
େଦାକାନଦାର 

 

 ତା’ର େଦାକାନ ବ  ଥାଏ ମାସେର ପଚଶି ଦନି । େସ ଦନି ବ ିବ  ଲା । ଆ ଯ  ବା କ’ଣ ? ଏପର ିତ 

େକେତ େଦାକାନର ଦୁଆେର ତାଲା ବ  ବ । ତା ତ ି କଏି ନଜର ଦଏି ? କି ୁ  ଏ େଯଉ ଁ େଦାକାନଟ ି ବ  ଥାଏ, 

େସ ଲାଗି ଗରାକମାନ ୁ  ଅସବୁଧିା େଭାଗ କରିବାକୁ ହୁଏ ବି ର । ଏ େଦାକାନର ଗରାକ ସଂଖ  ଅ  େହେଲ ବ,ି 

େସମାନ ର ଗରଜ େବଶ;ି ଏବଂ ଏ ଧରଣର େଦାକାନ କଟକ ସହରେର ଅ  । 

 େସହ ିସ ାେର ତନି ିଜଣ ଗରାକ େସ େଦାକାନରୁ େଫରିେଲ । େସ ଭିତରୁ ଜେଣ କେଲଜ ଛା -ସାଇେକ  

ସି  ଉପେର ଚମଡ଼ା ପକାଇବା ଲାଗି େଦଇ େଲ; ଅନ  ଜେଣ ପୁଲି  ସାେହବ  ଚପରାଶ-ିସାେହବ  େଘାଡ଼ା ସାଜ 

ମରାମତ ିକରିବାକୁ େଦଇ ଯାଇ ଲା; ଅନ  ଜଣକ ମଟର ମରାମତବିାଲା-ମଟର ଗଦେିର ତାର େଯାଡ଼ବିାକୁ େଦଇ ଲା । 

ଏ ସମେ  ପା  ଦଶ ଥର େଲଖାଏ ଁେଫରିେଲଣି । 

 ଅନ  ଦ’ି ଜଣ ୁ  ବରି  େହବାର େଦ  ମଟର ମରାମତବିାଲା କହଲିା, “ବରି  େହେଲ ଆଉ ହବ କ’ଣ ? 

ଏ େଲାକଟାର ତ ଏଇ ଦ ୁର ।” 

 କେଲଜ ବାବୁ କହେିଲ “ଆ ା େଲାକ ! େଦଢ଼ ମାସ ହବ ମେତ ଦଉେଡ଼ଇଲାଣି । କହ ିପାରବି ୟା’ ଘରଟା 

େକାଉ ବଜାରେର ? େସଠାେର େହେଲ େଖାଜ ିେଦେଖଁ ।” 

 ମଟର ମରାମତବିାଲା କହଲିା, “ବାବୁ, ତା’ର ଯଦ ିଘର ାର ଥା ା, େତେବ ଏେତ ଥର େଲାକ େଦାକାନରୁ 

େଲଉଟେ  କାହକ ି? େସ ନେିଜ ପରା ଫୁଟାଣ ିେଦଖାଇ କେହ-ତା’ର େବଠୖକଖାନା ଦୁଇ ଯାଗାେର-େଗାଟାଏ ମଦଖଟ ି

ଆରଟ ିଗୁଲିଖଟ;ି େହାେଟଲେର ହୁଏ ଆପିଆ; ଆଉ-ବାବୁ, ମେନ କଛି ିଭାବେିବ ନାହ-ଶୁଆବସା ହୁଏ େବଶ ା ଘେର; 

ମଦ ଖାଇବାକୁ ପଇସା ନ ମିଳିଲା ତ କାମଦାମ କରାହୁଏ ଏଇ େଦାକାନେର ।” 

 କେଲଜ ଛା  କହେିଲ, “ଆ ଯ  କଥା, ତେମ ଏ ସବୁ କଥା ଜାଣ ିବ ିେକମିତ ିଏ େଲାକ ପାଖେର କାମ ବରାଦ 

କରୁଛ ? ମଁୁ ଯଦ ିଆଗରୁ ଏ ସବୁ ଜାଣିଥା ,ି େମାର କାମ ନ େହଲା ବରଂ ମଁୁ ଏମିତ ିେଲାକ ପାଖେର ବରାଦ କରି ନ ଥା  ି

