ନୀଳମା ରାଣୀ
କଥାଟି ସିନା ତିେନାଟି ଗଁାର, କି ୁ ଖବରଟା ଦଶପଚିଶି ଖ ଗଁାେର ଜଣାଶୁଣା । ଏ ଗଁାର କୁ ଆ ରାତି ପାହିେଲ େସ ଗଁା ଆକାଶେର
ଉଡ଼ି, ଆର ଗଁା ଚାଳେର ବସି, କିଛ ି ବାଛବିଚାର ନ ଥାଇ ସବୁ ଠାରୁ ଆହାର ସଂ ହ କରି ଆେସ; ସବୁ ଗଁାେର ଏକାପରି ଡାେକ । ଏ
ଗଁାର ଗାଈେଗାଠ େସ ଗଁାର ପଡ଼ିଆକୁ ଚରିବାକୁ ଯା’ ି । ଏ ଗଁାର ବୁ ଲା କୁ କୁର ଖାଦ ଅେନଷଣ କରି ଅନ ଦୁ ଇ-ଚାରି ଗଁାେର
ବୁ ଲିଆସ ;ି କି ୁ ଏହି କୁ ଆ, କୁ କୁର ଓ ଗାଈେଗାରୁ ୁ େସକଥା େକହି କିଛ ି କହ ି ନାହ; ମା ଏ ଗଁାର େଲାକ ଆର ଗଁାକୁ ଗେଲ,
େସ ଗଁା ପାରେହାଇ ତୃ ତୀୟ ଗଁାର ଦା େର ଚାଲିେଲ କିମା େସ ଗଁାର େଲାକ ଏ ଗଁାକୁ ଆସିେଲ, ଅଥବା ତିନି ଗଁାର େକହି େଲାକ
ଏକାଠି େଭଟ େହେଲ, କାହା ମୁହଁରୁ େକେତ କଥା ବାହାେର । କିଏ କେହ ପାଠର େଦାଷ, କିଏ କେହ ସମାଜର େଦାଷ, କିଏ ବା
କେହ ପାଠର େଦାଷ ନୁ େହଁ କି ସମାଜର େଦାଷ ନୁ େହଁ, େଦାଷଟା େହଉଛି ନୀଳମା ରାଣୀର । ନିମାପଡ଼ାର ପାଖପାଖ ତିେନାଟି
ଗଁାଦା େର ଏହିପରି େକେତ କଥା ଚାେଲ ।
ଏ ନୀଳମା ରାଣୀ କିଏ ?
ସମୟଟା ଖରାଦିନ ରାତି । ଆକାଶ ଧୂମାୟମାନ । ନି ଭ ଚ ଆେଲାକେର ଜଗତଟା ଛାଇଛାଇଆ େଦଖାଯାଉଛି । ରାତି
ାୟ ପହରକୁ ବଳିଯାଇଛି । ଏହି ତିେନାଟି ଗଁା ଭିତରୁ େଗାଟିଏ ଗଁାର େଛାଟ କୁ ଡ଼ଆ
ି ଭିତେର ଦୁ ଇ-ଚାରି ବୁ ଜୁଳା ମଇଳା ଲୁ ଗା
ଉପେର ମୁହଁେପାତି ପଡ଼ିରହି ବାଇଶି ବଷ ବୟସର େଗାଟିଏ ଯୁବତୀ େକେତ କଥା ଭାବୁ ଛ ି । କିଏ େଦ େଲ ହୁ ଏତ ଭାବିପାେର,
ଯୁବତୀ ଦିନସାରା ପରି ମ କରି ଆସି ା େହାଇ ପଡ଼ିଯାଇଛି । ତା’ର େଚତା ନାହ, େକବଳ ଶାରୀରିକ ମ ଫଳେର ଏ କଡ଼
େସ କଡ଼ େଲଉଟାଉଛି; କି ୁ

