
ମ ଗ ା 

 ସ ା ହବ ାୟ । 

 ହଠା  ବ  ଟା େଗାଟାଏ ବକିଟ ଶ  କରି ାୟ ଘୁଷୁର ିଘଷୁୁର ିରା ା ଉପେର ରହଗିଲା । ତା’ ପେର ଯାହା 

ସାଧାରଣତଃ େହାଇଥାଏ, ବ  ର ସଦା ଜା ତ ାଇଭ  , କନି  ଓ କ କରମାେନ ବ  ଉପରୁ ଖ  ଖା  ତଳକୁ 

େଡଇପଁଡ଼ ିସହସା େଘାଷଣା କେଲ େଯ, େସ ବ  ଆଉ ପାେଦ ମ  ଆଗକୁ ଯିବା ସ ବ ନୁେହଁ, େଗାଟାଏ ବଡ଼ ଧରଣର 

ସାହାଯ  ନ ଆସବିା ପଯ  । କାରଣ ବ  ର ଆ  ସି  ଭା ିଯାଇଛ ି। ବ  ତା ଆରଦନି ସକାଳ ବାରଟା ସୁ ା ଛାଡ଼େିଲ 

ଛାଡ଼ପିାେର । 

 ପାେସ ରମାେନ ଆେ  ଆେ  ତଳକୁ ଓେ ଇେଲ ଓ ରା ା ଉପେର ଦଳ ଦଳ େହାଇ ଠଆିେହାଇ ପର ର 

ଭିତେର ନଜିର ହତାଶାଜନତି ବାକ ାଳପ ଆର  କରିେଦେଲ । ତନ ରୁ ଅ କାଂଶ େହଲା ବ  ଉପେର ଓ ବ  ମାଲିକ  

ଉପେର େଘାର ଅଭିସ ାତ ବଷଣ । ାଇଭର, କନିର ଭୃତ ିରା ାର ଅେନକ ଦୂରକୁ ଦୁ◌ୁଇ ଭି  ଦଗିେର ଚାହରହେିଲ 

େକୗଣସ ିବ  ଆସୁ ବାର ୀଣତମ ସୂଚନା ଆବି ାର କରିବା ପାଇଁ । 

 ମଁୁ ଅବଶ ାବୀ ସହତି ଅତଶିୀ  ସାଲି  କରିେନଇ ଖବର େନଇ ବୁଝଲିି େଯ ବ  ଟ ି େଯଉଠଁାେର ଖରାପ 

େହାଇଛ ିେସଇଟା ମା  େସାନପୁରର ଉପକ  । ପାଖେର ରା ାକରେର େଗାଟଏି ଡାଲି ଚାଉଳ େଦାକାନ, ପାନ େଦାକାନ 

ଓ ଚାହା େଦାକାନ େଦ  ଅତ  ଆ  େହଲି । େଘାର ଅପ ରା ରା ାେର ମ  ବ  ଖରାପ ହବାର ସ ାବନା ଲା । 

େୟ’ତ କଣାମାମଁୁ! 

 ପାନ େଦାକାନ ପାଖେର ଠଆିେହାଇ ସଗିାେର  ଲଗଉ ଲଗଉ େଗାଟାଏ ଦୁଇଟା ାନୀୟ େକୗତୂହଳୀ ପିଲା  

ସହତି କଥାବା ା କର ିବୁଝଲିି େଯ ଡାହାଣ ପଟକୁ ମା  ଦୁଇଶହ ଗଜ ଖେ  ଚାଲିଗେଲ ମହାନଦୀ େଦ ବାକୁ ମିଳବି । 

େସାନପୁର ଓ ମହାନଦୀ ଏଇ ଦୁଇଟାର ଏକ  େଯାଗାେଯାଗ େଯମିତ ି ମେତ ଅକ ା  େମାର େଶୖଶବକୁ ମମା ରିତ 

କରିେଦଲା । ଓଡ଼ଶିାର ଭୂେଗାଳ ଅ ୟନ କରବିାକୁ ଯାଇ ଏହ ି ଦୁଇଟରି ଘନି  େଯାଗାେଯାଗ ମଁୁ ବହୁବାର ପଢ଼ଛି ି ଓ 

େଲ ଛ ିମ  । ରା ା ଛାଡ଼ ିତଳକୁ ଗଡ଼ ିମହାନଦୀ ଅଭିମୁେଖ ଯାଉ ଯାଉ ଭାବୁ ଲି, େସାନପୁରେର କ’ଣ ମିେଳ?.... 

