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ସାରମମ: ଏକବଂିଶ ଶତା ୀର ମଣ ସାହତି େର ସୂ ତର ରେର େଯଉଁ ଅଭିନବ  କାଶ ପାଇଛ ି ତାହା ଆେଦୗ ଅ ୀକାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହ । ଏହ ି ନୂତନ 
ଶତା ୀଟ ି େହଉଛ ି ତଟି ି ମଣିଷପାଇଁ ଏକ ବରିାଟ ଆହାନ । ଏହ ି ଶତା ୀର ମଣକାହାଣୀ ସୃ ିର ମହ ର ଲ  େହଉଛ,ି ମଣିଷକୁ ମହ  ଜୀବନର େ ରଣାେର 
ଭାବାପତ କରିବା ସହତି ଭି  ସମାଜ ଓ ସଂ ତୃରି ତ ତାକୁ ପରି କାଶ କରିବା । ଏ ଶତା ୀର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁ ପୂ  କଥା େହଉଛ,ି ସାଂ ଦାୟିକ ମେନାଭାବ ମଣିଷ 
ଭିତେର େଯଉଁ ାଚୀର ନମିାଣ କରିଥାଏ, ମଣ ବୃ ା  େଲଖକ େସହ ିସୁଉ  ାଚୀରକୁ ଆ ୀୟତାର ଭାବତର ର ଂସ କରି ପର ର ମ େର େ ମାନୁଭବକୁ ସଂଚାର 
କରିବା । ଗୀୟ େସୗ ଯ କୁ ମ ଜଗତକୁ ଅବତରଣ କରିାବାର ସଂକ  େଯଉଁ େଲଖକର େଯେତ ଗଭୀର ସିଏ େସତକି ି ଭାବଶାଳୀ ଭାବେର ପାଠକକୁ ଅନୁ ାଣିତ 
କରିପାରିବ ମାନବକି ଭାବାଦଶ ାରା । େସ ପାଇଁ ଏହ ିଶତା ୀର ମଣକାହାଣୀ େହାଇପାରିବ ସାହତି ର ଅନ ାନ  ବଭିାଗଠାରୁ ଅ କ େ ରଣା ଦାନ ମ । 

ମୁଖ ଶ : ମଣ ସାହତି , ଏକବଂିଶ ଶତା ୀ, ବି ାମ, ମଣବୃ ା , ସେଚତନ ମଣିଷ 

 
ମଣ ସାହତି  ସୃ ରି ଉେ ଶ  ମୂଳରୁ ଯାହା ଲା ତାହା କାଳ େମ 

େଯ ସଂପୂ  ବଦଳଗିଲା ତାହା ନୁେହଁ ।  ବଂିଶ ଶତା ୀେର େଯଉଁ 
ଆଭିମଖୁ  େନଇ େଲଖକମାେନ ମଣ ବୃ ା  ରଚନା କରୁ େଲ 
ଏକବଂିଶ ଶତା ୀର ସୁେଯ ାଦୟ ପେର େସ େର େଯ ଆକ ିକ 
ପରବି ନ ପରିଲ ିତ େହଲା ଏହା କଦାପି କୁହାଯାଇପରବି ନାହ ।  ଭି  

ାନର େସୗ ଯ କୁ େଦ ବା, ଭି  ମଣିଷ  ସଂ ଶେର ଆସବିା, ଭି  
ରୁଚରି ଖାଦ ର ାଦ ଆ ାଦନ କରିବା ତଥା ଯା ା ସମୟର ଅନୁଭୂତକୁି 

