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କାହାଣୀ

ତରୁଣକାନ୍ତି ମିଶ୍ର

ଜେଜେମା’ ଜ ାଟି ଜ ାଟି ପାଦ ପଜକଇ ଜମା ପାଖକୁ ଆସିଜେ । ଜଟବୁ େ
ଉପରକୁ ଝୁ ଙ୍କି ପଡି ପଚାରିଜେ, କ’ଣ ଜେଖୁଚୁ !
ମୁ କିଛ ି କହିେି ନାହିଁ ।
- ପ ? ପ ଜେଖୁଚୁ, ନା !
ଜମା କେମ କାମ କରୁନଥିୋ, ହୁ ଏତ କାଳି ଶୁଖି ଯାଇଥିୋ, କିମବା କେମ
ମନ
ୂ ଜର ମଇଳା େମି ଯାଇଥିୋ ।
ଜେଜେମାଙ୍କ ବସିବାଜର ଆେିକାେି ଭାରି କଷ୍ଟ ହୁ ଏ, ଆଣ୍ଠୁ ଣ୍ଠି ଜରା

ସହିତ

ଜମରୁଦଣ୍ଡର ସମସୟା । ଜସ ଜଟବୁ େ ଉପଜର ଭରା ଜଦଇ ଚଉକି ଉପଜର ବସିଜେ ।
କହିଜେ - ଆ ରୁ ତୁ ଭେ ପ ଜେଖୁଥିେୁ ।
ଚଉକି ଉପଜର ଭେକି ବସି ଜସ କହିଜେ, ଏଥର ତୁ ଜ ାଜଟ ବଢିଆ
ଜେଖ ।

ପ
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ବଢିଆ ପ କ’ଣ, ମୁ ଭାବିେି ମଜନ ମଜନ । ଜସହି ଉତ୍ତର ଜଖାେିବା ଭିତଜର
ଜମା ନୀରବତା ବିସ୍ତାରିତ ଜହଉଥିୋ ।
ଜେଜେମା ଆେିକାେି ଉତ୍ତରକୁ ଅଜପକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅଧିକାାଂଶ ସମୟ ନିଜେ
ନିଜେ ହିଁ ପ୍ରଶନ ପଚାରନ୍ତି, ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି । ଆେି ଖାଇବା ସବୁ ଭେ ୋ ିୋ, ଜତଜବ
ଶିମବରାଇଟା ଖାସ ଜହୋନି କହି ଜସ ସୁୋତାଙ୍କୁ ବୁ ଝାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ସବୁ ଠୁ
ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ଶିମବରାଇ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରିବାର ନିଭୁ େ
ଭ ପଦ୍ଧତି । ଜସଜତଜବଜଳ ସୁୋତା
ଜେଜେମା’ଙ୍କ ହାତବୟା

ଭିତରୁ ବାହାର କରୁଥାନ୍ତି

ଆମଜୋଡିପିନ

ବଟିକା,

ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଇ ।
ଜମା ଜେଜେମା ନାହାନ୍ତି, ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ବାପାଙ୍କ ପିୋ ଦିନରୁ । ସାନ
ଜେଜେମା’, ବାପାଙ୍କ ବିଧବା ସାନ ଖୁଡ,ି ଆମ ଆଖିଜର ନିେ ଜେଜେମା’ ପରି ।
ଜସ ଜମା ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ବର୍ଭଜର ଥରଟିଏ, ଦୁ ଇ ତିନ ି ସପ୍ତାହ ରହି େିତୁ କକାଙ୍କ
ଘରକୁ ଜେରି ଯାଆନ୍ତି ।
- ଆ ରୁ ତୁ ଭେ
ଜ ାଜଟ

