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ଅେିକାନକଟ ଭ୍ରମଣ ଅନୁଭୂତ ି

✍ ଡକଟର ଶାନ୍ତପିି୍ରୟ ପରଡିା  
ଏମିତରିେ ରମାରତ ନୂଆ ଜାଗା ରଦଖିବାକୁ ବହୁତ ଭ   ାରଗ । ରସମିତ ିଏକ ସୁରଯାଗ 

ରମାରତ ନକିଟରେ ମିେଥିି ା । ଗତ ରମ ମାସରେ ମଁ ୁଏକ କନେରେନସରେ ରଯାଗ ରଦବାକୁ 
ରସ୍ପନ ରଦଶେ ଏକ ସୁନ୍ଦେ ସହେ ଅ ିକାନରଟ ଯାଇଥି ି । ଅ ିକାନରଟ ରସ୍ପନେ 
ଦକି୍ଷଣପୂବଷରେ ଅବସି୍ତତ ଅ ିକାନରଟ ୋଜୟେ ୋଜଧାନୀ ଓ ଏକ ବନ୍ଦେ ସହେ । ରମାେ ସ୍ୱଳ୍ପ 
ସମୟ େହଣି ଭିତରେ ଏହ ିସୁନ୍ଦେ ସହେକୁ ଜାଣିବାେ ସୁରଯାଗ ପାଇଥି ି । ସମଦୁ୍ର କୂେରେ 
ଅବସ୍ଥାପିତ ଏହ ିସହେଟ ିନଜିେ ଐତହିାସକି ଦୁଗଷ, ପୁୋତନ ଅଟ୍ଟାେକିା, ଚର୍ଚ୍ଷ ଓ ମନ ମଗୁ୍ଧକେ 
ସମଦୁ୍ର ରବୋଭୂମି ରଯାଗୁଁ ବହୁ ପଯଷୟଟକଙୁ୍କ ଆକୃଷ୍ଟ କରେ । ଆମ କନେରେନସେ ଆରୟାଜକ 
କଛି ିପ୍ରମଖୁ ଦଶଷନୀୟସ୍ଥେ ିଆମକୁ ରଦଖାଇଥିର  ଯାହା ମଁ ୁସଂରକ୍ଷପରେ ବର୍ଣ୍ଷନା କେୁଛ ି। 

ଶାନ୍ତା ବାବଷର ଦୁଗଷ :   
ଅ ିକାନରଟ ସହେେ ସବୁଠୁ ପ୍ରମୁଖ ଦଶଷନୀୟ ସ୍ଥାନ ଯାହାେ ଇତହିାସ ୧୦୦୦ ବର୍ଷେୁ 

