
 

 

ଉକ୍ରଭ : ଏହ ିସଫୁଶିା ବାଯତ ବୂଭି ୄହଉଛ ିନାନା ଧଭମ , ନାନା ଫର୍ମ , ନାନା ଜାତ ି 
ସଂପ୍ରଦାୟଯ ଏକ ସଭନବୟ ସ୍ଥୀ । ୄଫୈଚତି୍ରୀ ୄମାଗ ୁ ତାହା ୄଗାଟଏି ଉଭହାୄଦଶ ଯୂୄ କଥିତ 
। ବ୍ରଟିଶି ଶାସନବ ିଏକ ପ୍ରଫ ଯାକ୍ରାନ୍ତ ଶକି୍ତ ଫିୄ ଯାଧୄଯ ଆୄଭ ସଂଗ୍ରାଭ ଚାଇ ୄଶର୍ୄଯ 
ୄମଉ  ସାପରୟଯ ଅଧୁକାଯୀ ୄହାଇାଯଛୁି , ତାହାଯ ୄଭୌକି ବିବି କ ’ଣ ? ଐକୟଫଦ୍ଧ ସଂଗ୍ରାଭ  
ସଂଘଫଦ୍ଧ ପ୍ରୄଚଷ୍ଟା ହିଁ ୄହଉଛ ିୄସହ ିୄଗୌଯଫଭୟ ସାପରୟଯ କାଯଣ । ଆଜ ିସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପି୍ତଯ 
ଅଦ୍ଧମଶତାବ୍ଦୀ ୄଯ ଭଧ୍ୟ ଆୄଭ ଆଭଯ ଜାତୀୟ ସଂହତକୁି ସଦୃୁଢ଼ କଯ ିଗଢ଼ ିାଯ ିନାହିଁ । ସ୍ଥାୄନ 
ସ୍ଥାୄନ ଉତ୍କଟ ସାଂପ୍ରଦାୟିକତା , ଆଞ୍ଚକି ସବାଥମଚନି୍ତା , ୁଣି ବାର୍ାଗତ  ପ୍ରାୄଦଶକି ଫାଦଫଫିାଦଯ 
ନକୃିଷ୍ଟ ଫୟାାଯ ୄକଫ ନନି୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ୄହାଇନାହିଁ । ତାହା ବାଯତୀୟ ଐକୟ ଭୂୄଯ 
କୁଠାଯଘାତ କଯୁଛ ି। ଆଜ ିଆଭଯ ଚଯି ଆକାଂକି୍ଷତ ଭହାଘମ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସଯୁକି୍ଷତ କଯଫିାକୁ 
ୄହୄର, ଜାତୀୟ ସଂହତ ିହିଁ ଯଭ ଆଫଶୟକ ।  

 

