
ଡାକମୁ  ସ ି

ହରି ସଂିହ ସରକାରୀ କମେର ବାହାଲ େହବା ଦନିଠାରୁ ମଫସଲର ସାନ ବଡ଼ ଅେନକ େପା ଅଫିସକୁ 

ବଦଳ ିେହାଇ କମ ଇ ାମ କର ିଆସେିଲଣି । ଆଜକୁ ଦଶବଷ େହଲା କଟକ ସଦର େପା ଅଫିସେର 

ବରାବର ରହ ି କମକରୁଛ  ି । ଭଲରୂେପ କମ କରବିାରୁ େମାସନ ପାଇେଲଣ ି । ବ ମାନ େସ 

େହ  ପିଅନ, ଦରମା ମାସକୁ ନଅ ଟ ା । କଟକ ସହରେର ସବୁ ଜନିଷି କଣିା । ନଆି ଁ ଟକିକ ପାଇଁ 

ଦଆିସିଲିଟା ମ  ନ କଣିିେଲ ନୁେହଁ । ଅତ ିକ େର ଚଳ ିସୁ ା ମାସକୁ ପା ଟ ାରୁ ଊଣା ଖରଚ ପେଡ଼ 

ନାହ । େକୗଣସିରୂେପ ଘରକୁ ଚାରି ଟ ା ନ ପଠାଇେଲ ନୁେହ ଁ। ଘେର ୀ ଆଉ ଆଠ ବରଷର ପୁଅ 

େଗାପାଳ । ମଫସଲ ଜାଗା । ଚାରିଟ ାେର େକୗଣସିରୂେପ ଟାଣଟୁଣ େହାଇ ଚଳଯିାଏ । େସ ରୁ 

ପଇସାଏ ଊଣା େହେଲ ଅଚଳ । େଗାପାଳ ଅପର ାଇେମରୀ ଲୁେର ପେଢ଼ । ଲୁେର ମାସକୁ ଦରମା 

ଦୁଇଅଣା । ଲୁ ଦରମା ଛଡ଼ା ଆଜ ିବହ ିଖେ  କାଲି େସ  କାଗଜ ଏ ସବୁ ଜନିଷି କଣିିବାକୁ େକେବ 

େକେବ କଛି ିେବଶ ିଖରଚ ପେଡ଼ । ଏପର ିଉପୁର ିଖରଚ ପଡ଼ଗିେଲ େସ ମାସେର ଭାର ିକ  । ଦେିନ 

ଦେିନ ବୁଢ଼ାକୁ ଉପାସ ରହଯିିବାକୁ ହୁଏ । ଉପାସ େହଉ ପେଛ େମା େଗାପାଳଟ ିପଢ଼ୁ ।   

ଦେିନ େପା ମା ର ସଭ  ବୁ  େଦ  କହେିଲ, “ହର ିସଂିହ, ତୁମର ପ ାବନ ବଷ ବୟସ େହାଇଗଲା, 

େପ  ସ  େନବାକୁ େହବ, ଆଉ ଚାକରି ିକରିପାରବି ନାହ ।” ସିଂହ  ମୁ େର ତ ବ  ଭା ିପଡ଼ଲିା । 

କଣ କରେିବ, ସଂସାର ଚଳବି କପିର?ି ସଂସାର ଯାହାେହଉ େଗାପାଳର େଯ ପଢ଼ା ବ ! େଗାପାଳ 

ଜନଦନିଠାରୁ ସଂିେହ ମନ ମ େର ଭାରି େଗାଟାଏ ଉ  ଆଶା େପାଷଛି  ି - େଗାପାଳ ମଫସଲ 

େପା ଅଫିସେର ସ  େପା ମା ର େହବ - ଅତ ିନକୁିଛେର ଭିେଲଜ େପା ମା ର େହବ । ମା  ଟକିଏି 

ଇଂରାଜୀ ନ ଜାଣିେଲ େତେଡ ବଡ଼ ଚାକରିଟିା ମିଳବିା ମୁ ିଲ । ମଫସଲେର ସୁବଧିା ନାହ, କଟକ ଆଣି 

ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ାଇବାକୁ େହବ । ଚାକରିଗିେଲ େକେଡ଼ବଡ଼ ଆଶାରୁ ଏକାେବଳେକ ନରିାଶ । ସବୁେବେଳ 

