
ଥୃିଫୀ ଆତହିାସ ଷୃ୍ଠାୄଯ ୄମଆଁ ୄେୄତଜଣ ଫଶିଷି୍ଟ ଫୟକି୍ତଙ୍କଯ ନାଭ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷଯୄଯ ଈୄେଖ ଛ ି
ୄସଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଭହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ ନୟତଭ । ଜାତଯି ିତା ଭହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ ୄେଫ ବାଯତ 
ଆତହିାସୄଯ ନୁୄହଁ ସଭଗ୍ର ଫଶି୍ୱୄଯ ଜୄଣ ଭହାଭାନଫ ବାଫୄଯ ସୁଯଚିତି । ବାଯତୀୟ 
ଯାଜନୀତିୄ ଯ ଭହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରୄଫଶ ବାଯତଯ ଭକିୁ୍ତ ସଂଗ୍ରାଭେୁ ଏେ ନୁଅ ୄଭାଡ଼ ୄଦଆଥିରା । 
ଏହ ିସଂଗ୍ରାଭ ସଭୟୄଯ ୄସ ସତୟ  ହଂିସା ଈୄଯ ଅଧାଯତି ନୂତନ ସ୍ତ୍ର ସତୟାଗ୍ରହଯ 
ପ୍ରଫର୍ତ୍ଣନ େଯଥିିୄର । ଏହା ଏେ ବିନଫ ସ୍ତ୍ର ମାହାଯ ପ୍ରୄୟାଗୄଯ ଯକ୍ତାତ ନଥିରା , ୋହା 
ାଖୄଯ ରୁହ ନଥିରା , ଥଚ ମୁଦ୍ଧ ଜୟ ଥିରା । ୄସ ଦୃଷି୍ଟଯୁ ଫଚିାଯ େୄର ୄସ ଥିୄର 
ୄେଷ୍ଠଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄେଷ୍ଠତଭ । ୄଫାଧହୁଏ ଫୁଦ୍ଧ  ମୀଶୁଙ୍କ ୄଯ ଭହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ ୄହଈଛନ୍ତ ି
ଏେଭାତ୍ର ଫୟକି୍ତ ମିଏ ସଭଗ୍ର ଫଶି୍ୱଯ ଜନଜୀଫନୄଯ ଗବୀଯ ପ୍ରବାଫ ସଷୃ୍ଟି େଯିାଯଥିିୄର । 

ଫଶିଷି୍ଟ ୄଫୈଜ୍ଞାନେି ଅଆନଷ୍ଟାଆନ ଙ୍କ ଭତୄଯ – “ଅଗାଭୀ ଫଂଶଧଯ କ୍ୱଚତି୍ ଫଶି୍ୱାସ 
େଯତ୍ପାଯନ୍ତିି ିିଁ ୄମ ଏଭିତିି ି ଜୄଣ ଯକ୍ତ-ଭାଂସ ଧାଯ ିଫୟକି୍ତ ଏ ଥୃିଫୀଷୃ୍ଠୄଯ ଦାଣଣ 
େଯଥିିୄର ।” 

ଭହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅଦଶଣ ସଭୋୀନ ଫଶି୍ୱୄଯ ଥିରା ଫଯି । ସତୟ  ହଂିସା ଥିରା ତାଙ୍କଯ 
ୄଭାଘ ସ୍ତ୍ର । ୧୮୯୩ ଭସହିାଯୁ ୧୯୧୪ ଭସହିା ମଣୟନ୍ତ ଦକି୍ଷଣ ଅଫି୍ରୋୄଯ ଯହଣି ଭଧ୍ୟୄଯ 
ଗାନ୍ଧଜିୀ ୄସଠାୋଯ ୄଗାଯା ସଯୋଯଙ୍କ ଫିୄ ଯାଧୄଯ ୄମଈଁ ୄଭାଘ ସ୍ତ୍ର ପ୍ରୄୟାଗ େଯଥିିୄର 
ତାହା ସତୟାଗ୍ରହ ନାଭୄଯ ଯଚିତି । ହଂିସା ଅୄଦାନେୁ ଜାଯ ିଯଖି ଦକି୍ଷଣ ଅଫି୍ରୋଯ 
ଜନସାଧାଯଣଭାନଙ୍କ ଧିୋଯ , ସଭାନତା  ୋୄଗାଯା ୄବଦବାଫଯ ଯସିଭାପି୍ତ 
ଘଟାଆଥିୄର । ୧୯୧୫ ଭସହିାୄଯ ଗାନ୍ଧଜିୀ ବାଯତେୁ ୄପଯଅିସିୄ ର । ୄସ ଶାନ୍ତଯି ୄଦଫଦୂତ 
ୄହାଆଅସଥିିୄର । 



