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ସାରମମମ: ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ କ୍ମମମୟ ଜୀବନ ଭିତନର ସାହତିୟ ସାଧନା ଚତି୍ତବନିନାଦ୍ନର ବଳିାସ ସାମଗ୍ରୀ ନଥିଲା। ସାହତିୟ ଥିଲା ତାଙ୍କ କ୍ମମମୟ 
ଜୀବନର ପ୍ରତଛିବ ି। ବହୁ ନ ାଗଜନମା ପୁରୁଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନସ ପ୍ରଭାବତି ନହାଇଥିନଲ ଓ ନସମାନଙ୍କ ଆଦ୍ର୍ମମୟ ଜୀବନ ଧାରାକୁ୍ ଅନୁସରଣ କ୍ରିଥିନଲ । କ୍ମମବୀର ନଗାଖନଲ 
ପୁଣୟଭୂମି ଭାରତନର ଜନମନନଇ ଜନମଭୂମିର ନଗୌରବକୁ୍ ବହୁଗୁଣିତ କ୍ରିଥିନଲ । ନଗାଖନଲଙ୍କ ଜୀବନୀ ନହଉଛ ିତୟାଗ ଓ ଦ୍ାନର ଏକ୍ ଅସରନ୍ତ ିଭଣ୍ଡାର । ତାଙ୍କ ଆଦ୍ର୍ମମୟ 
ଜୀବନ ଇତହିାସର ପଷୃ୍ଠାକୁ୍ ନଗୌରବାନିିତ କ୍ନର । ସମାଜରୁ କୁ୍ସଂସ୍କାରକୁ୍ ଦୂ୍ର କ୍ରିବା, ଧମମନାନର ଅଧମମକୁ୍ ଧ୍ୱଂସ କ୍ରିବା, ଜନମ ଭୂମିର ନସବା କ୍ରିବା ଓ ସାମାଜକି୍ 
ବୟବସ୍ଥାନର ପରିବତ୍ତମନ ଆଣିବାକୁ୍ ନସ ପ୍ରୟାସ କ୍ରିଥିନଲ । ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟାପକ୍ ଜୀବନନର ଅନନକ୍ ଛାତ୍ରଙୁ୍କ ନସହ୍ନ ଓ ଭାତୃତ୍ୱର ବନ୍ଧନନର ବାନ୍ଧ ି ରଖୁଥିନଲ । ବାସ୍ଥବନର 
ନଦ୍ଖିନଲ ନସ ଥିନଲ ଗୁରୁଜଗତର ଆଦ୍ର୍ମ । 

ମୂଳ ର୍ବ୍ଦ: ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁ, ନଗାପାଳକୃ୍ଷ୍ଣ ନଗାଖନଲ, ର୍ିବାଜୀ, ଫାଗମୁସନ କ୍ନଲଜ 

