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ଜ ୋଖ ୁଜ ୋଟୋ ମୁହଁ ପୋଖକୁ ଜେ ୋକ୍ଷଣି ପୋଣିରୁ ବହୁତ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଥି ୋ | ଜସ ର୍ଙ୍ଗୀକୁ କହ ିୋ, 

“ଏ ଜକମିତଆି ପୋଣି? ବହୁତ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଜହଉଛ,ି ପିଇପୋରବି ିେୋହିଁ! ଜମୋ ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଯୋଉଛ ିଆଉ ତୁ ମଜତ 

ଖରୋପ ପୋଣ ିଆଣ ିଜଦଉଛୁ |” 

ର୍ଙ୍ଗୀ ପ୍ରତସିନ୍ଧୟୋଜର ମୋଠଆିଜର ପୋଣ ିଭର୍ତ୍ତି କରଥିୋଏ|  କୂଅଟ ିବହୁତ ଦୂରଜର ଥି ୋ; ଏବଂ ତୋକୁ 

ବୋରମବୋର ଯିବୋ ପୋଇ ଁ କଷ୍ଟ ଜହଉଥି ୋ | ଜସ ର୍ତକୋ ି ପୋଣ ିଆଣିଥି ୋ, ଜସଥିଜର ବ ିକୁଲ୍ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ 

େଥି ୋ; କନୁି୍ତ ଆ  ି ପୋଣିଜର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଜକମିତ ିଆସୁଛ?ି ଜସ ଜ ୋଟୋକୁ େୋକ ପୋଖଜର  ଜର୍ଇ ୋ, ତ 

ସତଜର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଥି ୋ | େଶି୍ଚୟ ଜକୌଣସ ିପଶୁ କୂଅଜର ପଡ ିମରଯିୋଇଥିବ, କନୁି୍ତ ଜସ  ୋଣିପୋରୁେଥି ୋ 

ଭ  ପୋଣ ିଆସବି ଜକଉଁଠୁ? 

ଠୋକୁରଙ୍କ କୂଅ ଯୋଏଁ ତୋକୁ ଜକହ ି ଛୋଡଜିବେ ି | ଦୂରରୁ ମଧ୍ୟ ଜ ୋକ ଚଜିେଇଜବ | ର୍ଁୋର 

ଜଶଷମୁଣ୍ଡଜର ସୋହୁର କୂଅ ଅଛ,ି କନୁି୍ତ ଜସଠୋଜର ମଧ୍ୟ ପୋଣି ଭର୍ତ୍ତିକରବିୋକୁ ଜଦଜବେ ି | ଆଉ ତୋ’ପରି 

ଜ ୋକଙ୍କ ପୋଖଜର ଜକୌଣସ ିକୂଅ େୋହିଁ | 

ଜ ୋଖରୁ ଜଦହ କଛି ିଦେି ଜହ ୋଣି ଭ  େୋହିଁ | କଛି ିସମୟ ପୋଣ ିେ ପିଇ ରହ ିୋ | ତୋପଜର 

କହ ିୋ, ଏଜବ ତ ଜଶୋଷଜର ରହ ିଜହଉେୋହିଁ | ଆଜଣ, କଛି ିପୋଣ ିେୋକ ବନ୍ଦ କର ିପିଇଦଏି | 

ର୍ଙ୍ଗୀ ପୋଣ ିଜଦ ୋେୋହିଁ | ଖରୋପ ପୋଣ ିପିଇଜ  ତୋ’ର ଜରୋର୍ ବଢଯିିବ ଜବୋ ି ଜସ  ୋଣିଥି ୋ | 

କନୁି୍ତ ଜସ  ୋଣ ିେଥି ୋ ଜଯ ପୋଣିକୁ ଫୁଜଟଇ ଜଦଜ  ପୋଣ ିପିଇ ଜହବ | ଜସ କହ ିୋ “ଏ ପୋଣ ିଜକମିତ ି

ପିଇବୁ? କଏି  ୋଜଣ ଏଥିଜର କଣ ମରପିଡଛି!ି ମୁଁ ଯୋଉଛ ିକୂଅରୁ କଛି ିପୋଣ ିଜେଇ ଆସବି ି|” 

