
ଭୁବନଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୩ କଲି ାମିଟର ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀନଦୀ କୂଳଲର ଅବସ୍ଥିତ ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ଗ ା । ଏହ ିଗ ାକୁ 

ଯିବାକୁ ଲହଲ  ବ୍ରାହ୍ମଣୀନଦୀ ଅତକି୍ରମ କରବିାକୁ ପଡଥିାଏ ଡଙ୍ଗାଲର । ଲେହ ିଗ ାଲର ଜନମ ବାଜ ିରାଉତର । 

ଲେଙ୍କାନାଳ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର ବାଜ ିରାଉତ ଥି ା ତଥାକଥିତ ବାନରଲେନାର ଜନତା କମତୀ । ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ଗ୍ରାମର 

ଅଧିବାେୀମାଲନ ଭୁବନ ଗ୍ରାମଲର ଲପା ିେର ଅମାନୁଷିକ କାଯତୟ ବଲିରାଧଲର ପ୍ରତବିାଦ କରବିା ପାଇ  ପ୍ରସୁ୍ତତ 

ଲହାଇଥିଲ  । ତାଙ୍କ େହତି ଲଯାଗ ଲଦଇଥି  ା ୧୨ ବୟେର ଲେହ ିବାଳକ ବାଜ ିରାଉତ । 

ଭୁବନ ଗ୍ରାମରୁ ମତୃ ଆହତ କମତୀଙ୍କ େହ ଲପା ିେ ଲ ୌଜ ଆେ ିପହଞ୍ଚଥିିଲ  ୧୯୩୮ ମେହିା ଅଲକଟାବର ୧୧ 

ତାରଖି ଲଭାର ୪ ଟା େମୟଲର ନୀଳକଣ୍ଠପରୁସି୍ଥତ ବ୍ରାହ୍ମଣୀନଦୀର ଡଙ୍ଗା ଘାଟଲର । ଲେମାନଙୁ୍କ ଡଙ୍ଗା ପାର 

କରାଇ ନ ଲଦବାପାଇ  ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ କମତୀମାଲନ ଲେଠାଲର ଥିବା େରକାରୀ ଡଙ୍ଗାକୁ ବୁଡାଇ ଲଦଇଥିଲ  । ଆଉ 

ଥି ା ଲଗାଟଏି ମାତ୍ର ଲବେରକାରୀ ଡଙ୍ଗା । ଲେହ ି ଡଙ୍ଗାଲର ଲେମାନଙୁ୍କ ପାର କରବିା ପାଇ  ମନାକର ି

ଲକଲତଜଣ ଗ୍ରାମବାେୀ ଡଙ୍ଗାର ଦଉଡ ିଛାଡ ିନ ଥିଲ  । ଡଙ୍ଗାର ମଙ୍ଗ ଉପଲର ବେଥିାଏ ବାଜ ିରାଉତ । 

ଏହ ି ବାଜ ି ରାଉତ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୟେର ପି ା ଲହାଇଥିଲ  ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କର କୁଶାେନ ବଲିରାଧଲର ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର 

େତୟାଗ୍ରହୀମାଲନ ଆଲଦାଳନ ଚଳାଇଥିବାରୁ ଲେମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେହାନୁଭୂତଶିୀଳ ଲହାଇଥି ା । ୧୯୩୮ ମେହିା 
ଲେଲପଟମବର ୧୨ ତାରଖିଦନି ରାଜାଙ୍କ ବଲିରାଧଲର ଆଲୟାଜତି େଭାଲର ଲଯାଗଲଦବା ପାଇ  ଲେ ଲେଙ୍କାନାଳ 

େହରକୁ ଯାଇଥି ା । ଲେଠାଲର ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର ଆଭିମୁଖୟ ଉପଲର ପଦର୍ତ୍ ଭାଷଣ ତା ହୃଦୟତନ୍ତ୍ରୀଲର ଶହିରଣ 

େଷୃ୍ଟ ିକରଥିି ା । ଲେଥିପାଇ  ଲେ ଦନି ଲେ ଡଙ୍ଗାର ମଙ୍ଗ ଉପଲର ବେ ିଲ ୌଜକୁ ଛାଡ ିନ ଥି ା । 

ଲପା ିସ୍  ଉଜ ଅନୟ ଉପାୟ ନ ଲଦଖି ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ କମତୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳ ିଚାଳନା କରଥିିଲ  ।  ଳଲର 

ଲେହଠିାଲର ବାଜରିାଉତ େଲମତ ୫ ଜଣ ମତୁୃୟବରଣ କରଥିିଲ  । ବଲିଶଷତଃ ଲକାମଳମତ ିବାଜ ିରାଉତର 

ମତୁୃୟଲର େମଲସ୍ତ ମି୍ରୟମାଣ ଲହାଇପଡଥିିଲ  । ଏହ ିଜଘନୟ ଗୁଳକିାଣ୍ଡକୁ େବତତ୍ର ନଦିା କରାଯାଇଥି ା । ବାଜ ି

ରାଉତ ଏବଂ ଅନୟ ଚାର ିେହଦିଙ୍କର ମତୃଶରୀରକୁ ଲଶାଭାଯାତ୍ରାଲର ନଆିଯାଇ କଟକର ଖାନନଗର ଶମଶାନଲର 

ଅଲକଟାବର ୧୨ ତାରଖି ଦନି ଦାହ କରାଯାଇଥି ା । ଅନତଦୂିରଲର ଉପବଷି୍ଟ ବଲରଣୟ କବ ିେଚ୍ଚ ିରାଉତରାୟ 

ବାଷ୍ପାକୁଳ କଣ୍ଠଲର ଗାଇଥିଲ - 

“ନୁଲହ  ବନୁ୍ଧ ନୁଲହ  ଏହା ଚତିା । ଏ ଲଦଶ ତମିରି ତଲଳ । 

ଏ ଅ ିଭା ମୁକତ ିେଳତିା । ନୁଲହ  ଏହା ଜଳଯିିବାପାଇ  ।” 

ଏହପିର ିଭାଲବ ବାଜ ିରାଉତ ଲହାଇଥି ା ଗଡଜାତ ପ୍ରଜା ଆଲଦାଳନର ତୟାଗର ମୂର୍ତ୍ମିନ୍ତ ପ୍ରତୀକ । ଏଲବବ ି

ବାଜ ିରାଉତ ଆତ୍ମବଳରି ସୃ୍ମତ ିଅମଲାନ ରହଛି ି। 


