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୧ . ୧ ପଠନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
ଓଡିି଼ଆ ସାହିତ୍ୟଦ୍ଦର ମଧ୍ୟଯୁଗକୁ କାବୟଯୁଗ ନାମଦ୍ଦର ନାମି ତ୍କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ
ରୀତ୍ିଯଗ
ୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଓଡିି଼ଆ ସାହିତ୍ୟର ରୀତ୍ିଯଗ
ୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ। ବହୁ
ବିଶଷ୍ଟ
ି କବି ଏହି ସମୟଦ୍ଦର ଜ୍ନ୍ଗ୍ର
ମ ହଣ କରି ଉପାଦ୍ଦଦ୍ୟ କାବୟ,ରୀତ୍ି କାବୟ କବିତ୍ା
ଆଦ୍ି ରଚନା କରି ଓଡିି଼ଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରି ଛନ୍ତି। ରୀତ୍ି ଯୁଗର ବିପଳ
ୁ କାବୟ
ରଚନା ପଶ୍ଚାତ୍ଦ୍ଦର ଏହାର ସାମାଜ୍ିକ, ସାାଂସ୍କ ୃତ୍ିକ,ରାଜ୍ଦ୍ଦନୈତ୍ିକ ଓ ସାହିତ୍ିୟକ ପୃଷ୍ଭ
ଠ ୂ ମି ର
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମି କା ରହିଛି।ଏହି ଏକକଦ୍ଦର ଦ୍ଦସ ସାଂପକଣଦ୍ଦର ତ୍ଥା କବି ପ୍ରତ୍ାପରାୟଙ୍କ
ସାଂପକଣଦ୍ଦର ସବିଦ୍ଦଶଷ ଆଦ୍ଦଲାଚନା କରାଯି ବ।
ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ବ
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୧ .୨ ଶ୍ିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ
ଏହି ଏକକଦ୍ଦର ଆଦ୍ଦମ ନିମ୍ଲ
ନ ି ଖତ୍
ି ବିଷୟଦ୍ଦର ଅବଗତ୍ ଦ୍ଦହବା।
 ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟର ସାମାଜ୍ିକ ପୃଷ୍ଭ
ଠ ୂ ମି
 ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟର ସାାଂସ୍କ ୃତ୍ିକ ପୃଷ୍ଭ
ଠ ୂ ମି
 ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟର ରାଜ୍ଦ୍ଦନୈତ୍ିକ ପୃଷ୍ଭ
ଠ ୂ ମି
 ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟର ସାହିତ୍ିୟକ ପୃଷ୍ଭ
ଠ ୂ ମି
 କବି ପ୍ରତ୍ାପରାୟଙ୍କ ସାଂପକଣଦ୍ଦର

୧.୩ ବିଷୟ ପ୍ରଦ୍ଦବଶ୍
ପୃଥ ିବୀର

ଦ୍ଦଯଦ୍ଦକୌଣସି

ସାହିତ୍ୟର

ପରି ପଷ୍ଟ
ୃ

ଓ

ବି କାଶଦ୍ଦର

ତ୍ତ୍କାଳିନ

ସମାଜ୍,ସାଂସ୍କ ୃତ୍ି,ସାହିତ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ଦ୍ଦନୈତ୍ିକ ଦ୍ଦଯାଗଦ୍ାନ ରହିଥାଏ। ରୀତ୍ି ସାହିତ୍ୟ ଏକ
ସମୃଦ୍ଧ
ୃ୍ ସାହିତ୍ୟ।ଏପରି ଏକ ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ପଛଦ୍ଦର ବହୁ ଉପାଦ୍ାନର ଦ୍ଦପ୍ରରଣା
ନିହତ୍
ି । ବିଦ୍ଦଶଷ କରି ସମାଜ୍ ଓ ସାଂସ୍କ ୃତ୍ିର ପରି ପ୍ରକାଶ ଦ୍ିଗରୁ ରୀତ୍ି ସାହିତ୍ୟ ଆମକୁ
ସମସାମୟି କ ଦ୍ାଶ-କାଳ-ପାତ୍ର, ସମ୍ବଦ୍ଧଦ୍ଦର ସୂଚନା ଦ୍ିଏ। ଦ୍ଦଯଉ ଁ ସମୟଦ୍ଦର ରୀତ୍ି
ସାହିତ୍ୟ ତ୍ାର କାୟାକଳ୍ପ ପ୍ରସାର କରି ଥ ିଲା। ଦ୍ଦସ ସମୟ ରାଜ୍ନୀତ୍ି,ସମାଜ୍,ସାହିତ୍ୟ ଓ
ସାଂସ୍କ ୃତ୍ି ଦ୍ିଗରୁ ଥ ିଲା ନାନା ଭାଦ୍ଦବ ସାଂକଟ ଓ ସାଂଶୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ୧୬୫୦ ରୁ ୧୮୮୦ ମସି ହା
ପଯଣୟନ୍ତ ସମୟସୀମାକୁ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ବା ରୀତ୍ି ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ଓ ପରି ଣତ୍ିର ସମୟ
ଦ୍ଦବାଲି କୁହାଯାଏ।

୧.୪ ମଧ୍ୟକାଳୀନ ସାହିତ୍ୟ
ରୀତ୍ି ଶବ୍ଦର ଅଥଣ ଦ୍ଦହଉଛି ମାଗଣ । ସମଗ୍ର ଓଡିି଼ଆ ସାହିତ୍ୟଦ୍ଦର ରୀତ୍ି କାବୟର ଧାରା
ଦ୍ୀର୍ଣସ୍ଥାୟୀ ଦ୍ଦହାଇ ରହିଥ ିଲା। ରୀତ୍ି କାବୟର ପଯଣୟାୟକୁ ଆଦ୍ଦଲାଚନା କଦ୍ଦଲ ପ୍ରାକ
ରୀତ୍ିକାଳ,ମଧ୍ୟକାଳର ରୀତ୍ିଯଗ
ୁ ଏବାଂ ଦ୍ଦଶଷ କାଳକୁ ଉତ୍ତର ରୀତ୍ିକାଳ ରୂଦ୍ଦପ
ବିଦ୍ଦବଚନା କରାଯାଇଛି। ରୀତ୍ି କବିମାଦ୍ଦନ ମୁଖୟତ୍ଃ ଦ୍ୀର୍ଣଧମଣୀ ଅଳଙ୍କାରମୁକ୍ତ କାବୟ
ରଚନା କରି ବାଦ୍ଦର ପ୍ରବୃ ତ୍ତ ଥ ିଦ୍ଦଲ।
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୧.୫ ମଧ୍ୟକାଳୀନ ସାହିତ୍ୟ ପୃଷ୍ଟଭୂମି
ସତ୍ୁ ରୀ, ଅଶୀ ଦ୍ଶକଦ୍ଦର ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ରୀତ୍ି ସାହିତ୍ୟ ରୂଦ୍ଦପ ଓଡି ଆ
ସମାଦ୍ଦଲାଚକ ଅଭି ହିତ୍ କରି ଛନ୍ତି। ଏହି ରୀତ୍ି ଯୁଗଟି ହିନ୍ଦି ସାହିତ୍ୟର ଯୁଗ
ବିଭାଗୀକରଣରୁ ଗୃହୀତ୍। ସାଂସ୍କ ୃତ୍ କାବୟାଦ୍ଶଣଦ୍ଦର ଓଡି ଆ ମଧ୍ୟଯୁଗାୟ ସାହିତ୍ୟ ଆଦ୍ଦଦ୍ୌ
ରଚିତ୍ ଦ୍ଦହାଇନାହି।ଁ ଓଡିଆ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱତ୍ନ୍ତ୍ର ଦ୍ଦଶୈଳୀ ପରି ଲକ୍ଷି ତ୍। ଯାହା
ମାର୍,ଶ୍ରୀହଷଣ,କାଳୀଦ୍ାସ, ଆଦ୍ି କବିମାନଙ୍କ କାବୟ ଦ୍ଦଶୈଳୀଠାରୁ ସାଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭି ନ୍ନ। ସାରଳା
ଦ୍ାସଙ୍କ ପୂବର
ଣ ୁ ଓଡିଶାଦ୍ଦର ସାଂସ୍କ ୃତ୍ କାବୟ ଏବାଂ ସାରଳାଙ୍କ ସମସାମୟି କ ଅଜ୍ଣନ
ୁ ଦ୍ାସ ଓ
ଦ୍ଦଦ୍ବଦ୍ୁ ଲଭ
ଣ ଦ୍ାସଙ୍କ ଓଡିଆ କାବୟ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟଦ୍ଦର ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କାବୟ ପ୍ରକରଣର
ଭି ତ୍ତିପ୍ରସ୍ତ ସ୍ଥାପନ କରି ଛି। ଦ୍ୱିତ୍ୀୟତ୍ଃ ରୀତ୍ିର ଅଥଣ ଦ୍ଦଶୈଳୀ ବା ମାଗଣ। ସାଂସ୍କ ୃତ୍ ଅଳଙ୍କାର
ଶାସ୍ତ୍ରଦ୍ଦର ରୀତ୍ି ପ୍ରମୁଖ ଭୂମି କା ଗ୍ରହଣ କରି ଛି। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡିଆ କାବୟ ଏକ ନିେିଷ୍ଟ
ରୀତ୍ିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ସାଂରଚିତ୍ ଦ୍ଦହାଇନାହି।ଁ ଦ୍ଦତ୍ଣୁ ସାଂସ୍କ ୃତ୍ ରୀତ୍ି ଆଦ୍ଶଣ ଓଡି ଆ
କାବୟଦ୍ଦର ପ୍ରଦ୍ଦୟାଗ କରାଯାଇନାହି।ଁ ହାତ୍ଗଣତ୍ି ଦ୍ଦକଦ୍ଦତ୍ାଟି କାବୟକୁ ଛାଡି ଦ୍ଦଦ୍ଦ୍ଦଲ
ପ୍ରାୟତ୍ଃ ଦ୍ୁ ଇଶହ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କାବୟ ନିଜ୍ସ୍ୱ ଢଙ୍ଗ ବା ରୀତ୍ିଦ୍ଦର ସାଂରଚିତ୍। ଏହି
ପରାଂପରାଟି ସାରଳା ଦ୍ାସଙ୍କ ପୂବର
ଣ ୁ ଆରମ୍ଭ ଦ୍ଦହାଇ ବିାଂଶ ଶତ୍କର ଦ୍ୱିତ୍ୀୟ ଦ୍ଶକ
ପଯଣୟନ୍ତ ପ୍ରଲମ୍ବି ତ୍।
୧.୫.୧ ସାମାଜିକ ପୃଷ୍ଟଭୂମି
ରୀତ୍ି ସାହିତ୍ୟର ସାମାଜ୍ିକ ଦ୍ଦପ୍ରରଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦ୍ଦକନ୍ଦ୍ରଦ୍ଦର ଦ୍ଦମାଗଲ ଶାସନର
ପ୍ରତ୍ିଷ୍ାଠ ସମୟଦ୍ଦର ଏହି ସାହିତ୍ୟର ଉଦ୍ଦନ୍ ମଷ,ବିକାଶ ଓ ବିସ୍ତାର। ଦ୍ଦମାଗଲ ଦ୍ରବାର
ଐଶ୍ୱଯଣୟ ଓ ବିଭବଦ୍ଦର ପରି ପର୍ଣ୍
ୂ ଣ ରହିଥ ିଲା। ସମ୍ରାଟ ମାନଙ୍କ ମଦ୍ଦନାରଞ୍ଜନ ନିମିତ୍ତ ବହୁ
ରମଣୀ ନିଯକ୍ତ
ୁ ଥ ିଦ୍ଦଲ। ଜ୍ଦ୍ଦଣ ଜ୍ଦ୍ଦଣ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ବହୁ ଦ୍ଦବଗମ ଥଦ୍ଦି ଲ। ରାଜ୍ାମାଦ୍ଦନ
ବୟକ୍ତି ଗତ୍ ବିଳାସ ବୟସନ ବୟତ୍ୀତ୍ ନଗର ଉଦ୍ୟାନ ଓ ଉପବନ ନିମାଣ ଣଦ୍ଦର ଅଯଥା
ଅଥଣବୟୟ ଓ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଥ ିଦ୍ଦଲ। ଏପରି କାଯଣୟ ସକାଦ୍ଦଶ ପ୍ରଜ୍ାମାନଙ୍କ ଠାରୁ
ଅମାନୁ ଷିକ ଭାଦ୍ଦବ ଅଥଣ ଆଦ୍ାୟ କରାଯାଉଥଲ
ି ା। ରାଜ୍ାଙ୍କ ଅନଃପୁରଦ୍ଦର ଅଦ୍ଦନକ
ସାଂଖୟାଦ୍ଦର ରମଣୀ ରହୁ ଥ ିଦ୍ଦଲ। ଅଧିକାାଂଶଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ାଙ୍କର ଦ୍ଦଦ୍ୈହକ
ି ସାଂପକଣ ଥ ିଲା।
ଦ୍ଦଯଉ ଁ ନାରୀମାଦ୍ଦନ ବିଗତ୍ ଦ୍ଦଯୌବନା ଥଦ୍ଦି ଲ ଦ୍ଦସମାଦ୍ଦନ ଦ୍ୂ ତ୍ୀକାଯଣୟ ସାଂପାଦ୍ନ
କରୁଥ ିଦ୍ଦଲ। ଏମାନଙ୍କ କୂଟ କପଟତ୍ାଦ୍ଦର ରାଜ୍ୟର ସୁନ୍ଦର ରମଣୀମାଦ୍ଦନ ରାଜ୍ା
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ଅତ୍ଃପୁରକୁ ଧରାଦ୍ଦହାଇ ଆସୁଥଦ୍ଦି ଲ ଓ ରାଜ୍ା ଦ୍ଦସମାନଙ୍କୁ ଆପଣାର ଦ୍ଦଦ୍ୈହକ
ି ସୁଖଦ୍ଦଭାଗ
ପାଇ ଁ ବାଧ୍ୟ କରି ଅନଃପୁରଦ୍ଦର ରଖୁଥଦ୍ଦି ଲ। ତ୍ତ୍କାଳୀନ ବିଳାସୀ ସମାଜ୍ ଜ୍ୀବନଦ୍ଦର
ନାରୀ ଦ୍ଦଭାଗର ଲାଲସା ଶାଶ୍ୱତ୍ ଦ୍ଦପ୍ରମର ସ୍ୱରୂପକୁ ଅଦ୍ଦନକତ୍ଃ ପ୍ରତ୍ିହତ୍ କରି ଥଲ
ି ା।
ସାମନ୍ତ ରାଜ୍ାଙ୍କ ଦ୍ରବାରଦ୍ଦର ମଦ୍ିରା ପାନ, ସୁନ୍ଦରୀ ନତ୍ତଣକୀର ନଗ୍ନ ନୃ ତ୍ୟ ପ୍ରଦ୍ଶଣନ
ଥ ିଲା ଅବାଧ। ଦ୍ଦସନା ଶିବିରଦ୍ଦର ମଧ୍ୟ ବାରବିଳାସି ନୀ ନାରୀର ଆତ୍ଯାତ୍ଦ୍ଦର ଦ୍ଦକୌଣସୀ
ପ୍ରତ୍ିବନ୍ଧକ ନ ଥ ିଲା। ଅପରପକ୍ଷଦ୍ଦର ସାଧାରଣ ଜ୍ନତ୍ାର ଜ୍ୀବନ ଦ୍ଦଶାଷଣ, କଷଣ,
ଅତ୍ୟାଚାର, ଅନାହାରଦ୍ଦର ପରି ପର୍ଣ୍
ୂ ଣ।
ରୀତ୍ି ସାହିତ୍ୟର ଉଦ୍ଦନ୍ ମଷ କାଳଦ୍ଦର ର୍ୁମସ
ୁ ର
ୁ ର ରାଜ୍ା ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ବୟକ୍ତି ଗତ୍
ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ୀବନ ତ୍ଥା ବୟଭି ଚାର ଗ୍ରସ୍ତ ରାଜ୍ପରି ବାରର ଆଦ୍ଶଣ ଦ୍ଦହାଇପଡିଥ ିଲା।
ଦ୍ଦମାଗଲ ଦ୍ରବାରଦ୍ଦର ବିଳାସତ୍ା ଦ୍ଦମାଗଲ ଶାସନର ବିଳାସ ବିଭତ୍ସତ୍ା ହି ଁ ସାମନ୍ତବାଦ୍ୀ
ରାଜ୍ାମାନଙ୍କର ପ୍ରି ୟ ଓ ଦ୍ଦଶ୍ରୟ ଦ୍ଦହାଇ ଉଠିଥଲ
ି ା। ବହୁ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ,ସୁରାପାନ,ନୃ ତ୍ୟଗୀତ୍
ପ୍ରତ୍ି ଆସକ୍ତ ଦ୍ଦହାଇ ପ୍ରଜ୍ାପାଳନ ଓ ରାଜ୍ୟଶାସନ ଧମଣରୁ ଦ୍ଦସମାଦ୍ଦନ ବିଚୁୟତ୍
ଦ୍ଦହାଇପଡିଥ ିଦ୍ଦଲ। ରାଜ୍ ବାଂଶ ମଧ୍ୟଦ୍ଦର ତ୍ୀବ୍ର ଭାତ୍ୃ ବିବାଦ୍ ଅଦ୍ଦନକ ସମୟଦ୍ଦର ସାଂର୍ଟି ତ୍
ଦ୍ଦହଉଥ ିଲା। ଭୟ ଓ ଆତ୍ଙ୍କଦ୍ଦର ପ୍ରଜ୍ାମାନଙ୍କ ଜ୍ୀବନ ଥ ିଲା ଦ୍ଦଯପରି ଜ୍ୀବନ୍ତ ମରଣ।
ଦ୍ଦପଟ ପାଟଣା ପାଇ ଁ ଦ୍ଦଯଉ ଁ କଳାକାର ରାଜ୍ାଙ୍କର ଶରଣ ଦ୍ଦନଉଥ ିଦ୍ଦଲ ଦ୍ଦସମାଦ୍ଦନ ନିଜ୍ର
କାଳଜ୍ୟୀ ସୃଷ୍ଟିକୁ ରାଜ୍ାଙ୍କ ନାମଦ୍ଦର ଭଣିତ୍ା କରି ବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଦ୍ଦହଉଥଦ୍ଦି ଲ। ଏହି କାରଣରୁ
ରୀତ୍ି ଯୁଗୀୟ କାବୟର ନାୟକ ନାୟି କା ରାଜ୍ା ରାଣୀ ଅଥବା କାବୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ
ଦ୍ଦସମାନଙ୍କ ଜ୍ୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆଧାର କରି ଗଢି ଉଠିଛି। ସାଧାରଣ ମଣିଷର
ସୁଖ ଦ୍ୁ ଃଖ, ହଷଣ-ବିଷାଦ୍ର କଥା ଏଥ ିଦ୍ଦର ବିରଳ। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡିି଼ଆ ସାହିତ୍ୟର
ଦ୍ଦକୌଣସି କାବୟଦ୍ଦର ଦ୍ଦଯୈାନାକାାଂକ୍ଷା ପରି ପର
ୂ ତ୍ତି ନିମଦ୍ଦନ୍ତ ବାରନାରୀ-ବିଳାସି ତ୍ ଚିତ୍ର
ପ୍ରଦ୍ଶିତ୍ ଦ୍ଦହାଇନାହି।ଁ ଏକ ପତ୍ନୀବ୍ରତ୍ାର ଚିତ୍ର ଏହି କାବୟ ମାନଙ୍କଦ୍ଦର ଦ୍ଦଦ୍ଖିବାକୁ
ମି ଳିଥାଏ। ଦ୍ଦଦ୍ହଜ୍ ଦ୍ଦପ୍ରମର ସି ତ୍କାର ଏକ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟଦ୍ଦର ସୀମି ତ୍।
୧.୫.୨ ସାାଂସ୍କ ୃତ୍ିକ ପୃଷ୍ଭ
ଠ ୂ ମି
ଆକବରଙ୍କ ଶାସନ କାଳଦ୍ଦର ହିନ୍ଦୁମାଦ୍ଦନ ମୁସଲମାନ ରାଜ୍ଦ୍ରବାରଦ୍ଦର ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ
ପାଇଥ ିଦ୍ଦଲ , ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ସାଂସ୍କ ୃତ୍ିର ସମ୍ମି ଶ୍ରଣ ଥ ିଲା ତ୍ାଙ୍କର ଲକ୍ଷୟ।
ଆଦ୍ାନପ୍ରଦ୍ାନ ମାଧ୍ୟମଦ୍ଦର ଉଭୟ ସାଂସ୍କ ୃତ୍ିର ଦ୍ଦକଦ୍ଦତ୍କାାଂଶଦ୍ଦର ସାମଞ୍ଜସୟ ଦ୍ଦଯାଗ ଁୁ
ଉଭୟ ସାଂପ୍ରଦ୍ାୟର ପରି ବାରଦ୍ଦର ଦ୍ଦରଶମ କପଡାର ବୟବହାର ଦ୍ଦହଲା। ମୁସଲମାନ
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ପରି ହିନ୍ଦୁ ସୁରା,ସାକୀ ଓ ସୁନାପ୍ରତ୍ି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଦ୍ଦଲ। ହିନ୍ଦୁ ଶାସକମାଦ୍ଦନ ଏକପତ୍ନୀ
ବ୍ରତ୍ ପାଳନ କରି ବା ପରି ବଦ୍ଦତ୍ତଣ ବହୁ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କଦ୍ଦଲ। ଦ୍ଦତ୍ଣୁ ରୀତ୍ି ସାହିତ୍ୟଦ୍ଦର
ଶୃାଂଗାର ରସର ବହୁ ଳ ଦ୍ୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ ଦ୍ଦଦ୍ଖାଯାଏ। ଆକବର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଧମଣନୀତ୍ି ଓ
ଉପାସନା ପଦ୍ଧତ୍ିଦ୍ଦର ହସ୍ତଦ୍ଦକ୍ଷପ କରୁନଥ ିଦ୍ଦଲ। ମାତ୍ର ତ୍ାଙ୍କର ବାଂଶଧରଗଣ ଥ ିଦ୍ଦଲ ଅତ୍ି
ମାତ୍ରାଦ୍ଦର

ରକ୍ଷଣଶୀଳ।

ଆଉରଙ୍ଗଦ୍ଦଜ୍ବଙ୍କ

ସମୟଦ୍ଦର

ହିନ୍ଦୁଧମଣଦ୍ଦର

ସାଂକଟ

ଦ୍ଦଦ୍ଖାଦ୍ଦଦ୍ଲା। ଦ୍ଦତ୍ଣୁ ଏପରି ସାଂକଟମୟ ପରି ସ୍ଥିତ୍ିଦ୍ଦର ହିନ୍ଦୁଧମଣର ରକ୍ଷା ଓ ପୁନଉ
ଣ ଦ୍ଧାର
ନିମିତ୍ତ ବହୁ ଧମଣ ପ୍ରଚାରକ ଆଦ୍ଦଗଇ ଆସି ବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ। ଫଳ ସ୍ୱରୂପ
ରାମ,କୃଷ୍ଣ,ଶିବ ଆଦ୍ି ଦ୍ଦଦ୍ବତ୍ାଙ୍କୁ ଜ୍ୀବନ ଚରି ତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ିଗକୁ ଦ୍ଦନଇ କାବୟ ରଚନା
ଆରମ୍ଭ ଦ୍ଦହଲା। ରୀତ୍ି ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶଦ୍ଦର ଏହି ଧମି କ ଦ୍ଦପ୍ରରଣାର ସାାଂସ୍କ ୃତ୍ିର ଦ୍ିଗ
ଦ୍ଦବଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୁର୍ଣ୍ଣ। ଭାରତ୍ୀୟ ଚିତ୍ରକଳା ବହୁ ସ୍ଥାନରୁ ଉପାଦ୍ାନ ସାଂଗ୍ରହ କରି ରୀତ୍ି
ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରି ଛି। ପ୍ରଭାତ୍ ଓ ସନ୍ଧୟାର ମଦ୍ଦନାରମ ଦ୍ୃ ଶୟ,ସାଗରର ଉତ୍ତାଳ
ତ୍ରଙ୍ଗମାଳା ଓ ବିସ୍ତୃତ୍ି,ଉତ୍ୁ ଙ୍ଗ ଗି ରିଶଙ୍ଗ
ୃ ,ବିଶାଳ ପବଣତ୍ାବଳୀ,ଅରଣୟର ସବୁ ଜ୍ିମା ନଗର
ଏବାଂ ଗ୍ରାମୟ ଭାରତ୍ୀୟ ଚିତ୍ରକଳାକୁ ଅପୂବ ଣ ଉପାଦ୍ାନ ଦ୍ଦଯାଗାଉଛି। ରୀତ୍ି କାଳୀନ
ସାହିତ୍ୟକୁ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳାର ଅବଦ୍ାନ କମୃ୍ ନୁ ଦ୍ଦହ।ଁ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ସାଂସ୍କ ୃତ୍ିର
ସନ୍ଧିକ୍ଷଣଦ୍ଦର ଏହି ସାହିତ୍ୟ ବିକାଶପ୍ରାପ୍ତ ଦ୍ଦହାଇଥ ିବାରୁ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳା ମଧ୍ୟ ଅନୁ ରୂପ
ଭାଦ୍ଦବ ଉଭୟ ସାଂସ୍କ ୃତ୍ିର ମି ଳନସ୍ଥଳାଦ୍ଦର ପରି ଣତ୍ ଦ୍ଦହାଇଛି ।

ତ୍ତ୍କାଳୀନ ଭାରତ୍ର

ଅନୟାନୟ ସ୍ଥାନ ପରି ଓଡିି଼ଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନଦ୍ଦର ନି ମିତ୍ ଦ୍ଦହାଇଥ ିବା କାରୁକାଯଣୟ ମଣ୍ଡି ତ୍
ମନ୍ଦିର ଶିଳ୍ପକଳା ଓଡିି଼ଆ ରୀତ୍ି ଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶଦ୍ଦର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମି କା ଗ୍ରହଣ
କରି ଛି। ମନ୍ଦିରମାଳିନୀ ଓଡିଶାର ମନ୍ଦିରକଳା ଓଡିଆ ରୀତ୍ି ସାହିତ୍ୟର କାବୟକଳାକୁ
ପ୍ରଭାବିତ୍ କରି ଛି।
ଲଙ୍ଗରାଜ୍ ମନ୍ଦିର,ଦ୍ଦକାଣାକଣ ମନ୍ଦର,ଜ୍ଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର,ରାଜ୍ରାଣୀ ମନ୍ଦିର,ଅନନ୍ତ ବାସୁଦ୍ଦଦ୍ବ
ମନ୍ଦିର,ବ୍ରହ୍ମା

ମନ୍ଦିର,ବ୍ରହ୍ମ ମନ୍ଦିର,ବ୍ରଦ୍ଦହ୍ମଶ୍ୱର

ମନ୍ଦିର,ସି ଦ୍ଦଦ୍ଧଶ୍ୱର

ମନ୍ଦିର,ପଶଣର
ୁ ାମ

ମନ୍ଦିର,ଦ୍ଦମଦ୍ଦର୍ଶ୍ୱର

ମନ୍ଦିର,ଦ୍ଦକଦ୍ାର

ଦ୍ଦଗୌରୀ

ମନ୍ଦିର,ମୁଦ୍ଦକ୍ତଶ୍ୱର
ମନ୍ଦିର,ଶାରୀ

ମନ୍ଦିର,ଦ୍ଦବତ୍ାଳ ମନ୍ଦିର ଆଦ୍ିର ଗଠନ କଳା ଓ ଶିଳ୍ପକଳା ଓଡିଆ ରୀତ୍ି ସାହିତ୍ୟର ଭି ତ୍ତି
ପ୍ରସ୍ତୁ ତ୍ିଦ୍ଦର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମି କା ଗ୍ରହଣ କରି ଛି।
ରୀତ୍ି ସାହିତ୍ୟର ସାଙ୍ଗୀତ୍ିକତ୍ା ବିଭବ ତ୍ାର ଅନୟତ୍ମ ଦ୍ଦଶ୍ରଷ୍ଟ ବିଭବ। ଏହି ସାଙ୍ଗୀତ୍ିକତ୍ା
ଦ୍ଦଯାଗ ଁୁ ଶିକ୍ଷିତ୍,ଅଶିକ୍ଷିତ୍ ନିବିଦ୍ଦଶଷଦ୍ଦର ରୀତ୍ି ସାହିତ୍ୟ ଦ୍ଦହାଇପାରି ଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରି ୟ।
ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡିଶାର ରାଜ୍ଦ୍ରବାରମାନଙ୍କଦ୍ଦର ସଙ୍ଗୀତ୍ ଚର୍ଚ୍ଣା ଦ୍ଦହବା ସଦ୍ଦଙ୍ଗ ସଦ୍ଦଙ୍ଗ
ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ବ
ବ ିଦ୍ୟାଳୟ , ସମ୍ବଲପୁର
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ବିଶଷ୍ଟ
ି ସଙ୍ଗୀତ୍ଜ୍ଞ ମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କ ୃତ୍ କରାଯାଉଥ ିଲା। ସଙ୍ଗୀତ୍ କଳା ପରି ରୀତ୍ି
ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶଦ୍ଦର ନୃ ତ୍ୟକଲାର ଭୂମି କା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୁର୍ଣ୍ଣ।
୧.୫.୩ ରାଜଦ୍ଦନୈତ୍କ
ି ପୃଷ୍ଭ
ଠ ୂ ମି
ରୀତ୍ିଯଗ
ୁ ର ଅୟମାରମ୍ଭଦ୍ଦର ଓଡିଶାର ରାଜ୍ଦ୍ଦନୈତ୍ିକ ଆକାଶ ଥ ିଲା କୁଦ୍ଦହଳିକାମୟ। ଦ୍ଦସ
ସମୟଦ୍ଦର ଓଡିଶାର ଗଜ୍ପତ୍ି ରାଜ୍ାଭାଦ୍ଦବ ଦ୍ଦଯଉମାଦ୍ଦନ
ଁ
ଅଧିଷ୍ିତ୍
ଠ ଥ ିଦ୍ଦଲ ଦ୍ଦସମାଦ୍ଦନ
ନାମକୁ ମାତ୍ର ରାଜ୍ା ଥ ିଦ୍ଦଲ, ପ୍ରକୃତ୍ କ୍ଷମତ୍ାର ଅଧିକାରୀ ଥ ିଦ୍ଦଲ ଦ୍ଦମାଗଲ ଶାସକ।
ଜ୍ାହାଙ୍ଗୀର ଦ୍ିଲ୍ଲୀ ସି ାଂହାସନ ଆଦ୍ଦରାହଣ କରି ବା ସଦ୍ଦଙ୍ଗ ସଦ୍ଦଙ୍ଗ ଓଡିଶାଦ୍ଦର ଆରମ୍ଭ
ଦ୍ଦହାଇଥ ିଲା ପ୍ରକୃତ୍ ଦ୍ଦମାଗଲ ଶାସନ। ଓଡିଶା ଏହି ସମୟରୁ ଦ୍ଦମାଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଏକ
ସୁବା

