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ସାରମମ : ଊନବଂିଶ ଶତା ୀକୁ ଓଡ଼ଆି ଉପନ ାସର ଆଦ  ସମୟ । ଏହା ପରଠାରୁ ଓଡ଼ଆି ଉପନ ାସ ବହୁ ବାଦବବିାଦ ଓ ଦୀଘପଥକୁ ଅତି ମ କରି ସାଂ ତକି ିତେିର 
ପହ ଛି ି। ଅେନକ ଔପନ ାସିକ ଏହାକୁ ପୂ ା  ରୂପ େଦବାକୁ େଚ ା କରି ସମୟେ ାତେର ହାରମାନଛି  ି। ଏହାର କାରଣ, ଉପନ ାସର ସଂ ା, ରୂପ ଅନୁଯାୟୀ କଛି ି
େଲଖା ଏହାର ପଯ ାୟବାଚୀ େହାଇନାହ ଏବଂ ତିୀୟତଃ କଛି ିଉପନ ାସ ଅସଂପୂ  େହତୁ ଉପନ ାସର ମଯ ାଦା ହାସଲ କରିପାରିେଲ ନାହ । ୧୮୮୮ ମସିହାେର ରଚତି 
‘ପଦାବଳୀ’ ଉେମଶ ଚ  ସରକାର  ଓଡ଼ଆି ଉପନ ାସ ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ଅତୁଳନୀୟ ଅବାଦନ ଏବଂ ଏହାକୁ ଥମ ପୂ ା  ଉପନ ାସ କହବିା ପଛେର ଅେନକ ଯୁ ି ମ  
ରହଛି ି। 

ମୁଖ ଶ ାବଳୀ : ଓଡ଼ଆି ଉପନ ାସ, ଅସଂପୂ  ଉପନ ାସ, ଥମ ପୂ ା  ଉପନ ାସ, ପଦମାଳୀ । 
 

I. ଉପ ମ 

ଊନବଂିଶ ଶତା ୀର େଶଷ ଭାଗ ଓଡ଼ଆି ଉପନ ାସର ଆଦ ଯୁଗ । 
ଭାରତୀୟ ସାହତି ର ବଭିି  ଭାଷାର ଭାବେର ଓଡ଼ଶିାେର ଉପନ ାସର 
ଉେନଷ ଘଟଲିା । ଏହ ି ସମୟେର େଯ ଓଡ଼ଆି ଉପନ ାସର ଜନଜାତକ 

ୁତ େହଲା, ତାହାନୁେହଁ; ବରଂ ଏହାର ା  ୁତ ି ପବ ଆର  
େହାଇ ଲା ବହୁ ବଷ ପବୂରୁ । ଆଧୁନକି ଉପନ ାସର ବି ବ  ଜନ ପୂବରୁ 
ଓଡ଼ଆି ସାହତି େର ବହୁ କାହାଣୀ, େଲାକକଥା, ଗ  ଭୃତ ି ଗଦ  ସୃ  ି
େହାଇ ଲା ।  

II. ଓଡ଼ଆି ଉପନ ାସ ଓ ପଦମାଳୀ 

ଓଡ଼ଆି ସାହତି େର ଉ ତ ଗଦ ସୃ ି ଓ ଉପନ ାସ ରଚନା ଅନ  ଏକ 
ଅନୁକୁଳ ପରିେବଶ ସୃ ି କରି ଲା ଊନବଂିଶ ଶତା ୀର ଅ ମ ଦଶକ । 
୧୮୦୩ ୀ.ଅ.େର ଓଡ଼ଶିାର ପରାଧୀନତା, ୧୮୬୬େର ନ’ଅ  ଦୁଭ , 