।” 

 -“ବୁଝିେଲନକି ିବାବୁ, େଲାକଟାର ଏସବୁ ଦୁଗୁଣ ଭିତେର ଗଣୁ ମ  ଅଛ ି। କାମଟ ିଜାେଣ ଭଲ । ଜମାନ ଯୁ  

େବେଳ େସ େବ  ଜଅି  େର ଐବ  ବ ୟ ଚବ ଳସ  େର କାମ କରୁ ଲା । ଏ େକା ାନ ିଯୁ ର ସବୁ େଘାଡ଼ାସାଜ 

ମରାମତ ି କରବିାର ଭାର େନଇ ଲା । ଯୁ  ପେର ନାନା ଜାଗାେର କାମ କରି େଶଷେର ଆସ ି କଲିକତାେର କାମ 

କରୁ ଲା, ବଡ଼ ସାେହବ କ ାନେିର । ଏଇ ସବୁ ବ  ଅଭ ାସ େଯାେଗ ବେଷ େହଲା େସଠାରୁ ବାହାର ିଆସଚି ି।” 

 େଲାକଟା ଉପେର କେଲଜ ବାବୁ ର ମନ ଏପର ିବଗିିଡ଼ ିଯାଇ ଲା େଯ ଏ ସବୁ ଶୁଣ ିେସ ଆେଦୗ ବି ୟ କାଶ 

ନ କର ିକହେିଲ, “ଏେତ ବଡ଼ ବଡ଼ କ ାନେିର କାମ କରି ବ ିେଲାକଟାକୁ ବ ବସାୟର ସାମାନ  କାଇଦା କଟକଣା ମାଲୁମ 



ନାହ; ଏହାହ ଆ ଯ  ! ଗରାକ ୁ  ଏେତ ଥର େଲଉଟାଇେଲ କ ି ବ ବସାୟ ଚେଳ ?” ବାବୁଟ ି ବୁଝେିଲ ନାହ େସ 

େଦାକାନ େଖାଲିଛ ିନଶିା ଖ  ଚଳାଇବାକୁ; ବ ବସାୟ ଚଳାଇବାକୁ ତ ନୁେହ । 

 ଗରାକମାେନ େଯ ଯୁଆେଡ଼ େଫରିେଲ । େଦାକାନଟ ି କି ୁ  େସହପିରି ବ  ରହଲିା । ଏେତ କଥା, ଏେତ 

ଅପମାନ-ତାକୁ େସ ସବୁ କଛି ି ଶ କଲା ନାହ । ତା’ରି ପାଖ େଦାକାନମାନ େର େକେତ ଗହଳ ଚହଳ । ଅଥଚ 

େସଠାେର କିଛ ିନାହ । ପିଲାମାେନ େକୗତୁକେର ପାଗଳା ଉପରକୁ େଟକା ପଥର ପକାଇଲା ପରି ପବନ ରା ାର ଲାଲ 

ଧୂଳି ଉଡ଼ାଇ ଆଣି େଦାକାନ ଦୁଆର ମୁହଁେର ପକାଇ େଦଇଗଲା । େଦାକାନ କବାଟ ଣକ ପାଇ ଁଧଡ଼ ଧଡ଼ େହାଇ ଉଠଲିା 

। ପୁଣି େସହପିର ି ିର େହାଇ ରହଲିା । ଗତ େକେତ ଦନି ଧର ିେଦାକାନ ବ  ବାରୁ କବାଟେର, େଚୗକାଠେର ଆ ୁେଳ 

ବହଳ ଧୂଳ ିବସ ିଯାଇଛ ି। 

 ଏହ ି ୁ  େଦାକାନକୁ ଲାଗି େଚୗଧୁରୀ ର ସ ା  ମେନାହାରୀ େଦାକାନ । େସ େଦାକାନଟ ି ଏପରି ସଜା 

େହାଇଛ,ି ନାନା ର ର ଆେଲାକ ଏପରି ଭାବେର ଖ ା େହାଇଛ ିେଯ ଖୁ  ଜରୁରୀ କାମ ବା େଲାକ ବ ିରା ାେର ଦେ  

