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ସଂକି୍ଷପ୍ତ ସାର: ସମଗ୍ର ବଶି୍ୱର ସାଂସ୍କତୃ୍କି ମାନସପଟ୍ଟଖର ରାମାୟଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏକ ଖବୈଚତି୍ର୍ୟମୟ ବଷିୟ । ଖେଖବଠାରୁ ଭାରତ୍ୀୟ ପଷୃ୍ଠଭୂମିଖର ରାମ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଅୟମାରମ୍ଭ 
ଖହାଇଛ,ି ଖସଖବଠାରୁ ରାମ କଥା ସମଗ୍ର ମାନବ ସଭୟତ୍ାଖର ଏକ ପରିବର୍ତ୍ଣନୀୟ ନୂତ୍ନ ଦ୍ଶିାର ସୂତ୍ର୍ପାତ୍ କରିଛ ି । ସମ୍ପ୍ରତ୍ ି ସମାଜଖର ରାମାୟଣୀୟ ମୂଲୟଖବାଧର 
ପ୍ରାସଙି୍ଗକତ୍ା ଅନସ୍ୱୀକାେଣୟ । ଭାରତ୍ୀୟ ପ୍ରାଖଦ୍ଶକି ଭାଷାଖର ଖେଖତ୍ଖବଖଳ ରାମକଥା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଭିରି୍ତ୍ କରି ବଭିିନ୍ନ ସାହତି୍ୟ ଶଳି୍ପର ବକିାଶ ଘଟଲିା, ଖସଖତ୍ଖବଖଳ ଓଡ଼ଆି 
ସାହତି୍ୟ  ମଧ୍ୟ ଏହ ିରାମ ଚରିତ୍ର େଶଗାନ କରିଛ ି। ଓଡ଼ଆି ସାହତି୍ୟଖର ରାମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିରି୍ତ୍କ ଖେଖତ୍ ସବୁ ସାହତି୍ୟ ଶଳ୍ପ ନମିଣାଣ ଖହାଇଛ ିଏଥି ମଧ୍ୟଖର ରାମଲୀଳା ସ୍ୱତ୍ନ୍ତ୍ର 
ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛ ି। ରାମଲୀଳାତ୍ମକ କାବୟ ସୃଷି୍ଟଖର ମୂଳ ଉଖେଶୟ ଖହଉଛ ିଅଭିନୟଧମିତ୍ା । ଖତ୍ଣୁ ଏହାକୁ ଦୃ୍ଶୟକାବୟ ଭାବଖର ଅଭିହତି୍ କରାୋଏ । ଉଭୟ ଦୃ୍ଶୟ 
ଏବଂ ଶ୍ରାବୟ ଖଚତ୍ନା ମିଶ୍ରିତ୍ ରାମଲୀଳା କାବୟ ଶଳି୍ପ ଓଡ଼ଆି ସାହତି୍ୟ ଖ୍ରୀଷି୍ଟୟ ଅଷ୍ଟାଦ୍ଶ ଶତ୍ାବ୍ଦୀଖର ଉଖନମାଚତି୍ ହୁଏ। ଓଡ଼ଆି ରାମଲୀଳାତ୍ମକ ଦୃ୍ଶୟକାବୟର ଜନକ କବ ି
ବଶି୍ୱନାଥ  ୁଣି୍ଟଆଙ୍କ ‘ବଚିତି୍ର୍ ରାମାୟଣ’ହିଁ ଏହାର ଭିରି୍ତ୍ଭୂମି । କବ ିବଶି୍ୱନାଥ  ୁଣି୍ଟଆଙ୍କ ରଚତି୍ ଏହ ି ଦୃ୍ଶୟକାବୟ ହିଁ ରାମ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଅଭିନୟଧମିତ୍ାକୁ ଉଖେଶୟ କରି ଗଢ ି
ଉଠଥିିଲା ।  

ମୂଳ ଶବ୍ଦ :- ରାମାୟଣ, ରାମଲୀଳା, ଅଭିନୟଧମଣୀତ୍ା, ଦୃ୍ଶୟକାବୟ, ରଘୁନାଥ ଦ୍ାସ 

 

ଉତ୍କଳୀୟ ସାହତି୍ୟଖର ରାମଚରିତ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଭିର୍ତ୍କିରି ଲୀଳାତ୍ମକ ଗ୍ରନ୍ଥ 
ଭାବଖର କବ ି ରଘନୁାଥ ଦ୍ାସଙ୍କ ‘ରାମଲୀଳା’ କାବୟଗ୍ରନ୍ଥଟ ି ଦ୍ୱତି୍ୀୟ ସ୍ଥାନ 
ଅଧିକାର କରିଅଛ ିଖବାଲି ମତ୍ ରହଛି ି। ଏ ସମ୍ପକଣଖର ପଣ୍ଡିତ୍ ନୀଳମଣ ିମିଶ୍ର 
କୁହନ୍ତ ି–“କବ ିରଘନୁାଥ ଦ୍ାସଙ୍କ ‘ରାମଲୀଳା’ ପୁସ୍ତକଟ ିଓଡ଼ଆି ରାମଲୀଳା 
ପେଣୟାୟର ଦ୍ୱତି୍ୀୟ ଲୀଳା । ପ୍ରସୁ୍ତତ୍ ପୁସ୍ତକଟ ି ରାଜୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଖପାଥି 
ଭଣ୍ଡାରଖର ସଂରକି୍ଷତ୍ ଙ.  / ୫୦୭ ଓ ଙ.  / ୫୦୮ ସଂ ୟକ ଖପାଥିର 
ପାଠ ଉପଖର ପେଣୟଖବଶତି୍ । ଉପଖରାକ୍ତ ଦୁ୍ଇ ଣ୍ଡି ତ୍ାଳପତ୍ର୍ ଖପାଥି  ରୁୁଧା 
ଅନ୍ତଗଣତ୍ ହରଦି୍ରା ଦୁ୍ଗଣ ବା ହଳଦ୍ଆିଗଡ଼ର ରାଜାଙ୍କଠାରୁ ୧୯୫୮ ସାଲଖର 
ସଂଗହୃୀତ୍ ଖହାଇଛ ି । ଖପାଥି ଦୁ୍ଇଟରି ଖମାଟ ପତ୍ର୍ସଂ ୟା ୩୨୬ ଏବଂ 
ପ୍ରଖତ୍ୟକ ପତ୍ର୍ଖର ୩/୪ ଧାଡ଼ ି ଖଲ ାୋଇଛ।ି”(୧) ସବଣାଖଦ୍ୌ କବ ି
ରଘନୁାଥ ଦ୍ାସଙ୍କ କୃତ୍ ‘ରାମଲୀଳା’କୁ ଓଡ଼ଆି ରାମଚରିତ୍ମଳୂକ 
ଲୀଳାକାବୟର ଦ୍ୱତି୍ୀୟ ପେଣୟାୟ ଖବାଲି କହବିାଖର ଖକୌଣସ ିସଖେହ ନାହିଁ ।  

କବ ିରଘୁନାଥ ଦ୍ାସଙ୍କ ‘ରାମଲୀଳା’ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନାର ଖକୌଣସି ନେିଷି୍ଟ 
ସମୟସୀମା ନରୂିପିତ୍ ଖହାଇପାରନିାହିଁ । ଏ ସମ୍ପକଣଖର ପଣ୍ଡିତ୍ ନୀଳମଣି 

ମିଶ୍ର କୁହନ୍ତ ି – “ସପ୍ତଦ୍ଶ ଶତ୍ାବ୍ଦୀର ଖଶଷାର୍ଦ୍ଣଖର ବଶି ି ରାମାୟଣ ରଚତି୍ 
ଖହାଇଥିବାରୁ, ତ୍ା’ର ଅନୁକୃତ୍ ିସବଣତ୍ର୍ ଖହାଇଥିବା ଆଖଦ୍ୌ ଅସମ୍ଭବ ନୁଖହ  । 
ଖସହ ି ପରଖିପ୍ରକ୍ଷୀଖର ରଘୁନାଥ ସପ୍ତଦ୍ଶ ଶତ୍ାବ୍ଦୀର ଖଶଷଦ୍ଶକ କମିବା 
ଅଷ୍ଟାଦ୍ଶ ଶତ୍ାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱତି୍ୀୟ ଦ୍ଶକ ମଧ୍ୟଖର ରାମଲୀଳା ପସୁ୍ତକଟ ି
ରଚନା କରିଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଗଖଲ ଅସମୀଚୀନ ଖହବନାହିଁ ।”(୨) 
ଅନୁରୂପ ଭାବଖର ଏହମିତ୍ ସହତି୍ ଏକମତ୍ ହୁଅନ୍ତ ି ସାହତି୍ୟିକ ଡ଼. 
ଖଗାପାଳକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀଚେନ, ଓଡ଼ଶିା ସାହିି ିତ୍ୟ ଏକାଖଡ଼ମୀର ମୁ ପତ୍ର୍ 
‘ଖକାଣାକଣ’ର ୮୭ତ୍ମ ସଂ ୟା (ଜାନୁଆରୀ-୧୯୯୩)ଖର ‘ଖ ାରଧା 
ରାଜବଂଶକାଳୀନ କବ ି ଓ କାବୟକୃତ୍’ି ଶୀଷଣକ ଆଖଲାଚନାତ୍ମକ ପ୍ରବନ୍ଧଖର 
ଖସ କବ ିରଘନୁାଥ ଦ୍ାସଙ୍କ କୃତ୍ ‘ରାମଲୀଳା’ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଖ୍ରୀ.୧୭୨୦ ମଧ୍ୟଖର 
ରଚତି୍ ଖହାଇଛ ି ଖବାଲି ମତ୍ଖପାଷଣ କରଛିନ୍ତ ି । ଖସହପିରି ସାହତି୍ୟିକ ଡ଼. 
ଖହମନ୍ତ କୁମାର ଦ୍ାସ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଅଷ୍ଟାଦ୍ଶ ଶତ୍ାବ୍ଦୀର ରଚନା ଖବାଲି 
ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତ ି।  

