀ ମୂଝି ଛୁଡା 
ଦ୍ରେ.ଇଛି। ମୃଛ୍ ର ଗଠନ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର୍ । ଢାଡ଼ରାର୍ ପାଖରେ ଚଗାହଏ 
କ୍ୁନ୍ତ ମ୍ଭ ଳଲଚସାଇ ବାୋହ୍ର ଆସୁଛି, ଯେଗର୍ତ୍ଵ ଗଙ୍ଗା ଗୋମୁର୍ଗୀରୂ 
ଜଳକୁ ଏତ୍ତ୍ାର ଅସୁନ୍ଥ । ଦାଦ୍ବାରେ ୧ସାଁବର୍ଯ୍ୟର୍ ସମ ବଣ ବ୍ର 
ଚମ୍ପକ୍ଲାତ୍ କଲ୍ଜ ଭଭ୨ର ଓକିବ୍ରାର୍ ପାହ ବଖାଲ୍ ଦସିଛନ୍ତ । ସୁ 
ଵମ୍ବା ନବଗ୍ରାଗଣ କେବ୍ରଲ ଏକଥା ଅନୁଭବ କର୍ ନାହାନ୍ତି । 
ପ୍ରଦର୍ଣ ମୀ ଦଦଗ୍ଗବାକ୍ର ଚଯଜ୍ ମାଠନ ଆଦିଥୁରଲ୍ + ସେମାନେ 
ଭୁଲ୍ ସ୍ବ୍ଵବଚର ବ୍ରୁଝଦ ପାରଥୁଲେ ଠଯ ଏହ୍ଜଲା ଏକ ଠକଙ୍କର୍ ଆଡ଼ା 

ମାନ । 

ଦକ୍ଷିଣ ଅମେନ୍କା ମୁଁ ଯାଇନାଵ୍ଥ । ୧ସଠାର ଗ୍ବଞ୍ଣମର 
ସ୍ପମ୍ବଛରେ ମଧ୍ଯ ଏ ଲେୋଣସ୍ ସଂବାଦ କାଣି ନ ଥିଲ, । କନ୍ତୁ ଚମନ୍ଜ୍ 

ସ୍କ୍ତୁ ଦକ୍ଷ ଣ ଅକେଛନକୋ ଦାସୀ ବେଡ ଇଣିଅନ ମ୍ୂଦର୍ଶୟ ଦେଖିବାକୁ 
ଆସିଥିଲେ ଯେଯାନେ ଇଷାନ୍ୟୁ ମ୍ରଦର୍ଥମ କଠ ଅସୁନ୍ଦର ମନ୍ତବ୍ଯ 

ପ୍ରକାଶ କଦ୍ଦୁଥିଚିଲ୍ । ଇଖଲଲୀତ୍ବ ମିଣନାସ୍ଵୀଗଣ ଇଙ୍କ ଦେଶରେ ମଧ 
ଅନ୍ୟାୟ .ଅଚରଣ କକବ୍ରିଥିଲେ ଅଜ୍ ଦାଇବେଲ୍ ଘର୍ଭ୍ଯାଗ କର୍ଦ୍ 
ମୁସୋଲ୍ମୀ ପ୍ରଦର୍ଚିଭ ଫେଦିକମ ଟହଣ କବ୍ବାକୁ ଥ୍ରିଗ୍ଟ୍ର କର୍ର୍ 



୮୮ ଅଃଲ୍ନନ୍ଥ୍ିକ ସାଗର ବକ୍ଷ 

ଥିଲେ| ମେକ୍ସିକୋ ଏବଂ ବ୍ରାଳଲ୍ ପ୍ରଚ୍ତଭ ଦେଶଚର ଦ୧ସାୟିଏଲ୍- 
ଜ୍ଦ୍ଵମ୍ ର ବଢ଼ୂଲ ପ୍ରଗ୍ଭର ଫଳରେ ଚସହ୍ର ଦଦେଶର୍ ସୁଞ୍ଜ ବାଦୀଙ୍କର 
ଯଥେଷ୍ଣ କ୍ଷଭ ଚଢ୍ରଂଇକ୍ଥ, ଏକଥା ଏପ ବ୍ରଷ୍ଠ ସ୍ତ ସନ୍ରୁ ଅବଗଭ 
ହୋଇଥିଲ୍। ଏଇ ଦୁଇ ଦେଶର ଚଳଚଳ ବେଣିି ଦ୍ଦୂଚ୍ରେ ପ୍ରଦର୍ଗମ୍ମୂଚର 

ଯୋଗ ଦେଉ ଥିଲେ । ସେଇମାଚିନ ଇ ଞ୍ଚାଲୀୟୂ ପଦର୍ଶମୀ ଦେଖି ଝଗର୍ଟ୍ପ 

ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଚଭ୍ଯକ ପ୍ରଦର୍ଥମୀର୍ ଫାହକ ଘାଝଚର 
ଗୋହଏ ବଡ଼ ଖାଭା ଥାଏ। ତପ୍ ଟାଭାଚର ଚମ ଚକଦ୍ର ଭାର 
ସ୍ବାଧୀନ ମଭ ଲ୍ଣି ପାରୁଥିଲା । ଅଚନେଲ ଇଞ୍ଷାଲ୍ବଯୁ ପ୍ରଦର୍ଶମର 
ଵହୁରେ୍ ନାନା ପ୍ରକାର୍ ମନ୍ତର ଲେଖିଥିରଲ୍ । ସେହୁ ସନ ମନ୍ତବ୍ଯ 

ଘର ତମାର ଉସ: ଗବ ନ୍ଥ ଧାରଣା ଜନ୍ମ ଥିଲା । ମୁଂ ଯାଢ୍ନା ଚିଲି ଥିଲ୍ 
ଢା ଚକାଣସ କାମର ଲୁଦ୍ରେ । କାରଣ ବଦେଶଇର ମୁଁ ଚଯଭେ- 
ଦେଳେ ଚକାଣବି ବହୁରେ ପନ୍ତବ୍ର୍ଯ ଲେଖୁଆୁଲ୍, ୧ସେଢେବବଳେ 

ବଙ୍ଗଳା ଭ୍ବଷା ବ୍ୟଡୀଭୁ ଅନ୍ଯ କୋଣସି ଦ୍ବଷା ବ୍ଯବଦ୍ନାର କର୍ 
ନ ଥିଲ୍ । ଅନ୍ଯ ଲୋକଙ୍କ ପଷଷରେ ଢାହ୍ରା ଅଦରକ ରୀ ଥ୍ରିବଲ୍ ମଧ୍ୟ 

ମୋ ପଞ୍ଚରର ତାଦ୍ରା ଗୂଦ୍ ଦରକାଟ୍ା ଦ୍ରୋଇ ପଝଥିଲା । ତମାର ଲେଵା 
ଦେଖି ଅନେତକ ମୋ ଘଛେ ସ:ଛ ଆମୁଥିଚଲ, ଅଜ୍ ଘଗ୍ୁରୁ ଅଚଲ, 
ମୁଁ କେଞ୍ଜ୍ ଦେଶରୁ ଅସିଛୁ। ଯଦ ଇଂସ୍ର୍ଜତର୍ ମନ୍ତବ୍ୟ ଚଲଖୁଥାନ୍ତ 
ଭାଦ୍ରାଦ୍ବେଲଲ୍ କେହୁ ମୋ ଅଡ଼କୁ ଗୃଦହାନ୍େ ୭ ନାହୁଁ । ବଣ୍ଟ ଯେଲା 
ଦେଖିବାକୁ ଅନେକ ନ୍ଦ୍ରନ ଯାଇନ୍ତୁ ଅର୍ତ୍ ଅଦଳଳ ସ୍ତ ଦେଖିଛି 
କନ୍ତୁ ସେ ସନ୍ତୁ ମେଳା ସଂନ୍ଧାନ୍ତ ବିଷୟ୍ଠ ସୂଭଗ୍ବଂ ଏ ୭୬୍ଟ୍ତର୍ 
ବେଶି ଲେଖିବା ଅନ୍ୟୀୟୁ । ମୁଁ ସେଠାକୁ ବ୍ରଣ୍ଵମେଳା ଦଦଶିବାକୁ 
ମୂର୍ଯଭଃ ଯାଇ ନ ଥିଲ୍--ଯାଲଥିଲ୍,କାଲାଲୋକଙ୍କ ଯଉ ଚସାଭ୍ଏ $ 
ଗଣଙ୍କ ର୍ ଲୁ ଉଲ ବନ ହ୍ରାର୍ ସ୍ତେଇଯ୍ବା ବକତଲ କାଣିବ୍ରକୁ। 



ଆଁକର ଅମେରି୍କା (ଏ 

ଅଜି ଦ୍ବରଭର କଥା ଆମ୍ଭେର୍୍ କାଭ ଅଲ୍ଲଲୋକ ରନ୍ତା କରନ୍ତ । 
ଚଯଞ୍ସକୁ ବକ ବୈଷ୍ଟବ ଅଞମର୍କାରେ ହୁନ୍ଦ୍ରିସ୍ କର୍ ଦୁଇପଇସା 
ଗ୍ଵେଜଗାର୍ କବ୍ଵ୍ ଥାଆନ୍ତି ସେମାବନ ଭଲ୍ ଭ୍ବାବ୍ରଠର୍ ଜାଣନ୍ତି ଚଯ 
ଚସମାନଙ୍କର୍ ଅବସ୍ଥା ଆମେରିକାରେ କ ଉଲି । ଏ ୧ମ୍ବଛରେ ବବି ଶି 
କହ୍ରବାକୁ ହେଲେ ଗୋଛଛଏ ସ୍ପଭନ୍ନ ବ୍ରହ୍ଥ ଚଲ୍ଣିବାଲୁ ପଷବ୍ର । 
ଅଳ ଆମର୍ କାରେ ଦ୍ବରଭର୍ ଜାଡୀସ୍ତ ଅନ୍ଦୋଲନ ସକ୍ଷରୁ ନ୍ଦ 
ଦ୍ଦଂପଦ ବକୁ କଦ୍ନନ୍ତି ରାଦ୍ବାଦ୍ରେବଲ୍ କେ୍୍ଦଲ ଦୁଇହ ସଂବାଦ୍ରସନ୍ଧର 
ନାମ୍ମ ଉଚ୍ଶ ଯୋଗ୍ୟ--ଭାଦ୍ରା ଘସୂଲ୍ସ ଓଧାର୍ଲୁ ଡ଼ ଅଞ୍ଜ ୧ଡଲ୍ 
ଣ୍ଯାର୍କର୍ । ବେଃଇେଦ୍ରେଲେ ଆଗମରିବାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବ ଦପନ୍ନଚରର 
ଦ୍ବରଭର୍ କଥା ଶୁଣିବାଲୁ ମିଳ ଢାଦ୍ରା କେ ଦିଲ ଭାଇର ସ୍ବାର୍ଥ 
ଦୃଷ୍ଣର୍ୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ କହୁଦା ଛଢ଼ା ଅଜ୍ କନ୍ଥ କୁହାଯାଇ ନ 
ପାଚର । 

ଏଠାକୁ ଆଁଞବା ପରେ ଦରାନ୍ତେ ବୋଲ୍ ଜଣେ ଉତ୍ତଲ୍ରେକଙ୍କ 
ସହରର ପରିଚସ୍ତ ହ୍ରେଲ୍ବ । ସ୍ପଅବ୍ବତର ୭୧୮ଭେ ବନ୍ବାଧୀନ ଜାଠଭ ଅଛନ୍ତି 
ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଇଁ ତାଙ୍କର କ୍ରୁକୁତ୍ତେ ଦରଦ ଇଭଗ୍ବ ରହର୍ଥ। ତମା 
ସାଙ୍ଗଚର ବଦଶା ଦଦ୍ରବାର୍ୁ ୫୩ ବଡ଼ ଅନନ୍ଦଭ ଜଦହ୍ଘାଇଆଲେ୍ ଅଜ୍ 
ଚୋବଭ ଅନେକ ଲକ ସଦ୍ରଭ ସରଚଯ୍ପ କର୍ଵଇ ଦେଇଥିଲେ । 
ର୍ଶମଭୀ ଦାଚନ୍ତଙ୍କ ଅନୁଗ୍ବେଧରେ ୧ସ ଏକ ସସ୍ତ୍ରଭ ଅଚନ୍ବକାଜନ 
କଲେ । ସତ୍ତ୍ଵ ଗୋହନଏ କାଫି. ଦର୍ ବଢାଇ ଥିଲା । ସଭାରେ ସ୍ାଯ 
ଦ୍ରକ,ଚର ଲୋକ ହେବେ ବୋଲ୍ ୯ନେଳ ଧାରଣା କରଃାଲେ । 
କାତଫର ମେନେଜର୍ ପୃଣ୍ଠିର କରିଲେ ନି: ସ୍ବମିନାଥ ଜଣେ 
ହହ୍, ସେ ଅକାଲ ଛି ତ୍ନ, ସ୍ପଦ୍ଚ୍ୟ୍ଲେଲ୍ ଵ କମ୍ବା ଯାଦୁକର ନୁହରି ¬ 

ସେ ଜତଣ ପର୍ଯଞ୍କ | ଭାଙ୍ ହତବା (11001.0) ଅଥଭ୍ ଏଚ଼ଭେନ୍- 
ଚରର୍, ବୋଲ୍ ଯେପଣ୍ ଦୁଲ୍ ନ ବୁଝ | ଏଇ ପ୍ରଗୁର୍ ପଳସଗେ 



୧୪୦ ଅଞ୍ଚଲ୍ନବ୍ଲିକ ସାଗର୍ ବର୍ଷେ 

ଅନେକ ଲ୍ଵେକ ହେଇଥିଲେ । ଆଚଯ ଯେଚଢି ବୈଳେ ସପ୍ରରେ 
ସଭୂଞ୍ଚିଲ୍ଲ ସେଭେବେଚଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠମାର ଅଗମ୍ଭନମୀ ଜଣାଇ ଦିଆ 
ଦେଲ । କନ୍ତୁ ଚମା ମୁ ହଁ ଆଡ଼କୁ ଗ୍୍ଦିଁ ଉପସତ ଜନଭୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଣ 
ହୋଇ ପାର୍ଠଲେ .ନାହ୍ରି । ଦ୍ରେହ୍ଧର୍ ରଙ୍ଗ ସେଞ୍ଞ୍ଠି ବଡ଼, ଶିକ୍ଷାଦ୍ଦଷାର୍ 
ମାପକାଠି ଚସଇଠି ମନୁଷ୍ଯୟଭ୍ବଵର୍ ସ୍ଥାନ ହୋଇପାଉର୍ ନାହି । ଅଭ 
କଷ୍ପ ର ମି: ଦାନ୍ତେ ସମ ସ୍ତଙ୍କ୍ ସାନ୍ତୁ ନା ଦେଇ କହୁଚଲ୍, ଯାଡାର 
ଯାହ୍ନା ଷ୍ମଣ୍ଣ ଲେ ଣ୍ଣ ର୍ଗନ୍ତୁ । ବୟ୍ଵଗଣ ଟସ ସକ୍ତୁ ଚନେଇ ଆସିବବ। 
ଅଚନବକେ ମୋର ଚରହେସ୍ ଦେଖି ପ୍ରଶ୍ନ କର୍ବାଲୁ ହ୍ଵେୟ୍ଠ ମନ 
କ୍ଥିଲେ ଯେଉ୍ଭ ମନେ ଷ୍ରଣ୍ମ ଳରୁଖୁଠଲ୍ ଭାକ୍କ୍ କେବଲ ଗୋହୁ ଏ 
କଞ୍ଚାର୍ ଜବାବ ଦେଇଥିଲ୍ । ସେହୁ ଶ୍ରଣ୍ମିର ଜବାବ ଦବାକୁ ମେଭେ 
ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗିଥିଲା । ଧୁ କହୁଲ୍-¬‹©160ଓ  ୮୪€୫୫୮୪୫୯୦୮ 

15 ୮1 ୦] © 90( 9@&୮)୫୮1୦୮), ଆମେଣ୍କା ବାସୀ ଯଦ ସେ 

ଦୋଷରେ ଦୋର୍ଷୀ ନ ଭୁଅନ୍ତ, ଭାହ୍ରା ହେଲେ ଅଣ ଦ୍ରାରଲ୍ବମ 
ଛଅ ରୁ ହୋଇ ଜଥା ନା,ଣ୍ଟେଇକାୟର୍ଦର ନଗ୍ରୋଉୟ ରହନ୍ତା ନାହ ।” 
କଥା କହୁ ବା ସ୍ପଙ୍ଗେ ସଵଙ୍ଗ କନ୍ତୁ ଉଳ ଦଦେଶର୍ କଥା ଧା ମନନ 
ପଡଲ୍ପ । ମାଦାର ଆରମ୍ବ କର୍ ସେନ ଟଂଶ ସଯ୍ୟନ୍ତ ବଣ୍ଡ -ସର୍କର୍ଙ୍କ 
ଭପ୍ତିରେ ଅମୁର ଅଲେ | ପୁ ଅନ୍ଧୁର୍ ଆଗକୁ ଆସ ଦ୍ରର୍ଜନ କଥା 
ଜ୍ଭ୍ଛାସନ କଲେ୍ ଅବାନ୍ତର ମବନ ଚହାଇପାରେ । ବଦଷଲୁ ଯାଇ 
କରନ୍ତୁ ଏସକ୍ତୁ କଥା କନ୍ଧୁତ୍ତଲ୍ ଚଳ ନାହୁଁ | ଚଦଶର ବା ଜାଢର୍ ମାନ 

ଲକ ଦଳ।ୟୃ ଭର୍ଗଦ୍ରାଲୁ ୧ହଲେ ହଜା-ର ମିଥ୍ଯାର ଆଣ୍ରୟ୍ 
ନେବାଲୁ ଚଢ଼ା ”› । ସୁଥିରୀ ଚଢଦିକେ ନେ ଦେଖି ବ୍ରଦେଶର୍ 
ସମ୍ବାଦ ନନା ସ୍ବ୍ରଦରେ କାଂବାଲୁ ଇମ୍ର କରୁଚନ୍।। ଏ ଉଳ ମିଛ 

ଦିଥା କକଦଧାର କୋଣସ୍ତ ମୂଲ୍ଯ ରହ୍ୁନ୍ତ ନା । ̀ ଦେଳହୂ 
ଂର୍ଶୁଧନ ଳା ବିଲେ ଦ୍ର ଅଡ଼କ୍ସୁ ଚକକୁ ସୁଦୂମ୍ପ ରେ 

ଗୃହୁଦେ ନାହୁଁ 1 ସୁଭବବଂ ହୁସଆର୍ ! 



* ` ଅକରା ଅସମରକା ` -୪୯ 

ଦ୍ଦନେ ବଣ୍ଟ୍ ଵଖ୍ଯଭ ଓୟାଲ୍ ସଞ୍ ¥୍ ଅଡ଼କୁ ବୁଲ୍ ବାହାରଲ୍ । 
ଏୟାଲ୍ ସୁ ହ୍ ମୋ ବସା ପାଖରୁ ବେଶି ଦୁରରେ ନଥିଲା। ଭେବେ 
ସ୍କୁଲ ମୁଁ ବସ୍ ରର ଉଠିଲ୍ଵ-ଅତ୍୍ ବାସ୍ରୁ ଏହ୍ଲକାଇ ପାଇଲ୍ 
ଓୟ୍ଵାଲ୍ ସମ୍ପ ହ୍ । ଧୀତର ଧୀଚର ଅଗକୁ ଗ୍ଭଲ୍ ଗ୍ଟଲ୍ ଭ୍ବବ୍ଛୁଥିଲ୍, 
ଏଇଠି ବବି ଆଚମର୍ବିକାର୍ ଧିନକ୍ସୁଦେର ଗଣ ସ୍ତଥିବ୍ବାର ` ବାଣିଜ1, 
ସାମ୍ଭାଜ୍ଯକାଦ ଅଉ ମନରେ, ନର ଦ୍ବାଷ୍ଯ କରନ୍ତି । ବେବଲ 
ଏହୁ ଢୁହ୍ ଦେଵିବ ପାଇଁ ଅମେରକୀ ଛଡା ବଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେଇ 
ଲେକଲ ଅସନ୍ତି। । 

ଏୟାଲସ୍ ତୁ ଅମେରିକାର ଅନ୍ଯାନ €ଯ ,ତକୀଣସି ଛୁଃ 
ଅଃପକ୍ଷା ଅଲ୍, ପରସର---ଠିକ୍ଗୋଷଏ ଟଲ ସଚି| ହେଲେ ମଧ 
ଏଭକ ମଚଜରସ୍ଜିବ୍ରାକ୍ୁ ପ. ବ ସେ ସ୍୍୍ଵର୍ଢବର୍ଷଚର ଏୟ୍ଟାଲସ୍ ବୁହ୍ 
ଘର୍ ଚଗାଃାଏ ଶରୁଧହ୍ ନାହି । ଭାଜର ଢ୍ଥୁଲନା ୧ଯପର୍ ଭାନ, 
ଓୟ୍ହାଲ୍ ସଞ୍ଗ୍ ୪ର୍ ଭୁଲଳା ମଧ୍ଯ ୧ସ୍ଇ ଓୟାଲ୍ୟପ ଣୁ ୫ । ତୂ ୪ର ଦୂଇ 
ପାଖରେ ଆକାଶ ଚ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାସାଦ ଗୂତ୍ତକ ନ୍ଥଡା ଦ୍ରୋଇ ରହୂସ୍ଥ। 
ଗ୍ବଞ୍ଚାନ୍ଧେ ଅଚନେକ ସଲ୍ବକ ଗ୍ଟଲ୍ଚ୍ରନ୍ତ  କଞ୍ଜୁ କାହାର 
ମୁହନ୍ତେ ଦ୍ରସ ନାହୁଁ । ଚସମାଚନ ଖଗବ୍ଚନ୍ଥିଭ ଅଜ ଅଢକିହରେ 
ବାଃ ଗ୍ଭଲ୍ଛଛନ୍ତ । ଚବ୍ବଲେଂବଚ୍ଚଚଲ ଜଣେ ଅନ୍ଯ ଜଣକ 
ସଝଙ୍ଗ ଧକ୍କାଖାଇ ସାଡନ୍ଥୁ । କନ୍ପ ୧ମାନେ ବ୍ୟବସାୟର 
ରନ୍ତାରେ ଏସର୍ ଭନ୍ନୟ୍ଢ ଦଢ୍ରାଇ ବାଃ ଗ୍ବଲ୍ବନ୍ତନ୍ତି ସେ ଶିଷ୍କାଟ୍ଟ୍ର୍ 
ସୂଚଳ “' ଦୁଃଭ” ଶଦ୍ଦ ସର୍ଯ୍ଯନୁ କାଢାଣ ମୁହ ରୁ ବାହାରୁ ନାହ। 
ମୁଂଏ ବାଃ୫୍ଵ୍ ସର୍ମୁଣ୍ଡ୍ ଅପବ୍ଚତତ ଥିଲ୍ ଦୋଲ୍ ବୋଧ ଭୁଏ 

ଅନେକଙ୍କ ଦ୍ୁତ୍ଧୁ ମୋ ଉ୍ପରେ ସଷଥିଲ୍ । ଓୟାଲସ୍ 9 ୪୍ ଦେଖିବାଲୁ 
ଥୁ ଏକା ଯାଇ ନଥୁଲ୍, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଭ ଭନ୍ନଜଣ କଦ୍ରଲେକ 
ଥିଲେ୍ । ସେହ୍ର ଅମେର୍ଳାନ ଚନଜଣ ମା ସଚ୍ଚ୍ଥ ଛନ୍ଛେ ଗ୍ବଲ୍- 



୧୨ ଅଞ୍ଚଲ୍ବନ୍ତିକ ସାଗର୍ ବକ୍ଷେ 

ଥିଚଲ୍ । ଜଣେ କଲାଚଲ୍ବଲି ପଛରେ ଇନଜଣ ଗୋଦ୍ାଲଲେକି 

ଗ୍ବଲ୍ଛନ୍ତିଃ ଏ କମ୍ବ୍ କଥା ନୁଦ୍ରେ। ଫଲଭେ୍ ଅବନକଙ୍କ କସ୍ତ ସୁ 
ଦୃଷ୍ମ ତମା ଉସରେ ସତଥିଲ୍ଵ । ଅନେକେ “ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା 
ଡ଼େବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ-¬କନ୍ତୁ ସଙ୍ଗୀଗଣ ' ସେଥିବର୍ ବାଧା 

ଦେଉଥିଲେ । କେବଳ ଏଠକ ଜଣାଇ ଦେଉଥିଲେ ସି ମୁଁ ଲଚଗ୍ରା 

ନ୍ର୍ହେ। ଵଦେଶୀ । ଉତ୍ସଇନ ପାଦ୍ରର୍ ୧ସ୧୦୦ବେଲେ ସ୍ଵସ୍ତାରେ 
ଗ୍ବଲ୍ନ୍ତ ସେଂଭିବେଚିଲ ଢାଙ୍କ ସାଙ୍ଗଚର ଅନେଇ ଗୋଗ୍ବ୍ ଲେଲ 
ମଧ୍ଯ ଗ୍ଭଲନ୍ଜି ବଢ ଶୁ ଅଠଚନେଚକ ଚମାଭେ ନଟଗଗ୍ରା ଧର୍ମ ଗ୍ରଗ୍ଗର୍କ 
ବୋଲ୍ ଭ୍ରବ୍ଛୁଥିଲେ । 

ମୋ ସାଙ୍ଗଚର ଚମଞ୍ଜ୍ ଭନଜଜଣ ଆତଯର୍କାନ ଗ୍ବଲ୍ଥିଲେ, 
ତାଙ୍କ ପନ୍ଚୟ୍ବ ଏଯାକେ. ଦେଇ ନାକ୍ୁ । ଭାଙ୍କ ସତୁଭ ମୋର 
ଘର୍ଚୟ ବଉ ଅଭୁ ଭାବରେ ହୋଇଥିଲା | ଜଜ୍ତସ୍ତର୍କ ପହ୍୍ୟପବାର୍ 
ଲିଚୁ ଵନସଚ୍ଚର୍ ଟର ଯ ଅରମ୍ଭ ଦ୍ରେଭ । ଗରମରେ ରେସର୍ମୀ କାମିଳ 
ବ୍ଯବ୍ରହ୍ଧାର କରିର୍ରାଲୁ କପ୍ପ ଦେଉଥିଲା । ଶୂଣିଲ୍, ଜଉ ର୍କରେ 
ଦୋକାନମାଚନେ ସୁଛା ନଗଗ୍ରାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗଚର ଖଗ୍ବସ ର୍ଯବଦ୍ନର୍ 
କରନ୍ତ । ଦୋକାନ୍ତମାଓନ ମୋ ସନ୍ଦୁଭ ଚ୭ଯସର୍ ସଦ୍ ବ୍ଯବଦ୍କାର 
କଚେ ଆଉ ମେଭେ ନାଗ୍ରୋ ଜଷ୍ର୍ରବ୍ରବେ ସସଥରପାଇଁ ମୁଣ୍ତରେ 
ପଟଡ ବାଛି ବାହାଣବ ବଲ୍ ଦ୍ରବ୍ରର୍ । ନ୍ଦପଛବଣିଆଁ ଗତ୍ତମ 
ଚବିଲେ ଅଲ୍ଦତଲ୍ବକେ ଗ୍ବସ୍ଥାରେ ରୂଲନ୍ତ କରୁ ଢାଂ ୭ବାଲ୍ ଯେ 

ଏଲାନ୍ରେଲେଟିଳି ଗ୍ବସ୍ତା ତ୍ଵପରୁ ଲୋକ ଚଲାଚଲ ବନ୍ଦ ଦ୍ରୋଇଯାଏ 
ଯୃ .ନ୍ଢ୍ରେ । ପଗଉଦାଛ୍ ଦାଦ୍ବାରକୁ ଯିବାପାଇଁ ିମାର୍ ଅଦୌ 
ଇଚ୍ଛା ନସିଲା । କନ୍ତୁ ନଦେଲେ ଅଭ ଚଳୁନାନ୍ମଁ ଚବାଲ୍ ଟୋଃଏ 
ଆଂଶ୍ରିଳି ଲର୍ଜନ ପଥ ଡ୍ ସରେ ଗୁଲ୍ଲ୍ । ରଞ୍ଚମ୍ଭ ଏଣ୍ନିଡ୍ଲୁ ନଯାଇ 
ଅସ୍ତ୍ର ଏଭ୍ନଞ୍ଜକୁ ଯିବାର ସ୍ଥିର କଲ୍। ଗ୍ବସ୍ତା ଉସର୍କ୍କୁ ଆସ୍ତ 



ଅଳର୍ ଆଠିସିରିକା ୯୭ 

କ୍ଥିଦୁର ସିବାସଝରେ ଇହ୍ପୂଦୀ ଅଜ୍ ଅରଦଟଣ ୫୫୫, ଶିଷ୍ଣଂ 
(ଧର୍ମସାଜକ) ବୋଲ୍ ରଜ଼ାର୍ କଲେ । ଭାଙ୍କୁ ୧ଛିରରେ ପକାଇ ଶୀସ 
ଶୀଘ୍ର ଗୃଲ୍ଲ୍ । ୭କଏ ଆଗକୁ ଗୃଲ୍ଗଲପରେ ଢଚନାଃ ଆମେର୍¬ 
କାନ ଯୁବଫୀ ମୋ ସମ୍ପଝରେ ଅର୍ସି ଛ୍ଥୁଡା ଦ୍ରେତଲ୍ ଅଭ ଭାଙ୍କର୍ 
ଦବାଇ ଦେଖି ଭବ୍ରଷୀଭ କହ୍ର ଦେଲେ ଘ୍ରଭ୍ଯୋ କେ ଏକ ଡ଼ଲ୍ବର କର୍ 
ଚଦଝବ ବବାଲ୍ କହୁଲେ୍ । ଭାଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ଚମ୍ପକ ଛୁଡ଼ାହ୍ନେଲ୍ । 
ସ୍ପେମାନେ ଲଣ ପ୍ତ୍ଵବ ଢରି ଡ଼ଲଭର୍ର୍ ଭନୋଃହ ନୋଵ ମୋଦ୍ବାଭରେ୍ 
ଦେଲେ । ମୁଁ ଭାଙ୍କୁ ଡ଼ମ୍ବର୍ ଫେଗ୍ଇ ଚଦ୍ରଇ ସଗ୍ଭୁର୍ଲ୍, ସେମାନେ 
ଇଜ୍ଗ୍୍ର୍ମୀୟାନ ନା ଅଚମର୍ରିକାନ । ଯୂର୍ଵଦୀଗଣ କହୁଲେ, 
ସେମାନେ ଅଂମର୍କାନ,--ଵନୁ ହୁନ୍, ଅକାଲହଷୁ, ମୁଁ ରଚ୍ନ ୟଲ୍ଷ୍ 
ଅଜ୍ ସାମିଷ୍ଣ କ ଡପଚର ଗଙ୍ଗାର୍ ବ୍ଶ୍ବାସ କର୍ନ୍ତ। ଭାଙ୍କ ଇଥା ଶୁଣି 
ମୁ କହୁଲ, ସୁଂ ଏସକ୍କୁ ଅଚର୍ଦୀ ବ୍ରଣ୍ାସ କରେ ନାହା, ସୁଯଗ୍ବଂ 
ମୋଉଭେ ମାଫ କରନ୍ତୁ । ଯୂ ବଡୀଗଣ କହୁଚଲ୍, “` ଆଚମର୍କ!ରେ 
ହୁହ୍ଦୁ ଅଡ୍ ଇଗ୍ଵେପୀୟ୍୍ କଗଶୀ ଗଣ ଏଇସକ୍କୁ କର୍ ଦୁଇ ସଇସା 
ଗ୍ଵେକଗାର କରନ୍ତି, ଅପଣ କାଲ ସେଥର୍ର ବାଦ ପଡୁଛନ୍ତି । 
ଏସବୁ ଯନ୍ଦ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହୁଁ ଭାହ୍ନାଲେ୍ ଅପଣ: ନଣ୍ଟୟ୍ଠ ହହ୍ 

ନ୍ଦ୍ଧନ୍ତ ।” 
“ଅପଣଙ୍କର୍ କଣ ବ୍ରଣ୍କାସ ଚଯ ଆମେ ସବ୍କୁ ଏକ୍ଯୟ୍ବା କର୍ଚି 

ଦ୍ଦନ କଞ୍ଞାଉ ? ମହ୍ବାତସ୍ବାଟାନୀଙ୍କର୍ ନାମ ଶୁଣିଛନ୍ତି ୧୬” 

“ହଁ , ଶୁଣିଛୁ | ସେଭ ଜଣେ ଫବଦୀର !?୬ <" 
ଯୂବଦୀ ଭନୋଵ୍କୁ ସାଖଲୁ ଡ଼ାକ କହୁଲ୍, ‰ଆଘଣମାନେ 

ହୁନ୍ଧ ଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧବର୍ ତଯେଞ୍ ଧାରଣା କରିଛନ୍ତ ଭାହ୍ରା ସର୍ଞ,ଣୁ ଭ୍ଳ୍ଲ୍ । 
ହନ୍ତ୍ମାନଙ୍କ ଭ୍ୁଭରେ ଅନେକ ଲ୍ବେକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଜ୍ଜ୍ମାନେ 

ଆଘଣମାନଙ୍କ ଅସେକ୍ଷା କମ୍ବ୍ ସଉ୍୍ୟ ନୃହନ୍ତ । ଶକ୍ଷାଦରୀକ୍ଷାରେ ଏମ୍ର୍ 



୪୧୪ ଅଧ୍ଚଲ୍ବନ୍ଦକ ସାଗର୍ ବତ୍ତଷ 

ଅବନକ ହୃନ୍ଦ, ଅଛନ୍ତ ନାହ୍ାନ୍ଦ ସତ୍ରତ୍ର ଅସଣଙ୍କ ଦେଖର ଅଭ ଅଲ୍ବା 
ଲୋକଙ୍କର୍ ଛୁଳନା କସ୍ଵଯାଇଗାରେ । ଏଥର ଆପଣମଭତାନ 
ଯାଥୀନ୍ତୁ ।” ମୁଁ ଅଡ୍ଞ୍ ସଗନ୍ତ ବ୍ଯବଦ୍ାର୍ କର୍ଗ୍ନ ନାହ ସ୍ଥିର୍ କଲ୍ । 
ଏକ୍ପୁଚର୍ ଚଲ୍ପକକେ ଯନ୍ଦ୍ର ଚମାଭେ ନଗ୍ରୋ ଭ୍ଵନ୍ଧ ଦୁବ ବଦ୍ନାର୍ ̀ କରନ୍ତ 
ଭା ସନ୍ଥକେ ମ୍ଲଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ମାନଯିବ୍ର। ଚ୭ଯେଚଭତେଳେ ମୁଁ, ତସହ୍ରୁ 
ୟୁବତୀ ଭଞନାଛ୍ଛ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବ୍ରାଞ୍ଜି କର୍ୁୁଥୁଲ୍ ସେବ ଠବେଚଲ 
ଏହୁ ଜ୍ଦ୍ର ଲୋକଙ୍କ ଭଭର୍ତ୍ ଜଵଣ ଚଣା ସାଙ୍ଗଚର୍ ଆଳୀଘ ସରଚଯ୍ଜ 
କଲେ୍ । ଢାଙ୍କ ପଛ ସଲେ ଆଞ୍ଜ ଦଜ୍ରଣ ଆସି ଯୋଗ ବଦଲଲ୍ । 

ଅମେଶ୍ବି କାରେ ଦୁଇହ୍ଣ ଗ୍ବଞ୍ତୁନି ଭକ ଦଳ ଅସ୍ରୁ। ଏହ୍ନ ଦୁଇ 
ଦଲ ଭଭଚର୍ ସ୍ବ୍ୁଛବଲେ ମଇବବିଧ୍ଯ ର୍ହ୍କଚ୍ଥ । ଗୋଃଏ ଦଲ୍କ 
ଅନ୍ଯଦଳ ସହୁଢ ପ୍ଭସୋଗି ଭା କର୍ ନୂଆ କ୍୍ଥ କର୍ ଜନ୍- 
ସାଧାରଣଙ୍କ ସଦହାରୁଜୁଭ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚଚଷ୍ପା କରେ । ଏହ୍ବାର୍ 
ଙଲ କଲୁ ଉଲ୍ ଭୁଏ । ଅମେର୍କାର୍ ସଭ୍ବସ୍ଟ୍ାର୍ ଅଜ୍ ସୁହର ବାଃ- 
ଘାଃ, ଘରଦ଼ାର, ଆର୍ଥିକ ଅଡ୍ ନୈଭକ ଜଳଭ ଏହାର୍ ଫଲରେ 
ଗଢି ଜ୍ଠିଛ୍ଥ । ଅମ୍ଭେର୍ କାର୍ ପୂତ୍ଜବାଦୀଗଣ ସ୍ବବ୍ରଲେ, ଏହୁସରୁ 
ମଭଭେଦ ଫଲତର ଭାଙ୍କର କ୍ଷତ ହ୍ବେଜ୍ଛ୍ଥ ଅଜଡ୍ ଭବ୍ରଧ୍ଯଭରେ ମଧ୍ୟ 
କ୍ଷିତର୍ ପଦ୍ଚିଣାମ ବଚିଯିବାର୍ ଅଙ୍କା ରହୁଛ୍ଛ । ଏଣେ ଆମେରିକାନ୍ 
କନ୍୍ଞ୍ଣ ଧ୍ଯସନ ମଭରେ ଢାଙ୍କର ଏହୁ ଦଳସ୍ତ୍ରକିବାର୍ ଅଧ୍ବକାର 
ମଧ ନଥିଲା । ଭେଣଡ ୧ସମମାନେ ଗୋଃଃଏ ନ୍ୃଭନ ପଥ ଅବଲ୍ମ୍ବନ 
କଲେ । ସେଇ { କ¬.;୮ ସେମାଚନ ଜନମଭର୍ ପ୍ରଭନଧଗଣକୁ 
ବଣୀଜୁ୍ଭ କଣ୍ ରଞ୍ଚିବାକୁ ଚେତ୍ନାକଲେ। ମୁଂ କେବଳ ଜାଣିପ୍କାର୍ଥିଲ୍ 
ଆଡ୍ କ୍ରୁଝୁଅଲ୍ ଚଯ ଆମେରିକାର୍ ଜନପ୍ରଢନଧ୍ଵଗଣଙ୍କ ଭ୍ଭରୁ 
ଅଚନକ ଭର୍ରୀଚର୍ ହ୍ଵେଡ୍ଟ୍ ବା ଅନକ୍ଥାରେ ହେଉ୍ ଏଯୟ୍ବାଲସ୍ ଶ୍ର ଛର୍ 

ନଦ୍ଦମମିଜ୍ଲୁଭ ଢ୍ବେବାକ୍ସୁ ସଜଥିଲା । ଅଜ୍ଵ୍ ଓୟ଼ାଲ୍ସ୍ ବୁ ହ୍ର ଧର୍ମକଗଣଙ୍କୁ 



ଅଜିର ଆମେର୍କଲା ୯୫ 

ଆମ୍େର୍ବିକାର୍ କର୍ହସଛଛତର ଗ୍ଟ ବ୍ଚାଠି ଢାଙ୍କର ଦାଁଭ ମୁଠା ୭ତରେ 
ରଣଥିବଲ। ଦୁଇ ସାର୍ାଭ ଦୃଶ୍ୟାବଲୀ ଦେଣ୍ଜବା ସାଇଁ ଅମେ 
ଧାଁରେ ଧୀରେ ଅଗ୍ରସର୍ ଦ୍ରେଲ୍୍। ବଡ଼ ବମ ଘରଂଗ ଡ୍ଜଡ ଭତରେ 
କଣ ପହଦ୍ବକ୍ଛ୍ଥ ନଦେଉନ୍ଥ ବାଦ୍ବାର୍୍ ଜାଣିବାର କୌଣସି ଉପାଯ 
ନାହ । ଭେଣୁ ସଙ୍ଗଗଣ କୁ ଏକ ସାଧାରଣ ©ୟାଳକୁ _ ନେଇଯିବା 

ସାଇ ` କହ୍ରଲ୍ । ପାଖରେ ସସୟ୍ତାର ମାର୍କେଃର୍ ଅଡିସ, ଅତମ 
ସେୟ୍ବାର ମାର୍କ ର ହଲ୍ ଘଞ୍ଜର- ଯାଇ ଛିଡା ନ୍ଦରେଲ୍ । ସେଠାରେ 
'ଚସଭେବେଚଲ ଅଚନକ ଣଲୋଇ-ୁଡ଼ା ହୋଇ ରକାକଣା କିର୍ୁୁଥିଲେ। 
ବସ୍ଵେୟ୍ଲା ଭର ମୂଲ୍ୟ ନଷମାଗଭ ବ୍ରଭୁଥିଲ ଆଜ୍ ଭ୍ରଉୁଥିଲା। ମୁ. ତସଦ୍ଦଗଲୁ 
ଡ୍ପ କ୍ମଏ ବୋଲ୍ ଉକ୍ଷେସ କର୍ଜାହ୍ର । ଲୋକଙ୍କ ଆଗ୍ଟୁର୍ ବ୍ର୍ଯବ- 
ଦାରୁ କେବଲ ମୂ. ଲାକ୍ଷ କରୁଥିଲ୍ । କାରଣ ଅମେର୍କା ଯିବା 

ଘୃବଂରୁ ଦ୍ରନ୍ରେ ଚଗ୍ରୀମ୍ବେର୍ ସେଯ୍ଡର୍ ମାର୍କେଃ ଦେଣିବାକ୍କୁ ଯାଇ 
ଚକଭେ ଗୃଡଏ ପାଗଲକୁ ଦେଣି ମନେହେଲା ଯନ୍ଦ ଭାଙ୍କର୍ 
ଦ୍ରାଢତର ଅମ୍ମର୍ ଭର୍ୂରଷ୍ଯଭ ସ୍ଥଡ ଦଦଆଯା ଏ ଭାହାଚଲ୍ କଣ ସହ୍ବ। 
ବନ୍ତୁ ଓୟୂାଲସଞ୍ଜୁ୍ର ସେୟାର୍ ମାର୍କେହଃ ସେଉଇଳ ନୁବହ । 
ଏଠାରେ ଶ୍ବଙ୍ଂଲା ରହୁଛ୍ଥ। ବନୋେଭା ଏବଂ ବୂବନ୍ଧେଭାଗଣ ଧୀରେ 
ଧୀରେ କଥାବଷ୍ି। କରୁଥିଲେ । ଟଗୋଞ୍ୂଏ ଦଲର କଥା ଅନ୍ଯ 
ଦଲର କାନଓଃର ବ୍ରଂଜ୍ ନଥିଲା । ଯୃାଲୁଲ କହୁବାକୁ ତଦ୍ନତର 
ଇଜ୍ସଗ୍ଵ୍ସୀ ପୃ ସତ୍ୟଢା । ଏଠାରେ ଳଣେ ଅପର୍ର୍ ସୁଯୋଗ ଅଜ 
'ସୁବଧା ପ୍ରଭ ଲକ୍ଷ ରଣ୍ଞ କାମ କରର୍ । ବୋଚମ୍ବରେ ଲନ୍ତୁ ଏହ୍ାର୍ 
ଠିକ୍ ଓଲ୍ଷା ! 

. ବମା ବଦରଭିଲାକ୍ଷଷ କେରେଜଣ ସେୟ୍ର ବରା ସେସ୍ବାର 
ଲ୍ତ୍ବ୍ ଆଣି ମୋଚ୍ରର ସ୍ ସମ୍ବଛବ ର - ଦୁଝାଇବ୍ରାକୁ ସଗ ପଡ଼ଲ୍। 
ମ୍ଭୁ ଭଙ୍କ କଥାରେ ବାଧାଦେଇ କହୁଲ୍ ଞ୍ତୁଁ ଏଠାକୁ ବ୍ଯଚ୍ରସ୍ପାୟ୍ଠ 



୪୭ ଆହଃଲ୍ବଣ୍ଡକ ସାଟର୍ ବକ୍ଷେ 

କଣ୍ବୀକୁ ଅସିନାହୁ । ବ୍ୟଦସାୟ୍ୀଗଣ ¦ କଘର୍ ଵ୍ଯବସାସ୍ତ କର୍ର- 
ଛନ୍ତ ଏଇଯ୍ଠ୍ଵା ୧ଦନ୍ଦଲ ଦେଣିବାଲୁ ଅସିଶ୍ ଘୂ କଣେ ଦ୍ଦ୍ରଡୀୟୃ 
ସର୍ଯ୍ୟଃକ ମାନ୍ୟ ମୋଚଭ ଅଞ୍ଚା କର୍ ଜଣେ କହୁଛ ବଲ¬¬" ମୁଁ. ଯ୍ଦ୍ଦର 

ଅଁକ ଲକ୍ଷେ ଡଲର ଚଗ୍ଵଜଗାର କର ପାରନ୍ତି ଭାଦ୍ରୀଲେ୍ ମୁଁ ମଧ୍ଯ 
ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ଲ ପର୍ଯ୍ଯଃକ ଢ୍ରୋଇ ପାରନ୍ତ ।୨୬ ମୁଁ ସେଠାଚର ଆଜ୍ 
ନର୍ଥ ସସୀମାନଙ୍କୁ ଧୟ୍ ବାଦ୍ରାର୍ ପଡ଼ ଲ୍। ଓଯୟ୍ବାଲ୍ସ୍ ଡବ ୭କ୍ଲ୍ 
ମୁଁ ଆନହ ଶ୍ବାଇ ନାହୁଁ ।` ସୁନିଗ୍? ସଗୀମାନଙ୍କ୍ ଓୟୂଲସ୍ଵୁ ୪. ଛଡା 
ଅଜ୍ କଣ ଦେଞ୍ଜିଦା ର୍ ଅଅଛ୍ଥ ଚସ୍ଠାକୁ ଯିବାପାଇଁ କହ୍ୁଲ୍ । 

ଲେ :ଲ ଏକ୍ଚ୍ମାସିଂହନ ଦେଖିବା ସାଇ“ ଯାଆନ୍ତି । ମୁଁ ଚସଠାକୁ 
ଯାଇନାହୁଁ ଯାଇ ଵା ଲଭ୍ କଣ 7 ଓଯ୍ବାସିଂହନରେ କଣ ଦହବ 
ନନ୍ଦ ଦର ସସ ସନ୍ଗୁ ସ୍ଥର୍ ହଣ ଏସ୍ଟାଲସ୍ୱ୍ତୁହରେ । ଏଠାରେ ରହୁ 
ଦରଂ ଆଚମେଣ୍ଵିକାର ଗଭପଥ ଲମଗ୍ବୀକ୍ଷଣ କରିବା ଜ୍ଲ୍ । : ସହ୍ନର 
ହୁସ୍ସ ବରେ ଓୟ୍ବାସ଼ିଂ୧୪୫ନ ଚମ୍ଭାର୍ ଦ୍ରେଷଵବା ଉ୍୍ରିଭ ଥିଲ। କନ୍ତ 
ଦୃକ୍ଷଣ ଅର୍ଚୁଲରେ ବଣ୍ଡ ବ୍ର୍ୃଦ୍ଧଷଷ ଏଡେ ଥ୍ରିବଳ ଚଯ ସେଇ କଭ୍ୟ୍ରେ 
ମୂ ସେ ଅଞ୍ଚିଲଲରୁ ଯିବାକୁ ବେଶି ପ ର ଥିଲ୍ |. 

ଯେଞ୍ଜ୍ ଢ୍ବର ଫୟୂଗଣ ଦ୍ବରଭବ୍ତ ର୍ଚର ବାହାରକୁ ଯାଅନ୍ତ ତାଙ୍କ 
ପକ୍ଷର ର୍ ବିଦେଶୀଙ୍କ ସଦାରୁଜୁଠ ଅଜ୍ଜାନ କରିବା ଏକାନ୍ତ ବାମ୍ପୁନପ୍ବ । 
ସେହ୍ରଭଲ ସଦ୍ନାନୁଭୁଭ ଅଜନ କରିବାକୁ ଦଦ୍ଧଲେ ଅର୍ଥ ଏଟ 
ସମୟର ଦ୍ରରକାର । ଚମାର କନ୍ତୁ ଏହ୍ନ ଦୁଇ କଥାରର କେଉଁ $ 
ବି ନଥିସ। କନ୍ଥୁ ସେଜ୍ ମାନେ ବଦ୍ରେଶ୍ରରେ ଟନ୍ଦ୍ରମାଡ଼ ବସିଛନ୍ତି 
ଅଉ ଦଦଶ ଚ୍ରସବାକ୍ତୁ ଏକମାନ୍ନ ବ୍ରଭ କରିଛନ୍ତି ଚସମ୍ବାନଙ୍କ ପଞ୍ଷରର୍ 
ନକର ପାରିବା ଭଲ କାମ୍ଭ କଛ୍ଥ ନାହୁଁ । ଲୋକଙ୍କ ମୁର୍ବରୁ ଶୁଣିଛି, 

ମିଃ ହ୍ରର୍ୁଦାସ୍ ଅଉ ମୋବାରଇ ଅଲ୍ ଏବଂ ଆଉ୍ କେଠେଜଣ 
ଲ୍ଦ୍ରୁଲୋକ, ଅଚମର୍ ଢାଚର୍ ଦ୍ବରଭବାସୀଙ୍କ ପାଇ ଦହୁଭ ଝହ୍ଚ୍ଛନ୍ । 



ଆକର ଆଚମର୍କା ୧୩ 

ଳକ ହାଦରୁ ଖାଲ ଦିଘାଡ଼ା ଅଗରର୍ ଦଜ୍ଡ଼ବାକ୍ତୁ ମଧ୍ଯ ପଂଛେଲ 
ନାହାନ୍ତ । ଅର୍ଲ୍ବଲ୍ଡୁଇନ ଯେଚଭବେଲେ ଅଚମଗିକାକୁ ବକ୍ତୁରା 
ଦେବାକୁ ଯାଇସିଚଲ, ଚସଞଭଦବଳେ ଏଇ: ଦୁଇ ଭଦ୍ରଗ୍ନେକ 
ଅର୍ଲ୍ ମଦ୍ଧାଣ୍ତସ୍କ ଙ୍କୁ ୍ଣ୍ଣୁ ବାଣରେ ଜର୍ଜ ର୍ଭ କର୍ଥିରଲ୍ । 

ଅଚନକ ରନ୍ଲାକର୍ ଦେଖିଲ୍ ସେ ଆଜ୍ ଦ୍ବାରମଲ୍ବଯରେ ରହବା 

ଉରଭ ଦେବନାହୁଁ । ଏଣେ ମୋ ସ୍ାଙ୍ଗବର ଚସତ୍ ସାମ୍ଭନ୍ଯ 
ଥିଲା ଭାର ମଧ୍ୟ ଚଗାହ଼ଏ ବ୍ଯବସ୍ଥା ନକଲେ ନଚଲେ । ଚଢେଣୁ, 
ଦଚନ ଗୃଦକଞ୍ଜୀର୍ ଝୁଅକ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧଣ୍ଢ ଗଗାଃଏ ବେଳ୍କୁ 
ଗଲ୍ । ବବେଙ୍କର୍ ଶମେନେଜର ଜଚଣ ଇଂଗ୍ବଜ, ଚସ୍ତ ନଗଗ୍ରା- 
ଦ୍ରୂହ୍ଧତା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦଦର୍ଗ ଚ୍ନ୍ଥ ମନେ ଦରଚଲ୍ ନାହ › ଇନ୍ତୁ 
ଡାଙ୍କର ଅନ୍ଯାନ୍ଯ ସଦ୍ରକାଟ୍ଗଣ ଚମା ଅଡକୁ ଗ୍ବହୁ ରହୁଲେ୍ 4 
ନଗଗ୍ରାଗଣ ଚକୌଣସ ୭ ଚଦ୍ରଳ୍କୁ ସାଲ ଚେପ୍ଟାର୍ରେ ବସ ବାକ୍ତୁ 
ସାଦ୍ଥାସ କରନ୍ତି ନାହ୍ଁ। ମୁଁ ଅଭ୍ୟାସବ୍ପଶ୍ଵରରେ ଗୋହଛ୍ଣଏ ଚେୟ୍ବାର: 

କ୍ଧାଣି ବସିଲ୍ ଅଜ୍- ସାଙ୍କ ରେ ନଗ୍ରୋଡ଼ିଅଃକ୍କ ମଧ୍ଯ ଅଡ୍ ଗାହଏ 

ଚଚେୟ୍ଵାର୍ ରେ ବସାଲ୍ ଦେଲ୍ । 

ମେଚନେଜକର ମୋ ସାଙ୍ଗରର୍ କଥାଭ୍ଦ୍ରଷା ଚଢ୍ରାଇ ଜଣ ସମ୍ବାଦ 
ପନ୍ଧର ଶ୍ଵତପାର୍ଞାରକୁ ଡ଼ାଵତଲ୍ । ଶ୍ଵଗୋ ର୍ ମୋର ଦେଶ୍ର ଅଜ୍ ମୋଂ: 
ସମ୍ବଛ ର୍ ଅଚନକ ସମ୍ବାଦ ନେଲସାର ପଗ୍ଟ୍ୁର୍ରଲ୍ ସାଇଦେଲ୍ରେ 
ଅତମଣିକା ବୁନ୍ପତଲ୍ ମୋର କଣ ଲର୍ ଢେବ † ମୁଁ ଦ୍ଦିପୋ .ର୍କ୍ୁ 
କହଲ୍, “ଏ ଦେଶଃ ଚଦଖିବା ମୋର ପିଧାନ କଞିବ୍ୟ | ଦଦଶକୁ 
ବ୍ର ଯାଇ ଏଇ ଦଦଶ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ କଥା କହୁ ପାଶ୍ଚବ । 
ଏହ୍ଲା ଶଭରେ ଵୁଝି ପାଶ୍ଵଛନ୍ଥ, ଅମଦେଶ୍ର ଚଲ୍କେ ଅପଣଙ୍କ ଦଦଶ୍ରଙ 
ସମ୍ବନଛରେ ଯେଉ ସକ୍ତୁ ଧାର୍ଣା ରହିଛନ୍ତ ଭାଂର କୌଣବି ଶ୍ଡ୍ 
ନାହୁଁ । ଏ ୧ଦଶରେ ମଧ୍ଯ ଗଣଭତ୍ନ ନାହୁଁ । ଏ ଦେଶରେ ମଧ୍ଯ 



୯୮ ଅଖଶ୍ଚନ୍ତିବ୍ର ସାଗଣ, ର୍ଦକ୍ଷେ 

ଦ୍ମୀଦେ ଅଶ୍ବ୍ଵନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରଦ୍ଧନ୍ତୀ। 6ଯଜୁଁ ସିକୁ ୧ଦଶିଟରେ 
ଶଞଭନ ଦି ଗର୍୍ନନ୍ି, ୧ସ୦ରେ କେଳୁ କ୍ଵପର୍ବାଷ୍ଦର ଶର୍ତ 
ଜା୍ଣୁଁ। ସମସ କାମ କଣ୍ ବାର ` ଖଧୁକାର ଅଛୁ, ଅଉ୍ ସମଚସ୍ତ 
ଦ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତ । ଫୁଜ୍ଞବ୍ରାଦୀଗଣ ମୂଁ ରେ କର୍ଧନ୍ତି ସମ୍ଭାବନ ଗଣଜନ୍ନ 
ଵାଦୀ, କନ୍ତୁ ଘ୍ରକ୍ତଭତର୍ ସେମ୍ବୀନେ ଘାସିଷ୍ଣର ଅନ୍ୟ ଏକ ଚବୁ୍ସ !'' 
ଏନ ସକ୍ତୁ କଥୀ କଦ୍ନ ବାରୁ ଭ୍ପୋରିଶ ସହେଦ୍ଵ କଚଲ---ମୁଁ 
ଠଣ୍ଡାର୍ନେସ୍ନେଲ୍ ଦଷ୍ୟୁମମ୍ମ ଦ୍ରଳର୍ ଜଣ ସଉ୍ଯ । ଭାନ୍ଧର 
ଭୂମି ଦୁଶ୍ କର୍ଦେଘଇ ଶୁଣି କହୁଛ୍, “0 କୌଣସି ଦଲର୍ ନ୍ବେଟ୍ତ 
ନୁହେ, ମୁଁ କଣେ ପର୍ଯ୍ୟଯଧକ ମାନ | ବୁ ଅନେକ ଦନ ନାନା 
ଦ୍ରେଶବୁଲ୍ ଖାଣ୍ଡା ଗଣଭନ୍ମରର୍ ସନ୍ଧାନ ଘାଇଛ୍ଥ ବବାଲ୍ ଏହ୍ୁସ୍ତକୁ 
କଞ୍ଚା କହୁବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଦ୍ରେଜଛ୍ଥି। ଅମେ ଶୁଣିଥିଲ୍,  ଅଁମେର୍୍କାର୍ 

ସମସ୍ତେ ଧୀ । ଏଠାରେ ଅସି ଦେଖ୍ୁ୍ର୍ର ଯେ ବେକାର ମଜୁରି ଅଳ 
ସ୍ତଂଖ୍ଯା ମଧ୍ଯ କମ୍ ନ୍ଦହେ ଅଡ ଭାଂଉପ୍ରେ ମଜୃସ୍ର ହାର ନଧ୍ୟ 
କମ୍ମିବାଲୁ ଆରମ୍ବ ଦଦ୍ଧନ୍ଥ। କନ୍ଜୁ ଏଇ କଥା ପଦକ ଶୃକ୍ଜି ସୁଖୀ 

ଚଦ୍ରବେ ବଯ ଅପଣଙ୍କ ଦେଶ ଠଯେକଭ୍ଲ ଉନଭ କରିଦାକୁ କ୍ଷମ 
ଦହ୍ରୋଇଛୁ- ଅନ୍ୟ କୈଣଏ ଦେଶ ଦସ୍ପଲଲ ଉଲ ଭ କର୍ବାଲୁ 

କ୍ଷଯ ଚାଇ ନାହିଁ । ପନ ଆପଣଙ୍କ ଦେଶର ଝଗ୍ଵୟ ୟଦଗଧ୪। ଦେସ- 

ବାକୁ ଅସ ନାହ ଚଆସ୍ପର୍ଥ ଆସଣଙ୍କ ବଦଶର ଭଲ୍ କଥାଟୁଞକ 
ଦେଞ୍ଜବା ସାଇଁ ।” 

ସଙ୍ଗିତା ନଗ୍ରୋଝ ଅହ ମୋ କଥା ଶୁଣୁଥିଲା ଅଉ କଣ ସ୍ତ୍ରର୍ରୁଥିଲା । 
ସସ ଚବନ୍ଦ୍ରାରରେ ଆଜ୍ ବସି ପାରୁ ନ ଥିଲ । ଭାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖି 
ବବଙ୍କର କାମ ଶୀଘ୍ର ଭୁଃାଇ ୧ଦଲ ବାହ୍ମାରକୁ ଆପ ଲୁ ଦାୟ 
। ୧୯୬ । ସସ ବ୍ଦାୟ ଦବଳଚର୍ କହୁଲ୍ନ, “ଶୀଘ୍ ଫେର୍ ଅସିବ, 
ମୁ ତ୍ରୁମ୍ଭ କଥା ଅଳ ୧ମ୍ବାର ଭୁ ମହ୍କଲ୍ର୍ ପ୍ରଗ୍ଛର୍ କରିଣ୍ଠ ।” 



'ଆଶସ 'ଆର୍ମେଶକ ୮ ଏ 

ଙୁଅଃକ୍ତୁ ବରଦାସ୍ଵ ବଦ୍ଧ ଦେଇ ମୁଁ ସ୍କୁସ୍ଥ ମନରେ ଗ୍ବସ୍ତା ଉର 
ବ୍ଟଲ୍ ବାଵ୍ଧାଶ୍ବିଶ୍। 

. ନିଜ୍ପ୍ତର୍କର 6 ଠିକ ସଧ୍ଯ ସ୍ଥଳରେ ଗୋଵଏ ପୀର୍ଵ ଅଛୁ । ତାରି 
ନୀମ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ପାର୍କ । ସେଇ ପୀର୍ଵଁ ଦେଣବାଂ ପାଣି ଗୁଲ୍ଲୁ-¬ 
ଭା ଛଡ଼ା ଏ ଝଣମ୍ଵଠିର ବା ସାଆଁନ୍ତ ଲ୍ଲୁଅଡେ ? ସେଣ୍ଟାଲ୍ ପୀକଡଗ 
ଘଞ୍ଜୁଥ ୫ହଲ୍ ମାଇଲ୍ । ସର୍କଛୁ ଖୁବ୍ ବଡ଼ । କଲ୍ଵତା ବଲ୍ମ 
ଖଡିଥୀର ଦୁଇଶୂଣ ହେବ (¦! ଭ୍ଭରେ ନାନା ପ୍ରକାଣଢ 'ଶଛ ଲାଗହୁ- 
ଟିନ୍ର ଗୃଡକ ଶୁସଢ଼ୃଭର । ମଡ଼ିରେ ମହିଃରେ ବା ଅଛ୍ଥି । ପୌଖସ୍ଵ୍ଃର 

ଷୀଶର୍ଵଂସ ଆଜ୍ ଅନ୍ଯାନ୍ଯ ପକ୍ଷୀ ଅସ ପହି ରୁହ ି। ପୋଝଟ୍ରେ ମୀଛ 
ମଧ ଷଚୁର୍ ଅଚଛନ୍ତ । କମ୍ଥୁ ଏଠାରେ “କ୍କୌଣସି ଦୁଷ୍କଣ ଲୋକ 
ଦୈବଯୋଗକ୍କ୍ କାଦ୍ବାକୁ ହାଵଗୁଡିଗଲେ ଭାକୂ ଦୂଭ୍ଯା କର ଭାର୍ 
ସଥା ସ୍ବଂସ୍ଫ୍୍ ଘେନ ଗ୍ଭଲ୍ପାଏ । ଏଠାକୁ ଅବ ଜଣଣ କିଲ୍ହ୍ବ ବାସୀ 
ଭୂଦ୍ରଝଲାକଙ୍କ ସହୁଭ ସଗ୍ରଭ ବଦ୍ରଲ୍ ।. ସର୍ଚୟ ପଛର୍ ଜାଣିଲ୍ ଯେ 
ଭାଙ୍କ ବର ଆମ: ଘରଠାଟ୍ରୁ ବାରମାଇଲ୍ ଦ୍ୁରଚର । ଗାଁତର ସସ୍ 
ଶରିକ୍ଷକଭା କର୍ଲୁଥିଲେ ଆଜ୍ ବଞ୍ଜମ୍ଭାନ ସେ ଜଣେ ସକ୍ସକା କମ୍ପ୍ୟନଷ୍ପ। 
ତସ୍ଥେ ମୋଭେ ଦଦଣ୍ଢ ନେଭେ ଆନହଭଂ ଚଦ୍ରଲେ ମଲା ଭାଙ୍କ ଠାରୁ 
ଝଦଶା ଆଅନନଦଭ ଦ୍ରୋଇଥିଲ୍ । ସେ ଯେତଢତତ୍ରଚଲ ବସାର 
ସର୍ଚୟ୍ଠଢ ସାଇଲେ ତାଙ୍କ ଅଜ୍ଞ ଦ୍ୁୁଇଧା ଲଲ୍ ଦ୍ରୋଇଟଲା । ସେ 
ଝଣଢ୧୭କଣ କହ୍ର ଗ୍ଟଲ୍ଗଲେ-ୁଁ କରି ବୁ ୁ  ନାହ । 
ବୋଧହୁଏ ସରେ ଦରୁବ୍୍ୟପ୍ପ୍ରଶାରେ ଲଦୁଥିଲେ ନା ଵଂଣ ? ତା ଘରେ 
ଝସ ଛମାଚର ଗାହିଏ ଦୋଵଲଲୁ ଡାକ ଜି ତ ଲ୍ | ୭ହାଃ= 
ଲ୍ଲୁ ସେ ତମିଓ ଖାଳୀର୍ ଅର୍ଡାର ଜୋ ଲ୍ ମ୍ନଂ ମୁଖି ଅବ୍ରାକ୍ 

ଦ୍ଧୋଇଗୟ୍ । ଝାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ଯ ଅଦଶଳା ଉଜ୍ାରୁ ୦1 କ, „ ଲେ, ଗାରୁ 
ଚଯ ଳଲେବିଲ ସୋରୁ, ଦେବିଭା ନୂ ଏ କଅ| କାଵଭ ? ସୃଞ୍ଚା 



୧୧୫ ଅଃସିନୁିତ ସାଗର୍ ବବ୍ଷ 

ମଧ୍ୟ ଠିକ ବସଲପ୍ପା । ଖାଲ ହ୍କମଭ କର୍ ସାର୍ବଡ ବଢ୍ର ନନା” ମ୍ପ 
ନୀଲ ବରେ ସବୁ ଗଲାଧଃକରଣ କଲ୍ । କଥା ପ୍ରସ୍ସଙ୍ଗରେ ସେ କହ୍ୁବଲ୍, 
ମି: ସବହୋଲ ଅସିଥିଲେ ! ଲୋକ ଭଲ୍, କନ୍ତୁ ପୁଞ୍ଚ ବାଦୀ । ଠସେଭେ 
ଦ୍ଦୂନ ସ୍ୁୁବ୍ରଧା ସ୍ଲୁଵଯାଗ ପାଜ୍୍ଥିବ ଗୁଞ୍ଜ ବାଦୀ ବୃକକ ଓ ସ୍ପସ୍ବ୍ ବ୍ର 
ସତ୍ପେଭେନ୍ଧରନ ବଜାୟ ରହୁଥିବ-ସହତଜ ସିବ ନାହୁଁ ।୬ 

ଞ୍ମ୍ଭାଠଭ ସତତ ଭାଙ୍କ ଘର୍କ୍ତୁ ନ ନେଇ “ଲ୍ଣ୍ଡାର ନେସନେଲ୍ଂ 
ନାମକ ଏକ ଚଦ୍ରାତଃଲ୍କୁ ଚନଲଗଚଲ୍ । ଦେଚଭ ଦେଶର୍ 
ଢମ୍ବଲୟନଞ୍ଜ ସକ୍ଗୁ ଏହୁ ଦୋଚଃଲ୍ଚର୍ ରହନ୍ତ । ଚଢଚଭ ଜଣ 
ଗଳ ସହ୍ରଭ ମୋର 555 କର୍ଲ ଦେଇ ବସ ହଲ୍ର୍ 
ବଗାହ୍ପଏ ପାର୍ଗଚର୍ ନ୍ଥୁଡ଼ା ଦଦ୍ଲାର୍ କହୁୁଲ୍େ, “ଦମ୍ବେଡ଼ ଗଣ, 
ଏହୁ ଲୋଵ୪। ମୋ ଦଦଗଶର୍ୁ ଦୂଇନ୍ଧନ ଅଗର୍ଛ୍ ଆସ୍ରନ୍ଥ- ଏକା 
ବଦଚଳଚକ ଭାଜା । ଯ୍ବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗତର୍ କଥାବା ଦଢ୍େଚଲ୍ ବୁଝି 

ଘ୍ରାରିବେ ସ୍ତ୍ରଭୂଭରେ ଅମ୍ଵ୍ଵମାନଙ୍କର ବଜ୍ଲ ଅଵସ୍ଥା । ଯଦ୍ତ ପାର୍ବ 
ଭ କରଛଦନ ଭ୍ଭରେ ଏଇ କକକବ ଏକୁ ମଣିଷ ଭଲ ଗୋଃାଏ ମଣିଷ 
ଦଦ୍ଦିଦ୍ରଅ ।” ସଙ୍ଗପାଲ ଭ୍ଲ ଅନୈବ ମୋକ ଚଳକ୍ୁ ଓକ୍୍ାଇ 
ଆସିଲେ, ଭାଙ୍ବ କ୍ଭରେ ଭୁଲ ଜଣ ଦରପୀସ ସନଥୁିଲେ | କଘୁର 
ଭାଗର ମଦହାର୍ 5 ଅଚମରିକା ଆସି ଛନ୍ତି ଚସର କଥା ଅଚନେକବବଲର 
ମାଏ ଗ୍ବଲ୍ଲ୍ । ଭାଂ ଭେ ମୁଁ ଢାଙ୍କ ଦଲର୍ ଚଲ କ ନୁଦଢ୍ି 
କ୍ରମାଭେ ଗଚଗ୍ଗଲ୍ବ । ଶିକ୍ଷକ ମଦାଶସ୍୍ କନୁ ଡ଼ଅଁ ମାର୍ କହୁରଲ୍, 
“ହାଁ ଦେ, ଲେକ୪ ଚସୁଛୁଆ ବୁଚ ଜାୟା, ଆମ ଘର ପାଵାରେ ଯୟ୍ବାର୍ 
ଘର୍। ମୋ ଜନ୍ତ୍ କୃଷକଲୁଲ ଭ୍ଭଚର୍ ଅନ୍ତ ସ୍ବାଦକନ୍ନ୍ ଢ୍ବୋଇଛୁ ପ୍ରକ୍ସଭ 
ସ୍ଥମଜୀବ୍ଧୀର ଘଚଟର । ଅମର ରକ୍ତ ପିଇ ସେମାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତି । ଢେଣୁ 
ଚଦଖାଇଦାକୁ ଆଣିଛୁ ସ୍ବାଙ୍କର୍ ଅଚ୍ୃଢ ପ୍ରକ୍ତଭ ଦଦଶବାକୁ କଭଳଲ। 
ଏ ଦେଶ୍ଚବର ଚଯପର୍ ଏଇ ଚହଣ୍ୀର ଜୀବଙ୍କର ଅସ୍ଦ୍ଵବବ ନାହି 
ଅମଚଦଘଗତଦରେ ମଧ୍ୟ ୧ସଲଭ୍ଲଳ ଏଘଣ୍ ଜୀବ ର ଅଭ୍ରନ୍ଦ ନାହୁଁ ।* 



ଅଜର ଥଭେଷ୍ଵବା ୧୭୧ 

କମ୍ପ୍ୟନିଶମ ପ୍ରଭ ଅହ୍ଲାଥିଲେ୍ ମଧ୍ଯ ଏ ଡ୍ଲଳ କ୍ଷେନ୍ତରେ ମନରେ 

ଵିକ୍ତଷ୍ଫା ଅସଯାଏ। ୟ୍ାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଚା ମନ ର୍ଗିଡ ସାଇ 
ଥିମ୍ର, ସୁଭଗ୍ବଂ କନ୍ୁ ଜ୍ଲ୍ ଲଗୁ ନ ଥାଏ । ଏବଲଚବନେ ଜଳିଭ 
ଜାଡ୍ରାଜର ଜଚଣ ଅଠିସର ଅସି ସତଢ୍ଞ୍ଚଲେ । ଭାଙ୍କ୍ ଦ୍ରେଣି ମୁଁ 
ରଡ୍ଜ ଗାଶ୍ବ୍ଲ୍, ଚସ ମଧ୍ୟ ମୋଭେ ର଼ା ପାଦ୍ଵଲେ୍ । ଦୁଝେୈ ମିଧି 
ଢଥାବାଞ୍ଜା କଲ୍ । ଚସ କମ୍ବେଡ ଢ୍ଵବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ 
ଶୋର ସଚ୍ଚସ୍ହ୍ କଗ୍ଵଭଦେଲ୍େ । ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁର୍ଦ୍ର୍ ଭ୍ରବ୍ର ବ୍ରଦଛ 
ଗମ୍ବ । ଏଥର୍ ମୋର ପାଲ ପଡଲ୍ବ । ମୁଁ ମାଷ୍ର୍ସାଦ୍ବେବଙ୍କ ଅଡକ୍ସ 
ଗ୍ବହ୍ଥି କହ୍ନଲ୍, ଏଭଲ ଅଭ୍ଦ୍ରାଚରଣ ବଦ୍ଧ କୌଣସ ଲ୍ରେକସୁୁ 
ନଜ ଦଳତଭ୍ବ୍ଵକ୍ତ କଗ୍ଵଯାଇ ନ ପାରେ । ଝମ୍ବକକ୍ୁ ବରସ୍ତ ନ 
କଗ୍ଵଇ ବୁଝାଇ ପାରିଚଲ ବାହାଦୁସ୍ବ ରହୁଛ୍ଥି / ଲ୍ରେକ ଅଗେ 
ବ୍ରୁଝୁନ୍ତୁ । ଭାଂ ସରେ ସ୍ପଯୟ୍ବଂ ଅସ ଦଲଭ୍ବକ୍ତ ବହ୍ରବେ । 
ଯେଞ୍ଜମ୍ଭାବନ ବୁଝ଼ି ମଧ୍ଯ ଅସିଚବ ନାହିଁ ଭା ବହ୍ଘଲେ ଚମାଭେ 
ଅନ୍ଛ ସଯଉଁ ବ୍ଯବସ୍ଥା କରିଥିଛଲ୍ ଭାଙ୍କ ପ୍ରିଭ ସେଇସ୍ଟା କର୍ 
ସାରନ୍ତ । ଧର୍ମ୍ମତ୍ତଗ୍ଭ୍ର୍ ଅଜ୍ କମ୍ପ ୟୁନ୍ନଜମବ ପ୍ରଗ୍ଟ୍ର ଗୋଃଏ ନପ୍ଟ୍ମବର୍ 
ଚଲବ ନାହିଁ । ଧର୍ମ ପ୍ରଗ୍ସ୍ର୍ ପଛରେ ଗଵଜଣକ୍ତ ରହନ୍ଥ/ ଅଳ 
କମ୍ପ ୟନିକମ୍ ସ୍ଥଗ୍ଲର୍ର୍ ସନ୍ଛରେ ଗ୍ବକଶ୍ରକ୍ତ ନାହ୍ର । ଏକଥା ନୂଯପର୍ଚି 

ନ ଭ୍ବ୍ବଲ୍ନ୍ତ । ସୂଭଗ୍ଂ ଏଉଲ ଚକ୍ଷନ୍ରରେ, ବାର୍ଯ୍ୟବର୍ ସଫ୍ଳଭା ଲର୍ 
ବଦ୍ଵିବାକୁ ଚଦ୍ଘଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରରକାର, ସାହ୍ରସ ଏ ସହୂମ୍ଫଭା 
ଦରକାର । ମାଷ୍ଣର ସାଭ୍ରେବ, ଯାଦ୍ବାଙ୍କ୍ ଦଳଲୁ ୪ାଣିବବେ› ଭାଙୁଁ ବ୍, 
ବୋଲ୍ ସଦ୍୍ଚୟ୍ ଦେବେ, ଶନ, ବବାଲ ନୃହେ !” 

ଅନେକ କଥା କହୁ ଗଙ୍ସ୍ଵର ଗ୍ବଭରେ ସେଭେବେଲେ 
ଝା ରୂଲ, ମାଷୁର ସାଚହବ ଚମାଭେ ବାଃରେ ପରୁର୍ଲେ, © ଦେଶର 
ତଲ୍ବକେ କଣ ବଞ୍ଜିମାନ ସୁକ୍କା ବୁଝନ୍ତି ନାହୁଁ ଯେ ତାଙ୍କର ସ୍ବୁଖ ଶାନ୍ତି 
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କାହୂ, ସୁବଧା ସୁଛଯାଗ. ନାହୁଁ 72୮୬ ୨ମାର ଆଜ୍ କହୁଦାର ଵ୍ଥି 
ନ ଥିଲା । ଵନୟ୍ବଚର୍ ଢାଙ୍କଠାର୍ର ବଦାମ୍ବ ୨ନକ୍ । ଘର୍ 
ଦ୍ରନ ଶବଦ୍ଦେଅଠ ତ୍ତ୍ମୀଃ ସ୍ତବ ଦ୍ବଗଃର୍ ୨ଗାଃଏ ଦକାଠଟର୍ୀ ଭଡ଼ା 

ଵଲ. ଗ୍ଭଦ୍ଵଗଲ୍ । ଏଠାବର୍ ସ୍ଗୁ ଗୋଗ୍ଵ । ଚଗାଗ୍୍ ଲେଵ ପାଟନ୍ର 
ଏ ର୍ଦୃଲେ ନାନା ଛବାଉ ଅସୁରଧା ଭୂଏ । ଏଠାକୁ ଆଏ ନକ 
ଞଅଡ୍ଚିବୟ୍ଵ ଚ୍ରଦ୍ରଇଃ ନାନା ବଷକ୍ଟ୍ କାଣିବାର ସୁଚଯାଗ ଜାଲି ଥଲ୍ । 
ଖ୍ଲାମ୍ଚ ଘର୍ଳ ଞ୍ନ କଳ୍ପ ସ୍କ୍ପତ୍୍ ଅହନବ୍ଦ ତ୍ନ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛ୍ଛାପ 
ଖଳି ଚଯୁଂ ବହ୍ଵଲା । ନଜ୍ୟ୍ବ୍ ବବର୍ ମୋର୍ ପଥିଦର୍ଗକର୍ ଅସ୍ଵବ ଅଜ୍ 
ଉହୁଁହାଁ ନାହଁ । 

ଅଚନେଳ ଷୂୁର୍ଜିଛୂୁଛି ଅଚମକ୍ଦାର୍ ଚଗ୍ପଚକ ଧମ୍ମୀ । 
ଶ୍କାର୍ ମଧ ନ୍ରସଲ ଧାରଣା ଥିଲା । ଅମେଗ୍ଳାର୍ ନବ୍ପ୍ପର୍କ 
୩ମ୍ମର୍ରେ ଚକତେ ସତ୍ତାହ୍ ରହୁଲ୍ ଉତ୍ବରୁ ନଭ ନର ମହ ନୁଅ 
ନୁଅ ସଂବାଦ ସାଇ ସ୍ବାଣ୍ଲ୍ । ୩ହ୍ ୪ବାସୀ ଅଚମ୍ର୍କା ଘ୍ପବାୀ 
ଅନ୍ ଅନ୍ୟାନଏ ସ୍ଥବାର୍ସୀ ୍ରର୍ଦ୍ମୀପ୍ଟ୍ ଗଣ ତମୋତେ ମିସ୍ତମସ୍ହୋ ଲ୍ଖିଭ 
ବ୍ହୁର ଜୃଦାବ ଲେଣବଦାକୁ ଅଜ୍ ୧ସଥିପାଇଁ ନନା ସ୍ଥାନ ଓ ନାନା 

ତଲ୍ଚ୍ଚଙ୍କ ସହୃତ ସାକ୍ଷାଭ କଗ୍ଵଲଦେଦା ପାଇଁ ବ୍ୟଦ୍ରମ୍ଥା କର୍ବେ ତବାଲ୍ 
କ୍ରହୂଲେ । ଯେ ଯାହ୍ରା କଢ଼ୁଥିତଲ୍ ସବ୍ବୁଅତର୍ ମୁଁ ସମ୍ରାଞ ନାସ ର୍ରଦୀନଙ୍କ 
ଭୁଲ୍ “ଅନ୍ଥା ସେଲ୍ଟା ଚହ୍ରଦ ବୋଲ୍ ଜଦାଦ ଦ୍ବେଇଥିଲ୍, କନ୍ତୁ 
ଚମା ମନଳଥା କାହ୍ାର୍ ଘାଖରେ କହୁ ନ ଥିଲ୍ । ମୁ ମନ୍ବନ ମତନ 
ଠିକ୍ କରଥିଲ୍, ଆଅଚମଶିଳାରେ ଯାହା ଭ୍ଲ୍ ବଦଖିବ ସେଇ କଥା 
ଯାଇ ଦଦଶତରେ କହୁରୂର। ଅମେରଣଵିକାର ଦଦାଷଯାକ ଚମ୍ପାର 

ଦେଶବ୍ରଦୀଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇ ଚୂଲ୍ବଲ୍ ଆମେର୍ଵିକାର ଭ କ୍ଷିଭ 
ଦ୍ଵେବ ନାହୁ । ଦରଂ ଆମର୍ କ୍ଷଭ ଦହର୍ର ।” 



ଆଲ୍ଲର୍ ଆଚୁମ୍ବନ୍ଦ୍ର ବା ୧୦୩) 

୪ାଲମସ୍ ଚସ୍କାୟାାର ନଜ୍ୟ୍ୁର୍କର ଗୋହ୍ଏ ପ୍ରସବ ସ୍ଥାନ, 
୭ଲମ୍ସ୍ ସ୍ସୋଯ୍ବାର ଭୁଲ ଦ୍ଦ୍ଵଗବର୍ ଛଉକ୍ତ, ଜ୍ଘର୍ ଓ ଭଲ । ଆମ୍ଭ 
କ୍ଥାରେ କହୁଛଲ୍, “ଅକାଣ,ସୁବ୍ା ଓ ପାରାଳ ସୁବ୍” । ମଞ୍ଜ୍ଯ ବା 
ଜ୍ସରେ ୪୨ ନମ୍ବର୍ ଞ୍ଭୀଃ ଅଜ୍୍ # ନମ୍ବର ଏଭ୍ନକ୍ତ୍ର ସଚଯାଶ 
ସ୍ଥଲ୍କରେ ଦନ ଗ୍ବତ ଚଲ୍ମବର ଭଡ ଲଗି ରହୁଥାଏ | ଏମିଭ ଭୂତ 

ଳଲ୍କଳକାଚରେ ଚକତା'ଠ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ନାଝୁ | ଜନତା ନୟନାଣଭ 
ନିପ୍ଟ୍ମ ଗୃବ୍ିଂଳା ସବଳ ସ୍ବାଧାର୍ଣଙ୍କି ଦ୍ବାଗ୍ବ ଗ୍ରକ୍ତା ଓ ନଷ୍ଡାର ସଠୁଧଧ 
ଥିଭପାଲଭ ତୁଏ | ଏସୁବର ବରଂ କନଭାର ସବୁ ଘକାରର ସୁବିଧା 
ଛ <. ଫୃଧପାଥ ଉପତର ଚଯେଜଭ୍ମାଚନ ଯାଅଅସ କଦନ୍ତ ପର 
ଘରସ୍ପରକ୍ସ୍ ବାମ୍ବଚ୍ରର୍ ରଣି ଗ୍ଲୁଲ୍ନ୍ତି। ଅଲ୍ଵଅ ସ୍ଵାହ୍ଵାଯ୍ୟରେ ଜପହ୍ 
ନୟ୍୍ର୍ନର ଭ ହୁଏ, ସୂଲ୍ସ ସଧ ଥାଏ | ପେଲ୍ଶ ଦୁଇ ପକାର୍ର୍ | ଏବ 
ଷ୍ରିକାର୍ ସୀଲ୍ଣ ସାଧାର୍ଣ ପୋଷାଳ ପିଛି ଞ୍ଞଙ୍କ ନନ୍ବଵନ୍ଣ କରନ୍,୍ 
ଘଦଗ୍ୁସ୍ମାନଙୁ ନାନା. ବଷସ୍ରେ ସାହାମା କର୍ନ | ଅନୟ ଘକାର 
ପୋଲ୍ଶସ୍କୁ ମହ ବଦଣି ନାହି ଵନ୍ତୁ ଶୁଧିନ୍ଥ ଯେ ଦସମ୍ବାବନ ଗୁଣ୍ତ 
କଘାଲ୍ଶ, ଭୀଙ୍କୁ ଜକ ମେନ୍! କୁହାଯାଏ | ଢାଙ୍କର୍ ଚସାଷାକରେ 
ବଲୀଣସ ବ୍ରଶେଷକ୍ସ୍ଵ ନାହ୍ଥି । ସାଧାରଣ ଚସାଷାକ ପିଛି ସେମୀଚନ 
ଅମର୍ଧୀର୍ ସଂହାନ କର୍ ବୁଲ୍ଛି । ୨ଯଞ୍୍ମାନେ ବ୍ ଞ୍ମମ୍ମତ ବଷୟ୍ଵରେ 
ଅଚଲ୍ଚନା କରନ୍ତ, ସେମାଚନ ତାଙ୍କ ସାଖ ମାଡ଼ନ୍ତି ନାହୁଁ । ଭାଙ୍କର୍ 
ଧାର୍ଣା ଯଞ୍ଟଵମ୍ଭାଚନ ବ୍ ଜମମଭ ପାଇଁ ମୁଣ୍ତ ଖେଲାନ୍ଜୟ ୧ସମାଚନ 
ସକେ ଞମାର୍ଟ୍ର ଜାଫୀୟ୍ ଲକ୍ଷ ହ୍ନ କୀବ୍ର ବଦ୍ଘାଇ ପାର୍ବେ ନାହୁଁ । 

ଏଇଥର ପାଭାଳ କଥା କହ୍ୁଛ୍ଥି । ଲଣ୍ଡନ ଘର୍ ଏଠାଚର୍ ମଧ୍ଯ 

ଜୁଗର୍ଭୂରେ ରେଳସଥ ରହୁସ୍ଥ। କମ୍ତୁ ଲ୍ଣ୍ତନ ଅବପକ୍ଷା ଏଠାରର୍ 

ଚଲାଳଚଳାଚଳ ଦଦର୍ଶୀ ଆ ୍ ବଷ୍ପସନ ଗୁଜ୍ଜକ ମଧ୍ଯ ବଡ଼ । ହଇମ୍ବସ୍ 
ଚମ୍ଦ୍ଲାୟ୍ଟାର ଚଷ୍ପସନ ସ୍ବାଙ୍କଂଚର୍ ଚବକ୍ଟ୍ାରଂ ନ୍ସର ଝୁଲନା ହ୍ରୋଇ ପାର୍ଦିବ୍ର 



୧୪ ଅଞଲ୍ଣ୍ଟିବ ସାଗର୍ ବୃକ୍ଷେ 

ନାଞ୍ଛି। ଖଲମସ୍ ସ୍ସ୍ୋତ୍ବାର ହାଓଡ଼ା ଚଷ୍ମସନର ଠ୬ଗୁଣ ହେବ । ଲକ 
ଗହ୍ଘରଲ ଉପରେ ଚଯପଣ୍ଚି, ଭ୍ଭରେ ମଧ୍ଯ ଦସହ୍ରଭ୍ଲ । ଗାଇଡ଼ 
ରହୁଛନ୍ତି ବାଃ ସାଃର୍ ସଂବାଦ ଦେବାକୁ । ଡଲ୍ଵର୍ର ଚରକକ 
ଧଶ୍ଚ କେତେଜଣ ବସିଥାନ୍ି, ଭାଙ୍କ ପାଖଚର ଶହେ ଡଲରର୍ ନୋଏ 
ମଧ୍ଯ ଉଙ୍ସାଇ ଦ୍ରେବ ଅଜ୍ଡ୍ ସେଥୁିସାଲି ବଧା ଦେବା କୁ ପଡ଼େ ନାହୁଁ । 
ସ୍ତୁ ସ୍ଵବାର ସୁବଧା ରହନ୍ଥ । ଦେବା ସ୍ଥାନ ନକ୍ତୟ୍୍ । ସେଠାକୁ 
ଯାଇ ଗ୍ଲଦ୍ଧଘଣ୍ଟା କୃ୍ଧଇଲଲେ ଯାଇ ସ୍ଥାନଃର ମାଦ୍ବାତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ବହରେ 
କଞ୍ଚୁଭ ଅଣ ଵ୍ଧତା ଅର୍ଜ୍ଜନ କଗ୍ବଯାଇ ପାବ୍୍ବ । 

କନ୍ଥୁ ସ୍ଥାନଛର ଦୂର୍ନାମ ମଧ୍ଯ ଅନ୍ଥି। ବକେଭେଦ୍ରନ କେଭେ 
ବଲ୍ାକ ସାଙ୍ଗରେ ସେଠାକୁ ନିୟ୍ପମିଭ ଯାଜ୍ଥିଲ୍, ସରେ 
ନ୍ଦନେ ଏଲ୍ଲୁଆଅ ଯାଇ ବୂଝଢି ସାରଶ୍ଲ୍ ଯେ ସସହ୍ନ ଦୂୁର୍ନାମ 
ନଣ୍ତୟ୍ବ ସଭ / ସସ ନ୍ନ ଦ୍ବବଥିଲ୍, - କୁମାର୍ .ମ୍ରେସ୍ଟୋଙ୍କୁ 

ଯାଇ କହୁବ ଯେ ସସ ଯେପରି ଭ୍ବର୍ଭବର୍ଷର୍ ନର୍ଦ୍ଦମା ଘାଣ୍ଟି 

ବହୁ ଲେ୍ଣ୍ମଥିଲେ, ତସହୁପର ହାରଲମର ଚକାଣରୁ ଅରମ୍କ୍ କର୍ 
ଵ୪ାଇମସ୍ ଗସ୍ପାଯୟ୍ଵାରର ବୁକ ସର୍ଯ୍ଯନ୍ତ ଝାଡ୍ରେ ପଦ୍ଧର୍ ବଦଇ ସଦ 
ତକୁ ବହୁ ଲ୍ବେଖଚନ୍ତ ତାହ୍ବାହେଲେ ସିନା ତାଙ୍କ ଯ ସ୍ବାଧୀନ- ଲେଣିକା 
ବବାଲ୍ କଢ୍ନନ୍ତ । କନ୍ଥ ତାଙ୍କର ଦେଖା ହ୍ବେଲା ନାହଁ | ଶୁଣିଲ୍ ଝସ 
ଚଝୌଣସ ସ୍ବରତ୍ତୀୟୁଙ୍କ ସହୁଭ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତ ନାହ । 

ମଞ୍ଜିୟ ଆଜ୍ ସାଭାଲର କଥା କହୁଛୁ, ଏଥର୍ ସ୍ପର୍ଗର କଥା 
କଚଢ୍ନ । ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଉପରେ ଗୋଃାଏ ପୋଲ୍ ଅସ୍ଥି। ନନ୍ଦ ଦହ୍ବାବଡ଼ାର୍ଲ୍ 
ଚନ୍ଦନନଗର ଯାକେ ସ୍ପେଇଭ୍ଲ ପୋଲ ଭଥରି୍ ହ୍ୂଅନ୍ତା ଅଡ୍ 
ଭାଂଜ୍ଘରେ ଘଦ୍ର ବଚମ୍ବର୍ ଇଲେ୍କ୍ହ କ୍ ଚନ ର୍ବଲ୍ନ୍ତା, 
ତାହେଲେ ଦେଖିବାକ୍କ ଠିକ୍ ଏଲ୍ଭେଞର୍ ଉଲ ହୁଅନ୍ତା । ଏଲ୍- 
ଚଜ୍କ୍ଃର୍ ଉପରକ୍ତୁ ଲ୍ଫ୍ଃରେ ଉଠିବାକୁ ହୁଏ । ଅଜ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ରଜ 



ଅଜଭ୍ ଧଗେକିଢା ୧୪୫ 

ଲ୍ଵଗିନ୍ଥ । ଯେଜ୍ଵମାନଙ୍କର୍ ୧ପ୫ ବଡ଼ ଚସମାଚନ ସି ଡରେ ଉଠି । 
ଅନେକଙ୍କର ବଣଶ୍ବାସ ସିନ୍ତରେ ଯିବା ଅସିବା କଲେ୍ ୧ଘଃ ରସ୍ଥଃ 
ଚଢ଼୍ନାଇଯାଏ । ଞାଇମସ୍ ସ୍ଵ୍ଵୋୟ୍ସାର୍ ପାଖରେ, ଏଲ୍ରଭେଃର ବଷ୍ପୂସନରେ 
ଓଯଘର ଏଲ ଅର୍ ଗ୍ବତ ଦ୬୪ ପରେ ଦ୍ଵାଣେ ଭୂଡ଼ ହୁ । ଏଠାରେ 
ନୁଢନ ଜୀବନର ସ୍ବାଦସ୍ଥାସ୍ତ ଭତ୍ଲଣ-ଢତ୍ଲଣୀ ଗଣଙ୍କର ଭଡ଼ ବେଶୀ । 

ନଚଭ୍ମ୍ବର, @ସେମ୍ବର୍ ଅଉ୍ ଜାନ୍ୟ୍ଵାସ୍, ଏହ୍ନ ୭ନୋଃ ମାସ 
ନିଜ୍ୟୂର୍କ ନଗରର ଗରୀବ ଲୋକଙ୍କ ସକ୍ଷରେ ସବୁ ଠାର୍ର୍ କଷ୍ପବର୍ 
ସମ୍ଭୟ୍ । ଯେଞ୍ଜ୍ମାନଙ୍କର ଘର ଭଡ଼ା ଦେବାର କ୍ଷମତା ନାହୁଁ, 
ଶୀଭରେ ବସମାନଙ୍କର ବଡ଼ କଷ୍ମ ଭ୍ଦୁଏ। ଶୀଭ ମଣିଷକୁ ରଯଭ୍ଲ 
ପଶ୍ଵଶ୍ରମୀ କଟ୍ ଏ ସେଇପର ଶଣ୍ତଦ୍ଵ୍ଵନ ମଧ୍ୟ କର୍ ଵ ଏ । ଯମା ନଙ୍କୁ 

ଶିକ୍ତହ୍ପ୍ୁନ କର୍ ଏ, ଭାଙ୍କର୍ ବସଦ୍ର ବେଶୀ । ଢ୍ଵୀଷଣ ଶ୍ରୀତରେ୍ 
ବାଃ ଘାଃରେ ଅଶ୍ରୟ୍ଵ୍ଵର୍ ସଧାନରେ ବୁଲ୍ ବ୍ରୁଲ୍ ଯେଭେଚବଳେ 
କାଭର ଦହ୍୍ୋଇ ସଡନ୍ତି ଚସଭେଚବଲେ ସାଇ ସେଇ ଧମ୍ମ ଦେଶର 
ଗର୍ବଗଣ ଅଣ୍ଡାରଗ୍ରାକ୍ଣ୍ଡ ରେଲ୍ଞ୍ଭ୍ ଏରରେ ଯାଇ ସ୍ପସ୍ତିର୍ ନଶ୍ବାସ 
ମାରନ୍ତି । ପାଭାଳ ଶୀଭଦ୍ରନେ ଗରମ ଥା ଏ । କୁନ୍ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ 
ପୁଣି ସ୍ପେମାନ କଲୁ ଭ୍ପରକ୍ସୁ ଅସିବାକ୍କୁ ପଡ । ଭଳ୍ପ ଜ୍ପରକ୍ସ୍ ଯିବା 
ଅସି ବାପାଇି ରୁର୍ଣି ଦ୍ରଶସେଣ୍ଟ୍ ଦ୍ରରକାର୍ । ଅଥଚ ଦଶସେଣ୍ଟା ର୍କ 
କଚଲ୍ ସେ ଚକିୌଣସ ଗୋହଏ ଗରଶ୍ଚିବର ଦ୍ରୋଚ୪ଲ୍ଠର୍ ଗ୍ବଭକ 
କହଯିବ । ଚଭବେ ସୁକ୍ତା ଗଦ୍ବ୍ବଗଣ ପାଢାଳରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି । 
ଶୁଣିଲ୍ ଶୀତ ଛଡା ଅନ୍ୟ କାରଣ ମଧ ଅଛ୍ଥି । ବନ୍ତୁ ମୋ ସକ୍ଷଠର୍ ସେ 
ସକ୍କୁ କଥା କହୁବା ଶ୍ରୋଭ୍ମସ୍ତ ନ୍ତୁବଦ୍ର । କ୍ଲୁମାଚ୍ବ ମେସ୍ଟୋ ଯନ୍ତର 
କହ୍ନଚନ୍ତ ଭେବବ ଭଲ୍ ଭୁଅନ୍ତା । ଶୁଣାଯାଏ, ଅମେଶିକାର୍ ଏହ୍ର 
ଗର୍ବ ଚଗଣୀର ଲୋକଙ୍କ ମନର ଅବସ୍ଥା ସେତେ କଲ୍ ନୁଦ୍ଧେ । 



£^ ୧୬୭ ଅଞ୍୪ମ୍ଲଣ୍ଡଳ. ସ୍ଵୀଗ୍ର୍: ଵ୍ବଳକ୍ଷେ 

ଅମେବ୍ବଢାରେ ବେକାରମ୍ଭାନଙ୍କ ସାସ୍ତରୀଡ଼ୂକ ଖାଇବା ବର 
ସ୍ବାର୍ି କକ୍ଥି ସାହାଯ୍ଯ ଦିଅଯାଏ । କନ୍ତୁ ଚସ ସ୍ରୀଦ୍ରାନ୍ୟ ସଦ୍ରକ” 
ଲ୍ଦ୍ଭ୍ୟ ନୁହେ । ସେଥିଚର୍ ପୁଣି ସୂଘାରଶର ଦରଳାର ହ୍ରୁଏ। ଭା 
ଢ୍ତ୍ରଯରେ ପୂଣି ନାଗରିକର ଅଧ୍ବକ୍ାର ନ ଥିଲେ୍ ଏ ସାଦ୍ରାଯ୍ଯ ମିଲବ 
ନାନ୍ତି । ସୁପାର୍ଷ୍ଵ ଅଜ୍ ନାଗରକର୍ର ଅଧ୍ଵକାର ପାଇବା ଭ୍ଵାର୍ଭ- 
କାରୀଙ୍କ ସକ୍ଷଚର୍ ଯେଭଲ କପ୍ପକର, ଇଉ ଦବପ୍ଠୀୟ୍ବଙ୍କ ପକ୍ଷଚର୍ 
ଢତସ୍କ୍ଳି କତପ୍ପକର ନଦଦ୍ରବସ୍ତ୍ ମଧ୍ୟ ତର୍ଭମାନେ ସଦ୍ବଜଚର 
ନାଗର କ ଚଢହାଲ ଗାଉନ୍ତ ନାହନି । ଏହା ଏକ ଗୁ ହୁଇର୍ ସମସ୍ୟା । 
ସଗ୍ଵ୍ବଙ୍କର ବକ୍ଷୁକୁ ଗୁଞ୍ଚୀକୁ ଭ ଦୀର୍ଗଷ୍ଟ୍ରାସ୍ ଉ୍ଣ୍ଟ୍ ।କାଶରେ ଚରଙ୍ଗାୟ୍ଟିଭ 
ବଦଜ୍ଲ୍ଭି, କେବଳ ୟୁର୍ଣ୍ଣିବାଭ୍ୀର ଅବସ୍ୟକଭା ରହୁଛୁ । କସହ 
ଣଟର୍ଣ୍ଣିବାଭ୍ୟା ‹ @ଚନ ଅସିକ ଏବଂ ଅଗେର୍କାଇ ବାଇ. 5, ସପୁଲ, 
ଫର ¿ ପିପୁଲ, ଅଫ ଦ ପୟୁଲ୍ଂକ୍ ଷ୍ରକ୍ତଢ, ସ୍ଵରୁସ ସକା ଶିଭ 

ବଦବର । 

ଗଭବର୍ଷର ହ୍ରସାବ୍ର ମଚ୍ଚ୍ ଆମ୍ମ ଦେଗ୍ଵର ତଢ଼ଲାକେ ଆମେରିକାରେ 

ଢନଦ୍ବଜାର୍ ମାନ୍ଦ ଥିଛଲ୍ । ନଜୟରକ, ଡ଼ଧ୍ୟୁ, ଭୁକଃନ, ଲଗାଇ 
ଆଉ୍୍ ଇର୍ଞି ଗ୍ସଘ୍ଲ ଦ୍ତେଲ୍ଇର୍ ଚଢ୍ଭାମାନେ ରହ୍ନନ୍ତି । ଅନ୍ଯାନ୍ଯ 

ସ୍ଥାନରେ ଯେଞ୍ .ଦୁଲ ଗ୍ଭବ୍ଵଜଣ ଅଛନ୍ତି ଚସମ୍ବାନେ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ 
ଦୁସାବର୍ ଅନ୍ତଭ୍ବ୍ବ ତ କମ୍ତୁ ଢାଳ୍ଳ ସଙ୍ଗରେ ମୋର ଦେଖା ହ୍ରୋଇ 
ନାନ୍ଣି । 

ନଉୟ୍ତର୍କରେ ଦ୍ଦ୍ବରଡୀୟ୍ବଳ ୧ଖ୍ଯା ପାଞ୍ଚଶ୍ବଦ୍ଦରୁ ଛଅଶଦ୍ର 
ଯାଏ, ଭାଂଭ୍ଭରେ୍ ବଙ୍ଗାଳୀ ମୁସଲ୍ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ଯା ଶଭକସ୍ଵ 
ନନେ । ଅବସିଷ୍ଣ ଦଶଜଣ ଅନଧ୍ପାନ ପ୍ଵରଭଦାର୍ସୀ । ଚସମାନଙ୍କ 
ଭ୍ଭରେ ସଞ୍ଜାବୀ, ପାର୍ଥୀ, ବଙ୍ଗାଳୀ ହୁଦ୍, ୍ରିଦ୍ରଳୀ ମଧ୍ୟ ଅଛୁନ୍ତ 



ମଅଆଲର୍ ଆମେନ୍ୁକା ସ୍ଠଣଠ 

ଆଜ୍ ବୟମାତଦେ ପ୍ରଦଭଭ୍ୟବକ ଦେଗଚଗ୍ଛୁ ଭଲ୍ ଦ୍ବବ୍ରରେ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା 

