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ସଂ ି  ପରଚିୟ -ମି   , ଗାଥା, ଗୀତ, କଥାନ,ି ବାଦ -ବଚନଭଳ ିେଲାକଧାରା ଅ ୟନ େ େର ‘ବି ାସ’ ଏକ ତ  ଆେଲାଚନାର ବଷିୟ । େଗାଟଏି 
େଗା ୀର ସଦସ  ମ େର େହଉ ବା ପାର ରକି ଆଦାନ ଦାନର ରୂପ, େସମାନ ର ଆଚାର -ବ ବହାର , ଚି ାଧାରା, ରୀତନିୀତ ,ି ସାଂ ତୃକି େଚତନା 
େଦନୖ ନି ଅବଧାରଣା ସେବାପର ି େସମାନ ର ବି ଦୃ ି ସ କେର ଅବଗତ େହବାକୁେହେଲ ସ ୃ  େଗା ୀେର ଚଳତି ବି ାସର ଅନୁଶୀଳନ ଏକ ଭି  
ପରଚିତି ିସୃ ିକରିଥାଏ । ଆ ଜାତକି ରେର ବଭିି  ଅ ଳେର ତଥା େଲାକେଗା ୀ ଗୁଡକିେର ଚଳତି ବି ାସର ଅନୁଶୀଳନ େଲାକତ ବି  ମାେନ କରଛି ି ତଥା 
କରଚିାଲିଛ ,ି ଏବଂ ସ ୃ  େଗା ୀର ମହ ପୂ ଦଗିଗୁଡକି ଅନୁଶୀଳନକରବିା ସହତି ଅନ ମାନ ୁ େସସ କେର ଅବଗତକରାଇବାକୁ େଚ ା କରୁଛ ି । ଜ   
ବୀମ  ଠାରୁ ସା ତକିକାଳଯାଏ ଓଡଆି େଲାକଧାରା ଆେଲାଚନା ସ େର ବଭିି  ଉପାଦାନର ଅନୁଶୀଳନ କରାଯାଇ େଲ ମ  ଏଠାେର ଚଳତି ବି ାସର 

ତ  ଅ ୟନକରିବା ପାଇଁ େକୗଣସ ିଗେବଷକ ୟାସକରନିାହା ି । ଅତଏବ, ଏଠାେର ଏହ ିଅଭାବକୁ ପୃ ପ େର ର  ପ ିମ ଓଡଶିାର ବଭିି  େଲାକ 
େଗା ୀ ମ େର ଚଳତି ବି ାସର ରୂପ, ଆୟାମ, ଓ ପରେିବଷଣର ବଭିି  ଦଗି ସ କେର ଅନୁଶୀଳନ କରବିାକୁ ୟାସ କରାଯାଇଛ ି। 
 

ମଖୁ -ଶ ାବଳୀ (Keywords)- ବି ାସ, (ଅ (ବି ାସ ,େଦନୖ ନି  ଜୀବନଧାରା, ଜନ  -ମତୁୃ-ବବିାହ (Rite de-Passages), ପର ରା, ପରେିବଷଣ 
 

I. ଉପ ମ: 

େଲାକଧାରା େଗାଟଏି େଗା ୀର ପାର ରକି ାନ ବା ବି ାସର 
ପରି କାଶକ । ମଣଷି େଯେତ ଆଧନୁକି ଜୀବନ ଜୀଇଁେଲ ମ ତାହାର 
େଦନୖ ନି ଜୀବନେର ପାର ରକିଭାବେର ହଆଦାନ ଦାନ କରଥିାଏ, ଓ 

ଆମର ବହୁବଧି କାଯ  ପଛେର ଆମର ଏକଏକ ବି ାସ ଥାଏ । ଏକ 
େଲାକେଗା ୀେର ଚଳିତ ବି ାସ ତାହାର େଦନୖ ନି ଜୀବନ ତଥା ବଚିାର ଓ 
ବି ଦୃ ିକୁ ବହୁଭାବେର ଭାବତିକରଥିାଏ । ଏପରକିି ପରିେବଶ, ପରି ିତ ି

ସ େର ସମୟ େମ େଲାକେଗା ୀେର ଅେନକ ନୂତନ ବି ାସର ସୃ ି 
ମ େହାଇଥାଏ । ଉଦାହରଣ ରୂପ— ଆେମ ଯା ା ସମୟେର ଆମର 
ରା ାସାମାକୁ ବିେଲଇଟଏି ଆସେିଲ ତାହାକୁ ଅଶଭୁ େବାଲି ବି ାସ କରଥିାଉ 
। ଗୁରୁବାର ଦନିକୁ ଲ ୀ ବାର ମେନକରି େସଦନି କାହାକୁ ଟ ା, ଧାନ ଆଦ ି

େଦବାକୁ କୁ ାେବାଧ କରଥିାଉ । େସହପିର,ି ସମ  ଓଡଶିାେର ଅ ୟ 
ତୃତୀୟା ଦନି ଧାନବୁଣିବା ବା କୃଷିକାଯ ଆର କରବିା ଶଭୁଫଳଦଏି େବାଲି 
ବେିବଚନା କରାଯାଇଥାଏ । ସ ତ ି ଗଣମା ମର ଭାବେହଉ ବା 
ଅନ ସାଂ ତୃକି ସଂସଗରୁେହଉ ଓଡିଆ େଲାକେଗା ୀେର ଏକ ଧାରଣା 
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ସୃ ିେହାଇଛ ି େଯ, ଧନ¨େତରାସ¨େର ସୁନାକିଣିବା  ) ଧନେତରାସ ବା 
ଧନଦା େୟାଦଶୀ ଏକଦା ଉ ର ଏବଂ ପ ିମ ଭାରତେର କା କ 
କୃ ପ  େୟାଦଶୀ ଦନି ପାଳତି େହଉ ଲା । ସ ତ ି ଓଡଶିାଭଳି 
ଭାରତର ଅନ ାନ  ରାଜ େର ଏହାର ରୀତନିୀତଗିତ ପାଳନ ନେହେଲ 
ମ  ଏହଦିିନ ସୁନାକିଣିେଲ ଧନଧାନ ବୃ  ି େହାଇଥାଏ ଏଭଳ ି ବି ାସ 
କରାଯାଏ । (ଶଭୁ, ଯଦଓି ଏପର ିଏକ ଧାରଣା କଛିଦିଶ ତିେଳ ନ ଲା । 
େସହପିର,ି ସ ତ ି ଓଡଶିାର ଅେନକ େଲାକେଗା ୀର ସଦସ  େସମାନ  
ଗୃହେର ‘ଲାଫି ବୁ ’  ) ଲାଫି ୍  ବୁ  ବା ବୁଦାଇ )ଯାହାର ଅଥ କପଡା 

ଗ ଲିି (ଜେଣ ଚାନ ସାଧୁ ଯିଏକି େଲାକ େଦବତାଭାବେର ପୂଜତି । 
ବୁଦାଇ ଚୀନର େଜାଝିଆ ୍  ଅଂଚଳେର ୯୦୭  -୯୧୩ ୀ ା  
ମ େର ଜନେହାଇ ବା ବି ାସ କରାଯାଏ । ବୁଦାଇ ୁ  ପା ାତ େର 

ଅେନକ ସମୟେର େଗୗତମବୁ  ତଥା େମୈ ୟ  ସହତି ମ  ତୁଳନା 
କରାଯାଇଥାଏ । ସ ତ ି ଚୀନ ବାହାେର ଅେନକ େଦଶେର ବଭିି  
େଲାକେଗା ୀ ଏହ ି ଲାଫି ୍  ବୁ  ମୂ  ଘେର ର େଲ ଶୁଭ ବା 
ଧନସ ଦ ତଥା ପରିବାରେର ଖସୁି ଆେସ େବାଲି ବି ାସ କରିବା 
େଦଖାଯାଏ ।(ର ବା, ଆମର ଶି ା ତଥା ‘ଆହରିତ ବି ାସ’ର ପରଚିାୟକ 

। ଏହପିରି ଅେନକ ପାର ରିକ ବି ାସ ଆମ େଦନୖ ନି ଜୀବନେର 
େଦ ବାକୁମେିଳ । 

ଆମର ାନୀୟ ସମାଜେର ବହୁ ଜାତ,ି ଜନଜାତ ିତଥା ବିଭି  ଧମଧାରା 

ଓ ପର ରାର ସମନୟ େଦ ବାକୁ ପାଇଥାଉ । ଅତଏବ, ଏସବୁ ଜାତ,ି 
ଜନଜାତ,ି ଏବଂ ବଭିି  େଲାକେଗା ୀର ସଦସ  ମ େର ଏପରକିି 
ପାରବିାରକି ରେର ମ ନଜି  ନି  ବି ାସଧାରା ଅଛ ି ଯାହା ପରବିାରର 
ସମ  ସଭ ପାଳନକରଥିା ,ି ଏବଂ ଏସବୁ ସ ୃ  ସଦସ  ଜୀବନଧାରାକୁ 

ବହୁଭାବେର ଭାବତି କରିଥାଏ । ଉଦାହରଣ ରୂପ, ପ ିମ ଓଡଶିାର 
ତା ିବଂଶର ପରିବାରର ବଡେବାହୂ ‘ଓ  ନା େଡଗା’ ଅଥାତ¨ ଅନ ଘରର ଓଳ ି

େଡଇଁ ଅଣାଯାଇ ବା ତରକାରୀ ବା ଖାଦ ପଦାଥ ଖାଆ ନିାହ । େସହପିର,ି 
ଗାଢର  କମିା କଳାର ର କପଡା ବ ବହାର କର ନିାହକାରଣ, ଏହା ତା  

ବଂଶର ଆରା େଦବୀ ର ିୟ )ସନୁାନୀ ୨୦୦୯ , ୫୩ (। ଅ ଳଭି ିେର 
େହଉପେଛ ଏହ ି ବି ାସ ସମ  ତା ି ପରବିାରର େବାହୂମାନ  ପାଖେର 
େଦଖାଯାଏ ଏବଂ ଏହା େସମାନ  ପାଇଁ ଅଥପୂ  । ଅତଏବ, ଆମର 
େଦନୖ ନି ଜୀବନେର ପାର ରକି ବି ାସର ଗୁରୁ ପୂ  ଭୂମିକାକୁ ଅ ିକାର 
କରାଯାଇନପାେର । 

