
ଈ�ର   ଆମ   େଦଶକୁ   କାହିକଁ ି  ସ�ୁ   କରିେବ   ?  
େଲଖକ:   େରଭ ॰    ଜଏସନ   େକ ॰     ସି ॰  
ଅନୁବାଦକ:   େରଭ ॰    ଡ ॰    ସଶୁା�   କୁମାର  

ମଇ   ୨୦୨୦  
 
ଆମ   ଜାତୀୟ   ସ�ୀତ   ଗାଇବାକୁ   ଆେମ   ଭଲ   ପାଊ ଁ  ଏବଂ   ଏଥ �େର   ଆେମ   ଗବ�   କରିଥାଉ    ।    ମ ଁ ୁ 
େଯେତେବେଳ   ଏହା   ଶେୁଣ   େମାର   ହୃଦୟ   ମହା   ଆନ�େର   ଉଛୁଳି   ଉେଠ    ।    ଏହା   ଭାରତର  
ଜେଣ   ବିଖ�ାତ   ସାହ�ିିକ   �ୀ   ରବୀ�ନାଥ   ଟାେଗାର   �   �ାରା   ଲିଖ �ତ   ଅେଟ    ।    ମ ଁ ୁ  ଏହାର   କିଛି  
ପଂ�ି   ଉେ�ଖ   କରିବି   ଓ   ଏହାର   ଅଥ�   �ରଣ   କେରଇବି   :   

ଜନ-ଗଣ-ମନ-ଅଧ �ନାୟକ   ଜୟ   େହ   
ଭାରତ-ଭାଗ�-ବିଧାତା  

ତୁେମ   େଲାକମାନ�   ମନର   ଶାସକ,   ବିଜଯ   ତୁମର   େହଉ   ଭାଗ�   ନି��ାରକ   ଭାରତ  
ତବ   ଶଭୁ   ନାେମ   ଜାେଗ  
ତବ    ଶଭୁ   ଆଶଷି   ମାେଗ   
ଗାଏ   ତବ   ଜୟ   ଗାଥା  

ତୁମର   ଶଭୁ   ନାମ   ଶଣୁ ି  ଜାଗି   ଉେଠ   ଏବଂ   ତୁମର   ଆଶଷି   �ାଥ�ନା   କେର;   ତୁମ   ହ�େର   ସମ�  
େଲାକ�   ଉ�ାର   ରହଅିଛି    ।   

ଜନ-ଗଣ-ମ�ଳ-ଦାୟକ   ଜୟ   େହ  
     ଭାରତ-ଭାଗ�-ବିଧାତା  

ତୁେମ   େଲାକମାନ�ର   ମ�ଳ   ଦାତା,   ଭାଗ�   ନି��ାରକ   ଭାରତ  
ଆେମ   �ୀ�ିୟାନ   ମାେନ   ଠକି   ଏହାହି ଁ  ଭାରତ   ନିମେ�   �ାଥ�ନା   କରିଥାଉ    ।     ବି�ର  

ଶାସକ   ଯିଏ   ଭାରତର   ଭାଗ�   ନି��ାରକ    ,    ତା�   ନିକଟେର    �ାଥ�ନା   କରିଥାଉ    ।    ଭାରତ   �ତି  
ଈ��ର�   ଆଶୀବ�ାଦ   ନିମେ�    �ାଥ�ନା   କରିଥାଉ ।    �ୀ�   େଯପରି   େଲାକ   ମାନ�ୁ   ଉ�ାର   କରିେବ  
ଆେମ   ତାହା   �ାଥ�ନା   କରିଥାଉ    ।    ଆେମ    �ାଥ�ନା   କରିଥାଉ   େଯପରି   ଇ�ର   ଆମ   େଦଶକୁ  
ସରୁ�ିତ   ରଖ�େବ    କାରଣ   େସ   ଆମ   �ିୟ   େଦଶ   ର   ଭାଗ�   ନି��ାରକ   ଅଟ�ି।   

କି�   ଇ�ର   ଆମ   �ାଥ�ନା   ଶଣୁେିବକି   ?   ଆମ   ଜାତି   ଅନ�   ଜାତି   ଠାରୁ   େ���   ଅଟ�ି  
କି?   ଅନ�   ମାନ�   ଠାରୁ   ଆମର   ଅଧ �କ   ଉ�   �ାନ   େକୗଶଳ   ଅଛି   କି?   ଆେମ   ଅନ�   ମାନ�   ଠାରୁ  
ଅଧ �କ   େନ�ତିକ   ସ�ନ�   ଅଟୁ   କି?  