କ’ଣ େଗାଟାଏ ମିେଳ; କି ୁ  ଅନାବନା ୃତରି ଜ ଲ ଭିତରୁ ମଁୁ କଥାଟାକୁ ଠି  ମେନକରି ପାରୁନ ଲି, େଯ ପଯ  ମଁ ୁ

ମହାନଦୀ କୂଳେର ନ ପହ ଛି ି। 

 ୁ  ଧୀବର ପ ୀର ଘରଗୁଡ଼କିର ନଡ଼ାଛପରକରା ଘରସବୁ ଆ େର ପଡ଼ଲିା ମା େକ ମେନ ପଡ଼ଗିଲା 

େସାନପୁର ମାଛପାଇ ଁ ସି  । ତଟି ିଘର ଆଗେର ଜାଲ ଝୁଲୁଛ ି। େକଉଁଠ ିମାଛର ଖାେଳଇ ରଖାେହାଇଛ ିତ େକଉଁଠ ି

େଡରା େହାଇ ଠଆି କେରଇ ଦଆିଯାଇଛ ିଡ ାର ଆହୁଲା ଆଉ କାତସବୁ । 

 ଧୀବରପ ୀକୁ ପଶ ୁପଶ ୁହଠା  ଆ  ଆଗେର ବଶିାଳ ମହାନଦୀର େଚନାଏ ଅଂଶ େଦ ବାକୁ ପାଇଲି, କାରଣ 

ପ ୀଟରି ଶ ି େବାଲି ବେିଶଷ କଛି ିନାହ, ଅଛ ିେକବଳ େଦଘୖ  । ବ ିଟ ିନଦୀର କୂେଳ କୂେଳ ଲ ିଯାଇଛ ିଅେନକ 

ଦୂରକୁ । ୀ େଲାକଟ ିେବ  ସଫା ସୁତୁରା େଗାଟଏି ମାଟପିି◌ି ା ଉପେର ବସ ିତାର ଏକ ମାଂସଳ ଜଂଘ ଉପେର ଦୁଇହାତ 



ର  ସ ବତୀ ବଳୁ ଲା । ତାର ଦୁଇ ହାତେର ବଶିାଏ ବଶିାଏ ଓଜନର ପିତଳ ଖଡୁସବୁ ମଜାଘଷା େହାଇ ସୁନାପରି ଚ  

ଚ  କରୁ ଲା େଶଷ େହାଇ ଆସୁ ବା ଦନିର ଆଲୁଅେର । ମେତ େଦ  େସ ଅତ  ଆପଣାର େଲାକପରି ପଚାରିଲା, 

‘କଅଣ ମାଛ ନବ ବାବୁ ?’ େମାର ମାଛ ନବାର ସାମାନ ତମ ଉେ ଶ  ନ େଲ ମ  େମା ପାଟରୁି ଅଭ ାସବଶତଃ ବାହାର ି

ପଡ଼ଲିା ‘ହଁ’ । ହଉତ ୀେଲାକଟରି ଏଇ ଅମାୟିକ ଯାଚ ାକୁ ଉେପ ା କରିପାରି ନ ଲି; କି ୁ  ମଁୁ ମହାନଦୀର ଦୃଶ  

େଦଖ ୁେଦଖ ୁମୁହୂ କ ପାଇଁ ଅନ ମନ  େହାଇ ପଡ଼ି ଲି । 

 ଜୀବନେର ବାରମାର ବହୁ ପରେିବଶେର ମଁୁ ମହାନଦୀ େଦ ଛ;ି କି ୁ  େସାନପୁର ପାଖର ଅପବୂ ମହାନଦୀ ମଁ ୁ

େକେବ େଦ ବା ପରି ମେନ େହଉନାହ । ଏଠାେର ମହାନଦୀ େକଶରୀ ମ ମା ନୁହଁ, ଗୁରୁ ନତି ିନୀ । େଗାଟାଏ ପେଟ 

