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କାଗଜର ଫୁ ଲ
ତରୁଣକାନ୍ତି ମିଶ୍ର
ତମାଳ ଓ କାଠଚମ୍ପାଗଛର ଛାଇ ତଳଳ ଥିଲା ସଂଜର ତରଳ ଅନ୍ଧାର ଓ ନିଜନ
ଜ ତା ପୁରୁଣା
ସିଳମଣ୍ଟ୍ ଳେଞ୍ଚଉପଳର କିଛ ି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଓ ଫୁ ଲ, କିଛ ି କିଛ ି ଧୂଳି ଯୁେକଟି ଳଗାଟିଏ ହାତଳର ଧୂଳ ି
ଝାଡିଲା, ଫୁ ଲପତ୍ରର ଆସ୍ତରଣକୁ ଟିକଏ
ି ଆଳଡଇ ଳେଇ େସିପଡିଲା ଳେଞ୍ଚ ଉପଳର
ପାକଜର ଏପଟକୁ ପ୍ରାୟ ଳକହି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ ଏପାଖଳର ଅନାେନା ଗଛ, ଭଙ୍ଗାଳେଞ୍ଚ୍, ସଞ୍ଜ
ପହରର ସହଳ ଅନ୍ଧାର େରଂ ଭଲ ଳସପାଖର ଆଲୁ ଅ, ସୁନ୍ଦର ପାେଚଲା ରାସ୍ତା, ଭଳି କି ଭଳି ଫୁ ଲ ଓ
ଳଗଟ୍ ଳସପାଖର ଆଇସକ୍ରିମ୍ ଳୋକାନ
ସ୍ୱାତୀ କହିଥିଲା ଏଠାକୁ ପ୍ରଥମ ଆସିୋ େିନ, ମଳତ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁଚ ି ଏ ଜାଗାଟା, ଏଇଠି
େସିୋ! ଇସ୍ ତମାଳ ଫୁ ଲର କି ସୁନ୍ଦର ୋସ୍ନା !
କାଠଚମ୍ପାର ମଧ୍ୟ ୋସ୍ନା ଥିଲା, ହାଲୁ କା, ମିଠା ମିଠା, ପୁରୁଣା େିନର ମୃତତ
ି ି ଭଳି
- କହିଲ ସୁଚତ୍
ି , ତୁ ମକୁ ଳକାଉ ଫୁ ଲର ୋସନା ସେୁ ଠୁ ଭଲ ଲାଳଗ!
ସ୍ୱାତୀ ପଚାରିଥିଲା, େିଳନ ସଂଜଳର, ଏଇ ସିଳମଣ୍ଟ୍ ଳେଞ୍ଚଳର େସି
ଅଳନକ କଠିନ ପ୍ରଶନର ସହଜ ଉତ୍ତର ଥାଏ ଅନୟ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶନଳର ସୁଚତ୍
ି ପଚାରିଲା,
ତୁ ମକୁ କଣ ଭଲ ଲାଳଗ?
ସ୍ୱାତୀ କହିଥିଲା ତତକ୍ଷଣାତ୍, ରଜନୀଗନ୍ଧା ତାପଳର କହିଥିଲା, ନା, ମଳତ ଳେଶି ଭଲ ଲାଳଗ
ଯୂଈ ଫୁ ଲର ୋସନା ତୁ ମକୁ ?
ସୁଚତ୍
ି ଭାେିଥିଲା ଟିଳକ ସମୟ କହିଥିଲା, ମଳତ ସେୁ ଫୁ ଲର ଗନ୍ଧ ଭଲଲାଳଗ ସେୁ ଅଲଗା
ଅଲଗା ଜାଣିଚ, କାଗଜ ଫୁ ଲର େି ୋସନା ଥାଏ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ?