ାଣପ େର ସାଇତ ି ର ବା- ଏସବୁ ଲ େନଇ ମଣିଷ ମଣ 
ଉେ ଶ େର ଯା ା କରୁ ଲା । ସବୁ ମଣକାରୀ ସାହତି  ସୃ ି କରିବାର 
କଳା ଆୟ  କରନିଥା  ି।  ପୁଣି େଯେତ ମଣକାହାଣୀ ସୃ ିଲାଭ କେର 
ସବୁ େଯ ସୁଖପାଠ  େହବାର ଗୁଣ ଅଜନ କରବିାେର ସ ମ ହୁଏ ତାହା 
ମ  ନୁେହଁ । େତଣୁ ମଣକାହାଣୀ ପୁ କାକାେର କାଶ ପାଇଗଲା 
ମା େକ େଯ ତାହା ସାହତି ର ଅ ଭୁ  େହବ ଏପରି େକୗଣସି ଅଥ ନାହ 
।  େଯଉଁ ମଣ ବୃ ା  ଆକଷଣୀୟ ଉପ ାପନେର ସଫଳ, ଯାହା 
ମାନବ  ଚି କୁ ଏକ ଭି  ରାଜ କୁ େନଇଯିବାେର ସମଥ, େଯଉଁ ପୁ କ 
ମଣିଷ ସହତି ମଣିଷର ଆ ୀୟତାକୁ ସୁଦୃଢ କରିବାେର ଆ ାଶୀଳ 
େସଗୁଡ଼କି ହ ଉ େକାଟୀର ମଣ ସାହତି  େବାଲି ଆେମ ୀକାର  
କରିବା । 

 ଏ ଦୃ ରୁି ଯଦ ି ବଚିାର କରାଯାଏ ଏକ ବଂିଶ ଶତା ୀର ମଣ 
ସାହତି େର ସୂ ତର ରେର େଯଉଁ ଅଭିନବ  କାଶ ପାଇଛ ିତାହାକୁ 
ଆେଦୗ ଅ ୀକାର କରିେହବ ନାହ । ଏହ ିନୂତନ ଶତା ୀଟ ିେହଉଛ ି ତଟି ି
ମଣିଷ ପାଇଁ ଏକ ବରିାଟ ଆହାନ । ତଟି ି ମଣିଷ ପାଇଁ ମ  ଏହା 
େଦଇପାେର ନୂତନ େ ରଣା । େସ ପାଇଁ େକବଳ ଚି  ବେିନାଦନ 
ସକାେଶ ଏଶତା ୀର େଲଖକମାେନ ମଣ କାହାଣୀ ରଚନା କରନିାହଁା  ି
। ବ ନାେର ଆ ତା ଥାଇପାେର, ବଷିୟବ ୁ ଉପ ାପନେର ନୂତନ 
ନୂତନ େଶୖଳୀର େୟାଗ କରାଯାଇପାେର, ମଣିଷକୁ ଆନ  େଦବାର 
ଉପାଦାନ ମ  େସ େର ଗୁ ିତ େହାଇ ରହଥିାଇ ପାେର । ଏସବୁ ପବୂରୁ 
ମ  ଲା ଆଜ ିମ  େସସବୁ ଗୁଣ ଓ ଲ ଣ ଆେମ ମଣକାହାଣୀେର 
ଲ  କରିପାରିବା କି ୁ  ଏକବଂିଶ ଶତା ୀର ମଣକାରୀ େଲଖକଟରି 
େଚତନା ବଗିତ ଶତାବ୍ଦୀର େଲଖକଠାରୁ ଯଦ ି ଆହୁରି ଉ ତ, ଉଦାର, 

ଗତଶିୀଳ ଓ ସେମଦନଶୀଳ ନ ହୁଏ ତାେହେଲ େଯେତ ଚମ ାର 
ଭାଷାେର ମଣକାହାଣୀ ରଚତି େହେଲ ମ  ତାହାର କୃତ ଉେ ଶ  
ସା ୍ତ େହାଇପାରିବ ନାହ । େତଣ ୁମନେର ଶ ଉଠବିା ାଭାବକି େଯ 
ଏକବଂିଶ ଶତା ୀର ମଣକାହାଣୀ ସୃ ିର ଉେ ଶ  କ’ଣ େହାଇପାେର? 

