
ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆବହି–ଆମ ଗOାଧର— ଉେନ Oାଚିତ 

 
ସ Oଭାବ କବି ଗOାଧର େମେହରO ଜୟOୀ ଉOବେର –ଆମ ଓଡ଼ିଶା— ପOରୁ Oକାଶିତ ନୂତନ ପୁOକ –ଆମ 

ଗOାଧର— ଆସାମର ରାଜ ପାଳ OୀଯୁO ଜାନକୀବOଭ ପOନାୟକ ଉେନOାଚନ କରିଥିେଲସOାଦର 

ସଂପାଦକ ତଥା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧ O େସୗମ ରOନ ପOନାୟକO େପୗରହିତେର ଅନୁOିତ ଏହି 

ଉOବେର Oାଧ ାପକ ଡ଼. ସେOାଷ କୁମାର ରଥ ମୁଖ ବOା ଭାବେର େଯାଗ େଦଇ ଗOାଧରO କବିତାେର 

େଯଉ ଁଆନO ମିେଳ ତାକୁ ଚଳଣୀେର ବ ବହାର କେଲ ଏକ ଆଦଶO ଜୀବନ ତଥା ସୁO ସମାଜ ଗଠନ 

ସOବ େବାଲି କହିଥିେଲ େସ ଆହୁରି କହିେଲ େଯ,ଗOାଧର ସମାଜ ସଂOତି Oତି ଯେଥO ସେଚତନ 

ଥିେଲ େଯଉଥିଁ ପାଇ ଁେସ ତାO କାବ କବିତାେର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାଂOତିକୁ କୁଠାରଘାତ େହଲା ପରି OସO 

ଉତଥାପନ କରିନାହାOି ଉOଳଲOୀ ଗଂଗାଧରO ବିନୟର ମୂOOମO Oତୀକ େବାଲି େସ କହିଥିେଲ 

ତାOର ଅଧ O ଅଭିଭାଷଣେର େସୗମ ରOନ ପOନାୟକ ବରପାଲିେର ଗOାଧର େମେହରO ଜୟOୀ 

ଉOବର ଏହା ଉଦOାପନୀ ନୁେହଁ ବରଂ ଶୁଭାରO େବାଲି କହି ଏହି ମମOେର OତିବଷO ଅଗO ୯ ତାରିଖ 

ବରପାଲି ସOାଦ-ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପOରୁ ସାରସ Oତ ସମାେବଶ ଅନୁOିତ େହବ େବାଲି େଘାଷଣା  କରିଥିେଲ 

େସ ଆହୁରି କହିେଲ େଯ,ଭାଷା ହO ଜାତିର ଜୀବନଭାଷା ମରିଗେଲ ଜାତି ମରିଥାଏ େତଣୁକରି ଭାଷାର 

ସୁରOା ତଥା ସୁଦୃଢ଼ େOOେର ଗOାଧରO େOରଣା ତାOୁ କାଳଜୟୀ କରିଛି Oକୃତେର ଭାଷାର ଅବOୟ 

ବିେରାଧେର ଗOାଧର େହଉଛOି େOରଣାର ଉO ଏହି ପରିେOOୀ Oୀ ପOନାୟକ ମାତୃଭାଷାକୁ ସOାନ 

OଦଶOନ ପାଇ ଁସଂକO  େନବାକୁ ଆହ Oାନ େଦଇଥିେଲ ଉOବେର ସOାଦ ସOଲପୁର ସଂOରଣର ମୁଖ  

ଅରବିO ଦାସ OାରOିକ ସୂଚନା Oଦାନ କରିଥିବା େବେଳ ସOାଦର ମୁଖ  ମହାOବOକ ବାମାପଦ Oିପାଠୀ 

ସ Oାଗତ ଭାଷଣ େଦଇଥିେଲ ଉOବ OାରOେର ଆସାମ ରାଜ ପାଳ Oୀ ପOନାୟକ ବରପାଲିOିତ କବି 

ଗOାଧରO ପୂOOାବୟବ OତିମୂOOେର ପୁOମାଲ  ଅପOଣ କରିଥିେଲ Oୀ ପOନାୟକ ବରପାଲି ପହOିବା 



ପେର ବରପାଲି ଏନଏସି ସେମତ  ବିଭିO ଅନୁOାନ ପOରୁ ବିପୁଳ ସOଧOନା ଦିଆଯାଇଥିଲାସଭାOଳେର 

–ଆମ ଓଡ଼ିଶା— ବରଗଡ଼ ଜିOା ସଂେଯାଜକ ଇଂ େଦବOତ ମିO ଉପେଢ଼ୗକନ େଦଇ ଏବଂ ଅତାବିରା ବିଧାୟକ 

ନିହାର ରଂଜନ ମହନO ପୁOଗୁO Oଦାନ କରି ରାଜ ପାଳ Oୀ ପOନାୟକOୁ ସOଧOନା  କରିଥିେଲ ସOାଦ 

ବରଗଡ଼ ଜିOା Oତିନିଧି ଲOୀନାରାୟଣ େହାତା ଧନ ବାଦ େଦଇଥିେଲ  ଉOବେର ସOଲପୁରରୁ ଆସିଥିବା 

ଅସୀମ Oଧାନ ଓ ସାଥୀO ଦOାରା ଗOାଧରO କାବ କୃତିକୁ   େନଇ ନୃତ ନାଟିକା –ଅମୃତର ଅଘO—େର ଏବଂ 

ସOତୀO କOଶିOୀ ନବ ମହOମ ଓ ସାଥୀO ଦOାରା ଗOାଧରO ରଚିତ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ  ଉପେର 

ପଯO େବସିତ ସାଂOତିକ ସଂଧ ା ପରିେବଷିତ େହାଇଥିଲା  ଉOବେର ବରଗଡ଼, 

ସOଲପୁର,ବଲାOିର,େସାନପୁର Oଭୁତି ଜିOାର ବହୁ ବିଶିO ବୁOିଜୀବୀ,ରାଜେନତା, ସାହିତି କ ତଥା 

ଗOାଧର ସାହିତ  େOମୀ େଯାଗେଦଇଥିେଲ 


