ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ । କୃ ଷ୍ଣକ୍ଷଯ ଘନ ଅନ୍ଧକାଯ । ୄେ ଦିନ ଏକାଦଶୀ ତିଥି ଭଙ୍ଗଫାଯ । ଆକାଶ ଓ
ୃଥିଫୀଯ ଘନକାିଭାକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ୄଦଇ ଉଜ୍ଜ୍ୱ ୄଜୟାତିଷ୍କଯୂୄ ଜନମରାବ କୄର ‘ଉତ୍କ ୄଗୌଯଫ
ଭଧୁେଧ
ୂ ନ’ । ୄେଦିନ ଥାଏ ୧୮୪୮ ଭେିହା ଅୄେର ଭାେ ୨୮ ତାଯିଖ । କଟକ ଜିଲ୍ଲାଯ

ୋୄରୁଯ ଥାନାୄଯ େତୟବାଭାୁଯ ନାଭକ ଏକ ଗ୍ରାଭଯ ଉଚ୍ଚ ଖଣ୍ଡାତ ୄଚୌଧୁଯୀ ଯଘୁନାଥ
ଦାେଙ୍କୁ ଉଣା ଅଧିୄକ ାକଆଖ ଧଶଖଣ୍ଡି ୄଭୌଜାଯ ୄରାୄକ ଜାଣନ୍ତି । ଏହାଙ୍କଯ
ୂଫବୁଯୁଷ୍ଭାୄନ ୄଖାର୍ଦ୍ବାଯ େେିର୍ଦ୍ ଖଣ୍ଡାତ ଫଂଶଯୁ ଏଠାକୁ ଉଠି ଆେିଥିୄର । ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କଯ
ନାଭ ାଫବତୀ ୄଦଫୀ ।
ୄଚୌଧୁଯୀ ଯଘୁନାଥ ଦାେ ଅତି ବର ଭଣିଷ୍ ଥିୄର । ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ାଫବତୀ ୄଦଫୀ ଅତି େୁନ୍ଦଯୀ ଓ
ଗୁଣଫତୀ ତଥା ତିଯାଣା ଥିୄର । ଯଘୁନାଥ ଦାେ ୄେ କାୄଯ ଆଇନ ଫୟଫୋୀ ।
ୄେଭାୄନ ଦାନ ୁଣୟ କଯି ୄଶଷ୍କୁ ଫଡ ଦଯିଦ୍ର ୄହାଏ ମାଏଥିୄର । ନିଜଯ ୋଭାନୟ ୄଯାଜଗାଯ
ଓ ାଫବତୀ ୄଦଫୀଙ୍କ ଆଚାଯ ଫୟଫହାଯୄଯ ତାଙ୍କ ଯିଫାଯଟି େୁଯୁଖୁଯୁୄଯ ଚିମାଉଥିରା ।
ଭଧୁେଦ
ୂ ନଙ୍କୁ ାଇ ଫାାଭାଆଙ୍କ ଭନ ଆନନ୍ଦୄଯ ନାଚି ଉଠିରା । ଫାା ଭାଙ୍କ ୄକାୄଯ
ଶୁକ୍ଳକ୍ଷଯ ଚାନ୍ଦଯି ଅତି ଅରିଅୄଯ ଭଧୁେଦ
ୂ ନ ଫଢିଫାକୁ ରାଗିୄର । ତାଙ୍କଯ ଶିଶୁ ଶୁକୁଭାଯ
ଯୂ େଭସ୍ତଙ୍କ ଭନୄଯ ଆନନ୍ଦ ୄଦରା । ଶିଶୁଯ ନାଭ ଯଖିୄର ୄଗାଫିନ୍ଦଫଲ୍ଲବ । ୄେ େଭୄସ୍ତ
“ଭଧୁ” ୄଫାରି ଡାକୁ ଥିୄର ।
ଭଧୁେଧ
ୂ ନଙ୍କ ିରାଦିନ
ଚାନ୍ଦ ଉଠିରା ଯି ଭଧୁେଧ
ୂ ନ ଧିୄଯ ଧିୄଯ ଫଢୁ ଥାଏ । ଚାଯି ଫଷ୍ବ ୂଯି ାଞ୍ଚ ଫଷ୍ବ ୄହରା । ାଠ
ଢିଫାକୁ ତାଙ୍କ ଫାା ଭଧୁେଧ
ୂ ନଙ୍କୁ ୁୁୁୁ ଚାହାିକୁ ଠାଇୄର । ଚାହାିୄଯ “ଭାଗୁଣି” ଅଫଧାନ
ଫିଦୟାଶିକ୍ଷା ଆଯମ୍ଭ କୄର ।
ଭାଗୁଣି ଭାତିଫଂଶ ଅଫଧାନ । ତାଙ୍କୁ ଖଡିାଠ ବର ଜଣା । ୄେ ଅଳ୍ପ କିଛ ି ଦିନ ବିତୄଯ
ଭଧୁେଧ
ୂ ନଙ୍କୁ େତଯ ପା ଶିଖାଇ ଖଡିାଠ ଶିୄଖଇଫା ଆଯମ୍ଭ କଯିୄଦୄର । ଭଧୁେଧ
ୂ ନଙ୍କଯ

ଭୄନଯଖିଫା ଶକ୍ତି ଅତି େଫ ଥିରା । ୄେ ଅଳ୍ପଦିନ ଭଧ୍ୟୄଯ ହଯ , ଗୁଣ, ୄପଡ, ଭିଶା, ଣିକଆ
ି
ଏଭିତ ି ୄମୄତ ଖଡିାଠ େଫୁ ଶିଖିଗୄର ।
ିରାଦିନଯୁ ଅଫଧାୄନ ଭଧୁେଧ
ୂ ନଙ୍କ ଫୁ ର୍ଦ୍ି ଆଉ ସ୍ମଯଣ ଶକ୍ତି ୄଦଖି ତାଟକା ୄହାଇମାଇଥିୄର ।
ୄେ ୄଫୄ ୄଫୄ ତାଙ୍କ ଫାାଙ୍କୁ କହନ୍ତି “ଆଜ୍ଞା, ଆଣଙ୍କ ଭଧୁଟ ି ବାଯି ଫୁ ର୍ଦ୍ଭ
ି ାନ । ୄେ ୄଭା
ଚାହାିଯ ଯତ୍ନଟିଏ । ଠାକୁ ଯଙ୍କ ଆଶୀଫବାଦଯୁ ୄେ ଖୁଫ ନା କଯିଫ ।”
ଅଫଧାୄନ ଭଧୁେଧ
ୂ ନଙ୍କୁ ବାଯି ବର ାଆନ୍ତି । ଭଧୁେଦ
ୂ ନ ଫି ଅଫଧାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ବକ୍ତି କଯନ୍ତି । ତାଙ୍କ
ାଦ ଧୂି ଭୁଣ୍ଡୄଯ ୄଫାନ୍ତି ।
ୄଚୌଧୁଯୀ ଯଘୁନାଥ ଦାେ ଅଫଧାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ହେି ଦିଅନ୍ତି । ୁଅଯ ଗୁଣ ଶୁଣି ଭୄନ ଭୄନ
ୄକୄତ ଖୁେି ହୁ ଅନ୍ତି । ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗୄଯ ଅଫଧାନଙ୍କ କଥା କହନ୍ତି । ାଫବତୀ ୄଦଫୀ ସ୍ୱାଭୀଙ୍କ ଠାଯୁ
ଶୁଣି ଦିଅୁଙ୍କ ାଖୄଯ ୁଅାଈ ୄକୄତ ଶୁବ ଭନାେନ୍ତି । ୄକୄତ ଉାେ ବ୍ରତ କଯନ୍ତି । ୁଅ
ାଖକୁ ଡାକି ୄକୄତ ବର ଉୄଦଶ ଦିଅନ୍ତି ।
ୄେ ୁଅକୁ ୄେହୄଯ ୄକାୄଯ ଫୋଇ କହନ୍ତି , “ଧନୄଯ , ୄମଉ ୄରାକ ାଠ ଢି ୄଦଶ ଓ
ଦଶଯ ଭଙ୍ଗ କାଭ କୄଯ

, ତାକୁ ୄରାୄକ ଧନୟ ଧନୟ କହନ୍ତି । ୄମଉ ୄରାକ ନିଜଯ

ଭହତଣି।।ୄଯ ଜାତିଯ ଓ ୄଦଶଯ ୄଟକ ଫଢାଏ

, ତାକୁ ୄରାକ େଫୁ ଦନ
ି ାଇ ଭୄନ ଭୄନ

ବାଫୁ ଥାନ୍ତି ।”
ଭଧୁେଦ
ି ହୃ ଦ ଭଧ୍ୟୄଯ ଗାଯ କଯି ଭୄନ ଯଖନ୍ତି । ତାଙ୍କଯ ୄକାଭ
ୂ ନ ଭା ଙ୍କଯ ଏ କଥାଗୁଡକ
ୋଣ ଭା ଙ୍କଯ ଫାକ୍ୄୁ ଉରୁ େି ଉୄଠ । ତାଙ୍କଯ ଫୁ କୁ ବିତୄଯ ଏକ ଅଜଣା ଆନନ୍ଦଯ ୄଢଉ
ୄଖିମାଏ ।
େଞ୍ଜ ୄହୄର ଅନଧାୄନ ଭଧୁେଧ
ୂ ନଙ୍କୁ ୋଙ୍ଗୄଯଧଯି ଚାହାୀ ଘୄଯ ହଞ୍ଚନ୍ତି । ଚାହାିଯ ୄଛାଟ
ଘଯ ଖଣ୍ଡି େଞ୍ଚଦୀଯ ଆୄରାକୄଯ ଉଜ୍ଜଯ ୄହାଇଉୄଠ । ଫଡ ଚାଟ ୄହାଇ ଭଧୁେଧ
ୂ ନ ଆଗ
ଗାଆନ୍ତି :-

