ଆ ର େସ ପାେଖ
ଶତା ୀର ଆୟୁଷ େଘନି ବରଗଛଟା େସଇଠି ଲା । ତାହାରି ପାେଖ ପା ବଷ େହଲା େଯଉଁ ଡା ରଖାନାଟି ାୟ ପ ର
ଫୁ ଟ ଉ କୁ ମୁ େଟକିଛ,ି ତାହାରି ଫଳେର େଲାେକ େସଇ ବରଗଛକୁ ଭୁଲିଯାଇଛ ି । କହୁ ଛ ି କ’ଣ ନା - ‘ଡା ରଖାନା
ହତାେର ବରଗଛଟା ଅଛି !’ କି ୁ ଶୁକ ଜାନି କେହ - ‘ବରଗଛ ପାେଖ ଡା ରଖାନାଟା ଅଛି ।’ େସ କାହକି କେହ ନା
ବରଗଛକୁ େସ ଜାେଣ, ତା’ ବାପା ଜାେଣ; ଆଉ ବଡ଼ େଗାସାଇଁବାପା ଜାେଣ େବାଲି ବାପା ଠାରୁ େସ ଶୁଣିଛ ି । ଏେଡ଼
ବଡ଼ ବରଗଛ ଇତିହାସ ସୃ ି କରି ନପାରି ପ ବାଷକ େଯାଜନାର ପ ର ଫୁ ଟ ଉ ର ପ କା ଘରଟା ବ ମାନ େସଠାେର
ଇତିହାସ ସୃ ି କରୁଛି ।
ଆେଗ େସ ବର ଗଛ ପାଖକୁ ବଣର ସବୁ ଜୀବଜ ୁ ଆସୁ େଲ । କୁ ଆ, ବଣି, ପାରା ତା’ େକାଳେର ତ ଆ ୟ
େନଉ େଲ, ହାତୀ ଆସୁ ଲା ଡାଳ ଖାଇବାକୁ , ବାଘ ଆସୁ ଲା ଶିକାର େଖାଜିବାକୁ , ଖରାକାଳେର ଥ ା ପାଇବାପାଇଁ ହରିଣ
ସମର ମ ଆସୁ େଲ । ସମେ ଏେବ ଦୂ େରଇଗେଲ େସଇ ପ କା ଘରେଯାଗଁୁ । େସମାେନ ଆଉ ପାଦ ପକାଇେଲ ନାହ
ଉପେଭାଗ କରିବାପାଇଁ େସହି ବରଗଛ ପାଖକୁ ; କି ୁ ଏେବ େଯଉଁମାେନ େସଇ ବରଗଛ ପାଖେର ଆସି ବସୁଛ ି େସମାେନ
େହଉଛ ି ାୟ ସମେ େରାଗୀ, ଯ ଣାେର ଛଟପଟ େହଉଛ ି ।
ଶୁକ ଜାନି ଏହିପରି େଗାଟିଏ ଜୀବ । ଜୀବନର ାଦ ଅନୁ ଭବ କରିବାପାଇଁ ହାତେର ଧନୁ ଶର ଧରି େକେତ ଥର
େସ େସହି ବରଗଛମୂେଳ ବସିଛ,ି ଜାଲ ପକାଇ େକେତ ଥର େସ ଅେପ ା କରିଛ;ି କି ୁ ଏଥର େଯ େସ ଆସିଲା, ତା’
ହାତେର ଧନୁ ଶର ନ ଲା କି ଜାଲ ନ ଲା । େସ ଥର ଆସି ଲା ପୁଅକୁ େକାଳେର ଧରି ଔଷଧ ପାଇଁ । ତା’ ଜୀବନେର
େସ କାମ ନୂ ଆ । ଆେଗ ବଣଜ ୁ