ଲୁକ ଵର୍ ସାଇଛନ୍ତ । ବଙ୍ଗାଳୀ ଯୁସଲ୍ମ୍ଭାନଗଣ ଅମେର୍କାକୁ 
ନାବ୍ରଢ ଦ୍ବରୋଇ ସ୍ାଅନ୍ତ କ଼୍ନ୍ତୁ ଜାହାଜର୍ସ୍ ପଳାଇ ସାଇ 
ିର୍ଦ୍ରନ ସ୍ରାକ୍ ଅମ୍ଭେଦ୍୍କାତର୍ ଘରଦ୍ବାର କଲ୍ ରହ୍ୁକ୍ନାକୁ ଚେହ୍ମା 
ଲଜନ୍ଥୁ। ଛଯମ୍ଜ କ୍ରେତଭଳଣ ଶ୍ରିକ୍ଚିତ ଘ୍ରେକ ଅମେର୍କା ଯାଇଛନ୍ି, 
କ୍ରସମାନନ଼ ମଧ୍ଯ ଫର୍ ଅଦିବର ବୋଲ୍ ମନେହ୍ଏ ନାହିଁ । 
ଅଆଚପର୍ ଦା ସର୍ କାର, ରଣ୍୍ମାନ ଚ଼ଟାହ ଏ ଅଇ୍ଳ ପାରି କବିଛନ୍ତ । 
ନଯଲ୍ଦ୍ଟ ସମସ୍ତ ବ୍ରାଦାର୍ମୀ (ଓ୮୦୩୩) ଓ ଦ୍ଳବଅ 53୭୯ 
ସ୍ତ୍ନ୍ଦଶୀ ୧୯୨୯ ବୁଃ/ ସୂବରୁ ଅନ:ରିକା, ଅତ୍ଥିଛୁନ୍ତ ସେମାନ 
ଅସ୍ତ ନାବଲ କ୍ ରୁଗେ ଗଣ୍ର୍ୟ କଗ୍ରସିର । ଅକ୍ର ସଚ 
ତ୍ରଦ୍ଲ୍ମ୍ ବସମାନକ୍ ` ନିବାସନ ଦ୍ଦଆଯିବ ନାହ । ଅମେରିଲାୟ 

ନାଗରିକ ହ୍େଚଲ୍ ଚଯତ୍ତ ସୁବିଧା ସିଲେ, ଚସହ୍ଥ ସୁ ସ୍କୁକ୍ଲଧା 
ଞ୍ଚଭ୍ଜ ନାଗକିକଟଣ ସାଇବେ ବାହି । କେବ୍ନଲ ମାନ୍ନ ଅମ୍ବେର୍୍ବାର୍ରେ 
ର୍ତ୍ଥ ମାନ୍ଧବବ୍ର । ଅମେଦ୍ଵ୍କାର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଡ୍ଲ ଏମାନେ କାତ୍ମ 
ଦ୍ରାମ ପାଥିନ୍ତୁ ନାହୁଁ । ଏଭ୍ଳ ଅଚ୍ଛୁ ନାଗରିକ ହେବା କ କ୍ଲ 
କ୍ମମ୍ଭୁକ୍ର୍, ଭ୍ହ୍ ର୍ର- ଭ୍ବୋଗୀମାଚନେହୁଁ କେବଲ ବ୍ଲୁଝ଼ି ସାରିବେ । 

ଚଯଜ୍ ମାନେ ସମୁ ଦ୍ର ଉମଣ କଣ୍ଵଛନ୍ତି କମ୍ହା ନାବ୍ରକମାନଙ୍କ 
ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବାର ସୁଚସାୋଗ ପାଇଛନ୍ତି, ଚସମ୍ବାନେ ଭଲତ୍ଵ୍ଵବଚରେ 
କ୍ରାଣନ୍ତୁ ଯେ କୋଇଲ୍ଵବାଲ୍ର, ନିଅ ବାଲା, ଝଲ୍ପସୀୀ ଆଜ୍ ଭେଲ୍- 

ଚାଲ୍ବମମାଚନେ ଜାହାଜରେ କନକଠୋର୍ ସବ୍ବସ୍ଥମ୍ଭ କରନ୍ତି ! ଏହୁସ୍କ୍ଲୁ 
ଗୃଲ୍ବ୍ ପାଇବ୍ରାକ୍ୁ ହେଲେ ଅଜ୍ ବସୁ ଗ୍ଟକସ୍ ବଜାୟ ରଗିବ୍ରାକତୁ 
ହେତଲ୍ ଢାଙ୍କ୍ ଇନମ୍ବାସର ୧ବଭନ ସାର୍ଙଇଙ୍କ୍ ଲଞ୍ଚ ଦେବାକୁ ସଚତ । 
ଏଜଉ୍ଲ ଦ୍ବବରେ ଘୁଷ୍ ବଦଇ ଅଜଡ ନାନା କଷ୍ପ ସନ୍ଥ ସେମାନ 
ତମ୍ବଚଢନ୍ତବତଲ। ଅଚମକ୍ କାର୍ ବ ନ୍ଦତ୍ରେ ଯାଇ ଘହଞ୍ଚନ୍ତ ସେଭ 



¢ 6୮” ଅହସ୍ବକ୍ଟତ୍ତ ସାଗର୍ ବ୍ରକ୍ଷେ 

ବେଲେ ସ୍ପତଃ ୧ସ୍ପମାନଙ୍ଗର ପଳାଇ ଯି ବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଭ୍ଣଏ । କନ୍ତୁ ଗସିଂ 
ଠିବାର୍ ମଧ୍ଯ ବାଃ ନାହୁଁ । ଏଚକଉ ୪୭ ବନର ଗୃଡକଚସ 

ଭ୍ବରଡୀସ୍ତ ନାବକଙ୍କ୍ ଓଦ୍କକ୍ଲାଇବାକଲୁ ଖୁବ୍ କମ୍ବ ପାଶ ଦଅହ୍ପଏ । 
ଢା ପରେ ସେଜ୍ ମାନେ ପାଗ ସାଇ `. ଚସମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ 
ଜାହାଜର୍ ସାରଙ୍ଗ କମ୍ଳା ଭଚଣ୍ଡଲ୍ ଥାଏ । ସାରଗଂ ଭଣ୍ଡେଲ ସାଙ୍ଗଚର: 
ଥିଲେ ଖସ୍, ଯିବା ସଦ୍ରକ ବଜ୍ପାପାର୍ ନୁହେ । ଏଣେ ସ୍ତାରଙ୍ଗ ଅତ୍ 
ଭଣ୍ଡଲ୍ ନାବଵକଗଣଙ୍କୁ “କାଙ୍ଗରଂର ଦେଶଚର ଇହୁବାକୁ ମନା 
କର୍ନ, ଆଜ୍ ଯନ୍ଦ କେହ ରହ୍ରଯାଏ ଭା ଦହଲେ ମୃଶ୍ ସରେ ଯେ 
ଚେ ନର୍କରେ ସଡବ ଏହୁ ଉୟ ମଧ ଦେଗାନି | ଅନେକ ଯିବାର୍ 
'ସୁବ୍ଧଧା ପାଇ ମଧ ନରକ କ୍ୟ୍ୁଚର୍ ଯାଆନ୍ତି ନାହୁଁ । ଯେଜଁ ମାନେ 
ନର୍ କକ୍କୁ ଭ୍ୟ୍ଟ୍୍ କରନ୍ତ ନାହୁଁ ଆଜ୍ଵ୍ ସୁଚଯୋଗ ପାଅନ୍ତଥ, ସେଇମାଚନ 
ଗ୍ବଲ୍ଯାଅନ୍ତ । ଅନେକେ ଚମ ପାଖଚର୍ କହୁଛନ୍ତି, ଭଥାଇଥିଭ 
ସ୍ପର୍ଗ ମନୁଞ୍ଯର କଲ୍ବିଭ ବସ୍ତ। ବାସ୍ତବ ସ୍ପଗ ର୍ କନ୍ଥନ୍ଦନ ର 
ଶୈଷରେ୍ ନର୍କକ୍ୁ ଗଲେ ଦୁଃଖ କରିବାକୁ . ସଢବ ନାହ୍ରଂ 
ଦ୍ଦ୍ରରଡୀପ୍ତ୍ ଶ୍ର ମିକଗଣ ଆଚମଶ୍କାଲୁ ବାସ୍ତବ ସ୍ପର୍ଗ ବୋଲ୍ ଜି 
କରନ୍ତ । ବାସ୍ତବିକ ଅସମରକାର ବାସଗ୍ୁଡ୍ନ, ବାଃଘାଃ7, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ- 

ବଧାନ, ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚ୍ତଭ ଆମ୍ଭ ପକ୍ଷରେ ଆମର କଲ୍ବିଭ ସ୍ଵଗଂ 
ସବ୍ଦ । 

ଆଗର୍ଛ୍ କହୁଛ୍ଥ ଅମେଦ୍ଵରକାର ଡ଼କରୁ ବାଢ଼ାର୍କୁ ଯିବାକ୍ସୁ 
୧ଢେଲେ ଲ୍୍ର ଛସି ଗ୍ଟଲ୍ଯିବ୍ରା ଛଡ଼ା ଅନ୍ଯ ଉ୍ପାପ୍ଠ ନାହୁଁ । ଭେବେ 
ସୁକ୍ତା ଆମ ଦ୍ରେଶର ଲ୍ରେକେ ପଲାନ୍ତ । ଆଞ୍ଚା ଭାଙ୍କ ଦୁଦୟ୍ବରେ 
ଭକ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତ, ବାଡ଼ଚର ଶକ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡରେ ବୁକ 
ଦେଇଛନ୍ତି। ଚମୋର୍ ବଶ୍ବାସ, ସ୍ପୃଥିବ୍ୀର ଲୋକେ ଯାହାକର୍ ନ 
ପସାର୍ଚବ, ଆମ ଦଦ୍ରଶର ଲ୍ଵେକେ ଯଦ୍ନ ସ୍ଥୁବଧା ଓ ସୁଯୋଗ ସାଅ୍ତ 



ଅଳର ଆଷସରିବଦୀ ` ୧୭୧ 

ଭାଡ୍ବନା ଅବଚ୍ଛଲଗିରେ କଳି ପାରିବଵବ । ଅମ ପୂଟ୍ରବଣ୍ଡ୍ବିଭ ମାଷ୍ଟର୍ 
'ସାଚହ ବ ମଧ୍ୟ ଦବେ ଏହୁରଲ ସମି ର୍ବଲ୍ ଯାଇଥିଲେ । 

_ ଗ୍ଭ ସେତଇବବଳେ ଚରଳିହା । ନଦୀଚର ଉ୍ଛା ପଡୁଥାଏ । 
' ମାଷ୍ତର୍ସାଦ୍ରେବ୍ଧ ଗ୍ଲେଷେଇ ଘରବ୍ଧ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁଇ ତମ୍ବାର୍ ଦ୍ରାଣ୍ତ 
ବାଡ଼ର୍ ବଦ୍ ଦଜ୍ଡରେ ବାଛ ନଦୀରେ ସ୍ଥ ଦେଲେ ଅଜ ସେହୁ 
ଦଜ୍ଡ୍ର ଧବ୍ଵ୍ ନଃଶବ୍ଦରେ ନଦୀକୁ ଓତ୍ତ୍ଲାର୍ ସତେ ଅନ୍ ଭ୍ଵାସିଘ୍ରସି 
ଗ୍ଭଲ୍ଲେ୍ ସମୁଦ୍ର ଅଡକୁ । ଦାଁଭ ନ୍ଧନ, ସାଣିରେ ରହୁବା ଵଭ୍ଲ 
କଷ୍ମ ସଦଜଚର୍ ଅନ୍କୁମେୟ୍ବ । ଚସ ବନ ବୋଧହୁଏ ରାପ୍ରମାନ 
ଯଲ୍ଵଚର ଏବ କ ଭୂଭଡଗ୍ରୀ ଜ୍୍ଖ୍ଵପ ଅଲ୍ପ । ମାଷ୍ଜର୍ ସାପଢ୍ରବଙ୍କ 
ଶିଚ୍ବ୍ର ଅବଶ୍ର ଦ୍ବୋଇ ଅମ୍ବିଲ୍ବ, ଅଞ୍ଚାଙ୍କୁ ସ୍ତୃରଣବକ୍ଵି ସତେ ତ୍ଵାସି 
ଗ୍ଭଲ୍ତଲ । ଭାଙ୍କର୍ ଦୃକ଼ ଭ୍ଦ୍ରାସ ଣ୍ସ୍ତ କ୍ଷୀଣ ଦଦ୍ାଇ ଅସିମ୍ବ । ଘରରେ 
ବସ ମୃଶ୍ର୍ ଦାଭ ଧର୍ କୂଲରେ ଲାଗିଲେ । 

ନଦୀ କୁଲରେ ଚକ୍ର ନଥିଲେ । ନଦାକୁଲ ଚସେଭେବେର୍ତେ 
ଜୀରବ ଅକ୍ ନସ୍ପବୃ । ମାଞ୍ଣୁର୍ ସାହ୍ବବ୍ତ କୁଲକ୍ “୍୍ଡି ଦେଢ଼ ଝା୭© 
ଅବସନ୍ନ ସାଦ ଜ୍ଷଃର ସ୍ାଦ୍ରାସ କର୍ ଛ୍ଥିଡ଼ାଚଡ଼ବଲେ । ଭାଂଘରେ 
ଭୂକ୍ରୁ ବାଦ୍ବାରକ୍ସୁ ଯାଇ ଗୋଞ୍ଷ ଏ କାଫିବାଲ୍ନକୁ ଚଗାଃଏ ଗିନ୍ନ ଚଦଳ୍ 
କଥି ପିଲ ୫କଏ ଘ୍ରକ୍ତୃରସ୍ଥ ହେଲେ । କାର୍ଠିର ମାଲ୍କ ଏ ଉଲ 
ରଲ୍ବକ ଅନେକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେଦ ସାହ୍ରାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ଥ । ରା 

ଗ୍ରଭ କାଫିବାଲର ଦଯ୍ବା ଦ୍ରେଲ୍ର । ବସ୍ପ ଭାକ୍ୁ ଗୋହ୍ମଏ ଘର୍ 
ଶ୍ଭରକୁ ଡାଳ ନେଲ ପୋଷାକ ବଦଳାଇବାକୁ ଦେଲ ଖୂଅଲ ପି ଆଲ୍ 
ରର୍ କ୍ଷ୍ବପ ବଙ୍ଗଦେଶ୍ରର ଜଷ୍ଵମ୍ର ସ୍ପାଙ୍ଗରେ ସମାନ କଦ୍ଢଚି ଦେଇ 
ଦୁଅର ବନ୍ଦକବ୍ ଗ୍ବଲ୍ଗଲ୍। ସେ ଗରମ ଅଁନନ୍ଦରେ ଶୋଲ୍ ପଡ୍ଲେ । 
ନିଦଗ୍ତ୍୍ ଜ୍ଠ ୧ସ ବୁଝି ପାଵ୍ଲେ ଯେ ଢାଙ୍କର ସ୍ଵାହାଯ୍ୟକାଗ୍ ଶମ୍ବର 
ନ୍ବ୍ରେ ଢାଙ୍କ୍ ଶ୍ରଥମ ନମ୍ବର୍ର ହାଗ୍ଵମ୍ଭ ଂସ୍ପଗ୍ବସଂ ସଅଁଲ ଦେଇନ୍ତୁ । 



୯୧୦ ଅବ ଡବ ପାଗର ବେ 

ଭାଙ୍କର ଜ୍ୟ୍ପଙ୍କର୍ ଗ୍ବଗ ଦେଲ୍। ଘ୍ରାଣଦାତା ବର୍ଷକୁ ଃଚସ କାଫର 
କହ୍ର ଭା” ଘର ଶ୍ର ଗୃଲ୍ଗଲେ୍ । .ବାଃ୪୦୫ର ଅନେଛ 'ବବ୍ରଶର 

ମ୍ବେକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖାଦ୍ରେଲ୍ର । କାଥିର୍ ଓ କାଫଦ୍ବୀ କାମ 

କଥା କହୁବା ସଙ୍ଗେ ସନଙ୍ଗ ସ୍ଭେ କବତ୍ଧ୍ ଭ୍ବବ୍ରରେ ଖସି ଆତସ୍ିନ୍ଥନ୍ତି ସେ 
କଥା ମଧ୍ଯ କହ୍ରରଲ୍ । କେଞ୍ଜ୍ କାଦ୍ରାଜର୍ଛ ଗ୍ବଲ୍ ଅମିଛନ୍ତ . ଢାନ୍ରା 
ମଧ୍ଚାୟ କନୁଦେଲେ । ଶ୍ବସଲ୍ମାନ ଭ୍ବଵଲଙ୍କ ସାଖନର ସଭକଥା ନ 
କିହୁଃଲେ ପାସ ଚହ୍ରବ ବୋଲ୍ ସେଂ ନଷ୍ତ୍ସଃଚର୍ ସଜଭଥା 
କହୁଗଲେ । କନ୍ତୁ ଵସ୍ଥି ଦନସରେ ୍୧ଢବ୍ରେଲେ ଭାଙ୍କର୍ 
ଗୈଢନ୍ୟ ଚହ୍ରଲ୍ଵା ସେତେ ୧ବଲେ ସସ କୁନ୍ଧିପଲ୍ ଚତ ଆମ୍ଲେର୍କାନ୍ତୁ 
ବିଦାୟ କର୍ ଦେବା ସାଇଁ ପୋଲ୍ଶ ରାହ୍ଗୁ ଗୋଳ. କୁଲ୍ଛ୍ 
ଅତ୍ ଏଦ୍ରାଦ୍୍୍ ମୂଳରେ ଅଛ୍ନ୍ତ ଢୀଙ୍କର ମୂସଲ୍ମାନ ଘ୍ବଇ । ସେ 
ନ୍ଦନ ଢାଙ୍କ ମଳଚର୍ ଏକ ଦ୍ରୋହ _ ଦ୍ରବର ସ୍କୃଣ୍ଣ ଦେଲା । 
ଚତସ୍ସ ନାମ ସର୍ବଞ୍ଜଳ କଣ ନଶ ଦାଚି କାଃ, କାଫସ୍ ହୋପି 
ମୁଣ୍ଡରେ ପଛ ଇଂଟ୍ବଜୀ ଶିଣ୍ନବା ପାଇଁ ଝନୈଣ୍ଯ ଵବଦ୍ଯାଲୟ୍ବଚର 
ଯୋଗଦେଇଲ । ଲୃଢ଼ଳ ସ୍ତ୍ରବ୍ଧର ନୂଭନ ଫୁଲ ତାଙ୍କ ହୁଦସ୍ବରେ 
ଫୃଃଛ ଉଠିଲା । ଫ୍ଲରୁ ଫଲ କସରି ରୁପ ଲ୍ଲ କର୍ବଛ୍ଥ/ ତାଦ୍ରା 
ଆଗରୁ କହ୍ ସାରନ୍ୁ । 

ନଜ୍ୟ୍ରର୍କ ନଗରରେ ସ୍ସ ବକଢେଜଣ ଦ୍ବାରଡୀୟ୍ତ ଥିଲେ । 
ସେମାଚନ ଏଇଭ୍ଲ ଲୋକରୁ ଧଗ୍ଵଇ ଚଦ୍ରଇ ୭ଙ୍କା ପୀଉ୍ଥିଲେ୍ । 
କମ୍ଭ ନୂତନ ଅଇନ ପ୍ରଚଳଭ ବଦ୍ବଲବପଠର୍ ଏଇ ନଚ ଅସଚେଷଞ୍ଠା 
ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଦ ଦଦ୍ଲାଇସ ।କସ୍ଥି। ରଉ୍୍ପୂଳ୍ବରେ ପଢଦଞ୍ଚଲା ପତ୍ତର 
ଅନେକ ସ୍ଵଦେଶବାସ୍ସୀ, ମାଞ୍ମର ସାବଦ୍ରଦଙ୍ଗ ୧ଲ ଢଙ୍ଗର୍ ପବ 
ଅଲ୍ଯାସ ଅନୁଯାୟ୍ଠୀୀ ମେଭେ ମଧ୍ଯ ଧରବ୍ରମିଥିତଳକ କମ୍ପୁ ୧୧ଭେ- 
ବେଳେ ଜାଣି ଲେ୍ ସଯ ମୁଂ ଯାନ୍ଦ୍ରୀୟ୍ବାବ ରେ ଅଁଳିନୁ ଅତ ଏ ଦେଶରେ 



ଆ ଵ@ଝ୍ 'ଅପମର୍ଥଵା ` ୧୧୧ 

ଶନ୍ଛନ୍ଧ ନାହ ସେଷବର୧୍ ଏହୁ ଚୈଷ୍ଣୀ ଭାଙ୍କର୍ ବନ୍ଧ ଢ଼ୋଇ- 
ଶଲ୍ବ । 

ଅଭ ଦୁଃଖିକଷ୍ପ ସ୍ଵ୍ବୀଯ ବଶ୍ଵ୍ ମଧ୍ୟା ଯେଜ୍ଵିମାନେ ଅମେରକାରେ 
ସାର ସହଞ୍ଚନ୍ତ, ନିର୍ଜର୍ 'ଦେଶଵାସୀ ବହାଇ ଅର ନିଜର୍ ଜାରି 
ଚର୍ଲାଇ ମଧ୍ ସାମ ନ୍ଯ ଗଁଘ୍ିସା ପାଲି ଯେଉଁ ମାନେ ଘାକୁ ପୋଲିସ୍ 
ଖାଗଡର୍ ' ଧଶ୍ର 'ଦଖୁ ଅଜ୍ ଭାରଡକୁ ଖେ ଶ୍ଲ ଦେବାର୍ ଗେଗ୍ପା 
କରନ୍ତ, ଭାଙ୍କର ଏହ ମଚ ମନୌଷ୍ମନ୍୍ 'ଦଦେଣିଲେ୍ ବାଦ୍ରାର୍ କଷ୍ମ 
ନଵବଶ । ୭ନ୍ତୁ ୧୧ଉ୍ ମାନେ ଏହୁ ଵାମ୍ମ କର୍ନ୍ତଂଭାଷର୍ ଵୂଭାହୁର 
ଜିନ ନାହି ବୋଲ୍ ”ଭାଙ୍କର ଏ ୀର୍ଯ୍ଯକଲ୍ତାଷ ମ୍ତନ୍ଦରେ ସଦ୍ଵୟ 
ଭର୍ବ୍ଵିମାଇ ପାଵର୍ । କନ୍ପୁ ସନ୍ସଟଠାସ୍ତ ଦୁଃଖର୍ ର୍ରଷକ୍କ୍ର ଏକ ଯେ, 
ଅନେକ ଶିସିଉ ସ୍ବାରଫରୀସ୍ ଅମେର୍କା ଯାବତ ବାକେକାମ୍ବରେ 
ଦନ କ୪୍ପନ୍ତଛନ୍ତ:। ଅଥର ଏହ ହ୍ଭାହ୍ଵର-ସ୍ମାନଶୂଳ୍ଯ ଭାଙ୍କର୍ 
ସ୍ଵଦେଶ ବା ସ୍ୀଙ୍କୁ ସ୍ପଷବ୍ମର୍ଣ ଦେଇ ଢାଙ୍କୁ ସଭ୍ପଥିଲୁ ଣି ଅଣିବାକୁ 
ଚେଷ୍ପା କରନ୍ତି ନାହୁଁ । ଏମଂଦନୀ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମୀରଲ୍ମ୍ବୀ ବେଲେ 

କଣ ନ୍ବତଦ୍ରଲ ? ବ୍ରଦେଶରର ଲବଲଳ ଭ ଧର୍ମ, ବଗ୍ବଭ୍ କରନି 
ନାହୁ ଲମ୍ବା ଧର୍ମରୁ ଜାଉର୍ ନାମ-କରଣ କରନ୍ତ ନାହୁ, ଏସକ୍ତୁ 
କାଣି ମଧ୍ଯ ଉଦ୍ରାର୍ସୀନ। ହୋଇ ଏହ୍ରୁସଲୁ ନିରଷଷଦ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଡ୍ଘକାର 
ନକଶ୍ଵବା ଅନ୍ଯୀୟ୍ଵ ନଣ୍ତୟ୍ ! ଅଛୁନକେ ପୁଥି “ଧମର ସାଥୀ 
ଠବାଲ୍ ରଜ୍ରର କରି ବ୍ଲଲମ୍ଭ। ଅଞ୍ଭ ସେ ରଜ୍ଛଚାର ମଧ୍ଯ ମୁଁ 

ନଳ କାନରର ଶୁଣିର୍ଥ। କନ୍ଥଜୁ ଏଦ୍ର ନରଃର ମୁସ୍ଲ୍ମାନଗଣ କଣ 
ଧର୍ମର ବାହାରେ ? ସେଉ୍ ସମସ ଭବରଭଢୀୟ ଧର୍ମ ଯତୃରକ ଆଠମର୍କା 
ଯାଇ ଧର୍ହ ପ୍ରଗ୍ତ୍ର କରନ୍ତ ଭାଙ୍କର ଭୁଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଏ ଦ୍ରଟରେ ଝଡ଼େ 
ନୀହୁଁ । ଵଠଲ୍ ପ୍୍୍ଵଇ ପଃଞେଲ୍ ଯେଢେବବଦଲଳ ଆମେଭର୍କା ଓ।ଇଥୁଲେ 
ତତ୍ସଢେଓବେଳେ ଚପ୍ପ ଏହୁସନ୍ତୁ ଅଣିଷରଭ ଚଲ୍ମକଙ୍କ ଣ୍ଢରେ 



୧୧୨ ଅ୪୍ଅୟକ୍ବ ସାଗର୍, ବତନ୍ଞ 

ରହୁଥିଚଲ । ଏହୁସକ୍କୁ ଅଗିକ୍ଷ ଭ ଲ୍ଵେକ ତାଙ୍କୁ ଅପଣା ଚଲ୍ଵବୋଲ୍ 
ମତନ କରିଥିଲେ, କାର୍ଣ ବଠଲ୍ଘକଇ ଏମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତରର ସହୁଭ 
ଭଲ୍ ସାଜ୍ଥିଲେ । ଅନେକ ଅମେର୍କାବାସୀ ବଠଲ୍କ୍ଵଲଙ୍କ ଅନ୍ତ୍- 
ଗ୍ବଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦଦଖି ଅଣ୍ତ୍ଯ୍ୟ ଡ୍ରୋଲ୍ ଯାଇଥିଚଲ୍ । ଚଯଜ୍ 'ମାଜେ 
ସ୍ପଚଦଶବାସୀକୁ ମୂର୍ଖ ଏବଂ ଅଦଦାର୍ଥ ସ୍ବର ଦ୍ରୁର୍ରେ ରଖିବାକ୍ତୁ 
ଇଚ୍ଛା ବରଞ୍ଜ , ସେମାନେ ବୋଧହୁଏ ବୁଡିସାରନ୍ତ ନାହୁଁ, ଯେ 
ଚସମାତନ ସମ୍ଭାଜର ବବଚଭବଡ ଶନ୍ୁ । 

ପଗ୍ଵାଧୀନ ବଦଶର ରଲାକ ସ୍ଵାଧୀନ ଦେଶକୁ ଯାଇ ଅନେକ 
ସ୍ତମୟୂତର୍ ତାଙ୍କ ସହୁଭ ମିଲମିଣ ରଚ୍ଥସାରେ ନାହୁଁ । ଅତମ୍ଭ 

ଅତନକ ବଚ ହଲ୍ପ ସଗ୍ବଧୀନ । ଅମ୍ଭଭଭରେ୍ ଅବନକ ଦୋଷ ରଦୁବ୍ରା 

ସ୍ପତଦ୍ଦ୍ରଚ୍ରକ । ଅତମ୍ଭ ଅବନକ ସ୍ ମ୍ବୟ୍ତର ଏହୁ ସକ୍କୁ ଦଦାଷ ଅନୁକ୍ବ 
କବ୍ ସାରୁ ନାହୁଁ । ବ୍ରଦେଖୀମାଚନ ଅମ ଦୋଷ ଅଉ ସ୍ପଦ୍ବଜରେ 
ଦେଖି ସାରନ୍ତ। ଅମେର୍କାକୁ ଦ୍ବରଭର୍ ଶିକ୍ଷ ତ ଗଲୋେକ ଦେବେଜଣ 

ସାଇଥିବଲ, ଭାଂର୍ ସଛାନ ପି ପାଲିନାହ୍ରି । ଯେଜ୍ତ ମାଚନ ମୋ 
ସମ୍ମୁ ଝର ଗଡ ଛନ୍ତି କମ୍ବା ଯେତଁ ମାନଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ମୁଁ କରସାସଛ୍ଥ 
ଭାଙ୍କର୍ କଥା କହ୍ଦୂନ୍ଥ । ଏହ୍ନ ଲ୍ଵରେକମାନଙ୍କ ଶ୍ଭଡଝର୍ ଚବଭେକଣ 
ଗୃଣ୍ଣୀ ଲେବ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତ, ବନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷର ଅଜ୍ ଟୃଣୀ ଦହେଲ୍ କଣ 
ଦ୍ବେବ, ବହ୍ୁବର୍ଷର ସଗ୍ବଧୀନଭା ଆମଦେଶର ଶିନ୍ଧଭଭ ଓ ଗୁଣୀ 
ଲ୍ବେଦଙ୍ଗୁ ମଧ୍ଯ ଅଛକବଦ୍ ରଠନ୍ତୁ । ଚଯଜ୍ମାନେ ଏକାବେଲତକ 
ଅଶିକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାଚରେ ଅଚମଶ୍ଵିକା ଯାଇଛନ୍ତ ଚସମାଚନ ବରଂ 
ଅଚ୍ଚ ନକ ମ୍ଭମ୍ୟରେ ଯୂଣ୍ତୟୂକ୍ତ କଥା କଢ୍ମନ୍ତ, ଦେଶ କଥା ସ୍ବବନ୍ଥ, 
ବରଦଶ୍ୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଲମିଗି ଚଳ ପାରନ୍ତ। କନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର୍ 
ସଂଖ୍ୟା ବଭ୍ୂଭ କମ୍। ଏଦ୍ଲ ଲୋକ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ରଙ୍ଗଳାର 
ସଞ୍ଚାଗାର୍ୁ କଲ୍ବଭା ଆବ ଏବାବ୍ରେଳଚକ ନକ୍ପ୍ଵର୍କ କମ୍ବ୍ବା 
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ସାନ ଫାଳସସ୍କୋ ଯାଇ ଜାଦ୍ଵାଜରୁ ଏଭ୍କକ୍କାଇ ସଚଙ୍ଗ ସଙ୍ଗେ 
ଇଜ୍ଚଗ୍ର୍ପୀୟ୍ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଁଣି ଯାଇଁ ସାଣ୍ଢଛନ୍ତ । ସ୍ତରୀୟ 
ଧମ୍ଧ ର ପ୍ରସ୍ତ୍ରବ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଛକବ୍ ର୍ ଜି ପାଣ୍ଠ୍ ନାହି । ପୁଞ୍ଜବାଦାଙ୍କର 
ହନ୍ଦଓ ମୁ ସଲମାମୀ ମଧ୍ଯ ଏମାନଙ୍କୁ ଦୁବଲ କର ସକାଇ ନାହି । 
ଏମାନେ ଦ୍ରନ୍ଦକ୍ ଦ୍ରୋଇ କଲ୍ଟଛନ୍ଜନ ଅଞ୍ବ ମର୍ବେ ମଧ୍ୟ ହହ୍ 
ହୋଇ । ଦ୍ବାରଡ୍ରୀୟୃଦ୍୍ବ ୟ୍ତାଙ୍କ ପାଖଟର୍ ବକେ୍ତେଚବ୍ରଳେ ସଦସ୍ଚିବର 
ନାହି । ୧୯୪୧ ଖ୍ରୀଥ ର ଜାନୁୟ୍ବାଗ୍ବା ମାସ ସର୍ଯ୍ଯନ୍ତ ଆଚମଣ୍ଵଲାର 
ଅଶିକ୍ଷ୍ମଭ ଦ୍ଦ ହ୍ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବଵକଳାର ଦେଖାଯ,ଇ 
ନାହୁଂ । ବଞ୍ଚିମାନ ଯଦ୍ଦଧ ୧ସହ୍ଦୁ ଅବସ୍ଥାର ସଣ୍ିବଞ୍ଚି ନ ଦ୍ରୋଇଆ ଏ 
ଡାଡ୍ନାହେଲେ ଭା? ମାର୍ ଅଵାର । 

ଅଚମର୍ବିକା୍ରେ ସଯଞ୍ଜ୍ ସକ୍ତୁ ହ୍ରଦ୍ସ୍ଥାମ ଲୋକ ଚଗାହଏ 
ପଡାଚର ସହନ୍ତି ନାକ କମ୍ବା ଗୋକ)ଏ ସଡ଼ାରେ ରହୁବା ଜ୍ଲ 
ମାନତ କ ଶ୍ରକ୍ତ ଅର୍ଜ୍ଜନ କଦ୍ଢ୍ ନାଦ୍ବାନ୍ଜି ୧ସମାନଙ୍କ ସଂଝ୍ୟା ବେଶୀ । 
ଏମାଚନ କେବେବଦହ୍ବତଲ ଥ ମେରିକାର ନାଗଗ୍ବକ ଦ୍ରୋଇ ପାଦ୍ଵବେ 
ବୋଲ୍ ମଦନ ଭୁଏ ନାହ୍ର , କାରଣ ଏମାନେ ବଜ୍ଞ୍ ମାନ ସୁକ୍ତା 
ଣିକ୍ଷା ଅଜ କୃଞ୍ଜର ବହୁଦୁଦ ରେ ଅଛନ୍ତି । ସଯଞ୍ଜମାଗନ୍ନ ଆମ୍ବେନ 
ଲାଭ୍ ନାଗଗ୍ଵ୍କ ଦ୍ବୋଇ ପାଣ୍ଚଛନ୍ତ ` ଭାଙ୍କର ଶ୍ରିକ୍ଷା ଯେଉଲ, ® ମଷ୍ଳ 
ଭାଙ୍କର କୃଝୃର ମଧ୍ୟ ଜନଞ୍ତ୍ ବଦ୍ଲାଇନ୍ଥ । ୫ୀଘୁଗ୍ ଜଲନ୍ତୁ ଥୀ ଜଣଠ୍ 
ଦୃହ୍, ଦେବଙ୍କ ନାମ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଜ୍- ଞ୍ିଖ ଯୋଗ୍ୟ । । ତ 

ସେଞ୍ଜ୍ ସକ୍କୁ ହୁନ୍ଦ୍ ବଞ୍ଚିମାନ ମଧ ୧୩୭୩ ନୃ ୧ ୬୩୯ 
ତଦ୍ଘାଇ ଘର୍ ନାଦ୍ବାନ୍ଜ ସେମାବନ ଗିଞ୍ଜୀ ୧୦୮୭ ଚଣସକ ମରୁ 
ସଉ ରହୁଛନ୍ତ ଚସଭ୍ଳ ଭାଙ୍କର କାନ୍୍ଯଳଳ।ଣ ଂଳଚ୍କୁ ସ୍ 
ଦୂର୍ନୀମ ମଧ୍ଯ ଦ୍ରେଜସ୍ଥ । ଦ୍ବରଭଜା ମୀର ॥୭ ୩1. 2 
ଦ୍ରେବାକୁ ଦ୍ରେଲେ ନାନାପ୍ରକାର ପରଟା ଣ୍ କତ୍ବି୨ନ୍ 



୯୧୪ ଆଞୁଲାଣିକ ସାଗର ବଠକି. 

ସେଜ୍ ସକ ହ୍ରଦ ବାଗତଷ୍ଵକଦ୍ବ୍ର ସାଇ ବାଦ୍ରାନ୍ତ ସେମାନେ ମଜୁସ୍ବୀ 
କଣିଦାର ଅଧକା ରରୁ ମଧ୍ଯ ବଞ୍ଚୁଭ । ଛ୍ସଥିପାଇଁ ଆମ ଦେଶର ଲ୍ରେକ 
ମଧ୍ଯ ଦ୍ରୋଇ ଅଚଗରକାରେ ବେକାର ଡ଼ୋଇ ରଦଢ୍ନନ୍ତୁ ଏବଂ ନାନା 
ପ୍ରକାର ଅସତ୍ ଉପାୟ ଅବଲ୍ମ୍ବନ କର୍ ଜୀଵକା ଅର୍ଜନ କର୍ଦାକ୍ 
ବାଧ ଭୂଅନ୍ତ । ଏହୁ ଣଶେଣୀର ଲୋକ ଶିକ୍ଷାର ଅଦ୍ଦ୍ରବରେ ଅସଣାର 
ନକଃ ଆସ୍ବୀୟୂର୍ ସବନାଶ୍ର କର୍ଵବାକୁ ମଧ୍ଯ ପଣ୍ଫାଦ୍ସଦ ଡୂୁଅନ୍ତ 
ନାହ । ମିଛ ମକଦ୍ଦମା କର୍ବ୍ରା ଯ୍ବାଙ୍କର ପଣା ଦ୍ବୋଇ ଉଥିଲ୍ବ । 
ସେଥିଘାଳଁ ବବାଧଭୂଏ ଅଭ ନଜ୍୍ରଦ୍ବର୍କରେ ଚକାଣନ୍ରି ଅନାଗଗ୍ଵ 
ହୁନ୍ଦ୍ ଅନ୍ୟ କୌଣସ ଅନାଗସ୍ବ୍କ ହନ୍ଦକ୍ ଵର୍ୁଳଠରେ ଚକା୪୦ର୍ 
ମକକମ୍ଭା ଦା ଏର କର ଭା” ବଢ୍ଲେ୍ ଚସ ସକୁକ୍ଦମା ଗ୍ରାଦ୍ର୍ୟ ଡୂଏ 
ନାହ୍ଵ୍ । 

ଆମ୍ଭ ଦଦଶରେ ଏଭ୍ଲ ଚକଚଢଗୁଜ୍ଜଥଏ ଅଇନ ଅଛ୍ଥ ଯାଂର 
ସ୍ଵାହାଯ୍ଯଚର ଚଯ କୌ ଣସ୍ତ ଚଲ୍ନମାକଲ୍ୁ ଚଯନ୍ତତବେଳେ ସୁସ୍ଲୀ ଗିରଫ 
କଗ୍ଵପିବ । ଅମେଶ୍ଵକାଚର ଚସଭଲ କୌଣସି ଆଇନ ନାହୁଁ । 
ବସଠାରର ପ୍ରଥଳମ ପ୍ରମାଣ କରି୍ବାଲୁ ଦ୍ରେଦ୍ର ଯେ ଲେକଃବ ଦୋର୍ଷୀ, 
ନ୍ ଦଢ୍ଚଲ୍ ଭାକ୍ୁ ଗିରଫ କର ସ୍ର :ବ ନାହିଁ । ଢ୍ବରଭରରରେ 
6ଯଜ୍' ମାନେ ଖୋଲାସି କାମ କର୍ ଜାଦହ।ଜରୁ ସଳ।ଇ ଅଚମେରିକାରେ 
ସବାସ କର୍ତୁଛନ୍ତ, ଭାଙ୍କୁ୍ ଯନ୍ଧ ଜାଦ୍ରାଜୀ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଗିରଫ 
କିଶ୍ଚି ସ୍ରରଭଲୁ ଫେଗ୍ଵଇ /॥ଆଯି ବ ଭାଦାାଦହେଲେ୍ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରମାଣ 

କର୍ଦବାକ୍ୁ ଦେବ ଯେ ଅମ୍ବୁକ ଛଲକ ଅଚମର୍କାର ଅମ୍ବୁଳ ବନ୍ଦରଚର 
୍ଇ ଏଭେନ୍ଦନ କାଲ ଛ ପ ରହିଥିଲା । ଏଦହ୍ରା ଷମାଣ ବହ୍ରଲ୍ନ 

ଜାଦ୍ବାଜୀ ଆଇନରେ ଦୋର୍ଥୀ ଲେକଲୁ ଗିରଫ କର୍୍ିଦାଲୁ 
ଏଖ୍୍ନଦଶ ଦଅ ଭୁଏ । ଆମେଭ୍ କାର ସୋଲ୍ଶ ବଞ୍ମାନ ଢ଼ନ- 
ମ୍ଭାବଵର ଚାଡନକ୍ଷନ୍ର ଜାଣି ଯାଇଛନ୍ତି । ଚସମାଚନ ବ୍ରୁଝୂ ସାୟଛନ୍ତ 



ଅଁକର୍ ଅମେବ୍ ବା ୧୧୭ 

ସନ୍ଧ ଅମେଶିକାରୁ ଜାହାଜୀ ଅଇନରେ ଦୋ ର୍ଷ ହ୍ରନ୍ଦ୍ମାନଙ୍କୁ 
ଭକ୍ଷବାକ୍ତ ଦ୍ବେବ ଭାଦ୍ରାଦଦ୍ବଲେ ହୁଦୁମାନଙ୍କରୂ ସାହ୍ବାଯ ନ ବନେଲେ୍ 
ସୁବଧା ଦ୍ରୋଇ ସାଦ୍ଧ୍ବ ନାହୁଁ । ପୁଣି ଏ ଦାମ ପାରି କେବଲ 
ତବକାର ହୁହ,ହଁ ଜ୍ସଯୋଗୀ | ଦବରଦୀୟ ବେକାର ଅଥ ଲୋଭ୍ରେ 
ସକ୍ରୁପ୍ତକାର ଅନ୍ଯାୟୁ କାମ୍ଭ କର୍ବାଲୁ ସ୍ମଞ୍ଚ୍ ଦେବ । କାରଣ 
ଭାଙ୍କର ଦେଶାଭ୍ତବାଧ ଅଦଦାଁ ବାହ୍ରକୁ ୧ସମାନେ କେବ୍ବଳ 
ଅସଣା ସେ ଜାଣନ୍ତ । ଚସଥୁିପାରି ଅନେକ ସ୍ବ ରନ୍ତି ଆଜ୍ 

ଅତନକ ସବ୍ମର୍ଶ ପେ ଆଣମର୍କା ସରକାର ଅସେଭର୍ିକାରୁ୍ 
ଦ୍ନବଉଭବାସୀର ନବ୍ାସନର ଦ୍ରର ସ୍ବରଭବାସୀ ଉପରେ ନ୍ଥଡ 

ଦେଇ ଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଅମେରିକାର ସୁବ୍ରଧା ହେଲା, କରନ୍ତୁ ଦ୍ବର୍ଭ- 

ବାସୀ ଅକ ଆଚମର୍ବକାଚ ର ବ୍ରସନ, ବହାଇ ସଛନ୍ଥ । 

ଅମର ସ୍ଥିୟ୍ଵ ଚଳଭା ପଚ ହଲ୍ଲ ୭ସଭେରେଳେ ଅମେଣିକା 
ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳ ବସ ଚରତଡତ୍କା କର୍ଥିଲେ ଯେମି 
ଦ୍ଦରରଭବାସୀ ଏହ୍ର ସକ୍ଭୁ ଅନ୍ଯାୟ୍ କାର୍ଯ୍ୟର ଦ୍ୁର୍ଝରେ ରହୁବେ। 
ସେ ଯେଭେବେଲେ ଅତଚମର୍ବରିକାଠର ଥିଲେ ସେଚଭବେଳେ ଏଉଲ 
ଘଃଣା ଝଗାହ ଏ ହ୍ରେଲେ୍ ଘଛ ନ ଥିଲ । ସେ ଚକ୫ଭକ ଗଣୀ ମାନ୍ୟ 

ଲୋକଙ୍କୁ କହୁ ଅଵଥିଲେ , ଆମେରିକାରେ ୧ଯଭ୍ଲ ହିନଦ୍,ର ରଲୁଗରେ 
ହୁଦ୍ର ଦହାଇ ଅଉ କଲକିଭ ନ ହୁଏ | କଞ୍ଛୁ ଏହ ଭ୍ଘଦଦଶର ଫଳ 
ଚବଶିଦନ ସ୍ଥାୟ୍ପରୀ ଦଦ୍ରାଇ ନ ଥିଲ୍ବ । ସଗ୍ବଧୀନ ଜାଵର୍ ଚଲାବ 
ାଯକ୍ତଗର ଲ୍ବାଉକ୍ଷଭର ଦ୍ରୁସାବ୍ର ଚବିଶି ରଖେ, ଜାଭଭ୍ ସମ୍ମାନ 
ଦ୍ଦଟରେ ଭାର ଲକ୍ଷ ଅଂଚଦା ନ ଥାଏ । ଜଣ ଇଜ୍ଗ୍ବୋଫ୍ା୍ବଙ୍କୁ 
ଢ୍ରୁଚମ ନହ୍ାକର, ଢାର ବାପ ମାଙ୍କୁ ଗାଳଦ୍ଦଅ, ସେ ଭୁମକୁ କନ୍ଧୁ 
କହ୍ରଦ ନାହୁଁ । କନ୍ତୁ ର୍ଯେମ୍ମଭ ଢାର ଜାଭର ବର୍ମକ୍ତଚର୍ ମୂଢ଼ 
ବଖାଲ୍ବ ସମି ଭ ସସ ଢ୍ଛୁମ୍ମର ଅନ୍ତଷ୍ପ ନ କବ୍ ସ୍ଥଜ୍ନବ ନାହୁଁ 



୧୧୭ ଅଃଲ୍ରଣ୍ଢରକ ସାଗର୍ ବକ୍ଷେ 

ଜାସାମୀ ଗଣ ମଧ୍ଯ ଠିକ୍ ସେଲଭଲ । ଜଣେ ଜାପାମ ସମ୍ପ ଖରେ 

ଭାର୍ ଧର୍ମର ଅବମାନନା କର, ଢାର ମାଂର ଚଣ୍ଛନ୍ନରେ କଲଙ୍କୀ 

ଅସ୍ଥି କୁଦଃ ୧ସ ଚ୍ରୁମଲୁ ଗଡ୍ନଦେବ କନ୍ଥୁ ଯେମିଭ ଢାର ଜାଭ 

ରର୍ରୁଛରେ କ ଦେଶ ବ୍ରଗ୍ରୁକୂତର ସଦେ କହ୍ରୁନ୍ଥ ଚସସହିଭ ସେ 
ଭମର୍ ବେକରେ ଦ୍ରାଭ ସଦାଇବ । ସେ ମର୍ଛ କମ୍ବା ରୁମ ମର । 

ଅମ କନ୍ଥୁ ଠିକ୍ ଭାର ଓଲ୍ଧ । ସେଇଥିପାଇଁ ଆଳ ଆତମ 
ପଗ୍ଧୀନ । 

ଆଁମର୍ ଦେଶର ଲୋକେ କପର ଦ୍ଵବଚେ ଆମର ସବଂନାଶ କରି 
ସାରନ୍ତ ଭାଦ୍ରାଣ୍ ୧କତୋଛି ଦୁୃଷ୍ମାନ୍ତ ଦେବା ଉ୍ରଭ ମନେ କରୁଛି । 
ଅର୍ଥକାରୁ ଲଣ୍ଡନ ଆଁସିଲ୍ନ ପଠର୍ ମୋର୍ ମଭ ଏଚଭି ଝଗ୍ଵପ ହୋଇ 
ଯାଇଥିଲା ଯେ ବଣ୍ଡ ବ୍ରଦ୍ବେଷର ଅଭ୍ଯାଗ୍ଭରକୁ ମୁଁ ଚଯଭ୍ଲ ଘୃଣା 
କଛ୍ୁଥିଲ୍ ସେଇସବ୍ଧ୍ ଅବହେଳା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲ୍ । ହୁଦ୍୍୍ର ଜାଭଭେଦ 
କଥା ସକଵ୍ମୁଦେଳେ ମୋର ମଚନ ପଡୁଥିଲ୍ଵ ଅଦ୍ତ ଚସସହ୍ନ ଜାଭଭେ୍ଦର 
ଅଭ୍ୟାର୍ଟ୍ଲଚ ରୁ ଦ୍ବରଭବାସୀଙ୍କ୍ ଭଉଲ ମୁ କ୍ତ କଗ୍ବଯାଇ ପାଶ୍ଵିବ ସେଇ 
କଥା ସ୍ବାକ୍ତୁଥୁଲ୍। ଏହ ସ୍ସ ଜ୍ନ୍ଵଃ ରନ୍ତାଂଃର୍ ଅବନେକ ଦରକାଗ୍ବ 
କଥା ମଧ୍ଯ ମୁଁ ଭ୍ଝଲ୍ ଯାଉ୍ଥିଲ୍ । ସେଚଚବଲର୍ଚ୍ (ଦେଶ? କାଗଜର 

ଲେଖକ ଶ୍ଵୀୟୂ 9 ଉ୍ତପନ୍ଦ ନାଥ ଭ୍ ହାଗ୍ଟ ଯୀ ମୋରେ ମଝୁଚର ମଝିରେ 
ରଠି ଲେର ପକ୍ପଚସ୍ଥ କଗ୍ଵଇ ଦେଞ୍ଡ ଥିଲେ । ସେ ମୋଠାକୁ ରଠି 
ଲେର ଜଣାଇ ଥଲ୍ ୧ଯ ନଉ୍ତୟ୍ର୍କରେ ଅନେକ ବଙ୍ଗାଲ ଅଛନ୍ତ 
ଅଜ୍ ତାଙ୍କ ଭଭର୍ର୍ ଅନେଚଦ ନରଷର । ଲଣ୍ତନ ହ୍ରହ୍ ସ୍ଥାନ 
ଏଚସାଦିଏସନର ଚସଚିନଃେଗ୍ ମି: ସୁଗ୍ଵ୍ଭ ଅନୀ ମଧ ¦ ଏହୁ ବଖର୍ଣୀର› 
କାରେ 5 ଲୋକଙ୍କ ଠିକଣା ଦେଇଥିବଛଲ୍ । ସେହ୍ର କେଣା ପାଇ ମୁଁ 

ନଜ୍ୟୁ ୍ଵକୃ ଗୋଃଏ ରଠି ମଧ୍ୟ ଲେଵିଥିଲ୍ । ଲନ୍ତୁ ଅଚମନ୍ଦ୍କା 

ସଭୁଞ୍ଚୁଲ୍ବ ବେଲକୁ ସକ୍କୁ କଥା ଭ୍ହ୍ଲ୍ ଯାଇଥିଲ୍ । 



ଆକର ଅମେରିକା ୧୧୬ 

ନଜ୍ୟ୍ପର୍କରେ ଦୁଇ ସ୍ତାଦ୍ଧ ରହ୍ଧଲ ପରେ ଦନେ କେଭେକଣ 
ସିଲ୍ଦ୍ବଚବ୍ଧ ମୁସଲ୍ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗଚର ଦେଖା ହ୍ଵେଳ । ସେମାଚନ 

ମୋଚଭ ଏହୁ ପଶୁ ଖୁବ୍ ଜୋର ବଦଇ ପଗ୍ୁଶ୍ଚଲ ଯେ ମୁଁ ବକବେ 
ଅଉ୍ କେଜ୍ ̀ .ଜାଦ୍ବାଜରେ ଗ୍ନୁ । ମୁ“ ଯେଭେବେଚଲ ସସମାନଙ୍କୁ 
କହ୍ୁଲ୍ ଜଜିକ ଜାଦ୍ରାଜରେ ଅମଚ୍ଛୁ› ସେଚଭଚର୍ତବଳ ସେମାନେ” 
ମୋ କଥା ଵ୍ଶ୍ଚାସ କଲେ୍ ନାହୁଁ ଅଜ୍ ମୋଚଭ ଅବହ୍ରେଲା କ୍ର୍ 

.ଗ୍ଭଲ୍ଗଲେ । ମୁଁ ମଧ୍ଯ ସେମାବଙ୍କ ସାଙ୍ଗଚର୍ କଥା ବଦ୍ଲଲ୍ ନାହ୍ । 
-ସ୍ପେମାନେ ଚଯ ନରକ୍ଷର ଆଡ୍ ମୂର୍ଟ ଏଭକ ବୂଝି ପାରିଲ । 

ଦଠାଭ୍ ଦ୍ରନେ ଜଣ ହୁନ ବଙ୍ଗାଲୀଳ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖାଚହ୍ନଲ । 
ତସ ସିଲହ୍ନହ ମୁସଲ୍ମାନମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗର ରହ୍ନନ୍ତ ଅ୍ ୧ସମାନଙ୍କର୍ 
ସକ୍ତୁ ପ୍କାର ଉନଭ ପାଇଁ ଚେଷ୍ପା ମଧ୍ଯ କରନ୍ତ । ସ୍ପେ ସମାଭେ ଭାଙ୍କ 

_ଘର୍କ୍କୁ ଡାକ ନେରଲ୍ । ଅଉ ଢଚନାଛ ସିଲ୍ହ୍ଵଃ ମୁ ସଲ୍ମାନମା ନଙ୍କ 

ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ଯ ପରିଚୟ୍ଵ କଗ୍ଵଇ ଦେଲେ । ଏମାନଙ୍କ ଭ୍ଭର୍ଛ୍ କେହୁ 
ମୁ' ଚକ୍ ଜାହାଜଚର ଆସିଛୁ ପଗ୍ଟର୍ଲେ୍ ନାହ୍ର* ଚବ୍ବବଲ ଏଭଲ 
ସଗ୍ସୃର୍ଲେ ୭ଯ ମୋଭେ ଏ କଥା ଆଉ କେହ୍ର ମୁସ୍ପଲ୍ମାନ ପଗ୍ଟର୍ 
ଥିଲେ ଚ ୮ ଧୁଁ କନ୍ଦୁଲ୍, ଭଲଳଣ ମୁ ସଲ୍ମାନ ମେଭେ ଏ କଥା 
ସଗ୍ଗଗ୍ବିଅଲେ ସୁଁ କନ୍ଥୁ ସ୍ନେମାନଙ୍କର୍ ନାମ ଜାଣଣ ନାହି । ସେ 
ଦନ ଏହ୍ନ ଭନ୍ନଜଣ ମୁସଲମାନ ମୋର ଭାଙ୍କ ଅଡ୍ଗାକ୍ତୁ ଡାଚ- 
.ଚନଝଲ | ଭାଙ୍କର୍ ଆତା ଏକ ଅସ୍ଞାଭ ସ୍ଥାନ ଭ୍ଭଚର। ନିଜ୍ସ୍କଂ 
ଭନ ସଦ୍ରର, ୧ଯେଠାରେ ବାଃବଣା ଦହ୍ରବ୍ରାର ସମ୍ହାରନା ନାହୁଁ, 
ବସଠାରେ ମଧ୍ଯ ଭାଙ୍କ ଅଡ୍ଡାଲୁ ଗଲ୍ନଚବବଲେ ମୋର୍ ଭ୍ ମ ବଦ୍ାଇ- 
ଥିଲା | ଅତମ ୪ାକ୍ସିରେ ଯାକୁଥିଲ୍୍ । ଚକଢେ ଗ୍ରାସ୍ତା ବ୍ଲଲ୍ କୁଅଚଡ 
ଚଯ ଅଦନିଲ୍୍ ମୁଁ କ୍ନ୍ଥ ବ୍ରୁଝ୍ଧ ପାର୍ଲ୍ ନାହିଁ । ଆମେ ଭାଙ୍କର 
“ଆଁଡ୍ଡାଚର ପହ୍ୁଞ୍ଚଲ ଚବଳକୁ ଚସଠାରେ ଚକ୍ଭେଜଣ ଲେକ 



୧୧୮ ଅଞ୍ୟଲ୍ବନଣ୍ତିକ ସାଗର ବକ୍ଷେ 

ଅରବୀ ଢଙ୍ଗରେ ବସ୍ତି କତି ଗିଜ୍ଥିଲେ। ମୁଁ ଗଲା ସାନ୍ଧଚକ 
ଭନଜଣ ମାନ୍ନ ଉ୍ଠି ମୋର ସମ୍ବଲ୍ନା କଲେ । ମୁଁ ଗୋଢ୍ଣ ଏ ମତିଣା, 
ଜପଚର ବସିଲ । ୧ମା ଆଗରେ୍ କପେ କଫି ଆଣି ରଖିଚଲ୍ ଆଜଞ୍ଞ 
ଭାଙ୍କ ଉଭର୍ରୁ ଜଣେ ମୋର ପର୍ଚଯୟ୍ଢ୍ ଗର୍ଟୁଘ୍ଵିଲଲ୍ । ମୋର୍ 
ପଦ୍ଦିଚୟ୍ବ ପାଇ ଆଡ୍ ଜଣ ଲ୍ଵକି ଦଗ୍ବଧଳ ଝଖୋଲ୍ ଚଗାଃଏ ରଠି 
ବାହାର କର୍ଵ ତମା ଦ୍ରାଢଜରରେ ଚ୧ଦଇ ପଗ୍ଫୃବିଲେ, “ଏ ରଠି କଣ 
ଆପଣ ରଲ୍ଖିଥିରଲଲେ୍ ??୬ ମା ଦାଇିଲଖା ରଣଠି ମୁଁ ରଢ଼ସାଭ୍ କହୁଲ, 
“ଆଜ୍ଜୀ, ସ୍ର ଭ୍ବଭଥିଲ୍ ଯେ ଅସଣମାନେ ଜାଦ୍ରାଜକ୍ସୁ ଯାଇ ଚମ୍ବାତେ 
ଜାଦ୍ବାଜରୁ ଓଭ୍ୁକ୍ଲାଇ ବାରେ ସାଦ୍ବାଯ୍ୟ କବ୍ରିବେ କ୍ରନ୍ତୁ ଦୂୁଃ୧ଝର ଭଷୟ୍ବ 
ତସ ନ୍ଦଳ ଅସଣମାନଙ୍କ ଭ୍ଜର୍ୁ ଜଣକୁ ଦ୍ରେଲେ ଦେଖିଲ୍ନାହତ !” 
ଉସବ୍ରଷ୍ମ ଲେକଙ୍କ ଉଭତ୍ତ୍ ଜଣେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲକ ବାଦ୍ଧାର 
କହୁଲେ୍, “ଅମେ ସ୍ବଵଥିଲ୍୍ ଆସଣ ଜାଦ୍ରାଜର୍ରୁ ଖସ ଆସ୍ବାଲୁ 
ଠିକ୍ କବ୍ ଆମର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗି ଛନ୍ତ, ବମ୍ଜୁ ଆମେ ସନ୍ଦ କାଣିଥାନୁ, 
ଆପଣ ସାନ୍ନ୍ରୀ ସ୍ବବଚର ଅସୁଛନ୍ତ ଭାଦ୍ରାଦ୍ରେତଲ ଅମ୍ତୂଢଃ ସଚକ୍ଷ 
ଦ୍ରଜାଚର ତଲାକ ଅମେ ଚସତ୍ପଠାରେ ଗରୁ; ଦ୍ରୋଇ ଆଘଣଙ୍କ୍ ସମ୍ବକ୍ତ ନା 
ଜଣାଇ ଥାନ୍ତୁ । ଆମେ ଅଘଣଙ୍କୁ ଉପୟ୍ବକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ସାର ନାହୁଁ 
ବବାଲ ବଡ଼ ଲକୁଭ ଆଜ୍ ଆପଣ ଯେପଣି କପୟୂକ୍ତ ସମ୍ମାନ ପାଆନ୍ତ 
ଭାର୍ ବ୍ଯବସ୍ଥା ମଧ୍ଯ କବ୍ଵ କୁ ୮୨ ଭାପରେ ଅନ୍ୟାନ" କଥା ସତଲା ।' 
ତସ ସ୍କ୍କ କଥା ସ୍ପାଙ୍ଗରେ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ମ ର୍ଁ ଥିଲା ନାହୁଁ. 
ବୋଲ୍ ମୁଁ. ମୁଛି ଚଫଗ୍ଵଲ ବସି କଠ ସଭ୍ ଥୁଲ୍ । 

ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜ୍ ବବଶୀ କଥାବାତଞ୍ଜ୍ା ହ୍ମୋଇ ନାହନି । 
ଚସଦ୍ଧନ ମୁଁ ବିଦ୍ରାୟୂ ମାଗି ଗ୍ଭଲ୍ ଅସିଲ୍ ଅଜ୍ ଭାଙ୍କ କଥା ଏକା- 
ବେଚିଳକେ କ୍ବୁଲ୍ଗଲ୍ । ଦ୍ରଠାର୍ ଦ୍ନେ ଜବଣ ଲ୍ରୋକ ଅସି ଚମୋଚଭ 
ବବର୍ ଦେଲ୍ଵ୍ ଚଯ ତସହ୍ତୁ ସଲ୍ଦ୍ରହ ମୁସଲ୍ମାନମାନଙ୍କର୍ ଚଗାହଏ 



ଆକର ଆମେରିକା ୧୧୯ 

ସତ୍ଦ୍ଵ ବଦ୍ଧକ ଅଡ୍ ସହୁ ସଙ୍ସ୍ବରେ ମୁଁ ମୋର ରମଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ 
ବଲୁଭା ବଦକକ । ନଲ୍ଲୀର୍ଭ ବନରେ ସପ୍ସ୍ଵରେ ଜ୍ରପସ୍ଥୁଭ ୧ଢ୍ଲା 
ପବର ଜତଚଣ ଲୋକ ଚମାଭେ ପରୁର୍ଲେ, “ଅପଣଙ୍କ୍ 'କେହୁ କେକ୍ 
ଜାହ୍ରାଜଚର ଅସଚନ୍ତି ବୋଲ୍ ବେଦେ ସର୍ର୍ଵଥିଲା  ଏହ୍ନ ସସ୍ରର 
ଉଭଚର ଢାକୁ ଆପଣ ରର୍ଦ୍ଧଂ ପାନ୍ଚିବେ ୮୮୯୭ମାଚଭ ସେଜ ମାଚନ 
ଏକଥା ଘର୍ଛର୍ସିଲେ ମ୍ପ ଚସେମାନଙ୍କ୍ ସଦ୍ଦ୍ଭ୍ଭରୁ ଚଦଖାଇ ଦଦେଲ। 

ଏଦ୍ରାଘରେ ମୋଚଉ ସ୍ପ କୋଠସ୍ଵାରୁ ବାହ୍ଘାରଲୁ ନେଇଯାଇ ଅଦ୍ଭ 
ଟୋଛଏ ଚକାଠସ୍ୀଚର ବସାଇଦେଲେ। ମୁ ବାଦ୍ରାର ଦ୍ରୋଇଯିବା 
ପୂବରୁ କେବଳ ପଦ୍ଦଏ କଥା ଶୁଣିଲ୍ “ଲ୍ଗାଅ? । ଅମ ଦେଶ୍ରଚର୍ 
ଚକାଣସି ଜୀବଦ୍ଭ୍୍ୟା ଳଳାଚବେଳେ ଏମଭ ଭ୍ଵପା ବ୍ଯବହ୍ଘାର କରି- 
ଥାନ୍ଜି। ମୁଁ ରନ୍ଭିତ ମନରେ ବସାକୁ ଫେରି ଅସି ଚଣାଇ ସଡଥିଲ୍ । 
ଚସଦ୍ଦନ ଜ୍ସର୯ଲ କାଦ୍ରାସାଙ୍ଗବର ଅଦଞ୍ଜ ଦେଖା କରିନା 

ଚଯେଭ୍ଲ ଚଳୀଣିସ ହୁହୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜ ବଦଖା ନ ଭୁଏ ପାର 
ବଲ୍ଉ୍ଆ୍ଡ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ବେଲଯାଏ ବୁଲ୍ବ୍ରୁଲ୍ କର୍ 
ତଗାଃଏ ଭ୍ମୁଷୀୟ ଣଲ୍ମ୍ ଦର ବସୁ ଝଫେରି ଆସିଲ୍ । 

ପରେ ଏହୁ ଘଞନା ସର୍ମର୍କରେ ଅନନେକ କଥା ଶୁଣିଥିଲ୍ । 
ତାଙ୍କ ଶ୍ଭର୍ରୁ ଜଣେ ଚଲ୍ପକ ଏକାଚବଚଲକେ ଅଦ୍ମୃଶ୍ର୍ୟ ଚଦ୍ରାଇଯାଇ- 
ଥିଲ୍ଵ ଆଡ୍ ଜଣେ ଗୂର୍ରୁଭର୍ ଅଘାତ ସାଇ ଅଚନଳ ଦନ ଶ୍ୟୀଶରାୟ୍ରୀ 
ରହ୍ରଥିଲ । ଏଦ୍ବାର୍ କାରଣ କ୍ଚଚ୍ଥି ବୁଝ ପାରିଲ୍ ନାହ୍ନି । 

ନବ ସଦ୍ଦିରତ ବଙ୍ଗାଲ ଭଦ୍ର ମଲ୍ବେକଙ୍କ ସାଙ୍କରେ ଖାଇବାର୍ 
ବ୍ଯବସ୍ଥା କର୍ଦିଥିଲ୍ । ଅନେକ ଦ୍ରନ ବିଦେଶରେ ରହୁବା ଫଳରରେ 
ହ୍ରାଭରେ ସ୍ତ୍ରଭଗ୍କ୍ଷ ଖାଇବା ଲୁ ଉଲ୍ ଲଗୁ ନଝଂ ଲ୍ବ। ଭାଙ୍କର ସରରେ 
ମଧ୍ଯ କଣ୍ଟାଗ୍ଭ୍ମଚର ବ୍ୟ ବଦ୍ରାର ଥିଲ୍ନ । ୭ସମ୍ବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇଲଲ 
ବ୍ରେଚଲ ଚକତବ ଭାଙ୍କ୍ ଦ୍ବାତଚର ଢ୍ଵଭ ବାଇବରାର୍ ଦେଝିନାନ୍ତି । 



୧୨୦ ଆହମାଣ୍ଡକ ସାଗର ବଦବକ୍ଷ 

ମୋର୍ ଵଣ୍ଟ୍ବାସ ଥିଲ୍ୟ,/ ୧ସମ୍ଭନେ ଚକବଲ ଚମା ଆଗରେ କଣ୍ଟାଗ୍ଟ୍ରମ୍ଚ 
ବ୍ଯବଦ୍ରାର୍ କରନ୍ଜି। ନଚେଭ ଡାଦ୍ରାଣ ହାଭର୍ କାମ ଚଲାନ୍ତି। 
ଏମାଚନ ସଵୁ ସାଭମଦ୍ରଲ ଡ୍ପତର ରହୁଥିଲେ । ଭାଙ୍କର୍ ଖାଇବା 
ଘରର ଝରକା ଦୁଆର ୨ଯେଭେବ ବଲା ଖୋଲାଥାଏ, ଚସଢେବେ୭ଲ 
ଵୂଃଗ ବଗସ୍ଵଭ ଦଗର ସମ୍ବ୍ଖ ଘରର ଗଲ୍ବକେ ୟ୍ବାଙ୍କ ଘରେ 
କଣ ଦଦ୍ବେଉ୍ଭଛ୍ଥ ନ ବଦ୍ଧଉ୍ତର୍ର ଭଲ୍ଙ୍ଦ୍ଵବରେ ଦେଣିସାର୍ବେ | ସେଥି- 
ସାଇଁ ପ୍ରାୟ୍ ସକ୍ଦୁବେଲେ ଝରକା ଦୁଆର୍ ବହଥାଏ । ନ୍ଦନେ ମୂ 
ଝୂରକ¦ର ସରଦା ଘୁଞ୍ଜାଇ ଦେଇ ଆଗ୍ଵମ୍ବରେ ବସ ଦ୍ଦବଭଡ଼ାଲ୍ ଗୁଳାଇ 
9ାଭରେ ଭ୍ବଉ ଖାଜ୍ଥିଲ୍ । ସେଚଭେବେଠଲ ସମାର ସର୍ଗୀମାନେ 
ବୈଠକ ଖାନାରେ ବସି ଗପ କର୍ଛୁଥିଲେ । ହଠାଭ୍ ଜଣେ ଅସି 
ଦେଦଚଲ୍ ମୁଁ ଝୂର କା ଖୋଲ୍ ଦ୍ବାଉରର୍ ଦ୍ବାଭ ଖାଉ୍ଛ୍ଥୁ, ସେ ଝରକା 
ସରଦା ଵାଣିଦେଇ ଚମାଢେ ଲାଲ୍ ଅନ ଦେଖାଇ କହୁଲେ ,“' ଆଁମେ 
ଭ୍ତ୍ବଥିଲ୍ ଆପଣ ଅନେକ ଦେଶ ବ୍ଲୁଲ୍ ଵକ୍ରଏ ସଭ୍ୟ ଦହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, 
କମ୍ପ ବଞ୍ଚିମାନ ତଦଗୁନ୍ଥି ଆପଣକର ବର୍କୀଣବ୍ି ଘରିବଞ୍ଜିନ 
ଚଦ୍ଘରାଇନାହୁ । ଅସଣ ସଭ୍ୟ ଭ୍ରଅନ୍ତୁ ଦା ନଭ୍ତୁଅନ୍ତୁ ଚସଥିରେ 
ଆମର୍ ଲ୍ବଭ୍କ୍ଷତ ନାହିଁ । କନ୍ଜୁ ଅ:ମ୍ଭ ଚଯଜ୍ ସମ୍ବାଜରେ ରହୁଛୁ 
ଭାର ଶିଷ୍କୀଗ୍ଭର ମାର ଚଲବା ଆମ୍ଭର ଏକାନ୍ତ କାମ୍ଯ । 
ଆମେ ବଦଶକୁ ଫେରି ଯିବାର ଅଶାଗ୍ରଭ଼ଛୁ । ମଜଦୂରଙ୍କର ସ୍ପ୭ଦଶ 
ବୋଲ୍ କଚ୍ଛି ନାହୁଁ । ଚସଜ୍ ଠି ବସ ସପଛଉର୍ ଖାଇବାକୁ ସାଇଲ୍, 
ମ୍ଦନ୍ଚନ୍ଦରେ ରହୁବାକୁ ଆଡ୍ ସାଇଲ୍୍ ମଜଦୂରର ମଜୁଗ୍ଵ୍ ସହୁଭ ଉପଯୁକ୍ତ 
ସମ୍ବଳ ପାଇଲା ସେଇ ଭାର୍ ଦେଶ । ଅମ ନାଗସ୍ବାକ ନଚହ୍ନଲେ 
ମଧ୍ଚୟଃ ୨୦୬ନ ଚଯ ନାଗସ୍କ ଚହକ୍ତୁ ଏଇ ଆଶାଚର ଭ ଏଠାରେ 
ରହୁଛୁ ।”ମ୍ଂ ଭାଙ୍କ କଥାର ବକୌଣସି ଜ୍ଣ୍ର ଦେଲ୍ନ ନୁ, କାରଣ 

ମୁଁ ଇଚ୍ଛାକବ୍ଦ ଭ୍ବଲ୍ କଦ୍ଦ୍ଥିଲ୍ । ଖାଇସାର୍ ବୈଠକଖାନାକୁ ଯାଇ 



ଆଜର ଥୀମେବ୍କା ୧୨୧ 

ବଦକ୍ରଲ୍ ସମସ୍ତ ମଥାସୋଭ ବହଛନ୍ତ । ଥଁ ଭାଙ୍କର୍ ସେହ୍ନ 
ଦୁଗ୍ଧବସ୍ଥା ଦଦଖି ଦୋଷ ସ୍ପୀକାର କର କହ୍ୁଲ୍, “ଅସଣ ଯେଉଁ 
ଜନ୍ ହକକ କର୍ ସର୍ବଛନ୍ତ, ସେଥିସାଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉ୍ତଛ୍ର।୬? 

ଥଭ୍ଜଚଣ ଚଲକ ଭୁଃଖ ପ୍ରକାଣିକର୍ କହ୍ରଲେ,ଅଚେକେ 
ସ୍ପଦେଶ ସ୍ପଦଦଶ୍ର ବୋଲ୍ ବଚ୍କାର କରନ୍ତି, କନ୍ତୁ ଚମ ମାଚନ 
ଦେଣିକୁ ଯାଇଛନ୍ତ ସମାନେ ବୃଝି ପାବ୍ଵଛନ୍ତି ସ୍ଵଦେଶର ଅଥ କଣ ? 
କଞ୍ଚି ମଉ୍ଜ୍ଞ୍ଚାର୍ ପୁଅ ଛଲ୍ମ ଦେଶକୁ ଗଲାସରେ ସେ କ୍ଞାନ ପୃର୍ଟ୍ - 
ମାନ୍ତାଚର୍ ଲଭ୍ ହ୍ଲୋଇନଛ୍ଥି । ଛଲ୍ମ୍ଭର୍ ସମାଜଚର କ୍€କ୍ନଏ ବୋଲ୍ ସ୍ଥାନ 
ନଥିଲା । ବଦଶକୁ ଚରଣିଗଲାସଚରେ ଭାଲୁ ସମ୍ମାନ ଭ ବକକହ୍ର 
“ଦେଇ ନାହାନ୍ତି ବରଂ ହୁଂସାର ବଗଶବତଞ୍ତୀ ହୋଇ ଭାର ସସବସ୍ସ 
ଅଘଦ୍ନର୍ ଣ କର୍ ଚନ୍ତ । ଅଚମ ଆଜ୍ ଦେଶକୁ ଯିବାକୁ ଗ୍ବଢ୍ ନା। 
ଏହ୍ନ ଦ୍ରେଶରେ ସେମିଭ ଆମ୍ଭେ ସୁଗରେ ରହୁ ସାରୁ, ଭାଡ୍ରାର୍ ସାଇ 
ଅପ୍ତାଣ ଚେତ୍ଜା କରୁଛୂ । ଏଥିଚର ଯଦ୍ଦଧ ଆଶଣଙ୍କ ଘର୍ ନବାଗଭ ଅସି 
ଆମ୍ବ ଜ୍ପ¬ର୍ ଦାଉ୍ ସାଧ୍ଵବେ ଆମେ ଭାହ୍ରା ନଁର୍ବ୍ରରେ ସଦ୍ର କର ଯିକ୍କୁ 
ନାହିଁ । ଅପଣ ସମ୍ବ୍ବଭ୍ରଭଃ ଶୁଣି ଥିବେ, ଆମ ଦେଶର୍ କେଭେକ 
ମକକ୍ଦମା ସ୍ରଂୟ୍ଠ ଚଲ୍ବକ ଅସି ଏଠାରେ ମଧ୍ଯ ମିଥ୍ଯା ମକଦମ୍ବାର୍ 
ସୃଷ୍ଣ କର୍ୁଥିଲେ । ସେମାନେ ଏଭେଦ୍ୁରକୁ ଅସି ମଧ୍ୟ ଏହୁ 
ନିକ୍ଷଷ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଗ୍ରସର ଦଦ୍ବବାର୍ଛ୍ ଅଚନକଙ୍କ ଭୃତ୍ଣ ଭାଙ୍କ ଜ୍ଵପରେ 
ସଡଲା । ଅନେଚକ ଭାକୁ ସଦତ୍ସଦେଶ୍ର ଦଦେଲ୍ । କନ୍ତୁ କେହ୍ର 
ମଣିଲେ ନାହ । ଫଲରେ ଭାଙ୍କ ପ୍ରଭ ଏଲ ବ୍ଯବସ୍ଥା ଢ୍ରେଲ୍ବ ଚଯ 
ଚସମ୍ବାଚ୍ଚନ ବାଧ୍ଯ ଚହ୍ଘାଇ ଏଲ କୁଅଭ୍ୟାସ ଉ୍ୟାଗ କଲେ୍୍। ନନ୍ବ 
ସୁଣି ଆପଣ କେଚବ ଦ୍ରାଭଚର ଖାଅନ୍ତ ଭାଦ୍ରାଦ୍ବେଦଲ୍ ଆଣଣଙ୍କ 
ସ୍ତ ମଧ୍ଯ ଚସଭ୍ଲ ବ୍ଯବସ୍ଥା ହୋଇପାରେ, ଜାଣି ର୍ଗନ୍ଥୁ ।” 



୧୨୨ ଆହଲ୍ବନ୍ଧିକ ସାଗର ବବ୍ଷ 

ବୂଃଶ ଦଲେର୍ନଚର ଇଚ୍ଛଙ୍ଗିଳ ପ୍ଵାବରେ ବଳପ୍ରଚଳକୁ 
ଡଠମାବନ୍ନସି କଦ୍ନ୍ତ । ସବ୍ୁଠୀରେ କ୍ୁଲ୍ଛ,ଙ୍ଟଂଲଢାକ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ୧ଦବୀ 

ସୁବରଧା ଜଳକ ଜନୁହ୍ନେ । ଦ୍ବରଢରେେ ୧୮ଉଭଲ ଧର୍ମର୍ ନାମ୍ମଚର 

ଜଚ୍ ଙ୍ଗଳତାକୁ ପ୍ରସ୍ତ ଦଅବଦ୍ବାଇକଛ ଥିନ କେଞ୍ଜିଠାରେ ସେଉ୍ଲ 
ଦ୍ଆଁ ଦ୍ରୋଇ ବାହୁ । ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ ଯେଉ୍ ମାନେ ଅମେଶ୍ଵିକା ଯାଇ- 
ଥିଲେ ୧ସମାନେ ପାଇ ଜାମା ଗିଭି ଲମ୍ବା କାମ଼୍ିଜ ୧ ଦଦ୍ରରେ ଗଳାର 
ବାଃଘାଃରେ ବୁଲର୍ୁଲ୍ ଵର୍ୁଥିଲେ । ଶରୀହ୍ୂଛର୍ ଚଝଲକେ ଜାଲ୍ 
କ୍ଲୁଣି ନଣଢ ନାଳଗ୍ର୍ ମାଲ ଧରୁଥିଲେ । ଣିଖମାଚନ ପଗଞ୍ଜ ବାଛ 

ଥିଏଃର୍ ଦେଖଇ ବାଲୁ ଯାଜ୍ସିଲେ । ଏହୁ ସବ୍ଦ ଅନ୍ୟାୟ୍ଠ୍ କାମ୍ପରୁ 

ବରଉଭ ର୍ହୁବା ପାଇଁ ସ ବଂସାଧାରଣ ଚଯେଭେଦବ ଲେ ବାଣ 
କରୁଥିଲେ , ୧ସିଚଢବଦଚଲ ଭାଙ୍କର୍ ସସଦୁ ପୁଗ୍ବତନ ଧହ୍ମ ନ୍ଣ୍ରୀଭ 
ଅଉ ଦବଗ୍ବେରଭ ସ୍ଵଦେଶ୍ର ଅଝଷ୍ରମ୍ଭ ଜାଚି ଉଠୁଥିଲ୍ର। ଫଲରେ୍ 
ସ୍ତ୍ବର୍ଭବରା ସୀଙ୍କୁ ଅମେଝିକା ବ୍ରା ସୀମାଚନ ଅଜଡ୍ ନାଗସ୍ଵକଭ୍ବ ଚଦଲେ 
ନାହୁଁ । ୧ଯଉ୍ ମାନଙ୍କ ମ._ ନାଗର କର୍ ଦଅ ହୋଇଥିଲା ଭାହା ମଧ 
ର୍ଦ କବ୍ଗଲ | କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ସ୍ଯ କଣ୍ ଢାକ୍ସୁ ଦେଶଘ୍ରି ସ୍ତ- 
ଭାର୍ ଅଵରଣ ଭ୍ଭରେ ଘୋଡାଭଇର୍ଣି ସେହୁ ଅନ୍ଯାୟ ଅଚରଣକୁ 
ପ୍ରସାର କଦ୍ଦିବ୍ରା ଭ ହ୍େଉଛ୍ଥ ବବଗ୍ଵରତ ସ୍ପଦେଶ ପ୍ରେମ । ଏଭଲ 

କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ୍ ୧ସସଦ୍ଧ୍ ନଦ୍ବେଦ ସେଥିପାଇ ଅନ୍ତନକ ସ୍ବର୍ଭବାସୀ 
ଅପାଣ ଚଚ ଷ୍କା କର୍ୁଚ୍ଛନ୍ତ ଦେଦ ଅଳନ୍ଦଭ ହ୍ଵୋଇଥୁଲ୍ । 

ଯୁଂ ମକଦସା କ୍ର, ମୁଁ ପାଇଜାମା ଗିଛିର, ମୂଂ ସଗଡ- 
ବାଵବ୍ର, ଢ୍ରୁମର୍ ଯାଏ ଅସେ ଚକଭେ ? ଯନ୍ଦ କ୍ଷଭ ଭୁଏ ଦ୍ରେବ 
ମୋର୍ !” ଏଇଭ୍ଲ କଥା ଯେଜୁ ମାଚନେ କ ଦ୍ଧନ୍ତୁ ଅତ ଭାଦ୍ରାମାର 
ଚଳନ୍ତି , ଚସମାନେ ସମ୍ଭାକଚର୍ ଘରକର୍ ରହୁବାକୁ ଅର୍ଦୋ 
ଭ୍ପୟୂକ୍ତ ନ୍ଵହ୍ମନ୍ତ। ଯେକ୍ ଚକଭେଜଣ ସ୍ବ୍ଵର୍ଭବାସୀ ଏଉ୍ଲ କଥା 



ଆକର୍ ଅଚମର୍ଭିକା ୧ ୨୩ 

କହ୍ନ ନଜ ମଭର ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଭାଙ୍କୁ ଜ୍ପୟୂକ୍ତ ଶାର୍ଚ 
ଦଅଯାଇନ୍ଥୁ ବାଲ୍ ଶୁଣିଲ୍ । ଯେଜ ମାଚନ ଶାସ୍ତଂ ସାଇଥିଲେ 
ତସମାନଙ୍କ ଭ୍ଭର୍ର କେବନ୍ତକ୍ଦୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ବଢ୍ଲୋଇଥିଲେ । ସେହୂଦ୍ଦନ 
ମୁଁ ପ୍ଢକ୍ଞା ୪". 8 ଚଯେଭେଣ୍ଢଞନ ଆଚମର୍ଵକାରେ ଥିବ ଦ୍ରାଭଚରେ 

ଖାଇବ ନାଢ୍ଥ । କଣ୍ଟାଗ୍ଭ୍ସଚ ବ୍ଯୀବଡ୍ରାର କଲିବ୍ର। ଜା ନଦ୍ରେଲେ 
ଅଦୃଶ୍ର୍ଯ ହେବାକୁ ପବ । 

ଆଁଚମର୍ଚ୍କାକୁ ଗଲ୍ବାପଟରେ ହୁନ୍ଦ୍ ଗଣ ଏକ ଲୁଭନ ଜାଦନ ଲ୍ଵଭ୍ 
କର୍ଵନ୍ଥନ୍ତ । ତସ୍ସହ୍ନ ନ୍ଲଭନ ଜୀବନ ଵ୍ଭରେ ସେମାନେ ଯ ଦ୍ବା ସାଅନ୍ତି 
ଚସଭକରେ ସୁଷମ ରହ୍ମନ୍ତ । ଝଝଣ୍ଡ୍ ଚସମ୍ବନେ କକା 
ପାଅନ୍ତ ନାହ ' ସମ୍ମାନ ସାଅନ୍ତ ନାହୁଁ । ସ ଅନ୍ତ କେବଲ ସୁଖ 
ଆଉ୍ ସ୍ଵାଚ୍ଥନ୍ଯ । ଚସମାଚନ ର ଢ୍ବାସାଇ୍ ସାଅନ୍ତ ସ୍ସକୁଭ 
ଗ୍ସଚଗ୍ବଃ କୋଠସ୍ଵୀ ଓ ଗୋଃଏ ବୈଠଳି ଖାନା । ସେଠାର ଗୋଃଏ 
ମଖମଲ୍ ଚମାଡ଼ା ଲମ୍ବାବେଞ୍ଚ ବସ ଚଲ୍ ଅଣ୍ଡାର୍ ଅଧ ପର୍ଯ୍ଯନ୍ତ 
ବ୍ରୁଜ୍ଜଦାଏ --ଭ୍ଭରେ ସ୍ପ ,'ଲଗା | ଅଗ୍ମସଚରେ ଶାଇ ଚଢ଼ବ । 
ପୁଣି ଦୁଇଢ଼ ଚହନ୍ଧୁଲ, ଦୂଲଃ ଅଗ୍ଵମ ଚୌକ, ର୍ବଗ୍ବହ ଗ୍ଲେକ୍ 
ଇଭ୍ଯାନ୍ଦ । ଶୋଇବା ଘରେ ଏମିଭ ଏକ ବନ୍ଛଣା ଥାଏ ଯାଢ୍ରା 
ଭ୍ଦ୍ରରଭବାସୀଙ୍କ କଲ୍ନାନ୍ତୀଉ । ପାଝରେ ଗାଧୂଆଁ ଘର, ଢହ୍ରରେ 
ଥଣ୍ତା ଆତ୍ଵ ଗରମପାଣିର୍ ନଳଲ ଲଗଥାଏ। ପାଣି ଚ୭ଖଲ୍ ଦେଇ 
$ବରେ ମଳଇଚ୍ଥା ଗାଧୋଇ ପାରିବ । ଚଗ୍ତରେ ବରେ ବାସନ 
ଅଜ୍ ଗାମୁର୍ର , ଚଗସ୍ର୍ ରୁଲ୍ , ହାଭ ଧୋକବାସାଇି ଗର୍ଭ 
ଆଜ୍ ଥଣ୍ଡା ପାଣିର୍ ନଳ । ଏଉଲ ଆଗ୍ମ୍ମ-ଦାୟୂକ ବସାର୍ ସାପ୍ତାହ୍ରକ 
ଭଡ଼ା ମାନ୍ନ ଅଠ ଉ୍ଲ୍ଵର୍ । ଚଯଜ୍ ଦରଶ୍ବଦ୍ର ମଜ୍ରରି ଆମାଳଙ୍କର 
କ୍କୁ୭ଝଅରେ ରହୁବାର୍ ଅଦ୍ତ୍ୟାସ, ଯେଞ୍ଜ୍ମାନେ ଗାଁ ଚକ୍ ଵଅଠାର୍ର୍ 
ଆର୍ମ୍ବ କର୍ ଭଭର୍ ସଲ୍ବକ ପାଗର୍ୁ ସୁଯ୍ଲା ସକାଳ୍ପ ସଞ୍ଜଯାଏ ଲାଞ୍ଚୁନା 



୧ 9୪ ଅଞ୍ୈଲ୍ନକ୍ତୁକ ସୀଗର ବକ୍ଷେ 

ସାଅନ୍ତ - ସେହୁମାଚନ ଅଚମରିକା ଯାଇ ଇଂଗ୍ବଜୀ ଶିଶ୍ଶ ସ୍ପୁଥିବୀର 
ସମ୍ବାଦ ର୍ଜିବାର କ୍ଷମଭା ଅକନ କରିଛନ୍ତି । ଢାଙ୍କ୍ ଯଦ୍ଧ ସଗ୍ଟଗ 

ଡ଼ଲ୍ର ଅଜ ଏଇ ସୁଖି ସ୍ବାକ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ପର୍ ବଞ୍ଜିଚର ସ୍ତ୍ରଭକୁ ଫେଗ୍ଇବା 
ପାଇଁ ଚକହୁ ଚଚଷ୍ମ। ବନ୍ଦ୍ ଭାଚଦ୍ନତଶ୍୍ ସେମ୍ଭାନେ ଭା' ଜ୍ଘରେ 

ପୃଭଦ୍ଦଂସା ନନେବରେ କାହ୍ବଳ ୨ ଏଇଉଲ ଦ୍ଦ୍ବରେ ଅମ୍ନେଦ୍ଵି କାଚର 
ହହ୍, ହନ୍ଦ୍ର ରକ୍ତଚର ଆପଣା ଦ୍ରାଭ କଲକ୍କର କର୍ଛଛ୍ଥ । 

ମୁଁ ଅନ୍ଯ କାଦ୍ବା ପାଖରୁ ଶୁଣି କୌଣସି ସମ୍ବାଦ ଏ ବହ୍ୁରେ 
ଲ୍ୟଣ୍ରେବ୍ର ନାହୁଁ। ମଁ ରଜେ ଯାଦ୍ରା ଦେଵର୍ଥି ଆଡ୍ ମୋର୍ ନଜ 
ଜୀବନଚରେ ଯାହ୍ରା ଘଃ ଯାଇଛ୍ଥ ଦେବଲ ସେଇ କଥା କହୁର୍ । 
ଅନେଚଳ କହ୍ର ପାରନ୍ଜ ଚଯ, ଏହ୍ରାଭ ଆମ୍ପଜୀବମୀ ! ଆଚମ 
ଆ୨ମଭ୍ବି କା ସମ୍ବଛତର ଅଜ୍ ଅଧକ ଜାଣିବାକୁ ଗୃହ । ଭୃମଣ 
କାହ୍ବନାଣୀରେ ନଜର ଭମଣ କଥା ବ୍ୟଡୀଭ ଆଜ୍ କନ୍ଥ ର୍ଦ୍ଵେନା ହୁଁ । 

ଝମାର ଭୃଗୁ ପଥ ଚର୍ ଯାଢ୍ରା ପଡଚ୍ଛି ମୁଁ ଚକବଲ ବସଲକଥା କହୁବ। 
ଯା ଅପେକ୍ଷ ଅଧକ କହ ବସିଲେ ମୋର ଅନଧ୍ବକାର ଚଇା ଦଦ୍ରବ 
ଅଜ୍ତ୍ ଅନଧ୍ବକାର ଚଟ୍ଟାର କ୍ଲୁଫଲ ମଥ ବଡ଼ ପ୍ଵୀଷଣ । 

ସାନ ଫାନ୍ସିସ୍ବୋ ଗଲା ପ୍ର ମୁଁ ଠିପନ୍ଯୀନିକ ଢ଼ଙ୍ଗଚର 

ସ୍ଥାମୀୟ୍ଟ ଉଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ୍ଧ କରିଥିଲ୍। ମୁଁ ଦ୍ଦ୍ରବଥିଲ୍ ଏହ୍ଜ ଅକଜ୍ଞଭ ସ୍ଥାନରେ 
ମୋର ଶନ୍ତୁଭା କରିବାକୁ କେହୁ ନାହୁଁ । ଗୋଃଏ କେଙ୍୍ରରେ ମାର୍ 
ଝଙ୍କା ଗୂଡ୍ଜକ ଜମା ର୍ ଚଦଇଥିଲ୍ । ଵଙ୍କା ଆଣିବା ସାରି ଘ୍ରାୟ୍ଫ 
ତମାଭେ ବବଙ୍କୁ ଯିବାକ୍ର ସଡ୍ଥିଲା । ନ୍ଦନେ ୪ଙ୍କା ଅଣି ବେଟ୍କରୁ୍ 
ଝଫରୁ ଥା ଏ ଜଣେ ସଞ୍ଜ ବ୍ଵୀ ଚମୋ ବଦଦ୍ଵରେ ସସ ଦ୍ବୋଇ ଗ୍ଭଲ୍ଗଲା । 
ମୋର ରନ୍ତା କରିବାର ବର୍ଥି ନ ଥିଲା । କନମ୍ଥୁ ଏଭଲ ସ୍ବାଶ୍ଥିଲ୍ 
ଯେ ୭ଲ୍ାଲ ୫ ମୋର୍ ଦେଶର୍-ଶୀଭ ଚଦଶଚର ଅଚ୍ଚନକ ଦନ 
ର୍ହ୍ଦ ଭାର ଦ୍ରେହ୍ନର୍ ରଙ୍ଗା ଞ୍ପକଏ ବଦଳ ଯାଇଛ୍ଥି ଅଜ୍ ଚସେ 



ଅକିର୍ ଅଚସପଭଶିକା ୧୬୬: 

କ୍ ଗ୍ରୀକ୍ କମ୍ବା ଇହାଳୀୟ୍ତ ଉଲ ହୋଇ ଯାଇଛୁ ,। ମୁଁ ଭାର୍ 
ମନୋଇରୂଭି ବ୍ରଷୟ୍୍ ରନ୍ତା କଣ୍ଵବାାକୁ ଲଗିଲ୍ । 

କନ୍ଥଦ୍ରନ ଉଷ୍ବଵରୁ ଜଳଣ ଅଆବମରିିକାବାସୀ ଯୁବକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ 
ମୋର ପରିଚୟ୍କ ବଦ୍ରଲବ। ଯୁଦିକଃ ଅଳସୁଆ ଆଜ୍ ଚଦକାର୍ । ଏଜ୍ଲ 
ଛଭଗ୍ଵ ଅମେଣିକାରେ ପ୍ର ୟର ଚଦଖା ଅନ୍ତୁ । ଏମାନେ ଚକୌଣକ 
କାର୍ସ୍ଯ କର୍ବାକୁ ଗ୍ବକ ହୂଅନ୍ତ ନାହ୍ର । ଯୁବକ ମୋ ସାସର୍ସ୍ 
କଚ୍ଥୁ ସାନ୍ଥାଯଯ ମାଗିଥିଲା , ମୂ ଢାକୁ ସ୍ପାହ୍ରାଯ୍ଯୟ କରିଥିଲ୍ ଚବାଲ୍ 

ସ୍େ ପ୍ରାୟ ଚମରା ପାଖଲୁ ଯାଆ ଅସ କଚ୍ଛ୍ଧିଲ ଅତ କାଲ୍ଫଙ୍କିସ୍ବାର୍ 
ହୁହ୍ଦୁମ୍ଭନଙ୍କ କଥା ବଭୁଥିଲା । ସେ ତାଙ୍କର୍ ଜୀବଳ ଯାନ୍ନା ସମ୍ବହରେ 
ଚର୍କୀଣସି ବୈଶିଭ୍ଜ୍ଯର ବଣ୍ଡ୍ରନା ଭ କରୁ ନ ଥିଲା ବରଂ କଭୁଥିଲା 

ହନ୍ଦ ମାନେ ବଡ଼ କ୍ପୃପଣ, ଭାଙ୍କ ସକେ ଃରେ ଚଗ ହଏ ଡ଼ଲ୍ବର ସଶଲବା 
ମାନ୍ତକେ ଭାଦ୍ରା ବାଦ୍ବାଘ୍ବି ବାର ଉପାୟ ନ ଥାଏ । ହୁନ୍ଦ୍ମାନେ ଅଭ 
ଅଲ ଖାଦ୍ର ଖାଇ ସନ୍ଭୁଷ୍କ ଥାଆନ୍ତି । ଚମାର ମଧ୍ୟ ସସ୍ପଭୁ ଅନୁକୁଭ 
ବକ୍ଞ ମଲ ୧ହ୍ତାଇ ଯାଇଥିଲା । 

ଗୁଗ୍ଵଭନ ସାହୁଭ୍ଯ ଘାଣ୍ଡବା ଅଭ୍ଯାସ ମୋର୍ ନାହୂ । 
ନ୍ଡ୍ୟ୍ଵର୍କରେ ଯେଠଭଜଣ ପ୍ରଗଭରୀଲ ଲୋକଙ୍କ ସହ୍ଦଭ ଚମାର୍ 
ଦେଖା ବଢ୍ଲାଇଥିଲ୍ନ › ପ୍ରାସ୍ଠ୍ ସେମାଚନ ପ୍ରାଚୀନ ସାହୂଜ୍ଯ ବରୟ୍ତେ 
ଚଇ କରୁଥିଲେ । କୋନ ପେଖାରସନ ନାମକ ଜଚଣ ଚଲ୍ମକ 
ଦଚନ ମୋଭେ ଭାଙ୍କ ଘରକୁ ଡାଲ ନେଇଥିଲେ ଅଜ ଆମ ବଦଶ 
ସମ୍ବନଛଚର୍ ନାନା ଶ୍ରେଣୀର୍ ଚଲ୍ଗକଙ୍କ ଚହ୍ର ଦେଖାଇ ଥିଲେ୍ । 

ସେହୁ ଚହନ୍ଦୁ ଉଭର୍ତୁ ଗୋଃକରେ ୧ଯଜ୍୍ ଅପ୍ପାଧାରଣ ପ୍ରଭ 
ବଦଣିଥିଲ୍ ଭାର୍ ସାର ମର୍ମ ହେଉଛୁ ¬ 

“ ଦୁନୟ୍ଗଣ କାଳମାଭାର୍ ପୂଜା କରନ୍ତି | ସେମାନେ ଚଯଭେ- 
ବେଳେ ବୁ, .§ଣ ବର୍ୁକ୍ତରେ କୌଣସି ଗୋସ୍ପମ୍ମାୟ୍ ସର୍ଵମ୍ବର୍ଶ କରନ୍ତୁ 



.€ ୨୬ ଅଞ୍ଚଲରନ୍ତକ ସାଗର୍ ବକ୍ଷ 

ଚସଚଭଚବଚଲ ମଧ୍ଯ କାଲୀମ୍ାଭାଙ୍କର ପୂକାକର କମ୍ପ ସ୍ଥାନକ୍ସ 
ଯଅନ୍ତ। ମଦ୍ଦ କୌଣସି ଦ୍ଵଭ୍ଯା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରଚର କୂଭକାର୍ମ୍ଯ ହୂଅନ୍ଜ, 
ଢାଦ୍ରାହେଲେ କାଲୀମାଭାଙ୍କ ସମ୍ମ୍ଖ୍ରେ ନରବଲ ନ୍ଦ ଅନ୍ତ ।”ଷ୍ରଦନ ହା 
ଅଡନକ ନନ ସର୍ଯ୍ଯନ୍ତ ମୋର ମଚନ ରହୁଥିଲ୍ବ । ମଦର 
ଇଣ୍ଛିଅଂ ଘ୍ରକାଶିଭ୍ ହେବା ସୁୂଟର୍ର ଏହ୍ର ପ୍ରବଛହ୍ନ ପ୍ରକାଶିତ 
ବଦଢ୍ଦ ଇଥିଲ୍ନ । ସ୍ ଭ୍ଦ୍ବବ୍ଯସ୍ତ “ ସମ୍ବାଦ ପନ୍ନ ର ସେବା? କରୁଥିଲେ 

ଭାଙ୍କ ପେ ବୋଧହୁଏ ଖୁବ୍ ମୋଝା . ଥିଲା, ନବହରଲେ ଆମେର୍ କାର 

ବଘ୍ଣବ୍ନାଦଲଙ୍କୁ ଦଦହ୍ରୟ୍ କରିବା ସାଇ” ଏଠେରଡ଼ ମ୍ରବନ ଲେେଟନ୍ତେ 

ନାହି । ସୁବର ବୟ ଆଚମରଭିକାଚେ ଯେଞ୍ମାବନେ ସଂବାଦ ପଞର୍ 
ନସବା କରନ୍ତି ବସ୍ବମାନେ ସଂବାଦ ପନ୍ତର ୧ସବା ନ କର୍ ନଜର 
ସ୍ପେବା ଆଜକ୍ତୁ ବେଶୀ ଢ୍ୃଷ୍ଣ ର ଝନ୍ତ । 

ଢ୍ବରଦବାସୀଙ୍କୁ ଅପଦସ୍ଥ କରିବାପଲର୍ି ଦେଶିଠର ଅଜ୍ 
ଵଦେଶ୍ରରେ ସବ୍ତୁଠାରରେ ସମ୍ମାନ ଭ୍ବବ୍ରରେ ଚେତ୍ନା ଗୃଲ୍ଛ୍ର । ଏଇ 
ଅପସାନର୍ଲ୍ ରକ୍ଷା ଘାଇବା ସାଇଁ ଯଦ୍ଧ କେହୁ ଚେଷ୍ଣା କରନ୍ତ 
ଭଢେବବ ଭାଦ୍ନା, ଅଦୌ ଦ୍ୁଷଣୀୟ୍ଠ ଦହ୍ବେବନାହ୍ନି । 

ଏୟା ମା 



ଜଲୟ,ର୍କର୍ ବଚ୍ଡଲାର୍ନ 
ନଜପ୍ଵର୍କର ବ୍ରେଡଲ୍ବଇନ ଦେଖିବା ଉଚଦ୍ଦଶୀରେ ଦନୈ 

ବାଇଶ ନମ୍ବର୍ ଞମ'୫ର ଗୋଃଏ ଘଜ୍ତଦଲକୁ ବ୍େୟ୍ୟଲ୍ଲଇନ ଦେଖିବାକ୍ସ 
ଯାଇଥିଲ୍' । ଘରଛିରେ କେଭେ ଲୋକ ରହନ୍ତି ପଗ୍ଟଦ୍ରିଥିଲ, କନ୍ତୁ 
ବକ୍ର ସେ ଧ୍ରଣ୍ମର୍ ଡଞଚ୍ର ଦଦଇ ନଥିଲେ । ମୁଁ ସ୍ବଜଡଙୀଯ୍ବ 
ପର୍ଯ୍ୟଃକ, ହ୍ରାଉଚର୍ ଖାଭା ଅଞ୍ଜ ସେନ୍ଟୁଁ ଲ୍ ଦେଖି ଅନନେକଙ୍ଗର 
ସନ୍ଦେଦ୍ର ଢ଼ୋଇଥିଲ । ପୂଣି ମୁଁ ନଜ ସଷ, ରେ ନୋହ ଓ ଚଲଗୁଥିଲ୍ | 
ମୋର୍ ଲେଣିବା ଢଙ୍ଗଂହ୍ ଦେଵିବା ସାଇଁ ଗ୍ବର୍ ପାଝରେ ଚଲ୍ବିକେ 
ଚମୋାଚଇ ବଘଣ୍ଵି ଛ୍ରୁଡାଦେଲେ । କ୍ତନ୍ତୁ ଚଲ୍ବକ ସଂଖ୍ଯା ସମ୍ବଛରେ 
କାଢ୍ରାପାଖରୁୁ ଉଞ୍ଚ୍ର ନ ପାଇଲେ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁମାନ କଲ, ଷାୟୃ 
ଛିଅଶହ୍ଧ ଲ୍ନେକ ସେଇ ଘରଃରେ ରହନ୍ତ । ଭାଙ୍କଗ୍ ବାଦ ଅଉ 