େସହ ିକଥା ଭାବଭିାବ ିେଦହଟା କଳାକାଠ ପଡ଼ଗିଲାଣି । ଦେିନ ଦେିନ ରାତେିର ନଦି ହୁଏ ନାହ, ଭାବ ିଭାବ ି

ରାତ ିପାହଯିାଏ ।  

 ସଂିହ  ଉପେର େପା ମା ରବାବୁ ର ଭାରି େମହରବାନ ି । ବସାେର ମକୁରର ିଚାକର େଲ 

ମ  ସରକାରୀ କାମ ସାର ି ସ େବେଳ ସଂିେହ ବାବୁ  ବସାେର ଦୁଇ ଚାରଟିା କାମଦାମ କରିେଦଇ 

ଆସ  ି । ସ େବେଳ େଗାଟାଏ ଆରାମ େଚୗକେିର ପଡ଼ ି ବାବୁ ଇଂରାଜୀ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ବିାେବେଳ 

ସଂିେହ େଯଉଁ ମଠିା କଡ଼ା ଗଡ଼ୁାଖ ୁଚଲିେମ ସାଜ ିଦଅି ,ି େସପରି େକହ ିଜାେଣ ନାହ । ଦେିନ ସ େବେଳ 

ସଂିେହ ଭଲ କର ିଗୁଡ଼ାଖ ୁଚଲିେମ ସାଜ ିଆଣି ଭଲକରି ଚଲିମଟା ଫୁ ିେଦେଲ । ବାବୁ  ମୁହଁରୁ ଇ ି  



ପାଇପରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରଲିା ପର ିଧୂଆଁଗଡ଼ୁାକ ଭକ ଭକ କର ିବାହାରୁଛ,ି ଟକିଏି ଟକିଏି ଆ ବୁଜ ିଆସିଲାଣି 