�ିତୀୟ   ବି�ଯ�ୁ   ସମୟେର   ଏହ ି  ���   ଗଡିୁକ   ଡ ॰    ପିଟର   ମାଶ�ାଲ   ତା�   �ଚାରେର  
ଆେମରିକୀୟ   ମାନ�ୁ   ପଚାରିଥ �େଲ ,   “ଇ�ର   କାହିକିଁ   ଆେମରିକାକୁ   ଆଶୀବ�ାଦ   କରିେବ?  

ଆେମ   େକୗଣସି   ଯ�ୁର   ସମମ୍ଖୁୀନ   େହଉ   ନାହ ଁୁ   ମା�   ଆେମ   ବି�ବ�ାପି   ଏକ   େରାଗର  
ସମମ୍ଖୁୀନ   େହଉ   ଅଛୁ   ଯାହା   �ିତୀୟ   ବି�ଯ�ୁ   ଅେପ�ା   ଅଧ �କ   େଦଶ   ଓ   େଲାକମାନ�ୁ   ଆ�ା�  
କରୁଅଛି   ।   େସହ ି  ���   ଗଡିୁକ   ଆଜ ି  ଭାରତର   ମ�ଳୀ   ଗଡିୁକ   ନିମ�   �ାସ�ିକ   ଅେଟ।   ଅବଶ�  
ତାହା   େଯ   େକୗଣସି   େଦଶ   ନିମେ�   �ାସ�ିକ   ଅେଟ।   

ମ ଁ ୁ  ନି� �ଲିଖ �ତ   ଚି�ା   ଧାରା   ନିମେ�   ଡ ॰    ପିଟର   ମାଶ�ାଲ   �   ଠାେର   ଋଣୀ   ଅେଟ ।  
            ଇ�ର   ଆମର   �ାଥ�ନା   କାହିକିଁ   ଶଣୁେିବ?   ଈ�ର   ଆମର   ��ନର   ଉ�ର   କାହିକିଁ   େଦେବ?  
ଈ�ର   କାହିକିଁ   ଭାରତ   �ତି   ଦୟା   ��ି   କରିେବ?   ଈ�ର   କାହିକିଁ   ଆମ   େଦଶକୁ   ସ�ୁ   କରିେବ?   
କି� �ା   ଆମର   ଗବ�   କଣ   ଆମକୁ   ଚି�ା   କେରଇବାକୁ   ଆର�   କରିଛି   କି   େଯ,   ଆମ   େଦଶ   ଈ�ର�  
ସ�ୁତା   ପାଇବା   ପାଇ ଁ   େଯାଗ�   ଅେଟ   ।  

ଆସ ୁ  ଆମର   �ାନ   ୨   ୟ   ବଂଶାବଳି   ୭:୧୪   �ତି   େନବା,   “େଯେବ   ଆ�   ନାମେର   ବିଖ�ାତ  
ଆ�   େଲାକମାେନ   ଆପଣା   ମାନ�ୁ   ନାମର   କରି   �ାରହନା   କରିେବ   ଓ   ଆ�ର   ମଖୁ   ଅେ� �ଷଣ  



କରି   ଆପଣା   ଆପଣା   କୁପଥରୁ   େଫରିେବ,   େତେବ   ଆେ�   �ଗ�ରୁ   ଶଣୁବିା   ଓ   େସମାନ�ର   ପାପ  
�ମା   କରିବା   ଓ   େସମାନ�   େଦଶ   ସ�ୁ   କରିବା   ।“  