ପ ଜେଖୁଥିେୁ , ମଜନ ଅଛି ସ୍କୁେଜର ପଢିୋ ଜବଜଳ ତୁ

ପ ଜେଖିଥିେୁ ସାବତ ମା’କୁ ଜନଇ ! ସାବତ ମାଆ, ସାବତ ପୁଅକୁ ଭାରି

ଆଦର କଜର, କିନ୍ତୁ ଜୋଜକ ତା’କୁ ସବୁ ଜବଜଳ ଭୁେ ବୁ ଝୁଥାଆନ୍ତି ।
ମନଜର ରହିଛ ି । ସ୍କୁେ କଜେେଜର ପଢିବା ଜବଳଠୁ ମୁ ଜେଖି ଆସିଛ,ି ଜସ
ଅଭୟାସ ଚାକିରି କୋ ପଜର ବି ଯାଇନାହିଁ ।
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- ଆେିକାେି କାର ପ ୁଡାକ ଆଉ ଆ ପରି ୋ ୁନ,ି ଜତା’ ଜେଖା କହ, ଆଉ
ଯାହା ଜେଖା କଥା କହ ।
କେମ ଚାେୁ ନଥିୋ, ମନର ଭାବନା ବି ଥିୋ ବିକ୍ଷିପ୍ତ, ମୁ ଅଳ୍ପ ହସି
ଜେଜେମାଙ୍କୁ ପଚାରିେି, ଭେ ପ ମାଜନ ତୁ ଜମ କ’ଣ ବୁ ଝ ?
- ଜଯାଉଟା ପଢିବାକୁ ଭେ ୋ ିବ ।
ଜେଜେମା ଉତ୍ତର ଜଦଜେ ଚଟପଟ, ଜଯମିତ ି କହିଥାଜନ୍ତ, ଜଯାଉ ରସଜ ାୋ
ପାଟିକୁ ଭେ ୋ ିବ, ଜସଇଟା ଭେ ରସଜ ାୋ ।
- ଜସଟା କ’ଣ ସବୁ ଜବଜଳ ଠିକ ? ମଜନକର ଶଙ୍କରାଚାଯଭୟଙ୍କ ନିବଭାଣାଷ୍ଟକମ,
ଜସଇଟା କ’ଣ ପଢିବାକୁ ସହେ ୋ ିବ !
- ଇସ, ତା’ଠୁ ଭେ କିଛ ି ଅଛି…. କହି ଜେଜେମା’ ଜବାେି ବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଜେ,
ମଜନାବୁ ଧ୍ୟାହଙ୍କାର ଚିତ୍ତାନିନାହମ....
ମୁ ଅେ ା କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁ ଥିେି , ଉଦାହରଣଟା ଠିକ ଜହୋନି ।
ଜେଜେମା କହିଜେ, ତୁ ଆେିକାେି ଜକଜତ ବାଜେ ପ ସବୁ ଜେଖୁଚୁ, ଥରଜଟ
ଜେଖିଥିେୁ ଜ ାଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀଜୋକ ଜେନଜର ବସି ଶୁଣୁଛ ି ତା’ ସ୍ଵାମୀ ଭଳି ଦିଶୁଥିବା
ଜୋକଟିଏ ଜେନ ଚକତଜଳ ପଡିଯାଇଛି, ଏ କଥା ଶୁଣି ଜସ କାନ୍ଦିୋ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ
ତା’ପଜର ତା’ ସ୍ଵାମୀ ବଞ୍ଚିଛ ି ୋଣି ଜଭା ଜଭା କାନ୍ଦିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କୋ, କ’ଣ ଏ ପର
ମାଜନ !