“ଦୀପଂ ଜ୍ୟୋତିଃ ପରବ୍ରହ୍ମ,
ଦୀପଂ ଜ୍ୟୋତିଃ ୍ନୋର୍ଦ୍ଦନ ।
ଦୀପଂ ଜ୍ୟୋତିଃ ହଜରତ୍ ପୋପଂ
ସଦ୍ଧ୍ୟୋଦୀପଂ ନଜ ୋସ୍ତୁ ଽଜତ”
ଏଭିତ ି ୄକୄତ ୄଳାକ ଢାମାଏ । ୄଗାୀବାଷ୍ା , ଦଶ ଅଫତାଯ , କା କୄଫଯ ଓ ବାଗଫତ
ଆଦି ଗୀତ ୄଫାରାମାଏ ।
ତାୄଯ ଅଫଧାୄନ ୄକୄତ େକାଯ ହିୋଫ ଚାଯି ଚାଟଭାନଙ୍କ ଫୁ ର୍ଦ୍ି ଯୀକ୍ଷା କଯନ୍ତି । େଫୁ ଥିୄଯ
ଭଧୁେଧ
ୂ ନ େଥଭ ହୁ ଅନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ଫି ଆଉ ୄକହି ମାଇ ାଯନ୍ତି ନାହିଁ ।
ଅଫଧାନଙ୍କ ାୄଖ ଏହି ଯୀତିୄଯ ଭଧୁେଧ
ୂ ନ ଚାହାି ାଠ ଢିୄର । ାଞ୍ଚ ଛଅ ଫଯଷ୍ ଭଧ୍ୟୄଯ
ଚାହାିଯ େଭସ୍ତ ାଠ ୄଶଷ୍ କଯିୄଦୄର । ତାଙ୍କୁ ୄକୌଣେି ାଠ ଅଜଣା ଯହିରା ନାହିଁ ।
କଟକ କୄରଜିଏଟ ସ୍କୁରୄଯ ଭଧୁେଦ
ୂ ନ
ଯଘୁନାଥ ଦାେ ୁଅକୁ ୋଙ୍ଗୄଯ ୄଘନି କଟକ ଆେିୄର । ୄେୄତ ୄଫକୁ ଭଧୁେଦ
ୂ ନଙ୍କୁ ୄତଯ
ଫଷ୍ବ । ଯଘୁନାଥ ୁଅକୁ ଇଂଯାଜୀ ଢାଇଫା ାଇ ସ୍ଥିଯ କୄର । କଟକ େଯକାଯୀ କୄରଜିଏଟ୍
ସ୍କୁରୄଯ ୁଅଯ ନାଭ ୄରଖାଇ ୄଦୄର ।
ୄେୄତୄଫୄ ଖୁବ୍ କଭ ଓଡିଆ ିରା ଇଂଯାଜୀ ଢୁ

ôଥିୄର । ଫଙ୍ଗାୀ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଫଙ୍ଗାୀ

ିରାଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ସ୍କୁଲ୍ ୂର୍ଣ୍ବ ଥିରା । ୄେଭାୄନ ଓଡିଆ ିରାଙ୍କୁ ବର ାଉନଥିୄର । ତାଙ୍କଯ ୄଦଶ
ୄାଷ୍ାକକୁ ଘୃଣା କଯୁଥିୄର । ଭଧୁେଦ
ୂ ନ ଭୁଣ୍ଡୄଯ ିରାଦିୄନ ୄଫଶି ଫା ଯଖିଥିୄର । ତାଙ୍କୁ
ୄଦଖୀ ଫଙ୍ଗାୀ ିରାଭାୄନ ଥଟ୍ଟା କୄର । ଭଧୁେଦ
ୂ ନଙ୍କ ଭନୄଯ ବାଯି ଯାଗ ଓ କଷ୍ଟ ୄହରା ।

ଭାତ୍ର ୄେ ନୀଯଫୄଯ େଫୁ େହିଗୄର । ଭଧୁେଦ
ୂ ନ ିରାଟି ଦିନୁ ଫଡ ୋହେୀ ଓ େତୟଫାଦୀ ଥିୄର
। ୄେ ଅନୟା ୄଦଖିୄର େହିାଯୁ ନଥିୄର । ଭଧୁେଦ
ୂ ନଙ୍କଯ ଫୁ ର୍ଦ୍ି ଅତି ଫିଚକ୍ଷଣ ଥିରା ।

ୄେ ସ୍କୁରୄଯ ନାଭ ୄରଖାଇ ାଠ ଢା ଆଯମ୍ଭ କୄର । ଅଳ୍ପ ୄକୄତଦିନ ଭଧ୍ୟୄଯ େଫୁ ଛାତ୍ରଙ୍କ
ଭଧ୍ୟୄଯ ତାଙ୍କଯ େୁଗୁଣ ପୁ ଟି ଉଠିରା । ୄମଭିତ ି ପୁ ରଯ େୁଫାେ ଛି ନ ଯହି ଚାଯିଆୄଡଫିତଯି
ମାଏ । ୄେହିଯି ଭଧୁେଦ
ୂ ନଙ୍କ େୁଗୁଣ କାହାଯିକୁ ଅଜଣା ଯହିରା ନାହିଁ । ଜୄଣ ଓଡିଆ ିରାଯ
ଏଯି ଫୁ ର୍ଦ୍ି ଓ ଫିଚକ୍ଷଣତା ୄଦଖି ଫଙ୍ଗାୀ ିରାଭାନଙ୍କ ଭନଯ ଦମ୍ଭ ଫଢିଗରା । େଭୄସ୍ତ
ଭଧୁେଦ
ୂ ନଙ୍କୁ ଅତି ବର ାଇୄର । କି ଶିକ୍ଷକ କି ଛାତ୍ର େଫୁ ଯି ଭୁହୄଯ ଭଧେୂଦନଙ୍କ େଶଂୋ
ଶୁଣାଗରା ।
ଭଧୁେଦ
ୂ ନ େତି ଯୀକ୍ଷାୄଯ େଥଭ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାଯ କଯି ଉତ୍ତିର୍ଣ୍ବ ୄହୄର । ୄେ କାହାଯି ଅନୟା
ୄଦଖିୄର ନାନା ମୁକ୍ତିତକବ କଯି ତାକୁ ଉମୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ୄଦଉଥିୄର । ଓଡିଆ େତି ୄକହି ଅେମ୍ମାନ
ୄଦଖାଇ କଥା କହିୄର ତାଙ୍କଯ ଯକ୍ତ ତାତି ଉଠୁଥିରା । ୄେ ୋଯା ଉତ୍କକୁ

‘ଭା ଜନମବୂଭି ’ ଡାକି

େଫୁ ୄଫୄ ଭାତୃ ୄେହୄଯ ଭତୁ ଆରା ୄହାଇ ମାଉଥିୄର । ଉତ୍କଯ ଅଭାନ ତାଙ୍କଯ ଛାତିକୁ
କଷ୍ଟ ୄଦଉଥିରା । ୄେ ଢିଫାୄଫୁ ହିଁ ଫୀଯ ଓଡିଆ ଫାକ ୄଫାରି ଜଣା ଡିଥିୄର ।
ବଫିଷ୍ୟତୄଯ ୄେ ୄମ ଉତ୍କଯ ଯତ୍ନେଦୀ ୄହୄଫ ଏହି େଭଯୁ ୄେ କଥା ଜଣା ଡିଥିି୍ରା ।
ଏହିଯି ବାଫୄଯ ତାଙ୍କଯ ସ୍କୁରଯ ାଠଢା ୄଶଷ୍ ୄହ । ତାଙ୍କୁ ୄଷ୍ାଫଷ୍ବ ଫେ ୄଫୄ ୄେ
୧୮୬୪ ଭେିହାୄଯ ଏଣ୍ଟ୍ରାନସ ଯୀକ୍ଷା ୄଦଇ ାସ୍ କୄର ।
ଭଧୁେଦ
ୂ ନଙ୍କ ାଠ ଢାୄଯ ବାଯି ଭନ । ୄେ ଏତିକୄି ଯ େନ୍ତୁଷ୍ଟ ୄହାଇ ଯହିାଯିୄର ନାହିଁ ।
ୄକଭିତ ି ଆଉ ଅଧିକ ଢିୄଫ, ୄେଥିାଇ ତାଙ୍କ ଭନ ବାଯି ଫୟାକୁ  ୄହରା ।
ୄେୄତୄଫୄ ଓଡିଶାୄଯ କୄରଜ ଫେି ନଥିରା । ଅଧିକ ାଠ ଢିଫାକୁ ୄହୄର ଦୂ ଯ ଫିୄଦଶ
କରିକତାକୁ ମିଫାକୁ ଡୁଥିରା । ୄେ ୁଣି ଗହନ କଥା । ୄେୄତୄଫୄ ୄଯ ୄଭାଟଯ କିଛ ି ନାହିଁ