ତେିବଶୀ ବ ାଳୀମାନ ାରା ଓଡ଼ଆି ଭାଷା ଓ ସାହତି  ବେିରାଧେର 
ରୀତମିତ ଷଡ଼ଯ  ଭୃତ ିଘାତ ତଘିାତ ସେ  ଓଡ଼ଶିାେର ଏକ ଉ ତ ତଥା 
ଦୃଢ଼ ସାଂ ତୃକି େଚତନାର, ସାରପାଇଁ ଏହ ି ସମୟେର 
ପ ପ କିାଗୁଡ଼କିର ୟାସ ଆର  େହାଇ ଲା । ସମାସାମୟିକ ଜୀବନ ଓ 
ସମାଜର ବା ବଚି , ସାହତି  ଓ ସଂ ତୃରି ବା ାବହ ରୂେପ ପ କିା ସବୁ 
ନଜିର ଦାୟି  ସଂପାଦନ କରି େଲ େହଁ ଉପନ ାସ ରଚନା ପାଇଁ ଏଗଡ଼ୁକି 
ବଳି  ପଦେ ପ େନଇନ େଲ। (୧)  

ସାଂ ତୃକି ସଂଗଠନ, ପ ପ କିାର ଭୂମିକା ଆଧୁନକି ଗଦ  
ରଚନାପାଇଁ ଅନୁକୁଳ ବାତାବରଣ ସୃ ି କରି େଲ । ଆଧୁନକି ଗଦ  ସୃ ି 
ପାଇଁ ପବୂର ଭାବାେବଗ ଓ ଭବଷି ତର ଆହାନେର ଉପନ ାସ ରଚନା ଏକ 
ସାଥକ ରୂପ ପରି କାଶ କଲା । ୧୮୫୨ ମସହିାେର ଇଂରାଜୀ ମହଳିା 
‘ହାନୀ କାେଥରି  ମୁ େଲସନ’ ାରା ବ ଳା ଭାଷାେର ‘ଫୁଲମନ ି ଓ 
କରୁନାର ବବିର ’ ରଚତି େହାଇ ଲା । ୧୮୭୧ ମସହିାେର ଏହାର ଓଡ଼ଆି 
ରୂପା ର ‘ଫୁଲମଣୀ ଓ ବବିରଣୀ’ େରେଭେର  ବି  ସନ ାରା 

କାଶତି େହାଇ ଲା । େତେବ ଏହା େସେତେବେଳ ଧମ ଚାର ପାଇଁ 
ଉ ି  ଲା । ସାହତି ର ମୂଲ େବାଧ ଅେପ ା ଏ େର ଧମ ଚାରର 
ଲ  ଅ କ ଲା। କି ୁ  ଏହା ସେ  ରଚନାେଶୖଳୀ, କଥନଭ ୀ ଓ ଭାଷା 
ପରପିାଟୀ ଦୃ ରୁି ଏହାକୁ ଆେନକ ଆେଲାଚକ ଉପନ ାସର ମଯ ାଦା 
େଦେଲ । େକେତକ ଉ  ପୁ କକୁ େତଣୁ ଓଡ଼ଆି ଭାଷାର ଥମ ଉପନ ାସ 
ଭାେବ ଅଭିହତି କେଲ । ଅପରପେ କି ୁ  ଅେନକ ଯୁ ି ବାଢ଼େିଲ େଯ, ଏହା 
ଏକ ଅନୁଦତି କୃତ ି । େମୗଳକି ରଚନା ନୁେହଁ । ଏ ସ କେର ସାହତିି କ, 
ସମାେଲାଚକ ଡଃ କୃ ଚରଣ େବେହରା ଯଥାଥ ମତ ଉପ ାପନ କର ି
କହଛି  ି – “ମା  ଏହାର ଓଡ଼ଆି ଅନୁବରଦ ଭାଗ େର େବାଧହୁଏ, ୀ  
ପୁରାଣ ପରକି ତି େଦବରାଜ ଜଭି ର କନ ା େସହ ିନ’ଜଣ ‘ମଉୁ ’ ର 
(Muse) ମାନ ତା ନାହ, ରହଛି ି ରୂପ-ଗଣୁେର ୀକୃତ ିଲାଭ କରନି ବା 
ବଚିାରୀ ‘ସିେ େରଲା’ର (Cinderella) ଅପବାଦ ।”(୨)  
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‘ଇଟାଲୀୟ ଯବୁା’ କାହାଣୀେର କବ ି ରାଧାନାଥ ଥେମ ‘ଉପନ ାସ’ 
ଶ  ବ ବହାର କରଛି  ି । ଉପନ ାସର ମଳୂତ ବ ି ଏହଠିାେର େଦ ବାକୁ 
ମିେଳ । କାହାଣୀ, ରଚନାେଶଳୖୀ, ଘଟଣାବନି ାସ ଦୃ ରୁି େତ କଟ ି
ଉପନ ାସର ଝଲକ ଏ େର େଦଖାଯାଏ । ଓଡ଼ଆି ଉପନ ାସ ସାହତି  
ଇତହିାସେର ‘ ଣୟର ଅ ୁ ତ ପରିଣାମ’ ଓ ‘ଇଟାଲୀୟ ଯୁବା’କୁ 
ଉପନ ାସର ମଯ ାଦା ଦଆିନଗେଲ ମ  ନଃିସେ ହେର କୁହାଯାଇପାେର 
େଯ, ଉପନ ାସ ସୃ ରି ଆଦ  କାଳେର ରଚତି େରାମାନଧମୀ ପାଇ ଁ କବ ି
ରାଧାନାଥ ହ ପଥ େଦଖାଇଛ  ି। (୩) 
  