ଏ ଶତା ୀେର େଯ ଯିଏ ଘରୁ େଗାଡ କାଢବି େସ େଯେକୗଣସ ି
ଅ ଳ, େଯେକୗଣସି େଦଶକୁ ଯାଉନା କାହକ ିେସ ଏକଥା ତ ିସେଚତନ 
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େହବା ଆବଶ କ େଯ ଆଜ ି ସାରା ପୃ ବୀ ଏକ ବି ାମେର ବା ବି  
ପରବିାରେର ପରିଣତ େହବାକୁ ଯାଉଛ ି। େଯାଗାେଯାଗର ମା ମ ଏେବ 
ଏେତ ବକିଶତି େଯ ସବୁ େଦଶର େଲାେକ ପର ରର ନକିଟବ ୀ େବାଲି 
ଅନୁଭବ କରବିା ଦଗିଟ ିଆହୁରି ସାରିତ େହାଇପାରିଛ ି । ଭି  ସଂ ତୃ,ି 
ଭି  ପର ରା, ଭି ଜାତ,ି ଧମ ଓ ସଂ ଦାୟର ମଣିଷମାନ  ସଂପକେର 

ମଣକାହାଣୀ ପୁ କେର ବ ନା କପିରି କରାଯାଇଛ ି ତାହା ବଡକଥା 
ନୁେହଁ । ଗରୁୁ ପୂ  କଥା େହଉଛ ି େସହ ି ଭି  ସଂ ତୃ ି ସହତି େଲଖକ 
ନେିଜ େକେତ ଆ ୀୟତା ଅଜନ କରପିାରିଛ ,ି ମଣିଷମାନ  ହୃଦୟର 
େକେତ ନକିଟବ ୀ େହାଇପାରିଛ  ି ଓ େସମାନ  ସଂ ତୃ ି ପର ରା 
ଚଳଣିର କ’ଣ ଉ  ଉପାଦାନ ଆହରଣ କରିପାରିଛ  ି । ଏହାର 
ପରିବେଷଣ ଯଦି ହୃଦୟସପ୍ର୍ଶୀ ଭାବରେ ନ ହୁଏ, ତାେହେଲ ଆେମ 
େଯଉଁ ବି ାମର ପରିକ ନାେର ଆଜ ି ଅ ର ତାହା େକେବ େହେଲ 
ବା ବ ରୂପ େନଇପାରିବ ନାହ । େକେତ ଭାଷା, େକେତ ଜାତ,ି େକେତ 
ଭି ଭି  ଧମର ମଣିଷ ସଂ ଶେର ଆସିବାର ସୁେଯାଗ ମଳିବି େଲଖକକୁ 
। କି ୁ  ନରିାପଦ ଦୂରତା ର ାକରି େସମାନ ୁ  େକବଳ େଲଖକ 
ପଯ େବ ଣ କରୁଛ  ିନା େସମାନ  ାଣସହ ନଜି ାଣକୁ ଏକାକାର 
କରପିାରିଛ  ିେସହ ିଜି ାସା ପାଠକ ମନେର ଉଠବିା ଏକା  ାଭାବକି ।  
ଧମୀୟ ବା ଜାତଗିତ ସଂକୀ ତା ମ େର େଯଉଁ େଲଖକ ଆବ  ତା ର ି

ାରା େକେବେହେଲ ଉଦାରତାର ବା ା ସାରିତ େହାଇପାରବି ନାହ । 
ଏ ପୃ ବୀର ସେଚତନ ମଣିଷ ମା େକ ଜାଣ  ି େଯ ରାଜେନତୖକି 
ଜଗତର େନତୃବଗ େଦଶେଦଶ ଭିତେର ଧମ ଧମ ମ େର, ଅ ଳ 
େଭଦେର ଓ ଭାଷାକୁ ଭି କିରି େକେତ କାର ବ ନ ବା ାଚୀର ସୃ ି 
କରିଛ  ି । ଏହା ଫଳେର େଗାଟଏି େଦଶର ଜନସାଧାରଣ  ମନେର 
ଆଉ େଗାଟଏି େଦଶ ତ ି ଘଣୃାର ଉ  ି େହାଇଛ ି ସିନା; ଔଦାଯ ର 
କରିଣ ବକିରିଣ େହାଇପାରି ନାହ । ରାଜେନତୖକି େନତାମାନ ର 
ଉେ ଶ  ଯଦ ି ହୁଏ ମଣିଷ ମଣିଷ ଭତେିର ାଚୀର  ନମିାଣ କରବିା 

