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ସଂକି୍ଷପ୍ତ ସାର: ନୋରୀବୋଦ୍ର ଲ ୌହଦ୍ୀଲର ଉପସଂସ୍କତୃ ିଗଠନ ମୋନସ ିତୋ ଲନଇ ଅଧୁନୋ ନୋରୀ ସ୍ରଷ୍ଟୋ ଆପଣୋର ଏ  ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସରଣୀ ତଆିରବିୋଲର  ୋଗିଛ।ି ଉତ୍ତର ଅଶୀ 
ସମୟଲର ସୋହତିୟ ଲେତ୍ରଲର ନୋନୋ ପରୀେୋ ନରିୀେୋ ଏଥିପୋଇଁ ତୋ ୁ ଲଦ୍ଇଛ ିଏ  ବୟୋପ୍ତ ପରସିର। ପୁରୁଣୋ ପ୍ରସଙ୍ଗ ୁ ନୂଆ ଦୃ୍ଷି୍ଟଭଙ୍ଗୀ ଲନଇ ତଉ ିବୋ ସହତି ମିଥ ର 
ପୁନମମୂ ୟୋୟନ ଏହ ିସମୟର ଅନୟତମ ଲବୈଶଷି୍ଟୟ। ସମ୍ପ୍ରତ ିନୋରୀ ବମିଶମ ଭଳ ିଏ  ସଲମେଦ୍ନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ୁ ଲ ଖି ୋ ମିଥ ର ପୁନମମ ୂୟୋୟନ ମୋଧ୍ୟମଲର ଉପସ୍ଥୋପିତ 
 ରିଛ;ି ଯୋହୋ ନୋରୀବୋଦ୍ୀ ସୋହତିୟ ଓ ସମୋଲ ୋ ନୋ ଲେତ୍ର ୁ ନୂତନ ଏ  ଦ୍ଶିୋ ଲଦ୍ଖୋଇଛ।ି  

ମୂଳ ଶବ୍ଦ : ନୋରୀ ବମିଶମ, ମିଥ ର ପୁନମମ ୂୟୋୟନ, ଉତ୍ତର ଅଶୀ ସମୟ, ଓଡ଼ଆି ଲ ଖି ୋଙ୍କ ଉପନୟୋସ 

 ‘ନୋରୀ ମୋୟୋ ଲଦ୍ଲବ ଅଲଗୋ ର’ – ଏହ ି ମିଥୀୟ ଅବଧୋରଣୋ  ୋହିଁ 
ଲ ଲତ  ୋଳରୁ ନୋରୀ ପ୍ରତ ି ରହଆିସିଛ।ି ପରୁୁଷ ସ୍ରଷ୍ଟୋଙ୍କଦ୍ୱୋରୋ ର ତି 
ରୋମୋୟଣ, ମହୋଭୋରତ ଭଳ ି ବଭିିନ୍ନ ପରୁୋଣୋଦ୍ଲିର ନୋରୀର ହୃଦ୍ୟ ୁ 
ରହସୟମୟ ଲବୋ ି ବର୍ଣ୍ମନୋ  ରୋଯୋଇଛ ି ।  ହବିୋ ବୋହୁ ୟ ଅତ ି ତୁରତୋର 
ସହତି ନୋରୀ ୁ ରହସୟମୟୀ ଭୋବଲର ଅବତୋରଣୋ  ରି ଯୁଲଗ ଯୁଲଗ  ନୁି୍ତ 
ପୁରୁଷ ପୋଖଲର ତୋ’ର ସତୀତ୍ୱ ଓ ପବତି୍ରତୋର ପରୀେୋ  ରୋଯୋଇଛ।ି 

ଲ ଲତଲବଲଳ ଲସ ଅଗି୍ନପରୀେୋ ଲଦ୍ଇଛ ି ତ ଲ ଲତଲବଲଳ ଭରୋ 
ରୋଜସଭୋଲର ଲହୋଇଛ ି ବବିସନୋ। ପୁଣ ି ଲ ଲତଲବଲଳ  ରିତ୍ରହୀନୋର ଟୀ ୋ 
ପିନ୍ଧୋଇ ଦ୍ଆିଯୋଇଛ।ି ପ୍ରତ ି ଯୁଗଲର ନୋରୀ ୁ ମୋତୋ, ପତ୍ନୀ,  ନୟୋ, ଭଗିନୀ, 
ଲପ୍ରମି ୋ ଆଦ୍ ିପ୍ରତଟି ି ରୂପଲର ପରୁୁଷନୟିନି୍ତ୍ରତ ସମୋଜ ଦ୍ୱୋରୋ  ୋଞ୍ଛନୋ ଲଭୋଗ 
 ରବିୋ ୁ ଲହୋଇଛ।ି ଏହ ିପରିଲପ୍ରେୀଲର ପ୍ରଶନ ଉଲଠ ଲଯ , ନୋରୀର ଲଦ୍ହ ଓ 
 ୋଯମୟ ଳୋପ ଉପଲର ପରୁୁଷର ଅଙୁ୍କଶ ରହ ି ଆସିଥି ୋଲବଲଳ ପୁରୁଷ 
ପୋଖଲର ନୋରୀର ହୃଦ୍ୟଟ ି ଅଜଣୋ ବୋ ରହସୟମୟ  ପିରି? ଅପିତୁ ଏପର ି
 ୁହୋଯୋଇପୋଲର ଲଯ, ସମୋଜଲର ଉଚ୍ଚୋସୀନ ପରୁୁଷ ଲ ଲବ ବ ି ନୋରୀର 

ହୃଦ୍ୟ ୁ ପଢବିୋର ଆବଶୟ ତୋ ମଲନ  ରନିୋହିଁ। ମଲନୋବଜି୍ଞୋନୀ ସିଗ ମଣ୍ଡ 
ଫ୍ରଲୟଡ  ମଧ୍ୟ ନୋରୀ ହୃଦ୍ୟରୁ ଲସହ ିପରଦ୍ୋ ଉଲଠଇବୋ ୁ ଲ ଷ୍ଟୋ  ରି ସଫଳ 
ଲହୋଇପୋରି ନୋହୋନ୍ତ।ି ଲସଥିପୋଇଁ ନୋରୀ ସ୍ରଷ୍ଟୋ ବତ୍ତମମୋନ ନଜିର ଲସହ ି
ଅବଦ୍ମିତ ହୃଦ୍ୟର ଭୋଷୋ ୁ ଦୁ୍ନଆି ଆଗଲର ଲଖୋ ିଲଦ୍ବୋପୋଇଁ ଅଣ୍ଟୋ ଭିଡ଼ଛି।ି 
ଆପଣୋ ଅନ୍ତଲେତନୋ ପ୍ରତ ିସଜୋଗ ରହ ିଅନୋଦ୍ ି ୋଳରୁ ରୁଦ୍ଧ ଲହୋଇ ରହଥିିବୋ 
ମନ-ମସି୍ତ ର ଦ୍ୱୋର ଲଖୋ ିବୋର ପ୍ରୟୋସ  ର ିୋ ିଛ।ି ଅଧୁନୋ ଲସ ସମୋଜ, 
ଇତହିୋସ ତଥୋ ସଂସ୍କତୃରି ମୁକ୍ତ ବୟୋଖୟୋ ଲ ବଳ  ରୁନୋହିଁ, ବରଂ ତୋ’ର 
ପୁନମମୂ ୟୋଙ୍କନ ନମିଲନ୍ତ ନୂଆ ନୂଆ ବୋଟର ସନ୍ଧୋନ ମଧ୍ୟ  ରୁଛ।ି  ୋହିଁ ଲ ଉ ଁ
 ୋଳରୁ ନୋରୀ ‘‘ଲଦ୍ବୀରୁ ମୋନବୀର ଛବ ିଅଜମନ ନମିଲନ୍ତ ସଂଘଷମ  ରୁଛ।ି’’ (୧) 
ନୋରୀ ୁ ଲନଇ ସୋହତିୟ ସଜମନୋର ଇତହିୋସ ୁ ଅନୁଧ୍ୟୋନ  ଲ  ଲଦ୍ଖିବୋ ୁ 

