
ବେିରଇ ବଶିାଳ 
 

ମୁକୁ ପୁର ମକ ବଶିାଳ ଆଉ ତା’ ଭାଯ ା ବୁଢ଼ୀ ସ ପିାତ େବମାରେିର ଆଗ ପଛ ମାସକ ଭିତେର ଚାଲିଯିବାେବେଳ 

େଗାଟଏି ମା  ପୁଅ ବେିରଇର ବୟସ େହାଇ ଲା ପା ବଷ । ଲ ଳା ପିଲାଟା କଛି ି ବୁେଝ ନାହ । ବାପାମାଆ ୁ  
େକାେକଇେର େଘନଯିିବାେବେଳ ଦା େର ଭୂଇଁେର ଗଡ଼ ି‘ବାପା େଲା’ ‘ମା େଲା’ େବାଲି ଡକା ପାରୁଥାଏ । ଘେର େକହ ି

ନାହ, କଏିବା ପିଲାଟାକୁ ସ ାଳ ିେନଉଛ ି? ଘେର ବାରମାସିଆ ତନିଜିଣ େଲ ସତ; େହେଲ, େସମାେନ କ’ଣ ଜାଣ ,ି 

କ’ଣ କରେିବ ? େତେବ କ’ଣ ବେିରଇ ଅନାଥ େହାଇଯିବ ? ନାହ ନାହ, ତନି ି ପୁରୁଷର ଭିେ  େହଲା ଭାଇ, 

େଲଖାେର ବେିରଇର ଖୁଡ଼ୁତା େଜଡ଼ୁତା ଆଉ ମଉସା ପିଉସାମାେନ ଶୁଣ ି ଧାଇଁଆସେିଲ । େସମାନ ର ଦୟାର ଶରୀର, 

ବେିରଇର ବକିଳ କା ଣା ଶୁଣ ି ଧାଇଁଆସିେଲ, ସମେ  ଏକାେବଳେକ ପିଲାକୁ ଝାଡ଼ଝୁିଡ଼ ି େଦଇ କାେଖଇ େନବାଲାଗି 

ଟଣାଟଣି କେଲ । ଟଣାଓଟରାେର ପିଲାକୁ ବା ଲାଣି, ଆହୁର ିଅ କ ବକିଳ େହାଇ ଡକା ପକାଉଥାଏ । େସକଥା ଶୁଣୁଛ ିବା 
କଏି ? ଦାଦ,ି ପିଉସା, ମଉସା ମ େର େବାଲାେବାଲି େହାଇଗଲା । ସମେ  କହୁଛ ,ି “ମଁୁ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ପିଲାକୁ ପାଳବିାର 

ଆଉ କାହାର ଅ କାର ?” େଗାଳମାଳ ଶୁଣ ିଗଁା େଲାେକ ବ ିରୁ  େହାଇଗେଲଣି । ଛୁଆଟା ସମ ର ମୁହଁକୁ ଚାହୁଁଛ ି - 

ସମେ  ତ ଅଛ ,ି ମା’ବାପା କାହା  ି? ଏତକିିେବେଳ ପହ ଗିେଲ ପୀେତଇ ପାେ , ମାମୁ । ଧଇଁସଇ ଁେହାଇ ଧାଇଁଛ  ି

। ଦୂରରୁ ଡାକେିଦେଲ, “ଛାଡ଼, ଛାଡ଼, ଅଲଗା େହାଇଯାଅ, େଛଉ କୁ ପାେଳ କଏି ? ପାେଳ ତ ବାପର ମା’ ଆଉ ପାେଳ ତ 

ମାଆର ମା’ । ମାଆର ମା’ ଆଈ ନାହ ସତ, ମାଈଁତ ଅଛ ି! େଯଉ ଁପିଲାର େକହ ିନାହ, ତାକୁ ପାଳବି ମାଈଁ । ତା’ 

ମାଈଁ ତନିଦିନି େହଲା ଅ ଜଳ ଛୁଇଁ ନାହ । ପିଲାଟା ଲାଗି ଡକା ପକାଇଛ ି । ଦୂତୀଅପା ଘଟକିବିାେବେଳ ବାର ବାର 

କହଯିାଇଛ,ି ବେିରଇକୁ ତା ମାଈଁ ପାଳବି । େଗାଟାଏ କାମେର ଆଉ େଗାଟାଏ ଗଁାକୁ ବାହାର ିଯାଇ ଲି; ଏେଣ ଏେତ କଥା 
େହାଇଗଲାଣି, େମାେତ ଜଣା ନାହ । େନାହେିଲ ସମ ୁ  ମୁକାବଲିା କରାଇ େଦଇଥା  ି। ପ ୁଆତ ିବସଲିା, ସମେ  ରଫା 
କରେିଦେଲ! ପିଲାକୁ ପାଳବିା ମାମୁର ଅ କାର । େଲାକ  ମୁହଁରୁ କଥା ବାହାରଛି ିକ ିନାହ, ମାମ ୁତ ଚଲି ପର ିଝା ମାର ି

ପିଲାକୁ କାେଖଇ ଘରକୁ ଧାଇଁେଲ । ବେିରଇ ମାମୁକୁ େକେବ େଦ  ନାହ । ନୁଆ ମଣିଷଟା କାହକ ିେଘନଯିିବ େବାଲି ‘ମା’ 

େଲା, ମା’ େଲା’ କର ିଆହୁର ିଡକା ପାରୁଥାଏ । ମାମୁ ବେିରଇକୁ େଘନଯିାଇ ମାଈଁ ଗରୁୁବାରୀ ଜମିା କରେିଦେଲ । ତୁନ ି

ତୁନ ିେଢ  ଗୁଡ଼ାଏ କ ିକଥା କହେିଲ । ମାଈଁ ମୁରୁକ ିମରୁୁକ ିହସ ିହସ ିକହେିଲ, “ଆେର ବେିରଇ ଆ, ଚ ୀ ସ େର େଖଳବୁି 

।” ଖ ିଏ େପାଡ଼ପିଠା, ଚମିୁଟାଏ ଭଳ ିଚଟିା ଗୁଡ଼ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ େଦେଲ । ବେିରଇ େଢ  େବଳୁ ଖାଇ ନ ଲା, ବଡ଼ 

େଭାକଲିା ଲା, େତତକି ିଖାଇେଦଇ ଗୁଡ଼ାଏ ପାଣି ପିଇେଦଲା ।   

 ମାମୁ ପୀେତଇ ପା  ଘର ମାକଲପୁର । ମୁକୁ ପୁରଠାକୁ ଅଧେକାେଶ ଖେ  ଛଡ଼ା । େଛଉ  ପିଲାଟା ଜାଣି 

ମାମୁ ଘେର ପରମ ସୁଖେର ରହଲିା, ତା ମାଲ େହପାଜତ କରୁଛ ିକଏି ? ପୀେତଇ ପାେ  ଘରକରଣା େଲାକ । ତା  ନଜି 

ବଷିୟ ତା ୁ  ଅସ ାଳ । ଅଧେକାଶ ଦୂରକୁ ଆସ ିପିଲାର ମାଲମତା, ଘରକରଣା େଦ ଯିବାକୁ େବଳ କାହ ? ପାେ  ନହିାତ ି

ବ ାକୁଳ େହାଇ ଗଁା େଲାକ  ପାଖେର ସବୁେବେଳ କହବୁିଲୁଛ ,ି “ଏହ ିଦନି େକେତଟା ଭିତେର ପିଲାଟରି ମାଲ ଗଁା େଲାେକ 

େଚାରାଇ େଘନଗିେଲଣି । ସବୁ ମାଲଗୁଡ଼ାକ ଆପଣା ଘରକୁ େଘନଯିାଇ ନଜରେର ନ ର େଲ ସବୁ ବରବାଦ େହାଇଯିବ 

।” ସ  ିମ େର େକେତ େପୗଟ ିଧାନ, ହଡ଼ାହଡ଼ ିଦ’ି ପୁ ା! ଏ ସବୁ ନଜରେର ର ବାର କଥା । େବାଇଲା, “େଜାରୁ, 

େଗାରୁ, ଧାନ - ଏ ତନି ିନଜର ଗୁଜରାଣ ।”  



 ପା ୁ  ଦନିେବେଳ ତର ନାହ । ଅଧରାତେିର ଗଁା େଲାେକ ଖାଇ େଶାଇଲା ବାେଦ ପା ୁ  େବଳ ମିେଳ । ନଜିର 

େଥାର ିବଳଦେର ଲଦ ିପିଲାର ମାଲଗୁଡ଼ାକ ଆପଣା ଘରକୁ େଘନଆିସ  ି। ଗଁା ଦଗିବାର କହବୁିେଲ, “ପାେ  ଦଶେଗାଟା 
ବଳଦେର େକାଡ଼ଏି ଦନି ପଯ  ଧାନଚାଉଳ, ଲୁଗାପଟା, କଂସାବାସନ ଚଜିବ ୁ ସବୁ େବାହି େଲ ।” ଗଁା େଲାେକ 

େସକଥାକୁ ସତ ମଣିେଲ । ବଶିାଳର ଘର ପର ିଘରଟାଏ ଲା । ତାହାର ଚାରଟିା ମେରଇେର ଚାଳଶି ପଚାଶ ଭରଣ ଧାନ 

ମହଜୁଦ ଲା, ଏ କଥାଟା ସମ ୁ  ଜଣା । ଏ ବାଦ ମକ ବଶିାଳ ଖାତକମାନ ୁ  େକାଡ଼ଏି ପଚାଶ ଭରଣ ସରକିି ଧାନ 

େଦଇ େଲ । ପାେ  ମୂଳ କଳ ର ଅସୁଲ କରେିନେଲ, ବି ାଏ ଧାନ କାହାରକୁି ଛାଡ଼ ିେଦଇ ନାହା  ି। େସ କହ  ିେଛଉ  

ମାଲ କମିିତ ିଛାଡ଼େିବ ? ନଜିର େହେଲ ଦଶେଗୗଣୀ ଛାଡ଼ ିଦଅିେ  !” 

