
ଏକ ନଈ : ଦୁଇ କୂଳ 
 

େଗାଟାଏ ନଈ, ତା’ର ଦୁଇ କୂଳେର ଦୁଇଟ ିଗଁା । କଏି ଆଗ କଏି ପଛ, େସ କଥା େକହ ିକହପିାରିେବ ନାହ । ଏ ଗଁାର 

ବରଗଛ ଆଗ ଉଠ ିବାେଟାଇକ ିଛାୟା ଦାନ କରି ଲା କ ିେସ ଗଁାର ଓ ଗଛ ଆଗ ମୁ  େଟକଉିଠି ଲା ତାର ଇତହିାସ 

େକହ ିେଲ  ର ନାହା  ି। ଏ କଥା କି ୁ  ସତ େଯ ଦୁଇ ଗଁାର ମଝେିର ନଈଟା ଆଗ ସୃ  ିେହାଇ ଲା । ନଈର ଶୀତଳ 

 ଜଳ ଓ େକାମଳ ପଟୁମାଟ ିନି ୟ ଦୁଇ ଦଳ ମଣିଷ ୁ  କୂଳକୁ ଟାଣିଆଣି ବ ।  

ଏକ ପାଖେର ମ ରାଜପୁର ଓ ଅନ  ପାଖେର ଘଣାଶାଳିଆ ଗଁା- ଏ ମଝେିର ଖ ପଡ଼ାର କୁଆରଁିଆ ନଈ େକେତ କାଳରୁ 

େଯ ବହଚିାଲିଚ,ି େସକଥା କଏି କହବି? େଦ େଲ ଜଣାଯାଏ ନଈର ବୟସ ଗଁାର ବୟସଠାରୁ ନି ୟ ଖୁ  େବଶ ି। ଗଁାର 

ବୟ  େଲାେକ ହୁଏତ କାଳସମୁ ର ୁ ଦପି ୁ  ତର -ଦନି, ବଷ, ମାସର ମାପକାଠେିର, ପିତୃ-ପିତାମହ ପିତାମହ  

ଆଡ଼ୁ ଶୁଣି ବା କଥା-ଉପକଥାେର ମାପି ଗଁାର ବୟସ ବଷିୟ କହ ;ି କି ୁ  ନଈକଥା ପଡ଼େିଲ ସମେ  ନୀରବ ରହ  ି। ଦୁଇ 

ଗଁା ମଝିେର କୁଆଁରିଆ ନଈଟ ିଜନ େହଲାେବେଳ ନି ୟ େଗାଟଏି େଛାଟଆି ନାଳ ବ । ନଈର ତାହା ପିଲାବୟସ । େତଣ ୁ

େବାଧହୁଏ ଜୀବନର ମାପକାଠେିର ମାପି ମଣିଷ ତା’ ନଁା େଦଇ- ଲା କୁମାରୀ ବା କୁଆଁରୀ । େସହ ିକୁମାରୀ ବା କୁଆରଁୀ 
ନଈ ଆଜ ିଆଉ କୁଆଁରୀ େହାଇ ନାହ । େସ ଆଜ ିପୂ େଯୗବନା । େକେତେବେଳ ତା’ର ଆର କୂଳରୁ ଏ କୂଳକୁ ବଣର 

ହରିଣ, ଜୀଆଦ ଏକ େଖପାେକ େଡଇ ଁପାରେହାଇଯାଉ େଲ, ଏପାଖର ଗଛର ଡାଳ େସପାଖର ଗଛର ଡାଳକୁ ପବନେର 

ହଲି ହଲି ଛୁଉଁ ଲା । ହୁଏତ ଏ ଗଛର ଲତା ଡ  ବେଢ଼ଇ େସ ଗଛେଦହେର ମାଡ଼ଯିାଉ ଲା । ଆଜ ିକି ୁ  ତାହା ଆଉ 

ନାହ । ଆଜ ିଏ କୂଳେର ଠଆିେହେଲ େସ କୂଳକୁ ଆ  ପାଉନାହ । ଏ କୂଳରୁ ଡାକେିଲ େସ ପାଖକୁ ଶୁଣାଯାଉନାହ । ଏ 

