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But oft some shining April morn 
Is darkened in an hour 
And blackest griefs o’er Joyous home 
Alas ! unseen may lower 

- Rev. J.H.Gurney 
 
 
 

‘େଲା େରବତୀ - େଲା େରବ ି- େଲା ନଆି,ଁ େଲା ଚୁଲି’  

କଟକ ଜଲିାର ହରହିରପୁର ଗନା ମ େର େଗାଟଏି ମଫସଲ ାମ, ନାମ ପାଟପୁର । ାମ ମୁ ାମୁ ିେର େଗାଟଏି ଘର । 

ଅଗିଲି ପିଛଲିି ଚାରିବାଖରା, ଖ ା ପାଚରି ି ଚାଳଆିେର େଢ ିଶାଳ, ଅଗଣା ମ େର କୂଅ, ଆଗକୁ ଦା ଦୁଆର, ପଛକୁ 

ବାଡ଼ଦୁିଆର । ଦା ଦୁଆର େମଲାଘେର ଦା େଲାେକ ବସାଉଠା କର ,ି ଜାମାେନ ଖଜଣା େଦବାକୁ ଆସ ି ଏହଠିାେର 

ବସ  ି। ଶ ାମବ ୁ ମହା  ିଜମିଦାର ତରଫରୁ ାମର କରଣ, ମାସକୁ ଦରମା ଦୁଇଟ ା, ଦରମା ଛାଡ଼ ିପାଉତ ିବେିଶାଧନୀ 

ବାହାଲହଣା ଇତ ାଦରୁି ଦୁଇପଇସା ହାତେପୖଠ ହୁଏ । ସବୁ ମିଶାଇେଲ ମାସକୁ ଚାରଟି ାରୁ ଊଣା େହବ ନାହ, ସଂସାର 

ଏକରକମ ଚେଳ । ଏକରକମ କଆିଁ? େବାଇେଲ ଭଲ ଚେଳ । ଏଇଟା େହଲା ନାହ, େସଇଟା ଘେର ନାହ, ଏପର ିକଥା 

ଘରର କାହାର ିମୁହଁରୁ ଶୁଣାଯାଏ ନାହ । ବାଡ଼େିର ଶାଗମୁଗ ଛାଡ଼ ିସଜନା ଦୁଇଗଛ । ଘେର ଲଗାପଡ଼ଅି ବରଷ ବଆିଣୀ 

ଗାଈ ଦୁଇଟା ବ ା; ଦୁଧ ଟକିଏି, ଚ ା ମ ାଏ ହା ିତେଳ ଲାଗିଥାଏ । ବୁଢ଼ୀ ଚଷ ୁମିଶାଇ ଘଷି ପାରଦିଏି, କାଠ କଣିା ବାେଧ 

ନାହ । ଜମିଦାର ସାେଢ଼ ତନିମିାଣ ଜମି ଚଷିବାକୁ େଦଇଛ ;ି ଧାନ ବେଳ ନାହ କ ି କେମ ନାହ । ଶ ାମବ ୁଟ ି ବଡ଼ 

ସଧିାସଳଖ େଲାକ, ଜାମାେନ ମାନ ,ି ସୁଖ ପା’  ି। ବାପେର ଧନେର କହ ିଦୁଆର ଦୁଆର ବୁଲି ଖଜଣା ଅସୁଲ କେର, 

କାହାରିଠାରୁ ଅନ ାୟେର ପଇସାଟଏି ନଏି ନାହ । ଜାମାେନ ଖଜଣା େଦଇ ପାଉତ ି ମାଗ  ି ନାହ; େସ ଚାରିଆ ୁଳ ି

ତାଳପ େର ଖେ  ପାଉତ ିେଲ  ବେଳ ବେଳ ଚାଳେର ଗୁ ି  େଦଇଯାଏ । ଜମିଦାର ପିଆଦା ଆସେିଲ ଗଁାକୁ ଛାେଡ଼ ନାହ, 

ଆେପ ହାତ ଓଠ ଧର ିଧୂଆଁ ଆ ଦୁଇ ପଇସା ଅ ାେର ଗୁ ି  େଦଇ ବଦିା କେର । ଶ ାମବ ୁ  ଘେର ଖାଇବାକୁ କୁଟୁମ 

ଚାରଜିଣ, ଆେପ ଦୁଇ ପରାଣୀ, ମା ବୁଢ଼ୀ, ଦଶ ବରଷର େଗାଟଏି ଝଅି । ଝଅିଟରି ନାମ େରବତୀ । ଶ ାମବ ୁ ସ େବେଳ 

ପି ାେର ବସ ି ‘କୃପାସି ୁ ବଦନ’ ଗାଏ, ଆଉ ଆଉ ଭଜନ ଗାଏ, େକେବ େକେବ କାଠ ଦୀପରୁଖାଟ ିଉପେର ବଇଠାଟଏି 

େଥାଇ ଭାଗବତ ପେଢ଼, େରବତୀ ପାଖେର ବସ ିଶୁଣୁଥାଏ । େସ ମୁେହଁ ମୁେହଁ େଢ  ଭଜନ ଶି ଗଲାଣି, ତା’ ପିଲା ମୁହଁକୁ 

ଭଜନଗୁଡ଼କି ଖୁ  ମାେନ । ସ େବେଳ ବାପା ପାଖେର ବସ ିଭଜନ ଗାଇେଲ ଗଁାର େକୗଣସ ିେକୗଣସ ିେଲାକ ଆସି ଶୁଣ  ି

। େରବତୀ ବାପା ପାଖରୁ େଗାଟଏି ଭଜନ ଶି ଲା, େସଇଟ ି ଗାଇେଲ ଶ ାମବ ୁ ବଡ଼ ଖୁସ ି ହୁଏ । ତଦିନି ଝଅିକୁ 

ଗାଇବାକୁ କେହ, େରବତୀ ଗାଏ-     



                              “କା’ ଆେଗ କରବି ିଗୁହାର?ି     

                       ତୁେମ ନ ଚାହେଲ ନାଥ ଗରବି ଯିବ ସର ି।  

                 କର ବା ନ କର ାଣ  ପେଦ ସମପଛ ି ାଣ      

                                  ହୃେଦ ଅଛ ିତମ ନାମ ଧର ି।     

                              ତୁ  ବନିା ଜିଗତ ଶୂନ  େହ ହର ି।     

                        ଶୀତଳ କର ଜୀବନ େ ମାମତୃ ଦାନ କର ି।”  

 ଦୁଇ ବରଷ ତେଳ ଲୁ େଡପୁଟ ି ଇ  ସେପ  ଟର ମଫସଲ ଗ କୁ ଯିବା ସମୟେର ପାଟପୁରେର ରାତଏି 

ରହଯିାଇ େଲ । ାମର ମୁ ଆ ମୁ ଆ ଚାରପିା ଜଣ େଲାକ କୁହାେପାଛା କରବିାରୁ ଦେିପାଟବିାବୁ ଓଡ଼ଶିା ବଭିାଗର 