। ଚାରି ଚାରି ମିଫାକୁ ଡୁଥିରା । ଫାଟୄଯ ୄକୄତ ଫଣ ଜଙ୍ଗର, ନଈ, ଫବତ । ତାହା ୁଣି ଫିଦ

େଙ୍କୁ  । ୄଚାଯ ଡାକତଙ୍କ ବ ଫାଟ ମାକ ୂଯି ଯହିଥିରା । ୄେୄତୄଫୄ ଦୂ ଯ ଫିୄଦଶକୁ
ମିଫାକୁ ୄହୄର ଜୀଫନକୁ ାଣି ଛୄଡଇ ମିଫାକୁ ଡୁଥିରା ।
ଏେଫୁ କଥା ଜାଣି ଭଧ୍ୟ ଭଧୁେଦ
ୂ ନ କରିକତାକୁ ାଠ ଢିଫାାଇ ମିଫାକୁ ଫୟାକୁ  ୄହାଇ ଡିୄର
। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାଯ ସ୍ୱନ ତାଙ୍କୁ େଫୁ ୄଫୄ ଫାା କରା ।
ଫାୄରଶ୍ୱଯ ସ୍କୁରୄଯ ଶିକ୍ଷକ ବାଫୄଯ ଭଧୁେଦ
ୂ ନ
କରିକତା ଜିଫା େହଜ ନୁ ୄହ । ୄେଠାକୁ ଗୄର ଟଙ୍କା ଦଯକାଯ । ଫାା ତ ଗଯିଫ ୄରାକ । ନିଜ
କୁ ଟୁଭବ ଚାଇଫା ତାଙ୍କୁ କଠିକଯ ାଠ । ୄେ ଟଙ୍କା ୄଦୄଫ କୁ ଆଡୁ ?
ଭଧୁେଦ
ୂ ନ ଫାାଙ୍କଠାଯୁ ଅନୁ ଭତି ୄନଇ ଫାୄରଶ୍ୱଯ ଗୄର । କିଛ ି ଟଙ୍କା େଂଗ୍ରହ କଯିଫାାଇ
ଫାୄରଶ୍ୱଯୄଯ ହଞ୍ଚି ଭଧୁେଦ
ୂ ନ େଥୄଭ ସ୍କୁରୄଯ ଶିକ୍ଷକ ଚାକିଯି କୄର । ୄେଠାୄଯ ଦୁ ଇ ଫଷ୍ବ
ଚାକିଯି କଯି କିଛ ଟଙ୍କା େଂଗ୍ରହ କୄର । ଏଭିତ ି ଦୁ ଇ ଫଷ୍ବ ଫିତଗ
ି ରା ।
ଭଧୁେଦ
ୂ ନଙ୍କ କରିକତା ଗଭନ
ଚାକିଯି କଯିଫାକୁ ତାଙ୍କଯ ଇଚ୍ଛା ନଥିରା ୄେଥିାଇ ୄେ ଚାକିଯି ଛାଡି କରିକତା ଫାହାଯିୄର ।
ଫାୄରଶ୍ୱଯୄଯ ଭଧୁେଦ
ୂ ନ ଏହି ଦୁ ଇ ଫଷ୍ବ ଭଧ୍ୟୄଯ େଭସ୍ତଙ୍କଯ ଅତି େି  ୄହାଇମାଇଥିି୍ୄର ।
ପକୀଯୄଭାହନ ୄେନାତିଙ୍କ େହିତ ତାଙ୍କଯ ଏହିଠାୄଯ ଯିଚ ୄହାଚମାଇଥିରା ।
ପକୀଯୄଭାହନ ଭଧୁେଦ
ୂ ନଙ୍କଯ ଉଚ୍ଚ ଆଶା , ସ୍ୱାଧୀନ ଭୄନାବାଫ ଓ ଭଧୁଯ ଫୟଫହାଯୄଯ ତାଙ୍କ
େତି େନ୍ତୁଷ୍ଟ ୄହାଇଥିୄର । ୄେ ଭଧୁେଦ
ୂ ନଙ୍କଯ ଭଙ୍ଗ କାଭନା କଯି ତାଙ୍କୁ କରିକତା ଫିଦା
ୄଦଇଥିୄର ।
ଭଧୁେଦ
ୂ ନ ୄମଉ ଫଷ୍ବ କରିକତା ଢିଫାକୁ ଗୄର

, ୄେହି ଫଷ୍ବ ଓଡିଶାୄଯ ନଅଙ୍କ ଦୁ ବିକ୍ଷୄଯ

ଓଡିଶାୄଯ ଫହୁ ତ ୄରାକ ଅନ୍ନ ଫିନା ୄାକଭାଛିଯି ଭଯୁଥିୄର ।

ଭଧୁେଦ
ୂ ନ ଫହୁ କଷ୍ଟୄଯ ଚାରି ଚାରି କରିକତାୄଯ ହଞ୍ଚିୄର । ୄେ ମବୟନ୍ତ ୄକୌଣେି ଓଡିଆ ଛାତ୍ର
କରିକତାକୁ ଢିଫାକୁ ମାଇ ନଥିୄର । ଭଧୁେଦ
ୂ ନ େଥଭ ଓଡିଆ ଛାତ୍ର ୄହାଇ କରିକତା
କୄରଜୄଯ ନାଭ ୄରଖାଇୄର ।
କରିକତାୄଯ ଭଧୁେଦ
ୂ ନ
କରିକତାୄଯ ଭଧୁଫାଫୁ ଫହୁ ଦୁ ୁଃଖ କଷ୍ଟୄଯ ଦିନ କାଟିଫାକୁ ରାଗିୄର । ୄକୄତାଟି ଦିନ ବିତୄଯ
ଯଖିଥିଫା ଅଥବ ୄଶଷ୍ ୄହାଇଗରା । କଅଣ କଯିୄଫ ତାଙ୍କୁ ଫୁ ର୍ଦ୍ି ଦିଶର
ି ା ନାହିଁ । ଇୋ ଅବାଫଯୁ
ୄଫୄ ୄଫୄ ତାଙ୍କୁ ଉାେ ଯହିଫାକୁ ଡୁଥିରା । ଭାତ୍ର ଢା େତି ତାଙ୍କଯ ଭନ ଦୃ ଢ ଥିରା ।
ୄେ ଯାତିୄଯ ଯାସ୍ତା ଆରୁ ଅ ାଖୄଯ ଠିଆ ୄହାଇ ାଠ ଢୁ ଥିୄର । ତାୄଯ ୄେ କରିକତାୄଯ
ଏଠି ୄେଠି ଫୁ ରି ଫୁ ରି ିରାଙ୍କୁ ାଠ ଢାଇ ଟଙ୍କା ଉାଜବ ନ କୄର । ଖିରଷ୍ଟିଆନ ଧଭବେବା ତାଙ୍କୁ
ଭାେିକ ଆଠ ଟଙ୍କା ୄରଖାଏ ୋହାମୟ କଯୁଥିରା । ଏହିଯି ବାଫୄଯ ଭଧୁେଦ
ୂ ନ ଦୁ ଇ ଫଷ୍ବକା
ଢି ଏଫ୍.ଏ. ାେ କୄର ।
ଏହି େଭୄଯ ଖିରଷ୍ଟିଆନ ଧଭବଯ ୁୄଯାହିତଭାୄନ କରିକତାୄଯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧଭବ େଚାଯ କଯୁଥାନ୍ତି ।
ଫହୁ ଫଙ୍ଗାୀ ଭୁେରଭାନ ମୁଫକ ତାଙ୍କ େଚାଯ ପୄଯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିାନ୍ ଧଭବ ଗ୍ରହଣ କାଯୁଥାଆନ୍ତି ।
ୄେଭାନଙ୍କ କଥାୄଯ ଡି ଢଭଧୁେଦ
ୂ ନ ଭଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧଭବ ଗ୍ରହଣ କଯି କରିକତାୄଯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିାନ୍
ୄହୄର ।
ଏହାୄଯ ଭଧୁେଦ
ୂ ନ କରିକତାୄଯ ଫି.ଏ. ଢି ାସ୍ କୄର । ଏହି େଭୄଯ ଓଡିଆ ଛାତ୍ରଭାନଙ୍କୁ
େଂସ୍କୃତ େଶନଯ ଉତ୍ତଯ ନିଜ ଭାତୃ ଫବାଷ୍ା ଓଡିଆୄଯ ନ ୄରଖି ଫଙ୍ଗାୄଯ ୄରଖିଫାକୁ ଡୁଥିରା ।
ଭଧୁେଦ
ୂ ନ ଏହାଯ ୄଘାଯ େତିଫାଦ କଯି ଜୀ ୄହୄର । ପୄଯ ଓଡିଆ ଛାତ୍ରଭାୄନ ଓଡିଆ
ବାଷ୍ାୄଯ ଉତ୍ତଯ ୄରଖି ଯିୄଫ ୄଫାରି ଫିଶ୍ୱଫିଦୟାଯ ନିଭ ୄହରା ।

