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ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ । ଔପନୟାସିକ ପାଳଙ୍କ ଉପନୟାସଦର ରାଜନୀତରି ନକାରାତ୍ମକତା ବରୁିଦ୍ଧଦର ସ୍ୱର ତୀବ୍ର । ‘ଓଦୟ ପୁଅ ମା’, ‘ପଣୁ୍ଡରଙ୍ଗୀ ନବିାସ’, ‘ଆମ ସମୟର େୁୁଃଖ’, 

“ଗାନ୍ଧ ିଛକରୁ ଟକିଏି ଆଗକୁ’ ଆେ ିଉପନୟାସଦର ବାସ୍ତବକି ସାମ୍ପ୍ରତକି ସମାଜ ଦେତକି ିଆଧୁନକିତାର ବର୍ବର୍ତ୍ତଶୀ ଦହଦଲ ମଧ୍ୟ ଜାତପି୍ରଥାକୁ ଛାଡ଼ପିାରୁନାହିଁ  । ଅତଏବ ପେମଜ 
ପାଳଙ୍କ େୃଷି୍ଟଦର ଏ ଦକ୍ଷତ୍ରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁବା ପାଇଁ  ବୟବସ୍ଥା ଓ ଧାରାକୁ ଭାଙି୍ଗ ଦେବାକୁ ପଡ଼ବି । 
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ସାହତିୟ ଏବଂ ସମାଜ ପରସ୍ପରର ପରିପରୂକ । ସାହତିୟ ବାସ୍ତବ ଦହଉ 

ବା କଳ୍ପନା, ସମାଜର କଥା ହିଁ କହଥିାଏ । ସମାଜକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ସାହତିୟ 
ସ୍ୱୟଂସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଶ ଦହାଇପାଦର ନାହିଁ । ଦତଣୁ ଜଦଣ ସାହତିୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ତା’ ସଷୃ୍ଟି 
ସଜଶନା ସମୟଦର ସମାଜ ପ୍ରତ ି ଏବଂ ସାମାଜକି େୁକି୍ତର୍ୀଳତା ପ୍ରତ ି
ସଦଚତନ ଥାଏ । ଆଉ ଔପନୟାସିକ ପେମଜ ପାଳ ତ ଏ େୃଷି୍ଟରୁ ଅତ ି
ସଦଚତନ । ତାଙ୍କ ଉପନୟାସର ଚରିତ୍ରମାଦନ ସଧିାସଳଖ ସମାଜରୁ 
ଆସିଥାନ୍ତ ି ଏବଂ ନଚି୍ଛକ ମଣିଷର କଥା ହିଁ କହଥିାନ୍ତି । ସମାଜଦର 
ସାକାରାତ୍ମକତା ନାକାରାତ୍ମକତା ଉଭୟ ଥାଏ । ସାକାରାତ୍ମକ ତ ଠକି୍ ଅଛ,ି 

ମାତ୍ର ବଭି୍ରାନ୍ତ ି ସୃଷି୍ଟ କରୁଥିବା ନାକାରାତ୍ମକକୁ ଚହି୍ନାଇବା ଜଦଣ ସଦଚତନ 
ସ୍ରଷ୍ଟାର କର୍ତ୍ତଶବୟ । ଏହ ି କର୍ତ୍ତଶବୟଦବାଧକୁ ନଜି ଉପରକୁ ଦନଇଛନ୍ତ ି
ଔପନୟାସକି ପାଳ । ସମାଜର ବାସ୍ତବ ଅବଗଣୁାବଳୀକୁ ତାଙ୍କ ଉପନୟାସର 
କାରକ ଭାଦବ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତ ି ଦସ । େୁନଶୀତ,ି ୋୟିତ୍ୱହୀନତା, 
ପାରିଦତାଷିକତା, ପାରିବାରକି ବୁଝାମଣାହୀନତା, କଳୁଷିତ ରାଜନୀତ,ି 

ସ୍ୱାଥଶପରତା, ଭଣ୍ଡାମି, ଜାତବିାେ ପ୍ରତ ି ଦରାଚକ ଢଙ୍ଗଦର ଅଙୁ୍ଗଳ ି ନଦିର୍ଦ୍ଦଶର୍ 
କରିଛନ୍ତ ିଔପନୟାସିକ ପାଳ । ତା’ସହ ମାନସ୍ତାତି୍ତ୍ୱକ ବାସ୍ତବତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ 
ଉପନୟାସଦର ଦେଖିବାକୁ ମଦିଳ । ଏସବୁକୁ କପିରି ଦକମିତ ିଓ କାହିଁକ ିଦସ 
ତାଙ୍କ ଉପନୟାସଦର ବୟବହାର କରିଛନ୍ତ,ି ତାକୁ ପାଠକମାନଙୁ୍କ 
ଦେଦଖଇବା ଏହ ି ଆଦଲଖର ଉଦର୍ଦ୍ଦର୍ୟ । ପାଠଦକ ଗ୍ରହଣ କଦଲ ଶ୍ରମ 
ସାଥଶକ ଦହବ । 

ମଣିଷ ମାତ୍ରଦକ ସାମାଜକି ପ୍ରାଣୀ । ସମାଜ ସହତି ତା’ର ସମ୍ପକଶ 
ଅବଚି୍ଛନି୍ନ । ଦତଣ ୁ ସାହତିୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ସମାଜର ଅନୟ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପରି 
ଜଦଣ । ତା’ର ସାମାଜକି ପରଦିବଷ୍ଟନୀ ଭିତଦର କ୍ରୟିାକଳାପ କାେଶୟକାରୀ 
ହୁଏ । ସଦବଶାପର,ି “ମଣିଷ କହଦିଲ ସବୁଦବଦଳ ସାମାଜକି ମଣିଷକୁ ହିଁ 
ବୁଝାଏ । ବାହୟ ବାସ୍ତବତା ସହତି ସଂଗ୍ରାମ, ଜୀବନୋତ୍ରା ପାଇଁ ପାଦଥୟ 
ଆହରଣ  ଦସ ଏକା ଏକା କରିପାଦର ନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ ଦସ ସମାଜର 
ଅନୟାମାନଙ୍କ ସହତି ସଂଶି୍ଳଷ୍ଟ ଦହବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଏବଂ ଏହ ିପ୍ରକ୍ରୟିା ଭିତଦର 
ସୃଷି୍ଟ ହୁଏ ତା’ର ସାମାଜକି ଦଚତନା ।”୧ 

ସାହତିୟ ଦହଉଛ ିେପଶଣ । ସମାଜକୁ ଦନଇ ମଣିଷ ଜୀବନ ବଞୁ୍ଚଥିବା 
ଦହତୁ ସାହତିୟଦର ସାମାଜକି ଜୀବନର ଅଭିବୟକି୍ତ ଘଟବିା ସନୁଶିି୍ଚତ । ପଣୁି 
ଦେଉଁ ସାହତିୟ ଦେତକି ି ବାସ୍ତବତାକୁ ଦକନ୍ଦ୍ର କରି ରଚତି ଦସ ସାହତିୟ 
ଦସତକି ି ସମଦୃ୍ଧ। “ମଣିଷର ଜୀବନ ବାସ୍ତବତା ସହତି ଅଦନକ ଜଟଳି 
ସମ୍ପକଶର ସୂତ୍ରଦର ଗୁନ୍ଥା ଦହାଇଥାଏ । ସାହତିୟ ଦତଣୁ ବାସ୍ତବତା ସହତି 
ସମ୍ପକଶୀଭୂତ ଦହବାକୁ ବାଧ୍ୟ । ଏହ ିସମ୍ପକଶ ଭିତଦର ସାହତିୟ, ମଣିଷ ଓ ତାକୁ 
ଦଘରି ରହଥିିବା ବାସ୍ତବତା ଭିତଦର ଏକ ଦସତୁର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କଦର 
ଏବଂ ନଜିର ସଂଜ୍ଞା ଓ ଆଭିମୁଖୟକୁ ପ୍ରତପିାେତି କଦର ।”୨ ଏ େୃଷି୍ଟରୁ 
ସାମାଜକି ପରଦିବଷ୍ଟନୀ ଭିତଦର ବଢ଼ଥିିବା ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼କୁି ଔପନୟାସକି 
ପେମଜପାଳ ଉପନୟାସଦର ପ୍ରକଟନ ଦବଦଳ ବାସ୍ତବତାଠାରୁ େୂଦରଇ ନ 
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ୋଇ ବରଂ ଆହୁର ି ନବିଡ଼ି ଭାଦବ ଆଦଲାଚନା କରୁଥିବାରୁ ପ୍ରାଣବନ୍ତ 
ଲାଦଗ । 