ବା

ପ୍ରଦ୍ଦଦ୍ଶ

ଭାଦ୍ଦବ

ବିଦ୍ିତ୍

ଦ୍ଦହଲା।

ଦ୍ଦସଦ୍ଦତ୍ଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ

ଶାସକମାଦ୍ଦନ

ନିଷ୍ର
ଠ ,ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଓ ଦ୍ଦଶାଷକ ଥ ିଦ୍ଦଲ। ଦ୍ଦସମାନଙ୍କର ମୁଖୟ କାଯଣୟ ଥ ିଲା ଖଜ୍ଣା
ଆଦ୍ାୟ। ତ୍ତ୍କାଳୀନ ଗଜ୍ପତ୍ୀ ରାଜ୍ା ପୁରୁଦ୍ଦଷାତ୍ତମ ଦ୍ଦଦ୍ବ ଧମଣବିଦ୍ଦରାଧି ଦ୍ଦକଦ୍ଦସାଦ୍ାସଙ୍କ
ଠାରୁ ପରାଜ୍ିତ୍ ଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ। ଦ୍ଦଗାଟିଏ ପଦ୍ଦଟ ଆରାଧ୍ୟ ଦ୍ଦଦ୍ବତ୍ା ଶ୍ରୀ ଜ୍ଗନ୍ନାଥ ଜ୍ୀଉଙ୍କ
ଅପମାନ ଓ ଅପର ପକ୍ଷଦ୍ଦର ପରାଜ୍ୟର ଗ୍ଲାନି ଦ୍ଦର ଗଜ୍ପତ୍ି ପୁରୁଦ୍ଦଷାତ୍ତମ ଭାଙ୍ଗି
ପଡିଥ ିଦ୍ଦଲ।
ରୀତ୍ିଯଗ
ୁ ର ଉଦ୍ଦନ୍ ମଷ କାଳଦ୍ଦର ଦ୍ିଲ୍ଲୀର ସି ାଂହାସନଦ୍ଦର ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଆଉରଙ୍ଗଦ୍ଦଜ୍ବ
ଆସୀନ ଥ ିଦ୍ଦଲ। ଦ୍ଦସଦ୍ଦତ୍ଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଓଡିଶାର ର୍ୁମସ
ୁ ର
ୁ ର ରାଜ୍ବାଂଶଦ୍ଦର ରାଜ୍ା ଧନଞ୍ଜୟ
ଭଞ୍ଜ ଓ ତ୍ାଙ୍କ ପୁତ୍ର କବି ସମ୍ରାଟ ଉଦ୍ଦପନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଆବିଭାଣ ବ ଦ୍ଦହାଇଥଲ
ି ା। ରାତ୍ିଯଗ
ୁ ର
ଆରମ୍ଭରୁ ହି ଁ ଓଡିଶାର ରାଜ୍ଦ୍ଦନୈତ୍ିକ ମାନଚିତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଭତ୍ସ ତ୍ଥା ନାରକୀୟ ଦ୍ୃ ଶୟଦ୍ଦର
ଆଚ୍ଛାଦ୍ିତ୍ ଦ୍ଦହାଇପାରି ଥ ିଲା। ଦ୍ଦମାଗଲ ଶାସକଙ୍କ ଅନ୍ଧ ଧମଣଧାରଣା ହିନ୍ଦୁ ବିଦ୍ଦଦ୍ୱଷ ନୀତ୍ି
ସାଙ୍ଗକୁ ସାମନ୍ତ ରାଜ୍ନୟମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ରବାରୀ ଜ୍ୀବନ ସମାଜ୍ର
ଅଗଣୀତ୍ ମଣିଷଙ୍କର ନିମ୍ମ
ନ ାନର ବାଂଚିବାର ଅଧିକାରକୁ କ୍ଷୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଥ ିଲା।
୧.୫.୪ ସାହିତ୍ୟି କ ପୃଷ୍ଭ
ଠ ୂ ମି
ସାରଳା ଦ୍ାସଙ୍କ ପୂବର
ଣ ୁ ଓଡିଶାଦ୍ଦର ସାଂସ୍କ ୃତ୍ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଣାର ଏକ ସୁଦ୍ୃଢ ପରାଂପରା
ରହିଥ ିଲା। ରାମ ଭାବାଦ୍ଶଣଦ୍ଦର ଅନୁ ପ୍ରାଣିତ୍ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କବିବୃନ୍ଦ। କାବୟଦ୍ଦର ରାମ
ଚରି ତ୍ରର ଦ୍ଦବୈଶଷ୍ଟ
ି ୟ ସାଂପକଣଦ୍ଦର ନି ଜ୍ର କାବୟ ପ୍ରତ୍ିଭା ପ୍ରଦ୍ଶିତ୍ କରି ଛନ୍ତି। ଦ୍ଦସହିପରି
ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ବ
ବ ିଦ୍ୟାଳୟ , ସମ୍ବଲପୁର
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କାଳ୍ପନିକ ଚରି ତ୍ର ଓ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଧାରଦ୍ଦର କାଳ୍ପନିକ କାବୟ ସାଂରଚିତ୍ ଦ୍ଦହାଇଛି।
ଦ୍ଦବଦ୍,ଉପନିଷଦ୍,ସାଂହିତ୍ା,ତ୍ଥା ବ୍ରାହ୍ମଣାଦ୍ି ଗ୍ରନ୍ଥ

ମାନଙ୍କଦ୍ଦର

ବିଭିନ୍ନ

ଉଦ୍ାହରଣ

ମାଧ୍ୟମଦ୍ଦର କାବୟର ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣ ସାଂପକଣଦ୍ଦର ସୂଚନା ଦ୍ିଆଯାଇଛି । ପୁନରାୟ
କାବୟଦ୍ଦର କାହାଣୀ କଳାର ଦ୍ଦଯଉ ଁ ବିକାଶ ସାଧିତ୍ ଦ୍ଦହାଇଛି ,ତ୍ାର ପ୍ରାଥମି କ ସାଂଦ୍ଦକତ୍
ଏଥ ିଦ୍ଦର ଦ୍ଦଦ୍ଖିବାକୁ ମି ଳିଥାଏ। ଭାରତ୍ ବଷଣଦ୍ଦର ସୃଷ୍ଟଲାଭ କରି ଥ ିବା ବୟାକରଣ ଶାସ୍ର
ବିଶ୍ୱର ବହୁ ସଭୟରାଷ୍ଟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ୍ କରି ଛି। କାବୟ ସାହିତ୍ୟର ଦ୍ଦପ୍ରରଣାର ଉତ୍ସରୂଦ୍ଦପ
ବୟାକରଣ ଶାସ୍ତକଣୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ବୟାକରଣ ଶାସ୍ର ଅନୁ ରୂପ କାବୟ ସାହିତ୍ୟର
ବିକାଶଦ୍ଦର ଦ୍ଶଣନଶାସ୍ରର ଗୁରୁତ୍ୱପୁର୍ଣ୍ଣ ଭୂମି କା ରହିଛି। ରୀତ୍ି ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ଓ
ବିକାଶଦ୍ଦର ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତ୍ର ଦ୍ଦପ୍ରରଣା ନି ଶ୍ଚିତ୍ ଭାଦ୍ଦବ ଉଦ୍ଦଲ୍ଲଖଦ୍ଦଯାଗୟ। ରୀତ୍ି
ସାହିତ୍ୟର ଅଧିକାାଂଶ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପୁରାଣଗୁଡିକରୁ ସାଂଗୃହତ୍
ି । ଅଷ୍ଟାଦ୍ଶ ପୁରାଣମାନଙ୍କର
କାହାଣୀ ଅବଲମ୍ବନଦ୍ଦର ଅଦ୍ଦନକ ରୀତ୍ିକାବୟର କଦ୍ଦଳବର ପରି ପଷ୍ଟ
ୃ । ଶ୍ରମଦ୍ୃ୍ ଭାଗବତ୍ର
ପ୍ରଭାବ ରୀତ୍ି କାବୟଦ୍ଦର ବିଦ୍ଦଶଷ ଭାଦ୍ଦବ ଦ୍ଦଦ୍ଖାଯାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜ୍ୀବନର ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ିଗକୁ
ଦ୍ଦନଇ ରଚିତ୍ କୃଷ୍ଣକାବୟ ଗୁଡିକର କଥାବସ୍ତୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ୃ୍ ଭାଗବତ୍ରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।
ରୀତ୍ି

ସାହିତ୍ୟର

ରସଚର୍ଚ୍ଣାର

ଶାସ୍ରୀୟ

ରୂପ

ଶ୍ରୀମଦ୍ୃ୍

ଭାଗବତ୍ଦ୍ଦର

ନିହତ୍
ି ।

ଦ୍ଦଗାପାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କ ସହିତ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡାର ଦ୍ଦଯଉ ଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଭାଗବତ୍ଦ୍ଦର
ପରି ଲକ୍ଷି ତ୍ ଦ୍ଦହାଇଥାଏ ତ୍ାର ଅନୁ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ରୀତ୍ିଯଗ
ୁ ୀୟ କୃଷ୍ଣକାବୟମାନଙ୍କଦ୍ଦର
ଦ୍ଦଦ୍ଖାଯାଏ। ଭାଗବତ୍ଦ୍ଦର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରସି କ ରୂପ ରୀତ୍ିସାହିତ୍ୟର ଦ୍ଦପ୍ରରଣାଭୂମି
କହିଦ୍ଦଲ ଭୁଲୃ୍ ଦ୍ଦହବ ନାହି।ଁ ଅନୁ ରୂପ ଭାଦ୍ଦବ ଚରି ତ୍ରକୁ ଆଧାର କରି କାବୟ ସାଂରଚନା
ର୍ଟିଛି।
ରୀତ୍ିସାହିତ୍ୟର ଦ୍ଦକ୍ଷତ୍ରଦ୍ଦର ସାଂସ୍କ ୃତ୍ ସାହିତ୍ୟର ଅପ୍ରତ୍ିହତ୍ ପ୍ରଭାବକୁ ଅସ୍ୱୀକାର
କରାଯାଇ ନ ପାଦ୍ଦର। ଅତ୍ି ସଦ୍ଦଚତ୍ନ ଭାଦ୍ଦବ ରୀତ୍ିକାବୟଗୁଡିକ ସାଂସ୍କ ୃତ୍ କାବୟାଦ୍ଶଣକୁ
ନିଜ୍ସ୍ୱ କରି ଦ୍ଦନଇଛି। ନାରୀର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା,ପ୍ରକୃତ୍ି ଚିତ୍ରଣ,ନଗର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆଦ୍ି ବହୁ
ଦ୍ଦକ୍ଷତ୍ରଦ୍ଦର ସାଂସ୍କ ୃତ୍ କାବୟର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ଦବଶ ସ୍ପଷ୍ଟ। କାଳିଦ୍ାସ,ମାର୍ ଶ୍ରୀହଷଣ,ଦ୍ଣ୍ଡି,ରତ୍ନାକର
ଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ରାତ୍ିସାହିତ୍ୟକୁ ବହୁ ଦ୍ଦକ୍ଷତ୍ରଦ୍ଦର ପ୍ରଭାବିତ୍ କରି ଛି। ବିଦ୍ଦଶଷ ଭାବଦ୍ଦର ସାଂସ୍କ ୃତ୍
ସାହିତ୍ୟର ରସ ସାଂଦ୍ଦଯାଜ୍ନା,ଶୃଙ୍ଗାର ରସକୁ ଅଙ୍ଗୀରସ ଭାଦ୍ଦବ ଗ୍ରହଣ କରି ବାର
ପ୍ରବୃ ତ୍ତି,ଅଳଙ୍କାରଣପ୍ରି ୟତ୍ା ଦ୍ଦହଉଛି ରୀତ୍ି ଦ୍ଦସହିତ୍ୟର ଆଦ୍ଶଣ। ଓଡିଆ ରୀତ୍ି ସାହିତ୍ୟର
ବିକାଶ ଓ ସମୃଦ୍ଧିଦ୍ଦର ଜ୍ୟଦ୍ଦଦ୍ବଙ୍କ ଗୀତ୍ଦ୍ଦଗାବିନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଥ ିଦ୍ଦର
ଭକ୍ତି ଓ ରତ୍ିର ଦ୍ଦଯଉ ଁ ଅପୂବ ଣ ସମ୍ମି ଶ୍ରଣ ର୍ଟି ଛି ରୀତ୍ି କବିଗଣ ତ୍ାହାକୁ ଗ୍ରହଣ
କରି ଦ୍ଦନଇଛନ୍ତି।
ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ବ
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ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ଦ୍ଦଯଉ ଁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ରୀତ୍ି ସମ୍ବତ୍ ବର୍ଣ୍ଣନା ରୀତ୍ି କାବୟମାନଙ୍କଦ୍ଦର
ଦ୍ଦଦ୍ଖାଯାଏ, ତ୍ାହା ମୁଖୟତ୍ଃ କାମଶାସ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରର ଆଧାର ଉପଦ୍ଦର ଲି ଖତ୍
ି ।
କାମଶାସ୍ତ୍ରଦ୍ଦର ବର୍ଣ୍ିତ୍ ନାୟି କା ପ୍ରକରଣ ମଧ୍ୟ ରୀତ୍ି କାବୟଦ୍ଦର ପ୍ରତ୍ିଫଳିତ୍। ରୀତ୍ିକାବୟ
ମାନଙ୍କର ଅଦ୍ଦନକ ସ୍ଥଦ୍ଦଳ ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଦ୍ଦଭବ ଦ୍ଦଦ୍ଖାଯାଏ। ଓଡିଆ ଦ୍ଦଲାକ
ସାହିତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଓଡିଆ ରୀତ୍ି କାବୟ ଦ୍ଦକଦ୍ଦତ୍ କାାଂଶଦ୍ଦର ପ୍ରଭାବିତ୍। ଦ୍ଦଲାକ ଗୀତ୍ର
ଉପମା,ପ୍ରତ୍ୀକ,ବିଭିନ୍ନ

ରସର

ଅବତ୍ାରଣା

ଦ୍ଦଲାକ

କାହାଣୀର

ଗଳ୍ପଗୁମ୍ଫନ

ଦ୍ଦଶୈଳୀ,ଅଦ୍ଦଲୌକିକତ୍ା କଳ୍ପନା ବିଳାସ,ନଗରର ଦ୍ଦଏୈଶ୍ୱଯଣୟ ବର୍ଣ୍ଣନା,ନାୟି କାର ଦ୍ଦସୌନ୍ଦଯଣୟ
ନାୟକର ଦ୍ଦଶୌଯଣୟ ଓ ବୀରତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣନା, ଅଚାନକ ଦ୍ଦଦ୍ୈବୀ କୃପାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଇତ୍ୟାଦ୍ି ରାତ୍ି
କବିମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ଦଶଷ ଭାଦ୍ଦବ ପ୍ରଭାବିତ୍ କରି ଛି।
୧.୫.୫ ଧାମିକ ପୃଷ୍ଭ
ଠ ୂ ମି
ରୀତ୍ି ଯୁଗ ପୂବର
ଣ ୁ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗଦ୍ଦର ଦ୍ଦବୈଷ୍ଣବ ଧମଣର ପ୍ରଭାବ ବିଦ୍ଦଶଷ ଭାଦ୍ଦବ ପଡିଥ ିବାର
ଦ୍ୃ ଷ୍ଟିଦ୍ଦଗାଚର ହୁ ଏ। ମଧ୍ୟଯୁଗଦ୍ଦର ଦ୍ଦମାଗଲ ଶାସନ କାଳଦ୍ଦର ଧମଣ ବିଦ୍ଦଶଷ ଭାଦ୍ଦବ
କଳୁଷିତ୍ ଦ୍ଦହାଇଥଲ
ି ା। ଏହି ଯୁଗଦ୍ଦର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମଦ୍ଦର ରତ୍ି କ୍ରିୟାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଲାଳସା
ପ୍ରସ୍ଫଟିତ୍ ଦ୍ଦହଉଥ ିଲା। ରୀତ୍ି ସାହିତ୍ୟ ସମକାଳୀନ ଧାମି କ ପରାଂପରା ସମାଜ୍ ଜ୍ୀବନ
ପାଇ ଁ ଦ୍ଦକୌଣସି ନୂ ତ୍ନ ମାଗଣର ସନ୍ଧାନ ଦ୍ଦଦ୍ଇପାରି ନ ଥ ିଲା ବରାଂ ଧମଣ ନାମଦ୍ଦର ଅନାମ
ଚିତ୍ରକୁ ପ୍ରଦ୍ଶଣନ କରାଯାଇଥ ିଲା।

୧.୬ କବି ପ୍ରତ୍ାପରାୟ
ପ୍ରତ୍ାପରାୟ ଶଶିଦ୍ଦଶଣା କାବୟର ଲାଖକ ଭାଦ୍ଦବ ଦ୍ଦବଶ ପରି ଚିତ୍। ଏହି କାବୟ ପଞ୍ଚସଖା
ଯୁଗର ଦ୍ଦଶଷ ଭାଗଦ୍ଦର ରଚିତ୍ ଆଖୟାନ କାବୟଗୁଡିକ ମଧ୍ୟଦ୍ଦର ଅନୟତ୍ମ। ଗ୍ରନ୍ଥଟି
ଆଦ୍ିରସାତ୍ମକ,ମାତ୍ର କରୁଣ ରସଦ୍ଦର ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ପରି ସମାପ୍ତି ର୍ଟି ଛି। ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରକୃତ୍ିର
ବର୍ଣ୍ଣନା କାବୟଦ୍ଦର ଚିତ୍ରିତ୍। ନାୟି କାର ଦ୍ଦଶାଭା ବର୍ଣ୍ଣ ନାଦ୍ଦର କବିଙ୍କ କବିତ୍ୱ ଝଲସି ଉଠୁ ଛି
ଏହି କାବୟଦ୍ଦର,କବିଙ୍କ ଦ୍ଦଲଖନୀଦ୍ଦର ନାୟି କାର ବର୍ଣ୍ଣ ନା ନିମ୍ଦ୍ଦନ ର ପ୍ରଦ୍ତ୍ତ“ଭୃଲତ୍ା କି କାମ କମାଣ, ଶର ଦ୍ଦଲାଚନ ଦ୍ଦବନି
ତ୍ାଟଙ୍କ ଶାଦ୍ଦଣ ବଶାଇଣ ବିଦ୍ଦନ୍ଧ ଆପାଙ୍ଗ ଦ୍ଦର୍ନି।
ମଳୟ ସମୀର ମନ୍ଦୀର ଯସା ଅଟଇ ତ୍ାର
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ବସନ୍ତ ଆଦ୍ଦସ ବିର୍ାଂସି ତ୍ ଦ୍ଦହାଇ କିାଂଶୁକଧର।
ଦ୍ଦହମ କୁନ୍ଦନ ପୀନସ୍ତନ ଦ୍ଦବନି ଶଇଳ କି ଦ୍ଦସ
ହିମ ମଳୟଗି ରି ଦ୍ୁ ଇ ଏକ ଠାବଦ୍ଦର ବଦ୍ଦସ”।
ଏଥ ିଦ୍ଦର ଅନୁ ସତ୍
ୃ କଥାବସ୍ତୁ ଦ୍ଦଲୌକିକ ପ୍ରଣୟ ଗାଥାରୁ ଆସି ଥବ
ି ାରୁ ଏଥଦ୍ଦି ର ଅଦ୍ଦଲୌକିକ
ତ୍ନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟାର ପ୍ରଭାବଦ୍ଦର ନାୟକ ନାୟି କାଙ୍କ ଜ୍ୀବନର ଗତ୍ି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ୍ ଦ୍ଦହାଇ ଗଳ୍ପାାଂଶ
ବାସ୍ତବତ୍ା ପରି ବଦ୍ଦତ୍ତଣ ଏକ ଅଦ୍ଦଲୌକିକ ସି ଷମାଦ୍ଦର ସୁଦ୍ଦଶାଭି ତ୍ ଦ୍ଦହାଇଅଛି। ଶଶିଦ୍ଦଶଣା
କାବୟର ବର୍ଣ୍ଣନା ଭଙ୍ଗୀ,ରୁତ୍ୁ ଚିତ୍ର ପ୍ରଭୃତ୍ି ସ୍ୱାଭାବିକ କାବୟ ସୁଷମାଦ୍ଦର ଦ୍ଦଯପରି ନିଦ୍ଦରାଳା
କବିତ୍ୱର ସୁଗନ୍ଧ ପ୍ରକଟିତ୍ ଦ୍ଦହଉଛି। ଏହି କାବୟଦ୍ଦର ବର୍ଣ୍ିତ୍ ଦ୍ଦପ୍ରମ ବର୍ଣ୍ଣନା ସାଧାରଣ
ମଣିଷର ଦ୍ଦପ୍ରମ କାହାଣୀ ନୁ ଦ୍ଦହ ଁ ତ୍ାହା କାଳ୍ପନିକ କୁହୁକ ରାଜ୍ୟର ଦ୍ଦପ୍ରମ। କାବୟଟିର
ପରି ସମାପ୍ତି ବିଦ୍ଦୟାଗାନ୍ତକ। କବି ପ୍ରତ୍ାପରାୟ ଏହି କାବୟଦ୍ଦର ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡିଆ
ଶେର ପ୍ରଦ୍ଦୟାଗ କରି ଛନ୍ତି। କବି କାବୟଦ୍ଦର ପ୍ରଦ୍ଦୟାଗ କରି ଥ ିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଯଥାସ୍ୱାମୀଦ୍ଦରଣ, ପ୍ରଳମ୍ବ,ଯାଅସି ,ଧାତ୍ିକାଦ୍ଦର,ହିଆଳୀ ମୁଦ୍ୁସଳ
ୁ ୀ ପ୍ରଭୃତ୍ି ଶବ୍ଦର ପ୍ରଦ୍ଦୟାଗ
ଦ୍ଦଯାଗ ଁୁ ତ୍ାଙ୍କ ଶେ ଜ୍ଞାନର ପରି ଚୟ ମି ଦ୍ଦଳ। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡିି଼ଆ ଶେ ସହ ଅଦ୍ଦନକ ସାଂସ୍କ ୃତ୍ି
ଶେର ପ୍ରଦ୍ଦୟାଗ କରି କବି ଶଶିଦ୍ଦସଣା କାବୟଦ୍ଦର ନିଜ୍ର ପାଣ୍ଡି ତ୍ୟ ଓ ବହୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ଶିତ୍ାର
ପରାକାଷ୍ଠା ପ୍ରଦ୍ଶଣନ କରି ଛନ୍ତି।

୧ . ୭ ଆତ୍ମ ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ
୧) ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତର ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ
(କ) ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡିଆ କାବୟ ସାହିତ୍ୟର ପୃଷ୍ଭ
ଠ ୂ ମି ଆଦ୍ଦଲାଚନା କର।
(ଖ) ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡି ଆ କାବୟ ସାହିତ୍ୟର ସାହିତ୍ିୟକ ପୃଷ୍ଭ
ଠ ୂ ମି ଆଦ୍ଦଲାଚନା କର।
(ଗ) ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କାବୟ ସାହିତ୍ୟର ରାଜ୍ଦ୍ଦନୈତ୍ିକ ପୃଷ୍ଭ
ଠ ୂ ମି ଆଦ୍ଦଲାଚନା କର।
(ର୍) ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କାବୟ ସାହିତ୍ୟର ସାମାଜ୍ିକ ପୃଷ୍ଭ
ଠ ୂ ମି ସାଂପକଣଦ୍ଦର ଆଦ୍ଦଲାଚନା
କର।
(ଙ) ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟର ଭି ତ୍ତିଭୂମି ସାଂପକଣଦ୍ଦର ଆଦ୍ଦଲାଚନା କର।
୨) ସାଂକ୍ଷି ପ୍ତ ଉତ୍ତର ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ
(କ) ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡିଆ କାବୟ ସାହିତ୍ୟର ଧାମି କ ପୃଷ୍ଭ
ଠ ୂ ମି ସାଂପକଣଦ୍ଦର
ଆଦ୍ଦଲାଚନା କର।
ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ବ
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(ଖ) ଶଶିଦ୍ଦସଣା କାବୟ ସାଂପକଣଦ୍ଦର ସାଂଦ୍ଦକ୍ଷପଦ୍ଦର ଆଦ୍ଦଲାଚନା କର।
(ଗ) କବି ପ୍ରତ୍ାପରାୟଙ୍କ ସାଂପକଣଦ୍ଦର ଆଦ୍ଦଲାଚନା କର।

୧ . ୮ ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥସୂଚୀ
୧. ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତ୍ିହାସ ( ଦ୍ୱିତ୍ୀୟ,ତ୍ୃ ତ୍ୀୟ,ଚତ୍ୁ ଥଣ ଭାଗ) - ପଣ୍ଡିତ୍ ସଯଣୟନାରାୟଣ
ଦ୍ାଶ
୨. ଓଡିଆ ରୀତ୍ି ସାହିତ୍ୟ : ପରାଂପରା ଓ ପୁଦ୍ଦରାଦ୍ୃ ଷ୍ି-ି ଡକ୍ଚର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ,
୩. ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟର ମଧ୍ୟପବଣ ଓ ଉତ୍ତର ପବଣ,- ସୁଦ୍ଦରନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି,
୪. ଓଡିି଼ଆ ଇତ୍ିହାସ (ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ) - ଡକ୍ଟର ହଦ୍ଦରକୃଷ୍ଣ ମହତ୍ାବ
୫. ଓଡିଆ କାବୟ ଦ୍ଦକୌଶଳ- ସୁଦ୍ଶଣନ ଆଚାଯଣୟ
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ଦ୍ିତ୍
ି ୀୟ ଏକକ : କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଓ ଅଭି ମନୟ ୟ ସାମନ୍ତ
ସି ାଂହାର
ବିଷୟ ଗଠନ
୨ .୧ ପଠନର ଉଦ୍ଦେଶୟ
୨ .୨ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ
୨ .୩ ବିଷୟ ପ୍ରଦ୍ଦବଶ
୨ .୪ କବି ଦ୍ୀନକୃଷ୍ଣ ଦ୍ାସ
୨ .୫ ଅଭି ମନୁ ୟ ସାମନ୍ତ ସି ାଂହାର
୨ .୬ ଆତ୍ମପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ
୨ .୭ ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ

୨ .୧ ପଠନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
ଏହି ସାହିତ୍ୟଦ୍ଦର ମଧ୍ୟଯୁଗକୁ କାବୟଯୁଗ ନାମଦ୍ଦର ନାମି ତ୍ କରାଯାଇଛି । ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ
କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଦ୍ଦର କବି କବି ଦ୍ୀନକୃଷ୍ଣ ଦ୍ାସ ଓ ଅଭି ମନୁ ୟ ସାମନ୍ତ ସି ାଂହାରଙ୍କ କୃତ୍ିତ୍ ବ
ଉଦ୍ଦଲ୍ଲଖୟନୀୟ । ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କାବୟ- ଦ୍ଦବୈଶଷ୍
ି ୟଠ ଏହି ଦ୍ୁ ଇ କବିଙ୍କ କାବୟକବିତ୍ାଦ୍ଦର
ପରି ଲକ୍ଷି ତ୍ । ଦ୍ଦସମାନଙ୍କ କାବୟ ଭାଷାର ଚମତ୍କାରି ତ୍ା ପାଠକ କାବୟଦ୍ଦମାଦ୍ିମାନଙ୍କୁ
ଆକଷି ତ୍ କଦ୍ଦର । କବି ଦ୍ୀନକୃଷ୍ଣ ଦ୍ାସ ଓ ଅଭି ମନୁ ୟ ସାମନ୍ତ ସି ାଂହାର ଦ୍ଦହଉଛନ୍ତି ସଫଳ
ରୀତ୍ି କାବୟସ୍ରଷ୍ଟା । ଓଡି ଆ ରୀତ୍ି ଯୁଗର ଦ୍ଦବୈଶଷ୍
ି ୟଠ ଅନୁ ସରଣ ପୂବକ
ଣ କବିଦ୍ ବୟ ସ୍ବକୀୟ
ରଚନା କରି ଛନ୍ତି ।