ଉଧୁେଦ
ି ନ
ି ଶିକ୍ଷକତା କୄର । ତା’ୄଯ ଏମ୍.ଏ ଓ ଆଇନ୍
ୂ ନ ଫି.ଏ. ାସ୍ କଯି କରିକତାୄଯ କିଛଦ
ଯୀକ୍ଷାୄଯ ାସ୍ କଯି ଏଭ.ଏ. , ଫି.ଏଲ୍. ୄହୄର । ୄେହି ଦିନଯୁ ୄେ କରିକତା ଅଦାରତୄଯ
େଥଭ ଓଡିଆ ଓକିର ୄହାଇ ଓକିରାତି କୄର ।
ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମାଇ ଫଷ୍ବା ଆୄେ । ୂର୍ଣ୍ିଭାଯ ଆୄରାକ ୄଯ ଅଭାଫାେୟାଯ ଘନ ଅର୍ଦ୍ାଯ ଆୄେ । େୁଖ
ୄଯ ଦୁ ୁଃଖ ଏଫଂ ଦୁ ୁଃଖ ୄଯ େୁଖ ଆୄେ । ଏ ତ େଂୋଯଯ ନିଭ । େଂୋଯୄଯ େଫୁ କଥା
ଏଭିତ ି । େଫୁ ଫଦୄ । େଫୁ ଦନ
ି ଓ ଭାନୄଯ ମାଏ ନାହିଁ । ଭଧୁେଦ
ୂ ନଙ୍କ ଫୁ ର୍ଦ୍ି ଓ ଫିଚକ୍ଷଣତାୄଯ
ୋଯା ଫଙ୍ଗା ୄଦଶ ଚଭକି ଡିରା । ଜୄଣ ଓଡିଆଯ ଏଯି ଉଜ୍ଜ୍ୱ ଦୀପ୍ତିୄଯ େଭସ୍ତଙ୍କଯ ଆଖି
ଝରେି ଏଠିରା ।
ଉଧୁେଦ
ୂ ନ କରିକତାୄଯ ଓକିରାତି କଯି ଫହୁ ତ ଧନ ୄଯାଜଗାଯ କୄର । ୄେ ଘୄଯାଇ ବାଫୄଯ
ଶିକ୍ଷକତା କଯି ଭଧ୍ୟ ଫାହୁ ତ ଟଙ୍କା ଏାଜବନ କଯୁôଥିୄର ।
ଏହି େଭୄଯ ୄନତାଜୀ େୁଫାଷ୍ ୄଫାଷ୍ଙ୍କ ଫାା ଜାନକୀ ଫାଫୁ ଓ ଫଙ୍ଗାଯ େତି ଫଙ୍ଗାୀଯ
ୋଣୂଜୟ ଆଶୁୄତାଷ୍ ଭୁଖାଜି ଭଧୁେଦ
ୂ ନଙ୍କ ାଖୄଯ ାଠ ଢୁ ଥିୄର । ଏ ଦୁ ୄହ ଭଧୁେଦ
ୂ ନଙ୍କୁ
ଆନ୍ତଯିକ ବକ୍ତି କଯୁଥିୄର ଓ ତାଙ୍କଯ ଅତି େି  ଛାତ୍ର ଥିୄର ।
ଭଧୁେଦ
ୂ ନ ଏହି େଭୄଯ ଇଂଯାଜିୄଯ ଖଣ୍ଡିଏ ଫୟାକଯଣ ଫହି ୄରଖିଥିୄର । ବ ।ଯତଯ ୄକାଣେି
ୄରାକ ୄେୄତୄଫକୁ ଇଂଯାଜୀ ଫହି ୄରଖି ନଥିୄର । ଭଧୁେଦ
ୂ ନ େଥୄଭ ଇଂଯାଜୀୄଯ ଫହି
ଖଣ୍ଡ ୄରଖିଫା ଦ୍ୱାଯା ୄଦଶ ଫିୄଦଶୄଯ ଏଯିକି ଫିରାତୄଯ ଭଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନା ୄରାୄକ ଜାଣିଗୄର ।
ଭଧୁେଦ
ୂ ନ ୄରଖିଥିଫା ଇଂଯାଜୀ ଫୟାକଯଣ ଏ ଯି ଏାୄଦ ୄହାଇଥିରା ୄମ

, ୄେ ଫହି

ୄମଉଭାୄନ ଢିୄର, ୄେଭାୄନ ଇଂଯାଜୀୄଯ ଫଡ ଣ୍ଡିତ ୄଫାରି ଗଣା ୄହାଇଥିୄର ।
ଭଧୁେଦ
ୂ ନ ୄମଯି ୄଯାଜଗାଯ କଯୁଥିୄର

, ୄେହିଯି ଯଯ ହିତ ଓ ଭଙ୍ଗ ାଇ ଖଚ୍ଚବ

କଯୁଥିୄର । ୄେ କରିକତାୄଯ ଓଡିଆ ଶ୍ରଭିକଭାନଙ୍କଯ ଦୁ ୁଃଖ ଦୁ ର୍ଦ୍ବଶା ୄଦଖି ଫଡ ଫୟଥିତ
ୄହାଇଥିୄର । ୄେଭାନଙ୍କଯ େୁଖ ଓ େୁଫଧ
ି ାାଇ ୋଣେୄଣ ୄଚଷ୍ଟା କଯୁଥିୄର । ୄେ ଫଙ୍ଗାଯ

ଫହୁ ସ୍ଥାନୄଯ ନିଜ ଅଥବ ଫୟ କଯି ନିଯକ୍ଷଯ ଶ୍ରଭିକ ଭାନଙ୍କ ାଇ ଯାତ୍ରିୄଯ ାଠ ଢିଫା
ଉୄର୍ଦ୍ଶୟୄଯ ଯାତ୍ରି ାଠଶାା ଫା ‘ୄନୈଶ ଫିଦୟା’ ଫୋଇଥିୄର ।
ଭଧୁଫାଫୁ ଓ ତ୍ନୀ ୄେୌଦାଭିନୀ ୄଦଫୀ
ଭଧୁଫାଫୁ ଏମ୍.ଏ. ାସ୍ କଯିଫା ୄଯ ଫଙ୍ଗୄଦଶୄଯ ୄେୌଦାଭିନୀ ନାଭୄଯ ଜୄଣ ଶିକ୍ଷିତା ଝିଅଙ୍କୁ
ଫିଫାହକଯିଥିୄର । ଭାତ୍ର ାୄଞ୍ଚାଟି ଫଷ୍ବ ୄଯ ୄେୌଦାଭିନୀ ହଠାତ୍ ଏକ ଅୋଧ ୄଯାଗୄଯ ଡି
ଇହ େଂୋଯ ଛାଡି ଆଯ ାଯିକୁ ଚାରିଗୄର । କରେୀଯୁ ାଣି ଆଣୁ ଆଣୁ ୄେହିଠାୄଯ ଟିଡି
ତାଙ୍କଯ ୋଣଫାୁ ଉଡିଗରା ।
ୄେୌଦାଭିନୀ େକୃ ତୄଯ ଥିୄର ୄେୌଦାଭିନୀ । ୄେୌଦାଭିନୀ ୄମଭିତ ି କ୍ଷଣକାଇ ୄଭଘ ୄକାୄଯ
ଝଟକି ଉଠି ୁଣି ଉୄବଇ ମାଏ , ତାଙ୍କଯ ଅଫସ୍ଥା ଠିକ୍ ୄେହିଯି ୄହରା । ଭଧୁଫାଫୁ ତାଙ୍କ ଯୂ
ଗୁଣକୁ ବାଫି ୄକୄତଦିନ ମବୟନ୍ତ ଅଧୀଯ ୄହାଇ ଡିୄର । ତା

’ୄଯ ନିଜଯ ଭୄନାଫ ଓ

କତ୍ତବଫୟନିଷ୍ଠା ତାକୁ ୁଣି ଜ୍ଞାନ ୄଚତନୄଯ ଭଗ୍ନ କଯି ଯଖିରା ।
ଏହାୄଯ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ୄଗାଟିଏ ଘଟଣା ବାଯି ଫଧିରା । ତାଙ୍କଯ ଅତି େି ଫନ୍ଧୁ ଅମ୍ବି କାେୋଦ
ହାଜଯା ଆଯାଯିକୁ ଫାଟ କାଟିୄର । ତାଙ୍କ ଯିଫାଯଯ ୄେ ଥିୄର ଏକ ଭାତ୍ର ୄାଷ୍ଣହାଯୀ ।
ୄେ ତାଙ୍କଯ ସ୍ତ୍ରୀ , ଦୁ ଇ ୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ନିଯାଶ୍ର ଓ ଅନାଥ କଯି ଚାରିଗୄର ୄେୁଯକୁ । ଭଧୁେଦ
ୂ ନ
ନିଯାଶ୍ର ଅଫସ୍ଥାୄଯ ୄେ ଯିଫାଯକୁ ଛାଡି ାଯିୄର ନାହିଁ । ତାଙ୍କଯ େଭସ୍ତ େଦେୟଙ୍କୁ ୄଘନି ୄେ
କଟକ ଆେିୄର । ୄେଭାନଙ୍କୁ ଭଧ୍ୟ ନିଜ ଘୄଯ ଯକଇ େଭସ୍ତ େୁଫଧ
ି ା କଯିୄଦୄର । ତାଙ୍କଯ ଦୁ ଇ
ୁଅକୁ ଫିରାତ ଠାଇ ଫହୁ ତ ଢାଇୄର । ଦୁ ଇ ଝିଅଙ୍କୁ ଭଧ୍ୟ ନିଜ ଝିଅ ଯି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ୄଦୄର ।
ଭଧୁଫାଫୁ ଙ୍କ ଓଡିଶା ଆଗଭନ