  ଆଉ ପାେ  ଗଁା େଲାକମାନ  ଆଗେର ସବୁେବେଳ କହ ିବୁଲ ,ି “ବଶିାଳଟା ବଡ଼ ସାହାଖ  େଲାକ ଲା । ସବୁ 

ଖାଇପିଇ ଉଡ଼ାଉ େଦଇଯାଇଛ,ି େଛଉ ଟ ିଲାଗି କଛି ିର  ଯାଇ ନାହ । ଘରକରଣା ଭିତେର ଯାହା ଲା ପଲାଣପା  ିଦ’ି 

ଖ , ମଁୁ ତାକୁ ସ େର ଉଠାଇ ର ଛ ି। ପିଲାଟା ପାରେିଲ ତା ଜମିା କରେିଦବ ି। ମଁୁ କ’ଣ େସ ପଲାଣେର ବାହବି ି? 

ରାମ ରାମ ।’ ମାଈଁ ପା  ମାଇକନିଆି  ଆଗେର କହ ି ବୁଲ ,ି “େମା ବେିରଇ ଆଗ ତ ଚ ୀ ପଛ । ତା ବାପର କଛି ି

ନ ଲା ନାହ, େମାର କ‘ଣ ଊଣା ଅଛ ି? ବସ ିବସ ିେକାଡ଼ଏି ବରଷ ଖାଉ ।”  

 ଦନି ପାଣି ସୁଅ ପର ିବହଯିାଉଛ ି। େଦଖୁ େଦଖୁ ଚାରବିଷ ଚାଲିଗଲାଣି । ଆସ ା ତୁଳା ଛ’ ଦନିେର ବେିରଇର 

ଜନଦନି; ଆଠବଷ ପୂରଯିାଇ ନ ବଷ ପଶବି । ବେିରଇ ଆଉ ମାମୁପୁଅ ଚ ିଆ ଅବଧାନ  ଚାଟଶାଳୀେର ବସଛି  ି । 

ବେିରଇଟ ିଧୀର, ପଢ଼ାେର ବ ିଖୁ  ମନ । ଖଡ଼ପିାଠ, ମିଶାଣ, େଫଡ଼ାଣ, ହରଗିୁଣ ଛଡ଼ିାଇ ରାସେପା  ଧରଛି ି। ଚ ିଆର 

େତରବଷ ପୂରଗିଲାଣି । େହେଲ କଣ, ଆଜଯିାଏ ଖଡ଼ପିାଠ ଓଡ଼ା  ବ ିଛଡ଼ିଲିା ନାହ । ମାଈଁର େଗାଟଏି େବାଲି ଆ , ବଡ଼ 

େଗ ା କର  ି। ମା’ ମୁହଁ ପାଇ ବଡ଼ ଉ ାତଆି େହାଇଗଲାଣି, ଘରୁ ବାହାରିଲା ତ ପା  ଘରୁ େବାଲଣା ଆଣିବ - ଚାଲିଲା 
ଶଗଡ଼େର ହାତ ଦଏି । ତା ନାମେର େକହ ିକିଛ ିଆସି ଗୁହାର ିକେଲ ମା’ ପୁଅକୁ ଦାବବିା ଥାଉ, ଓଲଟା ଗଁା େଲାକ  ସ େର 

କଳ ିକରେିବ । ମାଆ ର ବି ାସ, ଚ ିଆଟ ିେଦ ବାକୁ ବଡ଼ ସୁ ର େବାଲି ଗଁା ମାଇକନିଆିଏ ହଂିସାେର ସହପିାର  ିନାହ । 

ଚ ୀ ଚାଟଶାଳୀେର ବ ିବଡ଼ େଗାଳମାଳ କେର । ଆେପ ତ ପେଢ଼ ନାହ ପିଲାମାନ  ସ େର ତୁ ାଟାେର େହେଲ କଳ ି

ଲଗାଏ; ମାର-ଧର କେର । ଦେିନ ଅବଧାେନ ସହ ି ନ ପାର ି େବତେର ଖୁ  େ  ବାେଡ଼ଇଗେଲ, ପିଠେିର ଲମ ଲମ 

େନାଳା ବସଗିଲା । ମା’ ତ େଦ  ଖୁ  ଡକାପାର ିକା େିଲ । ଅବଧାନ  େଚୗଦପୁରୁଷର ା  କେଲ । କହେିଲ, “େମାର 

କ’ଣ ନାହ େଯ ପୁଅ ପାଠଟାଏ ପଢ଼ବି ? ଆେର, େମାର େଯ ବଷିୟ ଅଛ;ି ତନିପିୁରୁଷ ବସ ିଖାଉ ।” ଚ ୀର ପଢ଼ା ବ  

। େସ ତ ତା’ହ େଖାଜୁ ଲା । ଚ ୀ ଗଁାର ବାଉର,ି େଧାବା େଟାକାମାନ  ସ େର ଦନିରାତ ି ବୁେଲ । ବାେପ କଛି ି

କାମପାଇଟେିର ଲଗାଇେଲ, ମା’ ବାଘୁଣୀ ପର ିଗଜନ କର ିକହ ,ି “େମାର ଦୁଧ ଆ ଛୁଆଟା କାମପାଇଟ ିକରବି କ’ଣ 

? ନଅଟା ନା ଛଅଟା, େଗାଟାଏ େବାଲି ଆ  େସ କ’ଣ ଭିଡ଼ କାମ କରିପାରବି ? ବୁଲୁଥାଉ ।” ବେିରଇର ବ ିପଢ଼ା ବ  

। ମାଈଁ ଖପାଟାଏ େହାଇ କହେିଲ, “ଏ ଅବଧାନଟା କଛି ିନୁେହଁ । କଣ ବା ପଢ଼ାଏ । ମାସ ନ ପୂରୁଣୁ ଦୁଇଅଣା ପଇସା ଗଣ 

। େଫ  କଣ ନା, ଆଜ ିପଣିକଆି େଲ ବ, ପୂଜା େଲାଡ଼ା - େସେର ଚାଉଳ, ଗୁଆଟାଏ । ଦନି ପ ରଟା ଯାଇ ନାହ ତ 

ଓଡ଼ା  େଲ ବ, େଫ  ପୂଜା ! ନା ନା, ତା େହବ ନାହ ।” ଦୁଇ ଚାର ିଦନି ବାେଦ ମାଈଁ ଦେିନ ମାମୁ ୁ  ଡାକ ିକହେିଲ, 

“େଦଖ ତ େଭ ିଆଟା ଦନିକୁ ତନିେିବଳା ଠୁ ିବ, ତୁ ାଟାେର ଗଁାେର ବୁଲିବ କଁ ା ? ଗାଈରଖା େଟାକାଟାକୁ ବାହାର କରଦିଅି, 

ବରିଆି ଗାଈ ଜଗ ୁ।” ମାମୁ ଟକିଏି େମାଡ଼ େମାଡ଼ େହଉ େଲ, ଡରେର ପାଟ ିଫିଟାଇପାରେିଲ ନାହ । ବେିରଇକୁ ଡାକି 
କଅଁେଳଇ କଅଁେଳଇ କହେିଲ, “ଆେର ବାପ ବେିରଇ. ଏହ ିେଯ େଗାରୁପଲ େଦଖୁଛୁ, ଏଗଡ଼ୁାକ ସବୁ େତାର । ପର େଲାେକ 

ଭଲ ଚରାଉ ନାହା  ି। ଗାଈ ବଳଦଗୁଡ଼ାକ ହଡ଼ା େହାଇଗେଲଣି । ପରେଲାକର କଣ ମାୟା ଥାଏ ? ତୁ ଯା, ଥ ାଥ ା ଗଛ 



ମୂଳେର ବସ ି େଗାରୁ ଦ’ିଟା େଦ ବୁ । କଛି ି େମହନତ ନାହ, ଖାଲି ଅେଡ଼ଇ େଘନଯିିବୁ, ସ େବେଳ ଆଣି ଗୁହାଳେର 

ପୂରାଇେଦବୁ ।” ବେିରଇ ପା ଣ ଖେ  ଧର ିେଗାରୁ ଚରା ବାହାରିଲା । ଗଁା େଲାେକ କଛି ିକହେିଲ, ମାମୁ ଜବାବ ଦଅି ,ି 

“ଆ ା; େଛଉ ର ଲା  ଦ’ିଖ  ପର ହାତେର ପଡ଼ ି ବୁଡ଼ବିାକୁ ବସଲିା । ତା ନଜି ମାଲ ନେିଜ େଦଖ ୁ।” ସତକୁସତ 

େଗାରୁପଲଟା ଏକା ବେିରଇର । ତାହା ବାପ ମରବିା େବେଳ ମାଇ-ଅ ିରା ଛଡ଼ା-ଦାମୁଡ଼ ିଦୁଇ େବାଡ଼ ିଭଳ ିେଗାରୁ ମାମୁ ଗଁା 
ମଝ ିେଗାହରିେିର ଅଡ଼ାଇ ଆଣୁ ବା ଗଁାେଲାେକ ସମେ  େଦ ଛ  ି।  

 ଆହୁର ି ବ ି ଆଠ ନ’ ବଷ ଗଲାଣି, ବେିରଇର ଉଛୁଣିକା ଅଠର ବଷ ବୟସ । ପିଲାଟା ନା ଆଉ କ’ଣ ? 