ଇ  ସେପ  ଟର ଠାକୁ ରେିପାଟ କର ିେଗାଟଏି ଅପର ାଇେମରୀ ଲୁ ବସାଇ େଦଇଅଛ  ି। ଶି କ େବତନ ମାସକୁ 

ଚାର ିଟ ା । ଏହ ିଚାର ିଟ ା ସରକାରରୁ ମିେଳ । ଏହାଛଡ଼ା ତ ିପିଲା ମାସକୁ ଅଣାଏ େଲଖାଏ ଁଦଅି  ି। ଶି କଟ ିକଟକ 

ନମାଲ ଲୁର ଅବଧାନ ବଭିାଗର ଉ ୀ  ଛା , ନାମ ବାସୁେଦବ । ନାମଟ ିେଯପର ିବାସୁେଦବ, େଲାକଟା ମ  େସହପିର ି

ବାସୁେଦବ । େଟାକାଟାର ଭିତର ବାହାର ସୁ ର । ଗଁା ମଝିେର ଚାଲିଯିବା େବେଳ ମୁ  େଟକ ିକାହାକୁ ଚାେହଁ ନାହ । ବୟସ 

ଅ ାଜ େକାଡ଼ଏି । ସୁ ର ରୂପ, େଯମ  େଗାଟଏି ଚାଉଳେର ଗଢ଼ା । ପିଲାଦେିନ ପିହୁଳା େରାଗ େହାଇ ଲା । ତା’ ମା 

ମୁ େର ତତଲା େବାତଲ ମୁହଁ ଚି  େଦଇ ଲା । େସ ଚି  ଆଜଯିାଏ ଅଛ ି। ବରଂ େସ ଚି  ତାକୁ ମାେନ । ବାସୁେଦବ 

ପିଲାକାଳରୁ ମା’ ବାପେଛଉ , ମାମୁଘେର ରହ ିମଣିଷ େହାଇଛ ି। ବାସୁେଦବ ଜାତେିର କରଣ, ଶ ାମବ ୁ ମ  କରଣ । 

େକେବ ପୂେନଇଁ ଗୁରୁବାରେର ଘେର ପିଠାଟା ପଣାଟା େହେଲ ଶ ାମବ ୁ ପାଠଶାଳାକୁ ଯାଇ କହଆିେସ, “ବାପା ବାସୁ! 

ସ େବେଳ ଟେିକ ଆମ ଘରକୁ ଯିବ, ତୁମ ମାଉସୀ ଡାକଅିଛ  ି ।” ଏହପିର ି ଯିବାଆସବିାେର େସମାନ  ମ େର 

େଗାଟାଏ ମାୟା ଲାଗିଗଲାଣି । େରବତୀମା’ ବାସୁକୁ େଦ େଲ କେହ, “ଆହା ମା େଛଉ ଟ ିକ’ଣ ଖାଏ, କଏି ତା’ 

ଖାଇବା େଦଖୁଛ ି।” ବାସୁ ତଦିନି ସ େବେଳ ଯାଇ ଶ ାମବ ୁ ପାଖେର ଘଡ଼ଏି ଅେଧ ବସ ିଆେସ । ବାସୁକୁ ଦୂରରୁ 

େଦ େଲ “ବାସୁଭାଇ ଅଇେଲ, ବାସୁଭାଇ ଅଇେଲ” େବାଲି େରବତୀ ପାଟ ିକର ିବାପକୁ କେହ । େରବତୀ ସ େବେଳ 

ବାପ ପାଖେର ବସ ି ତଦିନି ପଠତି ପୁରୁଣା ଭଜନଗୁଡ଼କି ବାସୁକୁ ଶୁଣାଏ । ବାସୁକୁ େସହ ିଗୀତ ନୂଆ ନୂଆ ପର ିଲାେଗ । 

ଦେିନ ଏକଥା େସକଥା ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ଶ ାମବ ୁ ଶୁଣିେଲ, କଟକେର େଗାଟଏି ଝଅି ଲୁ ଅଛ,ି େସଠାେର ଝିଅମାେନ ପଢ଼ ,ି 

ଲୁଗାସଆିଁ ଶଖି  ି । େସହଦିନିଠାରୁ େରବତୀକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଶ ାମବ ୁର ମନ େହଲା ଏବଂ ଆପଣା ମନର କଥା 

ବାସୁେଦବକୁ କହଲିା । ବାସୁ ଶ ାମବ ୁକୁ ପିତୃତୁଲ  ମାେନ; କହଲିା, “ଆ ା, ମଁୁ େସହ ିକଥାଟା କହବି ିକହବି ିେହଉ ଲି ।” 

ଦୁଇଜଣ  ପରାମଶେର େରବତୀକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାର ିର େହଲା । େରବତୀ ପାଖେର ବସ ିଶୁଣୁ ଲା, ଦୁଇ ଚଲିାେର ଘର 

ଭିତରକୁ ଯାଇ ମା’କୁ ଆଉ େଜଜୀକୁ, “ମଁୁ ପାଠ ପଢ଼ବି,ି ମଁ ୁପାଠ ପଢ଼ବି”ି ଖବର େଦଲା । ମା’ କହେିଲ, “ହଉ ହଉ 

ପଢ଼ବୁି ।” େଜଜୀ କହେିଲ “ପାଠ କ’ଣ େଲା! ମାଇକନିଆି ଝଅିଟା ପାଠ କ’ଣ ? ର ାବଢ଼ା ଶଖି, ପିଠାପଣା 

କରବିାକୁ ଶଖି, େଝାଟଦିଆି ଶଖି, ଦହମିୁହଁା ଶଖି, ପାଠ କ’ଣ?”  

 ରାତେିର ଶ ାମବ ୁ ପି ାେର ଖେ  ଆମକାଠ ପିଢ଼ା ଉପେର ବସ ି ଭାତ ଖାଉଅଛ ,ି େରବତୀ ସା େର ବସ ି

ଖାଉଅଛ ି। ବୁଢ଼ୀ ଆଗେର ବସ ିଭାତପୁ ାଏ ଆଣ, ଡାଲିପାଣି ଟକିଏି ପେକଇ ଯା, ଲୁଣ ଟକିିଏ େଦ’ ଇତ ାଦ ିକଥା େବାହୂ 

ତ ିଆେଦଶ କରୁଛ  ି। କଥାେର କଥାେର ବୁଢ଼ୀ କହ ିବସେିଲ, “ହଁେର ଶ ାମ ! େରବୀ ପାଠ ପଢ଼ବି - ପାଠ କଣେର, 



ତରିିଲାଝିଅର ପାଠପଢ଼ା କ’ଣ?” ଶ ାମବ ୁ କହେିଲ, “େହଉ, କହୁଛ ିତ ପଢ଼ୁ । ଝ ଡ଼ ପ ନାୟକ ଘର ଝଅିମାେନ େଯ 

ଭାଗବତ େବାଲିପାର ,ି େବୈଦହୀଶ ବଳିାସ ଛା  ଗାଆ  ି।” େରବତୀ ଭାର ିଖପା େହାଇଯାଇ େଜଜୀକୁ ଗାଳ ିେଦଇ 

କହଲିା, “ଯା େଲା ବୁଢ଼ୀ ଡୁଗୁରୀଟା ।” ତାହା ବା  ଅଳ ିକର ିବାପାକୁ କହଲିା, “ନଁା ବଁାପଁା, “ନଁା ବଁାପଁା, ମଁୁ ପଁାଠଁ ପଁଢ଼ବ ।” 