ଭଧୁଶୁଦନ ଓଡିଶାକୁ ୄପଯିୄର । କଟକୄଯ ଯହି ଓକିରାତି କଯିଫା ଆଯମ୍ଭ କୄର । ଫଙ୍ଗାୄଯ
ଥିଫାୄଫୄ ଓକିରାତିୄଯ ୄେ ଖୁଫ
ି୍ ନା କଯିଥିୄର । କଟକୄଯ ଭଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ୄକଇଟା ଦିନ ଭଧ୍ୟୄଯ
ଚାଯିଆୄଡ ତାଙ୍କଯ ନା ଚହ ଡିରା ।

ୄେ ଖୁବ୍ ଫଡ ଫଡ ଜଟି ଭହକର୍ଦ୍ଭାୄଯ ଓକିରାତି କଯି ଜୀ ୄହୄର । ହଜାଯ ହଜାଯ ଟଙ୍କା
ୄଯାଜଗାଯ ଭଧ୍ୟ କୄର । ଉତ୍କଯ ୁଯଲ୍ଲୀ ଠାୄଯ ଆଯମ୍ଭ କଯି େହଯ ମବୟନ୍ତ କଥା ଶୁଣାଗରା
। ଅମ୍ଭିକା େୋଦ ହାଜଯାଙ୍କ ଫଡ ଝିଅ ନା ୄଶୈଫାା ହାଜଯା । ଆଜି ଭଧୁଫାଫୁ ଫାେବଫନ

ତାଙ୍କଯ ନା ଅନୁ ୋୄଯ ୄଶୈଫାା କୄରଜ ୄହାଇଅଛି । ଭଧୁଫାଫୁ ୄଶୈଫାାଙ୍କୁ ନିଜଯ ଫଡଝିଅ
ଯି ୄଦଖୁଥିୄର ।
ଭଧୁଫାଫୁ େଭସ୍ତଙ୍କଯ ଅତି େି  । ତାଙ୍କୁ ୄକହି ବୁରିନାହିଁ କି ବୁରି ାୄଯଫ ନାହିଁ । ଗା ଦାଣ୍ଡୄଯ
ଧୂି ୄଖୁ ୄଖୁ ଧୂି ଧୂେଯ ୄଗରଫେଯ ିରାଏ ଭଧ୍ୟ ଭଧୁ ଫାଫୁ ଙ୍କ ନାୄଯ ଗୀୁୁ ତ ଗାଇୄର
:“ାଠ ଢିଫୄି ଯ ାଠ ଢିଫ ି
ଭଧୁଫାଫୁ େୄଙ୍ଗ ରଢିଫ ି
କାୀଆ ୄଘାଡାୄଯ ଚଢିଫ”ି
ଓଡିଶା ଚିନ୍ତାୄଯ ଭଧୁଫାଫୁ
ଭଧୁଫାଫ ୄହୄର ଉତ୍କ ଭାଆଯ ୄଗୌଯଫ – େନ୍ତାନ । ତାଙ୍କୁ ଫୁ ର୍ଦ୍ି ଓ ଚତୁ ଯତାୄଯ ଜିତଫ
ି ାକୁ ଆଉ
ୄକହି ୁଅ ନଥିୄର । ୄେୄତୄଫଯ କଭିଶନଯ ୋୄହଫ ଭଧୁଫାଫୁ ଙ୍କ ଫୁ ର୍ଦ୍ି ଓ ଚତୁ ଯତାକୁ ଧନୟ
ଧନୟ କୄର ।
ଏଭିତ ି ଦୁ ଇଫଷ୍ବ ଫିତଗ
ି ରା । ଉତ୍କ ଭାତାଯ କଯୁଣ ଡାକ ଭଧୁେଦ
ୂ ନଙ୍କ କାନୄଯ ଫାଜିରା । ଭାଆଯ
ଫୟଥା ତାଙ୍କଯ ଅନ୍ତଯକୁ ୄଦାହରାଇ ୄଦରା । ୄେ ସ୍ଥିଯ ୄହାଇ ଯହିାଯିୄର ନାହିଁ । ମୁଆୄଡ

ଚାହିଁୄର ତାଙ୍କୁ ଦିଶର
ି ା ଉତ୍କ ଭାତାଯ ଯୁକ୍ଷ ୄଫଶ । ମୁଆୄଡ କାନ ାତିୄର ତାଙ୍କୁ ଖାରି ଶୁଣିରା
ଭା’ ଯ କଯୁଣ ଫିା ।
ଓଡିଆଯ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟକ ନାହିଁ । ଉତ୍କ ଭାତାଯ ୂର୍ଣ୍ବ ଅଫଫ ନାହିଁ । ତାଙ୍କ ଫିକାଙ୍ଗ ଯୂ ୄଦଖି
ଭଧୁେଦ
ୂ ନଙ୍କଯ ୋଣ କାନ୍ଦି ଉଠିରା । ଓଡିଆ ଜାତିଯ ଦୁ ର୍ଦ୍ବଶାୄଯ ତାଙ୍କଯ ଦାମ୍ଭିକ ହୃ ଦ ତଯିଗରା
। ୄେ ୄଦଖିୄର ସ୍କୁଲ୍ କୄଚଯି େଫୁ ଠାୄଯ ଫଙ୍ଗାବାଷ୍ାଯ େବାଫ ଯହିଛ ି ।

ଓଡିଶା ଓ ଓଡିଆ ବାଷ୍ା େଫୁ ଠାୄଯ ହୀନିଭାନ ୄହାଇ ଯହିଛ ି । ଏକଥା ୄେ େହିାଯିୄର ନାହିଁ ।
ଫହୁ ତ ଓଡିଆ ଅଞ୍ଚ ଫଙ୍ଗ ୄଦଶୄଯ , ଫିହାଯୄଯ, ଭଧ୍ୟେୄଦଶୄଯ ଓ ଭାନ୍ଦ୍ରାଜୄଯ ମାଇ ଭିଶି
ମାଇଛି । ଏହି େଫୁ ଯାଜୟଯ ଦାଯ ାତ୍ର ୄହାଇ ଓଡିଆ ଜାତି ୄେଭାନଙ୍କଯ ହାତକୁ ଚାହିଁ ଯହିଛ ି ।
ଓଡିଶଯ
ି ଫହୁ ୄରାକ ୄତୂଯା ଖଣ୍ଡିଏ ଖାଇଫାକୁ ଓ ବରକଯ ଖଣ୍ଡିଏ ିନ୍ଧଫ
ି ାକୁ ାଉନାହାନ୍ତି ।
ାଠଢା ତ ଦୂ ଯଯ କଥା । ଅକ୍ଷଯ ଚହ୍ନିଫା ଭଧ୍ୟ ଗା ୄରାକଙ୍କ ବାଗୟୄଯ ଫି ଜୁ ଟୁ ନାହିଁ । ଏେଫୁ
ୄଦଖି ଭଧୁଫାଫୁ ଙ୍କ ଆଖିଯୁ ରୁ ହ ଧାଯ ଧାଯ ୄହାଇ ଫହିଗରା । ଭଧୁେଦ
ୂ ନ କଟକୄଯ ଓକିରାତି
କଯିଫ େୄଙ୍ଗ େୄଙ୍ଗ କିଯି ୄଦଶଯ ଏ ଦୁ ର୍ଦ୍ବଶା ଦୂ ଯ ୄହଫ , େଥିାଇ ୋଣ ୄଣ ରାଗି ଡିୄର
। ୄେ ବାଫିୄର, ଫୄଭା ଭାଆ ଆଜି କାନ୍ଦୁ ଛ ି । ଭାଆ ଆଖିଯୁ ରୁ ହ ୄାଛିଫା େନ୍ତାନଯ କତ୍ତବଫୟ ।
ଏହା ବାଫି ଭାଧୁାଫାଫୁ ଭନକୁ ଦୃ ଢ଼ କୄର ।
ଓକିରାତିୄଯ ଭଧୁଫାଫୁ ଙ୍କ ନା ୄଦଶ ଫିୄଦଶୄଯ ଫିଖୟାତ ୄହାଇ ମାଇଥିରା ।ଏଥଯ ୄେ ୄଦଶଯ ,
ଜାତିଯ ଭଙ୍କ କାମବୟୄଯ ରାଗି ଡିୄର । େଜା ଓ ଗଯିଫ ଚାଷ୍ୀ କିଯି ଜଭିଯ ଭାରିକ ୄହୄଫ ,
ୄକଭିତ ି ୄଫଠି ୄଫଗାଯି ଉଠିଫ , ଜଭିଦାଯଙ୍କ ଅତୟାଚାଯଯୁ େଜା ଯକ୍ଷା ାଇୄଫ , ଏହ ଚିନ୍ତାୄଯ
ୄେ ଫୟସ୍ତ ଯହିୄର । ଏଥିାଇ େଯକାଯଙ୍କୁ ଜଣାଇ ତା’ଯ େତିକାଯ କଯିଫା ାଇ ଗୁହାଯି କୄର ।
ଗ୍ରାୄଭ ଗ୍ରାୄଭ ଭଧୁଫାଫୁ ଙମକ ୄଚଷ୍ଟାୄଯ କୃ ଷ୍କ େବା ଗଢ଼ା ୄହରା । ଭଧୁଫାଫୁ େଫୁ ଯି ହୃ ଦ
ଆେନୄଯ ଫେି ୂଜା ାଇୄର । େଜା ଓ କୃ ଷ୍କଭାୄନ ଭଧୁଫାଫୁ ଙ୍କୁ ତାଙ୍କଯ ୄାଯଭ ଫନ୍ଧୁ ୄଫାରି
ପ୍ପଭାରୟ ଅବଣ କୄର ।