ସାମାଜକି ବାସ୍ତବତା ଓ ବାସ୍ତବବାେ ଭିନ୍ନ କଥା ଦହଦଲ ଦହଁ 
ବାସ୍ତବବାେ ସ୍ୱତୁଃ ଆଦଲାଚନାର ପରସିରକୁ ଚାଲିଆଦସ । ଏହ ି
ବାସ୍ତବବାେ ଆଦଦାଳନ ମାକ୍ସମି ଗକଙି୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତତି । ଏହା ସାହତିୟକୁ 
ବହୁ ପରମିାଣଦର ପ୍ରଭାବତି କରିଛ ି । କନୁି୍ତ ପାଶ୍ଚାତୟ ସାହତିୟଦର 
ବାସ୍ତବବାେର ଦବୈଷୟିକ ସଂଜ୍ଞାକୁ ଦେଖିଦଲ ଓଡ଼ଆିଦର ଲିଖିତ ଦକୌଣସି 
ଉପନୟାସ ବାସ୍ତବବାେୀ ନୁଦହ ଁ । ଦେମିତ ି ଫକୀର ଦମାହନଙ୍କ “ଛମାଣ 
ଆଠଗୁଣ୍ଠ”ଦର ଚରିତ୍ରମାଦନ କମଶଫଳ ଦଭାଗ କରିଛନ୍ତ ି । ର୍ାନ୍ତନୁ କୁମାର 
ଆଚାେଶୟଙ୍କ “ର୍କୁନ୍ତଳା” ନକ୍ସଲବାେୀ ଆଦଦାଳନ ଉପଦର ପେଶୟବସିତ 
ଦହଦଲ ଦହ ଁ ଏଥିଦର ଦବୈଷ୍ଣବ ସଂସ୍କତୃରି ମହାତ୍ମୟ ପ୍ରେର୍ତି । ଦତଣ ୁ
ପାଶ୍ଚାତୟ ଓ ଓଡ଼ଆି ବାସ୍ତବବାେଦର ଆଂର୍କି ସାମୟ ପରିଲକି୍ଷତ । ଏ 
େୃଷି୍ଟରୁ ଓଡ଼ଆି ସାହତିୟକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳ ି ଏହାର ଆଦଲାଚନା କରବିାକୁ 
ୋଇ ନୃସିଂହ ଚରଣ ପଣ୍ଡା ଏହାର ସଂଜ୍ଞା ରୂଦପ େର୍ଶାଇଛନ୍ତ ି - “ଦେଉଁ 
ସାହତିୟ ସମାଜର ବାସ୍ତବ ଚତି୍ରକୁ ପ୍ରତଫିଳତି କଦର, ଜନଜୀବନକୁ ଚତି୍ରଣ 
କଦର, ଜନତାର ଭାଷା ପ୍ରଦୟାଗ କଦର, ସାମାଜକି ପ୍ରାସଙି୍ଗକତା ରକ୍ଷା 
କଦର, ସାମାଜକି ସମସୟାର ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ଦଖାଦଜ ଏବଂ ସମାଜ 
ପାଇଁ ପ୍ରାଦୟାଗିକ ୟୁଦଟାପିଆ ଗଦଢ଼, ତା’ ବାସ୍ତବବାେୀ ସାହତିୟ ।”୩ ଦସ 
ୋହାବ ି ଦହଉ ମଣିଷର ସାମାଜକି କ୍ରୟିାକଳାପ ଚତି୍ରକୁ ଏକ ନରି୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ 
ଆେର୍ଶଦର ପ୍ରକଟନ କରବିା ସ।।ମଜକି ବାସ୍ତବବାେର ଲକ୍ଷୟ । କନୁି୍ତ ବନିା 
ଆେର୍ଶଦର ସାମାଜକି କ୍ରିୟାକଳାପକୁ ଅବକିଳ ଉପସ୍ଥାପନା କରବିା 
ସାମାଜକି ବାସ୍ତବତାର ଉଦର୍ଦ୍ଦର୍ୟ । ଉକ୍ତ ବଷିୟକୁ ଆଧାର କରି 
ଔପନୟାସକି ପାଳଙ୍କ ଉପନୟାସଦର ସାମାଜକି ଚତି୍ର ପ୍ରକଟନ କରାୋଇଛ ି
ଏବଂ ତାହା ଦକମିତ ିପରମିାଣଦର ବାସ୍ତବତାକୁ ବହନ କରି ଉପନୟାସକୁ 
ରସସିକ୍ତ କରିପାରଛି ିତାହା େର୍ଶାଇବା ଏଠ ିଲକ୍ଷୟ ଦହାଇଉଠଛି ି। 

ସମାଜର ପରବିାରର ଭୂମକିା ଗରୁୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଶ । ପରିବାର ସାଧାରଣତୁଃ 
ଦକଦତାଟ ି ବୟକି୍ତର ସମାହାରକୁ ଦନଇ ଗଠତି । ଦସହପିର ି ସାମୂହକି 
ପରବିାରକୁ ଦନଇ ସମାଜ ଗଠତି । ଦଗାଟଏି ପରବିାରଦର ପ୍ରଦତୟକ 
ବୟକି୍ତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୂମକିା ରହଛି ି। ସିଏ ଦେତକି ିସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ବଦଞ୍ଚ, ଦସତକି ି
ବଳଷି୍ଠ ହୁଏ ପରିବାର ଓ ସମାଜ । ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟଦର ଦେହ, ମମତା, 
କର୍ତ୍ତଶବୟଦବାଧ ଓ ଆଦତ୍ମାତ୍ସଗଶଦର ପରିବାର ଦକବଳ ବକିାର୍ ଲାଭ କଦର 
ନାହିଁ, ସମଗ୍ର ସମାଜ ମଧ୍ୟ ବକିାର୍ ଲାଭ କଦର, କନୁି୍ତ ସମ୍ପ୍ରତ ି ପରବିାର 
ମଧ୍ୟଦର ଦନୈତକିତାର ଆଦଧାପତନ ଘଟଛି ି । ପରିଲକି୍ଷତ ଦହଉଛ ିଦେୌଥ 
ପରବିାରର ଅଭାବଦବାଧ । ବୟକି୍ତକ ସମ୍ପକଶଦର ବାନ୍ଧ ି ଦହାଇ ରହଥିିବାରୁ 
ପରବିାରର ଗରୁୁତ୍ୱ ହ୍ରାସ ପାଇଛ ି । ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟଦର କଳହ, ବାହୟ 
ଦଲାକଙ୍କ କୁଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ, କଳୁଷିତ ରାଜନୀତ ିଆେରି ପ୍ରଭାବଦର ଜଦଣ ଆଉ 
ଜଣଙ୍କର ର୍ତ ୁ ସାଜଛି ି । ସାମ୍ପ୍ରତକି ପରିବାରର କଥା ପ୍ରକଟନ ଦବଦଳ 
ଏଭଳ ି ଧ୍ୱସ୍ତବଧି୍ୱସ୍ତ ପରିବାରର ଚତି୍ର ଦଲଖକ ଚରି୍ତ୍ତଦର ସ୍ୱତୁଃ ଉଦ୍ଭାସିତ 
ଦହଉଛ ି। ଏ ପରିଦପ୍ରକ୍ଷୀଦର ଔପନୟାସିକ ପାଳଙ୍କ ଉପନୟାସଦର ବଭିିନ୍ନ 
ପରଦିବର୍ ଓ ପରିସ୍ଥିତ ିଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଦବ ଦେଖାଦେଇଛ ି। ‘ଆମ ସମୟର 
େୁୁଃଖ’ଦର ଦଗାଟଏି ପରବିାରଦର ବାପର େୁନଶୀତମିଳୂକ କାେଶୟ ପଅୁ 
ଉପଦର ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରବିାରକି ସମ୍ପକଶଦର ବଶି୍ୱାସ ତୁଟାଇଛ ି। ଏଠ ି

ରାମର ବାପା ନରିଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତ ି ଜଦଣ ଏକ୍ ଜକୁିୟଟଭି୍ ଇଞି୍ଜନୟିର । 
ସମାଜର ଜଦଣ ଉଚ୍ଚପେସ୍ଥ ବୟକି୍ତ । କନୁି୍ତ େୁନଶୀତ ି ଦେମିତ ି ତାଙ୍କର ପ୍ରତ ି
ରକ୍ତକଣାଦର ଲାଖି ରହଛି ି। କଳା ଟଙ୍କାଦର ପରବିାର ଚଦଳ । ଏଭଳ ିଏକ 
ପାରିବାରିକ ପରଦିବର୍ ଭିତଦର ସିଏ ଲାଳତିପାଳତି । ଦପ୍ରମହୀନ 
ଦେହକ୍ଷଧୁାର ପାଗଳାମୀ ଭିତଦର ତାର ଜନମ । ଦସହ ିରାମ ଆଜ ିବଲ ୁଫିଲମ 
ଦେଖାଇ ଦରାଜଗାର କରୁଛ ି । ଦସଥିପାଇଁ ନରିଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତ ି େୁନଶାମରୁ 
ରକ୍ଷା ପାଇବା ଲାଗି ବୟସ୍ତ କନୁି୍ତ ଦେହ, ଦପ୍ରମ ବା ୋୟିତ୍ୱଦବାଧ ଦୋଗଁୁ 
ନୁଦହଁ । ଦସଥିପାଇଁ ରାମ କୁଦହ - “ଭଲ କର ି ଦେଖ । ଦମା ଦେହଦର 
ବହୁଥିବା ପ୍ରତଟି ି ରକ୍ତବଦୁି କଦହ େୁନଶୀତରି କଥା । ଦମା ଦେହର ପ୍ରତଟି ି
ମାଂସଦପର୍ୀର ଅଣୁପରମାଣୁ ଗଠତି ଦହାଇଛ ି କଳାଟଙ୍କାଦର, ପରିପଷୁ୍ଟ 
ଦହାଇଛ ିଆବଜଶନାଦର । ଇଏ ଦମାର ପରିଦବର୍ । ମଁୁ ଦେଉଁ ର୍କି୍ଷା ପାଇଛ,ି 