କବ ିରଘନୁାଥ ଦ୍ାସଙ୍କ ବଂଶ ପରିଚୟର ଖକୌଣସି ସୂଚନା ତ୍ାଙ୍କ ରଚତି୍ 
ରାମଲୀଳା କାବୟଖର ଦୃ୍ଷି୍ଟଖଗାଚର ହୁଏନାହିଁ। ପଣ୍ଡିତ୍ ନୀଳମଣ ି ମିଶ୍ର 
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ଓଡ଼ଶିା ସାହତି୍ୟ ଏକାଖଡ଼ମୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶତି୍ ‘ରାମଲୀଳା-ଦ୍ୱତି୍ୀୟଭାଗ’ର 
ସଂପାଦ୍କୀୟ ଭୂମିକାଖର ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଖେ  କରି କୁହନ୍ତ ି ଖେ, ରାଜୟ 
ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଖପାଥି ଭଣ୍ଡାରଖର ସଂରକି୍ଷତ୍ ଙ.  / ୫୦୭ ଓ ଙ.  / ୫୦୮ 
ସଂ ୟକ ଖପାଥିର ଖଶଷ ପତ୍ର୍ଖର ରହଛି ି– “ଶ୍ରୀ ସୀତ୍ାରାମ ଉଧ(ର୍ଦ୍)ରିଖବ 
ଅଧମ ଖଲ ନକାର ସଂକୁଳ ିପଟ୍ଟନାୟକଙୁ୍କ । ଶ୍ରୀ ରାହୁତ୍ୀ ଠାକୁରାଣୀ ରକ୍ଷା 
କରିଥିଖବ ଅଧମ ଖଲ ନକାର(କୁ) ଖବାଲି ଖଗାଟଏି କ୍ଷୁଦ୍ର ପଷୁ୍ପକିା ରହଛି ି
।”(୩) ଅଥଣାତ୍ ପଷୁ୍ପକିାରୁ ଖକବଳ ଖଲ ନକାର ଓ ତ୍ାଙ୍କର ଇଷ୍ଟଖଦ୍ୀବଙ୍କ 
ନାମ ମାତ୍ର୍ ମିଳୁଛ ି। କନୁି୍ତ ଖଲ ନକାରଙ୍କ ସମୟ ସମବନ୍ଧଖର ଖକୌଣସି ସଚୂନା 
ମିଳୁନାହିଁ । ଖପାଥିର ଖଲ ନ ଖଶୈଳୀରୁ, ଖଲ ନକାର ସଂକୁଳ ିପଟ୍ଟନାୟକ 
ଊନବଂିଶ ଶତ୍ାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଣଖର ଖପାଥିଟ ି ନକଲ କରଥିିବାର ଅନୁମାନ 
କରାୋଇପାଖର ।  

କନୁି୍ତ ଅନୟ ପକ୍ଷଖର କବ ିରଘନୁାଥ ଦ୍ାସଙ୍କ ବଂଶ ପରିଚୟ ସମ୍ପକଣଖର 
ଅବଗତ୍ ଖହବାକୁ ଗଖଲ ତ୍ାଙ୍କର ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟକୁ ଦୃ୍ଷି୍ଟଖଦ୍ବାକୁ ହୁଏ । 
କବ ି ରଘନୁାଥ ଖକବଳ ରାମଲୀଳା ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରଖଣତ୍ା ନଥିଖଲ, ଖସ ଥିଖଲ 
ଅଖନକ କାବୟଗ୍ରନ୍ଥର ସ୍ରଷ୍ଟା । ଏ ସମ୍ପକଣଖର ପଣ୍ଡିତ୍ ନୀଳମଣି ମିଶ୍ର କୁହନ୍ତ ି–
“କବ ି ରଘନୁାଥ ଦ୍ାସ ଜଖଣ ସଂସ୍କତୃ୍ ବଦି୍ୱାନ ତ୍ଥା ବହୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଓ ଟୀକାର 
ପ୍ରଖଣତ୍ା ରୂଖପ ଖସ େୁଗଖର ପ୍ର ୟାତ୍ ି ଅଜଣନ କରିଥିଖଲ । ତ୍ାଙ୍କର 
କାବୟିକ ପ୍ରତ୍ଭିା, ବୟାକରଣ ଶାସ୍ତ୍ରଖର ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ, ଦ୍ଶଣନଶାସ୍ତ୍ରଖର 
ବଚିକ୍ଷଣତ୍ା, ଖଜୟାତ୍ଷି, ଆୟୁଖବଣଦ୍ ଓ ଧମଣଶାସ୍ତ୍ରଖର ବଦି ବର୍ତ୍ା, ଛେଶାସ୍ତ୍ରଖର 
ପାରଗତ୍ା, ତ୍ନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରଖର ନପିୁଣତ୍ା ତ୍ଥା ବଙ୍ଗଳା ଓ ଓଡ଼ଆି ଭାଷାଖର 
ପ୍ରତୁ୍ୟତ୍ପନ୍ନମତ୍ତି୍ା ଲକ୍ଷୟକଖଲ ଆଶ୍ଚେଣୟାନିବତ୍ ଖହବାକୁ ପଖଡ଼।”(୪)  

ପଣ୍ଡିତ୍ ରଘନୁାଥ ଦ୍ାସ ବହୁ ଶାସ୍ତ୍ରଖର ବଦି୍ୱା ଅଜଣନ କର ି
ପିତୃ୍ପିତ୍ାମହଙ୍କ ଖଗୌରବ ଅକ୍ଷରୁ୍ଣ୍ ରଖିବାଖର ସମଥଣ ଖହାଇଥିଖଲ । ତ୍ାଙ୍କ 
ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼କିରୁ ଦୃ୍ଢ ଧାରଣା କରିହୁଏ ଖେ, ରଘନୁାଥ ଦ୍ାସ ଜୀବନବୟାପୀ 
ଅଧ୍ୟବସାୟ କର ିବହୁ ଶାସ୍ତ୍ରଖର ଜ୍ଞାନାଜଣନ କରିଥିଖଲ । ଖସହ ିଜ୍ଞାନରାଜକୁି 
ସବଣସାଧାରଣଖର ବତି୍ରଣ କରିବା ଲାଗି ଖସ ପ୍ରଖତ୍ୟକ ବଭିାବ ଉପଖର 
 ଣ୍ଡିଏ ଣ୍ଡିଏ ପୁସ୍ତକ ଖଲଖି ସଂସ୍କତୃ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥଭଣ୍ଡାରକୁ ସମରୃ୍ଦ୍ କରିଛନ୍ତ ି। କବ ି
ରଘନୁାଥଙ୍କ ଅଖନକ ସାରଗଭଣକ ସଷିୃ୍ଟ ସମହୂ ମଧ୍ୟଖର ‘ଉତ୍ପାର୍ତ୍ ତ୍ରଙି୍ଗଣୀ’ 
ନାମକ ସଂସ୍କତୃ୍ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ତ୍ାଙ୍କ ପିତ୍ାଙ୍କ ନାମ ବାସଖୁଦ୍ବ ଥିଲା ଖବାଲି 
ଜଣାପଖେ ।  

“ତ୍ତ୍ଃ ପିତ୍ା ଖମଽଜନ ିବାସଖୁଦ୍ବଃ 

ନୃସଂିହ ଖସବା ପ୍ରଶମସ୍ତ କାମଃ । 

ଧୀରଃ ସୁଶାନ୍ତ ସ ପରୁାଣ ବକ୍ତା 

ନୀଳାଚଖଳ ଖମୌକି୍ତକମଣ୍ଡଖପ େଃ ।” 

ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବଖର ଧାରଣା କରହୁିଏ ଖେ, ରଘନୁାଥ ଦ୍ାସଙ୍କ ପିତ୍ା 
ବାସୁଖଦ୍ବ ନୃସଂିହ ଭଗବାନଙ୍କ ଖସବକ ଥିଖଲ ଏବଂ ନଖିଜ ମଧ୍ୟ ଖସହ ି
ପରମ୍ପରାଖର ଅନୁପ୍ରାଣିତ୍ ଖହାଇ ନରହରି ନୃସିଂହଙୁ୍କ ଭକି୍ତପବୂଣକ ପ୍ରଣାମ କର ି
ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରୁଥିଖଲ ।  

ଖସହପିରି କବଙି୍କ ଅନୟ ଏକ ବଶିଷି୍ଟ ସଂସ୍କତୃ୍ ଗ୍ରନ୍ଥ ‘ସାହତି୍ୟ 
ଭୂଷଣ’ଖର ତ୍ାଙ୍କ ମାତ୍ାଙ୍କ ନାମ ସହତି୍ ନଜି ବାସସ୍ଥାନ ଓ ପଷୃ୍ଠଖପାଷକଙ୍କ 
ନାମ ଉଖେ  କରିଛନ୍ତ ି । ଖସଥିରୁ ଜଣାୋଏ – ରଘନୁାଥ ଦ୍ାସଙ୍କ ମାତ୍ାଙ୍କ 
ନାମ ଥିଲା ଅମି୍ବକା ଖଦ୍ବୀ ଏବଂ ଖସ ପ୍ରାଚୀ ନଦ୍ୀ ଉର୍ତ୍ର ଦ୍ଗିଖର ଥିବା 
‘ସାଇଖଲା’ ବଷିୟ ଅନ୍ତଗଣତ୍ ଗଡ଼ଗୋ ଗ୍ରାମଖର ଜନମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଖଲ । 
ପ୍ରାଚୀନ କାଳଖର ଗଙ୍ଗ ରାଜବଂଶ ଦ୍ୱାରା ଗଡ଼ଗୋଠାଖର ଖଗାଟଏି ଦୁ୍ଗଣ 
ନମିଣାଣ କରାୋଇଥିଲା ଏବଂ ଖସଠାଖର ଚକ୍ରଧର ନାମକ ଦୁ୍ଗଣାଧିପତ୍ ିବାସ 
କରୁଥିଖଲ ।  ୁବ୍ ସମ୍ଭବତ୍ଃ ଖସହ ି ରାଜବଂଶ ଚକ୍ରଧର ଥିଖଲ କବ ି
ରଘନୁାଥଙ୍କର ପଷୃ୍ଠଖପାଷକ । ଅନୟ ଖସ ଚକ୍ରଧରଙ୍କ ନାମ ସ୍ୱଗ୍ରନ୍ଥଖର 
ଉଖେ  କରନିଥାଖନ୍ତ । େଥା –  

“ଖଚାଣ୍ଡିନୟ କୁଳ ଜାତ୍ଖନ ବାସୁଖଦ୍ବାମି୍ବକା ଭୁବା । 

ସାହତି୍ୟଭୂଷଣମଦି୍ଂ ରଘନୁାଖଥନ ତ୍ନବଖତ୍ । 

ଔଖେ ନବୃିର୍ତ୍ ିସାଇଖଲା ବଷିୟଖକ ପ୍ରାଚୁୟଭରସୟାଂ ଦ୍ଶି ି। 

ଗ୍ରାଖମା େସି୍ତତ୍ୱ ିରାଜଖତ୍ ଗଡ଼ଗୋ ନାଖମା ଚରିାତ୍ ପାଳତି୍ଃ। 

ନାମନା ଚକ୍ରଧଖରଣ ଦୁ୍ଗଣ ବଳିସଦ ଗଖଙ୍ଗଶ୍ୱରଃ ସ୍ଥାୟିନା 

ତ୍ତ୍ର୍ସ୍ଥଂ ରଘୁନାଥ ନାମ ବଦି୍ତି୍ଂ ବଦି୍ର ନୃସଂିଖହାଽବତୁ୍ ।” 

କବଙି୍କ ବର୍ଣ୍ିତ୍ ପ୍ରାଚୀନଦ୍ୀ କୂଳସି୍ଥତ୍ ଗଡ଼ଗୋ ଗ୍ରାମଟ ିଆଧନୁକି ସୁେର 
ଗ୍ରାମ ଅନ୍ତଗଣତ୍ ‘ଗରଗରା’ ନାମଖର  ୟାତ୍ । ଏହ ି ଗ୍ରାମଖର ଅଦ୍ୟାପି 
ଖକୌଣ୍ଡିନୟ ଖଗାତ୍ର୍ଜ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତ ି । ଖସମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟଖଦ୍ବ 
ରୂଖପ ଲକ୍ଷ୍ମୀନୃସିଂହ ତ୍ଥା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବଗି୍ରହ ପୂଜତି୍ ଖହଉଛନ୍ତ ି।  

‘ସାହତି୍ୟ ଭୂଷଣ’ର ପଷୁ୍ପକିାଖର କବ ି ରଘୁନାଥ ଦ୍ାସଙ୍କର ସମୟ 
ସମବନ୍ଧଖର ଏକ ଉଖେ ଖୋଗୟ ଉରୃ୍ଦ୍ତ୍ ରହଛି ି । ଖସଥିରୁ ଜଣାୋଏ ଖେ, 

କବ ି ରଘନୁାଥ ଖସହ ି ପୁସ୍ତକଟକୁି  ୁରୁଧା ରାଜବଂଶର ଗଜପତ୍ ି ରାଜା 
ହଖରକୃଷ୍ଣ ଖଦ୍ବଙ୍କ ଦ୍ୱତି୍ୀୟ ଅଙ୍କ ଅଥଣାତ୍ ; ରାଜତ୍ୱର ପ୍ରଥମ ବଷଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସ 
ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ନବମୀ ବୃହସ୍ପତ୍ ିବାରଖର ଖଶଷ କରଥିିଖଲ; େଥା- 

“ଶ୍ରୀମଦ ହରକୃିଷ୍ଣ ଖଦ୍ବସୟ ଦ୍ୱତି୍ୀଖୟଽଖଙ୍କ ଶ୍ରାବଖଣ ମାସ ି ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ 
ନବୟାମଂ ବୃହସ୍ପତ୍ ି ବାସଖର ରଘନୁାଥ ଦ୍ାଖଶନ ଲିଖିତ୍ ମିଦ୍ଂ ପୁସ୍ତକମ୍ 
।”(୫)  

 ୁରୁଧା ଖଭାଇ ରାଜବଂଶଖର ଜଖଣ ମାତ୍ର୍ ହଖରକୃଷ୍ଣ ଖଦ୍ବ ରାଜତ୍ୱ 
କରିଥିଖଲ । ଗଜପତ୍ ି ଦ୍ବିୟସିଂହ ଖଦ୍ବ (୧ମ)ଙ୍କ ପଖର  ରୁୁଧା 
ରାଜସିଂହାସନଖର ହଖରକୃଷ୍ଣ ଖଦ୍ବ ଖ୍ରୀ:ଅ ୧୭୧୬-୧୭୨୦ ପେଣୟନ୍ତ 
ମାତ୍ର୍ ସାତ୍ଅଙ୍କ ଖଭାଗ କରି ଅକାଳଖର ମତୁୃ୍ୟବରଣ କରିଥିଖଲ । ତ୍ାଙ୍କର 
ଦ୍ୱତି୍ୀୟଅଙ୍କ ୧୭୧୬ ମସହିା ଖମ ମାସ ୯ ତ୍ାର ିଖର ଆରମ୍ଭ ଖହାଇଥିଲା । 
ହଖରକୃଷ୍ଣ ଖଦ୍ବଙ୍କ ଦୁ୍ଇଅଙ୍କ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ନବମୀ ଗରୁୁବାର 
ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ୧୭୧୬ ଜୁଲାଇ ୨୮ ତ୍ାର ିଖର ପଡ଼ଥିିଲା ।  

“ସାହତି୍ୟଭୂଷଣ ପରି  ଣ୍ଡିଏ ଦୁ୍ରୂହ ଅଳଙ୍କାର ଗ୍ରନ୍ଥ ଖଲଖିବାକୁ 
ଖହଖଲ, କବ ିନଶିି୍ଚତ୍ ଭାବଖର ପରଣିତ୍ ବୟସଖର ଉପନୀତ୍ ଖହାଇଥିବାରୁ 
ଅନୁମାନ କରାୋଇପାଖର । ଖସଖତ୍ଖବଖଳ କବ ିରଘନୁାଥ ଦ୍ାସଙୁ୍କ ଚାଳଶିରୁ 
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ପଚାଶ ବଷଣ ବୟସ ଖହାଇଥିଖଲ, କବଙି୍କ ଜନମ ସମୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ୧୬୬୫ରୁ 
୧୬୭୫ ମଧ୍ୟଖର ଖହବା ଅସମୀଚୀନ ମଖନ ହୁଏନାହିଁ । ଏହ ିଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନାର 
କଛି ିଦ୍ନି ପଖର ଅଥଣାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ୧୭୩୦ ମଧ୍ୟଖର କବ ିପ୍ରଥଖମ ରାମଲୀଳା 
ଓ ପଖର କୃଷ୍ଣଲୀଳାତ୍ମକ ପୁସ୍ତକ ‘ଭୁବନମଙ୍ଗଳ’ ରଚନା କରିଥିବା ଅସମ୍ଭବ 
ନୁଖହ  ।”(୬) 

