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ସଂ��ା େହାଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ େମାେତ ଟେିକ ଟେିକ
େଭାକ ବ ିଲାଗଥୁାଏ ।
 
“ ବାପା, ଦୟାକରି ତ�ମ େସ�ସାଲ ଚେିକ� (କୁକୁଡା
ମାଂସ) ତରକାରୀ େରାେଷଇ କରିପାରିବକି ?  ମସଲା
ଅଧ�କ ପକାଇବ । " , ମଁ ୁକହଲି� । ମା’ େମା କଥାେର ହଁ
ମିଶାଇ କହେିଲ - “ ଆଜି ମଁ ୁବ ିବ�ତ ଥକିଯାଇଛ,ି
ତ� େମ ତରକାରୀ େରାେଷଇ କରି ଦଅି ।”
 
“ ଠିକ ଅଛ ି“  ବାପା କହେିଲ ଏବଂ ସାବୁନେର ହାତ
େଧାଇବା ପାଇଁ େବସ�ି ଆଡକୁ ଗେଲ । ତା�ୁ ସମୟର
�ାନ େଦବା ପାଇଁ ମଁ ୁ୨୦ ର�  ଓଲଟା ଗଣବିା ଆର�
କରିେଦଲ� ଏବଂ ମା’  ବ ିେମା ସହ ମିଶି ଗଣବିାକୁ
ଲାଗିେଲ । ବାପା ଚଟାଣେର େରଡଓି ପାଖେର ବସି
ପରିବା କାଟବିାକୁ ଭଲ ପାଆନି� ।  ସକାେଳ େଯେବ
ରେମଶ କକା ମ�ାଗାଜି� (ପତି�କା) େଦବାକୁ
ଆସଥି�େଲ, େସ େସହ ିଯାଗାେର ବସଥି�େଲ । େସ
ଯିବାମାେତ� ବାପା େସ ଜାଗାକୁସାବୁ�  ପାଣେିର
େପାଛଥି�େଲ େବାଲ� େମାର ମେନ ଅଛ ି। େସ ତେଳ ବସି
ଚେିକ� ଏବଂ କ�ାଲ�ା କାଟବିା ଆର� କେଲ । ମଁୁ
ଆଗ�ହର ସହ କହଲି� “ଆ�ରି ଲ�ା ପକାଅ ।”



ବାପା ପଚାରିେଲ “ତ� େମ େମା ପାଇଁ ପିଆଜ କାଟ ିେଦବ କି?”
 
“ନା ନା, ଏହାକୁ କାଟେିଲ େମା ଆଖ�ର�  ଲୁହ ବାହାେର  ।” ମଁ ୁଉ�ର େଦଲ� ।
ଏହାପେର େସ ତେିନାଟ ିପିଆଜକୁ େଧାଇ ତାର େଚାପା ଛଡ଼ାଇେଲ । ଏହ ିସମୟେର
ପେଡଶୀ ଶାରଳା ଖଡୁୀ ବାହାେର ଠିଆ େହାଇ ମା'� ସହତି କଥା େହଉଥାନି� । େସ
କ�ଥ�େଲ “ଜାଣଛି େମା ଭଉଣୀ କ’ଣ କରିଥ�ଲା ?  େସ ବ�ସ� େହାଇ ପିଆଜ ଏବଂ
ବଲିାତକୁି ସାବୁ� ପାଣେିର େଧାଇ େଦଇଥ�ଲା । ପରୁା ପରିବାରକୁ ସାବୁ� ପାଣେିର
ଧଆୁଖାଦ� ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ଥି�ଲା ।” ଏହା କଳ�ନା କରି ମଁ ୁହସେର ଫାଟ ିପଡ଼ଥି�ଲ� ।
 