ଆଜ ି  ଏହ ି  ଶା�   େବାଧହୁଏ   ଆମ   େଦଶର   େଲାକମାନ�   ସମମ୍ଖୁକୁ   ଆଣବିା   ପାଇ ଁ   ବିେଶଷ  
ଗରୁୁ�ପଣୂ�   ଶା�   ମାନ�ରୁ   ଏକ   ଅେଟ   ।   ନିଭ�ୁ ଲ   ଭାେବ,-   ଏହ ି  ଆ��ାନ   ଆ�ଳିକ   ନି� �ା  
ନିବ�େଶଷେର   ଭାରତର   ସମ��   ନିମେ�   କାରଣ   ଆେମ   ଗାଇଥାଉ:  

ପ�ାବ-ସି�ୁ-ଗଜୁରୁାଟ-ମରାଠା  
�ାବିଡ-ଉ�ଳ-ବ�  
ବି��   -ହମିାଚଳ-ଯମନୁା-ଗ�ା  

           ପ�ାବ,   ସି�ୁ,   ଗଜୁରୁାଟ,   ମରାଠ,ି   �ାବିଡ,   ଓଡିଶା,   ବ�   ।   ବି��   ଓ   ହମିାଳୟ   ପବ�ତ  
ଗଡିୁକେର   �ତି�ନି   େହଉଅଛି   ପଣୁ ି  ଯମନୁା   ଓ   ଗ�ା   େର   ସଂଗୀତ   ମିଳାଇ   ଯାଉଅଛି   ।   

ଏହ ି  ଆ��ାନ   ଧମ�   ବି�ାସ   ନିବ�େଶଷେର   ସମ��   ନିମେ�   କାରଣ   ସମେ�   ଈ��ର�  
�ାରା   ସ�ୃ   –   ହ�ୁି   ଓ   ମସୁଲମାନ,   େବୗ�   ଓ   େଜ�ନ   ,   ଶଖିା   ଓ   େଜାରା��   ଏବଂ   ଏପରିକି   ନା�ିକ-  
ସମେ�   ଈ��ର�   ସ�ୃ   ଏବଂ   େସଥ �ପାଇ ଁ   ଈ��ର�   ଅଟ�ି   ।    ମ�   ଏହ ି  ଆ��ାନ   ସବୁଠାରୁ   ଅଧ �କ  
େସହ ି  ଭାରତୀୟ   �ୀ�ିୟାନ   ମାନ�   ନିମେ�   �େୟାଗ   େଯାଗ�   େଯଉମଁାେନ   �ୀ��   ନାମେର  
ଆହୁତ    ।   

କି�   ଆମ   େଦଶର   ସ�ୁତା   ନିମେ�   ଚାେରାଟି   ସ��   େଦଖ �ବା   ପବୂ�ରୁ   ଆେମ   ଏହ ି  ବତ�ମାନ  
ପରି�ିତିକୁ   ଈ�ର�   ବିଚାର   େବାଲି   ଅବିହତି   କରିବାକୁ   ଚ�କତା   ନ   କରୁ   ।   େସହ ି  �କାର  
ଚି�ାଧାରା   େକବଲ   ଅପରିପ�ତା   ନୁେହ ଁ   ମା�   ହାନିକାରକ   ମ�   ।   ଆେମ   ଈ�ର�   ସ�ୁତା  
ଅେ� �ଷଣ   କରିବାର   କାରଣ   େଯ,   େଯେହତୁ   ଆେମ   ଜାନୁେଜ   ଆେମ   ଦୁବ�ଳ   ଓ   ସୀମିତ,   ଈ�ର  
ସବ�ଶ�ିମାନ   ଓ   େସ   ସ�ୁତା   ଆଣପିାରିେବ   ଯାହା   ଆେମ   କରି   ପାରିବା   ନାହ ି  ।   
 
ବତ�ମାନ   ଆେମ   ଚାେରାଟି   ସ��   କୁ   େଦଖ �ବା:  
 
