
ନୀଳମା ରାଣୀ 
 

 କଥାଟ ିସନିା ତେିନାଟ ିଗଁାର, କି ୁ  ଖବରଟା ଦଶପଚଶି ିଖ  ଗଁାେର ଜଣାଶୁଣା । ଏ ଗଁାର କୁଆ ରାତ ିପାହେିଲ େସ ଗଁା ଆକାଶେର 

ଉଡ଼,ି ଆର ଗଁା ଚାଳେର ବସ,ି କଛି ିବାଛବଚିାର ନ ଥାଇ ସବୁଠାରୁ ଆହାର ସଂ ହ କର ିଆେସ; ସବୁ ଗଁାେର ଏକାପର ିଡାେକ । ଏ 

ଗଁାର ଗାଈେଗାଠ େସ ଗଁାର ପଡ଼ଆିକୁ ଚରବିାକୁ ଯା’  ି। ଏ ଗଁାର ବୁଲା କୁକୁର ଖାଦ  ଅେନଷଣ କର ିଅନ  ଦୁଇ-ଚାର ିଗଁାେର 

ବୁଲିଆସ ;ି କି ୁ  ଏହ ିକୁଆ, କୁକୁର ଓ ଗାଈେଗାରୁ ୁ  େସକଥା େକହ ିକଛି ିକହ  ିନାହ; ମା  ଏ ଗଁାର େଲାକ ଆର ଗଁାକୁ ଗେଲ, 

େସ ଗଁା ପାରେହାଇ ତୃତୀୟ ଗଁାର ଦା େର ଚାଲିେଲ କମିା େସ ଗଁାର େଲାକ ଏ ଗଁାକୁ ଆସେିଲ, ଅଥବା ତନି ିଗଁାର େକହ ିେଲାକ 

ଏକାଠ ିେଭଟ େହେଲ, କାହା ମୁହଁରୁ େକେତ କଥା ବାହାେର । କଏି କେହ ପାଠର େଦାଷ, କଏି କେହ ସମାଜର େଦାଷ, କଏି ବା 

କେହ ପାଠର େଦାଷ ନୁେହଁ କ ି ସମାଜର େଦାଷ ନୁେହଁ, େଦାଷଟା େହଉଛ ିନୀଳମା ରାଣୀର । ନମିାପଡ଼ାର ପାଖପାଖ ତେିନାଟ ି

ଗଁାଦା େର ଏହପିର ିେକେତ କଥା ଚାେଲ । 

ଏ ନୀଳମା ରାଣୀ କଏି ? 

  ସମୟଟା ଖରାଦନି ରାତ ି। ଆକାଶ ଧୂମାୟମାନ । ନି ଭ ଚ  ଆେଲାକେର ଜଗତଟା ଛାଇଛାଇଆ େଦଖାଯାଉଛ ି। ରାତ ି

ାୟ ପହରକୁ ବଳଯିାଇଛ ି । ଏହ ି ତେିନାଟ ି ଗଁା ଭିତରୁ େଗାଟଏି ଗଁାର େଛାଟ କୁଡ଼ଆି ଭିତେର ଦୁଇ-ଚାର ି ବୁଜୁଳା ମଇଳା ଲୁଗା 

ଉପେର ମୁହଁେପାତ ିପଡ଼ରିହ ିବାଇଶ ିବଷ ବୟସର େଗାଟଏି ଯୁବତୀ େକେତ କଥା ଭାବୁଛ ି। କଏି େଦ େଲ ହୁଏତ ଭାବପିାେର, 

ଯୁବତୀ ଦନିସାରା ପରି ମ କର ିଆସ ି ା  େହାଇ ପଡ଼ଯିାଇଛ ି। ତା’ର େଚତା ନାହ, େକବଳ ଶାରୀରକି ମ ଫଳେର ଏ କଡ଼ 

େସ କଡ଼ େଲଉଟାଉଛ;ି କି ୁ  କୃତେର ତାହା ନୁେହଁ । ତା’ର େଯ ା  ିତାହା ଶାରୀରକି ା  ିନୁେହଁ, ତାହା େହଉଛ ିମାନସକି 