ଳସ କିନ୍ତୁ କହି ପାରିନଥିଲା ପିଥିେୀର ସେୁ ଠାରୁ େୁ ଗନ୍ଧ
ଜ ଯୁକ୍ତ ଫୁ ଲର ନାମ କଅଣ ପରେିନ
ଇଣ୍ଟରଭିଉଳର ଳଟେୁ ଲ୍ ଳସପାଳଖ େସିଥିୋ ପିଥୁଳକାୟ ଭଦ୍ରେୟକ୍ତି ଜଣକ ୟା ଭିତଳର ତାକୁ ପଚାରି
ସାରିଥିଳଲ ଭାରତର ପରମାଣୁ ନୀତି ସମ୍ପକଜଳର, ଇଥିଓପିଆର ଖାେୟସଂକଟ, ଳମୌଯଜୟ ସମ୍ରାଜୟ ପତନର
କାରଣ, ଳେସ୍ ଏଲିଳଭଟର, ଲିଉ ଜିଅଓଳୋଙ୍କ ଅହିଂସାନୀତି ଓ ଭାରତଳର ଫୁ ଟେଲ୍ ଳଖଳର ଭେିଷ୍ୟତ
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ତାପଳର ଟିକଏ
ି ନାକ ସିଟଳି କଇ ପଚାରିଳଲ, କୁ ହ ତ ୟଙ୍ଗମୟାନ୍, ପିଥିେୀର ସେୁ ଠୁ େୁ ଗଜନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଫୁ ଲର
ନାମ କଣ!
ସୁଚତ
ି କୁ ଜଣା ନଥିଲା ଏ ପ୍ରଶନର ଉତ୍ତର କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଳସ ଜାଣିଥିଲା, ଫୁ ଲର ନାମ ଯାହା ଳହଉ
ନା କାହିଁକ,ି ଳସ ଫୁ ଲର କିଛ ି କିଛ ି ଗନ୍ଧ ଏଇ ଳକାଠରୀ ଭିତଳର ହିଁ ଜମି ରହିଛି ଏ େୁ ଗଜନ୍ଧରୁ ତାକୁ ମୁକ୍ତି
ମିଳେ
ି ା େରକାର
ଫୁ ଲଟିର ନାମ ମଡା ଫୁ ଲ, ଆଳମାଳଫଜାଫାଲସ୍ ଟାଇଟାନମ୍ ସଢିଆସୁଥିୋ ମୂର୍ଦ୍ାଜ ର ପରି ଯାହାର
ଗନ୍ଧ ସ୍ୱାତୀ କହିଥିଲା, ସାଧାରଣଜ୍ଞାନ େହି ଳେଖି
ଳଯଉଁ ପ୍ରଶନର ଉତ୍ତର ସୁଚତ
ି କୁ ଜଣା ନଥାଏ, ସ୍ୱାତୀ ତାହା ଳଖାଜି ଳଖାଜି ୋହାର କଳର ଳକାଉ
େହିରୁ, ଳେଶ କଷ୍ଟ କରି କିନ୍ତୁ ଳସ ପ୍ରଶନ ଆଉ ଳକହି ଳକଳେ ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ ଇଣ୍ଟରଭିଉଳର, ଳଯମିତ ି ଳସ
ପ୍ରଶନର ପ୍ରାସଙ୍ଗି କତା ଆଉ ନାହିଁ
ସବାତୀକୁ କିନ୍ତୁ ଏଳତ କଷ୍ଟ କରିୋକୁ ପଡି ନଥିଲା ଚାକିରୀ ଖଳେ ପାଇୋକୁ  ଥରଳଟ
ଇଣ୍ଟରଭିଉଳର ତାକୁ ମିଳଗ
ି ଲା ଚାକିରୀ ଖେକ, ସାଧାରଣ ଚାକିରୀ, କିନ୍ତୁ ତାର ଳଯାଗୟତା େି ଷ୍ଟିରୁ ମନ୍ଦ
ନୁ ଳହଁ
ଶୁଖିଲା ପତ୍ର, ଧୂଳ ି ଓ ସାମାନୟ ନିଜନ
ଜ ତାକୁ ଳପାଛି ସୁଚତ୍
ି େସିପଡିଲା ଳେଞ୍ଚ୍ ଉପଳର ହାତର
ଳଛାଟ ଆଟାଚି ଓ ପାଣି ଳୋତଲଟି ରଖିଲା ତଳଳ ଝାଳଳର ଭିଜ ି ଆସିଥିୋ ଳେକରୁ ଳନକଟାଇ ଖେିକ
ୋହାର କରି ଳକାଳଳର ରଖିଲା
କଣ ସତଳର େରକାର ଏ ଳନକଟାଇର, ଚାକିରୀ ଳଖାଜିୋକୁ ଗଲାଳେଳଳ! ପ୍ରଥମ େୁ ଇଟି
ଇଣ୍ଟରଭିଉଳର ଳସ ଳନକଟାଇ ପିନ୍ଧ ି ନଥିଲା, ଭାେିଥିଲା ଜିନଷ୍
ି ଟା େଡ ହାସୟାେେ, ପିଲାଳିଆ େି କିନ୍ତୁ
ଭାଇନା େିରକ୍ତ ଳହାଇଥିଳଲ, ଳନକଟାଇ ଖଳେ ଳେକଳର ଭିଡେ
ି ୁ ନ ି ଆଉ ଇଣ୍ଟରଭିଉଳର ଯାଇ େସିପଡିେୁ!