�ଥମ   ସ��   େହଉଛି   ନିଜକୁ   ନାମର   କରିବା   

ବତ�ମାନ   ମଣଷି   ଅ�ିତୀୟ   ସଫଳତାର   ଯଗୁେର   ବାସ   କେର   ।   ଏହା   �   ନିମ�ତ   ପରୁୁଷ   ଓ  
ମହଳିା�   ଯଗୁ   ।   ଆେମ   ଆମର   ଲ��   ସାଧନ   ଓ   ସଫଳତାେର   ମାତାଲ   େହାଇଛୁ   ।   ନ�ତା   ଓ  
କୃତ�ତା   ଆମର   ନିକଟବ��ୀ   ହୁଏ   ନାହ ି  ।   କି�   ଆେମ   ଯଦି   ଈ�ର   ଆମ   େଦଶକୁ   ସ�ୁ   କର�  
େବାଲି   ଚାହ ଁୁ,   �ଥମ   ସ��   େହଉଛି   ଆେମ   ନିଜକୁ   ନାମର   କରିବା   ।   ଗବ�   ଆମର   େଦାଷ   ଢା�ି   ଦିଏ  
େସଥ �ପାଇ ଁ   ଏହା   ପ�ନର   ନି�ିତ   ପଥ   ଅେଟ   ।   ନ�ତା   ଆମ   ବିଷୟକ   ସତ�ତାକୁ   �କାଶ   କେର,  
େସଥ �ପାଇ ଁ   ଏହା   ବୃ�ି   ନିମେ�   ନି�ିତ   ପଥ   ଅେଟ   ।   

ଏଫ ॰     ବି ॰     େମୟର   ଏକଦା   କହଥି �େଲ,   “ମ ଁ ୁ  ଚି�ା   କରୁଥ �ଲି   େଯ   ଈ�ର�   ଦାନ   ଗଡିୁକ  
ଥାକେର   େଗାଟିଏ   ଉପେର   େଗାଟିଏ   ରହଥି �ଲା    ।    ଆଉ   ଆେମ   �ୀ�ୀୟ   �ଭାବେର   େଯେତ  
ଉ�ଗାମୀ   ,   ତାହା   ପାଇବାକୁ   ଆମକ ୁ  େସେତ   ସହଜ   େହଲା   ।   ବତ�ମାନ   ମ ଁ ୁ  ଜାଣବିାକୁ   ପାଇଲି   େଯ  
ଈ�ର�   ଦାନ   ଗଡିୁକ   ଥାକେର   େଗାଟିକ   ତେଳ   ଆଉ   େଗାଟିଏ   ରହଅିଛି   ।   ଏହା   ଉପରକୁ   ବୃ�ି  
ପାଇବାର   ବିଷୟ   ନୁେହ ଁ   ମା�   ନି� �   କୁ   ନତ   େହବା   ;   ଆମକୁ   ନି� �କୁ   ଯିବାକୁ   େହବ,   ତାହା�  
ସେବ�ା�ମ   ଦାନ   ପାଇବା   ପାଇ ଁ   ସବୁେବେଳ   ନି� �କୁ   ଯିବାକୁ   େହବ   ।   

ନ�ତା   ଜଣ�ର   ତୁ�ତା   ନୁେହ ଁ   କି�   ଏହା   ଈ�ର�   ଠାେର   ସ�ଣୂ�   ସମପ�ଣ-   ଆମ  
ଜୀବନର   �ଭୁ   �ରୂେପ   ।   ଆେମ   େଯେତେବେଳ   ନିଜକୁ   ନାମର   କରୁ,   ଆମ   ପରି�ିତି   ସହ   କାଯ��  
କରିବା   ପାଇ ଁ   ଈ�ର�   �ମତା   ଉପେର   ବି�ାସକୁ   �ୀକାର   କରୁଛୁ   ।   େଯେହତୁ   ଶା�   �ତି�ା   କେର,  
“   �ଭୁ�   ଛାମେୁର   ଆପଣା   ଆପଣାକୁ   ନତ   କର   ତାହାେହେଲ   େସ   ତୁ�   ମାନ�ୁ   ଉ�ତ   କରିେବ   ।  
“    ଯାକୁବ   ୪:୧୦   
 