ଜ ୋଖ ୁଆଶ୍ଚଯଗୟ ଜହୋଇ ତୋ ଆଡକୁ ଜଦଖି ୋ – ପୋଣ ିଜକଉଁଠୁ ଆଣିବୁ? 
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“ଠୋକୁର ଓ ସୋହୁ ଦୁଇ ଣଙ୍କର ଦୁଇଟ ିକୂଅ ଅଛ ି| କ’ଣ ଜର୍ୋଟଏି ଜ ୋଟୋ ପୋଣ ିଜଦଜବେ?ି” 

“ହୋତ-ଜର୍ୋଡ ଭୋଙି୍ଗକ ିଆସବୁି ଆଉ କଛି ିଜହବେ ି | ବଜସ ଚୁପ୍ କ ିଭ  ଜହବ | ବ୍ରୋହ୍ମଣ-ଜଦବତୋ 
ଅଭିଶୋପ ଜଦଜବ, ଠୋକୁର ବୋଡଜିର ବୋଜଡଇଜବ, ଆଉ ଜସ ଉଧୋର ଜଦଉଥିବୋ ସୋହୁ ଜର୍ୋଟଏିକୁ ପୋଞ୍ଚ 

କହବି | ତୁ ଭୋବୁଛୁ କ ିଏପର ିଜ ୋକ ତଜତ କୂଅରୁ ପୋଣ ିଜଦଜବ | ର୍ରବିର ଦୁୁଃଖ କଏି ବୁଝୁଛ!ି ମରରି୍ଜ  

ମଧ୍ୟ ଜକହ ିଦୁଆରକୁ ଆସିଜବେ,ି କୋଜନ୍ଧଇବୋ ତ ଦୂରର କଥୋ | ଏପର ିଜ ୋକ କୂଅରୁ ପୋଣି ଭର୍ତ୍ତି କରବିୋକୁ 

ଜଦଜବ?” 

ଏହ ିକଥୋଜର େରିୋଟ ସତୟ କଥୋ ଥି ୋ | ର୍ଙ୍ଗୀ କ’ଣ କହଥିୋନ୍ତୋ; କନୁି୍ତ ଜସ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ପୋଣ ିପିଇବୋକୁ 

ଜଦ ୋ େୋହିଁ | 

ରୋତ ିେଅ’ଟୋ ବୋ ଥିି ୋ | ଥକ ିଯୋଇଥିବୋ ଶ୍ରମିକ ଜଶୋଇ ପଡଥିିଜ ;ଠୋକୁରଙ୍କ କବୋଟ ପୋଖଜର 

ପୋଞ୍ଚ-ଦଶ  ଣ ଜବପରୁଆମୋଜେ  ମୋ ଜହୋଇଥିଜ  | ସୋମନୋକୁ ଆସ ିକହବିୋ ଜ ୋକଙ୍କର ତ ଏଜବ  ମୋେୋ 
| କୋେୁେୀ ବୋହୋଦୂରୀଙ୍କର କଥୋ ଚୋ ିଥି ୋ; ଜକଜତ ଚତୁରତୋର ସହତି ଠୋକୁର୍ ଥୋଜେଦୋରକୁ ଜର୍ୋଟଏି 

ବଜିଶଷ ମକଦ୍ଦମୋଜର  ୋଞ୍ଚ ଜଦଇ ଖସିର୍ ୋ | ବହୁତ ଚୋ ୋକଜିର  ଣକର ମକଦ୍ଦମୋର େକ  ଜେଇ 

ଆସ ିୋ | େୋ ରି ଓ ଜମୋହତମିମ୍, ସମଜେ କହୁଥିଜ , େକ  ମିଳବି େୋହିଁ | ଜକହ ିଜକହ ିପଚୋଶ ମୋର୍ନ୍ତି; 
ତ ଜକହ ିଶଜହ | କୋମ କରବିୋର ବୋହୋେୋ ଦରକୋର | 