ଳସମିତ ି କଳଲ ଜାଣିଥା ସାତଜନମଳର େି ଚାକିରୀ ପାଇେୁ ନି
କିନ୍ତୁ ତଥାପି କିଛ ି ଅଧୁରା ରହିଯାଇଥିଲା ଚାକିରୀ ନମିଳେ
ି ାଳର
ସ୍ୱାତୀ କହିଥିଲା, ଯୁକ୍ତି ଫୁ କ୍ତି ଳସମାନଙ୍କ ସାଳଙ୍ଗ ଜମା କରିେନି ଯେି ଳସମାଳନ କହିଳଲ ତୁ ଳମ
ଭୁଲ୍ କହୁ ଚ ତ ଚୁପଚାପ୍ ଶୁଣି ଳେୋ ହିଁ ଭଲ ତୁ ଳମ ପଛଳକ ଠିକ୍ କହିଥାଅ  ଶୁଣ ଳମାକଥା, ତୁ ଳମ
ଳସଠିକି ଡିଳେଟିଙ୍ଗ୍ କରିୋକୁ ଯାଉନ ତୁ ମର ଖଳେ ଚାକିରୀ େରକାର ୋସ୍ ଳସତିକି !
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ୋସ୍ ଳସତିକି ନୁ ଳହଁ ସମସୟା ଅଛି ଳଢର୍  ଭାେ ଳସମାଳନ ପଚାରିଳେ, ଆନ୍ନା ହଜାଳର କଣ
ଠିକ୍ କାମ କଳଲ, ପାଲିଆଳମଣ୍ଟର ସାମ୍ବିଧାନିକ ମଯଜୟାୋକୁ ଏପରି ଚାଳଲଞ୍ଜ୍ କରି? କଣ ତାର ଉତ୍ତର?
ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅେଶୟ ଜଣା ଅଛି ତାକୁ , କିନ୍ତୁ ତାହା କଣ ୋଞ୍ଛିତ ଉତ୍ତର ଇଣ୍ଟରଭିଉ ରୁମଳର!
ସୁଚତ୍
ି ପୁଣି ହାତ ଘଣ୍ଟା ଳେଖିଲା ସମୟ ଲୁ ଚୁକାଳି ଳଖଳୁ ଥିଲା ଅନ୍ଧାର ଭିତଳର ଚିହ୍ନା
ଳେଲାନାହିଁ
ଳଭାକ ଲାଗୁଥିଲା ଅଳନକ ଳେଳୁ  ଳସଇ ସକାଳଳ ଘରୁ ୋହାରିୋ ଆଗରୁ ପାଉଁରୁଟି ଡାଲମା
ଖାଇ ୋହାରିଥିଲା କାଲି ରାତିର ଡାଲମା ପଅରିେନ
ି ର ପାଉଁରୁଟି ଏଳତ ସକାଳଳ ଭାଉଜ ଜଳଖିଆ
କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ
ଳୋଉ ଲୁ ଳଚଇକରି େଶଟଙ୍କା ଳେଇଥିଲା ହାତଳର କିନ୍ତୁ ଳସ ଖର୍ଚ୍ଜ କରିନାହିଁ ଳୋଉର ରୁମା
ଅଏଲ୍ କାଲିଆଡକୁ ସରିଯିେ ଭାଇନା ସେୁ ଥର ପରି ଭୁଲିଯିଳେ ନୂ ଆଳଟ ଆଣିୋକୁ  ରାତିଳର ଳୋଉ
ଳଶାଇପାରିେ ନାହିଁ
-ଚାକିରୀ କଲାପଳର ମଁୁ ଳୋଉକୁ ପାଖଳର ଆଣି ରଖିେି େିଳନ କହିଥିଲା ସୁଚତ୍
ି 
ସ୍ୱାତୀ କହିଥିଲା, ହଁ, ଅେଶୟ ଯେି ତୁ ଳମ ରାଉରଳକଲାର ଳସଇ ଚାକିରୀଟା ପାଅ କିନ୍ତୁ ତା
ନଳହଇ ଯେି ଳକାରାପୁଟର ଚାକିରୀ ଖେକ ମିଳଲ
ି ା ! ଳୋଉ କଣ ଳସଠି ଚଳିପାରିଳେ!
