
ବୁଢ଼ାଶ ାରି 
 

 ାୟ ଫଗୁଣ ମାସ େଶଷ ସରକି,ି ଉଦୁଉଦଆି ଖରାେବେଳ ବୁଢ଼ାଟଏି େଗାଟଏି ଗଁା ମଝେିର ଯାଉ ଲା । ଷାଠଏି 

ବରଷର ବୁଢ଼ା, ଦା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପଡ଼ଗିଲାଣି, ମୁ ବାଳ େତଣିକ ିଥାଉ ଛାତବିାଳଗୁଡ଼ାକ ପାଚ ିେଧାବ ଫରଫର ଦଶୁିଛ ି। ବୁଢ଼ା 

ମୁ େର େଗାଟଏି େଟାେକଇ, ଧୂଳେିର ଆ ୁଯାେକ ବୁଡ଼ଛି;ି ଅ ା  ଶରୀର ଝାଳେର ବୁଡ଼ ିେଗାଡ଼ବାେଟ ବହଯିାଉଛ ି। 

 ଗଁାମୁ େର େଗାଟଏି ଘର । ପ  କା ପି ା, ସାତେଶଣିଆ ଛପର, ଯାଉଁଳ ିକବାଟ । ବୁଢ଼ା େସହ ି ପି ାେର େବାଝଟ ି

େଥାଇେଦଇ ନ  କର ି ବସପିଡ଼ଲିା । କଛିି ଣ ପେର େସ ଘରୁ େଗାଟଏି ଦାସୀ ବାହାର ି ଆସଲିା । ଦାସୀ ବୁଢ଼ାକୁ ଚେି  । 

ପ∙ରଲିା, “କେିହା ଶ ାର ିପୁଅ, ଶ ା ଆଣିଛ କି ?” ବୁଢ଼ା ଉ ର କଲା, ‘ହଁ’ । ପୁଣି କହଲିା, ‘ଝଅି, େଟାପାଏ ପାଣି ଦଅି ୁ  । 

ବୁଢ଼ା ମଣିଷ, ଖରାେର ତ  ିଶୁ ଗଲାଣି ।’ ଦାସୀ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଚାଲିଗଲା । 

 କଛିି ଣ ପେର େଲାଟାଏ ପାଣି େଘନ ିଦାସୀ େଫରଆିସ ିବୁଢ଼ା ପାଖେର େଥାଇେଦଲା । ବୁଢ଼ା ଉପରକୁ ଆଁ କରେିଦଇ 

ଢକ ଢକ କର ିଅଧେଲାଟାଏ ପାଣି େଟକେିଦଲା । ପାଣି ପିଇସାର ିବୁଢ଼ା ଚଉରସ ନଃି ାସଟାଏ ମୁହଁବାେଟ ପକାଇ କହଲିା, “ଝଅି, 

େତାରବଡ଼ ଧରମ େହଲା ।” ଦାସୀ କହଲିା, “ହଉେହଲା ତ େହଲା ପଛେକ, ଚାଲ େବାହୂସାଆ ାଣୀ ଡାକୁଛ ,ି େକମିତକିା 

ଶ ା ଅଛ ିେଦ େବ ।” ବୁଢ଼ା େଟାେକଇଟା େନଇଉଠଲିା । ସଦର ଦରଜା ପାରେିହେଲ ଭିତେର ପ  କା ବାହାର, ସାମନାେର 

ଚଉପାଢ଼,ି ବାଆ ଁପାଖକୁ ଭିତେର ଆଡ଼ ଦୁଆର । େସ ଦୁଆର ପାଖେର ଓଢ଼ଣା େଦଇ େବାହୂଟଏି ଛଡ଼ିା େହାଇ ଲା । ବୁଢ଼ା ଯାଇ 

େଟାେକଇଟ ିେଥାଇ ଛଡ଼ିା େହଲା । େବାହୂଟ ିଧୀେର ଧୀେର ଦାସୀକ ିକହଲିା, “କ ିଶ ା ଅଛ ିପଚାର ମ ।” ଦାସୀଟ ିଟକିିଏ 

