ଜଙ୍ଗଲ ତାଙ୍କ ଥାଳିରେ

ଆଶାେ ମଞ୍ଜି ୋଦୟ ସେଳା – ନିୟେଗିରସି ର ବିଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରୀକ ୋଦୟ ପ୍ରଦଶଯନ, (ଡାହାଣ ଉପର) ତଳିଆ କନ୍ଧ େମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜସଣ େହିଳା େକାଳ
ପାଇଁ େଣ୍ଡିଆ ଜାଉ ରାନ୍ଧୁ ଛନ୍ତି, (ଡାହାଣ ତଳ) ପାରମ୍ପରିକ ଫେଲର ବିହନ େମ୍ଭାର । ଫସଟା – ଅନୁ ରାଧା ସେନଗୁପ୍ତା

ଓଡିଶାର ଏଇ ଆଦିବାେୀ େହିଳାୋସନ େଂେଷଯ କରି ଧଳା ଚାଉଳ ଭାତ ଓ ସୋର୍ାବିନକୁ ଦୂ ସରଇ
ସଦଇ ନିଜର େିସଲଟ ଓ ଡାଲି ସଫରାଇ ଆଣିଛନ୍ତି ।
 ଅନୁ ରାଧା ସେନଗୁପ୍ତା

ଆକାଶସର ସେଞ୍ଚା ସେଞ୍ଚା କଳା ବାଦଲ ଗହଣସର େୂର୍ଯ ଲୁ ଚକାଳି ସେଳୁ ଥାଏ, ଆଉ ତସଳ ଛାଇ-ଆଲୁ ଅସର
ସଛାଟ-ବଡ ପାହାଡ େବୁ ସକସତସବସଳ ଝାପୋ ତ ସକସତସବସଳ ବାରି ସହାଇ ପଡୁଥାନ୍ତି । ବିଷେକଟକ ଓ
େୁନଗ
ି ୁଡା – ଓଡିଶାର ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲାର ଦୁ ଇଟି ବଲକ ଏଇ ପାହାଡ ସେର େଧ୍ୟସର ଅବସ୍ଥିତ । ପାହାଡ ଉପସର
େୂର୍ଯ କିରଣ ପଡିସଲ େସତଜ େବୁ ଜ ରଙ୍ଗ ଏସତ ଚିକ ଚିକ କରୁଥାଏ ସର୍ ଆଖି ଆସପ ଆସପ ବନ୍ଦ ସହାଇ
ର୍ାଉଥାଏ ।

ଏେିତ ି ସଗାଟିଏ ପାହାଡ ତସଳ ୋଲପଦର ଗଁା । ଉଛୁ ଳା ହେ ଓ କଥାବାର୍ତ୍ଯାର ଶବ୍ଦ େରଚାଳ ଓ ଚାରି ପାେର
ଗଛ ସଡଇଁ ଦୂ ରକୁ ଶୁଣାର୍ାଉଥାଏ । ଗୀତର ଲହରି ବି େଝିସର େଝିସର ଭାେି ଆେୁଥାଏ । ସବାଧହୁ ଏ ସକୌଣେି
ଏକ ପବଯ ପାଳନ େେୟସର େଁୁ ତାଙ୍କ ପାେସର ପହଞ୍ଚିଥିଲି ।
ଗଁା ଚାରିପଟର ଏଇ ପାହାଡ-ଜଙ୍ଗଲ ହିଁ ଏଠାକାର ଆଦିବାେୀ ସଲାକଙ୍କୁ ବଷଯ-ବଷଯ ଧରି ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛି । ଜଙ୍ଗଲ
ହିଁ ତାକୁ ଦିଏ ୋଦୟ, ଔଷଧ, ଜାସଳଣୀ, ପଶୁୋଦୟ, ପାଣି । ଏଇ ଜଙ୍ଗଲସର ହିଁ ପୁରୁଷ-ପୁରୁଷ ଧରି ସେୋସନ
ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର େିସଲଟ ଓ ପନିପରିବା ଚାଷ କରନ୍ତି । ଏଇେିତ ି ଚାଲିଥିଲା େରକାରଙ୍କ ଆଖି ନ ପଡିବା ପର୍ଯନ୍ତ ।
ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ କାଟି ପକାଇ ଶାଗୁଆନ, ଇଉକାଲିପଟାେ ପରି ଅଥଯକାରୀ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ
କଲା ।
