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Photo taken in mid-1930s. Subhas Bose travelled to Europe, visited Indian students & Eu-
ropean politicians, researched and wrote the first part of  “The Indian Struggle”. Published 
in London in 1935, the British government banned the book in the colony out of  fears 
that it would encourage unrest.
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আমাদের কথা

তুমি যখন জ্ঞাননর কথঞা বলন�ঞা, তখন তুমি সেই জন্য স�ঞাক করন�ন যঞা স�ঞানকর সযঞাগ্য নয়। যঞারঞা জ্ঞানী 
তঞারঞা জীমবত বঞা মৃত - কঞানরঞার জন্যই মবলঞাপ কনর নঞা।  

এই ব�রটি আিঞানের েকনলর কঞান� খুবই মবন�ষ। সনতঞাজী সুভঞাষচন্দ্র বসুর ১২৫তি জন্মবনষ ষের 
আনুষ্ঞামনক উেযঞাপন গত ২৩স� জঞানুয়ঞারী েিঞাপ্ত হনয়ন�। তনব আনুষ্ঞামনক ভঞানব েম্ঞান জঞানঞাননঞা েিঞাপ্ত 
হনলও, সুভঞাষবঞােী রূনপ আিঞানের েঞাময়ত্ব ও কত ষেব্য এখঞাননই েিঞাপ্ত নয়। আিঞানের হঞানত হঞাত মিমলনয় 
একেঞানথ কঞাজ কনর সযনত হনব সনতঞাজীর সেখঞাননঞা পনথ ও সুভঞানষর পনথ ভঞারত পুনগ ষেঠননর লক্ষ্য েফল 
করনতই হনব।  

১৪ই এমরিল ভঞারনতর স্ঞাধীনতঞা আন্ঞালননর ইমতহঞানে একটি স্র ষেঞাক্নর মলনখ রঞাখঞার মেন। ১৯৪৪ েঞানল 
এই মেনটিনত আজঞাে মহ্ বঞামহনী ভঞারত-ভূখনডে রিথিবঞার আজঞাে মহন্র পতঞাকঞা উন্ঞালন কনরম�ল। 
স্ঞান মিরঞাং। ফরওয়ঞার ষে মিমরয়ঞা গ্রুপ ভঞারতবনষ ষের মুমতিেঞাতঞা, শ্রী সুভঞাষচন্দ্র বসু, ও তঞাঁর মুমতিবঞামহনীনক 
৭৮তি মিরঞাং মবজয় মেবনে মবনম্র শ্রদ্ঞা জঞানঞায়। এই শুভ মেনটিনক স্মরর করঞার জন্য আিরঞা ফরওয়ঞার ষে 
ওনয়বমজননর ১১তি েংস্করর মননয় এনেম�। 

রিথিমেন সথনক আিরঞা পঞাঠকনের কঞা� সথনক রিচুর ভঞানলঞাবঞােঞা ও েিথ ষেন সপনয়ম�। আিরঞা তঞাঁনের 
েকলনক ধন্যবঞাে জঞানঞাই, যঞাঁরঞা তঞাঁনের ব্যস্ত কি ষেসূচী েন্বেও এই ওনয়বমজনন তঞাঁনের জ্বলন্ত সলখঞা ও িন 
িঞাতঞাননঞা মচত্ঞাবলী রিে� ষেন কনরন�ন। আিরঞা রিনতষ্যনক ধন্যবঞাে জঞানঞাই যঞারঞা আিঞানের পঞান� েঞাঁমিনয়ন�ন 
এবং আিঞানের েঞাহঞায্য কনরন�ন। আপনঞারঞাই আিঞানের �মতি। আপনঞানের �ঞািঞা আিরঞা মকছুই নঞা। আিরঞা 
আ�ঞা কমর ভমবষ্যনত পঞাঠকনের কঞা� সথনক আিরঞা ভঞানলঞাবঞােঞা েঞািঞা পঞাব। 

জয় মহ্! 
ফরওয়ঞার ষে এমরন�ঞামরয়ঞাল টিি 
ফরওয়ঞার ষে ওনয়বমজন 
১৪ই এমরিল ২০২২

অন�ঞাচয়ঞানন্বন�ঞাচস্তং রিজ্ঞাবঞােঞাংশ্চ ভঞাষনে। 
গতঞাসূনগতঞাসূংশ্চ নঞানুন�ঞাচমন্ত পমডেতঞাঃ।।
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EDITORIAL NOTE

aśhochyān-anvaśhochas-tvaṁ prajñā-vādānśh cha bhāṣhase_ 
gatāsūn-agatāsūnśh-cha nānuśhochanti paṇḍitāḥ 

While you speak words of wisdom, you are mourning for that which is not worthy of 
grief. The wise lament neither for the living nor for the dead.  

This year, marking the conclusion of Netaji Subhas Chandra Bose’s 125th birth anni-
versary celebrations, is very special to all of us. But although the celebrations end, our 
duty as sincere Netajians doesn’t end here. We must work hand in hand in the Libera-
tor’s path and work hard to fulfil our goal to Rebuild India in Netaji’s Way.  

The 14th of April is a red letter day in the history of Indian Independence Movement. 
On this day back in 1944 the Azad Hind tricolour was first hoisted on a liberated soil 
of India’s mainland (Moirang) by the Indian National Army. Forward Media Group 
pays heartiest tribute to the Liberator and his Liberation Army on the 78th Moirang 
Vijay Diwas. To commemorate this auspicious day, we bring to you the 11th edition 
of our prestigious Forward Webzine.  

Since our initial days we have recieved immense love and support from our readers. We 
thank our contributors who, despite their busy schedule, have beautifully presented 
their flaring write-ups in our webzine. We thank each and everyone who stood beside 
us and let us be what we are today. You are our strength. We are nothing withour you. 
We hope to recieve huge response from our readers in future.  

Jai Hind! 
Forward Editorial Team 
Forward Webzine  
14th April 2022.
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R A J D E E P  S A H A

বীর সুভাষের মহান দেশ (পব্ব ১)

ঘ�নঞাটির সূত্পঞাত ১৯৯৫ েঞানল। একেল জঞাপঞানী যুদ্-
রিবীর, যঞারঞা মবিতীয় মবশ্বযুনদ্র েিয় সনতঞাজী সুভঞাষচন্দ্র 
ও তঞাঁর আজঞাে মহ্ বঞামহনীর েনগে যুতি ম�নলন, ভঞারত 
েরকঞানরর কঞান� আনবেন জঞানঞায় সনতঞাজীর মচতঞাভস্ম 
জঞাপঞাননর সরন্ঞামজ িম্র সথনক সযন ভঞারনত আনঞা হয়। 
অনমতমবলনবে আনলঞাচনঞা েভঞা বনে যঞায় রঞাজধঞানী মেল্ীনত। 
েভঞায় উপমস্ত থঞানকন তৎকঞালীন রিধঞানিন্তী মপ. মভ. 
নরমেংহ রঞাও, স্রঞাষ্ট্রিন্তী এে. মব. সচৌহঞান, মবনে� িন্তী 
রিরব মুনখঞাপঞাধ্ঞায় েহ রিধঞানিন্তী েফতনরর েব বি বি 
েমচবরঞা। Intelligence Bureau (IB)-র তরফ সথনক 
খুবই েমবিনবচনঞামূলক উ্র আনে: “যমে মচতঞাভস্ম ভঞারনত 
আনঞা হয়, তঞাহনল জনগননর, মবন�ষতঃ পমশ্চিবগেবঞােীর, 
ধঞাররঞা হনব সয সনতঞাজীর মৃতুষ্যরহনযের েরকঞারী মথওমর 
(অথ ষেঞাৎ মবিঞান-দুঘ ষে�নঞায় সনতঞাজীর মৃতুষ্য ঘন�ন�) তঞানের 
উপর চঞামপনয় সেওয়ঞা হনছে।” (অনুবঞামেত) IB-র উ্নরর 
রিঞােমগেক ইংনরজী অং�টুকু সেওয়ঞা হল (সূত্: সনতঞাজী 
েংক্ঞান্ত Top Secret Files ভঞারত েরকঞার বিঞারঞা জনস্ঞানথ ষে 
রিকঞাম�ত) । তনব মবনে� িন্তনকর (Ministry of Exter-
nal Affairs) তরফ সথনক মবপরীত উ্র আনে, অথ ষেঞাৎ 

[দনোজীর লবরুষধে প্রণব মুষ�াপার্াষয়র রাজনীলে]

“সনতঞাজীর মচতঞাভস্ম ভঞারনত মফমরনয় মননয় আেঞা সহঞাক।” 
তঞারঞা তঞানের পরবত ষেী কি ষেসূমচও মতমর কনর সফনল। েব-
সচনয় িজঞার ব্যপঞার হল তঞানের কি ষেসূমচ অনুযঞায়ী েীঘ ষেমেন 
ধনর চলনত থঞাকঞা এই মবতক ষে মচরকঞানলর িনতঞা েিঞাপ্ত করঞার 
জন্য েব ষেেম্মত রিনয়ঞাজন ও তঞানের িনত েব ষে-ভঞারতীয় 
স্তনর মবম�ষ্ট ব্যমতিরঞা Parliament-এ েঞাঁমিনয় েরকঞারনক
অনুনরঞাধ করনত পঞানর সেই মবতমক ষেত 
মচতঞাভস্ম মফমরনয় আনঞার জন্য। এই 
রিেনগে বনল রঞাখঞা রিনয়ঞাজন – সনতঞাজীর 
এই মবতমক ষেত মচতঞাভস্ম জঞাপঞানন অবমস্ত 
হনলও, খঞাতঞায়-কলনি এর 
েম্পূর ষে সহফঞাজত 
ভঞারত েরকঞানরর 
কঞান�। অথ ষেঞাৎ 
এটি ভঞারনত 
মফমরনয় 
আননত 
হনল 
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 আিঞানের আনবেন করনত হনব ভঞারত েরকঞানরর কঞান�, 
জঞাপঞান েরকঞানরর কঞান� নয়; এটি ভঞারনত কনব ও 
মকভঞানব আনঞা হনব তঞা েম্পূর ষে ভঞারত েরকঞানরর মেদ্ঞান্ত, 
জঞাপঞান েরকঞানরর এই মবষনয় সকঞান হস্তনক্প সনই।

IB ও MEA-র এই িতনভনের েিঞাধঞান করঞার জন্য, 
রিধঞানিন্তীর মননে ষেন� ৮ই সফব্রুয়ঞারী ১৯৯৫ স্রঞাষ্ট্রিন্তী 
মবষয়টি িন্তীপমরষনের েঞািনন সপ� কনরন। েভঞায় 
স্রঞাষ্ট্রেমচব সক. পদ্মনঞাভঞাইয়ঞা একটি Top Secret নমথ 
সপ� কনরন যঞা সথনক এই িঞািলঞার প�ভূমি েম্পনক ষে পমরষ্ঞার 
ধঞাররঞা করঞা েম্ভব এবং স্ঞাধীনতঞা-পূব ষে ভঞারনতর রিমতটি 
েরকঞার সনতঞাজীর মৃতুষ্যরহযেনক সকঞান সচঞানখ সেনখন� ও 
মকভঞানব পমরচঞালনঞা কনরন� তঞা সবঞাঝঞা যঞানব। ইমতিনধ্ 
স্রঞাষ্ট্র িন্তক মবনে� িন্তকনক (রিরব মুনখঞাপঞাধ্ঞানয়র 
বিঞারঞা পমরচঞামলত) মননে ষে� সেয় – তঞাইনহঞাকু মবিঞানব্নর 
সুভঞাষ বসুর মৃতুষ্যর রিিঞার মহেঞানব যত জঞাপঞানী নমথপত্ 
আন�, তঞার একটি অনুমলমপ সযন তঞানের সেওয়ঞা হয়।

মবনে� িন্তনকর এক কথঞার উ্র ম�ল এই সয তঞানের কঞান� 
এিন সকঞান নমথ েহ রিিঞার সনই। রিধঞানিন্তীর িন্তীপমরষে 
অবন�নষ এই মেদ্ঞানন্ত উপনীত হন সয মবষয়টি স্মগত রঞাখঞা 
সহঞাক এবং সনতঞাজীর মচতঞাভস্ম সেই মুহূনত ষে ভঞারনত আনঞা েম্ভব 
নয়। তনব বঞাঙঞালীর একগঁনয়মি সতঞা েবঞারই জঞানঞা। েিযেঞা 
হয় যখন এই একগঁনয়মির সপ�নন সকঞান খঞারঞাপ িতলব কঞাজ 
কনর। ১৯৪৭ সথনক কংনরেে েরকঞানরর অন্যতি ঘৃণ্য রিনচষ্টঞা 
হনছে মকভঞানব মবিঞান দুঘ ষে�নঞার মথওমর জনগননর িননর িনধ্ 
সেঁনথ সেওয়ঞা যঞায়। রিরব মুনখঞাপঞাধ্ঞায়ও তঞার ব্যমতক্ি নন। 
মতমন তঞাঁর বঞাঙঞালী ে্ঞানক উনপক্ঞা কনর রিঞাধঞান্য মেনলন 
তঞাঁর কংনরেেেরেী ে্ঞানক। হয়নতঞা তঞাঁর কঞান� সকঞান 
অমত সগঞাপন তথ্য ম�ল মকংবঞা তঞাঁর সকঞান এক অমত মবশ্বস্ত 

কংনরেেবঞােী ভঞাই হয়নতঞা তঞাঁনক বনল মেনয়ম�ল “রিিঞানরর 
সতঞায়ঞাক্ঞা কনরঞা নঞা, সুভঞাষ বসু তঞাইনহঞাকু মবিঞানব্নরই িঞারঞা 
মগনয়ম�নলন।” একবঞার সভনব সেখুন একটি সেন�র মবনে� 
িন্তী সেই সেন�র রিধঞানিন্তীর িন্তীপমরষনের মেদ্ঞান্ত অরেঞাহ্য 
করন�। “েঞাত কটি েন্তঞানননর, সহ মুগ্ধ জননী, সরনখ� বঞাঙঞালী 
ক’সর, িঞানুষ কর মন।” ১৯৫৫ েঞানলর রিঞায় মতন-চতুথ ষেঞাং� 
েিয় ধনর রিরব মুনখঞাপঞাধ্ঞায়, শুধুিঞাত্ ব্যমতিগত স্ঞানথ ষে 
ও ব্যমতিগত খরচয়, এক সে� সথনক আনরক সেন� ঘুনর 
সবিঞান শুধুিঞাত্ সুভঞাষ বসুর মৃত ভূত মননজর ও েরকঞানরর 
ঘঞাি সথনক মচরকঞানলর জন্য সঝনর সফলঞার উনদেনযে।

রিথনি মতমন যঞান স�ঞামকও। সেখঞানন জঞাপঞাননর মবনে� িন্তীর 
েঞানথ েঞাক্ঞাত কনর মতমন চনল যঞান জঞাি ষেঞামন। একঞামধক 
েরকঞামর নমথপত্ আন� যঞা সথনক রিিঞার করঞা যঞায় সয মতমন 
সেখঞানন সুভঞাষ বসুর তথঞাকমথত কন্যঞা, অমনতঞা পঞাফ্, ও 
তথঞাকমথত স্তী এমিমল স�্নলর েনগে সেখঞা কনরন। রিেগেত 
বনল রঞাখঞা রিনয়ঞাজন এমিমল ও অমনতঞা মক আনেও সুভঞানষর 
স্তী-কন্যঞা, তঞানের আেল পমরচয় মক; এই েকল রিশ্ন মভন্ন 
রিেনগের ও আলঞােঞা ভঞানব আনলঞাচনঞার েঞামব কনর। তঞাই 
আজ এ’ মবষনয় আনলঞাচনঞা নঞা কনর আমি স্তী ও কন্যঞার 
আনগ ‘তথঞাকমথত’ �ব্দটি ব্যবহঞার করম�। আশ্চয ষেজনক 
ভঞানব সনতঞাজীর মৃতুষ্য রহনযের রিমত িঞা-সিনয়র েম্পূর ষে 

Excerpt from Top Secret files showing stand of MEA & IB

PM orders Home Minister to place the issue in the Cabinet
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মভন্ন িতঞািত। এমিমল স�্ল তঞাঁর জীবনকঞানল সকঞানমেনই 
মবশ্বঞাে কনরনমন সয সুভঞাষ জঞাপঞানন িঞারঞা সগন�ন (হয়নতঞা এই 
কঞারননই পমডেত সননহরু জঞাি ষেঞামননত গনয়্ঞা পঞাঠিনয়ম�নলন) 
। অন্যমেনক অমনতঞা পঞাফ্ মবিঞান দুঘ ষে�নঞার মথওমরনত 
গভীরভঞানব মবশ্বঞােী (তঞাঁর সপ�ননও সগঞানয়্ঞা ম�ল, স�ঞা� 
ম�নলন সতঞা স�র পঞানমন, তঞাঁর িঞা আগনল সরনখম�নলন) । 
খুব স্ঞাভঞামবক ভঞানবই পমরবঞানরর েকনলর মবরুনদ্ মগনয় 
রিরব মুনখঞাপঞাধ্ঞায়নক পূর ষে েহঞায়তঞার রিমতশ্রুমত সেন অমনতঞা 
পঞাফ্। এমিমল স�্ল িঞারঞা যঞান ১৯৯৬-এর িঞাচ ষে িঞানে; মৃতুষ্যর 
আনগ মতমন আরও একবঞার উপনভঞাগ কনরন ভঞারতীয় জঞাতীয় 
কংনরেনের অমতষ্ কনর সতঞালঞা ব্যবহঞার। মতমন যমে নঞারী নঞা 
হনয় পুরুষ হনতন তঞাহনল আমি এনতঞা বঞাকষ্যব্যয় করতঞাি 
নঞা। সনতঞাজী ম�মখনয়ন�ন নঞারীর েম্ঞান েবঞার উনধ ষে। মতমন 
সুভঞাষ বসুর স্তী নঞাই হনত পঞানরন, নঞাই থঞাকনত পঞানর তঞাঁর 
েঞানথ ভঞারতবষ ষের সকঞান েম্পকষে, তঞাঁর েব-সচনয় বি পমরচয় 
মতমন একজন নঞারী – িঞানয়র জঞাত – তঞাঁনক অেম্ঞান করঞার 
অমধকঞার আিঞানের কঞানরঞার সনই। সেই ৮৪ ব�র বয়েী বৃদ্ঞার 
েঞানথ রিরব মুনখঞাপঞাধ্ঞায় সযরূপ মনম্নব্যবহঞার কনরন, তঞার 
নুনতিও যমে আিঞার সলখঞার িঞাধ্নি রিস্ফুটিত হয়, তঞাহনল 
আিঞার এই সলখমন েঞাথ ষেক হনব। মতমন এমিমলনক সজঞার 
কনরন একটি কঞাগনজ স্ঞাক্র করঞার জন্য যঞানত সরন্ঞামজ 
িম্নর রমক্ত সেই মচতঞাভস্ম ভঞারনত মননয় যঞাওয়ঞা েম্ভব 
হয় সনতঞাজীর মচতঞাভস্ম মহেঞানব। এককথঞায় ঐ মচতঞাভস্ম সয 
বঞাস্তনব সনতঞাজীরই তঞার রিিঞার মহেঞানব মতমন কঞাঠগিঞায় েঞাঁি 
করঞানত সচনয়ম�নলন এমিমলনক। মকন্তু এমিমল রঞামজ হনলন 
নঞা। অপরমেনক রিরব বঞাবুও পরঞাজনয়র পঞাত্ নন। উ্প্ত বঞাকষ্য 
মবমনিয় হল। মতমন বৃদ্ঞানক একটি Blank Cheque মেনয় 
বনলন সয মতমন সয সকঞান জঞাতীয় মুদ্ঞায় সয সকঞান পমরিঞানন 
অথ ষে সপনয় যঞানবন শুধুিঞাত্ একটি স্ঞাক্র করঞার বেনল। লজ্ঞায় 
অপিঞামনত এমিমল Cheque-টি মুহূনত ষে টুকনরঞা টুকনরঞা কনর 
মিঁনি সফনলন এবং কংনরেনের গপ্তচরনক অনুনরঞাধ কনরন 
ভমবষ্যনত সকঞানমেন সযন তঞাঁনক মবভ্ঞান্ত নঞা করঞা হয়।

এই ঘ�নঞাটি জনেিনক্ আনে ২০০০ েঞানল; সুভঞাষচন্দ্র 
বসুর ভ্ঞাতুষ্পুত্ অমিয়নঞাথ বসুর সজষ্যষ্ পুত্ সূয ষেকুিঞার 
বসু ৬ই িঞাচ ষে জঞামটিে মুখঞাজষেী কমি�ননর েঞািনন 
একটি Affidavit সপ� কনরন। সেই Affida-
vit-এ স্ঞাক্র কনরন জঞাি ষেঞামনর Consulate Gen-
eral  of  India-র অমফনের Vice Consululate.

