
ଝଡ଼ର ଈଗଲ ଓ ଧରଣୀର କୃ ସାର 

ମ -କା କର େଗାଟଏି ଶୀତ-ନୀରବ ସ ା । ପୃ ବୀ ବୁକୁେର ବି ୀ  ଗାଲିଚା ପରି ପଡ଼ରିହଛି ି

ସବୁଜ ନଜିନ ା ର-ଅତ ିନଜିନ ଅଥଚ ାଣବା  । ା ରର ପ ିମ ଉପକ ରୁ ଏେବ ମ  ସୂଯ ର 

େଶଷରାଗ ଲିଭିଯାଇ ନାହ ସଂପୂ  । େସହ ି ମମାନବତୀ ସ ାେର ନଜିର ଆ ରଣ ଛାଡ଼ ି ମୁ  

େଟକଲିା କୃ ସାରଟଏି । ମହୂୁେ  କୃ ସାରର େଲାମ କୂେପ କୂେପ ଛାଇଗଲା ସୁବ -ତା’ପେର ଗଲା 

ଲିଭି । 

କୃ ସାର-ସବଳ, ସଜୀବ କୃ ସାର! ଅଂେଗ ଅଂେଗ ତା’ର ଆଦ  େଯୗବନର ନୂତନ 

ଆଗମନୀ; ଅଥଚ କପିର ିନି ଭ, ମାନ ଆଉ ଭ  ମେନାରଥ । 

କୃ ସାର ମୁଖ େଫରାଇଲା ପୂବ ନଭକୁ, େଯପର ିକାହାର ତୀ ାେର- େକହ ିନାହ । କୃ ସାରର 

ଯୂଥ ଏେବ ମ  ଆସି ନାହ ଶସ  ଆହରଣ ପାଇଁ । ତଥାପି ଅେନକ େଡର ି। 

ସୂଯ  ଗଲାଣି ଲିଭି ାୟ । ଅଥଚ ଆଜରି ଏ ଚେ ାଦୟ ବଳି ିତ କାହକ ି ? ଶଶିରି ପଡ଼ ି

ଆସିଲାଣି । ଘାସେର ପାଦ ପକାଇ ଚାଲିେଲ ଏଇ ମୁହୂ ଟା ଅତ ିକରୁଣ ମେନହୁଏ । ଓଃ! ଅତ ିକରୁଣ- 

େଯପର ିସମ  ପୃ ବୀ ନୀରବେର ବଳିାପ କରିଉଠୁଛ ି। ଶଶିରିସି  ଏ ସବଂସହା ଧରଣୀ-ଦଗି  େଘର ି

ନୀରବତାର ହାହାକାର-ସୂଯ ର ସ ା ଲୁ ାୟ, ଅଥଚ େୟାଦଶୀ ଶଶୀ ଅନାଗତ । ଅତ ିକରୁଣ ଏ 

ମୁହୂ -ଅତ ିପୀଡ଼ତି କେର ଏ େମୗନବତୀ ଭୀରୁ ସ ା । ଠି  ଏଇ ମୁହୂ େର ଚ ବାକର ଛାତ ିଫାେଟ । 

ଉପରକୁ ଦୃ େି ପ କଲା କୃ ସାର-ଈଗଲ ଆେ  ଆେ  ଚକାଭଉଁରୀ େଖଳ ି ଆସୁଛ ି ତଳକୁ; 

