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ସଂ ି

ପରିଚୟ -ମି , ଗାଥା, ଗୀତ, କଥାନି,

େଗା ୀର ସଦସ

ବାଦ ଅ ୟନ େ

େର

ବଚନଭଳି େଲାକଧାରା-‘ବି ାସ’ ଏକ ତ ଆେଲାଚନାର ବିଷୟ । େଗାଟିଏ

ମ େର େହଉ ବା ପାର ରିକ ଆଦାନ ଦାନର ରୂପ, େସମାନ ର ଆଚାରବ ବହାର-, ଚି ାଧାରା, ରୀତିନୀତି, ସାଂ ତ
ୃ କ
ି େଚତନା

େଦୖନ ନ
ି ଅବଧାରଣା ସେବାପରି େସମାନ ର ବି ଦୃ ି ସ କେର ଅବଗତ େହବାକୁ େହେଲ ସ ୃ

େଗା ୀେର

ଚଳିତ ବି ାସର ଅନୁ ଶୀଳନ ଏକ ଭି

ପରିଚତ
ି ି ସୃ ିକରିଥ ାଏ । ଆ ଜାତିକ ରେର ବିଭି ଅ ଳେର ତଥା େଲାକେଗା ୀ ଗୁଡକ
ି େର ଚଳିତ ବି ାସର ଅନୁ ଶୀଳନ େଲାକତ ବି ମାେନ କରିଛ ି ତଥା
କରିଚାଲି ଛ ,ି ଏବଂ ସ ୃ େଗା ୀର ମହ ପୂ ଦିଗଗୁଡକ
ି ଅନୁ ଶୀଳନକରିବ ା ସହିତ ଅନ ମାନ ୁ େସସ କେର ଅବଗତକରାଇବାକୁ
ବୀମ
ତ

େଚ ା କରୁଛ ି । ଜ

ଠାରୁ ସା ତିକକାଳଯାଏ ଓଡିଆ େଲାକଧାରା ଆେଲାଚନା ସ େର ବିଭି ଉପାଦାନର ଅନୁ ଶୀଳନ କରାଯାଇ େଲ ମ ଏଠାେର ଚଳିତ ବି ାସର
ଅ ୟନକରିବ ା ପାଇଁ େକୗଣସି ଗେବଷକ

ୟାସକରିନ ାହା ି । ଅତଏବ, ଏଠାେର ଏହି ଅଭାବକୁ ପୃ ପ େର ର

ପ ି ମ ଓଡିଶାର ବିଭି େଲାକ

େଗା ୀ ମ େର ଚଳିତ ବି ାସର ରୂପ, ଆୟାମ, ଓ ପରିେବଷଣର ବିଭି ଦିଗ ସ କେର ଅନୁ ଶୀଳନ କରିବ ାକୁ ୟାସ କରାଯାଇଛି ।
ମୁଖଶ ାବଳୀ- (Keywords)- ବି ାସ, (ଅ ବି ାସ(,େଦୖନ ନ
ି ଜୀବନଧାରା, ଜନବିବାହ-ମୃତୁ -(Rite de-Passages), ପର ରା, ପରିେବଷଣ

I.

ସ େର ସମୟ େମ େଲାକେଗା ୀେର ଅେନକ ନୂ ତନ ବି ାସର ସୃ ି

ଉପ ମ:
ାନ ବା ବି ାସର

ମ େହାଇଥାଏ । ଉଦାହରଣ ରୂପ— ଆେମ ଯା ା ସମୟେର ଆମର

େଦୖନ ନ
ି ଜୀବନେର ପାର ରିକଭାବେର ହଆଦାନ ଦାନ କରିଥାଏ, ଓ

। ଗୁରୁବାର ଦିନକୁ ଲ ୀ ବାର ମେନକରି େସଦିନ କାହାକୁ ଟ ା, ଧାନ ଆଦି

େଲାକଧାରା େଗାଟିଏ େଗା ୀର ପାର ରିକ

ପରି କାଶକ । ମଣିଷ େଯେତ ଆଧୁନକ
ି ଜୀବନ ଜୀଇଁେଲ ମ ତାହାର

ଆମର ବହୁ ବିଧ କାଯ ପଛେର ଆମର ଏକଏକ ବି ାସ ଥାଏ । ଏକ
େଲାକେଗା ୀେର ଚଳିତ ବି ାସ ତାହାର େଦୖନ ନ
ି ଜୀବନ ତଥା ବିଚାର ଓ
ବି ଦୃ ିକୁ ବହୁ ଭାବେର

ସ ୟ କୁ ମାର ବାଗ

ଭାବିତକରିଥାଏ । ଏପରିକି ପରିେବଶ, ପରି ିତ ି

ରା ାସାମାକୁ ବିେଲଇଟିଏ ଆସିେଲ ତାହାକୁ ଅଶୁଭ େବାଲି ବି ାସ କରିଥାଉ
େଦବାକୁ କୁ ାେବାଧ କରିଥାଉ । େସହିପରି, ସମ

ଓଡିଶାେର ଅ ୟ

ତୃ ତୀୟା ଦିନ ଧାନବୁ ଣିବା ବା କୃଷିକାଯ ଆର କରିବା ଶୁଭଫଳଦିଏ େବାଲି

ବିେବଚନା କରାଯାଇଥାଏ । ସ ତି ଗଣମା ମର
ଭାବେହଉ ବା
ଅନ ସାଂ ତ
ୃ କ
ି ସଂସଗରୁେହଉ ଓଡିଆ େଲାକେଗା ୀେର ଏକ ଧାରଣା
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ସୃ ିେହାଇଛି େଯ, ଧନ¨େତରାସ¨େର ସୁନାକିଣିବା) ଧନେତରାସ ବା

ଧନଦା େୟାଦଶୀ ଏକଦା ଉ ର ଏବଂ ପ ି ମ ଭାରତେର କା କ

େୟାଦଶୀ ଦିନ ପାଳିତ େହଉ ଲା । ସ ତି ଓଡିଶାଭଳି

କୃ ପ

ଭାରତର ଅନ ାନ ରାଜ େର ଏହାର ରୀତିନୀତିଗତ ପାଳନ ନେହେଲ
ମ ଏହିଦିନ ସୁନାକିଣିେଲ ଧନଧାନ ବୃ ି େହାଇଥାଏ ଏଭଳି ବି ାସ
କରାଯାଏ । (ଶୁଭ , ଯଦିଓ ଏପରି ଏକ ଧାରଣା କିଛଦି ଶ ତ
ି େଳ ନ ଲା ।
େସହିପରି, ସ ତି ଓଡିଶାର ଅେନକ େଲାକେଗା ୀର ସଦସ େସମାନ
ଗୃହେର ‘ଲାଫି ବୁ ’) ଲାଫି ୍ ବୁ ବା ବୁ ଦାଇଡା ଯାହାର ଅଥ କପ)

ଜେଣ ଚାନ ସାଧୁ ଯିଏକି େଲାକ େଦବତାଭାବେର ପୂଜତ
ି (ଗ ଲ
ି ି।

ବୁ ଦାଇ ଚୀନର େଜାଝିଆ ୍ ଅଂଚଳେର ୯୦୭ ୀ ା

୯୧୩-

ମ େର ଜନେହାଇ ବା ବି ାସ କରାଯାଏ। ବୁ ଦାଇ ୁ ପା ାତ େର
ଅେନକ ସମୟେର େଗୗତମବୁ ତଥା େମୖେ ୟ ସହିତ ମ ତୁ ଳନା
କରାଯାଇଥାଏ । ସ ତି ଚୀନ ବାହାେର ଅେନକ େଦଶେର ବିଭି
େଲାକେଗା ୀ ଏହି ଲାଫି ୍ ବୁ

ମୂ

ଘେର ର େଲ ଶୁଭ ବା

ଧନସ ଦ ତଥା ପରିବାରେର ଖୁସି ଆେସ େବାଲି ବି ାସ କରିବା

େଦଖାଯାଏ ।(ର ବା, ଆମର ଶି ା ତଥା ‘ଆହରିତ ବି ାସ’ର ପରିଚାୟକ
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ଜୀବନଧାରା ତଥା େସହି େଗା ୀର ସଦସ

ସାଂ ତ
ୃ କ
ି
େଚତନା େଦୖନ ନ
ି

ଆମର ାନୀୟ ସମାଜେର ବହୁ ଜାତି, ଜନଜାତି ତଥା ବିଭି ଧମଧାରା

ଓ ପର ରାର ସମନୟ େଦ ବାକୁ ପାଇଥାଉ । ଅତଏବ, ଏସବୁ ଜାତି,
ଜନଜାତି, ଏବଂ ବିଭି

େଲାକେଗା ୀର ସଦସ

ପାରିବାରିକ ରେର ମ ନିଜ

ନି

ବି ାସଧାରା ଅଛି ଯାହା ପରିବାରର

ସଭ ପାଳନକରିଥା ,ି ଏବଂ ଏସବୁ ସ ୃ

ସମ

ବହୁ ଭାବେର

ମ େର ଏପରିକି

ସଦସ

ଜୀବନଧାରାକୁ

ଭାବିତ କରିଥାଏ । ଉଦାହରଣ ରୂପ, ପ ି ମ ଓଡିଶାର

ତା ିବଂଶର ପରିବାରର ବଡେବାହୂ ‘ଓ ନା େଡଗା’ ଅଥାତ¨ ଅନ ଘରର ଓଳି
େଡଇଁ ଅଣାଯାଇ ବା ତରକାରୀ ବା ଖାଦ ପଦାଥ ଖାଆ ନ
ି ାହ । େସହିପରି,
ଗାଢର

