େଲାେକ େବାଲି େବ କ’ଣ
ଚ ା ମୁ ଟାକୁ ବଁା ହାତେର ଆଉଁଶି ଆଉଁଶି ମୁହଁ ତଳକୁ କରି ଗଣିଲା ପରି ପାଦ ପକାଇ ମାଗୁଣିଆ ତା’ ଅଗଣା
ଭିତେର ବୁ ଲୁ ଲା । େସ ରୁ ଜଣାପଡୁ ଲା, େସ କ’ଣ କରିବ ଠି

କରିପାରୁ ନ

ଲା । ଅଗଣା ପାଖ ପି ାେର

କତରାଲଗା େହାଇ ପଡ଼ି ବା ଣୟିନୀର ମୁହଁକୁ େବେଳେବେଳ େସ ଚାହଁୁ ଲା ସତ; ମା ଚାହବା ସେ

ସେ

େସ ଆଡୁ

ମୁହଁ ହଠା ଅନ ଆଡ଼କୁ େଫରାଉ ଲା । ଯିବ କି ନ ଯବି, କହିବ କି ନ କହିବ, କରିବ କି ନ କରିବ - ଏଇ େଗାଟାଏ କ ଳ
ତା’ ଭିତେର ଗତ େକେତ ଘ ା େହଲା ଚାଲି ଲା । େବେଳେବେଳ ଦୀଘ ନିଃ ାସଟାଏ ପକାଇ ପେଦ ମା କହୁ ଲା‘ନା’ । ସକାଳ ପହରୁ ସୂଯ ମୁ ଉପରକୁ ଉଠିବା ଭିତେର ଏଇ ‘ନା’ ପଦକ େସ ଅତି ଊଣା ପଚାଶ ଥର କହି ବ ।
ତଥାପି େସ େଶଷ ନି

େି ର ପହ ପ
ି ାରିଲା ନାହ । ତା’ ମନର ଏଇ େଦା-େଦାପା ଅବ ାର ଅବସାନ େକେବ େହବ,

କିପରି େହବ, େସ ନିେଜ ବୁ ଝପ
ି ାରୁ ନ ଲା । ବୁ ଝପ
ି ାରୁ ନ ଲା େବାଲି େସ େବେଳେବେଳ

ଣୟିନୀ ମୁହଁକୁ ଚାହଁୁ ଲା

ଉ ର ପାଇଁ । ଉ ର ପାଇବା ପୂବରୁ ତା’ ମନେର ପୁଣି କ’ଣ ଭାବା ର ଆସୁ ଲା, ଆଉ କାହାର ନି

କ
ି ୁ େସ ହଣ

କରିବ ନାହ େବାଲି ଠି କରୁ ଲା ।
ମାଗୁଣିଆ ଏପରି ଭାବେର ବିଚଳିତ େହବାର କାରଣ େଯ ନ ଲା, ତା’ ନୁ େହଁ । ଏପରି ଭାବିଲାେବେଳ ଦପଣ ପରି
ତା’ ଜୀବନର ଦୀଘ ତିରଶ
ି ି ବଷ ତଳର କଥା ଆେଗ ଆେଗ ତାକୁ େଦଖାଯାଉ ଲା । େଦଖୁ ଲା, େସେତେବେଳ ତାର ଏ
େବଶବାସ ନ ଲା । ଦୀନ ଦରି ପରି େସ ପରଦୁ ଆରୁ ମାଗିଆଣି ଚଳୁ ନ ଲା । ଧନୁ ର େଭ ା ଲା େସ । ବାହା ପିଟି
େରାଜଗାର ତ କରୁ ଲା, େପୖତୃକ ସ

କ
ି ୁ ଦୁ ଇ ଭାଇ ମିଶି ବରଦା କରି ଗାଆଁ ଭିତେର ଖୁ

ତିପ ି ବଢ଼ାଇପାରି େଲ ।

େଯାଡ଼ାକୁ େଘାଡ଼ା ସରି ନୁ େହଁ, ଏହି କଥାକୁ ଦୁ ଇ ଭାଇ ମିଶି ମାଣ କରୁ େଲ । ଦୁ ଇ ଭାଇ ର ବାହୁ ବଳ; କହିବାକୁ ଗେଲ
ଭାଗ ବଳ ଏେତ େଜା

ଲା େଯ, ଗାଆଁେର ତ ସମେ ତା ୁ ଖାତି କରୁ େଲ, ବାଦବିବାଦ କଳିେଗାଳେବେଳ ଡରୁ େଲ

ମ ।
ମାଗୁଣିଆ ତା’ର ଦଦରା କା ବାଡ଼ ଓ ଚାଳଘର ଭି◌ିତେର େଯ ବୁ ଲୁ ଲା, େସ କଥା େସ ଭୁଲିଯାଇ ଲା । ତାକୁ
ଦିଶୁ ଲା େଗାଟିଏ େଗୗରବମୟ