ଜାତୀୟ ସଂହତ ିଅବାଫୄଯ କ୍ଷତ ି: ସଂହତଯି ଅବାଫ ୄମାଗ ୁ ହ ିଁ ଅତୀତୄଯ ୄଫୈୄ ଦଶକିଭାୄନ 
ସୁୄ ମାଗ ଉଣି୍ଡ ବାଯତକୁ ଦୀଘମଦନି ଧଯ ିଯାଧୀନତାଯ ଶଙୃ୍ଖୄଯ ଆଫଦ୍ଧ କଯ ିଯଖିଥିୄର । 
ୄସଥିାଇ  ଏହ ିଭହାଜାତଯି ଭହାସଦନୄଯ ଉଠଛି ିଆକୁ କ୍ରନ୍ଦନଯ ଧବନ ିଏଫଂ ଜନତା ସହଛି ି
ଅସୀଭ କର୍ଣ  ନମିମୟାତନା । ଧନରିପ୍ରସ ୁ ସାମ୍ରାଜୟ ରିପ୍ରସ ୁଫଧିଭମୀ ୄଫୈୄ ଦଶକି ଶତୁଭାନଙ୍କଯ 
କଫତି ୄହାଇ ଏହ ିଫତି୍ର ବୂଭିଯ ସଂସ୍କତୃ ି ଯମ୍ପଯାଯ ଅଭତୁୃୟ ଘଟଛି ି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପି୍ତ 
ୄଯ ୄଯ ଧଭମଗତ ଫିୄ ବଦକୁ ୄକନ୍ଦ୍ରକଯ ିହନୁି୍ଦ  ଭସୁରଭାନଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄମଉ  କହ 
ଘନୀବୂତ ୄହରା, ତାହାଯ ିପୄଯ ୄଦଶ ଫବିାଜନ ଘଟରିା  ‘ାକସି୍ତାନ’ ନାଭୄଯ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ 
ଭସୁରଭାନ ଯାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ୄହରା । ଆଜ ିଭଧ୍ୟ ବାର୍ା ଆୄନ୍ଦାନ , ସାଂପ୍ରଦାୟିକତା  ନୂତନ ନୂତନ 
ପ୍ରୄଦଶ ଗଠନ ଦାଫ ିଆଭ ଜାତୀୟ ଐକୟ ଏଫଂ ସଂହତକୁି କ୍ଷରୁ୍ଣ୍ମ କଯୁଅଛ ି। ଯାଜନୀତଜି୍ଞ  
ଦୂଯଦଶମୀଭାନଙ୍କ ଭତୄଯ ବାଯତଯ ‘ଗଣତ' ଆତ ିଏଫଂ କୄଠାଯ ଯୀକ୍ଷା ଭଧ୍ୟୄଯ ଗତ ିକଯୁଛ ି। 
କଭୟୁନଷି୍ଟ ଚୀନ ଯ ଆକ୍ରଭଣ ଧଭକ , ଅଭୀଭୟସତ କାଶମୀଯ ସଭସୟା  ୄସଥ ସହତି ସନ୍ତ୍ରାସଫାଦୀ 



 

 

କାମମୟକା ାକସି୍ତାନଯ ସଂପ୍ରତ ିଏକ ଉଦ ୄ ଫଗକଯ ଯସି୍ଥିତ ିସଷୃ୍ଟି କଯଛି ି। ଏବ ିଏକ ଜଟି 
ଭହୁୁବମୄଯ ବାଯତଯ ଆନ୍ତଯୀଣ କହ  ସଂହତହିୀନତା ୄକୄତଦୂଯ ଭାଯାଭବକ ତାହା ସହଜୄଯ 
ଅନୁୄଭୟ ।  

 

ସଂହତହିାନଯି କାଯଣ : ଜାତଗିତ ଫା ଧଭମଗତ ଭୄନାବାଫ , ସାଂପ୍ରଦାୟିକତା, ପ୍ରାୄଦଶକିତା, 
ଆଞ୍ଚକିତାଫାଦ, ବାର୍ା ଫଫିାଦ , ଦୀୟ ସବାଥମ ସାଧନ ନଭିୄନ୍ତ ଯାଜୄନୈତକି ସଂଘର୍ମ ଇତୟାଦ ି
ଯାଷ୍ଟ୍ରଯ ସଂହତଫିାଧକ । ଗଣତାନ୍ତ୍ରତି ସ୍ନ ଯାଷ୍ଟ୍ରଭାନଙ୍କୄଯ ୄମଉ ଠ ିକ ିନାଗଯକିଭାୄନ ନଫିଘି୍ନ 
ୄସଚ୍ଛାଭତ ପ୍ରକାଶ କଯଫିାୄଯ ଅଧୁକାଯୀ ୄସଠାୄଯ ଉୄଯାକ୍ତ ୄଫୈର୍ଭୟଗୁଡକି ୄକନ୍ଦ୍ରକଯ ିନାନା 
ସଂଘର୍ମ ଜାତ ୄହାଇଥାଏ । ବ୍ରଟିଶି ଶାସନ କାୄଯ ସଚୁତୁଯ ଇଂୄଯଜଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କ 
ଭାତୃବାର୍ା ଇଂୄଯଜୀକୁ ଆଭଯ ଯାଷ୍ଟ୍ରବାର୍ା ଯୂୄ ରଦିୄ ଦଇ ମାଇଥିୄର ; କନୁି୍ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପି୍ତ 
ୄଯ ଆଣାଯ ବାଯତୀୟ ବାର୍ାକୁ ଉୄକି୍ଷତ କଯ ିୄଗାଟଏି ୄଫୈୄ ଦଶକି ବାର୍ାକୁ ଯାଷ୍ଟ୍ରୀୟ 
ସମ୍ମାନଯ ଅଧୁକାଯୀ , କଯଫିା ଅସଭୀଚୀନ ବାଫ ିଚନି୍ତାଶୀ ଫୟକି୍ତଭାୄନ ହନି୍ଦୀକୁ ୄସହ ିସମ୍ମାନୄଯ 
ବୂର୍ିତ କଯଫିାକୁ ସି୍ଥଯକୄର । ଏୄଫ କନୁି୍ତ ଉକ୍ତ ବାର୍ା ସଭସୟାକୁ ବିତ୍ତ ିକଯ ିହନି୍ଦୀବାର୍ା ଉତ୍ତଯ 
ବାଯତୀୟ  ଅଣହନି୍ଦୀବାର୍ା ଦକି୍ଷଣ ବାଯତୀୟଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଦଖା ୄଦଇଛ ିଏକ ଫଯିାଟ 
ଭତାୄନୈଜୟ । ଉତ୍କଟ ଆଞ୍ଚକିତାଫାଦ ୄମାଗ ୁ ସବାଧୀନତା ୄଯ ଫୄଭବ, ଭାନ୍ଦ୍ରାଜ, ଞ୍ଜାଫ, ଆସାଭ, 