ା  ି। ଗତ ତନି ିବଷ ଭିତେର େସ ଏପର ିଭାବେର ମାନସକି ା  ିେଭାଗ କରଆିସଛି ିେଯ, ତା’ର ଅ ରା ା େସ େର ଦହ ି

େହାଇଯାଉଛ ି। େସ ଆ ବୁଜ ିପଡ଼ଛି ିସତ, ଆ କ ିତା’ର ନଦିନାହ । ଆ  ବୁଜ ିମ  େସ ସବୁ େଦ ପାରୁଛ ି। ତା’ର ମୁଦା 

ଆ  ଭିତେର େଗାଟାଏ ବରିାଟ ସଂସାର େଦଖାଯାଉଛ;ି କି ୁ  େସ ସଂସାର ସଂପୂ , -ବି  । େସହ ିସଂସାରେର ରା ାଘାଟ 

ନାହ, କୂଳଥଳ ନାହ, ମୁ  ଗୁ ିବାକୁ ବ ି ାନ ନାହ । େସ େଦଖୁଛ ିଦଶ-ବାର ବଷ ତଳର ସବୁ ଦୃଶ  । ମାନସଚ ୁେର ତାହା େକେଡ଼ 

ସୁ ର ! େଦଖୁଛ ିେସ େଗାଟଏି ା ଣ ପରବିାରର ନେିରାଳା କୁଟୀର । େସହ ିକୁଟୀର ଭିତେର ଦୁଇଟ ିସ ାନ ଓ ତା ର ପିତୃେଦବ । 

ମା’ ଦୁଇ ବଷତଳୁ ଚାଲିଯାଇଛ ି। ମା’ ଚାଲିଯିବାର ଦୁଃଖ ତାକୁ େଯେତ ବାଧୁନାହ, ବାଧୁଚ ିବାପା ୁ  । ରାତ ିନ ପାହୁଣ ୁଉଠ ି

ବାପା ଗଁାମୁ  େପାଖରୀ କୂଳେର ବା ଠାକୁର ମ ରି ହତାଭିତରୁ ଆ ଳୁାଏ ସଜଫୁଲ େତାଳଆିଣି ଚାଲିଯାଉଛ  ିବାହାରକୁ, ଆଉ 

େସହ ିପିଲା ଦୁଇଟ ିଦା ପି ାେର ବସ ିତା ୁ  ଅେପ ା କର ିରହଛି  ି। ବାପା େଫରଆିସୁଛ  ିେବଳ ପହରକୁ, ଘେର ପଣୁି ଆନ ର 

େକାଳାହଳ ପଡ଼ଯିାଉଛ ି । ବାପା େସମାନ ୁ  େଣ ବୁକୁତେଳ ଜାକଧିର ି େସମାେନ ନଜାଣିଲା ପର ି ଆ ରୁ ଲୁହ େପାଛ,ି ଘର 

ଓେଳଇ, ଚୁଲି ଜାଳ,ି େରାେଷଇ ସାର ି ଦଅିଁ  ଘେର ପୂଜାେର ବସପିଡ଼ୁଛ  ି । ଦଅିଁ  ଘେର ପୂଜା କରବିାକୁ ବସ ି େସ ଠାକୁର ୁ  

େକେତ େଯ କ’ଣ କହୁଛ ,ି ପିଲାମାେନ କଛି ିବୁଝପିାରୁନାହା  ି।  



  ଯୁବତୀ ପୁଣି କଡ଼ େଲଉଟାଉଛ ି। ଆ  ଫିେଟଇ େଦଖୁଛ ିେସ ଘେର େକହ ିନାହା  ି। ତା’ପେର ପୁଣି ଆ  ବୁଜୁଛ ି। 

ପୁଣି େସ େଦଖୁଛ ିଅତୀତର ଚି  । େସହ ିେଯଉ ଁମାତୃହୀନ ଦୁଇଟ ିସ ାନ, େସ ଭିତେର ସାନଟ ିେହଉଛ ିଭାଇ । ଭଉଣୀ ଆଠ-ଦଶ 

ବଷର । ଭାଇଭଉଣୀ ଦୁେହଁ ଗଁା ଚାଟଶାଳୀକୁ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ ,ି ଧୂଳଧିସୂର େହାଇ ବହ ି ସଲିଟ ହାତେର ଧର ି ଘରକୁ 