ଶ ାମବ ୁ କହେିଲ, “ହଁ - ହଁ - ତୁ ପଢ଼ବୁି ।” େସଦନି କଥା ଏତକି ି।  

 ତହ ଆରଦନି ଉପରଓଳ ିବାସୁେଦବ ସୀତାନାଥବାବୁ  ଥମପାଠ ଖ ିଏ େନଇ େରବତୀକୁ େଦବାରୁ େସ ବଡ଼ 

ଖୁସ ିେହାଇ ବାପା ପାଖେର ବସ ିକତିାପର ମୂଳ ପୁଡ଼ାଠାରୁ େଶଷପୁଡ଼ାଯାଏ ଓଲଟାଇ ଓଲଟାଇ େଦ ଲା । େସ େର ହାତୀ, 

େଘାଡ଼ା, େଗାରୁ ଇତ ାଦରି ଛବ ିେଦ  ଭାର ିଖୁସ ିେହାଇଗଲା । ରଜାମାେନ ହାତୀ, େଘାଡ଼ା ବା  ିଖୁସ ିହୁଅ ,ି େକହ ିହାତୀ, 

େଘାଡ଼ା ଚଢ଼ ିଖୁସ ିହୁଏ, ଆ  େରବୀ ଛବଟିା େଦ  ଖସୁି । େରବୀ ଧାଇଁଯାଇ ମା’କୁ କତିାପର ଛବ ିସବୁ େଦଖାଇଲା; ତାହା 

ବା  େଜଜୀକୁ େଦଖାଇଲା । େଜଜୀ  କି ି  ବରି ି େହାଇ କହଲିା, “ହଁ ଯା ଯା ।” େରବୀ ତାହାକୁ ‘ଦୂର ଦୂର’ ଗାଳ ି

େଦଇ େଫର ିଆସଲିା ।  

 ଆଜ ିଦନିଟ ିଭଲ - ୀ ପ ମୀ । େରବତୀ ସଖାଳୁ ବୁଡ଼ ପାର ିଗାେଧାଇ ନୂଆ ଲୁଗା ଖ ିଏ ପି  ିଘର ବାହାର 

େହଉଅଛ;ି ବାସୁଭାଇ ଆସେିଲ କତିାପ ପଢ଼ାଇ େଦବ । ବୁଢ଼ୀ ଭୟେର ବଦି ାର ର ଆେୟାଜନ କଛି ିେହାଇ ନାହ । େବଳ 

ଛ’ ଘଡ଼ ି ସମୟେର ବାସୁ ଯାଇ ପଢ଼ାଇେଦଲା, େର-ଅ, େର-ଆ, -ଇ. ଦୀଘ-ଈ, -ଉ, ଦୀଘ-ଊ ଇତ ାଦ ି । 

ତଦିନି ପଢ଼ା ଚାଲିଲା, ତଦିନି ସ େବେଳ ବାସୁ ଯାଇ ପେଢ଼ଇ ଦଏି । ଦୁଇ ବରଷ ମ େର େରବତୀ େଢ  ପଢ଼ଗିଲାଣି 

। ମଧୁ- ରାଓ  ଛା ମାଳା ପଢ଼ଯିିବାେବେଳ ତୁ େର ବାଟୁଳ ିବାେଜ ନାହ ।  

 ଦେିନ ରାତେିର ଶ ାମବ ୁ ବସ ିଭାତ ଖାଇବା େବେଳ ମା’ପଅୁ ଦୁଇଜଣ କଥାବା ା େହେଲ । ପୂେବ େବାଧକରଁୁ  

କଛି ିକଥା େହାଇ ଲା, ଆଜ ିେସହ ିକଥାର ଉପସଂହାର ।  

 ଶ ାମବ ୁ - କ ିମା, ଭଲ େହବ ନାହ କ?ି  

 ବୁଢ଼ୀ - ହଁ, ଭଲ ତ େହବ; ଜାତ ିକଥାଟା ବୁଝଛୁି ନା ?  

 ଶ ାମବ ୁ - ମଁୁ ଆଜଯିାଏ ଆଉ କ’ଣ ବୁଝୁ ଲି? ଭଲ କରଣ, ଗରବି ପୁଅ, େହେଲ କ’ଣ େହବ, ଜାତ ିଭଲ ।  

 ବୁଢ଼ୀ - “ଧନ ଦଉଲତ ନାହ ବଚିାର,    

                      ଜାତ ିକଥାଟା ଆେଗ ପଚାର ।”  

                    ଘେର ରହବି ତ ?  

 ଶ ାମବ ୁ - ଘେର ନ ରହ ିକୁଆେଡ଼ ଯିବ ? ହଜାର େହେଲ ମାମୁ ମାଈଁ ନା, ଆଉ କ’ଣ? 

  େରବତୀ ପାଖେର ବସ ିଭାତ ଖାଉ ଲା, ଏହ ିକଥାର ମମ େସ କ’ଣ ବୁଝଲିା େସ ଜାେଣ; ମା  େସହଦିନିଠାରୁ 

ତାହାର ଭାବଭ ୀ ଅନ ରକମ େଦଖୁଅଛୁ । ତାକୁ ବାପା ଆଗେର ବାସୁଭାଇ ପଢ଼ାଇ- େଦେଲ କପିର ି େଗାଟାଏ ଲାଜ 

ମାେଡ଼; ଅକାରଣ ସକାରଣ ସବୁେବେଳ ହସ ମାେଡ଼; ମୁ  ତଳକୁ େପାତେିଦଇ ଦୁଇ ଓଠ ବୁଜ ିହସ ଲୁଚାଏ । ଏଣିକ ିବାସୁ 

ପଢ଼ାଇେଦେଲ େକେତେବେଳ ତୁନ ିତୁନ ିପେଢ଼, େକେତେବେଳ ଖାଲି ହୁଁ ହୁଁ କେର; ପଢ଼ା ସରେିଲ ପାଟ ିବୁଜ ିହସ ିହସ ିଘରକୁ 

ପଳାଇଯାଏ । ତଦିନି ସ େବେଳ ଦା ଦୁଆର କବାଟକୁ ଧର ିକାହାକୁ ଚାହଥାଏ, ବାସୁ ଆସେିଲ ଘରକୁ ପଳାଏ, ପ  

ଡାକେର ବାହାେର ନାହ । ଏଣିକି େରବତୀ ଦା କୁ େକେବ ବାହାରିେଲ ବୁଢ଼ୀ ଖପା ହୁଏ ।  



 େଦଖ ୁେଦଖ ୁପ ମୀକୁ ପ ମୀ ଦୁଇ ବରଷ େହାଇଗଲାଣି । ବଧିାତା ର ବଧିାନ କାହାର ଦନି ସମାନଭାବେର 

ଯିବ ନାହ । ଫଗୁଣମାସଆି ଦନି, କାହ କଛି ିନାହ, ଅଚାନକ କାହୁଁ ବାଡ଼ ିଆସଲିା, ସଖାେଳ ାମେର ଶୁଣାଗଲା, ଗୁମା ା 

