
େ ମର ଫସଲ 
 

ତା’ ପେର ଅେନକ ଦନି ଭାବଚି ି - ଏ ପବତଗୁଡ଼ାକ କଥା କହେ  କ,ି ଏ ଗଛପ  ସବୁ ଗୀତ ଗାଆେ  କ,ି େକଉ ଁ

ଅନାଦଯିୁଗର ପଥରଗୁଡ଼ାକ ନାଚେ  କ ି ? ଭାବ ିଭାବ ିନରସଂିହପୁରର େସହ ି ଗିରସି ୁଳ ନି  ଧରଣୀର ଏକ େକାଣେର 

ଫସଲ କଆିରରି ହୁଡ଼ା ଉପେର େବେଳେବେଳ ବସଛି ି। ବସ ିବସ ିଆ  ବୁଜ ିଅେନକ କଥା େଦ ଚ;ି କି ୁ  କାହା କଥା କଛି ି

ଶୁଣିନାହ ।  

ଦେିନ ସ ାେବେଳ ସୁନା ପି ୁ ଳା ପର ି ସଯୂ  େଯେତେବେଳ ଦୂରର େସହ ି ମଣିଭ ା ପାହାଡ଼ େସପଟକୁ ଲୁଚଯିାଉ ଲା, 
େସତକିେିବେଳ େମା ପାଖେଦଇ ଚାେରାଟ ି ପାଦର ଶ  ଶୁଣାଗଲା । ଚମକ ି ଆ  ଫିେଟଇ ଚାହଲି । ଜେଣ ଅନ  ଜଣକୁ 

ପଚାରଲିା- ‘ଆେମ ତାହାେହେଲ ଟକିଏି ପେଛଇ ରହଯିିବା ?’ ଯିଏ ପଚାରଲିା େସ ଜେଣ ଯୁବକ । ଯାହାକୁ େସ ଶ କଲା 
େସ ଜେଣ ଯୁବତୀ । 

  ଯୁବତୀ କହଲିା - ‘ହଁ ।’    

ଏହଠିାରୁ କଥାଟା ଆର  ।  େକଉ ଁଦନି ଏ ଗଁାର ସତ ଭାମା ସହତି େସ ଗଁାର ରୁଷିଆର ବବିାହ େହଲା, େସ ଦୁହ ର ସଫା 
ମେନ ନାହ । ରୁଷିଆ ଆର ଗଁାର । େସ େକେବେହେଲ ଆଗରୁ ସତ ଭାମା ସ େର ଧଳୂ ି େଖଳ ି ନ ଲା, କ ି ଏ ଗଁାର 

ସତ ଭାମା େସ ଗଁାର ରାଉତରା ପୁଅ ରୁଷିଆ ସା େର ହାତ ଧରାଧର ି େହାଇ େକେବ କଆେଡ଼ ବୁଲିଯାଇ ନ ଲା । 

େଯେତେବେଳ ବୟସ ବଢ଼ଲିା, ପିଲାେଖଳରୁ ମନ ଓହର◌ିିଗଲା । ପର ର ଜାଣିପାରେିଲ େଯ ଆଗରୁ େସମାେନ େକେବ 

ବରକନ ା େହାଇସାରଛି  ି।  

ନରସଂିହପୁରର ପାହାଡ଼ତଳଆି ଦୁଇଟ ି େଛାଟ େଛାଟ ଗଁା- ମଝିେର େକବଳ ଅଧ-ମାଇଲିଏ ବାଟ ତଫାତ । ଗଁାେର 

ଠଆିେହେଲ ଗଡ଼ର ରଜାଘର ଉଆସର ଉପର ମହଲା ଦେିଶ । ଗଁାେଲାକ ର କାରବାର ବଲି, ପାହାଡ଼, ନଈ, େପାଖରୀ 
ସହତି େଯପର,ି ଗଡ଼ ସହତି ମ  େସହପିର ି । ହାଟ ବଜାର ଗଡ଼େର । ଟକିଏି କ’ଣ ଜନିଷି ଦରକାର େହେଲ ଗଡ଼କୁ 

ଧାଇଁଯିବାକୁ ପେଡ଼ । ଗଡ଼-େଲାକ ର କୁଲି ମଜୁରଆି ଦରକାର େହେଲ େସଇ ଦୁଇ ଗଁାକୁ ଆ ୟ କରିବାକୁ ହୁଏ । େତଣ ୁ