ପାଖରୁ େସ ପାଖକୁ ପାରେହବାକୁ େହେଲ ନାଆେର ପାର େହବାକୁ ପଡୁଚ ି ବଷାଦେିନ । େସ କାଳର କୁଆରଁୀ ଆଜି
 େଯୗବନ-ଗବେର କଳକଳ ଛଳଛଳ େହାଇ ବହଚିାଲିଛ ି। େସ ଉ  ଫୁ  େହାଇ ଉଠଲିାେବେଳ କୂଳ ମାନୁନାହ, 

ସୀମା ମାନୁନାହ-ମାନୁନାହ ଗଁାଗ ା, କୂଳର ବ ନ, ସୀମାର ବ ନ । େସ େବାଧହୁଏ ତାର ତୀରବାସୀମାନ ୁ  ଏହ ିଶି ା 
େଦଉଚ ିେଯ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ େହବ, ନଜିର ଶ ି ବି ାର କରବିାକୁ େହବ, କାହାର ବାଧାବ ନ ମାନବିାକୁ େହବନାହ, କଏି 

ଯଦ ିବାଧା େଦବ ତାହାେହେଲ କୂଳ ଲ ିବାକୁ େହବ । ଚାରିଆେଡ଼ ପରିପୂ  କରିେଦବାକୁ େହବ । 

  କୁଆଁରିଆ ନଈରୁ ଏ ଶି ା କଏି େକେବ ଅତୀତେର ହଣ କରି ବ କହେିହବ ନାହ; କି ୁ  ଏେବ େସ ଅ ଳର 

େଲାେକ ଜାଣିବାକୁ ତାର ତୀରବାସିନୀ ଯବୁତୀ ଶଶୀ ହଣ କରିଛ ି। େତଣ ୁ ଚାରିଆେଡ଼ ଚହଳ ପଡ଼ଯିାଇଛ-ି ଶଶୀ ଗଁା 
ଛାଡ଼ଲିା, କୁଳ ଛାଡ଼ଲିା । ଶଶୀକୁ ଏ କୂଳରୁ େସ କୂଳକୁ େନଲା କଏି ? ଏ କୂଳର ଘଣାଶାଳିଆ ଗଁାେର ଶଶୀର ଜନ । େଯଉଁ 
ଘେର େସ ଜନ େହାଇ ଲା େସ ଘରର େସପର ିକଛି ିବଭିବ ନ ଲା । ବାପର ଲା ଦୁଇ-ଚାରି ମାଣ ବଲି । େପାଷିବାକୁ 

ତେିନାଟ ିଝଅି ଓ ୀ, ଆଉ ଶୁଝବିାକୁ ଲା ହଜାେର ଟ ାର ଖ ଏି କରଜା ଦଲିଲ । ଏକସମୟେର େସ କରଜା ଶୁଝଲିା ଓ 

ଶଶୀକ ି ବଭିା େଦଲା । େସ କୂଳର ମ ରାଜପୁର ଗଁାର ଯାହା ଘେର ଶଶୀ ବଭିା େହଲା, େସଇ ଶୁଝେିଲ ଶଶୀବାପର 

କରଜା । ଅଥା  ଶଶୀର ରୂପ ଗୁଣ େଦ  ହଜାେରଟ ିଟ ା େଦଇ ଶଶୀକ ିଏକ କାେର କଣିେିନେଲ । ବବିାହେବଳକୁ 

ଶଶୀର ବୟସ େମାେଟ ସାତ ବଷ । ବବିାହ କ’ଣ େସ ଜାେଣ ନାହ । ଯାହା ସେ  ତାର ହାତ ଛ େିଦେଲ, େସ ବ ିଦଶ 

ବଷର ବାଳକ । ଘଣାଶାଳିଆ ଗଁାେର ବବିାହ ସରିଲା ପେର ଶଶୀର ବର ଅନୁକୂଳ ଆଉ ଏ କୂଳକୁ ଆସନିାହ । ଶଶୀ ତ 

ଝଅି, େସ ଆଉ େସ ପାଖକୁ ଯିବ କମିିତ ି?  