ମୁଖରା । େସ କହଲିା, “ଛ’ି କର, ବୁଢ଼ା ମିଣିପିଟାକୁ ଏେତ ଲାଜ ! ନେିଜ େଟାେକଇରୁ ଆସ ିେଦଖୁ ନାହଁ ? କଥାଟା ମନକୁ 

ଆସଲିା ।” େବାହୂଟ ିଓଢ଼ଣା ଅେଧ େଟକେିଦଇ ମୁରୁକ ିମୁରୁକ ିହସହିସକିା ବାହାର ିଆସ ିେଟାେକଇ ପାଖେର ଛଡ଼ିା େହଲା । 

େବାହୂଟରି ମୁହଁ ଦଶିଗିଲା । ମୁହଁଟ ି ଚକ ି କାଟେିଦଲା ପର;ି ଚ ାଫୁଲ ପର ି େଗାରା । ଚାର ି ଆ ୁଳ ି ଓସାର ନାଲି ତହର ି

ମୟୂରକ ଆି କ ା ଖ ିକ େଗାଇଠଯିାଏ ଲ ିଛ ି। ତା’ ଭିତର େଦଇ େବାହୂଟରି କ ା ସୁନାପର ିେଗାରା, େଗାଟଏି ଚାଉଳେର 

ଗଢ଼ା େଦହଟ ିଫୁଟ ିଦଶୁିଛ ି। ବୁଢ଼ାର ଆ  ପୂରଉିଠଲିା । ଏେଡ଼ ସୁ ର, ଏେଡ଼ ନକି େବାହୂଟଏି େସ େକେବ େଦ  ନାହ । ବୁଢ଼ା 

ଆଉ ଆ  େଫରାଇ ପାରଲିା ନାହ । ଏକା ାନେର େବାହୂଟକୁି ଚାହରହଲିା । ବୁଢ଼ାର ଇ ା କ’ଣ କହବି େବାଲି; କି ୁ  ପାଟରୁି 

କଥା ଫୁଟଲିା ନାହ । େକେତେବେଳ ବୁଢ଼ାମୁହଁ ଫିଟାଇ କହଲିା, “ମା, କ ିଶ ା ନବୁ େନ ।” ମା’ େବାଲି ଡାକେିଦଲା ଣି 

ବୁଢ଼ାର ଛାତ ିକୁେ  େହାଇଗଲା । େବାହୂଟ ିଲାଜ ଛାଡ଼େିଦଇ କହଲିା, “ଆ  ମା  ତାରା ଶ ା ଅଛ ି?” ଓଃ, ଏେଡ଼ ମିଠାକଥା ! 

ଏପର ିକଥା େକହ ିକେହ ନାହ । ବୁଢ଼ାର କାନେର େସ ରଟା ଥରକୁ ଥର ବାଜବିାକୁ ଲାଗିଲା । ବୁଢ଼ା କହଲିା, “ନା ମା’, 

ର ଝଲିିର,ି ବଉଳଫୁଲିଆ, ବଛିାମାଳଆି, ଚୂନଟପିି ଏହସିବୁ ଅଛ ି । ଏହି ରୁ ଯାହା ନବୁ େନ ମା, ମଁୁ ଆ  ମା  ତାରା ତଆିରି 

େହେଲ ଆଣିେଦବ ି।” 



 େବାହୂଟ ିେଦ  େଦ  ମୁଠାଏ ଶ ା ପସ  କଲା । େତେବ େସ ମୁଠାକ ହାତକୁ େହବ କ ିନାହ କଏି କହବି? ଏହ ି

ସମୟେର ବୁଢ଼ା କହଲିା, “େଦ ମା’, ହାତ େଦ, ମଁୁ ଶ ା କଛ ିଦଏି ।” େବାହୂଟ ିହଠା  ହାତବଢ଼ାଇ େଦଉଛ ିବା କପିର?ି 

ଟକିଏି ଇତ ତଃ କଲା । ବୁଢ଼ା କହଲିା, “ମା, େମାେତ ଲାଜ କରୁଛୁ ? ମଁୁ ପରା େତା ପୁଅ । ପୁଅକୁ ମା’ ଲାଜକେର ନା !” 

