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ସଂକି୍ଷପ୍ତସୋର: ଏକ ତ୍ରକିକାଣୀୟ ସମ୍ପକକ ଅଥବା କେମକୁ କେଇ ଗତଶିୀଳ କହାଇଛ ିଗାଳ୍ପକି େତିୟାେନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କାଳଜୟୀ ଗଳ୍ପ-‘ମାଙ୍କଡ ଦ୍ଆିଶ’ି । ଲତ୍ତା ମିଆଁ ଅଥବା 
ମହମ୍ମଦ୍ ହତଫି କୁ ଗଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଭାକବ ଗ୍ରହଣ କକଲ  ମିଆଁର ବବି ି ଜୟତୁେ ଏବଂ ମାଙ୍କଡ଼ ଦ୍ଆିଶକୁି ତାର ଜୀବେ ସଂଲଗ୍ନ ଦୁ୍ଇ ସମାନ୍ତରାଳ ସହ ଚରିତ୍ରଭାକବ 
ଆକଲାଚୋ କରାଯାଇପାକର । ଜକଣ ଲତ୍ତା ମିଆଁର ଜୀବେ ଜୀବକିାର ବବିାକ୍ ସହଚର  ଓ ଅେୟଜକଣ ଜୀବେ କଭାଗିବାର ଚରି ବରିହଣିୀ ସହଚରୀ। ଏହ ି ଗଳ୍ପଟକିର 
ମଣିଷ,ପଶୁ ଓ ମଣିଷ ମଧ୍ୟକର କଯଉଁ ମେସ୍ତାତି୍ତ୍ୱକ ବକିେଷଣ କରାଯାଇଛ,ି ତାହା ଆଧୁେକି ଓଡଆି ଗଳ୍ପକର ଏକାନ୍ତ ଅେେୟ ।  
ପ୍ରମୁଖ ଶବ୍ଦ: ମକୋବକିେଷଣ, ମାଙ୍କଡ ଦ୍ଆିଶ,ି ଜୀବେ େବୃତ୍ତ,ି ମରଣ େବୃତ୍ତି, ମକୋବଜି୍ଞାେୀ 

 

ସାହତିୟକର  ‘ମେସ୍ତାତି୍ତ୍ୱକ ବକିେଷଣ’ର େକୟାଗ କଥା 
ସାହତିୟକର ବକିଶଷ କର ି ଉପେୟାସକର ହିଁ ସବକେଥକମ  
ପରଲିକି୍ଷତ କହାଇଛ ି  । ଆଦ୍କିାଳର ସାହତିୟକର  ମେସ୍ତତ୍ତ୍ୱର 
େକୟାଗ ରହଥିିକଲ ବ ି ତାର ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା ଭିନ୍ନ । କସସବୁକୁ  
ମକୋବଜି୍ଞାେର ସଂଜ୍ଞା ଓ ସ୍ୱରୂପ ଦୃ୍ଷ୍ଟିରୁ ମେସ୍ତାତି୍ତ୍ୱକ ବକିେଷଣ େ 
କହ ି ବରି୍ଣ୍ଣତ ଚରତି୍ରଗୁଡ଼କିର ମାେସକି ଅବସ୍ଥାର ଚତି୍ରରୂକପ ଗ୍ରହଣ 
କରାଯାଇଛ ି । ମେସ୍ତାତି୍ତ୍ୱକ ରଚୋକର ମକୋବଜି୍ଞାେୀମାେଙ୍କର 
ଗକବଷଣାଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାେ େସୂତ କଛି ିତଥୟ ଓ ତତ୍ତ୍ୱ େହିତି ଥାଏ । ମାତ୍ର, 
ଚରତି୍ରଗୁଡ଼କିର ମାେସକି କ୍ରିୟାର ଚତି୍ର କହକିଲ କକବଳ ମେର 
ବଭିିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଯାଏ । ୋଥମିକ ପଯକୟାୟକର ରଚତି 
ଉପେୟାସଗୁଡ଼କିକର ୋୟତଃ ଏହପିର ି ଚରତି୍ରଗୁଡ଼କିର ମାେସକି 
ସ୍ଥିତରି ଉପସ୍ଥାପୋ କରାଯାଇଅଛ।ି କକକତକବକଳ କକମିତ ି
ସ୍ଥାେବକିଶଷକର ଚରତି୍ରଗୁଡ଼କି ମେକର କଦ୍ଖ୍ାକଦ୍ଇଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର 
ଚତି୍ର ସୂଚତି କହାଇଥିକଲ ସୁଦ୍ଧା କସମାେଙ୍କ ମେ ଗହେର 
ଅନ୍ଧାରୀମୂଲକର କକାଣ ଅେୁକକାଣକୁ ତାହା ବକିଶଷଭାକବ 
କଦ୍ଖ୍ାଇ ପାରେିାହିଁ । କସଇଥିପାଇଁ ଚରତି୍ରମାକେ ମାେସକି ସଂଘଷକ 
କମିବା କକୌଣସ ିଜଟଳି ଜୀବେକବାଧର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅେୁଶୀଳେ କହାଇୋହିଁ;  
ଯାହା କଞି୍ଚତି୍  ପରବତ୍ତକୀ କାଳ ସାହତିୟକର ପରଲିକି୍ଷତ କହାଇଛ ି।  

ଊେବଂିଶ ଶତାବ୍ଦୀର କଶଷଭାଗ ଏବଂ ବଂିଶ ଶତାବ୍ଦୀର େଥମ 
ଭାଗକର ବକିଶଷ କରି େଥମ ବଶି୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରବତ୍ତକୀ କାଳକର 
ପାଶ୍ଚାତୟ ଜ୍ଞାେବଜି୍ଞାେର େଭାବ ଓ େତକି୍ରିୟା ଆଧୁେକି ମଣିଷ ଚନି୍ତା 
ଓ କଚତୋକୁ ଅଧିକ ଭାକବ େୟିନ୍ତ୍ରଣ କରଛି।ି ଫଳକର କାଲକମାକ୍ସ, 

ଆଇେଷ୍ଟାଇନ୍, ଆଦ୍ ି ବହୁ ଚନି୍ତାୋୟକମାେଙ୍କର େୂଆ େୂଆ ତଥୟ  
ସହତି ଫ୍ରଏଡଙ୍କ ମକୋକବୈଜ୍ଞାେକି ସଦି୍ଧାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସାହତିୟର ଏକ 
େୂତେ ଦ୍ଶିା ଉକେମାଚତି କହାଇଛ ି। ଫ୍ରଏଡଙ୍କ ମେସ୍ତାତି୍ତ୍ୱକ ବକିେଷଣ 
ମଣିଷ ସମ୍ପକକକର େୂତେ ବଚିାରକବାଧ ଦ୍ଶକାଇଛ।ି େୂତେ 
ମକୋକବୈଜ୍ଞାେକି ସଦି୍ଧାନ୍ତ ବୟକି୍ତର ଅନ୍ତମକୁଖ୍ୀ କଚତୋକୁ ଉେମୁକ୍ତ 
କରଛି।ି କମାହଭଙ୍ଗ, ଧମକ ଓ କେୈତକିତା େତ ି ଅବଶି୍ୱାସ ତଥା 
ସାମାଜକି ପରକିବଷ୍ଟେୀ ସହ ବୟକି୍ତ ମଣିଷର  ଦ୍ୱନ୍ଦ ଫଳକର ବୟକି୍ତ 
େଜିର ଅେୁଚନି୍ତା ଓ ଅଭିରୁଚକୁି ସହଜ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଭାବକର ସମାଜ 
ଆଗକର େକାଶ କରବିାକୁ େ କଦ୍ଇ େଜି ଭିତକର କଗାପେ 
ରଖିବାକୁ କଚଷ୍ଟା କରଛି ି । ଏଇ ପରକିେକ୍ଷୀକର ଗଳ୍ପ- ‘ମାଙ୍କଡ 
ଦ୍ଆିଶ’ି  ଅେୁଭବ କରାଯାଇଛ ି କଯ ମାେବର କଚତୋ ମେର 
ସାମଗି୍ରକ ରୂପାୟେ କକବଳ  େୁକହଁ, କଚତେ ମେର ବାହାକର  
ଅବକଚତେ ମେର କଗାଟଏି ଅବସ୍ଥା ରହଛି,ି ଯାହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର 
କରାଯାଇପାକରୋ। ଲତ୍ତା ମିଆଁର ବବି ିଜୟତୁେ ଚରତି୍ରର ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ 
ମାେସକିତା ଏହ ି ତତ୍ତ୍ୱ ଅେୁସାରୀ କହାଇଛ ି କବାଲି ସ୍ୱୀକାର 
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କରାଯାଇପାକର । ଉଭୟ ପଶୁ ଓ ମଣିଷର ଅବକଚତେ ମେକର 
କେମ, ଈଷକା ଓ େତାରଣାର କ୍ରିୟା େତକି୍ରିୟା ଗଳ୍ପଟକିର କବଶ୍ 
େଭାବ ବସି୍ତାର କରଛି।ି କଗାଟଏି ପଶୁ ସକଙ୍ଗ ମଣିଷର 
େତକିଯାଗିତା ତଥା େତଦି୍ୱନ୍ଦତିା ଅନ୍ତ ଘଟଛି ି ଏକ ଅଭାବତି  
େତାରଣାକର, ଯାହା ଓଡଆି ଗଳ୍ପ ପରଂପରାକର ବରିଳ  କଥାବସୁ୍ତ । 

ସାଧାରଣତଃ ମଣିଷ ଦୁ୍ଇଟ ି ସ୍ତରକର ବଞ୍ଚରିହଥିାଏ । କଗାଟଏି 
କଚତେ ଅେୟଟ ିଅବକଚତେ ଅଥବା କଗାଟଏି କ୍ରିୟା ଏବଂ ଅେୟଟ ି
ବଚିାର । ମଣିଷର କ୍ରିୟା େକ୍ରୟିାକର ବାହୟତଃ କଗାଟଏି ବଷିୟ 
ସୂଚତି କହକଲ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଅନ୍ତକରାଜୟକର ଅେୟ ଏକ ସ୍ୱରୂପ େଚ୍ଛନ୍ନ 
ରହଥିାଏ । ମେ ଜଗତର ଏହ ି ଚନି୍ତା, କଳ୍ପୋ, ଆକାଂକ୍ଷା, ଅଭୀପ୍ସା, 
କକ୍ରାଧ, ବଫିଳତା, ସ୍ମୃତ ି ଅକେକ ସମୟକର ଅସାଧାରଣ, ଅସ୍ପଷ୍ଟ 
ଏବଂ ଅେତୟାଶତି । କ୍ରିୟା-େକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମକର ସୂଚତି ବୟକି୍ତତ୍ୱ 
ସହତି ଅବକଚତେ ମେର ସ୍ୱରୂପକୁ ମିଶାଇକଲ ମଣିଷର କଯଉଁ 
ଭାବସତ୍ତାଟ ି େତଭିାତ ହୁଏ ତାହା ଅକେକ ସମୟକର  ଏକ 
ଅକଳ୍ପେୀୟ ପରଣିତ ି ପାଖ୍କର ପହଁଞ୍ଚାଇ ଦ୍ଏି । ଯାହାର େକୃଷ୍ଟ 
ଉଦ୍ାହରଣ ଭାକବ ଉକ୍ତ ଗଳ୍ପକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାକର । କତକବ 
ଆକଲାଚୟ ଗଳ୍ପକର  ମଣିଷର ମେପର ି ପଶୁମେକୁ ମଧ୍ୟ 
ସୂକ୍ଷ୍ମଭାବକର ବକିେଷଣ କରାଯାଇଛ।ି 

