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ସଂକି୍ଷପ୍ତ ସାର : ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ େପିିନ୍ େହିାରୀ େିଶ୍ର ଆଧୁେକି ଓଡ଼ଆି ସାହତି୍ୟ େବିେଷତ୍ଃ ସ୍ତମ୍ଭ ସାହତି୍ୟ ସୃଷ୍ଟିପରିବେକ୍ଷୀବର ଜବଣ ଅଗ୍ରଗାେୀ ସାଧକ । ତ୍ାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 
ସୃଷ୍ଟିଲାଭ କରିଥିୋ ସାହତି୍ୟ ସାାଂେତ୍କି ସୋଜର େେିଷି୍ଠ ସେବାଦ୍ପତ୍ର ଓ ପତ୍ରକିା,  ଯଥା - ବଦ୍ୈେକି ସୋଜ, ସେବାଦ୍, ଧରିତ୍ରୀ, େବେୟ, ବଦ୍ୈେକି ଆୋ ଡଗର, 

ୋତୃ୍ଭୂେି, ଫାଲଗୁ, ଅବେବଷା, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ୋେର-ଶ୍ରୀବକ୍ଷତ୍ର ଆଦ୍ ିସେବାଦ୍ ପତ୍ର ତ୍ଥା ପତ୍ରପତ୍ରକିାବର େକାେ ପାଇ ଆସୁଅଛ ି। ସାାଂେତ୍କି ସୋଜର େେିଷି୍ଠ 
ଐତ୍ହିାସିକ ସେବାଦ୍ ପତ୍ର ‘ସୋଜ’ବର େଳଷି୍ଠ ବଲଖା ୋେ େକାେ ପାଉଛ ି । ଏହାଛଡା ବଦ୍ୈେକି େବେୟ ଖେର କାଗଜବର େଧ୍ୟ ବସ ସାହତି୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକର ି
ଚାଲିଛନ୍ତ ି। ଏତ୍ତ୍ େୟତ୍ୀତ୍ ତ୍ାଙ୍କଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ସ୍ତମ୍ଭ ରଚୋ ଗୁଡକି ବକବତ୍କ ପୁସ୍ତକବର ସାଂକଳତି୍ ବହାଇ ପାଠକୀୟ ଅଦୃ୍ତ୍ ିଲାଭ କରିଅଛ ି। ବସହ ିସାଂକଳେ 
େଧ୍ୟବର ତ୍ୀଯ୍ୟକଦୃ୍ଷ୍ଟି, ୋତୃ୍ଗଭ୍ରୁ େମୋେ ପଯ୍ୟନ୍ତ, ଜୀେେର ରଫ କଥା, କଥା-ସରେିାହିଁ, େଗିତ୍ ସହସ୍ରାବ୍ଦୀ, ଅେୟତ୍େ । ଏହସିେୁ କୃତ୍ ି ଗୁଡକି େଧ୍ୟବର 
େୟାଙ୍ଗାତ୍ମକ ଦୃ୍ଷ୍ଟଭିଙ୍ଗୀ, ଜୀେେର ଅେୁଭୂତ୍ ିସାଂପନ୍ନ ସେସୟା, ସୋଜ ପରିେର୍ତ୍୍େର ସ୍ୱର, େୟାୟ ସାଂସ୍କତୃ୍,ି ଐତ୍ହିୟ ଓ ଜାତ୍ୀୟୋଦ୍ୀ ବଚତ୍ୋର ଏକ ୋସ୍ତେରୂପ 
ସନ୍ନବିେେତି୍ ବହାଇଛ ି। େବତ୍ୟକ ସଷିୃ୍ଟବର ରହଛି ିେୟକି୍ତ ଉେମୁଖ ଭାେବଚତ୍ୋ ଓ େୟଙ୍ଗ ୋଧ୍ୟେବର ସୋଜ ସାଂସ୍କାର େବୋଭାେ । 
 

େୂଳେବ୍ଦ: ସ୍ତମ୍ଭ ସାହତି୍ୟ, େପିିେ େହିାରୀ େିଶ୍ର, ହାସୟରସ, େୟଙ୍ଗ, ତ୍ୀଯ୍ୟକଦୃ୍ଷ୍ଟି, ୋତୃ୍ଗଭରୁ୍ େମୋେ ପଯ୍ୟନ୍ତ 

1. ସ୍ତମ୍ଭ ସାହତି୍ୟରର ବୟଙ୍ଗ: 

ଓଡ଼ଆି ସ୍ତମ୍ଭ ସାଂପକବ୍ର ଆବଲାଚୋ ପୂେକ୍  େେିଷି୍ଟ ସାହତି୍ୟିକ ଡଃ 
େଣୃାଳ ଚାଟାଜ୍ୀଙ୍କ ଓଡ଼େିାବର ସାେବାଦ୍କିତ୍ାର  ଇତ୍ହିାସବର କୁହନ୍ତ ି । 
“ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଇାଂରାଜୀବର ଓପିେଅିନ୍ ଏଡବିଟାରିଆଲ ୋ ଅପ-ଏଡ୍ କଲେ 
ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ସାଧାରଣତ୍ଃ ଏକ ସାଂପାଦ୍କୀୟ ପଷୃ୍ଠାବର କେିବା ତ୍ାର 
ପାଖ ପଷୃ୍ଠାବର ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାେପାଏ । ଏଥିବର ସେସାେୟିକ  ଘଟଣା ୋ 
ସୋଜର ଚର୍ଚ୍ଚତି୍  ଘଟଣା ଉପବର ବଲଖାଯାଏ । ଜବଣ ରିବପାଟର୍ ବଯଉଁ 
ଢ଼ଙ୍ଗବର ସାଂୋଦ୍ର ଉତ୍ସ େଷିୟବର େର୍ଣ୍େ୍ା କର ି ଖେର ବଲବଖ । 
ଏଥିବର ବସଇ ଢ଼ାଞ୍ଚା ବଦ୍ଖିୋକୁ େିବଳ । କନୁି୍ତ ସ୍ତମ୍ଭକାରବର େୟକି୍ତଗତ୍ 
େତ୍ ଏଥିବର ସ୍ଥାେ ପାଇଥାଏ ।(୧) 

ଆଧୁେକି ଓଡ଼ଆି ସ୍ତମ୍ଭ ସାହତି୍ୟବକ୍ଷତ୍ରବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ େପିିେ େହିାରୀ େିଶ୍ର 
ଜବଣ ଉର୍ଚ୍ଚବକାଟୀର ସ୍ତମ୍ଭକାର । ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ େିଶ୍ରଙ୍କ ସ୍ତମ୍ଭବର ଭରରିହଛି ି
ସୋଜର ବକାଣ ଅେୁବକାଣର େଚି୍ଛକ ଚତି୍ର । ଜବଣ ସସୁାଂପାଦ୍କୀୟ ଓ 
ସ୍ତମ୍ଭସାହତି୍ୟିକ ଭାେବର ବେଶ୍ େଭାେୋଳୀ େବେହୁଅନ୍ତ ି ।  ସୋଜର 
େଭିିନ୍ନ ଦୃ୍ଷି୍ଟବକାଣକୁ େଚିାର କରି େଜିସ୍ୱ ଜ୍ଞାେ ଓ ଅଭିଜ୍ଞତ୍ାକୁ 

ପାବଥୟକରି ବସ ରଚୋ କରିଛନ୍ତ ିଅବେକ ସ୍ତମ୍ଭ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ େପିିେ େହିାରୀ 
େିଶ୍ରଙ୍କ ସ୍ତମ୍ଭବର ଭରରିହଛି ି ସୋଜସାଂସ୍କାର େବୋେୃର୍ତ୍ ି । ସୋଜର  
ଅବେକ ଜଟଳିତ୍ା ଓ ସେସୟାକୁ େୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଢ଼ଙ୍ଗବର ପରିବେେଣ 
କରେିାକୁ େତ୍ବଚଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତ ି । ଜବଣ  ଉର୍ଚ୍ଚବକାଟୀର େୟଙ୍ଗାତ୍ମକ 
ସ୍ତମ୍ଭକାର ଭାେବର ଅବେକ ପାଠକୀୟ ଆଦୃ୍ତ୍ ି ଲାଭ କରନ୍ତ ି । ସ୍ତମ୍ଭ 
ସାହତି୍ୟବର େୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଦୃ୍ଷି୍ଟବକାଣ େଚିାର ଆବଲାଚୋ କରିୋକୁ ଯାଇ 
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ େିଶ୍ର ଅବେକ ଉପାବଦ୍ୟ େଷିୟେସୁ୍ତ ଚୟେ ପେୂ୍କ ସ୍ତମ୍ଭ ରଚୋ 
କରିଛନ୍ତ ି। 

ବଯଉଁ ସାହତି୍ୟବର େୟକି୍ତ ଓ ସୋଜକୁ େୟଙ୍ଗକରି ସୋଜ ସାଂସ୍କାର 
କରେିା େେିବନ୍ତ େୟାସ କରାଯାଇଥାଏ, ତ୍ାହା ବହଉଛ ିେୟଙ୍ଗ ସାହତି୍ୟ । 
େୟଙ୍ଗର ଇାଂରାଜୀ ପାରିଭାଷିକ େବ୍ଦ ବହଉଛ ି ‘Satire’ ଅଭିଧାେବର 
ଏହ ି ‘Satire’ର ଅଥ୍ େୟବଙ୍ଗାକି୍ତ ୋ େଦୂି୍ପ। ଏ ସାଂପକବ୍ର 
Encyclopedia ବର ଉବେଖ ଅଛ ି - “A 
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denounced or ridiculed” ଅଥା୍ତ୍ ବଯଉ ଁ ରଚୋବର 
ବଦ୍ାଷ ୋ ତୁ୍ଟକୁି େନି୍ଦା ୋ େଦୂି୍ପ କରାଯାଇଥାଏ, ତ୍ାହାକୁ େୟଙ୍ଗ 
କୁହାଯାଏ । ହାସୟରସର ଅେୟାେୟ େଭିାଗ ଅବପକ୍ଷା ଏହା ଏକ େକୃିଷ୍ଟ 
େଭିାଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ସୋଜକୁ ସାଂସ୍କାରିତ୍ କରେିାବର ଅଥ୍ାତ୍ ଏକ 
ବୋଷଣ େକୁ୍ତ ଓ ବଦ୍ାଷେୁକ୍ତ ସୋଜ ଗଠେବର େୟଙ୍ଗକାରଙ୍କ ଭୂେିକା 
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍୍ । େୟଙ୍ଗକାର  ସବର୍ଚ୍ଚାଟ, ତ୍ତ୍ପର, ଆଦ୍େେ୍ାଦ୍ୀ ଓ େୟାୟୋନ୍ 
େୟକି୍ତ ବହାଇଥିବଲ ବସ ଉନ୍ନତ୍  େୟଙ୍ଗ ସୃଷି୍ଟ  କରିୋକୁ ସେଥ ୍ ହୁଏ । 
େୟଙ୍ଗକୁ ଯୁକି୍ତଯୁକ୍ତ ଉପାୟବର ଉପସ୍ଥାପେ  କରିପାରିବଲ ତ୍ାର େହତ୍ତ୍ୱ 
େଢ଼ଥିାଏ  ଏୋଂ ତ୍ା’ ସହତି୍ ପାଠକ ଏୋଂ ବଶ୍ରାତ୍ାକୁ େଗୁ୍ଧ କରେିା ସହତି୍ 
ସାହତି୍ୟ କଳାକୁ ବସୌରଭ େଣ୍ଡିତ୍ କରିଥାଏ । େୟଙ୍ଗ ପାଇ େୟଙ୍ଗ ଉଦ୍ଦଷି୍ଟ 
ବହବଲ ତ୍ାହା କଳାତ୍ମକ େଯ୍ୟାଦ୍ା ଲାଭ କରିପାବର ୋହିଁ। େେିଳ୍  
ହାସୟରସ ସୂ୍ଥଳ ବହବଲ େୟଙ୍ଗ ସୂକ୍ଷ୍ମ । ଉଭବୟ ସେ ପଯ୍ୟାୟୋଚୀ, କନୁି୍ତ 
ହାସୟରସ େୟଙ୍ଗର ୋହକ ସଦୃ୍େ । 