ମିଥ, ଗାଥା, ଗୀତ, କଥାନ,ି ବାଦ -ବଚନଭଳି ‘ବି ାସ’ େଲାକଧାରା 

ଅ ୟନ େ େର ଏକ ତ  ଆେଲାଚନାର ବଷିୟ । େଗାଟଏି େଗା ୀର 

ଜୀବନଧାରା ତଥା େସହ ିେଗା ୀର ସଦସ  ମ େର େହଉ ବା ପାର ରକି 
ଆଦାନ ଦାନର ରୂପ, େସମାନ ର ଆଚାର -ବ ବହାର , ଚି ାଧାରା, 
ରୀତନିୀତ,ି ସାଂ ତୃକି େଚତନା େଦନୖ ନି ଅବଧାରଣା ସେବାପରି 
େସମାନ ର ବି ଦୃ ି ସ କେର ଅବଗତ େହବାକୁେହେଲ ସ ୃ  େଗା ୀେର 

ଚଳିତ ବି ାସର ଅନୁଶୀଳନ ଏକ ଭି ପରଚିତି ି ସୃ ିକରଥିାଏ । 
ଆ ଜାତକି ରେର ବିଭି  ଅ ଳେର ତଥା େଲାକେଗା ୀ ଗୁଡକିେର ଚଳତି 
ବି ାସର ଅନୁଶୀଳନ େଲାକତ ବଦି¨ମାେନ କରିଛ  ି ତଥା କରଚିାଲିଛ ,ି 
ଏବଂ ସ ୃ  େଗା ୀର ମହ ପୂ ଦଗିଗଡୁିକ ଅନୁଶୀଳନକରବିା ସହତି 
ଅନ ମାନ ୁ େସସ କେର ଅବଗତକରାଇବାକୁ େଚ ା କରୁଛ  ି। 

ଜନ¨ ବୀମସ¨ ଠାରୁ ସା ତକିକାଳଯାଏ ଓଡଆି େଲାକଧାରା ତଥା 
ପ ିମ ଓଡଶିାର େଲାକଧାରାର ଆେଲାଚନା ସ େର ବଭିି  ଉପାଦାନର 
ଅନୁଶୀଳନ କରାଯାଇ େଲ ମ ଏଠାେର ଚଳତି ବି ାସର ତ  
ଅ ୟନକରବିା ପାଇଁ େକୗଣସି ଗେବଷକ ୟାସକରନିାହା  ି ।ଅତଏବ, 
ଏଠାେର ଏହ ି ଅଭାବକୁ ପୃ ପ େରର  ପ ିମ ଓଡଶିାର ବଭିି  
େଲାକେଗା ୀ ମ େର ଚଳତି ବି ାସ ତଥା େସମାନ ର ପାର ରକି 
ଆଦାନ ଦାନ, ଆଚାର -ବଚିାର , ବ ବହାରଆଦକୁି ଅନୁଶୀଳନକରିବାକୁ 

ୟାସକରାଯାଉଛ ି। 

II. ବି ାସ  :ସଂ ା , ଏବଂ ବଭିାଗୀକରଣ  

େଗାଟଏି ନି  ସ , ବଚିାର ତଥା ଅବଧାରଣାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଆେମ 
ଏକ ବି ାସଭାବେର ହଣକରଥିାଉ । ଏହା ସହତି ଆମର ପାର ରକି ାନ 
ତଥା ସାମାଜକି ସାଂ ତୃକି ଏବଂ ମାନସକି ଅବଧାରଣା ଜଡତିଥାଏ । ଆେମ 
ଆମର ଚାରପିାଖେର ଘଟୁ ବା ଘଟଣା, ଆମର େଦନୖ ନି ଜୀବନର ବିଭି  
କାଯ କଳାପ, ସାମାଜକି ରୀତନିୀତ,ି କୃତ ି ଏବଂ ପରିେବଶ, ଆମର 

କମପରସିରେର ପାର ରିକଭାବେର ହଆଦାନ ଦାନ  କରିଥାଉ । ଏହ ି
ଆଦାନ ଦାନଭିତେର ଅେନକ ବି ାସଗତ ଅବଧାରଣାଥାଏ ଯାହାକୁ ଆେମ 
ସାଧାରଣତଃ ଧିାହୀନଭାବେର ହଣକରେିନଇଥାଉ । ଉଦାହରଣ ରୂପ— 
ଆେମ ାୟ ସମେ  ଜାଣୁ େଯ, ଶୁ ବାର ଦନି ମଁା ସେ ାଷୀ ୁ  

ବି ାସକରୁ ବା ଅେନକ େଲାକ ଖଟା ଖାଆ ନିାହ । େସହପିର,ି ବାପାମାଆ 
ଶାଶୁ ଶୁର ତଥା ପରବିାରର ଅନ ଗୁରୁଜନମାନ ୁ ପାଦଛୁଇଁ ଣାମକରବିା 
ମ ଆମର ଏକ ବି ାସ । ଅେନକ ପରବିାରେର ଘରର େବାହୂ 
ଓଢଣାନେଦଇ ଶୁର ତଥା ଶରୁଘରର ଅନ ଗୁରୁଜନ  ସାମାେର ଠିଆ 
ମ ହୁଅ ନିାହ (ହୁଏତ ଏହ ିପର ରା ସବୁ ପରବିାରେର ବା ସମ  ଅ ଳେର 

ନଥାଇପାେର (। ଅନୁରୂପଭାବେର, ାମା ଳେର ଏେବବ ି କାଉରାବେିଲ 
େକୗଣସ ିଖବର ମିଳବିାର ବା ଅତି  ଆସବିାର ସ ାବନା ଥାଏ େବାଲି ବି ାସ 
କରାଯାଏ । େସହପିର,ି କମ ପରିସରେର ମ ବଭିି  ବି ାସଗତ ଆଚରଣ 
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େଦଖାଯାଏ, େଯପରି— କାମ ଆର କରବିା ପୂବରୁ େକହ ିଜେଣ କାଗଜେର 

ଓଁ େଲ ଥାଏ । େକହେିକହ ି ଅଫିସ¨େର ନିଜ େଟବୁଲେର ବସବିା ଆଗରୁ 
ହାେତଯାଡ ି ନମ ାରକରିବା େଦଖାଯାଏ, କଛିେିଲ ବା ଆଗରୁ କଲମ 

ମୁ ଉପରକୁ ଉେଠଇବା ମ େଦ ବାକୁମେିଳ । ଅତଏବ, ବି ାସ େହଉଛ—ି 
େଗାଟଏି େଗା ୀର ଏକ ସାମାଜକି, ସାଂ ତୃକି ତଥା ରୀତନିୀତଗିତ 
ଅବଧାରଣା ଯାହାକୁ େସହ ି େଗା ୀର ସଦସ ଧିାହୀନଭାବେର 

ହଣକରେିନଇଥାଆ  ି । ଏହାର ସଂରଚନା, ପାଳନ, ଏବଂ ପରେିବଷଣର 
ପୃ ପ େର ସାଧାରଣତଃ ସ ୃ  େଲାକେଗା ୀର ପାର ରକି ାନ ତଥା 
ଅନୁଭୂତ ିକାମକରଥିାଏ । 

େବେଳେବେଳ େଗାଟଏି େଗା ୀର ବି ାସକୁ ଅନ  େଗା ୀର ସଦସ  
ଅ ବି ାସ ଭାବେର ହଣ କରଥିା —ି ‘‘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 
େଗା ୀର ଏକ ବି ାସ େସ ଯାହାବେିହଉ ତାକୁ ା ଧାରଣା, ଅମୂଳକ ବା 
ଅ ବି ାସ କୁହାଯାଇନପାେର ବରଂ, ସ ୃ  େଗା ୀର ସଦସ ଏହାକୁ 

ଉପଯୁ  ମେନକରିଥାଆ  ିତଥା ଏସବୁ େସମାନ  ପାଇଁ ଅଥପୂ  । 
ଏଠାେର ାନୀୟ ପାର ରକି ଜୀବନଧାରାେର େଦଖାଯାଉ ବା ବଭିି  

ବି ାସକୁ ଆମର ଆେଲାଚନାର ସହଜ ଅବଧାରଣା ନମିେ  ପା ଟଭିାଗେର 
ବଭି କରାଯାଇ ଏହାର ବଭିି ଦଗି ଉପେର ଆେଲାଚନା କରାଯିବାକୁ ୟାସ 
କରାଯାଉଛ ି। େତେବ, ସୀମିତପରସିର େଯାଗଁୁ ବଭିାଗୀକରଣକୁ ଆଧାରକରି 

େକବଳ ଅବଧାରଣା ପାଇଁ ଦୁଇ ତେିନାଟ ିମା  ଉଦାହରଣ ଦଆିଯାଉଛ ି। 
୧  .ଜନ -)ା -ବବିାହ(ବବିାହ -ମୃ ତୁ  ସମ ୀୟ ବି ାସ  

)କ ( ଜନ -ମୃ ୟୁ-ବବିାହ (Rite de-Passages): 
ମଣିଷ ଜୀବନର ଏକ ଗୁରୁ ପୂ  ଅ ାୟ । େଗାଟଏି େଲାକେଗା ୀେର 

ଗଭଧାରଣଠାରୁ, ସବ, ସବ ପରବ ୀ ସମୟ, େଯୗବନ ା ି, ାକ¨-
ବବିାହ, ବବିାହପରବ ୀ ସମୟ, ମତୁୃ କାଳୀନ ତଥା ମତୁୃ -ପରବ ୀ ଅେନକ 
ସାମାଜକି ରୀତନିୀତ ି ପାଳତିେହାଇଥାଏ, ଅେନକ ୟିାକମ ଅନୁ ିତ 

େହାଇଥାଏ । ଏବଂ, ଏହ ି ୟିାକମର ଅନୁ ାନପଛେର ଥାଏ ସ ୃ  

େଲାକେଗା ୀର ବଭିି  ବି ାସର ଅବଧାରଣା । ଏଠାେର ପ ିମ ଓଡଶିାେର 
ଚଳିତ ଜନ -ବବିାହ -ମୃ ତୁ  ସ କତ ବି ାସର େଗାଟଏି େଗାଟଏି ଉଦାହରଣ 