�ିତୀୟ   ସ��-   ଈ�ର�   େଲାକମାେନ   ନି�ିତ   �ାଥ�ନା   କରିେବ   
ଈ�ର   �ାଥ�ନାରୁ   ଅଧ �କ   ଦୂରେର   େକେବେହେଲ   ନାହା�ି   ।   କି�   ଆମ   ସମୟର   ଦୁଃଖର  

ବିଷୟ   ଅଣଉ�ର   �ାଥ�ନା   ନୁେହ ଁ   ବରଂ   ଅନଉଶୀଗ�ୀକୃତ   �ାଥ�ନା   ।   ଆେମ   �ାଥ�ନା   ବ�ତୀତ  
ଆହୁରି   ଅେନକ   କାଯ��   କରିବାକୁ   ସମଥ�   ।   ଆମ   ମ�ରୁ   ଅେନେକ   �ାଥ�ନା   କରିବା   ଇ�ାକୁ  
ହେରଇଛୁ   ।   ଆେମ   ଯଦି   ଅନୁଭବ   କରୁଛୁେଜ   ,   ମ�ଳୀ   ପବୂ�ପରି   ସମାଜ   ଉପେର   �ଭାବଶାଳୀ  
ନୁେହ ଁ,   ଏହାର   କାରଣ   ମ�ଳୀ   �ାଥ�ନାରୁ   ନିବୃ�   େହାଇଅଛି   ।   

ତଥାପି,   ଯଦି   ଆେମ   ନିଜ   ଆଣଠୁ୍େର   ଭରା   େଦବା,   ଆେମ   �ାଥ�ନା   କରିବାକୁ   ଉପଯ�ୁ  
�ିତିେର   ଅଛୁ   େବାଲି   ଜାଣବିା     ।    ଆମ   ଆଣଠୁ୍   ଭା�ିବା,   ଯ�   େନବା   େବାଝେର   ଭା�ି   ପଡିବାରୁ  
ର�ା   କେର   ।    �ାଥ�ନା   ଦୁବ�ଳ   ବ��ିକୁ   ବଳ   ଓ   ଭୟାଳକୁୁ   ସାହାସ   �ଦାନ   କେର    ।    େଯେହତୁ  
ଉଦବିଘନତା   ସମସ�ାକୁ   ବଢାଏ   କି�   �ାଥ�ନା   ଈ�ର�   େଗୗରବ   କେର    ।   

ଅନ�ଦିନ   ଅେପ�ା   ଏହ ି  ଦିନ   ଗଡିୁକେର   �ାଥ�ନା   କରିବା   ପାଇ ଁ   ଅଧ �କ   େଯାଗ�   େହାଇଛୁ  
କାରଣ   ଆେମ   ଅସମଥ�   ଅବ�ାେର   ଅଛୁ   ।    �ାଥ�ନା   ଈ�ର�   ସମ�   ଆଶୀବ�ାଦର   ଊ�   ରୂେପ  
�ହଣ   କରିବା   ଅେଟ    ।    ଏହା   ତାହା�   ଉପେର   ନିଭ�ରତା   େଘାଷଣା   ଅେଟ   ।   ଜେଣ   କହଛି�ି    –  
େଯେତେବେଳ   ଆେମ   କାଯ��   କରୁ,   ଆେମ   ନିେଜ   କାଯ��   କରୁ;   କି�   ଆେମ   େଯେତେବେଳ   �ାଥ�ନା  
କରୁ,   ଈ�ର   କାଯ��   କର�ି   ।   ଯଦି   ଆେମ   ନିଜ   ଆଣଠୁ୍େର   ବସିବା   ,   ଆେମ   ନିଜ   େଗାଡେର   ଛିଡା  
େହବା   ।   
 