ସାଧାରଣ ଜେତ୍ା ହାସୟରସକୁ ଜୀେେର ଆେନ୍ଦ ଓ ଉପବଭାଗର 
ସାେଗ୍ରୀରୂବପ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିୋବେବଳ ସାହତି୍ୟିକୋଙ୍କର ସୃଷି୍ଟଟକୁି 
ପାଠକ ବସହଭିଳ ି େଚିାର କବର ୋହିଁ ବସଥିପାଇଁ ୋୋ େଚିାର, 

ଆବଲାଚୋ  ପଯ୍ୟାବଲାଚେ ଓ େବିେଷଣ କରାଯାଇଛ ି। େୟଙ୍ଗ େଦୁି୍ପ 
ୋଧ୍ୟେବର ବସୌନ୍ଦଯ୍ୟାେୁଭୂତ୍ବିର ଏହାର ପରେିକାେ ଘଟଥିାଏ । ସ୍ରଷ୍ଟାର 
ବେହ ଓ ସବେବଦ୍େବର ସୃଷି୍ଟହୁଏ କାଳଜୟୀ । ଚରିତ୍ର ଗୁଡକିେତ୍ ି ସ୍ରଷ୍ଟା 
ଯଦ୍ ିକାେୟିକ େୟାୟ (Poetic Justices) େଦ୍ାେ କରପିାରବିଲ 
ବତ୍ବେ ତ୍ାର ସୃଷ୍ଟି ବହାଇଉବଠ ସଫଳ ଓ ସାଥ୍କ । 

ଓଡ଼ଆି ସାହତି୍ୟବର ରାଧାୋଥ ରାୟ େଥେ କର ିଦ୍ରୋର’ ୋେକ 
ଏକ େୟଙ୍ଗାତ୍ମକ କାେୟ ରଚୋ କବଲ । ଏହ ିକାେୟବର ଇାଂବରଜ ୋସେ 
େୟେସ୍ଥାର ସାୋଜକି ତୁ୍ଟ ିଏୋଂ ଉପାଧିେୟାଧିର େୟକି୍ତୋେଙୁ୍କ େୟଙ୍ଗ ଓ 
େଦୂି୍ପ ୋଧ୍ୟେବର ସୋବଲାଚୋ କରିଛନ୍ତ ିକେ ି । ୧୮୯୪ େସିହାବର 
କଟକର ୋରୋଟୀ ଦୁ୍ଗ୍ ୋଙ୍ଗଣବର ଏକ ଦ୍ରୋରର ଆବୟାଜେ 
କରାଯାଇଥିଲା  । ଏହ ି  ଦ୍ରୋରବର କାଉପରୁ ଜେିଦ୍ାର ବଗାେନି୍ଦ 
େେଭ ରାୟ ଏୋଂ ସାେନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରବେଖରଙୁ୍କ ଉପାଧି େଦ୍ାେ କରେିାର 
ଥିଲା, ୋତ୍ର ସାେନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରବେଖର ଅେୁପସି୍ଥତ୍ ରହବିଲ । ବତ୍ଣୁ ଏହାର 
ୋସକ ପବର ଆଉ ବଗାଟଏି ବଛାଟ ସଭାର ଆବୟାଜେ କରାଯାଇ ତ୍ାଙୁ୍କ 
ଉପାଧି େଦ୍ାେ କରାଗଲା। େଥେ ଦ୍ରୋରବର ରାଜାୋେଙ୍କର 
ବେେଭୂଷା ଏୋଂ ଆବଟାପକୁ କେ ି ରାଧାୋଥ ରାୟ େୟଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତ ି । 
କଏି ହାତ୍ୀ ଉପବର େସ ି ଆସିଛ ି ତ୍ ଆଉ କଏି ବଘାଡା ଉପବର । 
ବସୋବେ ଏପରି ଚାଟୁକି୍ତ େଦ୍ାେ କରୁଥାନ୍ତ ିବଯ ବଯପର ିବସୋବେ ଆଜ ି
ଏହ ି ଦ୍ରୋରବର ସମ୍ମାେତି୍ ବହଉଛନ୍ତ ି । ସେବସ୍ତ େଜିର େଡେିା 
ବଦ୍ଖାଇୋବର ଲାଗିପଡଛିନ୍ତ ି । କେଙି୍କ ବଲଖେୀବର - “ଆେ ବୋବଲ 
େୁହିଁ ଅଟଇ ପୁଲିସ/ େେିା ବେବଘ ସୃଜ ି ପାଇଲ କୁଲିେ ।”(୨) 
(ଦ୍ରୋର) । ବକେଳ ରାଧାୋଥଙ୍କ ସାହତି୍ୟବର େୁବହ;ଁ ଫକୀରବୋେଙ୍କ 
ସାହତି୍ୟବର େଧ୍ୟ ଏହାର ଚତି୍ର ବଦ୍ଖିୋକୁ େବିଳ । ଫକୀର ବୋହେ 
ଚମ୍ପାର ରୂପ େର୍ଣ୍୍ୋ ସେୟବର େୟଙ୍ଗର େବୟାଗ ଏହପିରି କରଛିନ୍ତ ି - 

“କଜ୍ଜ୍ୱଳ ପରୂିତ୍ ବଲାଚେ ଭାବଲ/ ଗଣୁ୍ଡେିିୋ ଖିେୀ ଗୁଞି୍ଜତ୍ ଗାବଲ 

।”(ଛ’ୋଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ) । 
ଏହାଙ୍କ େୟତ୍ୀତ୍ ଯଦୁ୍େଣି, େଳବଦ୍େ, େଧୁସୂଦ୍େ, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଏୋଂ 

ବଗାଦ୍ାେରୀେଙ୍କ ସାହତି୍ୟବର େଧ୍ୟ ଏହ ି ବଚତ୍ୋକୁ ଆବେ ବଦ୍ଖିୋକୁ 
ପାଇଥାଉ । କନୁି୍ତ ଏହ ି ଧାରା ଆଜ ି ସାହତି୍ୟବର ପରାହତ୍ ଓ 
ଅୋଦ୍ରଣୀୟ । ବସୋେଙ୍କ େତ୍ଭିାକୁ ଅସମ୍ଭେ କରେିାର ବକୌରସି 
ଆସ୍ପର୍ଦ୍୍ା ଏଠାବର କରାଯାଉ ୋହିଁ । େେିମ୍ରର ସହ ସ୍ୱୀକାର କରିୋକୁ 
ପଡୁଛ ିବଯ ବସଗୁଡକି ଆଉ ଯୁଗୀୟ ଆବେଦ୍େ େହେ କରିୋକୁ ସେଥ୍ 
େୁହନ୍ତ ି । ସାାଂେତ୍କିର ସ୍ରଷ୍ଟାୋବେ ଯୁଗାେୁସାରୀ । ସୃଷି୍ଟବର ସୋଜ 
ଅବପକ୍ଷା େୟକି୍ତର ସ୍ଥାେ ଅଧିକ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍୍ । େୟକି୍ତର େକିଳ େଧିତୃ୍ 
ଅେସ୍ଥାକୁ ସ୍ରଷ୍ଟା େରିୀକ୍ଷଣ କରୁଛ ି । ଏଥିବର ଘଣୃା, ଅସୟୂାଭାେ କେିବା 
ତ୍ାତ୍ସଲୟ ୋହିଁ େରାଂ ଚରିତ୍ରୋେଙ୍କ େତ୍ ିଗଭୀର ଭଲପାଇୋ, ଶ୍ରର୍ଦ୍ା ଏୋଂ 
ସବେବଦ୍ୋରୁ ଏହାର ସୃଷି୍ଟ । 

ସ୍ୱଧୀେତ୍ା ପରେର୍ତ୍୍ୀ କାଳବର ସ୍ରଷ୍ଟାୋେଙ୍କର ସୃଷି୍ଟବର ଅଳ୍ପେହୁବତ୍ 
େୟଙ୍ଗ େଦୂି୍ପ ସ୍ଥାେ ପାଉଥିବଲ ବହ ଁଏଗୁଡକି ସୃଷି୍ଟର ଏକୋତ୍ର େଧାେୟ 
ଆଭିେଖୁୟ େୁବହଁ । ଅେେୟ ସାୋଜକି ବଦ୍ାଷ ତୁ୍ଟକୁି ସାଂବୋଧେ 
କରେିାପାଇଁ ସବୁରନ୍ଦ୍ର େହାନ୍ତ,ି ବଗାପୀୋଥ େହାନ୍ତ,ି ସର୍ଚ୍ଚଦି୍ାେନ୍ଦ 
ରାଉତ୍ରାୟ ଏୋଂ େତି୍ୟାେନ୍ଦ େହାପାତ୍ର ଯଥାସାଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟେ କରିଛନ୍ତ ି । 
କନୁି୍ତ ହାସୟ ଓ େୟଙ୍ଗକୁ ଏକୋତ୍ର ୋଧ୍ୟେ ରୂବପ ଗ୍ରହଣ କରି ଓଡ଼ଆି 
ସାହତି୍ୟକୁ ସେରୃ୍ଦ୍ କରେିା ଦ୍ଗିବର ଫତୁ୍ରାେନ୍ଦଙ୍କ ଅେଦ୍ାେ ଅତୁ୍ଳେୀୟ । 
ସେକାଳର ଅେୟ ସାହତି୍ୟିକୋେଙ୍କ େଧ୍ୟବର ବଚୌଧରୁୀ ବହେକାନ୍ତ େିଶ୍ର, 

କୁଳେଣି େହାପାତ୍ର, େହାପାତ୍ର େୀଳେଣି ସାହୁ, େସନ୍ତ କୁୋର େତ୍ପଥୀ 
େଭୃତ୍ଙି୍କ ୋେ ଉବେଖ ବଯାଗୟ । ଏୋେଙ୍କ େୟତ୍ୀତ୍ େବୋଜ ଦ୍ାସ, 

ୋୋଚରଣ େତି୍ର ଏୋଂ କବିୋରୀ ଚରଣ ଦ୍ାସଙ୍କ ବକବତ୍କ ସୃଷ୍ଟିବର 
ହାସୟ ଓ େୟଙ୍ଗର େେୁଖ ଧାରାଟ ି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ ୍ ସ୍ଥାେ ଲାଭ କରେିଥିବଲ 
ବହଁ ଆବଦ୍ୌ ଅେବହଳତି୍ ଓ ଆପାାଂବକ୍ତୟ େୁବହଁ । 

