
ବ ୁର ସାହାଯ  

 

 ନରସଂିହ ଓ ନବକେିଶାର ଏକା ବସାେର ରହ,ି ଏକା କେଲଜରୁ ଓକାଲତ ିପା  କେଲ ଓ ଏକା େକାଟେର ଆସ ି

ଏକ ସମୟେର ା  ଟି  ଆର  କରିେଦେଲ । କି ୁ  ସବୁ ଏକ ଥାଇ ମ  ଦୁହ ର ଭାଗ  ଫରକ ପଡ଼ଗିଲା । ନବର ମାମଁ ୁ

େଲ େସଠାକାର ବଡ଼ ଓକଲି; େତଣ ୁ ନବ କଚରିୀେର େଗାଡ଼ େଦଲାମାେ  ମାମଁୁ  କା େର ଭରା େଦଇ ଠଆି 

େହାଇଗଲା । ଆଉ ବଚିରା ନରସଂିହ କୁଆେଡ଼ ସାହାଭରସା ନପାଇ କଛି ିେଗାଟାଏ ଆ ା ଅନଶିାେର ହାଇଁ ପାଇଁ େହବାକୁ 

ଲାଗିଲା । 

 ଅେନକ ଦନିର ସା  ଦେିହଁ । ପାଠ ପଢ଼ଲିାେବେଳ ଏପରି ଭାବ େଯ, ତା ଭିତେର ପାଣି ଗେଳନାହ । 

େବଉସାେର ପଶ ିମ  େସ ଭାବ ତୁଟନିାହ । ଆଉ ଓକଲିମାେନ ଏ ଦୁହ ୁ  ବଗଲାବଗଲୀ େବାଲି ଟାହୁଲି କର  ି। ସତେର 

‘ନବ’ େବାଲି କହେିଦେଲ ନରସଂିହ ‘େ େମ ଗେଲଯାୟ’, ଆଉ ‘ନରସଂିହ’ େବାଲି କହେିଲ ନବ ‘ଆ ାେଦ 

ଆଠଖାନା’ । ଦେିନ ମୁହଁ ଚୁହଁାଚୁହ ନ େହେଲ କାହାରିକ ିଭାତ ରୁେଚନାହ । 

 ନବ ମାମଁୁ ବସାେର ଥାଏ େବାଲି ନରସଂିହ ଟକିଏି କ  ଯାଏ । ମା  ନରସଂିହର ନଆିରା ବସା ବାରୁ ନବ 

େସଠିକ ିଦନିେର ଦ’ିଓଳି ଆେସ । ଚାହାଠାରୁ ଜଳ ଆଯାେକ ଅ କାଂଶ ସମୟେର େସଇଠ ିଚେଳ । 

 ଏଇମିତ ିଗଲା ଚାଲି କିଛ ିଦନି । ନରସଂିହ େଦେଖ, ନବ ପେକଟ ଝ  ଝ  କର ିଚାଲିଯାଏ; ଆଉ େସ ବଚିରା 

ମୁହଁ ଶୁେଖଇ ପେକଟ ଅ ାଳି ବସାକୁ େଫେର । ନରସଂିହ ମନେର ହୁଏ ଦୁଃଖ । 

 ନରସଂିହ ଦେିନ ଦେିନ ତା’ ଦୁଃଖ ନବକୁ କେହ । ନବ ତାକୁ ଦଏି ଆ ାସନା - କେହ, “ଆେର, ଓକାଲତ ି

ଦାରୀେବଉସା । ଆେ  ଆେ  ହବ ନା ! ସବୁ  କ  ।” ନରସଂିହ କେହ, “ଦାରୀେବଉସା େଯ ସତ; ମା  ବୟସ 

ଗଡ଼ଗିେଲ ପୁଣି କଡ଼ାକୁ- ।” 

 ଦୁଇ ବ ୁ ହସ  ି

 ନବର େବଉସା ବଢ଼ବିାକୁ ଲାଗିଲା । ମାମଁୁ ତାକୁ ାୟ ନଜି େକ  େର ତଳିଆ କର ିରଖ  ି। ଦ’ି ପଇସା ପାଏ 

