
Ké¾PìWÿû 

 

 ସା ାହକି “ସଂ ାମ” ଖବରକାଗଜ ଅଫିସ । 

 ସଦାନ  ପ  େଦଖୁଛ ି। େକେବକାର ପୁରୁଣା େକାଠା । ଛାତ ଫାଟ ିବଷା ଝରୁଚ ି। ତଳର ଚଟାଣେର ପାଣିର 

ସୁଅ ବହ ିଚାଲିଛ ି। େଗାଟାଏ ପାଖ କା େର ମାଡ଼ଯିାଇଚ ିଶଉିଳୀର େନଳୀ ଆ ରଣ । 

 ବାହାେର ଆଦ  ଆଷାଢ଼ର ଅବରିାମ ବଷାଧାରା ଟକିଏି କମ ିଆସଛି ି। ା େିର, ଅବସାଦେର ସଦାନ  କାଗଜର 

ପ  େଟବୁଲର େଗାଟାଏ ପାଖକୁ େଠଲିେଦଲା । ପ  େଦ  େଦ , ଗତ େକଇଟା ବଷ ଭିତେର େସ କପିର ିଅ ାଭାବକି 

ଭାବେର େନରୖାଶ ବାଦୀ ସନିି  ପାଲଟ ିଗଲାଣି । ଜୀବନେର ଆର ରୁ େଶଷ ପଯ  ସବୁଠ ିଖାଲି ଭୁ  ଆଉ ଭୁ  , ପୁଣ ି

ଭୁ  । 

 କାଗଜ ବାହାରବିା ପାଇ ଁଆଉର ିଚାରପିୃ ା ବାକୀ, ଅଥା  େଷାଳ କଲମ । େଷାଳ କଲମ ପୁଣ ିପୂ  କରବିାକୁ 

ପଡ଼ବି । ା  ିଓ ବରି ିେର ସଦାନ  ପେକ  ରୁ ଖେ  ସଗିାେର  କାଢ଼ ିନଆି ଁଲଗାଇଲା । 

 ସଦାନ  ସବୁ । ଏକାଧାରେର ସ ାଦକ, ପ  ରଡ଼ିର ସବୁ । ଆଉ ଜେଣ ସହକମୀ ଅଛ ି। କି ୁ  େସ ବାହାରର 

କଥା ବୁଝବିା ପାଇଁ । 

 ସଦାନ  େକଜାଣି କାହକ ିଅକାରଣେର ପଛକୁ େଫର ିେଖାଲା ଝରକାବାେଟ ଚାହଲା, ବାହାରର ପୃ ବୀକୁ । 

 ଅେନକ ଦନି ଧର ି େସ ଭୁଲେର ସୁ ା େକେବ ଥେର େହେଲ ଏମିତ ି ଚାହ ନ ଲା । େକେତଦନି ଧର ି େସ 

ଜାେଣନା, କି ୁ  ଅେନକ ଦନି ଧର ି। 

 ଝରକା େଦହକୁ ଲାଗି େଗାଟଏି କୃ ଚୂଡ଼ା ଗଛ । ସାବଜା ଗଛର ଶ ାମଳ ଶୀଷ ଲୁଚଯିାଇଛ ି କୃ ଚୂଡ଼ାର ଛବଳି 

ଆବରଣ ତେଳ । 

 ସୁ ର....ନଁା ଖାଲି ସୁ ର କହେିଲ ଅେନକ କଛି ିଅସ ୂ  ରହଯିିବ । ସୁ ର, େକାମଳ, କା , ମଧୁର ଓ କମନୀୟ 