ଳତଳେ ଳସ ତମ ପାଳଖ ରହିେ!
ସ୍ୱାତୀ ସାମାନୟ ଆଶ୍ଚଯଜୟ ଆଖିଳର ଚାହିଁଥିଲା ସୁଚତ
ି କୁ  କିଛ ି କହିନଥିଲା ସୁଚତ୍
ି େି ଥିଲା
ନୀରେ ଳକଳତାଟି ମୁହୂତ୍ତଜର ନୀରେତା ତମାଳେଣଳର ଲୀନ ଳହାଇଗଲା
ତିନ ି େଷ୍ଜ େିତଗ
ି ଲା, ଏକ ଅନୁ ର୍ଚ୍ାରିତ ଅଙ୍ଗୀକାରର ଶୁଭଲଗ୍ନ ଅଳପକ୍ଷା କରି କରି କିନ୍ତୁ ଳସ
ସମୟ ଏଯାଏ ଆସିନାହିଁ ୋପା କହିଥିଳଲ, ତୁ ଯାହା ଭଲ ଭାେୁ ଚୁ କର, କିନ୍ତୁ ମଳନରଖ ଳତା ତଳଳ ତିନ ି
ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଳମାର ରିଟାୟରଳମଣ୍ଟ୍ ରହିଲା ଚାରି େଷ୍ଜରୁ କମ୍
ସ୍ୱାତୀକୁ ଅପରାଧୀ ଅପରାଧୀ ଲାଗିଥିଲା ଳସ କଣ ଠିକ୍ କରୁଚି! ନିଜ ସୁଖ ହିଁ ତା ପାଇଁ ସେୁ ଠୁ
େଡ, ଅନୟର େି ତ କିଛ ି ପ୍ରତୟାଶା ରହିଚ ି ଜୀେନଳର!
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ସୁଚତ୍
ି ଏ କଥା ଶୁଣି କିଛ ି କହିନଥିଲା ସ୍ୱାତୀକୁ ପ୍ରତୁ ୟତ୍ତରଳର ଭାେିଥିଲା, ଅପରାଧୀ ଯେି ଳକହି
ଥାଏ, ତ ଳସ ନିଳଜ ହିଁ
-ତୁ ମ ପାଇଁ ଳଗାଳଟ ଭଲ ଜିନଷ୍
ି ଆଣିଚି ଳେଖିେ!
ଳଗାଟିଏ ରଙ୍ଗୀନ ପୟାଳକଟ୍ ସ୍ୱାତୀ ଳସେିନ େଢାଇ ଳେଇଥିଲା ସୁଚତ
ି ର ହାତକୁ  ତା ଭିତଳର
ଥିଲା ଚମତ୍କାର ଶାଟ୍ଜ ଓ ଖଳେ ଟାଇ
-କାହିଁକି ଏଳତ ପଇସା ଅଯଥାଳର ଖର୍ଚ୍ଜ କଲ! ପ୍ରଥମ ମାସର େରମା, ୋପାଙ୍କୁ ଳେଇଥାଆନ୍ତ,
ଖୁସି ଳହାଇ ଥାଆଳନ୍ତ!
-ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି ଳତଳେ ତୁ ମ କଥା ଅଲଗା
ସୁଚତ୍
ି ସ୍ୱାତୀର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଥିଲା ଳେଖିୋକୁ ଏମିତ ି ଅପୂେଜ ସୁନ୍ଦର ନୁ ଳହଁ ଝିଅଟି ଶୟାମଳ େର୍ଣ୍ଜ
ଉର୍ଚ୍ତା ଳେଶି ନୁ ଳହଁ ନାକଟି ଆଉ ଟିଳକ ସୁନ୍ଦର ଳହାଇ ପାରି ଥାଆନ୍ତା ତଳ ଓଠ େି ତା ସଳେ କଣ
ଏମିତ ି ରହିଚ ି ଏ ଝିଅଟି ଭିତଳର, ଯାହା ଭିଳଜଇ େିଏ ମନକୁ ! ଲାଳଗ, ଳମା ଭିତରର କିଛ ି ଳଗାଳଟ ଳମା
ଠାରୁ ଅଲଗା ଳହାଇ ରହିଚ,ି ଅେଶୟ ସାମୟିକ ପାଇଁ େିଳନ ଳସ ଳଫରି ଆସିେ ଳମା ଭିତରକୁ  ମଳତ
ପରିପୂର୍ଣ୍ଜ କରିଳେେ
ଳସ େିନ ଳଯମିତ ି ଳଫରିୋର ନଥିଲା
ଡାକ୍ତର କହିଳଲ, ଆଉ େୁ ଇ ତିନଟ
ି ା ଳଟଷ୍ଟ୍ େରକାର ଘଳର ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି! ଆର୍ ଇୟୁ
ମୟାଳରଡ୍?