କୃ ତେର ତାହା ନୁ େହଁ । ତା’ର େଯ ା ି ତାହା ଶାରୀରିକ ା ି ନୁ େହଁ, ତାହା େହଉଛି ମାନସିକ

ା ି । ଗତ ତିନି ବଷ ଭିତେର େସ ଏପରି ଭାବେର ମାନସିକ ା ି େଭାଗ କରିଆସିଛ ି େଯ, ତା’ର ଅ ରା ା େସ େର ଦହି
େହାଇଯାଉଛି । େସ ଆ ବୁ ଜି ପଡ଼ିଛ ି ସତ, ଆ କି ତା’ର ନିଦନାହ । ଆ ବୁ ଜି ମ େସ ସବୁ େଦ ପାରୁଛି । ତା’ର ମୁଦା
ଆ ଭିତେର େଗାଟାଏ ବିରାଟ ସଂସାର େଦଖାଯାଉଛି; କି ୁ େସ ସଂସାର ସଂପୂ ,

-ବି

। େସହି ସଂସାରେର ରା ାଘାଟ

ନାହ, କୂ ଳଥଳ ନାହ, ମୁ ଗୁ ି ବାକୁ ବି ାନ ନାହ । େସ େଦଖୁଛ ି ଦଶ-ବାର ବଷ ତଳର ସବୁ ଦୃ ଶ । ମାନସଚ ୁେର ତାହା େକେଡ଼
ସୁ ର ! େଦଖୁଛ ି େସ େଗାଟିଏ ା ଣ ପରିବାରର ନିେରାଳା କୁ ଟୀର । େସହି କୁ ଟୀର ଭିତେର ଦୁ ଇଟି ସ ାନ ଓ ତା ର ପିତୃେଦବ ।
ମା’ ଦୁ ଇ ବଷତଳୁ ଚାଲିଯାଇଛି । ମା’ ଚାଲିଯିବାର ଦୁ ଃଖ ତାକୁ େଯେତ ବାଧୁନାହ, ବାଧୁଚ ି ବାପା ୁ । ରାତି ନ ପାହୁ ଣୁ ଉଠି
ବାପା ଗଁାମୁ େପାଖରୀ କୂ ଳେର ବା ଠାକୁ ର ମ ର
ି ହତାଭିତରୁ ଆ ଳ
ୁ ାଏ ସଜଫୁ ଲ େତାଳିଆଣି ଚାଲିଯାଉଛ ି ବାହାରକୁ , ଆଉ
େସହି ପିଲା ଦୁ ଇଟି ଦା ପି ାେର ବସି ତା ୁ ଅେପ ା କରି ରହିଛ ି । ବାପା େଫରିଆସୁଛ ି େବଳ ପହରକୁ , ଘେର ପୁଣି ଆନ ର
େକାଳାହଳ ପଡ଼ିଯାଉଛି । ବାପା େସମାନ ୁ
ଓେଳଇ, ଚୁଲି ଜାଳି, େରାେଷଇ ସାରି ଦିଅଁ

େଣ ବୁ କୁତେଳ ଜାକିଧରି େସମାେନ ନଜାଣିଲା ପରି ଆ ରୁ ଲୁ ହ େପାଛି, ଘର
ଘେର ପୂଜାେର ବସିପଡ଼ୁଛ ି । ଦିଅଁ

େକେତ େଯ କ’ଣ କହୁ ଛ ,ି ପିଲାମାେନ କିଛ ି ବୁ ଝପ
ି ାରୁନାହା ି ।

ଘେର ପୂଜା କରିବାକୁ ବସି େସ ଠାକୁ ର ୁ

ଯୁବତୀ ପୁଣି କଡ଼ େଲଉଟାଉଛି । ଆ ଫି େଟଇ େଦଖୁଛ ି େସ ଘେର େକହି ନାହା ି । ତା’ପେର ପୁଣି ଆ ବୁ ଜୁଛ ି ।
ପୁଣି େସ େଦଖୁଛ ି ଅତୀତର ଚି । େସହି େଯଉଁ ମାତୃ ହୀନ ଦୁ ଇଟି ସ ାନ, େସ ଭିତେର ସାନଟି େହଉଛି ଭାଇ । ଭଉଣୀ ଆଠ-ଦଶ
ବଷର । ଭାଇଭଉଣୀ ଦୁ େହଁ ଗଁା ଚାଟଶାଳୀକୁ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ ,ି ଧୂଳଧ
ି ସ
ୂ ର େହାଇ ବହି ସିଲଟ ହାତେର ଧରି ଘରକୁ
େଫରିଲାେବେଳ ମାତୃ ଶୂନ େସହି କୁ ଟୀରେର ପିତା ର େ ହ ଆଦର ପାଇ ହସେଖଳେର ସମୟ କଟାଉଛ ି ।