େହେଲ, କାମ ପାଇଟକି ିବଡ଼ ପାରଲିା । ମାମୁର ବାଟ ିସଂଖ ା ଚାଷ, େଯାଡ଼ାଏ ବାରମାସଆି ୁ  ଧର ିସବୁ ସ ାଳଛି ି। ଏେବ 

ମାମୁ ଚାଷକାଯ ଟା ତୁ ା ଉପେର ଉପେର େଦଖ  ି। ବେିରଇ େଦ ବାକୁ େଯମ  େଡୗଲ, କଥାଗୁଡ଼ାକ ବ ିଖୁ  ମଧୁର । 

େଦହେର ବାଘପର ିବଳ । ଦେିନ ପାେ ଇ ପା  ସାନଝଅି କମଳୀକୁ େଗାଟାଏ ମାରଣା ବଳଦ ବି ବିାକୁ େଗାଡ଼ାଇ ଲା - 
ବେିରଇ ବଳଦର ଲା  ଧରି ଭିଡ଼ ିର ଲା । ଗଁାର ପୁରୁଷ ୀ ସମେ  ବେିରଇକୁ ଭଲ ପାଆ ,ି ଖୁ  ଶଂସା କର  ି। 

େହେଲ, େସ ଶଂସାଟା ମାଇଁ ଶୁଣିେଲ ଖପାଟାଏ େହାଇଯା ,ି େଲାକ  ସ େର କଳ ିକର  ି। ଚ ୀର ଶଂସା କେଲ 

ମାଇଁ ମନ ବଡ଼ ଖୁସ ି।  

  ଚ ୀ ସ  ସକାେଳ ଘେର ପେଶ ନାହ । ପା  ସାତଟା ବୁଲାେଟାକା ସା େର ଦନିରାତ ିବୁଲୁଥାଏ । େସମାନ  

କାମ ଗଛଚଢ଼ା, ବାଗୁଡ଼େିଖଳ, େଚୗପଟେଖଳ, ଗେ ଇ ଆ । ହାଲକୁ େଗାଟାଏ ମଦତ ଖଟ ିଜାର ିକଲାଣି । ଅଳ ିକର ି

କା ,ି ଡେରଇ ହେରଇ ମା’ ପାଖରୁ ଟ ାପଇସା ନଏି, ଆପଣା େଗାଠରୁ େକାଡ଼ଏି ପଚଶି ଟ ାର ଦାମୁଡ଼ଗିୁଡ଼ାକ 

ଗୁଆଲା ୁ  ଦୁଇ-ଚାର ିଟ ାେର ବକିଦିଏି । ଚାକରିିଆମାନ  ସଲାେର ଆପଣା ଘର ମେରଇରୁ ଧାନ େଚାର ିକର ିବକିଦିଏି । 

ମା’ ଜାଣିପାର ିବ ିପଅୁ େଦାଷ ଲୁଚାଏ । ମା’ ଡରେର ବାପ କଛି ିକହପିାେର ନାହ । ମା’ ଆେଗ ଲୁଚାେଚାରା କର ି

ଚ ୀକୁ କଛି ିକଛି ିଟ ାପଇସା େଦଉ େଲ । ଏେବ ହାତ ଖାଲି । ଚ ୀ ଟ ାପଇସା ନ ପାଇ ମା’କୁ େକେତ ଥର ମାଡ଼ 

େଦଲାଣି । େହେଲ, ମା’ ମାଡ଼ ଖାଇ ତୁନ ିେହାଇ ରେହ, ବାପା ଆଗେର କଛି ିକେହ ନାହ ।  

 ଗଁା େଲାକ ପା ଜଣ ବେିରଇକୁ କହେିଲ, ଆେର ବେିରଇ ! ତୁ କଣ ମାମୁଘେର ସବୁଦେିନ େପଟ ଭାତେର ରହି ବୁ, 

ଆପଣାର ସଂସାର କରବୁି ନାହ ? ବାପ ଦାଦି  ନାମ ବୁଡ଼ାଇବୁ ? କଥାଗୁଡ଼ାକ ବେିରଇ ମନକୁ ପାଇଲା । େସ ଏେବ ସବୁ 

କଥା ବୁଝଲିାଣି । ମାମୁମାଈଁ କାମର ପିଆରା । ଆପିଆ ସବୁକଥାେର ପୁଅ ଉପେର ମାମୁମାଈଁ ର େଯ ା, ତା ଉପେର 

ତାର କଣିକାଏ ବ ିନାହ । େଦଢ଼ହଜାର ଟ ା ଖରଚ କର ିପୁଅକୁ ବଭିା କେଲ, ତା ବଭିାର ନାମଚ ା ନାହ । ଦନିରାତ ିହାଡ଼ 

ଭା ି  ଯାହା ଅଜ ଆଣୁଛ,ି ଚ ୀ ଗେ ଇମଦ ଖାଇ ସବୁ ଉଡ଼ାଇ େଦଉଛ ି। ମାମୁମାଈଁ କଛି ିେବାଲିବାକୁ ନାହ । ନେି  େସ 

ଘରକରଣା ଉଜାଡ଼ ିେଦବ ।  

 ଦେିନ ସ େବେଳ ମାମୁ ମାଈଁ ପି ାେର ବସଛି ;ି ବେିରଇ କାମଧ ା ସାର ିଯାଇ ପାଖେର ବସଲିା । ମାମୁମାଈଁ 
ଦନିେବଳର କାମପାଇଟ ିକଥା ପଚାରେିଲ । କାମପାଇଟ ିକଥା ଛଡ଼ା ମାମୁମାଈଁ ସା େର ବେିରଇ ଆଉ କଛି ିକଥାଭାଷା ହୁଏ 

ନାହ ! ବେିରଇ ଜବାବ େଦଇ ପାଖେର ବସଥିାଏ । ମାମୁ ପଚାରିେଲ “କିେର ବେିରଇ ! ଆଉ କଛି ିକଥା ଅଛ ି?” ବେିରଇ 

ଦେ  ଗୁ  ମାର ିବସ ି ଦୁଇଟା ହାଇ ମାର ିକହଲିା, “ମାମୁ ମଁୁ ଏେବ ଆପଣା ଘରକୁ ଯିବ ି।” ମାମୁମାଈ ଁତ ଶୁଣି ଚମକ ି

ପଡ଼େିଲ, ତା  ମୁ େର େଯମ  ବ ଟାଏ ଭା ିପଡ଼ଲିା । ମାମୁମାଈଁ ଦୁଇଜଣ ର ଦୁଇ ବଷ େହଲା ାସ େବମାରି । 

ସ େବେଳ ଚାରଅିଣାର େଟଳାଏ େଟଳାଏ ଆପୁ ଗିଳ ି ପକାଇେଲ ଟକିଏି ଚାଲବୁଲ େହାଇପାର  ି । ମାମୁ ତ ପି ାରୁ 

ଓ ାଇବାକୁ ନାହ, ଚ ିଆର ତ ଏହ ିଦଶା, ବେିରଇ ବାହାରଗିେଲ ଆଉ କଣ ଘରକରଣା ରହବି ? ମାମୁ ଦୁଇ ଚାରଟିା ନି ାସ 



ପକାଇ କଅଁେଳଇ କଅଁେଳଇ କହେିଲ, ହଁ େର ବାପ, ଘରକୁ ଯିବୁ ନାହ କ’ଣ ? ରହ, ମଁୁ କନ ାଟଏି େଖାଜାେଖାଜ ିକରୁଛ;ି 

ବାହାଘର କେରଇେଦବ,ି ଦ’ି  ଘର ବେନଇ େଦବ ି । ତୁ ଉଛୁଣିକା ପିଲାଟା, ଅଲଗା ଏକୁଟଆି େହାଇ କ’ଣ 

ରହପିାରବୁି ? ଏ ଗଁା େଲାକ  କଥା ବୁଝ ିନାହୁଁ ? ମଁୁ ବୁଝ ିବୁଝ ିବୁଢ଼ା; ସବୁ େତା ପାଖରୁ ଛେଡ଼ଇ େନେବ, ଭକୁଆ େହାଇ 

ବସି ବୁ । େହଉ େହଉ ଆଉ େଯାଡ଼ାଏ ବଷ ରହଯିାଅ । କଣ କହୁଛୁେର ବାପ ?” ବେିରଇ କହଲିା, “ନା, ମଁୁ ଘରକୁ ଯିବ ି

।” ମାଈଁ ଟକିଏି ବଡ଼ ରାଗୀ । ଚ ୀ ହଜାର େଦାଷ କରୁ, କଛି ିକହେିବ ନାହ, ଆଉ େକହ ିତା  କଥା ଟକିଏି ଅମାନ  କେଲ 

ଘଡ଼ଏି ଯାଏ ଗଜୁ େବ । ଟକିଏି ରାଗିଯାଇ କହେିଲ, “କେିର ବେିରଇ ! ମାମୁ େସ ମରୁବ;ି ତା  କଥା ଅମାନ  କରୁଛୁ ? 

