
 

 

କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଜୀବନୀ 

ଫ଼ିିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀୄଯ ଓଡ଼ିଶୀନୃତୟଯ ପ୍ରତ଼ିଷ୍ଠା , ଯ଼ିଫୟାପ୍ତ ତଥା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାନୟତା ପ୍ରଦାନ 
କଯାଇଫାୄଯ ଯହ଼ିଥିରା ତାଙ୍କଯ ପ୍ରଭଖୂ ବୂଭ଼ିକା । ଓଡ଼ିଶୀଯ ଆଦ଼ିଗୁଯୁ ଦମଶ୍ରୀ 
ଙ୍କଜଚଯଣ ଦାସଙ୍କ ୄଯା଼ିତ ଭହାଦୁଭକୁ ସଦୃୁଢ , ସଦୃୁଶୟ, ଲ୍ଲଫ଼ିତ ଆଉ ଫ଼ିକଶ଼ିତ 
କଯାଇାଯ଼ିଥିୄର ୄସ । ଓଡ଼ିଶୀନୃତୟୄଯ ନଫଜାଗଯଣ ସଷୃ୍ଟ଼ି କଯାଇ , ପ୍ରାୟ ୨୦୦ 
ଏକକ ପ୍ରଦଶଶନ ଓ ୫୦ଟ଼ି ନୃତୟ ନାଟ଼ିକାଯ ସିଂୄମାଜନ ୄମାୄଗ ୄସ ଏହାକୁ 
କଯାଇଥିୄର ଯ଼ିୁଷ୍ଟ । ୄସ ୄହଉଛନ୍ତ଼ି ଓଡ଼ିଶୀନୃତୟ ଜଗତଯ ଅଦ୍ୱ଼ିତୀୟ ଗୁଯୁ 
ଦମଫ଼ିବୂଷଣ ଡଃ ୄକୁଚଯଣ ଭହାାତ୍ର ।  

ଶ଼ିଳ୍ପୀଗ୍ରାଭ ଯଘଯୁାଜୁଯଯ  ୧୯୨୬ ଭସ଼ିହା ଜାନୁଆଯୀ ୮ ତାଯ଼ିଖୄଯ ଏକ ଶ଼ିଳ୍ପୀ 
ଯ଼ିଫାଯୄଯ ଜନ଼ିମତ ୄକୁଚଯଣ କାଯ ଭାୟାୄଯ ଡ଼ି ୄକୄଫ ୄଗାଟ଼ିୁଅ ନୃତୟ ତ 
ୄକୄଫ ଯାସରୀାୄଯ ଅବ଼ିନୟ , ୄକୄଫ ୁଣ଼ି ଭଞ୍ଚସଜ୍ଜା , ୄଭକ୍ ଅପ୍ , ନୃତୟ 
ସିଂୄମାଜନା, ୄକୄଫ ଅଫା ଗ ା ଗ ା ଫୁର଼ି କୃଷ୍ଣରୀା ଓ ୁଯାଣଯ ଅନୟ ଉାଖୟାନ 
ନୃତୟ ସଙ୍ଗୀତ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଯ଼ୄି ଫଷଣ କଯ଼ିଥିୄର । ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତ଼ି ଅୄହତୁକ ଆଗ୍ରହଯୁ 
ୄସ ଗୁଯୁ ଅଗାଧୁ ଭହାଯଣାଙ୍କଠାଯୁ ଭଦୃଙ୍ଗ ଓ ୄେତ୍ରୄଭାହନ କଯଙ୍କଠାଯୁ ତଫରା 
ଫୄଜଇଫା ଶ଼ିଖିଥିୄର । ୄକୄଫ ୁଣ଼ି ଜୀଫ଼ିକା ନ଼ିଫଶାହ ାଇ  ଭରୂ଼ିଆ ବାଫୄଯ କାମଶୟ 
କଯ଼ିଥିୄର ାନଫଯଜୄଯ ।  