ାମ ପରିବାରର ଉ ଳ ଛବି । ପରିବାରର ଅ ଛବି େଯେତେବେଳ ତା’ ଆ କୁ

େଦଖାଯାଉ ଲା, େସେତେବେଳ େସ ଘୃଣାେର, ଲ ାେର, ଅପମାନେର ମୁ େପାତିେଦଉ ଲା, ହତାଶ ଭାବେର ଆକାଶକୁ
ଚାହଁୁ ଲା । େସ େଦଖୁ ଲା ଅତୀତ । େକେବ ଅତୀତେର ଗଁା ପଧାନଘରର ଭାଇଭାଗ ବ ାେର େଯେତେବେଳ ଭାଇ-ଭାଇ
ହଣାହଣି େହବାର ଆଶ ା େହଲା, ଏଇ ଦୁ ଇ ଭାଇ ମାଗୁଣିଆ ଓ ତାର ବଡ଼ଭାଇ- ମଝିେର େବକ େଦଖାଇ ଠିଆେହାଇପଡ଼ି
େସ ର ସମାଧାନ କରିେଦଇ େଲ ।
ମାଗୁଣିଆ େଦ ଲା, ତା’ ମାନସ-ଚ ୁେର ଅତୀତର ଏଇପରି ଅେନକ କଥା । ଗଁା େକାଠ େପାଖରୀରୁ ରଥ
ସାଆ

ବଡ଼ପୁଅ ପାଣି ହାଣି ବିଲେର ମଡ଼ାଇଲା େବାଲି ଦାଶଘର େଠ ା ଧରି ଠିଆେହେଲ । େସେତେବେଳ ଏଇ

ମାଗୁଣିଆର ଯୁଆ ପିଠି ଦାଶଘର େଠ ାକୁ ତିନି ଥର ଥାନ େଦଇ ଗାଆଁଟାକୁ ମାଲିମକ ମାରୁ ର ାକରି ଲା ।
ମାଗୁଣିଆ ଆ କୁ େଦଖାଗଲା ଗଁାର େଜନାଘର ବଡ଼େବାହୂ ର ଦୁ ଶା କଥା । େଜନା

ବଡ଼ପୁଅ ଅକାଳେର ମଲା

ପେର ତା’ ୀକୁ ନାନା େଦାଷ େଦଇ ଘରୁ କାଢ଼ିଦଆ
ି ଗଲା । େତେତେବେଳ ଏଇ ମାଗୁଣିଆ ପୁରୀ ଯାଇ ମହା ସାଦ କୁ ଡୁଆ
ଆଣି ଶାଶୂ-େବାହୂ

ଭିତେର ପରମ ବି ାସ ଜନାଇ େଗାଟାଏ ବଂଶକୁ ଦୁ ଶାରୁ ର ାକରି ଲା ।

ଏଇପରି ଅେନକ କଥା । ଅେନକ କଥା ମାଗୁଣିଆର ମେନପଡ଼ିଲା । ମା

ଏେବ ମାଗୁଣିଆ େଦ ଲା, ତା’

ଭାଇର ଶବ ପହେର େହଲା ପଡ଼ିଚ ି । ତାକୁ େନବା ପାଇଁ ଗାଆଁର େକହି େହେଲ ବାହାରୁ ନାହା ି ! ଭାଇ ! ମାଗୁଣିଆର ଭାଇ !
-ଏ କଥା ବିଚାରିେଦଲା ମାେ ତାର େରାମ ଟା ୁ ରଉ
ି ଠିଲା । ବିଚାରିଲା, େସ ପୁଣି ଭାଇ େମାର ! ମଁୁ ପୁଣି ଭାଇ ତାର ! ଏ
ଦରି େବଶ, ଏ ନିର ପରିବାର, ଏ ବୁ ଭୁ ୁ ସଂସାରକୁ େନଇ ପୁଣି ତାକୁ ଭାଇ େବାଲି ଡାକିବ ି ? େଶଷେର ମାଗୁଣିଆ କହିଲା
- ନା’ ।
ଏଇ େଶଷ ‘ନା’ ପଦକ ମାଗୁଣିଆର ମୁହଁରୁ ଏପରି େଜା େର ବାହାରିଲା େଯ, ବାର ାେର ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ି ବା
ତାର ମୁମଷ
ୂ ୁ ପ ୀ ଆ ଫି ଟାଇ ଚମକିଲା ପରି ଚାହଲା । ମାଗୁଣିଆ ମ ନିଜ ପାଟିର କଥା ନିେଜ ଶୁଣି ଚମକିପଡ଼ିଲା ।
ପର ମୁହୂ େର ମାଗୁଣିଆ ମନେର ଭାବା ର ଆସିଲା । ଭାବିଲା - ଭାଇ ମରିଗଲା ! େତେବ ଆଉ କାହା ସେ
ବିବାଦ ? େକେତ ବିବାଦ େଯ ତୁ ଟାଇ ଲା, େକେତ ବିବାଦ େଯ କରି ଲା, େସ ତ ଚାଲିଗଲା !! େତେବ େମାର ବିବାଦ ଆଉ
ରହିଲା େକଉଁଠି ? ଏକଥା ମଁୁ ଭାବିପାରୁନି େବାଲି କ’ଣ ଆଉ କିଏ ଭାବୁ ଚ ି ? ଭାବୁ ଚ ି କ’ଣ ପଧାନ ବୁ ଢ଼ା ? ଭାବୁ ଚ ି କ’ଣ
ରଥଘର ପୁଅ ? କାହ, ଏମାେନ ତ ଏ ବିବାଦ େମ ାଇ ପାରିନ େଲ; ବରଂ ନିଆଁେର ପତ