ନା ଳସ ୋହା ଳହାଇନାହିଁ, ଘଳର େି ଏମିତ ି ଳକହି ନାହାନ୍ତି ପରାମଶଜ କରିୋ ପାଇଁ, ଳସ କହିଥିଲା
ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ , ପଚାରିଥିଲା ଆଉ କଣ ଳଟଷ୍ଟ୍ କରିୋ କଥା, ଳକଉଁ ପାଳଥାଳଲାଜିଷ୍ଟଙ୍କ ପାଳଖ
ରିଳପାଟ୍ଜ ମିଳଲ
ି ା ଆଜି, ଟିକଏ
ି ଆଗରୁ, ଡାକ୍ତର େି ଳେଖିସାରିଛନ୍ତି ଳସ ରିଳପାଟ୍ଜ
ଭାରି ଳଶାଷ୍ ଲାଗୁଥିଲା ସୁଚତ୍
ି ଳେଖିଲା ପାଣି ଳୋତଲକୁ , ପାଣି ଅଳ୍ପ ଅଛି ଳଶାଷ୍ ଳମଣ୍ଟିେ
ନାହିଁ ପାଖଳର ଅେଶୟ ଅଛି ପାଣି ଟୟାପ୍, ୋହାଳର ଥୋ ସରେତ୍ ଳୋକାନ
ସୁଚତ୍
ି େି ଳଢାକଳର ନିିଃଳଶଷ୍ କରିଳେଲା ପାଣି ଳୋତଲଟି
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ଳପଟ ଭିତଳର ଳେଳଳ ଳେଳଳ ଭାରି ଘାଣ୍ଟି ହୁ ଏ କଷ୍ଟ ଲାଳଗ ଟିକଏ
ି ପଳର ସେୁ ସ୍ୱାଭାେିକ
... ଅଳେଳାଳର ଖାଉଚ ଳୋଲି, ପୁଣି ଖାଉଚ ଗୁଳଡ ଏଣୁ ଳତଣୁ ଜିନଷ୍
ି , ଳଯାଉଠି ଯାହା ମିଳଲ
ି ା
ଏମିତ ି ଳେଶିେନ
ି ଚାଲିେନି, ସାେଧାନ ହୁ ଅ ଟିକଏ
ି 
କହିଥିଲା ସ୍ୱାତୀ, ସୁଚତ
ି ର ଉପସଗଜ ଶୁଣିସାରି
ଡାକ୍ତର କିନ୍ତୁ ଗମ୍ଭୀର ଳହାଇ ଯାଇଥିଳଲ ପଚାରିଥିଳଲ ଳଗାଟିଏ େିଇଟା କଥା ତାପଳର
କହିଥିଳଲ, ଳକଳତଟା ଳଟଷ୍ଟ୍ କରିୋକୁ ପଡିେ
ଳୋଉ େି େିନ ତଳଳ ଝରଝର୍ କାନ୍ଦି ପଳକଇଥିଲା, ଳକହି ଳେଖି ନାହାନ୍ତି, ସୁଚତ୍
ି ଛଡା
େିହପ
ି ହର ଳେଳଳ ଳସ ଳଡରିଳର ଭାତ ଖାଇ େସିଥିଲା, ଳଗାଟିଏ ଇଣ୍ଟରଭିଉରୁ ଳଫରି ଘର କାମୋମ
ସାରି ଭାଉଜ ଟିଳକ ଳଶାଇଥିଳଲ, ଳସ ନିଳଜ ଭାତ ୋଢି ଖାଇଥିଲା, ଭାତ ଡାଲି ସହିତ ଳଭେି ଭଜା
ଳୋଉ କହିଲା, ଈଲିଶି ମାଛ?