କିମା କଳାର ର କପଡା ବ ବହାର କର ନ
ି ାହକାରଣ, ଏହା ତା

ବଂଶର ଆରା େଦବୀ ର ି ୟ ୨୦୦୯ ସୁନାନୀ), ୫୩ (। ଅ ଳଭି ିେର
େହଉପେଛ ଏହି ବି ାସ ସମ

ତା ି ପରିବାରର େବାହୂ ମାନ

େଦଖାଯାଏ ଏବଂ ଏହା େସମାନ

ପାଇଁ ଅଥପୂ

େଦୖନ ନ
ି ଜୀବନେର ପାର ରିକ ବି ାସର ଗୁରୁ ପୂ
କରାଯାଇନପାେର ।

ମିଥ, ଗାଥା, ଗୀତ, କଥାନି,
ଅ ୟନ େ

େର ଏକ ତ

ସ ୟ କୁ ମାର ବାଗ

ବାଦ

ପାଖେର

। ଅତଏବ, ଆମର

ଭୂମିକାକୁ ଅ ିକାର

ବଚନଭଳି-‘ବି ାସ’ େଲାକଧାରା

ଆେଲାଚନାର ବିଷୟ । େଗାଟିଏ େଗା ୀର

ଅବଧାରଣା

ସେବାପରି

େସମାନ ର ବି ଦୃ ି ସ କେର ଅବଗତ େହବାକୁ େହେଲ ସ ୃ େଗା ୀେର

ଚଳିତ ବି ାସର ଅନୁ ଶୀଳନ ଏକ ଭି ପରିଚତ
ି ି ସୃ ିକରିଥାଏ ।
ଆ ଜାତିକ ରେର ବିଭି ଅ ଳେର ତଥା େଲାକେଗା ୀ ଗୁଡକ
ି େର ଚଳିତ
ବି ାସର ଅନୁ ଶୀଳନ େଲାକତ ବିଦ¨ମାେନ କରିଛ ି ତଥା କରିଚାଲିଛ ,ି
ଏବଂ ସ ୃ

େଗା ୀର ମହ ପୂ ଦିଗଗୁଡିକ ଅନୁ ଶୀଳନକରିବ ା ସହିତ

ଅନ ମାନ ୁ େସସ କେର ଅବଗତକରାଇବାକୁ େଚ ା କରୁଛ ି ।

ଜନ¨ ବୀମସ¨ ଠାରୁ ସା ତିକକାଳଯାଏ ଓଡିଆ େଲାକଧାରା ତଥା

ପ ି ମ ଓଡିଶାର େଲାକଧାରାର ଆେଲାଚନା

ଅନୁ ଶୀଳନ କରାଯାଇ େଲ ମ ଏଠାେର
ଅ ୟନକରିବ ା ପାଇଁ େକୗଣସି ଗେବଷକ

ସ େର ବିଭି

ଉପାଦାନର

ଚଳିତ ବି ାସର

ତ

ୟାସକରିନ ାହା ି ।ଅତଏବ,

ଏଠାେର ଏହି ଅଭାବକୁ ପୃ ପ େରର
ପ ି ମ ଓଡିଶାର ବିଭି
େଲାକେଗା ୀ ମ େର ଚଳିତ ବି ାସ ତଥା େସମାନ ର ପାର ରିକ
ଆଦାନ ଦାନ,

ଆଚାରବିଚାର-,

ୟାସକରାଯାଉଛି ।

। ଏହିପରି ଅେନକ ପାର ରିକ ବି ାସ ଆମ େଦୖନ ନ
ି ଜୀବନେର
େଦ ବାକୁ ମେି ଳ ।

ରୂପ, େସମାନ ର ଆଚାରବ ବହାର-, ଚି ାଧାରା,

ଆଦାନ ଦାନର
ରୀତିନୀତି,

ମ େର େହଉ ବା ପାର ରିକ

II.
େଗାଟିଏ ନି

ବ ବହାରଆଦିକୁ

ଅନୁ ଶୀଳନକରିବାକୁ

ବି ାସସଂ ା :, ଏବଂ ବିଭାଗୀକରଣ
ସ , ବିଚାର ତଥା ଅବଧାରଣାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଆେମ

ଏକ ବି ାସଭାବେର ହଣକରିଥାଉ । ଏହା ସହିତ ଆମର ପାର ରିକ ାନ
ତଥା ସାମାଜିକ ସାଂ ତ
ୃ କ
ି ଏବଂ ମାନସିକ ଅବଧାରଣା ଜଡିତଥାଏ । ଆେମ
ଆମର ଚାରିପାଖେର ଘଟୁ ବା ଘଟଣା, ଆମର େଦୖନ ନ
ି ଜୀବନର ବିଭି
କାଯ କଳାପ, ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତି,

କୃତି ଏବଂ ପରିେବଶ, ଆମର

କମପରିସରେର ପାର ରିକଭାବେର ହଆଦାନ ଦାନ କରିଥାଉ । ଏହି
ଆଦାନ ଦାନଭିତେର ଅେନକ ବି ାସଗତ ଅବଧାରଣାଥାଏ ଯାହାକୁ ଆେମ
ସାଧାରଣତଃ ଧ
ି ାହୀନଭାବେର ହଣକରିେନଇଥାଉ । ଉଦାହରଣ ରୂପ—
ଆେମ

ାୟ ସମେ

ଜାଣୁ େଯ, ଶୁ ବାର ଦିନ ମଁା ସେ ାଷୀ ୁ

ବି ାସକରୁ ବା ଅେନକ େଲାକ ଖଟା ଖାଆ ନ
ି ାହ । େସହିପରି, ବାପାମାଆ
ଶାଶୁ ଶୁର ତଥା ପରିବ ାରର ଅନ ଗୁରୁଜନମାନ ୁ ପାଦଛୁ ଇଁ

ଣାମକରିବା

ମ ଆମର ଏକ ବି ାସ । ଅେନକ ପରିବାରେର ଘରର େବାହୂ
ଓଢଣାନେଦଇ ଶୁର ତଥା ଶୁରଘରର ଅନ ଗୁରୁଜନ ସାମାେର ଠିଆ

ମ ହୁ ଅ ନ
ି ାହ (ହୁ ଏତ ଏହି ପର ରା ସବୁ ପରିବାରେର ବା ସମ ଅ ଳେର
ନଥାଇପାେର (। ଅନୁ ରୂପଭାବେର,

ାମା ଳେର ଏେବବି କାଉରାବିେଲ

େକୗଣସି ଖବର ମିଳବ
ି ାର ବା ଅତି ଆସିବ ାର ସ ାବନା ଥାଏ େବାଲି ବି ାସ
କରାଯାଏ । େସହିପରି, କମ ପରିସରେର ମ ବିଭି

ବି ାସଗତ ଆଚରଣ
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େଦଖାଯାଏ, େଯପରି— କାମ ଆର କରିବା ପୂବରୁ େକହି ଜେଣ କାଗଜେର
ଓଁ େଲ ଥାଏ । େକହିେକହି ଅଫି ସ¨େର ନିଜ େଟବୁ ଲେର ବସିବା ଆଗରୁ
ହାେତଯାଡି ନମ ାରକରିବା େଦଖାଯାଏ, କିଛେି ଲ ବା ଆଗରୁ କଲମ
ମୁ ଉପରକୁ ଉେଠଇବା ମ େଦ ବାକୁ ମେି ଳ । ଅତଏବ, ବି ାସ େହଉଛି—

େଗାଟିଏ େଗା ୀର ଏକ ସାମାଜିକ, ସାଂ ତ
ୃ କ
ି ତଥା ରୀତିନ ୀତିଗତ
ଅବଧାରଣା

ଯାହାକୁ

େସହି

େଗା ୀର

ସଦସ ଧ
ି ାହୀନଭାବେର

ହଣକରିେନଇଥାଆ ି । ଏହାର ସଂରଚନା, ପାଳନ, ଏବଂ ପରିେବଷଣର

ପୃ ପ େର ସାଧାରଣତଃ ସ ୃ

େଲାକେଗା ୀର ପାର ରିକ

ାନ ତଥା

ଅନୁ ଭୂତି କାମକରିଥାଏ ।
େବେଳେବେଳ େଗାଟିଏ େଗା ୀର ବି ାସକୁ ଅନ େଗା ୀର ସଦସ
ଅ ବି ାସ ଭାବେର

ହଣ କରିଥା —
ି

‘‘Superstition, in
common parlance, designates the sum of beliefs and
practices shared by other people in so far as they
differ from our own. What we believe and practise
[sic] ourselves is, of course, Religion’’ (Krappe 1930;
as quoted by Mullen 2011, 208) । ଅତଏବ, େକୗଣସି
ା ଧାରଣା, ଅମୂଳକ ବା

େଗା ୀର ଏକ ବି ାସ େସ ଯାହାବିେହଉ ତାକୁ
ଅ ବି ାସ କୁ ହାଯାଇନପାେର ବରଂ, ସ ୃ

େଗା ୀର ସଦସ ଏହାକୁ

ପ ି ମ ଓଡିଶାର ଅେନକ େଲାକେଗା ୀେର ଶିଶଟ
ୁ ଏ
ି ଜନେହେଲ ତାହାକୁ
ପୂବପୁରୁଷର ଡୁ ମାଭାବେର ବି ାସ କରାଯାଇଥାଏ କାରଣ, ଏଠାକାର

ଅେନକ େଲାକେଗା ୀେର ପରିବ ାରର େକୗଣସି ବ ି ମରିଗେଲ ତାର
ଡୁ ମାେବାହୂ ଗଭେର ଆଉଥେର -ପୁନବାର େସହି ପରିବାରର ଝିଅ (ଆ ା)
ଜନେନଇଥାଏ େବାଲି ବି ାସକରିଥା ।ି ଅତଏବ, େକଉଁ ଡୁ ମା ଜାଣିବାପାଇଁ

‘େଦବତା ଭରା’ ହୁ ଏ ବା କାଳିସୀ ଡକାଯାଏ । ଏ ପାଇଁ ‘ଶିରା ସାଧାରଣତଃ )
( ାମେଦବୀେଦବତା ପାର ରିକ ପୂଜକ’ ପାଖକୁ କିଛ ି ଚାଉଳେନଇ

ଯିବାକୁ େହାଇଥାଏ । ଶିରା ଚାଉଳ ଓ କୁ କୁଡା ଧରି ପୁ ି ପାରି ମୁଠାମୁଠା )
ନାମ ଉ ାରଣ ସ ୃ ପରିବାରର ପୂବପୁରୁଷ (ଚାଉଳ ଅଲଗାଅଲଗା ର
କରିଥାଏ। ଯାହା

ନାମ ଉ ାରଣକଲାେବେଳ କୁ କୁଡା ଚାଉଳ ଠୁ ି ଖାଏ

େସହି ବ ିର ଡୁମା ଜନେନଇଛି େବାଲି ବି ାସକରାଯାଏ । େକେତକ
େ େର ବା େଲାକେଗା ୀେର ଏହିକାଯ ସ ୃ େଗା ୀର େକୗଣସି ବୟ
ବ