Ministry of External Affairs, Govern-
ment of India, Mr Pranab Mukherjee’s 
visit to Augsburg on 21 October 1995

1. On 20 October 1995 Auntie rang me up 
after 10:30pm from her daughter Anita 
Pfaff ’s home in Augsburg. She was quite ag-
itated. She told me that Mr Pranab Mukher-
jee was coming to Augsburg on 21st Octo-
ber 1995 to convince her and Anita to give 
their approval for bringing the so-called 
“ashes” of Netaji to India. Mr Mukherjee 
also wanted her to sign a document which 
he could take back to India as proof of her 
approval. She again emphasised to me that 
she had never believed in the plane crash 
story and would neither sign any docu-
ment nor agree in any way to bringing 
the “ashes” to India or to anywhere else.

2. On 21 October 1995 Anita and her 
husband Dr Martin Pfaff had to take Mr 
Mukherjee out for lunch as auntie could 
not tolerate any discussion on the so-
called “ashes” in her presence. Auntie 
told Pranab Mukherjee quite clearly that 
she did not believe that Netaji had died 
in a plane crash… and that those “ash-
es” … had nothing to do with Subhas.

ঠিক এক ে�ক পর মুখঞামজষে কমি�ননর (সনতঞাজীর মৃতুষ্য 
রহযে েিঞাধঞাননর জন্য ভঞারত েরকঞার বিঞারঞা গঠিত তৃতীয় 
কমি�ন) মরনপঞা� ষে জিঞা পনি েরকঞানরর কঞান�; ৮ই ননভবের 
২০০৫। কমি�ননর েম্মুনখ সযই েঞাতজন েঞাক্ী মবিঞান 
দুঘ ষে�নঞার স্পনক্ েঞাক্ষ্য মেনয়ম�নলন, তঞার অন্যতি ম�নলন 
রিরব মুনখঞাপঞাধ্ঞায়। জঞামটিে িননঞাজ মুনখঞাপঞাধ্ঞায় সুেক্ 
ভঞানব মবচঞার কনরন তঞার েঞািনন থঞাকঞা েিস্ত নমথপত্। 
এিনমক পূব ষে দু’টি কমি�ননর (�ঞাহ্  নঞাওয়ঞাজ কমি�ন ও 
মজ. মর. সখঞােলঞা কমি�ন) তুনলঞানঞায় এই কমি�ননর মরনপঞা� ষে 
ম�ল অননক সবম� অনন্বমষত ও মনরনপক্। মকন্তু মনয়মতর 
মক অদ্মুত পমরহঞাে। মরনপঞা� ষেটি যখন েরকঞানরর কঞান� 
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জিঞা পনি তখন িন্তীপমরষনের �ীষ ষেঞােনন রনয়ন�ন রিরব 
মুনখঞাপঞাধ্ঞায়। এই যুদ্ সতঞা শুধুিঞাত্ (জঞামটিে) মুনখঞাপঞাধ্ঞায় 
বনঞাি (িন্তী) মুনখঞাপঞাধ্ঞায় মকংবঞা বঞাঙঞালী (বসু) বনঞাি 
বঞাঙঞালী (মুনখঞাপঞাধ্ঞায়) ম�ল নঞা; এটি ম�ল আরও অননক 
বি এক রঞাজননমতক যুদ্ যঞা আমি আনগই বনলম�। খুব 
স্ঞাভঞামবক ভঞানবই কমি�ননর মরনপঞা� ষে খঞামরচ করঞার েম্ভঞাবনঞা 
ম�ল চূিঞান্ত। ১৭ই সি ২০০৬ -এ মরনপঞা� ষেটি Parlia-
ment-এ সপ� করঞা হনল েরকঞার তঞা নঞানখঞাচ কনর সেয়। 
জঞায়গঞায় জঞায়গঞায় মবনক্ঞাভ সেখঞা সেয়। পরবত ষেীকঞানল রিরব 
মুনখঞাপঞাধ্ঞানয়র উ্র ম�ল এই সয “… We wanted a 
discussion on the report but the Bharati-
ya Janata Party (BJP) stalled the debate.”

(…চিষব)

Sources: India’s Biggest Cover Up (by Anuj 
Dhar); Declassified Netaji files placed in 
National Archives issued in public inter-
est; web articles of Hindustan Times & TOI.
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K A U S A N I  S A H A

NETAJI: A TRUE INSPIRATION

“Netaji”. This word, “ Netaji”. Hearing this 
word every Indian feels an unexplainable 
pride; emotion that is indescribable. Not only 
did he inspire Indians, but also left the whole 
world in awe. Describing Netaji through 
words, definitely is not possible because there 
always remains an itch in our heart that we 
missed something, some value truly import-
ant regarding him. Netaji Subhas Chandra 
Bose’s political views were in support of com-
plete freedom for India with a society and state 
socialism at the earliest. Even after abound-
ing his political view, a man of praiseworthy 
wisdom and influence as well as moral ethics. 
Netaji had the capability to think straight 
even in tough situation. In fact, ones that 
will never get him in trouble in the far future.

He is criticized by many even after his strug-
gle just because he used violence as a method 
to gain independence for India. But here lies 
the twist. He knew when to act violently and 

when not. He was hardly a teen when he left 
home and started gathering allies and food to 
feed the poor, homeless people on the streets of 
India.The oppressed, exploited Indians under 
the British rule were blended by Netaji kind 
and open heart. He could have easily ganged 
up on the local police station and brought the 
farmer justice, but his decision to instead fol-
low this method shows that he was nothing 
but desperate and left with the only choice 
of gaining independence through violence. 

           While we’re at that, let’s not forget 
that his range of thinking was wide enough 
to reach countries far away such as Germa-
ny and Japan. His ‘Confidence’ is not to be 
underestimated, taking such a huge risk of 
getting caught on his plan failing, he still trav-
elled such a long distance to shake hands with 
the then current terror. Adolf Hitler known 
as the person who was so intimidating that 
one could not raise his eyes up to him, Ne-
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taji went with a proposal of friendship to 
this man. The level of influence our Netaji 
has, is beyond imagination to think that at 
such a crucial time when the countries were 
already tensed by the World War, he reached 
Germany and Japan to gather an army who 
would readily and rapidly fight for the Indian 
Independence. Holding such influence, but 
alone on foreigners who have nothing to do 
with our country, is a “hats off”, here itself.

Again, he wasn’t only busy planning attacks 
but also had wide knowledge about the 
current scenario in the world around him. 
Using political relationships to his advan-
tage, is again, a great applause worthy move. 

          Confidence, wisdom, influence, 
knowledge, spirit, kindness, motivation 
the lust goes on. A few pages aren’t enough 
to express my respect for this legend. 



15
www.forwardwebzine.org

The 
Perpetual 
Angel
S o n e l a  S e n g u p t a

As your tiny footsteps embark on the paths 
of school 
I welcome you with the echoes of patrio-
tism in the assembly. 
As years pass by and mind opens up for 
wisdom of the world 
I wait for you in the yellow pages of library. 
Then comes the moment of your rendez-
vous with me. 
I long to tell you my saga 
But the moment you turn the pages, many 
illuminated faces allure you up 
And send me to the abyssal dungeon of 
nowhere. 
 
Do not think I am gone 
I rise with each dawn and fill every corner 
of the earth with light 
In the darkest hour of night I shine like a 
moon among the stars. 
I am with you 
I shower my blessings on you with the in-
cessant drops on leaves 
My words reach you with the chirping of 
birds. 
Beyond the vision of what you see and 
perceive 
I breathe in the hearts of thousands and 
still continue to live.
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P A B R I S H A  D A S

বাঙালিয়ানা ও সুভােচন্দ্র

পরনর ধূমত-পঞাঞ্ঞাবী এবং গলঞায় েঞােঞা �ঞাল। বঞাঙঞালীর 
সযন এক অন্যতি েঞাজ। সুভঞাষচন্দ্র বসুর িনধ্ মেনয় সযন 
সেইরকিই এক খঞাঁটি বঞাঙঞালী ভদ্নলঞানকর পমরচয় পঞাওয়ঞা যঞায়। 

চমবি� পরগরঞায় বঞাঙঞালীর েব ষে মবখ্ঞাত ‘িহীনগনরর বসু 
পমরবঞার’-এ সুভঞাষ বসুর জন্ম হয়। বঞাঙঞালী ও কঞায়স্ত 
পমরবঞার। মতমন েঠিকভঞানব সরিঞান�টিষ্যঞান্ট ইউনরঞামপয়ঞান স্কুনল 
ইংনরমজ মলমখত ও কঞাব্য-সযেটিন, বঞাইনবল েহবত ম�ক্ঞা, 
মরিটি� ভূনগঞাল এবং মরিটি� ইমতহঞানের পঞাঠষ্যলঞাভ করনলও, 
সকঞান ভঞারতীয় ভঞাষঞা স�খঞাননঞার ব্যবস্ঞা নঞা থঞাকঞায়, বঞাংলঞা ও 
েংস্কৃত পঞাঠষ্য লঞানভর জন্য ভমত ষে হনলন রঞানভন� কনলমজনয়� 
স্কুনল। বঞাংলঞা ও েংস্কৃত পঞাঠষ্যলঞানভর পঞা�ঞাপঞাম� েঞাধঞারনত 
গৃহীত নঞা হওয়ঞা মহন্দু ধি ষেরেন্থ সযিন – সবে, সবেঞান্ত ও 
উপমনষে েম্পনক ষে মতমন পঞাঠষ্যলঞাভ করনতন। িঞাতঞা রিভঞাবতী 
সেবীর কঞা� সথনক মতমন মহন্দু সেবী দুগ ষেঞা-কঞালীর উপঞােনঞা 
এবং আরঞাধনঞা করঞা স�নখন। তঞা�ঞািঞা রঞািঞায়র-িহঞাভঞারনতর 
িহঞাকঞাব্য সথনক গল্প পিঞা এবং বঞাংলঞা ভমতিগীমত শুননতন। 

বঞাঙঞালী েভষ্যতঞার েকল ব্যমতি নঞা হনলও মকছু িঞানুষ আজীবন 
িঞানুনষর েঞাহঞানয্যর জন্য তঞানের রিঞার মবেজষেন মেনয় সগন�ন। 
সুভঞাষচন্দ্রও তঞাঁনের িনধ্ একজন সেই িহঞাপুরুষ। িঞানয়র 
কঞা� সথনক মতমন এই সনেহ�ীল স্ভঞাব লঞাভ কনরন। 

দুে ষে�ঞারেস্ত, রুমগ িঞানুষনের কঞান� েঞাহঞানয্যর হঞাত বঞামিনয় 
সেন বহুবঞার। রিমতনব�ী স�নলনের েঞানথ সনেহ�ীলতঞায় 
িগ্ন হনয় সখলঞাধুলঞা ও উদ্ঞানচচ ষেঞা প�্ করনতন মতমন। 

সুভঞাষচন্দ্র ম�নলন একজন ধি ষেরিঞার মহন্দু, একজন খঞাঁটি বঞাঙঞালী 
এবং একজন রিকৃত ভঞারতীয়। ধি ষেরিঞার মহন্দু হনলও আজঞাে 
মহ্ সফৌনজর পমরচঞালনঞায় এবং স্ঞাধীনতঞা েংরেঞানির সক্নত্ 
মতমন ধি ষে মনরনপক্ ভঞাবধঞারঞায় েকল ধি ষেঞাবলবেীনের ঐকষ্যবদ্ 
কনর তুলনত েক্ি হনয়ম�নলন। মকন্তু মকন�ঞারনবলঞা সথনকই 
স্ঞািী মবনবকঞান্র ভঞাবঞাে� ষে হওয়ঞায় মতমন সেই মকন�ঞার 
বয়ে সথনকই ধ্ঞান অমতবঞামহত করনতন। বলঞা সযনত পঞানর 
সুভঞাষচনন্দ্রর কঞান� সযনকঞাননঞা রিনশ্নর উ্র খুনঁজ সবর করঞা 
অথবঞা আমে �্রঞাচঞানয ষের ব্যখ্ঞা করঞা সবেঞান্ত। কুেংস্কঞার সথনক 
কুস্প্ন মুমতি করনতও মতমন এই সবেঞানন্তর েঞাহঞায্য মননয়ন�ন। 

সুভঞাষচন্দ্র ম�নলন বনিঞাই খঞাদ্মরিয় এক ব্যমতি। এক 
কথঞায় খঞাঁটি সভঞাজন রমেক বঞাঙঞালী। রঞাল, ভঞাত, মখচুমি, 
েই, মিমষ্ট, িঞা�, ভঞানতভঞাত, চপ ইতষ্যঞামে েবই ওনঞার মরিয় 
খঞাদ্তঞামলকঞায় পনর। সবঞাধগম্য হয় সয এই েিস্ত খঞাবঞার 
সকঞান ব্যমতির মরিয় খঞাদ্তঞামলকঞায় থঞাকনল, সে সয ম�রঞায় 
গনি ওঠঞা মনমি ষেত খঞাঁটি বঞাঙঞালী তঞার সকঞানরকি েন্হ সনই। 
যমেও তঞাঁনক িঞান�-ভঞানত বলনলও অপরঞাধ হনব নঞা। ইমল� 
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িঞা� সয ম�ল তঞাঁর অতষ্যন্তই মরিয়। আিরঞা েকনলই জঞামন 
সয জীবননর পরবত ষেী েিয় এনে েিস্ত আমি� খঞাদ্ তষ্যগ 
কনরন শুধুিঞাত্ িঞা� �ঞািঞা। িঞাতঞা রিভঞাবতী সেবীনক মতমন 
সলনখন: “A month ago I gave up all non-veg-
etarian food except fish. Nadada forced me 
some meat. I want to be Veg because our sages 
have said that non-violence is a great virtue.” 

শুধুিঞাত্ বঞাঙঞালী বনল েনবেঞাধন করঞা তঞাঁনক ঠিক হনব 
নঞা। কঞারন মতমন একজন বঞাঙঞালী নন, একজন রিকৃত 
ভঞারত-েন্তঞান হনয় আিঞানের স্ঞাধীনতঞার জন্য যুদ্ 
কনরন�ন। তঞাই শুধু বঞাংলঞার বীর েন্তঞান নয়, সগঞা�ঞা 
ভঞারতবনষ ষের বীর েন্তঞান হনলন বীর সনতঞা সুভঞাষচন্দ্র বসু।
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Aye, Captain!!
Somoshree Palit

Up from the realms of a sunken past, 
Down to where gorge is through, 

To remain the last yet given the last –  
To bid the world, a soft adieu. 

  A roar as true as a lion in den, 
  Comeback, O captain…. My captain. 

 
Your golden voice is what we wanna hear, 

Your piercing eyes – a flash at night, 
The suckling babes overcame all fear, 
They sold the flag for want of might. 

  A rage as deep as the sea is lain, 
  Comeback, O captain…. My captain. 

 
When for the sake of blood, all martyrs died, 

And sunk to the ground with an elegant smile –  
Whose forgotten names in tears confide: 

“Let me die in your arms a while.” 
  On the way of love where loss is gain, 
  Comeback, O captain…. My captain. 

 
On the virtuous lie if truth attain, 
If whoever wins, the loss be mine, 

If o’er and o’er – and o’er again, 
I lose the way, and have got to decline –  

  I’ll breathe a life on ye lifeless swain, 
  I’ll bring you back…. My captain.
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A N N W A Y A  S A R K A R

অন্তর্বান ও অমরত্ব

জন্ম মৃতুষ্য হনলঞা িঞানবজীবননর স্ঞাভঞামবক রিমক্য়ঞা। জন্মঞানল 
িমরনত হনব অির সক সকঞাথঞা রনব? মকন্তু সেবতঞার মৃতুষ্য 
হয়নঞা। িঞানুষ রূনপ জন্ম মননলও ঠিক এইরকি মৃতুষ্যহীন 
এক ঈশ্বর হনলন সনতঞাজী সুভঞাষচন্দ্র বসু। আিরঞা েবঞাই 
জঞামন ১৯৪৫ েঞানলর ১৮ ই আগটি তঞার মচর অন্তধ ষেঞাননর 
কথঞা। মকন্তু অনননকই িনন কনরন ওইমেন সনতঞাজীর মৃতুষ্য 
হয়মন, অনননক এও িনন কনরন মতমন আজও জীমবত! 
সনতঞাজী এিনই একজন ব্যমতিত্ব যঞার শুধু জন্মতঞামরখ 
�ঞাই আিরঞা জঞামন, মৃতুষ্যর তঞামরখ �ঞা নয়। অন্তধ ষেঞাননর পর 
সনতঞাজী েিরে সে�বঞােীর হৃেনয় মচর অির হনয় রনয়ন�ন। 

আজ অমব্দ সনতঞাজী সুভঞাষচন্দ্র বসুর অন্তধ ষেঞান মননয় রিঞায় ২২-
২৩ �ঞা theory পঞাওয়ঞা যঞায়। যমেও উপযুতি তথ্য ও রিিঞানরর 
অভঞানব তঞার সবম�রভঞাগ ই নঞাকচ  করঞাই যঞায়।এর িনধ্ রিধঞান 
ও গরুত্বপূর ষে হনলঞা মতনটি মথওমর। ১: মতমন মবিঞান দুঘ ষে�নঞা সতই 
িঞারঞা যঞান তঞাইহকু মবিঞানব্নর। ২: মতমন রঞাম�য়ঞা পঞামলনয় 
যঞান ও সেখঞাননই তঞানক খুন করঞা হয়। ৩: মতমন ভঞারনত মফনর 
আনেন ও উ্র রিনেন�র ফঞাইজঞাবঞাে এনে আশ্রয় সনন। 
এ�ঞাডঞাও আনরঞা অননক মথওমর আন�।সকউ বনলন আজঞাে 
মহ্ েরকঞার এর সেঞানঞা ও �ঞাকঞা এর সলঞানভ তঞানক খুন 
করঞা হয়।সকউ বনলন মতমন ঐ তথঞাকমথত সলেন ক্ষ্যঞা� 
এর পর রঞাম�য়ঞা নঞা মগনয় ওখঞাননই সথনক যঞান।অনননক 

বনলন সকঞাচমবহঞানরর সেৌলিঞামর আশ্রনির েঞাধুবঞাবঞা ম�নলন 
সনতঞামজ। যমেও এর েপনক্ যুমতি ও রিিঞার খুব এক�ঞা 
পঞাওয়ঞা যঞায় নঞা। তঞাই রিধঞান ৩ টি মথওমরই আনলঞামচত হয়।