ଗଁାେଲାକ  ବୁ େିର ପଡ଼ଲୁିଣି କିେର ? ଆେର, କହବିାକୁ େଢ  ; ବହବିାକୁ କଏିେର ? େଯାଗିନୀ ଆ ଘରଭ ା େଲାକ  

ବୁ େିର ପଡ଼ନା । ପା ବଷର େଛଉ  ଲ ଳା େହାଇ ଦା େର ପଡ଼ି ଲୁ । ଏଇ ମାମୁ େଲ େବାଲି ଅ ାଟ ି େଭ ିଆ 

େହାଇ ଆଜ ିକଥା କହୁଛୁ । ଏହ ିେଯାଗିନୀ ଆ ସମେ  ତ େଲ, େତା ତୁ େର େପଜ ମ ାଏ େକହ ିେଦେଲ ନାହ ? 

ନଣେ  ମରବିାେବେଳ େମା ହାତ ଧର ିବାରବାର କହ ି ଯାଇଛ ,ି ‘ଖବରଦାର ! େମା ବେିରଇକୁ କାହ ଛାଡ଼େିଦବ ନାହ, 

ବରାବର ଘେର ର ବ । ଅଳପାଇଷିଆ ଗଁା େଲାେକ ତାକୁ ଫୁସେୁଲଇେଲ ଶୁଣିବାକୁ େଦବ ନାହ । ତୁ େମା କଥା, ବାପା 
ବଦଳେର ମାମୁ କଥା ଯଦ ି ନ ଶୁଣିବୁ, ଆେପ ଉଡ଼ ି େପାଡ଼ଯିିବୁ, କାହାର କ’ଣ ଯିବ ?” ମାମ ୁ କହେିଲ, “ଥାଉ, ଥାଉ 

େସସବୁ କଥା ପେଛ େହବ, କଥା କଣ ପଳାଉଛ ି? ଦଅି ଦଅି; େବାହୂକୁ ଡାକଦିଅି ଛୁଆଟା କାମ ପାଇଟ ିକର ିଥକଛି,ି ଆେଗ 

ତାକୁ ଭାତ ଦଅି, ଚ ିଆ ନ ଆସଲିା ନାହ ।” ବେିରଇ ମନ ମ େର ବଡ଼ ହସଲିା, ‘ଓେହା ! ଆଜ ିେଯ ମାମୁ ର ବଡ଼ ଦୟା 
!’ େରାଜ ତ ଚ ୀ ନ ଆସେିଲ ଆପିଆ ହୁଏ ନାହ, ଚ ୀ ଗଁା ବୁଲି ବାହୁଡ଼ବିାକୁ ରାତ ି ଛ’ଘଡ଼ ି । ମାମୁ ମାଈଁ ର 

ାସେରାଗ, ତାହା ଉପେର ଆପୁର ନଶିା, ରାତସିାରା ନଦି ହୁଏ ନାହ, ଖଁୁ ଖଁୁ େହାଇ କାଶଥୁା  ି। ପାହା ଆି ପହର ଥ ା 
ପବନ ବହେିଲ ନଦି ମାେଡ଼, ଚି ା ଭାବନାେର ଆଜ ିେସ ନଦି ବ ିନାହ ।  

 ତହ ଆରଦନି ସଖାେଳ ବେିରଇ ଆ ୁେଯାଡ଼କି କୁେ ଇ ପି ାେର ତୁନ ିେହାଇ ବସଛି ି। ଖରା ପିଢ଼ା ଉପରକୁ ମଝ ି

ବାହାେର ପଡ଼ଲିାଣି, ମାମୁ ଉଠିଆସ ିବେିରଇକୁ େଦ  କହେିଲ, “କେିର ବାପ ! ତୁନ ିେହାଇ ବସଛୁି ? ଯା ଯା, େବ ଳା 
େଖଳାଇ େଦ ଯା । ଭ ା ପୁ ିଟା ରଣବଣ େହାଇ ପଡ଼ଛି ି।” ବେିରଇର ଏକ ପେଦ କଥା, ‘ନା, ମଁୁ ଘରକୁ ଯିବ ି।’ ମାମ ୁ

ଆଜ ିବ ିେଢ  ବୁଝାଇେଲ । େଟକାେଟକ ିକର ିକଥା କହେିଲ । ବେିରଇର େସହ ିଉ ର, ‘ଘରକୁ ଯିବ ି।’ ମାଈଁ ବଛିଣାରୁ 

ଉଠଆିସ ିଆ  ମଳ ିମଳ ିସବୁକଥା ଶୁଣୁ େଲ । ଏକାେବଳେକ ଖପାଟା େହାଇ କହେିଲ, “ଯିବୁ ତ ଚାଲିଯା । ଯିବ ିଯିବ ି- 

ଭଜନମାଳା ଧରଛୁି େଯ ।” ବେିରଇ କହଲିା, “େମା ବାପାର ଯାହା ସବୁ ଚଜିବ ୁ ଆଣି ଲ, େଫରାଇ ଦଅି ।” ମାଈ ଁ

େସହପିର ିେତଜେର କହେିଲ, ‘ଚଜିବ ୁ କଣ େର ? ପା ିପଲାଣ ଦ’ି ଖ  ଆଣି େଲ; ଯା, ଯା, ଉଇ ଖାଇଯାଇ ପଡ଼ଛି,ି 

ମୁ ାଇ େଘନ ି ଯା । ବରେଷ ନୁେହଁ, ଦ’ି ବରଷ ନୁେହଁ, େକାଡ଼ଏି ବଷ କାଳ ଖୁଆଇପିଆଇ େଭ ିଆଟଏି କରେିଦଲଁୁ  । 
ଏଣିକି ମୁ କୁ ହାତ ପାଇଲା କନିା ? ମଁୁ ତା ୁ  ବାରବାର େତତକିେିବେଳ କହି ଲି - “ପରପୁଅ ଗୁ ାରୁଅ, େସ ବେଲଇେର 

ପଶନା । ଶୁଣିେଲ ନାହ, ଏେବ େଭାଗ ।” ବେିରଇ ତୁନ ିେହାଇ ଏକାକାନଆି ପା ଣ ଖ  ଧର ିଉଠଗିଲା ।  

 ମକ ବଶିାଳର ସରବର ି ପ ର ମାଣ ଚାଷ ଜମି ଲା । ଜମିଟା ବଡ଼ ଭଲ ମଟାଳଆି, ଏକଚକଆି, କଳି  । 

ପୀେତଇ ପାେ  େସ ଜମିଟା ଆପଣା ନାମେର କରେିନବା ଲାଗି େଢ  ଫ ଫିିକର କରି େଲ । ଜମିଦାର ଶ ାମ ାଇଁ ୁ  
ଲା  ରସିପ  ଯାଚି େଲ, ମା  ାଇଁଏ ବଡ଼ ବେିବକୀ େଲାକ, ପୁଣି ଗଁାର ପା ଜଣ  ଡରେର େସହ ିମକ ବଶିାଳ ନାମେର 

ର  େଦଇଛ  ି। ବେିରଇ ଗଁାେର ମୂଲ ଲାେଗ । ଚାଷ ସଜ ନାହ, ଜମିଗୁଡ଼କି ବଖରା ଲଗାଇେଦଲା ।  



  ବେିରଇଟ ିବଡ଼ କାମିକା, ପର ନ-ଛ’େର ନ ଥାଏ, ଆପଣା ଦୁଃଖଧ ାେର ଲାଗିଥାଏ । ସ େବେଳ ପାଇଟରୁି 

ଆସ ିମୁଢ଼ମିୁଢ଼ା ପୁ ାଏ ପାଟେିର ପକାଏ । େକାଡ଼ଟିାଏ କା େର ପକାଇ ବାହାରପିେଡ଼ । ଆପଣା ଡହିେର ବ ମାନ ରହବିା 
ଭଳ ିେଗାଟଏି ସାନ ଘର ବନାଇଲା । କା  ଯିମିତ ିଛଡ଼ିା କରଛି,ି ମଉସା ପିଉସା ଗଁାର ଆଉ ପା ଜଣ ଡକରା ନାହ, ହକରା 
ନାହ, ବେିରଇ କାହାରକୁି କିଛ ି କହନିାହ, ଧାଇଁଆସେିଲ, ଆପଣା ଆପଣା ଘରୁ କାଠ କୁଟା ବାଉଁଶ ଆଣି ଘରଟାଏ ଛଡ଼ିା 
କରାଇେଦେଲ । ବେିରଇ ଅଉଲ ବଲି ଭାର ିକଳି  । ଧାନ ପାଚବିାରୁ ତରିଶି ଭରଣ ସରକି ିଭାଗ ପାଇଲା । ବଷକ ଖାଇବା 
ଭଳ ିକିଛ ିର  ସବୁ ଧାନଗଡ଼ୁକି ବକି ିପକାଇଲା । େସହ ିଟ ାେର ହଳଆି ବଳଦ; ଚାଷ ସର ାମ କଣି ିଆପଣା ଚାଷେର 

ଲାଗିଗଲା । ବଷ ଚାରଟିା ଭିତେର ବେିରଇ ବାପ ଅମଳକିା ଘର ଛଡ଼ିା କରେିଦଲାଣି । େସହପିର ି ତନି ି  ଘର, 

ମାଈଅ ିରା େଦଢ଼ େବାଡ଼ ିେଗାରୁ, ପୂରା ଧାନ ପା  ଛ’ଟା ମେରଇ ଛଡ଼ିା ।  

 ବ ୁବା ବ ହାମଦରଦୀ ପା ଜଣ େକେତଥର କହେିଲଣି, “ଆେର ବେିରଇ ! ତୁ କ ିସବୁଦେିନ ଡା ୁଆ ମା ୁଆ 

େହାଇ ରହି ବୁ ? ଏଣିକ ିପିତୃେଲାକ ପାଣି ମୁଠାଏ ପାଇବାର ବାଟ କର ।” ବେିରଇ ବ ିବୁଝଲିାଣି, ବଭିାଟାଏ ନ େହେଲ 

ନୁେହଁ । କାମ ପାଇଟରୁି ଆସ ିର ାବଢ଼ା କରବିାଟା ଏଣିକି ବଡ଼ ଦି  ଲାଗିଲାଣି । ବା କା ପଡ଼େିଲ ପାଣି ମ ାଏ େଦବାକୁ, 

େଗାଡ଼ହାତେର ହାତ ବୁଲାଇ େଦବାକୁ େକହ ିଭରସା ନାହ । ବଭିା କରବିାକୁ ମନ କଲା ସତ; େହେଲ ଏେତ ଟ ା କାହ ? 