ଅେେୟ ସେୁ ଧରଣର େେସ୍ତତ୍ତ୍ୱପାଇଁ େୟଙ୍ଗ େଦୂି୍ପ ଉପାଦ୍ାେ ରୂବପ 
ଉପବଯାଗ ବହାଇପାବର ୋହିଁ । େେୁି କବିୋର/ କବିୋରୀ େେସ୍ତତ୍ତ୍ୱ 
ଅବପକ୍ଷା େୟସ୍କ କେିବା ପରିଣତ୍ େୟସର େବିେଷକର ିଆଧୁେକି େକିି୍ଷତ୍ 
ଏୋଂ ଚାକରିୀଜୀେ ଚରିତ୍ରୋେଙ୍କ େେସ୍ତତ୍ତ୍ୱ େବିେଷଣବର େୟଙ୍ଗ େଦୂି୍ପର 
େବୟାଗ ଅଧିକ ସୁଲଭ ବହାଇଥାଏ  । ଏଗୁଡକି ପରିବେେ େର୍ଣ୍େ୍ାବର 
ଚରିତ୍ରୋେଙ୍କ ଆଚରଣବର ୋେସକି ସନୁ୍ତଳେ ତ୍ଥା େହୁ ଭାୋବେଗବର 
ରୂପାୟେବର ପରିଲକି୍ଷତ୍ ହୁଏ । େୟସ୍କ ଚରିତ୍ରୋେଙ୍କ ଉପର ଓ ଭିତ୍ର 
ଆଚରଣବର ଅସ୍ୱାଭାେକିତ୍ା ଅସାେଞ୍ଜସୟ ପରିଲକି୍ଷତ୍ ବହୋ 
ଅପରିହାଯ୍ୟ ଓ ହାସୟରସର ଉର୍ତ୍ାଳ ତ୍ରଙ୍ଗ େଧ୍ୟବର େୟକି୍ତର େେିର୍ତ୍୍େ ହିଁ 
ସାେୂହକି  େେିର୍ତ୍େ୍ ଯାତ୍ ସାଂସ୍କାର ଓ ବୋଧେର ଧାରା େଢ଼ଚିାଲିଛ ି। େବ୍ଦ 
ସାଂବଯାଜୋ, ୋକୟଗଠେ, ସାଂଳାପ େବୟାଗ, ଉପୋ, େତ୍ୀକର 
ସୋବେେ, ଚରିତ୍ରୋେଙ୍କର ୋେକରଣ ଏୋଂ ସବେ୍ାପରି  େର୍ଣ୍େ୍ାବର 
ହାସୟ/େୟଙ୍ଗ େବୟାଗର ଉଦ୍ାହରଣ ଦ୍େ୍ାଯାଇପାବର । ଏହା ବକେଳ 
ପାଠକର େବୋରାଂଜେ କବର ୋହିଁ କେିବା ଚରିତ୍ରୋେଙୁ୍କ ସାଂବୋଧିତ୍ 
କବରୋହିଁ ଅଧିକନୁ୍ତ ପାଠକ ୋଣବର ରସ ସାଂଚରଣ ପାଇଁ ବେଶ୍  ଏକ 
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ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍୍ ଭୂେିକା େହେ କରେିାବର ସହାୟକ ବହାଇଥାଏ । େୟକି୍ତଗତ୍ 
େେିର୍ତ୍େ୍ ସହତି୍ ସାୋଜକି ସଚତ୍େତ୍ା ସୃଷ୍ଟି କରେିାବର ହାସୟେୟଙ୍ଗର 
ଗୁରୁତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାଯ୍ୟ । େଚଣ୍ଡ ୋେେକି ସବେବଦ୍ୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଜୀେେର 
ଗଭୀରତ୍ର ଅଥ୍ ଅବେବଷାବର ଏଗୁଡକି ବଯତ୍କି ି ବଲାକେିୟ ବସତ୍କି ି
ବେୌର୍ଦ୍କି େଧ୍ୟ। ଜଟଳିତ୍େ ଆବେଗଗୁଡକି ସରଳ ପରିବେଷଣ 
ଭଙ୍ଗୀଦ୍ୱାରା ସେରୃ୍ଦ୍ ଓ ଅଥପ୍ୂର୍ଣ୍୍ ବହାଇ ଉଠଛି।ି  

ଓଡଆି ସ୍ତମ୍ଭ ସାହତି୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ େପିିେ େହିାରୀ େିଶ୍ରଙ୍କ େୟଙ୍ଗାତ୍ମକ 
ଦୃ୍ଷି୍ଟଭଙି୍ଗର ସ୍ୱତ୍ନ୍ତ୍ରତ୍ା ୋର ିବହାଇପବଡ । ସ୍ତମ୍ଭକାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ େିଶ୍ର େଜିର 
ରୁଚ,ି ଜ୍ଞାେ ଓ ଅଭିଜ୍ଞତ୍ାର ଆଶ୍ରୟକରି  େୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ବେୈଳୀବର  ସ୍ତମ୍ଭକୁ 
େୂତ୍େତ୍ୱ େଦ୍ାେ କରଛିନ୍ତ ି। ଏହ ିେୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ବେୈଳୀ ଜବଣ ସ୍ତମ୍ଭକାର ପାଇଁ 
ସୋଜ ସଧୁାରେିା ପାଇଁ େୁଖୟ ଆଧାର ସ୍ୱରୂପ େକାେ କବର । ଅଭିଜ୍ଞତ୍ା 
ଓ ବେୌର୍ଦ୍କି ଜ୍ଞାେଭଣ୍ଡାର େପିଳୁ େବୟାଗ ହିଁ େୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ବେୈଳୀବର େଖୁୟ 
ଆଧାର । ସାାଂେତ୍କି ସାହତି୍ୟର ସ୍ତମ୍ଭ ରଚୋ  କରିୋ ଅଥ୍ ତ୍ୀକ୍ଷନ ଅସ ି
ଧାରବର ପଥ ଚାଲିୋ ସହତି୍ ସୋେ । ସ୍ତମ୍ଭକାରକୁ େଜିର ଆତ୍ମେଶି୍ୱାସ ଓ 
ସାଲିସ େହିେି ଚରିତ୍ର ତ୍ାଙୁ୍କ େୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ସ୍ତମ୍ଭ ରଚୋ ପାଇଁ େଳଷି୍ଠ 
ବେରଣା ଦ୍ଏି । ଏ ସାଂପକ୍ବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ େିଶ୍ରଙ୍କ େୟଙ୍ଗାତ୍ମକ  ସାଂକଳେ 
ତ୍ୀଯ୍ୟକ ଦୃ୍ଷି୍ଟ େୁଖେନ୍ଧବର ଏକ ସରଳ କାହାଣୀ େୀଷ୍କବର େେିଷି୍ଟ 
ଐତ୍ହିାସିକ ଡଃ କୁାଂଜ େହିାରୀ ଦ୍ାସଙ୍କ େତ୍ବର “ତ୍ୀଯ୍ୟକ ଦୃ୍ଷ୍ଟିବର 
ଅଧିକାାଂେ ରଚୋ ପଲିୁସ େଭିାଗର େହୁ ଅଜ୍ଞାତ୍ େଷିୟ ଓ ଅେୁଭୂତ୍ରି 
ସତ୍ୟ ଓଡ଼ଆି ସାହତି୍ୟକୁ ଆେଦ୍ାେ ି ବହାଇ ଆସିଅଛ ି ଓ ରସାଳ ରୂବପ 
େକାେ ପାଇଛ ି । େେନ୍ଧ ବୋଲି େଙି୍କ ଯିୋର ୋହିଁ । ତ୍ୀଯ୍ୟକ ଦୃ୍ଷ୍ଟି 
ଆେୁଳଚୁଳ ସୁଖପାଠୟ, ବଲଖକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ େିଶ୍ରଙ୍କ ସାହତି୍ୟିକ ଭେଷିୟତ୍ 
ଉଜ୍ଜଳତ୍େ ସାଂଭାେୋ ଏହାର େବତ୍ୟକ ପଷୃ୍ଠା େହେ କବର । ଶ୍ରୀୋେ 
େପିିେ ୋେୁ ଏ ଜାତ୍ୀୟ େହୁପୁସ୍ତକ ରଚୋ କରି ଓଡ଼ଆି ସାହତି୍ୟର 
ଶ୍ରୀେୃର୍ଦ୍ ିସାଧେ କରନୁ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େକିଟବର ବୋର ୋଥେ୍ା ।“(୩) 

ପୁେେ୍ାର େେିଷି୍ଟ ସାହତି୍ୟିକ ତ୍ଥା ଗାଳ୍ପକି େବଫସର ରାଜକବିୋର 
ରାୟ (ତ୍ଯ୍ିୟକସୃଷ୍ଟି, ସାଂକଳେସ୍ଥ େଜିସ୍ୱ େନ୍ତେୟବର କୁହନ୍ତ ି
“ତ୍ୀଯ୍ୟକଦୃ୍ଷ୍ଟି” ସାଂକଳେସ୍ଥ େଜିସ୍ୱ େନ୍ତେୟବର କୁହନ୍ତ ି ‘ତ୍ୀଯ୍ୟକଦୃ୍ଷ୍ଟ’ି 

ସାଂକଳେ ଏପରି ଏକ େୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ସହଜ, ସରଳ ଓ ସ୍ୱ-ଅେୁଭୂତ୍ ିସାଂକଳେ 
ଯାହା େେକୁ ସ୍ପେ୍କବର ଓ ଆଧେୁକି ସୋଜକୁ ବଚତ୍ାେେୀ େୁଣାଏ । 
ତ୍ାବହବଲ ବକବତ୍ ବଯ ବୋବତ୍ ଆେନ୍ଦ ବହଉଛ ି ତ୍ାହା େବେ ୍ େବେ୍ 
ଅେୁଭେ କରୁଛ ି।(୪) 

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ େିଶ୍ରଙ୍କର ସାହତି୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ବେଷ ପଯ୍ୟନ୍ତ ହାସୟରସ, 

କରୁଣ କାହାଣୀ, େୟଙ୍ଗ େଦୂି୍ପ, ସୋବଲାଚୋ, ସୋଜ ସବଚତ୍େତ୍ା, 
ସୋଜ ସାଂସ୍କାର େବୋଭାେ କରିଛ ି େହେିାେଣ୍ଡିତ୍ । ବସ ଦୃ୍ଢ଼ କଣ୍ଠବର 
ସତ୍ୟର ଉବଘାଷଣା କାରିଛନ୍ତ ି। କାହାରି ୋଲି ଆଖିକୁ ବସ ଡରି ୋହାନ୍ତ ି
କେିବା କାହାରିକୁ ବକୌଣସି କାେ ପାଇଁ ବତ୍ାଷାେଦ୍ ି କରେିାହାନ୍ତ ି େରାଂ 
ସୋଜର ଉବପକି୍ଷତ୍ େଣିଷ ୋେଙ୍କ େତ୍ ିବସ ସେବେଦ୍ୋ ବଦ୍ଖାଇଛନ୍ତ।ି 
ପରର ଦୁ୍ଃଖବର ବସ ସେଦୁ୍ଃଖୀ ବହାଇଛନ୍ତ,ି କନୁି୍ତ ଭାଙି୍ଗପଡ ି ୋହାନ୍ତ ି
େରାଂ ଦୃ୍ଢ଼ତ୍ାର ସହତି୍ ସେସୟାର ସାେନା କରି ତ୍ାର ସୋଧାେର ଉପାୟ 
ୋହାର କରିଛନ୍ତ ି । ଅେୟର ଆେନ୍ଦବର ବସ ଖୁସି ବହାଇଛନ୍ତ ିସତ୍ ୋତ୍ର 
ଭାେ େହିବଳତି୍  ବହାଇ ୋହାନ୍ତ ି। ବତ୍ଣୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ େିଶ୍ରଙ୍କ ସାହତି୍ୟ ବଯତ୍କି ି

ସୁଖପାଠୟ ବସତ୍କି ିସୋଜ ସବଚତ୍େ । ସୋଜର କଳୁଷିତ୍ ରାଜେୀତ୍,ି 

ଅେଚିାର, ଅେୟାୟ, ବୋଷଣ, ଟାଉଟର ଏୋଂ ବଧାେବଧାେଳଆିଙ୍କ 
କୁକେକୁ୍ େୟଙ୍ଗ େଦୂି୍ପ କରେିାକୁ ବସ ପଶ୍ଚାତ୍ପଦ୍  ବହାଇୋହାନ୍ତ ି । ଏହ ି
େୟଙ୍ଗ େଦୁି୍ପ ୋଧ୍ୟେବର ସୋଜକୁ ପରେିର୍ତ୍େ୍ କରେିା ପାଇଁ ବସ େୟାସ 
କରିଛନ୍ତ ି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ େିଶ୍ରଙ୍କ େଦୂି୍ପ କରିୋର ଢ଼ଙ୍ଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତ୍ୀକ୍ଷ୍ଣ । କରୁଣ 
କାହାଣୀ ସାହତି୍ୟକୁ କରୁଣାନ୍ତକ କରିଦ୍ଏି, ବତ୍ଣୁ ସାହତି୍ୟିକ େଜିର ସକୂ୍ଷ୍ମ 
ବଲଖେୀବର ତ୍ାଙ୍କ ସାହତି୍ୟବର ହାସୟରସ ଭରି ତ୍ାହାକୁ େଧରୁ ରୁଚପିରୂ୍ଣ୍୍ 
କରିଛନ୍ତ ି । ଯଥାଥ୍ବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ େିଶ୍ର ବେୌର୍ଦ୍କିତ୍ାର ପରିଚୟ ବଦ୍ଇ 
ସାହତି୍ୟକୁ ଗଢ଼ୂତ୍ତ୍ତ୍ୱ ସେବଳତି୍ ଓ ଭାେଧେ୍ୀ କରି ଗଢ଼ ିବତ୍ାଳଛିନ୍ତ ିବୋଲି 
କହବିଲ ସତ୍ୟର ଅପଳାପ ବହେ ୋହିଁ । 