ମାଙ୍କଡ଼ ଦ୍ଆିଶକୁି ଧର ି ଗଁା ଗଁା ବୁଲୁଥିବା ଲତ୍ତାମିଆଁ ଦ୍େି ଦ୍େି 
ଘରଠାରୁ ଦୂ୍ରକର ରହବିାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ । କତଣୁ ପତ୍ନୀ େୁକହଁ ବରଂ  
ଲତ୍ତାମିଆଁର େକୃତ ସୁଖ୍ଦୁ୍ଃଖ୍ର ସାଥୀ  ପାକଲାଟଯିାଏ ମାଙ୍କଡ଼ଟ ି। 
ଅେୟପକ୍ଷକର ମାକସ ପନ୍ଦରଦ୍କେ ଥରଟଏି ଘରକୁ କଫର ି ତାର 
ବାଟ ଚାହିଁ ବସଥିିବା ବବି ି ଜୟତୁେ ସହତି କଭଟହୁଏ। ବରିହ 
ବଷିାଦ୍କର ଜୀବେ ବଞୁ୍ଚଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ କଗାକଟ କେଷଭରା ବକ୍ତବୟ 
ରଖ୍ନ୍ତ ିଗାଳ୍ପକି-‘ ମାତ୍ର ଘରବାହୁଡା  କସଇ ଦ୍କିେ କ ି ଦୁ୍ଇଦ୍େି ବବି ି
ପାଇଁ କେର । ମିଆଁ ତ କଫରୁଛ,ି ହଜଯିାଉୋହିଁ କୁଆକଡ ।’ ଏତକି ି
ତା ଜୀବେ ପାଇଁ ସାନ୍ତ୍ୱୋ । କସଇ ଥରକ କସଇ ଦ୍କିେ, କ ିଖ୍ବୁ୍ 
କବଶୀ ଦୁ୍ଇଦ୍େିର କଦ୍ଖ୍ା, କକଜାଣି କକକତ କାଳର ଛଡ଼ାଛଡ଼ା 
କହବାର ଦୁ୍ଃଖ୍କୁ ହୁଏତ କପାଛ ିପକଉଥିବ ତ  ପୁଣି ଆଉ କକକତ 
ଅସୁମାର ି ଦ୍େିର ବରିହ କବଦ୍ୋ ସହବିା ପାଇଁ େସୁ୍ତତ କର ି
କେଉଥିବ । କନୁି୍ତ, ଲତ୍ତାମିଆଁର ଜୀବେ ସହତି ଅବଛିନି୍ନ  ସଂପକକ 
କଯାଡ ିକହାଇଯାଏ ମାଙ୍କଡ଼ ଦ୍ଆିଶରି । କତଣୁ, ବବିରି ମେ କଯତକି ି
ଦ୍କିଶ ତହୁଁ ଅଧିକ ଅଦୃ୍ଶୟ କହାଇରକହ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଚରତି୍ରଭାକବ 
ଅଧିକ ମାଙ୍କଡ ଚରତି୍ରଟ ିପାଠକ ସମ୍ମଖୁ୍କୁ ଆସଥିାଏ । କସହ ିପଶୁ 
ଚରତି୍ର ମାଧ୍ୟମକର ହିଁ େକାଶତି ହୁଅନ୍ତ ିଅେୟ ଦୁ୍ଇଟ ିପୁରୁଷ ଓ ୋରୀ 
ଚରତି୍ର ।  

ଗଳ୍ପଟକିର ୋରୀଚରତି୍ରଟରି ମେର ଅନ୍ଧାରଆି କକାଠରୀକର 
େକବଶ କର ିେକତୟକ କକାଣ ଅେୁକକାଣକୁ ଅେୁସନ୍ଧାେ କର ିତାକୁ 
ପରକିବଷଣ କରବିା ଅକପକ୍ଷା କବଶୀଭାକବ କଦ୍ଖ୍ାଇ ଦ୍ଆିଯାଇଛ ି
ପଶୁମେର ଭାବଭାବାନ୍ତରକୁ । କସହ ିପଶୁହିଁ ପରଖି କଦ୍ଖିଛ ିକସହ ି
ମଣିଷ ଦୁ୍ହିଁଙୁ୍କ । ଏକ ଅବଶୟମ୍ଭାବୀ ପରସି୍ଥିତକିର  କସମାେଙ୍କ 
ଦ୍ାମ୍ପତୟର ଶୂେୟସ୍ଥାେକର େଜିର ସ୍ଥାେଟଏି କଖ୍ାଜବିାକୁ କଚଷ୍ଟା କରଛି।ି 
ଏହା ହିଁ ଗଳ୍ପଟରି କବୈଶଷି୍ଟୟ । ମଣିଷପର ିପଶୁ ମେର ଆକବଗ ଓ 
ଆକାଂକ୍ଷାର ଏକ ଜଟଳି ମେସ୍ତାତି୍ତ୍ୱକ ବକିେଷଣ କହାଇଛ।ି 
ମଣିଷମେର ଆଇୋକର ପଶୁ ଚରତି୍ରଟ ି ଦୃ୍ଶୟମାେ େକହାଇ ପଶୁ 
ଚରତ୍ରଟରି ବଚିାର କବାଧକର  ଲତ୍ତାମିଆଁ ଓ ଜୟତୁେ ଚରିତ୍ର 
କହାଇଛ ିଗତଶିୀଳ । ଲତ୍ତାମିଆଁ ଘରକୁ କଫକର, ଝୁଲିଟ ି ଝୁଲୁଥାଏ 
କାଖ୍ତକଳ – ବାରମିଶା ପଞୁ୍ଚବର୍ଣ୍ଣକୀ ଚାଉଳକର ଭରା, ଅଣ୍ଟକିର 
ଭିଡ଼ଥିାଏ ଗାଞି୍ଜଆଟାଏ, ତା’ର ି ପାଖ୍କର  ମାକସ ପନ୍ଦର ଦ୍େିର 
କରାଜଗାର ହସିାବ। େତି ିେତି ିକସ କଯକତ ଚାଉଳ ପାଏ, ବାଟକର 
ହାଟକର ବକିକିଦ୍ଇ ତାକୁ କଞ୍ଚା ପଇସା କକର । ଚାଉଳ ବକିା ଆଉ 
ବକସସି୍ ସଧିା କଦ୍କଖ୍ ଗାଞଆି ମୁହଁକୁ।  ଖ୍ୁଚୁରା ପଇସା ଆଣ ି
ସୁଉକ ିଟଙ୍କାର ଆକାର ଧକର କସଇ ଗାଞି୍ଜଆ ଭିତକର । ଏହପିର ି
ମାକସ ପନ୍ଦର ଦ୍େିର କରାଜଗାର ଧର ି ମିଆଁ ଘରକୁ କଫକର 
ଆଗ୍ରହକର। ମାଙ୍କଡ଼ଟାକୁ ଖ୍ୁଣ୍ଟକର କଦ୍ଇ ମିଆଁ ଯାଇ ଚାଉଳ ପଇସା 
ଯାହା ଆଣିଥାଏ ସବୁତକ ଅଜାଡ଼ ିଦ୍ଏି ଜୟତୁନ୍ ଆଗକରା ମିଆଁକୁ 
କଦ୍ଖି ଜୟତୁେ ଏକଡ଼ ଏକଡ଼ ଆଖିକର ଚାକହଁା କଥାକାର ମହାପାତ୍ର 
କସହ ିୋରୀଟରି ଚାହାଣୀକୁ ଖ୍ୁବ ଚମକ୍ରାରଭାକବ ପରଚିୟ କରାନ୍ତ ି
ପାଠକଙ୍କ ସହତି-ଲତ୍ତାର କପୌରୁଷକୁ ପସନ୍ଦ କରବିା ପାଇଁ 
ଜୟତୁେର ଆଖି ଦୁ୍ଇଟା କଯମତି ିଭାର ିକଛାଟ ଅସମଥକ।  ପେୁଶ୍ଚ  
ଜୟତୁେର ଚରତି୍ର ଚାହାଣି ଆଉ ଦୁ୍ଇଟ ିଆଖିକର ବକିେଷିତ କହାଇ 
ପାଠକୀୟ ବଚିାରକୁ ଆକସ । ସଏି ଲତ୍ତା ମିଆଁର ସହଚର, 
ଜୟତୁନ୍ ର େତଦି୍ୱନ୍ଦୀ-ମାଙ୍କଡ ଦ୍ଆିଶ ି । ମଣିଷର େବୃତ୍ତ ି ଓ 
ଚତି୍ତବୃତ୍ତରି ବଭିିନ୍ନ କହତୁ, ଅସଂଗତରି ସ୍ୱରୂପ େଦି୍ଧକାରଣ ଏବଂ 
ବୟକି୍ତର ଆଚରଣକୁ, ଅଥକପୂର୍ଣ୍ଣକ, ସଂହତ ଓ ସକମବଦ୍େଶୀଳ କମାଡ଼ 
କଦ୍ବାକର ମେସ୍ତାତି୍ତ୍ୱକ େକ୍ରିୟା କଯପର ି ଏକାନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣକ 
ବକିବଚତି କହାଇଥାଏ। କସହପିର ିମାଙ୍କଡ ଦ୍ଆିଶି -ପଶୁ ଚରତି୍ରଟରି 
ଚତି୍ତବୃତ୍ତରି ବହୁଧା ରୂପ େତଫିଳତି କହାଇଛ ି ଗଳ୍ପଟକିର । 

   ଫ୍ରଏଡ଼ଙ୍କ ବଚିାରଧାରା ଅେୁଯାୟୀ େକତୟକ ମଣିଷର 
ଅନ୍ତଜକଗତକର କେମ ଓ ମତୁୃୟ ଭିତକର, ଜୀବେ େବୃତ୍ତ ି (Erotic 