ଠଆି େହାଇଯିବ-େଦାକାନର େଶାଭା େଦ ବାକୁ । ଏେତ ବଡ଼ ସମୃ ଶିାଳୀ ଅଭିଜାତ େଦାକାନ ପାଖେର େସଇ 

ଅପରି ାର ୁ  େଦାକାନଟ ି କା କୁ କା  ମିଳାଇ ବସଛି ି । େସ େଦାକାନଦାରର ମଗଜ ବ ି ଏହ ି ସ ା  

େଦାକାନଦାରମାନ  ଅେପ ା େକୗଣସ ି ଅଂଶେର କ  ନୁେହଁ । କଟକ ସହରେର ତା’ପର ିଦି  ଦାର େଲାକ ହୁଏ ତ 

ଅଛ  ିକ ିନା ସେ ହ । 

 ମ  ଜି  ଗଳ ି। ରାତ ି ାୟ ଏଗାରଟା । େସ ଢଳି ଢଳି ଅ ାର ଭିତେର ଚାଲିଛ-ି ଖୁ  ସ ବ ଖଟରୁି େଫରିଲା । 

େସ ଢଳି କଛି ିଦୂର ଯିବା ପେର େସ େଗାଟଏି ବାର ା ଉପରକୁ ଉଠ ିଯାଇ ଦୁଆର ମୁହଁେର ଆଘାତ କଲା । ଭିତେର ଅନ  

େଲାକର କ ର ଶୁଣିପାରି େସ ବି ୃ◌ିତ େହାଇ ପୁଣି ଶୁଣିଲା । ବା ବକି ଅନ  େଲାକ ସହତି େମାହନିୀ ଖୁସ ିଗପ କରୁଛ ି

। କଟକକୁ ଆସବିା ଦନୁି େମାହନିୀ ସହତି ତାର ପରିଚୟ େହେଲ ସୁ ା ଗତ ଚାରିମାସ େହବ େସ ତା’ ଘେର ଆପିଆ 

ବସବାସ କେର । ଏହା ପୂବରୁ ତା’ର ଆପିଆ େହଉ ଲା େହାେଟଲେର; କି ୁ  ବସବାସର େକୗଣସ ି ନି  ଜାଗା 

ନ ଲା । ଜୀବନଯାକ େସ ଏହପିର ିଭାବେର କଟାଇ ଆସଛି ି। େମାେଟ ଏଇ େକେତଟା ଦନି େହବ େସ େମାହନିୀ ସହତି 

ଘରସଂସାର କରି ରହି ଲା । ଏ େବଶ ାପଡ଼ାରୁ େମାହନିୀକୁ ଉଠାଇ େନଇ ଅନ  ଜାଗାେର େଗାଟଏି ଘର କର ିରହବିାକୁ 

େସ ଅେନକ ଥର ଭାବଛି ି। କି ୁ  ତାହାର ଅବ ା ତାହା କରାଇ େଦଇନାହ, ତଥାପି େସହ ିେବଶ ାଳୟେର େମାହନିୀଠାରୁ 

ପୂ  ପତି  ଦାବ ି କରିବାକୁ େସ ଛାଡ଼ ିନାହ । ସମୟ ସମୟେର ଘରଖ  ପାଇ ଁନଜିର େରାଜଗାରତକ ମ  େମାହନିୀ 

ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ େଦଇଛ ି। କି ୁ  ଆଜ ିଅନ  ପୁରୁଷର କ ର ଶଣୁ ିତାହାର ାମୀ ର ଅଭିମାନ ଜାଗି ଉଠଲିା । େସ ପୁଣ ି

ାରେର ଆଘାତ କରି ଗଜ ଉଠଲିା, “ଦରବାଜା େଖାେଲା ।” ସେ  ସେ  ସବୁ କଳେରାଳ ବ  େହାଇଗଲା । କବାଟ 

ଫିଟଗିଲା । ଅ  େଖାଲା କବାଟ ଫା େର େମାହନିୀ ମୁହଁଟ ିଗଳାଇ ତାହାର ଚ ଳ ନୟନ ଓ ସ ିତ ଅଧରକୁ ଆଗ ୁ କ 

ଦଗିକୁ େତାଳ ିଧରିଲା । 

 ଅବଚିଳିତ ଗ ୀର ରେର ଶ େହଲା, “ଘେର ଆଉ କଏି?” 

