
ଗାରୁଡ଼ ିମ  

 

 ଏହଟିା େହଲା ତରିିଶ ଚାଳିଶ ିବଷ ତଳର କଥା । କଟକେର କେଲଜ ନୂଆ ବସଛି,ି ଏଫ.ଏ କା  ପଯ  ପଢ଼ା 

ହୁଏ । ଉପର କାସେର େଗାଟ ିପ ର େଷାଳ ଛା  । େସ  ମ ରୁ ଆଠ-ଦଶେଗାଟ ିମଫସଲିଆ, ସହର ଭିତେର ନାନା 

ଜାଗାେର ବସାକର ିରହଛି  ି। େସେତେବେଳ କେଲଜେର େବାଡ଼ଂ ନ ଲା । କଟକ େଚୗଧୁରୀ ବଜାର ଭିତେର େଗାଟଏି 

ସାଦା େଦାମହଲା େକାଠାେର ବସା - ଛା ଟରି ନାମ ମଦନେମାହନ । ନାମଟ ିପରି ପିଲାଟ ିେଦ ବାକୁ ମ  ମଦନେମାହନ 

। ବୟସ ଜଣାଯାଏ େଷାଳ ସତର ଭିତେର । ବସାେର ପୂଜାରୀ, େଗାଟଏି ଭ ାରି, ଆଉ ସା  ଏହ ିତେିନାଟ ିେଲାକ । 

େହେଲ କ’ଣ, େକହ ି ଭାର କାେ ଇ, େକହ ି େବାଝ ମୁେ ଇ, େକହ ି ତୁ ା ହାତେର େରାଜନିା ଦୁଇ ତନି ି ଜଣ 

ଧୂଳିେଗାଡ଼ଆି େଲାକ ଯା’ଆସ କର  ି। ଦେିନ େବାଲି ଉପୁର ିେଲାକର ଛୁଟଣ ନାହ । ଜନିଷିପ  ଧର ିଉପରୁିେଲାକ  

ଯା’ଆସ କରିବାର େଦ  ବସା ଆଖପାଖ େଦାକାନଏି ବୁଝେିଲଣି, ଏହ ି ବାବୁ ପିଲାଟ ି ମଫସଲର େକୗଣସ ି ଜମିଦାର 

ଘରର ପଅୁ େହବ । େଢର ଦନି ପାଖେର ବା େଲାକର ପରିଚୟ ଜାଣିବାପାଇଁ େଲାକ ର ସହଜେର ଇ ା ବେଳ - ତା 

ଉପେର ପୁଣ ିବଡ଼େଲାକ େହେଲ େଲାେକ ଆେଗ ପରିଚୟ େଖାଜ ିବସ  ି। ପାଖେଲାକ ସମେ  ଜାଣିଗେଲଣି ପିଲାଟ ି

ବଡ଼ନଈ ପରଗନାର ଶାଳପାଳ ତାଲୁକର ଜମିଦାର େଗାଲାପେଲାଚନ ପ ନାୟକ  ପୁଅ । ଏହା ମ  ଜଣାଗଲାଣି, 

ଜମିଦାର ର ଏହ ି େଗାଟଏି େବାଲି ପଅୁ । ପୃ ବୀେର େଯେତ କାର ହତଭାଗ  େଲାକ ଅଛ ,ି େସମାନ ର ଯଦ ି

େ ଣୀବଭିାଗ କରାଯାଏ, ଏକପୁଅ ବାପମା’ ନି ୟ ଥମ େ ଣୀର ଥମେର ପଡ଼େିବ - ଏକଥା େଲଖକ ତମା ତୁଳସୀ 

ଶାଳ ାମ ଛୁଇ ଁ ଦୃଢ଼ରୂେପ େବାଲିବାକୁ ୁତ ଅଛ ି । ପୁଅ ଖାଇ ନାହ, ବାପମା’ ର ଉପାସ - ପୁଅଟରି େବରାମ, 

ଆ େର ନଦି ନାହ, େପଟେର େଭାକ ନାହ, ଦନିରାତ ିବଛିଣା ପାଖେର ଜଗି ବସଛି  ି। ପୁଅଟ ିକାହେର ସୁଖେର ରହବି, 

ଦନିରାତ ି ଭାବନା । ଆପଣାର ତନିସିଆି ଁ ଲୁଗା, ପୁଅ ସକାେଶ ଯଥା କଣିା ଲାଗିଛ ି । େଦହର ର  ପର ି ଟ ାଗୁଡ଼କି 

ପୁଅପାଇଁ ଅକାରଣ ବା ସକାରଣ ପାଣିପରି ଖରଚ କରିବାକୁ ଟକିଏି େହେଲ ହାଲିଆ େହାଇ ପଡ଼େିବ ନାହ । ପରକାଳଗତ ି

ପାଇଁ ଭୁ  ନାମ ଗୁଣିବାକୁ ବ ିେବଳ ମିେଳ ନାହ । ବାପମା’ ର େଯେତ କଛି ିଧମକାଯ , ସବୁଗୁଡ଼କି ପୁଅ ମ ଳ 

କାମନାେର । ମଦନ କଟକେର ପଢ଼ୁଛ,ି ବାପମା’ ର ପି େର ଅଛ ି ାଣ ମନ ରହଛି ିପୁଅ ପାଖେର । େରାଜନିା ପୁଅ 

େଦହପାର ମ ଳ ବାତନି ନ ପାଇେଲ ସାଆ ାଣୀ ଅଥୟ େହାଇପଡ଼  ି । କଟକ ସହର େଦାକାନର ଚାଉଳଗୁଡ଼ାକ 

ପାଣିପଶା, ବାଲିେଗାଡ଼ମିିଶା, ମଳୁ ଆ । ସା ାଣୀ ଉଆସ ମ େର େପାଇଲୀମାନ ୁ  ଲଗାଇ ଉଆ ଆ ସରୁ ଉରିଆ 

କୁଟାଇ ବାହୁ ୀ େବଠଆିେର କଟକ ପଠାଇ େଦେଲ । େତାଟାରୁ ପାଚଲା କଦଳୀ କା ଏି ଅଇଲା – ମା’ ମନ େକତେକ 

ବୁେଝ, ଆଗରୁ ହା ିଏ ଫୁଲବଡ଼ ି ପରାେହାଇ ଲା - ସବୁ କଟକକୁ େଘନ ି ଯା । ଆଜ ି ପଠାଇବାକୁ କଛି ି ନାହ - ତୁ ା 