ବାଯତୀୟ ଭକିୁ୍ତ ସଂଗ୍ରାଭେୁ ଏେ ନୂଅ ୄଭାଡ଼ ୄଦଆ ୄସ ତାଯ ଭଙୁ୍ଗଅ ସାଜଥିିୄର । ୧୯୨୧ 
ଭସହିାୄଯ ସହୄମାଗ ଅୄଦାନ , ୧୯୩୦ୄଯ ରଫଣ ସତୟାଗ୍ରହ  ୄଶଷୄଯ ୧୯୪୨ୄଯ 
ବାଯତଛାଡ ଅୄଦାନଯ ପସ୍ୱଯୂ ୧୯୪୭ ଭସହିା ଗଷ୍ଟ ୧୫ ତାଯଖିୄଯ ବାଯତଫଷଣ 
ଯାଧୀନତାଯ ଶଙୃ୍ଖଯୁ ଭକୁ୍ତୄହରା । ଯାକ୍ରଭୀ ଆଂୄଯଜ ସଯୋଯ ତାଙ୍କ ାଖୄଯ ଯାଜୟ 
ସ୍ୱୀୋଯ େୄର । ଏହା ଥିରା ୄସହ ିଭହାଭାନଫଙ୍କ ଐୋନ୍ତେି ନଷି୍ଠା  ନଯିଫଚ୍ଛନି୍ନ ସାଧନାଯ ପ । 
ୄସଥିାଆଁ ୄସ ଭହାଭାନଫଯ ଅସନୄଯ ଅସୀନ । ଗାନ୍ଧଜିୀଙ୍କ ଫଷିୟୄଯ ୋନ୍ତେଫ ିୄରଖିଛନ୍ତ ି– 

“ୄହ ୄଭାହନ! େ ିୄଭାହନ ଭନ୍ତ୍ର ୄଦର ଚା ି

ବାଯତଯ ଫୄକ୍ଷ ୄଦର ଗି୍ନଶଖିା ଜା ି

ଜଗାଆର ୄୋଟ ିୄୋଟ ିପ୍ରାୄଣ ଈଦ୍ଦୀନା 

ୄଖଗିରା ସାଯାୄଦୄଶ ତପ୍ତ ଈନମାଦନା ।’ 

ସଭୟ ଥିରା ସଂଧ୍ୟା ଠକି୍ ାଞ୍ଚଟା ସତଯ ଭିନଟି୍ । ପ୍ରଥଭ ଗୁଟି ିଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ାେସ୍ଥୀ ଫଦି୍ଧ େଯଥିିଫା 
ୄଫୄ, ଦ୍ୱତିୀୟ  ତୃତୀୟ ଗୁ ିଫଦି୍ଧ େରା ୄୋଟ ିଜନତା ାଆଁ ଦଯଦ ବଯ ିଯହଥିିଫା ଛାତେୁି । 
ଯଦନି ସାୄଢ ଏଗାଯଟା । ୄଶାବାମାତ୍ରା ଫାହାଯରିା । ଫାୁଙ୍କ ଡାହାଣୄଟ ତାଙ୍କ ୁ ଯାଭ 
ଦାସ  ଫାଭୄଟ ୄଦଫ ଦାସ । ୄଦଫଦାସ ଫାୁଙ୍କ ଶଯୀଯୄଯ ଚଦନୋଠ ସଜାଡ଼ିୄ ର । 
ଯାଭଦାସ ୄଦୄର ଭଖୁାଗି୍ନ । ଞ୍ଚବୂତୄଯ ରୀନ ୄହାଆଗରା ାର୍ ôଥଫ ଶଯୀଯ । ତାଙ୍କ ଭତୄଯ 
ସଫୁ ସଭସୟା ସଭାଧାନଯ ଚାଫେିାଠ ିସତୟ  ହଂିସା । ସତୟ ହିଁ ସଫୁଠାଯୁ ସ୍ୱଳ୍ପ  ଫନିା 
ଭରୂୟୄଯ ହାସର େଯାମାଆାୄଯ । ସତୟ ହିଁ ଇଶ୍ୱଯ  େଭ ୄହଈଛ ିତାହାଯ ଈାସନା । ସତୟ 
ନେିଟୄଯ ହଞ୍ଚଫିା ଥଣ ଇଶ୍ୱଯଙ୍କ ନେିଟୄଯ ହଞ୍ଚଫିା । ସତୟଯ ନେିଟତଯ ୄହଫାଯ ଭାଗଣ 
ୄହଈଛ ିହଂିସା । ଶାନ୍ତଯି ୄଦଫଦୂତ , ଜାତଯି ିତା ଭହାଭାନଫ ଭହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ । ଗାନ୍ଧଜିୀଙ୍କ 