 “ଆଉ କଏି ଥା ା ମ; ପଡ଼ଶିା ଘର ପାଟ ିଶୁଘ ୁ ବ ନା ।” 



 େକୗଣସ ି କଥାେର କାନ ନ େଦଇ େସ ଭିତରକୁ ଚାଲିଲା । େସହ ି ଘର ଭିତେର େସ ନଶିାେର େଭାଳ 

େହାଇପଡ଼ି ବା େବେଳ େମାହନିୀ ପାଖକୁ ଅନ  େଲାକ ଆସଛି ;ି କଛି ିେସ ଜାଣି ପାରି ନାହ । କି ୁ  ଆଜ ିତାହାର ନଶିା 

ଗଲା କୁଆେଡ଼ ? ଏହ ିକଥାଟା ବୁଝିବାକୁ େମାହନିୀର ବାକୀ ରହଗିଲା । େସ ଭାବି ଲା ଏ ତ ମତୁଆଳ େହାଇ ଆସି ବ । 

ୟାକୁ ସହଜେର ଭୁଲାଇ େଦଇ ଅତି ଟକୁି ସସ ାନ ବଦିା କର ିଦବ । କି ୁ  ଆଜରି ଏ ଭାବ ତାହାଠାେର େଦ  େମାହନିୀର 

ମନେର ନାନା ଆଶ ା ଜାତ େହଲା । 

 େସ ଘର ଭିତେର ପଶ ି ଆଗ ଚାରିଆଡ଼ େଖାଜବିାକୁ ଲାଗିଲା । େଶଷେର େଦ ଲା ଖଟତେଳ େଗାଟଏି 

େକାଣେର ମଣିଷ େଦହଟଏି ଜାକଜୁିକ ିେହାଇ ରହଛି ି। େସ େମାହନିୀ ଆଡ଼କୁ ନଜିର ର ଚ ୁ େଫରାଇ ପଚାରିଲା, “ଘେର 

ପରା େକହ ିନ େଲ; ଏ େତେବ କଏି ? େମାହନିୀ ଚି ାର କରି େସଠାରୁ ପଳାଇବାକୁ ବସି ଲା । କି ୁ  ତାହାର ଶ  

ମୁଠାରୁ ହାତ ମୁକୁଳାଇ େନବା କ’ଣ ସହଜ ? େସ େମାହନିୀକୁ ଅଟକାଇ କହଲିା, “ଚୁ  କର; କହ ଏ କଏି ?” 

େମାହନିୀ ଥରି ଥର ିକହଲିା, “ଚଉଧୁରି  ପୁଅ ।” 

 “େଦାକାନଦାର ଚଉଧୁରି ? ଆସ ୁ  ଆ ା, ଆପଣ  ଲା  ଜାଗା େସ ନୁେହଁ ।” 

 ଲୁ ାୟିତ ଶରୀରଟ ି ଆେ  ଆେ  ହଲିବାକୁ ଲାଗିଲା । “େଡରି କାହକ ି ବାବୁ, ବାହାରି ଆସ ୁ  ତୁର  ।” 

ଭ େଲାକଟ ିଖଟ ତଳୁ ବାହାରି ଆସ ିଠଆି େହଲା । 

 “ଘେର ପିଲା ମାଇପି ୁ  ଛାଡ଼ ି ଏଠକି ି ଆସବିାର ମତଲବ ?” ଘେର ନଜିର ୀ ଥାଉ ଥାଉ େଲାେକ କାହକ ି

େବଶ ା ଘରକୁ ଆସ ,ି େସ କଥା େସ ଆେଦୗ ବୁଝପିାରିଲା ନାହ । େସ ଏ କଥା ଏଇ େଯ ଥମ େଦ ଲା ତାହା ନୁେହଁ । 

ବହୁବାର ଏହା ପୂବରୁ େଦ ଛ ି ଏବଂ ତଥିର ତା’ ମନେର େସଇ େଗାଟଏି ଶ ଜାଗିଛ ି । ତାହାର ସମାଧାନ େସ 

କରିପାରି ନାହ । ଆଜ ିଏ େଲାକଟାକୁ ସା  ନାେର ଠଆି େହବାର େଦ  ଘୃଣାେର ତାର ସବା  କ କତି େହାଇ ଉଠି ଲା 