ଏ ଭିତେର ୮-୧୦ ବଷ ବତିଯିାଇଛ ି। ଶଶୀ ପୂ  ଯବୁତୀ । ବୟସ େଷାଳ ପାରେହାଇଛ ି। େସ େଷାଡ଼ଶୀ ପାଲଟଯିାଇଛ ି

।   

ଅନୁକୁଳ ପୂରା ଯୁବକ । ଚାରି ଭାଇ ଭିତେର େସ ସାନ । ତନି ିଭାଉଜ ଘରକୁ ଆସିସାରଛି ;ି େକବଳ ଶଶୀ ଯିବାକୁ ବାକ ି

ଅଛ ି। ଏଇ ସମୟେର ପଡ଼ଲିା ଜଗ ାଥ ର ନବକେଳବର । ମ ରାଜପୁରର ଗଁାସାରା େଲାକ ବାହାରିେଲ ଦଅି-ଁଦଶନକୁ 

। ଅନୁକୁଳ ବ ିେସମାନ  ସ େର ଚାଲିଲା । େସ କୂଳର ମ ରାଜପୁରର ଜନେ ାତ ପୁରୀ ଅଭିମୁେଖ ଚାଲିବାେବେଳ ଏ 

ପାେଖ ଘଣାଶଳିଆ ଗଁାର େଲାେକ ନି ି  ନ େଲ । କଏି କ ିଭାବେର ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ବା  ିଜଗ ାଥ ଦଶନକୁ ଚାଲିେଲ । 

ଶଶୀ ଜାେଣନା, େସ ଯାହା  ଘରକୁ ଦୁଇ ମାସ ପେର ଯିବ, ଯାହା ୁ  େସ େବଦୀ ଉପେର ଥେର େଦ  େଯେତ 

କ ନାଚ ୁେର େଦ େଲ ମ  ଆଉ ବୁଝପିାରୁନାହ, େସହ ି ଅନୁକୁଳ ତା’ର ାଣର ଚ ନ ପରୁୀ ଯାଇଛ  ି େବାଲି । 

ଜାଣି େଲ ହୁଏତ େସ େଲାକଗହଳି ଭିତେର ପୁରୀ ଯିବାକୁ ଇ ା କରି ନଥା ା । 

  ନବକେଳବର ସମୟେର ଯା ୀ ି େନବାପାଇଁ ଏେଜ ୍   କ  ନଥା  ି। ଚାରି ପଇସା େରାଜଗାର ପାଇଁ େସବକ, 

ପ ା, ପଢ଼ଆିରୀ ତ େଲାକ ନଯିୁ ି କରିଥା ,ି ଗଁାମାନ େର ଏପରି େଲାକ ଥା’  ି େଯଉଁମାେନ କ ି ଏହପିରି ଯା ା-
ମଉ ାେର ଅେନକ ଫାଇଦା ଉଠା  ି। େସ ଅ ଳେର ମ ୀ-ମା, ପ ିଆଣୀ ଏହ ିେ ଣୀର ଏକ ଏେଜ ୍  । େସ ଶଶୀକ ି

ଆସ ିକହଲିା- “ଝଅି େଲା, ଦ’ିମାସ ପେର ତ ତୁ େତା’ର ଦଅିଁ ୁ  େଦ ବୁ, ଏେବ ଜଗତଯାକର ଦଅି ଁଜଗ ାଥ ୁ  େଦ  

ଆସବୁି ଚା । େସଇ ତେତ ଆଶୀବାଦ କରିେବ ।”  

  ମ ୀ-ମା’ ସା େର ଖାଲି େଯ ଶଶୀ ଗଲା ତା’ ନୁେହଁ, ଗଁାର ପା -ଦଶ ବୁଢ଼ୀ, ଦ’ିଚାରି ଜଣ େଟାକା, ବୁଢ଼ା 
ସମେ  ଚାଲିେଲ । ମ ୀ ମା’କୁ େସ ଅ ଳେର ନ ଜାେଣ କଏି ? ରଜାଘର ଦୁଆେର ମାଲିମକ ମା ଲାଗିେଲ ଏଇ 

ମ ୀମା’ ଅେନକ ର ଆ ୟ ଳ ହୁଏ । ସା ୀ େଯାଗାଡ଼ କେର ସଏି, ଓକଲି, ମୁ ାର ଜୁେଟଇଦଏି ସଏି । େସଇ ତାର 

ବ ବସାୟ । େସଇ ରୁ େସ ପା  ପଇସା ପାଏ । େସଇ ପାଇ ଁମ ୀମା’ର କୁଆଁରିଆ ନଈର ଦୁଇ କୂଳେର ଖୁ  ନାଆ ଁ

। ଏ ଗଁାର େସ ପିଉସୀ େହେଲ େସ ଗଁାର େସ ମାଉସୀ । େସ େବାହୂ  ସାେ  େବାହୂ, ବୁଢ଼ୀ  ସାେ  ବୁଢ଼ୀ, ଆଉ, 