ଏତିକସି ବସଳ ଏଇ ଗଁାର େହିଳାୋସନ ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲକୁ େୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ସନସଲ । ଆଜି ସେଇୋନଙ୍କର
ପ୍ରୟାେ ସର୍ାଗଁୁ ପାହାଡ ଉପସର ପୁଣି ଥସର ସଦଶୀ ଗଛ-ବୃ କ୍ଷ, ଫୁ ଲଫଳ େଜ୍ଜୀବିତ ସହାଇଉଠିଛ ି । ସେଇଥିପାଇଁ
ତାଙ୍କ ଥାଳିକୁ ବି ସଫରି ଆେି ପାରିଛ ି ନାନା ରକେ ୋଦୟ ।
“ସେୋସନ ସର୍ସତସବସଳ ଆେକୁ ଶାଗୁଆନ ଓ ଇଉକାଲିପଟାେ ବୃ କ୍ଷସରାପଣ ବିଷୟସର ପ୍ରବର୍ତ୍ଯାଇବାକୁ
ଆେିସଲ, ଆସେ େିଧାେଳେ େନା କରି ସଦଲୁ । ସେୋସନ କହିସଲ, ‘ଅଧିକ ପଇୋ େିଳବ
ି । (You will get
more money ),’ କହନ୍ତି ତିସୋଲି କୁ ରୁସେଳିକ । “କିନ୍ତୁ ଆସେ ସଦଖିଛୁ ଏଇ ଗଛଗୁଡାକ ପାେଆେର ଆଉ

େବୁ ଗଛର ଜୀବନ ୋରି ସଦଉଛି । କନ୍ଦା କି ଛତୁ କି ଶାଗପତ୍ର କି ଫଳ ସଗାସଟ – କିଛ ି ସହଉନାହିଁ । ୋଟି ବି
େରାପ ସହାଇ ର୍ାଉଛି । ୋତ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଆେ କଥା ନ ଶୁଣି ତାଙ୍କ ଗଛ ଲଗାଇସଲ । ତିନ ି ବଷଯ ଭିତସର
ଚାରି ପଟସର ଅନୟ ସର୍ସତ ଗଛ-ଲତା ଥିଲା େବୁ େରିଗଲା ।“
ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାେୀ ସଲାକଙ୍କର ଅେୁବଧ
ି ା/ୋଦୟ ଅଭାବ ଏଇଠି ଆରମ୍ଭ ସହଲା । ଛୁ ଆୋନଙ୍କୁ ର୍ସଥଷ୍ଟ
ସପାଷକର୍ୁକ୍ତ ୋଦୟ େିଳଲ
ି ା ନାହିଁ । ଅଧିକ ଅଥଯ ଉପାଜ୍ଜଯନ େୁସର୍ାଗ େସେ େହିଳାୋସନ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ସନସଲ
bamani boirohoru (ତାଙ୍କ ଭାଷାସର) ଅଥଯାତ ଜଙ୍ଗଲର ଧ୍ଵଂେକାରି ବିକାଶ ସହବାକୁ ସଦସବ ନାହିଁ, ଏକ

ଚିରନ୍ତନ ଭବିଷୟତ ପାଇଁ ବାଟ କାଢିସବ । ନୂ ଆ ଜଙ୍ଗଲ ନୀତି ତାଙ୍କ େମ୍ପ୍ରଦାୟର େନ୍ଦପୁଷ୍ଟିର କାରଣ ସବାଲି
ସେୋସନ ଅନୁ ଭବ କସଲ ଓ ହଜି ର୍ାଇଥିବା ଧନକୁ ସଫରାଇ ଆଣିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡସି ଲ ।
ପ୍ରଥେ କାେ ଥିଲା – େିସଲଟ ଚାଷ ଜେି ସଫରାଇ ଆଣିବା । “ସରାପଣ କରାର୍ାଇଥିବା ଗଛଗୁଡକ
ି ୁ କାଟି ତା’
ଜାଗାସର ଆେର ପାରମ୍ପରିକ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ସନଲୁ – ଆେବ, େହୁ ଲ, େଜୁ ରୀ, ପଣେ, ସତନ୍ତୁଳୀ,
