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ସଂକି୍ଷପ୍ତସାେ: ଗଢ଼ଣର ଅଭିନବ ଦକୈଶଳ ଏବଂ ବକ୍ତବୟର ଗଭୀର ଜୀବନ  ଶଶନକୁ  ଗୋଳ୍ପକି ରଜନକିୋନ୍ତ ମହୋନ୍ତ ିତ୍ୋଙ୍କ ଦେଖନଦିର ପ୍ରକୋଶ କରନ୍ତ ି। ଜୀବନ ଓ ଜଗତ୍ପ୍ରତ୍ ି
ଗଭୀର ଅନ୍ତ ଶୁ ଷି୍ଟ ତ୍ଥୋ ଏକ ସଦମେ ନଶୀଳ ମୋନବୋତ୍ମୋର ଶୋଶ୍ୱତ୍ ଅନୁଭବ ଗୋଳ୍ପକି ମହୋନ୍ତଙି୍କ କଥୋକୋରିଗରୀର ପ୍ରମୁଖ ଆ ଶଶ । ଗୋଳ୍ପକିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକ 
‘ଷଠୀଘର’(୧୯୭୮) ପୋଖରୁ ‘ଅଠର ନବିଶୋସନ୍ ଦରୋଡ଼’(୨୦୧୦) ଦ ଇ ‘ହସ୍ତୋକ୍ଷର’(୨୦୧୭) ପର୍ଯଶୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସଷିୃ୍ଟ ଏକ ଏକ ପ୍ରତ୍ଶୁିତ୍ପୂିର୍ଣ୍ଶ । ସମସ୍ତ ଗଳ୍ପକୁ ଆକଳନ 
କଦେ ଗଳ୍ପ ଭିତ୍ଦର ଐତ୍ହିୟ ଓ ସଂସ୍କତୃ୍ରି ପୋରମ୍ପରିକ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚୋରିତ୍ ହୁଏ। ତ୍ତ ସଦେ ଗଭୀର ଦନୈରୋଶୟଦବୋଧ ମଧ୍ୟଦର ଜୀବନ ଜଇଁିବୋର ଆଶୋ ଏବଂ ସୁ୍ଥଳଘଟଣୋ ମଧ୍ୟଦର 
ସକ୍ଷ୍ମ ଜୀବନ ଶଶନର ଉପେବ୍ଧ ିକରିହୁଏ । ଉକ୍ତ ପ୍ରବନ୍ଧଦର ଗୋଳ୍ପକି ରଜନକିୋନ୍ତ ମହୋନ୍ତଙି୍କ ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକ ‘ହସ୍ତୋକ୍ଷର’କୁ  ଅନୁଶୀଳନ କରୋର୍ଯୋଇଛ ି। ଗଦବଷଣୋ ପ୍ରବଧିି ଅନୁର୍ଯୋୟୀ 
ଆଦେୋଚ୍ୟ ଆଦେଖୟଟ ିସୋହତି୍ୟଭିତି୍ତ୍ୱକ ଦହୋଇଥିବୋରୁ ବଦିଶେଷଣୋତ୍ମକ ଗଦବଷଣୋ ପଦ୍ଧତ୍କୁି ଗ୍ରହଣ କରୋର୍ଯୋଇଛ ି। ପ୍ରୋଥମିକଉତ୍ସ ଭୋଦବ ‘ହସ୍ତୋକ୍ଷର’ ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ସହୋୟକଉତ୍ସ 
ଭୋଦବ ଗଳ୍ପ ସଂପକତି୍ ପୁସ୍ତକ,ଆଦେୋଚ୍ନୋ ପୁସ୍ତକକୁ ଦନଇ ଆଦେଖୟଟ ିପ୍ରସୁ୍ତତ୍ କରୋର୍ଯୋଇଛ ି। 

ପ୍ରମୁଖ ଶବ୍ଦ: ଷଠୀଘର, ହସ୍ତୋକ୍ଷର, ରଜନୀକୋନ୍ତ, ଝପିି ଝପିି ଅନ୍ଧୋର, ଜରୋଜୀର୍ଣ୍ଶ ସଭୟତ୍ୋ। 

 

“ଦଗୋଦଟ ଗଳ୍ପ ଦଗୋଦଟ ସଂସ୍କତୃ୍ରି ସଂପ୍ରସୋରଣ । ଗପ ସଭୟତ୍ୋକୁ 
ଜୀବନ୍ତ କଦର ଚ୍ରିତ୍ରକୁ  ଏି ଆତ୍ମଶକି୍ତ, ଭୋଷୋକୁ  ଏି ବଚି୍ରଣ କ୍ଷମତ୍ୋ, 
ଶବ୍ଦକୁ ପନୁଶଗଠନ କଦର, ସଂପକଶକୁ  ଏି ବୟୋପକତ୍ୋ ଓ ଗଣତ୍ନ୍ତ୍ର ।” 

ଅତ୍ଏବ ଗଳ୍ପ ସୃଷି୍ଟ କଦର ସମୋଜ ଓ ସଂସ୍କତୃ୍କୁି, ଗତ୍ ି ଓ ବସୃି୍ତତ୍ ି  ଏି 
ମଣିଷର ଜୀବନ  ୃଷି୍ଟକୁ, ଗଳ୍ପ କଥୋ କୋହୋଣୀର ଗଢ଼ଣ ନୁଦହଁ, ଅଧିକନୁ୍ତ 
ଜୀବନ ଗଠନର ଚ୍ରମ ସୋଧନ । କୁହୋର୍ଯୋଏ ଗଳ୍ପ ପ୍ରସବ କରୋର୍ଯୋଏ ନୋହିଁ, 
କମିେୋ ଗଳ୍ପ ସ୍ରଷ୍ଟୋଙ୍କ ମନ ଓ ହୃ ୟରୁ ଉତୁ୍ରି ଆଦସ ନୋହିଁ, ବରଂ ଗଳ୍ପକୁ 
ଚ୍ନି୍ତୋକରି ଗଢ଼ବିୋକୁ ପଦଡ଼ । ଦଛୋଟ ଦଛୋଟ ଆବୁଡ଼ୋଖୋବୁଡ଼ୋ ଚ୍ନି୍ତୋଧୋରୋ ଓ 
ଅନୁଭୂତ୍ମିୋନଙୁ୍କ ସଜ୍ଜତି୍ କରୋର୍ଯୋଏ। ଭୋସମୋନ ସମୋଜର ଛୋତ୍ରୁି 
ଗଳ୍ପୋଣମୁୋନଙୁ୍କ ସୋଉଁଟ ି କଥୋ-କୋରିଗରୀର କୋଉରଁି ସ୍ପଶଶଦର ଶଳି୍ପୀଟ ି
ଆଙି୍କଥୋଏ ଗଳ୍ପର କୋନ୍ ଭୋସ । 

ସମକୋଳର ଓଡ଼ଆି ଗଳ୍ପଧୋରୋଦର ଗୋଳ୍ପକି ରଜନୀକୋନ୍ତ ମହୋନ୍ତ ି
ଦସହଭିଳ ି ଜଦଣ ଉଚ୍ଚଦକୋଟରି ଶଳି୍ପୀ। ର୍ଯୋହୋଙ୍କ ଦେଖନୀଦର ଅଛ ି ଗଳ୍ପ 
ଗଢ଼ଣର ଅଭିନବ ଦକୌଶଳ ଏବଂ ବକ୍ତବୟଦର ଅଛ ିଗଭୀର ଜୀବନ  ଶଶନ । 

ଜୀବନ ଓ ଜଗତ୍ ପ୍ରତ୍ ି ଗଭୀର ଅନ୍ତ ଶୃଷ୍ଟି ତ୍ଥୋ ଏକ ସଦମେ ନଶୀଳ 
ମୋନବୋତ୍ମୋର ଶୋଶ୍ୱତ୍ ଅନୁଭବ ତ୍ୋଙ୍କ ସୃଷି୍ଟଶୀଳ କଥୋକୋରିଗରୀର ପ୍ରମୁଖ 
ଆ ଶଶ। ବୋେୟଅବସ୍ଥୋରୁ ନଛିକ ସୁଷମୋ ଭରୋ ଖୀରଦକୋଣୀ ଗ୍ରୋମର 
ମନହୋରୀ ପ୍ରୋକୃତ୍କି ବୋତ୍ୋବରଣ ରଜନୀକୋନ୍ତଙ୍କ ଦକୋମଳ ମନକୁ ପ୍ରଭୋବତି୍ 
କରିଥିେୋ । ଏପରିକ ି ତ୍ୋଙ୍କ ଶୋନ୍ତ ସରଳ  ର ୀ ବୟକି୍ତତ୍ୱ ଗଠନଦର 
ସହୋୟକ ମଧ୍ୟ ଦହୋଇଥିେୋ । ଗତ୍ ଶତ୍ୋବ୍ଦୀର ସପ୍ତମ  ଶନ୍ଧ ି ପଦରପଦର 
ଓଡ଼ଆି କଥୋସୋହତି୍ୟ ଦକ୍ଷତ୍ରଦର ପ ୋପଶଣ କରଥିବୋ କଥୋକୋର ଶ୍ରୀ ମହୋନ୍ତଙି୍କ 
ପ୍ରତ୍ଭିୋ ଥିବୋ ବହୁମଖୁୀ । ଏକୋଧୋରୋଦର ଦସ ଜଦଣ କବ,ି ଗୋଳ୍ପକି, 

ଔପନୟୋସକି, ପ୍ରୋବନ୍ଧକି ତ୍ଥୋ ସୁସୋହତି୍ୟ ସମୋଦେୋଚ୍କ । ଶ୍ରୀ ମହୋନ୍ତଙି୍କ 
ବୋେୟଜୀବନଦର ଆଧ୍ୟୋତ୍ମକିତ୍ୋର ଜୋଗରଣ, କମଶମୟ ଜୀବନର ଦସବୋ 
ପରୋୟଣ ମଦନୋଭୋବ, ପୋରବିୋରିକ ଜୀବନର ଆ ଶଶଦବୋଧ ତ୍ୋଙ୍କ ସୋହତି୍ୟ 
ଜୀବନକୁ କରିଛ ି ଋଦ୍ଧମିନ୍ତ ।  ୀଘଶ ତ୍ନି ି  ଶନ୍ଧରୁି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଶକୋଳଧରି ଓଡ଼ଆି 
କଥୋସୋହତି୍ୟ ଦକ୍ଷତ୍ରଦର ଦେଖନୀ ଚ୍ୋଳନୋ କରି ଆସୁଥିବୋ କଥୋକୋର ଶ୍ରୀ 
ମହୋନ୍ତଙି୍କ ସୃଜନ ସୋଧନୋରୁ ଜନମ ଦନଇଛ,ି ର୍ଯୋଥୋ- ଷଠୀଘର(୧୯୭୮), 
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ଶତ୍ୋଣ୍ଡି ପରୁୁଷ(୧୯୮୧), ମୋଟଆି ପୁଅ(୧୯୮୯), ଆ ସୋକ୍ଷୀ 
ଦ (୧୯୯୯), ଝପିି ଝପିି ଅନ୍ଧୋର(୨୦୦୨), ଦବୋହୁବଜୋର(୨୦୦୪), 
ରକ୍ତରୋଣ(୨୦୦୭), ଅଠର ନବିଶୋସନ ଦରୋଡ୍ (୨୦୧୦), 
ହସ୍ତୋକ୍ଷର(୨୦୧୭) ପ୍ରଭୃତ୍ ି ଏକଏକ ପ୍ରତ୍ଶୁିତ୍ପିରୂ୍ଣ୍ଶ ସୃଷି୍ଟ । ଆଦେୋଚ୍ୟ 
ପ୍ରବନ୍ଧଦର ଶ୍ରୀ ମହୋନ୍ତଙି୍କ ୨୦୧୭ ଦର ପ୍ରକୋଶତି୍ ‘ହସ୍ତୋକ୍ଷର’ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ 
ଅନ୍ତଗଶତ୍ । ଅଠରଟ ିଗଳ୍ପର ବଚି୍ୋର ଆଦେୋଚ୍ନୋ କରୋର୍ଯୋଇଛ।ି  

ଓଡ଼ଆି କଥୋସୋହତି୍ୟ ଜଗତ୍କୁ ରଜନୀକୋନ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ କୋଳଦବଳକୁ 
ଓଡ଼ଆି ଗଳ୍ପ ସୋହତି୍ୟଦର ପରବିର୍ତ୍ଶନର ସ୍ୱର ଶୁଣବିୋକୁ ମିଳେିୋଣ ି । ଅଥଶୋତ 
ଗତ୍ ଶତ୍କର ଅଷ୍ଟମ  ଶନ୍ଧ ିପଦରପଦର ଭୋରତ୍ୀୟ ରୋଜନୀତ୍,ି ଅଥଶନୀତ୍,ି 