। ସଂିେହ ବୁଝେିନେଲ ଏଇଟା ଠି  ସମୟ । ସଂିେହ ବାବୁ  େଗାଡ଼ତେଳ ଦ ବତ େହାଇ ହାତ େଯାଡ଼ ି

ଖୁ  ଭ ିେର, ଖୁ  ବନିୟେର, ଖୁ  ଧୀେର, ଖୁ  ମିଠା କଥାେର ଆପଣାର ଦୁଃଖ ହାଲ ଚୁମକ ଚୁମକ 

ସମ  କଥା ଜଣାଇେଲ । େଗାପାଳ ସମ େର ତା ର େଯଉ ଁ ଉ  ଆଶା, ତାହା ମ  ଜଣାଇବାକୁ 

ପାେସାରେିଲ ନାହ । ବାବୁ େସହପିର ି ନୟନ ମୁ ିତାବ ା - ଧୀର ଗ ୀର ଭାବେର କହେିଲ, “ଆ ା, 

ଦରଖା  ଖେ  େଲ ଆଣ ।” ବାବୁ ର ସାହସ ଲା, କାରଣ େପାେ ଲ ଇ  ସେପକର ବା 

ସୁପରିେ େ ୍ ବାବୁମାେନ ଆସିେଲ େପା ମା ରବାବୁ  ବସାେର ରହ  ି । ଉପର ହାକମିମାନ  

ମନ ୁ ି ପାଇଁ ଖାଦ େପୟ ବଷିୟେର େଯପରି ଆେୟାଜନ େହବାର ଉଚତି, େସ େର ତଟ ିହୁଏ ନାହ । 

େସ ରା େର େପା ମା ର ବାବୁ ‘ହରସିଂି’ ‘ହରସିଂି’ କରି ଦଶଥର ପାଟ ିକରୁ ବାର ଶୁଣାଯାଏ । 

ହରିସଂିେହ ପୁରୁଣା େଲାକ, େଢ  େଢ  ହାକମିହୁକୁମା ଅମଳ କେଲଣ ି। କାହାର କ ିରକମ ମଜିାଜ, କଏି 

କାହେର ଖସୁ ି ଜାଣ  ି । େସଦନି ଅଧରାତଯିାଏ ସଂିହ ୁ  ବାବୁ  ବସାେର ରହବିାକୁ ହୁଏ । କାରଣ 

ଓଡ଼ଶିାର କଦଯ  ହାଓୟା େହତୁରୁ େକହ ି ବାବୁ ହଠା  ପୀଡ଼ତି େହାଇ ବା ଫିା  ି କରପିକାଇେଲ 

ହରିସଂିେହ େସାଡ଼ା, କାେଗଜେିଲମ ଭୃତ ି ହାଜର କରାଇ ବାବୁ ୁ ସ ାଳ ି ନଅି  ି । ବାବୁମାେନ 

ଆରାମେର ଶୟନ କଲା ଉ ାେର ସଂିେହ ଅଧରାତେିର ବସାକୁ ଯାଇ ଆପଣା ପାଇଁ େରାେଷଇ କର  ି। 

ଏହ ିସୂ େର ସଂିେହ ଉପରବାଲା ହାକମିମାନ ଠାେର ପରିଚତି ।  

 ହରି ସଂିହ  ଦରଖା  ପିଠେିର େପା ମା ରବାବୁ ଭଲରୂେପ ସୁପାରିସ କର ି ସଦରକୁ 

ପଠାଇେଦେଲ । ଅ ଦନି ମ େର ଏ  େ ନସ  ହୁକୁମ ପହଁଚଲିା । ସଂିେହ ତ ମହାଖୁସି, ଏହ ି ଖୁସି 