ି

ାରା ମ ଅନୁ ିତ େହାଇଥାଏ । େତେବ, ଅେନକ

ଚାଉଳ େଠାକାଇବା ପରିବେ
ପଚରାଯି ବା େଦଖାଯାଏ ।

ଆଜିକାଲି

େଜ ାତିଷ ୁ ମ େକାଉ ଡୁ ମା ଆସିଛ ି େବାଲି

(ଗ)ଟଲାଭ ା :
ବରକନ ାର େଯାଟକେର କିଛ ି ଅଶୁଭ ମେନକେଲ ାମେଦବତା ପାଖେର

ଉପଯୁ ମେନକରିଥାଆ ି ତଥା ଏସବୁ େସମାନ ପାଇଁ ଅଥପୂ ।
ଏଠାେର ାନୀୟ ପାର ରିକ ଜୀବନଧାରାେର େଦଖାଯାଉ ବା ବିଭି
ବି ାସକୁ ଆମର ଆେଲାଚନାର ସହଜ ଅବଧାରଣା ନିମେ ପା ଟିଭାଗେର
ବିଭ କରାଯାଇ ଏହାର ବିଭି ଦିଗ ଉପେର ଆେଲାଚନା କରାଯିବାକୁ ୟାସ

ଟଲାଭ ା ତଥା ତାହାର ତିକାର କରାଯାଇଥାଏ । ଏ ପାଇଁ ାମର
ପୁଝାରୀ ସହାୟତାେର ାମ େଦବୀେଦବତା ପାଖେର ପୂଜାକରାଯାଇ

େକବଳ ଅବଧାରଣା ପାଇଁ ଦୁ ଇ ତିେନାଟି ମା ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଉଛି ।

େଲାକେଗା ୀେର େଜ ାତିଷଶା

ଶୁଭ କାମନାକରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ପୂଜା ସହିତ କୁ କୁଡା-ପାରା ମ ବଳି
ଦିଆଯାଇଥାଏ ନେହେଲ, ବରକନ ାର େବୖବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖ ମୟ
କରାଯାଏ ।

କରାଯାଉଛି । େତେବ, ସୀମିତପରିସର େଯାଗଁୁ ବିଭାଗୀକରଣକୁ ଆଧାରକରି

େହବନାହó େବାଲି ବି ାସ

୧ମୃ- ବିବ ାହ(ବିବ ାହ- ା )- ଜନ .ତୁ ସମ ୀୟ ବି ାସ

ଅନୁ ରୂପ େହାମ ତଥା ଅନ ପୂଜାପାଠ ମ କରିବା େଦଖାଯାଏ ।

ଗଭଧାରଣଠାରୁ,

ସବ,

ଅ ାୟ । େଗାଟିଏ େଲାକେଗା ୀେର

ସବ ପରବ ୀ ସମୟ, େଯୗବନ ା ି,

ାକ¨-

ବିବ ାହ, ବିବାହପରବ ୀ ସମୟ, ମୃତୁ କାଳୀନ ତଥା ମୃତୁ -ପରବ ୀ ଅେନକ
ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତି ପାଳିତେହାଇଥାଏ, ଅେନକ
େହାଇଥାଏ । ଏବଂ, ଏହି

ୟ
ି ାକମ ଅନୁ ିତ

ୟ
ି ାକମର ଅନୁ ାନପଛେର ଥାଏ ସ ୃ

େଲାକେଗା ୀର ବିଭି ବି ାସର ଅବଧାରଣା । ଏଠାେର ପ ି ମ ଓଡିଶାେର
ଚଳିତ ଜନମୃ-ବିବାହ-ତୁ ସ କତ ବି ାସର େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ଉଦାହରଣ
ଦିଆଯାଉଛି—
(ଖ)ଚାଉଳ େଠାକା :

ସ ୟ କୁ ମାର ବାଗ

ହେଦାଷ ମେନକରି ଶା

(ଘ)ପିତା ହଣକରିବା :

(କ)ଜନ ମୃ -ୟୁ -ବିବାହ (Rite de-Passages):
ମଣିଷ ଜୀବନର ଏକ ଗୁରୁ ପୂ

ମତେର

ଆଜିକାଲି , ଅେନକ

ପରିବାରେର କାହାର ମୁତୁ େହେଲ ଶବଦାହକରି ଘରକୁ
କରିବ ାପେର ନିଜ ସମାଜର ବ ୁ କୁଟୁମ
(ପାଣି’

ାରା

ତ ାବ ନ

ଦ ‘ପିତା ନିମପ ମିଶା )

ହଣ କରାଯାଇଥାଏ । େସହିପରି, ପରିବାରେର କାହାର

ମୃତୁ େହେଲ ଅଶୁ ମେନକରାଯାଏ । ଏହି ଅଶୁ ି େଲାକେଗା ୀ ଅନୁ ସାେର
ଦଶ, ବାର, କିମା େତରଦିନ ଯାଏ ଅବ ାହତ ରହିଥାଏ । େତେବ,
େଲାକେଗା ୀେର

ଶବଦାହକରି

ହଣନକରିବ ାପୂବରୁ
ବ ୁ କୁଟୁମ ାରା

ଦ

ଜଳ

ମ ପାନକରାଯାଇନଥାଏ

ପିତାନଖାଇ ଖାଦ

ନିେଷଧା ା େଦଖାଯାଏ ।

ଆସିବାପେର

ଏହି
।

ାୟ
ପିତା

ଅତଏବ,

ହଣକରିବା ପାଇଁ ଏକ

କାର
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ପାଳନକରିବା

କିଛ ି

ଘଟଣାକୁ

ଏହାର

ଉଦାହରଣଭାବେର

ହଣକରାଯାଇପାେର—

୨େଦୖନ ନ
ି ଜୀବନର ବି ାସ .
େଦୖନ ନ
ି
ଜୀବନେର ଆେମ ଅେନକକାଯ ଏକଏକ ବି ାସକୁ
ଅବଧାରଣାକରି କରିଯାଇଥାଉ ଯଦିଓ ଏହିଦଗ
ି ତି ଆେମ ସେଚତନନଥାଉ
। ବ ର

ଭଳି

ାର େର କିଛ ି ଉଦାହରଣଦିଆଯାଇଛି । ଏଠାେର ଆେଲାଚନାକୁ

(କ)ଅ ିମୁ ଠି ବୁ ଣିବା :
ଅ ୟ

ତତୃ ୀୟା

ଦିନ

ନୂ ଆଗଉଣିେର

ଧାନେନଇ

େ ତର

ଐଶାନେକାଣେର ଚାଷୀମାେନ ଧୂପ, ଦୀପ, େଭାଗରାଗେଦଇ ମାଟିମାଆକୁ

ସହଜ କରିବାପାଇଁ ଆଉ େକେତାଟି ଉଦାହରଣ ଉେ ଖ କରିପାରିବ ା—

ପୂଜାକରିବା ସହିତ େଗାଟିଏ େକାଣେର କଛି ଧାନବିହନ ବୁ ଣିଥାଆ ି ।

(କ)ଖଟରୁ ପଡିଯିବା :
ରାତିେର େଶାଇ ବା ଅବ ାେର େଛାଟପିଲାଟିଏ ଖଟରୁପଡିଗେଲ ପ ି ମ
ଓଡିଶାର କିଛ ି େଲାକେଗା ୀର ମାଆମାେନ ଏହାକୁ ଅଶୁଭେବାଲି

କିଛ ଦ
ି ନ
ି ଭିତେର େସ େସହି େ ତେର ଧାନବୁ ଣାକାଯ କରିବାର ସ ାବନା

ମେନକରିଥା ି । େସମାେନ ଭାବ ି େଯ ଆଗକୁ ପିଲାଟିର େଦହପା’
ଖରାପେହବାର ସ ାବନାଅଛି । ଅତଏବ, ଏହାର

ତିକାର ରୂପ, ପାଖ

ପେଡାଶୀର ସାତଘରୁ ସାତଢାଳପାଣି ଆଣି ତାହାକୁ ଏକ କରି ପିଲାଟିକୁ
େସହି ପାଣିେର ଗାେଧାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ।
(ଖ)ରାଣ ଭା ି ବା :
େକୗଣସି ବ

ି େକୗଣସି ଏକ

ସ େର ବା ଘଟଣା େମ ‘କରିଆ

କରି େଲ’ ବା ରାଣ ଖାଇ େଲ ସାଧାରଣତଃ େସହି କାମ ଆଉ କରିନ ଥା ି ।
ମେନକର ୁ , ଦୁ ଇଜଣ ବା ବୀ ମ େର ଝଗଡାେହଲା, ଏବଂ ଜେଣ ବା ବୀ
ଉେ ଜନାବଶତଃ କହିେଦଲା, “ଯଦି ମଁୁ େତା ସା େର କଥାେହବି େତେବ
େମାର ମାଆର ମୁଡ¨େକଖାଏବିମୁ ଖାଇବି ଅଥାତ େମା ମାଆର)¨— େମା

ମାଆ ମରିଯିବ(”। କି ୁ ପରବ ୀ ସମୟେର େଯେତେବେଳ ପରି ିତ ି
ବଦଳିଯାଏ, ଏବଂ େସ ଦି’ଜଣ ପୁଣି କଥାେହବାକୁ ବା ସ କର ବାକୁ ଚାହଁା ି

ଏହାକୁ ‘ଅ ିମୁଠ’ି କୁ ହ ାଯାଏ । ଯଦିଓ, େସହିଦନ
ି କିମା ତା’ପରବ ୀ
ନ େଲ ମ ଅ ୟ ତୃ ତୀୟା ଦିନ ‘ଅ ିମୁଠ’ି ବୁ ଣିଥା ି କାରଣ, ଏହି ‘ଅ ିମୁଠି
ବୁ ଣବ
ି ା’ ଶୁଭ ତଥା ଏହା ାରା ଫସଲ ଭଲଅମଳ େହାଇଥାଏ େବାଲି
େସମାେନ ବି ାସ କର ି ।

(ଖ)େବ େବ ୁ ଲୀ ବିବ ାହ :
ବଷା େହଉନ େଲ େବ େବ ୁ ଲୀ େଯାଡିକୁ ବାହାଘରକେଲ ବଷାହୁ ଏ

େବାଲି ବି ାସକରାଯାଏ । ଏହା େକବଳ ପ ି ମ ଓଡିଶାେର ନୁ େହଁ, ସମ
ଓଡିଶା ତଥା ଭାରତର ଅନ ାନ

ରାଜ

ଏପରିକି େନପାଳ, ଏବଂ

ବାଲାଂେଦଶେର ମ ଅେନକ େଲାକେଗା ୀେର ଏହି ପର ରା ଅଛି । ଏହି
ପର ରାେର ବଷାେହଉନ େଲ ସ ୃ େଲାକେଗା ୀେର େବ େବ ୁ ଲୀର
ବିବ ାହ ସ ୃ