ପଥୃିବୀ ବକ୍ଷନର ଅନନକ୍ ମନୁଷୟ ଜନମ ନଅିନ୍ତ,ି ନସମାନଙ୍କ 
କ୍ମମଜୀବନ ସମାପ୍ତ କ୍ରି ନର୍ଷନର ବଦି୍ାୟ ନଅିନ୍ତ ି । କ୍ନୁି୍ତ ସମାଜନର 
ନକ୍ନତକ୍ ମୁଷି୍ଟନମୟ ମହାପରୁୁଷଙ୍କର ଆବଭିମାବ ଘଟଥିାଏ, ନ ଉଁମାନନ 
ମତୁୃୟର ଗ୍ରାସନର ବଲିୀନ ନହବାପନର ଏକ୍ ଅପରୂଣୀୟ ରୂ୍ନୟତା ଛାଡ଼ ି
 ାଇଥାନ୍ତ ି। ନଲାକ୍ନସବକ୍ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁ ଥିନଲ ନସହପିର ି
ଜନଣ ବୟକି୍ତ । ରାଜନନୈତକି୍ ପ୍ରତପିତ୍ତି, ଅଥମର ଦ୍ପମ, ପାଣ୍ଡିତୟର ଅଭିମାନ 
ତାଙ୍କଠାନର ନଥିଲା । ଏକ୍ାଧିକ୍ ସ୍ନାତନକ୍ାତ୍ତର ଡଗି୍ରୀ ହାସଲ କ୍ର ିମଧ୍ୟ ନସ 
ଥିନଲ ଠକି୍ ଜନଣ ଗ୍ରାମୟ କୃ୍ଷକ୍ ପର ି । ବନୟା, ଦୁ୍ଭିକ୍ଷ, ମହାମାରୀର 
ତାଡ଼ନାନର ନସ ନଲାକ୍ଙ୍କ ପାଖନର ଉପସ୍ଥିତ ନହଉଥିନଲ । ରାଜନୀତକି୍ 
ମଞ୍ଚନର ମଧ୍ୟ ତାଙୁ୍କ ଭାଷଣ ନଦ୍ଉଥିବାର ନଦ୍ଖିବାକୁ୍ ମଳୁିଥିଲା । ବଦି୍ଗ୍ଦ 
ସାହତିୟ ସମାଜନର, ସଙ୍ଗୀତ ଆସରନର, ଅଭିନୟ ମଞ୍ଚ ନକି୍ଟନର ମଧ୍ୟ 
ନସ ନଦ୍ଖା ାଉଥିନଲ । ନ ଉଁଠ ିପହଞୁ୍ଚଥିନଲ ନଲାନକ୍ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ନହାଇ 
ଭକି୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ତାଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କ୍ରୁଥିନଲ । ସମସ୍ତଙୁ୍କ ପ୍ରତନିମସ୍କାର 
କ୍ର ିକୁ୍ର୍ଳ କ୍ାମନା ସହ ସଦ୍ା ଚଳନର୍ୀଳ, ସନମିଦ୍ନର୍ୀଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ 
ବଦି୍ାୟ ନନଉଥିନଲ ନଲାକ୍ଙ୍କ ପାଖରୁ । ନସ ପଣୁି ଥିନଲ ମହାନୁଭୂତରି ଏକ୍ 
ସି୍ନଗ୍ଧ ପ୍ରତମିା । ଅନନ୍ତ ଜ୍ଞାନପିପାସାର ଅର୍ାନ୍ତ ି ପ୍ରତମିୂତ୍ତ ି । ସନବମାପର ି

ଅସାଧାରଣ ଭାବନର ଏକ୍ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ମହାଭାରତୀୟ ସଂସ୍କତୃରି 
ଏକ୍ ମୂତ୍ତମିନ୍ତ ପ୍ରତୀକ୍ । 

ଜୀବନୀ ରଚନାର  ାହା ଉନେର୍ୟ, ନସହ ି ଉନେର୍ୟନର ହିଁ 
ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଜୀବନଚରିତ ରଚନା କ୍ରିଥିନଲ । ବହୁ ନ ାଗଜନମା 
ସୁପରୁୁଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପ୍ରଭାବତି ନହାଇଥିନଲ । ନସମାନଙ୍କ 
ଆଦ୍ର୍ମନର ନସ ଉଦ ବୁଦ୍ଧ ନହାଇଥିନଲ । ତାଙ୍କର ଏଭଳ ିନଲଖା ସଂପକ୍ମନର 
ଡ. ରମାକ୍ାନ୍ତ ନବନହରା ନଲଖିଛନ୍ତ-ି“ଜାତସି୍ମର ମହାପରୁୁଷମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ି
ତାଙ୍କର ପ୍ରଗାଡ଼ ସମ୍ମାନ ଥିଲା, ନନିଜ ନସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ, ତାଙ୍କର 
ଲକ୍ଷୟ ଥିଲା ନ ଉଁମାନନ ଆମର ଉତ୍ତର ପରୁୁଷ - ନ ଉଁମାନନ ଆଜରି 
ଛାତ୍ର ଏବଂ ଭବଷିୟତ ନାଗରିକ୍  - ନସମାନନ ମହାପରୁୁଷଙ୍କ ଜୀବନରୁ 
ଉଦ ବୁଦ୍ଧ ହୁଅନୁ୍ତ । ନସମାନଙ୍କର ଭବଷିୟତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନହଉ ଏବଂ ନଦ୍ର୍ର 
ସାମଗି୍ରକ୍ କ୍ଲୟାଣ ସାଧିତ ନହଉ ।”(୧) 