ୁ  େସାନପୁର ଧୀବର ପ ୀର ଶା  ପରିେବଶ ଅନ ପେଟ ଧୂସର ପବତମାଳାର ଉ ୁ  ଗା ୀଯ  ଓ ମଝେିର ଏକ 

ବରିାଟ ଜଳରାଶରି ରହସ ମୟ ପରିବ ା ି । ସାମାନ  ପବନେର ମହାନଦୀର େଦେହ େଦେହ ପୁଲକର ଅପୂବ େରାମା  । 

ଥରକୁ ଥର ମହାନଦୀ ଭା ିପଡୁଛ ିେଛାଟ େଛାଟ ଅସଂଖ  ଊମେର ଓ ତାର ମୃଦୁ ହେି ାଳେର କୂଳେର ବ ା େହାଇ ବା 

ଅସଂଖ  େଛାଟ ବଡ଼ ଡ ାସବୁ ପର ର େଦହେର ବାଜ ି ବାଜ ି ଏକ ଅ ୁ ତ ସଂଗୀତ ସୃ ି କରୁଛ  ି । ମେନ େହଉଛ ି

େଯପରି ଜ ଲର ଏକ ଶା  ନଥିର ପରିେବଶ ଭିତେର ଶୁଣାଯାଉଛ ିଅେନକ ମଇଷଁି ଟପିାର ଶ  । 

 - ‘ବାବୁ !’ 

 ମଁୁ ଏକ ଅତୀ ୟି େଦଶରୁ େଯପରି ବା ବତାକୁ ଓେ ଇ ଆସଲିି ହଠା  । 

 - ‘ମାଛ ନବ ପରା ?’ 

 କି ୁ  ଇଏ କଏି ? େମା ସାମାେର ଦୁଇହାତକୁ ଅ ାେର େଦଇ ିତ ହସ ିଠଆି େହଇ ରହଛି ିଝଅିଟଏି । ମେନ 

ହଉଛ ି େଯୗବନର ଗୁରୁ ଭାରେର ଟୁଳୁ ଟୁଳୁ େହଉ ବା ଏଇ ମଦାଳସା େବାଧହୁଏ େଯ େକୗଣସ ି ମୁହୂ େର ତା’ର 

ଭାରସାମ  ହେରଇ ବସବି । େୟ’ କଅଣ େସଇ ପୁରାଣବ ତ ମ ଗ ା ସତ ବତୀ ! ଅପବୂ ! ତା’ର ଗହମର ର 

କେପାଳ ଦନିା ର ଆେଲାକେର ଆଉଟା ତମା ପରି ଜଳିଉଠୁଛ ି େଯପରି । ଠି  ତା’ ପଛକୁ ମହାନଦୀର ଜଳରାଶ ି

ଉପେର ନାତ ି ଶ  ଆେଲାକର େସତୁ ଲ ିଯାଇଛ ିଏ କୂଳରୁ େକା’ ଯାଏ ଆ  ପାଏନା । 

 ମଁୁ େକେତେବେଳେକ କହଲିି, “ହଁ” । 

 ଝଅିଟ ିହସ ିଉଠଲିା   େହାଇ େଗାଟାଏ ପାହାଡ଼ୀ ଝରଣା ପରି, “କି ୁ  ନଈ ଆର ପଟକୁ ଯିବାକୁ ହବ । 

େସଠି େମା’ ଡ ା ତେଳ ମାଛର ଗାଲିସ ିବା  ିଜଆିଇ ର ଛ ି।” 

 େସଇ ମ ବୟ ା ୀ େଲାକଟ ିପି ା ଉପେର ଠଆି େହଇ କହଲିା, “ଯାଅ ବାବୁ, େସଠ ିମାଛ େଦ ବ, େଯା’ 

ମାଛ େଲାଡ଼ା େନଇ ଆସବି, ସବୁ ଜୀଅ ା ଅଛ  ି।” 

