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M.Phil (odia) Syllabus 

1st Semestar 

Paper-1 

{ସମାକଲାଚନା : ପ୍ରାଚୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତୟ  ସମାକଲାଚନା (୨୦+୨୦+୨୦)} 

Unit - ୧  - ସମାକଲାଚନାର ସ॰ଜ୍ଞା ଓ ସ୍ଵରୂପ  

Unit – ୨  -ସମାକଲାଚନାର ବକିାଶ ଧାରା  

Unit - ୩ -ଉତ୍ତର ଆଧନୁକିତା ଓ ଓଡିଆ ସାହିତୟକର ଏହାର ପ୍ରକୟାଗବଧି ି 

Unit - ୪  -ମନସ୍ତାତି୍ତ୍ଵକ ସମକଲାଚନା , ମାର୍କ୍ସବାଦ୍ୀ ସମାକଲାଚନା , ତୁଳନାତ୍ମକ 

                  ସମାକଲାଚନା , ନବୟ ଇତହିାସ ପଦ୍ଧତ ି। 

Paper-2 

{ଗକବଷଣା ଓ କମ୍ପଟୁର} 

Unit - ୧  -ଗକବଷଣା ସ୍ଵରୂପ ଓ ପ୍ରକାରକଭଦ୍ , ଗକବଷଣାର  କବୈଶଷି୍ଟ୍ୟ  

                 ଗକବଷଣା ଓ ସମାକଲାଚନା । 

Unit - ୨  -ରୀତ ିଓ ପଦ୍ଧତ ି 

                ଗକବଷଣାର ବଭିିନ୍ନ ପର୍ଯସୟାୟ; 

                ବଷିୟ ନବିସାଚନ ଉପାଦ୍ାନ ସଂଗ୍ରହ, ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପଦ୍ଧତ ିପାଦ୍ଟୀକା  

                ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥସଚୂୀ , ଗକବଷଣାର ଭାଷା ଓ କଶୈଳୀ । 

Unit - ୩ - computer 

Unit - ୪ – computer 

(ଖ) କାବୟ ସାହତିୟକର  ବାମବାଦ୍ୀ କଚତନା , ସି୍ଥତ ିବାଦ୍ୀ କଚତନା , ମାର୍କ୍ସବାଦ୍ୀ  

       କଚତନା , ମନସ୍ତାତି୍ତ୍ଵକ କଚତନା  



 

 

Paper-3 

{କର୍ଯକକୌଣସିରୁ କଗାଟିଏ ବଷିୟ ଚୟନ} 

Unit-1 (କଲାକତତ୍ତ୍ଵ) 

(କ) କଲାକ ସ॰ସ୍କତୃ ି: ସ୍ଵରୂପ ପରିସର ଓ ପ୍ରକାରକଭଦ୍ 

(ଖ) କଲାକ ସଂସ୍କତୃ ି: ବଭିିନ୍ନ ଅଧ୍ୟୟନ ପଦ୍ଧତ ି/- 

 ତୁଳନାତ୍ମକ ପଦ୍ଧତି 

 ଐତହିାସିକ ପଦ୍ଧତ ି

 କଭୌକଗାଳିକ ପଦ୍ଧତ ି 

 ମନସ୍ତାତି୍ତ୍ଵକ ପଦ୍ଧତ ି 

 ସ॰ରଚନା ପଦ୍ଧତ ି 

 ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତକି ପଦ୍ଧତ ି

Unit-2 (କଥ୍ାତତ୍ତ୍ଵ) 

(କ) ଉପନୟାସ ତତ୍ତ୍ଵ : କଥ୍ା ଭାବ, ପରିକବଶ, ଚରିତ୍ର, ଭାଷା କଶୈଳୀ ଓ ଅନୟାନୟ 

                             ଗଠ୍ନ କକୌଶଳ , ଓଡିଆ ଉପନୟାସ ଧାରା । 

(ଖ) ଗଳ୍ପ ତତ୍ତ୍ଵ : ବଷିୟ ବସୁ୍ତ , ଚରିତ୍ର , କଶୈଳୀ ଓ ଭାଷା , ଆରମ୍ଭ ଓ ପରିସମାପି୍ତ  

 

Unit-3 (ନାଟୟତତ୍ତ୍ଵ) 

(କ) ନାଟକର ଗଠ୍ନ କଳା । 

(ଖ) ନାଟକର ବଭିିନ୍ନ ସ୍ଵରୂପ ( ପରିଚୟାତ୍ମକ) : କବତାର ନାଟକ , ଥ୍ାଡସ ଥ୍ଏିଟର, 

                                                         ପଥ୍ପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ, ଏପିକ୍ ଧମସୀ ନାଟକ  

Unit-4 (କବତିା ତତ୍ତ୍ଵ) 