ତୃତୀୟ   ସ��-   ଈ�ର�   ମଖୁ   ଅେ� �ଷଣ   କରିବା:-  
ଏହାର   ଅଥ�   େହଉଛି   ଈ�ର�   ନିକଟକୁ   େଫରିବା,   ତାହା�   ନିେ��ଶନା   �ତି   େଫରିବା   ।   ଆମ  
େଦଶ   ତାଲାବ�ୀ   ଅବ�ାେର   ଏବଂ   ଆେମ   ସାମାଜକି   ଦୁର�କୁ   ଅନୁପାଳନ   କରୁଅଛୁ   ।   କି�  
ଈ�ର�   ଅେ� �ଷଣ   କରିବାକୁ   ଆମକୁ   କୁଆେଡ   କାହା   ନିକଟକୁ   ଯିବା   ଆବଶ�କତା   ନାହ ି  ।   ଈ�ର  
ଆମ   ନିକଟେର   କି�   ତଥାପି   ଆେମ   ଅନ�   ବିଷୟ   ସବୁେର   ମନେଯାଗୀ   ଥ �ବାରୁ   ତା�   ବିଷୟେର  
ଅ�   ଅଟୁ   ।   ଏହପିରି   ସମୟ   ଈ�ର�   େଲାକ   ମାନ�   ନିମେ�   ଜୀବନର   ଅନ�   ବିଷୟ   ଗଡିୁକ   �ତି  
ସାହାଯ��   ଓ   ଉେ�ଶ�   ନିମେ�   େଖାଜବିା   ବ�   କରିବାର   ଆ��ାନର   ସେ�ତ   ଅେଟ   ।   

ଈ�ର   ଆମର   ପରମ   େବ�ଦ�,   ବାଇବଲ   ଏହା   �କାଶ   କେର   (ଯା�ା   ୧୫:୨୬)   ।   �ତୀ�ା  
େକାଠରୀେର   ଛିଡା   େହାଇ   ରହେିଲ   ସ�ୁତା   ଆେସ   ନାହ,ି   ସ�ୁତା   ନିମେ�   ଜଣକୁ   ଡା�ର�  
ନିକଟକୁ   ଯାଇ   େଦଖା   କରିବାକୁ   ହୁଏ   ।   ଅେ� �ଷଣ   କରିବା,   ଈ�ର�   ବିଷୟେର   ଜାଣବିା   ଠାରୁ  
ଅଧ �କ   ଅେଟ   ।   ଅେ� �ଷଣ   କରିବା   ଈ�ର�ୁ   ଜାଣବିାର   ଇ�ା   ଅେଟ   ।   ଏହା   ଆମ   ଜୀବନେର  
ଈ�ର�   ଇ�ାକୁ   ଜାଣବିାର   ଏକ   �େଚ�ା   ଅେଟ-   ତାହା�   ପରିଚାଳନା   ଆମ   ଆଚରଣ   ନିମେ�   ।  
ଏହା   ଆମର   ନୀତିଶ�ିା   ନିମେ�   ଈ�ର�   ମାନଦ�   ଜାଣବିାର   �ୟାସ   ଅେଟ   ।   କିଛି   ମା�ାେର  
ଏହା   ସତ�   େଯ   ଏହା   ଆେମ   ଜାଣ-ୁ   େତେବ   ଆେମ   ଏହାକୁ   କାଯ��କାରୀ   କରିବା   ପାଇ ଁ   ପବି�  
ଆ�ା�   ଶ�ି   ନି�ିତ   େଖାଜବିା   ।  

ଆେମ   େଯେତେବେଳ   ତାହା�   ମଖୁ   ଅେ� �ଷଣ   କରିବା   ,   ଚ�   ସଯୂ�ାେଲାକକୁ   କଳା  
ଆକାଶେର   �ତିବି�ିତ   କଳା   ପରି   ଆେମ   ତା�   ଆେଲାକକୁ   ନିେ�ପ   କରିବା   ।   େତେବ   ଆମ   େଦଶ  
ନିମେ�   ଆଶୀବ�ାଦ   �ରୂପ   େହବା   ଏବଂ   ଆମ   େଦଶ   ବି�ର   େଲାକମାନ�   ନିମେ�   ଆଶୀବ�ାଦ  
�ରୂପ   େହବ   ।   
 