ଫହିାଯ, ଉତ୍ତଯପ୍ରୄଦଶ, ଭଧ୍ୟପ୍ରୄଦଶ ପ୍ରବୃତ ିବାଙି୍ଗ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ୄହାଇମାଇଛ ିଏଫଂ ପ୍ରତଦିନି ନୂତନ 
ନୂତନ ପ୍ରୄଦଶ ଗଠନ ନଭିୄନ୍ତ ଦାଫ ିଉସ୍ଥାନ କଯାମାଉଛ ି। ଅନୁନ୍ନତ ଜାତ ି ସଂପ୍ରଦାୟଯ 
ସ୍ୱାଥମଯକ୍ଷା ନାଭୄଯ ‘ଆଦଫିାସୀ’, ‘ହଯଜିନ’ ଇତୟାଦ ିୄେଣୀ ସଷୃ୍ଟିକଯ ିସମି୍ବଧାନୄଯ ୄସଭାନଙ୍କ 
ାଇ  ୄମଉ  ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଫୁଧିା ସୁୄ ମାଗ  ସାହାମୟ ଦାନଯ ଫୟଫସ୍ଥା କଯାମାଇଛି, ୄଯାକ୍ଷୄଯ ତାହା 
ଜାତୀୟ ଐକୟଫାଧକ । ଶାସନୄକ୍ଷତ୍ରଯ ପି୍ରୟାପ୍ରୀତ ିୄତାର୍ଣଯ କୁସତି ଫୟାାଯ ସହତି ୄମଉ  
ଜାତଗିତ ସଂକୀଣମତା ଏୄଫ ଉସ୍ଥିତ ୄହାଇଛି , ୄସହ ିଦ୍ଵାଯ ୄଦଇ ଜାତୀୟ ଜୀଫନଯ ପ୍ରତ ିଯନ୍ଧ୍ର 
ଫରି୍କୀଟ ପ୍ରୄଫଶ କଯୁଛ ି।  



 

 

 