ଦାସୀ ଏହ ିସମୟେର େଠା େଠା କର ିହସେିଦଇ କହଲିା, “େବାହୂ ସାଆ ାଣୀଏ ! ଆ ା ବୁଢ଼ା ପୁଅଟଏି ପାଇଲ ଏକା; କପାଳ ତ 

।” େବାହୂଟ ିପୁଣି ହସେିଦଇ କହଲିା “ଦୂ  ।” 

 େବାହୂଟ ିହାତ ବଢ଼ାଇ େଦଲା । େକେଡ଼ ଟକିିଏ ନକି ହାତଟ ି! େକେଡ଼ ସୁ ର େଗାଲ ଆ ୁଳଗିୁଡ଼କି ଚ ାକଢ଼ ିପର ି। 

ପାପୁଲିଟ ିଟୁଲ ଟୁଲ େହଉଛ ି। ଶ ାଗୁଡ଼କି କି ସୁ ର ଦଶୁିଛ ି। ଏ କ’ଣ ମଣିଷହାତ ? ନା, େକହ ିକାରଗିର ଠାକୁର ଗଢ଼ଛି ି? 

େସ ହାତକୁ ବୁଢ଼ା ତାର ମଳଆି, ରୁ  ହାତେର ଧରବିାକୁ ସାହସ କଲା ନାହ◌ିି◌ଁ । ତା’ପେର ବଁା ହାତେର ର କର ିହାତଟ ିଧର ି

ପେର ଶ ା କଛବିାକୁ କାଢ଼ଲିା । ଏ ହାତ, ଶ ାେର କାେଳ କଟଯିିବ, ରକତ ବାହାର ିପଡ଼ବି େଯ । ପୁଣି ଟକିଏି ରହଲିା । ପୁଣ ି

ଶ ା ପଟଏି ଆଣି, ଧୀେର ଧୀେର ଅତ ିସ ପଣେର, ଅତ ିସାବଧାନତାର ସହତି େସ ପଟକି କଛେିଦଲା । େସ ହାତଟ ିଧରି ବା 

େବେଳ ବୁଢ଼ାର ଆନ େର ସୀମା ରହୁ ନ ଥାଏ, େଯପର ିତା’ର ଜୀବନର ସମ  ସୁଖ, ସମ  ଆଶା େସହଠିାେର ତୃ ି । େସ 

ହାତକୁ ପୁଣି ଛାଡ଼େିଦବାକୁ େହଲା । ବୁଢ଼ା ଭାବଲିା, ମଁୁ ତଦିନି ଏହପିର ିଏ ହାତେର ଶ ା ପି ା କି!ି 

 ଏହ ି ସମୟେର େସ ଘରର ସାଆ ାଣୀ େସଠାେର ଆସ ି ପହ େିଲ । ଶାଶୂ ୁ  େଦ  େବାହୂଟ ି ଓଢ଼ଣା ଟାଣିେଦଇ 

ପଳାଇଲା । ଶାଶ ୂଦାସୀକୁ ପଚାରେିଲ “କେିଲା, ଶ ା କଣିୁ ଲ କ?ି” ଦାସୀ କହଲିା, “ହଁ େବାହୂ ସାଆ ାଣୀ ଏହ ିମୁଠାକ େନେବ 

େବାଲି କହୁଛ  ି।” 

ଶାଶ ୂକହେିଲ, “ଦାମ େକେତ ?”  

ବୁଢ଼ା- ଶ ାମୁଠାକ, କ ିଦାମ ?  

ଶାଶ-ୂ େଫର, େକେତ େଦବ?ି  

ବୁଢ଼ା-ମା’ ଠଉ ଁମଁୁ କ’ଣ ଦାମେନବ ି? 

ଶାଶ ୂଦାସୀକୁ ପଚାରିେଲ, “କେିଲା ! ମା’ କ’ଣ େଲା ?” 