ଏ ସଂପକ୍ମନର ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ଅଭିବୟକି୍ତ ନହଉଛ-ି ସବୁ ନଦ୍ର୍ନର 
ସବୁ  ୁଗନର  ୁବକ୍ ହିଁ ନଦ୍ର୍ର ପ୍ରାଣ,  ୁବକ୍ର ର୍କି୍ତ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ହିଁ 
ନଦ୍ର୍କୁ୍ ସପ୍ତସ୍ୱଗମକୁ୍ ଉଠାଇଥାଏ ବା ସପ୍ତପାତାଳ ତନଳ ପକ୍ାଇଥାଏ । 
ଆଉ ବୃଦ୍ଧ, ନସ ତ ଜୀବନ ପଥନର ନର୍ଷ ପଥିକ୍ । ତା’ର ଜୀବନନର ଥାଏ 
ନକ୍ବଳ ଅତୀତର ସଖୁ ଦୁ୍ଃଖ, ଅତୀତର ଅଭିଜ୍ଞତା । କ୍ନୁି୍ତ ଏହ ିଅଭିଜ୍ଞତା 
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 ୁବକ୍ର ର୍କି୍ତ ସାମଥୟ ସହତି ମିଳତି ନହନଲ ସୁଫଳର ଆର୍ା ଅଧିକ୍ । 
ବୃଦ୍ଧର ଅଭିଜ୍ଞତା ହିଁ ପ୍ରକ୍ାରାନ୍ତନର ମହାପରୁୁଷଙ୍କର ଜୀବନଚରିତ,  ାହାକ୍ ି
ପରବତ୍ତମୀ ଦ୍ାୟାଦ୍ଙୁ୍କ ଦ୍ଗି ଦ୍ର୍ମନ ନଦ୍ଇଥାଏ । ନସହପିରି ଜନଣ ସଂଗ୍ରାମୀ 
ଥିନଲ କ୍ମମବୀର ନଗାପାଳ କୃ୍ଷ୍ଣ ନଗାନଖଲ । 

ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଜୀବନଚରିତ ‘କ୍ମମବୀର 
ନଗାନଖନଲ’ । ଏଥିନର ନସ ପ୍ରଥନମ ଭାରତମାତାର ବନ୍ଦନା ଗାନ 
କ୍ରିଛନ୍ତ ି । ଭାରତର ମହାନୀୟତାକୁ୍ ପ୍ରମାଣ କ୍ରବିାକୁ୍ ନଚଷ୍ଟା କ୍ରିଛନ୍ତ ି । 
ନସହ ିପୁଣୟଭୂମି ଭାରତନର ନଗାଖନଲ ଜନମନନଇ, ଜନମଭୂମିର ନଗୌରବକୁ୍ 
ବହୁଗୁଣିତ କ୍ରିଛନ୍ତ ି ନବାଲି ନସ ନଲଖିଛନ୍ତ-ି “ନ ଉଁ ତୟାଗରୁ ବରିାଟ 
ମହାନ୍ ଆଦ୍ର୍ମନର ଭାରତର ଇତହିାସ ନଗୌରବାନିିତ, ନ ଉଁ ଦ୍ାନର ଉଦ୍ାର 
ପ୍ରର୍ାନ୍ତ ଆଦ୍ର୍ମନର ଭାରତ ଇତହିାସର ପ୍ରତପିଷୃ୍ଠ, ଝଲସିତ, ମହାମତ ି
ନଗାଖନଲଙ୍କ ଜୀବନ ନସହ ିତୟାଗନର ମକୁୁ୍ଳତି- ନସହ ିଦ୍ାନନର ପ୍ରସୁ୍ଫଟତି । 
ନସ ତୟାଗନର, ନସ ଦ୍ାନନର ଅନୁତାପ ନାହିଁ, ଜ୍ୱାଳା ନାହିଁ; ନସ ତୟାଗର 
ଆନଲାକ୍ନର ଚକ୍ଷୁ ଝଲସି  ାଏନା, ତା’ର ସି୍ନଗ ନଧାଜ୍ୱଳ ରର୍ିମନରଖା 
ପ୍ରାଣନର ନକ୍ବଳ ନପ୍ରରଣା ଆନଣ, ଜାଗରଣ ଆନଣ ।” (୨) 