“ଐତ୍ହାସିକ ସ୍ୱଗଣୀୟ ଖକଦ୍ାରନାଥ ମହାପାତ୍ର୍ ସବଣପ୍ରଥଖମ ରଘୁନାଥ 
ଦ୍ାସଙ୍କ ସମବନ୍ଧଖର Descriptive Catalogue of Sanskrit Mass 

Vol.Iଖର ଆଖଲାଚନା କରିଥିଖଲ । ସ୍ୱଗଣତ୍ ମହାପାତ୍ର୍ଙ୍କର ‘ରଘନୁାଥ 
ଦ୍ାସ’ଙ୍କ ସମବନ୍ଧୀୟ ଆଖଲାଚନା Descriptive Catalogue of 

Sanskrit Mass Vol.II ଏବଂ Orissa Historical research 

Journal ସ୍ୱତ୍ନ୍ତ୍ର ସଂ ୟା ୧୯୮୨ଖର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛ ି । ସ୍ୱଗଣତ୍ ମହାପାତ୍ର୍ 
ରଘନୁାଥ ଦ୍ାସଙ୍କ ସମବନ୍ଧଖର ସୁଚନି୍ତତି୍ ମତ୍ ଖଦ୍ଇ ଖଲଖିଛନ୍ତ ି – 

“Raghunatha Dasa of Orissa was a celebrated author of 

many Sanskrit works,   He was a native of village 

Gadagada near the Prachi river in the Sailo circle of 

Orissa.   He seems to be a Prolitic writer as he 

continued his literary persuits for a long period of about 

Forty years (C.1710-1750 A.D.) After the discovery of 

the works on different subjects, he can now be regarded 

as one of the great Sanskrit writers of Orissa, who made 

worthy contribution to this literature. (Orissa Historical 

Research Jounrnal, special Volume, P.299).”(7)  

କବ ି ରଘୁନାଥ ଦ୍ାସଙ୍କ ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ବଖିଶଷ ଭାବଖର ତ୍ାଙ୍କ 
ରଚତି୍ ସଂସ୍କତୃ୍ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼କିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ୍ ହୁଏ । ଏୋବତ୍ ରଘନୁାଥ 
ଦ୍ାସଙ୍କ ନାମଖର ଭଣିତ୍ା ଖହାଇଥିବା ଖେଖତ୍ ଣ୍ଡ ିପୁସ୍ତକ ଗଖବଷକମାନଙ୍କ 
ଖଗାଚରକୁ ଆସିଛ,ି ଖସଗୁଡ଼କି ମଧ୍ୟଖର –  

୧. ନୟାୟ ରତ୍ନାବଳୀ  

୨. ସିର୍ଦ୍ାନ୍ତ ସଂଗ୍ରହ  

୩. ସାହତି୍ୟ ଭୂଷଣ  

୪. ଉତ୍ପାତ୍ ତ୍ରଙି୍ଗଣୀ  

୫. ବର୍ଦ୍ଣମାନ ପ୍ରକାଶ  

୬. କାରକ ନରି୍ଣ୍ଣୟ  

୭. କାତ୍ନ୍ତ୍ର ବସି୍ତାରାଖପକ୍ଷ ନଗିୂଢାଥଣ ପ୍ରକାଶନ  

୮. ଶ୍ରାର୍ଦ୍ ନରି୍ଣ୍ଣୟ  

୯. କାଳ ନରି୍ଣ୍ଣୟ  

୧୦. ବନଦୁ୍ଗଣା ପୂଜା  

୧୧. ଆୟୂଖବଣଦ୍ କଳ୍ପଲତ୍ା  

୧୨. ଲୀଳାବତ୍ୀ  

୧୩. ବୃର୍ତ୍ାବଳୀ ଇତ୍ୟାଦ୍ ି।  

ଖସହପିରି ପଣ୍ଡିତ୍ ରଘନୁାଥଙ୍କ ଲିଖିତ୍ ସାହତି୍ୟ ଭୂଷଣ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ 
ଜଣାୋଏ ଖେ ‘ରାବଣବଧ ମହାକାବୟ’ ନାମଖର ଏକ କାବୟଗ୍ରନ୍ଥର ମଧ୍ୟ 
ଖସ ସ୍ରଷ୍ଟା ଅଟନ୍ତ ି। ଏତ୍ତ୍ ବୟତ୍ୀତ୍ ‘ସଂସ୍କତୃ୍ ମଞ୍ଜରୀ’, ‘ସ୍ୱନୟିମ ଦ୍ଶକ’ ମଧ୍ୟ 
କବଙି୍କ ରଚତି୍ ଗ୍ରନ୍ଥ ଖବାଲି ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛ ି। କବଙି୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚତି୍ ଖକଖତ୍କ 
ସଂସ୍କତୃ୍ ମହାକାବୟର ଟୀକା ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଖଦ୍ଖିବାକୁ ମଖିଳ । େଥା 
ଭଟ୍ଟଟିୀକା, ରଘବୁଂଶଟୀକା, ମାଘଟୀକା, ନଖଳାଦ୍ୟଟୀକା ଓ ଅମରଖକାଷ 
ଟୀକା ପ୍ରଭୃତ୍ ିରାଜୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଖପାଥି ଭଣ୍ଡାରଖର ସଂରକି୍ଷତ୍ ରହଛି ି।  

କବ ିରଘନୁାଥ ଦ୍ାଶ ‘ଭୁବନ ମଙ୍ଗଳ’ ନାମଖର ଏକ କୃଷ୍ଣଚରତି୍ ମଳୂକ ଗ୍ରନ୍ଥ 
ବଙ୍ଗଳା ମିଶା ଓଡ଼ଆିଖର ରଚନା କରିଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଖଳ । ଏହାଏକ 
କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଭିର୍ତ୍କି ରଚନା । ଖସହପିରି ‘ରାମଲୀଳା’ ଗ୍ରନ୍ଥ କବଙି୍କର ଏକ 
ଅନବଦ୍ୟ କୃତ୍ ି । ରାମଲୀଳା ଗ୍ରନ୍ଥ ବୟତ୍ୀତ୍ ‘ଗୁରୁଭକି୍ତ ଚନି୍ତାମଣି’, ‘ପିଣ୍ଡ 
ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଗୀତ୍ା’ ଓ ‘ରାହାସଛାେ’ ପ୍ରଭୃତ୍ରି ରଚୟିତ୍ା ଭାଖବ କବ ିପରଚିତି୍ ।  

1. ରାମଲୀଳା : 

କବ ି ରଘୁନାଥ ଦ୍ାସଙ୍କ ରଚତି୍ ‘ରାମଲୀଳା’ ଗ୍ରନ୍ଥଟ ି ଓଡ଼ଆି ଲୀଳା 
ସାହତି୍ୟଖର  ଣ୍ଡିଏ ଅନବଦ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ । ସଂସ୍କତୃ୍ ସାହତି୍ୟଖର ଅଗାଧଜ୍ଞାନ 
ଅଜଣନ କରଥିିବା ଜଖଣ ଧୂରୀଣ ବଦି୍ୱାନ କପିରି ଏଖତ୍ ସରଳ, ସାବଲୀଳ 
ତ୍ଥା ସୁଖଗୟ ଛେଖର ଲୀଳା ପସୁ୍ତକଟଏି ଖଲଖିଖଲ, ତ୍ାହା ‘ରାମଲୀଳା’ 
ପୁସ୍ତକଟକୁି ପାଠଖକ ପାଠ ନକଖଲ ଆଖଦ୍ୌ ବଶି୍ୱାସ କରିଖବ ନାହିଁ ।  

କବ ି ରଘନୁାଥ ପୂର୍ଣ୍ଣମାତ୍ର୍ାଖର ଏହ ି ଲୀଳା ପୁସ୍ତକଟକୁି ୋତ୍ର୍ା 
ଉଖେଶୟଖର ରଚନା କରଥିିବା କଥା ଖସ ନଖିଜ ତ୍ାଙ୍କର ଏହ ି କାବୟଖର 
ଉଖେ  କରଛିନ୍ତ ି। ଅନୁମାନ ବସତ୍ଃ, ତ୍ତ୍ କାଳୀନ ସମୟଖର ରାମଲୀଳାର 
ବକିାଶ ଦ୍ଗିଖର କବ ିରଘନୁାଥଙ୍କର ଏହ ିପ୍ରୟାସ ପୂର୍ଣ୍ଣତ୍ଃ ସଫଳତ୍ା ଅଜଣନ 
କରବିା ସହ ସମାଜ ହସ୍ତଖର ଏହାକୁ ଅପଣଣ କରିଛନ୍ତ ି। ଖସ କୁହନ୍ତ ି–  

