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 ରମଣୀେମାହନ େଲ ଭାର ି ବଡ଼େଲାକର ଏକମା  ଉ ରା କାରୀ । ବ.ିଏ. କାସେର 

ଲାେବେଳ େହଲା ତା  ପିତା ର ମତୁୃ  । ବଶିାଳ ଜମିଦାର,ି ନଗଦା କାରବାର, କ ାକର ିଆଦ ିବହୁତ 

କାମ । ଅତଏବ ରମଣୀେମାହନ ୁ ଅଗତ ା କେଲଜରୁ ବଦିାୟ େନବାକୁ ପଡ଼ଲିା ଅକାଳେର । କି ୁ  ଏ 

ବୟସେର େସସବୁ କାମେର ମନ ଲାଗିଲାନାହ ତାହା ର େମାେଟ । େମେନଜର  ଉପେର ସବୁ ଭାର 

େଦଇ େସ େଯୗବନଟାକୁ େଷାଳପଣ ଉପେଭାଗ କରେିନବାକୁ ବାହାରିପଡ଼େିଲ । 

 ବୟସ ଓ ପଇସା େଲ ନ ମିେଳ କ’ଣ ! ନତି  ନତି  ନୂତନ ଆେମାଦ େମାଦେର ମାତ,ି 

ନୂତନତାର ନଶିାଟା ରମଣୀ ୁ  ମାଡ଼ବିସିଲା । କଟକ, କଲିକତା ଭୃତ ିପାଖଆ ଆ ପୁରୁଣା ସହରମାନ 

ତା  ମଉଜର େଖାରାକ େଯାଗାଇବାକୁ େଯେତେବେଳ ଅ ମ େହାଇପଡ଼େିଲ, େସ େସେତେବେଳ ଦୂର 

ଦୂର ାନକୁ ଚାଲିେଲ ମଗୃୟା କରି । 

 ରମଣୀେମାହନର େଗାଟାଏ ଆଦ  ଲା, େସ ଭିତରିି ମଉଜେର କାହାରକୁି ସା  କରୁ ନ ଲା । 

କୃପଣତା େହତୁ େହତୁ ବା ଏକଚରା େଦାଷରୁ େହଉ, ଏଇଟା ଲା ତା’ର କୃତ ି। 

 ଆଜ ି ପୁରୀ, କାଲି ଓ ାଲଟଅିର, ଆଜ ି ଓଟକାମ , କାଲି ନଇନତିାଲ, ଆଜ ି ସେିଲାନ, କାଲି 

କାଶୀର, ଏହପିରି ସଜ ସଜ ଫୁ େର ଦନି କଟବିାକୁ ଲାଗିଲା । ଏେକ ଶି ିତ, ତା’ପେର ପଇସାବାଲା 

। ତା’ର େଗାଟାଏ ଝୁ ୍ ଲା େବଶ ବଦଳାଇବାେର । ଆଜ ିେଦଖଛୁ େଧାତ ିପ ାବ ିତ ଆଉ ଘଡ଼େିକ 

ପାଇଜାମା ଅଚକନ; ଏଇ ଣ ି େଦଖଛୁ େତଲ ା େବଶେର ତ ଆଉ ଘଡ଼େିକ ପୂରା ସାେହବ । 

େକେତେବେଳ ମାରୁଆଡ଼ ିତ େକେତେବେଳ ମରହ ୀ ଏଇପର ି। 

 ରମଣୀର ମତ େଯ, ଏହପିର ିଅଭି ତା ବହୁତ ହୁଏ । ନାନା େଲାକ, ନାନା ସମାଜ, ନାନା କାର 

ଜୀବନ ସହତି ମିଶ ିନାନା କଥା ଶି ବାକୁ ହୁଏ ଏଇ େର । କଥାଟା େଯ ମଛି ତା ନୁେହଁ । ଦୁନଆିଦାର ି

ପାଠେର ତାଲିମ େହବାକୁ ଏହାଠାରୁ ସହଜ ଓ ସୁଗମ ଉପାୟ ଆଉ କ’ଣ ଅଛ!ି 

 ଥେର ମେଶାରୀର ପାଳ ିପଡ଼ଲିା । ପାହାଡ଼ ଉପେର େଛାଟ ଓ ନଜି ସହର । ରମଣୀେମାହନ 

େସଠ ି ଯାଇ ଏଥରକାର ଖରାଦନିଟା କେଟଇବାକୁ ମନ  କେଲ । େଗାଟାଏ େହାେଟଲେର ବସା 



