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ସାର ସିଂଦେପ: ମାତ୍ର ଏକ ପଞ୍ଚମାାଂଶ ସମୟ ବତିଛି ିଏକବାିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀେ । ତଥାପି ଏ ଶତାବ୍ଦୀେ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଓ ସାହତିୟକୁ ଦନଇ ଚର୍ଚ୍କା-ପେିଚର୍ଚ୍କା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛ ିବଭିିନ୍ନ 
ପତ୍ରପତ୍ରକିାଦେ । ଏପେିକ ି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁସ୍ତକେ ଉେୟମ ମଧ୍ୟ ଦେଖ୍ାଗଲାଣି ଅଦନକତ୍ର । ସମୟ ସହତି ତାଳଦେଇ ବଚିାେ, ଅଭିବୟକି୍ତ ଓ ଆଭିମୁଖ୍ୟେ ପେିବର୍ତ୍କନ ଏକ 
ସ୍ୱାଭାବକିତା । ବେଳୁଥିବା ଯୁଗୀୟ ଅଭିେୁଚ ି ହିଁ ଦଯଦକୌଣସି ସମୟଖ୍ଣ୍ଡକୁ ଭିନ୍ନ ମାନେଣ୍ଡଦେ ତଉଲିବାକୁ ଦେେଣା େୋନ କେିଥାଏ । କ୍ରମଶଃ ଅପହଞ୍ଚେୁ ପହଞ୍ଚ 
ମଦନଦହଉଥିବା ଏ ବଶି୍ୱଦେ ମଣିଷ-ମଣିଷ ଓ ମଣିଷ ସମାଜ ଭିତଦେ କନୁି୍ତ ଦଯାଜନ ଦଯାଜନ େୂେତ୍ୱ । ଦସାସିଆଲ୍ ମିଡ଼ଆିେ େଚାେ-େସାେ ବୟକି୍ତକୁ େସିଦି୍ଧ ଓ 
ଆତ୍ମବଜି୍ଞାପନେ ବୟାପକ ସୁଦଯାଗ ଦେଇଥିବା ସଦେ ଜୀବନ ଅବସାେ ଓ ଆତ୍ମନବିକାସନ ଦଭାଗିବାକୁ ବାଧ୍ୟଦହଉଛ ି ଦବଦଳଦବଳ । ସାଂକଟ, ସନ୍ତ୍ରସ୍ତ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଓ ଦ୍ୱଧିାେ 
ଚାେିଛକଦେ ଠଆିଦହଇଥିବା ମଣିଷେ  ସାହତିୟ ମଧ୍ୟ ସମପଯକୟାୟେ ଦହବା ଏକ ସ୍ୱାଭାବକିତା । ଭାଷା, ଅଭିବୟକି୍ତ, ଦଶୈଳୀ, ସାଂେଚନା - େଦତୟକ ଦେତ୍ରଦେ ଏକବାିଂଶ 
ଶତାବ୍ଦୀେ ସାହତିୟ ନଜିକୁ ବବିରି୍ତ୍ତ ଓ ବକିଶତି କେିଚାଲିଛ ି। 
 
ମୂଳ ଶବ୍ଦ: ସାହତି୍ୟ ସିଂରଚନା, ଏକବିିଂଶ ଶତ୍ାବ୍ଦୀ,  ଦସାସିଆଲ୍ ମିଡ଼ଆି, ଭାଷା-ଦଶୈଳୀ, ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟତ୍ା 

 
(୧) 

ସାହତିୟ ସମୟଖ୍ଣ୍ଡେ େତଫିଳନ। ଆଦମମାଦନ ସମୟେ ଫିତା 
ପଦକଇ ସାହତିୟକୃତେି ପେୀୋନେିୀୋ କେୁ। ସମ୍ଭବତଃ ଇତହିାସ 
ଦଲଖିବାେ ଉେୟମେୁ ସାହତିୟକୁ ସମୟବଦ୍ଧ କେବିାେ ଦଯାଜନାମାନ 
ଆେମ୍ଭ ଦହଲା। କନୁି୍ତ ଏକଥା ସତ ଦଯ ଆମ ଜାଣତ-ଅଜାଣତଦେ 
ସମୟଖ୍ଣ୍ଡ ସାହତିୟକୁ େଭାବତି କେିଚାଲିଥାଏ। ଦକଦତଦବଦଳ 
ସାଂେଚନାଦେ, ଦକଦତଦବଦଳ ଭାବ-ବନିୟାସଦେ, ଦକଦତଦବଦଳ ପଣୁ ି
ଘଟଣା ଓ େସଙ୍ଗେ େୂପାନ୍ତେଦେ । କନୁି୍ତ ମଦନ େଖିବାକୁ ଦହବ 
ଦବଦଳଦବଦଳ ସମୟକୁ ମଧ୍ୟ ଅତକି୍ରମ କେିପାଦେ ସାହତିୟ । ଯୁଗୀୟ େୁଚ,ି 
ଅଭିେୁଚ,ି ସାଂସ୍କାେ, ବଦିରାହ-ବପିଲବ, ଧମକ-ସମ୍ପ୍ରୋୟ, ଦଚତନା, ବଶି୍ୱାସ 
ଆେକୁି ସମୂ୍ପର୍ଣ୍କ ଅଣଦେଖ୍ା କେ ି ମଧ୍ୟ ବାଂଚପିାଦେ ସାହତିୟିକଟଏି । 
ସମୟଖ୍ଣ୍ଡେ େଭାବେୁ ନଜିକୁ େୂଦେଇ ନଜି ଚାେପିଦଟ ତଆିେି କେଥିିବା 
ଜାଲ ଭିତଦେ ବସି କାଟପିାଦେ ଟସେ । ଅଜବ ଦଦ୍ୱୈତ ସ୍ୱେୂପ -ସମୟ ଓ 
ସାହତିୟେ । ଦକଦତଦବଦଳ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାଦବ ସାଂଯୁକ୍ତ ତ ଦକଦତଦବଦଳ 
ପେସ୍ପେଠାେୁ େୂେଦେ । 

ଏକବାିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀେ କାଳଖ୍ଣ୍ଡେୁ ଆଦମ ଦଭାଗିଦଛ ୋୟ ଏକ 
ପଞ୍ଚମାାଂଶ । ଆହୁେି ଚାେିଭାଗ ବାକ ି ଅଛ ି । ତଥାପି ତା’େ ମୂଲୟାୟନେ 

ଉେୟମ । ଏ ଉେୟମଦେ ଅଳ୍ପ ବାଟଚଲା ଓ ସମୟବତିାଣ ଅଛ,ି ଦବଶୀ 
ସମ୍ଭାବନା-ଆଶା-ଆଶଙ୍କାେ ୋେୁଭକାବ ଅଛ ି । ପିଲାେନିେ ଚଷମା ପିନ୍ଧ ି
ଦେୌଢ଼ଜୀବନକୁ ଅବଦଲାକନ କେବିାେ ଉେୟମ ଇଏ ଦବାଲି କହପିାେନ୍ତ ି
ଦକହ ିଦକହ ି । ମାତ୍ର ଏହ ିେୟାସ ଦଗାଟଏି ଆସିବାକୁ ଥିବା ସମୟଖ୍ଣ୍ଡେ 
ଆକଳନ, ଆସିସାେଥିିବା ସମୟଖ୍ଣ୍ଡ ଆଧାେଦେ । ଦଯମିତ ି ଦଯଉଠଁ ି
ତଆିେି ହୁଏ ଘୂର୍ଣ୍ବିଳୟ ଓ ଆେମ୍ଭ କଦେ ତା’େ ଗତ,ି ଦସଇ ଗତପିଥକୁ 
ଆଧାେକେି ପାଣପିାଗ ବଦିଶଷଜ୍ଞମାଦନ ଆକଳନ କେନ୍ତ ି ଘରୂ୍ଣ୍ିବାତୟାେ 
ପଥ; ଏ ଆକଳନ ଦସହଭିଳ ି। ସମୟ ଦଯଦତ ଲମି୍ବବ, ଅଥକାତ୍ ଘୂର୍ଣ୍ବିଳୟ 
ଦଯଦତ ଅଧିକବାଟ ଅତକି୍ରମ କେବି, ତା’େ ମାଟଛୁିଇଁବାେ  ସଠକିତା 
ଦସଦତ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦହବ । ଏଣୁ ଦକାଡ଼ଏି ବଷକେ କାଳଖ୍ଣ୍ଡକୁ ଆଧାେକେ ି
ଅଶୀବଷକେ କାଳଖ୍ଣ୍ଡ ବଷିୟଦେ ଆଦଲାଚନା କେିବା ଅଦପୋ ଆଦମ 
ଦଭାଗିସାେିଥିବା ଓ ବଦିତଇସାେିଥିବା ସମୟଖ୍ଣ୍ଡଦେ କ’ଣ ସବୁ ଘଟସିାେଛି ି
ବୋଂ ଦସଆଡ଼କୁ ଆଦଲାଚନାକୁ ଦନବା ଦଶ୍ରୟସ୍କେ । 

ଏମିତ ିବ ିଦହାଇପାଦେ ଦଯଉ ଁଦକାଡ଼ଏି ବଷକ ଆଦମ ବଦିତଇ ସାେଛୁି, 
ଏ ସମୟଖ୍ଣ୍ଡ ତା’ଠୁ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍କ େୂଦେଇ ଜୀବନ ଓ ସାହତିୟେ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍କ ନୂତନ 
ପେଭିାଷାଟଏି ନମିକାଣ କେିଦେଇପାଦେ । କଏି ଦେଖିଛ!ି କିଏ କହବି! 
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ଏକବାିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀେ ଅେୟାବଧି େକାଶତି ସାହତିୟକୁ ଲେୟକଦଲ 
ଆଦମ ୋୟ ଚାେି ବଗକେ ସାହତିୟକଙୁ୍କ  ଦେଖ୍ୁ। ୋୟ ଚାଦୋଟ ି
ବୟସବଗକେ ସାହତିୟିକ ଏ ସମୟଖ୍ଣ୍ଡଦେ ଆତଯାତ । େଥଦମ େହଦିବ 
ଦସହମିାଦନ, ଦଯଉମଁାଦନ ବାିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀେ ଦ୍ୱତିୀୟାଦ୍ଧକେୁ ଯଦଥଷ୍ଟ େକାଶନ, 
ପେଚିତି,ି ସ୍ୱୀକୃତ,ି େସିଦ୍ଧ,ି ଖ୍ୟାତ,ି ପାଠକୀୟତା ସହତି ଏକବାିଂଶ 
ଶତାବ୍ଦୀଦେ ପାେ ଦେଇଛନ୍ତ ି । ୋୟ ପେିଣତ ବୟସଦେ ଏକବାିଂଶ 
ଶତାବ୍ଦୀକୁ ଆସିଛନ୍ତ ିବଗିତ ଶତାବ୍ଦୀେ ଦନୈତକିତା, ମଲୂୟଦବାଧ ଓ ପେମ୍ପୋ 
ସହତି । 

ଦ୍ୱତିୀୟବଗକ ଦସହ ିସାହତିୟିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦଯଉମଁାଦନ ବାିଂଶ ଶତକେ 
ଦଶଷ ଚଉଠଦେ ଦଲଖ୍ାଦଲଖି ଦେତ୍ରକୁ ଆସିଛନ୍ତ ି । ଏମାନଙ୍କ ପାଖ୍ଦେ 
ମଧ୍ୟ ବଗିତ ଶତାବ୍ଦୀେ ପେମ୍ପୋ ଓ ଐତହିୟ ଅଛ ି। ମାତ୍ର ଏମାଦନ ସ୍ୱୀକୃତ ି
ଓ ଉପାୟନେ ସ୍ୱାେ ପାଉଛନ୍ତ ିୋୟତଃ ଏକବାିଂଶ ଶତକେ ଆେମ୍ଭଦବଳକୁ । 