ଦସଥିପାଇଁ ବୟୟ ଦହାଇଥିବା ସବୁ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା । ଦମାଦତ ପିଲାଟ ି
େନିରୁ ଲାଳନପାଳନ କରୁଥିବା ଦଲାକମାଦନ ସରକାରୀ ଚାକରିିଆ । େନି 
ମଜୁରିଆ । ଭୟ ଆଉ ପ୍ରଦଲାଭନଦର, ଦେଉମଁାଦନ ମଦତ ଛଳନାଦର 
ଦେହ କରିଛନ୍ତ,ି କାଦଖଇଛନ୍ତ,ି କୁଦେଇଛନ୍ତ,ି ଏସବୁ ଅବସ୍ଥାଦର ମଁୁ ଆଉ 
କ’ଣ ଦହାଇପାରିଥା’ନ୍ତ ି ର୍ାମ !”୪ ବାସ୍ତବକି ପାରବିାରିକ ପରିସ୍ଥତି ି
ଉପଦର ନଭିଶର କଦର ପିଲାର ଭବଷିୟତ । ଏଭଳ ିପରିଦବର୍ଦର ତା’ର 
ଅବସ୍ଥା ଅସାମାଜକି ଅପରାଧୀଟଏି ଭଳ ି ଦହବା ସନୁଶିି୍ଚତ । ଦସହପିରି  
ପରବିାରଦର ସବୁଦବଦଳ କଳକିଜଆି ଲାଗି ରହଥିିଲା । ଭାଉଜ ସାଙ୍ଗଦର 
ତା’ର ପାଟତୁିଣ୍ଡ େୀଘଶ େନିର ସମ୍ପକଶର ବନ୍ଧନକୁ ଫିଟାଇ ଦେଇଛ ି। ଭାଉଜ 
ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ବଧିକୁୁ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତ,ି ‘ଏ ଘଦର ମଦଲ ବ ିକାହାରି ଆହା 
କରବିାକୁ ନାହିଁ ।’ ବଧି ୁ ମଧ୍ୟ ରାଗଦର ଓ ବରିକ୍ତଦର ଜଜଶରିତ 
ଦହାଇଉଠୁଥିଲା । ଦଗାଟଏି ଅର୍ାନ୍ତ ବାତାବରଣ ଛାଇୋଇଥିଲା ଘର 
ଭିତଦର । ପବୂଶରୁ ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟଦର ଦେଉଁ ସମ୍ପକଶ ନବିଡ଼ି ଥିଲା ତାହା 
ଛନି୍ନ ଦହାଇଗଲା। ଏଭଳ ି ‘ମାମଁ ୁ ଘର ଚଉଁରୀ’ଦର ମଧ୍ୟ ପବୂଶର ଦେଉଁ 
ସୁଦର ପରବିାର ଥିଲା ତାହା ଏକ କଳଝିଗଡ଼ାର ପୀଠ ପାଲଟଛି ି । ରାଜୁ 
ବହୁ ବଷଶ ପଦର ମାମଁୁ ଘରକୁ ୋଇ ଦେଖିଛ ି ମାମଁୁ ଘର ବେଳେିିବାର 
ଅବସ୍ଥା । ସବୁ ଭାଇ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦହାଇୋଇଛନ୍ତ ି। ମାଇଁମାଦନ ଦକହ ି
କାହାର ିଦ୍ୱାର ମାଡୁନାହାଁନ୍ତ ି। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟଦର କଳଝିଗଡ଼ା ଲାଗିରହଛି ି। 
ରାଜୁ ନଦିଜ ଅନୁଭବ କରିଛ ି “ଦେଉଁ ମାମଁୁ ଘଦର ଦମାର ବାଲୟକାଳ 
କଟଥିିଲା, ଦେଉଁଠ ିମାମଁ ୁମାଉସୀ ଅଜା ଆଈ ଦେଉଁ ଭଳ ିଦଗାଟଏି କୁକୁଡ଼ା 
ଓ ତା’ର ଛୁଆ ପାଖାପାଖି ଲାଗି ରହୁଥିଦଲ ଦସ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ । ଅଛ ି
ପରସ୍ପର ପ୍ରତ ିବଦିଦ୍ୱଷ, ହଂିସା, ଅସହଣୀ ଭାବ । ଦସ ଭାବ ଏଦତ ତୀବ୍ର 
ଦେ ଦକହ ିକାହାର ର୍ରିୀ ଦେଖିପାରନ୍ତ ିନାହିଁ । କଥାବାର୍ତ୍ତଶା ହୁଅନ୍ତ ିନାହିଁ । 
ୟା’ ମହୁଁ ଆଡ଼କୁ ତ ତା’ ମହୁଁ ସାଡକୁ ।”୫ ପଣୁି ଅଜାଙୁ୍କ ଘଦର ବଡ଼ 
ମାମଁଙୁୁ୍କ ଛାଡ଼ ିଦେଦଲ ଆଉ ଦକହ ିପଚାରୁନାହାଁନ୍ତ ି। ଏଭଳ ିଅବସ୍ଥା ଦେଖା 
ଦେଇଛ ିସାମ୍ପ୍ରତକି ପରିବାରଦର । ପରିବାର ଭିତଦର ଦକହ ିକାହାର ନୁହନଁ୍ତ ି
ଦେପରି । ‘ୋତ୍ରା ଡଟ୍ କମ ’ଦର ପ୍ରତଦିରାଧ ସାମଲଙ୍କ ପରବିାର ମଧ୍ୟଦର 
ପ୍ରତୟହ କଳହ ଲାଗି ରହଛି ି । ପତ୍ନୀ ସୁଷମା ଦଭାଳଙ୍କ ପ୍ରତ ି କଥାଦର 
ପ୍ରତଦିରାଧଙ୍କ ଚଡିଚଡି୍ ଭାବ ଦେଖାଦେଇଛ ି । ତାଙ୍କର ଦଗାଟଏି ବଧିବା 
ନାରୀ ସହତି ଦପ୍ରମର ସମ୍ପକଶ ଗଢଉିଠଛି ି । ପୁଅ ମଦହର୍ ଦଗାଟଏି 



ପ୍ରତ୍ୟୟ (Journal of Odia Language, Culture and Science)                                                             ISSN: 2456-9194, Vol. IV, Issue. II, Sept 2020 

  

ଅସିତ ପ୍ରଧାନ 15 

 

ଦବଖିଆଲ ଜୀବନ ବତିାଉଥିବା ମଣିଷ । ସିଏ ଛଇଳ ି ଝଅି ଖୁସ ବୁଙୁ୍କ 
ଭଲପାଉଛ ି । ପୁଣି ଝଅି ଦଧାବା ଦଟାକା ସାଙ୍ଗଦର ପଦଳଇଗଲା । 
ପରବିାର ଭିତଦର ବୁଝାମଣା ଠକି୍ ଦର ରହୁନ।ି ଦଗାଟଏି ସୁସ୍ଥ ପାରବିାରକି 
ଜୀବନ ଭୁଷୁଡ଼ ି ପଡଛି ି । ଦକଦତକ ଉପନୟାସଦର ଏଭଳ ି ମଧ୍ୟ 
ଦେଖାଦେଇଛ,ି ପରବିାରଦର ପତ୍ନୀ ମରିେିବା ପଦର ଅସହାୟ ସ୍ୱାମୀର 
ସି୍ଥତ ି ପୁଅମାଦନ ଅନୁଭବ କରପିାରନିାହଁାନ୍ତ ି । ଦେମିତ ି “ଛାଇଦଲଉଟାଣି 
ଦବଳ”ଦର ଅସହାୟ ଭାବଦର ଚାକର ସହତି ପଡ଼ରିହଛି ି ବୃଦ୍ଧ ବାପା । 
ତାକୁ ଦକହ ିଆହା କରବିାକୁ ନାହାଁନ୍ତ ି। ପୁଅ-ଦବାହୂ ଚାକରିି କର ିବାହାଦର 
ରହୁଛନ୍ତ ି । ଏଭଳ ିପରିସି୍ଥତ ିସାମ୍ପ୍ରତକି ପରବିାରର । ପାରବିାରିକ ଜୀବନ 
ଆଉ ସୁସ୍ଥ ଦହାଇ ରହନିାହିଁ । କାରଣ ମଣିଷର ଦନୈତକି ମଲୂୟଦବାଧର 
ମତୁୃୟ ଘଟଛି ି। 