ଆଉ ପାଟକ ନୁେହଁ େଯ, ମନ କଲା ତ ବଭିା େହାଇପଡ଼ଲିା । କପିାଇଁ େକଜାଣି, ବଳରାମେଗା ୀ ପ ାେର କନ ାର ବଡ଼ 

ଅଭାବ ପୁଣି ଦର ଭାର ିଚଢ଼ା । େଗାଟଏି େଗାଟଏି କନ ା ପା ଶଠାରୁ ହଜାେର ଦୁଇ ହଜାର ଟ ାେର ବି ି େହବାର ଏ 

େଲଖକ ୁ  ଜଣା । ଅଜଣା ପାଠକ ଆପଣ ପଚାରେିବ, “କନ ାର ଦା  ଏେତ ଊଣା ଅ କ କଁ ା ? କନ ାଗୁଡ଼କି ଫୁଟ 

ଗଜେର ମାପ ବା ଦ ି ତରାଜୁେର ଓଜନ େହଉ େବ, ମାପ ବା ଓଜନ ଊଣା ଅ କେର ଦର ଊଣା ଅ କ ହୁଏ ।” ନାହ 

ନାହ, ତାହା ନୁେହଁ, ଆ ମାନ ୁ  ଭିତରିଆି କଥା ଭଲ ଜଣା । େସ େର ଅସଲ ହାଲ ଚୁମକେର ଦୁଇ ଚାର ିକଥାେର କହବିଁୁ  । 
ବଳରାମେଗା ୀ ପ ାେର ନ ଲାେଲାକ ନାହା  ିେବାଲ ୁ , େସମାେନ ଭାର ିପରି ମୀ ଏବଂ ଖରଚପ େର ଭାର ିଚପିା । 
ବେଳ ସମ  ହାତେର କଛି ିକଛି ିଟ ା ଜମିଯାଏ । କନ ାର ବୟସ ବା ରୂପଗୁଣ ବଷିୟେର କିଛ ିଚି ା ନାହ - ବରର 

ବୟସକୁ ଧର ିକନ ାର ଦରଦା  କଷାଯାଏ । ବରର ବବିାହର ବୟସ େହଲା । ଏେଣ ଘେର େତେତ ଟ ା ନାହ, ଆେପ 

ପରି ମ କର ି ଟ ା ଜମାଏ । ଟ ାଟା ଠି  େହଉଁ େହଉଁ ବରର ବୟସ େହାଇଗଲାଣି ପଚାଶ କମିା ଧନବ  େଲାକ 

େଦାଜବର ଓ େତଜବର ବୟସ ଷାଠଏି । ଏେଣ କନ ାଟରି ବୟସ ୧୦/୧୧ ଭିତେର । େସହ ି ସମ  ଜାଗାେର ଦର 

ଚଢ଼ଯିାଏ । ଦରର ଏହପିର ିହାଲ ଜାଣିବ । ବେିରଇ ବଭିା େହବା ଲାଗି ଟ ା ମଷାଏ ଯାହା ହାତେର ପେଡ଼ େଥାଇଦଏି । 

ଘର କଣେର ଅ ାରଆି େଗାଟଏି େଠକ ିେପାତଛି,ି େସ େର ପକାଇଦଏି ।  

 ଆହୁର ି ପା ବଷ ଗଲାଣି । ବେିରଇର ଉଛୁଣିକା ବୟସ ତରିଶି ଭିତେର, ବଭିା େହବା ଭଳ ି ଟ ା ଜମିଗଲାଣି 
େବାଲି ମନେର ଠି  କଲା । ବଭିାପାଇଁ ସଜ େହଲା, େହେଲ େସ କ’ଣ ଆେପ କନ ା େଖାଜଯିିବ ? ପୁେରାହତି ଭିେମଇ 

ମି ୁ  ମ  କଲା । ମିେ  ଚାରଆିେଡ଼ େଢ  ଆ  େଫରାଇେଲ । ବେିରଇ ଦେିନ ମିେ ୁ  କମଳୀ କଥା ଇସାରାେର 

କହେିଲ । ରାଘବ ପା ର ସାନଝଅିର ନାମ କମଳୀ । କନ ାଟ ିେବ  େଡୗଲ, ଲାଜକୁଳୀ; ଦନିରାତ ିଘର କାମେର ଲାଗିଥାଏ, 

ବାପର େଢ  େସବା କେର । ଗଁା ମାଇକନିଆିମାେନ ତାର େଢ  ଶଂସା କର  ି। ବେିରଇ ପିଲାଦନିରୁ କମଳୀକୁ ବଡ଼ 

ଭଲ ପାଏ । େରାଜ ଦୁଇଓଳ ିବଲିକୁ ଯିବାଆସବିାେବେଳ କନ ାଟକୁି ଚାହ ଚାହ େଦେଖ । ବେିରଇ ବଲିବାହୁଡ଼ା େବେଳ 

କମଳୀ କଳସୀଟଏି କାେଖଇ ପାଣି ଆଣି ଯାଉ ବା େଦେଖ । କମଳୀର ଠି  େସଇଟା ପାଣିଅଣା େବଳ । ଘେର 

ମାଠଆିେର ପାଣି େଲ ବ ି େସ ପାଣିଗୁଡ଼ାକ ନାଳେର ଢାଳେିଦଇ କଳସୀ କାେଖଇ ବାହାରପିେଡ଼ । ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାେହଁ, 

େକହ ିକୁଆେଡ଼ ନ େଲ କେଣଇ କେଣଇ ବେିରଇକୁ େଦଖୁଥାଏ ।  



 ପା ି ରୁ ଭଲଦନିଟଏି େଦ  ମିେ  ରାଘବ ପା  ପାଖେର ପହଁଚେିଲ । ପାେ  େବାଧ କରଁୁ , କଛି ି ଗ  

ପାଇଗେଲଣି । ଅଖାପାଲ ଖେ  ପାର ି େଦଇ ମି ୁ  ବହୁ ଆଦର ସ ାନେର ବସାଇେଲ । ନାସ ଶୁ ାଶୁ ି  ଦୁଃଖସୁଖ 

ଚାରପିଦ େହାଇଗଲା ଉ ାେର ମୂଳ କଥା ଆର  େହଲା ।  

       ମିେ  କହେିଲ, “ପାେ  ! ତୁମ କମଳୀଟକୁି ବେିରଇକୁ େଦେଲ ଭଲ ହୁଅ ା ନାହ ?”  

       ପାେ  - େହଉ, େମାର ମନା ନାହ । 

        ମିେ  - ପା ଟ ିବଡ଼ ଭଲ, ଖୁ  ଦୁଃଖସୁ ଆ ।   

        ପାେ  - େହଉ େହଉ, େମାର ମନା ନାହ ।   

        ମିେ  - ଝଅିଟ ିଖୁ  ସୁଖେର ରହବି ।   

        ପାେ  - େହଉ େହଉ, େମାର ମନା ନାହ ।   

        ମିେ  - େତେବ ଖ ପ  କଥା?  

        ପାେ  - “ହଁ ହଁ, େସହ ି ଅସଲ କଥାଟା ଆେଗ େହଉ । ମଁୁ ସା  କହେିଦଉଛ,ି କନ ାସୁନା ନଗଦ ହଜାେର ଟ ା, 
ଏ ରୁ ପଇସାଏ, ମଷାଏ, କଡ଼ାଏ ଊଣା ଅ କ ନାହ, ବୁଝେିଲ ମିେ  ! ମଁୁ ନ-ଛ’ ଜାେଣ ନାହ, ଯାହା କହବିାର ସଫା 
କହଦିଏଁି; ଏଁ, କଣ କହୁଛ  ିମିେ ? ”  

ମିେ  ଟକିଏି ଗୁ  ଖାଇ କହେିଲ, “ଟକିଏି ବୁଝସିୁଝ ିେବାଲ ୁ , ବେିରଇ ବଚିରା ଏେତ େଦଇପାରବି କଁ ା ? େସ 

ପା ଶହ ତର ଯାଇପାେର ।” 

  ପାେ  ଟକିଏି େତଜେର କହେିଲ, “େମାର ଆଉ ଦୁଇ କନ ା ସକାେଶ େରାକେଠାକ ଦୁଇହଜାର ପାଇଛ;ି େସଇଟା 
ତ ତୁମ ଆଗର କଥା; େଫ  ଏପର ିଅନ ାୟ କଥା କଁ ା କହୁଛ ?”  