ହାତେର େହେଲ ଜେଣ ନଗଦୀ ପାଇକ ଧାଇଁ ଯାଇ ପୁଅକୁ େଦ ଆସୁ । େରାଜନିା ଏହପିରି ଚାଲିଛ ି। 

 ଜମିଦାର େଗାଲାପେଲାଚନ ପ ନାୟକ ଆେପ ପାଠୁଆ ନ େହେଲ କଣ େହଲା, ପାଠର ମଯ ାଦା ବୁଝ ,ି ଏ  

ସକାେଶ େସ ଆ  କାନ ବୁଜ ିଇଂରାଜୀ ପାଠ ପଢ଼ବିା ସକାେଶ ପୁଅକୁ ବେିଦଶକୁ ପଠାଇ େଦଇଛ  ି। ମଦନ ଉଛୁଣିକା 

କେଲଜର ସବା ଉପର କାସେର ପେଢ଼ । କେଲଜ ପଢ଼ା ବହ ି ଛାଡ଼ ି ବାହାରବହ ି େଢ  ପଢ଼ଗିଲାଣି । େଭ ିଆମାେନ 



ଉପନ ାସ ପଢ଼ବିାକୁ ସୁଖ ମଣ  ି । ମଦନ ବ ି େଢରଗୁଡ଼ାଏ ଉପନ ାସ ପଢ଼ଗିଲାଣି । ମଦନ ପିଲାଟ ି ଖୁ  ଗ ୀର, 

ମନମରା େଲାକ । େହେଲ କ’ଣ – 

 “େଯାଗୀକା େରାଗୀକା େଭାଗୀକା ନଶିାନ 

 ଆଁଖେସ ଯାନ ଅଉର ଆଁଖେସ ପଇଛାନ ।”  

 ପାଟ ି ଫଟାଇ ନ କହୁ, ମଣଷି ମନର କଥା ଆ ରୁ ଧରାପେଡ଼ । େଦଖାଗଲାଣି, ମଦନ ଉପନ ାସ ବହଖି  

ହାତେର ଧର ିଏକ ାନେର ଭ  ଭ  କର ିଉପରକୁ ଅନାଇ େଢରେବଳଯାଏଁ କଣ ଭାେବ । ସ େବେଳ ନଈକୂଳେର 

ବସ ିଏହପିରି ଭାବୁ ବାର େଦଖାଯାଏ । ମଦନ ସା  ପଢ଼ୁଆ ହୃଦୟର ବ ୁ େଗାକୁଳି ବାବୁ ମଦନର ଏହପିରି ଭାବ େଦ  

ପଚାରିେଲଣି, “ମଦନ ! ଏପର ିବସ ିକଣ େଗାଟାଏ ଭାବୁ େର ?” ବ ୁ ପାଖେର ମନର କଥା େଫଇ କହେିଲ ମନ ଟକିଏି 

ହାଲୁକା ହୁଏ । ଦେିନ ମଦନ ହଠା  କହପିକାଇଲା, “େଗାକୁଳି ! ଏହ ି ଉପନ ାସ ଖ  ପଢ଼ଲି, ନାୟକନାୟିକା ର 

େକମ  ମଧୁର ଣୟ ପଢ଼ଲି !” େଗାକୁଳି ହସ ିହସ ିକହେିଲ, “ଓେହା ! ବୁଝଛି,ି ତୁେମ ଏହପିର ିନାୟିକାଟଏି େଖାଜୁଛ 

ପରା ?” ଦୁଇ ବ ୁ ଖୁ  ହସାହସ ିେହେଲ । 

 ମନୁଷ  େକୗଣସ ି କାଯ େର ଲାଗିପଡ଼ବିା ଆେଗ ତାହା ମନେର ତେିନାଟ ି ଅବ ା ଘେଟ । ଥେମ ଅନୁଭୂତ,ି 

ତିୀୟ ଭାବନା, ତୃତୀୟ ଇ ା । ଗୀତାକାର ମ  େସହପିର ିକଥାଟାଏ କହଛି ,ି “ ାୟେତା ବଷିୟା  ପୁଂସଃ ସ େ ଷୁ-

ପଜାୟେତ ।” ତରୁଣ ବୟସେର ତରଳ ମନ ଣୟ ଆଡ଼କୁ ସହଜେର ଢଳିପେଡ଼ । ମଦନ ଉପନ ାସର 

ନାୟକନାୟିକା  ଣୟ କଥା ପଢ଼ ିପଢ଼ ି ିର କଲାଣି, ଏହପିରି କନ ାଟଏି ପାଇେଲ ବଭିା େହବ । ସେ  ସେ  ମନେର 

ପଡ଼ଗିଲା – 

         “କୁଜୀ ପରି ନଇ ଁନଇ ଁେଗାଡ଼ ଟପିି ଗମନା, 

           ମୁଖଚ  ଆବୃତ, ହାେତ ଲମ ଓଢ଼ଣା, 

 ଚୁ-ଚୁ- କଥା କେହ ହାଉଡ଼ୀ ସମାନା 

 ଘରେକାଣବାସନିୀ ବରିସବଦନା, 

 ମାଜାର-ଶଶି ୁପରି ମୁ ିତେନ ା, 

 େତଳୖହରି ା ବେିଲପିତଗା ା ।” 

 ହାୟ ହାୟ ! ଦରଫୁଟଲିା ପଦଟକୁି େବାରଝା ି େର େଘାଡ଼ାଇପକା  ି! େଦଶର କ ିକୁ ଥା ! କ ିକୁସଂ ାର । ଛ ି

ଛ ିଛ ି! ଏପର ିକାଠ କେ ଇଟାକୁ କଏି ବାହା େହବ ମ ! ମଁୁ ନ େହବ ିନାହ ପଛେକ ବାହା ! 