ସମ୍ପ୍ରତ ି ସମାଜଦର କଳୁଷିତ ରାଜନୀତ ି ଦଗାଟଏି ବରିାଟ ସମସୟା । 
ରାଜନୀତ ିକହଦିଲ ସାଧାରଣତୁଃ ଦେର୍ପ୍ରୀତରି ସାକାରାତ୍ମକ େୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀଦର 
କର୍ତ୍ତଶବୟ ପାଳନକୁ ବୁଝାଏ । ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସତୟ ଦେ ଜୀବନ ନବିଶାହ ପାଇଁ 
ମଣିଷ ରାଜନୀତ ି ସହତି ସମ୍ପକୃ୍ତ ଦହାଇଛ ି ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ଦହବା େନିଠୁ । 
ଆଦମ େେ ି ରାଜନୀତ ି ବଷିୟକୁ ଆଦଲାଚନା କରିବା ଦତଦବ ସମାଜ 
ମଧ୍ୟଦର ମଣିଷର ବୟକି୍ତତ୍ୱକୁ ହିଁ ଦେଖିପାରିବା । ଦେର୍ ମଧ୍ୟଦର ବଭିିନ୍ନ 
ଦଗାଷ୍ଠୀ ଓ ମତବାେର ଦଲାକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତ ି । ଦସମାନଙ୍କ 
ଆଥଶନୀତକି-ସାମାଜକି ନରିାପର୍ତ୍ତା ଦଗାଟଏି ର୍ଙୃ୍ଖଳଦର ଆବଦ୍ଧ ନୁଦହ ଁ । 
ଦତଣୁ ଦଗାଷ୍ଠୀ ଦଗାଷ୍ଠୀ, ବୟକି୍ତ ବୟକି୍ତ ମଧ୍ୟଦର ତାରତମୟ ପରଲିକି୍ଷତ । ଏହ ି
ଦହତୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟଦର କଳହ, ଅନୟାୟ, ଅତୟାଚାର ଆେ ି ସ୍ୱତୁଃ ସଷୃ୍ଟି 
ହୁଏ। ପଣୁି ସଂକୀର୍ଣ୍ଶ ସ୍ୱାଥଶଜଡ଼ତି ରାଜନୀତକି ଦନତାମାନଙ୍କର ଅଭିଳାଷ 
ଅସୀମ । ଦସମାନଙ୍କ ହାତଦର ର୍ାସନଭାର ରହଥିିବାରୁ ନରିୀହ 
ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉନ୍ନତ ି ପରବିଦର୍ତ୍ତଶ ଅବନତ ି ଦହଉଛ ି । ଫଳଦର ସସୁ୍ଥ 
ସମାଜର ଦମରୁେଣ୍ଡ ଭାଙି୍ଗପଡ଼ଛି ି । ଦତଣ ୁ ଔପନୟାସିକ ପାଳଙ୍କ 
ଉପନୟାସଦର ରାଜନୀତରି ନକାରାତ୍ମକତା ବରୁିଦ୍ଧଦର ସ୍ୱର ତୀବ୍ର । ‘େୁଗଶ 
ପତନର ଦବଳ’ଦର ସମୟକ୍ରଦମ ସମୁନପରୁ ଗାଁଦର ରାଜନୀତ ିପର୍ଲିା । 
ଦଲାଦକ େଳଭୁକ୍ତ ଦହାଇ କଳକିଜଆିଦର ଜରମିାନାର ବ ିଆଶ୍ରୟ ଦନଦଲ 
େଳର ଛତ୍ର ତଦଳ । ସ୍ଥାନୀୟ େଳପତ ି ଦନଦଲ ତା’ର ଦନତୃତ୍ୱ ଏବଂ 
ଧୀଦର ଧୀଦର ଗାଁଟ ିକଳ-ିକଜଆି, ରାଗ-ଅଭିମାନ, ବାେ-ବବିାେ, ହଂିସା-
ଦଦ୍ୱଷ, ମନାନ୍ତରକୁ ଦନଇ ଉଠଆିସିଲା ରାଜନୀତ ି ସ୍ୱାଥଶଦକୈନ୍ଦ୍ରକି 
ସାଲିସ ହୀନ୍ କ୍ରୀଡ଼ାଦକ୍ଷତ୍ରକୁ । ଏହାରି ଭିତଦର ସତୟ ସ୍ୱାଇଁର ଦନତୃତ୍ୱଦର 
ନୁିଃସ୍ୱାଥଶ େୁବକଦଗାଷ୍ଠୀ ଚାଷର ଉନ୍ନତ ି ପାଇଁ, କଳୁଷିତ ରାଜନୀତଦିର 
ଭୁଷୁଡ ିପଡୁଥିବା ସରଳ ଗ୍ରାମୟ ଜୀବନର ଧ୍ୱସ୍ତବଧି୍ୱସ୍ତ ପରିସି୍ଥତକୁି ଦରାକବିା 
ପାଇଁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ମିଥୟା ପ୍ରତରି୍ୁତ ିବରୁିଦ୍ଧଦର ସ୍ୱର ଉଦର୍ତ୍ତାଳନ ପାଇଁ 
ବାହାରିପଡ଼ଛିନ୍ତ ି । ଦସହପିରି ‘ଆମ ସମୟର େୁୁଃଖ’ଦର ର୍ାମ 
ରାଜନୀତଦିର ପାେଥାପି ବଦିରାଧି େଳର ବଧିାୟକ ପାଥଶ ସାମନ୍ତଙ୍କ 
ପାଖଦଲାକ ଦହାଇୋଇଛ ି। କଛିେିନି ପଦର ବାସ୍ତବ ରାଜନୀତରି କର୍ଦ୍ଦଶମାକ୍ତ 
ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରକୁ ପର୍େିାଉଛ ିଆଉ ଦକଇପାେ । ପାଥଶ ସାମନ୍ତ ଓ ର୍ାସକ 
େଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦଗାପନଦର ଦେଖାସାକ୍ଷାତ , ମିଳାମରି୍ା ଦେଖି ଅଭିଭୂତ 
ଦହାଇପଡ଼ଛି ି। ବଦିରାଧୀ େଳ ଆଉ ର୍ାସକ େଳ ଭିତଦର ତଫାତ ନାହିଁ । 
ଦସମାନଙ୍କ ଭିତଦର ଦୋଗସୂତ୍ର ଚମତ୍କାର । ଦସଇଠୁ ସିଏ ଜାଣିପାରଥିିଲା 

ଆେର୍ଶ ନାଁଦର ଚାଲିଥିବା ଭଣ୍ଡାମକୁି । ଜନଦସବା ନଁାଦର ଚାଲିଥିବା 
ସ୍ୱାଥଶପରତାକୁ । ବଧିାନସଭା ସରଗରମ ଦହଲା ସମୟଦର ଆମକୁ ଲାଗଛୁ ି
ଦେର୍ ଦସବାଦର ସମଦସ୍ତ ଉତ୍ସଗଶୀକୃତ । ର୍ୟାମ ଏସବୁ ପାଇଁ ଅର୍ାନ୍ତ, 

ବକି୍ଷୁବ୍ଧ ଦହାଇପଡ଼ଲିା। ଦକୌଣସି ଦନତାଙ୍କ ପ୍ରତ ି ଆଉ ସମ୍ମାନ ନଥିଲା । 
ଦସମାଦନ େଦିନ ଦେତକି ିବଡ଼ ଦେଖାୋଉଥିଦଲ ତାକୁ, ଆଜକିାଲି ଦସତକି ି
ବଡ଼ ହୀନ ମଦନ ଦହଉଥିଦଲ । ଆଖିକ ି ଦଛାଟ ଦେଖାୋଉଥିଦଲ ତାକୁ। 
ଦସହ ି େନିଠୁ ଆଉ ପାଥଶ ସାମନ୍ତକୁ ଦଭଟବିାକୁ କ ି ସନ୍ଧୟାଦର ପାଟ ି
ଅଫିସକୁ ହରିଦବାଲ ପଦକଇବାକୁ ଦସ ଗଲାନାହିଁ । ଉକ୍ତ ଉପନୟାସଦର 
ଦେର୍ ଦସବା ନଁାଦର ଦଲାକମାନଙୁ୍କ ଦର୍ାଷଣ କରଚିାଲିଥିବା ନମିଶଳ 
ଭାବମରୂ୍ତ୍ତ ି ଦନତାମାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଓ ରାଜନୀତରି କଳୁଷିତ ବାତାବରଣ 
ମଣିଷର ସାମାଜକି ଜୀବନକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବାର ଚତି୍ର, ରାଜନୀତଦିର 
ଦେଖାୋଉଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ-ସଂଘଷଶ ଆେ ି େର୍ଶାୋଇଛ ି । ଓଡ଼ଆି ସାହତିୟଦର 
ଅଦନକ ରାଜନୀତକି ଉପନୟାସ ଦେଖାୋଉଥିଦଲ ମଧ୍ୟ ଔପନୟାସକି 
ପାଳଙ୍କ ଉପନୟାସ ବୟତୀତ ରାଜନୀତଗିତ କଳୁଷିତ ବାତାବରଣଦର 
ସମାଜ ଭୁଷୁଡ଼ ି ପଡୁଥିବାଦବଦଳ ତହିଁରୁ ମକୁୁଳବିାର ରାସ୍ତା ଖବୁ୍ କମ 
ଉପନୟାସଦର ଦେଖାେଏି । 