ଭାତ୍ର କାକାଯ ୄହଫାଯ ୄଭାହ , ୄପ୍ରଯଣା ଓ ଫ଼ୄି ଫକଯ ତାଗଡା ନ଼ୄି ଦଶଶୄଯ ୄସ ଗ ା 
ଛାଡ଼ି କଟକ ଚାର଼ି ଆସ଼ି କଫ଼ିଚନ୍ଦ୍ର କାୀଚଯଣ ଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଥିଏଟସଶୄଯ 
ୄମାଗ ୄଦଇ ଭଞ୍ଚସଜ୍ଜା , ଭଦଶ, ତଫରା ଫାଦନ ଆଦ଼ି କଯୁ କଯୁ “ଅନ୍ନୂର୍ଣ୍ଶା ଫ଼ି ” 



 

 

ଦୄଯ ୄମାଗ ୄଦଇଥିୄର । ଏଠାୄଯ ଗୁଯୁ ଙ୍କଜଚଯଣ ଦାସଙ୍କ ସିଂସ୍ପଶଶୄଯ ଆସ଼ି 
ତାଙ୍କ ନୃତୟୂତ଼ିବାଯ ଫ଼ିକାଶ ଘଟ଼ିଥିରା ।ଙ୍କଜ ଚଯଣଙ୍କ ସିଂୄମାଜନାୄଯ ନୃତୟ 
ନାଟ଼ିକା “ୄଦଫୀ ବସ୍ମାସଯୁ”ୄଯ “ନଟଯାଜ” ବୂଭ଼ିକାୄଯ ଅବ଼ିନୟ କଯ଼ି ଫୃହତ୍ତଯ ନୃତୟ 
ୄପ୍ରଭୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟ଼ି ଆକଷଶଣ କଯ଼ିାଯ଼ିଥିୄର । ଅନ୍ନୂର୍ଣ୍ଶା ଫ଼ି ଦୄଯ ଥାଇ , ୄକୁଚଯଣ 
ଗୁଯୁ ଦୁରଶବଚନ୍ଦ୍ର ସ଼ିିଂ , ଗୁଯୁ ଦୟା ଶଯଣ ଆଦ଼ିଙ୍କ ଠାଯୁ ଅବ଼ିନୟ ନୃତୟ ଓ 
ଫୟାକଯଣୄଯ ଆହଯଣ କଯ଼ିଥିୄର ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ଯାକାଷ୍ଠା ଏଫିଂ ପ୍ରତ଼ିଷ୍ଠା 
କଯ଼ିାଯ଼ିଥିୄର ନ଼ିଜକୁ ଜୄଣ ନତ୍ତଶକ, ଫାଦକ ଓ ନୃତୟ ସିଂୄମାଜକ ବାଫୄଯ ।  

ଭାହାଯୀ ଓ ୄଗାଟ଼ିୁଅ ନୃତୟ ଉୄଯ ଗୄଫଷଣା ସହ଼ିତ କଟକ କାଫ଼ିକାଶ 
ୄକନ୍ଦ୍ରୄଯ ୄସ ୧୫ ଫଷଶ କା ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତୟ ଶ଼ିୋଦାନ କଯ଼ି ୄସ ସଷୃ୍ଟ଼ି କଯ଼ିାଯ଼ିଥିୄର 
ଅଗଣ଼ିତ ଶ଼ିଷୟଶ଼ିଷୟା , ୄଦଶ ଏଫିଂ ଫ଼ୄି ଦଶୄଯ ଓଡ଼ିଶୀନୃତୟକୁ ୄନଇ କଯ଼ି ଓ 
କଯାଇଥିୄର ଅସିଂଖୟ କାମଶୟକ୍ରଭ । ସପତାଯ ାହାଚଭାନ ଅତ଼ିକ୍ରଭ କଯ଼ି ୄସ 
ଫନ଼ିମାଇଥିୄର ଓଡ଼ିଶୀଯ ସଫଶକାୀନ ପ୍ରସ଼ିଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରତ଼ିଷ୍ଠ଼ିତ ଗୁଯୁ ।  