। େସ ନଜିର ବ ମୁ  ିତାହାର ଗଳାେର ର ଲା, େସ ମୁ ିର ଶେର ବାବୁଟରି ର  ପାଣ ିେହବାକୁ ଲାଗିଲା । େସ ଥର ି

ଥରି କହଲିା, “ଏଇଥର ଛାଡ଼ ିଦଅି, ଆଉ ଏଠକି ିଆସବି ିନାହ ।” 

 “ଏ ସବୁ ଜାଗା ଉପରକୁ ଆସବିାକୁ େହେଲ ଛାତେିର ସାହସ ଆଉ ବାହାେର ବଳ ବା ଦରକାର; ବୁଝଲି?” 

 ଦା  ଦୁଆେର ପୁଣି କଏି ଆଘାତ କରିବାର ଶୁଣାଗଲା । ବାବୁଟରି ଉପରୁ ଆ  େଫରାଇ େସ େମାହନିୀ ଆଡ଼କୁ 

ଚାହଲା । “ପୁଣି କଏି ଦୁଆେର ଡାକଲିା?” 

 େମାହନି ତା’ ଆଡ଼କୁ ନ ଚାହ ଉ ର କଲା, “ଆଉ କାହା ଦୁଆେର ଡାକୁ ବ ନା ।” 

 “େଯମିତ ି ଏ ଦ କ ଆଗରୁ ଆଉ କାହା ଘେର ପାଟ ି ଶୁଣା ଯାଉ ଲା । େଦ ଲା େବଳକୁ ଏେଡ଼ ସୁ ର 

ଭ େଲାକଟ ିଖଟ ତଳୁ ବାହାରିେଲ?” 

 େମାହନିୀ ଏ କଥାଟାେର ସାପ ପରି ଫ ଁ କର ି ବୁଲି ପଡ଼ ି କହଲିା, “େମାର ଇ ା ମଁୁ ଯାହା କଲି; ତୁ କଏି େସ 

କହବିାକୁ ?” 

 େସ େମାହନିୀର ଗଳାକୁ ହାତେର ଚାପି ଧର ିକହଲିା, “କଣ କହଲୁି ? େତାର ଯାହା ଇ ା ତାହା କରିବୁ ।” 

 େଚୗଧୁରିବାବୁଟ ିଏ ହା  େଦ  ଭୟେର ତଟ  େହାଇ ରହଥିାଏ । 



 େମାହନିୀ ରୁ  କ େର କହବିାକୁ ଲାଗିଲା, “େମା ଘେର ରହ,ି େମା ଉପେର ଖାଇ, ପଣୁି େମାର ତ ି କଣା କର ି

ରକତ େଶାଷୁଚୁ ? ମଁ ୁେରାଜଗାର କରୁ ନ େଲ ମୁଠାଏ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁ ନଥା ା ତେତ । ଯାହା ତ ଚୁଲି େରାଜଗାର କରୁ 

ସବୁ ମଦ ଗୁଲିେର ଉଡ଼ଉ । ଛାଡ଼ ମେତ ଛାଡ଼” କହ ିେମାହନିୀ ତାର ହାତେର ଦା  ବସାଇ େଦଲା । 

 ମଦ ନଶିାର ଅ  ପଦାଟା ତାହାର ଆ  ଆଗରୁ ହଠା  ଖସଗିଲା । େସ େମାହନିୀକ ି ମୁ ି େଦଇ କହଲିା, 

“ଯା, େତାର ଯାହା ଇ ା କର ।” େସ ବୁଝଲିା େଯ େମାହନିୀ େରାଜଗାରେର ଚଳିବା ତା’ପ େର ବଡ଼ ନି ାର କଥା । 

କି ୁ  େମାହନିୀ େଯ ଏପରି ଭାବେର େରାଜଗାର କରି କାହକ ିତାକୁ ଚଳାଉ ଲା େସ କଥା ବୁଝବିାକୁ େସ େଚ ା କଲା ନାହ 