ମଣ ବୃ ା  େଲଖକର ଲ  େହଉଛ ି େସଇ ସୁଉ  ାଚୀରକୁ 
ଭାବତର େର ଂସ ୂପେର ଦୂରୀଭୂତ କରି େସ ପର ର ମ େର 
େ ମାନୁଭବ ସଂଚାର କରପିାେର । ଏଇ ଦ ତା, ଏଇ ଆ ରିକତା, ଏଇ 
କଲ ାଣକାମୀ ମେନାବୃ  ିଯଦ ିେଲଖକ ହୃଦୟେର ଅନୁପ ିତ ତାେହେଲ 
େସ କଦାପି ପାଠକ ହୃଦୟେର ଉ ତର ଭାବନା ଓ ଚି ନର ତର  ସୃ  ି
କରପିାରିେବ ନାହ । ଉପରିଠାଭରିଆ ଭାବେନଇ େକବଳ େ ହ ମମତାର 
କଥା େଲ େଦେଲ ମଣ ବୃ ା  ଭାବଶାଳୀ େହବାର ଶ ଉେଠ 
ନାହ ।  ସତକୁ ସତ ଅତ  ଆ ରିକ ଭାବେର ସବୁ ସଂକୀ ତାରୁ 
େଲଖକ େକେତ ମୁ  େହାଇପାରିଛ  ି ତାହାହ େହଉଛ ି ଏକବଂିଶ 
ଶତା ୀର େ  ଆହାନ । େଦଶ େଦଶ ଭିତେର ଯୁ େର ଆତ  
େଯେତେବେଳ େଖଳଯିାଉିଛ,ି ସାଂ ଦାୟିକ ହଂିସାଚରଣେର ହଂିସା କ 
ଆଚରଣ େଯେତେବେଳ ଶହଶହ ନରିୀହ ମଣିଷକୁ ମତୁୃ ମୁଖକୁ 
େଠଲିେଦଉଛ ି ାକୃତକି ବପିଯ ୟ େଯେତେବେଳ ମଣିଷକୁ େବସାହାରା 
କରେିଦଉଛ ି େସଇ ଭଳ ି ସଂକଟ ଜନକ ପରି ିତେିର ମଣକାହାଣୀ 
େଲଖୁ ବା ସାହତି  ାମାନ ର ସାମାଜକି ଅ ୀକାରବ ତା େକେତ 

