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ସଂ ା େହାଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ େମାେତ ଟିେକ ଟିେକ
େଭାକ ବି ଲାଗୁଥାଏ ।
“ ବାପା, ଦୟାକରି ତମ େସସାଲ ଚିେକ (କୁ କୁ ଡା
ମାଂସ) ତରକାରୀ େରାେଷଇ କରିପାରିବକି ? ମସଲା
ଅଧକ ପକାଇବ । " , ମଁୁ କହିଲ । ମା’ େମା କଥାେର ହଁ
ମିଶାଇ କହିେଲ - “ ଆଜି ମଁୁ ବି ବ ତ ଥକିଯାଇଛି,
ତେମ ତରକାରୀ େରାେଷଇ କରି ଦିଅ ।”
“ ଠିକ ଅଛି “ ବାପା କହିେଲ ଏବଂ ସାବୁ ନେର ହାତ
େଧାଇବା ପାଇଁ େବସି ଆଡକୁ ଗେଲ । ତା ୁ ସମୟର
ାନ େଦବା ପାଇଁ ମଁୁ ୨୦ ର ଓଲଟା ଗଣିବା ଆର
କରିେଦଲ ଏବଂ ମା’ ବି େମା ସହ ମିଶି ଗଣିବାକୁ
ଲାଗିେଲ । ବାପା ଚଟାଣେର େରଡିଓ ପାଖେର ବସି
ପରିବା କାଟିବାକୁ ଭଲ ପାଆନି । ସକାେଳ େଯେବ
ରେମଶ କକା ମ ାଗାଜି (ପତିକା) େଦବାକୁ
ଆସିଥେଲ, େସ େସହି ଯାଗାେର ବସିଥେଲ । େସ
ଯିବାମାେତ ବାପା େସ ଜାଗାକୁ ସାବୁ ପାଣିେର
େପାଛିଥେଲ େବାଲ େମାର ମେନ ଅଛି । େସ ତେଳ ବସି
ଚିେକ ଏବଂ କ ାଲ ା କାଟିବା ଆର କେଲ । ମଁୁ
ଆଗହର ସହ କହିଲ “ଆ ରି ଲ ା ପକାଅ ।”

ବାପା ପଚାରିେଲ “ତେମ େମା ପାଇଁ ପିଆଜ କାଟି େଦବ କି?”
“ନା ନା, ଏହାକୁ କାଟିେଲ େମା ଆଖର ଲୁ ହ ବାହାେର ।” ମଁୁ ଉ ର େଦଲ ।
ଏହାପେର େସ ତିେନାଟି ପିଆଜକୁ େଧାଇ ତାର େଚାପା ଛଡ଼ାଇେଲ । ଏହି ସମୟେର
ପେଡଶୀ ଶାରଳା ଖୁଡୀ ବାହାେର ଠିଆ େହାଇ ମା' ସହିତ କଥା େହଉଥାନି । େସ
କ ଥେଲ “ଜାଣିଛ େମା ଭଉଣୀ କ’ଣ କରିଥଲା ? େସ ବ ସ େହାଇ ପିଆଜ ଏବଂ
ବିଲାତିକୁ ସାବୁ ପାଣିେର େଧାଇ େଦଇଥଲା । ପୁରା ପରିବାରକୁ ସାବୁ ପାଣିେର
ଧୁଆଖାଦ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥଲା ।” ଏହା କଳନା କରି ମଁୁ ହସେର ଫାଟି ପଡ଼ିଥଲ ।
“ତେମ ଜାଣିଛ, ଏହି ଭତାଣୁ ଖାଦ େର ବେଢ ନାହ । ଆଉ େସମିତବ
ି ି େରାେଷଇ
ସମୟେର ନଷ େହାଇଯାଏ । ଏହା ଜୀବାଣୁ ଭଳି ନୁ େହଁ ।” ମା ବୁ ଝାଇ କହିେଲ ।
ଅବଶ , ମଁୁ ମ ଏ କଥା ଜାଣିଥଲ । “କି େସ ପିଆଜ ତ ବଜାରର ଆସିଛ,ି
େସଠିତ ଅେନକ େଲାକ ପିଆଜକୁ ଛୁ ଇଁ ଥେବ ନା ?” ମଁୁ ପଚାରିଲ । “ହଁ ଝିଅ” ମା
ହସିକି କହିେଲ । “େସଥପାଇଁତ କାଲ େଯେବ େତା ଭାଇ ପରିବା ଆଣିଥଲା ମଁୁ େସ
ସବୁ କୁ ଭଲେସ େଧାଇ େଦଇଥଲ ।” …. “ଏବଂ ତାପେର ହାତକୁ ୨୦ େସେକ
ପଯ ନ ସାବୁ ନେର େଧାଇଥଲ ।“ ଆେମ ଦୁ ଇ ଜଣ ଏକା ସରେର କହି ଉଠିଲୁ ।