Page 4 of 10

ପଟି ଜେଜେମା’ ଜଢର ଦିନ ତଜଳ ପଢିଥିଜେ, ଭେ କି ମଜନ ନାହିଁ ତାଙ୍କର,
ମୁ ତାଙ୍କୁ ଜସକଥା କହିେି ନାହିଁ, କହିେି – ଆେିକାେି ଜସମିତ ି ଜେଖା ଜୋଜକ
ପଢିବାକୁ ଭେ ପାଉଛନ୍ତି ।
- ଭୁେ, ପର
ୂ ାପର
ୂ ି ଭୁେ । ତଜତ ରୋପୁଅ ରୋଝିଅ ପ ଭେ ୋଜ ନା ନାହିଁ
?
- ଭେ ତ ୋଜ ...
- ଜତଜବ ଜସମିତ ି ପ ଜେଖୁନୁ କାହିଁକି !
- ରୋପୁଅ ରୋଝିଅ ପ ...
ଜେଜେମା’ ହୁ କୁମ ଜଦୋ ପରି କହିଜେ, ଆେି ଜେଖ, ଏଇନା ଜେଖ...
କେମ ଚାେୁ ନଥିୋ, ଆେି କିଛ ି ଜେଖି ଜହବ ନାହିଁ । ମୁ ଜତଣୁ ଖାତା କେମ
ଆଜଡଇ ଜଦଇ ଟିଜକ ଆରାମ କରି ବସିେି, କହିେି, ହଉ ଜତଜବ ପଟା ଶୁଣ –
.... ରୋପୁଅ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀପୁଅ, ଦିଜହ ବଣକୁ ବାହାରି ଥିଜେ ଶିକାର କରିବାକୁ ,
ହାତଜର ଜସମାନଙ୍କର .....
- ଶିକାର ନୁ ଜହ, ପାରିଧି, ରାେପୁଅ ମନ୍ତ୍ରୀପୁଅ ଶିକାର କରନ୍ତି ନାଇ, ଜସମାଜନ
ପାରିଧିଜର ବାହାରନ୍ତି, ଅ ନାଅ ନି ବନସ୍ତକୁ ...
- ଜହଉ, ଠିକ ଅଛି .... ରାେପୁତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରେିତ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀପୁତ୍ର ପୁଷ୍ପଧନୁ ଦିଜନ
ବାହାରିଜେ ପାରିଧିଜର, ବଜ୍ରବାହନ ଓ ଜମଘନାଦ ଦୁ ଇଟି ଜଘାଡାଜର ବସି,

Page 5 of 10

ଅ ନାଅ ନି ବନସ୍ତ ଭିତରକୁ । ବାଟଜର ହଠାତ ରାେପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଭାରି ଜଶାର୍
ୋ ିୋ….
- ରୋପୁଅକୁ ଜକଜବ କ’ଣ ଜଶାର୍ ୋଜ , କି ବାଜେ କଥାଜଟ କହୁ ଛୁ ! କହ,
ମନ୍ତ୍ରୀପୁଅକୁ ଭାରି ଜଶାର୍ କୋ, ଜସ ଭାରି ଆତୁ ର ଜହାଇ ....
- ଠିକ ଅଛି, ମନ୍ତ୍ରୀପୁତ୍ର ପୁଷ୍ପଧନୁ କୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଜଶାର୍ ୋ ିୋ ଅ ନା ଅ ନି
ଭିତଜର, ଜସ କହିୋ , ମହାରାେ....
- ଚୁ ପ, କହିୋ କ’ଣ ନା ମହାରାେ ! ଜସ କ’ଣ ଆେିକାର ମନ୍ତ୍ରୀ କି ଆଜୟସ
ଅେି ସର ଜହଇଛନ୍ତି ! ଆଜର ଜସମାଜନ ପରା ଦୁ ଇ ବନ୍ଧୁ , ପରମମିତ୍ର ଦୁ ଇେଣ !
ଅ ନାଅ ନି ଅରଣୟ ଭିତଜର ଆପଦବିପଦ ଆସିଜେ େଜଣ େଣକ ପାଇ େୀବନ
ଜଦଇଜଦବ ....
ସୁୋତା ଆସିଜେ ଭିତରକୁ , କହିଜେ, ଜେଜେମା ନିମେୁ େ ଆସି ୋ, ସେନା
ଛୁ ଇ ବି ଆସି ସାରିଛ ି ।
ଜେଜେମା ତାଙ୍କ ସାହିତୟ ଚଚଭା ଅଧା ରଖି ଜରାଜର୍ଇଘରକୁ ବାହାରିଜେ, ଜ ାଟି
ଜ ାଟି ପାଦ ପଜକଇ ।
କଅଳ ନିମେୁ େ, ସେନାଛୁ ଇ ଓ କର୍ିବାଇ ଣ ପଡି ତିଆରି ଜହାଇଥିବା
ନିମପିତା ଜବଶ ରୁଚିକର ଜହାଇଥିୋ, ପଣସକଠା ଓ କାନ୍ଦୁ େ ଡାେି ସାଙ୍ଗଜର;
ଜେଜେମା ଭେ ରାନ୍ଧି ୋଣନ୍ତି ।
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ମୁ ଖାଇସାରି ପୁଣି ଆସି ଷ୍ଟଡିଜର ବସିଥିେି ।
ଅସହଜଯା