େହାଇଥାଏ ।

େଗା ୀେର

ଚଳିତ ବିବାହ ପର ରା ଅନୁ ସାେର ପାଳିତ

(ଗ)ମାଏଟ¨ ମଏଲନକରିବା :
କୁ ାରମାେନ ମାଟିପା

ତିଆରିକଲାେବେଳ ମାଟି ଚକଟିବା କାଯ ପାଇଁ

‘କିରଆ
ି

ରଜ ଳାନାରୀକୁ ବାରଣକରିଥା ,ି ଯାହାକୁ େସମାେନ ‘ମାଏଟ¨ ମଏଲ

ଭିେଣାଇ/ପୁଅ ବା ଭାଉଜ/ଝିଅ-ମାମଁ)ୁ , ନଣ ଦିଅର/, ବା ଶଳା (ଶାଳୀ/

କୁ ାରଚକକୁ ମ ଛୁ ଇଁବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଅନୁ ରୂପଭାବେର,

େତେବ,

େସମାନ ୁ

କିରଆ
ି

ଭା ି ବାକୁ

ପଡିଥାଏ,

ଏହା

ମୁକୁଲାଇବା’ଭାବେର ପରିଚତ
ି । ଏ ପାଇଁ ଜେଣ େକହି ହୁ ରିଆ ସ କୟ-

ଦରକାର େହାଇଥାଏ। େସ ଘରର ଓଳିତେଳ ଦି’ଜଣ ୁ ଠିଆକରାଇ େଗାଟିଏ

ଢାଳପାଣିେର ଜଳ ାଅ ାରପେକଇ ‘ଆଜିଠୁ ପାଣିେର ଅ ାରପଡି ତାହାର
ନିଆଁ ଲିଭିଗଲାପରି ରାଣ ବି ଲିଭିଗଲା’ େବାଲି ରାଣ ପକାଇ ବା ବ

ିର

ମୁ େର ପାଣି ଢାଳିେଦଇଥାଆ ି । ଏହା େହବାପେର େସ େଦଇ ବା ରାଣ
ଭା ି ଗଲା େବାଲି ବି ାସ କରାଯାଏ ।

୩କୃଷିକମ ., ଏବଂ ଅନ ାନ େକୗଳିକବୃ ି ସ କତ ବି ାସ
କୃଷିକମ ଏବଂ ଅନ ାନ

େକୗଳିକବୃ େି ର ମ

ଅେନକ ବି ାସର

ଅବଧାରଣା ଆେମ େଦ ବାକୁ ପାଇଥାଉ । ଫସଲ ଭଲେହବାପାଇଁ ଅ ୟ
ତୃ ତୀୟାଦିନ ଧାନବୁ ଣିବ ା, ବଷାନେହେଲ େବ େବ ୁ ଲୀ ବିବ ାହକରିବ ା,
ଭୀମାବିହାକରିବା, େରାଗେପାକଦାଉରୁ ର ାପାଇବାପାଇଁ େରାଗବହଲା

ସ ୟ କୁ ମାର ବାଗ

କରନି (ମାଟିକୁ ଅପରି ାର)’ େବାଲି କହିଥା ି । େସହିପରି, ରଜ ଳାନାରୀକୁ

େକଉଟମାେନ ମାଛମାରିବାକୁ ବାହାରିଲାେବେଳ ବିେଲଇର ମାଉଁ ଶୁଣିେଲ
େଯଉଁ ଦିଗେର ବାହାରି ମାଛମାରିବାକୁ ଯାଇଥାଆେ
ତାହାର
ବିପରୀତଦିଗେରବାହାରି ବୁ ଲିକି ଯାଇଥାଆ ି । ନେହେଲ, ଜାଲେର େସଦିନ
ଠିକ¨ ପରିମାଣେର ମାଛପଡିବନାହେବାଲି ବି ାସକର ି । କମାରମାେନ ମ
କମାରଶାଳେର

‘ଯତର(ପବନେଦଉ ବା

ହାତତିଆରି

ମାଡିବାେବେଳ ରଜ ଳାନାରୀକୁ ଅନୁ ରୂପ ବାରଣ କରିଥା ି ।

ଉପକରଣ)’

୪ଧାମକ ., ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତି, ଏବଂ େଦବେଦବୀ ସ କତ ବି ାସ
ସାଂ ତ
ୃ କ
ି ,

ଧାମକ,

େଦବେଦବୀ ୁ େନଇ

ାୟ ସମ

ସାମାଜିକ

ରୀତିନୀତି

ତଥା

ବିଭି

େଲାକେଗା ୀେର ନାନାଧରଣର ବି ାସ

େଦ ବାକୁ ମେି ଳ । ଏଠାେର ଆମର ସମ

ଅବଧାରଣାପାଇଁ ଏ ସ କତ

େକେତାଟି ବି ାସ ବିଷୟେର ଉେ ଖ କରାଯାଇପାେର—
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ତ
ି ୀୟା ଜ କୁ ଦଶନକରିବା ଏବଂ ତାହାକୁ

(କ)ସୁନ ାରୀଡାଳ ଗୁ ି ବ ା :
ପ ି ମ ଓଡିଶାେର ାବଣ ମାସର ଅମାବାସ ା ବା ‘ହରାଲି ଉଆସଁ¨’ ଦିନ
ାୟ

େତ କଘରର ଦୁ ଆରମୁହଁର ଛାତେର ‘ସୁନାରୀ ଗଛର ଡାଳ’,

ଅ ଳେଭଦେର ବନହଳଦୀ, ଖଏଁସ ଡାଳ ମ ଗୁ ାେହାଇଥାଏ, ଏବଂ
ଦୁ ଆରସାମା ମାଟିେର ‘ଲହୁ ାଗଁକମାରଶାଳେର
ୁ
ତରଳିପଡି ବା େଲୗହର )

ଣିପାତକରିବ ା ଶୁଭେବାଲି

ମେନକରାଯାଏ ।େସହିପରି, ଯଦିଓ ଖାଲିଆ େର ଚ
ସୂଯ ପରାଗ

େଦ ବାପାଇଁ

ଗଭବତୀନାରୀ ୁ

ଏହି

ସମ

ୁ

ସମୟେର

ମନାକରାଯାଏ

ବାହାରକୁ

ମନାକରାଯାଏ କାରଣ, ଜନିତସ ାନ

ହଣ ଏବଂ

।

େତେବ,

ବାହାରିବାପାଇଁ

ମ

ହଣଖ ିଆେହବାର ସ ାବନାଥାଏ

ବି ାସକରିଥା ି । ଅନୁ ରୂପଭାବେର,

(ବଜତଅଂଶ’ େପାତା େହାଇ ବା େଦ ବାକୁ ମେି ଳ । ଏସବୁ ଗଁାର ଗଉଡ,

େବାଲି ସ ୃ

ବିପଦଆପଦ, ସାପ, ସରୀସୃପ, ଓ ଭୁତେ ତରୁ ର ାମିେଳ େବାଲି

େବାଲି ମ େକେତକ େଲାକେଗା ୀର ସଦସ ବି ାସକରିବା େଦଖାଯାଏ ।

ଏବଂ କମାର ଦା୍ବରା ଅନୁ ିତ େହାଇଥାଏ । ଏପରିକେଲ େରାଗ,
ବି ାସକରାଯାଏ ।

ଆଷାଢ ଶୁକପ
କୃ ପ

ତ
ି ୀୟା ଦିନଠାରୁ ସ ପୁରୀ ଅମାବାସ ା ବା ଭାଦ

ଅମାବାସ ାଯାଏଁ େଗଡି େଖଳ ଆେୟାଜିତ େହାଇଥାଏ। ‘ସ ପୁରୀ

ଆମାବାସ ା’ ଦିନ ସମ
ାମବାହାେର ବା

େଖଳାଳୀ େଗଡିଗୁଡକ
ି ୁ ଭା ି ରୁଜି ଏକ କରି

େଗାଟିଏ

ଉଇହୁ ାେର

‘ଡୁ େକେଖଦା’ଭାବେର ପରିଚତ
ି । ଡୁ େକ

େପାତିେଦଇଥା ି।

ଏହା

େରାଗବଇରାଗର େଦବୀ। େସ

େଦବୀ ଗଁାବାହାରକୁ ଚାଲି ଗେଲ ତା ସା େର ାମର ସମ େରାଗବଇରାଗ
ମ

ଚାଲିଯାଏ

େବାଲି

ପାଳନକରିବା ପଛେର ମ

‘େରାଗାର’କୁ

ବି ାସକରାଯାଏ। େସହିପରି,

‘େରାଗହଲା’

ଏମିତ ି ଏକ ବି ାସଅଛି ।ଗଁାର ନରିଆ, ଝାକର

ାମଦୂ ରବ ୀ ଏକ ନିକା ନ ାନେର

ଓହଳାଇ େଦଇଆସ ି। ଏହି ‘େରା ଭା ’କୁ ସମେ

ବା ବୃ ଡାଳେର
ପୂଜାକରିବା ସହିତ

ଏ େର ଅସରପା, ଓଡଶ, ଉକୁ ଣ,ି ବାଡିବଗି ଚାର ଫସଲ ନ କାରୀ
କୀଟପତ ସବୁ କୁ ପକାଇେଦଇଥା ,ି ଏବଂ ଏପରିକେଲ େରାଗକୀଟ ଦୂ ରେହବା ସହିତ ବାଡିବଗିଚାର ଫସଲ କୀଟଦାଉରୁ ର ାପାଇଥାଏ େବାଲି
ବି ାସ କରାଯାଏ।
୫ ାକୃତକ
ି ଏବଂ- ଅତି .ଆ େଭୗତିକ ବି ାସ
ମଣିଷ ଭିତେର ଆଦିମକାଳରୁ ଅତି ାକୃତକ
ି ଏବଂ ଆ େଭୗତିକ ବି ାସ -

ଅଛି। ଚ , ସୂଯ ,

ଉଲ¨କାପାତ ସମୟେର େକୗଣସି ମନ ାମନାକେଲ ତାହା ପୂ େହାଇଥାଏ
(ଖ)ଆ େଭୗତିକ ବି ାସ :
ାୟ

(ଖ)ଡୁ େକର¨େଖଦା :

ହଅବଧାରଣ ନ

କୁ େନଇ ଆମଭିତେର ଅେନକ-

ପିଢପ
ି ଢିଧରି ବଳବ ର ଅଛି। େସହିପରି, ଭୂତେ ତ ସ କେର େକବଳ
ାମା ଳନୁ େହଁ ସହର ଏବଂ ଶି ି ତ େଲାକେଗା ୀେର, ଉଭୟ ଭାରତ ଏବଂ

