
ସଂ ମଣ ସମୟେର ଖାଦ  ବତିରଣ 
ଭାରତୀୟ େବୖ ାନକି ର େକାଭିଡ-୧୯ କୁ େନଇ ତି ିୟା 



ଆଜକିାଲି ଆମ ଅଂଚଳ େର କାତକ ଜେଣ ଅତ ିଜଣା ଶୁଣା ମଣିଷ ଭାେବ େବଶ ପରଚିତି | େସ ାତଃ 
୬ ଘଟକିା େର, ନଜିର ାନାଦ ିକାଯ  ସାର ି ୀର େଦବାକୁ ବାହାର ିପେଡ | େସ ୀର ପ ାେକଟ 
ଗୁଡକୁି ଘର ବାହାେର ଝୁଲୁ ବା ବ ାଗ େର ଅଥବା ଘର ଚଟାଣ ଉପେର ର  ଦଏି | ୀର ବ ବସାୟ 
ସମୟେର ଘର ର ନରିାପ ା ସହ ଶାରୀରକି ଦୂରତା ବଜାୟ ର ବାେର ତାକୁ ସହଜ େହାଇଥାଏ | କି ୁ  
ସ ା ସମୟେର େଯେତେବେଳ େସ ଖାଦ  ବି ି କେର, ତାକୁ ଅ କ ସେଚତନତା ଓ ବୁ ମି ା ର ସହ 
କାମ କରବିାକୁ ପଡଥିାଏ | 

 େଲାକମାେନ ଆଧୁନକି ିୟା ସବୁ ବହୁଳ ଭାେବ ବ ବହାର କରୁ ବାର କାତକ ଜାଣି ପାରଲିା | 
ସ ାେହ ଭିତେର େସ ତାର ାହକ ମାନ ୁ  ଆଧୁନକି ିୟା ବହୁଳ ଭାେବ ବ ବହାର କରୁ ବାର 
ଉପଲ  ିକଲା | ପାଖା ପା  ବହୁତ ାହକ   ଘେର ଅନଲାଇନ ଆପ ଜରଆିେର େନଣ େଦଣ ଆର  
କର ି େଦଇ ଲା ଏବଂଅବଶି  ାହକ ମାନ  ପାଇଁ େସ ବାହାେର ଏକ ବ ାଗ ର େଦଇ ଲା | 
ବେିଶଷତଃ େଯଉଁ ାହକ ମାେନ ନଗଦ ଅଥ ଦାନ କରବିାକୁ ଚାହୁଁ େଲ, େସମାେନ ଉ  ବ ାଗ େର 
ଅଥ େପୖଠ କରୁ େଲ | ଏକଦା ଜେଣ ାହକ ନଜିର ଗୃହ ମ େର ବା େଟବୁଲ ଉପେର ଖାଦ  ପୁଡଆି 
ର େଦବାକୁ କାତକକୁ ଅନୁେରାଧ ଜଣାଇ େଲ |  ଘରର ସଦସ  ମାେନ କାତକ ଠାରୁ ଏକ ହାତ ଦୂରତା 
ର  ଯୁ  େମୖଦାନ େର ମା  ଫା  (ପେରଡ) କଲା ପରି ଯାଉ ବାର େସ ନଜର କଲା |  



କାତକର ୀ େଦବୀ କାତକକୁ କାମ କଲାେବେଳ ନରିାପ ା େଦବାକୁ ଚାହଲା େତଣୁ େସ ଏକ ନୂଆ 
ଥଳ ିତଆିର ିକଲା େଯଉଁ େର କାତକ ଅଥକୁ ସଂ ହ କର ିପାରେିବ | ଆହୁର ିମ , େସ କାତକ ପାଇଁ 
ଏକ ବବିରଣୀ ୁତ କଲା େଯମିତ ିକ ିମା  ପି ବିା, ସାନଟିାଇଜର ବ ବହାର କର ିହାତ େଧାଇବା 
ଏବଂ  ଘରୁ େନଇ ବା ଖାଦ  କୁ ଚାମଚ େର ଖାଇବା  ଇତ ାଦ ି| 