େଯ ମହ ପୂ  ତାହା କଳନା କରାଯାଇନପାେର । େସ ପାଇଁ େକବଳ 
ଆେମାଦ େମାଦ ବଳିାସବ ସନ କମିା ମେନାର ନ ସକାେଶ 
େଯଉମଁାେନ ମଣରତ ଏବଂ େସଇ ଅନୁଭୂତକୁି େକ କରି ତା ର ି
େଲଖନୀ ଚାଳତି- ତାହାର େକୗଣସି ସଦୁପେଯାଗ ବ ମାନର ସମୟେର 
େହାଇପାରବି ନାହ । ବି ାନର ଏେତ ଅ ଗତ ିସେ  ମନୁଷ  ହୃଦୟର 
ଏେତ ବ ା ି ପେର ମ  ବହୁ ବଡମଣିଷ  ଭତେିର ରହଯିାଇଥାଏ 
ନମିମାନର ସଂକୀ ତା ଯାହା ସାଧାରଣ ଆ କୁ େଦଖାଯାଏନା। 
ସାରାପୃ ବୀ ମଣକରି େଫରିଆସେିଲ ବ ି ଯିଏ ନଜିର ଏ ସଂକୀ ତାରୁ 
ମୁ  ନୁେହଁ, ଶଉେଠ େସ କ’ଣ ଏକବଂିଶ ଶତା ୀର ମଣିଷ େହବାକୁ 
େଯାଗ ? ଏହ ିତା ଯ ପୂ  ମାନବକିତା ଉେ କକାରୀ ଶଟ ି େତ କ 
େଲଖକ ନଜିକୁ ସେ ାଟ ଭାବେର ପଚାରିବାର େବଳ ଆସିଛ ି । ସମ  
ପୃ ବୀେର ଆଜ ି େଯେତେବେଳ  ଆ ରିକ ମମତା ସଂ ସାରିତ େହବା 
ଏକା  ଜରୁରୀ େସ ସମୟେର ମଣ ବୃ ା  ସୃ ିର ଉେ ଶ   
େହାଇଯିବା ଏକା  ଆବଶ କ । ପୁ କ ରଚନାର ଆଭିମଖୁ  ସଂପକେର 
େଲଖକ ଯଦ ିସେଚତନ ନୁହଁ  ିତାହାେହେଲ େସ  କଦାପି ଆ ୀୟତାର 
ଭାବକୁ ବି ୃତ କରପିାରିେବ ନାହ । ଅତୀତେର େଦଶେଦଶ ମ େର 
ଅ ଳ ମ େର ସୃ ି େହାଇ ଲା ଅେନକ ତି ତା, ଅେନକ ବେିଭଦ 
େସସବୁକୁ ବି ରିଯାଇ ଏକ ନୂତନ ପୃ ବୀ ନମିାଣ କରିବା ପାଇଁ ପ 
େଦ ବା େହଉଛ ି ଆଜରି େ  ଆକାଂ ା । ଇତହିାସର ହଂିସା କ 
ଅ ାୟକୁ ପନୁରାବୃ  ି କରିବାର େକୗଣସି େୟାଜନ ନାହ ତାହା ପୁ କ 
ଭିତେର ାଗାର ମ େର ସୀମିତ େହାଇ ରହୁ ତାକୁ ଆଉ ମଣ 
କାହାଣୀର ପରସିରଭୁ  କରାନଯାଉ, ବରଂ େଯଉଁ େଯଉଁଠ ିଘଟଛି ିମାନବ 
ମାନବ ମ େର ମି ତାର ସୁ ର ଘଟଣା ତାହାକୁ ଉପ ାପନ କରିବା 
େହଉ ମଣକାରୀର କୃତଧମ । ଅତୀତର ତି  ଅନୁଭୂତକୁି ସଂପୂ  
ଭୁଲିଯାଇ, ବ ମାନର ବେିଭଦକୁ ସଂପୂ  ଅ ୀକାର କର ି ମାନବକିତାର 
ମ  ଉ ାରଣେର ଯିଏ େଯେତ ସି ି ା  ତାହାର େଲଖା େସତକି ି
େ ରଣା ଦ । 

ଏକବଂିଶ ଶତା ୀର ମଣ କାହାଣୀ ସୃ ିର ମହ ର ଲ  େହଉଛ ି
ମଣିଷକୁ ମହ  ଜୀବନର େ ରଣାେର ଭାବାପତ କରିବା । ଏହ ି ଭାବ 
ସଂଚରଣ େଯେତ ତୀ  ଭାବେର େହବ ପୃ ବୀର ମାନବଜାତ ି େସତକି ି
ପର ରର ନକିଟବ ୀ େହାଇପାରିେବ । ବେିଦଶ କଥାକୁ ବା  ଦଆିଯାଉ 
ନଜି େଦଶ ଭିତେର ନଜି ରାଜ  ଭିତେର, ନଜି ଅ ଳ, ନଜି ାମ ମ େର 
ବ ିେକେତ େଯ ବେିଭଦର ବରିାଟ ବରିାଟ ଗ  ସୃ ି େହାଇଛ ିତାହା କଏି 
ବା ନ ଜାେଣ! ଏହ ିପରି ିତେିର ଜେଣ େଲଖକ ତା’ର ଉ ତର କ ବ  
ସଂପକେର ସେଚତନ େହବା େକେତ ଜରୁରୀ ତାହା େଯ େକହ ିଉପଲ  ି
କରପିାରିେବ। େକଉଁ େକଉଁଠ ିତାକୁ ବ ିଗତ ରେର କ ିକ ିସ ାନ ା  
େହଲା େସତକି ିମା  ପୁ କର ବବିରଣୀ େହାଇ ନ ରହୁ । ନଜିକୁ ଜେଣ 