ସମୋଜ, ସଂସ୍କତୃ୍ ିତ୍ଥୋ ଆଧ୍ୟୋତ୍ମକି ଦଚ୍ତ୍ନୋର ଦର୍ଯଉଁ ଦବୈପ୍ଳବକି ପରବିର୍ତ୍ଶନ 
ପରେିକି୍ଷତ୍ ଦହୋଇଥିେୋ, ତ୍ୋହୋ ଧୀଦର ଧୀଦର ଗଣଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୋବତି୍ 
କରବିୋ ସ୍ୱୋଭୋବକି ଥିେୋ । ସ୍ରଷ୍ଟୋକୁଳ ପରବିର୍ତ୍ଶନର ଏହ ିପ୍ରଭୋବକୁ ସସମ୍ମୋଦନ 
ସ୍ୱୋଗତ୍ ଜଣୋଇଦେ । ଫଳତ୍ଃ ଓଡ଼ଆି ଗଳ୍ପ ରଚ୍ନୋ ଓ ଉପସ୍ଥୋପନୋଦର 
ଆସିେୋ ନୂତ୍ନତ୍ୋ। ସଂଶତି୍ କୋଳଦର ଓଡ଼ଆି ଗଳ୍ପ ପଣୁିଥଦର ଆଧନୁକିତ୍ୋର 
ପରଦିପ୍ରକ୍ଷୀଦର ଅଧିକ ଗଣମୁଖୀ ଦହବୋକୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ୍ ିଆରମ୍ଭ କେୋ । ଜୋତ୍,ି 

ଧମଶ, ସମୋଜ, ସଂସ୍କତୃ୍,ି ପରଂପରୋ ଓ ପରଦିବଶର ପୁନଃମୂେୟୋୟନ 
କରବିୋପୋଇଁ ପ୍ରୟୋସ କରୋଗେୋ । ବଷଶବଷଶ ଧର ିଅବଦହଳତି୍ ଓ ନଦିେଷିତ୍ 
ଦହୋଇ ରହଆିସିଥିବୋ ସୋଧୋରଣ  ଳତି୍ମୋନଙ୍କର ଆଶୋ, ସ୍ୱପନ, ଅଧିକୋର ଓ 
ସ୍ୱୋଧୀନତ୍ୋକୁ ଗଳ୍ପର କୋନ୍ ଭୋସଦର ସ୍ଥୋନ  ଆିଗେୋ। ନୋରୀ-ଅସି୍ମତ୍ୋକୁ ଦନଇ 
ପ୍ରୋରମ୍ଭ ଦହେୋ ନୂତ୍ନ  ୃଷି୍ଟଭେୀର ଚ୍ଚ୍ଚଶୋ। ଆଧୁନକିତ୍ୋର ପରଦିପ୍ରକ୍ଷୀଦର 
ମିଥ୍ ବୋ ପରୁୋକଳ୍ପ ଗୁଡ଼କିର ନବ-ନମିଶୋଣ ସହତି୍ ଇତ୍ହିୋସର ପନୁଃମେୂୟୋୟନ 
ତ୍ଥୋ ମନସ୍ତୋତି୍ତ୍ୱକ ଅନୁଶୀଳନ ଭଳ ିଅଭିନବ ଭୋବଧୋରୋ ଗଳ୍ପର କଳୋଶଳି୍ପକୁ 
ଦ େୋ ଭିନ୍ନ ଏକ ପରିଚ୍ୟ । ଗଳ୍ପଦର ଉଦ୍ଭୋଷିତ୍ ଦହେୋ ଆଧନୁକି ମଣଷିର 
ଖଣ୍ଡିତ୍ ଜୀବନକୋହୋଣୀ। ଛନି୍ନମଳୂ ମୋନବ ଆତ୍ମୋର ସ ଗତ୍ ିପୋଇଁ ଗଳ୍ପଦର 
ଉଚ୍ଚୋରିତ୍ ଦହେୋ ଐତ୍ହିୟ ଓ ସଂସ୍କତୃ୍ରି ପୋରଂପୋରିକ ମନ୍ତ୍ର । ଗଭୀର 
ଦନୈରୋଶୟଦବୋଧ ମଧ୍ୟଦର ସଞ୍ଚୋରିତ୍ ଦହେୋ ଜୀବନ ଜଇଁିବୋ ପୋଇଁ ଆଶୋର 
କରିଣ। ସୂ୍ଥଳଘଟଣୋ ମଧ୍ୟଦର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବନ  ଶଶନର ଉପେବ୍ଧ,ି ଏହ ିସମୟର 
ଗଳ୍ପକୁ କେୋ ମଣିଷର ନକିଟବର୍ତ୍ଶୀ।  

କଥୋଶଳି୍ପୀର ହୃ ୟତ୍ନ୍ତ୍ରୀଦର ଝଙୃ୍କତ୍ ଦହେୋ ସୋଧୋରଣ ମଣିଷର ଜୀବନ 
ରୋଗିଣୀ। ପର୍ଯଶୟଦବକ୍ଷଣ, ପର୍ଯଶୟଟନ ତ୍ଥୋ ସ୍ରଷ୍ଟୋର ବୋସ୍ତବ ଅନୁଭୂତ୍ଦିର 
ଗଢ଼ଉିଠେିୋ ଗଳ୍ପର କଥୋଭୂମି । ଘଟଣୋ ବୋ ପରିଦବଶର ବର୍ଣ୍ଶନୋ ଅଦପକ୍ଷୋ 
ମନନଧମିତ୍ୋ ଉପଦର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଦରୋପ କରୋଗେୋ, ବନବଗିଚ୍ୋଦର 
କଥୋଶଳି୍ପୀ ସୃଷି୍ଟ କେୋ ଅଭିନବ ଅଥଶପୂର୍ଣ୍ଶ ଶବ୍ଦ କୁସୁମ, ମଦନ ଦହେୋ ଏହ ି
ଶବ୍ଦମୋଦନ ମଣିଷର ଉଭୟ ବୋହୟ ଓ ଅନ୍ତସର୍ତ୍ୋକୁ ଉଦ୍ଭୋସିତ୍ କରିବୋଦର 
ପୂବଶ ଅଦପକ୍ଷୋ ଅଧିକ ସମଥଶ । ବନୁି୍ଦ ଭିତ୍ଦର ସିନୁ୍ଧର ଉପେବ୍ଧ ି ପୋଇଁ 
ଗୋଳ୍ପକିମୋଦନ ଶତ୍ତ୍ଃ ର୍ଯତ୍ନଶୀଳ ଦହଦେ । ସୋଂପ୍ରତ୍କି କ୍ଷଦୁ୍ରଗଳ୍ପର ପରସିୀମୋ 
ଦେୋକୋଲ ରୁ ଦଗେୋବୋଲ ପର୍ଯଶୟନ୍ତ ପରବିୟୋପ୍ତ ଦହେୋ । ବଶି୍ୱୋୟନର ପ୍ରଭୋବଦର 
ଗମନୋଗମନ, ଦର୍ଯୋଗୋଦର୍ଯୋଗ, ପ୍ରରୁ୍ଯକି୍ତବ ିୟୋ (Technology), ମୁକ୍ତ 
ବଜୋର ବୟବସ୍ତୋ, ଆଥଶନୀତ୍କି ଉ ୋରକିରଣ, ଶଳି୍ପୋୟନ ଓ ତ୍ଦ ଜନତି୍ 
ବସି୍ଥୋପନ ସମସୟୋ, ଜନସଂଖୟୋ ବଦିଫୋରଣ, କ୍ଷମତ୍ୋ ଓ ପ ବୀ ପୋଇଁ ଦ ଶ 
ଦ ଶ ମଧ୍ୟଦର ପ୍ରତ୍ଦିର୍ଯୋଗିତ୍ୋ, ଦଗେୋବୋଲ ୱୋମିଂ, କୃଷି ଓ କୃଷକ ପ୍ରତ୍ ି

ଉଦପକ୍ଷୋ, ଆଥଶନୀତ୍କି, ସୋମୋଜକି ଦବୈଷମୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧ,ି ଆତ୍ମସ୍ୱୋଥଶସବଶସ୍ୱ 
ରୋଜନୀତ୍,ି ସଦବଶୋପର ି ବସୁ୍ତ ଓ ବୟକି୍ତ ଦକୈନ୍ଦ୍ରୀକ ଜୀବନ ଦଶୈଳୀ ପ୍ରଭୃତ୍ ି
ସମସୟୋ ଓ ପ୍ରସଂଗ ଗୁଡ଼କି ଶଂସତି୍ କୋଳର ଓଡ଼ଆି ଗଳ୍ପର ଭୋବ ଭୂମିକୁ 
 ଖେକେୋ । ସମୋଦେୋଚ୍କମୋଦନ ଏହ ି ସମୟଖଣ୍ଡର ସୋହତି୍ୟକୁ ଉର୍ତ୍ର 
ଆଧୁନକି ସୋହତି୍ୟ ଭୋବଦର ଚ୍ହି୍ନତି୍ କଦେ । ଅତ୍ଏବ ଉର୍ତ୍ର ଆଧନୁକି 
ସ୍ରଷ୍ଟୋମୋଦନ ଆଉ ପୋଶ୍ଚୋତ୍ୟର  ୋସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକୋର ନ କରି ମୁକ୍ତ ଭୋବଦର ନଜି 
ମୋଟ ିଓ ମଣିଷ ପ୍ରତ୍ ିବଶି୍ୱୋସ ସ୍ଥୋପନ କଦେ । ଏପରିକ ିସମଗ୍ର ବଶି୍ୱକୁ ଏକ 
ଦଗେୋବୋଲ ଭିଦେଜ୍ ମଦନକରି ମକୁ୍ତ ମୋନବଦବୋଧ ଉପଦର ଗରୁୁତ୍ୱ ଆଦରୋପ 
କରିଛନ୍ତ ି। ଏକବଂିଶ ଶତ୍ୋବ୍ଦୀ ଦବଳକୁ ଏହ ିମେୂୟୋଦବୋଧଟ ିଅଧିକ ତ୍ୱରୋନତି୍ 
ଦହୋଇଥିବୋ େକ୍ଷୟ କରୋର୍ଯୋଏ । ଏହ ିମମଶଦର ଗୋଳ୍ପକି ରଜନୀକନ୍ତ ମହୋନ୍ତ ି
ଜଦଣ ସମୟ ସଦଚ୍ତ୍ନଶୀଳ ସ୍ରଷ୍ଟୋ ଦହୋଇଥିବୋରୁ ରୁ୍ଯଗ ରୁଚ୍ରି 
ଆବଶୟକତ୍ୋକୁ  ୃଷି୍ଟଦର ରଖି ଦେଖନୀ ଚ୍ୋଳନୋ କରିଛନ୍ତ ି । ‘ହସ୍ତୋକ୍ଷର’ 

ଦସହ ି ଅବଦବୋଧର ଏକ କଳୋତ୍ମକ ସ୍ୱୋକ୍ଷର । ସତ୍ଦର ଏ ବଶି୍ୱ ବ୍ରହ୍ମୋଣ୍ଡ 
ଦକଦତ୍ ବଚି୍ତି୍ର ତ୍ୋହୋ ଠୋରୁ ଆହୁର ିବଚି୍ତି୍ର ମଣିଷ ନୋମକ ଏହ ିଜୀବଟ ି । 
ନଜି ଜ୍ଞୋନ ଗରମିୋ ବଳଦର ଦସ ଆଜ ିସବୁ ଅସୋଧ୍ୟକୁ ସୋଧ୍ୟ କରିପୋରଛି ି । 
କୋେି ର୍ଯୋହୋ ଅସମ୍ଭବ ମଦନ ଦହଉଥିେୋ, ଆଜ ିତ୍ୋକୁ ସମ୍ଭବ କରି ଦ ଖୋଇଛ ି
। ବଜି୍ଞୋନର ନବ ଉଦ୍ଭୋବନ, ନୂତ୍ନ ଦବୈଷୟିକ ଜ୍ଞୋନଦକୌଶଳ ଆଜ ିମଣଷିର 
ଜୀବନକୁ ସହଜ ସରଳ ଓ ଉପଦଭୋଗୟ କରୋଇବୋଦର ସହୋୟକ ଦହୋଇଛ ି।  