ସମାଜକୁ ଜାତପି୍ରଥା େୁଗେୁଗ ଧରି ବଭିାଜତି ଓ କଳୁଷିତ କରି ରଖିଛ ି
। ଏହ ି ବଗଶୀକୃତ ଦବୈଷମୟ ଓ ଅସମତା ଜନମରୁ ପ୍ରଦତୟକ ବୟକି୍ତର 
ସାମାଜକି ସ୍ଥାନ ନରୂିପଣ କରୁଛ ି । ଜାତଗିତ ଅପସାଂସ୍କତୃକି ମୂଲୟଚୟକୁ 
ସାମାଜକି ସ୍ୱୀକୃତ ି ପ୍ରୋନ ଦ୍ୱାରା ନମିନ ଜାତରି ଦବାଲି କଥିତ ଦହଉଥିବା 
ଦଲାଦକ ସବୁଦବଦଳ ନଦିତି । ସବୁଠୁ ଦବର୍ୀ ଦବୈବାହକି ଦକ୍ଷତ୍ରଦର ଏହାର 
ପ୍ରଭାବ ପରିଲକି୍ଷତ । େୁଇଟ ି ଭିନ୍ନ ଜାତରି ନାରୀ ପରୁୁଷ ମଧ୍ୟଦର ବବିାହ 
ଏହ ିଜାତପି୍ରଥା ଦୋଗଁୁ ପ୍ରତବିନ୍ଧକ ସାଜଛି ି। ଦଗାଟଏି ଜାତ ିଆଉ ଦଗାଟଏି 
ଜାତ ିସହତି ବନୁ୍ଧତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିବା ସମ୍ଭବ ଦହାଇପାରୁନ ି। ଏଭଳ ିପରସିି୍ଥତ ି
ଉପନୟାସଦର ପ୍ରକାର୍ ପାଇବା ସ୍ୱାଭାବକି । କାରଣ ଔପନୟାସକି ପାଳଙ୍କ 
ଅଧିକାଂର୍ ଚରିତ୍ର ପ୍ରତୟହ ଆଖି ଆଗଦର ଦେଖଥୁିବା ଅସହାୟ େଳତି 
ସମ୍ପ୍ରୋୟର । ‘ଓଦୟ ପୁଅ ମା’, ‘ପଣୁ୍ଡରଙ୍ଗୀ ନବିାସ’, ‘ଆମ ସମୟର 
େୁୁଃଖ’, “ଗାନ୍ଧ ି ଛକରୁ ଟକିଏି ଆଗକୁ’ ଆେ ି ଉପନୟାସଦର େଥାକ୍ରଦମ 
ନାଗା ଓ ଦସାରି, ପଣୁ୍ଡ ଓ ରଙ୍ଗୀ, େେୁ ଓ ମଞ୍ଜବୁାଳା, ଚଣ୍ଡ ଓ ଜଲ ସା 
ପରସ୍ପର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାତରି ଦହାଇଥିବାରୁ ଦସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଦର ବବିାହ 
ସାମାଜକି ରାତଦିର ଦହାଇପାରିନଥିଲା । ଦସଥିପାଇଁ ବହୁ ସଂଘଷଶର 
ର୍କିାର ଦହବାକୁ ପଡ଼ଥିିଲା । ନାଗା କାଜୁଆ ଜାତରି ଦହାଇ ବାରବୁଲା 
ଘୁଷୁରିଆ ତଥା ମାଙ୍ଗାତା ଜାତରି ଝଅି ସହତି ବବିାହ ଦହାଇଛ।ି ଏ ବବିାହ 
ପାଇଁ ଘୁଷୁରିଆ ସମ୍ପ୍ରୋୟଦର ପଞ୍ଚପରଦମଶ୍ୱର ବସିଥିଲା । ପକ୍ଷୀଦକ୍ଷତ୍ରରୁ 
ଦସାରକୁି ବାସଦ କରିେଆିଗଲା । ଦସ ସମୟକୁ ନାଗା ପହଞ୍ଚ ି ୋଇ 
ଦସାରକୁି ଆପଦଣଇ ଦନଇଥିଲା । ଦସହପିରି ଅନାଥ ପିଲା ପଣୁ୍ଡ ଲଖଣ 
ଦସାଇଁ ଘଦର ବଢଥିିଲା ଏବଂ ରଙ୍ଗୀ ଥିଲା ହରିଜନ ଝଅି । ପରସ୍ପର 
ମଧ୍ୟଦର ଦପ୍ରମ ସମ୍ପକଶ ଗଢ଼ଉିଠଛି ି। କନୁି୍ତ ରଙ୍ଗୀର ଜାତ ିଭାଇମାଦନ ପଣୁ୍ଡକୁ 
ଏହ ି ଜାତ ି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦକନ୍ଦ୍ର କରି ବହୁତ ଟାହଟିାପରା କରିଛନ୍ତ ି ରଙ୍ଗୀ 
ଋତୁମତୀ ଦହବାଦବଦଳ େଆିୋଉଥିବା ଦଭାଜଦିର । ୋହା ପଣୁ୍ଡକୁ ବହୁତ 
ବାଧିଛ ି । ପରବର୍ତ୍ତଶୀ ପେଶୟାୟଦର ଦସମାନଙ୍କ ଦପ୍ରମର ପରାକାଷ୍ଠା ପାଇଁ 
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ଜାତଦିଭେର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଶର ରହ ିଜ୍ୱଳନ୍ତ ପଣୁ୍ଡରଙ୍ଗୀ ନବିାସଦର ଝାସ ଦେଇଛନ୍ତ ି। 
େେୁ ଖଣ୍ଡାୟତ ଘରର ପୁଅ ମଂଜୁବାଳା ଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ଝଅି । 
ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟଦର ଦପ୍ରମ ସମ୍ପକଶ ଗଢ଼ ିଉଠଥିିବା ଦୋଗଁୁ ବବିାହ ପାଇଁ ବହୁତ 
ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘଷଶ କରବିାକୁ ପଡ଼ଛି ି। ଘର ଦଲାକଙ୍କର ନାନା ତାଡ଼ନା ସହୟ 
କରବିାକୁ ପଡଛି ି। ପରଦିର୍ଷଦର େୁଇଜଣ ଘରଛାଡ଼ ିସହରକୁ ପଦଳଇବା 
ବୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତ ି । ଦସହପିରି ଚଣ୍ଡ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ଓ ଜଲ ସା ଅଲଗା 
ଜାତରି । ଦତଣ ୁବାପା ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଚଣ୍ଡକୁ ଗ୍ରହଣ କରପିାରନିଥିଦଲ । 
ଏଥିପାଇଁ ସିଏ ଘର ଛାଡ଼ ି ପଦଳଇଗଲା । ବାସ୍ତବକି ସାମ୍ପ୍ରତକି ସମାଜ 
ଦେତକି ିଆଧନୁକିତାର ବର୍ବର୍ତ୍ତଶୀ ଦହଦଲ ମଧ୍ୟ ଜାତପି୍ରଥାକୁ ଛାଡ଼ପିାରୁନାହିଁ 
। ଜାତପି୍ରଥାକୁ ଦନଇ ଉଚ୍ଚନୀଚ୍ଚ ଦଭେଭାବ ରଖି ଏହ ିସମାଜ ହରିଜନ ଝଅି 
ମୁନକୁି ନଦିା କରିଛ,ି ‘ହାଏ ମୁନ,ି ଦକମିତ ି ଅଛ ?’ଦର । ‘ୋତ୍ରା ଡଟ୍ 
କମ ’ଦର ମଧ୍ୟ ଅଦନକ ଚରିତ୍ର ଏଭଳ ି ସଂଘଷଶ କରି ବବିାହ କରଥିିବା 
େୃଷ୍ଟିଦଗାଚର । ପ୍ରତଦିରାଧ ସାମଲଙ୍କ ଝଅି ଦଗାଦଟ ଦଧାବା ଦଟାକା ସହତି 
ପଦଳଇଗଲା । ମଦହର୍ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଜାତରି ଖସୁବୁର ଦପ୍ରମଦର ମସଗଲୁ 
। ପ୍ରକୃତଦର “ବର୍ଣ୍ଶ ବୟବସ୍ଥାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଜାତପି୍ରଥା ସାମାଜକି ଜୀବନଦର 
େୃôଢ଼ ଦହାଇେିବା ଦ୍ୱାରା ସମାଜର ଦନୈତକି ର୍ୃଙ୍ଖଳା ଜାତଭିିର୍ତ୍ତକି 
ଦହାଇଗଲା । ବୟକି୍ତର ସାମାଜକି କର୍ତ୍ତଶବୟଦବାଧ ଜାତ ି ଭିତଦର ସୀମତି 
ରହବିା ଦ୍ୱାରା ସାବଶଜନୀନ ଦନୈତକି ମଲୂୟଦବାଧ ପ୍ରତ ି ସାମାଜକି 
ଉୋସୀନତା ଦେଖାଦେଲା । ଏହା ଫଳଦର ସାମାଜକି ଅବକ୍ଷୟ ଜାତୀୟ 
ଜୀବନକୁ ଆଦସ୍ତ ଆଦସ୍ତ ବପିେଶୟସ୍ତ କଲା ।”୬ ଏହ ିବପିେଶୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରୁ 
ମୁକୁଳବିା ପାଇଁ ବା ଅନ୍ତନହିତି କୁପରଣିାମର ମୁକାବଲିା ପାଇଁ ଦେଭଳ ି
ମହାବୀର, ବୁଦ୍ଧ, ର୍ଖି ଧମଶ, ଭକି୍ତ ଆଦଦାଳନ, ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ, ଆେଶୟ ସମାଜ, 

ରାମକୃଷ୍ଣ ମିର୍ନ, ଥିଓସିଫିକାଲ ଦସାସାଇଟ,ି ଆଦମେେକର ଆଦଦାଳନ 
କରିଥିଦଲ ଦସଭଳ ି ଔପନୟାସିକ ପାଳ ତାଙ୍କ ଉପନୟାସଦର ଜାତଗିତ 
ଦଭେଭାବକୁ  ଭୁଦକ୍ଷପ ନ କରି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟଦର ଦଗାଟଏି ସମ୍ପକଶର ଦସତୁ 
ବାନ୍ଧବିାର ପ୍ରୟାସ କରଛିନ୍ତ ି। ୋହା ଜାତଗିତ ବୟବସ୍ଥା ବରୁିଦ୍ଧଦର ଦଗାଟଏି 
ସ୍ୱର ଦହାଇଉଠଛି ି। 

ସମାଜଦର ପ୍ରଚଳତି ବଭିିନ୍ନ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଥା ମଧ୍ୟ ବରି୍ଷି୍ଟ ଭୂମିକା 
ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ଦକଦତକ ସାମୂହକି ଥିଲାଦବଦଳ ଦକଦତକ ଜାତଭିିର୍ତ୍ତକି 
। ଔପନୟାସିକ ପାଳଙ୍କ ଉପନୟାସଦର ଜାତଗିତ ଅନୁୋୟୀ ଅଦନକ ପ୍ରଥା 
ପାଳନ କରିବାର ଦେଖାୋଏ । ‘ପଣୁ୍ଡରଙ୍ଗୀ ନବିାସ’ଦର ରଙ୍ଗୀ ଋତୁମତୀ 
ଦହବା େନି ସନ୍ଧୟାଦର ହରିଜନ ସାଇରୁ ହୁଳହୁଳ ି ର୍ଙ୍ଖଧ୍ୱନ ି ବାଜଥିିଲା । 
ସାହାଡ଼ା ସୁଦରୀ ପାଖଦର ଆରମ୍ଭ ଦହାଇଥିଲା ଜନ୍ତାଳ । କୁକୁଡ଼ା ବଳ ି
ପଡ଼ଲିା । ପଞୁ୍ଚଭାଇଙୁ୍କ ଦନଇ ଦଭାଜଭିାତର ଆଦୟାଜନ ଦହାଇଥିଲା । 
ପ୍ରକୃତଦର ଦଲାକଙ୍କର ଧମଶବଶି୍ୱାସ ଦକଉଁ କାଳରୁ ରହଆିସଛି ି । େୁଗେୁଗ 
ଧର ି ଏହ ି ଧମଶ ଭାବନା ବୟକି୍ତ ଓ ଦଗାଷ୍ଠୀ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବତି କରିଛ ି । 
ଏହା ସମାଜର ସାଂସ୍କତୃକି ବକିାର୍ଦର ସଂଶି୍ଳଷ୍ଟ । ଅଧିକାଂର୍ ଦକ୍ଷତ୍ରଦର ଏହ ି
ଧମଶକୁ ଦକନ୍ଦ୍ରକରି ଦଲାକମାନଙ୍କର ମାନସିକତା କାେଶୟକାରୀ ଦହାଇଥାଏ । 
‘ଗଣ୍ଡଦଭୈରବ’ଦର ଏଭଳ ି ଏକ ଧମଶ ଆଧାରିତ ଜୀବନ ନବିଶାହର କଥା 
କୁହାୋଇଛ ି । ଦକାକଳି ମାଲୟାଣୀ, ନତିୟାନଦ ଏବଂ ହରିପି୍ରୟା ଏହ ି
ବଶି୍ୱାସଦର ବତିାଉଥିଦଲ ଜୀବନ । ଶ୍ରୀଦକ୍ଷତ୍ରଦର ଦେବୋସୀ ସ୍ୱାତୀଲଗ୍ନାକୁ 
ମାଲୟାଣୀ ଦକାକଳି ଦପାକଖିଆ ବାସିଫୁଲ ଦେଇଥିବାରୁ ସ୍ୱାତୀଲଗ୍ନା ତାକୁ 