ଶ ାମବ ୁ ମହା ି ୁ  ବାଡ଼ ି ଧରଛି ି । ମଫସଲ ଗଁାେର ବାଡ଼ ି ପଡ଼େିଲ ତାଟ ି କବାଟ ପଡ଼ଯିାଏ । ବାଡ଼ ି ବୁଢ଼ୀ ସେତ ପରା 

େଟାେକଇଟଏି କାେଖଇ ଦା େର ମନୁଷ  େଗାଟାଉଅଛ,ି ଏପର ି ସମେ  ମଣ  ି । ଦୁଆରକୁ କାହାର ି ଆସବିାର ନାହ । 

ମାଇକନିଆି ଦୁଇଟା କ’ଣ କରେିବ? ପିଲାଟା ଡାକ ପାଡ଼ି ଘର ବାହାର େହଉଅଛ ି। ବାସୁେଦବ ଶୁଣି ଲୁ ଛାଡ଼ ିଧାଇଁଲା । 

ଡର ନାହ, ଭୟ ନାହ, ଆପଣା ଶରୀର ତ ିଭାବନା ନାହ, ଶ ାମବ ୁ ପାଖେର ବସ ିେଗାଡ଼େର ହାତ ବୁଲାଉଥାଏ, ପାଣ ି

େଟାପାଏ େଟାପାଏ ମୁହଁେର େଦଉଥାଏ । େବଳ ତନି ି ହର ସମୟେର ଶ ାମବ ୁ ବାସୁ ମୁହଁକୁ ଚାହ ଖେନଇଁ ଖେନଇଁ 

କହଲିା, “ବଁା-ସଁୁ-ଏଁ-ବ ଁଆଁ-ଗ-ଲା ।” ବାସୁକୁ େଭା େଭା କର ିଡକା ପଡ଼ଲିା । ଘେର ଚହଳ ପଡ଼ଗିଲା । େରବତୀ ଭୂଇଁେର 

ପଡ଼ ିଗଡ଼ୁଥାଏ, ାମର େଲାେକ ଶୁଣ ିକହେିଲ, େହାଇଗଲା ପରା । େଦଖ-େଦଖ-େଦଖ, ସ େବଳକୁ କଛି ିନାହ । କ’ଣ 

କରେିବ - ବାସୁଟା କାଲିକା ପିଲା, ଆଉ ଦୁଇଟା ଭୁଆସୁଣୀ । ାମର ବନା େସଠୀ େଧାବା ଜେଣ ଜାଣିବା ଶୁଣିବା େଲାକ, 

ତା’େଦହକେର ପ ାଶ କ ିଷାଠଏି ପାର କଲାଣି । କାଲି େହେଲ ଯିବାକୁ େହବ, ଆଜ ିେହେଲ ଯିବାକୁ େହବ, ଲୁଗାପଟା 

ଦ’ିଖ  ମ  ମିଳବିାର ଭରସା । ଗାମୁଛାଟାଏ ଅ ାେର ଭିଡ଼େିଦଇ କୁରାଢ଼ଟିାଏ କା େର ପକାଇ ହାଜର େହାଇଗଲା । 

ାମେର କରଣ େସହ ି ଘରକ; ଶାଶୂ, େବାହୂ, ବାସୁେଦବ ତନି ି ଜଣ ଧରାଧର ି କର ି କମ ଚଳାଇେଲ । େସ ସମୟର 

କଥାଗୁଡ଼ାକ େଲ ବାକୁ ଆେ ମାେନ ନତିା  ଅ ମ । ଶଶାନରୁ େଫରଆିସବିାକୁ କୁଆଁତାରା ଉଇଁଲାଣି । ଘେର ପଶବିା 

ମା େକ େରବତୀମା’ େପାଖରୀପାଣି ଗଲା, େଦଖ-େଦଖ ଦନି ି ହର ାମେର ହାଟ େହଲା େରବତୀମା’ ନାହ ।  

 ଦନି ଚାଲିଯାଏ, କାହାର ିଲାଗି ଦନି ବସ ିରେହ ନାହ । କାହାର ପାଲି ି ଉପେର ପାଟଛତା, କାହାର ିେବଡ଼ ିଉପେର 

େକାରଡ଼ା । ଦନି ଯାଉଛ ି ସମ ର, ଯିବ ସମ ର । େଦଖଁ ୁ େଦଖଁ ୁ ତନି-ି ମାସ କଟଗିଲାଣି । ଶ ାମବ ୁ ଘେର 

ଦୁଇେଗାଟ ିଗାଈ େଲ, ତହବଲି ବାକୀ ଟ ା ସକାେଶ ଜମିଦାର ଘର େଲାେକ ଆସ ିବା  ିେଘନଗିେଲ । ଆେ ମାେନ 

ଜାଣୁ, ଜମିଦାର ଘର ଟ ାକୁ ଶ ାମବ ୁ ଶବିନମିାଲ  ପର ି ାନ କେର, ଟ ାଟଏି ଅସୁଲ େହେଲ ଜମିଦାର କେଚରେିର 

େପୖଠ ନ କରବିାଯାଏ ତାହାର ନଦି ଥାଏ ନାହ । ମା  ତାହା ଉପେର ଟ ା ଥାଉ ବା ନ ଥାଉ ଗାଈ ଦଓିଟ ିବଡ଼ ଦୁ ଆଳୀ, 

ଏକଥା ପୂବରୁ ଜମିଦାର ୁ  ଜଣା ଲା । ଏହା ଛଡ଼ା ଜମିଦାର ଚଷିବାକୁ େଯ ତନିମିାଣ ଜମି େଦଇ େଲ ତାହା ଛଡ଼ାଇ 

େନେଲଣି । ହଳଆିଟା ବା ଘେର ଆଉ କଆିଁ ରହବି? େଦାଳପୂ ମା ଦନି େସ ଛାଡ଼ଗିଲା । ବଳଦ ଦୁଇଟା ସାେଢ଼ ସତର 

ଟ ାେର ବକିାଯାଇ ଲା, ଦୁଇଜଣ  ିୟାେର ଖରଚ ଯାଇ ଯାହା ବଳି ଲା, ସଟାବଟା କର ିମାେସ ଚଳଲିା । ଆଜ ିଢାଳଟା 

କାଲି ପିତଳଟା, ସଟାବଟା ବ ାଛ ାେର ଆଉ ମାେସ ଗଲା । ବାସୁ ଦୁଇ ଓଳ ିଦୁଆରକୁ ଆେସ, ରାତ ିଘଡ଼ଏିଯାଏଁ ଥାଏ, ଆଈ 

ନାତୁଣୀ େଶାଇବାକୁ ଗେଲ ବସାକୁ ଯାଏ । ବାସୁ କଛି ିଟ ାପଇସା େଦେଲ ଆଈ ବା ନାତୁଣୀ େକହ ିନଅି  ିନାହ । ବେଳଇ 

ବେଳଇ କଛି ିେଦେଲ ତାହା ଠଣାେର ପଡ଼ଥିାଏ । ବାସୁ ଜାଣିପାର ିଆଉ କଛି ିଦଏି ନାହ । ବୁଢ଼ୀ ପାଖରୁ େଗାଟାଏ ଦୁଇଟା 