ଖବରଟା ଗାଁକୁ େଲ  ପଠାଇେଲ । ବ ମାନ ସବ  େଲାକ ଉପ ିତ ସୁଖ ବା ଦୁଃଖେର ବେିମାହତି 

େହାଇପଡ଼ଥିା  ି। ଭବଷି ତ-ବଧିାତା ତା  ପାଇଁ କଣ ବଧିାନ କରୁଛ ,ି େତଣିକ ିଥେର େହେଲ ଅନାଇବା 

ଦରକାର ମଣ  ିନାହ । ସଂିହ ର ଏେତ ବଡ଼ ଆନ ଟା ପାଣିେଫାଟକା ପରି ଫାଟଗିଲା । ଘରଠାରୁ ଚଠି ି

ଆସିଲା, େଗାପାଳ ମାଆର ସ ପିାତ େରାଗ, ଜୀବନର ଆଶା ନାହ । ସିଂେହ େପା ମା ରବାବୁ ୁ ଚଠି ି

ଖ  େଦଖାଇେଲ । ବାବୁ ବଡ଼ ଦୟାଳୁ େଲାକ, ତ  ଣା  ଛୁଟ ିେଦେଲ । ସଂିେହ ଏକ ନଃି ାସେର ଘରକୁ 

ଧାଇଁେଲ, ଘେର ପହ  ି ଯାହା େଦ େଲ, ତା  ଆ ର େଜ ାତ ି ହଜଗିଲା । ଜଗତଟା େଯମ  

ଅ କାରମୟ । ବୁଢ଼ୀର କଥା େଶଷ ାୟ େହଲାଣ ି । ାମୀ ୁ ୀଣ ଦୃ ିେର ଭଲକର ି ଅନାଇେଲ, 

ଦୁଇହାତ ଅ  ଉଠାଇ ଦ ବତ କେଲ, ାମୀ  େଗାଡ଼ଧୂଳ ିେନବାକୁ ଠାରେିଲ । େସହ ିଧୂଳଟିକିକ ପାଇ ଁକ ି

ଅନାଇ ରହି େଲ? ସବୁେଶଷ େହଲା; ସିଂହ ର କୃତ ଗହୃ ଭ  େହଲା । େସ ଘରର ମାଲମତା ଦୁଇ 

ଖ  ବକି ିପିଲାଟକୁି ଧରି କଟକ ପଳାଇ ଆସେିଲ ।   



େଗାପାଳ ମାଇନର ପେଢ଼ । ସଂିହ ର ବ ମାନ ଭାରି କ , େପ  ସନ େହାଇଗଲାଣି, ଭାର ି ଅଚଳ । 

ଘେର େନାଟା, କଂସା ଯାହା ଦୁଇଖ  ଲା ବକି ିବାକ ିଖାଉଛ ,ି ଚାକରିିେର ବା-େବେଳ ଅତ ିକ େର 

ମାସକୁ ଦୁଇ ଚାରଅିଣା ସ  ିେସଭିଂସ େବ େର କଛି ିର େଲ, େଗାପାଳ ପଛେର ମାଇନର ପଢ଼ାେର 

ସବୁ ସାରେିଲ । ସଂିହ ର ବଳ ଆଶା, େଗାପାଳ ପା  କେଲ ସବୁ କ  େମ ବି । େଗାପାଳ ମ  

େକେତଥର ଭରସା େଦଇ କହଲିାଣି, “ବାପା, ଧାର କରଜା କର ିେମାେତ ପଢ଼ାଅ, ଚାକରି ିକର ିଶୁଝିବ ି।” 
  