Instinct) ଏବଂ ମରଣ େବୃତ୍ତ ି (Death Instinct) ଭିତକର 
ଅହରହ ସଂଘଷକ ଚାଲିଛ ି । ମଣିଷ େଜିକୁ ଭଲପାଏ ଏବଂ 
ବଞ୍ôଚରହବିାକୁ ଚାକହଁ । େଜି ଚତୁଃପାଶ୍ୱକରକ ଥିବା ଦୃ୍ଶୟମାେ 
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ପଥୃିବୀକୁ ମଧ୍ୟ କସ ଭଲପାଇ ଶକିଖ୍ । ଅପର ପକ୍ଷକର ଆତ୍ମହତୟା 
କରବିାପାଇଁ, େଜିକୁ େଃିକଶଷ କରକିଦ୍ବା ପାଇଁ ଓ େଜି 
ଚତୁଃପାଶ୍ୱକରକ ଯାହାକଛି ି ବଦି୍ୟମାେ, ତାକୁ ହତାଦ୍ାରକରକିଦ୍ବା 
ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଭିତକର ଏକ େବୃତ୍ତ ିକେରଣା କଦ୍ଉଛ ି। ଉଭୟ 
େବୃତ୍ତ ି ଗେବିାର ଏବଂ ଭାଙି୍ଗବାର ଉଭକୟ ମଣିଷର ସହଜାତ । 
େକତୟକଟ ି ମଣିଷ ଭିତକର ଏହ ି ଉଭୟ େକୃତ ି ଯୁଗପତ୍ କାଯକୟ 
କରୁଅଛ।ି  ଗଳ୍ପଟକିର  ମଣିଷ ଓ ପଶୁ ଚରତି୍ର କଯପର ି ବର୍ଣ୍ଣକୋ 
କରାଯାଇଛ,ି କସଥିରୁ କସ ଉଭୟଙ୍କ କକ୍ଷତ୍ରକର ଅନ୍ତଜକଗତକର 
ଯୁଗପତ୍ କ୍ରିୟାଶୀଳ କହଉଥିବା ଏହ ିେଚ୍ଛନ୍ନ େବୃତ୍ତ ିଖ୍ୁବ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାକବ 
େକଟତି କହାଇଛ ି । ଲତ୍ତାମିଆଁ ବରିହର ଲମବା ରାସ୍ତାର କ୍ଳାନ୍ତ ି
ଭୁଲିଯାଏ । ଦ୍ୀଘକଦ୍େି େବାସକର ରହ ିଆକୁଳକର, ଆେନ୍ଦକର ପୁଣି 
ଉତ୍ସାହକର ଘରମୁହଁା ହୁଏ ।  ଜୀବେ େବୃତ୍ତ ି (Erotic Instinct)  
ବକିଭାର କକର। ମୁେୀବର ଖ୍ୁସକିର ଆପଣାକୁ ଭାଗିଦ୍ାର କରବିାକୁ, 

କକକତ ବାଟଯାଏ ପକଛ ପକଛ ଜଞି୍ଜରକର ବନ୍ଧା କହାଇଥିବା 
ଅବସ୍ଥାକର  ମାଙ୍କଡଟ ି କଗାକଡ଼ଇ କଗାକଡ଼ଇ ଆସ ି ଘରପାଖ୍ 
କହବାକ୍ଷଣି ମିଆଁର ପିଠ ିଉପରକୁ କଡଇଁପକଡ । ଲୁହାର ଜଞି୍ଜରଟା 
ଝମ ଝମ ବାଜଉିକଠ। ମାଙ୍କଡ଼ ଦ୍ଆିଶ ିତା’ର ଉପସ୍ଥତି ିଜଣାଇଦ୍ଏି ।  
ମିଆଁର ବବି ି ଚମକ ି ଉକଠ କସ ଶବ୍ଦକର, ଆଖି ଉଠାଇ କଦ୍କଖ୍ 
ମିଆଁକୁ । େରିୀହ ପଶୁଟରି ଉପସ୍ଥିତକୁି ଭୁଲିଯାଏ ଅଥବା ସପତ୍ନୀକ 
ଅସହଷୁି୍ଣତାକର ତାକୁ ଏକଡ଼ଇ ଯାଏ ।  

ଅବକଚତେ ମେର ଅନ୍ଧାର କକାଠରୀ କଛି ିଭାଙି୍ଗ ଯିବାର, ଧ୍ୱଂସ 
କହବାର େବଣତା େଖ୍ର ହୁଏ  ଉଭୟ ପଶୁ ଓ ମଣିଷର। 
ମାଲିକାଣୀର ଈଷକା, ଅୋଦ୍ରକୁ ଦ୍ହିମେକୁ େକେଇ ମାଙ୍କଡ଼ଟା ଚିଁ ଚିଁ 
କହାଇ ମିଆଁ ପିଠରୁି ବବି ିଉପରକୁ କୁଦ୍ ିପକଡ । ‘ଡାକିିଖିଆ ବନ୍ଦର’ 

କବାଲି ବବି ିଖିଙ୍କାର ିକହାଇ ତାକୁ ଛାଟଦି୍ଏି ଉପରୁା କପାଷା ପୁଷିଟ ି
ପର ିେରିୀହ ମାଙ୍କଡଟ ି ବବି ିକଗାଡକର ଯାଇ କେସ ିହୁଏ କଯମିତ ି- 
ସୀତାଙ୍କ ପାଖ୍କର ହେୁମନ୍ତ । କହକଲ କଦ୍ବୀ ସୀତାଙ୍କ ପର ିଉଦ୍ାର 
ହୃଦ୍ୟ କ’ଣ ଜୟତୁନ୍ର? ଲତ୍ତା ମିଆଁର ଜୀବେ ଜୀବକିା ସହତି 
ଅବଛିନି୍ନ ମାଙ୍କଡଟକୁି କଗାଟାଏ ସାମାେୟ ପଶୁ ବୟତୀତ ଆଉ ଅଧିକ 
କଛି ିଭାବ ିପାକରେ ିଜୟତୁନ୍ । 

ଫ୍ରଏଡୀୟ ଭାଷାକର କହକିଲ ଉଭୟ ଚରତି୍ରକର କଯୌେ କାମୋ 
(Libido)ର ଏକ  ଅେକାଶତି ଅବକସାସ  କ୍ରିୟାଶୀଳ  
କହାଇଉକଠ । ଉଭୟ ଅସହାୟ ଓ ଅତୃପ୍ତତାକବାଧକର ବଚିଳତି 
କହାଇଯାଆନ୍ତ ି । ମାଙ୍କଡ଼ଟ ି ଖ୍ୁଣ୍ଟ ମୂଳକର ଥାଇ ମୁଣ୍ଡ କୁକଣ୍ଡଇ 
କହଉଥାଏ। ମୁଣ୍ଡକର ଉଙୁ୍କଣି । ତା’ କପୌରୁଷକର ଆଘାତ ଲାକଗ । 
କସ କସହ ି ଉକୁଣିରୁ କଗାଟଏି ଦୁ୍ଇଟା ଖ୍ୁବ୍ କଜାରକର ଟାଣିଟାଣ ି
ପାଟକି ି ପକକଇଦ୍ଏି । କସଇ ତା’ର କପୌରୁଷ, କସତକିକିର ତା’ର 

କପୌରୁଷର ପରାକାଷ୍ଠା େତପିାଦ୍ତି କହାଇଯାଏ  । ତା’ଛଡ଼ା ହେୁପାଟ ି
ଭିତକର କ’ଣ ଜମାକର ି ଗାଲଦ୍ଟିାକୁ ଫୁକଲଇଥାଏ । ତାକୁଇ 
କଦ୍ଖ୍ାଇ କଦ୍ଇ କସ ମକେ ମକେ ଆପଣା କପୌରୁଷକୁ ଆକପ 
େଶଂସା କରୁଥାଏ । ତା କପୌରୁଷକୁ ପସନ୍ଦ କରବିାପାଇଁ ବୁଝବିା 
ପାଇଁ କକହ ିେଥାନ୍ତ ି। ତା’କପୌରୁଷକର କାହାର ିକଛାଟ କଛାଟ ଆଖି 
ଏକଡ ଏକଡ ବଡ଼ କହାଇଯାଏ ୋହିଁ । ମାଙ୍କଡ଼େଚାର କରାଜଗାର 
ଭିତକର ମାଙ୍କଡ଼ର କକକତଭାଗ ରହଛି ିକସ କଥା କଯ ମାଙ୍କଡ଼େଚାର 
କପୌରୁଷକର ଅନ୍ଧ, ଲତ୍ତାମିଆଁର ଆପଣା ଘରଣୀ ଜୟତୁେ ବବିରି 
ଆଖି କାହିଁ କଯ କଦ୍ଖିବ – ବୁଝବି? ମାଙ୍କଡର ମେର ଦ୍ପକଣକର 
େତଫିଳତି ହୁଏ ଜୟତୁେର ଚରିତ୍ର  । ଜୟତୁେର ଈଷକା, ଅବକହଳା, 
ଅୋଦ୍ର, ଅସହଷୁି୍ଣତାକର ପଶୁ ଚରତି୍ରଟ ି ଆହୁର ି  ପାଠକ ପାଖ୍କୁ 
େକିକଟଇ ଆକସ । େତସି୍ଫଦ୍ଧକାକର େକାଶତି ହୁଏ  ତାର 
ଅବକଚତେର ପରାହତ େତକି୍ରିୟା ।  

ଗଳ୍ପଟକିର ଲତ୍ତାମିଆଁ  ଦୁ୍ଇ େତଦି୍ୱନ୍ଦୀ ମଧ୍ୟକର କପଷିକହାଇ 
େଜିର ସମସ୍ତ େତକି୍ରିୟାକୁ ଅେୁଚ୍ଚାରତି  କରରିଖିଛ।ି ‘ସାହତିୟ 
ଉପକର ମେସ୍ତତ୍ତ୍ୱର ଆକ୍ରମଣ’ ଶୀଷକକ ଆକଲାଚୋକର C.E.M. 

Joad ଉକେଖ୍ କରଛିନ୍ତ ି –“ବୟକି୍ତର ବୟକି୍ତତ୍ୱ କବାଲି କଛି ି ୋହିଁ । 
ଜକଣ ବୟକି୍ତ କହଉଛ ି କକକତକ ଭାସମାେ ବୟକି୍ତତ୍ୱର ସମାହାର । 
ଏଗୁଡ଼କି େକତୟକ କଗାଟଏି କଗାଟଏି ମାେସକି ମୁହୂତ୍ତକକର 
ତା’ଉପକର ସବାର ହୁଅନ୍ତ ି।” ମଣିଷର େକୃତ ସ୍ୱରୂପ ଜାଣିବା ପାଇଁ 
ତାହାର ବହରିାବଣ କଯତକିି ଉପାକଦ୍ୟ େୁକହଁ ତକେକ୍ଷା ଅସ୍ପଷ୍ଟ 
ଛାୟାର ଅେୁସରଣ କର ି ଅନ୍ତଃେକୃତକୁି କଦ୍ଖି ତା’ର ଗତ ି େରି୍ଣ୍ଣକୟ 
କର ି ମଣଷିର ପୂର୍ଣ୍ଣକ ପରଚିୟ ଲାଭ କରବିା କସତକି ି ସହଜ ଓ 
ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣକ । କନୁି୍ତ ଲତ୍ତାମିଆଁର ସମଗ୍ର ବୟକି୍ତତ୍ୱ ମାଙ୍କଡଦ୍ଆିଶ ି
ଦ୍ୱାରା  ସକତଅବା େୟିନି୍ତ୍ରତ କହାଇଛ।ି ଯଦ୍ଓି ଜୟତୁେର  ସକଳ 
ବପିରୀତ  ବୟବହାରକର ସଂକ୍ରମିତ କହାଇଯାଏ ମାଙ୍କଡ଼ ଦ୍ଆିଶ ି । 
ତା’ର ହକ୍ ପାଇଁ ହାହାକାର କରଉିକଠ ମେ । ତଥାପି 
ଏପଟକସପଟ ଚତି୍ମାର ି ଆେନ୍ଦ କଖ୍ାଜୁଥାଏା ପରବିାରର ଜକଣ 
କବାଲି ଜାହରି କରବିାକୁ ବୟାକୁଳ କହଉଥାଏ। ବାହାକର ବୁଲି ବୁଲି 
ଘକର ଆସ ି ପଶବିାର ଆେନ୍ଦ, କଗାଟାଏ ବନ୍ଧେରୁ ଆଉ କଗାଟଏି 
କଠେି ବନ୍ଧେ ଭିତକର ପଶବିାକୁ ବ ିଭଲ କବାଲି ଭାବବିାକୁ ମେକୁ 
ବୁଝାଉଥାଏ। ବନ୍ଧେକୁ ବନ୍ଧେ କବାଲି େ ଭାବବିା ପାଇଁ ମେଟାକୁ 
ବାଧ୍ୟ କର ି ବଧିଆ କରେିଏି । େଜି ଅେଚି୍ଛାକର ଆେନ୍ଦ ଆଣି 
ଲଦ୍ବିାକୁ କଚଷ୍ଟା ଚଳାଉଥାଏ । ମଣିଷର ସ୍ୱାଥକପରତାକୁ ସହୟ 
କରବିା ପାଇଁ େଜିକୁ ତଆିରୁ ଥାଏ ।  