ମିଲଳ ଲଯ ଭୋରତୀୟ ସୋହତିୟ, ଦ୍ଶମନ, ଇତହିୋସ ଏବଂ ଧମମଶୋସ୍ତ୍ରମୋନଙ୍କଲର 
ନୋରୀ ନମିତି୍ତ  ନି୍ତନର ଏ  ସୁଦ୍ୀଘମ ରୂଢବିୋଦ୍ୀ ପରମ୍ପରୋ ରହ ିଆସଛି।ି ଏହ ି
ପରମ୍ପରୋଲର ନୋରୀର ସଂପରୂ୍ଣ୍ମ ସତ୍ତୋ ୁ ଲଭୋଗୟୋ, ଅବଳୋ,  ଳନୋ,  ୋମିନୀ, 
ରମଣୀ ଆଦ୍ ି ବଲିଶଷଣ ସହତି ଲହୟ ତଥୋ ପୁରୁଷ-ସୋଲପେ ଏ  ରୂପ 
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ଭୋବଲର  ତି୍ରତି  ରୋଯୋଇଛ।ି ଏହୋର ପ୍ରମୁଖ  ୋରଣ ଲହଉଛ,ି ଲସ ସମୟର 
ଅଧି ୋଂଶ ର ୟିତୋ ଏବଂ ଟୀ ୋ ୋର ଥିଲ  ପରୁୁଷ। ଅନୟ ପେଲର 
ସମୋଜଲର ପିତୃସତ୍ତୋତ୍ମ  ବୟବସ୍ଥୋ ବଧିୋନ ଲଯୋଗଁୁ ପୁରୁଷର ସମସ୍ତ ସଷିୃ୍ଟଲର 
ଲ ଖ ର ଦୃ୍ଷ୍ଟିଲନଇ ନୋରୀ  ରତି୍ରର ସଜମନୋ  ରୋଯୋଇଥି ୋ। ଲସଥିପୋଇଁ 
ପୁରୁଷର ଲେଷ୍ଠତୋ, ସମ୍ମୋନ, ସ୍ଥୋନ, ଶକି୍ତ, ଅଧି ୋର ଓ ସ୍ୱୋଥମର ରେୋ ନମିଲନ୍ତ 
ଧମମଶୋସ୍ତ୍ରମୋନଙ୍କଲର ଅଲନ  ଆପ୍ତବ ନ, ସୂତ୍ର, ଲଶଲୋ ୋଦ୍ରି ର ନୋ 
 ରୋଯୋଇଥି ୋ ; ଯୋହୋ  ି ନୋରୀ ଜୀବନ ପୋଇଁ ବବିଧି ଅଗମଳମିୋନ 
ତଆିରିବୋଲର  ୋଗି ୋ। (୨) ଦ୍ୀଘମ ବଷମ ଧରି ଲ ବଳ ଓଡ଼ଶିୋ  ମିେୋ ଭୋରତ 
ନୁଲହଁ  ବରଂ ସମଗ୍ର ବଶି୍ୱଲର ସୋମନ୍ତବୋଦ୍ୀ  ନି୍ତୋଧୋରୋ ଓ ସୋମନ୍ତବୋଦ୍ ୁ 
ଲପ୍ରୋତ୍ସୋହତି  ରୁଥିବୋ ଏ  Super structure ତୋ’ର  ୋୟୋ ବସି୍ତୋର  ରିଛ;ି 
ଯୋହୋ ଏଲବ ବ ି ଉହୟ ଭୋବଲର ସମୋଜଲର ନୋରୀ ୁ ପରୁୁଷର ଏ  
ଆଲମୋଦ୍ପି୍ରୟ, ପୁରୁଷ-ନଭିମରଶୀଳ ଦ୍ୱତିୀୟ  ନୋଗରି  ଭୋବଲର ଉପସ୍ଥୋପିତ 
 ର ିୋ ିଛ।ି ଏହୋର ମୂଳଲର ରହଛି ି ଧମମ ଏବଂ ତଦ ଜନତି ରୂଢବିୋଦ୍ୀ 
 ନି୍ତୋଧୋରୋ। ଏହ ିଧମମ ୁ ଲ ନ୍ଦ୍ର  ରି ର ତି  ୋବୟ, ମହୋ ୋବୟ, ଇତହିୋସୋଦ୍ ି
ପ୍ରତ ି ମୁହୂତ୍ତମଲର ଉଭୟ ନୋରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷ ୁ ଲପ୍ରୋତ୍ସୋହନ ଲଦ୍ଇ ୋ ିଛ ି
ପ୍ର ଳତି ବୟବସ୍ଥୋର ସୋଧୋରଣୀ ରଣ  ରିବୋ ତଥୋ ତୋ’ର ସ୍ଥୋୟିତ୍ୱ ନମିମୋଣ 
ପୋଇଁ। ଧିଲର ଧିଲର ଏସବୁଲର ନୋରୀ ୁ ଲଘନ ିସୃଷ୍ଟ ଅବଧୋରଣୋଗୁଡ଼ ି ମିଥ ର 
ରୂପ ପରିଗ୍ରହଣ  ରିଛ।ି ପରବତ୍ତମୀ ସମୟଲର ଏହ ି ମିଥ ପ୍ରକ୍ରୟିୋଟ ି ଲ ବଳ 
ସହର ବୋ ଗ୍ରୋମ ସଭୟତୋଲର ବସବୋସ  ରୁଥିବୋ ନୋରୀ ନମିଲନ୍ତ ଉଦ୍ଦଷି୍ଟ 
ନଲହୋଇ ସୋମଗି୍ର  ଭୋବଲର ନୋରୀର ଅନ୍ତରୀଣ ବ ିୋଶ ପଥଲର ଅନ୍ତରୋଳ ସୃଷ୍ଟ ି
 ରିଛ।ି  
‘ମନୁସୃ୍ମତ’ି ଲର ଲ ଖୋଯୋଇଛ ି– ‘‘ପିତୋ ରେତ ି ଲ ୌମୋଲର, ଭତ୍ତମୋ ରେତ ି

ଲଯୌବଲନ, ରେତ ିସ୍ଥବଲିର ପୁତ୍ରୋ, ନ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱୋତନ୍ତ୍ରୟମହମତ ି।।’’ ପୁଣି ସ୍ଥୋଲନ ମନୁ 
 ହଛିନ୍ତ ି– ‘‘ ୋଲଯମୟସୁ ଦ୍ୋସୀ,  ଲର୍ଣ୍ମସୁ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଲଭୋଲଜୟସୁ ମୋତୋ, ଶୟଲନ ସ ୁ
ରମ୍ଭୋ। େମୟୋ ଧରିତ୍ରୀ।।’’ (ମନୁସୃ୍ମତ,ି ନବମ ଅଧ୍ୟୋୟ, ଲଶଲୋ -୦୩)ଏବଂ  ୋଲଳ 
 ୋଲଳ ଏହୋ ୁ ନୋରୀ ଜୀବନର ଆଦ୍ଶମ ଲବୋ ି ମୋନ ିନଆି ଯୋଇଛ।ି ଲସହପିର ି
ଇତହିୋସଲର ଘଟଥିିବୋ ସମସ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ପେୋତ ଲର ନୋରୀର  ୂଟ  କ୍ରୋନ୍ତ,  ପଟୀ 
ଭୋବଲର ବର୍ଣ୍ିତ ଲହୋଇଥିବୋ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଅଲଗୋ ର ନୁଲହଁ । ଅତୀତ 
ଇତହିୋସଲର ବହୁ ବୀର ରମଣୀ ଆପଣୋର ବୁଦ୍ଧ ିଏବଂ ରଣଲ ୌଶଳ ବଳଲର 
ଲ ଲତଲ ଲତ ମହୋସମରଲର ରୋଜୟ ତଥୋ ଲଦ୍ଶ ୁ ବଜିୟର ଟୀ ୋ 
ପିନ୍ଧୋଇଥିବୋ ଲବଲଳ ଜଲଣ ରୋଜୋ ବୋ ପୁରୁଷର ଲଗୌରବ  ୋହୋଣୀ ଲଯପର ି
ଭୋବଲର ଇତହିୋସର ଅଙ୍କ ମଣ୍ଡନ  ରଛି,ି ଜଲଣ ନୋରୀ ଲଯୋଦ୍ଧୋ 
ସମପରିମୋଣଲର ସମ୍ମୋନ ପୋଇପୋରି ନୋହିଁ। ଶୋସ୍ତ୍ର ପରୁୋଣଲର,ସୋହତିୟଲର 
ନୋରୀ ୁ ଲଦ୍ବୀ, ଦ୍ୟୋଶୀଳୋ, ସବମଂସହୋ, େମୋମୟୀ  ରି ଗଢବିୋ ପଛଲର 
ଲ ଖ ମୋନଙ୍କର ଲଯଉଁ  ିଙ୍ଗରୋଜନୀତ ି ରହଛି,ି ତୋହୋ ବରୁିଦ୍ଧଲର ପ୍ରତବିୋଦ୍ 
 ରିଛ ିଆଜରି ଲ ଖି ୋ। ପିତୃତୋନ୍ତ୍ର ି ସମୋଜଲର ମିଥ ର ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟୋ ଏବଂ 
 ିଙ୍ଗ ରୋଜନୀତ ିସଂପ ମଲର ଯଲଶୋଧୋରୋ ବୋଗ  ୀ  ହନ୍ତ ି– “The gender 

construction that it achieved through the dominant myth of 

Indian womanhood may well be read as the formula for 

class/caste hegemony of modern India.” (୩)  