III. ଉପନ ାସ ସୃ ରି ାଥମିକ ୟାସ 

୧୮୭୮ ମସିହାେର ରାମଶ ର ରାୟ  ‘େସୗଦାମିନୀ’ ଉ ଳମଧପୁ 
ପ କିାେର ଧାରବାହକି ଭାେବ କାଶ ପାଇ ଲା, କି ୁ  ଏହା ଅସଂପୂ  
ରହଯିିବାରୁ ଏହା ଥମ ପୂ ା  ଉପନ ାସର ମଯ ାଦା ହାସଲ 
କରପିାରିନ ଲା । ଗୀୟ ରାମଶ ର ରାୟ େଯେତେବେଳ େକାଡ଼ଏି ବଷ 
ବୟସେର କଟକ େରେଭନା କେଲଜେର ପଢୁ େଲ, େସେତେବେଳ ‘ଉ ଳ 
ମଧପୁ’ ପ କିାେର ଧାରାବାହକି ଭାବେର ଏହ ିଉପନ ାସ କାଶ କରି େଲ 
। ‘େସୗଦାମନିୀ’ର ତରିିଶ େଗାଟ ିପରିେ ଦ ‘ମଧପୁ’େର କାଶ ପାଇ ଲା । 
ଏହାର କାହାଣୀ ବା କଥାବ ୁ ଇତହିାସରୁ ହଣ କରାଯାଇଛ ି । ସୁଲତାନ 
ଆ ାଉ ି  ଲିଜ ର ଚେିତାର, ଉ ୟିନୀ ଆଦ ି ଆ ମଣ ଓ ଅ କାର 
(୧୩୦୩-୧୩୦୫) ବଷିୟ ଏ େର ବ ତ େହାଇଛ ି।  

‘େସୗଦାମିନୀ’ ସ କେର ନେିଜ ରାମଶ ର ଆପଣା ାବଳୀର 
ଭୂମିକାେର ଉେ ଖ କରଛି  ି – “େସୗଦାମିନୀ’ ଉପନ ାସ େଶଷ େନାହୁଣ ୁ