ନହିାତ ିପାଖେର । ଏଇ ଈଗଲ-ବୃହ  , ଅଥଚ ସୁ ର । ଆକାଶର ଧାେର ଧାେର ଉଡ଼ବୁିେଲ ଏଇ ଈଗଲ-

ଆଉ ଶକିାର କେର । କୃ ସାର ଏଇ ମାଟରି ଧରଣୀରୁ ସବୁ ସମୟେର ଲ  କରଛି ିଈଗଲକୁ ଅେନକ 

ଦନି ଧରି । ଆଃ-ଈଗଲ କ ିସୁ ର! ଦୁଇଟା ମୁ  ପ ାଘାତେର େସ ପବନ ପହଁର ିଯାଏ ଅନାୟାସେର । 

ଈଗଲ େଯପର ିଝଂଜାର ଅ ଦୂତ ! ସକାଳ ଆଉ ସ ା େସ ବୁେଲ, ଆଉ ବୁେଲ । ଈଗଲ ମ  

ଅେନକ ଦନି ଧର ି ଲ  କେର ମାଟରି ଏଇ କୃ ସାରକୁ । ଅତ ି ସୁ ର ଏଇ ଦୀଘକାୟ କୃ ସାର-କ ି

ଚ ଳ ! ଘୂ େବଗେର େସ ଛୁଟପିାେର ନଜିକୁ ପୃ ବୀର ଶ ାମଳମିା ସହତି ଏକାକାର କରିେଦଇ । କ ି

ସୁ ର କୃ ସାର ଆକ  ଲ ିତ ଦୁଇଟ ି େଲାଚନ! କ ି ଭୟ ର ତା’ର େମାଟା େମାଟା ଶି ଗଡ଼ୁାକ! 



ପୁରୁଷର କ ି େସୗ ବ-ଅଥଚ େକେତ ନରିୀହ, େକେତ ଶା  େସ । ମମ ଶୀ ତା’ର ନୀରବ କରୁଣ 

ତୀ ା! 

ଏଇ-ଈଗଲ ଆସିଗଲା ଖୁ  ନକିଟକୁ । ସଧିା ଆସ ି େସ ବସପିଡ଼ଲିା କୃ ସାର ପାଖେର । 

କୃ ସାର ମ  ଅଭିନ ନ ଜଣାଇଲା । ତା’ପେର ହଠା  କୃ ସାର ଛଳନା କର ିପଚାେର- 

“ତୁେମ ଏ ଧରଣୀେର ଈଗଲ?” 

ଈଗଲ କେହ, “ନା-ଅତ ି ା  ଲାଗିଲା ଏ ଉଡ଼ ି ବୁଲିବା-ତା’ ଛଡ଼ା େମାର େଗାଟାଏ େଡଣା 

ଜଖମ େହାଇଯାଇଛ ିଝଡ଼େର ।” 

କୃ ସାର ଭାବ ବଣ େହାଇଉେଠ- “ସତେର ଈଗଲ, ତୁେମ ଏ ପୃ ବୀକୁ ଆସଛି- ଓଃ! ଏେତ 

ଦନିର ତୀ ା-ମଁ ୁଭାର ିଭଲପାଏ ତୁମକୁ ।” 

“କୃ ସାର! ମଁ ୁବ.ି..ଅତ ି ା  ମଁ ୁ।” 

ଈଗଲ ଅତ ିଅ ୁଟ ଭାବେର କାଶ କେର ନଜିକୁ; ଆଉ ଆେ  ଆେ  ଦୁଇଟ ି ୁ  ପାଦେର 

ଲ େଦଇ କୃ ସାର େଦହକୁ ଆଉଜ ିଆେସ । 

କରୁଣ ସ ା ଉ ୀ  େହାଇଯାଇଛ ି। ଆକାଶେର ଅେନକ ଦୂର ଉଠ ିଆସଛି ିଚ  । 

ତରଳ ରୂପାେର େଧାଇ େହାଇ ଯାଉଛ ି ଈଗଲର େକାମଳ ଶରୀର, ଆଉ କୃ ସାରର େଦେହ 

େଦେହ ଖାଲି ରୁପା-ଆଉ ରୁପା! 

ଦୁହି  ଆ େର ନୀରବ ଅଶ; କି ୁ  କାହକ ିଏ ଅେହତୁକୀ ଅଶର ଦରଦୀ ାବନ? 

କୃ ସାର ତା’ର ଈଷ  -ଦୀଘ ମୁହଁଟ ିେନଇ ଆେ  ଈଗଲର େକାମଳ ପର ଉପେର ରେଖ, 

ଆଉ କେହ- “ତୁେମ ଅତ ିେକାମଳ ଈଗଲ ! ଇ  ଝଡ଼ର ପ ୀ, ଅଥଚ ଏେତ େକାମଳ!” 