“ତ� େମ ଜାଣଛି, ଏହ ିଭ� ତାଣ ୁଖାଦ�େର ବେଢ ନାହ� । ଆଉ େସମିତବି ିେରାେଷଇ
ସମୟେର ନଷ� େହାଇଯାଏ । ଏହା ଜୀବାଣ ୁଭଳି ନୁେହଁ ।” ମା ବୁଝାଇ କହେିଲ ।
ଅବଶ�, ମଁ ୁମ� ଏ କଥା ଜାଣଥି�ଲ� । “କି��  େସ ପିଆଜ ତ  ବଜାରର�  ଆସଛି,ି
େସଠିତ ଅେନକ େଲାକ ପିଆଜକୁ ଛୁଇଁ ଥ�େବ ନା ?” ମଁ ୁପଚାରିଲ� । “ହଁ ଝଅି” ମା
ହସକିି କହେିଲ । “େସଥ�ପାଇଁତ କାଲ� େଯେବ େତା ଭାଇ ପରିବା ଆଣଥି�ଲା ମଁ ୁେସ
ସବୁକୁ ଭଲେସ େଧାଇ େଦଇଥ�ଲ� ।” …. “ଏବଂ ତାପେର ହାତକୁ ୨୦ େସେକ��
ପଯ��ନ� ସାବୁନେର େଧାଇଥ�ଲ� ।“ ଆେମ ଦୁଇ ଜଣ ଏକା ସ�ରେର କହ ିଉଠିଲୁ ।



ଏହାପେର ଶାରଳା ଖଡୁୀ ବାପା� ଆଡକୁ େଦଖ� କହେିଲ “ଆହା, ତ�ମ େସ�ସାଲ
ଚେିକ� େରାେଷଇ କର� ଛ, କି��  ମଁ ୁଵ� ାଟ� ାପ େର ପଢଥି�ଲ� େଯ ଏହ ିଭ� ତାଣ ୁପ�ଥେମ
ପଶ�ୁ ଠାର�  ଆସଥି�ଲା । ଏହା କଣ ସରୁ�ିତ ଅେଟ ?” ବାପା େଜାର େଦଇ କହେିଲ 
 “ଏହ ିଭ� ତାଣ ୁେକବଳ ଏକ ମଣଷି ଠାର�  ଅନ� ମଣଷିକୁ ସଂକ� ମିତ େହାଇଥାଏ ଏବଂ
ଆମିଷ ପରୁା ସରୁ�ିତ ଅେଟ । ଡାକ�ରମାେନ ମ� ଏହା କହଛିନି� ।” ଏହା ଶୁଣ ିମଁୁ
ଆଶ�ସି� ପାଇଲ� ଓ ବ�� ଭାଗ�ବାନ େବାଲ� ଭାବଲି� । ଏହ ିସମୟେର େସ ତା�
ଝଅିର ଡାକ ଶଣୁେିଲ ଏବଂ ଝଅିର କଣ ଦରକାର ଜାଣବିାକୁ  ନଜି ଘରକୁ େଫରିଗେଲ
ତା� ।
 