ପଇସା େନଇ ସଉଦା କଣିିଦଏି, େସହ ି ଦୁଇ ପଇସାର ସଉଦାେର ଆଠ ଦଶଦନି ଚଳଯିାଏ । ଘରର ଚାଳ ଉଡ଼ ି ଗଲାଣ ି

ଛାଉଣି ଦରକାର । ବାସୁ ଦୁଇଟ ାର ନଡ଼ା କଣି ିବାଡ଼େିର ଗେଦଇ ଅଛ,ି ଶରଣ େହବାରୁ ଛପରବ  ିେହାଇପାର ିନାହ । 

ବୁଢ଼ୀ ଏେବ ଆଉ ଦନି ରାତ ି ବସ ି କାେ  ନାହ । େକବଳ ସ  େହେଲ ବସ ି କାେ  । କା  ି କା  ି ତେଳ ପଡ଼ଯିାଏ, 

େସହଠିାେର ରାତ ିକାେଟ । େରବତୀ ଧେକଇ ଧେକଇ ପାଖେର ପଡ଼ଯିାଏ । ବୁଢ଼ୀ ଆ କ ିଏେବ ଭଲ େହାଇ ଦଶୁି ନାହ; 

ବାୟାଣୀ ପର ିେହାଇଗଲାଣି । ଏେବ କା ବିାର ଊଣା କର ିେରବତୀକୁ ଗାଳେିଦବାକୁ ଆର  କରଛି ି। ଏେତ େଯ ଦୁଃଖ, 



ଏେତ େଯ ଦୁ ଶା ସବୁର ମୂଳ କାରଣ େରବତୀ, ଏହା େସ ମନ ମ େର ିରସି ା  କରସିାରଲିାଣ ି । େରବତୀ ପାଠ 

ପଢ଼ବିାରୁ ପୁଅ ମଲା, େବାହୂ ମଲା, ହଳଆି ଛାଡ଼ଗିଲା, ବଳଦ ବକିାଗଲା, ଜମିଦାର ଘର ଗାଈ ବା  ିେଘନଗିଲା । େରବତୀ 

କୁଲ ଣୀ, େସ କୁଢ ୀ, େସ ଲ ୀହୁଡ଼ୀ । ବୁଢ଼ୀ ଆ କ ି େଯ ଦଶୁି ନାହ, ତାହାର କାରଣ େରବତୀର ପାଠପଢ଼ା । ବୁଢ଼ୀ 

ଗାଳେିଦବା େବେଳ େରବତୀ ଆ ରୁ ଦୁଇଧାରା ବହଯିାଉଥାଏ, ଡେର ବୁଢ଼ୀ ପାଖେର େସ ଛଡ଼ିା େହାଇପାେର ନାହ । 

ବାଡ଼ଦୁିଆେର େନାହେିଲ ଘର େକାଣେର ମୁହଁ େଘାଡ଼ାଇ କାଠଟ ିପରି ବସଥିାଏ । ବାସୁ ମ  େଦାଷୀ, କାରଣ େରବତୀ ତ 

ଏେତଦନିଯାଏ ପଢ଼ୁ ନ ଲା, େସହ ିଆସ ିସନିା ପଢ଼ାଇେଦଲା । ମା  ବୁଢ଼ୀ ବାସୁକୁ କଛି ିକହପିାେର ନାହ, ବାସୁ ନ େହେଲ 

ଘର ଦେ  ଅଚଳ, ପୁଣି ଜମିଦାର ଘର ଲଟ ଛଡ଼ି ି ନାହ । ଜମିଦାର ଘର େଲାକ ଆସ ି ଆଜ ି ଏ ହସିାବଟା, କାଲି େସ 

ହସିାବଟା ମାେଗ । ବାସୁ ନ େହେଲ ପା ିବଡ଼ିାରୁ ପଢ଼ ିପତର କାଢ଼େିଦବ କଏି? ତଥାପି ବାସୁ ନ ଲାେବେଳ େସ ସହଜ 

କଥାେର େକେବ େକେବ ଆପଣା ମ ବ  କାଶ କରଥିାଏ । େରବତୀ ଆଉ ଏଣିକ ିପିଲା ନୁେହଁ । ତାହା ପାଟ ିଆଉ େକହ ି

ଶୁଣ ି ନାହ । ବାପମାଆ ଗଲାଦନୁି ତାକୁ ଦା ଦୁଆେର ଆଉ େକହ ି େଦ  ନାହ । େକେତଦନିଯାଏ େଭା-େଭା କର ି

ଡକାପାଡ଼ୁ ଲା, ଏେବ ଆଉ ପାଟ ିକର ିକାେ  ନାହ, ମା  ଦବିାରା  ଆଉ ଆ ରୁ ପାଣି ଶୁ ବାକୁ ନାହ । ତାହାର ୁ ାଣ 

-ତହରୁ ଅତି ୁ  ମନଟ ିଏକାେବଳେକ ଭା ିଯାଇଅଛ ି। ତା ପ େର ବ ମାନ ଦନିରାତ ିସମାନ । ସୂଯ େର ଆଲୁଅ ନାହ, 

ରାତେିର ଅ ାର ନାହ । ସମ  ଜଗ  ଶୂନ  । େକବଳ ପିତାମାତା  ମୂ  ହୃଦୟ ପୂ  କରଅିଛ ି । ମା’ ଏହଠିାେର 

ବସଅିଛ ,ି ବାପା ଚାଲିଯାଉଅଛ ,ି ତାହା ଆ େର େକବଳ ଏହ ି ଦୁଇଟା ଦଶୁିଅଛ ି । ବାପମା’ ମରଯିାଇଛ ,ି ଆଉ 

େସମାେନ ଆସେିବ ନାହ, ଏକଥା େସ ବି ାସ କରପିାରୁ ନାହ । େପଟେର େଭାକ ନାହ, ଆ େର ନଦି ନାହ । ଦବିାନଶି ି

ଅନୁ ଣ ପିତାମାତା ାନ । େଜଜୀମା ଡରେର ଖାଇବାକୁ ବେସ । ଭୂଇଁରୁ ାୟ ଉେଠ ନାହ । େଦହେର ହାଡ଼ ଚମ ଦୁଇଖ  

ଅଛ ି। େକବଳ ବାସୁେଦବ ଘରକୁ ଆସେିଲ ଉଠ ିବେସ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଆ  ଦୁଇଟାେର ଜଳଜଳ କର ିବାସୁକୁ ଚାହଥାଏ, ବାସ ୁ

ଅନାଇେଲ ସାନ ନଃି ାସଟାଏ ପକାଇ ମୁ  େପାତଦିଏି । ବାସୁ ପାଖେର ବାଯାଏ ତାକୁ ଚାହ ରହଥିାଏ । େତେତେବେଳ 

ଆଉ କଛି ି ାନ ନ ଥାଏ- ଆ େର ବାସୁେଦବ, ଚି ା ବାସୁେଦବ, ସମ  ହୃଦୟଟା ବାସୁେଦବମୟ ।  

 ଶ ାମବ ୁ ମରବିାର ଆଜକୁି ହାତଗଣିତେିର ପା ମାସ, େଜ ମାସଆି ଦନି, ଠି  ଦନି ି ହର େବେଳ ବାସ ୁ

ଦୁଆେର ଡାକଲିା । ଏେତେବେଳ େସ େକୗଣସ ିଦନି ଆେସ ନାହ । ବୁଢ଼ୀ କୁେ ଇ କୁେ ଇ ଯାଇ ଦୁଆର ଫିଟାଇ େଦଲା । 