େଫରଲିାେବେଳ ମାତୃଶୂନ  େସହ ିକୁଟୀରେର ପିତା ର େ ହ ଆଦର ପାଇ ହସେଖଳେର ସମୟ କଟାଉଛ  ି। 

 

ଯୁବତୀ ପୁଣ ିକଡ଼ େଲଉଟାଇ େସହପିର ିମାନସ-ଚ ୁେର େଦ ଲା, - ଝଅିର ବୟସ େହଲା, ବାପା ବର େଖାଜଆିଣିେଲ, 

ଦୁଆରମୁହଁେର େବଦେିର ବସ ିସମ  ଶରୀରକୁ ନୂଆ ଲୁଗାେର େଘାଡ଼ାଇେହାଇ େସ ପୁେରାହତିର ମ ଗାନ ଭିତେର କାହାର ପାଣି 

ହଣକଲା । ଏ କଥା େଦ  ଅ ସୁଷୁ  ଅବ ାେର ତା’ର େସହ ିେଦହଟା ଥରଉିଠଲିା । ତା’ର େଲାମକୂପ କ ଉିଠଲିା । େସ 

ଉଠ ି ବସପିଡ଼ବିାକୁ େଚ ାକର ି ପୁଣି େସଇ ମଇଳା ଲୁଗା ଭିତେର ମୁ  ଗୁ ି  ପଡ଼ରିହଲିା । ଏହାପେର େଦ ଲା ସବୁ େଶଷ । 

ବବିାହର ଛ’ମାସ ପେର ଏହ ି ମାତୃଶୂନ  କୁଟୀର ଭିତେର ମାତୃହୀନା କେିଶାରୀର ନରିାଭରଣା ଅ -େସୗ ବ ସକାେଳ 

ଝଡ଼ପିଡ଼ି ବା ଗ ଶଉିଳ ିଫୁଲପର ିପଡ଼ରିହଲିା । ତାକୁ କଏି େଗାଟାଇ େନଇ େଦବତା  ମ କେର େଦବ ? ସମାଜେର େସ ବଧିାନ 

ନାହ । 

ଏ ଦୃଶ  େଦଖୁ େଦଖୁ ଯୁବତୀର ଦୁଇଆ ରୁ ଦୁଇେଟାପା ନମିଳ ଲୁହ ଝରପିଡ଼ ି େସଇ ମଇଳା ଲୁଗା ଭିତେର କୁଆେଡ଼ 

ମିଶଗିଲା । େସତକିେିବେଳ ତା’ ମୁହଁରୁ ଅଜାଣତେର ପେଦ ବାହାରପିଡ଼ଲିା- େବାଉ େଲା !  

େବାଉ େସଠାେର ନ ଲା । େସ ତ ଚାଲିଯାଇ ଲା ବହୁଦନି ତଳୁ; ବାପା ବ ି ଚାଲିଯାଇ େଲ । େସ େଦ ଲା, େସହ ି

କୁଡ଼ଆି ଭିତେର େସହ ି ନରିାଭରଣା ଝଅିଟକୁି ବାପା ତାର ପାଠ ପଢ଼ାଇବାେର ଲାଗିଛ  ି । େସ ସେିଲଇ ଶି ଲା, େସ ବହପିଢ଼ ି

ଜାଣିଲା, େସ େଲ ପାରଲିା, େସ ହସିାବପ  ର ପାରଲିା । ଏହପିର ିସମୟେର ନାରୀଆେ ାଳନର ଏକ ଜୁଆର େସ ଅ ଳେର 

େଖଳଗିଲା । େସହ ିଜୁଆରେର ତା’ର ବାପା ଭାସଯିାଇ ପାଖ ଗଁା ାଇେମରୀ ଲୁେର ଝଅିକୁ ଲଗାଇେଦେଲ । େତଣିକ ିତା’ର 