କୃ ଚୂଡ଼ାର େସ ର ିମ ବକିାଶ । 

 ଆଷାଢ଼ର ଆକାଶେର କଳାହା ିଆ େମଘ େଯପର ିମାଟ ିଛୁଉଁଚ,ି ଆଉ େମଘର େକାଳେର କୃ ଚୂଡ଼ା । େବୖ ବ-

ସାଧକର ଅତସୀ-କୁସୁମ କୃ ଚୂଡ଼ାେର େଯପର ିପି ଛି  ିସଦ ଫୁଟ  କୃ ଚୂଡ଼ାର ଗୁ  । 



 ସଗିାେର  ସରଗିଲା । ସଦାନ  ଜଳ ା ସଗିାେର  ଟା ଫି ିେଦଲା ବାହାରକୁ । 

 ....... ଆହୁର ିେଷାଳ କଲମ ବାକୀ । 

 ସଦାନ  ହଂି  ଭାବେର ଝରକାଟା ବ  କରେିଦଲା । ୀତଦାସର ପୃ ବୀେର ଜୀବନ ମାେନ ବ ବିା ନୁେହଁ କି ୁ  

ଏକ ଅଥହୀନ ଜୀଇ ରହବିା । ୀତଦାସର ଏ ପୃ ବୀ । ଏହାର େତ କ ଅ ବାସୀର ଅ ି ମ ାରୁ ବ ବିାର ଆନ  

େଶାଷଣ କରେିନଇଛ ିଦାସ  । 

 ସହରତଳୀ କୁଲିବ ିର କୁଲି ଆଉ ସଦାନ  ଭିତେର କଣ ବା ତଫା  ଅଛ?ି କୁଲି, କାରଖାନା ମାଲିକର 

ୀତଦାସ, ଆଉ ଆଦଶବାଦୀ ସଦାନ , ୀତଦାସ ଏକ ଆଦଶର ବା ଆଦଶବାଦର । 

 ବରଂ କୁଲିର ଜୀବନେର ପୂ ତାର ଆ ାଦ ଅଛ ି। ସ ାହେର ମଜୁରୀ ମିଳଲିା ଦନି, ଅ ତଃ ଦନିକ ଲାଗି ସୁ ା 

ପାଣି◌ିମିଶା ସରାପ ପିଇ, େସ ଜୀବନେର ତୃ ି ପାଏ । କି ୁ  ସଦାନ ର େସେତକ ନାହ େଯ! ଜୀବନ ଆର ରୁ େଶଷ 

ପଯ  ଏକ ବରିାଟ ଅତୃ ି । ଆଦଶର ପୂ ତା କାହ? 

 ଦମକାଏ ପବନେର ଝରକାଟା ଆେପ ଆେପ ପୁଣି େଖାଲିଗଲା । ୀତଦାସର ମମୁୂଷୁ ଜୀବନ ତ ିଜୀବେନା ଳ 

କୃ ଚୂଡ଼ାର େସଇ ର ା ଉପହାସ । 

 ଏହା ଭିତେର ଅେନକ, ଅେନକ ବଷ ବତିଯିାଇଛ ି । ଦେିନ ତମସାର ଜୁଡ଼ାେର ନଜି ହାତେର େସ ପି ାଇ ଲା 

କୃ ଚୂଡ଼ାର ବକ । େସ ଅେନକ ଦନି ତେଳ, େଯଉଁ ଦନି ତମସା ଆସି ଲା ନବବଧୂ ସାଜ ି । େସ ଦନି ଏମିତ ି ହୁଏତ 

ବଷଣ ା  ଆଷାଢ଼ର େଗାଟଏି ଅଳସ ମ ା  । 

 ଆଜ ିହାତରୁ େସ ଚପଳତା ମରଗିଲାଣି । 

 େଷାଳଟ ି  ଆଉର ିବାକୀ । 

 ସଦାନ  ପୁଣ ିଆସ ିେଟବୁ  ପାଖେର ବସ ିପଡ଼ଲିା । କି ୁ  କଣ େଦଇ ବା େସ ପୂ  କରବି ଏ ବାକୀ େଷାଳଟ ି