ମାଙ୍କଡ଼ ଦ୍ଆିଶଟି ି ଜାକଣ, ମଣଷିର ପଶୁେୀତ ି କକବଳ କାଯକୟ 
କଘୋ । ପଶୁର ୋଣକୁ ବୁଝବିା ପାଇଁ ମଣିଷ ମେକର ଆକଦ୍ୌ 
ମମତା େଥାଏ ।  ମିଆଁ ବବି ି ଦ୍କିହଁ ଖ୍ାଇବସନ୍ତ ି । ମାଙ୍କଡ କଥା 
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ମକେ େଥାଏ କାହାର ି। ଖ୍ାଇପିଇ ହାତ କଧାଇବା କବଳକୁ ମିଆରଁ 
ମକେ ପିଡ଼ଯିାଏ ‘ବନ୍ଦର’ । ବବି ିଚଡି ିଉକଠ । େକୃତକର କସ ଚକିଡ 
ଆପଣା ଉପକର ମକେ ପକଡ଼ ୋହିଁ କବାଲି । କନୁି୍ତ କସ ବରିକି୍ତର 
ମାଡ ସକହ-ବଚିରା ହେୁ । କଯମିତ ି ତା’ର ମାଗିବାର ଶକି୍ତ ଅଛ,ି 

କସ ମାଗୁୋହିଁ କକବଳ ଜୟତୁେକୁ ଲତ୍ତାମିଆଁଠାରୁ ଗାଳ ି ଦ୍ପିଦ୍ 
ଶୁଣାଇବାକୁ । ହେୁର କଦ୍ାଷ ଏତକି ି । ପଶୁ କହକଲବ ି କସ ଏତକି ି
ବୁଝଯିାଏ ଅଥବା ବୁଝବିା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ । 

  ଫ୍ରଏଡଙ୍କର (ଓୟ) ‘ଇଡ୍’ ଓ ‘ଇକଗା’ ଭିତକର ସମ୍ପକକର ଛାଇ-
ଆଲୁଅ କଖ୍ଳ ଯୁଗପତ୍ ଘଟଚିାଲିଛ ି। ମଣିଷର ଅବକଚତେ ମେକର 
ବସା ବାନ୍ଧଥିିବା ତା’ର େବୃତ୍ତପିଞୁ୍ଜ ଉପକର େଭୁତ୍ୱ ବସି୍ତାର କର ି
ତାକୁ ସୁେୟିନି୍ତ୍ରତ କରବିାର ଶକି୍ତ ତା’ର କଚତେ ଅହଂସତ୍ତା ହାତକର 
ରହଛି ି। ମାତ୍ର େବୃତ୍ତ ିକବଳରୁ ପୁରାପୁର ିମୁକ୍ତକହବା ସମ୍ଭବ େୁକହଁ, 

କକବଳ ତାକୁ େୟିନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାକର ବା ତା’ର ଗତପିଥ 
ବଦ୍ଳାଇ ଦ୍ଆିଯାଇପାକର। ଧ୍ୱଂସ ଅଥବା ୋୋ ବପିରୀତ େବୃତ୍ତକୁି 
େୟିନ୍ତ୍ରିତ କରବିା ପାଇଁ ଜୀବେ-େବୃତ୍ତକୁି ସକ୍ରିୟ କରୁଥିବା ପରକିବଶ 
ସଷୃ୍ଟି  କହକଲ   ପରସି୍ଥିତ ି  ହୁଏତ ବଦ୍ଳ ିଯାଇପାକର। ଜୟତୁେର 
କକ୍ଷତ୍ରକର ସମସ୍ତ ବପିରୀତ କ୍ରିୟା େତକି୍ରିୟା ସ୍ୱଭାବସଦି୍ଧ  ଇଷକାକର 
ଅେମେୀୟ କହାଇରକହ। ଭିତକର ଭିତକର  ଲତ୍ତାର ସୁଖ୍ସ୍ୱପକୁି 
ଭାଙି୍ଗରୁଜ ିକଦ୍ବାର ଇଛାକର  କସ ହୁଏତ ସାଲିସ କରବିାର ଅଭିେୟ 
କରଚିାକଲ  । 

ଧ୍ୱଂସର େବୃତ୍ତ ିଖ୍ୁବ୍ ବଳବାନ୍ । କସ କକ୍ଷତ୍ରକର ତା’ର ଗତପିଥ 
ବଦ୍ଳାଇବାକୁ ଯାହାକଛି ି ଅସତ୍, ଅସୁନ୍ଦର ଓ ଅଶବି ତା’ର ଧ୍ୱଂସ 
ପାଇଁ ବେିକିଯାଗ କରଚିାକଲ ମଣିଷ। ଜୟତୁେ, ଲତ୍ତାମିଆଁ ଏପରକି ି
ହେୁ ଭିତକର ବ ିଭାଙି୍ଗଯିବାର ଅବସ୍ଥା ସଷୃ୍ଟିହୁଏ  । 

ମାେସକି ସଂକଟ ଓ ବପିରୀତ ଚନି୍ତାର ସଂଘଷକ ଅେବିାଯକୟ 
କହାଇପଡ଼ଛି ି । ଏ ସଂଘଷକ ପୁଣି ମୁଖ୍ୟତଃ ଜୀବେ ଜୀବକିା ଏବଂ 
ସୁପ୍ତ କଯୌେକଚତୋର ଉଦ୍ଦାମ େବାହକୁ କକନ୍ଦ୍ର କର ି ଗେଉିଠିଛ।ି 
ଲତ୍ତା ମିଆଁ  କପଟପାଟଣାର କବଉସା ଭିତକର କଦ୍ହମେର ବାଦ୍ଧକକୟ 
ଆଡକୁ ଗତ ିକରୁଥିବା କବକଳ  ଜୟତୁନ୍ ର  କଯୌବେ ଅତୁଟ େଖି୍ୁଣ 
ରହଛି ି । ବାହୟ ଆଚରଣ ମଧ୍ୟକର କକୌଣସ ିଆନ୍ତରକି ସମ୍ପକକ ସୂତ୍ର 
େ କଦ୍ଖି ୋରୀଟ ି ଏକେଷି୍ଠ ଭାକବ ଅନ୍ତମକୁଖ୍ୀ କହବାକୁ ବାଧ୍ୟ 
କହାଇଛ ି । ବୟକି୍ତ ମଣିଷର ବାହୟ ଆଚରଣ ଓ ଭିତରିମିେ ଭିତକର 
ଏକ ଅସ୍ୱସି୍ତକର ପାଥକକୟ  ହିଁ ଗଳ୍ପର ପରସିମାପି୍ତକୁ ଶୂେୟ 
ହାହାକାରକର ଭର ିକଦ୍ଇଛ।ି  

କକହ ି କାହାର ବୟାବହାରକି ଆଚରଣକୁ େବିବିାଦ୍କର ଗ୍ରହଣ 
କର ି ପାରେିାହଁାନ୍ତ ି । ଫଳକର ଜୀବେର  ସ୍ୱାଦ୍ ପଶୁ ଠାରୁ ମଣିଷ 
ସମକସ୍ତ ହକରଇବସଛିନ୍ତ ି। େକତୟକଙ୍କର ଏହ ିବଷିାଦ୍କବାଧ କବଶ 

ସକମବଦ୍େଶୀଳ ଭାକବ ଗଳ୍ପଟକିର ପରକିବଷଣ  କହାଇଛ ି । ହେୁ 
ମେର ଦ୍ପକଣକର େତବିମିି୍ବତ କହାଇଛ ି ଦୁ୍ଇଟ ି ଚରତି୍ର ଜକଣ 
ଲତ୍ତାମିଆଁ, ତା’ର ମୁେୀବ, ଅେୟ ଜକଣ ତା’ର ବବି ି । ଦୁ୍ଇଜଣକୁ 
େଜିର ବଚିାରକର ତଉଲିଛ ି ମାଙ୍କଡ଼ ଦ୍ଆିଶି । ସକତଅବା 
ମଣିଷଠାରୁ ତା’ର ବଚିାର ବକିେଷଣ ଓ ଅେୁଭବର ପରଭିାଷା 
ଅଧିକ ଶାଣିତ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ । ଅଥଚ ଜଞି୍ଜରକର ବନ୍ଧା ତା’ର ଜୀବେ 
େରିୀହ େରୂିପାୟ । ତୀବ୍ର େତକି୍ରିୟା ମେ ଭିତକର ଥାଇ ବ ି
ପଶୁକବାଲି େତବିାଦ୍ହୀେ କସ । ଅେୟ ପକ୍ଷକର ଏଇ ପଶୁଟ ିେତ ି
ଜୟତୁେର େବଳ ଇଷକା, େଚଣ୍ଡ ହଂିସା । ମାଙ୍କଡ଼ େତ ି ସ୍ୱାମୀର 
ସାମାେୟତମ ଭଲପାଇବା ତାକୁ ଅସହୟ ହୁଏ। ଠକି୍ କସହପିର ି
ଅେୁଭବ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କଡ଼ଟରି । ପଶୁ ମଣିଷର ଏହ ିମାେସକି ‘କ୍ରିୟା-
େତକି୍ରିୟା ଏକାନ୍ତ େଆିରା େଙ୍ଗକର କହାଇଛ ିଉପସ୍ଥାପିତ । େତବିାଦ୍ 
କରପିାରୁେଥିବା ମାଙ୍କଡର ମେ େବଳ େତକି୍ରିୟାକର କହାଇଛ ିକ୍ଷବୁ୍ଧ। 
ଅେୁରୂପ ଭାକବ ଜୟତୁନ୍ ବ ି ତାକୁ ପଶୁଟଏି ଭାବ ି େୀରବ ରହ ି
ଯାଏେ ି । ସଉତୁଣି ଭଳ ି ସହୟ କର ି ପାକରେ ି  ସ୍ୱାମୀର ଜୀବେ  
ଜୀବକିାର ସହଚର  େତ ିସାମାେୟ ଅେୁରାଗ ।ସତକୁ ସତ ହେୁର 
ଖ୍ାଇବା କଥାଟା ଭୁଲିଯାଇଥାଏ, ଅଥବା ଜାଣି ଶୁଣି ଏକଡ଼ଇ 
ଯାଇଥାଏ କକଜାଣି; ସ୍ୱାମୀର କଥାକର– ‘ବବି ିଜୟତୁେର ହଂିସା ହୁଏ 
। ଦ୍କିେ ଦୁ୍ଇଦ୍କିେ ଥରୁକଟ ପଚାରକିଲ ବ ି ଜୟତୁେକୁ ଲାକଗ 
କଯମିତ ି ଲତ୍ତାମିଆଁ ଦ୍େିକର ଦ୍ଶଥର ପଚାରୁଛ-ି ‘ବନ୍ଦରଖ୍ାୟା ?’ 