“ଖୟହୁ ରାମାୟଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାର ।  

ଉମା ଆଖଗ କହଖିଲ ଶଙ୍କର ।। 
ଖୟହା କହବିାକୁ କର୍ତ୍ଣବୟ କାହାର,  

ରାମ ନାମ ମାତ୍ର୍ ଖହତୁ୍କର ଖହ ସୁଜଖନ । 

ୋତ୍ର୍ା ପାଇ  କଲି ନୃତ୍ୟ ରସ  

ସାଧୁଜଖନ ନ ଖଘନ ଖମା ଖଦ୍ାଷ । 

ୋତ୍ର୍ା ଖହାଇବ ପରମ ରସମୟ  

ଖୟହା ଶୁଣି ସଖବଣ ହୁଅ ଖତ୍ାଷ ଖହ ସୁଜଖନ । (ଆଦ୍ୟକାଣ୍ଡ – ୨ୟ ଛାେ)  

ସଂପରୂ୍ଣ୍ଣ ୋତ୍ର୍ା ଉଖେଶୟଖର ରଚତି୍ କବ ି ରଘୁନାଥ ଦ୍ାସଙ୍କର ଏହ ି
ଲୀଳାତ୍ମକ କାବୟଟ ିରାମ ଜନମଠାରୁ ରାମାଭିଖଷକ ପେଣୟନ୍ତ ବର୍ଣ୍ିତ୍ ଖହାଇଛ ି। 
ମୂଳ ଆଷଣରାମାୟଣ ଅନୁସାଖର ଏହା ଆଦ୍ୟକାଣ୍ଡଠାରୁ ଲଙ୍କାକାଣ୍ଡ ପେଣୟନ୍ତ 
ରହଛି ି । କନୁି୍ତ, ଉର୍ତ୍ରାକାଣ୍ଡର ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ । ଏହ ି ରାମଜନମଠାରୁ 
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ରାମାଭିଖଷକ ପେଣୟନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନାନୁସାଖର ଖେଉ  ପ୍ରସଙ୍ଗ ସବୁ ରହଛି ି କବ ି
ରଘନୁାଥ ଦ୍ାସ ଖକଉ  ରାତ୍ର୍ୀଖର ଖକଉ  ଖକଉ  ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼କି ଅଭିହତି୍ ଖହବ 
ତ୍ାହାର ବଭିାଗୀକରଣ ମଧ୍ୟ କରାଇଛନ୍ତ ି । ଏହ ି ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଖସ 
ନାଟକର ସୂତ୍ର୍ଧର ମ ୁଖର କୁହାଇଛନ୍ତ,ି ୋହାସବୁ ଖଗାଟଏିଖଗାଟଏି 
ଗୀତ୍ଖର ରୂପପାଇଛ ି। େଥା –  

“ପରଶୁରାମଙୁ୍କ ଜଣିି ରାଘବ ।  

ଅଖୋଧ୍ୟା ବଖିଜ ଅତ୍ ିସମ୍ଭବ ।  

ରଘନୁାଥ ଦ୍ାସ ରାମ ଚନି୍ତ ିକଖହ,  

ଆଜ ନୃଖତ୍ୟ ଖୟଖତ୍କ ଖହାଇବ ଖହ ସୁଜଖନ ।”  

ଏହପିରି କବ ିସମୁଦ୍ାୟ ରଚନାଟକୁି ପ୍ରଥମ ଦ୍ନି ନାଟ, ଦ୍ୱତି୍ୀୟ ଦ୍ନି ନାଟ, 

ତୃ୍ତ୍ୀୟ ଦ୍ନି ନାଟ, ଚତୁ୍ଥଣ ଦ୍ନି ନାଟ ପ୍ରଭୃତ୍ଖିର ବଭିକ୍ତ କରିଛନ୍ତ ି।  

କବ ି ରଘୁନାଥ ଦ୍ାସ ସ୍ୱରଚତି୍ ରାମଲୀଳା କାବୟଟକୁି ରାମାୟଣୀୟ 
ପରମ୍ପରା ଅନୁସାଖର ‘କାଣ୍ଡ’ଖର ବଭିକ୍ତ ନକରି ସମଗ୍ର କୃତ୍ଟିକୁି ଖକଖତ୍ାଟ ି
‘ଲୀଳା’ଖର ବଭିକ୍ତ କରିଛନ୍ତ ି । ପଣ୍ଡତି୍ ନୀଳମଣି ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂପାଦ୍ତି୍, 

ଓଡ଼ଶିା ସାହତି୍ୟ ଏକାଖଡ଼ମୀ ପ୍ରକାଶତି୍ କରିଥିବା ରାମଲୀଳା ଦ୍ୱତି୍ୀୟଭାଗ 
ପୁସ୍ତକଟ ିହିଁ କବ ିରଘନୁାଥ ଦ୍ାସଙ୍କ ରାମଲୀଳା କାବୟ । ଏହାକୁ ଆଧାର କର ି
ପୁସ୍ତକଟକୁି ବଭିାଜନ କଖଲ ଏହପିରି ଅଛ ି। େଥା- ଜନମଲୀଳା, ବଭିାଲୀଳା, 
ଅଖୋଧ୍ୟାକାଣ୍ଡ-ସୁେରାକାଣ୍ଡ-ଖସତୁ୍ବନ୍ଧ ମଙ୍ଗଳ, ଲଙ୍କାକାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମଲୀଳ-
ଅଷ୍ଟାବଧାନୀଲୀଳା, ଲଙ୍କା ଦ୍ୱତି୍ୀୟଲୀଳା, ଶକି୍ତଖଭଦ୍ ଲୀଳା, ରାବଣବଧ 
ଲୀଳା ଓ ଅଭିଖଷକଲୀଳା ।  

କବଙି୍କ ରାମଲୀଳା କାବୟଟରି ପ୍ରାରମି୍ଭକ ମଙ୍ଗଳାଚରଣଠାରୁ ଆରମ୍ଭ 
କରି କାବୟର ଖଶଷ ପେଣୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ାୟ ଏକଶହ ନଖବ (୧୯୦)ଟ ିଗୀତ୍ର 
ସମାହାର ଘଟଛି ି । ନାଟୟରଚନା ରୀତ୍ଖିର ଗୀତ୍ ସହ ସଂଳାପ ପୂବଣକ 
ବଚନକିା ମାଧ୍ୟମଖର ମଧ୍ୟ ସଂଗୀତ୍ ସୃଷି୍ଟ କରଛିନ୍ତ ି । ଖତ୍ଣ ୁ ଗୀତ୍ ଏବଂ 
ବଚନକିା ମିଶ ି ସମୁଦ୍ାୟ ଏକଶହ ନଖବ ଗୀତ୍ଖର ଏକ ନାଟୟ ଉେଷି୍ଟ 
ଲୀଳାକାବୟ ରଚନା କରିବାଖର କବ ି ରଘୁନାଥ ଦ୍ାସ ସଫଳତ୍ା ଅଜଣନ 
କରପିାରିଛନ୍ତ ି । କବଙି୍କ ରଚତି୍ ଗୀତ୍ଗୁଡ଼କି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୀଘଣ ରଚନା । 
ଗୀତ୍ଗୁଡ଼କି ବଭିିନ୍ନ ପାରମ୍ପରିକ ଭାରତ୍ୀୟ ଏବଂ ଉତ୍କଳୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ରାଗଖର 
ସଖମାନିବତ୍ । ଏହ ି ପରଖିପ୍ରକ୍ଷୀଖର କବଙି୍କ ରାମଲୀଳା କାବୟଟରି 
‘ଲୀଳା’ଭିର୍ତ୍କି ବଭିାଗୀକରଣର କଛି ି ପ୍ରାସଙି୍ଗକ ସଂକି୍ଷପ୍ତ ଆଖଲାଚନା 
ମଖନହୁଏ –  

2. ଜନମଲୀଳା :  

ଓଡ଼ଶିା ସାହତି୍ୟ ଏକାଖଡ଼ମୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶତି୍ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ୍ ନୀଳମଣି ମଶି୍ରଙ୍କ 
ସଂପାଦ୍ତି୍ କବ ି ରଘନୁାଥ ଦ୍ାସଙ୍କ ରାମଲୀଳା କାବୟଟରି ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ରହଛି ି
ମଙ୍ଗଳାଚରଣ । ସବଣପ୍ରଥଖମ ରାମଙ୍କ ଚରଣବେନାରୁ ଆରମ୍ଭ ଖହାଇଛ ି
କାବୟଟରି ଜୟୋତ୍ର୍ା –  