ଜାେୁସକାଳି...”, କହନ୍ତି ବାଲୁ ଶିସକାକା । “ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ବାବୁ ୋସନ ପୁଲିେକୁ ଜଣାଇସଲ । ସେୋସନ କହିସଲ
ଗଛ ଉପାଡିସଲ ଆେକୁ ସଜଲ ସହବ । ଆସେ କହିଲୁ ଆସେ ର୍ିବୁ । ଆସେ େେସସ୍ତ ର୍ିବୁ – ଛୁ ଆପିଲା, ପୁରୁଷସ୍ତ୍ରୀ, ବୁ ଢା-ବୁ ଢୀ େେସସ୍ତ ସଜଲସର ରହିବୁ । ଆେ ଜଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ଆସେ ସଜଲ ର୍ିବୁ । କିନ୍ତୁ ସେଠି ବି ତୁ େର େହରି
ୋଦୟ ୋଇବୁ ନାହିଁ । ଆେକୁ ୋଣ୍ଡିଆ ସଦବ । ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ବାବୁ ଓ ପୁଲିେ ଚୁପଚାପ ପସଳଇଗସଲ । ଗତ

ୋେସର ସେୋସନ ପୁଣି ଥସର ଆେିଥିସଲ । ଆସେ କହିଲୁ, ‘ଆସେ କଣ ଚାହଁୁଛୁ ତୁ ସେ ଜାଣିଛ ।‘ ଏତିକି ଶୁଣି
ସେୋସନ ପଳାଇସଲ ।“
ଏଇ େହିଳାୋସନ ଏସବ ୋଜିଛନ୍ତି ସେ ଅଞ୍ଚଳର ପରିବର୍ତ୍ଯନର ବାର୍ତ୍ଯାବହ, ଗଁାକୁ ଗଁା ବୁ ଲି ଜଙ୍ଗଲସର ନିଜ ଗଛ
ଲଗାଇବାକୁ ସଲାକଙ୍କୁ କହୁ ଛନ୍ତି । ଗତ ବଷଯ ପାେ ନାଡୁବାଦୀ ଗଁାସର ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଇଉକାଲିପଟାେ
ନେଯରୀ କରର୍ାଇଥିଲା । ଗ୍ରାେବାେୀ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗୀୟ ଅଫି େକୁ ର୍ାଇ ତାହା ନ କରିବାକୁ ର୍ୁକ୍ତିର୍ୁକ୍ତ ଅନୁ ସରାଧ
କସଲ । ବାରେବାର ଅନୁ ସରାଧ ବିଫଳ ସହବାରୁ ଗଁା ସଲାସକ ଇଉକାଲିପଟାେ ଗଛ କାଟି ନିଆଁ ଲଗାଇସଦସଲ,
ନେଯରୀ ଭାଙ୍ଗି ସଦସଲ । େୁେେତି ଶିସକାକା େସନ ପକାଇ କହନ୍ତି, “ଦିସନ ଦ୍ଵିପହସର ଦି’ଟା ଗାଡିସର ପୁଲିେ
ଆେିସଲ। ଆସେ େବୁ କିଏ ସକ୍ଷତସର, କିଏ ଜଙ୍ଗଲସର କାେ କରୁଥାଉ। ଦୁ ଇ ଜଣ େହିଳା ର୍ାଇ େବର ସଦସଲ।
ପିଲା-ପିଲି, ପୁଅ ଝିଅ, ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ, ବୁ ଢା ବୁ ଢୀ େେସସ୍ତ ସଠଙ୍ଗା-ବାଡି ଧରି ର୍ାହା ପାଇଲୁ ଧରି ଧାଇଁ ଆେିଲୁ ।
ପୁଲିେ ଗଁା ଛାଡି ପଳାଇଲା । ଗଁା ୋରା ସଲାକ ବିସରାଧ କସଲ । ସଶଷସର ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଆେ କହିବା
ଅନୁ ୋସର ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ରାଜି ସହଲା ।“
ବିବଧ
ି ତା ସଫରାଇ ଆଣିବାକୁ ବହୁ ତ ପରିଶ୍ରେ କରିବାକୁ ପସଡ । ଗଛଗୁଡାକ ବଢିବାକୁ ତ ଅତି କେସର ପାଞ୍ଚ