ନଖକୁ ମାଉଁସ ପର ିଗଡ଼ ସହତି େସମାନ ର ସ କ । ଗଡ଼କୁ ଛାଡ଼େିଦେଲ େସମାନ ର ଚଳବିାର ବାଟ ନାହ । ଅନ  ଦୃ ିରୁ 

ପାଇଟପି  ପାଇଁ ଗଡ଼ର େଲାେକ ଏ ଦୁଇ ଗଁାର େଲାକ  ଉପେର ାୟ ବାର ପଣ ନଭିର କର  ି।  

ନରସଂିହପୁର ଅ ଳେର ଧନୀ େବାଇେଲ ଯାହାର େଯେତ େବଶ ିଜମି ଅଛ,ି ତାକୁ ବୁଝାଏ । ପା -ଦଶଟା ହଳ, ଦଶ-ପ ର 

ଜଣ ହଳଆି ଥାଇ ରାଉତରା ଘର ଏହପିର ିଜେଣ ଧନୀ ପରବିାରର ଘର । େହେଲ ଘରକୁ େଦ େଲ ଗଁାର ବାର ପଣ ଘର 

ଯିମିତ,ି ତା  ଘରଟା ବ ି ସମିିତ ି । େସହପିର ି ଚାଳ, େସହପିର ି ପି ା, ଅ କାେର ପି ାଟା ପଥରେର । ବଷକୁ ଖଜଣା 
ଗଣାଯାଏ େକାଡ଼ଏି କ ିଦ’ି େକାଡ଼ ିଟ ା; ମା  ଘର ଖ କ ନଇପଁଡ଼େିଲ ବ ିେଟକାଯାଏ ନାହ । ତା’ର କାରଣ ଅତ ିଗୂଢ଼ 

େହେଲ ବ ି ସମେ  ଜାଣ  ି । ସମେ  ଜାଣିେଲ ବ ି କଏି କାହାକୁ େଖାଲି କୁହ  ି ନାହ । ତହେର ଅସଲ କାରଣ େହଲା 
ରାଜଦୃ ି । ରାଜା  ଘର ପଥରେର । ରଜା  ପର ି ଘର କଏି କରବି ? କେଲ ବଂଶକୁ ସହବି ନାହ, ଏ ଧାରଣା ମ  

ଅେନକ ର । ଗଡ଼ଜାତ ଜା ର ଏହା କଦାପି ଭ ିସ ୂତ ନୁେହଁ, ଏହା େହଉଚ ି ଭୟସ ୂତ । ରଜା ୁ  େଘରି ରହଥିା  ି

େତାଷାମଦଆି ଖଚୁଆଦଳ, କାନେର େଫାଡ଼େିଦେବ - ‘ମଣିମା, େଲାକଟାର ହାତେର େହଲାଣି । ଶେିଖଇବ, େମଳ ିକରିବ, 



ବୁ  ିବେତଇବ- ମୂଳୁ ମାଇେଲ ଯିବ ସର ି।’ େତଣୁ ଖଜଣା ପଡ଼ବି େସଇ ଘେର େବଶ;ି ମାଗଣ େହବ େବଶ ି। େପାଷା 
ହାତୀ ବ ାେହେବ େସଇ ଦୁଆେର । ରାଜକମଚାରୀ ବସା ବା େିବ େସଇଠ ି। ଏହପିର ିେକେତ ରି  ଅଛ ିପଥରଘରକୁ । 

େତଣ ୁରାଉତରାଘର ଧନୀ ଘର େବାଲି ଡାକ େଲ ବ ିବାହାରକୁ ଜଣାଯାଏ ନାହ ।  

ମା  ଗରବି ଓ ଧନୀ ଭିତେର ଖାଲି ଘର ତୁଳନା କର ି ଜାଣିେହବନାହ । ଚାଲିଚଳଣ, େପାଷାକ ପରି ଦ, କଥାବା ା, 
ରୂପେଗୗରବ ସବୁ ଆଡ଼କୁ ବଚିାର କର ିେଦ ବାକୁ େହବ । ଏହ ିଦୃ ିରୁ େଦ େଲ ରାଉତରା ଘର ପିଲାଏ ହଜାେର େଲାକେର 

ବାରେିହାଇଯା  ି। େସହ ିଘରର ବଡ଼ପୁଅ ରୁଷିଆ । େଯେତ େଲାକଗହଳେିର େଲ ବ ିେଲାକ ତାକୁ ଚି ପିକା  ି। ଓସାରଆି 

ଲୁଗାପି ା, ସଫା େଚେହରା, ପାନ ଆ ତୁ  - େଦ େଲ ଜାଣିେହବ ପିଲାଟା େଗାେଟ ଲାଘରର ପିଲା । ବୟସ ସତରରୁ 