? ବଲିାତର ଦଲାଲୀ? ରୁଷଆିର ଜମିଦାରୀ ବୃ ?ି ଆେମରକିାର ମହାଜନୀ? ଭାରତର ମାନସକି ଦାରି  ?... େସ 

ସବୁ େଲ ବା ପାଇଁ ସଦାନ ର ଆଉ େଧୖଯ  ନାହ । 

 ଆ ା ଏଇ କୃ ଚୂଡ଼ାର କଥା ଖବରକାଗଜେର େଲ  ହୁଏନା? ଏଇ କା , ଲଳତି, ର ା କୃ ଚୂଡ଼ା...ଯାହାର 

ର ିମ ବଳିାସେର ଆଷାଢ଼ର ଏଇ ନୀରବ, େମଦୁର ମ ା  ଚପଳ େହାଇଉଠଛି ି। 



 ନଁା, ସ ାଦକର ପୃ ବୀେର କୃ ଚୂଡ଼ା ଏକ ଅବା ର ସୃ  ି । ସମୁଦାୟ ପୃ ବୀ ହୁଏତ ଉପହାସ କରବି, 

ଖବରକାଗଜ େର କୃ ଚୂଡ଼ାର ବ ନା । 

 କି ୁ  ଏପର ିରାଜନୀତରି କଣ ପରକି ନା ହୁଏନା, େଯଉଁ େର ଜୀବନର ଅଥ ଖାଲି ବ ବିା ନୁେହଁ, ଲ  ଖାଲି 

ସା ାଜ  ନୁେହଁ, ଆ ପତ  ନୁେହଁ, ମତା ନୁେହଁ, ଅନ କୁ େଶାଷଣ କର ିଅଭିବୃ  ିନୁେହଁ । େଯାଉ ଜୀବନେର କୃ ଚୂଡ଼ାର 

ମ  ାନ ଅଛ ି। 

 ସଦାନ  ପୁଣି ଆସ ିପ  ବଡ଼ିା ପାଖେର ବସ ିପଡ଼ଲିା । 

 କି ୁ  ଏ ସଂକୀ  େକାଣ ବରୁି େର ମନ ଆଜ ି ତାର େଯମିତ ିବି ବ କର ିଉଠଛି ି । କୃ ଚୂଡ଼ା େସଇ ବି ବର 

େଗୖରକି ପତାକା ଉଡ଼ାଇ େଦଇଯାଇଛ ିବାହାରର ପୃ ବୀେର । 

 ସଦାନ  ଚଉକୀ ଛାଡ଼ ିଉଠ ିଆସଲିା ସେ ାହତି ପର ି। ତା’ ପେର ଅଫିସ ଛାଡ଼ ିପଳାଇଗଲା ବାହାରକୁ । 

 ବାହାେର ବଷା ବ  େହାଇ ଯାଇଛ ି। ସଦାନ  ଠଆି େହଲା ଆସ ିକୃ ଚୂଡ଼ାର େସଇ ଗଛ ତେଳ । ତଳର ସା  ଜା 

ଘାସେଶଯ ଉପେର ପବନେର ବେିଛଇ େହାଇ ପଡ଼ଛି ିକୃ ଚୂଡ଼ାର ନାଲି ପାଖୁଡ଼ା । 

 ସଦାନ ର େଦହର ତ ିଧମନୀେର ଜାଗିଉଠଲିା େଯପରି ଆଦ  େଯୗବନର ମତୃ ଚପଳତା । ଗଛେର ଚଢ଼ ିଇ ା 

େହଲା ତାର ମନଭର ିକୃ ଚୂଡ଼ା େତାଳବିା ପାଇ ଁ। 

 ଭିତେର କି ୁ , ସଦାନ  େଖାଜ ିପାଇଲା ନାହ ସାହସ । ସଦାନ  ଏ ବୟସେର ଗଛେର ଚଢ଼ ିକୃ ଚୂଡ଼ା େତାଳୁଛ-ି

ପୃ ବୀ ଉପାହାସ କରବି । ସଦାନ  ଚାରଆିଡ଼କୁ ଚାହଲା । ଚାରଆିେଡ଼ ମଣିଷ । ଚାରଆିେଡ଼ ଖାଲି ଅଗଣିତ ଘଣୃ  କୁ ତି 

ପିଦ ପଶ ୁ। 

 ଏଇ ରେମଶ ଆସଛୁ,ି ଆସଛୁ ିନି ୟ କଣ େଗାଟାଏ ନୂଆ ଅସବୁଧିାର ଅଭିେଯାଗ େନଇ । 

 ରେମଶ କହଲିା.... େ ସ ବ  । ଆପଣ ଏେଣ ବୁଲୁଛ ,ି କି ୁ  କାଲି କେ ାଜଟିରମାେନ େକମିତ ି ଦରମା 

ପାଇେବ କହ ୁ  ତ । 

 ସଦାନ  କହଲିା...ଜାେଣନା । 

 ରେମଶ ପଚାରଲିା....ମାେନ? 