ଈଲିଶି ମାଛ ନଥିଲା, ଳଯମିତ ି ଅନୟ େିନମାନଙ୍କଳର ନଥାଏ ଛତୁ ଳେସର, ଚିଲି ପନୀର୍ କିମାବ
ଖଜୁ ରୀ ଖଟା
ଳୋଉ କିଛ ି କହିନଥିଲା, କାରଣ କିଛ ି କହିୋର ଅଧିକାର ଳସ ହଜାଇ ଳେଇଛି ଳକଳେଠଁୁ, ଳସ
ଖାଲି ଝରଝର ଳକଇ ଳଟାପା ଲୁ ହ ଢାଳି ଆଉଁସି ଳେଇଥିଲା ସୁଚତ
ି ର ମଥାକୁ 
: ଳମାର େହୁ ତ ଳଡରି ଳହାଇଗଲା ଆଜି ତୁ ଳମ ଳକଳତଳେଳଠୁ ଆସିଲଣି!
ସ୍ୱାତୀ ଧଇଁ ସଇଁ ଳହାଇଯାଇଥିଲା, ୋଟଳର ଆସୁ ଆସୁ, ଳସ ଳେଞ୍ଚଳର େସିପଡି ନିିଃଶ୍ୱାସ ମାରିଲା,
ଓଢଣିଳର ମୁହଁ ଳପାଛିଲା ତା ଳେହର ହାଲୁ କା ଝାଳଗନ୍ଧ ସହିତ ତମାଳ ଫୁ ଲର ୋସ୍ନା ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ
ଳହାଇଗଲା
ତରତର ହାତଳର, ଳଯମିତ ି ସମୟର କଣ୍ଟ ରହିଚ,ି ସ୍ୱାତୀ ଫି ଟାଇ ଲାଗିଲା ଳଗାଟିଏ କାଗଜଠୁଙ୍ଗା
: ଚିଳକନ୍ ଳରାଲ୍! ଅଫି ସ୍ କାଣ୍ଟିନରୁ ଆଣିଚ,ି ଚାଖିଲ!
ଥରଟିଏ, ସହରର ଳକୌଣସି ଳରଳସ୍ତାରଁାଳର ସ୍ୱାତୀ ସାଙ୍ଗଳର ସୁଚତ୍
ି ଚିଳକନ୍ ଳରାଲ୍ ଖାଇଥିଲା
ମଳନ ପଡୁଚି, ଳସେିନ ଥିଲା ସୁଚତ
ି ର ଜନମେନ
ି  ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ପାଟିକୁ, ସୁଚତ୍
ି ପସନ୍ଦ କରିଥିଲା, ପୁଣି
କହିଥିଲା େି, ଳୟ ଭାରି ଗରିଷ୍ଠ ଖାେୟ,ହଜମ କରିୋ କଷ୍ଟ
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: ନିଅ, ଆଣିଲା ଳେଳକୁ ଗରମ ଥିଲା, ଏଳେ େି ଚଳିେ
ସ୍ୱାତୀ ଳଗାଳଟ କାଗଜ ଳପେଟ େଢାଇଳେଲା
ଗରିଷ୍ଠ ଖାେୟ ଳକଳତେିନ ଏଳେ ଖାଇଳେ ନାହିଁ, ଲଙ୍କା, ଳତଲ, ମାଛ କି ମାଂସ, ଏ ସେୁ
ନଖାଇଳଲ ହିଁ ଭଲ ଯଳଥଷ୍ଟ ପରିୋ ଖାଇଳେ, ଆଉ ପାଣି ପ୍ରଚୂର କହିଥିଳଲ ଡାକ୍ତର ୋେୁ , ପୁଣି
କହିଥିଳଲ, ଆଚାଯଜୟ ହରିହର ଇନଷ୍ଟିଚୁୟଟକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଳହେ ସିଧା ଟାଟା ଳମଳମାରିଆଲକୁ
ଚାଲିଗଳଲ େଳମବଳର କିଏ ଜଣାଶୁଣା ଅଛନ୍ତି?
: ଭଲ ଲାଗୁଚ ି ତ ! କିନ୍ତୁ କଣ େରକାର ଏମିତ ି େେଖର୍ଚ୍ଜ କରିୋ ! ଳରାଲରୁ କଳଳ ପାଟିଳର ରଖି
କହିଥିଲା ସୁଚତ
ି 
: େେଖର୍ଚ୍ଜ କଣ! ତମ ପାଇଁ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଜ କଳଲ େି େେଖର୍ଚ୍ଜ ନୁ ଳହଁ!