 ମେତ ତଥାପି ନେି  େଦ  ଝଅିଟ ିତଥାପି ଅ ା ଉପେର ହାତ ର  ମୁରୁେକଇ ମରୁୁେକଇ ହସୁଥାଏ, େଯମିତ ି

େସ ଅନୁମାନ କରିପାରିଛ ିେଯ ଏଇ ସହରୀ େଲାକଟରି ନଈ ଆରପଟକୁ ଯିବାର ସାହସ କୁଳଉ ନାହ । 



 ଏକ ମେନାରମ ସଂ ାେର ମହାନଦୀେର େନୗକା ବହିାର ତା’ ପୁଣି ଏଇ ଉ  ଭି  େଯୗବନାର ସା ି େର, ଏହା 

ଏକ ଅ ତ ାଶତି ସୁେଯାଗ । ମଁୁ କହଲିି, “କି ୁ  ଡ ା କଏି ନବ ?” 

 ଝଅିଟ ିତ େ  କହଲିା, “କାହକ,ି ମଁ ୁ?” 

 ମ ବୟ ା ୀ େଲାକଟ ିସାମାନ  ଉ ରେର ହସଲିାପରା କହଲିା, “ଶାରୀ ଡ ା େନେଲ, ତା’ ସହତି ଡ ା 

ବାହବିାକୁ ଏ ମୁଲକେର ମରଦ ମ  ପାରିେବ ନାହ ।” 

 ତା’ ପେର ଆେମ ଓେ ଇ ଚାଲିଲୁ ଅେନକ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଉପେର ପାଦ େଦଇ ନଈ କୂଳେର ବ ା 

େହାଇ ବା ଡ ା ପାଖକୁ । କହବିା ବାହୁଲ  େଯ ମଁୁ ପହ ବିାର ଅେନକ ଆଗରୁ ଶାରୀ େସଠ ି ପହ  ି ଡ ା ଫିେଟଇ 

ଆହୁଲା ଧର ିବସ ିସାରଥିାଏ ଡ ା ଉପେର । େମାର ଅନଭ  ପାଦ ପାଇ ଁକୂଳର େଶଷ ପଥର ଉପରୁ ଡ ାକୁ ଉଠବିା 

େବ  କ କର । ମେନ ହୁଏ ଡ ାେର େଗାଟାଏ ପାଦ ଦଉ ଦଉ େସ’ଟା ଆହୁର ି ଘୁ ଯିିବ ପାଣି ଭିତରକୁ ଓ ଅନ  

ପାଦଟାକୁ ଠି  ସମୟେର ଡ ା ଉପରକୁ ଆଣିେହବ ନାହ ପରା ! ମଁୁ ଟକିଏି ଧିା  େହଲି । ତା’ପେର େଦ ଲି 

ଶାରୀ େକେତେବେଳ ଡ ା ଏପଟକୁ ଚାଲି ଆସ ିହାତ ବେଢ଼ଇ େଦଇଛ ିେମା’ ଯିବା ପାଇଁ, ମଁୁ ହାତ ଧରିବା ମାେ  େସ 

ମେତ େଗାଟାଏ ଝା େର ଟାଣି େନଲା ଡ ା ଉପରକୁ । ଡ ା ଚହଲିଗଲା ଟକିଏି । ମଁୁ ମ  ାୟ ଭାରସାମ  ହେରଇ 

ବସୁ ବସ ୁ ଶାରୀକୁ ଧରିେନଇ ବ ଗିଲି । ପଣୁିଥେର ଶାରୀ ହସ ି ଉଠିଲା େସଇ ହସ, ଯାହା ପାହାଡ଼ୀ ଝରଣା ପର ି

ବହଯିାଏ, ଖାଲି ବହଯିାଏ ଅଥହୀନ ଭାବେର । େସ େବାଧହୁଏ ହସୁ ଲା େମାର ଅେହତୁକ ଆଶ ା ପାଇ ଁ। 

 ସୂଯ  ବୁଡ଼ଗିଲା । 

 କି ୁ  ମହାନଦୀର ପାଣ ିକଳା ଘମୁର େହାଇଯିବା ପୂବରୁ ଚ  ଉଇଁ ଆସଲିା ଅକ ା  େଗାଟାଏ ରୁପା ଥାଳିପରି । 

ଆଜ ିକ’ଣ ପୂ ମା ? ଯାହା ତି  ହଉନା କାହକ,ି ନଈ ପାଣିେର ବି ିତ ଚ ର ଅସଂଖ  ଭ ାଂଶ, େଯପରି ସମୁଦାୟ 