େବଶ ିନୁେହଁ, ଆକାର କାର େଦ  ନ ଜାଣିବା େଲାକ କହବି େକାଡ଼ଏିରୁ ଊଣା ନୁେହଁ । 
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ଆର ଗଁାର କ  େଗାଛକୁି ଦନିମଲିୂଆ କହେିଲ ଚଳବି- ହାତ ଚଳେିଲ େପଟ ଚେଳ । େସ ଘର କି ୁ  ଆେଗ ଏପର ିନ ଲା । 

ତା’ର େଗାସାଇଁବାପା ନରସଂିହପୁର ବୁଢ଼ା ରଜା ର ଲା ଦେିନ ପାଖଲଗାେଲାକ । େସ େଲ ପା  ଭାଇ । ବୁଢ଼ା ରାଜା 
ଚାଲିଗେଲ । ରାଜ  େକେତ ଦନି ଅରାଜକ େହାଇଗଲା । ଯାହା  ବଳେର େସମାେନ ନାଚୁ େଲ େସ ଚାଲିଯିବାରୁ ତା ୁ  
ବପିଦ ମାଡ଼ଆିସଲିା । ଯାହାର େଯେତ ରାଗ ଲା ସମେ  ଶୁେଝଇେଲ େସତକିେିବେଳ । ଭାଇମାେନ ଭିେନ ଭିେନ େହାଇ 

କଏି କୁଆେଡ଼ ଚାଲିଗେଲ । କ  େଗାଛ ିରହଲିା ମାଟ ିକାମୁଡ଼ ିେସହ ିଗଁାେର ।  

ଚାଷୀପୁଅ ଚାଷ କଲା । େହେଲ ତା’ ଭାଗ କୁ େଗାଛଆିଣୀ  େକାଳେର େହେଲ ପା  ଝଅି । ସମ ୁ  ଖୁଆଇପିଆଇ 

ହାତକୁ ଦ’ିହାତ କରବିା ତା ପ େର େହଲା କାଠକିର ପାଠ । ଝଅି େହେଲ କ’ଣ େହଲା, େଗାଟଏି େଗାଟଏି ଚାଉଳେର 

ସେତ େଯପର ି େସମାେନ ଗଢ଼ା । ରୂପେର େଯପର ି େତାଫା, ଗୁଣେର େସପର ି ଚତୁରୀ । ଘରର ମଯ ାଦା ଦା େର 

ପେକଇଦଅି  ିନାହ । ଘେର େପଜ-େତାରାଶ ିେହେଲ ମ  ମୁହଁ େଖାଲି େକେବ ବାହାେର କହ  ିନାହ◌ିି◌ଁ । ବାପ ହଳ ଧର ି

ବଲି ଉଠଆିକେର, ଏମାେନ ଫସଲ େବାହଆିଣ  ି। ବାପ ବଣେର ପଶି କାଠ ହାଣିଦଏି, ଏମାେନ ବାରୁ ଶଗଡ଼ ଦରକାର 

ହୁଏ ନାହ । ଇମିତ ି ଇମିତ ି ଚଳ ି କ  େଗାଛରି ଚାେରାଟ ି ଝଅି େହେଲ ହାତକୁ ଦ’ିହାତ । ସାନଝଅି ସତ ଭାମା େବଳକୁ 

ବୁଢ଼ାର ପଡ଼ଲିା ଭାେଳଣି । ସତ ଭାମାକୁ େସେବେଳକୁ ଚାର ିବଷ । ରାଉତରା ଘର ରୁଷିଆ ସହତି ତା’ର େହଲା ବଭିାଘର 

।  
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ବୁଢ଼ା ରାଉତରା ର ଅଚଳାଚଳ ସ  ି େଲ ମ  ଦେିନ େହେଲ େସ ବାହାେର େଦେଖଇହୁଅ  ନାହ । େଦହେର 

ସବୁେବେଳ ଲୁଗା ଆଉ ଗାମୁଛା । ଅ ୀ ବା ଜାମା େବାଲି ଜନିଷି େସ େକେବେହେଲ ପି ନିାହା  ି। କଥାକଥାେକ କହ  ି - 

‘ଆେର, ଲୁଗା କଣିିବ, ତାକୁ ପଣୁି ସାତ ଖ  କର ି ଚରି ି ସେିଲଇକରବି, ତା’ପେର ତାକୁ ପି ବି- ଏେତ ଅଡ଼ୁଆେର କଏି 