ବାସୁ କହଲିା- “େଜଜୀମା (ବାସୁ ବୁଢ଼ୀକୁ େଜଜୀମା େବାଲି ବରାବର ଡାେକ), ଦେିପାଟ ିଇ  ସେପକର ହରହିରପୁର ଥାନାେର 

ବସ ିପାଠଶାଳା ପିଲାମାନ ୁ  ପାଠ ପଚାରେିବ, ସବୁ ଲୁର ପିଲାମାେନ ଯିେବ, େମା ପାଖକୁ ଚଠି ିଆସଛି,ି ମଁ ୁପିଲାମାନ ୁ  

େନଇ କାଲି ସକାେଳ ଯିବ,ି ପା ଦନି ଲାଗିବ ।” େରବତୀ କବାଟ କଣେର ଛଡ଼ିାେହାଇ ଶୁଣୁ ଲା, ଲ  କର ିବସପିଡ଼ଲିା, 

ଭାେଗ  କବାଟ ଧରି ଲା ନେଚ  େବାଧହୁଏ ପଡ଼ଯିାଇଥା ା । ବାସୁ ପା ଦନି ସକାେଶ ଚାଉଳ, ଲୁଣ, େତଲ, ବାଇଗଣ 

କଣି ି ଆଣି ଅଗଣାେର େଥାଇେଦଇ ବୁଢ଼ୀକୁ ଜୁହାରଟାଏ େହାଇ ଶନବିାର ମୁହଁସ  େବେଳ ବାହାରଲିା । ବୁଢ଼ୀ କହଲିା, 

ବାପା, ଖରାେର ବୁଲିବୁ ନାହ, େଦହପାଆକୁ ଚାହବୁ, େବଳେର ଦ’ିଟା ମୁହଁେର େଦବୁ । ଏହା କହ ିନଃି ାସଟାଏ ପକାଇଲା 

। େରବତୀ ଏକ ାନେର ବାସୁକୁ ଚାହଥାଏ,ଆଜକିା ଚାହାଣି ଅନ ରକମ । ଆେଗ ବାସୁ ଚାହେଲ ମୁ  ତଳକୁ େପାତ ି

େଦଉ ଲା, ଆଜ ିେସ ଭାବ ନାହ, ଏକ ାନେର ବାସୁକୁ ଚାହ ରହଅିଛ ି। ବାସୁର ମ  ଆଜ ିଆଗକା ଚାହାଣ ିନୁେହଁ । ଆେଗ 

ବାସୁର େଯମ  ଖୁ  ଇ ା- େରବତୀକୁ ଭଲକର ି େଦ ବ, କି ୁ  ଅନାଇପାେର ନାହ । ଆଜ ି ଚାରଚି ୁର ମିଳନ, ଆ  



େଫରାଇବାକୁ କାହାର ିଆୟ  ନାହ । ବାସୁ ଚାଲିଗଲାଣି, ଆଉ ଦନି ନାହ, ଘର ବାହାର ଅ ାର ପୂରଗିଲାଣି । େରବତୀ 

େଯପର ିଚାହ ଲା, େସହପିର ିଚାହଅଛ ି। ବୁଢ଼ୀ ଡାକବିାରୁ ତାହାର େଚତନା େହଲା, ଘର ବାହାର ସମ  ଅ କାରମୟ ।  

  େରବତୀ ବସ ିଦନି ଗଣଛୁ,ି ଆଜ ିଛ’ଦନି । ବାପମା’ ଗଲାଦନୁି ଦା ଦୁଆର େଦ  ନ ଲା, ଆଜ ିସଖାଳୁ 

ଦା ଦୁଆର ଆଗେର ଦୁଇଥର ମୁହଁମାର ି ଗଲାଣି । େବଳ ଅ ାଜ ଛ’ଘଡ଼;ି ହରହିରପୁରରୁ ଲୁ ପିଲାମାେନ େଫର ି

ଆସବିାମାେ  େଲାେକ େବାଲାେବାଲି େହେଲ - ହରହିରପୁରରୁ େଫର ିଆସବିା ସମୟେର େଗାପାଳପୁରର ବରଗଛ ମୂଳେର 

ପ ିତ ୁ  ବାଡ଼ ିଧଇଲା, ଚାରଥିର େପାଖରୀପାଣି େହଲା, ଅଧରାତ ିେବେଳ ଚାଲିଗେଲ । ାମ େଲାକମାେନ ହାୟ ହାୟ 

କେଲ । ପୁଅ ଝଅି ମା’ ମାଇକନିଆିମାେନ ପାଟକିର ିକା  ିପକାଇେଲ । େକହ ିକହଲିା - ଆହା କ ିରୂପେର! େକହ ିକହଲିା 

- କ ିଧୀରେର ! େକହ ିକହଲିା - ଦା େର ଚାଲିଯାଉ ବ େଯ ମାଛଟିକି ିମର କହବି ନାହ । 

  େରବତୀ ଶୁଣିଲା, ବୁଢ଼ୀ ଶୁଣିଲା । ବୁଢ଼ୀ କା  ି କା  ି ତାହା କ  ରୁ  ି େହାଇଗଲା, ଆଉ କା ପିାରଲିା ନାହ, 

େଶଷେର ଉଠ ିକହଲିା - “ଆହା ବାପ, ବେିଦଶକୁ ଆସ ିଆପଣା ବୁ େିର ାଣ ହରାଇଲୁ େର ।” ଅଥା  େସ ଦୁବୁ  ିକର ି

େରବତୀକୁ ପାଠ ପେଢ଼ଇବାରୁ ମରଗିଲା, ନେଚ  େକେଭ ମର ିନ ଥା ା । ଶୁଣିଲାେବଳୁ େରବତୀ ଘେର ଯାଇ ପଡ଼ଛି ି - 

େସାରଶ  ନାହ । େସ ଦନିଟା ଗଲା, ତହଆର ଦନି ସକାେଳ ବୁଢ଼ୀ େରବତୀକୁ ପାଖେର ନ େଦ  ପାଟକିର ିଡାକଲିା, “େଲା 

େରବତୀ, େଲା େରବ,ି େଲା ନଆିଁ, େଲା ଚୁଲି !” ବୁଢ଼ୀ ବାୟାଣୀ ପର ିେହାଇଗଲାଣି, କା େବାବାଳ ିନାହ, େକବଳ ରାଗେର 

େରବତୀକୁ ଗାଳ ି। ପଡ଼ଶିା େଲାେକ, ଦା ଗଲା େଲାେକ େଯେତେବେଳ ଇ ା େସେତେବେଳ ଶୁଣୁଅଛ ,ି “େଲା େରବତୀ, 

େଲା େରବ,ି େଲା ନଆି,ଁ େଲା ଚୁଲି ।” ବୁଢ଼ୀ ଆ କ ିଦଶୁି ନାହ, ଅ ାଳ ିଅ ାଳ ିଯାଇ େରବତୀକୁ ପାଇଲା, ଡାକଲିା, ଜବାବ 