ଈଗଲ ତୃ ିେର ଚ ୁ-ତାରକା ଦୁଇଟ ିମୁ ିତ କର ିଆେଣ େକବଳ । କଛିଦିନି ବତିଯିାଏ । 

କୃ ସାର ପଚାେର, “ତୁେମ ଆଗରୁ େକେବ ପୃ ବୀକୁ ଆସି ଲ?” ଈଗଲ କେହ- “ଅେନକ ଥର 

ଆସିଛ,ି ଅେନକ ଥର । ଶକିାର କରିବା ବୃ ଟିା େଯପରି େମାର ନହିାତ ିର ଗତ । ଆକାଶେର ଉଡୁ 

ଉଡୁ େଯେତେବେଳ େଦେଖ, ନରିୀହ େମଷଯୂଥ ତୃଣ ସ ାନେର ବାହାର ,ି ଆନ େର ନାଚ ିଉେଠ ମଁ ୁ। 



ତା’ପେର ନହିାତ ିେଗାଟାଏ ହଂି  ଆନ େର ଘରିୂ ଘରିୂ ମଁ ୁଓେ ଇ ଆେସ ପୃ ବୀ ଉପରକୁ । ଆଉ ଏ 

ନଖ େଦଖଛୁ େକେତ ତୀ ୍ ଣ, ଆଉ ଶକିାରୀ ନଖ । ଏଇ ନଖେର ଅେନକ- ଅେନକ େକାମଳ େମଷଶଶୁି 

ମଁ ୁଝା  ିେନଇ ଉଡ଼ଯିାଇଛ ିଉପରକୁ । େସଇ ପାହାଡ଼-” ଈଗଲ ଆଉ କହପିାରିଲା ନାହ - େକବଳ ଆ  

ଦୁଇଟାକୁ ଧୀେର ଧୀେର େଛାଟ କର ିଆଣି ଅେନଇ ରହଲିା େସହ ିପାହାଡ଼ ଚୂଡ଼ାକୁ-ତୁ  ଗିରିଚୂଡ଼ା । ତା’ 

ଉପେର ନୀଳ ଆକାଶର ଧସୂର ବାଦଲ ଲହଡ଼ା ମାରୁଛ-ି କୃ ସାର ବ ିଅେନଇ ରେହ ିର ଦୃ ିେର । 

କଛି ିସମୟ ପେର କୃ ସାର କୃତି  େହାଇ ପଚାେର, “ତା’ପେର ? ତା’ପେର !” ଈଗଲ 

କୃତି  ହୁଏ । 

“ତା’ପେର ମଁ ୁେସହ ିନେିବାଧ ନରିୀହ େମଷଶଶୁିକୁ େନଇ ଉଡ଼ଯିାଏ େସହ ିପାହାଡ଼ର ଚୂଡ଼ାକୁ 

। ଏହ ିନଖେର େସମାନ ର ଛାତ ିଚେିର । େସମାନ ର ଉ  ର  େ ାତେର ନଜିର ଥ  ବୁେଡ଼ଇ େଦଇ 

ଆକ  ପାନ କେର । ଭାର ିଭଲ ଲାେଗ େସମାନ ର ଲୁଣି ଲହୁ । ବଡ଼ ତୃ ି ଦଏି େସମାନ ର ନରମ 

ମାଂସ ।” 

ଉେ ଜତି େହାଇ ଉେଠ ଈଗଲ । କପିର ି ହଂି  ଆନ େର ତାର ପରଗୁଡ଼ାକ ଫୁଲି ଉଠ  ି

ଭୟାନକ ଭାବେର । ବି ାରତି ଆ  ଦୁଇଟାେର େସ ଚାହରେହ େକବଳ । 

ଅଥଚ ନରିୀହ କୃ ସାର ଆ ିର ନଃି ାସ ନଏି । େଯପରି େସ ଅନୁଭବ କରିପାରୁ ନାହ- 

ସମଥନ କରପିାରୁ ନାହ ଏ ହଂି  ଆନ  । ତଳକୁ ଅନାଏ । ତେଳ ସବୁଜ ତୃଣର ମଦୁଆ ଗ  । ମାଟରି 

ମାତାଲ ନଶିା – 

ଏଇ ପୃ ବୀ- ଓଃ! କୃ ସାର ଏେତ ଭଲପାଏ ଏଇ ପୃ ବୀକୁ! 