ପଶବି ? କଣିବି ତ ପି ବ- ୟା‘ଠୁ ସୁବଧିା ଆଉ କ’ଣ ଅଛ ି ?’ ଗଁାର େଟାକାଟାକଳିଆିମାେନ ଏ କଥାକୁ ହସ ି

ଉେଡ଼ଇଦଅି  ି।  

ବୁ  ିେହଲା ପରଠାରୁ ରୁଷିଆ ଗଁାର ପା  ପିଲା  ସହତି ଏକା େହଲା । ବୁଢ଼ା ରାଉତରା  ପୁରୁଣାକାଳଆି ଢ  ତା’ଠାେର 

ରହଲିାନାହ । ରାଉତରା ମ  ସବୁ େଦ  କାଳକୁ ଚାହ ତୁନ ିେହାଇଗେଲ । େକେତେବେଳ କମିିତ ିପୁଅକୁ ତଆିରବିସେିଲ, 

ଘରର ହଳଆି ମୂଲିଆ ବୁଢ଼ାକୁ େଦେଖଇଲା ପରି କହଦିଅି -ି “ସମେ  କ’ଣ ତମର ିପର ିେହେବ ସାଉକାର ! ତେମ ଆମ 

ରୁଷିଆ ବାବୁ ୁ  ଆଉ ଏେତ ତଆିରବି ନାହ ।” ତଳ ଉପରକୁ ଚାହ ରାଉତେର ମୁ  ଟୁ ାର ିକହ -ି “ହଁ େର, ତେମ କଆି ଁନ 



କହବି ? ଏ ସବୁ ଢ ଢା କୁ ଜଗି ଲି େବାଲି ସନିା ବାପା  ସ େିର ପା ମାଣ ମିେଶଇଲି, ଇଏ କଣ ଆଉ ପାରବି ? 

ଖରଚ ବଢ଼େିଲ ବଢ଼ଚିାଲିବ ନଈବଢ଼ ିପର ି। ତାକୁ ସ ାଳ ିପାରେିଲ େହଲା । ହଉ, ଆଉ ପା -ଦଶ ବଷ ପାଇଁ ତୁ  ଫିେଟଇବ ି

କାହକ ି? ରୁଷିଆର କ’ଣ ବୁ  ିେହାଇନାହ ? ହାତକୁ ତ ଦ’ିହାତ କରସିାରଛି ି। କାଲିକ ିତ ଆସବି େବାହୂ । େସହମିାେନ 

କରେିବ ଘର ାର । ଆମ କଥା ଆଉ କ’ଣ ରହବି! କ’ଣ କହୁଚ ?”  

କ  େଗାଛରି ଝଅି ସତ ଭାମାକୁ େଷାଳ ପୂର ିସତର ପଶଲିା େବଳକୁ ରାଉତରା ଘରୁ ଛ’ଥର େବାହୂଡାକରା ଆସସିାରଲିାଣ ି

। େ ତ କଆିରିେର, ଗାଧୁଆ େତାଠେର, ମାଇପି  ଭିତେର ଏଇ କଥା-ଭିଆଡ଼ ିଝଅିଟାକୁ ଆଉ ଘେର ସାଇତ ିର ବା ଭଲ 

ନୁେହ ।  

େତେଣ ରାଉତରା  ଘେର ନାନା ବଚିାର ପଡ଼ଲିା । କଏି କହଲିା- ବାପ ଛାଡୁନ,ି କଏି କହଲିାଝଅି ଆସବିାକୁ ପସ  କରୁନ ି। 

ଦ’ି ସମଦୀ  ଭିତେର ଟାଣ ଟାଣ କଥା ଆର  େହାଇଗଲା । ରାଉତେର କହେିଲ “େଦଖ ସମଦୀ, ରୁଷିଆ ସନିା େମାର 

କଛି ି ମୁହଁ ଫିେଟଇ କହୁନ,ି େହେଲ ସଏି କ’ଣ ବୁଝପିାରୁନ ି ? ତୁମ ଘର ଅଚଳ ହଉଚ େବାଲି କ’ଣ େମା’ ଘରଟା 
ଭା ିେଦବା ଭଲ େହବ ?” କ  େଗାଛ ିସମଦୀ  ହାତ ଦ’ିଟା ଧରପିକାଇ କହଲିା- “ଇମିତ ିକଥା କହ ନାହ, କହ ନାହ । 

କାହା ଘର ଭା ିବ ି ? େମା ସତ ଭାମା ଘର ? ଏ ଫସଲଟା ଉଠଯିାଉ, ଚଇତ ପଶ  ିପଠାଇେଦବ ି।” ଏତକି ିକହ ିଆ  