ହରି ସଂିହ ର ଆ  ାଥନା ଦୀନବ ୁ ଭୁ ଭଗବା  ଶଣୁିେଲ । େଗାପାଳ ମାଇନର ପା  କଲା । 

ସଂିହ ର ଆନ ର ସୀମା ନାହ । େସହ ିପୁରୁଣା ମା ରବାବୁ ଅଛ  ି। ସଂିେହ ତା ୁ  ଧରି ବହୁତ ନେିବଦନ 

କେଲ । ଉପର ହାକମିମାନ ର ମ  କଛି ି ଅନୁ ହ ଲା । େଗାପାଳ ଏକାେବଳେକ ମଫସଲ 

ମ ାମପୁର େପା ଅଫିସେର ସ  େପା ମା ର ନଯିୁ  େହେଲ, େବତନ ମାସକୁ େକାଡ଼ଏି ଟ ା । 

ବ ମାନ ସଦର େପା ଅଫିସେର ଚାର ିମାସ କାମ ଶି  ମଫସଲ ଯିେବ ।   

ହରି ସଂିହ ର ଆନ ର ସୀମା ନାହ । ଅନବରତ ଭୁ ୁ  ଅନାଇ ମୁ ିଆ ମାର ିମାର ିଜଣାଉଛ ,ି “ଧନ  

ଭୁ ତୁ ର କରୁଣା, ଦୁଃଖୀର ଗହୁାର ି ଶଣୁିଲ ।” ଚାକରି ି ଖବର ଆସିବା ଦନି ରାତେିର ବୁଢ଼ା ସଂିେହ 

ନେିରାଳାେର ବସ ି େଢ  କା େିଲ । ହାୟ! ଆଜ ି ବୁଢ଼ୀ େଲ େକେଡ଼ ଆନ ଟାଏ ହୁଅେ  । ତା  

େଗାପାଳ ହାକମି ି ଚାକରି ି ପାଇଲା, ଆନ  ଉ ବେର ଗଡ଼ ି ଯାଉଥାେ  । ହାୟ! ଅଭାଗୀ କପାଳେର 

େଦ ବାକୁ ନାହ । େହଉ, େହଉ, େଗାପାଳ ତ ହାକମି େହଲା । ଭୁ େଗାପାଳଟକୁି ର ା କର ୁ  ।   

େଗାପାଳ ଥମ ମାସ ଦରମାଟା ପାଇ ବୁଢ଼ା ହାତେର େଦେଲ । ବୁଢ଼ାର ଆନ  କହେିଲ ନ ସେର । 

େଗାଡ଼ ତେଳ ପଡୁ ନାହ । ପୁଅ ହାକମି, ଏେତଗୁଡ଼ାଏ ଟ ା ମାସକ ମ େର ଆଣଲିା । ଟ ାଗୁଡ଼ାକ ଚାର ି

ପା ଥର ଗଣି ଅ ାେର ବା  ିେଶାଇେଲ । ଆରଦନି ସକାେଳ ଲ ଭ  େହାଇ ବଜାରକୁ ଧାଇଁେଲ । ଜୁତା, 

କୁରୁତା, ଲୁଗା - ଯାହା ଯାହା ଦରକାର, କଣିାଗଲା । େଗାପାଳ େଯ ହାକମି େହଲାଣି, େସ କ’ଣ େଯ େସ 

ଲୁଗା ପି ବି? େଭକ େଦ  ସନିା ଭିକ! େସହପିର ିେପାଷାକ େଲାଡ଼ା ।  

 ଏେଣ େଗାପାଳବାବୁ ଅଫିସେର ପା  ଜଣ ବାବୁ  ସା େର ବସ ି ଇଂରାଜୀ େଲଖ  ି । 

ବାବୁମାନ  ସହତି ସବୁେବେଳ କାରବାର । ସମେ  ଡାକ  ି ‘ଡାକମୁ  ସବିାବୁ’, ପୂରା ନାମ 

େଗାପାଳଚ  ସଂିହ । ଏେଣ ବସାେର ଆସ ିେଦଖ  ିକଣ ନା ବୁଢ଼ାଟା ଧୂଳଆି ଲୁଗା ଖେ  ପି  ିକାମେର 

ଲାଗିଛ;ି େଗାପାଳ କମିିତ ିଭଲ କର ିଦ’ିଟା ଖାଇବ - େଗାପାଳ ଗାେଧାଇଗଲା, ଓଦା ଲୁଗାଶୁ  ନାହ - 

ପିଲାଟା କାମ କର ିକର ିଧ ଗିଲାଣ,ି ଏହ ିସମ  ଦନିରାତ ିଚି ା । ଆେଗ ବୁଢ଼ା ସଂିେହ େବେଳ େବେଳ 



ହରିନାମ କରୁ େଲ, କଛି ିକଛି ିଧମକମ କରୁ େଲ, ଏେବ େଗାପାଳ ବାବୁ  ପାଇ ଁସବୁ ଭୁଲିଗେଲଣ ି। 

େବାଧକରୁ, ହର ିଏସବୁ େଦ  ବୁଢ଼ା ଉପେର ଖପା େହାଇଗେଲଣି । ଧମକାଇ କହେିଲ, ‘ଆେର ନେିବାଧ, 

ଏ କଣ େର! ଆ ା ବୁଝବୁି!’’   

ଏଣିକ ିେଗାପାଳ ବାବୁ ର ଭାବ କଛି ିକଛି ିବଦଳଗିଲାଣି । ଏେବ ବାପକୁ େଦ େଲ ମଛିଟାେର େହେଲ 

ରଗ ରଗ ସଂି ସଂି ହୁଅ  ି। ଏଟା ମୂଖ, ଇଂରାଜୀ ଜାେଣ ନାହ - ମୂଲିଆ - ମଳଆି ଲୁଗା ପି ଥିାଏ; ଏଟାକୁ 

ବାପ େବାଲି ଡାକବି,ି େଲାେକ କଣ କହେିବ! େସ ଦନି ଶି ିତା େକେତ ଜଣ ୀ େଲାକ େସମିଜ ପି  ି

େପାଷାକ ପି  ିଠଆି େହାଇ େଲ - ବୁଢ଼ାଟା େଦହେର କୁରୁତା ନାହ, େସମାନ  ଆଗ େଦଇ ଚାଲିଗଲା । 

କ ିଲ ା, କ ିଲ ା! ଏଟାକୁ ବସାରୁ ନ ତଡ଼େିଲ ଆଉ ଇ ତ ରହବି ନାହ !   

