
ସ୍ୱାଧୀନ ଦାସ 
 
ଗତ କାଲି ଅଧରାତରିର ସ୍ୱାଧୀନ ଦାସଂକ ମ୍ରତୁୟ ୁ ରେଇ ଗଲା 
ଅରନରକ ଶ୍ରଦ୍ଧାନଜଳୀ ରଦବାକୟ ଆସଥିିରଲ  

ଆରମ୍ର ସବୟ ଆମ୍ର ଡ୍ରଇଂ ରୟ ମ୍ରରର ବସରିେ ିଥିଲୟ , ର ାକସଭା ଚାଲିଥିଲା  
ଜରେ ଜରେ କର ିସମ୍ରରେ ମ୍ରଧୟର ସୁ୍ମ୍ରତ ିସବୟ କେଚିାଲିଥିରଲ  || 

 

ରମ୍ରାର ପ୍ରରତୁକ ବନ୍ୟଂକ ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ଦାସଂକ ଅଂତରଂଗ ସମ୍ପକକ ଥିଲା  
ଅରନକ ଥର ରଦଖିଛ ି, କଥାବାର୍ତ୍କା ଚାଲିଥିଲା  
ରଗାଟଏି ଜାଗାରର ବସରିେ ିସ୍ୱାଧୀନ ଦାସ ଅନଗକଳ କଥା କେ ିଚାଲୟ ଥିରଲ  

ଆଉ ଆରମ୍ରାଦତି ବଂଧୟମ୍ରାରନ ସବୟ କ୍ଷେକର ପାଇ ଁଦୟୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୟ ଲୟ ଥିରଲ || 

 

ସ୍ୱାଧୀନ ଦାସଂକ ମ୍ରତୁୟ ୁ ପାଇ ଁେୟଏ ତ ମଁ୍ରୟ ଦାୟୀ  
ଅରନକ ଦନି ଆରଗ ତାଂକୟ ବନ୍ଦୀ କର ିରଖିଥିଲି ମ୍ରୟେିଁ 
ରମ୍ରା ଡ୍ରଇଂ ରୟ ମ୍ରରର କଛି ିସବୟଜମି୍ରା ଆେିବା ପାଇ ଁ

ପିନଜରାରଟ ରଦଇ, ଆଉ ମ୍ରଝରିର ମ୍ରଝରିର କଛି ିଭିଜା ବୟଟଚୋ ରଦଇ 

କଛି ିକଛି ିମ୍ରେିଷ କଥା କେବିାର କଳା  ରିଖଇ  

ଏକ ସୟସ୍ଥ ସବଳ ବନ୍ଦୀର ଜୀବନ ମଁ୍ରୟ ତାଂକୟ ଥିଲି ରଦଇ  

ଗତ କାଲି ସନ୍ୁାରର ରମ୍ରାର ଇଚ୍ଛା ରେଲା ଖାଲି 

ସ୍ୱାଧୀନ ଦାସଂକୟ ସ୍ୱାଧୀନ କରରିଦଲି , ପିନଜରାଟା ରଖାଲିରଦଲି || 

 

 



ସ୍ୱାଧୀନ ଦାସ ନୀଳ ଆକା  ରଦଖି ନ ଥିରଲ 

ଭୟ ଆ ବରିଲଇକୟ ଚହି୍ନ ିନ ଥିରଲ, କାକର ରଭାଗି ନ ଥିରଲ 

ରବାଧେୟଏ ଉଡବିାବ ିଜାେ ିନ ଥିରଲ ,  

ବାରଆିରଡ ଛାଡରିଦଲା ପରର ବ ିବସ ିରେରିଲ 

ଘାସ ଉପରର ବସ ିଖାଲି ନୀଳ ଆକା କୟ ଚାେିଁ ରେରିଲ || 

 

ତା ପରର କେ ରେଲା, ମଁ୍ରୟ ଠକି୍ ଠକି୍ ଜାେ ିନାେିଁ  
ରାତ ିରେଲା , ଅନ୍ାରରର ମଁ୍ରୟ ରେ ଗଲି ର ାଇ  

ସକାରଳ ରଦଖିଲି ସ୍ୱାଧୀନ ଦାସ ଇେଧାମ୍ର ତୁାଗ କରଛିନ୍ତ ି 
େୟଏତ ଭୟ ଆ ବରିଲଇ ବା କାକର ର  କିାର ରେଇଛନ୍ତ ି
ରେରଲ ନାଲି ନାଲି ଓଠରର ଏକ ମ୍ରୟରୟ କ ିେସ ଲାଖି ରେଥିିଲା  
ଘାସର ଗାଲିଚାରର ସବୟଜ  ରୀରଟା ଖୟବ୍ ର ାଭା ପାଉ ଥିଲା || 
 

ଆରମ୍ର ର ାକସଭାରର ସ୍ୱାଧୀନ ଦାସଂକ ଅରନକ କଥା ଝୟ ରଲିୟ  
କଛି ିକଛି ିମ୍ରରନ ରଖିଲୟ , କଛି ିକଛି ିଭୟ ଲିଗଲୟ  
ସ୍ୱାଧୀନ ଦାସ ସୁ୍ମ୍ରତ ିରେଇ ରେଗିରଲ, ଇତେିାସ ପାଲଟ ିଗରଲ  

ଅରନକ ଦନି ବତିଗିଲା, ସ୍ୱାଧୀନ ଦାସ ଧୟମି୍ରଳ ରେଇଗରଲ || 

 

ଆଜକିାଲି ରାତ ିଅଧରର ରେରବ ନଦି ଭାଂଗି ୋଏ ରମ୍ରାର 

ନେିବ୍ଦତା ଚାରଆିରଡ ରଲପିଥାଏ ଅନ୍କାର | 

ସ୍ୱାଧୀନ ଦାସର ଭୟ ତ େଠାତ୍ ଆବଭିକାବ େୟଏ ସାମ୍ରନାରର ଆଉ, କରେ ବାରମ୍ରବାର 

ଚକ୍ରଧର, ପକ୍ଷୀ ଜନମରୟ  ଉଦ୍ଧାର କର   || 

ବରୟ େ ପାେ,ି ୫/୨୫/୨୦୧୮, ମ୍ରି  ିପିି, େୟକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆରମ୍ରରକିା 



 

 
 