 ସଦାନ  କହଲିା...ଜାେଣ ନା । ତେମ ଯାଅ ରେମଶ । େମାେତ ଆଉ ବି ତ କରନା । 



 ରେମଶ ଅଭିଭୂତ ପର ିେସଠୁ ଚାଲି ଆସଲିା । 

 କଛି ିସମୟ ପେର ସଦାନ  ମ  େଫର ିଆସଲିା । ଚାରଆିେଡ଼ ମଣିଷ । ଗଛେର ଚଢ଼ ିକୃ ଚୂଡ଼ା େତାଳବିା ପାଇଁ 

ସାହସ େହଲା ନାହ ତାର । 

 ରାତ ିଅେନକ େହାଇଛ ି। 

 େମଘା ା  ଆକାଶେର େହାଇଛ ିକୃ ାତି ର ମଳନି, ବଳି ିତ ଚେ ାଦୟ । 

 େସଇ ମଳନି େଜ ା ାର େଗାଟଏି ଫଳକ ପଡ଼ଛି ିଆସ ିସୁ ା ତମସା ଉପେର । 

 ସଦାନ ର ଆ ିେର ନଦି ନାହ । ଦୁଇ ଆ ିେର ତାର କୃ ଚୂଡ଼ାର ର ିମ ଚପଳତା । 

 ଏଇ େସଇ ତମସା.... ଯାହାର କବରୀେର ସଦାନ  ଦେିନ େଖାସ ିେଦଇ ଲା କୃ ଚୂଡ଼ାର ବକ? ନା ଏ ତମସା, 

େସ ନବବଧ ୂତମସା ନୁେହଁ, ଯାହାର କବରୀେର େସ ଦନି ପୁ ୀଭୂତ େହାଇ ରହି ଲା ତମସାବୃତ ରା ରି ମାୟା । େସ 

ତମସା ମରଗିଲାଣି । 

 ମଣିଷ ମରଯିାଏ, େକାଉଦନି ନଜିର ଅଲ ିତେର ମରଯିାଏ । ତା’ପେର େଯଉଁ ଅବଶି  ଜୀବନ ପଡ଼ରିେହ, 

େସ ଖାଲି ୀତଦାସର େବଚୖି ହୀନ ବ ବିା। 

 ତମସା ମରଯିାଇଛ,ି ସଦାନ  ମରଯିାଇଛ ି। 

 ସଦାନ  ବଛିଣା ଛାତ ିଅତ ିସ ପଣେର ଘରୁ ବାହାରଗିଲା । େସଇ କୃ ଚୂଡ଼ା ଗଛ । 

 ସୁ ା ପୃ ବୀର ଶଯ ା ଉପେର କୃ ଚୂଡ଼ା େଯପର ିଚାମର େଦାଳାଉଛ ି। 

 ସଦାନ  ଗଛ ତେଳ ଆସ ିଠଆି େହଲା । େଦହେର ଲୁଗାପଟା ଭିଡ଼ଲିା, ଗଛେର ଚଢ଼ବିା ପାଇଁ; କି ୁ  ମେନେହଲା 

ତାର େସ େଯମିତ ିଅଥବ, ପ ୁ େହାଇଯାଇଛ ି। େଦହର ତ ିଅ  ତ ରୁ ଆଗର େସ ଜୀବ  ଚପଳତା ମରଯିାଇଛ ି। 

 ତଥାପି ସଦାନ  ଗଛେର ଚଢ଼ବିାକୁ ଆର  କଲା, ସମ  ଶ ି ଓ ସାମଥ  େୟାଗ କର ି। 

 ହଠା  ପଛରୁ ଶୁଭିଲା....େକା  ହାୟ? 

 ରାତ ିବି  ର କେନ ବଲ । େବକରୁ ପାଦ ପଯ  ବଷାତ ି। ହାତେର ଖେ  େଠ ା । ଓଠେର ଖେ  ବଡ଼ି ି। 

 ସଦାନ  ଗଛରୁ ଖସ ିଆସଲିା । 

 କେନ ବଲ ଟ  ମାରଲିା ସଦାନ  ଉପରକୁ । 



 “.... ଓ ଆପଣ! ଏେତ ରାତେିର?” 

 ସଦାନ  ଅ ତଭି େହାଇ କହଲିା.... “ନଁା- ଏମିତ ି- କଛି ିନୁେହଁ ।” 

 କେନ ବଲ ଆଉ କଛି ିକହବିା ଆଗରୁ ସଦାନ  ଦତପଦେର େସଠୁ ଚାଲିଆସଲିା । 

 ମେନେହଲା ତାର ଏ ପୃ ବୀ ମରଯିାଇଛ ି । ସଦାନ  ମରିଯାଇଛ ି । କୃ ଚୂଡ଼ା େକବଳ େସଇ ଏକଦା ଛବଳି 

ଜୀବନର ଅଶଳ ାରକୀ । 