ପା ାତ ବିକଶିତ େଦଶେର ମ ଅେନକ କାରର ବି ାସ େଦ ବାକୁ ମିେଳ
। ଏପରିକି ଆନୁ ାନିକ ଶି ା ଆଉ ଜୀବନେଶୖଳୀ ବି ଏହିସବୁ ବି ାସକୁ ଦୂ ର

କରିପାରିନାହ । ଏଠାେର ଆେଲାଚନାର ସହଜ ଅବଧାରଣାପାଇଁ େକେତାଟି
ଉଦାହରଣ ଉେ ଖନୀୟ—
(କ)ଅତି ାକୃ ତକ
ି ବି ାସ :

େଗା ୀର ସଦସ

େତ କ େଲାକେଗା ୀ ଅେନକ ସଦସ ଡୁ ମାେଦବତା-, ଭୁତ-

େ ତ ତଥା‘ଡାଆଣି ବା ପା ନନାଶନ (evil eye)‟ ତି ବି ାସକରିବା

େଦଖାଯାଏ । ଏହି ବି ାସ
ାମାଂଚଳ ତଥା ଅନୁ ତ ଅଂଚଳେର
ବହୁ ଳଭାବେର େଦଖାଯିବାେବେଳ ସହରାଂଚଳ ତଥା ଆନୁ ାନିକ ଶି ା
ହଣକରି ବା େଲାକେଗା ୀେର ମ ଅେନକ ପରିମାଣେର ଦୁ ଲଭନୁ େହଁ ।
ଡୁ ମାଧରିବାେକେତକ େଲାକେଗା ୀେର ତଥା ଅ ଳେଭଦେର େକୗଣସି :
ସଦସ ଠାେର େକୗଣସି କାରଣରୁ ଅସାଭାବିକତା େଦଖାେଦେଲ ବା
ା ଗତ ଅସ ୁ ଳନ ଆସିେଲ ଡୁ ମାଧରିଛ ି େବାଲି ମେନକରାଯାଇଥାଏ,

ଏବଂ ତିକାର ରୂପ ଗୁଣିଆଡାକି ବି ବିଧାନ କରାଯାଇଥାଏ । ଏସବୁ କୁ
େକେତକ ବି ାନ ଅ ବି ାସେବାଲି କହ ି କି ୁ ସ ୃ େଗା ୀ ବା
ସଦସ ପାଇଁ ଏହା େକବଳ ବି ାସ ମା । େତେବ, ଉେ ଖନୀୟ େଯ ଶି ିତ

େଲାକେଗା ୀେର ମ ଏଭଳି ନେହେଲ ବି ଅନ ଅେନକ ବି ାସ େଦଖାଯାଏ
ଯାହାକୁ ଆେମ େସହି ଅଥେର ଅ ବି ାସଭାବେର ହଣକରିପାରିବା
।‘ଅ ବି ାସ’ ପରିଭାଷାଟି େଗାଟିଏ େଗା ୀ ତି ଅନ

(Other’ is
member of dominant group, whose identity
considered lacking and who may be subject to
discrimination by the in-group‛ (Baliber 2005, 1)।
ସଂ ତ
ୃ ର
ି ସମାେଲାଚକ ଏବଂ ଜାତିତ ବିଦ¨ମାେନ ଏହି ଅନ େଗା ୀର
ସଦସ ଅବଧାରଣା ତି ଆଶଂକା କାଶ କର —
ି “‚…how is the
other known: is knowledge of the other (always) a form
of colonization, domination, violence, or can it be
pursued as disinterested truth (Ashcroft et al 2007,
8)‛?)େଗା ୀର ସଦସ
ଏକ ଅବଧାରଣା ମା -। େତେବ, ଏହିସବୁ
ଅବଧାରଣା ତି

ବି ାସକରୁ ବା

ସଦସ ୁ

ଅେନକସମୟେର

ା ଗତକାରଣରୁ ବହୁ ମୂଲ େଦବାକୁ ପଡିଥାଏ ।
ଡାଆଣୀଭୁତଧରିବାଭଳି ଅେନକ େଲାକେଗା ୀେର କିଛ ି ୀ :ଗୁଣିଆ/
ତଥା ପରୁଷେଲାକ ୁ ଡାଆଣୀ ଆଖ ାେଦବା ସହିତ େସମାେନ ସମାଜର
ଅେନକ ଅନି ସାଧନକର ି େବାଲି ବି ାସକରାଯାଏ। ଫଳ ରୂପ, ସ ୃ

ସ ୟ କୁ ମାର ବାଗ
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ି ବା ମହିଳା ୁ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରିରୀକ ଅତ ାଚାର ସହିବ ାକୁ ପେଡ ।

ବ

ଏବଂ, ଏହିଧାରା େଯ ସ ତି ମ ବଳବ ର ଅଛି ତାହା ଆେମ
ଖବରକାଗଜେର

ତିଦନ
ି

କାଶିତ ଏ ସ କତ ଘଟଣାବଳୀରୁ େଦ ବାକୁ ପାଉଛୁ

।ଏହି ଡୁ ମାଧରିବା, ଡାଆଣିଲାଗିବ ା, ପା ନ ନାଶନ-, ଆ ପକାଇବା ଭଳି

ବି ାସଗୁ ଡକ
ି ନି ି ତଭାବେର ଋଣା କ । ଏହି ବି ାସର ପରିଣାମ ରୂପ
ସ ୃ ସଦସ ୁ େଗା ୀର ଅନ ସଦସ ଠୁ ଅେନକ ମାନସିକଶାରୀରିକ ସହିବ ାକୁ ପଡିଥାଏ,

ଅତ ାଚାର

ଏପରିକି

ଜୀବନ ତି

ବିପଦ

ମ େଦଖାେଦଇଥାଏ । େତେବ, ଏସବୁ କୁ େଯ େଲାକତ େର ଅ ୟନ
କରାଯାଇନପାେର ଏହା କହିବା

ମା କ, ବରଂ ଏଗୁଡକ
ି ର ଅ ୟନକରିବା

ସହିତ ଏହାର ଋଣା କ ଏବଂ ଘାତକଦିଗ ତି ସେଚତନତା ସୃ ିକରିବା
େଲାକତ ବିଦ¨

ତଥା

ବି ାନମାନ ର

କ ବ,

ଅ ବି ାସେବାଲି ବା ମୁଖ, ଅଶି ି ତ, ଏବଂ

ସୀମିତର ବା ଉଚିତ ମେନକରାଯାଇନପାେର ।

III.

ଏହାକୁ

େକବଳ

ାମ ଜନତାର ବି ାସଭାବେର

ରୂପ ତଥା ଏହାର ବିଭି ଦିଗ

ଉପେର ଆେଲାଚନା କରିଛ ି । ଉପଯୁ¥ ବି ାସଗୁଡିକୁ ଅଧାରକରି ଆେମ
ରୂପ ତଥା ଏହାର ବିଭି

ଆୟାମ ସ କେର

େଲାକତା ିକଦୃ ିରୁ ଆେଲାଚନାକରିପାରିବା—
(କ)ବି ାସର ରୂପ :

ବି ାସର ବିଭି ରୂପ ଆେମ େଦ ବାକୁ ପାଇଥାଉ । େକେତେବେଳ
ବି ାସ ଏକ ଘଟଣା ିୟା ଭାବେର ଆମ ସାମାକୁ ଆସିଥାଏ ତ
େକେତେବେଳ ଏହା େକୗଣସି ଏକ ଘଟଣା ମ ରୁ ଜନ େନଇଥାଏ ।
ଅନୁ ରୂପଭାବେର, ଅେନକ ବି ାସ ଆମର ସାମାଜିକ ରୀତିନ ୀତିଆଧାରିତ
େହାଇଥାଏ

।

େସହିପରି,

େକେତକ

ବି ାସ

ିୟାକୁ

ଆେମ

ହଣକରିନଥାଉ କି ୁ ଆମର ନିକଟତମ ସଦସ ଆମକୁ େସପରି କରିବାକୁ

େରାଚିତ କରିଥା ି । େବେଳେବେଳ େଦଖାଯାଏ େଯ ଆମ େଗା ୀେର
େଗାଟିଏ ଘଟଣା ତି େସମିତ ି କିଛ ି ଅବଧାରଣାନାହ ତଥାପି ଆେମ
ଆମଭିତେର ଏକ ନି

ଅବଧାରଣା ସୃ ିକରିବ ା ସହିତ ତାହାକୁ ବି ାସକରୁ;

ଆମର ଶି ା , ପରିେବଶ, ତଥା ପରି ିତର
ି ୁ ଏହି କାରର ଅବଧାରଣା ଆମ
ଭିତେର େଦଖାଯାଇଥାଏ ଯାହାକୁ ‘ବି ାସର ବିକାଶ’ଭାବେର େଲାକତ େର
ହଣକରାଯାଏ । ଅତଏବ, ବି ାସର ବିଭି

ଆେଲାଚନା କରାଯାଇପାେର—
(ଖ)

ିୟା (Act):

ସ ୟ କୁ ମାର ବାଗ

ଅବଧାରଣା ସୃ ି କରିଥାଉ େଯ, କିଛ ି ଖବରଆସିବ, େକହି ଅତି ଆସିେବ ।
େସହିପରି, ଅେନକ ସମୟେର ଆେମ କଥାବା ା କଲାେବେଳ ଝିଟପ
ି ିଟଟ
ି ଏ
ି
ଟିକ¨ଟିକ¨କରିବା ମ ଏକ ସାଧାରଣ
ଆମର

ପାର ରିକ

ଅବଧାଣାକୁ

ିୟା; କି ୁ , ଆେମ େସହି

ଆଧାରକରି

ମେନକରିଥାଉ

ୟ
ି ାରୁ
େଯ

ଯାହାକୁ ହାଗଲା ତାହା ସତ । ଅତଏବ, ଏହିପରି ଅେନକ ସାଧାରଣ ଏବଂ
ାଭାବିକ

ିୟାରୁ ଆେମ ଆମର ବି ାସ ନିମାଣ କରିଥାଉ।

(ଗ)ଘଟଣା ମ (Accomplishment) :
ଆେମ ଯା ା କଲାେବେଳ ରା ାସାମାକୁ ବିେଲଇଟିଏ ଆସିବ ା ଏକ
ଘଟଣା ମ, କିମା େଛାଟଶିଶଟ
ୁ ଏ
ି ରାତିେର େଶାଇବାଖଟରୁ ପଡିଯିବା ଏକ
ଦୁ ଘଟଣା େହାଇାପାେର । ଅନୁ ରୂପଭାବେର, େକୗଣସି ଶୁଭକାଯ େବେଳ ଛି

