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ଅବଦୁ� ପରିବାର ପାଇଁ କିଣାକିଣ ିକରିବାକୁ ଯାଆନି�



ଅବଦୁ� ଭୟଭୀତ େହାଇ ଉଠିଲା: ଆେର!  ମଁ ୁପଣୁ ିଅଜିତ ସା� � େଶ�ଣୀ ପାଇଁ ବଳିମ� କରିବାକୁ
ଯାଉଛ!ି  େସ ନଶିି�ତ ଭାବେର େମାେତ ବ��ମାନ ଫାଇନା� ପରୀ�ା ପାଇଁ ବସବିାକୁ େଦେବ ନାହ�!
 
ନଦିର�  ଉଠି େସ �ଦୟ�ମ କଲା େଯ ଲକ� ାଉ�  ଚାଲ�ଥ�ଲା;  କେଲଜ ବ� ଥ�ଲା ଏବଂ େସ
ତା� ପିତାମାତା� ଘେର ଥ�ଲା।  େସ ପନୁବ�ାର େଶାଇବାକୁ େଚଷ�ା କଲା।  େଗାଟଏି
େକାଠରୀ ଘର କାଯ��କଳାପେର ବ�ସ� ଥ�ଲା - ଅ�ି ସମସ�� ପାଇଁ ଚାହା ତଆିରି କରିବା
ଆର� କରିେଦଇଥ�େଲ, େଜେଜମା ବୁଣା କାମ କର� ଥ�େଲ ଏବଂ ଅ�ା ତା� ନମାଜ
ପଢ଼�ଥ�େଲ। ଏେତ ସବୁ କାମ ଭ�ତେର ତାର ନଦି େହବ ନାହ�, ଏହ ିକଥା ଚନି� ା କରି େସ ଉଠି
ପଡଲିା !
 
ଦାନ� ଘଷିବାେବେଳ ଅବଦୁ� ଚନି� ା କର� ଥ�ଲା େଯ େସ ହେଷ�ଲ ର� ମକୁ େକେତ ଝ� ର� ଥ�ଲା ଯାହା
ତାକୁ େକବଳ ତାର ର� ମେମଟ ସତୀଶର ସହ ବାଣି�ବାକୁ ପଡ଼�ଥ�ଲା - େସ େକାଠରୀ ଯାହା ତା�
ପିତାମାତା� ଘରଠାର�  ବେିଶଷ ବଡ ନୁେହଁ । େସ ଚାହା ପିଇଲା େବେଳ ତା'ର ସା�ମାନ� ସହତି
ରାଜନୀତ ିବଷିୟେର େଯଉଁ ଅସୀମିତ କଥା �ଏ େସ ବଷିୟେର ଭାବବିାକୁ ଲାଗିଲା । ଏବଂ
କେଲଜେର ପଢ଼଼ବିା ସମୟେର େସ ନଜିକୁ ଅଧ�କ ସ�ାଧୀନ ଅନୁଭବ କର� ଥ�ଲା । ପ�ାୟ ତନି ିସପ�ାହ
ପବୂ�ର�  କେଲଜ ଏବଂ ହେଷ�ଲ ବ� େହାଇଯାଇଥ�ଲା ଏବଂ ଘରକୁ େଫରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଦୁଇଟ ିଖୁ�ା
ଖୁ�ୀ େହାଇଥ�ବା େଟ�� ଏବଂ ତନି ିଘଣ�ା ଅଂଶୀଦାର ଜି� ଯାତ�ା କରିବାକୁ ପଡଥି�ଲା!  ସମସ��
ପାଇଁ ଏହ ିକିଛ ିଦନି ଚନି� ାଦାୟକ ଥ�ଲା, ଏବଂ କିଛ ିସମୟ ପାଇଁ, େସ େଶଷେର ଘରକୁ ଆସବିା
ପେର ଅନୁଭବ କରିଥ�ବା ସଖୁକୁ ମେନପକାଇଲା।



