
୩୧ ତମ ପିକକ୍ ଶଶିମୁମଳାର ଚତୁର୍ଥ  ସଂନ୍ଧ୍ୟା : ପିଲା ମାନଙ୍କ କଣ୍ଠ ମର ଅକ୍ଷୟ ସଙ୍ଗୀତ 

କଣ୍ଠଶଳି୍ପୀ ‘ସ୍ମରଣୀକା ନାୟକ’  ଙୁ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ମାନ – ୨୦୨୦  

ଡିଜିଟାଲ ମଞ୍ଚ ରେ ଆଜିଥଲିା ପିକକ୍ ଶଶିରୁମଳାେ ଚତୁଥଥ ସଂନ୍ଧ୍ୟା । ଆଜିେ ସଂନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଉତ୍ସର୍ଥ କେଯାଇଥଲିା ଓଡିଶା େ ବିଶଷି୍ଟ 

ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଅକ୍ଷୟ ମହାନି୍ତଙ୍କ ସମ୍ତୃି ଉରେଶୟରେ । ଶଶି ୁ କଣ୍ଠଶଳି୍ପୀମାରେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନି୍ତଙ୍କ ର୍ୀତ ର୍ାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପେ 

କେିଥରିଲ ତାଙ୍କେ ୧୮ ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାରି୍ଷକୀ ରେ । କାଳଜୟୀ ର୍ୀତର୍ଡିୁକ ପେିରବର୍ଷଣ କେି ରଶ୍ରାତାମାେଙୁ୍କ ଦୀର୍ଥ ସମୟ ଧେି 

ବାନି୍ଧ୍ େଖଥିରିଲ ।     

ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ଅଧରିବର୍ଷେ ରେ ସମ୍ମାେିତ ଅତିଥ ିଭାରବ ବେିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତ େିରେଥଶକ ତଥା କଣ୍ଠଶଳି୍ପୀ ସବଥଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପାଲିତ୍ , 

କଣ୍ଠଶଳି୍ପୀ ବିଭୁ ଦାସ, ବନ୍ଦିତା ଦାସ, ବିଶଷି୍ଟ ଚିତ୍ରକାେ ବାଞ୍ଛାେିଧ ିପଟ୍ଟୋୟକ ଆଦି ରଯାର୍ରଦଇ ସ୍ୱର୍ଥତ ଅକ୍ଷୟ ମହାନି୍ତଙ୍କ ସମ୍ତୃି 

ଚାେଣ କେିଥରିଲ। ଅେୟ ମାେଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ପିକକ୍  କାଯଥୟେିବଥାହୀ େିରେଥଶକିା ଅେୁୋଧା ମହାନି୍ତ, ରୋଟାେୀ ୟୁେିକ୍  ଭୁବରେଶ୍ଵେ 

େ ଦିବୟ େଞ୍ଜେ ଦାଶ, ସାମ୍ବାଦିକ ମାଧବା େନ୍ଦ ରବହୁୋ ପ୍ରମଖୁ େିଜେ ବକ୍ତବୟ େଖ ି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞଳୀ ଜଣାଇଥରିଲ । ପିକକ୍ େ 

ଅଧ୍ଯକ୍ଷା ମିୋକ୍ଷୀ ପଣ୍ଡା ଏହି ସଭାରେ ଅଧ୍ଯକ୍ଷତା କେିଥରିଲ ।  ପିକକ୍ େ ସମ୍ପାଦକ େଞ୍ଜେ ମହାନି୍ତ ପିଲାଙ୍କ ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ମାେ େ 

ରର୍ାର୍ଷଣା କେିଥରିଲ । ଏହ ିସମ୍ମାେ କୁ ପିପଲ୍ୁ ସ ୍ କଲଚୋଲ୍  ରସଣ୍ଟେ (ପିକକ୍) ସ୍ୱର୍ଥତଃ ଅକ୍ଷୟ ମହାନି୍ତ ଙ୍କ ସମ୍ତୃ ିରେ ୨୦୦୩ 

