
 

 

ଆତହିାସ ଷୃ୍ଠାୄଯ ୄନକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାଭୀଙୁ୍କ ସ୍ଥାନ ଦଅିମାଆଛ ି। ୄସଥି ଭଧ୍ୟଯୁ ବଗତ 
ସଂିହ ୄହଉଛନ୍ତ ିନୟତଭ । ୄଦଶ ାଆଁ ୄନ ଭହାନ କାଭ କଯ ିଅଜ ିଫ ିୄରାକଙ୍କ ଭନୄଯ 
ଭଯ ୄହାଆ ଯହଛିନ୍ତ ି। ଏହ ିକ୍ରାନ୍ତକିାଯୀ ମଫାନଙ୍କ ଫଷିୟୄଯ ବାଯତଯ ପ୍ରତଟି ିିଢ ିଫଗତ 
ଯହଛିନ୍ତ ି। ମାହାଙ୍କ ଭହାନ କାଭ ାଆଁ ବାଯତଯ ମୁଫିଢଭିାୄନ ଅଜଫି ିୄପ୍ରଯତି ୄହଉଛନ୍ତ ିଏଫଂ 
ତାଙ୍କ ୄପ୍ରଯଣାୄଯ କାମ୍ୟ କଯୁଛନ୍ତ ି। ସହଦି ବଗତ ସଂିହ ଜୄଣ ଭହାନ କ୍ରାନ୍ତକିାଯୀ ଥିୄର 
ମାହାଙ୍କ ନଁା ଶୁଣିୄର ଆଙ୍ଗୄଯଜଭାୄନ ବୟୄଯ କମ୍ପ ିଉଠୁଥିୄର । ବଗତ ସଂିହ ବାଯତ ଭା ’ଯ 
ଜୄଣ ଫଯି ସୁୁତ୍ର ମିଏ ବାଯତ ଭାତାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ୄଦଫା ାଆଁ ହସ ିହସ ିନଜି ପ୍ରାଣଯ ଅହୁତ ି
ୄଦଆଥିୄର । 

 

ବଗତ ସଂିହ ୄସୄେଭବଯ ୨୮ ତାଯଖି ୧୯୦୭ ତାଯଖିୄଯ ଞ୍ଜଫଯ ରାୟୁଯୄଯ ଜନମଗ୍ରହଣ 
କଯଥିିୄର । ତାଙ୍କଯ ଜନମ ଏକ ଶଖି ଯଫିାଯୄଯ ୄହାଆଥିରା । ତାଙ୍କ ିତାଙ୍କ ନାଭ ଥିରା 
ସଯଦାଯ କସିାନ ସଂିହ ସାଧୁ ଏଫଂ ଭାତା ନାଭ ଫଦିୟାଫତୀ ଥିରା । ତାଙ୍କଯ ାଞ୍ଚ ବାଆ ତନି ି
ବଉଣି ଥିୄର । ସଭସ୍ତ ବାଆ ବଉଣିଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ ବଗତ ସଂିହ ସଫୁଠାଯୁ ଚାରାକ ଚତୁଯ ଏଫଂ 
ଫିୄ ଚକ୍ଷଣ ଫୁଦ୍ଧଅି ଥିୄର । ବଗତ ସଂିହଙ୍କ ଯଫିାଯ ୂଫ୍ଯୁ ହିଁ ୄଦଶୄପ୍ରଭୀ ଥିୄର ଏଫଂ ୄଦଶ 
ାଆଁ ରଢ ିଅସଥୁିୄର । ବଗତ ସଂିହଙ୍କ ଜନମ ସଭୟୄଯ ତାଙ୍କ ିତା ଏଫଂ ତାଙ୍କଯ ଦୁଆ ଦାଦା 
ୄଜରୄଯ ଫନ୍ଦ ିୄହାଆ ଯହଥିିୄର । ଫାା ଦାଦାଙ୍କ ବ ିବଗତ ସଂିହଙ୍କ ବିତୄଯ ଫ ିୄଛାଟ ୄଫୁ 
ୄଦଶୄପ୍ରଭ ବଯ ିୄହାଆ ଯହଥିିରା । ୄସ ତାଙ୍କଯ ାଠଢା ଗଁା ସ୍କରୁଯୁ ଅଯମ୍ଭ କଯଥିିୄର । 
ସ୍କରୁୄଯ ନୟ ିରାଙ୍କ ବ ିବଗତ ନଥିୄର । ୄସ ପ୍ରତଦିନି ନୂଅ ନୂଅ ସାଙ୍ଗ ଫନାଆଫାକୁ ସନ୍ଦ 
କଯୁଥିୄର । ନୟ ସିରାଭାୄନ ସ୍କରୁ କକ୍ଷୄଯ ାଠ ଢୁଥିଫା ୄଫୄ ବଗତ ୄେଣୀ ଗହୃଯୁ 