(କ) କବତିାର ସ୍ଵରୂପ ଓ ଭାଷା , ଆଧନୁକି କବତିାର ପଷୃ୍ଠଭୂମି, ସ୍ଵାଧୀନତା 

                                      ପରବତ୍ତସୀ ଓଡିଆ କବତିାର ଧାରା , କବତିାର 



 

 

                                       ବବିଧି ସ୍ଵରୂପ ଚତୁଦ୍ଦଶସ ପଦ୍ା, ସକମ୍ଭାଧ ଗୀତକିା,  

                                       କଶାକ ଗୀତକିା , ଗାଥ୍ା ଗୀତକିା । 

Paper-4 

                                       {Review Report} 

ଏହ ିପର୍ଯସୟାୟକର ବଦି୍ୟାଥ୍ସୀ refered journalକର  ପ୍ରକାଶତି ବଶିଷି୍ଟ୍ ବୟକି୍ତଙ୍କ 

କକୌଣସି ପ୍ରବନ୍ଧ ଅଥ୍ବା କକୌଣସି ବଶିଷି୍ଟ୍ ସ୍ରଷ୍ଟ୍ାଙ୍କ କର୍ଯକକୌଣସି ପସୁ୍ତକର ସମୀକ୍ଷା 

ପ୍ରସୁ୍ତତ କରିକବ ଏବ॰ ତାହା ସମ୍ପାଦ୍ନକର ଉପସ୍ଥାପିତ  କରିକବ । 

 

2nd  Semestar 

Paper-5 

{Seminar (atleast two)} 

ଏମ. ଫିଲର ସମସ୍ତ ବଦି୍ୟାଥ୍ସୀ ସ॰ପାଦ୍ନକର କର୍ଯାଗଦ୍ାନ ପବୂସକ ପ୍ରବନ୍ଧ ପାଠ୍ 

କରିବା ସହତି ଆକଲାଚନାକର ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିକବ । 

Paper-6 

{ନବିନ୍ଧ ପ୍ରସୁ୍ତତ ି(Dissertation)} 

ଏହ ିପର୍ଯସୟାୟକର ଏମ.ଫିଲର ସମସ୍ତ ବଦି୍ୟାଥ୍ସୀ ନିଜ ପସନ୍ଦକର କକୌଣସି ଏକ 

ଶକି୍ଷକ ବା ଶକି୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ତତ୍ତବାବଧାନକର ଗକବଷଣାତ୍ମକ  ନବିନ୍ଧ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରିକବ 

ଏବ॰ କମୌଖକି ପରୀକ୍ଷା କଦ୍କବ । 

 

 



 

 

 

 

 

       

Reference Book 

 

 

 

 



 

 

Paper-1 

(୧) ଓଡିଆ ରୀତ ିସାହତିୟ : ପରମ୍ପରା ଓ ପକୁରାଦୃ୍ଷି୍ଟ୍ – କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ 

(୨) ପ୍ରାଚୟ ସାହତିୟ ତତ୍ତ୍ଵ - ଧକନଶ୍ଵର ମହାପାତ୍ର 

(୩) ପ୍ରାଚୟ ସାହିତୟ ତତ୍ତ୍ଵ - କକକତକୀ ନାୟକ  

(୪) ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ର ପରିଚତି – ଭାବଗ୍ରାହୀ  ମିଶ୍ର 

(୫) ଉତ୍ତର ଆଧନୁିକତା : ଏକ ପରିଚତି ି- କଦ୍ବୀ ପ୍ରସାଦ୍ ପଟ୍ଟନାୟକ /  

                                                       କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ 

(୬) ପାଶ୍ଚାତୟ ସାହିତୟ ସମୀକ୍ଷା ତତ୍ତ୍ଵ - କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ 

(୭) ସାମ୍ପ୍ରତକି ପାଶ୍ଚାତୟ ସାହିତୟ ତତ୍ତ୍ଵ - ଚତି୍ତ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର 

(୮)Modern Criticism and theory – Sd.Devid 

(9)A reader guide  to contemporary literary taught –  

                                                                             Ramen saiden  

 

Paper-2 

(1)  ଗକବଷଣା ପ୍ରକରଣ  : ସଂପାଦ୍ନ ଓ ଅନୁବାଦ୍  ପ୍ରବଧି ି– କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ / 

                                                                       ନମିସଳା କୁମାରୀ ରାଉତ  

(2) ଗକବଷଣା ବଧି ିଓ ଅନୁବାଦ୍ କଳା – ଓଡିଆ ଗକବଷଣା ପରିଷଦ୍  

(3) କଶାଧ ପ୍ରବଧି ି– ବନିୟ କମାହନ ଶମସା   

(4) The scholar critic – F.W Batesm 

(5)Methodology and techniques of research – R.K. Varma/ 

                                                                           Gopal Varma 