ଆଜି ୄମଉ ଗ୍ରାଭୄଗାଷ୍ଠୀ ୄମାଜନା , କିଷ୍ାନ ଭଜଦୁ ଯ େବା , ଜଭିଦାଯୀ ଉୄଚ୍ଛଦ ଆଦି ନୂ ଆ ନୂ ଆ
ଯୂ ୄରାକଚକ୍ଷୁୄଯ ୄଦଖା ୄଦଇଛି, ତା’ଯ ଜନମଦାତା ଏହି “ଉତ୍କ ୄଗୌଯଫ ଭଧୁେଦ
ୂ ନ”
କଥାୄଯ କହନ୍ତି, ‘ଗୁଣ ୄମଉଠି, ଖୁଣ ୄେଇଠି’ । ଭଧୁେଦ
ୂ ନଙ୍କଯ େଫୁ ଦୄି ନ ୄଯାଗ ରାଗି ଯହିଥିରା
। ୄେଥିାଇ ୄେ େଫୁ ଦୄି ନ ଅତି ୋଫଧାନୄଯ ଚନ୍ତି ।

ଢ଼ିଙ୍କିକୁଟା ଚାଉୄଯ ବାତ ଆଉ ଅଭୃତବଣ୍ଡା େିଝା ଛଡା ୄେ ଅନୟ କିଛ ି ୄବାଜନ କଯୁ ନଥିୄର ।
ୋଗୁ ଫାରି ଖାଇ ତାଙ୍କଯ ଅଧିକାଂଶ ଦିନ ଫିତୁଥିରା । େଫୁ ଦୄି ନ ତାଙ୍କ ୄଘାଯକୁ ଡ଼ାକ୍ତଯ

,

କଫିଯାଜଭାୄନ ଆେୁଥାନ୍ତି ।
୧୮୯୭ ଭେିହାଯ କଥା । ୄେୄତୄଫୄ ଭଧୁେଦ
ୂ ନ ଓକିରାତି ଓ ୄଦଶଯ କରୟାଣାଇ ନାନା
କାମବୟୄଯ ଫୟସ୍ତ ଥାଆନ୍ତି । ଟଙ୍କା ଇୋଯ ଅବାଫ ନଥାଏ । ତାଙ୍କ ଦୁ ଆଯକୁ େଫୁ ୄଫୄ ଟଙ୍କାଯ
େୁଅ ଛୁ ଟୁଥାଏ । ୄେ ଏହି େଭୄଯ ଏକ ଭହାୄଯାଗୄଯ ଡିୄର । ୄଟ ବିତୄଯ ଏକ ଫିଷ୍ଭ
ଫଥ ୄହରା । ଡାକ୍ତଯ କଫିଯାଜଙ୍କ ଫୁ ର୍ଦ୍ି ଫଣା ୄହରା ।
େଭୄସ୍ତ କହିୄର, ଏ ୄଯାଗ େହଜ ନୁ ୄହ । ଏହି ୄଯାଗକୁ ବର କଯିଫାକୁ ଫିରାତୄଯ ଫଡ ଫଡ
ଡ଼ାକ୍ତଯ ଅଛନ୍ତି । ଭଧୁଫାଫୁ ଫିରାତ ଗୄର । ୄେୄତୄଫକୁ ଓଡିଆ ୄକହି ଫିରାତ ମାଇ ନଥିୄର ।
ୄେଠାୄଯ ଈଶ୍ୱଯଙ୍କ ଦାଯୁ ୄେ ୄଯାଗ ଦାଉଯୁ ଯକ୍ଷା ାଇୄର । ୄେ େୁସ୍ଥ ୄହାଇ ଫିରାତଯ ଧନ
ଦଉରତ, ୄେଠାକାଯ ୄରାକଙ୍କ ଚାରିଚନ, ଶିଳ୍ପ ଫାଣିଜୟ ଫୁ ରି ୄଦଖିୄର ।
ୄେୄତୄଫୄ ଭଧୁଫାଫୁ ଙ୍କଯ ଭୄନ ଡି ମାଉଥାଏ , ନିଜ ଜନମବୂଭିଯ ଦୁ ୁଃଖ ଦୁ ର୍ଦ୍ବଶା । ତାଙ୍କ ଆଖି
ଦୁ ଇଟିୄଯ ୂଯି ମାଉଥାଏ ଅଶୁ । ଭନୄଯ ବାଫୁ ଥାନ୍ତି କିଯି ଓଡିଶାକୁ ଏକ ଧନଶାୀ େ ୄଦଶୄଯ
ଯିଣତ କଯିୄଫ ।
ଭଧୁଫାଫୁ ଫିରାତଯୁ ୄପଯିୄର । ଭନୄଯ ବାଫିୄର, ୄମଉ କାଫିଦୟାୄଯ ୃଥିଫୀକୁ ଚଭକାଇ ୄଭା
ଜନମବୂଭିଯ ନାଭ ଉତ୍କ ୄହାଇଛି, ୄେ ଆଜି ଏୄଡ ଫିକ କାହିଁକି ?

ୄେ ଉତ୍କଯ ଶିଳ୍ପ କାଯିଗଯି ଉନ୍ନତ କଯିଫାକୁ ସ୍ଥିଯ କୄର । ୄେଥିାଇ ଭୄନ ଭୄନ ୄକୄତ
କଳ୍ପନା କଯି ନାନା ଦିଗଯୁ ତା ’ଯ ଆୄାଜନ କଯାଇୄର । ଏହି ଆୄଜାନ ଏକ ଫିଯାଟ ଆକାଯ
ଧାଯଣ କରା । ଶହ ଶହ କାଯିଗଯ େତିଦନ
ି େୁନ୍ଦଯ େୁନା ଯୂାଯ ତାଯକେି କାଭ କୄର । ଚଭଡା
ୄଜାତା, ଥି ଓ ନାନାେକାଯ େୁନ୍ଦଯ ଜିନଷ୍
ି ତିଆଯି ୄହରା । ଏହି କାଯିଦଯିଯ େଶଂୋ ବାଯତ
ଫାହାୄଯ େୁଦୂଯ ଫିରାତ ଆୄଭଯିକାୄଯ ଭଧ୍ୟ ଫୟାି ମାଇଥିରା । ଏହି ଚଭଡାଯ ଫିଯାଟ
କାଯଖାନାଯ ନାଭ ଥିରା
େୂକ୍ଷ୍ମକା ବଫନ” ।

“ଉତ୍କ ଟାୄନଯୀ ” ଓ ତାଯକେି କାଯଖାନାଯ ନାଭ ଥିରା

“ଉତ୍କ

ଭଧୁେଦ
ୂ ନଙ୍କୁ ୁଣି ୧୯୦୭ ଭେିହାୄଯ ଆଉ ଥୄଯ ଫିରାତ ମିଫାକୁ ଡିଥିରା । ୄେ ଏଥଯ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର୍
ଓଡିଶା େୄଦଶ ଗଢିଫା ାଇ ାରିୄଭଣ୍ଟ୍ େବାୄଯ ଆତ୍ତି କଯିଫାକୁ ମାଇଥିୄର ।
ଓଡିଶା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର୍ େୄଦଶ
୧୯୩୬ ଭେିହାୄଯ ଓଡିଶା େୄଦଶ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର୍ ୄହରା । ୄେୄତୄଫୄକୁ ଭଧୁେଦ
ୂ ନଙ୍କ ଜୀଫନଦୀ ଦୁ ଇ ଫଷ୍ବ ଆଗଯୁ ରିବିମାଇଥିରା । ଭାତ୍ର ଓଡିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର୍ ୄହଫାଯ ଭୂଦୁ ଆ କାଇଥିୄର
ଭଧୁେଦ
ୂ ନ । ୄେ ୧୯୦୩ ଭେିହାୄଯ ଉତ୍କ େମ୍ମିନୀୄଯ ଗଠନ କଯି ୄଦଶ ଭିଶ୍ରଣ ଓ ଓଡିଶା
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର୍ ୄହଫାଯ େଚାଯ ୁଯ ଲ୍ଲ୍ୁୀ ଠାଯୁ ଆଯମ୍ଭ କଯି େହଯ େବୟତା ମବନ୍ତ େଫୁ ଠାୄଯ
ହଞ୍ଚାଇଥିୄର । ଏହି ଉତ୍କ େମ୍ମିନୀ େଥଭ ଅଧିୄଫେନ ୧୯୦୩ ଭେିହାୄଯ ଡିୄେଭବଯ ଭାେ
ୄତଯ ତାଯିଖୄଯ କଟକଯ ଇଦଗା ଡିଆୄଯ ଫେିଥିରା । ୄେଥିୄଯ େବାତି ୄହାଇଥିୄର