ତି ିତ ବଶିି  ବ ି ଭାବେର ଚି ଣ କରିବାର ମେନାବୃ  ି ଯଦ ି ଲୁ  
େହାଇଯାଏ, େତେବ ମଣ କାହାଣୀ ହୁଏ କୃତେର ରେସା ୀ  । 
ଆେଟାପ, ଆଡମର କୃ ମିତା ମ େର ବ ୁ ବା େଲଖକ ଅକୃ ମି 
ଭଲପାଇବାର ଦୃଶ କୁ ଅ ନ କରିବା ସ ବ ନୁେହ ଁ । ଥେମ େତଣୁ 



ତ ୟ (Journal of Odia Language, Culture and Science)                                                        ISSN: 2456-9194, Vol. III, Issue. II, Sept 2019 

 

  
ୀଧର ବାରିକ 11 

 

େଲଖକକୁ ନଜିକୁ ବଦଳାଇ େଦବାକୁ ପଡବି । ଏକବଂିଶ ଶତା ୀର 
ସାହତି  ା ବେିଶଷକରି ମଣକାହାଣୀର ଶି ୀ େଯ ପଯ  
ଅମାନବକି ନି ୁର ସହାନୁଭୂତ ି ବହିୀନ ବାତାବରଣରୁ ଊ କୁ ଯାଇ 
େ ମା  େହାଇନପାରିଛ ି େସ ପଯ  ତା’ର ମଣକାହାଣୀ େକୗଣସ ି
ପାଠକକୁ ମହତ ଭାବେର ଆ  କରିେଦଇପାରବି ନାହ ।  

କୃତରି ମେନାରମ ଦୃଶ  ମଣକାହାଣୀେର ବ ତ େହେଲ ତାହା 
ମେନାେଲାଭା େହବା ାଭାବକି । େସହପିରି ଦରି , ଅବେହଳତି, 
ଉେପ ିତ ଅସହାୟ ମଣିଷର ଚି  ଅ ନ ଜରିଆେର ସହାୟତାର  ହାତ 

