
ବାବୁ ତା  େଦାକାନକୁ କେଲ କେରାନା ମୁ
ଭାରତୀୟ େବୖ ାନକି ର େକାଭିଡ-୧୯ କୁ େନଇ ତି ିୟା 
(ଏକ େସଛାେସବୀ େଗା ୀ) 



ଆଜ ିେଦାକାନ ପୁଣି େଖାଲିଛ,ି ଏବଂ ବାବୁ ମହା  ିଏେବ ବହୁତ ଖସୁ ି। େସ ଏକ େତଜରାତ ିେଦାକାନ 
ଚଳା ,ି ଏବଂ ଏହା ବ ମାନ ୧୦ ଦନି େହଲା ବ  ଲା । “େକବଳ ୧୦ ଦନି? ସେତ େଯମିତ ିଯୁଗ 
ବତିଲିା ପର ିଲାଗୁଛ!ି ” େସ ଏହା ଭାବ  ି। େଯେତେବେଳ ଲ -ଡାଉ  ଆର  େହଲା, ତା ୁ  
କୁହାଯାଇ ଲା େଯ କଣିାବକିା ଜରୁରୀ ଏବଂ େସ େଦାକାନ େଖାଲା ର ପାରେିବ । କି ୁ , େଯେତେବେଳ 
େସ ଥମ ଦନି େଦାକାନ ଯିବାକୁ େଚ ା କରି େଲ, େସେତେବେଳ େସ ଜେଣ େପାଲିସ କମଚାରୀ ୁ  
ଏହା ବୁଝାଇବାେର ବଫିଳ େହାଇ େଲ । ତା  େଦାକାନେର ପହ ବିା ସହଜ ନୁେହଁ; େସ ତା  ଟୁରେର 
ଯିବାେର ଅଭ , କି ୁ  େପାଲିସ କମଚାରୀମାେନ ସମ  ଦୁଇ ଚକଆି ଯାନକୁ ଧରବିାେର ଲାଗିଛ  ି।

େସ ମହ ଦ ଏବଂ େଜାେସଫ ସହ କଥାବା ା କରୁଛ ,ି େସମାେନ ମ  େସମାନ ର େଦାକାନ େଖାଲି 
ନାହା  ି। େଯାଗାଣ ପାଇବାେର ଅସବୁଧିା େସମାନ ୁ  ଅଟକାଇ େଦଇଛ ି। େସମାନ ର ସମ ର ବହୁତ 
େଛାଟ େଦାକାନ ଅଛ ିଯାହା ାୟ ୧୨ ଫୁଟ ଲମ ଏବଂ ୧୦ ଫୁଟ ଚଉଡା, ଏକ ସଂକୀ  ରା ା ସହତି, 
ଜେଣ ବ ି ାୟତଃ େଦାକାନକୁ ୩ କମିା ୪ ଫୁଟ ଗଭୀରେର ଆସପିାରେିବ। ଏହପିର ି୪ ଟ ିେଦାକାନ 
ସହତି ଏହା ଏକ େକାଠା : େଗାଟଏି େଜାତା ବି ୟ, ଅନ ଟ ିେପାଷାକ ବି ୟ, ଏକ “ଫ ାନ”ି େ ା  ଏବଂ 
ବାବୁ ଭାଇ ର  େଦାକାନ । ଉପର ମହଲାେର ଏକ ଇେ େନଟ ାଉଜଂି େସ ର, ଘାଟାେର ଚାଲୁ ବା 
ଏକ ୁଡଓି ଏବଂ ଏକ ସବଦା ସେ ହଜନକ ରଏି  ଇେ  ଦଲା  । େସମାେନ େକବଳ ବ ମାନ ବ  
ନୁହଁ ,ି କି ୁ  ଏେତ ଖରାପ କାଯ  କରୁଛ  ିେଯ େସମାେନ ଏକ ମାସର ବ ବସାୟର ତରୁି ପୁନରୁ ାର 
େହାଇପାରେିବ କ ିନାହ ସେ ହ । େସମାନ  ତୁଳନାେର ବାବୁ ଉ ତମାନେର ଅଛ  ି।



ସାଧାରଣ ସମୟେର େଗାବି  ସକାଳୁ ରାତ ିଯାଏଁ େଦାକାନେର ଥାଆ ,ି ତା  ପୁଅ ଶବୁି ଉ  ବଦି ାଳୟକୁ 
ଯାଏ, େଯେତେବେଳ େସ ମ ା  େଭାଜନ ଏବଂ ଟକିଏି ବି ାମ େନବାକୁ ଘରକୁ ଆେସ, େସେତେବେଳ 
ବାବୁ ଭାଇ  ପାଇଁ େଦାକାନେର ଛଡିା େହାଇଯାଏ । ଶବୁି, େଫାନେର ଅଡର କରୁ ବା ଅ  କଛି ିଧନୀ 

