
ପଟନାୟେକ, ପଇସାଟଏି 

 

 ଆସକିା ବ  ା ୍  େର ବ  ରହବିା ସେ  ସେ  ଶ  ଶୁଣାଗଲା- 

 ପଟନାୟେକ, ପଇସାଟଏି ! 

 ଅନବରତ ଘଡ଼ଘଡ଼, ଦ  ଦ  , ଭ-ଁଭଁ ଶ  ଶୁଣି ଶୁଣ ିକାନ ତାବଦା େହାଇଯାଇ ଲା, ମନ ତି  େହାଇ ଉଠି ଲା । 

ଧୂଳପିୂ  ରାଜରା ା ଉପେର ବସରିହବିା ସେ  ସେ  ହଠା  େଘାର ପରବି ନ ଘଟଲିା । େସ କକଶ ରୁ  ଶ  ାନେର 

େଗାଟଏି କରୁଣ କ ର ୀଣ ର ଶୁଣାଗଲା- 

 ପଟନାୟେକ, ପଇସାଟଏି ! 

 ସମୟଟା ବସ  କାଳ । େସ ବସ  ସମୟେର କବକି ତି କାବ କବତିାର େକାକଳି େକଉ ଁଶ ାମଳ ବନଗହଳେର 

ଅମତୃ ଢାଳୁ ବ େକଜାଣି, େସେତେବେଳ ଆସକିା ନକିଟେର େକାକଳିର ର ଶୁଣାଯାଉ ନ ଲା । ଏକମା  ଶ  

ଜଣାପଡୁ ଲା- ପଟନାୟେକ, ପଇସାଟଏି ! 

 େଲାକ ବ  ରୁ ଉତୁରେିଲ, ବ  େର ବସିେଲ । େଲାେକ ପଇସା ଗଣିେଲ, ଟକିଟ ଆଣିେଲ । କି  େସହ ି କରୁଣ 

େକାମଳ ରଟରି କିଛ ିେହେଲ ପରବି ନ ଘଟଲିା ନାହ, ବରଂ େସ େର ଟକିଏି ଲୁହ ରସାଣି େଦଇ ଆହୁର ିବକିଳ ଭାବେର 

କୁଆଡ଼ୁ ହୃଦୟ ଭିତେର ତି ନ ିଉଠଲିା- 

 ପଟନାୟେକ, ପଇସାଟଏି ! 

 ସମେ  ବୁଲି ଚାହେଲ, ସମେ  ମୁହଁ େଫରାଇ ଆଣିେଲ, କି ୁ  ରଟ ି ଯାହା କ ରୁ ବାହାର ି ଆଖପାଖ ଶେହ 

ଦୁଇଶହ ଗଜ ପରମିିତ ିଧରଣୀକୁ କରୁଣା  କରୁ ଲା, େସ ସମ  ମୁହଁକୁ ଖାଲି ବୁଲି ବୁଲି ଚାହ ଚାହ ଏକାପର ିକହଲିା- 

 ପଟନାୟେକ, ପଇସାଟଏି ! 

 ପଟନାୟେକ କାହା  ି ? ପଇସା କାହ ? ଏ ରର େକହ ିଉ ର େଦେଲ ନାହ । େକବଳ ଖେ  ମା  ଛି ାକନା 

ଅ ାେର ଗୁଡ଼ାଇେଦଇ, ସଂସାରକୁ ନଜିର ବୁକୁହାଡ଼ ଗଣିବାକୁ େଦଖାଇ େଦଇ େସ େଲାକଟ ିଏକାପର ିକହବିାେର ଲାଗିଲା- 

 ପଟନାୟେକ, ପଇସାଟଏି ! 