 ଦାସୀ ହସହିସ ିକହଲିା, “େସଇ ପିଲାଟ ିେବାହୂସାଆ ାଣୀ  ପୁଅ େହାଇଛ ି।”  

 ଶାଶ ୂବ ିହସେିଲ । କହେିଲ, “ଆ ା, ଏଥର ଦା  େନଇଥାଅ, ଆରଥରକୁ ପେଛଖାଲି େଦଇଯିବ । ତେମ ଗରବି େଲାକ 

... ।” ବୁଢ଼ା- “ନା, ନା, େମା ମା’କୁ ତ େଦଇଛ;ି ମଁୁ ଆଉ ଦାମେନବ ିନାହ । ଶ ା ମୁଠାକ ଲାଗି ମଁୁ ଗରବି େହାଇଯିବ ିନାହ 

।” 

  ଏହା କହ ିଶ ାର ିଶ ାମୁଠାକୁ ର େଦଇ େବାଝଟ ିଧର ିଏକାେବଳେକ ଚାଲିଗଲା । ଆଉ ଡାକିେଲ ଶୁଣିଲା 

ନାହ । ଦାସୀ ପଛେର େଗାେଡ଼ଇ େଗାେଡ଼ଇ ଗଲା; କି ୁ  େସ େଫର ିଚାହଲା ନାହ । 



  େସ ଦନିଠଁୁ  େସ ବୁଢ଼ା ଶ ାର ିଦୁଇଦେିନ ତନିଦିେିନ େସ ଗଁାକୁ ଆେସ । ଶ ାଟା କ’ଣ େଗାଟାଏ ନତି ାନ ି

ଦରବ େଯ, େଲାେକ େରାଜ କଣିିେବ ? ଅକାେଳ ସକାେଳ, ପୂେନଇଁ ପରବେର ସନିା କଏି ନୂଆ ଶ ା େଖାେଜ!  ବୁଢ଼ାଟା ଖାଲି 

ଘର ଘର ବୁଲି େଫରଯିାଏ, କି ୁ  ଶ ା ବି ି ତ ବୁଢ଼ାର ଉେ ଶ  ନୁେହଁ । ସଏି ଆେସ ତା’ର େସହ ିନଜି ମା’ଟକୁି େଦ ବା 

ପାଇଁ । େଯଉଁଦନି ଆେସ, କାହାରକୁି ନ କହ ିଦୁଆରଯାେକ ଚାଲିଆେସ । େବାଝ ର ବାକୁ ହୁଏ ନାହ, ଖାଲି ପାଟକିର ିଡାକଦିଏି, 

“ନୂଆଶ ା ନବ ?” ତା’ ପାଟ ିଶୁଣିଲା ଣି େବାହୂଟ ିକୁଆେଡ଼ ଥାଏ, ଆସ ିଦୁଆର ପାଖେର ଟକିଏି ଛଡ଼ିା ହୁଏ । ବୁଢ଼ାଟ ିଟକିଏି 

ଅନାଏ, ଚାହ େଦଲା ଣି ବୁଢ଼ାର ମନ ପୂରଉିେଠ । ପଚାେର “ମା, ଆଉ ଶ ା ନବୁ ?” ବୁଢ଼ାର ଇ ା କାେଳ ନବାକୁ କହବି, 

ତାହାେହେଲ ତା ମା’ର ଚ ାଫୁଲିଆ ସୁ ର ହାତଟେିର େସ ଶ ା କଛେିଦବ; କି ୁ  େବାହୂଟ ିମୁ ହଲାଇ ଦଏି । ବୁଢ଼ା େଫର ି

ଚାଲିଯାଏ ।  

  ଦେିନ ଦେିନ ଯଦ ିେବାହୂଟରି ଆସବିାକୁ େଡରହୁିଏ, େସ ଦାସୀଟ ି ହୁର ିକରଦିଏି, “େବାହୂ ସାଆ ାଣିଏ, ତୁମ 

ପୁଅ ଅଇଲାଣ ି ।” ବୁଢ଼ା ଦୁଇ ଥର, ଚାର ି ଥର ‘ନୂଆଶ ା ନବ’ େବାଲି ଡାକଲିାରୁ ତା ମା’ଟ ି ଆସ ି ଛଡ଼ିାହୁଏ । ବୁଢ଼ା 

