ବଗତ ସିଂହ ଙ୍କ ଜୀଫନୀ
ଇତହାସ ୃଷ୍ଠାୄଯ ଅୄନକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସିଂଗ୍ରାଭୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦଆମାଇଛ । ୄସଥି ଭଧ୍ୟଯୁ
ବଗତ ସିଂହ ୄହଉଛନ୍ତ ଅନୟତଭ । ୄଦଶ ାଇଁ ଅୄନ ଭହାନ କାଭ କଯ ଆଜ ଫ
ୄରାକଙ୍କ ଭନୄଯ ଅଭଯ ୄହାଇ ଯହଛନ୍ତ । ଏହ କ୍ରାନ୍ତକାଯୀ ମଫାନଙ୍କ ଫଷୟୄଯ
ବାଯତଯ ପ୍ରତଟ ଢ ଅଫଗତ ଯହଛନ୍ତ । ମାହାଙ୍କ ଭହାନ କାଭ ାଇଁ ବାଯତଯ
ମୁଫଢଭାୄନ ଆଜଫ ୄପ୍ରଯତ ୄହଉଛନ୍ତ ଏଫିଂ ତାଙ୍କ ୄପ୍ରଯଣାୄଯ କାମ୍ୟ କଯୁଛନ୍ତ ।
ସହଦ ବଗତ ସିଂହ ଜୄଣ ଭହାନ କ୍ରାନ୍ତକାଯୀ ଥିୄର ମାହାଙ୍କ ନଁା ଶୁଣୄର
ଇଙ୍ଗୄଯଜଭାୄନ ବୟୄଯ କମ୍ପ ଉଠୁଥିୄର । ବଗତ ସିଂହ ବାଯତ ଭା ’ଯ ଜୄଣ ଫଯ
ସୁୁତ୍ର ମଏ ବାଯତ ଭାତାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ୄଦଫା ାଇଁ ହସ ହସ ନଜ ପ୍ରାଣଯ ଆହୁ ତ
ୄଦଇଥିୄର ।
ବଗତ ସିଂହ ୄସୄେଭବଯ ୨୮ ତାଯଖ ୧୯୦୭ ତାଯଖୄଯ ଞ୍ଜଫଯ ରାୟୁଯୄଯ
ଜନମଗ୍ରହଣ କଯଥିୄର । ତାଙ୍କଯ ଜନମ ଏକ ଶଖ ଯଫାଯୄଯ ୄହାଇଥିରା । ତାଙ୍କ
ତାଙ୍କ ନାଭ ଥିରା ସଯଦାଯ କସାନ ସିଂହ ସାଧୁ ଏଫିଂ ଭାତା ନାଭ ଫଦୟାଫତୀ ଥିରା ।
ତାଙ୍କଯ ାଞ୍ଚ ବାଇ ତନ ବଉଣ ଥିୄର । ସଭସ୍ତ ବାଇ ବଉଣଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ ବଗତ ସିଂହ
ସଫୁ ଠାଯୁ ଚାରାକ ଚତୁ ଯ ଏଫିଂ ଫୄଚକ୍ଷଣ ଫୁ ଦ୍ଧଆ ଥିୄର । ବଗତ ସିଂହଙ୍କ ଯଫାଯ
ୂଫ୍ଯୁ ହିଁ ୄଦଶୄପ୍ରଭୀ ଥିୄର ଏଫିଂ ୄଦଶ ାଇଁ ରଢ ଆସୁଥିୄର । ବଗତ ସିଂହଙ୍କ
ଜନମ ସଭୟୄଯ ତାଙ୍କ ତା ଏଫିଂ ତାଙ୍କଯ ଦୁ ଇ ଦାଦା ୄଜରୄଯ ଫନ୍ଦ ୄହାଇ ଯହଥିୄର
। ଫାା ଦାଦାଙ୍କ ବ ବଗତ ସିଂହଙ୍କ ବତୄଯ ଫ ୄଛାଟ ୄଫୁ ୄଦଶୄପ୍ରଭ ବଯ