ାହକ ୁ  ମ  ଖାଦ  ସାମ ୀ ବତିରଣ କେର ।

ବ ମାନ ଲକଡାଉ  ଉଠଗିଲା ପେର ସବୁ କଛି ିସମାଧାନ େହାଇଗଲାଣି, ଏବଂ ବାବୁ ପୁଣି େଦାକାନ 
େଖାଲିପାରେିବ । ବାବୁ େପାଲିସ େ ସନକୁ ଯାଇ କରିାଣି େଦାକାନ େଖାଲିବା ପାଇଁ େସମାନ ର ସହମତ ି
ଆଣିଛ  ି। େସ କଣ କରବିା ଉଚତି ଏବଂ କଣ କରବିା ଉଚତି ନୁେହଁ େସ ସମ େର ତା ୁ  ଏକ 
ନେି ଶନାମା ଦଆିଯାଇଛ ି(ସରକାର  ାରା ଜାର ିକରାଯାଇ ବା ଏବଂ େପାଲିସ ାରା ବତିରଣ 
କରାଯାଇ ବା)।

ାହକ  େଦାକାନ ଭିତରକୁ େବଶ: ାୟତ େଦାକାନ ଭିତେର ଜେଣ ଭଲଭାେବ ରହପିାରେିବ । 
େଯେକୗଣସ ି କାେର ବାବୁ ଏବଂ ତା  ପୁଅ  ଛଡା େଦାକାନ ଭିତେର ଆଉ େକହ ିପସପିାରେିବ ନାହ । 
େତଣୁ ାହକ ର ଭିତେର ପସବିା ଶାରୀରକି ଭାବେର ଅସ ବ!

ନି ିତ କର ୁ  େଯ ାହକମାେନ ଶାରୀରକି ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖ ୁ  : ବାବୁ େଦାକାନ ବାହାେର ୧ ମିଟର/ 
୩ ଫୁଟ ଦୂରେର ଚ  େର େଗାଲ   ଆ ିଛ  ିକି ୁ  ନି ିତ ନୁହଁ  ିେଯ ାହକମାେନ ଏହାକୁ ଯ ର ସହ 
ଅନୁସରଣ କରେିବ । େସ ପାଇଁ େସ ଏକ ହାତେଲଖା େପା ର ଲଗାଇ ସମ ୁ  େକବଳ େଗାଲ ଭିତେର 
ଛଡିା େହବାକୁ କହେିବ, େଯମିତ ିେସମାେନ ଛୁଆ େବେଳ କତିକତି େଖଳୁ େଲ । ଶବୁିକୁ ପଯ ାୟ େମ 
େଗାଲ ଗୁଡକୁି ପୁନଃ ଚି  କରବିାକୁ କହେିବ ।



େଯାଗାଣ ହଣ କରବିାେବେଳ ବାବୁ  ପାଇଁ ଶାରୀରକି ଦୂରତା ନି ିତ କରବିା ମ  ସହଜ ଅେଟ । 
ବ ମାନ, େଯେହତୁ େସଠାେର ବହୁତ କ  ବତିରଣ େହଉଛ,ି ଏହା ଏକ ସମସ ା ନୁେହଁ, ଏବଂ ତା ର 
କଦାପି ବତିରଣ ପାଇଁ ତ ରତା ନାହ । ଆଗରୁ ବାବୁ ହ େହାଲେସଲ ବଜାରକୁ କଣିିବାକୁ ଯାଉ େଲ, କି ୁ  
ବ ମାନ େସ ଏହା କରପିାରେିବ େବାଲି ନି ିତ ନୁହଁ ।ି େସଠାେର େକୗଣସ ିବ  ନାହ ଏବଂ ତା ୁ  ନଜି 

ଟୁର େନଇକ ିଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତ ିଦଆିଯାଇ ନପାେର ।

ବାବୁ ମହୁଁ କଭର ପି ଛି ,ି ଘେର କଛି ିକପଡା ମା  ଅଛ ିଏବଂ େସଗୁଡକି େଧାଇ ପୁନବାର ବ ବହାର 
କରପିାରେିବ । କି ୁ  େଗାଭ ? େଟାପି? ସ ୂଣ ଆବରଣ? େସ େକେବବ ିଏ ରୁ କଛି ିବ ବହାର 
କରନିାହଁା  ିଏବଂ େବଶୖାଖର ଉ ାପେର େସ ଏହାକୁ ପି  ିକାମ କରପିାରେିବ କ ିନାହ ତାହା ନି ିତ ନୁେହଁ 
। େସ ଏଗୁଡ଼କୁି େକଉଁଠାରୁ ପାଇେବ? େକଉଁ େଦାକାନରୁ, େଯେତେବେଳ ସବୁ େଦାକାନ ବ  ଅଛ ?ି

େସ ାହକ ୁ   ମା  ପି ବିା ପାଇଁ କହପିାରେିବ କି ୁ  ବା  କପିର ିକରେିବ? େପାଲିସ ଆସ ିଏହା କରବି 
କ?ି