କୃ ସାର ହେସ - ଛଳନା କେର । “ତାହା େହେଲ ଏଥର ମେତ େବାଧହୁଏ ଶକିାର କରିବାକୁ 

ଆସି ଲ ତେମ?” 

ଦୁଃଖ କେର ଈଗଲ । ତା’ ଆ େର ଜମିଆେସ ବି ୁ ବି ୁ ଅଶ । “ଛଃି, କୃ ସାର- ଏେତ 

ଅମ ଳ କଥା କହବିନ ିଆଉ େକେବ- ମଁ ୁତୁମକୁ ଭଲପାଏ - ମଁ ୁତୁମ ପାଖକୁ ଆସି ଲି ଆ ନେିବଦତିା - 

ଠି  ଝଡ଼େର ଆହତ ଭୀରୁ କେପାତୀ ପରି । ତା’ ଛଡ଼ା କୃ ସାର ! ତୁେମ େକେଡ଼ ସୁ ର - େକେତ 

ଶ  ତୁମର ମାଂସେପଶୀ - କ ି ି  ତୁମର ଗତ-ିଆଉ କ ିଚ ଳ ତୁମର ଦୁଇଟା ଚପଳ ଚତୁର ନୟନ ! 

ତୁମର ଶକିାର-େମାର ମତା କାହକ,ି କ ନାର ବ ିବାହାେର । ମଁ ୁତୁମ ପାଖେର ପରାଜତିା ।” 



କୃ ସାର ତା’ର ନରମ ମୁହଁେର ଈଗଲର ଲୁହ େପାଛଦିଏି । ଏକା ସା େର ରହ  ିଈଗଲ ଓ 

କୃ ସାର । 

େ ହର ପୀଡ଼ାେର ପର ର ନକିଟରୁ ନକିଟତର େହାଇ ଆସ  ି। କୃ ସାର ଆଉଁଷି ଦଏି ଈଗଲର 

େକାମଳ ପର- ଆଉ ଈଗଲ ଫୁଲି ଫୁଲି କାେ  େକବଳ କୃ ସାରର ଏ ଅନହୁତ ି େ ହେର । ଈଗଲ 

େକବଳ ମେମ ମେମ ଅନୁଭବ କେର ଏ ନବିଡ଼ି ସା  େ ହ । େଲାମ କୂେପ କୂେପ େସ େରାମା  ପାଏ । 

େକେବ େକଉଁ କରୁଣ ଅପରାହେର କୃ ସାର କେହ- 

“ଈଗଲ, ତୁେମ ସହ ିପାରିବନ ିେମାର ଏ େ ହ ।” 

ଈଗଲ ନୀରବ ରେହ- ଆ େର େସହ ିଅେହତୁକୀ ଅଶ । 

ଈଗଲର ଯୂଥ ଆସି ଆକାଶ ଛାଇ ଦଅି  ିଝଡ଼ର ପା ଜନ - ନନିାଦ କର ି। ଆେପ ଆେପ ହସ ,ି 

ଆଉ ବଦିପ କର  ି ଧରଣୀର ଈଗଲକୁ । କୁହ ,ି “ଆ ଯ -ଝଡ଼ର ଈଗଲ ପୁଣି ଯାଇ ପୃ ବୀର 

କୃ ସାରର ଭୁଜବ ରୀ ଭିତେର ! ହାୟ ! ମାଂସାଶୀ ଈଗଲ ପୁଣି ଯାଇ କୃ ସାର ସହତି ତୃଣଭୁ  ।” 

