
ମାଗୁଣୀର ଶଗଡ଼ 
 

ଖଲିେକାଟର ଦୁଇଲ  ଜା  ଭିତେର ତଦିନି ଯିବାଆସବିା ଚାଲିଛ ି । େକେତ ସଂସାରରୁ ଯାଉଛ ,ି େକେତ ସଂସାରକୁ 

ଆସୁଛ  ି । ଏ ଖବର ରଖୁଛ  ି ଗୃହପରବିାର ବା ସାଇପଡ଼ଶିାର େଲାେକ; କି ୁ  େଯଉଁ ଦନି ମାଗୁଣୀ ଏ ସଂସାର ଛାଡ଼ ି

ଚାଲିଗଲା େସଦନି ଖବରଟା ଖଲିେକାଟର ପୁରପ ୀ ସବୁଆେଡ଼ ବ ାପିଗଲା । େଯ ଶୁଣିଲା େସ ମୁହୂେ  େହେଲ ନୀରବ ରହ ି

ଦୁଃଖେର କହଲିା - ମାଗୁଣୀ ଚାଲିଗଲା ? ଆହା ! ବଚିରା ଚାଲିଗଲା !! 

  ମାଗୁଣୀ କଏି ? ଖଲିେକାଟର େସ ରାଜା ନୁେହଁ, ଏ କଥା ନି ୟ । େସ ରାଜ ର େନତା ନୁେହଁ, ଏ କଥା ସମେ  

କହେିବ । େସ କମୀ ନୁେହଁ, ଏ କଥା ସମେ  ଜାଣ  ି । େସ େକେବ ସତ ା ହେର େଯାଗେଦଇନାହ କ ି ରଜାକୁ ଖଜଣା 
େଦଇନାହ । ତା’ େବକେର କଏି ଫୁଲମାଳ ଲମାଇନାହ କ ିେସ କାହା ଗଳାେର ମାଳା ଲମାଇେଦବା ଦରକାର ପଡ଼ନିାହ; 

ଜନସମୁ  ଭିତେର କରତାଳ ି ଗହଳେର ବ ୃ ତା େଦଇନାହ, କ ି ଦଅିଁେଦଉଳେର ପରଜନେର ଗଲାଭ ପାଇଁ ଜପତପ 

କରନିାହ । େସ େକବଳ କରଛି ିେଗାଟଏି କାମ - ମୁ ର ଝାଳ ତୁ େର ମାର ିଜୀବନପଥେର ଲେଢ଼ଇ କରଛି ି। େସ ଲେଢ଼ଇ 

େଦଶପାଇଁ ନୁେହଁ, ଜାତପିାଇଁ ନୁେହଁ; ତାହା ନଜିର େପଟଚାଖ କ ପାଇ ଁ । ତଥାପି, ମାଗୁଣୀର ମତୁୃ ଖବର ପାଇ ସମେ  

କହେିଲ - ଆହା ! ବଚିରା ଚାଲିଗଲା !  

ଗଡ଼େର ପଚାରେିଲ ତ ସମେ  କହେିବ ମାଗୁଣୀ କଏି, ଦୂର ଜ ଲ ତଳ ପ ୀ ଗଁାେର ମ  ତା’ର ପରଚିୟ 

ମିଳପିାରବି । ମାଗୁଣୀ ଖଲିେକାଟର େକହ ିନୁେହଁ; େସ ଜେଣ ଶଗଡ଼ଆି । ଦୁଇଟା ବଳଦ ଓ େସ; ଏ ତନି ିମିଶ ିେଗାଟାଏ ସଂଘ 