ଅ�ି ପାଟ ିକରି କହେିଲ “ଅବଦୁ�, ବ�ତ େଡରି େହଲାଣ।ି  ମଁ ୁତ�ମକୁ କହଥି�ଲ� ଆଜି
ବଜାରର�  ମଟ� ଏବଂ ଟମାେଟା ଦରକାର।  ଶୀଘ� ଯାଇକି ଆଣ!  େଦାକାନ ବ� େହବା
ଆର� େହଇଗଲାନ”ି । “କି��  ସାବଧାନ ର� ହ।  ଏକ ମାସ� ପି�। କିଛ ିସ�ଶ� କରିବ ନାହ�। 
େଲାକ�ଠାର�  ଦୂରେର ର� ହବି ... ” ଅ�ି ତା�ର ସତକ�ତା ଏବଂ ନେି��ଶାବଳୀର ଲମ�ା
ତାଲ�କା ଆର� କରିସାରିଥ�େଲ।

ଏହ ି ସମୟେର େଜେଜମା କହେିଲ “େମାର ଉ� ରକ�ଚାପ (ବପିି) ଔଷଧ ପ�ାୟ
ସରିଯାଇଛ।ି ଔଷଧ େଦାକାନେର ଷ�� ଅଛ ିକି ନାହ� େଦଖ� ଆସବି କି? ”

“ଠିକ ଅଛ ିମଁ ୁଯାଉଛ।ି  କି��  ମଁ ୁକାଲ� ଯିବ ିନାହ�।  କିମ�ା ଏହା ପେର ଆଉ ଦୁଇ ଦନି ପାଇଁ
ଯିବନି।ି  େତଣ ୁତ� େମ ଯାହା ଚା�ଁଛ ତାହା େମାେତ କୁହ! ”  ଅବଦୁ� ଉ�ର େଦେଲ।

“େବଟା, େମା ପାଇଁ ଏକ ଖବରକାଗଜ କିଣ ିଆଣବି ?  ଯଦ ିତ� େମ ପାଇବ ଆସନ�ାକାଲ�ର
ମ� ଆଣଦିବ! ”  ଅ�ା ତା�ର ସାଧାରଣ ହାସ�ରସ ସହତି କହେିଲ।  ଦାଦ�ି ଛଡ଼ା
ସମେସ� ଟେିକ ଚଡ଼ି ିଗେଲ।  କି��  େସମାେନ ସମେସ� ଜାଣନି� େଯ ତା�ର  ଥ�ା ହ� ଏହି
ପରିସି�ତକୁି ସାମାନ� ସ�ାଭାବକି ଅନୁଭବ କରାଉଥ�ଲା।

ଅବଦୁ� ର ବଡ ଭଉଣୀ ବେିଦଶେର ଥ�େଲ, କି��  ପ�ତଦିନି ରାତେିର େଫା� କରି
େସମାନ�ୁ ନୂଆ ନେି��ଶ େଦଉଥ�େଲ।  େସ ହ� ଅବଦୁ�� ଘର�  ବାହାରକୁ ଯାଇ
ଅତ�ାବଶ�କ ସାମଗ�ୀ ଆଣବିାର ବ�କି� ଭାବେର ନଯିକୁ� କରିଥ�େଲ।  େସ କହଥି�େଲ,
“ଅନ� ସମେସ� ବୃ� ଏବଂ ଅଧ�କ ବପିଦେର ଅଛନି�”, ଆଉ କହଥି�େଲ େଯ ଅବଦୁ� ର
ଘେର ଆଉ କ’ଣ କାମ ଅଛକିି?  ସ��ତ,ି େସ ଅବଦୁ�� େଯେତେବେଳ ବ ିବାହାରକୁ ଗେଲ
ମାସ� ପି�ିବାକୁ ନେି��ଶ େଦଇଥ�େଲ।