ନଆିେହଲା । କି ୁ  ମାେସ ଖେ  ରହ ିମ  ନୂଆ କଛିରି ସ ାନ ମିଳଲିାନାହ । ଏକବାଗିଆ ଜୀବନଟା 

କଟାଇ କଟାଇ େମ ଚଟିା ଲାଗଲିା । ଭାବଲିା, ଏଠୁ ଯିବ ିଚାଲି । 

 େସଦନି ସେିନମାେର େଶଷ େଦଖା େଦ  ଆସବିାର ମନ କରି େସ ଚାଲିଲା େସଇଆେଡ଼ । େଗ  

ପାଖେର ହଠା  େଦ ଲା, େଗାଟଏି ଯୁବତୀ; ସୁ ରୀ ଅବଶ , ଖୁ  େଗାରୀ ଓ ଆଧୁନକିା; ଶାଢ଼,ି ବାଉ  

ପି ା - ହୁଏତ ୟୁେରାପୀୟ କମିା ପାରସୀ । େସ ଯାହାେହଉ, ଏକାକନିୀ େଯେତେବେଳ, ବାଣୁଆ ପ େର 

ଉପଯୁ  ଶକିାର । 

 ରୂପସୀ ଥେମ େନାଟସିଟା ପଢ଼ଲିା । ଆେପ ଆେପ କହଲିା, “ଓଃ, ଭଲ େ  ଅଛ ି ।” 

େସେତେବଳକୁ ରମଣୀେମାହନ ତା’ ପଛେର । 

 େସ େଫରିପଡ଼ଲିାେବଳକୁ ରମଣୀେମାହନ ସସ େମ ଅ  ହସ ି କହଲିା, “ଭଲ େ  ଏଟା ?” 

ଯୁବତୀ ମୁ  ହଲାଇେଦଇ ଚାଲିଗଲା । 

 ତା’ପେର ରମଣୀ ନଘିା କର ି େଦ ଲା, େସ ୀ ଯାଇ ଟକିଟ କଣିିଲା ଫା କଲିାସର ଓ 

ଭିତରକୁ ଗଲାପଶ ି । ପେଛ ପେଛ ରମଣୀ ବ ି ଖେ  ଫା କଲିାସ କଣିି ସେିନମା ଭିତରକୁ ପଶିଲା । 

ଯୁବତୀ େଯଉଁ ଧାଡ଼େିର ବସି ଲା, ତା’ର ି ପଛ ଧାଡ଼େିର ଠି  ତାହାର ି ପଛେର ବସପିଡ଼ଲିା 

ରମଣୀେମାହନ । 

 େଖଳ ଆର  େହବାକୁ େଡର ି ଅଛ ି । େସ ଲଗାଇଲା ସଗିାେରଟ । େଯେତଦୂର ସ ବ 

ଧୂଆଁଗୁଡ଼ାକ ଛାଡ଼ଲିା େସ ଯୁବତୀ ଆଡ଼କୁ । ଆଶାଟା େଯ, ଧୂଆଁେଖାର େହାଇ ନ େଲ େସ ନେି  

ବୁଲିପଡ଼ ି କଛି ି କହବି ବରି  େହାଇ । ତାହାେହେଲ େସ ତରବରକ ି ଉଠ ି ମାଭି ା କରିବ ଓ େସହ ି

ସୂ େର ଆଳାପ ଜେମଇେନବ । ଆଉ ଯଦ ିେସ ଧଆୂଁଖାଇ େହାଇ ବ, େତେବ ସଗିାେରଟ ଗ  ପାଇ 

ନେି  ତା ପାଟରୁି ଲାଳ ବହବି ଏବଂ େସହ ି ସୁେଯାଗେର େସ ତାକୁ ସିଗାେରଟ ଯାଚ ି ଆଳାପ ଆର  

କରବି । 

 କି ୁ  ସଗିାେର  ପେର ସଗିାେର  ଭ  େହାଇ ଚାଲିଲା - ସୁ ରୀ େସ ଆଡ଼କୁ ଦୃ ିପାତ କଲା ବ ି

ନାହ । ଅଧୀର େହାଇ ଥେର େସ ଫୁ କର ିେଜାରେର ପାଟଏି ଧୂଆ ଁଛାଡ଼େିଦଲା ତା’ ମୁ  ପଛେର । 

ଏଥର ଯୁବତୀ ରୁମାଲ ବାହାର କର ିମୁହଁେର େଦଲା । 



 ସୁବଧିା ପାଇ ଏଥର ରମଣୀ ପଛଆଡୁ କହଉିଠଲିା, “Excuse me Please.” “ ମା କର ୁ  - 

ଆପଣ ର କଛି ିଅସୁବଧିା େହଲା କ?ି” 