“ଜୟ ଜୟ ରଘନୁାଥ ଜୟ ଚାପଧାରୀ । 

ନୀଖଳାତ୍ପଳ ସୁେର ମକଣତ୍ – ତ୍ନୁ ରହଖିହ ।୧।। 

ଧନୟ ଧନୟ ଦ୍ଶରଥ ଅଖୋଧ୍ୟାନଗରୀ । 

ଖସ ନଗର ଖଲାଖକ ପଖୂବଣ କ ିତ୍ପସୟା କର ିଖେ ।୨।। 

x x x 

ବଉଦ୍ରୂଖପ ବଜିୟ କରି ନୀଳଗିର ି। 

ମଉଖନ ବସିଛ ିଖମେଚ୍ଛମାନଙୁ୍କ ଉର୍ଦ୍ରି ଖେ ।୮।। 

ଏବଂଭୂତ୍ ରାମପାଦ୍ ହୃଖଦ୍ ଧ୍ୟାନ କରି ।  

ରଘନୁାଥ ଦ୍ାସ ଖବାଖଲ ଭବୁ ଖହବ ିପାରି ଖହ ।୧୦।। (ମଙ୍ଗଳାଚରଣ) 
ଉପଖରାକ୍ତ ମଙ୍ଗଳାଚରଣଟ ିମଙ୍ଗଳଗୁଜ୍ଜରୀ ରାଗଖର ରଚତି୍ ଏବଂ ଏହ ି

ଗୀତ୍ଟ ି ଅରଣୟକାଣ୍ଡଖର ଅବକିଳ ଭାବଖର ରହଛି ି ଖବାଲି ପଣ୍ଡିତ୍ ମିଶ୍ର 
ଦ୍ଶଣାଇଛନ୍ତ,ି ଖେଉ  ରାମଲୀଳାଟ ି କବଙି୍କର ଅଦ୍ୟାପି ଅପ୍ରକାଶତି୍ । କନୁି୍ତ, 

ଏହାର ମଳୂପାଠ ରାଜୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଙ. . ୫୦୮ ଖପାଥିରୁ ସଂଗହୃୀତ୍ 
ଖହାଇଥିବାର ପଣ୍ଡିତ୍ ମିଶ୍ର ମତ୍ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତ ି। 

ଏହ ିପ୍ରାରମି୍ଭକ ଜନମଲୀଳା ପ୍ରସଙ୍ଗଖର କବ ିଗୀତ୍ ଏବଂ ବଚନକିା ସହ 
ସବଣଖମାଟ ୧୪ ଖଗାଟ ି ଗୀତ୍ର ସମାବଷି୍ଟ କରିଛନ୍ତ ି । ଶବି-ପାବଣତ୍ୀଙ୍କ 
କଥଖପାକଥନରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଉଖନମାଚନ ଘଟ ି ରାମ-ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଭରତ୍ ଏବଂ 
ଶତୁ୍ଘ୍ନଙ୍କ ଜନମ ପଖର ରାମାୟଣୀୟ ବଷିୟବସୁ୍ତ ଅବଲମବନଖର ରାକ୍ଷସୀ 
ତ୍ାଡ଼କାର ବନିାଶ ପଖର ମହଷି ବଶି୍ୱାମିତ୍ର୍ଙ୍କର ରାମ-ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ 
ସହଖୋଗଖର ୋଗ ରକ୍ଷା ଖହାଇଛ ି । ଏହଠିାଖର କବ ି ରଘନୁାଥ ଦ୍ାସଙ୍କ 
ପ୍ରାଥମିକ ଜନମଲୀଳା ପ୍ରସଙ୍ଗର ପରସିମାପି୍ତ ପଖର ଆରମ୍ଭ ଖହାଇଛ ି
‘ବଭିାଲୀଳା’ର ପ୍ରସଙ୍ଗ ।  

3. ବଭିାଲୀଳା :  

ବଭିାଲୀଳା ପ୍ରସଙ୍ଗଖର କବ ି ଗୀତ୍ ଏବଂ ବଚନକିା ସହ ଖମାଟ 
୨୧ଖଗାଟ ି ଗୀତ୍କୁ ସଂଖୋଜତି୍ କରିଛନ୍ତ ି । େଦ୍ଓି କବ ି ଏହାକୁ କାଣ୍ଡଖର 
ବଭିକି୍ତକରଣ ନକର ି ‘ଲୀଳା’ ଭାଗଖର ଦ୍ଶଣାଇଛନ୍ତ ି । ଖତ୍ଖବ ଏହା 
ରାମାୟଣର ମଳୂ ପ୍ରସଙ୍ଗାନୁସାଖର ଆଦ୍ୟକାଣ୍ଡର ଅନ୍ତଗଣତ୍ । ସିର୍ଦ୍ ବନଖର 
ରାକ୍ଷସ-ରାକ୍ଷସୀଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ଦ୍ୱାରା ବାରମବାର ଋଷିକୁଳଙ୍କ େଜ୍ଞଭଗ୍ନକୁ ରକ୍ଷା 
କରବିା ଉଖେଶୟଖର ମହଷି ବଶି୍ୱାମିତ୍ର୍ ଶ୍ରୀରାମ-ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହାୟତ୍ାଖର 
ରାକ୍ଷସୀ ତ୍ାଡ଼କାର ବନିାଶ, ରାକ୍ଷସ ସୁବାହୁର ବନିାଶ ଏବଂ ମାରଚିକୁ 
ପବନାସ୍ତ୍ରଖର ଉଡ଼ାଇଖଦ୍ବା ପଖର ମିଥିଳା ନଖରଶ ଜନକଙ୍କ ଧନୁଭଗ୍ନ 
ଉତ୍ସବଖର ଖୋଗଖଦ୍ବା ଉଖେଶୟଖର ଶଷିୟ ଶ୍ରୀରାମ - ଲକ୍ଷ୍ମଣଙୁ୍କ ସାଥୀଖର 
ଖନଇେିବା ପଖର ପ୍ରସଙ୍ଗକ୍ରଖମ ଖସଠାଖର ବଭିାଲୀଳା କାେଣୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ୍ 
ଖହାଇଛ ିଏବଂ ଏହ ିବଭିାଲୀଳା ପ୍ରସଙ୍ଗଟକୁି କବ ିରଘନୁାଥ ଦ୍ାସ ପରସିମାପି୍ତ 
କରିଛନ୍ତ ିବବିାହ କାେଣୟ ସଂପନ୍ନ ପଖର ଅଖୋଧ୍ୟା କଟକଖର ନାନାଦ୍ ିବଧିିର 
ସଂପାଦ୍ନ ଖହାଇଛ ି। ଏହାପଖର ଆରମ୍ଭ ଖହାଇଛ ିଶ୍ରୀରାମ ବନବାସଲୀଳା ।  

4. ଶ୍ରୀରାମ ବନବାସ ଲୀଳା :  
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ଶ୍ରୀରାମ ବନବାସ ଲୀଳା ପ୍ରସଙ୍ଗଖର କବ ି ସମୁଦ୍ାୟ ୧୯ ଖଗାଟ ି
ଗୀତ୍ର ସମାବଷି୍ଟ କରିଛନ୍ତ ି । ଏହା ମୂଳ ରାମାୟଣର ପ୍ରସଙ୍ଗାନୁସାଖର 
ଅଖୋଧ୍ୟାକାଣ୍ଡର ବଷିୟବସୁ୍ତ । କବ ିରଘନୁାଥ ଦ୍ାସ ଏହ ିଶ୍ରୀରାମ ବନବାସ 
ଲୀଳା ପ୍ରସଙ୍ଗଖର ଖମାଟ ୧୯ଖଗାଟ ିଗୀତ୍ର ସମାବଷି୍ଟ କରିଛନ୍ତ ି। ଅଖୋଧ୍ୟା 
ନଖରଶ ଦ୍ଶରଥ ଏକଦ୍ା ଶ୍ରୀରାମଙୁ୍କ େୁବରାଜ ପଦ୍ ସମପଣଣ କରିବା 
ଉଖେଶୟଖର ନଜିର ପରିଷଦ୍ବଗଣ ଖଘନ ି ବଚିାର ବମିଷଣରୁ ଉକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗର 
ଅବତ୍ାରଣା ଘଟଛି ି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ଣୀ ସମୟଖର ଶ୍ରୀରାମ-ଲକ୍ଷ୍ମଣ-ସୀତ୍ାଙ୍କ 
ବନବାସ ୋତ୍ର୍ା ଖହବା ଫଳଖର ଚତି୍ର୍କୂଟ ଗିରି ନକିଟରୁ ଭରତ୍ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ 
ପାଦୁ୍କା ଆଣ ିରାଜୟ ପ୍ରତ୍ପିାଳନ କରିବା ପଖର ଶ୍ରୀରାମ-ଲକ୍ଷ୍ମଣ-ସୀତ୍ା ଋଷି 
ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ଆଶ୍ରମଖର ରାତ୍ର୍ୋପନ କରବିା ସମୟଖର ହିଁ ଉକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗର 
ପରସିମାପି୍ତ ଖହାଇ ପରବର୍ତ୍ଣୀ ଅରଣୟକାଣ୍ଡ ପ୍ରସଙ୍ଗଖର ଅବତ୍ାରଣା ଘଟଛି ି।  

