ୃଥିଫୀ ଆତିହାସ ୃଷ୍ଠାୄଯ ୄମଆଁ ୄେୄତଜଣ ଫିଶଷ୍ଟ
ି ଫୟକ୍ତିଙ୍କଯ ନାଭ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷଯୄଯ ଈୄେଖ ଛି
ୄସଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଭହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ ନୟତଭ । ଜାତିଯ ିତା ଭହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ ୄେଫ ବାଯତ
ଆତିହାସୄଯ ନୁ ୄହଁ ସଭଗ୍ର ଫିଶ୍ୱୄଯ ଜୄଣ ଭହାଭାନଫ ବାଫୄଯ ସୁଯିଚତ
ି । ବାଯତୀୟ
ଯାଜନୀତିୄଯ ଭହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରୄଫଶ ବାଯତଯ ଭୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାଭେୁ ଏେ ନୁ ଅ ୄଭାଡ଼ ୄଦଆଥିରା ।
ଏହି ସଂଗ୍ରାଭ ସଭୟୄଯ ୄସ ସତୟ  ହିଂସା ଈୄଯ ଅଧାଯିତ ନୂ ତନ ସ୍ତ୍ର ସତୟାଗ୍ରହଯ
ପ୍ରଫର୍ତ୍ଣନ େଯିଥିୄର । ଏହା ଏେ ବିନଫ ସ୍ତ୍ର ମାହାଯ ପ୍ରୄୟାଗୄଯ ଯକ୍ତାତ ନଥିରା

, ୋହା

ାଖୄଯ ରୁ ହ ନଥିରା , ଥଚ ମୁଦ୍ଧ ଜୟ ଥିରା । ୄସ ଦୃ ଷ୍ଟିଯୁ ଫିଚାଯ େୄର ୄସ ଥିୄର
ୄେଷ୍ଠଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄେଷ୍ଠତଭ । ୄଫାଧହୁ ଏ ଫୁ ଦ୍ଧ  ମୀଶୁଙ୍କ ୄଯ ଭହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ ୄହଈଛନ୍ତି
ଏେଭାତ୍ର ଫୟକ୍ତି ମିଏ ସଭଗ୍ର ଫିଶ୍ୱଯ ଜନଜୀଫନୄଯ ଗବୀଯ ପ୍ରବାଫ ସୃଷ୍ଟି େଯିାଯିଥିୄର ।
ଫିଶଷ୍ଟ
ି ୄଫୈଜ୍ଞାନିେ ଅଆନଷ୍ଟାଆନଙ୍କ ଭତୄଯ

– “ଅଗାଭୀ ଫଂଶଧଯ କ୍ୱଚିତ୍ ଫିଶ୍ୱାସ

େଯତ୍ପାଯନ୍ତିିିିଁ ୄମ ଏଭିତି
ି ି ଜୄଣ ଯକ୍ତ-ଭାଂସ ଧାଯି ଫୟକ୍ତି ଏ ୃଥିଫୀୃଷ୍ଠୄଯ ଦାଣଣ
େଯିଥିୄର ।”
ଭହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅଦଶଣ ସଭୋୀନ ଫିଶ୍ୱୄଯ ଥିରା ଫିଯ । ସତୟ  ହିଂସା ଥିରା ତାଙ୍କଯ
ୄଭାଘ ସ୍ତ୍ର । ୧୮୯୩ ଭସିହାଯୁ ୧୯୧୪ ଭସିହା ମଣୟନ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ଅଫ୍ରି ୋୄଯ ଯହଣି ଭଧ୍ୟୄଯ
ଗାନ୍ଧିଜୀ ୄସଠାୋଯ ୄଗାଯା ସଯୋଯଙ୍କ ଫିୄଯାଧୄଯ ୄମଈଁ ୄଭାଘ ସ୍ତ୍ର ପ୍ରୄୟାଗ େଯିଥିୄର
ତାହା ସତୟାଗ୍ରହ ନାଭୄଯ ଯିଚତ
ି । ହିଂସା ଅୄଦାନେୁ ଜାଯି ଯଖି ଦକ୍ଷିଣ ଅଫ୍ରି ୋଯ
ଜନସାଧାଯଣଭାନଙ୍କ ଧିୋଯ , ସଭାନତା  ୋୄଗାଯା ୄବଦବାଫଯ ଯିସଭାପ୍ତି
ଘଟାଆଥିୄର । ୧୯୧୫ ଭସିହାୄଯ ଗାନ୍ଧିଜୀ ବାଯତେୁ ୄପଯିଅସିୄର । ୄସ ଶାନ୍ତିଯ ୄଦଫଦୂ ତ
ୄହାଆଅସିଥିୄର ।