ଆସିବା, େତଲ ଲଗାଇଲାେବେଳ େତଲ େବାତଲ ଗଡିଯାଇ େତଲ ମାଟିେର
ଦୃ ିେକାଣରୁ ବିଭି

େଲାକତ ବିଦମାନ (Malinowski 1948; Quine, and Orman

ଏଠାେର ଏଗୁଡକ
ି ର

ିୟା । କି ୁ ତାହାକୁ େନଇ ଆେମ ବିଭି

ପଡିଯିବା ଭୃତି ମ ଏକଏକ ଘଟଣା, କି ୁ ଆେମ ଏ ରୁ ଆମର ପାର ରିକ

ବି ାସର ରୂପ, ଏବଂ ଏହାର ବିଭି ଦିଗ

1970; Levi 1991) ବି ାସର ବିଭି

କାଉ ରାବିବ ା ଏକ ାଭିବ କ
ି

ରୂପକୁ ଏଠାେର ନିମଭାବେର

ଅବଧାରଣା ସୃ ି କରିଥାଉ ଆଉ େସସବୁ କୁ ବଳବ ର

ରଖୁ । ଆେମ ଆମର େଦୖନ ନ
ି ଜୀବନର ନାନା ଘଟଣାଦୁ ଘଟଣାକୁ ଆଧାରକରି ମ ବିଭି
େକହିେକହି େଦାକାନୀ ନି

ଅବଧାରଣାର ବିକାଶ କରିଥାଉ େଯପରି—
ଏକ

ଭଲେବପାର େହବେବାଲି ଭାବିବ ା ।

ାହକ

ଥେମ ବଇନିକେଲ େସଦିନ

)ଘ (ରୀତିନୀତି (Rituals):
ଆମର ସାମାଜିକ ସାଂ ତ
ୃ କ
ି ରୀତିନ ୀତିେର ଅେନକ ଅବଧାରଣା
ପର ରା େମ

ଚାଲିଆସିଛ,ି

ଏହାକୁ

ଆେମ

ସହଜଭାବେର

ତ ାଖ ାନକରିବା ସ ବନୁ େହଁ । ଜନମୃତୁ --ବିବାହ ଅବସରେର ପାଳନ

କରାଯାଉ ବା ବିଭି

ିୟାକମ ତଥା ବିଭି

ପବପବାଣି ଅବସରେର

ପାଳନକରାଯାଉ ବା ଅେନକ ନୀତିନୟ
ି ମଜନିତ ଆମର ଅବଧାରଣା, ଆମର
ବି ାସକୁ ଆେମ ଉେପ ା କରିପାରିନଥାଉ । ଅତଏବ, ଆମର ସାମାଜିକ
ରୀତିନୀତି, ସାଂ ତ
ୃ କ
ି

ସହାୟକ େହାଇଥାଏ ।

ିୟା ଆମଭିତେର ଅେନକ ବି ାସ ସୃ ିକରିବ ାେର

(ଙ)ଆେରାପଣ (Incorporation) :
େବେଳେବେଳ େଦଖାଯାଏ ଆେମ ଆମର ଶି ା ତଥା
ଅବଧାରଣାକୁ େନଇ ଅେନକ
ିୟାକୁ ବି ାସ କରିବାକୁ
ୁ ତନଥାଉ କି ୁ
ଆମ ସମାଜତଥା ଆମ ପରିବାରର ନିକଟତମ ସଦସ ଆମକୁ େସସ କେର
ବାରମାର େରାଚିତ କରିବା ସହିତ େସସବୁ କୁ ବି ାସ କରିବାକୁ ଏକରକମ
ବା କରିଥା ,ି ଅେନକ ସମୟେର ଆମର ପରିେବଶ ଓ ପରି ିତି

ମ ଏ ପାଇଁ ଆମକୁ ବା କରିଥାଏ । ଉଦାହରଣ ରୂପ, ଅମାବାସ ା ଏବଂ
ପୂ ମାଦିନ ଘରଛାଡି ଦୂ ର ାନକୁ ଯା ାକରିବା ଅଶୁଭ । ଜେଣ ସଦସ ଏହାକୁ
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ହଣକରିନପାର ି କି ୁ ପରିବାରର ଅନ ମାେନ ଏହାକୁ ବି ାସକରୁ େଲ

େସମାେନ ତାହା ୁ େକେବବି ଯା ାକରିବ ାକୁ େଦେବନାହ । ଅନୁ ରୂପଭାବେର,
ପ ି ମ ଓଡିଶାେର ନୂ ଆଖାଇ ପୂବରୁ େକହି ନୂ ଆଚାଉଳର ଭାତ ଖାଆ ିନାହ,
ଏ େ

େର ଜେଣ ଉ ଶି ିତ େବାହୂ ଟଏ
ି ନୂ ଆଚାଉଳ େରାେଷଇକେଲ

ଅସୁବ ିଧା କ’ଣ ଭାବି ଯଦି େସପରିକରିବାକୁ ଯିବ େତେବ ପରିବାରର
ଅନ ସଦସ େକେବ ବି ତାହା କରିବାକୁ େଦେବନାହ। ଅତଏବ, କିଛ କ
ି ଛ
ି ି
ଅବଧାରଣା ଆମ ଉପେର ଆମ େଗା ୀର ଅନ ସଦସ ଆେରାପିତ
ମ କରିଥା ,ି ଏବଂ ଏହାକୁ
ସ ବେହାଇନଥାଏ ।

ତ ାଖ ାନକରିବା ଅେନକ ସମୟେର

ବି ାସର ଆହରଣ ବା ପରିେବଶ ପରି ିତ ି ଓ ସ େମ ଅନୁ ରୂପ
ନୂ ତନ ବି ାସର ବିକାଶ ଆମ ପାର ରିକ ଅବଧାରଣାେର ଆମର ଶି ା ତଥା
ଆମର ନି
ବ ର

ଦୃ େି କାଣଗତ

ହଣକୁ ସୂଚାଇଥାଏ, ତଥା ଆମରଚି ା
ଅବଧାରଣାକୁ

କାଶିତ କରିଥାଏ-।

ାର େର ଧନ¨େତରାସେର ସୁନାକିଣବ
ି ା ଏବଂ ଗୃହେର ‘ଲାଫି ୍

ବୁ ’ର ବା କଥା ଉେ ଖକରାଯାଇଛି ଯାହା ଆମର ଶି ା ତଥା ‘ଆହରିତ
ବି ାସ’ର ପରିଚାୟକ । େସହିପରି, ଶୁ ବାର ଦିନ ସେ ାଷୀ ମାଆ ୁ

ବି ାସକରି ଖଟାନଖାଇବା ମ ଓଡିଶାର େଲାକେଗା ୀ ପାଇଁ ଏକ ଆହରିତ

ବି ାସ । ଅତଏବ, େଗାଟିଏ େଲାକେଗା ୀ ଆଉ େଗାଟିଏ େଲାକେଗା ୀର
ସଂ ଶେରଆସିେଲ

ମ ସ ବେହାଇଥାଏ ।

IV.

ପର ର

ମ େର

ବି ାସର

ଆହରଣ

ବି ାସ

ାନ େଦଇନପାେର େତେବ, ଯଦି େସଇଠି େକହି ଜେଣ ତାହାକୁ

େକହି

ଅନୁ ାନକରିବା ସହିତ କେହ େଯ, ‘ଆଜି କାଉରାବୁ ଛ ି େକହି ଆସିପାେର ବା
କିଛ ି ଖବର ମିଳପ
ି ାେର’ େସଇଠାେର ଏକ

ସ ର ଉପô ି ହୁ ଏ ବା

ଘଟଣାଟି ାସ ି କ େହାଇପେଡ । ଆେମ ମ ପାର ରିକ ଭାବେର ଏ

ତି

ଅବଗତ, ଏଣୁ ଆେମ େସେତେବେଳ ଭାବିଥାଉ େଯ ଏପରିକିଛ ି େହବ ।

ହାତରୁ ବାସନ ଖସିପଡିଗେଲ ମ ଅନୁ ରୂପ ଏକ ଅବଧାରଣା େକେତକ
(ଖ) କାରକ (Activator ):
କାଉ ରାବିବ ା ଏକ

ିୟା େଯଉଁଠି କାରକ େହଉଛି କାଉ । େସହିପରି,

ବିେଲଇଟିଏ ରା ା ଅବେରାଧକରିବାେର େଯଉଁ ବି ାସ ଆମ ମନେର ଆେସ

ତାହାର କାରକେହଉଛି ବିେଲଇ । କି ୁ େଶାଇବା ଖଟରୁ େଛାଟ ଶିଶଟ
ୁ ି
ପଡିଯିବାେ େର କାରକ େହଉଛ ି ତାହା ଅଶୁଭ େବାଲି େଘାଷଣା
କରୁ ବା ସ ୃ
େ

େଲାକେଗା ୀର ସଦସ । େସହିପରି, ରାଣପକାଇବା

େର ରାଣେଦଉ ବା ବ

ି ହ ବି ାସର

ଅତଏବ, େଯଉଁ ବ ୁ , ବ ,ି ବା
େହାଇଥାଆ ି

ତାହା ୁ

କାରକ ବା

କରଣକାରୀ ।

ାଣୀ ଆମଭିତେର ବି ାସସୃ ିର କାରଣ

ଆେମ

ସ ୃ

ବି ାସର

କାରକଭାବେର

ହଣକରିପାରିବ ା । ଆମକୁ ଏ ସ େର ମେନର ବାକୁ େହବ େଯ
ବି ାସର ଏ କରଣ ଅେନକତଃ ପାର ରିକ େକୗଣସି ବ ି ଏହାକୁ
େତେବ, େକେତକ ଘଟଣା ଓ

ିୟାର ବିଭି ଆୟାମ

Polling, and Evans 2004) । ବିଭି
ସ େର ଆମ ଭିତେର
ବି ାସର ନିମାଣ େହାଇଥାଏ । େସହିପରି, ବି ାସର କରଣ ପାଇଁ ବିଭି
କାରକର ଭୂମିକା େଦ ବାକୁ ପାଇଥାଉ । ଏବଂ, ଏହା ଆମର ସାମାଜିକ