(১) লবমান েরু্বটনায় মৃেু্

১৯৪৫ েঞানলর ১৮ ই আগটি তঞাইনহঞাকু মবিঞানব্নর 
দুঘ ষে�নঞায় সনতঞাজীর মৃতুষ্য েংবঞাে পঞাওয়ঞা যঞায়।রিথনি এই 
মননয় সেভঞানব সকঞাননঞা রহযে থঞানক নঞা।পরবত ষেীকঞানল এক 
িঞামক ষেন েঞাংবঞামেক পমডেত সননহরুর েনম্লনন বনলন,তঞার 
কঞান� খবর আন� সনতঞাজী সক েঞাইনবমরয়ঞায় সেখঞা সগন�। 
এিনমক গঞান্ীমজ ও মবশ্বঞাে করনতন নঞা সুভঞাষ িঞারঞা 
মগনয়ন�।মতমন এিনমক সনতঞাজীর েঞােঞা �রৎ চন্দ্র বসু সক 
মচঠিনত মলনখম�নলন সুভঞানষর শ্রঞাদ্ সযননঞা নঞা করঞা হয়।যমেও 
রিথি দুটি কমি�ন মরনপঞা� ষে অনুযঞায়ী মবিঞান দুঘ ষে�নঞা সতই 
তঞার মৃতুষ্য হয়।এই মথওমরর যনথষ্ ফঞাঁকনফঞাকর আন�। 

যমেও ইমতহঞানের পঞাতঞায় আিরঞা এ�ঞাই পনড এনেম�লঞাি 
মবিঞান দুঘ ষে�নঞা সতই সনতঞাজীর মৃতুষ্য হয়। এিনমক 
�ঞাহনঞাওয়ঞাজ কমি�ন ও সখঞােলঞা কমি�ন মরনপঞা� ষে ও সে�ঞাই 
বনল।মকন্তু েব মহনেব পঞানটে সেয় কলকঞাতঞা হঞাইনকঞা� ষে এর 
মননে ষেন� গঠিত মুখঞাজষেী কমি�ন এর মরনপঞা� ষে।যঞানত জঞামটিে 
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িননঞাজ কুিঞার মুখঞাজষেী সলেন ক্ষ্যঞা� মথওমর সক নঞাকচ কনরন।  

এখন িনন করঞা হয় মতমন �ঞাইনহঞাকু মবিঞানব্র সথনক 
স�ঞামকও যঞামছেনলন।মকন্তু নঞা,মতমন যঞামছেনলন রঞাম�য়ঞা।কঞারর 
মতমন মবশ্বঞাে করনতন,মতমন রঞাম�য়ঞা ও জঞাপঞাননর িনধ্ 
েম্পনক ষের উন্নমত ঘ�ঞানত েক্ি হনবন। এখন রিশ্ন 
হনলঞা,মতমন সকননঞা শুধুিঞাত্ হঞামববুর রহিঞান সক েনগে মননয় 
এক�ঞা জঞাপঞামন সবঞািঞারু মবিঞানন চনড বেনলন সযখঞানন 
আই এন এ এর মনজস্ 12 মে�ঞার মবিঞান মতমর ম�ল? 
সকঞাথঞায় সলেন ক্ষ্যঞা� হয় সেই মননয়ও অননক মবিিত।সকউ বনল 
এনরঞাদ্ি এর মভতনর, সকউ বনল এনরঞাদ্িএর বঞাইনর মকন্তু 
রঞান ওনয় এর িনধ্,সকউ বনল রঞান ওনয় এর বঞাইনর। অনননক 
বনলন ক্ঞান�র পর সনতঞাজী আনগ সবমরনয় আনেন,অনননক 
বনলন হঞামববুর। সকউ বনলন হঞামববুর সনতঞাজী সক সবর 
কনর আননন। এিনমক জঞাপঞামন রক্টর টিওমেমি রিথি দুটি 
কমি�ন অথ ষেঞাৎ �ঞাহনঞাওয়ঞাজ কমি�ন ও সখঞােলঞা কমি�ন সক 
মভন্ন মভন্ন কথঞা বনলন।রিথনি বনলন সনতঞাজীর হৃেয় পুনড 
মগনয়ম�ল, পনর বনলন যঞায় মন। একবঞার বনলন তঞার ৪০০ 
মেমে ব্ঞার ট্ঞান্সমফউ�ন এর েরকঞার হয়,পনর বনলন হয় নঞা। 

স�ষ সিষ তঞাইওয়ঞান েরকঞানরর অমফমেয়ঞাল মরনপঞা� ষে অনুযঞায়ী 
ওইমেন সকঞাননঞা মবিঞান দুঘ ষে�নঞা ঘন�মন,এিনমক েঞারঞা আগটি 
িঞানেই সকঞাননঞা মবিঞান দুঘ ষে�নঞা ঘন�মন। যমেও এর উ্নর 
অনননক বনলন, মবিতীয় মবশ্বযুদ্ চলঞাকঞালীন �ঞালিঞা�ঞাল 
পমরমস্মতর কঞারনর সরকর ষে রঞাখঞা েম্ভব হয় মন। মকন্তু 
১৯৪৪ এও সতঞা যুদ্ চলম�ল, তঞাহনল সেই েিনয়র মবিঞান 
দুঘ ষে�নঞা এর সরকর ষে রইনলঞা মক কনর। এিনমক হঞােপঞাতঞাল, 
সক্িঞা�মরয়ঞাি, ফঞায়ঞার মরিনগর সকঞাননঞা েপ্তর সথনক ই এিন 
সকঞাননঞা েন্হঞাতীত রিিঞার পঞাওয়ঞা যঞায় নঞা যঞা সথনক বলঞা 
যঞায় মবিঞান দুঘ ষে�নঞা ঘন�ম�ল। একিঞাত্ এক�ঞাই মক্নি�ন 
পঞারমি� পঞাওয়ঞা যঞায় এক�ঞা িঞাত্ সরথ েঞাটি ষেমফনক� এর 
ওপর মভম্ কনর,সয�ঞা ম�ল ইমচও ওকুরঞা নঞানি এক জঞাপঞামন 
ভদ্নলঞানকর। অবযে সনতঞাজীর েনগে একই মবিঞানন থঞাকঞা 
সজনঞানরল ম�নেই বঞা অন্যঞান্য েহযঞাত্ী সের সক্নত্ এটুকু 
রিিঞার ও পঞাওয়ঞা যঞায় নঞা। বলঞা হয় সলেন ক্ষ্যঞা� সত মতমনও 
িঞারঞা যঞান।তঞাহনল তঞার মৃতনেহ মকভঞানব কপূ ষেনরর িত উনব 
সগল? স�ঞানঞা যঞায়, হঞামববুর রহিঞান সনতঞাজীর মৃতনেনহর 
মুনখর মেনকর সকঞাননঞা �মব তুলনত সেন মন, কঞারর মতমন 
চঞানমন সনতঞাজী সক সে�বঞােী এই অবস্ঞায় সেখুক। 
বলঞা হয় জঞাপঞাননর সরননকঞাজী িম্নর রঞাখঞা আন� 
সনতঞাজীর সেহঞাবন�ষ। যমেও মুখঞাজষেী কমি�ননর 
মরনপঞা� ষে অনুযঞায়ী ঐ সেহঞাবন�ষ সনতঞাজীর নয়।

(২) রালশয়া দে মৃেু্

অনননকই িনন কনরন, ঐ মবিঞান দুঘ ষে�নঞা ম�ল েঞাজঞাননঞা ও 
পমরকমল্পত। এর পর মতমন িঞ্চুমরয়ঞা এর পথ হনয় রঞাম�য়ঞা 
পঞামলনয় যঞান। সেখঞাননই ব্ী হন েঞাইনবমরয়ঞার এক 
সজনল।সেখঞাননই তঞানক �চ ষেঞার ও খুন করঞা হয়।যমেও 
রঞাম�য়ঞা েরকঞার এই তথ্য পুনরঞাপুমর নঞাকচ কনর 
জঞামননয়ন�,তঞানের হঞানত সনতঞাজী েংক্ঞান্ত সকঞাননঞা ফঞাইল 
সনই।অনননক বনলন পমডেত সননহরুর উস্কঞামননত টিঞামলন 
সনতঞাজী সক খুন কনরন রঞাম�য়ঞায়।ব্যঞাপঞার �ঞা সিঞান�ই 
যুমতিপূর ষে নয়,কঞারর সননহরুর েনগে টিষ্যঞামলননর েম্পকষে 
সিঞান�ও ভঞানলঞা ম�ল নঞা।

(৩) গুমনালম বাবা

মবখ্ঞাত েঞাংবঞামেক ও সলখক অনুজ ধর, চন্দ্রচূড সঘঞাষ,  
এ�ঞাডঞাও আনরঞা অননক মবম�ষ্ট সনতঞাজী গনবষক এ�ঞাই 
িনন কনরন সনতঞাজী রঞাম�য়ঞা সথনক পঞামলনয় এনে ভঞারনতই 
ওনঠন, উ্ররিনেন�র ফঞাইজঞাবঞানে। সেখঞাননই বঞামক জীবন 
�ঞা কঞা�ঞান। ১৯৮৫ েঞানল ১৬ সেনটেবের তঞার সেহঞাবেঞান 
হয়।এখন স্ঞাভঞামবক ভঞানবই রিশ্ন ওনঠ,মতমন সকননঞা 
আত্মনগঞাপন কনর রইনলন? সকননঞা েঞািনন এনলন নঞা? 
উ্নর অনননক বনলন, ওনঞার েঞাইনকঞালমজকষ্যঞাল ট্মুিঞা 
হনয় সগম�নলঞা, েঞাইনবমরয়ঞার সজনল থঞাকঞাকঞালীন মনরন্তর 
অতষ্যঞাচঞার েহ্য করঞার ফনল। এখন ট্রূিঞা িঞানন মকন্তু এই 
নয় সয মতমন পঞাগল হনয় মগনয়ম�নলন, এ�ঞা হনলঞা েত্মঞার 
পমরবত ষেন। এ�ঞাডঞাও মতমন মবশ্বঞাে করনতন,মিত্�মতির 
যুদ্ঞাপরঞাধী তঞামলকঞায় তঞার নঞাি ম�ল।তঞাই মতমন বঞাইনর 
এনল ভঞারত েরকঞার বঞাধ্ হনতঞা তঞানক মিত্�মতির হঞানত 
তুনল মেনত। এর ফনল েঞারঞা সেন� েঞারুন এক আচলবস্ঞার 
সৃমষ্ট হনত পঞারত। ১৯৭১ েঞানল ভঞারত রঞাষ্ট্রেনঘের নতুন 
যুদ্ঞাপরঞাধী চুমতিনত স্ঞাক্র কনর। এখন রিশ্ন হনছে,সকননঞা? 
১৯৭১ েঞানল ভঞারনতর সকঞান যুদ্ঞাপরঞাধী জীমবত ম�ল? 

রিশ্ন ওনঠ, মতমন রঞাম�য়ঞা সথনক পঞামলনয় উ্ররিনে� মকভঞানব 
এনলন? রিশ্ন�ঞা খুব ই বঞাস্তব। মকন্তু মতমন ম�নলন সনতঞাজী 
সুভঞাষ,তঞাই তঞার পনক্ অেম্ভব মকছু নয়। িহঞামনস্ক্রিননর 
েিনয়ও ইংনরজরঞা তঞানক কিঞা নজরব্ী কনর 
সরনখম�ল।তবুও মকন্তু মতমন সে� স�নড পঞালঞানত েক্ি হন। 

এখন সয েিস্ত িঞানুষ রঞা মবশ্বঞাে করনতন উমন ই সনতঞাজী 
ম�নলন,সেই তঞামলকঞা ও খুব েীঘ ষে। সেই তঞামলকঞায় রনয়ন�ন 
সনতঞাজীর অননক পুনরঞাননঞা েতীথ ষে কিনরর রঞা। সযিন লীলঞা 
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রঞায়, েির গহ, সুনীল কৃষ্ণ গপ্ত, অতুল সেন, পমবত্ সিঞাহন 
রঞায়। ভগবঞান জীর মৃতুষ্যর পর তঞার ঘর সথনক অেংখ্ মচঠি 
পঞাওয়ঞা যঞায়, সযগমল মতমন মলনখম�নলন লীলঞা রঞায়,পমবত্ 
সিঞাহন রঞায় সের। এনঞারঞাও ভগবঞানজীনক অেংখ্ মচঠি 
মলনখম�নলন, সযখঞানন তঞারঞা পনরঞাক্ভঞানব ওনঞানক সনতঞাজী 
মহনেনব মচমনিত কনরম�নলন। সুনীল কৃষ্ণ গপ্ত এর পমরবঞানরর 
েেযেরঞা রিঞায় েবঞাই ম�নলন স্ঞাধীনতঞা েংরেঞািী, মবখ্ঞাত মবনয় 
বঞােল মেনন� ত্য়ীর মেনন� গপ্ত ম�নলন তঞার ভঞাই। এখন 
এরকি একজন ব্যঞামতি, যঞার সনতঞাজীর েনগে পূব ষে পমরচয় ম�ল, 
মতমন সনতঞাজীনক মচননত ভুল করনবন, এিন�ঞা হওয়ঞা কঠিন। 

এ�ঞাডঞাও তঞার ঘর সথনক বহু মজমনে পঞাওয়ঞা যঞায়,বঞাংলঞা ও 
ইংনরজীনত সলখঞা অেংখ্ বই, সযগনলঞা সকঞাননঞা েঞাধঞারর 
েঞাধুবঞাবঞা সকননঞা পডনবন সে�ঞা এক রহনযের ব্যঞাপঞার। এ�ঞাডঞাও 
পঞাওয়ঞা যঞায় জঞাপঞামনজ মফটেঞার, মবিতীয় মবশ্বযুনদ্ ফ্ষ্যঞা� লঞাই�, 
বঞাইননঞাকুলঞার ইতষ্যঞামে। পঞাওয়ঞা যঞায় সনতঞাজীর মপতঞা িঞাতঞা এর 
�মবও। যমেও মুখঞাজষেী কমি�ন স�নষ বনল, উপযুতি ও অকঞা�ষ্য 
রিিঞার এর অভঞানব এ�ঞা বলঞা যঞায় নঞা সয উমন সনতঞাজী ম�নলন। 

সনতঞাজী হনলঞা এক আে� ষে, এক �মতি, যঞার শুধু 
জন্মই হয়, মৃতুষ্য নয়। তঞাই মতমন মচরকঞাল আপঞাির 
ভঞারতবঞােীর হৃেনয় অির হনয়ই থঞাকনবন।

(সমাপ্ত)
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ভাঙা কাঁচের জানালা
পত্রষিখা কম্বকার 

ঝষর দেষে কে রক্ত, 
রষয় দেি দসই লচহ্ন; 

বষয় দেষে প্রবি হাওয়া,  
দেষক দেষি েুলম স্াক্ী।  

দসই ফা াক লেষয় বাডাষি দোমার হাে, 
োলকষয় রইষি ে-ুদচা� ভষর; 
ক�ষনা সূষয্বর আষিা হষয়, 

আবার ক�ষনা দমরিা লেষনর বৃষ্টি হষয়।  
কে স্ৃলে, কে েল্প, কে ভাষিাবাসা, 

আেষি দরষ�লে লকন্তু ভাষঙলন প্রে্াশা;  
ভাঙা কা াষচর জানািায়, লেষি েুলম লচরকাি, 

ভাষিাবাসার পাল� হষয়, লফষর এষসা অনন্তকাি।
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A R N A B  B A N E R J E E

অলনিযুষের ব্রহ্া : লনরািম্ব স্ামী (যতীন্দ্রনাথ বষ্দ্াপার্ায়)

স্ঞািী মবনবকঞানন্র কমনষ্ ভ্ঞাতঞা মবলেবী শ্রী ভুনপন্দ্রনঞাথ 
ে্ একবঞার বধ ষেিঞাননর এক �ঞাত্ েনম্লনন ভঞাষর মেনত 
মগনয় বলনলন “সতঞািরঞা সনতঞা খুনঁজ সবিঞাছে সকঞাথঞায়? 
মবলেনবর বিেঞা বনে আন�ন চঞান্নঞায়। যঞাও তঞাঁর কঞান�।” 

মবলেবী ভুনপন্দ্রনঞাথ েন্র বলঞা ‘বিেঞা’ সক ম�নলন? মক 
ম�ল তঞাঁর ভঞারনতর স্ঞাধীনতঞা েংরেঞানি অবেঞান? আ�ঞা কমর 
পঞাঠনকর জঞাননত সকৌতূহল হনছে। আজ তঞাঁর কথঞাই বলনবঞা। 
এই ‘বিেঞা’ ওরনফ ‘মনরঞালবে স্ঞািী’ ওরনফ যতীন্দ্রনঞাথ 
বন্ষ্যঞাপঞাধ্ঞায়নক বলঞা হয় ‘ভঞারনতর অমগ্নযুনগর রিহ্ঞা’। 

যতীন্দ্রনঞাথ বন্ষ্যঞাপঞাধ্ঞানয়র জন্ম হয় ১৯স� ননভবের ১৮৭৭ 
েঞানল বধ ষেিঞাননর ‘চঞান্নঞা’ রেঞানি। তঞাঁর মপতঞা কঞামলেঞাে 
বন্ষ্যঞাপঞাধ্ঞায় ম�নলন অমবভতি বঞাংলঞার খুলনঞা / যন�ঞার 
সকঞান� ষের সপ�কঞার। িঞাতঞা অেম্ভঞামবনী সেবী। স�নলনবলঞায় 
রেঞানির পঞাঠ�ঞালঞানতই মতমন রিঞাথমিক ম�ক্ঞা লঞাভ কনরন । 
এরপর বধ ষেিঞাননর রঞাজ কনলনজ ভমত ষে হনয় F. A. (First 
Arts) পরীক্ঞায় উ্ীর ষে হন। যতীন্দ্রনঞানথর মপতঞার ইছেঞা 
ম�ল তঞাঁর স�নলও তঞাঁরই িনতঞা উচ্চম�ক্ঞালঞাভ কনর েরকঞারী 
চঞাকরীনত সযঞাগেঞান করুক। মকন্তু যতীন্দ্রনঞানথর মচন্তঞাধঞারঞা 
ম�ল অন্যরকি। F. A. পরীক্ঞায় পঞা� করঞার পর অবের 
েিনয় বম্িচনন্দ্রর ‘আন্িঠ’ উপন্যঞাে পনি সে�নরিনি 

উবিমুদ্ হন। �মতি�ঞালী ইংনরজ �ঞােকনের সে� সথনক 
মবতঞামরত করনত ে�স্ত েংরেঞাি সয অতষ্যন্ত রিনয়ঞাজন সেকথঞা 
উপলমধি করনত তরুর যতীন্দ্রনঞানথর মবন্দুিঞাত্ অসুমবধঞা হল 
নঞা আর তঞাই মপতঞার মননে ষে� অিঞান্য কনর সবমিনয় পিনলন 
সেনঞােনল ভমত ষে হওয়ঞার জন্য। পরঞাধীন সেন� ততমেন 
বঞাংলঞায় েঞািঞালনের ে�স্ত আন্ঞালননর কথঞা �মিনয় 
পনিম�ল। সে�ীর রঞাজঞারঞা আর বগেেন্তঞাননের সেনঞাবঞামহনীনত 
মননত চঞাইম�নলন নঞা। ঘুরনত ঘুরনত যতীন্দ্রনঞাথ এনলন 
এলঞাহঞাবঞানে। এরপর রেঞােঞাছেঞােননর জন্য এলঞাহঞাবঞানে 
রিবঞােীর েম্পঞােক রঞািঞান্ চন্ঞাপঞাধ্ঞানয়র পুত্-কন্যঞানের 
গৃহম�ক্কতঞার কঞানজ যুতি হন। এই তথ্য আিরঞা পঞাই 
রঞািঞান্ বঞাবুরই কন্যঞা েীতঞা সেবীর  “যুগঞান্তর েঞািময়কী” 
(অধুনঞালুপ্ত) বঞাংলঞা মেমননক। পরবত ষেীনত এই রঞািঞান্ 
চন্ঞাপঞাধ্ঞানয়র পরঞািন� ষে মতমন ‘যতী্র উপঞাধ্ঞায়’ �দ্মনঞানি 
বনরঞােঞার িহঞারঞানজর সেনঞাবঞামহনীনত সযঞাগেঞান কনরন। 

