ଓଡ଼ିଶାଯ ଜୄେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାଭୀ , କଫ଼ି, ୄରଖ୍କ ଓ ୄଦୈନକ
଼ି ଖ୍ଫଯ କାଗଜ ସଭାଜ
ଓ ସତୟଫାଦୀ ତ୍ର଼ିକାଯ ପ୍ରତ଼ିଷ୍ଠାତା ଉତ୍କଭେ଼ି ୄଗାଫନ୍ଧୁ ଦାସ. ୄସ ୧୮୭୭ ଭସ଼ିହା ୄକଟାଫଯ
ଭାସ ୯ ତାଯ଼ିଖ୍ୄଯ ଼ିତା ୄଦୈତାଯ଼ି ଦାସ ଓ ଭାତା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଭଣୀ ୄଦଫୀଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବାୄଫ ୁଯୀ
ଜ଼ିଲ୍ଲାଯ ସୁଅୄଡା ଗ୍ରାଭୄଯ ଜନମଗ୍ରହେ କଯ଼ିଥିୄର । ଭାତାଙ୍କ ଭୃତୁୟ ୄଯ , ୧୮୯୩ ଭସ଼ିହାୄଯ
ୁଯୀ ଜ଼ିଲ୍ଲା ସ୍କୁରୄଯ ନାଭ ୄରଖ୍ାଆୄର । ୄସଠାୄଯ ତାଙ୍କଯ ଗୁଯୁ ଭୁକ୍ତ଼ିଅଯ ଯାଭଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ
ସହ଼ିତ ଯ଼ିଚଣ ୄହରା , ମାହଙ୍କଠାଯୁ ୄଯ ୄସ ୄଦଶୄସଫାଯ ଶ଼ିକ୍ଷା ାଆୄର । ୄଗାଫନ୍ଧୁ ଙ୍କ
ଦ୍ୱାଯା ହିଁ ୁଯୀୄଯ ୄସୄତୄଫୄ ହଆଜା ୄଯାଗୄଯ ୀଡ଼ିତ ୄରାକଭାନଙ୍କଯ ୄସଫା ାଆଁ ‘ୁଯୀ
ୄସଫା ସଭ଼ିତ ଼ି’ ପ୍ରତ଼ିଷ୍ଠା କଯାମାଆଥିରା । ୁଯୀ ୄସଫା ସଭ଼ିତ ଼ି ଗଠନ କଯ଼ି ୄସ ଅୋ ଜୀଫନକୁ
ଫ଼ିନ୍ନ କଯ଼ି ଡ଼ିୄତ ଭାତ୍ର ୧୨ ଫର୍ଣ ଫଣସୄଯ ତୀ ୄଦଫୀଙ୍କୁ ଫ଼ିଫାହ କଯ଼ିଥିୄର । ଫ଼ିଫାହ
ୄଯ ଭଧ୍ୟ ୄସ ାଠ ଢା ଜାଯ଼ି ଯଖିଥିୄର । ୁଯୀଯୁ ଭାଟ୍ର଼ିକ ାସ୍ କଯ଼ି