ସାଂ ତ
ୃ କ
ି ଜୀବନକୁ ବହୁ ଭାବେର ଭାବିତ କରିଥାଏ । ଏହି ଭାବ
େଯେତେବେଳ ନକରା କ େହାଇଥାଏ ଏହାର ନିବାରଣ ପାଇଁ ଆେମ
େଚ ା କରିଥାଉ । େକେତକ େ

େର ଏ ପାଇଁ ବିେଶଷ ବ

ି

ଭୂମିକା

ଅନିବାଯ େହାଇଥାଏ ଯାହା ୁ ଆେମ ନିବ ାରକ ବା ନିବ ାରଣକାରୀ ଭାବେର
ହଣକରିପାରିବ ା; ଅତଏବ, ବି ାସର ବିଭି
ଆେଲାଚନା କରିପାରିବା—

(Occasion or Context):

ସ ୟ କୁ ମାର ବାଗ

ିୟା, କି ୁ କାଉଟିଏ ରାବିେଲ ହୁ ଏତ

ତ ାଳୀନ ତଥା ନୂ ତନଭାବେର ସୃ ି କରିବାେର ସ ମ େହାଇନଥାଆ ି ।

ବି ାସର ବିଭି ଆୟାମ ସ କେର େଲାକତ ବିଦାେନ େସମାନ
ଅ ୟନେର ଉେ ଖ କରିଛ ି (Casy 2012; Rogers 1970;

(କ) ସ

ଉଦାହରଣ ରୂପ, କାଉରାବିବ ା ଏକ

ହଣକରିପାରିବ ା ।

େଲାକେଗା ୀେର ସୃ ି େହାଇଥାଏ ।

(ଚ)ଆହରଣ (Acquisition):

ଅନ େଗା ୀ ଅନ ସଂ ତ
ୃ ର
ି ଅ

ସ କୁ ଆେମ ବି ାସର ମୂଳ ଉ ଭାବେର

ଆୟାମକୁ ନିମଭାବେର

ମ ସୃ ିେହାଇଥାଏ ଏବଂ, ଏ

ିୟାେର

ସ

େମ ଏହା ନୂ ତନଭାବେର

ତି ସ ୃ େଲାକେଗା ୀର ଅନ ସଦସ

ସହମତି ଆବଶ କ । ଶୁ ବାର ଦିନ ଖଟାନଖାଇବାକୁ ଆେମ ଏହାର କୃ
ଉଦାହରଣଭାବେର େନଇପାରିବ ା ।

(ଗ) ଭାବ (Contraindication):
େକୗଣସି

ିୟା ବା ଘଟଣା େମ ଯାହା ହୁ ଏ, ବା େହବାର

ସ ାବନାଥାଏ େବାଲି ଆେମ ବି ାସକରିଥାଉ ତାହାେହଉଛି ଆମ ବି ାସର

ଭାବ । େଯପରି, ବିେଲଇ ରା ାସାମାକୁ ଆସିେଲ ଆଗକୁ ଅଘଟଣ

ଘଟିପାେର, ବା କାଉରାବିେଲ ଭଲ କିମା ମ
ଅତି

ଖବରମିଳପ
ି ାେର, ଘରକୁ

ଆସିପ ାର ି । ଏଠାେର ଉେ ଖନୀୟ େଯ, ଏହା ଆମ ସମ

ବି ାସ ଏପରି ଏକଥା ମ କୁ ହାଯାଇନପାେର । ପୁନ , େଗାଟିଏ
ଘଟଣାର
ତଥା

ସ

ଭାବ ସବୁ େବେଳ ନକରା କ ଏହା ମ ନୁ େହଁ

ର
ିୟା ବା

ଳବିେଶଷେର

େମ ଏହା ସକାରା କ ମ େହାଇଥାଏ େଯପରି—

ତ
ି ୀୟା
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ଜ

ଦଶନ, ଯା ାସମୟେର ପୂ କୁ

େଟରା ପ ୀ େଦ ବା ।

ଦଶନ େସହିପରି— ଗୁରୁବାର ଦିନ

ିୟା ବା ଘଟଣା େମ େଯେତେବେଳ ଆମଭିତେର

ନକାରା କ ଅବଧାଣା ସୃ େି ହାଇଥାଏ େସେତେବେଳ ଆେମ ତାହାକୁ
ଦୂ ରକରିବାକୁ େଚ ା କରିଥାଉ । ଯା ାକାଳେର ବିେଲଇ ସାମାକୁ ଆସିେଲ
ଆେମ ଭାବୁ ଆଗକୁ କିଛ ି ଦୁ ଘଟଣା ଘଟିପାେର, ଅତଏବ ଟିକଏ
ି ଅଟକିଯାଉ,

ନେହେଲ ଟିକିଏ ପଛକୁ ବୁ ଲିପଡିଥାଉ । େସହିପରି, େଶାଇବା ଖଟରୁ ଶିଶଟ
ୁ ି
ପଡିଗେଲ େଯଉଁ ଅମ ଳେହବାର ଆଶ ା କରାଯାଏ, ତାହାର ନିବାରଣ

ପାଇଁ ସାତଘରୁ ପାଣିଆଣି ତାକୁ ଗାେଧାଇେଦବା େହଉଛି ଏହାର ନିବାରଣ ।
େତେବ,

ସମ

ଘଟଣା

ିୟାେର

ନିବାରଣଥାଏ

ତାହାନୁ େହଁ,

େକେତକ ଳେର େକବଳ ‘ବାରଣ )restriction or taboo)‟ହ

ଥାଏ । ମେନକର ୁ , ମାଟିେର ଅ ାରେର େଲ ବା ବା ଗାରକାଟିବା
ଅଶୁଭେବାଲି ବିେବଚନା କରାଯାଏ ; େକହିଜେଣ ଯଦି ଗାରକାଟିଲା େତେବ
ମୂଳତଃ ଏହାକୁ େକବଳ ବାରଣ ହ କରାଯାଏ ନେଚ

ତାହାକୁ ତତ ଣାତ¨

ଲିଭାଇଦିଆଯାଇଥାଏ । େସହିପରି, ପନିପରିବାକୁ ତଜନୀ େଦଖାଇେଲ ତାହା

ପଚିଯାଏ େବାଲି ବି ାସକରାଯାଏ, ଏବଂ ଏ ପାଇଁ ବାରଣକରାଯାଇଥାଏ ।
କି ୁ େକହିଜେଣ ଯଦି ତଜନୀ େଦଖାଇଦିଏ େତେବ, େସ ପାଇଁ େକୗଣସି
ନିବ ାରଣ ବି ନଥାଏ ।

V.

ବି ାସ ପରିେବଷଣ :(Performance of Belief)

େଲାକଧାରାର

େତ କ ଉପାଦାନ ଆଦାନ ଦାନ ତଥା ପରିେବଷଣ

ଉପେର ନିଭର କେର । େତ କ େଲାକେଗା ୀେର ଚଳିତ ବି ାସ
ଏକଏକ ପରିେବଷଣ ମ େର ହତାହା ସମକାଳୀନ େହାଇଥାଏ ତଥା ତାହାର
ଗୁରୁ ରହିଥାଏ । େତ କ େଲାକେଗା ୀେର ଆେମ ବ ଗ
ି ତ ଏବଂ
ସାମାଜିକ ଭାବେର ବି ାସ କରଣ ସହିତ ପାଳନ ଏବଂ ପରିେବଷଣ
େଦ ବାକୁ ପାଇଥାଉ । େସହିପରି, ଅେନକ ରୀତିନୀତିଗତ ବି ାସ ତଥା

ସାମାଜିକ କମକମାଣିଆଧାରିତ ବି ାସର ଧାରା େଦ ବାକୁ ମେି ଳ । ସ ତି
େଲାକତବି ାନମାେନ େଲାକଧାରାର ଅନ ଉପାଦାନ ଭଳି ବି ାସର ମ
ପରିେବଷଣ

ଅ ୟନ

ତି

ଗୁରୁ

ଦାନକରୁଛ ି

କାରଣ—

“performance theory to the study of folk belief in
order to get at the ways in which expressions of belief
do more than simply reflect worldview but actually
help to reconstruct the culture itself. Folk belief as
part of a dynamic, ongoing tradition is not static but
continually undergoing change as individuals adapt
ସ ୟ କୁ ମାର ବାଗ

received knowledge to specific circumstances‛
(Mullen 2011, 210) । ଏଠାେର ବି ାସର ପରିେବଷଣ ସହିତ ଏହାର
ବିଭି

(ଘ)ନିବାରଣ) ବାରଣ/Resolution/Restriction):
େକୗଣସି
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ଆୟାମ ତଥା ନିବାରଣ

ୟ
ି ା ଉପେର ସଂେ ପେର ଆେଲାଚନା

କରିପାରିବା—
ବ

ିଗ ତ ଏବଂ େଗା ୀଗତ ପରିେବଷଣ (Beliefs as an act of

individual and community): େଗାଟିଏ େଲାକେଗା ୀେର ଆେମ
ଉଭୟ ବ ଗ
ି ତ ଏବଂ ସାମାଜିକ ରେର ବିଭି
େଦ ବାକୁ

ପାଇଥାଉ ।

ବି ାସର

କୃତେର, ବି ାସ ସବୁ େବେଳ ସ ୃ

େଲାକେଗା ୀକୁ ଆଧାରକରିଥାଏ, ଅତଏବ ଏହା

ାୟତଃ େଗା ୀଗତ ।

େତେବ, ଅେନକ ବି ାସର ପରିପାଳନ, ପରିେବଷଣ ସ ୃ
ଉପେର

ହନିଭର

ବିେଲଇେଦ େଲ

।

କରିଥାଏ
ଟିକଏ
ି

ଚଳନ

ଉଦାହରଣ ରୂପ,

ପଛକୁ ବୁଲିପଡିବାକୁ

ବ

ିବେି ଶଷ

ଯା ାକାଳେର

େକହିେକହି

ଗୁରୁ

େଦଇନପାର ,ି େସହିପରି େଗାଟିଏ େଭୗେଗାଳିକ ପରିସରେର ଶୁ ବାର ଦିନ
ଖଟାନଖାଇବା ମ

ଏକ ବ

ିଗତ ବି ାସ । କି ୁ , ନୂ ଆଖାଇ ପୂବରୁ

ନୂ ଆଚାଉଳର ଭାତ ନଖାଇବା, କାଉରାବିେଲ ଭଲ କିମା ମ

ଖବର

ମିଳବ
ି ାର, ଘରକୁ ଅତି ଆସିବାର ସ ାବନା ବା ସ ୃ ସାମାଜିକ େଗା ୀର
ବ

ିଗତ ବି ାସନୁ େହଁ

େଦ ବାକୁ ପାଇଥାଉ ।
(କ)ରୀତିନୀତିଗତ

ାୟ ସଦସ

ପରିେବଷଣ

ଭିତେର ଏହି ଅବଧାରଣା ଆେମ

(Belief

performance

related to Rituals):
େତ କ େଲାକେଗା ୀେର ପବପବାଣି, ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତି ପାଳନ
ସମୟେର ଅେନକ
େଗା ୀଗତ ଏବଂ