 “ନା ।” 

 “େତେବ େଗାଟଏି ସଗିାେର  ଆପଣ ୁ  େଦବାର ସ ାନ ମଁ ୁଆଶା କରିପାେରଁ କ?ି” 

 ଯୁବତୀ ମୁହଁ େଫରାଇ ଅ  ହସି କହଲିା, “ଧନ ବାଦ, ମଁ ୁଧଆୂ ଁଖାଏନାହ ।” 

 ପୁଣି କଛି ି ଣ ଗଲା । ଚୁ  ଚା  । େଖଳ ଆର  େହାଇନାହ । 

 ରମଣୀ କହଲିା, “ଆପଣ େବାଧହୁଏ ଏକାକନିୀ ବାରୁ ଅସୁବଧିା େହଉ ବ । ଅନୁମତ ିେଦେଲ 

ମଁ ୁଆଗ ଧାଡ଼କୁି ଯାଇପାେର ଁ।” 

 “ଆପ  ିନାହ ।” 

 ଆଉ ରମଣୀକୁ ପାଏ କଏି! ଗଡ଼ ଜତିଲିା ପର ି ଆେଗଇ ଯାଇ ଯୁବତୀର ପାଖ େଚୟାରେର 

ଲଗାଲଗି େହାଇ ବସପିଡ଼ଲିା । 

 “ମେଶାରୀଟ ିେବ  େଜଗା” 

 “ହୁଁ” 

 “ମଁ ୁମେଶାରୀକୁ ଖୁ  ଲାଇ  କେର”ଁ 

 “ଭଲ କଥା” 

 “ଏ ସେିନମାଟ ିଖୁ  େଛାଟ” 

 “ହୁଁ” 

 “କି ୁ  େବ  ଆରାମଦାୟକ” 

 “ମ  ନୁେହଁ ।” 

 େଖଳ େହଲା ଆର  । ହ  େହାଇଗଲା ଚ  କନିା ଅ ାର । େସହ ି ଅ ାର ଭିତେର 

ରମଣୀେମାହନ ଯବୁତୀ ଆଡ଼କୁ ଆେ  ଆେ  ଘୁ  ି ଘୁ କିା େଯେତଦୂର ସ ବ ଭିଡ଼େିହାଇ ବସଲିା । 

େବେଳ େବେଳ କୁ ାଇ େହବା ବା କେରଇ େହବା ବାହାନାେର ତା’ର ଏେତ ନକିଟକୁ ମୁ  େଘନ ି

ଆସିଲା େଯ, ସୁ ରୀର ମୁଖ ପାଉଡର ଗ  ତା’ ନାକେର ବାଜଲିା । ଯୁବତୀ କି ୁ  ନି ଳ । 



 ମଝେିର ମଝେିର େଯେତେବେଳ େଖଳର ଅବସର ହୁଏ, େସେତେବେଳ େହାଇଯାଇ ବା ଦୃଶ  

ସମ େର ରମଣୀ ଅନଗଳ ଆେଲାଚନା କେର । ଯୁବତୀ ଶୁେଣ ଓ ମଝେିର ମଝେିର ପେଦଅେଧ କେହ 

ମ  । 

 ରମଣୀେମାହନର େମ ଉ ାହ ବଢ଼ଲିା । ଥେର େସ କହଉିଠଲିା, “ମଁ ୁଟ◌ିକିଏି ଚା’ ଖାଇବ ି। 

େମାର ଅକି ତିକର ନମି ଣେର ଯଦ ିକଛି ିବାଧା ନ ଥାଏ, େତେବ ମଁ ୁବଡ଼ ଅନୁଗୃହୀତ ମେନ କରିବ ି।” 

 ଯୁବତୀ ଥେମ ଆପ  ିକଲା । ମା  ରମଣୀର ଅନୁନୟବନିୟ ଏଡ଼ ିନ ପାରି େଶଷେର ରାଜ ି

େହଲା । ଦୁେହଁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଲେର ଚା’ ଖାଇ ଆସେିଲ । ଭାବଟା ଆହୁର ିଗଲା ଜମ ି। 