ଆଜ ିସମଗ୍ର ବଶି୍ୱ ସଦତ୍ ଦର୍ଯଭଳ ିତ୍ୋ’ହୋତ୍ ମୁଠୋଦର । ଜ୍ଞୋନ ବଳଦର 
ଏହ ି ପଥୃିବୀର ମଣିଷ ସୁ ୂର ମେଳ ଗ୍ରହଦର ଉଡ଼ୋଇ ସୋରିେୋଣି ତ୍ୋ’ର 
ଦଜୈତ୍ର ପତ୍ୋକୋ । ସବୁ ବକିୋଶ, ସମଦୃ୍ଧ ିଓ ସଫଳତ୍ୋ ସଦତ୍ତ୍ୱ ଆଧନୁକି ମଣିଷ 
ଏକ ଅଭୋବଦବୋଧ ମଧ୍ୟଦର ଘୋର ିଦହୋଇଥିବୋ ଭଳ ିମଦନ ହୁଏ । ସବୁ ପ୍ରୋପି୍ତ 
ମଧ୍ୟଦର ଅପ୍ରୋପି୍ତର ଦକ୍ଷୋଭ, ସବୁ ପରୂ୍ଣ୍ଶତ୍ୋ ମଧ୍ୟଦର ଅପୂର୍ଣ୍ଶତ୍ୋର ସ୍ୱର ମଣଷିକୁ 
କରିଛ ି ଅସ୍ଥିର ଓ ଅଶୋନ୍ତ । ଦକମତି୍ ି ଦକଜୋଣ ି ଏକ ନପିୋରବିୋ ପଣ ତ୍ୋ’ 
ପୋ ତ୍ଳର ମୋଟକୁି ଦ ୋହଦେଇ ଦ ଉଛ ି । ମନ ଆଉ ବଦିବକର ସଂଘଷଶ 
ତ୍ୋ’ ଅନ୍ତସର୍ତ୍ୋ ମଧ୍ୟଦର ସୃଷ୍ଟ ିକରିଛ ିଅ ନିଆି ଝଡ଼ । ଦସ ତ୍ ଦକଦବ ତ୍ୋ’ 
ଜୀବନ ନକ୍ସୋଦର ଆଙି୍କ ନଥିେୋ ଝଡ଼ର କରୋଳ ରୂପ ଅଥବୋ ଚ୍ୋହିଁ ନଥିେୋ 
ଆତ୍ମପରିଚ୍ୟହୀନ ସକଶସର ଜୀବମୋନଙ୍କ ଭଳ ିପରୋଧୀନତ୍ୋର ଶଙୃ୍ଖଳୋକୁ । 
ଦହଦେ ମୁକି୍ତ କୋହିଁ, ସବୁ ଆଦଡ଼ ତ୍  ୋସତ୍ୱର ଦବୋଝ ତ୍ଦଳ ଚ୍ୋପି ଦହୋଇ 
ପଡ଼ଥିିବୋ ଅଇଁଠୋ ଚ୍ଟୋ ଅସହୋୟ ମଣିଷମୋନଙ୍କ  ୀଘଶ ଶ୍ୱୋସ । ସମଦସ୍ତ 
ଜଦଣ ଜଦଣ ଐସକ୍ରକ୍ରକ୍ଶକ୍ସରବୟ ବୋ ଆତ୍ମପ୍ରବଞ୍ଚକ । ଜୀବନ ରଂଗ 
ମଂଚ୍ଦର ବଞ୍ଚବିୋ ପୋଇଁ ଅଭିନୟ କରି ଆସଥୁିବୋ ନଖିଣୁ ଅଭିଦନତ୍ୋ ସମଦସ୍ତ 
ଅସଜଡ଼ୋ ଜୀବନକୁ ସଜୋଡ଼ବିୋ ପୋଇଁ ଅବଶି୍ରୋନ୍ତ ଭୋଦବ ଦେଖିଚ୍ୋେିଛନ୍ତ,ି 

ଆଶୋ, ସ୍ୱପନ ଓ ସମ୍ଭୋବନୋର ହସ୍ତୋକ୍ଷର । 
ଗୋଳ୍ପକି ରଜନୀକୋନ୍ତଙ୍କ ଆଦେୋଚ୍ୟ ସଂକଳନଦର ସ୍ଥୋନତି୍ ସମସ୍ତ ଗଳ୍ପ 

ଗଭୀର ଜୀବନୋନୁଭୂତ୍ରି ବଳଷି୍ଠ ଆଦେଖୟ ବହନ କଦର । ସମୋଜର 
ପ୍ରଦତ୍ୟକ ସ୍ତରଦର ବୋସ କରୁଥିବୋ ମୋନବଆତ୍ମୋକୁ ଖୁବ୍ ନକିଟରୁ ଅନୁଭବ 
କରୁଥିବୋ ସ୍ରଷ୍ଟୋ ମୋନସ ପ୍ରସବଛି ିଦଗୋଟଏି ଦଗୋଟଏି ଜୀବନ୍ତ ଓ ବୋସ୍ତବ ଗଳ୍ପ 
। ସବୁଠ ିମଣିଷର ସଖୁ- ୁଃଖ, ଦତ୍େ-େୁଣର ନଛିକ ଜୀବନ ଚ୍ତି୍ର । ତ୍ୋଙ୍କ 
 ୃଷ୍ଟିଦର ଉଚ୍ଚନଚି୍, ଧନୀ  ରଦ୍ରର ପୋଥଶକୟ ନୋହିଁ । ଦତ୍ଣୁ ସମଗ୍ର 
ବଶି୍ୱମୋନବର ହୋନୀ-େୋଭ, ସୁଖ- ୁଃଖ ଓ ଚ୍ନି୍ତୋ-ଦଚ୍ତ୍ନୋ ପ୍ରକୋଶତି୍ ଦହୋଇଛ ି
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। ଏହ ିଚ୍ନି୍ତୋ ପଣୁି ପ୍ରଦତ୍ୟକ ମହୂୁର୍ତ୍ଶର ଭୋବଧୋରୋଦର ଅନୁରଞି୍ଜତ୍ । ଏଇଠ ି
ଆଜରି  ୁତ୍ ଜୀବନଦଶୈଳୀ ଜୋପନ କରୁଥିବୋ ମଣିଷମୋନଙ୍କ ପୋଇଁ ପ୍ରଦତ୍ୟକ 
ମୁହୂର୍ତ୍ଶ ମେୂୟବୋନ । ଦତ୍ଣୁ ଆଜରି କଥୋଶଳି୍ପୀ ଗଭୀର ଅନୁଭୂତ୍ ି ବୟଞି୍ଜତ୍ 
ମୁହୂର୍ତ୍ଶକୁ ଗଳ୍ପ ଛୋତ୍ଦିର ଉଦ୍ଭୋସତି୍ କଦର । ସମୟ ଚ୍କର ଘୂର୍ଣ୍ଶନୀଦର 
ଦଗୋଟଏି ମହୂୁର୍ତ୍ଶ ଅତ୍ବିୋହତି୍ ଦହୋଇଗେୋ ପଦର ତ୍ୋହୋ ମଣିଷ ଜୀବନଦର 
ଆଉ ଦକଦବ ଦଫଦରନୋ । ପରମହୂୁର୍ତ୍ଶଦର ସୃଷ୍ଟି କଦର ମୋନବ ଆତ୍ମୋର 
ବତି୍ରି୍ଯୋଇଥିବୋ ମୁହୂର୍ତ୍ଶମୋନଙ୍କର ଗଭୀର ଆଦେୋଡ଼ନ ସୋଂପ୍ରତ୍କି ସମୟର 
ଶଳି୍ପୀ ଦସହ ିଆଦେୋଡ଼ନର ଅନ୍ତଃଦଚ୍ତ୍ନୋକୁ କଳୋତ୍ମକ ରୂପପ୍ର ୋନ କରଥିୋଏ 
। ଏହ ି ରୂପୋୟନ ସୋହତି୍ୟର ଅନୟୋନୟ ବଭିୋଗ ଅଦପକ୍ଷୋ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପଦର 
ଅଧିକ ଜୀବନ୍ତ ଓ ବୋସ୍ତବ ମଦନ ହୁଏ । ଏଥିପୋଇଁ ଆଜରି କ୍ଷଦୁ୍ରଗଳ୍ପର 
ଦେଖକ ବର୍ତ୍ଶମୋନର ମୁହୂର୍ତ୍ଶ ସଦବଶୋସ୍ୱ ଜୀବନକୁ ଦନଇ ଗଳ୍ପ ଦେଦଖ । ଏହ ି
ମୁହୂର୍ତ୍ଶ ଦକଦତ୍ଦବଦଳ ଅଶୁଳ ଆଉ  ୁଃଖ , ଦକଦତ୍ଦବଦଳ ସଂଘଷଶ ଆଉ 
ସଂଘୋତ୍ମୟ ଏବଂ ପଣୁି ଦକଦତ୍ଦବଦଳ ସଂଶୟ ଆଉ ଅଦନେଷୋ ଓ 
ଜଜି୍ଞୋଷୋମୟ । ଏହ ି ମମଶଦର ‘ଅଇଁଠୋରୋଣୀର ଦ ଶ’ର ଝୋଙୁ୍କେି ପୋଇଁ 
ଅତ୍ୀତ୍ ବର୍ତ୍ଶମୋନ ଓ ଭବଷିୟତ୍ ଦଗୋଟଏି ବନୁି୍ଦ ମଧ୍ୟଦର ସ୍ଥରି ଦହୋଇ ପଡ଼ଥିିବୋ 
ଅବସ୍ଥୋ ମୋତ୍ର । ତ୍ୋ’ ଜୀବନର ସ୍ଥିତ୍ ିଅଛ ିସତ୍ କନୁି୍ତ ଗତ୍ନିୋହିଁ, ଭବଷିୟତ୍କୁ 
ପରବିର୍ତ୍ଶୀତ୍ କରିବୋର ସୋମଥଶ ମଧ୍ୟ ନୋହିଁ । ଦସଥିପୋଇଁ ଆଜକୁି ଦକଦତ୍ 
ପୁରୁଷ ଗଡ଼ ିଆସିେୋଣି ଦସମୋଦନ ଏମିତ୍ ିଅଇଁଠୋ ଖୋଇ ବୋସନ ମୋଜ ିବଞ୍ଚ ି
ଆସିଛନ୍ତ ି । ଝୋଙୁ୍କେିର ପରବିୋର ପୋଇଁ ଏହ ି କୋର୍ଯଶୟ ଦକଉଁ  ନୁି ଦର୍ଯ 
ପରଂପରୋଦର ପରଣିତ୍ ଦହୋଇ ସୋରିେୋଣ ିତ୍ୋହୋ ନଦି୍ଧଷି୍ଟ ଭୋବୋଦର କହବିୋ 
ସମ୍ଭବ ନୁଦହଁ । ବୋପୋ ଦଜଦଜବୋପୋ ଅମଳରୁ କରୁଥିଦେ ଝୋଙୁ୍କେି ମଧ୍ୟ 
ଦସମୋନଙ୍କର ଉର୍ତ୍ରୋଧିକୋରୀ ଭୋଦବ ନବିବିୋ ଦର ତୁ୍େୋଇ ଆସୁଛ ି । 
ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଳ ି ଝୋଙୁ୍କେି ମଧ୍ୟ ଆଖିଦର ଆଖିଏ ସ୍ୱପନ ଦନଇ ବଞ୍ଚବିୋକୁ 
ଚ୍ୋହଁୁଥିେୋ । କନୁି୍ତ ସମୋଜର େମ୍ପଟମୋଦନ ତ୍ୋ’ ସରଳ ମନଦର ଭର ି
ଦ ଇଛନ୍ତ ି ପ୍ରତ୍ୋରଣୋର ବଷି । ଦତ୍ଣୁ ଦସ ସମୋଜକୁ ଘଣୃୋ କଦର ଏବଂ 
ଧିକୋର କଦର । ଦସମୋନଙ୍କର ମର  ପଣିଆକୁ ଦକଦବ ମଧ୍ୟ ବୋପର 
ପରଚି୍ୟ ପୋଇନଥିବୋ ସନ୍ତୋନମୋନଙୁ୍କ ଦସ ହତ୍ୋ ର କରନି ି । ଅବଶୟ 
ଦବଦଳଦବଦଳ ବରିକି୍ତଦର ନଜି ଛୁଆମୋନଙୁ୍କ ‘ହୋରୋମି’ ସଦମେୋଧନ କର ି
ଆପଣୋ ମନକୁ ବୁଝୋଇ ଏି, କନୁି୍ତ ଭଦ୍ରତ୍ୋର ଆବରଣ ତ୍ଦଳ ଆତ୍ମଦଗୋପନ 
କରିଥିବୋ େମ୍ପଟୀ କୋମକୁମୋନଙ୍କର ବଶି୍ୱୋସଘୋତ୍କତ୍ୋର ଦଖ କୁ ହୃ ୟରୁ 
ଦପୋଛଦି ଇ ପୋରନି ି । ଝୋଙୁ୍କେି ପ୍ରତ୍ୋରିତ୍ ଦହୋଇଛ ି ସତ୍, କନୁି୍ତ ଜୀବନ 
ରୁ୍ଯଦ୍ଧଦର ପରୋଜତି୍ ନୁହ,ଁ ବଞ୍ଚବିୋ ପୋଇଁ ଅଇଁଠୋରୋଣୀର କଳଙି୍କତ୍ ଉପୋଧିକୁ 
ଧୋରଣ କରି ଜୀବନ ରୁ୍ଯଦ୍ଧଦର ସଂଘଷଶ କରଛି ି । ଝୋଙୁ୍କେି ଦ ଖିଛ ି ଏଇ 
ରୁ୍ଯଦ୍ଧଦର ଦସ ଏକୋକ ି ଦସୈନକି ନୁଦହଁ, ବରଂ ତ୍ୋ’ ଭଳ ି ଅଦନକ ଝୋଙୁ୍କେି 
ଜୀବନ ରଣୋଗଂନଦର ପ୍ରତ୍ଷି୍ଠିତ୍ ସମୋଜ ବୟବସ୍ଥୋ ବଦିରୋଧଦର େଢ଼ଚି୍ୋେିଛନ୍ତ ି
ବଷଶବଷଶ ଧରି । ବୋସ୍ତବକି ଝୋଙୁ୍କେି ଦହଉଛ ି ଅଗଣିତ୍  ରଦି୍ର ନରିନ୍ନ 
ଜନତ୍ୋଙ୍କ ପ୍ରତ୍ନିଧିି, ଦର୍ଯଉମଁୋଦନ ପ୍ରତ୍ମିହୁଶୂର୍ତ୍ଦର ବଞ୍ଚବିୋ ପୋଇଁ ଧନକିର 
ମୁଠୋଏ ଅଇଁଠୋ ଖୋ ୟର ଆଶୋଦର  ୋସତ୍ୱକୁ ବରଣ କରିଛନ୍ତ ି । ଗୋଳ୍ପକି 
ଆମ ସମୋଜଦର ପରେିକି୍ଷତ୍ ଧନୀ  ରିଦ୍ରର ତ୍ୋରତ୍ମୟକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୋମକି 
ଭୋଦବ ଉପସ୍ଥୋପନ କରିଛନ୍ତ ି । ପ୍ରକୃତ୍ଦର ସମୋଜର ଦଗୋଟଏି ବଗଶ ଘିଅ 
ମହୁଦର ଭୋସୁଥିବୋଦବଦଳ ଅପର ବଗଶଟ ି ମୁଠୋଏ ଅନ୍ନ ପୋଇଁ ପଶୁ ତୁ୍େୟ 