ୄହାଇ ଯହଥିରା । ୄସ ତାଙ୍କଯ ାଠଢା ଗଁା ସ୍କୁରଯୁ ଆଯମ୍ଭ କଯଥିୄର । ସ୍କୁରୄଯ
ଅନୟ ରାଙ୍କ ବ ବଗତ ନଥିୄର । ୄସ ପ୍ରତଦନ ନୂ ଆ ନୂ ଆ ସାଙ୍ଗ ଫନାଇଫାକୁ
ସନ୍ଦ କଯୁଥିୄର । ଅନୟ ସରାଭାୄନ ସ୍କୁର କକ୍ଷୄଯ ାଠ ଢୁ ଥିଫା ୄଫୄ ବଗତ

ୄେଣୀ ଗୃହଯୁ ଫାହାଯମାଇ ନଦୀ କୁ ୄଯ ଫସ ଝଯଣାକୁ ୄଦଖିଫା ସହ
ଚୄଢଇଭାନଙ୍କ ଯାଫକୁ ଅନୁ ବଫ କଯୁଥିୄର ।
ବଗତ ସିଂହ ଧିୄଯ ଧିୄଯ ଫଡ ୄହାଇ ଇିଂୄଯଜଭାନଙ୍କ ଫଯୁଦ୍ଧୄଯ ଆୄନ୍ଦାନ
କଯଫାକୁ ରାଗଥିୄର । ବାଯତକୁ ଆଜାଦ ୄଦଫା ାଇଁ ଅୄନକ ସିଂଗଠନୄଯ ୄମାଗ
ୄଦଇଥିୄର ଏଫିଂ ଅୄନକ ସିଂଗଠନ ଭଧ୍ୟ ଫନାଇଥିୄର । ସିଂଗଠନୄଯ ଭଶ ଇିଂୄଯଜ
ଭାନଙ୍କ ଫଯୁଦ୍ଧୄଯ ରଢୁ ଥିୄର । କା କ୍ରୄଭ ବଗତ ସିଂହ ଇିଂୄଯଜଭାନଙ୍କ ାଇଁ ଏକ
ଭଁଣ୍ଡ
ୁ ଫନ୍ଧା ାରଟ ମାଇଥିୄର । ୄସୄତୄଫ ସଭୟୄଯ ବଗତ ସିଂହଙ୍କ ନଁା ଶୁଣୄର
ଇିଂୄଯଜଭାୄନ ବୟବତ ୄହାଇ ଉଠୁଥିୄର । ୄତଣୁ ବଗତ ସିଂହଙ୍କୁ ଯାସ୍ତାଯୁ ହଟାଇଫା
ାଇଁ ଇିଂୄଯଜଭାୄନ ବଗତ ଏଫିଂ ତାଙ୍କଯ ୄକୄତକ ସାଥୀଙ୍କୁ ଫନ୍ଦ କଯ ୄଜରୄଯ
ବତି କଯୄଦଇଥିୄର ।
୧୪ ଜୁ ରାଇ ୧୦୨୯ୄଯ ବଗତ ସିଂହ ନଜଯ ଦାଫ ୁଯା କଯଫା ାଇଁ ଏକ ତ୍ର
ବାଯତ ସଯକାଯଙ୍କ ଗୁଯୁ ସଦସୟଙ୍କ ାଖକୁ ଠାଇଥିୄର । ୄସଥିୄଯ ୄରଖାଥିରା
ଯାଜୄନୈତକ କଏଦ ୄହାଇଥିଫା କାଯଣଯୁ ଆଭକୁ ଭଧ୍ୟ ବର ଖାଦୟ ଖାଇଫାକୁ
ଦଆମାଉ । ଏଥିାଇଁ ଆଭଯ ଖାଦୟ ଭଧ୍ୟ ୟୁ ୄଯାଆନ କଏଦଙ୍କ ଖାଦୟ ବ ୄହଫା
ଆଫଶୟକ । ଆଭକୁ ୄଜରୄଯ କାଭ କଯଫାକୁ କୁ ହାନମାଉ । ଏହ ବ ଅୄନକ ଦାଫ
କଯ ଅନସନ ଆଯମ୍ଭ କଯଥିୄର ବଗତ । ୄକଫ ବଗତ ନୁ ୄହଁ ବଗତଙ୍କ ଅନୟ
ସାଥୀଭାୄନ ଭଧ୍ୟ ଏହ ଅନସନୄଯ ସାଭର ୄହାଇଥିୄର । ସଯକାଯଙ୍କ ାଇଁ ଏହ
ଅନସନ ଏକ ଭୁଣ୍ଡଫନ୍ଧାଯ କାଯଣ ାରଟମାଇଥିରା । ୄସୄଟ ପ୍ରତଦନ ବଗତ
ସିଂହଙ୍କ ଶଯୀଯଯ ଓଜନ ୫ ାଉଣ୍ଡ ୄରଖାଏ କଭଫାକୁ ରାଗଥିରା । ୨ ୄସୄେଭବଯ
୧୯୨୯ୄଯ ସଯକାଯ ୄଜର ଇନକ୍ୱାଯ କଭଟ ସ୍ଥାନା କୄର । ୧୩ ୄସୄେଭବଯ
ୄଫକୁ ଏହ ଆୄନ୍ଦାନ ବୟଙ୍କଯ ଯୁ ୄନଇଥିରା । ଏହ ଆୄନ୍ଦାନୄଯ ବଗତ