ରେମଶ ଓ ମାଳତୀ କାତକର ଦୁଇ ପେଡାଶୀ, ନଜି ଝରକା େଖାଲି କାତକ କୁ ଅଭିନ ନ ଜଣାଇେଲ | 
ଗହୃ ବ ୀ ସମୟେର େକୗଣସ ିକାମ ନକର ିପାରୁ ବା େଲୖଲା, କାତକକୁ  ତାଲାବ ୀ ସମୟେର 
ବାହାରକୁ ଯାଇ ପାରି ବାରୁ ଅତ  ଭାଗ ଶାଳୀ େବାଲି ଅଭିହତି କେଲ | େସମାେନ କାତକକୁ 
େଡଲିେଭର ି(ବତିରଣ) କାମ ସାର ି ଟୁର ସଫା କରୁ ବାର େଦଖୁ େଲ | କାତକ ମା  ଲଗାଇ ଅ  
ଭାେବ କହୁ ବାରୁ ରେମଶ କାତକ କୁ ବହୁତ ଚଡ଼ିାଇେଲ |  କାତକ ବଡ ଯ ର ସହ ତାର ମା ଟକୁି 
ମହଁୁ ରୁ ବାହାର କଲା ଓ ଏକ େଛାଟଆି ପା  େର ପକାଇେଦଲା | େଲୖଲା ଏହାେଦ  ବଡ ଉ ାର 
ସହ ପା େର କଣ ଅଛ ିେବାଲି ପଚାରଲିା| ଏହ ିକଥାବା ାେର େଯାଗ େଦଇ େଦବୀ ଉ ର ପୂବକ 
କହଲିା େଯ ମା ଟକୁି ଫି ି  େଦବା ପୁବରୂ  ଆମକୁ ଥେମ ବଚିଂି ପାଉଡର ଓ ପାଣିେର େଧାଇବା 
ଆବଶ କ | ଆଉ େସ ନଜି ପୁରୁଣା ଲୁଗାରୁ େଗାଟଏି ମା  ତଆିର ିକରି ଲା, ମା  େସ େର ଫୁଲର 
ଚି  ବାରୁ କାତକ ବି ୁ  ନ ବା କଥା ମ  କହଲିା | 



କାତକ ଘର ଭିତରକୁ ଆସଲିା ଓ ନଜିର େପାଷାକ କାଢ଼େିଦଇେସାଫା ପାଖେର େଦବୀ ର ବା ବାଲି 
େର ର େଦଲା | େସ ତୁର  ତାକୁ ଡଟିରେଜ  େର ସଫା କର ିଲୁଗା ଶୁଖା ରସ ିେର ଶୁଖାଇ େଦଲା | 
େଲୖଲା ରେମଶ ଆଡକୁ ଚାହ କହଲିା "େଦଖ, କାତକ େକେତ ଦାୟି ବାନ େହାଇ ଗଲାଣି! େସ ନଜି 
େପାଷାକ ବ ିନେିଜ ସଫା କର ିଶୁଖାଉଛ ି" | "ଏ କେରାନା ଭାଇରସ (ଭୁତାଣୁ) କୁ ଧନ ବାଦ, ଯାହା 
ପାଇଁ କାତକ େକବଳ େପାଷାକ ନୁହଁ ନଜି ଗାଡ ି( ଟୁର) କୁ ମ  ସବୁଦନି େଧାଉଛ  ିଓ ସଫା 
କରୁଛ  ି" େଦବୀ ଥ ାକର ିଉ ର େଦଲା | େସ କହ ିଉଠେିଲ େଯ, “ଏପର ିସମୟେର ତା ର ଦାୟି  
ବହୁତ ଗୁରୁ  ପୁଣ | ତା ୁ  କାମ କରବିା ଉଚତି ଏବଂ େଲାକମାନ  ସହ ମିଶବିା େବେଳ ଖବୁ 
ସାବଧାନ େହବା ଦରକାର | ଏମିତ ିକ ିେସ ଥେର କାଶ ିେଦେଲ ମ ୁଅତ  ଭୟଭୀତ େହାଇ ପେଡ | 
େତଣୁ ଯଥା ସ ବ ଆମକୁ ପୂବ ସତକତା ଅବଲମନ କରବିା ଉଚତି |”



“ବ  ହୁଅ ୁ  ନାହ, ସୁର ିତ ରହବିା ପାଇଁ ଜାର ିକରାଯାଇ ବା ନୟିମାବଳୀ ତ ିେସ ଖବୁ ସେଚତନ 
ଅଛ  ି| େସ େଲାକ ମାନ ୁ  ଯଥାଶ ି ସାହାଯ  କରୁ ବାରୁ େସ ଆମ ଅଂଚଳ ର ସୁପର ହେିରା" କହ ି
ମାଳତୀ ବହୁତ ଉ ାହତି କେଲ |

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 ୁ  |