ବଦିପର େ ଷ ଅତୀତ େହାଇଯାଏ । 

ନାଚ ି ନାଚ ି ଆସ  ି ଶସ  କା ାଳ କୃ ସାରର ଯୂଥ ସବୁଜ ପୃ ବୀ ଉପେର । ବଦିପ କର  ି

କୃ ସାରକୁ । େବେଳ େବେଳ ସହାନୁଭୂତରି ରେର କହ  ି - “ହାୟ କୃ ସାର ! ଅକୁ  ଚି େର ଢାଳ ି

େଦଉଛ ତୁମର ଭଲ ପାଇବା-ନଃିେଶଷ କରି େଦଉଛ ତୁମର ଶ ି-ତୁମର ତଭିା-ତୁମର େଯୗବନ 

େଗାଟାଏ ମଶାଣି ଆଲୁଅ ପଛେର । ଆହତ େସ ଝଡ଼ର ଈଗଲ-ପୃ ବୀେର ଓେ ଇଛ-ିପୁଣି ଯିବ ଉଡ଼-ି

ଶକିାରୀ ଈଗଲ-ଝଡ଼ର ଈଗଲ ।” 

ଏ ବଦିପ ବେି  ଦୁହ ୁ-ଆହତ ହୁଅ  ି ଉଭେୟ । କୃ ସାର କୁେହ, “ନାଁ ଈଗଲ, ଶୁଣ ନାହ 

ଏମାନ ର କଥା-ଏମାେନ ା , ଏମାେନ ଆମର ଶତ- ଏମାେନ ଈଷା କର  ି ଆମର ଏଇ ଭଲ 

ପାଇବାକୁ । ସ ବ-ଆକାଶର ଈଗଲ ଓ ଧରଣୀର କୃ ସାର ମ େର ଭଲପାଇବା । ସ ବ-ନି ୟ 

ସ ବ ।” 

 ଈଗଲ ଆଉଜ ିଆେସ କୃ ସାର ପଶମ କଅଁଳ େଦହକୁ ଆଉ ଆେ  କୁେହ, “ହଁ ସ ବ-

କୃ ସାର!” 