ସଂହତ ିଯକ୍ଷାଯ ଉାୟ : ଜାତୀୟ ସଂହତ ିପ୍ରତଷି୍ଠା ନଭିୄନ୍ତ ଜନସାଧାଯଣଙ୍କଠାୄଯ ସାଧୁ 
ଭୄନାବାଫ, ଉଦାଯ ଦୃଷି୍ଟୄକାଣ  ଯାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତ ିଆନୁଗତୟ ଯହଫିା ଆଫଶୟକ । ଫୃହତ୍ତଯ ସ୍ୱାଥମ 
ସାଧନ ନଭିୄନ୍ତ କ୍ଷଦୁ୍ରତଯ ଏଫଂ ସଂକୀର୍ଣ୍ମ ସ୍ୱାଥମଚନି୍ତାକୁ ଫ ିୄଦଫାକୁ ୄହଫ । ଗଣତାନ୍ତ୍ରକି ସବାଧୀନ 
ଯାଷ୍ଟ୍ରୄଯ ୄମୄତୄଫୄ ୄଦଶଯ ସଫମନଭିନ ଫୟକି୍ତ ଭଧ୍ୟ ସଭାନ ଅକାଯୄଯ ବୂର୍ିତ , ୄସଠାୄଯ 
ଯାଷ୍ଟ୍ରଯ ପ୍ରୄତୟକଟ ିଭଦୁ୍ରା ସଭାନ ଫଚିାଯୄଯ ଫୟୟିତ ୄହଫା ଆଫଶୟକ , ମଦବାଯା ସଫମାଧୁକ 
ସଂଖୟକ ଫୟକି୍ତ ଉକୃତ ୄହଫାଯ ସୁୄ ମାଗ ରାବକଯ ିାଯିୄ ଫ । ଦୁଗମାୁଯୄଯ ଶଳି୍ପ ପ୍ରତଷି୍ଠାନ  
ୄମ ୄକୌଣସ ିପ୍ରାନ୍ତୄଯ ଥାଉ , ହନୁି୍ଦସ୍ଥାନ ମନ୍ତ୍ରାତ ିକାଯଖାନା ୄମ ୄକୌଣସ ିପ୍ରାୄଦଶକି 
ସୀଭାନ୍ତଗମତ ୄହାଇଥାଉ , ତାହା ୄମ ବାଯତୀୟ ସାମ୍ରାଜୟଯ ଅନ୍ତବମୁ କ୍ତ ଏଫଂ ବାଯତୀୟ ନାଗଯକି 
ବାଫୄଯ ୧୦୦ ୄକାଟ ିଜନତାଯ ତା ଉୄଯ ସଭାନ ଅଧୁକାଯ ଅଛି , ଏହ ିଚନି୍ତା ଆଜ ିଉତୃ୍କଷ୍ଟ । 
ୁଣି ଆମ୍ଭଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଯସ୍ପଯ ୄମୄତ ଫାଦ ଫସିଂଫାଦ  ଭତାନକିୟ ଥିୄର ଭଧ୍ୟ 
ଆୄମ୍ଭଭାୄନ ଏକ ଜନନୀ ବାଯତଭାତାଯ ସନ୍ତାନ , ଏକ ଜାତ ିଭହାବାଯତୀୟ ଏଫଂ ଏକ 
ଧଭମାଫରଭବୀ ତାହା ୄହଉଛ ିସତୟ, ଶାନ୍ତ,ି ଅହଂିସା, ଏକଥାକୁ ଫତି ୄହାଇମିଫା ଉଚତି୍ ନୁୄହ  । 

 

ୄଶର୍କଥା : ଆଜ ିଆଭକୁ ୄକଫ ଜାତୀୟ ସଂହତ ିଏଫଂ ଜାତୀୟ ଐକୟ ନଭିୄନ୍ତ ସଂଗ୍ରାଭ 
କଯଫିାକୁ ୄହଫ ନାହିଁ , ଆନ୍ତଜମାତୀୟ ଐକୟ ଏଫଂ ୄସୌହାବ୍ଦୀଯ ଆଦଶମୄଯ ଅନୁଣିୃତ ୄହାଇ 
ଆହୁଯ ିଏକ ଫୃହତ୍ତଯ ସ୍ୱାଥମ ନଭିୄନ୍ତ ୄଚଷ୍ଟା କଯଫିାକୁ ୄହଫ । ଫୃକ୍ଷଭାନଙ୍କଯ ଚଯଯ ଫନ୍ଧନ 
ଭବିୃକାକୁ ସଂହତ କଯ ିୄମଯ ିସଦୃୁଢ଼  ସଯୁକି୍ଷତ କୄଯ,ଆମ୍ଭଭାନଙ୍କଯ ାଯସ୍ପଯକି ଐକୟଚନି୍ତା  
ୄଚୈତ୍ରୀଫନ୍ଧନ ୄସହିଯ ିଜାତୀୟ ସଂହତକୁି ସଦୃୁଢ଼ କଯ ିଆଭଯ ସାଭାଜକି ଜୀଫନକୁ ସଯସ  
ସନୁ୍ଦଯ କଯଫି । 
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