ଯୁବତୀ ପୁଣି କଡ଼ େଲଉଟାଇ େସହିପରି ମାନସ-ଚ ୁେର େଦ ଲା, - ଝିଅର ବୟସ େହଲା, ବାପା ବର େଖାଜିଆଣିେଲ,
ଦୁ ଆରମୁହଁେର େବଦିେର ବସି ସମ ଶରୀରକୁ ନୂ ଆ ଲୁ ଗାେର େଘାଡ଼ାଇେହାଇ େସ ପୁେରାହିତର ମ ଗାନ ଭିତେର କାହାର ପାଣି
ହଣକଲା । ଏ କଥା େଦ ଅ ସୁଷୁ ଅବ ାେର ତା’ର େସହି େଦହଟା ଥରିଉଠିଲା । ତା’ର େଲାମକୂ ପ କ ଉ
ି ଠିଲା । େସ
ଉଠି ବସିପଡ଼ିବାକୁ େଚ ାକରି ପୁଣି େସଇ ମଇଳା ଲୁ ଗା ଭିତେର ମୁ

ଗୁ ି ପଡ଼ିରହିଲା । ଏହାପେର େଦ ଲା ସବୁ େଶଷ ।

ବିବାହର ଛ’ମାସ ପେର ଏହି ମାତୃ ଶୂନ କୁ ଟୀର ଭିତେର ମାତୃ ହୀନା କିେଶାରୀର ନିରାଭରଣା ଅ -େସୗ ବ ସକାେଳ
ଝଡ଼ିପଡ଼ି ବା ଗ ଶିଉଳି ଫୁ ଲପରି ପଡ଼ିରହିଲା । ତାକୁ କିଏ େଗାଟାଇ େନଇ େଦବତା ମ କେର େଦବ ? ସମାଜେର େସ ବିଧାନ
ନାହ ।
ଏ ଦୃ ଶ େଦଖୁ େଦଖୁ ଯୁବତୀର ଦୁ ଇଆ ରୁ ଦୁ ଇେଟାପା ନିମଳ ଲୁ ହ ଝରିପଡ଼ି େସଇ ମଇଳା ଲୁ ଗା ଭିତେର କୁ ଆେଡ଼
ମିଶଗ
ି ଲା । େସତିକେି ବେଳ ତା’ ମୁହଁରୁ ଅଜାଣତେର ପେଦ ବାହାରିପଡ଼ିଲା- େବାଉ େଲା !
େବାଉ େସଠାେର ନ ଲା । େସ ତ ଚାଲିଯାଇ ଲା ବହୁ ଦନ
ି ତଳୁ ; ବାପା ବି ଚାଲିଯାଇ େଲ । େସ େଦ ଲା, େସହି
କୁ ଡ଼ଆ
ି ଭିତେର େସହି ନିରାଭରଣା ଝିଅଟିକୁ ବାପା ତାର ପାଠ ପଢ଼ାଇବାେର ଲାଗିଛ ି । େସ ସିେଲଇ ଶି ଲା, େସ ବହିପଢ଼ି
ଜାଣିଲା, େସ େଲ ପାରିଲା, େସ ହିସାବପ ର ପାରିଲା । ଏହିପରି ସମୟେର ନାରୀଆେ ାଳନର ଏକ ଜୁ ଆର େସ ଅ ଳେର
େଖଳିଗଲା । େସହି ଜୁ ଆରେର ତା’ର ବାପା ଭାସିଯାଇ ପାଖ ଗଁା ାଇେମରୀ ଲ
ୁ େର ଝିଅକୁ ଲଗାଇେଦେଲ । େତଣିକି ତା’ର
ନଁା େହଲା ‘ନୀଳମା ରାଣୀ’ ।
ଯୁବତୀ ମଇଳା ଲୁ ଗାଭିତରୁ ମୁହଁ େଟକି େଦ ଲା, ନୀଳମା ରାଣୀ ମ