2. ବପିିନ ବହିାରୀଙ୍କ ସ୍ତମ୍ଭ ସାହତି୍ୟରର ବୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ 

‘କସି ବହଲା ଦ୍ାସ’ ବଲଖା େୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଦୃ୍ଷି୍ଟଭଙ୍ଗୀକୁ ବେଇ ରଚତି୍ 
ବହାଇଛ ି । ଏଥିବର ୋୋଙ୍କ େଷିୟବର ଉତ୍ଥାପେ ସହତି୍ ଭକ୍ତଙ୍କ 
େଷିୟବର େଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛ ି । େଣିଷ ଭଜେ କବର, ଭଗୋେଙୁ୍କ ଭକି୍ତ 
କବର ବୋଲି ସେସ୍ତଙୁ୍କ େଦ୍େ୍େ କରିହୁଏ କନୁି୍ତ  େକୃତ୍ବର ତ୍ା’ େେ ଆଉ 
କୁଆବଡ ଥାଏ । ବଲାଭ ଗ୍ରସ୍ତ େଣିଷ ସେୁବେବଳ ସାଂସାର କଥା ହିଁ 
ଭାେୁଥାଏ । ଏ ସାଂସାରର ଧେୀ େଣିଷ ୋେଙ୍କ େତ୍ ି ଆବକ୍ଷପ କର ି
ସ୍ତମ୍ଭବର କହଛିନ୍ତ ି- “ଅଧିକାାଂେ ୋୋ ବହଲା ପବର ଧେୀ ବହାଇଯାଆନ୍ତ ି
।  ପଇସା ଆବସ ଭକ୍ତୋେଙ୍କ ଠାରୁ । ବଯଉେଁାେଙ୍କ ଲକ୍ଷୟ  ଆଧ୍ୟାତ୍ମକି  
ବଚତ୍ୋ େୁବହଁ, େରାଂ ସମ୍ମର୍ତ୍ ି େତ୍ପିର୍ତ୍ ି େୃର୍ଦ୍ ି କେିବା ପଦ୍େୀ ୋପି୍ତ । 
ବଯଉେଁାବେ ବୋଟାଅଙ୍କର ଦ୍କି୍ଷଣା ଦ୍ଅିନ୍ତ,ି ତ୍ାହା ବୋଟ୍ ଆକାରବର 
,ବଚକ୍ ୋଧ୍ୟେବର େୁବହ ଁ । କଳାଧେ ଦ୍କି୍ଷଣା ବଦ୍ଇ ୋୋଙ୍କ ଅେୀୋ୍ଦ୍  
ପାଆନ୍ତ ି ।(୫)   ୋସ୍ତେବର ଯୁକି୍ତ ଗ୍ରହଣ ବଯାଗୟ  । କାରଣ ଏପରି 
ଅବେକ ବଲାକ ଅଛନ୍ତ ିବଯଉଁୋବେ ବକେଳ ୋହାକରୁ ବଦ୍ବଖଇ ବହୋ 
ପାଇଁ େନ୍ଦରିକୁ ଯାଆନ୍ତ,ି େକୃତ୍ବର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େତ୍ ିବସୋେଙ୍କର େଶି୍ୱାସ 
କେିବା ଭକି୍ତ େଥାଏ । ୋୋଙ୍କ  େକିଟକୁ ଯାଇ ରାତ୍ବିର ଅଜତି୍ କଳାଧେର 
କଛି ି ଅାଂେ ବଦ୍ଇ ଆେୀେ୍ାଦ୍ ପାଇୋର ଲାଳସା ରଖିଥାନ୍ତ ି । ବକେଳ 
ଭକ୍ତଗଣକୁ କାହିଁକ ିସ୍ତମ୍ଭତ୍ା ୋୋୋେଙୁ୍କ େଧ୍ୟ େୟଙ୍ଗ କରିୋକୁ ପଶ୍ଚାତ୍ପଦ୍ 
ବହାଇୋହାନ୍ତ ି । ବସ ଉବଲେଖ  କରିଛନ୍ତ ି ବଯ - “ସିଲ୍କ କୁର୍ତ୍ା୍, ବଧାତ୍,ି 

େୂଲୟୋନ୍ ଚପଲ,  େଲୂୟୋନ୍ ପଥର ଖଞ୍ଜା ପଗଡ,ି ଦ୍ାେିକା କାର୍, 

ପଞ୍ଚତ୍ାରକା ବହାବଟଲ୍ ରୁମ୍ ପରି େଖରାବର ୋସ ସଚୂାଇଦ୍ଏି, ଏୋବେ 
ବଭାଗୀ ୋ ତ୍ୟାଗୀ ।”(୬) 

“ବକବତ୍କ ୋୋ ଅବଲୌକକି େକି୍ତ େବୟାଗ କରନ୍ତ ି ବୋଲି 
ବସୋେଙ୍କର ଭକ୍ତୋବେ ଦ୍ାେ ି କରନ୍ତ ି । ଛୁଇଁବଦ୍ଇ ବରାଗ ଭଲ 
କରବିଦ୍ୋ, ଆେୀୋ୍ଦ୍ କରି େପିଦ୍େୁକ୍ତ କରେିା ଇତ୍ୟାଦ୍ ି ଉଦ୍ାହରଣ 
ଦ୍ଆିଯାଏ । ବକହ ି େେନ କରନ୍ତ ି ୋହିଁ ବଯ ଏୋବେ େବିଜ ବେୋର 
ପଡବିଲ ଡାକ୍ତରଙୁ୍କ କାହିଁକ ି ଡାକନ୍ତ?ି ଦ୍ୱତି୍ୀୟବର କାେମୀର ଓ ଅେୟାେୟ 
ଅଞ୍ଚଳବର ଧେଜୀେେ ୋେ କରୁଥିୋ ସନ୍ତ୍ରାସୋଦ୍ୀଙ୍କ େବିରାଧବର 
ଅବଲୌକକି େକି୍ତ କାହିଁକ ିେବୟାଗ କରୁ ୋହାନ୍ତ?ି”(୭) 

ସ୍ତମ୍ଭକାର ଉକ୍ତ ସ୍ତମ୍ଭବର ଏହଭିଳ ି ଉଦ୍ାହରଣ ବଦ୍ଇତ୍ଥାକଥିତ୍ 
ସୋଜର ବଲାକୋେଙ୍କର ବଚତ୍ୋବର ପରିେର୍ତ୍୍େ ଆଣେିାପାଇଁ େୟାସ 
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କରେିା ସହତି୍ ଏଭଳ ି ୋୋୋେଙୁ୍କ ଏୋଂ ଭକ୍ତୋେଙୁ୍କ କଟାକ୍ଷ କହ ି
ବସୋେଙ୍କର ଚତ୍ୋବର ପରେିର୍ତ୍େ୍ ଘଟାଇୋ ପାଇଁ ବଚଷ୍ଟାକରିଛନ୍ତ ି। 

‘ବଧାତ୍,ି କୁର୍ତ୍୍ା ଓ ପାଇଜାୋ’ ସ୍ତମ୍ଭବର ସ୍ତମ୍ଭକାରଙ୍କ େୟଙ୍ଗାତ୍ମକ 
ଦୃ୍ଷି୍ଟଭଙ୍ଗୀକୁ ବେଶ୍ ଲକ୍ଷୟ କରାଯାଇପାବର । ସ୍ତମ୍ଭ  ୋରମ୍ଭବର ସାହତି୍ୟିକ  
ସ୍ୱାଧୀେତ୍ା ପରେର୍ତ୍୍ୀ ବେତ୍ାଙ୍କ ଆଦ୍େ୍ ସହତି୍ ତ୍ାର ପରେର୍ତ୍୍ୀ ସେୟର 
ବେତ୍ାଙ୍କ ଆଦ୍େ୍କୁ ତ୍ଉଲିୋ ପାଇଁ ବଚଷ୍ଟା  କରିଛନ୍ତ।ି ବଯଉଁଥିବର 
ବଦ୍େର େଙ୍ଗଳବହେ, ବସହ ି ବଯାଜୋବର ବେତ୍ାୋବେ େଜିର େକି୍ତ ଓ 
ସେୟକୁ େେିବିଯାଗ କରୁଥିବଲ । କନୁି୍ତ ବସୋେଙ୍କ ପରେର୍ତ୍୍ୀ 
ବେତ୍ାୋବେ କ୍ଷେତ୍ା ଏୋଂ ଅଥେ୍ଳବର ସାଧାରଣ ଜେତ୍ାଙୁ୍କ ବୋଷଣ 
କରେିାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତ ି । ସରକାରୀ କେଚ୍ାରୀୋବେ େଧ୍ୟ େଭିିନ୍ନ ଦୁ୍େ୍ୀତ୍ ି
ଯୁକ୍ତ କାଯ୍ୟବର ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତ ି । କନୁି୍ତ ସ୍ତମ୍ଭକାର ସ୍ତମ୍ଭର ବେଷବର 
ବେତ୍ାୋେଙୁ୍କ େୟଙ୍ଗକର ି ଉବେଖ କରିଛନ୍ତ ି ବଯ - “ସରକାର, 

ସେସ୍ାଧାରଣ ଓ ଅଫିସରୋେଙ୍କର ଆଭିେୁଖୟ ଆବସ୍ତ ଆବସ୍ତ େଦ୍ଳେି, 

ଗଣତ୍ନ୍ତ୍ରର ଅଗ୍ରଗତ୍ ି ସାବଙ୍ଗ ଏହା େଶି୍ଚୟ ବହେ । କନୁି୍ତ ବେତ୍ାୋବେ 
‘ଆବଲାସଖୀ ଆପଣା େହତ୍ ଆବପରଖି’ େୀତ୍େିାଣୀକୁ ୋେନୁ୍ତ  । 
ଅପଯେଠାରୁ େଡଦ୍ଣ୍ଡ ୋହିଁ । “ଅପଯବୋ ଯଦ୍ୟସି୍ତ କାିଂ େତୁୃ୍ୟୋାଂ?”( 
୮) 

