
ଅ କାର 
 

 “ମା’, ତୁ କାହକ ିପିଠା ଘି କି ିଅଇଲୁ- ବହୂ କୁଆେଡ଼ ଗଲା କ?ି” 

 

 “େକଜାଣ ିେଲା ମା, ତା  କଥା େମାର.......” 

 

 ଏତକି ିକହ ିହରଆି ମା’ ବୁଢ଼ୀ କଂସାଖ ିକ େଥାଇେଦଲା ହରଆି ପାଖେର । 

 

 ହରିଆ େସେତେବେଳ ମହାଜନ ଘର ନଳତିାବାଡ଼େିର ନଳତିା କାଟୁ ଲା । ଆଉର ିପା ସାତ ଜଣ 

ମୂଲିଆ ବ ିଲାଗି େଲ । ସମେ  େଯଝା ପାହ ିଧର ିନଳତିା କାଟୁଥାଆ  ି।  ଉ  ଉ  ଗଛ ଗହଳେର 

େକହ ିକାହାରକୁି େଦଖା ଯାଉନାହା  ି। 

 

 ‘ହୁଁ’ ଟଏି ମାର ିହରଆି ଦାଆ ଓ କଟୁରୀ େଥାଇ େଦଇ ପିଠ ଖାଇ ବସଲିା । 

 

 “ବହୂ କ’ଣ କରୁଛ ିକ,ି ମା’?” 

 

 “କହବି ିକ’ଣ େର ପୁତ, ଆଜକିାଲିକା େଟାକୀ ର କ’ଣ ଗିର  ପାଇଟ ିକରବିାକୁ ମନ ଅଛ ି

କ!ି ଖାଲି େଚେହରା ବାେଗଇବା, ମୁ  କୁେ ଇବା, େହ ଁେହଁ େଫଁ େଫଁ; ଏ କସି େଲା ମା, ଆେମ କ’ଣ 

ବହୂ ଭୁଆଷୁଣୀ େହଇ ନ ଲଁୁ  - ଆମର କ’ଣ ବଅସ କାଳ ନ ଲା - ଆେମ କ’ଣ ରସକିପଣ ଜାଣ ି

ନ ଲଁୁ ! ତା େବାଲି.......” 

 

 “କ’ଣ କହୁନାହୁଁ ଭଲ କର”ି । ହରଆି ଖାଉଁ ଖାଉଁ କହଲିା । 



 “ମଁ ୁ େଯେତ କହଲିି, ପୁଅ େଭାେକଇବନ,ି ପିଠା େନଇ ଯା େବଲି - େସ ଖାଲି ‘ହଁ ଗଲି, ହଁ 

ଗଲି’ କର ିଟାଳ ମଟାଳ କଲା ଯଉଁଠୁ, ମଁ ୁକ’ଣ କରବି,ି ଆେପ ଘି  ିଆସିଲି । ମା’ ନୁେହଁ ତ େଯ, 

େପଟ କଥା ବୁଝବି!” 

 

 “କ’ଣ କରୁ ଲା ସଏି?” 

 

 “କରିବ ଆଉ କ’ଣ ? େସଇ ମହାଜନ ପୁଅ ବଛି  ଅଇଲା େଯ......” ବୁଢ଼ୀ ରହଗିଲା । 

 

 “ଓ, ବଛି  ବାବୁ? ମେତ ଡାକବିାକୁ ଆସି େବ ।” 

 

 “ହୁଁ”... ଗହୀରିଆ ‘ହୁଁ’ଟ ିମାର ିବୁଢ଼ୀ ମୁହଁଟା ବୁେଲଇେଦଲା । କହଲିା, “ଆଉ କ’ଣ! ଦି  

ଦି  କ’ଣ ତେତଇ ଡାକବିାକୁ ଆସିବ- ଆଉ କଛି ିକାମ ନାହ ପରା ତାର! କାଲିଠଁୁ  ତ ବଇନା ପେକଇ 

ଯାଇଚ ି- ଆଉ ପୁଣି କ’ଣ ?” 

 

 “େହେଲ, କାମଟା େଯ ତା ର ିେଦ େବ ନାହ?”  