ଳେଶ ଉପଳଭାଗ କରୁଥିଲା ସ୍ୱାତୀ ଚିଳକନ୍ ଳରାଲର ସ୍ୱାେକୁ , ଆଖି ଅଳ୍ପ େୁ ଜ,ି ଳଛାଟ ପିଲାଙ୍କ
ପରି େୁ ଇ ଳଗାଡ ହଳଲଇ ହଳଲଇ
େୁ ଇଟି ଜୁ ସ୍ ପୟାକରୁ ଳଗାଟିଏ ଳସ େଢାଇଳେଲା ସୁଚତ୍
ି ହାତକୁ , କହିଲା: ୋପାଙ୍କ ସାଳଙ୍ଗ କଥା
ଳହଲି ଆଜି ସକାଳଳ ଆମ ୋହାଘର େିଷ୍ୟଳର
: କଣ କଥା ଳହଲ!
ସ୍ୱାତୀ ଜାଣିଲା ନାହିଁ କିଭଳି ନିରାସକ୍ତ ଥିଲା ସୁଚତ
ି ର ସ୍ୱର
ସ୍ୱାତୀ କହିଲା, ୋପାଙ୍କୁ କହିଲି ତୁ ମର ଏଳେ ଚାକିରୀ ଳହାଇ ଯାଇଚି, ଖାଲି ଜଏନ୍ କରିୋ କଥା
ଏଥର ୋହାଘର ଳଯଳେ ଠିକ୍ କଳଲ େି ଚଳିେ ଡିସାଇଡ୍ ଳହଲା ଆମ ୋହାଘର ଳହେ ନଳଭମବରଳର,
ମିତୁ ଛେି େିହଙ୍କ
ି ର ଏକାଠି ଳହେ ଳଫେି ଆରୀଳର
ଚମକି ପଡିଲା ସୁଚତ୍
ି , ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଅନ୍ଧାର ଭିତଳର ସ୍ୱାତୀର ନରମ ଓଠ ଛୁ ଇଳଁ େଲା

ତାର

କାନମୂଳକୁ  ସ୍ୱାତୀ ଭାରି କଞ୍ଜରଳଭଟିଭ୍ ଝିଅଟିଏ, ଭାରି ଯତ୍ନଳର ଲୁ ଗାପଟା ପିଳନ୍ଧ, କଥା କୁ ଳହ
ମାପିଚୁପି କିନ୍ତୁ ସୁଚତ୍
ି ସହିତ ଳକଳେଳକଳେ ଳସ ଅଲଗା ଆଚରଣ କଳର, ଳେଳଳଳେଳଳ ଳଛାଟପିଲାଙ୍କ
ପରି େି!
ଭିତଳର ଳକାଉଠି କଷ୍ଟ ଳହଲା ଛାତି ଭିତଳର? କ୍ଷୟିଷ୍ଣୁ ଜଠର ଭିତଳର?
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ବ୍ରିଫଳକଶ୍ ଭିତଳର ରହିଚ ି ଳଗାଛାଏ କାଗଜ, ନାନା ହସ୍ତାକ୍ଷରଳର, ନାନା ପରିମତ
ି ଳି ର କିନ୍ତୁ
ଳଗାଟିଏ କଥା ହିଁ ଳଲଖା ଅଛି ସେୁ ଥିଳର: ଳଡରି ଳହାଇଯାଇଛି, ଆଉ େିଳମବ କରିୋ ଉଚିତ ଳହେ ନାହିଁ
ଳକଳତ ଳଡରି? ସୁଚତ
ି ଅନୟମନସ୍କ ଳହାଇ ହାତ ଘଣ୍ଟାକୁ ଳେଖିଲା, ସମୟ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ଳହାଇଯାଇଛି
ଅଂଧାର ଭିତଳର
ସ୍ୱାତୀ କହିଲା, କିଏ କାନ୍ଦୁ ଚ ି ନା କ’ଣ, କାହାର କାନ୍ଦ ଶୁଭୁଚି ୋଉଁଶେଣ ଳସପାଖରୁ!