, ୄସ କଟକଯ

ୄଯୄବନସା ଭହାଫ଼ିଦୟାଣୄଯ ଧ୍ୟଣନ କୄର । ଏହ଼ି ସଭଣୄଯ ତାଙ୍କଯ ଼ିତୃଫ଼ିୄଣାଗ ଘଟ଼ିଥିରା ।
କଟକୄଯ ଧ୍ୟଣନ ସଭଣୄଯ ଓଡ଼ିଅ ବାର୍ାଯ ଫ଼ିୄରା ଚକ୍ରାନ୍ତ ଫ଼ିୄଯାଧୄଯ ଅୄଦାନ ଅଯମ୍ଭ
ୄହାଆଥିରା । ୄଗାଫନ୍ଧୁ , ‘କର୍ତ୍ଣଫୟ ୄଫାଧିନୀ ସଭ଼ିତ ଼ି ’ ଗଠନ କଯ଼ି ଓଡ଼ିଅ ବାର୍ା ଫ଼ିୄରାଯ ତୀବ୍ର
ପ୍ରତ଼ିଫାଦ କୄର । ତାଙ୍କଯ ଅହୱାନ ଥିରା , “ପ୍ରୄତୟକ ଫୟକ୍ତ଼ି ଓ ଜାତ଼ିଯ ଯ଼ିଚଣ ୄହଉଛ଼ି ତାହାଯ
ବାର୍ା । ବାର୍ା ହିଁ ଜାତ଼ିଯ ପ୍ରାେସ୍ପଦନ । ” ଯମ୍ଭାଠାୄଯ ଯାଭଚନ୍ଦ୍ର ଦାଶ ଓ ୄଗାଫନ୍ଧୁ ଙ୍କ ଉଦୟଭୄଯ
ଉତ୍କ ସମ୍ମ଼ିନୀଯ ପ୍ରଥଭ ଧିୄଫଶନ ନୁ ଷ୍ଠତ
଼ି ୄହରା । ୧୯୦୩ୄଯ ଉତ୍କ ୄଗୌଯଫ
ଭଧୁସଦ
ୂ ନ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଅହୂ ତ ଉତ୍କ ସମ୍ମ଼ିନୀୄଯ ୄଗାଫନ୍ଧୁ ସକ୍ର଼ିଣ ଂଶଗ୍ରହେ କଯ଼ିଥିୄର ।
ଏହ଼ି ସଭଣୄଯ, ତାଙ୍କଯ ପ୍ରଥଭ ୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟ଼ିଯ ଭୃତୁୟ ଘଟ଼ିଥିରା । ଏହ଼ିଯ଼ି ନାନାଦ଼ି ଫାଧାଫ଼ିଘ୍ନ
ସୄେ ୄସ ୧୯୦୪ ଭସ଼ିହାୄଯ ୄଯୄବନସା ଭହାଫ଼ିଦୟାଣଯୁ ଫ଼ିଏ ାସ୍ କୄର ଓ କର଼ିକତାୄଯ
ଫ଼ିଏଲ୍ ଢ଼ିୄର ।ୄସଠାୄଯ ପ୍ରଫାସୀ ଓଡ଼ିଅଙ୍କ ଦୁ ଃଖ୍ଦୁ ର୍ଦ୍ଣଶାୄଯ ଫୟଥିତ ୄହାଆ ୄସ

‘ଓଡ଼ିଅ

ଶ୍ରଭ଼ିକ ସଂଘ’ ଓ ‘ସାନ୍ଧୟ ଫ଼ିଦୟାଣ’ ପ୍ରତ଼ିଷ୍ଠା କଯ଼ିଥିୄର । ଆତ଼ିଭଧ୍ୟୄଯ ତାଙ୍କଯ ଦ୍ୱ଼ିତୀଣ ୁତ୍ରଟ଼ିଯ
ଭଧ୍ୟ ଭୃତୁୟ ଘଟ଼ିଥିରା । ଏଯ଼ିକ଼ି ୄମଉଁଦନ
଼ି ୄସ ଫ଼ିଏଲ୍ ାସ୍ କଯ଼ିଛନ୍ତ଼ି ୄଫାର଼ି ଖ୍ଫଯ ାଆଥିୄର ,
ୄସହ଼ିଦନ
଼ି ତାଙ୍କୁ ନ଼ିଜ ତ୍ନୀଙ୍କଯ ଭୃତୁୟ ସଭୱାଦ ଭଧ୍ୟ ଭ଼ିଥି
଼ି ରା । ଏୄତ ସଫୁ ଦୁ ଃଖ୍ କ଼ିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନ଼ିଜ
କଭଣଯୁ ଫ଼ିଚୁୟତ କଯ଼ିାଯ଼ିନଥିରା । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୄଦଶ ଗଠନୄଯ ତାଙ୍କଯ ୄମାଗଦାନ
ତୁ ନୀଣ ଯହ଼ିଥିରା ।
ଅଧୁନକ
଼ି ମୁଗଯ ଞ୍ଚସଖ୍ାଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄସ ନୟତଭ ଥିୄର । ବକ୍ତକଫ଼ି ଭଧୁସଦ
ୂ ନ ଯାଓଙ୍କ
ନ଼ିଷ୍ପର୍ତ଼୍ିକ୍ରୄଭ ୄଗାଫନ୍ଧୁ ସାକ୍ଷୀୄଗାାଯ ଫକୁ  ଓ ଛୁ ଯଅ
଼ି ନା କୁ ଞ୍ଜୄଯ ସତୟଫାଦୀ ଫନ
ଫ଼ିଦୟାଣ ପ୍ରତ଼ିଷ୍ଠା କଯ଼ିଥିୄର । ଏହ଼ି ଫ଼ିଦୟାଣଯୁ ୄସୄତୄଫୄ ଜାତୀଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅୄଦାନ
ଯ଼ିଚା଼ିତ ୄହଉଥିରା । ୧୯୧୮ଯୁ ୧୯୨୦ ଭଧ୍ୟୄଯ ଓଡ଼ିଶାୄଯ ସଂଘଟ଼ିତ ଫନୟା
ଦୁ ବିକ୍ଷ ଓ ନାଫୃ ଷ୍ଟ଼ି ତାଙ୍କୁ ଭଭଣାହତ କଯ଼ିଥିରା । ୄସ ଚୁ ଡା