ଦନି ବତିଯିାଏ । 

ଅେନକ ଦନି । 

ଈଗଲକୁ ଆଉ ଭଲ ଲାେଗ ନାହ ଏ ପୃ ବୀ । 

େସ କୃ ସାର ପରି ଶୁଣିପାେର ନାହ ପୃ ବୀର ସ ୀତ । େସ ତୃ ି ପାଇପାେର ନାହ ତୃଣ 

େଭାଜନ କରି । ଶକିାର କରବିା ବୃ ଟିା େଯପର ିତା’ ଭିତେର େଚଇ ଁଉେଠ ବାରମାର । ଇ   ! ଯଦ ି

େସ ଥେର ପାର ା ଶକିାର କରି ଏଇ କୃ ସାରକୁ । ହଉନା ବଳବାନ ଏ କୃ ସାର-ହଉନା ତା’ର ଅତ ି

ିୟ-ତଥାପି ଯଦ ି େସ ଥେର ପାର ା ! ଦବିା ପ େଦେଖ ଈଗଲ । େସ ନେିଜ ତା’ର ଶାଣିତ 

ନଖଗୁଡ଼ାକେର କୃ ସାରକୁ ଝା  ିେନଇ ଚାଲିଯାଉଛ ିେସଇ ପବତ ଚୂଡ଼ାକୁ- ଅତକତେର ଛାତ ିଚରି ିେସ 

ପିଇ ଚାଲିଛ ି ଉ  ର ବାହ । କ ି ତୃ ି ! ତା’ପେର ନରିୀହ େମଷଶଶିୁ ର ୁ  ଉେପ ିତ 

ଅ ିେମଳେର ମିଶ ିଏକାକାର େହାଇଯାଉଛ ିକୃ ସାରର ଅେପ ାକୃତ ବୃହ ର ଅ  ିରାଶ ି। ଇ   ! େସ 

କ’ଣ ଭାବୁଛ ି। ପୁଣି ଆ େର ଭରି ଆେସ ଅଶ । ଭୀଷଣ  । େସ ଶକିାର ଚାେହଁ-ଅଥଚ କୃ ସାର 

ତା’ର ଅତ ି ିୟ । 

ଦେିନ ହଠା  ଈଗଲ କୁେହ, “କୃ ସାର ମେତ ଚାଲିବାକୁ ଖୁ  କ  େହଲାଣ ି । େଦଖ ୁ ନାହ ଁ

େମାର େଗାଡ଼ଗଡ଼ୁାକ େକେତ ଶୀ  । କି ୁ  େମାର େଡଣା ଖୁ  ଶ  ।” 

କୃ ସାର ହସ ି ହସ ି କୁେହ, “ଭୟ କର ନାହ ଈଗଲ! େମାର ପିଠେିର ବସ । ମଁ ୁ ତମକୁ ବହ ି

େନଇ ଯାଇପାରବ ିଚରି ଜୀବନ । ମଁ ୁତମକୁ େନଇ ଯାଇପାରିବ ିଏଇ େମା’ର ଅତ ି ିୟ ଶଳିାରାଶ ି

ଭିତେର । ମଁ ୁତମକୁ େନଇ େଡଇ ଁଯାଇପାରବି ିେଯ େକୗଣସି ଶ  ଝରଣା ।” 

ଘଣୃାେର ଈଗଲର ନାସକିା କୁ ତି େହାଇ ଆେସ । 

ନଁା େସ କାହା ଉପେର ନଭିର କର ିଚଳପିାରବି ନାହ- େସ ବ ପିାରବି ନାହ ପରା ପୁ  େହାଇ । 

ତା’କୁ ଉଡ଼ଯିିବାକୁଇ େହବ । େସ ଝଡ଼ର ଈଗଲ-ଶକିାରୀ ଈଗଲ । ଈଗଲ କୁେହ- “ଛଃି! କ’ଣ 

କହେିବ ସମେ ? ତୁମର ପ  ନାହ ମଁ ୁଜାେଣ; କି ୁ  ଯଦ ିଉଡ଼ବିାକୁ ଚାହଁ, ଆସ େମାର ମ  ଅଛ ିଅେଶଷ 

ଶ ି, ମଁ ୁ ତୁମକୁ େମାର ପ େର େନଇଯିବ ି। ଉଡ଼ବିା ଆକାଶେର । କ ିସୁ ର େସଇ ସୁନୀଳ ଆକାଶ-

ମିଶଯିିବା େଗାଟଏି ବି ୁ େହାଇ । ତା’ପେର ଆସବି ଝଡ଼, ଆଉ େସ ଝଡ଼ର ମଦ ପିଇବା ଉଭେୟ ।” 

 



କୃ ସାର କୁେହ- “ନଁା ଏଇ ଧରଣୀେର ରହବିା ଈଗଲ । କ ିସୁ ର ଏଇ ସବୁଜ ଧରଣୀ-ମଦୁଆ 

ଏ ମାଟରି ଗ - ଏଇ ପାହାଡ଼ର ବଚିି  ଶଳିାରାଶ-ି  ଝରଣାର ପାଣି- କ ିଚମ ାର ଏଇ ଧରଣୀର 

ସ ୀତ ।” 