ଦ୍ୱତିୀୟ ପ ମୟାୟ ବା ଦ୍ୱତିୀୟ ବକି୍ାର୍ନର, ମହାମତ ି ନଗାପାଳକୃ୍ଷ୍ଣ 
ନଗାଖନଲଙ୍କ ବୟକି୍ତଗତ ଜୀବନକୁ୍ ଆକ୍ଳନ କ୍ରିଛନ୍ତ ି । ନସହ ିପ୍ରସଂଗନର 
ନଗାଖନଲଙ୍କ ଜନମଭୂମି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବନ୍ଦନା ଗାନ କ୍ରି ନଲଖିଛନ୍ତ-ି “ନ ଉଁ 
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରନର ଦ୍ନିନ ର୍ବିାଜୀ ସଦୃ୍ର୍ ମହାପରୁୁଷ ନଗାଟଏି ମାତ୍ର କ୍ଟାକ୍ଷନର 
ବରି୍ାଳ ନମାଗଲ ସାମ୍ରାଜୟକୁ୍ ଛାରଖାର କ୍ର ି ନଜିର ବଜିୟ-ନବୈଜୟନ୍ତୀ 
ଉଡ଼ାଇ ନଦ୍ଇଥିନଲ, ନ ଉ ଁମହାରାଷ୍ଟ୍ରନର ଗିରିଗହୁା କ୍ନ୍ଦରର ନଦ୍ର୍ପ୍ରୀତରି 
ଅମତୃମୟୀ ରାଗିଣୀ, ସ୍ୱନଦ୍ର୍ ବତ୍ସଳତାର ଅପୂବମ କ୍ାହାଣୀ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ, 

ନଗାଖନଲ ନସହ ିମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସନ୍ତାନ ।” (୩) 
ନଗାଖନଲ ଜନମ ସମୟନର ଭାରତ ପରାଧୀନ, ପୁଣ ି ଭାରତୀୟ 

ଧମମବଜି୍ଞାନନର ବଜିାତୀୟ ଜଡ଼ବାଦ୍ ପ୍ରନବର୍ କ୍ରିଥିଲା । ନାନା 
କୁ୍ସଂସ୍କାରନର ସମାଜ ପରପିୂର୍ଣ୍ମ ଥିଲା । ନସନତନବନଳ ଧମମ ଓ ପଣୁୟର 
ସିହାସନନର ବସିଥିଲା ଅଥମମ, ଅନୟାୟ ଓ ପାପର କ୍ାଳମିା । ଏହଭିଳ ି
ଧମମର ଗ୍ଳାନ ି ସମୟନର ନଗାଖନଲ ଜନମନନଇ ଜନମଭୂମରି ନସବାପାଇଁ 
ନଜିକୁ୍ ଉତ୍ସଗମ କ୍ରିଥିନଲ । ଏ ସଂପକ୍ମନର ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ନଲଖିଛନ୍ତ-ି 
“ନଦ୍ର୍ର ସାମୟିକ୍ ଅବସି୍ଥତ ିଏବଂ ପାରିପାଶ୍ୱକି୍ମ ଅବସ୍ଥାନ  ୁବକ୍ ମନନର 
ନପ୍ରରଣା ଆଣି ଅନନକ୍ ସମୟନର ତା’ର ଗତପିଥକୁ୍ ପରବିତ୍ତତି କ୍ରିଦ୍ଏି । 
ନଗାଖନଲ ନ ନତନବନଳ ବ.ିଏ. ଉପାଧି ଧାରଣ କ୍ରି ନ ୌବନନର ଅମିତ 
ନପ୍ରରଣା ପ୍ରାଣନର ବହନ ପୂବମକ୍ କ୍ମମନକ୍ଷତ୍ର ଆଡ଼କୁ୍ ଦୃ୍ଷି୍ଟ ନନିକ୍ଷପ କ୍ରନ୍ତ,ି 