ମିେ  କହେିଲ, “େସକଥା ଏକଥା େଢ  ତଫା  । େସ ବର େଯାଡ଼ାକର ବୟସ ଷାଠଏି ଷାଠିଏ େହାଇ ଲା, 
ଦୁେହଁଯାକ େଲ େଦାଜବର । କନ ା େଯାଡ଼କି ରା େହାଇ କିପର ି ଦୁଃଖେର ଅଛ ,ି େଦଖ ୁ ନାହା  ି? ଏେଣ େଦଖ ୁ , 
ବେିରଇ କାଲିକା ପିଲା ।” 

  ପାେ  ଖପାଟା େହାଇ କହେିଲ, “େହାଇେହ ମିେ  ! ତୁେମ ପାଠୁଆ େଲାକଟା େହାଇ ଏପର ିଅନ ାୟ କଥାଟା 
କମିିତ ିକହେିଲ େହ ? ଆେର, େସମାନ  କପାଳେର ଲା ରା  େହେଲ । ମଁୁ କ’ଣ କହେିଦଇ ଲି ରା  ହୁଅ ? ବାପ 

ଜନ େଦଇଛ ିେବାଲି କ’ଣ କମ େଦଇଛ ି?”  

ମିେ  - “ଯାଉ େସ କଥା, ଆପଣ  ସା େର େବାଲାେବାଲି କରବି ିକ’ଣ । ଆପଣ େଛଉ କୁ ଟକିଏି ଦୟା 
କର ୁ ,  େସହ ିପା ଶେର ମ ିଯା ୁ  ।” 

  ପାେ  - “ହ  ବ ବହାରେର ଦୟାମାୟା କ’ଣ ମିେ  ? ହଁ, ଆଉ େଗାଟାଏ କଥା ବୁଝ ! େମାର ଆଉ ଦ’ି 

ଝଅି ର ୯ ବଷ େଲଖାଏ ଁେହାଇ ଲା, ଏ ତ ଚଉଦ ବଷର ଝଅି; ଯିମିତ ିଯିବ ଈଶାଣେର ପଶବି । ଆମ ପ ାେର ଏେଡ଼ 

ବଡ଼ କନ ା କାହ ? ୟା ପିେଛ ଭାତ ଲୁଗାେର େକେତ ଟ ା ସାରଲିିଣି ? ପା ଶ କହୁଛ - ଶିବପୁରର ଦୀନୁ ପରଡ଼ିା ଓ 



େଗାବି ପୁରର ଶ ାମ ମହାପା  ଟ ା ଥଳ ିଧର ିଆସ ିେମା ଦୁଆେର ବସଗିେଲ, େତେତେବେଳ ପା ଶେର ନ େଦଇ ଏେବ 

େଦବ ିକଁ ା ? ଆଉ ଗୁଡ଼ାଏ ବଜର ବଜର କରନା ମିେ , ହଜାେର େହଲା ତ ବସ, େନାହେିଲ ସଧିା ଦା  ପଡ଼ଛି ି।”  

କମଳୀ କବାଟ କଣେର ବସ ିସବୁ କଥା ଶୁଣୁ ଲା । େସ ଏେତେବେଳ ସବୁ କଥା ବୁଝଲିାଣି; ଭଉଣୀମାନ  ଅବ ା 
ଆ େର େଦ ଛ,ି ଆଉ ଜଣାଯାଏ ବେିରଇକୁ େସ ବଡ଼ ଭଲପାଏ । ଟ ା ଦରଦା  ନ ପଟବିାରୁ ମିେ  ଉଠଗିେଲ । କମଳୀ 
ତୁନ ି ତୁନ ିେଢ  କା ଲିା । ଦୁଇ ତନି ିଦନି େହଲା ଆପିଆ ଛାଡ଼ଲିାଣି, େକବଳ କା ୁଛ ି। ମା ନାହ, ତା ମନ କଥା କଏି 

ବୁଝୁଛ ି ? େଶଷେର ଖୁ  େଗାଟାଏ େହମତ ବା ଲିା । ଗଁାର େଲଖାେଯାଖା ଅପିଆଈକୁ ଧରଲିା । ମନର କଥା ଫିଟାଇ 

କହଲିା, “ଆଇ ! ବାପା ଟ ା େଲାଭେର େଗାଟାଏ ବୁଢ଼ାବରକୁ େମାେତ ବଭିା େଦେଲ ମଁୁ େପାଖରୀକୁ େଡଇ ଁପଡ଼ବି ି।” 

ଅପିଆଈ ଆସ ିରାଘବ ପା କୁ କମଳୀ କଥା କହବିାରୁ ପାେ  ଖୁ  େଗାଟାଏ ଖପା େହାଇ ଝଅିକୁ େଢର ଗାଳେିଦେଲ । “ମଁୁ 
େତାେତ ଚଉଦ ବରଷ କାଳ ଖଆୁଇ ପିଆଇ ବଢ଼ାଇଲି - ଆଜ ିକ’ଣ ନା ପାଣିକ ିେଡଇଁ ପଡ଼ବୁି ? ମର; େଦେଖ ଁଭଲା 
େକମିତ ିମରବୁି ? ଚଉଦ ବରଷକାଳ ଖାଇଛୁ ପିଉଛୁ, ଭାତ ଲୁଗା ଦା  ପା ଶ ଟ ା ଗଣି େଥା - ତା ବାେଦ ମରବୁି ତ ମର 

ଯା; େମାର ମନା ନାହ ।” 

  ପାେ  ରାଗମୁହଁେର ଝଅିଟାକୁ ଗାଳଗିୁଲଜ କେଲ ସିନା, େହେଲ, ରାତେିର ବସ ିେଢ  ଚି ା କେଲ । ଝଅିଟାର 

ଆପିଆ ନାହ; ମଲାଟା ପର ିପଡ଼ଛି ି। ସତକୁସତ ମନ ଦୁଃଖେର େଯେବ ମରବି, େତେବ ମୂଳ ବୁଡ଼ବି ସନିା ! ଖୁ  ଆ  

େଫରାଇ େଦ େଲ, ଜାତ ିଭିତେର େଦାଜବର ବା ଅଭିଆଡ଼ା େକହ ିନାହ । ଏଣିକ ିଝଅିଟାକୁ େପାଷିବା ଖ ା  କଥା । ତହ 

ଆରଦନି ସକାେଳ ମି ୁ  ଡାକି ପଠାଇେଲ । ଆଜ ିପା  କଥା ଖୁ  କଅଁଳ - ସାକୁଲାସାକୁଲି ଭଳ ି। ଦୁଇ ଜଣ ବସି 
ଦରଦା  ଠି  କରେିନେଲ । ସାତଶହ ଟ ାେର କଥା ଛଡ଼ିଲିା । ବ ମାନ ଗାଆଁ ପା  ଭଲେଲାକ ଆଗେର ବେିରଇ େଦବ 

ଦୁଇଶ ଟ ା, ବାକ ିପା ଶ େବଦୀମୁ େର ।  

  ବେିରଇ ହସିାବ କର ି େଦ ଲା, କନ ାସୁନା ପଡ଼ବି ସାତଶ, ବଭିାଖ  ତନିଶିରୁ ଊଣା ନୁେହଁ; ଗାଏ ଦୁଇ ପଦକୁ 

ହଜାେର । ଘର ଭିତେର େପାତାେପାତ ିକର ିଯାହା ର ଲା, େଖାଳାେଖାଳ ିକର ିକାଢ଼ଲିା । ଟ ାପଇସା ମିଶାଇ ୬୦୬ 
ଟ ା, ୮ ଅଣା ୨ ପଇସା  । ମଲା ଯା, ଆହୁର ିେଯ ଚାରଶି େଲାଡ଼ା । ଦୁଇଶ ଟ ା ଘରୁ କାଢ଼େିଦଲାଣି, ବଭିା ବ  କେଲ 

େସ ଦୁଇଶହର ଆଶା ଛାଡ଼ବିାକୁ େହବ । େହଉ, ପଛେ  ବୁଝାବୁଝ ି। ଘେର ବହିନ ଭାଗ ର  ଧାନସବୁ ବକିେିଦଲା । ତୁ ା 
ହଳଆି ବଳଦ ହେଳ ର  େଗାରୁଗୁଡ଼ାକ ବକି ିପକାଇଲା ।  

  ଆଜ ିବଭିାଦନି । ବାଜା ପାଲି ି କର ିବେିରଇ ସ େବେଳ ଶଶରୁ ଦୁଆେର ହାଜର । ବର ପାଲି ିେର ବସଛି ି। 

ପାେ  ପି ାେର ବସ ିନାସ ଶୁ ୁ େଲ । ଘଡ଼ଏି ବତିଗିଲା, ପୁେରାହତି ତନି ିଚାରି ଥର ଡାକେିଲଣି, “ଆସ ପାେ  ! ବରକୁ 

ବାଟବରଣ କର ିନଅି ।” ପା  ମୁହଁେର କଥା ନାହ । ବୁ ଆି ମିେ  କଥାଟା ବୁଝଗିେଲ । କହେିଲ, “ପାେ  ! ବେିରଇ 

ହାତେର ଟ ା, ବାଟବରଣ କର ିଘରକୁ ଆଣ, ଟ ା ଗଣିେଦବ ।” ପାେ  ଧଡ଼ପଡ଼ େହାଇ ଉଠ ିବରକୁ ବାଟବରଣ କେଲ 

। ଟ ା ଗଣାଗଣି ପରଖାପର େର ଘଡ଼ଏି ବତିଗିଲା । ମଲା ଯା ଛ’ଟା ଟ ା ପଡ଼ଲିା େଭ ି । ଗଁା େଲାେକ େଢ  

କୁହାେବାଲା କେଲ, ଜାମିନ େହେଲ, ବ ମାନ ଶୁଭକାଯ ଟା ସମାଧାନ େହାଇଯାଉ, କାଲି ଟ ା ବଦଳାବଦଳ ି େହବ । 