େଯଉଁଦନି ଆେସ, ାୟ ଏହ ିକଥା, ଏହ ିଅଭିନୟ ନତି ିନତି ି। ବୁଢ଼ା େଫରଲିାେବଳକୁ ଭାେବ “ମା’ର ଆ  ମା  ତାରା ଶ ା 

ଉପରକୁ ମନ । େକେବ େସ ରୁ ମୁଠାଏ ଆଣିେଦବ ି।” େଶଷେର ଠି  କଲା ଆସ ା ରଜସଂ ା  ିେବଳକୁ ଯୁଆଡୁ େହେଲ 

ମା’ ଲାଗି ଆ  ମା  ତାରା ମୁଠାଏ ଆଣିବ ି । ମା’ ନୂଆ ଶ ା ନାଇବ, େମାେତ ହାତ େଦଖାଇବ, ମଁୁ ଶ ା କଛେିଦବ ି । 

ଏଇୟା ଭାବବିା ଣି ବୁଢ଼ାର ମନ ଭାର ିଉ  ଫୁ  େହାଇଯାଏ । ବୁଢ଼ା ରଜସଂ ା କୁି ∙ହ ରହଥିାଏ । ରଜସଂ ା ଟି ିଏଥର 

ତା’ର ଭାର ିଆନ ର ଦନି, ତା ମା’ ଲାଗି େସ ଆ  ମା  ତାରା ଶ ା ଆଣିବ, ମା’ େକେଡ଼ ଖୁସ ିେହବ!  

  େବଶୖାଖ ମାସ େହଲା । ବୁଢ଼ାେଲାକ, େସ କ ି ଖରାେର େରାଜ େରାଜ ବାଟଚଲା, ପାଣିପିଆ, େଦହେର 

ସହଲିା ନାହ, ବୁଢ଼ାକୁ ରେହଲା । େଦଖଁୁ େଦଖଁୁ ଭାର ି ର । େଗାଡ଼ହାତ ଫୁଲିଗଲା । ସମେ  କହେିଲ, ବୁଢ଼ା ଆଉ ବ ବି ନାହ 

। ବୁଢ଼ାର କି ୁ  େସ ଦଗିକୁ ଭାବନା ନାହ । େସ ସବୁେବେଳ ଭାବ ିେହଉଥାଏ େଯ େକଉଁଦନିଁୁ  େସ ମା’କୁ େଦ ବାକୁ ଯାଇ ନାହ 

। େସ ପାଇଁ ମନଟା ଆଉଟପିାଉଟ ିେହଉଥାଏ । 

  େଦଖଁୁ େଦଖଁୁ ରଜସଂ ା  ିଆସ ିପାଖ େହାଇଗଲା । ବୁଢ଼ା ଦୁଇମାସ େହଲା ମା’କୁ େଦ ବାକୁ ଯାଇ ନାହ । 

ଚାଲିପାରୁ େଲ େଯମିତ ିେହେଲ େଦ  ଆସୁଥାଆ ା; କି ୁ  ରଜକୁ ତା ଆ  ମା  ତାରା ଶ ାମୁଠାଏ ନି ୟ େଦବାକୁ େହବ । 

ବୁଢ଼ା ଅେନକ କ େର ଉଠବିସ ିନଜି ହାତେର ଶ ା ତଆିର ିକଲା । ଆଉ େକହ ିକରେିଦେଲ କାେଳ ମା’ ମନକୁ ନ ଆସବି ! 

ଷାଠଏି ବଷକାଳ ଶ ା ଗଢ଼ ି ଗଢ଼ ି େସ େଯେତ ହାତସେଫଇ ହାସଲ କରି ଲା, ସବୁ େସ େର ଲଗାଇଲା । ଦନିକ କାମ 

ଚାରଦିନି ଲାଗୁ ପଛେକ କାମଟ ିସରସ େହଉ । ରଜ ଦୁଇଦନି ଥାଇ କାମ ନକିାଶ କଲା । ମନ େଘନ ିଫଳ । ଏପର ିଗଢ଼ଣର 