ଭତୁୃୟଥିରା ଫଂିଶ ଶତାବ୍ଦୀଯ ସଫୁଠାଯୁ ଭଭଣନୁ୍ତଦ  ଦୁଃଖଦାୟେ ଘଟଣା । ସାଯା ଫଶି୍ୱ ସ୍ତବ୍ଧ 
ୄହାଆଗରା । ୄସଦନି ୄସଆଥିାଆଁ ୄଶାୋେୁ ୄଦଶଫାସୀଙୁ୍କ ଅୋଶଫାଣୀ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଣି୍ଡତ 
ଜଫାହାଯରାର ୄନହୁଯୁ େହଥିିୄର- ଫନୁ୍ଧଗଣ! ଅରୁ ରିବିଗରା । ଏହା ଅଭାଆଁ ଏେ 
ସାଙ୍ଘାତେି ଧକ୍କା । ଭାତ୍ର ଭକିୁ୍ତଯ ୄମଈଁ ବିନଫ ଅୄରାେ ୄସ ୄଦଖାଆ ୄଦଆମାଆଛନ୍ତ ିତାହା 
ମୁଗମୁଗ ଧଯ ିସଭସ୍ତଙୁ୍କ ଅୄରାେତି େଯୁଥିଫ । 

ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅଦଶଣ  ଦୃଷି୍ଟୄୋଣେୁ ୄନଆ ଅଭ ୄଦଶ ସ୍ୱାଧୀନ ୄହଫାଯ ୨୦ ଫଷଣ ୄଯ ଏସଅି  
ଅଫି୍ରୋଯ ଫହୁ ଯାଧୀନ ୄଦଶ ଶାନ୍ତିୂର୍ଣ୍ଣ ଈାୟୄଯ ସ୍ୱାଧୀନତା ରାବ େଯଫିାୄଯ ସପ 
ୄହୄର । ନୟ ଏେ ଦଗିଯୁ ଫଚିାଯେୄର ଅନ୍ନା ନଶନ ୄଫଶ୍ େଛିଦିନି ୄଯ ପ୍ରଭାଣ େଯଛି ି
ୄମ ‘ଗାନ୍ଧଫିାଦ’ଯ ପ୍ରୄୟାଗ ୄମୄେୌଣସ ିସ୍ଥିତିୄ ଯ େଯାମାଆ ଅଖିଦୃଶଅି ସପତା ଅଶା 
େଯାମାଆାୄଯ । ୄେଫ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାଭ ନୁୄହଁ , ଧଭଣନଯିୄକ୍ଷତାଯ ଏେ ନଚି୍ଛେ ପ୍ରତଛିଫ ି
ଥିୄର ଭହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ । ୄେୌଣସ ିଏେ ନଦି୍ଦଷି୍ଟ ଧଭଣଯ ଗଣି୍ଡ ବିତୄଯ ଫାନ୍ଧ ିୄହାଆନଥିୄର ୄସ । 
ସଫଣଧଭଣ ସଭନୱୟ ଥିରା ତାଙ୍କ ଜୀଫନଯ ଭୂଭନ୍ତ୍ର । ୄସଥିାଆଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଥଣନା ସବାୄଯ 
ସଫୁଧଭଣଯ ସାଯେଥା ଅୄରାଚତି ୄହଈଥିରା । ୄସ େହୁଥିୄର ଅୄଭ ସଭୄସ୍ତ ଯଭିତାଙ୍କ 
ସନ୍ତାନ – ଭାତ୍ର ବିନ୍ନବିନ୍ନ ବାଫୄଯ ତାଙୁ୍କ ଈାସନା େଯୁଛୁ । 