ଛଳଛଳ କରିପକାଇେଲ । ଓଠ ଥରଆିସିଲା । କଥା ବ  େହାଇଗଲା । କହି େଲ େସ କହପିାରଥିା ା - ବଲି ମାେଣ ବକିବିାକୁ 

ଦର ପଡୁନ,ି ଫଗୁଣ ମାସକୁ କମିତି ିେହେଲ େଯାଗାଡ଼ କରବି ି। ଆଉ କହ ିଅପମାନ ଦଅି ନାହ ।  

  ଝଅି ଶାଶୂଘର ଯିବା କଥାଟା କି ୁ  କ  େଗାଛ ିଆଉ ରାଉତରା  ଭିତେର ସୀମାବ  ରହଲିା ନାହ । ଗଁାେଲାେକ 

ଜାଣିେଲ େଯ କିଛ ି େଗାଟାଏ େଗାଳମାଳ ଆଡ଼କୁ କଥାଟା ଯାଉଚ ି। କାରଣ, େସମାେନ ବରାବର େଦ େଲ ରୁଷିଆ ଗଁାର 

ଆର େସ ପାଖ ବଲିମାଳକୁ ସବୁେବେଳ ଯାଉଚ;ି େଫରଲିାେବଳକୁ େବଳବୁଡ଼ । େସପାେଖ ତା ର ଜମିବାଡ଼ ି। କ  େଗାଛରି 

ବ ିେସଇ ବଲି ପାେଖ ଚାର ିମାଣ ଚାଷ । ସତ ଭାମା ବ ିେବେଳେବେଳ ବଲିକୁ ଯାଇ ବାପାକୁ ସାହାଯ  କେର । ଏହ ିସବୁ 

ଘଟଣା େଦ  ଗଁାର ଖଳ େଲାେକ ଟୁପୁଟାପ କଥା େହବାର ଶୁଣାଗଲା - ପୁଅଝଅି ଏେବ ବଲିମାଳେର େଲା ବଲିମାଳେର !  

ରୁଷିଆ େଯଉଁ କାରଣରୁ ସ ାେବେଳ େସ ପାଖ ବଲିମାଳକୁ ଯାଉ ନା କାହକ,ି ସତ ଭାମା ଯାଏ ବାପାକୁ ସାହାଯ  କରବିାକୁ 

। େସ ଧାନ ରୁଏ, ବଲି ବାେଛ, ଗାଈବାଛୁରୀ ପାଇଁ ବାପା ଘାସ କାଟେିଦେଲ ମୁ େର େବାହଆିେଣ । ଅମଳ ସମୟେର ବଲିର 

ଅ କ ଧାନ ତା’ ମୁ େର ଘରକୁ ଆେସ । େତଣ ୁଗଁାର େକହ ିେକହ ିକହବିାର ଶୁଣାଯାଏ- କ  େଗାଛରି ଚାର ିଝଅିେର ଏ 

ଝଅିଟ ିତା’ର ପୁଅ ।  

ସତ ଭାମା ତା’ର ରୂପ ଢଳଢଳ ବଳି  ଅ କୁ କେଠାର ପରି ମେର ଖଟାଇ ବାପାର କାମକୁ ଅେଧ ଲାଘବ କରଦିଏି । 

ଝଅିର ପରି ମ େଦ  କ  େଗାଛ ିେବେଳେବେଳ କେହ - ଝଅି େଲା, ଇମିତ ିକାମ କେଲ େଲାେକ େବାଲିେବ କ’ଣ! େସ 

ଗଁାେଲାେକ ଏ ବାଟେର ଗଲାେବେଳ କଥାବା ା େହାଇ ଯାଉଚ ,ି ଆଉ, ମଁ ୁ ହାବୁଡ଼େର ପଡ଼େିଲ ତୁନ ି େହାଇଯାଉଚ ,ି ତୁ 

ଆଉ ବଲିବାଡକି ିଆେସ ନା । 

  ବାପା ମୁହଁରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ସତ ଭାମା ମୁ  ଟକିଏି ନୂଆଇ ଁ ର  କ’ଣ ଭାେବ । ଆ େର ଲ ାର ଆଭାସ 

େଦଖାଯାଏ । ପି ବିା ଶାଢ଼କି ି ଟକିଏି ସେଜଇଲା ପର ି ଟାଣଧିର ି ଓଢ଼ଣାକୁ ଆଉ ଟକିଏି େଟକେିଦଇ ବାପକୁ କେହ - ନାଇ ଁ

ବାପା, କଏି କ’ଣ କହେିବ େବାଲି କ’ଣ ଏ ବୟସେର ତୁେମ ବଲିେର ଖଟବି; ମଁୁ ଘେର ବସି ବ ି ! ମଁୁ ଏସବୁ କାମକୁ 

ପାରୁଚ ିତ ! ତୁେମ ଏେତ କଥା ଭାବୁଚ କିଆଁ ? 