4.1. ଅରଣ୍ୟକାଣ୍ଡ ନାଟ :  

ଏହ ିପ୍ରସଙ୍ଗଖର କବ ିସମୁଦ୍ାୟ ୫୪ଟ ିଗୀତ୍ର ସମାବଷି୍ଟ କରିଛନ୍ତ ି । 
ପୂବଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ୍ରଖମ ଭରତ୍ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଦୁ୍କା ଖନଇ ଖଫରିେିବା ପଖର 
ଶ୍ରୀରାମ-ଲକ୍ଷ୍ମଣ-ସୀତ୍ା ପରବର୍ତ୍ଣୀ ସମୟଖର ଅଖନକ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଖଦ୍ଇ 
ବନବାସ ୋତ୍ର୍ା କାଳଖର ଅତ୍ର୍ଋିଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରୁ ସୀତ୍ା ଅନସୂୟାଙ୍କଠାରୁ 
ଅମଳାନ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ଖହବା ପ୍ରଭୃତ୍ ି ବଷିୟ ପଖର ଦ୍ଣ୍ଡକାରଣୟ ଅଭିମଖୁ  
ୋତ୍ର୍ା କରିଛନ୍ତ ି ଏବଂ ଏହ ି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗତ୍ମି ୁର ଖହାଇ କ୍ରଖମ 
ପଞ୍ଚବଟୀବନଖର ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କୂଟୀର ନମିଣାଣ, ସୂପଣ ାର ନାସାକର୍ଣ୍ଣ 
ଖଛଦ୍ନ, ରାମଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାକ୍ଷସ  ର ଦୂ୍ଷଣ ନହିତ୍, ମାୟାମଗୃ ରଚନା 
କରି ରାବଣର ସୀତ୍ାଖଚାରୀ, ସୀତ୍ା ଅନୁସନ୍ଧାଖନ ଶ୍ରୀରାମ-ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଜଟାୟୁ 
ସହତି୍ ଖଭଟ ପ୍ରଭୃତ୍ ିଖରାଚକପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାମାନ ସ୍ଥାନ ପାଇଛ ି।  

କବ ିରଘନୁାଥ ଦ୍ାସଙ୍କ ନାଟ ଉଖେଶୟଖର ରଚତି୍ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ ିରାତ୍ର୍ଖିର 
ଖକଉ  ଖକଉ  ପ୍ରସଙ୍ଗ ପରଖିବଷଣ କରାେିବ, ତ୍ାହାର ଖେଉ  ବଭିାଗୀକରଣ 
କରିଛନ୍ତ ିଖସଥିମଧ୍ୟରୁ ଉକ୍ତ ଅରଣୟକାଣ୍ଡ ନାଟ ଅନୟତ୍ମ । ଠକି୍ ଅରଣୟକାଣ୍ଡ 
ନାଟର ପରବର୍ତ୍ଣୀ ପେଣୟାୟଖର ‘ଚତୁ୍ଥଣଦ୍ନି ନାଟ’ ନାମଖର ଆଉ ଏକ ଦ୍ନିର 
ନାଟ ପରିଖବଷଣ ନମିିର୍ତ୍ ଖେଉ  ପ୍ରସଙ୍ଗଖର ଅବତ୍ାରଣା ଘଟଛି ି ତ୍ାହା 
କଷି୍କିୋକାଣ୍ଡ ବଷିୟବସୁ୍ତ ଅନ୍ତଗଣତ୍ । ଅଥଣାତ୍ , ଶ୍ରୀରାମ-ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଋଷୟତ୍ମକ 
ପବଣତ୍ଖର ସଗୁ୍ରୀବଙ୍କ ସହତି୍ ସନ୍ଧ ିଏବଂ ମିତ୍ର୍ପଣ ସ୍ଥାପନ ସହତି୍ ହନୁମାନାଦ୍ ି
ଅଷ୍ଟଖସନାଙ୍କର ସହଖୋଗ ଫଳଖର ସୀତ୍ାଙୁ୍କ ଖ ାଜବିାହାର କରବିାଖର 
ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରୟାସୀ । ଇତ୍ମିଧ୍ୟଖର ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଳୀ ନହିତ୍ ଖହବା ସହ 
ପରବର୍ତ୍ଣୀ ସମୟଖର ସୀତ୍ା ଅନୁସନ୍ଧାନଖର ଅଷ୍ଟଖସନା ଦ୍କି୍ଷଣାଭିମୁ ୀ 
ଖହାଇ ବନି୍ଧୟଗିରି ପଖର ସଂପାତ୍ ିସହତି୍ ଖଭଟଖହବା ସ୍ଥାନଖର କବ ିରଘନୁାଥ 
ଦ୍ାସ ଉକ୍ତ କଷି୍କିନ୍ଧାକାଣ୍ଡ ଖଶଷ ଖହବାର ସୂଚନା ପ୍ରଦ୍ାନ କରିଛନ୍ତ ି ଏବଂ 
ପରବର୍ତ୍ଣୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ‘ସୁେରାକାଣ୍ଡ’ର ଆରମ୍ଭ ଘଟଛି ି।  

4.2. ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ :  

ଏହ ି ପ୍ରସଙ୍ଗଖର କବ ି ସମୁଦ୍ାୟ ୧୪ ଖଗାଟ ି ଗୀତ୍ ଓ ବଚନକିାର 
ପ୍ରଖୟାଗ କରଛିନ୍ତ ି । ବନି୍ଧୟଗିରି ଶ ିର ପ୍ରଖଦ୍ଶରୁ ସଂପାର୍ତ୍ର ସହାୟତ୍ାଖର 
ହନୁମାନ ଲଙ୍କା ଅଭିମଖୁ  ସମଦୁ୍ରପଥଖର ବକି୍ରମଗତ୍ଖିର ଉଡ଼ବିା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ 
‘ସୁେରାକାଣ୍ଡ’ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଆରମ୍ଭ ଖହାଇ ହନୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମଦୁ୍ର ପଥଖର 

ସିଂହକିା ରାକ୍ଷସୀର ବନିାଶ, ନାଗମାତ୍ା ସରୁାସାଙ୍କ ସହତି୍ େୁର୍ଦ୍, ହନୁମାନଙ୍କ 
ଲଙ୍କାଖର ପ୍ରଖବଶ ଏବଂ ଲଙ୍କଖଦ୍ବୀଙ୍କ ସହତି୍ େୁର୍ଦ୍, ଅଖଶାକବନଖର 
ସୀତ୍ାଙ୍କ ସହ ହନୁର ସାକ୍ଷାତ୍, ହନୁ ଦ୍ୱାରା ରାବଣର ମଧୁବନ ଭଗ୍ନ, 

ହନୁହସ୍ତଖର ରାବଣର କନଷି୍ଠ ପୁତ୍ର୍ ଅକ୍ଷୟକୁମାର ବନିାଶ, ଇନ୍ଦ୍ରଜତି୍ ଦ୍ୱାରା 
ହନୁ ବ୍ରହ୍ମକାଳ ଫାଶଖର ବନ୍ଧନ ଖହାଇ ରାବଣ ସମ୍ମ ୁଖର କଖଥାପକଥନ, 

ହନୁଦ୍ୱାରା ଲଙ୍କା ଅଗି୍ନଗ୍ରାସ, ହନୁ ସୀତ୍ାଙ୍କ ମଥାମଣ ି ଧରି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ 
ନକିଟଖର ପ୍ରଖବଶ, ହନୁଠାରୁ ସୀତ୍ାଙ୍କ ଅନୁସନ୍ଧାନର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଅବଗତ୍ 
ଖହାଇ ବାନରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖସତୁ୍ବନ୍ଧ ନମିଣାଣ ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମ-ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହ 
ସଖବଣ ଲଙ୍କାର ସୁବଳୟା ପବଣତ୍ଖର ଉପସି୍ଥତ୍ ଖହାଇ ଶବିରି ସ୍ଥାପନ କରିବା 
ସ୍ଥାନଖର କବ ି ରଘୁନାଥ ଦ୍ାସ ସେୁରାକାଣ୍ଡ ପ୍ରସଙ୍ଗର ପରସିମାପି୍ତ କର ି
ପରବର୍ତ୍ଣୀ ଲଙ୍କାକାଣ୍ଡ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଅବତ୍ାରଣା କରଛିନ୍ତ ି।  

4.3. ଲଙ୍କାକାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧ - ଅଷ୍ଟାବଧାନୀ ଲୀଳା :  