ନଁା େହଲା ‘ନୀଳମା ରାଣୀ’ ।  

  ଯୁବତୀ ମଇଳା ଲୁଗାଭିତରୁ ମହଁୁ େଟକ ି େଦ ଲା, ନୀଳମା ରାଣୀ ମ  ତାକୁ ଆଉ େଦଖାଯାଉ-ନାହ । ବାପା 

ଚାଲିଯାଇଛ ,ି େଯଉଁଠାକୁ ଗେଲ - ଆଉ େକହ େଫର ନିାହ, େସଠାକୁ । ଭାଇ ଚାଲିଯାଇଛ ିପାଖରୁ ଦୂରକୁ ।  

  ନୀଳମା ରାଣୀ ଗଲା କୁଆେଡ଼ ? ତନିଖି ି ଗଁା ଭିତରୁ ମଝ ିଗଁାେର ନୀଳମା ରାଣୀ ‘ମା ରାଣୀ’ େହାଇ ରହଲିା । ତାକୁ 

ବୁଢ଼ାମାେନ ନି ାକେଲ, ଯୁବକମାେନ ଶଂସାକେଲ, ଛା  ଓ ଛା ୀମାେନ ମାଆପର ିେଦ େଲ । ନୀଳମା ରାଣୀ ଏ ଗଁାେର ପାଠ 

ପେଢ଼ଇ େସ ଗଁାେର ତା’ର େସହ ିପିତୃ-ମାତୃହୀନ କୁଡ଼ଆି ଭିତରକୁ େଫରଯିାଇ େ ହର ଭାଇକୁ ମଣିଷ କରବିାେର ଲାଗିଲା ।  

  ଯୁବତୀ ଛଟପଟ େହାଇ ମୁହଁମାଡ଼ ି ପଡ଼ ି ଅତ ି ବଚିି  ଦୃଶ  େଦ ଲା - େଯଉ ଁ ଗଁାେର ନୀଳମା ରାଣୀ ପିଲା ୁ  ପାଠ 

ପଢ଼ାଉଛ,ି େସହ ି ଗଁାେର େକେତ ଯୁବକ  ଉଦ ମେର େଗାଟଏି ଯା ାଦଳ ବାହାରେିଲ । ‘ରାମଲୀଳା’, ‘କୃ ଲୀଳା’ ଓ 



‘ଭାରତଲୀଳା’ - ଏହପିର ି େକେତ ଲୀଳା ଶି େଲ । େସହ ି ଲୀଳା ଭିତେର ନୀଳମା ରାଣୀର ଜୀବନଲୀଳା ଆର େହଲା । 

ଭାରତଲୀଳାେର େଯ ଅ ୁନ େହଲା, େସ େହଉଚ ିଦୁଇଟ ିଗଁାର େସବାୟତ ମଦନ େଶଠ,ି ଯାହାର କ ିତୃତୀୟ ଗଁାେର ଘର । ମଦନା 

ଲାଖବି ା ଲୀଳାେର ଅ ୁନ େହାଇ େଯେତେବେଳ େ ୗପଦୀ ୟଂବରେର ମାଛ ଆ କୁ ଶର ବି ଲିା, େସହ ିଶର ଯାଇ ହୃଦୟଚ  

ତେଳ ତେଳ ଅତ ିେଗାପନେର ନୀଳମା ରାଣୀ ଆ େର ବାଜଲିା । ମାନସ-ଚ ୁେର ଏ ଦୃଶ  େଦ  େସହ ିଯୁବତୀ େସହପିର ିମୁହଁ 

େପାତ ିବଡ଼ ଛଟପଟ େହଲା । େଦ ଲା - ମଦନା େଶଠରି ଶର ନୀଳମା ରାଣୀକ ିଅ  କରେିଦଲା । ନୀଳମା ରାଣୀ ଆ  ଥାଇ 

ଅ  େହାଇ େ ୗପଦୀ େବଶେର ତା’ ସେ  ସେ  ଚାଲିଗଲା । ତାର ଶି ାକତା ଗଲା, ତାର ାତୃେ ହ ଗଲା, ତାର ସମାଜବ ନ 

ଗଲା । େସ େଲାକାପବାଦକୁ ଡରଲିା ନାହ; ସମାଜର ବ ନକୁ ମାନଲିା ନାହ, ଗଁାବାଲା  କଥା ଶୁଣିଲା ନାହ । ନଜିର 