, ଭଯୁଡ଼ି,

, ଚାଉ ଧଯ଼ି ପ୍ରୀଡ଼ିତ ଞ୍ଚୄଯ

ଫାଣ୍ଟ଼ିଥିୄର ।
ଓଡ଼ିଶା ୄରାକଙ୍କଯ ଦୁ ର୍ଦ୍ଣଶା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୄଦଶ ଗଠନ, ହ଼ିଂସା ଅୄଦାନ, ଭହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ
ଫାର୍ତ୍ଣା ଓ ଜାତୀଣ କଂୄଗ୍ରସଯ ଅବ଼ିଭଖ୍
ୁ ୟ ପ୍ରଚାଯ ତଥା ଜନସାଧାଯେଙ୍କୁ ଫଗତ କଯାଆଫାଯ
ବ଼ିପ୍ରାଣୄଯ ୄଗାଫନ୍ଧୁ ୧୯୧୯ ୄକଟାଫଯ ଭାସ ୪ ତାଯ଼ିଖ୍ , ଦଶହଯା ତ଼ିଥିୄଯ ପ୍ରକାଶ କୄର
‘ସାପ୍ତାହ଼ିକ ସଭାଜ ’ । ପ୍ରଥୄଭ ଏହା ସତୟଫାଦୀଯୁ , ୧୯୨୪ ଭସ଼ିହାୄଯ ୁଯୀଯୁ ଓ ୧୯୨୭
ଭସ଼ିହାୄଯ କଟକଯୁ ପ୍ରକାଶ଼ିତ ୄହଉଥିରା ।

‘ସଭାଜ’ଯ ପ୍ରଥଭ ସମ୍ପାଦକୀଣୄଯ ଭାନଫଫାଦୀ

ୄଗାଫନ୍ଧୁ ସଭାଜଯ ସକ ୄଶ୍ରେୀ ଭାନଫଙ୍କଯ ୄେହ , ପ୍ରୀତ଼ି ଓ ସଦ଼ିଚ୍ଛା କାଭନା କଯ଼ିଥିୄର ।
୧୯୩୦ୄଯ ‘ସାପ୍ତାହ଼ିକ ସଭାଜ ’, ‘ୄଦୈନକ
଼ି ସଭାଜ ’ୄଯ ଯ଼ିେତ ୄହାଆଥିରା ।

‘ସଭାଜ’ୄଯ

ୁର଼ିସଯ ଭାତ୍ରାଧିକ କାମଣୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ଓ ଆଂୄଯଜ ସଯକାଯଙ୍କ ଫ଼ିଚାଯ ସମ୍ପକଣୄଯ ନ଼ିବଣୀକ ସଭୱାଦ