ଏହ ିସମୟଜର ର୍ଙ୍ଗୀ କୂଅରୁ ପୋଣ ିଆଣିବୋକୁ ପହଞ୍ଚ ିୋ | 

ଜ ୋଟୋର ଅଳ୍ପୋଜ ୋକ କୂଅ ଉପଜର ପଡୁଥି ୋ | ର୍ଙ୍ଗୀ କୋନ୍ଥର ପଛପଜଟ  ୁଚ ିବସ ିୋ ଏବଂ ଠକି୍ 

ମଉକୋର ଅଜପକ୍ଷୋ କ ୋ | ସୋରୋ ର୍ଁୋ ଏହ ିକୂଅର ପୋଣ ିପିଉଛ ି| କୋହୋକୁ ବ ିବୋଧୋ େୋହିଁ; ଜକବଳ ଜମୋ ପରି 
ଅଭୋର୍ୋ ପୋଣ ିଭର୍ତ୍ତି କରପିୋରବି େୋହିଁ | 

ର୍ଙ୍ଗୀର ବଜିରୋହୀ ମେ ଏହ ିପରମ୍ପରୋର୍ତ ପ୍ରତବିନ୍ଧକ ଓ ବୋଧୋ ଉପଜର ପ୍ରହୋର କରିବୋକୁ  ୋରି୍ ୋ- 
ଆଜମ କୋହିଁକ ି େୀଚ ଆଉ ଏମୋଜେ କୋହିଁକ ି ଉଚ୍ଚ? ଏଥିପୋଇଁ କ ି ଏମୋଜେ ର୍ଳୋଜର ସୂତୋ ପିନ୍ଧଛିନ୍ତି | 

ଏଠୋଜର ଜଯଜତ ଣ ଅଛନ୍ତ ିସମଜେ ବଦମୋସ, ଜଚୋର ିକରନ୍ତ,ି  ୋ -ଜକୌଶଳ କରନ୍ତ,ି ମିଛ ମକଦ୍ଦମୋ 
କରନ୍ତ ି | ଜତଜବ ଜସମୋଜେ କପିର ିଉଚ୍ଚ ଏବଂ ମହୋନ୍? ଏଜବ ଠୋକୁର ଜସଦେି ବଚିୋରୀ ର୍ଡରଏିର ଜମଣ୍ଢୋ 
ଜଚୋଜରଇକ ି ଜେଇଯୋଇଥି ୋ ଆଉ ପଜର ମୋରକି ି ଖୋଇର୍ ୋ |ଏହ ି ପଣି୍ଡତମୋେଙ୍କ ଘଜର ବୋର ମୋସ 
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 ୁଆଜଖଳ ଚୋ ିଥୋଏ|  ସୋହୁ ତ ଘିଅଜର ଜତ  ମିଜଶଇକ ିବକିନ୍ତ ି| କୋମ କଜରଇ େଅିନ୍ତ,ି ମ ୁର ିଜଦବୋକୁ 

 ୋଣିଶୁଣି ଜଦଜଖଇ ହୁଅନ୍ତ ି | ଜକଉଁଥିଜର ଏମୋଜେ ଉଚ୍ଚ? ହଁ, ମୁଁହଜର ଆମଠୋରୁ ଉଚ୍ଚ | ଆଜମ ର୍ଳ-ିର୍ଳ ି

ଯୋଇ ଚଜିେଇକ ିକହୁେୁ କ ିଆଜମ ଉଚ୍ଚ! ଜକଜବ ରଁ୍ୋକୁ ଆସରି୍ଜ   ୁହଭରୋ ଆଖିଜର ଜଦଜଖ | ଜଯପରକିି 
ସବୁର ିଛୋତଜିର ଈଷଗୋ, କନୁି୍ତ ର୍ବଗ ଜଯ ଆଜମ ଉଚ୍ଚ | 

ଜସଜତଜବଜଳ କୂଅ ପୋଖଜର କୋହୋର ଆସବିୋର ଶବ୍ଦ ଶୁଭି ୋ | ର୍ଙ୍ଗୀର ଛୋତ ିଭୟଜର ଥରରି୍ ୋ | 

ଜକହ ିଜଦଖିଜଦଜ  କଥୋ ସରଯିିବ! ଜର୍ୋଜଟ ବ ିମୋଡ ତଜଳ ପଡବିେ ି| ଜସ ମୋଠିଆ ଆଉ ଦଉଡ ିଉଜଠଇ 

େଇଁ େଇଁ ଯୋଇ ଜର୍ୋଟଏି ର୍ଛ ଛୋଇଜର  ୁଚରି୍ ୋ |  ଆଉ ଏ ଜ ୋକଙୁ୍କ ଜକଜବ ଦୟୋ ଆଜସ କୋହୋ ଉପଜର 

| ବଚିରୋ ମହଁରୁ୍କୁ ଏଜତ ମୋରଛିନ୍ତ ିଜଯ ପୂରୋ ମୋସ ତୋ ମୁହଁରୁ ରକ୍ତ ବୋହୋରୁଥି ୋ | କ’ଣ ପୋଉଣୋ ଜଦଇ 