 ଚାରି ଛ ମାସ ଉ ାେର ଦେିନ ଫୁଲସ  ସମୟ, ମୁ େର ଗାମଛୁା ଖେ  ପାଗପରି ଗୁଡ଼ଆି, ଅ ାେର ପାେଛାଡ଼ ି

ଖ  ଭିଡ଼ା, ଆ ୁଯାଏ ଧଳୂି, ଅ  ନଇଁ ନଇଁ େଗାଟଏି ବୁଢ଼ା ବାଡ଼ଖି ିଏ ଠୁ  ଠୁ  କରି ବସାଘର େଦାମହାଲା ଉପରକୁ 

ଉଠଗିେଲ । ହାତେର ଢାଳଟଏି ଧର ିପିଠେିର ସାନ େବାକଚାଟଏି ପକାଇ ପଛେର ଜେଣ ଭ ାରି ଚାଲିଛ ି। ମଦନ ବାବୁ 

ତା ୁ  େଦ  ଚମକ ି ପଡ଼ଲିା ପରି େହାଇ ପଚାରିେଲ, “ଇଏ ଅଜା, ଇଏ ଅଜା ! ଆପଣ କୁଆେଡ଼ ଅଇେଲ ? ଆପଣ 

କୁଆେଡ଼ ଅଇେଲ ? ଆେର ଅଜା ୁ  େଗାଡ଼ େଧାଇବାକୁ ପାଣି େଦ େର । ଧାଇଁ ଯା ବଜାରରୁ ଜଳ ଆ କଣି ିଆଣ େର ।” 



 ବୃ - େହଉ େହଉ, ସବୁ େହବ, ତୁ ଏେଡ଼ ବ  େହାଇପଡ଼ନା । 

 ନବାଗତ ଏହ ି ବୁଢ଼ାଟକୁି ଚି ାଇେଦବା ଦରକାର, େନାହେିଲ, ପାଠକ କଛି ିଛ  ିେହେବ । ବୃ  ନବଘନ ଦାେସ 

ସା ାଣୀ  ମାମୁ, ମଦନର ଅଜା । ଦାେସ ସା  ଘର ଛାମୁକରଣ । େହେଲ କଣ େହଲା ମଦନ ଠି  ଅଜା ପରି ଭ ି 

କେର, ଅଜା ବ ିମୁନବି ପୁଅ େବାଲି ତୁେମ, ଆପଣ ନ କହ ି- ତୁ, ଆେର େବାଲି ଡାକ ;ି େସହପିର ିେ ହ କର  ି। ଦାେସ 

େଗାଡ଼ହାତ େଧାଇ ଟକିଏି ଅ  ଗଡ଼ାଗଡ଼ ିକରି ଖେ  ଆସନେର ବସଛି  ି। ଦେିନ ଆସ  ିନାହ, ଆଜ ିକଁ ା ଅଇେଲ ? 

ମଦନର ମନ ଲାଗିଛ ି। ଯାଇ ପାଖେର ବସପିଡ଼ ିପଚାରିଲା, “ଅଜା କଁ ା ଆସଛି ,ି କଣ େଲାଡ଼ା େବାଲ ୁ , ଉଆସେର 

ସବୁ ମ ଳ ତ ?” 

 ବୃ - ଉଆସେର ସବୁ ମ ଳ, ସମ  େଦହପା ଭଲ । ଖୁ  ମ ଳ କଥାଟାଏ କହବିାକୁ ଦଶ େକାଶ ବାଟ 

ଧାଇଁ ଆସଛି ି। େବାଲିବ,ି ତୁ କଁ ା ଏପର ିଛାନଆି େହଉଛୁ ? 

 ମଦନ ଟକଏି ଲାଜ ପାଇଲା ପରି େହଲା, ମା  କପିର ି ଝଁା କରି କଥା ମନକୁ ବାଜଗିଲା, ‘ଖୁ  ଭଲ ମ ଳ 

କଥା’ । ଏେଣ ଚ ଳ ] ତ କହୁ ନାହା ,ି କଥା କଣ ? ସଫା ବୁଝ ିନ ପାରିେଲ କଣ େହଲା; ମା  ମନଟା େକମିତକିା 

ଗୁେଡ଼ଇପୁେଡ଼ଇ େହଉଛ,ି ଉଦାସ ଉଦାସ ପରି ଜଣାଯାଉଛ ି । ଉଠ ି ଯାଇ ପଢ଼ବିାକୁ ବସଲିା । େହେଲ ପଢ଼ାେର ମନ 

ଲାଗୁନାହ । ଏ ବହ ିଖ  େସ ବହ ିଖ  ତୁ ା ଓଲଟପାଲଟ କରୁଛ ି। 
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 ଅଜା ନାତ ିଦୁେହଁ ଖାଇ ବସଛି  ି। ଅଜା ଟକିଏି ଗଳା ଖ ାରିେଦଇ କଥା ଆର  କେଲ, “ବୁଝଲୁି ମଦନ, ବାପା 

ସାଆ  େମାେତ ପଠାଇଛ ,ି େତାେତ େଘନ ିଗଁାକୁ ଯିବ ି। େତାର ବଭିାଘର ।” ମଦନ ଅଜା ମୁହଁକୁ ଏକା ାନେର ଚାହ 

କଥା ଶୁଣୁ େଲ, ‘ବଭିାଘର’ ଏହ ି କଥାଟା ଶୁଣି ତା  ମୁ  ବୁଲାଇ େଦଲାଣି । ହାତରୁ ଭାତଗୁ ାଟ ି େକେତେବେଳ 

ଖସପିଡ଼ଲିା ତା ୁ  ଜଣା ନାହ । ଅଜା ସା  ଭାତଥାଳିେର ହାତେଦଇ ତଳକୁ ଅନାଇ କଥା ହା ି ଯାଉଛ  ି - ମଦନ  

କାନେର କଥାଗୁଡ଼ାକ ପଶୁଛ ିକ ିନାହ ତା ୁ  ଜଣା । “ମ ଳପୁର ଜମିଦାର ରାମରାମ ଦାସ  କନ ାଟରି ଏହ ିପ ର ବରଷ 

ପଶଛି ି। ଖୁ  େଡୗଲ,” େଗାଟଏି କାଠେିର ଗଢ଼ା, ଚ ା ଫୁଲ ପରି ର , ଖୁ  ପାେଠାଈ; ଛା କୁ ଛା  ଗୀତ ମୁେହଁ ମୁେହଁ 

ହା ିଯାଏ । େଦ  ମଦନ, ମଁୁ େଢର ଆେଡ଼ ଲାଗି ଲାଗି େତା ପାଇଁ ଏହ ିକନ ାଟ ିଠି  କରିଛ ି। କନ ାକୁ େଯେତେବେଳ 

େଦ ବୁ, ଅଜା ସତୁଆ କ ିମିଛୁଆ, ଜାଣିବୁ । େମା ପାଇଁ ବକସି  ଦରକାର । େତା ଆଡ଼ୁ ଅଲଗା େଗାଟଏି ବରମପରୁୀ 