ନଈଟାକୁ କରିେଦଇଛ ିେଗାଟାଏ ବଶିାଳ ରୁପାକାତଆି ମାଛ । 

 ଡ ା ଚାଲିଛ ି। ଆେମ ବସ ିରହଛୁି ନୀରବେର । େସ ପରିେବଶେର େବାଧହୁଏ େଯ େକୗଣସ ିସଂଳାପ ମେନ 

େହାଇଥା ା ନରିଥକ, ଅତରିି  । ମଁୁ ମୁ  େହାଇ ବସରିହି ଲି େକବଳ । 

 ଶାରୀ ମ  ବସରିହି ଲା େମାର ବପିରୀତ ମ େର । ଥେମ ଶାରୀ କଥା ଆର  କରି ଲା, ‘ବାବୁ, କଅଣ 

ଭାବୁଚ?’ 

 ‘ମଁୁ କହଲିି, ନଁା କଛି ିନୁହଁ- େଦଖୁଚ ିଏଇ ମହାନଦୀର ପାଣିେର ବି ିତ ଚ ମାକୁ ।’ 

 ଏଥରକ ଶାରୀ ସଧିା ଚାଲି ଆସ ିେମା ପାଖେର ବସପିଡ଼ ିକହଲିା, ‘ତମ େଦଶେର ନଈ ନାହ?’ 

 - ‘ଅଛ,ି େତେବ ଏେତବଡ଼, ଏେଡ଼ ସୁ ର ନାହ ।’ 

 ନଈର ପାଣିେର ହାତ ବୁେଡ଼ଇ ଶାରୀ ମୁଠାମୁଠା ରୁପାର ପାଣ ିେଫାପାଡୁ ଲା ଶୂନ କୁ । ଅ ୁ ତ ଲାଗୁ ଲା ଏଇ 

ଝଅିଟକୁି ତା’ର ସାନ ସାନ କଥାେର ଖୁସ ିେହଇଯାଇ ହସ ିଉଠବିା ପାହାଡ଼ୀ ଝରଣାର କୁଳୁ କୁଳୁ ପରି । 



 ମଁୁ କହଲିି, ‘ବାଃ ! େମାର ଅେନକ ଦନି ମେନ ରହବି େତା ସହତି ମହାନଦୀେର ଏଇ ଚ  ବହିାର ।’ 

 ଶାରୀ କହଲିା, ‘ବାବୁ ! ତେମ ତ ଆସି ଲ ମାଛ ନବ ଆଉ ଯିବ । େକେବ ମେନ ପଡ଼େିଲ ମାଛ ମେନ ପଡ଼ବି, 

ଶାରୀ କାହକ ିମେନ ପଡ଼ବି ?’ 

 ମଁୁ କହଲିି, ‘ମାଛଟା କ’ଣ େଗାଟାଏ ମେନ ରହବିାର କଥା, ମଣିଷ ସନିା ମେନ ରହ  ି।’ 

 ପୁଣି ଥେର ପାହାଡ଼ୀ ଝରଣା ପରି େସଇ ହସ, ‘େମାର ପରି େଗାଟାଏ ମାଛବାଲୀର ଝଅି, ସଏି ପଣୁି ମେନ ରହବି 

ସହରୀ ବାବୁମାନ  ପାଇଁ ।’ 

 କଛିତି ସମୟ ଚୁ  ଚା  ବତି ିଯାଇ ଲା ତା ପେର । 

 ଏଥର ମଁୁ ପଚାରିଲି, ‘ତୁ ବାହା େହଇଚୁ ଶାରୀ ?’ 

