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1. Deshbandhu @ 150 | Special Segment 

2. সুভাষের আষরক মা - Amit Dutta 

3. দেশবনু্ধর বর্ত মান প্রষয়াজনীয়র্া - দসৌর্যতয দ াোল  

4. Timeline Of Subhas Chandra Bose - Debayan Chatterjee 

5. ককভাষব সভুােচন্দ্র দেষলন দনর্াকজ উোকি?- রূেসা কবশ্বাস 

6. Painting By Animesh Pawar Art 

7. Jai Hind - Aditya Goswami 

8. Painting By Rashmi Pyne 

9. Tiranga by Aditya Giswami 

10. সুভাে জয়ন্তী - মাহববুুর রহমান  

11. দেশনায়ষকর শেথ - অনল কুমার কমত্র  

12. Painting By Swagoto Saha 

13. কঠিন েণ এর মহােরুুে (কির্ীয় েবত) - কসদ্ধাথত শঙ্কর মুষ াোিযায়  

14. Painting By Swarnadip Roy 

15. এই মকহলা কবপ্লবী দক মষন রা ষলা দক? - দেহকজৎ কমত্র  

16. Painting By Adith Sekhar Gatty 

17. Swami Vivekananda, the Architect of Modern Indian Nation  - Shantanu Dey 

18. Art By Rajdeep Saha 

19. Across the world To be Free (1941-45)  - Rajdeep Saha 

20. LEFT RIGHT LEFT (2nd Episode) - Souvik Biswas 

21. Art By Poulami Halder 

22. দর্যকথা সু্কষলর বইষয় োওয়া র্যায়না - অকমর্ েত্ত  

23. Welcome To Forward Media Group 
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ত্রেতা যুগ ত্র াক ককম্বা দাপর যুগ -গুরু ছাডা কিষ্য অচল এবং গুরুর বাণী প্রচার একমাে কিষ্যই 
করতত পাতর। দুজন দুইজতনর পকরপূরক। তাইততা:- 
"গুরু ব্রহ্মা: গুরু কবষু্ণ: গুরুতদব মত শ্বর:  
গুরু সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম: তাস্মাই কস গুরুতব নম: " 

তাই সব ত্রক্ষতে সবার গুরু কবরাজমান।ত্রনতাকজর রাজননকতক গুরু কছতলন ত্রদিবনু্ধ। এইবছর উকন 
১৫০ বছতর পদাপপণ করতবন আগামী ৫ ই নতেম্বর। ককন্তু ত্রদিবনু্ধর জন্মকদন ত্রকন্দ্রীয় োতব পালন 
করা  তব?ওনাতক কনতয় কবশ্বকবদযালয় স্ততর আতলাচনা  তব কক? আসতল প্রশ্ন গুতলা স জ উত্তর 

গুতলাও জানা।ত্রযমন কতর ত্রদতির জনতকর জন্মকদন ত্ররল,বাস ককম্বা কতলতজ ত্রদখা কগতয়কছল! যাক 
ত্রসটা সমতয়র উপর ছাডলাম।  

আসা যাক আসতল প্রসতে ত্রদতখ ত্রনওয়া যাক 
ওনার বংিপকরচয়।উকন কছতলন বতপমান 
বাংলাতদতির ঢাকার কবক্রমপুর (বতপমান মুন্সীগঞ্জ) 
ত্রজলার তাকলরবাতগর ববদয ব্রাহ্মণ পকরবাতরর 
সন্তান। কপতামত র নাম কাকিশ্বর দাি। কপতার 
নাম েুবনতমা ন দাি ও মাতা কনস্তাকরনী দাি। 
স্ত্রী বাসকন্ততদবী (যাতক ত্রনতাজী মা বতল সতম্বাধন 

করততন)। োইতয়র নাম প্রফুল্ল রঞ্জন দাি এবং 
ত্রদিবনু্ধ র' এক পুে দুই কনযা। কচররঞ্জন(১৮৯৯
-১৯২৮),অপণপা ত্রদবী(১৮৯৮-১৯৭২),কলযাণী ত্রদবী 

(১৯০১-১৯৮৩)।এই প্রসতে বকল কবক্রমপুর কছল 

১২০০ িতাব্দীর রাজা বল্লাল ত্রসন এবং লক্ষণ  
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ত্রসতনর রাজধানী। যা কছল পূবপ োরততর কিক্ষা ও সংসৃ্ককতর প্রধান ত্রকন্দ্র। তাই কথা প্রচকলত কছল কবদযা 
বুকি টাকা তার নাম ঢাকা। পকিমবতের প্রাক্তন মুখযমন্ত্রী প্রয়াত কসিাথপ িংকর রায়  তলন ত্রদিবনু্ধ 

কচত্তরঞ্জন দাতির ত্রদৌক ে।  

শুধুমাে কচত্তরঞ্জন দাি নয় উনার স্ত্রী বাসন্তী ত্রদবী কছতলন োরতবতষ্পর প্রথম োরতীয় বাোলী মক লা 

গৃ বধূ কযকন ১৯২১ সাতল অস তযাগ আতদালতন অংিগ্র ণ 

কতরন এবং কারারুি কতরন। বাসন্তী ত্রদবী মতন করততন 
োরততর পুরুষ্তদর ত্রযমন বাইতর কব্রকটিতদর সাতথ লডাই করতত 

 তব ত্রদতির মক লাতদর ঘতরর মধয ত্রথতক ইংতরজতদর কবরুতি 

সমানোতব লডাই করতত  তব।উনার অেূতপূবপ কচন্তা ধারা এবং 
গৃক ণী  তয়ও ববপ্লকবক মতবাদ উনাতক কবপ্লবী জগতত শ্রিার 