େସହ ିସମୟେର େଶଖର ଭାଇ େଦାକାନକୁ େଫରି ଆସେିଲ । ମା ତାକୁ ଚାଉଳ, ଡାଲ�  
ଏବଂ େମା ପାଇଁ କି�� ବସି� �ଟ କିଣବିା ପାଇଁ ପଠାଇଥ�େଲ । େସ ବାହାର କବାଟ
ପାଖେର ଠିଆ େହାଇ କଣ କରିବ େବାଲ� ଭାବୁଥାଏ । ମା' ତାକୁ ଅନାଇ ହସକିି 
 କହେିଲ “ବ�ସ� େହବାର ନାହ�, କିଛ ିସମୟ ପାଇଁ ଅେପ�ା କର ।” େସ େରାେଷଇ
ଘରକୁ ଯାଇ ଚାଉଳ, ଡାଲ� ର�ଥ�ବା ବଡ଼ ଡବା ଏବଂ ଟଣି ର େଗାେଟ ଖାଲ� ଡବା
ଆଣେିଲ । େସ ଡ଼ବା େଖାଲ�େଲ ଏବଂ େଶଖରକୁ ଚାଉଳ, ଡାଲ� ଥ�ବା ପ�ାଷି�କ ଥଳିକୁ
କାଟ ିେଖାଲ�ବାକୁ କହେିଲ । “ଏେବ େମା ଡବାକୁ ନଛୁଇଁ ଚାଉଳ ଏବଂ ଡାଲ�କୁ ସଧିା
ସଳଖ େସଥ�େର ପରୁା  େଯମିତ ି ତେଳ ଟେିକ ବ ିନ ପେଡ ” େସ ତାକୁ କହେିଲ ।"
ତାକୁ �ାନର ସହ ଡାଲ� ଚାଉଳ ପରୁାଉ ଥ�ବାର େଦଖ� େମାେତ ବ��  ମଜା ଆସଥୁାଏ
। ଏହାପେର େସ ବସି� �� ପ�ାେକଟ େଖାଲ� ଡବାକୁ ନ ଛୁଇଁ ସବୁ ବସି� �ଟ ଡବାେର
ପରୁାଇେଲ । “ହଁ”, କାମଟା ଠିକେସ କରିପାରିବାର�  େସ ଖସୁେିର  ଚଲିାଇେଲ । 
 େବେଳ େବେଳ େସ ଏମିତ ିେଛାଟ ପିଲା� ଭଳି ବ�ବହାର କରନି� ଏବଂ ଏହା େଦଖ�
ଆେମ େଜାରେର ହସ ିଉଠିଲୁ । େମାର ମେନ ପଡଲିା ସକାେଳ େଯେବ ଶରଳା ଖଡୁୀ
ଆଳୁ ତରକାରୀ ଆଣଥି�େଲ , ମା େସ ସବୁକୁ ସଧିା ଆମ ବାସନେର ଢାଳି େଦଇଥ�େଲ ।



େଶଖର ମା�ୁ ପଚାରିେଲ “ମଁ ୁଏେବ ପ�ାଷି�କ ଏବଂ େପପରର କଣ କରିବ ି?” ।
େସଗଡ଼ୁକୁି  ବାହାେର ଅଳିଆ ଆବଜ�ନା ପାଇଁ ଥ�ବା ଝ� ଡେିର ପକାଇବାକୁ ମା କହେିଲ
। ତା'ପେର େଶଖର େଯାତା େଖାଲ� ଘର ଭ�ତରକୁ ଆସଲିା । “ହାତକୁ ୨୦ େସେକ�
ପାଇଁ ଧଅୁ” ମଁ ୁକହଲି� ଏବଂ ତା ପଛେର ଯାଇ େଦଖ�ଲ� େସ ଠିକେସ ହାତ େଧାଉଛି
କି ନାହ� । ତା'ପେର େସ ଭ�ତରକୁ ଯାଇ ପି�ଥି�ବା େପାଷାକ ବଦଳାଇେଲ ।
 
େସେତେବଳକୁ ବାପା େରାେଷଇ ପରକୁ ଚାଲ� ଯାଇଥ�େଲ । େସ ସବୁ ବାସନ, ଚାମଚ
ଏମିତକିି େଷ�ାବ ଆଦକୁି ଦନିେର ସାବୁନ ପାଣେିର େଧାଇ େଦଇଥ�େଲ ।ସେ� ସେ�
ମସଲା ର ବାସନା ପରୁା ଘେର େଖେଳଇ ଯାଇଥ�ଲା । େସଥ�େର ଚେିକ�  ପକାଇେଲ  
ଓ ମା େଯେତେବେଳ ଅନ� େକାଠରୀେର ବସ ିଦୂରଦଶ�ନେର ଧାରାବାୟିକ
େଦଖଥୁାନି�, େସ ପଚାରିେଲ “ତ� େମ ପାଖ ଘେର ର�ଥ�ବା ରେମଶ କଥା ଶୁଣଛି କି?
ତାକୁ ପବୂ� ସପ�ାହର�  ଥ�ା, କାଶ ଏବଂ ଜ�ର େହଇଛ ି।”
 