ସାରିତ କରିବା ପାଇଁ େଲଖକ େଦବ ବଳି  ଭାବାେବଗ । ଆଜ ି ନଜି 
େଦଶର ଦରି ତମ େଲାକଟଏିର ଦୁଃଖ େଯତକି ିନଜିର, ଦୂରବ ୀ େଦଶର 
େଲାକଟରି ଯ ଣା େସତକି ି ଆପଣାର । ଏହ ି ପରିେ ୀେର ମଣଷି 
ମଣିଷ ଭିତେର େଯେତ ଅମାୟିକ ଭାବ ବନିମିୟ େହାଇପାରବି, େଯତକି ି
ଘନି ତା ବୃ  ି ା  େହବ, େଯତକି ିଅନ ର ଅସହାୟତା େଦ  ମଣିଷର 
ଆ  ଦୁଇଟ ିସମାନୁଭୂତ ିଛଳଛଳ େହବ େସତକି ିଏ ପୃ ବୀ େହବ ମଣଷି 
ପାଇଁ ବାସେପାେଯାଗୀ । ଏ ପୃ ବୀ ବ ତୀତ ଆଉ ତିୀୟ ାନ ନାହ 
ସାରା ବି  େର ।  କ ନାର ଆ ୟ େନଇ କ ତି ରାଜ କୁ ପଳାୟନ 
କେଲ ସମସ ାର ସମାଧାନ େହାଇପାରିବ ନାହ । ବରଂ େଯଉଁ େଯଉଠିଁ 
ମଣିଷ ବ  ିରହଛି ିସକଳ ତକୂିଳ ପରି ିତ ିସେ  େସଇ େସଇ ାନକୁ 
ଭାବତୀଥେର ପରିଣତ କରିବାର ସମୟ ସମୁପ ିତ ।  ମଣକାହାଣୀ 
ସୃ ିର ଆଭିମୁଖ  ସଂପକେର ସେଚତନ େହବା େତ କ େଲଖକ  
ପାଇଁ ଏକ ସବୁ  ସୁେଯାଗ । ଏଇ ସୁେଯାଗର ସଦବ ବହାର କରି େଯଉ ଁ
େଲଖକ େଯତକି ି ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଆେବଗକୁ ବୁଝପିାରିବ ଓ ସମ  
ପାଥକ  ସେ  ମଣିଷ ଜାତ ି ଏକ ଓ ଅଭି  େବାଲି ତପିାଦନ 
କରପିାରିବ େସ ହ େହଉଛ ି ସାହତି  ଜଗତର ଏକ ମହା  ଅବତାର 
ମହାନାୟକ ।  ଏ ପୃ ବୀେର ଖଳନାୟକ ମାନ  ଶ ିକୁ ନି ଭ 
କରେିଦବା ପାଇ ଁ ମଣ କାହାଣୀ େଯତକି ି ଶ ିସଂଚାର କରପିାରିବ 
ପାଠକ ମନେର ତାହା େସତକି ି ଉ ମାନର ସାହତି  ହସିାବେର ୀକୃତ ି
ଲାଭ କରବି ଅନାୟାସେର । େକୗଣସି ପୁର ାର ବା ଆନୁ ାନକି ସ ାନ 
ପାଇଁ େଲଖକ ନଜିର ରମଣୀୟ ମାଣାନୁଭୂତକୁି ବ ନା ନକରି ତା’ର 
ଉେ ଶ  େହଉ େକବଳ ମଣିଷ ସହତି ମଣିଷକୁ େଯାଡବିା, ମଣିଷ ସହତି 
ଈ ର ୁ େଯାଡବିା, ମଣିଷ ସହତି କୃତକୁି େଯାଡବିା । ଏହାରି ାରା 
ଏକବଂିଶ ଶତା ୀର ପୃ ବୀ ପରିଣତ େହାଇପାରବି ଏକ ସୁ ରତମ ବାସ 
ଉପେଯାଗୀ ଗୀୟ ାନେର । ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୌନ୍ଦରଯ୍ୟ୍କୁ 
ମର୍ତ୍ତ୍ୟଜଗତକୁ ଅବତରଣ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ଯେଉ ଁଲେଖକର ଯେତେ 
ଗଭୀର ସିଏ ସେତିକ ି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ପାଠକକୁ ଅନୁପ୍ରାଣତି 
କରିପାରିବ ମାନବିକ ଭାବାଦର୍ଶ ଦ୍ୱାରା । ସେଥପିାଇଁ ଏହ ି ଶତାବ୍ଦୀର 
ଭର୍ମଣ କାହାଣୀ ହୋଇପାରିବ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗଠାର ୁ
ଅଧକି େ ରଣା - ଦାନ ମ । ମଣିଷକୁ ବଦଳାଇ େଦବା େହବ ମଣ 
କାହାଣୀ ରଚନାର ମହ ର ଉେ ଶ  । ଥେମ େଲଖକ ଆପଣାକୁ 
ବଦଳାଇ େନଉ ସମ  କୃ ମିତାରୁ ନଜିକୁ େସ ମୁ  କରିେଦଉ ତା’ ପେର 
ପ ୀଟଏି ପରି େସ ମୁ  ଭାବେର ମୁ  ମନେନଇ ଅପୂବ ଭାବାେବଗ 
ହୃଦୟେର ଧରରି  ବଚିରଣ କରିପାରିବ ବଭିି  େ କୁ ।  ବରିଳ 

ଅନୂଭୂତରି େଯଉଁ ମୁ ା େସ ସାଉଁଟ ି ଆଣିବ ତାହାର ମାଳାଟଏି ୁତ 
କରେିଦେଲ ତାହା ସାହତି  ଭାରତୀ  ଗଳାର େହବ େ  େସୗ ଯ  । 
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