ଦଆିଯାଉଛ—ି 
)ଖ ( ଚାଉଳ େଠାକା : 

ପ ିମ ଓଡଶିାର ଅେନକ େଲାକେଗା ୀେର ଶିଶଟୁଏି ଜନେହେଲ ତାହାକୁ 
ପବୂପୁରୁଷର ଡୁମାଭାବେର ବି ାସ କରାଯାଇଥାଏ କାରଣ, ଏଠାକାର 
ଅେନକ େଲାକେଗା ୀେର ପରବିାରର େକୗଣସ ି ବ ି ମରଗିେଲ ତାର 
ଡୁମା )ଆ ା (ପନୁବାର େସହ ିପରବିାରର ଝିଅ-େବାହୂ  ଗଭେର ଆଉଥେର 
ଜନେନଇଥାଏ େବାଲି ବି ାସକରଥିା ି । ଅତଏବ, େକଉଁ ଡୁମା ଜାଣିବାପାଇଁ 

‘େଦବତା ଭରା’ ହୁଏ ବା କାଳସିୀ ଡକାଯାଏ । ଏ ପାଇଁ ‘ଶରିା )ସାଧାରଣତଃ 
ାମେଦବୀେଦବତା  ପାର ରକି ପଜୂକ( ’  ପାଖକୁ କଛି ି ଚାଉଳେନଇ 

ଯିବାକୁ େହାଇଥାଏ । ଶିରା ଚାଉଳ ଓ କୁକୁଡା ଧରି ପୁ ିପାରି )ମୁଠାମୁଠା 
ଚାଉଳ ଅଲଗାଅଲଗା ର (ସ ୃ  ପରବିାରର ପବୂପୁରୁଷ ନାମ ଉ ାରଣ 

କରଥିାଏ । ଯାହା  ନାମ ଉ ାରଣକଲାେବେଳ କୁକୁଡା ଚାଉଳ ଠୁ ିଖାଏ 
େସହ ି ବ ିର ଡୁମା ଜନେନଇଛ ି େବାଲି ବି ାସକରାଯାଏ । େକେତକ 
େ େର ବା େଲାକେଗା ୀେର ଏହକିାଯ ସ ୃ  େଗା ୀର େକୗଣସ ିବୟ  
ବ ି ାରା ମ ଅନୁ ିତ େହାଇଥାଏ । େତେବ, ଅେନକ  ଆଜକିାଲି 
ଚାଉଳ େଠାକାଇବା ପରିବେ  େଜ ାତଷି ୁ ମ େକାଉ ଡୁମା ଆସଛି ିେବାଲି 
ପଚରାଯିବା େଦଖାଯାଏ । 

)ଗ ( ଟଲାଭ ା : 
ବରକନ ାର େଯାଟକେର କଛି ିଅଶଭୁ ମେନକେଲ ାମେଦବତା ପାଖେର 

ଟଲାଭ ା ତଥା ତାହାର ତକିାର କରାଯାଇଥାଏ । ଏ ପାଇଁ ାମର 
ପଝୁାରୀ  ସହାୟତାେର ାମ େଦବୀେଦବତା  ପାଖେର ପଜୂାକରାଯାଇ 
ଶଭୁ କାମନାକରାଯାଇଥାଏ । ଏହ ି ପଜୂା ସହତି କୁକୁଡା-ପାରା ମ ବଳ ି
ଦଆିଯାଇଥାଏ ନେହେଲ, ବରକନ ାର େବୖବାହକି ଜୀବନ ସଖୁମୟ 

େହବନାହó େବାଲି ବି ାସ  କରାଯାଏ ।  ଆଜକିାଲି, ଅେନକ 
େଲାକେଗା ୀେର େଜ ାତଷିଶା  ମତେର ହେଦାଷ ମେନକର ି ଶା  
ଅନୁରୂପ େହାମ ତଥା ଅନ ପଜୂାପାଠ ମ କରବିା େଦଖାଯାଏ । 

)ଘ ( ପିତା ହଣକରବିା : 
ପରବିାରେର କାହାର ମୁତୁ େହେଲ ଶବଦାହକର ି ଘରକୁ ତ ାବ ନ 

କରବିାପେର ନଜି ସମାଜର ବ ୁକୁଟୁମ ାରା ଦ  ‘ପିତା )ନମିପ ମିଶା 

ପାଣି( ’ ହଣ କରାଯାଇଥାଏ । େସହପିର,ି ପରବିାରେର କାହାର 

ମତୁୃ େହେଲ ଅଶୁ  ମେନକରାଯାଏ । ଏହ ିଅଶୁ ି େଲାକେଗା ୀ ଅନୁସାେର 
ଦଶ, ବାର, କମିା େତରଦନିଯାଏ ଅବ ାହତ ରହଥିାଏ । େତେବ, ାୟ 
େଲାକେଗା ୀେର ଶବଦାହକର ି ଆସବିାପେର ଏହ ି ପିତା 

ହଣନକରବିାପୂବରୁ ଜଳ ମ ପାନକରାଯାଇନଥାଏ । ଅତଏବ, 
ବ ୁକୁଟୁମ ାରା ଦ  ପିତାନଖାଇ ଖାଦ ହଣକରବିା ପାଇଁ ଏକ କାର 
ନେିଷଧା ା େଦଖାଯାଏ । 
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୨  .େଦନୖ ନି ଜୀବନର ବି ାସ  

େଦନୖ ନି ଜୀବନେର ଆେମ ଅେନକକାଯ ଏକଏକ ବି ାସକୁ 
ଅବଧାରଣାକର ିକରଯିାଇଥାଉ ଯଦଓି ଏହଦିଗି ତ ିଆେମ ସେଚତନନଥାଉ 
। ବ ର ାର େର କଛି ିଉଦାହରଣଦଆିଯାଇଛ ି। ଏଠାେର ଆେଲାଚନାକୁ 
ସହଜ କରବିାପାଇଁ ଆଉ େକେତାଟ ିଉଦାହରଣ ଉେ ଖ କରପିାରବିା— 

)କ ( ଖଟରୁ ପଡଯିିବା : 
ରାତେିର େଶାଇ ବା ଅବ ାେର େଛାଟପିଲାଟଏି ଖଟରୁପଡଗିେଲ ପ ିମ 

ଓଡିଶାର କିଛ ି େଲାକେଗା ୀର ମାଆମାେନ ଏହାକୁ ଅଶଭୁେବାଲି 
ମେନକରଥିା ି । େସମାେନ ଭାବ  ି େଯ ଆଗକୁ ପିଲାଟରି େଦହପା’ 
ଖରାପେହବାର ସ ାବନାଅଛ ି । ଅତଏବ, ଏହାର ତକିାର ରୂପ, ପାଖ 
ପେଡାଶୀର ସାତଘରୁ ସାତଢାଳପାଣି ଆଣି ତାହାକୁ ଏକ କର ି ପିଲାଟକୁି 
େସହ ିପାଣିେର ଗାେଧାଇ ଦଆିଯାଇଥାଏ। 

)ଖ ( ରାଣ ଭା ିବା :  
େକୗଣସ ି ବ ି େକୗଣସ ି ଏକ ସ େର ବା ଘଟଣା େମ ‘କରଆି 

କରି େଲ’ ବା ରାଣ ଖାଇ େଲ ସାଧାରଣତଃ େସହ ିକାମ ଆଉ କରନିଥା  ି। 
ମେନକର ୁ , ଦୁଇଜଣ ବା ବୀ  ମ େର ଝଗଡାେହଲା, ଏବଂ ଜେଣ ବା ବୀ 
ଉେ ଜନାବଶତଃ କହେିଦଲା, “ଯଦ ି ମଁୁ େତା ସା େର କଥାେହବି େତେବ 
େମାର ମାଆର ମୁଡ¨େକଖାଏବି )େମା ମାଆର ମୁ ଖାଇବି ଅଥାତ ¨— େମା 

ମାଆ ମରଯିିବ(”। କି ୁ  ପରବ ୀ ସମୟେର େଯେତେବେଳ ପରି ିତ ି
ବଦଳିଯାଏ, ଏବଂ େସ ଦ’ିଜଣ ପଣୁି କଥାେହବାକୁ ବା ସ କର ବାକୁ ଚାହଁା  ି
େତେବ, େସମାନ ୁ କରିଆି ଭା ିବାକୁ ପଡଥିାଏ, ଏହା ‘କରିଆି 

ମୁକୁଲାଇବା’ଭାବେର ପରଚିତି । ଏ ପାଇଁ ଜେଣ େକହ ି ହୁରିଆ  -ସ କୟ 
)ମାମଁୁ-ଝଅି/ପଅୁ ବା ଭାଉଜ/ଭିେଣାଇ , ନଣ /ଦଅିର , ବା ଶଳା /ଶାଳୀ (

ଦରକାର େହାଇଥାଏ । େସ ଘରର ଓଳତିେଳ ଦ’ିଜଣ ୁ  ଠଆିକରାଇ େଗାଟଏି 
ଢାଳପାଣେିର ଜଳ ାଅ ାରପେକଇ ‘ଆଜଠୁି ପାଣିେର ଅ ାରପଡ ି ତାହାର 
ନଆଁି ଲିଭିଗଲାପର ି ରାଣ ବି ଲିଭିଗଲା’ େବାଲି ରାଣ ପକାଇ ବା ବ ିର 

ମୁ େର ପାଣି ଢାଳେିଦଇଥାଆ  ି। ଏହା େହବାପେର େସ େଦଇ ବା ରାଣ 
ଭା ିଗଲା େବାଲି ବି ାସ କରାଯାଏ । 
୩  .କୃଷିକମ , ଏବଂ ଅନ ାନ  େକୗଳକିବୃ ି ସ କତ ବି ାସ 

କୃଷିକମ ଏବଂ ଅନ ାନ  େକୗଳକିବୃ େିର ମ  ଅେନକ ବି ାସର 
ଅବଧାରଣା ଆେମ େଦ ବାକୁ ପାଇଥାଉ । ଫସଲ ଭଲେହବାପାଇଁ ଅ ୟ 
ତୃତୀୟାଦନି ଧାନବୁଣବିା, ବଷାନେହେଲ େବ େବ ୁଲୀ ବବିାହକରବିା, 
ଭୀମାବହିାକରିବା, େରାଗେପାକଦାଉରୁ ର ାପାଇବାପାଇଁ େରାଗବହଲା 