ଏହ ିଅଷ୍ଟାବଧାନୀ ଲୀଳାଠାରୁ କବ ିମୂଳ ରାମାୟଣର ପ୍ରସଙ୍ଗାନୁସାଖର 
ଲଙ୍କାକାଣ୍ଡର ବଷିୟବସୁ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଖର । କବ ିରଘନୁାଥ ଦ୍ାସ ଉକ୍ତ କାଣ୍ଡଖର 
ସମଦୁ୍ାୟ ୬୮ଟ ି ଗୀତ୍ର ପ୍ରଖୟାଗ କରିଛନ୍ତ ି । ଉକ୍ତ କାଣ୍ଡକୁ ପ୍ରଖତ୍ୟହ 
ପରଖିବଷଣ ଦୃ୍ଷି୍ଟରୁ ଖମାଟ ପାଞ୍ଚ ଭାଗଖର ବଭିକ୍ତ କରିଛନ୍ତ ି । େଥା- 
ଅଷ୍ଟାବଧାନୀ ଲୀଳା (ପ୍ରଥମ ଲୀଳା), ଦ୍ୱତି୍ୀୟ ଲୀଳା, ଶକି୍ତଖଭଦ୍ ଲୀଳା, 
ରାବଣବଧ ଲୀଳା ଏବଂ ଅଭିଖଷକ ଲୀଳା।  

ଅଷ୍ଟାବଧାନୀ ପ୍ରଥମ ଲୀଳାଖର ରାମଖସନା ଏବଂ ରାବଣଖସନା 
ମଧ୍ୟଖର ପ୍ରାଥମିକ େୁର୍ଦ୍ର ପରିସି୍ଥତ୍ ି ଉପୁଜଛି ି । ଏହ ି େୁର୍ଦ୍ଖର ରାବଣର 
ଅଗଣିତ୍ ଖସୈନୟଙ୍କର ମତୁୃ୍ୟ ଘଟଛି ି। କବ ିରଘୁନାଥ ଦ୍ାସ ଉକ୍ତ ଅଷ୍ଟାବଧାନୀ 
ଲୀଳାଖର ଖମାଟ ି୧୧ଟ ିଗୀତ୍ର ଅବତ୍ାରଣା କରିଛନ୍ତ ି।  

ଦ୍ୱତି୍ୀୟ ଲୀଳାଖର କବ ି୧୧ଟ ିଦ୍ୀଘଣ ଗୀତ୍ର ପ୍ରଖୟାଗ କରିଛନ୍ତ ି। ମ ୁୟତ୍ଃ 
ଭାବଖର ଉକ୍ତ ଲୀଳାଖର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ବଧ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରଜତି୍ ବଧ ପ୍ରସଙ୍ଗ 
ବର୍ଣ୍ଣନା ରହଛି ି।  

ତୃ୍ତ୍ୀୟତ୍ଃ ଶକି୍ତଖଭଦ୍ ଲୀଳାଖର କବ ି୮ଟ ିଗୀତ୍କୁ ସମାବଷି୍ଟ କର ିରାବଣ 
ଦ୍ୱାରା ବୀର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶକି୍ତଖଭଦ୍ଖର ଖମାହଗ୍ରସ୍ଥ ଖହବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ିତ୍ ଖହାଇଛ ି
।  

ଚତୁ୍ଥଣ ପେଣୟାୟର ‘ରାବଣବଧ ଲୀଳା’ଖର କବ ିଖମାଟ ୯ଟ ିଗୀତ୍ଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ 
ପ୍ରସଙ୍ଗଟକୁି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତ ି।  

କବ ି ରଘନୁାଥ ଦ୍ାସଙ୍କ କୃତ୍ ରାମଲୀଳା ସୃଷି୍ଟଖର ଖଶଷ ଲୀଳାଟ ି
ଖହଉଛ ି ଅଭିଖଷକ ଲୀଳା । ଉକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗଖର କବ ି ଖମାଟ ୧୩ଟ ିଗୀତ୍ର 
ସମାହାରଖର ଏହାର ପରସିମାପି୍ତ କରିଛନ୍ତ ି । ଅଥଣାତ୍ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ହସ୍ତଖର 
ରାବଣବଧ ଖହବା ପଖର ଲଙ୍କାକଟକରୁ ମା’ସୀତ୍ାଙୁ୍କ ସଂଗତ୍ଖର ଖଘନ ି
ଅଖୋଧ୍ୟା ଅଭିମୁଖ  ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ଣନ ପୂବଣକ ଅଖୋଧ୍ୟା ରାଜସଂିହାସନଖର 
ସପତ୍ନୀକ ରାଜାଭିଖଷକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଖହାଇଛ ିଏବଂ ପରବର୍ତ୍ଣୀ ସମୟଖର 
ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଖୋଧ୍ୟା କଟକର ସମ୍ରାଟ ହସିାବଖର ପ୍ରଜାନୁରଂଜନ ରାଜା 
ଭାବଖର ରାଜୟ ଶାସନ କରିଛନ୍ତ ି । ଏହଠିାଖର କବ ି ରଘନୁାଥ ଦ୍ାସ 
ରାମାୟଣୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବଶି୍ରାମ ଖଦ୍ଇଛନ୍ତ ି । କନୁି୍ତ; କବ ି ବଶି୍ୱନାଥ 
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 ୁଣ୍ଟଆିଙ୍କ ପର ିଉର୍ତ୍ରାକାଣ୍ଡର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିବାର ଖଦ୍ ାୋଏ ନାହିଁ । କବ ି
ରଘନୁାଥ ଦ୍ାସଙ୍କ ରାମଲୀଳା ରାମଜନମଠାରୁ ଅଭିଖଷକ ପେଣୟନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା 
ମଧ୍ୟଖର ସୀମିତ୍ ରହଛିନ୍ତ ି । କନୁି୍ତ; ଅଭିଖଷକ ପଖର ଶ୍ରୀରାମ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ 
ପରାମଶଣଖର ନଗର ପ୍ରଦ୍କି୍ଷଣଖର ବାହାରିବା କଥାବସୁ୍ତ ଲୀଳା ମାଧ୍ୟମଖର 
ବର୍ଣ୍ଣନା କରି, କବ ିରଘନୁାଥ ଦ୍ାସ ଉର୍ତ୍ରାକାଣ୍ଡର ଦୁ୍ଃ ାନ୍ତ ଲୀଳାରୁ ସ୍ୱରଚତି୍ 
ପୁସ୍ତକଟକୁି ମୁକ୍ତ କରଛିନ୍ତ ି।  

ଓଡ଼ଆି ରାମଲୀଳା ସଂସ୍କତୃ୍ଖିର କବ ି ରଘନୁାଥ ଦ୍ାସଙ୍କ ରଚତି୍ 
ରାମଲୀଳା ଦୃ୍ଶୟକାବୟ ପେଣୟାୟଖର ଦ୍ୱତି୍ୀୟସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ଉତ୍କଳୀୟ 
ଲୀଳାସଂସ୍କତୃ୍କୁି ଖବଶ୍ ରୁର୍ଦ୍ମିନ୍ତ କରପିାରିଛ ି।  

ସଂଖକତ୍ ସୂଚୀ : 

୧. ମିଶ୍ର, ନୀଳମଣି : ରାମଲୀଳା (୧ମ ଭାଗ), ଓଡ଼ଶିା ସାହତି୍ୟ ଏକାଖଡ଼ମୀ, 
ଭୁବଖନଶ୍ୱର, ପ.ୃ୫୦  
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ଭୁବଖନଶ୍ୱର, ପ.ୃ ଭୂମିକା-‘କ’  

୩. ମିଶ୍ର, ନୀଳମଣି : ରାମଲୀଳା (୧ମ ଭାଗ), ଓଡ଼ଶିା ସାହତି୍ୟ ଏକାଖଡ଼ମୀ, 
ଭୁବଖନଶ୍ୱର, ପ.ୃ ଭୂମିକା-‘କ’  

୪. ମିଶ୍ର, ନୀଳମଣି : ରାମଲୀଳା (୧ମ ଭାଗ), ଓଡ଼ଶିା ସାହତି୍ୟ ଏକାଖଡ଼ମୀ, 
ଭୁବଖନଶ୍ୱର, ପଷୃ୍ଠା. ଭୂମିକା-‘ ’  

୫.  ମିଶ୍ର, ନୀଳମଣ ି : ରାମଲୀଳା (୧ମ ଭାଗ), ଓଡ଼ଶିା ସାହତି୍ୟ 
ଏକାଖଡ଼ମୀ, ଭୁବଖନଶ୍ୱର, ପଷୃ୍ଠା. ଭୂମିକା-‘ଥ’  

୬. ମିଶ୍ର, ନୀଳମଣି : ରାମଲୀଳା (୧ମ ଭାଗ), ଓଡ଼ଶିା ସାହତି୍ୟ ଏକାଖଡ଼ମୀ, 
ଭୁବଖନଶ୍ୱର, ପଷୃ୍ଠା. ଭୂମିକା-‘ଥ’  

୭.  ମିଶ୍ର, ନୀଳମଣି : ରାମଲୀଳା (୧ମ ଭାଗ), ଓଡ଼ଶିା ସାହତି୍ୟ 
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