ତାକୁ ଆଉ େଦଖାଯାଉ-ନାହ । ବାପା

ଚାଲିଯାଇଛ ,ି େଯଉଁଠାକୁ ଗେଲ - ଆଉ େକହ େଫର ନ
ି ାହ, େସଠାକୁ । ଭାଇ ଚାଲିଯାଇଛି ପାଖରୁ ଦୂ ରକୁ ।
ନୀଳମା ରାଣୀ ଗଲା କୁ ଆେଡ଼ ? ତିନଖ
ି ି ଗଁା ଭିତରୁ ମଝି ଗଁାେର ନୀଳମା ରାଣୀ ‘ମା ରାଣୀ’ େହାଇ ରହିଲା । ତାକୁ
ବୁ ଢ଼ାମାେନ ନି ାକେଲ, ଯୁବକମାେନ ଶଂସାକେଲ, ଛା ଓ ଛା ୀମାେନ ମାଆପରି େଦ େଲ । ନୀଳମା ରାଣୀ ଏ ଗଁାେର ପାଠ
ପେଢ଼ଇ େସ ଗଁାେର ତା’ର େସହି ପିତୃ-ମାତୃ ହୀନ କୁ ଡ଼ଆ
ି ଭିତରକୁ େଫରିଯାଇ େ ହର ଭାଇକୁ ମଣିଷ କରିବାେର ଲାଗିଲା ।
ଯୁବତୀ ଛଟପଟ େହାଇ ମୁହଁମାଡ଼ି ପଡ଼ି ଅତି ବିଚ ି
ପଢ଼ାଉଛି, େସହି ଗଁାେର େକେତ ଯୁବକ

ଦୃ ଶ େଦ ଲା - େଯଉଁ ଗଁାେର ନୀଳମା ରାଣୀ ପିଲା ୁ ପାଠ

ଉଦ ମେର େଗାଟିଏ ଯା ାଦଳ ବାହାରିେଲ । ‘ରାମଲୀଳା’, ‘କୃ ଲୀଳା’ ଓ

‘ଭାରତଲୀଳା’ - ଏହିପରି େକେତ ଲୀଳା ଶି େଲ । େସହି ଲୀଳା ଭିତେର ନୀଳମା ରାଣୀର ଜୀବନଲୀଳା ଆର େହଲା ।
ଭାରତଲୀଳାେର େଯ ଅ ୁନ େହଲା, େସ େହଉଚି ଦୁ ଇଟି ଗଁାର େସବାୟତ ମଦନ େଶଠି, ଯାହାର କି ତୃ ତୀୟ ଗଁାେର ଘର । ମଦନା
ଲାଖବି ା ଲୀଳାେର ଅ ୁନ େହାଇ େଯେତେବେଳ େ ୗପଦୀ ୟଂବରେର ମାଛ ଆ କୁ ଶର ବି ଲ
ି ା, େସହି ଶର ଯାଇ ହୃ ଦୟଚ
ତେଳ ତେଳ ଅତି େଗାପନେର ନୀଳମା ରାଣୀ ଆ େର ବାଜିଲା । ମାନସ-ଚ ୁେର ଏ ଦୃ ଶ େଦ େସହି ଯୁବତୀ େସହିପରି ମୁହଁ
େପାତି ବଡ଼ ଛଟପଟ େହଲା । େଦ ଲା - ମଦନା େଶଠିର ଶର ନୀଳମା ରାଣୀକି ଅ କରିେଦଲା । ନୀଳମା ରାଣୀ ଆ ଥାଇ
ଅ େହାଇ େ ୗପଦୀ େବଶେର ତା’ ସେ ସେ ଚାଲିଗଲା । ତାର ଶି ାକତା ଗଲା, ତାର ାତୃ େ ହ ଗଲା, ତାର ସମାଜବ ନ
ଗଲା । େସ େଲାକାପବାଦକୁ ଡରିଲା ନାହ; ସମାଜର ବ ନକୁ ମାନିଲା ନାହ, ଗଁାବାଲା