ପାଳନକରବିା ଭଳ ି କଛି ି ଘଟଣାକୁ ଏହାର ଉଦାହରଣଭାବେର 
ହଣକରାଯାଇପାେର— 

)କ ( ଅ ିମୁଠ ିବୁଣିବା : 
ଅ ୟ ତତୃୀୟା ଦନି ନୂଆଗଉଣେିର ଧାନେନଇ େ ତର 

ଐଶାନେକାଣେର ଚାଷୀମାେନ ଧୂପ, ଦୀପ, େଭାଗରାଗେଦଇ ମାଟମିାଆକୁ 

ପଜୂାକରିବା ସହତି େଗାଟଏି େକାଣେର କଛ ି ଧାନବିହନ ବୁଣିଥାଆ ି । 
ଏହାକୁ ‘ଅ ିମୁଠ’ି କୁହାଯାଏ । ଯଦଓି, େସହଦିନି କମିା ତା’ପରବ ୀ 
କଛିଦିନିଭିତେର େସ େସହ ି େ ତେର ଧାନବୁଣାକାଯ କରବିାର ସ ାବନା 
ନ େଲ ମ  ଅ ୟ ତୃତୀୟା ଦନି ‘ଅ ିମୁଠ’ି ବୁଣିଥା ି କାରଣ, ଏହ ି‘ଅ ିମୁଠ ି
ବୁଣବିା’ ଶଭୁ ତଥା ଏହା ାରା ଫସଲ ଭଲଅମଳ େହାଇଥାଏ େବାଲି 

େସମାେନ ବି ାସ କର ି । 
)ଖ ( େବ େବ ୁଲୀ ବବିାହ : 
ବଷା େହଉନ େଲ େବ େବ ୁଲୀ େଯାଡକୁି ବାହାଘରକେଲ ବଷାହୁଏ 

େବାଲି ବି ାସକରାଯାଏ । ଏହା େକବଳ ପ ିମ ଓଡଶିାେର ନୁେହଁ, ସମ  
ଓଡିଶା ତଥା ଭାରତର ଅନ ାନ  ରାଜ  ଏପରକିି େନପାଳ, ଏବଂ 

ବାଲାଂେଦଶେର ମ ଅେନକ େଲାକେଗା ୀେର ଏହ ି ପର ରା ଅଛ ି । ଏହ ି
ପର ରାେର ବଷାେହଉନ େଲ ସ ୃ  େଲାକେଗା ୀେର େବ େବ ୁଲୀର 
ବବିାହ ସ ୃ  େଗା ୀେର ଚଳିତ ବବିାହ ପର ରା ଅନୁସାେର ପାଳତି 
େହାଇଥାଏ । 

)ଗ ( ମାଏଟ¨ ମଏଲନକରବିା : 
କୁ ାରମାେନ ମାଟପିା  ତଆିରିକଲାେବେଳ ମାଟ ି ଚକଟବିା କାଯ ପାଇଁ 

ରଜ ଳାନାରୀକୁ ବାରଣକରଥିା ,ି ଯାହାକୁ େସମାେନ ‘ମାଏଟ¨ ମଏଲ 

)ମାଟକୁି ଅପରି ାର (କରନି ’ େବାଲି କହଥିା  ି। େସହପିର,ି ରଜ ଳାନାରୀକୁ 

କୁ ାରଚକକୁ ମ ଛୁଇଁବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଅନୁରୂପଭାବେର, 
େକଉଟମାେନ ମାଛମାରିବାକୁ ବାହାରଲିାେବେଳ ବେିଲଇର ମାଉଁ ଶୁଣିେଲ 
େଯଉଁ ଦିଗେର ବାହାର ି ମାଛମାରିବାକୁ ଯାଇଥାଆେ  ତାହାର 
ବପିରୀତଦଗିେରବାହାର ିବୁଲିକ ିଯାଇଥାଆ  ି। ନେହେଲ, ଜାଲେର େସଦନି 

ଠକି¨ ପରମିାଣେର ମାଛପଡିବନାହେବାଲି ବି ାସକର  ି। କମାରମାେନ ମ  
କମାରଶାଳେର ‘ଯତର )ପବନେଦଉ ବା ହାତତଆିର ି ଉପକରଣ( ’ 
ମାଡବିାେବେଳ ରଜ ଳାନାରୀକୁ ଅନୁରୂପ ବାରଣ କରିଥା  ି। 
୪  .ଧାମକ , ସାମାଜକି ରୀତନିୀତ,ି ଏବଂ େଦବେଦବୀ ସ କତ ବି ାସ  

ସାଂ ତୃକି, ଧାମକ, ସାମାଜକି ରୀତନିୀତ ି ତଥା ବଭିି  
େଦବେଦବୀ ୁେନଇ ାୟ ସମ  େଲାକେଗା ୀେର ନାନାଧରଣର ବି ାସ 
େଦ ବାକୁମେିଳ । ଏଠାେର ଆମର ସମ  ଅବଧାରଣାପାଇଁ ଏ ସ କତ 
େକେତାଟ ିବି ାସ ବଷିୟେର ଉେ ଖ କରାଯାଇପାେର— 



ତ ୟ (Journal of Odia Language, Culture and Science)                    ISSN: 2456-9194, Vol. I, Issue. I, June 2017 

  

ସ ୟ କୁମାର ବାଗ 5 

 

)କ ( ସନୁାରୀଡାଳ ଗୁ ିବା : 
ପ ିମ ଓଡଶିାେର ାବଣ ମାସର ଅମାବାସ ା ବା ‘ହରାଲି ଉଆସଁ¨’ ଦନି 

ାୟ େତ କଘରର ଦୁଆରମୁହଁର ଛାତେର ‘ସନୁାରୀ ଗଛର ଡାଳ’, 
ଅ ଳେଭଦେର ବନହଳଦୀ, ଖଏଁସ ଡାଳ ମ ଗୁ ାେହାଇଥାଏ, ଏବଂ 
ଦୁଆରସାମା ମାଟେିର ‘ଲହୁାଗଁୁ  )କମାରଶାଳେର ତରଳିପଡି ବା େଲୗହର 

ବଜତଅଂଶ( ’ େପାତା େହାଇ ବା େଦ ବାକୁମେିଳ । ଏସବୁ ଗଁାର ଗଉଡ, 
ଏବଂ କମାର ଦାବ୍ରା ଅନୁ ିତ େହାଇଥାଏ । ଏପରକିେଲ େରାଗ, 
ବପିଦଆପଦ, ସାପ, ସରୀସପୃ, ଓ ଭୁତେ ତରୁ ର ାମିେଳ େବାଲି 

ବି ାସକରାଯାଏ । 
)ଖ ( ଡୁେକର¨େଖଦା : 
ଆଷାଢ ଶକୁପ  ତିୀୟା ଦନିଠାରୁ ସ ପରୁୀ ଅମାବାସ ା ବା ଭାଦ  

କୃ ପ  ଅମାବାସ ାଯାଏଁ େଗଡ ିେଖଳ ଆେୟାଜତି େହାଇଥାଏ। ‘ସ ପୁରୀ 
ଆମାବାସ ା’ ଦନି ସମ  େଖଳାଳୀ େଗଡଗିୁଡକୁି ଭା ି ରୁଜ ି ଏକ କରି 

ାମବାହାେର ବା େଗାଟଏି ଉଇହୁ ାେର େପାତେିଦଇଥା ି। ଏହା 
‘ଡୁେକେଖଦା’ଭାବେର ପରଚିତି। ଡୁେକ  େରାଗବଇରାଗର େଦବୀ। େସ 
େଦବୀ ଗଁାବାହାରକୁ ଚାଲିଗେଲ ତା ସା େର ାମର ସମ  େରାଗବଇରାଗ 
ମ  ଚାଲିଯାଏ େବାଲି ବି ାସକରାଯାଏ। େସହପିର,ି ‘େରାଗହଲା’ 
ପାଳନକରବିା ପଛେର ମ  ଏମିତ ିଏକ ବି ାସଅଛ ି।ଗଁାର ନରଆି, ଝାକର 
‘େରାଗାର’କୁ ାମଦୂରବ ୀ ଏକ ନିକା ନ ାନେର ବା ବୃ ଡାଳେର 
ଓହଳାଇ େଦଇଆସ ି। ଏହ ି ‘େରା  ଭା ’କୁ ସମେ  ପୂଜାକରବିା ସହତି 
ଏ େର ଅସରପା, ଓଡଶ, ଉକୁଣ,ି ବାଡବିଗିଚାର ଫସଲ ନ କାରୀ 
କୀଟପତ ସବୁକୁ ପକାଇେଦଇଥା ,ି ଏବଂ ଏପରକିେଲ େରାଗ -କୀଟ 
ଦୂରେହବା ସହତି ବାଡବିଗିଚାର ଫସଲ କୀଟଦାଉରୁ ର ାପାଇଥାଏ େବାଲି 
ବି ାସ କରାଯାଏ।  
୫  .ଅତି -ାକୃତକି ଏବଂ ଆ େଭୗତକି ବି ାସ 

ମଣିଷ ଭିତେର ଆଦମିକାଳରୁ ଅତି  -ାକୃତକି ଏବଂ ଆ େଭୗତକି ବି ାସ 
ଅଛ।ି ଚ , ସଯୂ , ହ -ନ କୁେନଇ ଆମଭିତେର ଅେନକ ଅବଧାରଣ 

ପିଢପିଢଧିର ି ବଳବ ର ଅଛି । େସହପିରି, ଭୂତେ ତ ସ କେର େକବଳ 
ାମା ଳନୁେହଁ ସହର ଏବଂ ଶି ିତ େଲାକେଗା ୀେର, ଉଭୟ ଭାରତ ଏବଂ 

ପା ାତ  ବିକଶତି େଦଶେର ମ  ଅେନକ କାରର ବି ାସ େଦ ବାକୁମିେଳ 
। ଏପରକିି ଆନୁ ାନିକ ଶି ା ଆଉ ଜୀବନେଶଳୖୀ ବ ିଏହସିବୁ ବି ାସକୁ ଦୂର 
କରପିାରିନାହ । ଏଠାେର ଆେଲାଚନାର ସହଜ ଅବଧାରଣାପାଇଁ େକେତାଟି 
ଉଦାହରଣ ଉେ ଖନୀୟ— 