୨.୨ ଶ୍ିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ
ଏହି ପାଠଦ୍ଦର ଆଦ୍ଦମମାଦ୍ଦନ ନିମ୍ଲ
ନ ି ଖତ୍
ି ବିଷୟଦ୍ଦର ଅବଗତ୍ ଦ୍ଦହବା କବି ଦ୍ୀନକୃଷ୍ଣ ଦ୍ାସଙ୍କ ଜ୍ୀବନୀ
 କବି ଅଭି ମନୁ ୟ ସାମନ୍ତ ସି ାଂହାରଙ୍କ ଜ୍ୀବନୀ
ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ବ
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 କବି ଦ୍ୀନକୃଷ୍ଣ ଦ୍ାସଙ୍କ ସାହିତ୍ୟକୃତ୍ି
 କବି ଅଭି ମନୁ ୟ ସାମନ୍ତ ସି ାଂହାରଙ୍କସାହିତ୍ୟକୃତ୍ି
 କବି ଦ୍ୀନକୃଷ୍ଣ ଦ୍ାସଙ୍କ ବିଦ୍ଦଶଷତ୍ ବ
 କବି ଅଭି ମନୁ ୟ ସାମନ୍ତ ସି ାଂହାରଙ୍କ ବିଦ୍ଦଶଷତ୍ ବ
 କବି ଦ୍ୀନକୃଷ୍ଣ ଦ୍ାସଙ୍କ ରଚନାଦ୍ଦଶୈଳୀ
 କବି ଅଭି ମନୁ ୟ ସାମନ୍ତ ସି ାଂହାରଙ୍କ ରଚନାଦ୍ଦଶୈଳୀ

୨ .୩ ବିଷୟ ପ୍ରଦ୍ଦବଶ୍
କବି ଦ୍ୀନକୃଷ୍ଣ ଦ୍ାସ ଓ ଅଭି ମନୁ ୟ ସାମନ୍ତ ସି ାଂହାରଙ୍କ କାବୟ ସୁନ୍ଦରୀର ତ୍ନୁ ତ୍ୀଥଣଦ୍ଦର
ଭାଷାର ଭାଷାର ଚମତ୍କାରି ତ୍ା,ଛନ୍ଦର , ମାଧୁଯୟଣ ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଦ୍ଦୟାଗଦ୍ଦର ଦ୍ଦବୈଚିତ୍ର
ଦ୍ଦଦ୍ଖାଯାଏ ।ଉଭୟ କବି ରୀତ୍ି ଯୁଗୀୟ ଦ୍ଦବୈଶଷ୍
ି ୟଠ କୁ ଦ୍ୃ ଷ୍ଟି ସମ୍ମଖଦ୍ଦର ରଖି କାବୟକବିତ୍ା
ରଚନା କରି ଛନ୍ତି । କାବୟଶିଳ୍ପୀ ଦ୍ୀନକୃଷ୍ଣ ଦ୍ାସ ବୟକ୍ତି ଗତ୍ ଜ୍ୀବନଦ୍ଦର ଥ ିଦ୍ଦଲ କାବୟ
ସ୍ବାଭି ମାନୀ ।କବିଙ୍କ ଦ୍ୃ ଷ୍ଟିଦ୍ଦର କାବୟ ଦ୍ଦହଉଛି କବିର ମାନସ ସନ୍ତାନ ।କବି ଅଭି ମନୁ ୟ
ସାମନ୍ତ ସି ାଂହାର ସ୍ବକୀୟ ବୟକ୍ତି ଗତ୍ ଜ୍ୀବନଦ୍ଦର ଦ୍ଦଯତ୍ିକି ଜ୍ଞାନ ଓ ଅନୁ ଭବ ଲାଭ
କରି ଥ ିଦ୍ଦଲ

କାବୟକୃତ୍ିଦ୍ଦର ତ୍ାହାର ଉପଯୁକ୍ତ ବିନୟାସ କରି ବାଦ୍ଦର ଦ୍ଦସ ସମଥଣ

ଦ୍ଦହାଇପାରି ଛନ୍ତି ।

୨ .୪ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ
କବି ଦ୍ୀନକୃଷ୍ଣ ଦ୍ାସ ରୀତ୍ି ଯୁଗର ଜ୍ଦ୍ଦଣ ବଳିଷ୍ ଠ କବି । ଦ୍ଦସ ପୁରୀ ନିବାସୀ ଥ ିଦ୍ଦଲ ।
କରଣ କୂଳଦ୍ଦର ଦ୍ଦସ ଜ୍ନ୍ଗ୍ର
ମ ହଣ କରି ଥ ିଦ୍ଦଲ ।ତ୍ାଙ୍କ ପି ତ୍ାଙ୍କ ନାମ ଅନନ୍ତ ଦ୍ାସ । ଦ୍ଦସ
ଗଜ୍ପତ୍ି ମହାରାଜ୍ ଦ୍ି ବତ୍ୀୟ ମୁକୁନ୍ଦଦ୍ଦଦ୍ବ ଓ ଦ୍ିବୟସି ାଂହ ଦ୍ଦଦ୍ବଙ୍କ ସମକାଳୀନ ଥ ିଦ୍ଦଲ
।ଅଷ୍ଟାେଶ

ଶତ୍ାବ୍ଦୀ

ଦ୍ଦବଳକୁ

ଦ୍ୀନକୃଷ୍ଣ

ଦ୍ାସ

ପଣ୍ିତ୍
ି

ସମାଜ୍ଦ୍ଦର

ସୁପ୍ରତ୍ିଷ୍ିତ୍
ଠ

ଦ୍ଦହାଇସାରି ଥ ିଦ୍ଦଲ । କବିଙ୍କ ଦ୍ଦଲଖନୀରୁ ନିସତ୍
ୃ କାବୟଗୁଡିକ ଦ୍ଦହଲା – ରସକଦ୍ଦଲ୍ଲାଳ ,
ଜ୍ଗଦ୍ଦମାହନ ରାମାୟଣ , ଆତ୍ତଣତ୍ରାଣ ଚଉତ୍ିଶା ଇତ୍ୟାଦ୍ି ।ରସକଦ୍ଦଲ୍ଲାଳ ଦ୍ଦହଉଛି
ଦ୍ୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ିଭାର ସାଥଣକ ରତ୍ନ । ଏଥ ିଦ୍ଦର କବି ଜ୍ଗନ୍ନାଥ ଧମଣ ପ୍ରସୂତ୍ ଦ୍ଦଯାଗ- ଜ୍ଞାନ
– ମଣ୍ିତ୍
ି ଦ୍ଦବୈଷ୍ଣବ ଧମଣ ପ୍ରଭାବିତ୍ ସାମାଜ୍ିକ ଜ୍ୀବନର ଚିତ୍ରକୁ ପ୍ରକାଶ କରି ଅଛନ୍ତି ଏବାଂ
ଦ୍ଦବୈଷ୍ଣବ ସହଜ୍ିଆମାନଙ୍କୁ ସମାଦ୍ଦଲାଚନାକରି ବା ସଦ୍ଦଙ୍ଗ ସଦ୍ଦଙ୍ଗ ଉଭୟ ଧମଣଧାରାର
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ସାମାଜ୍ିକ ଚିତ୍ତ ସାଂର୍ଷଣକୁ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ଦଶ୍ଲଷଣ କରି ଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ଧମଣଧାରା ମଧ୍ୟଦ୍ଦର
ଜ୍ଗନ୍ନାଥ ଧମଣଧାରା ସକଳ ପ୍ରତ୍ିକୂଳାବସ୍ଥା ସଦ୍ଦତ୍ତେ ଓଡିଶା ମାଟିଦ୍ଦର ନବନବ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି
କରି ପ୍ରବାହିତ୍ ଦ୍ଦହାଇ ଆସି ଅଛି । ଦ୍ୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମୟକୁ ଏହି ଧମଣଧାରା ଓଡିଶାର
ସାମାଜ୍ିକ ଜ୍ୀବନକୁ ଗଭୀର ଭାବଦ୍ଦର ପ୍ରଭାବିତ୍ କରି ସାରି ଥାଏ । ଦ୍ଦତ୍ଣୁ ଦ୍ୀନକୃଷ୍ଣ
ରସକଦ୍ଦଲ୍ଲାଳଦ୍ଦର କୃଷ୍ଣ ଓ ଜ୍ଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଦ୍ଦଭଦ୍ତ୍ ବ ପରି କଳ୍ପନା କରି ବା ସଦ୍ଦଙ୍ଗ ସଦ୍ଦଙ୍ଗ
ଭାଗବତ୍ୀୟ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ଦଗାପାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଓ ରାସଲୀଳାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଅଛନ୍ତି ।
କିମ୍ବଦ୍ନ୍ତୀରୁ ପ୍ରମାଣ ମି ଦ୍ଦଳ ଦ୍ଦଯ ଦ୍ୀନକୃଷ୍ଣ ଏକଦ୍ା ଗଜ୍ପତ୍ି ରାଜ୍ା ଦ୍ିବୟସି ାଂହ ଦ୍ଦଦ୍ବଙ୍କ
ଦ୍ ବାରା ଶ୍ରୀଦ୍ଦକ୍ଷତ୍ରରୁ ନିବାଣ ସି ତ୍ ଦ୍ଦହାଇଥ ିଦ୍ଦଲ । ତ୍ାଙ୍କୁ ରାଜ୍ାଙ୍କ ନାମଦ୍ଦର କାବୟ ଭଣିତ୍ା
କରି ବାକୁ କୁହାଗଲା ମାତ୍ରଅଭି ମାନୀ ଦ୍ୀନକୃଷ୍ଣ ଏହି ହୀନ କାଯଣୟ ନ କରି ବାକୁ ତ୍ାଙ୍କୁ
ନିବାଣ ସନ ଦ୍ଣ୍ିଦ୍ଦର ଦ୍ଣ୍ିତ୍
ି କରାଗଲା ।ଏହି କଥାକୁ ସମାଦ୍ଦଲାଚନା କରି କବି କହିଛନ୍ତି –
କବି ଯା କଦ୍ଦର ମୁଖକ
ଣ ୁ ସ୍ତୁ ତ୍ି ଏଥ ିରୁ ବଳି ନାହି ଁବିପତ୍ତି
ଏଥ ିକି ପ୍ରତ୍ି ଛାତ୍ିଦ୍ଦର କାତ୍ି ମାରି ବା ଭଲ ଦ୍ଦଯ ।
ଏହି ପ୍ରତ୍ିବାତ୍ ଦ୍ଦଯାଗ ଁୁ ହୁ ଏତ୍ କବି ଦ୍ୀନକୃଷ୍ଣ ରାଜ୍ାଙ୍କ ଦ୍ ବାରା ଦ୍ଣ୍ିତ୍
ି ଦ୍ଦହାଇଥ ିଦ୍ଦଲ ମାତ୍ର
କବିତ୍ ବ ପ୍ରତ୍ି ତ୍ାଙ୍କର ଦ୍ଦଯଉ ଁ ପ୍ରଗାଢ ସ୍ବାଭି ମାନ ରହିଥ ିଲା ଦ୍ଦସଥଦ୍ଦି ଯାଗ ଁୁ ତ୍ାଙ୍କ ନାମ
ସ୍ବର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରଦ୍ଦର ଲି ପିବଦ୍ଧ ଦ୍ଦହାଇ ରହିଅଛି । ରସକଦ୍ଦଲ୍ଲାଳ କାବୟଦ୍ଦର କବିଙ୍କ କବିତ୍ ବ ପ୍ରତ୍ି
ରହିଥ ିବା ଉନ୍ନତ୍ ଭାବଧାରାର ଅସାଂଖୟ ନିଦ୍ଶଣନଦ୍ଦଦ୍ଖାଯାଇଥାଏ ।
କବିଙ୍କ ଦ୍ୃ ଷ୍ଟିଦ୍ଦର କାବୟ ଦ୍ଦହଉଛି କବିର ମାନସ ସନ୍ତାନ । ତ୍ାର କଳ୍ପନା ଜ୍ଗତ୍ ମଧ୍ୟଦ୍ଦର
ଦ୍ଦଯଉ ଁ ଅପୂବ ଣ ଭାବତ୍ରଙ୍ଗ ଦ୍ଦଦ୍ଖାଯାଇଥାଏ ତ୍ାହା ମାତ୍ୃ ଗଭଣଦ୍ଦର ରହିଥ ିବା ଶିଶଟ
ୁ ିଏ ପରି
ସାଂସାରର ସୂଯୟଣ ାଦ୍ଦଲାକ ଦ୍ଦଦ୍ଖିବା ପାଇ ଁ ବୟାକୁଳ ଦ୍ଦହାଇଥାଏ ,କବି ମଧ୍ୟ ମାତ୍ାଟିଏ ପରି
ତ୍ାକୁ ଭୂମି ଷ୍ ଠ କରି ବାର ପ୍ରସବ ଦ୍ଦବଦ୍ନାଦ୍ଦର ଯନ୍ତ୍ରଣାସି କ୍ତ ଦ୍ଦହାଇଥାଏ । ଦ୍ଦଯଉମାଦ୍ଦନ
ଁ
ଦ୍ଦସହି କାବୟକୁ ସମାଦ୍ଦଲାଚନା କରନ୍ତି ଦ୍ଦସମାଦ୍ଦନ ଦ୍ଦହଉଛନ୍ତି ବିମାତ୍ା ସ୍ବରୂପ । ଦ୍ଦସମାଦ୍ଦନ
ଦ୍ଦକଦ୍ଦବ ମଧ୍ୟ କାବୟର ଉଜ୍ଜ୍େଳ ଦ୍ିଗକୁ ସନ୍ଦଶଣନ କରି ପାରନ୍ତି ନାହି ଁ । କବିଙ୍କ
ବର୍ଣ୍ଣନାଅନୁ ଯାୟୀ –
କବିତ୍ ବ ବନିତ୍ା କବିତ୍ା ପି ତ୍ା
କହିବା ଦ୍ଦଲାକ ତ୍ାର ଉପମାତ୍ା
କଦ୍ଦର ତ୍ାକୁ ଦ୍ଦଭାଗ ରସି କ ଦ୍ଦନତ୍ା
ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ବ
ବ ିଦ୍ୟାଳୟ , ସମ୍ବଲପୁର

13

କୁମତ୍ି ଗୁଆର
ଁ
ଦ୍ଦକବଳ ବଇମାତ୍ର ଭାଇ ତ୍ାର ।
କବିର ଉତ୍ତମ କବିତ୍ ବ ବିଦ୍ଗ୍ଧ ରସି କମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଦ୍ଦର ଅପୂବ ଣ ରସସଞ୍ଚାର କରି ଥାଏ
।ଦ୍ଦସହି କବିମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶୟଦ୍ଦର ହି ଁ ତ୍ଦ୍ୀୟ କାବୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ଥାନ୍ତି ।ଅତ୍ି ଚାତ୍ୁ ଯଣୟପୂର୍ଣ୍ଣ
ଭାବଦ୍ଦର ତ୍ହିଦ୍ଦର
ଁ
ରସର ସ୍ଫରଣ କରି ବା ପାଇ ଁ ସଦ୍ଦଚଷ୍ଟ ଦ୍ଦହାଇଥାନ୍ତି । ରସି କମାଦ୍ଦନ
ଦ୍ଦସହି କାବୟର ଭାବକୁ ଉତ୍ତମ ଭାବଦ୍ଦର ଉପଲବ୍ଧି କରି ପାରି ଦ୍ଦଲ କବି ଭି ତ୍ଦ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି
ଦ୍ଦହାଇଥାଏ ଅପାର ଆନନ୍ଦ । ଶୁଷ୍କ ରସି କ ବୟକ୍ତି ଉତ୍ତମ କାବୟ ମଧ୍ୟରୁ ଦ୍ଦକୌଣସି ପ୍ରକାର
ରସ ଆହରଣ କରି ବାଦ୍ଦର ସମଥଣ ଦ୍ଦହାଇପାରନ୍ତି ନାହି ଁ।କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଛନ୍ତି –
କବିତ୍ ବ ମଳୟ ପବନ ମତ୍
କଦ୍ଦର ରସି କ ତ୍ରୁ ପଲ୍ଲବିତ୍
ଅଥଣାତ୍ ରମଣୀୟ କବିତ୍ ବ ବସନ୍ତର ମଳୟ ପବନ ପରି କାବୟ ରସି କ ରୂପକ ବୃ କ୍ଷମାନଙ୍କୁ
ପଲ୍ଲବିତ୍ କରି ଥାଏ । କାବୟର ରସ ଦ୍ ବାରା ଦ୍ଦସମାନଙ୍କ ଭି ତ୍ଦ୍ଦର ଉଲ୍ଲାସ ସୃଷ୍ଟି କରି ଥାଏ ।
ରସକଦ୍ଦଲ୍ଲାଳ କାବୟଦ୍ଦର କବିଙ୍କ କାବୟ ପ୍ରତ୍ିଭାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟି ନିଦ୍ଶଣନ ଉପଲବ୍ଧ ଦ୍ଦହାଇଥାଏ।
ରୀତ୍ିକାଳୀନ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରବୃ ତ୍ତି ମଧ୍ୟଦ୍ଦର ପ୍ରଣିଧାନଦ୍ଦଯାଗୟ ରସ ଦ୍ଦହଉଛି
ଶୃାଂଗାରରସ ।ଏହି ଅଙ୍ଗୀରସର ଚିତ୍ରଣଦ୍ଦର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟତ୍ାର ଅବଲମ୍ବନ କରି ଏହି ଯୁଗର
କବିବୃନ୍ଦ ବତ୍ସାୟନଙ୍କ କାମସୂତ୍ର ,ଉତ୍ୃ ହରି ଙ୍କ ଶୃାଂଗାର ଶତ୍କ ,ଦ୍ଦଭାଜ୍ରାଜ୍ଙ୍କ ଶୃାଂଗାର
ତ୍ିଳକ ପ୍ରଭୃତ୍ି ଗ୍ରନ୍ଥଦ୍ଦର ରହିଥ ିବା ଶୃାଂଗାର ତ୍ତ୍ତେକୁ ଅନୁ ଶୀଳନ ପୂବକ
ଣ କାବୟଗୁଡିକଦ୍ଦର
ପ୍ରଦ୍ଦୟାଗ କରି ଛନ୍ତି ।
ରସକଦ୍ଦଲ୍ଲାଳ କାବୟର ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦ୍ଦହଉଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାତ୍ୁ ଳ କାଂସାସୁରଙ୍କ
ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ମଥୁରାପୁରୀକୁ ଗମନ କରି ଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚାଲି ଯିବା ପଦ୍ଦର ରସମୟୀ
ଶ୍ରୀରାଧା ଓ ଦ୍ଦଗାପୀମାଦ୍ଦନ ତ୍ୀବ୍ର ବିରହର ଦ୍ହନଦ୍ଦର ଜ୍ଜ୍ଣରିତ୍ା ଦ୍ଦହାଇଉଠିଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ
କତ୍ତଣବୟର ଅନୁ ଦ୍ଦରାଧଦ୍ଦର ମଥୁରାକୁ ଯାଇଥ ିଦ୍ଦଲ । ମାତ୍ର ତ୍ାଙ୍କ ଭି ତ୍ଦ୍ଦର ମଧ୍ୟ ତ୍ଦ୍ୃ ପ
ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ଦ୍ଦହାଇଛି ।ତ୍ାଙ୍କ ମାନସ ପଟଦ୍ଦର ସବଣଦ୍ା ଶ୍ରୀରାଧା ଓ ଦ୍ଦଗାପୀମାନଙ୍କ
ଅନବଦ୍ୟ ରୂପ ସୁଷମା ଉଦ୍ଭାସି ତ୍ ଦ୍ଦହାଇଉଠିଛି ।ଦ୍ଦତ୍ଣୁ ଦ୍ଦସ ସାଂଯମ ରକ୍ଷା କରି ନ ପାରି
ତ୍ାଙ୍କ ସଖା ତ୍ଥା ଉକ୍ତ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଦ୍ଦଗାପୀମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବୁ ଝିପାରି ବା ସକାଦ୍ଦଶ
ଦ୍ଦଗାପପୁରକୁ ଦ୍ଦପ୍ରରଣା କରି ଛନ୍ତି । ଉଦ୍ଧବ ଦ୍ଦଗାପପୁରରୁ ଦ୍ଦଗାପୀମାନଙ୍କର ଦ୍ାରୁଣ ବିରହ
ଅବସ୍ଥା ସନ୍ଦଶଣନ କରି ପ୍ରତ୍ୟାବତ୍ତଣନ କରି ଛନ୍ତି ମଥୁରା ନଗରୀକୁ । ଦ୍ଦସଠାଦ୍ଦର ଦ୍ଦସ
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ମଖଦ୍ଦର ଦ୍ଦଗାପୀମାନଙ୍କ ବିଷାଦ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁ ଭବକୁ ପ୍ରକାଶ କରି ଛନ୍ତି ।
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କାବୟଶିଳ୍ପୀ ଦ୍ୀନକୃଷ୍ଣ ଦ୍ାସ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ମୁଖଦ୍ଦର ଦ୍ଦଗାପୀମାନଙ୍କର ଦ୍ଦଯଉ ଁ କରୁଣ ଅବସ୍ଥା
ଚିତ୍ରଣ କରି ଛନ୍ତି ,ତ୍ାହା ରସବିଦ୍ଗ୍ଧ ସହୃ ଦ୍ୟମାନଙ୍କର ହୃ ଦ୍ୟ ଭି ତ୍ଦ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି କରି ଥାଏ
ତ୍ୀବ୍ର ଦ୍ହନ ।ମୁଖୟତ୍ଃ ରସଶାସ୍ତ୍ରଦ୍ଦର ବିପ୍ରଲମ୍ଭ ଶାଂଗାରର ଦ୍ଦଯଉ ଁ ତ୍ତ୍ତେ ରହିଛି କବି
ଏଠାଦ୍ଦର

ତ୍ାକୁ ହି ଁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଛନ୍ତି । ଆଦ୍ଦଲାଚୟ କାବୟଦ୍ଦର ଉଦ୍ଧବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ

ସାମ୍ନାଦ୍ଦର ଦ୍ଦଗାପୀମାନଙ୍କର ଦ୍ଦଯଉ ଁ ଅବସ୍ଥା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଛନ୍ତି ,ତ୍ାହା ଦ୍ଦବଶୃ୍
ହୃ ଦ୍ୟସ୍ପଶଣୀ ଦ୍ଦହାଇପାରି ଛି ।ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁ ସାଦ୍ଦର ,ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିରହଦ୍ଦର
ଦ୍ଦଗାପୀମାନଙ୍କ ବିଷାଦ୍ ଅକଥନୀୟ । ଦ୍ଦସମାଦ୍ଦନ ଆଉ ରମଣୀୟ ଦ୍ଦବଶଦ୍ଦପାଷାକ ଦ୍ ବାରା
ନିଜ୍ ଶରୀରକୁ ଅଳଙ୍କୃ ତ୍ କରୁନାହାନ୍ତି । ଅତ୍ି ମଳିନ ବସ୍ତ୍ର ଦ୍ାବ ରା ଶରୀରକୁ ଆବୃ ତ୍
କରି ଛନ୍ତି । ଆକାଶଦ୍ଦର କୁହୁଡି ଆଚ୍ଛାଦ୍ିତ୍ ଦ୍ଦହବା ସମୟଦ୍ଦର ପୁଷ୍କରି ଣୀର ପଦ୍ ମଫୁ ଲ
ଝାଉଳିଁ ପଡିଥାଏ ଦ୍ଦସହିପରି ତ୍ାଙ୍କ ମୁଖଗୁଡିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଳିନ ଦ୍ଦଦ୍ଖାଯାଉଅଛି । କାହାରି
ମୁଖରୁ ଆନନ୍ଦର ଦ୍ଦଜ୍ୟାତ୍ି ପ୍ରସ୍ଫଟିତ୍ ଦ୍ଦହଉନାହି ଁ । ସାଂସାରର ଚାକଚକୟକୁ ଦ୍ଦଦ୍ଖିବା
ନିମଦ୍ଦନ୍ତ କାହାରି ଭି ତ୍ଦ୍ଦର କିଞ୍ଚତ୍
ି ଉତ୍ସାହ ପରି ଲକ୍ଷି ତ୍ ଦ୍ଦହଉନାହି ଁ । ଏକ ଶାରୀରି କ
ଦ୍ଦନୈରାଶୟ ମଧ୍ୟଦ୍ଦର ଦ୍ଦସମାଦ୍ଦନ ଜ୍ୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି । ଦ୍ଦସମାନଙ୍କ ଏହି ଦ୍ାରୁଣ
ଅବସ୍ଥାକୁ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି –
କାହା କଙ୍କଣ ଦ୍ଦହାଇଛି ଦ୍ଦହାଇଛି ଦ୍ଦକୟୂର
ଦ୍ଦକ ଭଦ୍ଦର କରି ଛି ହାର
ଦ୍ଦକ କଦ୍ଦେ ବସାଇ ତ୍ୁ ମ୍ଭ ନାମକୁ
କଦ୍ଦଳବର ଦ୍ଦଦ୍ଇ କାମ କାଣ୍ିକୁ
କରି ଛି ଶୟନ କିଶ୍ଚିତ୍ କରି
ଦ୍ଦଫଡିଛି ନୟନ ।
ଅଥଣାତ୍ୃ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିରହଦ୍ଦର ଦ୍ଦଗାପୀମାନଙ୍କର ଶରୀର କୃଶ ରୂପ ଦ୍ଦହାଇଯାଇଛି ।
କାହାରି

ହାତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ବିଦ୍ଦଶଷ କଙ୍କଣ ଗ୍ରୀବାର ଅଳଙ୍କାରଦ୍ଦର ପରି ଣତ୍

ଦ୍ଦହାଇଯାଇଛି ।ଦ୍ଦକୌଣସି ଦ୍ଦଗାପୀ କେ ଦ୍ଦଦ୍ଶଦ୍ଦର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ଦ୍ଦଲଖିଦ୍ଦଦ୍ଇ
କାମଜ୍ ବାଳାଦ୍ଦର ଜ୍ଜ୍ଣରିତ୍ା ଦ୍ଦହାଇ ନିଦ୍ଦସ୍ତଜ୍ ଅବସ୍ଥାଦ୍ଦର ପଡିରହିଛନ୍ତି ।
କବି ଦ୍ୀନକୃଷ୍ଣ ଦ୍ାସ ଦ୍ଦଯଉ ଁ ସମୟଦ୍ଦର ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା କରୁଥ ିଦ୍ଦଲ ଦ୍ଦସହି ସମୟର
ଓଡିଶାଦ୍ଦର ଦ୍ଦବୈଷ୍ଣବଧମଣଦ୍ଦଚତ୍ନାର ଭୂଦ୍ଦୟାବିକାଶ

ସାଧିତ୍ ଦ୍ଦହାଇସାରି ଥଲ
ି ା ।

ରସକଦ୍ଦଲ୍ଲାଳ କାବୟଦ୍ଦର କବିଙ୍କ ମତ୍ାନୁ ଯାୟୀ ଜ୍ଗନ୍ନାଥ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଧ୍ୟଦ୍ଦର ଦ୍ଦକୌଣସି
ତ୍ାରତ୍ମୟ ନାହି ଁ ।ଦ୍ଦଯ ଜ୍ଗନ୍ନାଥ ଦ୍ଦସ ହି ଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ । ଦ୍ଦଯଉ ଁ ସାଧକ ହୃ ଦ୍ୟ ଭି ତ୍ଦ୍ଦର
ଦ୍ଦଗାପୀଭାବ ରଖି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ି ଦ୍ଦପ୍ରମ ପ୍ରଦ୍ଶଣନ କରନ୍ତି ତ୍ାଙ୍କ ପକ୍ଷଦ୍ଦର ହି ଁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି
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ସମ୍ଭବପର ଦ୍ଦହାଇପାରି ଥାଏ । କବି ଏହି କାବୟଦ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଦ୍ଦୟାଗ ,
ଚମତ୍କାର ଉପମାର ପ୍ରଦ୍ଦୟାଗ , ସ୍ବାଭାବିକ ଶବ୍ଦଗୁଡିକର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଦ୍ଦୟାଗ ତ୍ଥା
ଦ୍ିବୟଅଦ୍ିବୟ ଶବ୍ଦଗୁଡିକର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଦ୍ଦୟାଗ କରି ଛନ୍ତି । କବି ଦ୍ଦସୌନ୍ଦଯଣୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦଗୁଡିକୁ
ଆହରଣ କରି ଦ୍ଦସଗୁଡିକର ସଠିକୃ୍ ପ୍ରଦ୍ଦୟାଗ କରି ଛନ୍ତି ।ଯାହା ଫଳଦ୍ଦର କାବୟର
ପ୍ରଦ୍ଦତ୍ୟକ ପଦ୍ର ଅପୂବ ଣ ମାଧୁଯୟଣ ସୃଷ୍ଟି ଦ୍ଦହାଇଛି ।କବିଙ୍କ ରଚିତ୍ ଆତ୍ତଣତ୍ରାଣ ଚଉତ୍ିଶା
କାବୟଦ୍ଦର ସୁଲଳିତ୍ ଅନ୍ତରସ୍ପଶଣୀ ପଦ୍ ସାଂଦ୍ଦଯାଜ୍ନା ଦ୍ଦଦ୍ଖିବାକୁ ମି ଦ୍ଦଳ । କବି ଦ୍ୀନକୃଷ୍ଣ
ମାଟିର ମହାକବି ସାରଳା ଦ୍ାସଙ୍କ ପଦ୍ଦର ତ୍ାଙ୍କର ପ୍ରସି ଦ୍ଧ ରସକଦ୍ଦଲ୍ଲାଳ କାବୟଦ୍ଦର କୃଷି ଓ
କୃଷକମାନଙ୍କ ସମ୍ପକଣଦ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଅଛନ୍ତି ।ଏହିପରି କୃଷକସମାଜ୍ର ଦ୍ୁ ଃଖ
ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଭାବ ଅସୁବିଧାକୁ କବି ଦ୍ଦଗାପାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କ ଦ୍ୁ ଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିତ୍ ସମନ୍ିତ୍
ବ କରି
ପ୍ରକାଶ କରି ଛନ୍ତି ।କବି ତ୍ତ୍କାଳୀନ ରାଜ୍ତ୍ନ୍ତ୍ର ଶାସନର ଦ୍ଦଦ୍ାଷ ଦ୍ୁ ବଳ
ଣ ତ୍ାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ରୁପ
କରି ଅଛନ୍ତି ।