ଶ ା ତା’ ଜୀବନେର ତା’ ହାତେର େକେବ ଉତୁର ିନାହ । ଶ ା େଦ  ବୁଢ଼ାର ମନ ଭାର ିଖୁସ ି। ତା’ ମା’ ହାତକୁ ଏ 

ଶ ାମୁଠାକ ଖୁ  ମାନବି । 



  ରଜ ଆଗଦନି ପହଲିିରଜ । ଆଜ ିଝଅି-େବାହୂଏ ନୂଆ ଶ ା, ନୂଆ ଶାଢ଼ ି ପି  ି। ରାତସିାରା ବୁଢ଼ାର ନଦି 

ନାହ । ସକାଳୁ ଉଠ ିବୁଢ଼ା ଭାବଲିା, “ମଁୁ ତ ଚାଲିପାରୁ ନାହ, କ’ଣ କରବି ି। ଆଉ କଏି େନଇଗେଲ ତ େହବ ନାହ । ମା’କୁ 

େଢ  ଦନୁି େଦ  ନାହ । ସେତ କ’ଣ ଏ ରୁ ବ ବି ିେଯ ଥେର େଦ  ଆେସ । ଆଉ ମା’ର େସହ ିହାତେର ଶ ା କଛ ିେଦବ ି

।” ମା’ର ହାତଟ ିମେନପଡ଼ଗିଲା ଣି ବୁଢ଼ାର ଗଦାଏ ବଳ ଆସଲିା । ବୁଢ଼ା ସଅଳ ସଅଳ ମୁଠାଏ ଖାଇେଦଇ ଶ ାମୁଠକି 

ଗାମୁଛାେର ବା  ିବାହାରଲିା । ଅତ ିକ େର ଭଡ଼ାଏ ଭଡ଼ାଏ ପାଦ ପକାଇ ଚାଲୁଥାଏ । ପା େକାଶ ବାଟ ପହ ଲିା େବଳକୁ 

େବଳ ଗଡ଼ଲିାଣି ।  

  ବୁଢ଼ା ଯାଇ େଯଉଁଠାେର ଛଡ଼ିା େହାଇ ଡାକୁ ଲା େସହଠିାେର ଛଡ଼ିା େହଲା । ମନେର େକେତ ଆନ , େକେତ 

ଉ ାହ । ଡାକଲିା, “ଶ ା ନବ ?” େକହଶୁିଣିେଲ ନାହ । ପୁଣି ଡାକଲିା, “ମା’ େଲା, ଶ ା ନବୁ ପରା !” େତେବ ବ ିେକହ ି

ଆସେିଲ ନାହ । ବୁଢ଼ା ଅଧୀର େହାଇପଡ଼ଲିା । ଦୁଇଥର ଡାକସିାରଲିାଣି, େକହ ିଜବାବ ପେଦ େଦଉ ନାହ । ଥେର ଡାକେିଲ ତ 

ମା’ ତା’ର ଆସ ିଦୁଆରବ  ପାଖେର ଛଡ଼ିା େହାଇଯାଉ ଲା । ପୁଣି ଡାକଲିା, “ମା’ - ମଁୁ ଆସଛି ି। ଶ ା ଆଣିଛ ିେତାପାଇଁ 

।” ଏଇଥର ସାଆ ାଣୀ ନେିଜ ବାହାର ିଆସେିଲ । ତା  ପେଛ ପେଛ େସହ ିଦାସୀ । ସାଆ ାଣୀ ୁ  େଦ  ବୁଢ଼ା କହଲିା, “େମା 

ମା’ କାହ ? ମଁୁ ତା ପାଇଁ ଆ  ମା  ତାରା ଶ ା ଆଣିଛ,ି ରଜେର ପି ବି ।” ଦାସୀ ତ ଏେତେବଳକୁ ହୁର ି କର ି କ ାଇ 

ଦଅି ାଣି, େସ କଛି ିକହଲିା ନାହ । ସାଆ ାଣୀ ଧୀେର ଧୀେର କହେିଲ, “ନା, ଶ ା େଲାଡ଼ା ନାହ ।” ବୁଢ଼ା କହଲିା, “ନା, ନା, ମଁୁ 