ଚତୁଥ�   ସ��-   ଆେମ   କୁପଥରୁ   େଫରିବା   

ଏହ ି  ଦିନ   ଗଡିୁକେର   ଆେମ   �ଛତା   ବିଷୟେର   ସେଚତନ   େହାଇଆଛୁ   ।   ଆେମ   ହ�  
��ାଳନ   କରୁ,   ଜୀବାଣ ୁ  ନାଶକ   ବ�ବହାର   କରୁ,   ବ�ୁ   ଗଡିୁକୁ   ଧେୁଲଇ   କରୁ   ।   ଆେମ   ସଂ�ମିତ  
େହବାକୁ   ଚାହି ଁ   ନ   ଥାଉ   ବା   ବାହକ   େହବାକ ୁ  ଇ�ା   କରି   ନ   ଥାଉ   ।   କି�   ଆମ   ହୃଦୟର   ���ତା  
ବିଷୟେର   କଣ   ଅେଟ   ?  



ଆେମ   ଯଦି   �ଭୁ   ଆମକୁ   ତାହା�   ସ�ମତା   ଓ   ଇ�ାେର   ଆଶୀବ�ାଦ   କର�   େବାଲି   ଚାହ ଁୁ  
େତେବ   ଆମକୁ   ନିଜ   ହ୍ରୁଦୟକୁ   ପରୀ�ା   କରିବାକୁ   ଓ   କୁକମ�ରୁ   େଫରିବାକୁ   େହବ   ।   ଆମ  
େଦଶେର   କପଟତା   ଓ   ପାପକୁ   ଜେଣ   ଅନ�   ଜଣକୁ   ହୃଦେବାଧ   କରାଇବାର   ଆବଶ�କତା   ନାହନି   ।  
ଜାତିବାଦ,   ଦାରି�ତା,   ନିଯ�ାତନା,   ପଦବୀର   ଅପବ�ବହାର,   ନାରୀ   ଓ   ଶଶି ୁ  ମାନ�   �ତି   ଶାରୀରିକ  
ଓ   େଯୗନ   ଅତ�ାଚାର   ଓ   ଆହୁରି   ଅେନକ   �ଂସଲିଳା   ଆମ   ଚତୁପ�ା� �େର   କଡି   ସଦୃଶ   େହାଇଅଛି   ।  
େଗାଟିଏ   ରା��   ରୂେପ   ଆମର   ଆ��ାନକ ୁ  ସ�ଣୂ�   କରିବାେର   ଏହା   ବାଧା   ଆଣଅିଛି   ।   

େକବଳ   ଆମ   େଦଶ   ନୁେହ ଁ   ମା�   ଆେମ   ଭାରତର   ମ�ଳୀ   ଆମ   ପାପ   େହତୁ   ଭ�   େହବା  
ଆବଶ�କ   ।   ଆେମ   ଈ�ର�   ଅନୁ�ହ   କୁ   ଅେନକ   ଦିନ   େହଲା   ଅଣେଦଖା   କରିଅଛୁ   ।   ଆମକୁ   ମନ  
ପରିବତ�ନର   ଆବଶ�କତା   ଅଛି   ।   �ଭୁ�   ସମମ୍ଖୁେର   ଉବୁଡ   େହାଇ   ଓ   ଆମ   ପାପ   �ୀକାର   କରି  
ତା�   �ମା   �ହଣ   କରିବାର   ଆବଶ�କତା   ଅଛି   ।   କାରଣ   ଶା�   କେହ   ,   “େଯ   ଆପଣା   ଅଧମ�  
ଆ�ାଦନ   କେର,   େସ   ମ�ଳ   ପାଏ   ନାହ,ି   ମା�   େଯଉ ଁ   େଲାକ   ତାହା   �ୀକାର   କରି   ଛାେଡ   େସ   ଦୟା  
ପାଇବ   ।   “  

ଆେମ   ନିଜକୁ   ନ�   କରିବା,   �ାଥ�ନା   କରିବା,   ଈ�ର�   ମଖୁ   ଅେ� �ଷଣ   କରିବା   ଏବଂ  
କୁପଥରୁ   େଫରିବାର   ଆ��ାନ   େକବଳ   େକାଭିଦ-୧୯   ମହାମାରୀ   ର   ସମମ୍ଖୁୀନ   େହଉଥ �ବା   ସମୟ  
ନିମେ�   ନୁେହ ଁ   ମା�   ଏହା   ଏକ   ବିକଶତି   ରା��   ଗଠନ   ନିମେ�   ଈ�ର�   େଯାଜନା   ଅେଟ   ।   