 ପଟନାୟେକ, ପଇସାଟଏି 

 ପାଦ ତା’ର ଭୂଇଁେର ର େହାଇ ପଡ଼ୁ ନ ଲା, ଆ  ତା’ର ଭଲ େହାଇ ଫିଟୁ ନ ଲା । େସ ନେିଜ 

ସଂସାରେର ଅଛ ିକ ିନାହ େବାଧହୁଏ ଜାଣିପାରୁ ନ ଲା । ତଥାପି ାଣେର କ ି ୀଣ ଆଶା ବହ ିଶୁ ଲା ଓଠତଳୁ ୀଣ ର 

ଉଠାଉ ଲା- 



 ପଟନାୟେକ, ପଇସାଟଏି ! 

 େସ ରଥ ୁ  ଚାହ ମାଗିଲା, ମି ୁ  ଚାହ ମାଗିଲା । ରେଥ ମିେ  ମୁହଁ ବୁଲାଇେଦେଲ । ଦାସ ୁ  କହଲିା - 

‘ପଟନାୟେକ, ଦାେସ ଚଡ଼ିଉିଠେିଲ । ଧାେନ ବସି େଲ ମୁ େର ପଗଡ଼ ିଭିଡ଼ ି। େସ େବାଧହୁଏ ‘ପଧାନ’ ଡାକ ଶୁଣି େଲ 

ପଇସାଟଏି େଦଇଥାେ  । ପଟନାୟକ ଶ  ତା ୁ  ବଗିିଡ଼ାଇେଦଲା । ପାେଳ ବସି େଲ ଆଗ ଆସନେର । େସ ରାଗିଉଠେିଲ 

। ତଥାପି େସହ ିତରିିଶ ଜଣ ଯା ୀ  ପାଖେର େସ େଲାକଟ ିତନିଶିହଥର ‘ପଟନାୟକ’ ଶ  ଉ ାରଣ କର ିପଇସାଟଏି 

େବାଲି ମାଗିଗଲା । କଏି କହଲିା- ତା’ର ଏଟା ଅଭ ାସ, କଏି କହଲିା-ଏଟା ପାଗଳ, କଏି ବା କହଲିା-ଗେ ାଡ଼, ଆପୁଆ, 

ଗୁଲିଆ । େସ ସବୁ ଶୁଣିଲା, ତଥାପି ତବିାଦ କଲା ନାହ । େସ ତରି ାର ପାଇଲା; ତଥାପି ଆ ରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ାଇଲା ନାହ । 

ଗାଳ ିଶୁଣିଲା; ପାଦ ପଛକୁ ଘୁ ାଇଲା ନାହ । 

 ତା ହାତକୁ ଛୁଇଁଲା ପର ିଅଣିଟଏି ମଁୁ ବଢ଼ାଇେଦଇ କହଲିି, “ଆେର ଏ, ପଟନାୟେକ କଏି?” 

 େସ ଅଣିଟକି ିହାତେର ଧର ିଆ  ପାଖକୁ େନଇ ଟକିଏି ନେିର  କହଲିା - “ହଁ, ପଇସାଟଏି େଦଲ, ଭଲ କଲ । 

େନଇ ତ ଲ, ଦଅି ା କଏି ?” 

 ମଁୁ ଆବା  େହାଇଗଲି । ୀେଣ ନୀରବ ରହ ିପଚାରିଲି - “େନଇ ଲି େକେବ ?” 

 ମୁହଁକୁ େସ ଟକିଏି ଉପରକୁ େଟକ,ି ଦ େର ରହ ିକହଲିା ପର ିକହଲିା - “େକେବ, ପା ବଷ ତଳର କଥା ଭୁଲିଗଲ ? 