କଥା ଶୁଣିଲା ନାହ । ନିଜର

ପିତୃପିତାମହ କୁ ଟୀର ଛାଡ଼ି ସମାଜର ସକଳ ମମତା ହରାଇ ଚାଲିଗଲା ମଦନା ସା େର ।
ଓେହା, କି ଦାରୁଣ ଦୃ ଶ ! ମାସ ଦୁ ଇଟା ନୀଳମା ରାଣୀ ମଦନା ଘେର େବାହୂ େହାଇ ରହିଲା । ତା’ପେର ଆସିଲା
ଭୀଷଣ ପରି ିତ ି । ନାଟ ଆଖଡ଼ା ଭାଜିଗଲା । ଅ ୁନ

ଲାଖବି ା ସରିଗଲା । ନୀଳମା ରାଣୀର େ ୗପଦୀ େବଶ ଲୁ ଚିଗଲା ।

ମଦନା ଖାଇଲା ମଦ । ନୀଳମା ରାଣୀ ମନାକଲା । ତା’ପେର ଝଗଡ଼ା, ତା’ପେର ଅଭାବ, ତା’ପେର ଲୁ ଗାବୁ ଜୁଳା କା େର
ପକାଇ ନୀଳମା ରାଣୀ ଚାଲିଲା େଧାବଣୀ େବଶେର େପାଖରୀତୁ ଠକୁ । ଲ ା ଅପମାନ ତା’ ମୁ ଉପେର ଏେତ ଭାର େଦେଲ
େଯ, ପିଠେି ର ମଇଳା ଲୁ ଗାର ଭାର ନ ଥାଇ ମ େସ ସବୁ େବେଳ ମୁ େପାତି ରହିଲା । ଯୁବତୀ ଏତିକେି ବେଳ ମଇଳା ଲୁ ଗା ଭିତରୁ
ମୁହଁ େଟକି କାତର ଭାବେର କାହାର ଆ ୟ େନବ ବିଚାରି ଉଠି ବସି େଦେଖ ତ, େସ େହଉଛି େସହି ଅତୀତର ନୀଳମା ରାଣୀ ।
େସ େହଉଛି ଆର ଗଁାର ମାତୃ ହୀନ ଦୁ ଇଟି ଶିଶୁ ଭିତରୁ େଗାଟିଏ, େଯ କି ଖୁ ଦୂ ରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି ।
େସହି ପୂବର ନୀଳମା ରାଣୀ ଓ ଏବର ନୀଳେଧାବଣୀ ମଇଳା ଲୁ ଗା ଭିତେର ପଡ଼ିରହି କ’ଣ ଭାବୁ ଭାବୁ େବଳ ବୁ ଡ଼ି
ରାତି େହଲା । ରାତି ଦୁ ଇପହରକୁ ଗଡ଼ିଲାପେର ପଡ଼ିଶାଘେର ପାଟିତୁ ଶୁଭିଲା । ନୀଳେଧାବଣୀ ପାଗଳିନୀ ପରି ଦୁ ଆର ଫି ଟାଇ
ପଡ଼ିଶାଘେର ପଶି କହିପକାଇଲା - “ଯାହା ଆଣିଚ, ଦିଅ େମାେତ ଚା ବାକୁ । େମା ଭାଇର ପରା େଭାଜିଘର ? ମଁୁ େସଠି େଲ
ପରା ତୁ ମକୁ େଦଇଥା ି େଭାଜି, ତୁ ମକୁ େଦଇଥା ି ଅଇ ା ଭାତ-ତରକାରି । େମାେତ ତୁ େମ େଦବନାହ ?” ପଡ଼ିଶାଘରର େବାହୂ ଏ
ମୁ େପାତି ରହି ଭାବିେଲ - ନୀଳମା ରାଣୀ ଆହୁ ରି େଧାବଣୀ େହାଇନାହ ?
େସ ଦିନ ଗଲା । ଭାଇର େଭାଜିଘର କଥା ଭାବି ଭାବି ‘ନୀଳମା ରାଣୀ’ ତା ଆରଦିନ େତାଠକୁ ଗଲାନାହ । ଭାଉଜର
ବଉଳପାଟ ପଡ଼ିଶାଘରର େବାହୂ କାଚି କରି େଦବାକୁ ଆଣି ଲା । ନୀଳମା ରାଣୀ କାକୁ ତମ
ି ିନତି େହାଇ କହିଲା- “ମଁୁ କାଚିେଦବି
େଲା, କାଚିେଦବି ! େମା ଭାଉଜର ବଉଳପାଟ େମାେତ ଦିଅ, ମଁୁ େଧାଇଆଣିବ ି ।” େସଇଆ େହଲା । ନୀଳମା ରାଣୀ
ବଉଳପାଟକୁ େଧାଇଆଣି ଆଉ ପଡ଼ିଶାଘରକୁ େଫରାଇଲା ନାହ । ତାଗିଦ ଆସିଲା ଆର ଗଁାରୁ । ବଉଳପାଟ େଫରାଇେଲ େତେଣ
େସ ଘେର ଶୁଭକାଯ ବଢ଼ିବ; କି ୁ େଫରାଇବ କିଏ ? ତାହା େଯ ନୀଳମା ରାଣୀ ହାତେର ! ଶୁଣାଗଲା - ନୀଳମା ରାଣୀ କହୁ ଛ,ି
ଭାଇ ନ ଆସିେଲ େଫରାଇବନାହ ।