“ େହ ଭଗବାନ ! ଏହା ତା� ପରିବାର ପାଇଁ ଦୁଖ ଓ ଚନି�ା ର ବଷିୟ। ଆେମ ତା�ୁ
େଦଖ�ବାକୁ ଯିବାକି?” େଶଖର ପଚାରିଲା । ମା ମ�ୁ ହଲାଇ ମନା କରି କହେିଲ
“ନା, ଏେବ େସମାେନ ପଥୃକବାସେର ଥ�େବ ।”  ମଁ ୁଭାବବିାକୁ ଲାଗିଲ� ରେମଶ
କିପରି ତା'ର ପରିବାର ସହ ଖାଇବ । ମଁ ୁମା'�ୁ ପଚାରିଲ� ତା� ପାଇଁ ବ ିଚେିକ�
(ମାଂସ) ତରକାରୀ ବେନଇ େହବ କି । “ ହଁ କାହ�କି ନୁେହଁ?” େସ ଉ�ର େଦେଲ ।
“ ତା�ୁ ଟେିକ ସତକ� ରହବିାକୁ ପଡବି । ରେମଶକୁ ନଜି େକାଠରୀେର ରହବିାକୁ
େହବ ଏବଂ େସଠାକୁ େକହ ିେନଇ ଖାଦ� େନଇ େଦେବ । େସ ଖାଇ ସାରିବାପେର
ବାସନକୁ ଭଲେର େଧାଇବା ଦରକାର । ” ମଁ ୁଆଶା କର� ଛ ିରେମଶ ଶୀଘ� ଠିକ
େହାଇ ଯାଉ । େସ େମାେତ ଗଡୁ ିଉଡାଇବା ଶିଖାଇ େଦେବ େବାଲ� ପ�ତ�ିା
କରିଥ�େଲ ।



“ରାତ�େଭାଜନ ପ���ତ ସରିଲା” ବାପା କହେିଲ । େସ ସମସ��ୁ ସାବୁନେର
ହାତ େଧାଇ ନଜିର  ଖାଇବା ଥାଳି ଆଣବିାକୁ ପଠାଇେଲ । ଏହାପେର େସ
ଆମ ଥାଳିେର ଭାତ ଓ ତରକାରୀ େଦେଲ । “ତ� େମ ଆମ ସହ ଖାଇବନ?ି”
ମଁ ୁପଚାରିଲ� । “େଗାେଟ ମିନ�ି ଅେପ�ା କର” ନାକକୁ କୁ�ାଇ କୁ�ାଇ େସ
କହେିଲ ।
 
“ଅଧଘଣ�ା େହବ ମଁ ୁଏହା କରିବାକୁ ଚା�ଁଥ�ଲ� କି��  େରାେଷଇ କର� ଥ�ବାର�
କରି ପାର�  ନଥ�ଲ� । ଏେବ ମଁ ୁଆରାମେର କରିପାରିବ”ି େସ ଖସୁେିର କହେିଲ
। ଏହା ଶଣୁ ିଆେମ ସମେସ� ହସ ିଉଠିଲୁ ଓ େସ ହାତ େଧାଇବାକୁ ଗେଲ ।
ଆେମ ସମେସ� ପରସ�ର ଠାର�  ଦୂରତା ର�ା କରି ବସଲୁି ଏବଂ ଦୁନଆିର
ସବୁଠ�  ସୁସ�ାଦୁ ଚେିକ� ତରକାରୀ ଖାଇଲୁ ।

ଏହ ିକାହାଣୀଗଡୁକି ସାଧାରଣ ଦୃଶ�କୁ ଚତି�ଣ କରିବା ଏବଂ ଆେମ ପ�ଦାନ କର� ଥ�ବା ସୂଚନାକୁ ପ�ସ�ଭ��ିକ
କରିବା ପାଇଁ ଉ�ିଷ� ଅେଟ। ଏହା ନଶିି�ତ ର� େପ ବଷିୟବ��କୁ ସରଳ କରିଥାଏ | େବୖ�ାନକି ସଠିକତା ପାଇବା
ପାଇଁ େୱବସାଇଟେର ଥ�ବା ଦସ�ାବଜି ଗଡୁକୁି �ାନ େଦଇ ପଢ��  |