ତକିାଟ ି ାହକମାନ  ରୀତମିେତ େଦୟ ଆଦାୟ ନ େଦବା େଯାଗଁ ୁକାଳ 
କବଳେର ପଡ଼ି ଲା । ମଁ ୁତ ାଳୀନ ଲୁ ବଭିାଗୀୟ େଡପୁଟ ିଇନେପକର ୁ 
ଉପନ ାସ ଖ ିକ େଦଖାଇ ଲି - ଆଶା ଲା େଯ ତାହା ବଦି ାଳୟର 
ପାଠ ପୁ କ ରୂେପ ଗହୃୀତ େହେଲ ବ ୟଭାର ବହନ କରି ପୁ କାକାରେର 
ଛପାଇବ ିକାରଣ ସାଧାରଣ ପାଠକର ଅଭାବ େହତୁ ଖ  କରି ଛାପା କରିବା 
ବୃଥା । େଡପୁଟ ି ଇନେପକର ମହାଶୟ ପୁ କ ରଚନାର ଭୂୟସୀ ଶଂସା 
କରି ଉପନ ାସ ପାଠ -ପୁ କ େହାଇ ନପାେର େବାଲି ନରିାଶ କରିବାରୁ ମଁୁ 
ତାହା ପୁ କାକାରେର ଛାପା କରାଇବାକୁ ସାହାସୀ େହାଇନାହ ଓ ତହେର 
େଶଷାଂଶ କାଳ େମ ହଜଗିଲା ।”(୪) େତଣୁ ଆମ ଉପନ ାସ ସୃ ିର 

ାଥମିକ ୟାସ ପୂ ତଃ ଫଳ ସୂ େହାଇପାରଲିା ନାହ; େସୗଦାମିନୀ 
ଅସପୂ  ଅବ ାେର ରହଗିଲା । 

ରାମଶ ର ରାୟ ଆଉ ଦୁଇଖ ି ଉପନ ାସ ରଚନାେର ହାତ 
େଦଇ େଲ । ‘ବବିାସିନୀ’ ୧୮୯୧ ମସିହାେର ଏବଂ ‘ଉନାଦନିୀ’ ୧୮୯୩ 
ମସହିାେର କାଶ ଲାଭ କରି ଲା । ‘େସୗଦାମନିୀ’ ସଦୃଶ ରାମଶ ର  
ରଚତି ‘ଉନାଦନିୀ’ ଉପନ ାସଟ ି ଅସଂପୂ  ଏବଂ ବ ମାନ ଦୁ ାପ । 
୧୮୯୩ ମସିହା ଅଗ  ମାସେର କଟକରୁ କାଶତି ସୁପରିଚତି ‘ଇ ଧନୁ’ 
ଅନୟିମିତ ଭାବେର ୧୮୯୭ ପଯ  କାଶତି େହାଇ ଲା ଏବଂ ପ କିାଟ ି
ବ  େହାଇଯିବା ସେ  ସେ  ଉପନ ାସ େଲଖା ମ  ରହତି 
େହାଇଯାଇ ଲା ।  

‘ଅନା ନୀ’ ଉପନ ାସ ସୃ ରି ଅନ  ଏକ ାଥମିକ ୟାସ । ୧୮୮୫ 
ମସହିା ଜାନୁଆରୀ ମାସେର କଟକ ି ିଂ କ ାନୀେର ମୁ ିତ ମାସିକ 
ସାହତି  ପ କିା ‘ ଦୀପ’େର ଧାରାବାହକି ଭାବେର ଉପନ ାସଟରି 
ପା େଗାଟ ି ପରିେ ଦ କାଶ ପାଇ ଲା । ସ ବତଃ ପ କିା କାଶ 
ଅ କାଳ ପେର ବ  େହାଇଯିବାରୁ ‘ଅବା ନୀ’ ଅସଂପୂ  େହାଇରହଗିଲା । 
ଏହାର େଲଖକ ‘ ୀ’ ଛଦନାମେର ନଜିକୁ ଚି ତି କରଛି  ି। ଉ  ‘ ୀ’ େସହ ି
‘ ଦୀପ’ ପ କିାେର ‘ମଠର ସମାଦ’ ଶୀଷକ ଏକ ବଡ଼ ଗ  ବା 
ରମ ରଚନାେର ଛଅେଗାଟ ି ପରିେ ଦ କାଶ କରି େଲ । େକେତକ 
ସମାେଲାଚକ ‘ମଠର ସମାଦ’କୁ ଉପନ ାସ ଆଖ ା ଦଅି  ି । କ ୁ  
ଉପନ ାସ-ସୁଲଭ ବି ୀ  ଗ  ଗୁ ନ ବା ଘଟଣା ବ ନା ଏ େର ନାହ 
।’(୬) 