ପଛପଳଟ ୋଉଁଶ େଣ, ତାକୁ କିଏ ସଫା କରିେ, ମୁୟନିସପ
ି ାଲିଟ ି ନା ଜଙ୍ଗଲ େିଭାଗ, ଏ େିୋେ
ତୁ ଟି ପାରିଲା ନାହିଁ ଏ ପଯଜୟନ୍ତ
ସୁଚତ
ି କହିଲା: ଳକହି କାନ୍ଦୁ ନାହିଁ, ପେନର ନିିଃଶ୍ୱାସ ମଣିଷ୍ କାନ୍ଦିୋପାଇଁ ଳଢର୍ ଜାଗା ଅଛି
ସଂସାରଳର
: ଳକହି କାନ୍ଦିଳଲ ମଳତ ଭାରି ଖରାପ ଲାଳଗ ଏଇଥିପାଇଁ ଳଯ ମଁୁ କିଛ ି ତାର କରିପାରୁନାହିଁ
ସ୍ୱାତୀ କହିଲା ତାର ସ୍ୱର ଶୁଭୁଥିଲା ଭାରି ଭାରି, ସାର େିନର କ୍ଳାନ୍ତି ପଳର
: ମଁୁ କାଲି େଳମବ ଯାଉଚି ଧୀରଗଳାଳର କହିଥିଲା ସୁଚତ୍
ି , ପୂେଜ ନିର୍ଦ୍ାଜ ରିତ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମଳନ ପକାଇ
ଳେୋପରି
: େଳମବ! କଣ ଡାକରା ଆସିଗଲା ନା କଣ? ଟାଟା ମିଳନରାଲସରୁ!
ସୁଚତ୍
ି ଚମକି ପଡିଲା ଟାଟା ଳମଳମାରିଆଲ୍! ସ୍ୱାତୀ ଏ କଥା ଜାଣିଲା କିପରି!
: ଖରାପ କିଛ ି ନୁ ଳହଁ, େୁ ଝଲ
ି ! ଟାଟା କମ୍ପାନୀର ଳରପୁଳଟସନ୍ ଭଲ, ଯାହା େି କୁ ହ!
ସୁଚତ
ି ର ମଳନ ପଡିଲା, ତିନ ି ମାସ ତଳଳ ଳସ େରଖାସ୍ତ ଖଳେ କରିଥିଲା ଟାଟା ମିଳନରାଲସକୁ ,
େଳମବର ଳଗାଳଟ ଚାକିରୀ ସ୍ୱାତୀର ମନଳର ଅଛି, ଳସ ଭୁଲି ନାହିଁ!
: ଶୁଣ, ତଳମ ଳସଠି ଜଏନ୍ କରିେଅ
ି  େଳମବ େି ତ ଭଲ ଜାଗା ... ଳକଳେ ପୁଣି ଆସିେ?
ସାମାନୟ ଅନୟମନସ୍କ ଓ ଧିମା ଥିଲା ସୁଚତ
ି ର ସ୍ୱର ଳସ କହିଲା, ଏଳେଠୁ କହିୋ କଷ୍ଟ ଳେଖିୋ
ଳସମାଳନ ଳକଳେ ରାଜି ଳହଉଛନ୍ତି ମଳତ ଛାଡିୋକୁ !
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ଜୁ ସ୍ ପୟାକରୁ ଳଶଷ୍ ଳଟାପା ଜୁ ସ୍ ଳଶାଷ୍ିୋକୁ ଳଚଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ସ୍ୱାତୀ, ଚୁକ୍ ଚୁକ୍ ଶବ୍ଦ କରି
ହାଲୁ କା ଅନ୍ଧାର ଭିତଳର, ଏ ପିଥିେୀର ନିହାତି ସାଧାରଣ, ଅକିଞ୍ଚନ ଝିଅଟି ଏଳେ େିଶୁଥିଲା ଅନନୟା,
ସେୁ ଠାରୁ ଅଲଗା
ସୁଚତ
ି ତା ଆଡକୁ ଚାହିଁଲା ଳକଳତାଟି ମୁହୂତ୍ତଜ ତାପଳର ଳସ ଭିଡି ଧରିଲା ସ୍ୱାତୀକୁ ତାର ଛାତିଳର,
ତାର େିମୃତିତ

ଅଧରଳର ଚୁମା ଳେଲା, ଏଳତଳେଳ ଯାଏ ଭୁଲିଯାଇଥିୋ ଳଶାଷ୍ଳର କାତର

ଳହାଇଗଲାଭଳି
ସ୍ୱାତୀର ଆଖିଳର ଳସଳତଳେଳଳ କାହିଁକି ଳଟାଳପ ଲୁ ହ ଥିଲା, ଳସ ପ୍ରଶନ ସୁଚତ
ି ଳକଳେ େିଳନ
ପଚାରିୋ େରକାର ପଡିେ ନାହିଁ

137, ଲୁ ଇସ୍ ଳରାଡ୍
ଭୁେଳନଶ୍ୱର