ଗଢ଼ି େଲ, ଯାହା କ ିଦୁଇଲ  େଲାକ  ମନକୁ ଛୁଇଗଲା ।  

ତଦିନି ଖଲିେକାଟ ଗଡ଼େର ସୂଯ  ଉଏ ଁଓ ଅ  ହୁଏ । ଘନେଘାର ବଷାଦେିନ େଲାେକ ସୂଯ  ନେଦ  ମାଗୁଣୀକ ି

େଦ  େବଳ ଜାଣ  ି। ମାଘ ମାସର ଜାଡ଼େର ପି ାେର େଘାଡ଼ଘିାଡ଼ ିେହାଇ େଲାେକ ବସି ଲାେବେଳ ମାଗୁଣୀ ନଜି ପରଚିତି 

ସା  ଦୁଇଟକୁି ଶଗଡ଼େର େଯାଚ ି ପାହାଡ଼ ତେଳ ଗୀତ େବାଲି େବାଲି ଚାଲିଯାଏ । େଲାେକ କୁହ  ି ମାଗୁଣୀ େସମାନ ର 

େଗାଟାଏ ଘ ା । ବଷାଦେିନ ବଷା ଘୁ ଯିାଇପାେର, ଖରାଦେିନ ଖରାତାତ◌ିି ଊଣା େହାଇପାେର; କି ୁ  ମାଗୁଣୀର ଶଗଡ଼ 

ଦେିନେହେଲ ବ  ହୁଏନାହ । େସ କେହ ରଜାଘେର େଯାଡ଼ା େଯାଡ଼ା େମାଟରକାର ଅଛ ିସତ; କି ୁ  ତା’ ପର ିଇ ିନୟିର 

ନାହା  ି।  

ତା’ଶଗଡ଼ ରଜାଘର େମାଟରଠଁୁ  ବେଳ । ବାରବଷ ଅତ ିପରଚିତି ସାଥୀ କାଳଆି ଓ କଷରା ବଳଦ ଉପେର େସ 

ହାତ ମାର ିଆଉଁସେିଦେଲ ତା’ ଗାଡ଼େିର ପ  ଦଆିହୁଏ । େଯେତେବେଳ େସ ଶଗଡ଼ ଉପେର ହସ ିଗୀତ ପେଦ େବାଲିଦଏି, 

“ରାମ େଯ ଲଇ ଣ ଗେଲ ମଗୃ ମାର”ି ତା’ର େମାଟର ଚାେଲ । େସେତେବେଳ ଶ ାମଳ ତରୁ ପ ତେଳ, ଗିର ିକ ରା 
ଭିତେର ତି ନ ିଉେଠ । ଅ ସୁ  କୁ  କୁଟ କୁ ାଟୁଆ ତାକୁ ଉ ର ଦଅି  ି। ପ ୀର ବୁଲାକୁକୁରଦଳ ଚମକ ିଉଠ ିଗଁାେର 