ପାେ  ଠୁଳେର ବସେିଲ ନାହ । ବେିରଇ ଆଉ ବାଟ ନାହ, େସହଠିାେର ବର େବଶେର ବସ ି ଘରର ପଲାଣ ପା  ି ହଳ 

ସର ାମ ସବୁ ଗଁାର ମଧୁ ମହା ି ୁ  ଛ’ ଟ ାେର ବକିିେଦଲା । କୁଆ କା କରବିାକୁ ହାତଗ  ିଫିଟଲିା । ପାେ  ବର ବଦିା 
କରବିାପାଇଁ ଦା ଦୁଆେର ଲହରପହର େହଉଛ ,ି ଘେର ପଶିବାକୁ ନାହ, ଯଦ ି େବଳ ଉଛୁର େହାଇଯାଏ, ବାଜାବାଲା 
େବେହରା ଜଳ ଆ ମାଗିେବ । 



 

ବେିରଇ ତ ଘରକୁ ଡା ୁଆ ମଣଷି, ବରକନ ାକୁ ବ ାଇ େନଉଛ ିକଏି ? ବେିରଇ ଖୁଡ଼ୀ, ମାଉସୀ, ଅପା ପା ଜଣ ଅହଅି ୁ 
କହ ି ଆସି ଲା । ଅଡାକରାେର ଗଁା ମାଇକନିଆିମାେନ ବ ି ଧାଇଁଆସ ି ବେିରଇ ଘେର ଭ  େହାଇଯାଇଛ  ି । କନ ାଟ ି

େଦାଳମୁକୁଟ ମୁ େର କଜଳପାତଟି ି ଧର ି ନଇଁନଇଁ ଆଗେର ଚାଲିଛ ି । ଲକାତଟିଏି ନଡ଼ଆିଟଏି ଧର ି ବର ପଛେର । 

ଭ ାରୁଣୀଟା ଆେଗ େଦ  ପକାଇଲା, କନ ାର େପଟଟା ବାହାରପିଡ଼ଛି,ି ନସରପସର େହାଇ ଚାଲିଛ,ି ଭଲକର ିଚାଲିପାରୁ 

ନାହ । ଭ ାରୁଣୀ ଆଉ ପା  ମାଇକନିଆି  ବାହୁ ଟପିିେଦଇ ଖାଇଲା ଆ ୁଳ ି ବଢ଼ାଇ କଣ େଦଖାଇେଦଲା । ସବୁ 

ଅହଅିଯାକ କନ ାକୁ ଛାଡ଼ ି ଅଲଗା େହାଇଗେଲ, େଟାକାଗୁଡ଼ାକ ହସ ି ହସ ି େକହ ି ହାୟ ହାୟ କର ି ଆପଣା ଘରକୁ 

ପଳାଇଗେଲ । େକହ ି କହୁଥାଏ ପା  ମାସ, ଜାଣିବା ମାଇକନିଆିମାେନ ଠି  କରେିଦେଲ ସାତ ମାସରୁ ଊଣା ନୁେହଁ । 

ହାମଦରଦୀ ମାଉସୀ-ପିଉସୀମାେନ ଘରକୁ ଯାଇ କା ବିାକୁ ବସଗିେଲ । ହାୟ ! ହାୟ ! ଛୁଆଟା ଅଭିଆଡ଼ା ଲା ତ ଲା, 
ସବ  ସାର ିସାତପୁରୁଷକୁ ନରକକୁ େଦଲା । ଘର ଶୂନଶାନ, ବେିରଇ ଗାଲେର ହାତ େଦଇ କା କୁ ଆଉଜ ିବସଛି ି। କମଳୀ 
କବାଟ ଉହାଡ଼ରୁ ଜଭିେର ଚୁଁ-ଚୁଁ କର ିବେିରଇକୁ ହାତ ଠାର ିପାଖକୁ ଡାକଲିା । େପଟ ଉପେର ମଣୁିଏ ଟ ା, ତା’ ଉପେର 

େଯାଡ଼ାଏ େବଢ଼ାଣ ଖଦ ିକଷି ଗଡ଼ୁଆି େହାଇଛ,ି ଫିଟାଇ ପକାଇ ଝଣ କର ିଥଳଟିା ତେଳ ପକାଇେଦଲା । ବେିରଇ େଯମ  

ପ େଦଖୁଛ,ି ଗରୁ େଦବୀଟଏି ଓ ାଇ ଆସେିଲ । ପଚାରେିଲ, “ଏ କଣ?” କମଳୀ କହଲିା, “ଏ ତୁମ ଟ ା । ବଳଦ, ଗାଈ, 

ପା ପିଲାଣ ଯାହା ବକିଛି ଟ ା େଦଇ ଆଗ େଫରାଇ ଆଣ । ତା’ ବାେଦ ଏ ଘେର ପାଣି ଛୁଇଁବ ି।” ବେିରଇ ଗଣ ି

େଦ ଲା, ପୂରା ହଜାେର ଟ ା । ପଚାରଲିା, ‘ଆଉ ତନିଶି କଣ ?’ କମଳୀ କହଲିା, “ଦୁଇ ଅପା ୁ  ବକି ିେଯ ଟ ା ବାପା 
ପାଇ ଲା, ଦଶମାଣ ବଲି କିଣିଛ,ି ବାକ ିତନିଶି ଅଛ ି। ଅପାମାେନ ବଡ଼ ଦୁଃଖେର ଅଛ ,ି ଏତକ ଟ ା ଉଛୁଣିକା େସମାନ  

ପାଖକୁ ପଠାଇଦଅି ।”  

ଉପରଓଳ ି ଗଁା େଗାହରି ି ମଝେିର ରାଘବ ପାେ  ଡକା ପକାଇ ବାୟା ପର ି ଧାଇଁଛ  ି। ବେିରଇ ଦୁଆେର ଡକା 
ପକାଇ ପରେ  ଗଡ଼େିଲ, ଖାଲି କହୁଛ  ି “କମଳୀ େମା େବକେର ଛୁରୀ ମାରଲୁି, େମା ଟ ା େଦ ।” କମଳୀ କହଲିା, 
“ବାପା ! େତାର କ ିଟ ା ? େମା ଟ ା ମଁୁ ଆଣିଛ ି।” ଗଁା େଲାେକ ଶୁଣ ିଧାଇଁେଲ । େସମାେନ ରାଘବ ପା  ଉପେର 

ଆଗରୁ ବଡ଼ ଖପା େହାଇ େଲ । ତନି ିତନିଟିା ଝଅି ତନି ିହଜାରେର ବକିଲିା; େସମାନ  ମୁହଁେର ମୁଢ଼ ିଗୁ ିଟାଏ ବାଜ ିନାହ 

। ବଭିାେବେଳ ନା ମିୁଖୀ ଆଉ ତଳିକା ନ ଦ ିଣା ବଷିୟେର ପୁେରାହତି  ସା େର କଛି ିେବାଲାେବାଲି େହାଇ ଲା । େସ 

ତ ଆଗରୁ ନଆି ଁ େହାଇ େଲ । ପହ ଯିାଇ ହୁକୁ  େଦେଲ, “ମାର ଚ ାଳ ମାଉଁସ ବକିାକୁ ।” ପାେ  େଦ େଲ, 

ାମେଲାକ ସମେ  ମାର-ମାର କହ ିଧାଇଁଛ ,ି ତା  ପଟକୁ େକହ ିନାହ । େଯାଡ଼ାଏ ତନିଟିା ଧ  କା, ବଧିା, ଚାପଡ଼ା ବ ି

ବାଜଗିଲାଣି । ଟ ା ମାଗିେବ କ’ଣ ? ଘରମୁହଁା ଧାଇଁଛ  ି। ପିଲାଗୁଡ଼ାକ ହାତତାଳ ିେଦଇ ପଛେର ଧାଇଁଛ ;ି ପା  

ଉପେର େଢଲା ଧୂଳ ି ବୃ ି େହଉଛ,ି ତନିଜିାଗା ହାବୁଡ଼ ି ପଡ଼ ି ଆ ୁଗ  ି ଛି ିଗଲାଣି । ପା ୁ  ଦନିେବେଳ ଆଉ େକେଭ 

ଦା େର େଦ  ନାହ । କମଳୀ ନାମେର ଧନ  ଧନ  ପଡ଼ଗିଲା ।  

ବେିରଇ ବାହାର ିଆସବିା ଦନିଠାରୁ ମାମୁମାଈଁ େବହାଲେର ପଡ଼େିଲଣି । ଆେଗ ବେିରଇ ଡରେର ଚ ୀ େଗାଠରୁ 

େଗାରୁ ବା ମେରଇରୁ ଧାନ ଲୁଚାେଚାରା କର ି ବକୁି ଲା, ଏେବ ଡାକଫୁକାର ଦନିେବେଳ ବକିେିଦଉଛ ି । ବାପମା’ କଛି ି

କହେିଲ ବାେଡ଼ଇବାକୁ ଧାଏଁ, େସମାେନ ଡରେର କଛି ିକହପିାର  ିନାହ । ପୁଅଟା କଥା କାହା ଆଗେର କହେିବ, ତୁନେିହାଇ 

ପଡ଼ଥିା  ି। ବଷ ଦୁଇଟା ଭିତେର ଅେଢ଼ଇ େବାଡ଼ଆି ପଲଟାେର ଛଡ଼ାଲା  ଖେ  ବ ିନାହ । ଗଛ ପର ିତନିଟିା ମେରଇ 