ଯ଼ିୄଫର୍େ କଯ଼ି ୄସ ୧୯୨୨ ଭସ଼ିହାୄଯ କାଯାଫଯେ କଯ଼ିଥିୄର । କାଯାଗାଯୄଯ ତାଙ୍କ
ୄରଖ୍ନୀଯୁ ନ଼ିଃସୃତ ୄହାଆଥିରା ‘କାଯାକଫ଼ିତା’ ଓ ‘ଫଦୀଯ ଅତ୍ମକଥା ’ । ୧୯୨୪ୄଯ ୄଜରଯୁ
ଖ୍ରାସ ୄହଫାୄଯ କଟକଠାୄଯ ନୁ ଷ୍ଠତ
଼ି ଫ଼ିଶା ସଭୱର୍ଦ୍ଣନା ସବାୄଯ ଫ଼ିଶଷ୍ଟ
଼ି ୄଫୈଜ୍ଞାନ଼ିକ
ଅଚାମଣୟ ପ୍ରପୁ ଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଯାଣ ତାଙ୍କୁ ‘ଉତ୍କଭେ଼ି’ ୄଫାର଼ି ସୄଭୱାଧନ କଯ଼ିଥିୄର । ସଭୄଫତ ଜନତା
କଯତା଼ି ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଏହ଼ି ଉାଧିକୁ ସ୍ୱୀକୃ ତ ଼ି ୄଦଆଥିୄର । ୄଗାଫନ୍ଧୁ ଙ୍କ ୄସଫା, ତୟାଗ ଓ ଦଯଦୀ
ହୃ ଦଣୄଯ ପ୍ରୀତ ୄହାଆ , ରାରା ରାଜତ ଯାଣ , ତାଙ୍କୁ ୄରାକୄସଫକ ଭଡଯ ସଦସୟ ଯୂୄ
ଗ୍ରହେ କଯ଼ିଥିୄର । ୄଯ ୄସ ଏହ଼ି ନୁ ଷ୍ଠାନଯ ଉାଧ୍ୟକ୍ଷ ବାଫୄଯ ଭୄନାନୀତ ୄହାଆଥିୄର ।
୧୯୨୮ ଭସ଼ିହାୄଯ ୄରାକୄସଫକ ଭଡଯ ୄଫୈଠକୄଯ ୄମାଗଦାନ କଯ଼ିଫା ାଆଁ ରାୄହାଯ
ମ଼ିଫା ଫାଟୄଯ ୄଗାଫନ୍ଧୁ କର଼ିକତାଠାୄଯ ଅନ୍ତ୍ର଼ିକ ଜ୍ୱଯୄଯ ଅକ୍ରାନ୍ତ ୄହାଆ ସତୟଫାଦୀ
ୄପଯ଼ିଅସ଼ିଥିୄର । ଦ଼ିନକୁ ଦ଼ିନ ତାଙ୍କଯ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଫସ୍ଥ୍ା ଗୁଯୁତଯ ୄହାଆଡ଼ିଥିରା । ଭୃତୁୟ ୂଫଣଯୁ , ୄସ
ନ଼ିଜଯ ଆଚ୍ଛାତ୍ରୄଯ , ‘ସଭାଜ’ ଓ ‘ସତୟଫାଦୀ ୄପ୍ରସ୍ ’ଯ ଯ଼ିଚାନା ବାଯ ୄରାକୄସଫକ
ଭଡକୁ ଣେ କଯ଼ିଥିୄର । ଆଚ୍ଛାତ୍ର ସମ୍ପାଦନଯ ଦୁ ଆ ଘଣ୍ଟାୄଯ ୧୯୨୮ ଭସ଼ିହା ଜୁ ନ ୧୭
ତାଯ଼ିଖ୍ ଯଫ଼ିଫାଯ ସନ୍ଧୟା ୭ଟା ୨୫ଭ଼ିନଟ
଼ି ୄଯ ୄଗାଫନ୍ଧୁ ୄଶର୍ନ଼ିଃଶ୍ୱାସ ତୟାଗ କଯ଼ିଥିୄର ।