ଅନୟର ଉଚ୍ଛଷି୍ଟ ଚ୍ୋହିଁ ରୁ୍ଯଦଗ ରୁ୍ଯଦଗ ସମ୍ଭ୍ରୋନ୍ତର ଅହଂକୋରୀ ଉଚ୍ଛଷି୍ଟ ଅନ୍ନର 
ପୋହୋଡ଼ ତ୍ଦଳ ଦପୋତ୍ ିଦହୋଇର୍ଯୋଉଛନ୍ତ ି। 

ସତ୍ଦର ଆଜରି ମଣିଷ ଦକଦତ୍ ନମିଶମ ଓ ସଦମେ ନହୀନ ।  ୟୋ, 
କ୍ଷମୋ, କରୁଣୋ ଓ ମଣିଷପଣିଆ ଭଳ ି ମଦହୋନୀୟ ମୋନବୀୟ ଗଣୁୋବଳୀ 
ଗୁଡ଼କି ତ୍ଥୋକଥିତ୍ ଆଧୁନକି ସଭୟ ଶକିି୍ଷତ୍ ମଣିଷ ହୃ ୟରୁ କ’ଣ ବେୁିପି୍ତ 
ଦହୋଇର୍ଯୋଇଛ?ି ଏକ ୋ ଦର୍ଯଉଁ ମୋନବ ଜୋତ୍ ିଆପଣୋ ମଣିଷପଣିଆ ପୋଇଁ 
ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟଦିର ଦଶ୍ରଷ୍ଠ ଜୀବର ମର୍ଯଶୟୋ ୋ େୋଭ କରଥିିେୋ, ଦସହ ି ମଣିଷ 
ଆଜ ିସମଦଗୋତ୍ରୀମୋନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ ି ଦର୍ଯଉଁ ଭଳ ିଆଚ୍ରଣ କରୁଛ ିତ୍ୋହୋ ନଶିି୍ଚତ୍ 
ଭୋଦବ ଏକ ସ୍ପଶଶକୋତ୍ର ପ୍ରସଂଗ । ସ୍ୱୋଥଶପରତ୍ୋ, ପରିଶ୍ରୀକୋତ୍ରତ୍ୋ, 
ଅତ୍ୟଧିକ ବସୁ୍ତ ନଭିଶରଶୀଳତ୍ୋ ସୋଂପ୍ରତ୍କି ମଣିଷକୁ ର୍ଯନ୍ତ୍ର ମଣିଷଦର ପରଣିତ୍ 
କରିଛ ି । ନଜି ଐତ୍ହିୟ, ପରଂପର. ସଂସ୍କତୃ୍ ି ସଦବଶୋପର ି ମୋନବୀୟ ସମ୍ପକଶ 
ଠୋରୁ ଦସ ଆଜ ିବଛିନି୍ନ ଦହୋଇ ନସିଂଗତ୍ୋ ଓ ତ୍ଦ ଜନତି୍ ଅସହୋୟଦବୋଧର 
ଋଗ ଣ ବୋତ୍ୋବରଣ ମଧ୍ୟଦର ବଞ୍ଚବିୋ ପୋଇଁ ପ୍ରୟୋସ କରୁଛ ି। ଆଜ ିହଦରଇ 
ବସିଛ ିତ୍ୋ’ ଓଠରୁ ହସିବୋର ସୋମଥଶୟ । ର୍ଯ ବିୋ ଦକଦବ ହସିବୋକୁ ପ୍ରୟୋସ 
କଦର, ଦସହ ିହସରୁ େୁପ୍ତ ଦହୋଇର୍ଯୋଇଛ ିଆନନ୍ଦର ସ୍ୱୋ  । ଜୀବନ ନକ୍ସୋଦର 
ହସର ପୋ  ଚ୍ହି୍ନକୁ ସୃ୍ମତ୍ ିଭଳ ିସୋଉଟଁବିୋ ଛଡ଼ୋ ତ୍ୋ’ ପୋଖଦର ଅନୟ ଉପୋୟ 
ନୋହିଁ । ଦବୋଧହୁଏ ଏଇଥି ପୋଇଁ ସ୍ମୋଇଦେୋଦେୋଜ ି ଶୋଏରୀର ଏକ 
ଗଦବଷଣୋ ପ୍ରସଂଗ ପୋେଟଛି ି“କଏି ଦକମିତ୍ ିହସଦିେ, ଦକଦତ୍ ସମୟ ଧର ି
ହସଦିେ ସୁନ୍ଦର  ସିବି ବୋ ଦକଉ ଁ ଭୋବ ପୋଇଁ ଦକଉ ଁ ଟୋୟିପ ର ହସ 
ଆବଶୟକ ଦସ ସମ୍ପକଶଦର ପୋଠ ପଢ଼ୁଛ ି । ପ୍ରତ୍ ିନି ନୟିମିତ୍ ନରିନ୍ତର 
ଅଭିନୟର ହସ ବୋ ହସର ଅଭିନୟକୁ ଦ ଖି ଦ ଖି ମଣିଷ ମନଦର ଏକ 
ପ୍ରକୋର ବତୃି୍ଷ୍ଣୋ ଓ ବରିକି୍ତ ସୃଷି୍ଟ ଦହୋଇ ସୋରେିୋଣି ଏବଂ ଦସ ବତୃି୍ଷ୍ଣୋକୁ ହଜମ 
କରନିପୋରି ଦେୋକ ମୋରୋତ୍ମକ ବୟୋଧିଦର ଶକିୋର ଦହୋଇସୋରିଦେଣ ି । 
ଦସଥିପୋଇଁ ଶୋଏରୀ ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱ ପରୂ୍ଣ୍ଶ ଗଦବଷଣୋ କୋର୍ଯଶୟଟ ିହୋତ୍କୁ ଦନଇଛ ି
।” (ନକ୍ସୋ) ବୋସ୍ତବକି ଏହୋ ଏକ ଗଳ୍ପର ବର୍ଣ୍ିତ୍ ପ୍ରସଂଗ ଦକବଳ ନୁହଁ ବରଂ 
ସୋଂପ୍ରତ୍କି ମଣିଷ ପୋଇଁ ଏକ ଜଟଳି ସମସୟୋ । ଦତ୍ଣୁ ବର୍ତ୍ଶମୋନର ପିଢ଼ ି
ଅଣ୍ଟୋ ଭିଡ଼ଛି ିତ୍ୋ’ର ପୂବଶ ପିଢ଼ମିୋଦନ ହଜୋଇ ଦ ଇଥିବୋ ହସର ଅନୁସନ୍ଧୋନ 
ପୋଇଁ। ଦସମୋଦନ ପନୁଶ୍ଚ ଜଡ଼ତି୍ ଦହବୋକୁ ଚ୍ୋହୋଁନ୍ତ ିନଜି ମୋଟ ିପରଂପରୋ ଓ 
ଐତ୍ହିୟ ସହ । ଦତ୍ଣୁ ଶୋଏରୀ ଭେ ପୋଏ ତ୍ୋ’ ଦଜଦଜ ଭିକୋ ସୋଆନ୍ତକୁ । 
ଦକବଳ ଦସତ୍କି ିନୁଦହଁ ଭିକୋ ସୋଆନ୍ତ ତ୍ ଶୋଏରୀ ପୋଇଁ ଜୀବନ୍ତ ପରୁୋ ତ୍ତ୍ତ୍ୱ,  

ଚ୍ଳନ୍ତ ିମନୁୟଦମଣ୍ଟ । 
ଅତ୍ୀତ୍ ବର୍ତ୍ଶମୋନର ଏହ ିଅପବୂଶ ସଂଦର୍ଯୋଗ ଆଦ ୈୋ ଆକସି୍ମକ ନୁଦହଁ । 

ବର୍ତ୍ଶମୋନର ନୂତ୍ନ ପିଢ଼ ି ଅତ୍ୀତ୍ ପ୍ରତ୍ ି ଦର୍ଯଉଁ ପରବିର୍ତ୍ଶନ ଆସିଛ ି ତ୍ୋହୋ 
ପ୍ରଚ୍ଳତି୍ ସୋମୋଜକି ବୟବସ୍ଥୋ ବରୁିଦ୍ଧଦର ଏକ ନରିବ ପ୍ରତ୍ବିୋ  । କଛି ିବଷଶର୍ 
ଧର ିଆମ ସମୋଜଦର ଦ ଖୋଦ ଇଥିବୋ ପିଢ଼ ିଗତ୍ ବୟବଧୋନ  ନିକୁ  ନି 
ଉତ୍କଟ ଦହବୋଦର େୋଗିଛ ି । ଏଭଳ ି ନୂତ୍ନ ପିଢ଼ରି ପବୂଶ ପିଢ଼ ି ପ୍ରତ୍ ି
ସମ୍ମନୋଦବୋଧ ନଶିି୍ଚତ୍ ଭୋଦବ ଏକ ସସୁ୍ଥ ମୋନସିକତ୍ୋର ପରିଚ୍ୋୟକ । 

ତ୍ଥୋପି ଆଜରି ଏହ ିଉପଦଭୋକ୍ତୋବୋ ୀ ସମୋଜଦର ବୋସ କରୁଥିବୋ ସବୁ 
ମଣିଷମୋନଙ୍କର ମନ କ’ଣ ସୁସ୍ଥ? ସମଦସ୍ତ କ’ଣ ଅନୟର ମନ ଓ 
ଆଦବଗକୁ ବୁଝବିୋ ପୋଇଁ ସମଥଶ? ନଶିି୍ଚତ୍ ଭୋଦବ ନୋହିଁ । ର୍ଯ  ିଏହୋ ସମ୍ଭବ 
ଦହୋଇଥୋନ୍ତୋ ତ୍ୋହୋଦେ ଦଗୋଟଏି ଛୋତ୍ ତ୍ଦଳ ରହୁଥିବୋ  ୁଇଟ ିମନ ପରସ୍ପର 
ପୋଇଁ ରହସୟ ଦହୋଇ ରହନିଥୋନ୍ତୋ । ଅଥବୋ ଆପଣୋ ଆପଣୋ ମନଭିତ୍ଦର 
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ଘୁମରୁି ମରି ନଥୋଦନ୍ତ । ସହଦଜ ମଣିଷ ମନ ତ୍ ଏକ ଅନ୍ଧୋରୀ ମୂେକ । 
ଦସହ ି ମୂେକଦର ସୋଇତ୍ୋ ଦହୋଇ ରହଛି ି ମଣିଷର ଅସୁସ୍ଥ ମନ, ମନ 
ଭିତ୍ଦର ସୋଇତ୍ୋ ପରସ୍ତ ପରସ୍ତ ସୃ୍ମତ୍ରି ଫସିଲ  । ସୁତ୍ରୋଂ ବବିର୍ତ୍ଶୀତ୍ ଜୀବନ 
ଧୋରୋଦର ଏପର ିକଛି ିଘଟଣୋ ଘଟଥିୋଏ, ର୍ଯୋହୋକୁ ମଣିଷ ଭୁେିବୋକୁ ଚ୍ୋହିଁଦେ 
ମଧ୍ୟ ଭୁେି ପୋଦରନୋ ।  