  

 “କ’ଣ ତୁ ନ ଲା େବଳେର ଆମରି ଘରକୁ ଆସବିାର ତା’ର ଖାଲି ଗରଜ ପଡ଼ଥିାଏ, 

ନାହ!...... ଆଉ େସ ଆସିଲା ଣ,ି କ ି େଦ ବ ୟା’ ର ଚରଚର, ଫରଫର ! ଯିମିତ ି େକାଟନିି  

ମିଳଗିଲା! ଆପଣା ଘଇତାକୁ େହେଲ ୟା’ର କାଣଚିାଏ ସୁଆଗ.... ।” 

 

 “ତୁ କ’ଣ କହୁଚୁ ମା, ମଁ ୁବୁଝପିାରୁନ ି- ସଫା ସଫା କହୁନୁ ।” 

 “କହେିଲ ତ କୁଳକୁଟୁମକୁ ଲାଜ - ନ କହେିଲ କୁଳ ଭାସି ଯାଉଚ ି। ତୁ ସନିା କାନେର ତୂଳା େଦଇ 

ବସଚୁି; ରାଇଜଯାକ େଯ ଫୁସୁରୁ ଫାସର ଲାଗିଚ ି। ହାଡ଼ମାଉଁସ ଶରୀର ସହବି େକେତେକ ?” 

 



 “କଉଁ କଥାେର ଫୁସୁରୁ ଫାସର ମ?” 

 

 “ଆଉ େକଉ ଁକଥା? ଏଇ କଥା! େତଣୁ ଆସିବ କ,ି ଡାକଟା ମାରିଦବ ହରଆି, ହରଆି େବାଲି । 

େସଇଟା ଠାର । େତଣୁ ବହୂ ଆସିବ ଧାଇଁ । କ ିଖସୁ ିସଏି! ମେତ ଏଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଲାେଗନାହ, ପୁଅ । 

ଆେମ େଯେତ େହେଲ େନ  େଲାକ - େସ େହଲା ଜାତଆି, ବଡ଼ଘର ପୁଅ । ଏେତ େଗ  ନାଟ କ’ଣ 

ତା ସା େର?” 

 

 “ହୁଁ”, ହରଆି ପାଟେିର ପିଠାଖ ିକ ଅଟକ ିଯାଇ ଲା । 

 

 ତା ତୁ ରୁ େଛପ ଶୁ ଆସିଲା । େସ ଆଉ େଚାବାଇ ପାରୁ ନ ଲା େଯପରି । 

 

 ବୁଢ଼ୀ ପୁଣି କହଲିା, “େହେଲଇ ବା, ତୁ ସୁ ରୀ େହଇଚୁ, େଗାରୀ େହଇଚୁ, ସରଗ ଅପ ରୀ 

େହଇଚୁ; ଆଉ କ’ଣ େକହ ିନ େଲ?” 

 

 ହରିଆ ବଲ ବଲ କରି ଚାହଥାଏ । 

 

 “ଖାଇେଦ େର ଖାଇେଦ, େକେତ ବା ପିଠା!” 

 

 “ଖାଉଚ”ି କହ ିହରଆି ପାକୁଳବିାକୁ େଚ ା କଲା । 

 

 ବୁଢ଼ୀ ବସ ିବସ ିକହଲିା, “ଏଇତ, େତା ବାପା ଭଲେର ମ େର ମେତ େକେତ ମାରୁ ନ ଲା! 

ଦେିନ କଉ ଁେଗାଟାଏ କଥାେର ଇମିତ ିମାଡ଼ ମାଇଲା େଯ, େମା ଅ ାେର ଆଜେିଯ ଦରଜ ରହଛି ି।” 

 



 “ଓ, ତୁ କହୁଛୁ, ମଁ ୁତାକୁ ମାରି ଅ ାଦରଜ କେରଇ ଦଏଁି?” ହରଆି ଏତକ କହ ିଶୁ ଲା ହସଟାଏ 

ହସିଲା । 

 

 “ନାହ, ତା କହୁନାଇଁ େଯ - େତେବ ଟକିଏି ଅେଧ େତଜ ମରକଟ, ଶାସନା ନ କେଲ ମାଇପି ଜାତ ି

ମାନେିବ ନା? ତୁ ତ େହଲୁ ନହିାତ ିସୁଧାର । କଥାେର କହ ,ି ସୁଧାର ଗାଈର ବାଛୁରୀ ମେର । ଶରଧା 

କର, େଗ  କର, ସୁଆଗ କର, କଏି ମନା କରୁଛ?ି ତା’ େବାଲି ମୁ ଉପେର...... ।” 

 

 “ରହ, ବଛି  ଏଇ ଣ ିଆମ ଘେର......?” 

