
 

 

ଅମର ସହଦି ଭଗତ ସିିଂହ 

ଅମର ସହଦିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ସର୍ଦ୍ଦାର ଭଗତ ସିିଂହଙ୍କ ନାମ ଅଧକି ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଦ |  ଭଗତ ସିିଂହ 28 ରସରଟେମ୍ବର 

1907 ରର ପଞ୍ଜାବର ଜିଲ୍ଲା ଲାୟଲପରୁର ବଙ୍ଗା ଗ  ାର (ବର୍ତ୍ଦମାନ ପାକିସ୍ଥାନରର) ରଦଶରେମୀ ଶଖି ପରିବାରରର 

ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥରିଲ l  ଯାହା ତାଙ୍କ ଉପରର ଏକ ଭଲ େଭାବ ପକାଇଥଲିା।  ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ସର୍ଦ୍ଦାର କିଶନ ସିିଂହ 

ଏବିଂ ମାତାଙ୍କ ନାମ ବିଦୟାବତୀ ରକୌର l 

 

          ଏହା ଏକ ଶଖି ପରିବାର ଯିଏ ଆଯଦୟ ସମାଜଙ୍କ ବିଚାର କୁ   ଗ୍ରହଣ କରିଥରିଲ।  ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆଯଦୟ ସମାଜ 

ଏବିଂ ମହାରାଣୀ ଦିନାନନ୍ଦଙ୍କ ଆଦଶଦରର ଗଭୀର ଭାବରର େଭାବିତ ରହାଇଥରିଲ।  ଭଗତ ସିିଂହଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟରର 

ତାଙ୍କ ପିତା 'ସର୍ଦ୍ଦାର କିଶନ ସିିଂହ' ଏବିଂ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ମାମ   ୁ'ଅଜିତ ସିିଂହ' ଏବିଂ 'ସ୍ଵର୍ଣ୍ଦ ସିିଂହ' ବ୍ରଟିିଶଙ୍କ ବିରରାଧରର ଥବିାରୁ 

କାରାଗାରରର ଥରିଲ। 

 

          ରଯଉ   ଦିନ ଭଗତ ସିିଂହ ଜନ୍ମ ରହାଇଥରିଲ, ତାଙ୍କ ପିତା ଏବିଂ ମାମ   ୁରଜଲରୁ ମକୁୁଳିଥରିଲ।  ଏହି ଶଭୁ ମହୂୁର୍ତ୍ଦରର 

ଭଗତ ସିିଂହଙ୍କ ଘରର ସଖୁ ଆହୁରି ବଢିଯାଇଥଲିା।  ଭଗତ ସିିଂହଙ୍କ ଜନ୍ମ ପରର ତାଙ୍କ ରଜରଜମା ତାଙ୍କ ନାମ ' ଭାରଗା 

ୱାଲା ’ରଖରିଲ।  ଯାହାର ଅଥଦ ରହଉଛି 'ଶଭୁଫଳ' |  ପରର ତାଙୁ୍କ 'ଭଗତ ସିିଂହ' କୁହାଯାଉଥଲିା l  

      ରସ 14 ବର୍ଦ ବୟସରୁ ପଞ୍ଜାବର  ରବୈପ୍ଳବିକ ସିଂଗଠନରର କାଯଦୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥରିଲ।  ରସ DAV   

ସ୍କଲୁରୁ ନବମ ପରୀକ୍ଷାରର ଉର୍ତ୍ୀର୍ଣ୍ଦ ରହାଇଥରିଲ।  1923 ରର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ଦୀ ପରୀକ୍ଷାରର ଉର୍ତ୍ୀର୍ଣ୍ଦ ରହବା ପରର ତାଙୁ୍କ ବିବାହ 

ବନ୍ଧନରର ବାନ୍ଧିବା ପାଇ   େସୁ୍ତତି ଆରମ୍ଭ ରହାଇଥଲିା l ତା’ପରର ରସ ଲାରହାରରୁ ପଳାଇ କାନପରୁକୁ ଆସିରଲ |  ତା

’ପରର ରଦଶର ସ୍ଵାଧୀନତା ସିଂଗ୍ରାମରର ରସ ସାରା ଜୀବନ ରଦଶ ପାଇ   ଉତ୍ସଗଦ କରିଥରିଲ। 

       ରଦଶର ସ୍ଵାଧୀନତା ପାଇ   ଭଗତ ସିିଂହ  ଶକି୍ତଶାଳୀ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ସହିତ ଲଢିଥବିା ସାହସ ଯବୁପିଢ ିପାଇ   

ସବଦଦା ଏକ ଆଦଶଦ ରହାଇ ରହିବ।  ହିନ୍ଦୀ, ଉର୍ଦ୍ଦୁ, ପଞ୍ଜାବୀ ଏବିଂ ଇିଂରାଜୀ ବୟତୀତ ଭଗତ ସିିଂ ବଙ୍ଗାଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣଥିରିଲ 