ବ ି ପୁେୁଣା । ଆମ ଟୁେଷି୍ଟ ଗାଇଡ୍ ଆମକୁ ପୁୋ ଦୁଗଷ ଏବଂ ଏହାେ ପ୍ରମଖୁ ସ୍ଥାନ ବୁ ାଇ 
ରଦଖାଇଥିର  । ଏହ ିଦୁଗଷକୁ ଅଧିକାେ କେବିାକୁ ମସୁ ମାନ ଓ ଖ୍ରୀଷି୍ଟଆନ ଶାସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 
ବହୁବାେ ସଂଘର୍ଷ ରହାଇଛ ିଏବଂ ରଶର୍ରେ ଖ୍ରୀଷି୍ଟଆନ ଶାସକଙ୍କ ଅଧିକାେକୁ ଯାଇଥି ା ଏବଂ 
ରସମାରନ ଖ୍ରୀଷି୍ଟଆନ ସନ୍ଥ ବାବଷେଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ନାମିତ କେ ିରଦଇଥିର  । ଦୁଗଷେ 
ଶୀର୍ଷେୁ ସମଦୁ୍ର ଓ ସହେେ ଦୃଶୟ ଏକ ନଆିୋ ଅନୁଭୂତ ି। ମଁ ୁପ୍ରଥମଥେ ସମଦୁ୍ର କୂେରେ ପାହାଡ 
ଓ ତା' ଉପରେ ଦୁଗଷ ରଦଖି ି । ବାହୟ ଆକ୍ରମଣେୁ ଦୁଗଷକୁ େକ୍ଷା କେବିାକୁ ବଭିିନ୍ନ ସ୍ତେେ ପ୍ରାଚୀେ 
କୋଯାଇଥି ା । ଏହ ିଦୁଗଷଟକୁି ଏକ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥେ ିଭାରବ ମଧ୍ୟ ବୟବହାେ କୋ ଯାଉଥି ା । ଦୁଗଷ 
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ମଧ୍ୟରେ ପାଣିକୁ େଖିବା ପାଇଁ ପଥେକୁ ରଖାେ ିବଡ ବଡ ପାତ୍ର ଭେ ିଜାଗା କୋଯାଇଥି ା । 
ଏହ ିଦୁଗଷଟ ିକଛି ିବର୍ଷ ବନ୍ଦୀମାନଙୁ୍କ େଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବୟବହାେ କୋଯାଇଥି ା । ବନ୍ଦୀମାରନ 
ନଜି ନଜି ନାମ ପଥେ ଉପରେ ର ଖିଛନ୍ତ,ି ଯାହା ଏରବ ବ ିେହଛି ି। ଆମ ଟୁେିଷ୍ଟ ଗାଇଡ୍ ଙ୍କ 
ଅନୁସାରେ ଏମିତ ି କେବିାେ ଉରର୍ଦ୍ଶୟ ଥି ା, ନଜି ପେବିାେ ର ାକଙୁ୍କ ନଜି ମତୁୃୟ ପରେ 
ଜଣାଇବାେ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ରଯ ରସମାରନ ରସଇଠ ିବନ୍ଦୀ ଥିର  ରବା ି । ଆମ କନେରେନସେ 
ଆରୟାଜକ ଆମ ଉରଦଶୟରେ ଏକ ୋତ୍ର ି ରଭାଜନ ଦୁଗଷ ମଧ୍ୟରେ ଆରୟାଜନ କେଥିିର  । 
ସନ୍ଧୟା ସମୟରେ ଜହ୍ନ ଆର ାକରେ ଦୁଗଷ ଓ ରସଠାରେ ୋତ୍ର ି ରଭାଜନ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚେେ 
ଅନୁଭୂତ ିଥି ା । 