ଜଗନ୍ନାଥଙୁ୍କ ଅପଶଣ ନକରି ପାେତଦଳ ଅଜାଡ଼ ି ଦେଇଥିଲା । ଏହ ି
ଅପରାଧକୁ ଦକନ୍ଦ୍ର କର ି ଶ୍ରୀମଦରିଦର ବଡ଼ପଣ୍ଡା ଦକାକଳିକୁ ଅଭିର୍ାପ 
ଦେଦଲ । ଦେମିତ ି ଏପରି ଅପରାଧ ପାଇଁ କ୍ଷମା ନାହିଁ । ବଞ୍ଚତି 
କରିେଆିଗଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦସବାରୁ । ଦକାକଳି ନଜିକୁ ଦୋଷୀ ମଦନକରି 
କୃତକମଶର ପାପରୁ ମୁକି୍ତ ପାଇଁ ଅଶ୍ୱଦ୍ୱାରକୁ ଆତ୍ମହତୟା କରିବାକୁ ୋଉଥିଲା 
। ଏହ ିସମୟଦର ପୁଅ ନତିୟାନଦ ଦଫଦରଇଆଣି ଏ ପାପରୁ ମୁକି୍ତ ପାଇଁ 
ବାଟ ବଦତଇଲା । ଦସହପିରି ନତିୟାନଦ ଓ ହରିପି୍ରୟାଙ୍କ ବହୁେନିର 
ଅଦପକ୍ଷା ପଦର ପୁତ୍ର ଚତି୍ରଦସନର ଜନମ ଦହାଇଛ ି । କନୁି୍ତ ପୁଅକୁ ଦନଇ 
ହରପିି୍ରୟା ର୍ାନ୍ତଦିର ରହପିାରୁନ ି । ଦଜୟାତଷି ର୍ାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାଦର ପଅୁକୁ 
ବଦଞ୍ଚଇବାକୁ ଦହଦଲ ସ୍ୱାମୀର ମତୁୃୟ ଘଟବି । ତାର ପ୍ରତକିାର ଲାଗି 
ଦଜୟାତଷି ବେିୟା ଅନୁସାଦର ପୁଅକୁ ବକି୍ରି କରଦିେବା ପାଇଁ ସି୍ଥର କରଛିନ୍ତ ି। 
ପୂଜାବଧିି ଅନୁସାଦର ଦବଣୁ ଦଗାଚ୍ଛାୟତ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ କଣିିଛ ି ଏବଂ ନଁା 
ଦେଇଛନ୍ତ ି ହାଡ଼ଆି । ଦକଉଁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଏଭଳ ି ଏକ ବଶି୍ୱାସ 
ରହଆିସିଛ ି । ଏସବୁ ହିଁ ତାଙୁ୍କ ଅସି୍ଥର କରିପକାଇଛ ି । ଏଠ ିଧମଶକୁ ଦକନ୍ଦ୍ର 
କରି ସମାଜ ଭିତଦର ଜୀବନ ବଞ୍ଚବିା କଷ୍ଟପ୍ରେ ଦହାଇଛ ି । ‘ଗାନ୍ଧଛିକରୁ 
ଟକିଏି ଆଗକୁ’ଦର ପ୍ରଚଳତି ସମାଜ ବୟବସ୍ଥା ଅନୁସାଦର ନାରାୟଣ ମଶି୍ର 
ବଞୁ୍ଚଥିଦଲ । ପାରମ୍ପରିକ ଧମଶକୁ ଜାବୁଡ଼ ି ଧରି ପୂଜାପାଠଦର ଜୀବନ 
ବଦିତଇବା ତାଙ୍କର ପରମ ଲକ୍ଷୟ ଥିଲା । ପୁତ୍ର ଉେୟକୁ କହୁଥିଦଲ 
ଦସମାଦନ ପରମ୍ପରାବାେୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦହାଇଥିବାରୁ ପୂଜାପାଠ କରି ଜୀବନ 
ଚଳେିିବା କଥା । ସିଏ ଚାହଁୁଥିଦଲ ଉେୟ ଦବର୍ୀ ପାଠ ନ ପଢୁ, ବଡ଼ ଭାଇ 
ପର ି ଦେବଦେବୀଙ୍କ କାମଦର ମନ ପରୂାଉ । ମାତ୍ର ଉେୟ ଚାହଁୁନଥିଲା 
ଏଭଳ ି େରଦି୍ର ଜୀବନ ବଞ୍ଚବିାକୁ । ଧମଶକୁ ଜୀବନର ସଦବଶାର୍ତ୍ତମ ବଷିୟ 
ଭାଦବ ଗ୍ରହଣ କରି ଅନୟ ଉପଦର ଲେଦିେବା ପରିସ୍ଥିତ ି ଦେଖାଦେଇଛ ି
ଏଠ ି । ପୁଣି ଦକଦତକ ସ୍ଥଳଦର ଧମଶ ନଁାଦର ଚାଲିଛ ି ଭଣ୍ଡାମି । ଧମଶ 
ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଫିମ ଭଳ ି ନରି୍ା ଦହାଇଥିବାରୁ ଦସଇ ବଶି୍ୱାସଦର 
ଠକବିା ପାଇଁ ବଭିିନ୍ନ ଦଲାକ ଏହାକୁ ମାଧ୍ୟମ ଭାବଦର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତ ି । 
ଏଭଳ ି ଦେଖାଦେଇଛ ି ‘ଅପଦେବତା’ଦର । ମଫସଲ ଗଁାଦର ଜନମ 
ଦନଇଥିବା ବଜୁିଭାଇ ବଜିଶୁ ମହାରାଜ ପାଲଟ ି ୋଇଛନ୍ତ ି । ଭୁବଦନଶ୍ୱର 
ତଳକୁ େର୍ ଏକର ଜମଦିର ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ । ସବୁ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ 
କରପିାରନ୍ତ ିଦବାଲି ଖୟାତ ିଅଛ ି। ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କରି ପରାମର୍ଶଦର ଚଳନ୍ତ ି। 
ତାଙ୍କର ଦେଦତ ଧଷଶଣ, ଠକାମି, ଗୁଣ୍ଡାମ,ି ନରି୍ାଦ୍ରବୟ କାରବାର ସବୁ 
ଅଭିଦୋଗ  ଚପିୋଏ ଫାଇଲ ତଦଳ । ଦଗାଟଏି ବଡ଼ ର୍ଳି୍ପୀର କାମ 
କଦରଇ ଦେବ ଦବାଲି ଦେଢ଼ ଦକାଟ ିଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦନଇ ଧରାପଡ଼ ିଦଜଲ 
େଣ୍ଡ ଦଭାଗିଦଲ । ପ୍ରକୃତଦର ଏହ ିଧମଶ ଧାରଣା ମଣିଷର ଚରି ସହଚର । 
ଦଗାଟଏି ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ବଞ୍ଚବିାଦର ଦେଦତ ବୟାଘାତ ଦହଦଲ ବ ିଦସ ତାକୁ 
ବାଦ୍ ଦେଇ ପାରୁନାହିଁ । ଦତଣୁ ଔପନୟାସକି ପାଳ ସମାଜର ଚତି୍ର 
ଆଙି୍କଲାଦବଦଳ ମଣିଷର ଏହ ିଧମଶୀୟ ଭାବନାକୁ ପ୍ରକଟତି କରିଛନ୍ତ ି। 