ସମ  ପାେଖ ସବୁ ବଷିୟେର ଜେଣ ଏେଜ ୍ ।  

X   X   X   X 

େଯଉଁ ସମୟର ନବକେଳବର କଥା ଏଠାେର କୁହାଯାଉଛ,ି ଆଜକିାଲି ପର ି େସ ସମୟଟା ନ ଲା । ପୁରୀ ବଡ଼ଦା  

ବାଲିେର ପୂ  ଲା । ସଂିହ ାରରୁ ରଥ ବାହାରି ଗୁ ିଚା ଘେର ଲାଗିବାକୁ େସେତେବେଳ ଲାଗୁ ଲା ାୟ ସାତଦନି । ଯିଏ 

ଆସୁ ଲା ଯା ା େଦ  - େଫରେିବ ନାହ, ଏହ ିଆଶ ା ସବୁର ି ାଣେର ଲା । ରଥଯା ା ସହତି ହଇଜା, ମଡ଼କ ସେତ 

େଯପରି ସାଥୀେହାଇ ଆସୁଥାଏ । ଖାଲି େଯ ପୁରୀେର ଏ ଦୁଘଟଣା ଘେଟ ତା’ ନୁେହଁ, ଦୂରଦୂରା ରୁ ଆସୁ ବା ଯା ୀ 
େଦବଦଶନ ସାରି ାଣବକିଳେର େଫରିଯାଉ ବାେବେଳ ବାଟଘାଟେର, ଗଁା ମଫସଲେର େରାଗର ବୀଜ ବୁଣିେଦଇ 

ଯାଉ େଲ । ା  ବଭିାଗର ତ ରତା ସହର ଭିତେର ସୀମାବ  ଲା । 

 

ମହାକାଳ ମୃତୁ ର ଏହପିର ିଏକ ଅକାଳ ଉ  େବାଧନ ସମୟେର ମ ୀମା’ ପ ିଆଣୀ ସା େର େନଇ ବା ଶଶୀ ଆଉ 

ତାର ଦଳକୁ ଧରି େଫରିଆସୁଚ ି ଗଁାକୁ । ପୁରୀ ଛାଡ଼ ି େକେତ ବାଟ େସମାେନ ଆସେିଲଣି, ଆସବିା େଲାେକ 

ଜାଣିପାରୁନାହା ;ି କି ୁ  ମ ୀମା’ କେହ- ଆଉ ରହଲିା ତନି ିଓଳିର ବାଟ । ପ ିମ ଆକାଶେର ସୂଯ େଦବତା ଗଡ଼ଜାତର 

େକଉ ଁ ଅ ାତ ପାହାଡ଼ ପାେଖ ବୁଡ଼ଯିାଉଛ ,ି ଆକାଶର େମଘଖ  ବଚିି  େଶାଭା ଧାରଣ କରିଛ,ି କୁଆ, ବଣି, ପାରା 



ବସାେଫର ା େହାଇ େକାଳାହଳେର ପୃ ବୀ ଓ ଆକାଶକୁ ମୁଖରତି କରୁଛ  ି। ରାଜରା ାେର ଚାଲିଛ  ିମୂକ ଯା ୀେ ଣୀ, 
ସେତ େଯପର ି ପି ୁଡ଼ପିଲ ! ମା  କଏି େଫରୁନାହ, ସମେ  ଆଗକୁ ଯାଉଛ  ି । ଠାଏ ଠାଏ ଗଛମୂେଳ ପାଣ ି ଚବକା 
ପାେଖ, ଗଁା ନକିଟେର ବା େପାଖରୀ କୂଳେର ବାହୁଡ଼ା ଯା ୀ ର ସମାଗମ ଖୁ  େବଶ ି। ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ା , କଏି 

କାହାକୁ ବାଟେର ହେରଇଛ,ି କାହାର କଏି ଅକାଳ ମୃତୁ େର ଢଳିପଡ଼ଛି;ି େତଣ ୁକାହାରି ମୁହଁେର ହସ ନାହ ।  

େସହ ିଜନେ ାତ ଭିତେର ମ ୀମା’ ଚାଲିଛ ିଆଗକୁ । ତା’ର ିଏକ ପାଖେର ଶଶୀ ଓ ତା’ ଗଁାର ଆଉ ଦୁଇ ଚାେରାଟ ି