େସଇ େଯ ବାଲିପତର ଗଁାର ପକାଘର ଖ କ, େସ ଘେର କ’ଣ ଆଉ ରଘୁ ସୁବୁ  ିଅଛ ି? େସ ଆଣି ଲା ତମଠଁୁ  େମାେଟ 

ପଚାଶ ଟ ା ।” 

 ଏତକି ିକହ ିଭିକାରୀଟ ିଟକିଏି ଥ  କା େହାଇଗଲା । େବାଧହୁଏ ତା’ର ଦ  ପାଇଲା ନାହ । ମୁ େର ତା’ର 

ୀଣ ଝାଳବି ୁ  େଦଖାଗଲା । ଟକିଏି ଆ  ମୁଦ ିରହ ିପୁଣି କହଲିା- 

 “ହଁ, ପଚାଶ ଟ ା । ତା’ପେର.....ପା ବଷ ପେର ପା...  ...ଶ...ଟ... ା... ।” େସ େକବଳ ମହୁଁକୁ େବାକା  

ପର ିଚାହ ରହଲିା । 

 ବ  ଡାକଲିା- ଭଁ...ଭଁ...ଭଁ, ଫ  ....ଫ  .....ଫ  ... । 

 ସେତ େଯପର ିବ  କୁ େମା େଜାରେର ମଁୁ ଅଟକାଇ ତା’ କଥା ଶୁଣିବ ିଭାବ ିପିଚା ତେଳ ଗଦକି ିମାଡ଼ବିସଲିି । େସ 

କହଲିା- ହଁ, ହଁ ପା ଶ ଟ ା । ବଲିବାଡ଼,ି ଘର ାର ସବୁ...ଦା େର ବୁଲି ଭିକ ମାଗୁଛ ି। ତୁମକୁ େଖାଜୁ ଲି...ବ  ଧୀେର 

ଧୀେର ଚାଲିଲା । ମଁୁ ମୁହଁ ବଢ଼ାଇ ପଛକୁ ଚାହଲି । ବ  ଚାଲିଲା- ଫ  ...ଫ  ...ଫ  .... । ମେତ ଶୁଭିଲା-ପଟନାୟେକ, 

ପଟନାୟେକ, ପଟନାୟେକ । 

 ଏ ଘଟଣାର ଠି  େଦଢ଼ବଷ ପେର ଅେନକଥର େସ ବାେଟ ଗଲି; କି ୁ  ‘ପଟନାୟକ’ ଡାକ େସପର ିଆଉ ଶୁଣିଲି 

ନାହ । େକେତ କାେନଇଲି, େକେତ କାହାକୁ ଭୁଲେର ଅେପ ା କଲି, ପଇସାଟଏି କାହା ଝୁଲିେର ପକାଇଲି, ପକାଇ 

େକେତଥର ସେ ହେର ନଁା ପଚାରଲିି; କି ୁ  େଦଢ଼ବଷ ତଳର େସହ ିବ ାକୁଳ ାଣର ‘ପଟନାୟକ’ ଶ ଟ ିଆଉ ଶୁଣିଲି ନାହ 



। େଦଢ଼ବଷ ପେର ଆସକିା ବ  େ ସ  େର ଆଉ େଗାଟଏି ଭିକାରୀ ସହତି ଦେିନ ସା ା  େହଲା । େଦଢ଼ବଷ ତେଳ ଜେଣ 

ମାଗୁ ଲା ପଇସା, େଦଢ଼ବଷ ପେର ଏ ଯାଚୁ ଲା ପଇସା । ଭିକାରୀ, େସ ପୁଣି ଯାଚବି ପଇସା ! ତା’ ହାତରୁ େନବ କିଏ ? 

େକହ ିନଅି  ିନାହ, େକବଳ ଦୁଃଖ କର ିକହ -ି “ଆହା, ଭାଗ  ଇମିତ ିକରାଏ । ବସ ିଖାଇେଲ େଯ ସାତ ଜନ ଖାଇବ, େସ 

ଆଜ ି ଇମିତ ି। ପଟନାୟେକ ପାଗଳ େହାଇଗେଲ । ପଟନାୟେକ ପାଗଳ ନ େହବାକୁ ବାଟ କାହ ? େକେତ େଲାକର ତ 

େତାଟ ିଚପିି େଲ, ତା ର ିଭୂତ ଏେବ ୟା  େତାଟ ିଧର ିବାୟା କେରଇ େଦଇଚ ି।” ଆଉ କଏି କେହ- “େଦ ନ, ସୁବୁ  ି