ରାଜେନ�ତିକ   ��ିୟା,   ଶ�ିାଗତ   ସବିୁଧା,   ଶ�ିବି�ାନେର   ଉ�ତି   ଓ   ନାଗରିକ   ମାନ�  
ନିସୱଥ�   େସବା   ଆମ   େଦଶର   ଉ�ତି   ନିମେ�   ଗରୁୁ�   ପଣୂ�ା   ଅେଟ   ।   କି�   ଏସମ�   େକବଳ   ଆମ  
ବି�ର   ସମସ�ାର   ସମାଧାନ   କରିପାରିବ   ନାହ ି  ।   ଆେମ   େଦଶର   ସ�ୁତା   ନିମେ�   ଈ�ର�ୁ  
ଆବଶ�କ   କରୁ   ।   

ହ ଁ,   କି�   ଏହା   ଅଭିହତି   କରାଯାଇପାେର   େଯ,   େଲାକମାେନ   ନ�   େହାଇ   �ାଥ�ନା   କର�  
ବା   ନ   କର�   ଉ�ମ   ଦିନ   ନି�ୟ   ଆସିବ   ।   ଏହା   ଘଟିପାେର   ।   କି�   େନ�ତିକ   �ତି   େକେବ   ଭରଣା  
କରାଯାଇପାରିବ   ନାହ ି  ।   ଏହା   େନ�ତିକ   େବାଧକୁ   ଦ�ରା   କରିପାେର,   ଜାତୀୟ   ବିେବଚନାକୁ  
ନିେ�ଜ   କରିପାେର   ଓ   ଈ�ର   େଯଉ ଁ   ଆଶୀବ�ାଦ   ଢାଳିବା   ପାଇ ଁ   ଇ�ା   କରିଥ �େବ   ତାହା  
ହେରଇପାେର   ।   

େତେବ   ଆେମ   କିପରି   େଫରିବା,   ଆେମ   କଣ   କରିବା,   ଆେମ   େକଉ ଁ   �ାନରୁ   ଆର�  
କରିବା?  
ଏହା   ଆମ   �େତକ�ଠାରୁ   ଆର�   ହୁଏ   ।   ଆେମ   ଅନ�କୁ   ଈ�ର�   �ତି   େଫରିବା   �ତି   ��ି   ନ  
େଦଉ।ଁ   ଏହା   େମା   ଠାରୁ   ଆର�   େହଉ,   ଏହା   ଆପଣ�   ଠାରୁ   ଆର�   େହଉ।   ଆେମ   େକବଳ  
େ�ାତାମା�   ନ   େହାଇ   କମ�କାରୀ   େହଉ   ।   େଯେହତୁ   ଆେମ   ଯଦି   ନିଜକୁ   ନ�   କରି   �ାଥ�ନା   କରିବା  
ଓ   ଈ�ର�   ମଖୁ   ଅେ� �ଷଣ   କରିବା   ପଣୁ ି  ଆପଣା   କୁପଥରୁ   େଫରିବା,   ଈ�ର   ଆମ   େଦଶକୁ   ସ�ୁ  
କରିେବ   ।   ଆମକୁ   ମେନାନୀତ   କରିବାକୁ   େହବ   ।   ଆେମ   ସମେ�   ଘଟିବାକ ୁ  ଯାଉଥ �ବା   ପରି�ିତି  
ନିମେ�   ମଲୂ�   େଦବାକୁ   ଇ�ା�କାଶ   କରୁ   ।   

ଈ�ର   ଭାରତକୁ   ଆଶୀବ�ାଦ   କର�;   ଈ�ର   ମ�ଳୀକୁ   ଆଶୀବ�ାଦ   କର�;   ଈ�ର   ଆପଣ�ୁ  
ଆଶୀବ�ାଦ   କର�   ।   
 
      