ହାୟ! ଈଗଲ ସହତି କୃ ସାର ଉଡ଼ପିାେର ନାହ ବା କୃ ସାର ସହତି ଈଗଲ ଚାଲିପାେର ନାହ । 

                         X           X           X          X 

ଏତକି ିଗପ । ଗପଟାକୁ େଟବୁଲ ଉପେର ପକାଇ େଦଇ ଯାଇ ଲି ବାହାରକୁ । 

େଫରଲିାେବଳକୁ ାୟ ସ ା । ଆସି ଘରର ସୁଇ  ଟାକୁ ଜଳାଇ ଦଏିତ କାଉ  ଉପେର ହାତେର 

ଗପଟାକୁ ଧରି ବସ ିରହଛି ିସୁଜାତା । ସୁଜାତା ! ମଁ ୁଆ ଯ  େହାଇଗଲି ଏକାେବଳେକ ! ଏଇ ସୁଜାତା, 

େଯ େମା’ ପାଖକୁ, ରାଗେର ଆଉ ଘଣୃାେର ଘରକୁ ଆସବିା ଦୂେର ଥାଉ, ଚଠି ିମ  ଦଏି ନାହ, େସଇ 

ସୁଜାତା ପଣିୁ ଏଠ-ିପଣିୁ େମାର ଅନୁପ ିତେିର । ସୁଜାତା କୁେହ, “ଏଟା ତା’ର ଅଭିମାନ- େସ ଦୂରରୁ 

ରହ ିମେତ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାେହଁ ।”- କି ୁ  କ ିକର ଏ ଅଭିମାନ- କ ିନି ୁର ଏ ସେଚତନ ଅବେହଳା 

! ଛାଡ଼ । 

ନଜିର ଭାବନାକୁ େଗାପନ ର  ହଠା  ହସ ିକହଲିି- 

“ଚା’ ଖାଇବ ସଜୁାତା?” 

“ହଁ” 

ଚା’ ପିଆଲାରୁ ମୁହଁ େଫରାଇ ସୁଜାତା କହଲିା- “ତା’ ପେର େଲଖକ ! େକେବ ଆପଣ ର 

କୃ ସାର ଉଡ଼ ିଶି ବ ବା ଈଗଲ ଚାଲି ଶି ବ?” 

ମଁ ୁକହଲିି- “ନା, େସମାେନ େସହପିର ିରହଯିିେବ ।” 

ତୀଯ  ଦୃ ି େଫରାଇ ସୁଜାତା କହଲିା, “ଈଗଲର ମେନାବୃ ି ଆପଣ ଲ  କରଛି  ି ଏଇ 

େକେତ ଦନି ଧରି?” 

ସଂେ ପେର କହଲିି, “ େୟାଜନ ନାହ ।” 

ତଥାପି କହୁଛ ିମଁ ୁ- “ଈଗଲର ହଂି  ବୃ  ିଅେନକଟା ମର ିଆସଲିାଣି ।” ମଁ ୁଅେନକ ସମୟ 

ନୀରବ ଲି । 



ଖାଲି ଚା’ କ  େଥାଇ େଦଇ େସ ଚାଲିଗଲା େବଳକୁ େକବଳ କହଲିା, “ଅନ ାୟ ହବ େଲଖକ 

! େସମାେନ ପର ରକୁ ଏେତ ଭଲ ପାଉ େଲ- ତା’ର ଅ ତଃ େଗାଟାଏ କଛି ିସମାଧାନ ଆପଣ ର 

କରବିା ଉଚତି ।” 

“ହୁଏତ େଦବ”ି - ମଁ ୁକହଲିି । 

ସୁଜାତା ଗଲାେବେଳ େକବଳ କହଗିଲା, “ଆଶାକେର ସମାଧାନ କରେିବ ।” 

                         X           X           X          X 

ପୁଣି ଗପଟାକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ବସଲିି । 

ତା’ପେର ଆଉ ପାରିଲା ନାହ ଈଗଲ । ଶକିାର ବୃ  ିତା’ ଭିତେର େଚଇ ଁଉଠଲିା ବାରମାର 

। ତାକୁ ଯିବାକୁଇ େହବ । ଦେିନ କୃ ସାରର ଅଜାଣତେର ଈଗଲ ଯାଇଛ ିଉଡ଼ ି। 

କୃ ସାର ଉପରକୁ ଚାହଲା । ଈଗଲ ାୟ ଅ ଆକାଶେର । ତା’ର ମେନେହଲା େଯପର ି

ଈଗଲା ଉଡ଼ ିଉଡ଼ ିତାକୁ ଉପହାସ କର ିଯାଉଛ-ି ହାଣେିଦଇ ଯାଉଛ ିଶାଣିତ ବ -ବାରମାର େସହ ିତି  

େ ଷ, “ତୁେମ ହାରଗିଲ କୃ ସାର, ତୁେମ ହାରଗିଲ, ମଁ ୁକି ୁ  ଝଡ଼ର ଈଗଲ, ଝଡ଼େର ଯାଉଛ ିମିଶ ି।” 