। 

 େରାଜଗାର ବଢ଼ବିା ସାେ  ସାେ  ନବର ନରସଂିହ ବସାକୁ ଆସବିା କମ ିକମ ିଆସଲିା । ଦନିେର ଦୁଇ ଥରଟା 

ଥେର େହଲା; କଛିଦିନି ପେର ମଳୂରୁ ବ  । ତା’ପେର ହ ାଓ ାରି, ତା’ପେର େବଠକିଣା । 

 ନରସଂିହ ଦେିନ ଦେିନ ନବକୁ ଅେପ ା କରି ଚାହଥାଏ । େବେଳ େବେଳ ତା’ ବସାକୁ ଯାଏ । ଗେଲ େଦେଖ, 

େସ ମାମଁୁ  ପାଖେର ବସିଛ ିବା ନଜି ଅଫିସେର ସା ୀ ତାଲିମ କରୁଛ ି। 



 ନବ କେହ, “ଭାରି କାମ । ଖାଇବାକୁ, ହଗିବାକୁ ବ ି ଫୁରସତ ନାହ । ମ  େକଲ-ମକ ମା-ଦି  ଦାର କର ି

ମାରିେଲ ।” 

 ନରସଂିହ କହଲିା, “ରାତେିର ଆସିେଲ ହୁଅ ା ।” ନବ ଉ ର େଦଲା, “ରାତେିର କ’ଣ ଶ-ଛାଡୁଛ  ି ! 

େଫେରଇେଦେଲ ନି ାର ନାହ । ସଲାମି େଥାଇେଦଇ େଗାଡ଼ତେଳ ପଡ଼ଯିିେବ େବହେିପ ।” 

 ବ ୁର ଉ ତେିର ନରସଂିହ ଖୁସ ିହୁଏ । ଭାେବ, େମାର ବ ିଦେିନ ଏଇପରି େହାଇପାେର ତ ! ଦି  ଟା ତା’ର 

ଖୁ  େହାଇଯାଏ । 

 ଦେିନ ନବ କହଲିା, “ବୁଝଲୁି ନରସଂିହ, ତୁ ଆଉ େଯେତେବେଳ େସେତେବେଳ େମା ବସାକୁ ଆସବୁି ନାଇ ଁ। 

କାମେର େହଳା େହଉଛ ିେବାଲି ମାମଁୁ ଟକିଏି ବରି  ହଉଛ ,ି ବୁଝଲୁି ? ମାେନ, ମୁହଁେର କଛି ିକହୁନାହା ;ି କି ୁ  ଭାବଟାରୁ 

େବ  ବୁଝାପଡୁଛ ି।” 

 ନରସଂିହ କହଲିା, “ହଉ, େତେବ ତୁ େଯେତେବେଳ ଫୁରୁସ  ପାଇବୁ େମା ବସାକୁ ଚାଲିଆସବୁି ।” 

 ନବ କହଲିା, “ଆେର, ମଁୁ କ’ଣ ଆସୁନଥା  ିକ ି- ଏକା େସଇ ଫୁରୁସ  ଟା ପାଉଚ ିକଉଁଠ ି? େଯେତେବେଳ ବା 

ଟକିଏି ମିଳିଲା, ବହପିଢ଼ା, ରିେପାଟାର େଦଖା । େସଗୁଡ଼ାକ ନ ପଢ଼େିଲ କାମ କର ିହୁଏନା, ଜାଣିଲୁ । େତାର ଏଇ ଣି ନ 

ପଢ଼େିଲ ଚେଳ; ମା  େବଶ ିେବଶ ିରକମାରି େକ  ପଡ଼ ା କ ିତୁଇ େଫ  େଦଖ ୁ  ।” 

 ନରସଂିହ ଚୁ  େହାଇ ଶୁେଣ । ଭାେବ - େମାର କ’ଣ େସ ଦନି ଆସବି ? 