ଯୁବତୀ, ପଛେର ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ । କଏି ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହୁଁଛ ିକଏି ଚାଲିପାରୁନାହ େବାଲି । କଏି ଡାକୁଛ ି- ଏଇ ପାେଖଇଗଲା 
େସ ଗାଆଁ, ଅ ାର ଆଗରୁ ନ ପହ େିଲ ଜାଗା ମିଳିବ ନାହ । କିଏ କହୁଚ ି- ହଇ େଲା ମ ୀମା’, ପାଣି େଟାେପ ମିଳିବ 

ନାହ ? ପିଲାଟା େଶାଷେର ଆଉଟୁପାଉଟୁ େହାଇଗଲା । କଏି କହୁଚ ି - ମ ୀମା’ ଟକିଏି ବସପିଡ଼ବିା । ଚାଲି ଚାଲି 

େଗାଡ଼ରୁ ବାକୁଲା ଉଠଲିାଣି । ମ ୀମା’ ସମ ର ଏେଜ ୍   । ସଡ଼କ ପାଖେର ଏକ ଆମଗଛ ତେଳ ମ ୀମା’ ଥକା 
ମାରି ଠଆିେହଲା । ସମେ  ବସପିଡ଼େିଲ ତାକୁ େଘରିକରି । େସଇ ପାଖେର େଗାଟଏି ପାଣ ି ଚବକା ଲା । ଟକିଏି 

ହାଲିଆ ମାଇେଲ ପାଣ ିପିଇେବ, ଯିେବ । ମ ୀମା’ର ବଡ଼ ବଡ଼ ଆ  ଦ’ିଟା େସହ ିଚବକା ଉପେର ପଡ଼ଲିା । େସ 

ଟକିଏି ଆଗକୁ ଚାଲିଲା । ପାଣି ଆଉ ଚାରି ହାତ ଦୂରେର । ଲଇଁପଡ଼ ି େଦ ଲା କ’ଣ େକଜାଣି, ଚମକଲିା ପରି 
େଫରିଆସ ିଠଆିେହାଇ ବା ଜାଗାେର ଠଆିେହଲା । ତାର ଆ  କି ୁ  େସଆଡୁ େଫରିଲାନାହ । ତାର ଏ ଚାହାଣି େଦ  

ଶଶୀ କ’ଣ ବଚିାର ିବସବିା ଜାଗାରୁ ଉଠପିଡ଼ଲିା । ସଏି ବ ିେସଆଡ଼କୁ ଚାହଲା । ତା’ ସହତି ଆଉ ଦୁଇ ଚାେରାଟ ିଝଅି 

ଉଠେିଲ । ମ ୀମା’ କହଲିା- “ଆହା ! ଚି ଲୁି ଶଶୀ ?”  

ଶଶୀ କହଲିା- “କିଏ େଲା ମ ୀମା’ ? ଆେମ ଏଠୁ ପାଣ ିପିଇବା ?”  

ମ ୀମା’ କହଲିା- “ପାଣି ପିଇବା କ ି ନାହ େସକଥା ଅଲଗା, ମା  ତୁ ଚି ଲୁି କ ି ?” ଶଶୀ ପାହୁେ  ଦ’ି ପାହୁେ  

ଆଗକୁ ଯାଇ ଡରିଲାପର ିେଫରଆିସଲିା । ପଚାରିଲା- “ମ ୀମା’, େଲାକଟା କ’ଣ ବଂଚଚି ି?” ମ ୀମା କହଲିା- “ହଁ 

େଲା ବଂଚଚି;ି ମା  ତୁ ଚି ଲୁିଟକି ି?”  

େସେତେବଳକୁ ଶଶୀ କାଠ ପରି େହାଇଗଲାଣି- ମ ୀମା’ କାହକ ି ତାକୁ ଏପରି ଘନ ଘନ ଶ କରୁଚ ି ? ଅନ  

ଯା ୀମାେନ ଭୟେର ଠଆିେହାଇ ପଡ଼େିଲଣି । ଜେଣ ଦ’ିଜଣ େସ ଥାନ ଛାଡ଼ ିଚାଲିଯିବାକୁ ଆଗକୁ ପାଦ କାଢ଼େିଲଣି । 
ମ ୀମା’ କହଲିା - “ଆେଲା ଶଶୀ, ଆଉ ଭାବେିଲ କ’ଣ େହବ ? ଯାଇଥା ୁ  ଘରକୁ, ଜଗ ାେଥ କେରଇେଦେଲନ ି। 

