
–ବOିମ ଉପନ ାସମାଳାର—  ଉେନ Oାଚିତ 

ଅନୁବାଦ ହୃଦୟOାହୀ େହବା ଜରୁରୀ: ଆସାମ ରାଜ ପାଳ 

ଅନୁବାଦ  ସମOOୁ ଏକାଠି କେରOତି ସାହିତ େର ଅନୁବାଦର େବଶିୖO ରହିଛି  ମାO ଅନୁବାଦ 

ହୃଦୟOାହୀ େହବା ଆବଶ କ େବାଲି ଆସାମର ମହାମହିମ ରାଜ ପାଳ ଜାନକୀବOଭ ପOନାୟକ କହିଛOି 

 ଆଜି Oାନୀୟ ଇଡ଼କO ଅଡ଼ିେଟାରିୟମ ଠାେର ଆେୟାଜିତ ବOିମ ଉପନ ାସମାଳାର ଉେନOାଚନ ଉOବେର 

ମୁଖ  ଅତିଥି ଭାେବ େଯାଗ େଦଇ ରାଜ ପାଳ ତଥା ଏହି ଉପନ ାସମାଳାର ଅନୁବାଦକ, ବିଶିO ସାରସOତ 

ସାଧକ Oୀ ପOନାୟକ କହିେଲ େଯ ଅନୁବାଦ ଏକ ଅନୁସୃଜନ, ନୂଆ ସୃOିଏହାର ଭାଷା OO େହବା 

ସହିତ ଏହା ମୂଳ େଲଖାର ବିଶOସନୀୟତା ବଜାୟ ରଖିବା ଉଚିତ ଅନୁବାଦ ସାହିତ େର ଭାବାନୁବାଦର ଏକ 

ଗୁରୁତOପୂOO ଭୂମିକା ରହିଛି େବାଲି Oୀ ପOନାୟକ କହିଥିେଲ  

ବOିମ ସାହିତ  ଉପେର ଆେଲାକପାତ କରି ରାଜ ପାଳ Oୀ ପOନାୟକ କହିେଲ େଯ ବOିମଚO େହଉଛOି 

ଭାରତର Oଥମ ଉପନ ାସିକ କାରଣ ତାO ପୂବOରୁ ଗଦ  ସାହିତ  ନଥିଲା େତଣୁ ବOିମ ଚOOୁ 

ଆଧୁନିକ ବO ସାହିତ ର ଉଦଗାତା ଓ –ସାହିତ  ସOାଟ— କୁହାଯାଏ  ତାO ସାହିତ  ମୁଖ ତଃ ୩ ଭାଗେର 

ବିଭO  ଐତିହାସିକ, ସାମାଜିକ ଓ ଆଧ ାତିOକଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତାର ଉତଥାନ ପାଇ ଁ ତାO ରଚିତ 

–ବେO ମାତରO— ଏକ ଅନନ  ସୃOି େବାଲି Oୀ ପOନାୟକ କହିଛOି ନିଆରା ଉପOାପନା େଶଳୖୀ,ବଳିO 

ଭାଷା Oେୟାଗ ତାO େଲଖାକୁ ସବOଜନଆଦୃତ କରିପାରିଛି େବାଲି େସ କହିଛOି ଏହି ଅବସରେର 

ରାଜ ପାଳ Oୀ ପOନାୟକ କହିଛOି େଯ ଆଜିର ଏହି ଉOବ ବOିମ ସାହିତ ମାଳାର ୨ୟ Oକାଶନ  

ପୂବOରୁ ୧୯୯୯ ମସିହାେର ବରିO ରାଜେନତା, ସାହିତି କ Oଣବ ମୁଖାଜOୀ ଏହାକୁ ଉେନOାଚନ କରିଥିେଲ 

େସେତେବେଳ ଏହା େପୗରୁଷ Oକାଶନୀ ଦOାରା ୨ଟି ବହି ଆକାରେର Oକାଶ ପାଇଥିଲା ବOOମାନ ଏହା ଆମ 

ଓଡ଼ିଶା Oକାଶନୀ ଦOାରା େମାO ୧୫ଟି ଉପନ ାସ ୬ଟି ପୁOକ ଆକାରେର Oକାଶ ପାଇଛି ପୂବOରୁ ବOିମ 

ଚOO ମାO ୩/୪ଟି ପୁOକ  ଓଡ଼ିଆେର  ଅନୁଦିତ େହାଇ ଥିଲାମାO େସ ବOିମ  ଚOO ୧୫ଟି 

ଉପନ ାସକୁ  ଓଡ଼ିଆେର ଅନୁବାଦ କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ ,ଭାଷା Oତି ନିଜ କOOବ କୁ  କିଛି ମାOାେର ପୂରଣ 

