୩୧ ତମ ପିକକ୍ ଶିଶମ
ୁ ମଳାର ଚତୁ ର୍ଥ ସଂନ୍ଧ୍ୟା : ପିଲା ମାନଙ୍କ କଣ୍ଠ ମର ଅକ୍ଷୟ ସଙ୍ଗୀତ
କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ‘ସ୍ମରଣୀକା ନାୟକ’ ଙ୍କୁ ପିଲାଙ୍କ ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ମାନ – ୨୦୨୦
ଡିଜିଟାଲ ମଞ୍ଚ ରେ ଆଜିଥ ିଲା ପି କକ୍ ଶିଶରୁ ମଳାେ ଚତୁ ଥଥ ସଂନ୍ଧ୍ୟା । ଆଜିେ ସଂନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଉତ୍ସର୍ଥ କେଯାଇଥ ିଲା ଓଡିଶା େ ବିଶଷ୍ଟ
ି
ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସ୍ମତ
ୃ ି ଉରେଶୟରେ । ଶିଶ ୁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀମାରେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ର୍ୀତ ର୍ାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପେ
କେି ଥ ିରଲ ତାଙ୍କେ ୧୮ ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷି କୀ ରେ । କାଳଜୟୀ ର୍ୀତର୍ୁଡିକ ପେି ରବର୍ଷଣ କେି ରଶ୍ରାତାମାେଙ୍କୁ ଦୀର୍ଥ ସମୟ ଧେି
ବାନ୍ଧ୍ି େଖ ିଥ ିରଲ ।
ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ଅଧ ିରବର୍ଷେ ରେ ସମ୍ମାେିତ ଅତିଥ ି ଭାରବ ବେି ଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତ େିରେଥଶକ ତଥା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସବଥଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପାଲି ତ୍,
କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ବିଭୁ ଦାସ, ବନ୍ଦିତା ଦାସ, ବିଶଷ୍ଟ
ି ଚିତ୍ରକାେ ବାଞ୍ଛାେିଧ ି ପଟ୍ଟୋୟକ ଆଦି ରଯାର୍ରଦଇ ସ୍ୱର୍ଥତ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସ୍ମତ
ୃ ି
ଚାେଣ କେି ଥ ିରଲ। ଅେୟ ମାେଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ପି କକ୍ କାଯଥୟେିବାଥ ହୀ େିରେଥଶକ
ି ା ଅେୁ ୋଧା ମହାନ୍ତି, ରୋଟାେୀ ୟୁେିକ୍ ଭୁବରେଶ୍ଵେ
େ ଦିବୟ େଞ୍ଜେ ଦାଶ, ସାମ୍ବାଦିକ ମାଧବା େନ୍ଦ ରବହୁ ୋ ପ୍ରମୁଖ େିଜେ ବକ୍ତବୟ େଖ ି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞଳୀ ଜଣାଇଥ ିରଲ । ପିକକ୍ େ
ଅଧ୍ଯକ୍ଷା ମିୋକ୍ଷୀ ପଣ୍ଡା ଏହି ସଭାରେ ଅଧ୍ଯକ୍ଷତା କେି ଥ ିରଲ । ପି କକ୍ େ ସମ୍ପାଦକ େଞ୍ଜେ ମହାନ୍ତି ପି ଲାଙ୍କ ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ମାେ େ
ରର୍ାର୍ଷଣା କେି ଥ ିରଲ । ଏହି ସମ୍ମାେ କୁ ପି ପଲ
ୁ ୍ ସ୍ କଲଚୋଲ୍ ରସଣ୍ଟେ (ପି କକ୍) ସ୍ୱର୍ଥତଃ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଙ୍କ ସ୍ମତ
ୃ ି ରେ ୨୦୦୩
ମସି ହା େୁ ୧୮ ବର୍ଷଥ େୁ କମ ବୟସେ ଜରଣ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଙ୍କୁ ପ୍ରଦାେ କେି ଆସୁଅଛି ରବାଲି ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି ସୁଚୋ ରଦଇଥ ିରଲ ।
କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସ୍ମେଣୀକା ୋୟକ ଙ୍କୁ “ପି ଲାଙ୍କ ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ମାେ – ୨୦୨୦” ରେ ସମ୍ମାେିତ କେଯାଇଥ ିଲା ।
ପି ଲାମାରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କାଳଜୟୀ ର୍ୀତର୍ୁଡକ
ି “ଯାଯାବେ ମେ ରମାେ”, “ସ୍ମ ୃ ତି ତୁ ରମ ଶ୍ରାବଣ”, “ଉଦାସୀ
ଆଖ”ି , “ରସଇ ଦୀପ ଅଛି”, “ଏ ଜିବରେ ରମା ଜିବରେ”, “ଚନ୍ଦ୍ରମାଳୀ ହରସ”, “ଚିଠି େୁ ରହ େଁ ରସତ”, “େିଶ ି ବିଜରେ”,
“ଅଭି ମାେୀେି ଏ”, “ଫୁ େ କିୋ ଉଡି ର୍ଲା ବଣି”,”ଆରେ ଲାଜ ଲରର୍”, “ଏଇ ରଯ ବେଲତା ପାହାଡ” ଇତୟାଦି। କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ
ମାରେ ଥ ିରଲ ସ୍ମେଣିକା ୋୟକ,ୟଶ୍ ମହାନ୍ତି, ଆକାଂକ୍ଷା ସାହୁ , େିବିରଶର୍ଷ ସାହୁ , ଲି ପଶା
୍ ମିଶ୍ର, ତେୁ ଶ୍ରୀ ରଜୋ, େୁଦ୍ର ମାଧବ
ମଣ୍ଡଳ, ରଶୌୟଥ ୟସ୍ନତା ମିଶ୍ର, ସି ଧଶ୍
ି ାନ ବିନ୍ଧ୍ାଣୀ, ତେୁ ଶ୍ରୀ ରଜୋ ଓ ସାତ୍ୱିକ୍ ସମ୍ପଣଥ। ଏହି ପେି ରପ୍ରକ୍ଷୀରେ ର୍ୀତ ପ୍ରତିରଯାର୍ିତାେ
ବିଜୟୀ ପ୍ରତିରଯାର୍ୀ ମାେଙ୍କ ୋମ ମଧ୍ଯ ରର୍ାର୍ଷଣା କେଯାଇଥ ିଲା ।
ଆଜିେ କାଯଥୟକ୍ରମକୁ ପି କକ୍ ଓ ରୋଟାେୀ କ୍ଲବ ୟୁେିକ୍, ଭୁବରେଶ୍ଵେ େ ମିଳିତ ଆେୁ କୂଲୟରେ ଆରୟାଜେ କେଯାଇଥ ିଲା ।
ପି କକ୍ େ େତ୍ନା ଦାଶ, ଶୁଶ୍ରୀ ରଶୈଲାେୀ ସୁମେ, ରମାେଲି ସା ପାତ୍ର, ରଦବାଶିର୍ଷ ମହାପାତ୍ର, ଧମଥାେନ୍ଦ ସୁନ୍ଦେୋୟ ପ୍ରମୁଖ
କାଯଥୟକ୍ରମେ ପେି ଚାଳୋ କେି ଥ ିରଲ।