ରହ୍ରବା ଘର ଦେଣିବାର ଇଚ୍ଛା କରଥିଲ, କନ୍ଥୁ ଗ୍ରାଶ୍ଲ୍ ନାହ୍ର । 
ଭାର.ଏକ ମାନ୍ନ ପ୍ରଭବଛକ ଦୋରଇଥିଲ ଗମାର୍ ଦ୍ରାଢର ଘେନ୍ଗ ଲ୍ 
ଆଜ୍ ଗାଢା । କାର୍ଯ୍ୟସିକ୍ତ ନ ଦହାବାରୁ ବ୍ରଫଳ ମନୋରଥ ହୋଇ 

ଫେର୍ ଅସିଲ୍ । ଦୁଇଵନ ସବ କି ପୁଣି ଖାଢା ସେନ୍ସିଲ୍ ନ କନଇ, 
ଚହାସିଃ। ମୁଣ୍ଡରେ ପିହି,ଅମେଣ୍ଧକା ନ ଉଙ୍ଗିରେ କଥା କହ୍ର କେଭେ- 
କଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବଛୁଦ୍ଵ କଲ୍ । ସେମାନେ ସ୍ବବଲେ ସେ ମୂ 
ଜଣେ ଶ୍ିଚଗ୍ରା। କୁକୁର ବଗ୍ବଡ଼ଙ୍କୁ ଦେଲେ ଆମେ ଯେଘର୍ ଭ୍ପ୍ବ 

କରୁନାହ କମ୍ବା ର୍କୌଣସି ଅନ୍ଯୀୟ୍ଵ କାମ କର୍୍ବ୍ରାକୁ ଲ୍ଢ଼ାବୋଧ 
କର୍ୁନାଦ୍ସ ସେମ୍ବିଭ ଞ୍ହେଭକ୍ୟାୟୁ ଟଣଙ୍କର୍ ନଗ୍ରୋଙ୍କ ସମ୍ବଛରେ 
ଲଢ଼ା ଅନୁଭବ୍ଧ ବଶ୍ବବ୍ରାର ବର୍ଥ ନାହ । ମୁଂ ସେହନ ଲଗ୍ରୋ 



୧୨୮ ନିଜ୍ୟ୍ଟର୍କର୍ ବ୍ରେଭିଲ୍ବଲନ 

ସାଜ ମାଇ ଥିବାର୍ରୁ ମୋଶ ପ୍ରଶ୍ନର ଉର୍ଜ୍ର ସହ୍ନଜରେ . ପାଲ 
ପାରିସିଲ୍ୟ 

"ଘର _ ଭଉରକୁ ଯାଇ ଏପାଖ ଚସପାଖ ବ୍ଭଟମ୍ମିଦେଶଲ୍ । ଜଣେ 
ଚଲାଇ, କଳି. ସିଜ୍ଥିଲା, ଚା ସାଗରୁ ୫କଏ କି ମାଗି ପିଇଲ, କଲୁ 
ସେଥୁରେଂଦୁଧ ଅଉ ଚନ ଖ୍ବ୍ କମ ସର୍ମାଣରେ ଥିଲା | ବବକାର 
ମଜୁରି ଆଜୁ ୧ଯଜ୍ ସାଦ୍ଯ ଦଆଯାଏ ଭାଢା ଭଲ୍ ନୁବଦହେ । ଚଳଲ୍ର 
କଇଦୀମା୨ନ ଷୋଉଥିବା ଖଃ ଅପେକ୍ଷା ଲ୍ବଦ୍ଘାର୍ ୩୪ ଗ୍ୂଡକ 
ମଧ୍ଯ ଝରଗ୍ଵପ । ଅଵଶୀ ଅଚମରିକାଚର କଇଦୀମରାଳଙ୍କ୍ ଶୋଇବା 
ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖ୪ ଦଆଁହୁଏ ଭାଡ୍ନା ଆଯଦେଗର୍ ମଧ୍ୟବନ୍ତ୍ ଶ୍ରେଣୀର 
ଚଲ୍ବାକଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ଯ ନାହୁଁ । ବଶ୍ରାମ୍ କକ୍ଷ ଗୃନ୍ଥକ ଯେଷର 
ଅସଶ୍ଚିଷ୍ଟ୍ଟଭ ଦ୍ରୋଇ ର ହ୍ଦଚ୍ଥି ଭାଦ୍ରା ଅମେଶ୍ଵକାର ସଉ୍ଭ୍ଭାର ଗୋଃଏ 
ଝଗ୍ଵସ ଦୃଷ୍ମାନ୍ତ । ଏ ସବ୍ଦୁ ଯେଚଉଚବଲେ ଚଦଖୁଥିଲ୍ ସେଷଭଚବଳେ 
ଶ୍ଵ ନପ୍ରାସାଦ, ଓୟ୍ଝାାଲସ ଞ୍ଫ ୪୫, ସଞ୍ଚମ ଏତ୍ତେନଜ୍ ଅଜ ବ୍ରୁଲ୍ମଏୟ୍ଵାର୍ଡର 
କଥା ମନେ ପକ୍ଜାଜ୍ଥିଲ୍ । 

ଗୋହ ଏହନ୍ତ ଗରେ ଧମ୍ଫର ଜ୍ଦବ୍ଦାମ ଣି ବିଲାସ ଖ୍ୀଜ୍ ଅନ୍ଯ 
ନ୍ଧିଗରେ ଠଦ୍ ସବ୍ତୁ ଚଲକେ ଜୀବନ ଯାକର ସମସ୍ତ ଗଣ୍ଡ ସମ୍ଭାଜର 
ମଙ୍ଗଳ ସାଇଁ କ୍ଷମ କର୍ଚ୍ଚନ୍ତ। ସେମାନଙ୍କର ହ୍ାଡ୍ବାକାର । 
ଅମେଦ୍ଦିଳାରେ ଅଥ ହ୍ଵୀନ ଢଢ୍ଛାଇ ପର ଉପରେ ନିଭର କର 
ବଞ୍ଚବାଖା ଅସେର୍କାବାସ୍ତୀଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଦ୍ବାଦ୍ରାକାର ଚ଼ଡା ଅଜ୍ କଲ୍ି 
ଦ୍ରୋଇ ନ ସାରେ । 

ଅଗମେରିକାର ଲୋକଙ୍କ ଦାର୍ଦ୍ର୍ୟ ନାନା କାରଣରୁ ଦେଖାଂ 
ଦେଇଛି । ଚତ? ଦେଲେ ଛାଗାଃିଏ ଜାଭ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ହେବାକୁ 
ଯାଏ ଚସଭେବେଳେ ନିଡ ଘର ଖବର ରଖିବାକୁ ଭାକୁ ଚବଳ 
ନ ଥାଏ। ସାମ୍ଭାଜୀଦ୍ାଦୀଟଣ ଭ୍ଵାବ ନ୍ତି ଜାଦୀୟ ଘ୍ବବର ଚମାଦ୍ରଚର 



.ଆକିର ଅମୈେଭିକା. ୧୨୯ 

କାଲ ଜକାଭକୁ ଭ୍ବଲ୍ଭଲ ର୍ଣ୍ଜଦ୍ରେ । ଅନେକ ଚକ୍ଷନ୍ରରର୍ 

ସମାନେ ଢହୁଁ ରେ ମଧ କ୍ୃଭସଂକଲ୍୍ ହୁଅନ୍ତି । ଚସତ୍ \ ମାଚ 
ନ୍ତ୍ୟ୍ବର୍ବରେ ମୋର୍ ସଥୟଯଦବ କ୍ର ଥିଚଲ୍, ବଲୁଡାର ଦ୍ଯବୟା କବ୍ଵି 

ଦେଞ୍ଜଥିଲେ୍ ସ୍ତେମାବନ ମଧ୍ଯ ଅଚନବକେ ବବଡ଼ଲ୍ବଇଲନର ସଠିଭ 

ଗବର ରଖନ୍ତୁ ନାହ । ମୁଁ ଅନେକ ଝବକାର ବୃଳ୍ଲ ମଜଦୁଲ୍ଅନ୍ତର 
ସାଙ୍ଗନର୍ ଅଳେଚନା କରିନ୍ଥୁ । ଚସମାନେ ତାଙ୍କର ଅଡୀଭ କୀବ୍ରବ 
କାହାଣୀ ଚମା ସାଗରେ ଖୋଲ୍ଂଵହ୍ରଛନ୍ତ। ଢାଙ୍କ ମନ କଥା ଶୁଣି 
ମୁଁ ବଡ଼ ମର୍ମ ବେଦନା ଅନୁଭବ କଭିଥିଲ୍ । ଜବଣ ଗ୍ବକ ମି ସ୍ଵ 
କିହ୍ରଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଡ ବଡ଼ ତକାଠା ଠଭଆର୍ଚି 

କରଛନ୍ତ। ସ୍ପୃଥିବ୍ବାର ସକ୍ତରୁଠାରୁ ଜୁଇ ଇଖେର ୟେଲ ଚଲ. 9ୁଂ 
ନମିଭ ଦ୍ରେଲ୍ରବେବଲ ମଧ୍ଯ ଚସଠାରର ସସ କାର୍ଯ୍ୟ କଳିଛନ୍ତି। ଅଳ 
ସ୍ତେ କାମ୍ମ-କରବାକୁ ଅକ୍ଷମ ବାଲ୍ ଢାଙ୍କ୍ ବ୍ଵେଡ଼ଲଭନସର୍ ଛଡ଼ା 
ଡକାଇ ଅନ୍ତିମ ଦ୍ୂନର ଅସେକ୍ଷା କର୍ଚିବାକୁ ଏତ୍ଠୁ । ଆମେଣ୍କାରେ 
ତନ୍ଉ ମାନନ ଆଟଭଶୀଲ ମଭ ଏ ଯଥ ବାସ୍ଥି ନେଇହରୀସେମାଳନେ 
କିନ୍ତୁ ଏହ ବ୍ରେଡ଼ଲ୍ଲନର ପକ୍ଷା୍ୀ ନୃହନୁ,. ଚୟମବଛ୍ନ ବୁଲୁ 

ବୟ୍ବସ୍ପରେ ଘେନୁ୍ସନର୍ ସଯୟଘଶାଢୀ, ନାୟୁସ୍ବର୍କ ୟ୍ପଃର୍ ଚୂକ 
୨୧,୨୭୭ ୧ସଜ୍ତ ଚସେନ୍ସନ କଅଯାଏ, ଭାତ୍ରା ଦଳବନ୍ଦ ବ୍ରେଡ଼ 
ଇନରେ ରହୁ ନେବାକୁ 'ପଡ଼େ । 

ସମାଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହ ସକୁ ମନଦୁଦ୍ଆମାନକର ଜାଣି 
ନିଅନ୍ତୁ କ ନାହିଁ କେହ୍ରୁ କୂଢ଼ିବାକୁ ମଧ୍ଯ ଚରସ୍ତା କିଲନ୍ତି ନାକୁ । 
୭ ଏହୁ ସନ୍ମୁ ମଜପୁଦଥଙ୍କ କାଯ୍ୟର ୧କୌଣମି ଢାଲି୍କା ରଖା 
ଝଦ୍ବାଇ ନାନ୍ଧୁଁ । ସେଥିପାଇ. ବେମାନେ ଏହ୍ଗା ଧନ୍୧ଇ ¦ ସ୍ପବସ୍ତଗ୍ର 

ଚଘନ୍ସନ ସାଅନ୍ି ନାହୁଁ । ଏଣେ ଅମେରକାର ଧ କରଣ ନଭେ- 
ବେଲେ ଗଦ୍ଧମର ନ୍ଦାମ ଉସଯୂକ୍ତ ସଚ୍ମାଵଦେଦେ ପାଆନ୍ତି ନାଘୁୀ- 



୩ ନଜ୍ୟ୍ବର୍ଵର୍ ବ୍ରେଡ଼ଲ୍ବଲନ 

ଗହମ ସୋଡ଼ ସବାତ୍ତଛନ୍ତ, ରନ ନଷ୍ପ ବର୍ ବଦଉ୍ଛନ୍ତି, ବଗିଗ୍ଲର 
ଘଂଲ ବଗଗ୍ଭବରେ ପର ସାତ୍ତନ୍ଥ ୬ ଏଭଳ ଅଭ୍ଭ ଚଦଶ ଅଁଜ୍ 
ଚଳିତ୍ ଠି ଅସ୍ଥ } ଏଇମାଚନ ପୁଣି ଚସାଣ୍ଏଃ ରରୁରେ ବେଣୀ 
ଵରୁଛା ଚରଣ କର୍ନ୍ତ ! ' 

ମୁଂ ଜାଣଣ ନାହି । ଚକୀଣଏ ଭ୍ବରଦୀୟ ସର୍ଯ୍ଯାଃକ ଅସି 
ପାଦାର ଦ୍ରାଙ୍କଳଙ୍କ ନାମ ଏ ଦେଶଚର କହୁଛନ୍ତି ବ ନାହିଁ । ମୁଁ 
ନୁ ତ ସହୁ ନାଁଃକୁ ମୁଖସ୍ଥ କର ରଣିଥିଲ୍ । ଭାଙ୍କ ନାମ ଶୁଣିଲେ 
ମୁଁ ଆଭଳିଭ ବଢାଇ ଯାଜ୍ସ୍ବିଲ୍ । ଅଚନକ ନ ଭାଙ୍କ ନୀ ଭ୍ଝ୍ଲ୍ବାକ୍ୁ 
ଚରା ଷ୍ଣା କର୍ ମଧ୍ଯ ସାବ୍ଧିନାହୁଁ । ଫାଦର ଦ୍ବାଫକଳନ ଭାଙ୍ସର୍ କର୍ବସଳଭ 
ଚଯତଭେବବେଚଳ ଜଳସାଧାରଣଣସର ପ୍ରଗ୍ବର କରୁଥିଲେ, ସେଭେ- 
ବଦଲ ପଥି ଭାତ୍ରା ଶ୍ରଣୁଥିଲ୍ ଅତ ପ୍ଵବ୍ୁଥିଲ ଏ ପୁଣି ଥରେ 
ଆଣିମର୍କାଚେ ୪ ମିକକାଙ୍କ କ୍ର ଖଁର୍' ସୃଷ୍ପ କରିବାକୁ ଅଗ୍ରା 

କରନ୍ତ । ଫାଦର୍ ଦ୍ରାଙ୍ଗବଢ ଗ୍ଫଡ଼ାନ୍ଥ , ଆମେଦ୍ଦିକାରୁ ଇହ୍ଦୁଦୀଗଣ 
ବିଭାଡ ଇ ଭୂଅନ୍ତୁ, ନଗ୍ରୋଗଣ ଧୃଂସ ଢ୍ରୋଇଯାନ୍ତୁ ଅଞ୍୍ ଚସମ୍ମାଳଙ୍କୁ 
ଯେଖଞ୍ଞ୍ମ୍ମାଚନ୍ନି ରକ୍ଷା କର୍ଵବାକ୍ୁ ଯାଉଛନ୍ତ ହି ପ୍ରଗଭଶ୍ରୀଲ ଦ୍ବ୍ବବପନଂ 
ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଳରେ୍ ଚଢ଼ାଇ ଦ୍ଦଅଯାଜ୍ । ୧୦ ସାମ୍ମ୍ୟବାଦ୍ରକୁ ସାସ ଉଲ 
ଧ୦ ଭୁ କିଛୁଅଲେ। 

ଏନ୍ଧା ଭୁଭିତର ଫାଦର୍ ହାଫକନର ପ୍ରପ୍ତତରର୍ ସୁଫଲ ୬ 

ଯଇଛୁ। ଦ5ନ ଚଟାହଏ ବଦାକାନଚର୍ ନିଲ୍ବାମ ଚଢ୍ରଞ୍ତୁଥିଲା । ମୁଂ 

ତୃଦଞବାକୁ ଯାଇଥିଲ୍ । ମୋଭେ ଘର ଉଭରକୁ ସ୍ଥତଲେ ନାହଁ । 

ବାଦ୍ଘାରେ ନ୍ଥଡା ଦହାଇ ଦେଖିଲ, ସେଉ୍ଁ ଭଦ୍ରଲେକ ନିଲ୍ବମ 

କରୁଥିଲେ ଢାଙ୍କ୍ ୧ଦବଭଜଣ ଯୁଗ ଉଙ୍ଗିକର୍ ଵଦ୍ର,ପ କରୁଛନ୍ତ | 

ସି ଅଠନିଲଳି ବେଳଯାଥ ଲ୍ଷଷ କରି ୧ସେଭେବ୍ତ ଲ ତଦଣଲେ୍ 

ଢାଙ୍ଗ କନିଷ ବଳେରୁ କଣୁ ନାଦ୍ରାନ୍ଜି ସେଭେବବେଳେ ସେ ଚଳ୍ଛାର 



ଆଜିର୍ ଆମେଣକା ୧୬୭୧ 

କର କହ୍ରଲେ, “ମଦ୍ଦାଶିପ୍ଵଗଣ୬ ଅପଣ ପ୍ବାକ୍ତୁଛନ୍ତି ସେ ମୁ 
ଜଣ ଇହୁପୀ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ର୍ ବ୍ୟବ୍ରଦ୍ଧାର ମରବ ଓର ସହ୍ଥ୍ୟ 
କଣ୍ବଯିତ୍ତ । କମ୍ପ ମୁଁ ଯେ ଅପଣମାନଙ୍କ ଉଲ ଜଣେ ଣଣିଷ ଏ 
କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ ।” ଆଗ୍ପର୍ଯ୍ୟର୍ କଥା, ଏଭକ ଶୁଣି 6 ନେଭା 
ଗଣ ଭାଙ୍କଠାର୍ରୁ ଜନ୍ଷ କଣିବାଲୁ ଲଗ ସଡ଼ଲେ । ଦର୍ବଦ୍ର ଏବଂ 
ଧମ ଇହ୍ୁୁଦାଳ୍କ ପୃ ର ଷ୍ପୂଆନମାନ ଙ୍କର ଅନନ୍ନାଶ ରହସ୍ଥ । ଇନ୍ତୁ 
ଇହ୍ମୁଦମ୍ନାନଙ୍କ ପାଇଂ ଯେଉଁ ସଏରୀଷ୍ମ ଅନଗଣ ଅନ୍ଯ ଖୀତ୍ମୁଥନ 
ମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ଶ୍ରୋଷି ଗାଜ୍ନ୍ନ୍ତ ଭାଙ୍କ୍ କେହ୍ର ବଛୁ କହୁ ନାହ୍ନାନ୍ତ । 

ଆଁଠେଣିକାରେ ସେତ୍ ମାନ ପ୍ରଗଭଶୀଲ ଭଦ୍ବବଧାଗ୍ଵ ମାନ 
ଚଲବାକ୍ୁ ଗ୍ବହ୍ନାସ୍ଜ ସମ୍ବାନେ ବଡ଼ ନଗ୍ବୀତ୍ନ ପ୍ରକ୍ପତ୍ତର ଲେ । 
ତ ସମାଚନ ନିଗ୍ରୋମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ଯ ଶଶ୍ଵ୍ଭକାପ୍ତଙ୍କ ସର୍ ସମାନ ଅଧକାର୍ 
ଦଦବାକୁ ଗ୍ଟଡାନ୍ଜି । ଯେଉ୍.ମାନନେ କାମ ନ ପାଇ ଶୁଝଲ୍ଵ ଘେଃ୫ର୍ 
ମର୍ ଯାଉ୍ଛନ୍ଜ ଚସମାନଙ୍କର ଅଲସଂସ୍ଥାନର ବ୍ଯବସ୍ଥା କର୍ ବାକୁ 
ଗ୍ୃହାମ୍ଭ। ୟ୍ବାଙ୍କ ଭ୍ଭରେ ଅଁଭ୍ କେଭେ କଣ ମଭବାଦ୍ର ଅଛ୍ଥି, ଯୁ 
ଭାଡ୍ନା କାଣିବାକ୍କୁ ବେଷ୍କା କଦ୍ଧ୍ନାହ୍ୁ । ୧ସ୍ମମାଚନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଦଶ୍ରର୍ 
ପ୍ରଗଢଭଣୀଳ ମଭବାଦୀଙ୍କ ଅସେକ୍ଷା ଅନେକ ପରଶ୍ଵିମାଣ5ର ନଗ୍ବାଦ୍ର 
ହେଲେ ମଧ୍ଯ ସୁର୍ ଘ୍ରଦଞ୍ଧ । 

ଏଦହୁସକୁ ପ୍ରଗଦଶୀଲ ଦ୍ରକ୍ତୁକ ଗଣକ ସ୍ଥାନାୟ୍ ଲେ କମ୍ପନଷ୍ଟ 
ଇଦ୍ନନ୍ତ । ଅସମ୍ପଦ୍ଦିକାରେ କମ୍ପୁ3ନଷ୍ପ ଦଲ ବେଅଇମ । ନ୍ଦ 
ଆଂମର୍କା ସରକାର କାହ୍ରଂଲୁ ଦମ୍ପୁଂରଷ୍ପ ଚାଲ୍ ପ୍ରମାଣ କର୍ 

ପାରା) ଚା ଦଦ୍ରଲେ ସାଓଙ୍ଗ ସା ଭାଂଥପାଗର୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ କବ୍ଦି ବାର୍ 
କ୍ଷପଭାମନ୍ତ କାଚ ଚନିତର । ଯେଉଁ ମାଚନ ଏହୁ କ୍ଷମ଼ଭାପନ୍ତ ଦ୍ରଗ୍ବଇଲ୍- 
ଛନ #,3 ପମାକଚର୍ ଭାଙ୍କର୍ ମ୍ରଦ୍ବଦୀ ବଡ଼ ପ୍ତ ଦଲ । ସଇମ୍ପ୍ନଷ୍ପ 

ମ୍ରାନଙ୍କ ବର୍ର୍ର ଛତର ପ୍ରଗ୍ତର୍ କାର୍ଯ୍ଯ କଦ୍ଚଦା ପାଇଁ ୧୮୫୮ ଦର୍ଯା 



୧୩୮୨. ନଜ୍ସ୍ଟର୍କର ବ୍ରେଡ଼ଳଲନ 
ସାକ୍ଦୀର ସ୍ପପ୍ପାବନା ଥିଚଲ୍ ମଧ ଦାର୍ଯ୍ୀତ୍ଧ ଛ୍ଞାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁବକୟବଦାଂ 
ଗଣ ଡସ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତ । ଗ୍ଥନ୍ନଫଫେଡରେସନ ମୁ କ୍ତ କଣ୍ଠରେ 
କହୁ ବଦଇଛୁ ଦତ୍ସ୍ଵର୍ ହୂଅ ବା ଭ୍ରୁଜଭେଲ୍ ଭୂଅ ଆଚମ ଭମ୍ଭର 
ପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ କର୍ଛ୍ ନା। ଆମନ୍ତ ଉବଦ୍ଦଶ୍ର ସର୍ମଣ୍ଡ ନୃଭନ । 

ପୂଗ୍ବଭନକ୍କ ଆଁମେ ଭ୍ଡଂ ଧର ବାଲୁ ଗୃଢ଼ୁ ନା । ଅଚମ କାର୍ଯ୍ଯ 
କର୍ବାର ଅଧବକାର ଗ୍ଭହୁ -ଭ୍କମାଗୁ ନାହୁଁ । 

ତସଢେବେଟଳ ସ୍ଥନ୍ତଗ୍ଥନୀଗଣ ଅବୈଭଢନକ ଭଦ୍ୟାଳଯୁଗ୍ତୁ 
ବାହ୍ଘାରନ୍ତ ୧ସଚଗବେଳଲ ଦସମାଚନ ଭଙ୍ଗ ସମ୍ପ୍ଖବର ବ୍ରଗ୍ବଃ 
ଅନକାର ଚଦଗଖନ୍ତ । ଚପମାନେ ତାଙ୍କର ବାପ ମାଆ ଉପରେ 
ନର କଣ୍ଛ୍ ରହୁ ବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନି ନାରୁଁ। ଚ୬ଣୁ ଯେଚଭ- 
ବେଲେ ସେମାନେ କାଯ୍ୟର ସଂଧାନରେ ବାହ୍ରାରନ୍ଜ ସେଭେଚବେବଳ 
ଚଥିଥାନଙ୍କ ଚକଢାର ଭଳ ପର୍ସନୁ ଉ୍ଡ©ଯାଏ କିନ୍ତୁ ବାଣ ମଲେ 
ନାହୁ' | ଅମେର୍କାଚରେ ଯୂବକ-ଯୂଦଦୀଙ୍କ ପାଇ ଦୁଇ ପ୍ରଳାର ସଥ 
ଓ ମସ ରଧୁଛି। ଭୂଲ୍ ଥତ୍ ମୟ । ଅଠିନକ ଧର୍ମଳକ ନୃଭଝନ ଯୁବକ- 

ୟୂବଡୀଙ୍କ ଆଡ଼ ଅଗିଚର ଗ୍ଵ୍ାନ୍ତ ଅଞ୍ଜ ଭଙ୍କ୍ ନରକର ସଥକ୍ୁୁ 
ଠେଲ୍ “ଅନ୍ତ | ଏହୁ କାର୍ଯ୍ୟର ଦୃତ୍ମାନ୍ତ ଣୁ ନନ ଆଣରେ 

ବଦଟିଛ୍ । ପେଜ୍ ସଲୁ ସ୍ଥନ୍ତ ସ୍ଥନୀ ବଞ୍ଜମାନ ଗ୍ଥନ୍ନ ଚପଡ଼ରସ ନର୍ 

କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତ ଅଞ୍ଜ ସେହୁ ପ୍ରତଷ୍ଟାନକୁ ଚଲାନ୍ତି । ଢାଙ୍କ ଭ୍ଭରୁ 
ଅନେକଙ୍କ ଅଦୀଇୂ ଜୀବନ ବଡ଼ ଜଘନ୍ୟ 1 ' ' ତୋସ୍ସପକାର? ବଢୁ 
ଖଣ୍ତକ୍ ଭାର୍ ଚଗାଛଏ ଶସି ଷ୍କ ରଦର୍ଖନ । ଯେନ୍ନ୍େବେଥଳ ଏପରି 

ସ୍ତ୍ବରେ ପଅଥଭ୍ସ ପ୍ଲା ସ୍ଥାନ © ନ୍ଥାନ୍ଧୀଯାଚନ ସପ୍ବସଧ୍ୟାନ୍ତର ଛୁଡ୍ରା ଗହାଇ 
ଢାର୍ଜର୍ ଆ.ମ୍ବଜୀବମୀ ୦ଲୀକଙ୍କ ଆଗରେ ମ୍ରକ୍ଯାଶ କରମ୍ଜ ୭୯୭ଇ 

ବେଲେ ସଞ୍ଷିକ ବ୍ଯକ୍ତମାଚନ ଅନୀ ନଳିଃରେ ମୁକ ଦେଖାଇବାକୁ 
ଇଚକ୍ଥା କରନ୍ତ ନାହୁଁ । ୟ୍ବା ଅସେକ୍ଷା ବେଶି କଛ୍ଥୁ କ୍କୁଦ୍ଧାଯାଇ 



ଆଳିର୍ ଅଚସରିକା ୧ #୩:#) 

ନ ପାରେ । ଏଦ୍ରା ଅପେଷା ଅଧୁକ କାଣି ବାକୁ .ଢେଲେ ̀  ସାନଫାଜ୍ - 
ସସ୍ କୋର୍ ପ୍ରକାଗିଭ ଦୈନକ ଗିପୁଲ୍ସ୍ ଜ୍ଅର୍ଲୁଡ଼ ଅଣାଇ ପଡିଲେ 
କାଣି ସାଦ୍ବବେ । ଆମ୍େରିକାର୍ ବ୍ଲୁଲୁ ଉଦରେ ଧମ୍ମୀକର୍ ନର୍ମମ 
ଅଭ୍ୟାଗ୍ଭ୍ର କାଦ୍ବାଣୀ । କନ୍ତୁ ଏଇ ସକ୍ତୁ କାଗଜ ଛଦେଷକ୍ୁ ଖୁବ୍ କମ୍ 
ଆସେ । ପ୍ରଥମ କାରଣ, ସେଉଁଂ ସ୍କ ଘର୍ଯ୍ଞକ ଆମେଶ୍ବକା ଲୁଲ୍ 
ବାଲ ଯାଆନ୍ତି ୧ସମ୍ଭାନଦେ ବଡ ବଡ଼ ଖବର କାଗଳ କଣନ୍ତି । 
ସାନ ଖବର କାଗଳ କ୍ରଣି ଦ୍ରଶବଚସଣ୍ଡା ଖରର କର୍ବାଲୁ ଢାଙ୍କ୍ 

ଲକମାଡ଼େ । ଦ୍ବଢୀୟ୍ଟ୍ କାରଣ ଚଢ୍ବକ୍ନ୍ଥିଥ 9ଚଦେଶୁଲୁ ଯାଇ ଚସମାନେ 

ଗ୍ବଜନଭର ଝବର ରଖିବାକୁ ଅନୃୁରିଭ ମନେ କରନ୍ତ । ଆଗ୍ଵମ୍ଭ 
ଅଡ୍ ଆଂନହ ପାଇି ସଳୁ ବ୍ଯସ୍ତ ଦ୍ଦୋଇ ସଡନ୍ତସକ୍ୁୁ କ୍ଲୁଲ୍ 
ଯାଆଁନ୍ତି । ପ୍ରଗଭରୀଳ ଲେଖକ ଆଜ୍ ବରବେଚକ ଝଲ୍ଵଲେ ଆମେଦିକା 

ଯିବାକ୍ସୁ ଅଦ୍ରୌ ପସନ୍ଦ କରନ୍ଜ ନାହୁଁ । 
# 

୨ ସାନ ୍୦୮୮୩୩୦ା୩୧୩୮ ୦୮୨୦-୩୮-୩୮ 



ହାର୍ଲା୍ମ 

ମାନଦ୍ରାଃ୪ନ ଦ୍ଧୀୟର ଜ୍ଞ୍ର୍ ପକ୍ତମାଂଶ୍ର ଦ୍ରାରଲ୍ବମ ନାମରେ 
ସୂପର୍ଚତ | ଏଠାର ଅଧ୍ଵବାସ୍ତୀ ସବୁ ନଗଗ୍ରା । ଦାରଲମର୍ ଘର 

ଦ୍ବାର ନଡୟୂଳ୍ର ଅନ୍ୟାନ ଘର ଦ୍ବାର ସନ୍ଵ । ଯଦ୍ଧ ନଗ୍ରୋଗଣ 
ଏ ଅର୍ଚଲରେ ରହୁ ନଥାଚନ୍ତ ଭାଦ୍ବାଦ୍ବେଳଲ୍ ଦ୍ରାରଲମ୍ବର ବଦନାମ 
ନ ଥାନ୍ତା। ଦ୍ରନବେଳେ ଦ୍ବାରମଲ୍ବମକୁ ଚଣ୍ମୁଭକାୟୂଗଣଙ୍କ ସମାଗମର 
ଅରମ୍ପୁ ଢ଼ଏ। ଲଣ୍ଡନ, ସାଙ୍ଘାଇ, କବ୍ରାଲ୍ଁରଃ ଗସ ଏପର୍ଵଳ 
ସାଘ୍ରିସ୍ ମଧ ଗ୍ବନ୍ନିଦବଲେ ଡ୍ବାରମ୍ବମ ପାଖରେ ଜ୍ଛଯିବବେ। ଗ୍ବଭ 

ଚଯେ¬ ଭବେଲେ ଗଦ୍ସ୍ଵର୍ ଚହ୍ଲଲ ଉଠେ ଚସ୍ଚରତବଦ୯ଲେ ଅନ୍ଯାନ୍ଯ 
ଅଞ୍ଚିଲର୍ ଲେକେ ଦାରଲ୍ମ ଅଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସ୍ପର ଭୂଅନ୍ତି । ଚସଚତିବବେଳେ 
ଡ୍ ସ୍ଵର୍ଗର ରୁପ ଧାରଣ କରର । ବଞ୍ଚଜି୍ମାନ ଏହୁ ଜୁସ୍ଵର୍ଗର ର୍ ଆସ୍ଵଭନ 
ତମ ବ୍ ଯାଜଛ୍ । ପୂବ ଦାରଲ୍ବମର ଅସ୍ଟଢନ ୧୦୨ ଜମ୍ବର୍ 
ଵୁଃ ପର୍ଯ୍ଯନ୍ତ ଥିଲ୍ବ। ବଞ୍ଜିମାନ ୧୧୮ ନମ୍ହର ତ୍ଭୁହ ପର୍ଯ୍ଯନ୍ତ ବରି 
ଯାଇଛୁ । ନ୍ତମେ ଏହାର ଅପ୍ଵତନ ବଚ ଯାତ୍ରନ୍ଥି ଦେଣ ଫାଦାର 
ଦ୍ବାପକଳନର୍ ସ୍ଥତ ଥରି ଯାଞ୍ଜଚକନ୍ଥ ଏବଂ ଫାଦାର ଡୂଷପ୍ବଲନଙ୍କର 

ଆନନ୍ଦ ଦଗୁଣିଭ ହୋକଇଛୁି। ଦୂବ ଦୂବେ ଖ୍ରୀତ୍ମଧର୍ନ ପ୍ରଗ୍ଗର୍କ, 
ଡକ୍ବସ୍କେ ଇଭ୍ମଦା ଆଉ କମ୍ପ୍ଯୁନିଷ୍ପ ବହ୍ରେଷୀ । ଅଥଚ ଜୟୟଙ୍କ 
ମଭର ବୌଣସ ମେଳ ବାହ୍ରଁ । ଫାଦାର ଦ୍ରାଫକନ , ଗ୍ଟଦ୍ାନ୍ଭ 
ନିଗ୍ରୋଗଣଙ୍କର୍ତ ଧ୍ବଂସ ସାଧନ କରି ଣ୍ଟ ଭବାୟୃୁଙ୍କର ଏକାଧ୍ଵପରୟ 

ବସ୍ତାର ବରବାଲୁଥୁ କେବଳ ଅମ୍େର୍ବାରେ ନୁର୍ଦେ, ସମଗ 
ବିଷ୍ଚ୍ଚର୍ । ଫାଦାର ଡତ୍ସ୍ବଇଳ ବନ୍ତୁ ଏହ୍ନା ସସସହ କରର୍ତି ନାହୁଁ ।. 



ଅଆଁକର ଆପମେବିକା ୧୩୫୭ 

ଲାଲ୍ 6ସେଭେବବେଲେ ଅବଵସିନଆ ଆନମଣ ˆକଲା ଚସଭେ- 
ବ୍ରେଚଳ ହାରଲ୍ବଯର୍ ନଗ୍ରାଗଣ ଅବସିନୀୟ୍ଗଣଙ୍କୁ ସାଦାଫ୍ୟ 
କର୍ଦିବା ପାଇଁ ଷ୍ରାଣସଚଣ ଚଚଷ୍ମା କଦ୍ଵ୍ ମଧ ବନ୍ଥୁ କର୍ ପାରିଲେ 
ନାହୁଁ | ଫାଦାର୍ ହାଫକଳ୍, ୧ସେଭେବବଚଳ ରକ୍୍ାର୍ କରୁଥିଲେ, 
ଅତଚମଭ୍କାର ଧନ ଏଭ୍ଲ ଭାବେ ବ୍ରଦେଷକୁ ଗ୍ବଲ୍ଗଲେ ଦେଶର 
ଦୁର୍ଗଭ ହେବ । ' ଅମ୍ଷ୍ପୃରୁଡାମ ନଜ୍ ନ” ସସଲ ଦ୍ବାଣକନ ୟଣ୍ତକ୍ତି 
କାଃବା ପ ଇଂ ନାନା ପ୍ରକାର ଯୂଣ୍ତ ଦଦଖାଇ ନାନା ପ୍ରବନ୍ଧ ଲ୍ଖୈ 
ଥିଲେ୍। ନଜ୍ୟ୍୍କ ହାଇମସ୍ ଢାର୍ ପ୍ରବାଦ କର୍ ପ୍ରବଳ ଲ୍ଖ୍ର 

ଥିଲେ । ସଂବାଦପନ୍ତ ଗୃତ୍ଥକ ଚଯତତଠବଲେ ବାକୁଯୁଇଚର୍ 
ମାଭ ଜ୍ଠିଥିଲେ, ନଚଗ୍ରାଗଣ ଚସଚତଢବେଚଳଲେ ବ୍ଯଥିଭ ପ୍ରାଣରେ 
ପ୍ରଭ ଗୀର୍ଜୀରେ ଦ୍ବାବସୀ ସମ୍ଭା ଙଙ୍କ ମଙ୍ଗଲ ସାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ । 
ଦ୍ରାବସୀ ସମ୍ବାହଙ୍କୁ ସାଦ୍ରାଯୀ କଚିବା କଥା ଭ୍ଳଲ୍ ନ ଯ ଇ ସେଟବନ 
ପଣ୍ଡ ଉ୍ଦ୍ୟମ୍ବରେ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରଦ୍ଧ ଵଦ୍ଵ୍ବାଲୁ ଲଗି ସଡ଼ ଲେ୍ । ଫାଦାର 
ଦ୍ରାଫକଳ ଦଠଠାର୍ ନ୍ଦନେ ଘୋଷଣା କଲେ ଚନ, ବବର୍ ସମାଧ 
ତ୍ନ ଲେ ଚସଲ୍ସିଙ୍କୁ ଅଆମେଵିକା ବରୀଣସ ପ୍ରକାର ସ୍ତାଦ୍ବ ଯ୍ଯ ଦେଇ 
ପାରିବ ନାହୁଁ । ନଜର ପ୍ରସ୍ତ ଦେଖାଇବା ସାଇଁ ଚବଭଭ 
ତପଶାଦାର ଗୁଣ୍ଠାଙ୍କୁ ୭ସ ପ୍ରଭ ଗୀର୍ଜୀକୁ ୧୦ଠାଇ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରଭ୍ରବର 
ବାଧା ଦେଲେ | ଫଲ ବଢଲ୍ବ ଠିକ୍ ଏଲଃା, ଗଣ୍ତଚଗାଲର ଅର୍ସ୍ଥ୍ 
ଢେଲ୍ଵ । ଚଶ୍ଵ୍ଭକାୟ୍ବଗଣ ଦ୍ରାଚ୍ ଲ୍ଲମରେ ବଦାକାନ କରତ ଦଇ ସରଇସା 
ଚଳ ଗାର କରଟ୍ଲୁଥି ବଲ, ସେଭକ ଦ୍ଦ ଢେଲ୍ନ। ଏ ଗଣ୍ଡ ଗୋଳ ଇଥା 
ସମ୍ବାଦ ପନ୍ତରେ ଏଇଳ ରୁସ ଧର ସକାଶିଭ ହେଲ୍ ଯେ, ଚଲକେ 

ଇଖାଳୀ ଅବସନଅ ଯୁକକଥା ଭ୍ବ୍ଲ୍ଠାଇ ଏହୁ ଗଣ୍ଡ ଗୋଳତର ମାଇ 
ଡଠିଚଲେ। ଆମେଣଢିକାର ଏହୂ ଦ୍ରାଫକ୍ତମ ସୀଣି ମୁଁ ଅର୍ଫ କୀନ୍ତର 
କ୍ଞ୍ଚୁଭ ଅନତୁଭ୍ବ୍ର କ ଦ୍ଵଥିଲ୍ । ଇଉଗ୍ଵେପୀସ୍ ମାନେ ଇଂଟ୍ଜୀ ସଂବାଦ୍ତ- 



୧୍୩୭ ହାରଲ୍ବମ 

ଘନ୍ନ ସଚିସାର୍ ଘକାଇ ଦଅର୍ି ନାହୁଁ, ନଚଗ୍ରାଗଣ ଇଧ୍ଷଳୀ 
ଅବ୍ରସିନୟ୍ଠା ଯୁକ୍ତ ଖବର ନ ପଇ ପାଚ୍ବେ ବବାଲ୍ ୧ସୋଉ 
ସକାନ୍ତ । ୧ 

. ଢ୍ରାଇଲ୍ପମ୍ମର- ସ୍ରଭ ଗୀର୍ଜାରେ, ପ୍ରଭ କ୍ଲାଦିରେ ସୁଁ ମୋର 
ଅର୍ଜ କା ଭୂମ୍ଣର କଥା କହିଛି । ଏହି କାରଣରୁ ଅନେକ ଲଗ୍ରୋା 
ତମାର୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଅଁସିଥିଲେ ଆଁଡ୍ ମୋତେ ଆପଣା ଲୋକ ସ୍ବାବ୍ 
ଢାଙ୍କର ବଦିନହନ କୀବନର୍ ନଗ୍ମସଭ୍ୟ ମୋ ସମ୍ବୁଖରେ ଯୁକ୍ତ 
କର୍ ଦେଇଥିଲେ । ଭାଙ୍କର ଏହ୍ ବ୍ୟବହାର ସାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାଣଖୋଲ୍ 
ତସମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳା ମିଶା କର୍ୁଥିଲ୍। 

ଅଗମେର୍କୀ ଅଳ ନୂଭନ ଚୁପ ଧବ୍କ୍ତୁ । ଦବଦ୍ର ଅତ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥ 
ସ୍ଵମାକ ବୁଝି ସାବ ଯେ ଅତ୍ ନେଭା ଭଅର୍ କର୍ ଲ୍ବତ୍ କନ୍ଥ 
ନାହି | ଭ୍େଞ୍ ପାଲ୍ପକୃ ଯାଇ ବେଠି ଗହ କାମ୍ ନହି । କତ୍ଜ୍୍ଦ୍ସଵ୍ର 
ରମୂଁଳଚର ୧ଯଜ୍ମଂଠନ ଅଛ୍ଛନ୍ଜ, ସେମାନେ ଓୟାଲ୍ସ୍ୱୃଃ ଉ୍ସର୍ 
ପଦ୍ପଲ୍ବରେ ବସି ଅଗ୍ଵମ କରନ୍ତ । ଜାଡୀୟଭା ବାଦ, ଧମ୍ପଂ ଅଜଡ୍ 
ଗଣଦହଲାର୍ ଦୁଦଢା ଧର ସେମାନେ ରଳର ଅଭ୍ମ୍ରାସ ସ୍ତ କରନ୍ତି । 
କାମଶେଷ ଦଢ୍ଲାଇଗଲେ୍ ତାଙ୍କ ଦରୁଅଚର “ଭଭ୍ରିବିକ? ଅଭୟ 
କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ । ଲେଖା ସାଲନବୋର୍ଡ ଫ୍ଲ୍ଥାଏ । ଏ ସକ୍ତୁ ଅନ୍ନ 
ଏଣିକ ଚଲବ ନାହୁଁ । ମିସ୍ ୭ମୟ୍ଟୋ ମଧ୍ଯ ଏଦ୍ନା ହ୍ଛୁଡ଼ ସାରିଛନ୍ତି । 
ଥଚର୍ ସେ ବଜାରରେ ନମ ବଦ୍ବାଇଥିଲେ । ଅଜ ଅତ୍ଞ ସେକ୍ଲ 
ଆନ୍ଦ୍ ଣ୍ଢ ନ୍ଧୀଉ ହେବାର୍ ଇଚ୍ଛା ଭାଙ୍କର ନାହ୍ତ । ଚଭଣ୍ଡୁ ଅନ୍ମାନ 
ତ୍ଧୁଏ ଢାଙ୍କର ସୁବୁକ୍ ଅସି ଯାଇଛ, ନୂଭ଼ନ ଭ୍ବାଦରେ କ୍ଦ୍ବ୍ରୁଲ୍ 
ବଢ଼ାଇ ସସ୍ ଦରିଦ୍ର ଏବଂ ଗ୍ଥନନ ଦହ ଙ୍କ ସଦ୍ଦ ମିଶି ବାକୁ ଚେଷ୍ନା 
କବ୍ଲୁଛନ୍ତ । ସେ ନଳେ କର୍ଛଣ ସ୍ପରରେ ପ୍ରଗ୍ଭ୍ର୍ କରୁଛନ୍ତି ଭୂଷା 
ସାଙ୍ଗରେ ଅଜ୍ ୦କ୦କ ଚଲକବ ନାହୁଁ । ରଜ ଉତରେ ଚନ୍ଦଙ 



ଅଜର ଅଚପମକିକା ୧୩୭ 

ନୁଭନ ରୁସ୍ପୟ୍ଵା ମୂଣ୍ଡ ୧୫କନ୍ଥ ଭାକୁ ସ୍ଵୀକାର କଶ୍ଵବାକ୍ୁ ଢେବ। 
ଲଢ୍ଦୁଦୀ ଅତ୍ ନଚଗ୍ରାଟଣ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମାକରର ସ୍ଥାନ 
ବଦବାକ୍ର ଦହବ ¦ ଧ୍ରିକ୍ସଭ ପକ୍ଷରେ କୃମ୍ମସ୍ ମେସ୍ଠୋ ବୁଝି ସା୍ତଛନ୍ତ, 
ଦ୍ଦାରଢବର୍ଷ ଆଜ ଫିଲ୍ସାଇନ ଦ୍ଧୀସପୁଞ୍ଜ ସାଙ୍ଗରେ ଅଚରିକାକୁ 
ଝୁଳନା କରବା ଅନ୍୍ଯୀୟ ଦେବ । ଅମେର୍ଦିକା ର ଚଲ୍ବକେ ସାହ୍ରୀ 

ଗ୍ବହାନ୍ଜି/ ଭାକୁ ଭାଡ଼ା ଚଦେବୀଲୁ ଦ୍ରେକ । ଯନ୍ଦ୍ର ଏଥିର ବ୍ଯଭ ନମ 
ଘଃ ଭାହ୍ରାହ୍ରେ ଠଲ୍ ଉ୍ବଗ୍ରୀଭ ଅମ୍ସଂଲ୍ଜନକ ଢ୍ଲୋଇ ଉବେ। 

ଆଗର୍ଜ କହନ୍ଥ, ଜନାର୍ବୀଣ୍ଡ ଦ୍ାରଲମଲୁ ଚଣ୍ଟଭଳାଯ୍ବ ଗଣ 
ନ୍ଦନଚବଲଚଦର ଅଆସିନ୍ତ ନାହିଁ । କନ୍ତୁ ଗ୍ଵଭବେଲଠର୍ ସସ୍ତମ୍ଭାନଙ୍କୁ 
ସେଠାକୁ ଯିବ୍ରାଲୁ ସଡ଼େ 1 ଦ୍ରାରସମଂର .ଏବ୍ଲ କଣ ମୋହ୍ର 

ଜହସ୍ଥ ଯେ ୧ସଠାକୁ ଗ୍ଵତର୍ରେ ନ ଗଲେ୍ 'ନ ବଲ । ଚୋଛଏ 
ମୋହ୍ନ କେବଲ ଅନ୍ତୁ, ସେଲିହକ ନାଇଞକ୍ଳାବ, । ଅଚମଣଭିକାର୍ 

ନାଇଃ କ୍ଳାବ ଗୃଡ୍ରକ ପାର୍ଟୀସ୍ଲୁ ୪ସି ଯାଇଛନ୍ତି । ସାଗ୍ଵାସ୍ର 
ଭୂର୍ନୀମ ଅଚମ ଅଛନକ ଶୁଣିଛୁ । କନ୍ତୁ ଅଃମରରକାର୍ ନାଇଵ୍କ୍ଟାବ 
କଥା କେଚେଜଣ ଆମକ୍ତୁ କଢ୍ରଚ୍ନ୍ଛ୍ଟ ବା କହ୍ଥବାର ସୁଯୋଗ 
ଥାଇଛନ୍ତି ? ମୁ, ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲ୍, କାରଣ ମୁଁ ନଚଗ୍ରାମାନଙ୍କ 
ସାଙ୍ଗଚର ମିଶିବାର ସୁବଧା ପାଇଥିଲ୍ । 

ଯେଜୁ ମାନବ୍ଛର ମନର ବଲ ନାହିଁ› . ଯେଜ'ମାଚନ ସରି 
ଦାସଦ୍ବ୍ ସସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ବସମ୍ବବେ ବଡ ଧସ୍ପଫ୍ଲ ରୁ ଭୂଅନ୍ଜି। ନେ 
ଚଗାହଏ ଗୀର୍କାକ୍କ ଜଗ୍ରୋମାନଙ୍କର ଜ୍ପାସନା ବଦ୍ରଶିବାକ୍ସୁ ଯାଇଥିଲ୍। 
ପାଦରଟ୍ବୀ ମଦ୍ରାଶପ୍ତ ପୂର୍୍ଓ ଦ୍ରୋଇ ମଧ୍ଯ ଚଯଉଳ ନାଟ୍ଟୀ ସୁଲ୍ଭ୍ ଭ୍ରବ 
ଚଦଖାଇଥିଲେ, ଭାହା ଦଶ ଭଢଵବରଲ୍ ଯେ ଏହି କାଭ ଅଁଡ୍ ୧୪କ 

ପାଶ୍ଚିର ନାହିଁ ।। ଏହ୍ନ କାାଢକୁ ଣ୍ଟେଭକାସ୍ବଙ୍କ ସାଙ୍ଗଂର୍ ମିଣି 
ଯିବୀକୁ ସଡ଼ବ୍ର ନ ହ୍ରେତଲ୍ ଏକାଚବଲକକେ ଧ୍ରଂସ ବହଇଯିବ । 



୧୩୮ ହାରମଲ୍ବମ 

ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ମିଶିଯିବଞଃାକୁ ଘସନ କରେ । ଚନ୍ତୁ ଅମଦେଶଚର 
ସଭ୍ଲ ଆର୍ଯ୍ୟରକ୍ତ ସ୍ାଙ୍ଗଚର୍ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ତ ମିଶିବାଲୁ ଦଅହ୍ପଏ 
ନାହି, ସେଜଲ ଆମେରିକବାର୍ ୍େଭକାସ୍ଗଣ ନଚଗ୍ରାମାନକୁ ଲଜ 
ଦଳକୁ ୪୫ ଚନବାକ୍ସ ସମ୍ମତ ଭୂଅନ୍ତି ନାହିଁ । ଶ୍ବେଭକାମ୍ଟ- 
ଗଣଙ୍କର ଏଦ୍ରା ସମ୍ପଭ ଅସମ୍ପଚର ବର୍କାଣସି ମୁଲ୍ଯ ନାଢ୍ର । 
ମନ୍ତୁଷ୍ଯ ବ୍ରାସ୍ତଳାର୍ ଦାସ । ମନୁଷ୍ଯର୍ ଦାସନାକ୍ତୁ ଚଵହ୍ଛ ଦବାଇ 
ଲଣସାର୍ବ ନାହ୍ର। ନଠିଗ୍ରାଗଣ ମଧ୍ଯ ଖାଦ୍ଯ ଘାଅଁନ୍ତିଃ ଅମେନ୍- 
କାଳଗଣ ମଧ ଭ୍କଵର୍ ଭ୍ଦ୍ଵେଜନ କରନ୍ତ । ଆମେରକାର୍ ନଟଗ୍ରା- 
ଗଣଙ୍କ ମନ ଅନ୍ଦମ୍ବ ଯୂଗୋରଭ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଡ୍ ନାହ୍ର”। ସୁଭଗ୍ଵଂ 
ତଣ୍ଢଭ ଏ କୃଷ୍ଣ୍ପର ମିଳନ ଅନବାର୍ଯ୍ୟ । ଏହୁ ମିଲନ ଫଳରେ 
ଏଉ୍ଳ ଚକରେ ନରନାସ୍ବୀ ଜନ୍ନ ଚଳଇଚଛନ୍ତ ସେକ୍ ମାନେ ବଣ୍ଡ- 
ଶଙ୍କର ନାମ୍ ସଗ୍ବ୍ରତ । ନାଇ ୪କ୍କାବ୍ରଗୁଡକୁ ଚଣ୍ଟ ର କ୍ପତ୍ପଙ୍କର 

ମିଳନ ସ୍ଥାନ ବହୁଲେ ଅଦଭାକ୍ତ ଢେବ ନାହୁଁ । ଅବଶ୍ୟ ଭାର୍ ପ୍ରମାଣ 
ଚମା ପଷରେ ଚଦବା ସମ୍ବୁବ୍ର ନୁଦ୍ରେ । କେବଲ ଏହ୍ନା ମୋର 
ଅନୁମାନ ମାନ୍ଧ । ଅନେକ ସମ୍ବସ୍ତ୍ରର ସକ୍ତୁ ଅନୁମାନ ମଧ ସଭ୍ଯ 
ହୁଏ ନାହ । ମୋର ଅନ୍ନୁମାନ ଚଯ ଧ୍ବ ସଭ୍ଯ ଏହ୍ରା ମଧ୍ୟ ସୁ 
ଛୋର୍ କର୍ କହ୍ର ସାରିଣ୍ର ନାହ୍ଥଂ । କନ୍ତୁ ଏଭକ କହ୍ର 
ସାଶ୍ବର ଠେ ଚଣ୍ଵଭ-କ୍ତଷ୍କୁଙ୍କ ସିଳନ ଫଳରେ ନେତ ସବୁ 

ବ୍ରହ୍ଗଶଙ୍କରଙ୍କ ସଞ୍ଜ ସେମାନଙ୍କତ୍ର ଜନ୍ତସ୍ଥାନ ହ୍ରାରଲ୍ଵମରେ । 
ସେଥିପାଇଁ ଇଉ୍୍ଚଗ୍ଵର୍ସୀୟୂଗଣ କଦ୍ନନ୍ତ ଦ୍ବାରଲ୍ଵମ କୈବଲ ଦ୍ବାଗ୍ଲ୍ବମ 
ନ୍ହେ, ଭାହା ପୂବକର୍ଚନ୍ତର ଏକ ଭଥାକଥିତ “ଦ୍ରାଚର୍ମ୍” । 
ଇଜ୍ଠଟ୍ପୀପ୍ଟଗଣ ଦ୍ରାଗ୍ବଲ୍ଵମଲୁ କାହକି ହ୍ରାରେମ ବୋଲ୍ ଅଖ୍ଯା 
ଦେଇଛନ୍ତ ଭାଂର ଉଣ୍ର ସେସାଚନ କେବ୍ରଳ ଦଦଇ ସାଣ୍ବେ। 

୫୬ 

ମୁଁ ଜଣେ ପର୍ଯ୍ଯଃକ ମାନର --ଏ ସକ୍ତ୍ କଥାର ବ୍ରଗ୍ସର୍ ଦର୍ବ୍ରାର 
ଅଧୁକାର୍ ମୋର୍ ନାହୁଁ । 



ଆକର ଆରହେର୍ଵବା ୧” 

ଦନେ ଲ୍ଣ୍ଡଳର ଗୋଃଏ ପ୍ରସନ୍ଦଧ କ୍ଲାବରେ ଜଣେ ଧଟ୍ଟଙ୍କ 
ସଙ୍ଗଚର୍ ସାକ୍ଷାତ ଢଦ୍ଘାଇଥିଲ୍୍ । ତସ ନଜେ ସ୍ପଦଃ ପ୍ରକୃତ ଢୋଲ 
ମୋ ସାଙ୍ଗଚର ଆଲାପ କରିଥିଚଲ୍ । ଲଣ୍ତ ନର ନଚକ ଉ୍ସଯାଗକ 
ଦ୍ରୋଇ ବ୍ୌଣସି ଧମୀ ଅଥବା ସମ୍ମାଲିଭ ଲ୍ବେକ ସାଙ୍ଗରରେ ମୂ” 
ସାକ୍ଷାଭ ବମ୍ବା କଥାବାଞ୍ଜା କର୍ନାହୁଁ । ଏହ୍ନା ସକ୍ତୁବବଚଲ ଚମା 
ପଖ୍ଗରେ ଅସମାନକନକ ମଚନ ସହ୍ରକ୍ଥିଲା । ଧନୀ କହୁଥିଲେ, 
ଯେଭ୍ଲ ଦ୍ଵବ୍ରରେ। ଅମ ଦେଶଚର ଅମେ ଅବଶ ଢକାୟ୍ବଙ୍କୁ ଆପଣା 
ଭରେ ପ୍ରିଶ୍ରାଇ ଚନବାକ୍କ କ୍ଷମ ହୋଇଛୁ, ବେଇଲଜ୍ଲ ସନ୍ତ 

ଅମେର୍କାନଗଣ ନଚଗ,ଯମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଣାଇ ବନଲଦାଲ 
ପାରଚନ୍ତ ଭାହ୍ନାଦ୍ରେଲଲ୍ ସେଠାଚର୍ ଣ୍ଟ୍ଵଭ କ୍ତୃଷ୍ଣ ଚବାଲ୍ ଚଳୀଣସ 
ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନଥାନ୍ତା । ଦ୍ବାର ଲ୍ମମରରେ ଥିଲ୍ମବେଲେ ଏହୁ କଥାହ 
ଭଲ ସଦ୍ବବରେ ଜ୍ଶଲବ୍ଧ କର୍ଦିଥିଲ୍ । ପ୍ରକାଶ୍ର ଭ୍ବବରେ ବଦହ୍ର 
ନଟଗ୍ରାମ୍ଭାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଣିବାଲୁ ଟକ ନ୍ହନ୍ଡ, ବନ୍ତୁ ଗୋପନରେ 
ଅନେକେ ଅନେକପ୍ରକାର୍ କାର୍ଯ୍ୟକତ୍ଚି ଥାଅନ୍ତି। ଏକଲ ଟୋସନବଵ୍ଥି ସବା 
ଆମ୍ଭ ଦଦଶଚରେ ମଧ ଭଣ, କମ୍ଭ ଆମେ ଭାଦା ଦ୍ରଜମ କର୍ପାରୁ 
ନାହୁଁ । ଅମେର୍କାରେ ଶି ଶୁରକ୍ଷା ବଦ୍ଵ୍ବାର ଅନେକ ପ୍ରଭଷ୍ଟାନ 
ଅନ୍ଥୁ ବାଲ୍ ୧ସ ଦଦଶରେ ର୍ତଣ ଦ୍ଭ୍ୟା ହ୍ରୂଏ ନାହୁଁ । ବକୌଣସି 
ଚକାଣସି ଯୁବଦୀର ଅଲନ ଅନୁସାଚର ବବାହ ହେବା ପୂଦର୍ତ 
ମଧ୍ଧ ସନ୍ତାନ ଜାଉ ଦ୍ରୋଇଥୀଏ । ଅଗମେଶ୍ଵିକା ସରକାର ସେ ଉଲ 
ସନ୍ତାନଙ୍କ୍ ଶିଶୁ ସଦନରେ ପ୍ରଭପାଲଭ କରନ୍ତି । ଆମ୍ବ ଦେଶ୍ରରେ ମଧ୍ଯ 
ଆର୍ନ୍ମୟମ୍ାନଙ୍କ ସମ୍ବସ୍ତତର ଏକଲ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତଭର ଅପ୍ଟଦ୍ଧ ସିଲ୍ଵ । 

ତସଭ୍ଲ ଚଗାହ୍ଥଏ ତ୍ରମ୍ବର୍ ନାମ କଣ୍ଡ୍ର । ଚସ ୟୂଟରେ କଣ୍ଡର୍ଗକ 
ଭଲ ବୀର ଖୁବ୍ କମ୍ବ୍ ଥିଲେ । କୁନ୍ତୀଙ୍କ ବ୍ରବାହ୍ ପବର କଣ୍ଡଙ୍କର 
ଜନ୍ତ ଦଢ୍ବାଇଥ୍ୁଲ୍ର । ସ୍ପ ମାଜ ଭୟରେ କ୍କୁନ୍ଲୀ କଣ୍ଡ୍ଡଙ୍କ୍ ନଜିରେ ଭସାଇ 



'୧୪୦ ଦୂାରଲ୍ମ 

ନଦଇଥିଲେ. କାରଣ ଚସ୍ଭ୍ମ ଶିଶୁ ରକ୍ଷାର ପ୍ବର ସମ୍ଭାକ 
ପ୍ରବାଶ୍ଯଃର ଗ୍ରହ୍ମଣ କରୁ ନଥୁଲା । ଆମେରିକା କମ୍ତୁ ଏହୁପର୍ 

ଗିଶୁରଯଂର ଭାର ଚାହଣ କରିଛୁ | ଇଜ୍ରୋସରେ ଏପଥା ସବୁଠାରେ 
ଅନ୍ତୁ । ଦାରଲମିରେ ଏ ଭଲ ଶିଶୁର ଅସ୍ତ୍ରବ ନାହିଁ । ଭୀଙ୍କ ଭ୍ଡରୁ 
କାହ୍ପାର ବାପ ନଚଗ୍ରା ଭ ମାଆ ଅଗେମରକାନ, ଗୁଣି କାଦ୍ରାର୍ 
ଦ୍ରାସ ଆଠମତ୍ତିକାବାାର୍ସୀ ଭ ମାଂ ନଗ୍ରୋ। ବଗ୍ରୋମଦ୍ରଲ୍ା ସନ୍ତାନକୁ ଭ୍ୟାଗ 
କରେ ନାହା । ଅମେର୍କାବାସିମ୍ମ ମଦ୍ବଳା ନିଗ୍ରୋ ପଢାର୍ ସନ୍ତାନକୁ 
ଶିଶୁ ସଦତରେ ଗ୍ରଡ ଦଏ। ସହୁ ଗ୍ରେଣୀର୍ ଶିଶୁମାଚନ ବଡ଼ଦ୍ନୋଇ 
ବବାହ୍ଧ କଦ୍ଵି ଘରଦ୍ବାର କରୁଛର୍ତ । ସେମାନଙ୍କ ସ୍ପାଙ୍ଗରେ ମୋର 
ସ୍ତାକ୍ଷିଦ ଦୋଇଥିଲା । ୧ସମାଚନ ମା ସାଙ୍ଗଂରେ ଅଳାପ କରି 

ଆଁନ ନଭ ବଢ଼ାଇଥିଲେ । ମୁ. ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ୍ ଘ୍ଣା କର୍ଛ୍ ନ ଥିଲ୍ । 
ମନ୍ଲୁ୍ୟ ମନ୍ଲ୍ର୍ୟଏକ୍କୁ ଗୁଣା କରବା ଅନ୍ୟାପ୍ବ। ଅଚମଦ୍ଵିକାର ଚଣ୍ଡଭକାୟୂ 
ଗଣ କନ୍ଥୁ ଚସଭ୍ଳ ଅନ୍ଯାସ୍ଵକୁ ବତ୍ଜିମାନ ସୁନ୍ଢା ଗ୍ରଶ୍ଚଯୁ ଦେଇ 
ଥାଅନ୍ତ । 

ଜବ୍ ଲ୍ମମ ନଜ୍ୟୁର୍କର୍ ଗୋଃଏ ଅଂଶ । ଦ୍ରାର୍ଲ୍ମମ ଉଲ ସୁହର୍ 
ସ୍ଥାନ ଅଉ କେଞ୍ଜଠି ଦେସି ନାହୁଁ । ଝଲ୍ମବକ ପାରସ୍ କଥା କଦ୍ଧନ୍ତ, 
କନ୍ତୁ ପାଦ୍ଵସ ଦ୍ରାର୍ଲ୍ବମ ପାଖତରେ କନ୍ଥ ନୁଢ୍ରେ । ଚଢବେ ସୁଲଭ୍ର। 
ପାରସର୍ ଏଚଭ ନାମ୍ବ କାହୂକ ¢ ଭାର୍ ଏକମାନ୍ଧ ବାରଣ», ଆମ 
ତଦ୍ରଶିର ଣ୍ ସକୁ ଗ୍ବମ୍ବା, ଶାମ୍ଭା ଇଉ୍ଗ୍ଵେପ ଯାଆଁନ୍ତି ସେମାଚନ 
ପାର୍ସକୁ ଯଇ ଆନହବଚର ର୍ରସ୍ତ୍ରେର୍ ବଦ୍ଲାଇ ଯାଆନ୍ତି । ଭାଙ୍କର୍ 
ନିଉପ୍ଟ୍କ ଯିଦ୍ରା ଖାଇ” ସମୟ ହୁଏ ନାହ, ଅଦ୍ତ୍ ନନ୍ଦ ଭ୍ବଲ୍ରେ 
ତକହ୍ଘ ରଜ୍ୟ୍ୁର୍କ ଯାଅନ୍ତ ଭାଦ୍ରାଦ୍ରେଠଲ୍ ସେମୀନେ ହ୍ରାରଲ୍ବାମ 
ଅଡ଼କୁ ଫେଦ୍୍ ସୁଦ୍ଧା ଗୃଦ୍ନାନ୍ଥି ନାହ୍ଧ କାଲେ ଭାଙ୍କର୍ ସମ୍ମାନ ହ୍ରାମୀ 
ହ୍ବେବ। କପର୍ ସମ୍ମାନ ହ୍ବାମୀ ବଦ୍ରବ୍ର ଭାଦ୍ବା ଅବନକେ ବୁଦ୍ଧି 



ଅଣ୍ଳର୍ ଅଗପ୍ବଭ୍ଦିକା ୧୪୧ 

ପାୟିଚବ ବାହୁ । ଅମେର୍କାଚରେ ଅଣ ସୁକା ପ୍ବରଭବାସୀ ଅନ୍ଥବ୍ର 
ରୁଚସ ଟରଣାମାଏ। ଯଦ୍ଦ ଚକ୍ର ଶ୍ରମଜୀରର ବଲ୍ବଭ ରମଣ ଦର୍ଵ 
ଆମେରିକା ସାଅନ୍ତ ଚସ ସ୍ପତଷ୍ପ ବୁଝୁ ପାଣଶ୍ନ୍ର ଯେ ସତେ ଜଣେ 
ଦ୍ତ୍ରବଡୀୟ୍୍ ହି ଜନନରୁଦପ ଗଣ୍ଯ ଦ୍ରେଡଛ୍ଚି । ସୁଭଗ୍ଂ କୌଣସି 
ସ୍ରଵାଂର ଅମେର୍କାବାସୀ ଚଞ୍ଟ ଭଳାକ୍ତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ୍ବ୍ଭ କନ୍ଥ ଦନ 
କହାଇ ନଜ ଦେଶକ୍ସ୍ଟ ଫେର ଅସନ୍ତି। ଦ୍ବାର୍ଳ୍ମମ କଥା କବଲ 
ମଳ ଭ୍ଭଚର୍ ରଖନ୍ତି, ପକାଶ ବର୍ବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଚ୍ତ ନାହୁ । 

ସଂର୍ସଚର୍ ୪କ୍କାର୍ ଅସ୍୍୍ବବ ସକ୍ତୁବେଳଲେ ଲାଗି ରହୁଅଛ । 
ନିଜ୍୍ୟ ର୍ଵରେ ଛଙ୍କାର ଅତ୍ଦ୍ଵବ ନାହ । କମ୍ଥୁ ।ଇ ଞଙ୍କା କେଲ 
ଧମ୍ମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମାବଲ। ଢେଣୁ ନଜୟୁକ ୭ାଟର ପୃଣ୍ଟଡି 
ଢ୍ଳୋଇଥିଚଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦାର୍ଦ୍ବତାରର ପୃକ୍ଫ । ନଜ ପ୍ଟର୍କ ଲ୍ଣ୍ଡନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା 
ମଧ୍ଯ ବଡ଼ । ଏଠୁ ନଗରର ସକଲ କଥା ଜାଣିବାକୁ ବ୍ଧଲେ୍ 
ଆର୍ୟ୍ରିରେ ଦେଖିଚଲ୍ ସାଇ ଜ୍ପଲବ୍ଧ୍ବ କଗ୍ଵଯାଇ ପାରିବ ଆଜ୍ 
ଚସିଥିସାଇ୍୍ଁ ଛଅମାସ କାଲ ସେଠାରେ କ ଖାଇବାକୁ ସଞ୍ଜ । ମାର 
୧ସେ ସୁତଯାଗ ଚହାଇ ନ ଥିଲା । ୭େବେ ସୁକା ମୁ ସାଇକେଲରେ, 
ଏଲ୍ଭେହାରରେ, ବାସଚୋେ, ଆଜ୍ ସ୍ଯାଦ୍ରଓିତାନ୍ତ ରେ ସେରେ 

ବୁଲ୍ ପାଦ୍ଧ୍ଧି ସମସ୍ତେ ଭାତା କରିସାରୟା ନାହୁଂ । ଏତତ ଧା ଦଜ୍ଷ 
କାର୍ କାଣିପାରିଛି ଦରିଦ୍ରଢା ୭କଞ୍ଠୁ ଅ ଛି । ସାଦୀଗଣ କହ ମଦ 
ଖାଅ ନାହୁଁ । ଏଣେ ମଦ୍ଧ୍ ବୋଳାନ ବଶ ଘଣ୍ଟା ୧ଖାଲା ରହ୍ଜକାର 

ବ୍ଯବନ୍ଦ୍ରା ଅଛ୍ଥି। ଠଲ୍ ଠ୧ସଇଉଲ ଗ୍ରବ୍ତଦିର ୟୁବକ ସୁଦଦ୍ରୀମାନଙ୍କୁ 

ନାନାପ୍ରକାର ଉମ୍ଭଦଦଶ୍ର ଦମ ଯାଏ। କମ୍ପୁ ଏଣେ ଭାର ଧୁଂସର 
'ଘଥ ଏଇ୍ନକଂ ଧଷାୟକ ଦ୍ଵୀବରେ ଚବଟାଲିଡଢ଼ୋଇ ୧ଗାପାଇଥି ୦ଯସ 

ଚପମାଠନ ନଜନ୍୍ ଅଜ୍ଞାଇରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ଵଂଏୱ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର 
ଡଦ୍ବେଜ ଛନ୍ତ । ଏଦ୍ସାର କଣ ୧କ ୮ ୬ସ ପ୍ରଚାର ନାହୁଁ / ସ୍ଥଭକାର 



୧୪୬୨ ହାରଲାମ 

ଅଛ୍ଥି । ଚସ ୍ରଭକାର୍ ପାଇଁ ସରକାର ଏକାବେଳକେ ଭଜଉ୍ଦାସୀନ । 
ଯେଜ୍ଞ୍ମାଚନ ପାରୁଛନ୍ତ ସେଇ ଧ୍ବଂସ ପଥରୁ ଫେର୍ ଅସୁଛନ୍ତ ଅଭ୍ 
େଜ୍ ମାନେ ପାରୁନାଦ୍ରାନ୍ତ ସେମାଚନ ଅକାଳବର୍ ବ୍ରନାଶ 

ଲଦ୍କ୍ ଛନ୍ତି । 



ଗାଥୋ 

ଅଯ ଦେଶରେ ଅନେକ ଗାଝଥା ଶବ୍ଦର୍ ଅର୍ଥ ବ୍ଲୁଝ ପାର୍ଵବେ 
ନାହୂୁଂ । ଯେଞ୍ଜଠାରେ ଦର୍ଦ୍ର ଇହ୍ପୃଦୀଗଣ ବସବାସ କରନ୍ତ, 
ବସାଲଣ୍ଡର ଜମିଦ୍ରାଭ୍ ଏବଂ ଧର୍ମାମାନେ ସସହ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ବଦ୍ରପ 
କଦ୍ଧି 'ଗାଥୋଂ ବବାଲ୍ କଦ୍ରନ୍ତ। ପୋଲାଣ୍ଡରୁ ଅନେକ ଲ୍ଲେକ 
ଆଚମଣ୍ବି ଲାରେ ଆସି ଘରଦ୍ବାର ଦର୍ ରହୁଛନ୍ତି । ଭାଙ୍କ ଶ୍୍ରଚର୍ 
ଧମୀ ଅତ୍ ଦବ୍ଧିଦ୍ର ଉଉୟ୍ଠ ଅଛନ୍ତି । ଚସକ୍ଲୁ ସକ୍ଭୁ ସ୍ଥାନରେ 
ଆଅଃମର୍ କାର ଦରବ୍ଦ୍ଗଣ ବାସ କରନ୍ତି, ଚପାଳଣ୍ଡର୍ ଅଗର ଧମୀ- 
ମାଚନ ସେହୁ ସ୍ଥାନକୁ ଗାଥୋ ବୋଲ୍ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି- ମେ 

ନିମେ ସେହୁ ଶଦ୍ଦ କନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ବାଗ୍ ବଯ ବଦ୍ଦୂଭ ଦେଉଅଛ୍ଥ । 
ନିତ୍ୟ୍ର୍କର 'ଗାଚଥାଂ ନାମ୍ମର୍ ଅଭ୍ହ୍ନଭ ଏକ ଦରଣବ୍ର ପଞ୍ଚିର 
କଥା ମୁଁ କଢ୍ରବାକ୍ସ୍ ଯାଡ୍ ଛ୍ଛ । 

ଦ୍ବର୍ଢଚର ଚବଭେ ଚଲାକ ଗାଇବାକୁ ନସାଇ ମରନ୍ତି କେଭେ 
ଗ୍ଵେଗଚର ମର୍ନ୍ତ ଭାର୍ ଖବର କେହ୍ର ରଝନ୍ତି ନାହୁଁ । କଲୁ 
ଖଗ୍ଵ କ୍ତ ନ ଆଚମର୍କାରେ ଗରମଚ୍ରର ଦଦେଭେ ଲ୍େକି ମଲେ ସେ 
ସମ୍ବାଦ ସ୍ପୃଥି ବୀର. ସକ୍ତୁ ଅଡେ ପ୍ରଗ୍ଭର କବ୍ଧିଦାଲୁ ଦୟର ସଚେଷ୍ଠ 
ଚହ୍ଘାଇଞ୍ଠେ । ଗର୍ମତ୍ତର୍ ଲେକେ କଉ୍ଲ ସରନ୍ତ ମୁ କ୍କୁଝ୍ ପାରୁ 
ନଅିଲ୍,› ଅମେଣ୍ଟ୍କାରେ ଘହ୍ଜୁଥ୍ଥ ଯେଢେବେଳେ ଶୁଣିଲ୍ , ଏପରୁ 
ଅ ୬ .ଭ ଗଗ ନିଜ୍ପର୍କତ ର) ଦେଖା ଦେଇଛୁ ୧ସେଭେଚବଲେ ଅଜ୍ 
ରର ଇଢହାଇ ରହୁ ପାରିଲ୍ ନାନା । “ଗାଥୋ' ଚଦଖିବି ଲ୍ଲ ରୂଲଲ୍। 

'ଗାଥୋ ରେ ଦରିଦ୍ର- ଆଡ୍ ୧.୧କାର୍ଗଣ ରହନ୍ଚ । ସେଠାକୁ 



' ୧୪ ଗାଚଆ 

ଗଲ୍ମବେଚଳଲ ବାଃ୦ର ଚଗାହଛୁଏ ପ୍ଵରଚୀୟ କ୍ଲାବ ସଚଡ଼ ।। .ଗାଚଥା? 
ଦେଵିବା ଅଗର୍ଛ୍ କ୍ଟାବର ସଦସ୍୍ୟଯମ୍ଭାନଙ୍କ ଷବହୁତ । ଡାକ ଏ କଥା- 
ବାଦ୍ଥା କର୍ସିବ୍ତ ବୋଲ୍ ଭ୍ବବ୍ଧଲ୍ । କ୍ଲବଚର ମୂନ୍ତୁଞ୍ଜ ନଯତେବବତଲ 
ମୁଁ କହ୍ରଲ୍ ଯେ ଅମେରିକ ର ଦରଦ୍ର ସଞ୍ଷୀ ଚଦଖିବାକୁ ଯାଜ୍ଛୁ, 
ମୋକଥା ଶୁଣି ଚସମଂନ ଅଣ୍ଟ ର୍ଯା ଦ୍ରେଲ୍ । ଜଣେ ମୋଚଢ 
କତହ୍ରମ୍ଘଃ ଚସ୍ଠାଚର ଭ୍ଗବାନଙ୍କର୍ ଆଗୀଁବାଦ ସଡଢନାହୂୁ , 
ସେଠାବ୍ର ଯେଉ୍ ମାନେ ର୍ହ୍ନ୍ତ ଚସମ଼ାଚନ ମୃଦ୍ନା ସାପୀ । ̀ ତସମ୍ରାଚନି 
ପାରଘାଁ ବୌଲ୍ ତାଙ୍କର ଏହୁ ̀ ଦୂବ ଶା। ମୁଂ ଭାଙ୍କର ଏନ କଥା 

ଶୁଣି ବଡ଼ ଦୁଃଖିଭ ହେଲ୍ । ମୁଁ ଉଲ୍ଦ୍ବାବଚର ଉପଲବ୍ଡଂ କରିଥିଲ୍ 
ଚୟ ଖ୍ କିଉ ଠାରୁ ଅସିସ୍ଥି । ସୁଦଗ୍ବଂ .ଗାଥୋ ଅଡକ୍ସ 
ଗୁଲଲ୍ 
୪୩ ଏବଂ ଆଖ ପାଖର ରସ୍ଥଃ ଚଗ୍ରଃ ସଦ୍ବରରୁ ଦର୍ିଦ୍ର 

ଣେଣୀ:×( ¢ ନାକ ଆଁସ ଗ ଥୋଂରେ ରହୁଛନ୍ତ। ସଦରର୍ ବାଃ 
ଘାଃ ଅନ୍ଯ ସ୍ଥାତ ଭ୍ଲ। କନ୍ତୁ ସତ୍ଧତ୍୍ର ଗୋଃଏ ଗେଂଷାଧ୍ଠ ଘରେ 
ଯେଠଭେ ଲୋକ ରହନ୍ତି ଏଠାରେ ଭାର ଦଗୁଣର୍ରୁ ଅଧୂଲ ରହନ୍ତି । 
ଅକର୍ମଣୀ ହ୍ରୋଇ ଯେଞ୍ଞ ମାନକୁ ଦନ କଷଇବାକ୍ୁ ସଡେ, 
ସେମାନଙ୍କର ନ୍ରନ ଯେ କଭ୍ଲ୍ କପଷ୍ପତର୍ ଲହଯାଣ ଭାଦ୍ରା ଏହୁ 
ସଞ୍ଚିର ଲେଚକ ଭଲ୍ ଭ୍ବବିରେ ଜାଣନ୍ତି । 

ଚମ ସ୍ଥାନର ଜଲକାପ୍ତ ଭଲ୍, ଚସଠାରରେ ଚହୁବା ସ୍ଥାନର 
ଅଦ୍ଦ୍ରବ ହ୍େଲେ୍ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷୁଧା ଭୂଣ । ଧାର ଭାଡନାରେ 
ଦାଧଚର ଯାଉ ଯାଜ୍ଜ ଅଧୟନଲ୍ ଲୋକ ଶସ୍ତା ଖାଦ କହ ଖଂଅଅନ୍ତ। 
ଥିରେ ଅଂମଶଃ ଭାକର ଘଗ୍ଵର୍ ଦୁବଳ ବଢାଇ` ପଡ଼େ | ଗାଠିଆଲ- 

ଦାର ଅସୁବିଧା ଥିବା ଯୋଗୁ ଅନେକ ଗାଧୋଇ ସାର୍ନ୍ନ ନାହୁଁ । 

ବାଦ୍ରାଇର ଗରମ ଥିଚଲ୍ ମଧ୍ୟ) ପାଇପ୍ ରେ ୧ଯଞ୍ଜ ଗଣି ଅଧେ 



ଆଵର ଅମେରକା ୧୪୫୬ 

ରାଦା ଦ୍ଲୀଷଣ ଥଣ୍ଡା । ଶୀଭ ଗଘ୍ରଧାନ ଦେଶର ଲବି ଥଣ୍ତାସାଣିରେ 
ଗାଧୋଇ ପାରନ୍ତି ନାଝ୍ଥି । ଚସଥୁପାଇଁ ଅଗାଧୁଅ ରଦ୍ମନ୍ତ । ନମାଗର 
ନଵାଇ, ଅତ୍ଧାସାନ୍ନାୟ୍ ଯେତେ ବେଳଳ ବାଦାରକୁ ବାଢ଼ାରନ୍ତ-- 
ରାମ ଢାଙ୍କ ଦ୍ରେଦ୍ରରେ ଅସ୍ପଦ୍ରୀ। ଦ୍ରୋଇଉଠେ । ଫଲଚରେ ବାଃ- 

ଘାଃରରେ ୧9 ଯାଅନ୍ତି ଅଜ୍ ଦୁବ ଳ ହୁଭ୍ନନା ଅନଭଂସ ଡାଖସଳରେ 
ସହ୍ଵଜରେ ସ୍ଥଂର ହୋଇଯାଏ। ଏହୁ ଉଲ ମ୍ଭ ଭ୍ଙ୍ଗୁ ' ଡୃପ୍ଡାଜ୍ନ୍' 
ବୋଲ୍ କଦ୍ନନ୍ତି । ବଡଟଲ୍ବକକ୍ ଏହୁ ମରଣ ଛୁ ଏ ନାହୁଁ । କେବଲ 
ଦରଦ୍ରର ମୁଣ୍ଡ ଜ୍ସରେ ଭାଂର ଦ୍ବାଭ ସଡେ । ଦେବଯୋଗକ୍ତ 
ରାଥେଂଲ୍ୁ ଯାଇ @ନୋହ ରଲ୍ବକିଙ୍କୁ ବାଃରେ ପନ୍ଥ ମଣ୍ର୍ତାର୍ 

ଦେଵଥିଲ୍ । ପୁଲ୍ସ ଅସି ତାଙ୍କର ପଂକୈଃ ସବ୍ବାକ୍ଷା ବଦ୍ଧ ଗୋଃଏ 
ବୋଲ୍ ୧ସ୍୍ଣ୍ଟା ବାଦ୍ରାର କର୍ ସାଭ୍ନାହୁଁ; କେଭେକଳ ବାକେ କାଗଜ, 

ବାଇରେଲର ଛ୍ଥୁଡ଼ା ସ୍ମୃଷ୍କା, ସାମ୍ବୀବାଦୀ ଷଗ୍ଟସର୍ ପନ୍ଧ ଚଳିରଇହ୍ନ 
କେବଳ ସାଇଥିଲେ । ସଳ୍ଳ୍ଯା ସଂସ୍କୃରଣ ସମ୍ବାଦ ପନ୍ନରେ୍ ପ୍ରକାଶିତ 
ହେଲ୍ପ---ଂଗାଚଥାଂରେ ଅକ ଢନଜଣ ଲୋକ “ଦୁଞ୍ଓୟ୍ବେର” ସହ୍୍ଯ 
କର୍ ନପାଦ୍ଧ୍ ମଣ୍ତ୍ ଯାଇ ଛନ୍ତି । ଦାବ୍ଧିଦ୍ରୀର ଵଶ୍ନଘାଭରେ୍ ଦୁଙ୍ବ 
ତଦ୍ଦାଇ ଯେ ମୃଖ୍ ବରଣ କଶ୍ଵଛନ୍ତ ଏହା କେତ୍ର କହୁଲେ ନାହୁଁ । 
ଯେଉଁ ଠାରେ ମୁଦ୍ରାଯନ୍ନର ସ୍ପଧାଧୀନଭା ସବ ବ୍ରଦ୍ଧଭ, ଚଯଜ୍ ଠାରେ 
ଗଣଭଲ୍ତର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘ୍ରସ୍ବବ ବଦ୍ଚିମାନ ବବାଲ ଶିଗ୍ଭଦ୍ବଭଂ ଚସଠାରେ 
ମୂଦ୍ରାସନ୍ତ ମଧ୍ଯ ଅବଳୀଲାନ୍ଧ ମେ ଗରିବଙ୍କ କଥା ଭ୍ଲଲ୍ଯାଏ । 

ମୋର ଧାରଣା ଥିଲ୍ବ ସ୍ପଥ୍ବୀର ସକ୍ମୁଯାକ , ।ଇହୁଦୀ ସୁଖୀ ଆଜ 
ଧମ । ଗାଥୋ? ଦଦଣିବାକୁ ଅସି ମୋର୍ ସେ ଧାରଣା ଦୁର୍ ଦ୍ୋଇ- 
ଗଲ୍ଵ । ଦଶ୍ଵ୍ଦ୍ର ଇଭ଼ଦୀ ଦଲ ବଞ୍ଚ ରହବା ପାଲ୍ ପ୍ରାଣପଣ ଚେତ୍କା 
କବ୍ଛୁଛସ୍ି› କନ୍ତୁ ବ୍ଯୀବସ୍ପାପ୍ରେ ଥବଲ ପ୍ରଭସ୍ତତଭା ଭାର 

ଚମରୁଦଣ୍ଡ ଦ୍ବଙ୍କି ଦଦେଇସ୍ଥ। ଂଗାଥୋଂରେ୍ ସମ୍ ନ୍ରନ କହାଇ 



୧୪୭ ଗାତ୍ଆ 

ବସାକୁ ଫେର ଅସି ଅତନକ ସମୟ ଚଣାଇଲ୍, ପୁଣି ସଞ୍ଜବେଲକ୍ୁ 
' ଗ/ଥୋଂକୁ ସବ୍ ଗଲ୍ । ଭ୍ଦ୍ଲେକଗଣ ସାଧାରଣଭଃ ଯୟେଭେ- 
ଚିଦିତିଲ ହବା ରଲମଲୁ ଆନନ୍ଦ ଉପ୍ଵେଗ କରିବାକୁ ଅସନ୍ତି--କନ୍ଭୁ 
ଦବ୍ଧଦ୍ରଙ୍କର ଦୀର୍ଘନ୍ନଶ୍ବାସ୍ପର କ୍ଗ୍ରଭା ଅନୁଦବ କରଶ୍ଵବାକୁ ଯୁ“ 
ଚସ୍ଭକ ?ବଳେ ' ଗାଥାଂଲୁ ଗନ୍ ! 

ତସନ୍ତଭବେଳ ସୁକ୍ା ବ୍ଭ ହ୍ଲୋଇ ନଥାଏ - ଦଶା ବାକଥାଏ 
ମାନ୍ନ । ଦର୍ଦ୍ରଗଣଙ୍କର୍ ଛୂଆଁସିଲାମାନେ ଦନଯାକ . ଏପାଖ ଚସସାଖ 
କ୍ୁଲ୍ଚ୍ମୁଲ୍୍ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ଭଥାକଥିଭ ଡପସାହମେଣ୍ଠକ୍ୁ ଫର୍ 
ଥୀତ୍ଥାନ୍ତ। ଅଲ୍ବାଦ୍ରାର୍ ଆଡ୍ ପଦିଗଶ୍ରମରେ କଏ କାଭର୍ କଏ ବା 

ଅଲ୍ଲ୍ମ୍ତୃଭ କାପ୍ପ ଦ୍ରୋଇ ଘଦ୍ଜଆଏ । ଖ୍ରୀତ୍ମ ଧମ୍ପଂ ପ୍ରଗ୍ଭର୍ରକଗଣ 
ଆମ୍ଭେବ୍ିକାର୍ ଜାଡୀୟ୍ ପଭାକା ଵାଙ୍କି ଫୂଧୁ ପାଥ୍ଵରେ ଚ୍ରୁଡା ହୋଇ 
ପାସୀମାନଙ୍କ୍ ପକ୍ଢ ନ୍ଧାଣ କଚ୍ରରକୁ ଡାକୁ ଥାଅନ୍ତି, କନ୍ତୁ ପେଃଲରୁ 
ସ୍ପୁଠାଏ ଖାଇ ବଞ୍ଚୁଦ୍ର ଘାଇ କେହ ଘଇସ୍ସାଃାଏ ମଧ୍ୟ ରରଲଙ୍କୁ 
ଠଦିଡ୍ ନାହାର୍ଜି। ଝକହ୍ଥ ଛ୍ଥଡ଼ା ହୋଇ ପାଦ୍ରୀଙ୍କ ମୁହିକୁ ଗ୍ବହୁ 
ରହୁଛ୍ଥୁଭ କେହ୍ଘ ଭାଙ୍କ କଥାରେ କାନ ନଦଦଇ ଗ୍ଳଲ୍ ଯାଡ୍ରସ୍ଥି । 
ବାଳକ ବାଲକାମାନେ ବାଃ ଜ୍ସଚର ଛୁଡ଼ାଦହ୍ବୋଲ ଝଣ୍ଡିଏ ର୍ଲଃସାଇ୍ 
କିଲ ଲ୍ଗାଜ୍ଥାର । ବାଃ ସାଖରେ ଚ୍ରୁଡ଼ା ଦରୋଇ ଜଣେ ବ୍ୃଦ୍୍ ଆଜ୍ 
ଜତଣ୍ଢ ବୃକ୍ତ କୁ କହୁଥାଏ ¬ ଅକ ଦ ଳଷାସାକ ଡ୍ରସାସରେ ଦଃଗଲା। 

ମୁଁ ନଗ୍ରୋ ବେଶଚର ବାହରେ ଗ୍ଟଲ୍ଚ୍ରୁ, ସୁଠବଵାଂ ଚମା ଅଡକୁ 
କହୁ ଗୃହ ନଥାନ୍ତ । କନ୍ତୁ କେଣଣେଃବତଲ ଚକତ୍ଘ ଜଣେ ଦ୍ଦଜଣ 
ବଳବାନ୍ ୟୂବକ ଚମା ମୂହି ପାଗ ଲୁ ମୂଦି ଅଣି କହନ୍ତି -“ କହୋ, 
ମ୍ମଗାଃରଃ ଅଛି ୨” ମୁଁ ସାଚଙ୍କ ସାତଙ୍ଗ ଭଞ୍୍ର ଏ, `“ ପଢ଼ ପଭୁ, 
ବମାର ସପ ୧ଗାହଏ ଦରକାର ଆସଣଙ୍କ ସାଦର ସନ୍ଦ ଦଚ୍ ପୋଡା 
ଝଣ୍ଜିଅ ଝଣ୍ଡେ ଥାଏ ଭ ଦ୍ରୟ୍ବାକର୍ ଚଦଇ ଯାଅନ୍ତୁ ।” ଏଠହକ ଶୁଣି 

ସି କବଳ 'ଭୁଃ୭ଭ?? କହୁ ଆଗକୁ ର୍ଲ୍ସାଏ । 



ଅକ୍ତର ଆମେରିକା ୧୪୬ 

ଶଶ୍ରେଃ ଚମ୍ରଃ କାଫିଖାନାରେ ଅଲ୍ବ ଦାମରେ କଫି ବିନ୍ଧି ହ୍ରେଜ୍ 
ଥାଏ । କବଷ କାଫି ଅଜ ମାର ଗାଶ୍ଧନ ମିଣ୍ରିର ର୍ରୁଃ ଝଣ୍ଟକ୍କୁ ପାଞ୍ଚ 
୧ସଣ୍ଟା ଚନତ୍ଥନ୍ତ । ମିଠା ମଧ୍ଯ ଏକସଣ୍ଡା ଦ୍ରାମର ଥାଏ । ସଞ୍ଢଃ 
ବଛ୍ଥଃ ମିଠାଇ ଚଦାକାନଚର ଭଡ଼ ଖୁବ; ସାନ ସାନ ସଳଗୁଡକ 
ଶ୍ବିଙ୍ଗିଳା ଆଡ୍ ଧେର୍ଯ୍ଯ ଧର୍ ଚକଚଡ ସୁହର୍ ଭ୍ବବରେ ଛ୍ଥୁଡ଼ା 
ବଦ୍ଦାଇଥାନ୍ି। ଏସବ୍ରୁ ଦଦର୍ଖିଚଲ୍ ଆମେରିକାର ଶିକ୍ଷା ବଦ୍ବରଗକ୍ତୁ 
ଧନ୍ୟଵ୍ବାଦ ନଦେଇ ରହୁଦ୍ନେବ ନାହ । 

ସେଠାରୁ ବାଦ୍ରାରକୁ ଅସି ବଦଖିଲ୍ ସାଦ୍ରୀଗଣ ଯେଭ୍ଲ 
ଚଗାହ ଏ ପାଖରେ ଛ୍ରୁଡ଼ାଦୋଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣବକାଞ୍ଜିନ କର୍ଛନ୍ନ୍ଜ, 
§କ୍ର ଏ ଦୁରରେ ଛ୍ଥଡ଼ା ଚଦ୍ଧାଇ ନାନ୍ତିକଗଣ ମଧ୍ଯ ସେଉଭଲ ଉଗବାନ- 
ଙ୍କର୍ ଶ୍ରାକ ବର୍ଛୁଛନ୍ି। ଅଜ୍ ୫କଏ ଆଗଲୁ ଯାଇ ଦଦଖଣ୍ଚଲ୍, 

ଗଣଭନ୍୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଗ୍ଵଯାଇ ବଡ ପାଛଃଚର୍ , ବଲୂଢା ଗଲଲ, 
ଭାଂପାଖଚର ପୁଣି ଅଜ୍ ଦଚଲ ଲୋକ ଗଣଭନଲ୍ନକୁ ଭଣ୍ଡାମ୍ବି କହବ 

କମ୍ୟୁନିକମ୍ ର ବଲ୍ଭା ଝାଡୁଛନ୍ତ । ଅଗର୍ର କହୁଚି, 'ଗାଥୋଂ 
ଗଦ୍ଦ୍ ବମାନଙ୍କର୍ ଆଡ୍ । କମ୍ପ୍ୟ ନୁଳମ ୯୦ାରେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାଣର: 
ଧନ୍ୟ ଭେବେ ସୁକ୍ତା ଅନ୍ଯବ୍ରକ୍ତାଗଣଙ୍କ୍ କେହ୍ର ଅନ୍ନମଣ କଟ୍ଛୁ 
ନାହ୍ମାନ୍ତ । ସାଦ୍ଦାର ବଲ୍ପଭା ଉ୍ଲ୍ ହେଉଛ ତାର୍ ବକ୍ତବ୍ୟ ଲେକେ 
ଧୀର ହ୍ରୋଇ ଶୁଣି ଯାଜ୍ଛନ୍ତ । ଅଜ୍ଭ ଯାଦ୍ରାର ବକ୍ତୁରା ଜ୍ଲ୍ଲ୍ଗୂଳାହଁ»- 
ଠାଂକଥା ଚକଦ୍ଘ ଶୂୁଣୁ ନାଦ୍ରାନ୍ତ। ଜଂଣ ଜଚଣ ବକ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ 
ଟ୍ନୋଃଏ ଵ ଲୋକ ଥିଲେ ନାହୁଁ ଚଭବେ ସୁଛ୍ଧା ବଲ୍ଛ ଭା ଗ୍ଲଲନ୍ଥ। 
ମୁଁ ବଦେଲେବବଳେ ଏସଣ୍ ବକ୍ତାଙ୍କ ସାମନାରେ ଯାଇ ଛ୍ଥଡ଼ା ଭ୍ଦୁଏ । 
ଆଁଜ୍ ୟ୍ଠାଂମଧ୍ୟ ଦଦରଖିଛୁ ବକ୍ତା ଜଣେ ଶ୍ରୌଢା ପାଇ ମଧ୍ଯ ସୁଵୀ । 

କନ୍ତୁ ମଲ ଯେଭେବେଠଲ ମୂହ ଗୋଲ୍ ନ୍ଦ “¬ “କଲା ୧ଲାକର୍କ୍ଦର 
ଘୂଣି ଭ୍ଗବାନ କଣ ? ଆପଣକ୍ବଂସର୍ ବଞ୍ଭକୟୁଙର୍ ଚସବାକର୍ବା, 



୧୩୮ ହାରଲୀମ 

ଆଘଣଙ୍କ କଥାମାନ ଚଲବା ଭ କଳାଚଲ୍ବକଙ୍କର ଏକମାନ୍ନ ଧସ୍ବଂ । 
ଆଗଣମାନେ ହେଲେ ଅମ୍ମର ଉଗବାନ ।” ସ୍ରାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗେ ବଲୁଭା- 
ଶଶ ବ୍ମାଇ ଯାଜ୍ ଥିଲା । 

“ଗାଥୋଂଚର୍ ବଜ୍ଳ ଆଲ୍ଅ ଲଗିଛୁ । ବଜ୍ଳ ଆଲ୍ଅ ବାଃଲୁ 
ଅଲ୍ରେକ୍ଭ କବିଛ୍ଥି, କଲୁ ଅନେକ ଘରଚର ଉ୍ରପର ଘରକୁ ଯିବା ଏକ 
କଠିନ ସମସ୍ପ୍ୟା । ବାଲ୍ବ୍ହ ନ ଷ୍ଣ ଚଢ଼଼ାଇ ଯାଇଛୁ, ସଇସା ଅଭ୍ଵବରେ 
ଆଉ୍୍ କଣା ହ୍ଲନୋଇନାନ୍ଦ । ଅନେକ କୋଠସ୍ବ୍ର ଅବସ୍ଥା ମଧ ଠକ୍ 
ଚସଇଡ୍ଲ | କୋଠସ୍ ରୂଡକରେ ଆଲ୍ଵଅ ନାହୁଂ, ସବନ ନାହୁଁ, 
ଏଚଣ କୋଠପ୍ଵୀ ସୁଞ୍ଜକ ଗ୍ଲଣି ଅପରଷ୍କ୍ଭ । ସ୍ଥାନ୍ମୟୂ ଲୋକଙ୍କ 
ଦୋଷରେ ଏ ଅଞ୍ଚଲର୍ ଘର୍ ଗୃଉକ ଅଘଶ୍ବଷ୍କ୍ଟଭ ବୋଲ୍ ଅନେକ 
ଦୋଷାଝଗ୍ଵପ କରନ୍ତ । ଶଟ୍ଵ୍ର ନ୍ଦେଢେବେଲେ ଅସୁସ୍ଥ ଥାଏ, ମନ 
କାର୍ଯ୍ୟ କବ୍ଵ୍ବାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଦ୍ବେଲେ ମଧ୍ଯ ସ୍ସ କାର୍ସ୍ଯଷମ ଡଦ୍ଘାଇ ସାରେ 
ନାହୁଁ । ଏ ଅଞ୍ଚଲର୍ ଲ୍ନେକେ ଅଚଚକେ ଅର୍ଥାତ୍ସ୍ରବରେ ୯ର୍ଗଗ୍ରସ୍ତ । 

ସେଇ ଗଗ୍ଵଗ ଚଲବଲ ଉ୍ଦରର କ୍ଷୁଧା ଅଜ୍ କନ୍ଥ ନୃହେ। ଅତ 
ସେହ୍ତୁ ଚଗ୍ଵଗର ଅବସାନ ସ ଲି ଅନେକେ ସାଞ୍ଜସେନାର୍ । କାର୍ଲ୍ମ୍ମାକସଂ 
କଣି ପଢନ୍ତି । ୧ସହ୍ର ପାଞ୍ଚପେନିର ବହ୍ଥ ବକଜାଣି “ଗାଥୋଂକ 
ନ୍ଦନେ ଗ୍ଵଗ ମୁକ୍ତ କର ସାର୍ବ୍ର । 

ଅଜ୍ ଗୋଃଏ କଥା ଏଠାରେ ଉଞ୍ଚ୍ରୈଶ କଲଦେଲକୁ ଟେ 
ମୁଥ ଶୁମ୍ମ ସାଉଛ୍ଥ । ଇଂଲ୍ ଣ୍ରଚ୍ଛ୍ ୧ ଦେବବଲେ ଅମେଣ୍ବାକ 

ଅସୁଥିଲ୍-- ସେଭେଚବେସଳ କେଚଉଭକ ନାବିକ ଆମେଣ କାରେ 
ପଢ ବଣ ସ୍ପକ୍ତୁ ମତ୍ଭ୍ଜ ମଜଲ୍ସ କର୍ବ୍ରେ ଏହୁ ଆଲୋଚନା 
କଣ୍ଢ ଅନନ୍ଦ ଉ୍ପବସ୍ବରଗ କର୍ଛୁଥିଚଲ୍ । ଜଣେ କଢ୍ମୁଥିଲା ସେ ବ୍ରଞ୍ଜ 
ଯାଇ ହୁ୫ଘ ନ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ କଞ୍ଷାଇ ଅବିର । ବ୍ରଞ୍ଚ ଅମେର୍କାର 
ଏଇଟସନ୍ସ ନ ଥିବା ପ୍ରାଇଭେଃ ବ୍ରାରବ୍ରନଭାଙ୍କର ଅତ୍ଠା । କେଜି 



ଆଜିର୍ ଆମେର୍ବା ୧୪୯ 

ବଦ୍ରଶର ସ୍ପଥବୀଝର ଧନ ମାଲ୍କ ସେନ ଦେଶରେ ଯନ୍ଧ ଅର୍ଥାପ୍ବବଚର 
କୂବଢୀଗଣ ଶଗ୍ଵାର ବ୍ର ନ୍ନଯୃ କରନ୍ତ ଚସଥିରେ କାଦ୍ରାର୍ ଦୁଃଖ ନ 
ତଢ୍ରବ ।! ୟ୍ବାକୁଦ୍ଧି ପୁଞ୍ଚ ବାଦ କହନ୍ତି । ସୁଞ୍ଚ ବାଦାଗଣ କଳର 
ସ୍ଫାଥ ବଜାୟ୍ଠ୍ ରଣ୍ତବ୍ରାଲୁ ଯାଇ ଆପଣା ଚଲ୍କଙ୍କ ପ୍ରଭ ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ଯାଗ୍ଭର 
କର୍ବାକୁ ପସ୍ଟାଦ୍ପଦ୍ର ହୂଅନ୍ତି ନାହିଁ । ଏଭେବେଳ ଯାଏ ମୁଁ 
ସାଆଁ କଥା କହୁ ସପକ୍ତୁ ଝଚଗଷ କର୍ବ୍ରାକୁ ଯାଉ୍୍ୱିଲ୍ । ଗାଥୋ ରହଲା 