ବଷଯ ଲାସଗ। ବୃ କ୍ଷ ସରାପଣ କରାର୍ାଇଥିବା ଜେିର ୋଟି ବହୁ ତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ସହାଇଥାଏ । ପରିପୂରଣ କରି ପୁନଃ
ଉବଯର ସହବାକୁ େେୟ ଲାସଗ ।
ଆଦିବାେୀ େହିଳାୋସନ ସଛାଟ ସଛାଟ ଅସନୌପଚାରିକ ଦଳ ବାନ୍ଧି ଜଙ୍ଗଲ ନିୟେିତ ପର୍ଯସବକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି,
ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଜିନଷ
ି େଂଗ୍ରହସର ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ସକସତକ ନିୟେ ବି କରିଛନ୍ତି । “ଚଳିତ ବଷଯ, ଜୁ ନ-ଜୁ ଲାଇ ଦୁ ଇ
ୋେସର ଆସେ ପାେ ପାେ ପ୍ରାୟ ପଇଁତର
ି ଶ
ି ଗଁା ଜଙ୍ଗଲସର ଗଛ ଲଗାଇଛୁ । େୁନଗ
ି ୁଡା ଓ ବିଷେକଟକର ଛଅ
ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ଏଥିସର ୋେିଲ ସହାଇଛୁ । ପ୍ରତି ପରିବାର ଦଶରୁ ପନ୍ଦରଟି ସଲୋଏଁ ଗଛ ଲଗାଇଛୁ ।
ଏଥର ଆେ ପିଲାଙ୍କର ପୁଷ୍ଟି ଆବଶୟକତା ସେଣ୍ଟିବ ।“
ସେ ଅଞ୍ଚଳସର ୋଦୟ ଓ ସପାଷଣ େୁରକ୍ଷା ଦିଗସର କାେ କରୁଥିବା ଏକ ସବେରକାରୀ େଂସ୍ଥା ଲିଭିଙ୍ଗ ଫାେଯେ,
ପ୍ରତି ଛଅ ୋେସର ସଲାକଙ୍କ ୋଦୟ ବିବଧ
ି ତା େେୀକ୍ଷା କସର । “୨୦୧୪ସର ୫୮% ପରିବାରଙ୍କର ସପାଷଣ
ହାର କେ ଥିଲା । ଏ ବଷଯ ତାହା କେି ୧୮% ସହାଇଛି । ଆେ କାେର ସକନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ସହଉଛି କୃ ଷ,ି ପ୍ରାକୃ ତକ
ି େେବଳ
ପରିଚାଳନା ଓ ସପାଷଣ େଧ୍ୟସର େଂସର୍ାଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା।“, କହନ୍ତି ଲିଭିଙ୍ଗ ଫାେଯେର ବିଚତ୍ର
ି ବିଶ୍ଵାଳ। “ଗତ
କିଛ ି ବଷଯର କାର୍ଯ େଧ୍ୟସର ଆସେ ଅନୁ ଭବ କଲୁ ସର୍ ସକବଳ ଆଇ େି ଡି ଏେ ପରି ସକସତାଟି େରକାରୀ ସର୍ାଜନା
ଦ୍ଵାରା ସପାଷଣ େୁରକ୍ଷା େିଳପ
ି ାରିବ ନାହିଁ । ଛତୁ ଆ, େଧ୍ୟାହ୍ନ ସଭାଜନ, ଅଣ୍ଡା ..... ଏେବୁ ପରିପୂରକ ୋଦୟ ।
ରାୟଗଡା ଅଞ୍ଚଳସର ପାରମ୍ପରିକ ୋଦୟସର ବିବଧ
ି ତା ସଢର ସବଶି ଥିଲା – ସକସତ ରକେର ଡାଲି, ଶେୟ,
େିସଲଟ (ସଛାଟଦାନା ର୍ୁକ୍ତ ଶେୟ), ଫଳ, ପନିପରିବା, ଶାଗ, ଛତୁ ଆଦି । ଆେକୁ ଏେବୁ େୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ
ସହବ, ନଷ୍ଟ କରିବା କଥା ନୁ ସହଁ ।“

ସଗାଟିଏ ୋଧାରଣ ଆଦିବାେୀ ପରିବାରର ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୁ ଏ ୋଣ୍ଡିଆ ଜାଉରୁ। େଧ୍ୟାହ୍ନ ସବଳକୁ ଆଉ ସଗାଟିଏ
େିସଲଟ େହିତ ପିଆଜ, ଜଙ୍ଗଲରୁ ସତାଳି ଆଣିଥିବା ଶାଗ – ସର୍େିତ ି ଗନ୍ଧିରୀ ଶାଗ, ବଷଯା ଦିସନ ଛତୁ କି
ନଦୀ/ନାଳରୁ ଧରିଥିବା ୋଛ କିେବା ବିଲରୁ କଙ୍କଡା ବା ସକୌଣେି ୋଂେ । େନ୍ଧୟାସର ୋଧାରଣତଃ ଭାତ (ଚାଉଳ)
େହିତ ପରିବା ତରକାରୀ, ଡାଲି କି ଝୁ ଡଙ୍ଗ େେି । ଗଁାର େହିଳାୋସନ କିଛ ି ବଷଯ ତଳର କଥା େସନ ପକାନ୍ତି,
ସକସତ ରକାେର ୋଦୟ ସେୋସନ ୋଉଥିସଲ – ଜନା, େୁଆଁ, କାଙ୍ଗୁ , ସକାସଦା, ସକାଶଳା, ଗୁରଜି, ସକସତ ପ୍ରକାର
ପକ୍ଷୀ,ପଶୁ, ସପାକ ଆଦି । ଆେବ ଟାକୁ ଆ ଓ ସତନ୍ତୁଳୀ େେି , କନ୍ଦା ସପାଡା ଆଦି ବି ୋଉଥିସଲ ।
ଔଷଧ ପାଇଁ ବି ଜଙ୍ଗଲ ଉପସର ନିଭଯର କରନ୍ତି । ଜସଣ ସ୍ତ୍ରୀ ସଲାକ ସଦୌଡି ର୍ାଇ େୁଠାଏ ପତ୍ର ଓ କିଛ ି େୂଳ ସନଇ
ଆେିସଲ ଓ ତାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ବୋଣିଗସଲ – ”ଏଇଟା ରକ୍ତ ସବାହୁ ଥିସଲ ବନ୍ଦ କରିଦଏ
ି , ଏଇଟା ଦାନ୍ତ
ବିନ୍ଧୁଥିସଲ .... ସୋ ଝିଅ ଜାଣିଛ ି ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧସି ଲ କଣ କରିବାକୁ ପସଡ,” ଲାଣ୍ଡି ଶିସକାକା କହିସଲ । “ଆେ ଗଁାର
ଅସନକ ସଲାକଙ୍କୁ େିଏ ଭଲ କରିଛ ି । ତା’ ସଜସଜୋ (jejema- grandmother) ତାକୁ ଶିୋଇଛନ୍ତି । ଜ୍ଞାନ
ସଗାଟିଏ ପିଢର
ି ୁ ପରବର୍ତ୍ଯୀ ପିଢକ
ି ୁ ର୍ାଇଥାଏ । େେସ୍ତଙ୍କୁ େବୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଆର୍ାଏ ନାହିଁ, ସଲାକ ସଦଖି ଦିଆର୍ାଏ ।
ସଜସଜୋ ସୋସତ କହିସଲ ନାହିଁ, ତାକୁ ବତାଇସଲ, ଗଛ-ପତର ଚିହ୍ନବ
ି ା କଳା ତା’ଠି ଅଛି, ଏସବ ବି େିଏ
ପାହାଡସର/ ଜଙ୍ଗଲସର ବହୁ ତ େେୟ ବିତାଏ । ଥସର ଜସଣ ବାହାର ସଲାକ ତା’ ପାେକୁ ଔଷଧ ପାଇଁ ଆେିସଲ,
ପଚାରିସଲ,”ଏ ଔଷଧସର େଁୁ ଭଲ ସହଇର୍ିବ ି ନିଶ୍ଚୟ ତ ?” େଁୁ କହିଲି, ‘ଦାନ୍ତ ଠିକ କରି ନ ପାରିସଲ ପାହାଡ
ସନଇ ର୍ାଅ ।“ େହରି ସଲାସକ ଆେିବା ପସର ଏେବୁ ଆସସ୍ତ ଆସସ୍ତ ସଲାପ ପାଇଗଲା । ସେୋସନ କହିସଲ
‘ଏଗୁଡାକ େରାପ ଜିନଷ
ି ।‘ ସେୋସନ ଭାବିସଲ ଆସେ େବୁ େୂେଯ । ପୟାଣ୍ଟ -ୋଟଯ ପିନ୍ଧା ସଲାକ ଆେକୁ ପଚାରିସବ