,

ସିଂହଙ୍କ ୄକୄତକ ଭତ୍ର ୄବାକ ଉାସୄଯ ସହଦ ୄହାଇଗୄର । ପ୍ରାୟ ୧୧୪ ଦନ
ଅନସନୄଯ ଫସଫା ୄଯ ବଗତ ସିଂହ ଏଫିଂ ତାଙ୍କ ସାଥୀଭାୄନ ଯୁଟ ଏଫିଂ ଡାର
ଖାଇ ଅନସନକୁ ସଭାପ୍ତ କଯଥିୄର ।
ବଗତ ସିଂହଙ୍କୁ ପାଶୀ :
ବଗତ ସିଂହ ୄଜରୄଯ ଯହ ଭଧ୍ୟ ତାଙ୍କଯ ଦୁ ୁଃସାହସକ କାମ୍ୟକ୍ରଭ ଫନ୍ଦ କଯନଥିୄର ।
ୄତଣୁ ବ୍ରଟସ ସଯକାଯ ଏହ ଭାଭରାକୁ ତୁ ଯନ୍ତ ସଭାଧାନ କଯଫାକୁ ଚାହଁୁଥିୄର ।
ୄସଥିାଇଁ ବ୍ରଟସ ସଯକାଯ ୄଭ ୧ ତାଯଖ ୧୯୩୦ୄଯ ଏକ ଟ୍ରଫୁ ନାର ୄଫୈଠକ
ଡକାଇଥିୄର । ୄସହ ୄଫୈଠକୄଯ ଏକ ତଯପା ନଷ୍ପତ ନଆମାଇ ୭ ଅକେଫଯ
୧୯୩୦ୄଯ ବଗତ ସିଂହ ଏଫିଂ ତାଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ଫଯୁଦ୍ଧୄଯ ଶୁଣାଣ ୄହାଇଥିରା । ଏହ
ଶୁଣାଣୄଯ ବଗତ ସିଂହ , ସୁଖୄଦଫ ଏଫିଂ ଯାଜଗୁଯଙ୍କୁ ପାସ ଦଣ୍ଡୄଯ ଦଣ୍ଡତ କଯଫା
ସହ ତାଙ୍କ ଅନୟ ସାଥୀଭାନଙ୍କୁ କାାଣ ଦଣ୍ଡୄଯ ଦଣ୍ଡତ କଯଥିୄର । ୄଫୈଠକଯ
ନଷ୍ପତ ଅନୁ ମାୟୀ , ୨୪ ଭାର୍ଚ୍୍ ୧୯୩୧ୄଯ ବଗତଙ୍କୁ ପାଶୀ ଦଆମଫାଯ ନଷ୍ପତ
ନଆମାଇଥିରା । କନ୍ତୁ ଜନ ଆୄନ୍ଦାନକୁ ଆଖିଆଗୄଯ ଯଖି ଭାର୍ଚ୍୍ ୨୩ ତାଯଖ ସନ୍ଧୟା
୭ଟା ୩୩ ଭନଟୄଯ ବଗତ ସିଂହ

, ସୁଖୄଦଫ ଏଫିଂ ଯାଜଗୁଯୁଙ୍କୁ ପାଶୀ

ୄଦଇଦଆଗରା । ଏହ ଭହାନ ଫୟକ୍ତତ୍ୱ ନଜ ୄଦଶଫାସଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଦଶ ୄପ୍ରଭ
ମଗାଇଫା ାଇଁ ସହଦ ୄହାଇମାଇଥିୄର ।