ଭାଇ ଆସିବ ? ଭାଇ ଆସିବ େଧାବାଘରକୁ ନାନୀ େବାଲି ସେମାଧନ କରିବାକୁ ? କଥାଟା ଅସ ବ େହାଇଉଠିଲା ।
ତିନଖ
ି
ଗଁାେର - େଯଉଁ ଗଁାେର ନୀଳମା ରାଣୀ ଜନ େହାଇ ଲା, େଯଉଁ ଗଁାେର େସ ମା ରାଣୀ େହାଇ ଲା ଓ େଶଷେର ଆଉ
େଯଉଁ ଗଁାେର େଧାବଣୀ େହାଇ େସ ଦୁ ଇ ଗଁାର ମଇଳା ଲୁ ଗା ସଫା କଲା, ସବୁ ଆେଡ଼ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା । େତେଣ ଭାଇ ଘେର ବସି
ଭାବିଲା - ‘େଯ ଲା ନାନୀ, ତା ପାଖକୁ ଯିବ କି ନାହ ।’ ରାତି େହଲା ପହେର । ଯିବ କି ନାହ, ଯିବ କି ନାହ ଭାବି ଭାବି ଭାଇ
େକେତେବେଳ େଯ ଆସି ଭଉଣୀ ପାେଖ ପହ ଯ
ି ାଇଛି େସ ସମୟ ାନ ତାର ନାହ । ଡାକିଲା - “ନାନୀ !” େସତିକେି ବେଳ ଚଉତା
େହାଇ ବା ବଉଳପାଟ ଖ ି ହାତେର ଧରି ଆଲୁ ଳାୟିତେକଶା, ବି ତବଦନା, ଅଶମୁଖୀ ‘ନୀଳମା ରାଣୀ’ ଭାଇକୁ ଅ ାରେର
ଜାକି ପକାଇ କହିଲା - “ମଁୁ ଚାଲିଆସିଲି େବାଲି ତୁ ଚାଲିଆସିଲୁ ? େଲାେକ େବାଲିେବ କ’ଣ ? ତୁ ମ କୁ ଳେର କଳ ଲଗାଇବୁ ?
େଫରିଯାଆ, େଫରିଯାଆ !”
ଭାଇ େଫରିଯାଇ ଆନ -ମୁଖରିତ ତାର େସହି କୁ ଡ଼ଆ
ି ଭିତେର ଆଲୁ ଅେର େଦ ଲା – କାହାର ଲୁ ହ ତା ହାତେର ଲାଗିଛ,ି
କାହା େ ହର ଶ ତାକୁ ବିଚଳିତ କରିପକାଇଛି, କାହାର ଅନୁ ତାପ ବାଣୀ ତା ାଣକୁ ମ ିପକାଉଛି ।
ବଉଳପାଟ ଭାଇ ହାତେର େଦ ସମେ େହେଲ ଅବା !