ଘୋଲଣ୍ଡଚର୍ । ଧମୀ, ଜମିଦାର ଆଜ୍ ଶାସକ ଶ୍ରେଣୀକୁ କଏ ନ 
“କାଣନ୍ତ ? ଆମ୍ପ ଦେଶିର୍ ଧମୀ, ଜମ୍ବିଦାର୍ ଅଉ ଭଥ। କଥୁିଭ 

ହୁକଦ୍ଦାଇବନସ୍ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚସାଲାଣ୍ଡର୍ ଅଚନକ ସାମଞ୍ଜାସ୍ୟ 
ଅଛ୍ଥି । ୧ସଥିପାଇଁ ପୋଲ୍ବଣ୍ଡ କଥା ସ୍ଥନ୍ର ଆଚମଣ୍କା କଥା କହୁବା 
କ୍ରରଭ । 

ଅଜ ଯାଦ୍ରାଲୁ ଗାଥୋ ବୋଲ୍ କହୁଛନ୍ତି । ବସ୍ଥନ୍ଧନ ଆଗରୁ 
ସେହ୍ର ଅଞ୍ଚଲକୁ ବ୍ରଜଞ୍ଞ ଚବୋଲ୍ କହୁଥିଲେ । ବଞ୍ଜ୍ମାନ ସୁଦ୍ା 
ସରକାନ୍ଵୀ ସ୍ତ୍ରବଟ୍ର୍ ଗାଥୋ ବ୍ରଞ୍ଚଜ ନାମରେ କଥିଭ । ବ୍ରଜ୍ଜିଚର୍ 
ଇଦ୍ଦୁଦା ଅଛନ୍ତି ଖରୀଷ୍ବାନ ମଧ୍ୟ ଅଚ୍ଛନ୍ତି । ଏଇ ସକ ଖୀସ୍ନାନ ବଡ଼ 
ଦ୍ରର୍ଦ୍ର । ଖ୍ରୀଷ୍ମାନ ୟୁବଡୀଗଣ ଏଠାରେ ଶଗ୍ଵ୍ର ବନ୍ଧି ବଶ୍ଵବାକ୍ୁ 
ବାଧ ଭ୍ୂୁଅନ୍ତି । ଫାଦ୍ରର ହାଫାକନ, ଫାଦର୍ ଓସ୍ତ୍ରଇନ ଚବଦବଲ 
1୨ ମୂ ଲେକ ଦେବା କରନ୍ତ, କନ୍ତୁ ଭାଙ୍କର ମସ୍ତ ଵ୍ଵ ଏଭେ 

ଜ୍ଞ୍ବୀର୍ ଚଯ, କିକ୍ଲ ଭ୍ରାବ୍ରରେ ଏହ୍ନ ଯୋଗ୍ଯ ବାର୍ବନ୍ନିଢା କୁଭ୍୍ 
ବ୍ରଞ୍ଝରୁ ଲସ ପାଇବ ଢାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଦ୍ଧବାଲୁ ସଙ୍ଖଣ୍ଡ୍ର ଅସମର୍ଥ । 
ଏଠାର୍ ଇହ୍ମୁଦୀମାଚନ ଦର୍ଵିଦ୍ରଢା ସ୍ପାଙ୍ଗରେ ଚସନ୍ି ଆସି ନାହ୍ରାନ୍ତି 
ଯାଦ୍ରା ପାଇଁ ଭାଙ୍କ୍ ଦୋଷ ଦ୍ରଥ ଯାଇ ଗାତର୍ । ଇଢ୍ଦୁଦୀଗଣ ଏଠାକୁ 
ଆସିବା ଆଗରୁ ଖୀତ୍ଧମାନଗଣ ଏଠାରେ ବାସ୍ପ କର୍ଧୁଥିଲେ, 



୧୫୦୯ ଗାଠିଥା 

ଢାଦ୍ନାଦେଲେ ସ୍ଟ୍ାଙ୍କର କାନ୍ପିକ୍ର ଏହ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ? ଏଇ ଦୁର୍ଘଶା ପାଣି 
କେବଳ ଅଗଶେଣିକାର ଧମ୍ମମାନେ ଦାସ୍କୀ । 

ବ୍ରଜ୍ତୁର୍ର ଫେର ଅସୁ ଅସୁ ଅନେକ ଗ୍ବଇ ଦହ୍ଲୋଇ ଯାଇଥିଲା । 
ଚିବେ ସୁଛା ମୋର ଦେଣ୍ରବାର ଅଶା ମେଣ୍ଟ ନ ଥିଲ । ଅଧିକ 
ଲୋକଙ୍କ ସଂସର୍ଗତର ଅଦି ବ ବାକୁ ପ୍ରବଲ ଇଚ୍ଛାଥିଲା । କନ୍ତୁ ଠିକ୍ 
କର୍ ପାରୁ ନ ଥିଲ୍ ଯେ କଣ ଦେଖିଚ କଣ ବୁଝିବ । ୭ାଇମ୍ସ 
ସ୍ଳୋୟ୍ଵାର ଉଚଃଚର । ଵାଇମସ୍ ସ୍କଲୋୟାାର ଚଦଖିବାକୁ ଗ୍ଭଲ୍ଲ୍ ' 
ବ୍ୁଲ୍ ୧େଣ୍ଵଲ୍ନ ଚବଲକ୍କୁ ଜବଣ ପୂର୍ଢଗ୍୍କୋ ବାସୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗଗର ଦ୍ରେଖା- 
ଡଢେଲା। ଚଲପକ ଜଣକ ବି ଦ୍ବାନ ଆଜ୍ ବୁକ୍କ ମାନ୍ ଥିଲେ । ଢାଙ୍କୁ 
ସାଙ୍ଗରେ ଧର୍ ବସାକ୍ସୁ ୧ଫର୍ ଅସିଲ୍ ଅଭ୍ ପୁର୍ତଗ୍ବକୋଚର 
ଆମଦ୍ଦିକାବାସୀଗଣ କତଉ୍ଭ୍ଲ ଶାସନ ଚଳାଉ୍ଛନ୍ତି-ସେକଥାଃ 
ଘଗୃର୍ଲ୍ ¦ 

ପୁର୍ଢସ୍୍କୋବାସୀ ଭଦ୍ରଲ୍ରେକ ବଦଖିବାଲୁ ଅନେକ ସର- 
ମାଣରେ ଠିକ୍ ବଙ୍ଗାଳୀ ଉଳ, କମ଼୍ୁ ମୁଣ୍ଡର୍ ବାଲ ଅନେକ 
ପତ୍ଚିମାଣରେ ନତଗ୍ରାଙ୍କ ଭଳ । ସେ ଲଜେ କହ୍ରୁଥିଲେ, “ମୋର 
ଶିଗ୍ଵର ଗଠନ କେଚଭ ଜାଗାରେ ଅଣଣଙ୍କ ଭଲ ଚଢଦ୍ରଲେ ମଧ୍ୟ 
ଚମୀର ମୁଣ୍ଡରବାଳ ନଗ୍ରୋଙ୍କ ସଭି ରହୁଯାଇଛ୍ଥ । ପ୍ରକ୍ତଢରେ 
କନ୍ତୁ ମୁଁ ନଗ୍ରୋ । ମୋର୍ ପୃବଂ ମୁରୁଷ ଏ ଅଞ୍ଚଲର ଅଧବାସ୍ସୀ 
ନୁହନନ୍ଜୁ/ନ ସମାନେ ନ୍ଧାଁଭଦ୍ରାସ ଥିଲେ ଅକ୍ ଅଠକାରୁ ଆସିଥିଲେ । 
ଚୋର ଦଦଦ୍ରରେ ନାନା ରକ୍ତର ସଂ ମିଶ୍ରଣ ରହୁଛି ବସୁଲଶ, 
ଇଣ୍ଚିଅନ, ଆଉ ନି୨ଗ୍ରା।ଂଂ ଭାଙ୍କର ସରଳଭା ଚମାଭେ ମୁଗ୍ଧ 

କରିଥିଲା । ୧ସ୍ କହୁଣୁଲେ ସ୍ପେଲିଶ ଗ୍ଵଜଭ୍ବ ସମସଯ୍ଚର ଭାଙ୍କର 
ଦ୍ଵୀଧଣ ଦୁରବସ୍ଥା ଥିଲା । ଅଚମରିକାବାସୀଗଣ ଯେଞ୍ଜ ନନଠାର୍ଛ 
ଢାଙ୍କ ଦେଶରେ ପଦ୍ରଥ୍ଚୁଛନ୍ତି ଚ୧ସତ୍ଥ ଦନଠାର୍ଛ୍ ତାଙ୍କର ହ¥କଏ 



ଆଜିର ଆମେରିକା ୧୬୧ 

ଉଠ ଅରମ୍ସ୍ ଢ୍ରୋଇନଛ୍ଥ । ବଞିମାନ ସସମାନେ ସୁଖଚର୍ 
ଅଛନ୍ତି । 

ସେ ଗୁଣି ଦ୍ୁଝଃ ପ୍ରକାଶ କର କହୁଲେ, କେଭେକ ଠିଦେଶୀ 
ଲେକେ ଭାଙ୍କର ସ୍ବାଧୀନଢା ସାଇ ରଜ୍ରାର୍ କର୍ୁଛନ୍ତ । ଅଉ 
ଚିଚ୍ଛଚାରର ସ୍ଵର୍ ସାଙ୍କଟର ସ୍ପର୍ ମିଲାଇ ଚକ୦ଭକ ଅଚମସ୍ବିକାବାସୀ 
ମଧ୍ଯ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁୱ୍ ସ୍ଵକୋମାଳଙ୍କୁ ସ୍ପାଧୀନଭା ଦେଇ ଅମେର୍ କାର୍ଗ୍ 
ତାଙ୍କର୍ ସମ୍ମ ସ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧ ର୍ଥଳଂ କଣ୍ ଦଆଁଯାଭ୍୍ । ଅନେକ ପୁଣି ପୁଞ୍ଜଟ୍ବ କୋ 
ସୋଙ୍ଗଚର ହ୍ରଦୁ ସ୍ଥାନର ଛଳନା କରୁଛନ୍ତି । ଯଉ ମାଚନତ କହ୍ଣ୍ରି, 
ଦ୍ରଭ ବଷ ଯନ୍ତ୍ର ରୂଜ୍ଞଗି ଶରାସଳର୍ର୍ ମୁମ୍ଭ ପାଇବା ସାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ 
ଚଳାଇପାରେ ଭାହ୍େେଲେ୍ ଗୁଞ୍ଜିବ୍୍ବକା ମଧ୍ଯ ସେଉଲ ସଂଗ୍ରାମ 
ଚଳାଲବାଲୁ ଯୋଗ୍ଯ ଅଃର୍ଜି। ମୁଁ ପୁଞ୍ଜିସ୍ଚକା ଭଦ୍ରଲେକଙ୍କୁ 
ପଗ୍ଟ୍୍ର୍ଲ୍ ଯେ “ଅପଣମାନେ କପଉଲ ସ୍ପଧୀନଭା ଗ୍ବହ୍ନାନ୍ଜ ୮୬୬ 

' ଭଦ୍ବଲକ ହସ ହୂସି ଉଞ୍ର୍ ଦେଇଥିଲେ, ବନା, ମହାଶଯ୍ ଅମେ 
ସ୍ପାଧୀନଢା ଗ୍ଟହ୍ଦୂନା । ଅମେଶ୍ଵକାବାସୀଗଣ ଯଦ୍ଦ ଆମଗାଟର୍ସ୍ 
ସ୍ମ୍ବଧୀନଭାଂ ଗ୍ଵଦ୍ଧାନ୍ତ ଢାହ୍ରା ମଧ ଅଚମ ଦେବୁନା ହୁ ।' 

ପୁଞ୍ଜି ବ୍ଵକୋ ଚଗାହଏ ଘୁ ରୁଣା ଦ୍ବୀପ । ଦ୍ବୀଘର ଅଧମ ଅଧ୍ବବାସସୀ- 
ଗଣ ଅନେକ ବର୍ଷ କାଲ ପଦ ଗୀକ ଅଜ୍ଞ ସ୍ପେନ ୍ଗଵଙ୍କ ସାଗବରେ 
ୟୁକ୍ତ କଟି ଏକାଚବଲଚକ ନିମ୍ବୁ ଲ ଦ୍ରୋଇଗଲେ । ଭାଂସରେ ` 

ଦ୍ବୀଷଲୁ ନଗଗ୍ରାମ୍ାନେ ଅବିଲେ । ନଚଗ୍ରାମାନେ ଘର୍ତୁଗୀଜ ଆ 
'ତସ୍ପନଣ୍ ମାନଙ୍କର ନୀୀଇଦ୍ରାସ ଥିଲେ। ନଗ୍ରୋମାାନଙ୍କ ଦ୍ବାଗ୍ଵ 
କାର୍କ୍ଯ ଢ୍ରେଭ୍ ନଥିଲା ବୋଲ୍ କଣ୍ଠ ଅନମାନଙ୍କ୍ ଅଣାଗଲ। ସସ୍ପନ୍ନଣ୍ 
ଗଣ' ପୁଞ୍ଜିସ୍୍ବକା ଦ୍ରୀପର ଅଭ ଅଲ୍ବ ଡନର କଣି ପାରିଥିଲେ । 
ପଛଚର ଆଅମେଶ୍ବ୍କାନଗଣ ସେଢେବେଚଲ ଏହୁ ଦ୍ବୀପ ଦଖଲ୍ 
କଲେ୍ ଚସଢେବେଳେ ଦାସ ପ୍ରଥା ଏକାବ୍ରେଚଲକେ ଉଠାଇ ବଦଇ 



୧୪୨ ଗାଥା 

ଚସମାନଙ୍କର ସମ୍ବୃଦ୍ଧ ଉଳଜ୍୍୍ ଦ୍ଗଚର ଦୃତ ଦେ ଠଲ । ପୁର୍ଢଗ୍ବକୋ 
ପାବଂଭ୍ୟ ଦେଶ। ସୁଭଗ୍? ଗ୍ୃ ଜମିର ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ରବ । ସସମାତନ 
ଆଅଣମରିକାର ଗଦ୍ରମ ଜ୍ପଚର ନର୍ଭ୍ର କରନ୍ତ । ସସମାନଙ୍କର 
୨ଲିକବଲ ନାହୁଁ ଅଞ୍ଜ ସାଦ୍ରା ଅନି ସେମ ନଙ୍କର ଏମିଭ ଶିକ୍ଷା 
ନାହୁଂ ଚ୨ପ ଆମେରିକାବା ସୀମାନଙ୍କଠାରୁ ବଚ୍ଛନ ଦଢ୍ରଲେ୍ 
ସେମାଚନ ନିକ ବଗାଡରାରେ ଛ୍ଥୁଡା ବଢ଼ାଇ ସାର୍ଚର । 

ପୁ ଦିଗ୍ କା ଦ୍ବୀସ ରେ ଯେଜ୍୍ମାନେ ୭ସଠାର ବାସ୍ରିହାଙ୍କ ସହୁଭ 
କାର୍ଯ୍ୟ କରଞ୍ଜ ୧ସମ୍ବନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଜୁସ୍୍ର କୌଣଗଶି ସାର୍ଥକ୍ଯ 
ନାହୁଁ । ୧ସଠାର ବାସିନ୍ଦାମାଚନ ଯେବଭଚ ବଲ ଆତଚମଣ୍ କା 
ଆସନ୍ତି ୭୧ସଚଭିବେଲେ ଆଶେର କାବା ସୀଙ୍କ ସଙ୍ଗଚର୍ ଚସେମାତନ 
ରହ୍ମନ୍ତି। ସ୍ଥାମଯୃ ବଠଗ୍ରାଗଣ କନ୍ତୁ ଏ ସୁବଧା ପାଅନ୍ତି ନାହୁଁ । 
ଅଗମେରଣକା ବ୍ରାହ୍ନାଚର୍ ରହୁ ମଧ୍ୟ ଯନ୍ଦଧ କକଳହ୍ନ ଅମେର୍ ଳାବାସୀଙ୍କ 
ସରି ମକବ ପାଏ ଭାଡ୍ରାଦ୍ରେୱଲ୍ କେବଳ ଏହ୍ଜୁ ପୁର୍ତଗ୍କୋବାସୀ 

ଆଜଞ୍ଜ୍ ଫଲ୍ପାଇନ୍ ବାସୀମାଚନ ପାଆନ୍ତି । ଦିଲ୍ ଧାଇନୋଗଣ 
ସ୍ତ୍ରାଧୀନଭା ପାଇବା ସାଇଁ ଉପୟୁ କ୍କ । କରଣ ଭୀଙ୍କର୍ ଲକବଳ 
ଅଛ୍ରି ଅଜ୍ଵ ତାଙ୍କ ଦେଶର ଭୁ୍ସ୍ପୃଷ୍ଟର ଜ୍ରପଚର ଅଜ ଭୁଗଙ୍ରେ 
ଅଵଶର୍ଯକ ଜନ୍ନଷ ମିଳେ । ଅଃ ପୁର୍ନଗ୍୍କୋରେ ଅମ୍ବନ ପଣସ 
ଛଡ଼ ଅଦ୍ଜ କନ୍ଥି ମିଚଳ ନାନ୍ଧ । ୧କବଲ ଆମ୍ବ, ପଣସ ରନ୍ନକର୍ 

କଣ ୧୭୫ମାନେ ବଞ୍ଚ ସାଦ୍ଧବେ ? ସେମାନେ ଚି ଥିପାଇଁ ଅମେଦ୍ କାର 
କାହରେ ସବାର୍ ଦ୍ନୋଇଛନ୍ତ ଅଉ 6 ସୁବ୍ରଧାଃକ ସ୍ରଡ଼ବାକ୍ସ 
ଗୃହାନ୍ତ ନାହୁଁ । ଆମେର୍କାର ଚନ୍ଧୀ ଦଲ ଭଣ୍ଢିଫଧ୍ଯ ଛବାରୀଲ 
ଗ୍ଥ୍ତଲେ୍ ମଧ୍ଯ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁ ର୍ଥ ଲଏ 7 

ପ୍ରଚ୍ମଭରେ ପୁର୍ଭଟ୍୍କୋ ଦ୍ରୀପରୁ ଅମ୍ପେବ୍କାର୍ କୌଣସି ଲ୍ବଭ୍ 
ନାହୁଁ । ଜମୀର ଅଜ୍ ସୁଃଗ୍ଵ ହ୍ଵୀଖ ଦ୍ୁୁଇଃ ର୍୍ଷା କଦ୍ଵବା ସ୍ 



ଅଜିର ଅଗପସିରିଚା ୧୪୩୮) 

ବିହ୍ଧମଶ୍ର ସରକାର୍ ଯେଣ୍ଳ ବ୍ଛନା ବ୍ଧଧାରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରନ୍ତ, 
ଚସଇଭ୍ଲ ଅତମର୍୍କା ମଧ୍ଯ ପୁର୍ଚଗ୍୍ଚକା ଦ୍ବୀଘଃର ର୍ଷଣାଚ ଵି ସଣ 
ପାଇଁ ପ୍ରଭଭର ଅର୍ଥକସ୍ଟ୍ କଣ୍ଢବାକୁ ବାଧ ଭ୍ଣଏ । କନ୍ତୁ ପୁର୍ତଗ୍କୋ 
ଚଲଝବି ଦ୍ରେଲେ୍ ବାଣିଜ୍ୟ ସ୍ଥାନଟୁଝସ ଭଞ୍ଜ ପାଶ୍ଵବ ନାହୁଁ । 

ଝୁର୍ଭସ୍ଵ୍କୋର୍ ଭଦତଲାଵ ସେହୁ ର୍ଠ8 ମୋ ପାଟିରେ ରହି 

ଢା ଘରଦ୍ନନ ଗ୍ଳଵଲ୍ଗଚଲ୍ । କନ୍ଥୁ ଚସ ରମା ବସାକୁ ପ୍ରାସ୍ଟ୍ ସ୍କ୍ମଦ୍ଧନେ 
ଆପୁଥିଲେ ଆଜ ଢାଙ୍କ ସାଦ୍ରାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଅମେଶ୍ କୀର ଅଚନକ କଥା 
ଜାଣି ପାରିଥିଲ୍ । ଉଦ୍ରଲୋକ ଆଁତମବ୍ବକାର ପ୍ରାୟ୍ଵ ପ୍ରଠଭ୍ଯକ ଅଞ୍ଚଲ 
ବୁଲ୍ଛନ୍ତ । ଦନେ ଭାଙ୍କୁ ହୁହ୍, ଆସମରକିକାଂରୁଷଯୂତଚର 6 କିଭେକ 
ଘ୍ତଶ୍ଚ ପଗ୍ଭବ୍ ଥିଲ୍ । ହନ୍ଦ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଷସ୍ତରେ ସେ କନ୍ଥି କାଣନ୍ତି ନାଦ୍ନି 
ବୋଲ୍ କହ୍ରଲେ, କନ୍ତୁ ଅରବ୍ଧ ସଉ୍୍ଯଭା ସମ୍ବଛରେ୍ ଭାଙ୍କର 
କେଚରକ ଅଭ୍ୟ୍୍ଞା ଭା ଅନ୍ତି। ସସ ଘହନାନଚମ ଞନ୍କସ୍ହାର୍ସ ବାଚ 
ଝମ୍ପନ ଯାକଥିଛଲ୍ ଅଞ୍ଜ୍ ସେଠାର୍ର ଦଦଶକୁ ୧ଫରି ଆସି ଥିଲେ । 
ଚସ୍ପନ ସାଙ୍ଗରେ ଆରବ ସଭୀଭାର୍ ସମ୍ବଛ ରହୁନ୍ଥ ଆଜ୍ ସ୍ପେନଶ୍ 
ସ୍ପଭ୍ୟଠା ଦ୍ରକ୍ଷଣ ଅଚମ୍ଭଦ୍ଦିକାର ସକ୍କୁ ଅଞ୍ଚଲବର ଦେଖା ଟାଏ । 

ନୁଚ୍ସ୍ତର୍କରୁ ରିଦାୟନେବା ପୂବରୁ ଗୋହ଼ଏ କାଫିଦୋକାନରେ 
ଦସ ମୁଁ କେେକଣ ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଗଲ୍ କର୍ୁଥିଲ୍ । ସ୍ସ ଠାଚର୍ 
ରକ ଲର ବଲ୍ ନ୍ନଂର ମାନେକଂ ଡାଇଚରକ୍ ୫ର୍ ଥୁଚଲ । ଚସ 
ତାଙ୍କ ଘର୍କୁ କୁଲ୍ ସିବାଲୁ ମେଚଭ ରମନ୍ତଣ କଲେ । ସରଦ୍ରନ 

ମୁ ଯେଭେବବେଚଲ ରକ୍ଚଯଲଭ ବ୍ରଲ୍ ୭” ଦେଖିବାକୁ ଗଲ୍ 
ସ୍ତେଭେବବ୍ରଳେ ଦର୍ଶକଛୁପରେ ଅନେକ ଲ୍ନେକ ସେଠାରେ ଜ୍ ପସ୍ଥିଭ 
ଥିଲେ | ଟଗୋଃଏ ବଗାହଏ କର୍ ଅନକ କୋଠଠଟ୍ କୁଲ୍ ଦେଖିଲ୍। 
ଭାସରେ ବସେ ମୋଚର ଭାଙ୍କ ଚରଣ ସି ଛଲୁ ଚନଇ ଗଲେ । 



୧୩୪ ଗାଣା 

ଦ୍ରଠାକ୍ତ୍ଵ ବୁ ର୍ଦିଗ ଜ୍ଭାସିତ କର୍ ବଜ୍ଳ ଅଲ୍ଅ ଜଳତଜ୍ଠଲ୍ବ । 
ଯେଜ୍ ଠାରେ ଦ୍ଜାଚର ଚଲ୍ମାଳ ବସି ଥରିଏଃର ଦେଖନ୍ତି, ପ୍ରଚବଣ 
ମୂଲ] ସେହ୍ଠାରେ ସକ୍ଦୁବେଲେ ସମ୍ଭସ୍ତଙ୍କ ପବ୍ଦେଃରେ ନ ଆାଏୟ 
ହଲ୍ ଞ୍ଡର ତାରକାଗଣ ସେଭ୍ ଠାରେ କଥା କହ ଧନ୍ୟ ଭୂଅନ୍ତ, 
ସ୍ତୃଥିବାର ସବେ।ଇ ବଲ୍ @° ଇଜ୍ଞିର୍ଏଲ୍ ବଲ୍ ©° ଛଡା ଯାହାର 
ଆଜ୍ କାଦ୍ବା ସହୁଭ ଭୁଲନା ବି କଗ୍ଵଯାଇ ସାଚର୍ନା - ଚସହୁ ବଲ୍ ° 

ଦଦର୍ଦି ଦ୍ଧ ଚମାର୍ ସାର୍ଥକ ଦ୍ରେଲ୍ଵ ଆଇ ମୋର୍ ପଶ୍ଚିଚ୍ଛାକକ ଜୀବ୍ରନ 

ଧନ୍ୟ ଦେଲ-¬୦କଳନାହୁ ବୋଲ୍, ୧ଝଲ୍ବଭ୍ କବ୍ନାହ୍ର ବୋଲ, 
ଦେଶକୁ ବକ ନାହୁଁ ବାଲ୍, ସଂବୀର୍କୁ'ଭା ମୋ ମନରେ ସ୍ଥାନ ସାଇ- 

ନୀହ୍ଦ ବୋଲ୍ । ମୋର ଅଛ ଅଉ ନଉୟୂର୍କରେ ରହ୍ରବାକୁ ଇଚ୍ଛା 
ନାଝି । ଛଉ ସ୍ଟର୍କବାସୀ ଭଥା ଅଚରଣ୍କାବାରସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସ୍ଵରଭର 
ପ୍ରକ୍ତୃଭ ପର୍ଯ୍ୟଃ କ ଵଙ୍କାର ବଶ ନୁବଦ୍ଦ 2 କାହାର୍ ପାଵଚର୍ ମଥା ନଭ 
କଚର୍ ନାହ୍ତି । 

ରବଫେଲ୍ବର ବଲ୍ ବର୍ ବସିବାର ସ୍ଥାନକ୍ଥ ଯେଉଲଳ କଗ୍ଵ 
ଦହାଇଛ୍ଥ ସ୍ମୃଧବୀର ଅଜ୍ ୧କଜ୍ ଠି ସେଡ୍ଲ ନାହୁ । ବସିବା 
ସ୍ଥାନଃକୁ.ଓ୍ାନ୍ଧଃର୍ୟ୍ଟମ କ୍ଲୁହାଯାଏ । ପୂବ୍ବକାଲରେ ଏଭ୍ଲ ବସିରା 
ସ୍ଥାନ ଗ୍ରୀକଗଣ ବଂ ବହ୍ରାର୍ କ୍ତର୍ଛୁଥିଲେ । ସେହୁ ଢ଼ଙ୍ଗରେ ଲସ୍-. 
ଏଚଞ୍ଜଲ୍ସ୍ର୍ ଆଲ୍ ନ୍ନ ଆଁ ଗରା ଦ୍ଵୋଇଛୁ । କନ୍ତୁ ଭକଫେଲ୍ବର ଵଲ୍ “ର 
ରସ୍ପିବାସ୍ଥାନ ଅନଏପ୍ତକାର୍ର୍ । ଏହ୍ନାର୍ କ୍ୁଲଳା . କେବଲ . ଏହାର 
ସ୍ପାଙ୍ଗରେ ଢଡ୍ରେବ୍ବ । ଆମ ନ୍ଦଶର ଲେଖକଗଣ ଦ୍ଦସ୍ତ୍ରୀର ବାଦଶାଦ୍ରଙ୍କ 
ମ୍ବସନଦ କଥା ଭଲ୍ଭ୍ବବରେ ରନ୍ଧଣ ବଦ୍ଧ ସାର୍ ଧନ୍ୟ ଦ୍ରୋଇଛନ୍ତ ।. 
ଦୁଃଖର୍ ବୟ୍ ଅମ ବଦଶର ସାହୁଭ୍ୟଇଗଣ ୧ଦଶ୍ଦେଶ୍ରାନ୍ତର୍ତରେ 
ଭୂମଣ କର୍ଦିବାଲୁ ଶୂବ୍ କମ୍ଭ ଯାଅନ୍ତି। ଯନ୍ଧ ଦ୍ବନ୍ଞ୍ରୀ ବାଦଶାଙ୍କ 
ମସନଦ୍ରର୍ ବଣ୍ଡ ନାକାସ୍ବଗଣ ଚୀନ ସମରାଵଙ୍କ ମସ୍ନଦ୍ର ` ଦେଖନନ୍ତ 



ଅଆଁଜକିର୍ ଆଘେଦିକା ୧୪୪ 

ତାଦ୍ରାଲେ ଦକ୍ଷ୍ମୀ ବାଦ୍ରଗାକ୍କ୍ ଫରଟଣା ଗ୍ରାମର୍ ଫର୍ଦୀର୍ ବବାଲ୍ 
କହ୍ବନ୍ତେ, ଅଜ୍ ୟ୍ଫାମଧ୍ୟ ସ୍ଵୀକାର ଵରନ୍ତେ ଯେ ଭ୍ବରଦିବାସୀ ମଧ୍ୟ 
ଦ୍ବ୍ଧିଦ୍ର କାଭ । ଚୀନ ସମ୍ଭାଵବଙ୍କ ସ୍ରାସାଦ, ମସନଦ ସହୁ ଢଝ୍ରୁଲନା 
କର୍ବାସାଇଁ ଏଉଲ କୌଣବ୍ର ପ୍ରାସାଦ ବା ମସସନଦ ଦ୍ବରଭରେ 
ନାହୁଁ । ଭାଜମଦ୍ରଲ୍ର ନାମଗହ ଢାଂଅଗରେ ରହୁବ ନାହୁଁ । 

ଦୂର୍ତସ୍ଵ୍କୋ ଜ୍ଦ୍ବଲୋକଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗତର୍ ଧରି ଅଃନକ ଦଡବଡ଼ 
ଅଛାଲକା ଦେଖବାକୁ ପୋ ଲା । ଏସକ୍ଲୁ ଦେଵ ରଡ଼ ଆନନ୍ଦ 

ଅନ୍ତ୍ବ କରିଥିଲ୍ । ଶଜ୍ୟ୍ପର୍କ ନଗରର୍ ବଡବ୍ରଡ ୭ଲ୍ ୨ର୍ 
ଚଗାଃଏ. ବଞ୍ଞଣ୍ତଂ ପନ ଅଛ୍ତୁ। ୧ସହ୍ୁ ବଞ୍ଞ ନ୍ତଂସନ୍ ଅନୁସାୟୀ 
ନଉପ୍ଠ୍ ର୍କ ନଗରର ଦ୍ବଞ୍ଖବ୍ ସ୍ଥାନଗୁଡ୍ମକ ଭବ୍ରଷ୍ଯଭର ପର୍ଯ୍ଯ୍ଛକଗଣ 
ଯଦ୍ଧ ବଦଖାନ୍ତି ଭାଦ୍ରାଦ୍ବେଲେ୍ ଭାଙ୍କସକ୍ଷରେ ସୁବ୍ରଧା ଜଳକ ଦ୍ରେବ । 

ରେ©ଏଓସି ହୃ ୧ଦଦେଦ୍ ମନରେ କଦ୍ଦ୍ବାବ ବହବଲ ଭାଦ୍ବା କହ୍ୁସାରୁର 
ନାହ । ଏକାବେରଲ ବସାକୁ ଫେରିଆସି ମି, ଏ ମିତ ସସ, ଯୁ ସକିଙ୍କ 
ସାଖଲୁ ରଠି ଲେ୍ଵ୍ଧ ଡ଼ାକଚର ସକାଇ ସାଇକେଲ୍ ବାଦ୍ବାର କଲ୍ 

ଅଜ୍ ସାଳ ଝୋଲାଃ କାର୍୍ଅର୍ରେ ବାଛି ସଧା ରକତାଗେ! ଯିବା 
ସଥରେ ଆସି ଛଡ଼ାହ୍ବେଲ୍ । 

ଆଵ ମୁଁ ନଜ୍ପ୍ଵକର୍ରୁ ଵଦାୟ୍ର ନେବ। 

ରକାଦଗା ନଞ୍ଜୟ୍ବର୍ଲରୁ ଅଚନେକଦ୍୍ର । ଦ୍ରଜାଚର୍ ମାଇଲ୍ବାଃ 
କରସ୍ଥି ଦନ ଭ୍ଭର୍ତର୍ ଗ୍ବଲ୍ଯିବ୍ର ଚବାଲ୍ ଠିକକବ୍ଵ ଗ୍ବସ୍ତା ଓଡ୍ପଦ୍କୁ 
ବାହ୍ାର୍ଥିଲ୍ ବନ୍ତୁ ମୋର୍ ମଳ ନଥିଲ୍ମ ଯେ ୧ମୋଚର ୧ଗାଃଏ ବଡ଼ 
ଚପାଲ୍ ସାରବଦ୍ନବାକୁ ସନ୍ଜବ। ଏଉଲ ଚଗାଲ୍ ସ୍ଫୁଥିବାରେ ଅଜ୍ 
ନାହୁଁ କହ୍ନଲେ୍ ଚଳେ। ଉଗରେ ର୍ବଲ୍ସ୍ଥ ଏଲ୍ଭେହାର୍ ଅଜ୍ 
ଭଳେ ଗ୍ଲୁଲ୍ଛ୍ଥ୍ ଧାନର ଧାଡ ମଃରଗ ଡ । ପ୍ରଭ ମୂୁହ୍ଥ,ଞ୍ଚି୍ର ଗସାଲ୍ 



€ ୬୬ ଗାଥୋ 

ଉଳେ ଫେସ୍ବ୍ ବୌଃ ଗୁଡକର ରମିନ ପଥିକମାନଙ୍କର ମୁହ କାନ 
ଉପରେ ଧୂଆ ଗ୍ରଡ କଳା କର୍ ଦଲ ଗ୍ଭଲ୍ ଯାଜ୍କ୍ଥ । ସସ ଦୃଶ୍ଯ 

ଅଚନିକ ଚଝବଳଯାଏ ଛନ୍ଥୁଡା ଚଦ୍୍ାଇ ଦେଶିବାର୍ କଲ୍ନା କରଥିଲ, 
କିନ୍ତୁ ହେଲା ନାହୁଁ । ଆଗକ୍କୁ ଯିବାଲୁ ବଦ୍ରବ, ନ ହେଲେ ଗ୍ରା ସ୍ତାବନ୍ଦ 
ଦହ୍ାଇଯି ବ । ସଛ ଆଡ୍ ଓଲୋକ ଅସର ଉପରେ ପଡିବେ । ଡଚସାଲ୍ ସାର୍ 
ଦ୍ରୋଇ ଚଝମାହ୍ପଏ ମୁଚ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପହ୍ୁଞ୍ଚୁ ଘ୍ରାଣ ଉ୍ଣ୍ଢ ନ ଞବୟର୍କର୍ 
ରୁପ ଦଦଞ୍ବ୍ରାକୁ ଲଗିଲ୍ । ନଗରର୍ ସର୍ରଭ ବଛଷନଥାନକ୍କୁ 
କହୁ ଆସି ନଥିଲ୍ କୁଅଡେ ଯିବ୍ଧ । ସୁଢଗ୍ବଂ ପାଖଠର୍ ଗୋଃଏ 
ମୋ ୪ର୍ ଷ୍ଣଣ୍ତ ରରୁ ଝଫାନ କର୍ଦି ଗୃଦ୍ରକଞ୍ଜୀଙ୍କ୍ ମାର୍ ସଥର୍ ନର୍ଦ୍ରେଶ 
ଜଣାଇ ଦଦଇ କହୁଲ୍, “ଅଛ ଯଦା ମା ସାଙ୍ସଂରେ କେହୁ ଦଦଖା 
କରିବ୍ରାକୁ ଅସନ୍ିଃ ଢାଜକୁଁ ଚମ୍ଭାର୍ ଏହୁ ବାହରେ ଆସିବା କଥା 
କହୁଦେବରେ ।” ଚସ ଚମାଭେ କହୁଲେ୍ ୧୦, ଏଥିମଧ୍ୟରେ କେବଭ 
କଣ ଅଞ୍ଷି ଫର୍ ଯାଇଛନ୍ତି । ଅଡ୍ କହୁ ଯାଇଛନ୍ତି ପୁଣି ଅସିବେ 
ବୋଲ୍ । ଭାଙ୍କ ପୁଣି କହୁଲ୍ ଆଁଭ ଗ୍ବତ।। ଵଶ୍ବମେଲା ସାଖଚ୍ତର 
ଝସଉ୍ ଠି ଦ୍ରେଇଲେ କଖାଇବ ଅଉ୍ ଠିକଣା ଜଣାଇଚଲ୍ ସ୍ପ ୭ଯେପର 
ଚମାର୍ ବନ ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବେ । ଗୃଦ୍ବକଞ୍ଜୀ “ଗୁଡ଼ ବାଇ” 
କହୁ ର୍ୱତ୍ସ୍ବରଃ। ର୍ ଣିଦେଛଲ । ଏଭେ ନ୍ଦ ନର ପରିଚୟ ମୁହୃଞ୍ଜିକେ 
କହଗଲ୍ଵ । ଏମେ ସଥଥ୍ଚାନ୍ତର ବହ୍ । 

ପୁର୍ରଣା ସମ୍ମ୍ୁଟରେ ଯଦ୍ଧ ନୂଅ କନ୍ଥି ଥାଏ ତାଦ୍ରାଦଦ୍ବଲେ 
ଫପୁରୁରୁଣାପାଇଁ ଦୁଃଖ କର୍ଵବ୍ରାଲୁ ହ୍ମଏ ନାହି । ଚମାର ସମ୍ପ ଝଚର 
ସକ୍ତୁ ନୂଢନ । ପାଝର୍ ଦ୍ରୁଶ୍ର୍ଯଃ ମଧ୍ୟ ନୂଢିନ । ଦ୍ରଜାର ଦ୍ବଜାର 
ମୋଃର ଗାଡ ଛ୍ଥୁଡ଼ା ହୋଇଛୁ । ଦ୍ୁରର୍ରୁ ଜଣ ଯାଜଛ୍ଥ ଚଯଭ୍ଲ 
ଝକିବଭଗୁଡ୍ନଏ ବଡ କଇଁଛ୍ଛ ଖଗ୍ଵପିଠିଅ ଦହ୍ରୋଇ ସଙ୍ତଛନ୍ତ । କବଳ 
ଏଭଳ ଭ ନୃତଦହ୍ନ । ଅଗଣିଭ ନରନାଗ୍ବୀ ବଶ୍ଵ୍ ମେଳା ଦେଣ୍ବବା 



ଆଜିର ଆମକ୍ି କା ୧୍୍୫୭ 

ପାଇଁ ଅଚଗଇ ଗ୍ଟଲ୍ଛନ୍ତି । ତାଇ୍ଭର୍ ଦ୍ରୁଇ ସାଚର ଘର୍ ଗୁଜବ 
୧ସମିଭ ସୁନ୍ଦର ନୃହ୍ମେ । ଦତ୍ଧଦ୍ର ଲେକେ ସେଇ ଘର୍ ଗୁଡ଼ବରେ 
ରଦ୍ମରନ୍ତ । ସେମ୍ଭାଚନେ ସମଭସ୍ତ କାମଚର ଗ୍ବଲ୍ ଯାଇଛନ୍ତି 
ଚବାଧଭୁଏ--ତସଇଥିସାଇଁ ଲର୍ଜନଭା ଜଣା ଯାଉ ଥିଲା | ଜନାସୀଣ୍ତ 
ସଥର୍ ଦୁଇ ସାଖର ଦୃଶ୍ୟ ଅଂଦୀ ସୁନ୍ଦର ନୂହେଁ । ଏ ଅଞ୍ଚଲକୁ 
ଆଗର୍ୁ ଥରେ ଆସି କୁଲ୍ ଯଂଇଥିଲ୍ । ସସଥିସାଇଁ ଦର୍ବଦ୍ର 
ଅଧ୍ବବାର୍ସୀକ୍ ମ୍ରଭ ଏକଢୀବ୍ର ସମଚବଦ୍ରନା ମା ପ୍ରାଣରେ ଜାଗ୍ରଭ 
ଦୋଇ ଉଠିଥିଲା । 

ସୟ ୦୦୦୮ 



ବଶ୍ଦୁମେଳା 

ସୁନ୍ଦର୍ ଗ୍ବଭ । ଅଚନକ ଦର୍ଶକ ଜମିଛନ୍ତ । ଦର୍ଥକଙ୍କ ଉଭରେ 
ଚଯକ୍ର ମାନେ ଗ୍ଟଲ୍ ଗ୍ବନ୍୍ ଆସିଛନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପ ଖଞର୍ 
ଲ୍ବୈେଞକମ୍ବଳ ରହୁଥାଏ । ଚସମାନଙ୍କ ଭ୍ଭର୍ର ଜଣେ ଜଣଙ୍କ 
ସହ ଭ ଆଳାସଦ୍ରେଲା । ଚସମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯରୁ ଅଠନନକେ କାଲ୍ଫଣ୍ଡି ଅନ୍ଧ୍ 

ଗ୍ଭଲ୍ ଗ୍ଭଲ୍ ଆଛନ୍ତି । ମୁଁ ସ୍ବରବ୍ଧଲ୍ ମୁଁ ମଧ୍ଯ ସଦବ୍ରଜରେ ସର୍ଯ୍ୟଃନ 
କଝଲ ଭ ଭ୍ଲ୍ ହୁଅନ୍ତା । ତସଥିବର ଅତନକ ଦୃଶ୍ଯ ବଦର୍ଶବାର 

ପୁଯୋଗ ମିଳେ । ନ୍ୟୁୟୁକ୍କର୍ ବଶ୍ଵମ୍େଳା ଦଦଶ୍ରିବା ପାଇଁ ଅମ୍ମ 
ଦେଶର୍ରୁ ଦ୍ୂୂଇଳଣ ମହ୍ଘରାବ୍୍ଜା ଯାଇଥିଲେ । ସସମାନଙ୍କ ଗାଲି 
ସେଠାରେ ସୁନ୍ଦର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଦଗ୍ଵଯାଇ ଥିଲା । ଚସମ୍ବାନେ 
ଠଯେଢେବେଳେ ଘେଲା ଦ୍ରେଣ୍ବବ୍ରାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଚସଭେବେଳେ 
ଭାଙ୍କ ଘନ୍ଛରେ ଅନନେକର ଲକ ଭୃଡ଼ କଣ ଗ୍ଭଲ୍ଵଥିଲେ୍ । ସମାନେ 
ଚଗାଃଏ ପ୍ରକାର୍ ନୂଅଢଙ୍ଗର ବ୍ରିକ୍ସାରେ ବସିଥିବଲ୍-- ଆଜ୍ 
ଇଚ୍ଛାମଉଭ ଜନଷ ସନ୍ଧ ଵଣୁଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ବଦ୍ରାନ୍ଯଭା 
ଅତ୍ ମୁକ୍ତଦସ୍ତତା ପାଇଁ ସେଠାଲୋକେ ଦର୍ଭବାସୀଙ୍କୁ ଧମୀ ବୋଲ୍ 
କନ୍ଥଦ୍ରନ ପାଇଁ ମାନ ନେଇଥିଲେ । କନ୍ତୁ ଆମ୍ଭ ଭଲ ଦର୍ଦ୍ରଭ୍ 
ଅଗମନରେ ସ୍ବାରଭର୍ ଦୂର୍ନାମ୍ଭ ବର୍ଂ ଅର୍ମ୍ଭ୍ ହେଲ । ଅଚମର୍କା- 
ବାସୀ ସର୍ଯ୍ଯଃକମାନଙ୍କୁ ଦେସ୍ଥ ପୃଥିସ୍ୀରୀ ଲୋଚକ ଚପଭ୍ଳ 
ଦ୍ବବନ୍ତ ସେ ଆମେଦ୍ଵିକାର ୧ଲମବକେ ସମ୍ବଚମ୍ଭ କୋମ୍ୀସଢଡକ ଅମ 
ଦେଶର ଯଢ୍ରାଗ୍ଜାଙ୍କ୍ ଦେଣିମଧ୍ୟ ପୁଥିବୀର୍ ଲ୍ବେ୍ଚକ ସ୍ବଦନ୍ଜି ଅମ 
ଦେଶିରେ ମଧ୍ଯ ସମସ୍ତ ଧମୀ । ଆମେରିକା ଗଭ୍ଣ୍ଡଂଚମଣ୍ଡା ଭାଙ୍କ 



ଆଜିର ଅଟଗମେର୍ଚା ୧୫୯ 

ବଦଗଲୁ ଯାଭାୟାଭ ସାଇଁ ଯେଞ୍ଚସକ୍ସୁ ଅଲନ କାନ୍ଧୁନ କର ରଣିଛନ୍ତି 
ଢା ମଲରେ୍ ଭାଙ୍କ ଦଦଣଲୁ ଚକବଲ ଧନ୍ବକଙ୍କର୍ ଅବ୍ରାଧ 
ଗ୍ରବ୍ରେଶାଧ୍ବକାର୍ ମିଳେ । ଗସ୍ବମାନେ ୧ସ ଅଧୂକଦାରରର୍ଛ 
ବଞ୍ଚୁଭ । 

ବିଶ୍ଵ ମ୍ନଲାରେ ସ୍ପୃଥିବାର ଷାୟ୍ ସ୍ପବ୍ତୁ ସ୍ଥାଧୀନ ଦେଶ ଭରଫର୍ତ୍୍ 
ଷରିଦର୍ଶମୀ ଚଖାଲା ତହାଇଥିଲା । ଅଚମଭିବାର୍ ଖ୍ରବଭ୍ୟକ ଚଷ୍ଟଃ 
ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ପର ମ୍ରଦର୍ଶମୀ ଖୋଲିଥିଲେ । ଏହ୍ନା ବଯତ୍ଭୀଭ ଅଚମଦ 
ପାଇଁ ନାନା ସ୍ଥକାର ବ୍ଯବସ୍ଥା ରହୁଥିଲା । ଅମ ବଦଶର ଅଚମାଦ 
ପ୍ରମୋଦ ଭଶ୍ଢରେ ଅବନକ ସାର୍ଥକ ରହୁ୍ଥ । ଅମେଶ୍ବିକାର 
ପ୍ରଭ୍ୟେକ ଖେଳରେ ଅର୍ଥବ୍ଯସ୍ତ୍ କର୍ବାକୁ ପଡ଼େ । ଚସମାନେ 
ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କର୍ ପାରନ୍ତି ବ୍ରୋଲ୍ ୧ଇଂ କଣ୍୍ବାକୁ କୁଣ୍ଢିଭ 
ହୁଅନ୍ତି ନାହୁଁ । ବଣ୍ଢ୍୍ମ୍ଲାରେ ମଧ୍ଯ ସେଇଭ୍ଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହୁଥିଲା । 
ସମୂଦ ଝୁଡାଲୀଗଣ କଜ୍ଳ ସବବରେ ସମୂଦ୍ରଭଲଲୁ ଯାଇ ଚସ୦ାରରେ 
କଣ ଅଛ୍ଥି ଦେଖାନ୍ତ-- ଅନେକ ସମସୃଚର ସମୂଦ୍ର ଢଳର ମାସଚୁପ 
ମଧ୍ଯ କର୍ ଆସନ୍ତ । ମୋର ଭୀଦ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ବଡ ଅଗ୍ରଦ୍ନ 
ଢ୍ବୋଇଥିଲା । 

ଗୋଃଏ କାଚ ଘର ନୈନ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିଥାଏ । ଗ୍ବଟିଜଣ 
ଲକ ଶଧକୋଉଏ ଫୁଃ ସାଣି ଭଲକୁ ସିବା ପାଇଁ ଗ୍ରସ୍ତଭ 
ଠଢ୍ଘାଇଗଚଲ । ସେମାନଙ୍କୁ ବସହ୍ଥ କାଚ ଘଞଚର୍ ରଖାଯାଇ ଶ୍ରଦ୍ରେ 
ବୋଉଏ ଫ୍ହ ସମ୍ବୁଦ୍ର ଭଲେ ଓହ୍ରକ୍କାଇ ୧୯ଅଯାଏ । ଏଥିରେ ବଡ଼ 
ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ । ଏଥିରେ ମରଣର୍ ସପ୍ମ୍ନାବ୍ରନା ମଧ୍ଯ ରହୁନ୍ଥି । ଜୀବନ 
ମରଣ ସାଙ୍ଗଚର ଖେଲଦ୍ରାରେ ସେଜ୍ ଆନନ୍ଦ ଭାହ୍ରା ସନସ୍ତସ୍ତ 
ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହୁକ କନ୍ତୁ ଠମାଵଭ ଭାହ୍ରା ସ୍ଵଗ୍ବ ଭଲ ଲଗେ । 
ସରଭଶ ୧ସଣ୍ଟା ଦେଲ ଶ୍ରଚିଦ୍ନ ବକାନ୍ପଏ ଫରଃ ଭଲେ ଓଣଭ୍କ୍ାଇଥିଲ୍ । 



୧୬୭୦ ବିର୍ଷ୍ ମେଲା 

ସେଭେ ସମମ୍ଠ ପାଣି ଭ୍ଭରେ ଥିଲ୍ ଚସ୍ପଦବତବେଲ, ସାଏ ବଞଧ୍ର୍ 
ଦ୍ରୋଇ ଯାଇଥିଲ୍ । ଯେଚଢବେଲେ ଗାଣି ଉପରକୁ ଗୁଣି ଭ୍ବାସି 

ଭଡ୍ଠିଲ୍ ଅଡ କାଚ ଘରର ଦ୍ବାର ଖେଲ୍ଟଲା , ସ୍ତେଭେ- 
ତବ୍ଳେ ମନେ ହ୍ରେଗ୍ତ ନୂଭନ ଜଗଭଇରେ ଅସି ପତ୍ୁଞ୍ଚଛ୍ଥ । 
ଅମ ଚଦଶଚର, ରଣେଷତଃ ଇତ୍ଗ୍ନେପରେ ଏଜ୍ଲ ଅନେକ ବହୁ 
ଅସ୍ଥୁଚ ଯେଞ୍୍ଥିରେ ସମୁଦ୍ର ବ୍ରୟ୍ଭ୍୍୍ର ଅଚନକ ଅଭ୍ଢ କଥା 
ଲ୍ରେଖା ରହ୍ଛନ୍ଥ । କଲ୍ଥୁ ସାଠକଗଣ୍ଡ୍ ଶୁଣି ସୁର୍ମୀ ଦ୍ବରେ ଯେ, 
ଚତ୍ସାଭ୍ ଏହ ର୍ରୁଓନ୍ଟଵାର୍ ବ୍ଲୁ ଡାଳୀଗଣ କାସ୍ପୟ୍ଵାନ ସାଗରର୍ ଭଲଦେଶ 
ସର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାପରୁସ କର୍ବାକୁ କ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତ ଅଉ ସସଠାଚର୍ 
ପ୍ରାଟୀନଯୂଗର୍ ଅନେକ ଘରଦ୍ବାର୍ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ରନଷ୍କ୍ାର୍ କର୍ ପାରିଛନ୍ତି । 
ସମପୁଦ୍ବ ଗର୍ଟର୍ଥ ଷ୍ାସ୍ତ ସଦାର୍ଥ ଗୁନ୍ଧକ ନନ୍ଦ ସଂଗ୍ରଦ୍ଧ କଣ୍ଢ 
ସବ୍ବସାଧାଚ୍ଣଙ୍କ ଦେଣ୍ରବା ମିଜ୍ଜଥମରେ ସାଇଭା ହ୍ରୋଇ ରଖା 
ଯାଇଛୁ । ବ୍ୁୁଡ଼ାଳ୍ଳୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବଡ ବସଳୁନକ । ସୋକ୍ହ୍ଏହ ର୍ରୁଷର 
ଲେକେ ର ସଳ୍ୁଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରଶ୍ଵିବ୍ାକ୍ୁ ଃଳିଏ ଚହ୍ର ଲେ୍ ସଣ୍ତାଦ୍ସଭ 
ହୁଅନ୍ତି ନାହ୍ । 

ଦ୍ରରଭବସ୍ଚଠର ଚଳିକେ ଚସପରଶ୍ ସବଦୀ ଦ୍ବାଗ୍ଯର ଦ୍ବାତ୍ଦ 
ଦଅନ୍ତ ଆମେବ୍ଵ୍ଢୀର ଲେବକ ବଣ୍ଷାନର ଏଭେ ଉ୍ଲଭ କଣ୍ଢ ମଧ୍ୟ 
ତସଲଭଳ ସ୍ବରଗ୍ୟ କଥା ଭ୍ବ ଲ୍ ନାହାନ୍ତି । ଯଞ୍ଜ୍ଠି ଭ୍ବଗ୍ୟର୍ ଦୌଂଗ୍ଵସ୍ଏ 
ଚସେଠିୟଜ୍ଆ ଚଗଲର ଷ୍ରାବଲ୍ୟ ବବର୍ଶୀ । ବଶ୍ଵମେଲା ମଧ୍ୟ ବସ୍ 
ଦୋଷର୍ଛ୍ ¦ ବଞ୍ଚୃଭ ନଥିଲ୍ନ । ସ୍ବାନ ସାନ କୋଠଟ୍ରେ କୂଅ ଗେଲର୍ 

ଲଗ ରହୁଛୁ। ଲୋକଙ୍କ ମନସୋଗ ଅଳ ର୍ଷଣ କ୍୍ଢବା ପାଲ୍ 
।କବାକ ସନ୍ତ୍ ସାଦ୍ରାଠ୍ଯଚରେ ର ଦି ଆଯାଉ୍ରଛ୍ଥି । କର୍ଛ ଜୁଆ 

ହଣ = ସକେହ ଖାଲ୍ । ଯେଞଦ୍ଜମାନଙ୍କ ର ଜ୍ଅ ଝବେଳବାକୁ 

ସ୍ରବଳ ଇଛା ଢାଙ୍କ୍ ପଇସା ଅଣ୍ଟୁନାନ୍ତୁ । ଅବମଦ୍ଵିକାର ଧନ ସବ ସାଧା- 



ଅଜିର୍ ଅମମେର୍କା ୧୬୧ 

ରଣଙ୍କ ଵ୍ରରେ ବ୍ଯାସକ ଭ୍ବବରେ ବାଣ୍ଡ ଚାଇ ର୍ହ୍ଥନାଡ୍ଦୁ । 

ଆମେଣିକାର ଧନ ବଞ୍ଚିମାନ କେନ୍ୀଭୁଭ । ଅର୍ଥର ଧର୍ଖ ହେଲ୍ଵଛ 
ଏଇୟ୍ଢା । ଚମାର୍ ଭୂଟଣ ଉଢରେ ଚବନାହ ବ୍ରଶ୍ବ୍ ମେଳା ଦେସଛୁ । 
ସବଂଧ୍ରଥମ ବଶ୍ଵ ମେଳା ଚଦଖିଥିଲ୍ ବରସ୍ଲେସ୍ରେ । ୧୧୦ରେ 
ଦୂରର ଚକେଭେଗୁଡୁଏ ରନ୍ନ ପ୍ରଦର୍ଗିଭ ଚଢ୍ରଂୂଇଥିଲା । ରନ ଗୁଡ଼! 

ବଡ କ୍କର୍ଥ ଭ ଥିଲା । ସସସକୁ ଦେଣି ଯେ ବଣସ୍ ଲେଳ ସ୍ବର୍ଭ- 

ବାସୀଙ୍କ୍ ବବର ବୋଲ୍ ଅନ୍ମାନ କର୍ ପାର୍ବ । ଦ୍ଖଂଙ୍ଗୟ଼୍ ମେଳା 
ଦେଶିଥିଲ୍ ` ନଡୟୂର୍କରେ । ତାଦ୍ରା ସକୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଜ ସୁଦର 
ଦ୍ରୋଇଥିଲ୍ଵ । ୧ସଠାଚର ପ୍ବରଭର କୌଣସ ଷ୍ରଦଷମୀ ଝଖାଲ୍ଲ 

ଦହ୍ରୋଇ ନଥିବା ଦବ ସୁଣ୍ଣ ଦହୋଇଥିଲ। 

ଗ୍ରେଞ୍ବଵ,୧୫ନ ଘଥ୍ରୁ ଏଠାଚର୍ ଗୋହଃଏ ପ୍ରଦର୍ଶିମୀ ଖୋଲା 

ଢ୍ରୋଇଥିଲା । ସେଭ ଷଦର୍ଧଙ୍ମର ବାହାରେ ଚଗାଃଏ ବଡ଼ ଟଗୋଲ୍କ 
ରଖା ଚଢ୍ବାଇଥିଲ୍ଵ । ସେଥିଚରେ ଇଂରେଜ ଗ୍ଵଜ୍ୟରେ କସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ 
ଅସ୍ତ ହୁ ନାହୁଁ ଭାହାା ୧ଦଖାଇ ନ୍ରଆଯାଇଥିଲା । ଅବନକ ଦର୍ଶକ 
ସେହ୍ର ଦୃଶ୍ଯ ଦେଖିବାଲୁ ଦଣ୍ତେ ଖଣ୍ଡେ ଛ୍ଥୁଡା ଦ୍ରେଉଥିଲେ । 
ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମୁ ଖଭ୍ଙ୍ଗୀର୍ତ୍ ସ୍ପଞ୍ଜ ଜଣା ଯାଉ୍ଥିଲ୍ଲ ଯେସର୍ଵି ସେମାନ 

ଏହୁ ଦ୍ୁଶ୍୍ଯ ଚଦର୍ଗ ସମ୍ଭୁଷ୍ଣ ଦେଞ୍ ନାହାନ୍ତି । ଏହୁ ଦୃଶ୍ୟ, ଦେଶ 

ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ହ୍ରଂସାର୍ ଭ୍ରବ ଫୂହ କଠୁଥିଲା । ଯେତ୍ରଂମାନେ 
ସାମ୍ଭାକଯ ବାଦର ସକ୍ଷପାତୀ ଏହୁ ଦୃଣ୍ଵ ଦେଶି ବସଦ୍ରମ୍ଭାନଙ୍କର 
'ବୁଲୁ ଭଭର ଜଲ ଉଠୁଥିଲା । ସମାର କନ୍ତୁ ଚକି”ଣଦ ଭଵର ଆସ 
ନାହୁଁ । କାରଣ ମୁଁ ଭ୍ଲ୍ଘ୍ସ୍ରବତରେ ଜାଣେ ସାମ୍ରାଜଃ ବୋଲ୍ ଅଜ୍ 

କନ୍ଥ ରହ୍ରବ ନାହୁଁ । 
ଅହୂଦ୍ଦ୍ର ଜର୍କ ଉ୍ଆସିଂଃ୪ନଙ୍କ ଦଶ ଘଣ୍ଢଚସ୍ଵର ରନଥିଲା । 

ଜ୍ଆଁସିଂ୫ନ ସଗ୍ବ ଇଂଲଣ୍ତ ର୍ ଦଵଳପରିବାରର୍ ରକ୍ତ ସହର ସଂଶ୍ମିଷ୍କ 



` (୭୨ ବିଞ୍ଚ୍ ମେଲା 

ଅଲେ । ଉଲ୍ କଥା । ସ୍ଵଜା, ଆଜ୍ ସ୍ଥଳାର ରକ୍ତ ରେ ସ୍ତଭେଦ ଅନଛ୍ଥି 
ଚବ୍ରଂଲ୍ ଯେଜ୍ ମାନେ ପତଗ୍ବକ୍ଷ ସ୍୍୍ରବରେ ପ୍ରଗ୍ଭର କରଞ୍ଜ ଚସମାନେ 
ଆକ୍ୟମ ଯୂଗର ୭ଲକଙ୍କ ମବନାତ୍ବ୍ରବ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ମାନ୍ନ | । ଗଜା 

ସମାକ ଭଭର୍ଲ୍ ଜଣେ, ଦୀନ ଶି ପାଚଭା ଲୋକ ଭା ରକ୍ତର ବୈଶିଷ୍ଣ୍ୟ 
ଣରୀ୍ବ୍ନ କବର୍ । ବେଉ୍ଂମାଚନ ପ୍ରକଭନ୍ତ୍ରର ବଜ୍ଜମା ଗାଇ ଵ୍ୁଲ୍ନ୍ତ 
ସ୍ପେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସ୍ଵଜାର୍ ରକ୍ତର୍ ଘଟଷ ଭ୍ରବରେ ବାଦାଦ୍ଵସଵ 
ଦେଖାଇକା ପ୍ରାର୍ୀନ ବଵ୍ଵରଭାଲୁ ଚଫଗ୍ବଲ୍ ଆଣିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ଯ 
କଛି ନୃଢ୍ଧ । ମୁଁ ସେତୁ ଦୃଶ୍ରୀକୁ ଅନେକ ବେଲଯାଏ ଛ୍ଥିଡ଼ା ଦ୍ବୋଇ 
ଦେିଲ୍, ଭା? ସରେ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼ଲୁ ଗଲ୍ । 

ଅଥେର୍କା ସକ୍ଷର୍ର୍ କେଚଉଗୁଡ ଏ ସଦାର୍ଥ ଭୁଗର୍ଭ୍ରେ ରିତ 
ହାଇଥିଲା ¦ କଣ କଣ ସଦାର୍ଥ ଥିଲ୍ନ ଭାର୍ ଭାଲ୍ କା ଚମା ଠାରେ 
ନାହୁଁ । ମୁଁ ୧ଵବଳ ଶୁଣିଥିଲ୍ ଚସ ଢାଂ ଭଭରେ ଚଟଗାଃଏ 

ଵାଇଠବଲ୍ ଥିଲ୍ଵ । ଅମେରକା ଲ୍େକଙ୍କର୍ ବଞ୍ଚ୍ମାନ ସୁଭ 

ବିଶ୍ଵାସ ରହୁଚ୍ଥ ଚଯ ଦଚନ ପୂଥିବାର ଲର ୧ଢହ୍ରବ୍ର ଏବ 
ସତର ଗୁଣି ଏହୁ ସୂଥିବୀ ମୂ ଣ୍ଡ ୧୫କ ଉଠିବ । ଚବିକ୍କାଲକମାନଙ୍କର୍ 

ଜାଣିବା ଉ୍ରଭ ଚସ ଥରେ ସାଦ୍ରାର୍ ଲ୍ମ୍ହ୍୍ ଭ୍ରଏ ଢାଢ୍ରା ପୁଣି 
© ଲ୍ ସେଇ ରୁସରେଖ ଚନିଇ ସକହୁଭ ଭୁଏ ନାହୁ । 

¿" 



ଆଚମର୍କାର୍ ସଛ଼ୀଗାମ 
ସକାଳୁ ଜ୍ଠ ଚମଳା ସ୍ଥନ୍ଥ ଅଗକୁ ଗ୍ଲଲ୍ଲ୍ । ବ୍ରାହେ ଅନେକ 

ରସାଁ ସଉଲ । ମୁଁ ଗା ଗୂଡଳ ଦେଣ୍ରବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଧ୍ରି ଗାଁରେ 
।ଛ୍ମ୍ୟ୍ବ କଃଚଜ୍୍ଥ୍ବିଲ୍ । ଇଞ୍୍ଗ୍ଵେପର ଅନେକ ଗାଁ ଦଦଞ୍ଜର୍ର, କନ୍ତୁ 
ଅତଚମ୍ବରିକାର୍ ଗାଁ ସମ୍ମର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତୃଥକ ଧରଣର । ଗାଁବର୍ ବଜ୍ଲ 
ଆଲ୍ଲଅ, ଗେସ୍, ଗର୍ମ ଓ ଥଣ୍ଡା ପାଣିର୍ କଲ, ଅଧ୍ନକ ସ୍ତାସ୍ଥ୍ୟ - 

ନିବାସ, ସେଲ୍ ଷ୍କାଣ୍ଟତକ ବଦ୍ଧାବଃଲ୍, ଚରଚସ୍ତାଗ୍ଵ, ଚକଣ୍ଜନ 
ସବୁ ରହଛି । ଗା ଗୃୂମ୍ଜକ ସର୍ଦିଷ୍ତ୍ଟ୍ଭ ପଗ ନ୍ଥନନ ଅଜ୍ ବକାଳାଦ୍ରଲ୍ତ 
ସ୍ପୀନ । ଘ୍ରଭ ଗରେ ବାଲକମ୍ାନଙ୍କ ସାଇଁ ସ୍ଟ୍ଲ୍ ଅଜ୍ ୟୂବକମ୍ବାନଙ୍କ 
ଇଁ କଲେକ ଅନ୍ଥୁ । ସକ ଗାଁ ଜନବହ୍ଛଳ । ସାନ ସାନ 
ଗାଁରେ ବାଳକମାନଙ୍କ ପାଇ, ସ୍କୁଲ୍ ଅଛ୍ଥ । ଏହ୍ ସ୍ଝ୍ଲ୍ଘର ସହର 
ଅମ୍ବ କଲ୍କଭାର୍ ବକୌଣସି ସ୍ବ୍ଲ୍ ଘରର ଛ୍ଛୁଲନା ହ୍ରୋଇଉରେ 
ନାଵ୍ମି । 

ଆଠମର୍ଦିକାର ସଞ୍ଚ୍ବୀର୍ମା ଆଁଡ୍ ଇଞ୍ଜ୍ଂଗ୍ବପର ପଞ୍ଚୀଗା। ଭଉ୍ଦ୍ଦ ଠର 
ଅଚନକି ପାର୍ଥକ। ରହୁଛ୍ଥୁ । ଇଞ୍ଜ୍ସ୍ରୀପ୍ଵ ଗାଁର ବାଃ ଗୁଉକ 
ବଙ୍କାକ ସାଦଚଲ୍ନ ଗଣ୍ତା ଅମ୍ରଶ୍ର୍ରଥ ଘରର୍ ରଣଣ କେଙ୍କଠ୍ଟି 
ଉଇ ୭ କେଉ ୦ ମର । ଅସମୟ୍ଳାର ପାବଂରଥ ଅଞ୍ଚଲ ଦର୍ ଧ୍ଧ ନେ 
ଲେ ପୁର, ଦ୍କଙ୍କୀ ଚଵସ୍ତାଥଲା । କମ୍ଭ ଯେଉ୍ ର୍ନ ନଠାରୁର୍ 

ଠୋର୍ଡ କୋଖାଲି ମାହ୍ବ ଳଃା କଲା ଭଆଁର୍ ଭରଣ ; ବୈଠୁ 
ନ୍ଦନର୍ରୁ ସାବଭ୍ଯ ଗାଚର୍ “ମଧ୍ୟ ସଲଖ ଗ୍ବସ୍ତା ସମ୍ଭାନ ଚହାଣର୍ 



୧୬୪ ଆମେନ୍ଦି କାର ସଞ୍ଚାଗ୍ରାମ 

ଘର୍ ଦ୍ବାର ଘସ୍ତୁଭ ହୋଇଛୁ । ଅମେର୍୍କାର ଗାଁରେ ନୃଭନର୍ଦ୍୍ 
ଘର୍ଚୟ୍ର ମିଚଳ । ଇଉ୍ଚଗ୍ଵପର ଗାଁଚର୍ ପ୍ରାର୍ଟୀନଦ୍ବର ପ୍ରାଧାନ 
ବଞ୍ଚିମାଳ ସୁ୍ଞା ଅଛ୍ୁ । ଅତମ ସ୍ବର୍ଭବାସୀ, ଅମେ ଇଚ୍ଛାକର 
କହୁକବୁ, ଅମେରକାର ଗାଁ ମଧ @ ନଳ । ପୂରୁଣା ଚଡ୍ବ । କନ୍ତୁ ମୂ 
କହୁଛି, ଢାହା ଚକବେ ଦ୍ରେବ ନାହଁ । ଅମ୍ରେବ୍ବ୍କାର ଗାଁ 'ୟ 
ନୃଭଳ ରଦହ୍ଦବ । ବରଂ ବଞ୍ଜିମାଳ ଅବସ୍ଥା ଠାରୁ ଅହୁଣ୍ଢ ଉ୍ନଂଢତ 
ହେବ, କାରଣ ଆମେରିକାରେ ଅଜ୍ ଧମ୍ଖର ବଦ୍ଣିଅଲ୍ ୮ 

ଭ୍ବୁଷ୍ଯତରେ ' ଅଧସ୍ଥୀ ତ୍ରୁସୀ ଧର୍ମ? ସ୍ତୁଥର୍ଧୀ ଭସ୍ ଭାଣ୍ତବ 
ଚ୍ଭ୍ଯ କରିବାକୁ କ୍ଷମ ହେବ ନାହୁଁ । 

ଅଚମର୍୍କାର ଗାଁ ଗୁଡକଚର ନ୍ଧମମେ ଲୋକ ସଂଖ ବଭୁୂଛରୁ । 
ଭବ୍ତଷ୍ଯଭରେ ପ୍ରଭ ଗାଁ ଗେହଏ ଚଟୋହଏ ସଦ୍ରରରେ ପତ୍ଚିଣଭ 
ବଦଦ୍ରବ । ସତ୍ରର୍ର ଲେଠକଢ ଅନହରେ ଦନ କହ୍ୟାଇଚବ । 
ଇଦ୍ଜ୍ଚଗ୍୍ ସୀୟ୍୍ ପ୍ରଥାରେ ଅମେନ୍କାର୍ ଗାଁ ଗୁଡକ ଗନ଼଼ା ଯାଇଥୁଲ୍ । ' 
ବଞ୍୍ ମାନ ସହୁ ଗା ଗୁଡ଼କର୍ଛୁ ଇଡ୍ଡ୍ଗ୍ବେର୍ପୀୟ୍ୃ ଟ୍ରୟ୍ଵା ଗ୍ଭଲ୍ ଠିବାକୂ 
ବସ୍ଥୁ । ଲତ୍ତଦଗ୍ଵସର ସ୍ଥଭ ଗାର୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ଗେ.ଃଏ ଗାଁଙ୍କା 
ଥାଏ । ଗୀରଜାକୁ କେନ କର୍ ଗାଁ .ଗୂଜ୍ଧକ ଗଠିଭ । ଅମେର୍ଵାର୍ 
ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଚସଜ୍ଲ ପ୍ରଥା ନାହୁଁ । ଗାଁ ମଜୁରେ ସ୍ଲ ଲ୍, ବିଚନେମା 
କଚଚଗ୍୍, ଅଦାଲ୍ଭ, ଦୌକାନ ବଜାର ଏ ସକୁ ରହୁଚ୍ଥ କନ୍ତୁ 
ତସଥିରେ ଗ୍ରାମର ସସ୍ାନ୍ଦଯ୍ୟ ନଷ୍ମ ନ ଦ୍ରୋଇ ବରଂ ବଚିଛଥ.ଃ; 

ପାଝରେ ଗ୍ଭ ଷଘର ନାହୁଁ) ଗୃହ୍ଧ ଘାଲଭ ପଶୁ ଦଦଖ୍ିଦାକୁ 
ମିଳନ୍ତ ନାହୁଂ । ଗାଁ ଗୁଡ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମନରେ ଏକ ଅନନ 
ଅଚସ । ଯମୁଦ୍ଦ ଦୋକାନ ଦେଖି ମୁଁ ବେଶୀ ଅନନ ସାଭ୍ଥିଲ୍ ! 
ଦହୁ, ଦୁଧ, @ ମ, ଘନଭୁଧ, ନାନାଥ୍ରକାର୍ର୍ ଣୁ ମିଠାଇ, ଶ୍ରାକସର୍ବ୍ଛଂ 
ଆଜ୍ ନାନାପ୍ରକାର ଫଳମୂଳ ସ୍ତରେ ସ୍ତରେ ସକ୍ପଭ ରହୂର୍ଥ । ଏହ୍ର 



ଆଜ୍ର ଅତ୍ମ୍ରିଳା ୧୫୫୬ 

ସକ୍ତୁ ଦଦଶ ଡକବଲ ଆଜନହ ସାଉ୍ଥିଲ୍ କନ୍ତୁ ଜ୍ସଦତ୍୍୍ବଗ କର୍ବା 
ଯ଼ାଇ ସାମର୍ଥ ନ ଥିଲ୍ବ । 

ପ୍ରଭ ଗାଁର ଅଦୁରରେ ଚମ୍ମାଃ ବ୍ୟବସ୍ପାୟ୍ବୀଙ୍କ ବଳାର । ଚସଦ୍ଦ 
ବଜାରକୁ ଚଲବ୍ରଳ ଦୋକାମୀମ୍ମାନେ ଯାଅନ୍ତ । ଦୋ ଜାମୀମାନେ 
ସହୁ ବଜାର୍ର୍ଛ ମାଛ, ମାଂସ, ପନଘର୍ବା, ଭୁଧ›) ଲହୁଣୀ ପକର ଭ 
କଣି ଚନଇ ନଲକଃଞସ୍ଥ କାରଗାନାଚର୍ ଓ(ଡ୍ରେସିଂଂ କର୍ ଆଣନ୍ତି । 
‹ତଡ୍ସିଂ? ଶବ୍ଦର୍ କୌଣସି ଭ୍ବାରଡ୍ରୀୟ୍ ଅଅନାହୁଂ । ଢେଣୁ ସହୁ 
 ଡଉଂ? ଶଦ୍ଦ ବ୍ଯବଦ୍ରାର୍ କଲ୍ । ସେଉ୍ନରନ ଅମ୍ପର୍ ଦେଶ 
ସ୍ପାଧୀନ ହେଵ,# ଚମାଃ ର୍ଯବସାପ୍ଟାଙ୍କ ବଜାର୍ ବସିବ, ଭା ସାଗରେ 
“ ଉଡ୍ତସ୍”ର କାର୍ଖାନା ଚଖଲାଚଦ୍ନବକ ଚସନ୍ଦନ ଡ୍ରେସ” ଶବ୍ଦର 

ମଧ୍ଯ ଭ୍ବରଡୀୟ୍ ଅର୍ଥ ବାହ୍ର୍ବ । 
ଜଚଣ ମାନ୍ଥଛ ବଞ୍ତେଭା ଅଧମହ୍ନଣ ଏକନର୍ ଗେ.ଃଏ ମାଛ 

ଚେଦହ୍ର ବଜାର୍ର୍ର୍ କଣି ଅଣିଲ୍ଵ । ଆମ ଦେଶ ହେଲେ ମାଛ 
ଭିବନ୍ଧତଭା ଶିଆଅଲ୍ଦ୍ରା ତଷ୍ମୁସଵନର୍ରୁ ସେହୁ ମାନ୍ଥଲୁ ମୋ ଛିଅ କବ୍ 
ଯୁଣ୍ଡଚର୍ ବ୍ରୁଦ୍ରାଇ ଆଣି ବଜାରରେ ପକାଇ କାହ ର ନ କରନ୍ତା । 
ଆଚମଭରି କାରର କନ୍ତୁ ଭାଦ୍ରା ହୁଏ ନାହୁଁ । ମୁଣ୍ଡରେ ମାନ୍ଥ ବୋହ୍ର 

ସହ୍ନର୍ ଭ୍ଭଚର ଚକହ୍ଘ ଚନଇ ଯାଇ ଗାରିବ ନାହ୍ଥ । ମାଛ 
ଭିବନ୍ଷେଭା ନିକଃସ୍ଥ କାରଖାନାକୁ ଯିନ୍ଦାକୁ ବାଧ ଅଜ୍ ୧୧୦ ରେ 
ମାନ୍ଥଥାକୁ ଭାର ଇଚ୍ଛାନ୍ସାୟ୍ବୀ କା୫ହଃ କାଭ ଛଡ଼ାଇଃ ଧୋଇ 
ବଦ୍ଦକ୍ବାର୍ କର୍ ପାଣି ନଗାଡ୍ର ଘକାଇ ଅଏଲ୍ସେଘରରେ ବାହି 

ଣୂଚୁଗ୍ଵ୍ ବଜାରକୁ ନେଇଯିବ । ବନ୍ଧଭା ସସ ମାଚ୍ଛ କଣି 
ନ ଚଧାଇ ସିଧା ନେଇ ସାଇ କବରଲ୍ବର ସକାରବ | ନେରା 
ମାଛ କଣି ଆଣି ଘରେ୍ ୧ଧାଇବ ନାହ୍ଥ ବ କାହ୍ଦ ନାହୁଁ । 
ଅନ୍ଯାନ୍ଯ ଜନ୍ନଷ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଏହ୍ରପର୍ ଦ୍ବବରେ ସାନ ବଜାରକୁ 
'ଅଶାଯାଏ | 



୧୬୬ ଆମପେଣ୍କାର ପଞ୍ଚୀଗ୍ରାମ 

ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଟୋହପଣ ଗାଲ, ସୁସୁବ୍,ଃ ବନ୍ଧର ପାଇ ଘରି 

ଡରେ ଞଙ୍ଗା ହୋଇ ଚହୁଥାଏ। ଚବଲେ ଦେଲେ ମେଣ୍୍ାର୍ 
ହ୍ବାଡ ସହୁଭ ମାଂସ ମଧ ଚଦଖାଯାଏ । ଅମେଣ୍ବିକାଚର୍ କ୍ନ୍ତୁ ସେ 
ଦୃଶ୍ୟ ୧ଦଖାଫାଏ ନଂହୁଂ । କଲ୍କଭାର ଅପ ସ୍ତାରକୁଲ୍ବର 

ଗ୍ଵେଡରେ କମ୍ବା ଡ୍ଗ୍ ମାରଟକ୪ରେ ଇଂଲ୍ଣ୍ଡର ନମ୍ବନା ସମସ୍ତଙ୍କ 

ଆଣିରେ ମଠଡ଼ । ଅନେକ ସେହୁ ଭୁଣ୍ୟ ଦେଖି ମୁଦ୍ର ବଙ୍କେଇ 
ୟ ଅନ୍ଜି, ଅନେକ ଛେପ ସକାନ୍ତକମନ୍ତ ବଲାଭ ଫେଦନ୍ତାଂବାକୁ 
ମାନଙ୍କ ଇଂଲଣ୍ଡ ରେ ଚସଉଳ ଦୃଶ୍ଯ ଦେବନି ଚହ୧ଘ ସକାଇବା କମ୍ବା 

ମ୍ମହୁଁ ବଙ୍କେଇବାର ଦେଖି ନାହୁଁ । ଅମ୍ବେଶ୍ିକାଚର୍ ଏକ୍ଲ ଦୂଟ୍ଯ 

` ନାହୁଁ । ଅଅଦଦେଶରେ ମଯେଜ୍ ସମସ୍ତ ଗ୍ନଦ୍ରପାଲଭ ପଶୁଙ୍କ 
ଭ୍ୟା କଗ୍ଵଯାଏ ସେସକୁ ବଜାର ଭ୍ଭଚରେ କଂସାଇଖାନାଲୁ ନଆ- 

। ଅଟମମେର୍କଂରେ କନ୍ତୁ ଢାଦ୍ବା ହୋଇ ପାଣ୍ଢଵରା ନାହୁଂ । 
କଂସାଇଖାନା ସକ୍କୁବେ୨ଲ ଗାଁ କମ୍ବା ସହ୍ନରର୍ ଅବନକ ଦୁରରେ 
ଥାଏ | ସେଠାକୁ ଅଜକାଲ୍ ମୋଃର୍ ଯୋଗେ ପଶୁଦ୍ବଭ୍ଯା କର୍ବାଲୁ 
ନିଅଯାଏ । ସେଭେବେଳେ ଚମାଃରର୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା ଚ୧ବ୭ଭ- 

ଚବିଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଁଭଢର୍ ବାଃ କଂସାଇ ଝାନାକୁ ପଶ୍ଛ ହଭ୍ଯା 
କର୍ଵାକୁ ନିଅଯାଉ ନଥିଲ । 

ଅମ୍ବେଦ୍ଦିକ୍ର୍ ସଂଟଠନ ବେଳୁ ଚକଚଭକ ନିୟ୍ବମ ପ୍ରଚଳର 
° ¬. ହା ନୟୂମ୍ଭ ଘୁଗ୍ଵଭନ ମଦ୍ରଦଦଶ୍ରରେ ଭଚଲରଇୀ 

ଲା। ପୁଗ୍ଵଭନ ମଦ୍ରାଦଦଶ୍ରର ଗାଁ ବମ୍ହା ପ୍ରହ୍ନର ଦେଖିଲେ 
ମତ୍ରନଳ୍ଏ ଯେ _ ୟକ୍ତୁଗୂଜକ ଦୋକାନ, ସକ ବଜାର--ଲନ୍ଭୁ 
ଅଁତମର୍କାରେ ଠିକ୍ ଭାଂର ଏଲ୍ | ସହୁର ଭୂଢରେ ମରବଭା 

ବ୍ରଗ୍ବକତ । ସଦ୍ବରର୍ ଚଯଜ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଜାଉ, ଅଦାଲଭ ପ୍ରସକ୍ତଘର 
କହଚ୍ଛି ଭାକ୍କୁ (ଡ଼ାଜ୍ନ୍ ୪ାଡ୍ନ୍/ ବୋଲ୍ ବଢ଼ନ୍ତି । 'ଡ଼ାଜ୍ଳ୍ ୪ଜ୍ନ୍? 



ଆଜିର ଥିତନର୍ବକା ( ୬୬ 

ସ୍ଥଃଦେଇ ୧ଦତୋହ ଘର ଅଗେଇ ଗରଲ୍ ଗ୍ରାମ୍ଯଭ୍ବବ ଦେଖାଁ 
ଯାଏ। ଏଥୂପାରଇ୍ଇ ଅମେଭିକାର ଗାଁ ଇଜ୍ଗ୍ବେପର ଟାଁ ଅପେକ୍ଷା 
ବେଶି ସୁହର୍ ଓ ସୁ ଖମ୍ତ୍ଦ । 

ଏହୁସକ୍କୁ ଦଗର୍ୁ୍ ଗାଁ ଗୁଞ୍ତକ ପ୍ରକ୍ୃତରେ ସୁଖସ୍ତଦ । କଲ୍ପ । ମୋ 
ପାଖଚର ଭାଦହ୍ନା ଗୋଝିଏ କାରଣବ୍ଛ ବଡ଼ ଣ୍ରୀଦ୍ଧନ ବୋଲ୍ ଜଣା- 
ଯାଉଥିଲା । ଗାଁର୍ ଲ୍ୋଚକ ନଗ୍ରୋ ଅଜ ହୂହୁଙ୍କ୍ ଏଲ ଦୁତ୍ମ ରେ 
ଦେଖନ୍ତି । ସେଥିପାଇଂ କୋଣସି ଦହୋଚଃଲ୍ରେ ଢାଙ୍କୁ ମ୍ଥାନ ନ୍ଦଅନ୍ତ 
ନାହୁଁ । ଏପଚ୍କ ବସଦ ଆସଦଝର ମଧ ସାହାନ୍ଯୀ ¿ ଅନ୍ତ ନାହୁଁ । 
ଚନ ବଲ୍ୁଭା ଦେଲେ, ଅନୁନୟ ଭନୟ୍ କଲେ ଯାଇ ହୁ ଏଭ 

କାହ୍ରାର୍ ଢାହ୍ରାର୍ ଦଦ୍ବା ଭୂଏ । ନଚଚଭ୍ ନଗ୍ରୋମ୍ବାନଙ୍କ ଭଲ 
ଅମ୍ଳ୍ରମାନଙ୍କ ର୍ ମଧ୍ଯ ସମ୍ବଲ୍ଲ୍ଲ ନା ହୋଇଥ ଏ। ସାନ ସାନ ଗାଁମ ନଙ୍କରେ 
ନି ୨୭ଗ୍ରାମାନଙ୍କର ରହ୍ରବାପାଇ ବକୌୈଂଣସ କେବଳ ନାହ । ଏହୁର୍ଲ 
ସ୍ଥେଃ ୍ରେଃ କଥା ମୋଭେ ବ୍ର୍ରଭ କର୍ଦଦେଇ ଥିଲ୍ବ। ମୂଁ ଝୋଳ 
ତଖାକ ନିଗ୍ରୋ ଗୃଦ୍ରସ୍ଥଳ ଘରେ ରହୁସିଲ୍ । ଅମେରିକାର ଗାଁଟହ୍ନଲ 
ସମ୍ବହରେ ଅନୁଭ ଅର୍ଜନ ଵଶ୍ଵବା ମୋର ଉ୍ବଦଦ୍ଦଶ୍ଯ ଥିଲା । 
ମୋ ସାଇକେଲରେ ହୁୂନ୍ଦକ “ଛେବ୍ଲ୍ବରଂ୨ ବୋଲ ଲେଗାନ୍ ଲା, 
ଢାଂଜ୍ପରେ କାଗଜ ଲ୍ଗାଇ ବଦ ଲ୍ । ଚଲଚଳ ଅଜ୍ ବୁ ଝିପାକ୍ସ୍ୁ 
ନଥିଲେ ମୁଁ କେଙ୍ତଁ ଅଞ୍ଚଳର ମୋକ । ଏଥିରେ ୧ମାର୍ ଅସୁକବ୍ରଧା 
ଆଦ୍ରୌ ଦ୍ବୋଇ ନଥିଲ । ଚଳି ନ୍ଧ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ହଧ ବମା କରଗ୍ଛ 
ନଥିଲେ | ମୋର୍ @ଦନଗୂଡକ ଅନନ୍ଦରେ କଃ ଯାଉଥିଲା। ଶେରେ 
ରୂ ୧ହ୍ରାମହନ ନାମକ ଏକ ବରିଷ୍ଟ, ଗାଁ ସାଝରେ ପହଞ୍ଚୁ ଗୋଃଏ 
ବଡ଼ ନଚଗ୍ରା ପଞ୍ଚୀ ପାଇଲ୍ ଅଜ୍ ସସଠାଠରେ କନ୍ଥ୍ ଦନ ରହ 
ବାଲ୍ ଢ୍ଵବ ଗୋଃଏ ହୋଠଚିଲଚର୍ ବକାଠ୍ବୀଃଏ ଉଡ଼ାନେଲ୍ । 



୧୬୮ ଅତମ୍ବ ଲ୍କାର ପର୍ଚାୀର୍ରାମ 

ନଚଗ୍ରାମାନଙ୍କ ଭ୍ଭରେ ବସି ସମ୍ମୟ୍ କଖାଲ୍ବା କସ୍ତକର କଥା 
ଏମାନଙ୍କ ଭ୍ଭରେ ଅମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କଥା ବବର୍ଶୀ । ଚଖଲଳ 
ଭାମସା ବଷୟ୍ଚର ଭର୍କ ଶଭର୍କ୍ଚ ଦ୍ର ଚ୍ଦହୁତ୍ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 
ଛୂସ୍ ଗିସ୍ତଲ୍ ମଧ୍ଯ ଚଳାଚଳ ଭୁଏ । ସିନେମା କଥା ଡକଗଶି ସଚଡ଼ 
ନାହୁକ ଦାର୍ଣ ନଟଗ୍ରା ଅଦ୍ଭନେଭା ଅଭ୍ଚନନ୍ନତୀମାନଙ୍କ ଭ୍ଭରୁ୍ 

ଏଚାଚଲ ବକହ୍ଥ ନାୟ୍ବକକ ନାମ୍ଟକା ଜ୍ଲୁମ୍ମକାରେ ଛ୍ଥଡ଼ା ଦ୍ବୋଇ ନାଦ୍ବାନ୍ତ । 
ଗ୍ବଞ୍ଜମୀଭ ଅଲ୍ ଅର୍ଥ୍ଜଭ ସମ୍ବଛ୍ରେ ଅଗଗୋଗନା କରାବାକ୍ସ 
୧ସମାନନେ ଅଦୌ ସସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହୁଁ । ବେଳେଚବଳେ ଧମ୍ପଂ 
ସ୍ପମ୍ବଛରରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି । ଚ୧ଭେବ୍ରେଚଲ ଅବଭାରବାଦ୍ର 
ସ୍ପନ୍ବ ଛତର୍ ତସ ମାତନ କଥଂବାଞ୍ଜା କରନ୍ତ ଆଜ୍ ଭାଙ୍କର୍ ଅଦ୍ଧପୁର୍ରୁଷ 
କଏ ଖୋଜ ବାଦ୍ରାର୍ କର୍ପରନ୍ଜି ୧୧ଭେବେବଳ ଚସମାଚନ 
ଭଗବାନଙ୍କର ଭଦ୍ବ କଥାଲୁ ଦୁଣି ଅଚମଲ୍ବଚନା କରନ୍ତି । କ୍ଳାବ୍ରେ 
ବସି ମୋ ଆଗଞର୍ ଇଯତଭବବଚଲ ଚସମାଚନ ଏହ୍ୟ ସକ୍ତୁ କଥା 
କହୁଥାନ୍ତି ମୁଁ ସକ୍କୁ ମୀରବଚର ଶୁଣୁଥାଏ । ମୁଁ ଯେ କଣେ ସର୍ଯ୍ୟ ହବ 
ଅଜ୍ଭ୍ ପର୍ଯ୍ଯାଃକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଚନକ ଜ୍ରାଭବ୍ଯ ରଷୟ ଥାଏ, ସେ 
ଧାରଣା ଭ'ଙ୍କର ଅଂର୍ଭୀ ନ ଥିଲ । ଆଜ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ 
କଥା ଵାଞ୍ଜା କବ୍ଵ୍ ଵାର୍ ବଷୟ୍ଠ ବସ୍ତୁ ଉଚ ଖୋଜକ ବାଦ୍ାର କରଣ୍ଢ୍ ଘାର 
ଳ ଥିଲ୍ । ଏଜ୍ଲ ଭାବରେ ଚଝଗାଃଏ @ ନ କଛଗଲା। ଦୁ ଡୀସୂ୍ ଦନ 
କ୍ଲାବ୍ବତର ବସି ଚଗାହଏ ବ୍ଲ ଘନୁଛୁ, ଏଭକଚବଳେ ବାଦ୍ନାରେ 
ଥିବା ରମାର ସାଇଚଳଲ୍ ବଦ 9 ଜଣେ ତଶ୍ଵଭକାସ୍ସ୍ ଘର ଭ୍ଭରକୁ 
ଆସି ମୋର ଖବରର ଜନଲେ । ମୋର ଚସାଷାକ ଦେଖି ବହନ 
ଅନୁମାନ କରି ସାରୁ ନଥିତଲ୍ ୧ଯ ମୁ ସର୍ଧ୍ଯାକ କାରଣ୍ଠ ସାଧାରଣ 
ପୋଷାକ ପଞ୍ଚବାକୁ ମଚଭ ଉଲ୍ ଲଗ। ଚଷ୍ଟ୍ଭକାସ୍ଠ ଭଦ୍ରଲୋକ 
ଅନେକ ପଗ୍ଛର୍ ମୋର୍ ସପଂଧାନ ପାଇ ଲ୍ବଇବବ୍ରଟ୍ବ୍କ୍କୁ ଯାଇ ମୋ 



ଆକର ଅମେର୍ବା ୧୬୯ 

ସାଙ୍ଗରେ ୧ଦଖା ଢଟଚଲ । ଢାଙ୍କି ସାଙ୍ଗଠର୍ ଅଁଲାପ ସରିଚଯ୍ର 
ହେବାର ପ୍ରାକ୍ଟ୍୍ ଦଶ୍ର ମିନ୍ଃଃ ଉତର କ୍ମାବରେ ଉପସ୍ଥି ଉ ବ୍ୟସ୍ତମାନଙ୍କୁ 
ଘେନ ଗୋଃଏ ଚହାଭମଣ୍ଡଲୀ ଗଭାଗଲ । ମୁଁ ଭାଙ୍କର୍ କଥା ଭାଦ୍ରାଙ୍କ 
ପାଖରେ କହୁଥିଲ୍ । ଆମେଶଦ୍ଵିକାନ୍, ଭଦ୍ରଚଲ୍ବଳ ଚମ୍ବା ସାଇବଵଲ୍ 
ଦଦଣ୍ର ନାମ ସଃ ଉପରେ ମଡ଼ା ଦ୍ବୋଇଥିବା କାଗଜ ଳ ଛଡ଼ାଇ ମଧ୍ୟ 
ଚମାର ସନ୍ଧାନ ପାଇ ସାଵ୍ଲେ । ଅଡ୍ ୧ଯନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଖଚର୍ ମୁଁ 
ବସି ରହୁଥିଲ୍ ସ୍େମଭାଚନ ମୋ ଅଡ଼କୁ ଅଡ଼ ଅଗରେ ସୁକା 
ଗ୍ଭ ହଁ ନ ଥିଲେ୍ । ଝମ୍ବା ସମ୍ବ ହରେ ଚର୍କାଣସ ବର୍କାକ୍ତ୍ୁହଲ ମଧ୍ଯ ଭାଙ୍ଗ 
ଶ୍ଢରେ ଖେଳି ଯାଇ ନଥୁଲ୍ବ । ନଗଗ୍ରା ଅଡ୍ ଅମେଶ୍ବାବାସୀଙ୍କ 

ମଧ୍ଯଚର୍ ଏଇଠି ପ୍ରଭେଦ ରହୁସ୍ଥ। 

ମାସର ଶଶେଷ । ଆମ୍ଭ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ମାସର ଶେଷ ଭୁଏ, 
ମାସର୍ ଅର୍ମ୍ହ୍୍ ଭୂଏ । ଆଁମ ଦେଶଚର୍ ଏଇ ଦ୍ୂୁଇହ ଦ୍ରନ ଚକବଲ 
ସଢ଼ରଚର ଅନୁଭୁଭ ହୁଏ | ଗାର୍ ଲୋ୨କ କକଜ୍ ମାସ୍ ଆସ୍ତିଲ୍ଵ ଆଜ୍ 
ଚକଞ୍ଜମାସ ଗଲା ଭାର୍ ଖୋଳ ଖବର୍ ର୍ଝରନ୍ତି ନାହୁଁ । ଆଁଚିଯିରି କାର୍ 

ଗାଁଚର ସମ୍ ସ୍ତଙ୍କୁ ମାସ ଶେଷର ଖବର ରଖିବାକୁ .ସଡ୍ଡ଼ । ମାସ୍ଵର୍ 
ଚଶିଷ ନ୍ନ ସମ୍ଭସ୍ତ ଙ୍କୁ ଘରଉଡା ବଦ ବାଲୁ ସଡ଼େ । ଗାଁର ର୍ ସାମ୍ତାହୁକ 
ଉଡ଼ା ଦଅପା ଏ ନାହୁଁ _ । ମାସ ଶ୍ରୈେଷରେ ଘର୍ଭ୍ଡ଼ୀ ଦେଇ 
ନ ପାବ୍ଵ୍ଲେ୍ ମାଲ୍ ଵ ଅଧ ଚପାଲ୍ସ ସାଦ୍ରାର୍ୟ୨ର୍ ଉଡା ଅକୁ ଘ୍ଗ୍ନ୍ 
ବାଦ୍ବାର କର ନ ଅନ୍ତ । ସାନ ସାନ ଛୂଆଁସିଲ୍ଵ ଧନ୍ଧ ମାଅ ଅସି ବ୍ରା 
ଜ୍ଷରେ ଛ୍ଥଡ଼ା ଚଦ୍ଘାଇସ୍ଥିଥ ବାପ ନୂଅ ଘର ସଂଧାନ ର୍ ବାଢ଼୍ରାର୍ଛି 
ଆଜ୍ ଚପାଲ୍ସ ଆଇନ ର୍କ୍ଷା କଦ୍ଵବ୍ରାଲୁ ଯାଇ ଘର୍ ଭୂଅବର୍ ପଦ୍ରଗ୍ବ 
ଚଦକ୍ପନ୍ଥ, ଏ ଦୁଶ୍ର ମାସର ଚଶ୍ଚିଷରେ ଅଭ ସାଧାରଣ । ଗ୍ରାମର 
ଅଧ୍ଧବାସୀଗଣ ଗାଁର ମାଲ୍କ ନୁଦ୍ଦନ୍ତ। ହୁଞ୍େ .11808/6 ` ୦%୮୫୮ 
ନାମକ ଏକ ଚକାଣୀସୀ ଅନ୍ତୁ, । ସେମାଚନ ଗା ର ଅସଲ୍ ମାଲ୍କ । 



୧୭୬ ଆଠମବିି କାର୍ ସଞ୍ଚୀର୍ରାମ 

ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ଅପଣା ଘର୍ ୧ଧ ଅଛୁ | ର୍ଏଲ୍ ଏବଷ୍ଃ ଏନା 
ବଞ୍ଚଜ୍ ମାନ ଅମର୍ କାର୍ ସାଁ ଗହଜତତର୍ ଷଧାନ୍ୟ ଲଭ୍ କରିଛୁ। ଏଭଲି 

ଦ୍ତ୍ବବରରେ୍ ଅଜ୍ ଵନ୍ଥୁଦ୍ରନ ସଚରେ ଅଂମେରିିକବାର୍ ର୍ଟା ଗୁଉକ ସେହୁ 
କୋମ୍ଥାମୀ ଦ୍ରାଭକୁ ରୂଲ୍ସିବ. । ଅମେଭିକାର ଗାଁ ଦେଶି ଚମାର 

ମଳେ ଦଢ୍ରଲ୍ନ ଦେଶ ଧା ଅନ୍ତବ୍ରଂପ୍ୁବ ଅଡ଼କ୍ସୁ ଆଗେଇ ଗ୍ବଲ୍ଛ୍ଛ । 

ଗାର ଲୋକେ ସଣ୍୍ବଞ୍ଜିନର୍ ବାଃକୁ ଗ୍ବହ୍ର ବସଛନ୍ତକ 
୧ସଯେ କୌଣସି ପକାରର ଯେଣି ପରିବଞ୍ଚିନ ଆସିଲେ ପଛକେ ଗାର 
ଲୋକେ ଢାକୁ ଅନନ୍ଦରେ ଗ୍ରଦ୍ଣ କର୍ବେ। ଅଚମର୍କାର ମେତ୍ରୁ- 
ଦଣ୍ତ ଗାଁ ଗଡ୍ଜଳର କଥା ଏଯ୍ବାଲ୍ସ୍ତ୍ରୁଶର କଷ୍ଵମାନେ ମନେ ନ 
ପକାନ୍ତ ଭାଦା ନୁଂହ, କମ୍ପ ସେମାନେ ଶାଗ ଭଭରରେ ମାନ୍ଛ 
ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍କା କର୍ନ୍ଜ । 

ନଟଗ୍ରା ଅଧୂବାର୍ପିନଙ୍କ ଭ୍ଢରେ ଏହ ଘର ଗ୍ରଡ୍ଜ ଦେବା 

ପୁଣି ନ୍ତୁଅ ଘର ଖୋକବା ବଷୟ୍ୁରେ ଚକୀଣସ ରନ୍ତା . ନହୁଁ । 
ଚସଥାନେ ଦେୈନହନ ଦାସ୍ୟ ଚୂଜ୍ତ୍ କର୍ ଯାହ୍ନା। ପାଅନ୍ତ ସସଥିରେ 
ଦବ ମାଲ୍କର ମୁଦ୍ରଂ ବନ୍ଦ କର ସାଚ୍ନ୍ତ। ଖଦ୍ଯ ଆଡ୍ ପୋଷାସ 
ଘ୍ରଭ ଦୃଷ୍ଣ ନ ଦଦଇ ନ୍ଦନ କାକାଇ ଯାଆନ୍ତି । ଏହ୍ରାକୁ ଚମା ଭ୍ରଷାରେ 
ଜୀବନ ବବାଲ୍ କୁଦା ଯିବ ନାହୁଁ, କେବଲ ବଞ୍ଚ ରହୁଥିବା |< 

ଶ୍ଵାସ ପ୍ରଶ୍ଵାସ ଯନ୍ତଲୁ ଗ୍ବଲ୍ ର୍ଣ୍ଜବା ବୋଲ୍ ର ପାରେ । 
ଏହୁ ଅବସ୍ଥାଠରେ ଥାଇ ମଧ୍ଯ ଏମାଟନ ନଜକୁ ସୁଖୀ ମନେ କରନ୍ତି । 
ଦନଃବଏ କଃଗଲେ ଯୂଗହଏ ଗଲା ଦବ ଲ ଢଦବନ୍ତ । 

ନଗଗ୍ରାସନ୍ମୀରୁ ଶ୍ଵେଭକାସ୍ତ ସଞ୍ଚୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିମ୍ଭନ୍ତ୍ରଣ 
ଘାଇଲ୍। ଏଠାରେ ନିମ୍ଭଲ୍ଣ ଅର୍ଥ କଥା କହ୍ରଦା ଆକ୍ର କଥା 
ଶୁଣାଇବା । ସେଢେଚବର ଲେ ଭାଙ୍କ ପଞ୍ଚୀକୁ ଯାଇ ବକ୍ପଭା ଦେଲ, 