ପିତୃପିତାମହ  କୁଟୀର ଛାଡ଼ ିସମାଜର ସକଳ ମମତା ହରାଇ ଚାଲିଗଲା ମଦନା ସା େର ।  

  ଓେହା, କ ି ଦାରୁଣ ଦୃଶ  ! ମାସ ଦୁଇଟା ନୀଳମା ରାଣୀ ମଦନା ଘେର େବାହୂ େହାଇ ରହଲିା । ତା’ପେର ଆସଲିା 

ଭୀଷଣ ପରି ିତ ି। ନାଟ ଆଖଡ଼ା ଭାଜଗିଲା । ଅ ୁନ  ଲାଖବି ା ସରଗିଲା । ନୀଳମା ରାଣୀର େ ୗପଦୀ େବଶ ଲୁଚଗିଲା । 

ମଦନା ଖାଇଲା ମଦ । ନୀଳମା ରାଣୀ ମନାକଲା । ତା’ପେର ଝଗଡ଼ା, ତା’ପେର ଅଭାବ, ତା’ପେର ଲୁଗାବୁଜୁଳା କା େର 

ପକାଇ ନୀଳମା ରାଣୀ ଚାଲିଲା େଧାବଣୀ େବଶେର େପାଖରୀତୁଠକୁ । ଲ ା ଅପମାନ ତା’ ମୁ  ଉପେର ଏେତ ଭାର େଦେଲ 

େଯ, ପିଠେିର ମଇଳା ଲୁଗାର ଭାର ନ ଥାଇ ମ  େସ ସବୁେବେଳ ମୁ େପାତ ିରହଲିା । ଯବୁତୀ ଏତକିେିବେଳ ମଇଳା ଲୁଗା ଭିତରୁ 

ମୁହଁ େଟକ ିକାତର ଭାବେର କାହାର ଆ ୟ େନବ ବଚିାର ିଉଠ ିବସ ିେଦେଖ ତ, େସ େହଉଛ ିେସହ ିଅତୀତର ନୀଳମା ରାଣୀ । 

େସ େହଉଛ ିଆର ଗଁାର ମାତୃହୀନ ଦୁଇଟ ିଶଶୁି ଭିତରୁ େଗାଟଏି, େଯ କ ିଖୁ  ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଇଛ ି।  

 େସହ ିପୂବର ନୀଳମା ରାଣୀ ଓ ଏବର ନୀଳେଧାବଣୀ ମଇଳା ଲୁଗା ଭିତେର ପଡ଼ରିହ ିକ’ଣ ଭାବୁ ଭାବୁ େବଳ ବୁଡ଼ ି

ରାତ ିେହଲା । ରାତ ିଦୁଇପହରକୁ ଗଡ଼ଲିାପେର ପଡ଼ଶିାଘେର ପାଟତୁି  ଶୁଭିଲା । ନୀଳେଧାବଣୀ ପାଗଳନିୀ ପର ିଦୁଆର ଫିଟାଇ 

ପଡ଼ଶିାଘେର ପଶ ିକହପିକାଇଲା - “ଯାହା ଆଣିଚ, ଦଅି େମାେତ ଚା ବାକୁ । େମା ଭାଇର ପରା େଭାଜଘିର ? ମଁ ୁେସଠ ି େଲ 

ପରା ତୁମକୁ େଦଇଥା  ିେଭାଜ,ି ତୁମକୁ େଦଇଥା  ିଅଇ ା ଭାତ-ତରକାର ି। େମାେତ ତୁେମ େଦବନାହ ?” ପଡ଼ଶିାଘରର େବାହୂଏ 

ମୁ  େପାତ ିରହ ିଭାବେିଲ - ନୀଳମା ରାଣୀ ଆହୁର ିେଧାବଣୀ େହାଇନାହ ?  