େଥି ୋ ଜବୋ ି; ତୋ’ ଉପଜର ଏ ଜ ୋକମୋଜେ େ ିକୁ ଉଚ୍ଚ ଭୋବୁଛନ୍ତ ି| 

କୂଅକୁ ଦୁଇ ଣ ସ୍ତ୍ରୀଜ ୋକ ପୋଣ ି ଜେବୋକୁ ଆସଥିିଜ  | ଜସମୋଜେ େ ି େ ି ମଧ୍ୟଜର କଥୋ 
ଜହଉଥିଜ  | 

“ଖୋଇବୋକୁ ର୍ ୋଜବଜଳ ଆଜଦଶ ଆସ ିୋ କ ି ତୋ ୋ ପୋଣ ିଭର୍ତ୍ତି କରକି ିଆଣ | ମୋଠଆି ପୋଇ ଁ

ପଇସୋ େୋହିଁ !” 

“ଆମମୋେଙୁ୍କ ଆରୋମଜର ବସବିୋ ଜଦଖି ପୁରୁଷମୋଜେ ଜଯମିତ ିଇଷଗୋ କରୁଛନ୍ତ ି!” 

ହଁ, ଏହୋ ତ ଜହବେ ିକ ିମୋଠଆି ଉଜଠଇକ ିଭର୍ତ୍ତି କର ିଜେଇ ଆସବି | ଖୋ ି ହୁକୁମ୍ କରଜିଦଜ  କ ି

ତୋ ୋ ପୋଣ ିଆଣ, ଜଯମିତକି ିଆଜମ ଏମିତ ିଜସମିତ ିଝଅି | 

“ଏମିତ ିଜସମିତ ିଝଅି େୁଜହଁ ତ ଆଉ କ’ଣ ତୁଜମ? ଖୋଇବୋ ପିଇବୋ ପୋଇେଥୋନୁ୍ତ? ଦଶ-ପୋଞ୍ଚ ଟଙ୍କୋ 
ଛଜଡଇକ ିଜେଇଯୋଉଛୁ | ଆଉ ଏମିତ ିଜସମିତ ିଝଅିମୋଜେ ଜକମିତ ିଜହୋଇଥୋନ୍ତ ି|” 

“ ୋ  କରେ ିଦଦି ି ! ପୂରୋ ଦେି ଆରୋମ କରବିୋକୁ ଭୋବ ିଭୋବ ିରହଯିୋଉଛ ି | ଏତକି ିକୋମ ଅେୟ 
କୋହୋ ଘଜର କରଥିୋନୁ୍ତ, ତ ଏହୋଠୋରୁ ଅଧିକ ଆରୋମଜର ରହଥିୋନୁ୍ତ | ଆଉ ଜସ ଉପକୋର ବ ିଭୋବଥିୋନ୍ତୋ  

| ଏଠ ିକୋମ କର ିକର ିମଜର, କନୁି୍ତ କୋହୋର ମୁଁହ ସଧିୋ ଜହବେ ି|” 
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ଦୁଇ ଣ ପୋଣି ଭର୍ତ୍ତି କର ିଚୋ ିର୍ଜ , ତୋ ପଜର ଯୋଇ ର୍ଙ୍ଗୀ ର୍ଛ ଉହୋଡରୁ ବୋହୋର ିୋ ଓ କୂଅ 

ପୋଖକୁ ଆସ ିୋ | ଜବପରୁଆ ମୋଜେ ମଧ୍ୟ ଚୋ ିଯୋଇଥିଜ  | ଆଉ ଠୋକୁର ମଧ୍ୟ କବୋଟ ବନ୍ଦ କର ିଭିତର 

ଅର୍ଣୋଜର ଜଶୋଇବୋକୁ ଯୋଉଥିଜ  | ର୍ଙ୍ଗୀ କ୍ଷଣକ ପୋଇଁ ଶୋନ୍ତଜିର େଶି୍ୱୋସ ଜେ ୋ | ଯୋହୋ ଜହଉ ଆଖପୋଖ 