স�নলনবলঞা সথনকই যতীন্দ্রনঞাথ ম�নলন রঞাকঞাবুনকঞা এবং দুরন্ত 
রিকৃমতর। মননজর দুরন্ত স�নলনক সু�ীল সুনবঞাধ করঞার জন্য 
তঞাঁর মপতঞা তঞাঁনক এক েঞাধুর কঞান� মননয় যঞান। ঐ েঞাধুবঞাবঞা 
মননজনক ‘অ-বন্দুকমবদ্’ বনল রিচঞার করনতন। বঞালক 
যতীন্দ্রনঞাথ ঐ েঞাধুবঞাবঞার েতষ্যতঞা যঞাচঞাই করঞার জন্য লুমকনয় 
মপতঞার মপস্তল মননয় ঐ েঞাধুবঞাবঞানক গমল করনত যঞান। বঞামির 
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সলঞানকরঞা স�র সপনয় সকঞানরকনি পমরমস্মত েঞািনল সেন।  

পরবত ষেীকঞানল বনরঞােঞার িহঞারঞানজর সেনঞাবঞামহনীনত অশ্বঞানরঞাহী 
মেমনক মহেঞানব সযঞাগেঞাননর পরও একটি দুঃেঞাহেী ঘ�নঞার 
েঞানথ জমিনয় পনিন যতীন্দ্রনঞাথ। ঘ�নঞাটি ম�ল এরকি 
: - একমেন বনরঞােঞার িহঞারঞাজঞা যখন নগর পমরভ্িনর 
সবমিনয়ম�নলন তখন তঞাঁর গঞামির একটি সঘঞািঞা হঠঞাৎ 
অদ্মুত আচরর শুরু কনর এবং েমহনের হঞাজঞার সচষ্টঞানতও 
নঞা সথনি ছু�নত থঞানক পঞাগনলর িনতঞা । ঐ সঘঞািঞার 
গঞামিনত  েমহে এবং স্য়ং িহঞারঞাজঞা আতন্ মচৎকঞার 
করনত থঞানকন। সেই মচৎকঞার শুনন যতীন্দ্রনঞাথ েঞািনন এনে 
েঞাঁিঞায় এবং রিঞারপর �মতিনত সঘঞািঞাটিনক থঞািঞায়। এরকি 
একটি দুঃেঞাহেী কঞানজ খুম� হনয় তঞাঁনক মননজর ব্যমতিগত 
সেহরক্ী মহেঞানব িহঞারঞাজঞা মনযুতি কনরন। তনব ঐ েঞািঞাল 
সঘঞািঞানক থঞািঞানত মগনয় যতীন্দ্রনঞাথ মননজও গরুতর আহত 
হন। তঞাঁনক হঞােপঞাতঞানল ভমত ষে করঞা হয়। িহঞারঞাজ তঞাঁর 
সেনক্�ঞারীনক েঞাময়ত্ব সেন আহত যতীন্দ্রনঞানথর মচমকৎেঞায় 
সকঞান ত্রুটি সযন নঞা হয়। িহঞারঞানজর মননে ষেন� ঐ েমচব 
বনরঞােঞা হঞােপঞাতঞানল আনেন আহত মেমনক যতীন্দ্রনঞাথনক 
সেখনত। সেনক্�ঞারী ি�ঞাই আহনতর কঞান� এনে শুননলন 
সে অস্ফুন� বলন�ন, বঞাবঞা সগঞা … িঞা সগঞা। মবমস্মত 
সেনক্�ঞারী মননজও ম�নলন বঞাঙঞালী। তঞাই মতমন যতীন্দ্রনঞাথনক 
মজজ্ঞােঞা কনরন – সুদূর বঞাংলঞা সথনক এনে এক বঞাঙঞালী 
যুবক মকভঞানব ভমত ষে হল বনরঞােঞার রঞাজকীয় বঞামহনীনত?

আ�ঞা কমর পঞাঠকনের সকৌতূহল হনছে এ�ঞা জঞাননত সয সক 
ম�নলন ঐ বঞাঙঞালী েমচব? ঐ বঞাঙঞালী েমচব ম�নলন িহঞামবলেবী 
শ্রী অরমব্ সঘঞাষ; মযমন মননজও ইংনরজনের চঞাকরী যঞানত 
নঞা করনত হয় তঞার জন্য ইছেঞাকৃত ভঞানব ICS পরীক্ঞায় 
অশ্বঞানরঞাহনন সফল কনর ঐ একই েিনয় বনরঞােঞার িহঞারঞানজর 
কঞান� চঞাকমর মননয়ম�নলন। পরবত ষেীকঞানল পমরচয় হনত অরমব্ 
শুননলন এক অদ্মুত কঞামহনী। বঞাংলঞায় এক রিতষ্যন্ত রেঞানির এই 
যুবক এতদূর ছুন� এনেন� শুধু এক�ঞাই কঞারনর। আনগ্নয়ঞানস্তর 
ব্যবহঞার ম�নখ অমগ্নিনন্ত েীক্ঞা সেনবন বঞাঙঞালী যুবকনের 
জন্মভূমিনক উদ্ঞার করনবন পরঞাধীনতঞার শৃঙ্খল সথনক।  

বনরঞােঞানত থঞাকঞার েিয় তঞাঁর আলঞাপ হয় বঞাল গগেঞাধর 
মতলনকর েঞানথ। এই িহঞান সনতঞার েঞানথ কথঞা বলঞার 
পর তঞাঁর িনন স্নেন�র রিমত অনুরঞাগ আরও গঞাঢ় হয়। 
পরবত ষেীকঞানল অরমব্ ও যতীন্দ্রনঞাথ দুজননই অনুভব 
করনলন এভঞানব মভন রঞানজষ্য পনি থঞাকনল লঞাভ হনব নঞা। তঞাই 
এনক এনক দুজননই চঞাকমর স�নি মফনর এনলন কলকঞাতঞায়। 

এরপর মবং� �তঞাব্দীর রিঞারম্ভকঞানল অরমব্ সঘঞাষ বঞাংলঞার 
বুনক ে�স্ত মবলেবী েংগঠন গনি সতঞালঞার উনদেনযে 
যতীন্দ্রনঞাথনক বঞাংলঞানত আেঞার আহ্ঞান জঞানঞান। অরমবন্র 
আহ্ঞানন েঞারঞা মেনয় ১৯০০ েঞানল কলকঞাতঞায় এনে ১০৮ 
েঞারকুলঞার সরঞানর এক মবলেবী সকন্দ্র গনি সতঞানলন যঞার 
নঞাি সেওয়ঞা হনয়ম�ল ‘ইটিক্ঞাব’। পরবত ষেীনত এই েংগঠন 
‘অনু�ীলন েমিমতর’ েঞানথ যুতি হয়। ১৯০২ েঞানল অরমব্ 
সঘঞানষর পরঞািন� ষে যতীন্দ্রনঞাথ এবং অরমবন্র ভঞাই শ্রী 
বঞারীন সঘঞাষ কলকঞাতঞায় বঞাগবঞাজঞানর েরলঞা সেবীর েনগে 
েঞাক্ঞাৎ করনত আনেন। সেখঞাননই তঞাঁনের েঞানথ আলঞাপ হয় 
রিখ্ঞাত ব্যঞামরটিঞার মপ. মিত্ এবং েতী�চন্দ্র বসুর েঞানথ। 

এরপর ১৯০২ েঞানলর ২৪স� িঞাচ ষে (বঞাংলঞার ১০ই মচত্ ১৩০৮ 
বগেঞাব্দ) সেঞািবঞার, সহদুয়ঞার মনক�বত ষেী ২১ নং িেন মিত্ সলনন 
এক স�ঞা� বঞামরনত েতী�চন্দ্র বসুর উনদ্ঞানগ এবং মপ. মিত্, 
যতীন্দ্রনঞাথ বন্ষ্যঞাপঞাধ্ঞানয়র েহঞায়তঞায় বনরঞােঞা সথনক আেঞা 
যুবক েল ও বঞাংলঞার মবলেবীনের মননয় গনি ওনঠ অনু�ীলন 
েমিমত নঞানি দুধ ষেষ ষে মবলেবী েমিমত। বলঞা ভঞানলঞা মবলেবীনের 
ম�ক্ঞানকন্দ্র। এই েমিমতর েহ-েভঞাপমত ম�নলন মপ. মিত্ 
এবং িহঞােভঞাপমত ম�নলন সে�বন্ধু মচ্রঞ্ন েঞাে ও অরমব্ 
সঘঞাষ, সকঞাষঞাধক্ রূনপ সুনরন ঠঞাকুর েমিমতর েঞাময়ত্ব সনন। 
এ�ঞািঞাও বহু নঞািী মবলেবী সনতঞা এই েংগঠননর েনগে যুতি 
ম�নলন। েখঞারঞাি গনর� সেউস্কর এখঞানন অথ ষেনীমত পরঞানতন, 
মপ. মিত্ মননজ পিঞানতন ইমতহঞাে এবং যতীন্দ্রনঞানথর উপর 
েঞাময়ত্ব ম�ল যুবক মবলেবীনের শৃঙ্খলঞানবঞাধ, আধ্ঞাত্মবঞাে ও 
েঞািমরক ম�ক্ঞার। এখঞানন মবলেবীনের মহন্দুধি ষে �ঞাস্তপঞাঠ 
করঞাননঞা হত। বগেভগে মবনরঞাধী আন্ঞালনন এই েমিমতর 
েেযেরঞা সেমেন অচল কনর মেনয়ম�ল ইংনরজনের রি�ঞােমনক 
কঞাজকি ষে। মবলেবীনের েঞাপন� েন্তস্ত হনয় পনিম�ল মরিটি� 
রি�ঞােন। স�ঞানঞা যঞায় এই েমিমতর েনগে যুতি ম�নলন স্য়ং 
ভমগনী মননবমেতঞাও। মকছুমেন পর এর েপ্তর হয় ৪৯, 
কন ষেওয়ঞামলে স্টীন�। এর  িনধ্ বঞারীন সঘঞানষর উনদ্ঞানগ 
তঞাঁনের মপমত্ক বঞাগঞানবঞামিনত মতরী হয় একটি সবঞািঞা 
কঞারখঞানঞা। এই কঞারখঞানঞার েঞানথ সহিচন্দ্র কঞানুননগঞা, উল্ঞাে 
কর েন্র িনতঞা মবলেবীরঞা। েমিমত এবং এই কঞারখঞানঞার 
িনধ্ েিন্বয় রক্ঞার কঞাজটি করনতন যতীন্দ্রনঞাথ। তনব সেন� 
সফরঞার পর রিথনিই মকন্তু যতীন্দ্রনঞাথ কলকঞাতঞার েংগঠননর 
েঞাময়ত্ব রেহন কনরন মন। রিথনি মতমন যঞান মননজর রেঞানি 
চঞান্নঞায়। এরপর চ্ননগনর; আর এই চ্ননগনরই সুহৃে 
েমম্লনী কনক্ সগরুয়ঞা বেনধঞারী এই মবলেবী সনতঞার হঞাত 
ধনরই মবলেনবর পনথ পঞা রঞানখন িহঞা মবলেবী রঞােমবহঞারী বসু। 
১৯০৩ েঞানল তঞাঁর সযঞানগন্দ্র মবদ্ঞাভূষনরর েনগে সযঞাগঞানযঞাগ 
হয় এবং মবদ্ঞাভূষনরর বঞামিনতই তঞাঁর েঞানথ আলঞাপ 
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হয় লমলত চন্ঞাপঞাধ্ঞায় ও বঞাঘঞাযতীননর। সেই সথনক 
বঞাঘঞাযতীননর েনগে তঞাঁর হৃদ্তঞা গনি ওনঠ। পরবত ষেীকঞানলও 
বঞাঘঞাযতীন মবলেমবক নঞানঞা কঞানজ তঞাঁর পরঞাি� ষে মননতন। 

১৯০৪ েঞানল অথ ষে েংরেনহর জন্য কনয়কজন স্নে�ীরঞা 
তঞারনকশ্বনর রঞাকঞামত করঞার কথঞা শুনন যতীন্দ্রনঞাথ ক্ষুধি 
হন। তঞাঁর েনগে আে� ষে, নীমত, শৃঙ্খলঞা মননয় েমিমতর রিমুখ 
সনতৃবৃন্র েঞানথ িতমবনরঞাধ গনি ওনঠ। িঞানমেক আঘঞাত 
সপনয় মতমন েমিমতর কঞাজ সথনক মননজনক েমরনয় সনওয়ঞার 
মেদ্ঞান্ত সনন। পমরমস্মতর গরুত্ব বুঝনত সপনর েমিমতর 
মবশৃঙ্খল পমরমস্মত দূর করঞার জন্য পঞাঞ্ঞাব এবং পমশ্চি 
ভঞারনত অনু�ীলন েমিমতর গপ্ত �ঞাখঞা গনি সতঞালঞার উনদেনযে 
এবং মবলেবী কি ষেকঞানডের রিচঞানরর জন্য মপ. মিত্ যতীন্দ্রনঞাথনক 
পঞাঞ্ঞানব পঞাঠঞাননঞার মেদ্ঞান্ত সনন। েংগঠননর ভঞার অরমব্ 
সঘঞানষর হঞানত মেনয় যতীন্দ্রনঞাথ উ্র ভঞারনতর উনদেনযে 
যঞাত্ঞা কনরন। পঞাঞ্ঞানব আেঞার পর যতীন্দ্রনঞাথ েবঞার আনগ 
সেখঞা কনরন “সকঞািঞাগঞা তঞািঞারু” খ্ঞাত বঞাবঞা গরুমজৎ মেং 
-এর েঞানথ। তঞাঁর েঞানথ মিনল পঞাঞ্ঞানব ‘গের পঞাটি ষে’ নঞািক 
এিন এক েংগঠন গনি সতঞানলন যঞানের মুখ্ উনদেযে ম�ল 
সেনঞাবঞামহনীর ম�খ সরমজনিনন্টর িনধ্ সে�ঞাত্মনবঞাধ জঞারেত 
করঞা। এখঞাননই তঞাঁনের েঞানথ েহকি ষেী মহনেনব সযঞাগেঞান 
কনরন ভগত মেংহ -এর মপতঞা মকনষর মেং। মবনদ্ঞাহ সৃমষ্টর 
উনদেনযে গরুমজৎ মেংনক মননয় সেনঞাবঞামহনীর িনধ্ রিথি 
ি�ঞালটি জ্বঞালঞান যতীন্দ্রনঞাথই। মকনষর মেং �ঞািঞাও এনক 
এনক েনল সযঞাগ সেন  মবলেবী অমজৎ মেং, লঞালঞা হরেয়ঞাল, 
লঞালঞা অিরেঞাে, ওনবদুল্ঞা মেমন্, সপন�ঞায়ঞানরর রঞাঃ চঞারু 
সঘঞাষ, অবেঞালঞার রঞাঃ হমরচরর মুখপঞাধ্ঞানয়র িত সনতৃবৃ্। 

১৯০৭ েঞানল ‘েন্ষ্যঞা’ পমত্কঞার েম্পঞােক রিহ্ঞা বঞান্ব 
উপঞাধ্ঞানয়র মৃতুষ্য হনল যতীন্দ্রনঞাথ এই পমত্কঞার েম্পঞােনকর 
ভঞার রেহর কনরন। কলকঞাতঞায় কঞাগনজর ভঞার মননয়ই ‘িমর 
নঞাই আমি আমেয়ঞাম�’ নঞানি এক সজঞারঞানলঞা রিবন্ সলনখন। 
মকন্তু ‘েন্ষ্যঞা’ পমত্কঞার পমরচঞালকগনরর এরকি গরি 
রঞাজননমতক রিবন্ প�্ হনলঞা নঞা। ফলস্রূপ যতীন্দ্রনঞানথর 
েঞানথ তঞানের িতমবনরঞাধ শুরু হয়। িতমবনরঞানধর সজনর 
মতমন পমত্কঞার কঞানজ ইমত স�নন অন্নেঞা কমবরঞানজর বঞামিনত 
ওনঠন। সেখঞানন থঞাকঞার েিয়ই তঞাঁর েঞানথ আলঞাপ হয় 
‘বন্িঞাতরম্’ পমত্কঞার মনমখল রঞায় সিৌমলক, কঞামত ষেক 
ে্, মকরর মুনখঞাপঞাধ্ঞানয়র রিমুখ ব্যমতিবনগ ষের েঞানথ।

এরই িনধ্ ১৯০৮ েঞানলর ৩০স� এমরিল ঘন� যঞায় এক 
ঐমতহঞামেক ঘ�নঞা। ঐ মেন মবহঞানরর মুজঞাফফরপুনর 
রঞাত েঞানি আ��ঞার েিয় ইওনরঞামপয়ঞান ক্ঞানবর েঞািনন 

সবঞািঞা ছুনঁি মতন জন ইংনরজনক হতষ্যঞা কনর ক্ষুমেরঞাি বসু 
এবং রিফুল্ চঞাকী। এই সবঞািঞা মবন্ঞারনরর পরই পুমল� 
তেন্ত করনত মগনয় মুরঞামর পুকুনরর বঞাগঞানবঞামিনত সবঞািঞা 
কঞারখঞানঞার হমেে পঞায় ২রঞা সি তঞামরনখ। পনি ২১স� সি 
১৯০৮ তঞামরনখ শুরু হয় ঐমতহঞামেক আমলপুর সবঞািঞা 
িঞািলঞা। েঞাত চমল্� জন মবলেবীনক সরেপ্তঞার করঞা হয় এই 
িঞািলঞার অমভযুতি মহেঞানব। ননরন সগঞাস্ঞািী নঞানির এক 
মবশ্বঞােঘঞাতক মবলেবীর স্ীকঞানরঞামতিনত অমভযুতি করঞা হয় 
যতীন্দ্রনঞাথনকও। তনব উপযুতি রিিঞানরর অভঞানব তঞাঁনক 
মুমতি সেওয়ঞা হনলও কঞারঞারুদ্ করঞা হল অরমব্ সঘঞাষনক। 
মুমতি পঞাওয়ঞার পর আবঞার অনু�ীলন েমিমতর সনতৃবনগ ষের 
েঞানথ িতঞানননকষ্যর সজনর মবলেবী জীবননর েঞািময়ক স�ে 
ঘটিনয় মতমন মহিঞালনয় চনল যঞান। পনর এলঞাহঞাবঞানে সেঞাহং 
স্ঞািীর েঞামন্নধ্ লঞানভর পর যেঞািঞাকঞান্ত বন্ষ্যঞাপঞাধ্ঞানয়র কঞান� 
েীক্ঞা সনন। েীক্ঞা মননয় তঞাঁর নঞাি হয় ‘মনরঞালবে স্ঞািী’। 
যুবক বয়নেই তঞাঁর মববঞাহ হনয়ম�ল ‘মহরন্ময়ী’ নঞািক এক 
অল্প বয়স্ক বঞামলকঞার েঞানথ। েন্নষ্যঞাে রেহর কনর বঞাংলঞায় 
মফনর মতমন েবঞার আনগ মেক্ঞা সেন তঞাঁর স্তী-সক। েীক্ঞা 
রেহনরর পর ‘মহরন্ময়ী সেবী’ -র নঞাি হর ‘মচন্ময়ী সেবী’। 