ନ ପାଇ ତା’ େଦହେର ହାତ ବୁଲାଇ େଦ ଲା, ଭାର ି ର, େଦହରୁ ନଆି ଁ ବାହାରୁଅଛ,ି ାନ ନାହ । ବୁଢ଼ୀ େଢ  

େବଳଯାଏ ବସ ି କ’ଣ ପା ଲିା । କ’ଣ କରବି କାହାକୁ ଡାକବି, ମନ ମ େର ଜଗ  ସଂସାର େଖାଜଲିା, ପାଖେର 

କାହାକୁ େଦ ଲା ନାହ । କଛି ି ିର କର ିନ ପାର ିଖପା େହାଇ କହଲିା, “ଯାହା ଆପଣାକଆି, ତହକ ିଇଲାଜ କଆି?” ଅଥା  

ତୁ ପାଠ ପଢ଼ବିାରୁ ର େହଲା, ମଁୁ କଣ କରବି?ି  

 ଦେିନ ଗଲା, ଦୁଇଦନି ଗଲା, ତନିଦିନି ଗଲା, ଚାରଦିନି ଗଲା, ପା ଦନି ମ  ଗଲା, େରବତୀ ମାଟେିର ଲାଗିଯାଇ 

ପଡ଼ଅିଛ,ି ଆ  ଫିଟାଉ ନାହ, ଡାକେିଲ ଉ ର ନାହ, ଉଁ-ଚଁୁ  େହବାକୁ ମ  ନାହ । ଆଜ ିଛ’ଦନି େରବତୀ ସଖାଳୁ ଦୁଇ ଚାର ି

ଥର ପାଟ ିକଲାଣି । ବୁଢ଼ୀ ପାଟ ିଶୁଣ ିପାଖକୁ ଗଲା, େଦହେର ହାତ ବୁଲାଇ େଦ ଲା, େଗାଡ଼ ହାତ ଶୀତଳ, ଡାକେିଲ ହଁୁ  ହୁଁ 

ଜବାବ େଦଲା, କଟମଟ କର ିମୁହଁକୁ ଚାହୁଁଅଛ,ି କଛି ିନ ପଚାରେିଲ ମ  େକେତ କଥା କହପିକାଉଅଛ ି। େକୗଣସ ିକବରିାଜ 

େଦ େଲ ‘ତୃ ା ଦାହଃ ଳାପ ’ ଇତ ାଦ ିେ ାକ ପଢ଼ ିକହେ , ‘ସ ପିାତସ  ଲ ଣଂ’। ମା  ବୁଢ଼ୀ କଛି ିଖସୁ ିେହଲା 

। େଦହେର ତାତ ିନାହ, କଥା କହୁ ନ ଲା, ପାଟ ିଫିଟାଇଲାଣି, ଚାହୁଁ ନ ଲା, ଆ  ଫିଟଲିାଣ,ି ପାଣି ପିଇବାକୁ ମାଗିଲାଣି, 

ଛ’ଦନି େହଲା ଜଭିେର ପାଣି େଟାପାଏ ବାଜ ିନାହ । ଚାରଟିା ପ  େପଟେର ପଡ଼େିଲ ଝଅିଟା ଉଠ ିବସବି । “ତୁ େଶାଇଥା, 

ମଁୁ ଚାରଟିା ପ  ରା  ିଆେଣ” ଏହା କହ ିବୁଢ଼ୀ ବାହାରକୁ ବାହାର ିଆସଲିା । ପ  ରା ବି କଣ ? ଘେର ପାଛଆି କୁେ ଇ 

ହା ି ଆଟକିା ସବୁ େଖାଜଲିା; ମୁଠାଏ ଚାଉଳ ନାହ । ନଃି ାସଟାଏ ପକାଇ ବସଲିା । ବାସୁ ପା ଦନିକୁ ଚାଉଳ ଡାଲି କଣି ି

େଦଇ ଯାଇ ଲା, େସ େର ଦଶଦନି କଆିଁ ଚଳଗିଲା; ବୁଢ଼ୀର ଦୃ ିଶ ି େଲ ବୁଝପିାରଥିା ା । ବସ ିବଚିାର କେଲ ବୁ  ି

ଦେିଶ । ଘେର କଂସାବାସନ କଛି ି ନାହ; ହାତେର େଗାଟାଏ କଣା ଢାଳ ପଡ଼ଲିା, େସଇଟା ଧର ି ହର ି ସା େଦାକାନକୁ 



ବାହାରଲିା । ହର ିସା ଘର ାମ ମଝେିର, ତାହାର ରୀତମିତ େଦାକାନ ନାହ; ଚାଉଳ ଡାଲି, ଲୁଣ େତଲ ର ଥାଏ; େକୗଣସି 

ଦ◌ିିନ ବେିଦଶୀ େଲାକ ପହ ଗିେଲ କଣି  ି - େକେବ େହେଲ ାମେଲାକ ର କଛି ି ଦରକାର େହେଲ କଣି  ି । ବୁଢ଼ୀ 

ଢାଳଟ ିଧର ିହର ିସା ଦୁଆେର ପହଁଚଲିା । ହର ିସା ବୁଢ଼ୀ ହାତେର ଢାଳଟା େଦ  ଅଥଟା େବ  ବୁଝିଗଲା । ବୁଢ଼ୀ ଆପଣାର 

ଅଭି ାୟ ଜଣାଇବାରୁ ହର ିଢାଳଟା ହାତେର ଧର ିଚାରପିାଖ େଦ  କହଲିା, “ନାହ ନାହ, େମା ଘେର ଚାଉଳ ନାହ, ଆଉ ଏହ ି

କଣା ଢାଳଟା ର  କଏି ଚାଉଳ େଦବ ।” ହର ି ଘେର େଯ ଚାଉଳ ନ ଲା ତା ନୁେହଁ, େଦବାକୁ ମ  ଇ ା, େତେବ 

ଶ ାେର େନବାର କଥା । ଚାଉଳ ନ ବାର ଶୁଣ ିବୁଢ଼ୀ ମୁ େର ତ ବ  ପଡ଼ଲିା । କଣ କରବି,ି ଝଅିଟା ଜରରୁ ଉଠଛି,ି ତା 

ମୁହଁେର କ’ଣ େଦବ?ି ଘଡ଼ଏି ବସଗିଲା; େବଳ ବୁଡ଼ଗିଲାଣି; ହରିକୁ ଦୁଇଥର ଅନାଇଲା । ଯାଏ ଁଝଅିଟା କ’ଣ କରୁଛ ି

େଦେଖଁ । ଢାଳଟ ିଧର ିଉଠୁଛ,ି ହର ିକହଲିା, “ଦଅି ଦଅି, ଢାଳଟା ଦଅି, େଦେଖ ଘେର କ’ଣ ଅଛ ି।” ହର ିଢାଳଟା ର  

ଚାରମିାଣ ଚାଉଳ, ଅଧମାଣ ଜାଇ କଛି ିଲୁଣ େଦଲା । ବୁଢ଼ୀ ଚାର ିଛ’ଜାଗା ବସ ିଉଠ ିଘେର ପହଁଚଲିା । ଏ ପଯ  ବୁଢ଼ୀ 