  େତେଣ ରାଉତରା ଘେର େବାହୂଅଣା କଥା ପଡଲିାେବେଳ ରୁଷଆି ତୁନ ିେହାଇ ସବୁ ଶୁେଣ; ତୁ  ଫିଟାଏ ନାହ । 

ଥେର ରାଉତରା ବୁଢ଼ା ରୁଷିଆକୁ ପଚାରେିଲ - “ଆେର ରୁଷି; ତୁ ଯାଉନୁ କ ିେସ ପାଖ ବଲିଆେଡ଼ । ମଁ ୁତ ବୁଢ଼ା େହଲି; ତୁ 

ଏମିତ ି ବାବୁଆନପିଣ କର ି ଚଳେିଲ ଚଳବି ? ଆଜକିାଲି ହଳଆି ମୂଲିଆ କାହାକୁ ବି ାସ ଅଛ ି େର ? ଯିବୁ, େଦ ବୁ, କାମ 

ବେତଇବୁ, କଥା ବୁଝବୁି, େତେବ ଯାଇ ସନିା ଘର କରବୁି । ନ େହେଲ ସବୁ ଉଜୁଡ଼ଯିିବ େର ଉଜୁଡ଼ଯିିବ ! ଏ ଘରର ମାନ-

ମହତ ସବୁ ତେଳ ପଡ଼ଯିିବ ।  

ରୁଷିଆ ବୁ ମିା  ପିଲା । ବାପର ଇ ିତ ସବୁ ବୁଝପିାରଲିା । ଏତକି ିଜାଣିଲା େଯ ବାପା ବଲିବାଡ଼ ିକଥା ଯାହା କହୁଛ  ିତାହା 
କୃତେର ବଲିବାଡ଼ ି ନୁେହ; େସ େଯଉ ଁ କଥାକୁ ଜାଣିପାରୁନାହା  ି େସଇ କଥା ପାଇ ଁ । େସ ବୁଝଗିେଲ ସବୁ ସମାଧାନ 

େହାଇଯିବ ।  

େସହଦିନିଠାରୁ ରୁଷିଆ ବଲିବାଡ଼କି ିଯାଏ । ଯାଏ େଯ େବଶ ିଯାଏ କ  େଗାଛ ିଘର ବଲିମାଳକୁ । େସ ଯାଇ େଦେଖ କ  

େଗାଛରି ବଲିେର େଯ େବଶୀ ସମୟ କାମ କରୁଥାଏ େସ େହଉଚ ିସତ ଭାମା ।  

ତରତର େହାଇ କିଆରଏି ଦ’ିକଆିରି ଅ ରେର େବେଳେବେଳ େସ େସହ ି ବାେଟ ଚାଲିଯାଏ । ବୁଲି ବୁଲି ପଛକୁ ଚାେହଁ 

ସତ ଭାମା ତାକୁ େଦ ପାରୁଚ ିକ ିନାହ । ଅଣବାଟେର ଗଲାେବେଳ େଗାଡ଼େର େକାଇେଲଖା କ ା ପଶଗିଲା େବାଲି କହ ି

େକେବ େକେବ ନଇଁପେଡ଼; ନଇକଁର ିେସ ଆଡ଼କୁ ଚାହ କ ା କାେଢ଼ । ହଡ଼ିତେଳ ପାଣି େଲ ମୁହଁ େଧାଇ କୁଳୁକୁ ା କେର । 

ଲୁଗା କା ରୁ ଖସଗିଲା ପର ିକର ିଲୁଗାପଟାକୁ ପୁଣି ଚଉେତ; କି ୁ  ଦୃ ିଟା ଥାଏ କ  େଗାଛ ିଘର ବଲି ଆଡ଼କୁ । 

  ସତ ଭାମା ମୁ େର ଓଢ଼ଣା ଦଏି, ନଇଁ କର ିକାମ କେର; କି ୁ  େକେବେହେଲ େସ ସଧିାସଳଖ ଠଆିେହାଇ ବୁଲି 

ଚାେହଁ ନାହ େସ ଆଡ଼କୁ - କାମ କରବିା ାଭାବକି ଦୃ ିେର ଯାହା କଛି ିଆ  ବୁେଲଇ େଦେଖ । ଥେର ସତ ଭାମା ନଇଁକର ି