ମଁୁ େପାଡ଼ପାଡ଼ୀ ଜାେଣନ ିଅନୁକୁଳ ପୁରୀ ଆସଚି ିେବାଲି । ଜାଣି େଲ କ ିେସ ଏପର ିପାଣି େଟାେପ ପାଇଁ ଏଠ ିପଡ଼ଥିା ା 
? କଏି କୁଆେଡ଼ ଛାଡ଼ ିଚାଲିଗେଲ । ସମେ  ଏପର ିଚାଲିଯିେବ । ଆ ଆ, େଫରିଆ । ଆଉ ଚାହଁାନା େଲା ମାଆ ! ଥେର 

ଚାହ ଲୁ େବଦୀେର, ଚାହଥା ୁ  ଘରକୁ ଯାଇ େଲ । ଆଉ ଚାହବା କଛି ିଲାଭ ନାହ । ଶୁଣି ଲି, ଭାଇଭାଉଜ ଆସି େଲ, 

ଶୁଣି ଲି ଗଁାେଲାେକ ଆସି େଲ; େକହ ିତାର ସାହା େହେଲନାହ । ଜଗ ାେଥ ଯାହାର ସାହା ନୁହ ,ି ତାର ସାହା େହବ କଏି 
?”  

ଏହା କହ ିମ ୀମା’ େଯେତେବେଳ ଶଶୀର ହାତ ଧରି ଭିଡ଼ଲିା ଶଶୀ ହଲିଲା ସତ; ତାର ପାଦ ଚଳିଲା ନାହ । ମ ୀମା’ 

ଡାକଲିା - େସ ଶୁଣିଲାନାହ । ମ ୀମା’ ସମ ି ି େଚେତଇେଦଲା, ହଇଜା େରାଗୀ ପଡ଼ଛି,ି େସ ାନ ଛାଡ଼ ିଚାଲିଯିବାକୁ 

େହବ । ଶଶୀ ତା’ କଥାକୁ କାେନଇଲା ନାହ । ମ ୀମା’ ଶଶୀକ ିଦ’ିଚାରିଥର ଡାକପେକଇ ଆଗକୁ ପାଦ କାଢ଼ଲିା । 

ଦଶ ପଚଶି ିହାତ ଯାଏ ଁଆଗକୁ ଯାଇ ବୁଲି ଚାହଲା । ଦୂରରୁ ଡାକଲିା । ଅନ ମାେନ ଆଗକୁ ଚାଲିଗେଲଣି, ଏେଜ ୍ େକବଳ 

ପଛେର । େଦଖ ୁେଦଖ ୁେସ ବ ିଦୂରେର ମିଶଗିଲା ।  ମାଛ-ିଅ ାର େବଳକୁ ଶଶୀ େକାଳେର ମୁ  ର  ଅନୁକୁଳ 



ପଚାରିଲା- “େମାେତ ପାଣି େଦଲା କଏି ? ଓେହା ! ଟକିଏି ଭଲ ଲାଗିଲା । ତୁେମ କଏି ?” ଶଶୀ କହଲିା- “ମଁ ୁ ? 

େମାେତ ତୁେମ ଚି ନିାହଁ ।” 

   -“ତୁମ ଘର େକଉଁଠ ି?”    

-“ଏ କୂଳେର ।”    

-“ଘଣାଶାଳିଆ ?”  

ଅନୁକୁଳ ଟକିଏି ଆ ବୁଜ ି ସେତ ଅବା କ’ଣ ଭାବଲିା । ତା’ପେର ନମିୀଳିତ େନ େର ଶଶୀ ମୁହଁକୁ ଚାହ ଶି ଳ 

ହାତେର ତା’ର ଡାହାଣ ହାତକୁ ଧରିପକାଇ କହଲିା- “ଏଥର ବଂଚଗିଲି ! ତୁେମ ଆସି ଲ େବାଲି ଶୁଣି ଲି ମା  । 

ଆସି େଲ ଆମ ଗଁାର ଅେନକ । ସମେ  ଚାଲିଗେଲ ଗଁାକୁ କଏି କୁଆେଡ଼ । ତୁେମ େମାେତ େଖାଜକିରି ପାଇଛ, ଆଉ 

େସମାେନ ?”  