ଅବଦୁ� ର େଗାଟଏି ଧଆୁ େହାଇଥ�ବା ମାସ� େନଲା ଯାହାକି େଜେଜମା ଏକ ପରୁ� ଣା
ଓଢ଼ଣୀର�  ସେିଲଇ କରିଥ�େଲ।  “ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କବାଟ ପାଖେର ରଖ�ଥ�ବା େସହି
ଶା� ପି�। ”  ଅ�ି ନେିବଦନ କେଲ।  “ଏହାକୁ  ପି�ିେଲ ଅତ�ାଧ�କ ଗରମ ହବ, ଆ�ି! 
ମଁ ୁଆଉ ତାହା ପି�ୁ ନାହ�,  ମୁଁ ଘରକୁ େଫରିବା ମାେତ� ପି�ିଥ�ବା େପାଷାକ େଧାଇେଦବ।ି
”  ଅବଦୁ� ଚପଲ ପକାଇ େସଠାର�  ଚାଲ�ଗଲା।

ଅବଦୁ� ପ�ଥେମ ଔଷଧ େଦାକାନ ଏବଂ ପେର ପନପିରିବା େଦାକାନ ବାହାେର
େଗାଲାକାର ଚ� ମାକ�ତ ସ�ାନେର ଅେପ�ା କରିଥ�ଲା।  ଭଲ କଥା ତା� ପାଖେର ଏକ
ଅସୀମିତ େଫା� େଯାଜନା ଥ�ଲା - ଅନ�ତଃ େସ ଅେପ�ା କରିଥ�ବା ସମୟେର କେଲଜର
ସା�ମାନ� ସହତି କଥା େହଇପାରିେଲ।

େସ େଶଷେର ମାଂଶ େଦାକାନେର ପହ�େିଲ େଯଉଁଠାେର େସଇ ସମୟେର ଅନ� େକହି
ନଥ�େଲ।  କରିମ ଚାଚା ମଟ� କାଟ� ଥ�ବା େବେଳ େସ େଦାକାନ ପଛର�  ଅବଦୁ�� ତା ଘର
େଲାକ� ହାଲଚାଲ ପଚାରିେଲ। ପୁଣ ିକହେିଲ “ତେମ ଭାବୁଥ�ବ ଏହ ିଲକଡାଉ� େକେବ
େଶଷ େହବ?  ନଶିି�ତ ଭାବେର େଫାନେର ସମସ� ଖବର ପଢ�ଥ�ବ, ନା?  େସମାେନ କ'ଣ
କ�ଛନି�?”  ଅବଦୁ� ତାର େଫାନ ରଖ�େଦଲା।  ତାକୁ ପରିବାର ବାହାରର ବ�କି�� ସହତି
କଥାବା��ା କରିବା ଭଲ ଲାଗିଲା, ଯଦଓି େସ େଦାକାନର�  େଜାରେସ ପାଟ ିକର� ଥ�େଲ,
ଏବଂ େସମାନ� ମାସ� ଦ� ାରା ବା��ାଳାପ ଖ�ନ  େହଉଥ�େଲ ମ�।  “ଘେର ସମେସ� ଭଲ
ଅଛନି�।  େକବଳ ଟେିକ ଚନିି�ତ।  ମଁ ୁଏହ ିଲକଡାଉ� ବଷିୟେର ଜାଣ ିନାହ�,  ଚାଚା! ଏହା
କିଛ ିସମୟ ପାଇଁ ଚାଲ�ବାକୁ ଯାଉଛ।ି  େଯାଜନା କ’ଣ ତାହା ନଶିି�ତ ନୁେହଁ! ”  ଅବଦୁ�
ଉ�ର େଦଲା।  େସ ଆଉ କିଛ ିସମୟ ଅଧ�କ ରହ ିବ��ମାନର ଅଥ�େନୖତକି ପରିସି�ତି
ବଷିୟେର କରି� ଚାଚା� ସହ କଥା େହେଲ।