ଭିତେର େସ ନିଜକୁ ଜେଣ େବାଲି ମେନ କରୁ ଲା । ବିରାଡ଼ିର େପଟ ଖରାପ େହେଲ

େସ ଘାସ ଖାଇ ବା ି କେର । ବଣ-ମଇଁଷି, ଜିଆଦ, ହରିଣ

େଦହେର ଘା େହେଲ େସମାେନ ଡାଳପ େର

ଘଷିେହାଇଯାଆ ି । େବମାର େହେଲ େକେତ ଜ ୁ ଲୁ ଣି ଉକୁ ଟା ମାଟି ଖାଇ ଆେରାଗ ହୁ ଅ ି । ଶୁକ ଜାନି ଏହିପରି
କୃତର
ି ଜେଣ ଜୀବ ଲା । େକଉଁ ଗଛର ପ , େକଉଁ ଝରଣାକୂ ଳର ମାଟି, େକଉଁ ଲତାର େଚର େନଇ େସ ଓ ତାର ଜାତିର
େଲାେକ େରାଗମୁ

େହଉ େଲ; କି ୁ େଯଉଁଦନ
ି ସଭ ତାର ଆେଲାକ େସହି ଘନ ବନା ଳ ଭିତେର ପଡ଼ିଲା, େସମାେନ

େଦ େଲ ସବୁ େରାଗ ପାଇଁ େଗାଟାଏ ଘେର ଔଷଧ ଜମା, ଜେଣ େଲାକ ତାକୁ େଦଉଛି; େସହି େକବଳ ଔଷଧ ଜାେଣ, ଆଉ,
େସହି େକବଳ େରାଗ ଚିେ । ନିଜର େରାଗ ନିେଜ ଚି ବ
ି ା େମ େଲାକ

ପେ

ଅସ ବ େହାଇପଡ଼ିଲା । େତଣୁ ଶୁକ

ଜାନିର ସତର ବଷର ପୁଅ େଯେତେବେଳ େଶଯେର ପଡ଼ିରହିଲା, ଶୁକ ଜାନିକୁ େଦଖାଯାଇ ଲା େକବଳ େସହି ଘରଟା ।
ଶତା ୀର ଆୟୁ ଷ େଘନି େଯଉଁ ବିରାଟ ବରଗଛ ଅଗଣିତ ଜୀବଜ ୁ ୁ ଆଶୀବାଦ େଦଲା ପରି ଡାଳପ ବାହା େମେଲଇ
ଠିଆେହାଇଛି, ତାହାରି ତେଳ େସ ଆସି ପୁଅକୁ ଲୁ ଗା େଘରା ଖଟିଆେର ଶୁଆଇ ଥେର କହି ଲା - “ପୁଅେର, ତେତ ଭଲ
କେଲ ମଁୁ ଏଠାରୁ ଯିବ ି ।” କି ୁ ଦିନ ପ ରଟା ପେର େସ ଏକାକୀ ଘରକୁ େଫରିଲା, ପୁଅ ଆଉ ଯାଇପାରିଲା ନାହ । ମଲା
ପୁଅର ମୁହଁେର େକେତକ ଗଛର େଚର, େକେତ ଲତାର ପ ଆଣି େଦଲା; କି ୁ ପୁଅ େଯେତେବେଳ ଉଠିଲା ନାହ; କହିଲା “ଏଇ ଜାଗାଟା ଖରାପ େହାଇଗଲା !!”
ଶୁକ ଜାନି ତାର େସଇ ପ -କୁ ଡ଼ଆ
ି କୁ େଫରିବାର ତିନବ
ି ଷ ପେର ପୁଣି େସଇ ବରଗଛମୂଳକୁ ଆସିବା ଦରକାର
ପଡ଼ିଲା । େସଇ ବରଗଛଠାରୁ