ମସିହା େୁ ୧୮ ବର୍ଷଥ େୁ କମ ବୟସେ ଜରଣ କଣ୍ଠଶଳି୍ପୀ ଙୁ୍କ ପ୍ରଦାେ କେି ଆସଅୁଛି ରବାଲି ଶ୍ରୀ ମହାନି୍ତ ସଚୁୋ ରଦଇଥରିଲ ।     

କଣ୍ଠଶଳି୍ପୀ ସ୍ମେଣୀକା ୋୟକ  ଙୁ୍କ “ପିଲାଙ୍କ ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ମାେ – ୨୦୨୦” ରେ ସମ୍ମାେିତ କେଯାଇଥଲିା ।  

       

ପିଲାମାରେ ଶ୍ରୀଯକୁ୍ତ ଅକ୍ଷୟ ମହାନି୍ତଙ୍କ କାଳଜୟୀ ର୍ୀତର୍ଡିୁକ “ଯାଯାବେ ମେ ରମାେ”, “ସମ୍ ୃ ତ ି ତୁରମ ଶ୍ରାବଣ”, “ଉଦାସୀ 

ଆଖ”ି, “ରସଇ ଦୀପ ଅଛି”, “ଏ ଜିବରେ ରମା ଜିବରେ”, “ଚନ୍ଦ୍ରମାଳୀ ହରସ”, “ଚିଠ ି େୁରହ େଁ ରସତ”, “େିଶ ି ବିଜରେ”, 

“ଅଭିମାେୀେି ଏ”, “ଫୁେ କିୋ ଉଡି ର୍ଲା ବଣ”ି,”ଆରେ ଲାଜ ଲରର୍”, “ଏଇ ରଯ ବେଲତା ପାହାଡ” ଇତୟାଦି। କଣ୍ଠଶଳି୍ପୀ 

ମାରେ ଥରିଲ ସ୍ମେଣକିା ୋୟକ,ୟଶ ୍ ମହାନି୍ତ, ଆକାଂକ୍ଷା ସାହୁ, େିବିରଶର୍ଷ ସାହୁ, ଲିପ ୍ଶା ମିଶ୍ର, ତେୁଶ୍ରୀ ରଜୋ, େୁଦ୍ର ମାଧବ 

ମଣ୍ଡଳ, ରଶୌୟଥୟସ୍ନତା ମିଶ୍ର, ସିଧଶି୍ ନା ବିନ୍ଧ୍ାଣୀ, ତେୁଶ୍ରୀ ରଜୋ ଓ  ସାତ୍ୱିକ୍  ସମ୍ପଣଥ।  ଏହ ି  ପେିରପ୍ରକ୍ଷୀରେ ର୍ୀତ ପ୍ରତିରଯାରି୍ତାେ 

ବିଜୟୀ ପ୍ରତିରଯାର୍ୀ ମାେଙ୍କ ୋମ ମଧ୍ଯ ରର୍ାର୍ଷଣା କେଯାଇଥଲିା ।   

ଆଜିେ କାଯଥୟକ୍ରମକୁ ପିକକ୍ ଓ ରୋଟାେୀ କ୍ଲବ ୟୁେିକ୍ , ଭୁବରେଶ୍ଵେ େ ମିଳିତ ଆେୁକୂଲୟରେ ଆରୟାଜେ କେଯାଇଥଲିା । 

ପିକକ୍ େ େତ୍ନା ଦାଶ, ଶଶୁ୍ରୀ ରଶୈଲାେୀ ସମୁେ, ରମାେଲିସା ପାତ୍ର, ରଦବାଶରି୍ଷ ମହାପାତ୍ର, ଧମଥାେନ୍ଦ ସନୁ୍ଦେୋୟ ପ୍ରମଖୁ 

କାଯଥୟକ୍ରମେ ପେିଚାଳୋ କେିଥରିଲ।         

             

      

            