ଉତ୍ତର ଅଶୀ ସମୟ ଲଦ୍ଇଛ ି ତୋ ୁ ବୟୋପ୍ତ ଏ  ପରସିର। ଏହ ି ସମୟ 
ସୋହତିୟଲର ନୋନୋ ପରୀେୋ ନରିୀେୋର ସମୟ। ଭିନ୍ନ ରୁ  ିଲନଇ ବଭିିନ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ 
ମତବୋଦ୍ ଭିତ୍ତଲିର ସୋହତିୟ ୁ  ଳବିୋର ସମୟ। ସଂର ନୋବୋଦ୍, ବଗିଠନବୋଦ୍, 
ନବୟ ଇତହିୋସବୋଦ୍ ଓ ମଥି ର ପନୁମମ ୂୟୋୟନ ମଧ୍ୟଲର ସଂପ୍ରତ ି ନୋରୀବୋଦ୍ୀ 
ସୋହତିୟ ସମୋଲ ୋ ନୋ ତୋ’ର ନୂଆ ଏ  ସରଣୀ ସୃଷି୍ଟ  ରିଛ।ି ଲଯଉଁଠ 
ଆବଶୟ ତୋ ପଡ଼ଛି ିଏ ସମସ୍ତ ସୋହତିୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ବ ିୋର ଏ ୋ ୋର ଲହୋଇଥିବୋ 
ମଧ୍ୟ  େୟଣୀୟ। ସମଗ୍ର ଭୋରତୀୟ ସୋହତିୟଲର ଉତ୍ତର ଅଶୀ  ୋଳଲର 
ନୋରୀବୋଦ୍ର ସ୍ୱରଗତ ଲବୈଶଷି୍ଟୟ ଲଦ୍ଖୋଲଦ୍ଇଛ।ି ନୋରୀର ଜୀବନ-ଯନ୍ତ୍ରଣୋ ୁ 
ବତ୍ତମମୋନର ସମୟ ପରିଲପ୍ରେୀଲର ଆଙି୍କବୋ ୁ ମିଥ ର ମନୂମମୂ ୟୋୟନଲର 
ସୋହତିୟ  ର ନୋ  ରଛିନ୍ତ ିଏ ସମୟର ଲ ଖି ୋଗଣ।  
ଆଧୁନ ି  ୋଳଲର ସମୟ ବଦ୍ଳବିୋ ସହତି ଶେିୋର ଆଲ ୋ  କ୍ରମଶଃ 