,

ୄେୄତୄଫରଯ ଭାୁ ଯବଞ୍ଜ ଭହାଯାଜା ଶ୍ରୀଯାଭଚନ୍ଦ୍ରବଞ୍ଜ ୄଦଫ ।
ଏହି େଭୄଯ ଇଂୄଯଜ େଯକାଯ ଭଧୁଫାଫୁ ଙ୍କ ଗୁଣୄଯ ଭୁଗଧନ ୄହାଇ ତାଙ୍କୁ େି.ଆଇ.ଇ.
ଉାଧିୄଯ ବୂଷ୍ିତ କଯିଥିୄର ।
ଫଷ୍ବକୁ ଫଷ୍ବ ଓଡିଶାଯ ଏୄଣ ୄତୄଣ ଏହି େମ୍ମିନୀ ଫେିରା । ଚାଯିଆୄଡ ୄଦଶ ଭିଶ୍ରଣ
ଆୄନ୍ଦାନ ଚାରିରା । ଉତ୍କଯ ଯାଜା ଭହାଯାଜା, ଧନୀ ଦଯିଦ୍ର ୄଦଶଯ େଭୄସ୍ତ ଏକ ୋଣ ୄହାଇ

ଏହି ଅବିମାନ ଚାଇୄର । ଅବିମାନଯ ୄେନାତି ୄହୄର ଭଧୁେଦ
ୂ ନ ( Madhusudan Das)
। ୄକାଟିଏ ଉତ୍କ େନ୍ତାନଙ୍କଯ କଣ୍ଠଯୁ ଗୀତ ସ୍ଫୁ ଯି ଉଠିରା-

“ଫୄନ୍ଦ ଉତ୍କ ଜନନୀ-

ଚାଯୁହାେଭୀ, ଚାଯୁବାଷ୍ଭୀ ଜନନୀ, ଜନନୀ,ଜନନୀ ।”
୧୯୧୭ ଭେିହାୄଯ ଭଧୁେଦ
ୂ ନ ‘ଦ ଓଡିଆ ’ ନାଭୄଯ ଖଣ୍ଡିଏ ଇଂଯାଜୀ େଭବାଦତ୍ର େକାଶ କୄର
। ୄେଥିୄଯ ୄକଫ ଓଡିଆ ଜାତିଯ ଦାଫି ଓ ଅଧିକାଯ େଭବନ୍ଧୄଯ ନିୄଜ ନାନା କଥା ୄରଖି
େଭସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇୄର ।
ୄେ ଉତ୍କଯ ୄଦଶଭିଶ୍ରଣ ଓ ଓଡିଶାୄଯ ଶୀଳ୍ପକାଯ ଉନ୍ନତି ରାଗି ନିଜଯ େଭସ୍ତ ସ୍ୱାଥବ ଫି
ୄଦଇଥିୄର । ୄେଥିାଇ ଭଧୁଫାଫୁ େଫବସ୍ୱାନ୍ତ ୄଗାଇଥିୄର । ୄେ କହୁ ଥିୄର ହାତିଯ ଉନ୍ନତି ହିଁ
ଭାଆଯ େମ୍ମାନ ।
ୄଦଶଭିଶ୍ରଣ ଆୄନ୍ଦାନୄଯ ଭଧୂଫାଫୁ ଙ୍କଯ େଧାନ େହାକ ଥିୄର

– ାଯାଯ ଭହାଯାଜା

କୃ ଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜତି ନାଯାଣ ୄଦଓ , ଣ୍ଡତ ଶ୍ରୀ ୄଗାଦାଫଯୀଶ ଭିଶ୍ର , ଶ୍ରୀ ଭୁକୁନ୍ଦେୋଦ ଦାେ , ଶ୍ରୀ
ୄଗାାଚନ୍ଦ୍ର େହଯାଜ , ଶ୍ରୀ ରକ୍ଷ୍ମିଧଯ ଭହାନ୍ତି , ଶ୍ରୀ ଚିନ୍ତାଭଣି ଆଚାମବୟ ଓ ବିକାଯୀଚଯଣ
ଟ୍ଟନାକ ।
୧୯୨୧ ଭେିହା ଏହି େଭୄଯ ବାଯତଯ ଏକ ୋନ୍ତଯୁ ଅନୟ ୋନ୍ତ ମବୟନ୍ତ ଭଡି ଆେିରା ଏକ
ଲାଫନ । ୧୯୨୧ ଭେିହାଯ କଥା । ଭହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧିଙ୍କଯ ଅେହୄମାଗ ଅୄନ୍ଦାନ ବାଯତକୁ
ଚହରାଇ ୃଥିଫୀୄଯ ଚଭକ ଆଣିରା ।
ୄେୄତୄଫକୁ ୧୯୧୨ ଭେିହାଯୁ ଓଡିଶା ଫଙ୍ଗଯ ଆେି ଫିହାଯ େହିତ ଭିଶି ୋଯିଥାଏ ।
ଏତିକୄି ଫୄ ଇଂୄଯଜ େଯକାଯ ଭଧୁଫାଫୁ ଙ୍କୁ ଫିହାଯ-ଓଡିଶା େୄଦଶଯ ଭନ୍ତ୍ର୍ୀଦ ୄଦୄର ।
ଭଧୁଶୂଦନ ଜନମବୂଭିଯ କିଛ ି ଭଙ୍ଗ କଯିାଯିୄଫ ବାଫି ଏହି ଗୁଯୁ ଦିିତଦ୍ଗହଣ କୄର ।
ୄେ ଭନ୍ତ୍ର୍ୀ ଥିଫାେଭୄଯ ସ୍ୱାତ୍ତ ଶାେନ ଆଇନ ଶଂୄଶାଧନ କଯି ୄରାକଙ୍କଯ ଫହୁ ଉକାଯ
କୄର । ତାଙ୍କ ଆଇନ ଫୄଯ ୄରାକାରୄଫାଡବ ଓ ଭୁୟନିେ
ି ାରିଟକ
ି ୁ ଚାଇଫା ବାଯ ୋଧାଯଣ

ୄରାକଙ୍କ ହାତକୁ ଆେିରା । ଆଗଯୁ ନିୄଜ ଭାଜିୄେଟ ଥାଇ ଏେଫୁ ଫିବାଗଯ ଯିଚାନା
କଯୁଥିୄର ।
ଭଧୁେଦ
ୂ ନ େଯକାଯୀ ଭନ୍ତ୍ର୍ୀ ଥାଇ େଫୁ ୄଫୄ େଯକାଯଙ୍କ ଅନୟା ନୀତିଯ ଫିୄଯାଧ କଯୁଥିୄର ।
ତାଙ୍କ କଥା ଭ ଯହିୄର ୄେ େବାଯୁ ଉଠି ଆେୁଥିୄର ।
୧୯୨୨ ଭେିହୄଯ ଭଧୁେଦ
ୂ ନ ( Madhusudan Das) େଯକାଯଙ୍କୁ େସ୍ତାଫ ୄଦୄର ୄମ ,
ଭନ୍ତ୍ର୍ୀଭାୄନ ଫିନା ଦଯଭାୄଯ କାମବୟ କଯିଫା ଉଚିତ । େୄକାଯ ଏଥିୄଯ ଯାଜି ୄହୄର ନାହିଁ ।
ଭଧୁେଦ
ୂ ନ ଏଥିାଇ ଭନ୍ତ୍ର୍ୀଦଯୁ ଇସ୍ତପା ୄଦଇୄଦୄର ।
ଏ ଖଫଯ ୋଯା ବାଯତୄଯ ୄଖିଗରା । ୄମ ଶୁଣିରା ୄେ ଭଧୁଫାଫୁ ଙ୍କଯ େଶଂୋ କରା । ନିଜଯ
କଥାକୁ ଭଧୁେଦ
ୂ ନ (Madhusudan Das)େଫୁ ୄଫୄ ଫଜା ଯଖୁଥିୄର । ୄେ ନିଜଯ ଫିୄଫକ
ଓ ଫୁ ର୍ଦ୍ି ଖଟାଇ କାମବୟ କଯୁଥିୄର ।
ଜାତିୋଣଧାଯ ଭଧୁଫାଫୁ
“ ୁ ପୋଠ ପଢବ ୁ ପୋଠ ପଢବ
କୋଳଆ ଜ ୋଡୋଜର ଚଢବ
ବୋରଷ୍ଟର ସଜେ ଲଢବ ।”
ଗା ଗହଯୁଠାଯୁ ଆଯମ୍ଭ କଯି େହଯ ମବୟନ୍ତ େଭସ୍ତଙ୍କ ଭୁହୄଯ ଏଇ ୄଗାଟିଏ କଥା । ୄହୄର
ୄେହି ‘ଭାଧୁଫାଫୁ ’କିଏ, ତାଙ୍କଯ ଯିଚ କ’ଣ ? ଏଭିତ ି ଅୄନକ େଶନ ଭନକୁ ଆୄେ ।
ୄେହି ଭଧୁଫାଫୁ ଙ୍କ ୂଯାନାଭ ୄହଉଛି ଭଧୁେଦ
ୂ ନ ଦାେ । ଆଭ ଓଡିଶା ଭାଟିଯ େୁୄମାଗୟ େନ୍ତାନ
ୄେ । ମାହାଙ୍କଯ ୄଚଷ୍ଟାୄଯ ଆଭଯ ଔଡିଆ ଜାତି ଜାଗ୍ରତ ୄହରା । ଅତୀତଯ ହଯାଇଥିଫା ୄଗୌଯଫ
ଓ େମ୍ପଦକୁ ୄପଯି ାଇଫାକୁ ଅଣ୍ଟ୍ା ବିଡର
ି ା।