ଏହାପେର ଶାରଳା ଖୁଡୀ ବାପା ଆଡକୁ େଦଖ କହିେଲ “ଆହା, ତମ େସସାଲ
ଚିେକ େରାେଷଇ କରଛ, କି ମଁୁ ଵାଟାପ େର ପଢିଥଲ େଯ ଏହି ଭତାଣୁ ପଥେମ
ପଶୁ ଠାର ଆସିଥଲା । ଏହା କଣ ସୁର ିତ ଅେଟ ?” ବାପା େଜାର େଦଇ କହିେଲ
“ଏହି ଭତାଣୁ େକବଳ ଏକ ମଣିଷ ଠାର ଅନ ମଣିଷକୁ ସଂକମିତ େହାଇଥାଏ ଏବଂ
ଆମିଷ ପୁରା ସୁର ିତ ଅେଟ । ଡାକରମାେନ ମ ଏହା କହିଛନି ।” ଏହା ଶୁଣି ମଁୁ
ଆଶସି ପାଇଲ ଓ ବ
ଭାଗ ବାନ େବାଲ ଭାବିଲ । ଏହି ସମୟେର େସ ତା
ଝିଅର ଡାକ ଶୁଣେି ଲ ଏବଂ ଝିଅର କଣ ଦରକାର ଜାଣିବାକୁ ନିଜ ଘରକୁ େଫରିଗେଲ
ତା ।
େସହି ସମୟେର େଶଖର ଭାଇ େଦାକାନକୁ େଫରି ଆସିେଲ । ମା ତାକୁ ଚାଉଳ, ଡାଲ
ଏବଂ େମା ପାଇଁ କି ବିସଟ କିଣବ
ି ା ପାଇଁ ପଠାଇଥେଲ । େସ ବାହାର କବାଟ
ପାଖେର ଠିଆ େହାଇ କଣ କରିବ େବାଲ ଭାବୁ ଥାଏ । ମା' ତାକୁ ଅନାଇ ହସିକି
କହିେଲ “ବ ସ େହବାର ନାହ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅେପ ା କର ।” େସ େରାେଷଇ
ଘରକୁ ଯାଇ ଚାଉଳ, ଡାଲ ର ଥବା ବଡ଼ ଡବା ଏବଂ ଟିଣ ର େଗାେଟ ଖାଲ ଡବା
ଆଣିେଲ । େସ ଡ଼ବା େଖାଲେଲ ଏବଂ େଶଖରକୁ ଚାଉଳ, ଡାଲ ଥବା ପାଷିକ ଥଳିକୁ
କାଟି େଖାଲବାକୁ କହିେଲ । “ଏେବ େମା ଡବାକୁ ନଛୁ ଇଁ ଚାଉଳ ଏବଂ ଡାଲକୁ ସିଧା
ସଳଖ େସଥେର ପୁରା େଯମିତି ତେଳ ଟିେକ ବି ନ ପେଡ ” େସ ତାକୁ କହିେଲ ।"
ତାକୁ ାନର ସହ ଡାଲ ଚାଉଳ ପୁରାଉ ଥବାର େଦଖ େମାେତ ବ
ମଜା ଆସୁଥାଏ
। ଏହାପେର େସ ବିସ ପ ାେକଟ େଖାଲ ଡବାକୁ ନ ଛୁ ଇଁ ସବୁ ବିସଟ ଡବାେର
ପୁରାଇେଲ । “ହଁ”, କାମଟା ଠିକେସ କରିପାରିବାର େସ ଖୁସେି ର ଚିଲାଇେଲ ।
େବେଳ େବେଳ େସ ଏମିତି େଛାଟ ପିଲା ଭଳି ବ ବହାର କରନି ଏବଂ ଏହା େଦଖ
ଆେମ େଜାରେର ହସି ଉଠିଲୁ । େମାର ମେନ ପଡିଲା ସକାେଳ େଯେବ ଶରଳା ଖୁଡୀ
ଆଳୁ ତରକାରୀ ଆଣିଥେଲ , ମା େସ ସବୁ କୁ ସିଧା ଆମ ବାସନେର ଢାଳି େଦଇଥେଲ ।