ପରା ୟା ର ିେହତୁ ବାୟା େହଲା େଯ, ଆଉ ଘରକୁ େଫରଲିା ନାହ । ୟା ୁ  େଖାଜ ିେଖାଜ ିେସ ସଂସାର ବୁଲୁଚ,ି ଆଜ ିପୁଣି ଏ 

ତାକୁ େଖାଜ ିେଖାଜ ିବାୟା । ସଂସାର େଯ ଆତଯାତ କରାଉଚ,ି େସ କେରଇଚ ିୟାକୁ ।” 

 ପଟନାୟକ ନଁା ଶୁଣ ିେମା ମନେର ଦକା ପଶଗିଲା । ମଁୁ ତା’ର ହାତ ଆଡ଼କୁ ହାତ ପାତ ିେଦଲି । େସହ ିଜରାଜୀ  

ଭିକାରୀଟ ିେମା ହାତକୁ ତରତରେର ପଇସାଟ ିପକାଇ େଦଇ ହାତଟାକୁ ଧର ିପକାଇଲା । ତା’ପେର ପାଗଳ ପର ିହସ ିହସ ି

କହଲିା- “େଦଖା େହଲା, େଦଖା େହଲା । କଛି ିେନଇ ନାହ, ସବୁ ର  େଦଇଚ,ି ସବୁୁ◌ୁ ି ଯାଉଚ କୁଆେଡ଼ ?” 

 େକେତେବେଳ ବ  ଛାଡ଼ଲିା, ଜାେଣ ନାହ । େକେତେବେଳ େମା ହାତ ତା’ ହାତରୁ ଅଲଗା େହଲା ାନ ନାଇଁ । 

େମା ଗ ବ ଳ େସଠାରୁ ାୟ ପଚଶି ମାଇଲ ଦୂରେର । ବ  ରୁ ଓ ାଇ ଚାରଆିଡ଼କୁ ଚାହଲି । େଦ ଲି େମା’ର ି ବୁକୁ 

ଭିତେର େଦଢ଼ବଷ ତଳର ସବୁୁ  ିଓ ଘ ାକ ତଳର ପଟନାୟକ ପର ରକୁ ଚି ପିାରଛି  ି। େଦ ଲି ଜେଣ ହତାଶ ାଣେର 

ଚାଲିଯାଉଚ,ି ଜେଣ ଅନୁତାପେର ତାକୁ ଟାଣି ଧରୁଚ ି ! ଦୁଇଟ ିବ ଥାତୁର ାଣ ସମାନ ତାଳେର େମା ଭିତେର ନୃତ  ଆର  

କରଛି  ି। ତା’ପେର ଦଶିଲିା- ପାହାଡ଼, ପବତ, ଜନେ ାତ, ହାଟ, ବଜାର; କି ୁ  ସୁବୁ  ିଓ ପଟନାୟକ କାହା  ି? 

 ଧନଧାନ ପୂ  ବସୁ ରାର େଗାଟଏି ଧନୀ ଓ େଗାଟଏି ଗରବିର ନି ୁର େଖଳ, େଗାଟଏି ମହାଜନ ଓ େଗାଟଏି 

ଖାତକର ନମିମ ଲୀଳାର ଇତହିାସର ପୃ ା ଏ । େସ ଅତ ାଚାରୀ ଓ ଅତ ାଚାରତିର ଭ ୁର ଶରୀର କୁଆେଡ଼ ଧୂଳ ି

େହାଇଗଲାଣି; ତଥାପି େସ କରୁଣ ନ ିେମା ହୃଦୟେର େବେଳେବେଳ ତି ନତି େହଉଛ-ି ପଟନାୟେକ, ପଇସାଟଏି । 