ଯାହା ରସ ବାଟୁରକଶ୍ୱର ଦର୍ତ୍ଙ୍କଠାରୁ ଶଖିଥିରିଲ।  ରଜଲ ସମୟରର ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖତି ଚିଠ ିଏବିଂ େବନ୍ଧଗଡିୁକ ତାଙ୍କ 

ଚିନ୍ତାଧାରା ବିର୍ୟରର ଏକ ଧାରଣା ରଦଇଥାଏ |  ଭାରତୀୟ ସମାଜରର ଭାର୍ା, ଜାତି ଏବିଂ ଧମଦ କାରଣରୁ ଦୂରତାକୁ 

ରନଇ ରସ ଦୁୁଃଖ େକାଶ କରିଥରିଲ l  

        ରସ ସମାଜର ଦୁବଦଳ ବିଭାଗ ଉପରର ଜରଣ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଆକ୍ରମଣକୁ ଜରଣ ଇିଂରାଜୀ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥବିା 

ଅତୟାଚାର ପରି କରଠାର ଭାବରର ବିରବଚନା କରିଥରିଲ।  ରସ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥରିଲ ରଯ ତାଙ୍କର ଶହୀଦ ଭାରତୀୟ 

ରଲାକଙୁ୍କ ଅଧକି ରକ୍ରାଧତି କରିବ, କିନ୍ତୁ ରସ ଜୀବିତ ଥବିା ପଯଦୟନ୍ତ ଏହା ଘଟିବ ନାହି   |  ଏହି କାରଣରୁ ରସ ମତୁୃୟଦଣ୍ଡ 

ପାଇବା ପରର ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ମନା କରିରଦଇଥରିଲ। 

 



 

 

         13 ଏେିଲ 1919 ରର ଅମତୃସରର ଜଲିଆନୱାଲା ବାଗ ହତୟାକାଣ୍ଡ ଭଗତ ସିିଂହଙ୍କ ଭାବନାରର ଏରତ 

ଗଭୀର େଭାବ ପକାଇଥଲିା ରଯ ଲାରହାରରର ନୟାସନାଲ କରଲଜ ଛାଡି ଭଗତ ସିିଂହ  ଭାରତର ସ୍ଵାଧୀନତା ପାଇ   ଯବୁ 

ଭାରତ ସଭା େତଷି୍ ଠା କରିଥରିଲ। 

      ରାମେସାଦ 'ବିସି୍ମଲ' ସରମତ 4 ଜଣ ବିପ୍ଳବୀଙ୍କ ଫାଶୀ ଏବିଂ କାରକାରୀ ଘଟଣାରର ଅନୟ 16 ଜଣଙୁ୍କ 

କାରାଗାରରର ଭଗତ ସିିଂହ  ଏରତ ଅଶାନ୍ତ ଥରିଲ ରଯ ଚନ୍ଦ୍ରରଶଖର ଆଜାଦଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ଦଳ ହିନୁ୍ଦସ୍ତାନ ରିପବ୍ିକିାନ 

ଆରସାସିଏସନରର ରଯାଗ ରଦଇ ଏହାକୁ ଏକ ନୂତନ ନାମ 'ହିନୁ୍ଦସ୍ତାନ ସମାଜବାଦୀ ରିପବ୍ିକିାନ ଆରସାସିଏସନ' େଦାନ 

କରିଥରିଲ। ଏହି ସିଂଗଠନର ଉରର୍ଦ୍ଶୟ ଥଲିା ରସବା, ବଳିଦାନ ଏବିଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରଭାଗଥୁବିା ଯବୁକମାନଙୁ୍କ େସୁ୍ତତ କରିବା 

| 

        ଏହା ପରର ଭଗତ ସିିଂହ  ରାଜଗରୁୁଙ୍କ ସହ 17 ଡିରସମ୍ବର 1928 ରର ଲାରହାରରର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରପାଲିସ 

ଅଧୀକ୍ଷକ ଥବିା ବ୍ରିଟିଶ ଅଧକିାରୀ ରଜପି ସାଉଣ୍ଡସଦଙୁ୍କ ହତୟା କରିଥରିଲ।  ଏହି କାଯଦୟରର ବିପ୍ଳବୀ ଚନ୍ଦ୍ରରଶଖର ଆଜାଦ 

ମଧ୍ୟ ତାଙୁ୍କ ସାହାଯୟ କରିଥରିଲ।  ଏହା ପରର ଭଗତ ସିିଂହ  ତାଙ୍କ ବିପ୍ଳବୀ ସହରଯାଗୀ ବାଟୁରକଶ୍ୱର ଦର୍ତ୍ଙ୍କ ସହ ଦିଲ୍ଲୀର 

