ଭୁବନଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୩ କିଲ ାମିଟର ଦୂ ରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀନଦୀ କୂ ଳଲର ଅବସ୍ଥିତ ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ଗା । ଏହି ଗାକୁ
ଯିବାକୁ ଲହଲ

ବ୍ରାହ୍ମଣୀନଦୀ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ ଡଙ୍ଗାଲର । ଲେହି ଗାଲର ଜନମ ବାଜି ରାଉତର ।

ଲେଙ୍କାନାଳ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର ବାଜି ରାଉତ ଥି ା ତଥାକଥିତ ବାନରଲେନାର ଜନତା କମତୀ । ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ଗ୍ରାମର
ଅଧିବାେୀମାଲନ ଭୁବନ ଗ୍ରାମଲର ଲପା ିେର ଅମାନୁ ଷିକ କାଯତୟ ବିଲରାଧଲର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ
ଲହାଇଥିଲ । ତାଙ୍କ େହିତ ଲଯାଗ ଲଦଇଥି ା ୧୨ ବୟେର ଲେହି ବାଳକ ବାଜି ରାଉତ ।
ଭୁବନ ଗ୍ରାମରୁ ମୃତ ଆହତ କମତୀଙ୍କ େହ ଲପା ିେ ଲ ୌଜ ଆେି ପହଞ୍ଚିଥିଲ ୧୯୩୮ ମେିହା ଅଲକଟାବର ୧୧
ତାରିଖ ଲଭାର ୪ ଟା େମୟଲର ନୀଳକଣ୍ଠପୁରସ୍ଥିତ ବ୍ରାହ୍ମଣୀନଦୀର ଡଙ୍ଗା ଘାଟଲର । ଲେମାନଙ୍କୁ ଡଙ୍ଗା ପାର
କରାଇ ନ ଲଦବାପାଇ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ କମତୀମାଲନ ଲେଠାଲର ଥିବା େରକାରୀ ଡଙ୍ଗାକୁ ବୁ ଡାଇ ଲଦଇଥିଲ । ଆଉ
ଥି ା ଲଗାଟିଏ ମାତ୍ର ଲବେରକାରୀ ଡଙ୍ଗା । ଲେହି ଡଙ୍ଗାଲର ଲେମାନଙ୍କୁ ପାର କରିବା ପାଇ ମନାକରି
ଲକଲତଜଣ ଗ୍ରାମବାେୀ ଡଙ୍ଗାର ଦଉଡି ଛାଡି ନ ଥିଲ । ଡଙ୍ଗାର ମଙ୍ଗ ଉପଲର ବେିଥାଏ ବାଜି ରାଉତ ।
ଏହି ବାଜି ରାଉତ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୟେର ପି ା ଲହାଇଥିଲ

ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କର କୁ ଶାେନ ବିଲରାଧଲର ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର

େତୟାଗ୍ରହୀମାଲନ ଆଲଦାଳନ ଚଳାଇଥିବାରୁ ଲେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି େହାନୁ ଭୂତିଶୀଳ ଲହାଇଥି ା । ୧୯୩୮ ମେିହା
ଲେଲପଟମବର ୧୨ ତାରିଖଦିନ ରାଜାଙ୍କ ବିଲରାଧଲର ଆଲୟାଜିତ େଭାଲର ଲଯାଗଲଦବା ପାଇ ଲେ ଲେଙ୍କାନାଳ
େହରକୁ ଯାଇଥି ା । ଲେଠାଲର ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର ଆଭିମଖ
ୁ ୟ ଉପଲର ପଦର୍ତ୍ ଭାଷଣ ତା ହୃ ଦୟତନ୍ତ୍ରୀଲର ଶିହରଣ
େୃଷ୍ଟି କରିଥି ା । ଲେଥିପାଇ ଲେ ଦିନ ଲେ ଡଙ୍ଗାର ମଙ୍ଗ ଉପଲର ବେି ଲ ୌଜକୁ ଛାଡି ନ ଥି ା ।
ଲପା ିସ୍

ଉଜ ଅନୟ ଉପାୟ ନ ଲଦଖି ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ କମତୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲ

ଲେହିଠାଲର ବାଜିରାଉତ େଲମତ ୫ ଜଣ ମୃତୁୟବରଣ କରିଥିଲ

।

ଳଲର

। ବିଲଶଷତଃ ଲକାମଳମତି ବାଜି ରାଉତର

ମୃତୁୟଲର େମଲସ୍ତ ମ୍ରିୟମାଣ ଲହାଇପଡିଥିଲ । ଏହି ଜଘନୟ ଗୁଳକ
ି ାଣ୍ଡକୁ େବତତ୍ର ନିଦା କରାଯାଇଥି ା । ବାଜି
ରାଉତ ଏବଂ ଅନୟ ଚାରି େହିଦଙ୍କର ମୃତଶରୀରକୁ ଲଶାଭାଯାତ୍ରାଲର ନିଆଯାଇ କଟକର ଖାନନଗର ଶମଶାନଲର
ଅଲକଟାବର ୧୨ ତାରିଖ ଦିନ ଦାହ କରାଯାଇଥି ା । ଅନତିଦୂରଲର ଉପବିଷ୍ଟ ବଲରଣୟ କବି େଚ୍ଚି ରାଉତରାୟ
ବାଷ୍ପାକୁ ଳ କଣ୍ଠଲର ଗାଇଥିଲ “ନୁ ଲହ ବନ୍ଧୁ ନୁ ଲହ ଏହା ଚିତା । ଏ ଲଦଶ ତିମର
ି ତଲଳ ।
ଏ ଅ ିଭା ମୁକତି େଳିତା । ନୁ ଲହ ଏହା ଜଳିଯିବାପାଇ ।”
ଏହିପରି ଭାଲବ ବାଜି ରାଉତ ଲହାଇଥି ା ଗଡଜାତ ପ୍ରଜା ଆଲଦାଳନର ତୟାଗର ମୂର୍ତ୍ମ
ି ନ୍ତ ପ୍ରତୀକ । ଏଲବବି
ବାଜି ରାଉତ ଆତ୍ମବଳିର ସ୍ମୃତ ି ଅମଲାନ ରହିଛ ି ।