ଦେିନ ଡାକମୁ  ସବିାବୁ ବାପକୁ କହେିଦେଲ, “େଦଖ, ତୁେମ େମାର କଛି ି ଉପକାର କର ି ନାହଁ । ଇ ା 

େହେଲ ବସାେର ରହ, େନାହେିଲ ଚାଲିଯାଅ । ଆଉ େଦଖ, ବାବୁମାେନ ଆମ ଦୁଆରକୁ ଆସିେଲ ତୁେମ 

ଘରୁ ବାହାରବି ନାହ ।” େଗାପାଳ କଥା ଶୁଣି ବୁଢ଼ାର କାନ ମୁ ା ଭଁା ଭଁା କଲା, ଗୁ  େହାଇ ବସପିଡ଼ଲିା । 

କାହାକୁ କହବି ପୁଅ କଥା ? ଅଜାଗା ଘା’ େଦ  ହୁଏ ନାହ, େଦଖାଇହୁଏ ନାହ । ଯାହାକୁ ମନର କଥା 

କହ ା, େସ ଯାଇଛ ି। ବୁଢ଼ୀ କଥା ମନେର ପଡ଼ଲିା; େଢ  କା ଲିା, ଚାରଆିଡ଼କୁ ଅନାଇଲା, େକହ ିଭରସା 

ନାହ । ବୁଢ଼ା ଦୁଃଖ େବେଳ ବୁଢ଼ୀ କଥା ମନେର କେର, ସୁଖେବେଳ ମନେର କେର । ମୁହଁେପାଛଲିା ଆଉ 

କା ଲିା ନାହ, େଗାପାଳର କାେଳ ଅମ ଳ େହବ ।  

େଗାପାଳ ବାବୁ କାଲି ସକାେଳ ମଫସଲର କାମ ଜାଗାକୁ ଯିେବ, ବୁଢ଼ାକୁ ଜଣ।ଇ ନାହା  ି । ସକାଳୁ 

ଉଠେିଲ । ଅବ ା ଭାବେର କହେିଲ, “ଏ ବାବା, ମଁ ୁମଫସଲ ବାହାରଲିି । ଏହ ିଜନିଷିପ  ସବୁ େଘନଆିସ 

। େକେତ ବା ଜନିଷି? ବୁଝ ିଖବରଦାର, ମୂଲିଆ କରବି ନାହ; କେଲ ତୁେମ ଜାଣ, ମଁ ୁପଇସା େଦବ ିନାହ 

।” ବାବୁ େପାଷାକ ପି  ିକାଖେର ଛତା ଜାକ ିବାଡ଼ ିଘରୂାଇ ଘରୂାଇ ଚାଲିଗେଲ । ବୁଢ଼ା କଣ କରବି? 