ପ୍ରଲବଶ  ରବିୋ ସଲଙ୍ଗ ସଲଙ୍ଗ ନୋରୀ ଲଦ୍ହଲର ପେିମ ଆୋଡ଼ୁ ବହ ିଆସୁଥିବୋ 
ପବନ ବୋଜଛି ିଏବଂ ତୋ’ର ମୂର୍ଚ୍ଛତି ଆତ୍ମୋ ସଶକ୍ତ ଲହୋଇଉଠଛି।ି  ନୁି୍ତ ତୋ’ର ସ୍ୱର 
ଉଲତ୍ତୋଳନ  ରବିୋର ସୋମଥମୟ ଲସ ତଥୋପି ଏ ଜୁଟ  ରପିୋରନି।ି ଏହୋର 
 ୋରଣ ଦ୍ଶମୋଇ ସରଳୋ ଲଦ୍ବୀ  ହନ୍ତ ି –‘‘ସନୋତନୀମୋଲନ ଲଯଲତଲବଲଳ 
ଧମମର ଛଦ୍ମ ପତୋ ୋ ଉଡ଼ୋଇ ସ୍ୱୋଥମସିଦ୍ଧ ି ଭୋଣଲର ରୋଜନୀତରି ମସ ନଦ୍ଲର 
ବସନ୍ତ,ି   ିବସବିୋର ପ୍ରୟୋସ  ରନ୍ତ,ି ଲସଲତଲବଲଳ ନୋରୀର ପ୍ରମୋଦ୍ ସବୁଠୋରୁ 
ବଳଯିୋଏ । ବତ୍ତମମୋନ ତୋହୋ ହିଁ ଲହୋଇଛ।ି ନୋରୀ ଜୀବନଲର ସୂଯମୟୋଲ ୋ  
ପ୍ରଲବଶ  ରିବୋର ଲଯଲତଗୁଡ଼ଏି ବୋତୋୟନ ଅଛ,ି ଲସହ ିସବୁ ୁ ସଂହତିୋ ୋରଙ୍କ 
ବଧିି ନଲିଷଧରୁ ଆଇନର  ଳିଣିିଲର  ଳି ିନଲଦ୍ଲ  ଜୋତରି ‘ସ୍ୱରୋଜୟ  ୋଭ’ 
ଅସମ୍ଭବ ଲବୋ ି ମନୁ ପରୋଶରଙ୍କର ଆଧନୁ ି ସଂସ୍କରଣମୋଲନ  ହୁଛନ୍ତ।ି’’ 
(୪) ଏଠୋଲର  େୟ  ରବିୋର  ଥୋ ଲ ଖି ୋଙ୍କ ଶୋଣିତ ବକ୍ତବୟ ୁ। ଲ ଲବ 
ଲ ହ ିବ ିୋର  ରନି ିଆଜ ିଲଯଉଁ ନୋରୀବୋଦ୍, ନୋରୀ-ପରୁୁଷ ସୃଷି୍ଟର ଦୁ୍ଇ ସୁନ୍ଦର 
ସଂର ନୋ ମଧ୍ୟଲର  ନୁି୍ତର, ସଲନ୍ଦହର, ପ୍ରତଲିଯୋଗିତୋର ଗୋର ଟୋଣି ଲଦ୍ଇଛ ି
ତୋ’ର ମୂଳ ଲ ଉଁଠ?ି ଲ ହ ି ବ ିୋର  ରୁନ ି ଲଯ, ‘‘ ୋହିଁ  ି ଏ ଉଦ ବତ୍ତମନ ? 
 ୋହିଁ  ି ପ୍ରଥମ ମୁକି୍ତର ଏ  ତି୍ର?  ୋହିଁ  ି ନୋରୀଟଏି ପୋଲ ୋଟ ି ଯୋଇଛ ି
ନୂଆନୋରୀଲର ? ନୂଆ ନୋରୀ – ଆମର ପର ିତିର ବୋହୋଲର, ସବୁ ଛିରି 
ଧୋରଣୋର ବୋହୋଲର, ଆ ୋଂେିତ ଆ ରଣ ଓ ଗଣୁୋବଳୀର ବୋହୋଲର ଏ  
ନୋରୀ....। ଲସ ପରୁୁଷର ପ୍ରୋଧୋନୟ ୁ ଅସ୍ୱୀ ୋର  ଲର। ଲସ ନଜିର ସ୍ୱୋତନ୍ତ୍ରୟ 
ଜୋହରି  ରବିୋ ୁ  ୋଲହ।ଁ ଲସ ପୁରୁଷଲ ୈନ୍ଦ୍ର ିତୋ ୁ ଆହେୋନ(Challenge) 
 ରବିୋ ୁ  ୋଲହଁ। ଏ ନୂଆନୋରୀ ନଜି ଲଗୋଡ଼ଲର ଛଡ଼ିୋ ଲହବୋ ୁ  ୋଲହ।ଁ ନଜିର 
ଅ ଗୋ  ପରି ୟ ତଆିରି  ରବିୋ ୁ  ୋଲହଁ, ନଜିର ଏ  ସୋମୋଜ ି 
ସ୍ଥୋନ(Social status) ଲସ  ୋଲହଁ। ’’(୫) ଲସ  ୋଲହ ଁ ନଜିର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ 
ଅନୁଭବର  ଥୋ ବୋଢଲିଦ୍ବୋପୋଇଁ ସମୋଜ ଆଗଲର ଏବଂ ଏ ଦ୍ଗିଲର ମଧ୍ୟ 
ବଳଷି୍ଠ ତଥୋ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୂମି ୋ ରହଛି ିଲ ଖି ୋମୋନଙ୍କର।  
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୧୯୮୦ ପରବତ୍ତମୀ ସମୟଖଣ୍ଡଲର ଓଡ଼ଆି ଉପନୟୋସ ଲେତ୍ରଲର 
ଲ ଖି ୋଙ୍କର ଆବଭିମୋବ ଉଭୟ ପରମିୋଣୋତ୍ମ  ଏବଂ ଗଣୁୋତ୍ମ  ଦୃ୍ଷି୍ଟରୁ 
 େୟଣୀୟ। ଏହ ିସମୟଲର ନୋରୀ ଲ ଖନୀ ପୂବମୋଲପେୋ ଅଧି  ଦୃ୍ଢ ଏବଂ 
ଶୋଣିତ ରୂପ ଲନଇଥିବୋର ମଧ୍ୟ ଲଦ୍ଖୋଯୋଏ। ପୂବମରୁ ଅଲପେୋ ୃତ ଉହୟ ଏବଂ 
ଦୁ୍ବମଳ ଭୋବଲର ପ୍ର ୋଶ ପୋଉଥିବୋ ନୋରୀ ମନର ସଂଗପୁ୍ତ ଲ ତନୋରୋଜ ି ଏ 
 ୋଳଲର  ଲହୋଇଛ ିମୁକ୍ତ ଓ ସଲ ତନ। ପରୁୋଣର ପ୍ରମଖୁ ନୋରୀ  ରିତ୍ର(ଉଭୟ 
ନୋୟି ୋ ଏବଂ ଖଳନୋୟି ୋ)ମୋନଙୁ୍କ ନୂତନ ମ ୂୟଲବୋଧର ଭିତ୍ତଲିର 
ଲ ଖି ୋମୋଲନ ତଉ ିଛନ୍ତ।ି ଲସମୋନଙୁ୍କ ନୂତନ ମ ୂୟଲବୋଧଲର ଦ୍ୀେିତ 
 ରିଛନ୍ତ।ି ଉକ୍ତ  ରିତ୍ର ମୋନଙୁ୍କ ଲ ଖ ଙ୍କ  ୃତଲିର ଲଯଉଁ ଏ  ଉହୟ  ିଙ୍ଗ-
ରୋଜନୀତ ି ଲ ତନୋ ମଧ୍ୟଲଦ୍ଇ ପରି ତି  ରୋଯୋଉଥି ୋ; ଲସହ ି ଲ ତନୋର 
ଶଙୃ୍ଖଳ ଲଭଦ୍  ରି ଲ ଖି ୋଗଣ ନୋରୀ  ରିତ୍ରଙୁ୍କ ଛଡ଼ିୋ  ଲରଇଛନ୍ତ ି
ନୋରୀବୋଦ୍ର ଦ୍ଗି ବଳୟ ମଧ୍ୟଲର। ଲଯଉଁଠ ିଲସମୋଲନ ପ୍ରଶନ  ରଛିନ୍ତ ିସମୋଜ ୁ 
ଲସମୋନଙୁ୍କ ଲନଇ ରୂଢ ବ ିୋରଲବୋଧ ସଂପ ମଲର। ପ୍ରଶନ  ରିଛନ୍ତ ି ଆପଣୋ 
ଅସି୍ତତ୍ୱ ୁ ଲନଇ। ଲସମୋନଙୁ୍କ ମଯମୟୋଦ୍ୋର ମ ୁୁଟ (ସୀତୋ, ସୋବତି୍ରୀ, ୁନ୍ତୀ, 
ଲଦ୍ରୌପଦ୍ୀ, ଉମଳିୋ)  ଅବୋ  ଳଙ୍କର ଟୀ ୋ (ଲ ୈଲ ୟୀ, ମନ୍ଥରୋ, ସପୂମଣଖୋ) 
ପିନ୍ଧୋଇଥିବୋ ସମୋଜ ୁ ଲସ ଜବୋବ ମୋଗିଛନ୍ତ।ି ପ୍ରଥୋବଦ୍ଧ ମିଥ  ୁ ବଦ୍ଳୁଥିବୋ 
ନୋରୀସ୍ୱରୁପର ଦୃ୍ଷି୍ଟଲନଇ ପୂନମମୂ ୟୋୟନ  ରିଛନ୍ତ।ି ‘‘ ବୟକି୍ତ-ସତ୍ତୋର ଉତ୍ତରଣ 
ଏବଂ ନୋରୀ ପ୍ରତ ି ପରୁୁଷ ସମୋଜର ଦୃ୍ଷି୍ଟଭଙ୍ଗୀର ପରିବତ୍ତମନ ନମିଲନ୍ତ ମିଥ ର 
ପୁନମମୂ ୟୋୟନର ଆବଶୟ ତୋ ଅନୁଭବ  ରିଛ ିଲ ଖି ୋ।  ୋରଣ ଲପୌରୋଣି , 
ଐତହିୋସି  ତଥୋ  ମିେଦ୍ନ୍ତୀମଳୂ  ମହୋ ୋବୟ  ମିେୋ ଉପନୟୋସ ର ନୋ  ରବିୋ 
ପଛଲର ରହଛି ିପୁରୁଷର ଉଲଦ୍ଦଶୟମୂଳ  ମଲନୋଭୋବ ଯୋହୋ ନୋରୀର ଜୀବନ 
 ଯମୟୋର ପ୍ରତ ୂିଳ। ’’(୬)  ପୁରୁଷ ସୃଷ୍ଟ ମିଥ  ଅନୁସୋଲର ନୋରୀ 
ତୟୋଗମୟୀ, ସହନଶୀଳୋ, ଦ୍ୟୋଶୀଳୋ ଲହବୋ ପୋଇଁ ବୋଧ୍ୟ। ଏଥିପୋଇଁ ଆପଣୋର 
ସ ଳ  ୋମନୋ ୁ ବଳଲିଦ୍ବୋ ସଲତଲଯପରି ତୋ’ର ଜନମସିଦ୍ଧ ସଂ ଳ୍ପ। ସୋଧୋରଣ 
ମଣିଷଟଏି ପରି ତୋ’ ଭୋଗୟ ଲହୋଇନୋହିଁ ବରଂ ଲଗୋଟଏି ଆଦ୍ଶମର ଲଖୋଳପୋ 
ଭିତଲର ଆବଦ୍ଧ  ରୋଯୋଇଛ ି ତୋ’ର ସମଗ୍ର ବୟକି୍ତସତ୍ତୋ ୁ। ପଣୁି ଲସହ ି
ପୁରୋଣବର୍ଣ୍ିତ ନୋରୀ  ରିତ୍ରମୋନଙୁ୍କ  ଜୀବନଲର ଆଦ୍ଶମ ଭୋବଲର ଗ୍ରହଣ 
 ରବିୋ ପୋଇଁ ଆମ ସମୋଜଲର ଝଅିଟଏି ଜନମ ଲହ ୋ ପରଠୋରୁ ଶେିୋ 
ଦ୍ଆିଯୋଇଥୋଏ। ଜନମ ପରଠୋରୁ ମତୁୃୟ ପଯମୟନ୍ତ ନୋରୀର ଜୀବନପଞ୍ଜୀ ଏହ ି
ମିଥ ର ବଶବତ୍ତମୀ। ଲତଣୁ ନୋରୀ ସଂପ ତି ଲପୌରୋଣ ି, ଐତହିୋସି  ତଥୋ 
 ମିେଦ୍ନ୍ତୀମଳୂ  ମିଥ ର ପ୍ରତବିୋଦ୍  ରବିୋ ସଲଙ୍ଗ ସଲଙ୍ଗ ନୋରୀର ବୋସ୍ତବ 
ସ୍ୱରୂପ ୁ ଏହ ି ଧରଣର ଉପନୟୋସଲର ପନୁବ ିୋର  ରିଛ ିଆଜରି ଲ ଖି ୋ। 
ଓଡ଼ଆି ସୋହତିୟଲର ଏହପିରି  ପୁରୋଣ ଓ ଇତହିୋସର ନୋରୀମୋନଙୁ୍କ ପୋଲଥୟ 
 ର ିଉତ୍ତର ଅଶୀ ସମୟଲର ଲଯଉ ଁଲ ଲତଜଣ ଲ ଖି ୋ ଉପନୟୋସ ର ନୋ 
 ରିଛନ୍ତ,ି ଲସମୋଲନ ଲହଲ  – ପ୍ରତଭିୋ ରୋୟ, ବଜିୟିନୀ ଦ୍ୋସ, ଲରୋଜୋ ି ନନ୍ଦ, 
ଶୋନ୍ତ ିମହୋପୋତ୍ର(ବଳ),  କ୍ଷ୍ମୀପି୍ରୟୋ ଆ ୋଯମୟ, ମମତୋମୟୀ ଲ ୌଧରୁୀ, ଆଦ୍।ି  
ମହୋଭୋରତର  ୋହୋଣୀ ପଷୃ୍ଠୋରୁ  ରିତ୍ରମୋଲନ ଆହରିତ ଲହୋଇ ସ୍ଥୋନ 