ପାଟ ଯଥା ପାଇବ ି। କ’ଣ କହୁଛୁ ମଦନ ?” ମଦନର ାନ ଅଛ ିେଯ କଥାର ଉ ର େଦବ ? େବାଧକରୁ, ମନ ମ େର 

କହୁଛ,ି ‘ଜଥା ନା େତା ମୁ  ବକସି  ପାଇବୁ ।’ ମଦନ ରାତସିାରା ବଛିଣାେର ପଡ଼ ି ଭାବୁଛ,ି ଆ େର ନଦି ନାହ । 

ଆଜକିାଲିକା ଇଂରାଜୀପାଠୁଆ େଭ ିଆ  ମ ରୁ େଗାଟାଏ େଗାଟାଏ ଅଦନିଆିଁ କଖାରୁ ବାହାରି ପଡ଼  ି- ତା  ଜାଣିବାେର 

ବାପଟା ମୂଖ, କଛି ିଜାେଣ ନାହ, େସମାେନ ଆେପ ଔପନ ାସକି, କନ ା ବାଛ ିବଭିା େହେବ । କନ ାର ରୂପ ଗୁଣ େଘନ ି

ବାପ ସ େର େବାଲାେବାଲି କରିବସ  ି । ମଦନ େସପରି େ ଣୀରୁ ବାହାର । ଆଜଯିାଏ ଁ ବାପର େକୗଣସ ି କଥାେର 

ଜବାବ େଦଇ ନାହ । େସ େଗାଟଏି କଥା ଧରଛି,ି ବାପ ପରି ମ ଳକାମୀ ତାହାର ଆଉ ଜଗତେର େକହ ିନାହ । ଅନ  



ାଥପର େଲାକଗୁଡ଼ା  ପାଖରୁ କଛି ିଦୂେର ଥାଏ । ମା  ମଦନ ବଭିାଘର କଥା ଶୁଣ ିଟକିଏି ଲାଜପାଇଲାଣି, ଅଜା ମୁହଁକୁ 

ଅନାଇ ପାରୁନାହ, ବାପକୁ ଜବାବ େଦବ କଣ ? େଢ  ଭାବ ିଭାବ ିେଗାଟାଏ କଥା ତାହା ମନେର ପଡ଼ଗିଲା- େମାେତ 

ଭଲକରି ଇଂେରଜୀ ପଢ଼ାଇବା ପାଇ ଁବାପା େଢ  ଥର କହଛି  ି। ମଦନ ମନ ଟକିଏି ଖୁସ ିେହଲା, ଏହ ିକଥାଟକୁି ସ ାଳି 

କରି େଶାଇପଡ଼ଲିା । 

 ତହ ଆରଦନି ସକାେଳ ଅଜା ନାତ ି ଦୁେହଁ ଖାଇ ବସଛି  ି। ବୁଢ଼ା ମନେର ବଚିାରିଲା, ପିଲାଟା ତ କଛି ିଜବାବ 

େଦଲା ନାହ - କଥା କଣ ? ନାତରି ମନ ବଡ଼ିବିା ପାଇଁ ଅଜା କହବିସେିଲ, “ବୁଝଲୁି େର ନାତ,ି ଏପରି ପରମା ସୁ ରୀ, 

ଏପରି ପାେଠାଈ ପା ୀ, ଏପର ିଭଲ ଘର ଭାଗ କୁ ମିେଳ । େହବ ନାହ କଁ ା - ବାପାସାଆ  େଯପର ି ପୁଣ ବ , ତୁ 

େଯପରି ପିତୃଭ  ଧାମକ ପିଲା େତାେତ ଏ କନ ା ମିଳିବ ନାହ ଆଉ କାହାକୁ ମିଳିବ ? ଦେିନ େହେଲ ବାପସାଆ  

େକୗଣସ ିକଥାେର ନା ପଦ େତା ମୁହଁରୁ କାଢ଼ ିନାହଁୁ  । ଏ ଲାଗି େଦଶଯାକ େତାର ଶଂସା । ତୁ ପିଲାଟାଏ େହେଲ କଣ 

େହଲା, ସବୁ ଶା  ବୁଝୁ, ଜାଣୁ । ଶା େର େଲଖା ଅଛ,ି ‘ବାପ େଯଉଁ ପୁଅ ତ ିସ ୁ , ସବୁ େଦବତାଠାରୁ େସ ବର ପାଏ 

।’ ଆଉ େଗାଟାଏ କଥା ବୁଝଥିା, ଏପର ି ପା ୀ ହାତରୁ ଥେର ବାହାରିଗେଲ ଆଉ େକେଭ ଁ ମିେଳ ନାହ । ବାପା 

େସ ପାଇଁ ଚ ଳ େହାଇପଡ଼ଛି  ି। ୀକୃତ େହାଇଗଲାଣି । ଆସ ା ମକର ସତର ଦନି ଶୁ  ଦଶମୀକୁ ଲ , େତଣିକ ି

ଲ  ନାହ । ଆଉ େତାର େଯାଡ଼ା ବୟସ ପଡ଼ବି, ବେଷ ବଭିା ବ  । ଯା, ଲୁମା ର ୁ  କହ ିେବାଲି େତା େପା ପ  

େଘନ ିଚାଲିଆ । କାଲି ସକାେଳ ଚାଲିଯିବା । ଆଉ ଦନି ନାହ- ମଝେିର ମାସ େଯାଡ଼ାଏ ।” ମଦନ ବାବୁ ମୁ େପାତ ି

ଧୀେର ଧୀେର କହେିଲ, “ବାପା କହଛି ,ି ମଁ ୁଭଲ କର ିଇଂରାଜୀ ପାଠଟା ପଢ଼ବି ି। ବ.ିଏ. ପା  ଯାଏ ପଢ଼ବିାକୁ େମାର ବ ି

ଇ ା । ବାହାଫା େହେଲ େମାର ଆଉ ପାଠ େହବନାହ ।” 

 ଅଜା-ହଁ ହଁ, େସ କଥା ବ ିଉଆସେର ପଡ଼ି ଲା । ବାପା କହଛି ,ି େତାର ଆଉ ପଢ଼ବିାର ଦରକାର ନାହ । ଆଉ 

େତାର ବ.ିଏ. ଫିଏ ପାସଫା  ଦରକାର କଣ େର ? ତୁ କଣ ସରକାର ଘେର ଚାକିର ିକରିବୁ ! 