ସବୁ ଜନିଷି ରୁ ାଇ ପୁ ାଇ େଗାଟାଏ ଗ ିର ିବା  ିମୁ ାଇଲା । ଚାଲିପାରୁ ନାହ, େଦହେର ବଳ ନାହ, 

ଆ ରୁ େବେଳ େବେଳ ପାଣି ବହପିଡ଼ୁଛ,ି ଦଶ ଜାଗା ବସ ିଉଠ ିସ ସରକି ିମ ାମପୁରେର ପହଂଚଲିା । 

େଡର ିେହବାରୁ ବାବୁ ଫଜତିଟାଏ କେଲ, ବୁଢ଼ା ଗୁ  େହାଇବସ ିଥକା େମ ାଉଥାଏ ।   

ବାବୁ ସକାଳ-ସ  ଅଫିସକୁ ଯା’ ,ି ବୁଢ଼ାଟା ମୁହଁ ବୁଜ ିବସାେର କାମ ପାଇଟେିର ଲାଗିଥାଏ । ବାପପୁଅ 

ଦୁଇଜଣ ଏକ ଜାଗାେର ବସ ି ଦୁଇଟା ସୁଖଦୁଃଖ କଥା େହଉଛ ,ି ଏ କଥା େକହ ିେକେବ େଦ  ନାହ । 

ଡାକମୁ  ସ ି େହେଲ ମଫସଲର େଗାଟାଏ ହାକମି । େକେତେଲାକ ଆସ ି ଦ ବତ କରିଯାଉଛ ,ି ମୂଖ 

ବୁଢ଼ାଟା କ’ଣ ଜାେଣ େଯ ତା ସା େର କଥା କହେିବ?   



ବୁଢ଼ା େଦହେର ମଫସଲର ପାଣି ଚଳଲିା ନାହ, ଜର େହେଲ ଖଁ ୁ ଖଁ ୁ କର ି କାେଶ, େସ କାଶଟା ରାତକି ି

େବଶହୁିଏ । ବାବୁ େଶାଇବାେର ହରକତ େହେଲ । ପିଅନକୁ ହୁକୁମ େଦେଲ ବୁଢ଼ାଟାକୁ କଆିବାଡ଼େର 

େଫାପାଡ଼ ିେଦଇଆସ ।” େସ ପିଅନଟା ମୂଖ, ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ ିନାହ, ତାର େଗାଟାଏ େଦଶୀ ହୃଦୟ ଅଛ ି। 

ବଚିାର କଲା - “କଣ ଏ ? ବୁଢ଼ା େରାଗୀଟକୁି କଆିବାଡ଼େର ଶୁଆଇ େଦବ ି?” ଦେିନ ବୁଢ଼ାର ଭାର ିଜର । 

ତନି ିଦନି ଖାଇ ନାହ, ଅଧରାତ ି। ଅ ାର । ଥ ା ପାଇ ବୁଢ଼ାର କାଶ ବଳ ିପଡ଼ିଲା । ବାବୁ ତ ଭାରି ଖପା! 

ବୁଢ଼ା ଛାତେିର ଦୁଇଟା ଇଂରାଜୀ ଘଷୁ ିମାରେିଲ, ବଛିଣା ପ  ବାହାରକୁ େଫାପାଡ଼ ିେଦେଲ । ବୁଢ଼ା ଗାଁକୁ 

ପଳାଇଲା ।   

ପାଖେର ବା ଖୁ  ଭଲ େଲାକ  ଠାରୁ ଶଣୁାଯାଇଛ,ି େଗାପାଳବାବୁ  ମନ େସହଦିନିଠାରୁ ବଡ଼ଖସୁ ି। 

ଆଉ ଏେଣ ବୁଢ଼ା ଗାଁକୁ ଆସ ିତାହାର େଯଉଁ ଦୁଇ ମାଣ ଜମି ଲା, ଭାଗେର ଲଗାଇେଦଲା । ଘେର ବସ ି

ଧାନ ପାଏ । େପ  ସ  ଟ ାେର ଲୁଗାପଟା, ଲୁଣ େତଲ ଖ  ଚେଳ । କାଶେହଲା ଦନିଠଁୁ  ବୁଢ଼ା ଟକିଏି 

ଟକିଏି ଅଫିମ ଧରିଛ ି। ସବୁ ଖ  ଚେଳ । ଘରଠାେର ପି ାେର ବସ ିହରନିାମ କେର । ଉଛୁଣ ିବାପପୁଅ 

ଦୁେହଁ ଖୁସି । ପରର ସୁଖ େଦ  ପାଠକ ମହାଶୟ ଖସୁ ିହୁଅ । 