 ତୃତୀୟ ବଗକେ ଦଲଖ୍କମାନଙ୍କ ଦଲଖ୍କୀୟ ଜୀବନ ଆେମ୍ଭ ଦହାଇଛ ି
ବାିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀେ ଦଶଷ େଶକଦେ । ଏମାଦନ ୧୯୯୦ େ ଜଗତୀକେଣ 
ସମୟକୁ ହୁଏତ ପତ୍ରପତ୍ରକିା ବା ଖ୍ଣ୍ଡିଏ-େୁଇଖ୍ଣ୍ଡ େକାଶତି ପୁସ୍ତକ ସହ 
ବଦିତଇ ଏକବାିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀକୁ ଆସିଛନ୍ତ ି। 

ଦଶଷ ବଗକଟ ି ଅଦପୋକୃତ ତେୁଣ । ଜନମ ହୁଏତ ବାିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀଦେ 
ମାତ୍ର ଏକବାିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀଦେ ଏମାନଙ୍କ ଦଲଖ୍ାଦଲଖି ଆେମ୍ଭ । ଏମାନଙ୍କ 
ଦବଳକୁ ପତ୍ରପତ୍ରକିା ସହତି ତାଳଦେଇ ଦସାସିଆଲ୍ ମିଡ଼ଆି ମଧ୍ୟ ସାହତିୟ 
େକାଶନେ ମାଧ୍ୟମ ଦହାଇଛ ି । ପୂଦବକାକ୍ତ ତନି ି ବଗକେ ଦଲଖ୍କମାଦନ 
ଦସାସିଆଲ୍ ମିଡ଼ଆି ସହତି ଦଯାଡ଼ଦିହବା ଇଚ୍ଛାଧୀନ ବୟାପାେ ବା ନଜିସ୍ୱ 
ଆଗ୍ରହଦବାଧଭିର୍ତ୍କି େସଙ୍ଗ ଦହାଇଥିବାଦବଦଳ ଏଇ ତେୁଣବଗକଟ ି ପାଇଁ 
ଦସାସିଆଲ୍ ମିଡ଼ଆି ଦଗାଟଏି ବକିଳ୍ପ ଭାବଦେ େତଭିାତ ଦହଉଛ ି । ପୂବକ 
ପିଢ଼ ି ପତ୍ରପତ୍ରକିା ସହତି ଦସାସିଆଲ୍ ମିଡ଼ଆିକୁ ଆସିଥିବା ଦବଦଳ ଏହ ି
ତେୁଣ ବଗକୀୟ ପିଢ଼ ି ନଦିୋଳା ଦସାସିଆଲ୍ ମିଡ଼ଆି ଆଧାେଦେ ସାହତିୟ 
ସାଂେଚନା ସହ ଦଯାଡ଼ ିଦହାଇଛନ୍ତ ି। ଦକଉଁଟ ିଭଲ ,ଦକଉଁଟ ିଖ୍ୋପ ତାହା 
ବଚିାେ କେବିା ଅଦପୋ ଦଲଖ୍କମାନଙୁ୍କ ଏପେି ବାଣ୍ଟବିାେ ଉଦେଶୟ 
ଦହଉଛ ି େକାଶନେ ମାଧ୍ୟମ ଓ ବକିଳ୍ପ ଅନୁସାଦେ ଦଲଖ୍କୀୟ େୁଚେି 
ପେବିର୍ତ୍କନକୁ େଶକାଇବା। ଏ ବଗକୀକେଣ େକାଶନ ଶଳି୍ପେ ୋଚୀନତାଠାେୁ 
ସମ୍ପାେନାହୀନ ବା ନଜିସ୍ୱ ଆଦବଗକୁ ଅବକିଳ-ଅସମ୍ପାେତି ଭାଦବ େକାଶ 
କେବିାେ ଧାୋକୁ େଶକାଉଛ ି । ପାଠକ େୂପାନ୍ତେିତ ଦହଉଛ ି ଲାଇକ୍ ବା 
କଦମଣ୍ଟଦେ ‘ୱା ୱା’ ଦଲଖି ଖ୍ସିଯାଉଥିବା ଦେଖ୍ଣାହାେୀଦେ। ଏ ପେମ୍ପୋ 
ସାହତିୟେ ବପିଣୀଭିର୍ତ୍କି େୂପାୟନ । ଏହାକୁ ଖ୍ୋପ କହବିା ବା ଭଲ 
କହବିା ଦକୌଣସି ଫେକ୍ ପକାଇବ ନାହିଁ । ଏ ସମୟେ ସାହତିୟିକ ଏ 
ମାଧ୍ୟମକୁ ଗ୍ରହଣ କେବିାକୁ ଏକେକମ ବାଧ୍ୟ ଓ ବକିଳ୍ପହୀନ ।  

(୨) 
ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାେତକୁ ଅଦନକ କଛି ି ଦେଇଛ ି । ୧୯୪୭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦକୁ 

ଆଧାେ କେ ି ସାହତିୟେ କାଳବଭିାଜନପବୂକକ  ଆଦଲାଚନା ମଧ୍ୟ 
ଦଲଖ୍ାଦହଇଛ ି । ଦକହଦିକହ ି ବଭିାଜନେ  ଗାେକୁ ୧୯୪୭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦେୁ 
୧୯୫୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦକୁ ଟାଣିଆଣଛିନ୍ତ ି। କନୁି୍ତ ୧୯୭୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦଦେ ପହାଂଚଲିା 
ଦବଳକୁ ମଲାନ ପଡ଼ଯିାଇଛ ି ଅଦନକ ସ୍ୱପନ,ସମ୍ଭାବନା ଓ ଆଶା । ବେଳ ି
ଚାଲିଥିବା ସମୟ କ୍ରଦମ ଅଜଗେ ଦହାଇ ଗିଳଦିେଇଛ ିସ୍ୱାଧୀନତା ୋପି୍ତେ 

ପୁଲକକୁ । ଜୀବନ-ସାଂଘଷକ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍କ ଦହାଇ ଠଆି ଦହଇଛ ି। ୋଜନୀତକି 
ପଟ୍ଟ ପେବିର୍ତ୍କନ, ଯୁଦ୍ଧ, େମତାକନ୍ଦଳ ଭାେତକୁ ନେିାଶାେ ନୂତନ ନୂତନ 
େଗିନ୍ତ ଦେଇଛ ି । ଦକଦତଦବଦଳ ଆାଂଚଳକିତା ତୀବ୍ରତେ ଦହାଇଛ ି ତ 
ଦକଉଁଠ ି ହାିଂସାତ୍ମକ ଆଚେଣ, ଦଦ୍ୱଷ, ସାାଂେୋୟିକତା, େକ୍ତପାତ, 
ବଭିୀଷିକା, ଜାତବିାେ ଭଳ ିସମସୟାମାନ ଦେଶେ ଅଣ୍ଟାକୁ ସଳଖ୍ ଦହବାକୁ 
ଦେଇନାହାନ୍ତ ି। 

ବାିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀେ ସାହତିୟିକଙ୍କ ପେସିେ ସମବନ୍ଧଦେ ଥଦେ କମଳାକାନ୍ତ 
ମହାପାତ୍ର କହଥିିଦଲ ଦଯ,“ଦକବଳ ଭାଷା ନୁଦହଁ, ଓଡ଼ଆି ଦଲଖ୍କେ 
ଅନୁଭୂତେି ପେିସେ ମଧ୍ୟ କ୍ରଦମ ସଙୁ୍କଚତି ଦହାଇପଡ଼ୁଛ ି । ଆମମାନଙ୍କ 
ଅଦପୋ ଆମ ପବୂକ ପିଢ଼େି ଦଲଖ୍କଙ୍କ ଅନୁଭୂତ,ି ଅଭିଜ୍ଞତାେ ପେସିେ 
ଦେର୍ ଦବଶୀ ବଡ଼ ଥିଲା; ଏହା ଦସମାନଙ୍କ ସାହତିୟେୁ ସହଜଦେ ଜାଣହୁିଏ 
। ଦସମାନଙ୍କେ ସମସ୍ତଙ୍କେ ଗାଁଦେ ଦଗାଟଏି ଦଗାଡ଼ ଥିଲା; ଦସମାନଙ୍କ 
ଜୀବନ ସାଂଗ୍ରାମ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସାଂଗ୍ରାମ ଅଦପୋ ଦବଶୀ ତୀବ୍ର ଓ 
ଗଭୀେ ଥିଲା । ଏଦବ ମଧ୍ୟବରି୍ତ୍ ପେବିାେେୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ବହୁ ଶେିିତ ଯୁବକ 
ଯୁବତୀଙ୍କ ସ୍ୱପନ ଉର୍ଚ୍ ଚାକେିି, ଘେଦ୍ୱାେ, ସୁନ୍ଦେ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ସ୍ୱାମୀ, ସାମାଜକି 
େତଷି୍ଠା ଓ ସମ୍ମାନ,ଏ େକାେ ସ୍ୱପନ ସାକାେ କେବିା ପାଇଁ ଜୀବନଧାୋକୁ 
ଏଦତ ସାଂକୀର୍ଣ୍କ ଭାଦବ କାଟବିାକୁ ପଦଡ଼ ଦଯ ସତକକ ଛାତ୍ର ଜାଣିଶୁଣି ବହୁ 
ଅନୁଭୂତ,ି ଅଭିଜ୍ଞତାେୁ ନଜିକୁ େୂଦେଇ େଦଖ୍ । X X X ଓଡ଼ଆି ସମାଜଦେ 
ଦକଦବ ଦକହ ି ଅନୟକଛି ି ନ ଦହାଇ ଦଲଖ୍କ ଦହବାେ ସ୍ୱପନ ଦେଖିନାହିଁ । 
ଦଲଖ୍କ ଦହବା ସ୍ୱପନ ପଛଦେ ଦକଉ ଁଓଡ଼ଆି ତା ଜୀବନ ଦଯୌବନକୁ ଉଜାଡ଼ ି
ଦେଇଥିବା େୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦମା ନଜେଦେ ନାହିଁ ।”(୧) ହୁଏତ କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ 
ବକ୍ତବୟଦେ ଦୋଭ ଲୁଚେିହଛି ି  ମାତ୍ର ଏହାକୁ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍କ ମଥିୟା କହ ି ଏଡ଼ାଇ 
ଯାଇ ହବ କ?ି ଆମ ସାହତିୟ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ େଶାସନ ଓ ଅଧ୍ୟାପନାେ 
ବଳୟଦେ ବନ୍ଦୀ । ଏ ସମୟଖ୍ଣ୍ଡଦେ େଶାସକ ଅଥବା ଅଧ୍ୟାପକ ବଗକେୁ ହିଁ 
ଆମେ ଅଧିକାାଂଶ ସାହତିୟିକ ଆସଛିନ୍ତ ି । ଅବଶୟ ସାହତିୟିକଟଏି ତା’େ 
ଜୀବନଧାେଣ ପାଇଁ ଦଯଦକୌଣସି ବୃର୍ତ୍ ି ନଭିକେ ଦହବାକୁ ବାଧ୍ୟ । 
ଦଯଦକୌଣସି ଦଗାଟଏି ଅଥକ ଉପାର୍ଜ୍କନକାେୀ ଆୟେ ପନ୍ଥା ନ ଧେଦିଲ ଏ 
ଭୂଖ୍ଣ୍ଡଦେ ସାହତିୟକୁ ଦନଇ ଜୀବନ ଜଇଁିବା କଷ୍ଟ। ମାତ୍ର କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ 
ଆକଳନେ ଦଗାଟଏି ଅନୟେଗି ଅଛ ି । କାେଣ ବୃର୍ତ୍ ି  ମଧ୍ୟ ମଣଷିେ 
େୃଷ୍ଟଭିଙ୍ଗୀ ତଆିଦେ । ଜୀବନ ଜଇଁିବାେ ଅଭୟାସ ମଣିଷେ କଳ୍ପନାଜଗତକୁ 
େଭାବତି କଦେ । ଦତଣ ୁ ହୁଏତ ବାିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀେ େଥମ ଅଦ୍ଧକଶତାବ୍ଦୀେ 
ସାହତିୟେ ଜାତୀୟତାବାେୀ ଚନି୍ତାଧାୋ, ସବୁଜ ସ୍ୱପନ ଓ କଳ୍ପନା ବା 
େତୀକଧମକୀ େତବିଦ୍ଧତା ସ୍ୱାଧିନତା ପେବର୍ତ୍କୀ କାଳଦେ ତାେ ସ୍ୱେୂପ 
ପେବର୍ତ୍କନ କେ ିଦଗାଟଏି ସମୟଦେ େଚୁେ ବୟକି୍ତଦକୈନ୍ଦ୍ରକି ଦହାଇପଡ଼ଛି ି । 
ପୁନଶ୍ଚ ୧୯୮୦ ପେବର୍ତ୍କୀ ସମୟଦେ ଏ ବୟକି୍ତଦକୈନ୍ଦ୍ରକି ଧାୋେୁ ମୁକୁଳବିା 
ପାଇଁ ଦଚଷ୍ଟାକେି ବାଟ ମଧ୍ୟ ପାଇଛ ି । ସାହତିୟ ଦକବଳ ବଳିାସ  ବା 
‘ମାଡ଼ବିା’ ଭଳ ିଦଜୈବକି େବୃର୍ତ୍େି ବଶବର୍ତ୍କୀ ନ ଦହାଇ ଏକ େତବିଦ୍ଧତାଦେ 
େୂପାନ୍ତେିତ ଦହାଇଛ ି । ଭଞ୍ଜ ଦଲଖିଥିଦଲ, “ତୁ ଦମା େତଚିେୁ ଦଯଣ ୁ
ଦହାଇଛୁ ଅନ୍ତେ/େଶୁିନାହିଁ କଛି ି କାହିଁ ଆନ େତକିାେ/ନୂଆ ଅନ୍ଧୋୟ 
ଦହାଇ/ଅନୁେଦଣ ଆକୁଳ ବଢୁ଼ଛ ି ୋଣ ସହ,ି”(ଦେମ ସୁଧାନଧିି,୧୪:୩)। 
ଏ ସମୟ ଦସଇ େତଚିେୁ ବା େଚେୁ ପାଖ୍ଦେ ଅଟକବିାକୁ ବାଧ୍ୟ ଦହଉଛ।ି 
ଆମ େୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀଦେ ନକିଟେୃଷ୍ଟି (myopia), େୃଷ୍ଟି ବକ୍ରତା ଓ େୃଷ୍ଟିହୀନତା 
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ମଧ୍ୟ କଛି ିକମ୍ ନାହିଁ । ଅବଶୟ ଏକବାିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀଦେ ଅନୟ ଦଗାଟଏି ବଗକେ 
ସାହତିୟ ସମ୍ପକିୃ୍ତ ଅଧିକ ବଢ଼ଛି ି । ଦସହ ିବଗକଟ ିଦହଲା ସାମବାେକିତା ସହତି 
ଜଡ଼ତି ବୟକି୍ତବଦିଶଷଙ୍କେ । ପୂବକେୁ ଦଯ ସାମବାେକିତା ସହତି ଜଡ଼ତି 
ସାହତିୟିକ ନଥିଦଲ ତା’ ନୁଦହଁ କନୁି୍ତ ସାଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତଦେ ବଚିାେ କଦଲ 
ସାାଂେତକି ସମୟେ ଅଦନକ ସର୍ଜ୍କନଶୀଳ ଦଲଖ୍କ ସାମବାେକିତା ସହତି 
ଜଡ଼ତି ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଦଳ ।  

ଏକବାିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀଦେ ପହଞ୍ଚଲିାଦବଳକୁ ଆମେ ବଚିାେ ଓ 
ଆଭିମଖୁ୍ୟଦେ ଏକାଧିକ ପେିବର୍ତ୍କନ ଦେଖ୍ାଦେଇଛ।ି “ହଜାେହଜାେ 
ବଷକଧେି ତଦିନାଟ ିଜନିଷି ମଣିଷକୁ ଆଗକୁ ବଦଢ଼ଇ ଦନଇଛନ୍ତ ି। ଦସମାଦନ 
ଦହଉଛନ୍ତ ି ଧମକ, ଦନୈତକିତା ଓ ଶେିା । ବର୍ତ୍କମାନ ତଦିନାଟଯିାକ ମଣଷିେ 
କାନ୍ଥ ଦହାଇଛନ୍ତ ି। X X X ଦନୈତକି ନୟିମଙ୍କେ ଅସାମଥକୟକୁ ବାେବିାପଦେ 
ମଣିଷ ଦନୈତକିତାକୁ ହାିଂସ୍ରଭାବଦେ ଭାଙି୍ଗବାଦେ ଲାଗିଛ ି । ନଶିି୍ଚତ ଭାଦବ 
ଏହା ଯୁକି୍ତସାଂଗତ ଆଚେଣ ନୁଦହଁ । ବଚିାେ, ଯୁକି୍ତ ଦ୍ୱାୋ ଗଢ଼ାଯାଇଥିବା 
ୋସ୍ତାଦେ ଚାଲିବ ଦବାଲି ମଣିଷ ଦକଦବ େତଶିୁତ ି ଦେଇନାହିଁ ।”(୨) 
ଅଥକାତ୍ ସାାଂେତକି ମଣିଷେ ଜୀବନଦଶୈଳୀ ଓ ବଚିାେଧାୋ ଦଯ ବଗିତ 
ଶତାବ୍ଦୀଠାେୁ କ୍ରମଶଃ େୂଦେଇ ଯାଉଛ,ି ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ । ଆଦଲାଚକମାଦନ 
ବଭିିନ୍ନ ସମୟଦେ ଏହ ିସାଂକୀର୍ଣ୍କ ମଦନାଭାବକୁ ଦନଇ େଶନ ଉଦଠଇଛନ୍ତ ି । 
କହଛିନ୍ତ ି“ଶୀର୍ଣ୍କ ସାଂକୀର୍ଣ୍କ ସାଂକୁଚତି ବ ିଆଜ ିମଣିଷେ ମନ । ଏହା ହିଁ ସକଳ 
ସାଂକୀର୍ଣ୍କତା, ସଦଙ୍କାଚନ, ସାଂସ୍କତୃ-ିସ୍ୱାଭିମାନ-ଶୂନୟତାେ ମୂଳମଞି୍ଜ । ଶାସ୍ତ୍ର 
ଯଥାଥକଦେ କହଛି ି – ‘ମନେ ମଦୂଳ ଏ ଜଗତ’ । ମନଟା େୃଢ଼ ନ ଥିବାେୁ 
ଆଜେି ମଣିଷକୁ ଗଙ୍ଗା ବ ିଗଡ଼ଆି ପେି େଶୁିଛ,ି ଦସ ତାକୁ େେୂଷିତ କେୁଛ ି। 
ମୂଳେୁଆ େୁବକଳ ଦହାଇଯିବାେୁ ମନଟା ଆଜକିାଲି ଉଦ୍ଧବ ମାନଙ୍କେ ଗେୁୁ 
ଦହାଇପାେୁନ,ି ଦସଇଥିପାଇଁ ଉଦ୍ଧବମାଦନ ଆଜକିାଲି ଅଣ୍ଡିେପିୁଅ ଉଦ୍ଧବ 
ବନଯିାଉଛନ୍ତ।ି”(୩) ଏ ବୟଦଙ୍ଗାକି୍ତ ଭିତଦେ ମଧ୍ୟ ମୂଲୟଦବାଧ ଭୁଷୁଡ଼ ି
ପଡ଼ବିାେ କାେୁଣୟ ଅଛ ି । ଅଥକାତ୍ ବଗିତ ଶତାବ୍ଦୀେ ଚଷମାଦେ ନୂତନ 
ଶତାବ୍ଦୀ ହୁଏତ ଛନି୍ନମଳୂ େଶୁିଛ ି ବା ଦହଇଯାଇଛ ି କମିବା ଏମିତ ି ବ ି
ଦହାଇପାଦେ ଏ ଭାଙି୍ଗବା ପଛଦେ ବ ି ନୂଆକେି ତଆିେି ଦହବାେ 
େତଶୁିତଟିଏି ଲୁଚେିହଛି,ି ଯାହା ଆମେ ସୀମିତତା ଭିତଦେ ଧୋପଡ଼ନି ିଏ 
ଯାଏଁ । 

ଏଇ େସଙ୍ଗଦେ ମଦନପଡ଼ୁଛନ୍ତ ି କବ ି ଓ ସମାଦଲାଚକ  ଦସୌେୀନ୍ଦ୍ର 
ବାେିକ । ‘ଜଗତେ େଙ୍ଗ, େଙ୍ଗେ ଜଗତ’େବନ୍ଧଦେ ଚତି୍ରକଳା ଓ ଚତି୍ରଶଳି୍ପୀେ 
ଅସି୍ତତ୍ୱ କଥା କହଲିାଦବଦଳ ଦସ କୁହନ୍ତ,ି “ଏହ ି ନୂଆ ଜଗତେ ସୃଷି୍ଟ ହିଁ 
କଳାେ ଦବୈଶଷି୍ଟୟ । ଏହ ି ଜଗତଦେ ଆଜେି ଶଳି୍ପୀ ନଜିକୁ ସ୍ରଷ୍ଟାଭାବଦେ 
େତଷି୍ଠିତ କଦେ। ଆଜେି ଜଗତ ଆଉ ଶଳି୍ପୀେ ବକିଳ୍ପ ଜଗତେ ସ୍ଥିତ ିଏଇଠି । 
ଆଜେି ଜଗତଦେ ବଶି୍ୱାସ ମତୃ ଅବା ସବୁ ବଶି୍ୱାସ େତ ି ଆଜେି ମଣିଷ 
ଉୋସୀନ ଅବା ବମିଖୁ୍ । ଆଜେି ଶଳି୍ପୀ େଙ୍ଗେ ଜଗତ ଭିତଦେ 
ହଜଯିାଇଥିବା ଏହ ି ବଶି୍ୱାସକୁ ଦଖ୍ାଜୁଛ।ି ବସୁ୍ତ ଜଗତଦେ ଯାହା ଦେଖ୍ଛୁ,ି 
ଚପଳଚନି୍ତା ଆଉ ମତବାେେ ଜଗତଦେ ଦଯମିତ ି ସନୁ୍ତଳ ି ଦହଉଛ,ିତା’କୁ 
ଦବୌଦ୍ଧକିତାେ ସାହାଯୟଦେ େୂପଦେଇ ନୁଦହଁ, କଳ୍ପନା ସାହାଯୟଦେ ଏକ 
ବଶି୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟିକେି ତା’କୁ ଦଖ୍ାଜୁଛ ି। ଅହାଂେ ଅନ୍ଧତ୍ୱ ଅବା ସାଂକୀର୍ଣ୍କତା ନୁଦହ,ଁ 
ବୋଂ ଏହାେ ସମ୍ଭାବନା ଏବାଂ ଉୋେତାକୁ େତଷି୍ଠାକେି ଶଳି୍ପୀ ଏହାେ 
େୟାସୀ । ଅହାଂେ ଏହ ିଉୋେୀକେଣ ତଥା ଉର୍ତ୍େଣ ଏବାଂ ବାଂଚବିାେ ଏକ 

ନୂଆ ଅଥକ ଦଖ୍ାଜବିାେ ସ୍ୱପନ ହିଁ ଆଜେି ଶଳି୍ପୀେ ଅଦନବଷା ।”(୪) ଜଣାପଡୁଛ ି
ଆଜେି ଶଳି୍ପୀ ସଦତଦଯମିତ ି ଠଆି ଦହାଇଛ ି ଦଗାଟଏି ସନ୍ଧେିଣଦେ । ଛନ୍ଦ ି
ଦହଉଛ,ି ଧନ୍ଦ ିଦହଉଛ,ି େଙ୍ଗ ଦଫଣୁ୍ଟଛ,ି ତୁଳୀ ସଜାଡୁଛ,ି କାନ ଭାସ୍ ତଆିେିେ 
ଉେୟମ କେୁଛ,ି ବକିଳ୍ପେ ସନ୍ଧାନ କେୁଛ ି।  

ଏକବାିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀେ ଆେମ୍ଭ ଦବଳକୁ ଏଇ ବକିଳ୍ପ ସନ୍ଧାନେ ଉେୟମ 
ଗୁେୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍କ ଦହାଇ ଉଠଛି ି । େଦତୟକ ବୟକି୍ତ ତା’େ ବର୍ତ୍କମାନେ ଅସନୁ୍ତଷ୍ଟ ି
ସହ ବାଂଚୁଛ ି । ଅବଦସାସ ଓ ଅସହାୟତାେ ତୁଣ୍ଡିବନ୍ଧା ମହୂୁର୍ତ୍କସବୁକୁ ନା 
ବୟକ୍ତ କେିପାେୁଛ,ି ନା ସହ ିପାେୁଛ,ି ମୁକ୍ତଦହବାେ ବୟାପକ ସଦୁଯାଗ ସଦେ 
ଗୁଡ଼ଏି ଜଭିକଟା ବନ୍ଧନ ତାକୁ ଛଟପଟ କେୁଛ ି । ଏକବାିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀେ 
ଜୀବନ ସାହତିୟଦେ େୂପାୟିତ ଦହଲାଦବଳକୁ ଆଦମ ବୟକି୍ତେ ଏହ ିସାଂଘଷକ 
ଓ ଲହୁଲୁହାଣେ ଚତି୍ରମୟ େେଜ ସବୁକୁ ଦେଖିପାେୁଦଛ, ଦେଖିଚାଲିଦଛ ।  

ଦକଦତକାାଂଶଦେ ମଦନଦହାଇଛ ି ଏକବାିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବାିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀେ 
ଅଦନକ ଆେମ୍ଭକୁ ୋଧାନୟ ଓ େତଷି୍ଠା ଦେଇଛ ି । େଳତି ଓ ନମିନ ବଗକୀୟ 
େବଣତା ବଢ଼ଛି,ି ନାେୀେ ବହୁବଧି ଓ େସାେିତ ନଯିକାତନାେ ବଳୟକୁ 
ସାମନାକୁ ଆଣିଛ ି । ପଟବିନ୍ଧା ଆଖିେ କଳାପେୋ ଭିତଦେ ତଉଲିବାକୁ 
ପଡ଼ୁଛ ି ନୟାୟେ ତୋଜୁ । ସତ ଲୁଚ ି େହଛି ି କାଗଜ, କଲମ, ମଦୁେଇ, 
ମୁୋଲାଙ୍କ ସାେୀ-େମାଣ ଭିତଦେ। ହାିଂସା ଓ ସାମ୍ପ୍ରୋୟିକତାେ ଗଳବିାଟ 
କ୍ରମଶଃ ୋଜପଥଦେ େୂପାନ୍ତେିତ ଦହାଇଛ ି। ମଲୂୟଦବାଧ, ଆେଶକ, ତୟାଗ, 
ତତିେିାେ ନେିନ୍ତେ ହତୟା ଓ ତଣ୍ଟିଚପିା ମହୂୁର୍ତ୍କେ ସାେୀ ଦହାଇ ଠଆି 
ଦହାଇଛ ି ନେିୀହ ଅସହାୟ ଜୀବନ । ଧମକେ ଦଗୈେିକୀକେଣ ଭିତଦେ 
ଆଧୁନକି ଓ ଅଳ୍ପେନିଆି ଚମକ ସଷିୃ୍ଟକାେୀ ଇଶ୍ୱେମାନଙ୍କ ସାଂଖ୍ୟା ବଢ଼ଛି।ି 
ଦସମାନଙ୍କ କାୋଗାେ ଯାତ୍ରା ପୁଣ ି ନୂଆ ନୂଆ ଇଶ୍ୱେ ତଆିେ ି କେୁଛ ି । 
ବଶି୍ୱାସ ଓ ପେମ୍ପୋକୁ ହଦେଇ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍କ ଛନି୍ନମୂଳ ଜୀବନକୁ ଆେେ ି
ଦନଇଥିବା ସମାଜ ଭିତଦେ ବୋଂ ଏଇ ଛେମ େଦଲାଭନଧମକୀ ଇଶ୍ୱେଙ୍କ 
ସାଂଖ୍ୟା ବଢ଼ବିାଦେ ଲାଗିଛ ି । ବଢ଼ଛି ି ମଧ୍ୟ ଆାଂଚଳକିତା, ଉୋେୀକେଣ, 
ବଜାେେେ, ମଲୂୟଦବାଧ ଓ ଆେଶକ ଅଦପୋ ଅଟ୍ଟାଳକିା ତଆିେେି ଦମାହ । 
“ସାହତିୟିକ ସମୟେ ଅନୁଗାମୀ (time traveler) । କବ ି ଆଉ 
ଦଲଖ୍କ ଦସମାନଙ୍କ କୃତ ିଜେିଆଦେ କାଳକୁ ଜଆଁିଇ େଖିପାେନ୍ତ ି। ନୂତନ 
ଋତ୍ୱକି ଦସମାଦନ । ନବନଦବାଦନମଷ ଶାଳନିୀ େଜ୍ଞାେ ଅଧିକାେୀ । 
ଏକାେଶ ଅବତାେ । ଦମଘେୂତ କ ିହାଂସେୂତ ନୁଦହଁ ,ପେିବର୍ତ୍କନେ େୂତ । 
ଏଣୁ ମୁକି୍ତେ ପଥ ଆସବି ସାହତିୟିକଙ୍କ ଭିତେୁ ।”(୫) ମୁକି୍ତେ ପଥ ଆସବି 
ସାହତିୟିକଙ୍କ େସଙ୍ଗ ଜଡ଼ତି ଜୀବନ ଓ େତବିଦ୍ଧତାେୁ । ଅଦନଦକ ଜାଣନ୍ତ ି
ଦଯ ଆମେ ଅଦନକ ଓ ଅଧିକାାଂଶ େତବିାେ ଦକବଳ କାଗଜ-କଲମ ଶବ୍ଦେ 
ବପିଲବ ଭିତଦେ ସୀମିତ । ବପିଲବ ଓ ବପିଲବେ ଆନୁୋସିକ ପେଲାଳତିୟ 
ଦକଦବଦହଦଲ ଏକାକଥା ନୁଦହ ଁ । ଅଳ୍ପ ସମୟ ପୂବକେୁ ଦସଥିପାଇଁ 
ସାହତିୟିକେ ପେସିେ କଥା ଆଦଲାଚନା ଦବଦଳ ଆଦଲାଚକ କହବିାକୁ 
ଚାହଁୁଥିଲା ଦଯ ବୃର୍ତ୍ ି ଓ ବଗକଭିର୍ତ୍କି ବବିଧିତା ନ ଆସିବା ଯାଏଁ ସାହତିୟ 
ଏକାଭଳ ିଦହଇଯିବାେ ଭୟଟଏି େହବିା ସ୍ୱାଭାବକି । ଆମ ସାହତିୟ ହୁଏତ 
ଏଯାଏଁ ବଙ୍ଗଭାଷା ଭଳ ିଦବବ ିହାଲ୍ ୋେ ପାଖ୍ଦେ ପହାଂଚ ିପାେନିାହିଁ, ଯିଏ 
ତା ଅଦଙ୍ଗନଭିା କାହାଣୀକୁ ସାହତିୟିକେ େଦଲପଦବାଳା-େଙ୍ଗେଆି 
ଭାଷାଦେ ନୁଦହ ଁ ବୋଂ ନଜି ଭାଷାଦେ ମୁକ୍ତ ଭାବଦେ କହ ି ଆଦବଗ ଓ 
ଅନ୍ତେଙ୍ଗତା ତଆିେି କେପିାେିବ । ବଜିୟ ଦତଣୁ୍ଡର୍ କର୍ କ ି ସଫ ୋର୍ 
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ହାସ୍ ମୀଟଏି ତଆିେ ି କେିପାେନି ି ଯିଏ େତବିାେେ ସ୍ୱେ ଶୁଦଣଇ ଶୁଦଣଇ 
ସାୋ ଜୀବନ ସାଂଘଷକ ଓ ଲହୁଲୁହାଣ ମୁହୂର୍ତ୍କସବୁକୁ ଦନଇ ଜୀବନ ବାଂଚବି । 

(୩) 
୧୯୫୫ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦଦେ (ଅଥକାତ୍ ଦଗାଟାଏ ଶତାବ୍ଦୀେ ୋୟ ମଧ୍ୟ 

ଭାଗଦେ) ଦଯଦତଦବଦଳ ଏକ ପାଠକ-େିୟ ପତ୍ରକିା ‘ଆସନ୍ତାକାଲି’ଦେ 
ୋଣନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ‘ଆସନ୍ତା କାଲିେ ସାହତିୟ’ ଶଦିୋନାମାଦେ ଦଲଖିବା 
ଆେମ୍ଭ କେଥିିଦଲ, ଦସଦତଦବଦଳ ତାଙ୍କ େଗତଶିୀଳ ଚନି୍ତାଧାୋ ଓ 
େୃଷି୍ଟଦକାଣେୁ ଭବଷିୟତେ ସାହତିୟ କପିେି ଦହବ ଦସ ସମ୍ପକକଦେ ବଦିଶଷ 
ଆଦଲାଚନା କେିଥିଦଲ । ତା’େ ଏକ ନମନୂା ପାଇଁ ପାଠଦକ ‘ଆସନ୍ତା 
କାଲିେ ସାହତିୟ’ ବହଟି ିପଢ଼ପିାେନ୍ତ ି। ଏ ବହଟିଦିେ େଗତଶିୀଳ େୃଷ୍ଟଦିକାଣ 
ଭିର୍ତ୍ଦିେ ସାହତିୟେ କାଳକୁ ବାଣ୍ଟଲିାଦବଦଳ ଦସ ଓଡ଼ଆି ସାହତିୟଦେ 
ସାମନ୍ତବାେୀ ଯୁଗ, ୋସ ଯୁଗ, ସାମ୍ରାଜୟବାେୀ ଯୁଗ ଓ ପୁଞି୍ଜବାେୀ ଯୁଗ 
କଥା କହଛିନ୍ତ ି। ‘ଦଶ୍ରଣୀ ସାହତିୟ’େ ବଦିଶଷ ଆଦଲାଚନା କେି େଗତଶିୀଳ 
ସାହତିୟେ ନଭିକେଦଯାଗୟ ଆଶ୍ୱାସନା କପିେି ପେବର୍ତ୍କୀ ସମୟକୁ େଭାବତି 
କେବି ଦସକଥା କହଛିନ୍ତ ି। ଜାତୀୟବାେୀ ଓ େଗତବିାେୀ ଚନି୍ତା ଦଚତନାେ 
ପାଥକକୟ େଶକାଇଛନ୍ତ,ି ତା’ ସହତି ଉତ୍ପାେନ ଓ ଶ୍ରମ କପିେି ସାହତିୟ 
ଦେତ୍ରଦେ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍କ ଦସ େସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଛନ୍ତ ି । ଆଜେି ସାହତିୟ ହିଁ 
ଦହଉଛ ି ବଶି୍ୱ ସାହତିୟ ଓ ବଶି୍ୱଶାନ୍ତ ି ଏହାେ ଆଧାେ ଦବାଲି ‘ଆଜେି 
ସାହତିୟେ ବଶି୍ୱଜନୀନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ’େବନ୍ଧଦେ କହଛିନ୍ତ ି।(୬) ମାତ୍ର କ୍ରଦମ ଏ 
ଆଶା ନଷି୍ପ୍ରଭ ଦହାଇଯାଇଛ ି। ଆମ ସାହତିୟଦେ ବାିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀେ ଦ୍ୱତିୀୟାଦ୍ଧକ 
େଗତଶିୀଳ େୃଷ୍ଟି ଅଦପୋ ଅନୟାନୟ େସଙ୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସେ ଦହାଇଛ ି । 
େଗତ ି ସାହତିୟେ ଗଣ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଜଣଦକୈନ୍ଦ୍ରକି ଦହାଇପଡ଼ଛି ି । ବୟକି୍ତ ଓ 
ମନସ୍ତେ ବାିଂଶଶତାବ୍ଦୀେ ଦ୍ୱତିୀୟାଦ୍ଧକକୁ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କେିଛ ି । ପନୁଶ୍ଚ ଶତାବ୍ଦୀ 
ସେିଆସିଲା ଦବଳକୁ ଦସଥିେୁ ମୁକୁଳଯିିବାେ େୟାସ ମଧ୍ୟ ଦଯାଡ଼ ି ଦହାଇ 
େହଛି ି।  

ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂବକ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀଦେ ଗ୍ରୀକ୍ କବ ିଥିଓନସି୍ େଥଦମ Eugenics 
େ ଧାେଣା ସମ୍ପକକଦେ ଆଦଲାଚନା କେିଥିଦଲ। ପଲାଦଟାଙ୍କ ଦଲଖ୍ାଦେ ମଧ୍ୟ 
ଏ ସମବନ୍ଧଦେ ବଭିିନ୍ନ ନଦିେକଶ ଥିଲା। ପଦେ କାମ୍ପାଦନଲା (୧୫୬୮-
୧୬୩୯) ଏହ ିଭାବଧାୋେ ପନୁେୁଦ୍ଧାେ କେିଥିଦଲ । ଫ୍ରାନସିସ୍ ଗାଲ୍ ଟନ  
(୧୮୨୨-୧୯୧୧) ଓ କାଲକ ପିଅେସନ ଙ୍କ ଜେିଆଦେ ଆଦମ ଏହାେ 
ଆଧୁନକି ଭାବଧାୋ ସହତି ଜଡ଼ତି ଦହଦଲ । 

ମଦନ େଖିବାକୁ ଦହବ ଭାଷା ବା ଶବ୍ଦ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଉେୀପନା ଓ 
େତକି୍ରିୟା । ଏହା େତକି୍ରିୟାେୁ ତଆିେ ିଓ ନୂତନ ଉେୀପନାେ ନମିକାଣକାେୀ । 
ଉେୀପନାେୁ ପୁଣ ି ନୂତନ େତକି୍ରୟିା । ନୂତନତା ନମିରି୍ତ୍ ଭାଷା ଆଉ 
ସାହତିୟେ ବବିର୍ତ୍କନ ଏକାନ୍ତ ଆବଶୟକ । ଦସଥିେୁ ତଆିେି ହୁଏ ନୂତନ ସ୍ୱେ, 
ନୂତନ ସମ୍ଭାବନାେ ବାଂଶକୂଟ, ନୂତନ Eugenics ।(୭) ସାହତିୟକ ଏହ ି
ନୂଆ ସ୍ୱେ, ନୂଆ ଗୀତେ େବକ୍ତା ଦହବା ସହତି ତା’େ ଛନ୍ଦ,ଲୟ,ତାନ 
ନମିକାଣଦେ ଅଗ୍ରଗାମୀ ଦହବ । ନୂତନ ଶେିାଗ୍ରନ୍ଥ, ନୂତନ କବତି୍ୱ, ନୂତନ 
ସାଂସ୍କତୃ-ିବବିର୍ତ୍କନେ ଦସତୁ ଦହବ । କବ ିଓ ସାହତିୟିକ ନୂତନତା ଦଖ୍ାଜବିା 
ଉଦେଶୟଦେ ଦକବଳ ଯାତ୍ରା ଆେମ୍ଭ କେନ୍ତ ିନାହିଁ; ଦସମାଦନ ନୂତନ ଶବ୍ଦ କ ି
ନୂତନ ଅଥକେ ଉଦ୍ଭାବକ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସମୟଦେ ନୁହଁନ୍ତ ି। “ଦଲାଦକ ଦଯଉଁ ସବୁ 
ଶବ୍ଦ ବୟବହାେ କେଥିାନ୍ତ,ିକବ ି ଓ ସାହତିୟକ ଦସହ ି ସବୁ ଶବ୍ଦ ଓ ଅଥକ 

ବୟବହାେ କେି ଜଗତକୁ ଦମାହଥିାନ୍ତ ି । X X X ଦକବଳ ଦଲାକ 
ବୟବହାେଦେ ନୁଦହଁ; ବଜି୍ଞାନ, େଶକନ, ପେୁାଣ, ଇତହିାସ ଓ ଭୂଦଗାଳଠାେୁ 
ଆେମ୍ଭ କେ ିବୟାକେଣ ପଯକୟନ୍ତ ସବକତ୍ର ଶବ୍ଦ ଓ ଅଥକ ବୟବହୃତ ଦହାଇଥାଏ 
। ଶବ୍ଦ ଅଥକ େସାେେୁ ଦଲାକ ଯାତ୍ରା ନବିକାହ କେିହୁଏ, କନୁି୍ତ ଦସହ ି ସବୁ 
େସ୍ଥାନକୁ ସାହତିୟ ଅଭିଧାଦେ ଚହି୍ନତି କୋଯାଏ ନାହିଁ । େକୃତଦେ 
ସାହତିୟେ ଭାଷା ବୟବହାେ ଗୁଣାତ୍ମକ େୃଷି୍ଟେୁ ଅନୟତ୍ର େଯୁକ୍ତ ଭାଷା ଠାେୁ 
ସମୂ୍ପର୍ଣ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧେଣେ ବୟାପାେ ।”(୮) େଦତୟକ ବକ୍ତବୟ ଅଥକ ଦେଦଲ 
ମଧ୍ୟ େଦତୟକ ଅଥକ କନୁି୍ତ ଏକା େକାେେ ନୁଦହଁ । ନୂତନ ସାହତିୟ ଏହ ି
ନୂତନ ସାଂେଚନାଠାେୁ ନଜିକୁ େୂଦେଇ େଖିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭପପେ ବୟାପାେ 
ନୁଦହଁ ।  

‘ମୁକ୍ତଧାୋେ ନାଟକ’ ପୁସ୍ତକଦେ ନାଟୟକାେ ଓ ସମାଦଲାଚକ େଦମଶ 
େସାେ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନାଟକେ ଦମାଡ଼ ପେବିର୍ତ୍କନଦେ ବୟକି୍ତତ୍ୱ ପେବିର୍ତ୍କନେ 
ସ୍ୱେ କପିେି ଅଙ୍ଗୀଭୂତ,ଦସ ସମ୍ପକକଦେ ଅବତାେଣା କେନ୍ତ ି । କୁହନ୍ତ,ି 
“ଆମେ ସାଂଶୟ ଉର୍ତ୍େ ଆଧନୁକିବାେୀମାଦନ କହୁଛନ୍ତ ି ଦଯ ନୂତନତା 
ଦବାଲି କଛି ିନାହିଁ । େତଥିେ ଆତ୍ମା ବସ୍ତ୍ର ବେଳାଇ ଦଯପେି ଦଯପେି ନୂତନ 
ଶେୀେକୁ ପିନ୍ଧପିାଦେ, େତ ିପତ୍ରଝୋେ ଦଶଷଦେ ଦଯମିତ ିକଅଁଳ ପତ୍ରଟଏି 
ଅଙୁ୍କେି ଉଦଠ, ଦସହପିେି େଦତୟକ ଆଙି୍ଗକେ ସମୟଖ୍ଣ୍ଡ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍କ ଦହବା 
ପଦେ ତା’କୁ   କଦଳବେ ବେଳାଇବାକୁ ହୁଏ । ଏହାକୁ ଆତ୍ମକି ପନୁଃସଜୃନ 
(self renewal) ଦବାଲି କୁହାଯାଏ । ଆତ୍ମକି ପନୁଃସୃଜନେ 
ଆବଶୟକତା େକୃତ ିଭିତଦେ ଗଭିତ ଦହାଇେହଛି ି।”(୯) ଏହ ିପନୁଃସର୍ଜ୍କନା 
ଦବଦଳ ଶଙୃ୍ଖଳା ଭାଙି୍ଗ ମୁକି୍ତ ଦଖ୍ାଜବିାେ େୟାସ ଜାେୀ େହବିା ଏକ େକାେ 
ସ୍ୱାଭାବକିତା । ଏହା ହିଁ ସମ୍ଭବତଃ େକୃତେି ନୟିମ । 

ସାହତିୟଦେ କ୍ରଦମ ମାନବବେିୟା ଓ ସମାଜବଜି୍ଞାନ ସମ୍ପକତି ଚର୍ଚ୍କାେ 
ସ୍ଥାଣୁତା େସଙ୍ଗଦେ େଶନ ଉଦଠଇ ସମାଦଲାଚକ ଗଗଦନନ୍ଦ୍ରନାଥ ୋଶ 
କୁହନ୍ତ,ି “ଏ ଗତ ଦକଦତବଷକ ଭିତଦେ ପେସି୍ଥିତ ିଏଦତ ବେଳଯିାଇଛ ିଦଯ, 
ମାନବବେିୟା ଓ ସମାଜବଜି୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍କା େତ ିକାହାେ ଦକୌଣସ ିଆଗ୍ରହ ଦହବା 
ତ େୂେେ କଥା,ତାହା େତ ି ଓ ଦସପେି କେୁଥିବା ବୟକି୍ତ େତ ି ଦକବଳ 
ଅବଦହଳା ଓ ତାଚ୍ଛଲୟ ହିଁ େକାଶ ପାଉଛ ି । ତା’େ ଏକ କାେଣ 
ଦହଉଛ,ିୋଦୟାଗିକ ବେିୟା ପେି ତା’ ଏଦତ ଅଥକକାେୀ ନୁଦହଁ । ଦକବଳ 
ଅନୟଥା ଅପାେଗ ବୟକି୍ତମାଦନ ହିଁ ଏପେି କେନ୍ତ ି ବା କେୁଛନ୍ତ ି ଦବାଲି 
ଧେନିଆିଯାଇଛ ି ।”(୧୦) ଏହା କନୁି୍ତ ନୂତନତାେ ଅଦନବଷଣାତ୍ମକ 
ଯାତ୍ରାପଥଦେ ଏକ ଅଶୁଭ ଲେଣ ଦବାଲି ବଚିାେବିାକୁ ଦହବା । ନୂତନତା 
ସନ୍ଧାନୀ େୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ, ନୂତନ-ଅଦନବଷା-ଜଜି୍ଞାସା ଆମ ଜୀବନକୁ େଭାବତି 
କେବିନ ି ଯେ ି ଜୀବନଧାେଣେ ମଲୂୟଦବାଧ େଣସ୍ଥାୟୀ ଓ ଭଙୁ୍ଗେ ମଦନ 
ଦହବନ ିକ?ି 

ଉପଦୋକ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼କିଦେ େଦତୟଦକ ଦଯଉଁ ନୂତନ ବଶି୍ୱପଥେ ଯାତ୍ରା 
ସମ୍ପକକଦେ କହଛିନ୍ତ,ିଦସଥିେୁ େଥାବଦ୍ଧତାେୁ ମୁକୁଳ ି ନୂତନ ଭାବ-ବକ୍ତବୟ-
ଭାଷା ସାଂେଚନା ଦଖ୍ାଜବିାେ େୟାସଗୁଡ଼କୁି ଲେୟ କେିହୁଏ ।   

(୪) 
ଏଦବଆସନୁ୍ତ ବଚିାେ କେବିା ଏକବାିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀେ ସାହତିୟିକ 

ଆଭିମଖୁ୍ୟଦେ ଆସିଥିବା ପେବିର୍ତ୍କନଗୁଡ଼କି ବଷିୟଦେ । ଦସହ ି
ଦବୈଷିଷ୍ଟୟଗୁଡ଼କୁି ନମିନମଦତ ସଜଡ଼ା ଯାଇପାଦେ । 
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• ଏକବାିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀେ ସାହତିୟଦେ େଶନ ପଚାେିବାେ ସାମଥକୟ ବଢ଼ଛି ି । 
ଦକ୍ରାଧ-ବେିକି୍ତ-େତବିାେ ମିଶି୍ରତ ବସି୍ଥାପନ ବଦିୋଧୀ ସ୍ୱେ ତୀବ୍ର 
ଦହାଇଛ ି । ଉୋେୀକେଣ ଫଳଦେ ଦେଖ୍ାଦେଇଥିବା ଅସହାୟ ସ୍ଥିତ,ି 
ପେଦିବଶଭିର୍ତ୍କି ସାଂକଟ, ଭୂମ ି ହଦେଇବାେ ଗଲାନକୁି ଦନଇ ସାହତିୟ 
ସାଂେଚନାେ ଭିର୍ତ୍ ିତଆିେି ଦହାଇଛ ି। 