 

 

ଫାହାଯମିାଆ ନଦୀ କୁୄଯ ଫସ ିଝଯଣାକୁ ୄଦଖିଫା ସହ ଚୄଢଆଭାନଙ୍କ ଯାଫକୁ ନୁବଫ 
କଯୁଥିୄର । 

 

ବଗତ ସଂିହ ଧିୄଯ ଧିୄଯ ଫଡ ୄହାଆ ଆଂୄଯଜଭାନଙ୍କ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଅୄନ୍ଦାନ କଯଫିାକୁ 
ରାଗିଥିୄର । ବାଯତକୁ ଅଜାଦ ିୄଦଫା ାଆଁ ୄନକ ସଂଗଠନୄଯ ୄମାଗ ୄଦଆଥିୄର ଏଫଂ 
ୄନକ ସଂଗଠନ ଭଧ୍ୟ ଫନାଆଥିୄର । ସଂଗଠନୄଯ ଭିଶ ିଆଂୄଯଜ ଭାନଙ୍କ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ 
ରଢୁଥିୄର । କା କ୍ରୄଭ ବଗତ ସଂିହ ଆଂୄଯଜଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଏକ ଭଁଣୁ୍ଡ ଫନି୍ଧା ାରଟ ିମାଆଥିୄର 
। ୄସୄତୄଫ ସଭୟୄଯ ବଗତ ସଂିହଙ୍କ ନଁା ଶୁଣିୄର ଆଂୄଯଜଭାୄନ ବୟବିତ ୄହାଆ 
ଉଠୁଥିୄର । ୄତଣୁ ବଗତ ସଂିହଙୁ୍କ ଯାସ୍ତାଯୁ ହଟାଆଫା ାଆଁ ଆଂୄଯଜଭାୄନ ବଗତ ଏଫଂ ତାଙ୍କଯ 
ୄକୄତକ ସାଥୀଙୁ୍କ ଫନ୍ଦ ିକଯ ିୄଜରୄଯ ବତ ିକଯିୄ ଦଆଥିୄର । 

 

୧୪ ଜୁରାଆ ୧୦୨୯ୄଯ ବଗତ ସଂିହ ନଜିଯ ଦାଫ ିୁଯା କଯଫିା ାଆଁ ଏକ ତ୍ର ବାଯତ 
ସଯକାଯଙ୍କ ଗୁଯୁ ସଦସୟଙ୍କ ାଖକୁ ଠାଆଥିୄର । ୄସଥିୄଯ ୄରଖାଥିରା , ଯାଜୄନୈତକି କଏଦ ି
ୄହାଆଥିଫା କାଯଣଯୁ ଅଭକୁ ଭଧ୍ୟ ବର ଖାଦୟ ଖାଆଫାକୁ ଦଅିମାଉ । ଏଥିାଆଁ ଅଭଯ ଖାଦୟ 
ଭଧ୍ୟ ୟୁୄଯାିଅନ କଏଦଙି୍କ ଖାଦୟ ବ ିୄହଫା ଅଫଶୟକ । ଅଭକୁ ୄଜରୄଯ କାଭ କଯଫିାକୁ 
କୁହାନମାଉ । ଏହ ିବ ିୄନକ ଦାଫ ିକଯ ିନସନ ଅଯମ୍ଭ କଯଥିିୄର ବଗତ । ୄକଫ ବଗତ 
ନୁୄହଁ ବଗତଙ୍କ ନୟ ସାଥୀଭାୄନ ଭଧ୍ୟ ଏହ ିନସନୄଯ ସାଭିର ୄହାଆଥିୄର । ସଯକାଯଙ୍କ 
ାଆଁ ଏହ ିନସନ ଏକ ଭଣୁ୍ଡଫନି୍ଧାଯ କାଯଣ ାରଟମିାଆଥିରା । ୄସୄଟ ପ୍ରତଦିନି ବଗତ 
ସଂିହଙ୍କ ଶଯୀଯଯ ଓଜନ ୫ ାଉଣ୍ଡ ୄରଖାଏ କଭିଫାକୁ ରାଗିଥିରା । ୨ ୄସୄେଭବଯ ୧୯୨୯ୄଯ 
ସଯକାଯ ୄଜର ଆନକ୍ୱାଯ ିକଭିଟ ିସ୍ଥାନା କୄର । ୧୩ ୄସୄେଭବଯ ୄଫକୁ ଏହ ିଅୄନ୍ଦାନ 