କରୁଥିବା କେମ ଜମାର ଏକମାତ୍ର ସମସୟା ନଥିୋ, ସମସୟା ବି

ଥିୋ ଜମା କଳ୍ପିତ କାହାଣୀଜର ଥିବା ଜ ାଟିଏ ମା’ର, ଯିଏ ଭାବି ପାରୁ ନଥିୋ, ଝିଅକୁ
ଜକମିତ ି ପଚାରିବ, ଜସ ଯାହାକୁ ଭେପାଇ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଜସ ଜ ାଟିଏ
ପୁଅ ନା ଝିଅ ।
ପର େଟିଳ ସତ୍ର
ୂ ବାହାର ସାଂସାରଜର ନଥାଏ, ନଥାଏ ବି ମନ ଭିତଜର ସଞ୍ଚିତ
ଜହାଇ, ଜକାଉଠୁ ଆଜସ ଆଉ ଜକଉଠାକୁ ଯାଏ, ତାହା ଅେଣା ରହସୟ, ଅନ୍ତତଃ ଜମା
ପାଇ ।
ଜଟବୁ େ ଉପଜର, ଅଜେଖା

ପଖାତା ଉପଜର, ଚପି ରହିଥିୋ ଜ ାଟିଏ

ଜପପରଜେଟ, ରଙ୍ଗୀନ କାଚ ଭିତରର ତରଳ ରସାୟନଜର ଉବୁ ଟୁବୁ ଜହଉଥିୋ
େଳପରୀଟିଏ । ମୁ ତା’କୁ ଚାହିଁ ରହିେି କିଛ ି କ୍ଷଣ ।
- ଜଶାର୍ ୋ ିୋରୁ ରାୋପୁଅ ମନ୍ତ୍ରୀପୁଅ କୁ ଆଜଡ ଜେ ? କିଛ ି ଭାବିେୁଣି !
ମୁ ଚାହିଁେି ଜେଜେମାଙ୍କୁ । ତାଙ୍କ ପାଟିଜର ମିଠା ପାନର ବାସ୍ନା । ଜସ ଆସି
ବସିଜେ ପାଖଜର ।
ମୁ ଥଜର ଚାହିଁେି କାଚଘର ଭିତରର େଳପରୀକୁ , ଆଉ ଥଜର ଜେଜେମା’ଙ୍କୁ ।
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- ତୁ କଳ୍ପନା କର : ଅ ନାଅ ନି ବନସ୍ତ ଭିତଜର ଜ ାଜଟ ଜପାଖରୀ ଥିବ,
କାଚଜକନ୍ଦୁ ପାଣିଭତ୍ତି ବିଶାଳ ଜପାଖରୀ, ସାତତାଳ ପାଣି ତଜଳ ଥିବ ଜ ାଟିଏ କାଚ
େରୁଆ ...
ସୁୋତା ଯତ୍ନକରି ଭାଙ୍ଗି ଜଦଇଥିବା ପାନର ମିଠାସ୍ଵାଦଜର ଜହଉ ଅବା କାହାଣୀର