େଶଖର ମା ୁ ପଚାରିେଲ “ମଁୁ ଏେବ ପାଷିକ ଏବଂ େପପରର କଣ କରିବି ?” ।
େସଗୁଡ଼କ
ି ୁ ବାହାେର ଅଳିଆ ଆବଜନା ପାଇଁ ଥବା ଝଡିେର ପକାଇବାକୁ ମା କହିେଲ
। ତା'ପେର େଶଖର େଯାତା େଖାଲ ଘର ଭତରକୁ ଆସିଲା । “ହାତକୁ ୨୦ େସେକ
ପାଇଁ ଧୁଅ” ମଁୁ କହିଲ ଏବଂ ତା ପଛେର ଯାଇ େଦଖଲ େସ ଠିକେସ ହାତ େଧାଉଛି
କି ନାହ । ତା'ପେର େସ ଭତରକୁ ଯାଇ ପି ଥ
ି ବା େପାଷାକ ବଦଳାଇେଲ ।
େସେତେବଳକୁ ବାପା େରାେଷଇ ପରକୁ ଚାଲ ଯାଇଥେଲ । େସ ସବୁ ବାସନ, ଚାମଚ
ଏମିତକ
ି ି େଷାବ ଆଦିକୁ ଦିନେର ସାବୁ ନ ପାଣିେର େଧାଇ େଦଇଥେଲ ।ସେ ସେ
ମସଲା ର ବାସନା ପୁରା ଘେର େଖେଳଇ ଯାଇଥଲା । େସଥେର ଚିେକ ପକାଇେଲ
ଓ ମା େଯେତେବେଳ ଅନ େକାଠରୀେର ବସି ଦୂ ରଦଶନେର ଧାରାବାୟି କ
େଦଖୁଥାନି, େସ ପଚାରିେଲ “ତେମ ପାଖ ଘେର ର ଥବା ରେମଶ କଥା ଶୁଣଛ
ି କି?
ତାକୁ ପୂବ ସପାହର ଥ ା, କାଶ ଏବଂ ଜର େହଇଛି ।”
“ େହ ଭଗବାନ ! ଏହା ତା ପରିବାର ପାଇଁ ଦୁ ଖ ଓ ଚିନା ର ବିଷୟ। ଆେମ ତା ୁ
େଦଖବାକୁ ଯିବାକି?” େଶଖର ପଚାରିଲା । ମା ମୁ ହଲାଇ ମନା କରି କହିେଲ
“ନା, ଏେବ େସମାେନ ପୃଥକବାସେର ଥେବ ।” ମଁୁ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲ ରେମଶ
କିପରି ତା'ର ପରିବାର ସହ ଖାଇବ । ମଁୁ ମା' ୁ ପଚାରିଲ ତା ପାଇଁ ବି ଚିେକ
(ମାଂସ) ତରକାରୀ ବେନଇ େହବ କି । “ ହଁ କାହକି ନୁ େହଁ?” େସ ଉ ର େଦେଲ ।
“ ତା ୁ ଟିେକ ସତକ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ରେମଶକୁ ନିଜ େକାଠରୀେର ରହିବାକୁ
େହବ ଏବଂ େସଠାକୁ େକହି େନଇ ଖାଦ େନଇ େଦେବ । େସ ଖାଇ ସାରିବାପେର
ବାସନକୁ ଭଲେର େଧାଇବା ଦରକାର । ” ମଁୁ ଆଶା କରଛି ରେମଶ ଶୀଘ ଠିକ
େହାଇ ଯାଉ । େସ େମାେତ ଗୁଡି ଉଡାଇବା ଶିଖାଇ େଦେବ େବାଲ ପତି ା
କରିଥେଲ ।

“ରାତେଭାଜନ ପ ତ ସରିଲା” ବାପା କହିେଲ । େସ ସମସ ୁ ସାବୁ ନେର
ହାତ େଧାଇ ନିଜର ଖାଇବା ଥାଳି ଆଣିବାକୁ ପଠାଇେଲ । ଏହାପେର େସ
ଆମ ଥାଳିେର ଭାତ ଓ ତରକାରୀ େଦେଲ । “ତେମ ଆମ ସହ ଖାଇବନି?”
ମଁୁ ପଚାରିଲ । “େଗାେଟ ମିନି ଅେପ ା କର” ନାକକୁ କୁ ାଇ କୁ ାଇ େସ
କହିେଲ ।
“ଅଧଘଣା େହବ ମଁୁ ଏହା କରିବାକୁ ଚା ଁଥଲ କି େରାେଷଇ କରଥବାର
କରି ପାର ନଥଲ । ଏେବ ମଁୁ ଆରାମେର କରିପାରିବ”ି େସ ଖୁସେି ର କହିେଲ
। ଏହା ଶୁଣି ଆେମ ସମେସ ହସି ଉଠିଲୁ ଓ େସ ହାତ େଧାଇବାକୁ ଗେଲ ।
ଆେମ ସମେସ ପରସର ଠାର ଦୂ ରତା ର ା କରି ବସିଲୁ ଏବଂ ଦୁ ନିଆର
ସବୁ ଠ ସୁସାଦୁ ଚିେକ ତରକାରୀ ଖାଇଲୁ ।

ଏହି କାହାଣୀଗୁଡକ
ି ସାଧାରଣ ଦୃ ଶ କୁ ଚିତଣ କରିବା ଏବଂ ଆେମ ପଦାନ କରଥବା ସୂଚନାକୁ ପସ ଭ ିକ
କରିବା ପାଇଁ ଉ ିଷ ଅେଟ। ଏହା ନିଶିତ ରେପ ବିଷୟବ କୁ ସରଳ କରିଥାଏ | େବୖ ାନିକ ସଠି କତା ପାଇବା
ପାଇଁ େୱବସାଇଟେର ଥବା ଦସାବିଜ ଗୁଡକ
ି ୁ ାନ େଦଇ ପଢ |