ଚହଳ ପକାଇ ଦଅି  ି। ଘଡ଼ଘଡ଼ ଶ େର ଶଗଡ଼ ଚାଲିଯାଏ େ ସନ ଅଭିମୁେଖ । 

  ପଚାଶ ବଷର ମାଗୁଣୀ ବାରବଷର ସାଥୀ ବଳଦ ୁ  ଧର ି େଯେତେବେଳ ଭଡ଼ା େବାହଚିାେଲ, ସତୁର ି ଅଶୀବଷ 

ତଳର କାହାଣୀ ପରି ବହଯିାଏ । େସ କେହ ଆଗ ତା’ ନଜି କଥା- ତା’ର େକେବ ବାପା ମା’ େଲ, େସ େକେବ 

ସୁଖେର ବଢ଼ ି ଖଟେର େଶାଉ ଲା, େସ େକେବ ଘେର ବସ ି ଦୁଇଓଳ ି େପଟପୂରାଇ ଖାଉ ଲା; ଆଉ ଜଣ ର ମଧୁର 



ମିଳନେର ପୁଣି ଜୀବନର ସକଳ ଦୁଃଖ ଭୁଲିଯାଇ ଲା । େସ ଗଢ଼ି ଲା େଗାଟାଏ ପ-ରାଜ  । େସ ରାଜ ର େସ ଲା ରାଜା 
। ରାଣୀ କର ିଯାହାକୁ ଆଣି ଲା, ଜୀବନଟାକୁ େସ ହସାଇ ହସାଇ ନଚାଉ ଲା । ତା’ର ଅଧର ତେଳ େସ ଅମତୃ ପିଉ ଲା; 
ତା’ର ଚାହାଣି ଭିତେର େସ ଜଗ  େଦଖୁ ଲା; ତା’ର ନଃି ାସେର େସ ସବୁାସ ବାରୁ ଲା ଓ ତା’ର ପାଦ ତେଳ େସ 

ଫୁଲ ଫୁଟବିାର େଦଖୁ ଲା । କି ୁ  େସ ପ ତା’ର େବଶୀ ଦନି ରହଲିା ନାହ । ପମୟୀ ହସ ିହସ ିଚାଲିଗଲା ଏ ସଂସାରର 

େସ ପାଖକୁ । ଏ ପାେଖ ଦୁଇଟ ିବଳଦ େଘନ ିଗଁାରୁ େ ସନକୁ ଓ େ ସନରୁ ଗଁାକୁ ଦନିେକ ଦୁଇଥର ଯାଇ ତାକୁ ଆରଜନେର 

େଭଟବିାକୁ େଚ ା କରୁ ଲା ।  

  ଶଗଡ଼ ବାହଲିାେବେଳ ଏ କଥା େସ ସମ ୁ  ଶୁଣାଇ କ ାଇ ପକାଏ । ନେିଜ ଦୁଇେଟାପା ଲୁହ ନଜିର ଚରିାକାନେିର 

େପାଛେିଦଇ ବଳଦ ଉପେର ହାତମାର ି ପୁଣ ି କେହ ଆଉ େଗାଟାଏ ଗ  । େଲାକ  ବାଟ ସରଯିାଏ; କି ୁ  ତା’ର ଗ  

ସେରନାହ । େସ କେହ, ତା’ ଶଗଡ଼େର ନ ବସଛି ିକଏି ? ବସ ିନ େଲ ବସ ିନ େବ ଖଲିେକାଟର ରଜା । କି ୁ  େଦବା  

କହ, ମ ାେନଜର କହ, ଓକଲି କହ, ମହାଜନ କହ, ଏପରକି ିମହା ା  ଭ  ପଯ  କହ, ସମେ  ବସଛି  ିତା ଶଗଡ଼େର । 

ଏସବୁ କଥା କହଲିା େବେଳ େସ ଏେଡ଼ ଉ ାହେର କେହ େଯ, େବେଳେବେଳ ବଳଦ ଦୁଇଟା ଠଆି େହାଇଗେଲ ମ  

େସମାନ ୁ  ଅଡ଼ାଏ ନାହ । ଜାଣିପାରେିଲ କେହ, ଏ ପଶୁଗୁଡ଼ାକ ମ  ଏକଥା ଶୁଣିବାକୁ କାନଉଛ  ି।  

ମାଗୁଣୀର ଶଗଡ଼ ଓ ବଳଦ ଖଲିେକାଟର େଗାଟାଏ ବରିାଟ ଇତହିାସ ନ େହେଲ ମ  େସ ଇତହିାସର େକେତଟା 
ପୃ ା । େସ ଇତହିାସ କେହ, ଏ ଶଗଡ଼ ରାଜ ର ସମ ି ି ଚି ଛି ି । େକେତ ବାଳବଧିବା ଏହାର ି ଉପେର ବସ ି ଶାଶୂଘରୁ 

ବାପଘରକୁ େଫରଛି  ି। େକେତ ସୁହାସନିୀ କୁଳବଧ ୂବାପଘରୁ ଶାଶଘୂରକୁ ମ  ଯାଇଛ  ି। ଖଜଣାଗ ାକ େଦଇ ନପାର ି