IV. ଥମ ପୂ ା  ଉପନ ାସ ପଦମାଳୀ 

‘ପଦମାଳୀ’ ଆମ ସାହତି େର ଥମ ପୂ ା  ଉପନ ାସ। ୧୮୮୮-
୮୯ ମସିହାେର କଟକ ି ଂି କ ାନୀରୁ ଏହା କାଶତି େହାଇ ଲା । 
ଏହାର େଲଖକ ୀ ଉେମଶ ଚ  ସରକାର ାୟ ୩୨ ବଷ ବୟସେର ଏହା 
ରଚନା କରି େଲ । ପଦମାଳୀର ବଷିୟବ ୁ ଐତହିାସିକ । ୧୮୩୫ 
ମସହିାେର ସଂଘଟତି ଗଡଜାତ ରାଜ  ନୀଳଗିରରି ଘଟଣା ଅବଲମନେର 
ଏହା ରଚତି େହାଇଛ ି । ୟଂ େଲଖକ  ଭାଷାେର –“ଐତହିାସିକ 
ଘଟଣାବଲ ିତ େହାଇ େକୗଣସ ି ଉପନ ାସ ଉ ଳ ଭାଷାେର ରଚତି 
େହାଇ ବାରୁ ଆ ୁ ଜଣାନାହ । ଉ ଳ େଦଶର ଇତହିାସ ପଯ ାେଲାଚନା 
କେଲ ଭାବୁକ ଯୁବକ ଐତହିାସିକ ଉପନ ାସ େଲ ବାକୁ ଉକରଣର ଅଭାବ 
େଦ େବ ନାହ । ଆେ  େକବଳ ଏହ ି ୁ  ଆୟତନ ଓ ଅେପ ାକୃତ 
ଅଖ ାତନାମା ରାଜ ର ବ ାପୀ ଘଟଣାକୁ ଅବଲମନ ଏ  ରଚନା 
କରୁଅଛୁଁ ।”(୭) ( ଥମ ସଂ ରଣ, ଭୂମକିା, ଅେକାବର-୧୮୮୮)  

‘ପଦମାଳୀ’ େଲ ବାର ାୟ ୨୦ ବଷ ପେର ଉେମଶଚ  ସରକାର 
‘େକ ୁଝର ବେି ାହ’ ରଚନା କରି େଲ ।  ତଥାପି ଏହ ିେକାଡ଼ଏି ବଷକାଳ 
ମ େର ତା ର ଉପନ ାସ ରଚନାେଶୖଳୀେର େକୗଣସ ି ଉେ ଖେଯାଗ  
ପରବି ନ େହାଇନାହ  । ‘ପଦମାଳୀ’ ଓ ‘େକ ୁଝର ବେି ାହ’ର ଘଟଣା-
ଚୟନ ବା ଗ ଗୁ ନ ମ େର େକେତକ ସାଦୃଶ  ପରିଲ ିତ ହୁଏ । 
ଉଭୟେର କୂଟଚ ା , େମଳ ିଓ ବେି ାହର ଚି  ପରି ୁଟ ଅବଶ  ଭି  ଭି  
ଉେ ଶ େର । ଉଭୟ  େରାମା କର ପରେିବଶ, ଦୁଃସାହସିକ ବୀର ପୂ  
କାଯ ାବଳୀ ସ େିବଶତି କରାଯାଇଛ ି । ଏହ ି ପରେି ୀେର ଉଭୟ 
ଉପନ ାସେର ଅଭିଜାତ େ ଣୀର େ େମାପାଖ ାନ ସୃ ି କରାଯାଇଛ ି । 
ବ ୁତଃ ‘ପଦମାଳୀ’ ସଦୃଶ ‘େକ ୁଝର ବେି ାହ’ ମ  ‘An Historical 
Romance of the Orissa Tributary Mehals’ ଅଥବା 
‘ଓଡ଼ଶିା ଗଡ଼ଜାତ ମାହାଲର ଏକ ଐତହିାସିକ ଉପନ ାସ ।(୮)  