ଧାନ କାଟୁଚ,ି ହେଳ ବଳଦ େସପାଖ ହଡ଼ିମୁେ  ବଲିେର ପଶଗିେଲ । ରୁଷିଆ େସବାେଟ ଯାଉ ବା କଥା ସତ ଭାମା ଜାେଣ 

ନାହ । େସ ପାଟକିଲା- େଗାରୁ ଖାଇଲା, େଗାରୁ ଖାଇଲା । ସତ ଭାମା ଅ ା ସଳ  ବୁଲି ଚାହଲା େବଳକୁ ରୁଷିଆ ଧାଇଁଯାଇ 

ବଳଦ ଓଡ଼ାଉଛ ି। ସତ ଭାମା ମୁ  େପାତେିଦଲା । ରୁଷିଆ େସତକିେିବେଳ କହଲିା - “ନ ଜଗିେଲ ଫସଲ େଯ ଉଜୁଡ଼ଯିିବ 

।” ଆନତ ବଦନେର ସତ ଭାମା ଉ ର େଦଲା- “ଜଗିବାକୁ କ’ଣ େଲାକ ନାହା  ି?”  

 ଏ ଘଟଣାର ଦ’ି-ଚାର ି ଦନି ପେର ଶୁଣାଗଲା ରାଉତରା  ଘେର େଚାର ପଶ ି ନଗଦ ଚାରଶିହ ଟ ା େଚାର ି

ଯାଇଛ ି। ରାଉତରା  ଘରୁ େଚାର ିଯିବା ସହଜ ନୁେହଁ । କାରଣ, ଟ ା-ପଇସା େସ ବା  ସେର ରଖ  ିନାହ । େକଉଁଠ ିେସ 

ରଖ  ିେସକଥା ବାହାର େଲାେକ ଅନୁମାନ କରବିାର କଛି ିବାଟ ନାହ । ସମେ  କହ  ିତା ର େପାତାମାଲ । ରାଉତରା 
ବାହାରକୁ ଗେଲ ନାନା କାରଣ େଦଖାଇ ପଅୁକୁ ଘେର ଜଗାଇ ଯାଇଥା  ି। େସଦନି େସ ସ ା ପବୂରୁ ବଲିକୁ ଯାଇ େଫର ି

େଦଖ  ିତ ରୁଷିଆ ଘେର ନାହ । ରୁଷିଆ େଯେତେବେଳ ଘରକୁ େଫରଲିା, ରାଉତରା ମୁ େର ହାତ େଦଇ ବସଛି  ି। ତା  

େଶାଇବା ଖଟତେଳ ଏକ ସରାଗାତେର ଟ ା ବା କଥା ରୁଷଆି େକବଳ ଜାେଣ । ରୁଷିଆ ଘେର ବାେବେଳ େସ 

ଯାଇ େଲ ବଲିକୁ । ରୁଷିଆ ଘରକୁ ଆସଲିାପେର ବାପା ୁ  ଆଉ େଦଖାେଦଲା ନାହ । େମ ଟ ା େଚାରଯିିବା କଥା ଘରର 

ସବୁେଲାେକ ଜାଣିେଲ । କଏି େକେତ ବ  େହେଲ; କି ୁ  ରୁଷିଆ କଛି ିକହଲିା ନାହ । ରାଉତରା େଯେତେବେଳ ପଚାରେିଲ- 

“କ ିେର ରୁଷିଆ, ଏ କ’ଣ େହଲା ! େମା ଜାଣିବାେର ତ ସୂତା ଏ ଏ ଘରୁ ଯାଇ ନ ଲା !” ରୁଷଆି ଏତକି ିମା  କହଲିା- 
“େଯେତେବେଳ ଯାଏ ତ ଥମେର ଯାଏ; ଆସଲିାେବେଳ ବ ି ଥମେର ଆସବି !”  



ସମଦୀ  ଘରୁ ଟ ା େଚାର ିଯିବା କଥା େଯେତେବେଳ କ  େଗାଛ ିକାନେର ପଡ଼ଲିା, େସ କଥା କହପିାରଲିା ନାହ; େକବଳ 

ସତ ଭାମା ମୁହଁକୁ ଚାହଲା । ସତ ଭାମା ତା’ ମାଆ ମୁହଁକୁ ଚାହଲା । ମାଆ କ  େଗାଛକି ିକହଲିା- “ଚାହୁଁଚ କ’ଣ ? 