 ମଦନ ବାବୁ  ସ ାଳ ିସରିଲା । ଫ ଁକର ିନି ାସଟାଏ ପକାଇ ତୁନ ିେହାଇ ବସେିଲ । ଅଜା କଥା ଶୁଣ ିେଜାକ 

ମୁହଁେର ଲୁଣ େଦଲାପରି ତୁନ ିେହାଇ ବସେିଲ । 
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 ଜମିଦାର  ଉଆସେର ଚାରିଟା ପୁର - ବାହାଦନିଠାରୁ ସାନ ସା  ପୁର ଅଲଗା େହାଇଯାଇଛ ି। ମଝ ିଦୁଆରଟ ି

କଳିିେଦେଲ ଦୁଇ ପୁର ସ ୂ  ରୂେପ ଅଲଗା େହାଇଯାଏ । ମଦନ ବାବୁ  ବଭିା କାଲି ପର ିଚାରିମାସ େହାଇଗଲାଣି । 

ଦନିରାତ ିପୁର ମ କୁ ଯା ଆସ କରିବାକୁ ମଦନ ବାବୁ ର ଇ ା; କି ୁ  ରାତ ିପହରକ ଆଗରୁ ପରୁ ମ କୁ ଯାଇ ପାର  ି

ନାହ । ବାହାର କେଚରି ଘର ଲଗା ଆପଣା େବଠୖକଖାନାେର ବସ ି ପଢ଼ାପଢ଼ ି କରୁଥା  ି । ମଦନେମାହନଟ ି ବଡ଼ 

ଲାଜକୁଳିଆ ପିଲା । ଦନିେବେଳ ଭିତର ଉଆସକୁ ଯିବା ସମୟେର େପାଇଲୀ ପରିବାରୀଗଡ଼ୁାକ େକହ ିହସ ୁ  ନ ହସ ୁ , 

େସ ମନେର କର ,ି େଯମ  େପାଇଲୀଗଡ଼ୁାକ ହସୁଛ  ି। ଆଉ ଆଉ ଜମିଦାର  ଘରପର ିଏହା  ଉଆସେର ଅକମା 

ଅସଭ ା େପାଇଲୀଗଡ଼ୁାଏ ବ ିେଢ  । େସଗୁଡ଼ା ର ଆଉ ପାଇଟ ିକଣ? 



 ଏତ ଗଲା େଗାଟାଏ କଥା । ବଡ଼ କଥାଟା ଏହ ିେଯ, ପଦୀଟା େବାହୂ ପାେଖ ପାେଖ େଜାକପରି ଲାଗି ରହଛି ି। 

ପଦୀଟା େପାଇଲି େହେଲ କଣ େହଲା, ତାହାର ଗୁଣ େଢର । ଗଁାେର ତାହାର ନାମଡାକ ଅଛ ି। ଗଁା ମ େର େକୗଣସ ି

ସା  ଝଅି ବଭିାଘର ଦଶ ପ ର ଦନି ଆଗରୁ ମା’ ସା ାଣୀ ପଦୀକୁ ଡାକେିନଇ ଝଅି ପାଖେର ର ଦଅି  ି । 

ଶାଶୂଘରକୁ ଯିବାେବେଳ ଝଅି କାହାକୁ ଧର ିକ ିକଥା କହ ିକପିର ିବାହୁନବି-ଶାଶୂଘେର େକେତ ଓଢ଼ଣା ପକାଇ କପିର ିନଇ ଁ

ନଇ ଁଚାଲିବ, କପିରି ଚୁ-ଚୁ କଥା କହବି, ଏସବୁ ସ  ଗୁଣ ଶଖିାଇବାକୁ ପଦୀକୁ େକହ ିବଳିଯିବ ନାହ । ନତିା  ପରିତାପର 

ବଷିୟ, ଶି ାର, ବେିଶଷେର ୀ ଶି ାର ବହୁଳ ଚାର େଯାଗ ୁ ପଦୀ-େ ଣୀ ଗୁଣବତୀମାନ  ଦାନାପାଣି ାୟ 

ଉଠଗିଲାଣି । ଝିଅ ବଭିାେହାଇ ଆସବିା େବେଳ ମ ଳପୁର ତାଲୁକର ଜମିଦାରଣୀ ପଣତକାନେିର ଆ  େପାଛପିକାଇ 

କହେିଲ, “ଶୁଣ ପଦୀ ମନ ିେତାେତ ଲାଗିଲା । ବୁଝ ିସାବଧାନ ! ଝଅିର ଢ ଢା , ଲାଜ ସରମ କଥାେର େଯମ  େକହ ି

ତୁ  ନ ଫିଟାଏ, ଆମ ବଂଶକୁ ନି ା େବାଲଣା ନ ଆେସ ।” ପଦୀ ଖୁ  ଗବେର ମୁରକ ିହସଟାଏ ହସ ିକହଲିା, “ଆ ା 

ମଣିମା ! ଏକଥା କଣ ଆଜ ିପଦୀକୁ ଶଖିାଇେଦେବ ?”  

 କନ ାଟରି ନାମ େମାହନିୀ । ରୂପେର ଗୁଣେର ବ ିେସହପିରି େମାହନିୀ । ମଦନ ବାବୁ  ମନକୁ ବଡ଼ ଲାଗିଗଲାଣି 

। ଭାରି ଇ ା, େବାହୂଟକୁି ଭଲ କରି ପଢ଼ାଇେବ, ସବୁେବେଳ ଦୁଇ ଜଣ ବସ ିକଥାଭାଷା େହେବ, ସ େବେଳ େତାଟାେର 

ବୁଲିେବ । ଉପାୟ କଣ-ପଦୀଟା ତ ସାେ  ସାେ  ଲାଗି ରହଛି ି। କଣ ମ  ପଢ଼ାଉଛ,ି େସହ ିମୂଖ େବାହୂଟା ବ ିଆ  

ଫିଟାଉ ନାହ କ ି କଥା କହୁନାହ । ଦେିନ ମଦନ ବାବୁ ଆପଣା ପଢ଼ାଘେର ବସ ି ଭାବୁ େଲ, ହଠା  ଖୁସଟିାଏ େହାଇ 

ପାଟକିରି କହପିକାଇେଲ, “େବ  ଉପାୟ ମନେର ପଡ଼ଛି,ି େବ  କଥା- େବ  କଥା ।” 