ଆଲିରପାର ରରାଡରର ଥବିା ବ୍ରିଟିଶ ଭାରତର ତତ୍କାଳୀନ ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଧାନସଭା ଅଡିରଟାରିୟମରର ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙୁ୍କ 

ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇ   ରବାମା ଓ ପାମ୍ପରଲଟ୍ ଫିଙି୍ଗଥରିଲ।  ରବାମା ଫିଙି୍ଗବା ପରର ଦୁରହ   ରସଠାରର ଗିରଫ ମଧ୍ୟ 

ରହାଇଥରିଲ। 

      ଏହା ପରର, 'ଲାରହାର ର୍ଡଯନ୍ତ୍ର' ମାମଲାରର ଭଗତ ସିିଂହ  ଏବିଂ ତାଙ୍କର ଅନୟ ଦୁଇ ସାଥୀ ରାଜଗରୁୁ ଏବିଂ 

ସଖୁରଦବଙୁ୍କ 23 ମାର୍ଚ୍ଦ 1931 ରର ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥଲିା।  ମାର୍ଚ୍ଦ 24 ତାରିଖ ସକାରଳ ମତୁୃୟଦଣ୍ଡ ସି୍ଥର କରାଯାଇଥଲିା 

ରବାଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ରଲାକଙ୍କ ଭୟକୁ ରନଇ ସରକାର ଏହି ବୀରମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମାର୍ଚ୍ଦ 23-24 ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରର 

ରଶର୍ କରିଥରିଲ ଏବିଂ ରାତିର ଅନ୍ଧାରରର ରଶର୍ ରହାଇଥରିଲ | ରୀତିନୀତି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥଲିା। 

ଏହା ଏକ ସିଂରକତ ଥଲିା ରଯ ରଯରତରବରଳ ତାଙୁ୍କ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥଲିା ଏବିଂ ଦୁନିଆରୁ ଛୁଟି ରନଇଥରିଲ, 

ରସରତରବରଳ ତାଙ୍କର ବୟସ 23 ବର୍ଦ 5 ମାସ 23 ଦିନ ଏବିଂ ଦିନଟି 23 ମାର୍ଚ୍ଦ ଥଲିା |  ତାଙ୍କ ମତୁୃୟ ପବୂଦରୁ ଭଗତ ସିିଂହ  

ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଏକ ଚିଠି ରଲଖଥିରିଲ ରଯଉ  ଥରିର କୁହାଯାଇଥଲିା ରଯ ତାଙୁ୍କ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରର 

ଭାରତୀୟ ଯଦୁ୍ଧର େତୀକ ଯଦୁ୍ଧ ବନ୍ଦୀ ଭାବରର ବିରବଚନା କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବିଂ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବା ପରିବରର୍ତ୍ଦ ତାଙୁ୍କ ଗଳୁ ି

କରାଯିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଘଟିଲା ନାହି  । 

    ଭାଗବତ ସିିଂଙ୍କ ସହୀଦତା ରକବଳ ତାଙ୍କ ରଦଶର ସ୍ଵାଧୀନତା ସିଂଗ୍ରାମରର ଉତ୍ସାହ ରଦଇନଥଲିା, ବରିଂ ରସ 

ଯବୁପୀଢିଙ୍କ ପାଇ   ରେରଣା ମଧ୍ୟ ପାଲଟିଥଲିା।  ରସ ରଦଶର ସମସ୍ତ ସହିଦମାନଙ୍କ ମଖୁୟ ରହାଇଥରିଲ।  ଭାରତ ଏବିଂ 

ପାକିସ୍ତାନର ରଲାକମାରନ ତାଙୁ୍କ ସ୍ଵାଧୀନତାର ରେମୀ ଭାବରର ରଦଖନି୍ତ, ଯିଏ କି ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ ରଦଶ ପାଇ   

ଉତ୍ସଗଦ କରିଥରିଲ |  ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରର ଆଧାର କରି ଅରନକ ହିନ୍ଦୀ ଚଳରି୍ଚ୍ତ୍ର ନିମଦାଣ କରାଯାଇଛି, ରଯପରିକି ଦି 

ଲିରଜଣ୍ଡ୍ ଅଫ୍ ଭଗତ ସିିଂହ , ସହିଦ, ସହିଦ ଭଗତ ସିିଂହ  ଇତୟାଦି।  ଆଜି ବି ସମଗ୍ର ରଦଶ ତାଙ୍କର ବଳିଦାନକୁ ବହୁତ 

ଗମ୍ଭୀରତା ଏବିଂ ସମ୍ମାନ ସହିତ ମରନ ରଖଛିି | 