 

 

ବୟଙ୍କଯ ଯୁ ୄନଆଥିରା । ଏହ ିଅୄନ୍ଦାନୄଯ ବଗତ ସଂିହଙ୍କ ୄକୄତକ ଭିତ୍ର ୄବାକ 
ଉାସୄଯ ସହଦି ୄହାଆଗୄର । ପ୍ରାୟ ୧୧୪ ଦନି ନସନୄଯ ଫସଫିା ୄଯ ବଗତ ସଂିହ 
ଏଫଂ ତାଙ୍କ ସାଥୀଭାୄନ ଯୁଟ ିଏଫଂ ଡାରି ଖାଆ ନସନକୁ ସଭାପ୍ତ କଯଥିିୄର । 

 

ବଗତ ସଂିହଙୁ୍କ ପାଶୀ : 

ବଗତ ସଂିହ ୄଜରୄଯ ଯହ ିଭଧ୍ୟ ତାଙ୍କଯ ଦୁଃସାହସକି କାମ୍ୟକ୍ରଭ ଫନ୍ଦ କଯନିଥିୄର । ୄତଣୁ 
ବ୍ରଟିସି ସଯକାଯ ଏହ ିଭାଭରାକୁ ତୁଯନ୍ତ ସଭାଧାନ କଯଫିାକୁ ଚାହଁୁଥିୄର । ୄସଥିାଆଁ ବ୍ରଟିସି 
ସଯକାଯ ୄଭ ୧ ତାଯଖି ୧୯୩୦ୄଯ ଏକ ଟ୍ରଫୁିନାର ୄଫୈଠକ ଡକାଆଥିୄର । ୄସହ ିୄଫୈଠକୄଯ 
ଏକ ତଯପା ନଷି୍ପତ ିନଅିମାଆ ୭ କେଫଯ ୧୯୩୦ୄଯ ବଗତ ସଂିହ ଏଫଂ ତାଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ 
ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ ଶୁଣାଣି ୄହାଆଥିରା । ଏହ ିଶୁଣାଣିୄଯ ବଗତ ସଂିହ , ସଖୁୄଦଫ ଏଫଂ ଯାଜଗୁଯଙୁ୍କ 
ପାସ ିଦଣ୍ଡୄଯ ଦଣି୍ଡତ କଯଫିା ସହ ତାଙ୍କ ନୟ ସାଥୀଭାନଙୁ୍କ କାାଣି ଦଣ୍ଡୄଯ ଦଣି୍ଡତ କଯଥିିୄର 
। ୄଫୈଠକଯ ନଷି୍ପତ ିନୁମାୟୀ , ୨୪ ଭାର୍ଚ୍୍ ୧୯୩୧ୄଯ ବଗତଙୁ୍କ ପାଶୀ ଦଅିମିଫାଯ ନଷି୍ପତ ି
ନଅିମାଆଥିରା । କନୁି୍ତ ଜନ ଅୄନ୍ଦାନକୁ ଅଖିଅଗୄଯ ଯଖି ଭାର୍ଚ୍୍ ୨୩ ତାଯଖି ସନ୍ଧୟା ୭ଟା ୩୩ 
ଭିନଟିୄଯ ବଗତ ସଂିହ , ସଖୁୄଦଫ ଏଫଂ ଯାଜଗୁଯୁଙୁ୍କ ପାଶୀ ୄଦଆଦଅିଗରା । ଏହ ିଭହାନ 
ଫୟକି୍ତତ୍ୱ ନଜି ୄଦଶଫାସଙି୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଦଶ ୄପ୍ରଭ ମଗାଆଫା ାଆଁ ସହଦି ୄହାଆମାଆଥିୄର । 

 