এরপর ১৯০৮ েঞানলই মতমন মননজর রেঞাি চঞান্নঞানতই একটি 
আশ্রি রিমতষ্ঞা কনরন। আশ্রনির নঞাি হয় ‘আশ্রি চঞান্নঞা’। 
মবরেহ মবহীন সেঞাহং ে� ষেননর উপিই রিমতমষ্ত এই আশ্রিটি 
মতমন আত্মঞানুেন্ঞাননর উনদেনযেই রিমতষ্ঞা কনরম�নলন। 
েংযি, মধয ষে, েঞাহে, েমহষ্ণুতঞা, ক্িতঞা, ভমতি, মনষ্ঞা, 
েহিমি ষেতঞা – এই নীমতগমলর উপর মভম্ কনরই গনি 
উনঠন� এই আশ্রি সযখঞানন যতীন্দ্রনঞাথ সেঞাহ্-হং ধনি ষের 
বীজ বপন কনর মগনয়ম�নলন যঞা আজও ফল-ফুনল মবরঞামজত 
এবং েংেঞারী পথক্ঞান্ত িঞানুনষর �ঞামন্তর নীি ও মুমতির 
আশ্রয়স্নল পমররত হনয়ন�। মবলেবী জীবন তষ্যঞানগর পরও 
মতমন পরক্ভঞানব মবলেবীনের েঞানথ সযঞাগঞানযঞাগ রঞাখনতন 
এবং ভঞারনতর মুমতি েংরেঞাি এমগনয় মননয় সযনত েঞাহঞায্য 
করনতন। ‘খমি’ নেীর পঞানি চঞারটি থঞানঞার িঞানঝ জগেল সঘরঞা 
ঐ আশ্রনির একটি ব�গঞান�র মননচই চলত ইংনরজ �ঞােনকর 
মবরুনদ্ েংরেঞানির  রূপ-সরখঞা মতরীর সগঞাপন মবঠক। এই 
মবঠনক উপমস্ত থঞাকনতন রঞােমবহঞারী বসু, অরমব্ সঘঞাষ, 
বঞারীন্দ্রনঞাথ সঘঞানষর িত স্ঞাধীনতঞা েংরেঞািীগর। মবমভন্ন পত্-
পমত্কঞা, মনবন্ ও আশ্রনির স্মরমনকঞা সথনক আিরঞা জঞাননত 
পঞামর সয, এই আশ্রনি এনেম�নলন লঞালঞা লঞাজপত রঞায় সথনক 
শুরু কনর সে�বন্ধু মচ্রঞ্ন েঞাে, যদুনগঞাপঞাল মুখঞাজষেী, 
ভুনপন্দ্রনঞাথ ে্, ফমকর রঞায়, মবনয় সচৌধুরী, মকনষন মেং 
েহ বহু মবখ্ঞাত ব্যমতিবগ ষে। এরকি আেঞা যঞাওয়ঞা এখঞানন 
সলনগই থঞাকত। পুমলন�র খঞাতঞায় সিঞাটি ওয়ঞানন্টর মবলেবীরঞা 
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বহুবঞার মনরঞাপনে আশ্রয় মননয়ন�ন এখঞানন। এিনমক 
মবলেবীনের সগঞাপনন ধরঞার জন্য ‘খঞানঞা জং�ন’ -এর কঞান� 
একটি পুমল� ফঞাঁমি মতরী করনত বঞাধ্ হয় মরিটি� েরকঞার। 
ইমতহঞাে সেঁন� যতদূর জঞানঞা যঞায় বরঞানগনরর সযঞানগন্দ্র বেঞাক 
সলননর (বত ষেিঞান বরঞানগর থঞানঞার মবপরীত মেনকর রঞাস্তঞা) 
একটি বঞামিনত ১৯২৮ -এর মরনেবের িঞানে একবঞার িঞাত্ 
মকছুক্নরর জন্য এনেম�নলন ভগত মেং। তঞাঁর উনদেনযে 
ম�ল অনু�ীলন েমিমতর আমেপনব ষের মবলেবী েংগঠক 
যতীন্দ্রনঞাথ বন্ষ্যঞাপঞাধ্ঞানয়র েনগে সেখঞা করঞা মযমন ততমেনন 
রঞাজনীমতর েংস্প� ষে স�নি ‘মনরঞালবে স্ঞািী’ নঞাি মননয় েঞাধু 
হনয় সগন�ন। ঐ েিনয় মতমন ঐ বঞামিনতই তঞাঁর এক 
ম�নষ্যর কঞান� ম�নলন। এই তথ্য খুব কি সলঞাকই জঞাননন।

যতীন্দ্রনঞাথ রিমতমষ্ত আশ্রিটি ম�ল সুেমজ্ত এবং ফুল 
ফনল পমরপূর ষে। মকন্তু ১৯৭৮ এবং ১৯৯৮ েঞানলর দুটি 
বন্যঞা এবং েীঘ ষেমেন ব্যঞাপী রক্নঞানবক্ননর অভঞানব আজ 
মবলেবীনের এই সগঞাপন আস্তঞানঞাটি অবনহমলত এবং ভগ্নরিঞায় 
হনয় পনিন�। আনগকঞার বহু ঘর-বঞামি আনগই নষ্ট হনয় 
সগনলও টিননর চঞাল সেওয়ঞা মবলেবীনের দুটি আস্তঞানঞা এবং 
যতীন্দ্রনঞাথ, ফমকর রঞায় রিমুখ মবলেবীনের মূমত ষেগমল আজও 
এই সগৌরবিয় আশ্রনির ইমতহঞােনক বহন কনর চনলন�।  

এই আশ্রনিই ১৯৩০ েঞানলর ৫ই সেনটেবের সেহ রঞানখন 
মনরঞালবে স্ঞািী ওরনফ যতীন্দ্রনঞাথ বন্ষ্যঞাপঞাধ্ঞায়। তঞাঁর 
মৃতুষ্যর পর আশ্রনির অধ্ক্ হন মহন্দু মবশ্বমবদ্ঞালনয়র 
পেঞাথ ষে মবজ্ঞাননর অধ্ঞাপক সযঞানগশ্বর চন্ঞাপঞাধ্ঞায় তথঞা 
রিজ্ঞান পঞােজী। ভঞারতবনষ ষের মবন�ষত বঞাংলঞার বহু 
স্ঞাধীনতঞা েংরেঞািীর জীবননর অমধকঞাং� অধ্ঞায় নঞানঞা কঞারনন 
অনঞােনর অবনহলঞায় স্মৃমতর অতল তনল তমলনয় সগন�। 
সেইরকিই এক িহঞান পুরুষ হনলন ভঞারনতর স্ঞাধীনতঞার 
ইমতহঞানে ে�স্ত েংরেঞানির েীক্ঞাগরু মবলেবী যতীন্দ্রনঞাথ 
বন্ঞাপঞাধ্ঞায়। এই িহঞািঞানবনক মবলেবী যদুনগঞাপঞাল 
মুখঞাজষেী ‘অমগ্নযুনগর রিহ্ঞা’ নঞানি আখ্ঞাময়ত কনরন�ন।

েে্সূত্: -

1. ভঞারনতর েঞাধক েঞামধকঞা (সুনবঞাধ চক্বত ষেী) 
2. ebanglalibrary.com 

3. bharatpedia.org 
4. Bangla Amar Pran – The glorious hub for 

the Bengal (September 14, 2020) 
5. অনু�ীলন েমিমতর ইমতহঞাে (শ্রী জীবনতঞারঞা হঞালেঞার)
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Najmin Sultana Haque Sen & Subham Sen
Najmin & Subham are Social Activists who work to change the current
unjust system. As a duo, they travel and document historic places and 
their significance along with vivid research on forgotten topics. 

এক অজানা পাঠান

‘েব িঞানুষনকই একমেন-নঞা একমেন িরনত হনব; 
মকন্ত যঞাঁরঞা সেন�র জন্য মৃতুষ্যবরর কনরন তঞাঁরঞা অির 
হনয় থঞানকন। আমি জঞামন, তুমি সয-পথ সবন� 
মননয়�, সে-পথ সথনক ভ্ষ্ট হনব নঞা। জঞামতর সুনঞাি 
সতঞািঞার হঞানত কলম্ত হনব নঞা আমি মনমশ্চত জঞামন।’ 

ওপনরর এই কথঞাগনলঞা এক মপতঞা তঞাঁর মৃতুষ্যপথযঞাত্ী 
এক পুত্নক স�ষবঞানরর িনতঞা েনবেঞাধন কনর বনলম�ল। 
মপতঞার নঞাি গরুেঞাে িল। মনমশ্চত মৃতুষ্য সজননও মননজর 
মরিয়তি েন্তঞাননক সে�িঞাতৃকঞার চরনর সঁনপ মেনত 
একবঞারও ভঞানবনমন, এই যুনগ েঞাঁমিনয় কতজন বঞাবঞা-
িঞা একঞাজ করনত পঞারনবন এ মননয় যনথষ্ট মবিধঞা থঞাকনব। 

ভঞারতবনষ ষের ইমতহঞানে মরিটি� মবনরঞাধী েংরেঞানি যঞাঁরঞা 
েমক্য় অং� মননয়ম�নলন তঞাঁনের িনধ্ েীিঞান্তবত ষেী 
এলঞাকঞার জনজঞামতর অবেঞান সক আজও আিরঞা রিঞাতষ্য কনর 
সরনখম�। ইমতহঞাে বইনত স্ঞান পঞায়নঞা এনের বীরনত্বর 
কথঞা। এিনই এক জনজঞামত পঞাখতুমনস্তঞাননর পঞাঠঞানরঞা। 

১৯৩০ এর সগঞািঞার কথঞা। িঞাতৃভূমির স্ঞাধীনতঞার েংকনল্প 
লঞালকুত ষেঞা সস্ছেঞানেবক বঞামহনীনত সযঞাগ মেনয়ম�ল গরুেঞাে 
িনলর দুই স�নল - হমরমকষন আর ভগৎরঞাি। লঞাল সপঞা�ঞানক 
েমজ্ত হনয় খঞান আব্দুল গফফর খঞাননর সনতৃনত্ব ভঞারনতর 
পূর ষে স্ঞাধীনতঞার েংকল্পবঞাত ষেঞা পঞাখতুমনস্তঞাননর রেঞাি সথনক 
অন্য রেঞানি সপৌঁন� মেনতন তঞাঁরঞা। অজস্র মিম�ল, রিে� ষেনী 
ও েভঞা-েমিমত সথনক �ঞােক েম্প্রেঞানয়র উপর মননে ষে� 

সযত - ‘চনল যঞাও’! এী জঞাবঞানব �ঞােক-েম্প্রেঞায় েমহংে 
�মতির আশ্রয় মনত। সপন�ঞায়ঞার ও অন্যঞান্য স্ঞানন মনরস্ত 
পঞাখতুননের উপনর গমলবষ ষের করঞা হল, �ত �ত বীর 
মৃতুষ্যবরর করল, েহস্রঞামধক চনল সগল কঞারঞার অন্তরঞানল। 

এভঞানবই একমেন সজলব্ী হল হমরমকষর আর 
ভগৎরঞাি। মননজর সেন�র িঞাটিনতই ব্ী হনত হল 
সপন�ঞায়ঞার সেন্টঞাল সজনল। ইংনরমজ ভঞানলঞা নঞা জঞানঞার 
েরুন েরকঞানরর সলখঞা চুমতিপনত্ ভুল কনর েই কনর মুমতি 
সপল হমরমকষর। গরুেঞাে িল এই েংবঞাে জঞাননত সপনর 
হমরমকষঞার সক মতরস্কঞার করনলন। হমরমকষর মপতঞানক 
সবঞাঝঞাবঞার সচষ্টঞা করল সয তঞানক মেনয় সকৌ�নল েই করঞাননঞা 
হনয়ন�। মকন্তু মপতঞা তঞানকই অপরঞাধী িনন করনলন।  

মপতঞার মতরস্কঞানর হমরমকষর গভীর আঘঞাত সপল িনন। তঞাঁর 
জীবনন এক�ঞা পমরবত ষেন সূচীত হল এখঞাননই। সে মস্র 
করল অমনছেঞায় হনলও সে যঞা কনরন� তঞার জন্য রিঞায়মশ্চ্ 
করনব। এই রিঞায়মশ্চ্  হল সেন�র মুমতির জন্য চরি তষ্যঞাগ। 
হমরমকষর মেদ্ঞান্ত মনল পঞাঞ্ঞানবর গভন ষের যেঞার মজওমরি দ্ 
িন্টনিঞানরমন্সনক গমল কনর িঞারনত হনব। এই কঞানজর আনগ 
হমরমকষর মপতঞার কঞান� আ�ীব ষেঞাে রিঞাথ ষেনঞা করল। গরুেঞাে 
িল বুঝনত পঞারনলন মনমশ্চত মৃতুষ্যও লক্ষ্য সথনক তঞানক 
�লঞানত পঞারনবনঞা। ১৯৩০ এর ১৯ স� মরনেবের সনৌনেরঞা 
সরল সটি�নন স�ষ বঞানরর িনতঞা মননজর সে�নরিমিক পুত্ 
সক আমলগেন করনলন গরুেঞাে িল। মপতঞা পুত্নক নয় - 
বরং এক সে�নরিমিক আর এক সে�নরিমিকনক আমলগেন 
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করনলন। হঞাত তুনল যখন গরুেঞাে িল তঞাঁর তরুর পুত্নক 
মবেঞায় েম্ভঞাষন জঞানঞানলন তখন তঞাঁর দুই সচঞাখ অশ্রুমেতি, 
মতমন জঞাননতন এই তঞাঁর স�নলর েঞানথ স�ষ সেখঞা। 

১৯৩০ এর ২৩ স� মরনেবের লঞানহঞার মবশ্বমবদ্ঞালয় এর 
েিঞাবত ষেন অনুষ্ঞানন গভন ষেনরর উপনর গমল চঞালঞানলন হমরমকষর।  

মবচঞানর হমরমকষনরর ফঞাঁমে হয়। হমরমকষর তঞার মববৃমত সত 
বনলম�ল “মরিটি� জঞামতর মবরুনদ্ আিঞার সকঞাননঞা মবনবিষ 
ভঞাব সনই, মকন্তু �ঞােকতনন্তর সেৌলনত মুমষ্টনিয় কনয়কজন 
মবনে�ী এনে তঞানের শৃংখনল আবদ্ সরনখ েিরে ভঞারনতর 
অমধবঞােীনের উপনর স�ঞাষন চঞামলনয় যঞামছেল। তঞানকই 
আমি চূর ষে করনত সচনয়ম�লঞাি। আিঞার ভঞানগ্য মক আন� 
আমি জঞামন,সেই েম্পনক ষে আিঞার সকঞাননঞা েং�য় সনই। 
আিঞার জীবন মবেজষেননর ফনল যমে ভঞারনতর স্ঞাধীনতঞার 
লক্ষ্য অমধকতর মনক�বত ষেী হয় তঞাহনল একবঞার িঞাত্ 
আমি জীবনেঞান করব নঞা,বঞার বঞার জন্ম মননয় হঞাজঞার বঞার 
তঞা করব। আমি এ মবষনয় মনমশ্চত সয আিঞার মৃতুষ্যর পর 
হঞাজঞার হঞাজঞার হমরমকষনরর জন্ম হনব। তঞারঞাই স্ঞাধীনতঞার 
েংরেঞাি সক এমগনয় মননয় যঞানব। ইনমকলঞাব মজ্ঞাবঞাে। “ 

ফঞাঁমের আনগ মপতঞার েঞানথ স�ষ েঞাক্ঞাৎকঞানর হমরমকষর 
তঞাঁর মপতঞা সক বনলম�ল “আমি গীতঞার ম�ক্ঞায় মবশ্বঞাে কমর, 
আত্মঞার অিরনত্বও আমি মবশ্বঞােী। আিঞার দৃঢ় মবশ্বঞাে এ 
হল পুনরঞাননঞা পথ স�নি নতুন পনথ চলঞা। আমি আবঞার জন্ম 
সনব,যঞা কনর সগলঞাি তঞাই আবঞার করব। এইভঞানব জন্ম 
মৃতুষ্যর চঞাকঞা ঘুরনত থঞাকনব সয পয ষেন্ত নঞা সে� স্ঞাধীন হয়।” 

আিঞানের সেন�র কংনরেে-মনভ ষের অমহংনের স্তঞাবক 
ইমতহঞােমবে সের সলখঞানত স্ঞান পঞায়মন এঁনের ইমতহঞাে। 
ফু�ননঞান�ও স্ঞান পঞায়মন তনলঞায়ঞার পমরবঞানরর ইমতহঞাে। 
হমরমকষর তনলঞায়ঞানরর ভঞাই ভগৎরঞাি তনলঞায়ঞার সনতঞাজীর 
েগেী হনয়ম�নলন সপন�ঞায়ঞার সথনক কঞাবুল হনয় রুন�র পনথ, 
সেই অজঞানঞা ইমতহঞানের গল্প নঞা-হয় আনরকমেন স�ঞানঞানবঞা। 

ভঞারতবনষ ষের স্ঞাধীনতঞা েংরেঞানির জন্য যঞাঁরঞা েব ষেস্ তষ্যঞাগ 
কনরন�ন, তঞাঁনের িনধ্ অন্যতি ঘঞাল্ঞা সেওনরর এই 
তনলঞায়ঞার পমরবঞার। মবলেবী চিনলঞাল আজঞাে মপতঞাপুনত্র 
উনদেনযে শ্রদ্ঞা জঞানঞানত মগনয় বনলম�নলন - “েম্ভবত 
ইমতহঞানে এইটিই রিথি দৃষ্টঞান্ত সযখঞানন মপতঞা তঞাঁর পুত্নক 
মবলেনবর পনথ েীক্ঞা মেনয়ন�ন, আর সেই তরুর পুত্নক 
সেন�র স্ঞাধীনতঞার জন্যই ফঞাঁমের িনচে তুনল মেনয়ন�ন।”

Harikishan Talwar
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उत्तर प्रदेश के अयोध्या, बस्ती, नतीमसर, लखनऊ, इत्यादद  के भग्यावशेषों में गुमनयामती 
में रहकर। तो कभती फूल, पत्ते और रयाख खयाकर जिस छोट ेखुदया रूपती नेतयािती ने 

आपको इंफयाल कया युद्ध करवया कर स्वतंत्रतया ददलवयाई ह।ै 

जिन्ोंने सन ‘65 और ‘71 कया युद्ध जितवयाते हुए हमयारती िननती िन्मभूमम को एकदत्रत 
करने कया भरसक प्रययास ककयया ह।ै  

जिनके रयािनजयक संबंध चतीन के मयाओ ,मतब्बत के दलयाई लयामया, अमेररकया के कई 
मंत्रती ,मवयतनयाम के हो चती ममन् ,रूस के स्याललन ,आयरलैंड के प्रधयानमंत्रती ,िम्मनती के 

दहटलर ,इत्यादद से थे। 

व अपने हती देश के नेहरू िती, इंददरया िती ,चरण जसंह िती, प्रणब दया ,ठयाकर ेिती, वयािपई 
िती ,गोलवयालकर िती , भयागवत सयाहब ,मोदतीिती, आडवयाणती िती, इत्यादद से थे। 

जिनकया अंमतम संस्यार गुप्यार घयाट ,सरयू नदती के ककनयार ेहुआ ,िहयां भगवयान श्तीरयाम ने 
अपनया देह त्यागया थया।

ियागो मोहन प्यार ेइस बयार उन्ें अभयासती ययानती वचु्मअल श्द्धयांिलल देने कया कनमंत्रण 
सतीधया रयामकथया संग्रहयालय, अयोध्या से ह।ै

~ Samyak Jain
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S H O U R J Y O  G H O S H A L  -  E P I S O D E  1

THE OBLIVIOUS FIGURES OF THE INDIAN FREEDOM STRUGGLE 

Of the innumerable revolutionaries of the 
Indian freedom struggle only a few had the 
privilege of reflecting itself in pages of histo-
ry books. However, some anonymous fig-
ures with their utmost contribution to the 
struggle haven’t secured a tenured place in 
the pages of antiquity. In regards to above 
mentioned title, in each episode we’ll be shed-
ding light on life story of some unsung revo-
lutionaries of the Indian Freedom Struggle. 

In  this   inaugural episode we’ll be  recalling the life 
and times of Revolutionary  Anathbandu  Panja. 