ପୋଇଛନ୍ତ ି ଲ ଖି ୋଙ୍କ ଉପନୟୋସଲର ନୂତନ ମ ୂୟଲବୋଧ ସହତି। ପରୁୋଣ ୁ 

ସମୟର ପଷୃ୍ଠଭୂମଲିର ବଘିଟନ  ରି ପ୍ରତମିୂ ୟଲବୋଧ ସୃଷ୍ଟି  ରବିୋ ଦ୍ଗିଲର 
ପ୍ରତଭିୋ ରୋୟ ଲହଉଛନ୍ତ ିଜଲଣ ଲ ୋ ପି୍ରୟ ସ୍ରଷ୍ଟୋ। ତୋଙ୍କର ଉପନୟୋସ ଜଗତ 
ଲ ବଳ ଗୁଣୋତ୍ମ  ନୁଲହଁ, ପରମିୋଣୋତ୍ମ  ଦ୍ଗିରୁ ମଧ୍ୟ ପରପିୁଷ୍ଟ। ଆଲ ୋ ୟ 
ବହୁ ଗଳ୍ପ ଉପନୟୋସ ର ନୋ  ରଥିିଲ  ମଧ୍ୟ ପ୍ରତଭିୋଙୁ୍କ ଏ  ଆନ୍ତଜମୋତୀୟ 
ସ୍ରଷ୍ଟୋର ପର ିୟ ଲଦ୍ଇଛ ି ପରୁୋଣ ଆଦ୍ୋରିତ ଉପନୟୋସ 
‘ଯୋଜ୍ଞଲସନୀ’(୧୯୮୪)। ‘ମହୋଲମୋହ’ (୧୯୯୭) ଲହଉଛ ି ତୋଙ୍କର ଏହ ି
ଧରଣର ଅନୟ ଏ  ଉପନୟୋସ। ଉଭୟଲର ପରୁୋଣ ବର୍ଣ୍ିତ  ଦୁ୍ଇ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୋରୀ 
 ରିତ୍ର(ଲଦ୍ରୌପଦ୍ୀ ଓ ଅହ ୟୋ) ସମୋଜ ୁ ପ୍ରଶନ  ରିଛନ୍ତ;ି ଲଯଉଁଥିଲର ପ୍ରତୀ ତି 
ଲହୋଇଛ ି ନୋରୀ ଜୀବନର ସ ଳ ଦୁ୍ଃଖ-ଲଦ୍ୈନୟ। ମହୋଭୋରତର ନୋୟି ୋ 
 ୃଷ୍ଣୋଙ୍କ ଜୀବନୋଲ ଖୟ ୁ ଭିତ୍ତ ି  ରି ନୋରୀ ଜୀବନର ବୋସ୍ତବତୋ ୁ ରୂପୋୟିତ 
 ରୋଯୋଇଛ ି‘ଯୋଜ୍ଞଲସନୀ’ ଉପନୟୋସଲର। ଲଦ୍ବୀ ନୁଲହଁ ବରଂ ମତ୍ତମୟମୋନବୀର 
 ୋହୋଣୀ ଭୋବଲର ନୋରୀର ଅସହୋୟ-ଦୁ୍ଃଖ-ଲଦ୍ୈନୟ ୁ ଉପସ୍ଥୋପିତ  ରିଛନ୍ତ ି
ଲ ଖି ୋ।  ୃଷ୍ଣୋଙ୍କର ମୋନସି  ଅଭିଳୋଷଗୁଡ଼ ି ମଧ୍ୟଲର ସୋଂପ୍ରତ ି ନୋରୀ 
 ରିତ୍ରର ସମସ୍ତ କ୍ରୟିୋ-ପ୍ରତକି୍ରୟିୋ ତଥୋ ପୋରବିୋର ି, ସୋମୋଜ ି, ସୋଂସ୍କତୃ ି ଓ 
ପରୋଲଭୌତ ି ସି୍ଥତ ୁି ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ସୋବମଜନୀ  ସତୟ ଭୋବଲର ଉପସ୍ଥୋପିତ 
 ରୋଯୋଇଛ।ି ‘ସତୀ ନୋରୀ, ଅସତୀ ନୋରୀ’ ଭଳ ି‘ସତୟ ପରୁୁଷ, ଅସତୟ ପୁରୁଷ’ 
ଲବୋ ି  ୋହିଁ  ିସମୋଜଲର ଅପ୍ରୋସଙ୍ଗ  ିତୋହୋ ଲସ ସମୋଜ ୁ ପ୍ରଶନ  ରିଛ।ି  
ଅନୁରୂପ ଭୋବଲର ନୋରୀ ୁ ଲନଇ ସମୟର ବୟବଧୋନ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ମଲର ସମୋଜଲର 

ସଂଘଟତି ଜୋତଭିିତ୍ତ ି, ବର୍ଣ୍ମଭିତ୍ତ ି,  ିଙ୍ଗଭିତ୍ତ ି ବଲିଦ୍ୱଷ ଓ ତଜ୍ଜନତି ଉତ୍ପୀଡ଼ନ, 
ସଂଘଷମ ଓ ରକ୍ତପୋତ ତଥୋ ଅହଂବୋଦ୍ୀ ପରୁୁଷ  ତ୍ତମୃ   ନଯିମୟୋତନୋ ‘ମହୋଲମୋହ’ 
ଉପନୟୋସର ସୋବମ ୋଳୀ  ବୋସ୍ତବତୋ ୁ ପ୍ର ୋଶ  ରବିୋଲର ସଫଳ ଲହୋଇଛ।ି 
(୭) ଅହ ୟୋଙ୍କ ଉକି୍ତଲର – ‘‘ ଲମୋର ଅନ୍ତରୋତ୍ମୋ ବଲିଦ୍ରୋହ  ଲର ସମୋଜର ଅନ୍ଧ 
ବ ିୋର ବଲିରୋଧଲର । ବ୍ରୋହ୍ମଣ ବ୍ରୋହ୍ମଲଣତର ଜୋତ ି (ଶୁଦ୍ର ୁ ମଧ୍ୟ) ବବିୋହ 
 ରପିୋରିବ । ମୋତ୍ର ତୋ’ର ଔରସଜୋତ ସନ୍ତୋନ ବ୍ରୋହ୍ମଣର ମଯମୟୋଦ୍ୋ 
ପୋଇପୋରିବନ ି । ବ୍ରୋହ୍ମଣର ସମସ୍ତ ମହମିୋଲର ବଭୂିଷିତ ଲହଲ  ମଧ୍ୟ ଲସ 
ଦ୍ୋସପୁତ୍ର, ନନି୍ଦତି,  ୋଞ୍ଛତି, ନମିନବଗମୀଭୂତ ! ’’ (୮) ଏଠୋଲର ନୋରୀ ମନର 
ସଂଗପୁ୍ତ ଲବୈପ୍ଳବ ି ଲ ତନୋଟ ିସମୋଜ ୁ ପ୍ରଶନ  ରିଛ ିଏବଂ ପୋଠ  ୁ ସଲ ତନ 
 ରୋଇଛ ିସମୋଜର ଅନୟୋୟ ସଂପ ମଲର ।  
ଲରୋଜୋ ି ନନ୍ଦଙ୍କ‘ଉମଳିୋ’(୧୯୯୧) ‘ ର୍ଣ୍ମ’(୧୯୯୮) ଉପନୟୋସ ଦ୍ୱୟଲର 