େଯଉଁଠୁ ଆସଚି,ି େସଇଠକିି ଯିବ । ପଅର ଦନି ତି  । ଆଜ ିଯାଇ କଣିାକଣିି କର ିଆଣ ।”  

କ  େଗାଛ ିମୁ େର ହାତ େଦଇ ଅେନକ ସମୟ ତଳକୁ ଚାହ ବସ ିକ’ଣ ଚି ା କଲା େକଜାଣି, କହଲିା- “ବଲି ତ ବକି ିନାହ, 

କାହାଠୁ ତ କରଜ ଆଣି ନାହ, ହାତେର ତ ପଇସାଟଏି ନ ବା କଥା ସମେ  ଜାଣ  ି। ଆଜ ିଯଦ ିଗଡ଼ରୁ େଯାଡ଼ାସଜ କଣି ି

ଆଣିବ,ି େଲାେକ କାହାକୁ େଚାର େବାଲିେବ ?”  

କ  େଗାଛରି ୀ କଥାଟାକୁ ଚେପଇ ର ଲା ପର ିକହଲିା- “ତୁେମ ଆଉ ଇମିତ ିକୁଆ ପର ିହୁଅ ନାହ । େଯ େଦଇଚ,ି ସଏି 

ନବ । ଯାହା ଘରୁ ଆସଚି,ି ତା’ ଘରକୁ ଯିବ । ଆଜକିାଲି ପିଲାପିଲି  ଢ ଢା  କଥା ତୁେମ କ’ଣ ବୁଝବି ? ତୁେମ ତ 

କହଲି ପଇସା ନ େହେଲ ପେଠଇବ ିନାହ । ସଏି ତ କହେିଲ ନ ପଠାଇେଲ ମଁୁ ଆଉ କ’ଣ ବାଟ କରବି ି। ରୁଷିଆ କ’ଣ 

ପିଲା େହଇଚ,ି ନା, ସତ ଭାମା ଓଲୀ େହାଇଚ ି ? ଝଅିକୁ ପଠାଇସାର- ତା’ପେର େଚାର ଆଉ େଚାରାମାଲ ସବୁ ଏକାଠ ି

େହେବ ।” ଏତକ କହ ିେଗାଛଆିଣୀ ଟକିଏି ହସେିଦଲା ।  

ରାଉତରା  ଘେର େସଦନି ଗଁାଯାକର େଲାକ ଜମା । କାରଣ, େବାହୂ ଭାର ଆଣିଚ ି। େଯାଡ଼ା ଗରା, େଯାଡ଼ା କଂସା, େଯାଡ଼ା 
ଢାଳ, ଏପର ି କ ି ଶଳି-ଶଳୁିପୁଆ େଯାଡ଼ା େଯାଡ଼ା । ଲୁଗାପଟା କଥା କଏି ପଚାେର ? ସମେ  କହେିଲ- “କ  େଗାଛ ି ଭଲ 

େଦଲା ।” ରାଉତେର କହେିଲ- “େଚାର ସନିା ଟ ା େନଇଯାଏ, ଭାଗ  କ’ଣ େନଇଯାଏ ?”  

େସ ଦନି ରାତେିର ଲ ାବତୀ ସତ ଭାମାର ହାତ ଧର ିରୁଷିଆ ହସ ିହସ ିକହଲିା- “ଦରକାର ପଡ଼େିଲ େଲାେକ ଇମିତ ିେଚାର 

ହୁଅ  ି।”  

-ହଁ, ତେମ ଯଦ ିେଚାର, ମଁୁ ମ  େଚାରଣୀ !  

-ମେନ ଅଛ?ି େସ ଦନି କହୁ ଲି, ନ ଜଗିେଲ ଫସଲ ଉଜୁଡ଼ଯିିବ େବାଲି ।  

-ଆଉ କାହାର ମ  ମେନ ବ, ମଁ ୁେସଇଠି କହି ଲି, ଜଗିବାକୁ କ’ଣ େଲାକ ନାହା ?ି 

 -େସଇ ପାଇ ଁପରା କହୁଚ,ି େଚାର ିକେର ବା ଲୁେଚଇ କର ିନଏି, େକୗଣସମିେତ େମା ଫସଲ ମଁ ୁଘରକୁ ଆଦାୟ କର ିଆଣିଚ ି

। କ’ଣ କହୁଚ ?  

ସଲ  ବଦନେର ସତ ଭାମା ମୁହଁ େପାତ ିଠଆିେହଲା । 