େମା ମା’ ଲାଗି ବଡ଼ ଶରଧାେର ଆଣିଛ ି।” 

 ସାଆ ାଣୀ- “ନା, ଶ ା େକହ ିେନେବ ନାହ । ଯା-” 

 ବୁଢ଼ା- “ହଉ, ଶ ା ନ େନେଲ ନାହ, େମା ମା’କୁ ଥେର ଡାକଦିଅି ମଁୁ େଦ ବ ି। େକଉଁ ଦନିରୁ େଦ  ନାହ ।”   

 ସାଆ ାଣୀ- “େଦଖା େହାଇପାରବି ନାହ ।” 

 ବୁଢ଼ା ମୁ େର ବ  ପଡ଼ଲିା, “େଦଖା େହାଇପାରବି ନାହ? େମା ମା’କୁ ଥେର େଦ ପାରବି ିନାହ !” ବୁଢ଼ାର ଆ  

ଛଳଛଳ େହାଇଉଠଲିା । େସ କା  କା  େହାଇକହଲିା, “ଥରଟଏି େଦ ବ-ିମଁୁ ଆଉ ବ ବି ିନାହ ।” 

 ସାଆ ାଣୀ ଦାସୀକୁ କହେିଲ, “ଯା’ େବାହୂକୁ ଡାକ ିେଦ ।” ଦାସ ିଚାଲିଗଲା । କଛିି ଣ ପେର େବାହୂ ଆସ ିଦୁଆର 

ପାେଖ ଛଡ଼ିାେହଲା । େସଇଠ ି େସ ସବୁଦେିନ ଛଡ଼ିାହୁଏ । ଆସଲିାେବଳକୁ ଝୁମୁରୁ ଝୁମୁରୁ େହାଇ ଚାଲିଆେସ । ଛଡ଼ିାେହାଇ 

ବୁଢ଼ାକୁ ଚାହଦଏି । ତା’ର ହସ ହସ ମୁହଁଟ ିେଦ  ବୁଢ଼ାର ଆନ ର ସୀମା ରେହ ନାହ । ଆଜ ିନଃିଶ େର ଆସ ିଛଡ଼ିାେହଲା । 

େସ ଚାର ିଆ ୁଳ ିେଲଖାଏ ଁନାଲି ତହର ଶାଢ଼ ିନାହ କ ିକୁ କନିାରା ଦ ିଣା ପାଟ ନାହ । େଗାଡ଼ ଦୁଇଟା ଲ ଳା, ପି ଛି ିଖେ  

ଧଳାଥାନ ଲୁଗା । ବୁଢ଼ାର େଦହ ଥରଉିଠଲିା, ମୁ  ଘୂରଗିଲା, ବୁଢ଼ା ଆ  ବୁଜ ିପକାଇଲା । ପୁଣି ଚାହେଦଲା େବଳକୁ ତା’ର 

େସହ ିହାତଟ ିଦଶିଗିଲା- ହାତେର କଛି ିନାହ । ବୁଢ଼ା େଭା-େଭା କର ିରଡ଼ ିକରଉିଠଲିା । େବାହୂଟ ିେଫର ିପଡ଼ ିଚାଲିଗଲା । ବୁଢ଼ା 

କହଲିା, “ମା’ େଲା ! ମଁୁ ନ ମର ିକାହକ ିେତାେତ େଦ ବାକୁ ଆସଲିି । ଏଇୟା େଦ ବାଲାଗି ନା େଲା ମା !” 



  ବୁଢ଼ା ଆଉ କହପିାରଲିା ନାହ । ଗାମୁଛାେର ତା’ର ବଡ଼ ଯ ର, ବଡ଼ଶରଧାର ଶ ାମୁଠାକ ଫିଟାଇ ପକାଇ 

ବାହାେର କଚାଡ଼ ିେଦଲା । ମୁଠାକଯାକ ଶ ା ଚୂନା େହାଇଗଲା । ତହୁଁ େସ ଏକମୁହଁା େହାଇ େଫର ିଚାଲିଗଲା । ଦାସୀ ଓ ଶାଶୂ 

ରଡ଼କିର ିଉଠେିଲ । 