ନସନତନବଳ ନସ ନଦ୍ଖନ୍ତ ି କ୍ ି ସମାଜ, କ୍ ି ର୍ାସନ, କ୍ ି ନନୈତକି୍ତା 
ସବୁଦ୍ଗିନର ଭାରତର ପ୍ରାଣ ବଡ଼ ଦୁ୍ବମଳ ନହାଇପଡ଼ଛି ି । ତା’ର 
ପୁନରୁତ ଥାନ ପାଇଁ ନକ୍ନତ ନୂତନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆତ୍ମପ୍ରକ୍ାର୍ କ୍ରୁଅଛ ି । ଏ 
ସବୁ ନଦ୍ଖି ତାଙ୍କର ନ ୌବନ-ପୂତ ପ୍ରାଣନର କ୍ ିଏକ୍ କ୍ରୁଣ ସ୍ପନ୍ଦନ ବାଜ ି
ଉଠଲିା।” (୪) 

୧୮୮୫ନର ଫାଗମସୁନ କ୍ନଲଜନର ଅଧ୍ୟାପକ୍ ଭାନବ ନ ୁିକ୍ତ ନହନଲ 
। ନସଠାନର ର୍କି୍ଷାନକ୍ଷତ୍ରନର ନସ ନ ଉଁ ପାରଦ୍ର୍ତିା ନଦ୍ଖାଇନଲ, ନସଥିରୁ 

ତାଙ୍କର ପ୍ରଗାଢ଼ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଓ ଅସାଧାରଣ ଧୀର୍କି୍ତର ପ୍ରମାଣ ମିଳଥିିଲା । 
ଇଂରାଜୀଠାରୁ ଗଣିତ ପ ମୟନ୍ତ ଅନନକ୍ ବଷିୟନର ଛାତ୍ରମାନଙୁ୍କ ନଶ୍ରଣୀନର 
ମନ୍ତ୍ରମୁଗ ଧ କ୍ରି ର୍କି୍ଷା ନଦ୍ଉଥିନଲ । ନସ ନକ୍ବଳ ର୍କି୍ଷକ୍ ବା ଅଧ୍ୟାପକ୍ 
ନଥିନଲ, ବରଂ ନସ ଛାତ୍ରମାନଙୁ୍କ ନସ୍ନହ ଓ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱର ନଗିଡ଼ ବନ୍ଧନନର ବାନ୍ଧ ି
ରଖିଥିନଲ । ଫଳନର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ଉପନର ଅଗାଧ ବଶି୍ୱାସ 
ରହଥିିଲା । ନଗାଖନଲଙ୍କ ଆଦ୍ର୍ମକୁ୍ ପ୍ରମାଣ କ୍ରି ନଲଖକ୍ ନଲଖଛନ୍ତ-ି 
“ଗରୁୁଜଗତର ନସ ଆଜ ି ଆଦ୍ର୍ମ । ଆଜ ି ନ ଉମଁାନନ ର୍କି୍ଷାଦ୍ାନ ରୂପ 
ଦୁ୍ରୂହ କ୍ା ମୟ ହାତନର ନନଇ ଅଛନ୍ତ ି ବା ନନବାକୁ୍  ାଉଛନ୍ତ,ି 

ନ ଉମଁାନଙ୍କର ବୟକି୍ତଗତ ପ୍ରଭାବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାମାଜକି୍ ଜୀବନ ଏବଂ 
ଜାତୀୟ ଚରିତକୁ୍ ଭବଷିୟତନର ସୁପଥନର ବା କୁ୍ପଥନର ପରଚିାଳତି 
କ୍ରବି, ନସମାନଙ୍କର କ୍ଥା ଥନର ଭାବ ିନଦ୍ଖିବା ଉଚତି ନ  ନକ୍ଉଁ ଆଦ୍ର୍ମ 
ରଖି ନସମାନନ ର୍କି୍ଷାଦ୍ାନ କ୍ା ମୟନର ବ୍ରତୀ ନହାଇଅଛନ୍ତ ି । ମହାମତ ି
ନଗାଖନଲଙ୍କ ର୍କି୍ଷକ୍ ଜୀବନ ନସମାନଙ୍କର ଆଦ୍ର୍ମ ନହଉ, ଏହାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ 
ନକି୍ଟନର ବନିୀତ ପ୍ରାଥମନା । (୫) 