ବାବୁ ଖବରକାଗଜେର ପଢି େଲ େଯ ସାବୁନ ଭୂତାଣୁ ର ନାଶ କରଥିାଏ। ସାବୁନ ତା  ପାଖେର ଚୁର 
ଅଛ!ି େସ ବାଲିେର ସାବୁନ ପାଣି ର ବାକୁ ଏବଂ ତାକୁ ପଯାୟ େମ ତାକୁ ବଦଳାଇବାକୁ େଯାଜନା 
କରଛି  ି। ଅତରିି  ସତକ ରହବିାକୁ, େସ ବ ିଗତ ଭାେବ ତ ିଘ ାେର ସାବୁନ ପାଣିେର ତା  
ଚାରପିାଖ ସଫା କରେିବ । େସ ଆହୁର ିମ  ନି  ିେନଇଛ  ିେଯ କାଶ ବା ବ ି ୁ  େସ େଦାକାନେର 

ବା େକୗଣସ ି ସାମ ୀ ନକିଟକୁ ଆସବିାକୁ େଦେବ ନାହ। େସମାନ ୁ  ବାହାେର ଠଆି କରାଇ ତା  
ପାଖେର ସାମ ୀ ପହଂଚାଇ େଦେବ । େଦାକାନ ଭିତେର କଣ କରହିବ େସ ବଷିୟେର େସ ଶବୁିକୁ ଯ ର 
ସହ ନେି ଶ େଦଇଛ ।ି

ବ ମାନ େକବଳ ପେଡ଼ାଶୀ ଘରଗୁଡକୁି ହ ବତିରଣ କରବିା ପାଇଁ ଆଶା ଅଛ ି। ଲକଡାଉ  ସମୟେର 
ଶବୁିକୁ ସାଇେକଲେର ପଠାଇବା ପାଇଁ ବାବୁ ଆ ହୀ ନୁହଁ ।ି େଯେକୗଣସ ିପରି ିତେିର, ଶବୁି ଏକ ମା  
ପି ବି, େକୗଣସ ିଘେର େବଶ କରବି ନାହ, ସାମ ୀ ଥଳ ିବାହାେର ଛାଡବି, ାହକ  ଆସବିାକୁ 
ଅେପ ା କରବି ଏବଂ ଏକ େଛାଟ େଟାେକଇେର ାହକ ଟ ା ର ଲା ପେର େଟାେକଇକୁ େନଇକ ି
ଆସବି । ଗହୃ ବତିରଣ ସମୟେର ବେିଶଷ ଭାବେର ସତକ ରହବିାକୁ ବାବୁ ଶବୁିକୁ ବାରମାର କହଛି ।ି 
ଯଦ ିଶବୁି କାଶ କମିା ରର ଲ ଣ େଦଖାଏ, ବତିରଣ ବ  କରବିାକୁ ପଡବି ଏବଂ େଦାକାନକୁ ବ ି
େଯେକୗଣସ ି କାେର ବ  କରବିାକୁ ହବ । ଶବୁି ଏସବୁ ାରା ଉ ାହତି ଅଛ ିକି ୁ  ବାବୁ ଗଭୀର ଚି ାେର 
ଅଛ ।ି



ଯଦ ିବାବୁ  ପାଇଁ େଗାଟଏି ମଖୁ  ଚି ା ଅଛ,ି େତେବ ଏହା େହଉଛ ିପୁରା ବଲିିଂେର ବା ଏକ େଛାଟ ଏବଂ 
ମଇଳା େଶୗଚାଳୟ । ୧୦ ଦନି ଧର ିେକହ ିବଲିଡଂିେର ନ ବାରୁ ଜଳ େଯାଗାଣ ଏବଂ ବଦୁି  ବ  
େହାଇଯାଇଛ।ି ବ ମାନ ତା ୁ  େକବଳ େଗାଟଏି େଦାକାନେର ବଦୁି  ଆଣିବା ପାଇଁ ତା  ଜମିଦାର  ସହ 
ଲଢ଼ବିାକୁ ପଡବି । ଏେବ ପାଣି ତ ଆସଗିଲାଣି, କି ୁ  ଚାହା ପର ିବାଦାମୀ ର ର ଅଛ।ି

ଯଦ ିବାବୁ ତା  େଦାକାନକୁ ନୟିମିତ ପରି ାର ଏବଂ ଭୁତାଣୁମୁ  କରବିା ପାଇଁ ଭଲ ଜଳ ପାଆ ,ି େସ 
ାହକ ୁ  ନରିାପଦେର ଅତ ାବଶ କ େସବା େଯାଗାଇେଦବା ପାଇଁ ଭଲ ଭାବେର ୁତ ଅଛ ।ି

ଏହ ିକାହାଣୀଗୁଡକି ସାଧାରଣ ଦୃଶ କୁ ଚି ଣ କରବିା ଏବଂ ଆେମ ଦାନ କରୁ ବା ସୂଚନାକୁ ସ ଭି କି କରବିା ପାଇଁ ଉ ି  ଅେଟ। 
ଏହା ନି ିତ ରୂେପ ବଷିୟବ ୁକୁ ସରଳ କରଥିାଏ | େବୖ ାନକି ସଠକିତା ପାଇବା ପାଇଁ େୱବସାଇଟେର ବା ଦ ାବଜି ଗୁଡକୁି ାନ େଦଇ 
ପଢ ୁ  |