 ଡ ାର ମ ଟାକୁ ଧର ିତା’ର ଗତ ିବଦେଳଇବାକୁ େଚ ା କରି ଶାରୀ କହଲିା, ‘େମା ପର ିକାଳି ଝଅିକୁ କଏି 

ବାହା େହବ ?’ ହଠା  େଗାଟାଏ ପା ି  ଡ ା ପର ିଦୁଇ ତନି ିଥର ଚକର ଖାଇଗଲା । ମଁ ୁ ାୟ ପଡ଼ଯିାଇ ଲି । ମେତ 

ଦୁଇହାତେର କୁେ ଇ ଧରି ଅଟେକଇ େନଲା ଶାରୀ । ଥମ ଧ  କାଟା କଟଯିିବା ପେର ମଁୁ ମ  ନଜିକୁ ଶାରୀର ଅନାହୂତ 

େବ ନୀ ଭିତରୁ ମୁ  କରବିାକୁ ବେିଶଷ ବ  େହାଇ ନାହ । େସଇ େକଇ ମିନି  ମା  େମାର ମେନ େହଇ ଲା େଗାଟାଏ 

ଯୁଗପରି । 

 େଦ ଲି ଡ ା େଗାଟାଏ ବୁଲାବାଟକୁ ମୁହଁଉଛ ି। ପଚାରିଲି, ‘ସଧିା ନଯାଇ ଆେମ ଏେତବାଟ ବୁଲିବା କାହକ?ି’ 

 ଶାରୀ ଆହୁଲା ଛାଡ଼େିଦଇ େମା ପାଖକୁ ଆସ ିଖୁ  ବି ାରିତ କରି ବୁଝାଇବାକୁ େଚ ା କରି ଲା େଯ ସଧିାଗେଲ 

େଗାଟାଏ ଗ  ପଡ଼ବି, ଯାହା ଉପେର େସମାେନ ଡ ା ନଅି  ିନାହ । ମଁୁ ପଣୁି ପଚାରିଲି, ‘କାହକ ି?’  

 େସ କହଲିା, ‘େସଠ ି ଜ ରାତେିର ମ -କନ ାମାେନ େଖଳିବାକୁ ଉପରକୁ ଉଠ  ି । ଆଉ େସଇଠ ି େଖଳ  ି

ଅେନକ ସମୟ ଧରି ସକାଳ େହବା ପଯ  ।’ 

 ଥମ ତି ୟାେର କହଲିି, ‘ର  ବି  ।’ ତାପେର କହଲିି, ‘ଚା  ନଁା େସଇବାେଟ, ଖୁ  ମଜା ହବ ଯଦ ି

ମ କନ ାମାେନ ସତକୁ ସତ େଖଳୁ େବ ।’ 

 ଶାରୀ କହଲିା, ‘ନଁା, େସ ବାେଟ େକହ ି ଯାଆ  ି ନାହ...ବଷକୁ ବଷ...’ କ’ଣ କହବିାକୁ ଯାଇ ଶାରୀ ଅଟକ ି

ଗଲା । ମଁୁ ାୟ ଜି  କରି କହଲିି, ‘େଯେତ ସବୁ କୁସଂ ାର, ତୁ ଚାଲ ମଁୁ ଅଛ ି।’ ତା’ପେର ପରିହାସ କର ିକହଲିି, 

‘ଏେତ ଭାଗ  କାହାର ହୁଏ, ଆସି ଲା ମାଛପାଇଁ ଅଥଚ େନଇକରି େଫରିଲା େଗାଟାଏ ଜୀଅ ା ମ କନ ା ! ଅଗତ ା 

ଶାରୀ ଡ ାର େମାଡ଼ େଫେରଇଲା େସଇ ଗ  ଉପରକୁ, େଯଉଁଠାେର ନଈର ପାଣ ି ହାବୁକା ମାର ି ମାର ି େଖଳୁଚ ି

ଚ କରିଣ ସା େର । ଶାରୀ ଆହୁଲା ମାରି ଚାଲିଛ ି।’ 



 ମଁୁ ବସଛି ିଶାରୀର ବପିରୀତ ମ େର । େମା ଆଗେର ଶାରୀର େଦହର ସି  ହୁ  ଓ ତା ପଛପେଟ ଆକାଶକୁ 

େବ  କଛିବିାଟ ଉଠ ିଆସି ବା ଜ  । ହଠା  ପଛକୁ େଫର ିଚାହଲି, େକେତବାଟ ଆସଲୁିଣ ିକଳନା କରିବାକୁ । 

 େସଇଠ,ି ଠି  େସଇଠ ିେଯମିତ ିପାଣି ଦୁଇଭାଗ େହାଇ ଯାଇ ଲା ଏବଂ େସଇ ଖ ିତ ଜଳଭାଗର ଦୁଇ ପଟେର 

ଧାଡ଼ବିା  ି ଠଆି େହାଇ ରହି େଲ ମ କନ ାମାେନ େସମାନ ର ମାଛକାତରି ସା  ୁ ପି  ି । ମଁ ୁ  େଦ ପାରୁଛ ି