୨.୫ କବି ଅଭି ମନୟ ୟ ସାମନ୍ତ ସିାଂହାର
କାବୟଶିଳ୍ପୀ ଅଭି ମନୁ ୟ ସାମନ୍ତ ସି ାଂହାର ଥ ିଦ୍ଦଲ ଉତ୍ତର ଉତ୍କଳୀୟ ଏବାଂ ଦ୍ଦଗୌଡୀୟ
ଦ୍ଦବୈଷ୍ଣବ ଧମଣର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର କରି ଥ ିଦ୍ଦଲ ତ୍ାହା ବହୁ ଳ ଭାବଦ୍ଦର ବିକଶିତ୍
ଦ୍ଦହାଇଥ ିଲା ।ଶ୍ରୀ ଦ୍ଦଚୈତ୍ନୟ ଦ୍ଦଦ୍ବ ୧୫୦୯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦଦ୍ଦର ଓଡଶାକୁ ଆଗମନ କରି ଥ ିଦ୍ଦଲ ।
ଦ୍ଦସହି ସମୟଦ୍ଦର ଓଡିଶାର ଗଜ୍ପତ୍ି ରାଜ୍ା ଥ ିଦ୍ଦଲ ପ୍ରତ୍ାପରୁଦ୍ର ଦ୍ଦଦ୍ବ ।ସବଣପ୍ରଥଦ୍ଦମ ଦ୍ଦସ
ଦ୍ଦଚୈତ୍ନୟଙ୍କ ପ୍ରବତ୍ତି ତ୍ ଏହି ଧମଣଦ୍ଦର ଦ୍ୀକ୍ଷି ତ୍ ଦ୍ଦହାଇଥ ିଦ୍ଦଲ । ପରବତ୍ତଣୀ ସମୟଦ୍ଦର ଏହା
ଓଡିଶାର ଗଣଧମଣଦ୍ଦର ପରି ଣତ୍ ଦ୍ଦହାଇଥ ଲ
ି ା ।ନିମାକଣ , ମାଧ୍ବାଚାଯଣୟ ଇତ୍ୟାଦ୍ିଙ୍କ ଦ୍ଦବୈଷ୍ଣବ
ଧମଣୀୟ ଚିନ୍ତନ ସହିତ୍ ପରବତ୍ତଣୀ କାଳଦ୍ଦର ଦ୍ଦଚୈତ୍ନୟ ପ୍ରବତ୍ତି ତ୍ ଦ୍ଦପ୍ରମଭକ୍ତି ମଳ
ୂ କ ଦ୍ଦଗୌଡୀୟ
ଦ୍ଦବୈଷ୍ଣବ ଧମଣ ସମ୍ମି ଶ୍ରତ୍
ି ଦ୍ଦହାଇଥଲ
ି ା ।ଏହି ନୂ ତ୍ନ ଧମଣଧାରା ସମକାଳୀନ ଓଡିଶାଦ୍ଦର
ବହୁ ଳ ଭାଦ୍ଦବ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରି ଥ ିଲା ।କାବୟଶିଳ୍ପୀ ଅଭି ମନୁ ୟ ସାମନ୍ତ ସି ାଂହାରଙ୍କ
ଦ୍ିକ୍ଷାଗୁରୁ ଥ ିଦ୍ଦଲ ସଦ୍ାନନ୍ଦ କବିସଯ
ୂ ୟଣ ବ୍ରହ୍ମା। ଦ୍ଦସ ଥ ିଦ୍ଦଲ ଦ୍ଦଗୌଡୀୟ ଦ୍ଦବୈଷ୍ଣବ ଧମଣର
ପ୍ରକ୍ଷାତ୍ ସାଧକ । କବି ଅଭି ମନୁ ୟ ତ୍ାଙ୍କ ଦ୍ ବାରା ଦ୍ୀକ୍ଷି ତ୍ ଦ୍ଦହାଇ ବାଲୟବୟସରୁ ଦ୍ଦଗୌଡୀୟ
ଦ୍ଦବୈଷ୍ଣବ ସାଧନାଦ୍ଦର ପ୍ରବୃ ତ୍ତ ଦ୍ଦହାଇଥଦ୍ଦି ଲ । ପରବତ୍ତଣୀ ସମୟଦ୍ଦର ଦ୍ଦସହି ସାଧନା ପଦ୍ଧତ୍ି
ତ୍ଦ୍ୀୟ କାବୟ କବିତ୍ାଦ୍ଦର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ିଫଳିତ୍ ଦ୍ଦହାଇଥ ିବାର ଦ୍ଦଦ୍ଖାଯାଇଥାଏ ।
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କାବୟଶିଳ୍ପୀ ଅଭି ମନୁ ୟ ସାମନ୍ତ ସି ାଂହାର ବିଦ୍ଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ଗ୍ରନ୍ଥଦ୍ଦର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଙ୍କୁ ସାଂସାରର
ଏକମାତ୍ର ପରମ ଦ୍ଦଦ୍ବତ୍ା ଭାବଦ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଛନ୍ତି ।କାବୟର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦଦ୍ଦର କବି
ଉଦ୍ଦଲ୍ଲଖ କରି ଛନ୍ତି –
ଈଶ୍ବର ସ୍ବତ୍ନ୍ତ୍ର ସ୍ବାଂୟ ଭଗବାନ ତ୍ୁ ହି
ଇଚ୍ଛାମୟ ସବଣଶକ୍ତି ବନ୍ତ ତ୍ତ୍ତେ ବହି
ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ଦହଉଛନ୍ତି ପରମ ଦ୍ଦପ୍ରମମୟ ପୁରୁଷ । ଦ୍ଦଚତ୍ନାଦ୍ଦର ରାଧା ଭାବର
ଉପଲବ୍ଧି ଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ ଯାଇ ଦ୍ଦସହି ଦ୍ଦପ୍ରମ ରୂପକ ଅମୃତ୍ ଲାଭ କରାଯାଇପାଦ୍ଦର । ଦ୍ଦତ୍ଣୁ
କାବୟର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ କବି ଯୁଗଳ ମୂତ୍ତି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପଦ୍ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଛନ୍ତି । କବିଙ୍କ
ପରି କଳ୍ପନା ଅନୁ ଯାୟୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ଦପ୍ରମ ଦ୍ଦହଉଛି ଅପ୍ରାକୃତ୍ ଦ୍ଦପ୍ରମ । ଏହି ଦ୍ଦପ୍ରମ
ଦ୍ଦଲୌକିକ ଜ୍ଗତ୍ଦ୍ଦର ପାଇବା ସମ୍ଭବପର ନୁ ଦ୍ଦହ ଁ।କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଛନ୍ତି
ଅପ୍ରାକୃତ୍ ଦ୍ଦପ୍ରମ ମୂତ୍ତି ଜ୍ୟ ରାଧାହରି
ଅବୟକ୍ତ ଲୀଳାକୁ ବୟକ୍ତ କର ଅବତ୍ରି ।
ବିଦ୍ଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି

ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଦ୍ଦହଉଛି ପ୍ରକୃତ୍ଦ୍ଦର ଭକ୍ତି ବିଦ୍ଗ୍ଧମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାମଣି ସଦ୍ୃ ଶ।

ବିଦ୍ଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି

ବୟତ୍ୀତ୍ କବି ଅଭି ମନୁ ୟ ରସବତ୍ୀ ,ଦ୍ଦପ୍ରମ ଚିନ୍ତାମଣି ,ସୁଲକ୍ଷଣା,

ଦ୍ଦପ୍ରମକଳା , କାବୟ ରଚନା କରି ଛନ୍ତି । ଦ୍ଦପ୍ରମକଳାର ଛାନ୍ଦସାଂଖୟା ଚଉଷଠି ,ସୁଲକ୍ଷଣାର
ଛାନ୍ଦସାଂଖୟା ଦ୍ଦଷାହଳ , ଉଦ୍ଦପନ୍ଦ୍ର ଭଞଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରା ପରି ଣୟ ଅନୁ କରଣଦ୍ଦର ସ ଅକ୍ଷର
ନିୟମଦ୍ଦର ସୁଲକ୍ଷଣା କାବୟ ରଚିତ୍ ଦ୍ଦହାଇଛି । ଦ୍ୁ ଦ୍ଦଯଣାଧନ ନି ଜ୍ର କନୟା ସୁଲକ୍ଷଣାର
ସ୍ବୟମ୍ବର ସ୍ଥି ର କଦ୍ଦଲ ,ମାତ୍ର ନାରଦ୍ଙ୍କ କୂଟନୀତ୍ି ଦ୍ଦଯାଗ ଁୁ ତ୍ାହା ସମ୍ଭବ ଦ୍ଦହଲା ନାହି ଁ ।
ରାଜ୍କୁମାରୀ ସୁଲକ୍ଷଣା ଦ୍ଦତ୍ଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶାମ୍ବ ସହିତ୍ ଗୁପ୍ତପ୍ରଣୟଦ୍ଦର ଲି ପ୍ତ
ଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ। ଦ୍ୁ ଦ୍ଦଯଣାଧନ ଏହା ଜ୍ାଣି ଶାମ୍ବକୁ ହତ୍ୟା କରି ବା ପାଇ ଁ ଦ୍ଦଚଷ୍ଟା କଦ୍ଦଲ ,ମାତ୍ର ସବଣଜ୍ଞ
ନାରଦ୍ ଯଥା ସମୟଦ୍ଦର କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ଦ୍ଦସ ସମ୍ପକଣଦ୍ଦର ଅବଗତ୍ କରାଇଦ୍ଦଲ । କୃଷ୍ଣ
ବଳରାମ ହସ୍ତି ନା ଆକ୍ରମଣ କରି ଦ୍ୁ ଦ୍ଦଯଣାଧନକୁ ଯୁଦ୍ଧଦ୍ଦର ପରାସ୍ତ କଦ୍ଦଲ । ଶାମ୍ବ ଓ
ସୁଲକ୍ଷଣାଙ୍କ ପରି ଣୟ ଦ୍ଦହଲା । କବି ଏହାର କଥାବସ୍ତୁ ସାରଳା ଦ୍ାସଙ୍କ ମହାଭାରତ୍ରୁ
ଆହରଣ କରି ଥ ିଦ୍ଦଲ ମଧ୍ୟ ଭଞଙ୍କ ଲାବଣୟବତ୍ୀ ଓ ସୁଭଦ୍ରା ପରି ଣୟ ଛାଞ୍ଚଦ୍ଦର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
ରୂଦ୍ଦପ ଢାଳି ଦ୍ଦଦ୍ଇଛନ୍ତି । ଦ୍ଦପ୍ରମକଳାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଚିତ୍ରଣଦ୍ଦର କବି କିଛି ପରି ମାଣଦ୍ଦର
ସ୍ବତ୍ନ୍ତ୍ରତ୍ା ଦ୍ଦଦ୍ଖାଇଛନ୍ତି । ବୃ ଷଭାନୁ ଦ୍ଦଜ୍ମା ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ଦପ୍ରମ କଳନା କରି ବା ଲାଗି
ନିଜ୍ର ମାନସକନୟାକୁ ଦ୍ଦଗାଟିଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତ୍ୀ ରୂପଦ୍ଦର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟକୁ
ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ବ
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ପଠାଇଥ ିଦ୍ଦଲ । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ଦସହି ରୂପଦ୍ଦର ମୁଗ୍ଧ ଓ ବିଗଳିତ୍ ଦ୍ଦହବାରୁ ଅନୟ ଦ୍ଦକୌଣସି
ଜ୍ନ୍ ମଦ୍ଦର ପ୍ରତ୍ିଦ୍ଦପ୍ରମ ନ ମି ଳୁ ଦ୍ଦବାଲି ମଦ୍ଦନାଭବା ଯୁବତ୍ୀକୁ ଅଭି ଶାପ ଦ୍ଦଦ୍ଦ୍ଦଲ ।ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ
ତ୍ାପଦ୍ଦର ଏହି ଯୁବତ୍ୀ ପ୍ରତ୍ି ଦ୍ୟାକରି ସାଂସାରର ଅଦ୍ଦଯାନୀ ନାରୀ ଭାବଦ୍ଦର ଜ୍ନ୍ଗ୍ର
ମ ହଣ
କରି ଦ୍ଦପ୍ରମ ଭାବର ପ୍ରସାର ର୍ଟାଇବା ପାଇ ଁ ମଦ୍ଦନାଭବା ଯୁବତ୍ୀଟିକୁ ବର ଦ୍ଦଦ୍ଦ୍ଦଲ ।
ଦ୍ଦସହି ଯୁବତ୍ୀ ପରବତ୍ତଣୀ ଜ୍ନ୍ଦ୍ଦମ ର ଦ୍ଦପ୍ରମକଳା ନାମଦ୍ଦର ଭୂମି ଷ୍ ଠ ଦ୍ଦହାଇ ଦ୍ଦପ୍ରମର ଆଦ୍ଶଣ
ପ୍ରକଟ କଲା ।ଏହା ହି ଁ ଦ୍ଦପ୍ରମକଳା କାବୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ । କବିଙ୍କ ରଚିତ୍ ଦ୍ଦପ୍ରମଚିନ୍ତାମଣି
ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ରଚନା ଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ ଦ୍ଦହ ଁ ଏଥଦ୍ଦି ର ଦ୍ଦଗୌଡୀୟ ଦ୍ଦବୌଷ୍ଣବଧମଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତ୍ତ୍ତେ ସହିତ୍
ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଦ୍ଦପ୍ରମଲୀଳାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଅଛନ୍ତି ।
ବିଦ୍ଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କବିଙ୍କର ପରି ଣତ୍ ବୟସର ରଚନା ।ଏହା ୯୮ ଛାନ୍ଦ ବିଶଷ୍ଟ
ି
ଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଅଛି । କବିଙ୍କ ଏହା ଦ୍ଦହଉଛି ଦ୍ଦଶ୍ରଷ୍ଠ କୃତ୍ି । ଏଥ ିଦ୍ଦର କବି
ଅଭି ମନୁ ୟଙ୍କ ପ୍ରତ୍ିଭାର ପରି ପକ୍ବତ୍ା ପରି ଦ୍ୃଷ୍ଟ ଦ୍ଦହାଇଥାଏ । କବି ଅଭି ମନୁ ୟ ଆଦ୍ଦଲାଚୟ
କାବୟଦ୍ଦର ଦ୍ଦପ୍ରମଭକ୍ତି ର ମହତ୍ତେ ପ୍ରତ୍ିପାଦ୍ନ କରି ଛନ୍ତି ।ତ୍ାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁ ଯାୟୀ
ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ଦହଉଛନ୍ତି ପରମ ଦ୍ଦପ୍ରମମୟ ପୁରୁଷ ।ଦ୍ଦଚତ୍ନାଦ୍ଦର ରାଧାଭାବର
ଉପଲବ୍ଧି ଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ ଯାଇ ଦ୍ଦସହି ଦ୍ଦପ୍ରମ ରୂପକ ଅମୃତ୍ ଲାଭ କରାଯାଇପାଦ୍ଦର । ଦ୍ଦତ୍ଣୁ
କାବୟର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ କବି ଯୁଗଳ ମୂତ୍ତି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପଦ୍ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଛନ୍ତି । କବିଙ୍କ
ପରି କଳ୍ପନା ଅନୁ ଯାୟୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ଦପ୍ରମ ଦ୍ଦହଉଛି ଅପ୍ରାକୃତ୍ ଦ୍ଦପ୍ରମ । ଏହି ଦ୍ଦପ୍ରମ
ଦ୍ଦଲୌକିକ ଜ୍ଗତ୍ର ପାଇବା ସମ୍ଭବପର ନୁ ଦ୍ଦହ ଁ। କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଛନ୍ତି –
ଅପ୍ରାକୃତ୍ ଦ୍ଦପ୍ରମ ମୂତ୍ତି ଜ୍ୟ ରାଧା ହରି
ଅବୟକ୍ତ ଲୀଳାକୁ ବୟକ୍ତ କର ଅବତ୍ରି ।
କବି ଅଭି ମନୁ ୟ ବିଦ୍ଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କାବୟର ନାମକରଣ ଦ୍ଦକ୍ଷତ୍ରଦ୍ଦର ଯଦ୍ଦଥଷ୍ଟ ଚାତ୍ୁ ଯଣୟ
ଅବଲମ୍ବନ କରି ଛନ୍ତି ।ପରମ୍ପରା ଅନୁ ଯାୟୀ ଦ୍ଦସ ନାୟି କା କିମ୍ବା ନାୟକଙ୍କ ନାମାନୁ ସାଦ୍ଦର
ଏହାର ନାମକରଣ କରି ନାହାନ୍ତି ବରାଂ ସ୍ବକୀୟ କାବୟର ମହତ୍ତେ ବୃ ଦ୍ଧି ସକାଦ୍ଦଶ
ଧ୍ବନିତ୍ାତ୍ତି ବକ ବା ଦ୍ଦସୌନ୍ଦଯଣୟଦ୍ଦବାଧକ ଦ୍ୃ ଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଦ୍ଦନଇ ଏହାର ନାମ ପ୍ରଦ୍ାନ କରି ଛନ୍ତି ।
କବି ଅଭି ମନୁ ୟ ସାମନ୍ତ ସି ାଂହାରଙ୍କ କବିତ୍ ବର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ପରି ଚୟ ମି ଳିଥାଏ ତ୍ାଙ୍କ କାବୟ
ମଧ୍ୟଦ୍ଦର ନି ହତ୍
ି ଥ ିବା ବର୍ଣ୍ଣନା ଦ୍କ୍ଷତ୍ା ଓ କଳ୍ପନା ବିଳାସ ମଧ୍ୟଦ୍ଦର କବି ଏକ ସୁଦ୍କ୍ଷ ରୀତ୍ି
କବି ଭାବଦ୍ଦର ଅପୂବ ଣ କଳ୍ପନା ବିଳାସର ପ୍ରଦ୍ଶଣନ କରି ଛନ୍ତି । ଏକ ତ୍ଲି ନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମି କ
ସାଧକ ପରି ଦ୍ଦସ ଏହି

କାବୟକଳାର ଦ୍ଦକାଣାକଣ ନିମାଣ ଣ କରି ଛନ୍ତି ।ଏହି କାବୟଦ୍ଦର

ଉପମା, ଅଥଣଦ୍ଦଗୌରବ ଓ ପଦ୍ଲାଳିତ୍ୟର ତ୍ରିଦ୍ଦବଣୀ ସାଂଗମ ର୍ଟିଛି । କବି ଏହି କାବୟଦ୍ଦର
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ଚମତ୍କାର ଉପମା ପ୍ରଦ୍ଦୟାଗ କରି କାବୟର ଦ୍ଦସୌନ୍ଦଯଣୟ ବୃ ଦ୍ଧି କରି ଛନ୍ତି ।ଦ୍ଦସହିପରି ଅପୂବ ଣ
ଅଥଣ ଦ୍ଦଗୌରବ ସୃଷ୍ଟି କରି କାବୟର ଗାମ୍ଭୀଯଣୟ ରକ୍ଷା କରି ଛନ୍ତି ।ତ୍ଲି ନ କାବୟସ୍ରଷ୍ଟା ପରି
ଦ୍ଦସ ରମଣୀୟ ପଦ୍ ସାଂଦ୍ଦଯାଜ୍ନା ପରି ମଧ୍ୟ କାବୟର ଦ୍ଦଶ୍ରଷ୍ଠତ୍ା ପ୍ରତ୍ିପାଦ୍ନ କରି ଛନ୍ତି ।
୨ . ୬ ଆତ୍ମପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ
( ୧ ) ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ
( କ ) କବି ଦ୍ୀନକୃଷ୍ଣ ଦ୍ାସଙ୍କ କାବୟ ରସକଦ୍ଦଲ୍ଲାଳ ସାମାଜ୍ିକ ଜ୍ୀବନର ଏକ ମନ୍ୟ
ମ
ଆଦ୍ଦଲଖୟ –ଆଦ୍ଦଲାଚନା କର ।
( ଖ ) କବି ଅଭି ମନୁ ୟଙ୍କ ସମାଜ୍ ଦ୍ଦଚତ୍ନାକୁ ତ୍ାଙ୍କକାବୟକୃତ୍ିରୁ ଅଦ୍ଦନ୍ ବଷଣ କର ।
( ଗ ) ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଦ୍ଦବୈଷ୍ଣବ କବିଦ୍ୀନକୃଷ୍ଣ ଦ୍ାସଙ୍କ ସାଂପକଣଦ୍ଦର ଆଦ୍ଦଲାକପାତ୍ କରି
ତ୍ାଙ୍କର ଦ୍ଦଶ୍ରଷ୍ଠ କୃତ୍ି ରସକଦ୍ଦଲ୍ଲାଳ ସାଂପକଣର ଆଦ୍ଦଲାତ୍ନା କର ।
( ର୍ ) ରସକଦ୍ଦଲ୍ଲାଳ କାବୟ ଅବଲମ୍ବନଦ୍ଦର କଦ୍ଦଲ୍ଲାଦ୍ଦଳ ପଦ୍ଲାଳିତ୍ୟମୃ୍ ଉକ୍ତି ର ଯଥାଥଣତ୍ା
ପ୍ରତ୍ିପାଦ୍ନ କର ।
( ଙ ) ବିଦ୍ଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କାବୟଦ୍ଦର କବିଙ୍କ କବିତ୍ ବ ଓ କଳ୍ପନା ବିଳାସର ପରି ଚୟ ପ୍ରଦ୍ାନ
କର ।
( ୨ ) ସକ୍ଷି ପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ –
( କ ) କବି ଅଭି ମନୁ ୟ ସାମନ୍ତ ସି ାଂହାରଙ୍କ ଦ୍ଦଶ୍ରଷ୍ଠ କାବୟଟିର ନାମ କଣ । ଏଥଦ୍ଦି ର ଦ୍ଦକଉ ଁ
ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ିତ୍ ।
( ଖ ) ବିଦ୍ଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କାବୟ ନାୟକ ନାୟି କା କିଏ ।
( ଗ ) ଦ୍ଦପ୍ରମ ଚିନ୍ତାମଣି କାବୟ କାହାର ରଚନା ଏଥ ିଦ୍ଦର ଦ୍ଦକଉ ଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ିତ୍ ।

୨ .୭ ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥସୂଚୀ
୧ – ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟର ମଧ୍ୟପବଣ– ସୁଦ୍ଦରନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି
୨ – ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତ୍ିହାସ – ଡକ୍ଟର ବାଉରୀବନ୍ଧୁ କର
୩- ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତ୍ିହାସ- ଡକ୍ଟର ଦ୍ଦବଣୁଧର ରାଉତ୍
୪ - ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟର କ୍ରମବିକାଶ - ସୁଦ୍ଦରନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି
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ତ୍ୃ ତ୍ୀୟ ଏକକ : କବି ସମ୍ରାଟ ଉଦ୍ଦପନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ
ବିଷୟ ଗଠନ
୩ .୧ ପଠନର ଉଦ୍ଦେଶୟ
୩ .୨ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ
୩ .୩ ବିଷୟ ପ୍ରଦ୍ଦବଶ
୩ .୪ କବିସମ୍ରାଟ ଉଦ୍ଦପନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ
୩ .୫ କବିସମ୍ରାଟ ଉଦ୍ଦପନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ସାହିତ୍ୟକୃତ୍ି
୩ .୬ କବିସମ୍ରାଟଙ୍କ ସାହିତ୍ୟକୃତ୍ି ଆଦ୍ଦଲାଚନା
୩.୬.୧ ଦ୍ଦବୈଦ୍ଦଦ୍ହିସ ବିଲାସ
୩.୬.୨ ଲାବଣୟବତ୍ୀ
୩.୬.୩ ଦ୍ଦପ୍ରମସୁଧାନିଧ ି
୩.୬.୪ ଦ୍ଦକାଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ
୩.୬.୫ ରସଦ୍ଦଲଖା
୩.୬.୬ ଅନୟାନୟ ସାହିତ୍ୟକୃତ୍ି
୩.୭ ଆତ୍ମପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ
୩.୮ ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥସୂଚୀ

୩ .୧ ପଠନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟଦ୍ଦର ମଧ୍ୟଯୁଗକୁ କାବୟଯୁଗ ନାମଦ୍ଦର ନାମି ତ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୁଗର
ଦ୍ଦଶ୍ରଷ୍ଠ କବି ଉଦ୍ଦପନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ନାମାନୁ ସାଦ୍ଦର ଏହାକୁ ଭଞ୍ଜଯୁଗ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସାଂସ୍କ ୃତ୍
କାବୟାଦ୍ଶଣ ସହିତ୍ ସ୍ୱକୀୟ ଦ୍ଦଶୈଳୀ ଅବଲମ୍ବନ ପୂବକ
ଣ କବିସମ୍ରାଟ ଉଦ୍ଦପନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜ କାବୟ
କଳାର ଦ୍ଦସୌଧ ନିମଣାଣ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସବଣଭାରତ୍ୀୟ ପରି ଦ୍ଦପକ୍ଷୀଦ୍ଦର ଏହି ସମୟଦ୍ଦର
ଓଡିଶାର ପରି ଦ୍ଦବଶ ଥ ିଲା ସାମନ୍ତବାଦ୍ୀ ପରି ଦ୍ଦବଶ। ମୁଖୟତ୍ଃ ତ୍ତ୍କାଳୀନ ସାହିତ୍ୟ ଥ ିଲା
ଓଡିଆ ଦ୍ଦଲୌକିକ ପରାଂପରା ନି ସତ୍
ୃ କାବୟ ପ୍ରକରଣ ଏବାଂ ଦ୍ରବାରୀ ସାହିତ୍ୟର ଅପୂବ ଣ
ସମନ୍ ୱୟ। ଅନୟ ପକ୍ଷଦ୍ଦର କବି ଉଦ୍ଦପନ୍ଦ୍ରଭଞ ଥ ିଦ୍ଦଲ ରାଜ୍ପୁତ୍ର। ରାଜ୍କୀୟ ଆଡମ୍ବର ଓ
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ବିଳାସ ଦ୍ଦବୈସନ ମଧ୍ୟଦ୍ଦର ଦ୍ଦସ ଜ୍ୀବନ ନିବାହ କରୁଥ ିଦ୍ଦଲ। ଦ୍ଦତ୍ଣୁ ଦ୍ଦସ ଶୃାଂଗାର ରସକୁ ହି ଁ
ଆଶ୍ରୟ କରି ତ୍ାଙ୍କ କାବୟ କବିତ୍ା ରଚନା କରି ଯାଇଛନ୍ତି।

୩ . ୨ ଶ୍ିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ
ଏହି ପଠନଦ୍ଦର ଆଦ୍ଦମ ନିମ୍ଲ
ନ ି ଖତ୍
ି ବିଷୟଦ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରି ପାରି ବା।
 ଉଦ୍ଦପନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଜ୍ୀବନୀ
 ଉଦ୍ଦପନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ସାହିତ୍ୟକୃତ୍ି
 ଉଦ୍ଦପନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ରଚନା ଦ୍ଦବୈଶଷ୍ଟ
ି ୟ
 ଉଦ୍ଦପନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ବିଦ୍ଦଶଷତ୍ୱ