 
ଚତି୍ର ୧:  ଶାନ୍ତା ବାବଷେ ଶୀର୍ଷେୁ ଅ ିକାନରଟ ସହେ ଦୃଶୟ 

ପୁରୁଣା ସହର ଭ୍ରମଣ : 
ଆମ କନେରେନସ ଆରୟାଜକ ରଗାରଟ ଦନି ଅ ିକାନରଟ ସହେେ ପୁେୁଣା ଜାଗା ସବୁ 

ଚା ି ଚା ି ବୁ ିବାେ ଆରୟାଜନ କେଥିିର  । ଆମ ଟୁଅର ଗାଇଡ୍ ଆମକୁ ସବୁ ପ୍ରମଖୁ ସ୍ଥାନ 
ଚା ି ଚା ି ବୁ ାଇ ରଦଖାଇଥିର  ଓ ଏହାେ ଐତହିାସକି ମହତ୍ୱ ବୁଝାଇ କହଥିିର  । ଆମ 
ଯାତ୍ରା ସମଦୁ୍ରକୂେକୁ  ାଗିଥିବା ଚ ାପଥେୁ ଆେମ୍ଭ ରହାଇଥି ା । ଏହ ି ଚ ାପଥଟ ି ରମାରତ 
ବହୁତ ଭ   ାଗିଥି ା । ସମଦୁ୍ରକୂେରେ ଥିବା ଏହ ି ଚ ାପଥଟ ି ମାବଷ ରେ ତଆିେ ି ଓ 
ଦୁଇପଟରେ ପଯଷୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ରଦାକାନ ଓ ରଖା ା ରେରସ୍ତଗଁା  ାଗି େହଛି ି। ପ୍ରଥରମ ଆରମ 
ଟାଉନ ହ େୁ ଆମେ ଯାତ୍ରା ଆେମ୍ଭ କେଥିି ୁ । ଏହାପରେ ଆରମ ଶାନ୍ତା ମାେଆି ବସା ିକା 
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ଚର୍ଚ୍ଷକୁ ଯାଇଥି ୁ । ଏହା ଅ ିକାନରଟ ସହେେ ସବୁଠୁ ପୁେୁଣା ଚର୍ଚ୍ଷ ଯାହାେ ଇତହିାସ ୧୪୦୦ 
ଶତାବ୍ଦୀେୁ ଆେମ୍ଭ ରହାଇଥି ା । ଏହାପରେ ଆରମ ସାନ-ନରିକା ସ୍ କରଥଟ୍ରଅିଲ୍ ରଦଖିବାକୁ 
ଯାଇଥି ୁ । ଏହାେ ଇତହିାସ ମଧ୍ୟ ୧୬୦୦ ଶତାବ୍ଦୀ ପୁେୁଣା । ଏହାେ ପ୍ରାଥଷନା ଗହୃଟ ି
ରଦଖିବାକୁ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ । ଏହାପରେ ଆରମ ସହେେ ଗେ ିୋସ୍ତାରେ ଚା ି ଚା ି କଛି ି
ସମୟ ବୁ ିଥି ୁ । ସଂକୀର୍ଣ୍ଷ ୋସ୍ତାେ ଦୁଇ ପରଟ ଥିବା ଏହ ିପୁେୁଣା ଘେ ଗୁଡକି ବହୁତ ଭ  
ଭାରବ ଯତ୍ନ ନଆିଯାଉଥିବାେୁ ଏରବ ବ ିପଯଷୟଟକଙୁ୍କ ଆକୃଷ୍ଟ କେୁଛ ି । ରମାରତ ସବୁଠୁ ଭ  
 ାଗିଥି ା ପ୍ରରତକ ଘେେ େୁ  ଗଛରେ ସଜା ଯାଇଥିବା ବା ରକାନୀ, ଦୂେେୁ ଏହା ବହୁତ 
ସୁନ୍ଦେ ରଦଖା ଯାଉଥି ା । ଘେ ଗୁଡକି ମଖୁୟତଃ ସମଦୁ୍ର ମହଁୁା ଓ ପ୍ରରତକ ନଜି ନଜିେ ଘେ 
କାନ୍ଥରେ େୁ  କୁଣ୍ଡ ସବୁ ଝୁ ାଇ େଖିଥିର  । ଅ ିକାନରଟ ସହେକୁ ବାହୟ ଆକ୍ରମଣେୁ େକ୍ଷା 
କେବିାକୁ ପ୍ରାଚୀେ ନମିଷାଣ କୋଯାଇଥି ା, ଯାହାେ ଭଗ୍ନାବରଶର୍ ଆରମ ରଦଖିଥି ୁ । 

ଚା ି ଚା ି ସହେ ବୁ ିବା ପରେ ଆମ ଆରଯାଜକ ୋତ୍ର ି ରଭାଜନେ ବୟବସ୍ତା ସମଦୁ୍ର 
କୂେରେ ଥିବା ଏକ ରଖା ା ରେରସ୍ତଗଁାରେ କେଥିିର  । ଚା ି ଚା ି ବୁ ିବା ପରେ ସମଦୁ୍ର 
କୂେରେ ବସ ି ଥଣ୍ଡା ପବନ ସହତି ପାେମ୍ପାେକି ସଙ୍ଗୀତେ ଆରୟାଜନ ସବୁ ଥକା ରମଣ୍ଟାଇ 
ରଦଇଥି ା । ରସଠାେୁ ରେେ ିା ରବେକୁ ରମାେ ଜରଣ ବନୁ୍ଧ ରସଠକିାେ ଆଇସକିି୍ରମ 
ଖଆୁଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କେଥିିର  । ୋତ୍ର ି୧୧ଟାରେ ସମୁଦ୍ର କୂେରେ ଆଇସିକି୍ରମ ଓ ତାହା 
ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଅଜଣା ସହେରେ, ଏକ ନୂଆ ଅନୁଭୂତ ିଥି ା । 