‘େଢ଼ାଇବଦ୍ବଲ ପୟର’ ସ୍ତମ୍ଭବର ସ୍ତମ୍ଭକାର ସରକାରୀ 
କେଚ୍ାରୀୋେଙୁ୍କ େୟଙ୍ଗ କରଛିନ୍ତ ି । ସ୍ତମ୍ଭର ଆରମ୍ଭବର ବକୈେର୍ତ୍୍ଟଏି 
କପିରି ରାେଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଦ୍ ବଧାଇବଦ୍ୋକୁ ସେଥ୍ ବହାଇଥିଲା ତ୍ାହାକୁ 
ଉପସ୍ଥାପେ କରିଛନ୍ତ ି । ବସଥିଲା ଭକ୍ତ ଏୋଂ ଭଗୋେଙ୍କର ସାଂପକ।୍ 
କୁହାଯାଏ କ ି ‘ଆତ୍ମସେପଣ୍’ ବହଉଛ ିେେଧା ଭକି୍ତ େଧ୍ୟରୁ ବଶ୍ରଷ୍ଠ ଭକି୍ତ । 
କନୁି୍ତ ସାାଂେତ୍କି ସେୟବର ସରକାରୀ କେଚ୍ାରୀୋବେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ 
କରି ବେଇଛନ୍ତ ି । ବସୋବେ ଭଗୋେଙ୍କ େକିଟବର ଆତ୍ମସେପଣ୍ 
କରୁୋହାନ୍ତ ି େରାଂ ଉର୍ଚ୍ଚପଦ୍ସ୍ଥ ଅଫିସର ପାଖବର େଜିୋେ ଓ 
ଆତ୍ମସମ୍ମାେକୁ େଳ ି ବଦ୍ଉଛନ୍ତ ି । େୋଂସା ଟକିଏି ପାଇୋ ପାଇଁ 
ବସୋେଙ୍କର ବଜାତ୍ା େଧ୍ୟ ସଫାକରିବଦ୍ଉଛନ୍ତ ି । ଏହ ି କାେକୁ େଜିର 
ବସୌଭାଗୟ ବୋଲି ଭାେ ିବେଉଛନ୍ତ ି। ବଲାକୋେଙୁ୍କ ବେଖାତ୍ରିି କରୁଥିୋ 
ସେୟବର ଏହଭିଳ ି କେ୍ଚାରୀ ଉର୍ଚ୍ଚପଦ୍ସ୍ଥ କେ୍ଚାରୀହାତ୍ବର  େଜିର 
ଆତ୍ମସମ୍ମାେକୁ ବଟକ ି ବଦ୍ଉଛନ୍ତ ି । ଏହ ି ସରକାରୀ କେ୍ଚାରୀୋବେ 
ଉପଲବ୍ôଧ କରେିା ଦ୍ରକାର ବଯ ବସୋବେ ସେ୍ସାଧାରଣ ଓ ଆଇେର 
ଭୃତ୍ୟ । ବଲାକୋେଙୁ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାେ  ଦ୍ଅିନୁ୍ତ ଏୋଂ େଜି ଆତ୍ମସମ୍ମାେକୁ 
ଅେୟ ପାଖବର େକି୍ରି େକରନୁ୍ତ । ସ୍ତମ୍ଭକାର ଏହ ି ସ୍ତମ୍ଭ ବେଷ କରିୋକୁ 
ଯାଇ ଉବେଖ କରଚିେନ୍ତ-ି “ବଗାଟଏି ସ୍ଥାେବର ହୀେ ସ୍ତାେକ 
ଅେୟସ୍ଥାେବର ଅହାଂକାର େଦ୍େ୍େ କରୁଛନ୍ତ ି । ଜଣକର ପାଦ୍ବଧାଇ 
ଅେୟୋେଙ୍କ ଆଗବର ପାଦ୍ େବଢ଼ଇ ବଦ୍ଉଛନ୍ତ ି । େନ୍ଦ କରେିା ଦ୍ାୟିତ୍ୱ 
ବସୋେଙ୍କ ହାତ୍ବର  ।”(୯) 

‘ରାଜେୀତ୍ବିର ୋଳୀେତ୍ା’ ସ୍ତମ୍ଭବର ସ୍ତମ୍ଭକାର ଜେସାଧାରଣଙୁ୍କ େୟଙ୍ଗ 
କରେିା ସହତି୍ ରାଜୀେତ୍ଜି୍ଞ ବେତ୍ାୋେଙୁ୍କ େଧ୍ୟ ତ୍ାତ୍ସଲୟ କରିଛନ୍ତ ି। ବଯଉ ଁ
ବେତ୍ାୋବେ ହତ୍ୟା, ବୋଷଣ, ଦୁ୍େ୍ୀତ୍ ି ଇତ୍ୟାଦ୍ବିର ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତ ି
ବସୋେଙୁ୍କ ୋସେ ଗାଦ୍ବିର ପେୁେ୍ାର େସିୋର ସବୁଯାଗ ଦ୍ଆିଯୋ 

ଉଚତି୍ େୁବହଁ । କନୁି୍ତ ଆେର ଜେସାଧାରଣୋବେ ତ୍ାଙୁ୍କ ହିଁ ବଭାଟ ବଦ୍ଇ 
ଜୟଯୁକ୍ତ  କରାଇଥାଆନ୍ତ ି ଏୋଂ କ୍ଷେତ୍ାର ଅପେୟେହାର କରିୋକୁ 
ସୁବଯାଗ େଧ୍ୟ େଦ୍ାେ କରଥିାନ୍ତ ି । ସ୍ତମ୍ଭକାରୀ ବସୋେଙୁ୍କ  େୟଙ୍ଗକର ି
ଉବେଖ କରିଛନ୍ତ ି- “ବେତ୍ାୋେଙ୍କ ଏ ଆଚରଣବର ସେ୍ସାଧାରଣ କ୍ଷବୁ୍ଧ 
କେିବା େଚିଳତି୍ ବହୋ କଥା ; କନୁି୍ତ ଦୁ୍ଃଖର କଥା ବଯ ଏଇୋେଙୁ୍କ 
ବଲାକୋବେ ପଣୁି ବଭାଟ ବଦ୍ଇ େେିା୍ଚତି୍ କରୁଛନ୍ତ ି । ରାଜୟର ସ୍ୱାଥ୍ 
ଅବପକ୍ଷା େୟକି୍ତଗତ୍ ସ୍ୱାଥକୁ୍ ୋଧାେୟ ଦ୍ଆିଯାଉଛ ି ।”(୧୦) 
ବେତ୍ାୋେଙୁ୍କ େଧ୍ୟ ସବଚତ୍େ କରାଇ ବଦ୍ୋକୁ ଯାଇ ସ୍ତମ୍ଭକାର 
ଉପସାଂହାର ବଲଖିଛନ୍ତ ି - “ୋସକଙ୍କ ଆଚରଣ ସେ୍ସାଧାରଣଙୁ୍କ 
େଭାେତି୍ କରେିା ସ୍ୱାଭାେକି  । ବସୋବେ େଜିକୁ ହାସୟାସ୍ପଦ୍ େକର ି
ଅେୟୋେଙ୍କର ଆଦ୍େ୍ ହୁଅନୁ୍ତ ।”(୧୧) 

ସ୍ତମ୍ଭ ସାହତି୍ୟବର େୟଙ୍ଗ ରଚୋ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ େିଶ୍ରଙ୍କ ସ୍ତମ୍ଭସାହତି୍ୟ ଏକ 
େୂତ୍େ ଅସ୍ମାଦ୍ । ସାାଂେତ୍କି ସୋଜର ଦୁ୍େ୍ୀତ୍,ି ରାଜେୀତ୍,ି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, 

ଭଣ୍ଡାେି, ୋସେେୟେସ୍ଥାକୁ େୟାଙ୍କ ସାହତି୍ର ୋଧ୍ୟେବର େବିେଷିତ୍ କରିଛନ୍ତ ି
। ତ୍ାଙ୍କର ‘ୋତୃ୍ ଗଭରୁ୍ େମୋେ ପଯ୍ୟନ୍ତ’ ଓ ‘ତ୍ୀଯ୍ୟକଦୃ୍ଷ୍ଟି’ ସାଂକଳେସ୍ଥ 
ଅବେକ ସ୍ତମ୍ଭବର େୟଙ୍ଗଚତି୍ର ଚତି୍ରତି୍ ବହାଇଅଛ ି । ଏହସିେୁ ସାହତି୍ୟକୁ 
ଆବଲାଚୋ କଲାବେବଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ େିଶ୍ରଙ୍କ ସ୍ତମ୍ଭର ଭାଷା ଅତ୍ୟନ୍ତ ତ୍ୀକ୍ଷନ ଓ 
ୋଜତି୍ ଢ଼ଙ୍ଗବର ପରିେକାେ ଘଟଛି ି । ସୋଜ ସାଂସ୍କାର ବକ୍ଷତ୍ରବର 
ତ୍ାଙ୍କଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ୍ ସ୍ତମ୍ଭ ସାହତି୍ୟ ବେଶ୍ ତ୍ାତ୍ପଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ ୍ େବେହୁଏ । ଏ 
ଦୃ୍ଷି୍ଟରୁ ତ୍ାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ସ୍ତମ୍ଭ ଗୁଡକୁି ଆବଲାଚୋ କରାଯାଇପାବର । 

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ େିଶ୍ରଙ୍କ େୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ସ୍ତମ୍ଭ ରଚୋଗୁଡକି ବହଲା 
“ବଭଳକିଭିକୁଆ, େେୁୀୋାଂ ଚ େତ୍ଭି୍ରେ, ଭାଷଣ ଓ ଭାବଷାଡ,ି 

େଢ଼ାଇବଦ୍ବଲ ପୟର , ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ େହାପାତ୍ର ଇତ୍ୟାଦ୍ ି  । ଏହା ତ୍ାଙ୍କର 
େଥେ ପଯ୍ୟାୟର େୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ରଚୋ, ଯାହା ‘ତ୍ୀଯ୍ୟକ ଦୃ୍ଷ୍ଟି’ 
ସାଂକଳେବର ସାଂକଳତି୍ ବହାଇ େଯ୍ୟାଦ୍ାଲାଭ କରିଅଛ ି । ଏହ ି
େୟଙ୍ଗସାହତି୍ୟକୁ ଆବଲାଚୋ କରାଯାଇଛ ି। 

‘ବଭଲିକ ି ଭକୁଆ’ ଏହ ି ସ୍ତମ୍ଭସାହତି୍ୟର  ରାଜବେୈତ୍କି େୟଙ୍ଗର ଚତି୍ର 
ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ୋରିବହାଇ ପବଡ । ସାାଂେତ୍କି ସେୟର ବେତ୍ା େନ୍ତ୍ରୀୋବେ 
କପିରି େଜିର କୁେୁର୍ଦ୍େିଳବର ସୋଜର ସାଧାରଣ ଜେତ୍ାକୁ ଭକୁଆ 
େୋନ୍ତ ିତ୍ା’ର ଚତି୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ । େଜିର ପାରଦ୍େ୍ୀ ଭାଷଣ ଓ ୋକଚଟୁତ୍ା େଳବର 
ବେତ୍ା ଓ େନ୍ତ୍ରୀୋବେ ଜେତ୍ାଙୁ୍କ ଭକୁଆ େବେର ଚରିଦ୍େିପାଇଁ ଗାଦ୍େିାଡ ି
ବଦ୍େ ୋସେ କରନ୍ତ ିତ୍ାର ଚତି୍ର େର୍ଣ୍ିତ୍ । “ସଭା, ସେିତ୍,ି ବୋଭାଯାତ୍ରା, 
ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ଅେେେ, େରଖାସ୍ତ, ସେୁଥିବର ଏୋବେ ପେଯିାଆନ୍ତ ି , 

ତ୍ଥାକଥିତ୍, ଅଭିଭାେକଙ୍କ ଇଙି୍ଗତ୍ବର । ଦ୍ରକାର ପଡବିଲ ଏଇୋବେ  
ଆଇେ ଭାଙି୍ଗବେ, ଦ୍ଣ୍ଡବଭାଗିବେ, ବଯବକୌଣସ ି ଗଣ୍ଡବଗାଳ  ବଦ୍ଖାନୁ୍ତ 
ଧରାବହାଇଥିୋ ବଲାକୋେଙ୍କ େଧ୍ୟରୁ  ବଭଳକି ି ବଦ୍ଖାଇୋ ୋଲାଙ୍କ 
ସାଂଖୟା େହୁତ୍ କମ୍ ଓ ଭକୁଆଙ୍କ ସାଂଖୟା େହୁତ୍ ବେେୀ ।” xxxx “ଅଳ୍ପ 
ପରିଶ୍ରେବର େହୁତ୍ ଅଥ୍ ଉପାଜ୍େ, ଅେୟର ୋେ ବେଇ ସୋଜବର 
ଉର୍ଚ୍ଚସ୍ଥାେ ଅଧିକାର କରେିାର ଲାଳସା ବେବଳ ବେବଳ ଆେର େବିେକକୁ 
କ୍ଷୟକବର । ଫଳବର ବଭଳକି ି ବଦ୍ଖାଉଥିୋ ବଲାକ ହୁଅନ୍ତ ି ଆଦ୍େ୍ 
ପୁରୁଷ ।” 
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‘େେୁେିାଞ୍ଚ େତ୍ଭି୍ରେ’ ଏହ ିସ୍ତମ୍ଭବର େୀତ୍େିାକୟୋେଙୁ୍କ ୋେ ିଚାଲୁଥିୋ 
ସୁସ୍ଥ ପରାଂପରାକୁ ଆବେ ଅପସାଂସ୍କତୃ୍ ିକହ ିଭୁଲିଯାଉଛୁ। େହେହ ହଜାର 
ହଜାର େଷ୍ ତ୍ବଳ ବସବତ୍ବେଳର ସାୋଜକି ଅେସ୍ଥା ଓ ଚନି୍ତାଧାରାକୁ 
ବେଇ ରଚତି୍ ବହାଇଥିୋ ଅଧିକାାଂେ େୀତ୍େିାକୟକୁ ଆବେ ଗ୍ରହଣ 
କରେିାକୁ ଆଗ୍ରହ େକାେ କରୁୋହଁୁ  । ଯୁକି୍ତତ୍କ୍ ୋଧ୍ୟେବର ଆବେ 
କହେିାକୁ ଚାହଁୁବଯ େେୁ,ି ଋଷି ଓ ବଲଖକ ୋବେ ବଯଉ ଁ େୀତ୍େିାକୟ 
ଛାଡଯିାଇଛନ୍ତ ି ତ୍ାହା କ’ଣ େରିକି୍ଷଣ କରେିା ଉଚତି୍ େୁବହଁକ?ି ଯଦ୍ ି
ସାଂେଧିାେ ସାଂବୋଧେ  ବହାଇପାରୁଛ,ି େୀତ୍େିାକୟର କାହକି ି  େବହେ? 