Anathbandu was born in the year 1911 at 
Jalabindu district in Midnapore. His father 
was Surendranath Panja. Anathbandu was a 
student of Midnapore Town School. He was 
one of the confidential members of the Bengal 
Volunteers. Along with Mrigendra Nath, Nir-
mal Jeevan Ghosh, Braja Kishore Chakraborty 
and Ramkrishna Roy, Anathbandu travelled 
to Kolkata to acquire the knowledge of op-

erating Revolver. At the end of the training 
Panja returned to Midnapore with 5 Revolv-
er. At that a time Mr. Bernard E J Burge a 
ruthless district magistrate have started un-
utterable torture over the revolutionaries and 
later the above mentioned revolutionaries 
were alleged of killing the District Magistrate. 

At the morn of 2nd of September, 1933 the 
District Magistrate was about to play for Mid-
napore Club against the Mohamedan Sporting 
Club at the Midnapore College Ground. Rev-
olutionaries Anathbandu and Mrigendra Nath 
Dutta with an attempt to enter the ground by 
pretence of practicing football, killed the fair 
skinned torturer “Burge”. In the while the oth-
er revolutionaries suceeded in escaping. How-
ever Anathbandu Panja was shot dead at the 
spot. Among the other revolutionaries, some 
were exiled while some were hanged and the rest 
were punished with life time imprisonment.
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Ananthbandhu Panja, along with Ramkrishna Roy, Brajakishore Chakraborty, Nirmal Jiban Ghosh and Mrigen 
Dutt planned to shot him dead while Burge was playing a football match (Bradley-Birt football tournament) 

named by Francis Bradley Bradley-Birt at the police grounds of Midnapore. Burge, during the half time of the 
football match in Police parade ground was killed on 2 September 1933 by them. Anathbandhu was killed instantly 
by the body guard of the DM and Mrigen Dutta died in the hospital on the next day. Anathbandhu Panja, Mrigen 

Dutta and the other persons were acquitted on murder charge of the district magistrate of Midnapore

Tombstone of
Bernard E J Burge (Bobby)
District Magistrate, Midnapore

Judgments Delivered in the Case of 
Bernard E J Burge(Bobby)
District Magistrate, Midnapore
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V I K R A M  B A N S A L

क्रांति

कयांमत, भयारत की संकीण्म मयानजसकतया के 
बतीच एक शब्द ने अपने अथ्म को खोकर एक 
ऐसया पहचयान पया ललयया ह ै जिसे सुनकर लोगों 
के हृदय में खौफ उत्पन्न होने लगतया ह ै |

जिस देश को आियादती मबनया कोई खड़क और डयाल 
चलयाएं ,मबनया ककसती संघष्म के ममलती ह ै तो वहयां 
कयांमत शब्द से मनो में खौफ पैदया होनया लयािमती ह।ै
सैकड़ों सयाल पुरयानती िि्मर और रद्ती हो चुकी मेकॉले 
जशक्या पद्धमत में हमयार े देश के कयांमतकयाररयों को 
सदैव एक आतंकवयादती के रूप में दशया्मयया गयया ह ै
जिससे हमयार े देश में यह धयारणया बैठ गयती ह ै कक 
कयांतती कया मतलब केवल और केवल दहंसया ह।ै

यहयां के लोग कयांमत कया मतलब खून-खरयाबया, बम 
मवस्ोट और हत्याएं हती मयानते हैं तो क्या कयांमत कया 
रयास्या मयासूमों के खून से सने बयारूदती ढेरों पर बनया ह ै?
िब मैं यह ललख ललख रहया हं उस वक्त दकुनयया की 
चौथे सबसे अमतीर आदमती मबल गेटस जिसने कंप्ूटर 
िगत में कयांमत लयाई, िैफ बेिॉस जिन्ोंने ई-कॉमस्म 
की दकुनयया में इमतहयास रचया और आि दकुनयया के 
सबसे अमतीर आदमती एलोन मस् जिनकी बनयाई हुई 

प्रत्ेक कंपकनययां दकुनयया बदलने कया कयाम कर रहती 
ह,ै इनमें से ककतने लोगों ने हत्याएं की ह?ै ककतने 
देशों को अपने बमों के धमयाकों से दहल आयया ह?ै 
ककतने मयासूमों कया खून अपने खंिर से बहयायया ह?ै
कयांमत के ललए खून-खरयाबया ,बम मवस्ोट और गोलती 
बंदकूों की िरूरत नहीं होतती, कयांमत कया मतलब ह ै
बदलयाव, वह बदलयाव िो दकुनयया में अब तक नहीं हुआ 
और नया हती दकुनयया ने कभती वह बदलयाव देखया ह,ै एक 
ऐसया बदलयाव िो दकुनयया  बदलने की क्मतया रखतती ह।ै

कभती भयारत दकुनयया कया सबसे अमतीर देश हुआ करतया 
थया मगर आि भयारत एजशयया के सबसे गरतीब देशों में 
मगनया ियातया ह ैआि हमयार ेदेश में 54 ममलतीयन लोग 
बेरोिगयार हैं, हमयार े देश में 80 ममललयन लोग ऐसे 
हैं िो कक गरतीबती रखेया से भती नतीचे आते हैं और उन 
7000 लोगों कया तो कोई ररकॉड्म भती नहीं होगया िो 
रोि भूख से तड़प तड़प कर अपनती ियान गवया देते हैं।

हमयारया देश दकुनयया कया दसूरया सबसे िनसंख्या वयालया 
देश ह ै और हयाथों में झंडया लेकर सड़क पर िुलूस 
कनकयालने यया दफर लयाल ककले पर धरनया देने से कुछ 
नहीं होने वयालया तुम्यारती चतीख़ों को यया तो अनसुनया 
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कर ददयया ियाएगया यया दफर दबया ददयया ियाएगया।
इन समस्याओ ं को िड़ से ममटयाने के ललए हमयार े
देश को िरूरत ह ै औद्ोमगक कयांमत की, हमयार े
देश में औद्ोमगकरण जितनया पयांव पसयारगेया 
उतनया ज्यादया लोगों को यहयां रोिगयार ममलेगया 
जिससे हमयार े देश में गरतीबती तेिती से घटगेती और 
औद्ोगतीकरण के कयारण एक बंिर से िगह पर 
भती कल को एक खूबसूरत शहर बस सकतया ह।ै

मगर दसूरती और ऐसे औद्ोगतीकरण से  हमयार ेदेश को 
क्या फयायदया होगया िब हमयार ेमयाललक कोई मवदेशती 
हो हमयार े भयारत के लोगों कया पैसया भयारत से बयाहर 
ियाकर दसूर ेदेशों को समृद्ध बनयाने में अपनया योगदयान 
कनभयाए और हम भयारततीय बस उन मवदेजशयों के पतीछे 
अपनया दमु दहलयाते रह।े अगर दकुनयया के ककसती भती 
कोने में कोई तकनतीक इियात हो गई ह ैतो संभव ह ै
की 5 यया 10 सयालों में वह भयारत में भती आ हती ियाएगया 
, अगर हमयार े देश को कंज्ूमर के बियाय दकएटर 
बननया ह ैतो हमें दकुनयया से आगे सोचने की आदत 
डयालनती होगती। अगर हमयारया देश उन्ीं चतीिों कया उद्ोग 
भयारत में डयालतया रह गयया जिसे ककसती अन्य देश ने 
बनयायया ह ैतो हम कल भती थड्म क्यास कंट्ती थे और 
कल भती वहीं रह ियाएंगे। हमयार े देश को िरूरत ह ै
एंटरप्रेन्योस्म की, नए आइकडयया की और नई सोच की। 

मगर हमयार े देश के लोग सैकड़ों सयाल पुरयानती रद्ती 
और िि्मर हो चुकी जशक्या पद्धमत पर एक नए देश 
के कनमया्मण कया सपनया देख रह े हैं ,हमयारया भयारत 
दकुनयया में दसूरया सबसे ज्यादया इंजिकनयस्म प्रोड्ूस 
करने वयालया देश ह ै मगर हमयार े 80% इंितीकनयस्म 
बेरोिगयार ह ै कंपकनययां उन्ें नौकरती देने के कयामबल 
नहीं समझतती ह,ै हमयार ेदेश में युवयाओ ंको कल कया 
भमवष्य मयानया ियातया ह ै मगर हमयार े देश में हर घंट े
एक सू्डेंट खुदखुशती करतया ह,ै िो जशक्या पद्धमत 
हमयार ेभमवष्य को हती कुचल रहया ह ैउसके बल पर 
हम सुनहर े भयारत कया सपनया कैसे देख सकते हैं?
हमें ऐसे रद्ती और िि्मर जशक्या पद्धमत को बदलकर अपनती 
एक नई जशक्या पद्धमत स्यादपत करने की आवश्यकतया 
ह ैिो हमें नौकर नहीं बल्कि मयाललक बनयानया जसखयाएं 
हमें कुछ नयया और इनोवेकटव करनया सतीखयाए िो भयारत 
कया भमवष्य बदलने में एक अहम भूममकया कनभयाएं।
भमवष्य में इसती जशक्या पद्धमत से जशक्या ग्रहण 

कर हमयार े देश के ईमयानदयार एवं जिम्ेदयार युवया 
रयािनतीमत, कयानून व्यवस्या और मतीकडयया िैसे 
अन्य मवभयागों में सम्म्ललत होकर देश को एक 
बेहतर भमवष्य देने में अहम भूममकया अदया करेंगे। 

अगर कोई व्यजक्त देश पररवत्मन कया सोच लेकर 
अपनती एक रयािनतीमतक पयाटटी कया गठन करतया ह ै
तो उसे भव्य रूप लेने में और अपनती आवयाि िनतया 
तक पहुंचयाने में बहुत समय लगेगया मगर वहीं 
रयािनतीमतक पयाटटी कोई ऐसे उद्ोगपमत से हयाथ ममलया 
ले िो देश को वयास्व में बदलनया चयाहतया ह ैतो यह 
समस्या कया समयाधयान हो सकतया ह ैरयािनतीमतक पयाटटी 
उद्ोगपमत को उसकी कंपनती के ललए मेन पयावर 
उपलब्ध करयाएं तो रयािनतीमतक पयाटटी कया एक वच्मस्व 
स्यादपत होगया और उसके ददए मैन पयावर से कंपनती 
भती आगे बढेगती। कंपनती अगर कोई सयामयाजिक कयाय्म 
करतया ह ैतो उसमें उसे उस रयािनतीमतक पयाटटी को भती 
सम्म्ललत करनया चयादहए जिससे दोनों कया फयायदया 
होगया और दोनों तेिती से ऊंचयाइयों को छूएंगे। ललखने 
के ललए अभती बहुत कुछ ह ैहमयार ेदेश कया मतीकडयया, 
ककसयान ,मिदरू, सैकनक ,बहुत कुछ मगर सव्मप्रथम 
कोई ऐसया व्यजक्त होनया चयादहए िो अपने हृदय से 
इस देश को पररवत्मन करने कया िज्या रखतया हो।
200 सयाल तक अंग्रेिों की गुलयामती सहते हुए शयायद 
आि की पतीढती को अन्ययाय और गलत  सहने की 
आदत हो गई  , मुददों के द्यारया कयांमत नहीं आतती कयांमत 
के ललए आपको और हमें उठनया होगया । हमयार े देश 
के लयाखों कयांमतकयाररयों ने भयारत को आियाद करयाने 
के ललए गोर े अंग्रेिों से लड़याई लड़ती थती मगर आि 
भयारत में कयाले अंग्रेि अपनती िड़ें िमयाए बैठे हैं ।

सुभयाष चंद्र बोस ,भगत जसंह, चंद्रशेखर आियाद, 
सुखदेव, रयािगुरु रयाम प्रसयाद मबस्मिल ,रयासमबहयारती 
बोस ,खुदतीरयाम बोस ,सूय्म सेन िैसे महयान कयांमतकयाररयों 
ने इतनया संघष्म क्या केवल भयारत को अंग्रेिों से 
आियाद करयाने के ललए ककयया थया? नहीं, शयायद वे 
आि अगर इस भयारत में जिंदया होते तो उनकया भती 
यहती सोचनया होतया की उनकी कुबया्मनती व्यथ्म हो गई ह।ै 
हमयार ेदेश के महयान कयांमतकयारती भगत जसंह ने कहया थया 
कक अगर एक भगत जसंह फयांसती के फंदे को चुनतया ह ैतो 
हियारों भगत जसंह इस देश के ललए पैदया हो ियाएंगे और 
आि हमें िरूरत ह ैबस वो भगत जसंह खुद में ढंूढने की।
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SARASWATI: YOUNGEST SPY OF INDIA

One of the bravest stories usually starts when 
a person is able to live his or her dream. 
The courage starts to show to the world 
if the person is fully devoted, determined 
and dedicated. The story of Mani Raman 
is about courage and bravery and devotion 
towards our motherland, Bharatbarsha.
 
The little girl lived in Burma (now Myanmar). 
She was one of the youngest spies of Bharatbar-
sha. The little girl started to live her dream as she 
had a desire to join the Indian National Army. 
When she was only 12 years old, she and 
her friend met Netaji Subhas Chandra 
Bose in Rangoon. At that time, showing 
her courage, she requested Netaji to al-
low her to join the Indian National Army. 

However, Netaji could not allow her to join 
the army as a soldier because she was only a 12 
years old girl. The story has turned into a new 
way when Netaji told her to join the INA as a 
nurse so that she could take care of all soldiers. 
One day she saw a member of INA was tak-
ing money from a man of the British Army. 

Without  wasting  time, she quickly gave 

the news to Netaji  Subhas Chandra Bose. 
Netaji was impressed on her for good pres-
ence of mind and intelligence. For that rea-
son, Netaji started to call her  Saraswati. 

Along with that, he allowed Moni Ra-
man to join the regiment of the INA. 
Six months later Netaji decided to send 
Moni Raman and Durgawati Devi (known 
as Durga Bhabi) to the British Camp. They 
hide their identity there and started work-
ing there like men. Soon, they gathered in-
formation about the World War II and gave 
all information to the INA with the help 
of local people. However they could not 
continue their mission long time because 
Durgawati Devi got arrested by Britishers. 
After the incident one day day, Mani Ra-
man went to prison as a local person to 
meet Durgawati Devi and made a plan 
to escape her from her imprisonment. 

In order to make the plan successfull, they two 
ran away from prison. Britishers fired a bullet 
on her right leg and she got injured. Howev-
er, the bullet could not stop her and they two 
climbed up a tree and stayed there for three days. 
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Moni Raman walked 7KM with Durga-
wati Devi and went to the camp of 
the Indian National Army in Ran-
goon. At that time Netaji was not there.
 
Though Netaji Subhas Chandra Bose was 
not there, he wrote a letter to Mani Raman 
and expressed that he was very proud of her. 
He also wrote in the letter that Mani Ra-
man had become the youngest spy of INA.
 
The journey of a girl from a nurse to the 
youngest spy is inspiring to all countrymen. 
The story of Mani Raman inspires and in-
fluences every woman. This is a story of 
courage, a story of love for our motherland.

Saraswathi Rajamani, 
India’s First Female Spy
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P A B R I S H A  D A S

CR DAS’S UNTIMELY DEMISE

On the day of 16th June,1925; a great soul of 
Motherland, Sir Chittaranjan Das popularly 
known as Deshbandhu (Friend of the Na-
tion) passed away. “If You are born, you have 
to die” is universally true and natural. But was 
it only  a  sudden  death  only due to overwork? 
Isn’t it quite shocking? The person who went 
for change, died suddenly instead of get-
ting well; although staying in supervisions?

Was that sudden death due to only over-
work? Or there’s something more?
Sir Chittaranjan Das with Mahatma Gandhi 
and Anne Beasant went at the Hill Cart Road 
near Kakjhora, Darjeeling in 1925 to recu-
perate his health by staying at N.N Sircar’s 
house, named “Step Aside” But what was the 
relation between Sir CR Das and Sir N.N 
SIRCAR? How did they know each other? 
After staying in supervisions too, how did 
he suddenly died? Then was it pre-planned?

Well, there are no answers for this still now. We 
people without any doubt believe that his death 
was of course a reasonable one. May be that it
was the real reason for his death. Or may-
be not. But when we doubt the reason for 
his death, we remember about the mes-
sage that Gandhi left for Sir CR Das. 

We can’t assure that it was a dirty game played 
by someone or not. “When I left Darjeeling, 
I left much more that I had ever thought be-
fore. There was no end of my affection for 
Deshbandhu and my warm feeling for such 
a great soul” Was Gandhiji really so much 
sympathetic for Sir CR Das’s demise? How-
ever, if we accept the sudden demise of our 
leader, how can anybody forget about Smt.
Basanti Devi? She herself had a own strong 
identity other than being wife of Sir CR 
Das. But do we know what happened to her 
after his death? Did such a strong women 
leader stop her independent activities just 
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after her husband’s sudden death? We don’t 
know that why we don’t know about her 
activities after 1925. No history books are 
being published with a note of her works 
further than 1925. May these unknown his-
tories get printed in books and may this un-
known history be known to all countrymen.
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S N E H O J I T  R O Y  M I T R A

দেশষনত্রী িীিা রায়

আিরঞা ইমতহঞাে মননয় চচ ষেঞা করনল জঞাননত পঞামর সয ইমতহঞাে 
রচনঞার দৃমষ্টভমগে মূলত পুরুষতঞামন্তক েিঞাজ। ইমতহঞানের 
নঞায়ক মহনেনব আিরঞা বঞানর বঞানর সেখনত পঞাই পুরুষনের। 
ইমতহঞানের িনধ্ও মবলেব হয় আর সেই মবলেনবর িনধ্ও 
মকন্তু নঞারীনের অকল্পনীয় ভূমিকঞা আন�, আর সেই ভূমিকঞা 
আিরঞা জঞাননত পঞামর নঞা; এক�ঞা অন্তরঞানলর িনধ্ রঞাখঞা হয় 
সযন তঞাঁনের। আর আজনক সেই এক “অমগ্নযুনগর কন্যঞা” 
লীলঞা রঞানয়র েম্পনক ষে মলখনবঞা। মতমন অেনির সগঞায়ঞালপঞািঞা 
�হনর ২ অনক্টঞাবর ১৯০০ েঞানল এক িধ্মব্ মপরবঞানর 
জন্মরেহর কনরন। তঞার বঞাবঞার নঞাি হনলঞা মগমর�চন্দ্র নঞাগ 
মযমন সপ�ঞায় ম্যঞামজনস্ট� ম�নলন। তঞার মপতৃ-পমরবঞার 
ম�ল তৎকঞালীন মেনলন�র অন্যতি েংস্কৃতিনঞা ও ম�মক্ত 
একটি পমরবঞার।এই িহীয়েী নঞারীর মপতৃক মনবঞাে বৃহ্র 
মেনলন�র সিৌলভীবঞাজঞার সজলঞার রঞাজনগর উপনজলঞার 
পঞাঁচগঞাঁও রেঞানি। তঞারঞা ম�ল ওই েিনয় পমরবঞার বৃহ্র 
মেনলন�র খুব মপমরচত েংস্কৃতিনঞা ও উচ্চম�মক্ত। 

১৯১৬ েঞানল লীলঞা রঞানয়র মপতঞা মগরী�চন্দ্র নঞাগ চঞাকমর হনত 
অবের রেহরর পর স্ঞায়ীভঞাবএ েমপরবঞানর বঞাংলঞােন� চনল 
আনেন। ১৯১৭ েঞানল ইনরন হঞাইস্কুল সথনক রিনবম�কঞা 
পরীক্ঞায় কৃমতনত্বর েঞানথ উ্ীর ষে হন। তনব ১৯১৭ েঞানল 
রিনবম�কঞা পরীক্ঞায় উ্ীনর ষের পর লীলঞা রঞায় উচ্চম�ক্ঞা 