• ସ୍ଥାନୀୟତା େତ ି େବଣତା ବଢ଼ଛି ି । ସ୍ଥାନୀୟତା ଦକବଳ ଆାଂଚଳକି 
ସାଂକୀର୍ଣ୍କତା ନୁଦହଁ । ବୋଂ ସ୍ଥାନଟେି ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର ୟ-ଦବୈଶଷି୍ଟୟ-ମହକ 
େତପିାେନେ ଏକ ଉେୟମ । ଆଶ୍ୱାସନାେ କଥା ଏହା ଦଯ ଏ 
ଶତାବ୍ଦୀେ ଅଦନକ େୟେତ ି ଭିତଦେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟତା େତ ି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 
ଆଗ୍ରହ େଖି ସର୍ଜ୍କନାତ୍ମକ ସାହତିୟ ସାଂେଚନା ସାଂଘଟତି ଦହଉଛ ି।  

• ସାାଂେତକି ସ୍ଥିତ ି ଓ ଘଟଣାବଳୀେ ସାହତିୟାୟନଦେ େୟାସ ତୀବ୍ରତେ 
ଦହାଇଛ ି । ସମଦୟସମଦୟ େତ ି େସଙ୍ଗ, େଦତୟକଟ ି ଘଟଣାକୁ 
ସାହତିୟ କେିବାେ େଥମ ଉେୟମକୁ ଦନଇ ହାସୟାସ୍ପେ େତଦିଯାଗିତା 
ମଧ୍ୟ ଦେଖ୍ାଦେଇଛ ି । ଦସାସିଆଲ୍ ମିଡ଼ଆିେ ସାଂପୃକି୍ତ ଫଳଦେ 
ସାହତିୟଦେ ଏଇ ତାତ୍କାଳକିତାେ େଭାବ ବଢ଼ଛି ି।  

• ଏହ ିସମୟଖ୍ଣ୍ଡେ ସାହତିୟ ସାେୀ ଦହାଇଛ,ି ବୟାନ ଦେଇଛ,ି ଦୋଷ 
ସ୍ୱୀକାେ କେିବାେ ସାହସ ଓ ଶକି୍ତ ମଧ୍ୟ ସାଂଚୟ କେିଛ ି । ସାହତିୟଦେ 
କନ ଦଫସନ ଧମକୀ ଆଭିମଖୁ୍ୟେ ସାଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ଛି ି।  

• ଦେଖିଥିବା ଅଦପୋ ଦଭାଗିଥିବା ଓ ଅନ୍ତେଙ୍ଗ ଅନୁଭୂତ ିସମ୍ପନ୍ନ େସଙ୍ଗ 
ଗୁଡ଼କି ସହତି େତୟେ ସମ୍ପକକ ଥିବା କଥା େତ ିଗେୁୁତ୍ୱ େଆିଦହାଇଛ ି। 
ବଭିିନ୍ନ ବଗକ,  ବଭିିନ୍ନ ସ୍ତେ, ବଭିିନ୍ନ ଆଦନ୍ଦାଳନ ସହତି ଜଡ଼ତି 
ବୟକି୍ତବଦିଶଷମାଦନ ନଜିକୁ ଦଲଖିବା ସହତି ଦଗାଟଏି ସମୟଖ୍ଣ୍ଡେ 
େସ୍ତାବଜି୍ ଦହବା ଭଳ ିଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ଆସିଛ ି।  

• ନେିଦପେତା ଅଦପୋ ପେଭୂକି୍ତତା ଉପଦେ ଗେୁୁତ୍ୱ େୋନ କେବିାକୁ 
ଆଦଗଇ ଆସିଛନ୍ତ ିସାହତିୟିକ । ନେିଦପେତା ଦଗାଟଏି ବୁଦ୍ଧଜିୀବୀମୟ 
ଛଳନା । ଦଶାଷିତ ଓ େଳତି ବଗକଙ୍କ ପେେୁ ଯୁକି୍ତ ଉପସ୍ଥାପନ କେବିା 
ସହତି ଦସମାନଙ୍କ ସହ କାନ୍ଧମଦିଳଇ ଠଆିଦହବା ଭଳ ିସାହତିୟିକ ମଧ୍ୟ 
ଏ ସମୟଖ୍ଣ୍ଡଦେ ଅଛନ୍ତ ି । ସାହତିୟିକ େତପିେଦେ ଠଆି ଦହଇଛ ି
ସବୁଦବଦଳ । 

• େଳତିମାନଙ୍କ େତ ି ସଦମବେନଶୀଳତା ଓ ଦସମାନଙ୍କ େତବିାେ େତ ି
ସ୍ୱୀକୃତ ି ବଢ଼ଛି ି । ପୁଣି ସମଦୟ ସମଦୟ େଳତି ଓ ବସି୍ଥାପନଜନତି 
ଚନି୍ତାଧାୋ ଦଗାଟଏି ଦୋପାଗଣ୍ଡା ଭଳ ି ଦସଲାଗାନସବକସ୍ୱ ମଧ୍ୟ 
ଦହାଇପଡ଼ଛିାି  

• ନଜିକୁ ଦଲଖିବାେ େବଣତା ବଢ଼ଛି ି । େଦତୟକ ବୟକି୍ତେ ଦଗାଟଏି 
ନଜିସ୍ୱ ପେିକଳ୍ପତି ବଶି୍ୱ ଅଛ ି । ନଜିସ୍ୱ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର ୟ ଓ ନଜିସ୍ୱ ଅନୁଭବଦେ 
ଭିନ୍ନତା ଅଛ ି । ଦସାସିଆଲ ମିଡଆି ହୁଏତ ଏହ ି ନଜିକୁ 
ଦଲଖିବାେ/କହବିାେ/ବଜି୍ଞାପିତ କେବିାେ/ େୁଃଖ୍ୀ ଦବାଲି 
ଜଦଣଇବାେ/ ତେେଶକୀ କେବିାେ/ ବଚିାେକ ଦହବାେ /ମତାମତ 
ଦେବାେ ଏବାଂ ଏହଭିଳ ିଅଦନକ ଇତୟାେେି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛ ି।  

• ସାହତିୟ ପେିେକାଶେ ମାଧ୍ୟମ ମକୁ୍ତ ଦହାଇଛ ି । ଅନୁଭବ ଆଙି୍ଗକେୁ 
ମୁକୁଳବିାେ ଦଚଷ୍ଟା କେିଛ ି । ‘Formlessness’ େ ମୁକୁଳାପଣ 

ଭିତଦେ ସାହତିୟିକେ ଆଙି୍ଗକ ସାଂେଚନା ଅଦପୋ ବକ୍ତବୟ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍କ 
ମଦନଦହାଇଛ ି । ନାଟକଦେ ଦଯପେି theatre of mixed 
means େ ଚାହେିା ବଢ଼ଛି ିଗପ ଭିତଦେ କବତିା ଓ କବତିା ଭିତଦେ 
ଗେୟଧମକୀ କାହାଣୀ କହବିାେ େବଣତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ଛି ି।  

• ନାେୀ ମକିୁ୍ତ ଆଦପୋ ନାେୀେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ସମାନତା ଉପଦେ ଅଧିକ 
ଗୁେୁତ୍ୱ େଆିଯାଇଛ ି । ଅବଶୟ ଦକଦତକଙ୍କ  ଦଲଖ୍ାଦେ ନାେୀେ 
ଆତ୍ମାଅନୁସନ୍ଧାନେ େୟାସ ମଧ୍ୟ ଲେୟ କଲାଭଳ ି। ଦଲଖିକାଙ୍କ ସାଂଖ୍ୟା 
ଓ ସାମାଜକି ଜୀବନସମ୍ପକିୃ୍ତ ପବୂକାଦପୋ ବଢ଼ଛି ି।  

• ପୂବକେୁ ଆଦମ ଦଯମିତ ି କଛି ି ବଷକେ କାଳଖ୍ଣ୍ଡକୁ ଦଗାଟଏି ନେିଷି୍ଟ 
ବାେଦେ ବାନ୍ଧଦିେଉଥିଦଲ, ଏ ସମୟଖ୍ଣ୍ଡ ତା’େ େତସି୍ପଦ୍ଧକୀ ଦହାଇ ଠଆି 
ଦହଇଛ ି । ଏ ସମୟ ବାେ(ism) ବଦିୋଧୀ । େତମିୁହୂର୍ତ୍କଦେ ଏଠ ି
ନୂଆ ମତବାେେ ଜନମ ଓ ମତୁୃୟ ଚାଲିଛ ି। ସମସ୍ତ ସାହତିୟକମକୀ ଦଗାଟଏି 
ମତବାେକୁ ସ୍ୱୀକୃତ ି ଦେଇ ଦସହଭିଳ ି ଦଲଖିବାେ ଆଶା କେିବା ଏ 
ସମୟଖ୍ଣ୍ଡଦେ ସମ୍ଭବପେ ନୁଦହ ଁ । ଏଇ ଭିନ୍ନମତ ହିଁ ଏକବାିଂଶ 
ଶତାବ୍ଦୀେ ଶକି୍ତ । ମାତ୍ର ସମଦୟସମଦୟ ଏଇ ଭିନ୍ନମତ ଦପାଷଣ ହିଁ 
ସାହତିୟିକେ ଯୂପକାଠ ମଧ୍ୟ ଦହାଇଛ।ି  

• ଜୀବନେ ସାଂଘଷକ, ଅସହାୟତା ଓ ଜୀବନ ସହତି ସନ୍ଧ ି ମଧ୍ୟ ଗୁେୁତ୍ୱ 
ପାଇଛ ି। ବଦିଶଷତଃ ଯୁବପିଢ଼େି ସ୍ୱେଦେ ଏଇ ଜୀବନ ସାଂଘଷକେ ଚତି୍ର 
ଅଧିକ ଜୀବନ୍ତ ।  

• ଭାଷାେ ମୁକ୍ତ ଓ ଅବାଧ େଦୟାଗ ଦହାଇଛ ି । ଭାଷା, ବୟାକେଣ ଓ 
ବନାନ ଜନତି ତୁଟ ିମଧ୍ୟ ବଢ଼ଛି ି। ଦଗାଟଏି ସମ୍ପାେନାହୀନ ଓ ତାତ୍କାଳକି 
େକାଶନ ସବୁଧିା ଥିବା ସମୟଦେ ଆଦମ ଏଥିେୁ ମୁକ୍ତ ଦହାଇପାେିବା 
ନାହିଁ ଦବାଲି  

• କବ ି ଓ କବତିାେ ସାଂଖ୍ୟା ଆଶାଠାେୁ ଅଧିକ ବଢ଼ଛି ି । ଆକାେ ଓ 
ସାଂଖ୍ୟା େୃଷି୍ଟେୁ ଗପ ସାଂଖ୍ୟ।। କମିଛ ି । ତା’ଠୁ କମିଛ ି ଉପନୟାସ । 
ସମୟ ଦଗାଟଏି କବତିାେବଣ କାଳଖ୍ଣ୍ଡଦେ େୂପାନ୍ତେିତ ଦହାଇଛ ି । 
ଆଧୁନକିତା ସହତି ଦଯଉଁ ପେିମାଣଦେ ଗେୟଭିର୍ତ୍କି  ବବିଧିତା ଓ 
େଦୟାଗ ପେୀୋ ଦେଖ୍ାଯିବା କଥା, ଯୁବପିଢ଼ ି ତା’େତ ି ଖ୍ବୁ୍ ଦବଶୀ 
ସଦଚତନ ଥିବା ଭଳ ିମଦନହୁଏ ନାହିଁ । 

• ୋଚୀନଧାୋେୁ ଗଡ଼ ି ଆସିଥିବା କାବୟପେମ୍ପୋଭିର୍ତ୍କି ଭାବେବଣତା 
ଏ ଶତାବ୍ଦୀଦେ ମଧ୍ୟ ବଦିଶଷ  ପେବିର୍ତ୍ତି ଦହାଇ ନାହିଁ । ଏ ଶତାବ୍ଦୀେ 
ଆେୟ େୁଇ େଶକଦେ ସାହତିୟବଳୟଦେ କବତିାେ ୋଧାନୟ େଚୁେ । 