େଯଉଁଦନି ମ ଳ ଗଁାର ଗଦା ରାଉଳ େଜ  ଗଲା, େସଇଦନି ତା’ ଘରର ଛା ୁଣୀମୁ ା ଆଦ ିଏଇ ଶଗଡ଼େର ବୁହାେହାଇ 

ଆସ ି ରଜାଘର କଚରି ି ଦୁଆେର ଜମାେହାଇ ଲା । େଯଉଁଦନି େବ ାଳଆି ଗାଆଁର ମଧୁ ରେଥ ନରହତ ା ଅପରାଧେର 

ଧରାେହେଲ, େସଦନି େସ ଏଇ ଗାଡ଼େିର ବସ ିଯାଇ େଲ । ଏଇ ଗାଡ଼େିର ବସ ିଓକଲି ଆସ ିରଜାଘର ପ  େନଇଛ  ି। ଏଇ 

ଗାଡ଼େିର ରଇତ େନତାଏ ହାତକଡ଼ା ପଡ଼ ିକଚରିକି ିଯାଇଛ  ି। ଏଇ ଗାଡ଼ ିସୁଖ େଦ ଛ;ି ଦୁଃଖ େଦ ଛ ି। ଲୁହ େବାହ ିଏଇ 

ଗାଡ଼ରି ଶୁ ଲା ପାଳର ଗଦ ିଓଦା େହାଇଯାଇଛ;ି ହସେରାଳେର ଏଇ ଗାଡ଼ ିେକେତ କ ଛି ି। 

  ଏଇ ସବୁ କଥା କହ ିମାଗୁଣୀ େଯେତେବେଳ ଗାଡ଼ ିଚଳାଏ, ମେନହୁଏ ମାଗୁଣୀ େଗାଟାଏ ଜୀବ  ଇତହିାସ । ଏପର ି

ଦଶ ପା ଟା ଇତହିାସକୁ ଏକାଠ ିକେଲ ଓଡ଼ଶିାେର େଗାଟାଏ େକାଣାକ ତଆିର ିହୁଅ ା ।   

          ଦେିନ ମାଗୁଣୀ ଶୁଣିଲା, ତା ଗାଡ଼େିର ଆଉ େଲାେକ ବସେିବ ନାହ; କାରଣ ସଂିହଘର େଗାଟାଏ େମାଟର ବ  ଆଣଛୁ  ି

। ଶୁଣିଲା ମାେ  େସ ହସ ିହସ ିଆକାଶ ଫଟାଇେଦଲା । କହଲିା- “େମାଟର ବା   !” ତା କ’ଣ େମା କାଳଆି-କଶରାକୁ 

ଟପିଯିବ ? ଭଲ କର ିଆହାର େଦଇ େଯେତେବେଳ ହାତ ମାରେିଦବ,ି େଲାେକ କ’ଣ େମା ଗାଡ଼ ିଛାଡ଼ ିେସ ଗାଡ଼କି ିଯିେବ ? 

ତା’ର ଏକଥା ଶୁଣ ିସମେ  ହସେିଲ ସତ; ମା  େସ ଖାତରି କଲାନାହ । ଦୁଇଚାର ିଦନି ଗଲା । େଦଖ ୁେଦଖ ୁଗଡ଼େର 

େମାଟର ବା  ପହ ଲିା । େଲାେକ କହେିଲ, “ଏଥର ମାଗୁଣୀର ବ ବସାୟ ବୁଡ଼ଲିା । ଏକାେବଳେକ େକାଡ଼ଏି ଜଣ ୁ  ଧର ି

ଘ ାେକ େଯ ଚାଳଶି ମାଇଲ ଯିବ, ମାଗୁଣୀ କ ିତାକୁ ବଳଯିିବ ?” 