রেহনরর জন্য কলকঞাতঞার সবথুন কনলনজ ভমত ষে হন। 
পিঞান�ঞানঞায় তঞাঁর গভীর আরেহ ম�ল। তঞারপর মতমন ঢঞাকঞা 
মবশ্বমবদ্ঞালনয়র এি এ করঞার জন্য আমপল কনরন মকন্তু একই 
ব�র মতমন ঢঞাকঞা মবশ্বমবদ্ঞালনয় ইংনরমজ মবষনয় এি এ করঞার 
জন্য ভমত ষে হন। তখননঞা ঢঞামবনত েহম�ক্ঞার রিচলন ম�ল নঞা। 
তঞার সজে, মতমন ঢঞাকঞা মবশ্বমবদ্ঞালনয়ই পিনবন। সিনয়রঞা 
সকন মবশ্বমবদ্ঞালনয় পিনত পঞারনব নঞা এই িনি ষে লীলঞা রঞায় 
ঢঞামবর চষ্যঞানন্সলর (বঞাংলঞার গভন ষের) ও ভঞাইে চষ্যঞানন্সলনরর 
েঞানথ সেখঞা কনর মননজর সকে মলের কনরন। তৎকঞালীন 
ভঞাইে চষ্যঞানন্সলর মপ সজ হঞা� ষেজ লীলঞার সিধঞা ও আকঞাক্ঞা 
মবনবচনঞা কনর তঞানক মবশ্বমবদ্ঞালনয় পিঞার মবন�ষ অনুিমত 
েঞান কনরন। ঢঞামবনত তঞাঁর ভমত ষের ক্মিক নঞাবেঞার ম�ল ২৫। 
এভঞানব মতমন ঢঞাকঞা মবশ্বমবদ্ঞালনয় েহম�ক্ঞার অমধকঞার রিমতষ্ঞা 
কনরন এবং অজষেন কনরন ঢঞাকঞা মবশ্বমবদ্ঞালনয়র রিথি �ঞাত্ী 
হওয়ঞার সগৌরব। ঢঞাকঞা মবশ্বমবদ্ঞালনয়র �ঞাত্ী থঞাকঞাবস্ঞানতই 
লীলঞা কমবগরু রবীন্দ্রনঞাথ ঠঞাকুর, আচঞায ষে রিফুল্ চন্দ্র রঞায় ও 
ঋমষ রঞািঞানন্র েঞাহচঞাজষে লঞাভ কনরন। ১৯২৩ েঞানল মতমন 
ইংনরমজনত ২য় মবভঞানগ িঞাটিঞাে ষে মরমরে অজষেন কনরন। মতমনই 
ম�নলন ঢঞাকঞা মবশ্বমবদ্ঞালনয়র রিথি এি এ মরমরেধঞারী। 

এরপর শুরু হনলঞা নঞারীম�ক্ঞার উন্নমত, ম�ক্ঞাজীবন স�ষ কনর 
লীলঞা নঞারীম�ক্ঞার রিেঞার ও স্নেন�র স্ঞাঞামধনতঞা আেঞানয়র 
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আন্ঞালনন রিতী হন। নঞারীনের অম�ক্ঞার অন্কঞার সথনক 
মুতি করঞার জন্য ১২ জন েংরেঞািী েঞাথী মননয় মতমন গনি 
সতঞানলন ‘েীপঞামল েংঘ’। এই েংনঘর িঞাধ্নি মতমন েীপঞামল 
স্কু ল ও আনরঞা ১২টি অনবতমনক রিঞাইিঞামর স্কুল রিমতষ্ঞা 
কনরন। এ�ঞািঞা নঞারী ম�ক্ঞার অরেমগত জন্য মতমন মননজ মকছু 
স্কুল রিমতষ্ঞা কনরন, এ�ঞািঞাও ঢঞাকঞার আরিঞামনন�ঞালঞা বঞামলকঞা 
মবদ্ঞালনয়র রিমতষ্ঞাও মতমন কনরম�নলন। মবনয়র পর লীলঞা 
কলকঞাতঞায় চনল যঞান এবং সেখঞাননও সব� মকছু ম�ক্ঞা রিমতষ্ঞান 
গনি সতঞানলন। এ�ঞািঞাও মতমন েীপঞামল �ঞাত্ী েংঘ ও িমহলঞা 
আত্মরক্ঞা সকন্দ্রও গনি সতঞানলন। মবলেবী পুমলন েঞানের 
নতৃনত্ব সিনয়রঞা এখঞানন অস্ত চঞালননঞা ও লঞাঠিনখলঞা ম�খনতন। 

১৯৩১ েঞানল বলেবীনের কঞায ষেকলঞাপ আনরঞা সজঞারেঞার 
হয়। পরপর সব� মকছু সজলঞা ম্যঞামজনস্ট� ও সজলঞা 
জজ মবলেবীনের হঞানত মনহত হন। এর িনধ্ কুমিল্ঞার 
সজলঞা জজ মটিনভনন্সর হতষ্যঞার েঞানথ দু’জন তরুরী 
জমিত থঞাকঞার েন্নহ পুমল� তৎপর হনয় ওনঠ। 

এরপর মবনয়র িঞাত্ ১৩ ব�নরর িঞাথঞায় অকঞাল মবধব্য 
ও বহুমেননর আন্ঞালন- েংরেঞানির েঞাথীনক হঞামরনয় 
�ঞারীমরক ও িঞামনেকভঞানব মবপয ষেস্ত হনয় পনিন লীলঞা। 
তনব কি েিনয়র িনধ্ই স�ঞাক কঞাটিনয় স্নেন�র 
বৃহ্র স্ঞানথ ষে পুনরঞায় িননঞামননব� কনরন মতমন। ১৯৫২ 
েঞানলর খঞাদ্ আন্ঞালননও মতমন েমক্য় ম�নলন। 

১৯৬৮ েঞানলর ৪ সফব্রুয়ঞামর েকঞানল মতনন েংজ্ঞাহীন হনয় 
পিনল তঞানক কলকঞাতঞার মপ মপ হঞােপঞাতঞানল ভমত ষে করঞা হয়। 
২৩ মেন পর েংজ্ঞা মফনর এনলও বন্ হনয় যঞায় তঞাঁর বঞাক�মতি। 
�রীনরর রঞান অং� েম্পূর ষে রূনপ অচল হনয় যঞায়। এভঞানবই 
আিঞাই ব�র চলঞার পর ১৯৭০ েঞানলর ১১ জুন মরিটি�মবনরঞাধী  
আন্ঞালননর এই িহঞানঞাময়কঞা পরনলঞানক গিন কনরন।
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Soumyadipta Bose
Soumyadipta is a Social Worker and Founder of Centre for Integrated 
Developmental Practices, S24PGS. He is the curator and mentor for Free 
educational and cultural centres all around West Bengal. 

বঙ্গভঙ্গ-লবষরারী আ্দিষন 
রবীন্দ্রনাষথর স্ষেশী সঙ্গীষতর প্রভাব

আমশ্বননর েকঞাল। পঞামখর কলতঞানন মুখর এিন সচনঞা মুহূত ষে 
আনগও সেনখন� বঞাংলঞা। ম�ম�র সভজঞা ঘঞােগনলঞা তখন সযন 
ঘুনি আমবষ্ট। মকন্তু তবুও আজ েকঞাল�ঞা খুব মবন�ষ, সচনঞার 
িনধ্ও অনচনঞার গঞাম্ভীয ষে। েহেঞা কুয়ঞা�ঞার পঞাঁমচল �পনক মৃদু 
আওয়ঞাজ সভন� এল। কঞান� আেনতই বঝঞা সগল সকঞান এক 
স�ঞাভঞাযঞাত্ঞার েিনবত েগেীত। উেঞা্ কনন্থ ‘বঞাংলঞার িঞাটি 
বঞাংলঞার জল/বঞাংলঞার বঞায়ু বঞাংলঞার ফল/ পুণ্য হউক পুণ্য 
হউক সহ ভগবঞান’ সগনয় চনলন�ন স�ঞাভঞাযঞাত্ীগর। অমবরঞাি 
�ঙ্খধ্বমন উলুধ্বমনর িনধ্ও স্তন্ত সেই গঞান, সুনর একটুও 
স�ে সনই। বঞামির �ঞাে, ফু�পঞাথ উপন� পনিন� মভনি। 
সলঞাকঞারণ্য সযন। ম�শু, িমহলঞা, যুবক, তরুর, তরুরী সক 
সনই সেই স�ঞাভঞাযঞাত্ঞায়। হঞাজঞার হঞাজঞার িঞানুনষর সেই 
জনেমুনদ্র স্ল্প মববরন মেনয়ন�ন গীমতকঞার অতুলরিেঞাে 
সেন। ‘স�ঞাভঞাযঞাত্ঞার েব ষেরিথনি একটি অল্পবয়স্ক বঞালক একটি 
সুস্কঞায় ভদ্লনকর স্কন্ চমিয়ঞা, হঞাআত তুমলয়ঞা সুলমলত 
কনন্থ গঞাইনতন�- বঞাংলঞার িঞাটি। আর েকনল েহস্র কনঠে 
পুনরঞাবৃম্ কমরনতন�। সে বঞালকটি, িহঞারঞাজঞা জগমেন্দ্রনঞাথ 
রঞানয়র ম�শুপুত্- অধুনঞা িহঞারঞাজ’১  মকন্তু কঞানক সেখবঞার জন্য 
মভি আ�নর পনিন� রঞাজপনথ? মকই বঞা উপলক্? মিম�নলর 
অপর এক মুখ অবমনন্দ্রনঞাথ ঠঞাকুনরর কথঞায়, ‘েকঞাল সথনক 
সলঞানক সলঞাকঞারণ্য, রমবকঞাকঞানক সেখবঞার জন্য আিঞানের 
চঞামরমেনক মভি জনি সগল।’২  রমবকঞাকঞা িঞানন স্য়ং রবীন্দ্রনঞাথ 
ঠঞাকুর আর েনগে েনগে চনলন�ন েীননন্দ্রনঞাথ, সুনরন্দ্রনঞাথ 
আরও অনননক। গন্তব্য জগন্নঞাথ ঘঞা�। পূব ষেপমরকল্পনঞািত 
গগেঞার পুণ্য জনল নেঞান স�নর যখন উনঠ এনলন রবীন্দ্রনঞাথ, 
চঞামরমেনক তখন সে মক এক ধুি। এনক অপরনক কলঞাকুমল 

কনর পমরনয় মেনছেন হমরদ্ঞাবনর ষের রঞাখী। েব ষেধি ষে মনমব ষেন�নষ 
দৃষ্টঞান্ত হনয় রইল রঞামখবন্ন। অবনীন্দ্রনঞাথ ঠঞাকুর বনলন�ন, 
‘…েবঞাই এ ওর হঞানত রঞাখী পরঞালুি। অন্যরঞা যঞারঞা কঞা�ঞাকঞাম� 
ম�ল তঞানেরও রঞাখী পরঞাননঞা হল। হঞানতর কঞান� স�নলনিনয় 
যঞানক পঞাওয়ঞা যঞানছে, সকউ বঞাে পনিন� নঞা, েবঞাইনক রঞাখী 
পরঞাননঞা হনছে।৩ আপঞাতদৃমষ্টনত মবমছেন্ন িনন হনলও এ 
ঘতনঞার মবস্তৃমত ব্যঞাপক। যঞার সুত্পঞাত দুব�র পূনব ষে ১৯০৩ 
েঞানল, এবং চরি পমররমত আজনকর এই রঞামখবন্ন উৎেব।

ভঞারতবষ ষেনক মননজর গলঞানি পমররত করঞার কঞাজ েীঘ ষেমেন 
ধনর মরিটি�রঞা শুরু কনরম�নলঞা, মকন্তু বঞারবঞার বঞাধ সেনধন� 
এই বঞাংলঞা। অখডে বনগের িঞানুষজননর একঞাত্মনবঞাধ, এনক 
অপনরর রিমত ভঞাতৃসুলভ িননঞাভঞাব মরিটি�নক তঞামিনয় 
সবমিনয়ন� ব�নরর পর ব�র। অবন�নষ কূ�চক্ী বনিঞালঞা� 
কঞাজষেন গলঞার কঞাঁ�ঞা বঞাংলঞানক গলঃধকরন করঞার এক উপঞায় 
বঞার করনলন। বঞাংলঞা ভঞাগ। সুমব�ঞাল এই বঞাংলঞার রি�ঞােমনক 
কঞানজর অরিতুলতঞার �নল রঞাজননমতক ও ব্যমতিগত 
স্ঞাথ ষেমেমদ্র জন্য রিস্তঞাব রঞাখনলন বগেভনগের। মেদ্ঞান্ত হল 
পূব ষেঞাং� যঞানব আেঞানির েনগে আর পমশ্চিঞাং� মবহঞার, 
স�ঞা�ঞানঞাগপুর ও ওমি�ঞার েনগে। অতএব েঞাপও িরল ও 
লঞাঠিও ভঞাঙনলঞা নঞা। মরিটি� হঞায়নঞার সলঞালুপ  দৃমষ্ট সেমেন 
সথনক বঞাংলঞানক কুনি কুনি সখনত লঞাগনলঞা। ১৯০৩ েঞানলর 
৩রঞা মরনেবের Calcutta Gazette-এ রিথি রিকঞাম�ত হল 
সেই েঞামস্তকতঞার  আক্মরক বর ষেনঞা-মবিখমডেত হনব বগেনে�। 
কঞায ষেত  স�ঞারনগঞাল পনি সগল বঞাংলঞা জুনি। অথচ সব� 
মকছুমেননর িনদ্ই সে সঢউও মিনল সগল েিনয়র অনিঞাঘ 
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মনয়নির কষঞাঘঞানত। এমেনক সুনযঞাগ বুনঝ লন্ডন মগনয় কঞাজষেন 
সকবল তৎকঞালীন ভঞারতেচীব সরিরমরকনক স্িনত আননলন 
নঞা, মননজনক পুনব ষেহঞাল রঞাখনলন ভঞাইেরয় পনেও। অবন�নষ 
৫ জুলঞাই ১৯০৫ লন্ডন সথনক রয়�ঞানরর স�মলরেঞাি এল – 
বগেমবভঞাগ েম্পনক ষে ভঞারত েরকঞানরর রিস্তঞানব ভঞারতেচীব 
তঞাঁর েম্মত জঞামননয়ন�ন। ২০ জুলঞাই এই বগেমবভঞানগর 
খবর কঞানলঞা বর ষেঞার মেনয় আিঞাই কলঞািব্যঞাপী রিকঞা� করনলন 
The Bengalee পমত্কঞা। মিমলনয় যঞাওয়ঞা সঢউ সযন আবঞার 
মকনের ধঞাক্ঞায় ফুনল সেঁনপ উঠনত শুরু করনলঞা। পনথ 
নঞািনলঞা বগেবঞােী। এমগনয় এনলন বহু স্নঞািধন্য ব্যমতিবগ ষে। 
সনতৃত্ব মেনলন স্য়ং রবীন্দ্রনঞাথ ঠঞাকুর। ‘বগেভগে মবনরঞাধী 
আন্ঞালননর সেই মেনগনলঞানত মন�ক একঞাত্মনবঞাধই নয়, 
আক্মরক অনথ ষেই পুনরঞাধঞা সনতৃনত্বর মন�ঞানটিও মতমন তুনল 
মননয়ম�নলন মননজর কঞাঁনধই’ (৪)। আন্ঞালননর েঞাল সয 
সকবল পনথ সননিই ধরঞা যঞায় তঞা আক্মরক অনথ ষে ভুল রিিঞার 
করনলন মতমন। বলনলন ‘… বতিতৃতঞা ও েঞামহতষ্য মেনয় কঞায ষে 
কমরনবন’ (৫)। অথচ উনপক্ঞা করনত পঞারনলন নঞা �ঞারীমরক 
উপমস্মতনক, তঞাঁর সগৌরনবঞাজ্জ্বল অং�রেহন রিমতটি েভঞা 
েমিমত, সক কনর তুলনলঞা স্য়ংেম্পূর ষে। িনমননব� করনলন 
েগেীত রচনঞায়। আন্ঞালন উন্মঞােনঞার সঢউনয়র অমভঘঞানত 
মতমন রচনঞা করনলন ২২/২৩ টি স্নে�নরিিমূলক গঞান। মুনখ 
মুনখ ঘুরনত লঞাগনলঞা সে�নরিিিমথত আনবগতঞামিত সেই 
গঞান। গঞান স�খঞার সে মক উদেীপনঞা তরুর তরুরীনের িনধ্। 
এই ঘ�নঞার আভঞাে পঞাওয়ঞা যঞায় অমৃতবঞাজঞার পমত্কঞার 
২০ সেনটেবের ১৯০৫ েঞানলর েংখ্ঞায় একটি মবজ্মপ্তনত, 
‘Dawn Society Music Class – A temporary 
Music Class, to teach a number of the new-
est national songs composed by Babu Rabin-
dranath Tagore will be opened immediately 
under the auspices of the ‘Dawn Society’ 

৭ আগটি ১৯০৫ বগেভনগের রিস্তঞানবর মবরুনদ্ কলকঞাতঞার 
�ঞাউন হনল বেল এক মবরঞা� জনেভঞা। সযন চঞাঁনের হঞা�। 
মকন্তু েরকঞার গঞান, কঞারন ‘এক�টি েভঞা সয উন্মঞােনঞা সৃমষ্ট 
করনত পঞানর  একটি গঞান পঞানর তঞার সচনয় সবম�’। সুতরঞাং 
েহঞায় হনলন রবীন্দ্রনঞাথ। অতুলচন্দ্র গনপ্তর কথঞায় ‘�ঞাউন 
হনলর মবরঞা� জনেভঞায় গঞাইবঞার জন্য গঞান েরকঞার। 
এল আিঞার সেঞানঞার বঞাংলঞা আমি সতঞািঞায় ভঞানলঞাবঞামে’। 
�ঞাউন হনলর ঐমতহঞামেক েভঞা রিেনগে েনতষ্যন রঞায় তঞাঁর 
স্মৃমতচঞাররঞায় মলনখন�ন, ‘কমলকঞাতঞার �ঞাউন হনল সয েভঞা 
হনয়ম�ল, সেই উপলনক্....রবীন্দ্রনঞানথর নূতন েগেীত 
‘আিঞার সেঞানঞার বঞাংলঞা’ বঞাউল সুনর গীত হনয়ম�ল’ ।  
রবীন্দ্রনঞানথর গঞান সযন বঞাংলঞার িনন মিন� সগল, বঞাংলঞার ঘনর 

ঘনর সেঞানঞা সযত আিঞার সেঞানঞার বঞাংলঞা, পনথ পনথ সেঞানঞা 
সযত ‘বঞাংলঞার িঞাটি বঞাংলঞার জল’ । �ঞালিঞা�ঞাল সয েিনয়র 
রঞাঙঞা আকঞা� আনরঞা গূঢ়তর হল ১ সেনটেবের ১৯০৫ যখন 
েরকঞামর তরনফ মেিলঞা সথনক সঘঞাষরঞা হল আর আর ঠিক 
সেি িঞাে পনর ১৬ অনক্টঞাবর বগেভগে কঞায ষেকরী হনব। আবঞানরঞা 
সজঞায়ঞার। বঞাে পরনলঞা নঞা �ঞাত্�ঞাত্ীও । ৩ সেনটেবের মবকঞাল 
েঞানড চঞার,আচঞার�ঞা চঞার�ঞায় কনলজ সস্কঞায়ঞার এ চঞারহঞাজঞার 
িঞানুনষর উপমস্তমথনত অণুমষ্ত হল �পথ রেহর পব ষে। আজ 
সথনক আর সকউই মরিটি�নের মতমর সকঞান মজমনে ব্যবহঞার 
করনব নঞা। এিনমক মতনমেন ধনর পঞামলত হনব জঞাতীয় 
স�ঞাক। েভঞান�নষ মিম�ল এমগনয় চল্। আর মুনখ সলনগ সেই 
পমরমচত রবীন্দ্রেংগীত। মবলেবী রিঞানরর আ�ঞা ভরেঞা। ঘ�নঞাটি 
েঞা সবগেলী পমত্কঞায় পরমেন �ঞাপঞা হয়।, ‘...college and 
school students, barefooted and holding flags 
in hand came in procession singing a national 
song composed by Babu Rabindranath Tag-
ore’. তনব বগেভগে মবনরঞাধী আন্ঞালনন রবীন্দ্রনঞাথ সকবল 
মবনেম� দ্ব্য নয় মবনেম� রীমতনীমত পমরতষ্যঞানগর পনক্ও 
ম�নলন। এ রিেনগে তঞাঁর ‘করতঞামল’ ও ‘�কচ’ রিবন্ দুটি 
মবন�ষ ভঞানব উনল্খনযঞাগ্য। তঞাঁর রিস্তঞানব এও উনঠ আনে 
সয - সেন�র মভক্ষুক েম্প্রঞােয় সযিন েহজ ভঞাষঞায় ও সুনরর 
িনধ্ মেনয় গূঢ়  ধি ষেীয়্ব বিঞানর বিঞানর পমরনব�ন কনরন, ঠিক 
সতিমন সেন�র িঞানুষনক জঞারেত আিঞানেরও �নখর মভক্ষুক 
েল গনড সতঞালঞা উমচত। যঞারঞা রেঞানি ঘুনর স্নে�ী গঞান সগনয় 
সকবল সে�ঞা্বধক রিচঞার নয়, ন্যঞা�নঞাল ফঞান্ড এর জন্য অথ ষেও 
েংরেহ করনব। গনড উঠনলঞা ‘বন্িঞাতঞারঞাি েম্প্রঞােয়’। 