ୄଦଶେୁ ପ୍ରଗତିଥୄଯ ୄନଫାେୁ ଗାନ୍ଧଜିୀ ଚାହଁୁଥିୄର । ୄସ ଥିୄର ଦଯଦି୍ର, ନିୄ େଷିତ, ଫୄହତି 
ଜନତାଯ ଅଶା  ଅୋଂକ୍ଷାଯ ପ୍ରତୀେ । ଗାନ୍ଧୀ ଅଧୁନେି ଭଣିଷଯ ଈୄବାଗ ାଗାଭୀୄଯ 
ଫବି୍ରତ ୄହାଆଡ଼ଥିିୄର । ୄସଥିାଆଁ ୄସ ୄଭୌେି ଶକି୍ଷା ଈୄଯ ଗୁଯୁତ୍ୱ ୄଦଆ ଚାରିଥିୄର – 

ଏଥିୄଯ ସଫୁ ଯଚନାତ୍ମେ ୋମଣୟକ୍ରଭେୁ ଫୟଫହାଯେି ଯୂ ୄଦଫାଯ ଚାଫେିାଠ ିଯହଛି ି। ନଶିା 
ନଫିାଯଣ ଈୄଯ ଭଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧୀ ସଫଣଦା ଗୁଯୁତ୍ୱ ୄଦଈଥିୄର । ତାଙ୍କ ଭତୄଯ ନଶିା ୄସଫନ ଭଣିଷେୁ 
ଫିଥଗାଭୀ େଯଫିା ସୄଙ୍ଗ ସୄଙ୍ଗ ତା ’ଯ ଅର୍ ôଥେ ଈନ୍ନତିୄ ଯ ନ୍ତଯାୟ ୄହାଆଥାଏ । 



ସ୍ୱାଧୀନତାଯ ୭୨ ଫଷଣୄଯ ଫ ିୄେୌଣସ ିଯାଜୟ ସବୂ୍ନର୍ଣ୍ଣ ନଶିାଭକୁ୍ତ ୄହାଆାଯରିା ନାହିଁ । 
ନାଯୀଶକି୍ଷା  ନାଯୀ ଜାଗଯଣ ଈୄଯ ଗାନ୍ଧଜିୀ ସଫଣଦା ଗୁଯୁତ୍ୱ ୄଦଈଥିୄର । ତାଙ୍କଯ ସ୍ୱନଯ 
ବାଯତୄଯ ଭହିାଭାନଙୁ୍କ ୁିୁଯୁଷଭାନଙ୍କ ସହତି ସଭାନ ଭମଣୟାଦା ୄଦଫା ାଆଁ ୄସ ଭଧ୍ୟ 
େହଥିିୄର । ଅଜ ିବାଯତୄଯ ନାଯୀଭାୄନ ସଫୁଠାଯୁ ସଯୁକି୍ଷତ ୄଫାରି େୁହାମାଈଛ ି। ଦେିୀଠାଯୁ 
ଅଯମ୍ଭ େଯ ିେୀ ମଣୟନ୍ତ ସଫୁଠ ିଏେ େଥା – ସଫୁଠ ିନାଯୀ ନମିଣାତନା , ତୟାଚାଯ  
ଗଣଦୁଷ୍କଭଣଯ େଯୁଣସ୍ୱଯ । ଏଥିସହତି ଦୁନଣୀତି , ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାଯ, ସାବ୍ଦାୟିେତା, ଜାତଫିାଦ ତଥା 
ଯାଧୀ େଯଣ ଅଭ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତ ିଫିଦ ସଷିୃ୍ଟେଯଛି ି। ଫଶି୍ୱଯ ଫହୁ ୄଦଶୄଯ ଗାନ୍ଧୀଫାଦଯ 
ବୁୟଦୟ ୄହାଆଥିଫା ୄଫୄ ଅଭ ୄଦଶ ଗାନ୍ଧୀଦଶଣନଠାଯୁ ଦୂୄଯଆମାଈଥିଫାଯ ରକ୍ଷୟ 
େଯାମାଈଛ ି। 

 