ଆଁଳର ଅମେର୍ିକା ୧୬୧ 

ସେମୀବେ ଦଦଣ୍ଞଚଲ୍ ମୁଂ ଛଗ୍ରୋଙ୍କ କ୍ରଲ କୌଣବି ପ୍ବବଚଗୀ 
ଦଦଖାଜ୍ତ୍ ନାହୁଁ । ଭାଙ୍କ୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଣି ଓଙ୍କ ଭଲ ଚ଼ଦ୍ରଣ କଣ୍ କଥା 
ଅରମ୍ବ୍ କବ୍ଢ୍ର୍ରୁଥ ୧େଚଭବେଲେ ତାଙ୍କ ଭ୍ଦରେ ସାନ୍ଜ୍ରନା ଅସିଲ । 
ସେମାନେ ବୁଝ ସଦ୍ଧଲେ ଯେ ହ୍ରହ୍ସ୍ଥାନର ହ୍ରଦ, ମଧ୍ଯ ଭାରବ ସମମିଏ 
କକ୍ଷ । ମନୁଷ୍ଯର ମନ ଦୂବଳଭାରେ ପଣ୍ଡ । ୫୭୫ଏ ସମବେଦନା 
ସାଇଲେ ଦୁବଳ ନକର୍ ହୁଦୟ୍କ୍ର ବ୍ରାର୍ ଝଝାଲ୍ ଦଏ । ସେଣ୍୍ଠି 
ଭାର କ୍ଷଢଥ:ଏ ଭାଦା ଦେଝାଇନ୍ଦ ଏ-- ପଢ କାର ର ଉପାସ ଲେଡ଼େ| 
ଣଶ୍ବଢ ପକ୍ଚ୍ମୀର୍ ଲ୍ରେକେ ଅନେକ ଭରବ୍ନଧ୍ଯତ ଯୂଦ୍ଛ କଥା ପର୍ଛର୍ଵି ବସିଲେ । 
ଘଦ୍ିବ ଦି୍ନ ଅସିବ କ ନାହୁଁ ଏହୁ ପରଶ ଉପରେ ସେମାନେ ବେଶୀ 
ଜୋର୍ ଦେଉଥିଲେ । କକ୍ତୁ ସୂ ଜଣେ ସର୍ଯ୍ୟଃକ ମାନ୍ନ । ଲ୍ବକଙ୍କ 
ଦୁଃରକତ୍ଧ କଥ ଶୁଣିବ୍ରଥ ସ୍ବମବେଦନା ମଧ ଜଣାଇବ କନ୍ତୁ 
ଘ୍ଭକାରଭ କର୍ ସାର୍ବ୍ନ ନାହ ମୁଁ ବଖ୍୍ମାନର କଥା ଜାଣ, 
ବଙ୍ଝ୍ମାନ ଘଃଣାବଲୀ ଉପରେ ନର୍ଭ୍ର କର୍ ଉ୍ଣ୍ତେଭ କଥା ମଧ୍ୟ 
କହ୍ଜ ପାବ୍ଧବ୍ର । କନ୍ତୁ ଢାହ୍ରା ଚମାର୍ ବ୍ଯନ୍ତଗଭ ଅର୍ମଭ ଛଡା ଅନ ଏ 
କ୍୍ଥ ଭ ହ୍ରେବନାହୁ । 

ଗାଁ ଅତ ସହରର ସକ୍ରୁଠାରେ ଦେଖିଲ୍ ଅସ୍ତ୍ରବିର୍ ଅନ୍ନମଣ 
ଆରମ୍ପ୍ ଦ୍ରୋଇନ୍ଥ । ଭଥାପଘି ଅଚନେଦ୍କା ଧଳ କୁୁବେବ ର ଦେଶର । 
ଧମ୍ମ ଦେଶଚ୍ ଲ୍ବେଵଙ୍କର ଏଭ୍ଳ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଜୋର୍ ହୂ ଦ୍ରସ୍ 

ଭଭର୍ଃ | କ୍ଷ ଉାଠିଅଲା । 
ଏହୁଘର୍ କଷ୍ପଭତରେ ରହ୍ଘ ମଧ୍ଯ ଗାର ସଲଚଳ କାହୁଁ 

ନିଶ୍ଚେଡ୍ନ ଢୋଇ ପତ୍ର ରହୁଛନ୍ତ ଏଦ୍ରା ପ୍ରକ୍ୁହ ବରେ ଏକ ରନ୍ତାର 
ବ୍ରଷ୍ଠ ।-ଅଁଚମଭି କାର ଧର୍ମୀ ଲେଚକ ଭଲ୍ ପ୍ରବରେ ଜାଣ୍ଥି ଯେ 
ଗାଁ ଗଦ୍ରଲର୍ ଲ୍ବେକ୍କଙ୍କ ପ୍ରଭ ଅଭ୍ୟାଗଭର୍ କଲେ୍ ବଵଦ୍ରୋହ ଅନଦାର୍ଯ୍ଯ । 
କ୍ରସ୍ଭ ବଦ୍ରୋଦ୍ଧ ଭୁଏ ନାଝୁ.। ଧମ୍ମଗଣ ବ୍ରଦ୍ରୋଦ୍ କଗ୍ଇ ନ ଅନ୍ତ ନାହ୍ଵ ¢ 



୧୭୨ ଅଓମଭି୍କାର୍ ସଞ୍ଚୀଗ୍ରାମ 

ବି, ଆଇ, ଏ ଯାଇ ଗାଁ ଚଲାକକ୍ ସାହାଯ୍କରରେ, ଶମି ବସଂଘ ସରଭ- 

ବକ ଜଲମ୍ଲାଥ । ବି, ଅଇ, ଓ ସବଂସାଥାର୍ଣଙ୍ଦ ଅତ୍ବ୍ଵବ କଥାଶୁଣି 
ଘଭକାର ପାଇଁ ଚେଷ୍ମା କରେ । ଏଚଣ ଶ୍ରମିକସଂଘ ସଦୀରମ୍ବନଙ୍କୁ 
ଲାମ୍ଚିଦେଇ ସମ୍ିକ ଶ୍ରମିକ ଭ୍ୁଢରେ କଲ ଲ୍ଗାଇ ଦଦଇ ସାଧାରଣ 
ଶ୍ରିସିକନ୍ଦ ଦାବୀ ପ୍ଭ ଅବ୍ରଦ୍ରେଳା ଦେଖାଏ । ଏହୁ ସଂଘ ଶ୍ରମକଙ୍କ 
ମଙ୍ଗଳ ସାଇ ଗଠିଭ ଦ୍ଵୋଇଥିଲେ୍ ସୁକ୍ଲା ଚସମାନଙ୍କର୍ ମଙ୍ଗଲ 
ନ କବ୍ ଅମ୍ବଙ୍ଗଲ କରେ । 

ଗ୍ରାମୀ। ଜୀବନରର ଏହୁସାଧାର୍ଣ ଅସ୍ତ୍ରର ଅଶ୍ଚଯାଗର୍ 
ଅତଲ୍ଚନା କବ୍ ଗାଁ ଗାଁ ବଲ୍ତ୍ରଢା ଦେଇ ଵୁଲ୍ଲେ୍ ମୁଁ ମୋ ନଜର 
ବସଦ ଡାକ ଆଣିବ | ଉଥାଦି ର୍ବଲ୍ ଗ୍ଟଲ୍ ଟାମ୍ାନଙ୍କରେ ନକ୍ଗୁଲ୍ଲେ 
ତମାର ଏହୁ ଦୁରଦଦଶକୁ ଆସିବାର ଜ୍ଦ୍ଦେଶ୍ଯ ସିଛ୍ଞ ଚହବନାହୁି । 
ଏଣୁ ସାଇକଲ୍ ଲୁ ଚରେଲ୍ରେ ଡଡଃଞ୍ୟ୍ଢ ପଠାଇଦ୍ରେଇ ଗ୍ବବଲ୍ଗ୍ଟ୍ଲ୍ ଭଣ 
କରିବାକୁ ବାଦାର୍ଲ୍ । ଆମ୍ମଦେଶର ବାରବୁଲା ବାବାଜୀମ୍ାନଙ୍କ ସର୍ 
ଅଚମଦ୍ କାରେ କେଭେକ ଚଲ୍ଲାକ ବୁଲ୍ କୁଲ୍ କଣଷ୍ପେସଷ୍ଣେ ଜୀବନ 
କାନି । ସେମାନକ୍ ଦବୋ” କରନ୍ତି । (ଦବୋ? ମାନଙୁ ` ସମଚସ 
ଘୃଣା କଭନ୍ଜି ଏବଂ ସମ୍ବଯ୍ ସମୟରେ ସେମ୍ଭାନଙ୍କୁ ଅକର୍ମା ଚବାଲ୍ କନ୍ଥ 
ପ୍ଲସ୍ ଦାଭରେ ଦେଇ ୍ଦଅର । ଗ୍ରାମ କାସୀମାନେ ଚମାଚଭ “ଦ୍ବରୋ” 
ବୋଲ୍ ସନ୍ଦେଦ୍ବ ନକର୍ ସର୍ଯ୍ୟଃକ ବାଲ୍ ବୁଝ ସାରିଥିଲେ । ସମ୍ବସ୍ତ 
ସତ୍ତ୍ୟ୍ଦେଖରେ ପର୍ଯ୍ୟଃକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ବଦ୍ରଖାଯାଏ । ଗ୍ରାମବାସୀମ୍ରାନେ 
ମୋଚଭ ମଃର୍ରେ ବସାଇ ବାଫେଲଂ'କୁ ସଠାଇବାର୍ ଦବନ୍ଦାବସ୍ତ 
କର୍ଦେଲେ | 

ମଃର୍ରେ ବସି ଦ୍୍୍ଵବଲ୍-¬ ଏଜ୍ଳସବଚରେ ଭୃମଣକର୍ବା କଣ 
ଉ୍ରଢ ଦହ୍ରଜ୍ଛ୍ଥ । ସ୍ପୃଥିବୀର୍ ପ୍ରଭ ଧ୍ଲକଣା ଚମ୍ପାର ଭୁ ମଣର୍ ସାକ୍ଷୀ 
ର୍ହ୍ରବ, କରନ୍ତୁ ଅମେଦ୍୍କାର ଧୂ୍ଲକଣାଇ ଦ୍ୁୁର୍ରକଥା ଜଣେ ଲ୍ଵେକ 



ଅଂବର୍ ଅମେଶ୍ଵିବା ୧୬୭୩ 

ମଧ ଚମାର୍ ଭ,ମଣର ସାକ୍ଷୀ ରହୁସାଶ୍ଵବ ନାହୁଁ । ଯେ ମିଭ ଏହ୍ ରଚନ୍ତା 
ମନଭଣରେ ସ୍ଥାନପାଲିଲା' ମୋହର ରୁ ଏହୁକାଇଲ ପଢୁ ଲ୍ । 5 

ଚମୋଃରର୍ରୁ ଓଭ୍ୁକ୍ତାଇ ବାଃସାଖରେ ଛ୍ଥଡ଼ାହ୍ବଵେଲ୍ । ଚମା 

ସମ୍ମୁଖଣଝରେ ଚକତଭ ଗାଡ ଗ୍ଟଲ୍ଯାଉ୍ଥିଲ୍ । ଅନେକେ ଉଦ୍ରଭ ଦେଖାଇ 
ମେ ତଭ ଢାଙ୍କ ଗାଡ଼୍ପ ରେ ବସାଇ ନେଇଯି ବାସାଇ ଡାକଲେ ଲଲ୍ଛୁ 
ଚମାର ମଳ କାଢ୍ବାର ସାଙ୍ଗରେ ଯିବାଲୁ ଗ୍ବଳ ଦ୍ନୋଇ ନଥୁଲା । 
ଚଯଭେବେଳେ ନିଜ୍ସ୍ଟର୍କରେ ଥଲ୍ ସେଚତେବେଳେ ସଯଞୱ୍ରମାନେ 
ଚମା ସ୍ାଙ୍ଗରେ ଅଧାସ୍ବ ଭକ୍ସ୍ର ଆଲଚନା କରିବାକୁ ଅଆସୁଥିଲେ--- 
ସେମାନଙ୍କ୍ ମୁଁ ଗାଳବଦଇ ଣଦାଯ୍ଝ୍ କଦ୍ଵି ଦଦଉଥିଲ୍ । କମନ୍ତୁ ଅଳ 
ମୋ ମନଚର୍ ସେତୁ ନଂ ଅଧ୍ୟାସ୍ପୃଭଦ୍ବ୍ ଜାଗ୍ରଭ ଦ୍ୋଇଉ୍ଠିଲ କ ୨ 
ଯାହ୍ବେଜ୍ଭ, ଅଳ ମୁଁ ବାଃ ଉସଚର୍ ନ୍ଥୁଡାଠଡ୍ରାଇ ବାଃର୍ ସୌହର୍ଯ୍ୟ 
କେଵଲ ଦେଣିକ । 

ସ୍ମ ଅସ୍ତ ଡ୍ନେଲ୍ନ । ଅଛ କାର ଅସିଲା । ଆକାଃରେ ଭାରକା 
ଗକ ଫଁଛୁଉ୍ଠିେଲ୍ । ସଂଧ୍ୟାର ୍ ଗ୍ଧ ବାୟୁ ଧୀଭେ ଧୀରର୍ ବହୁବାକୁ 
ଲଗିଲା । ଟଗୋଛଏ ଭୁଇଛ ମୋ ଃର୍ ଗାଡ ̀  ମୋ ସାମନାରେ ଫୂସ୍ଫାସ୍ 
କର୍ ଛୁଃଗଲା । 

ମୁଁ ଗର୍ଭୀର୍ ଗ୍ବଭର ଶ୍ରୀଭଲୁ ଅବଦେଳଲାକଣ୍ଢି ସାହ୍ କ୍ସତର 
ଚଶ୍ରାଇ ସଛଲ୍ । ଭଲ ନଦ ବହଲ । ନଦଗ୍ର୍ ଉଠି ସ୍ତ୍ରବ୍ଧଲ୍,ଦୂବ ଲର୍ 
ଏକମ୍ବାନ୍ନ ଅସ୍ଟ୍ ଅଦେଶ ଅମାନ୍ୟ କବ୍ବିବା, କଲ୍ଛ ମୁଁ ଯେ ଦୁବଲ୍ଲ 
ଠାର୍ର୍ ମଧ୍ଯ ଅଧମ । ବଞ୍ଚିମାନ ମୁଁ ପକ୍ସୃଢର୍ ଅଦେଶ ମାନ ରଳ୍ପସ୍ଛି । 
ମୋ ଶବସ୍ଵ୍ରରେ କାହୁଁ ଥଣ୍ତା ଲ୍ଵଗିବ ୧ ଭଲ୍ଘଚର ଭଉ୍ଲ୍ ବ୍ରଚ୍ଥଣାରେ 
ଶଣୋଇବା ଦ୍ରେଡଛ୍ଥ ପ୍ରକ୍ୃୃଭର ଅଚଦଶ ଅମ୍ମାନ୍ଯ କରିବ”, ମଲ୍ରୁଷ୍ଯ 
ବୋଲ୍ ପର୍ଚ ଯବ ସଦ୍ର ବା । ଭାଦ୍ରା ଯଦ୍ଦ ନ ଭ୍ରୁଅନ୍ତା ଭାଦ୍ରାଦ୍ରେଲ୍ ମୋ 



'୧୬୪ ଆମେଭିକାର ପଞ୍ଚୀଗାମ 

ଭରେ ଆଜ୍ ବନ୍ସପଣୁ ଅଥବା ଅସର୍୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାର୍ଥକ୍ଯ କଣ 
ଉନ୍ଲ ୮ _ _ 

ମନଳନମୂଝରେ ଉଠି.ଛୁଡ଼ାହେଲ । ବାଃବରେ ୦ଅ ଢ଼ୋଇ କଣେ 
ପମୋଃର ଗ୍ବଲକକ୍କୁ ଇଙ୍ଗିଭ କଲ୍ବମ୍ବାନ୍ନକେ ୧ସ ମୋଠେ ଭାଙ୍କ 
ଚମାଃର୍ ଉପରକୁ ଭ୍ଠାଇ ନେଚଲ୍ । ଚର୍କୀଣବି ହବୋକ୍କ୍ କେତ୍ଥ 
ଚମୋଃର୍ରେ ଉଠାନ୍ତି ନାହୁଁ କନ୍ଥୁ ସେ୍ଜିମାତନ ପଦବ୍ରଜରେ 
ଉ ମଣ କରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଅ୨ନଚକ ସାଦ୍ରାଯଯ କରନ୍ତି । କାରଣ 
ସାଵ୍ରାଯ୍ଯକାସ୍୍୍ ଜାଣେ ଠଯ ଦସହ୍ର ଚଲ୍ବାକ ଅସ୍ୁବଧାଚର ସଡ଼ସ୍ଥି 
ବୌଲ୍ ସାଦ୍ରାଯ୍ଯ ମାଗୃନଛ୍ଥ । ଭାଂନଚଦହଲେ୍ ୧ ବିକଳେ ସାହ୍ରାଯ୍ଯ 

ମାଗନ୍ତା ନାହୁଁ । ୧ମ୍ଭାର୍ ସାହାଯ୍ଯକାଟ୍୍ବ ମୋଭେ (ବଂଙ୍ଗେଲ୍/ରେ 
ଚଗାଃଏ ଦ୍ରୋଚ୪ଲ ସମ୍ମ,ଝରେ ଓଦ୍କ୍କାଇବଦଦଇ ଗ୍ଭଲ୍ଗଲେ । ମୂ 
ମୋର ସାହ୍ରାଯ୍ୟକାଟ୍ଵୀଙ୍କ, ସେନ୍ଧନ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ଯ ଦେଇ ପଫାଦ୍ଧ୍ରନାସ୍ତ । 
କାଦ୍ଣ ସେ ଠେବବଳେ ମୁଁ ଦଦ୍ରାେଲ୍ ରନ୍ଥ୍ରାରେ ଅନ୍ଯମନସ୍ବ ଥିଲ୍ । 
ଝସଦହ୍ର ରନ୍ତାସ୍ତ୍ରୋଭରେ ଦ୍ବାସ୍ି ପ୍ବସ୍ି ଦ୍ରୋଚଛଲ ଭଚଚରକୁ ଗଲ୍ । 
ଦହ୍ଵୋଚଃଲ୍ଚର ସ୍ଥାନମଧ୍ୟ ପାଇଲ୍ । ଗଂଚଧ'ଇ ଖାଇ ସାରର ଯେତଭ- 
ଚ୍େଲେ କେ ଠରୀକୁ ଚଶାଇବାଲୁ ସାଜଉନ୍ଥ ୧ସଚଭବେଳେ ଜଣେ 
ତଲାକ କହ୍ରଲ୍ର, “ଏହୁ ଲ୍ରେକହ କ୍ରସ ଚଢ୍ନକ ସ୍ପେନଶ୍ଦ୍ରବୋ 
ନ୍ମୁଵହଭ ? ୬ଆଡ୍ଜଚଣ ଭାଂର ଜ୍ଞ୍ଚର୍ ଦେଲ ଚଳକ୍ ଭ 
ସ୍ପେଣିଶ୍ ବୌଲ୍ ଜଣା ସାଉ ନାହ ଅଜ୍ତ୍ ନଚଗାା ନୂ ହରେ ୟାବ ଠକ୍, 
ଅଡ୍ ହଠବାଭ ଚକ ନୁଦଦଢ୍ନ ।” 

ଚସତଚଭେଚବଲେ ମୋର ଛୁଦ୍ଧ ପ୍ରର୍ଗିଲ୍ ୧ତଗ୭ବଲକୁ ସତତ 
ଦିନର ଏଓପର ୯ଲରଭ୍ ଢନ୍ନ ହା ବାକନିଲନ । ଚହାଃଃଲ ସ୍ କେହ୍ରୁ 

ଚମାର ନଦଭଙ୍ଗାଇ ନାହାନ୍ତ ମୁ ନଚଜ ଉଠିଥୁଲ୍ । ଏପ ଏଲ 

ଶୁଣି ଗାଧୁଆ ଣିଅ ସ୍ପାର୍ ସହର ବ୍ରୁଲ୍ବାକୁ ବାହାଭ୍ଲ୍ । 



ଆକର୍ ଆମେରିକା ୧୭୫୭ 

ସମସ୍ତ ଏଲ୍ଧାଯାକ ବ୍ଲୁଲ୍ ସ୍ବାର୍ ଯେବଢ ବେଳେ ହ୍ରୋଚଞଲ୍କୁ 
ଫେର୍ ଅସିଲ୍ ସେବଢଣବଞଳ ଯେକ୍ଁ ଉଦାଲେକ ମୋଭେ ବାଃହ୍ଧ୍ 

ଚମାଃରଚର ବସାଇ ଆଣି ଧ୍ଵଲେ ସେ ଢଠାତ୍ ଅସ୍ତି ସଭ୍ମୁଞ୍ଚୂଟଲେ । 
ଭାଙ୍କ ନାମ ଜନଢାଃସ, । ଭାଙ୍ଗୁ ତାଙ୍କର ନାମ ଧର ଡ଼ାକ୍ନବାକୁ ସ 
ଅନ୍ମମଭ ଦେବଲ୍ । ମୁଂ ମଧ ମୋର ନାମର ଧର୍ ଡାକଦ୍ାକୁ ଭାକୁ 
ଅନ୍ଲ୍ସଭ ଦଦଲ୍ । ଅବଶ୍ଯ ନାଁ୨୪କୁ ସାନକର୍ତି କହ୍ଦଲ୍ “ ର୍ଵମ? । 

ତ ସମସୃ ର୍ଭତର୍ ଅମ୍ଭ ଦ୍ରହବଙ୍କ ଭ୍ଢରେ ବଢ୍ଧୁକ୍୍୍ ବଚ୍ଚଗଲ୍ନ ଅଜ୍ 
ଦମ ୪ସ୍ ଠମୋଚତ ସାଙ୍ଗଚର ଡିଷ୍ୟ୍ ନେଇଯିବେ ବୋଲ୍ କହୁଚଲ୍ | 
“° ଜଣେ ବବକାର୍ ଯୁବକ । ଭାଙ୍କସାଙ୍ଗଚର୍ ଚୁକ୍ତ ଦ୍ର 
ଚଯେ--4¶ ମୋଃରର୍ ସେଚଞ୍ାଲ୍ ଖର୍ଚ ବହନ କରିବ ଆତ ଚସ 
ମୋଃ ରି ଚଳାଇଚବ। ବାଞତର୍ ଆଲ୍ ଯାତ୍ରା ଖଇ ଦ୍ରେବ ଭାଦ୍ରା 
ନ୍ଧଞେ ପକ ସମାନଗ୍ଲବ୍ବରେ ଭ୍ବଗ କର୍ ଦେକୁ । 

ମୋର ନିଜ୍ୟ୍ଵର୍କ ବଛ୍ୟାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚସଚତବେଳ ସର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 
ଦେଖା ହୋଇନଥିଲା । ଦାସ୍ କ୍ କହୁଲ୍, ସେ ସମା ହ୍ରୋଚଃଲ୍ଲୁ 
ଗଲ୍ ଅସନ୍ଭୁ ଚନ ଦ୍ରେଲେ ଛନ୍ଦନ ଗଭ କର୍ ସ୍ତମ୍ଭ କନ ଆସର 
ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦଦେଖ' କର୍ବଛିବ୍ରେ । ଏହ୍ନା ଭ୍ଭରେ ମୋର ନାଏଟ୍ରା 
ମ୍ରସାର ମଧ୍ୟ ଦଦଖା ହ୍ଲୋଇ ଯାଇଥିବ । 

ଅଁମେଶ୍ଵିକାରେ ଠ୍ୟଯାଇ, ଏମ୍, ସି, କ୍କ ୭“ କହନ୍ତି । 
ଦ୍ନାଃସ ସେଇଠି ଯାଇ ଦନ୍ଦରଝଲ୍ । ସେଠାରେ ମୋ ଘଣ୍ ଭ୍ରରଭ- 
ଦାସୀଙ୍କ ପାଇ ସ୍ରବେଶ ନିଷେଧ । ରକାଗୋ, ସଲ୍ ୭ଲେକ ସିହୁ, 
ସାନଫ୍ରାନ୍ୱସ୍ବକୋ ଅଞ୍ଜ୍ ଲସ ଏଞ୍ଚେଲ୍ ସର ଏ୍୍ଯାଇ ଦେଖିବାର: 
ସୁଚୋଗ ମୁଁ ସାଟ୍ଵକ୍ି । "ଗର ଏକ ଜାଙାମ୍ବ ୧ହ୍ରା ଛଲ ଵୂଣେଷ । 
ଚସିଠାରେ କେବଳ ଦୃର୍ସୁ୍ୱମାନେ ଦହ୍ଦୁ ପାରିବେ । ଯାଇ 
ନ୍ଦଧଂପ୍ରକାରର ଅନ୍ତୁ । ଟଗାହ୍ପଏ ଷ୍ଟ ଭକାୟ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ହ୍ପ କଲ୍ଲା 



୧୭୭ ଆଚମର୍ଦି ବାର ସଞ୍ଚ ଗ୍ରାମ 

ଚଲ୍ମକକ ସଲ୍ । ବ୍ୟବସାୟ ଆଡୁ ଚଦଖିଛଲ୍ ଓଇ ବ୍ଯବସାୟ୍୍ 
ଲ୍ଵର୍ ଜଳକ । «॥ଇ ସମ୍ବଳରେ ଏଠାରୁ ବେଣି କହୁବାକ୍ସୁ ଗଲେ୍, 
“ଜିଆ ଝଖାଳୁ ଖୋଳୁ ସାସଂ” ବାଦ୍ରାରବାର ସମ୍ହାବନା-¬ସୂଭଗାଂ 
ନରବ ରହିବା ସବୁଠାରୁ ଲ୍ଲ୍ । 

ମୋର ନଜ୍ତୟ୍ଵର୍କ ସମୀଗଣ 6#ଇଲେ୍ ରହ୍ମୁଥିଲେ । ମୋଭେ 
ନିଗ୍ରୋ ହ୍ରୋଃଝଝଃଲ୍ଚଝନ୍ତ ଖୋଲ ଖୋକ ନଳ ସାଇ ଶେଷରେ ଗୋବର 
ଦ୍ରୋଃହେଲ୍ଠର ଚଖାକ ପାଇଲେ । ମୋ ସାଙ୍ଗଚର ଦେଖା ଦ୍ରେଲବ 
ମାନ୍ତକେ ଚସମାନେ ଆନହରେ ଅଧୀର ଦ୍ରୋଇ ଘଡଲେ । ଚଗାଗ୍ଵ 
ଅଜ୍ କଲା ଉରରେ ଠେ କେର ଘନ୍ଷ୍ଣ ଅନ୍ତରିକଢା ସମ୍ବବ୍ରଘର 
ଦ୍ବଦୋଇପ'ରେ ସେଭେଚବଳେ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ବ୍ରୁଝି ସାଲ୍ଥିଲ୍। ଭାଙ୍କ 
ସାଙ୍ଗଚର ଘନଷ୍ଡୃଢା ଥିବାରୁ ଅଂନେକ ଦ୍ଦନ ଘରେ ଚଦଖଦେଲବ 
ବଦ୍ରାଲ୍ ସେମାନେ ହସ ଆଜ୍ ରଳ୍ଛାର କର୍ଵ୍ ଚକାଠଗ୍ଵୋଷକୁ ମୋର୍ 
କମ୍ପାଇ ଦେଲେ। ଚନ୍ତୁ ଚସମ୍ଭାନେ ଯେଚତବେଳେ ଆନନ୍ଦରେ 
ମାଭଥିଲେ ଚସେଭେଠ୭ବଚଳ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମନ ଭୁଃଝରେ ଦ୍ରସ୍ତି ଗାରୁ 
ନ ଥିଲ୍ । ସେଥିସାଇଁ ଭାଙ୍କ ପାଖରେ ଅବଶ୍ୟ ଚକିଫିମ୍ବ୍ଭ ଦେବାକୁ 
ପଡୁଥିଲା । 

ମୁଁ ଭାଙୁ ବହୁଥିଲ୍ “ବଛ୍ଗଣ । ମୋର . ସବାର ଚଯାଗୁ 
ଆସଣ ମାନଙ୍କର ରନ୍ତାର ବକୌଣସି କାବଣ ନାହିଁ। ମୁଁ ଅଳ 
ଅନ୍ଯକିଥା ଭ୍ବସ୍ତୁଛ୍ଥ । ଅପଣମାନଙ୍କ ଦେଶ୍ରରେ ଯେ ଡ୍ଲ ନଗଗ୍ରା- 
ମାନଙ୍କ ପ୍ରଭ ସାମାକକ ଅଭ୍ଯାଗ୍ଭର ଭଣ ଅମର ବଦଶ୍ରରେ ମଧ୍ୟ 
ଚସଇଉଲ ଅଚନକଙ୍କ ପ୍ରର ସବାମାବକ ଅଭ୍ଯାଗ୍ସ୍ର୍ ହ୍ରୁଏ । ଭାର 
ପ୍ରତକାର ପାଇଁ ମହ୍ୟାସ୍ବା ଗାତ ଅଚନଦ ଚେଷ୍କା କରଛନ୍ତ, କଲ୍ତୁ 
କ୍ୃୃଢକାର୍ଯ୍ୟ ଚଦ୍ଘାଇ ସାର୍ ନାଢ୍ରାନ୍ତ । କାହୂ କ ଜାଣନ୍ତି ? ଯାଦ୍ରାକୁ 
ଅପ୍ପଣମାଚନ ଜ଼ମୋଚନ୍ନ୍ରସ୍ଵ କହ୍ରନ୍ତି ଆଜ୍ ଅଚମ ଗଣଭନ୍ତ କହ୍ଛୁ › 



ଅଵିର ଅମେଣ୍ଦା ୧୬୬୭ 

ପ୍ରକୃତରେ ୭ମ୍ତୁ ଭାହା ବନ୍ଥି ନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚମୀର 
ବୃଦ୍ଧ ଭ୍ଵ ଢ୍ରୋଇଛ୍ଥ । ବନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଚଯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝମ୍ମାଭେ ଅସଣ 
ମାନଙ୍କ ପ୍ରମାଳବର ହଦୁ ବୋଲ୍ ସଚ୍ଚଯ୍ତୁ ବଗ୍ଵଲ୍ ନ ବଦଳେ 
ଚସ ମର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଅସଣମାନଙ୍କ ସମାଜରେ ଚମାର ସ୍ଥାନ ନାହୁଁ । କ୍ 
ଦ୍ଦ୍ବବରେ ଏହ ପାସ ସ୍ପଥିବା ସ୍ପୃଷ୍ଟରୁ ଦର୍ ଦ୍ରୋଲସିବ୍ର ସସଲଦ୍ଧୁ 
ବେଳେ ବେଲ ମୁଂ ଗସ୍କୀର୍ ବଦ୍ଗାଇ ଭ୍ଵଂବ୍ରେ । ଅମ ଚଦବିରେ 
ମୋର ସାମାକଚ ସ୍ଥାନ ତଥା କଥିତ ଜ୍ଇଳ ଚଶ୍ରିଣୀର ଲ୍ବେକଙ୍କ 
ମଧ୍ଯରେ । ଯନ୍ଧ୍ ଅଫ୍ଘ କା ଏ ଆଁପଣମାନଙ୍କ ଦଦଶ୍ର ନ କୁଲ୍ ଥାନ୍ତି, 
ତାହ୍ନା ହେଲଲ୍ ଏଭ୍ଲଳ ଚନ୍ଥତା ମୋ ମୁଣ୍ତରେ ସଣଶ୍ରି ନ ଥାନ୍ତା । 

ଝମାଗଲ ସମ୍ବ୍ରା୫, ପଠାଣ ସମ୍ରାଃ ଆଁମ ଦଦଶଲୁ ଶାସନ କରିଛନ୍ତ, 
କଳ୍ପ ବଞ୍ଚିମାନ ସୁକ୍ଧା ଭାଙ୍କର୍ ଟଶରଧରଗଣ ସକ୍କୁ ଠାରେ ସ୍ପଶ୍ଯ 
ଲୁହର ! ଏହ୍ ବବଂର୍ଭାକୁ ସେମାନେ ଭ୍  କ୍ଷେପ କର୍ ନାହାନ୍ତି: 

ଦମନ ଵଦ୍ ଶାସ୍ସନ କର୍ବାରେ କେବ୍ରଲ ଚସମ୍ଭାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଲେ, 
କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଵାଏ ଯୁଗ ଥିଲା, ବଞ୍ଚିମାନ ନବଯୁଗ ଅବିଛ୍ଥି । ଏହ 
ନବ ଯୂଗରେ ଏବଂ ଏପଣ୍ଚିକ ନବୟୂଗ ର ଅଗ୍ରଦ୍ଦୁଭ ସଭ୍ୟ୍ ଅଚମ୍ବର କା- 
ବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ସୁଦ୍ଧା ଦବ ରଭର ପ୍ରାଚୀନ ଏବ ଅଧରନିକ ବ୍ରଦରଭା 
ବଞ୍ଜି୍ମାନଂ ଥୁବ୍ରାର୍ ଦେଖି ମୁଁ ଅବାକ୍ ହ୍ରୋଇ ଯାଇଛ୍ଥି ।” 

ଭଂଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୋଇ ମ୍ଥୁର୍ ବଦ୍ରଲା ଇସ ଏକା ନାଏର୍ରୀ 
ପ୍ରସାଭ ଦେଣଵିବା ଗାଲ ଯିରି। ନାଏଗ୍ରା ନ୍୍ଲ ଏଇ ବଡ 
ପଣି ବ୍ଛାଜଙ୍କ ଡୀର୍ଥରେ ବଣ୍ଡ ଚବିଶମ୍ୟ ଅନ୍ତୁ କ ନାହିଁ ମୁଁ ବଦଣ୍ଡବ୍ । 
ପରଦ୍ଦନ ସକାଳ ଯାଇ ବାସ୍ବର୍ ବସିଲ୍ । ଯେଉଁ ସକ୍କୁ ବାସ, 
ନାଏଗ୍ରା ଯା ଏ ସସ ସକ୍କ୍ର୍ 'ଷ୍ଣାଣ୍ଡଂ ସଦ୍ବରର ବାଦ୍ଧାରେ । ବାସ୍ ସ୍ତଭ 
ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ମିନଃଚର ସ୍ଥଡେ । ସେଠାରୁ ବାସ୍ ଉଡ଼ା ଚବାଡଏ 

ଟଣ୍ଟ । ଚମାଚଭ ବାସ୍ରେ ବସିବା ଦେଖି ଅନେକେ ପଛ ବାସ୍କୁ 
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ଅପେକ୍ଷା କର୍ ରହୁଚଲ୍ର। ମୁଁ ଏକା । ଏଣେ ବାସ୍ ସ୍ଥନବା ସମସ 
ବଢ୍ବାଇ ଯାଇଛୁ କନ୍ତୁ ମୋ ଛଡ଼ା ଆଜ୍ ବକ୍ର ସାନ୍ଧୀ ବାସ୍ରେ ଉଠି 
ବାହରି । ଅଗଭ୍ୟା ଏକା ଠମୋଉେ ଧର୍ ବାମ୍ ର୍ଥଞ୍ଜବାକୁ“ବାଧ୍ 
ଦେଲା । କଣ୍ଡାକ୍ସରକ୍ୁ ସଗ୍ଗବ୍ବଲ୍କ “ସୁଁ ଯେ ଏକା ସାଜ୍ଛ୍ଥ । ମୋ 
ଗାଇ ଭ ଅନ୍ଯ ଯାନ୍ତୀମାନେ ବଂସ୍ଯଗ୍ ଉଠିଚଲ ନାହୁଁ । ତସଥିସାଇଁ 
ତମାଚଭ କଣ ଅଧକ ଜଡ଼ା ଦେବାକୁ ସବ ୧” କଣ୍ଠାକ୍ସର୍ 
କହୁଲା, “ଅକ ଅପଣଙ୍କ ଲେତକ ( ଅର୍ଥାର୍ ନଗ୍ରୋ ) ଏଣେ ଅଛି 
ନାହାନ୍ତି ଭା ନଦ୍ରେଲେ ଆମଭ୍ ଚକୌଣସ କ୍ଷଭ ଢ୍ରୋଲ ନ ଥାନ୍ତା । 
କମର ବାଃରେ ଅନ୍ଯାଯାନ୍ୀ ପାଇବୁ, ସ୍ପେମାଠିନ ଆଅସଣ ୦ 
ବୋଲ୍ ଅପଞ୍ଜ୍ କଣ୍ 5ର ନାହଁ ।” ଭାର୍ କଥା ଶୁଣି ତକଚଠ 
ପଶ୍ଚିମା ଣଚର ନିସ୍ତିନ୍ତ ଦ୍ଧଲ୍, କାରଣ -ଚ୭ମା ସାଗରେ କମ୍ ୨୭୪ 
ସଲା । 

ବାଃରେ ଅଞ୍ଜ ଦେଭେକ ଯାତନା ଉଠିଲେ୍ । କେହୁ ମୋ 
ଘଂଝକୁ ଲଗି ବସିଲେ ନାହୁଁ । ସ୍ରଭ ସହ୍ଠର୍ ଦୁଇଜଣ ବସନ୍ତି । 
ସ୍ଥାନ ଅଦ୍ଦ୍ବରେ ଅଚନତ୍ନକ ଚ୍ରୁଡା ହ୍ନୋଇ ରଦ୍ରଲ୍, ତଭବବ୍ର 

ସୁକା ମୋ ପାଖରେ ବହୁ ବସିଚଲ୍ ନାହୁଁ । ଦ୍ବିଲ୍, ବବର୍ - 
୩ନଙ୍କ ଉଲ ବବର ଚଦାଇ ଲଜ୍ ନାହୁଁ”, ମୁଂ ଉଠି 
ଛୁଡ଼ା ଛଦ୍ରଲ୍ । ଦୁଇଜଣ ବଝଂର ଚମାର ପରି ଭିଯକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ 
କଝିଲ୍ । ମୂ ମଧ୍ଯ ସାତଙ୍ଗ ସାସସଂ ଭାଙ୍କ ଯାଇ କହ୍ରଲ୍ , ଏଠାଚର୍ 
ଗୋହକ୍ଥଏ ସିହୁ ଚମାର, ଅଂସଣମାନଙ୍କ ଭତରୁ ଜଣକୁ ଜ୍ଠବୋକ୍କ 
ସଦ । ରବରେ _ଦୂଇକଣ ଯାକ ଉଠି ଛ୍ରଡ଼ା ଦ୍ରେଲେ । ମୁଁ ପୁଣି 

ଯାଇ ସିଧ୍ରେ ବସିଲ୍ । ଏ ବୁର୍ଯ ଅନେବେ ଦଦ ଖିଲେ୍ ମଧ୍ୟ 
ଗାଢ କଲ୍ କାଝୁ । ମୁଁ ମଧ୍ଯ ରନ୍ତ ମନରେ ଆକାଶ ବ୍ୟାର୍ପୀ 
ମେଘ ମାଲା ଅଡ଼କୁ ଗ୍ଭର୍ହଁ ରହ୍ନ ସମୟୃ କହାଇ କଲୁ ଲଗିଲ୍ । 
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ବରଗ୍8 ସାଗର ଝ୍ଛୁଲ୍ୟ ଏକ ହ.ଦଦୀର ସାଖବାଚଃ ବାସ୍ ଛୁହନ 
ଗ୍ତୁଲ୍ଅଲ । ହ୍ରଦ ଶ୍ଭରେ କବବଣ୍ଡିଭ ମଳ ଜଲର ଅସ୍ତ୍ରବ। 
ଢଲର ବନ୍ଧ ଧୃସ୍ରର । ହ୍ରଦ ଢୀରରେ ନାନାଧ୍ରିକାର୍ ଇଭଃସ୍ତଭ 
ଣର୍ ବାଡ଼ । ୧ଦଦି ମନେହୁଏ ଏ ଅର୍ଥଳଚର୍ ଆମେଣବ୍ଵ୍କାର 
ଇଞ୍ଚିନୟ୍ଵାରମାନଙ୍କ ଦୃତ୍ଜ ପଡ ନାହିଁ । ଏକଦା ଲୋହ୍ରଭ ଭ୍ରରଙ୍କଯ୍ବ 
ଗଣ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଡ଼ ଅଭ୍ୟାଗ୍ସର୍ କରୁଥିଲେ । ଭାଙ୍କ ଆନ୍ଧମଣନ୍ସ୍୍ 
ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାର୍ ସେଭେବଦେଲେ . ସେଭ୍ଲ ପ୍ରବରେ ସରୁଦ୍ରାର୍ 
ଆଦ୍ଵ୍ ହୋଇଥିଲା, ଭାର ରହ୍ଵ' ବଞ୍ଜିମାନ ସୁଛ୍ଳା ର୍ହ୍ନ୍ଥ । କାହିବ 
ଚମ ଆମେରକାର୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ନୟ୍ବାର ଗଣ ଏ ନଗରେ ଦୃଖ୍ଧ ସଳାଲ 
ନାହାନ୍ତି, ସେ କଥା ସ୍ଵବ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କଣି ପାଭ୍ିଲ୍ ନାହୁଁ । 

ଯାନ୍ଦ୍ରୀମା ନକୁ ଦ୍ଵ ଦର ୧ସାନ୍ଦଯ୍ୟଯ ଦଦ୍ମବାକୁ ସୁବ୍ରଧା ଦବା 
ସାଇଁ ବାଘ ଧୀର୍ ଗଭରେ ଗ୍ବଲ୍ନ୍ଥ । ବାସ ଚକାର୍ମୀମୀ ସାଧାରଣ 
ତଲ୍ନକଙ୍କ ସ୍କୁବିଧା ଅଡକୁ ବେଶି ଦୃଙ୍ନ ରଝନ୍ତ । ସେମାନେ ଚସକ୍୍ଲଳ 

ଅର୍ଥ ଜ୍୍ପାର୍କନ କରନ୍ତ ସେଡ୍ଳ ଯାନ୍ନରୀମନାନଙ୍କ ସୁଖ ସୁଭଧା ଥିଭ 
ସଭର୍କ ଦୁର୍ଵ ରଖନ୍ତ । ବ୍ରାସ ନାଏଗ୍ରା ପଦ୍ରରର ଗ୍ରେଦ୍ରାଜ୍ଣ୍ଠ ବାସ 
କଳୋମାମର ତଷ୍ଣସନରେ ଆଜ ସଦ୍ରଞ୍ଚୁଲ୍ଵ । ନଚଗ୍ରା କ୍ୁଲ୍ଗଣ 
ପ୍ରଭେଂକର ଗଞ୍ଚିର୍ ବାହ୍ନାର କବି ନେଇ ରଞଜିଲେ୍ । ମ୍ରଭ୍ୟେକେ 

ଗଣ୍ଚିଦ୍ଦ ୍  ରୁସ୍ବିଦ ନନେଇ ନିଜ ଗ ଧ୍ରି ମୁଲ୍କ କର୍ ସେଟା ବାଃ ର 
ଗ୍ବଲ୍ଲେ୍ । ମୋର୍ ବକୌଣସି ଗଣ୍ତିଂର୍ ନଥିଲ୍ମ ସୁଭଗ୍ବ” ମୁ 
ବାଃ୧ର୍ ଆଠ ଛଡ଼ା ଦ୍ଵେଲ୍ । ସ୍ବବଲ୍, ଗ୍ବଭକହାାଇବା ସାଇ୍ 
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ଅଗେ ଗୋହଃାଏ ଦଜଦାଚବଃଲ୍ ଠିକ୍ କଦବ ୫କରଏ ଶ୍ରଶାମ କଣ୍”, 
ଭା? ପଗ ନାଏଗ୍ରା ପ୍ରସାଭ ଦେଖବାକୁ ଯସିବ୍ର । 

ଚକରେ ଗୁଡ଼ଏ ଜଦ୍ବାଃଃଲ୍ଲ୍ ସେନ ଳାଏଗ୍ରା ସଦ୍ଧର୍ ଗଭ । 
ଅଚନକ ବଢ୍ରାଚଲ୍କ୍ର ଗଲ୍ । ସକ୍ତୁ ଦହୋଚଃଲ୍ର୍ ମେଚଳଜର ସ୍ଥାନ 
ନାହୁଁ ବୋଲ୍ ମୋଚଭ ବଦାୟ୍ କରିଦେଝଲ୍ । ଶେଷଚର୍ ମୁଁ 
ହ଼ଦ୍ଦୁ ବୋଲ୍ ପର୍ ଚୟ ବଦଇ ଅନେକ ଦହ୍ଲୋତଃଲ୍ର ୧ମତନଜଦ୍ ଙ୍କ 
ସ ଖରେ ଘର ପାଲବା ପାଇଁ ଚଚଷ୍ପା କଲ୍, କନ୍ତୁ ୧ସଥିରେ ମଧ୍ 
କରୁ ଫଲଡଢ୍ନେଲା ନାହୁଁ । ଅଥାଭ୍ ଞଙ୍କା ଦ୍ରଖାଇ ମଧ୍ୟ ଘର ମିଳଲ୍ବ 

ନାହୁଁ । ଅନେକ କଷ୍ପଚର୍ ଗୋଃଏ ନଗୋ ବଢ଼ାଚଃଲ୍ ଖୋଳ 
ସାଇଲ୍ । ହ୍ରୋଃଃଲ୍ର୍ ମାଲିକ ମୋଭେ ପାଲ୍ କଉ୍ଜଉ ଆଳନନ୍ଦଭ 
ତଦ୍ରଚଲ୍ ଅଡ୍ ଚମ୍ଭାର୍ ର୍ଦ୍ଧୁବା ସାଇଁ ଚଗାହଏ ଚକଳାଠସ୍ ଦେଖାଇ 
ଦେଲେ । 

କୋଠର୍ଵର ଭଡା ପ୍ରଚଭ୍ଯଳ ଗ୍ବତ୍ର ପାଇ” ତଦଢ଼ ଡ଼ଲ୍ବାର୍ ବର୍ଚି 
( ଷ୍ାୟ୍ ସ୍ତାଭ଼େ ଗ୍ଭଣ୍ହଙ୍କା ୨) ଦେବାକୁ ପଡଥିଲା । ଘରଉଡ଼ା ବଦଇ 
ସାରି ୫କଏ ଅସ୍ପସ୍ତ ଚଦ୍ପଲ୍ । ଚହାବଃଲର ମାଲ୍କ ମୋର୍ ପର୍ଚସ୍ହ 
ପ'ଇ ବଡ଼ ଦୁଃଖଭ ତଢ୍ମଚଲ୍ । ଗ୍ବଉଭରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭ୍ନ୍ରେକନାଳୟବଚର, 

ଝାଲର କ ନାହୁଁ ପଗ୍ଟ୍ଵଦ୍ବିଲେ । ମୁଂ ନାହୁଁ କଲ୍, କାରଣ ଗୋଗ୍ବୀ 
ହ୍ରୋଚ୪ଲ୍ର ଖାଦ୍ଯୀ ଭଲ୍ ଏବଂ ଶ୍ରସ୍ତ। । ଭାଂପଚର ସେମାନେ 

ମୋଭେ ଭାଙ୍କ ଦ୍ରୋଜନାଳୟ୍ଵକୁ ଯିବାକୁ ମନା କରନ୍ତ ନାହ” । 
ଚମାଭେ ଭାଙ୍ଗ ସ୍ବଵାଜନାଳଯ୍ବକୁ ଯିଦାକୁ ଅନୁମୂଭ ଦଅନ୍ତି ଶୁଣି 
ଚଡ଼ାଃଃଲେର ମାଲ୍କ ବସ୍ପିଂଭ ଚଢ଼଼ଲା । ମୁଁ ଭଙ୍କ୍ କହ୍ରଲ୍, 
“କ୍ଲୁଚବମ ସଦ୍ଦ ମୋ ପର୍ ସାଡ଼ସ କର୍ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଖାଦ୍ଯ 
ଅଣିକା ସାଇଁ ଅଦେଶ୍ର ଦେବ, ଭଂହ୍ସେଲେ ଢ୍ତୁଚମ ମଧ୍ୟ 
ତସ୍ଠାର୍୍ ଖାଦ୍ୟ ସାଇ ପାନ୍୍ବ । ଭାବୀ କର୍ଦାର ଶସ୍ତ ତମମାନଙ୍କ 



ଆକର ଅଆସୈଜକ୍ବା ୧୮ 

“ଭ୍ଭରେ ନାହ । ଠଦ୍ରୋଃଃଲ୍ର ମାଲ୍କ ଏ କଥାର କୌଣସି 
କବାବ ଦଲେ ନାହୁଁ, ଚକବଲ ଚଗାଞାଏ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ବାସ ସଳାର 
'ଭ୍ଗବାନଙ୍କ ଜ୍ପଚର୍ ଚଦାଷାବଗ୍ବପ କଲେ । ମୁଁ ଆଜ୍ କନ୍ଥି ନକ ଦ୍ଦ 
ନାଏଗ୍ରା ପ୍ରସାଭ ବଦ ବା ସାଇଁଁ ବାଦ୍ଧାଣ୍ ପଡ୍ଜଲ୍ । 

ବ୍ରୁଲ୍୍ ବୁଲ୍ଲ ଏକା ଚବଳଚକ ପ୍ରସାଭ ପାଖରେ ସାଲ ସହ୍ଞ୍ଚିଲ୍ । 
“ସ୍ପଭେଚବଲକ୍ୁ ଅଵକାର୍ ବଦ୍ତାଇଥିଲ । କ୍ନ୍ତୁ ବ୍ରଜ୍୍ଲ ଅଲ୍ବଅ 
ଗ୍ବର୍ଵପାଖର୍ରୁ ଏଉଲ ଚୀକ୍ଷ୍ଣ ଆଲ୍ଲଅ ବ୍ରଭରଣ କସ୍ଲନ୍ଥ ଚସ ଦନର 
ଆଲ୍ଅ ବବାଲ୍ କମ୍ଭ ଦ୍ବେକ୍ୱିଲ୍ବ । ଅନେକ ବବ୍ତଲଯାଏ ଛୁଡା 
ହୋଇ ପ୍ରସାଭର ଶୋଭ୍ଦ୍ଵ ଚଦଣିଲ୍ । ଚଭବରେ ସୁଛା ଭ୍ୃସ୍ତ ଆସିଗ 
ନାହୁଁ, ଅନେକ ବେଳଯାଏ ବୁଲ୍ମକୁଲ୍ କଲ୍ । ଯେଭେ ଦଦଖୁଥିଲ୍, 
ବଦଞିବାର୍ ଇଚ୍ଥା ବ୧ଭକ ବଢି ଯାଜ୍ଥିଲ୍ଵ । ଅଳ ବନ୍ଥୁ ସମୟ୍ଠ 
ବୂଲ୍ମଦୂନ୍ତ କର୍ ଚଗାିଏ ସର୍ଷ୍କ୍ଵଭର ସ୍ଥାନରେ ଦସି ଘ୍ରପାଭ ଅଡ଼ଲୁ 

ଗୃହଁ ୭ ହୁଲ୍ । 
ଅଖର୍ ଦେଣ୍ିଲ୍ ପଘ୍ରପାଭଚର ଦ୍ଶ୍ର।, କାନରେ ଶୁଣିଲ୍ ଢାର୍ 

ଦ୍ବ୍ରୀମ ଗର୍ଜନ । ଘାଣି ପଡୁସକ୍ତୁ ଭାର୍ ଶଦ୍ଦ, ପାଣ୍ଜି ଭ୭ଲ ପଡ ଆସାର 
ସାଇ ପୁଣି ଉ୍ପର୍କୁ ଜଠୁଛ ଢାର ଶ୍ରଦ, ପୁଣି ଭରଙ୍ଟ ଗ୍ଵସ୍ତିର୍ 
ଯାଉ ସ୍ରଭଘାରଇର୍ ଗବ୍ଦ । କ ରରନ୍ନ, କ୍ତ ସୁନ୍ଦର! ମନ ଏହୁ 
ଦୃଶ୍ୟରେ ଅଭଶ୍ଜଲୁଝ ହୋଇଯାଏ, ବର୍କୀଣସି ଗପ୍ଦ୍ଵୀର ଚନ୍ତା 
ବସଚଭବେଚଳେ ମନରେ ଆଚସ ନାହୁଁ । ସେ ଯେଉଲ ଏକ 
ଅଭ ଜାଗ୍ଭ ଅବସ୍ଥା । 

ଅନେକ ବବ୍ରଲଯାଏ ବସ୍ଦ ବସି ପ୍ରସାଭର୍ ଦୃଶ୍ଯ ଉପତଦ୍ଦଵଗ 
କଦ୍ଦି ସାର ଭ୍ଠିଲ୍ । ଏଭକରେ ନାଏଗ୍ରା ସ୍ଥଷାଉ ମୋର୍ ମନରେ 
“ଗ୍ଦ୍ଵୀର୍ ୭ଇଖାସାଭ କଲ୍ବ । 



₹୮୫ ନାଏଚ୍ରା ଖସାଉ 

ଗ୍ଭ ବେଗି ହେଇ ଯ ଇଥିଲା ବବାଲ୍ ବଢ଼ାଃହଲକୁ .ବଘବି 
ଅସିଲ୍ । ସ୍ଵଭତର ଭୁଏ ଶାନ୍ତିତର ଶୋଇବ ବବୀଲ୍ ଘ୍ବାରଥିଲ୍, 
କନ୍ତୁ ଚରେଲଗାଡ଼ନ୍ତ୍ର ନ୍ରମାଗଭ ସାଣ୍ଡିଂ ଶବ୍ଦର୍ ଅଦ୍ଭ ନିଦ ଢେଲା 
ନାହୁଁ । ଘର୍ ପାଖରେ ସାଣ୍ଡିଂ ଲଇନ୍ ଥିଲ୍ନ । ଚଙ୍କ୍ରର ଦେଲକୁ 
ବକର ନଦ ଅସିପିଲା, କଲରର ସେବକ୍ରବେଚଳ ଅମେରିବାର 
ବଞୁଗଣ ଆସ ଯିବାର୍ର ଅଜ୍ ନ ଶାଇ ଭାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗର ଧର 
ବୂଲ୍ ବାଦ୍ରାଛ୍୍ଲ୍ । ଗୋଃାଏ ସିଗାରେଃ ଦୋକାଳକୁ ଅନତି 
କାଲ୍ ଯାଦ୍ରା ଦେଖିଥିଲ୍ ଅଜ୍ ଶୁଣିଥିଲ୍ ଢାକ୍ୁ ବଣ୍ଡ଼ନା କଲ୍, 

ଭା”? ପଠ୍ରେ ଅମେ ସଭ୍ର୍ଏ ବଦ୍ରରଜନାଳୟତର ଟେ ପେତିଷ 
ଝାଇ ନାଏଗ୍ରା ପ୍ରପାତ ଅଡ଼କୁ ଗ୍ଝ ଲ୍ଲ୍କ । 

ମଣିଷ ରନ୍ତା କବ୍ଵବାକୁ ଭଲପାଏ, କନ୍ଥୂ ଉଗ୍ରଚନ୍ତ। ସସହ 
କରେ ନାଢ଼ଂ । ଯେଜ୍ଜମାତନେ ଡାଲ ଶୋଇ ଜ୍ପନ୍ଯାସ ଚମ୍ବା 
ଜ୍ତ୍ପମଣ କାଦ୍ବାଣୀ ସଚ୍ଚବାକୁ ଉଲ୍ ସାଆନ୍ତି ଢାଙ୍କ ସଂଗରେ ଇଞ୍ଜନୟ ର୍ଂ 
ବମ୍ବା ଜ୍ଲୁଢୁନ୍ି କଥା କଦ୍ରବା ଅବଶ୍ଯ ଅନ୍ଯାୟଯୃ । ଦେବଦ ସୁଛ୍ା 
ଚମାଭେ ଏଥର ଜୁଭନ୍ତ୍ କଥା କହ୍ରବାକୁ ପଞ୍ବ୍ର । ନ ଦ୍ବେଲେ୍ 
ମୋର ଭ୍ଠ ମରଣ ଵାଦ୍ବାଣୀ ସମାପ୍ତ ବଦ୍ଧବ ନାହ“ । ସ୍କୁଥିବବାର ବୃଦ୍ନଣ୍ମ 
ପ୍ରପାଭ ଦଦଞିବା ସାଇଁ ଦେଶ୍ର ଚଦେଶର୍ଛ୍ ଲଷ ଲ୍ବକ୍ଷ ନରନାଟ୍ବୀ 
ଆସୁଛନ୍ଜି । ଗୋଃକର ନାମ୍ଭ ନାଏଗ୍ରା, ଅନର ନାମ ଭ୍ଲ୍ଟୋର୍ବ ସ୍ଟା । 
ଦୁଇଃଯାକ ସ୍ରପାଭ ମୁଁ ଦେଵିଛ୍। ଦରୁଲଡ୍ବ ଯାକ ଚଗାଃଏ ପିକାର୍ ର । 
କିନ୍ତୁ ର୍କ୍ଭୁର୍ ଗ୍ରଭ୍ବଵବରେ ଜଳଚସ୍ତାତର ପ୍ରଖରଭାର ଦ୍ର।ସ ବୂଲ୍ 
ଚଡ଼ାଇଥାଏ । ନାଏଗ୍ରା ପ୍ରପାଉରର୍ ଚଭେବେଳେ ବଳ୍୍ଯାର୍ ଜଳ 
ଅତ୍ସେ ସେଢେବେଲର ଅବସ୍ଥା ଆଣ୍ଜରେ ନାଚବଦଵରଲ, ଛବି ଦେସି 

ବୁଝିବା ଏକାଚବଲକେ ଅସମ ର । ବହୁ ଦୁରଦ୍ଵଗ୍ବନ୍ତରର୍ର ଜଲସ୍କେଂଭ 
ବବାହୁ ଅଂଚସ, ନମଗ୍ରଃ ଚସ୍ତାଭ ଙରବ୍ର ହ୍ଵେ ଇ ଉଚ୍ଚତ । ଭାଂପର. 



ଆକିର ଥନଚମେରିକା ୧୮୩ 

ଚସହ୍ନ ପ୍ରବଲ ଜଳସଣ୍ଟୋଭ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଚଦରଗହ୍ର ଫୁଃ ଭଳତ୍ତର୍ 
ସଡ ଚଯଞ୍ଜ୍ ଦ୍ବୀଣ ଶବ୍ଦର ସ୍୍ତ୍ପ କରେ ଢାଢ୍ରା ବଣ୍ଡ ନାଡୀଭ । ନାଏଗ୍ରୀ 
ମ୍ରସାଭର୍ ଆହ୍ଭୁଦ୍ଦ୍ର ମଧ୍ଯ ଗୋଃଏ ର୍ଗଶେଷଭ୍ବ ଅନ୍ଥ । ଶୀଦବେବଲ 
ଏହୁ ସ୍ତବଳ ଜଳଠ୍ୟୌଭ ବ୍ରରଫରେ ପରଶ୍ଚିଣର ଭୁ ଏ । ପ୍ରପାଉ 
ସ୍ଥାନରେ ବଵର୍ଫର ଝରଣା କେଖାଯାଏ । ଅଦଶୀଯ ଘାଦହ୍ରା । ଦ୩ 

ନାହୁଁ › ଭା ସମ୍ପହରେ କଥା କହୁବା କଥାର ବାହୁଲ୍ୀ ମାନ | 

ଉଦଚକ୍ଟାଦ୍ଦ୍ୟ୍ଵା ପ୍ରପାଉର୍ ଜଲର୍ ଘଭନ ଅନ୍ଯ ପ୍ରକାରର । ସାଳି 
ସାନ ନଦୀ ନାଳ ଭ୍ଭରେର ପାଣି ବାହୁ ଆସୁଛି, ଭାଂପର ର 
ସମ୍ବଢଳ କଲମ୍ଭି ଜ୍୍ପରେ ଫସ୍ତାଭ ବବ୍ାଢ଼୍ର ର୍ଛୁଲ୍ଭ୍ର । ୧ଦ୍ିହ୍ଧ ୧ମଭ 

ଡୁ ମରି ଜ୍ପଂର୍ ମାଙ୍କଡ଼ ଚଡ଼ର୍ଜଵ ଛୂକ ୧ଛଲ ଚରୁଭ୍ର, କେଠଭଚବେଳେ 

କେମିଭ ଦଲେ ଦଚଲ ରଛଃଅ ଚଠଡ଼ଇ ଜ୍ଉଅସି ପାଣି ପଉଛନ୍ତ । 
ଏହ ବ୍ରଷୟ୍୍ରେ ଣ୍ଲ୍କୋରୟ୍ଠା ଓ ନାଏଗ୍ରା ମଧରେ ଅନେକ ପ୍ରଦଭ୍ଦା 
ପୁଣି ବର୍ଷା ସମ୍ବସ୍ବରେ ୧ଯତେବବଳଳି ଝିକ୍ଛୋବ୍ଧୟ୍ଵାର୍ ଜଳଧାଗ୍ବ 
ସବଭର୍ତ୍ ଭଲକୁ ଓ ୍ଲ୍ଲାଲ ଅସେ, ସେତ ବେଳେ ଏକ ଭଦ୍ଦା ବହ୍ଥର 
ଦୃଶ୍ବ୍ୟର ସୃଷ୍ପ ଭୁଏ । 

୮ନାଏଗ୍ରା ସ୍ରପାଭର୍ ଦୁଇ ପାଖବର ବିସ୍ତୀଣ୍ଟ କ୍ଲଠି। ଜଜ୍ୟ୍ବ 
ପାଶ୍ଵ ଚର ଗସ ଶ୍ୟାମ୍ଲ ଓ ସମଦଲ ଶ୍ରସକେନ୍ନ । ନାଏଗ୍ରା ମ୍ରଚାଭର 
ଅବସ୍ଥା ଦେଣି ଅଚନକେ ରନ୍ଥ୍ରତ ହୋଇ ସଡଢ୍ରଛନ୍ତ। ସେଜ ଠାରୁ 

ପ୍ରପାଢର ଆରମ୍ବ ବହାଇଛ୍ଛ ୧ ସଠାର୍ଲ୍ ସାହ୍ବାଡ଼ ଦ୍ରେହ୍ର୍ ସଥର୍ ସକ 
ଗସ ଏ୫ ବାକୁ ଲାଗିଲାଣି । ଏହ ପଥର ସବା ବହ କଟ୍ ନ ଗଲଲ୍ 
ନା ଏଗ୍ରା ପ୍ରସାଭ ଅଦ୍ତ୍ ପ୍ରଗାଭ ଡୋଲ୍ ରହୁବନାହୁଁ ୨, ଗୋହଃଏ ସ୍କ୍ରେହ 
ନଦରରେ ସଣ୍ଣଭ ହୋଇଯିବ । କାନାଡ଼ା ଅଜ୍ ଇଜ୍ନାଇଚଉଡ଼ 
ଚଞ୍ଣ୍ସ୍ ପୁଅିବ୍ବାର ଏ କଲ ଏଇ ୧ ହ୍ଯ୍ୟକତୁ ଦ୍ବସ୍ଲ ବ୍ରାକ୍ସୁ ଗୁହାନ୍ତ 
ନାହ୍ଣି । ମୁଁ ଯେର୍ଲ ଶୁଛିଲ୍, ନାଏଗ୍ରା ପ୍ରପ ଭ ଖୁଁବ୍ ବ୍ରେଶିଭ ପ୍ରଦ୍ଦେ 



୧୮୮ ୪. ନାଏଗ୍ରା ପ୍ତଗାର 

ର୍ବର୍ଷ ସର୍ମ୍ଯଠ ପ୍ରସାର ରୁନ୍ପପ ବଞ୍ଚୁ ରହ୍ରବ। ନାଏଗା ପ୍ତଗାଭକୁ 
ବନାଇ ରଣବାର ଗୋହଏଣ ମାନତ ଉପାୟ୍ଜଢ୍ ଅଛ୍ଥି । ସାନ୍ତ କ ସ୍ବ୍ବବରେ 
ଢାଂର କଲଧାର୍ର୍ ଗଭ ସରି ବଖି୍ଭ ଦଗ୍ଯାଇ ୧ଯଜ୍ ସକ୍ମ ସ୍ଥାନ 

ଦ୍ଦ୍ଙ୍କି ଯାଉଛ, ଚସ ସକ୍ଦୁ ସ୍ଥାନର ସଥର ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଇ ମୁଣି ସିମେଣ୍ଟ 
ଲ୍୍ଗାଇ ବସାଲ୍ ଦଅଯାଏ ତାଦ୍ବାଚଦ୍ରଃଝଲ୍ ବୋଧହୁଏ ନାଏଗ୍ରା 
ପ୍ରପାଭ ଅଚନକ ନ ନ ବଞ୍ଚୁର ହୂ ପାଭି ବ । ଲଜ୍ନାଇବଃଡ଼ ତଷ୍ପୁଃସ୍ରର୍ 
ଏଭ୍ଲ ଆଉ୍ ଟୋହଏ ସ୍ଥପାଭ ଥିଲା। ଭାର ଜଲଯଧାର୍ ପ୍ରାକ୍ତଭଳ 
ବସର୍ଯ୍ୟସ୍ତରେ ଘୁଞ୍ଚୁ ଯିବାରୁ ସେହୁ ସ୍ଥପାଭ ବଞ୍ଜିମ୍ାନ ଶୁ ଞ୍ଟ୍ବ ନଦୀଚର 
ପଣ୍ଢଣଭ ହୋଇଛୁ । 

ନାଏଗ୍ରା ପ୍ରସାଭର୍ ଜଲଧାଗ୍ଵ ଚଯଉ୍ ଠାଚର୍ ସିଧା ଗସ୍ସ ସଡ୍ରଛ୍ 
ସେ ହୁ ସ୍ଥାନଚର ଗତ୍ସ୍ବ୍ରଭା ମାନ୍ନ ଦଦଢ଼ଗ ଫର ଃ । ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ ଢଳ 
ଅଡ୍ଜପଲୁ ଚନ ମାଇଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯାଇଛ୍ଥ। ସେକ୍ଚିକ କଲର 
ଗଦ୍ବୁଦ୍ତା ଅଲ୍ । ସ୍ଥାଃନ ସ୍ଥାଚନ ମାଛ ଝେଳ୍ଛୁଛନ୍ତ । ମୋର ଇଚ୍ଛା 
ଡ୍େଲନ ଅହୂଦ୍ଵ ଢଳଲୁ ଯାଇ ଚଦଶବ୍ର, କଲ୍ପ ଚମା ଦ୍ବାଗ୍ବ ଭାହା 
ସିରି ତହଲା ନାହୁ । କୂଳର ଜୁ୍ମ୍ିି ବଡ଼ ଭ୍ଇ ସଚ । ଚେଲ୍ 
“୯୍ବଇନ ଅଜ୍ ନାନା ପ୍ରକାର କାରଖାନାରେ ନଦୀ ଡୀର .ଅବ୍ 
ଥିବାରୁ ଯାଇ ସାଣ୍ଢିଲ୍ ନାହୁଁ । ବିତନମାଚର ନାଏଗ୍ା ସ୍ରପାଭର 
ଦୃଶ୍ୟାବଲୀ ଗଖୃବ୍ ସୂନ୍ଦର ସ୍ବବରେ ଚଦଟାଇ ଦିଅ ଯାଇଛ୍ି। କନ୍ତୁ 
ସାଧାରଣ ଵନ ଅର୍ଜନ ସାଇଁ ଭାଦା ଯଚଥଷ ଜନ୍ଦେ । 

ଜାହାଜତର ସ୍ରପାଭ ସାଗକ୍ଲୁ ଯାଇ ଦଦଶ୍ଚିବାର ମଧ୍ଯ ବ୍ୟବସ୍ଥା 
ଅଛୁ | ମୁଁ ରଙ୍ଗ ଦେଖିବା ସାଇଁ ଅମେଶଭ୍ବକାନ୍ ସଙ୍ଗୀ ଗଣଙ୍ କହୁଲ୍, 
“ଅସଣମାଚନ ଛକ ଏ ଛୁଡ଼ା ବଢ଼ାଇ ରହଲୁ, ମୁଁ ଜାହାଜର ହୃକହ 
କ୍ରିଣି ବାଲୁ ଯାଜ୍ଭ୍ଛୁ, ଦେଖାଯାତ୍ତି ୧ମୋଚଭ ହଳିଃ ଦେକର ଛନ୍ତି କ 
ନାହୁ' |/? ସେମାନେ କହୁବଲ, ୫ 8 ନିଣ୍ଡସ୍ଟ୍ ପାଇବେ କନ୍ତୁ 



ଆଛିକ ଖଚମର୍ଢା ୧୭ 

ନଗୌ ୧ବାଲ୍ ଜାଢ଼୍ରାଜଚର୍ ବସିବାକୁ ସ୍ଥାନ ନସାଇ ପାରନ୍ତି ।” 
ଯାହ୍ରା ହେଜ୍, ଖଣ୍ଡିଏ §କଃ କଣିଲ୍ ଆଜ ଜାହ୍ନାଜର୍ ଗୋଛିଏ 
ସିଞ୍ଦର ଯାଇ ବସିନ୍ଵ୍ । ବାସରେ୍ ଚଳେ ଗଲ୍ଵବ ସେ ବମା ଅଡ଼କ୍ର 

ତୀକ୍ଷ୍ମ ଦୃତ୍ଧ ନକ୍ଷେସ କଲେ୍ ଭାର୍ ଠିକଣା ନାନ୍ଥି । ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ 
ସ୍ଚଭ ବସମିଭ ଏକ ହୋଇ କହୁଥିଲା, "“କ୍ଠିଯାଅ କଳାଜୁ୍ଚ !?? 

ସ୍ରଭ୍ୟେକେ ମା ଅଡ଼କୁ ଘୃଣାବ୍ୟଞ୍ଜକ ଦୃଣ୍ଣୁଚର୍ ଅନାଲ୍ ରହୁ 
ଥିଲେ। ମୁଁ ସ୍ ସ୍ବ ଦେଣ ମଧ୍ଯ ନ ଦେଗିଲ୍ ଭଳ ସ୍ଥାକ୍ତଭଳ 
ଦୃଶ ଜ୍ସସ୍ତ୍ରେଗ ବଚ୍ଛୁଥିଲ୍ । 

ନାଏଗ୍ରା ସପ୍ତପପାଭ ୧ଦଦ୍ଧ ଅଚନକଙ୍କ ମନରେ କର୍କ୍ବ ଢାଗ୍ରଭ 
ହୁଏ । ଅନେଚକ୍ ସୁନ୍ଦର ବହୁ ଲେଖନ୍ତୁ । ସେଦ୍ଦ ବଦ୍ଧ ମଧ୍ଯ ଡ୍ଲ୍ 
ବନ୍ନୟ୍ଵ ହୁଏ । ମୁଁ ପ୍ରସାଭ ଦେଶି ଆନନ୍ଦ ଉ୍ସଲ୍ଣ୍, କର୍ଥିଲ୍ ସଭ, 

କନ୍ଥୁ ଚଗାହରଏ କଣ ଚମ୍ପାର ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳ ଭେଦ କର୍ ମୋଭେ 
ଦୁଃଖୀ କର୍ଥିଲ୍। ସେହ୍ର ଯେଜ୍ ଚକରେ ଗୃଞଏ ଆଣି, ଘୃଣାର 
ବଣ ବଞ୍ଜୀ ଚଦ୍ଦାଇ ମୋ ଅଡକୁ ଗ୍ବହଁ ଅଗ୍ନ ବର୍ଷଣ କରୁଥିଲ ସେ 
ଦୁଶୀ ମୂକ ଆଜୀରନ ଭ୍ଲଲ୍ ପାଣ୍ବ୍ର ନାହି | ଏଚ଼ଭ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ପାଇ 

ମଧ୍ୟ କାହୁଁ କ଼ ସ୍ବାଙ୍କର ମନର୍ଛ ଘ୍ଣାର୍ ଦ୍ବବଵ ଦୁର ବହ୍ଦଉ ନାହୁ--¬- 
ମୁଁ ଦ୍ର ଢ୍ଵବ୍ର କନ୍ଥ ଠକ୍ କର୍ ସାବ୍ର ନ ଥିଲ୍ । ଚମାର୍ ଚମଡ଼ା 

ବଲା- ଆକ୍ ସେଥିସାଇ' ମୁଁ ଦାୟୀ ନ୍ଢ଼େ ଏହା ଜାଣି ଚସମାନେ 
ବୁଝି ସାରୁ ନ ଥିଚନ୍୍ । ଏଇଲ ମନୋସ୍ଵାବ୍ରସମ୍ମଲ ଲେଵ ସ୍ତକ୍ତୁ 
ଚଦଶଓର ଅଛନ୍ତି । ଏଦ୍ନାର୍ କାରଣ କଣ ? ଏମାନଙ୍କର୍ ଚକବେ 
ପଦ୍ବିବତ୍ରିନ ଅସବ ଏଡ଼୍ବା ମୁଂ ଦ୍ଦ୍ଛ ଠିକ୍ କର୍ ପାଲ୍ ନ ସିଲ୍ । ମୁଂ 
ଦ୍ଦବୁଥିଲ୍ ଉବ୍ନଷ୍ଯଚରେ ଆମେରିକାରେ ବଣ୍ଡ ବ୍ରଦ୍ରେଷ ରହୁବ 

ନାନି, କାରଣ ବଲା ଚଲାଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯତରେ ଜାଗରଣ ଅସ୍ଥି 
ଅଜ୍ ଭଙ୍କର୍ ଭୂୁଟଲଭା କେଉଁଠି ଅନେକ ଭା ବୁଝ୍ଧିସାର୍ ନଜର୍ 
ଜଲଭ ପାଇ ଲାଗ ଘଡଛର । 



୧୮୬ ନାଏଗ୍ରା ସ୍ତପାତ 

ଜାଦ୍ରାକଃ ଥର୍ ଥର୍ ଥିସାଭ ନକଃକୂୁ ଯେଭକ ଅଗ୍ରସର 
ଚଢ଼ଜ୍ଥିଲ ବର୍ଷାସର୍ ସେକ ଜଲକଣା ଅସି ଅମ୍ମ ଲ୍ଵପରେ 
ସଡ୍ଥିଲା । ପ୍ରପାଇ ଉ୍କ୍ପକଷି୍ ଜଲକଣାରରେ ଅଦ୍ର୍ ର ଯାଉଥିବାରୁ 
ପ୍ରପାଭ ଚଦଣ୍ମବା ସାଇ ଏ୍ୟାଷ୍ର ପ୍୍ଫର ଉଡା &° ସେଣ୍ଟ 
ମ୍ରଭ୍ୟେକଠାରୁ ଅଦ ୟ୍ପ କଗ୍ଵପାଏ । ସମ୍ଭରତ ତ ବର୍ଷାର 
ନେଲେ ମୁଁ” ମଧ୍ଯ ଚନିଇଥିଲ୍। ବ୍ରର୍ଷାଭ ଦୋଃର ରକ୍ଷକ ଚୋଡେ 
ଦେଞ୍ଞି ଵପଷଦରେ ଘଡ୍ଜଲ୍ବ । ଅବଯାନ୍ତକ ବୌଣସ କଲାଚଲ୍ବଇ 
ଭା ପାଖର୍ସ୍ ବର୍ଷାଭ ମାଗି ଚନଇ ନାହ୍ରାନ୍ତି । ସେ ପ୍ରଥମ ଚମାର 
ଦେଶ କେଉଁଠି ପର୍ଟରିଲ୍ । ମୂଁ ଦେଶ୍ର ନା କହୁଲ୍ । ସେ 
ମୋ କଥା ବିଶ୍ବାସର ନ କରି ମୁ ଚସ ହ୍ରଦ ଭାର୍ ପ୍ରମଣ ଦେବାକୁ 
କହ୍ୁଲ୍ଵ । ମୁ ୭ମାର୍ ପାଶଚପାଧ -ଦେଖାଇଲ | ମୋର ପାଶତପାହଁ 
ଚଦଣ୍ଜ ବର୍ଷୀଭ ରଷକ ୧ଗାଃିଏ ବର୍ଷାଭ ଦେଇ ବିଦାୟ କର୍ଦେଲା । 
ଏହ ସକ୍ତୁ ଅଧମ୍ଭନ ସଦ୍ୟ କଦ୍ଵ୍ ମଧ ଯେଜ୍ “ମାନେ କରୁଦ୍ବ 
ଫୁଃାଇବାକ୍ୁ ଚଚ ଷ୍ମା କରନ୍ତି ମୁଁ. ଭାଙ୍କ ଦଲର ଲୋକ ନ୍ଢହେ । . 

ବାହବାର୍କ୍ସୁ ଅଁସ ନାଏଗ୍ରା ପ୍ରପାଭର ଦୃଶ୍ଯାବଲୀ ଅଡ଼କୁ 
ଗୃହ୍ରି କଲାଚଲାଦିକ ବଞ୍ଜିମାନ ଜୀବନର କଥା ଘ୍ଵକୁଥିଲ୍ । 
ନାଏଗ୍ରା ପ୍ରପାତର୍ ନାନା. କ୍ଗ୍ୟ ଅଗ ଅଗଚର ପଡ ଗ୍ଟଲ୍ ଯାଉଥିଲା 

କଲ୍ପୁ ମନ ଭ୍ ସରେ ଭଦ୍ରା ଚକୌଣସ ଦାଗ (ରଣର ପାରୁ ନ ଅଲା। 
ଚମାର୍ ଅସ୍ଵସମ୍ମାନ ବୋଧ ଅନ୍ଥ । ଚଭଣୁ ନାଏଗ୍ରା ପ୍ରିପାଭ ଦେଖି 
ଦ୍ତ୍ରଣ୍ଚୂକ ଦହ୍ରେବ୍ରାକୁ କ୍ଷମ ଦଦ୍ରାଇ ନାହୁଁ । ଯେକ୍ ¦ ମାଚନ କାପୁର୍ୁଶ, 
ସେହ୍ରମ୍ଭାଚନ ଆସ୍ଵ ସମ୍ମାନର କଥା ଭ୍ଲ୍ ଲ୍ଯାଇ ଦାର୍ଶରକ ହୁଅନ୍ତି, କ୍ତ 
ଢୂଅନ୍ତ । ଆଜ୍ ଚଯଉଁ ମାଚନ ପୁରୁଷ ସେମାଚନ ସକ କଥା ଭ୍ଲଲ୍- 
ଯାଇ ୧୯କବଲ ଆପସ୍ଵ ସମ୍ପାନର କଥା ଭ୍ଵବନ୍ତି। ଜାଭ କ୍ରମ୍ବା ବଦଶର 
ସବାଙ୍ଗୀନ ସ୍ପଧୀନଭାହ୍ତ ଅୟ୍ସମ୍ପାନର ଏକଯାନ୍ନ ପ୍ର ଡୀକ । 



ଅକିର ଆବସବି କା ୧୮୭୮ 

ପ୍ରସଭ ବଦଣ୍ମସାଦ୍ି ଫେର୍ ଅସି ଦୁଣି ବଞ୍ଂମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗଦର 
ଘକ୍ଷାଭ କଲ୍ ଅଜ୍ ମୋର ମନର ଭ୍ରାବ ଚସ୍ମାନଙ୍କ ନ୍ଦ ତର୍ 
ପ୍ରକାଶ୍ର କଲ୍ । ଚସମ୍ଭାଚନ କତ୍ଦୁଚଲ, “ବସତି @ନ ପୁଛବାଦ ଏଚନ୍ର 
ସ୍ତୃଥିବାରେ ଜବ୍ରଭ ରହବ ସ୍ପେଭେଦ୍ଧନ ଯାଵେ ଏଭ୍ନ ଶଶୁଢ୍୍ଵକ ମଧ୍ୟ 
ରହୁବ।”” ଢାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସୁଖୀ ଦ୍ରୋଲ ପାର୍ଳଥୁଲ। . ଆଳ 
ମଧ୍ଯ ବ୍ଲୁଝିସାର୍ରୁ ନାହ୍ରଥୁ ସତର କଣ ଏହୁ ସୁଞ୍ଚିବାଦ ସ୍କଅୁବୀ 
ସ୍ପୃଦ୍ବର୍ର ବ୍ରଦ୍ଦାସ୍୍ ଚନ ? 

ନାଏଗ୍ରା ସଦ୍ବର୍ହ ର୍ଥ ଃ ଚହ୍ଘଚଲ୍୧ ଡି ଭାଦ୍ରାର ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀରେ 
ବେଶ ସାର୍ ସାଷ୍ୟ ଅନ୍ତୁ । ଗାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ଯୀ ଓ ଦଦ୍୍ରଗ ବଲ୍ାସର୍ ଅଭ୍ଵବ୍ର 
ନାହୁଁ । ଏଠାରେ ଶ୍ଵେଭକାୟ୍କୁଙ୍କ ଢ୍ରୋେଲ୍ରେ ମୁଂ ପଣି ସାବ୍ଲ୍ 
ନାହଁ । ବାହାରର ଦ୍ଦଶ୍ରଦେଣ୍ରି ମବନ ଢ଼େଲ୍ା ଏଠାରେ 
ବୀଭ୍ଗର୍ବ୍ର୍ର ଅନ୍ତନାହୁଁ । 

ଏଠାରେ ଗୋହଏ ଦଲ ଥଲ । ସ୍ପମ୍ପବ୍ରଚଃ ସଭେ ଗମ୍ପରିସ । ସସ 
ଠିଅ ବଢାଇ ଚଜାଢା ପର୍ଗ୍ଟ୍ଵାର ଦରନ୍ମୁଂ ବୋଲ୍ ରଚ୍ଜାର କର୍୍ୱ୍ ଲା 
ମୋ ଦାର୍ଥୀ ସମସ୍ତଳ୍କଦର କୋଢା ପରିଷ୍ଟ୍ରାର୍ କଣ୍ଵିସାର୍ ତସ୍ମ୍ର ନଙ୍କ 
ସାଖକ୍ତୁ ଯାଇ ଢାର୍ ପାଜ୍ଣାନେଲ । ଆମ୍ଭ ବଦଶର ତା ଭୁଏନା । 
ମୋରପ ଲା ଅମ ସ ଖଯାଡ଼େ ନାହୁଁ। ଆମ୍ବେମଭତନ ଢାକଲୁ ମନୁ 
ବୋଲ୍ ସ୍ପ୍ରୀକାର କର୍ ନାହୁଁ । 

ବ୍ୟଂପେ ଜଲ୍ନ ର୍ ଧପ୍ ଯାଚକ ଅନେକ ମଞଃର ବଳଂରଳର୍ 
ଜ୍ପଚଯାଗୀ ଗ୍ଵସ୍ଥା ରହୁନ୍ଥ । କମ୍ଭ କାନାଡ଼ା ବାଃ ସାଇଥିବା ଗ୍ବସ୍ତା 
ଖୂବ ସିଧା କନ୍ତୁ କାନାଡ଼ା ବାଃ ଗଲେ ଘଟିବୟ୍ ପନ୍ନର ଦରକାର୍ 
ଭୁଏ । ଅଟମଦ୍ଵିକାଚର ପବିରସ୍ତ ପଞ୍ଚ ସାଇବାକ୍କୁ ସନ୍ଦର ସିନିଃ 
ସମ୍ବୟ୍ ଲଗ । ଲଜର ଖଣ୍ଡ) ଫଳଞ| ନେଲି କୌଣସି ଥାନାରେ 
ଘହ୍ରଥ୍ଜିଲେ ହେଲ୍ । ପୁଲ୍ସ ସବସାଧାଚ ଣର୍ ଗ୍ଭୁଙ୍କର୍ । ୧୩ ୧ଦଚସ 



€ ୮ ନାଏଗ୍ରା ସ୍ତପୀତ 

ଫଂ ୪ ଦୁଇଖଣ୍ଡି କ୍ ଦେଖ, ସୂର୍ଦ୍ଧରେ କମ୍ବା ଗ୍ରକାଶ୍ୟ ସ୍ଥାନଚର 
ଵୌଣସି ଦାଗ ଅଛି ଵ ନାହୁଁ । ଘେ ଦୁଇ୫ଃ ୧ଦଖଣି ଗୋଲ୍ଖ୍ର 
ସରକାଟ୍ବୀ ସତ୍ଦିଚୟ୍ଵ ପନ୍ନନ୍ଧଏ । ଓ ଘନବେଶିକ ସୋଲ୍ଣ କହ୍ୁଲା 
ପର 'ସକୁତବଳଲେ ଘୁଲ୍ସିର ଅଶି ଭ ବ୍ୟବଦାରରେ ଆମେ ଅଜ୍ୟ 9 | 

ସୁଠସ୍ଂ ଆମେଶ୍ କାର ପୁଲ୍ସର ଶିଷ୍ପ ଓ ସୁହର ବ୍ଯବଦହ୍ଘାର ର୍ 
ବସ୍ଫୁ ଭ ନହ୍ନୋଇ ରହୁଗାରିଲ୍ଟ ନାହ୍ର।। କ ସୁନ୍ଦର ସଦ୍ବୟବହାର 
ଆସମେର୍କାର ପୁଲ୍ଶ୍ର ର୍ ! ଅଧିଘଣ୍ଟୀ ଭ୍ଭତ ର ସମାର୍ ସର୍ଗୀମା ନଙ୍କର 
ପରଚପ୍ଠ ସନ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ଭାଂସରେ ଆଂତମ ଗଗ୍ରଦ୍ନାକ୍ଣ୍ଡ ବସ 
ଚକାର୍ମାମ୍ଚର ବସଲୁ ଘଛରେ ରଖି ଗ୍ବଲ୍ଲ୍ଲ । ମ୪ର ସ୍ବସ୍ତାରେ 
ଘଣ୍ଟାରେ ଞାଠିଏ ମାଇଲ ଚବଗରେ ଗାଡ ଚଲାଇବାର ଅଧୂୁକାର୍ 
ଅସ୍ଥି। କନ୍ତୁ ଆମର ଗାଡ଼ ଗ୍ଟଲ୍ବକ୍ଥ ଘଣ୍ଟାରେ ସକ୍ଛୁଘ୍ର ଅଶି ମାଇଲ୍. 
ବେଗରେ । ଗାଡ ଅଵ୍ଗ୍ଵ୍ମ ପଭରେ ଗ୍ବଲ୍ନ୍ଥ । ମଝ୍ଧି ରେ ଢ୍ତ୍ରେକନାଳୟ୍ଠ 
(୩୫୧) ସାଇନଡବାର୍କୁ ରହୁଛ୍ଥି । ଏହୂସକ୍ୁୁ ଖାଇବା 
ଚଦାକାନଚର ସକ ସ୍ତକାରର୍ ଖାଦ ସକ୍ତୁବେଲେ ସୁସକ୍ସ୍ ଅଦ୍ରସ୍ଥାରେ 
ପ୍ରସ୍ତଭ ଥାଏ । ରଛା ସରିଗଲେ ବ୍ରରଫର୍ ବାକ୍ ସଚରେ ରଖାଯାଏ । 
ଗ୍ରାଦ୍ବକ ସଦ୍ଧଥ୍ବିଲ୍ନ ମାନକ ଗ୍ଯାସ--ରୁଦ୍୍ ରେ ଗଲ୍ଲମ ବସ୍ଵଯାଇ 
ଖାଇବାକୁ ଦଅପା ଏ । ଏନୁସକ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଉଗକାଟ୍୍୍ ଏବଂ ସୁସ୍ପାଦୁ । 

ଚଦ୍ଦ୍ରଜନାଲୟୃ୍ର ଘର ଗୁଡକରେ କୌଣସି ପାତ୍ଚପା୪1 ନାହ୍ତି । 
ଵଜ୍ଲ ଆଲ୍ଅର୍ ଗ୍କଚକ୍ଯ ନାହ । ଦୋକାମା ସକ ପ୍ରାୟ ପୁର୍ୁଷ। 
ପୁରୁଷଗଣ ଶୁଞ୍ଜଲ୍ନ ମୁହବିରେ ଛୁଡ଼ା ହୋଇ ଥାନ୍ତ। ଦଲେ 
ଜଣାଫାଏ, ଦସବାର ଶନ୍ଥ ଯେପର୍ ଭାଙ୍କର ଲ୍ବପ୍ତ ହ୍ବୋଇଯାଇଛି । 
ସବ୍ତୁବବତଲ ୧ଯପଣ୍ଵି ଭ୍ୟୁଙ୍ସଵାଭ କନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ ସାଇଲେ ଦୁବଂଲ 
ଉସେ ଦାଜ୍ ସାଧବ ବାକୁ ପଣ୍ଡାଦସଦ ଭୁଅନ୍ତ ନାହ୍ନ । ୧ମୋର ପାଶ- 
ଘାହ ଉଲ୍ଭ୍ନ ଵର ସଗ୍ବାକ୍ଷା କଗ୍ଵ ହ୍ଵେଭ୍ଥିଲ୍, କନ୍ତୁ ସଙ୍ଗୀମାନଙ୍କର 



ଆଵିର୍ ଅଚମେର୍ଡା ୧୮୧ 

ଵନ୍ଥ ନାହ । ଶୂ, ଣର ସାଗନ୍ତୁ ଓଡ଼ାମିଲୟଳ ବଷ୍ଧସ୍, ସାଇ କଲେ- 
ନିୟ୍ବେଲ୍ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରିତ କଭଲ ବ୍ଯବଦ୍ଘର କର୍ଵସଯାଏ ଅକ ଚାଦ୍ନା 

ଭ୍ଲ୍ ସ୍ତ୍ର କୂଝସାର୍ଥିଲ୍ । ଘୂବେ ଥରେ ୧ ୧୩୬୫ ଖୀଂରେ ମଧ, 
ଏହା କୁଝୁଥିଲ୍ । ସେତେଚବଲର୍ କଥା ଭ୍ବଲ୍ଯାଇ ଥିଲ୍ । ବଞ୍ଚ୍ ମାନ 
ପୁଣି ନୂଅ ଭ୍ବବରେ ମଚନପଡଲ। ପ୍ରଶ୍ରାନ୍ତ ମଦ୍ଘାସାଗରର ଅଣ ନ୍ତି 
ନାମ୍ମକ ' ମୁସ୍ତ କରେ ଢାଢ୍ା ମିଲପାର୍ବ । 

ଗୋହ୍ଧ ଏ ଗୋଃଏ ହୋଇ କେଭେ ଗାଁ ପନ୍ଛରେ ପଡ଼ରଯାକ୍ଥାଏ 
ଚବଲେବେଲେ ଡ୍ରାଲସ୍ସ୍ରର ସଙ୍କୀକୁ କହ୍ର ଗାନ ବନ୍ଦ ବଗ୍ଲ 
ଲ୍ଷ୍ମୀନ୍ଥଡା ାଁ ଗୁନ୍ଜକ ୭ଲ୍ ଦେଖୁଥିଲ୍ । ଗାଁର ନଡ଼ାର୍ ଘର ଗୁଡିକ 

ନଡ୍ଜାଚର ପୂଣ୍ଡ, ଗୃର୍ସାଖରେ ଘରପଷ୍ଵଵାର୍ ସଚଢୁନଭାର ଗନ ନାହୁଁ | 

ମାସେ କାଳ ଷଯପର୍ଵ୍ ୧ସ ଜାଗାରେ କେହୁ ସାଦ ସକାଇ ନାହ । 
ଗାଲ ଆସି ନଡ଼ା ଖାଇ ସାଇନ୍ଥି ଅଭ୍ ଇଭଃସ୍ତଭ ଗକାଇଛୁ । ମୂଞା 
ତାଂଭଭରେ ବଡ଼ ନଡ ଗାଭ କରିଛୁ । ଗୋତ୍ରୁଗାଣ୍ର ଘଦ© ଅରେ 
ଆଁସଣା ଗୂସିରେ ଚର୍ୁଛନ୍ତ ତାଙ୍କ ଘାଇ ୧ଲଇବା ସାଣିର ବାଣର 
ବ୍ୟଲ୍ୁସ୍ଥା ନାହୁଁ । ଘୁଞ୍ର୍ ଗୃଡାକ ଏ ପାଖ ସେପାଖ ଦ଼ବେଡ୍ ଛନ୍ତି । 
ଯେଜ୍ଲ ତାଙ୍କ ବଦଣିବା ପାଇଁ କେହୁ ନାହୁଁ । ଗୃଦ୍ରସ୍ଥୁର ସର 
ଅସର୍ସ୍ଳ୍୍ ।' ୭କଙଉଁ ଠି ଢ୍ବଵଳି ପଞ଼ଛ୍ୁ, କେଜ୍ 6 ବା ପ୍ରର୍ଚର ସୂଯ୍ଯ 

କିରଣ ଜ୭ାଲ୍ଲ୍ର୍ଗ୍ଲନ ସ୍ଥତର ଫାଙ୍କ ଭ୍ଢରେ ଆଦି ଘର ଭତର୍ଲ୍ 

ଅଲ୍ଟ୍ଅ ଦଦକ୍ନ୍ଥି । ବ୍ରଜ୍ଵଳ ଅଲ୍ ଅଭ ନାହ୍ଥ , ବୋଧହୁଏ ମୋମବଦୀ 
ବ୍ଯବହ୍ୁୁଭ ଭ୍ରୁଏ। କୃଷକ କାଙ୍ଗାଲ ଘର୍ ବାଃ ସାଝରରେ ଚ୍ଥଡ଼ା 
ହୋଇ ଦ୍ୁଶ୍ରୀ ଦେଖୁଛ୍ଥି। କ୍ଛୃଷକପନ୍ନୀ ସ୍ଲାନସୂଖରେ ନଢଦ୍ନୋଇ. 