ଫାଗମୁସନ କ୍ନଲଜନର ନଗାଖନଲ ନ ନତଦ୍ନି ଥିନଲ, ନସନତଦ୍ନି 
ପ ମୟନ୍ତ ନସ ନକ୍ବଳ ଆଦ୍ର୍ମ ଅଧ୍ୟାପକ୍ ନଥିନଲ  ବରଂ ଅନୁଷ୍ଠାନର 
ସବମବଧି ଉନ୍ନତ ିପାଇଁ ନସ ମନପ୍ରାଣ ଢାଳ ି ନଦ୍ଇଥିନଲ । ଏପରକି୍ ିତାଙ୍କ 
ପାଇଁ ଅନନକ୍ ଛାତ୍ର ଏହ ିକ୍ନଲଜନର ବଦି୍ୟାଥମୀ ରୂନପ ପ୍ରନବର୍ କ୍ରିଥିନଲ । 

ନସହ ି  ୁବକ୍ ସମୟନର ନଗାଖନଲ ପୁନାର ସାବମଜନୀନ ସଭାନର 
ନ ାଗ ନଦ୍ଇଥିନଲ । ନମାମାିଇ ନପ୍ରସିନଡନ୍ ସିନର ମହାନଦ୍ବ ନଗାବନି୍ଦ 
ରାଣାନଡ଼ ଏକ୍ ସମିତ ି ଗଠନ କ୍ନଲ । ନସହ ି ସମିତ ି ପକ୍ଷରୁ ଖଣ୍ଡିଏ 
ନତୈମାସକି୍ ପତ୍ରକି୍ା ପ୍ରକ୍ାର୍ତି ନହଉଥିଲା । ନସଥିନର ଭାରତର ରାଜନୀତ ି
ଓ ଅଥମନୀତ ି ପ୍ରଭୃତ ି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ ଜଟଳି ସମସୟାମାନଙ୍କର ସମାନଲାଚନା 
କ୍ରା ାଉଥିନଲ । ୧୮୮୭ନର ଉକ୍ତ ପତ୍ରକି୍ାର ସହ-ସଂପାଦ୍କ୍ ନହନଲ 
ନଗାଖନଲ । ପରବତ୍ତମୀ ସମୟନର ରାଣନଡ଼ ସଂପୂର୍ଣ୍ମ ଦ୍ାୟିତ୍ୱ ନଗାଖନଲଙୁ୍କ 
ନଦ୍ଇଥିନଲ । ନସ ସପକ୍ମନର ନଲଖକ୍ ନଲଖିଛନ୍ତ-ି “ପ୍ରକୃ୍ତନର ଜନଣ ୨୧ 
ବଷମର  ୁବକ୍ ନସନତନବନଳ ନ ପରି ଦ୍କ୍ଷତା ଏବଂ ଦୂ୍ରଦ୍ର୍ତିାର ସହତି 
ନଦ୍ର୍ର ନାନାବଧି ଜଟଳି ସମସୟାର  ୁକି୍ତ ୁକ୍ତ ଅବଧାରଣାମାନ ପତ୍ରକି୍ାନର 
ଆନଲାଚନା କ୍ରୁଥିନଲ,  ତାହା ଗରୁୁ ରାଣାନଡ଼ଙ୍କ ପକ୍ଷନର ତଥା ନଦ୍ର୍ର 
 ୁବକ୍ ସଂପ୍ରଦ୍ାୟଙ୍କ ପକ୍ଷନର ଅଭାବନୀୟ ନଗୌରବର ବଷିୟ କ୍ହନିଲ 
ଚନଳ । ଏହ ିସଂପାଦ୍ନତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଜୀବନନର ଏକ୍ ବରି୍ଷି୍ଟ ସ୍ୱରଣୀୟ ଘଟଣା, 
କ୍ାରଣ ଭାବୀକ୍ମମଠତାର ଅଭିନୟ ପ୍ରଦ୍ର୍ମନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ  ବନକି୍ାର 
ପ୍ରଥମ ଉତ ଥାନ ଏହଠିାନର ସ୍ୱତଃ ସଂଘଟତି ନହାଇଥିଲା । (୬) 