ସମ୍ଭାବନାମୟ ଜରାମାଞ୍ଚଜର ଜହଉ, ଜେଜେମା’ଙ୍କ ଆଖି ବୁ େ ି ଜହାଇ ଆସିଥିୋ ଅଳ୍ପ
ଅଳ୍ପ । ସ୍ଵରଜର ତାଙ୍କର ଥିୋ ଦୂର ନିେଭନର ସ୍ଵର ।
ଜମା ଆଖି ଜେରି ୋ କାଚପରିଧିଜର ଭାସୁଥିବା େଳପରୀ ଆଡକୁ । ଜସ
ଜଯମିତ ି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚଞ୍ଚଳ ଜହାଇ ଉଠୁଥିୋ ତରଳ ଦ୍ରବଣ ଭି ତଜର । କାଚଜକନ୍ଦୁ
ପାଣିର ଶୀତଳତା ଭିତଜର ।
ଜେଜେମା’ ଆଖି ଜଖାେି ଜେ, କହିଜେ : ନା, ତୁ ପାରିବୁ ନାହିଁ, ଏ ପ ଜେଖିବା
ଭାରି କଷ୍ଟ । ତୁ ବରାଂ ଆଉ ଜ ାଜଟ ପ ଜେଖ, ସହେିଆ ପ ଖଜଣ୍ଡ ।
ମିଠାପାନର ଆଚ୍ଛନ୍ନତା ଭିତଜର, ଅପରାହ୍ନର ବିେନତା ଭିତଜର, ଜସ କହିଜେ
ଜ ାଟିଏ ପର ଭଗ୍ାାଂଶ ।
କାହାଣୀ ଜବାେି ଜସଥିଜର କିଛ ି ନଥିୋ । ପଟି ଥିୋ ଏହିଭଳି ଜଛାଟ, ଅତି ଜଛାଟ, ଜ ାଟିଏ ସହରର ଳିଜର ରହୁ ଥିୋ ସାଧାରଣ ଝିଅଟିଏ,
ନିହାତି ସାଧାରଣ । ପାଠ ପଢୁ ଥିୋ ଜ ାଟିଏ ବାଳିକା ସ୍କୁେଜର, ଜସଜତ ଭେ ବି କିଛ ି
କରୁ ନଥିୋ । ଜତଜବ ହ, ୀତ ାଏ ଜମାଟାଜମାଟି ଭେ, ଭେ ରାଜନ୍ଧ ମଧ୍ୟ । ଆଉ
ପ ବହି ପଜଢ ପ୍ରଚୁ ର ।
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ଜସଇ

ଳିର ଧଳ
ି ସ
ି , ଜକଜବ
ୂ ଧ
ୂ ର ରାସ୍ତାଜର ପିୋଟିଏ ଯାଏ ପ୍ରତିଦନ

ସାଇଜକେଜର, ଜକଜବ ପାଦଜର ଚାେି ଚାେି । ଜସଇ ପିୋଟିକୁ ଝିଅଟି ଜଦଜଖ
ସବୁ ଦନ
ି , ଝରକା ୋଙ୍କଜର, ତା’କୁ ଭାରି ଭେ ୋଜ