• ସାମାଜକି ସଦଚତନତା ଓ ସାମାଜକି େସଙ୍ଗେ ଉପସ୍ଥାପନାଭିର୍ତ୍କି 
ସାହସ ବଢ଼ଛି ି।  ସାମାଜକି ସମ୍ପକିୃ୍ତ ନ ଥିଦଲ ସାହତିୟ ( ବଦିଶଷ କେ ି
କବତିା ) ସୃଷ୍ଟିକେବିାେ ଆବଶୟକତା କ’ଣ ଦବାଲି େଶନ ମଧ୍ୟ ଉଠଛି ି। 

• ସାହତିୟଦେ କଥିତ ଭାଷା-େଦୟାଗ ଜନତି ବବିଧିତା ବଢ଼ଛି ି । ବଭିିନ୍ନ 
ଆାଂଚଳକି ଶବ୍ଦେଦୟାଗ ଦ୍ୱାୋ ନୂତନତା ଓ ଭିନ୍ନତା ଆଣିବାେ େୟାସ 
ମଧ୍ୟ ଦେଖ୍ାଦେଇଛ ି। 

• ଆଧ୍ୟାତ୍ମକିତା ଓ ଉର୍ତ୍େଣମଖୁ୍ୀ ସାହତିୟେ ଆେେ ବଢ଼ଛି ି । ସମାଜେ 
ବୟାପକ ଅବେୟ ସଦେ ଦସଥିେୁ ମୁକୁଳବିା ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମକିତାକୁ 
ଆଶ୍ୱାସନାେ ମଲମ ଭଳ ିେଦୟାଗ କେିଛନ୍ତ ିଦକହ ିଦକହ ି। 
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• ଦମୌଳକି ଚନି୍ତନ ସମନିବତ ପଅବନ୍ଧେ ସାଂଖ୍ୟା କମିଛ,ି େସଙ୍ଗଧମକୀ ସ୍ତମ୍ଭ 
ଦଲଖ୍େ ଚାହେିା ଓ ବଜାେମୂଲୟ ବଢ଼ଛି ି । ସମାଦଲାଚନାେ ଧାୋ 
କ୍ରଦମକ୍ରଦମ ବୃର୍ତ୍ଦିକୈନ୍ଦ୍ରକି ମଦନ ଦହାଇଛ ି । ଚାକେିଭିିର୍ତ୍କି 
ବାଧ୍ୟବାଧ୍ୟକତା ଯେ ି ଗଦବଷଣାେ ମୂଳପିଣ୍ଡ ହୁଏ,ଦତଦବ ଅବସ୍ଥା 
ଦଶାଚନୀୟ ଦହବା ସ୍ୱାଭାବକି । ନେିଷି୍ଟ ଭାଦବ ଜଦଣ ବୟକି୍ତଙ୍କ 
ସାହତିୟକୃତ ିଭିର୍ତ୍କି ଗଦବଷଣାେ ପେମ୍ପୋ ବଢ଼ଛି ି। ଜଦଣ ଗଦବଷକ 
ଜଦଣ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ଦଶ୍ରଷ୍ଠତ୍ୱ ଆକଳନ ଦବଦଳ ତାଙୁ୍କ ସବକଦଶ୍ରଷ୍ଠ େମାଣ 
କେବିାକୁ ଯାଇ ଅନୟମାନଙୁ୍କ ନଜାଣି-ନପଢ଼ ି ନକୃିଷ୍ଟତେ କହବିାେ 
େବଣତା ସାହତିୟ ସମାଦଲାଚନା ଧାୋେ ଅଥବକତା ନୁଦହଁ କ ି! 

• ସାହତିୟଦେ ଦସାସିଆଲ୍ ମିଡ଼ଆିେ ୋଧାନୟ ବଢ଼ଛି ି। ତା’ସହତି ବଢ଼ଛି ି
ନଜିକୁ ଦଯଦକୌଣସ ିମହୂୁର୍ତ୍କଦେ, ଦଯ ଦକୌଣସି େୂପଦେ ବୟକ୍ତ କେବିାେ 
ଦମାହେବଣତା । ଦଗାଟଏି ସମ୍ପାେନାହୀନ ସାହତିୟ ଜଗତେ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ 
ଦହାଇଛ।ି ଦଯାଉଠ ି  ନଜିକୁ ବୟକ୍ତ-େଚାେ-ମକୁ୍ତ କେବିାେ 
ବାତାୟନଟଏି ଅଛ,ି ଦସଇଠ ି କଛି ି େେୂଷଣେ ଆଶଙ୍କା େହବିା  
ସ୍ୱାଭାବକି । 

• ମାତ୍ର ଏହ ି ଦସାସିଆଲ୍ ମିଡଆି ମଧ୍ୟ ସାେସ୍ୱତ ସମ୍ପକକେ ଦସତୁଟଏି 
ଦହାଇପାେିଛ ି । ପତ୍ରପତ୍ରକିା, ପୁସ୍ତକ, ସଭାସମିତ,ି ସାଂଗଠନେ େଚାେ 
େସାେ େଗିଦେ ଏହ ି ଜଗତେ ଅବୋନକୁ ଏଡ଼ାଇ ଏ କାଳଖ୍ଣ୍ଡଦେ 
ବାଂଚବିା ଅସମ୍ଭବ ୋୟ କହଦିଲ ଚଦଳ । 

(୫) 
ବବିର୍ତ୍କନ ଏକ ମାନସକି େକ୍ରିୟା । ଦଜୈବକି ସ୍ତେଦେ ସାଂଘଟତି 

ବବିର୍ତ୍କନବାେ ସହତି ତାଳଦେଇ ଆମେ ମାନସିକ ଦେତ୍ର ମଧ୍ୟ ବବିର୍ତ୍ତି 
ଦହବାକୁ  ବାଧ୍ୟହୁଏ । ନୂତନତା ସହତି ଧ୍ୱାଂସେ େକ୍ରୟିାଟ ି ମଧ୍ୟ ଦଯାଡ଼ ି
ଦହାଇ େହଥିାଏ । “ବବିର୍ତ୍କନଦେ ସଷୃ୍ଟି ଓ ଧ୍ୱାଂସେ େକ୍ରୟିା ଅତ ିଆଦପେିକ । 
ବବିର୍ତ୍କନ େକ୍ରିୟାଦେ ଧ୍ୱାଂସ ଅପେିହାଯକୟ । ତାହା ସୃଷ୍ଟେି ଆଧାେ । 
ସାଧାେଣ ଅଥକଦେ ଦଯୌବନ ଓ ବାଦ୍ଧକକୟ ମଧ୍ୟଦେ ଆଙି୍ଗକ ଓ ଆତ୍ମକି ଦଭେ 
ସ୍ୱୀକୃତ । ବୟକି୍ତ େତ ି ପୂର୍ଣ୍କ ଅନୁଭବ ପାଇଁ ଦଯୌବନ ଚାଦହଁ । ବାଦ୍ଧକକୟ 
ଦଯୌବନେ ପେିପନ୍ଥୀ । X X X  ସାମଗି୍ରକଭାଦବ ବବିର୍ତ୍କନ ଏକ ଗତ ି । 
ତାହା ନେିଷି୍ଟ ଭାଦବ ଦଜୈବକି କ ି ୋକୃତକି କ ି ଦଭୌଦଗାଳକି କୁହାଯାଇ 
ନପାଦେ । କନୁି୍ତ ମଣିଷ ଜାତେି ଐତହିୟ ଓ ଇତହିାସ ତଆିେ ି କେିଛ ି
ବବିର୍ତ୍କନ । ପଥୃିବୀେ ବବିର୍ତ୍କନ ଧ୍ୱାଂସଶୀଳ ନୁଦହଁ । ଅବେୟ ତା’େ େକ୍ରୟିା 
ନୁଦହଁ । ମାନବକି ବବିର୍ତ୍କନେ ଧାୋ ଦଜୈବ ବା ଅଦଜୈବ ବବିର୍ତ୍କନ ସହତି 
ନାନା ଭାବଦେ ସମବନ୍ଧତି ।”(୧୧) ଏକବାିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀେ ଏଇ ବବିର୍ତ୍ତି 
ସମୟଖ୍ଣ୍ଡଦେ ଭୁଷୁଡ଼ବିା ଓ ତଆିେଦିହବାେ ସହାବସ୍ଥାନ ଏକ ସମୟଭିର୍ତ୍କି 
ସ୍ୱାଭାବକିତା । ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାେ କେବିାକୁ ଦହବ । ଏଥିେୁ ମୁକି୍ତ ନାହିଁ । 

ଏକବାିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀେ ସାହତିୟ ବଳିାସ ନୁଦହ ଁ। ଉପଦେଶାତ୍ମକ ଧମକଗ୍ରନ୍ଥ 
ନୁଦହଁ । ଇତହିାସ ଲିଖ୍ନେ େଦଚଷ୍ଟା ନୁଦହଁ । ଠାେିଦେଇ ଖ୍ସିଯିବାେ 
ଭୀେୁତା ନୁଦହଁ । ଏକବାିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ େତବିାେେ ଶତାବ୍ଦୀ । ବଗିତ ଶତାବ୍ଦୀେ 
ଦ୍ୱତିୀୟାଦ୍ଧକେ ସାହତିୟ ସମ୍ପକକଦେ ଦବଣଧୁେ ୋଉତଙ୍କେ ଉଦୃ୍ଧତଟିଏି 
ଦେଖ୍ନୁ୍ତ, “ଆମ ସାହତିୟ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍କ ମୁକ୍ତ ଦହବା ଉଚତି । ତାହା ଦେଶେ, 
କାଳେ ‘ସହତି-ସମ୍ପକକ’ଦେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଜୀବନ୍ତ ଓ ବଳଷି୍ଠ ଦହବା େଦୟାଜନ । 
ଏଥିପାଇଁ ମୁକ୍ତମନା ସ୍ରଷ୍ଟାେ େଥମ ଓ େଧାନ କାମୟ ଦହଉଛ-ିଏଠ ି

ବଦିବଚତି ୋୟ । ସ୍ରଷ୍ଟାକୁ ଦବଢ଼େିହଥିିବା ଦେଶକାଳପାତ୍ରଗତ ପେପିାଶ୍ୱେକ 
ଏହ ି‘ୋୟ’ ସ୍ୱୀକାେକୁ ‘େତଭୂି ସାମଥକୟ’ ଦବାଲି କୁହାଯାଇଛ ି। ଦକହ ିକାଳେ 
ଦକୌଣସି ମୁକ୍ତମନା ଋଷିକବେି ଏହ ିସତୟାନୁଭବ ଓ ବଚିାେଣା-ଏ କାଳେ ବ ି
ସତୟ, ସବୁ କାଳେ ସତୟ ।(୧୨) ଏଠାଦେ ଆଦଲାଚକ ଦଯଉ ଁ
ୋୟବଦ୍ଧତାେ କଥା ଆଦଲାଚନା କେିଛନ୍ତ,ି ତାହା ଅଦନକ େୃଷି୍ଟେୁ 
ଗୁତୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍କ । ଏ ସମୟଖ୍ଣ୍ଡ ଦସହ ିୋୟବଦ୍ଧ ସାହତିୟିକ ଦଚତନାେ ସ୍ୱାଗତ 
କଦେ । ୋୟିତ୍ୱ ଖ୍ଦସଇ ଦେବାକୁ ବୟଗ୍ର ମଦନ ଦହଉଥିବା ମଣିଷମାଦନ 
ଯେ ିଗହୃୀ ଦହଇ ବାନେସ୍ଥେ କଥା ବା ସାାଂସାେକି ଦଭାଗବଳିାସ ଭିତଦେ 
ନଃିସଙ୍ଗତା ଓ ଏକାକୀତ୍ୱେ କଥା ଶୁଦଣଇଦବ ତା’େ ମୂଲୟ କ’ଣ େହବି! 
ଏଇ ସମୟଖ୍ଣ୍ଡେ ସାଂଘଷକ ଓ ସାଂକଟ ହିଁ ଏ ସମୟେ ଦଶ୍ରଷ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତେ ସ୍ୱେ 
। ଏଥିଦେ େୁଃଖ୍-ପୀଡ଼ା-ଅସହାୟତା ଯେ ି ଅଛ ି ଥାଉ ଏବାଂ ଦସସବୁକୁ 
ଅତକି୍ରମ କେିଯିବାେ ସ୍ପଦ୍ଧକା-େୟାସ-ସାହସଟକିକ ମଧ୍ୟ ସାଇତା ଦହଇଥାଉ 
। 