ଔପନୟାସକି ପାଳଙ୍କ ଉପନୟାସଦର ଅଧିକାଂର୍ ଚରିତ୍ର ସମାଜର 
ଅବଦହଳତି ସମ୍ପ୍ରୋୟର ଓ ଦସମାଦନ ଅଭାବ ଅନଟନଦର ଜୀବନ 
ବତିାଉଥିବା ମଣିଷ । ସମାଜ ୋହାକୁ ପାପ ଦବାଲି ଆଖୟା ଦେଉଛ,ି ଦସହ ି
ପାପକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଦଣଇ ଦନଇଛନ୍ତ ି ଦକବଳ ଅଭାବ ଭିତଦର ଜୀବନକୁ 
ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ । ଦସଥିପାଇଁ ଉପନୟାସଦର େ’ିମୁଠା ଖାଇବାକୁ 
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ପାଉନଥିବା ବୟକି୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମଦବେନାର ସ୍ୱର ଝଂକୃତ । ‘ପାପ ପର ି
ନଜିର’ଦର ସୁର୍ାନ୍ତ (ଦଗଡୁ)ର ପରିବାର ଏକ ଅସହାୟ ପରିବାର । 
ଦଗଡୁର ମା’ ଦେହ ଧଦା କଦର । େ’ିଓଳ ି ମୁଠାଏ ଖାଇବା ପାଇଁ 
ପାଉନଥିବା ଏ ପରବିାର ସମାଜର ନାନା ନଦିା ସଦତ୍ତ୍ୱ ଏଭଳ ିବୟବସାୟକୁ 
ଆପଦଣଇ ଦନଇଛ ି । ଦସଥିପାଇଁ ଦଗଡୁର ଆଈବୁଢ଼ୀ କହଛି,ି “ଦଗାଟଏି 
େ’ିଟା ଗରାଖ ନ ଧରଦିଲ, ପାଞ୍ଚ େର୍ ଟଙ୍କା ମିଳବି ନାହିଁ । ଆଦମ ରାନ୍ଧବୁି 
କ’ଣ ? ଏ ଗାଡ଼ ଦପଟଦର ପର୍ବି କ’ଣ ?”(୭) ଦସହପିରି ସସୁୁ ମଧ୍ୟ ଚା’ 
ଦୋକାନଦର କାମ କଦର । କନୁି୍ତ ଏ ଚରିତ୍ର ଭିତଦର ସ୍ୱାଭିମାନ ଲୁଚ ିରହଛି ି
। କାମ କରି ଦରାଜଗାର କରିବାଟା ର୍ଖିିଛନ୍ତ ି। କନୁି୍ତ କାହାଠାରୁ ଖାଲିଟାଦର 
ଟଙ୍କା ଦନବା ପାଇଁ ଚାହିଁ ନାହାନ୍ତ ି। ସୁବର୍ଣ୍ଶା ପଇସା ଖାଲିଟାଦର ୋଚଥିିଦଲ 
ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନିାହିଁ  । ବାସ୍ତବକି ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼କି ଦେତକି ିଅଭାବ 
ଅନଟନଦର ଥିଦଲ ବ ିସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଦନଇ ବଞ୍ଚଛିନ୍ତ ି। ଦସହପିରି ‘ପଣୁ୍ଡରଙ୍ଗୀ 
ନବିାସ’ଦର ପଣୁ୍ଡ ଅଲଗା ଜାତରି ଅନାଥ ଅସହାୟ ପିଲା ଦବାଲି ହରିଜନ 
ସାଇ ଦ୍ୱାରା ହଟହଟା ଦହଉଥିଲା । ତାକୁ େଦିନ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଉଦଠଇ 
ଆଣିଥିଲା ଲଖଣ ସ୍ୱାଇଁ । ଦସହପିରି ସାମ୍ପ୍ରତକି ସମାଜଦର ବୃଦ୍ଧମାଦନ 
ଅବଦହଳତି ଭାଦବ ଜୀବନ ବତିାଉଥିବାର ଦେଖାୋଏ । ଏଭଳ ି
ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କ ଅବଦହଳତି ଅବସ୍ଥାର ଚତି୍ର ‘ଜରାନବିାସ’ଦର ପ୍ରେର୍ତି । 
ଜରାନବିାସ  ଭାଁପୁର ଘାଟପଡ଼ା ରାସ୍ତା କଡ଼ଦର ରହଛି ି । ଏହା ଘରୁ 
ବତିାଡ଼ତି ବା ଦେଉଁ ବୃଦ୍ଧମାଦନ ଅସହାୟ ଭାଦବ ଜୀବନ ବଞୁ୍ଚଛନ୍ତ ି
ଦସମାନଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ । ‘ହାଏ ମନୁ,ି ଦକମିତ ି ଅଛ!’ଦର ହରିଜନ ଝଅି 
ମୁନ ିସମାଜ ଦ୍ୱାରା ସୋ ନଦିତି । ବାସ୍ତବକି ସାମ୍ପ୍ରତକି ସମାଜଦର ଅସହାୟ 
ସବୁଦବଦଳ ଅସହାୟ ଦହାଇ ରହଛି ି। 

ସମାଜଦର ଅଦନକ ପ୍ରଥା ଅନୁସୃତ । ଏହା ପରମ୍ପରା କ୍ରଦମ 
ଚଳଆିସୁଛ ି। ଏ ଭିତଦର ଦକଦତକ ପ୍ରଥାକୁ ସମାଜ ଅନ୍ଧ ଭାବଦର ଗ୍ରହଣ 
କରିଥାଏ । ଦେମିତ ି ‘େୁଗଶ ପତନର ଦବଳ’ଦର ସତୟ ସ୍ୱାଇଁକୁ ବାପ ନାଗୁ 
ସ୍ୱାଇଁ ମରିେିବା ପଦର ପ୍ରଥା ଅନୁୋୟୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦଭାଜନ କରାଇବା ସମ୍ଭବ 
ଦହାଇପାରନି ି । କାହିଁକନିା ବଞ୍ଚଥିିଲାଦବଦଳ ଦେଉ ଁବାପକୁ ଔଷଧ ଟଦିକ 
କଣିିଦେବା ପାଇଁ ତା’ ପଦକ୍ଷ ସମ୍ଭବ ଦହାଇପାରନିଥିଲା, ଏଦବ କରଜ କର ି
ଜାତ ି ଭାଇଙୁ୍କ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଏକ ଅମାନବୀୟ ଦବାଲି ଅନୁଭବ 
କରିଥିଲା । ଦସଥିପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦଭାଜନ ଲାଗି ମନା କରଦିେଲା । 
ଦସହପିରି ଅସ୍ପରୃ୍ୟତାକୁ ଦକନ୍ଦ୍ର କରି ଅଦନକ କଦଠାର ବଧିି ବୟବସ୍ଥା 
ସମାଜଦର ରହଛି ି । ଏହ ି ବଧିି ଅନୁସାଦର ବାବାଜୀ ଦଭାଇ ହରଜିନ 
ସାଇର ଦହାଇଥିବାରୁ କୂଅରୁ ପାଣ ି କାଢ଼ବିା ଦୋଗଁୁ ଗଁା ଦଲାଦକ ନଦିା 
କରୁଥିଦଲ । କୂଅର ରୁ୍ଦ୍ଧ ିପାଇଁ ଠାକୁରାଣୀ ମାଜଶନା ଲାଗି ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଦଲ 
। କନୁି୍ତ ସିଏ ମଧ୍ୟ ମନା କରଦିେଲା ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ । ଔପନୟାସିକ ଏଠ ି
ଅନ୍ଧ ଭାବଦର ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ରୀତନିୀତ ି ବରୁିଦ୍ଧଦର ସ୍ୱର ଉଦର୍ତ୍ତାଳନ 
କରିଛନ୍ତ ି । ତାକୁ ସଜାଡ଼ବିାର ରାସ୍ତା ଏହ ି ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମଦର 
ଦେଖାଇଛନ୍ତ ି । ପ୍ରକୃତଦର ଦେଉ ଁ ସମାଜଦର ସାମାଜକି ସଦଚତନତା 
ଦେତକି ିଅଧିକ, ଦସହ ିସମାଜ ଦସତକି ିପ୍ରଗତରି୍ୀଳ । ଏଭଳ ି କୁସଂସ୍କାର 
ବଦିଲାପ ସାଧନ ପାଇଁ ବୟକି୍ତଗତ ଦହଉ ବା ସାମହୂକି ଦହଉ ଉେୟମ 
ଦହବା ଜରୁରୀ। 

ସମାଜଦର ଅବୟବସ୍ଥା ଅତ ି ମାତ୍ରାଦର େୃଷ୍ଟଦିଗାଚର । ଔପନୟାସିକ 
ପାଳ ଏସବୁ ପ୍ରତ ି ଅଙୁ୍ଗଳ ି ନଦିର୍ଦ୍ଦଶର୍ ମଧ୍ୟ କରଛିନ୍ତ ି । ‘ଆକ୍ରାନ୍ତ ୩/୪’ଦର 
ଦଗାଟଏି କଦଲଜର ଏମିତ ି ଅବୟବସ୍ଥାଗତ ସମସୟା କଥା କୁହାୋଇଛ ି । 
ଛାତ୍ର ଆଦଦାଳନ, ଅଧ୍ୟାପକ ଅର୍ାନ୍ତ,ି ଲାଇଦବ୍ରରୀଦର ପୁସ୍ତକ ଅଭାବ, 