ଜଲଣ ବୋସ୍ତବଲର ଆପଣୋ ସବମସ୍ୱ ସୁଖ, ଦ୍ୋମ୍ପତୟ ଲପ୍ରମ ୁ ତୟୋଗ  ରି ମଧ୍ୟ 
ପୁରୋଣର ମଖୁୟ  ରିତ୍ରମୋନଙ୍କ ମଧ୍ୟଲର ଲ ଉଁଠ ିହଜ ିଯୋଇଛ ିତ ଆଉ ଜଲଣ 
ଲ ୌଣସି ଲଦ୍ୋଷ ନଥୋଇ ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ବଲିତଇଛ ି ଜୟୋ, ଘଣୃୋ,  ଟୋେ 
ଓ ଅପମୋନ ୁ ସହୟ  ରି। ଉଭୟ  ପରିସି୍ଥତରି ଦ୍ୋୟଲର ଅନୟୋୟର ଶ ିୋର 
ଲହୋଇଥିଲ  ମଧ୍ୟ ପୁରୋଣ  ୋର ତଥୋ ଜନ ସମୋଜଲର ଅନୋଲ ୋ ତି। ଲ ୋ  
ଲ ୋ ନଲର ଅଜ୍ଞୋତ ଲସମୋନଙ୍କର ଜୀବନପଞ୍ଜୀ। ରୋମୋୟଣଲର ସୀତୋଙ୍କର 
ତୟୋଗର ପୋତବ୍ରତୟ ଧମମର ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରସଂଶୋ। ଉମିଳୋଙ୍କ ତୟୋଗ ଓ ବଳଦି୍ୋନ 
ସଲତଲଯମିତ ି ସୀତୋ, ମଲନ୍ଦୋଦ୍ରୀ, ଲ ୌଶ ୟୋ  ଆଦ୍ଙି୍କ  ରିତ୍ରଗଡ଼ୁ ିର 
ଭୋରୀପଣଲର ଲ ଉଁଠ ି ଅବଦ୍ମିତ ଲହୋଇଯୋଇଛ।ି ଲସହପିରି ମହୋଭୋରତର 
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ଏ  ବଳଷି୍ଠ  ରିତ୍ର ଲହଉଛ ି ର୍ଣ୍ମ।  ର୍ଣ୍ମ ପର ିସୋଂପ୍ରତ ି ସମୋଜଲର ଅଲବୈଧ 
ସନ୍ତୋନଟଏି  ପିରି  ପିରି  ୋଲଳ  ୋଲଳ  ଟୋେ, ଅପମୋନ ସହ ିନଜିର ସ୍ଥିତ ି
ପ୍ରତ ିଘଣୃୟ ମଲନୋଭୋବ ଲପୋଷଣ  ରିଛ ିତୋହୋ ‘ ର୍ଣ୍ମ’ ଉପନୟୋସଲର ଲହୋଇଛ ି
 ତି୍ରତି। ଏଠୋଲର ମୋତୃତ୍ୱର ଅଧି ୋର ପରୁୁଷର ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ଭିତଲର ଲହୋଇଛ ି
ଅବଲହଳତି, ଲଯଉଥଁିପୋଇଁ  ର୍ଣ୍ମ ପର ିଅଲନ  ଶଶୁି ନଜିର ଜୀବନ ବତିୋଇବୋ ୁ 
ବୋଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତ ିସମୋଜଲର ବନିୋ ପର ିୟଲର।  ଉପନୟୋସଲର ଭରତ  ରିତ୍ରଟ ି
 ର୍ଣ୍ମର ପ୍ରତନିଧିି ଭୋବଲର ପ୍ରଶନ  ରଛି ିସମୋଜ ୁ ସମୋଜର ଲସହ ିପରୁୁଷମୋନଙୁ୍କ 
ଲଯଉମଁୋଲନ ନୋରୀ ଏବଂ ଏହଭିଳ ିଅବୋଞ୍ଛତି ସନ୍ତୋନମୋନଙୁ୍କ ସବୁ ଅପମୋନ ୁ 
ସୋମନୋ  ରବିୋ ୁ ଛୋଡ଼ଲିଦ୍ଇ ସଭୟ ସମୋଜଲର ଆପଣୋ ପୁରୁଷତ୍ୱର ପରୋ ୋଷ୍ଠୋ 
ପ୍ରଦ୍ଶମନ  ରନ୍ତ।ି 
ବଜିୟିନୀ ଦ୍ୋସଙ୍କ ‘ଲଦ୍ବଦ୍ୋସୀ’(୧୯୮୯) ଉପନୟୋସଟ ି ଜଗନ୍ନୋଥ 

ସଂସ୍କତୃ ୁି ଭିତ୍ତ ିରି ର ତି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନୋଥଙ୍କ ଛତଶି ନଲିଯୋଗରୁ ‘ଲଦ୍ବଦ୍ୋସୀ’ 
ଲଗୋଟଏି ନଲିଯୋଗ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ େୀ ଜଗନ୍ନୋଥଙ୍କର  ପତ୍ନୀ। ଲସମୋନଙ୍କ ସୋଥମ  ଓ 
ବୟଥମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟଲର ଲଯଉ ଁ ହୋଇଲପନ ଟଏି ରହଯିୋଇଛ ି ତୋହୋ ଲହ ୋ 
ସୋମୋଜ ି ବବିତ୍ତମନ। ଏ ସମ୍ପ ମଲର ଲ ଖି ୋ  ହନ୍ତ ି – ‘‘ େୀମନ୍ଦରିର 
ଲଦ୍ବଦ୍ୋସୀ ପରମ୍ପରୋ ଉପଲର ଉପନୟୋସଟ ିଆଧୋରିତ।  ରିତ୍ରମୋଲନ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ମ 
 ୋଳ୍ପନ ି ;  ନୁି୍ତ ଲଦ୍ବଦ୍ୋସୀ ତଥୋ ମୋହୋରୀମୋନଙ୍କ ଜୀବନଧୋରୋ, ବଞ୍ଚବିୋର 
ଲ ୌଶଳ, ସୋମୋଜ ି, ଆଥମନୀତ ି ସି୍ଥତ ି ତଥୋ ଜୀବନ ଦ୍ଶମନ ଦ୍ଶମୋଇବୋ ୁ ମଁ ୁ
ଲ ଷ୍ଟୋ ରିଛ।ି’’ (୯) ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନୋଥଙୁ୍କ ବବିୋହ  ରି ନୃତୟ ସଙ୍ଗୀତ ଲସବୋଲର 
ସୋତି୍ତ୍ୱ  ଓ ସମ୍ମୋନୋସ୍ପଦ୍ ଜୀବନ ବଲିତଇ ଲଦ୍ଇଥିବୋ ଲଦ୍ବଦ୍ୋସୀମୋଲନ 
ଲ ଲତଲବଲଳ ଲଯ ଲ ଉଁ ଲ ୋ ୁପ  ୋମୋସକ୍ତ ଦୃ୍ଷି୍ଟର ଶ ିୋର ଲହୋଇ   ମିେୋ 
ଆପଣୋର ଲଦ୍ହ ଆବଶୟ ତୋ ୁ ଲମଣ୍ଟୋଇବୋ ପୋଇଁ ଲସବ ମୋନଙ୍କର ଲଭୋଗୟୋ 
ପୋ ଟଗିଲ  ତୋ’ର ହସିୋବ ଲ ହ ି ରଖିନ।ି ପତତିୋ ପୋ ଟ ି ଯୋଇଥିବୋ ଏହ ି
ନୋରୀ ମୋନଙ୍କ ପୋଇଁ ସମୋଜପତମିୋଲନ ତୁଣ୍ଡ ଲଖୋ ି  ନୋହିଁ, ପତତିପୋବନ 
ନୋମ ଲବୋ ୋଉଥିବୋ ଠୋ ୁରଙ୍କ ଲସବୋ ମଧ୍ୟ ଲସମୋନଙ୍କ ପୋଇଁ ନଶିଦି୍ଧ 
ଲହୋଇଗ ୋ। ଲଶଷଲର ତରୁଣ ଲଶଷ ପିଢରି ଲଦ୍ବଦ୍ୋସୀ ଏହ ିଅନୟୋୟ ପ୍ରତ ି
ତୁଣ୍ଡ ଲଖୋ ିଛ।ି ଉପନୟୋସଲର ମକୁ୍ତୋ ମୋହୋରୀ ଏହୋର ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ  ଲର। 
ଭଗବତ  ଭୋବନୋଲର ନଜି ୁ ତଲ୍ଲୀନ  ର ି ସମଗ୍ର ଜୀବନ ୁ ଉତ୍ସଗମୀ ୃତ 
 ରିଥିବୋ ଲଦ୍ବଦ୍ୋସୀ ମୁକ୍ତୋମୋହୋରୀ ମନଲର ଜୋଗତ ି ଜୀବନ ଓ ଲଦ୍ବଦ୍ୋସୀ 
ଜୀବନ ମଧ୍ୟଲର ବହୁବୋର ସଂଘଷମ ଘଟଛି।ି ମନ୍ଦରିର ଅନ୍ଧୋରୀ ଇ ୋ ୋଲର 
ଲହଉଥିବୋ  ୋଯମୟ ଳୋପ ପ୍ରତ ି ସଦ୍ୋ ବମିୁଖ ମନ ତୋ’ର ପ୍ରତବିୋଦ୍  ରିଛ ି । 
ତତ  ୋଳୀନ ଓଡ଼ଶିୋର  ୃଷ   ଆଲନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରବକ୍ତୋ ନଲରୋତ୍ତମ ୁ ନଜି 
ଗୃହଲର ସ୍ଥୋନ ଲଦ୍ଇ ମକୁ୍ତୋ ଜୋତୀୟତୋଲବୋଧର ପରି ୟ ଲଦ୍ଇଛ।ି 
ପରଲିଶଷଲର ପୋଳତିୋ  ନୟୋ ମୋୟୋ ୁ  ଲଦ୍ବଦ୍ୋସୀତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ   ର ି 
ସୋଂସୋରି  ଜୀବନଯୋପନ  ରବିୋ ସହତି ନୋରୀ   ୟୋଣ ପୋଇଁ ପ୍ରବତ୍ତମୋଇଛ ି
ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଲଦ୍ଶ ଲସବୋ ଓ ଭଗବତ  ଆରୋଧନୋଲର ନଜି ୁ ଉତ୍ସଗମ  ରିଛ।ି 
ଲଦ୍ବଦ୍ୋସୀ ଉପନୟୋସଟ ି ଜଗନ୍ନୋଥ ସଂସ୍କତୃ ି ଲ ନ୍ଦ୍ରତି ଲହୋଇଥିଲ  ମଧ୍ୟ 
ନୋରମୁକି୍ତର ସ୍ୱର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭୋବଲର ଅନୁରଣିତ ଲହୋଇଛ।ି   