। 

 ବାହାର କବାଟ େଖାଲି ତଳକୁ ଓ ାଇବାକୁ ପାଦ ବଢ଼ାଉଛ,ି ଏତକି ି େବେଳ ତାର ପଛଆଡୁ େଗାଟଏ ଧ ା 

ବାଜଲିା, ସେ  ସେ  କବାଟ େଦଉ େଦଉ ଚଉଧୁର ିବାବୁଟ ିକହ ିଉଠଲିା, “ନି  େଲା ପାଜ,ି ନି  େଲା”, ଏେତେବଳେକ 

େସ େଲାକଟରି ଆ ାଭିମାନ କାଶ ପାଇଲା । 

 େସ େମାହନିୀ ପାଖକୁ େଫର ିଆସଲିା କହଲିା, “ଏକ ଧ ା େଦଲି େଯ େସ ଗଡ଼ ିଗଡ଼ ିଏକାେବେଳ ରା ାେର-ଆ 

ଏଥର-ଆସବୁିଟ”ି, କହ ିତାକୁ ଭିତରକୁ ଟାଣିଲା । ଏହ ିସମୟେର ପୁଣ ିଦା  କବାଟେର ଆଘାତ େହଲା । ବାବୁଟ ିଭୀତ 

େହାଇ ଭାବଲିା ‘ପୁଣି କ’ଣ େସ େଫରିଲା କ ି ?” େସ େମାହନିୀକୁ ଅନୁନୟ କରି କହଲିା, “େହ କବାଟ େଖାଲ ନା 

ଟ”ି, େମାହନିୀ କଛି ିନ ଶୁଣ ିକବାଟ େଖାଲିେଦଲା । ଭିତରକୁ ପଶଲିା, ଧନୁ ସଂି । େସ ବଡ଼ି ିତଆିର କର ିେପଟ େପାେଷ, 

ନଶିା ଖ  ଚଳାଏ, େବେଳ େବେଳ ଏ ପଡ଼ାେର ବ ିମୁହଁ ମାରିଯାଏ । 

 ତା’ କା େର ହାତ ପକାଇ େମାହନିୀ କହଲିା, “ଆ ଧନୁ ଭାଇ; ଭିତେର ବସ ।” ଦୁେହଁଯାକ ଭିତେର ବସ ି

ଗପ ଆର  କରିେଦେଲ । ବାବୁଟ ିଧୀେର ଧୀେର ରା ା ଧରଲିା । ଘରକୁ େଫରବିା ବାଟେର େଦ ଲା ନଜି େଦାକାନ 

ପାଖ େସହ ିେଛାଟ ମଇଳା େଦାକାନେର କରିାସନି ିବତୀଟଏି ଜଳୁଛ ି। େଦାକାନଦାର କାମେର ବ  । କରିାସନିୀ ବତୀଟକୁି 

ସା  ନାେର ର  େସ େକେତେବେଳ ଛୁରୀଟକୁି ପଜାଇ େନଉଛ,ି େକେତେବେଳ ଚମଡ଼ା କାଟୁଛ,ି େକେତେବେଳ ବା ହାତୁଡ଼ ି

ଧରି ଠ  ଠ  କରି କ ା ପିଟୁଛ ି। େଚୗଧୁରୀ ବାବୁଟ ିେସ ବାେଟ ଯିବାକୁ ସାହସ କଲା ନାହ । େକଜାଣି କାେଳ ଧ ା 

ମାରିବାର ଫଳଟା ହାେତ ହାେତ ମିଳିଯାଏ । ଅନ  ରା ାେର ଘରକୁ େଫରିବା େବେଳ ଭାବଲିା, “ଠି  ସମୟେର 

େଦାକାନ େଖାଲିଛ ି। ଅସଲ କାରବାରର ବକତ ଏକା । ବଜାରେର େଯତକି ିେବେଳ ଗହଳ ଚହଳ େସତକି ିେବେଳ ୟା’ 

େଦାକାନ ବ ; ଆଉ େଦାକାନ େଖାଲା ରହଛି ିେଯେତେବେଳ ରା ାଘାଟ ନି ଳ । ନଶିା େଖାର ନ େହେଲ ୟା’ କଏି 

କରିବ ?” ମେନ ମେନ ଖୁ  ହସ ିହସ ିେସ ଘରକୁ େଫରିଲା । 