ଅଧ୍ୟାପକମାଦନ କଲାସ ଦନଉ ନାହାଁନ୍ତ,ି ଅଧ୍ୟାପକ ମରଡ଼ ି ପର ି ବଭିିନ୍ନ 
ସମସୟା ଦେଖାଦେଇଛ,ି ୋହାଦ୍ୱାରା ଚାପ ପଡ଼ଛି ିଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଉପଦର । ପଣୁ ି
ଅନୟାନୟ ବଷିୟକୁ ଦକନ୍ଦ୍ର କରି ସରକାରଙୁ୍କ ରିଦପାଟଶ ଦେବା ଆହୁରି ତାଙ୍କ 
ଉପଦର ଦବାଝ ଦହାଇୋଇଛ ି। ଏଭଳ ିସମସୟା ଭିତଦର କଦଲଜ ଚାଲିଛ ି
ଦଗାଟଏି ଧଡ଼ ଧଡ଼ ଗାଡ଼ ି ପରି । ଏହାର ମୁକାବଲିା ପାଇଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 
ପରଦିର୍ଷଦର ନଜିର ବକ୍ତବୟ ରଖିଦଲ- “ଏ ଦକ୍ଷତ୍ର ଏକ ଭୟାବହ 
ଆକ୍ରାନ୍ତର ଦକ୍ଷତ୍ର । ଆଦମ ସମଦସ୍ତ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ରୁଗ ଣ । ମଁୁ ବ ି । ହୁଏତ 
ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ । ଏ ଦକ୍ଷତ୍ରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁବା ପାଇଁ ଏ ବୟବସ୍ଥା ଏ ଧାରାକୁ 
ଭାଙି୍ଗ ଦେବାକୁ ପଡ଼ବି । ପୟାଚ୍ ପଦକଇବାର ତତ୍ତ୍ୱ ଅଧିକ ରୁଗଣ୍ କରବି 
ଆମକୁ । ଆଗାମୀ ପରୁୁଷ ପାଇଁ ତା’ ବ ିସୃଷ୍ଟି କରବି ଅଧିକ ବଡ଼ିମେନା । 
ଦଗାଟଏି ରୁଗ ଣ ବୟବସ୍ଥାକୁ ଆଗାମୀ ପୁରୁଷ ହାତଦର ଦଟକ ିପାରବିା ନାହିଁ 
।” (୮) ଏଠ ି ଔପନୟାସିକ ଅବୟବସ୍ଥାରୁ ସବୁୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙୁ୍କ 
ଲଢବିାକୁ ଆହୋନ ଦେଇଛନ୍ତ ି । କାହିଁକ ିନା ଏ ଅବୟବସ୍ଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ 
ଦହଉଛ ିଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମସୟାର ସମାଧାନ କରାୋଇପାରିବ । 
ଦସହପିରି ‘ୋତ୍ରା ଡଟ୍ କମ ’ଦର ମଧ୍ୟ ଔପନୟାସିକ ସମାଜର ଅବୟବସ୍ଥା 
ପ୍ରତ ି ନଭିଶୀକ ଭାବଦର େର୍ଶାଇଛନ୍ତ ି । ଏଠ ି ଇଦଲକିର ,ି ଦଟଲିଦଫାନର 
ଅବୟବସ୍ଥାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦପାଲିସ , ହସ ପିଟାଲ ର ଅବୟବସ୍ଥା ପେଶୟନ୍ତ 
ପ୍ରେର୍ତି । ଦପାଲିସର କାେଶୟ ସାହାେୟ ପରବିଦର୍ତ୍ତଶ ଦହାଇଛ ି ଦକବଳ 
ତୋରଖ, ୋହା ମଣିଷକୁ କଟା ଘା’ଦର ଚୂନ ଦେବା ଭଳ ି ମଦନହୁଏ । 
ଦେମିତ ିଆକ୍ସଦିଡଣ୍ଟଦର ପୀଡ଼ତି ଥିବା ମଦହର୍କୁ ଦନଇ ହସି୍ପଟାଲର ଦକଉଁ 
ଏକ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଦକାଣଦର ଦଫାପାଡ଼ ି ଦେବା ଅମାନବକିତା । ଏଭଳ ି
ସମାଜଦର ମଣିଷ ବଞ୍ଚବିା ପାଇଁ ଅସୁରକି୍ଷତ ମଦନକଦର । ଆଉ ହସି୍ପଟାଲ 
ତ ଦଗାଟାଏ ଭୂତଦକାଠ ି । ଦେଉଁଠ ିଅବୟବସ୍ଥା ହିଁ ଦବର୍ୀ େୃଷି୍ଟଦଗାଚର । 
ମତୁୃୟର ପାଖାପାଖି ଦହଉଥିବା ମଦହର୍ ପରି ଅସଂଖୟ ମଣିଷକୁ ଟ୍ରଟି୍ ଦମଣ୍ଟ 
ବେଳଦର େଆିୋଉଛ ି ଦକବଳ େନ୍ତ୍ରଣା । ନୀରୁ ପରି ଦକଦତ ଦେ 
ଗଭଶବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବଭିାଗୀୟ ଅବଦହଳା ପାଇଁ ଜୀବନ େନ୍ତ୍ରଣାଦର କାଳାତପିାତ 
କରୁଛନ୍ତ ିତା’ର ଇୟର୍ତ୍ତା ନାହିଁ । ଡାକ୍ତର କାହାରି କଥା ରୁ୍ଣୁ ନାହିଁ, ଦକବଳ 
ମିଥୟା ପ୍ରତରୁି୍ତ ି ଆଞ୍ଜଳୁାଏ ଦେଉଛ ି । ସିଏ ଚାହଁୁନ ି ଦସବା କରବିାକୁ, 

ଚାହଁୁଛ ି ଟଙ୍କା । ଦସଥିପାଇଁ ସରକାରୀ ହସି୍ପଟାଲଦର ନୁଦହଁ, 
ନସରିଂଦହାମ ଦର ଦରାଗୀ ଦେଖା ଦହବ। ଆଜରି ସମାଜ ମଣିଷ ରକ୍ଷକ 
ନଦହାଇ ଭକ୍ଷକ ସାଜଛି ି । ଏଠ ି ୋହାର ଟଙ୍କା ଅଛ ି ସିଏ ଜୀବନ ବଞ୍ଚବି 
ସମ୍ମାନର ସହତି ଏବଂ ଗରବି ତଳତିଳାନ୍ତ ଦହାଇ ଏକ ନେିଶାତତି ଜୀବନ 
ବଞ୍ଚବି । ଏଭଳ ିସମସୟାଗୁଡ଼କି ଔପନୟାସିକ ପାଳଙ୍କ ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼କି ସାମ ନା 
କରିଛନ୍ତ ି। 

ସମ୍ପ୍ରତ ି ଗ୍ରାମୟ ସମାଜ ବେଳେିାଇଛ ି ବଭିିନ୍ନ କାରଣରୁ। ସହରୀ 
ସଭୟତା, ଆଧୁନକି ର୍କି୍ଷା, ପାଶ୍ଚାତୟ ସଂସ୍କତୃ ି ଆେରି ପ୍ରଭାବଦର 
ଜୀବନଧାରଣର ପରବିର୍ତ୍ତଶନ ଘଟଛି ି। ଗାଁକୁ ଦେଦତଦବଦଳ ଏସବୁ ଧଦଷଇ 
ପର୍ଛି ି ଗଁାର ଅବସ୍ଥା ଦହାଇପଡ଼ଛି ି ଦର୍ାଚନୀୟ । ପବୂଶରୁ ଦେଉଁ ସଦୁର 
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ଗଁାଟଏି ଥିଲା ତାହା ଏଦବ ଭିନ୍ନ ଦମାଡ଼ ଦନଇଛ ି । ରାଜନୀତ ିପର୍ ିଗାଁକୁ 
ଭାଗ ଭାଗ କରଦିେଇଛ ି । ବବିର୍ଣ୍ଶ ଦହାଇୋଇଛ ି ଦେମିତ ି ସୁସ୍ଥ ଗଁାର 
ଚତି୍ରପଟ୍ଟ । ‘େୁଗଶ ପତନର ଦବଳ’ଦର ସମୁନପରୁ ଗାଁଦର ରାଜନୀତ ିପର୍ ି
ଗଁାଟା ଭାଗ ଭାଗ ଦହାଇୋଇଛ ି । ସରକାରଙ୍କ ମିଥୟା ପ୍ରତରି୍ୁତ ି
ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନଦର ଭରଦିେଇଛ ିଅବଶି୍ୱାସ । ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟଦର କଳ ି
କଜଆିଦର ଲିପ୍ତ ରହ ିେଳର ଛତ୍ର ତଦଳ ନୟାୟ ଅନୟାୟ ବଚିାର ଦହାଇଛ ି। 
ସ୍ୱାଥଶ ସମେଳତି ଜୀବନ ଦୋଗଁୁ ଗ୍ରାମୟ ସମାଜର ଅପମତୁୃୟ ଘଟଛି ି । 
ଦସହପିରି ‘ମାମଁଘୁର ଚଉରଁୀ’ଦର ରାଜୁ ବହୁ ବଷଶର ବୟବଧାନ ପଦର 
ମାମଁୁ ଗଁାକୁ ୋଇ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛ ି ମାମଁଘୁରର ଦର୍ାଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା, 
ବେଳ ି ୋଇଥିବା ଗାଁର ଅବସ୍ଥା । ‘ଗାନ୍ଧ ି ଛକରୁ ଟକିଏି ଆଗକୁ’ 

ଗାନ୍ଧଛିକଦର ଏଦବ ହତୟା, ଲୁଣ୍ଠନ ଭଳ ି ଜଘନୟ କାେଶୟ ଦହଉଛ ି । ଏହ ି
ଛକରୁ େଦିନ ଗାନ୍ଧଜିୀ ସତୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଦଲ । ଅହଂିସା ମାଗଶକୁ 
ଦନଇ ଅଂସଖୟ ଦଲାକ ବାହାରପିଡ଼ ିତାଙ୍କରି ପଥ ଅନୁସରଣ କରିଥିଦଲ । 
କନୁି୍ତ ଆଜ ି ଦସଇ ଛକ ଦଗାଟଏି ହଂିସାର ଦକନ୍ଦ୍ରବଦୁି । ଏଠ ି ଦସକାଳ 
ଏକାଳ ଭିତଦର ତଫାତ େର୍ଶାୋଇଛ ି। 

ବାସ୍ତବଦର ଦେଖିବାକୁ ଗଦଲ କଳୁଷିତ ରାଜନୀତ,ି ରକ୍ଷଣର୍ୀଳ 
େୃଷ୍ଟିଦକାଣ, ପାରଦଲୌକକି ବଶି୍ୱାସ, ଜାତଗିତ ଓ ଧମଶଗତ ଅନମନୀୟତା 
ଆେ ି ଦୋଗଁୁ ସମାଜଦର ଦେଖାଦେଇଛ ି ନାନା ସମସୟା । ଔପନୟାସକି 
ପାଳଙ୍କ ଉପନୟାସଦର ଏସବୁ ବାସ୍ତବତାକୁ ଭିର୍ତ୍ତ ି କରି ବଭିିନ୍ନ ଚରିତ୍ର -
ଘଟଣାେ ିମାଧ୍ୟମଦର ପ୍ରକାର୍ତି । ଏଇଥିପାଇଁ ଦେ କଳା ପାଇଁ କଳା ନୁଦହଁ, 
ଜୀବନ ପାଇଁ କଳା । ୋହା ସାମାଜକି ବାସ୍ତବତାର ପ୍ରଧାନ ଆେର୍ଶ । 
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