ିୟା ବି ାସ ଆଧାରିତ େହାଇଥାଏ । ଏହା ାୟତଃ
ଏକ କାର ବା ତାମୂଳକେହବାସହ ଏହାକୁ

ଉେପ ାକରିବା େବେଳେବେଳ

ଅସ ବ । ବିହନଛିନା ଦିନ ‘ବିହନ ଛିନବ
ି ା’,

‘ମୁ ନ
କେରଇବା’, ପ ି ମ ଓଡିଶାେର ନୂ ଆଖାଇ ଦିନ ନବା କୁ ନିଜର ପିତୃପୁରୁଷା,
ଡୁ ମା େଦବତାକୁ ଥେମ-‘ଅପଣ କରିବା’, େକେତକ େଗା ୀେର ଗାଈଶାଳ,
େରାେଷଇ ଘେର ‘ରଜ ଳା ନାରୀର େବଶ ଜନିତ ନିେଷଧା ା’— ଏହିସବୁ
ମୃତବ

ିର

ଶୁ ି ିୟାେର

ବିଭି

େଲାକେଗା ୀର

ସଦସ

ବି ାସର ପାଳନ ବା ପରିେବଷଣକୁ ଆେମ ରୀତିନୀତିଗତ ପରିେବଷଣ
ଭାବେର ହଣ କରିପାରିବା ।

)ଖ (ଆ ି କ ପରି କାଶ (Physical activities related to belief

performances):
ଗାଈଶାଳ, େରାେଷଇ ଘେର ‘ରଜ ଳା ନାରୀର େବଶ ଜନିତ
ନିେଷଧା ା’, ନୂ ଆଖାଇ ଦିନ ନିଜର ପିତୃପୁରୁଷା, ଡୁ ମା େଦବତାକୁ ଥେମ‘ନବା ଅପଣକରିବା’, ମୃତବ ିର ଶୁ ି ିୟାେର ବିଭି େଲାକେଗା ୀର
ସଦସ ‘ମୁ ନ କେରଇବା’ ଏକଏକ ଆ ି କ ପରି କାଶ ବା
ିୟା େଯାଉ
8
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କରଣ କରିଥାଉ ।

େସହିପରି, ‘କିରଆ
ି ଭା ି ବା’ ପାଇଁ ଓଳିତେଳ ଠିଆେହାଇ ପାଣିପେକଇବା,

ବି ାସ
ିୟାରୁ େଯେତେବେଳ ଋଣା କ ତଥା ନକାରା କ ଅବଧାରଣା
ଆେସ ଏବଂ ତାହାର ନିବ ାରଣ
ିୟା ପାଳନ କରାଯାଏ େସେତେବେଳ
େର ବିଭି ଉପକରଣର ଉେପଯାଗ ଅନିବାଯ େହାଇଥାଏ ।

ବିେଲଇ ସାମାକୁ ଆସିେଲ ଟିକଏ
ି ଅଟକିଯିବା, ନେହେଲ ଟିକିଏ ପଛକୁ

େକେତକ େ

ଏକଏକ ଆ ି କ ପରି କାଶ ।

େଲାକେଗା ୀେର ଗୁରୁ ପୂ

ବୁ ଲିପଡି ପୁଣି ଗ ବ ପଥେର ବାହାରିବା ଆଦି ବି ାସ ପରିେବଷଣର
(ଗ)ଭାଷିକ, ପରାଭାଷିକ-, େନୖବ ାଚିକ ପରି କାଶ

(Linguistic,
Para-linguistic, and non-verbal expressions related to
belief performances):
ରାଣଖାଇବା, ଉ ାପାତ ସମୟେର ମନ ାମନା କରିବା, ମ ଉ ାରଣ
କରିବ ା ଆଦିକୁ ଭାଷିକ ପରି କାଶ ଭାବେର

ହଣ କରିବା । େସହିପରି,

େରାଗ ବା ଡାଆଣୀ ଭଲକରିବାକୁ ଯାଇ ଗୁଣିଆ ବା ଦିଶାରୀର ଝାଡଫୁ
ିୟା, ଭୁତେ ତଦାଉରୁ ର ାକରିବା ପାଇଁ ଗୁ ଣିଆ ସ ୃ ଗୃହକ ା

‘ଘର

କିଳବ
ି ା’; ଅନୁ ରୂପଭାବେର, ଝିଟପ
ି ିଟର
ି ଟିକି , ଫଳ ି ଗଛକୁ ତଜନୀ
େଦଖାଇବା, କାଉରାବିବା, କାଳିସୀଲାଗିବା ଆଦିକୁ ଆେମ ପରାଭାଷିକ ଏବଂ
େନୖବାଚିକ ପରି କାଶ) ‚…paralinguistic and nonverbal

phenomena which have conventional meaning in each
speech community, and knowledge of the full range
of variants in all elements which are available for
transmitting social, as well as referential, information
(Muriel 2003, 19)‛. (ଭାବେର ହଣକରିପାରିବା ।
(ଘ) ନିବାରଣ (Resolutions of belief performances):
ପୂବରୁ ଉେ ଖକରାଯାଇଛି େଯ େଯେତେବେଳ େକୗଣସି ଘଟଣା
ିୟାେର ଆମ ଭିତେର ନକାରା କ ବା ଋଣା କ ବି ାସର କରଣହୁ ଏ
େସେତେବେଳ

ଆେମ

ଉଦାହରଣ ରୂପ,
ହେଦାଷର
ଠାକୁ ରାଣୀ

ଏହାର

ନିବାରଣପାଇଁ

ଡାଆଣିଲାଗିଛ ି

ବି ାସରୁ

େବାଲି

ଟଲାଭ ାକରିବା,

େଚ ାକରିଥାଉ

ଭାବିେଲ
ବସ

।

ିୟାକୁ

ଝାଡଫୁ କରିବ ା ମ ଏହାର ଏକ କୃ ଉଦାହରଣ । ଏହି ନିବାରଣ
ିୟାେର େବେଳେବେଳ ନି ି ବ ି ଥାଆ ି ତ େକେତେବେଳ ସ ୃ
ଉଦାହରଣ ରୂପ—

ଡାଆଣି

ତଥା

ିୟା ସ ାଦନ କରିପାର ି
ଝାଡଫୁ ପାଇଁ

ଗୁ ଣିଆ,

ବସ ବିସଚ
ୂ କ
ି ାର ଗଁା ପୂଜାରୀ ବା ଦିଶାରୀ , ଶିଶୁ ଖଟରୁପଡିଯିବା େ
ଶିଶର
ୁ ମାଆ, କିରଆ
ି ଭା ି ବ ା େ

େର େଯେକୗଣସି ହୁ ରିଆ ସ କୀୟ ।

ଆନୁ ଷ ି କ/(Equipages
performance of beliefs):
(ଙ)ଉପକରଣ

ସ ୟ କୁ ମାର ବାଗ

ମ

ମେନହୁ ଏ । ଶିଶ ୁ ଖଟରୁପଡିଯିବା

େର ପଡିଶା ଘରର ସାତଢାଳ ପାଣି, େରାଗବହଲାେର େରାଗଭାର,

େ

ଡାଆଣିେଖଦାେର ଗୁଣିଆର ପୂଜାପାଠ ତଥା ମ , ‘ହରାଲି ଉଆସଁ¨’ ଦିନ
ସୁନାରୀ, ବନହଳଦୀ, ଖଏଁସ ଡାଳ ଏବଂ ଲହାଗଁୁ ଆଦିକୁ ଏହାର ନିବାରକ
ଉପକରଣ ଭାବେର ହଣକରାଯାଇପାେର ।

େଯେକୗଣସି ବି ାସ େସ ନକାରା କ ବା ସକାରା କ େହଉ, ସବୁ

େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ପାର ରିକ େଗା ୀର ଜୀବନଧାରା । ଏହା ସହିତ ଆମର
ସାମାଜିକସାଂ ତ
ୃ କ
ି ତା ଜଡିତ ତଥା ଆମର େଦୖନ ନ
ି ଜୀବନକୁ ବିଭି ଭାବେର

ଭାବିତ କରିଥାଏ। ଏସବୁ କୁ ଆେମ ଅ ବି ାସଭାବେର

ହଣକରି ଏହାର ଅ ୟନକୁ ଉେପ ା କରିପାରିବାନାହ। େଲାକଧାରାର
ଅନ ାନ େଲାକ ଉପାଦାନଭଳି ବିଭି ବି ାସର ପାଳନ ଏବଂ ପରିେବଷଣ
ସ ୃ

େଲାକେଗା ୀର

େଗା ୀଜୀବନ ତି

ସଦସ

ଭିତେର

ତିବ ତା, ପାର ରିକ

ଆଦାନ ଦାନ,

ହଣଶୀଳତା, ସାମାଜିକ-

ସାଂ ତ
ୃ କ
ି ବି ବ ତା, ‘ସାମାଜିକତା (Communities is modality

of social relationship an "area of common living" that
has many sacred attributes.) (‘Communities’ Turner
1991, 96) ର ତି ାପନ, ସାଂ ତୃ କ
ି ପରିଚତ
ି ି ନିମାଣ ତଥା ଏହାର
ପୁନଃ ତି ା ଆଦିେର ସହାୟକ େହାଇଥାଏ, ଏଣୁ ଏସବୁ ର ବି ବ
େଲାକତା ିକ ଅ ୟନ ଆବଶ କ ମେନହୁ ଏ ।
ସହାୟକ

ବିସଚ
ୂ କ
ି ାେର ଗଁା

ନିଆଯାଇପାେର । େସହିପରି, ସାପକାମୁଡାେର ଡା ରୀ ଚିକି ାନକରି

।

ିୟାର ପାଳନ ଓ ପରିେବଷଣେର ଏହାର ଭୂମିକା ସ ୃ

ଗୁଣିଆକରିବ ା,

ପାଖେର ଅ ଆ ପଡିବା ତଥା ମାନସିକକରିବା ଆଦି

ସାମାଜିକ େଗା ୀର େଯେକୗଣସି ସଦସ ଏହି
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