୩ .୩ ବିଷୟ ପ୍ରଦ୍ଦବଶ୍
ଉଦ୍ଦପନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କଳ୍ପନା ବିଳାସୀ କବି। ଦ୍ଦସ ମୃତ୍ୁୟ ଅଦ୍ଦପକ୍ଷା ଜ୍ୀବନକୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ।
ବାେଣକୟ ଅଦ୍ଦପକ୍ଷା ଦ୍ଦଯୌବନର ବନ୍ଦାପନା କରି ଛନ୍ତି ଦ୍ଦତ୍ଣୁ ଦ୍ଦସ ଦ୍ଦହଉଛନ୍ତି ରୂପ ଓ
ଦ୍ଦଯୌବନର ସବଣଦ୍ଦଶ୍ରଷ୍ଠ ବିନ୍ଧାଣୀ। ତ୍ାଙ୍କ କାବୟ ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟଦ୍ଦର କବିତ୍ୱ ଏବାଂ କଳ୍ପନା
ବିଲାସର ସୁନ୍ଦର ଉପଲବ୍ଧି ଅନୁ ଭୂତ୍ ଦ୍ଦହାଇଥାଏ। ବାସ୍ତବଦ୍ଦର କବିସମ୍ରାଟ ଉଦ୍ଦପନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ
ଦ୍ଦହଉଛନ୍ତି ଭାରତ୍ୀୟ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଦ୍ଦଶ୍ରଷ୍ଠ ରସବାଦ୍ୀ କାବୟ ଶିଳ୍ପୀ। ରସି କ ହାରାବଳୀ
କାବୟଦ୍ଦର ତ୍ାଙ୍କର କାବୟାଦ୍ଶଣ ସାଂପକଣଦ୍ଦର କହନ୍ତି “ବିଚାରଇ କରି ବି ଉତ୍ତମ ଛାନ୍ଦଗୀତ୍
ରସସାର ଶୃଙ୍ଗାର ତ୍ହିଦ୍ଦର
ଁ ଦ୍ଦହବ ଖୟାତ୍” ।
କବିଙ୍କ କାବୟଦ୍ଦର ବର୍ଣ୍ିତ୍ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ କାମୁକତ୍ା ନୁ ଦ୍ଦହ ଁ ପରନ୍ତୁ ଏହି ଦ୍ଦସୌନ୍ଦଯଣୟ
ବିଳାସି ତ୍ା ଯାହା ଅନ୍ତଦ୍ଦସୌନ୍ଦଯଣୟ ଓ ଭାବ ଦ୍ଦସୌନ୍ଦଯଣୟକୁ ପ୍ରଦ୍ଶଣନ ନିମଦ୍ଦନ୍ତ ଉେିଷ୍ଟ।

୩ .୪ କବି ସମ୍ରାଟ ଉଦ୍ଦପନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ
ମଧ୍ୟଯୁଗର ଅନୟତ୍ମ ସବଣଦ୍ଦଶ୍ରଷ୍ଠ କାବୟ ବିନ୍ଧାଣୀ ଦ୍ଦହଉଛନ୍ତି କବି ସମ୍ରାଟ ଉଦ୍ଦପନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ।
ତ୍ାଙ୍କ ନାମାନୁ ସାଦ୍ଦର ଏହି ଯୁଗକୁ ଭଞ୍ଜଯୁଗ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ୍ାଙ୍କର ଜ୍ନ୍ ମ ଦ୍ଦହାଇଥଲ
ି ା
ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ବ
ବ ିଦ୍ୟାଳୟ , ସମ୍ବଲପୁର

21

ର୍ୁମସ
ୁ ର
ୁ ରାଜ୍ୟର ଭଞ୍ଜ ରାଜ୍ ବାଂଶଦ୍ଦର। ତ୍ାଙ୍କର ପି ତ୍ା ନୀଳକେ ଭଞ୍ଜ ଜ୍ଦ୍ଦଣ କବି
ଥ ିଦ୍ଦଲ,ରର୍ୁନାଥ ବିଳାସ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟି ତ୍ା ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଦ୍ଦସ ଥ ିଦ୍ଦଲ ଦ୍ଦପୌତ୍ର। କବି
ଉଦ୍ଦପନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ବାଲୟକାଳ ଦ୍ରବାରୀ ବିଳାସତ୍ାର ସମସ୍ତ ଆଡମ୍ବର ମଧ୍ୟଦ୍ଦର
ଅତ୍ିବାହିତ୍ ଦ୍ଦହାଇଥ ିଲା ଏବାଂ ରାଜ୍ଦ୍ରବାର ସୁଲଭ ସାହିତ୍ୟ-ସଙ୍ଗୀତ୍ ଚର୍ଚ୍ଣାଦ୍ଦର
ବାଲୟକାଳରୁ ତ୍ାଙ୍କର ପ୍ରବଣତ୍ା ସୃଷ୍ଟି ଦ୍ଦହାଇଥଲ
ି ା।ତ୍ାଙ୍କ ପି ତ୍ା ନୀଳକେ ଭଞ୍ଜ ର୍ୁମସ
ୁ ର
ୁ
ରାଜ୍ା ଦ୍ଦହାଇଥ ିଦ୍ଦଲ ୧୭୦୧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାେଦ୍ଦର ଓ ୧୬୦୪ ମସି ହାଦ୍ଦର ନିଜ୍ କାକା ପୁଅ ଭାଇ
ଦ୍ୱାରା ବିତ୍ାଡିତ୍ ଦ୍ଦହାଇଥ ିଦ୍ଦଲ। ନୀଳକେ ପୁତ୍ର ଉଦ୍ଦପନ୍ଦ୍ର ସହ ନୟାଗଡର ତ୍ତ୍କାଳୀନ ରାଜ୍ା
ପୁରୁଦ୍ଦଷାତ୍ତମ ସି ାଂହ ମାନଧାତ୍ାଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ଦ୍ଦନଇଥ ିଦ୍ଦଲ,ନୟାଗଡର ରାଜ୍ା ତ୍ାଙ୍କ
କବିତ୍ୱଦ୍ଦର ମୁଗ୍ଧ ଦ୍ଦହାଇ ତ୍ାଙ୍କୁ ବୀରବର ଉପାଧି ଦ୍ଦଦ୍ଇଥ ିଦ୍ଦଲ ଓ ନିଜ୍ କନୟାସହ ବିବାହ
ଦ୍ଦଦ୍ଇଥ ିଦ୍ଦଲ। ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀର ମୃତ୍ୁୟପଦ୍ଦର ଦ୍ଦସ ଦ୍ୱି ତ୍ୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରି ଥ ିଦ୍ଦଲ।
ଉଦ୍ଦପନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ପରି ବାରଦ୍ଦର ଜ୍ନ୍ ମଗ୍ରହଣ କରି ଥ ିବାରୁ ବାଲୟକାଳଦ୍ଦର ଦ୍ଦସ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା
ପାଇଥ ିଦ୍ଦଲ।

ତ୍ାଙ୍କ

ନାଟକ,କାବୟ,ପୁରାଣ

ଦ୍ୱାରା

ରଚିତ୍

ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରୁ

ପ୍ରମାଣ

ମି ଦ୍ଦଳ

ଦ୍ଦଯ

ଅଳଙ୍କାର,ଦ୍ଦଜ୍ୟାତ୍ିଷ,କାମଶାସ୍ତ୍ର,ଅଭି ଧାନ,ତ୍ନ୍ତ୍ର,ଦ୍ଶଣନ

ଦ୍ଦସ

ଇତ୍ୟାଦ୍ି

ସାଂସ୍କ ୃତ୍ ଗ୍ରନ୍ଥମାନ ଆୟତ୍ତ କରି ଥ ିଦ୍ଦଲ।

୩ .୫ କବିସମ୍ରାଟ ଉଦ୍ଦପନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ସାହିତ୍ୟକୃତ୍ି
ଉଦ୍ଦପନ୍ଦ୍ର ଉଞ୍ଜ ରୀତ୍ି ସାହିତ୍ୟର ସବୁ ଠାରୁ ଦ୍ଦଲାକପ୍ରି ୟ କବି ,ଦ୍ଦସ ବହୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା
କରି ଛନ୍ତି। ଦ୍ଦସ ଅଦ୍ଦନକ ଚଉତ୍ିଶା,ଚଉପଦ୍ି,ଦ୍ଦଦ୍ାହା,ଦ୍ଦଷାଡଶା,କାବୟ ପ୍ରଭୃତ୍ି ରଚନା
କରି ଥ ିବା ବିଷୟ ତ୍ାଙ୍କ ରଚନାବଳୀରୁ ସୂଚନା ମି ଦ୍ଦଳ। ତ୍ାଙ୍କ ରଚନାବଳୀକୁ ପାଞ୍ଚ
ଭାଗଦ୍ଦର ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।
(କ) ଦ୍ଦପୌରାଣିକ କାବୟ
ଅବନାରସତ୍ରଙ୍ଗ,କଳାକଉତ୍ୁ କ,କୁଞ୍ଜବିହାର,ଦ୍ଦବୈଦ୍ଦଦ୍ହିଶ
ବିଳାସ,ବ୍ରଜ୍ଲୀଳା,ରାମଲୀଳାମୃତ୍,ରାହାସଲୀଳା ଓ ସୁଭଦ୍ରା ପରି ଣୟ ଇତ୍ୟାଦ୍ି।
(ଖ) କାଳ୍ପନିକ କାବୟ
କଳାବତ୍ୀ,କାମକଳା,ଦ୍ଦକାଟିବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡସୁନ୍ଦରୀ,ଚନ୍ଦ୍ରକଳା,ଚନ୍ଦ୍ରଦ୍ଦଲଖା,ଚିତ୍ରଦ୍ଦଲଖା,ଦ୍ଦତ୍ରୈଦ୍ଦଲାକକୟ
ଦ୍ଦମାହିନୀ,ଦ୍ଦପ୍ରମଲତ୍ା,ଦ୍ଦପ୍ରମସୁଧାନି ଧ,ି ଭାବବତ୍ୀ,ମଦ୍ଦନାରମା,ମୁକ୍ତାବତ୍ୀ
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ରସଦ୍ଦଲଖା,ରସମଞରୀ,ରସି କ ହାରାବଳୀ,ଲାବଣୟବତ୍ୀ,ଦ୍ଦଶାଭାବତ୍ୀ,ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ଦରଖା ଓ
ଦ୍ଦହାମମଞ୍ଜରୀ।
(ଗ) ଆଳଙ୍କରି କ କାବୟ
ଚିତ୍ରକାବୟ ବଦ୍ଦନ୍ଧାଦ୍ୟ,ଛାନ୍ଦଭୂଷଣ,ରସପଞ୍ଚକ ଓ ରସମଞ୍ଜରୀ।
(ର୍) ଗୀତ୍ିକା
ଗାହା,ଚଉତ୍ିଶାଚନ୍ଦ୍ର ଇତ୍ୟାଦ୍ି ବହୁ ଚଉତ୍ିଶା,ଚଉପଦ୍ି ଭୂଷଣ,ଦ୍ଦଦ୍ାହା,ଛଦ୍ଦପାଇ,ଦ୍ଦଷାଳ
ଦ୍ଦପାଇ ଇତ୍ୟାଦ୍ି।
(ଙ) ବିବଧ
ି ରଚନା
ଗୀତ୍ାଭି ଧାନ,ଛତ୍ିଶରାସ,ନାରଦ୍ପୁରାଣ,ପୁରୁଦ୍ଦଷାତ୍ତମମହାତ୍ମୟ,ବିଚିତ୍ରତ୍ରଙ୍ଗିଣୀ,ଷଡଋତ୍ୁ
ଇତ୍ୟାଦ୍ି।

୩.୬ କବିସମ୍ରାଟଙ୍କ ସାହିତ୍ୟକୃତ୍ି ଆଦ୍ଦ ାଚନା
୩.୬.୧ ଦ୍ଦବୈଦ୍ଦଦହିଶ୍ ବିଳାସ
‘କ’ ଅକ୍ଷର ନିୟମଦ୍ଦର ସମଗ୍ର କାବୟ ଦ୍ଦବୈଦ୍ଦଦ୍ହିଶ ବିଳାଶ ରଚିତ୍। ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦର ପ୍ରଥମ
ଦ୍ୁ ଇପଦ୍ଦ୍ଦର ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କବିଙ୍ଗ ପାଣ୍ଡି ତ୍ୟର ଯଥାଥଣ
ପରି ପ୍ରକାଶ। ଏ କାବୟଦ୍ଦର ସମୁଦ୍ାୟ ୫୭ଟି ଛାନ୍ଦ ରହିଛି। ରାମାୟଣର ବିଷୟବସ୍ତୁ
ଆଧାରଦ୍ଦର ଉକ୍ତ କାବୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପରି କଳ୍ପିତ୍ ଦ୍ଦହାଇଛି। ଉଭୟ ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର ଓ
ଅଥଣାଳଙ୍କାର ର ପ୍ରଦ୍ଦୟାଗ କବୟଟିକୁ ଆହୁ ରୀ ସୁନ୍ଦର କରି ଛି। କବି ଏହି କାବୟଟି
ପି ତ୍ାମହ ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ରର୍ୁନାଥ ବିଳାସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ୍ ଦ୍ଦହାଇ ରଚନା କରି ଥ ିବାର
ଅନୁ ମାନ କରାଯାଏ। କବି କାବୟଦ୍ଦର ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ଦଦ୍ବାଦ୍ଦଦ୍ବୀଙ୍କ ବନ୍ଦନା ଗାନ କରି ନି ଜ୍କୁ
ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦ୍ୀ ହିସାବଦ୍ଦର ଦ୍ଦକବଳ ପରି ଚୟ ନ ଦ୍ଦଦ୍ଇ ବିବିଧ ପ୍ରସଙ୍ଗର
ବର୍ଣ୍ଣନାଦ୍ଦର ବିଦ୍ଦରାଜ୍ା,ଋଷି କୁଲୟା,ପ୍ରାଚୀ,ମଦ୍ଦହାଦ୍ଥ,ି ପୁରୀ ଶ୍ରୀଦ୍ଦକ୍ଷତ୍ର ଇତ୍ୟାଦ୍ିର ଉଦ୍ଦଲ୍ଲଖ
ମାଧ୍ୟମଦ୍ଦର ସ୍ୱଦ୍ଦଦ୍ଶ ପ୍ରୀତ୍ିର ପରି ଚୟ ମଧ୍ୟ ଦ୍ଦଦ୍ଇଛନ୍ତି।
୩.୬.୨

ାବଣୟବତ୍ୀ

କବି ଉଦ୍ଦପନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଏହା ଏକ ଜ୍ନପ୍ରି ୟ କାବୟ। ଲାବଣୟବତ୍ୀ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଙ୍କ ପ୍ରଣୟ
କାହାଣୀ ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ । କାବୟଟି ୪୮ ଦ୍ଦଗାଟି ଛାନ୍ଦ ବିଶଷ୍ଟ
ି । କବି ଉଦ୍ଦପନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ
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ଦ୍ଦହଉଛନ୍ତି ଦ୍ିବୟ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ତ୍ଲି ନ କଳ୍ପନା ବିଳାସୀ କବି। ଦ୍ଦସ ମୃତ୍ୁୟ ଅଦ୍ଦପକ୍ଷା
ଜ୍ୀବନକୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି,ବାେଣକୟ ଅଦ୍ଦପକ୍ଷା ଦ୍ଦଯୌବନର ସବଣଦ୍ଦଶ୍ରଷ୍ଠ ବିନ୍ଧାଣୀ। ପାବଣତ୍ୀଙ୍କ
ମାନସ କନୟା ବାଞ୍ଚାବତ୍ୀ ନିୟମ ଲାଂର୍ନ କରି ଥ ିବାରୁ ଅଭି ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ଦ୍ଦହାଇ ମତ୍ତଣୟଦ୍ଦର
ସି ାଂହଳ ଦ୍ଦଦ୍ଶର ରାଜ୍କନୟା ଲାବଣୟବତ୍ୀ ରୂଦ୍ଦପ ଜ୍ନ୍ଗ୍ର
ମ ହଣ କରି ଛି। ତ୍ାର ଦ୍ଦପ୍ରମୀ
ପ୍ରଭାକର ନାମକ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଯୁବକ ଗାଂଗାସାଗରଦ୍ଦର ନିଜ୍କୁ ଝାସ ଦ୍ଦଦ୍ଇ କର୍ଣ୍ଣାଟ
ରାଜ୍କୁମାର ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ରୂଦ୍ଦପ ଜ୍ନ୍ଗ୍ର
ମ ହଣ କରି ଛି। ଏମାଦ୍ଦନ ଦ୍ୁ ଦ୍ଦହ ଁ ଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ ‘ଲାବଣୟବତ୍ୀ’
କାବୟର ନାୟକ। ମାତ୍ାପି ତ୍ାଙ୍କ ସହମତ୍ିଦ୍ଦର ଦ୍ଦସମାଦ୍ଦନ ଦ୍ୁ ଦ୍ଦହ ଁ ବିବାହ ବନ୍ଧନଦ୍ଦର ବାନ୍ଧି
ଦ୍ଦହାଇଛନ୍ତି । ଦ୍ଦଦ୍ବଗଣଙ୍କ ଅଭି ଳାପ ଫଳଦ୍ଦର ଦ୍ଦସ ହୁ ହଙ୍କର
ିଁ

ମଧ୍ୟଦ୍ଦର ଏକ ବଷଣର

ବିଦ୍ଦଚ୍ଛଦ୍ ଦ୍ଦଦ୍ଖାଦ୍ଦଦ୍ଇଛି। ଦ୍ଦଶଷଦ୍ଦର ଦ୍ଦସମାଦ୍ଦନ ମି ଳିତ୍ ଦ୍ଦହାଇଛନ୍ତି।
କବି ଉଦ୍ଦପନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଦ୍ଦହଉଛନ୍ତି ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ପ୍ରଦ୍ଦୟାଗର ଚତ୍ୁ ର ସ୍ରଷ୍ଟା। ଦ୍ଦସ ପ୍ରାକୃତ୍ିକ
ରୂପ ସହିତ୍ ନାୟି କାର ଶରୀରର ଦ୍ଦଶାଭାକୁ ଖୁବୃ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବଦ୍ଦର ତ୍ୁ ଳନା କରନ୍ତି ଯାହାକି
ତ୍ାଙ୍କ କାବୟ ଭି ତ୍ଦ୍ଦର ଅନବଦ୍ୟ ସୁଷମା ସୃଷ୍ଟି କରି ଥାଏ। କାବୟର ଷଷ୍ଠ ଛାନ୍ଦଦ୍ଦର କବି
ନାୟି କା ଲାବଣୟବତ୍ୀ ଓ ତ୍ାଙ୍କ ସଖୀଗଣ ସ୍ନାନ କରୁଥ ିବା ଦ୍ୃ ଶୟକୁ ଅତ୍ି ମଞୁ ଳ ଭାବଦ୍ଦର
ପରି ଦ୍ଦବଷଣ କରି ଛନ୍ତି। କବିଙ୍କୁ ମଦ୍ଦନ ଦ୍ଦହାଇଛି ନାରୀ ଓ ପୁଷ୍କରି ଣୀ ମଧ୍ୟଦ୍ଦର ଦ୍ଦଯପରି
ଦ୍ଦକୌଣସି ତ୍ାରତ୍ମୟ ନାହି ଁ ଦ୍ଦତ୍ଣୁ ପୁଷ୍କରି ଣୀର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦ୍ାନକୁ କବି ନାୟି କାର
ଅଙ୍ଗସୁଷମା ସହ ସମନ୍ି ୱତ୍ କରି ଛନ୍ତି। କବିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାନୁ ଯାଇ“ନାରୀ ବାରୀ ବାରୀ ଦ୍ଦଯହିଲା ତ୍ହି ଁ ର୍ଡିକ ଯାଏ
ହାସ କୁମଦ୍
ୁ ଦ୍ଦନତ୍ରମୀନ ମୁଖ କମଳ ପ୍ରାଦ୍ଦୟ
ଜ୍ର୍ନ ପୁଲିନ ଉରଦ୍ ଚକ୍ରଲାଳ ମି ଥନ
ୁ
ଦ୍ଦରାମାବଳୀ ଅଳିଆବଳୀ ଗତ୍ି ହାଂସ ସମାନ”।
ସଦ୍ଦରାବର ମଧ୍ୟଦ୍ଦର ନାରୀ ଓ ଜ୍ଳ ମଧ୍ୟଦ୍ଦର ଦ୍ଦକୌଣସି ପାଥଣକୟ ବାରି ଦ୍ଦହଉନାହି।ଁ ଦ୍ଦସହି
ନାୟି କାମନର ହସରୂପକ ଫୁ ଲ,ନୟନ ରୂପକ ମୀନ,ମୁଖ ରୂପକ କମଳ,ଜ୍ର୍ନ ରୂପକ
କୂଳ,ସ୍ତନ ରୂପକ ଚକ୍ରବାକ,ଦ୍ଦଲାମ ରୂପକ ସପଣ ଓ ଗତ୍ି ରୂପକ ହାଂସ ଅତ୍ି ରମଣୀୟ
ଦ୍ଦଶାଭା ଧାରଣ କରି ଛନ୍ତି। ଏଠାଦ୍ଦର କବି ସୁନ୍ଦର ଉପମାଗୁଡିକ ମାଧ୍ୟମଦ୍ଦର ନାୟି କା
ଶରୀରର ଦ୍ଦଶାଭାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଛନ୍ତି।
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କବିସମ୍ରାଟ ଉଦ୍ଦପନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ରୀତ୍ି କାବୟଧାରାକୁ ପରି ପଷ୍ଟ
ୃ କରି ଛନ୍ତି। ସାଂସ୍କ ୃତ୍ ସାହିତ୍ୟ
ସହିତ୍ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମକକ୍ଷ କରି ବା ନିମିତ୍ତ ଦ୍ଦସ ଓଡିଆ କବିତ୍ା ମଧ୍ୟରୁ ପାରମ୍ପରି କ
ସହଜ୍ ଓ ସୁଲଭ ଭଙ୍ଗୀକୁ ପରି ବତ୍ତଣନ ପୂବକ
ଣ ଆଡମ୍ବରକୁ ଆଳଙ୍କାରି କ ବର୍ଣ୍ଣନା ବିଳାସର
ପ୍ରଦ୍ଶଣନ କରି ଛନ୍ତି। ଭାରତ୍ୀୟ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଦ୍ଦଶ୍ରଷ୍ଠ ରସବାଦ୍ୀ କାବୟଶିଳ୍ପୀ ଦ୍ଦହଉଛନ୍ତି
ଉଦ୍ଦପନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଲାବଣୟବତ୍ୀ କାବୟଦ୍ଦର ଶୃାଂଗାର ରସର ନିଖଣ
ୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଛନ୍ତି। ଦ୍ଦସ
ତ୍ାଙ୍କ କାବୟର ଅଦ୍ଦନକ ସ୍ଥଳଦ୍ଦର ଶୃାଂଗାର ରସର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦ୍ଦହାଇଥ ିଦ୍ଦଲ ମଧ୍ୟ ଯୁଗରୁଚିର
ଆଦ୍ଦବଦ୍ନ ଅନୁ ଯାୟୀ ତ୍ାହା କାବୟର ଔଚିତ୍ୟକୁ ପରି ବତ୍ତି ତ୍ କରି ଅଛି। କବି ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର
ବିଷୟବସ୍ତୁ କୁ ଶୃାଂଗାର ରସର ତ୍ତ୍ତ୍ୱାନୁ ଯାୟୀ ସଜ୍ଜ୍ୀକରଣ କରି ଛନ୍ତି।ଏହି କାବୟଦ୍ଦର ପ୍ରକୃତ୍ି
ଚିତ୍ରଣ ଦ୍ଦକ୍ଷତ୍ରଦ୍ଦର ଚମତ୍କାରି ତ୍ା ପ୍ରଦ୍ଶଣନ କରି ଛନ୍ତି। ନାୟକ ନାୟି କା ବିରହର ଦ୍ୁ ଃଖଦ୍ଦର
ଜ୍ଜ୍ଣରିତ୍ ଦ୍ଦହଉଥ ିବା ସମୟଦ୍ଦର କବି ଗ୍ରୀଷ୍ମ,ବଷଣା,ଶୀତ୍ ଓ ଶରତ୍ ଋତ୍ୁ ର ଅତ୍ି ମଞୁ ଳ
ରୂପକୁ ପରି ଦ୍ଦବଷଣ କରି ଛନ୍ତି। ଆଦ୍ଦଲାଚୟ କାବୟଦ୍ଦର ପ୍ରସଙ୍ଗକ୍ରଦ୍ଦମ ସନ୍ଧୟା ଓ ରାତ୍ରିର
ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା ପରି ଦ୍ୃଷ୍ଟ ଦ୍ଦହାଇଥାଏ।ଉପମା ଓ ଅନୟାନୟ ଅଳଙ୍କାର ମାଧ୍ୟମଦ୍ଦର
କବି ପ୍ରାକୃତ୍ିକ ରୂପର ଦ୍ଦଯଉ ଁ ମୁଗ୍ଧ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଛନ୍ତି ,ତ୍ାହା ତ୍ାଙ୍କ କାବୟ ଦ୍ଦସୌନ୍ଦଯଣୟର
ଅଭି ବୃଦ୍ଧି ସାଧନ କରି ଛନ୍ତି।
ଶାଂସି ତ୍ କାବୟର ଦ୍ଶମ ଛାନ୍ଦଦ୍ଦର କବି ନାୟକର ପୂବର
ଣ ାଗ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ବା ସମୟଦ୍ଦର
ମଧ୍ୟ ନାୟି କା ଲାବଣୟବତ୍ୀର ଅପୂବ ଣ ରୂପଛଟା ଚିତ୍ରଣ କରି ବା ସଦ୍ଦଙ୍ଗ ସଦ୍ଦଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର
ଉପମା ଗୁଡିକର ପ୍ରଦ୍ଦୟାଗ କରି ଛନ୍ତି । କାବୟର ନାୟକ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ

ଦ୍ୂ ତ୍ଠାରୁ

ଲାବଣୟବତ୍ୀର ଚିତ୍ରପଟ ଲାଭ କରି ବା ପଦ୍ଦର ଦ୍ଦସହି ଯୁବହୃ ଦ୍ ଆକଷଣଣକାରୀ ରୂପଦ୍ଦଦ୍ଖି
ସଦ୍ଦମ୍ଭାହିତ୍ ଦ୍ଦହାଇଯାଇଛି। ତ୍ା ଭି ତ୍ଦ୍ଦର ଦ୍ଦଯଉ ଁ ଦ୍ଦପ୍ରମ ଜ୍ଜ୍ଣରିତ୍ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ଦ୍ଦହାଇଛି
କବି ତ୍ାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଛନ୍ତି ।
“ଦ୍ଦଯଉ ଁ ନୟନର ଏଦ୍ଦତ୍ ବଡାଇ
ମୃଗକୁ ଦ୍ଦଦ୍ଲା ନଗର ଛଡାଇ
ବୁ ଡାଇ କରି ଦ୍ଦଦ୍ଲା ମୀମ କମଳ
ଦ୍ଦମା ସଦ୍ଦଙ୍ଗ ଦ୍ଦହଉଥାଅ ଦ୍ଦବାହି ତ୍ୁ ଳ”।
କବିସମ୍ରାଟ ଉଦ୍ଦପନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ କଳ୍ପନା ବିଳାସ ଦ୍ଦହଉଛି ଅଦ୍ଭୁତ୍। ଦ୍ଦସ ନାୟି କା
ଲାବଣୟବତ୍ୀର ଶରୀର ମଧ୍ୟଦ୍ଦର ଦ୍ଦଷାଳ ପ୍ରକାରର ପୁଷ୍କର ପରି କଳ୍ପନା କରି ଛନ୍ତି। ତ୍ାର
ନାକ ତ୍ିଳଫୁ ଲ,ଦ୍ାନ୍ତ କୁନ୍ଦବୀଜ୍,ମୁଖ ଦ୍ଦଶ୍ୱତ୍ପଦ୍,ମ ଓଷ୍ଠୟ ରକ୍ତପଦ୍,ମ ହାସ କୁମଦ୍
ୁ ଅଧର
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ଯବାପୁଷ୍ପ ଶ୍ରବଣ ପାଟଳୀ ଫୁ ଳ,ନଖ ନିଆଳି,ଆଙ୍ଗୁ ଠି ଚମ୍ପା,ଦ୍ଦଦ୍ହ ସି ରିଷ ଫୁ ଳ,ଆଖି
ଉତ୍ପଳ,ଦ୍ଦଦ୍ହର ରଙ୍ଗ ଷଣଫୁ ଲ,କପାଳ ଅଦ୍ଦଶାକ.ହାତ୍ ପାପୁଲି ଓ ଦ୍ଦଗାଇଠି ମନ୍ଦାର ଫୁ ଲ
ସହିତ୍ କବି ତ୍ୁ ଳନା କରି ଛନ୍ତି। ଏପରି କଳ୍ପନା ଦ୍ଦକବଳ କବି ଉଦ୍ଦପନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ପକ୍ଷଦ୍ଦରହି ଁ
ସମ୍ଭବ ଦ୍ଦହାଇପାଦ୍ଦର।
୩.୬.୩ ଦ୍ଦପ୍ରମସୟଧାନିଧ ି
କବି ଉଦ୍ଦପନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ରଚିତ୍ ଦ୍ଦପ୍ରମସୁଧାନିଧ ି ରୀତ୍ି ସାହିତ୍ୟର ଏକ ବହୁ ପରି ଚିତ୍ କାବୟ।
ଏହାର ଛାନ୍ଦ ସାଂଖୟା ଦ୍ଦଷାଳ। ଏଥ ିଦ୍ଦର ପାରମ୍ପରି କ ରୀତ୍ିଦ୍ଦର ମଙ୍ଗଳାଚରଣ,ନାୟକ
ନାୟି କାର ଦ୍ଦଯୌବନ,ମି ଳନ ଓ ବିରହର ଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପି ତ୍। ଋତ୍ୁ ଚିତ୍ରଣ,ଅଳଙ୍କାର
ପ୍ରଦ୍ଦୟାଗ,ନଗର,ଉପବନ,,ସଦ୍ଦରାବର,ସନ୍ଧୟା,ପ୍ରଭାତ୍କାଳୀନ ଦ୍ଦଶାଭାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏହି
କାବୟଦ୍ଦର ପ୍ରସଙ୍ଗକ୍ରଦ୍ଦମ ରହିଛି। ଦ୍ଦପ୍ରମସୁଧାନିଧଦ୍ଦି ର ରାଜ୍ ପରି ବାରର କଥା ବର୍ଣ୍ିତ୍।
ନାୟକ ନାୟି କାଙ୍କର ସୁରତ୍ଦ୍ଦକଳି,ସ୍ମତ୍ିଚାରଣ ଓ ପରି ଣତ୍ିଦ୍ଦର ମି ଳନ ଦ୍ଦପ୍ରମସୁଧାନି ଧ ିର
ଉପଜ୍ିବୟ ବିଷୟ। ଏହାରି ଅନ୍ତରାଳଦ୍ଦର ଅଷ୍ଟାଦ୍ଶ ଶତ୍ାେୀର ଉତ୍କଳୀୟ ସମାଜ୍ର ଏକ
ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ରୂପ ପ୍ରତ୍ିବିମ୍ବିତ୍। ଏହି କାବୟଦ୍ଦର ସ୍ୱକୀୟା ପ୍ରୀତ୍ିର ଚିତ୍ର ଦ୍ଦଦ୍ଖାଯାଏ।
ଦ୍ଦପ୍ରମସୁଧାନି ଧ ି କାବୟଦ୍ଦର ସଦ୍ଦମ୍ଭାଗ ଦ୍ଦପ୍ରମ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତ୍ାହା ଦ୍ାମ୍ପତ୍ୟ ଦ୍ଦପ୍ରମର ଉେଣୱକୁ
ଯାଇପାରି ନାହି।ଁ କବି ଏଥ ିପାଇ ଁ ଏହି କାବୟଦ୍ଦର ଦ୍ଦଲଖିଛନ୍ତି “କି ଦ୍ଦହବା ବଡ ନୃ ପତ୍ି କି ଦ୍ଦହବା ବଡ ସମ୍ପତ୍ତି
ସବୁ ସୁଖ ଉତ୍ପତ୍ି ସ୍ଥାନ ଦ୍ମ୍ପତ୍ି। “
ଦ୍ଦପ୍ରମସୁଧାନି ଧ ି କାବୟଦ୍ଦର ଦ୍ଦକାସଲର ରାଜ୍ା ନିଜ୍ର ପୁତ୍ର ପାଇ ଁ ଡଗରଙ୍କ ହାତ୍ଦ୍ଦର
ଚିତ୍ରପଟ ଦ୍ଦଦ୍ଇ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦ୍ଦପ୍ରରଣ କରି ଥ ିଦ୍ଦଲ। ଦ୍ଦକରଳର ରାଜ୍ା ଦ୍ଦସହି
ଚିତ୍ରପଟକୁ ମଦ୍ଦନାନୀତ୍ କରି ଥ ିଦ୍ଦଲ ନିଜ୍ କନୟା ଦ୍ଦପ୍ରମସୁଧାନିଧ ି ପାଇ।ଁ ଦ୍ଦପ୍ରମସୁଧାନି ଧ ି
ଏକ ଶୃାଂଗାର ରସପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଳଙ୍କାରି କ କାବୟ।
୩.୬.୪ ଦ୍ଦକାଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୟନ୍ଦରୀ
ଉଦ୍ଦପନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଅନୟତ୍ମ କାଳ୍ପନିକ ସଫଳ କାବୟ ଦ୍ଦହଉଛି ଦ୍ଦକାଟିବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ।
ଏହା ୩୫ଟି ଛନ୍ଦ ବିଶଷ୍ଟ
ି । କାବୟଦ୍ଦର ମଙ୍ଗଳାଚରଣଦ୍ଦର ମହାପ୍ରଭୁ ଜ୍ଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଦନା
ରହିଛି। ଚିରାଚରି ତ୍ କ୍ରମଦ୍ଦର ନାୟକ ନାୟି କାଙ୍କ ରୂପ ଓ ଦ୍ଦଯୌବନର ବର୍ଣ୍ଣ ନା,ଦ୍ଦପ୍ରମ-
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ମି ଳନ ବିରହର ପ୍ରସଙ୍ଗ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ନାୟି କା ଚମ୍ପାନଗରୀର ରାଜ୍ା ବିଶ୍ୱାନନ୍ଦଙ୍କ କନୟା
ଦ୍ଦକାଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ଓ ନାୟକ ପାଟଳିପତ୍ର
ୁ ର ରାଜ୍ା ଦ୍ୀପ୍ତି ସାରଙ୍କ ପୁତ୍ର ପୁଷ୍ପକାତ୍ୁ ।
ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟଦ୍ଦର ଦ୍ଦପ୍ରମ ସୃଷ୍ି ି ଦ୍ଦହାଇଛି। ଦ୍ଦଦ୍ବମାୟା ବଳଦ୍ଦର ର୍ଟିଛି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟଦ୍ଦର
ବିଦ୍ଦର୍ଚ୍ଦ୍। ଅବଦ୍ଦଶଷଦ୍ଦର ବୀରତ୍ୱ ପ୍ରଦ୍ଶଣନ ପୂବକ
ଣ ପୁଷ୍ପଦ୍ଦକତ୍ୁ ନାୟି କା ଦ୍ଦକାଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ
ସୁନ୍ଦରୀକୁ ଲାଭ କରି ଛି। କବିଙ୍କ ଜ୍ୀବନର ଦ୍ଦଶଷ ଭାଗଦ୍ଦର ଏହା ରଚିତ୍ ଦ୍ଦହାଇଥ ିଲା
ଦ୍ଦବାଲି କାବୟର ରଚନା ଦ୍ଦଶୈଳିରୁ ଜ୍ଣାପଡିଥାଏ। କଳ୍ପନା ବିଳାସ, ଭାଷା ବିନୟାସ ଓ
ଅଳଙ୍କାରର ପ୍ରଦ୍ଦୟାଗ ଦ୍ୃ ଷ୍ଟିରୁ ଉକ୍ତ କାବୟଟି ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଲାଖନୀଦ୍ଦର ଏକ ଅତ୍ୁ ଳନୀୟ ସୃଷ୍ଟି।
କାବୟ ନାୟି କାକୁ ଦ୍ଦକାଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ଭାବଦ୍ଦର ପ୍ରତ୍ିଷ୍ଟିତ୍ କରି ବା ପାଇ ଁ କବି ଦ୍ଦଯଉ ଁ
କଳ୍ପନାବିଳାସି ତ୍ାର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଛନ୍ତି ତ୍ାହା ସ୍ୱତ୍ନ୍ତ୍ର ଅଦ୍ଦଥଣାତ୍କଷଣତ୍ାର ସହିତ୍ ଜ୍ୀବନ୍ତ
ଦ୍ଦହାଇଛି। କବି ଶବ୍ଦ ଦ୍ଦଯାଜ୍ନାର ଚମତ୍କାରି ତ୍ା,ପ୍ରସଦ୍ଦଙ୍ଗାଚିତ୍ ଚଟୁ ଳ ଚରି ତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କବିଙ୍କ
ଏହି କାବୟକୁ ଯଦ୍ଦଥଷ୍ି ଉର୍ଚ୍ଦ୍ଦକାଟିର କରି ଗଢି ଦ୍ଦତ୍ାଳିଛି। ଏହି କାବୟର ଠାଏ ଁ ଠାଏ ଁ
ସମାଜ୍ର ନିମ୍ ନ ଦ୍ଦଶ୍ରଣୀର ଦ୍ଦଲାକମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିମ୍ ନ ଦ୍ଦଶ୍ରଣୀର
ଦ୍ଦଲାକମାଦ୍ଦନ ଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ ରୂପଜ୍ୀବୀ ଓ ଶବର ଶବରୁଣୀ।
୩.୬.୫ ରସଦ୍ଦ ଖା
ଏହି କାବୟଟି କବିଙ୍କର ଅନୟତ୍ମ ସଫଳ କୃତ୍ି। କାବୟର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦଦ୍ଦର କବି ବିଷ ୁୃ୍ ଓ
ଶିବଙ୍କ ପଦ୍ାରବିନ୍ଦଦ୍ଦର ଭକ୍ତି ଅର୍ଣୟ ଅପଣଣ କରି ଛନ୍ତି। ଦ୍ଦନୈମିଷୟାରଣୟଦ୍ଦର ବାସ କରୁଥ ିବା
ଋଷି କପି ସାଞ୍ଜଙ୍କର ସାତ୍ ଶହ ଶିଷୟ ଏକଦ୍ା ତ୍ାଥଣଟନଦ୍ଦର ବାହାରି ଦ୍ଦଚାଳଦ୍ଦଦ୍ଶର
ମଳୟଗି ରି ନିକଟବତ୍ତଣୀ ରଦ୍ଦସାଦ୍ୟ ବନଦ୍ଦର ପ୍ରଦ୍ଦବଶ କରି ବା ମାତ୍ର କାମ ପ୍ରପି ଡିତ୍
ଦ୍ଦହାଇଛନ୍ତି ଓ କାମପୀଡାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇ ଁ ନାକଟବତ୍ତଣୀ ଜ୍ନପଦ୍ମାନଙ୍କଦ୍ଦର ଗୃହସ୍ଥ
ଜ୍ୀବନଯାପନ କରି ଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଚାରି ବଷଣ ବିତ୍ିଯାଇଛି। ଋଷି କପି ସାଞ୍ଜ ଶିଷୟମାନଙ୍କୁ
ଦ୍ଦଖାଜ୍ିବାକୁ ଯାଇ ନିଦ୍ଦଜ୍ ମଧ୍ୟ ରଦ୍ଦସାଦ୍ୟ ବନଦ୍ଦର ଅନୁ ରୂପ ଦ୍ଶା ଦ୍ଦଭାଗ କରି ଛନ୍ତି। ଦ୍ଦସ
ଦ୍ଦଚାଳଦ୍ଦଦ୍ଶକୁ ଯାଇ ଦ୍ଦସହି ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ କନୟା ଲାଳାବତ୍ୀଙ୍କ ପାଣିଗ୍ରହଣ କରି ଛନ୍ତି ।
ଲୀଳାବତ୍ୀଙ୍କ ଗଭଣରୁ ଜ୍ନ୍ ମ ଦ୍ଦନଇଛି ରସଦ୍ଦଲଖା କନୟା। ରସଦ୍ଦଲଖା ଦ୍ଦଯୌବନଦ୍ଦର
ପଦ୍ାପଣଣ କରି ବାପଦ୍ଦର ତ୍ାର ବିବାହ ପାଇ ଁ ବରପାତ୍ର ଦ୍ଦଖାଜ୍ା ଚାଲି ଛି। ସୁଧାନି ଧ ି
ନଗରଦ୍ଦର ରାଜ୍ପୁତ୍ର ବିଶ୍ୱଭୂତ୍ି ସହିତ୍ ଦ୍ିଦ୍ଦନ ହଠାତ୍ ଫୁ ଲ ଦ୍ଦତ୍ାଳିବା ଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ
ରସଦ୍ଦଲଖାର ସାକ୍ଷାତ୍ ଦ୍ଦହାଇଛି । ଅଦ୍ଦନକ ବାଧାବିଘ୍ନ ପଦ୍ଦର ଉଭୟଙ୍କର ବିବାହ
ସମାପନ ଦ୍ଦହାଇଛି। ତ୍ା ପଦ୍ଦର ରାକ୍ଷସଗଣ ବିଶ୍ୱଭୂତ୍ିକୁ ଲୁ ଚାଇ ଆଣି ତ୍ା ନିଜ୍ ରାଜ୍ୟଦ୍ଦର
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ଛାଡି ଦ୍ଦଦ୍ଇଛନ୍ତି। ଦ୍ଦଶଷଦ୍ଦର ନାୟକ ନାୟି କାଙ୍କର ମି ଳନ ସାଂର୍ଟି ତ୍ ଦ୍ଦହାଇଛି । ଏହି
କାବୟଦ୍ଦର କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ବାଇଶଟି ଛାନ୍ଦ ରହିଛି। ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ଏହି କାବୟର ମୁଖୟ ରସ।
୩.୬.୬ ଅନୟାନୟ ସାହିତ୍ୟକୃତ୍ି
ଏତ୍ତ୍ବୟତ୍ୀତ୍ ଉଦ୍ଦପନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଅଦ୍ଦନକ ଗୁଡାଏ କାବୟ ରଚନା କରି ଛନ୍ତି । ‘ସୁଭଦ୍ରା
ପରି ଣୟ’ କବିଙ୍କର ଏକ ଦ୍ଦପୌରାଣୀକ କାବୟ। ଏଥଦ୍ଦି ର ଶ୍ରୀଦ୍ଦକ୍ଷତ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣନା,ପୁରୁଦ୍ଦଷାତ୍ତମ
ଜ୍ଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହିମା ସହ ଦ୍ୱାରି କାପୁରର ବର୍ଣ୍ଣନା ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଜ୍ନ୍ବ
ମ ିବରଣୀ ନାନାବିଧ
ରଚନା ଦ୍ଦଶୈଳୀଦ୍ଦର ବର୍ଣ୍ିତ୍। ଏହାର ପ୍ରତ୍ିପାଦ୍ ଆରମ୍ଭ ଦ୍ଦହାଇଛି ‘ସ’ ଦ୍ଦରଅବଶୟ ‘ସ’
ସ୍ଥାନଦ୍ଦର ‘ଶ’ ଓ ‘ଷ’ ମଧ୍ୟ ବୟବହାର କରି ଛନ୍ତି। ‘କଳାକଉତ୍ୁ କ’‘କ’ ଅକ୍ଷର ନିୟମଦ୍ଦର
ରଚିତ୍। ଏହାର ଆଦ୍ୟ ଓ ପ୍ରାନ୍ତ ଉଭୟ ଅକ୍ଷର ‘କ’ ଅଦ୍ଦଟ। ଏହା ଦ୍ଶଛାନ୍ଦ ବିଶଷ୍ଟ
ି
ପ୍ରଦ୍ଦତ୍ୟକ ଛାନ୍ଦର ରାଗ ଭି ନ୍ନ ଭି ନ୍ନ। ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବ୍ରଜ୍ଲୀଲା ଓ
ଦ୍ଦଗାପଲୀଲା।
‘ଅବନାରସତ୍ରଙ୍ଗ’ କବି ଉଦ୍ଦପନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଏକ ବହୁ ଜ୍ନାଦ୍ୃ ତ୍ କାବୟ। ଏହା ଦ୍ୱାଦ୍ଶ ଛାନ୍ଦ
ବିଶଷ୍ଟ
ି । ଛାନ୍ଦ ଭୂଷଣ ଚଉତ୍ିରିଶ ଛାନ୍ଦଯୁକ୍ତ ଏକ ସରସ କାବୟ। କ ଠାରୁ କ୍ଷ ପଯଣୟନ୍ତ
ଚଉତ୍ିରିଶଟି ଅକ୍ଷରକୁ କ୍ରମାନ୍ ୱୟଦ୍ଦର ଆଦ୍ୟଦ୍ଦର ରଖି ଦ୍ଦଗାଟିଏ ଦ୍ଦଗାଟି ଏ ଛାନ୍ଦ ରଚିତ୍।
କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଦ୍ଦହଉଛି ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ । କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଲୟ,ଦ୍ଦଯୌବନ ଓ ପ୍ରାଥମି କ ଦ୍ଦଯୌବନର
ବର୍ଣ୍ଣନା ଦ୍ଦଦ୍ବା ସହିତ୍ କବି ଦ୍ଦଗାପାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କ ଶୁେ ଓ ଅନାବିଳ ଦ୍ଦପ୍ରମାନୁ ରାଗର
ପରାକାଷ୍ଠା ଏଥ ିଦ୍ଦର ପ୍ରଦ୍ଶଣୀତ୍। ଗୀତ୍ାଭି ଧାନ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଏକ ଅଭି ଧାନ। ଦ୍ଦସ ଏହି ଅଭି ଧାନ
ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଓଡିଆଦ୍ଦର ରଚନା କରି ମାତ୍ୃ ଭାଷା ଓଡିଆର ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦ୍ଶଣନ କରି ଛନ୍ତି।
ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କାବୟରୀତ୍ି ସାଂସ୍କ ୃତ୍ କାବୟାଦ୍ଶଣ ବୟତ୍ିଦ୍ଦରକ ଖାଣ୍ଟି ଓଡି ଆ ଭାଷାର
ଦ୍ଦସୌକୁମାରଯଣୟ ଓ ଦ୍ଦଲାକଗୀତ୍ର ମାଧୁଯୟଣ ଦ୍ଦର ବିମଣ୍ଡିତ୍। ଆଦ୍ିରସ ବୟତ୍ୀତ୍ କବିତ୍ୱ
ମଳୟ ପର୍ଚ୍ନ ମତ୍ ପରି ଆହ୍ଲାଦ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସାଦ୍ଗୁଣ କାବୟଦ୍ଦର ଉପଲବ୍ଧ ଦ୍ଦତ୍ଣୁ
ଲାବଣୟବତ୍ୀ କାବୟଦ୍ଦର କବି କହିଛନ୍ତି “ମୂତ୍ତିମନ୍ତ କରି ମୃଦ୍ୁଗୀତ୍ ବିଚାରଇ
ଏଣୁ କରି ଥ ିବ ଅଳାଂକାର ଯୁକ୍ତ ଦ୍ଦହାଇ
ପଦ୍ ସରଳ ଧ୍ୱନିର ମାନସ ଦ୍ଦମାହିବ
ଅଥିଜ୍ନ ପ୍ରକରକୁ ଆନନ୍ଦ କରି ବଦ୍ଦହ”।
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ଅଥଣାତ୍ କାବୟ ଦ୍ଦହବ ସ୍ଥାପତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବୟଞନାଧମଣୀ ଓ ଚି ତ୍ରମୟ ସଦ୍ୃ ଶ ଦ୍ଦହବ।
ଯଦ୍ିଓ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କବିମାଦ୍ଦନ କାବୟର ଚମତ୍କାରି ତ୍ା ପ୍ରଦ୍ଶଣନ ନିମଦ୍ଦନ୍ତ ନାନାଦ୍ି
ଅଳଙ୍କାରର ପ୍ରଦ୍ଦୟାଗ କରି ଛନ୍ତି ଦ୍ଦତ୍ଦ୍ଦବ ଦ୍ଦସଇ ସୁଦ୍ଦଶାଭି ତ୍ ଅଳଙ୍କାର ଯୁକ୍ତ କାବୟ
ରମଣୀକୁ ବୁ ଝିବା ପାଇ ଁ ପଣ୍ଡି ତ୍ ବଗଣଙ୍କ ଠାରୁ ସାଧାରଣ ବକ୍ତି ପକ୍ଷଦ୍ଦର କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ନୁ ଦ୍ଦହ।ଁ
ଦ୍ଦସଥ ିପାଇ ଁ ଦ୍ଦଗାପବନ୍ଧୁ ଦ୍ାସ କହିଥଦ୍ଦି ଲ“ଗାଏ ଉର୍ଚ୍ଗୀତ୍ ସଭାଦ୍ଦର ପଣ୍ଡି ତ୍
ପଥ ପ୍ରାଦ୍ଦନ୍ତ ଦ୍ୃ ଷ୍ଟମନା
ବିଦ୍ଦଲ ଗାଏ ଓଷା
ଅନ୍ତପୁଦ୍ଦର ଦ୍ଦଯାଶା
ନୃ ତ୍ୟରଦ୍ଦଙ୍ଗ ବାରଙ୍ଗନା”
ମଣିଷର ଅନୟ ଭାବ ମଧ୍ୟଦ୍ଦର ରତ୍ିଭାବ ଦ୍ଦବଶ ଶକ୍ତି ଶାଳୀ। କାବୟଦ୍ଦର ଦ୍ଦସଇ ରତ୍ି
ଭାବର ଉଜ୍ଜ୍ଳତ୍ାକୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ଁ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କବିମାଦ୍ଦନ ପ୍ରୟାସ କରି ଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଦପନ୍ଦ୍ର
ଭଞ୍ଜ ଦ୍ଦସହି ଭାବପ୍ରଦ୍ଦକ୍ଷପଣର ଏକ ଉକୃଷ୍ଟ ଦ୍ୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ।

୩.୭ ଆତ୍ମପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ
୧) ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତର ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ
କ) ଲାବଣୟବତ୍ୀ ଏକ ଯଥାଥଣ ରୀତ୍ି କାବୟ ବିଚାର କଦ୍ଦର
ଖ) ଓଡିଆ ମଧ୍ୟଯୁଗର ଦ୍ଦଶ୍ରଷ୍ଠ କବି କବିସମ୍ରାଟ ଉଦ୍ଦପନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ସାଂପକଣଦ୍ଦର ଏକ ନିବନ୍ଧ
ଉପସ୍ଥାପନା କର।
ଗ) ରୀତ୍ି କାବୟର ଦ୍ଦବୈଶଷ୍ଟ
ି ୟ ଦ୍ୃ ଷ୍ଟିରୁ ଲାବଣୟବତ୍ୀର ମୂଲୟାଙ୍କନ କର।
ର୍) କବି ସମ୍ରାଟ ଉଦ୍ଦପନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଦ୍ଦହଉଛନ୍ତି ଏକ ଦ୍ଦଶ୍ରଷ୍ଠ ଶୃଙ୍ଗାର କବି ତ୍ାଙ୍କ ରଚିତ୍ କାବୟ
ଅବଲମ୍ବନଦ୍ଦର ଏହି ମନ୍ତବୟଟିର ସାରବତ୍ତା ପ୍ରତ୍ିପାଦ୍ନ କର।
ଙ) କବି ଉଦ୍ଦପନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ କବି ପ୍ରତ୍ିଭାର ମୂଲୟାଙ୍କନ କର।
୨) ସାଂକ୍ଷି ପ୍ତ ଉତ୍ତର ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ
କ) ଲାବଣୟବତ୍ୀ ଦ୍ଦକଉ ଁ ଦ୍ଦଶ୍ରଣୀୟ କାବୟ ?
ଖ) ଉଦ୍ଦପନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଦ୍ଦଶ୍ରଷ୍ଠ କାବୟର ନାମ କଣ ?
ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ବ
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ଗ) ରୀତ୍ିର ସାଧାରଣ ଅଥଣ କଣ ଥଲ
ି ା?
ର୍) ଲାବଣୟବତ୍ୀ କାବୟର ନାୟକର ନାମ କଣ ଥଲ
ି ା?
ଙ) ଲାବଣୟବତ୍ୀ ର ପୂବଜ୍
ଣ ନ୍ଦ୍ଦମ ର ନାମ କଣ ଥଲ
ି ା?
ଚ) କବିସମ୍ରାଟ ଉଦ୍ଦପନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଦ୍ୁ ଇଟି କାଳ୍ପନିକ କାବୟର ନାମ ଦ୍ଦଲଖ ?

୩.୮ ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥସୂଚୀ
୧) ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟର ମଧ୍ୟପବଣ,ସୁଦ୍ଦରନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ।
୨) ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତ୍ିହାସ,ଡ. ବାଉରୀବନ୍ଧୁ କର।
୩) ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତ୍ିହାସ,ଡ. ଦ୍ଦବଣୁଧର ପାଢୀ।
୪) ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟର କ୍ରମବିକାଶ, ସୁଦ୍ଦରନ୍ଦ୍ର ସହାନ୍ତି ।
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ଚତ୍ୟ ଥଘ ଏକକ : କବିସର୍ଯ
ୂ ୟଘ ବଳଦ୍ଦଦବ ରଥ
ବିଷୟ ଗଠନ
୪ .୧ ପଠନର ଉଦ୍ଦେଶୟ
୪ .୨ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ
୪ .୩ ବିଷୟ ପ୍ରଦ୍ଦବଶ
୪ .୪ କବିସଯ
ୂ ୟଣ ବଳଦ୍ଦଦ୍ବ ରଥ
୪ .୫ କବିସଯ
ୂ ୟଣ ଙ୍କସାହିତ୍ୟକୃତ୍ି
୪ . ୫. ୧ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା
୪ . ୫. ୨ କିଦ୍ଦଶାର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୂ
୪ . ୫. ୩ ହାସୟକଦ୍ଦଲ୍ଲାଳ
୪ .୬ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟରଦ୍ଦବୈଶଷ୍ଟ
ି ୟ
୪.୭ ଆତ୍ମପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ
୪.୮ ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥସୂଚୀ

୪ .୧ ପଠନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
ଏ ଯୁଗର ଜ୍ଦ୍ଦଣ ବଳିଷ୍ ଠ କାବୟଶିଳ୍ପୀ ଦ୍ଦହଉଛନ୍ତି କବିସଯ
ୂ ୟଣ ବଳଦ୍ଦଦ୍ବ ରଥ ।ଦ୍ଦସ ସାଂଗୀତ୍
ଯୁଗର କାବୟସ୍ରଷ୍ଟା ଭାବଦ୍ଦର ପରି ଚିତ୍ ।ରୀତ୍ିଯଗ
ୁ ର ଜ୍ଟିଳ ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର ଓ ଅଥଣାଳଙ୍କାର
ପରମ୍ପରାକୁ ପରି ବଜ୍ଣନ କରି ଦ୍ଦଯଉ ଁ ସରଳ ଓ ସୁକୁମାର ଦ୍ଦଶୈଳୀ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟଦ୍ଦର
ଆରମ୍ଭ ଦ୍ଦହାଇଥ ିଲା ତ୍ାର ପ୍ରତ୍ିଷ୍ାଠ ତ୍ା ଦ୍ଦହଉଛନ୍ତି କବି ବଳଦ୍ଦଦ୍ବ ରଥ ।ଦ୍ଦସ ଜ୍ଳନ୍ଦର ଓ
ଆଠଗଡ ରାଜ୍ୟଦ୍ଦର ସଭା କବି ଭାଦ୍ଦବ ନି ଯକ୍ତ
ୁ ି ଦ୍ଦହାଇଥ ିଦ୍ଦଲ । ଦ୍ଦସଠାଦ୍ଦର ତ୍ାଙ୍କ କବିତ୍ ବର
ଦ୍ଦସୌରଭ ଦ୍ିଗବିଦ୍ିଗ ସଞ୍ଚାରି ତ୍ ଦ୍ଦହାଇଥ ିଲା ।

୪ . ୨ ଶ୍ିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ
ଏହି ପଠନଦ୍ଦର ଆଦ୍ଦମ ନିମ୍ଲ
ନ ି ଖତ୍
ି ବିଷୟଦ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରି ପାରି ବା।
ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ବ
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 କବିସଯ
ୂ ୟଣ ବଳଦ୍ଦଦ୍ବ ରଥଙ୍କ ଜ୍ୀବନୀ
 କବିସଯ
ୂ ୟଣ ବଳଦ୍ଦଦ୍ବ ରଥଙ୍କ ସାହିତ୍ୟକୃତ୍ି
 କବିସଯ
ୂ ୟଣ ବଳଦ୍ଦଦ୍ବ ରଥଙ୍କ ରଚନା ଦ୍ଦଶୈଳୀ
 କବିସଯ
ୂ ୟଣ ବଳଦ୍ଦଦ୍ବ ରଥଙ୍କ ବିଦ୍ଦଶଷତ୍ୱ

୪ .୩ ବିଷୟ ପ୍ରଦ୍ଦବଶ୍
କବିସଯ
ୂ ୟଣ ବଳଦ୍ଦଦ୍ବ ରଥ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତ୍ିହାସଦ୍ଦର ଅବିସ୍ମରଣୀୟ
ନାମ ।ମଧ୍ୟଯୁଗଦ୍ଦର ଆବିଭୁ ତ୍
ଣ ଦ୍ଦହାଇ କବିସଯ
ୂ ୟଣ ଆଧୁନିକ ଯୁଗଦ୍ଦର ବା ଇାଂଦ୍ଦରଜ୍ ରାଜ୍ତ୍ ବ
ଦ୍ଦର ପ୍ରାୟ ଚାଲି ଶ ବଷଣକାଳ ଜ୍ୀବନ ନି ବାଣ ହ କରି ଥ ିଦ୍ଦଲ । ରୀତ୍ି ସାହିତ୍ୟ ଧାରାଦ୍ଦର
ଦ୍ଦଲଖନୀ ଚାଲନା କରି ଥ ିଦ୍ଦଲ ଦ୍ଦହ ଁ କବିସଯ
ୂ ୟଣ ବଳଦ୍ଦଦ୍ବ ଦ୍ଦସ ଯୁଗର ଭଞ ପ୍ରମୁଖ ଆଉ
କବିମାନଙ୍କଠାରୁ ଦ୍ଦକଦ୍ଦତ୍କ ସ୍ବାତ୍ନ୍ତ୍ରୟ ରକ୍ଷା କରି ପାରି ଛନ୍ତି ।ଶବ୍ଦାଡମ୍ବର ଓ ଅଳଙ୍କାରର
ପ୍ରଦ୍ଦୟାଗ ଟିକିଏ ଉଣା ଥ ିବାରୁ ତ୍ାଙ୍କ କାବୟ –କୃତ୍ି ଅଧିକ ପ୍ରସି ଦ୍ଧି ଅଜ୍ଣନ କରି ପାରି ଛି ।
୪ . ୪ କବିସର୍ଯ
ୂ ୟଘ ବଳଦ୍ଦଦବ ରଥ
ବଳଦ୍ଦଦ୍ବ ରଥ ଗଞାମ ଜ୍ିଲ୍ଲାର ଦ୍ିଗପହଣ୍ି ି ନିକଟସ୍ଥ ବିଜ୍ୟନଗର ଗଡଦ୍ଦର ୧୭୮୯
ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦଦ୍ଦର ଜ୍ନ୍ଗ୍ର
ମ ହଣ କରି ଥ ିଦ୍ଦଲ । ତ୍ାଙ୍କ ପି ତ୍ାଙ୍କ ନାମ ଥ ିଲା ଉଜ୍ଜ୍େଳ ରଥ ।ଦ୍ଦସ ଥ ିଦ୍ଦଲ
ସାଂସ୍କ ୃତ୍ ଭାଷାଦ୍ଦର ଜ୍ଦ୍ଦଣ ବିଦ୍ାବ ନ ପଣ୍ିତ୍
ି ଓ କବି । ବାଲୟକାଳରୁ ବଳଦ୍ଦଦ୍ବ ପରି ବାର
ରପରମ୍ପରା ଅନୁ ଯାୟୀ ସାଂସ୍କତ୍
ୃ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ଥ ିଦ୍ଦଲ । କବିସଯ
ୂ ୟଣ ବଳଦ୍ଦଦ୍ବ କାବୟ ,
ଚମ୍ପୂ , ଚଉପଦ୍ୀ , ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ୍ , ଜ୍ଣାଣ ପ୍ରଭୃତ୍ି ରଚନା କରି ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ
କରି ଛନ୍ତି । ବଳଦ୍ଦଦ୍ବ ରଥଙ୍କ ଅସାଧାରଣ କବିତ୍ ବ ଶକ୍ତି ଦ୍ଦର ଅଭି ଭୂତ୍ ଦ୍ଦହାଇ ତ୍ଦ୍କାଳୀନ
ଜ୍ଳନ୍ତରର ରାଜ୍ା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ଦଛାଟରାୟ କବିଙ୍କୁ ପ୍ରଦ୍ାନ କରି ଥ ିଦ୍ଦଲ କବିସଯ
ୂ ୟଣ ଉପାଧି
ରାଜ୍କୀୟ ଆଦ୍ୃ ତ୍ ଓ ଉପାଧିର ପ୍ରମାଣ ଦ୍ଦହଉଛି ତ୍ାଙ୍କ କାବୟ ପ୍ରସି ଦ୍ଧିର ଚୂ ଡାନ୍ତ ନିଦ୍ଶଣନ।