)କ ( ଅତି ାକୃତକି ବି ାସ : 

ତିୀୟା ଜ କୁ ଦଶନକରିବା ଏବଂ ତାହାକୁ ଣିପାତକରବିା ଶଭୁେବାଲି 
ମେନକରାଯାଏ ।େସହପିର,ି ଯଦଓି ଖାଲିଆ େର ଚ ହଣ ଏବଂ 

ସଯୂ ପରାଗ େଦ ବାପାଇଁ ସମ ୁ ମନାକରାଯାଏ । େତେବ, 
ଗଭବତୀନାରୀ ୁ  ଏହ ି ସମୟେର ବାହାରକୁ ବାହାରିବାପାଇଁ ମ  
ମନାକରାଯାଏ କାରଣ, ଜନତିସ ାନ ହଣଖ ିଆେହବାର ସ ାବନାଥାଏ 

େବାଲି ସ ୃ  େଗା ୀର ସଦସ  ବି ାସକରିଥା  ି । ଅନୁରୂପଭାବେର, 
ଉଲ¨କାପାତ ସମୟେର େକୗଣସି ମନ ାମନାକେଲ ତାହା ପୂ େହାଇଥାଏ 

େବାଲି ମ େକେତକ େଲାକେଗା ୀର ସଦସ ବି ାସକରିବା େଦଖାଯାଏ । 
)ଖ ( ଆ େଭୗତକି ବି ାସ : 

ାୟ େତ କ େଲାକେଗା ୀ ଅେନକ ସଦସ  ଡୁମା  -େଦବତା , ଭୁତ -
େ ତ ତଥା ‘ଡାଆଣି ବା ପା ନନାଶନ (evil eye)‟ ତ ିବି ାସକରବିା 

େଦଖାଯାଏ । ଏହ ି ବି ାସ ାମାଂଚଳ ତଥା ଅନୁ ତ ଅଂଚଳେର 
ବହୁଳଭାବେର େଦଖାଯିବାେବେଳ ସହରାଂଚଳ ତଥା ଆନୁ ାନିକ ଶି ା 

ହଣକରି ବା େଲାକେଗା ୀେର ମ  ଅେନକ ପରିମାଣେର ଦୁଲଭନୁେହଁ । 
ଡୁମାଧରିବା  :େକେତକ େଲାକେଗା ୀେର ତଥା ଅ ଳେଭଦେର େକୗଣସ ି

ସଦସ ଠାେର େକୗଣସ ି କାରଣରୁ ଅସାଭାବକିତା େଦଖାେଦେଲ ବା 
ା ଗତ ଅସ ୁ ଳନ ଆସେିଲ ଡୁମାଧରଛି ି େବାଲି ମେନକରାଯାଇଥାଏ, 

ଏବଂ ତକିାର ରୂପ ଗୁଣିଆଡାକ ି ବି ବଧିାନ କରାଯାଇଥାଏ । ଏସବୁକୁ 
େ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 ଏଭଳ ିନେହେଲ ବ ିଅନ ଅେନକ ବି ାସ େଦଖାଯାଏ 
ଯାହାକୁ ଆେମ େସହ ି ଅଥେର ଅ ବି ାସଭାବେର ହଣକରପିାରବିା 
।‘ଅ ବି ାସ’ ପରିଭାଷାଟି େଗାଟଏି େଗା ୀ ତ ି 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 ତୃରି ସମାେଲାଚକ ଏବଂ ଜାତତି ବିଦ¨ମାେନ ଏହ ିଅନ  େଗା ୀର 
ସଦସ  ଅବଧାରଣା ତ ି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, ଏହସିବୁ 
ଅବଧାରଣା ତ ି ବି ାସକରୁ ବା ସଦସ ୁ ଅେନକସମୟେର 

ା ଗତକାରଣରୁ ବହୁମୂଲ େଦବାକୁ  ପଡିଥାଏ । 
ଡାଆଣୀ /ଗୁଣିଆ :ଭୁତଧରବିାଭଳ ିଅେନକ େଲାକେଗା ୀେର କଛି ି ୀ 

ତଥା ପରୁଷେଲାକ ୁ ଡାଆଣୀ ଆଖ ାେଦବା ସହତି େସମାେନ ସମାଜର 
ଅେନକ ଅନି ସାଧନକର  ି େବାଲି ବି ାସକରାଯାଏ । ଫଳ ରୂପ, ସ ୃ  
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ବ ି ବା ମହଳିା ୁ  ମାନସକି ଏବଂ ଶାରରିୀକ ଅତ ାଚାର ସହବିାକୁ ପେଡ । 
ଏବଂ, ଏହଧିାରା େଯ ସ ତ ି ମ ବଳବ ର ଅଛ ି ତାହା ଆେମ ତଦିନି 
ଖବରକାଗଜେର କାଶିତ ଏ ସ କତ ଘଟଣାବଳୀରୁ େଦ ବାକୁପାଉଛୁ 
।ଏହ ି ଡୁମାଧରବିା, ଡାଆଣିଲାଗିବା, ପା ନ -ନାଶନ , ଆ ପକାଇବା ଭଳି 

ବି ାସଗୁଡକି ନି ିତଭାବେର ଋଣା କ । ଏହ ି ବି ାସର ପରିଣାମ ରୂପ 
ସ ୃ  ସଦସ ୁ  େଗା ୀର ଅନ ସଦସ ଠୁ ଅେନକ ମାନସକି  -ଶାରୀରକି 
ଅତ ାଚାର ସହବିାକୁପଡଥିାଏ, ଏପରିକ ି ଜୀବନ ତ ି ବପିଦ 

ମ େଦଖାେଦଇଥାଏ । େତେବ, ଏସବୁକୁ େଯ େଲାକତ େର ଅ ୟନ 
କରାଯାଇନପାେର ଏହା କହବିା ମା କ, ବରଂ ଏଗଡୁକିର ଅ ୟନକରବିା 
ସହତି ଏହାର ଋଣା କ ଏବଂ ଘାତକଦଗି ତ ି ସେଚତନତା ସୃ ିକରବିା 
େଲାକତ ବଦି¨ ତଥା ବି ାନମାନ ର କ ବ , ଏହାକୁ େକବଳ 
ଅ ବି ାସେବାଲି ବା ମଖୁ, ଅଶି ିତ, ଏବଂ ାମ ଜନତାର ବି ାସଭାବେର 

ସୀମିତର ବା ଉଚତି ମେନକରାଯାଇନପାେର । 

III. ବି ାସର ରୂପ, ଏବଂ ଏହାର ବଭିି  ଦଗି  

େଲାକତ ବଦିମାନ (Malinowski 1948; Quine, and Orman 
1970; Levi 1991) ବି ାସର ବିଭି ରୂପ ତଥା ଏହାର ବିଭି ଦଗି 
ଉପେର ଆେଲାଚନା କରଛି  ି। ଉପଯ¥ୁ  ବି ାସଗୁଡିକୁ ଅଧାରକରି ଆେମ 
ଏଠାେର ଏଗଡୁକିର ରୂପ ତଥା ଏହାର ବଭିି  ଆୟାମ ସ କେର 
େଲାକତା ିକଦୃ ିରୁ ଆେଲାଚନାକରପିାରିବା— 

)କ ( ବି ାସର ରୂପ : 
ବି ାସର ବିଭି ରୂପ ଆେମ େଦ ବାକୁ ପାଇଥାଉ । େକେତେବେଳ 

ବି ାସ ଏକ ଘଟଣା ିୟା ଭାବେର ଆମ ସାମାକୁ ଆସଥିାଏ ତ 
େକେତେବେଳ ଏହା େକୗଣସ ି ଏକ ଘଟଣା ମ ରୁ ଜନ େନଇଥାଏ । 
ଅନୁରୂପଭାବେର, ଅେନକ ବି ାସ ଆମର ସାମାଜକି ରୀତନିୀତଆିଧାରିତ 

େହାଇଥାଏ । େସହପିର,ି େକେତକ ବି ାସ ିୟାକୁ ଆେମ 
ହଣକରନିଥାଉ କି ୁ  ଆମର ନିକଟତମ ସଦସ ଆମକୁ େସପରି କରବିାକୁ 
େରାଚତି କରଥିା  ି । େବେଳେବେଳ େଦଖାଯାଏ େଯ ଆମ େଗା ୀେର 

େଗାଟଏି ଘଟଣା ତ ି େସମିତ ି କଛି ି ଅବଧାରଣାନାହ ତଥାପି ଆେମ 
ଆମଭିତେର ଏକ ନି  ଅବଧାରଣା ସୃ ିକରିବା ସହତି ତାହାକୁ ବି ାସକରୁ; 
ଆମର ଶି ା, ପରେିବଶ, ତଥା ପରି ିତରୁି ଏହ ି କାରର ଅବଧାରଣା ଆମ 
ଭିତେର େଦଖାଯାଇଥାଏ ଯାହାକୁ ‘ବି ାସର ବକିାଶ’ଭାବେର େଲାକତ େର 

ହଣକରାଯାଏ । ଅତଏବ, ବି ାସର ବିଭି ରୂପକୁ ଏଠାେର ନମିଭାବେର 
ଆେଲାଚନା କରାଯାଇପାେର— 

)ଖ ( ିୟା (Act): 

କାଉ ରାବବିା ଏକ ାଭିବକି ିୟା । କି ୁ  ତାହାକୁେନଇ ଆେମ ବଭିି  
ଅବଧାରଣା ସୃ ି କରଥିାଉ େଯ, କଛି ିଖବରଆସବି, େକହ ିଅତି ଆସିେବ । 
େସହପିର,ି ଅେନକ ସମୟେର ଆେମ କଥାବା ା କଲାେବେଳ ଝଟିପିିଟଟିଏି 
ଟକି¨ଟକି¨କରବିା ମ ଏକ ସାଧାରଣ ିୟା; କି ୁ , ଆେମ େସହ ି ୟିାରୁ 
ଆମର ପାର ରକି ଅବଧାଣାକୁ ଆଧାରକରି ମେନକରିଥାଉ େଯ 
ଯାହାକୁହାଗଲା ତାହା ସତ । ଅତଏବ, ଏହପିର ି ଅେନକ ସାଧାରଣ ଏବଂ 