 ଦେିନ ନବ କହଲିା, “ନରସଂିହ, ତୁ ମେତ ଟକିଏି help କର - ମଁ ୁ ଆଉ ପାରୁନାହ, ଜାଣିଲୁ ? ଏେତ େକ  

େନଇ ଜେଣ େଲାକ ସମାଳିପାରିବା ମୁ ିଲ । ମଣିଷର brain ତ - energy ଆଉ େକେତ ?” 

 ନରସଂିହ ନବ ମୁହଁକୁ ବଲବଲ କରି ଚାହଲା । ନବ କହଲିା, “ଜାଣିଲୁ, େମାର ରାତେିର ନଦି େହଉନାହ ଭାବ ି

ଭାବ ି । ବଡ଼ ବଡ଼ ପୁରୁଣା ଓକଲି  ସା େର ତାଳ ଦବାକୁ ପଡୁଛ ି କ’ିନା ! ମଁ ୁ ଭାବୁଛ,ି େଗାଟାଏ େଗାଟାଏ case 

େତାେତ େଦଇେଦବ ି। ଅବଶ  କଛି ିrelief ମିଳିବ ତ । ଆଉ େତାର ବ ିଉପକାର ।” 

 ନରସଂିହର ଛାତ ିଭିତର ନାଚଉିଠଲିା । ବ ୁର ଉପକାର େହବ - ଆପଣାର ବ ିଲାଭ । 

 କଚରିୀେର ନବ ସା େର କଥା କହବିାର ଫୁରୁସ  ନଥାଏ । େସ ସବୁେବେଳ engaged । ବାର ଲାଇେ ରୀକୁ 

ଆେସନାହ । େକେତେବେଳ ଆଗେର େହଇଗେଲ େସ ବାେରଇ ଚାଲିଯାଏ । ଆଉ େଭଟ େହଇଗେଲ କେହ, “ଟକିଏି 

ରହ, ବଡ଼ busy ଏଇ ଣ ି। େତା କଥା ମେନ ଅଛ ିେମାର ।” 

 ନରସଂିହ ଚାଲିଆେସ । େମା କଥା ନବର ନେି  ମେନ ଅଛ ି। ବନାହ ନା! 

 କଚରିୀେର କଥା କହବିାର ସୁବଧିା ନ ହବାରୁ ନରସଂିହ ଦେିନ ଦେିନ ନବ ବସାକୁ ଚାଲିଯାଏ । ନବ ତାକୁ ତା’ର 

େକ  କଥା କୁେହ । ଭାରି ଅଡୁଆ େକ  । ବଡ଼ debatable law point େସ େର । କୁେହ, େସ କମିିତ ିପେଦ କଥା 



କହେିଦଇ ତା’ର ବପି  ଓକଲିକୁ ଦେବଇେଦଲା େସଦନି । କମିିତ ି େସ େଗାଟାଏ ସୂ  ପଏ  ବାହାର କରିଦବାରୁ 

େଗାଟାଏ େକ  େର ମାମଁୁ ବାଟ ପାଇଗେଲ । ଇତ ାଦ ି। 

 ନରସଂିହ ଗୁ  େହାଇ ଶୁେଣ । ଉଠବିାେବଳକୁ ନବ କେହ- “ଓେହା, ନରସଂିହ, େତା କଥା େମାର ଖୁ  ମେନ 

ଅଛ ିେର । କଛି ିଭାବବୁି ନାହ ।”  

 ନରସଂିହ ଶୁଣ ିଖୁସି େହାଇ ଆେସ ଚାଲି । 

X   X   X 

 ଦେିନ କେଚରିେର ଦୁଇ ବ ୁ େଭଟାେଭଟ ିେହାଇଗେଲ । ନବ କହଲିା, “େଦ  , ତୁ ମେତ ଆଉ ଇମିତ ିpoke 

କରିବୁନାହ । େମା କାମ ମଁୁ କରୁଛ ି।” 

 ନରସଂିହ ତବିାଦ କର ିକହଲିା, “ମଁୁ poke କଲି ପୁଣ ିେକେତେବେଳ?” 