୪ . ୫ କବିସର୍ଯ
ୂ ୟଘ ବଳଦ୍ଦଦବ ରଥ ସାହିତ୍ୟକୃତ୍ି
କବିଙ୍କ ଦ୍ଦଲଖନୀରୁ ଅଦ୍ଦନକଗୁଡାଏ ସାହିତ୍ୟକୃତ୍ି ସୃଷ୍ି ି ଦ୍ଦହାଇଛି । ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ,କିଦ୍ଦଶାର
ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୂ ,ହାସୟକଦ୍ଦଲ୍ଲାଳ , ବୟତ୍ୀତ୍ ଚଉପଦ୍ୀ ,ଭଜ୍ନ ,ଜ୍ଣାଣ ଆକାରଦ୍ଦର
ଅସାଂଖୟ ସଙ୍ଗୀତ୍ ତ୍ାଙ୍କ ଦ୍ ବାରା ସୃଷ୍ଟ ।
ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ବ
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୪ .୫. ୧ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା
ଚନ୍ଦ୍ରକଳା କବିଙ୍କ ଦ୍ ବାରା ରଚିତ୍ ଏକ କାଳ୍ପନିକ କାବୟ । କାବୟ ଆରମ୍ଭଦ୍ଦର ଦ୍ଦସ ଇଷ୍ଟ
ଦ୍ଦଦ୍ବତ୍ା ଶ୍ରୀ ଜ୍ଗନ୍ ମାଥଙ୍କ ପଦ୍ବନ୍ଦନା କରି ଛନ୍ତି । ଏହି କାବୟଟି ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ
କାବୟାଦ୍ଶଣଦ୍ଦର ଲି ଖତ୍
ି । ଏହାର କଥାବସ୍ତୁ ପାରମ୍ପରି କ ।ଲାବଣୟଧ୍ବଜ୍ ଗନ୍ଧବଣ ଓ
ଅପସରୀ ଦ୍ଦକଳିମଞୁ ଳା ଦ୍ଦଦ୍ବପୁରଦ୍ଦର ସଙ୍ଗୀତ୍ ଗାନଦ୍ଦର ପ୍ରମତ୍ତ ଥ ିଦ୍ଦଲ ।ଏହି ଗନ୍ଧବଣ
ଦ୍ମ୍ପତ୍ିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ି ଦ୍ଦଦ୍ବତ୍ାମାଦ୍ଦନ ଆକୃଷ୍ଟ ଦ୍ଦହାଇ ତ୍ାଙ୍କୁ ରୂପ ଭି କ୍ଷା କଦ୍ଦଲ । ମାତ୍ର ଦ୍ଦସମାଦ୍ଦନ
ମନା କରି ବାରୁ ଦ୍ଦଦ୍ବତ୍ାମାଦ୍ଦନ ମତ୍ତଣଦ୍ଦର ଦ୍ଦସମାଦ୍ଦନ ଜ୍ନ୍ ମଗ୍ରହଣ କରି ବାକୁ ଅଭି ଶାପ
ପାଇଦ୍ଦଲ । ମତ୍ତଣଦ୍ଦର ଲାବଣୟଧ୍ବଜ୍ ଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ ଅନଙ୍ଗସୁନ୍ଦର

ଓ ଦ୍ଦକଳିମଞୁ ଳା ଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ

ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ଏହାପଦ୍ଦର କବି ,ତ୍ାଙ୍କର ବାଲୟ ,କିଦ୍ଦଶାର , ସ୍ବପ୍ଦ୍
ନ ଶଣନ , ବିରହ ,ଦ୍ଦପ୍ରମପତ୍ର
ଲି ଖନ ପ୍ରଭୃତ୍ି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଛନ୍ତି । ଉଦ୍ଦପନ୍ଦ୍ର ଉଞଙ୍କ ପଦ୍ାଙ୍କ ଅନୁ ସରଣ କରି କବି ଏହି
କାବୟଟି ରଚନା କରି ଛନ୍ତି । ଏହା ଏକ ଅସାଂପୂର୍ଣ୍ଣ କାବୟ ।ଏଥଦ୍ଦି ର ୨୧ଟି ଛାନ୍ଦ ରହିଛି ।
୪ .୫.୨ କିଦ୍ଦଶ୍ାର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୂ
ଗଦ୍ୟପଦ୍ୟମି ଶ୍ରତ୍
ି

କିଦ୍ଦଶାର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୂ ଚଉତ୍ିଶା ରୀତ୍ିଦ୍ଦର ରଚିତ୍ । ଏହା

ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ରାବୟବ ବିଶଷ୍ଟ
ି ରଚନା ଦ୍ଦହଦ୍ଦଲ ଦ୍ଦହ ଁ ଏଥ ିଦ୍ଦର ରସି କତ୍ା , ଉକ୍ତି ମତ୍ା ଓ
ଦ୍ଦପ୍ରମବର୍ଣ୍ଣନାଦ୍ଦର ନିପଣ
ୁ ତ୍ା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । କ ଠାରୁ କ୍ଷ ପଯଣୟନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆଦ୍ୟଦ୍ଦର ରଖି
ଦ୍ଦଗାଟିଏ ଦ୍ଦଗାଟିଏ ସଙ୍ଗୀତ୍ ରଚିତ୍ ଦ୍ଦହାଇଛି । ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମି ଳନଦ୍ଦର ଚମ୍ପୂର
ପରି ସମାପ୍ତି ଦ୍ଦହାଇଛି । ସାଂସ୍କ ୃତ୍ ସାହିତ୍ୟଦ୍ଦର ରହିଥ ିବା ଚମ୍ପୂ ରଚନା ରୀତ୍ିକୁ ଅବଲମ୍ବନ
କରି କବି ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟି ରଚନା କରି ଛନ୍ତି । ଏଥ ିଦ୍ଦର ରହିଥ ିବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ର ଆଦ୍ଦବଦ୍ନ
,ରସଦ୍ଦବୈଚିତ୍ରୟ , ସରଳ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ରୀତ୍ି ଓ ଚାରି ତ୍ରିକ ମହତ୍ତେ ଏହାକୁ ବିଦ୍ଗ୍ଧ
ସହୃ ଦ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟଦ୍ଦର ପରି ଚିତ୍ କରି ଅଛି । ରସି କ ଚୂ ଡାମଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ଦ୍ଦପ୍ରମର
ଜ୍ୀବନ୍ତ ପ୍ରତ୍ିମା ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ଅନୁ ରାଗ ,ବିରହ ଓ ମି ଳନକୁ ଉପଜ୍ିବୟ କରି କବି ସାଂଶିତ୍
ଗ୍ରନ୍ଥଟି ରଚନା କରି ଛନ୍ତି ।
କବିଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନାଅନୁ ଯାୟୀ ଏକଦ୍ା ଲାସୟମୟୀ ଶ୍ରୀରାଧା ବୃ ନ୍ଦାବନର ରମୟ
ଦ୍ଦକଳିକୁଞ ମଧ୍ୟଦ୍ଦର ସନଦ୍ଶଣନ କଦ୍ଦଲ ନୀଳ ନିରଦ୍ ପରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ । ଦ୍ଦସହି ରମଣୀୟ
ରୂପକୁ ଦ୍ଶଣନ କରି ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ହୃ ଦ୍ୟ ମଧ୍ୟଦ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ଦ୍ଦହଲା ଅପୂବ ଣ ଦ୍ଦରାମାଞ୍ଚ । ତ୍ାଙ୍କର
ମଦ୍ଦନଦ୍ଦହଲା ଦ୍ଦଯପରି ଦ୍ଦସହି ଦ୍ଦମାହନ ଆକଷଣଣଦ୍ଦର ଦ୍ଦସ ଉଦ୍ଦ୍ଦବଳିତ୍ା ଦ୍ଦହାଇ ଉଠୁ ଛନ୍ତି ।
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ତ୍ାଙ୍କର ଦ୍ଦସହି ଦ୍ଦପ୍ରମ ଜ୍ଜ୍ଣରିତ୍ ହୃ ଦ୍ୟର ଭାବନାକୁ ଦ୍ଦସ ଅଭି ବୟକ୍ତ କରି ଛନ୍ତି ପ୍ରି ୟ ସଖୀ
ଲଳିତ୍ାଙ୍କ ନିକଟଦ୍ଦର । କବିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାନୁ ଯାୟୀ –
କି ଦ୍ଦହଲାଦ୍ଦର , କହି ତ୍ ନୁ ହଇ ଭାରତ୍ୀଦ୍ଦର
କାଲି ଯା ଦ୍ୂ ରରୁ ଦ୍ଦଦ୍ଖି

କଳନା କଲା ଦ୍ଦମା ଆଖି

କଳାଇନ୍ଦୀବର ଆରତ୍ୀଦ୍ଦର ।
ରାଧାଙ୍କର ଦ୍ଦପ୍ରମ ଭାବକୁ ଅତ୍ୀବ ରମଣୀୟ ଭାବଦ୍ଦର ପ୍ରକାଶ କରି ଛନ୍ତି ।ରୂପସୀ
ଶ୍ରୀରାଧା ଲଳିତ୍ାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଦ୍ଦସହି ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷଙ୍କ ମନଦ୍ଦମାହନ ରୂପକୁ ଦ୍ଶଣନ କରି ବା
ପଦ୍ଦର ତ୍ାଙ୍କ ମନ ଆଉ ସ୍ଥି ର ଦ୍ଦହାଇ ରହିଲା ନାହି।ଁ ଦ୍ଦକଳିକୁଞ ମଧ୍ୟଦ୍ଦର ଦ୍ଦସ ଦ୍ଦଯଉ ଁ
ରୂପଦ୍ଶଣନ କଦ୍ଦଲ ତ୍ାହା ଅପୂବ।ଣ ତ୍ାର ଦ୍ଦକୌଣସି ତ୍ୁ ଳନା ନାହି ଁ । ସଦ୍ଦତ୍ଦ୍ଦଯପରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ
ଶରୀର ଅନନ୍ତ ସବୁ ଜ୍ିମାଦ୍ଦର ପରି ପର୍ଣ୍
ୂ ଣ ଦ୍ଦହାଇଥ ିଲା ।ଯମୁନା ନଦ୍ୀର ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ
ମଦ୍ଦନଦ୍ଦହଉଥଲ
ି ା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରୀରର ଦ୍ଦଜ୍ୟାତ୍ି ପରି । ଦ୍ଦସହି ଅପୂବ ଣ ଦ୍ଦଜ୍ୟାତ୍ି ରାଧାଙ୍କର
ହୃ ଦ୍ୟ ଭି ତ୍ଦ୍ଦର ରମଣୀୟ ଭାବର ତ୍ରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କଲା । ରାଧାଙ୍କ ଦ୍ଦଚତ୍ନାଦ୍ଦର ଦ୍ଦଯଉ ଁ
ଅପୂବ ଣ ଅନୁ ଭବ ଜ୍ାତ୍ ଦ୍ଦହଲା ତ୍ାକୁ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା ପରି ଛନ୍ତି କୁସମ
ୁ ଦ୍ଦକାଦ୍ଣ୍ି କାଣ୍ି

ଦ୍ଦକଦ୍ଦତ୍ କରି ଥ ିଲା ରୁଣ୍ି

କକଣଶ ଦ୍ଦନାହିବା ଭାରତ୍ୀଦ୍ଦର
କହୁ ଚି ବରଜ୍ି ଲଜ୍ଜ୍ା

ଦ୍ଦକବଳ ଦ୍ଦହଲା ଦ୍ଦମା ମଜ୍ଜ୍ା

ମଜ୍ଜ୍ିଯିବି କି ଉଭା ରାତ୍ିଦ୍ଦର ।
ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ଅନୁ ଭବ ଦ୍ଦହଲା ସଦ୍ଦତ୍ଦ୍ଦଯପରି ଦ୍ଦସହି ଭାବବିହାରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ୍ାଙ୍କ ନୟନ
ଭି ତ୍ଦ୍ଦର ଅସାଂଖୟ ଫୁ ଲସର ଗଚ୍ଛିତ୍ କରି ରଖିଥ ିଦ୍ଦଲ । ତ୍ାହା ତ୍ାଙ୍କ ହୃ ଦ୍ୟକୁ ତ୍ୀବ୍ର
ଭାବଦ୍ଦର ବିଦ୍ଧ କଲା । ସଦ୍ଦଙ୍ଗ ସଦ୍ଦଙ୍ଗ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରୀର ସହିତ୍ ମି ଶଯ
ି ି ବା ପାଇ ଁ କାମନା
ଜ୍ାଗ୍ରତ୍ ଦ୍ଦହଲା ।
ଆଦ୍ଦଲାଚୟ ଗୀତ୍ିକାଦ୍ଦର କବି ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ହୃ ଦ୍ୟ ଭି ତ୍ଦ୍ଦର ଏହି ଭାବନାକୁ ଅତ୍ି
ଚମତ୍କାର ଭାଦ୍ଦବ ପ୍ରକାଶ କରି ଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କପ୍ରତ୍ି ତ୍ାଙ୍କ ହୃ ଦ୍ୟ ଦ୍ଦକ୍ଷତ୍ରଦ୍ଦର ଦ୍ଦଯଉ ଁ
ଦ୍ଦପ୍ରମର ବୀଜ୍ ଦ୍ଦରାପି ତ୍ ଦ୍ଦହାଇଥ ିଲା

,ତ୍ାହା ପରବତ୍ତଣୀ ସମୟଦ୍ଦର ଅଙ୍କୁ ରିତ୍

ଦ୍ଦହାଇଉଠିଛି । ଏଠାଦ୍ଦର କବି ଦ୍ଦଯତ୍ିକି ମାମି କ ରୀତ୍ିଦ୍ଦର ରାଧାଙ୍କର ପୂବର
ଣ ାଗକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା
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କରି ଛନ୍ତି ତ୍ାହା ସହୃ ଦ୍ୟ ହୃ ଦ୍ୟ ମଧ୍ୟଦ୍ଦର ଅପୂବ ଣ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରି ଥାଏ ।କ ଚମ୍ପୂଦ୍ଦର ରାଧା
ନିଜ୍ ମନର ଭାବକୁ ଲଳିତ୍ା ସାମ୍ନାଦ୍ଦର ପ୍ରକାଶ କରି ଛନ୍ତି । ଖ ଚମ୍ପୂଦ୍ଦର ଲଳିତ୍ା ରାଧାଙ୍କୁ
ଭତ୍ସଣନା କରି କହିଛନ୍ତି ଖରାପ ତ୍ୁ ଦ୍ଦହଲୁ ଦ୍ଦର
ଦ୍ଦଖଳଦ୍ଦଲାଳଖଞନାଖି କି ସାହସ କଲୁ ଦ୍ଦର ।
ବିଦ୍ଗ୍ଧ ନାୟି କା ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ହୃ ଦ୍ୟ ମଧ୍ୟଦ୍ଦର କ ଚମ୍ପୂଦ୍ଦର ଦ୍ଦଯଉ ଁ ପୂବର
ଣ ାଗ ସୃଷ୍ଟି
ଦ୍ଦହାଇଥ ିଲା ତ୍ାହା ଗ ଚମ୍ପୂଦ୍ଦର ପରି ଣତ୍ ଦ୍ଦହାଇଛି ବିରହ ଦ୍ଦବଦ୍ନାଦ୍ଦର । ଭାରତ୍ୀୟ
ରସତ୍ତ୍ତେଦ୍ଦର ମି ଳନ ଅଦ୍ଦପକ୍ଷା ପୂବର
ଣ ାଗଦ୍ଦର ବିରହ ଅତ୍ୀବ ଦ୍ଦବୈଚିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ । ଦ୍ଦତ୍ଣୁ କବି
ଆଦ୍ଦଲାଚୟ ଗ ଚମ୍ପୂଦ୍ଦର ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃ ଦ୍ୟସ୍ପଶଣୀ ଭାଦ୍ଦବ ରାଧାଙ୍କ ବିଦ୍ଦଚ୍ଛଦ୍ ଭାବନାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା
କରି ଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କ ହୃ ଦ୍ୟର ଦ୍ଦପ୍ରମ ଭାବନା ଗଭୀର ଦ୍ଦହାଇଉଠିଛି । ଦ୍ଦତ୍ଣୁ ଦ୍ଦସ
ଲଳିତ୍ାଙ୍କ ନିକଟଦ୍ଦର ମି ନତ୍ି କରି ଛନ୍ତି ତ୍ାଙ୍କ ହୃ ଦ୍ୟର ବୟଥାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ବା ପାଇ ଁ ।
ରାଧାଙ୍କର ଦ୍ଦସହି ଦ୍ୁ ଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବକୁ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଛନ୍ତି –
ଗଲାଣି ତ୍ ଗଲା କଥାଦ୍ଦର ସଙ୍ଗାତ୍
ଗୁପଦ୍ଦତ୍ ସି ନା ମ ଁୁ ଦ୍ଦତ୍ାଦ୍ଦତ୍ ପଚାରି ଲି ବଳି ପଡି ବାରୁ ବୟଥା
ଗଙ୍ଗାରୁ ବିଷଦ୍ ଗଭୀର ଦ୍ଦତ୍ା ହୃ ଦ୍ , ଗେିଧନ ଦ୍ଦତ୍ାର ଦ୍ଦସ୍ନହ,
ଦ୍ଦଗାଡ ଖସି ଦ୍ଦଖଦ୍ ଦ୍ଦହବାର ଦ୍ରଦ୍ ଯି ବାର ଉପାୟ କହ ।
ଦ୍ଦପ୍ରମ ଜ୍ଜ୍ଣରିତ୍ା ନାୟି କା ଶ୍ରୀରାଧା ମଦ୍ଦନଦ୍ଦହାଇଛି ଦ୍ଦଯ ସଦ୍ଦତ୍ଦ୍ଦଯପରି ଦ୍ଦସହି ସୁନ୍ଦର
ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ି ତ୍ାଙ୍କ ଭି ତ୍ଦ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ଦ୍ଦହାଇଥ ିବା ଦ୍ଦପ୍ରମ ଗଦ୍ଦଞଇ ନିଶାଠାରୁ ମଧ୍ୟ
ଅଧ ିକ ପରି ମାଣଦ୍ଦର ତ୍ାଙ୍କୁ ବିହଳିତ୍ା କରି ଦ୍ଦଦ୍ଉଛି । ଜ୍ଞାନଦ୍ଦର ଅଜ୍ଞାନଦ୍ଦର ଦ୍ଦଯଉ ଁ
ଅପରାଧ ଶ୍ରୀରାଧା କରି ଛନ୍ତି , ବାରମ୍ବାର ଲଳିତ୍ା ସ୍ମରଣ କରାଇବାରୁ ତ୍ାହା ବାଣ ପରି
ତ୍ାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ପ୍ରଦ୍ାନ କରି ଛି । ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ଦ୍ଦଧୈଯୟଣ ପ୍ରାୟତ୍ଃ ନଷ୍ଟ ଦ୍ଦହାଇଯାଇଥଲ
ି ା।
କବିଏହି ଚମ୍ପୂଦ୍ଦର ପରମ ରମଣୀୟା ଶ୍ରୀରାଧା , ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ସଚତ୍ୁ ରୀ
ଦ୍ୂ ତ୍ୀ ଲଳିତ୍ାର ମାନସି କ ଦ୍ ବନ୍ଦେକୁ ରୂପ ଦ୍ଦଦ୍ଇଛନ୍ତି । ଦ୍ଦସମାନଙ୍କ ଉକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୁ ୟକ୍ତି ,ମାନସି କ
ଉତ୍କୋକୁ କବି ନାଟକୀୟ ରୀତ୍ିଦ୍ଦର ପରି ଦ୍ଦବଷଣ କରି ଛନ୍ତି ।ଏହି ଚମ୍ପୂଦ୍ଦର କବିସଯ
ୂ ୟଣ
ପ୍ରଣୟାଭି ଳାଷୀ ଦ୍ୁ ଇଟି କିଦ୍ଦଶାର କିଦ୍ଦଶାରୀଙ୍କ ପ୍ରାଣର ଭାବନାକୁ ରୂପ ଦ୍ଦଦ୍ଇଛନ୍ତି । ଏହି
ଚମ୍ପୂଦ୍ଦର କବି ଅତ୍ି ସାଧାରଣ ରୀତ୍ିଦ୍ଦର ଭାବକୁ ବୟକ୍ତ କରି ଛନ୍ତି । ବିଦ୍ଦଶଷ କରି ଲଳିତ୍ା
ଦ୍ଦଯପରି ଭାବଦ୍ଦର ନିଜ୍ର ଅସାଧାରଣ ଶକ୍ତି ର ପରି ଚୟ ଚମ୍ପୂଦ୍ଦର ଦ୍ଦଦ୍ଇଛି ,ତ୍ାହା
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ପ୍ରକୃତ୍ଦ୍ଦର ଚମତ୍କାର ଦ୍ଦହାଇଛି । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସହ ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ୍ଦ୍ଦର ତ୍ାର ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ୍
ପ୍ରଶ୍ନ–
ନୂ ଆନଟପଟଳୀ ମୁକୁଟ ଦ୍ଦହ କାହିକିଁ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସୁଖ
ନିପଟ ନିଦ୍ଦସ୍ତଜ୍ ଦ୍ିଶଛ
ୁ ି ତ୍ ଆଜ୍ି ନିରଳସ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ ।
ଲଳିତ୍ା ଚମ୍ପୂଦ୍ଦର କତ୍ତଣବୟ ପାଳନକୁ କରି ଛି ଜ୍ୀବନର ଦ୍ଦଶ୍ରଷ୍ଠବ୍ରତ୍ । ରସତ୍ତ୍ତେ ଅନୁ କୂଳ
ଶୃଙ୍ଗାରରସର ଚିତ୍ରଣ କବି ଏହି ଚମ୍ପୂଦ୍ଦର କରି ଛନ୍ତି । କାବୟତ୍ତ୍ତେବିତ୍ମାନଙ୍କ ନିଦ୍ଦେଣଶ
ଅନୁ ସାଦ୍ଦର ଚମ୍ପୂ କାବୟର ଅଭି ବୟଞନା ନାଟକୀୟ ଦ୍ଦହବା ଆବଶୟକ ।କବି ଦ୍ଦଯଉ ଁ
କାବୟବସ୍ତୁ କୁ ଆଶ୍ରୟ କରି କାବୟଟି ରଚନା କରି ଥାନ୍ତି ତ୍ାକୁ ଦ୍ଦସ ନାଟକୀୟ ରୀତ୍ିଦ୍ଦର
ପରି ଦ୍ଦବଷଣ କରି ବା ଏକାନ୍ତ ବିଦ୍ଦଧୟ ଦ୍ଦସହି ନିୟମକୁ ଅନୁ ସରଣ କରି କବିସଯ
ୂ ୟଣ
ଆଦ୍ଦଲାଚୟ କାବୟକୁ ନାଟକୀୟ ରୀତ୍ିଦ୍ଦର ହି ଁ ଅଭି ବୟଞିତ୍ କରି ଛନ୍ତି । କ ସଙ୍ଗୀତ୍ଠାରୁ ର୍
ସଙ୍ଗୀତ୍ମଧ୍ୟଦ୍ଦର ନାୟି କା ଶ୍ରୀରାଧା ପ୍ରି ୟସଖୀ ଲଳିତ୍ାଙ୍କ ନିକଟଦ୍ଦର ନିଜ୍ର ମଦ୍ଦନାଭାବକୁ
ବୟକ୍ତ କରି ଛନ୍ତି ।ତ୍ାହା ଶୁଣ ି ପ୍ରଥଦ୍ଦମ ଲଳିତ୍ା ତ୍ାଙ୍କୁ ତ୍ୀବ୍ର ଉତ୍ସନା କରି ଛନ୍ତି ।ପରବତ୍ତଣୀ
ପଯଣୟାୟଦ୍ଦରତ୍ାଙ୍କ ମନ ଦ୍ଦବଦ୍ନାକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜ୍ଣାଇଦ୍ଦବ ଦ୍ଦବାଲି ପ୍ରତ୍ିଶ୍ରତ୍ି ଦ୍ଦଦ୍ଇଛନ୍ତି ।
ଙ ସଙ୍ଗୀତ୍ ଠାରୁ ଣ ସଙ୍ଗୀତ୍ ମଧ୍ୟଦ୍ଦର ଲଳିତ୍ା ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିରହ ବୟଥ ିତ୍ ଭାବନାକୁ
ଉପଲବ୍ଧି କରି ପାରି ଛନ୍ତି । ତ୍ ସଙ୍ଗୀତ୍ ଠାରୁ ମ ଗୀତ୍ ମଧ୍ୟଦ୍ଦର ରାଧା ଓ ଲଳିତ୍ାଙ୍କ
କଦ୍ଦଥାପକଥନ ଓ ପରବତ୍ତଣୀ ପଯଣୟାୟଦ୍ଦର ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଦ୍ଦବଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଉକ୍ତି ତ୍ଥା ମି ଳନର
ରମଣୀୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । କାବୟଟିକୁ ତ୍ଲି ନ ଭାଦ୍ଦବ ପଠନ କରି ବା ସମୟଦ୍ଦର
ଏକ ରସପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଟକ ସନଦ୍ଶଣନ କରି ବା ପରି ମଦ୍ଦନ ଦ୍ଦହାଇଥାଏ ।କାବୟାରମ୍ଭଦ୍ଦର
ସାଂସ୍କ ୃତ୍ ଭାଷାର ମଙ୍ଗଳାଚରଣଦ୍ଦର ଏବାଂ କାବୟ ଦ୍ଦଶଷଦ୍ଦର କ୍ଷ ଗୀତ୍ଦ୍ଦର ଦ୍ଦସ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ି ନିଜ୍ର ଭକ୍ତି ପତ୍
ୂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞଳି ନିଦ୍ଦବଦ୍ନ କରି ଛନ୍ତି ।ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏହି
ଗ୍ରନ୍ଥର ଏକ ମୁଖୟ ବିଦ୍ଦଶଷତ୍ ବ । କବି ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଦ୍ଦୟାଗଦ୍ିଗଦ୍ଦର ଖୁବୃ୍ ସତ୍କଣ । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ
ପ୍ରତ୍ି ରାଧାଙ୍କର

ଅନୁ ରାଗ ଦ୍ଦଦ୍ଖି ଲଳିତ୍ା କହିଛି ଖରାପ ତ୍ୁ ଦ୍ଦହଲୁ ଦ୍ଦର ଓ ଧିକ୍କାର

କରି ବାର ଛଳନା କରି ଛି। ଦ୍ଦସଠାଦ୍ଦର ଦ୍ଷ୍ଟାନ୍ତ, ଅତ୍ିଶଦ୍ଦୟାକ୍ତି ଆଦ୍ି ଅଳଙ୍କାର
ବୟବହାରଦ୍ଦର ଲଳିତ୍ାର ଧିକ୍କାର ରଦ୍ଦସାତ୍ୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ଦହାଇଉଠିଛି ।ଏହା ବୟତ୍ୀତ୍ ଗଙ୍ଗାରୁ
ବିଶଦ୍ ଗଭୀର ଦ୍ଦତ୍ା ହୃ ଦ୍ ,ଗଣ୍ି ି ଗଦ୍ଦବଣ ଗୁଳି ଗଲା ପରି ଗଳି ,ର୍ଟୀ ସରି କି କଦ୍ଦର ନାହି ଁ କି
ବିଦ୍ଦବକଦ୍ଦର ମହାର୍ଣ୍ଣବଦ୍ଦର ଅବଗାହିଲୁ , ଚିତ୍ରାପି ତ୍ ପରି ଥ ିଲି ବସି , ଜ୍ ବଳନରୁ ବଳି
ଦ୍ଦସହିଦ୍ିନୁ ଦ୍ଦକଳି କଦ୍ଦର ବିଭାବରୀ ନାହା କର , ଠିକୃ୍ ଠ ବତ୍ତଣୁଳ ଚନ୍ଦ୍ରାନନା , ଡାଳିମ୍ବମଞି
ମଞୁ ଳ ଦ୍ଶନା , ଅତ୍ସୀ କୁସମ
ୁ ସମ ଶୟାମ ,ଦ୍ି ବତ୍ୀୟାର ଶଶିଦ୍ଦଲଖା ପରି ଦ୍ିଶଗ
ି ଦ୍ଦଲନି
ଦ୍ଦସ ଇନ୍ଦ୍ରନୀଳହାତ୍ୀ