ସ୍ରଲ୍ବଲ କାମତର୍ ବ୍ଯସ୍ତ ରହ୍ନ୍ଥ । କାନାଡ଼ାର ଚଲାକଙ୍କ ଅର୍ଥିକ 
ଅବସ୍ଥା ଉଲ୍ବୋଲ୍ ମଚନେଦ୍ରେଲା ନାହୁଁ । 



€ ୯୦ ନାଏଗ୍ରା ପରପାର 

ଗାର ଯୁବକ ଯୂବଡୀ ଦଳ ମୂଦୀ ଦୋକାନ ସାଖତର ଛ୍ଥଡ଼ା 
ଢ୍ରୋଲ କଥାବ୍ରାଞ୍ଚ୍। ହେଞ୍ଜ ଛନ୍ତି । ଦ୍ରସୁୂଛନ୍ତି ସତ, କଲ୍ଛ ଭାଙ୍କର୍ ଚସ 
ହ୍ନସରେ ଯେପଣ୍ତ୍ ଅତ୍ସ୍ାବର ର୍ଥୟ୍ଵା ପଞଛ୍ଥ । ଯୁବକ ଗଣକକର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ 
ଅନୁକୁଲ । ଲନ୍ତୁ କାହୁଁ ଵ ? କାନାଡ଼ାର ଲେକେ କଣ ଏଡ଼େ 

ଦରଦ୍ର ସେ ଛୁଅପଲ୍ବାମାନଙ୍କର ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଭ ଦୃଷ୍ନ ଚଦଇ ପାରମ୍ଭ 
ଜାଣୁ ̀ ? ମୋର ମନେଚଢହମଲା ଚେମାଚନ ମାଢାପାଅନି, ସେଢକରେ 
ଭାଙ୍କର ଅତ୍ବ୍ଵବ ସମଣ୍ଡାଣ ଭୂଏନାହୁ” । ଦ୍ଭ ଗାଁ ଆଜ୍ ଦଦଣିବାକୁ 
ଇଚ୍ଛା ଡେଲ୍ପନାହୁଂ । ଆଜ୍ ଗାଁରେ ଗାଡ ବନ୍ଦ ନକରବାକ୍ୁ ସାଥୀ- 
ମାନଙ୍କୁ କଦ୍ରଲ୍ । ଢା' ସର ଅଞମ ଅତ୍ ଚକଜ୍ଠି ଦଦେଲେ୍ ଅଃକ 
ନାହୁ --ଦନଯାକ ଗାଡ଼ ଚଲାଇ ସଞ୍ଜ୍ଚବଳକୁ ଜଉଇଣ୍ ସର୍ ନାମକ 
ଚଗାଃଏ ସ୍ଥାନରେ ଯ ଇ ଘଢ଼ୁଞ୍ଚୁଲ୍ । 
ଉଇଣ୍ତ ସ୍ବର ଗୋହଏ ସଦ୍ରର । ବାଃ ଘାଃ ଲଣ୍ତନପର ଅଙ୍କାବଙ୍କା । 

ସର୍ିଙ୍ହ୍ଵାର ଠରନ୍ଥ ନନ୍ ନୁହେ । ଚଲ୍ମକଚଲ୍ଲାଚଳ ମଧ୍ୟ ବବର୍ଶୀ ନାହୁଁ । 
।ପଥ୍ିକମାନଙ୍କୁ ଠଦଦର୍ଗିଲେ ଜଣାଯାଏ ସସ୍ପମାଚନ ୧ସପର୍ ରନ୍ଛିତ 

ମଳଃର୍ ବାଃ ଗ୍ବଲ୍ଛନ୍ତି। ମୂହଁରେ ହସର ଭ ଚଦ୍ରବଣ୍ଡ ନାହୀ । 
ଅଧିକ ସମପୃ ଏଭଳି ପୁଞ୍ଜବାଦୀ ସଦ୍ରର୍ଚର ରହ୍ମବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଡ଼ ରି 
ନାହ୍ର । ଗୋହ୍ର ଏ ସ୍ରେଜନାଳୟଚର ହଆଁସିଅ ସାର୍ ଗେ ୫ଏ 
ସ୍ତୁଡଙ୍ଗ ପଥରେ ଗ୍ଭଲ୍୍ଲ୍ବ। ମୁଡ଼ଙ୍ଗ ଉ୍ପଠର୍ ହ୍ରଦର ଜଲ ଚେଞ୍ଜ 
ଚଟଳ୍ପୁନ୍ଥ । ବଡ ବଡ ଜାଦ୍ବାଜ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଉପଚର୍ ଦୂୃଦ ବକ୍ଷରେ ଯିବା 
ଆଁସବା କରୁଛୁ । ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ସଥହ ସୁହର ଭବ ବଚର୍ ଗଢା ଦଦ୍ବାଲଛ୍ଥ । 
ଦରୁଇଃ ମୋଃର ସ୍ତଲ୍ଥନ୍ଦରେ ଯିବ୍ରା ଅସିବା କର୍ପାବ୍ରିବ । ସଥର୍ 
ଦୈଘ୍ୟ ପ୍ରାଯ ଅଚେଇମାଇଲ୍ ବହବ । ଏର୍ତଳ ସୁଡଙ୍ଗ ସଥ ଭଥବ୍ବ 
କଟ୍ବାକୁ ଅନେକ ଛଙ୍କା ଖର୍ଷ କଗ୍ଵ ଦଦ୍ରାଇଥିବ ନଣ୍ତୟ୍ । ସନଂ- 
ସାଧାର୍୍ଣଳ୍କ ର ଏଥିଚର୍ ଅନେକ ସୁଣଧା ହେ ଇଚ୍ଛି । 



5 

ଡ଼ ୫ୟ୍ 
ସୁଡ଼ବ୍କର ଅରପାଖରଚରେ ଜ଼ୂଞ୍ୟ୍୍୍ ନଗର । ଉଞ୍ଜସ୍ଠ ଏକ ବଡ଼ 

ସ୍ରଦ୍ଧର । ଚସଠାଚର୍ ସହ୍ଲୁଞ୍ଚିଲ ସର୍ ମୋର ପାଶସୋଃ ସସ୍ବକ୍ଷା 
କଗ୍ଵଗଲା । ଏହୁ ସଗ୍ବକ୍ଷାରେ ଚମାଚଭ ଚ ର୍କାଣସ୍ରି କଷ୍ପ ସତ୍ଦ୍ରଗକଣ୍ଵବାକୁ 
ହୋଇନାହ୍ନି । କନ୍ତୁ ଇମ୍ଭିଚଗ୍ରସନ ଅଠିସର୍ ଚମାର ବଢୁସ୍ଥାନର୍କୁ 
ଶୁ ଏ ଚସଗନ୍ଵ୍ ଧମକ ବଦଇ କଥା କହ୍ରୁଲେ । କନ୍ତୁ ସେମାଚନ 
ତାହା ଅବଦୀ ଟାହ୍ନୀ କଲେ୍ ନାହି; ବର୍ଂ ସେମାନେ ଅହ୍ଦୂଦ୍ଦ୍ ଧମକ 
ଦେଇ କହୁଝଲ୍, “ଇଜ୍ ଗାଇଜ୍ ଅର୍ 8 ପ୍, ଏ ?'2ୟାର 
ଅର୍ଥଦ୍ରେଲ୍ର--“ ଭମର ପେଃଚର କୃଣ୍ଏ ଚର୍ବି ଲଗିଲଣି, ନୁହେ କବ?” 
ଲିମଗ୍ରେସନ ଅଫିସର୍ ତାଙ୍କ କଥାଣୁଣି ମାର୍ବ ରହୁଲେ । କାର୍ଣ 
ମୋର୍ ସଙ୍ଗୀମାନେ ଖାଣ୍ଡ୍ ଅଁମେଦ୍ଵ୍କାନ ଭଙ୍ଗୀରେ କଥା କହୁଥିରଲେ। 
ଭାଙ୍କର୍ କଥା ଶୂଣି ସଁ ବୁଚ଼ଡଲ୍ ଯେ ସରକାଗ୍ବୀ ଗ୍ବକରବାକରଙ୍କ୍ 
କି୍ଟ୍ନ ଶିକ୍ଷା ଦଦବାକ୍ତୁ ଭ୍ମଏ  ସେମାନକ୍ ଡ୍ଲ୍ଭ୍ବବ6ରେ ଜଣାଅଛୁ । 
ଆମର ଗଣ୍ତ ର୍ବ ଘସ୍ଵକ୍ଷା ସର୍ବାର୍ରୁ ସାଙ୍ଟେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍ଥନ୍ଜ ଦ୍ଅଗଲା। 
ମୋର୍ ବଦ୍ଧ୍ଗଣ ମୋଭେ ଚଗାଃଏ ବଦ୍ରାଚ୪ହଲ୍ରେ ସ୍ଥନଞ୍ଜ ଦେଇ 
୭ସହୁଗ୍ବତଚେର୍ ରକାଚଗା ଆଡ଼କୁ ର୍ବଲ୍ଗଚଲ୍ । 

ଅଞ୍ଜୟ୍ବା ଉଭଏନାରେ ଚସଭେଚବେଳଲ ଥୁଲ୍ ସେଚେବେବଳ 
ଅଞ୍ଜ ୟ୍ଵାଚର ଅଚଳେକ ଲ୍ରେଳ ଚବଳାର ଥିଲେ୍ । କନ୍ତୁ କୋଣବ 
ବେଳାର କ୍ଷ୍ଧାର ଜ୍ହାଲାରେ ମଣ୍ ନାହି କମ୍ହା ସ୍ପାସ୍ଥୀ ହନ୍ବରଇ ନାହ । 
ସେମାଚିନ ସ୍ଥଭସାଞ୍ଚଳଣତଠର୍ ଚଟଗୋଃଏ ଚଗାଃଏ ଦଲ ବାଛ 
ଧର୍ମମାନଙ୍କ ଘର୍ଲୁ ଯାଜୁଥିଲେ୍ ଅତ୍ତ୍ ପ୍ରଭ୍ଯେଚକ ଦଶସେଣ୍ଟା 



୧୯୨. ଉଞ୍ଚପ୍ଟ୍ 

ଲେ୍ଖୀ ଏ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦାବା କରୁଥିଲେ । ଯେଜ୍ ଧନୀ ଭାଙ୍କର୍ ଭ୍ଷାରଂ: 
ଅଦେଶ୍ର ଅବଦ୍ନେଲା ଵର୍ଛୁଥିଲ, ଚସମାଚନ ଭୀ ସରୁ ଯାହା ପାଜ୍ଥିରଲ୍ 
ନେଇ ଅବ୍ରି ବଜାରରେ ଛନ କରୁଥିଲେ । ପ୍ରଥଚମ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାନ ୟ୍ବ 

ପୋଲ୍ଣ ଏହୁ ସକ୍କୁ ପାପୀ ମାନକୁ ଧର ଜେଲ୍ରେ ଭଣି କଲେ୍। 
ଜେଲରେ କଇଦା ସଂଗ୍ୟା ପ୍ରଭନ୍ଧନ ବଢିଗ୍ଛବଲ୍ଲ୍ଵ । ଧମୀର୍ ଦଲ 
ଦେଦିଲେ ସନ୍ଥ ଏଭଲ ଘ୍ରବରରେ ଲ୍େକଙ୍କ୍ ଚ୧ଳଜଲତର୍ ଉଵି 
କସ୍ସାଏ ଢାଦ୍ରାଦ୍ବେଲେ ଅଜି ୟ୍ଵାର ଶଭକଗ୍ବ ଅନ୍ତନଶ୍ବଵଭ ଜଣଙ୍କୁ 
ଜେଲ୍ଚର ଭରି କରିବାକୁ ଘଉ୍ଜର । ସମ୍ମଗ୍ର ଅଙ୍ଥ ଯ୍ବା 
ଜେଲଖାନା ଡ଼୍ୋଇଯିବ । ସେଥିପାଙ୍କ ବେଳାର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ 

ଭ୍କ୍ଷାର୍ଥୀ ରୁସରେ ଦେଖିଲେ ସସମଭାନଙ୍କ୍ କଛ୍ଥି କଛି ଦଦର୍ଥିଲେ । 
ୟ୍ବାକ୍ସ୍ ଦୋଧ ସତୁହାସାଏ ନାହୁ” ୟ୍ବାକ୍ତୁ ଦରବ୍ତାରର ଅସ୍ତ୍ରବ ମେଣ୍ଟାଣ 
କହନ୍ତି । 

ଆମେରିକାରର୍ ମଧ ସେଲିଇଲ ରୃତଲ୍ । ଆଚମଦ୍ କାର ଧମମଦଳା 
ଘପୋଲ୍ଶି ସାହ୍ବାଯୀଠର ତାଙ୍କ ବାଙ୍କ ଆଉ ଅନ୍ଯାନ୍ଯ ଧନଦୌଲ୍ ଭ 

ପହ୍ ଦଦଇ ର୍ ଖନ୍ତି । ବେକାର୍ ଶ୍ରମିକ ସୁବ୍ରଧା ସାଇଚଲ୍ ଲ୍ବଃକରେ। 
ଫଳଚର ନରଦ୍ବଭ୍ୟା ଭୁଏ । କ୍ଷୁଧା ମୀରବ ଚର ବକହ୍ଧୁ ସଦ୍ବ୍ୟ କରିପାରେ 
ନାହି । କନ୍ତୁ ସୁଖର କଥା ଏହୁ ଢଥା କଥିର ଦଦାଷ୍ୀୀ ଦଳ 
ଭ୍ବଲ୍ରେ ସୁଛ୍ା ବକୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ଲ୍ବଃ କରନ୍ତ ନାହି । କନ୍ତୁ 
ପଲସା ନଦେଇ ଖାଇଯାଆନ୍ତି ଅଜ୍ ସଇସା ପାଇଲାକ୍ଷଣି ଚଦାକାନମର 
ବାକ ପଇସା ଅଗ ଶୁଝି ଅନ୍ତ । 

ଦଦବନ ମୁଁ ଝଗାହ ଏ ଦ୍ରୋଃଲ୍ର ମାଲ୍କକୁ ପରୁର୍ଲ୍, ଏଇ 
ଚସେ ଭଚନାଃ ଲୋକ ଭଡା ନଦେଇ ବକାଠସବ୍ଭଭରକୁ ଗବଲ, 
ଚସମ୍ଭାତ୍ନ କଣ ସୋଲଶ୍ରର ଲ୍ବୋକ ୮୮ହୋଚଃଲ୍ର ଠାଲ୍କ 
କହୁବଲ୍ ଏଇ ଭନ ନଣ ଭ୍ଦ୍ରଃଲ୍ବଲ ଛବକାର ସମିକ । ଚଏମାନଙକକ 



ଆଜିର ଅଗେରିକା ୧୧୩ 

ପଇସା ନାହି; ସେମାଚନ 6ଯସେଭେତବଳଳ କାର୍ଯ୍ୟପଇବେ ସେମଂନଙ୍କ 
ବଦଗ୍ପ ସର୍ବସ୍ତଥମେ ଦ୍ରେବବବୋଲ୍ ବମ୍ମୀଣିକ ପ୍ରଭନ୍ଞା କବଛଲ୍ତି ଃ 
ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୂହଁର କଥାର୍ ମଧ୍ଯ ମୁଲ୍ୀଅଛି, କାରଣ ସାନବେଳରୁ 
ଛୁଅଗିଲ୍ମାନେ ମୁର୍ହ ୭ କଥା ଉପରେ ନର୍ଭ୍୍ର କଣ୍ଠ ଚଳନ୍ତି । 

ନ୍ଧାଲମ ବା ଦୋଷ ଶିବ୍ଦଃ ଘୁଞ୍ଚବାପୀଙ୍କ ଦ୍ବାଗ୍ବ ରରଭ । ଗସ୍ଵ୍ବକ୍କୁ 
ଘୁଞ୍ଜିବାଦୀଗଣ ନ୍ଧାଲିମ ବା ଚଦାଷ କରିକାକ୍ୁୁ ବାଧ କରନ୍ତ । ଅଗ୍ 
ସେତ ଘୁଞ୍ଚି ବାଦୀଗଣନତି ସେଜ୍; ମାନେ ଦୋଧ କରନ୍ତ ଢାଙ୍କୁ ଧର୍ 
ଶାସ୍ତ ଦଅନ୍ତ । ସେଇ ସ୍କୁ ଘୁଞ୍ଚ ବାଦୀ ଦେଶର ଚଲନ ସଭ ସାହ୍ଵସୀ 
ସେମାନେ ଆଇ ନଅମୀନ୍ଟ କର୍ବାଲକୁ ସବ୍ରୁଦଦଳେ ଦାଧ୍ୟ ଭୁଅନ୍ତ । 
ଠଦଣିର ଏବଂ ସଗ୍ଧୀନି.- ଦେଃରେ ଲୋକ ପୁମ୍ଜ ବାଦୀଗଣଙ୍କ 

ପଦ୍ଧ୍ଗ୍ଲଭ ସଂବାଦପନ୍ତ ସଚ ଶିସ୍ଵ ର ହୁଅନ୍ତି । ୬- ଘବପ୍ର୍ୁଷ 
ଦେବଲ ସ୍ପର୍ଗ ନରକ କଥା ନ୍ତା କବ୍ତ୍ୁଥିଲେ, ଭାଙ୍କ ପକ୍ଷଠର୍ 
ଆମେଭ୍ିକାର ଯୁବକଗଣଙ୍କ ସଭ୍ ସାଦ୍ରସ କଥା ଶୁଣି ଘୃଣା ଆଵବା 
ମ୍ଦାତ୍ସ୍ରବକ । 

ଅମେର୍ିିକାର ସବୁ ଅର୍ଥିଲରେ ଡ଼ଓ (98) ଦୋଲ୍ ଚଗାଃଏ 
କଥାର୍ ସ୍ତଚଲନ ଅନ୍ଥୁ । ଭା ସାବ ସାଚଙ୍ଗ ଏବେ ଅଭଡ୍ ଗୋ ଏ 
କଥାର୍ ସ୍ଥଚଲଳ ଢ଼ୋଇଛୁ ଭାତା ରେସ-ଚ ଆମ୍ଭ କଥୀରେ ଘୋତା 
ଦୌଡ଼ । ଡଓ କଥାହ୍ପର୍ ପ୍ରଚଳନ ୧େଉଲ ଢାର୍ ଦାମ ମଧ୍ୟ ଠିକ 
ସେଇଭନଲ ଚଲେ। 

ରଞ୍ତ୍ତର୍କର ୧୦୮ ନମ୍ବର କୃଂ୪ର ବନ୦ାରେ ମେଉଁସିନ 
ଏଚଉଲିଉ୍ ଅଢନ୍ନପ ଳର୍ଦିନ୍ଥ ଠିକ୍ ସେହୁ ବାକର ଚଗାହି ଏ 
ମୂଦୀ ଜଦଦାକାଳ ଅଛ୍ଥି । ଏହ୍ ଚଦାକାନକୁ ସାଇ ମୁଁ ଘୁ/୍ଟ୍ ୧ଫାନ 
ବ୍ୟବଦ୍ଘାର କରୁଥିଲ୍ । ମୋ ବସ୍ାଓର ୧ଫାନ ନ ଥିଦଲ ମଧ୍ୟ ମୁ, ସେ 
ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ଚର୍ଦାନ ଦନିବୀଳଲୂ ଚଦଶୀ ଘସ୍ପନ୍ଦ ଚଟି ଥିଲ୍ । 



୧୯୪ -; 12 

ଦ୍ରଳେ ଫୋନ କଣ୍ଵବାକୁ ସାଇ ଦଦାକାନ ଣ୍ଭରେ ଗୋଃଏ 
ଚତ କରେ ବଦିଥିଲ୍ । ବସଢକିଚବଚଳ ନ୍ଦରଂଜଣ ଚଲ୍ନିକ ୧ଦାକାନ 
ଶ୍୍ଭରଲୁ ଆସି ଚମାଚଭ ଚୌକ୍ରଚରେ ଦେଶି ଅଟ୍ନ ଶର୍ମା ବଦ୍ଧାଇଗଛଲ। 
ସମାର ଦେହ୍ବର୍ କଲାର୍ଙ୍କ ଭାର ଏକମାନ୍ନ କାରଣ । ଡାଙ୍କର୍ ଲଲ୍ 
ମୂଢ଼ିକୁ ମୁଁ ଉସ୍ବ ନକର୍ଦ୍ର ତ୍ସ ଦୃଷ୍ଧ ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୃହୁ. 
ରହ୍ରଲ୍ । ଦୋକାମ୍ମୀ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗେ ତ୍ଠିଅ ସି ଅଗନ୍ତୁକଙ୍କୁ କାନଚର୍ 
କଣ କହୁଲ୍ନ ଚକଳାଣି ହଠାଭ୍ ନବାଗଢ ଭଦ୍ରମଲ୍ତେକ ଦୁଇହଃର୍ 
ସୂର୍ଦର୍ ଅବସ୍ଥା ଘଣ୍ଢିବର୍୍ଭ ଜଦ୍ଧୋଇଗଲା । କଣେ ଉଦ୍ବଚଲ୍ବକ ତମ୍ବା 
ଗାଖଲୁ ଗ୍ଟଲ୍ ଅସି ବସିଲ । କହୁ ଗ୍ଫଲ୍ଲା,”-୯ବଦଖରନ୍ତୁ ଚମାର୍ 

ବାମ ଜଣେ ୧୨ମଭଜ୍୬୨ ଏଭକ କହୁ ସ୍ ଦୋକାମୀ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧ ଅଡ଼କୁ 
ଗ୍ୃହୁଲା। ଦୋକାମୀ ଭାକ୍କୁ କ”ଣ ଇଙ୍ଗିଢକଲ୍ ଚକଜାଣି ଚସ ପୂଣି ସୋ 
ମାଖକୁ ଫେରି ଅଞ୍ତି କହଲା, “ଅପଣଙ୍କ ଦଦଶରେ କଣ ଓଡଏଂ 
ମ୍ରଥା କ୍ଚିଚଲଭ ନାହୁଁ ୬ ଡଏ ପ୍ରଥା କାଦ୍ଘାକୃ କଦ୍ଧନ୍ତ ଢାଂ ମୁଁ ଜାଣି 
ନ ଅଲ୍ ୧ସ୍ପଥିପାଲି ଭାଙ୍କୁ କହୁଲ୍--ଡଓ” କାଦାଲୁ କହି ଯମୂଂ 
ଜାଣ ନାହୁଁ ।”୬ 

ଲେକ୍ସ କାହ୍ରଲ୍ନ ଅମ ବଦଶ୍ରରେ ଅନକ ଶ୍ରମିକ କୌର୍ଣସି 
କାଯ ନପାଇ ଅନାହ୍ରାରଚର ରହୁବକୁ ଦାସ ଭୁଅନ୍ତି। ସ୍ଥେଃ ର୍ରେହ 
ଦୋକାମକଠାନରୁ ସାଠ୍ତାନ୍ମଲ କନ୍ଥୁ ବର୍ଥ ଗ୍ବନ୍ଦା ଆଦାୟ୍ତ ଦର୍ଯାଏ । 

ଅଚମମାଚନ ବଞ୍ଜିମାନ ଏ ଅଞ୍ଚିଲର୍ର୍ “୯୬୬ ଆଦ୍ରାୟ୍ଡ୍ କଣ୍ଢ ବାକୁ 
ବ୍ରାହ୍ନାଦ୍ଦିଛ୫ୁକୁ ଅକ ପଠଭେଂଛୁ ଦଦାକାମୀ କନ୍ଥ କନ୍ଥ ଗୃନ୍ଦା ଦେବବ। 
ୟା ସାଦ୍ବାଯ୍ୟରେ ୧ହୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କର୍ଥି କର୍ଥ ଖାଇବାକୁ 
ନ୍ନ 

ଗ୍ରେହ୍ନାଜ୍ଣ୍ଡ ବସ୍ତ କୌଣ୍ଞାମାର୍ ବୃଷ୍କସନ ସନ୍ଥ ପାଖରେ ଚଗାଛ ଏ 
ସଥିମସଦ୍ଵଲ୍ଭ ବକୋଠା, ଅନେକ ଯାନ୍ର୍ୀ ୧ଠାକ୍ୁ ସାଇ ସମଭସ୍ବ 



ଆକର ଆମେରିକା 

ଅସମପ୍ଟରେ ର୍ଦ୍ରନ୍ତୁ । ସେ ଦ୍ରୋ୨ଃଲ୍ରେ କଳାଚ ମଡ଼ାର ସ୍ଥିବେଶ 

ନିଷେଧ ନାହୁଁ । ସଦ୍ରଜଠର ଚଗାଃ ଏ ବକାଠଟ୍ଵୀ ଭଡ଼ା ପାଇ ବ୍ରଡ୍ଜ 
ଆନହ୍ଦଭ ବଦ୍ଧଲ୍ । ବଦ୍ବାଚିଧଲ୍ ରେ ଗ୍ବଭକ ପରି ରହୁବାାକୁ ବହ୍ଧଲେ 
ଏକଡ଼ଲ୍ର ଭ୍ଡ଼ା ଦ୍ରବାକ୍ସୁ ପଡେ । କୋଠଗ୍ବର ଦ୍ୂୁଅର,କ ଝରକା 
ଝଖୋଲ୍ ଦେଇ ସଦ୍ବରକ୍ତ ୧ଣ଼ୀନ୍ଦର୍ମ୍ୟ ଚଦଣ୍ମବାକୁ ଲଗଲ୍ । ଏଭ୍ଲ 
ବସ୍ସୀଦ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅମେଦ୍ବ୍ଵଵା ର୍ କେବଲ ବଦ୍ରଗାଯାଏ । ସ୍ପୃଅବୀର୍ କେଭେ 
ଦେଶର ଭ ବୁଲ୍ଲ୍, ଏଭ୍ଲ ଆଜ୍ ବକଉଁ ଠି ଦଦଶ ନାହୁଁ । ମାଇଲ୍ 

ହ୍ରସ୍ାବରେ ଧଦ୍ଧିବାକୁ ବଦହ୍ଲେ ପଣ୍ଟୁଗ୍ର ହବ ନାର ମାଇଲ୍ ମୁଂ ବୁଲ୍ସ୍ଥି । 
ସାଇକେଲ୍ ପର୍ଯ୍ଯଃକ ଭୁସାବ୍ରରେ, ସାଇଚକଲ୍ରେ ଘର୍ଯ୍ୟଃନ 
ଇଭଦ୍ରାସର ସ୍ରାରମ୍ବରୁୁ ଏପାକେ ମୁ ସକ୍ତୁଠାରୁ ବେଶ୍ରା ଦଦଶ ଆଜ୍ 
ଦୁର୍ଦଭ୍ଧ'ଭୂମଣ କର୍ଛ୍ଥ । ଭାର ହୁସାବ୍ର ଚମା ପାଖରେ ଅନ୍ଥି । ଯଦ୍ଦ 
ଆମ୍ବର୍କାବା ପର କମ୍ବା ଇଲଉଗ୍େଣୀୟ୍ଠ ଦ୍ରୋଇ ଥାନ୍ତି ଢାହ୍ରେଲେ ଚମ୍ମାର୍ 
ଏହୁ ହ୍ରସ୍ାବ ସାଇର ରଖା ଯିବାର୍ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୂଅନ୍ତା । ଯଂଦ୍ରେକ୍, 
ଗ୍ବଭଚବେଲରେ ଅଚମଣ୍୍କାର ନଗରସର ଦୁର୍ଯ ଦେଇ ଃକଏ ଶ୍ରାନ୍ତ 

ଅନ୍ଉ୍ବ କଲ୍ । ଅଞମରଣ୍ବକାର ସହ୍ବରର୍ ଗ୍ବଭର୍ ସ୍ୋହଯ୍ୟ 
ଛ୍ଛୁଳନୀବର୍ ଇକ୍ଵଗ୍ଵେଥ ଏବଂ ଏହିଅର୍ ବାଳୀଣସି ସଦ୍ରର୍ର୍ ଗ୍ବନ୍ନର୍ 
ଚର୍ସୀନର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ଧ୍ ହେବ ନାହୁଁ । 

ଚଗ୍ର ଢ଼ାଜଣ୍ଡ ବସ କୋନ୍ଳାନୀର୍ ୧ଷ୍ପସନ ଗୃଡକ କ, ଆଇ, ପ. 
କ୍ରମ୍ବା ଏ, ବ, ଅର୍ ଷ୍ମୋସ୍ବନମାନଙ୍କ ଅଚପକ୍ଷା ବଢ଼ । ଯାନ୍ନୀର୍ ସଂଖ୍ୟା 
ମଧ୍ଯ କମ୍ଭ ନୃତ୍ନ୍ତ । ଚଗ୍ଦ୍ରାଜ୍ ଣ୍ଠ ବସ କୋଣ୍ମୀମଂରେ ବ୍ରନା ଃଲିଃରେ 
କେହୁ ଭ୍ମଣ କଣ୍ ସାରନ୍ତ ନାହ । ଚରେଲ୍ଗାଡ୍ପରେ ଅମେର୍ଳାର୍ 
ଅଞନକ ରଲ୍ମାକ ବନା ସଇସାରେ ସିବା ଆସିବା କର୍ନ୍ତ । ଚର୍ଲ୍ 
କୋମ୍ମାମମଙ୍ ଭ୍ଵନ୍ତର ଧଗ୍୍ଇବାର ଇସ୍ଥା ସକ୍ତୁ ଦଦଶରେ ଅସ୍ଥି, ଇନ୍ତୁ 
ଅମ ବଦଶ୍ର ଡ୍ଲ ଆମ୍ବେର୍କାଚରେ ୧କହ୍ଥ ଚକରେ ରର୍ଲ୍ ଗାଣ୍ତ 



୧୯୬ ଡ଼ଃ୍ୟ୍ଟ 
> 

ଲଲନଚ୍ୟୁଚ ଦଗ୍ଵଇ ସାଧାରଣ ଲେକଙ୍କର ସର୍ବନାଶ୍ର କର୍ ଛନ୍ତି 
ଚବାଲ୍ ଅଳଯାଏ ଶୁଣାଯାଇ ନାହୁଁ । ଅଂମରିକାର ଚରଲଗାନୁଚର 
ଝସଞ୍ଞ୍ ସବ୍ତ ଦୁର୍ଘ ଃଜା ଘଚଃ ଭାୀହ୍ଘା କବଲ କାର୍ଥାଙ୍ଖର 
ଦୋଷରେ । ନର୍ଦୋଷ ଲେଵର ଗ୍ରାଵଦ୍ରାମୀ କର୍ ବସମାନେ 
ଢାର ଷ୍ରଭଶୋଧ ନଅନ୍ତ ନାହ, ପରଚଶ୍ରୋଧ ନଅନ୍ତ ଅନ୍ଯ 
ଭ୍ବବଚରେ | 

ଆଗମେଣିକାର ପ୍ରଭ ସଦ୍ଧର୍ ଓ ନଗସ୍ଚର ଓଡାଉ୍ଭଳ ୪ାଜକ୍ନ” 
ବବାଲ୍ ଗୋହଏ ଚଗାଛଏ ସ୍ଥାନ ଅନ୍ଥୁ । ଏହ୍ନ ସକ ସ୍ଥାନଚର 
ସ୍ତିନେମା, ହୋଚଞଃଲ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେକାନ, ବସ୍ତ୍ରଜନାଲସ୍ତ୍ ଶ୍ରଭ୍ତ 9 
ଏବଂ ଅଚ୍ରମାଦ ଗ୍ରମୋଦ ର୍ ଅଳ ୍ଚାନମାନ ଥାଏ। ଡ଼ାଞ୍ଜନ ହାଜ୍ନଚର 
ଗ୍ଵ ଦ୍ରସ୍ଥର ବାଚସାପ ଯୋଗୀ ସ୍ଥାନ ନଥାଏ । ଡ଼ାଜ୍ଜନ ଞାଉଳକୁ ସ୍ଥ 
ଦେଲ ସହର୍ର୍ ଅନ୍ଯ କେଉ. ଠି ସିନେମା ବଡ଼ ଦଡ ଦଦାକାନ 
<ଟଂ ବ ଲାକିଭାର ସାମର୍ରୀ ବନି କର୍କାଲୁ ହେଲେ ସବ୍ଂସାଧାରଣଙ୍କ 
ତଭ୍ଦ୍ରଃ ନେଇ ଭାଦ୍ରା ବଗ୍ଵଯାଇ ପାରେ । ଆଅଚଦଶ ନପାଇ ସନ୍ଧ 
ବଦଦୌଣସି ଦୋକାନ କ୍ରମ୍ବା ଅନ୍ଯ କ୍ନ୍ଥ କଗ୍ଵଯାଏ, ଚଢିଚବେ ଭାର 
ସ୍ଥାତ୍ଦିଭ୍ବ୍ର କନ୍ଧ ନଭ ଭା ନଥାଏ । ଯନ୍ଧ କେହ୍ର ଦୋକାନର ବଗ୍ୁଲ୍ଲା- 
ଚରଣ କର୍ବା ସାଇ ଜଳଯମଉ ସଂଗ୍ରହ୍ଘ କରେ, ଭାଦ୍ରାଢ୍ରେଲେ୍ 
ଦୋକାମ୍ଭକୁ ଦୋକାନ ଶ୍ଥନ୍ ଗ୍ଭଲ୍ପିବାକୁ ସଡ଼େ । ଅଚମର୍କାରେ 
ମଧ୍ୟ ଅନେକି ବେଆଇମୀ କାମ ଚଦ୍ଘରାଇ ଥାଏ, କ୍ମ୍ତୁ ଧଗ୍ପଡଲେ 
ସାଧଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଭୀର୍ ପ୍ରଭବ୍ରଧାନ ଦ୍ରୋଲଥାଏ । 

କନ୍ଥ ସମୟ୍ଲପରେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଗାଧୁଆ ଘର ଅଡ଼କୁ 
ଗ୍ଭଲ୍ମ୍ । ଗାଧୁଆଁ ଘରକୁ ସିବ୍ରାର ବାସ୍ତାରେ ଚଗାଃଣ ସ୍ଥାନଚର 
ଲେଖାଅନଛ୍ୁୁ ଏନ୍ଧୁ ଦୋଃେଲ୍ କେବଳ ଗୂକ୍ନଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ । 

ଗାଧୂଅଘର ଅଗରେ ୧ଝଲଵାଅନ୍ଥି କଚଣ ଳଚଣ ୧ଦ୍ବୋଇ ଗାଧ୍ଆ 



ଆଅଁଳର ଅଆମରିବା ୧୯୬ 

ଯର ଭ୍ଭରକୁ ଯିବେ । ଚଲଖା ଗୁଜ୍ଥକ ସଚ ନାନାମ୍ରିକାର ସଚନଦ୍କ 
ବଢ୍ରଲ୍ଵ । ଘର୍ଃା ଦଦ ମଧ ଗ୍ଧଦ୍ବସ୍ଥର୍ ଘର ଭ୍ଲ ଜଣା 
ଯାକ୍ଥିଲା, ବଞ୍ଚିମବାନ ସ୍୍ରଗ କଗ୍ବସାଇ ଘରଃକ୍କୁ ଦ୍ରୋଚ ଃଲ୍ରେ୍ 
ଘଦ୍ବ୍ଣଭ କର୍ଦ୍ନୋଇଛ । ଗାଧୂଅ ସାଦ୍ଧ ଫଳ କଣିବାଲୁ ଗଲାବେବଲ୍ତ 
ବାଃଚ୭ର ବଢ୍ରା୨୧ ୫ଲର ମଚ ନ କରଙ୍କ ସହ୍ନ ବଦଦଖା ବହଲା । ବସ 
ମୋର ସତ୍ଦିଚନ୍ଦ୍ଵ ପାଇ ବଦ୍ମୂଭ ଅଦର୍ ଯନ୍ଧ ତଦରଗାଇଚଲ । ସୁଚଯୋଗ 
ବ୍ରୁଝ୍ ମୁଂ ଘରକଥା ଜ୍ଠାଇଲ୍ । ଛେନେଜର୍ କହୁଚଲେ, “ଘର୍ 
ବଦର୍ଗ ଗ୍ଭଦ୍ଵସ୍ଥର୍ ଘର ଉଲ ଜଣାଯାଏ ସଭ ବନ୍ତୁ ଏଭ୍ଲ ଘରେ 
ବକୌଣସି ଗୃହ୍ଧସ୍ଥ ର୍ରେ ନାଦ୍ଗ କମ୍ବା ରହୁପାର୍ିବ ନାହି । କନ୍ତୁ 
କପ୍ୋରରତ୍ସନ ଅଣ୍ରଚର ଧୂଲ ସକାଇଲ କୋଠା ଗ୍ବଭ ଉଭରେ 

ଭିଆର୍ କଗ୍ଵ୍ଯାଇ ଥିଲା । କ୍ରନ୍ଦନ ଘରେ ଏହୁ ଳଥା କଣାସିବାର୍ତୁ 

ଗୃହକୁ ଦଣ୍ତ ଠଅଗଲା । ଭେଶୁ ବଞ୍ଚ୍ମାନ “9 କାଠର 
ପାଖିଣନ ମବଗିନ୍ଥ। ସଚର୍ ସ୍ପଭନ୍ତ ବ୍ଯବସ୍ଥା ବଢ୍ର ଦର ।” ଲବଥ୍ ମିଛର 
ଘାସ ଚଯ ଚକବଳ ସ୍ବ୍ରାଭଭରେ ପ୍ରଚଲଭ ଭାହାନୁହେ । ସ୍କୁଥିବୀର୍ 
ସକ୍ତୁଠାରେ ଅନ୍ଥୁ । ସାଧାରଣଭଃ ପୁଞ୍ଜ । ବାଦୀର୍ ଗ୍ବକଭ୍ବଚର୍ । 
ଲିଏ କେଉଁ ଜ୍ବଦେଶ୍ଯରେ ଘର୍ ଣଣ୍ତକ ଉଆରି . କରିଥିଲା କଏ 
ଜାବଣେ ଆଗେଗ୍ବିକାଚରର ଘର୍ ଭଆର କର, ଗୀଜାଁ ୭ଆର୍ କର, 
ଯାଦ୍ବାଇକ୍ଥା ଭାଦ୍ଵା ଭଆର୍ କର୍ ସଛକେ ସ୍ପାସ୍ଥ୍ୟଭଧବର ଆଲ୍ନମାନ୍ତ 
ଚଲବାକୁ ତଢ୍ରବ । ଏ ଦ୍ରଗରେ ଅମେଶ୍ଚିକା ଧମ୍ମର୍ ସାମ୍ଭାକ୍ଯ ଵାଦ 
ବଜନ କରନ୍ଥି ଦେଖି ରଡ଼ ଅନହ ଭ୍ସଲ୍ବ୍ଫଂ କରିଥିଲ୍ । 

ଆମେର୍ବି୍କାର୍ ଛସମ୍ଭିକମାନେ ଚଯେଇଲ ସ୍ବବରେ ନ୍ଦନ କ୍ଷାକ୍ଇନ୍ତ 

ସ୍ପୃଥବୀର୍ ଅନ୍ଯ ଚକୀଣସ୍ର ଦଦଶ୍ରର୍ ଶ୍ରିମିକ୍ମାଚନ ଚସଭକ ସୁର୍ରଧା 
ମଧ୍ୟ ସାଜ୍ ନାହ୍ରାନ୍ତ । ଅମେରକାର ଶ୍ରମଳ ୧କାଣସ ମ୍ଥବାରେ୍ 
ଯନ୍ଦ ସପ୍ତାଡ୍ନରେ ଭନ୍ନ ନ୍ଧନ କାମ୍ର କର୍ ପାଣ, ତାଢ୍ତରାର୍ ଘଦ୍ଚିବାର୍ର୍ 



୧୧୮ ଡଃ ୟ୍ବ 

ଅନ୍ଯ ଚକହ୍ଥ ନଥିଲେ ସେ ବାକ କେଭେଵନ କାମ ନ କି ମଧ୍ୟ 
ଚଲ ଯାଇପାଠର୍ । କଲ୍ଵଢାର ଦୁଇ ଦ୍ରଜାର, ତନଢ୍ରଜାର ୪ନ୍ା 

ସାଇଲା ବାଲା ଇତ୍ତଗଗ୍ବପୀୟ କର୍ହଗ୍ଵସ୍୍୍ୀ ଗଣ ଚଯେଭଳ ଦ୍ରବରେ 
ଅବସର ଯାପନ କରନ୍ତି, ଅମେଶ୍ଵିକାର ଜଣେ ପେଦ୍ନେନ୍ତର ମଧ୍ୟ 
ଚସଭଳ ଭାବରେ ଅବସର ଯାପନ କରଟା୨ରେ । ଏଅପଇ ଢାକୁ 
ସ୍ତାଦ୍ମରେ ଭନଦ୍ଦଳର କାମ ସଥଷ୍ୁ । 

ଚଡ଼ାଚଃଲ୍ର୍ର ବାହାର୍ ଗୋହଁଏ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ରେକ ନାଲଯୟ୍ବକୁ 
ସ୍ତ୍ରେଜନ ଵଦ୍ଧିବାଲୃ ଗଲ୍ । ଅନେକ ଲେକ ସେଠାରେ ବସି 
ଗାଜ୍ଥିବଲ୍ । କେହବା ଖାଇ ସାର ନିଜ ବହୁବାନବମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗଟର 
ଗସ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସକ୍ତୁ କଥା ଭ୍ତରେ ଭୁଃଝର ସ୍ଥୟା। ନାହିଁ -- 
ସୁନ୍ଦର ଓ ସରସ୍ସ ଅନ ହମୟୁ କଥାବାର୍ତା । 

ମୁଂ“ ଦଦ୍ଦ୍ରକନାଳମ୍ବର ଦ୍ବାର ସାଖରେ ଚଗାହଏ ସ୍ରକାଶ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ 
ବସିଲ ଆଜ୍ ସଦ୍୍ବେଷକକୁ ଭୂଧ ଅଣିବାକୁ କହ୍ରଲ୍ । ଚସ ଗୋଃ ଏ 

ଗ୍ନାସରେ ଠଣ୍ଡା ଦୁଧ ଅଧି ଦେଲା । ଥଣ୍ତା ଦୁଧ ପିଇବାକୁ ଦେବଲ୍ 
ରା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଃଏ କ୍ରୁଅର ନଳ ଆସାଏ । ସୂ ଥଣ୍ତା ଦୁଧ 
ପଳବାକୁ ଭଲ୍ ସାଏ । ଧୀଚର ଧୀରେ _ ଦୁଧ ¦ ପଜ୍ ସଜ ଅଚଳକ 
କଥ୍(ଯବୁଥିଲ୍ । ବନ୍ଧୁ ଦାର ପାଝରେ ବସ ନବିକାର ଅଜ୍ ନର୍ଗ୍ୀକ 
ଦ୍ରବରେ ଦୁଧ ପଇବା ଦେଖି ଅନେକେ ଚମାଭେ ମଙ୍ଗସଲ୍ ନିଚଗ୍ରା 
ବୋଲ୍ ପ୍ରବରଥିଲେ, ଅ୍ଭ୍ ସକ୍ଦୁଦେବଳେ ମା ଅଡ଼କୁ ଗୃହ ଥିଲେ । 
ସକ୍ଚାଳବବଳର ଗୋହୁଏ ଖବର କାଗକ ଗଞ୍ଥ ସମା ହ୍ରାଦିଚର ଅଲ୍ଵ 
ଅଗ ଦୁଧ ଦଉପିକ୍ ମୁଁ ଚାଂ ଉପରେ ନକର ରଵଥିଲ୍ । ମୋର 
ଏଉ୍ତ୍ଲ ଅଚରଣ ଅଚ୍ତନକଙ୍କର ବବାଧଭୁ ଏ ସହ୍ୟଦହେଲ ନାହୁଂ, ଢେଣୁ 
ସାରିଚବଷକ ତମା ପାଖକୁ ଆସି କହୁଲ୍ଲ, ‹ମଢାଣଶଯୃ ଏଭଳ ଦ୍ଦ୍ରବରେ 



ଆକର ଅମେରିକା ୧୧୯ 

ଦ୍ବାର୍ ପାଖଣରେ ବବଶୀସମ୍ବୟ୍ସ ବସି ରହ୍ଧଲେ ଅମର ବ୍ଯବସାଯ୍ଗ୍ଟେ 
କ୍ଷତ ଦଦ୍ରବ ।” 

“ସମାନେ ବସି ଛନ, ଚାୁଁ କଦନୁ ?”' 
“ଅସୀ, ସେମାନେ ଆଜ୍ ଆପଣ ଅର୍ଥୀତ୍ -- 

'‹ଏ8 | ବୁଡ଼୍ଲ, ବୁଢ଼ଲ୍ ଚସମାଚନ ଗୋଗ୍ ଅଜ୍ ମୁଁ କଳା, 
ଏୟ୍ବ୍ଭ ୮ 

ବଧ ପଇସା ଦେଇସାରି କହୁଲ୍ ସ୍ଟାକ ନକବଲ ଅମେକଣ୍ବିକାର 
ଗଣଭଲ୍ବ୍ ଚ ଵାଲ୍ କୃଦ୍ଘାମାଇ ସାରେ ! ଏହ୍ନାର୍ଟ୍ ପାଇଁ ଅପଣମାଚନ 
ଏଚଭ ବଡ଼଼ଇ ଦେଖାନ୍ତି, ଏ ଚଦଶ୍ରକୁ ଆସି ମୁଁ, ଅନ୍ୟାୟ କବସ୍ଥ-- 
ଦୁରରେ ଯାଇ ଲଂବ୍କନ୍ଙ୍କୁ ସ୍ତରଣ କର୍ଢିବା କ୍ରଡ ଥିଲା, ପାଖକୁ 
ଆସିବାର ସ୍ପ ମଧୁର ସ୍ପସ୍ର ଭବ୍ 7 ଗଲଳା,?” ସଚର ପୂଣି କହୁଲ୍, ମୁଂ 
ଏଦେଶର ଝଲକ “ ଜୁଚି, ମୂଁ ଜବଣ ହୁହ, |”! ଏବଇକ ଶୁଣି କି 
ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହ୍ୁଲ୍ଵ, ଆଣ୍ଠ ବସନ୍ତ ରସଲୁ ମୋର ଭ୍ବଲ 
ହୋଇଛୁ ।” ଏ ପୃଣି ବହୁ ଘୁଞ୍ଚି ବାଦୀ ଅମେଶ୍ଵିକା ବାସୀ 
ଆଘଣମାଚନ, ଅଗଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ନଗ୍ରୋମାନଙ୍କୁ ହଦ୍ିକନ 
କରିକାଖା। ଦଳରୁ ଗୁଛି ବାଦ ଓ ସାମାଜଏବାଦର ପାଥମ ସନ |” 

ବସ ପ୍ରଣି କଣ କହୁବାକୁ ସାଜ୍ଥିଲାଂ ସ୍ବାଭଭରେ କ୍ଷୁୁନକ 
୧ଲ୍ମକ ଅମ ମୋଢ ଜଣର ଛ୍ଥୁଡ଼ା ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ଭ୍ଭର୍ୁ ଵ୧ଣ 
ମୋତଡେ କନ୍ଧୁଲ୍,-¬ ' 7୦) ` 1୩11 ` £ 8॥11080 ` ୮10001'1611811 

ମମ)" ମ0% 0, #1180 ]ପ110131) ? ?! 

କହିଲ, ‹ଥୁର କୌଣସି ଜାଢ ରରୁଛରେ କଛି କହୁ ନାହୁଁ, 
ସାଧାରଣ ଘ୍ବବରେ ମୁଁ ରୂରିଷ୍ଣ ୮ଭ ବର୍ମୁକ୍ତଚର୍ କହ୍ୁଛ୍ଥ, ଅଟଣ 
ବୋଧହୁଏ-- ?° 



୨°୭ ଠଧ୍ଵ 
ମୋର୍ ମୁ ହର କଥା ମୂହଚରେ ରହୁଗଲା, ‹‹6କେଭେଳଣ ଏକା- 

ବେଲଚକ କହୁ ଉଠିଲେ, ୯“୧ସେ ଜଚଣ ଆଣ୍ଠା। ଭୃପ୍ବର ପନ୍୍ୀ, ଗ୍ଲଲ୍ନ୍ତ 
ବାହାରକୁ ସିବ୍ରା ।୬୬ ୧ସ୍ବମାନେ ଚମୋଭେ ସାଙ୍ଗଚର ସଘନ ବାହ୍ବାର୍କ୍କ୍୍ 
ଗ୍ଭଲ୍ଆଁସିଲେ୍ । ସମତ୍ସ୍ତ ମି ୩ ଚହ୍ରାଃଛଲ୍ ଆଡକୁ ଗ୍ଟଲ୍ଲ୍କ । 

ତସମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦ୍ରୋାଃଲ୍କୁ ଚଫଘଦ୍ଦ୍ରିଅସ ଅନେକ 
କଥାବାଶ୍ଵଂ ହ୍ବୋଇ ସାର୍ ସେମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ରାୟ୍ ଦେଇ ଶୋଇ ପରିଲ୍, 
ସରଦନ ସକାଲକୁ ସ୍ଥାମୟୁ ହନ୍ଦ୍ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ସ୍କରିବାକୁ 
ଯାଇ ଥିଲ୍, ସେମାନେ ଲାସିଂୟେଃ ଵୁ୪ରରେ ଥାଅନି । ଭାଙ୍କ ଭ୍ଭରେ 
ମିଃ ଜଗଢ୍ବ୍ରହଡ୍ ଦେବ୍ର ବୟ୍ତୋଜ୍ଯଷ୍ତ “ଟ ଅଚମରକାର ଜଣେ 
ନାଗର୍ଦ୍ରକ । ଢାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ତର୍ ଚଦଖା ଦ୍ରେବା ଅଗକ୍ଟ୍ୁ ମିଂ ଦ୍ରାସିମଙ୍କ 
ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖାଦ୍ବେଲ୍ । ଡ୍ରାର୍ଦଫମ୍ ଅଗରେ ଅସ୍ିକ୍ଷଭ ଥିଲେ, 
ଅଗଶ୍ବିକାକୁ ଅସ ଚଳ୍ ଖାପଢ଼ା ଶିକ୍ଷ ନ୍ତ । ଭାଙ୍କର୍ ଦରୁଦୟ୍ବତର୍ 
ଅଦମ୍ୟ ଶକ୍ତ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସାଧାରଣ ସଞ୍ଜୁଭା ଦଶଂଭ୍ଲ୍ତ ଭାଙ୍କର୍ 
ପ୍ରବଳ । ୧ଦଦଶ୍ର ପାଇଁ ଅମ୍ପ ଦଲ ଦେବାକୁ ସି ସବ୍ତୁବବଳେ ପ୍ରସ୍ତୁଭ। 
ତସ ମୋଭେ ଆନହରେ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରି ମୋର ରହବା ସାଇ 

ରଭ୍କ୍ଷଣାଭ୍ ମୁଁଃ ନାଗଙ୍କୁ ଚଗାହ୍ପଏ ଚକାଠବ୍ୀ ଭଡ଼ା କରିବାକୁ 

କହ୍ରଲେ୍ । ସ୍ରାଯୂ ପହର ମିନ 8 ଭରେ ଚସ ମୋ ସାଇ ଘର୍ ହଏ 
ଠିକ କଦ୍ଦି ଦେଇ କହୁଲେ,-¬-¬ 1,10016 10 ` 7୦୩0୮୫୫1୮, £106€120 

¶₹7© 771]] 1187 6 8112? ?, କ଼ାଧା ଦେଇ ଦୁଇଜଣ ସଯାକଙ୍କ କହିଲ୍ 

“'ଗ୍ଟଲନ୍ଜୁ ମୋ ବସାତର୍ ଯାଇ ବସ୍ିବାଃ ଚସଠାରର ବଣଶରାମ ମଧ୍ଯ 
ବଦୃବ, କଥାବାଖ୍ଵଂବ ଗ୍ଟଲ୍ବ ।” କଂତତ୍ତସ ଷ୍ପୁଛରେ ଚମା ପାଇ 
ଯେଉ ବର ଭଡ଼ା କଗ୍ଵହୋଇଥିଲା, ଜଣେ ହତଙ୍କ ର୍ପ୍ଟାନ ଭାର 
ମାଲ୍କ ଥୂବଚଲ୍ । 



ଆକ୍ରର୍ ଆମେବ୍ଦିବା ୨୭୧ 

ଦ୍ୃମ୍ରଦ୍ଧର ଚବଚଳ ଅଚମ ଆମ୍ଦେଶ ଚଲ୍ନକଙ୍କ ଦ୍ବାଗ୍ଵ୍ ପଦ୍ଧିଗ୍ଭ୍ଲଭ 
ବଦ୍ଦ୍ରଜନାଳଯ୍ବରେ ଖାଇ ଅସିଲ୍ବ। ସୁନ୍ ବ୍ଯବସ୍ଥାଃ ଡ଼ାଲ୍ ମିତଳ- 
ନାହିଁ ଚବାଲ୍ ଅଚମଭ୍ତିଵାର୍ ସୀଚତର୍ ଡ଼ାଲ୍ ୭ଅର କଗ୍ଭୁଏ । 
ଦ୍ବଳନ୍ଧ ସର୍ବ ବଞ୍ଜିରେ ସ୍ପନର୍ରୁ ଏକପ୍ରକାର ଦ୍ରଲଦିଅ ଗୁଣ୍ଠ ଅଣି 
ବ୍ୟୀ ବଵହ୍ଘାର କରନ୍ତ । ଅମମେଦ୍ଦିକାରେ କେବଳ ପିଠା ଲଙ୍କା ମଲେ । 

କ୍ରନ୍ତୁ ବଞ୍ଚାଲ୍ଙ୍କାର ଗନ୍ଧ ସ୍ଥିର ଥାଏ ଦବାଲ୍ ସେହୁ ସଠାଳଙ୍କା 
ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଲ୍ମର୍ଚ ମଶିଇ ଢରକାର୍୍ରେ ଅନ୍ତ । ଚବଳେ- 
ବବର୍ବଦ ଅଚମର୍ରିଲାର ଧମା ଲଚଗ୍ରାଗଣ ଆଦଞ୍ଜ୍ ସଦା ନସ୍ରାଗଣ 

“ହୁନ୍ ଭରକାର୍ର ସାଦ ଗ୍ବଣି ବାକୁ ଅସନ୍ତି । ଦ୍ବରିଭର୍ ସନ୍ଧ୍ର 
କୌଣସ୍ଧ ସଵଂସ୍କ୍ୃଭ ଥାଏ ଢାହ୍ନା “ଭରକଂଟ୍”/ ଅତ୍ତ “` ଗାଢ଼ାଂ । 
ଦ୍ଦରଦୀସ୍୍ ପ୍ରଥାରେ ଆମଭେର୍ କାର୍ ଦ୍ରାଇରେ ଖାଲବାକୁ ଭୁଏନାତ୍ର । 
ଦ୍ରାଉରେ ଖାଇଦାଲୁ ଚଦ୍ଧଲେ ଘର ତ୍୍ଭରେ ବସି .ଖାଇବ୍ର, 
ବ୍ରାଦ୍ମାରରେ ବ୍ବରଏ ଖାଇଚଲ୍ କଣ୍ଟାଗ୍ଲସଚ ବଏବଦ୍ଧାର କର୍ବାକୁ 
ହେବ। 

ଦ୍ଘଦ୍ଧର୍ ଖାଇଲ୍ଵ ଦେଲେ ଥୁଁ ଅସି ଥୁବାରୁ ହ୍ରହମାନଙ୍କ 
ଭ୍କଚର୍ ଏକ ଜ୍ନ୍କାଦ୍ରନା ଖେଲଗଲ୍ବ । ସମ୍ବାଦ୍ର ସନ୍ଧର ପ୍ରଭନ୍ତସ୍ଙ୍କ 

ଡଦାଗଲା। ରାଙ୍କ ସାଙ୍ଗଚର୍ ଅଚନକ କଥାବଞ୍ଜା ଚଢ୍ରଲା। ଇନ୍ତୁ 
ବମ୍ଭାଭ ହନ୍ଦ୍ଗଣ ଅଗଗର୍ଛ୍ କହ୍ପ ଦେଇଥିବଲ୍ ଯେ ସେମାନଙ୍କ 
ଇଚ୍ଛାନୁ୍ ରୁସ ଵଷନ୍ଢ୍ ସମ୍ବହବର ୟୁ" କହୁଛି । ଯେଞ୍ଜ ମାନେ ଅମିଲେ୍ 
ଚସ୍ପମାନକ୍କୁ କେଵଳ ଦରଦ୍ ସ୍ଥାନ ଓ ହ୍ରଦ୍ବ୍ଯହୀଭ ଆଡ୍ଭ କୌଣସି 
ବଧିୟ୍ରେ ବସ୍ଥି ବଦ୍ୁଲ୍ ନାହ୍ର । 'ଦ୍ରନ୍ଦ୍? ଶ୍ରଦିହା ବ୍ଯଦଦ୍ରାର୍ କଲ୍ବ 

ବବଲକଲୁ ଅବନକ ମୁସଲ୍ମ୍ବାନ ଗଙ୍ଜ୍ଵର୍ ବ୍ଯଥା ଅନୁଭବ କରଛି, 
ତାଦ୍ରା ମୁଁ ବୁଢ଼ ଥିଲେ ସୁକ୍। ଅନ୍ଯ ବାହ ନଥିଲା । ଇଣ୍ଡଂଅନ କହୁଲେ୍ 

ଏମାଳେ 2:60. †10181 (ଚଲାହୁଭ ସ୍ଵ ଜଡୀୟ୍) ସବବନ୍ | ଜାଡୀୟ ଭା 



୨୦୨ ସ୍ଵ 

ଘୁର୍ରୁଣା କଥା ବୋଲ୍ ସନେହୂଏ । ର୍ୁଁ ଜାଢ୍ତୀୟୁ ଭାବାଦୀ ସ୍ତ୍ରବଚର 
କଶଣ ସାମ୍ବାଦରକଙ୍କ ସଦହ୍ରତ କଥାବାଞ୍ଜା କବ୍ଦିଅିଲ୍ । ୩ୟଯୁଲ୍ତ ଜଗଭବନ୍ଚେ୍ 
ଦେବ ସେହୁ ଆଁଲାସଚର ଚମାଉେ ସାଦ୍ବାଯ୍ୟ କତ୍ଚ୍ଥିଚଲ୍ । 

“ଅପଣ କଢ, ଜାଢରେ ଆଣଣ ହ୍ରନ୍ଦ,, ଦେଶ ହ୍ୁନ୍ଦ୍ସ୍ଥାନ, 

ଇଂଗ୍ଵଜରେ ଯାଦ୍ରାକୁ ଇଣ୍ଡ ଆ କହନ୍ତ । ଅପଣଙ୍କ ଦେଶର ସକୁ- 
ତଲାକ ଚମଜ୍ ସୁ ଧୀନତା ଗୃହା।ନି, ଢାଢ଼ା ଲଉ୍ଲ ସାଧୀଳଭା ୩୬୬ 

ମେନ କରନୁଛଥ କାନଡ଼ା ଞପନିଚବରିକ ସବାଧୀଳଭା” 

ଏଥିରେ କଣ ଆପଣଙ୍କ ଦେଶର ଲେଠକ ସୁଖୀ ଚ ଦ୍ରୀଇ 
ସାଦରେ ୮ ରକା, ନବାବ) କହିଦାର ୟ୍ାଙ୍କ୍ କଣ ଅସଣ ଉଣିବାକ୍ର୍ 
ଗୃହାନ୍ତ ? ଏଧିବର କଣ ପ୍ରକ୍ଭ ଗ୍ଵ ନୟ ଅଧି କାର୍ଵଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଚିବର 
ନାହିଁ ? ଗଗ୍ଵ୍ବଙ୍କର କଣ ସବ୍ଵନାଶ ଦେବ ନାହୁଁ ? ଏଥିଚର୍ କଣ 
ଗୋଗ୍ ଦୁଞ୍ଜ ବାଦୀଙ୍କ ବଦଦଲରେ କଳା ପୁଞ୍ଜି ବାଦୀଙ୍କ୍ ବସାଇବେ 
ନାହ ? 

“ହେଲେ୍ କଣ ଚଦଢଦଲ୍ା ୮ ବସଇଧଥିଚର ଆମେ ସନ୍ପୁଷ୍ଣ 
ଢେକୁଂ |୬୬ 

“ଅପଣ “କଣ ସ୍ବ୍ରବନ୍ଥ ଦର୍ଦ, ଡ଼ମତ୍ରିଜନଃ ଏମାନେ ଉଲଭ 
ଲଭ୍ ବବ୍ଛ ପାଚ୍ଚିବବ ୨ ଏମାନେ କଣ ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ଧମ୍ମୀ ହହ୍ଲାଇ 
ମଧ୍ଯ ଏ ଦେଶର ନିଗ୍ରୋଳ୍କ ପରି ସମାଜର ଉଚ୍ଚସ୍ତରର ୧ଲ୍ବାକଙ୍କ 
ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ପାବ୍ବବେ ୮ ଏମାନେ କଣ ମନୁଷ୍ଯ ବବାଲ୍ ଗଣ୍ୟ 
ବଢ଼ଚବ `??? 

“ ହୁଅନୁ ତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ସଛ କଥା, ଅମକ୍କ ସ୍ପାଧୀନଭା 
ସିଲଲେ ଚଢହ୍ରଲ୍ମ ।” 



ଅଵିର ଆଣମବିକା ୨୦୧ 

କାତୀୟୂକ୍ଚା ଯ୍ହା ଅଃପକ୍ଷା ଅଜ୍ ବେଶୀଦୁର ଅଗ୍ରସର ଠଡ୍ରାଇ 
ପାଚରନା । ଜାଡଫୀୟ୍ତା ସୁର୍ରୁଣା କଥା । ପୁଞ୍ଜୁବାଦୀ ଏବଂ ସମାଜର ଶନ୍ନ, 
ୟ୍ଵାଂ ଶ୍ଭବ ର୍ ଆତ୍ନ୍ରବଗାପଳ କବି ସୁଣ ସ୍ପର୍ଥନରେ ରହ୍ର ସାରେ । 

ଶ୍ଵପାର୍ଵାଚ ଙ୍କ ସାଙ୍ଗଚର କଥ ବାଞ୍ଜି। ଚଦ୍ରଲା ପଟର ଜଗଭବ୍ନଛ୍ 
ବାବୁ କହ୍ରଚଲ୍ “ଭ୍ବ୍ଲ୍ସାଅନ୍ତୁଂ ମୁଁ କନ୍ତୁ ଭ୍ବଲ୍ ପାଦ୍ଧ ନାହ୍ର । 
କାହ୍ପିକ ଚଯ ତସ ଭୂ ଲ୍ଯିବାକୁ କହୁଥିଲେ ଭାହା ମୁଂ ଭଉ୍ଲ୍ଘଭ୍ବ ବରେ 

ବୂଝ଼ସାର୍ଥିଲ୍ । ଅଚମରିକାଚର ଚେଠଭ ହ୍ରହୁ ଅଛନ୍ତି ସମଚ୍ତ 
ଥ୍ରାମ୍ଲ୍ ଜାତୀୟ ଭାବାଦୀ। ଜଜ ଡ ଅଵି ° ୪ନଙ୍କଠାରୁ ଅରମ୍ବର୍୍ର ଲ୍କନ୍ଙ୍କ 
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଚ ସ୍ତ ଜାଡୀୟ୍ବପ୍ଦ୍ରବର ପ୍ଠଜାଟ୍୍ୀ ଥିଲେ୍ । ଭାଙ୍କର୍ ମଡିବଂଦ 

ବଞ୍ଜିମାନ ମଧ୍ଯ ଅଚ୍ତମତ୍ିକାଚର ଶିଉକଗ୍ ସନ୍ତୁର ଜଣ ଲ୍ରେଳ ମାନତ 
ଚଳନ୍ତ। ସେଇମାଚନ ଗ୍ବକ୍ଯର ମଂଭ ଧାସିଏଲଚନ୍ତ। ଢାଙ୍କର ମଇ 
ଯେତ୍ତଂମାଚନ ମାନନ୍ତି ନାହୁଁ ଭାଙ୍କ୍ ଠସମାଚନ ଚରାଣସ ସ୍ରଥକାରେ 
ସାହାଯ କରନ୍ତି ନାହୁଁ । ସର କାଟ୍ୀ ସ୍ସାଦ୍ରା ଏ ପ୍ରାନ୍ତ ଚକ!ଣସ ବଂ କ୍ୟ 
ତାଙ୍କ ସଭ ବ୍ରଗ୍ରୁବ୍ତରେ ଯିବାର୍ ଦେଖାଗଚିଲ୍ ସବସଂ ସାଗ 
ତାଙ୍କ ସାହାସ ବହକର୍ ଦଅହ୍ୁଏ । ଅମେବିକାଚର ବଞ୍ଜିମାନ 
ମଧ୍ଯ ହୁନ୍ଦଗଣ ଘରଦ୍ମାରବଦ୍ଧ ରହ୍ନବାର ଅଧ୍ଧକାର ସାଇ ନାହାନ୍ତି। 
ଏଭଳି ଅବିସ୍ଥାରରେ ଚସମାନଙ୍କର ମନର ଅସଲ୍ ଦ୍ଦ୍ରବ ୭୧ସମାନେ 
ଚଗାପନବଚର୍ ଦାଖିଥା ନ୍ତ । ବଦ ମହତାଗସ୍ବକର ମନର ଭବନ କଣ ଦାଦ୍ରା 
ଞୁଁ ଜାଣିସାର୍ର ନାହ କମ୍ପ ମୋଚି ମଧ୍ୟସ୍ଥ କର୍ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କଗ୍ବଲ 
ଚଳଇ ଥୁଲେ ବବାଲ୍ କଣାଯାଏ । ପର୍ଯ୍ୟଃକମ୍ଭାନଙ୍କ୍ ଏଭଳସ୍ବ୍ବ ରେ 
ଅନେକ ଭାଙ୍କ ବ ଏବ ହାରଚରେ ଲଗାଇ ଥାଆନ୍ତି । ମୁଁ ଆଗରୁ କାଣି- 
ଥିଲ୍ ବବାଲ୍ ମରିବ ରହିବାକୁ ବାଧ ବେଲ । 

ଦ୍ବାର ଡୀୟ୍ ପର୍ଯ୍ୟ 8କ ବଦେଶ୍ରରେ ପ୍ବ୍ଵର୍ଢ ସମ୍ବଛରେ ସଭ “ଧ୍ରିଗ୍ଗ୍ର୍ 
କର୍୍ବାକ୍ୁ ଯାଇ ଜାନା ସ୍ଥକାର ବାଧାବଘ୍ର ସାଏ । ଏହୁ ସକ୍କୁ ବାଧା- 
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ବଘ୍ପ ଦୁରକତ୍ଦିବାର ଅଶ୍ରାରେ ବ୍ରଠଲତ୍ସ୍ଵଇ ପ୨୪ଲ୍ ଅନେକ ଚଚଷ୍ମା 
କଦ୍ଵ୍ଥିଲେ୍ । ଚସ୍ସ ©୪ୟ୍ଵ୍ ନଗଦ୍ଵାବର ଅଚନକ ଦନ ରହୁଥିଲେ । 
ସକ୍କୁବେଲେ ଚସ ଭାଙ୍କର୍ ଦୁଃଖର କଥା କତଢ୍ଦୁଥିଚଲ୍ । ଅଚଳେଳ 
ଅଶିକ୍ଷ ଭ ହୁହ୍୍ମଧ ସେ କର୍ମଣ କାହାଣୀ ଶୁଣି ଅବଳକ ଦ୍ରୁଷ୍କର୍ମ ଗ୍ରଡ 
ଦେଇଥିଲେ । ବୃକ୍କ ର ଗ୍ବର୍ରସାଗରେ ସବ୍ତୁବରେଳେ ଶଭାଧ୍ରକ ଚଲାକ 
ଘେଣ୍ଢ ବାସ ରହୁଥାନ୍ତ । ସେ ମୁସଲ୍ମାନମାନଙ୍କ ର୍ ସାର କମ୍ବା 6 ପାଞ୍ଣ୍ରା 
କଲଥୁିଲେ ମଧ୍ଯ ଗେଉ୍ଂମାନେ ଭାଙ୍କ୍ ୧ଘଣ୍ଢି ବ ସି ରହୁଥାନ୍ତ, ସେମାନ୍ତନ 
ସକ୍କୁ ପ୍ରାଟ୍ଟ୍ ଦ୍ବରଡୀସ୍ଟ ଅଶିକ୍ଷ ଭ ମ୍ପ ସଲ୍ମାନ । ଶଓକଭ୍ ଅଲ୍ ଜାଣନ୍ତି, 
ସାଗର ସାରର ମୁଁ ସିଲ୍ମାଳ ଗଣ ଘଞ୍ଚେଲଙ୍କୁ କିଉଲ ଉକ୍ତ ଓ ଗଶ୍ରକ୍ତ। 
କରନ୍ତ , ଦେରେ ଅଦର ଅଭ୍ଯରଁନା କରନ୍ତି ¦ ଚସତଂ' ମାନେ ଦୁଃଖ 
କୃଷ୍ପସହ୍ଥ ଘ୍ବରଭର୍ ଗସ୍ବୀ ବଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳି ଛନ୍ଜି ସେମାନେକ୍କି ଜାଣନ୍ତି 
ଯେ ଏମାଚନ ଚକଠ ଇ ଉଦ୍ଦାର୍ । ସୂ ଯେତେବେଡଲ @ାଧସ୍ଟରେ ପଦ୍ଜୁଞ୍ଚିଲ୍ଃ 
ବଠ୦ଲ୍ଵଘ୍ଵଇ ପଞେଲ୍ଙ୍କ କଥା ସେତେବେଳେ ପତ୍ତ ଲୋକ ମୁଦ୍୫ ର୍ଛ୍ 
ଶୁଣିଥିଲ୍। ଵଠଲ୍ଙ୍କାଇ ସଚୁ଼ଃଲ୍ ଯେ୨ବଭଚବରଚଲେ ଆଚମର୍ବିକାରେ 
ଥିବଲ୍, ୧ସଚଭଚବଳେ ଚସ ଅନେକ ବେଵାର ହୂଦକ୍ ସାଦ୍ବାଯ୍ଯ 
କରିଥିଲେ । ସସମାନଙ୍କର ଅଜ୍ ଭ୍ବରଭକ୍ତୁ ଫେରି ଅସିବରାର୍ ସମ୍ପ୍ରା- 
ବନା ନାହୁଂ, ଆଅଵିଲେ୍ ନିଣ୍ଡକ୍ଗ୍୍ ସସମାନଙ୍କ୍ ଦୂୁଃଖ କଙ୍ଗରେ ଜୀବନ 

ଅଭବାତହ 9 କଛ୍ବାକୁ ସବ | ଥମେରିକାରେ ସେମାନକ୍କର କାର୍ଯ୍ଯ 
କର୍ବାର୍ ଅଧିକାର ନାହି -ସେଥିପାଇଁ ସମାନେ କୃଷ୍ ପାଉଛନ୍ତି । 
କାର୍ଯ୍ୟ କର୍ବାର ଅଧ୍ରକାର ନାହ ଣୁଣି ଅନେକେ ସ୍ବର ପାରନ୍ତି ଯେ 
ତାଙ୍କର କଗ୍ବଣୀ ଗିର କରିବାର ଅଧୂକାର୍ ନାହୁଁ । ଏଠାଚର୍ 
କ୍ରଗ୍ବଣୀ କାମ୍ବର୍ କ ଥା ପନ୍ଥ ନାହି । ଅମେରିକାରେ କୌଣବ ଘୁରୁଷ 
କିଗ୍ବଣୀ କାମ କଚର ନାହୁଁ । ଚଜାଢା ପର୍ସ୍କ୍ଵାର କର୍ବା, ବାଃ ଘାହ 
ସଦ୍ଵ୍ସ୍ତାର୍ କଦବ, ଲ୍ଵଗା ସଫା କର୍ବ୍ବ୍ରାକ ବାର୍କ କାର୍ଯ୍ୟ, କ୍ଛ୍ଷକ 
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କାର୍ମ୍ୟ, କଲ କୀରଟାନାରର୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତ୍ତ୍ଢ ତର ସ୍ତର ଭବାସୀ ୧ଖାଜା 
ଯାଅନ୍ତ । 

ସଂବାଦପନ୍ନର୍ ପ୍ରତନ୍ଧ୍ବଙ୍କୁ ରଦାୟ୍୍ ୧ଦଳ ଦଦ ପହଜ଼୍ନାଗକ୍ରଙ୍କୁ 
ସାଙ୍ଗରେ ଧର୍ ପାଗର୍ ଗୋଃଏ ଥ୍ଧ ଏଃର୍ ଘରକ୍କୁ ଗଲ୍ । ବସାସାନ 
ବଶିଣୀ ବଡ଼ ଅସରଷ୍କ୍୍ ଥିଲା । ଦ୍ରଲ୍ର ଚେୟ୍ବାର୍ ଗୁଡାଳ ଅଚ୍ତନକ 
ଦିନର ପୁରୁଣା । ସଦ୍ଦ୍ରଘତଙ୍କ ଘନ୍ଛ ଗାଖ ଦ୍ବାର କବାଃର୍ କାଚ 
ଦ୍ଦ୍ଗ ମାଇଥିଲା | ସ୍ର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଭା ଭତରେ ଆମି ଚଗାଭାମାନଙ୍କ 

ମୁ ହ ଅଣ୍ରରେ ଏଉ୍ଲି ଭ୍ବରେ ସଡୁଥିଲା ଯେ ଚସ ଅଡ଼କୁ ସଛକର୍ଦି 
ଛିଡାଡ଼୍ରେଲେ ସପ୍ତ୍ରପଭ କମ୍ବା ବକ୍ତାଙ୍କର ମୁଦ ଦେଖାଯିବ ନାହି । 

ଠାଇଖାନାର ଅବସ୍ଥା ଏଉଳ କଦର୍ଷୀ ସେ ହ୍ବଲ୍ ଘର ଚଗୋଧଯକ 
ଯାକଚର୍ ଭାବ୍ ଗଛ ବ୍ଯାପି ସାଇ ଥିଲ୍ଵ । ସକ୍ ମାନେ ବଦଭୂଢା 
ଶୁଣିବାକୁ ଅବିଥିଲେ , ସେମାନଙ୍କର୍ ସାଦର ମୌଜା ଏ 
ଅଘବ୍ିଷ୍ଟ୍ଟଭ ଥିଲା ୧ଯ ସେଥିରୁ ଦୁଗ ୫ ହ% କାଢ୍ାରୁ ଥିଲା । ସେ ଥି ଗାଇ 
ସେମାନଙ୍କ ରକଃରେ ବକିବା ଅସଦ୍ର ,ବଦଢ଼ାଇଥିଲା । ଗୀର୍ଜା ବଶରାଂଭା- 
ମାନଙ୍କୁ କନ୍ଥ କନ୍ଥ ଗାଇବାକୁ ଦଦଅଡୂୁଏ ବଦାଲ୍ ଏକଲ ଗ୍ରୋଢା 
ଚ ସଠାରରେ ର୍ରୁଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତି । ଗୀଜାର ବଲ୍ପତା ସଙ୍ଗ ସଚଙଂ ଯନ୍ତ୍ର 
ଝାଇବାକୁ ଦଅଯାଜ୍ ନଥାନ୍ତା ଚା, ଚହଲେ ଲ୍ରେଳେ ଗୀର୍ଜାକ୍ୁ 
ସାଅନନ୍ତ କ ନା ସହେହ୍ର । ଏହୁ ସଦ୍ବରେ ୧ସ୍ତାଭାମାନକ୍ ଗାଇବାଲୁ 

ଦେବା ଭ ଦୁର୍ଵର୍ କଥା ବରଂ ୧ସମାନସ୍ତର ସନ୍ତଲଳଃ ଶୃନିଏ 
କଗ୍ଵଯିବାର୍ ସମ୍ପାଦନା ଥିଲା । ଉଥାପ ଦ୍ବଲ୍ ଘର ଵାସାଇ ଝଲାଳଠୃଣ୍ଡ 
ଦ୍ବୋଇ ଯାଇ ଥିଲା । 

ଘେବଛଦେବେଲେ ମୁଁ, ସାଇ ଗାଚଲ୍ର୍ଵ୍ରେ ୭ଡ଼ା୨ଳଲ, ସେଚଲ- 
ତବଲେ ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ଖଃକା ଲାଗିଥିଲା । ୧ସମାଚନ 
ଭ୍୍୍ରଝଥିଲେ୍ ମୁଂ ଜବଣ ନଗ୍ରୋ। ଝଲ୍ବାକଙ୍କର ଗୃତ୍ରାଣୀନ୍ସୁ ମୁଁ ତାଢ୍ରା 
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କୃଝସାର୍ଥିଲ୍ । ଲିତଗ୍ରା କଣ ମଣଶ ନୃଢଡନ୍ତ । ୧ସମାଚନ କଣ ଶିକ୍ଷଂଭ 
ବଦ୍ବୋଇପାଲ୍ଵବ ବେ ନାହୁଂ । ଏଇକଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ ଘଣ୍ଟା ଏ କାଲ କହୁଥିଲ୍, 

ଚଣିଷରେ କହୁଥିଲ, କାହାକୁ ଦବାଇ ର ସିବା ପାଇଁ ଚଚଷ୍ା କରିବାର 
ଅର୍ଥ ଦ୍ରେଜଛୁ ଜଣ ଷ୍ଯଭରେ ନେ ଦମିଭ ବହ୍ରବାର ପଥ ଧିଶ୍ରସ୍ତ 
ରଖିବା । 

ଅମେଶ୍ଚି କାରେ ବଲ୍ମୁଭା ଦେଲ ସଚରେ ଚଗ୍ରାଭାମାନଙ୍କ ସକ୍ଷରେ 
ଥିଣ୍ଣି କରିବାର ଚଗାଛଏ ସୁହର୍ ପ୍ରଥା ରହୁଛ୍ଥ । ଅମେର୍କାର୍ 
ସଧାରଣ ଲ୍େଳ ସଂବାଦସନ୍ନ ସଭଁ ଚୃମ୍ତ ଭୂଅ୍ଜି ନାହୁଁ । ଲକ 
ମୁହର୍ତ୍ ଥଭ୍ଯକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ବ୍ରବରେ ଦଂବାଦ୍ର ସଂଗ୍ରହ୍ମ କଦ୍ଦିବାର୍ ଅଗ୍ରଦ୍ 
ସେମାନଙ୍କ ର୍ ବେଶୀ । ମ୍ପ ୧ସେଢେବେଳଲେ କହୁଲ୍ ଚସ ମୁ ଉଲ୍ 
ଇଂଗ୍ଵଜୀଜାଣେ ନାହୁଁ ସୁଦଗ୍ଵଂ କନ୍ଥି ସ୍ବଭ୍ର ତର ନାହ୍ରୀ,ସସଚଢ ବବି ଲେ 
ସେମାଚନ କହୁଥିବଲ -- ଅପଣ ଭଲ୍ ଇଂଗ୍ବଜୀ ଜାଣନ୍ତି ନାହୁଁ ଶୁଣି 

ଆଁମେ ଦରଂ ଅଳହଭ ଦଦ୍ରଲ୍ବ। ଡ୍ଲ୍ ଇଂଗ୍ବଜୀ ଜାଣିଲେ ସରଲ 
ଭ୍ତ୍ରଧାରେ ସ୍ବଭକଥା କହୁବାକୁ ଆପଣ କ୍ଷମ ଭୁଅଚନ୍ତ ନାହୁ ୨, କେଵଲ 
ବାକ୍ର୍ଟଭ୍ରୁଗ୍ ଆଜ୍ କୂଃମାଭ ପୃଣ୍ଠ ପ୍ବଷାରେ ବଢ଼ୁମୂଲାରେ ବଲ୍ୁଚା 
ସ୍ଥାନ ମ୍ୂଖରଭ କରନ୍ତେ ମାନ୍ତ । ଅଳ ଅଂଯଗ୍କାର ଚଲାକେ ଅଭ୍ 
ପଗ୍ଚରନ୍ତ ନାହୁଁ ମେ ପ୍ରତ୍ତଭରେ ବାଲ୍ଯଛବାହ୍କର କାର୍ଣ କଣ, 
ଢର୍ଜନ କଦଲ ହେଲେ ? €ଯଜ୍ ମାଚନ  ଠିଉଡ଼ ଏଲ୍୍କମ୍ ଜୂପୂଣ୍ର୍ 
ଇଭଦ୍ରାସ ଘରିଛନ୍ତି ଅଜ୍ ସମ୍ମାଃ ସୃତ୍ଧ ର୍ କାରଣ ଶୁଣିଛନ୍ତଥ ୧ସମାଚନ 
ବୁଝିଛନ୍ତ କଦ୍ଲ ଭ୍ବବରେ ହ୍ରର୍ଜନଙ୍କର୍ ସୃତ୍ଧୁଂ ଦ୍ରୋଇଅଛି । ସ୍୍୍ବରଭର୍ 
ସାମ୍ତରାଜ୍ୟବ୍ରାଦ ଯେ ଦ୍ରଃନେ ଅଭ ଦ୍ଵୀନ ପ୍ତର୍ରରେ ପଢ୍ରଞ୍ଚଥିଲ୍ ଭାର୍ 

ସଂଦାଦ ଅଳେକେ ଜାଣନ୍ତି ନାହ୍ରଂ । ମାକ୍ସ ମଧ୍ଯ ସ୍ପ ଶଷୟ୍ରରେ କ୍ୃନ୍ 
କହୁ ଯାଇ ନାହ୍ରାନ୍ତ ବୋଲ୍ ଶୁଣିରୂ । ଅମେର୍କାର ନଗଗ୍ରା- 
ମାନଙ୍କର ଅବ୍ରସ୍ଥା ସହ୍ଭଭ କମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ଅର୍ଥଂକାର୍ ଭ୍ଵର୍ଭ ବାସୀଙ୍କ 
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ସତ୍ରୁଭ ଡ୍ପର୍ଜନମାନଙ୍କର୍ ଭ୍ରୁଳନା ବଦ୍ବାଇପାଚର ନାହୁଂ । ଭ୍୍ରରଭ- 
ବର୍ଷଚର ଦ୍ରର୍କନମାନଙ୍କ୍ ମନୁଞଭ୍ବର୍ର ବଞ୍ଚିତ କର୍ ରଖାଯାଇଛ୍ଥ 
ବାଲ୍ କୁଡ୍ନାଯାଇ ସାରେ । 

ଆନ ଡୁଞ୍ୟ୍ଵର୍ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷଠ ଚଲ୍ମାକ ସ୍ବରଭର ଅଧ୍ୟାମ୍ପ କ 
ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିବାକୁ ଗ୍ବଦ୍ଧାନ୍ତ ନାହ୍ନ।। ୧ସମାଚଳ ଜାଣି ପାଦ୍ଛନ୍ତ-¬ 
ଚଯତ୍ତ ଦେଶଚର ମଳୃଷ୍ଯକୁ ମନୁଂଭ୍ଵରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ରଖାବଦ୍ର କର, 
ସ୍ ଦେଶର୍ ବଡ ବଢ଼ ଭଥଶଣ୍ଡି ଆଧ୍ଯାମ୍ଣ କା ଚକବ୍ରଳ ଚ୍ ଙ୍ଗମଶାଲ୍ 

ମାନ୍ନ । କନ୍ତୁ ଝଯଙ୍ ମାଚନ ଭ୍ଵର୍ଭର ଅଧ୍ୟାମ୍ବଁ କଢାଚ୍ ସଂବାଦ ଶୁଣି 
ର୍ରଚଭ୍ଦ୍ଵର୍ ଭୂଅନ୍ତ, ସଂବାଦ୍ରପନ୍ନରେ ଦ୍ବାରଭର ଅଧ୍ୟାମ୍ପ ବାଦର ବଲ୍ତଭା 
ପ୍ରସ୍ତଭ ର୍ରପାଇ କ୍ରଅମ୍ଜୁଥୁ ୧୧ମ୍ଭାବଚନ୍ତ କେବଳ ଅମେରିଲାର ଧମୀ 
ସଂଧ୍ରଦ୍ରାଯ୍ । ଏହ ଧାର୍ମିକଗଣ ଘର ଭଣ୍ଡା ରପି ଧର୍ମ ଦ୍ରୋଇଛନ୍ତ, ୧ ଭଣୁ 
ଧର୍ମ ଯାଜକମାନଙ୍କୁ ଲ୍ଵଭ୍ ଦେଇ କଞ୍ଚୁରଭ ପାରଲ୍।ଲକ ସଦ୍ଗଭ 

ସଥଚସ୍ପ୍ କମ୍ ବାକୁ ଗ୍ଵଦ୍ାନ୍ତ । ସେମାନେ ବ୍ରଡ଼ ବଡ଼ ଚକ ଠାଘର୍ ଭଥର୍ 
କର୍ଦେହଡଛନ୍ତି, ଧମୁସାଜ କଗଣଙ ' ସଲ୍ଲମ୍ରଳାରରେ ସୁଝୀ ରଖଦ୍ତାକୁ 

ଚଚଷ୍ମା କର୍ୁନ୍ଛନ୍ତି। ଯେଜ୍ଜୁମାନନେ ରଗ୍ବୁର୍ ଉସରେ ଣଣ୍ଟାଗଣ 
କରିପାରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମନର ଶୁ ଅନାଯ। € ବାଧହୁଏ ଏହୁଗଞ୍ତ 

କେବଲ ଭ୍ବରଭର ଅଧ୍ୟ ସ୍ବଂକଭା । 
ବଲ୍ଗଭା ପରେ ମୁଁ ପାଵିଶମିଳ ରସ ନାକ । ସଗ୍ର୍ରପଶଙ୍କ 

କଥାରେ ଗଗ ବିଗଣ ସଞକଃ ଖାଲ୍କର୍ ଭାଙ୍କର ଦେୟ୍ଠ୍ ୭ଗାହ ଏ 
ତଚାଘିତର ସଂଗ୍ରଢ୍ କଣ୍ବାକୁ ଲଗିଲେ ଆଜ୍ଜ କହୁଚଲ୍, ଅଛ ଜଣେ 
ସଗ୍ଭ ଭୂନ୍ଦ୍୍୍ ପାଖରୁ ସ୍ପୃଷ୍ପବୀର ଅଚନକ ସଭ୍ଯସଂବାଦ ଶୁଣିସାର୍ 
ସକେହ୍ ଖାଲ୍କର୍ ଫୈର୍ଗଲ - ଦୁଃଖ ନାହୁଁ ।୬' 

ଏଠାରେ ନଲଗ୍ରୋମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଖବ୍ ବେଶି | ସଦ୍ଧଦ୍ ର ଏକ- 
୭ ଢୁର୍ଥଂଶର ଷ୍ରାୟ୍ ତାର ଦଖଲ୍ରେ । ଢାଙ୍କର୍ ଘରଦ୍ବାର ଅଚନଦଵିକା- 
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ବାମ୍ମୀମାନଙ୍କ ଭ୍ଳ, ଭାଙ୍କର ଗ୍ବଲ୍ଚଲନ ମଧ୍ଯ ଭଦ୍ରଥସ । ଵଷାର 
ଦଗର୍ର ମଧ୍ଯ ଏମାନେ ଖୁବ୍ ଜ୍ଜଲଭ । ତବଲେଚବଳଳେ ବଦଖାଯାଏ 
ଟୋଗ୍ଵମାଳଙ୍କ ଅଚସକ୍ଷା ନଗ୍ରୋଗଣ ଝଦଶୀ ଶିନ୍ଧର । ଅର୍ଥନୈରକ 
ଦ୍ଦଗର୍ଛ୍ ମଧ୍ଯ ସସମାନନ ଦରବଦ୍ର ନୁଦନ୍ତି । ୧ଳକୌଣସଁ ଦଗର୍ର ଏମାନେ 
ତଳରରେ ନ ଥିଲେ୍ ମଞ୍ଚ ଚନ୍ପାବଃଲରେ ଚଗାଗ୍ଵମାନଙ୍କ ସାଙ୍କଚର୍ ବସ୍ତି 
ଖାଇବା ର୍ ଅଧୁକାର ଏମାନଙ୍କର ନାହ୍ରଂ । ଟୋଗ୍ଵମାନଙ୍କ ଚଦ୍ରାଃଲ୍ଚର 
ଯାଇ ଶୋଇସପାଣିିବେ ନାହୁଁ ] ଏହ ବ୍ଯବଦ୍ରାର୍ରିକ ବେଷମ୍ଭୀ ଫଳରେ 
ୟ୍ଵାଙ୍କ ଭତରେ ଦୁଝ୍ଟ ଳଭାର ସୁତ୍ର ଡୋଇଛ୍ଥା । ଗଗେ ଗ୍ମାଚନେ ଘବଦେ 
ସଦେ ବଦ୍ଧ ଦୁର୍ବଲ ଛାର ସୁଯୋଗ ଚନଇଛନ୍ଥି ଅଜ୍ ନେବାକୁ 
ଚଚ ଶ୍ମା କର୍ଧୁଛନ୍ତ । ମଗ୍ରୋ ଗ୍ଭକଟ୍ଣୀ ଗ୍ଵେଷାଇ କରେ, ବାସନମାକେ 

ତକୁଲରେ ଅଣ୍ରଠି ଖାଇବାଜଳଓ ଦେଇଯାଏ, ଘାଶ୍ଵ ବତ୍ଜି 
ବକାଠଗ୍ବଚରେ ଜ୍ଞ ମ ଣସ୍ୟାରେ ଶୋଲ ପାଝର, ମୁନିବର ଛୁଆସଲଙ୍କର 
କନୋଡ୍ତସଂରେ, ବେଳେବେଲେ ମୁନିବକୁ ଲଲ୍ ଆର୍ଣ ମଧ୍ୟ 

ବଦ ଖାଇ ସାର, କରୁ ବସହୁ ମୂନବର ପିଲା ୧୧୭ଭତକିଳଲ ଗୋଗ୍ 
ବଦ୍ଦ୍ରଜନାଳପୃରେ ଯାଇ ଵାଁଇ ବସେ ଚସଚଭଚ ଳେ ଘରୁ ଗ୍ବବଗ୍ବଣୀ 
ଢା? ସଢ଼ଭ ସେଠାରେ ସ୍ଥବେଶ କରିପାଚର୍ ନାଧ୍ଳ । 

ଅମଠଚଦଶର ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଡ଼ଃଞ୍ୟ ସଦ୍ରରରେ ରଦନ୍ତି । 
ସେ ନଜକ୍ମ ମିଃ ଗୁଦ୍ଧ ବୋଲ୍ ଘଦ୍ବିଚୟ୍ଵ ଦଥନ୍ତ । ଲାଗ ପୁକ୍ନର୍୍ 
ଶ୍ୁଣିଥିଲ୍ ଯେ ତସ ଚଲ ସିକ୍ବାର ନାଗରବ । ର୍ରଷପ୍ପୋର ନାଗଣ୍ଵଳ 
ବୋଲ ସେ ପ୍ରକାଶ୍ଯରେ କମ୍ପୂଂନଧଜମ୍ ସମ୍ବଛଚର ବଲ୍ତଭା ଦେଇ 
ପାରନ୍ତି । ଢାଦ୍ରା ଯାକ ନଚହାାଇ ଥାନ୍ତା କାହ୍ରାହେଡଲ ରସ୍ଫୂଦନ 
ଅଗସ୍ପ୍ ଭାକର ମୁଦ ବହ ରି ବାର ଦ୍ଯବସ୍ଥା କୋଇଥିନନ୍ତା । ସୁଖର 
କଥା ଯେ ମି: ଗୂଢ ଅନ୍ଯାନଏ ଭରତବାମୀଙ୍କ ମଣୁ ଗୋଗ୍ଵ ସାହୁଚର 
ରହୁବାର ପ୍ରଭ୍ଯାଶ୍ରୀ ନୃଦ୍ରଣ୍ର । ୦ସ ନିଗଶ୍ରା ସାନ୍ତ ଚର ରଦ୍ନନି । 
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ବଲ୍ତୁଭା ମଧ ଦ୍ଅନ୍ତି--ସେଉ୍ଳ ଭାଙ୍କର୍ ଉଲଭ ବହବ ବସଲକଥା 
କେବଳ ସସମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାନ୍ତ । 

ଡଞ୪ସୟ୍ଠ ଚଗାଃଏ ବଡ଼ ସହ୍ପର୍ । ଏଠାର ଲେବ ସଂଖ 
ୟାସ୍ଟ୍ ଘଗ୍ଟୁଣ ହଜାର ବେ ଲ୍ ଶୁଣିସ୍ଥି । ଏଠାଃରେ ୧ଫାର୍ଡ କୋଜ୍ଞାଂଳର 
ବାରଟାନଳା ଅନ୍ତ । ସକାଚଲ ଚଯନ୍ତଭବେଳେ ଛି ମିଳମାଚଳ 

କାରଖାନା ଭ୍ଭରକୁ ସାଆନ୍ତି । ସସ ଦ୍ୁଣ୍ର ବଡ଼ ସୁଦର । ରଦେଶସ୍ତୁ 
ଚଯେଜ୍ ମାନେ ଡ଼ ଧୟୃସ ସଦ୍ନର୍ ଦେଖି ବାକ୍ତୁ ଅବନ୍ତି ଚସ୍ମାଚନ ୌର୍ଡ 
କାରଖାନାର ଚଗଃରେ ଛ୍ଥୁଡ଼ା ବହାଇ ସେଦ୍ର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍ଗର 
କାଡୁମ୍ପାନା ସ୍ଥଚବଗି ଦୃଶ୍ଯ ୧ଦଟଣ୍ତି । ଚସ ଦ୍ରୁଶ୍ର ଦଦଞ୍ଜି ବାକୁ 
ସମସ୍ତଙ୍କ ଭୂଲ୍ଲ୍ବଗେ । ଶ୍ରେଣୀବକ୍୍ ଶିମିକିଦଲ ପ୍ରପୁଞ୍ଚିମନ ଏମ 
ଶିବ୍ଵାରରରେ କାର୍ଯ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ସମ ସ୍ତଙ୍କ ମ୍ବଙ୍ଗରେ 
ଦ୍ରସ । ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ରାଡ/ ସାଦ, ଶ୍ରସ୍ଵର୍ ଅଜ ବୁକି କାର୍ଯ୍ୟ କଦ୍ଧିବାଲୁ 
ଉସ୍ଥ,କ । ୧ସ ଦୁଶ୍ୟ ବଡ଼ ଅଗ୍ଵସ-ଦ୍ରାୟ୍ୁବ । 

ହଜାର୍ ଦ୍ରଜାର ଚୋଃର ଗାଡ଼ ନଦ୍ରାର ସ୍ରୋଦପର୍ ନମାଗଉ 
ବଗଃ ଭିତରେ ନିଶଦ୍ଦରର ଗ୍ରବେଷ୍ର କରେ । ଜଣେ ଦଦ୍ବଚଲ କେଢ଼୍ 
କଥା କଦ୍ବେ ନାହ୍ର କ୍ରମ୍ବା କଵଣ ମଧ୍ୟ ମୋଃଞରବର ଢ୍ରଣ୍ଡ @ଓ 
ନାହି । ରର ଅତ୍ତ୍ୟଠ୍ତ ଉଲ ଅପରର ସ୍ପଵସୁବ୍ରଧା ସ୍ଥଭ ଭୂତି ଚାଣି 
କାରଖାନାରେ ପ୍ରଚ୍ଚଦଶ କରତ୍ତ । ଭାର ଏହ ବଂବଦହାଭଦ୍ଦର୍ 
ସନ୍ତଚର ଧମ୍ପର୍ ପ୍ରେରଣା ନାଚ୍ଛ” କାହ୍ାଶ୍ଵ ଅବଦଶ ନାହୁଁ, ଅଛ୍ଥ 
ବେବଳ ଶ୍ଟଙ୍ଗଳା ସାନ । ଅଳନକଙ୍କ ଧାରଣା, ତଯପଭ୍ ମନ୍ତର 
ଅଦ୍ଦ୍ରବ ନାହିଁ, ୍ଝଳା ୧ଝସମାନଙ୍କର ଥାଏ । ଆମ୍ଭ ବଦଶରେ 
ଅନେକଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରବ ନାହ, କନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭଚରେ ଶ୍ବଙ୍ଗଳାର ଚି ଦ୍ରଂ 
ବଣ୍ଡହୁ ନାହୁଁ । ର୍ଶସିକ _ ସମାଜକ୍ସୁ ସାଧାରଣତଃ ଘରୁସ୍ତାଙ୍କରେ 
ଛହୁଳନା କଗ୍ଵଭ୍ମ । ଫୋର୍ଡର ଳାରଖାନାର ଶମିକମାନକ୍ ଦେଖିଲେ 



୨୧୦ . ଉ଼ୂଧ୍ୟ୍ . 