 ମଦନ ବାବୁ ତଦିନି ରାତ ି ପହରକ ସରିକ ି ଉଆସ ଭିତରକୁ ଆସୁ େଲ । ଏଣିକ ି େଢର ଥର ମଠ 

େହାଇଗଲାଣି, ଦେିନ ଦେିନ େଦଢ଼ପହର ବ ିଗଡ଼ଯିାଏ । ଦେିନ ପଦୀ ପଚାରିଲା, “େହାଇେଲା ଶୁ ି ! ସା  ମଣିମା ର 

ଉଆସ ଭିତରକୁ ବେିଜ େହବାକୁ ଦେିନ ଦେିନ ଏେତ ମଠ ହୁଏ କଁ ା ?” ବଡ଼ ଉଆସେର େଢର ଗୁଡ଼ାଏ େପାଇଲୀ; ମା  

ସାନ ସା  ଉଆସକୁ େକହ ିଯା  ିନାହ । ପୁଅ େଗାଳମାଳକୁ ଭଲ ପାଏ ନାହ - ଏ ପାଇଁ ମା’ ସା ାଣୀ ର ମନା- 

େକହ ି େପାଇଲୀ ସାନ ସା  ଉଆସ ଭିତରକୁ ଯିେବ ନାହ । େକବଳ ଶୁ ୀ େପାଇଲୀକୁ ନେମାଦ କରିେଦଇଛ ,ି 

ସବୁେବେଳ େବାହୂ ପାଖେର ଥାଏ । ପାଠ ଘେର ସାନ ସା  ଓ ଶୁ ୀ ନେିରାଳାେର ବସ ି େଢର େବଳ ଯାଏ କଣ 

ଫୁସରଫାସର େହଉ ବାର େକେତ ଥର େଦଖାଗଲାଣି । ପଦୀ ପଚାରିବାରୁ ଶୁ ୀ କହଲିା, “ତୁ ଶୁଣ ିନାହଁୁ  େଲା ପଦୀ ଅପା 

! ସା  ମଣିମା ଗାରିଡ଼ମି  ଫୁ ିବାକୁ ଯାଆ  ିପରା ।” 

 ପଦୀ - ଗାରିଡ଼ମି  କଣ େଲା ? 

 ଶୁ ୀ - କଣ କ,ି ଏ େଦଶେର ଏହ ି ଖରାଦନିଆି ଚି ାନାଗ େଢର ବାହାରି ମଣିଷ ୁ  ଦଂଶ ି ଦଅି  ି । ସା ୁ  

ଗାରିଡ଼ମି  ଜଣା, ଫୁ ି େଦେଲ ବଷି ଉଡ଼ଯିାଏ । ପଣକୁ ପଣ େରାଗୀ ଭଲ େହାଇ ଗେଲଣି । ଆଉ କଣ କହବି ିପଦୀ 

ଅପା, ଏହ ିପାଖ ଗଁା ମଛୁିପୁରେର ପୁ ାଏ େବାହୂ ଠ  ଠ  କରି ମରିଗେଲ । େକେଡ଼ ସୁ ର େବାହୂଗୁଡ଼କି ଆହା ! ଆହା 
! 

 ପଦୀ - ହଁ େଲା ଶୁ ି ! େସଗୁଡ଼ାକ ସାନ ସା  ମଣମିା ୁ  କଁ ା ବାତନି େଦେଲ ନାହ ? 



 ଶୁ ୀ - ହଁ, ସାନ ସା  ବେିଜକରି େଲ, େଢର ଫୁ ାଫୁ ି କେଲ, େହେଲ କଣ େହଲା, େବାହୂଗୁଡ଼ାକ ଆପଣା 

େଦାଷରୁ ମେଲ ମ ! କଥା କଣ କ,ି ସା  ଆେଗ ମ  ପାଣେିର କାଠମିରା େରାଗୀର ମୁହଁ େଧାଇଦଅି , ଆଉ ଯୁଡ଼ା 

ଫିଟାଇ ଦଅି ,ି ଆଉ ଗାରିଡ଼ମି  ଡାକବିାେବେଳ େରାଗୀ ମୁହଁରୁ ଲୁଗା କାଢ଼ ି ସା  ମହୁଁକୁ ଚାହ ରହବିା ବି  । 

େବାହୂଗୁଡ଼ାକ ମ  ପଢ଼ବିାେବେଳ େଯମିତ ିମୁହ ଁଢା ି ପକାଇେଲ, ଠ  ଠ  କର ିଢଳିପଡ଼େିଲ । 

 ପଦୀ- ଆହା ! ପାଖେର କଣ େକହ ିପୁରୁଖା ମାଇେପ ନ େଲ ? େବାହୂ ମୁହଁ ଢା ିବା େବେଳ ତା ହାତ ଧର ି

ପକାଇେଲ ନାହ କଁ ା ? ଜୀବନ ବଡ଼ ନା ଲାଜ ବଡ଼ ? ‘ଆପଣା କଆିକୁ ଇଲାଜ କଁ ା’ ! ହଁ େଲା ଶୁ ି, କାଠମିରା 

େରାଗୀର ମୁ ବାଳ ଫିଟାଇ ଦଅି ,ି ମଁ ୁଜାେଣ । 

 ଶୁ ୀ - ପଦୀ ଅପା, ତୁ ତ େରାଜନିା ସ  ବାେଦ ନୀତ ି ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି େବାହୂ ସା ାଣୀ ୁ  େତାଟାଆେଡ଼ 

େଘନଯିାଉ । ହାତେର େଗାଟାଏ ଆଲୁଅ େଘନଗିେଲ ଭଲ ହୁଅ ା ପରା ! 

 ପଦୀ - କଣ କହଲୁି େଲା ଶୁ ୀ, କଣ କହଲୁି ! ଏେତ ମହତ ଘର େପାଇଲୀଟା େହାଇ କଣ କଥାଟା ମୁହଁେର 

ଧରିଲୁ ! େଦଶେର ମୁଲକେର େଗାଟାଏ ନି ା ଚହଳ ପଡ଼ଯିିବ େଯ, ହାଟୁଆ ଘର ଝଅିଟା ପର ିମଶାଲ ଜାଳି ବାଡ଼ଆିେଡ଼ 

ଯାଏ । ମା’ ସା ାଣୀ  କାନେର ବାଜଗିେଲ କଣ େମା ଚୁଟପିିଠ ି ରହବି ? ଆମ ଉଆସେର ତ େବାଡ଼କୁି େବାଡ଼ ି

େପାଇଲୀ – ମା’ ସା ାଣୀ ବାଛ ିବାଛ ିେମାେତ ସ େର େଦେଲ କଁ ା ? ଆେଲା ପଦୀ େଯେବ ସ େର ଅଛ,ି ଆମ 

େଜମା ର ଡର କଣ ? 