 ଶଶୀ ଆ  େପାଛ ିେପାଛ ିକହଲିା - “େସମାେନ ମ  ଆଗକୁ ଚାଲିଗେଲ ।”  

ପୁରାଣେର ଶୁଣାଅଛ ି - ଶିବ ଦ ଯ େର ନଜି ୀ ସତୀ ୁ  କାେ ଇ ଚାଲି େଲ । େସଦନି େଦଖାଗଲା, େସହ ି ଆସ  

ଅ ାର ଭିତେର ସତୀ ଶବି ୁ  କାେ ଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଛ  ି। କୁଆେଡ଼ ଯିବ ? ହଇଜା େରାଗୀକ ିେନଇ େସ କୁଆେଡ଼ ଯିବ 

? ଗଁାମୁେ  େଲାେକ କହେିଲ- ଏ ଗଁା ଭିତେର ପଶବିାକୁ େହବ ନାହ । ବାେଟ ଘାେଟ େଲାେକ ଦଶ ହାତ ଦୂରକୁ ଘୁ  ି

ଚାଲିଗେଲ ।  

  ଦୂରେର ବଲି ଗହୀର ଭିତେର ଦଶୁି ଲା ଏକ ୀଣ ଆେଲାକଶଖିା । ଶଶୀ ବଚିାରିଲା - ଗଁା ଭିତେର େକେତ 

ଆଲୁଅ ଜଳୁଚ;ି କି ୁ  େଦଖୁଚ ିେସ ଆଲୁଅ ତା’ ପାଇ ଁନୁେହ । େଯଉ ଁ ୀଣ ଆଲୁଅକୁ େସ କା େର େଟକଧିରିଚ,ି ଦୂରେର 

ଜଳୁ ବା ଏକାକୀ ଆେଲାକ େବାଧହୁଏ ତାକୁ ଡାକୁଚ ି । େସ ଚାଲିଲା େସଆେଡ଼ ଅଣବାଟେର ବଲି ଭିତେର । ଯାଇ 

ଠଆିେହଲା ନି ଭ ଦୀପଶଖିା ପାେଖ । ବଖରାଏ େବାଲି ଘର, ତା’ ଭିତେର େଗାଟଏି ବଧିବା, େସଇ ଦୀପଶିଖା 
ଆେଲାକେର ବଧିବା େଦ ଲା- ଳିତବସନା, ଆଲୁଳାୟିତକୁ ଳା ଏକ ଯବୁତୀ କା େର ଅ ମୃତ ଏକ ଯବୁକକୁ ଧର ି

ଦୁଆର ମୁହଁେର ଠଆିେହାଇଚ ି। େସ କାରଣ ବୁଝବିାକୁ ବାକ ିରହଲିାନାହ । କଛି ି ଶ ନ କର ିକହଲିା - “ମାଆ େଲା ! ଏ 

ଗଁାବାଲା େମାେତ ରେଖଇେଦେବନ ି। ଆହା ...! ନି ୟ ଏ େତାର ... ।”  ଶଶୀ ସେ  ସେ  କା ରୁ ଅନୁକୂଳକୁ 

ଓେ ଇ ପି ାକା କୁ ଆଉେଜଇ ନଜିର େବକ ହାରଟ ିଛି ାଇ ବୁଢ଼ୀ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇେଦଇ କହଲିା - “ତୁ େମାର ମାଆ େଲା 
! େକଉ ଁଜନେର ମାଆ ଲୁ । ଏ ଆଲୁଅ େମାେତ ଡାକଚି ି।”  

ଚାରି ଦନି ପେର େଦଖାଗଲା ଅନୁକୁଳ େସ କୁଟୀର ପି ାେର ସଧିା େହାଇ ବସୁଚ,ି ଆଉ ଶଶୀ େସ ଘେର ଝଅି 

ପାଲଟଯିାଇଚ ି। ପ ର ଦନି ପେର ଶଶୀ ଆଉ ଅନୁକୁଳ େଯେତେବେଳ େସ ଘରୁ ବଦିାୟ େନଇ ଗେଲ ବୁଢ଼ୀ ଆ ରୁ 

ଦ’ିଧାର ଲୁହ ଗେଡ଼ଇ ଅନୁକୁଳ ଓ ଶଶୀର ହାତ ଦ’ିଟାକୁ ଧରିପକାଇ କହଲିା- “ଝଅି ାଇ ଁଚାଲିଯାଇ େଲ େଲା ଝଅି 

! ତୁେମ େମାର େଫରିଆସଚି । ଯାଉଚ େଯ, ଆଉ ଦେିନ ଆସବି ।” 

  ଶଶୀ ଲୁହ େପାଛଲିା, ଅନୁକୂଳ ବ ିଲୁହ େପାଛଲିା ।  

େସମାେନ ଚାଲିେଲ- ଆଗକୁ ଚାଲିେଲ; କି ୁ  ଯିେବ କୁଆେଡ଼? 