 “ଆେର ନାଇଁମ- ମାେନ - ଧରନା - ମାେନ - ତୁ ନ କେଲ ବ ି େମାର ପଣୁ ି କ ବ  ଅଛ ି ତ - ମାେନ - 

କନସଏି  ସ (Conscience) ଅଛ ିତ!” 

 “କ’ଣ େଯ କହୁଛୁ - ମଁୁ କଛି ିବୁଝ ିପାରୁନାହ ।” 

 “ଏଇ ସଧିା କଥାଟା ବୁଝୁ ନାହୁଁ! ଓକଲି ହବୁ କମିିତ- ମାେନ successful lawyer?” 

 “ହଉ, ଏେବ େଖାଲି କହ ଭଲା ।” 

 “ମାେନ - ମଁୁ େଗାଟାଏ କାଏ  (client) ଠି  କରିଛ ି– େତା’ରି ପାଇ - ବୁଝଲୁି ! େ ମବାବୁ ୁ  ଚି ଛୁି ନା ?” 

 “େକଉ ଁେ ମବାବୁ ? କ ିେକ  ?” 

 “ଯାଃ, ମେତ ଆଗ େଶଷ କରିବାକୁ େଦ । ହଁ, େସ ଯିେବ େତା ପାଖକୁ େଗାଟାଏ ବଡ଼ େକ  େନଇ - ମାେନ, ମଁ ୁ

ପେଠଇବ ି- ସବୁ କାଗଜପ  େନଇକରି ଯିେବ । ଖୁ  ବଡ଼ େକ  , ବୁଝଲୁି ? ହଜାର ହଜାର ମା  ଲତ ।” 

 “ହଉ, େବ  ।” 

 “େବ  ନୁେହଁ, ଖାଲି େଲାକଟାକୁ ପେଟଇବା ଦରକାର । ଏସବୁ fact, ମାେନ, ଓକଲିାତ ିେପ  । ତୁ େସ େର 

novice କନିା-” 

 ନରସଂିହର ଛାତ ିଆନ  ବି ୟେର ଧୁଡୁଧୁଡୁ େହଲାଣି । େସ କହଲିା - “କ’ଣ କରବିାକୁ େହବ କହଥିା ।” 

 “କରିବୁ େଗାଟାଏ କ’ଣ ! ଦ’ିଟା ସଗିାେର  , ଦ’ିଖ  ପାନ - ଆଉ ଅ କାେର ଅ କା େହାଇପାରିେଲ 

କେପ ଚା’ ।” ବା  । ଟକିଏି ଆପ ାୟନ କରିବା କଥା - ଆଉ କ’ଣ! ଆମ େବଉସା ତ େହଲା - ବସିନିୀ  ମନ 

ନବା ।” 

 ଏତକି ିକହ ିନବ ଚାଲିଯିବାକୁ ବାହାରିଲା । ନରସଂିହ ପଚାରିଲା, “େକେବ ?” 

 “ଓେହା, ଭୁଲି ଯାଇ ଲି । ଏଇ ଆସ ା ରବବିାର ସକାଳ ୮ଟା -positively - ମଁୁ ବ ିପାରିବ ିତ ସା େର ଯିବ ି

। ନୂଆେବାଉ ୁ  କହେିଦଇ ବୁ । େ ମବାବୁ ଭାରି ଭଲ େଲାକ । େଦ ବୁ ବେଳ ।” 



 ଏତକ କହୁଁ କହୁଁ ନବ ଚାଲିଗଲା । ନରସଂିହ ହସିାବ କର ିେଦ ଲା-ଆଜ ିଶୁ ବାର - କାଲି ଶନବିାର - ପହର ି

ଦନି । 

X   X   X 

 ନରସଂିହ େସଇଦନି ଯାଇ ୀ’କୁ ସବୁ କଥା କହଲିା । ନବ ତା’ର କମିିତକିା ସା  - ତା’ ପାଇଁ େକେତ 

ଭାେବ - ଇତ ାଦ ିହଜାର ଥର କହି େଲ ବ ିପୁଣି ଆଜ ିଆହୁର ିଥେର ବଖାଣିେଦଲା । ରାତେିର ାମୀ- ୀ ବସ ିବଚିାର 