କରିବାକୁ ସଫଳ େହାଇଛOି େବାଲି Oୀ ପOନାୟକ କହିଛOି  

–ଆମ ଓଡ଼ିଶା—ର ସଭାପତି  ତଥା –ସOାଦ—ର ସOାଦକ େସୗମ ରOନ ପOନାୟକO  ଅଧ Oତାେର 

ଅନୁOିତ ଏହି ସାରସOତ ଉOବେର େକO ସାହିତ  ଏକାେଡ଼ମିର ଉପସଭାପତି ବିଶOନାଥ Oସାଦ ତିୱାରୀ 

ସOାନୀତ ଅତିଥି ଭାେବ େଯାଗ େଦଇ–ବOିମ ଉପନ ାସମାଳା—ର ଉେନOାଚନ କରିଥିେଲ ନିଜ 

ଅଭିଭାଷଣେର Oୀ ତିୱାରୀ କହିେଲ େଯ ରାଜା ରାମେମାହନ ରାୟ ଭାରତୀୟ ନବଜାଗରଣ ପାଇ ଁକାଯO  

କରୁବିବା େବେଳ ବOିମ ଚO ଭାରତୀୟ ମୂଲ ବାଦୀ େଚତନାର OତିନିଧିତO କରୁଥିେଲବOିମଚO ନିଜ 

ରଚନାେର ଏକ ନିଜସO ବିଚାରକୁ ଅତି ସୁOର ଭାେବ ଉପOାପିତ କରିଛOି–େଭାଗେର ନୁେହ,ଁସOମେର ହO 

ଅଧିକ ଆନO ଥାଏ,ଏହା ତାO ସାହିତ େର ସୁOର ଭାେବ Oକାଶ କରିଛOି ବOିମ ଚOO ଉପନ ାସକୁ 

ଭାରତର ଅନ ତମ ସଂOତି ପୁରୁଷ ଜାନକୀ ବOଭ ପOନାୟକ ଅନୁବାଦ କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ କୁ ରୁOିମO 

କରିଛOି େବାଲି Oୀ ତିୱାରୀ କହିଛOି  



–ସOାଦ—ର ସOାଦକ Oୀ ପOନାୟକ କହିେଲ େଯ ଓଡ଼ିଶା େହଉଛି ଏମିତି ଏକ ରାଜ ,େଯଉଁ ରାଜ େର ନିଜ 

ଭାଷାକୁ ବOାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସଂOାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏହି ଅବସରେର Oୀ ପOନାୟକ କହିଥିେଲ େଯ 

ସୁଖପାଠ  ଗଦ  ସାହିତ  ହO ଏକ ଭାଷାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଏଏ େOOେର ରାଜ ପାଳ Oୀ ପOନାୟକ ବOିମ 

ଉପନ ାସମାଳାକୁ ଓଡ଼ିଆେର ଅନୁବାଦ କରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା Oତି ଥିବା ତାO ଅOୀକାରବOତା ଓ 

ସେOଦନଶୀଳତାର ପରିଚୟ Oଦାନ କରିଛOି େବାଲି Oୀ ପOନାୟକ କହିଛOି 

ଉOବେର ସOାନୀତ ଅତିଥିଭାେବ େଯାଗ େଦଇ ହିOୀ କବି Oେଫସର େକଦାର ନାଥ ସିଂହ କହିଥିେଲ େଯ 

ଭାରତୀୟ ସାହିତ ର ସOରୁପ ବିଶାଳ  ମାO ବାହାେର ଏହାର ଏକ ଖରାପ ଛବି ରହି ଯାଇଛି  ଭାରତୀୟ 

ସାହିତ  େଯେତ ଅନୁଦିତ େହବ ତାହା ଭାଷାର େଗାଟିଏ େକାଠାରୀରୁ  ଅନ  ଏକ େକାଠାରୀକୁ ଯିବା ପାଇ ଁ

ବାଟ େଖାଲିବ େବାଲି Oେଫସର ସିଂହ କହିଥିେଲ ଏହି ଅବସରେର ପୂବOରୁ ଅନୁବାଦ େହାଇଥିବା 

ରାଜ ପାଳ Oୀ ପOନାୟକO –ସିOୁ ଉପତ କା—ପରି ଯଦି ଅନ  କିଛି କବିତା ଥାଏ େତେବ ତାହା ମଧ  ହିOି 

ଓ ଅନ  ଭାଷାେର ଅନୁବାଦ  େହବା ଉଚିତ େବାଲି Oେଫସର ସିଂହ କହିଥେଲ  OାରOେର –ଆମ ଓଡ଼ିଶା— 

Oକାଶନ ବିଭାଗର ସOାଦକ ଅସିତ ମହାOି ଅତିଥି ପରିଚୟ Oଦାନ କରିଥିବା େବେଳ –ଆମ ଓଡ଼ିଶା—ର 

ସOାଦକ ସOରାଜ ମିO ଧନ ବାଦ େଦଇଥିେଲଏହି ସାରସOତ ଉOବେର ରାଜ ର ବହୁ OତିOିତ 

ସାହିତି କ,ବୁOିଜୀବୀ ଉପOିତ ଥିେଲ 

 

 

 

 

 

 