ଜଣାଯା ଏ ଯେପର ଶ୍ରରିକ ଭଦ୍ର, ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସଭ୍ୟ ! ଆମ ଦ୍ରଣର 
କିଗ୍ଵଗ, ଇଞ୍ଜ ନୟତାର, ଡାକ୍ତର୍ ଷ୍ରଚ୍ତଭ ବିକକ୍ତ୍ ଶିମିକ କତ୍ଦବାକୁ 
ଗ୍ବଜ ନୁଦ୍ମନ୍ତ । ଅଚମବଘ୍ଵ୍କାରେ କଲ୍ତୁ ସ୍ରେସ ଚଡ଼ଣ୍ଟର୍ରୁ ଅରମ୍ପ କଣ୍ 

ଗାଉଚାଲ୍ବ ସର୍ମଂନ୍ତ ସମଚସ୍ତ ଶିମିକ । 

ଶ୍ରିମିଳ ଦଳ କାରଗାନା ଉଢରଲୁ ଯାଇ ବେଲେ ବେଳେ 
ଦ୍ବର୍ଧ୍ବନ କରନ୍ତି । ସେଥିରେ ଅମ ଦଦଶ୍ର ଉଲି ଅମ୍ବକର ଜନ୍ବଂ ପର 
ଫୋର୍ଡ କମ୍ବା କାଦ୍ଧାର ନାମ୍ବ ଜଞ୍ଜଭ ନଥାଏ । ସେମନେ ଜପଧୂନି 
କରନ୍ତ ରଜ ଜାଵର - ସବସାଧାରଣଙ୍କର, ଚକାଣସି ବଂଲ୍ତ 
ବଶେଷର ନୁଦ୍ନେ । ଅମ ଦେଶର ଶମ୍ମିକର୍ ଣ ଅନାଦ୍ବାରରେ ରହ୍ନନ୍ତ 
ଅଞ୍ଜ ଫୋର୍ଡର ଛିମିକମ୍ଭାବନ ସକେଃ ଭଗ୍ଵ ମଜୁର୍ ସାଅନ୍ତିକ ପେଃ 
ଉ୍ଗ୍ନ ଖାଅନ୍ତ, ଅଜ ସ୍ପକ୍ଥନରେ ଘଦ୍ଦ୍ଶିମ କର୍ ଶରୀରର ରକ୍ତ ପବାଦ୍ଵ 
ସଚଭଜ ରା୭ନ୍ତି । ଭେଣ୍ଠ 6ସମାନଙ୍କର ଘରିଷ୍ଟ୍ଟଭ ମୂମ୍ତ ଷ୍ବରୁ ̀ ନଭଂ' 
ନୃଭନ ସର୍କଲ୍ନା ଜନ୍ମ ଲଉ କରେ । ଅନ୍ଯ ଚଦଗର ଶ୍ରିମିକ- 

ଗଣ ଭ୍ଭରେ ଯେସବ୍ଵ୍ ଦୋଷଗ୍ରଣ ର ହୁତ୍ଥ ଫୋର୍ଡ ର୍ ଚାର- 
ଗଖାନାରେ ଚସହୁ ଦୋଷ ଯେ ଏକାଚଦଳେଚକ ନାହ ତାହ୍ରୀ 
ଲୁଦ୍ରାଯାଇ ନ ସାଚର, କମ୍ତୁ ଯେଜ୍ଂ ମୁଦ୍ତୁତ୍ଵିରେ କୌଣସି ଦୋଷ 
ଦେଖାନ୍ରଏ ଆନ୍ତ ଧଗ୍ଵୟଡେ ଚଢଢ୍କ୍ଷଣାତ୍ତ୍ର ଭାର୍ ଷ୍ରଚ୍କାର 
କରଗ୍ଵଭୁଏ । ସୁପର ଦ୍ଇଜର, ସାଧାରଣ ଶ୍ରିମକ୍କ ଆଜ୍ ମାନେଜର, 
ସମ ସ୍ତକୁ ଫୋର୍ଡ ବୁଝାଇ ଚଦଇଛନ୍ତ ୧ ଭାଙ୍କ ଭ୍ଭରେ ଅନିସର୍ 
ଅଜ୍୍ ସାବଡିନେହ୍ କେହ ନାଦ୍ରାନ୍ଜିନ ସେମାନେ ସମ୍ଭସ୍ତେ ଶ୍ରମିକ ଓ 
ସଦ୍ବକର୍ଥୀର ଏଣୁ ୧ମୟରର୍କର୍ ମନେରଣ୍ଜବା ଜ୍ରଭ ଯେ ଏହୁ 
କାରଖାନାଚରେ ବନ୍ଧୁ କୌଣସମ୍ି ପ୍ରକାର ର୍ରଗଶେଷ ଅନ୍ଗ୍ରଦ୍ର ପାଇବ 
ନାହୁଁ । ଚଢାଷାମଦକାଟ୍ବୀଗଣଙ୍କ୍ ଡସ୍ମିସ୍ କରି ଡ© ଦିଆଯିବ । 
ସେଠାରେ ଶ ମିକମ୍ମାନଙ୍କୁ ଭ୍ବେଃ ସାହ୍ଵାଯଂରେ ଡ୍ଇ ଘୀହୁଅକୁ 



ଥୀକର ଆମେରିକା ୧ 

ନଭ ିଆଯାଏ। ଜନର ଦଦବାର ଅଧ୍ବବାର ଢୌଣସ ବ୍ଦ୍ତ 
ବିଶୈଷର ନାହୁଁ । ଏହ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆଂଡ୍ କେଭେ ସୁଡଏ ଅଇନ 
ମଧ୍ଧ ଅନ୍ଥ। ଯାହ୍ରା ଦେଖିଲେ ମନେହ୍ୁଠ ସେ ସସ . ସକ୍ତୁ ନିସ୍ତସ 
ର୍ରଷିୟ୍ଵାରୁ ଧାର୍ କରି ଅଣା ଦ୍ରୋଇର୍ଛ । ଏସିସାଇଂ ୧ଫୋର୍ଡର 
କାରଖାନାରେ ଚକତବ୍ତ ଧମ୍ପଘ”ଁ ଭୁଏ ନାହୁଁ ଅତ୍ ସମି କମାନଙ୍କୁ 
୮ବଦଣଲ୍ ସ୍ପୃଷ୍ପ ଜଣାଚାଏ ଯେ ଭାଙ୍କ ମନଚର ସୁଖ ଅଜ ଶଲ` 
ରହୁଛି । 

ଏଭ୍ଲ କାରଖାନାରେ ମଧ୍ୟ ଯୂଗର ବଭାସ ବାହର ର୍ବୁଲ୍ସ୍ଥ। 

ୟ୍ପାଂ ଭ୍ଭରେ ଶ୍ରମ କମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ବଥ୍ଚିଲ୍ଯ ଆସିନ୍ଥ ଚଯ ୧ଫାଡ 
ନିଜଠାରୁ ଅରମ୍ହ୍ କର୍ ଅଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉ୍ ମାନେ କାରଖାନାର 
ଲଉରୁ ବର୍ଷ ଚଶେଷରେ ମୋହା ୫କ୍ଦା ଦନଇ ନଜ ପଚକଃରେ 
ଭ୍ଝି୍ କରନ୍ତି ସ୍ପେ ସକ ବନ୍ଦ ଦଶ୍ଵବାଲୁ ହ୍ରେକ । ମିଃ ଫୋର୍ଡକୁ 
୭୩ ମଦ୍ତରେ ନୁଆଁ ସଭରେ ନଆ ପଥରର ରଗ୍ବଲ୍ବାକ୍କୁ 

ଫୋର୍ଡ କାରଖାନାରେ ଆଗ ଅନେକ୍ ହୁନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ରୁଥିଲେ । 
ବଞ୍ଜିମାନ ଇମ୍ବିବଗ୍ରସନ ଆଇନ ଅନ୍ମୁସ୍ସାରେ ଯେଜ୍ ମାଚ୍ଚନ ଅମେରି- 
କାର ବାସ ନୃହୂନ୍ଜିନ ତାକ୍.ଅଡ୍ ନ୍ଥ କଣି କାର୍ଯ୍ୟ ଦଅଯିରର 
ନାହୂ । ଏହାଛଡ଼ା ୭ଯଞ୍ଜ ମାନେ ଅଗନ୍ଛ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ 
ଚସମ୍ଭାନଙ୍କୁ ମଧ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବାଡ୍ଘାର୍ କର ନ୍ଦଅ ଦହ୍ଘାଇ ଛ୍ଥ । ବଞ୍ଜ୍ ମାନ 
ଫୋର୍ଡର କାରଖାନାରେ ଅଜ୍ କୌଣସି ହ୍ରଦ କାମ୍ଭ ଇରନ୍ତି 
ନାହ । 

ଭ୍ବରଭବାସୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଭଡ୍ଜ ଦେବାର୍ କାରଣ ହ୍ରେଜ୍ଛ୍ଥ 
ଦ୍ବର୍ଭବାସୀ ବ୍ରଦ୍ରେଶୀ । ବ୍ୂବଦଶ୍ରର୍ ଚଲ୍କ ଆସି ଯନ୍ଦ୍ର ଅଚମ୍ବନ୍ବିକାର୍ 



୬୧୨ ଡିଞ୍ଯ୍ବ 

ଚଲାକିଙ୍କର କାମ ମାରିସନବେ ଭାଦ୍ରାତଦହ୍ଵଠଲ୍ ଭାଙ୍କ ସକ୍ଷରେ ଏହ୍ରାଂ 
ପଦ୍ଦିତାଷର୍ ର୍ର ଷୟ୍ବଡ୍ନେବ । ଆମ୍ବ ଦେଶ୍ରରେ (ବଙ୍ଗଳା) ମଧ୍ୟ ବଦନ୍ତ 
ଚ୍ଯେ ଓଡଅ ଅଜ୍ ହୂହୁସ୍ଥାମ୍ମମାନେ ବଙ୍ଗାଳଙ୍କ କାମ୍ର ମାରି 

ଚନତ୍ତଛନ୍ଜ । ଅଦ୍ରା ହରା-ଂକ ସୁନ୍ଦର କଥା । ସଜ କଥା ` 
ଅମେବ୍ଵ୍ କାର ଧର୍ମଗଣ ଭାଙ୍କର୍ ସ୍ପ୍ଵଦେଶବାସୀ ଶ୍ର ମିକମାନଙ୍କୁ ମତ 

ଅଘଗର୍ର୍ ସବନାଶ କଗର, ସେଇ କଥା ଅମଣ୍ ଚଦଗର ଓ 
ଶଦ୍ଘଣ ମଧ୍ଯ ଭଣ୍ଟା ଫା ସ୍ବରରେ ରଜ୍ରାର କର୍ ପ୍ରତ ଧ୍ବନ କରୁଛି 
ମାନ୍ନ । ସ୍ଥକ୍ସଭ ପକ୍ଷରେ ର୍ଗ୍ରମଚଚ କେବବେଚହଚଲ ଚକୌଣମ ର୍ଶସିକର 
ଶନ୍ଧ୍ ଚଦ୍ରୀଇ ପାରେ ନା । ଧର୍ଫଗଣ ବବର୍ଶୀ ସୀନ୍ଧାତର ଲଭ 
ପାଇବା ପାଇଂ ଜାଡ୍ୀୀୟୁଢାବାଦର୍ ଦୂଦ୍ଘା ଧଦ୍ଵି ଣମିକମ୍ାନଙ୍କ ଦ୍ରାଢରେ 
ଶ୍ରମ୍ଭିକମାନଙ୍କର ସବ୍ଟ ନାଶ କଗ୍ଵନ୍ି । 

ଝଫାର୍ଡ ର୍ କାରଖାନା ଦଂଥର ଦେଶିବାକୁ ଯାଇଥିଲ୍ । ବ 
ବଡ଼ ଚମସିନ୍) ବଡ ବଡ ଚଗଗାଦ୍ରାମ, ବଡ଼ ବଡ଼ ସନ୍ତପାଭ ଦେଖି 

ଚଯସର୍ଵ୍ ମନରେ ବସ୍କୟୂ ସାର୍ ହୋଇଥିଲା ୧ସେଇସରି କାରଖାନାର 
ଲବୋଚରେଃଗ୍ଵବାତର କ୍ଷ ଦ୍ରାଦଗ କ୍ଷୁଦ ଦେଖି ଦ୍ରକ୍ୁସିଲ୍ ଏଚଇ 
ବଡ଼ ମୋଃର ଭଆରୀ କାର୍ଯ୍ୟର ଚକଡଡ଼ କଦ, ସଦାର୍ର ମଧ 
ଦର କାର୍ ଚଢ୍ରଜ୍ଜଛ୍ଥୁ । ଯେଜୁ ମାଚନ ଏହ କାଭଗାନାରେ କାର୍ମ 

କରନ୍ତି ୧ସମାନଙ୍କର ପୋଷାକ ଏବଂ ଅଗ୍ଟ୍ଵଇ ଦ୍ଯବଦ୍ବାର ବା 
ମନେ ହୁଏ ନାହ ଯେ ୧ସମ୍ବାଚନ ପଦମର୍ଯ୍ୟାରେ ଚକତ୍ର କା 
ଅସେକ୍ଷା ଚଗ୍ରଃ । ଜଣାଯାଏ ଯଉକ୍ଞା ଭାଙ୍କ ଭ୍ଭରେ ଦରମାର 
ଚକୀଣସି ପ୍ରତ୍୍ଦ୍ର ନାହିଁ କଲ ସାନ ବଡ ଭ୍ରବ ନାହୁଁ । ବକଡ୍ 
ଵାଦ୍ାକ୍ସ “ବଡ଼ବାକ୍ତୁଂ “ବଡ଼ସ୍ତାହାବଂ ବୋଲ୍ ଢୋଷାମ୍ଦ କରୁ- 
ନାହୁଁ › ସମତସ ସମାନ ଭବବଚର କାମ କର୍ ନ୍ଲ୍ଛନ୍ତ । ପ୍ଗମ 
କହ୍ଦୁନ୍ଥ ବୋଲ୍ କାଦ୍ବାର୍ କପାଲର୍ତ୍ ଝାଲ ବୋହୁ ଉତୁରି ଅଜ୍ ସଲ 
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ଦନର୍ କାମ ଚଣିଷ କରି ସାଣିଛୁ ଚବାଲ୍ କାହାୟ୍ ମୂହିରେ ଦସ 
ଫୁଛପ କ୍ଠୁର୍ର । ଚକହ୍ର କାଦ୍ରାଶ୍ଚକୁ ହଂସା କରୁନାହ୍ଦୁ । ସେମାନେ 

ପର୍ୟେକେ ଜାଣନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ କଣ୍ଵବ୍ରାକୁ ଦେବ । ନାଚ୍ବୀ ଶ୍ରମ ଳ ଗଣ 
ପୁରୁଷର କତ୍ଜ ଲାଘବ କର୍ଵବ୍ରା ସାଇଁ ସୁଵଧାନୁଯାୟୀ ଆସ ଫୁର୍ରଷର 
ଘାଖଚର ଛ୍ଥଡ଼ା ବଦ୍ଦାଇ ସାହ୍ରସ ଦେଜ୍ଛନ୍ତ । ସବସ୍ପଦ୍ଧ କଥାଚର 
ଘୁର୍ରୁଷକ୍କୁ ଶଣ୍ତଶ୍ାଳୀ କବ୍ଧ୍ ଚଦଉ୍ଛନ୍ତି । 

ଫୋର୍ଡ କାରଖାନା ବନ୍ଦଷ୍ରିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଶନନିକମାନେ କନ୍ୁ ବନ୍ଧୁ 
ପାଅନ୍ତ । ଆମେଶ୍ଚକାରେ ଅନ୍ଯ ବକିୈ।ଣସ କାରଖାନାତର୍ ଏଭଲ 
“କୌଣସି ବ୍ଯବସ୍ଥା ନାହୁଁ । ୧ସଘଭକ୍ତ ଦରକାର, ଚସଭକଳ କଲଷ 
ଭଥର୍ ବଢାଇ ସାର୍ ଲେ କାର୍ଖାନା ବନ୍ଦକର୍ ଦଆଯାଏ । କଲର୍ 
ମାଲ୍କଗଣ ଗାଉ ଝଙ୍ଗା ଅଣ୍ଟାରେ ଗୁଞ୍ଜ ମଉ୍ଜ୍ଳ କରନ୍ତ ଅଜ୍ଞ ର୍ରମ୍ିକ- 
ଗଣ ଜ୍ପରକୁ ଗୃହ ବସ ରହ୍ନନ୍ତ । ଚକିବେ କାରଖାନା ଝଖାଲ୍ବ । 
କମ୍ଥୁ ଅଯଦଦଶର୍ ଶମ କଙ୍କ ସଦ୍ଧି ସମ୍ଭାଳ ସୂଣ୍ଡରର ଦ୍ରାଭ ଦଇ 
ବସନ୍ତ ନାହ୍ମ । ୧େମାଚନ ଅଜ୍ ୧୩୮୬ସିଠାରେ ଦଢ୍ରଲେ କାର୍ଯ୍ୟ 
କରନ୍ତି । ସେଇଥିପାଇଁ ଚଦ୍ଦବଲ ଚ୍ତଳେ ସଚନାଃର ସ୍ତତ୍ୟମାନଙ୍କର୍ 
ଆସନ ମଧ୍ୟ କଜ୍ଜ ଉଠେ । 

ଚଫାର୍ଡର୍ କାର୍ଖାନାକ୍ସୁ ଦୁଇଦ୍ଧନ ଗଲ୍ନ ପଛର ପୂଣି ମନେ 
'ଚଢ଼ଉ୍ଥିଲା ଅଜ ଥରେ ଯାଇ ନଦର୍ଗ ଅସେ” କନ୍ତୁ ସେଭ୍ଲ ସୁବ୍୍ଧା 
ଆଜ୍ ପାଇ ନଥିଲ୍ । ରକାଟଗା ସିବା ପୂର୍ବରୁ ଡ଼ଞ୍ଧସ୍ର୍ ଅନ୍ୟାନ 

ଦ୍ରଷ୍ମକ୍୍ଯ ସ୍ଥାନ ଗୁଞକ ମ୍ ଦେ ନେଇଥିଲ୍ । ଉପର ନସର୍ରେ 
ଅନେକ ଗୁଡ ଏ ପାର୍କଅଛୁୁ । ତ୍ରଦ ଡୀର୍ର୍ ଟଗାଃ ଏ ପାକାଚର୍ 
ବସିଥିଲ୍ ଆଜ୍ ହୁଦର ଜଲ୍ତଗ୍ବଶି କପର୍ ଭୁଲରେ ଆସ ଅସାର 
ବୀଉ୍ଛ୍ଛ ଢାଂ ଲ୍କ୍ଷ୍ଯ ଵଦ୍ ଚଦଖୁଥିଲ୍ । ଏଭଚ୍ରବେଳେ ଜଣେ ରଲାକ 

¿ଆସ ଚମା ପାଖରେ ବସ୍ିଲ୍ । 
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ଶିକ୍ତଶାଳୀ ଯୁବକଗଣ ଚଯଢେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ ସାଆଖି 

ଚସଭେବ ବେଲେ ସମାନେ ଯେ କୌଣସି ଦଳଚର ଯୋଗ @ଅନ୍ତି। 
ଏହୁ ସୁବକଗଣ ଥାୟ୍ ଡକାଏଭ ଦଳ ଗନେ କରି ସ୍ବନକର୍ମରୁସ୍ଵା, 
ବଡ଼ ବଡ଼ି ଧନୀ, ବ୍ଯବସ୍ତାକ୍ଟୀ ଅଜ୍ ସାଧାରଣ ନଟ୍ାରର 
ପ୍ରଚନଧ୍ବମାନଙ୍କୁ ଜ୍୍ରତ ଶିକ୍ଷା ଦଅମ୍ଜଭି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଡ଼କାପ୍ୃଭ, 
ନରଦ୍ରଭ୍ୟା ଚସଦ୍ରମ୍ନାନଙ୍କ ଦ୍ରାଗ୍ ସାଧ୍ରଭ ହୁଏ । ଯେଚଭଞଜବଳେ 
ଦଭ୍ୟାର୍ ସଂଖ୍ୟା ବଚଚିଯାଏ ଚସିଢେବେଳେ ସ୍ବରକାରଙ୍କ ଗପରେ 

ଧଳୀଗଣ ନୂତନ ନୁଢନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅରମ୍ବ କରନ୍ତ । ଧର୍ନୀଗଣ 
ବବଙ୍କରେ ଅଙ୍କା ଜମାଇ ପାର୍ ଲେ ସୁଖୀ ହୁଅନ୍ତି । ସେଥାନେ ୪ଙ୍କାଂ 

ଲଗାଇ କୌଣସ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କବ୍ଵବାକୃ ଗ୍ଟଦ୍ଘାନ୍ତ ନାଦ୍ଧ । ଖାଇବାକୁ 
ନପାଇ ଚଲନାଚକ ମରବାର ଦେଖିଲେ ସେମ୍ବଭାନେ ସୁଖୀ ହୁଅନ୍ତି । 
ଏହ୍ରା ଭାଙ୍କ ପଷରେ ସଵଭ ଗ୍ଲଦହେ--ନୀଭ । ଅମେରିକାର ଧନାୀ- 
ଗଣ ୧ସହୁ ' ସୁରନୀଭ? ର୍ୟାଗ କର୍ଵି ବାକୁ ବାଧ୍ଯ ହୁୂଅନ୍ତ । ଏଇଦଲର୍ 
ଘଗ୍ବନ୍ତସରେ। ଅଳ ଆମରି କାଚର ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ଉଠ 
ଏହୁ ଡ଼କାଏଢମାନଙ୍କ ଅଦେଵରେ । ଏଭେ ସ୍ବଲ, କଲେକ, 
6 ଶୁସଦନ, ବୃଳଙ୍କ ପାଇଂ ସେନ୍ସନ୍, ମାଭୃଜାଭର ରକ୍ଷା ସ୍ରମ୍ତ 
ଅନୃଷ୍କାନ ବା ଅନ୍ଦୋଳନ ଵାଦ୍ରାର୍ବ ବଲ୍ଛଭା ଶୁଣି କ୍ରମ୍ବା କାଦରାଦ୍ଧ 
ଅନୁକର୍ମାଠରେ ଗଢ଼ ଉନୋଞ୍ପ । ଏହ୍ର ବେକାର ଶିମିିକଗଣଂ 
ଯେଚରବେଳେ ଡ଼କାଏଭ ଅରସମ୍ଳ କରନ୍ତ, ଧର୍ନୀମାନଙ୍କର ଚବଭିନ- 
ଭ୍ତ୍ଳ୍ ସାମ୍ଭାଜୟ-ବାଦୀ ତ୍ତୃତ୍ଯମାନେ ଡ୍ପାୟୂନ୍ତର ନ ଚଦଣି ଧନୀ- 
ମାଜଙ୍କ ଡଉ୍ରପଚର୍ ଗ୍ବପ ଦେଇ ନାନା ପ୍ରକାର ସତ୍ଦାର୍ଯ୍ୟ କଗ୍ଵଲ 
ବ୍ଧ ଅନ୍ତ । 

ଆମେଦ୍ଦିକାର ନିଗ୍ରୋଗଣ ଏଭ୍ରଲ ଦଳରେ ଯୋଗ ଵଅନ୍ତ 
ନାହୁଁ ¬ କ୍ରକ୍ତୁ ଚସମାନକ୍୍୍ ସାହ୍ରାଯ୍ କରନ୍ତୁ । ବଗ୍ରୋଗଣ ବଡ଼ 
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ଅଲ୍ଵଭ୍ନର୍ଷୀ, ସୁତଗ୍ବଂ ଚସମାନଙ୍କଠାର୍ରୁ ବକୌଣସି ଚଗାସନୀୟ କଥା 
ବାହାର୍ କରବା ସମ୍ବବବପର୍ଂହ୍ମଏ ନାହୁଁ । ସେଥିପାଇ ନଗ୍ରୋଗଣ 
ଅମେର୍ଵିକାବାସୀମାନଙ୍କର୍ ଏଜେଣ୍ଟା ଦାର୍ଯ୍ୟଃର ନଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି । 
ନଗ୍ରୋମାନେ ଅମେର୍ କାବାପ୍ତୀୀଙ୍କଠାରୁ ନର୍ମ୍ଯାତନା ବତ୍ସରଗ କରନ୍ତି 
ସଭ ସେମାନଙ୍କ ଏକାନ୍ତ ସାଦ୍ବାସ୍ଯ ର୍ରନା ଆବଦୀ ଚଳସାରନ୍ତ 
ନାହୁଁ । ମୁଂ ବକେଭେଥର ଲ୍କ୍ଷ୍ଯକର୍ ଦେଵିନ୍ଥ ସେତେବେଳେ 

ଢୌଣସ ନିଗ୍ରୋ ଅଂଚମଚଳାଦ୍ରାସୀଙ୍କ ସଙ୍କନର କଥା ଳେ 
ଚସେଚଦବେଳେ ପ୍ରାୟ୍ବ ନିଗ୍ରୋ ଜଣକ ଭଉ୍ପଦେତ୍କା ଭ୍ରୁୂଧ ଅଜ୍ଞ 
ଆମେରିକାବାସୀ ଜଣକ ରାଂର୍ ଅବଦଶ-¬ ସାଲକ । 

ଅମେର୍ବିକାର ମାଢା ଶଶୂରକ୍ଷର ସ୍ତରର ନଚଟ୍ରାଗ୍ଲକର ଅଥବା 
ଗ୍ଭକଗ୍ବଣୀ ଦ୍ରାଢରେ ସ୍ଥନ୍ଜ @ଏ । ଘଲରେ ଛୂଅମାନେ ନବଗାଂପ୍ର ଯ୍ବ 
ବଢ଼ାଇ ଉଠନ୍ତି । 

ଅଚମର୍ କାର୍ ଚଲଚାଲ ବଡ଼ ମାର୍ଭକ୍ତ । ଡ଼ଞମ୍ବବର ଚକଚଢତିଥର 
ଚଗାଗ୍ଵ ଅଜ୍ କଳାଙ୍କ ଭଭରେ ଲ୍ଚ଼େଇ ଦ୍ବେଗ ସାଇଛ୍ଥି । ଲ୍ନ୍ତୁ 
ଚସେମିଭ ନିଗ୍ରୋ ରମଣୀ ଝାଡ଼ୁ ଦ୍ରାଭଚର ବଗାଗ୍ଵଙ୍କୁ ଆନ୍ଧମଣ କବିଛ୍ଥ, 
ସେମିଭ ସେମାଚନ ବଞ୍ଚ୍କ, ପସ୍ତଲ୍ ଓ ଅନ୍ଯାନ୍ଯ ମାଗ୍ଵସ୍ଵବ ଅସ୍ତ 

ର୍ରଠୁ ଛୁଡୁ ସଲାଇଛନ୍ତି । ̀ ଆଁଚମରି କାବା ସୀଗଣ ନିଗ୍ରୋ ରମଣଙ୍କ୍ ମଧ୍ଯ 

ନଜର୍ ମା ଉତ୍ତର୍ଣୀ ଘର୍ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତ । 

ଡଞ୍ଚୟ୍ ୧ବବରଲ କଳକାର୍ଖାନାର ବକଦ୍ଦ, ନୁଦ୍ରେ। ଅମ୍ଭ 
ଚଦଣ୍ରର ଲ୍ଵଃ ସାଲ୍ବ୍ରଗଣ ଠେଜ୍ଲ ଗଗ୍ବନ୍ଦଧିନେନେ ପାଦ୍ରାଡ଼ ସବଂରକ୍ତୁ 
ଗ୍ଭଲ୍ ସାଅଞ୍ଜି ୧ସଲ୍୍ଇଲ ଗରମ ନରେ ଏଠାକୁ ବହ୍ଣ ଧମନୀ 
ଚଲକଙ୍କର୍ ସମାଗମ ଭୁଏ । ଧମ୍ମାମାନଙ୍କ ମୁଦ୍ଧ ର୍ସ ନାନା କଥା 
ଅଭକକରରେ ବାହାର ସରଡ଼ । ଧନର ଦବ୍ବେଇ ସିମିକ ବସଦ୍ଥ ସମ୍ବାଦ 
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ଚଚା ଦର୍ନର ସମ୍ବାଦ ସନ୍ଧକଲ୍ ବଢ କର୍ ଦଦଇ ଚବଗଶ ଲାଜ୍ବାନ 
ହୁଏ । ସମ୍ବାଦ ବନ୍ଧି ବଦ୍ଧବା ସାଇଁ, ଦଟ୍ିଅ ବ୍ଧ ଭଲ ୯ହ୍ଜାକୁ 
ସମ୍ବାଦ ବ୍ରନ୍ଧି ସାଇ ଦୌଉବାକୁ ସଡେ ନାହୁଁ ।” 

ଗ୍ବଜମ୭ ଚର୍ଟା ବହଜନ୍ଥି ୧ଲାକଙ୍କର ପ୍ରାଣ । ଚସହ୍ଥ ପ୍ରାଣ ଘନ 
ସେଉ୍ଭ ମାନେ ଚଝଳନ୍ତ ଭାଙ୍କ ପ୍ରଭ ଚଲେ ଅବାକ୍ ଦଦ୍ରାଇ ଗ୍ବହୁଁ 
ରହନ୍ତି । ୧୯୩୯ ୍ରୀଃ ର ଦସ ସ୍ପେମ୍ବର ମା ସଚର ମୁଁ ଉଃ ୟ୍ରେ ପଦ୍ରଞ୍ଚୁ - 
ଅଲ୍ । ଚସଭକବେଳେ ଡ୍ଧଃସୂଚର ଦ୍ରଞ୍ଚ ଗୋଳ ହ୍ମୋଇ 

ଗ୍ବଞ୍ପନୀଭର ଚଇ୍ୟ ଗ୍ବଲ୍ଥାଏ । ମୁ ଗ୍ବଷ୍ପନୀଭ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଢଲ 

ପାକ୍୍ଥିଲ୍ ଚବ୍ରାଲ୍ ସେଇ କଥା ସକ୍କୁ ଦାଳଡ଼େଣ୍ଢ୍ ଶୁଣ୍ଠଥିଲ୍ ଅଜ 
ସଥା ସମ୍ବବ କାଗଜରେ ଅଞ୍ଞ ମନର୍ କୋଣରେ ସେହ୍ରସକ୍କୁ ୫ଘ 
ରଖ୍ଥିଲ୍ । 

ତାଙ୍କ କଥାରୁ ଜଣା ଯାଉଥିଲା ଅମ୍େରିକାର ଶିମିକ ଚଣିଣୀ 
ଅମେଘ୍ଵିକର ଧନୀକଙ୍କ ସଦ୍ଧ୍୍ ଜୁମ୍ି ସାମ୍ଭାଜଏବାଦ ଅଦୌ ସସନ୍ଦ 
କରନ୍ଜ ନାହୂ । ଅମେରିକାର୍ ଶି ମିକମାବନ ଉଳଦଭ୍ବ୍ରବରେ ଜାଣନ୍ତ 

ଯେ ଘଣ୍ୟଏଦ୍ର୍ଏ ସାଇ. ଭାଙ୍କ ବ୍ରଦେଶ ଜ୍ପରେ ନିର୍ଭର କବି କାଲୁ 
ଘଡେ ନାହୁଁ । ଖଣିଜ ଦ୍ବ୍ଯ ଭାଙ୍କର୍ ଇଚ୍ର ଅନୁ | ତାଦ୍ରାବ ହ୍ବଲେ 
କାହୁ କ ୧ଦଚଭ ମହର୍ଣ ରନ, ଅଉ ଝଦାଃ ପାଇଂ ଫଲ୍ସା ଇଳବାସୀ 
ଘାନଙ୍କୁ ଜଜଘରକ୍ସ ଡ଼ାଲ ଅକ୍ଷି କାମ ଦଦବବ୍ଧ । ଫିଲ୍ପାଇନ୍- 
ଦାସୀମାଚ ନ ଅଗର କାର୍ ଏକାଚବଲେକେ ବିଚ୍ଛି ନ ହୂଅନୁ, ଏଇଯ୍ବା 
ଶ୍ରିମି କମାନଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ମନର କଥା । ଧନୀଗଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ କଥାକୁ 

ପସଝଗ୍ବ କଦନି ନାହୁଁ । ତତ୍ଭମାନେ ଶ୍ରମ କମାନଙ୍କୁ ଖଞ୍ଚାନ୍ଥି, ଭାଙ୍କସ୍ରଭ 
ଖଗ୍ଵପ ବ୍ଯବ୍ରଦ୍ଧାର କରନ୍ତ । ଚମକ ଜାଦ୍ରା ମୁଣ୍ଡ ନୂଅ ଇ ସହ୍ରଯାଏ 
ସ୍ଥ୍ଭଗ୍ଵ' ଗ୍ରମିକ କଥାର ଢୌର୍ଣସ ମୂଲ୍ୟ ନାହୁ 



ଆଳର ଅଚନରିକା ୨୧୬ 

ଚରକାର୍ ଶରମ଼୍ିକମାନଙକ୍ ୧୪ାଇବା ମଧ୍ ଏକ ଅଦ୍ଭଭ ବ୍ୟାସାର। 
ବର୍ଷ ଭ୍ଭଚର୍ ଚଢିଚଭମାସ କଲର ମାଲ୍କ କଲ୍ତବନ୍ଦ କନ୍ଧ ରଣି- 
ବାଲ୍କୁ ବାଧ୍ଯ ହ୍ୃଏ। କାର୍ଣ ବଜାରର କାଃଭର୍ର ବେଶୀ ମାଲ୍ 
ଉ୍ଘ୍ପାଦନ କଲ୍ ଦ୍ରର୍ ଗସ୍ତା ଦଦ୍ରାଇସିଵବ,ଃ ବଜାର ମାହା ହେବ, 
ଡ଼ଲାରର ଦାମ ମଧ୍ୟ କମିଯିବ । ଏ ଯେ ଏକ ନଷ୍ପର ଦନ୍ଦୀ । ସେହ୍ର 
ଫଛ୍ଦକୁ କ୍ତପଦ୍ଦ ସ୍ବରରେ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖାଯିବ ଏକ୍ସ୍ବା ଭାଙ୍କର 
ଏକାନ୍ତ ରନ୍ତା । ସ୍ପୁଥିବୀର ଅନ୍ୟାନ ଦେଶର ଲେବକ କଣ କଲେ୍ 

ନକଲେ ଚସଥୁସାଇୀ ଆଂଳମଭିକାର ଧନୀଗଣ ଅଦୈୌ ପୂଣ୍ତ 
ଝେଳାନ୍ଥି ନାହ । 

ଶ୍ରଥିକିମାନଙ୍କ ସ୍ଥ ଅଇ: ଓ ର୍ର ବେକାସ୍ବୀ ଭଷ୍ଵ ଦିଆ ସାଇ 
ଏହ୍ରା ଫଳରେ ବେତଲତବଳେ ଅନେକ ଧନୀ କ୍ରଗିଡ ଯାଆଅନ୍ଥ । 
ଏଣେ ସନ୍ଧ ଶିମଭିଳ ମଶ୍ଵିଯାଏ, ଭାଦ୍ରେଲେ ଭବଷ୍ଯଢରେ କାର୍ଯ୍ୟ 
ମଧ୍ୟ ଚଳିବ ନାହୁଁ - ଏବର ଏକବଡ଼ ରନ୍ତା । ଘମିକ ଚପଃଭଣ୍ଵ 
ଖାଇଲେ ଦେଦ୍ଵ ସହ୍ବର୍ଧ ନାହୁ“ ଏଣେ ୧ସ୍ସ ମିଲେ ମଧ୍ୟ କଲ- 

ଚଲବ ନାହ୍ରଂ। ବାଃ କ ମଜାର୍ କଥା ! ସ୍ପର୍ଗତୁମ ଅମେର୍କା, 
ଚଭାର ଚଲଳାଳ ର୍ ଧନୀଗଣ କଭଲ ଭ୍ବବରେ ଶାନ୍ତ ସାଇବେ ଚସ 
କଥା ଝସେମାନେ ରନ୍ନାଳର ସ୍ଥ'ର କଣି ପାରୁ ନାଢ୍ାନ୍ଭି, ଏହ୍ନା ଦେଖ 
ଚୀନର ଗସ୍ଥଃ ସୋଭ୍ ଏ୫ ସମ୍ଯ ଦ୍ରସେ । ଭ୍ରସିବାର କଥାଇ । 
ମଣି ଧିର ଯସେଢେଚ ବଳେ ଅଥଅଁଲ୍ଣ୍ରା ଵଚିଯାଏ ୧ଢେଦେଲେ ଭାର 
ହଭାତ୍ରର କ୍ବୀନ ମଧୟ ଲ୍ବପ୍ତ ହୁଏ । ସୁଖର ଭ୍ଷୟ୍ଵ ର୪ଶ ଭଲ 
ଆମେରିକାର୍ ଜୁମି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ନାର୍ର । ଚସେଇକ ବକ୍ଷା, ଚା” 
ନହ୍ନେଲେ ଅମେର୍କାର ଧନୀଗଣ ଚଳଦଝବ୍ରଠାରୁ ସାଗଳ ଦ୍ରୋଇ 

ନିଜମୂଣ୍ଡରେ ନଜଜ ଘି ସ୍ତଲ୍ ମାର୍ ଞ୍ଜ ଭାର୍ ଠିକଣା ନାହୁଁ' । 



୨୧୮ ଉ୍ୟ୍ଲ୍ 

ଡଞ୪ମ୍ବ୍ର ନଟ୍ରୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଞିଏ ଭ୍ବାରଡୀୟ୍ ଖାଦର୍ 
ଦୋକାନ ଅଛ୍ଥି । ସେଠାକୁ ମୋଭେ ଦଦନେ ନମନ୍ଵଣ କଗ୍ଵଯାଇଥିଲ । 
ଘ୍ର୍ରୋକନାଲୟ୍ ସମ୍ବ୍ଖରେ ୧୩୩ଣସିମ୍ରକାର ସାଇନତଳାଡ଼ଂ ନଥିଲା । 
କିନ୍ତୁ ବାଃଃ,ଇ ସେ ବାଃ୭ର୍ ଗଳା ମାନକେ ବୁଝୂଘାରୁ ଥିଲା ୭ଯ ସ୍ 
ଦ୍ଦରରଡୀପ୍ଠ ଚଦ୍ତ୍ରଳଜନାଳୟ୍ଵ ପାଖ ବା ୪ ଯାଉ୍ଉନ୍ଥି । ଦ୍ବରଦୀୟୂ ଉଭରକାବ୍ବୀ 
ମସଳର ରହା ଘର ସମ୍ମୂୁଖର୍ ଭୁଅର ଗୋଲ୍ଲା ମାନକେ ବାଃଘାହ 
ଅଂମୋଦ୍ଦଭ କର୍ ପ୍ରାକାଏ। ଜଣେ ଗ୍ରୀଦ୍ରଃ ବାସୀ ଏହ୍ର ବଦ୍ବାଃଲ୍ 
ପଦ୍ଧ୍ଗ୍ଭଲନା କରନ୍ତ ଅଜ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ର୍ଵା ରହ କରନ୍ତ । ସେ 
ସୁତଦନ @?ଥର୍ ଟ୍ ଥାଇ କଲି ସାର୍ ରଶାମ ଲଅନ୍ତି । ଦୋକାନର 
ଚନିଭା ଅଜ୍ ବ୍ରତ ନ୍ନଭା ସପ୍ ଏ“ ନଗ୍ରୋ । 

ଖାଇବାକୁ ଭସ ବଡ଼ ଅନନ୍ଦ ତ୍ପଲଵ୍ଡ, କଲ୍ । ଆଗଚର ସୂପ୍ 
(ଝୋଳ) @ଅ % ଢଡ଼ାକଥିଲା, ମଃରଡ଼ାଲ୍ ସଢଳା ଢ଼ୋଇ ରହା ବଢ଼ୋଇ- 

ଥିଲା । ସେଥୁରେ ପୁଣି କାଙ୍ଘଗ୍ଵନ ଘଡ଼ଥିବାର ରଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ଢ଼ୋଇଥିଲା 

ଭାଂସଛକୁ ଗେଃ ଏ ଚମ୍ମୁଃରେ ସାମାନ" ସ୍ଵଭ ଅକ୍ ଗୋଃଏ ଥାଳରେ 
ଶ୍ରସ୍ଯ ଦ୍ଧ ଦିଅ ମାନ୍ଥ,ଅନ୍ଯ ଗୋଃ ଏ ପ୍ର ୫୦ର ପ ଆଜ ଅଜ୍ ବଲଭ 

ବାଇ ଗଣ କଃ୍ଥା ଭ୍ଖା ହୋଇଥିଲ୍ଵ । 

ଭୃଡୀୟର ଥଦକୁ ଚସମିଭ ସାମାନ" ଦ୍ରଢଃ ଯୁରଗୀ ମାଂସ ଅଜ୍ 

ଅମ୍ବର୍ ଚଃର୍ଣୀ । ଚଢ୍ଦୁ ର୍ଥ ଥରକୁ ଅଵିଲା ଫୁଲ୍କୋବ୍ର୍ ଡ଼ାଲ୍ନା ଅଜ୍ 
ସାମାନ ସ୍ବ୍ରଭ । ଭାଂସରେ ଦହ୍ର ଅଜ୍ ପାୟୂମ୍ ଦିଅ ଯାଏ । ଏହ୍ଜ 
ସକ୍ପୁ ଖାଇ ସ:ର୍ଲେ୍ ସବା ପଛକୁ କପ କଫି ନଦଅହ୍ୁଏ । ଏଚଚ 
ସୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ମାନ୍ନ ଚଚସ୍ତଟ୍ବା ଚସଣ୍ଡା ନ ଅନ୍ତ । ଏଠାକୁ ଚକବଲ 
ନଗ୍ରୋ ମ୍ାଳେ ଅସନ୍ତ ବୋଲ୍ ଦର ମଧ୍ଯ ଶୟ୍ତା। ନଜୟୁର୍ବତର ଏରଳ 
ଖ ଦ୍ର ଦାମ ଷ୍ରିଂସ୍ଟ ଏବ ଡଲ୍ବର ସରଗ ଚସଣ୍ଡା ବହବ । 



' ୩ 

ଚକାଣଗୀା ସବଥ 

ସ୍ପଦେଶରେ ସାଦ୍ରା ଶୁଣାସାଏ, ଵଦେଗଶକ୍ସ୍ ସାଇ ଢାଦ୍ରା 
ବଦଖିନାକୁ ଲମ୍ଦଭ୍ମ ଏ। ଦେଶରେ ଥିଲ୍ବବେଳଲେ ବଗ୍ଵ ବର ଶୁଣୁ ଥିଲ୍ ବଯ 

ଅଟମେରିକାବାସୀଗଣ ଅନେକେ ହୁନ୍ଦଧର୍ମ ଗ୍ରହ୍ରଣ ଲର୍ବବାଲୁ ଅଚମଯ୍ପ 
କବ୍ଦିଅଛନ୍ତ । ସ୍ପାମୀ ବ୍ରଦଛବ୍ଦକାନନ୍ଦ ଅନେକ ଅଗେରଦିକାନ୍ଙ୍କୁ ହ୍ରଦର୍ 

ଧର୍ମରେ ଦୀ୫ତ କଗ୍ବଇ ଛନ୍ତ । ଦଞ୍ଜିମାନ ମଧ୍ଯ ଅବନକ ଗଵ୍ସକସ୍ଗି ମିଶନ 
ସନ୍ୟାତ୍ମୀ ସେହୁ କାମରେ ବଂସ୍ତ ଅନନ୍ତ । ନିଉ , ବାଫେଲେ 
ଅଞ୍ଜ୍ ଡ୍ନଞ୍ଜ୍ କ୍ଟ ରେ ଭାର ଚକୌଣସ୍ର ପ୍ରକାର ନଦଣଂନ ନପାଇ ଘ୍ବବଲ୍ 
ଚକାଗୋକୁ ସାଇ ବବାଧହ୍ନଏ ରଳୀବଗାବାସୀଙ୍କୁ ହନ୍ଦ ରୁପରେ 
ବଦଣିର କଲ୍ତ ଜଞ୍ୟ୍ର ହର ହ୍ଗଣ ମୋର ଧାର୍ଣା ଭୂମାସକ ` ଅଜ୍ 
ଅମ୍ବଳକ ବୋଲ୍ କହିଥିଲେ । ଡଞୟ୍କର୍ ହୁନ୍ଦମାନଙ୍କ କଥାକୁ ମ୍ପ 
କାନ © ଦଇ ନାହୁ କାରଣ ୧୯୩୬ଖୀ:ରେ ୧୦ଯେଢେବେବଲ ଇଭ୍- 
ଗ୍ବେଘର୍ତ୍ ଦେଶ୍ରକ୍ସୁ ତଫ ଗ୍ରୁଥିଲ୍ ସେଭ ବଲ ମଧ୍ଯ ବବାଲ୍ଵଡ଼କ୍ସୁ ସାଇ 
ଶୁଣିଥିଲ୍, ୧କୌୀଣସ ଏକ ଅଚମଚ୍କାବାସୀ ଚଗାହଏ ମଠ ଭିଅର 
କଗ୍ଵଇବା ଘାଲ୍ ଅନେକ ଥିଙା' ଦାନକରଛନ୍ତି । ଅଂମରିବାରେ. 
ହ୍ରନ୍ଦ ଧର୍ମ ପ୍ରିଗ୍ଭ୍ର୍ ସଵମ୍ବଛଚର ଭ୍ବାର୍ୂଭଚର୍ ଚବଚଲ ବଳେ ସାନ ସାନ 
ଚହ଼ ବହୁ ଛ୍ନଂଦ୍ଘୋଇ ଥା ଏ, ଅକ ବଣ୍ଟା ଯାଇଥା ଏ ମଧ୍ୟ । ତ୍ଵର୍ଭରେ 
ଏହ୍ରସକ୍କୁ ମ୍ରମାଣ ଥିବା ସଚନ୍ଧେ ୭୧୭୭ବେଚଲ ନ୍ତ୍ଵପୂବକୁ ଯାଇ. 
ହୂଦ୍ଧ୍ ଧର୍ମ ମ୍ତଗ୍ଦୁର୍ର କୌଣସି ଚଢ୍ଜା ବଣ୍ଡ୍୍ ଦଦଣିଲ୍ ନାହୁଂ ସେଭ 



୬୬୦ ରିକାଚଗା ସଚଥ 

ବବଚଲ ଦୁଃଣଭ ହ୍ନୋଇଥିଲ୍ କହ୍ଥଲେ୍ ଦୋଷାବହ ହେବ 
ଜାହୁଁ । 

ଆକ ମଧ୍ୟ ଅମ ସ୍ପାମୀ ବଦବକାନନ୍ଦଙ୍କ କଥା କହୁ ଭୃସ୍ତ 
ଅନ୍ଉବ କରଲ, ଗଟ' ମଧ୍ୟ କରିଥାଜ୍ | ଅମର୍ ଗବ ଆଜ୍ ଭୃମ୍ତିର୍ 
ପଛଚର୍ ରହ୍ଚ୍ଥ, ସ୍ଵାମୀ ବବବେକାନନହଙ୍କ ରକାଚଗା ବଲୁଭା. 

ବସହ୍ର ରଚାଚଗା ଚଦଖିବାର ଗୋଛଏ ପ୍ରବଲ ବାସନା ସୂର୍ବର୍ର୍ 
ଜାଗ୍ରଭ ହ୍ରୋଇଥିଲା। ଚଯଭେଚବଚଲା ଉ୍ୂକୁ,ମୃ ଆସିଲ୍ ସେଭେବେଳେ 
ତସଇ କାସନା ସଞ୍ଜବ୍ବୀଭ ହ୍ରୋଇ ଜ୍ଠିଲ୍ନ। ଜ୍ଃ ୟର୍ର ରକାନ୍ତଗା 
ଅଡ଼ଲୁ ସାଇକେଲ୍ରେ ସିବା ବନ୍ଦ କଲ୍ । ହାଭଚର ଞଙ୍କା ଅର୍ଥ, 
ଅଥଚ ଗ୍ବଭରେ ହ୍ରୋ୧୫ଲ୍ରେ କେଣ୍ରଳରେ ବେଉ୍ ସଧ୍ୟ 
ରହ୍ୁସାର୍ବ୍ର ନାହୁଁ, ଏହା ଅପେକ୍ଷା କଷ୍ପଣକର୍ ବଷୟ୍ବ ଆଜ୍ କଣ 
ଅନ୍ଥ । ଚଭଣୁ ରକାଗୋ ଯିବା ପାଇଁ ଅନ ବଚନ୍ଦାବସ୍ତ ବଢ୍ରବାକୁ 
ଲ୍ଵଗଲମ। ୭କ୍ଢ ଜଗଭ୍ବନ୍ ଚଦବ ଚାର ରକାଚଗା ଯିବାର 
ବ୍ଯବସ୍ଥା କଦ୍ଧ୍ଵଵାର ଭ୍ବଵର୍ ଚନଲେ୍। ଧୁଁ ନଣ୍ତନ୍ତ ମନରେ କଂଗ୍ରେସ 
ତ୍ତୁଃର୍ ଗ୍ରାକମ୍ଭାନଙ୍କ ଢ୍ଲୋରଃଲରେ ଅଦ୍ଜ୍ ଅନ୍ଯାନ। ସ୍ଥାନଚର୍ 
ସୁଖାଦ ଏ ଖାଇ କୁଲ୍ ଦନ କ ଖାଲଲ୍ । 

ମ୍ବିଃ ନାଗଙ୍କର ଚେଭେଜଶ ଭୁରୁକ୍ ଆଜ୍ ଗ୍ରୀକ୍ ବଛୁ୍ ଥିଲେ । 
ସମାନ ମୋ ସ୍ତାଇଇଚର କଥା କହୁ ସମୟ କହାଇବ୍ରାକୁ ଉଲ୍ 
ସାଅନ୍ତ । ଭୁସ୍ ୟ୍ଠା ମୁଁ କୁଲ ଦେଖିଛୁ, କୁରକାଇ ଦ୍ବୂଷାର କେଚଭାହ 
ଶିଘ୍ର ମଧ ମୁ କହ୍ର ସାର୍ୁଥିଲ୍। ଏହ୍ନ ସକ୍ତୁ ନାନା କାରଣର୍ଛ୍ 
ସେମାନଙ୍କ ସ୍ପାଙ୍ଗରେ ଚମାର୍ ଉ୍ଲ୍ ପଡୁଥିଲା । ଗୀଇ ଉଦ୍ରଲେକ 
ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି ଅଜ୍ ଭ୍ ରରୁର୍ରକ୍ ଦଦ୍ରଲ୍ଲେକ ନାନା ବ୍ରକ୍ଷୟ୍ଵରେ 
ଗତଚବଷଣା କରନ୍ତି । ଯେଜ୍୍ମଭାନେ ନାନା ବ୍ରଷୟ୍ବରେ ̀  ଗବବ୍ରଷଣା 



ଆଜିର ଅଗଯରିକା ୬୨୧ 

କଚନ୍ତି ସସମାଳନେ ସ୍ରାୟୂ ଅନ୍ଯମନସ୍କ ଦ୍ରବରେ ରହ୍ନ୍ଜି । କଥା 

ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନ୍ଦନେ ଗ୍ରୀକ୍ ଉଦ୍ରଲୋକଙ୍କୁ ଘର୍ଟୁଘ୍ଵରଲ୍ ସେ କାହୂ 
ବେଚଲବବଳେ ନାନାପିକାର ଭ୍ଲୁଲ୍ କରଚନ୍ଥତ / ମୋ କଥାର 

ଜଢ୍ଞ୍୍ର ଦେବାକୁ ଚସ ଆଦୌ ଯସନ୍ଦ କର୍ଵି ନଥୂଃଲ୍। ଅନେକ 
କ୍ରୁହ୍ଧାବୋଲ ଢଳାସଚର ସେ ମୋଚଭ କ୍ତୁର୍ରୁକ୍ ଜାଣ ସ୍ମ୍ବହରେ 
ଚକେତୋଛ କଥା କହୁଲେ । ସେହ୍ର କଥା ସହ୍ରୁଭ ଗ୍ବଞ୍ଜୁନ୍ଧଭ ଜନ୍ଜଭ 
ରହୁଥିଲା । ଗ୍ବଞ୍ଜମ୍ମଭ ସକ୍ସୁବେଳେ କ୍ୃଃମାଭର୍ ଅଧୀନ । ଏ ସମ୍ବ- 
ଛର୍ ଯେକଁ ମାନେ ବେଶୀ କହ୍ରନ୍ତି ସେମାନେ ବାଃର ଚଲ୍ଛାକକ, କାମର 
ଚଲ୍ନକ ମରବ ରହୁବାଲୁ ବାଧ୍ଯ ଭୁଅନ୍ଜ । ତେଣୁ ଭୁର୍ରକ୍ ଦ୍ଦ୍ରଚଲ୍ବକ 
ମରବ ରହୁବାକୁ ଉଲ୍ ପାଆନ୍ତି । ଏଭଳ କହୁଲ୍ନସରେ ଭଦ୍ରଲୋକ ମୁହ 
ଝୋଲି୍ଲେ ଆଁଞ୍ଞ୍ କହୁଠଲ୍-- ‹©ଆସଣ ସାଇକେଲ୍ରେ ରକାଗୋ 

ଅଡ଼କୁ ସିବେ । କନ୍ଥୁ ବାଃରେ ୧କଜ୍ଜ ଠି ବଦ୍ଚଲ୍ ବଦ୍ଘରାଚହଲ୍ରେ 
କମ୍ବା କେବ୍ରନରେ ଭହ୍ରବାକୁ ସ୍ଥାନ ଭ ସାଇବବ ନାହିଁ ।” ଭାଙ୍କ 
ମୁହଁରୁ ହଥାଉ୍ ଏହ୍ ଅମ୍ରଭ୍ୟାଶିଥ କଥା ସଦକ ଶୁଣି ବଡ଼ ଅନଦ୍ଦଭ 
ଦ୍ରେଲ୍ । ରଚାଗୋ ମୁ. ଟୋଃର ବସ୍ରେ ସିବ, ଏକଥା ଶୁଥି ସେ 
ସୁଖୀ ଦ୍ରେଲେ ନାହୁଁ । ଚସ କହୁଲେ, ଯନ୍ଦ ମୁଁ ଚଗ୍ରଦ୍ବାତ୍ତଣ୍ତ ବାସ 
ଚକାର୍ଖାନାର ବାସ୍ଚର ରକାଚଗା ଯିବ୍ଧ ଭାଦ୍ରେଲେ ସକ୍ଗୁଠାରୁ ଭଲ 
ହୁଅନ୍ତା । ଭାଙ୍କ କଥାରୁ ବୁଝିଲ୍ । ଅଚମର୍କା ସମ୍ବଛଚର ଭାକିର 
ସୁନ୍ଦର୍ ଅତ୍୍କ୍ସତା ଅଛ୍ଥି। 

ଜୂଞ୍ୟ୍ତର୍ର ବ୍ଵଦାୟ ନେବାତ୍ ସକ୍ତୁ ବ୍ଯବସ୍ଥା ହୋଇଗଲ । ମି: 
ତମାହ୍ରଭ ନାମକ ଜଣ ଜ୍ଦ୍ରଚଲାକ ଚମାଚଭ ଭାଙ୍କ ଚମ୍ବାଃରରେ 
ରକାଗୋ ପହୁଥ୍ାଇ ଦେବବ । ମ:ଚମାଭ୍ତ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଶ୍ରମିକ 
ଚଦ୍ମଲେ୍ ମଧ୍ଯ ଭାଙ୍କର୍ ନଜ ର୍ ଝମାଃର କାର ଥିଲ୍ର। ଢାଙ୍କ କାର୍ ର 



୫୬୨ ଚକାଗୋ ସତଥ 

ଦାମ୍ ଅମ୍ମବଦଶରେ ସଚସ୍ତଟ୍ବ ୭ଙ୍କା ଢଦ୍ରବ । ଆମେଘ୍ରିକାରେ ଆମ 
ଦେଶ୍ଵର ଉନଗ୍ରହ୍ନ ୪କ୍କାରେ ସୁନ୍ଦର କାର, କଣିବାକୁ ମଲବ । 

ଡ଼ଞ୍ୟ୍ବରୁ ବାହ୍ବାରିବା ବାଃ୨ର୍ ସାର୍ ରନ୍ତାଦ୍ରେଲ ଚେ 
ରିକାଗୋ ସହୁଥ୍ବିରା ଯାଇ ବାଃରେ ଅଚନକ ବହ୍ରାଃେଲ୍ ଓ 
ତକବ୍ରନରର୍ ରହୁବାକୁ ଘଜୁବ । ମୁ କମ୍ବା ମାହ୍ରଭ ବାକୁ ଯଦ୍ର 
ଦ୍ବା୧୪ଲ୍ ଚମ୍ଭଚନଜର ସାଖକ୍କ ଚକାଠଗ୍ବୀ ଭଡାସାଇ ସିକ୍ତ ¬ 
ଭାଦ୍ରେଲେ୍ ଭ ସର୍ଲ୍ନ । ଦହ୍ାବ୍ଦିଦାସ୍ ମଜୁମଦାର $“କଏ ଚଗାଗ୍ଵ, 
ସୁଭଗ୍ଵଂ ତସ ମ୍ରାୟ୍୍ ଏକାମ ଛୁଲ୍ବଇ ସାଦ୍ବିବେ । ଚସ ମଧ୍ଯ ଆନହଦରେ 
ଏହୂଦ୍ଦ୍ରର୍ ଗ୍ରହ୍ରଣ କଚଲ । କନ୍ତୁ ପ୍ରଥମଦନ ଗୋଃଏ ୧କର୍ରନର୍ 
ମାନେଜବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଡାସ୍ୟାମୁଦ ଚଦହ୍ରାଇ ଚପ ଅସିଲେ । 

ଢାଙ୍କ୍ ଅପମାନ ହେବାର ଦେଖି ଆମେ ସ୍ଥୁର୍କଲ୍ମ୍ ଅଜ୍ କେଉ୍ର ଠାର 
ଚଦ୍ରାଃ ୪ଲ୍ଟର ନ ରହ ଏଣିକ ଗ୍ଵସ୍ଥା ତ୍ଵପରେ ଗ୍ଵଭ କ୍ପାଲବା । 

ଚଗାଃଏ ନ ଅଞ୍ଜ ଗୋଃଏ ଗ୍ବଭ ସାନ କାର୍ ଣଣ୍ତଂକଚରେ 
କାଇ ଘରକ୍ଦନର୍ କଷ୍ପ ଅଜ୍ ସଦ୍ର୍ଯ କର୍ ଗାତ୍ଵିଲ୍ଲ୍ ନାହୁଁ। ଗୋଃଏ 
ତୁଃର କଡ଼ଚର୍ କାର୍ ନ୍ଥଡ଼ାକର ଭାଣ୍ ପାଖଃର ଜୁଇ ଉ୍ପତର 
ବସି ସରଦଦନ ର୍ଭଃ| କହାଇ ଦେଲ୍" | କୋଣସି ପ୍ରକାରେ ଦୁଇଃା 
ଗ୍ଭ କହଁଗଲ । ଅମେ ମଧ୍ଯ ବଝୌଣସି ସୂକାରେ ଗ୍ବଭ ଦଞ୍ଚାଇବାଚର୍ 
ଅଭ୍ୟସ୍ତ । ଆମର୍ ସାହ୍ୃଭ୍ୟକ, ଅମର କଣ୍ଣ ଅନେକ ସର୍ଯ୍ୟଃନ କାଟ୍ଵ୍କ୍ୁ 
କୌଣସି ସ୍ରିକାତର୍ ଗ୍ବଭ କହାଇବାର ବ୍ଯଚସ୍ଥା କର୍ଦେଇ ଘରକ୍ସୁ 
ଫେଗ୍ଇ ଅଣନ୍ତି । ଆମ୍ଭ ଦେଶରେ ଭାଦ୍ରା ଚଗିଭ୍ବସାଏକ କନ୍ତୁ ମୁ 
ଚଯେଜୁ ଦେଶର ଇଥା ଇହ୍ପୁନ୍ଥ - ସେ ଦଦ୍ରତ୍ତନ୍ଥଥ ଅଚମଭର୍କା । 
ଚସଠାରେ ମଣିଷ କୌଣସି ପ୍ରକାର୍ ଗ୍ବଇ କଞଆାଲବା ସମ୍ହ କରେ 
ନାହୁଁ । ଆଜ୍ ମଧ୍ଯ ଚମ୍ବମିଭ ଗ୍ବଭ କା ଏ ନାହୁଁ । ବେଲେବେଚଳେ 
ଣୃଣ୍ଠଡାଯା ଏ ଅଚଳକ ଯୁ ବ୍ରକ ଅର୍ଥାତ୍ସ୍ରବ୍ରରେ ହ୍ବେଚଃଲ୍ବର୍ ୧ଣାଇବାଲୁ 



ଆକର ଅଗର କା ୫୨୫ 

ନ ସାଇ ଗ୍ଵେଗଗ୍ରସ୍ତ ଦଦ୍ରାଇନ୍ନ୍ଥି, ଅଜ ଅନେକେ ମରିଛନ୍ତ ମଧ୍ଯ । 
ସେଥୁିପାଇ ଆକୁ ଅନେରଭି କାର ୟୂବକ ବବଘର୍ରୁଆଁ ଦ୍ରୋଇ ଢହ୍ରୋଃ୫- 
ଲଚର୍ ଅନଧୂକାର୍ ସ୍ତତବଶ କରେ ଅଜ୍ ଗ୍ବତଃ। ଅଗ୍ବମ୍ଭତ୍ତର୍ ବଧ୍ପଲ 
ଘରଣ୍ଧନ “କ୍ଯା ଘରୁଆ' ମଞ୍ଜାସଚର ପୁଣି ବ୍ରା୧୪ ବାଚଃ ଗ୍ବଲେ । 
ଆଇନ ଏବଂ ଅଇନର ର୍କ୍ଷକ ପାଲ୍ଶ ମଧ୍ୟ ବବର୍ଶୀ କଥା କହୁବାକୁ 
ସାଦ୍ଵସ କରେ ନାହ । 

ଆଚମ୍ ନମାଗର ଅଗ୍ରସର ହ୍ରୋଇ ଗ୍ଟୁଲ୍ଧିଲ୍୍୍ । ଚକଜ୍ ଦନ 

ବାଃ ଧାରରେ ଗୁଣି କେଜ୍ କରନ ଞଷ୍କ୫ ଚମାଡ଼ରେ ଗ୍ବଭ କଞ୍ଷାଇ 
ଯେଚଭେଚରଲେ ବ୍ଯଭବଂସ୍ତ ଦ୍ରୋଇ ପନ୍ତଲ୍ତ ଚ୧ସତଭେବେଲେ ଦଦନେ 
କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗଚର୍ ମୋହୁଭ ବାକ୍ତୁ କହ୍ରଲେ, ଏଜ୍ଳ ସୁହର ୧ଦଶରେ 
ରହ୍ରବାଲୁ ୧ହଲେ ଃକ୍ତଏ ସହୁବାକୁ ସଙ୍ତବ ନକ୍ମୁପ୍ ।” ମୋଦ୍ରତ 
ବ୍ରାକ୍ତୁଙ୍କ କଥା ଚମାର ସହ୍ରଯହେଲା ନାହ, ମୁଁ ଢୀଙ୍କ୍ କହୁଲ, 
“କାୟ୍ବ୍ ସ୍ଥ ଡ଼ଜାଚ୍ ଶିକ୍ଷ ଭ ଦଢ୍ର୭ଲ ମଧ୍ଯ ବ୍ରାନ୍ଦ୍ରୁଣକ୍କ ଚସବ। କଲ୍ 
ଚ୨ଲ । ଚମାର୍ କଲ୍ବ୍ ବ୍ରାନ୍ଦୁଣ କୁଳରେ, ବନଣୁ ଏ ସକ୍ତୁ କହ୍ଜ ସଦ୍ଵ୍ୟ 
କର୍ବାଲୁ ମୁଂ କ୍ଷମ ନବ ଦୟାକର୍ ̀ କୌଣସ୍ବ ସ୍ଥଳାର ଚଝମାଉେ 

କାଲ୍ଫଣ୍ଣ୍ିୟ୍ଟା ସଭଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଂ ନିଜବଦଶିକୁ ଫେର ପରିଲେ୍ 
ଯାଇ ନିସ୍ତାର ପାଇବ ¦ ।” ବ୍ରାହ୍ସଣ ବଂଷ୍ରିରେ ଜଲ୍ନଗ୍ରହଣ କରିଥିଲ୍ 
ବୋଲ୍ ବଣ୍ଡ ଝବ୍ରିଷମ୍ୟ ଉଲ ସ୍ବରରେ କୂଝ ବାକୁ କ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା । 
ମୁଁ ଚସହ୍ଥ ସାପ ବଣ୍ଡାବୈଷମ୍ୟକୁ ଯେଉ୍ଲ ଘୃଣାକରେ, ସ୍ତ୍ରରଭର 
ହୂଦୟ୍ଵର କଳଙ୍କ ଜାଭ ଚଉ୍ଦ୍ଲୁ ମଧ୍ୟ ସେହୁସର୍ ଘୃଣା ଇଠରେ । 

ଚକଲିଭହା କନ ନ୍ତମ ଗଉ ଭୁଃଖକଷ୍ଣରେ ୭୫ଇ ଯେ୭ଭ- 
ବଚ ବଳେ ଆଚମ ରଳ ଗା ଘାଗରେ ସହ୍ଜୁଞ୍ନ୍ତ ସଭେ ଳେ ଗ୍ବଭ 
ନ୍ଦଂ୍ା ବାଳସଲ। ରକାଗୋର୍ ଯଥାସ୍ଥାନଚର ପହ୍ୁଥ୍ଚିବାକୁ ଅହ୍ର୍ନ 
ଭନିଘଣ୍ଟା ଲ୍ବଗିଲ୍ଵ । ରକାଚଗାର୍ ଚଲ୍ଵଚକେ ୧ସଚଭବବ୍ତଲେ 



5୬୨୧ ଅକିର ମେର୍କା 

ଶୋଇଲି ବ ବେଇଂଚନ୍ତ, କାଣିରାର୍ ବର୍କୌଣସ୍ତ କସା ନାହୁଁ । 

କରଣ ସେଚଭବେଳଲେ ମଧ୍ୟା ଦାଃ ଘାଃରେ ନ୍ଦନଭ୍ଲ ଲୋକ 
ଚଲ ସ୍ଥବଳ ଡେଜ୍ଥିଲେ । ଅଣ ନିଚଗ୍ରାସାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ସ୍ଥଡ 
ଚଗାହଏ ଭୁହ୍ ମୂଣରେ ସହୁଥି ଲ, ସେଠାରୁ ନିଗଗାଗାନଙ୍କ ବାସସୁାନ 

ଣି ଧି ଦ୍ବାଇଛୁ ଆଜ୍ ଟଗୋଗ୍ଵମାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ଅରସ୍କ୍ ୧ଡଡାଇନ୍ଥ । 
ଏହି ସ୍ଥାନର ଲ୍ଲେକଙ୍କ ମନୋତ୍ର୍ରଦ ଚଳେ କଚ ବଢାଇ ସାଇଛ୍ଥ 
ଢାଦହ୍ରା ଜାଣି ସାଭ୍ଚିଲ୍ ଏବଂ ସନ୍ତର ଅପି ଭୀାଡ୍ମା ସ୍ଥଭ୍ଯକ୍ଷ ସ୍ତ୍ରବଚର 
ଅନ୍ଧୁଭବ କଲ୍ । ମଣିଷ ମଧ୍ଷି ଷଙ୍କୁ କରଲ ଦ୍ଵବତର ଘ୍ଣାକଦ୍ିସାରେ 
ଭାଦ୍ନା ଏଠାକୁ ଅସିଲ ମାନେ ବୁଝାଠାଏ । 

ଟୋଗ୍ଵ ମାନଙ୍କର ଏମ୍ହାଇ- ର ଦ୍ବାର୍ ଝୋଲ୍ନିଥିଲ । ଶବୟୂକ୍ତ 
ବଘାଷ ଏଁ ହୁର୍ଦାସ ମୋଂଭେ ଚଗାହଏ ଓଯୁଇଚେ୍ କୋାଠସ୍ ଇଡ଼ା 
କରିନେଇ ବିଦାସ୍ତ୍ ବଳଲେ । ସରନ୍ଦନ ଅସର୍ବହ୍ନ ଗ୍ଭରିଖାବେଚଳ 
ତମା ସାସଂଚତ୍ର୍ ଦେଖା କରିବେ ବବାଲ୍ କହୁଗଲେ । 

ମର ୧୭ଯେତ୍ କୋଠସ୍ଵାହ୍ପ ଭଡ଼ା ଭଲ୍ ଭାତ୍ରା ଭେ ର ମହ୍ବଳରେ । 
ଭେର୍ ସଂଖ୍ଯାଃ। ଆମେରିକାଚର୍ ଅଲ୍କ୍ଷଣା ସଂଖ୍ୟା ବାଲ୍ ସମ୍ଭଚ ସ୍ତ 
ଢାଲୁ ଅଭନ୍ନମ କର୍ ଯିବାକୁ ଗ୍ବଦ୍ଧାନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ତେର 
ନମ୍ବରର ଚକିୀଣସ ମଦ୍ୟରାମ୍ବୀ ନଥିଲ । ତେଣୁ ବନା ଅପଞ୍ଜ୍ରେ 
କୋଠଗ୍ବୀ ଭ୍ଭରଲୁ ଯାଇ କରଲରିଧ ସନ୍ଥ ଦର ସ୍ବବଲ, ଆଗ 

§9ଲଏ ଗାଧୋଇ ସଡ଼େ । ଭାସର ଦଵଅଘଅ ସାନ୍ବ୍ ଖବରକାଗଜ 
ଚଗାଃାଏ ୪ ବଦ ବକରଏ ଆଶ୍କୁଜ ସକାଇବ । 

ଗାଃଧାଇବା ପାଇ ସ୍କୁନ୍ଦର ବ୍ଯବସ୍ଥା ଅଛ୍ଥ । ଗାଧୁଅ ରକୁ 
ଗଲ୍ଚବଲେ ଦଚଲ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ରେ ଦଦଖା ଦ୍ରେଲ୍ଵ । ନାଙ୍କର 
ମଡଗଭରୁ ଜଣା ଯାଉ୍ଠଲା---ମୂ ଓୟାଇ ଏମ. ଗି, 4, ଚର୍ ରହୁ 



ଆଣର ଅଦିଣରିକା ୨୨୫ 

ଯେଷର ଏବ ସୁଚ୍ରୁଭର ଅସଗ୍ବଧ କଣ୍ଣନ୍ଥ । ବକା୍ଣସି ପ୍ରକାରେ 
ଅଣରବୁକ୍କ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ ଗ୍ବଲ୍ ଅସିଲ୍ । ଲାଂସଲ୍ ଦ୍ଦୋଜଳାଲସ୍ବକ୍ୁ 
ସାଇି ବସ୍ତି ଗରମ “ଦ୍ବଵ୍କେଳ୍? ଅଞ୍ଜ କସ କର୍ଫିର୍ ଅଡର୍ ଦଦଲ୍ । 
ବିନ୍ମ ବୌଣତ୍ତି ପଦାଅଁ ଚମା ପାଝକୁ ଆସିଲ ନାହି । ଅଗଭଯୀ 
କସ୍ଟ୍କୁ ଡ଼ାହ ବଦହ୍ରଲ, "ବ୍ମାଦେ ଲିରୋଚବାଲ୍ ଖ୍ବଣଲନାହଵି ମୂ 

କଚଣ ୍ରୁହ୍ୟ ଜମର ଜାଭ ଯିବ ନାହୁଁ ।୬ସେ କର୍ଥସମସ୍ ବମା 

ଅଡ଼କୁ ଗ୍ଟଢ୍ଘ କଣ ପ୍ରବ୍ତଲନ ଡାଂଗରେ ସକ୍ତୁଅଣି ମୋ ପାଟଚଚ 

ଥୋଇଲା । 
ଝାଲସାଣ୍ ଭବନାହ ସକାଦପନ୍ଧ କ୍ତୁଛି ଏପ୍ଲାଇ, ଏଘ,ସି, ` ଏ, 

ବଫରିକା ବାଃରେ ଜଚଣ ଜଦତ୍ବଲେକଙ୍କ ସାଙ୍ଗଚର ମୁଦା ମୁନୁ 
ବଦ୍ାଇଟଲ୍ପ । କସ୍ଥିଦୁର ଅଗକୁ ସାଇ ବ୍ୁଝ୍ଲ୍ ୧୦ ଉଦ୍ବଲୋକ 
ଘଛନଙକ୍ଦ ମୋର ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି । ସାଙ୍ଗେ ସୀଙ୍କ ଲଜଛ୍ 
ସାଶକୁ ଅଦି କ୍ବସବଲୁ ଗ୍ଟଲ୍ଆଁସିଲ୍ । ବସ ମଧ୍ୟ ସାରଙ୍କ ସାରେ 
ଅସିନଲ୍ । ଲ୍ଫିହ୍ରେ ପଦେକଥା ମଧ ଵହୁ ନାଢାନ୍ତି କଲୁ ବକୋ- ସ୍ 
ଚାଣଲୁ ସାଇ କତ୍ଦଲେ, “ଏତ୍ର ଘରର ନମ୍ବରୀଧ ବଡ଼ ଅଲନ୍ଧଣା, 
ସୁରଗ୍ଵଂ ଏହ୍ଲଘରେ ୧ବଢହ୍ର ଏକ୍ୁଃଅ ସାଢନ୍ତି ନାହିଁ ।୮୬ ଭାଙ୍ଗ କଥାର 
କୌଣସ କରଞ୍ଜ ନଦେଇ ଘରର୍ଭରକୁ ସାଲ ଦ୍ବାର୍ ବନଦକଣ୍ଢି ଦେଲ୍। 
ଭଭର୍ୁ କାନ ଚଡ଼ରି ଶୁଣିଲ୍ ସେ ଆଜ୍ ଜଣକ ସ୍ବାଙ୍ଗଚନ୍ କଥା- 
ବାଞ୍ି। ହୋଇ ଗ୍ବଲ୍ଗଲେ । ଆସଗେଣଭ୍ି କାର୍ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀଗଣଙ୍କର 
ପ୍ରବଗ୍ଵର ନାରେ ଅଚନକ ଦେଶର କୁସ୍ଥା।ାତ୍ତଃନା ବଦ୍ଧ ଅବନକ ବଢ଼ି 
ଲେଖା ବଦ୍ଘରାଇ ଛ ; ଦାଉ ସର୍ଚସ୍ସ୍ ମଧ୍ଯ ଅମେ ଗାଲକୁ । କନ୍ତୁ ଓସ୍ଟାଇ, 
ଏମ୍) ସି, ଏ କୁ ଅନି ଦୁଣତ ରନ ଚଲାବଙ୍କର ଭୁମା ଭର୍ ୭ମ୍ ଚରମ 
ଦୃତ୍ନାନ୍ର ଦେଣଲି, ଅମ ୧କଶ୍ରର୍ ବଲଳଳକେ ଦଢାହ୍ନା କଲ୍ବନା ୧ଧ୍ଯ 
କ୍ଢ୍ ସାର୍ବିକେ ନାହ" । ” 



୨୬୬ ରଚାଚଗା ପଥେ 

ଚଗାଃାକ ଚବଳେ ନଦର୍ଧ୍ ଉଠି ଘର୍ର୍ ବାହାରଲ୍ । ମ୍ପାମୀ 
ଲକେକାନହ ଚଯଜ୍ଂଠାରେ ଛିଡ଼ା ଢ୍ରୋଇ ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଖନ କଥା 

କ୍ର ଆମେ ରକାର ନର୍ ନାର୍ଵୀଲୁ ସୋହୁ ଇ କବ୍ଦିଥିବଲକ ସେ ସ୍ଥାନହକୁ 
ଣଗ୍ଫ୍ସ୍ତ ଦେଣିଢାଲୁ ଚଢ଼ବ । ଓୟାଇକ ଏହୁକ ସକ ଏ୩୬ ର ପ୍ରଗ୍ଛର 
ବଦାଗର ସେବ ନ୍ତଚଃତ୍ଵା ସାଙ୍ଗରେ ସାକ୍ଷାଭ କବ୍ଵ୍ି ସସ୍ପତ୍ର ସ୍ଥାନହ 
ଚକ୍ର ୦ ବୋଲ୍ ଘର୍ଲଦ୍ଧ୍ଲ୍ । ଚମାର ଘ୍ରଣ୍ନ ଶୁଣି ଚସ 5 ନ୍ଞଠ ଦ୍ ୧ଯଘପରି 
ଅଳନାଶ୍ରରୁ ଖବ୍ବ ପ୍ରବଲ । କର୍ଥ ସମସ୍ତ ସ୍ତ୍ର ବ୍୍ତି କାହୁଲେ, ' 'ଚସଲ | 
କଣ ଏିଭଢ୍ରାସ କ ଗୁଢ୍ / ଢାଂକଥା ଭ ଯୁ” କନ୍ଥି ଜାଣେ ନାହୁଁ ।୬୬ 

ପ୍ରଗ୍ରର୍ ଛଭ୍ତ୍ରଗର ଚଲ୍ନମକିଙ୍କ କଥା ଶୂଣି ୫କ୍କଏ ଉ୍ଛାସ 
ସଢ୍ର କାରେ ଝଦ୍ରଲକ ପ୍ବର୍ଟଭର ଏଚଭବଡ ଜଣେ ଦାର୍ଣନକ । 
ସାଦ୍ବାଙ୍କ ନାମ ସ୍ତୃଥିବୀର୍ର ଲୋକଙ୍କ ସୂତ୍ର ର୍ ସକ୍ତ୍ରବ୍ରେଲେ ଉଚ୍ାବ୍ିତ 
ହ୍ଥ ଏ, ଚତ ବ୍ରଦେବାନନ୍ଦଙ୍କର କୌଣସ ସାନ ଅସଣ ଇଖନ୍ତି 
ନାନହୁ- ସଭରେ ବଢ଼ ଦୁଃଖର୍ କଥା !?? $ 

'ଅକକାଲ୍ କେତେଜଣ ସସ ଅନ ଯୀଶୁ ଖୀଷୁକ ନାମ ଧରନି, 

୭ସ ସମ୍ବାଦ ରହିଛନ୍ତ କ 2” 

“ଅନ୍ତ ତଢଦ୍ର ଧରନ୍ତୁ ନଧରନ୍ଜୁକ ଅନ୍ତତଃ ଅଘଣମାନେ ଓଯ 
ଧ୍ଧରୁଛନ୍ତ ଏଭକ ବଶ୍ବାସ ମୁଁ କରେ୍ ।୬୬ 

“ହଁ, ମୂନସାଲନୀ, ହୁଃଲର, ଢାଲ୍ନ୍ ବଞ୍ିମାନ ଅବଭାର୍ 
ଚଢାଇଛନ୍ତି, ସୁଚଚଗ୍ବଂ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ବବାଧହୂୁଏ ଆମ୍କ୍ମାନଙ୍କୁ 
କ୍ଲୁଲ୍କାକୁ ସଡ଼କ ।୨ 
କଥା ଳ ବଢ଼ାଇ ୧ଫେବ୍ ଗ୍ବଲ୍ ଆସିଲ୍ । ବସାଲୁ ଫେର୍ଲ୍ବ 

ଚକଠଲ ସରଭିଲ୍, ଆମଦେଶଝଚର୍ ରବେକାନନଙ୍କ ସମ୍ହ୍ହରେ ଯାଢ଼ା 
ଶୁଣ ଢାହା ଅତନକାଂଶ୍ରରେ ଠୟରାସାଗାଣ୍ଡା। ମଧ୍ଯ ଢ୍ରୋଇ ପାଚର୍ । 
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ନଗାଃଧାକ ସାର୍ ଉଲକବ୍ଵ୍ ପୋଷାକପଛ ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼ାରିଲ୍ । 
'ଭୂସ୍ଯାଳକ ଦ୍ରୋଇ ଜନଣଣ ଜଣଙ୍କ ସଦଭଢ ଘ୍ରସଦ୍ରୀସ୍ତ ଧମ୍ପଂ ଓ 
ଖ୍ରୀଦ୍ଧଧର୍ମ୍ ସମ୍ବଛ୍ରେ ଆତଲ୍ଵିଚନା କଲ୍ । ମୋ କଥା କେ ଲେହୁ ଶୁଣି କାକ୍ୁ 

ଗୃଭଝ୍ଧାନ୍ତି ନାହ୍ର । ସମଠ ସ୍ତ ସେପରି ତ୍ରୁଞୁଲ୍ମର, ମୂଚବାଲ୍ମର ଗବର୍ 
ଜାଣିବାକୁ କ୍ଦ୍ଗରୀବ, -ଏଦା ବ୍ୟଡୀର ଭାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରନ୍ତା 
ନଥିଲ । ସୁଥଗ୍ଵଂ ତର୍କ ବ୍ରଭର୍କ ଶଭଦରକୁ ନସଣି ବାଃର ଦାଚହାଲ 
ମ୍ପୁଂ ବାଃ ଉସରକ୍କ ସାଦ. ̀ ବାଢ଼ାଇଲ୍ । । ଚଗାଗ୍ଵ ପଞ୍ଚୀଭଭରେ ର୍ବଲ୍ଲ୍ । 
ବମାଭ୍ଳ ଏକ କଲା ତମ୍ବା ବକୁ ନର୍ତ୍।କ ଭ୍ବ୍ବରେ ବୁଲିବାର ଦେଣ 
ଅତନଠକ ଦକ୍ଷଣ ଅର୍ଟ୍ବ କାର ଡ଼ଚ୍ ମାନଙ୍କ ଭଲ ସ୍ବ ଖଜ୍ଗୀ 
କରିବ କଲୁ ଲଗିଚଲ୍ । ରାଙ୍କର୍ ମନର ଓ ମୂଦ୍ର ର ଏଭଳ ପବି ବଞ୍ଜିନ 
ବଦଣି ବାପ୍ଣ ଭ ଓ ମଗ୍ମାହ୍ନଭ ଦ୍ରୋଇଥିଲ୍ । ଅଠର୍ଟଲଣ ନ ମ୍ବର୍ତୁର୍ 
ଶମ୍ାଡ଼କୁ ଗଲ୍ବପ¬ର ବେଝଭକ ଲିଚଗ୍ରାଙ୍କୁ ଦେଶ ମନର ଅଡସ୍ଥା 
ବୃକକ ଏ ସୁସ୍ଥ ହ୍ରୋଇଥିଲ୍ । ଏତ୍ରଠାର୍ରୁ ଛଗ୍ରୋମାନଙ୍କର୍ ସଡ଼ା ଆରସପ୍ତ୍ 
ବ୍ଜୋଇନ୍ି । 

ସାବରେ ଚଗାହଏ ସଂବାଦ ସନ୍ଧର ବାକାନଥିଲ୍ଵ । ୧ଦାକଳାନ 
ଅଗଚର ସ୍ଥୁଡ଼ାଢ୍ୋଇ ଚଗାହ ଏ ଘଲ୍ଲା ସଂ ବାଦସନ୍ନ ବର ନ୍ଧୟ୍ଟ୍କରୁଅଲା ¬ 

ଅତ ବଡ଼ ପାହରେ ଇଚ୍ଛାର କରୁଥିଲ ଓ©ଚ୧ମା ଜେସୀ ବିସଦତ୍ର 
ସନତର୍ଥ ।? ଚସଦ୍ଦନର ସଂବାଦ ଥୁ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲ୍ । ୭ଭଣୁ ବସେଇ 
ସିଲ୍ବଃ ସାଖକୁ ସାଇ କହ୍ରଲ୍, “ଇଜ୍ବେ୍ରାଁସ୍ତ୍ ଜ୍ରମୋନ୍େସ୍ 
ଚଘଦରରେ ପଣ୍ଣଣ୍ତୁ ଚବାଲ୍ କହୁବଲ୍ ଉଲ୍ ଭୂଅନ୍ତା ।” ପଲ୍ବଃ ଗମାକ୍ 
କଥା ଅଦୌ କୂଝିଗାକିଲା ନାହୁଂ। ଦୋକାମୀ ଅସି ମୋର ବର୍ତକ୍ଯ 

କଣବବାଲ୍ ସଗ୍ଦଗୁର୍ଲ । ଢାଙ୍କୁଁ ମଧ୍ଯ ବହୁଲ୍, * ଉମୋନାସର ଅଥ 
ବ୍ୟାସକ, ସୁଭଗ୍ନଂ କଥାକୁ କାଃ ସ୍ଥଣ୍ଡ କର୍ କଢ୍ବବା ଉଲ୍; କାର୍ଣ 
ଵାଉନ ଏ କଳା ଝଲ୍ବାଳ ଡୂବମାନାସର୍ କୌଣସି ଧାର ଧାର୍ତ୍ତି 
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ନାହିଁ । ଘାଲ୍ ଆଜ୍ ଜର୍ମାନ ୟୁକ୍ତ ବନ୍ଛଛନ୍ତସଥିରେ ଆସରା 
କଣ ଅଛୁ ? ନଝଗ୍ରାଟଣ ଟୋଗ୍ଵଘଡ଼ାରେ ଯି କା ଅସ ବା ବଣ୍ଵିସାକିବେ 
ନାଝି, ୧ଗାଗ ବଦାଃଲରେ ରହୁପାରିବେ ନାହୁ | ସୁଚଗ୍ଵଂ ପୋଲ 
ଢା ଜର୍ମାନଗଣ ନରକକ୍ରୁଗଚଲ୍ ମଧ୍ୟ ନଗଗ୍ରାମ୍ଭାନଙ୍କର କୌଣସ୍ତ 
ଲବରକ୍ଷତ ନାହ୍ମ।” ଦୋକାମୀ ମୋ କଥା ଶୁଛହି ହକଏ ଭ୍ରବଲ, 
ଢା୨ପର୍ରେ କନ୍ଧୁ ଲ୍ରିଥ ଅପଣ ସଭ କହିଛନ୍ତି, ନିଚଗ୍ରା ୧କବଳଲ 

ନିଝଗ୍ରା ଭଦ୍ଥ ଯିବେ ।” 

ଆମେରିକାରେ ଗଗା ଛା ଏ ସ୍ୂଚଲର ଖ୍ରବାଦ ଅଛୁ“ [8118 8 
9)'© ])1।11]0 613, † [୮'18]) &1'6 !"(1]©1'8 ` &୮ 0] 67୮8 8,1'6 ୦୩୮୮୮୦୮୫'° 

ଚଦାକାମ କାର୍ ଜ୍ଠଡବଳସ୍ଟରୀ, ଦ୍ଯଦସାଯ୍ପୀ ଅନ୍ ସ୍ପଲ୍ବଭ୍ରଷ । 

ଚଲ୍ଥୁ ସସ ନ୍ନ ୟୁଗର ଇହ୍ମଦୀ । ଲ୍ ଆନଅରୁ ଅସ୍ତ ଅମେଶ୍ଵିଳାରେ 
ଘର ଦ୍ବାର ଅରମ୍ସ କରିଛୁ । ଲ୍ଥୋନିଅର କହୁଦା ଗଣ ସକୁଚଦଳେ 
ଟସୋଉ୍କେଃ ନୟୂମ ସ୍ବରୀଲାର କର ଆସିଛନ୍ତ, କାରଣ ୧ସମାଚନ 
ବ୍ରୁଝ ପାର ଥିଚଲ୍ ସନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଦେଶ୍ର ଜର୍ମାନ ଦ୍ବାଗ୍ଵ ଅଧକ କା ହୁଏ 

ଭାଦ୍ରାଚଦ୍ରଲେ ଚାଙ୍କର ଅବମ୍ଥା ଭଲ୍ ନ ଝଦ୍ଘାଇ ବରଂ ଖସ୍ଵସ ହ୍ରେବ । 
ଏଣେ ଲ୍ଥାଥାନୟ୍ବା ସନ୍ଧ ର୍ରୁଷସ୍ବା ସଙ୍ଗର ମିଶିଯାଏ ଭାତ୍ମାଦେଲେଂ 

ମାତ୍ତ୍ଜୁମି ଗଜ୍ଜ ଭାକୁ ପରଦୂଅରେ ସୂଲ୍ଲବାଲୁ ପଡବର ନାହୁ › ଅତ୍ 

ଉ୍ଚ୍ରଷତର ଅର୍ଥକ ଦୁରବସ୍ଥା ଓ ବଞ୍ଜିମାନର୍ ସାମାକଳ ଦୂଗଭଠ କଥା 
ଦ୍ଦ୍ରଚ୍ରବାଲୁ ସଡ଼ବର ନାହ୍ଥ । ସେଥିସାଇଂ ଦୋକାମୀ ମୋ କଥାରେ. 
ଚର୍ଦୀଣସି ପ୍ରଢବାଦ୍ର ନ କର୍ ମରର ସମ୍ପି ଜଣାଇଥିଲଵ । 

ଢାଂପାଖରେ ପୁଁ ହୁନ୍୧ଦୌଲ୍ ମରିଚସ୍ବ୍ ନ ଚଦଇ?୨ ୧୫ କମେ କସା 
କଥାର ସମଥନ କରିନ୍ଥି ସେଥିସାରି ଧନ୍ଯବାଦ ଦେବାକୁ ଯାକଛୁ 
ଏଭକଚଳେଳେ ୧ସ ଚୋଛାଏ ' “ମସ୍କୋ ନିଜ୍ଜଜ୍2୬ ମୋ ଦ୍ରାଭରେ 
ଦେଇ କହଲା, ସଦ୍ଦ ଡ଼ମୋନନ୍ାସ ସମ୍ଭହତର ଜାଣିବାକୁ ଗ୍ବଦ୍ାନ୍ଜ 
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ଢାଡ୍ମାଡ଼େଛଲ୍ ୟ୍ତାକୃ ସଢନ୍ଦୁ ଦାମ ସଗାହ ଏ ନଚକଲ ସାନ୍ନ ।।ଗୋଃଏ 
ନକେଲ୍ ଭା ଦ୍ରାଭଲ୍ଣ ଦେଇ “ମେସସସସା ନିଞ୍ଜଜ୍ଂଂ କଣି ନକଃସ୍ଥ 

ପାର୍କକୁ ସାଇ କ କି ସର ବାକୁ ଗଗିଲ୍ । 

ଅମେଣିକାରେ ଡମୋେସ୍ସୀର ଟ୍ରବଲ ସ୍ଥଭାପ। @଼୭ମାନ୍ତେ 
ଦଲର୍ ଚଘସି ଡ଼େଣ୍ଟା ରୁଜ୍କ୍ଲ୍ଃ, ଢଲୁଚା ଦେବାର ସ୍ପଧଧୀନଢା ସେ 
ଦେଶର ;ର ଭହୟ୍ଥୁ, ସଂବାଦ ପନ୍ଧ ସଭି ବାକ୍ତୁ ବକୌଣସ୍ବ କ୍ରାଧା ଵିଷେଧ 
ନାହଁ । ଥୁ ଜାଣି ନଥିଲ୍ ଯେ ପାର୍ବ୍ରେ ଦବି ଯନ୍ତା ନିଦ୍ଜ୍?୬ 

ପଚିଲେ୍ ଗୁସ୍ତଚପାଲ୍ମ୍ ଆସି ଧର୍ବିବଳେଇ ସା ଏ। ମନମୋଗ ସଦ୍ବକାଚର୍ 
ସାସ୍ତାହ୍ନକ ସନ୍ଧକାଃ ଘରଥିଲ, ଆଜ୍ ସ୍ତ୍କୁଅିଲ୍ ଭଷା ୧ଲଚଡ଼ 
ସର୍ତିଳ ଅଥଟଚ୍ ସେଥିଚର. ଭ୍ବାବ ପ୍ରକଣତା ଅଦୌ ନାହ୍ର । ମହଟସ୍ହେ 
ବର୍ଦ୍ଦନ୍ ଘନ୍ଧ କାର ସଂପାଦକ | ଢାଙ୍କର ନାମ ଇବହ୍ଣ ଠନର୍ସ୍ ବହୁ 
ସ୍ଥାନରେ ମୁଣିଛ୍ଥ ¦ ଅଳ ଦ଼୍ଠାଭ୍ ଡାଙ୍ଗ କଥା ଚକ୍ଛର୍ଗୀକର୍ ମନ୍ତନ 
ପଲା | ମବଳସଞୁଲା ଦଢାଙ୍କର୍ ଚୀନର କାମିଆାବାଳୀ । ବେଭୁ ନେ 
କହୁଥିଲେ୍, ଯନ୍ଦ ମାଓ ବଞ୍ଜିମାନ କାମ ଆର୍ମ୍ସ୍ କରବିଦ୍ଦଥନ୍ତକ ଦାଦ୍ରା- 

ବଦଦ୍ବଃଲ୍ ଚାଁଳର ସମ୍ବଦ୍ର କ୍ଷିଭ ଚଦବ। ବ୍ରୁଷ ବରଦ୍ପବ୍ବୀ ଗଣ ଅଛ ଅଲ୍ବ 
କଥା କଢନ୍ତ-¬କଘର୍ ସ୍ତ୍ରବରେ ଭାଙ୍କ ସୂଦ୍ରରୁ ଏ ଉବଷ୍ଯଭ୍ ବାଣୀ 
ବାହାର ପାଦ୍ଦିଥିଲା ସେଇକଥା ମୁଁ ଭରକ୍ତୁଅିଲ । 

ମାଖଚରେ ଜଚଣ ଉଦ୍ଚଲକ ବସିଥିଜଳଲ, ଭାଙ୍କର ଚକଚକ୍ଚଆ 

ତଗୋଷାକ, ଅଡମ୍ବର ଝୁଣ୍ଡ୍ର ରୁଘସକ଼ାଃ କଁବବାର ଭଙ୍ଗର୍ରୁ କଣା 
ସଭୁଥିଲା ୧ସ୍ସ ଜବଣ ବଡ଼ଲ୍ଲୋକ ଲଣ୍ଡମ୍ପ । ମୋର୍ ଗକ୍ତ ସ୍ବକାଗକ 
ସଚଁକା ଉଙ୍ଗୀ ଦେ ବାଧକ ଏ ସେ ସମାଘାଗକୁ ଘୃଥ୍ୁଆସ ମଗସ୍ସା 
ନଜ୍ଜର୍ ଉପର ସ୍ତୃଷ୍ଟା ଅଡ଼କ୍ତୁ ସବନଦ୍ନ ଭୃଷ୍ଣ୍ଣ ରେ ଗ୍ବହ୍ଧଥିିଲେ ଅତ୍ 
ଚଚ୍ଛିଞଣ ସଚର୍ ଦ୍ବଠାର୍ ଗା ପାଖକୁ ଆସ କହ୍ରଲେ, “ ଧ୍ୃଷ୍ପଭା 
କ୍ଷମାକର ଚବ, ନ୍ନ କାହ ହୃଭ ଏ ଦେଖି ସାଭିଚ୍ତ ସ୍ତ ୧୬୬ 



୬୨୫୭ ଚକାଟଗୋ ପଥେ 

 ନଣ୍ଟୟ୍ର ୬ 
« ଏଇ¥| କେଉ୍ଠାର ସଂ ବାଦସନ୍ତ 7୬୬ 

“ଅପଣଙ୍କ ଚବଦଣର, କନ ରୁଷମାରୁ ଆସିନ୍ତୁ ।୬ 
“ଆପଣଙ୍କ ଦେଶ ବକଉ'ଠି 1?! 
'%ଣିଆ ।” 

‹ ନବୁ ଖବରକାଗଜ ଅପଣଙ୍କ ଦେଗକୁ ଯା ଏ ନାହ †'” 

'ଜଢ଼ୋଣେ ନାହୁ ।?୬ 
“‹ ଥଠାକୁ କବେ ଆସ ଛନ୍ତି ୮” 
‹ ‹ଗଲା ରାଭରେ ।” 
ଚକ୍ © ଅଛନ୍ି ?' ” 
ୟାଇ, ଏମ୍, ସ, .ଚର |? 

* ଏୟାଇ¿ ଏସ, କି, ଏ, ଘରର ଗ୍ଵଛକାଠି ଅପଣଙ୍କ ସାଵରେ। 

ଅଛୁ 2” 

'ଛୁଣ୍ଡସୂ ଅଛୁ |” 
ଦେଖାଇ ପାରିଚବବ 7” 
“ନା, ଚଦଖାଇବ ନାହି |?” 
“ଭା? ହେଲେ ଅସଣଵ୍, ଗିରଫ କର୍ ମୁଁ ଦୁଃଖିଭ |'2 

ବେଶ୍--ରୃଲନ୍ଜୁ, କୁଆଡ଼େ ୭ନଇସିବବ; ଆସଣଙ ସର୍ଚୟ୍ | ' 

ଜାଣି ସାବବ କ ୨୬” 

ଭଦ୍ରଂଲେକ ଚଗୋହ୍ମଏ ନଜକ୍ ଚଦେଖାଇସଲ । କୂଝିଲ୍, ସେ 

ଜଚଣ ଗୃସ୍ତ ସୋଲ୍ଗ୍ର । ପଂଦୈଚର ଛୋଃ ଫିସ୍ତଲ ମଧ ଅନ୍ତୁ। 

ତାଙ୍କୁ ପର୍ୁରିଲ) ଖରରକାଗକ ପଢ଼ି ଦା ଅଘଗ୍ଵଧଚର୍ ଚମାଚତ 

ଗିରଫ୍ଘ ବଗ୍ଵଗଲା ବୋଧହୁଏ ?'? 



ଅଭିର ଅଛଳସର୍ କ!। ୨୩୯ 

° ଭାଂ ନୁ୍ସଢ଼ ଚଯ, ଅସଣଙ୍କ ଦାରରେ “'ମଚସ୍ୁା ନିଜ୍କ ୬ ।' 
“ମା ଦ୍ରାଉଚର ଡକଜ୍ଂଠି 2 ସେ ୭ ଅପଣଙ୍କ ଢ୍ରା୭ଚନ୍ତ 

ଦେଖ୍ ଛି । ଗ୍ଟଲନ୍ଥୁ କୁ ଅଚଡ଼ ଚେଲ ସିକେ ।”୬ 

ବସ ବି ଦ୍ରସି କହୁଚଲ, 'ହ, ପଭି,କ|ାହ ମୋ ଢାଭଚର» 
କ୍ରନ୍ଧୁ ଏହ ପାର୍କରେ ବସି ଏହ ସ୍ତ ସାହ୍ରଲ୍ଯ ସଚ୍ରିବାର ସେ 
ସ୍ପାଧ୍ଧନତା ନାହୁଁ, ୧ସ କଥା ଚବାଧହୁ ଏ ଅପଣ କାଣନ୍ତୁ ନାଳ । 
କଞ୍ଜିମାନ ଜଣାଇ ବଦଲ । ସୁଭଗ୍ଵନଂ ଏଇଃ୍ମକ୍କୁ ପଚକ ୪୦ର ରଖନ୍ତୁ ।”୨ 
ଗୁପ୍ତ ପୋଲ୍ଣ ପାର୍କର ବାହାରଲୁ ଅସି କହୁଲୈ-¬¬“ ` ଗୁଡ଼ ବାଇ?” ¦ 
ମୁ କହୁଲ, ବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଦେଶର ଗଣଜଢଲ୍ନ ଲହ୍ମନ୍ତି ନା ?” 

ସୋଲ୍ଣ ପାଖର୍ର ବଦାସ୍ତ ଚଘନ ଦଦା କାନ ସାଗଲ୍କୁ ଅସ୍ତି 
କସହ ବଥା କହ୍ୁଲ୍ | ଝଦାକାମୀ କହଲା, ଦେଖିଲେ ନାହି, 
ସେଥିପାଇ' । ସଗ ସୁଁ କାଗଜଃମା ଲ୍ବଗ୍ଟଇ ଅପଣଙ୍କୁ ଚ୍ରନ୍ନୀ କରଥିଲ୍ । 

ଏ ଅନ୍ଜଲଚର ଲତଥାନସ୍ଫହାର ଚସଚଢାହ ଭୂଲ ଅନ୍ତୁ ସକ୍ଜଠାରେ 
“ମେଟ୍ସ୍ସା ନିଜ୍ଜଜଂଂ ପାଇବବ । ଅମେରବ୍ବିକାନ୍ଗଣ ଏସକ୍ଲୁ ଚଦ୍ରଗନ୍ତି 
ନାହୂ । ଏମାନଙ୍କର ଗ୍ବଭଭ୍ଭଚର ଅଲଦୀନର ପ୍ରିଦରୀସ ଜାଲ ବଲାଃ- 
ପଭ ବଢ୍ରଢ଼ାର ଯତ୍ ନଶ୍ରା ଚସଭ ଆଞ୍ଜ କାଦ୍ମାଣ୍ର ନାହିଁ 
୧ସଇଥିସାଇ ଭ ଚସମାନେ ଏମିଭ ବପଦତର ପଡ଼ ଛନ୍ତି ।” 

“ଲାଵୁ, କଛୁ ବପଦର ଜଦନଣଖନାହ ?'? 
'' ଅଗରେ ଏମାନେ କଥା କଥାଣେ ଲଷ ଡ଼ଲ୍ବରନ୍ତ କଥା 

କଠ୍ଛୁଥିଲେ,ଃ ଅକ ଏକେ ଏକ ଗ୍ରାଣ୍ଡା (ଶ୍ର) ଡ଼ଲରଲୁ ମଧ୍ଯ ବହ୍ୁଭ 
ତକାଲ୍ ସ୍ତ୍ରବନ୍ତି। ଏହ ସଦ୍ବମରରେ ନବକଲ, ଡ଼ା ଏମ ( ସାର୍ଥ ସେଣ୍ଡ, 
ଦଶସେଣ୍ଟା) ପାଇ ମଧ୍ଯ ଲ୍ଵେବବ ସୁଖୀ ହୂୁଅନ୍ତ । ବଞ୍ଚିମାନ ଅଜ 
ଅଗର ଅମେର୍କା ନାହ । ସୁନାଖଣି ସକ୍ୁ ଝାଲ୍ଢ୍ରୋଇ ଯାଇସ୍ତୁ» 



୫୩୪ "ଭିଲାଚଗା ଘୂରଥ 
ସେଵ ଞ୍ାଲ୍ ̀ ଗଣି ସକ୍ତୁ ଧମୀ ଦ୍ରାଭଲୁ ଗ୍ୁଲ୍ ଯାଇଛୁ› ହକ, କମି 
ଯାଇଛି, ବନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଗଭ୍ଲ ଗ୍ଟୁଲ୍ର୍ର । ବଦେଦାର ସମସ୍ୟା ଯେମଭ 
ହୋଇଛୁ, ଲେବଳ କାମ ସାଇଚଲ୍ ବନ୍ତ ।”' ଘଡ଼କୁ ଗହ ବଦଞିଲ୍ 
ଢଳ୍ ବାକଢାକୁ ଆଜ୍ ପାଞ୍ଚିମିନଃ ବାକ । ୧।ସ୬ର୍ ଓୟ୍ବାଇ 
“ଏମୁଁ, ସି, &‹ ଲୁ ଫେର୍ ଦେଖିଲ, ଇମାହୁଠ ବାକୁ ଚସେଦଭବେବଲ ̀  
ଯାଏ ସଳା ଆଵି ନାଦ୍ରାନ୍ଜି। ଘ୍ଠଡ଼ଂରରୁମ୍ରେ _ମେଗ୍ଟୋ ନଜ୍ଜଂ? $| 

'ଘକାଇ ଦେଲ ସଲବରେ ଚଚଯ୍ବାର୍ର ବସ ଦ୍ବାର ଅଡ଼କୁ ଗନ୍ଧ 
ବହୁଲ୍ । 

କସ୍ଥି ସସମ୍ବପଘରରେ ଜଣଣ ଘାଠଳ ମନସ୍ପା ନଞ୍ତୁଜଃ। ହାଭକୁ 
ଜେଇ ଗୁଣି ଝଞ୍କର କାଦା ଚହାକୁଲ୍ କ୍ସଚର ଫିଙଗଂଚଦଲେ, ଯେ ମିଭ 
।ଗ୍ବାସ୍ସ ଦେହେରେ ଦ୍ଭ ମାବନଦାଇଛନ୍ି, ଭ୍ବବିଲ୍,/ ଏମିଭ କମନଷ୍ 

ଏଠାକୁ ଅଣିବା ଡରିଭ ଦ୍ରୋଲ ନାହ୍ଦଂ । ସ୍ରାଙ୍ ସଙ୍ଗ ମଟସ୍ଫା 
“ନିଜ୍ଜଃ। ଡ଼ଃକୁଲ୍ସ୍ତ୍ ଅଣି ଘଇବାକୁ ଲଗଲ୍ । ଜଥର୍ୀ ଭଦ୍ବଲେଳ 
ସନ୍ଧିଢାର ନାପ ଚଦସି ଚସକ ଗରିଥିସ୍ତଲଃ ଚ୍େ ମୋ ଅଡକୁ 
ଲ୍କ୍ଷଂକର ସରୁବଲେ, -¬ 

‹ .ନ୍ତୁ'କାଃ| କଣ ଆଣଣଙ୍କର ??” 
& ¡୬୬ 

“ ଆପଣ କଣ କଧୁଅନ ହୁ ମଭଢାବଲ୍ମ୍ୀ ?”? 
ର୍ମାନ ମଧ ସୁ ରକ୍ ନାଭୁ` |? 

“ଏତହ୍ୁସକ୍ୁୁ କାଗକ ସଭେ ନାହ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉ୍ସର୍ଛ୍ 
ବିଶ୍ବାସ ଛୁଃସିବ |'? 

। ଅମ ଦ୍ରେଵଚର ଗ୍ବବା।କ ବୋଲ୍ ଜଣେ ଦାର୍ଶଲଲ ଅବଲ, 
ବସ ଉଗଢାନ ବବାଲ୍ କାହ୍ବାକୁ ମାନୁ ନ ଅରଲ୍ ।” 



ଆକର ଅଚ୍ରମକ୍ରିଳା ୨୬୩ 

ଏଠାରେ. ସେଭ୍ଳ ଦାର୍ଶଲକଙ୍କ କଥା ପଡ଼ନାହୁଁ । କଞ୍ଚିମାନ 
କଥା ଘନ୍ଜନ୍ଥ, ର୍ର୍ଗଣ ଡ଼ମୋନନ୍ତ୍ରଃ ନୃଦ୍ଧନ୍ତଃ ୧ସମ୍ଭାନେ ଡ଼ଚଲ୍ଡ ୫ର 
ସଭ ଅନ୍ବସରଣ କର୍ ରଗ୍ୁଲନ୍ତି ।'” 

*‹ ଆଡ୍ ଅପଣମାନେ 7” 
(ଆମ ଚଦଣ:ର ଭ ଗଣ ଭନା ପୃଣ୍ୁୁ ମାନାଚର ଅଛୁ ।”' 

%(ସଇଥ ସାଇଁ ଭ ର- ଗାଗଣ ଗ୍ବସ୍ତାକ୍ତସରକ୍ତୁ ବାଦ୍ରାନ୍୍େଲ୍ 

ଲଞ୍ଜୁଇ ଏ ଅପମାନିଭ ଭୁଅନ୍ତି, ବୁଭ୍ତ୍ବ୍କ୍ୁର ଦଳ ଇମ୍ମିଦ୍ଦିୟଲ୍ ଭ୍ଲ୍ରେ 
କଶିଞ ଲଶ୍ବାସ ର୍ୟାଗ କରନ୍ତ । ଗଣଭନ୍ତା। କହ୍ୁଚଲ୍ ଆଅସଣ କଣ 

ଏଇଟ୍ତା ବୂଝନ୍ତ ୨” 
€୍ଵାଇ. ଏମ୍ ସି, ଏ ର ୦ବିଠ୦କ ଖାନାରେ ପ୍ରାୟ୍ସ୍ ପାଞ୍ଚଶ୍ରଢ 

ଚଲା ଅଗ୍ରଥଚ୍ରେ ରସ ଗଲ୍ କରିପାରନ୍ତ । ଆମର କଥାରାଷ୍ଠ୍ୀ 
ଗ୍ୁଲ୍ଥିଲଃ ୧୭ ପ୍ରାୟ ଶଭାଧବ ର ଲୋକ ୧ସଠାନ କଥିବଲ, ୧ୟସାବନ 
ମୋଭ୍ କଥା ଶୁଣିବା ଗାଇ ଧାଗକୁ ଗ୍ବଲ୍ଅସଚ, ଲ, ଢେତ ୭ଜଣ 
ନାନାସ୍ଥଲାର୍ ସ୍ଥଣ୍ଜ ତଉ୍ଠାଇଚଲ› ଥୁ ମଧ୍ୟ ତାର ସଥାଥ ଜ୍ ଏ୍ର ଦେବାକୁ 

ଲଗଲ। ମୋତୁଭ ବାକୁ ଅସି ଚଦଣଲେ ସସ ମୋର୍ କଲ୍ପଜା ବବଶ 

ଜକ ମିଉଠଛଛ । ଭାଙ୍ଗ ଦଦେଣ୍ଧ ଅସନଗ୍ର୍ ଭାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ରାଦ୍ବାରକ୍ତ 

ଅଜିଲ୍ । ଚ୍ଵସ ଘରୁରଲେ୍ ¬ 

‹ଏମଯାତନ କଣ ଆଘଣଙକ କଥା ବୁଝିସାରନ୍ତ 2”' 
ଯାରଞ୍ଜ ରୋଲ୍ ୭ ଜଣାଯାଏ ।'” 

'*ଅଠଘପସକୁ ଏବଜି୍ଳ ଆଳସରିକ,ରେ ରହୁ ମଧ୍ୟ ଅଚସରି ବାନ୍ = 

ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗଚର ଏମିଭମତ୍ପବ୍ର୍ର ମଣିବାକୁ ସୁଠ ସାଗ ସାଇନାଭୁ' ।୬ 

ନିଉ ସ୍ଟର୍କ ଲ୍ଣ୍ଚନ ଅଜ୍ତ୍ ଅନ୍ଯାନ୍ଯ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଦେସସ୍ିକ 
ଆଅମଦେଶିର୍ ଶ୍ରିକ୍ଷକଲ୍ରେକ ମଧ୍ଯ ଚଗାଗ୍ଵମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ର୍ଵେ 



୬୬୮୪ ରିକାୋ ପଥେ 

ଚଣିବାକୁ ସାଡ୍ନାସ କରନ୍ତିନାହୁଁ, ଅଥଚ ଅମଚଦଶ ର ଚଯଜ୍ ମାନେ 
ଝଲ୍ବସୀ ଚସେମାଚନ ଇତ ଗ୍ବେର୍ଟୀୟ୍ବମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗଦର ଥଚର୍ 
ମିଶିପାର୍୧ଲ୍ ଚଗାଗ୍ଵମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କବ୍ଵି ଉଳ ଢ୍ରବନ୍ତ ଅତ୍ତ ସମାନ 
ବ୍ୟବଢ୍ଥାର କରନ୍ତ ମଧ୍ଯୟଫଳରେ ଚଢାକ୍କଠାର୍ୁ ମଧ୍ଯ ୧ସମିତ ର୍ଯବହାର 
ସାଇଥାନ୍ତି । 

ଦୂଇନ୍ବର୍ଷ ଅଗକଥା ଅମଠଦଗର ଜକବଭେକଣ ଝଲ୍ବସୀ 
ଡ଼ରବାନ ଯାଇଥିଲେ । ସେମାଦନ ରଗ୍ବଡ୍ନା ଦୋବାନକୁ ର୍ବଦା 

ଦଇବ ।ଲ୍ ଯାଇ ଯେଇେଂ ଡ୍ର ଳ ' ଦଲେ ସେ ଦଦାକାମ _ ଗ୍ୃହ। 

ଦେଉନାହଂ, ସେଭେଳନ ଚଳ ସେମାନେ ଚୁ ଦ୍ରା। ଦୋକାନ ଭ୍ରଙ୍ଗିବ ॥କ୍ୁ 

ଅରମ୍ହ୍ ଭଲେ । ଦୋକାନକୁ ମାଡ଼ଦେଲେ ଆ୍ଭ୍ ଅଚଳକ ୪ଙ୍କାର୍ 

କ୍ଷିଭ କଦ୍ଦ୍ ପକାଇଲେ । ବ୍ରକ୍ଟୁର୍ଚଚର ତାଙ୍କର କୌଣସ ଦଣ୍ଡ ଚଡ୍ନଲ୍ନ 
ନାହୁ', କାବଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେ ଅସମାନ କଗ୍ଵହୋଇଛ୍ି ଏକଥା 

ତମମାନେ ବୁଝାଇ ଦଦେଇ ଥିଲ୍ । ସେଦହ୍ର ବନର୍ଜ ଦକ୍ଷଣ ଅଠିଢାର 

ସ୍ଫେଜନାଳୟ୍ତରେ ଲେଖଡୋଇନ୍ଥୁଥ ଚକ ଲ ଇଉ୍ଭଗ୍ଵେଝସ୍ତାନ- 

ମାନଙ୍କ ପଇଂ ।'” 

ରିକାଚଗାର୍ ଏକ ଲଗ୍ରୋ ସଡ଼ାରେ ସୋର ରହୁଦାର ସ୍ଥାନ 
ସ୍ଥିସ୍ବକ୍ବଭ ଢେଲା । ଚଯଇଂ ବ୍ୁକବର ମୁଁ ରହୁଥିଲ୍, ସେଠାତର୍ 
ଅମ୍ନ ଚକରେ ଜଣଙ୍କୁ ଛ୍ଥା ଡ଼ ଆଦ୍ସନ୍ତୁ ଅମେଶ୍ଵବାର୍ ଗୋଗ୍ଵ ରଭୁଥିଲେ୍। 
ଗୋଚର ସଯଖ୍ ଉଦ୍ବଲ୍େକ ଅସିସ୍ତ ବଦଇ ଥିଲେ, ସସ ଜଣେହ୍ୁଦ, | 
ତାଙ୍କ ସୁବସ୍ୁରୁଡ ଅଖୁ ଷେଭରେ କାଯ୍ୟ କର୍ବାଲୁ ସ୍ଥଥଚମ 
ର୍'ନ ବାଦ ଅଧିଥିଲେ୍ --ଚାଙ୍କର ବଂଧର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଟ୍ବଇ ମୀଢରେ 
ନିଜକୁ ହନ୍ଦ୍୍ବୋଲ୍ ପ୍ରମାଡ କଦ୍ଦିପାଵଛନ୍ତ ବବାଲ୍ ଚଗାଗ୍ଵମାନଙ୍କ 
ବୁକରେ ସ୍ଥାନ ସାଇଛନ୍ତ । 



ଆଵିର ଅଗେବ୍କା ୨୩୫ 

ଚବରଇଃ। ନ ଭୂତେ ଏହ ଦୁଦ୍ ସରଦାର ସାଙ୍ଗରେ 

ରହବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ଥସ୍କୁନ୍ଦର ମନେଦଦ୍ରଲ୍୍ । କାରଣ ଚସମାଚନ 
ମଧ୍ୟ ନିଗ୍ରାମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କର୍ଛୁଥିଲେ । ଡାଙ୍କର ଏହ୍ର ନିଗ୍ରୋ 
ଚ୍ରିଦ୍ଦେଷ ସେଉନ୍ଞ ଚମା ଅଶ୍ମିତର ନପଡେ ସେଥୁସାଇ ମୁଂ କ଼ାଦ୍ନାରେ 

ଡ଼ାଦ୍ଧାରର ସମସ୍ତ କହାଲ ଥିଲ୍। ଦ୍ରନ ଗୋଃଞଷଲକଚକବଳେ ନଦଦ୍ତୁ 
ଜ୍ଠି ବାଦ୍ବାବ୍୍୍ ସାଜ୍ଥିଲ୍ ଚଯ ଗ୍ବଭ ଗ୍ବଣ୍ଵି ଆଗରୁ ୧ଫର୍ତୁ ନଥିଲ୍ । 
ସଦ୍ଧରଃଯାକ କ୍ରୁଲ୍ ବଦଶିକ୍ରାର ସ୍ଥବଲ ଇଚ୍ଛାଥିଲା । ଦ୍ବଭ୍ଯୀ ଓ 

ଢ଼ ବା ଏଭ ପାଇଂ ଏହୁ ସହ୍ନର ବଝ୍ଯାଇ । ଏଠାଚର୍ ଚଗ୍ଛ୍ୁର ଅଛନ୍ତିକ 
ଭରଶ୍ଵକ୍ତଦ୍ଯାଲସ୍ତ୍ ଅନ୍ଥୁକ ମିଜ୍୍୍କଣ୍ତିମ ଅନ୍ଥ, ସ୍ପୃଥିବ୍ୀର ସଚ୍କୁଠ ରୁ ବଡ଼ 
କଂସାଇଖାନା ଘଧ୍ଯ ଅନ୍ତୁ । ସଦ୍ଧର୍ର ଅଜକ୍ ଚଗାଃଏ ରିଦଗ୍ରଷ୍ଭ୍ବ, 
ଣ୦୮୧ରେ ଅଚନକ ବବି ଜ୍ଲଳ ଓ ସାହଭ୍ଯକ ରଦ୍ନର୍ଥ । ୧ବଜନକ 
ଏଁ ସାହ୍ୁୟ୍ୟୀଦଗଣ ଏହୁ ସଦ୍ରରକୁ ତାଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ କରିଥିବାର 
ଆଜ୍ଚଗାଃଏ କାରଣ ମଧ୍ଯ ରହ୍ମନ୍ଥ । ସାଧାରଣ୍ଡଭଃ ଯେଞ୍ଜମାନେ 
ବକିନ ଓ ସାଢ଼ଭ୍ୟଚର୍ଚ୍ା କର୍ନ୍ତୂଥ ସେମାନେ ଭଲଲପ୍ବ୍ବ୍ରବରେ ଲର୍କନଭା 
ପ୍ର ୟ୍୍ ଓ ଦାବ୍ଧ୍ଦ୍ରୀ ଜାଙ୍କର ରରସଙ୍କୀୀ । ଏହୁ ସଦ୍ରଧରଟେ ଏମିଭ 
ସଧ୍ଯ ଅବନକ ଘର ଅସ୍ଥି ଚସସ୍ତଠି ଛିକ୍ୁଏ ଶସ୍ତାରେ ବ ହ୍ରଦ୍ନେଳ । 
ସେଇଥୁସାଇ ' ଦର୍ଦ ବୈଜନତକ ଏ ସାହ୍ରଛ୍ଯକଗଣ ଏଠାଚର 
ଅସ ରହୁବାକୁ ବାଧ୍ଯ ୧ଦ୍ରାଲଳଛନ୍ତି । ଏ ଦଦଗ୍ରବର ଅନେକ 
ସାହୁଭ୍ଯଳ ସାହ୍ରୁଭ୍ୟକୁ ପେଶା କର୍ ନାହାନ୍ଭ, ସାହୁର ଭାଙ୍କର୍ 
ସାଧନାର ବଞ୍ତୁ । ଭାବ ସଡ଼ାଲୁ ଦିନେ ବୁଲବାଲୁ ନାଗଥିଲ୍। 

ଚସତେଚବଲେ ଚବଲସ୍ଥାଯୁ ତନ୍ନ । କ୍ରାଃରେ ଲେକ ଚଲାନ 

ଚଳ କର ଅସିଛ୍ୁ। ଚଗାଃା॥ଏ ପାଖ ଫୁଞ୍ମାଥ ସ୍ଥଲବର ରମି ଦଳେ, 
ମ୍ଲ୍ଵ ଜ*ଥଆ ଖେଳ଼ୁଛନ୍ତ । ଭାଙ୍କନ୍ ପାଖରେ ସାଇ ଛୁଡାଦେଲ, 

6ସେପର୍ ଢାଙ୍କର୍ ଜୂଅଚଖଗଳ ଦଦର୍ଶବ୍ରାଃ ଚୋର ର୍ରତ୍ତଲ ଆଗ୍ରାହ୍ଵ । 



¥& ୭ . ଛକାନ୍ନ ଗୀ ସଚ୍ଥ 

ତାଙ୍କ ଶଢର୍ର ଜଣକୁ ପର୍ଟବ୍ଦଲଃ ଏଠାଡର ସକ୍ତୁଠାର୍ର ବଯ ବଡ଼ 

ଚିଲଵଖକ, €ସ ଚଳଞ୍ଠାଠର ଥାଅନ୍ିି କହୁ ପାରିବ ୨” 

ପଲହ-କହୁଳ, କହୁ ପାର୍ବ ଳସ/ କୁନୁତୁ ଝସ ଅଳ ସକାଳଚର 
ଲସ୍ ଏଞଞ୍ଜଲସ୍ ଗୃଲ୍ଯାଇଛନ୍ତି, ଧାଯୂ ସପାହଦକ ଘତର ୧ଫରିଚକ । 
ଆଟାସା ଝରେ ଅଦ୍ଵ କୌଣମ୍ି ଲେଖକ ଅଛନ୍ତି କ ନାହ ଗର୍ଛୁ ରବାର୍ର 
ଘଲା ୫ ଗୋହଏ ଘର ଚଦଖାଇ କହ୍ରମ, ଏହଘତର ଅଚନକ 
ଲେଖକ ଅଛନ୍ତି, ରାଙ୍କର ପେଣି। ବେବଲ ବହୁ ଚଲ୍ଞ୍ିକା ।୨୨ ସଲ 
ଘର୍ ଅଡ଼କୁ ରୃଲ୍ଲ୍। 

ଦୁଇ ସହାଳା ଚଳାଠା ¦ ଭଳମଦ୍ରଲତ5ର ବୈଠକଖାଳା । କାଦ୍ବାର 
ପାଖରୁ କାର ନୂରକା ଭ୍ତବେ ୧ଦେଣ୍ରଲ୍ ବକିଭେକଣ ଚଲ୍ମକ ବସ 
କନ୍ଧ ସନ୍ତୁଃାନ୍ତି । ଉଜରକୁ ସାଲ ସମପ୍ର୍ତୁ ଜମମ୍ବାଲ ଜଣାଇ ଘର୍ଟରଲ, 

 ନଠାରେ ଅସଣିମାଚନ କଣ ୟସଚସ ଲେଖଳଛ ?” 