ଆଉ ଶକହଥର ପଚାରିକଲ ବ ିତାକୁ ଲାକଗ ଲତ୍ତାମିଆଁ ଶରଧା କର ି
ଥରକଟ ବ ିପଚାରୁ ୋହିଁ - ଜୟତୁନ୍ କତଁ ଖ୍ା ଲୀ ?’ହେୁର ଅସୂୟା 
ବକିଦ୍ୱଷ କଛି ି ଉଣା ହୁଏ ୋହିଁ । ହେୁର ବ ି ହଂିସା ହୁଏ ଜୟତୁନ୍ 
ଉପକର । କରାଜଗାର କରବି କସ, ଆଏସ୍ କରବି ଜୟତୁେ ଘକର 
ବସ ି । ଲତ୍ତାମିଆଁ ଯାବତ୍ କପାଷାକ, ଯାବତ୍ ଗହଣା କଣିି ଆଣି 
ଜୟତୁେକୁ କଦ୍ବ । ହେୁ ପାଇଁ କିଛ ିୋହିଁ । ଖ୍ାଲି ୋଟ କଲାକବକଳ 
ପଇସା କରାଜଗାର ବଖ୍ତକର ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗର କପାଷାକ କଦ୍ବ ଆକପ 
ପିନ୍ଧବିାକୁ । ତା’ପକର ପୁଣ ିକାଢ ିପକକଇବାକୁ କହବି । କନୁି୍ତ ବବିରି 
କ ି କଭକ କଦ୍ଖିବ । ଖ୍ାଲି ସବୁକବକଳ କସ୍ତା, ପିଚାପାଢୀ ଶାେୀ । 
ହରଘଡ଼ ିହାତକର କାଚ ଚୁଡ଼ ିଝୁମ ଝୁମ । କବକକର ହଂସୁଲି, ବାହୁକର 
କାଜୁ, ହେୁର କାହିଁ-କ’ଣ? କଛି ି ୋ ! େକତୟକ ଚରତି୍ରମଧ୍ୟକର 
ଏହାର ଅନ୍ତଃ ସ୍ୱରୂପକୁ କଖ୍ାଜ ି କଦ୍ଖିବା ଗଳ୍ପଟକିର ଏକାନ୍ତ ଭାକବ 
ଅପରହିାଯକୟ କହାଇପଡ଼ଛି ି । ବୟକି୍ତମେର ଅୋକଲାଚତି 
ଅନ୍ତକଲକାକକୁ େକିରଖି କଦ୍ଖିବାକବକଳ ଗାଳ୍ପକି ଚରତି୍ରମାେଙ୍କର 
ମେସ୍ତତ୍ତ୍ୱର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବକିେଷଣ କର ି  ବୟକି୍ତସତ୍ତା ଓ ବୟକି୍ତ ମଣିଷର 
ଏପରକି ିପଶୁଟରି ରୂପାନ୍ତରକୁ  କଦ୍ଖ୍ାଇଛନ୍ତ ି । 

ସପତ୍ନୀର ଈଷକା ଜୟତୁନ୍ ଆଉ ହେୁ ଦୁ୍ହିଁଙ୍କ ଭିତକର ବଢ ିବଢ ି
ଚାକଲ । ମଝକିର କମରୀଖ୍ୁଣ୍ଟ ଲତ୍ତାମିଆଁ । କକାଉପଟକୁ ବ ି ପଲା 
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ଟକିଏି ଭାର ିକହାଇଗକଲ ସକତଅବା ସଂସାରର େଉକାଟ ିଟଳମଳ 
କହଇଯିବ । କତାଫାକନ୍ର ଓଲଟ ି ଯିବ ! କସଥିପାଇଁ େବିକିାର 
ମଙୁ୍ଗଆଳଟ ି ପର ି ମଙ୍ଗ ସମ୍ଭାଳ ି ଧରଥିାଏ ମିଆଁ । ଜକଣ େଉକା 
କହକଲ ଆରଟ ି କାତ । ଦୁ୍କହଁ ତ ୋଉରୀର ଜୀବେ, ଜୀବକିାର 
ଅବଲମବେ । କହକଲ େକିଜ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ରହକିଲ ବ ି ଦୁ୍ଇଟ ି ୋଣୀ 
ଅସକନ୍ତାଷକର କୁହୁଳଥିାନ୍ତ ି । ପାରସ୍ପରକି େତହିଂିସା ପୁଣି 
େତକିଯାଗିତା । ଜୟତୁେ ମାେବୀ, ଲତ୍ତାମିଆଁର ପତ୍ନୀ । ତା’ର 
କସୌନ୍ଦଯକୟ ମିଆଁର ଆଖିକର େତଫିଳତି ହୁଏ ତ; ହେୁର ମେକର 
େଆିଁ ଜକଳ । ଭଙ୍ଗା କଚପା ପୁରୁଣା ରସଗିୋକର ପିଇବାକୁ ମୁନ୍ଦାଏ 
ପାଣି ମିଳଗିକଲ, କଯକତ କଶାଷ ଲାଗୁଥାଉ ପକଛ ତହିଁକର ହେୁ 
ଆପଣା ମୁହଁ କଦ୍କଖ୍ । ପହଲୁି ପହଲୁି କସ ଡରୁଥିଲା, ଠିକ୍ 
ଆପଣାକୁ େୁକହଁ; ଆପଣା ପଶୁତ୍ୱକୁ । କନୁି୍ତ ଏକବ କସ େକୁିଟ ିକର ି
ଚାକହଁ, କାେକର ତା’ର କକଇଟା ଫାସଆି ଝୁଲୁଚ ି । ୋକକର ବ ି । 
ଏତକ ପାଇଁ କସ ଜୟତୁେର ସମସରସିା କହାଇ ପାକର । କନୁି୍ତ 
ଜୟତୁେର ଗହଣା କଘୋ ଆଉ ତା’ର ଫାସଆି ପିନ୍ଧା ଭିତକର 
ଆକାଶ ପାତାଳ  ତଫାତ୍ । ଆପଣା ଆଉ ପର, ମଣିଷ ଆଉ ପଶୁ 
ଭିତକର କଯଉଁ ତଫାତ୍  ।  

ଜୀବେର ବବିଧି କବୈଚତି୍ର ୟ ଓ ଅସଂଖ୍ୟ ଜଟଳିତା ମେସ୍ତତ୍ତ୍ୱର 
ସ୍ୱରୂପକୁ ଅଧିକ ୋସଙି୍ଗକ ଓ ସମୁଚତି କରଛି।ି ସାମାଜକି ବହୁ 
କୃତ୍ରମି ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଅବକହଳା କର ି ଜୀବେ ଜଜି୍ଞାସା େଜି ମେ 
ଭିତକର ହିଁ େକୃତ ଜୀବେର ସ୍ୱରୂପକୁ କଖ୍ାଜବିସଛି ି। ମାତ୍ର, ଅସହଷୁି୍ଣ 
କଚତୋର ବଷିାଦ୍ଗ୍ରସ୍ତ ମଣଷି ପାରମ୍ପରକି ମୂଲୟକବାଧକୁ  
ଅସ୍ୱୀକାର କରଛି।ି ଦ୍ାମ୍ପତୟର ବନ୍ଧେକୁ ହତାଦ୍ାର କରଛି ି। ସାମାଜକି 
ବନ୍ଧେରୁ ମୁକି୍ତ  ଚାହିଁଛ ିଜୟତୁେ । ବହୁ ସକନ୍ଦହ ଓ ଅବଶି୍ୱାସ ମଧ୍ୟକର 
ଥାଇ କସ ସାମାଜକି ଏବଂ ବଶି୍ୱସ୍ତ କବାଲି ଛଳୋ କର ିବଞ୍ଚରିହଥିିଲା 
କବାଲି ପରକିଶଷକର ଜଣାଇକଦ୍ଇଛ ି। କଯୌବେକୁ ଖ୍ୁକେଶୀ ସାଇତ ି
ସଂପାତ ି ରଖିବାକୁ ଜୟତୁେ କଯତକି ି ହତାଦ୍ର କକର ହେୁକୁ, 

କସତକି ିେୁୟେ ଦୃ୍ଷ୍ଟିକର କଦ୍କଖ୍ ଲତ୍ତାମିଆଁ କୁ । ତା’ର ଅବକଚତେ 
ମେକର ବ ିଶ୍ରଦ୍ଧା ସକମବଦ୍ୋ େଥିଲା ମିଆଁ େତ ି । ମାଙ୍କଡ଼ େଚାଳ ି
ମଣିଷଟାକୁ କସଇ ମାଙ୍କଡ଼ ସହତି ତୁଳୋ କର ି ପରହିାସ କକର । 
ଲତ୍ତାମିଆଁ ସୁନ୍ଦରୀ ବବିକୁି ରାଗି ପାକରେ,ି କପଟ କକ୍ରାଧକର କବତ 
ଉଠାଏ । ହେୁକୁ କବତ ଉଠାଇକଲ ସଏି ୋଚବିାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ, ଅଥଚ 
ବବି ିକସପର ିକକର ୋହିଁ । ମାଙ୍କଡ ମେକୁ ଏତକି ିତଫାତ୍ ବ ିଭାର ି
କରଦି୍ଏି  ।ଦ୍କିେ ଫାସଆି ପିନ୍ଧବିାକୁ କେଇ ହେୁ କଭାଗିଥିଲା ଅସହୟ 
ଯନ୍ତ୍ରଣା  । କସ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆକଦ୍ୌ ଭୁଲିୋହିଁ  ସଏି । କଗାଟଏି ଫାସିଆ 
କାେଟାକୁ ଟାଣି ଟାଣ,ି କାେଟାକୁ ଦ୍’ିଫାଳ କର ିଛଡ଼ିପିଡ଼ଲିାଣି । ଆଉ 
କକଇଟା କାେର କଣାକୁ ଓସାର କର ି ଆଁ କର ି ଚାହିଁଛନ୍ତ ି । ଆଜ ି
ଆଉ କସଠ ି ପରାସ ୋହିଁ । ପରାସ ଅଛ ି ମେ ଭିତକର । ଦାଗ 

ଲାଗିଛି ଯାଇଁ ବଡ଼ ଗହୀରରେ । କିନ୍ତୁ କାହାର ପ୍ରଶଂସା ଟିକକ 

ପାଇଁ ସେତକ କଷ୍ଟକୁ ସହିଯାଇଛି? କଦ୍ହର କଞ୍ଚା ମାଉଁସକୁ 
ହୀୋସ୍ତା କର ି ଏକତ ହାନ୍ତ ି କର ି କର ି କଫାଡ଼ ି ପକକଇଛ ି। କିଏ 

ବୁଝିଛି କେବେ କ’ଣ କଥା କହପିାରୁ େଥିବା ଏଇ ପଶୁମାେଙ୍କ ମେ? 