ଖୋ ି ତ ଜହ ୋ | ଜକଜବ ଅମତୃ ଜଚୋଜରଇବୋ ପୋଇଁ ଜଯଉଁ ରୋ କୁମୋର ଯୋଇଥି ୋ, ଜସ ବ ିସମ୍ଭବତୁଃ 
ଏଜତ ସୋବଧୋେତୋ ସହତି ଯୋଇ େଥିବ | ର୍ଙ୍ଗୀ ପୋଦକୁ ଚୁପି ଚୁପି କୂଅ ଉପଜର ଚଢ ିୋ | ସୋହୋସର ଏପରି 
ଅେୁଭବ ତୋକୁ ଆର୍ରୁ ଜକଜବ ବ ିଜହୋଇ େଥି ୋ | 

ଜସ ଦଉଡରି ଫୋନ୍ଦ ମୋଠଆିଜର ବୋନ୍ଧ ିୋ | ଡୋହୋଣ-ବୋମ ହୁସଆିର୍ ଜହୋଇ ଜଦଖି ୋ, ଜଯପରକି ି

ଜକଉଁ ସପିୋହୀ ରୋତଜିର ଶତୁର ର୍ଡଜର ପଶବିୋକୁ ଜଚଷ୍ଟୋକରୁଛ ି| ଯଦ ିଜସ ସମୟଜର ଜସ ଧରୋପଡଯିୋଏ, 

ଜତଜବ ତୋ ପୋଇଁ ଦୟୋ କ ିଅେୁକମ୍ପୋର ଟକିଏି ବ ିଆଶୋ େୋହିଁ| ଜଶଷଜର ଭର୍ବୋେଙୁ୍କ ମଜେପଜକଇ ଜସ 

କ ି ୋ ମ ବୁତ୍ କର ିମୋଠଆି କୂଅଜର ପଜକଇଜଦ ୋ | 

ଧୀଜର ଧୀଜର ମୋଠଆିଜର ପୋଣ ିଭର୍ତ୍ତି କ ୋ | କଛି ିବ ିଶବ୍ଦ ଜହ ୋେ ି| ର୍ଙ୍ଗୀ ଦୁଇ-ଚୋର ିଥର   ଦ ି

ପୋଣ ିଆଣିପୋଜର | ମୋଠଆି କୂଅ ଉପରକୁ ଆସ ିୋ |  ଜଣ ବଡ ପହ ିବୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଏଜତ ଜ ୋରଜର ଟୋଣି 

ପୋର ିେଥୋନ୍ତୋ | 

ର୍ଙ୍ଗୀ େଇଁକ ି କୂଅ ବନ୍ଧ ଉପଜର ମୋଠଆି ରଖି ୋ ମୋଜେ ହଠୋତ୍ କ ିଠୋକୁର ସୋଜହବଙ୍କର କବୋଟ 

ଜଖୋ ିର୍ ୋ | ସଂିହର ମୁଁହ ମଧ୍ୟ ଏଜତ ଭୟଙ୍କର ଜଦଖୋଯିବେ ି| 

ର୍ଙ୍ଗୀ ହୋତରୁ ଦଉଡ ିଖସରି୍ ୋ | ଦଉଡ ିସହତି ମୋଠଆି, ଶବ୍ଦ କର ିପୋଣିଜର ପଡ ିୋ ଆଉ ବହୁତ 

ସମୟ ପୋଣିଜର ଡବ୍ ଡବ୍ ଶବ୍ଦ କ ୋ | 

ଠୋକୁର “କଏି, କଏି?” ଡୋକ ିକୂଅ ଆଡକୁ ଆସୁଥିଜ  ଆଉ ର୍ଙ୍ଗୀ କୂଅ ଉପରୁ ଜଡଇଁ କ ିଦଉଡ ିକର ି

ଯୋଉଥି ୋ | 

ଘଜର ପହଞ୍ଚ ିଜଦଖି ୋ କ ିଜ ୋଖ ୁଜ ୋଟୋ ମୁହଁଜର  ର୍ୋଇ ଜସହ ିମଇଳୋ-ର୍ନ୍ଧ ପୋଣ ିପିଇ ଚୋ ିଥି ୋ | 

 