ତ୍ା ଛଡା େୁେୀୋଞ୍ଚ େତ୍ଭି୍ରେ ବୋଲି େୋଦ୍ େଧ୍ୟ ଅଛ ି । ତ୍ଥାକଥିତ୍ 
ସୋଜ େୟେସ୍ଥାର େୀତ୍େିାକୟ ଓ ଆଦ୍େ୍କୁ ସାାଂେତ୍କି ସେୟବର ଗ୍ରହଣ 
କରାଯାଉ ୋହିଁ । ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ େିଶ୍ର ଏହ ି ବଲଖାବର ତ୍ାହାକୁ େୟଙ୍ଗାତ୍ମକ 
ଢ଼ଙ୍ଗବର ଏଠାବର ଉପସ୍ଥାପେ କରିଛନ୍ତ ି । ଆେ ସୋଜ େୟେସ୍ଥାବର, 

ପୁରାଣବର ଥେୋ ସେୁ ବଲାକକଥା ଓ େୀତ୍େିାକୟ କପିରି ତ୍ାତ୍ସଲୟ କରି 
େୟେହାର କରାଯାଉଛ ି ତ୍ାହାେ େେିନବର ଆବଲାଚୋ କରାଗଲା । “ତୁ୍ 
ୋଥ ପରେ ଦ୍ୟାଳୁ, ଦୁ୍ଷ୍ଟ େେିାରି ସନ୍ଥ ପାଳୁ ।” ଜଗନ୍ନାଥ ଦ୍ାସ 
ଭାଗେତ୍ବର ଏହ ିପଦ୍ଟ ିେୀତ୍େିାକୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛ ି। ୋତ୍ର 
ସାାଂେତ୍କି  ସେୟବର ୋଥ େବ୍ଦ କୁ ଭୟାଳୁ ଓ ଦୁ୍ଷ୍ଟପାଳକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ 
କରି ତୁ୍ୋଥ ପରେଭୟାଳୁ , ସନ୍ଥ ଉପକି୍ଷ ଦୁ୍ଷ୍ଟପାଳୁ”( ୧୨) ବୋଲି  
କୁହାଯାଉଛ ି।  

ପୁଣ ି- “ଦ୍ଣ୍ଡିୋ େକି୍ତ ଯାର ଥାଇ, ବସ ପୁଣ ିକ୍ଷୋ ଆଚରଇ ।” ୋଛ 
ଖାଇେ ଇଲିସ, ଚାକରିି କରେି ପଲିୁସ୍, ୋଗରୁ୍ ୋଛର ୋଛର ବ ାଲ୍, 

ବେଟା ହରି ହରି ବୋଲ୍।” ରୂବପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛ ି । ବସହପିର ି
ସାଂସ୍କତୃ୍ବର “େତ୍ସୟାୋାଂ ଭୁକୁବଟା ରାଜା, ଇଲିେ ି ପଟ୍ଟେହଷିୀ”- 

ୋଛୋେଙ୍କ େଧ୍ୟବର ‘ବଭକଟୀ ହଉଛ ିରାଜା ୋ ବଶ୍ରଷ୍ଠ, ବସହପିରି ଚାକରିି 
ବକ୍ଷତ୍ରବର ବପାଲିସ୍ ବଶ୍ରଷ୍ଠ ଇତ୍ୟାଦ୍ ି େହୁ େୀତ୍େିାକୟ ୋ ଢ଼ଗଢ଼ୋଳୀର 
େବୟାଗରି ତ୍ାହାକୁ କପିରି କୁତ୍ସତି୍ କଦ୍ାକାର କରାଯାଇଛ ି ତ୍ାହାର ଚତି୍ର 
େଦ୍ାେ କରିଛନ୍ତ ି। ଉପବରାକ୍ତ େତି୍େିାକୟୋେଙ୍କର ତ୍ତ୍ତ୍ୱକୁ େେୁ  ିେୟାଖୟା 
କରେିା ଓ ସୋଜବର ତ୍ାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେିାକୁ େୀଯୁକ୍ତ େିଶ୍ର ‘େେୁେିାଞ୍ଚ 
େତ୍ଭି୍ରେ’ ସ୍ତମ୍ଭବର ଏହାକୁ କଡାସ୍ୱରବର େୟଙ୍ଗ ଓ ତ୍ାତ୍ସଲୟ କରିଛନ୍ତ ି। 

‘ଭାଷଣ ଓ ଭାବଷାଡ଼’ି ସାାଂେତ୍କି ସେୟବର ବଯଉଁଠାବର ସଭାସେିତ୍ ି
ଚାଲୁଛ ି ୋ ଭାଷଣ ୋ େକ୍ତେୟ େଦ୍ାେ କରାଯାଉଛ ି ବସସ୍ଥାେବର 
ବଶ୍ରାତ୍ାଙ୍କ ସାଂଖୟା କମ୍ । ଅେସ୍ଥାବର ୋଧ୍ୟବହାଇ ବେବଲାଡରି ଆଶ୍ରୟ 
ବେୋକୁ ପବଡ, ଏପରକି ିସାହତି୍ୟ ସଭାବର େଧ୍ୟ “ବତ୍ଣୁ ସଭା ବେଷବର 
ବଯଉଁ ସାାଂସ୍କତୃ୍କି କାଯ୍ୟକ୍ରେ ଆବୟାଜତି୍ ବହାଇଥାଏ ତ୍ାହାକୁ ବଲଖକ 
ଏଠାବର ‘ଭାବଷାଡ’ି ବୋଲି େୟଙ୍ଗୟତ୍ମାକ ବେୈଳୀବର ଉପସ୍ଥାପିତ୍ କରିଛନ୍ତ ି
। ଅଥା୍ତ୍ ଭାଷଣଽବେବଲାଡ,ି ଭାବଷାଡ ି । ବତ୍ଣୁ ଭାବଷାଡ ି ବହଲା 
ବେବଲାଡ ି(ଯାତ୍ରା, ଦ୍ାସକାଠଆି, ୋଚ ୋ ସିବେୋ) ର ୋହୁଛାୟା ତ୍ବଳ 
ଭାଷଣର େଗତ୍ ି। 

“ଆେ ବଦ୍େର େକିି୍ଷତ୍ ବଲାକସାଂଖୟାବେେୀ େୁବହଁ ଏୋଂ ବଦ୍ୈେନ୍ଦେି 
ପଢ଼େିାଅଭୟାସଥିୋ ବଲାକଙ୍କ ସାଂଖୟା ଆହୁରି କମ୍ । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବଦ୍େର 
ସେବାଦ୍ପତ୍ର ୋଧ୍ୟେବର ୋର୍ତ୍୍ା ବକାଟବିକାଟ ି ବଲାକଙ୍କ ପାଖବର 

ପହଚଁପିାବର । ବତ୍ଣୁ ସାାଂସ୍କତୃ୍କି ସାଂବକତ୍ ପହଞ୍ôଚେ କପିରି 
ଆେବଲାକଙ୍କ ପାଖବର? ଭାଷଣ ବହଉଛ ିଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ପନ୍ଥା, କନୁି୍ତ 
ଆେ ବଦ୍େର ବଲାକୋବେ ଭାଷଣ େତ୍ ି େେିୁଖ । ଭାଷଣ େୁଣେିାକୁ 
ବହବଲ ସାହତି୍ୟ ସଭାବର ଉପସ୍ଥିତ୍ ରହେିା େତି୍ୟାନ୍ତ  ଆେେୟକ, ଉପସ୍ଥତି୍ 
ରହେିାକୁ ବହବଲ ସଭାକୁ ଆକଷ୍ଣୀୟକରେିାକୁ ବହବଲ ‘ଭାବଷାଡ’ିର 
ଆଶ୍ରୟ ବେୋକୁ ପଡେି ।”(୧୩) ଏହ ି ବଲଖାବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ େିଶ୍ର 
ସୁନ୍ଦରଭାେବର ସାହତି୍ୟେତ୍ଥିିୋ ୋେସକିତ୍ା ଓ ତ୍ାର େତ୍ଫିଳେକୁ ତ୍ୀବ୍ର 
ସୋବଲାଚୋ ଓ େୟଙ୍ଗ କରଛିନ୍ତ ି। 

‘ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ େହାପାବତ୍ର’ ଅେୟଏକ େୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ରଚୋ । ବତ୍ଣ ୁଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ 
େିଶ୍ରଙ୍କ ଭାଷାବର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ େହାପାବତ୍ରଙୁ୍କ ଅଜ୍େୁଜଳକା - ଏଇ 
ବଯାଡବିକେକ େହାଭାରତ୍ବରେ ଥିବଲ । ସେୁଦ୍ବିେ ସେୁକାବଳ । 
ସେୁସ୍ଥାେବର ଥାନ୍ତ,ି ଚଉଦ୍ ଭୁେେର ଅଧିକାରୀ ଓ ସକଳ େକି୍ତର ଆଧାର 
।”(୧୪) େହାଭାରତ୍ବର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ଅଜୁ୍େ ଖାଲି ଦ୍ୱାପରବର େୁବହଁ 
କଳବିର  େଧ୍ୟ ତ୍ାଙ୍କର ଛାୟାବର େହାପାବତ୍ରୋେଙ୍କ ଇଙି୍ଗତ୍ବର ଗାଁ 
ବଲାକଙ୍କ ଆେଭିାେ । ବତ୍ଣୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ େିଶ୍ରଙ୍କ ଭାଷାବର - ଗଁା 
ଗଣ୍ଡାୋେଙ୍କବର ଓ ସହରୋେଙ୍କବର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣୋବେ ଆବଗଇ ଚାଲନ୍ତ ି
େଗତ୍ ି ପଥବର ସାଙ୍ଗବର ଗୁଡାଏ ଅଜୁ୍େଙୁ୍କ ଧରି େକି୍ଷା, େୟେସାୟ, 

ରାଜେୀତ୍,ି ୋ ୋସେ ବଯ ବକୌଣସ ିବକ୍ଷତ୍ରବର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବହୋକୁ ବହବଲ 
ଏକ କେିବା ଏକାଧିକ  ଅଜୁ୍େ ଦ୍ରକାର। 

ସାାଂେତ୍କି କାଳର େହାପାତ୍ରଙ୍କ ଆେଭିାେ ଓ ତ୍ାଙ୍କ ସହକେ୍ୀଙୁ୍କ 
ଇଙି୍ଗତ୍କରି  େୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଢ଼ଙ୍ଗବର ଏହାକୁ ରଚୋ କରିଛନ୍ତ ି । ସାାଂେତ୍କି 
ସୋଜେୟେସ୍ଥାବର ‘ବେତ୍ା ଓ କେ୍ୀ’ଙୁ୍କ ଏହ ି ସ୍ତମ୍ଭବର ବପୌରାଣକି 
କଥାେସୁ୍ତ ଆଧାରବର େୟଙ୍ଗକରିଛନ୍ତ।ି ସ୍ତମ୍ଭସାହତି୍ୟ ରଚୋର 
୨ୟଭାଗବର ୋତୃ୍ଗଭରୁ୍ େମୋେ ପଯ୍ୟନ୍ତ ସାଂକଳେବର େଜିଆଡୁ 
େୀଷ୍କବର କୁହନ୍ତ ି“ଏହା େଶିି୍ଚତ୍ ବଯ ୋିଂେେତ୍ାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱତି୍ୀୟ ଭାଗବର ଓ 
େର୍ତ୍େ୍ାେ େତ୍ାବ୍ଦୀବର ବଯବତ୍ପରିୋଣବର ଓ ବଯଉଁ ଗତ୍ବିର ସାୋଜକି, 