ବୁଝଛି ିକ ିମଣିଷ? ବୁଝଛି ିକ ିଲତ୍ତାମିଆଁ?  େବୁଝକିଲ ୋଇଁ  ଈଷକା , 
ଘଣୃାକର ଓ ଅବସାଦ୍କର ଜଳୁଥିବା ୋରୀ ଜୟତୁନ୍ ।  

ଦ୍ାମ୍ପତୟର କମାହଭଙ୍ଗ, କେମ େତ ି ଅବଶି୍ୱାସ ଓ  ବପିରୀତ 
ଅଭିରୁଚକୁି ସହଜକର େକାଶ କରବିାକୁ େ କଦ୍ଇ େଜି ଭିତକର 
କଗାପେ ରଖିବାକୁ କଚଷ୍ଟା କରଛି ିଜୟତୁନ୍ । ମାତ୍ର  ମିଆଁ ସବୁତକ 
କକାମଳ ପଣ ପତ୍ନୀର ପଣକର ଓଜାଡ଼ ି କଦ୍ଇ ସକତଅବା ସବୁ 
ରୁକ୍ଷତା କେଇ ବାହାରକୁ ବାହାରଯିାଏ । ହେୁ ୋଚ ି ୋଚ ି ଥକ ି
ପଡ଼କିଲ ବ ି ତା’ର କସଇ ଥକା କଦ୍ହମେ କଦ୍ଖିପାକର ୋ ସଏି । 
ଟକିଏି େଶଂସା ଅକପକ୍ଷା ଆକଦ୍ଶ ହିଁ ଥାଏ କକବଳ ହେୁପାଇଁ । 
କସଇ ଆକଦ୍ଶଟାକୁ ହେୁ େଶଂସା ଭାକବ ଗ୍ରହଣ କରେିଏି । ଆଉ 
କକଉଁ କଦ୍ଖ୍ଣାହାରୀକୁ ଖ୍ୁସ ିକରବିା ପାଇଁ େୁକହଁ, କସ’ତ କକବଳ 
ଲତ୍ତାମିଆଁକୁ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ କରବିାକୁ କଯକତକ କଷ୍ଟ ସହଯିାଏ । ମାଙ୍କଡ଼ 
ଦ୍ଆିଶ ିଦ୍ୱାରା ଅେୟମାେଙ୍କ ମେ ଭୁଲାଉଥିବା ମିଆଁ େକିଜ ବ ିକସଇ 
ମଧୁର ମିଛକୁ ସାହାରା କକର । େଜିର ଇଙି୍ଗତକର ପରଚିାଳତି 
କହଉଥିବା ମାଙ୍କଡ଼କୁ ପୁଣି ପଚାରବିକସ –‘ଆଚ୍ଛା ହେୁ ତୁ ସଚ୍ 
ବତାଇବୁ, ଏ ବବି ିସାକହବାର କବଟା କପୈଦ୍ା କହାକବା? କବଟା – 

କବଟା – ଲଡ୍ କା, ଲଡ୍ କା? ବତା’ । ଲତ୍ତାମଆିରଁ ବ ିସ୍ୱପ ି! କକକବ 
ଦ୍କିେ ଜୟତୁନ୍ ତା ପୁଅର ମାଆ କହବ ! 

ପିତୃତ୍ୱଲାଭରୁ କାକଳ ବଞ୍ଚତି କହାଇ ବବିରି ହୃଦ୍ୟରୁ ବତିାଡ଼ତି 
କହାଇଯାଇପାକର ଏହଭିଳ ି ଏକ ଆଶଙ୍କାକର ତା’ର ବୟକି୍ତମେ 
େୟିତ ମଥିତ ଓ ମି୍ରୟମାଣ କହାଇଛ ି। କନୁି୍ତ େଜି ମେ ଭିତକର ବହୁ 
ରୁଦ୍ଧକାମୋ ଓ ଅବଦ୍ମିତ ଚନି୍ତାରାଶକୁି କସ ଏକାନ୍ତ କୁଣ୍ଠତି ଭାକବ 
ସହଚର ହେୁଟ ି ଆଗକର େକାଶ କରବିାକୁ କଚଷ୍ଟା କରଛି।ି  
ଆତ୍ମେକାଶର ୋୋ ବକୃିତ ି ଓ ବୟଥକତାକୁ ସାଙ୍ଗକର ଧର ି ବାଟ 
ଚାଲିଛ।ି ବୟକି୍ତ ସହତି ବୟକି୍ତମେର ଏଇ େୀରବ ସଂଘଷକ ଏକମାତ୍ର 
ବୁଝବିାକୁ ସକତଅବା ଏକମାତ୍ର ମାଙ୍କଡ ଦ୍ଆିଶ ିହିଁ ମିଆଁ  ଜୀବେକର 
ଅଛ।ି କନୁି୍ତ ହେୁ କଯ ଭିତକର ଭିତକର େତକି୍ରିୟାଶୀଳ କହାଇଉକଠ, 
କସକଥା ବୁଝବିାକୁ ଲତ୍ତମିଆଁର ତର େଥିଲା।  ହେୁକୁ  ସାବାସ ିଦ୍ଏି 
। ସନୁ୍ତଷ୍ଟ କହାଇ ପାକରୋ  କସ ।  ଦୁ୍ଃଖ୍ କକର  ମେୁୀବର ଉପର 
ଠାଉରଆି େଶଂସାକର । କ’ଣ ଏତକି?ି ଏଇ କ’ଣ ତା’ର ଏକତ 
କଉଶଳର ମୂଲ? ଏଇ କ’ଣ ତା’ର ଜୀବେର ସାଥକକତା-ଚରମ 
ଲକ୍ଷୟ ।  
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ହେୁୋଣକର ଅସକନ୍ତାଷ । ବବି ି ମେକର ଅବକଶାଷ । ବବି ି
ଆଖିକର ପକଡ଼ ମିଆଁର ଦ୍ାଢକିର ଚକି୍ ଚକି୍ କରୁଥିବା ଧଳାବାଳ । 
ତା ମେକର ଅେୁଚାରତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ । ମାଙ୍କଡ଼କୁ େକଚଇ ଶକିଖ୍ଇବା ଆଉ 
େକଚଇବା ଭିତକର କଯତକି ି କପୌରୁଷ, ବାହାଦୁ୍ରୀ, କସ କ’ଣ 
ବାଦ୍ଧକକୟର ସବୁ କ୍ଷତକୁ ଲୁଚାଇ କଦ୍ଇପାକର? ପାକର କବାଲି ଭାବ ି
ହୁଏତ ଲତ୍ତାମିଆଁ ଜୟତୁେକୁ ଏକୁଟଆି ଘକର ଛାଡ଼ ିକରାଜଗାର କର ି
ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାଲିଯାଏ । ଖ୍ାଲି ଆପଣା କପଟ ପାଇଁ େୁକହଁ, ଏଇ 
ଜୟତୁେର କପଟ ପାଇଁବ ି। ଆଉର ିତା’ସଉକ ିବ ିଅଛ ି। ମାଙ୍କଡର 
ସୁ୍ଥଳ େବୃତ୍ତ ି ,ମିଆଁର ବବି ି େତ ି ଅତୟଧିକ କମାହ ଓ ଜୟତୁେର  
ଜୀବେକର କଯୌବେର ମାଦ୍କତା ବୃଦ୍ଧ ି ପାରସ୍ପରକି ଦୂ୍ରତା 
ବକଢଇବାକର  ଲାକଗ  । 

ମଣିଷ ଜୀବେର  ଅନ୍ଧାରୀ ବାସ୍ତବତା ଭିତରୁ  ପଶୁ ଜୀବେର 
ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣକ ଦ୍ଗିର ଉକଘାଷଣା ଗାଳ୍ପକି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଗଳ୍ପମାେସର 
କବଶ୍ ଚମକ୍ରାର ଭାକବ େକାଶତି କହାଇଛ ି। ବବି ିଓ ମଆିରଁ ଚରତି୍ର 
ତା ପାଖ୍କର  କଗୌଣ, ଅେଧାେ କହାଇଯାଇଛ।ି  ପଶୁ ଜୀବେର 
ବକିକ୍ଷାଭ ଓ ସଂଘାତକୁ ଅତକି୍ରମ କର ି ତାର ଅନ୍ତଃବାସ୍ତବତାକୁ 
(Inner Reality) କହାଇଛ ିେତଫିଳତି  । ୋଧାେୟ ଲାଭ କରଛି ି 
ସୁତୀକ୍ଷଣ୍ ମାେସ ବକିେଷଣ । ଅେୟପକ୍ଷକର  ବବି ି ଜୟତୁନ୍ 
େୀରବତାକର  େରୁିଦ୍ଦଷି୍ଟ କହାଇଯାଏ ।  

ମଣିଷର ସକଚତେ ଭାବଭାବୋ କଗାଟଏି କ୍ଷୀଣ ସାମାେୟ ସ୍ତର, 

ତା’ ତଳକୁ ରାଶ ି ରାଶ ି ଅବକଚତେର, ଗହୀର, ଉପରକୁ  
ଅଧିକଚତେ (Super Consciousness) ର ବସୃି୍ତତ ଆକାଶ, 