 
ଚତି୍ର ୨: ସମଦୁ୍ର କୂେରେ ଥିବା ଚ ାପଥ 
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ଚତି୍ର ୩: ଶାନ୍ତା ମାେିଆ ବସା ିକା ଚର୍ଚ୍ଷ 

ଅେିକାନକଟ ବଶି୍ୱବଦିୟାଳୟ: 
ଆମ କନେରେନସେ ଆରୟାଜନ ଏହ ି ବଶି୍ୱବଦିୟାେୟରେ ରହାଇଥିବାେୁ ଏହାକୁ 

ରଦଖିବାେ ସୁରଯାଗ ମିେଥିି ା । ଏହାେ କୟାମ୍ପସ ଏରବ ରସ୍ପନରେ ଥିବା ସବୁଠୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ 
କୟାମ୍ପସ ମଧ୍ୟରେ ଗଣା ଯାଉଛ ି। ପ୍ରାୟ ୨୫୦ ଏକେ ପେମିିତ ଏହ ିକୟାମ୍ପସକୁ ବହୁ ଅନ୍ତଜଷାତୀୟ 
ନମିଷାଣକାେୀଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ନମିଷାଣ କୋଯାଇଛ ି । ଆମ ଆରୟାଜକ ଏହ ି କୟାମ୍ପସ ବରି୍ୟରେ 
ବୁଝାଇଥିର  ଓ ଏହାକୁ ରଦଖିବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କେଥିିର  । ମଁୁ ଓ ଦୁଇ ଜଣ ବନୁ୍ଧ ଏହାକୁ ବୁ ି 
ରଦଖିଥି ୁ । ଏହ ିକୟାମ୍ପସ ତଆିେ ିରହବା ପୂବଷେୁ ଏଠାରେ ଏକ ବମିାନ ଘାଟ ିଥି ା ଯାହାେ 



  

 
182 

କଛିଟିା ଅଂଶ ଏରବବ ିରଦଖିବାକୁ ମିେ ିା । ଅନୟତମ ଆକର୍ଷଣ ଥି ା ବହୁ ପୁୋତନ ପ୍ରସ୍ତେେ 
ସଂଗ୍ରହ ଓ ତା'େ ବବିେଣୀ । ଏଠାରେ ଥିବା ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରଜାତେି େୁ  ଗଛ ଓ ବୃକ୍ଷ ଏହାେ ମଖୁୟ 
ଆକର୍ଷଣ । ରମାରତ ଯାହା ସବୁଠୁ ପ୍ରଭାବତି କେଥିି ା ତାହା ରହ ା ଏଠାରେ ଥିବା ସମୟ ଚକ୍ର 
(sun dial) । ସମୟ ମାପିବା ପାଇଁ ଥିବା ଏହ ିସମୟ ଚକ୍ର ରଦଖି ା ପରେ ରମାରତ ସରଙ୍ଗ 
ସରଙ୍ଗ ରକାଣାକଷରେ ଥିବା ସମୟ ଚକ୍ର କଥା ମରନ ପଡଯିାଇଥି ା । ଅବଶୟ ଏହାେ ସମୟ 
ମାପିବାେ ପଦ୍ଧତ ି ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଷ ଅ ଗା ଥି ା ଓ ତାହା ରସଠାରେ ବର୍ଣ୍ଷନା କୋଯାଇଥି ା । 
ଆରମମାରନ ଅବଶୟ ପଦ୍ଧତ ି ପଢ ି କଛି ି ସମୟ ରଚଷ୍ଟା କେଥିି ୁ କନୁି୍ତ ରମା ହସିାବରେ 
ରକାଣାକଷରେ ଥିବା ସମୟ ଚକ୍ରଟ ିବହୁତ ସେେ । ମଁ ୁରକାଣାକଷରେ ଥିବା ସମୟ ଚକ୍ର ବରି୍ୟରେ 
ରମାେ ବନୁ୍ଧମାନଙୁ୍କ ବର୍ଣ୍ଷନା କେଥିି ି । ଅବଶୟ ବର୍ଣ୍ଷନା କ ାରବରେ କଛିଟିା ଗବଷ ଅନୁଭବ 
କେଥିି ି । 