କଥା ସତ । େଦତୖ ଦାନବ ପର ିଗଡ଼େର େମାଟର ବା  ଟାକୁ େଦ  ମାଗୁଣୀର ମନେର ଛନକା ପଶଗିଲା । େସ 

କା ପିାରଲିା ନାହ ସତ; କି ୁ  କା -କା  େହାଇ ଭାବଲିା, େସଦନି ଯାଇ ଲି େକାଦଳା ସଭାକୁ । କଏି କହୁ େଲ, କଳ 

ଜନିଷିଠଁୁ  ହାତ ଜନିଷି ଭଲ । ତା’େହେଲ େମାଟର କଳଠଁୁ  କଣ େମା ଶଗଡ଼ ଭଲ ନୁେହଁ ? ଏେତ େଲାକ ସଭାେର ବସ ି



ଶୁଣୁ େଲ, େସମାେନ କଣ େମା ଦୁଃଖ ବୁଝେିବ ନାହ ? କମୀ ନ ବୁଝେିଲ ଯିବ ି ଗା ୀ  ପାଖକୁ । ଦରି ର ସାଥୀ େସ, 

ଗରବି  ବ ୁ େସ; କଣ କହେିବ- ମାଗୁଣୀ ମରଯିାଉ, ଆଉ, ଏ ସଂିେହ ବ ୁ ?   

        େ ସନରୁ ଗଡ଼କୁ ସଂିହ  ବା  ଚାଲିଲା । ମାଗୁଣୀର ଶଗଡ଼ ମ  ଚାଲିଲା; କି ୁ  ବା  ପୂ , ଶଗଡ଼ ଖାଲି । ମାଗୁଣୀ 
େଯେତ ଆଗରୁ ରାତଅିଧରୁ େ ସନେର ଶଗଡ଼ ହାଜର କେଲ ମ  େଲାେକ ଗେଲ ବା  େର । େଯେତ ନୂଆ ଅଖାର ଗଦ ି

ପକାଇେଲ ମ  େଲାେକ ଧାଇଁେଲ ବା  ମୁହଁକୁ । େଯେତ ହାତ ଧର ିଡାକିେଲ ମ  େଲାେକ ଚାହେଲ ବା  ଆଡ଼କୁ । ଦେିନ 

ଗଲା, ଦୁଇଦନି ଗଲା । େସ ଦୁଇଓଳ ିଖାଇକର ିଆସୁ ଲା; ଓଳଏି ଖାଇ ଅଇଲା । େସ ଭାତ ଖାଇ ଆସୁ ଲା; େତାରାଣି ପିଇ 

ଆସଲିା । େସ ଦୁଇ ଓଳେିର ଥେର ପିଇ ଆସୁ ଲା, େମ ତନିଓିଳ ିଚୁଲି ଲାଗିଲା ନାହ । କାଳଆି-କଶରା  ଛାତହିାଡ଼ ଦଶିଲିା 
। େସମାନ ୁ  ଧର ିେସ େଯେତେବେଳ କା ଲିା-କଏି କହଲିା ପାଗଳ, କଏି କହଲିା ବାୟା ।  

ତା’ପେର େଯଉଁଦନି ମାଗୁଣୀର କୁଡ଼ଆି ଦୁଆର ଭା ି  ଗଁାେଲାେକ ତା ଶବ କାଢ଼େିଲ, େଦ େଲ ଛି ା କତରା 
ତେଳ ପା ଣ ବାଡ଼ଖି ିକ ଶୁଆଇେଦଇ ମାଗୁଣୀ ଆ  ବୁଜେିଦଇଛ ି। ମଶାଣିେର ନଆି ଁଜଳଲିା, ଆକାଶେର ପ ୀ ଉଡ଼ ିଧଆୂ ଁ

ପାରେହେଲ, ଖଲିେକାଟର ଦୁଇଲ  େଲାକ େସ ଖବର ପାଇ ଦୁଃଖେର କହେିଲ - “ଆହା ! ମାଗୁଣୀ ଚାଲିଗଲା!” 