େୁ ଚି େୁ ଚି ଜଦଖିବାକୁ ।

ସବୁ ଦନ
ି ଜସ ଅଜପକ୍ଷା କରିରହିଥାଏ, ଜ ାଟିଏ ମହ
ୂ ୁ ତ୍ତଭ, ଜ ାଟିଏ ଝେକର ପ୍ରତୟାଶା
ଜନଇ ।
ଦିଜନ ନଈକୂଳର ନିଛାଟିଆ ସଞ୍ଜଜର ତା’ର ଜଭଟ ଜହାଇ ୋ ପିୋଟି ସହିତ,
ଅଚାନକ । ପିୋଟି ପାଖକୁ ଆସିୋ, ପଚାରିୋ ସିଧାସଳଖ, ଜକୌଣସି ଭୂମିକା ନକରି
– ତୁ ଜମ ମଜତ ସବୁ ଦନ
ି ଏମିତ ି େୁ ଚି େୁ ଚିକା ଜଦଖ କାହିଁକି !
ପିୋଟିକୁ ଜଦଖି ଝିଅଟିର ଛାତି ଏମିତଜି ର ଧଡପଡ ଜହଉଥିୋ, ପ୍ରଶନଟ ି ଶୁଣିବା
ପଜର ସଜତ କି ତା’ର ନିଃଶ୍ଵାସ ବି ବନ୍ଦ ଜହାଇ ୋ। ପାଣି ଭିତଜର ବୁ ଡଯ
ି ିବା ଆ ରୁ,
ବଞ୍ଚିବାର ଜଶର୍ ନିଷ୍ଫଳ ଜଚଷ୍ଟା କୋ ପରି ଜସ କହିୋ, ତୁ ଜମ ଜକମିତ ି ୋଣିେ ଜଯ ମୁ
ତୁ ମକୁ ସବୁ ଦନ
ି ଜଦଖୁଚ ି !
ପ୍ରଶନଟ ି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ଝରକା ଜସପାଖ ଛାୟାଚ୍ଛନ୍ନତା ଭିତରୁ ଝିଅଟିକୁ ଜକମିତ ି
ଜଦଖିପାରୁ ଥିୋ ପିୋଟି, ଜକଉ ମନ୍ତ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଖିଜର !
ପିୋଟିର ଜକୌଣସି ଉତ୍ତରକୁ ଅଜପକ୍ଷା ନକରି ଝିଅଟି ପ୍ରାଣମୂଚ୍ଛଭା ସାଂତ୍ରାସଜର
ଜେରି ଆସିଥିୋ ଘରକୁ । ସାରା ବାଟ, ସାରା ରାତି ତା’ ମୁଣ୍ଡ ଝିମଝିମ କରୁଥିୋ ।
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ତା’ର ଜକଜତ ଦିନ ପଜର ପିୋଟି ହଠାତ ଆବିଭୂ ତ
ଭ ଜହାଇଥିୋ ଝିଅଟିର ଏକା
ଏକା ସ୍କୁେ ଜେରନ୍ତା ବାଟଜର । ସାଇଜକେରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡି, ବିନା କିଛ ି ଭୂମିକାଜର
କହିଥିୋ, ମୁ ତୁ ମକୁ ବାହାଜହବି, ମଜତ ଅଜପକ୍ଷା କରିଥିବ ।
ଜସ ଝିଅଟିର ହାତ ଧରିୋ ନାହିଁ, ଜଦହକୁ ସ୍ପଶଭ କୋ ନାହିଁ, ଆଖିଜର ଆଖି
ରଖିଥିୋ କି ନାହିଁ େଣା ନାହିଁ, ଜସ ଚାେି

ୋ ତା’ ରାସ୍ତାଜର ଏକା ଏକା, ସଞ୍ଜର

ଶୀତଳ ଅନ୍ଧାରଜର ।
ଜସ ତା’ର ପ୍ରତିଶୁତ ି ଅବଶୟ ରକ୍ଷା କରିଥିୋ, ଅଜନକ ବର୍ଭ ପଜର ।
ପଟି ଶୁଣି ମୁ କହିଥିେି , ଠିକ ଅଛି, ଜେଖିବାକୁ ଜଚଷ୍ଟା କରିବ ି । ଜତଜବ
ପିୋଟିର ନା କିଛ ି ଜ ାଜଟ ଦିଅ ।
କିଛ ି ଭାବିବା ଆ ରୁ ଜେଜେମା’ଙ୍କ ଓଠରୁ ନାମଟିଏ ବାହାରି ଆସିଥିୋ,
ଅବିନାଶ ।
ମୁ ଆଶ୍ଚଯଭୟ ଜହାଇ ନଥିେି , ଜେଜେବାପାଙ୍କ ନାମଟି ଶୁଣି ।

137, େୁ ଇସ ଜରାଡ
ଭୁବଜନଶ୍ଵର- 751014
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