ଦା େର ଦା କାଠ ି ବାଜ ି ନାହ, େଦହ ମନର କ  କଥା କ’ଣ କହବୁଁି? ଘେର ପହ  ି େରବତୀକୁ ଡାକଲିା । ତାହାର 

ବି ାସ, େରବତୀ ଭଲ େହାଇଗଲାଣି, ପାଣି କାଢ଼େିଦବ, େସ ଭାତ ରା ବି । େରବତୀ ଜବାବ ନ େଦବାରୁ େସ ଭାର ିଖପା 

େହାଇଯାଇ ଡାକଲିା, “େଲା େରବତୀ, େଲା େରବ,ି େଲା ନଆି,ଁ େଲା ଚୁଲି ।”ଜବାବ ନାହ ।  

 ଏେଣ େରବତୀର ସ ପିାତ େରାଗ ମଶଃ ବଢ଼ୁଅଛ,ି ଭୟାନକ ଯ ଣା; େଦହ ମଶଃ ଶୀତଳ େହଉଛ,ି ଜଭି 

ଶୁ ଲାଣି, ଭୟ ର ପିପାସା, ଜଭିଟା େଯମ  ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଉଛ ି । ଥ ା ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଇ ା, ଘରଯାକ ଗଡ଼ଗିଡ଼ ି

ବାହାରକୁ ଆସଲିା, ସୁଖ ଲାଗିଲା ନାହ । ବାଡ଼ ି ଦୁଆରକୁ ଯାଇ ପି ାେର ବସଲିା । ଦନି େଶଷ େହାଇ ଆସଲିାଣି । ଖୁ  

ପବନ ବହୁଅଛ,ି ବାଡ଼କୁ ଆଉଜ ିବସଲିା । ବାଡ଼ଯିାକ ଅନାଇଲା । ବାପା ଗଲା ବରଷ ଏହ ିକଦଳୀଗଛ ଲଗାଇ େଲ, ଭ ା 

ବାହାରଲିାଣି, ଦୁଇ ବରଷ ତେଳ ମା େଗାଟଏି ପିଜୁଳ ିଗଛ ବାଡ଼େିର େରାଇ େଲ, େରବତୀ ଧାଇଁ ଧାଇଁ କୂଅରୁ ଢାେଳ ପାଣି 

େସ ଗଛେର େଦଇ ଲା, େସ ଗଛ େକେଡ଼ଟଏି େହଲାଣି, ଫୁଲ ଧରଲିାଣି । େସ ଗଛ େଦ  ମା ମନେର ପଡ଼େିଲ । ବୁ  ି ିର 

ନାହ, ମନ ଚ ଳ, ଲଗାଲଗି କଛି ିକଥା ମନେର ପଡ଼ୁ ନାହ, ମା  ମାତାର ଆନ ମୟୀ ମୂ  ଆଉ ମନକୁ ଛାଡ଼ୁ ନାହ । ସ  

ଗଡ଼ଗିଲାଣି, ଗଛ ମୂଳରୁ ଡାଳ ଉଢ଼ାଳରୁ ଅ କାରଗୁଡ଼ାକ ବାହାର ି ବାଡ଼ ି ପରୂିଗଲାଣି, ଆଉ କଛି ି ଦଶୁି ନାହ । ଆକାଶକୁ 

ଚାହଲା, ପହରକଆି ତାରାଟରୁି ଧକଧକ େହାଇ କରିଣ ବାହାରୁଅଛ ି । ଏକ ାନେର େରବତୀ େସହ ି ତାରାକୁ ଚାହଅଛ,ି 

ଆ େର ଆଉ ପଲକ ପଡ଼ୁ ନାହ । ତାରାର ଆକାର ମଶଃ ବଢ଼ଯିାଇଛ,ି ଚ  ପର ିଆକାର େହାଇଗଲାଣି, ଆହୁର ି ବୃ ି, 

ମଶଃ ବୃ ,ି ମଶଃ ଉ ଳ । ଆହା! ଏ କ ିମୂ  ତାରା ମ େର? ଶା -ି ଦାୟିନୀ େ ମମୟୀ ଆନ ମୟୀ ମାତା ର 

ଅଭୟା ମୂ  ବସ ିେ ହେର େକାଳକୁ େନବା ସକାେଶ ଡାକୁଅଛ  ି। ମା ଦୁଇେଗାଟ ିକରିଣ ହ  ବଢ଼ାଇେଦେଲ । େସହ ି

କରିଣ ଦଓିଟ ିଆସ ିଦୁଇ ଚ ୁ ଶ କର ିହୃଦୟେର େବଶ କଲା । େସହ ିଅ କାର ମ େର ଆଉ େକୗଣସ ିଶ  ନାହ । 

େକବଳ ନଃି ାସ ଶ  । େସ ଶ  ମଶଃ ବଳ; ଖୁ  ଦୀଘ ାସ, େଶଷେର ମା’-ମା’ ଦୁଇଥର ଅ  ଶ  ଶୁଭିଲା । 

ବାଡ଼ ିନି , ନୀରବ ।  

 ଏେଣ ବୁଢ଼ୀ ଘୁଷୁର ିଘୁଷୁର ିଯାଇ େରବତୀ େଶାଇବା ଜାଗା େଦ ଲା, େକହ ିନାହ । ଘରଯାକ, ବାହାର ଅଗଣା, 

େଢ ିତଳ େଢ ିଲା ି  କାହ ନାହ । ମେନକଲା, ର ଭଲ େହାଇଗଲାଣି, ବାଡ଼େିର ବୁଲୁ ବ । େସହ ିଡାକ, ‘େଲା େରବତୀ, 

େଲା େରବ,ି େଲା ନଆି,ଁ େଲା ଚୁଲି ।’ବାଡ଼ ିଦୁଆରକୁ ଗଲା, ଅ ାଳ ିଅ ାଳ ିପି ାକୁ ଉଠଲିା । ପି ାଟା ଭୂମିଠାରୁ ଦୁଇହାତ 

ଉ ; ହାେତ ଚଉଡ଼ା ।  



 ‘ମଲା ତୁ ଏଇଠ ିବସଛୁି?’ େଦହେର ହାତ େଦଇ ବୁଢ଼ୀ ଥେମ ଚମକ ିପଡ଼ଲିା, ଆଉ ଥେର ଭଲକର ିେଗାଡ଼ଠାରୁ 

ମୁ ଯାଏ ହାତ ବୁଲାଇଲା; ନାକେର ହାତ େଦଇ େଗାଟାଏ ଉ ଟ ଶ  କଲା, ସେ  ସେ  ପି ା ତେଳ ଦୁଲଦାଲ ଶ  !  

 ଶ ାମବ ୁ ମହା  ିଘରର େକୗଣସ ି ାଣୀକୁ ଜଗ  େର ଆଉ େକହ ିେଦ ନାହା  ି। ପେଡ଼ାଶୀମାେନ ରାତ ିପହରକ 

ସମୟେର େଶଷ ଶ  ଶୁଣି େଲ-  

 ‘େଲା େରବତୀ, େଲା େରବ,ି େଲା ନଆି,ଁ େଲା ଚୁଲି ।’ 