ାଭାବକି ିୟାରୁ ଆେମ ଆମର ବି ାସ ନମିାଣ କରଥିାଉ। 
)ଗ ( ଘଟଣା ମ (Accomplishment)   :  
ଆେମ ଯା ା କଲାେବେଳ ରା ାସାମାକୁ ବେିଲଇଟଏି ଆସବିା ଏକ 

ଘଟଣା ମ, କମିା େଛାଟଶଶିଟୁଏି ରାତେିର େଶାଇବାଖଟରୁ ପଡଯିିବା ଏକ 

ଦୁଘଟଣା େହାଇାପାେର । ଅନୁରୂପଭାବେର, େକୗଣସ ିଶୁଭକାଯ େବେଳ ଛି  
ଆସବିା, େତଲ ଲଗାଇଲାେବେଳ େତଲ େବାତଲ ଗଡଯିାଇ େତଲ ମାଟେିର 
ପଡଯିିବା ଭୃତ ିମ ଏକଏକ ଘଟଣା, କି ୁ  ଆେମ ଏ ରୁ ଆମର ପାର ରିକ 
ଦୃ ିେକାଣରୁ ବଭିି  ଅବଧାରଣା ସୃ ି କରିଥାଉ ଆଉ େସସବୁକୁ ବଳବ ର 
ରଖୁ । ଆେମ ଆମର େଦନୖ ନି ଜୀବନର ନାନା ଘଟଣା -ଦୁଘଟଣାକୁ 
ଆଧାରକରି ମ ବଭିି  ଅବଧାରଣାର ବକିାଶ କରଥିାଉ େଯପର—ି 
େକହେିକହ ି େଦାକାନୀ ନି  ଏକ ାହକ ଥେମ ବଇନକିେଲ େସଦନି 
ଭଲେବପାର େହବେବାଲି ଭାବବିା । 
)ଘ (ରୀତନିୀତ ି (Rituals): 

ଆମର ସାମାଜକି ସାଂ ତୃକି ରୀତନିୀତେିର ଅେନକ ଅବଧାରଣା 
ପର ରା େମ ଚାଲିଆସିଛ,ି ଏହାକୁ ଆେମ ସହଜଭାବେର 

ତ ାଖ ାନକରବିା ସ ବନୁେହଁ । ଜନ  -ମତୁୃ -ବବିାହ ଅବସରେର ପାଳନ 
କରାଯାଉ ବା ବଭିି  ିୟାକମ ତଥା ବଭିି  ପବପବାଣି ଅବସରେର 
ପାଳନକରାଯାଉ ବା ଅେନକ ନୀତନିୟିମଜନିତ ଆମର ଅବଧାରଣା, ଆମର 

ବି ାସକୁ ଆେମ ଉେପ ା କରପିାରିନଥାଉ । ଅତଏବ, ଆମର ସାମାଜକି 
ରୀତନିୀତ,ି ସାଂ ତୃକି ିୟା ଆମଭିତେର ଅେନକ ବି ାସ ସୃ ିକରିବାେର 

ସହାୟକ େହାଇଥାଏ । 
)ଙ ( ଆେରାପଣ (Incorporation) :  
େବେଳେବେଳ େଦଖାଯାଏ ଆେମ ଆମର ଶି ା ତଥା  -

ଅବଧାରଣାକୁେନଇ ଅେନକ ିୟାକୁ ବି ାସ କରବିାକୁ ୁତନଥାଉ କି ୁ  
ଆମ ସମାଜ ତଥା ଆମ ପରବିାରର ନିକଟତମ ସଦସ ଆମକୁ େସସ କେର 

ବାରମାର େରାଚତି କରବିା ସହତି େସସବୁକୁ ବି ାସ କରବିାକୁ ଏକରକମ 
ବା କରିଥା ,ି ଅେନକ ସମୟେର ଆମର ପରେିବଶ ଓ ପରି ିତି 

ମ ଏ ପାଇଁ ଆମକୁ ବା କରଥିାଏ । ଉଦାହରଣ ରୂପ, ଅମାବାସ ା ଏବଂ 

ପୂ ମାଦନି ଘରଛାଡ ିଦୂର ାନକୁ ଯା ାକରବିା ଅଶଭୁ । ଜେଣ ସଦସ ଏହାକୁ 
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ହଣକରନିପାର  ି କି ୁ  ପରିବାରର ଅନ ମାେନ ଏହାକୁ ବି ାସକରୁ େଲ 
େସମାେନ ତାହା ୁ  େକେବବ ିଯା ାକରବିାକୁ େଦେବନାହ । ଅନୁରୂପଭାବେର, 
ପ ିମ ଓଡଶିାେର ନୂଆଖାଇ ପବୂରୁ େକହ ିନୂଆଚାଉଳର ଭାତ ଖାଆ ିନାହ, 
ଏ େ େର ଜେଣ ଉ ଶି ିତ େବାହୂଟଏି ନୂଆଚାଉଳ େରାେଷଇକେଲ 
ଅସବୁିଧା କ’ଣ ଭାବ ି ଯଦ ି େସପରକିରବିାକୁ ଯିବ େତେବ ପରିବାରର 

ଅନ ସଦସ େକେବ ବ ି ତାହା କରବିାକୁେଦେବନାହ। ଅତଏବ, କଛିକିିଛ ି
ଅବଧାରଣା ଆମ ଉପେର ଆମ େଗା ୀର ଅନ ସଦସ ଆେରାପିତ 
ମ କରଥିା ,ି ଏବଂ ଏହାକୁ ତ ାଖ ାନକରବିା ଅେନକ ସମୟେର 

ସ ବେହାଇନଥାଏ । 
)ଚ ( ଆହରଣ (Acquisition): 
ବି ାସର ଆହରଣ ବା ପରେିବଶ ପରି ିତ ି ଓ ସ େମ ଅନୁରୂପ 

ନୂତନ ବି ାସର ବକିାଶ ଆମ ପାର ରକି ଅବଧାରଣାେର ଆମର ଶି ା ତଥା 
ଅନ େଗା ୀ ଅନ ସଂ ତୃରି ଅ ହଣକୁ ସଚୂାଇଥାଏ, ତଥା ଆମରଚି ା 

ଆମର ନି  ଦୃ େିକାଣଗତ -ଅବଧାରଣାକୁ କାଶତି କରଥିାଏ । 
ବ ର ାର େର ଧନ¨େତରାସେର ସନୁାକିଣବିା ଏବଂ ଗୃହେର ‘ଲାଫି ୍  

ବୁ ’ର ବା କଥା ଉେ ଖକରାଯାଇଛ ି ଯାହା ଆମର ଶି ା ତଥା ‘ଆହରିତ 

ବି ାସ’ର ପରଚିାୟକ । େସହପିର,ି ଶୁ ବାର ଦନି ସେ ାଷୀ ମାଆ ୁ  
ବି ାସକର ିଖଟାନଖାଇବା ମ ଓଡଶିାର େଲାକେଗା ୀ ପାଇଁ ଏକ ଆହରତି 
ବି ାସ । ଅତଏବ, େଗାଟଏି େଲାକେଗା ୀ ଆଉ େଗାଟଏି େଲାକେଗା ୀର 
ସଂ ଶେରଆସେିଲ ପର ର ମ େର ବି ାସର ଆହରଣ 
ମ ସ ବେହାଇଥାଏ । 

IV. ବି ାସ ିୟାର ବଭିି  ଆୟାମ  

ବି ାସର ବିଭି  ଆୟାମ ସ କେର େଲାକତ ବିଦାେନ େସମାନ  
ଅ ୟନେର ଉେ ଖ କରଛି  ି (Casy 2012; Rogers 1970; 
Polling, and Evans 2004) । ବଭିି  ସ େର ଆମ ଭିତେର 
ବି ାସର ନିମାଣ େହାଇଥାଏ । େସହପିର,ି ବି ାସର କରଣ ପାଇଁ ବଭିି  

କାରକର ଭୂମିକା େଦ ବାକୁ ପାଇଥାଉ । ଏବଂ, ଏହା ଆମର ସାମାଜକି 

ସାଂ ତୃକି ଜୀବନକୁ ବହୁଭାବେର ଭାବତି କରଥିାଏ । ଏହ ି ଭାବ 
େଯେତେବେଳ ନକରା କ େହାଇଥାଏ ଏହାର ନିବାରଣ ପାଇଁ ଆେମ 

େଚ ା କରଥିାଉ । େକେତକ େ େର ଏ ପାଇଁ ବେିଶଷ ବ ି  ଭୂମିକା 
ଅନବିାଯ  େହାଇଥାଏ ଯାହା ୁ  ଆେମ ନିବାରକ ବା ନବିାରଣକାରୀ ଭାବେର 

ହଣକରପିାରବିା; ଅତଏବ, ବି ାସର ବିଭି  ଆୟାମକୁ ନମିଭାବେର 
ଆେଲାଚନା କରିପାରବିା— 

)କ ( ସ  (Occasion or Context): 

ସ କୁ ଆେମ ବି ାସର ମୂଳ ଉ ଭାବେର ହଣକରପିାରବିା । 
ଉଦାହରଣ ରୂପ, କାଉରାବବିା ଏକ ିୟା, କି ୁ  କାଉଟଏି ରାବିେଲ ହୁଏତ 
େକହ ି ାନ େଦଇନପାେର େତେବ, ଯଦ ି େସଇଠ ି େକହ ି ଜେଣ ତାହାକୁ 
ଅନୁ ାନକରବିା ସହତି କେହ େଯ, ‘ଆଜ ିକାଉରାବୁଛ ିେକହ ିଆସପିାେର ବା 
କଛି ି ଖବର ମିଳପିାେର’ େସଇଠାେର ଏକ ସ ର ଉପô ି ହୁଏ ବା 

ଘଟଣାଟ ି ାସ ିକ େହାଇପେଡ । ଆେମ ମ ପାର ରକି ଭାବେର ଏ ତ ି
ଅବଗତ, ଏଣୁ ଆେମ େସେତେବେଳ ଭାବିଥାଉ େଯ ଏପରକିିଛ ି େହବ । 
ହାତରୁ ବାସନ ଖସିପଡଗିେଲ ମ ଅନୁରୂପ ଏକ ଅବଧାରଣା େକେତକ 
େଲାକେଗା ୀେର ସୃ ି େହାଇଥାଏ । 