ପରି ଆମକୁ ପକାଇ େପାଡ଼ି

ମାରିପକାଇେଲ ।
ଏତିକେି ବେଳ ବାର ାେର େଶାଇ ବା େରାଗିଣୀ

ୀଣକ େର କହିଲା - “ପାଣି, େଟାେପ ପାଣି !” - ଦି’ଥର କହି

ମାଗୁଣିଆ ଏକ ମାଟିଘଡ଼ିରୁ ତା’ ମୁହଁେର ପାଣି ଟିକଏ
ି େଦଇ କହିଲା - “ଏପଯ

ମ ଶବ କାଢ଼ିବାକୁ କିଏ ଆସିେଲ ନାହ

!!”
େରାଗିଣୀ

ୀଣ କ େର କହିଲା - “କହୁ ଚ,ି ତୁ େମ ଯାଅ ।” ମାଗୁଣିଆ ଥକା େହଲାପରି ଠିଆେହଲା । ମନ

ଭିତେର ଖୁ େଜା େର ତାର ଶୁଭିଲା - ତୁ େମ ଯାଅ । ଭାବିଲା - େଶଷକୁ ଏ ମ କହିଲା, ତୁ େମ ଯାଅ । ପାଟିକରି କହିଲା “ଶାରିଆ, ତୁ ଜାଣିଚୁ କାହା େଘନି େମାର ଏ ଅବ ା ? େଶଷେର ଘଡ଼ିଟକ
ି େର ପାଣି େତା’ ମୁହଁେର େଦବାକୁ ପଡ଼ିଲା । ତୁ
ମ େସଇ କଥା କହୁ ଛୁ ?”
ଶାରିଆ ଛଟପଟ େହଲାପରି କଡ଼ େଲଉଟାଇ ଉ ର େଦଲା - “ହଁ, ନ େହେଲ ଆଉ କିଏ ଯିବ ? ତୁ ମ ବିବାଦ ତ
ଏେବ େମ ଲ
ି ା । େସ ତ ଚାଲିଗେଲ, ଆଉ କାହାପାଇଁ ଏେତ ରାଗ, ଅଭିମାନ ? ଏେତେବେଳ ଇମିତ ି ରହିେଲ େଲାେକ
େବାଲିେବ କ’ଣ ?
ମାଗୁଣିଆ ପଥର ମୂ ପରି ଠିଆେହଲା । ଶାରିଆର େଶଷ ପଦକ ମନ ଭିତେର ଧ କା େଦଲା ପରି ଲାଗିଲା ‘େଲାେକ େବାଲିେବ କ’ଣ ?’ ଦୁ ଇ ପାହୁ

ଆଗକୁ ଗଲା; ଦା ପାଖକୁ ଯାଇ ପଛକୁ େଫରିଆସିଲା । କାନ ପାେଖ ବାଜିଲା

େସଇ କଥା - ‘େଲାେକ େବାଲିେବ କ’ଣ ?’
େସ ନ ଶୁଣିବାକୁ େଚ ା କଲା । ଶାରିଆ ମୁହଁ ବୁ େଲଇ କଚରା ଖ କେର ପଡ଼ିଚ ି । ହଲ ନାଇଁ, ଚଲ ନାଇଁ । ମୁହଁକୁ
ଟିକଏ
ି ତାର ଚାହଲା । େଦ ଲା ଓଠେର ତାର କଥାର