କେଲ - ଖାଲି ଚା’ ତ େଦଇ ହବ ନାହ, କଛି ିତା ସା େର ଜଳ ଆ ବ ିଦରକାର । 

 ତାଲିକା ତଆିରି େହଇଗଲା । 

 ନରସଂିହ କହଲିା - ବସିକୁଟ ଆଉ ଅ ା ଆମେଲ  । ତା ୀ କହଲିା - କଛି ିହାଲୁଆ ଆଉ କଚୁର ିବ ି। ନରସଂିହ 

କହଲିା - ଆଉ କଛି ିଫଳ । 

 ଶନବିାର ଦନି ଦ’ି ାଣୀ ୁ  ନଦି ନାହ । ଆେୟାଜନ, କରଣ, ପରିେବଷଣ ବଷିୟେର ପରାମଶ, ରିହସାଲ 

ଇତ ାଦେିର ରାତ ିପାହଲିା । ବଡ଼ ିେଭାରରୁ ଉଠ ିନରସଂିହ ଅଫିସ ଘର ଝଡ଼ାଝଡ଼,ି ଆସବାବପ  ସଜାଡ଼ସିଜଡ଼େିର ଲାଗିଲା 

ତ, ତା ୀ ବଚିାରୀ ହା ିଶାଳେର ପଶ ିଜନିଷି ତଆିରିେର ଲାଗିଲା । 

 ନରସଂିହ ନେିଜ ଗାେଧାଇପଡ଼ ି ବାସ ି ଲୁଗାଜାମା ପି  ି ସଜ େହାଇ ଅେପ ା କରବିାକୁ ଲାଗିଲା ଦା ଘେର । 

ମଝେିର ମଝେିର ଚାଲିଯାଇ ଭିତେର ଟକିଏି ତଇନାତ କରି ଆସଥୁାଏ ଆ ହାତଶିଯ େର । 

 ଥେର ଦା କବାଟ େଦଇ ଘରଆଡ଼କୁ ଯାଇଛ,ି ବାହାେର କିଏ ଡାକଲିା - ପୂଜାରୀ ପୂଜାରୀ । 

 ନରସଂିହ ଧାଇଁଆସ ି କବାଟ େଖାଲିେଦଲା । ଜେଣ ଅତ ି ପରି ାର ପରି  େପାଷାକ ପି ା ଭ େଲାକ - 

ହାତେର ଚମଡ଼ା ବ ା  – ସହାସ  ବଦନେର ଦୁଇ ହାତ େଟକ ିକହେିଲ, ‘ନମ ାର’ । ନରସଂିହ ମ  ତନିମ ାର 

କରି େଦ ଲା େଯ, େଲାକଟ ି ଭ ତା, ଶି ତା ଓ ନ ତାର ଅବତାର । ତା’ପେର ହଜାର ହଜାର ଟ ାର ମାମଲତ 

େଘନ ିଆସଛି ି। ନି ୟ ବଡ଼ େଲାକ । 

 “ଏଇ ତ ନରସଂିହବାବୁ  ବସା ?” 

 “ଆ ା, ହଁ ।” 

 “ଆପଣ ୁ  ଯଦ ିମଁୁ ନରସଂିହ ବାବୁ େବାଲି ମେନକେରଁ, େମାର ଭୁଲ େହବନାହ ତ ?” 

 “ଆପଣ େବାଧହୁଏ େ ମବାବୁ ?” 