)ଖ ( କାରକ (Activator ): 
କାଉ ରାବବିା ଏକ ିୟା େଯଉଁଠ ି କାରକ େହଉଛ ିକାଉ । େସହପିର,ି 

ବେିଲଇଟଏି ରା ା ଅବେରାଧକରବିାେର େଯଉଁ ବି ାସ ଆମ ମନେର ଆେସ 
ତାହାର କାରକେହଉଛ ି ବେିଲଇ । କି ୁ  େଶାଇବା ଖଟରୁ େଛାଟ ଶିଶଟୁ ି
ପଡଯିିବାେ େର କାରକ େହଉଛ ି ତାହା ଅଶଭୁ େବାଲି େଘାଷଣା 
କରୁ ବା ସ ୃ  େଲାକେଗା ୀର ସଦସ  । େସହପିର,ି ରାଣପକାଇବା 

େ େର ରାଣେଦଉ ବା ବ ି ହ ବି ାସର କାରକ ବା କରଣକାରୀ । 
ଅତଏବ, େଯଉଁ ବ ୁ, ବ ,ି ବା ାଣୀ ଆମଭିତେର ବି ାସସୃ ିର କାରଣ 
େହାଇଥାଆ  ି ତାହା ୁ  ଆେମ ସ ୃ  ବି ାସର କାରକଭାବେର 

ହଣକରପିାରବିା । ଆମକୁ ଏ ସ େର ମେନର ବାକୁେହବ େଯ 
ବି ାସର ଏ କରଣ ଅେନକତଃ ପାର ରକି େକୗଣସି ବ ି ଏହାକୁ 
ତ ାଳୀନ ତଥା ନୂତନଭାବେର ସୃ ି କରବିାେର ସ ମ େହାଇନଥାଆ  ି । 
େତେବ, େକେତକ ଘଟଣା ଓ ିୟାେର ସ େମ ଏହା ନୂତନଭାବେର 
ମ ସୃ ିେହାଇଥାଏ ଏବଂ, ଏ ତ ିସ ୃ  େଲାକେଗା ୀର ଅନ  ସଦସ  

ସହମତ ିଆବଶ କ । ଶୁ ବାର ଦନି ଖଟାନଖାଇବାକୁ ଆେମ ଏହାର କୃ  
ଉଦାହରଣଭାବେର େନଇପାରବିା । 

)ଗ ( ଭାବ (Contraindication): 
େକୗଣସ ି ିୟା ବା ଘଟଣା େମ ଯାହା ହୁଏ, ବା େହବାର 

ସ ାବନାଥାଏ େବାଲି ଆେମ ବି ାସକରିଥାଉ ତାହାେହଉଛ ି ଆମ ବି ାସର 

ଭାବ । େଯପରି, ବେିଲଇ ରା ାସାମାକୁ ଆସିେଲ ଆଗକୁ ଅଘଟଣ 

ଘଟପିାେର, ବା କାଉରାବେିଲ ଭଲ କିମା ମ  ଖବରମିଳପିାେର, ଘରକୁ 

ଅତି  ଆସିପାର  ି । ଏଠାେର ଉେ ଖନୀୟ େଯ, ଏହା ଆମ ସମ ର 

ବି ାସ ଏପର ିଏକଥା ମ କୁହାଯାଇନପାେର । ପନୁ , େଗାଟଏି ିୟା ବା 
ଘଟଣାର ଭାବ ସବୁେବେଳ ନକରା କ ଏହା ମ ନୁେହଁ ଳବେିଶଷେର 

ତଥା ସ େମ ଏହା ସକାରା କ ମ େହାଇଥାଏ େଯପର—ି ତିୀୟା 
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ଜ  ଦଶନ, ଯା ାସମୟେର ପୂ କୁ  ଦଶନ େସହପିର—ି ଗୁରୁବାର ଦନି 

େଟରା ପ ୀ େଦ ବା । 
)ଘ ( ନବିାରଣ /ବାରଣ ) Resolution/Restriction): 
େକୗଣସ ି ିୟା ବା ଘଟଣା େମ େଯେତେବେଳ ଆମଭିତେର 

ନକାରା କ ଅବଧାଣା ସୃ େିହାଇଥାଏ େସେତେବେଳ ଆେମ ତାହାକୁ 

ଦୂରକରବିାକୁ େଚ ା କରିଥାଉ । ଯା ାକାଳେର ବେିଲଇ ସାମାକୁଆସେିଲ 
ଆେମ ଭାବୁ ଆଗକୁ କଛି ିଦୁଘଟଣା ଘଟପିାେର, ଅତଏବ ଟକିଏି ଅଟକିଯାଉ, 
ନେହେଲ ଟକିିଏ ପଛକୁ ବୁଲିପଡିଥାଉ । େସହପିର,ି େଶାଇବା ଖଟରୁ ଶଶିଟୁ ି

ପଡଗିେଲ େଯଉଁ ଅମ ଳେହବାର ଆଶ ା କରାଯାଏ, ତାହାର ନବିାରଣ 

ପାଇଁ ସାତଘରୁ ପାଣିଆଣି ତାକୁ ଗାେଧାଇେଦବା େହଉଛ ିଏହାର ନବିାରଣ । 
େତେବ, ସମ  ଘଟଣା ିୟାେର ନବିାରଣଥାଏ ତାହାନୁେହ,ଁ 
େକେତକ ଳେର େକବଳ ‘ବାରଣ )restriction or taboo)‟ହ   

ଥାଏ । ମେନକର ୁ , ମାଟେିର ଅ ାରେର େଲ ବା ବା ଗାରକାଟବିା 

ଅଶଭୁେବାଲି ବେିବଚନା କରାଯାଏ; େକହଜିେଣ ଯଦ ି ଗାରକାଟଲିା େତେବ 

ମୂଳତଃ ଏହାକୁ େକବଳ ବାରଣ ହ କରାଯାଏ ନେଚ  ତାହାକୁ ତତ ଣାତ¨ 
ଲିଭାଇଦଆିଯାଇଥାଏ । େସହପିର,ି ପନପିରବିାକୁ ତଜନୀ େଦଖାଇେଲ ତାହା 

ପଚଯିାଏ େବାଲି ବି ାସକରାଯାଏ, ଏବଂ ଏ ପାଇଁ ବାରଣକରାଯାଇଥାଏ । 
କି ୁ  େକହଜିେଣ ଯଦ ି ତଜନୀ େଦଖାଇଦଏି େତେବ, େସ ପାଇଁ େକୗଣସି 

ନବିାରଣ ବି ନଥାଏ । 

V. ବି ାସ  :ପରେିବଷଣ (Performance of Belief) 

େଲାକଧାରାର େତ କ ଉପାଦାନ ଆଦାନ ଦାନ ତଥା ପରେିବଷଣ 
ଉପେର ନଭିର କେର । େତ କ େଲାକେଗା ୀେର ଚଳିତ ବି ାସ 
ଏକଏକ ପରେିବଷଣ ମ େର ହତାହା ସମକାଳୀନ େହାଇଥାଏ ତଥା ତାହାର 
ଗୁରୁ  ରହଥିାଏ । େତ କ େଲାକେଗା ୀେର ଆେମ ବ ଗିତ ଏବଂ 
ସାମାଜକି ଭାବେର ବି ାସ କରଣ ସହତି ପାଳନ ଏବଂ ପରେିବଷଣ 
େଦ ବାକୁ ପାଇଥାଉ । େସହପିର,ି ଅେନକ ରୀତନିୀତଗିତ ବି ାସ ତଥା 

ସାମାଜକି କମକମାଣିଆଧାରତି ବି ାସର ଧାରା େଦ ବାକୁମେିଳ । ସ ତ ି
େଲାକତବି ାନମାେନ େଲାକଧାରାର ଅନ  ଉପାଦାନ ଭଳ ି ବି ାସର ମ  
ପରେିବଷଣ ଅ ୟନ ତ ି 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 

received knowledge to specific circumstances‛ 
(Mullen 2011, 210) । ଏଠାେର ବି ାସର ପରେିବଷଣ ସହତି ଏହାର 
ବଭିି  ଆୟାମ ତଥା ନବିାରଣ ୟିା ଉପେର ସଂେ ପେର ଆେଲାଚନା 
କରପିାରିବା—  

ବ ିଗତ ଏବଂ େଗା ୀଗତ ପରିେବଷଣ (Beliefs as an act of 
individual and community): େଗାଟଏି େଲାକେଗା ୀେର ଆେମ 
ଉଭୟ ବ ଗିତ ଏବଂ ସାମାଜକି ରେର ବଭିି  ବି ାସର ଚଳନ 
େଦ ବାକୁ  ପାଇଥାଉ । କୃତେର, ବି ାସ ସବୁେବେଳ ସ ୃ  

େଲାକେଗା ୀକୁ ଆଧାରକରଥିାଏ, ଅତଏବ ଏହା ାୟତଃ େଗା ୀଗତ । 
େତେବ, ଅେନକ ବି ାସର ପରିପାଳନ, ପରେିବଷଣ ସ ୃ  ବ ିବେିଶଷ 

ଉପେର ହନଭିର କରଥିାଏ । ଉଦାହରଣ ରୂପ, ଯା ାକାଳେର 
ବେିଲଇେଦ େଲ ଟକିିଏ ପଛକୁବୁଲିପଡବିାକୁ େକହେିକହ ି ଗୁରୁ  
େଦଇନପାର ,ି େସହପିର ିେଗାଟଏି େଭୗେଗାଳକି ପରିସରେର ଶୁ ବାର ଦନି 

ଖଟାନଖାଇବା ମ  ଏକ ବ ିଗତ ବି ାସ । କି ୁ , ନୂଆଖାଇ ପବୂରୁ 
ନୂଆଚାଉଳର ଭାତ ନଖାଇବା, କାଉରାବେିଲ ଭଲ କମିା ମ  ଖବର 
ମିଳବିାର, ଘରକୁ ଅତି  ଆସବିାର ସ ାବନା ବା ସ ୃ  ସାମାଜକି େଗା ୀର 
ବ ିଗତ ବି ାସନୁେହଁ ାୟ ସଦସ  ଭିତେର ଏହ ି ଅବଧାରଣା ଆେମ 
େଦ ବାକୁ ପାଇଥାଉ । 