ାୟ ପା େକାଶ ଦୂ ରେର ଏକ ପବତ ତେଳ ତାର ଘର । ଘେର ତାର ଏକମା

ସାଥୀ

େଗାଟିଏ କୁ କୁର । େସ ଘେର େଶାଇେଲ କୁ କୁର ବାହାେର ଶୁଏ । େସ ବାହାରକୁ ଗେଲ କୁ କୁରଟି ପଛେର ରେହ । େସ
ପାଣିକି ପଶିେଲ କୁ କୁର ପାଣିକୁଲାଗି କୂ ଳେର ଠିଆେହାଇ ରେହ । େସ ମେନ ମେନ ପୁଅକୁ େଖାଜିେଲ କୁ କୁର ଜାଣିଲାପରି
ପା େକାଶ ଦୂ ରେର ବା େସହି ବିରାଟ ବରଗଛ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ ବୁ ଲାଇ ଠିଆହୁ ଏ; ଖେ ଦୂ ର ଧାଇଁଆସି ପୁଣି େଫରିଯାଏ ।
ସେତ େଯପରି େସ ତାର ମୁନବ
ି କୁ କେହ - ଚାଲ ଯିବା େଯଉଁଠି ମଁୁ ବହୁ ବାର ଶିକାର କରି ଲି େସଠି େସ ବ । ଶୁକ ଜାନି
କୁ କୁରର ମନକଥା ବୁ ଝିଲା ପରି ତାକୁ ଜାକିଧରି ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଲଗାଇ କେହ - ‘େସଠାକୁ ଯାଇପାରିବନ
ି ି େର, ଯାଇପାରିବନ
ି ି!
େସଠାେର ଏେତ ଆଲୁ ଅ େଯ େମା ଆ ଝଲସିଯିବ । ତାକୁ େଦ ବି କିମିତ ି ?’ ଏହା କହି େସ ଅେନକ ସମୟ ଭାେବ, ଆ
ବୁ ଜି ବେସ ।
ଅ ାରେର େଲାକ େଦ ପାେର ନାହ; କି ୁ ଆ ବୁ ଜେି ଲ େଯ ଅ ାର, ଶୁକ ଜାନି େସହି ଅ ାର ଭିତେର ଅେନକ
କଥା େଦ ପାେର । ତାକୁ େଦଖାଯାଏ, ତରୁ-ପ େଶାଭିତ ଏକ ନିଘ

ବନ େଦଶେର ଜେଣ କିଏ ହସିଲା, େଖଳିଲା,

ବୁ ଲିଲା । ମହୁ ଲ ଫୁ ଲର ମଧୁର ରସ ାଣେର ପରିତୃ ି ଆଣିଲା । େସ ମତୁ ଆଲା େହାଇ ଜଣକୁ ପାଇଲା । ଯାହାକୁ ପାଇଲା
େସ ମହୁ ଲ ଫୁ ଲ ପରି ଫୁ ଟି ମହୁ ଲ-ମଦିରାେର ତାକୁ ଆସ କରି ଅ ଦିନେର ଚାଲିଗଲା । କି ୁ େଦଇଗଲା େକାଳେର ଏକ
ଅମୂଲ ନି , ଯାହାକୁ ଧରି େସ ବଣରାଜ େର ନିଜକୁ ଭାଗ ବା

ମେନକଲା । େସ ହାତକୁ ହାତ ପକାଇ, କା କୁ କା

ପକାଇ ତାହାଠାରୁ ଆହୁ ରି େଧୖଯ , ଆହୁ ରି ସାହସ େଦଖାଇଲା । ବଣର ବାଘ ଭାଲୁ ତାକୁ ଡରିେଲ । ଖରା, ବଷା, ଶୀତ ତାକୁ
ବା ଲାନାହ; କି ୁ ତାକୁ ବା ଲା ଆେଲାକ । େସହି ବୁ ଢ଼ା ବରଗଛମୂେଳ ବଣରାଜ ର ସବୁ ମମତାକୁ ହରାଇ ପ ରଫୁ ଟଆ
ି
ଘେର ବା ଜଣ
ଶ

ହାତରୁ େସ ଖାଇଲା ଔଷଧ । ଖାଇଲାେବେଳ ପବନ ବହୁ ଲା, ଗଛପ ହଲୁ େଲ, ବଣର ପଶୁପ ୀ

ଶୁଣାଯାଉ ଲା । େସ କହିଲା - “ବାପା ! ମଁୁ େସମାନ

ଆସିବାକୁ ।”