ତା’ର ପହୁଞ୍ଚ ଦୁ୍ଇଆଡକୁ ଅଛ ି। ବୟକି୍ତସତ୍ତାକୁ ଭିତରୁ କଦ୍ଖିକଲ କିମବା 
ସଷୃ୍ଟ ଚରତି୍ରର ମେ ଭିତରୁ ଜଗତ ଓ ଜୀବେକୁ କଦ୍ଖିକଲ, କଚତେ-
ଅବକଚତେ ମିଳାଇ ମଣିଷର ସମଗ୍ର ସତ୍ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧ ି କରବିାକୁ 
କହକଲ ଅକେକ ଅସଂଲଗ୍ନ ଚନି୍ତାକଚତୋ ମଧ୍ୟରୁ ବୟକି୍ତ ଚରତି୍ରର 
େଗିୁଢ ସ୍ୱରୂପଟ ିଉଘାଟତି ହୁଏ ।  ଉକ୍ତ ଗଳ୍ପର ଅେେୟତା  କହଉଛ ି  
ମଣିଷ ପର ି  ପଶୁର ଗହେ ମେର କଗାପେକଥା ଓ ଜୀବେର 
ଅନ୍ତଃବାସ୍ତବତାକୁ େକାଶ କରବିା ।  ମାଙ୍କଡ ଦ୍ଆିଶ ି  ଗଳ୍ପର ପଶୁ 
ମଣିଷ େବିକିଶଷକର ତକିୋଟଯିାକ ଚରତି୍ରର ମେ ଭିତକର ଅକେକ 
କଥା କଖ୍ଳଛି,ି ଅକେକ କଥା ଅକୁହା ରହଯିାଇଛ ି , ଅକେକ କଥା 
ବୁଝ ିମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ କହାଇେ ି। 

ମକୋକବୈଜ୍ଞାେକି ଗଳ୍ପକର ଆଦ୍ଶକ ଜୀବେର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅକପକ୍ଷା 
ବାସ୍ତବତା େତ ି ଅଧିକତର ଆନ୍ତରକିତା ଓ େଷି୍ଠା, ଚରତି୍ରମାେଙ୍କର 
ମେଗହେର େୂଆ େୂଆ ରହସୟ ଉକେମାଚତି କରଥିାଏ ।  ତାର 
ଯଥାଥକତା େତପିାଦ୍ତି କହାଇଛ ି ଜୟତୁନ୍ ଅନ୍ତଦ୍ଧକାେକର  । ଅକେକ 
ଅକୁହା କଥା ଓ ବୟଥା ସକତଅବା ପରସ୍ତ ପରସ୍ତ କହାଇ 

କଖ୍ାଲିଯାଇଛ ି ମିଆଁ ସାମିାକର । ଜୟତୁନ୍ କଫକରେ ି । କହକଲ 
ହେୁର କଦ୍ହମେ ଆହୁର ି ଶକ୍ତ ବନ୍ଧେକର ବାନ୍ଧ ି କହାଇ ପକଡ଼ 
ଲତ୍ତାମିଆଁ ସହତି । ବବିରି କଫରବିା େକଫରବିା କଥା କେଇ ମଆିଁ 
ଗୁଆ ମୁଦ୍ା ବସାଏ । ହେୁ ହଁ, ୋଇଁକର ଉତ୍ତର ରକଖ୍ । କସଇ ମିଛ ି
ମିଛକିା କଖ୍ଳକର ଅେୟର ମେ ଭୁଲାଉଥିବା ମିଆଁ, ସତକୁ ସତ 
ହେୁର ମିଛକୁ ବଶି୍ୱାସ କରଯିାଏ । ‘ୋଇଁ’ ମୁଦ୍ା ଉକଠଇକଲ ହେୁ 
ଖ୍ାଏ ମାଡ, ପୁଣି ହଁ ମୁଦ୍ାକର ପାଏ କଗଲ । ମାଙ୍କଡ଼ ସହେ, 

ସହଯିାଏ ମଣିଷ େୁକହଁ କସ ପଶୁ କବାଲି ।  ବୁୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ 
କବାହଯିାଏ । ମାଙ୍କଡ଼ ଦ୍ଆିଶି ମୁହଁଟକୁି େକଳଇ କଦ୍ଇ ଲତ୍ତାମିଆଁର 
ଦ୍ାଢକିଘରା କବକମୂଳକର ଲୁଚାଇ କଦ୍ବାକୁ କଚଷ୍ଟା କକର । 
କପଟପାଟଣା ପାଇଁ କବଉସା କରୁ କରୁ ଲତ୍ତାମିଆଁ ବୁୋ 
କହଇଆକସ । ସନ୍ତାେ ପାଇଁ ବୟାକୁଳ ହୁଏ । ହେୁଠାରୁ ମିଛ େତଶୁିତ ି
ପାଇବାକୁ ଅେୟ ଅେୟ କବାକା ମଣିଷଙ୍କ ପର ି ଆଚରଣ କକର । 
ହେୁ ଲତ୍ତାମିଆଁ ଛାତତିଳର ଦୁ୍ଃଖ୍ ଅେୁଭବ କର ି ଛାତ ି ଉପରକୁ 
ଆଉଜ ି ପଡ଼ବିାକବକଳ ବବି ି କଦ୍ହମେକର କ୍ରକମ କ୍ରକମ 
ଦୂ୍କରଇଯାଏ । ଯୁବତୀ ଜୟତୁେ ସହତି  ଦ୍ରବୁଢା ମିଆଁର ସମ୍ପକକ 
ବାଲିଘର ପର ି ଭାଙି୍ଗ ଭାଙି୍ଗଯାଏ । କସଇ ଭାଙି୍ଗବାପଣକୁ ଖ୍ବୁ୍ 
ଚତୁରତାର ସହତି ହେୁ ହିଁ ଶୁଣିପାକର । ଶୁଣିପାକର ୋ କନୁି୍ତ ମିଆଁ, 
ଉଦ୍ାସପଣକର ବ ି ସ୍ୱପି କଦ୍କଖ୍ । ଜୟତୁେକ ୁ େବିଡ଼ି ଭାକବ କଦ୍ହ 
ମେକର ଜଡାଇ ଧରବିାକୁ ଚାକହଁ । ମାତ୍ର ତା’ର ଆଶା, ଆଶଙ୍କାର 
ପରଣିତ ହୁଏ । କକାଉ ଦୂ୍ର ଦୂ୍ର ଗଁାକର ମାଙ୍କଡ଼ େଚାଇ ବୁୋମିଆଁ 
ମାଙ୍କଡ଼ ଦ୍ଆିଶକୁି ଧର ି ଘରକୁ କଫରକିଦ୍କଖ୍, ଘକର କବାଟବନ୍ଦ, 

ଜଞି୍ଜର ଦ୍ଆିଯାଇଛ ିବାହାରୁ । 
ମଣିଷ ଆଉ ପଶୁ ଭିତକର ତଫାତ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କହାଇଉକଠ । ପଶୁ 

ଥକର କପାଷା ମାେଗିକଲ, ମାଲିକର ଖ୍ୁସ ି ହିଁ  ତା ପାଇ ଁ ସବୁକଛି ି
କହାଇଯାଏ । ଅଥଚ ମଣିଷକୁ କଯକତ ମକେଇକଲ ବ ିତା’ର ମେକୁ 
ବାନ୍ଧ ିହୁଏୋ । ଜକଣ ଇଚ୍ଛା କର ିବଶି୍ୱାସଘାତକତା କକର ତ ଅେୟଟ ି
ଅେଚି୍ଛାକର ବ ି କବାଲ ମାେେିଏିା ଲତ୍ତାମିଆଁ ଗାଏ ହେୁ ୋକଚ । 
କକକତ ରକମ ରକମ ୋଚ ୋକଚ । ଗଉଡୁଣୀ ହୁଏ, ଦ୍ହବିକିକ । 
ଚଉକଆି କହାଇ ପହରା ଦ୍ଏି । ସାକହବ କହାଇ ବଚିାର କକର । 
ସାଧୁ କହାଇ ମାଳା ଜକପ । ମୁସାଫିର କହାଇ ପରକଦ୍ଶ ଯାଏ । 
ଭୁଆସୁଣୀ କହାଇ ଘରକକାଣକର ଲୁକଚ । କକକତେକାର, 

କକକତଛଇ, େଥକମ େଥକମ କସ ୋଚ ଭିତରୁ ହେୁ କଗାଟଏି େୂଆ 
ରସ ପାଉଥିଲା । ମାଙ୍କଡ଼ ଜୀବେଟାର କଗାଟଏି କଟକ, ଉନ୍ନତ ିବା 
କମାକ୍ଷ ପାଇଲା ପରି େଜିକୁ ଟକିଏି ବଡ଼ ମକେକରୁଥିଲା । କିନୁ୍ତ 
ଧିକର ଧିକର ତା’ର କସ ୋଚକର ଅବସାଦ୍ ଆସଲିା । ୋଚବିାର 
ଏକାଟଆି ଧାରାକର ତା’ର ଗବକ, ତା’ର ସୁଖ୍ କୁଆକଡ଼ ହଜ ି
ଯାଉଥିଲା । ଆପଣାକୁ ରଙ୍ଗ କବରଙ୍ଗ କର ି ବାରମବାର ସୁଆଙ୍ଗ 
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କରବିାକର  କପୌରୁଷ ୋହିଁ, ଥିକଲ ଅବା କସହ ିକବହଆିମି ଥିବ କସ 
ଅେୁଭବ କରବିାକୁ ଲାଗିଲା । ତଥାପି କସଇ ଅଲାଜୁକ ପଣକୁ ବକି ି
ଭାଙି୍ଗବା ତା’ର କବଉସା । କସ ବୁଝୁ େ ବୁଝୁ କସ କଥା କନୁି୍ତ 
ୋଚଯିାଏ କଗାକଟ ଯନ୍ତ୍ରଭଳ।ି  

କଯକତ ଅେଚି୍ଛାକର କହକଲ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କଡ଼ ଦ୍ଆିଶି କପାଷା 
ମାେଯିାଏ । େଜିର କାମ େତ,ି େଜିର େଭୁେତ ି ବଶି୍ୱସ୍ତ କହବାକୁ 
କଚଷ୍ଟା କକର । ଏହା ତା’ର ପଶୁ େବୃତ୍ତ।ି ମାଲିକ ମାଲିକାଣୀ 
ପାଖ୍କୁ କଫରଆିସକିଲ କସ ଦୁ୍ହିଁଙ୍କ ଖ୍ୁସ ି କଦ୍ଖି ଖ୍ୁସହୁିଏ । ଈଷକା 
କରବିା, ପରର ଖ୍ୁସକିର ଦୁ୍ଃଖି କହବା ମଣିଷର େବୃତ୍ତ ିକନୁି୍ତ କଗାକଟ 
ପଶୁର ଏସବୁ େଥାଏ । ତା’ର ସହଜାତ ପଶୁ େବୃତ୍ତ ି ତାଙୁ୍କ ପର 
ଆେନ୍ଦକର ଉେସତି କକରଇଦ୍ଏି, େକଚଇ ଦ୍ଏି । ପୁଣି ପରକ୍ଷଣକର 
କସ ମଣିଷର ଅେୁକରଣକର ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧମିିଶା ସହାେୁଭୂତକିର 
ମଣିଷ ପର ି ପର ଆେନ୍ଦକର କାତର କହାଇପକଡ଼ା େଜିର ଦୁ୍ଇ 
ବପିରୀତ ବୟବହାରକର େକିଜ ବଚିଳତି କହାଇଯାଏ । କସ ବଚିାର 
କକର ମଣିଷଠାରୁ ହୁଏତ ପଶୁର ଜୀବେ ଭଲ । ମଣିଷ ପର ିପଶୁ 
ଦ୍ହିମେକର ଏକତକବଶୀ ପାପ, ପରଶ୍ରୀକାତରତା ଅସହଷୁି୍ଣତା ୋହିଁ 
।  