ପ୍ରଭୃତ୍ି ବହୁ ପାଂକ୍ତି ଦ୍ଦର ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର ଅଥଣାଳଙ୍କାରର ସୁଷମ
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ବୟବହାର ଚମ୍ପୂର କାବିୟକ ମଯଣୟାଦ୍ା ବୃ ଦ୍ଧିଦ୍ଦର ସହାୟତ୍ା କରି ଛି .କବିସଯ
ୂ ୟଣ ଚମ୍ପୂର
ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍ଗୀତ୍ଦ୍ଦର ଭାଦ୍ଦବାପଦ୍ଦଯାଗୀ ରାଗ ରାଗି ଣୀମାନ ସନ୍ନିଦ୍ଦବଶିତ୍ କରି ଛନ୍ତି .
କିଦ୍ଦଶାର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୂଦ୍ଦର ଦ୍ଦସ ସାଦ୍ଦବରୀ , ଦ୍ଦକଦ୍ାର , ଦ୍ଦତ୍ାଡି ,ପରଜ୍ , କାଦ୍ଦମାଦ୍ୀ
,ପଞ୍ଚମ ବିରାଡି , ମୁଖାରୀ ,କାଫି , ଶଙ୍କରାଭରଣ ପ୍ରଭୃତ୍ି ରାଗ ଚମ୍ପୂର ବିଭିନ୍ନ ଗୀତ୍ଦ୍ଦର
ସାଂଦ୍ଦଯାଜ୍ିତ୍ କରି ଛନ୍ତି ।ସାଙ୍ଗୀତ୍ିକତ୍ା ସହିତ୍ ନାଟକୀୟତ୍ା ଚମ୍ପୂ ରଚନା ଦ୍ଦଶୈଳୀର ଏକ
ସଙ୍ଗୀତ୍ମୟୀ ନାଟିକା ଛାଞ୍ଚଦ୍ଦର ବିନୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଲଳିତ୍ାର ସାଂଳାପଦ୍ଦର
ଦ୍ଦତ୍ରଦ୍ଦଗାଟି ଗୀତ୍, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଂଳାପ ଚାରି ଦ୍ଦଗାଟି ଗୀତ୍ ଏବାଂ ମଧୁମଙ୍ଗଳର ସାଂଳାପ
ଦ୍ଦଗାଟିଏ ଗୀତ୍ଦ୍ଦର ବିନୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି ।
ଭାଷା

ବିନୟାସଦ୍ଦର

କବିସଯ
ୂ ୟଣ ଙ୍କ

ହସ୍ତଦ୍ଦର

ଭାଦ୍ଦବାପଦ୍ଦଯାଗୀ ଭାଷା ବିନୟାସଦ୍ଦର ନିତ୍ୟ ବୟବହୃ ତ୍ ଓଡିଆ

ଯାଦ୍ୁ କରୀ

ଥ ିଲା

।

ଶବ୍ଦ ସହିତ୍ ସାଂସ୍କ ୃତ୍ ବା

ସାଂସ୍କ ୃତ୍ାନୁ ଗ ଶବ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସୁସମାହିତ୍ ଦ୍ଦଯାଜ୍ନା ଚମ୍ପୂର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନଦ୍ଦର ବିଦ୍ୟମାନ
ଯଥା –
( କ ) କଲବଲ ଛଟପଟ ଦ୍ଦହାଇଯାଉଛି ନିପଟ
ସାଂଦ୍ଦବଶ – ଅଶନ ବିରତ୍ିଦ୍ଦର ।
( ଖ ) ର୍ସ୍ରନାଥ ବନ୍ଦନା ଅନାଭଣିକି ସନାକରୁ ଦ୍ଦଯ ଥାଉ ଁ
ହଟି ଚାହିଲୁଁ ଦ୍ଦର ।
( ଚ ) ଚାହି ହରି ତ୍ଦ୍ଦର ଦ୍ଦର୍ରି ଚରାଉଥାନ୍ତି ବାଛୁରୀ
ଚୂ ଳମୁକୁଟିଆ ସଖାମାଦ୍ଦନ ।
( ଟ ) ଟାଣଖୁଣ୍ଟା ଗୁରୁଜ୍ନ ଗଞନାରୁ ଦ୍ଦମା
ପ୍ରାଣସଖୀ ସରି ବ ଦ୍ଦହ ।
( ଯ ) ୟତ୍ୀନ୍ଦ୍ର ସମାଧିଖଣ୍ିନା ତ୍ୁ ନିଧ ି ମ ଁୁ ରଙ୍କମାନଙ୍କ ବରଦ୍ଦର ।
( ଲ ) ଲାଗି ଛି ଲାକ୍ଷା ମୁକୁଟ ଶିଖଦ୍ଦଣ୍ି
ଲାଜ୍ କଥା ଦ୍ଦଲାଦ୍ଦକ ଦ୍ଦଦ୍ଖିଦ୍ଦଲ ଦ୍ାଦ୍ଦଣ୍ି ।
ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ବ
ବ ିଦ୍ୟାଳୟ , ସମ୍ବଲପୁର
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ବଳଦ୍ଦଦ୍ବ ରଥଙ୍କର କିଦ୍ଦଶାର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୂଦ୍ଦର ଚଉତ୍ିଶା ରୀତ୍ି ସହିତ୍ ଚଉପଦ୍ୀୟ
ସାଙ୍ଗୀତ୍ିକତ୍ା ତ୍ଥା ବିଷୟବସ୍ତୁ ସାଂରଚନାଦ୍ଦର ନାଟକୀୟତ୍ା ଦ୍ଦବଶୃ୍ ଉପଦ୍ଦଭାଗୟ । ଏହି
କାବୟର ମମଣସ୍ପଶଣୀ ପଦ୍ ପାଂକ୍ତି ପାଠକ ପ୍ରାଣଦ୍ଦର ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରି ବାଦ୍ଦର ସାମଥଣୟ
ରଖିଥାଏ । ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ହୃ ଦ୍ୟର ଅନି ବଚ
ଣ ନୀୟ ଉପଲବ୍ଧି ତ୍ଥା ଦ୍ଦକୌତ୍ୂ ହଲପୂର୍ଣ୍ଣ ବିସ୍ମୟ
ଉେୀପକ ଅଭି ବୟକ୍ତି , ସଦ୍ଦତ୍ ଦ୍ଦଯପରି ନାଟକର ଦ୍ୃ ଶୟ ପଦ୍ଦର ଦ୍ୃ ଶୟ ଅଭି ନିତ୍ ଦ୍ଦହବାର
ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରାଇଥାଏ ।ଦ୍ଦତ୍ଣୁ ତ୍ାଙ୍କୁ ଯଥାଥଣଦ୍ଦର ଯୁଦ୍ଦଗାଚିତ୍ ଓଡିଆ ଶବ୍ଦ ବିନ୍ଧାଣି ଦ୍ଦବାଲି
କହିଦ୍ଦଲ ଅତ୍ୁ ୟକ୍ତି ଦ୍ଦହବନାହି ଁ।
୪ .୫ .୩ ହାସୟକଦ୍ଦଲାଳ
ଆଠଗଡ ରାଜ୍ା ଥଦ୍ଦର ପୃଷ୍ବ୍ର
ଠ ଣଦ୍ଦର ପୀଡି଼ିତ୍ ଥ ିଲା ଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ କବି ହାସୟକଦ୍ଦଲ୍ଲାଳ ନାମକ
ଏକ ହାସ ପରି ହାସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଦ୍ୟରଚନା କରି ରାଜ୍ାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଥ ିଦ୍ଦଲ

ଓତ୍ାହା ଶୁଣ ି

ରାଜ୍ାଙ୍କର ସାାଂର୍ାତ୍ିକ ପୃଷ୍ବ୍ର
ଠ ଣ ଫାଟି ଯାଇଥଲ
ି ା । ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଦ୍ଦର କବିଙ୍କ ପରି ହାସଦ୍ଦବାଧ,
ବିଦ୍ରୁପ ସଫଳ ରୂପ ଲାଭ କରି ଛି ।
ଇନ୍ଦୁ ମତ୍ି କାବୟ ପ୍ରଦ୍ଦଣତ୍ା ଦ୍ଦମଦ୍ଦହର ଶ୍ରୀଷଣକ କବିତ୍ାଦ୍ଦର ନନ୍ଦକିଦ୍ଦଶାର ବଳ
ଦ୍ଦଲଖିଥ ିଦ୍ଦଲ –
ଦ୍ଦଯଦ୍ଦତ୍ ଛପାଇଦ୍ଦଲ ନ ଲୁ ଚଇ ଅଗ୍ନି
ସତ୍ୟ ଲୁ ଚିଦ୍ଦଲ କି ଚମ୍ପୂ କବି ବଳଦ୍ଦଦ୍ବ ରଥ ।
ନିଜ୍ର ସୃଜ୍ନ ପ୍ରତ୍ିଭାକୁ ରାଜ୍ାନୁ ଗହ
ୃ ିତ୍ ଦ୍ଦହାଇ ଆଠଗଡ ରାଜ୍ାଙ୍କ ନାମଦ୍ଦର କିଦ୍ଦଶାର
ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୂକୁ ଉଣିତ୍ା କରି ଥ ିଦ୍ଦଲ ମଧ୍ୟ ,କାଳଖଣ୍ିଦ୍ଦର ପ୍ରଭାସ୍ବର ପରି ପୁଣ ି
ଯାଜ୍ୁଲୟମାନ ଦ୍ଦହାଇଛି । ବହୁ ପ୍ରତ୍ିଭାର ଅଧିକାରୀ ଣ ସମକାଳୀନ କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଦ୍ଦର
ଥ ିଦ୍ଦଲ ଏକ ସ୍ବତ୍ନ୍ତ୍ର ପଥର ପଥ ିକ । ରାଧାନାଥ ହୁ ଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା , ରାମଶଙ୍କର ହୁ ଅନ୍ତୁ,
ଏମାନଙ୍କ ବହୁ ପୂବର
ଣ ୁ ବଳଦ୍ଦଦ୍ବ ରଥ ପ୍ରଥମ କରି ଓଡିଆ ଚଉପଦ୍ୀଦ୍ଦର ଅମି ତ୍ରାକ୍ଷର
ଛନ୍ଦ ପ୍ରଦ୍ଦୟାଗ କରି ଥ ିଦ୍ଦଲ । ଯାହାର ପଚାଶ ବଷଣ ପଦ୍ଦର ମାଇଦ୍ଦକଲ ମଧୁସଧ
ୂ ନ ଦ୍ତ୍ତ
ବଙ୍ଗଳାଦ୍ଦର ଏହି ରୀତ୍ିକୁ ଦ୍ଦଲାକପ୍ରି ୟ କରାଇପାରି ଥ ିଦ୍ଦଲ ଏବାଂ ରାଧାନାଥ ତ୍ାଙ୍କ ଦ୍ାବ ରା
ପ୍ରଭାବିତ୍ ଦ୍ଦହାଇଥ ିଦ୍ଦଲ । ଦ୍କ୍ଷି ଣ ଓଡିଶାର ଶୂନୟତ୍ା ନ ଥ ିଲା ।ବଳଦ୍ଦଦ୍ବ ଦ୍ଦସହି ସାଂସ୍କତ୍ିର
ଏକ ଅାଂଶ ବିଦ୍ଦଶଷ । ଦ୍ଦତ୍ଣୁ ଦ୍ଦସ ମଧ୍ୟଯୁଗ ସାହିତ୍ୟର ଅସ୍ତରାଗ କବି ନୁ ହନ୍ତି ପରନ୍ତୁ
ପାରମ୍ପରି କତ୍ା ଓ ଆଧୁନିକତ୍ାର ସମନ୍ ବୟବାଦ୍ୀ କବି ।ଦ୍ଦଯଉ ଁ ସବୁ ସାହିତ୍ିୟକ
ଲକ୍ଷଣଗୁଡିକୁ ତ୍ଜ୍ଣମା କରି ରାଧାନାଥଙ୍କୁ ଆଧୁନିକତ୍ାର ଦ୍ଦମାହର ମରାଯାଇଛି , ତ୍ାଙ୍କର
ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ବ
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ଯଦ୍ଦଥଷ୍ଟ ପୂବର
ଣ ୁ ବଳଦ୍ଦଦ୍ବ ଦ୍ଦସହିସବୁ ସାହିତ୍ିୟକ ପ୍ରାଭୂପକୁ ନିଜ୍ ସୃଷ୍ଟି ମାଧ୍ୟମଦ୍ଦର ପ୍ରକାଶ
କରି ଛନ୍ତି ।ପାସି , ଦ୍ଦତ୍ଲଗୁ , ହିନ୍ଦୀ ପ୍ରଭୃତ୍ି ଭାଷାଦ୍ଦର ପାରଦ୍ଶିତ୍ା ଲାଭ କରି ଥ ିବା
ବଳଦ୍ଦଦ୍ବଙ୍କ ରଚନା ସମ୍ଭାର ଦ୍ଦକବଳ ରାଜ୍ାନୁ ଗ୍ରାହୀ ଭାବବାଦ୍ୀ ସାହିତ୍ୟ ସଜ୍ଣନାଦ୍ଦର
ସୀମି ତ୍ ନ ଥ ିଲା । ଓଡିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟଦ୍ଦର ନିଜ୍ର କବି –ଶକ୍ତି କୁ ପ୍ରଦ୍ଦୟାଗ କରି
ଦ୍ଦଯଉ ଁ ସ୍ବାତ୍ନ୍ତ୍ରୟ ପ୍ରତ୍ିଷ୍ାଠ ଓ ପ୍ରଦ୍ଶଣନ କରି ଛନ୍ତି ତ୍ାହା ଏକ ନି ର୍ଣ୍ଣାୟକ ଦ୍ଦମାଡ କହିଦ୍ଦଲ
ଅତ୍ୁ ୟକ୍ତି ଦ୍ଦହବ ନାହି ଁ । ( ନଦ୍ଦଗନ କୁମାର ଦ୍ାସ (ପୃଷ୍ାଠ ୧୫୦ )
ବଳଦ୍ଦଦ୍ବ ରଥ ଥଦ୍ଦି ଲ ଦ୍ୁ ଇ ଶତ୍ାବ୍ଦୀର ସନ୍ଧିକ୍ଷଣର ଜ୍ଦ୍ଦଣ ସ୍ବାଂୟସି ଦ୍ଧ କବି ।
ତ୍ାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ିଟି ପଦ୍ୟାାଂଶଦ୍ଦର ରୂପାନୁ ଭବର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଦ୍ଦଯପରି ପ୍ରକଟିତ୍ ଦ୍ଦସହିପରି
ଦ୍ଦସୌନ୍ଦଯଣୟ ଓ ତ୍ତ୍ସାଂଲଗ୍ନ ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି ନିମଦ୍ଦନ୍ତ ଦ୍ଦସ କାବୟ ସାଧନାଦ୍ଦର ନି ଜ୍କୁ
ସମାୟି ତ୍ କରି ଥ ିଦ୍ଦଲ ।

୪.୬ ମଧ୍ୟର୍ଯୟଗୀୟ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟରଦ୍ଦବୈଶ୍ଷ୍ଟ
ି ୟ
ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟ ସାଧାରଣତ୍ଃ ଶତ୍ାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ୧୯ଶ ଶତ୍ାବ୍ଦୀର ଅଷ୍ଟମ
ଦ୍ଶକ ପଯଣୟନ୍ତ ବୟାପ୍ତ । ଏହି ସାବିତ୍ିୟକ ଯୁଗର ମୁଖୟ ଦ୍ଦବୈଶଷ୍ଟ
ି ୟଗୁଡିକ ଦ୍ଦହଉଛି –
 ପ୍ରକୃତ୍ି ଚିତ୍ରଣଦ୍ଦର ଏହି ଯୁଗୀୟ କବିମାଦ୍ଦନ ସି ଦ୍ଧହସ୍ତ ଥ ିଦ୍ଦଲ ।ପ୍ରକୃତ୍ି ଓ ମଣିଷ
ଭି ତ୍ଦ୍ଦର ଅଦ୍ଦଭଦ୍ୟ ପରି କଳ୍ପନାକୁ ଏହି ସମୟର କବି –ଦ୍ଷ୍ଟି ଦ୍ଦବଶ ପ୍ରଶାଂସନୀୟ ।
 ଏ ୟୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟକୃତ୍ିଦ୍ଦର ବଳିଷ୍ ଠ ଚରି ତ୍ର ଚିତ୍ରଣ ଦ୍ଦଦ୍ଖାଯାଏ ନାହି ଁ ।
 ରୀତ୍ି ସାହିତ୍ୟଦ୍ଦର ନାନା ପ୍ରକାର ସାମାଜ୍ିକ ରୀତ୍ିନୀତ୍ି ଦ୍ଦଦ୍ଖାଯାଏ । ଯଥା –
କନୟାର ନବ ପୁଷ୍ପବତ୍ୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ , ବିବାହ , ଦ୍ାମ୍ପତ୍ୟଦ୍ଦପ୍ରମ , ଦ୍ଦଜ୍ୟାତ୍ିଷ ଶାସ୍ତ୍ରଦ୍ଦର
ବିଶ୍ାବ ସ , କମଣ ଓ ଜ୍ନ୍ ମାନ୍ତର ବାଦ୍ ପ୍ରତ୍ି ବିଶ୍ାବ ସ ଖାଦ୍ୟଦ୍ଦପୟ ପବଣପବଣାଣୀ ଓଷାବ୍ରତ୍
ଇତ୍ୟାଦ୍ି ।
 ରୀତ୍ି ସାହିତ୍ୟ କଳ୍ପଦ୍ଦଲାକର ବିଳାସ ବୟଞନ ଦ୍ଦହାଇପାଦ୍ଦର ମାତ୍ର ଏହାରି ମଧ୍ୟଦ୍ଦର
ପ୍ରତ୍ିଧ୍ନ
ବ ିତ୍ ଦ୍ଦହାଇଛି ଉତ୍କଳୀୟ ଜ୍ନଜ୍ୀବନର ରୀତ୍ିନୀତ୍ି ,ଆଚାର ବିଚାର ଓ
ଯୁଗଯୁଗର ପରମ୍ପରା ।
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 ରୀତ୍ି ସାହିତ୍ୟଦ୍ଦର ଆଧ୍ୟାତ୍ମି କ ଅନୁ ଚିନ୍ତା ଦ୍ଦକୌଣସି ନିଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଆଦ୍ଶଣ ଦ୍ଦକୈନ୍ଦ୍ରିକ ନ
ଥ ିଦ୍ଦଲ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଳୀୟ ଓ ଦ୍ଦଗୌଡୀୟ ଦ୍ଦବୈଷ୍ଣବ ଧମଣର ଏକ ମି ଶ୍ରତ୍
ି ରହିଥ ିଲା ।
 ଏ ଯୁଗର କାଳ୍ପନିକ କାବୟମାନ ପ୍ରାୟ ଦ୍ଦଗାଟିଏ ଛାଞ୍ଚଦ୍ଦର ଗଠିତ୍ ।
ନାୟକନାୟି କାଙ୍କ ପୂବଜ୍
ଣ ନ୍ ମ ବୃ ତ୍ତାନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା ,ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ,ଦ୍ଦପ୍ରମ ବର୍ଣ୍ଣନା, ମି ଳନ,
ବିରହ ,ପୁନମି ଳନ ଇତ୍ୟାଦ୍ି ପ୍ରାୟ କାବୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ।
 ଏହି ଯୁଗ ଥ ିଲା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ୍ର ମି ଶ୍ରଣ ଯୁଗ ।
 ଏହି ସମୟଦ୍ଦର କାଳ୍ପନିକ କାବୟର ପରି କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି ।
 ଏ ଯୁଗର କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଦ୍ଦର ଶାସ୍ତ୍ରପାଣ୍ିତ୍
ି ୟ ପ୍ରଦ୍ଶଣନ କରି ବାଦ୍ଦର ପ୍ରତ୍ିଦ୍ଦଯାଗି ତ୍ା
ଦ୍ଦହଉଥ ିଲା ।
 ଏ ଯୁଗର କବିମାଦ୍ଦନ ନବରସର ପ୍ରଦ୍ଦୟାଗ କରି ଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଶୃାଂ ଗାର ରସର
ପ୍ରଦ୍ଦୟାଗ ବିଦ୍ଦଶଷ ଭାଦ୍ଦବ ଦ୍ଦଦ୍ଖାଯାଏ ।
 ଏହି ଯୁଗ ଥ ିଲା ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ରର ଯୁଗ ।
 ବର୍ଣ୍ଣ ବିନୟାସଦ୍ଦର କାବୟମାନ ରଚନା କରି ନି ଜ୍ ନିଜ୍ କବିତ୍ ବ ପ୍ରଦ୍ଶଣନ କରି ବାକୁ ଏ
ଯୁଗର କବିମାଦ୍ଦନ କ , ବ , ସ ଇତ୍ୟାଦ୍ି କ୍ଷ ପଯଣୟନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ପ୍ରତ୍ି ପାଦ୍ ଓ ପ୍ରତ୍ି
ପଦ୍ର ଆଦ୍ୟଦ୍ଦର ରଖି ସ୍ବଚରି ତ୍ ସାହିତ୍ୟକୃତ୍ି ରଚନା କରୁଥ ିଦ୍ଦଲ ।
 ଏ ଯୁଗର କବିମାଦ୍ଦନ କବିତ୍ ବ ଉପଦ୍ଦର ବିଦ୍ଦଶଷୟ ଗୁରୁତ୍ ବ ଦ୍ଦଦ୍ଉଥଦ୍ଦି ଲ ।
 ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଦ୍ଦଦ୍ଶୀ ଭାଷାଦ୍ଦର ଅଳଙ୍କାର ସାଂରଚନାଦ୍ଦର ବିମଣ୍ିତ୍
ି ଥଲ
ି ା।
 ରୀତ୍ି ସାହିତ୍ୟଦ୍ଦର ଅଦ୍ଦଲୌକିକତ୍ା ଉରି ରହିଥଲ
ି ା।
 ଏହି ଯୁଗର ଅଧିକାାଂଶ କାବୟଦ୍ଦର ଉତ୍କଳର ବିଭିନ୍ନ ତ୍ୀଥଣସ୍ଥାନର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦ୍ତ୍ତ ।
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 ରୀତ୍ି ସାହିତ୍ୟଦ୍ଦର ନିହିତ୍ ଅଛି ସମାଜ୍ ଜ୍ୀବନ ପ୍ରତ୍ି ଦ୍ଦକଦ୍ଦତ୍କ ଅଦ୍ଶଣ ସମ୍ବଳିତ୍
ଉପଦ୍ଦଦ୍ଶ ।
 ରୀତ୍ି ସାହିତ୍ୟଦ୍ଦର ଏକାଧାରଦ୍ଦର ଜ୍ଗନ୍ାମ ଥ, ରାମ , କୃଷ୍ଣ , ରାଧା ଓ ସୀତ୍ାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ି
କବିଙ୍କର ଉକ୍ତି ଭାବନାର ଅନୁ ରକ୍ତି ଲକ୍ଷଣୀୟ ।
 ରୀତ୍ି ସାହିତ୍ୟଦ୍ଦର ଆଧ୍ୟାତ୍ମି କ ଅନୁ ଚିନ୍ତା ଦ୍ଦକୌଣସି ଆଦ୍ଶଣ ଦ୍ଦକୈନ୍ଦ୍ରିକ ନ ଥ ିଲା।
ଦ୍ଦଲାକଚାର ତ୍ଥା ମାନୟତ୍ା ଅଥଣାତ୍ୃ୍ ଦ୍ଦପ୍ରମଭକ୍ତି ହି ଁ ପ୍ରାବଲୟ ଲଭି ଥ ିଲା ଓ ଅନ୍ଧ
ଧମଣ ଧାରଣାରୁ ଏହା ଥଲ
ି ା ଉଦ୍ଧଣଦ୍ଦର । ପାରମ୍ପରି କ ବିଶ୍ାବ ସ ଓ ଧମଣ ପ୍ରତ୍ି
ଦ୍ଦଲାକଙ୍କର ଆଦ୍ଦବଗି ତ୍ ହୃ ଦ୍ୟର ପରି ଚୟ ଅବଶୟ ଏଥ ିଦ୍ଦର ଦ୍ୃ ଶୟମାନ ।
 ଏହି ଯୁଗର କବିମାଦ୍ଦନ ଏକ ପତ୍ନୀବ୍ରତ୍ାର ପରି ଚୟବହନ କରି ନାୟି କାର
ରୂପବର୍ଣ୍ଣନା ଓ ପତ୍ି ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟଦ୍ଦର ଶୃଙ୍ଗାର ଦ୍ଦଚତ୍ନାର ଉଦ୍ଦନ୍ ମଳନ ର୍ଟାଇଛନ୍ତି
 ଶବ୍ଦଗଢଣ ଓ ଶବ୍ଦଚାତ୍ୁ ରୀ ପ୍ରତ୍ିପାଦ୍ନଦ୍ଦର କବିମାନଙ୍କ ବିଦ୍ଦଶଷ ଭୂମି କା ରହିଛି ।
 କାବୟ ପ୍ରକରଣଦ୍ଦର ନୂ ଆ ନୂ ଆ ଦ୍ଦଶୈଳୀର ପ୍ରଦ୍ଦୟାଗ ଦ୍ଦବଶୃ୍ ଆକଷଣଣୀୟ ।
 ଓଡିଆ ଏବାଂ ସାଂସ୍କ ୃତ୍ ଭାଷା ମଧ୍ୟଦ୍ଦର ଥ ିବା ପାଥଣକୟ ନିରୂପଣ ଏବାଂ ଓଡିଆ
ଭାଷାର ମାଧୁଯୟଣ ସାଂପକଣଦ୍ଦର ମତ୍ପ୍ରଦ୍ାନ ଏହି ଯୁଗୀୟ ଦ୍ଦବୈଶଷ୍ଟ
ି ୟ।

୪.୭

ଆତ୍ମପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ

୧) ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତର ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ
କ) ଏକ ସାଥଣକ ଚମ୍ପୂ ଭାବଦ୍ଦର କିଦ୍ଦଶାର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୂର ମୂଲୟାଙ୍କନ କର ।
ଖ) କିଦ୍ଦଶାର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୂଦ୍ଦର ଲଳିତ୍ା ଚରି ତ୍ରର ମହତ୍ତେ ନିରୂପଣ କର।
ଗ) କବିସଯ
ୂ ୟଣ ବଳଦ୍ଦଦ୍ବ ରଥଙ୍କ ସମକାଳୀନ ସମାଜ୍ ଜ୍ୀବନକୁ ବିଦ୍ଦଶ୍ଲଷଣ କର।
ର୍) କବିସଯ
ୂ ୟଣ ବଳଦ୍ଦଦ୍ବ ରଥଙ୍କ କବି ପ୍ରତ୍ିଭାର ସମୀକ୍ଷା କର।
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୨) ସାଂକ୍ଷି ପ୍ତ ଉତ୍ତର ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ
କ) କିଦ୍ଦଶାର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୂ କାହାର ରଚନା ? ଏଥ ିଦ୍ଦର ଦ୍ଦକଉ ଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ିତ୍ ।
ଖ) କବିସଯ
ୂ ୟଣ ବଳଦ୍ଦଦ୍ବ ରଥଙ୍କ ଦ୍ଦଶ୍ରଷ୍ଠ କାବୟର ନାମ କଣ ?
ଗ) ଲଳିତ୍ା କିଏ ?
ର୍) ଚନ୍ଦ୍ରକଳା କାହାର ରଚନା ? ଏଥ ିଦ୍ଦର ଦ୍ଦକଉ ଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ିତ୍ ?

୪. ୮ ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥସୂଚୀ
୧. ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟର ମଧ୍ୟପବଣ-,ସୁଦ୍ଦରନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି।
୨. ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତ୍ିହାସ-ଡ. ବାଉରୀବନ୍ଧୁ କର।
୩. ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତ୍ିହାସ-ଡ. ଦ୍ଦବଣୁଧର ପାଢୀ।
୪. ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟର କ୍ରମବିକାଶ-ସୁଦ୍ଦରନ୍ଦ୍ର ସହାନ୍ତି।
୫. କବିସଯ
ୂ ୟଣ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ – ସାଂ ଶ୍ରୀ କୁଳମଣି ଦ୍ାସ ।
୬. କିଦ୍ଦଶାର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୂ – ସାଂ କୃଷ୍ଣଚରଣ ଦ୍ଦବଦ୍ଦହରା
୭. କବିସଯ
ୂ ୟଣ ସୃଷ୍ଟି ବିଭା ଓ ପ୍ରଭା – ସାଂ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ସାଂସଦ୍
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