ଅବଦୁ� ଘରକୁ େଫରିବା ପେର ଅ�ି କବାଟ ବାହାେର ଏକ େଛାଟ ମଗ ପାଣ,ି ସାବୁନ
ଏବଂ ଶୁଖ�ଲା କପଡା ରଖ�ଥ�େଲ।  େସ ଚପଲ କାଢ଼ ିତାକୁ ପାଣେିର େଧାଇ େପାଛେିଦଲା।
ଏହା ପେର େସ ଏକ କପଡାକୁ ସାବୁନ ପାଣେିର ବୁଡାଇ ଔଷଧର କାଡ�େବାଡ� ବାକ� କୁ
େପାଛେିଦଲା।  ଅ�ି ଏକ ପରିଷ�ାର ର� ମାଲ ଏବଂ ସାନଟିାଇଜରର େବାତଲ ମ�
ରଖ�ଥ�େଲ ଯାହା ଦ� ାରା ଅବଦୁ� ତା େଫା� େପାଛ ିେଦଲା। ଗତଥର େସ େଫରି ଆସବିା
ପେର ଏହା କରିବାକୁ ଭ� ଲ� ଯାଇଥ�ଲା ଏବଂ ଅ�ି�ଠାର�  ଗାଳି ଶୁଣଥି�େଲ ।  ଅ�ି
ଅବଦୁଲର େଫାନ� � ସଂପୂ�� ଭାେବ େନଇଯିବାକୁ ଧମକ େଦଇଥ�େଲ।

େସ ଭ�ତରକୁ ଆସ ିମଟ� ଏବଂ ପନପିରିବା ଅ�ି�ୁ େଦଲା ।  ଅ�ି ନଜି େଛାଟ ଫ�� ଜେର
ଜିନଷି ରଖ�ବା ପୂବ�ର�  ସବୁକିଛ ିଭଲ ଭାବେର େଧାଇବା ଆର� କେଲ । ଅବଦୁ� ଔଷଧ
ବାକ� କୁ ଏକ େଟବୁଲ ଉପେର ରଖ� ଗାେଧାଇବାକୁ ଗଲା  ଆଉ େପାଷାକ ଏବଂ ମାସ�
େଧାଇଲା ।



ଅବଦୁ� େଟବୁ� ପାଖକୁ ଆସ,ି ଯ�ର ସହତି ଔଷଧର ବାକ�  େଖାଲ� ବଟକିାକୁ ଏକ େଛାଟ
ଗ�ାସ େବାତଲେର ସ�ାନାନ�ର କେଲ ।  ତା େଜେଜମା ବୃ� ଥ�େଲ ଏବଂ ତା�ୁ େକାଭ�ଡ-୧୯
ର ପୀଡତି ହବା ପାଇଁ େସ ବ�ତ ଚନିି�ତ ଥ�େଲ। େସ ମଖୁ� ଦ� ାର ନକିଟେର ଥ�ବା
କୁଡ଼ାଦାନେର କାଡ�େବାଡ� ବାକ� କୁ ଫ���େଦଲା। ତା’ପେର େସ େକୗଣସ ିଅବଶିଷ� ଭାଇରସର�
ମକିୁ� ପାଇବା ପାଇଁ ସାବଧାନ େହାଇ ହାତ ଓ େବାତଲର ବାହାରକୁ ସାବୁନେର େଧାଇ େସ
କହଲିା, “ଏଠାେର ତ�ମର ଔଷଧ ରହଲିା େଜେଜମା ।  ଗତକାଲ� େଦାକନେର ଷ��
ଆସଥି�ଲା। ”
ବାଲେକାନୀେର ଓଦା କପଡ଼ା ଶଖୁାଇଲା େବେଳ େସ ଅନୁତାପ କଲା େଯ େସ ତା'ର
ଅ�ା�ର ଖବରକାଗଜ ଆଣବିାକୁ ଭ� ଲ� ଯାଇଥ�ଲା। କିଛ ିଚନି� ା ନାହ�, େସ ଭାବେିଲ,
ଦନିସାରା ସମେସ� ଏହ ିବଷିୟେର ଆଉ କିଛ ିଥ�ା ଶୁଣବିାକୁ ପାଇେବ ।

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��  |