ଅଥ୍ବେୈତ୍କି, ରାଜବେୈତ୍କି ଓ ସାାଂସ୍କତୃ୍କି ପରିେର୍ତ୍୍େ ବହଉଛ ିତ୍ାହାର ଚତି୍ର 
ସୁସ୍ପଷ୍ଟ । ଦୃ୍ଢ଼କଣ୍ଠବର ସୋଜର ବୋଷଣ, ଦୁ୍େ୍ୀତ୍,ି ଅେକ୍ଷୟ, 

ରାଜବେୈତ୍କିଘଟଣା ଦୁ୍ଘ୍ଟଣାକୁ େୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଢ଼ଙ୍ଗବର ତ୍ାଙ୍କ ସ୍ତମ୍ଭ 
ସାହତି୍ୟବର ସ୍ଥାେବଦ୍ଇଛନ୍ତ ି। ତ୍ାଙ୍କ େୟଙ୍ଗସାହତି୍ୟ ଗୁଡକି  େଧ୍ୟବର ରହଛି ି
ସାଂସ୍କାର େବୋେୃର୍ତ୍,ି େୂତ୍େ ଦ୍ଗି୍ଦେ୍େର ଆହବାେ । ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ େିଶ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 
ସୃଷ୍ଟ େୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ରଚୋ ଗୁଡକି ବହଲା ଯଥା - କସି ବହଲା ଦ୍ାବସ, 

ବଧାତ୍କୁିର୍ତ୍ା୍ଓ ପାଇଜାୋ, େଢ଼ାଇବଦ୍ବଲ ପୟର, ରାଜେୀତ୍ବିର 
ୋଳେିତ୍ା, ଆଉ େହିେ ିଭୂତ୍ାେ ି , ବେୈଦ୍ୟରାଜ େେସୁ୍ତବତ୍, ରାୟୋହାଦୂ୍ର 
ୋେସିକତ୍ା, ବସାଭିେେୁୟ,ରବଣ ରତ୍ । 

‘ଅହେ ି ଉେ ି ଭୂତ୍ାେ’ି କ୍ଷେତ୍ାଲିପ୍ସ,ୁ  ଦୁ୍େ୍ୀତ୍ବିଖାର, ଲାଞୁ୍ଚଆ, 

ସଭୟସୋଜକୁ ତ୍ୀବ୍ର ସୋବଲାଚୋ ଓ ଭସିୋ କରଛିନ୍ତ ିଏହ ିସ୍ତମ୍ଭବର । 
ସାାଂେତ୍କି କାଳବର ସଭୟସୋଜ ଦୁ୍େ୍ୀତ୍କୁି  େୟଙ୍ଗକରିଛନ୍ତ ି । ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ 
େିଶ୍ର କୁହନ୍ତ ି - “େତ୍ଦି୍େି ଆବେ ଖେର କାଗଜବର ପଛରୁ ଲାଞ୍ଚ ବେୋ  
ଅେସ୍ଥାବର କଏି ଜବଣ ଗିରଫ ବହଲା କେିବା ଆୟ େହଭି୍ୁ ତ୍ ସାଂପର୍ତ୍ ି
ରଖେୋ  ଅଭିବଯାଗବର ବକୌଣସ ିଜବଣ ସରକାରୀ କେଚ୍ାରୀଙ୍କ ଘର 
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ଖାେତ୍ଲାସ ବହଲା । ଏୋେଙ୍କ େଧ୍ୟରୁ ଅବେକ ବଜଲ ଯାଉଛନ୍ତ ି
େହାଭାରତ୍ବର ଯୁଧିଷ୍ଠରି ପକ୍ଷଙୁ୍କ ଉର୍ତ୍ର ବଦ୍ଇଥିବଲ ବଯ େତ୍ଦି୍େି 
ଅସାଂଖୟବଲାକ  ଯେ େନ୍ଦରି ଯାଉଥିୋ ଜାଣେିା ସବତ୍ତ୍ୱ ୋକ ି ସେବସ୍ତ  
ସେୁଦ୍େି ପାଇଁ େଞ୍ଚେିା ଚାହାଁନ୍ତ ିତ୍ା’ଠାରୁ ଆଶ୍ଚଯ୍ୟ କ’ଣ  ବହାଇପାବର? 

ବସହପିରି କୁହାଯାଇପାବର, େତ୍ଦି୍େି ଲାଞ୍ଚବେଇ ଧରାପଡୁଛନ୍ତ ି େଭିିନ୍ନ 
ସ୍ତରର କେ୍ଚାରୀୋବେ । ତ୍ଥାପି ଦୁ୍େ୍ୀତ୍ ି ଚାଲିଛ ି ।”(୧୫) ବତ୍ଣୁ 
ସରକାରୀ ସ୍ତରରବର ଆଇେଥିବଲସୁର୍ଦ୍ା ତ୍ାହାର ଠକି୍ କାଯ୍ୟକାରୀ େଧ୍ୟ 
କରାଯାଉୋହିଁ । ବତ୍ଣ ୁଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ େଶି୍ର େୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଢ଼ଙ୍ଗବର ‘ଅହେ ିତ୍ାେ ି
ଭୂତ୍ାେ’ି ସ୍ତମ୍ଭବର କୁହନ୍ତ ି “ଓଡ଼େିାବର ଆୟ େହଭୁିତ୍ ସାଂପର୍ତ୍ ି େୟାଯାପି୍ତ  
ପାଇଁ ଆଇେେଣୟେ କରାଯାଇଛ;ି ୋତ୍ର ଏ ପଯ୍ୟନ୍ତ କାହାରି ସାଂପର୍ତ୍ ି
ୋଜୟାପି୍ତ ବହାଇୋହିଁ ।” ବତ୍ଣୁ କୁହାଯାଇଛ ି-  
 “ଅହେ ିହେ ିଭୂତ୍ାେ ିଗଚ୍ଛନ୍ତ ିଯେ େନ୍ଦରିମ୍ । 
 ବେଣ େହତ୍ୱାଂ େଛିନ୍ତ ିକେିାଶ୍ଚଯ୍ୟାଂ ଅତ୍ଃ ପରାଂ  ।” 

 ସାାଂେତ୍କି ସେୟବର ଆେରାଜୟ ତ୍ଥା ବଦ୍େର ବରାଗୀବସୋ 
ଓ ତ୍ା’ର ଦୁ୍େ୍ୀତ୍ ିକଥାକୁ ଏହ ିସ୍ତମ୍ଭବର ଉପସ୍ଥାପୋ କରାଯାଇଛ।ି ଆେ 
ବଦ୍େର ସ୍ୱାସ୍ଥୟବସୋ କପିରି େପିଯ୍ୟସ୍ତ  ତ୍ା’ର ଚତି୍ର ଏଠାବର ବଦ୍ଖିୋକୁ 
ଯିବେ । ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍ଥରବର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବରାଗୀବସୋ 
ୋଧ୍ୟେବର ବୋଷଣର ଚତି୍ରକୁ ଏହଠିାବର େର୍ଣ୍େ୍ା କରାଯାଇଛ।ି 
ବେୈଦ୍ୟରାଜ େେସୁ୍ତବତ୍ .... ସ୍ତମ୍ଭ ୋଧ୍ୟେବର ବରାଗୀବୋଷଣ, ଦୁ୍େତି୍ ି ଓ 
ଅଥ୍ଆଦ୍ାୟକାରୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କ େଗ୍ନଚତି୍ର ବଦ୍ଖିୋକୁ େବିଳ । ଆେ ବଦ୍େର 
ସରକାରୀ ଡାକ୍ତର  ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥବସୋ େଷିୟବର କୁହନ୍ତ ି - “ସରକାରୀ 
ଡାକ୍ତରଖାୋକୁ ବେେୀବରାଗୀ (େବିେଷତ୍ଃ ଗରେି ଓ 
େେିନେଧ୍ୟେତି୍)ଆସନ୍ତ ି । କ୍ଷେତ୍ାେୀଳବଲାକ େ ି ଆସନ୍ତ ି । 
ହସି୍ପଟାଲୋେଙ୍କବର ବେଡ ତୁ୍ଳୋବର େହୁତ୍ ବେେୀବରାଗିଥାଆନ୍ତ ି  । 
ବକଉଁ ବେବେ ବେଯ େଥାଏ ତ୍ ବକଉଁଠ ି ଚଦ୍ର େଥାଏ । ଔଷଧ 
େିଳଥିାଏ ଆେେୟକତ୍ା ଠାରୁ କମ୍  । ବସଥିବର ପଣୁି ୋଟୋରଣା  । 
ଅବେକ ସବର୍ଚ୍ଚାଟ ଓ ପରିଶ୍ରେୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଇଁ ହସି୍ପଟାଲୋେ ଚାଲୁଛ ି
ଏୋଂ ବରାଗୀୋବେ େହୁପରେିାଣବର ଉପକୃତ୍ ବହଉଛନ୍ତ ି । ଦୁ୍ଭ୍ାଗୟ 
ଏହକି ି ବଯ ବରାଗୀ ବୋଷଣ ଅଭିବଯାଗ େହୁତ୍ ବହଉଛ ି । ବରାଗୀଙୁ୍କ 
ଦ୍ଲାଲ ୋଧ୍ୟେବର ଡବରଇ  ଡାକ୍ତଯାଉଥିୋ କିେିକିକୁ ପବଠଇୋ, 
ଅପବରସନ୍ ପାଇଁ ପଇସା ୋଗିୋ , ଆଉବଟଡାରବର ଅଳ୍ପ ବକବତ୍କ 
ବରାଗୀକୁ ବଦ୍ଖି ୋକ ିସେସ୍ତଙୁ୍କ ଘରକୁ ଡକାଇ ପଇସା ଆଦ୍ାୟ କରିୋ, 
ଦ୍ରକାର େବହବଲ େଧ୍ୟ େଭିିନ୍ନପରୀକ୍ଷା େୀରକି୍ଷା କରି ଲାବୋରଟରୀ 
ୋଲାଠାରୁ କେିେେ ବେୋ, ଔଷଧ କଣିାବର କେିେେ ବେୋ, ତ୍ଳଆି 
କେଚ୍ାରୀଙ୍କଠାରୁ ପଇସା ଆଦ୍ାୟ କରେିା ସାଙ୍ଗକୁ, େଦ୍ଳପିାଇଁ ପଇସା 
ବଦ୍ୋ, ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ େପିଦ୍ ଆେଙ୍କା ଅଛ ି (ଯଥା - ସ୍ଥାେୀୟବେତ୍ା, 
ଉର୍ଚ୍ଚପଦ୍ସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ, ଗଣୋଧ୍ୟେ େତ୍େିଧିି ଓ ଭିଜଲିାେସ) ତୁ୍ଷ୍ଟ କରେିା 
ଇତ୍ୟାଦ୍ ି ଅଭିବଯାଗହୁଏ ଏୋଂ ଅବେକ ଅଭିବଯାଗ ଅେଳୂକ େୁବହଁ 
।”(୧୬) 

ଆେ ବଦ୍େବର ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ବସୋର େପିଯ୍ୟୟ ତ୍ାର େରିାକରଣ । 
ସୁନ୍ଦରସ୍ୱାସ୍ଥୟ ପାଇଁ ଯତ୍ନୋେ ବହୋ ଏହ ି ସ୍ତମ୍ଭବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ େର୍ଣ୍େ୍ା 