ମଦନହୁଏ ସମୟର ଗତ୍ପିଥ ମଧ୍ୟ ସି୍ଥର ଦହୋଇପଡ଼ଛି ି ଦସହ ିଦଗୋଟଏି 
ବନୁି୍ଦଦର । ‘ଜଗତ୍ ଦପଢ଼’ି ଗଳ୍ପଦର େତ୍ୋ ନଜି ଜୀବନର ବୋେୟଅବସ୍ଥୋଦର 
ଘଟରି୍ଯୋଇଥିବୋ ଦସହଭିଳ ିଏକ ଘଟଣୋର ଅଡ଼ୁଆ ସୂତ୍ୋଦର ଛନ୍ଦ ିଦହୋଇପଡ଼ଛି ି
। ଇତ୍ ି ମଧ୍ୟଦର ଦକଦତ୍ ଦର୍ଯ ବସନ୍ତ ତ୍ୋ’ ମୁଣ୍ଡ ଦ ଇ ଅତ୍ବିୋହତି୍ 
ଦହୋଇସୋରେିୋଣି, ବୟସର ଧଳୂ ିମଧ୍ୟ େତ୍ୋର ଶରୀରକୁ ଦକଦବଠୋରୁ ଧସୂର 
କରସିୋରିେୋଣ,ି ଦସଥିପ୍ରତ୍ ିତ୍ୋ’ର ନଘିୋ ନୋହିଁ । ସଦତ୍ ଦର୍ଯମିତ୍ ିସମୟ ତ୍ୋ’ର 
ହୋତ୍ ଧରି ଦନଇର୍ଯୋଉଛ ି ହଜରି୍ଯୋଉଥିବୋ ଅତ୍ୀତ୍ ପୋଖକୁ । ଦର୍ଯଉଁଠ ି ଦସ 
ଦଖଳୁଥିେୋ ମିଛମିିଛକିୋ ଘର ସଂସୋରର ଦଖଳ, ଟକି ିକଦେଇ ଟକି ିଦଖଳଣୋ 
ଆଉ ଟକି ି ଟକି ି ମନସବୁ ମଜରି୍ଯୋଉଥିଦେ ଖିଆେି ଭୋବନୋଦର । ଦହଦେ 
େତ୍ୋ ଦକଦବ କଳ୍ପନୋ କର ିନଥିେୋ ପିେୋ  ନିର ସୋଥି ଦସୋମ ୁହଠୋତ  ଦିନ 
ଚ୍ୋେିରି୍ଯବ ଦକଉଁ ଏକ ଅପହଞ୍ଚ ଇେୋକୋକୁ । ଦସୋମରୁ ଏହ ି ଆକସି୍ମକ 
ବଦିଚ୍ଛ  େତ୍ୋ ମନଦର ସୃଷ୍ଟ ିକରିଥିେୋ ଏକ ଅେିଭୋ  ୋଗ। େତ୍ୋର ଶରୀର 
ସମୟ ସହ ତ୍ୋଳ ଦ ଇ ଗତ୍ ିକରିଛ ିବଷଶ ପଦର ବଷଶ ଦହଦେ ମନ ଅଟକ ି
ରହଛି ିପିେୋ ନିର ଦସଇ ଆକସି୍ମକ ଘଟଣୋ ପୋଖଦର । 

ଟକି ି ଚ୍ଦଢ଼ଇ, ଟକି ି ଦଖଳନୋ ଟକି ି ଟକି ି ପିେୋମୋନଙୁ୍କ ଦ ଖିଦେ ଆଜ ି
ମଧ୍ୟ େତ୍ୋର ମନ ହଜରି୍ଯୋଏ ଦକଉଁ ଏକ ଖିଆେି ଭୋବନୋ ରୋଜୟଦର । େତ୍ୋ 
ଚ୍ରିତ୍ରର ମୋନସିକ ଆଦେୋଡ଼ନକୁ ଖୁବ୍ ଚ୍ମତ୍କୋର ଭୋବଦର ରୂପୋୟିତ୍ 
କରିଛନ୍ତ କଥୋକୋର ଶ୍ରୀ ମହୋନ୍ତ ି । ଦଗୋଦଟ ମହୂୁର୍ତ୍ଶଦର ଘଟରି୍ଯୋଇଥିବୋ 
ଘଟଣୋକୁ ଆଜୀବନ ଆଦେୋଡ଼ତି୍ କରିପୋଦର ଏବଂ ମଣିଷ ଦସହ ିଅଭୋବରୁ 
ଦର୍ଯଦତ୍ ଚ୍ୋହିଁଦେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ଦହୋଇପୋଦରନ,ି ଏହ ି ସତ୍ୟର ଆଭୋସ ହିଁ 
‘ଜଗତ୍ଦପଢ଼’ି ଗଳ୍ପର ମଖୁୟ ସ୍ୱର । ଆମ ସମୋଜଦର େତ୍ୋ ଭଳ ି ଅଦନକ 
ଚ୍ରିତ୍ର ଅଛନ୍ତ ି ଦର୍ଯଉମଁୋଦନ ଅତ୍ୀତ୍ର ସୃ୍ମତ୍କୁି ଦନଇ ବର୍ତ୍ଶମୋନଦର ବଞ୍ଚବିୋ 
ପୋଇଁ ପ୍ରୟୋସ କରୁଛନ୍ତ ି । ଜୀବନର ପରମ ସତ୍ୟକୁ ଉପେବ୍ଧ ି କରବିୋ 
ଦସମୋନଙ୍କ ପୋଇଁ ଅସମ୍ଭବ ଦହୋଇ ପଦଡ଼ । ବୋସ୍ତବ ଜୀବନଦର ଏମୋଦନ ତ୍ 
ଜଦଣ ଜଦଣ ଅଭିଦନତ୍ୋ, ଅଭିନୟ କରଚି୍ୋେିଛନ୍ତ ି ଜୀବନ ରଂଗମଂଚ୍ଦର, 

ସମସ୍ତଙ୍କର ଦ ହଦର ଆଜ ି ଛ ମତ୍ୋର ଆବରଣ ଓ ସ୍ୱୋଥଶପରତ୍ୋର ମୁଖୋ । 
ଏଠ ି ସଭିଏଁ ପରସ୍ପରକୁ ଠକ ି ଚ୍ୋେିଛନ୍ତ ି ନବିବିୋ ଦର । ଛଳନୋଦର 
ଅନୟମୋନଙୁ୍କ ଭଣ୍ଡଦି ବୋର ପ୍ରବଣତ୍ୋ ମଧ୍ୟଦର ଆଜରି ମଣିଷ ଉପେବ୍ଧ ି
କରୁଛ ିଜଦଣ କୁଶଳୀ ଧରୂ୍ତ୍ଶ ମଣିଷର ଆତ୍ମସର୍ତ୍ୋ । ଏହ ିଧୂର୍ତ୍ଶମୋଦନ ହିଁ ଆଜ ି
ସମୋଜ  ୃଷ୍ଟଦିର ଜଦଣ ଜଦଣ ସଫଳ ଓ ଦପୋଖତ ଅଭିଦନତ୍ୋ । ଆଦେୋଚ୍ୟ 
ସଂକଳନର ‘ଅଭିନୟ’ ଗଳ୍ପଟଦିର ମଣିଷର ଅଭିନୟ ପ୍ରତ୍ ିରହଥିିବୋ ଆତ୍ମକି 
ଆସକି୍ତ ତ୍ଥୋ ବୋସ୍ତବ ଜୀବନଦର ନଛିକ ପ୍ରତ୍ଫିଳନକୁ ଗୋଳ୍ପକି ଖୁବ୍ ସନୁ୍ଦର 
ଭୋବଦର ଗଳ୍ପ ଛୋତ୍ଦିର ଦତ୍ୋଳଧିରଛିନ୍ତ ି । ପ୍ରକୃତ୍ଦର ନୋଟକର ମଂଚ୍ମୋୟୋ 
ମଧ୍ୟଦର ଅଭିଦନତ୍ୋମୋଦନ ଦର୍ଯଉଁ କୋହୋଣୀ, ଘଟଣୋ ଓ କ୍ରୟିୋର ଅବତ୍ୋରଣୋ 
କରିଥୋନ୍ତ ିତ୍ୋହୋ ଆମ ପ୍ରକୃତ୍ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୀକୋତ୍ମକ ପ୍ରତ୍ଫିଳନ । ଗୋଳ୍ପକି 
ନୋଟକ ସହତି୍ ଜୀବନ ନୋଟକର ଏକ ସମୋନ୍ତରୋଳ ଭୋବଚ୍ତି୍ର ଅଙ୍କନ କର ି