ବାଯତୀୟ ଭୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାଭେୁ ଏେ ନୂ ଅ ୄଭାଡ଼ ୄଦଆ ୄସ ତାଯ ଭଙ୍ଗୁ ଅ ସାଜିଥିୄର । ୧୯୨୧
ଭସିହାୄଯ ସହୄମାଗ ଅୄଦାନ , ୧୯୩୦ୄଯ ରଫଣ ସତୟାଗ୍ରହ  ୄଶଷୄଯ ୧୯୪୨ୄଯ
ବାଯତଛାଡ ଅୄଦାନଯ ପସ୍ୱଯୂ ୧୯୪୭ ଭସିହା ଗଷ୍ଟ ୧୫ ତାଯିଖୄଯ ବାଯତଫଷଣ
ଯାଧୀନତାଯ ଶୃଙ୍ଖଯୁ ଭୁକ୍ତୄହରା । ଯାକ୍ରଭୀ ଆଂୄଯଜ ସଯୋଯ ତାଙ୍କ ାଖୄଯ ଯାଜୟ
ସ୍ୱୀୋଯ େୄର । ଏହା ଥିରା ୄସହି ଭହାଭାନଫଙ୍କ ଐୋନ୍ତିେ ନିଷ୍ଠା  ନିଯଫଚ୍ଛିନ୍ନ ସାଧନାଯ ପ ।
ୄସଥିାଆଁ ୄସ ଭହାଭାନଫଯ ଅସନୄଯ ଅସୀନ । ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଫିଷୟୄଯ ୋନ୍ତେଫି ୄରଖିଛନ୍ତି –
“ୄହ ୄଭାହନ! େି ୄଭାହନ ଭନ୍ତ୍ର ୄଦର ଚାି
ବାଯତଯ ଫୄକ୍ଷ ୄଦର ଗ୍ନିଶଖ
ି ା ଜାି
ଜଗାଆର ୄୋଟି ୄୋଟି ପ୍ରାୄଣ ଈଦ୍ଦୀନା
ୄଖିଗରା ସାଯାୄଦୄଶ ତପ୍ତ ଈନମାଦନା ।’
ସଭୟ ଥିରା ସଂଧ୍ୟା ଠିକ୍ ାଞ୍ଚଟା ସତଯ ଭିନଟ୍
ି । ପ୍ରଥଭ ଗୁଟ
ି ି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ାେସ୍ଥୀ ଫିଦ୍ଧ େଯିଥିଫା
ୄଫୄ, ଦ୍ୱିତୀୟ  ତୃ ତୀୟ ଗୁି ଫିଦ୍ଧ େରା ୄୋଟି ଜନତା ାଆଁ ଦଯଦ ବଯି ଯହିଥିଫା ଛାତିେୁ ।
ଯଦିନ ସାୄଢ ଏଗାଯଟା । ୄଶାବାମାତ୍ରା ଫାହାଯିରା । ଫାୁଙ୍କ ଡାହାଣୄଟ ତାଙ୍କ ୁ ଯାଭ
ଦାସ  ଫାଭୄଟ ୄଦଫ ଦାସ । ୄଦଫଦାସ ଫାୁଙ୍କ ଶଯୀଯୄଯ ଚଦନୋଠ ସଜାଡ଼ିୄର ।
ଯାଭଦାସ ୄଦୄର ଭୁଖାଗ୍ନି । ଞ୍ଚବୂତୄଯ ରୀନ ୄହାଆଗରା ାର୍ ôଥଫ ଶଯୀଯ । ତାଙ୍କ ଭତୄଯ
ସଫୁ ସଭସୟା ସଭାଧାନଯ ଚାଫିୋଠି ସତୟ  ହିଂସା । ସତୟ ହିଁ ସଫୁ ଠାଯୁ ସ୍ୱଳ୍ପ  ଫିନା
ଭୂରୟୄଯ ହାସର େଯାମାଆାୄଯ । ସତୟ ହିଁ ଇଶ୍ୱଯ  େଭ ୄହଈଛି ତାହାଯ ଈାସନା । ସତୟ
ନିେଟୄଯ ହଞ୍ଚିଫା ଥଣ ଇଶ୍ୱଯଙ୍କ ନିେଟୄଯ ହଞ୍ଚିଫା । ସତୟଯ ନିେଟତଯ ୄହଫାଯ ଭାଗଣ
ୄହଈଛି ହିଂସା । ଶାନ୍ତିଯ ୄଦଫଦୂ ତ , ଜାତିଯ ିତା ଭହାଭାନଫ ଭହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ । ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ

ଭୃତୁୟଥିରା ଫିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀଯ ସଫୁ ଠାଯୁ ଭଭଣନ୍ତୁଦ  ଦୁ ଃଖଦାୟେ ଘଟଣା । ସାଯା ଫିଶ୍ୱ ସ୍ତବ୍ଧ
ୄହାଆଗରା । ୄସଦିନ ୄସଆଥିାଆଁ ୄଶାୋେୁ  ୄଦଶଫାସୀଙ୍କୁ ଅୋଶଫାଣୀ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଣ୍ଡିତ
ଜଫାହାଯରାର ୄନହୁ ଯୁ େହିଥିୄର- ଫନ୍ଧୁ ଗଣ! ଅରୁ  ରିବିଗରା । ଏହା ଅଭାଆଁ ଏେ
ସାଙ୍ଘାତିେ ଧକ୍କା । ଭାତ୍ର ଭୁକ୍ତିଯ ୄମଈଁ ବିନଫ ଅୄରାେ ୄସ ୄଦଖାଆ ୄଦଆମାଆଛନ୍ତି ତାହା
ମୁଗମୁଗ ଧଯି ସଭସ୍ତଙ୍କୁ ଅୄରାେିତ େଯୁଥିଫ ।
ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅଦଶଣ  ଦୃ ଷ୍ଟିୄୋଣେୁ ୄନଆ ଅଭ ୄଦଶ ସ୍ୱାଧୀନ ୄହଫାଯ ୨୦ ଫଷଣ ୄଯ ଏସିଅ 
ଅଫ୍ରି ୋଯ ଫହୁ ଯାଧୀନ ୄଦଶ ଶାନ୍ତିୂର୍ଣ୍ଣ ଈାୟୄଯ ସ୍ୱାଧୀନତା ରାବ େଯିଫାୄଯ ସପ
ୄହୄର । ନୟ ଏେ ଦିଗଯୁ ଫିଚାଯେୄର ଅନ୍ନା ନଶନ ୄଫଶ୍ େିଛଦ
ି ନ
ି ୄଯ ପ୍ରଭାଣ େଯିଛ ି
ୄମ ‘ଗାନ୍ଧିଫାଦ’ଯ ପ୍ରୄୟାଗ ୄମୄେୌଣସି ସ୍ଥିତୄି ଯ େଯାମାଆ ଅଖିଦୃ ଶଅ
ି ସପତା ଅଶା
େଯାମାଆାୄଯ । ୄେଫ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାଭ ନୁ ୄହଁ , ଧଭଣନଯ
ି ୄକ୍ଷତାଯ ଏେ ନିଚ୍ଛେ ପ୍ରତିଛଫି
ଥିୄର ଭହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ । ୄେୌଣସି ଏେ ନିଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି ଧଭଣଯ ଗଣ୍ଡି ବିତୄଯ ଫାନ୍ଧି ୄହାଆନଥିୄର ୄସ ।
ସଫଣଧଭଣ ସଭନୱୟ ଥିରା ତାଙ୍କ ଜୀଫନଯ ଭୂଭନ୍ତ୍ର । ୄସଥିାଆଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଥଣନା ସବାୄଯ
ସଫୁ ଧଭଣଯ ସାଯେଥା ଅୄରାଚିତ ୄହଈଥିରା । ୄସ େହୁ ଥିୄର ଅୄଭ ସଭୄସ୍ତ ଯଭିତାଙ୍କ
ସନ୍ତାନ – ଭାତ୍ର ବିନ୍ନବିନ୍ନ ବାଫୄଯ ତାଙ୍କୁ ଈାସନା େଯୁଛୁ ।
ୄଦଶେୁ ପ୍ରଗତିଥୄଯ ୄନଫାେୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଚାହଁୁଥିୄର । ୄସ ଥିୄର ଦଯିଦ୍ର, ନିୄେଷିତ, ଫୄହିତ
ଜନତାଯ ଅଶା  ଅୋଂକ୍ଷାଯ ପ୍ରତୀେ । ଗାନ୍ଧୀ ଅଧୁନେ
ି ଭଣିଷଯ ଈୄବାଗ ାଗାଭୀୄଯ
ଫିବ୍ରତ ୄହାଆଡ଼ିଥିୄର । ୄସଥିାଆଁ ୄସ ୄଭୌିେ ଶିକ୍ଷା ଈୄଯ ଗୁଯୁତ୍ୱ ୄଦଆ ଚାରିଥିୄର