েভঞাপমত মনযুতি হনলন সুনরন্দ্রনঞাথ বন্ঞাপঞাধ্ঞায় এবং 
েহেভঞাপমতর পে অলংমক্ত করনলন স্য়ং রবীন্দ্রনঞাথ, 
মচ্রঞ্ন েঞা� ও �রৎচন্দ্র রঞায়। মকন্তু মক গঞাওয়ঞা হনব? 
আবঞানরঞা িননঞামননব� করনলন েংগীত রচনঞায়। মলখনলন, 
‘আিরঞা পনথ পনথ যঞাব েঞানর েঞানর’ । রবীন্দ্রনঞাথ ঠঞাকুর 
বনলন�ন, ‘মেননন্দ্রনঞানথর সনতৃনত্ব আিরঞা একটি মবতঞামলক 
েল গঠন কনর সরঞাজ েকঞানল স্নে�ী গঞান সগনয় 
ন্যঞা�নঞাল ফঞানন্ডর জন্য �ঞাকঞা তুলনত সলনগ সগলুি’ (৯)। 

রবীন্দ্রনঞানথর গঞাননর পঞা�ঞাপঞাম� বতিতৃতঞারও চঞামহেঞা উ্নরঞা্র 
বৃমদ্ সপনত লঞাগনলঞা।এিনকী ৯ অনক্টঞাবর পশুপমতনঞাথ বসুর 
গৃনহ মবজয়ঞা ে�িী উপলনক্ আনয়ঞামজত এক েভঞায় ভঞাষনরর 
জন্য তঞাঁনক মগমরমে সথনক সরনক আনঞা হয়। স্ভঞাবতই সেই 
েভঞার অগে মহেঞানব গীত হয়ম�ল রবীন্দ্রেংগীত। দ্ বঞাগেঞালী 
পমত্কঞার কথঞায়, ‘.....Babu Rabindra Nath Tag-
ore also sang an appropriate song specially 
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composed for the occasion which was much 
appreciated by the vast assembly’. েভঞা েমিমতর 
আনয়ঞাজনন সকঞান খঞািমত সনই। এনকর পর এক নতুন 
আে� ষেনকর েঞািনন সরনখ বগেবঞােী রিস্তুত হমছেল মরিটি� এর 
েঞানথ আপঞাত েম্মুখ েিয় অবতীর ষে হনত। আর এই আগনন 
মরেতঞাহুমতর কঞাজ কনর চনলম�ল গূঢ়নচতনঞািয়ী সে�ঞাতবধক 
রবীন্দ্রেংগীত। রঞানিন্দ্রঞাসু্র মত্নভমের িনত, ‘স্নে�ীয়নের 
আগন যখন জ্বমলয়ঞা উঠিয়ঞাম�ল, তখন রবীন্দ্রনঞাথ এর সলখনী 
তঞাহঞানত বঞাতঞাে মেনত ত্রুটি কনর নঞাই’। ১৭ সেনটেবের ১৯০৫, 
কলকঞাতঞার স্ধি ষে েঞাধন েমিমতর রঞানক মবনকল ৬�ঞায় অক্রুর 
ে্ সলনন আনয়ঞামজত হয় এক মবন�ষ অমধনব�ন। বঞাংলঞা 
তথঞা ভঞারনতর রিঞায় েকল গরী ব্যমতির েিঞানরঞানহ েভঞাটির 
িঞাহঞাত্মষ্য সব� কনয়কগর সবনি মগনয়ম�ল তঞা বলঞা চনল। 
েভঞাপমতর পনে অল্তৃত করনলন কমব স্য়ং। সক ম�নলন নঞা 
মবহঞারীলঞাল েরকঞার, রঞানিন্দ্রসু্র মত্নবেী সথনক শুরু কনর 
অমৃতলঞাল বসু, মক্মতন্দ্রনঞাথ ঠঞাকুর রিমুখ একঝঞাঁক উজ্জ্বল 
মুখ। েনহ্যর ভঙ্গুর বঞাঁধ �ঞামপনয় উপন� পরনলঞা সক্ঞানধর 
জলরঞাম�। সক্ঞানভ সফন� পিল েিরে বগে। ঠিক হল েরকঞানরর 
স্ঞাথ ষেঞানবেষী মেদ্ঞানন্তর মবনরঞামধতঞায় ও বগেভগে সরঞানধ আগঞািী 
১৬ই অনক্টঞাবর েিরে বগেনে�জুনি পঞামলত হনব রঞাখীবন্ন 
উৎেব। অমধনব�ননর পনরর মেন অথ ষেঞাৎ ২৮স� সেনটেবের 
দ্ সবগেমল পমত্কঞা মলখনলন, ‘… if partition of Ben-
gal were carried out on the 16th October next 
the people of entire Bengal Eastern and West-
ern, should celebrate the day as an occasion of 
their union. That might be observed as an an-
niversary and Rakhi Bondhon, by exchange 
of yellow thread between people of Eastern 
and Western Bengal on that day, might be 
observed’. এিনমক েভঞান�নষ সয রবীন্দ্রেগেীত গঞাওয়ঞা 
হনয়ম�ল সে মববরন মেনতও ভনলনমন সবগেমল কতৃষেপক্। 
১লঞা সেনটেবের মরিটি� েরকঞার সঘঞাষরঞা করনলঞা বগেভনগের 
মেন আর ঠিক তঞার একিঞাে পর অথ ষেঞাৎ ১১ই অনক্টঞাবর 
বগেবঞােীর েমম্মলত আহ্ঞান রঞাখীবন্ন উৎেব। স্ঞাগঞান 
উঠল ‘ভঞাই ভঞাই এক ঠঞাঁই সভে নঞাই সভে নঞাই’। এ�ঞািঞাও 
সকঞাথঞায় রঞাখী পঞাওয়ঞা যঞানব সে মননয়ও মবস্তঞামরত জঞামননয় 
মেল সবগেমল, ‘…rakhi threads are now being 
sold at the Bhandan office No 7, Cornwallis 
Street, Calcutta’ (13th October, 1905)। েিরে 
উৎেবটির েনগে অতষ্যন্ত মনমবিভঞানব জমিনয় রইনলন কমব। 
বলঞা সযনত পঞানর এ উৎেব তঞাঁরই িমস্তস্করিসূত। মলখনলন 
গঞানও। অতুলচন্দ্র গনপ্তর মকন�ঞার মম্ম্রমতনত উনল্খ্, ‘রিথি 

রঞাখীবন্ননর গঞান চঞাই। ‘বঞাংলঞার িঞাটি বঞাংলঞার জল’ রিস্তুত’।
অবন�নষ ১৬ই অনক্টঞাবর পূর ষেতঞা সপল রঞাখীবন্ন উৎেব। 
এক্মুনত্ মিমলত হল আপঞানিঞার বঞাঙঞামল। ব্যঞাথ ষেতঞার হঞাহঞাকঞানর 
সেমেন বুক মচনর সগল মরিটি� পঞাষডেনের। উমচত ম�ক্ঞা। 
বগেভগে মবনরঞাধী আন্ঞালননর ধঞারঞাবঞামহকতঞা বজঞায় 
থঞাকল সেমেন মবনকনলও। আপঞার েঞাকু ষেলঞার সরঞানর বেনলঞা 
মবরঞা� জনেভঞা। েভঞাপমত মহেঞানব জনতঞা বরর করনলন 
আন্নিঞাহন বসুনক। অসুস্তঞা েন্বেও সকবল রিঞাননর �ঞানন 
ছুন� এনেম�নলন সেই জনেভঞায়। েভঞা েিঞামপ্তনত জনতঞা 
আবঞার এমগনয় চলল পশুপমত বসুর বঞামির মেনক, মুনখ গঙ্গুন 
সুনর, ‘মবমধর বঞাঁধন কঞা�নব তুমি এিন �মতিিঞান/ সিঞানের 
ভঞাগেঞাগিঞা সতঞািঞার হঞানত এতই অমভিঞান’। সকবল গঞান্ রিঞাননর 
অনজয় িন্ত কনর এক�ঞা জঞামত রুনখ েঞাঁমিনয়ম�নলন সেইমেন 
ক্িতঞার উৎে মরিটিন�র মবরুনদ্। মনরস্ত অথচ মনরমভক, নগ্ন 
পঞানয় মিম�নলর পর মিম�ল, েভঞার পর েভঞা অং�রেহনরর 
িনধ্ মেনয় মভত নঞামিনয় মেনয়ম�ল মরিটিন�র ঘুরধরঞা 
অ্ঞামলকঞার। তঞাঁনের পঞানথয় সকবল গঞান। রবীন্দ্রনঞানথর গঞান। 
অতুলরিেঞাে সেননর কথঞায়, ‘সে েিয় বনগে সয সে�রিীমতর 
সস্রঞানত বমহয়ঞাম�ল তঞাহঞার উৎে রবীন্দ্রনঞানথর গঞান’।

সূত্লনষে্ব ষশ – 

১। অনুনয় চন্ঞাপঞাধ্ঞায়, বগেভগে: েঞাংস্কৃমতক রিমতনরঞাধ, পমশ্চিবগে, 
বষ ষে ৩৯, েংখ্ঞা ৯, অনক্টঞাবর ২০০৫, পৃ ৯৩ 
২। অনু্ি ভ্ঞাচঞায ষে, বগেভগে মবনরঞাধী আন্ঞালন ও রবীন্দ্রনঞাথ, 
পমশ্চিবগে, বষ ষে ৩৯, েংখ্ঞা ৯, অনক্টঞাবর ২০০৫, পৃ ৪৩ 
৩। তনেব, পৃ ৪৩-৪৪ 
৪। ভব রঞায়, রবীন্দ্রভঞাবনঞায় অখডে বঞাংলঞা ও অখডে ভঞারতবষ ষে, 
পমশ্চিবগে, বষ ষে ৩১, েংখ্ঞা ৪১-৪৬, এমরিল-সি ১৯৯৮, পৃ ১০ 
৫। মচনন্মঞাহন সেহঞানবী�, রবীন্দ্রনঞাথ ও মবলেবীেিঞাজ, মবশ্বভঞারতী, 
১৩৯২ বগেঞান্ঞাপঞাধ্ঞায় 
৬। অনুনয় চন্ঞাপঞাধ্ঞায়, বগেভগে: েঞাংস্কৃমতক রিমতনরঞাধ, পমশ্চিবগে, 
বষ ষে ৩৯, েংখ্ঞা ৯, অনক্টঞাবর ২০০৫, পৃ ৮৯ 
৭। তনেব, পৃ ৯১ 
৮। অনু্ি ভ্ঞাচঞায ষে, বগেভগে মবনরঞাধী আন্ঞালন ও রবীন্দ্রনঞাথ, 
পমশ্চিবগে, বষ ষে ৩৯, েংখ্ঞা ৯, অনক্টঞাবর ২০০৫, পৃ ৪৪ 
৯। তনেব, পৃ ৪৮ 
১০। অনুনয় চন্ঞাপঞাধ্ঞায়, বগেভগে: েঞাংস্কৃমতক রিমতনরঞাধ, পমশ্চিবগে, 
বষ ষে ৩৯, েংখ্ঞা ৯, অনক্টঞাবর ২০০৫, পৃ ৯১ 
১১। তনেব, পৃ ৮৯
১২। তনেব, পৃ ৯৩
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Why 8/12,
The Movie that might actually be one of the most accurate representations of Revolution

8/12

Film: 8/12: Binay Badal Dinesh 
Genre: Dramatic, History

Where does a revolution start from? Why is 
a fight always seen bleeding in every page of 
history? Well, the answer is metaphorically 
hidden in a film that you probably missed.  
 
While there is enough flare with several con-
temporary films like Jai Bheem, Udam Singh 
and Kashmir Files, 8/12 stood out as the only 
Bengali film to portray the power of revolu-
tion against imperialism and against misused 
authority. Here I have deconstructed the mov-
ie into bits, so while you enjoy this film 
as a reader, do pay for it and watch it, 
as it would help sup-
portsimilar art and 
h i s t o r i c 
portraits painted be-
fore the majority audience. 
 
The main course of the cinema 
shows the upbringing, develop-
ment and struggle involved in the 
lives of the three main revolution-

aries, Binoy Bose, Badal Gupta and Dinesh 
Gupta, and the attack on Writer’s building, 
8/12, which gives the name to the movie.

From the starting scenes, the tension of the 
period of Indian Independence Movement 
is upheld, as the British Police and intelligen-
tsia are shown cracking down on small units 
of resistance groups with harsh methods. 
Charles Tegart,  former Police Commission-
er of Kolkata, and F.I. Lowman, Inspector 

General of Po- lice converse about 
s l a s h i n g open these 

groups. 
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8/12

There were three groups as mainly referenced 
by many historians, which find mention in 
this film, namely The Bengal Volunteers, The 
Anushilan Samiti and The Jugantor party. 
The Group in question, is the Bengal Vol-
unteers. On one side the volunteers, mainly 
youth wings, are shown to be hunted down as 
they flee. The school absentees are detained. 
The books have inscribed cavity to capacitate 
pistols. The special emphasis here, was shown, 
on how women were shown. Intense British 
Interrogation kept on occuring, as the Nirmal 
Sen Camp is being referred to. Bones ripped 
off, scenes of rape were bone-quivering for the 
viewers, showing why the flame of revolution 
had lit up amidst young boys and girls. Un-
like the present society, which is stagnant on 
its views of crimes, the period was of unrest. 
  
Scene shifts to a man enquiring a fisherman 
about the last ferry, which turned out to be the 
code word for the group, as they led to arms 
practice ground and eventually boiled down to 
a conversation with Major Gupta of volunteers.  
“Better to be brutal than handicapped”, says 
he. While talking about the return of Subhash 
Bose, their motive to ward off this torture was 
via creating fear in the minds of the British. 
Working on the said path of action as devised 
by Rashamay Sir, a premise is set up, where 
initially telegraph and telephone communica-
tion lines are sabotaged. This is where Badal is 
introduced, sabotaging poles with a slingshot. 
On the other hand, Simpson fills up the 
jails from Alipore to Dhaka with suspected 
students. A distressed Kamala is raped bru-
tally as she begged for her brother’s life. He 
was apparently dying of thirst, and even af-
ter Kamala was brutally abused on mud, she 
didn’t fail to collect the moisture from the 
soil within her saree. This stands as an ele-
mental proof of the devotion of the workers.

These issues bring tempest of emotions with-
in the Indians, unlike the present day, as one 
of the activist and leader of the volunteers, 
Ananta Singha surrenders, not being able to 
bear all the abuse his brothers and sisters had 
to face. The penalty of Lowman’s miscreant 
behaviour is decided to lead him to death. 
Binoy Krishna Bose is then assigned with the 
duty of shooting that rascal officer to death.  
 
The news that Lowman is going to come to 
Mitford Hospital is given away by a spy in the 
British army to the volunteers through a local 
panwadi, and then Shri Hemchandra Ghosh 
makes the perfect plan. Lowman is shot dead 
with chants of vande matram, as Binoy keeps 
sprinting the entire time and escapes with de-
coy men, as a bit of support from an Indian 
working for the British Police. The British Po-
lice becomes repeatedly fooled, as they falsely 
interrogate someone of their own side, while a 
man escapes the town in a Muslim’s outlook.  
(Intermission sets within this suspense) 
Next up, a violent rod-rape and dry chilli pow-
der insertion, which will immediately gain 
the traumatic side of viewers. On the other 
hand, Binay meets with Shubhash where he 
asks from Him for two others who don’t fear 
death or to kill. He is prepared for the ultimate 
sacrifice and accepts the point of no return. 
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Now, Dinesh is introduced to the au-
dience. Dinesh protests and is not fear 
to be shot in his heart. Selected now for 
the Bengal Volunteers, he pledged to 
do his duty, as the room mates interact.  
 
Jail incident where Major Gupta is shown. 
This brilliant dialogue, which is also showed 
in the trailer, happens here - “Apni apnar kor-
tobbonpalon korben bole amra to amader 
kortobbonpalon theke shore darate parina”  
 
BBD trio practice shooting and yoga as they 
prepare for the D Day at Writers building. 
Metia bruj is assigned to Binay while 
Badal and Dinesh to Park Street.  
They sleep and discuss about food 
when they are notified of the duty. 
 
Binay missed her mom and feels for all Moth-
ers of the Nation. They prepare, as they 
consume their last meals. Binay looks at a 
picture of mom for the last time and depart 
with the vande matram cued at background. 
They get up in an ambassador, and viz kh-
idirpore, reach BBDbagh. They are told not 
to hurt innocents. “Keep bullets and cian-
ide for last”- the commander of the opera-
tion BBD BAGH suggests . From a certain 
cigarette company they reach the Writers. 
 
The final shootout happens and they laugh in 
the face of death. Bullets fly from all sides. They 
spare a pregnant British Woman, showing the 
difference between revolution and brutality. 
As the backup forces arrive, the trio are al-
ready done with their targets. However now 
is the point of no return. One hit in the 
leg, on on the neck, most out of bullets. “I 
come I see I conquer. Vini Vidi Vici” one 
dies, saying it’s best for the future. Last of 
the trio was shown to die, for smoothness 

within the dramatization. Screen shows 
accurate death details in the end- Dinesh 
in real life suffered capital punishment.  
 
The film was ended with a round 
of applause from all the audience.

Current Real Life status :
  
We all know how there are several per-
spectives to an incident. One vigilante 
group purely intended for ensuring justice 
might be a terrorist group for another. In 
a listing in the Hansard Parliament web-
site, these groups are named as terrorists.  
The building of Writers is abandoned still, 
and the place gets respected with the rev-
olutionary initials, BBD BAGH. The 
revolutionaries are remembered on Mar-
tyrs by many on the Eighth of December.  
 
KSS Productions and Entertainment have not 
been well known producers within the major-
ity of mainstream demand in the Indian film 
industry. Their film is going to be a stepping 
stone for other newbies to go mainstream. 
Rating their direction and acting a 9/10 
and a 9.5/10 for the accuracy of the events.  
 
Ending this review with my fa-
vourite quote from the movie- 
“History matters less, but the ac-
tion that you do now matters more”.

“Vini 
   Vidi 
      Vici”
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“Digital Illustration of Netaji Subhas Chandra Bose and Adolf Hitler”
By Rajdeep Saha
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“Digital Sketch of Netaji Subhas Chandra Bose”
By Pabrisha Das
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“Illustration of Netaji Subhas Chandra Bose”
By Sukanya Majhi
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“Sketch of Netaji Subhas Chandra Bose”
By Debanwita Chakraborty
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“Drawing of Netaji Subhas Chandra Bose”
By Niharika M.S
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“Drawing of Netaji Subhas Chandra Bose”
By Niharika M.S

“Digital Sketch of Netaji Subhas Chandra Bose”
By Rajdeep Saha
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