 େଖଳ ସରଲିାେବଳକୁ େଦା ିଟା ପ  କା େହାଇଗଲାଣି । ରମଣୀର ଫୁ  େଦେଖ କଏି! େସ 

ଯୁବତୀର ହାତ ଧରି ବାହାରକୁ େଘନଗିଲା । ହାତ ଧର ିରି  ସାେର ଚଢ଼ାଇ େଦଇ ରି  ସାବାଲାକୁ କହଲିା, 

“େସଭୟ େହାେଟଲ” । ଏତକି ିକହ ିଆେପ େସହ ିରି  ସାେର ଚଢ଼ ିବସଲିା । 

 ବାଟେର ଚାଲିଲା ଖୁ  ଗପ । େହାେଟଲେର ଭଲ ଭଲ ଡି  ର ଅଡ଼ର ଦଆିଗଲା । ଏକ 

େଟବୁଲେର ଦୁେହଁ ଖାଇେଲ । ଦାମିକା କାେର  ଦୁେହ ଁପାନ କେଲ । ଉଠଲିାେବଳକୁ ଯୁବତୀ ତା’ର 

ପସ େଖାଲେ  ରମଣୀେମାହନ ତା’ର ହାତ ଧରିପକାଇ କହଲିା, “ଏ ଦୀନ ତ ିଏେତ ନି ୁର କାହକ?ି 

ଏ ସାମାନ  ପଇସା େଦବାର ସ ାନ ମଁ ୁଭି ା କରୁଛ ି।” 

 ସୁ ରୀ ମୁରୁକ ି ହସ ି ଚୁ  ରହଲିା । ରମଣୀେମାହନ ମନେିବ  େଖାଲି େହାେଟ  ର ପାଉଣା 

େଦଇେଦଲା । ତା’ ପେର ପାଖକୁ ଘୁ ଆିସି କହଲିା, “ଏଇ ସୁ ର େହାେଟ  େର ଆଜ ି ରାତଟିା 

କଟାଇେଲ ମ  ହୁଅ ା ନାହ ।” 

 ଯୁବତୀ କହଲିା, “ନା, ମ  ହୁଅ ା ନାହ ଅବଶ  । କି ୁ  ଦରକାର କ’ଣ? େମାର ନଜିର ବସା 

ଅଛ ିଓ େସଠ ିମଁ ୁଏକୁଟଆି ଥାଏ ଁ। ଆପଣ େସହଠି ିଆଜ ିରାତଟିା -” 

 ଗର ଚା  ହାତେର ପଡ଼ଗିଲା ଯିମିତ ି। ରମଣୀେମାହନ ଯୁବତୀର ହାତ ଧରପିକାଇ ଗ  ଗଦ 

ରେର କହଲିା, “ଏ ଦାସ ତ ିେଦବୀ ର ଅପାର ଅନୁ ହ ।” 

 ଯୁବତୀ କହଲିା, “ଏଠାରୁ ଅ  ଦୂର । ଚାଲି ଚାଲି ଗେଲ େବ  ଆନ  େହବ ।” 

 “ଖୁ  , ଖୁ  ।” 



 ଦୁେହଁ ହାତ ଧରାଧର ି େହାଇ ଚାଲିେଲ । ଗଟା େଯପର ି ଆସ ି ରମଣୀେମାହନର ହାତ 

ପାହା ାେର ପହ ଗିଲାଣି । 

 େଗାଟଏି ସୁ ର ପ  କା ଘର । ଦୁଆର ପାଖେର ପହ  ିଯୁବତୀ କଡ଼ା ହଲାଇଲା । ଭିତରୁ ଚାକର 

ଦୁଆର େଖାଲିେଦଲା । ଯବୁତୀ ରମଣୀେମାହନର ହାତ ଧର ି େବଠୖକଖାନାକୁ େନଇଗଲା । କହଲିା, 

“ଏଠାେର ଟକିଏି ଅେପ ା କର ୁ  - ମଁ ୁଲୁଗାପଟା ବଦେଳଇ ଆେସ ।” 

 “ଖୁ  ଶୀ  କି ୁ  -” 

 “ନି ୟ, ନି ୟ, ଏଇ ପା  ମିନି  -” 