ସୃଷି୍ଟର ପରମ ସତ୍ୟ ସହ ପୋଠକମୋନଙୁ୍କ ପରଚି୍ତି୍ କରୋଇବୋ ପୋଇଁ ପ୍ରୟୋସ 
କରିଛନ୍ତ ି। ର୍ଯଥୋଥଶଦର  ୁନଆିର ପ୍ରଦତ୍ୟକ ମଣିଷ ସ୍ଥୋନ କୋଳ ଅନୁର୍ଯୋଇ ନଜି 
ନଜି ଭୂମକିୋକୁ ତୁ୍େୋଇଚ୍ୋେିଛନ୍ତ ି ନରିବଛନି୍ନ ଭୋଦବ । କଏି ରଂଗିନ୍ 
ଆେୁଅଦର ଝଲ ମଲ କରୁଥିବୋ ରଂଗ ମଂଚ୍ର କୃତ୍ରମି ଆଡ଼ମେର ମଧ୍ୟଦର ତ୍ 
ଆଉ କଏି ସୁଖ  ୁଃଖ ଦତ୍େ େୁଣର ବୋସ୍ତବ  ୁନଆିଦର । ସବୁଠ ି ରସ 
ରଂଗର ମନହୋରୀ ଆସର । ଆଉ ନଜିକୁ ଅନୟଠୋରୁ ଦଶ୍ରଷ୍ଠ ଅଭିଦନତ୍ୋ 
ଭୋବଦର ପ୍ରତ୍ପିୋ ନ କରବିୋର ଅନ୍ତଃହୀନ ପ୍ରତ୍ସି୍ପଦ୍ଧଶୋ, ମଣଷିକୁ 
ଆତ୍ମପ୍ରବଞ୍ଚକଦର ପରିଣତ୍ କରିଛ ି । ଚ୍ୋରିଆଦଡ଼ ଅବଶି୍ୱୋସ ଓ ସଦନ୍ଦହର 
ବଷିମୟ ବୋତ୍ୋବରଣ। ସ୍ୱୋଥଶର ପଶୋପୋେିଦର ସଭିଏଁ ନଜି ନଜି ଦଗୋଟ ି
ଚ୍ୋଳନୋଦର ମସ ଗୁଲ । ଜରୋଜୀର୍ଣ୍ଶ ସଭୟତ୍ୋ, ପଚ୍ମୋନ ସମୋଜ ବୟବସ୍ଥୋ ଓ 
ଅବକ୍ଷୟୀ ମେୂୟଦବୋଧ ଜନମ ଦ ଇଛ ି ଅବଦିବକୀ ମଣିଷମୋନଙୁ୍କ ।  ୟୋ, 
କ୍ଷମୋ, ଦସବୋ ଓ ତ୍ୟୋଗ ଭଳ ି ଦମୋହନୀୟ ପ୍ରୋଚ୍ୟ ଆ ଶଶ ଗଡ଼ୁକି 
ଆଧୁନକିତ୍ୋର କୃତ୍ରମି ଆବରଣ ମଧ୍ୟଦର ହଜରିି୍ଯବୋକୁ ବସିଛ ି। ଏକ ୋ ଅନନ୍ତ 
ଆକୋଶର  ଗି ବଳୟକୁ ଦଭ  ି ଗଞୁ୍ଜରିତ୍ ଦହଉଥିବୋ ମହୋତ୍ୋା୍ମ ଜୀନଙ୍କ 
(ଜୀଦବ ୟୋ) ଭଳ ିପରମ ମନ୍ତ୍ର ଜହ୍ଲୋ ର ହଂିସ୍ର ଗଜଶନଦର ଆଜ ିଅପବତି୍ର 
ଦହୋଇପଡ଼ଛି ି । ଚ୍ୋରିଆଦଡ଼ କୁଢ଼କୁଢ଼ ଜୀବମୋନଙ୍କର ଆର୍ତ୍ଶନୋ  । ମତୁୃ୍ୟର 
କରୋଳ ନୋଚ୍ । ଅଜସ୍ର େୋଳସୋର େହେହ ରକ୍ତ ଜହିେୋ ପ୍ରସୋରିତ୍ କରିବୋଦର 
େୋଗିଛ ି ତ୍ୋ’ର କୋୟୋ । ମଣିଷର ମୋଂସ ଦେୋେୁପତ୍ୋ ଏବଂ ନୃସଂଶତ୍ୋ 
ଆଗଦର ନରିହି ଜୀବମୋଦନ ବଳପିଡ଼ୁଛନ୍ତ ି ଶକ୍ତହୀନ ଭୋଦବ । ଜଦବଇ 
ନୃସଂଶତ୍ୋ ଠୋରୁ ବଳପିଡ଼ଛି ିଉପଦଭୋକ୍ତୋବୋ ୀ ମଣିଷର ନଷୁି୍ଠରତ୍ୋ । ନଜିର 
ନମିଶମ ସ୍ୱୋଭୋବକୁ ରୁ୍ଯକି୍ତସଂଗତ୍ କରିବୋ ପୋଇଁ ଦସ ପଣୁି ସୃଷି୍ଟ କରୋଇଛ ିବଚି୍ତି୍ର 
କଳ୍ପନୋ । ତ୍ୋହୋ ଦକଦତ୍ଦବଦଳ ବଜି୍ଞୋନର ପ୍ରୋମୋଣକିତ୍ୋ ଦ୍ୱୋରୋ ପରପିଷୃ୍ଠ ତ୍ 
ଆଉ ଦକଦତ୍ଦବଦଳ ପୁରୋଣ ଓ ଦେୋକ କୋହୋଣୀର ଆଦପକି୍ଷକ ବଶି୍ୱୋସଦର 
ଅନୁରଞି୍ଜତ୍ । ଦହଦେ ଦକଉଁଠ ିତ୍ଦିଳ ମୋତ୍ର ଆତ୍ମଗେୋନରି ଭୋବ ଦ ଖିବୋକୁ 
ମିଦଳନୋହିଁ । ଶହଶହ ମୋଂସ ଦେୋଭି ମଣିଷମୋନଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରୟିକୁ ତୃ୍ପ୍ତ କରିବୋ 
ପୋଇଁ ମୋଗୁ ଭଳ ି ଜଦବଇମୋନଙ୍କର ଜନମ । ଦକଦବ କଏି ମୋଆ ଦପଟରୁ 
ଜଦବଇର ହଂିସ୍ରତ୍ୋ ଦନଇ ଜନମ ହୁଏନ ି । ପରସିି୍ଥତ୍ ିପରଦିବଶ ତ୍ୋ ହୋତ୍ଦର 
ଧଦରଇ  ଏି ନମିଶମତ୍ୋର ତ୍କି୍ଷ୍ଣ ଛୁରୀ । ଛୋତ୍ଦିର ପଥର ରଖି ନଜିକୁ ଟୋଣ 
କଦର ଏବଂ ପୋେଟ ିର୍ଯୋଏ ମଣିଷରୁ ଜଦବଇ । କନୁି୍ତ କୋଳୁ ନଜି ବୋପୋ ଭଳ ି
କୁଶଳୀ କଂଦସଇ ଦହୋଇପୋରନିୋହିଁ । ମୋଗୁ ଅଦନକ ଥର ତ୍ୋଗିଦ କରଛି ି
ଛୋତ୍କୁି  ମ୍ଭ କରବିୋ ପୋଇଁ, ଦହଦେ କୋଳୁର ମନ କଂଦସଇ କୋମକୁ 
ସହଜଦର ଗ୍ରହଣ କରପିୋରନିୋହିଁ । ଜଦବଇ ଦହଉଥିବୋ ଦଛଳମିୋନଙ୍କର 
କୋତ୍ର ମୁହ ଁସବୁ କୋଳୁର ଛୋତ୍କୁି ଅଜଣୋ ଆତ୍ଙ୍କଦର ଦ ୋହେୋଇ ଦ ଉଛନ୍ତ ି
। ତ୍ୋ’ ମନ ଅସ୍ଥିର ଦହୋଇଉଦଠ, ହୃ ୟଦର ସୃଷି୍ଟ ହୁଏ ଭୟ ଆଉ ରୁମୋଞ୍ଚର 
ଜୁଆର । ଜଦଣ କଂଦସଇ ଜୀବନଦର ଜୀବ ହତ୍ୟୋ ଏକ ସୋଧୋରଣ ଘଟଣୋ 
ଦହଦେ ମଧ୍ୟ ଦବ ରଜୀ ହୃ ୟଟ ିଦବଦଳଦବଦଳ ଅଜସ୍ର ର୍ଯନ୍ତ୍ରଣୋଦର ବଳିୋପ 
କରିଉଦଠ । ଆଦେୋଚ୍ୟ ଗଳ୍ପଦର ଶ୍ରୀ ମହୋନ୍ତ ିସୋଧୋରଣ କଂଦସଇ ଜୀବନର 
ମୋନସିକ ଆଦେୋଡ଼ନକୁ ବଦିେଷଣ କରବିୋ ସହ େୋଳସୋଗ୍ରସ୍ଥ ବଳିୋସୀ 
ମଣିଷମୋନଙ୍କ ନମିଶମ ସ୍ୱଭୋବକୁ ତ୍ୋତ୍ସେୟ କରଛିନ୍ତ ି। ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଦତ୍ୟକ ଜୀବ 
ମଣିଷ ଭଳ ିପ୍ରକୃତ୍ରି ସନ୍ତୋନ । ଦସମୋନଙ୍କର ବ ିବଞ୍ଚବିୋର ଅଧିକୋର ଅଛ ି। 
କନୁି୍ତ ନଜି ଇନ୍ଦ୍ରୟି ସୁଖ ପୋଇଁ ଆଜରି ସଭୟ ଶକିି୍ଷତ୍ ମଣିଷ ଦର୍ଯଉଁଭଳ ିଭୋଦବ 
ନବିଶୋକ ପଶୁମୋନଙୁ୍କ ହତ୍ୟୋ କରିଚ୍ୋେିଛ,ି ତ୍ୋହୋ ଆଜ ି ମଣିଷର ଦନୈତ୍କିତ୍ୋ 
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ପ୍ରତ୍ ି ସୃଷ୍ଟିକରିଛ ି ପ୍ରଶନବୋଚ୍ୀ । ଏହ ି ନଦିବଶୋଧ ପଶୁମୋଦନ ଦର୍ଯ ଦକବଳ 
କଂଦସଇଖୋନୋଦର ହଣୋ ଖୋଉଛନ୍ତ ିତ୍ୋହୋ ନୁଦହଁ; ମଣିଷ ଦର୍ଯ ଆଜ ିମଣଷିର 
ରକ୍ତ ପିପୋଷୁ ଦହୋଇ ପଡ଼ଛି ି ଦ୍ୱଧିୋହୀନ ଭୋଦବ । ମଣିଷର ଜୀବନ 
ବନିମିୟଦର ଆପଣୋ ସ୍ୱୋଥଶ ହୋସେ କରବିୋ ଉପଦଭୋକ୍ତୋବୋ ୀ ସମୋଜ ପୋଇଁ 
ଏକ ସୋଧୋରଣ ଘଟଣୋ । ଦତ୍ଣୁ ମୁନୋଫୋଦଖୋର ମୋନଙ୍କ  ୃଷି୍ଟଦର ମଣିଷ 
ଜୀବନର ମେୂୟ ମୋତ୍ର ଦକଦତ୍ୋଟ ି ଟଙ୍କୋ । ଦସ ଜୋଦଣ ଅଥଶର ପ୍ରଦେୋଭନ 
ଆଗଦର ଅଗଣିତ୍ ଅଭୋବ ି ମଣଷି ପ୍ରସୁ୍ତତ୍ ଅଛନ୍ତ ି ନଜି ଜୀବନକୁ 
ସମପିଦ ବୋ ପୋଇଁ । କ ୋଚ୍ତି୍ ତ୍ୋ’ପଦର ଆରମ୍ଭ ଦହୋଇର୍ଯୋଏ ଅଥଶ ଆଉ 
କ୍ଷମତ୍ୋର ସକଶସ ଦଖଳ ।  ୋରଦି୍ରତ୍ୋଦର ନପିିଡ଼ତି୍ ଅସଂଖୟ ଜନତ୍ୋ 
ଧନୀକର ସକଶସ ଦଖଳଦର ପୋେଟ ିର୍ଯୋଆନ୍ତ ିଜଦଣ ଜଦଣ ନଦିବଶୋଧ ପଶୁ । 
ଦମହନତ୍ ି ମଣିଷର େହୁ ଆଉ େୁହଦର ନମିିତ୍ ହୁଏ ସମ୍ଭ୍ରୋନ୍ତର ସୁଉଚ୍ଚ 
ପ୍ରୋସୋ  । ଦଭୋକର  ୋଉ ସହ ିନପୋରି ଗଭିଣୀ ନୋରୀଟ ିଅଚ୍ଦିର ଟଳପିଦଡ଼ 
ବଣିଆ ସମୋଜର ନଷୁି୍ଠର ଛୋତ୍ଦିର । ଐଶ୍ୱର୍ଯଶୟର କୃତ୍ରମି ଆବରଣ ତ୍ଦଳ 
ଚ୍ୋପି ଦହୋଇ େୁଚ୍ରି୍ଯୋଏ ଦମହନତ୍ ିମଣିଷର ନରିୀହ ଜୀବନ । ଏଭଳ ି ୃଶୟ 
ତ୍ ଆମ ସମୋଜର ଏକ ନତି୍ ିନିଆି ଘଟଣୋ । ବୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଧୋରୋଦର 
ଦସସବୁ ଘଟଣୋ ପ୍ରତ୍ ି ଧ୍ୟୋନ ଦ ବୋପୋଇଁ କୋହୋ ପୋଖଦର ସମୟ ଅଛ ି । 
ସମଦସ୍ତ ମୋୟୋମଗୃର ଆକଷଶଣଦର ଧୋଇଁ ଚ୍ୋେିଛନ୍ତ ି ଅସରନ୍ତ ି ପଥଦର । 
ଆଧୁନକି ମଣିଷର ଏହ ିସଦମେ ନହୀନ ପ୍ରବୃର୍ତ୍ ିଆଜ ି ସୃଷି୍ଟ କରିଛ ି ମଣିଷ 
ମଣିଷ ଭିତ୍ଦର ଅ ୃଶୟ ବୟବଧୋନ । ସମୋଜର ଦଗୋଟଏି ବଗଶ ଅପର ବଗଶକୁ 
ଆଉ ଦକଦତ୍  ନି ପର୍ଯଶୟନ୍ତ ନଜି ଆେୁଳଦିର ନଚ୍ଉଥିବ ସକଶସର ବୋଘ 
ଭଳ?ି ଦଶୋଷକର ନରିଙୁ୍କସ ପ୍ରଭୋବରୁ ଏହ ିନରିିହ ଜୀବମୋନଙ୍କର କ’ଣ ମକିୁ୍ତ 
ନୋହିଁ? ଏଭଳ ି ଏକ ସଦମେ ନଶୀଳ ପ୍ରସଂଗକୁ ଭିର୍ତ୍ ି କରି ‘ସକଶସ’ ଗଳ୍ପର 
ଭୋବବସୁ୍ତ ଗତ୍ଶିୀଳ । ବସୁ୍ତବୋ ୀ ମଣିଷର ନଷୁି୍ଠର ସ୍ୱୋଭୋବକୁ ଉଦନମୋଚ୍ତି୍ 
କରବିୋ ସହ, ଗୋଳ୍ପକି ଆଜ ି ମଧ୍ୟ ସମୋଜରୁ ମଣିଷପଣିଆ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଶ ବେୁିପ୍ତ 
ଦହୋଇନୋହ, ଏହ ିଭୋବକୁ ସଧୁୋ ଚ୍ରିତ୍ର ସୋହୋର୍ଯୟଦର ଦତ୍ୋଳ ିଧରିବୋ ପୋଇଁ 
ପ୍ରୟୋସ କରିଛନ୍ତ ି । ବୋସ୍ତବକି ଆତ୍ମଅହମକିୋ ଗ୍ରସ୍ତ ମଣିଷର ହୃ ୟଦର 
ମୋନବକିତ୍ୋର ପବତି୍ର ଭୋବ ଜୋଗରଣ ପୋଇଁ ଆଦେୋଚ୍ୟ ଗଳ୍ପ ସୋହୋର୍ଯୟଦର 
ଉ ୟମ କରୋର୍ଯୋଇଛ ି । ଏକ ଦଶୋଷଣ ମୁକ୍ତ ସୋମୟବୋ ୀ ସମୋଜ ଗଠନ 
ପୋଇଁ କଥୋକୋର ତ୍ୋଙ୍କ ଅଧିକୋଂଶ ଗଳ୍ପଦର ପ୍ରୟୋସ କରିଛନ୍ତ ି । ସଂଶତି୍ 
କୋଳର ସୋମୋଜକି ଜୀବନଦର ଦକବଳ ଆଥଶନୀତ୍କି ଦବୈଷମୟ ଓ ଦଶୋଷଣ 
ପରେିକି୍ଷତ୍ ଦହଉଛ ି ତ୍ୋହୋ ନୁଦହଁ, ଦବୌଦ୍ଧକି ଓ ମୋନସିକ ଦଶୋଷଣର 
ପୋ ୁଭଶୋବ ବୃଦ୍ଧ ି ପୋଇବୋଦର େୋଗିଛ,ି ସୁତ୍ରୋଂ ଉର୍ତ୍ରଅଶୀ ପରବର୍ତ୍ଶୀ 
ପର୍ଯଶୟୋୟର ଓଡ଼ଆି କଥୋକୋରମୋଦନ ଦଶୋଷଣର ବଭିିନ୍ନ ରୂପକୁ ନଜି ସୃଷି୍ଟ 
ସମ୍ଭୋର ମଧ୍ୟଦର ଦତ୍ୋଳ ି ଧରବିୋ ସହ ତ୍ଥୋକଥିତ୍ ସଭୟ ମଣିଷମୋନଙ୍କ 
ଦଶୋଷଣ ବଦିରୋଧଦର ନରିବ ପ୍ରତ୍ବିୋ  କରଛିନ୍ତ ି । ଏହ ି ପରଦିପ୍ରକ୍ଷୀଦର 
ରଜନୀକୋନ୍ତଙ୍କ ‘ନଷିିଥ ସଂଗମ’, ‘ଶତ୍ୋଣ୍ଡି ପରୁୁଷ’, ‘ଅନ୍ଧୋରକୁ ପୋଦ ’, 