କଣ କହିଲେ, ହୀ ଆସଣନଙ୍ ସାଇ କଣ କନୁ ଚଲଣିକାକୁ 
ପଡ଼ବ ?୨' ଭାକ କଥାଶୁଣି ମୋର ଟଣ ଜଦ୍ବଲା, କରନ୍ତୁ ମୁ ବନୟ୍ତ 
ସ୍ପଦ୍ପକାନ୍େ କହୁଲ୍, ମୁଂ କବଳ ଚଲଖକମାନକ୍କ୍ ଦେଖିବା 

ଅସିଛି, ଚଲ୍ଖାଇ ବାକୁ ନୁବେ ୮” ସୋ କଥାଶୁଣି ପ୍ରଥମରେ ସଭ୍ ଏ 

ହସ ଜଠିବଲ, ମୋର ସରିଚୟ ଚଦଲ୍ ସରେ କହ ବଶ୍ବାସ କବ୍ଵ୍ବାକୁ 
ଗ୍ବକ ଚହଲେ ନାଵ ଯେ, ମୁଂ କଣେ ହଦ୍। ଜଣକୁ ଲଷକ୍ଯ କର୍ 
'ପରୂ ରିଲ, ‹'ଚୋର ଜାଇସମ୍ବହଚର୍ ଆଘଣମାନଙ୍କ ସହେଦ ବଞ୍ଜ୍ଣାନ 
ସୁବ୍ଧ। ଦୁର୍ ଚହାଇନାୁଁ ଢଢାଲ୍ ମଚନହୁଏ ।” 

ଆଁଡ ଜଣେ ସଫା ୧କାଲ୍ କହ୍ରବଂଲ୍--ଯେ ମୁଁ ଲଗ୍ର୍ରୋ 
କ୍ୟଚ୍ଚୀଭ ଆଥ କୌଣସି କାଉ ଦ୍ରାଇ ଘାବର ନା। ସ୍ବˆ ମଧ ଭାଙ୍ଗୁ 



ଆଶର ଅମଣଶିକା ୨୩୬୭ 

ଲ୍କ୍ଷ କରା କହୁଲି, ମୂ” ଲୋ, ଡ଼େବଲେ୍ ମଧ୍ୟ ମୋଚେ ପଣିବାଜଳ 
ବାଲ୍ ଅଂପଣମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟାସ' କର୍ଵିବାକ୍ସୁ ପଣ । 

ସ୍ଥାନଃ ମୋରେ ଭଲ୍ ଲାଚିଲ୍ନ । ସମଚସ୍ତ ଚମାଚଭ ଅନୁଗେଧ 
କଲେ ବନ୍ଥ କହୁ ବାକ୍ସ । କାନ୍ଥକୁ ଅଜ୍ଳ ସ୍ଥିଡ଼ାଦହାଇ ବ୍ଲ ଚା 
ଅରମ୍ହ୍୍ କଲ୍। ଅଗଲର୍ ଅରମ୍ହ୍ କଲ୍ ୧୧୬ ୧ସେଭ ମାଚନ ନିଜକୁ 
ଚଲ୍ଖକ କୋଲ୍ ସଣ୍ଚୟ୍ ଅନି, ଏଣେ ଜଣଙ୍କ ମୁହ ୧ଦଖ ସୁକା 
ବୂଝିସାରନ୍ତ ନାହ୍ର ଯେ ଚସ କେକ୍” ଚଦଶ୍ରର ଏବଂ କମ କାଛର 
ଲୋକ, ଚସହ୍ର ଲେଖକମାତନ ବଲବଲ ଦସ୍ଟାର ପାନ ଛଡ଼ା ଅଳ୍ଯ 
କସ୍ଥି ଚଡ଼଼ାଇପାରନ୍ତି ନାହ । କ୍ରପସଂଦାରଚଲର କର୍ତୁବାକ୍ତୁ ବାଧ 
ହେଲ, ସେଜ୍ ମାନଙ୍କ ଭ୍ଢ଼ିରେ ନା ରାବଦବାଷ ର ାହୁଛୁ, ୧ଏ୩ମାନେ 
ଠେଡ୍ଲ ସ୍ବ୍ରତ୍ରଚର ଡଲ୍ଗଲ୍ତ ଦ୍ରୋଇ ପାରନ୍ଜ ଢାଢ୍ା ମଧ୍ଯ ଏଳି ଗୁର୍ୁଜର୍ 
ରଢ୍ରସ୍ଯ । ୱଲ୍ଖକ ଗଣ ମୋ କଥା ଶୁଣି ୧ମାୟଭେ ଅପମାନ କନକାକୁ 

ସାଦ୍ରସୀ ଚହ୍ଦାଇ ନାହ୍ନାନ୍ତୁ । ସେମାନେ ନକର ଭ୍ଲଲ୍ ବୁଝ୍ ଘାର୍ 
ଦୂଃଵିର ଢୋଇଥିଲେ । ମୁଁ, ଭାଙ୍କୁ କନ୍ଥୁ ଛଲ୍ଖାର ଖାଦ୍ଯ ଯୋଗାଇ 
ସାବ୍ଦଛ୍ଥ କୋଲ୍ ଅନ୍ଲଭର କଲ୍ । ଚଲ୍ଖକ୍ତଗଣ ଠଯେଜ୍ଵ ବଦଶର- 
ଲୋକ ଭୁଅନ୍ତୁ ନା କାହୁଁକ, ଅଇନ୍ତଃ ନୃଭଳ କସ୍ଥି ଜାଣିବାକୁ 
ଅଗଦ୍ଧ ଭାଙ୍କର ନ୍ତଯ ଅଚ୍ର । ସେହ୍ର କଥାଲୁ ଲଷ୍ଯକର୍ ଭାଙ୍କ 
ଏଭେ କଥା କହୁଚ୍ାକ୍କୁ ସହ୍ବସୀ ବଢ୍ରାଇଥିଲ୍ । 

ରିକାଗୋ ଅଂମଣ୍କାର ଦବ ଡୀମ୍ଟଭୂତ୍ରଞ୍୍ମ ନଗର । ଅଭଲମୂରେ 
ଭନ୍ସାସ ଯଦ ୧୧୦୧ର୍ ରହୁଥାନ୍ତିକ ଭାଦ୍ରାଦ୍ରେବଲ୍ ଅନେକ ବଷୟୁ 
ଜାଣିସାଣ୍ରିଆନ୍ତି) ଆଡ୍ ଅନେକ କଥା କହୁସାରଶ୍ିଥାନ୍ତ ମଧ୍ୟ। କଲ୍ତୁ ମୁଥ 

ସେ ମୁଁ ଚଯାଗ ପାଇନାହ୍ରଂ। ଯେକ୍କ ଚଳଭେଣନ ଥିଲ୍ ବୁଝିବାକୁ 
ବଚଷ୍ଣା କର୍ ଥିଲ୍ ଯେୟ ରିକାଚଗାଚର ଏରେ ଦ୍ୁସ୍ୟୁକୃଣ୍ଡି ସାହୁ ଚୂ 



୨୩୮ ଚକଳାଚୋ ସା 

ହୁଏ । ଏହୁ ଶାଦ୍ରସ କମାନଙ୍କ ସମ୍ବହ୍ରେ ଏଠାରେ ଅବନକ କାଦ୍ରାଣୀ 
ଶୁଣାଯା ଏ । ଅନେବକ କଢ଼ନ୍ତି, ଯେଜ୍ ମାନେ ଅଳସ୍କୁଅ--୧ସଭୁପାନେ 
ଏହ୍ରସକ୍ୁ ଭୂଃସାଦସକ କାର୍ମ୍ଯ କରନ୍ତ। ଚନ୍ଦୁ ସତବର ଏ କଥାର 
ଝୌଣସି ଉଣ୍ ନାହୁଁ। 

4ବାଦମ ଲକନଣଦ ଶ୍ରଗ୍ଛବ୍ିର କାର୍ସ୍ଯକର, ଭ୍କ ମାଗନାହନଂ୬୬ 

ମଂଭବବି କାର୍ମ୍ଯୀର ମଳ ଜଣଭ୍ରରଗକରେ ମୁନ୍ଧ୍ଵବାଦୀ ଅକ ଶିମି କକ୍କୁ 

ବଜ୍ଞାକ ରଚିକାପାଇ' ଢାଲ ସାମାନ୍ୟ କର୍ଥି ଦେଇ ସନ୍ପୁଷ୍ଣ ରଖିବାକୁ 
୫ଚଷ୍ମା କରେ । 

ଚପଖ୍ ମାଚନ ଲଙ୍କନଙ୍କ ସର ଅନ୍ଗୁସରଣ କଣ୍ଠ ଦ୍ବାଚର୍ ଦ୍ବାରେ 
“ଳାମଦ୍ି୬୬ ବୋଲ୍ ଘ .ର୍ \ ବଵୁଲନ୍ତ, ସେୈମାବନ କାଠ ସାଅନ୍ତ ସଭ; 

କ୍ନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଢାଙ୍କଳ ମାନ ଇଚ୍ଭ ବଜାୟ ରଦ୍ରେନାହୁ । ଢାଦ୍ରା 
ଏକଧ୍ରିକାର କ୍ରଣା ଚଗାଲାମୀ ।କ୍ସୟୁ କ୍ତ ଗୃଣଥିଲେ୍ ମଧ୍ଯ ଗୁଣ ଅନ୍ରୁ୍ପ 
ମଜ୍ ର୍ ମିଳେ ନାହ ଯେଉଂମାନେ ୧ ଗାଲମୀ କନ୍ଦ ଢାକୁ ସମ୍ପର 
ହୁଅନ୍ତି ନ ନାହୁଁ ଚସମାନେ ମନର ଦୁଃଗବର ବଣକୁ ସାଇ ଯୀଶୁଙ୍କ 
ଗୁଣ ଗାନତରେ ସମସ୍ଟ୍ କଛାନ୍ତି ନାହ, ହାଡ଼୍ସନ ନଦୀରେ ଯାଇ 
ବ୍ରୁ୍ସଚନ୍ତି ଳାହ୍ର ଵମ୍ଳା ଗି ସ୍ତଲ୍ରେ ଅମ୍ପଦ୍ଭ କରନ୍ତି ବାହୁଂ। 
ସମାନେ ବୀରସର ଦଲଗଠନ କର ଡ଼କାଏଭ କରନ୍ତ। ଅକ୍ ଭଡ଼ାହଅ 
ଲେଖକ ଠାକୁନେଇ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ଭାଙ୍କ ବହ ଲେଖନ୍ତ-ଚଦେଶ 
ଛଦେଶରେ ସହୁ ଗଲ୍୍ଗୁକ୍ଛର ବଷ ଭ୍ରଏ । ଆମଦ୍ରେଶିକ୍ୁ ମଧ ଚସ 
ସକ୍ତୁ ବହ ଅଚସ। ଅମେ ବସ ସବ୍ତୁ ସଭ଼ୁ ଆଜ ଭ୍ରାବ୍ୁ ଯେ ଅଚମରିକକାର୍ 
ରକାଚଗା ସଦ୍ରର୍ର ତଲ୍ବସଦ ସ୍ତାୟ୍ଠ ଵି ମିଚନଲ?? । ଗ୍ରୟ୍ଦାରମ୍ବଚର 
ମଧ୍ଯ ସେହ୍ର ରଙ୍ଗଜୋଲା ଗଲ୍ବଲଦ୍ଧଟ୍ବ୍ ସଜୀବ କର୍ ଗ୍ଭରିଅଁଡ଼େ 
ଇଠାଯାଏ-- ରାହା ଦେଖି ତଲାଚକ ଅବାକ୍ ହୁଅନି । 



ଆଜିର ଅଚ୍ରମଦ୍ଦି କା 5୩୯ 

ସମସ୍ତ ଘଦ୍ଧବଞ୍ଜିନଣୀଳ । ସ୍ର ମିଵଗଣ ଧମ୍ମ ସଃ ବଣ୍ଢବା ଶିଣ୍ମଲେ । 
ଡ଼ଠାଏଭ ବଦ ଚଢ଼ଲା । ଗିମିକର ଗୋଲ୍ମୀ ଅଚମରିକାରୁ ଚଳଚ୍ିକ 
ସଦିମାଣବର କମିଗଲା । ରରମିକଗଣ ଦେଖିଲେ, ଡ଼କା ଏଭ କଲ୍ 

ଯାହ୍ନା ମିତଳ ଭାତ୍ରା ସକ୍ପୁ ସଟୟ୍ବବର ଦଦ୍ାଗ କଲ୍ ଭୁଏ ନାହ୍ତ ବ 
ରଣ୍ତନ୍ଭ୍ମଡ୍ ସଦ୍ତି ବ୍ରଭରଣ କ୍ଵଗଲ ସ୍ବାରେ ନାଢଡ୍ର । ସସଥିପାଇଁ 

ବଡ଼ ବଡ଼ ଡ଼କାଏଭ କ୍ୁଲମାନଙ୍କର ସନଦ୍ଦାର ଜଦ୍ଘରାଇଗଚଲ୍ ଆଁକ୍ 
ସେମାନଙ୍କର ପାବ୍ଢଶ୍ର ପରିକ ବଯ ୟରିଭ ବଟକ ଭାର୍ ଚଚତ୍ମା କଟ ଢାଲ 
ଲ୍ବଗଲେ। ମୁଁ ଚନ୍ମଭେନ୍ନବଳେ ରକାଚଗା ଗଲ୍ ଚଲଣରଲ୍ ରକାଗୋରେ 

ଡକାଏଭ ନାର, ପେଶାଦାର ଭ୍ ଵାରୀ ଂଛନ୍ତ । ଲୋଳକଙ୍କ ସାଖଲରୁ 
ଶ୍ରିଧିଣ୍, ରକାଚଗାର ଡ଼ଦାଏଇ ଦଳ ବାଲ୍ ଫଙଣ୍ଟ୍ରିଆ ଗ୍ଟଲ୍ଯାଇଛନ୍ତ । 

ଚଯଭେବେଳେ କାଲ୍ ଫଣ୍ଡିୟ୍ତା ଗଲ ବସଚଭବେଳେ ବସ୍ଠାଠର୍ 

"୫୧୨ ସେ ସସତ୍ର ଡବାଏଭ ଦଳ ଶି ମିକ ଟ୍ରୁପଚ୍ର୍ କଃନସକାସଁ 

‹ ଭୁଳାଚୟଳକାର୍ ).| ଚଯେସିତ ବେଝୀ ସଜ୍ଚ୍ ସାଇବେ ଚସଥିପାଇ ̀ 
ଚେତ୍ନା କରୁଛନ୍ତି । ବଘଞ୍ଜାକାନ ଘର ପାଇଂ ନଜର ଯଥା ସବାସ୍ଥ 
ଆପଣ କରନ୍ତି ଚସମାନଙ୍କୁ ପୁକ ଦାଦୀ ଗଣ ଡ଼କାଏଇଭ ବୌଲ୍ 
ଆଣ୍ଢ୍ୟା ଦ୍ର ଅନ୍ତ । 

ରଵାଗୋର୍ର ଭଦାମ୍ବ୍ ନେବ୍ରା ଷାଇଁ ମୋର୍ ମନ ଛନ ଛନ 
ଢ୍ରୋଇଲ ଉଠିଲା । କାରଣ ଏଭୁନଗ ର ସମ୍ଭବ ସ୍ତ ଚଯସଣ୍ଚି ଆଲ୍ଵଦୀନର୍ 
ଘ୍ରଦୀସ ଦ୍ରାତରେ ଧର୍ କଣ ଝୋଵ ବୁଲ୍ଵଚନ୍ତଃ ଗ୍ରଭବ ଭଭଚର 
ବଡ଼ଲକ ବଦ୍ରବା ପାଲି । ରକଳଗୋ ସମ୍ବଛରେ ଚମ୍ପାର ଅଗର୍ଛୁ 

ଜ୍ଲ୍ ଧାରଣା ଥିଲ । ୭ଲ୍ଲୁ ର ବାଚଗା ଦ୍ରର୍ଗଲା ସଚରେ ବସ ଧାରଣା 

ଚୁଣ୍ଡାନୁଭ ଦ୍ରୋଇଗଲ୍ନ । ଚଗାଃଏ ସ୍ଥକାଣ୍ଡ ନଗର୍ ରାଂ ଭ୍ଢଳର୍ 

ବୁଭ୍କ୍ଧା ଗ୍ବଷଷ୍ପୀ ସସର୍ ପାହ ମେଲା କଲ୍ ପଡ଼ ଭହ୍ନନ୍ଥ । 



3୫୭ ରିକାର୍ଟଗା ସଥଥି 

ଛକାଟଗୋ ଅମେର୍ି ବାର୍ ଦବ ଡୀୟ୍ଵ ନଗଲ । ଚସଠାଚରେ ସାଦରେ 
ଗ୍ବଭଲ୍ ଅହ ଗଳ ବୁଲ୍ବ୍ରା ସଦ୍ରଜ ନୁଦ୍ରେ । ମାଚସ ଦ ମାସରେ 
ଚିକାଗୋର କୌଣସ୍ତ ଅଂଶ ଦେଣି ଦେବ ନାହି । କମ୍ପ ରଵାଗୋର୍ର୍ 
ବାକ୍ୟର ବନଜା ସର୍ବରୁ ଏଠାଚର ସ୍ପାର୍ଘୀ ବଵବଦେକାନନ୍ଦଙ୍କ କଣ 
ସ ରଦ, ଅଛ ଭାଡ଼ା କାଣିବାକୁ ଅଜ ଦେସିବାକୁ ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ 

ଥିଳା। ଭଳାଳଗାର ଶଣ୍ରିଏ ଗାଇଡ଼ ବହୁ କଣିଥିଲ୍ । ଚସଥିନର୍ 
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ଧ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼କର ଜଞ୍ଚେଗ ଥିଲ କନ୍ତୁ ଗ୍ଵଗକ୍ସଷ୍ତ୍ ମଶ୍ନ 
ଅଥବା ବେଦାନ୍ତ ୧ଥାଣଗାଲିଃ କଥା କନ୍ଥି ଉ୍ଞକ୍ଟ୍ରେଖ ନ ଥିଲି । ଏଚଣ 

ମୋହର ବାବ୍ଛଙ୍କ ସାଙ୍ଗଠରେ ମଧ୍ଯ ଦେଵା ଦଦ୍ରେଞ୍ଜ ନଥିଲା । କରନ୍ତୁ 
ଢାଂ ବବାଲ୍ ସଂ କସ ରହ ନଥିଲ୍ । ବଢ଼ୁ ଲୋକ ସାଙ୍ଗ ରେ ଶରିଶି 
ଏ ସମ୍ବହଣର ଅନେକ କଥନାଷ  ଦୋଇଥଅିଲ୍ । ସ୍ଥାଳୟ ପୋଲ୍ମ 
ଅଜ୍ ଗ୍ରୀକ୍ମାଳଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସୁଦ୍ଧା ଏ ବଷନ୍ଦ୍ଵରେ କହ କଥାକାଖ୍ଂ 
କର୍ଥିଲ୍ । 

ୋଲ୍ସଗଣ ଅଲ୍ ଛତ ଅଜ ବଡ଼ ଗଲ୍ଫିଂୟ । ଗାକ୍- 
ଗଣ ଦ୍ଦାଦତବଧ ଲୁ ସୁନାର ଵଶ ବାଲ୍ ଭ୍ରବନ୍ତ । ସମସ୍ତେ ମୋ 
ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରାଣ ଖୋଲ୍ କଥା କହଡ୍ରଲେ କ୍ମନ୍ତ କେହ୍ର. ସ୍ପାମୀ 
ବଝବେକାନହଙ୍କ ସମ୍ବଛରରେ କନ୍ଥି କ୍ର ସାରଦଲ ନାହୁ' । ପରିଶେଷରେ 
ଚମାହୁ଼ଭଳାବୁ ଗୋତଭେ ରକାଗଗାର ଦବଦାନ୍ତ ସୋସାଲଞହ୍ନକୁ ନେଇ 
ଯାଇଥିଚଲ୍ । ସେଠାର ଚକବଦାନ୍ତ ସୋସାଇହ ସାଙ୍ଗଂରେ ସନ୍ଦ 
କଲକଳାର ଗ୍ଵାଜକ୍ଷଷ୍ଟ ଝୁଛର ତବଦାନ୍ତ ୧ସାସାଲହଃର କ୍ରୁଳନା 
କଗ୍ଯାଏ ଢାଦ୍ାଚଡ଼ରଲ ଏଠୁ କଲକାର ବଦାନ୍ତ ୧ସାସାଲଛ ଭା” 
ଅଚସମ୍ୟଷା ଦଶଗୃଣ ଉ୍୍ଲ ବୋଲ୍ କଦ୍ରଣ । ରକାସଗାର ବେଦାନ୍ତ 
ସୋଟାଇହ ଦ୍ରେଖିଲାଁଷରେ ୪ ଇଟ ନ୍ଚହ ବ୍ରଦ୍ଯାସାଗଚ୍ଙ୍କ ପ୍ରଭ 



ଚିବାସରାଁ ସ୍ଥ ୨୪୧. 

ତମାର ବଡ଼ ଗଗ ଜନଲା | ସିଲାବଦେବଳ ଭାଙ୍କର୍ ଚଲ୍ଗୀ ମଥମସର 
ଚମ୍ାର ଶାଠ୍ଯ ପୁ ସ୍ତକ ଥିଲ । ଚସ ଶିଖାଇଛନ୍ତ ““ଚସ୧ଚତଭ ବଢେ 
ଚସତଭ ରୁଦ୍ର, ସକୁ ଜ୍ୟ୍ କର କଯ୍ଗ୍ ।” ସକ୍ତୁ ଭ୍ୟ୍ବକ୍ ଜୟ୍ବରରି ହ୍ରେବ 
ଅଜ୍ ଧି ନିଠିକ ୧ସ କ୍ଦଗବର ଅନେକ ଅଗ୍ରସର ଦଦଢ୍ରାଗ ପାରି 
ବୋଲ ଅନ୍ଵୟ୍ବ ବତର କମ୍ଭ “‹ଚସଚଭ କହ୍ରେ ଚସ୍ଚେ ନୁଚର୍ଭ୬୬ 
ଏହ ସଭ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ତାଙ୍କର ) ପ୍ରଥମ ଭ୍ତୀଗବର ଚଲ୍ରିରା ଡ୍ରରତ 

ଚଢାଇନାହୁ । ସାନ ବେଲରୁ ଣିଶ୍ବମ୍ଭାନଙ୍କ ମନଝର ବକେଚ୭ଗୁଡ ଏ 

ବଗ୍ଟ୍ର କୁଳି ଉଣଟ୍' କର୍ ଦଅସାଏ । ଚସହ୍ର ର୍ରଗ୍ଲର ବ୍ଲକ ଯୋର୍, 

ମନଭ୍ଭଓର ସବ୍ରୁବକଚଳଲେ ଜାଗ୍ରଇ ରହନ୍ଥ । ସେହ୍ଵ ବିଗ୍ଟ୍ର୍ ରୁଲ୍ 
ଦ୍ବାଗ୍ ସ୍ପଂ କହୁଛ୍ଥ ସେ ଜଗଭଚର ଧର୍ମ୍ପତ୍ରଭ ଷ୍କାନ ଗୁଡ୍ଖଳ ପ୍ରଭ 

%%ଯତେ କହେ ଚସଭ ଲୁସହାଂ! ବାକ୍ଯହ କେବଲ ସ୍ରସ୍ପୋଗ' 

ହ୍ବରୋଇ ସାର୍ 5 । ରକାଚଗାର ବକଦାନ୍ତ ବସସାସାଇଛ ଭାଂର ଜ୍ ଳନ୍ଭ, 
ପ୍ରମାଣ । । 

ଚବଦାନ୍ତ ବସାସାଇହ ଘରକୁ ଯାଇ ଦ୍ବାରରେ ବଦଗ୍ଵଘାଭ କଲ୍ ' 
ଜଣେ ମହଲା ଆସି ଦ୍ବାର ଝଖାଲ୍ ବଦଲେ । ଘର୍ଣ୍ଭରକୁ ଗଲ୍ । 
ଘରଃ। ଜମା ର୍ବଳଶ୍ରଦ୍ରାର ଲମ୍ବା ଅକ୍ ସନ୍ଦରଦ୍ରାର ମ୍ରଣସ୍ତ ଢ୍ରେବ । 

ଚସ୍ସଇଥୁରେ ସାହଁସନ @ଆବଦ୍ଘଧାଇ ଦୋଠଗୀ ଅଣ ଚଢାରନ୍ତୁ। 
ସ୍ମାମୀକୀଙ୍କ ଦଦତ୍ଧର ଅବସ୍ଥାଂ ସଦନ ଭଲ୍ ନଥୁଲ୍ବ । ସେଥିସାର୍ଥି ଚାଓ 
ଚଦବଶୀ କଥା କହ୍ରଲ୍ ନାଵ । ବଦାସ୍ତ ତେସଲ ସ୍ଵାମୀଜୀଙ୍କୁ କନ୍ଧୁଲ୍, 
“ଚଦଂଟଲୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଠୁ ଅସିମହାକୁ ®କ ଏ ବଡ଼ କରନ୍ତୁ।'' ସ୍ବାମୀର 
ମୋ କଥାର କୌଣସି ଜ୍ଞ୍ଜର ଦେଲେ ନାହୁଂ 1: . 0 
ମୋହୁଢବାକୁ ଦୁଃଶତ଼ ମନଚର ଫେଲ୍ ଅସିଲ୍ବ। ମୁଁ ମେ ହ୍ଦବାକୁ୍କୁ 

ପରୁଗିଲ, “ଅତ୍ ଚକଉଂଠି ଏସା ନ୍୍ଦର ବୌଦ ଅଜି .ସାଳି € ଛୁ 
କ ନାହ୍ରଂ ୮୬ ବସ କହୁଲେ୍, “ବାଷୂନ, ଅଡ୍ର ସାନପାଳ ସସ- 



୨୭୨ ଆକର ଅଆନମରିକା 

କୋଚର୍ ସଧ ଅନ୍ଥ।” ବବାଷ୍ଣପନ ମ୍ନଂ ଯାଇନାହୁଁ । କନ୍ତୁ ସାନ୍: 

ଫାନସସତକୋ ସାଇଥିଲ୍ । ଦହଲ୍ଦ୍ଜଡ଼ର ଅତ୍ଵକଥା ବଢ଼ରେ 
ସାନ୍ଫାନ ସିସ୍କୋ ଅଣସମ କାହାର ଲେଣିବ | 

ରକାଚଟଗାର ବଣ୍ଡ ଵଦ୍ଯାଳୟ୍ଠ ଗୁଡ଼କ ସ୍ପୃଥିବୀରର ସ୍ଥସ କ୍ର ଲଭ 
କଦ୍ଦିଛ। କରନ୍ତ ଦୁଃଖର କଥା ଏଠାକୁ ଆସି କେବଳ ଦ୍ୁଇକଣ 
ଦ୍ରରଡୀୟୁ ନ୍ଥନଙ୍କ ନାପ ଶରଣ ସାରି ଥିଲ୍ । ଜଣେ ସୁପ୍ରିସନ୍ଧ ଡ଼ାକ୍ର୍ 

ଢାରକାନାଥ ଦାସ ଓ ଅନ୍ଯ ଳଣକ ଡ଼ାକ୍ତର ଶସ୍ପ। । ଡ୍ତଜ୍ୟ୍ବେ 

ସ୍ମୃଥବୀ ବଖ୍ଯାଇ ନଅ ଓଯ଼ୈ ଷ୍କାଣ୍ଡ ବ୍ରଶ୍ଲ୍ ଵଦ୍ୟାଲଯୃଗ୍ଛ ପାଶ୍, 

ଵଛିଛନ୍ତି । ଡ଼ାକ୍ତର ଦାମ୍ମ ଦେଣକୁ ଫର୍ଦ ଅଁସଲେ୍ ଆଜ୍ ଡ଼ାକ୍ତର 
ଶମ୍୍। ଅମେନ୍ଦ୍ରଳାରେ ଗ୍ଲକସ୍ତୀ ଚଯାଗାଡ଼ କଲେ। ଆଚମରିକାକାସୀ 
ଡ଼ାକ୍ତର ଶ୍ରପ୍ଧି ଏଙ୍କ ଗୂଣର ଆଦର କଭିଥିଲେ । ନସ ଆମେଣ୍ଢକାର 

ଗୋଛି 4 ଘରଥଣ ଶୈର୍ଣୀନ୍ ଡ୍ରାସପାଢାଲର ଲାମ୍ମ୍ଯ ନର୍ବାଡ୍ରକ ଥିଲେ । 
ତାଙ୍କ ର୍ଣରେ ମଗ୍ଧ ବଢାଇ ଭାକ୍ୁ ଅ:ମର୍କାଚର ନାଗଗ୍କ କରି 

ନେଇଛନ୍ତି । 

ରିକାଟଗୋାରି ସୁଂ ୧କବଲ ଧମୀ ଓ ଵି ଦ୍ବାନ୍ ମାନଙ୍କ ସଂମ୍ପର୍ଣରେ 

ଆଥ ସୂଖା ଚହଉ୍ ନଥିଲ୍ । ମୋଜ୍ଲ ଲକ କେକ୍ ଠାଚର ଅଛନ୍ତି 

ଚ ନାହ ଢଢ୍ରା ମଧ୍ଯ ଜାଣି ଢାକ୍ୁ ଚଚାଷ୍ପା କର୍ୁଥିଲ୍ । ନରର୍ରୋ ଘଡ଼ାରେ 

ଗ୍ୁରକଣ ସ୍ତରର ନ୍ତୀପୂ ଦନ୍ତ ରକସ୍ଥ କଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ଦ୍ରୋଇଥିଲା । 

ଏମାବିଳ କଣାସ ସ୍ତକାର ସବୃକ୍ଷାତର ସାଶ୍ ନ କରି ଆମେଣିବା 

ଯାଇଛନ୍ତି ଆଞ୍ଜ ଚକାବଗୋଚର ସଦ୍ୁଥ୍ଚୁ ଅପଣା ଅଧ୍ଯବସାୟ୍ବରରେ 

ଦନ୍ତ ରକ ର ଶିକ୍ଷା ଅକନ ଦରି ବ୍ଯବସାମ୍ତ ଅନ୍ମ୍ସ୍ କରିଛନ୍ତି । 
ତାଙ୍କ.ଥ ବାସସ୍ଥାନ ଧବଂ ବ୍ଯଦ ସାସ୍ତ ସ୍ଥଥମସ୍ରେଣୀରେ ନ ଗତ୍ତଲ୍ ମଧ୍ୟ 
ଚାଙ୍କର୍ ଅଧବସାନ୍ତକ୍ତୁ ଧନ୍ଯବାଦ ଦେବାକ୍ସୁ ରହକ । 



ର୭ାଚଗା ସଚଥ 5 ୪୩ 

ଗୁଡ଼ ଲକ, (6600 161) ଚବାଲ୍ ଗୋଛୁଏ ସଦାର୍ଥ ରଳା- 
6ଗାବର ପ୍ରକ୍ବକ୍ତଂ ଲଉ କଲ୍ସଚ୍ଥି । ଦ୍ରରତର ଧ୍ଥ ରଳାଚଗାଚର 
ଗୁଡ଼ଲ୍ବକ୍ ଚବାଲ୍ ରନ୍ନ ହ୍ଦଏ । ଯଜ୍ ମାନଙ୍କର ରଗ୍ବବଗ୍ବ ଗ୍ଟୁଲ୍ 
ଯାଇଥାଏ, ସେଞ୍ଜମାଚନ ନାନା ଘାଦ୍ଧିପାଶ୍ଟ୍ କ କାରଣକ୍ସୁ ଏ ଜଗଭର୍ତେ 
ମୁଣ୍ଡ ୭୫କ ପାଇନ୍ତ ନାହ୍ଥ -ଚଚସ୍ପମାଚଳନ ଅଳ ଆଉ ସ୍ସାମୀ 
ଚକଳାନହ୍ଦ୍କ ପର୍ବ ଲାକବର ବାଣୀକୁ ଅନ୍ତସକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାଢ୍ଥ । 

“ସମାନେ ର୍ବୁଦାନ୍ତ ଗୃଡ଼ଲ୍ବକ୍ । ଜଣ ବଙ୍ଗାଲୀ ଭଦ୍ବନିଲାକ୍ର ମଳ 
କାରଖାନାଚର୍ ଏହୁ ଗୃଡଲଦ୍ ଚଅର୍୍ କର୍ ଚଗାଗ୍ନ ଅଜ ନଗ୍ରୋ 
ଏଵଜଣ୍ଟାଙ୍କ ଦ୍ବାଗ୍ଵ୍ ଵ ନ୍ଧ କଗ୍ନ୍ତ । 

ଚଲ୍ମକ ଯେଭେଢ଼େଳେ କାମ ପା ଏନାହୁ ଚସଚଭବେଳଲ 
“ନାନା ଷ୍ରିକାର ଦୂର୍ବଳଭା ଆସର ବଦର୍ଗାଦ୍ଧ ଏ । ଭ୍ବାରଚ୍ରୀୟ୍ ଗୁଡ୍ଲକ୍ 
ବ୍ର୍ଯବସାମ୍ଟ୍ବୀ ଦ୍ବାର୍ରେ ଆସ ଆସାଭ କର୍ ବଦ୍ରେ, ଭୁୟ୍ବର୍ କାରଣ 
ନାହ, ମୂ ଅଧଣଙ୍କ ସାଇ” ଭ୍ରୁହ୍, ଗୁଡ଼୍ ଲ୍ବଳଂ୬ ଅଣି୍ଥ, 
ଆସଣଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଜା ଅରରେ ଘଫଲ ବଦ୍ୟବ୍ର । ଯ୍ବାକୁ ସକାଲ 
ସଞ୍ଜରେ ଜଳାଇବେ, ଦଣିଚକ ସାଇଦଳ ଭ୍ଭରେ ଅପଣକ କାମ 
ହ୍ରୋଇଯିବ। ମୁଂ ଅଜ ବ୍ଟଲ୍ ସାତକ୍ଥି । ସ୍ାଭଦ୍ଧନ ସରେ ଅସ 
ଏଠୁନହୁ ଗୁଡ଼ଲାଦଂ୬ର ଦକ୍ଷଣା ଅଧଡ଼ଲ୍ବର ଚନଇସିଶ୍ର । ଏହ୍ର 
କ୍ଯକ୍ରସ୍ାସ୍ତ୍ କର୍ ରକାଚଗାରେ ଖ୍ବ୍ କମ୍ ରେ ଦଶ ଦ୍ରଜାରେ 
ଲୋକ ସୁଖ ସ୍ଵକ୍ଥନ୍ଦରେ ଗ୍ରଭପାଲଭ ଭୂୁଅନ୍ତି । ଅବଶ୍ର୍ଯ ଯେମାଳଙ୍କ 
ଭ୍ଭରେ ଅମ୍ବ ଜାଦପ୍ବର ଯେ ନାହ୍ବାନ୍ତି ଏମିଭ ର୍ର ନୃବଦ୍ର। ଅମ୍ଭ 
ବଦଶ୍ରିତର ଆଛକାଲ୍ ପ୍ରଭ ବାଳା ବ୍ଯକବସାସ୍ଟୀଙ୍କ ଘର୍ 
' ଗଣେଶ” ଆସି ବଦସିଛନ୍ି, ଆଗରେ ଏହା କେବଳ ମାରବାଢ଼ୀଙ୍କ 
ଶ୍ରରେ ସୀମାକ ଇ ଥିଲା । ରଜବାଗୋର୍ ଗୁଡ଼ଲକ କ୍କୁ ଯଦ୍ଜ ଉ୍ ସଦ୍ୟ 
କଗ୍ଵ୍ଯିବ ଭାତହ୍ରତଲ୍ ଅମ ଦେଗର୍ ଏହ୍ଲ ସକ୍କୁ ଭ୍ୟାଗ କରବ୍ାସ୍କୁ 



୨୦୯୪ ଆକର ଆଗେବ୍ କା 

ବଦ୍ଦବ ନଚେଭ ଉ୍ଘପଢ୍ରାସ କରିବା ଅନ୍ଯୟାସୃ ଦ୍ରେକ ମାନତ । ଆର୍ଥିକ. 
ଦୂର୍ବଚ୍ଚଚା ମଣିଷକୁ ବଇ ସୀଚ କବ୍ବିଦ୍ଧ ଏ ଭାର୍ ସ୍ରିମାଣ ସ୍ପଦେଶ୍ଚା 
ଓ ରଦେଶ ସକୁଠାରେ ସମାନ । 

ସୁଖର୍ କଥା, ଏବେ ଅଚମକିକ।ର ସବଂନ ପିଗଭର୍ଶୀଳ ଲେ୍ଖଵ 

@ ମ୍ରଗଢ୍ରୀଳ ଲ୍ବେକଙ୍କର୍ ଦଲ ଗଠନ ବଦଢ୍ବାଇନ୍ । ଅଚମରକାର- 
ଚଲାକେ ୦ସଭ୍ନ ଆଜ୍ କ୍ରସଂସ୍କାରତରେ ବ୍ରୁଡ୍ଧ ଳଯିବେକ ଅର୍ଥକୀ 
ଚଗାଲ୍ଵାମୀର୍ଲ୍ ମୁକ୍ତଦଦ୍ନାଇ ସଭ୍ସାହ୍ନଭ୍ୟ ପାଠକର କାନ ଅଳ୍ଛନଂ 

କରି ସାଦ୍ବିବବଦି, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅପ୍ରାଣ ଚଚଷ୍ଣା ବର୍ରଛନ୍ତ । 
ଏଦ୍ରା ସହ୍ମଉ ଆଗେଶ୍ଧିକା ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ବହତର୍ ସଦେ ଅଧେ 

ବଲ୍ବଢାର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛାୱଲ। କନ୍ତୁ ସ୍ତବ୍ଧ ବଦଖୁନ୍ଥ ଗଣଭଲରଂ 
ଉଣ୍ଡାମ୍ି ସର୍ବ ସମାନ । ଚାର ରୁସ ଯନ୍ଧ ବ୍ରଷଦ୍ ସ୍ତ୍ରବରେ 
ଅଲେଚନା କଗ୍ଵସାଏ ଭାଦ୍ନାବଦ୍ନଲେ ସକ୍ତୁଠାଚେ ଉ୍ଠଣଇଣ୍୍ ବଶ 
ଦେଖାଯିବ । ଏହ୍ରା ଦ୍ଚ୍ଧ ଆଠଗର୍ କା ସରକାର୍ ସମ୍ବହଚରେ ଏଠାଚର/ 

ବନ୍ଥୁି ଲେ୍ଵଲ୍ ନାହୀ । ତାହ୍ନା ବବାଲ୍ ଯେଉଲ ବକହ୍ୁ ଭ୍ବଲ୍ବର. 

ଆଚଘର୍ବିକାର ସରକାର୍ଙ୍କୁ ଚକୌୀଣସ ପଗ୍ଵଧୀନ ଚଦଶ ସଙ୍ଗରେ, 
ଢୁଳନା ନକରନ୍ତି । ମୁଁ ଆଅଚମରିବାର ୭ଯଭେ ଦୋଷସୁଣ ଦେଶରୁ 
ବକବଳ ଗହ୍ ର, ନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଭୁଲନା କରୁ । ଜାପାନ କ୍ସ୍ବା 
ଜର୍ମାମଭ ସରଙ୍ଗ ମଧ୍ଯ ଅଠମରିକାଲୁ ଭ୍ରୁଲନା କବ୍ଵ୍ ନାହ୍ତ କାରଣ 
ଚସସବ୍ରୁ ଦେଣ ଅମ୍ନେବ୍ଧିକାଠାରୁ ଅଭ ନିମ୍ପସ୍ତରରେ, ¬ ସଗ୍ଵଧୀନ' 
୧ଦଶ କଥାଭ ଏଠାରେ ଜ୍ଠି ସାରେନା । 

ଆଚମ ରକାର ନମଗ୍ରାଗଣ ଗପ୍ରମ୍ିଡ଼େଣ୍ଡା ନ ବ୍ଲାବନରେ ମଧ୍ଯ ଭ୍ଵେଃ 
ଦିଅନ୍ତ । କୌଣସି ନଗ୍ରୋ ଅକଯାକେ ମେୟ୍ଟ୍ର୍ ସଦ୍ର ନପାଇଥିଲେ 
ମଧ ସେସ୍ତର ଦହେବୀପାଣି ଭାଙ୍କ ଭରଫରୁ ସ୍ଥାର୍ଥୀ ଛଡା ଦ୍ରୋଇଛନ୍ତି । 
ଘଲ୍ଃଣ ବ୍ରଦ୍ଦ୍ରଗରେ ନଟଗ୍ରାଟଣ ଗୋଗ୍ଵମ୍ବାନଙ୍କ ଅନ୍ଧୁରୁପ ଚବବେଭନ 



ଭିବାଚଗା ସଥେ ୨୪୫ 

ସାଅନ୍ତ । ନିଚଗ୍ରାମାନଙ୍କ ଶଭରେ ଅଚନଦ ଲେଖ୍ ଞୁଚନଣ୍ଟା 
କଣ୍ଡ୍େଲ୍କୁ ମୁ ସ୍ପଚକ୍ଷ୍ୟରେ ଦେଣିଛ୍ଥ । ବ୍ଯଢସାମ୍ବୀ ଜାଦାକରେ 
ପୁକାଟ୍୍ କାମ ଭ ନଗଗ୍ରାମାନଙ୍କ ଏବଗ୍ଟ୍ ହୁଅ କହ୍ରଚଲ୍ ଚଚଳ । 
ଭା? ହ୍ବଦେଲେ ଲିଚଗ୍ରାଗଣ ଏଭେ ବାଦ ଶ୍ରିଚକାଦ କରନ୍ତି କାହୁଂକ ୨ 
ବାଦ ଷ୍ରଭବାଦକର୍ବ୍ରାର ସ୍ଥଥମ କାରଣ ଦହ୍ରନ୍ତର୍ୁଃ କଲଳକାର ଖାନାରରେ 
ନିଚଗ୍ରାଗ୍ରମିକଙ୍କ୍ ଅଭ ଅଲ୍ବାପରି ମାଣର ନିଅପାଏ ଆଜ ସମାନ ଙ୍କ 
ଦରମା ମଧ୍ଯ ଟୋଗ୍ଵମଂନଙ୍କ ଭରୁଳନାରେ କମ୍ । ଏଥି ସାଇଁ ୧ସମାବନ 
ପ୍ରତବାଦ କରନ୍ତି । ଭା' ଜ୍ପଷରେ ବଣ୍ଡ ବୈଷମ୍ୟ ରହୁଛି । 

ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଦଶ୍ଧିଦ୍ର ପଞ୍ଚିରେ ମସୂଂ ରହୂର୍ଥ ଅତ୍ ଧମୀମାନଙ୍କ 
ସଡ଼ାଲୁ ମଧ୍ୟ ସାଇ ୧ସ ଅଥ୍ଚିଲର ଅବସ୍ଥା ଉଲ୍ଦ୍୍୍ରବରେ ଉପଲବ୍ଧ 
କରଛ୍ଥି । ଇଂଲ୍ଣ୍ଡ ରେ ଧମ୍ମାମଡ଼ାର ଲୋକେ ଚଯଜ୍ଲ ଦ୍ବରବରେ ରହନ୍ତ, 
ଆଚମଭିକାର ନଗ୍ରୋପଞ୍ଚୀର ଚଲୋଚଲି ତାଂ ଅପେଷା ଅନ୍ତଢଃ 
ଚକାଡ଼ ଏଗୁଣ ଉଲ ଅଚ୍ସ୍ଥାରେ ରଦ୍ରନ୍ଥ । ଅମେରିଳାରରେ ଘର୍ ଅଲ୍ଞ 
ବକୋଠଗ୍ବାର୍ ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ସବ୍ରୁଠାରେ ସମାନ । ଅଲ୍ବଅ ସାଇଂ 
ବିଜ୍ଳବତୀ, ଚକାଇଲା ସାଇ ` ଚଗସ୍, ଥଣାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଢ଼ା ପାଇଂ 
ହ୍ରଃାଚକ୍, ଗାଧୋଇବା ସାଇ ଗରମ୍ଭ ଓ ଥଣ୍ତାପାଣିର ନଳ, 
ରେଷ୍ଣ ଗ୍ରୁମ୍ ଆଜ୍ ଶୋଇ ବା ପାଇ” ସୁନ୍ଦର ବିଛଣା । ସ୍ଥହଘର ଆଜ୍ 
ପ୍ରଭକେରନ୍ ପାଇଂ ଏତ୍ରସକୁ ରହ୍ରନ୍ଥ । ଯେଞ୍ଜଘରେ ଏହୂ ସକ୍ତ 
ନାହି, ଅମେଭିକାର ଚ୧ରିହାସ୍ୀ ରକଦ୍ଵଗର ଚଲାକ ଆବ ବଵନିଣଶନ 
ଣ୍ଭରେ ସସ ଘର୍ ସ୍ବଙ୍କଦେଢାର ଅଧୂକାର ରଖିଛନ୍ତି । ଇଂଲଣ୍ଡର 
କଥା ଏଠାଚର କହ୍ର ଲଭ୍ ନାହ । ଗାଧୋଇବାକୁ ବହ୍ରଚଲ୍ 
ଭନପେନ ଦଦବାକୁ ୧ଡ଼େ, ଥଣ୍ଡାପାଣିକୁ ଗର୍ରମ କର ଗାଧୋଇବାକୁ 
ଘଚଢ଼, ସକ୍କୁଘଚର ପୁଣି ର୍ରଜ୍ଟ୍ନ ଆଲ୍ଲଅର୍ ବ୍ଯବସ୍ଥା ନାହୁଂ । 
ଚଗସର ବ୍ଯବସ୍ଥାନାହ୍ନ । ଚ୫କକଲ ବଗସ୍ର୍ ଆଲ୍୍ଅ ବ୍ଯବଦଢ୍ରାର 
କର୍ ବାକୁ ଭୁଏ । 



୫୪୭ ଆଜିର ଅସେବିକା 

ନିଗ୍ରୋଗଣ ଏସବୁ ସୁବ୍ରଧାରୁ ବଞ୍ଚୁଭ ଢ୍ରୋଇ ନାଢାନ୍ତି । 
ଆଅଂମର୍ତିକାରୁ ଚମଞ୍ଜଦ୍ଦନ ଅର୍ଥକ ଏବଂ ଅନ୍ଯାନ୍ଯ ଗରୁ 
ବଣ୍ଡରବିଷମ୍ୟ ଚଲ୍ମପ ସାଇର ସେହୁଦ୍ଦନ ଅଚମରି୍କା ଜ଼ମୋଚ ନ୍କ 
ଦେଣ ବାଲ୍ ସନ୍ଧଦ ଗର୍ବବରେ--ଭାଢ଼ାଡ଼େଚଲ୍ ଯାଇ ତାର୍ ଗବର 
ମୂଲ୍ ରହବ । 

ରିକାଚଟଗା ସଦ୍ରର ସ୍ଥ ଅସିଲ୍ବ ପଠର ଆମ ଅଜଡ୍ ବାଃତର 
ଚଥଲ୍ଲ କୌଣସି ବଡ଼ ସଦ୍ରର ସାଇନାଢ୍ଣ । କନ୍ତୁ ଗ୍ରର୍ୟେକ 
ଗାଅଂକୁ ଅମି ଅଣ ପ୍ରାଇଉଃ ଚଢ୍ରାଃ୫ଲ, ଚ୪ଭଲ୍ନାର୍ସ ଚଦ୍ରାଚବଲ୍ 
ଅଦ୍ଭ୍ ଚକିବ୍ନିନ ଦଦଖିଛୁ ସା ନ୍ନ ସଲ୍ଲୱଲେକ ୧୫୦ର ନସଢ୍ମଞ୍ଜବା ଯାଏ 
ଆମ ଚଳଙଉ୍ଁ ଠାରେ ଗ୍ବଢ କ୍ଷଇବାକ୍ସ ମଧ୍ଯ ସ୍ଥାନପାଇ ନାହୁଂ । 
ଠଥିକମାନଙ୍କ ସାଇଁ ଏଚ ସୁବିଧା ରହୁଥିବା ସବଦ୍ଧ ଆମର 

କୌଣସ୍ପ ସୁଛଧା ଚଦ୍ରାଇ ନଥିଲ୍ଵ, ଲାରଣ ଆମର୍ ଜଦଦ୍ବର ରଙ୍ଗ 
ଗାଗ୍ଵନ୍ନଦ୍ରେ ! ପୂତ ବ୍ତା୭୧ଛଲଃଲଳ୍ , କେବନ୍ ଚଯଭଲ ଅସକୁ 
ଗ୍ବହୁଁ ଢତଥା ଏ “ଦୁର ଦ୍ର ୪” । ମୁଁ ଏକା ଥିଲେ ପ୍ରାୟ କୌଣସି 
କାଷ୍ଣ ବଢ୍ରାଇ ନଥାନ୍ତାଃ କାରଣ ମୁଂ ସଦ୍ରଜରେ ଟୋଗ୍ଵଲ୍କମାନଙ୍କୁ 
ଢାଚପଇଠ କବି ପାର୍ୁଥିଲ୍ । କଲ୍ପ ଅଚମ୍ଭ ୧ଯ ସୁନାକ୍କ ବସାଦ୍ରାଗା 
ମିଳଯାଇଥିଲ୍ ଢନ୍ନଜଣସାକ ହନ୍ଦ, ଆଜ୍ ସମବଣ୍ଡୀ । ଜଣକର 
ଅଧପ୍ରମାନ ଭନଜଣସପାଳଙ୍କ୍ ବାଧୂର୍ର । ଏକା ଏକା ଅସମାନ ମର ବରେ 
ସହୁଚଦ୍ଧରଇଇକନ୍ମ ସଶ୍ଵିରର ଲ୍ରେକ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଢ୍ରା 
ଏକାବେଳେକେ ଅସଦ୍ମଯ । 

ନ୍ତମାଗଭ ଚମାଃର ଚଲାଇ ଅମେ ସକ୍ପକଲ୍ବକ ସ୍ର ହ୍ପରେ 
ସତ୍ମଞ୍ଚ ବ୍ରୟରାମ ନେଇଥିଲ୍ । ୧ସ ଡଣିମ ଅଭୁଳମୟ୍ । ଏକାଦନ୍ଧମେ 
ବାରଘଣ୍ଟା ଶୋଲ ମଧ୍ୟ ନିଦ ଶୈଷ ହ୍ତୁଏ ନାହ । ଲଦର୍ଛ୍ ଡଠି 
ଅନେକ କଥା ଭ୍ଲଲ୍ଯାଇ ମୁଁ ମର୍ଗନୁ ମି ଜ୍ମପରେ ହଲ୍କ୍ଡ଼ ୭୫ 



ରିକାଚଗା ସଳଥ ୨୪୬ 

ଦେଝଢାକୁ ସାଇ ଥିଲ୍ । ଏହୁ ଡ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ବହ ଲ୍ବାକଙ୍କର୍ 
ସମାଗମ ଢୁଏ । ଷ୍ଣଡ୨5 ଗୃଡ଼ଦଚର ଗର୍ଛ୍କୁମ଼୍ିର ରନ୍ନ ଜ୍ତଠିବା 
ଉଲ ଚସକ୍ ଜ୍ଯବସ୍ଥା ଅଶ୍ଥି, ଚାଢ୍ରା ପ୍ରଚୁ୍ର୍ ନ୍ଲଦ୍ରେ ବବାଲ୍ 
କଣାଗଲା କନୁ ଦକ୍ଷଣ ଳାଲ୍ଫଙ୍କରିସ୍ଝାରେ ମନ୍ଲ୍୍ଭୁସିର ରନ୍ନର 
ଞଡ୍୍ଠାଇଜାର୍ ଅକ୍ଦୁର୍ ଉଲ୍ ବ୍ଯବ୍ତ କ୍ଥା ରହୁସ୍ଥ । 

ସଲ୍ଃଲେ୍କ୍ ପାଖ ଦ୍ର ଇ ସୁହର ପୀଚଢଳା ଗ୍ବପ୍ତା 

ଗ୍ଟଲ୍ସାଇର୍ଥ । ପଥ ସାଖରେ ସ୍ପକ୍ତ କଳଗ୍୍ସି କରନ୍ତୁ ସ୍ଵାଦ ବଡ ଭକ୍ତ । 

ଯେ ଚକ୍ର ଚସଠାକୁ ସାଇ ସହି୍ଧ୍ ପାଶ୍ଵବ । ପାଣିରେ ବୁଡ ଥଣ୍ବା? 
ଉୟ୍ହ ଆଦୌନଜାହୁ । ଗ୍ବଣ ଦୃଦର ପାଣିରେ ମଣିଷ ବୁଚବଡ଼ ନାହୁଂ 
କୋଲ୍ ଶୁଣିଥିଲ୍) ଲନ୍ତୁ ରାତ୍କା ଦେଣ୍ଣବାର ସୁଚୋଗ ସାଇନାହୁଁ । 

ସଲ୍ଃ ଲେକ୍ ଦେସି ବୁଝିଲ୍, ସରକ୍୍ଢରେ ସାଣିବର୍ ଘରୁର ଘର୍ଚିମାଣନର 
ଲଣ ରହୁଛୁ, ସେଠାରେ ପାଣିରେ ବୁଉ୍ଜ ଲ୍ତେଲ ଭଳଲ୍ୁ ମାଇ୍ 
ପାଶ୍ଵବ ନାହୁଁ । ସ୍ର ଭତ୍ଦିଶ୍ଵହାଇ ପାଣି ଭ୍ଭରକ୍କୁ ପାଇ ମାଃ ଉ୍ଠୀଲ୍ 

ପାଚର, କନ୍ତୁ ଏହ୍ନ ଦ୍ରଦର ଝନ୍ନଦ୍ରାଇ ବାଣି ଢଲକ୍ଲଲ ଗଜଲ 
ପ୍ରାଣ ଗଲ୍ଵ ଗଲ୍ନ ଭ୍ତଲ ଜଣାସାଏ । 

ହଦର ଢୀରଠରେ୍ ବକେଞ୍ଜଠ ଫୁଟଃ, ଦକଭଂ୦ ଅଧଫୁଃ 
ବଦ୍ରଲର୍ ଲ୍ବଣ ସଡ଼ନ୍ଥି। ଵନ୍ଜ ଅମେକ୍ଯକାର ଲୋକ ବାଞ୍ଜମାନ ସୁଲ୍ଲା 
ଏଚଉ ଗରବ ଦ୍ରୋଇ ନାଦଢ୍ରାନ୍ତ ଯେ ଏଠାରୁ ଲକ୍ଣ ନେଇ ବସନ୍ତୁ 
ଲ୍ବଣରେ କ୍ଯବସାସ୍ତ ଆରମ୍ବ କଦ୍ଦିଚୂକ୍ର। । 

ଅଚନକ ବବଲସାଧଣ ଦ୍ର ଦା ଓ ହୃଦ ଦୀର୍ରର ଅବ୍ିସ୍ଥଂଭ 
ଞ୍ୁଡ଼ଠଓ ଗୃଉଳ ବୁଲ୍ମ କୁଲ୍ କର୍ ଅମେ ସମ୍ମ୍ ଖର ସବ ଭମାଳା 
ଅଡ଼କ୍ଲୁ ଅଗ୍ରସର୍ ଦଦ୍ଖଧଲ୍ର। ରକ ଆଞ୍ଞ୍ ଅହିନ ପଟରଭସାଳାର୍ ନସ 

ସ୍ପୃଥିବ୍ବୀରେ ସୁପଶ୍ଚିରଚ । ଅଟେ ଚସହ୍ର ସବଂଢଭମାଲା କ୍ପନେ 
ଗ୍ଟଟଲ୍ଲ୍ । 



୬୨ ୪୮ -ଆ„କିର ଅଣପଦ୍ିକା 

ଅଚମିରନ୍ଦାବର ଚଲ ଅଜ ଅହଜ୍ ସର୍ବଭମାାଲା ଦେଣ୍ରବା 
ଯାଇଁ ଅଚ୍ଚନତକ ବଗ୍ର । ଏତ୍ର ସର୍ବଢମାଳାର ସାଦଦେଶ୍ରଚର 
ଅଦସ୍ଥୀତ ଦଲ୍କ୍ଡ୍ › ଲସ୍ ଏଞ୍ଜ୍ଲ୍ସ୍ , ସାନଫାଳସସ୍କୋ, ସିଏଚଃଲ୍ 

ପ୍ରସ୍ତ ତ ଅଭ ସୁଦର ଏ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟକାଳ ସ୍ଥାନ । ପୂର୍ବାଥିଳର ଲ୍ରେଚକ 
େଇେଡିରଳଳ କାଲ୍ଣ୍ିଣ୍ଡିୟ଼ା ଦେଖିବାକୁ ଅଝନ୍ତି ଚସଢେଚକାଲେ 
ଚୟ ମାନେ ଏକ ଵିଶାଲ ସର୍ବ ଶୈଣୀ ଅଭନ୍ତମ କରନ୍ତ--ଭାଦାବି 
ନାମ ରକ୍ର, ଥୁ ଅଜ୍ନ ଚଠାହ୍ରତ ବାଲ ମୋ ଃର୍ ନେଇ ଚସଇ ପର୍ବ 
କ୍ ସରେ ଗ୍ଟୁଲ୍ଥିଲ । 

ଚମାଃରରେ ବସ୍ତି ମଧ ଦକେବଃଭ ଉଚ୍ଚରେ ସାଳଚକ୍ଛୁ ତାଦ୍ରା 
ଅକ୍ଲେଶରେ ଜାଣି ହୂ । କରନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ ଚକହ୍ଦ ଯନ୍୍ଧ ନ 
ିଲ୍ମ ଜେଣ୍ଡ ସାଧାରଣ ସାଦ୍ରାଡ ପଥରେ ଗ୍ଭଲକ୍ଛୁ ବବାଲ୍ ଜଣାଯାଉ୍ଥିଲା। 
ଥିଧେ ମଧେ ପୁଣି ସ୍ତମଭଲ ଜୁହି ଅସ୍ଥି। ସେହ୍ର ସମ୍ଭଲ କ୍ଲମିରେ 
ଥଯକ ସଞ୍ଥୁ/ ଉଦ୍ଛାଭ ଜଲ୍ ଢାହା ଦେଖିଚଲ ୦ନଃା କଗିଡ଼ସା ଏ । 
ବଦ ଞ୍ଚବାଳ୍ଧ ଅଦେ ଇଚ୍ଛା ହୁ ଏନାହୁ । ଏଭ୍ଲ ସମଭଲ ଜୁ ଥି ଜ୍ପଚର 

ଚନକ ବଦଳିଯାଏ ଗଲ୍ ଅମେ ପୁଣି ଏକ ସାଦ୍ରାଡ ସ୍ଥାନରେ ଆସ୍ପ 

ସଦ୍ରଞ୍ଚୁଲ୍ । ପାଦ୍ରାଡର ଦୁଇ ସାଖରେ ମ୍ାଳସାନ ଗାଁ, ଗାଁ ଗୃଡ଼କ 
ଡଳ# କହୁଲେ ମଧ୍ଯ ଚବଲନ୍ତ । ଗା। ଗୂଞ୍ଜଲର ଲ୍ରେସସଂଖ୍ଯା ଗ। 
ବାହାରେ ଏକ ବଡ଼ ସାଇନ୍ ଢୋର୍ଡଚରେ ଲେ୍ଖାଥା ଏ । ଗାଁରେ ଯନ୍ଦ 
ଅଧିକା ଭୁଇକଣ ବକେହ୍ରୁଆସ ଗ୍ବଢରେ ରଦ୍ରନ୍ତ ତାଡ୍ରାଦ୍ନେଲେ ଲ୍ଵେକ 
ସଂବା ବଢ଼ିଲା ବୋଲ କଦ୍ରନ୍ତ ଆଳ ଯଦ୍ଦ କୌଣସି ୧ଳକ ସାଁ 
କିହ୍ଘାରକୁ ଗ୍ଟଲ୍ଟଲା ଭାଦ୍ରାଦ୍ରଲେ ୭ଲିକସଂଖସ କମିଲା ଚବବାଲ 
କଦ୍ଧନ୍ତି । ସ୍ଥ ମ୍ବିହର ଧରଣରେ ଟାଁଗୁ ଡ଼କ ଭଅବ୍ଥି କଗ୍ହ୍ନୋଇଛି। ଅମେ 
ଯାଦ୍ଦୀକୁ କେବ୍ଵନ କହ୍ମୁଂଃୁ ଢା? ମଧ୍ୟ ଏଦ୍ରା ଅତପକ୍ଷା ଅନେକ ଭଲ । 



ରଢାଚଗା ପଥ 2୪୯ 

ଚକିଚଭେଵେଚଳଳ ଳେ ଆଚମ ଗଗୋଛିଏ ଗାଁଚର ଆଦର ସତ୍ୁଞ୍ପଲ୍ । 
ଗାଁର୍ ଲୋକସଂଖ୍ୟା ମାନ୍ଧ ଦୂଇଜଣ । ଦ୍ତାଚ୍ଧଅଲ୍, ଭାଙ୍କ ଭ୍ରର୍ର୍ 
କାଦ୍ରାଣର୍ ସାଙ୍ଗରେ ଦଦଗଖାବଦ୍ରଚଲ୍ କଥାବାର୍ଵ୍ଵ ଦ୍ରେବ ଚଲ୍ଭୁ 
ଝସଭେଚଚଳକୁ ଗାଁଚର ଚକହ୍ଘ ନଥିଲେ । ସେଥିସାଇ' କେବଲ 
ଣ୍ଠ ନ୍ୟ ଗଁ।ଞାଚର୍ ବୁଲ୍ସାଇଥିଲ୍ । ରଥୁଁ କହୁସଛ୍ଥ, ଗା ଗୁଡ଼କ ଅଦ୍ଧମ 

ୟ୍ରଥାରେ ଭଅର । ଭାଂର୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦଦ୍ବଉନ୍ୁ, ଗାଁରେ ମାନ୍ନ ଗ୍ୁବଗ୍ଵହ 
ଘର। ଭୁଇହ ଘର୍ ଭନ୍ନମୋଦ୍ବଲ ୧ଗାଃଏ ୍ରପତ୍ଘାଲ୍୍ ଆଉ ଚଗାଃ ଏ 
ଏକମଦ୍ରଲ୍ଵ । ଘରଗୁଡ୍ଜକ କାଠରେ ଭଅବ୍ଵ । କାଠଗ୍ୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ 
ଅର୍ଡର୍ ଦେଇ ୭ଣା ଦଦ୍ରାଇନାହୁଁ । ସେଗୁଡ଼କ ପ୍ରାସ୍ଠ ଗ୍ବାସ୍ଥାରୁ 
ଚକଉଂଠୁ ଗୋ ବଦଢ୍ଲାଇ ଆସନ୍ଥ ନଚଚର କେଉ୍ ଉଙ୍ଗା 
କେବ୍ରନର୍ର୍ ଅଣା ତଦ୍ନାଇନ୍ଥ । ଚକବଲ ସେଭକ୍ତ ନୁବଦ୍ଧରଃ ଘରର 
ଅଚନେକ ସ୍ଥାନଚର ବେନ୍ କନ୍ ହାର ଃଣ ମଧ୍ଯ କଛାବଦ୍ରାଇ ଲ୍ଟା 
କାଲଛି । ଅକ୍ପଭ ସକ୍ଷଂବର ଘରଗୁଡ୍ଜଲୁ ଦେଖି ଜଣ ପଣ କୌଣସି 
ବାର୍କୁଲ ଦଲ ଚେଃବ ଏଠାଚର ଅଡ୍ରା ମାଣ ଥଲେ, ଭାଙ୍କର୍ 
ସବ୍ଵଭ୍ଯର୍ତୂ ଜନିଷ ଚ୍ଛଡ଼ଳବରେ ଏହୁ ଘର୍ ଠେଢୋଃ ଅତ୍ 

ହ୍ୋଇଛ । ସବ୍ରୁଠାର୍ ବଡ଼ ଘରର ଦେଘ ଅଞ୍ଜ ଧ୍ରସ୍ଥ ଦଶ 
ବର୍ଗଫୁଃବ୍ଲ୍ ତକଣଶୀ ନ୍ୁଢେ। ସ୍ତର ମଦ୍ରଲ୍ନ ସୁଣି ସାଭ ଫ୍ଃର୍ୁ ଚକଗୀ 
ଜ୍ଞ୍ଇ ନ୍ଦୁଦ୍ଧେ ' ଘରଗୁଜ୍ଜଳ ଗୋହଏ ଧାରରେ ଥବସ୍ଥଭ । ଗ୍ବ୍ର୍ଵେଃ 
ଚଲ୍ମକଙ୍କ ଘର ରହୁଛ୍ଥ କମ୍ପ ପାଣିର କୌଣସି ବ୍ଯବସ୍ଥା ନାହ୍ରଂ। 
ଘର ସନ୍ଥପାଗରେ ପୂର୍ରୁଣା ୫ାଯ୍ଵାର ଛଃଞ୍୍ବ୍ ସ୍ତପାକାରରେ ପଡୂର୍ଥ, 
ଦୁଧ, ମାଛ› ମାଂସ, ଲ୍ଦୃଣୀର ଖାଲ୍ଃଣ ମଧ୍ଯ ଚତ୍ସ୍ଥ । ଅଚମନ୍ଦ୍ର କାର 
ନଗରରେ, ସଦରସରେ, ଗାଁରେ ମଧ ଚେକ ଃଣଧ୍କୁଧ ର୍ଯବ୍ରହ୍କାର 

କରନ୍ତି ନାହୁ । ଏକପ୍ରକାର୍ କାଗଜ ବବାଢଲ୍ରେ ଦହୁ, ଭୁଧ,{ 

ମ୍ରତ୍ଡଢ ବନ୍ଧି ହୁଏ । ଦୂଧର ହ୍ପଣଦେଣି କଣାଗଲ, ଅଠନକ ଦୁର୍ରୁ 



୨୫୦୧ ଆଜର ଅମପେଣି କା 

ଚସେଡ୍' ମାନେ ଆସନ୍ତି ଅତ ନାନା ଅସୁବଧାରେ ସଡ଼ନ୍ଥି ସସହ୍ରମାଳନେ 
ଚକଦଳ ଏହ୍ର ଗାର ରହୁବାକୁ ବାଧ ଭ୍ରୁଅନ୍ତି । ଏଭଳ ଗାଁ 
ଘ୍ରକ୍ଭରେ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ଦାସ୍ଟକ । ରଗ୍ଟରିିଅଡ଼େ ବସ୍ତୀଣ୍ଡ ପ୍ରାନ୍ତର, 
ଲୋକ ସ୍ପମାଗମ ନାହି, ସାଣି ନଣ୍ତପ୍ତ କେକ୍"ଠ ଅନ୍ଥ ନ ଚଢ୍ରଲେ 
କେହୁ ଏଠାକୁ ଅସି ରହ୍ରପାରନ୍ତେ ନାହୁଁ । କମଲ୍ଥୁ ଏ ଅଂଚଳକୁ 
ଯେଉ ମାନେ ଅସୁଥିବକ ନିଣ୍ତସ୍ଟ୍ ସାଙ୍ଗଠର ପାଣି ଘେନି ଅସୁଥିବବ୍ର । 
ଗଁ। ସାଖଚରେ ପାଣି ନ ଥିଲେ ମଧ୍ଯ ବେଲିଲକ ୟୂଗରେ କଳପ୍ପଵୀଳ 
ଗାଁ୨ର ମଣିଷ ରହୁପାରବ କାହ , ଏମିଭ ର ନୁଢେ । ମୁଁ ଦ୍ବକୁସିଲ୍ 
ରକ ପଦ୍ାଡ଼ କ୍ପଠରେ ଅଚମ ଗ୍ଭଲ୍ଛୁ, ନିକଃରେ ନଣ୍ତସ୍ପୃ କେଉ୍ © 
ସାଣିଥିବ । ଗା ବଲ୍ ଅସି ପୁଣି ଗାଡ଼ରେ କସିଲା, ବସ ର୍ବସ୍ପ ମୁଂ 
ଆମେରିକାର ସିଚନମା କଥା ଘ୍ରର୍ୂବାକୁ ଲଗଲ୍ । ଅଚନକ 
ସ୍ରିନେମାରେ ଏଭ୍ଳ ଗାଁର ରମ୍ଭ ଅଉ୍ଭ ତଲାକ ସଂଖ ହ୍ରାସର ବିର 
ଦୃଷ୍ୟ ଦେଖଁଛୁ। 

ଅଣ୍ଧ ଅଗରେ ଦୃଶ୍ୟ ସତରେ ଦୃଶ୍ୟ ଅସି ପୂଣି ଗ୍ଟଲ୍ଯାଜ୍ଥିଲ । 
ଭାଂଘରେ ଅସିଲ୍ବ କାଲ୍ପତଣ୍ଡସ୍ଵାର ଦୃଶ । ସ ଦୃଶ୍ଯ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର । 

ଅମେ ସେସବ୍ତ୍୍ ଚଗାଃଏ କଡ଼ କଇଁଛ ପଠିତ୍ତପଠରେ ଧୀରେ ଧୀଃର୍ 
ଜ୍ଠି ହ୍ରଠାଭ୍ ଇଭଳସାଖକୁ ଓଭ୍ତକ୍ଲାଇ ଯାଉ୍ଥିଲ୍୍ । କ୍ରନ୍ଥୁ ଏଥି ମଧ୍ୟରେ 

ଏକ ଘଃଣା ଘଃଗଲ୍ଵନ । ଅମର ଏକାମ ନ ଡ୍ରାଇରଇ୍ର ମୋହ୍ରଠ 
ବାବୁଙ୍କୁ ଦଦଲଗ ଥିଲ ଅଦ୍ ଡରାଇ ଭୂଇହ ଭାଙ୍କର୍ ଅବଶ ଡ୍ରୋଇ 
ଅସୁଥିଲ୍ପ । ଦୁଇଦ୍ରନ ଦୁଇଗ୍ଵଭ ସେ ନ୍ଦମାଗଭ ମାର୍ ଚଳାଇଛନ୍ତି । 
ମଧିଷର୍ ସ୍ପଦ୍ରବ୍ରାର୍ ଗୋଅ୍ପଏ ସୀମ୍ଭା ୦ ଅସ୍ଥୁ, ଏଠଣ ବ୍ରୁଝଲ୍ୁ ଯେ 
ଭଲର ବାର୍ର କଭ୍ଲ ଣକ, ଚେଉ' ଠି ଦେଲେ ଗ୍ଭ କହାଇବାକୁ 
ସ୍ଥାନ ପାଇନାହ୍ର। ୧ଝସନ୍ଧି ନ ମୋ ମନଚର୍ ସ୍ପତଦଶିର ଗୋହଏ ଘଃଣା 

ମନେ ପଡ଼ ଧିଲ୍। ଦଦଶ୍ର କଥା କହୁବାଲୁ ପାହ ଚାଲେ ନାହୁଁ । 



ରିଳାଗୋ ପଥ ' ୨୬୧ 

ପାଃ ନ ଝଖାଲ୍ବାର୍ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ” କାରଣ ଅନ୍ତୁ । ଯାଦ୍ନାଙ୍କ ବଥା 

କହ୍ରବାକୁ ସାକ୍ବଛ୍ଥ ଚସ୍ପମାଚନ ଭ୍ରୁଏରଇ ଅପମାନଭ ଦହ୍ରୋଇଛନ୍ତ 
ବୋଲ୍ ଗ୍ବଗ କଣ୍ଠିଚଚ, ଅତ୍ତ ଯାଦ୍ରାଙ୍କ ଅନ୍ଯାୟ୍କ୍ ଆଚରଣ କଥା 
କନ୍ଧ ଭାକଦ୍ଧ ଦଗ୍ରରେ ମୂ କଳିଶ୍ଥି । ସୁଢଗ୍ବଂ ସ୍ତ୍ରନ୍ତତର 
ଅର୍ୟାଗ୍ଭଦ୍ରିଭ ଚଣ୍ରଣୀର ଚଲ୍ନାକ ଭୁମ୍ଭ କଥା ଭରମେ ନଜେ ସ୍ରୁହକ 
ମୁ. ଭମ୍ଭ କଥାରେ ସ୍ତ୍ରୀକ୍ମୃଭ ଦେବ୍ଧ କଲ୍ତୁ କ୍ୁଚମ ଚସେଲେନ୍ଦଳ ସାଏ 
ଭମମନକ ଭୁଃ୩ ନ ବହ୍ରଛ ୧ସତଭଞ୍ଜନ ସାଏ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭ୍ତବ୍ତକ୍ର ଯେ 
ଦୁଃଖ ବେଲ୍ ଭମର କ୍ନ୍ଥି ନାଵ । ମଦ୍ରଂସ୍ବାଗଣ ସରର ଦୂଃଖଚର 
ଭୁଃସିଭ ହୁଅନ୍ତ, କଲ୍ଜ ଝୁଚମ୍ବଭମାଚଳ ଏଭଲସ୍ତରଚର ଚହ୍ରନ୍ଥ ସକ 
ଭୁମଦୁଃଖ ଗାଥା ଯଦ୍ଧ ରୁସଦି ବଦଶବାସୀ କବଢ଼ ଭାଖାଦେେ କୁଚମ 
ଅସମାନ ଚବାଲ୍ ମଚନଲର । ସୁଭଗ୍ଵଂ ଏଠାଠର୍ ମୁଁ ସୀବବ୍ର 
ରହୁ ବାଲ୍ୁ ବାଧ୍ଯ ବଦ୍ୁଲ୍ । 

ଅମେ ସେଚଭବେଚଳ ଚରଗାଛଏ ସୁହର ସ୍ଥାନର ପଢ୍ୁୁଞ୍ପୁଥାଉ । 
ଅଗତର୍ ଗୋଛି ଏ ଗାଁ । ଗାଁବର ଢଚନାହ ମାନ୍ନ ୧୫ । ଭୁଇଃ ର୍୍ତଃ 
ସମାାନ୍ତଗ୍ବଲ ଢ୍ରୋଲ ଜ୍ଵଡୀୟ୍ଠ କ୍ତ ଵ୍ରେ ଯାଇ ମିଶିଛ୍ଥୁ। ଗର ଵୁଞ 
ଗୁଝକ ସମେଃ ବଛା ନତ । ଗସ୍ତା ଉସନର ଚଟା @ ଆସାଇ୍ ଭା 
କ୍୍ସରେ ରହା ବ୍ରଗ୍ରଇ ବିଆ ଦୋଇଛୁ । ଖାଲ୍ ପାଦଚତର ମଧ୍ଯ ଗ୍ଛୁଲ୍- 

ହେବ । ଗାରେ ଚଗା₹ଏ ଇହ୍ଦୁଦୀ ଡ୍ରୋଚଃଲ ଥୁଲ୍ । ଇହ୍ପୁଦୀ କଣକ 
ଡ଼ ସାଦ୍ରସ୍ବୀ । 6ସ ଫେ ଷ୍ଣ ଛବଢୃଷୀ ଅକ୍ ଦମ୍ପ୍ୟୁନଷ୍ଣ। ଲମ୍ବଧନଷ୍ଣ 
ଲ୍ଵୈଳମ୍ବାଚନ୍ଧ ଛଲଏ କଗ୍ରକ କର୍ମଠ ଆଜ୍ ସାଢ୍ରସୀ ଡ଼ୂଅନ୍ତି । ୧ସ 

ଆମର ଅନ୍ଲୁଗ୍ଵଧ ସ୍ଫ୍ରୀକାର କଲମ । ସସ କହୁଲ, ମଣିଷ ଚଳିବଲ 
ମଣିଷ, କଳା ଧଲାର୍ ବଣୁର କରୁ ନୃହେ । ହିଦାସ ମଜମଦାର 
କମ୍ପୁନଷ୍ପ ବଦ୍ରୋହ୍ଲୀଃ ଭେଣ୍ଠୁ ଏ ବଢ୍ଜା୧୪ଲବର ର ହ୍ରୁକ୍ାଲୁ 
ଭାଙ୍କର ମନ ଡ଼ାକୁ ନଥିଲ୍ମ । କନ୍ତୁ ଚସତ୍ତୀଂ ମାନେ ଢାଙ୍କର୍ ଉଲ 
କାଡୀୟ୍ଵରାବାଦୀ ଚସ ମରାଚନ ଭାଙ୍କ୍ ଭାଙ୍କ ଚହ୍ଘାଚଃଲ୍ରେ ସ୍ଥଳ ଦେଇ 
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ନାହ୍ାନ୍ଜ ଅଞ୍ଜ ଉ୍ବଷ୍ଯତତର୍ ମଧ୍ୟ ଦେବଦ ନାହୁଁ । ଭାଙ୍କର୍ 
ମଢଦାଦ ଅମେ ଏଠାରେ ବକାଯ୍ହ୍ ରଖି ପାଣ୍ଲ୍ ନାହ୍ନ । ଅମର 
ଭଗ୍ରିମ ନିଦ୍ରାଭ ଦରକାର ଦ୍ରୋଇ ଘଡ଼ ଥିଲା । ସୁଢଗ୍ବଂ ରାଙ୍କର 
ଛିନାନ୍ତୁସଡରେ ଚଢ୍ରା୧ଞଲରେ ଯାଇ ସ୍ଥାନ ନେଲ୍ବ ଆଜ 
ଦ୍ରୋକନାଳୟ୍ଟ୍ଵକ୍ସ ଖାଇବାକୁ ଗଲ୍ଲ । ଚଦ୍ପ୍ରଳଳାଳପ୍ତ ର୍ ଲୋକ ଖାଦ୍ୟ 
ବିନ୍ତପ୍ତ କଦ୍ଦିବ୍ରା ସଙ୍ଗ ସବ୍ଇଂ କହୁ, ୯ଏମାଚନ ନଗ୍ତୟ୍ବ 
ଦମ୍ବୟୁନ୍ତନଃ ଭାଂ ନହେଲେ କମ୍ଯୟୁନନିଷ୍କ ଢ୍ରୋଂହଲ୍କୁ ସାଅଚନ୍ତ 
କାହୁଂକ ?”2ମିଃ ଡ୍ରଶିଦାସ ଢାର କଥାର ପ୍ରଢଚ୍ଚାଦ କଚଲ୍ ଆଜ୍ 
ଜ୍ଚମ୍ଗ୍ପରରେ ଜଣାଇ ଦଦେଲେ୍ ୧୦ ବସ ଜାଡୀୟ୍ବବାଦୀ। ୁଁ କହୁଲ୍, 

+ଚସ୍ଜ୍ମାଚନ କଲାରକାର ମାନନ୍ତି ନାହ୍ରଂଂ ଚଗାଗ୍ଵ ବଦ୍ରାଇ 
କଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ଯ ଘରଭଡ଼ା ଦଥନ୍ତ ସେମାତନ ପ୍ରକ୍ପଚରେ ସଭ୍ବ୍ଯକ୍ତ 
ଅଜ ନମସ୍ୟ । ସ୍ବଂ ଅଚଗଣ୍ଚିଲାର କମ୍ପ ୟନିଷ୍ପମାନଙ୍କ୍ ନମନ୍କାର 
ଲଗୁଛ ।` ̂ ମ;ସକ୍ସଦାର ଚମା ଭ୍ପରେ ଲ୍ଲ୍ ଅଣ ବଦଖାଇଲେ, 

ମୁ ଭାକ୍ୁ କଂଗ୍ବଜୀ ର କହୁଲ୍, 6 ଚଶୌସ୍ତ୍ରଗ୍ଯ ବବଳଳଠିର ଅକ ଅଚମ 
କମ୍ୟୁନଷ୍କ ୭ ଦ୍ରାଃଃଲ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛୁ, ବତଣୁ ଟ୍ବଢଚର ୧କଏ 
'ଶଶୋଇ ସାଣ୍ବା, ଇନଫୂ ମି. ଦ୍ରଗରିଦାସ ଗଭ ଭୂଇଗ୍ଵଢର କଥା 
ଦ୍ରବନ୍ତୁଭ। ସ୍ଵଦ୍ତତ୍ତିକ ସାଇ ବଦ୍ରଃଲ ଆଞ୍ଜବ୍ଧଲ ନାଭ୍ରଂ । ପାଦ 
'ବଣୋଞନୁ ଅଜ ` ଆମର ବନ୍ତ ମଯାତୁଭ ରି ଗବ୍ବଵର ଅବଶ 

ଦ୍ରାଇଯାଇଛୁ । ଆଚମଶ୍ରକାରେ ସେତଜ୍୍ୀମାନେ କାଡରୀସ୍ଵ ବାଦୀ 
“ତସଲମାଳେ ଚଳଲିକଲି ଆସର ଏଠୁ ଦୂର୍ଦ୍ଦସ୍ଧାର କାବିଣକ ଏଭେ 
ବ୍ରୁଲ୍ମକ୍ତୁଲ୍ କଦ୍ଧ୍ ଯେ କେଜ୍ତ ଠ ସ୍ଥାନ ସାଲନାହୂୁଂ। ବସ କଥା କଣ 
ଏଚଉ ଶ୍ରୀଘ ଭ୍ବଲ୍ ଗଛଲ ? ଆସ କଥା ମାକ ଲ୍ଉ ନାହୁଁ । କର୍ଥି 

'ଖାଅନ୍ତୁ, ଭାସରେ ବିଛ୍ଛଣାଚର୍ ଯାଇ ଅଗ୍ମ କରି ଶୁଥନ୍ତୁ ,/” ମୂ ̀ 
ଯଯେଢେବବେଳେ ବଣା କଥା କହୁ କଲ୍ଛଢା ଝାଡୁଥିଲ୍ ବସ୍ସରଭେବେଚଲ 
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ଜଚଣ ଅଚମରିକାବା ସୀ କହ୍ଘଲେ, ଉଦ୍ରମ୍ନେକ କ ଅନ୍ଯାଗ୍ଟ୍ମସ୍ଭଂ 
ନ ବଢ଼ାଇ ଛନ୍ତି, ଚଢଣ୍ଡୁ କବଲ ବିଛଣା କଥାବରେ ବଜ୍ତ୍ରଳ ବହାଇ 
ଯାଇଛନ୍ତ । କେଠଭ ସଭି ଗ୍ରାନ୍ତ ତଦ୍ଧଲେ ଯାଇ ଲେକ ବାର କାର 
ସେଇ ଚଗୋହଏ କଥା କଦ୍ରେ ? ଅମେ ଚସଠାରେ ଜିଅପ ଆଁ ସାର 
ବିଛ଼ ଣାରେ ଅସ ଗଞ୍ଜ଼ ପଡ଼଼ଲ୍କ । 

ସକଢାଳେ ପୂଣି ଆବମ୍ଭ ନବ ଜଦ୍ଯମଚରେ ଉଠଲ୍କ । ବାଢ଼ାରିକା 
ପୂବରୁ ହୋବଃଲ ବାଲକ ଧନ୍ଯବାଦ ଚଦବାକୁ ସାଲ ମୁଁ 
କଢୁଲ୍,ଦୀର୍ସଜାରାଭୁଅ› ସୁର୍ଖୀଭୂଅ । ଦଦ୍ଘା୧ବବଲ୍ଡାଲା ଭମଲଙ୍କ 
ସଦ୍ନ କରମର୍ଦ୍ଦନ କର କହୁଲ୍ାା, ବଣ୍ଡରଦ୍ବେଷ ଧ୍ଂସ ଡ୍ରେଡ୍ । 

ଆଚମ ମଧ ଢାର୍ଵି କଥାର୍ ଗ୍ରଭଧ୍ବଲ ବର୍ଧି ଡ୯ଲ୍ରେ । ଆମ୍ଭର ସାନ 
ମୋଃର ଗାଢ଼ଖଣ୍ଡକ ସବଧ ଯେଉଲ ବଣ୍ଡଵବ୍ନଚଦ୍ବଷ ଧ୍ବଂସ ବଢହଉଂ୨ 
କଥାର ପ୍ରଭଧ୍ଧନ କବ୍ଧି ଗ୍ ସ୍ତା ଭ୍୍ସଚର୍ ଧାଇଁ ଗ୍ଲୁଲ୍ଲ୍୍ । 

ଅମର ଦୁଇ ପାଖଚର ସୁସକ଼ର ସୁହର ଥଙ୍ଗ,ର୍ ବର୍ଗିଗ୍ନ । ଭ୍ନ୍ଵ୍ର 
ଅଜ୍୍ ଦ୍ରକ୍ଷିଣ ସାଖଃତ୍ ଅବନକ ଦ୍ଲରଯାଏ ଅଙ୍ଗର୍ ବଗଗ୍ଗ୍ ରହୁଛ୍। 
ଆମର ଚମାଃର ଚଭଲ୍ର ନଲ ବହ କର୍ ଦଆସାଇଛୁ କାରଣ 
ଏଥୁ ଭିଇରରେ ଚ଼ାଲ୍କ ଅନ୍ତ ମ୍ବ ଦ୍ରୋଇ ଯାଇନ୍ଥୁ । 

ଦ୍ୂୂଇପାଖର ସୁହର ଦୂୁଶ୍ରଯାବଲ ନ୍ରମଣଃ ସଛକୁୁ ଗଡଗଲ୍ବ 
ଢାଂସରେ ଲେବଲ ଅଙ୍କା ଦଙ୍ଗା ଗ୍ବସ୍ତା। ଗ୍ବପ୍ଭାର ଭୂଇ ପାଖରେ 
ସୁନ୍ଦର ସଦ୍ରର । ମ୍ରଦ୍ରରର୍ ଚଲେ ଘମଚ ସ୍ତ ଚୟଭାଦଦଳଲ କାର୍ଯ୍ଯ 
ବ୍ଯସ୍ତଅଲେ। ଚଢ୍ରଚଠଲ ଚବଚଲ ଚଗାଃଏ ଦୂଲଇହ ଘରର ଭବକ୍ଧ 
ଦୂର୍ୟ ଅସି ଭୃଷ୍ଣଂ ପଥରେ ସଡ଼ ଯକଥିଲା। ଅମେଦ୍ଵଳାର ସ୍ରାଧୀନ 
ରମଣୀ ଚଯଉଲ ସ୍ପାମ୍ମୀଲୁ ଧଧକ ଦେଇସାରେକ କାନଧରି ଘଟ୍ଛ୍ 
ବାଦ୍ାର୍ ଳର୍ ଦେଇଗାବର୍, ୧ସହୁଭଲ ସ୍ପାମାର ଏକାନ୍ତ ସେବା ମଧ୍ୟ 
କର୍ ସାରେ । ସ୍ସୀ ଯଦ୍ଧ ଲେବଲ ଘରଣ୍ର୍ ଗ୍ବଣୀ ହୁଏ ଆଜ ସ୍ପାମୀର 



୨ଞ୍ଞ ଅନ୍ଧର ଅଚନବ୍କା 

ଅନ୍ତରର ଗ୍ବଣୀ ଚଦ୍ଘାଇପାରେ ନା ଭାଵଦ୍ବଲେ ସସ ସ୍ମାମୀ-ପ୍ସୀ ସମ୍ପର୍କ 
ଏକ ଅସଫଳ ବଛନ କହିବାକୁ ଦେବ । ଚସଭଲ ସମ୍ମର୍କ ବଜାପ୍ଵ 
ରଣିବାକୁ ବଦଲେ ଜ୍ଢଜ୍ୟରେ ଜଭଭ୍ୟ୍ବଙ୍କ ସୁଖ ଭୂଃଖରେ ସମାନ 

ଅଂଶୀଦାର ବହ ଢା ବାଞ୍ଛିମୀୟ୍ତ । ଆସମର୍କାର ସ୍ପାଧୀନ ରମଣୀ ଘର୍- 
ଗୋଗ୍ର, ୧ଳିକାନିକ ସ୍ରଥଂରେ ଲ୍ବଗାକଗ୍ସ୍ ଅଜ୍ ଦରକାର ଦ୍ରଚଲ୍ 
ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରସଂରେ । 

ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଢଳକ୍କ ଏଭ୍ରକ୍ତାର ଅସ୍ତଥିଲର 
ୟସେଢେବେଲେ ବଦର୍ଶ ଲ୍, ସପ୍ଟ୍ଖଚର ମାଳ ସମ୍ବଦ ସୀଲ ଆକାଗ୍ରର 
ରକ୍ଷଠରେ ମି ଶିସାଇଛୁ । ଷ୍ରାଚ୍ଯର ମ୍ରଗାମ୍ଜ ମଦ୍ରାସାଗର ଦଖା 
ଯାକି । ଏହୁ କଥା କତ୍ଦବାକ୍ୁ ସାଇ ଅନ୍ତଳକ ଥବରାନ୍ତର୍ କଥା ଶାଣି 
ଅଣ ସାନିଥାନ୍ଭତଃ କନ୍ଥୁ ମୋର୍ ମଢ ଓ ପଥ ସ୍ପଭନ୍ଭ । ସଥିପାଇଁ 
ପ୍ରଣାନ୍ତ ମାହ୍ରାସାଗରର କଥା ବେଶୀ କ୍ନ୍ଥୁ କଦୁଲ୍ ନାହ୍ର । ଚକ୍ବଲ 

ଚସ ଦ୍ମୁଗ୍ରିଂ ଜଦର୍ଶି ଆନନ୍ଦ ଉସଲକ ଧ କର୍ବିଥିଲ୍ । ଭାସଚର୍ ଦୃମ୍ମ - 

ସଥଞର୍ର ପଡ଼ଥିଲା ଗୋଃଏ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ସେଚ୍ୁ । ବସରୁ ଚଞଜାର 

ଅଇଲ୍ତେଣ୍ଡ ଜ୍ସର ହୋଇ ପ୍ର ଂସ୍ଦୋ ଅଡ଼କୁ ସାଇନ୍ଥ । ଆମେ ଝସଭୁ 
ଜସଚକୁ ଆସ ଦଣଣ୍ଡ ର୍ଥଡା ଦେଲ । ପ୍ରକ୍ତୃତଚର ଏକ ଅସବ୍ରୁପ 
ସ୍ପୌଦ୍ଦଯ୍ୟଁ ଦେଖି ଚମଭାର ମନ ଆନନ୍ଦରେ ନାର ଉଠିଲା । ମୁଁ ଭ୍ରକୁଥଲ 
ଆଁଜ' ଚମାନ ସ୍ତଥିବୀ ଉମଣ ସମାସ୍ତ ଦହକ । 

ଠି: ଠପୋତ୍ମର ଚଘାଷ ମୋ ବକ୍ସ୍ ଷ୍ଗ ଞ ସାଖତ୍ତର୍ ଓ ଭ୍ରନାଇ 
ଦେଇ କତହ୍ରଚଲ୍,ଃ “ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ରୋଚ୍ଚଛଲ୍ ଆପଣ ଠିକ୍ 
ବଛନ୍ତୁ।।୬ ଖ୍ବ୍ କମ୍ ଚର ପ୍ରାଯ୍ସ୍ ସନ୍ଦରହଃ ଚଢ୍ରା୧ଃଲ୍ ଝୋଜା 
ଚେକ ବରଭ୍ତି ଚକଙ୍ତ 6 ଦ୍ରେଲେ ସ୍ଥାନ ସାଇଲ୍ ନାହ । ଅଗଭ୍ୟା 
ତମାତ୍ରଭ ବାବୁଙ୍କ ପାଖଲୁ ଚଙ୍ଖବ୍ନନ୍ତ କୋଲ୍ ନ୍ଥର କରୁଛୁ, ଏଭକ- 
ବଳେ କଣେ ଲ୍ୟ୍ବାା ଚଗାର୍ବ ଯୂକକ ସୋଚଭ ଗର୍ଟୁଘରିଲେ, -- 



ରଵାନ୍ତଗା ପଥେ ୨୫୫ 

'ଅପଣଙ୍କର କଣ ଦରକାର ?”” 
“ଡ୍ନା୧ଞଲରେ ରହୁବ୍ରାର୍ ସ୍ଥାନନଃ କ୍ତ ଏଦେଶରେ ଚଯ 

ଆମକୁ ସ୍ଥାନ ମିଲବ୍ରା ଏକ ଦୁଗ୍ରୁଦ୍ଧ କ୍ୟାସାର ବଢ଼ାଇ ଉଠସ୍ଥ । 
ଯୂବକ କ୍ଚଛନ୍ଥ ନକହ୍ଥ ଚମାଚର ଚଗାଃଏ ଦହ୍ରାଞେଲିକୁ 

.“ଚଳେଇଗଚିଲ୍ | ହୋଚଃଲ୍ର୍ ବାମ ଇଣ୍ଠାର ଚନଶରଚନଲ୍ ବାଃ ଃଲ୍ । 
ଢଦ୍ଘାହେଲ୍ର ମାଲ୍କ ଜଚଣ ଫଗ୍ଵସୀ ଭଦ୍ବଚଲାକ । ମୋର ଦେଶ ଓ 
କାକ୍ରର ସରିଚୟ ନ କାଣ ଚସ୍ତ ଚମାଭେ ଚଗଗ ହଏ ବଳାଠର୍ବୀ 
ସ୍ଥନ୍ଜଦେଲେ୍ । ମୋହ୍ରଡ ବାକ୍ୁଙ୍କ ସାଖର୍ରୁ ମୋର ଯଥା ସବସ୍ପ ଝାଲ 
ଖଣ୍ଡିକ ଅଣି ବସାରେ ରଣଲ । ଢାଂସରେ ପୁଣି ଯାଇ ଭାକ୍ 
ଧନ୍ଯବାଦ ଜଣାଇ ଅସ୍ଲ୍ । ସେ ଯିବେ ଗାନ୍ତୟ୍ହା ଗୋ । 

_ କାଗ୍ଵଂଜ୍ତଦ୍ୟାନ 
କରଞ୍ଜ ଅ ସବ୍ବଦକଲ, (ମୟୁରଭଞ୍ଜ) 

ମାର୍ଚ୍ଚ ୧, ୧୯୪୬ 
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