 

 “ମଁ ୁଆସିଲାେବେଳ ତ ଲା । ଇଆଡୁ ଯାଇ ଡାକ ମାରଲିା ଣ ିେସ ସଆିଡୁ ଅଇଲା େଘାଡ଼ୀ ପରି 

ଧାଇଁ । ଇଏ କହଲିା, ‘ହରଆି କାହ?’ ସଏି ହସ ିହସି କହଲିା, ‘କାମକୁ ଗେଲଣି ।’ ତା ପେର ଇଏ 

କହଲିା, ‘ଓଃ, କ ି ଖରାଟା େହଇଚ!ି ଟକିଏି ବସଯିାଏଁ ।’ ଇଆ କହ ି ବସଲିା । ସଏି ତାକୁ େହସଁ 

ପାରିେଦଇ ତାଆର ିପାଖେର ବସ ି- ଲାଗିଗଲା ଖସିୁଗପ । ମଁ ୁଅଇଲି ଚାଲି ବାପ । ମେତ ଏଗୁଡ଼ାକ...... 

କ ିତୁ ଖାଇଲୁ ନାହ େଯ!”  

 

 “ନା, ଆଉ ଖାଇବ ିନାହ, େନଇଯା ।” 

 

 ଏହା କହ ିହରଆି ଢାଳରୁ ଢକ ଢକ କର ିଢାେଳ ପାଣି ଠେକଇେଦଲା । ବୁଢ଼ୀ େନାଟା ଓ କଂସା 

େନଇ ଚାଲିଗଲା । ହରଆି ପୁଣି ତା କାମେର ଗଲା ଲାଗି । 

 

 କ  , କ  , କ  । ହାତ ତା’ର ଚାଲିବାକୁ ଲାଗଲିା େରଳଗାଡ଼ ିପରି । େସ େଯପରି ମତୁଆଲା 

େହଇ ନଳତିା ଗଛଗଡ଼ୁାକ କାଟ ିଚାଲିଲା ଭୀମ ପରା ମେର । ତନି ିହାତ ଓସାରେର େଗାଟାଏ ନାଳୀ େସ 

କଆିରି ଭିତେର ଲ ି ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା । ତ ିମିନି  େର ତାହା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ ିଯାଉଥାଏ । ଆଉ ତା 

ସାେ  ସାେ  ହରଆି ଆେଗଇ ଚାଲିଥାଏ କାଟ ିକାଟ ିକ  କ  କ  । 



 

 ଆଉ ଜେଣ ମଲିୂଆ କହଲିା, “ବାଃ, ହରଆି ତ ଭାର ିକାମ କରୁଛ!ି ଆଜେିର ଏକା ସବୁ ସାରଦିବୁ 

ନା କ’ଣ?” 

 

 ହରିଆ ଶୁଣି ନ ଶୁଣିଲା ପର ିକାମେର ଲାଗଚିାଲିଲା । ଆଉ ଜେଣ କହଲିା, “ଚାହଲୁଣି, ବି  

ବାକୁ ଆସଚୁ ି।” 

 

 “ସଏି ପୁଣି କଏି ମ ତା’ ସା େର?” 

 

 “...... ଓ, ହରଆିର ବହୂ ଗଉରୀ ।” 

 

 ହରିଆ େତଣିକ ିଚାହେଦଲା । ଆେଗ ଆେଗ ଚାଲିଛ ିଗଉରୀ, ଆଉ ତା ପଛେର ବଛି  । 

 

 େସ ପୁଣି ତା କାମେର ଲାଗଲିା । 

 

 ଗଉରୀ ଆସ ିତା ପାଖେର ଛଡ଼ିା େହଲା । େସ ତାକୁ ଚାହଲା ନାହ । ଦେ  ଛଡ଼ିା େହାଇ ଗଉରୀ 

କହଲିା, “ଆଜ ିପିଠା ଖାଇ  ନାହ?” 