ପଶୁ କହକଲ ବ ି କସ ବଚିାରବନ୍ତ କହାଇପକଡ଼ । କସ ବୁଝପିାକର 
ତା’ର ମାଲିକକୁ । ବବି ିପାଖ୍କର େରମ କକାମଳ କହଇ ଯାଉଥିବା 
ମିଆଁ, କକବଳ କସହ ିବବି ିଜୟତୁେ ପାଇଁ ହିଁ ବାହାରକୁ ଖ୍ୁବ୍ ରୁକ୍ଷ 
କହାଇ ବାହାରଯିାଏ । ହେୁ ବୁଝବିାକର, ଲତ୍ତାମିଆଁର ଯାହା କଛି ି
ଭଲ, ଯାହାକଛି ିସୁନ୍ଦର, ତାହା ଜୟତୁେ ଏକାଏକା ମାଡ଼ବିସ ିକଭାଗ 
କରୁଛ ି । ତଥାପି ତା’ର ମେସାଧ କମକଣ୍ଟ ୋହିଁ । ହେୁର 
ବଚିାରକବାଧକର  କତଣୁ କସ ରାକ୍ଷାସୀଟାଏ, କସଥିପାଇ ଁ
ଲତ୍ତାମିଆଁର ବାହାରଟା ଏକତ ଭୀଷଣ, କସ ଘର ଭିତକର ତା’ର 
ସବୁ କକାମଳତା, ସରସତା ଜୟତୁେ ଆଗକର ଉକଝଇ କଦ୍ଇ 
ବାହାରକୁ କେଇଯାଏ ସବୁ କକକଶ ଓ େଷୁି୍ଠର ସ୍ୱଭାବ । ଏପରକି ି
ମିଆଁର ମେ ପର ିକଦ୍ହ ବ ିଘକର ଓ ବାହାକର ଭିନ୍ନ କହାଇଯାଏ  । 
ତା’ର ଦ୍ାଢଗିୁଡ଼ାକ ଘର ଭିତକର କକକଡ ସାଉଁଳୁଆ, େରମ 
କଅଁଳଥାଏ । ବାହାରକୁ ବାହାରକିଲ କସଗୁଡ଼ାକ ଅତ ି ରୁକ୍ଷ, କକକଶ 
ଭାବକର ଛଡ଼ା ଛଡ଼ା କହାଇଯାଏ , ଯାହା  ହେୁ କକବଳ ବୁଝପିାକର । 
କାରଣ କକହ ିବାହାରର ମଣିଷ ଲତ୍ତାମିଆଁର କକକଶପଣକୁ କଭାଗୁ କ ି
େକଭାଗୁ କଭାଗିବାକୁ ବାଧ୍ୟହୁଏ ହେୁ । ଏକଥା ବ ିବୁକଝ  ସଏି ତା’ 
ଉପକର ଲତ୍ତାମିଆଁର କଯଉଁ େଷୁି୍ଠର ବୟବହାର କସଥିପାଇଁ କକବଳ 
ଜୟତୁେ ହିଁ ଦ୍ାୟୀ । 

ଗଳ୍ପଟକିର ବଡ ସଯତ୍ନ କଗାପେୀୟତାକର କଯୌେକଚତୋର 
େବାହ ପରଲିକି୍ଷତ କହାଇଛ ି । କାରଣ ଏହା  ମଣିଷର ଏକ  
ସହଜାତ େବୃତ୍ତ;ି ଜୀବେ େବାହର ଏକ ସ୍ୱାଭାବକି ଧାରା  ଏହାକୁ 

କଦ୍ାପି ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇ େପାକର । କତଣୁ  ଦୁ୍ଇ ପୁରୁଷ ଓ 
ୋରୀ ଚରତି୍ରର ବୟକି୍ତଗତ ସତ୍ତା, ଅନ୍ତମକୁଖ୍ୀ ବାସ୍ତବତାକୁ େକାଶ 
କରବିାକର ଗାଳ୍ପକି କକଉଁଠାକର କୃପଣତା େକାଶ କରେିାହାନ୍ତ ି । 
େକତୟକ ମଣିଷ ମେର କଗାପେ ସ୍ତରକର କଦ୍ହକଭାଗ ଲାଳସାର 
ତୀବ୍ରତା ଅେୁଭବ କକର । ସାମାଜକି ପରକିବଷ୍ଟେୀକର ଅକେକ 
ସମୟକର ହୁଏତ ତାହା େକାଶିତ କହାଇପାକର ୋହିଁ । ତଥାପି 
ମାେସକି ସ୍ତରକର ତା’ର ଜ୍ୱାଳାକୁ ଜୀବେକୁ ଅେୟମେସ୍କ କରଦି୍ଏି । 
ତା’ର ବେୟ ଆଦ୍ମି େବୃତ୍ତ ିସାମାଜକିତାର ସମସ୍ତ ଆବରଣକୁ ଲଂଘି 
ଯିବାର ବୟଗ୍ରତା େକାଶ କକର । ମିଆଁମୁଣ୍ଡକର କକଇଟା ଧଳା 
ବାଳ ଦ୍ଶିବିା ସହତି  େଜିର ରୂପକଯୌବେକର ବକିଭାର ଜୟତୁେ 
ଦ୍ାମ୍ଫତୟର ସୀମାକରଖ୍ା କଡଇଁଯିବାର କାଯକୟକାରଣ କଯାଡ ି
କହାଇଯାଏ ।  

ପଶୁଟରି ସକଳ କଯୌେ େବୃତ୍ତ,ି ସ୍ୱାଭାବକି ଆଚରଣ ମଣିଷର 
ଜଞି୍ଜରକର ବନ୍ଧା, କତଣୁ ମାଙ୍କଡ଼ର ସବୁ କକ୍ରାଧ, ଘଣୃା, ଜୟତୁେ 
ଉପକର ଅଜାଡ଼ ି କହାଇପକଡ । କବାଧହୁଏ ବବିରି ଚରତି୍ରକୁ ମିଆଁ 
କଯକତ ବୁଝ ି େପାକର, କସକତକବଶୀ ଜାଣିପାରଥିିଲା ହେୁ । ହେୁ 
ତୁଳୋ କକର ସଏି ଗଁା ଗଁାକର କଭଟୁଥିବା ଅକେକ ଜୟତୁେ ସହତି 
ଲତ୍ତାମିଆଁର ବବି ି ଜୟତୁେକୁ । ଘର କକାଣରୁ ଥାଇ କକକତ ବବି ି
ତା’ର ୋଚ କଦ୍ଖ୍ନ୍ତ,ି ଖ୍ୁସ ି ହୁଅନ୍ତ ି । ଘରକୁ ସୁନ୍ଦର କରବିା ପାଇ ଁ
େଜିର ସୁନ୍ଦରପଣ ଘର ଭିତକର ବଛିାଡ଼ ିଦ୍ଅିନ୍ତ ି। ଯାହାର ବପିରୀତ 
କ୍ରିୟାଟ ି ଥାଏ ଜୟତୁେ ଚରତି୍ରକର । କତଣୁ ବଶି୍ୱସ୍ତପଣକର ବବିକୁି 
ବଳଯିାଇପାକର ହେୁ । ପଶୁବୁଦ୍ଧରି ବଚିାରକର ୋରୀଟ ି ଏକାନ୍ତ 
ବକିବକହୀୋ କହାଇଯାଏ  । ଦୁ୍େଆିକର ଏମିତକିା ଜୟତୁେ ସବୁ 
ଖ୍ାଲି ଘରକୁ ଅସୁନ୍ଦର କରନ୍ତ ିୋହିଁ, ସମାଜକୁ ବ ିଅସୁନ୍ଦର କରନ୍ତ,ି 

ମଣିଷ ଜୀବେକୁ ଅସୁନ୍ଦର କରପିକାନ୍ତ ି ଆଉ ସଂସାରର ମଧ୍ୟ 
ଅମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତ ି। 

ପାଶବକିତା, ମାେବକିତାଠାରୁ ମହୀୟାେ କହାଇଯାଏ । 
ମଣିଷର ମେ ଆଉ ପଶୁମେର ତଫାତ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ । ମଣିଷ 
ବକିବକକୁ ବଳ ିଚୋଇ ପାକର ଅକକ୍ଳଶକର, ମାତ୍ର ବକିବକ, ବଚିାର 
ବକିେଷଣ କରପିାରୁେଥିବା ପଶୁ ବକିବକର ଲକ୍ଷ୍ମଣକରଖ୍ା ଆକଦ୍ୌ 
ଟପିପାକର ୋହିଁା କସ ତା’ର ଅଥକ କ ିମୂଲୟ େ ଜାଣିକଲ ବ ିକସହ ି
ଅଜ୍ଞ ପଶୁପଣରୁ ଦୂ୍ରକୁ ଯାଇପାକର ୋହିଁ । ପଶୁ ହିଁ ମଣିଷକୁ 
ଶଖି୍ାଇ ଦ୍ଏି ମୂଲୟକବାଧର ତୁଚ୍ଛା କଡ଼ଙୁ୍ଗରା ପିଟୁଥିବା ମଣିଷ ତା’ର 
ମୂଲୟ ଜାକଣ ୋହିଁ । ସ୍ୱାଥକପାଇଁ କସ ସମସ୍ତ ସୀମା ଲଙ୍ଘେ 
କରପିାକର । ସବୁ ସମ୍ପକକକୁ ବଳ ି ଚୋଇପାକର । ସବୁ 
ଲକ୍ଷ୍ମଣକରଖ୍ାକୁ ହାତକର କପାଛ ି ଲିଭାଇ କଦ୍ଇପାକର । କହକଲ 
ପଶୁ ତାହା କରପିାକର ୋହିଁ । କତଣୁ ମଣିଷ କହବା ପାଇଁ ଶକ୍ତ 
କଚତାବେୀର  ଚାବୁକ୍ କକକବ ଜମିଦ୍ାର ରୂପୀ (ଗଳ୍ପ-ମାଂସର 
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ବଳିାପ) କସୌଖିନ୍ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ମଣଷି କଦ୍ହକର ତ କକକବ ଜୟତୁନ୍ 
ୋମିୀ ଅବଶି୍ୱସ୍ଥ ଅେମେୀୟ ୋରୀ କଦ୍ହକର ବାକଜ । ଅେୟ ସମସ୍ତ 
ମାେବତାର ଜୟ ଜୟକାରୀମାେଙୁ୍କ ମାେବତାର େକୃତ ଅଥକ 
ବୁକଝଇ କଦ୍ବାକୁ ଅଙୁ୍ଗଳ ିେକିଦ୍ଦକଶ କକର କସଇ ସରଳ ପଶୁମାେଙ୍କ 
ଆଡ଼କୁ । 

ସେୋୟର୍ ଗ୍ରନ୍ଥସୂଚୀ: 

୧. ସ୍ୱାଇଁ , େସନ୍ନ କୁମାର , କଗାପୀୋଥଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପକର 
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