ତା’ପେର ବତିଗିଲା ଅେନକ ଦନି- 

ଈଗଲ ମେନହୁଏ ଝଡ଼େର ଅେନକ ସମୟ ଯୁ  କର ିଆନ  ପାଇଲା । ଆହୁର ିଅେନକ ନରିୀହ 

େମଷଶଶି ୁ େବାଧହୁଏ ଶକିାର କଲା । େବେଳେବେଳ କଏି ଜାେଣ, ହୁଏତ ଈଗଲ ଭାବୁ ବ- “ହାୟ 

କୃ ସାର-ତୁମକୁ ଯାହା ମଁ ୁଶକିାର ନ କର ିପାରିଲି ।” 

ଈଗଲ ପଣୁି ଦେିନ ା  େହାଇ ପଡ଼ଲିା- ଧରଣୀର ସବୁଜମିା େଯପରି ତାକୁ ହାତ ଠାରି ଇସାରା 

କଲା- “ଝଡ଼ର ଈଗଲ- ଝଡ଼ ଭିତେର ସବୁ ମିଳପିାେର ନାହ- ତୁେମ େଫରିଆସ ।” 

ଈଗଲ ଓେ ଇଲା ଧରଣୀକୁ । 

କି ୁ  କୃ ସାର େସେତେବଳକୁ ଯାଇଛ ିମରି । 

ଈଗଲ ଦୁଃଖ କଲା, ନଜିକୁ େକେତ  କାର କଲା । ଆପଣାର ଆ ାନେିର େସ ୀଣରୁ 

ୀଣତର େହବାକୁ ଲାଗିଲା- ଖାଲି ବସ ିବସ ିଅଶ ଗଡ଼ାଇଲା କୃ ସାରର ସମା  ଉପେର । 



େସଦନି ମ  େସହପିର ିବଳି ିତ ଚେ ାଦୟ-ନୀରବ କରୁଣ ଶଶିରି-ସି  ସଂ ା! 

ଈଗଲ ଅତ ିମନେଯାଗ ସହକାେର ବସ ିବସ ିଭାବୁଛ ିତାର କୃ ସାରକୁ । େକେତ ଭଲ ପାଉ ଲା 

ତାକୁ େସ । ତା’ର ମେନେହଲା େଯପରି େସହ ିଅଶେର ତେିଳ ତେିଳ ଜୀବ  େହାଇ ଉଠୁଛ ିକୃ ସାର; 

କି ୁ  ହାୟ! କୃ ସାର ଯାଇଛ ିମରି । ଈଗଲ େସହଦିନି ଥମ କରି ଶୁଣିଲା ମାଟରି ବାଣୀ ଓ ଧରଣୀର 

ସ ୀତ-େଶଷଥର ପାଇଁ ଅନୁଭବ କଲା କୃ ସାରର ନବିଡ଼ି ଚୁମନ । 

କି ୁ  ଠି  େସହ ିମୁହୂ େର ଏକ ସୁ ର େସୗ ବାନତି କୃ ସାର ଆେ  ଆେ  ପାଲଟ ିଯାଉଛ ି

ଫସି  ମାଟରି ନଭୃିତ ରେର । ଦୀଘ, ଦୁେବା  େଦବଦାରୁ ଚୂଡ଼ାେର ୀଣ ବ ିମ ଶଶେିରଖା େଯପର ି

ିର େହଇଯାଇଛ ିମୁହୂ କ ପାଇଁ! 

 

*** 