 ସ  ଗଡ଼ଗିଲାଣି । ଘର ଭିତେର ସବୁ ଅ ାର । େବାହୂଟ ିଓଢ଼ଣା ପକାଇ େତାଟା ଭିତରୁ ଧୀେର ଧୀେର ଚାଲିଛ ି

। ପଦୀ ବାହାଟ ିଧର ିଚଳାଇ ଆଣୁଛ ି। େତାଟା ଦୁଆର ଦୁଆରବ  େଡଇ ଁେଯମିତ ିଘର ଭିତରକୁ ପଶେିବ, କବାଟକଣରୁ 

େଦଢ଼ହାତ ଲମ ସାପଟାଏ ବାହାରି େବାହୂ ଆଉ ପଦୀ େଗାଡ଼ପାଖ ବାେଟ ହଲହଲ କର ିଚାଲିଗଲା । ପଦୀ ତ େବାହୂଟାକୁ 

େପଲିେଦଇ ‘େବାପା େଲା’ େବାଲି ରଡ଼ଟିାଏ ଛାଡ଼ ି ଘେର ପଶ ି କବାଟ କଳି ି େଦଲାଣି । େବାହୂଟା ହାଉଳି ଖାଇ ଠା 

ପଡ଼ଗିଲା, େଚତା ନାହ । ଶୁ ୀ ଅ  ଦୂେର ଲା, ଧାଇଁଆସ ି େବାହୂଟକୁି କାେଖଇ ପହଡ଼ଘର ଭିତରକୁ େଘନଗିଲା, 

ମୁହଁେର ପାଣ ିଛି ବିାରୁ େବାହୂର େଚତା ବସଲିା । ଶୁ ୀ କହଲିା, “ଆପଣ କଛି ିଡରିେବ ନାହ । ସା ୁ  ଡାକ ିଆଣୁଛ,ି 

ଏହଲିାେଗ ଭଲକରିେଦେବ ।”  

 ସାନ ସା ୁ  େଦ  େବାହୂଟାର ସାହସ େହଲାଣ ି। ବରଡ଼ାପ  ପରି ଥରୁ ଲା, ଏେବ ଓଢ଼ଣାଟ ିପକାଇ ତୁନ ି

େହାଇ ବସଛି ି। ସାନ ସା  ତୁ  ଶୁଣ ିପଦୀବ ିଆସି ପହ ଗିଲା । ମା  ଏପଯ  ତା େଦହଟା ଟକିଏି ଟକିଏି ଥରୁଛ,ି 

ପାଟରୁି କଥା ବାହାରୁ ନାହ । ଦୁଇଖ  ଆସନ ପଡ଼ଲିା, େବାହୂ ଆଉ ସାନ ସା  ମୁହଁାମୁହ େହାଇ ବସେିଲ । ସା  

ପଚାରିବାରୁ ପଦୀ କହଲିା, “ହଁ, ମଁୁ ସାପଟାକୁ େଦ ଛ-ି ତନି ିକ ିଚାରି ହାତ ଲମ, େଦହଯାକ କଳା ହଳଦଆି େଡାରାେଡାରା 

ଚି  େହାଇଛ ି। ମଁ ୁେଯମିତ ିସାପଟାକୁ େଦ ଲି, ତାକୁ ବାେଡ଼ଇବା ପାଇ ଁେଜମା ୁ  ବସାଇ େଦଇ ବାଡ଼ ିେଖାଜବିାକୁ ଧାଇଁଲି 

।” ଦୁ  ଶୁ ୀଟା ମୁହଁେର ଲୁଗାେଦଇ ଟକିଏି ହସଲିା । 

 ସାପ କାମୁଡ଼ଛି ିକ ିନାହ ସାେ  େବାହୂ େଗାଡ଼ ଭିଡ଼ ିଆଣି ପର  ବସେିଲ । େବାହୂଟା େଗାଡ଼ ଭିଡ଼ ିେନଉଥାଏ 

ସା  କହେିଲ, “ହଁା ହଁା, ଏପର ିକେଲ ମ  କାଟୁ କରିବ ନାହ ।” େଦଖାଗଲା, େବାହୂ ବଁା େଗାଇଠେିର ଘାଉଡ଼ େହାଇଛ ି



। ସା  କହେିଲ, “ହଁ ହଁ ସତ - ପଦୀ କଥା ସତ, ଏଟା ଚି ାନାଗ, େଦଖ ୁ ନାହଁ େଗାଟାଏ ଦା  ବସଛି ି । ଏ ନାଗର 

େଗାଟାଏ େବାଲି ଦା  । ଚି ା ନାହ । ଦ ି କଲି ମ  ଡାକେିଦେଲ ସବୁ ବଷି ହରଯିିବ । ଆେଲା ଶୁ ୀ, ଯା, େଡବରିି 

ହାତେର େପାଖରୀରୁ କଂସାଏ ପାଣି ଆଣ - େଡବରିି ଆ  ବୁଜ ିଯିବୁ - ସାପର େଗାଟାଏ ଦା  ପରା !” 

 ସା  - ‘ହଁ, ଏେବ ମୁହଁରୁ ଲୁଗା କାଢ଼ ।’ େବାହୂ ଓଢ଼ଣାଟାକୁ ଆହୁର ିଭିଡ଼ ିେଦଉଛ ି। 

ପଦୀ - ‘ଆେଗା ମା ! ଓଢ଼ଣା କାଢ଼, ଓଢ଼ଣା କାଢ଼’ କହ ି ଆେଗ ଓଢ଼ଣାଟା କାଢ଼ ି ପକାଇଲା । େବାହୂଟା ଭିଡ଼େିମାଡ଼ ି

େହଉଥାଏ । ପଦୀ ଆଉ ଶୁ ୀ ଦୁେହଁଯାକ େବାହୂର ଦୁଇବାହୁ ଆ  କର ିଧର ିବସଥିା  ି। ସାେ  େବାହୂର ଜୁଡ଼ା ଫିଟାଇ 

ପକାଇେଲ । ଜୁଡ଼ା ଫିଟାଇଲାେବେଳ େବାହୂଟା ବଡ଼ ଭିଡ଼େିମାଡ଼ ିେହଲା । ପଦୀ ମୁ େର ପିଠେିର ହାତ ବୁଲାଇ ବହୁତ 