  ମ ରାଜପୁର ଗଁାଟା ଏକବାେର ହଲଚଲ େହାଇଗଲା । ଦଶାହ କୃତ  ସାରି ବାରେଭାଜ ି ସାରି ଘରେଲାେକ, 

ଗଁାେଲାେକ ଅନୁକୁଳର େଶଷକୃତ  ସାରିେଦଇଛ  ି । େତେଣ ଘଣାଶାଳିଆେର ଏେଜ ୍  ମ ୀମା’ ମୁହଁରୁ କଥା ଶୁଣ ି



ଗଁାବାଲା ନି ି କରସିାରିଛ  ି େଯ ଶଶୀ ବ ି ଅନୁକୂଳ ସେ  ଚାଲିଯାଇଛ ି। ଏପର ିଅବ ାେର ଅନୁକୁଳ େଯେତେବେଳ 

ଯୁବତୀ ଶଶୀକୁ ସା େର ଧରି ମ ରାଜପୁରେର ପହ ଲିା, ଗଁାର ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ା କହେିଲ- ‘େ ତକୁ ଆଉ ଗଁାେର ପୂେରଇବାକୁ 

େହବନାହ ।’ ଅନୁକୁଳର ମାଆ ନ ଲା କ ିବାପ ନ ଲା । େବାହୂକୁ ଘରକୁ େନବାପାଇଁ ଶାଶୂ ଶୁର ନ େଲ । ରାତ ି

ସମୟ । େଯଝା ଘେର େସ ଦୁଆର କଳି ିରହେିଲ । ହରପାବତୀ ଶଶାନ ଭୂଇଁରୁ ଉଠଆିସ ି ାମା ଳେର େବଶ କଲାପର ି

ଅନୁକୁଳ ଶଶୀର ହାତକୁ ଧରି େଯେତେବେଳ ଦୁଆରମୁହଁରୁ େଫରିଯିବାପାଇଁ ମୁହଁ ବୁେଲଇଲା, ଘର ଭିତରୁ ଶୁଭିଲା ଏକ 

ନାରୀକ ର ବ ାକୁଳ ଆହାନ । ଜେଣ ପରିଣତବୟ ା ଅତ ି ବ ାକୁଳ ଭାବେର େସମାନ  ଆଗକୁ ଚାଲିଆସ ି ପଥ 

ଅବେରାଧ କଲାପର ି ଠଆିେହଲା । କହଲିା- “େମା ଦଅିରକୁ, େମା’ ଯାଆକୁ ମଁୁ ଘରୁ ଛାଡ଼େିଦବନିାହ ।” 

େସତକିେିବେଳ ଅନୁକୁଳ ଆ ବୁଜ ିେଦ ଲା, େଶୖଶବେର ମାତୃହୀନ ଅନୁକୁଳ ଯାହା େକାଳେର ବଢ଼ି ଲା, େସଇ ତା’ର 

ଭାଉଜ ମାତୃେବଶେର ତାକୁ େକାଳକୁ େନଇଯାଇଛ ି । ଶଶୀ ମୁ  େପାତ ି ଠଆିେହଲା । ଗଁାବାଲାଏ ଦୁଆର ଫିେଟଇ 

ଚାହେଲ । ପୁଅେବାହୂ ଘରକୁ େଫରିଆସିଛ  ି। ନୀତ-ିନୟିମର ବ ନ େସଠ ିଛି ିଗଲା !  

ଏକ ନଈର ଦୁଇ କୂଳ । ଦୁଇ କୂଳର ଦୁଇଟ ିଗଁା । ଦୁଇ ଗଁାର ଦୁଇଟ ିକୁଳର ପୁଅେବାହୂ ଏହାପେର ସଂସାର କେଲ । େସହ ି

ଦନିରୁ ଏେଜ ୍  ମ ୀମା’ ଆଉ େସ ଗଁାକୁ ଆସନି ିକ ିଘଣାଶାଳିଆ ଗଁାେର ତାକୁ ଆଉ କଏି େଦ ନ ି। 