େସମାନ ର ମ ାକୃତ ିେମଖଳା ଏକ ଛ ାୟିତ ଗତେିର ମିଶଯିାଇଛ ିପାଣି ପଯ  ଏବଂ େସମାନ ର ଉ ମାଂଶ ସ ୂ  

ଆଭରଣହୀନ । େସମାନ ର ବେ ାଜ ସବୁ ଉ ାସତି େହାଇ ଉଠଚି ିଚ କରିଣେର ଭାସମାନ ବହୁ ଯୁଗ ରଜତ କମଳ 

ସଦୃଶ । 

 େସମାେନ ଏକ ସ େର ହସ ି ଉଠେିଲ ମୁହୂ କ ପାଇଁ ଓ ତା’ ପେର େସମାେନ େବଢ଼ଗିେଲ ଶାରୀର 

ଚାରିପେଟ, େଯମିତ ି େସମାେନ ବହୁ ଦନିରୁ ହେଜଇ େଦଇ ବା ବା ବୀକୁ ପାେଛାଟ ି େନବା ପାଇଁ ଆସୁଛ  ି । େମାର 

ସମ  ଶରୀର ଅସାଡ଼ େହାଇଯାଇ ଲା । େମାର ିଆ  ଆଗେର େସମାେନ ଶାରୀକୁ ଡ ାରୁ ଅନାୟାସେର େତାଳିେନଇ 

ଅଦୃଶ  େହାଇଗେଲ ପାଣି ଭିତେର; କି ୁ  ଶାରୀ ପାଣିେର ଅଦୃଶ  େହାଇଯିବା ଅବ ବହତି ପୂବରୁ ମଁୁ ଠି  େଦ ଛ ିଶାରୀ 

ବ ିେହାଇ ଯାଇ ଲା େସମାନ  ପରି- ଅ ାଠାରୁ ତଳକୁ ମାଛକାତରି ସା  ୁଆଉ େସଇ ଆଭରଣହୀନ ଯୁଗରଜତ କମଳ । 

 େମା ସାମାେର ଖାଲି ରୁପାର ଜରକିାମକରା ପାଣି ଝଲିିମିଲି ହଉଛ ି। ଖାଲି ଝଲିିମିଲି । 

 େକହ ିକଛି ିକଥା କହୁନାହ- ଡ ା ତା’ର ଆପଣା ଛାଏ ଁଛାଏ ଁଭାସ ିଭାସ ିଚାଲିଛ ି। 

 ମଁୁ କଂିକ ବ ବମିୂଢ଼ େହାଇ ବସଛି ି। ଜାେଣନା ଗଁାକୁ େକେତେବେଳ େଫରିବ ିଓ େଫରିଯାଇ େସମାନ ୁ  କଅଣ 

େକଫିୖୟତ େଦବ ି। େସମାେନ କଅଣ ବି ାସ କରିେବ େମା କଥା ? େସମାେନ କ’ଣ ମେତ ସା ନା େଦଇ କହେିବ, 

ତମର କଛି ି ଭୁ  ନାହ, ସବୁ ବଷ ଆମ ପ ୀରୁ େଗାଟଏି େଗାଟଏି ଝଅି ନଈକୁ ଦବାକୁ ପେଡ଼-ନେହେଲ ନଈେର ମାଛ 

ମରିେବ ନାହ-ଆମର ବାପ ଅଜା ଚଉଦ ପୁରୁଷର େବଉଷା ବୁଡ଼ଯିିବ! 

 ମଁୁ େସଇ ଡ ା ଉପେର ନରୁିପାୟ େହାଇ ବସରିହଛି ିଓ େମା ସାମାେର ଖାଲି ଝଲିିମିଲି ଝଲିିମିଲି ରୁପାର ପାଣ ି। 

*** 