ପାଖକୁ େଫରିଯିବ ି । େସମାେନ ମନା କରୁଛ ି ଏଠାକୁ

ାକୃ ତକ
ି ମଣିଷ ଅ ାକୃ ତକ
ି ବ ୁକୁ େଦହେର ଚଳାଇ ନ ପାରିେଲ େସ େହଲା ଅସଭ ! କୁ ହାଯିବ -

ତାହାର ଶି ା ନାହ । ଶୁକ ଜାନିର ପୁଅର ଅବ ା େସ’ୟା େହଲା । ତାହାର େରାଗ ହଣ କଲାନାହ ସଭ ତାର ଔଷଧ ।
େସ େଲାଡୁ ଲା େଚରମୂଳ ଗଛପ ; ଆ ବୁ ଜି େସ ମାଟି ସା େର ମିଶଗ
ି ଲା ।
ଶୁକ ଜାନି ଆ

ବୁ ଜି ଅ ାର ଭିତେର ଏଇ କଥା େଦଖୁଥାଏ, ଆଉ, ଏଇ କଥା େଦ ବାକୁ ତାକୁ ଭଲ ଲାେଗ ।

େତଣୁ େସ େବଶୀ ସମୟ ଆ

ଫି ଟାଏ ନାହ । କୁ କୁର ଡାକିେଲ ଶୁେଣ, େବେଳେବେଳ ଶିକାରକୁ ଯାଏ । େଯଉଁ ଦିନ ଶୁକ

ଜାନିକୁ ତା’ ଜାତିର ଦୁ ଇ-ଚାରିଟା େଲାକ ବନବୃ
ସା େର

ଲା । ସବୁ େବେଳ ଆ

େସହିପରି େସ ଆ

ବୁ ଜି

େସହି ବରଗଛମୂେଳ ଖଟିଆେର ଆଣି ଶୁଆଇେଦେଲ, କୁ କୁରଟି ବି

ପ େଦ ବାେର ଆ େର ତାର ପରଳ ପଡ଼ିଯାଇ ଲା । ଖଟିଆେର େଶାଇ

ବୁ ଜି କୁ କୁରଟିକୁ ଆଉଁଶି ଆଉଁଶି କହିବାର ଶୁଣାଗଲା - ଆ ର ଏ ପାଖେର ମଁୁ ଆଉ ରହିବନ
ି ାହ ।

େମାେତ େନଇଯାଅ େସ ପାଖକୁ । ଆ ର େସପାେଖ ଅେନକ କଥା ଅଛି । ବିରାଟ ଜ ଲ ଅଛି, ଦୁ େଭଦ ପବତ ଅଛି,
ଅଗଣିତ ଜୀବଜ ୁ ଅଛ ,ି େମା ପୁଅ ଶିକାର କରୁଛି । ମଁୁ ତାକୁ େଦ ସାବା େଦଉଛି; େମାେତ ଏଠା ଭଲ ଲାଗୁନାହ ।
ଠି େସତିକେି ବେଳ ଦମକାଏ ପବନ ବରଗଛର ସବୁ ଡାଳ, ସବୁ ପ କୁ ହଲାଇେଦଲା, ସୁ-ସୁ ଶ ଶୁଭିଲା, କୁ କୁର
ଭୁକିଉଠିଲା । େସତିକେି ବେଳ ଡା ରଖାନାର ଦୁ ଇଟା େଲାକ ଶୁକ ଜାନିକୁ ଘର ଭିତରକୁ େନେଲ ତାର ଆ
ପାଇଁ । ଶୁକ ଜାନି ଆଉ ଆ

ଅପେରସ

ଫି ଟାଇଛି କି ନାହ ଜଣାନାହ; କି ୁ ତାର କୁ କୁରଟି ଏେବ କଳାହା ି ଜ ଲର ଦି’ - ଚାରି

ଘର ବ ି କ -ପ ୀେର ବୁ ଲୁ ବା େଦଖାଯାଏ