କରିଛନ୍ତ ି । ଏହାଛଡା ସରକାରୀ ସ୍ତରବର ବହଉଥିୋ  ଦୁ୍େ୍ୀତ୍କୁି ତ୍ୀବ୍ର 
ଭତ୍ସ୍ୋ ଓ େୟଙ୍ଗକରି ଏହ ି ସ୍ତମ୍ଭବର ବେତ୍ରାଘାତ୍ କରଛିନ୍ତ ି । ସାାଂେତ୍କି 
ସେୟବର ଆେବଦ୍େବର ୧୩୬ବଗାଟ ି ବେଡ଼କିାଲ କବଲଜ େତ୍ଷି୍ଠା 
କରାଗଲାଣି ଯାହା ସ୍ୱାଧୀେତ୍ା ସେୟବର  ୋତ୍ର ବଗାଟଏିବର ସୀେତି୍ 
ଥିଲା । ତ୍ଥାପି େଧ୍ୟ ଆେବଦ୍େର ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସେସୟା ସେସୟାବର ହିଁ ରହଛି।ି 
ତ୍ା’ର କାରଣ କ’ଣ ଏହା କପିରି େରିାକରଣ କରାଯାଇପାରେି । ଏ ସେୁ 
ପୁଙ୍ଖାେୁପୁଙ୍ଖ ଆବଲାଚୋ ଏହସି୍ତମ୍ଭବର ଦ୍େ୍ାଇ ଦ୍ଆିଯାଇଛ ି। ବତ୍ଣୁ 
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ େିଶ୍ରଙ୍କ ଭାଷାବର “ସରକାର ତ୍ାଙ୍କର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ରୋ େଢ଼ାନୁ୍ତ, 

ବସୋେଙ୍କ ପବଦ୍ାନ୍ନତ୍ ି ଠକି୍ ସେୟବର କରାନୁ୍ତ । ସବର୍ଚ୍ଚାଟ ଓେଷି୍ଠାପର 
ଡାକ୍ତରଙୁ୍କ ବୋତ୍ସାହେ ଦ୍ଅିନୁ୍ତ । ଅଥ୍ବେୈତ୍କି େୟାପାରବର ଲିପ୍ତ ଡାକ୍ତର 
(ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ)ଙ୍କ ଲାଇବସେସ ରଦ୍ କରିୋ ପାଇଁ 
ବେଡ଼କିାଲ କାଉେିସଲକୁ ୋଧ୍ୟକରନୁ୍ତ। ଗରେବିଲାକଙୁ୍କ ସେିସଡ ଦ୍ଅିନୁ୍ତ । 
ସରକାରୀ ସ୍ତରବର କମ୍ େୂଲୟର ବେଡସିନି୍ େଚଳେ କରାନୁ୍ତ । ଏହ ିସେୁ 
େଷିୟକୁ ଧ୍ୟାେ ବଦ୍ବଲ େହୁୋତ୍ରାବର ସ୍ୱାସ୍ଥୟବସୋବର ସଧୁାର 
ଆସିପାରେି ବୋଲି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ େିଶ୍ର ତ୍ାଙ୍କ ସ୍ତମ୍ଭବର ଆବଲାଚୋ କରିଛନ୍ତ ି। 
ଉକ୍ତସ୍ତମ୍ଭବର ଡାକ୍ତରୋେଙୁ୍କ େୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ବେୈଳୀବର କହଛିନ୍ତ,ି ଯଥା – 
‘ବେୈଦ୍ୟରାଜ େବୋସୁ୍ତବତ୍ ଯେରାଜ ସବହାଦ୍ରଃ’ । କ୍ଷେସୁ୍ତ ହରତ୍ ି
ୋଣାନ୍ ବେୈଦ୍ୟ େଣାେ ିଧାେ ିଚ’ େଯୁଜୟ । ୋସ୍ତେକି ଆେସ୍ୱାସ୍ଥୟଓ ତ୍ାର 
ସେସୟାକୁ ବେଇ ସୁନ୍ଦର  ସ୍ୱାସ୍ଥୟଧେ୍ୀ ସ୍ତମ୍ଭ ରଚୋ କରି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ େଶି୍ର 
ପାଠକୀୟ ଆଦୃ୍ତ୍ ିଲାଭ କରିଛନ୍ତ ି। 

‘ରାୟୋହାଦୂ୍ର ୋେସକିତ୍ା’ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ େିଶ୍ରଙ୍କ ଅେୟଏକ େୟଙ୍ଗାତ୍ମକ 
ରଚୋ । ସ୍ୱାଧୀେତ୍ା ପେୂ୍େର୍ତ୍୍ୀ ସେୟଠାରୁ ସାାଂେତ୍କି ସେୟ ପଯ୍ୟନ୍ତ 
ଉପାଧି ପାଇଁ ସେବସ୍ତ ପାଗଳ । ଉପାଧି ହିଁ େକୃତ୍ବର େଜିର ସ୍ୱତ୍ନ୍ତ୍ର 
ପରଚିୟ ସୃଷ୍ଟି କରପିାବର ଏହା ହିଁ େବତ୍ୟକ େୟକି୍ତଙ୍କର ୋେସିକତ୍ା । 
ଏହ ିୋେସିକତ୍ାକୁ ଦୂ୍ର କରେିା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ େିଶ୍ରଙ୍କ ଏହ ିସ୍ତମ୍ଭର େୟାସ 
।  

“ପଦ୍େୀ ଆବୋରେିା ଅବପକ୍ଷା ପରିତ୍ୟାଗବର ବଯଉଁ ଦ୍େି ଆେନ୍ଦ 
େିଳେି ବସଇଦ୍େି ଠାରୁ ସୋଜବର େଷିେତ୍ା ଜେତି୍ ଈଷ୍ା ଦୂ୍ର 
ବହାଇଯିେ । କନୁି୍ତ ଏହା ଏବତ୍ ସହଜ େୁବହଁ । ୋେସକି ସ୍ତରବର ବଦ୍େର 
େହୁତ୍ବଲାକ ଏବେ େ ି େଧ୍ୟଯୁଗବର ଅଛନ୍ତ ି । କଏି କାହାଠାରୁ ବକବତ୍ 
େଡ ଏ େେନ ସାୋଜକି ଓ େୋସେକି ବକ୍ଷତ୍ରବର ସଦ୍ା ଜୀେତି୍ ।”(୧୭) 
ଏହ ିଉପାଧି ୋ ପଦ୍ପଦ୍େୀକୁ ତ୍ୟାଗ କରେିାର ୋେସିକତ୍ା ହିଁ ବଦ୍େବର 
ସୋେତ୍ା େତ୍ଷି୍ଠା କରପିାରିେ । ସୋଜରୁ ଉର୍ଚ୍ଚେୀଚ େବୋଭାେ 
ଦୂ୍ରୀଭୂତ୍ ବହେ, ତ୍ାହାହିଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ େିଶ୍ରଙ୍କ େକ୍ତେୟ । ‘ରାୟୋହାଦୂ୍ର 
ୋେସିକତ୍ା’ ସ୍ତମ୍ଭ ୋଧ୍ୟେବର ସୋଜକୁ େଦ୍ଳାଇୋର େୟାସ 
ଦୃ୍ଷି୍ଟବଗାଚର ହୁଏ । େୟକି୍ତର ୋେସିକତ୍ାର ପରେିର୍ତ୍େ୍ବର ହିଁ ସୋଜ ଓ 
ବଦ୍େର ପରିେର୍ତ୍୍େ ବହେ ତ୍ାହା ହିଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ େିଶ୍ରଙ୍କ ଲକ୍ଷୟ। 

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ େିଶ୍ରଙ୍କ ସାଟାୟାର ଧେ୍ୀ ୋ େୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ରଚୋ ୋସ୍ତେବର 
ସୋଜପାଇଁ ଉପବଯାଗୀ ସାେୟସ୍ତ ବହାଇଛ।ି େୟଙ୍ଗୋଧ୍ୟେବର ସୋଜ 
ପରେିର୍ତ୍େ୍ର ସ୍ୱର ସୁନ୍ଦରଭାବେ ରୂପାୟିତ୍ ବହାଇଛ ିଏକ ବୋଷଣ େକୁ୍ତ 
ସୋଜଗଠେ କରିୋର େୟାସ ବେଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ େିଶ୍ର ରଚୋ କରିଛନ୍ତ ି
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ଅେକ ସ୍ତମ୍ଭ । ଜବଣ ସୋଜ ସଧୁାରକ କଥାକାର ଭାେବର ଓଡ଼ଆି ସ୍ତମ୍ଭ 
ସାହତି୍ୟବର ଜବଣ ଜସସ୍ୱୀ ସାଧକ । ସୋଜ ସଧୁାରିୋର ଲକ୍ଷୟବେଇ 
ଅବେକ ସ୍ତମ୍ଭ ରଚୋ କରଛିନ୍ତ ି। ଯଥାଥବ୍ର େୟକି୍ତ ଓ ସୋଜକୁ େୟଙ୍ଗକର ି
ସୋଜ ସାଂସ୍କାର କରେିାକୁ େତ୍ତ୍ ବଚଷ୍ଟାକରିଛନ୍ତ ି । େଜିର େଙୃ୍ଖଳତି୍ 
ତ୍ାତ୍ସଲୟ ଓ ସୋବଲାଚୋ ୋଧ୍ୟେବର ସୋଜସାଂସ୍କାର େୟାସ ତ୍ାକୁ 
ସେସ୍ତ ସ୍ତମ୍ଭ ସାହତି୍ୟବର ଦୃ୍ଷି୍ଟବଗାଚର ହୁଏ । ୋସ୍ତେକି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ େଶି୍ର 
େୟଙ୍ଗସାହତି୍ୟ ରଚୋ ପରବିେକ୍ଷୀବର ଓଡ଼ଆି ସାହତି୍ୟବର ଜବଣ 
ଅଗ୍ରଗାେୀ ସାଧକ । 
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େହିାରୀ, କଟକ-୭୫୩୦୦୨, େଥେେକାେେ-୧୮୯୨,ପ.ୃ-୫ 

[୪] େିଶ୍ର େପିିେ େହିାରୀ, ତ୍ୀଯ୍ୟକ ଦୃ୍ଷ୍ଟ-ିଓଡ଼େିା େୁବକ୍ଷଟାର, େବିୋଦ୍ 
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ରାଜେୀତ୍ବିର ୋଳୀେତ୍ା, ପ.ୃ-୭୪ 

[୧୨] େିଶ୍ର, େପିିେ େହିାରୀ-ତ୍ୀଯ୍ୟକ ଦୃ୍ଷ୍ଟ-ିେେୁୀୋଞ୍ଚ େତ୍ଭି୍ରେ, ପ.ୃ-
୪୦ 

[୧୩] େିଶ୍ର, େପିିେ େହିାରୀ-ତ୍ୀଯ୍ୟକ ଦୃ୍ଷ୍ଟ-ିଭାଷଣ ଓ ଭାବଷାଳ,ି ପ.ୃ-
୭୧ 

[୧୪] େିଶ୍ର, େପିିେ େହିାରୀ-ତ୍ୀଯ୍ୟକ ଦୃ୍ଷ୍ଟ-ିଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ େହାପାତ୍ର, ପ.ୃ-
୧୧୯ 

[୧୫] େିଶ୍ର, େପିିେ େହିାରୀ-ୋତୃ୍ଗଭରୁ୍ େମୋେ ପଯ୍ୟନ୍ତ-ଅହେ ିହେ ି
ଭୂତ୍ାେ,ି ପ.ୃ-୭୪ 

[୧୬] େିଶ୍ର, େପିିେ େହିାରୀ-ୋତୃ୍ଗଭରୁ୍ େମୋେ ପଯ୍ୟନ୍ତ-ବେୈଦ୍ୟରାଜ 
େେସୁ୍ତବତ୍, ପ.ୃ-୧୫-୧୬ 

[୧୭] େିଶ୍ର, େପିିେ େହିାରୀ-ୋତୃ୍ଗଭ୍ରୁ େମୋେ ପଯ୍ୟନ୍ତ-
ରାୟୋହାଦୂ୍ର ୋେସକିତ୍ା, ପ.ୃ-୧୩୧ 

 
 