ନଗାଖନଲ ସଦ୍ାସବମଦ୍ା ନୀତନିବାଧ ଉପନର ଗରୁୁତ୍ୱ ନଦ୍ଉଥିନଲ । 
ନୀତ ି ପରାୟଣତା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଥିଲା । ଜୀବନର ନସହ ି
ନନୈତକି୍ ର୍କି୍ଷାକୁ୍ ରାଜନୀତ ିନକ୍ଷତ୍ରନର ପ୍ରଧାନ ଓ ପ୍ରଥମ ର୍କି୍ଷା ନବାଲି ମନନ 
କ୍ରୁଥିନଲ । ତାଙ୍କ ବଚିାରନର ନ  ପ ମୟନ୍ତ ଜାତୀୟ ଚରତି୍ର ନନୈତକି୍ତାର 
ଭିତ୍ତଭୂିମ ି ଉପନର ପ୍ରତଷି୍ଠିତ ନ ନହାଇଛ,ି ନସନତଦ୍ନି ପ ମୟନ୍ତ 
ଭାରତୀୟମାନନ ଉନ୍ନତ ନହାଇପାରିନବ ନାହିଁ ନବାଲି ନସ କ୍ହୁଥିନଲ । 
ପୁନଶ୍ଚ ନଗାଖନଲ ଗନବଷଣାକ୍ରି ଜାଣିଥିନଲ ଭାରତକୁ୍ ଜାଗ୍ରତ କ୍ରବିାକୁ୍ 
ନହନଲ ଆଶ୍ରମର ପୂତପବତି୍ର ଭାବ ସୃଷି୍ଟ କ୍ରିବାକୁ୍ ପଡ଼ବି । 
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ନଗାନଖଲ ନ ନତନବନଳ ବନିଦ୍ର୍ନର ଥିନଲ, ନସହ ି ସମୟନର 
ନପେଗ ନରାଗୀ ଚହି୍ନଟ ନାମନର ଇଂନରଜ ନସନାମାନନ ପରବିାରନର ପର୍ ି
ଝଅିନବାହୂଙ୍କ ପ୍ରତ ି ଅର୍ାଳୀନ ବୟବହାର କ୍ନଲ, ଫଳନର ଆମ ନଦ୍ର୍ର 
ନଲାକ୍ମାନଙ୍କ ଭିତନର ଅସନନ୍ତାଷ ନଦ୍ଖାଗଲା । ନଗାଖନଲଙ୍କ ପାଖନର ଏ 
ଖବର ପହଞ୍ଚବିାରୁ ନସ ବୟଥିତ ନହାଇପଡ଼ଥିିନଲ ।” ନପେଗ ନରାଗ 
ଭଗବାନଙ୍କର ଅଭିର୍ାପ ନହନଲ ବ ି ମାନବର ଅତୟାଚାରକୁ୍ ନସ ସହୟ 
କ୍ରପିାରିନଲ ନାହିଁ, ଫଳନର ନସ ବଲିାତନର ସମାିଦ୍ପତ୍ରନର ବଲିାତ 
ନସୈନୟଙ୍କ ବୟବହାର ବରୁିଦ୍ଧନର ସ୍ୱର ଉନତ୍ତଳନ କ୍ନଲ । ପରବତ୍ତମୀ 
ସମୟନର ନସ ଏଭଳ ିକ୍ା ମୟ ପାଇଁ ଅନୁତାପ କ୍ରଥିିନଲ । (୭) ୧୯୦୦-
୧୯୦୧ନର ନସ ନମାମିାଇ ବୟବସ୍ଥାପକ୍ ସଭାର ସଭୟରୂନପ ନବିମାଚତି 
ନହାଇଥିନଲ ଏବଂ ଏହ ିସଭାର ଗରୁୁଦ୍ାୟିତ୍ୱ ଖବୁ୍ ନଷି୍ଠାର ସହତି ସଂପନ୍ନ 
କ୍ରିଥିନଲ । ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ୍ ଭାବନର ନଗାଖନଲ ନଜି ଜୀବନର ବଳଷି୍ଠ 
ବୟକି୍ତତ୍ୱକୁ୍ ପ୍ରକ୍ାର୍ କ୍ରିଥିନଲ । ନସ ଜାତକୁି୍ ନନଇ ଅହଂକ୍ାର କ୍ରନିଥିନଲ 
ବରଂ ଜାତକୁି୍ ଧ୍ୱଂସ କ୍ରି ସମଗ୍ର ଭାରତକୁ୍ ଏକ୍ ମାନବକି୍ତାର ସୂତ୍ରନର 
ଆବଦ୍ଧ କ୍ରବିାକୁ୍ ନଚଷ୍ଟା କ୍ରଥିିନଲ । ନସଥିପାଇଁ ବଲିାତରୁ ନଫର ି ନସ 
ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ କ୍ରିନଥିନଲ ।  