)କ ( ରୀତନିୀତଗିତ ପରେିବଷଣ (Belief performance 
related to Rituals):  

େତ କ େଲାକେଗା ୀେର ପବପବାଣ,ି ସାମାଜକି ରୀତନିୀତ ି ପାଳନ 

ସମୟେର ଅେନକ ିୟା ବି ାସ ଆଧାରତି େହାଇଥାଏ । ଏହା ାୟତଃ 
େଗା ୀଗତ ଏବଂ ଏକ କାର ବା ତାମଳୂକେହବାସହ ଏହାକୁ 
ଉେପ ାକରବିା େବେଳେବେଳ    ଅସ ବ । ବହିନଛନିା ଦନି ‘ବହିନ ଛନିବିା’, 
ମତୃବ ିର ଶୁ ି ିୟାେର ବଭିି  େଲାକେଗା ୀର ସଦସ  ‘ମୁ ନ 
କେରଇବା’, ପ ିମ ଓଡଶିାେର ନୂଆଖାଇ ଦନି ନବା କୁ ନଜିର ପିତୃପୁରୁଷା, 
ଡୁମା  -େଦବତାକୁ ଥେମ ‘ଅପଣ କରବିା’, େକେତକ େଗା ୀେର ଗାଈଶାଳ, 
େରାେଷଇ ଘେର ‘ରଜ ଳା ନାରୀର େବଶ ଜନତି ନେିଷଧା ା’— ଏହସିବୁ 
ବି ାସର ପାଳନ ବା ପରିେବଷଣକୁ ଆେମ ରୀତନିୀତଗିତ ପରିେବଷଣ 
ଭାବେର ହଣ କରପିାରିବା । 
)ଖ (ଆ ିକ ପରି କାଶ (Physical activities related to belief 
performances): 

ଗାଈଶାଳ, େରାେଷଇ ଘେର ‘ରଜ ଳା ନାରୀର େବଶ ଜନତି 
ନେିଷଧା ା’, ନୂଆଖାଇ ଦନି ନଜିର ପିତୃପରୁୁଷା, ଡୁମା  -େଦବତାକୁ ଥେମ 
‘ନବା  ଅପଣକରବିା’, ମତୃବ ିର ଶୁ ି ିୟାେର ବଭିି  େଲାକେଗା ୀର 
ସଦସ  ‘ମୁ ନ କେରଇବା’ ଏକଏକ ଆ ିକ ପରି କାଶ ବା ିୟା େଯାଉ 
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ମା ମେଦଇ ଆେମ ଆମର ବି ାସର ଦଶନ ଓ କରଣ କରଥିାଉ । 
େସହପିର,ି ‘କିରଆି ଭା ିବା’ ପାଇଁ ଓଳିତେଳ ଠଆିେହାଇ ପାଣିପେକଇବା, 
ବେିଲଇ ସାମାକୁଆସେିଲ ଟକିଏି ଅଟକଯିିବା, ନେହେଲ ଟକିିଏ ପଛକୁ 
ବୁଲିପଡ ି ପୁଣି ଗ ବ  ପଥେର ବାହାରବିା ଆଦ ି ବି ାସ ପରିେବଷଣର 
ଏକଏକ ଆ ିକ ପରି କାଶ । 

)ଗ ( ଭାଷିକ, ପରା  -ଭାଷିକ , େନବୖାଚକି ପରି କାଶ  (Linguistic, 
Para-linguistic, and non-verbal expressions related to 
belief performances): 

ରାଣଖାଇବା, ଉ ାପାତ ସମୟେର ମନ ାମନା କରିବା, ମ  ଉ ାରଣ 

କରବିା ଆଦକୁି ଭାଷିକ ପରି କାଶ ଭାବେର ହଣ କରବିା । େସହପିର,ି 
େରାଗ ବା ଡାଆଣୀ ଭଲକରବିାକୁଯାଇ ଗୁଣିଆ ବା ଦଶିାରୀର ଝାଡଫୁ  

ିୟା, ଭୁତେ ତଦାଉରୁ ର ାକରବିା ପାଇଁ ଗୁଣିଆ ସ ୃ  ଗୃହକ ା  ‘ଘର 
କଳିବିା’; ଅନୁରୂପଭାବେର, ଝଟିପିିଟରି ଟକିି , ଫଳ ି ଗଛକୁ ତଜନୀ 
େଦଖାଇବା, କାଉରାବବିା, କାଳସିୀଲାଗିବା ଆଦକୁି ଆେମ ପରାଭାଷିକ ଏବଂ 
େନୖବାଚକି 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  ହଣକରପିାରବିା । 
(ଘ) ନବିାରଣ  (Resolutions of belief performances):  

ପବୂରୁ ଉେ ଖକରାଯାଇଛ ି େଯ େଯେତେବେଳ େକୗଣସି ଘଟଣା 
ିୟାେର ଆମ ଭିତେର ନକାରା କ ବା ଋଣା କ ବି ାସର କରଣହୁଏ 

େସେତେବେଳ ଆେମ ଏହାର ନବିାରଣପାଇଁ େଚ ାକରଥିାଉ । 
ଉଦାହରଣ ରୂପ, ଡାଆଣିଲାଗିଛ ି େବାଲି ଭାବିେଲ ଗୁଣିଆକରିବା, 

ହେଦାଷର ବି ାସରୁ ଟଲାଭ ାକରବିା, ବସ  ବିସଚୂକିାେର ଗଁା 
ଠାକୁରାଣୀ  ପାଖେର ଅ ଆ ପଡବିା ତଥା ମାନସକିକରିବା ଆଦ ି ିୟାକୁ 
ନଆିଯାଇପାେର । େସହପିର,ି ସାପକାମୁଡାେର ଡା ରୀ ଚକିି ାନକରି 

ଝାଡଫୁ  କରିବା ମ  ଏହାର ଏକ କୃ  ଉଦାହରଣ । ଏହ ି ନବିାରଣ 
ିୟାେର େବେଳେବେଳ ନି ି  ବ ି ଥାଆ  ି ତ େକେତେବେଳ ସ ୃ  

ସାମାଜକି େଗା ୀର େଯେକୗଣସି ସଦସ  ଏହ ି ିୟା ସ ାଦନ କରପିାର ି 
। ଉଦାହରଣ ରୂପ— ଡାଆଣି ତଥା ଝାଡଫୁ ପାଇଁ ଗୁଣିଆ, 
ବସ ବସିଚୂକିାର ଗଁା ପଜୂାରୀ ବା ଦଶିାରୀ, ଶଶି ୁ ଖଟରୁପଡଯିିବା େ େର 
ଶଶିରୁ ମାଆ, କରିଆିଭା ିବା େ େର େଯେକୗଣସି ହୁରିଆ ସ କୀୟ । 

)ଙ ( ଉପକରଣ /ଆନୁଷ ିକ (Equipages related to 
performance of beliefs): 

ବି ାସ ିୟାରୁ େଯେତେବେଳ ଋଣା କ ତଥା ନକାରା କ ଅବଧାରଣା 
ଆେସ ଏବଂ ତାହାର ନବିାରଣ ିୟା ପାଳନ କରାଯାଏ େସେତେବେଳ 
େକେତକ େ େର ବଭିି  ଉପକରଣର ଉେପଯାଗ ଅନବିାଯ  େହାଇଥାଏ । 
ଏବଂ, ବି ାସ ିୟାର ପାଳନ ଓ ପରେିବଷଣେର ଏହାର ଭୂମିକା ସ ୃ  

େଲାକେଗା ୀେର ଗୁରୁ ପୂ  ମ  ମେନହୁଏ । ଶଶି ୁ ଖଟରୁପଡଯିିବା 
େ େର ପଡିଶା ଘରର ସାତଢାଳ ପାଣି, େରାଗବହଲାେର େରାଗଭାର, 
ଡାଆଣିେଖଦାେର ଗୁଣିଆର ପୂଜାପାଠ ତଥା ମ , ‘ହରାଲି ଉଆସଁ¨’ ଦନି 
ସନୁାରୀ, ବନହଳଦୀ, ଖଏଁସ ଡାଳ ଏବଂ ଲହାଗଁ ୁ ଆଦକୁି ଏହାର ନିବାରକ 

ଉପକରଣ ଭାବେର ହଣକରାଯାଇପାେର । 
େଯେକୗଣସ ି ବି ାସ େସ ନକାରା କ ବା ସକାରା କ େହଉ, ସବୁ 

େଗାଟଏି େଗାଟଏି ପାର ରିକ େଗା ୀର ଜୀବନଧାରା । ଏହା ସହତି ଆମର 
ସାମାଜକି  -ସାଂ ତୃକିତା ଜଡତି ତଥା ଆମର େଦନୖ ନି ଜୀବନକୁ 
ବଭିି ଭାବେର ଭାବତି କରଥିାଏ । ଏସବୁକୁ ଆେମ ଅ ବି ାସଭାବେର 
ହଣକର ି ଏହାର ଅ ୟନକୁ ଉେପ ା କରିପାରିବାନାହ। େଲାକଧାରାର 

ଅନ ାନ  େଲାକ ଉପାଦାନଭଳ ିବଭିି  ବି ାସର ପାଳନ ଏବଂ ପରେିବଷଣ 
ସ ୃ  େଲାକେଗା ୀର ସଦସ  ଭିତେର ଆଦାନ ଦାନ, 
େଗା ୀଜୀବନ ତ ି ତବି ତା, ପାର ରିକ ହଣଶୀଳତା, ସାମାଜକି -
ସାଂ ତୃକି ବି ବ ତା, ‘ସାମାଜକିତା (Communities is modality 
of social relationship an "area of common living" that 
has many sacred attributes.) (‘Communities’ Turner 
1991, 96) ର ତି ାପନ, ସାଂ ତୃକି ପରଚିତି ି ନମିାଣ ତଥା ଏହାର 
ପନୁଃ ତି ା ଆଦେିର ସହାୟକ େହାଇଥାଏ, ଏଣୁ ଏସବୁର ବି ବ  

େଲାକତା ିକ ଅ ୟନ ଆବଶ କ ମେନହୁଏ । 
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