ମମତୋମୟୀ ଲ ୌଧୁରୀଙ୍କ ‘ଲବୈେବଣୀ’(୨୦୦୯) ରୋମୋୟଣର ଏପରି 
ଏ   ରିତ୍ର ଯୋହୋ  ୋଳ  ୋଳ ଧର ି ସମୋଜଲର ନୋରୀ ପରୁୁଷ ନବଲିଶଷଲର 
ସଭିଙ୍କ ଆଖିଲର  ଲଗୋଟଏି ଅପ ମମୋ,  ମମଫଳ ଲଭୋଗୟୋ ଦ୍ୋନବୀ ଭୋବଲର 
ସଲମେୋଧିତ ଲହୋଇ ଆସିଛ।ି ରୋମ ୀଳୋଲର ବେିବୋ ନନ୍ଦନିୀ ସପୂମଣଖୋ ୁ ଏପର ି
ଭୋବଲର ସଜ୍ଜତି ଓ  ତି୍ରତି  ରୋଯୋଇଥୋଏ ଲଯ ଲସ ଲଗୋଟଏି ନୋରୀ ନୁଲହ ଁ
ବରଂ ଆବୋଳ ବୃଦ୍ଧ ବନତିୋଙ୍କ ପୋଇଁ ଲ ୌତୁ -ପ୍ରଦ୍ୋନ ୋରୀ ନଟୀ ଲହୋଇଯୋଏ। 
ଲ ୌଣସି ନୋରୀ ୁ ସୂପମଣଖୋ ସଲମେୋଧନ  ଲ  ଲସ ନଜି ୁ ବଡ଼  ୁରୁପୀ ତଥୋ 
ଅପମୋନତି ଲବୋଧ  ଲର। ମମତୋଙ୍କ ଉପନୟୋସଲର ପ୍ରଥମ  ର ି ଲସ 
ସୂପମଣଖୋରୁ ବେିବୋ ନନ୍ଦନିୀ ଲବୈେବଣୀ ଭୋବଲର ପରି ତିୋ ଲହୋଇଛ।ି 
ସମୀେ ଙ୍କ ଭୋଷୋଲର - ପ୍ରଥମ ପଯମୟୋୟଲର ସପୂମଣଖୋ ଲହୋଇଯୋଇଛ ି
ଲଗୋଟୋଏ ନଦି୍ଦଷି୍ଟ ସମୋଜ, ଦ୍ୱତିୀୟଲର ନଦି୍ଦଷି୍ଟ ସଂପ୍ରଦ୍ୋୟ, ତୃତୀୟଲର ଲସ 
ନଦି୍ଦଷି୍ଟ ବୟକି୍ତଟଏି। ତୋ’ର ବୟକି୍ତସତ୍ତୋ ଅସମ୍ଭବ ଭୋବଲର ବଳଶୋଳୀ 
ଲହୋଇଉଠଛି।ି ଲସ ଏ ଥୋ ଜୋଣସିୋରିଛ ିଲଯ ଲଯମିତ ିସମୋଜର  ଛି ିବଧିିବଦ୍ଧ 
ଅସି୍ତତ୍ୱ ନୋହିଁ ଲସହପିରି ସଂପ୍ରଦ୍ୋୟ(ନୋରୀ)ର ନଦି୍ଦଷି୍ଟ ପର ିୟ  ଛି ିନୋହିଁ। ଏଣ ୁ
ତୋ ୁ ଲହବୋ ୁ ପଡ଼ଛ ି ବୟକି୍ତଟଏି।(୧୦) ଉପନୟୋସଲର ଲଯଲତଲବଲଳ 
ରୋମ ନ୍ଦ୍ର ଲବୈେବଣୀ ୁ ପ୍ରତୟୋଖୟୋନ  ରଛିନ୍ତ,ି ଲସଲତଲବଲଳ ଲଗୋଟଏି 
ନୋରୀର ଅଭିମୋନ ପ୍ରତ,ି ତୋ’ର ସ୍ୱୋଭିବୋନ ପ୍ରତ ିଗଭୀର  ୁଠୋରଘୋତ ଲହୋଇଛ।ି 
ଏହ ି େତୋକ୍ତ ହୃଦ୍ୟଲର ଲସ  ହଛି ି – ‘‘ଅହ ୟୋ ୁ ପୋଦ୍ଲର ଛୁଇଁ ତ ତଲମ 
ଜଗତ ୁ ଜଣୋଇ ସୋରିଛ ଲଯ ନୋରୀର ସ୍ଥୋନ ପୁରୁଷର ପୋଦ୍ ତଲଳ। ବତ୍ତମମୋନ 
ନୋରୀ ୁ ଯୁଦ୍ଧର ସୂତ୍ରପୋତ ଭୋବଲର ବୟବହୋର  ରବିୋର ପରମ୍ପରୋ ବ ିତମଠୁ 
ସୃଷି୍ଟ ଲହବ। ରୋମ ଲହଉ ବୋ ରୋବଣ, ନୋରୀ ୁ ବୟବହୋର  ରିଛ ି ପୁରୁଷ। 

ଲଯୋଜନୋ ଓ ଯୁଦ୍ଧର ପଣଲର ବଳ ି ପଡ଼ଛି ି ନୋରୀର ମନ, ପ୍ରୋଣ, ଶରୀର।’’ 
(୧୧)ଉପନୟୋସଲର ସପୂମଣଖୋର ସପୂ୍ତ ଇସ୍ତୋହୋର ଲ ବଳ ଲଗୋଟଏି  ରତି୍ର ବୋ 
ଦ୍ୋନବୀ ଅଥବୋ ଅପମୋନତିୋ ନୋରୀର ନୁଲହଁ; ବରଂ ଏହୋ ସମସ୍ତ  ନୋରୀଙ୍କର 
ହୃଦ୍ୟର ଅବଦ୍ମିତ ସ୍ୱର। ମଥି ର ପନୁମମ ୂୟୋୟନ ମୋଧ୍ୟମଲର ରୋମ ରୂପୀ, 
 କ୍ଷ୍ମଣ ରୂପୀ ପରୁୁଷର ପରୋ ୋଷ୍ଠୋ ପ୍ରତ ି ଟୋେ ମଧ୍ୟ।  
 କ୍ଷ୍ମୀପି୍ରୟୋ ଆ ୋଯମୟ ର ନୋ  ରଛିନ୍ତ ି  ଛଅ ଖଣ୍ଡ ପୁରୋଣ ଆଧୋରତି 