 
ଚତି୍ର ୪: ଅ ିକାନରଟ ବଶି୍ୱବଦିୟାେୟ ପେସିେ 

ଅ ିକାନରଟେ ଅନୟତମ ଆକର୍ଷଣ ରହଉଛ ିଏଠାରେ ଥିବା ରଭର ାର ଚରକାର ଟ 
ମିଉଜଅିମ୍ (Valor Chocolate Museum) । ପଯଷୟଟକ ମାରନ ଏଠାକୁ ଯାଇ 
ଚରକାର ଟେ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିରଦଖି ପାେରିବ । ରଭର ାର ଚରକାର ଟ କମ୍ପାନୀେ ଇତହିାସ ୧୩୦ 
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ବର୍ଷ ପୁେୁଣା ଓ ଏହାେ ଚରକାର ଟ ରସ୍ପନେ ସବୁଠୁ ପ୍ରସଦି୍ଧ ଚରକାର ଟରେ ଗଣାଯାଏ । 
ସୀମିତ ସମୟ ଥିବାେୁ ମଁ ୁଏହ ିସଂଗ୍ରହାେୟ (Museum) ରଦଖିବାକୁ ନ ଯାଇ ପାେ ି
ଅ ିକାନରଟରେ ଥିବା ରଭର ାର ଚରକାର ଟ ରଦାକାନେୁ କଛି ିଚରକାର ଟ କଣିିଥି ି । ଆମ 
କନେରେନସେ ଅରୟାଜ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ରସଠକିାେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରସଦି୍ଧ ମିଠା ଯାହାକୁ ତୁରୋନ 
(Turron) କୁହନ୍ତ ିଉପହାେ ରଦଇଥିର  । ତୁେନ ମଖୁୟତଃ ଆଲ୍ ମଣ୍ଡ ଓ ମହୁରେ ତଆିେ ି
ହୁଏ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ ମାସ (ବଡଦନି) ସମୟରେ ରସଠାରେ ଖିଆଯାଏ ।  

ରେେବିା ପୂବଷଦନି ୋତରିେ ମଁ ୁଓ ବନୁ୍ଧମାରନ ସମଦୁ୍ରକୂେରେ ଥିବା ଏକ ରେରସ୍ତଗଁାରେ 
ମିଶକି ିୋତ୍ର ିରଭାଜନ କେଥିି ୁ । ପେଦନି ରମାେ େଲାଇଟ ସକାେୁ ଥିବାେୁ ଶୀଘ୍ର େୁମକୁ 
ରେେଯିାଇଥି ି । ରଶର୍ ଦନି ସକାେୁ ବମିାନବନ୍ଦେ ଯାତ୍ରା କେଥିି ି କନୁି୍ତ ରେେ ିା ରବେକୁ 
ଗାଡେୁି ରଶର୍ଥେ ଝେକା ରଦଇ ଅ ିକାନରଟକୁ ରଦଖିବାେ ସୁରଯାଗ ମିେଥିି ା । ଯଦଓି 
ରମାେ ଯାତ୍ରା ସେ ିଯାଇଥି ା କନୁି୍ତ ଅ ିକାନରଟେ ମଧୁେ ଅନୁଭବ ଓ ସୃ୍ମତସିବୁ ମନରେ 
େହଯିାଇଥି ା । 
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