 

 “େଭାକ ନ ଲା ।” 

 

 “େଦହ ଖରାପ ଅଛ?ି” 

 

 “ନା, ତୁ କୁଆେଡ଼ ଅଇଲୁ?” 

 



 “ମଁ ୁଆଇଲି ବାସନ ନବାପାଇଁ ।” 

 

 “ମା େନଇଗଲାଣି ।” 

 

 “ଜାେଣଁ । ଓ, େସଇ ପାଇଁ ପିଠା ଖାଇନାହ ପରା?” କହ ିଗଉରୀ ଟକିଏି ମଧୁର ହସ ହସେିଦଲା 

। ହରିଆ େସହପିର ିମୁହଁଟାକୁ ହା ି କର ିରହଥିାଏ । 

 

 େଗୗରୀ କହଲିା, “କ’ଣ କ,ି ମଁ ୁ ଆସୁ ଲି େଯ େତଣୁ ବଛିବାବୁ ଆସି ପହ  ି ଗେଲ । 

ବସପିଡ଼.ି....ହଁ, ତା ୁ  ଟକିଏି େଦାକତା ପତର େଦଲି, ନଆି ଁେଦଲି- େସ ପିକା ଖାଇବାକୁ ମାଗିେଲ ପରା । 

ପୁଣି ପିକା ତା ୁ ଭଲ େମାଡ଼ ିଆେସନା । କହେିଲ େଯ, ମଁ ୁେମାଡ଼େିଦଲି । ଏ ଭିତେର ମା ତା ର ପିଠା 

େଘନ ିଚାଲିଆସିେଲ ।” 

 

 “ହଉ, ଭଲ କଲୁ” ନଳତିା କାଟୁ କାଟୁ ହରଆି କହଲିା । 

 

 ଏହ ି ସମୟେର ବଛି  ଆସ ି େସଠ ି ପହ ଲିା । “କେିର ହରଆି, ବାଃ, େତା ପାହ ି ତ ଆେଗ 

ଚାଲିଛ!ି ମଁ ୁଜାେଣ ପରା, େତା ପର ିକାମିକା ଏଗୁଡ଼ାକ େକହ ିନୁହ  ି। େସଇ ପାଇ ଁଏଥର େତାେତ ଆମ 

ଲାଗି ମୂଲିଆ କରିବା କଥା ଠି  କରଛି ିନା ।” 

 

 “କଥା କୁହନାହ ବାବୁ । କଥା କହେିଲ କାମ ଢଲିା ହୁଏ ।” 

 

 “ହଁ, ହଁ, ତାହା ଏକା ଠି  । ଏଇ କାମ ପାଇଁ, ଏଇ ଜଗିିରିଦାର କାମପାଇଁ ତ ତେତ ମଁ ୁଛାେଡ଼ନାହ 

।....ଆଉ....ହଁ, େସ ବାରମାସଆି ହବା କଥା େତାର କଣ େହଲା େର?” 

 

 “ତମରି ଦାନାକୁ ତ ଆ ା ବାବୁ, ସବୁଦେିନ ।” 



 

 “ହଁ, ମଁ ୁଜାେଣ ପରା େତା କଥା, େସଇ ......” 

 

 “ହଉ ତେମ ଯା । େମା କାମ େହଳା େହଇ ଯାଉଚ”ି ହରଆି କହଲିା । ହସ ି େଦଇ ବଛି  

କହଲିା, “ସତ, ସତ,....ମଁ ୁଯାଏ - ମଁ ୁେସ ଗଛମୂଳେର ବସୁଚ ି। େତା କଥା ସନିା ନଆିରା । ଆଉ ଏ 

ମୂଲିଆ  ଉପେର ଆ  ନ ର େଲ କ’ଣ କାମ କରେିବ!” 