 “ଆ ା, ଠି  ଭାବଛି  ି- େମାର ନାମ ୀ େ ମଚା -” 

 ନରସଂିହ ଆନ ଗ  ଗଦ ଭାବେର ତା ୁ  କୁ ାଇପକାଇ ଘରଭିତରକୁ େନଇଗଲା । 



 ପାନ, ସଗିାେର  ପେର ଆଳାପାଚାର ଚାଲିଲା । ତା’ପେର ଚା’ ପାନର ପାଳ ି। ୟଂ ଗୃହଣିୀ ବାସନକି 

ତଥା ବାଚନକି ସବ କାର ‘ନକି’- ବମି ିତା େହାଇ ଅତି  ପରିଚଯ ା ସାରିେଲ । େ ମବାବୁ ମ  ଏହ ିଅ ତ ାଶତି 

େସବାସମ ନାେର ବପିୁଳ ପୁଲକ ଅନୁଭବ କର ିେ ମେର ବଗିଳତି େହାଇଗେଲ । 

 ତା’ପେର ଏଣୁେତଣୁ ପା  ପଦ ଦଶ ପଦ େହଉଁ େହଉ ଁ ଆସ ି େବଳ ବଢ଼ବିାକୁ ଲାଗିଲା । େ ମବାବୁ ହାତ 

ଘଡ଼କୁି ଚାହେଦଇ ମଧୁର ହସଟଏି ହସ ିକହେିଲ - “ଏେବ କାମଟା ଆର  େହଉ, କ’ଣ କହୁଛ  ି?” 

 ନରସଂିହ ଚମକପିଡ଼ଲିା ପରି କହଉିଠଲିା, “ହଁ, କାମ ଆଣ ୁ  । ଆପଣ ର କାଗଜପ  େଦ ନଏଁି ।” 

 େ ମ-େଦ ବାର ବେିଶଷ କଛି ିନାହ । ଆପଣ ବା କଉ ଁକଥା ନ ଜାଣ  ି? ମଁ ୁଠି  ଠା  କରି ଆଣଛି ି। ଆପଣ ୁ 

କଛି ିକ  କରବିାକୁ ହବନାହ - ଖାଲି ଦ ଖତଟା କରିଦଅି ୁ  - ଆଉ.... । 

 ଏହା କହ ିେକେତଗୁଡ଼ଏି ଫରମ କାଗଜ ବଢ଼ାଇେଦେଲ । 

 ନରସଂିହ ସା େହ େସଗୁଡ଼ାକ େନଇ େଦ ଲା - ଲାଇ  ଇ  ସୁ େର   େପାଜାଲ ଫମ । 

 େ ମଚା  ମଧୁେର ହସ ି ଭାଷିେଲ - େଦ େବ ଆଉ କ’ଣ ? ‘ହି ୁ ାନ’ର credit ଆପଣ ୁ  କ’ଣ 

ଅଜଣା ଅଛ ି?’ 

 ନରସଂିହ ତ ଆବା  ! ଇଏ କ’ଣ ! ଆଫା ଆଫା କରି କହଲିା, “ଆପଣ  େକ   ?” 

 େ ମ - ଏଇ େକ  ତ ! େକାଡ଼ଏି ହଜାର ଜଏଂଟ ପଲିସ ିକରିେବ ନା? 

 ନରସଂିହ - ଆପଣ ଖାଲି ଏଇ ପାଇଁ ଆସଛି ?ି 

 େ ମ - ଆଉ କ’ଣ ? ନବବାବୁ ନେିଜ କହେିବାଲି ପେଠଇେଦେଲ । 

 ରାଗେର, ଅବେଶାଷେର, ଅପମାନେର ନରସଂିହର ତାଳୁଠାରୁ ତଳିପାଯାଏ ଝମି ି ଝମି ି େହାଇଉଠଲିା । େସ 

ନଜିକୁ ସ ାଳିେନଇ େକୗଣସମିେତ କହପିାରିଲା, “ଆପଣ ଯାଆ ୁ  ।” 

 େ ମବାବୁ ତା’ର େଚେହରାର ଭାବ େଦ  ଆଉ କଛି ି କହବିାକୁ ଭରସେିଲ ନାହ । କାଗଜପ  ବ ାଗେର 

ପୂେରଇ ଉଠପିଡ଼େିଲ । ଯିବାେବେଳ େକବଳ କହେିଲ, “ନମ ାର” । 

 ନରସଂିହ ଶୁଣିପାରିଲା କ ିନାହ, ତନିମ ାରଟା କରିବାକୁ ବ ିଭୁଲିଗଲା । 