ଆସେ କଣ ୋଉ, ଆଉ ଆେ କଥା ଶୁଣି େୁହଁ ବୁ ଲାଇ ସଦସବ ।“ ଏେବୁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଓ ସଗୌରବକୁ ଆୋତ
ଦିଏ । ତା’ ପସର, ତାଙ୍କ ପିଲାଏ େହରକୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଗସଲ, ଆଉ ସଗାସଟ ପ୍ରକାର ୋଦୟ ୋଇସଲ ।
“ସେୋସନ େୟାଗି, ସରାଲ ଆଦି ୋଗିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କସଲ । “
“ଆସେ ସଦଖିଲୁ ଆଦିବାେୀୋସନ ତାଙ୍କ ନିଜ ୋଦୟକୁ ହୀନ ଦୃ ଷ୍ଟିସର ସଦଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।“, କହନ୍ତି ବିଚତ୍ର
ି
ବିଶ୍ଵାଳ । “ପାରମ୍ପରିକ ୋଦୟରୁ ଦୂ ସରଇ ନ ର୍ିବା ପାଇଁ ଲିଭିଙ୍ଗ ଫାେଯେ ତରଫରୁ ଅସନକଗୁଡଏ
ି ସ୍ଥାନୀୟ ୋଦୟ
ସେଳା ଆସୟାଜନ କରାଗଲା । ସେଇଠି ତାଙ୍କ ୋଦୟର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ, େହତ୍ଵ ଉପସ୍ଥାପନ ସହଲା । ପାରମ୍ପରିକ ୋଦୟ,
ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ବିହନ ଆଦି ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା । ପିଲାଏ ଓ ର୍ୁବକୋସନ ତାଙ୍କ ୋଦୟର ବିବଧ
ି ତା
ସଦଖିସଲ । ଏହା ଫଳସର ତାଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ୋଦୟ ବୟବସ୍ଥାର ହୃ ତ ସଗୌରବ ସଫରି ଆେିଛ ି ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସଲାସକ
ବୁ ଝି ପାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ୋଦୟ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ସକସତ େହେତ୍ପର୍ଣ୍
ୂ ଯ ।“ “ଆଦିବାେୀୋସନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଜାଣନ୍ତି ।“, କହନ୍ତି
ଲାଣ୍ଡି ଶିସକାକା । “ସର୍ଉଁ ଦିନ ଆଦିବାେୀ ଏ ପୃଥିବୀରୁ ସଲାପ ପାଇର୍ିସବ, ସେଦିନ ଜ୍ଞାନ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପାହାଡ
ବି ସଲାପ ପାଇର୍ିବ ।“
ଅନୁ ରାଧା ସେନଗୁପ୍ତା ଜସଣ ସ୍ଵାଧୀନ ପତ୍ରକାର । େହିଳା, ର୍ୁବପିଢ,ି ପରିସବଶ ଉପସର କୁ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିବା େେେୟା ବିଷୟସର
ସେ ସଲେନ୍ତି ।