ଝାଡ଼ଝୁଡ଼ । ଏେଣ ଚାଷଟା ବ ିେସହପିର ି। ାସ େବମାରଟିା ପା ୁ  ବଳପିଡ଼ଲିାଣି, ପି ାରୁ ଓ ାଇବାକୁ ବଳ ନାହ, ବଲିବାଡ଼ ି

ଯିେବ କ’ଣ? ଚ ୀ ତ େମୗଜେର ଲାଗିଛ,ି ବଲିକୁ ଯିବ କ’ଣ ? ଚାଷଗୁଡ଼କି ମୂଲିଆ  ଜମିା; ମୂଲିଆ ଦଶେଗୗଣୀ 



ବୁଣିବାକୁ େଘନଗିେଲ ତ ପା  େଗୗଣୀ ପଡ଼ଲିା ବଲିେର, ଆଉ ପା େଗୗଣୀ ମୂଲିଆଣୀ  େଢ ିଶାଳେର । ପା  ପାଖରୁ 

ମୂଲ େନଇ ଆପଣାର ବଲି ବାଛଯିା  ି। ଏ ରୁ ଯାହା ଚାଷ େହବ, ସମ ୁ  ଜଣା । 

   େବାଇଲା - “ଆେପ ଚଷିବୁ ପୂରା ଚାଷ      

                               ଛତା େଜାତା ଅଧାଚାଷ       

                              ମୂଲିଆ ଚାଷ ଫସରଫାସ ।”   

େଯ େକେତ ପୁ ା କେଳଇ ଖଳାକୁ ଆେସ ଖଜଣାକୁ ନଅି  । 

 ଏତକିେିବେଳ କ’ଣ େହଲା କ,ି ଗଁାରୁ େଢ  ବଳଦ ଗାଈ େଚାର ିଗଲା । ଆଜ ିଶୁଣାଗଲା ସାମଲଘର ବଳଦ 

େଚାରି ତ କାଲି ପରଡ଼ିାଘର େଯାଡ଼ାଏ ଗାଈ ମିଳୁ ନାହା  ି। ମାସ ଛଅଟା ମ େର ଦଶ ପା  ଗ ା େଗାରୁ େଚାରଗିଲାଣି । 

ଗଁାଯାକ ଡକା ପଡ଼ଗିଲା । େଚାର ଧରିବା ଲାଗି ଗଁାଯାକ ତୁନ ିତୁନ ିବଚିାର କର ିଛକଛାକେର ରହଗିେଲ । 

  ଦେିନ ଅଧରାତେିବେଳ ପା ିଆପା  ପୁଅ ଚ ିଆ ଆଉ ଚାରଜିଣ ବାଉରେିଟାକା େଯାଡ଼ାଏ ବଳଦ ବା  ିେଘନ ିବଲି 

ମଝେିର ଯାଉ େଲ, େଗାଟାଏ େଲାକ କୁହାଟଟାଏ ମାରେିଦଲା, େକାଡ଼ଏି ତରିଶି ଜଣ ଚାରପିଟରୁ େବଢ଼ଗିେଲ । ଆଉ 

େଚାେର କାହ ଯିେବ? ଲ ଳ ଦଉଡ଼ାେର ବାହୁକୁ ବାହୁ ଛ  ି କାଠମୁଠଆି କର ି ବା  ି ପକାଇେଲ । ମାଡ଼ ତ ମାଡ଼, 

େଚାରଗୁଡ଼ା  େଚତା ବୁଡ଼ଗିଲା । େଚୗକଆି େଗାରୁ ସହତି େଚାରମାନ ୁ  ଥାନାକୁ େଘନଗିଲା । ‘େଚାର ମା’ ଲାଜେର ନ 

କାେ ’ ପା  ପା ାଣୀ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ େଯାଡ଼କି କବାଟ େଦଇ ଘର ଭିତେର ଧେକଇ ଧେକଇ କା ୁଛ  ି । ଗଁା େଗାଟାକ 

ବାେଡ଼, େହେଲ ବେିରଇ ! ମାମମୁାଈଁ ର ବକିଳ ସହପିାରଲିା ନାହ । ସଦର କେଚରକୁି ଧାଇଁଲା, ଟାଣୁଆ ଟାଣୁଆ ଓକଲି 

ମୁ ାର େଯାଡ଼ାଏ େଦଲା, ଖୁ  ଲଢ଼ଲିା । ବମାଲ େ ାର, ଆଉ କଣ ର ା ଅଛ;ି ଚ ିଆର କଠନି ପରି ମ ସହତି ମିଆଦ 

େଦଢ଼ବଷ ।  

  ବପିଦ େଯ ସ ଆୁ ଅ ାରପର ି ଚାରଆିଡ଼ୁ ମାଡ଼ଆିେସ । ଚ ୀ ବଭିାଘରକୁ ପାେ  ମଧୁସାହୁ ମହାଜନକୁ ଗୁଜା 
େଲ େଦଇ ପା ଶ ଟ ା କରଜ ଆଣି େଲ । ପା  ମେରଇେର େଢ  ଧାନ ଲା, ପାେ  େସ ଧାନ ବକିେିଦଇ େଦଣା 
ଶୁଝବିାକୁ ବସି େଲ, ପା ାଣୀ କରବିାକୁ େଦେଲ ନାହ । କହେିଲ, ବେିରଇ ବଲିରୁ େଯ ଧାନ ଆସିବ; ଅଲଗା ଅଲଗା ଖଳା 
ମୁ େର ବକି ିେଦଇ େଦଣ ଶୁଝଟ େହବ । ବେିରଇ ତ ତାହାର ବଲି େଘନଗିଲା, ଚାଷରୁ ତ ଧାନ ମିଳଲିା ନାହ, େଦଣାଟା 
ବଢ଼ଗିଲା । କଳ ର ଆଗେର େଘାଡ଼ା େଦୗଡ଼ପିାେର ନାହ । ମହାଜନ ମୂଳ କଳ ର ମାମଲା ଖ  ବାରଶ ଟ ାତକ ଡି ୀ 
କର ିର ଲା, ଏତକିେିବେଳ ପା  ଘର ଦୁଆର ସହତି ବଲିବାଡ଼ ିନଲିାମ କର ିେନଇ ପା  ପା ାଣୀ ୁ  ଘରୁ କାଢ଼େିଦଲା । 

ମଳଆି ଚରିକୁଟ ଲୁଗା, େଦହେର ଅଧଆ ୁଳଏି ବହଳ ମଳ;ି ଖଡ଼ଗିାର କାଟଯିାଉଛ,ି େଗଧ-େଗଧୁଣୀ ପରି େଯାଡ଼ାଯାକ ଦା  

ବରଗଛ ମଳୂେର ପଡ଼ଛି  ି।  

ବେିରଇ ଶୁଣି ଧାଇଁଲା । େଦ ଲା, ମାଈଁର େଚତା ନାହ, ମାମୁ େବକ ଭା ି  ଆ ୁ  କୁେ ଇ ବସଛି  ି। ବେିରଇ 

କାହାରିକୁ କଛି ିନ କହ ିମାଈଁକୁ ଲାଉ କଲା । ମାମୁ ହାତଧର ିଧୀେର ଧୀେର ଆପଣା ଘରକୁ େଘନଆିସଲିା । ବେିରଇ କମଳୀ 
ଦୁଇଜଣ ଦୁଇ ଗିନା େତଲ ଲଗାଇ େଦଇ ଦୁଇଜଣ ୁ  ଗାଧୁଆପାଧୁଆ କରାଇ େଦଇ ଦୁଇଖ  େଧାବ ଲୁଗା ପି ାଇ େଦେଲ 

। ମାଈଁ ତ େିର ଭାତ ଚାଳୁ ନାହ । କମଳୀ ଅଧେସେର ସରକି ିଦୁଧେର ମୁଠାଏ ଭାତ ଚକଟ ିପିଆଇେଦଲା ।  



  ମାମୁମାଈଁ ତ ଘେର ଥାଆ  ି । ଅ କେର ବେିରଇ ଦୁଇଜଣ  ପାଇଁ ଚାରିଅଣାର ଆପୁ ଆଉ େସେର ଦୁଧ 

ବେ ାବ  କରେିଦଲା । କମଳୀ ଦୁଧ ଢାଳୁ ଢାଳୁ େକେବ େକେବ େଦଢ଼େସର ସରକି ିପଡ଼ଯିାଏ । ବେିରଇ ଘେର ପୁ ାଏ 

ଦୁହଁାଳୀ ଗାଈ ବ ା । ମାମୁ ସବୁେବେଳ ଦା ପି ାେର ତୁନେିହାଇ ବସିଥା  ି - ମାଈଁ େହଁସଟା ପାର ି େଶାଇପଡ଼ଥିା  ି । 

କମଳୀ େତଲ ଲଗାଇ େଦଇ ଗାେଧାଇ ଆେଣ । ସ େବେଳ ଅଧଗିନାଏ େତଲଧରି ମଉଳାଶାଶୂ େଗାଡ଼ ଘେଷ । କମଳୀ 
ଘଡ଼ଏି ଯାଏ ଁେଗାଡ଼ ଘଷୁଥାଏ । ମାଈଁ ଦେିନେହେଲ କହେିଲ ନାଇଁ େଯ, “ଥାଉ େର ମା’- େତା ହାତ ବଥା କରବି ।” ଗଁା 
ମାଇେପ କଛି ିକହେିଲ କମଳୀ କେହ “େହଉ େହଉ ବୁଢ଼ୀେଲାକ, ମନଦୁଃଖେର ଅଛ  ି।” 