ଏହି ଓଡିଶା ଦିୄନ ଗଙ୍ଗାଠାଯୁ ୄଗ।।ଫଯୀ ମାଏ ରଭବଥିରା । ଯଫତ୍ତବୀ ଭୁହୁତ୍ତବୄଯ ତାହା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ
ୄହାଇ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ େୄଦଶୄଯ ୄମାଡା ୄହରା । ଓଡିଶାଫାଶୀଙ୍କ ଦୁ ୁଃଖ ଦୁ ର୍ଦ୍ବ
ି୍ ଶା କହିୄର ନେୄଯ ।
ୄେୄତୄଫୄ ଓଡିଶା େୄଦଶ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର୍ ନଥିରା । କିନ୍ତୁ ଭଧୁଫାଫୁ (
ଓଡିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର୍ କଯିଫା ାଇ ଏକ

Madhusudan Das)

‘ଏତ୍କ େମ୍ମିନୀ ’ ଗଢିୄର । ଜାତିାଇ େଭସ୍ତଙ୍କୁ ୋଣ

ୄଦଫାକୁ ଆହବାନ ୄଦୄର । େଭସ୍ତ ଓଡିଆ ଅଞ୍ଚକୁ ଭିଶାଇ ଓଡିଶାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର୍ େୄଦଶ ଯୂୄ
ଭାନୟତା ୄଦଫା ାଇ ଡାକଯା ୄଦୄର ।
ଭଧୁଫାଫୁ ଙ୍କଯ େତୄଚଷ୍ଟା ଓ ଓଡିଶାଫାଶୀଙ୍କ େୄହମାଗୄଯ ୧୯୩୬ ଭେିହା ଅୄେର ହିରାୄଯ
ଓଡିଶା େୄଦଶ ଗଢାଗରା । ଏଥିୄଯ ରଡବ କଜବନଙ୍କ ବୁଭିକା ଅତୁ ନୀ ।
ଭାଧୁଫାଫୁ ଓଡିଶା େୄଦଶକୁ ଶିଳ୍ପେଭର୍ଦ୍ ଓ ଧନଶାୀ କଯିଫା ାଇ ଓଡିଶାଯ ଶିଳ୍ପୀଭାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ
କୄର । ଜାତିଯ ଦୁ ର୍ଦ୍ବ
ି୍ ଶାକୁ ଦୂ ଯ କଯିଫା ାଇୄେ ୋଣୄଣ ୄଚଷ୍ଟା କଯିଥିୄର । ଏଥିାଇ

ଭଧୁଫାଫୁ ଓଡିଆ ଜାତି ାଖୄଯ େଫୁ ଦନ
ି ାଇ ଚିଯ ସ୍ମଯଣୀ ୄହାଇଛନ୍ତି । ଏ ଓଡିଆ ଜାତି
ଫଞ୍ôଚଥିଫାମାଏ ୄକୄଫଫି ଭଧୂଫାଫୁ ଙ୍କୁ ବୁରିମିଫ ନାହିଁ । ଓଡିଶାଯ ଇତିହାେ କହିୄର ଆୄଭ
ୋଧାଯଣତୁଃ େଥୄଭ ଭଧୁଫାଫୁ ଙ୍କୁ ହି ଫୁ ଝଥ
ି ାଉ ।
ଭଧୁଫାଫୁ ଙ୍କ ୄଶଷ୍ମାତ୍ରା
୧୯୩୪ ଭେିହା । ଭଧୁଫାଫୁ କ୍ରୄଭ ଶକ୍ତିହୀନ ୄହାଇ ଡିୄର । ତାଙ୍କଯ ଜୀଫନ-ଦୀ ରିବି
ଆେୁଥିରା । ୄେ ଦିନ ୄଫା ଘଯ ବିତୄଯ ଧୀୄଯ ଧୀୄଯ ଫୁ ରୁଥିୄର । ତାଙ୍କୁ ୋହାମୟ କଯିଫା
ାଇ ତାଙ୍କ କୄଡ କୄଡ ୄକୄତକ ଫନ୍ଧୁ ଭଧ୍ୟ ଯହୁ ଥିୄର । ୄେ ହଠାତ କହି କାଇୄର , “ଆଉ
ନ୍ଦଯ ଦିନ ୄଯ ୄଭାଯ ହାଟ େଯିମିଫ ।”
େତକୁ େତ ନ୍ଦଯ ଦିନ ଫିତଗ
ି ରା । ଯାତି ାହି େକା ୄହରା । ୄେ ୁିନ ଥାଏ ୄପଫୃ ଆଯୀ ଭାେ
ତିନ ି ତାଯିଖ । େୂମବୟ ଉଦ ୄହୄର । େୂମବୟଙ୍କଯ େଫୁ ଦୁନଆ
ି ଅୂଫବ େୁୄନରି ହେ େୄତ କି
ୄେଦିନ ଭିନ ୄହାଇ ମାଇଛି । ଚାଯିଆୄଡ କୁ ହୁଡି ୄଘାଟି ଯହିଛ ି । ଉତ୍କଯ ହେ ହେ େକୃ ତ ି

େୄତକି ଫିଷ୍ାଦଭୀ ୄହାଇ ଉବା ୄହାଇଛି । କ୍ରୄଭ ୄେଦିନଯ ଫିଷ୍ର୍ଣ୍ବ ଦିଫକାଯ ଅସ୍ତ ୄହୄର ।
ଅନ୍ଧକାଯ େହିତ ଫିଷ୍ାଦକାିଭା ଭିଶମ
ି ାଇ ଦୁ ଇଗୁଣ ଅନ୍ଧାଯ ୄଘାଟିଗରା । ଠିକ୍ ଯାତି ଫାଯଟା ୋ
। ଭଧୁେଦ
ି ାଇ ଆଯାଯିକୁ ଚାରିଗରା । ଏହି ନିଦାଯୁଣ େଭବାଦ
ୂ ନଙ୍କଯ ଅଭଯ ଆତ୍ମା େଫୁ ଦନ

ଚାହୁ ଚାହୁ ଚାଯିଆୄଡ ୄଖିଗରା । େଭସ୍ତଙ୍କ ଭୁହଯୁ ହା ହା ଶୁଣାଗରା । ୄଶଷ୍ୄଯ ୁଣୟାତ୍ମା
ଭଧୁେଦ
ୂ ନଙ୍କ ଶଫକୁ ଫିଯାଟ ୄଶାବାମାତ୍ରାୄଯ େଜ୍ଜିତ କଯି କଟକଯ
ୄଗାଯାକଫଯୄଯ େଭାଧି ଦିଆଗରା ।

ତୁ େୀୁଯସ୍ଥ

ଜାତି ଧଭବ ୄବଦ ବୁରି େଭୄସ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୁି୍ର୍ଦ୍ାୂର୍ଣ୍ବ

ୁଷ୍ପାଞ୍ଜି ଅବଣ କଯିଥିୄର । ଭଧୁଫାଫୁ ଏ ୁଯଯୁ ଚାରି ମାଇଛନ୍ତି େତ- ଭାତ୍ର ୄେ େତି ଓଡିଆ
ହୃ ଦୄଯ ଚିଯଦିନ ାଇ ଅଭଯ ୄହାଇ
ଯହିଛନ୍ତି । ଓଡିଆ ଜାତି ତାଙ୍କୁ େଫୁ ଦନ
ି ାଇ ଉତ୍କ ୄଗୌଯଫ ଭଧୁେଦ
ୂ ନ ୄଫାରି କହି ନିଜଯ ୄଟକ
ୄଦଖାଉଥିଫ । ୄେ ଆଭ ହାତିଯ ଗଫବ ଓ ୄଗୌଯଫ ।