‘ହଡ଼କିୋଠ’, ‘ନୋରଚ୍ ଉବୋଚ୍’, ‘ରୋହୋଜଗୋଳୀ’, ‘ସୂର୍ଯଶୟ ରଂଗ’, ‘ବପି୍ଳବ’, 

‘ଗଣନୋୟକ’, ‘ମହୋସ୍ନୋନ’ ପ୍ରଭୃତ୍ ି ଗଳ୍ପକୁ ସୋମୟବୋ ୀ ଦଚ୍ତ୍ନୋର ଆ ଶଶ 
ସୃଷ୍ଟି ଭୋବଦର ଗ୍ରହଣ କରୋର୍ଯୋଇଛ ି । ଆଦେୋଚ୍ୟ ‘ହସ୍ତୋକ୍ଷର’ ଗଳ୍ପ 
ସଂକଳନଦର ଏହ ି ସ୍ୱରଟ ିଆ ୁ ଶଥିିଳ ନୁଦହଁ । ‘ଅଇଁଠୋରୋଣୀର ଦ ଶ’, 

‘ଜଦବଇ’, ‘ସକଶସ’ ଭଳ ି ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼କିଦର ଦଶୋଷଣର ନଗ୍ନ ଚ୍ତି୍ରକୁ ଦବଶ୍ 
ଅନୁଭବ କରିହୁଏ । ସବୁଠ ିଅସହୋୟଦବୋଧର ମୋମକି ଚ୍ତି୍ର ସହ ସବଳର 

 ୁବଶଳ ଉପଦର ନମିଶମ ଦଶୋଷଣ ସୃଷି୍ଟ କରିଛ ି ଭୋବବଦିହୋଳ ପରଦିବଶ । 
ସୋମୋଜକି କୋରୁଣୟ ଦବୋଧକୁ ଗଳ୍ପର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ଭୋଦବ ପ୍ରତ୍ଫିଳତି୍ କର ି
ଗୋଳ୍ପକି ପୋଠକୀୟ ସଦମେ ନଶୀଳତ୍ୋକୁ ଉଦ ର୍ଯୋପିତ୍ କରିବୋଦର ର୍ଯଦଥଷ୍ଟ 
ସୋଫେୟ ଅଜଶନ କରିପୋରଛିନ୍ତ ି। 

ସୋମୋଜକି ବୋସ୍ତବତ୍ୋ ସହତି୍ ଶ୍ରୀ ମହୋନ୍ତଙି୍କ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼କିଦର ଦପ୍ରମର 
ମହଳ ରୂପ କଳୋତ୍ମକ ଭୋଦବ ଉତ କୀର୍ଣ୍ଶ ଦହୋଇପୋରିଛ ି। ଆଜରି ଘୁଣ ଖିଆ 
ସମୋଜଦର ଶୋଶ୍ୱତ୍ ଦପ୍ରମ  ବିୋସ୍ୱପନଦର ପରଣିତ୍ ଦହୋଇଛ ି। ସବୁଠ ିଦପ୍ରମ 
ନଁୋଦର ସ୍ୱୋଥଶର ବହଳ ଆସ୍ତରଣ, ପ୍ରତ୍ ିୋନଦର ଆଶୋ ହିଁ ଦପ୍ରମର 
ପରଚି୍ୋୟକ ଭୋଦବ ପରଭିୋଷିତ୍ ଦହୋଇଛ ି । ଦ ହୋତ୍ୀତ୍ ଦପ୍ରମର ବରିଳ 
ଅନୁଭବ ମଳନି ଦହୋଇପଡ଼ଛି,ି ଦ ହ ଦଭୋଗର ତ୍ୋମସିକ ପ୍ରବୃର୍ତ୍ ି ଦ୍ୱୋରୋ । 
ସବୁଆଦଡ଼ ଅତୃ୍ପ୍ତ ଦ ହମୋନଙ୍କର ଉଷମ  ୀଘଶ ଶ୍ୱୋସ ପ୍ରଖର ଦହବୋଦର 
େୋଗିଛ ି । ଏହ ି ମମଶଦର ଶ୍ରୀ ମହୋନ୍ତ ି ‘ଥରଥର କଢ଼’, ପିଞ୍ଜରୋ, ତ୍ଥୋସୁ୍ତ, 

 ପ  ପ ଫଣୋ ପ୍ରଭୃତ୍ ିଗଳ୍ପକୁ ଆଦେୋଚ୍ନୋ କରୋର୍ଯୋଇପୋଦର । ସବୁଠ ିଦ ହ 
ଦଭୋଗର ନଗ୍ନ ରୂପ ବକିୋର ଗ୍ରସ୍ତ ମଣିଷ ଇନ୍ଦ୍ରୟି ସୁଖ ପୋଇଁ ଦର୍ଯଦକୌଣସ ି
ଉପୋୟକୁ ଅବେମେନ କରିବୋ ପୋଇଁ ତ୍ତ୍ପର ଦହୋଇପଡ଼ଛି ି। ତ୍ୟୋଗ, ସମପଶଣ, 

ବଶି୍ୱୋସ ଭଳ ିଦପ୍ରମର ପୋରଂପରକି ଆଧୋର ଗୁଡ଼କି ଇନ୍ଦ୍ରୟି େୋଳସୋ ଆଗଦର 
ଭୁଷୁଡ଼ ି ପଡ଼ୁଛ ି । କୋମନୋର ଉ ୋମତ୍ୋ ବବିୋହର ପବତି୍ରତ୍ୋକୁ କରିଛ ି
ସଙ୍କଟୋପନ୍ନ, ପରନୋରୀକୁ ଅଙ୍କ ମଦଣ୍ଡଇବୋଦର ଦସ ଅନୁଭବ କରୁଛ ି
ସ୍ୱଗଶସୁଖ । ଦତ୍ଣୁ ବବିୋହ ଭଳ ିପବତି୍ର ବନ୍ଧନଦର ଆବଦ୍ଧ ଦହୋଇଥିବୋ ସଦତ୍ତ୍ୱ 
ମଣିଷର ଅବଦଚ୍ତ୍ନ ମନଦର  ୁବଶଳ ମୁହୂର୍ତ୍ଶ ତ୍ଥୋ ଛବଗିୁଡ଼କି ସ୍ୱତ୍ଃ 
ନୋଚ୍ଉିଦଠ । ଅତ୍ୀତ୍ର ସନ୍ତପିତ୍ ପ ପୋତ୍ ବର୍ତ୍ଶମୋନକୁ ଅସ୍ୱୀକୋର କଦର । 
କନୁି୍ତ ଆତ୍ମକି ଦପ୍ରମ ସଞ୍ଚୋରି ପୋଦର ମଣିଷର ଦଚ୍ତ୍ନୋରୁ ଅବଦଚ୍ତ୍ନ ର୍ଯୋଏଁ । 
ଦସଠ ିନଥୋଏ କଛି ିପୋଇବୋର ଆଶୋ ନୋ ହଦରଇବୋର ଗେୋନ ି। ଖୋେି ଡହଡହ 
ଭେ ପୋଇବୋର ଶୀତ୍ଳ ଆତ୍ମୀୟତ୍ୋ । ଶ୍ରମଣ, ପ୍ରତ୍ୀକ୍ଷୋ ତ୍ଥୋ ଚ୍ତି୍ରରୋଗ ଓ 
ପ୍ରୀତ୍ଜିୋଙ୍କ ଭେପୋଇବୋ ପୋଠକ ମନଦର ଆତ୍ମକି ଦପ୍ରମର ମ ୁୃ ଅନୁଭବ 
ସୃଷି୍ଟ କରୁଥିଦେ ମଧ୍ୟ କୋମ େୋଳସୋରୁ ମକୁ୍ତ ନୁଦହଁ । କନୁି୍ତ ‘ପିଞ୍ଜରୋ’, 
‘ ପ  ପ ଫଣୋ’ ଗଳ୍ପଦର ପ୍ରତ୍ଫିଳତି୍ ଦପ୍ରମ ନଗ୍ନ ଦ ହ ଦଭୋଗର ବଭିତ୍ସ 
ରୁପକୁ ସୁଚ୍ତି୍ କଦର । ପଚ୍ମୋନ ସମୋଜ ବୟବସ୍ଥୋଦର ର୍ଯୋମନିୀ ମୋନଙୁ୍କ 
େମ୍ପଟ କୋମୁକମୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ ପ୍ରତ୍ ି ମୁହୂର୍ତ୍ଶଦର ପ୍ରତ୍ୋରିତ୍ ଦହବୋକୁ ପଦଡ଼ । 
ସମୋଜର େୋଞ୍ଚନୋକୁ ଭୟକରି ତ୍ୋ’ ପ୍ରତ୍ ିଦହୋଇଥିବୋ ଦର୍ଯୌନ ବକିଳ୍ପ ରହରି୍ଯୋଏ 
। ପ୍ରଥମତ୍ଃ ଦଶୋଷଣକୁ ଆଖିବୁଜ ିସହରିି୍ଯବୋ, ନଦଚ୍ତ୍ ଅପବୋ ରୁ ମୁକି୍ତ ପୋଇଁ 
ଆତ୍ମହତ୍ୟୋ ଭଳ ିମହୋପୋପକୁ ହସି ହସି ବରଣ କରବି । ପ୍ରକୃତ୍ଦର ଖବର 
କୋଗଜର ପଷୃ୍ଠୋ ଓେଟୋଇବୋ ମୋଦତ୍ର ଏହ ି ଭଳ ି ଘଟଣୋର ଖବର ପ୍ରଚୁ୍ର 
ମୋତ୍ରୋଦର ଆଜ ିଦ ଖିବୋକୁ ମଳୁିଛ ି। ଆଜରି ରୁ୍ଯବ ସମୋଜ କ୍ଷଣକି ଆଦବଗର 
ବଶବର୍ତ୍ଶୀ ଦହୋଇ ଦର୍ଯଉଭଁଳ ିବଦିବକହୀନ କୋର୍ଯଶୟ କରଚି୍ୋେିଛ,ି ତ୍ୋହୋ ନଶିି୍ଚତ୍ 
ଭୋଦବ ଏକ କଳୁଷିତ୍ ସମୋଜ ବୟବସ୍ଥୋକୁ ଜନମ ଦ ଇଛ ି କହଦିେ ଅତୁ୍ୟକି୍ତ 
ଦହବନୋହିଁ । ଭେପୋଇବୋ ନୋଁଦର ଉନମତ୍ ଦର୍ଯୌବନ ଓ ଦ ହ ପ୍ର ଶଶନର 
ର୍ଯୋନ୍ତବ ପ୍ରବୃର୍ତ୍,ି ପ୍ରତ୍ଷି୍ଠିତ୍ ପରଂପରୋ ନୀତ୍ ି ଓ ଆ ଶଶଦବୋଧ ଉପଦର 
କୁଠୋରଘୋତ୍ କରିଛ ି। ଦର୍ଯଉଁ ମୋଟଦିର ରୋମ, ସୀତ୍ୋ, ସତ୍ୟବୋନ ସୋବତି୍ରୀ ଭଳ ି
ନୀତ୍ନିଷି୍ଠ ଦପ୍ରମ ଉପୋସକମୋନଙ୍କର ଜନମ, ଦସଇଠ ି ସୋବ ି ଭଳ ି ଗରବି 
ବଧିବୋ ନୋରୀମୋଦନ ଦପଟ ଓ ଦ ହ ଦଭୋକର ଦ ୋଛକ ିମଧ୍ୟଦର  ହଗଞ୍ଜ 
ଦହଉଛନ୍ତ ି । ଫ୍ରଏଡ୍ ଙ୍କ ଦର୍ଯୌନ ଦଚ୍ତ୍ନୋକୁ ସୋଂପ୍ରତ୍କି ମଣଷିର 
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ମଦନୋବଦିେଷଣ ସୋହୋର୍ଯୟଦର ଗୋଳ୍ପକି ମଦନୋଜ୍ଞ ଭୋଦବ ରୂପୋୟିତ୍ କରଛିନ୍ତ ି
। ଅନୁରୂପ ଭୋଦବ ଅପସଂସ୍କତୃ୍ରି ସଂକ୍ରମଣଦର ଆମ ମୋନସକିତ୍ୋ କଭିଳ ି
 ନିକୁ  ନି ପ୍ରଭୋବତି୍ ଦହବୋଦର େୋଗିଛ,ି ଏପରିକ ିପୋଶ୍ଚୋତ୍ୟ ପ୍ରତ୍ ିପ୍ରୋଚ୍ୟର 
ଭ୍ରୋନ୍ତ ମଦନୋବୃର୍ତ୍ ିଆମ ବଚି୍ୋରଦବୋଧକୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଶ କରପିକୋଇଛ,ି ତ୍ୋ’ର ଏକ 
ମୋମିକ ଭୋବ ‘ମଫସେି’ ଗଳ୍ପଦର ଅନୁଭବ କରିହୁଏ । ବବିୋହ  ୁଇଟ ି
ଆତ୍ମୋର ମିଳନ ନୁଦହଁ, ଅଧିକନୁ୍ତ ଦ ହ ଦଭୋଗର ଏକ ସୋମୟିକ ଚୁ୍କି୍ତ । 
ବବିୋହ ପ୍ରତ୍ ିରହଥିିବୋ ପୋଶ୍ଚୋତ୍ୟ ସଂସ୍କତୃ୍ରି ଏହ ି  ୃଷ୍ଟଦିକୋଣ କ୍ରମଶଃ ଆମ 
ଜୀବନ ଦଶୈଳୀକୁ ଧଦସଇ ପଶେିୋଣି । ସୁତ୍ରୋଂ ରଜନୀକୋନ୍ତଙ୍କ  ର ୀ ସ୍ରଷ୍ଟୋ 
ହୃ ୟ ଏଥିପ୍ରତ୍ ି ଖବୁ୍ ସଦମେ ନଶୀଳ ଦହୋଇଉଠଛି ି ‘ବବିୋହ’ ଗଳ୍ପଦର । 
କ ୋଚ୍ତି ବବିୋହ ର୍ଯ  ି ଏକ ସୋମହକି ଚୁ୍କି୍ତଦର ପରଣିତ୍ ହୁଏ, ତ୍ୋହୋଦେ 
ପୋରିବୋରିକ ଦସ୍ନହଶ୍ରଧୋ ତ୍ଥୋ  ୋମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଅଚ୍ଦିର ବପିନ୍ନ ଦହୋଇପଡ଼ବି 
। 