େହମ  େଦଉଥାଏ । େବାହୂଟା ଆଉ କଣ କରବି, େଯାଡ଼ାଏ ମାଇକନିଆି ଆ କର ିଧରିଛ ,ି ପଦୀ ପିଠେିର ହାତ ବୁଲାଇ 

େହମ  େଦଉଥାଏ । ସାେ  ପାଣି କଂସାକ ମ ି େବାହୂ ମୁହଁ, ଘାଉଡ଼ ଜାଗା ତନିଥିର କରି େଧାଇେଦେଲ । ତାହା ବାେଦ 

କହେିଲ, “ଏେବ ମଁ ୁଗାରିଡ଼ ି ଡାକବି,ି େମା ମୁହଁକୁ ଏକ ାନେର ଚାହ ରହବିାକୁ େହବ ।” ଏେଣ ଜୀବନବକିଳ କଥା, 

େତେଣ ମାଇକନିଆି ଦୁଇଟା  ପାଟ ି - ‘ଚାହଁ ଚାହଁ ।’ ବଡ଼ କ େର େବାହୂ ମୁ ଟାକୁ ଟ◌ିିକଏି ଓହଳାଇ ସା ୁ  ଏକ 

ାନେର ଚାହ ରହଲିା । ବାବୁ ଗାରିଡ଼ ିମ  ଡାକେିଲ – 

 “ଅଂ କାଳ ୀ ଦେର ଲା କାଳୀ; 

 କୃ  ଗେଲ ପଦ େତାଳ;ି 

 କାଳୀ େଦଲା କାମୁଡ଼,ି 

 ୀକୃ  ଗେଲ ପଡ଼ ି। 

 ଗରୁଡ଼ ଅଇଲା ଉଡ଼ ିକରି; 

 ବଷି ଗଲା ଘା ମୁହଁେର ହରି । 

 ଆ-ଫୁ-ଆ-ଫୁ-ଆ-ଫୁ-” 

 ଏହପିରି ସାତଥର ମ  ପଢ଼ସିାରି େରାଗିଣୀ େବକେର ଖେ  ମ ା ସୂତା ବା େିଦେଲ । ସା  କହଗିେଲ, 

“ଚି ାନାଗ ସାପବଷି ପା ଦନି ରେହ- ପା ଦନି ସକାଳ ସ  ମ  ଫୁ ାଯିବ ।” 

 ସା  େଦ େଲ, େରାଗିଣୀ େଦହରୁ ଅସଲ ବଷିଟା େଢ  ଛାଡ଼ଗିଲାଣି । ମ  ଫୁ ାେବେଳ େବାହୂଟା ଖୁ  

ବଳେର ଓଠ କାମୁଡ଼ ିରହୁଛ,ି ହସ ସ ାଳି ପାରୁନାହ । ପ ମ ଦନି ସକାେଳ ସା  କହେିଲ, “େବାହୂ େବକେର େଯଉ ଁସୂତା 

ବ ା େହାଇଛ,ି ଶନବିାର ବଡ଼ ି ସକାେଳ ଜେଣ ବଧିବା ୀ ଅଧୁଆ ମୁହଁେର େଡବରି ି ହାତେର େସ ସୂତା ଛି ାଇ େନଇ 

ଏକମୁହଁା ଚାଲିଯିବ, ତ◌ିିନମିାସ ତନି ିପ  ତନି ିଦନି େଦଖା େଦବ ନାହ ।” ପଦୀ ଚ ଳ କହ ିପକାଇଲା, “ଆଉ କାହା 

ହାତେର େହବ ନାହ, ମଁୁ ସୂତା ଛି ାଇ େନଇଯିବ ି।” ସା  ତ େସହ ିକଥା େଖାଜୁ େଲ, ମନେର ବଡ଼ ଖସୁ ି। ପଦୀତ 

ମନେର ବ ିବଡ଼ ଆନ - ‘ଭଲେହଲା, ଗଁାକୁ ପଳାଇବ । ଏ ସାପଆୁ ମୁଲକେର କଏି ରହବି ମ ?’ 

 ମାେସ ଦୁଇମାସ ବତିଗିଲାଣ,ି ୀପୁରୁଷ ଦୁଇଜଣ ଉଆସ ଭିତେର ବସ ିପଢ଼ାପଢ଼ ିକର  ି। ଉଆସ ପଛ େତାଟା 

ନେିରାଳା । ଦୁଇଜଣ ଫୁଲ ବଗିଚାେର ସ େବେଳ ବୁଲାବୁଲି କର  ି। େମାହନିୀଟ ିବୁ ମିତୀ, ଗୁଡ଼ାଏ ପଢ଼ ିଗଲାଣି । 



 ଦେିନ େମାହନିୀ ହସ ିହସ ିକହଲିା, “ହଁ େହ, ତୁେମ ଏେଡ଼ ଦୁ  ନା?” ଖେ  କାଗଜ, ଖେ  ଡା  ପଲ  ତଳୁ 

କାଢ଼ ିଆଣିଲା - ତନି ିଆ ୁ◌ୁଳ ିଅ ାଜ େଦୗଡ଼ା, େଦଢ଼ ହାତ ଲମ ଖେ  କାଗଜ - କଳା ଆଉ ହଳଦୀେର ଚି  େହାଇଛ ି। 

ଏକ ପାଖ ମୁ େର ଖେ  େଗ ୁଟ ିବ ା । େସହ ିେଗ ୁଟଟିା ଧରି େଫାପାଡ଼େିଦେଲ କାଗଜ ଖ କ ହଲହଲ େହାଇ ସାପ 

ପରି ଚାଲିଯାଏ । ଆଉ ଖେ  ବାଉଁଶକଣି ଆଗେର େଗାଟାଏ କ ା ବ ା । େମାହନିୀ ହସ ିହସ ିକହଲିା, “ତେମ ଏେଡ଼ 

ଦୁ , କବାଟ କଣରୁ କାଗଜ ଖ  େଫାପାଡ଼େିଦଇ କ ାଟା ଫୁଟାଇେଦଲ?” ମଦନ ବାବୁ କହେିଲ, “େହାଇ େଲା ଶୁ ୀ, 

ୟା ୁ  କହେିଦଲୁ କଁ ା?” ଶୁ ୀ ହସ ିହସ ିପଳାଇଲା । 