“ଞ୍ଚୁଷ୍ପା”, “କୃଷ୍ଣଗାଥା”, “ଗୀତୄଗାଫ଼ିନ୍ଦ”, “ଉଫଶଶୀ”, “କୃଷ୍ଣରୀା”, 

“ସାେୀୄଗାା”, “ୄକାଣାକଶ” ଆଦ଼ି ନୃତୟ ସିଂୄମାଜନା କଯ଼ି ୄସ ଭଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶୀକୁ 
କଯ଼ିଥିୄର ଫ଼ିବାସ଼ିତ। କାଫ଼ିକାଶ ୄକନ୍ଦ୍ର ସହୄମାଗୄଯ ୄସ ଓଡ଼ିଶାଯ ଫ଼ିବ଼ିନ୍ନ 
ଭନ୍ଦ଼ିଯୄଯ ୄଖାୄଦଇ ୄହାଇଥିଫା ନତ୍ତଶକ/ନତ୍ତଶକୀ ଭାନଙ୍କଯ ଭଦୁ୍ରା ଉୄଯ ଗୄଫଷଣା 
କଯ଼ି, ୄସଗୁଡ଼ିକୁ ନ଼ିଜ ନୃତୟ ଭଧ୍ୟୄଯ କଯ଼ିାଯ଼ିଥିୄର ଆୟତ୍ତ , ଆଉ ଫନ଼ିମାଇଥିୄର 
ଓଡ଼ିଶୀୄଯ ନୂତନ ମୁଗପ୍ରଫତ୍ତଶକ।  

 



 

 

କଟକୄଯ ଶତ ଶତ ୄଦଶୀଫ଼ୄି ଦଶୀ ଆଗ୍ରହୀ ନୃତୟାଶୀଙୁ୍କ ନୃତୟଶ଼ିୋ ୄଦଇ ଯଫତ୍ତଶୀ 
ସଭୟୄଯ ଓଡ଼ିଶୀ ଗୄଫଷଣା ୄକନ୍ଦ୍ରୄଯ ଓଡ଼ିଶୀନୃତୟ ଫାଫଦୄଯ ଫହୁ ପ୍ରୄରଖନ ଆଦ଼ି 
ପ୍ରସୁ୍ତତ କଯ଼ି ୄସ ହିଁ କଯ଼ିଥିୄର ଓଡ଼ିଶୀକୁ ଯ଼ିଢ଼ି ାଇ  ସିଂଯେ଼ିତ କଯ଼ିଫା ଯ଼ି 
ଭହାଘଶକାମଶୟ । 

ଓଡ଼ିଶୀନୃତୟଯ ଏଇ ଅପ୍ରତ଼ିଦ୍ୱନ୍ଦୀ ସମ୍ରାଟଙୁ୍କ ୄଦଶଫାସୀ ସମ୍ମାନ଼ିତ କଯ଼ିଥିୄର 
ଦମଫ଼ିବୂଷଣୄଯ, ଏଇ ସମ୍ମାନୄଯ ସମ୍ମାନ଼ିତ ୄହଫାୄଯ ୄସ ୄହଉଛନ୍ତ଼ି ପ୍ରଥଭ ଓଡ଼ିଆ 
। ଓଡ଼ିଶୀ ପ୍ରତ଼ି ନ଼ିଷ୍ଠାଯ ଅଫଦାନ ାଇ  କଫ଼ିସମ୍ରାଟ ଉୄନ୍ଦ୍ର ବଞ୍ଜ ସମ୍ମାନ , ସଙ୍ଗୀତ 
ନାଟକ ଏକାୄ ଡଭୀ ୁଯସ୍କାଯ , ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାୄଡଭୀ ୄପୄରାସ଼ି , 

ଭଧ୍ୟପ୍ରୄଦଶ ସଯକାଯଙ୍କ ତଯପଯୁ କା଼ିଦାସ ସମ୍ମାନ , ଡକଟୄଯଟ ସମ୍ମାନ , ଆସାଭ 
ସଯକାଯଙ୍କ ତଯପଯୁ ଶଙ୍କଯୄଦଫ ସମ୍ମାନୄଯ ସମ୍ମାନ଼ିତ କଯାମାଇଛ଼ି ୄସହ଼ି 
ଭହାଗୁଯୁଙୁ୍କ ।  

ଓଡ଼ିଶୀନୃତୟଯ ୄସହ଼ି ପ୍ରାତଃସ୍ମଯଣୀୟ ଗୁଯୁଙ୍କ ଭହାପ୍ରୟାଣ ଘଟ଼ିଥିରା ୨୦୦୪ ଭସ଼ିହା 
ଏପ୍ର଼ିର ୭ ତାଯ଼ିଖୄଯ । 