ନ ନାଇଁ । ତଥାପି େସ କହିଲା ପରି ତାକୁ ଶୁଭିଲା - ‘େଲାେକ

େବାଲିେବ କ’ଣ ?’ େସତିକେି ବେଳ ଘରର ବିରାଡ଼ିଟା ମ ାଉଁ ମ ାଉଁ େହାଇ କୁ ଆଡୁ ଚାଲିଆସିଲା । ତାର

ର ଶୁଣି

ମାଗୁଣିଆ ବୁ ଝଲ
ି ା, ସେତ ବା ବିରାଡ଼ିଟା କହୁ ଚ-ି ‘େଲାେକ େବାଲି େବ କଣ ?’ ଦା ତାଟି ଫି ଟାଇ ଦା କୁ ଚାହଲା । ଗାଈ
େଖାଜୁ ଲା ତା’ ଛୁ ଆକୁ ‘ହମା’ େବାଲି । େସହି ଦୀଘ କକଶ ରରୁ େସ ବୁ ଝଲ
ି ା, ଗାଈ ଅବା କହୁ ଛ ି - ‘େଲାେକ େବାଲିେବ

କଣ ?’ େଦ ଲା, ସାଇ ପି ାେର େଲାେକ ବସି କ’ଣ କଥାବା ା େହଉଛ ି । ତାର ସେ ହ େହଲା, େଲାେକ କାହକି
କ’ଣ ତୁ ନି ତୁ ନି କଥାବା ା େହଉଛ ି - ‘ଆ ା, ଏ ଶବ ପଡ଼ିରହିେଲ େଲାେକ େବାଲିେବ କଣ ?’
‘େଲାେକ େବାଲିେବ କଣ’- ଭାବି ଭାବି ମାଗୁଣିଆ େକେତେବେଳ େଯ ଚାଲି ଭାଇ ଘର ଦୁ ଆର େଡଇଁ ଭାଇ
ଶବପାେଖ ଠିଆେହାଇଚି, ଜାଣି ନାହ । ଯ ଚାଳିତ ପରି େସ ଚାଲି ଗଲା; କାହାକୁ ଅେପ ା କଲାନାହ, କାହାକୁ ଶ ପଚାରିଲା
ନାହ, କାହା କଥା ଶୁଣିଲା ନାହ । େକବଳ େଗାଟାଏ କଥା ତା’ କାନପାେଖ ବାଜୁ ଲା - ‘େଲାେକ େବାଲିେବ କ’ଣ ?’
ସଂସାରର ସକଳ

ର-ଶ

େସେତେବେଳ େସଇ େଗାଟାଏ

ଶ ଭିତେର ତା’ ଚି ତେଳ ଜମାଟ ବା ି ରହି ଲା ।

‘େଲାେକ େବାଲିେବ କ’ଣ’ ବିଚାରି େସ ଏକାକୀ ଶବଟାକୁ େଟକି କା େର ଧଇଲା । ଘେର ସମେ କା ଉ
ି ଠିେଲ । େସ
କହିଲା - “ତୁ ନି ହୁ ଅ, େଲାେକ େବାଲିେବ କ’ଣ ?”
ମଶାଣିପଡ଼ିଆେର େଯେତେବେଳ ତରୁେ ଣୀର ସୀମା ପାରେହାଇ ଧୂଆଁ କୁ ଳୀ ଆକାରେର ଉପରକୁ ଉଠି ନୀଳ
ଆକାଶକୁ ଆ

କରିପକାଇଲା, ମାଗୁଣିଆ େସେତେବେଳ ଉପରକୁ ଆଁ କରି ଚାହରହି େସହି ଧୂଆଁ ଭିତେର େଦ ଲା -

ତା’ ଅତୀତର ସକଳ ବାଦବିବାଦ କୁ ଆେଡ ସବୁ ଧୂଆଁପରି ମିେଳଇଯାଉଚି ।
ଏ ଘଟଣାର େକେତ ଦିନ ପେର ମାଗୁଣିଆ େଯେତେବେଳ ଭାଇ ଘର ଓ ନିଜ ଘରର ଭାଇ ଭାଗବ ା ବାଡ଼ ଭା ି
ଦି’ଘରକୁ ଏକାଠି କରି ଦା ପି ାେର ବସିଲା, ଗଁାର ମାମଲତକାର ବିଶୁ ପଧାନ ମୁଡୁକିହସା େଦଇ ପଚାରିେଲ - “କିେର
ମାଗୁଣିଆ, ଏ କ’ଣ ?” ମାଗୁଣଆ
ି କହିଲା - “ଭାଇ ପରା ଚାଲିଗଲା; ଏେବ ଇମିତି ନ େହେଲ େଲାେକ େବାଲିେବ କ’ଣ ?”

ପଧାେନ କହିେଲ - “ମଶାଣି ପଡ଼ିଆେର କାହା କାହାର ମୁ ଇମିତି ବିଗିଡ଼ି ଯିବାର ଆଗରୁ େଦଖାଅଛି ।”