େକେତକ ଆେଲାଚକ ‘ବବିାସନିୀ’କୁ ଥମ ଉପନ ାସ ଭାବେର ଦାବ ି
କେଲ । ଏପରକ ି ୟଂ େଲଖକ ନଜି ାବଳୀର ‘ମଖୁବ ’େର 
େଲ େଲ –“ବବିାସିନୀ ଓଡ଼ଶିାର ଥମ ଉପନ ାସ ତାହା ସୁପରଚିତି 
ଏବଂ କଲିକତାଠାରୁ ମା ାଜ ପଯ  ବଦି ାଳୟାଦରି ପାଠ ପୁ କ ରୂେପ 
ନବିାଚତି େହାଇଛ ି ।” ଅବଶ  ଏହା ୀକାଯ  େଯ ରାମଶ ର ଥେମ 
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ଓଡ଼ଆି ଉପନ ାସ େଲଖାେର ହାତ େଦଇ େଲ । ଯାହା କହ  ିଉପନ ାସ 
େଲଖାେର େସ ଖଡ଼ ି ଛୁଇଁ େଲ । ବ ାସକବ ିଫକୀରେମାହନ ମ  ‘ଉ ଳ 

ମଣ’େର ରାମଶ ର  ସ କେର େଲ ଛ  ି–  

“େହ ରାମଶ ର େମାର ମାନୁଛ ିମନକୁ,  
େହାଇପାେର ଭାଇ ତୁେମ ଗଭୀର ପଛକୁ ।  

ଥମ ନାଟକ ଆଉ ନେଭଲର େଲଖା,  
ତୁ ଠାେର ଥମେର େହାଇ ଲା େଦଖା ।”  

ସୁତରାଂ ହୁଏତ ରାମଶ ର ୁ  ଥମ ଔପନ ାସକି ଭାେବ ହଣ 
କରାଯାଇପାେର; ମା  ତା ର ଉପନ ାସ ‘ ଥମ’ ଭାେବ ହଣୀୟ ନୁେହଁ 
। ରାମଶ ର ରାୟ ‘ବବିାସିନୀ’କୁ ଥମ ଉପନ ାସ ଭାେବ ଦାବ ି
କରୁ ବାେବେଳ ଏ ପରିେ ୀେର ତା  ଭାଇ ତଥା ଉ ଳ ଦୀପିକାର 
ସଂପାଦକ େଗୗରୀଶ ର ରାୟ  ମତାମତ ଣଧିାନ େଯାଗ  । େସ 
‘ପଦମାଳୀ’କୁ ଥମ ଉପନ ାସ ଆଖ ା େଦଇଛ  ି। 
 