ଉପନୟୋସ। ପିତୋମହ ଭୀଷମ(୧୯୯୮), ନଭୃିତ ସଂଳୋପ:ଲମୈଥିଳୀ(୨୦୦୩), 
ମହୋନୋୟ  େୀ ୃଷ୍ଣ(୨୦୦୪),  ୁନ୍ତୀପୁତ୍ର(୨୦୦୭), ନଃିଶବ୍ଦ ବସନ୍ତ : 
ଉତ୍ତରୋ(୨୦୦୮), ଏବଂ ଲଦ୍ରୋଣ(୨୦୦୮)। ଏ ସମସ୍ତ ଉପନୟୋସଲର ଭୀଷମ, 
 ୃଷ୍ଣ,  ର୍ଣ୍ମ, ଉତ୍ତରୋ, ସୀତୋ, ଆଦ୍ ି  ରିତ୍ରମୋନଙ୍କ ମୋନସ ମନ୍ଥନର ପ୍ରୟୋସ 
ସୁସ୍ପଷ୍ଟ। ମିଥିଳୋ ରୋଜନନ୍ଦନିୀ ଲମୈଥିଳୀ ପତବି୍ରତୋ, ତୟୋଗ,  ରିତ୍ର ସ ୂତିୋ ଆଦ୍ ି
ସମୋଜ ସୃଷ୍ଟ ରୂଢବିୋଦ୍ୀ ମୋନସି ତୋର ଅଗମଳ ୁି ମଥୋପୋତ ି   ତ୍ତମବୟ ଭୋବଲର 
ସମ୍ପୋଦ୍ନ  ରିଥିଲ  ମଧ୍ୟ ତୋଙ୍କ ହୃଧୟର ନଭୃିତ ଲ ୋଠରୀ  ନ୍ଦରରୁ ନୋରୀର 
ହୋହୋ ୋର ଲଗୋପନ ସଂଳୋପ ସୃଷ୍ଟ ି ଲହୋଇଛ।ି ଲ ଖି ୋ ନୋରୀ ମନର ଲସହ ି
ଅବଦ୍ମିତ ଭୋଷୋ ୁ ପ୍ର ୋଶ  ରିଛନ୍ତ ି ସୀତୋ, ଉତ୍ତରୋଙ୍କ  ରିତ୍ର ମୋଧ୍ୟମଲର। 
ପ୍ର ୋଶୟଲର ବଲିଦ୍ରୋହଣିୀ ନଲହଲ  ବ ିତୋଙ୍କ ଉପନୟୋସଲର ଲଦ୍ୌପଦ୍ୀ,  ୁନ୍ତୀ, 
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ଗୋନ୍ଧୋରୀ, ସତୟବତୀ, ଲରଣୁ ୋ, ମଲନ୍ଦୋଦ୍ରୀ ପ୍ରଭୃତ ିନୋୟି ୋଗଣଙ୍କ ଭୋଷୋଲର 
ଅନ୍ତଦ୍ମୋହର ଏ  ଉହୟ ବଲିରୋଧୋଭୋଷ  େୟ  ରୋଯୋଏ।  
ଶୋନ୍ତ ି ମହୋପୋତ୍ର(ବଳ) ର ନୋ  ରିଛନ୍ତ ି ଲଦ୍ବଯୋନୀ (୧୯୯୪), ମଁ ୁ

ଲ ୈଲ ୟୀ  ହୁଛ ି(୨୦୦୦), ଉବମଶୀ: ଏ  ଦ୍ୀଘମଶ୍ୱୋସ (୨୦୦୩) ଉପନୟୋସ 
। ଏସମସ୍ତ ଉପନୟୋସ ପରୁୋଣ ଆଧୋରିତ ଲହୋଇଥି ୋଲବଲଳ ପୁରୋଣ,  ମିେଦ୍ନ୍ତୀ 
ତଥୋ ପୋରଂପରି  ପ୍ରଥୋ ପରି ଇତହିୋସ ପଷୃ୍ଠୋଲର ବର୍ଣ୍ିତ ନୋରୀର ଜୀବନ 
ଦୃ୍ଷି୍ଟ ୁ ଉପନୟୋସଲର  ତି୍ରତି  ର ି ଲସ ର ନୋ  ରିଛନ୍ତ ି - ବୁଦ୍ଧଂ ଶରଣଂ  
ଗର୍ଚ୍ଛୋମି (୧୯୬୮), ଲବଗମ  ନୁର ଜୋହୋନ  (୧୯୭୭), ଆମ୍ରପ ୀ (୧୯୮୩), 
ସୁ ତୋନ ଆ ୋଉଦ୍ଦନି  (୧୯୯୦), ସ୍ୱୋଧୀନତୋର ଲଶଷ ସୂଯମୟ (୧୯୯୬), 
ନବିମୋସତି ବୋଦ ଶୋ (୨୦୦୬) ଇତୟୋଦ୍ ିଐତହିୋସ ି ଉପନୟୋସ।  ୋଳଗଭମଲର 
 ୀନ, ବ ୁିପ୍ତ, ବସୃି୍ମତ ଘଟଣୋବଳୀ,  ରିତ୍ରମୋନଙୁ୍କ ଲ ୋ ଲ ୋ ନ ୁ ଆଣିବୋ 
ସହତି ଇତହିୋସର ଗଭମଲର ନୋରୀ ସତ୍ତୋର ପରିସି୍ଥତ ୁି ମଧ୍ୟ ବଲିଶଲଷଣ 
 ରିଛନ୍ତ।ି  
ଓଡ଼ଆି ସୋହତିୟଲର ୧୯୮୦ ପରବତ୍ତମୀ  ୋଳଲର ଲ ଖି ୋଗଣ 

ଲସମୋନଙ୍କ ଉପନୟୋସଲର ନୋରୀର ବଭିିନ୍ନ ସମସୟୋ ଉପଲର ଆଲ ୋ ପୋତ 
 ରିଛନ୍ତ।ି ନୋରୀ ଅନ୍ତମମନର ଲଗୋପନ ଭୋବ-ଭୋବନୋର ଉନମୀଳନ ପୂବମ  
ଲସମୋନଙ୍କ ଇର୍ଚ୍ଛୋ, ଆ ୋଙ େୋ ତଥୋ ଅସି୍ତତ୍ୱ ସଂପ ମଲର ଦ୍ୋବ ି ଉପସ୍ଥୋପନ 
 ରିଛନ୍ତ।ି  ୋରଣ ଉତ୍ତର ଅଶୀ  ୋଳଲର ହିଁ ବଶି୍ୱ ସ୍ତରଲର ନୋରୀ ପୂବମରୁ ସୋମନୋ 
 ରୁଥିବୋ ସବୁ ପ୍ର ୋରର ସମସୟୋରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ମ ୁ ଆସପିୋରବିୋ ୁ ସମଥମ ଲହୋଇଛ।ି 
ଏଥି ସହତି ମିଥ ର ପୂନମମ ୂୟୋୟନ ମୋଧ୍ୟମଲର ଲପୌରୋଣି  ନୋରୀ  ରିତ୍ର  ତି୍ରଣ 
ପଛଲର ରହଥିିବୋ ପରୁୁଷ ତୋନି୍ତ୍ର  ସମୋଜର  ିଙ୍ଗ ରୋଜନୀତ ି ବରୁିଦ୍ଧଲର ସ୍ୱର 
ଉଲତ୍ତୋଳନ  ରି ନୋରୀ ବମିଶମ ୁ ନୂତନ ଏ  ଦ୍ଶିୋ ଲଦ୍ବୋଲର ଅଲନ ୋଂଶଲର 
ସଫଳ ଲହୋଇଛନ୍ତ,ି ଏ ସମୟର ଲ ଖି ୋଗଣ । 
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