 ଏହା କହ ିଯୁବତୀ ଦତପଦେର ବାହାରଗିଲା । େସ େଗାଟଏି ଗଦଦିଆି କାଉଚ ଉପେର ବସ ିସବୁ 

େଦ ବାକୁ ଲାଗିଲା । ଘରଟ ି ହାଲ େଫସନେର ସୁ ର ଭାବେର ସଜା େହାଇଛ ି । େଟବୁଲ ଉପେର 

େଗାଟଏି େପଟେର କଛି ିଖାଦ  ପଦାଥ ବ ିରହଛି ି। ରମଣୀର ଆଉ ତର ସହୁ ନାହ । ପା  ମିନି  , ଦଶ 

ମିନି  , ପ ର ମିନି  - କାହ ସୁ ରୀ ଗଲା କୁଆେଡ଼! େସ ଅଧୀର େହାଇପଡ଼ଲିା । େହଉଁ େହଉଁ େସଇ 

କାଉଚ ଉପେର ଆ  ବୁଜ ିେଶାଇପଡ଼ଲିା । ଭାବଲିା, ସୁ ରୀ ଆସି େଦ ବ, େସ େଶାଇପଡ଼ଛି ି। ବଡ଼ 

ମଜା େହବ । ମିଛ ଅଭିମାନ କର ିେସ ତାକୁ- 

 ହଠା  କଏି ତାକୁ ମାଡ଼ବିସିଲା । ଚମକପିଡ଼ ିଚାହେଦଲାେବଳକୁ ଦୁଇଟା ମଜବୁ  େଲାକ । ଜେଣ 

ଧରଲିା ଦୁଇ ହାତ, ଆଉ ଜେଣ ଦୁଇ େଗାଡ଼ । ଅଲଗଛଆି କର ି େଟକ ି ତେଳ ପକାଇେଦେଲ । ଆଉ 

ଜେଣ େଲାକ ଆସି, େଦ ଦମାଦ   ! ତା’ ପେର ତନିେିହଁ ମିଶ ିହାତ େଗାଡ଼ ସବୁ ଚଳାଇବାକୁ ଲାଗିେଲ 

। ଛାନଆିଁେର ରମଣୀ ଚି ାର କରିଉଠଲିା । େସହଠୁି ଜେଣ ତା’ର ତ  ିଚପିି ଧରିଲା । 

 ଏହ ିସମୟେର ଯୁବତୀ ଆସ ିପହ  ିକହଲିା, “େ ମଟା ବଡ଼ ଉ ଟ େହାଇଗଲା, ନାଇ ଁ? ଆ ା, 

ମଦ ଖାଇବାେର ତା ର ସଉକ ଅଛ ି । ଏହା କହ ିେସ େଗାଟାଏ େବାତଲ େଘନଆିସଲିା । େଗାଟାଏ 

େଲାକ ଜବରକରି ତ  ି ଚପିି କହଲିା, “ଆ ଁ କର ।” ଯୁବତୀ ତା’ ପାଟେିର ଗଡ଼ୁାଏ ତରଳ ପଦାଥ 

ଢାଳେିଦଇ କହଲିା, “ଗିଳ” । ନ ଗିଳବିାର ଚାରା ନାହ । ତ  ିଜଳଗିଲା, ଛାତ ିେପାଡ଼ ିେହାଇଗଲା । 

ତା’ ପେର ପୁଣି ଦୁ  ଦା  । ଆଉ କ’ଣ େହଲା େତଣିକ ିତା’ର ାନ ନାହ । 

 େଯେତେବେଳ ରମଣୀର େଚତା େହଲା, େସ ଚାହ େଦ ଲା, ଭୂଇଁେର େଶାଇଛ ି। ଜାଣିପାରଲିା, 

ଥାନା ଗାରଦ । ତାକୁ ଉଠ ି ବସିବାର େଦ  ଅଦୂରେର ବସି ବା ପଲିୁସ ଅଫିସର କହେିଲ, “କେିହା, 



ମି ର, ନଶିା ଛାଡ଼ଲିା?”- ଏହା କହ ିପାଖେର ବସି ବା ଆଉ ଜେଣ ଭ େଲାକ ୁ  େସ କହେିଲ, “ଏ 

େଲାକଟା ମାତାଲ େହାଇ କାଲି ରାତେିର ପଶି ଲା ମି ର େ ମଜୀ  େକାଠେିର । େସମାେନ ତାକୁ ଧରି 

ରା ାେର େଫାପାଡ଼ ିେଦଇ େଲ ।” 

 ରମଣୀେମାହନ ଅବା  । 