‘ମଧ୍ୟପ ଦେୋପୀ’ ଗଳ୍ପର ଶ୍ରୀଜୋ ଚ୍ରିତ୍ରଟ ି ଏଭଳ ି କଛି ି ପୋରିବୋରରିକ 
ସମସୟୋର ସମ୍ମଖୁୀନ ଦହୋଇଛ ି । ସଂପ୍ରତ୍ ି ଝଅିମୋଦନ ଉଚ୍ଚଶକିି୍ଷତ୍ ଦହୋଇ 
ଜ୍ଞୋନଗରମିୋର ର୍ଯଦଥଷ୍ଟ ପରୋକୋଷ୍ଟୋ ପ୍ର ଶତି୍ କରୁଛନ୍ତ ିସତ୍, କନୁି୍ତ ସଗୁୃହୁଣୀ 
ଦହବୋର ଦର୍ଯୋଗୟତ୍ୋ ହରୋଇବସୁଛନ୍ତ ି । ର୍ଯୋହୋଫଳଦର ସୃଷି୍ଟ ଦହଉଛ ି
ପୋରିବୋରିକ କଳହ । ବର୍ତ୍ଶମୋନ ରୁ୍ଯବ ପିଢ଼ ିଆଧୁନକିତ୍ୋର ଦମୋହଦର ଅନ୍ଧ 
ଦହୋଇ ଆମ ପରଂପରୋ ଓ ସଂସ୍କତୃ୍କୁି ଦର୍ଯଉଁଭଳ ିଭୋଦବ ହତ୍ୋ ର କରୁଛନ୍ତ,ି 

ତ୍ୋହୋ ଦସମୋନଙୁ୍କ ଏକ ଅନଶିି୍ଚତ୍ ଭବଷିୟତ୍କୁ ଦଠେିଦ ଉଛ ି କହଦିେ 
ଅତୁ୍ୟକି୍ତ ଦହବନୋହିଁ । ମୋ, ଝଅିର ମଧରୁ ସମ୍ପକଶ ସବଶ ୋ ଏକ ସୁସ୍ଥ 
ପରବିୋରର ପରିଚ୍ୋରକ, ଦତ୍ଣ ୁ ମୋ’ କନୟୋକୁ ବବିୋହ ପବୂଶରୁ ଦର୍ଯଉଁ ସବୁ 
ଶକି୍ଷୋ ଦ ଇଥୋଏ, ତ୍ୋହୋ ଦକଦବ ମଧ୍ୟ ନରିଥଶକ ନୁଦହଁ । କନୁି୍ତ ଆମ ସହରୀ 
ଜୀବନ ଦଶୈଳୀଦର ମୋଆର ଭୂମକିୋକୁ ଦହୟଜ୍ଞୋନ କରବିୋ ଦ୍ୱୋରୋ ଦବୈବୋହକି 
ଜୀବନ  ନିକୁ  ନି ଜଟଳି ଦହବୋଦର େୋଗିଛ ି ।  ୁତ୍ ଶଳି୍ପୋୟନ ତ୍ଥୋ 
େୋଭଦଖୋର ମଦନୋବୃର୍ତ୍ ି ସହରୀ ମଣିଷର ପୋରିବୋରକି ଜୀବନକୁ 
ସଙ୍କଟୋଭିମଖୂୀ କରୋଇବୋ ସହ ତ୍ୋ’ର ଚ୍ୋରପିୋଖ ପ୍ରକୃତ୍କୁି ବପିର୍ଯଶୟୟମଖୁୀ 
କରୋଇବୋଦର େୋଗିଛ ି। କଳକୋରଖୋନୋ, ର୍ଯୋନବୋହୋନ ଆ ରି ବଶିୋକ୍ତ ଧଆଁୂ 
ଦ୍ୱୋରୋ ସହରୀ ବୋତ୍ୋବରଣ ଆଜ ିପ୍ର ୂଷିତ୍ ।  ନି ଆସବି ଶୁଦ୍ଧ ବୋୟୁଟକିକ 
ପୋଇଁ ବଜି୍ଞୋନର ବୋହୋସ୍ପଟ ମୋରୁଥିବୋ ମଣିଷ ଡହଳବକିଳ ଦହୋଇ ପଲ୍ଲୀମହୁଁୋ 
ଦହବ । ଏପରକି ି ଠପିି ବନ୍ଦ ପୋଣଦିବୋତ୍େ ଭଳ ି  ଦିନ ଅମଳଜୋନର 
ଏୟୋରଦବଗ ଦ ୋକୋନଦର ବକି୍ରି କରୋରି୍ଯବ । ଏଭଳ ି ଏକ ସଂଭୋବୟ 
ବପିର୍ଯଶୟୟଦର ଆଶୋଙ୍କୋଦର ଦ ୋଳୋୟିତ୍ ସ୍ରଷ୍ଟୋ ପୁରୁଷ । ‘କୋୟୋକଳ୍ପ’ ଗଳ୍ପଟ ି
ମୋନବ ସମୋଜର ପ୍ରକୃତ୍ ିପ୍ରତ୍ ିସଦମେ ନହୀନ ମୋନସିକତ୍ୋକୁ ଜୋହରି କରବିୋ 
ଭବଷିୟତ୍ର ବପି  ପ୍ରତ୍ ି ସତ୍କଶ କରୋଇଛ ି । ଶ୍ରୀ ମହୋନ୍ତଙି୍କ ଆଦେୋଚ୍ୟ 
ଗଳ୍ପଟ ି ଦକଦତ୍କୋଂଶଦର ପ୍ରଚ୍ୋରଧମଶୀ ଦହୋଇପଡ଼ଛି ି କହଦିେ ଅତୁ୍ୟକି୍ତ 
ଦହବନୋହିଁ ।  

ଅତ୍ଏବ ‘ହସ୍ତୋକ୍ଷର’ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନସ୍ଥ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼କିର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ଗଭୀର 
ଜୀବନଜୀଜ୍ଞୋସୋ ତ୍ଥୋ ନଛିକ ସମୋଜ ନଷି୍ଠ ଭୋବଧୋରୋ ଦ୍ୱୋରୋ ଅଭିଦବଞି୍ଜତ୍ । 
ବୟକି୍ତ ଜୀବନର ଅସହୋୟତ୍ୋ ଏବଂ ସୋମୋଜକି କୋରୁଣୟଦବୋଧ ପ୍ରଦତ୍ୟକ 
ଗଳ୍ପକୁ କରିଛ ିଜୀବନ୍ତ ଓ ବୋସ୍ତବ । ମୋନବତ୍ୋର ଜୟଗୋନ ସହ ଜୀବନ ପ୍ରତ୍ ି
ନଆିରୋ  ୃଷି୍ଟଦକୋଣ ଗଳ୍ପଗୁଡ଼କିର ଭୋବବସୁ୍ତକୁ ଋଦ୍ଧମିନ୍ତ କରିଛ।ି ଗଳ୍ପଗୁଡ଼କି 

ପୋଠ କଦେ ମଦନ ହୁଏ ଆମ ଚ୍ୋରପିୋଖର ଘଟଣୋ ଓ ଚ୍ରିତ୍ର ଗୁଡ଼କି ଆଖି 
ଆଗଦର ଜୀବନ୍ତ ଦହୋଇ ନୋଚ୍ଉିଠୁଛନ୍ତ,ି ଦକଦତ୍ଦବଦଳ ଦସହ ି ୃଶୟ ପଲ୍ଲୀର 
ନଛିକ ସରଳତ୍ୋ ଭିତ୍ଦର ନୋଚ୍ଉିଠୁଛ ି ତ୍ ଆଉ ଦକଦତ୍ଦବଦଳ ଦସହ ି
ସହରର କୃତ୍ରମି ଐଶ୍ୱର୍ଯଶୟ ମଧ୍ୟଦର ଦ ୋଳୋୟିତ୍ ଦହୋଇଛନ୍ତ ି। ଠକି୍ ଦସହଭିଳ ି
ଚ୍ରିତ୍ର ଗୁଡ଼କି ଆମ ପରିମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟଦର ଆତ୍ର୍ଯୋତ୍ ଦହଉଥିବୋ 
ମଣିଷମୋନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ନିଧିି । ଦର୍ଯଉଁମୋଦନ ଶୁଦଣଇ ଚ୍ୋେିଛନ୍ତ ିଜୀବନ ଜଇଁିବୋର 
ଦଗୋଟଏି ଦଗୋଟଏି ଅଭିନବ ମନ୍ତ୍ର । ଦକଉଁଠ ିମଧ୍ୟ ଦେଦସ ମୋତ୍ର କୃତ୍ରମିତ୍ୋର 
ଅନୁଭବ ନୋହିଁ । ଅକପଟ ଭୋଦବ ସଭିଏଁ ବଖୋଣ ିଚ୍ୋେିଛନ୍ତ ିନଜି ନଜି ଜୀବନ 
କୋହୋଣୀ । ବଷିୟ ଉପସ୍ଥୋନଦର ସରଳତ୍ୋ, ଭୋବ ଅଭିବୟକି୍ତଦର 
ସ୍ୱୋଭୋବକିତ୍ୋ, ପରିଦବଶ ବର୍ଣ୍ଶନୋଦର ନଛିକତ୍ୋ, ଚ୍ରିତ୍ର ଚ୍ତି୍ରଣଦର ନଖିୁଣତ୍ୋ, 
ସଦବଶୋପରି ସହଜ ସରଳ ସଦୁବୋଧ୍ୟ ଭୋଷୋର ବୟବହୋର ରଜନୀକୋନ୍ତଙ୍କ ଗଳ୍ପ 
ଜଗତ୍କୁ ଦ ଇଛ ି ନଆିରୋ ପରିଚ୍ୟ । ସୁତ୍ରୋଂ ଆଦେୋଚ୍ୟ ସଂକଳନର 
ପ୍ରତ୍ଟି ି ପୋଖୁଡ଼ୋଦର ଉଦ ଭୋଷିତ୍ ଦହଉଛ ି ଗଭୀର ଜୀବନଦବୋଧର ମଧରୁ 
ଶୁରଭୀ ଏବଂ େିପିଦବୋଧ କରିଛ ିସୋମୋଜକି  ୋୟବଦ୍ଧତ୍ୋର ହସ୍ତୋକ୍ଷର । 
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