ଆଉଟଦିକ ପେବର୍ତ୍କୀ ସମୟଦେ କଥାକାେ କଦିଶାେୀ ଚେଣ ତାଙ୍କେ 
େବନ୍ଧ ସାଂକଳନ ‘ଦଲଖ୍କେ େୁଃଖ୍’ଦେ ‘ଏକବାିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀେ ଭୂତ’ 
ଶୀଷକକଦେ ଦଗାଟଏି େବନ୍ଧ ଦଲଖିଛନ୍ତ ି। ବାିଂଶ ଶତକେ ଦଶଷ େଶକଦେ 
ଦଲଖ୍ାଯାଇଥିବା ଏଇ ବହଟିେି େବନ୍ଧଗୁଡ଼କି ଅତୟନ୍ତ ଅନ୍ତେଙ୍ଗ ଓ 
ମାମିକଭାଦବ ସାହତିୟ ଓ ସାହତିୟିକେ ସମସୟାସମୂହକୁ େୂପାୟନ କେଛିନ୍ତ ି
। ଏଇ େବନ୍ଧଦେ ଏକବାିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀେ ଚନି୍ତା ଓ ଦଚତନା ଜନତି ଭୂତ ବାିଂଶ 
ଶତାବ୍ଦୀେ ମଣିଷ ଠାେୁ ତଦିନାଟ ିଜନିଷି ନଶି୍ଚୟ ଆଶା କେବି  ଦବାଲି ଦସ 
କହଛିନ୍ତ ି । ଏଇ ତଦିନାଟ ି ମମକକଥା ଦହଉଛ ି (କ) ଉପଦଯାଗିତା, (ଖ୍) 
ସୁେୃଶୟତା, (ଗ) ସଷୁ୍ପଷ୍ଟତା, (ଘ) ‘ଉଦପାଯାଗିତା’ । ଅଥକାତ୍ ଦଲଖ୍ାେ 
କାଳଖ୍ଣ୍ଡଭିର୍ତ୍କି ଆବଶୟକତା ଅଛ ି ନା ନାହିଁ, ‘ସୁେୃଶୟତା’ ଅଥକାତ୍ 
ଗଣମାଧ୍ୟମେ କ୍ରମବଦ୍ଧଷୁି୍ଣ ୋଧାନୟ ଏବାଂ ‘ସୁଷ୍ପଷ୍ଟତା’ ଅଥକାତ୍ ଦଗାଲକଧନ୍ଦା 
ଓ େୁଦବକାଧ୍ୟତା ବହିୀନ ସହଜ-ସେଳ ବକ୍ତବୟ ।(୧୩) ପନୁଶ୍ଚ ବଗିତ 
େନିମାନଙ୍କଦେ ବୟକି୍ତେ ୋଧାନୟ ବସୁ୍ତ ଅଦପୋ ଅଧିକ ଥିଲା, ମାତ୍ର 
ଆଗାମୀ ସମୟ ଦସ ଚନି୍ତାଧାୋକୁ ପେବିର୍ତ୍କନ କେବିାକୁ ଯାଉଛ ି ଦବାଲି 
ଆଶଙ୍କା ବୟକ୍ତକେି ଦସ କୁହନ୍ତ-ି“ଦହଦଲ ଦମାେ ଭୟ ଦଯ କ୍ରମଶଃ ଏହ ି
ଜଣାଶୁଣା େୂେତ୍ୱ ଲମି୍ବଲମି୍ବ ଯାଉଛ ି । ବସୁ୍ତେ ୋଧାନୟ ବଢୁ଼ଛ,ି ମଣଷିେ 
ୋଧାନୟ କମୁଛ;ି ଏବାଂ ଦଯଦହତୁ ଏଇ ବଢ଼ବିା-କମବିାେ ହାେ ସମତୁଲ 
(proportionate) ନ ଦହାଇ ଅଗ୍ରଗାମୀ (progressive), ଏବାଂ 
ଅଣଚନି୍ତାେ େଗତବିାେ େୁତତେ, କହବିାକୁ ଗଦଲ ଅଣନଃିଶ୍ୱାସୀ ଏବାଂ 
ବସି୍ମୟକେ ଗତଦିେ ମାଡ଼ ିଚାଲିଛ ି ।”(୧୪) ଅତଏବ ଏକ ଆଶଙ୍କା-ଭୟ-
ଉଦ ବଗି୍ନ ପେିସେ ମଧ୍ୟଦେ ଏକବାିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀେ େଦବଶକୁ ଲେୟ କେୁଛ ି
ଦଗାଟଏି ବକିଳ୍ପହୀନ ବୟକି୍ତଦଚତନା। ମାତ୍ର ଦଲଖ୍କଙ୍କେ ବଶି୍ୱାସ ମଧ୍ୟ େହଛି ି
ଦଯ ଏକବାିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ସମୟେ ଦମାଡ଼ ପେବିର୍ତ୍କନ ଦକବଳ । ସାହତିୟେ 
ସତୟେଶକୀ ମହାନତା ଦକଦବଦହଦଲ ନଷ୍ଟ ଦହବନାହିଁ । ସାହତିୟ ଚେିକାଳ 
ସାହତିୟ ଦହଇ େହବି ।  

ସମୟ ବେଳବିା ସହତି େଚଳତି ଓ େଥାବଦ୍ଧ ଆେଶକଦବାଧ ଓ 
ମୂଲୟଦବାଧେ ମତୁୃୟକୁ ଏକ ସ୍ୱାଭାବକିତା ଭାବଦେ ଗ୍ରହଣ କେିଦନଇଛ ି
ଆଧୁନକି ମଣିଷ । ଦକୌଣସି ନେିଷି୍ଟ ଆେଶକ ନ େହବିା ହିଁ ଏ ସମୟେ 
ଆେଶକ ଦବାଲି ଆଗେୁ ଆଦଲାଚନା କେିଛ ି । ଦକୌଣସି ଦେଖ୍ା, ଦକୌଣସ ି
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ବଳୟ, ଦକୌଣସି ନଷି୍ପର୍ତ୍ ି ସି୍ଥେ ଓ ଅପେହିାଯକୟ ଦହାଇ ଏ କାଳଖ୍ଣ୍ଡକୁ 
ଅେୟାବଧି ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କେିନାହାନ୍ତ ି । ବଗିତ ଶତାବ୍ଦୀେ ସାଂଘଟତି ଯୁଦ୍ଧ ସବୁ 
େଣ ଦେତ୍ରଦେ ଦହଉଥିବା ଦବଦଳ, ଏ ଶତାବ୍ଦୀେ ଅଧିକାାଂଶ ଯୁଦ୍ଧ ମାନସ 
ଦେତ୍ରଦେ । 
ଯାଇଛ ି ଏକ ପଞ୍ଚମାାଂଶ, ଆସିବାକୁ ଅଛ ି ଅଦନକ ବଷକ ଏ ଶତାବ୍ଦୀଦେ । 
ଆଦମ ଦକବଳ ଏକ ସମ୍ଭାବନାଟଏି ଦଖ୍ାଜୁଦଛ । ବାଟ ପାଇଦନ ଏ ଯାଏଁ । 
ଅମଡ଼ାକୁ ମାଡ଼ବିାେ ଆଗ୍ରହ ଅଛ ିସନିା, ନୂଆବାଟ ତଆିେୁଦଚ ନା ଦଗାେେ 
ଦଗାଡ଼ଦେ ବାଟ ଚାଲୁଦଛ- ତା’ବ ି ଜାଣଦିନ । ନୂଆ ଗଢୁ଼ଦଛ ନା ବାିଂଶ 
ଶତାବ୍ଦୀେ ୋଚୀନତାେୁ ମୁକୁଳବିାକୁ ଦଚଷ୍ଟା କେୁଦଛ- ତା’କୁ ଦନଇ ବ ି
ସଦନ୍ଦହ । ପଘାଦେ ବନ୍ଧାଥିବା ଅମଣ ଗାଈ ହଠାତ୍ ମକୁୁଳଗିଦଲ ଦଯଉ ଁ
ଡଆଁି ମାେମାେି ଗଁା ସାୋ ବୁଲିଆଦସ ଓ ହଠାତ୍ ଶାନ୍ତ ଦହଇ ଠଆି 
ଦହଇଯାଏ ଦଗାଟଏି ଠା’ଦେ । ଏହାକୁ ବାଟ ଦଖ୍ାଜବିା କମିବା ବାଟ ପାଇବା 
ଦବାଲି କହଦିହବ କ ି!  

ଦତଣ ୁ ଏକବାିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀେ ଦଯଉଠଁ ି ଆଦମ ଠଆି ଦହଇଦଛ ଏଦବ, 
ଦସଠୁ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍କ ଶତାବ୍ଦୀଭିର୍ତ୍କି ମତାମତ ଦେଲାଭଳ ି ଦଜୟାତଷିଶାସ୍ତ୍ର କ ି
ବଜି୍ଞାନଶାସ୍ତ୍ର ଉପଦେ ଆସ୍ଥା ନାହିଁ ଦମାେ । ଅଳ୍ପ ବାଟଚଲାଦେ ଦଯଉ ଁ
ସମ୍ଭାବନା ଓ ଭିର୍ତ୍ଭୁିମି ଅଛ,ି ତାହା କାଲିକ ିେହବି ନା ବେଳଯିିବ ନା ଆହୁେ ି
େୃଢ଼ ଦହବ- ତା’ବ ିକଏି ଜାଦଣ! ଘେତଆିେ ିଦବଦଳ ମାଟ ିଦଖ୍ାଳଦିଲ ପାଣ ି
ବାହାେିଲା ଯେ ିଆଦମ ତ ତାକୁ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯୟଦେ କାଢ଼ଦିେଇ ପଣୁି ମାଟ ି
ଦଖ୍ାଳଦିଚ ନା! ଘେ ତଆିେି କାମ ବନ୍ଦ କେି ଦେଉଦନ ତ! ଏ ଯାତ୍ରା ବ ି
ଦସମିତ ିମାଟ ିଦଖ୍ାଳବିାେ ଯାତ୍ରା । କ’ଣ ବାହାେବି କଏି ଜାଦଣ !  

ଅସ୍ଥିେତା, ଅନେିଷି୍ଟତା ଓ ଆକାେହୀନତା ଏଇ ଶତାବ୍ଦୀେ ଭାଗୟ । 
ଏଥିେୁ ସି୍ଥେ ଓ ନେିଷି୍ଟ କଛି ି ଦଖ୍ାଜବିା ଦହଲା ପାଣଦିେ ସି୍ଥେ େତବିମିବ 
ଦଖ୍ାଜବିା ଭଳ ି । ବେଳୁଥିବା ସମୟ, ବେଳୁଥିବା ସାହତିୟିକ ବଚିାେଧାୋ- 
ଏକ ସ୍ୱାଭାବକିତା ଦବାଲି ଗ୍ରହଣ କେିବାକୁ ଦହବ ।  
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୫. ୋସ, ୋଇଚେଣ, “ଏକବାିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀେ ସାହତିୟ”, ଭୁବଦନଶ୍ୱେ, 
ଜ୍ଞାନଯୁଗ ପବିଲଦକସନସ ,୨୦୦୩ 
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ପବିଲଶସକ,୧୯୯୫, ୩୪-୩୮ । 
୧୪. ୋସ, କଦିଶାେୀଚେଣ । ଦଲଖ୍କେ େୁଃଖ୍ । କଟକ, ଦଫ୍ରଣ୍ଡସ୍ 
ପବିଲଶସକ,୧୯୯୫, ୩୪-୩୮, ପ-ୃ୪୧ । 
 
    
 