 େସ ଦନି ଗଲା । ଭାଇର େଭାଜଘିର କଥା ଭାବ ିଭାବ ି‘ନୀଳମା ରାଣୀ’ ତା ଆରଦନି େତାଠକୁ ଗଲାନାହ । ଭାଉଜର 

ବଉଳପାଟ ପଡ଼ଶିାଘରର େବାହୂ କାଚ ିକର ିେଦବାକୁ ଆଣି ଲା । ନୀଳମା ରାଣୀ କାକୁତମିିନତ ିେହାଇ କହଲିା- “ମଁୁ କାଚେିଦବ ି

େଲା, କାଚେିଦବ ି ! େମା ଭାଉଜର ବଉଳପାଟ େମାେତ ଦଅି, ମଁୁ େଧାଇଆଣିବ ି ।” େସଇଆ େହଲା । ନୀଳମା ରାଣୀ 

ବଉଳପାଟକୁ େଧାଇଆଣି ଆଉ ପଡ଼ଶିାଘରକୁ େଫରାଇଲା ନାହ । ତାଗିଦ ଆସଲିା ଆର ଗଁାରୁ । ବଉଳପାଟ େଫରାଇେଲ େତେଣ 

େସ ଘେର ଶୁଭକାଯ  ବଢ଼ବି; କି ୁ  େଫରାଇବ କଏି ? ତାହା େଯ ନୀଳମା ରାଣୀ ହାତେର ! ଶୁଣାଗଲା - ନୀଳମା ରାଣୀ କହୁଛ,ି 

ଭାଇ ନ ଆସେିଲ େଫରାଇବନାହ । 



 ଭାଇ ଆସବି ? ଭାଇ ଆସବି େଧାବାଘରକୁ ନାନୀ େବାଲି ସେମାଧନ କରବିାକୁ ? କଥାଟା ଅସ ବ େହାଇଉଠଲିା । 

ତନିଖି  ଗଁାେର - େଯଉ ଁଗଁାେର ନୀଳମା ରାଣୀ ଜନ େହାଇ ଲା, େଯଉ ଁଗଁାେର େସ ମା ରାଣୀ େହାଇ ଲା ଓ େଶଷେର ଆଉ 

େଯଉ ଁଗଁାେର େଧାବଣୀ େହାଇ େସ ଦୁଇ ଗଁାର ମଇଳା ଲୁଗା ସଫା କଲା, ସବୁଆେଡ଼ ଚହଳ ପଡ଼ଗିଲା । େତେଣ ଭାଇ ଘେର ବସ ି

ଭାବଲିା - ‘େଯ ଲା ନାନୀ, ତା ପାଖକୁ ଯିବ କ ିନାହ ।’ ରାତ ିେହଲା ପହେର । ଯିବ କ ିନାହ, ଯିବ କ ିନାହ ଭାବ ିଭାବ ିଭାଇ 

େକେତେବେଳ େଯ ଆସ ିଭଉଣୀ ପାେଖ ପହ ଯିାଇଛ ିେସ ସମୟ ାନ ତାର ନାହ । ଡାକଲିା - “ନାନୀ !” େସତକିେିବେଳ ଚଉତା 

େହାଇ ବା ବଉଳପାଟ ଖ ି ହାତେର ଧର ି ଆଲୁଳାୟିତେକଶା, ବି ତବଦନା, ଅଶମୁଖୀ ‘ନୀଳମା ରାଣୀ’ ଭାଇକୁ ଅ ାରେର 

ଜାକ ିପକାଇ କହଲିା - “ମଁୁ ଚାଲିଆସଲିି େବାଲି ତୁ ଚାଲିଆସଲୁି ? େଲାେକ େବାଲିେବ କ’ଣ ? ତୁ ମ  କୁଳେର କଳ  ଲଗାଇବୁ ? 

େଫରଯିାଆ, େଫରଯିାଆ !”  

 ଭାଇ େଫରଯିାଇ ଆନ -ମୁଖରତି ତାର େସହ ିକୁଡ଼ଆି ଭିତେର ଆଲୁଅେର େଦ ଲା – କାହାର ଲୁହ ତା ହାତେର ଲାଗିଛ,ି 

କାହା େ ହର ଶ ତାକୁ ବଚିଳତି କରପିକାଇଛ,ି କାହାର ଅନୁତାପ ବାଣୀ ତା ାଣକୁ ମ ିପକାଉଛ ି।  

ବଉଳପାଟ ଭାଇ ହାତେର େଦ  ସମେ  େହେଲ ଅବା   ! 