 

 ଏହା କହ ିେସ ଚାର ିପାହୁଲ ଚାଲିଗଲା । 

 

 ତା’ ପେର ହଠା  ବୁଲିପଡ଼ ିକହଲିା, “ଏ ଗଉରୀ, ଆଉ େଗାଟାଏ ପିକା େମାଡ଼େିଦଲୁ । ବୁଝଲୁି 

ନା ହରଆି, େତା ଗଉରୀକୁ ଭଲ ମଜାେର ପିକା େମାଡ଼ ିଆେସ ଏକା ।” 

 

 ବଛି  ଚାଲିଗଲା । ଗଉରୀ େସଠ ି ଛଡ଼ିାେହାଇ ରହଲିା । ହରଆି କହଲିା, “ବାବୁ ଡାକଗିଲା, 

ଯାଉନୁ?” 

 

 “ପିକା େମାଡ଼ବିାବୁ କ’ଣ େକହ ିନାହା  ିେଯ.... ।” 

 

 “େସ େର କ’ଣ େହଲା, ମୁନବି େସ, ଖସୁ ିକର.....” 

 

 ହରିଆ ଆଉ କହପିାରିଲା ନାହ; କୁଆଡ଼କୁ ନ ଚାହ ତା କାମେର ଲାଗିଲା । 

 

 କଛିି ଣ ପେର ପଛକୁ ଚାହ େଦଲାେବଳକୁ ଗଉରୀ ଚାଲି ଗଲାଣି । ନଳତିାଝାଡ଼ର ଉହାଡ଼େର େସ 

ଆଉ ଦଶିଲିା ନାହ । ପୁଣି େସ କାଟଲିାଗିଲା । କି ୁ  କାଟବିାେର ସେତ କ ିତାର ହାତ ଚଳଲିା ନାହ । େସ 

ଠଆି େହାଇପଡ଼ଲିା । େଦ ଲା, େ ତକଆିରୀର ମୁ େର େଗାଟାଏ ଆମଗଛ ତେଳ ବଛି  ବସଛି ିଗଛକୁ 



ଆଉଜ ି - ଆଉ ଗଉରୀ କଆିରୀର ବାହାେର ବାହାେର ବୁଲିଯାଇ ାୟ ତା’ ପାଖ େହାଇଗଲାଣି । 

ହରିଆର ବୁଝବିାକୁ ବାକ ିରହଲିାନାହ େଯ ଗଉରୀ ବଛି  ପାଖକୁ ଯାଉଚ ି। େସ ତ  ଣା  ବସପିଡ଼ ିପୁଣି 

କାଟଚିାଲିଲା େବଦ  । 

 

 ଏହ ି ସମୟେର ତା’ର ଜେଣ ସା  ମୂଲିଆର ତୁ  ଶୁଭିଲା । େସ ହୁଏତ ଦ’ି ଚାର ି ହାତ 

ଦୂରେର କାଟୁ ଲା; କି ୁ  ତାକୁ ଦଶି ୁନ ଲା । େସ ଧୀେର ଧୀେର କହୁଛ,ି “ଶଳା ବଛି ା ଭାରି ପାଜ;ି 

ଛ ାଣ ପର ିେସଠ ିଗଛମୂଳେର ଜଗି ବସଛି,ି କାେଳ କଏି ଗଫଲତ ିକରିବ ।” 

 

 ଏତକିେିବେଳ ବଛି  େସଠୁ ଥାଇ ଡାକ ମାରଲିା, “ହଁ, ଜ  ଦ ିଜ  ଦ-ି ଫୁ  କର ।” 

 

 ଆଉ ଜେଣ କହଲିା, “େଦଖଛୁ ନା େତଜୁଟା େବହପିର?” 

 

 ତୃତୀୟ କହଲିା, “ମି ା  ଟା ଖୁ  ଅଛ ିକନିା!” 

 

 ଥମ କହଲିା, “କାହକ ିମ?” 

 

 ତୃତୀୟ - ବୁଝପିାରୁନୁ? ଗଉରୀ େଟାକୀ ପାଖକୁ ଗଲାଣି ପରା! 

 

 ଥମ - କଏି, ହରଆି ମାଇପ ନା? 