V. ଉପସଂହାର 

ାୟ େତ କ ଭାଷାେର ‘ ଥମ ଉପନ ାସ’ ଏକ ଅସମାହତି ଶ । 
ଓଡ଼ଆି ଭାଷା ମ  ଏହ ିବାଦବବିାଦରୁ ମୁ ି ପାଇନାହ । ନାନା ମନୁି  ମତ 
ଓଡ଼ଆି ଉପନ ାସ େ େର ବ ି ଯୁଜ  େହାଇଛ ି। ଏହାର କାରଣ େହଲା 
ଉପନ ାସର ସଂ ା, ରୂପ ଅନୁଯାୟୀ କଛି ି େଲଖାନାହ ଓ ତିୀୟ କଥା 
େହଲା କଛି ି ଉପନ ାସ ଅସଂପୂ  େହତୁ ‘ଉପନ ାସ’ର ମଯ ାଦା ହାସଲ 
କରପିାରିଲା ନାହ । ୧୮୮୮ ମସିହାକୁ ଓଡ଼ଆି ଉପନ ାସର ଆଦ  ଉେନଷ 
କାଳ ଓ ‘ପଦମାଳୀ’କୁ ଥମ ଉପନ ାସ ଭାେବ ୀକୃତ ି ସେ ୍ ୱ ଏହାକୁ 
େକ କରି ମତ େ ୖଧ େଦଖାେଦଇଛ ି । ଓଡ଼ଆି ଉପନ ାସର ସୃ ି କାଳରୁ 
େନଇ ସାହତି  ଜଗତେର ବହୁ ପାଟତୁି  େହାଇଯାଇଛ ି। େସ ଯାହା େହଉ 
ନା କାହକ,ି ଓଡ଼ଆି ଉପନ ାସର ରଚନା କାଳ କି ୁ  େକେତ ଶହ କାଳ ବଷ 
ତଳର କଳା ନୁେହଁ । ୧୮୮୮ ମସିହାକୁ ହ ଅେନକ ଥମ ଉପନ ାସର 
କାଳ େବାଲି ନି ୟ କରିଛ  ି । ତଥାପି ଅନ  େକେତକ  ମତ େହଲା, 
ଉପନ ାସର ଇତହିାସ ସଠି  ଆେଲାଚନା େହାଇନାହ । ଏହପିରି େଳ 
ଆମକୁ ନାନା ବବିାଦ ଓ ଆଶ ା ମ େର ଏ ସ କେର ଆେଲାଚନା 
କରବାକୁ ପଡୁଛ ି । େଯଉଁ ସମୟେର ଅଥା  ୧୮୮୮ ମସହିା େବଳକୁ 
େଯେତେବେଳ ଉେମଶଚ  ସରକାର ଉପନ ାସ ରଚନାେର ମେନାନେିବଶ 
କରି େଲ, େସେତେବଳକୁ ବ ିମଚ  େ  ଉପନ ାସ ‘ଆନ ମଠ’, 
କବତିା ‘ବେ ମାତରଂ’ ଚହଳ ପକାଇ ଲା । ‘ପଦମାଳୀ’େର େସହଭିଳ ି
ବଳି ଧମୀ ଜାତୀୟ େଚତନା ଭାବ ନ ଲା ସତ, ଗଡ଼ଜାତ ଅ ଳେର 

ଜା ୁ  େଶାଷଣ, ନଯି ାତନାର ହୃଦୟବଦିାରକ ଚି  ଫୁଟଉିଠଛି ିଏ େର । 
‘ପଦମାଳୀ’କୁ େଲଖକ ଇଂରାଜୀେର ‘Historical Romance’ େବାଲି 
କହ ିଓଡ଼ଆିେର ନାେମାେ ଖ କରିଛ  ି‘ଐତହିାସିକ ଉପନ ାସ’ । ପଦମାଳୀ 
ସ କେର ‘ବାେଲ ର ସମାଦ ବାହକିା’ ତା ର ୧୮୮୯ ମସିହା େମ ମାସ 
୨ ତାରିଖ ସଂଖ ାେର େଲ େଲ –“ କୃତ ଘଟଣା ସ କତ େକୗଣସ ି
ଉପନ ାସ ଅବ  ଓଡ଼ଆି ଭାଷାେର ଚାରିତ େହାଇ ନ ବାରୁ, 
ଉେମଶବାବୁ  ଏହ ି ଥମ ଉଦ ମଟ ିବେିଶଷ ଶଂସନୀୟ । ଏହ ିଖ ିକୁ 

ଓଡ଼ଶିାର ଥମ ଘକ ର  କହେିଲ ଅତୁ ି େହବନାହ ।”(୯) ସମ  
ବାଦବବିାଦ, ଆେଲାଚନା ସମାେଲାଚନା ମ େର ଆମକୁ ୀକାର କରବିାକୁ 
େହବ େଯ, ‘ପଦମାଳୀ’ ଉପନ ାସ ସାହତି  ଜଗତର େକବଳ ଥମ 
କୁଆଁତାରା ନ ଲା, ପରବ ୀ କାଳେର ଉପନ ାସ ସୃ ି ପାଇଁ େ ରଣା 
େଯାଗାଇ ଲା ।  
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