ରାଜନୀତକି୍ ଭାବନର, ଉନ୍ନତ ମାନବକି୍ ଅନୁଚନି୍ତାନର, ନଗାଖନଲ 
ନଜିର ବଳଷି୍ଠ ବଚିାରଧାରାର ପରିଚୟ ନଦ୍ଇଥିନଲ। ଏପରକି୍ ି ନସ 
ଇଚ୍ଛାମତୁୃୟ ଭଳ,ି ଜୀବନର ଅନ୍ତମିକ୍ଷଣକୁ୍ ଅନୁମାନ କ୍ରନିନଇଥିନଲ । ତାଙ୍କ 
ଉଚ୍ଚ ମାନବକି୍ତାକୁ୍ ମୂଲୟାୟନ କ୍ରି ସମ୍ରାଟ ପଞ୍ଚମ ଜଜମ, ଲଡମ ସଭାନର 
ମହାମାନୟ ମାରକ୍ୱସି ଅଫ କ୍ରଉି, ଦ୍ଲି୍ଲୀର ବୟବସ୍ଥାପକ୍ ସଭାନର ଲଡ଼ମ 
ହାଡଞି୍ଜ, ଲଡ଼ମ କ୍ଜମନ, ଶ୍ରୀକୃ୍ଷ୍ଣ ଗୁପ୍ତ, ନକ୍.ସି.ଆଇ.ଏସ ., ମହାମାନୟ 

ଇ.ଏସ ., ମଣ୍ଟାଗ,ୁ ସରଫିନରାଜ ସାହା ନମନହତା, ଏଇଚ.ଏସ.ଏଲ. 
ନପାଲକ୍, ନଲାକ୍ମାନୟ ତଳିକ୍, ପଣ୍ଡତି ନମାତଲିାଲ ନନନହରୁ ଉଚ୍ଚନକ୍ାଟୀର 
ମନ୍ତବୟ ନଦ୍ଇଥିନଲ । ନସପର ି ମନ୍ତବୟ, ନଗାଖନଲଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଆଦ୍ର୍ମ 
ଜୀବନର ପରଚିୟ ନଦ୍ଇଥାଏ । 

ପାଦ୍ଟକି୍ା: 

୧. ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ୍, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁ,  ଡ. ରମାକ୍ାନ୍ତ ନବନହରା, 
ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁ, ସମ୍ପାଦ୍ନା- ଡ. ମନମଥ ନାଥ ପ୍ରଧାନ, 

ପ୍ରକ୍ାର୍କ୍- ଫକ୍ୀରନମାହନ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟ, ପ.ୃ୮୧ । 
୨. ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ । 
୩. ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ୍, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁ, ଡ. ରମାକ୍ାନ୍ତ ନବନହରା, 
ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁ, ସମ୍ପାଦ୍ନା- ଡ. ମନମଥ ନାଥ ପ୍ରଧାନ, 

ପ୍ରକ୍ାର୍କ୍- ଫକ୍ୀରନମାହନ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟ, ପ.ୃ ୧୦୫ । 
୪. ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ୍- ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁ- ଡ. ରମାକ୍ାନ୍ତ ନବନହରା, 
ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁ, ସମ୍ପାଦ୍ନା- ଡ. ମନମଥ ନାଥ ପ୍ରଧାନ, 

ପ୍ରକ୍ାର୍କ୍- ଫକ୍ୀରନମାହନ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟ, ପ.ୃ ୧୦୭ । 
୫. ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ୍- ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁ- ଡ. ରମାକ୍ାନ୍ତ ନବନହରା, 
ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁ, ସମ୍ପାଦ୍ନା- ଡ. ମନମଥ ନାଥ ପ୍ରଧାନ, 

ପ୍ରକ୍ାର୍କ୍- ଫକ୍ୀରନମାହନ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟ, ପ.ୃ ୧୦୯ । 
୬. ନୃସହି ଚରଣ ସାହୁ- ନସବକ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ - ନାଳନ୍ଦା ପ୍ରକ୍ାର୍ନୀ । 
୭. ନମା ବୀର ବୁହା ଜୀବନ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁ,  ଓଡ଼ରି୍ା ବୁକ୍ ନଷ୍ଟାର । 

 

 