–

ଏଥିୄଯ ସଫୁ ଯଚନାତ୍ମେ ୋମଣୟକ୍ରଭେୁ ଫୟଫହାଯିେ ଯୂ ୄଦଫାଯ ଚାଫିୋଠି ଯହିଛ ି । ନିଶା
ନିଫାଯଣ ଈୄଯ ଭଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧୀ ସଫଣଦା ଗୁଯୁତ୍ୱ ୄଦଈଥିୄର । ତାଙ୍କ ଭତୄଯ ନିଶା ୄସଫନ ଭଣିଷେୁ
ଫିଥଗାଭୀ େଯିଫା ସୄଙ୍ଗ ସୄଙ୍ଗ ତା

’ଯ ଅର୍ ôଥେ ଈନ୍ନତିୄଯ ନ୍ତଯାୟ ୄହାଆଥାଏ ।

ସ୍ୱାଧୀନତାଯ ୭୨ ଫଷଣୄଯ ଫି ୄେୌଣସି ଯାଜୟ ସବ୍ନୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶାଭୁକ୍ତ ୄହାଆାଯିରା ନାହିଁ ।
ନାଯୀଶିକ୍ଷା  ନାଯୀ ଜାଗଯଣ ଈୄଯ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସଫଣଦା ଗୁଯୁତ୍ୱ ୄଦଈଥିୄର । ତାଙ୍କଯ ସ୍ୱନଯ
ବାଯତୄଯ ଭହିାଭାନଙ୍କୁ ୁିୁଯୁଷଭାନଙ୍କ ସହିତ ସଭାନ ଭମଣୟାଦା ୄଦଫା ାଆଁ ୄସ ଭଧ୍ୟ
େହିଥିୄର । ଅଜି ବାଯତୄଯ ନାଯୀଭାୄନ ସଫୁ ଠାଯୁ ସୁଯକ୍ଷିତ ୄଫାରି େୁ ହାମାଈଛି । ଦିେୀଠାଯୁ
ଅଯମ୍ଭ େଯି େୀ ମଣୟନ୍ତ ସଫୁ ଠି ଏେ େଥା

– ସଫୁ ଠି ନାଯୀ ନିମଣାତନା , ତୟାଚାଯ 

ଗଣଦୁ ଷ୍କଭଣଯ େଯୁଣସ୍ୱଯ । ଏଥିସହିତ ଦୁ ନଣୀତି

, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାଯ, ସାବ୍ଦାୟିେତା, ଜାତିଫାଦ ତଥା

ଯାଧୀ େଯଣ ଅଭ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଫିଦ ସୃଷ୍ଟିେଯିଛ ି । ଫିଶ୍ୱଯ ଫହୁ ୄଦଶୄଯ ଗାନ୍ଧୀଫାଦଯ
ବୁୟଦୟ ୄହାଆଥିଫା ୄଫୄ ଅଭ ୄଦଶ ଗାନ୍ଧୀଦଶଣନଠାଯୁ ଦୂ ୄଯଆମାଈଥିଫାଯ ରକ୍ଷୟ
େଯାମାଈଛି ।