 

 ତୃତୀୟ - ଆେର, ହଁ । 

 

 ଥମ - ଏଃ, ହରଆି ଶୁଣିବଟ!ି 

 



 ତୃତୀୟ - ହଃ, ହାତୀ ମର ିକୁଲା ଢା ୁଣ ିପଡ଼ଛି!ି 

 

 ଏସବୁ କଥା ହରଆି କାନେର ଠୁ  ଠୁ  େହାଇ ବାଜଲିା । େଦହଯାକ ଲହୁ ଛ  ଛ  କର ିଉଠଲିା 

। େସ ଡବଲ େତଜେର ନଳତିା କାଟଚିାଲିଲା କ  କ  । େସ େଯପର ିେବଗେର କାଟବିାକୁ ଲାଗିଲା, 

େସପର ିକାଟବିସିେଲ ଘ ାକ କାମ ଦଶ ମିନି  େର େହାଇଯିବ । 

 

 ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ହରଆି ପାହଟିା ହୁ-ହୁ କର ି ବଢ଼ଚିାଲିଲା ।  ଦ◌ିି  ବଦିି  ାନଶୂନ  େହାଇ କାଟୁଛ,ି 

େଯପର ିତାକୁ ଭୂତ ଲାଗିଛ ି। 

 

 ଆଉ ମଲିୂଆମାେନ ବହୁତ ପଛେର ପଡ଼ଗିେଲ । େସ େକେତ ଆେଗଇଗଲାଣ,ି ତାକୁ ମାଲୁମ 

ନାହ । ହଠା  ତାକୁ କାହାର କଥା ଶୁଭିଲା । େସ ଟକିଏି ହାତ ବ  ର  କାନ ପାରଲିା । 

 

 ଗଉରୀ ର! ଗଉରୀ ଚୁ  ଚୁ  େହାଇ କହୁଚ ି- ଏ,ଁ କଏି େଦ ପକାଇବ େଯ! 

 

 ବଛି  କହୁଛ ି - ହୁଁଃ, େଦ ପକଉଚତି ଖାଲି! ନଳତିା ଆଡ଼େର କାହାକୁ କ’ଣ ଦଶିୁଚ!ି ଆଉ 

େଯଝା କାମେର ତ େଯେଝ ଲାଗିଛ ;ି କାହାର କାମ ନାହ େଯ....ମଁ ୁଏଠ ିଅଛ ିେବାଲି.... । 

 

 ଏତକି ିକହ ିପୁଣି େଗାଟାଏ ଡାକ ଛାଡ଼ଲିା, “ଫୁ  କର ଫୁ ; ବସଲିା କଏି?” 

 

 ପୁଣି ଗଉରୀ କହଲିା, “ଛ,ି େବଳକାଳ ନାହ ନା! ଏଇଠ ିସବୁ.....” 

 

 “ଆ-ମ, କତକି ିଘୁ ଆି ।” 

 



 ହରିଆ ଆଉ ସ ାଳ ିପାରଲିା ନାହ । ତା ମୁ  ଭିତେର ଦାଉ ଁକର ିନଆି ଁହାଲୁକା ଜଳଉିଠଲିା । 

ଆ  ଆଗେର ଘନା ଅ ାର େହାଇଗଲା । ଦା େର ଦା  ତା’ର ରଗଡ଼ ିକଡ଼ କଡ଼ େହାଇ ବାଜଉିଠଲିା । 

େସ କଟୁରୀ େବ ଟା କଷି କରି ମୁଠା ଭିତେର ଚାପି ଧରିଲା । 

 

 ଏକା କୁଦାେର ହରଆି ଯାଇ ପଡ଼ଲିା ଆମଗଛ ମୂଳେର । େସେତେବଳକୁ ବଛି  ଗଉରୀ 

େବକେର ହାତ ପକାଇ ଆଉେଜଇ ଆଣୁଚ ି। ଦହି  ମୁ  ାୟ ଲଗାଲଗି େହାଇଯିବା ଉପେର । 

 

ହରିଆର କଟୁରୀଟା ଥେର ଡାହାଣରୁ ବାଆକୁଁ, ପୁଣି ଥେର ବାଆଁରୁ ଡାହାଣକୁ ସଁା କର ିଚାଲିଗଲା ।  

 

ଦୁଇଟା ମଣିଷ ମୁ  ଆ ପି ାଡେକ ତେଳ ଖସି େଲାଟପିଡ଼ଲିା । 