আসতন বকসতয় কছল এবং সতযাসতয কতকন কছতলন তৎকালীন 

সমতয় কচত্তরঞ্জন ঘকনষ্ঠ কবপ্লবীতদর মা। ত্রদিবনু্ধর পকরবার কছল 
আইনজীবী পকরবার।১৮৮৩ সাতলর ৫ ই ত্রম, সুতরন্দ্রনাথ 
বতদযাপাধযায় এর কবরুতি আদালত অবমাননার অকেতযাতগ 

কব্রকটি সরকার কবচার শুরু করতল কলকাতার ছােসমাজ প্রকতবাদ জানায়।তার মতধয ত্রয দুইজতনর নাম 
অগ্রগণয তারা  তলন আশুততাষ্ এবং কচত্তরঞ্জন।লন্ডতন বযাকরস্টাকর পডাকালীন কচত্তরঞ্জন দাতির অরকবদ 

ত্রঘাষ্, অতুলপ্রসাদ ত্রসতনর সাতথ বনু্ধত্ব গতড ওতে এতদর সা াতযযই দাদাোই নওতরাকজ কব্রকটি আইন 

সোর সদসয  তত ত্রপতরকছতলন।শুধুমাে কব্রতটতনই নয় কলকাতায় এতস কনতজর কাজকট সুদর কতর 
পকরচালনা কতরন এবং কতপবয গুকল পালন কতরন।১৯০২ সাতল ২৪ ত্রি মাচপ কলকাতার ১২ নম্বর মদন 
কমে ত্রলতন (তযকট এখন ঈশ্বর োকুর ত্রলন) সতীি চন্দ্র বসু "অনুিীলন সকমকত" গেন কতরন।প্রমথনাথ 
কমে কছতলন সোপকত এবং কচত্তরঞ্জন দাস কছতলন স -সোপকত এবং ত্রকাষ্াধক্ষয অরকবদ ত্রঘাষ্। শুধুমাে 
গুপ্ত সকমকত তাই নয় প্রকাতিয শ্রকমক অকধকাতরর কবকপনচন্দ্র পাল কলয়াকৎ ত্র াতসন এবং কচত্তরঞ্জন দাতির 

অবদান অগ্রগণয।  াওডার বাউকরয়া ত্রত ৯০০০ জন অপাতরটর কবতরাধ প্রদিপন করতল তাতদর পাতি 
সবপপ্রথম দাাঁডান কচত্তরঞ্জন দাি। 
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যকদও কংতগ্রস ত্রকার ককমকট অথপাৎ ত্রকন্দ্রীয় কংতগ্রস ককমকটর ম াত্মা গান্ধী কংতগ্রতসর সাতথ শ্রকমকতদর 

সংতযাগ স্থাপতনর কবতরাধী কছতলন ককন্তু তা সতত্বও কংতগ্রতসর অেযন্ততর জাতীয়তাবাদী োবনা সম্পন্ন ত্রয 

সমস্ত বযকক্তবতগপর মন্ডল উপকস্থত কছল তারা সবপততাোতব শ্রকমক আতদালন ত্রক কব্রকটি কবতরাধী 

আতদালতনর অনযতম প্রধান ক তসতব গণয কতরকছতলন তাতদর মতধয অনযতম কছতলন কচত্তরঞ্জন 

দাি।কুখযাত রাওলাট আইন(১৯১৯) এবং জাকলয়ানওয়ালাবাগ  তযাকাণ্ডর(১৯১৯)  প্রকতবাতদ ১৯২০সাতল 

জাতীয় কংতগ্রতসর নাগপুর অকধতবিন গান্ধীজীর ত্রনতৃতত্ব সারা োরত বযাপী অক ংস অস তযাগ 

আতদালতনর প্রস্তাব গৃ ীত  য়।  

Chittaranjan Das with Mahatma Gandhi and Anne Beasant at the Hill Cart Road near Kakjhora, 

Darjeeling in 1925.  

সাল ১৯০৮ শুরু  তলা কবখযাত আকলপুর ত্রবামা মামলা।আকলপুর ত্রবামা ষ্ডযন্ত্র মামলায় অকেযুক্ত 

অরকবদ ত্রঘাতষ্র  তয় দায়রা আদালতত ও পতর  াইতকাতটপ কচত্তরঞ্জন দাি টানা ৮ কদন ধতর বক্তবয 

রাতখন। তার বক্ততবয কচত্তরঞ্জন ত্রবাঝাতত চাইতলন ত্রয অরকবদ একজন ধমপীয় কনষ্ঠাবান এবং ঈশ্বর 
অনুপ্রাকণত ত্রবদান্তবাদী ত্রদিতপ্রকমক এবং ত্রদিবাসীর প্রকত োতলাবাসায় যার রাজনীকত কেকত্ত। 
ত্রিষ্তবলায় এজলাতস শ্রীঅরকবতদর  তয় কচত্তরঞ্জন যা বতলন তার ত্রিতষ্র অংি  তলা অতনকটা 

এরকম:-  
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"...অতএব আপনার কাতছ আমার আতবদন এই ত্রয এই ধরতনর এক মানুতষ্র ওপর ত্রযোতব কমথযা 

অকেতযাগ আতরাপ করা  তয়তছ তার পকরণাম স্বরূপ মানুষ্কট আজ শুধু ত্রয এই আদালততর 

আইনজীকবতদর সামতন দাাঁকডতয়তছন তাই নয় কতকন ইকত াতসর  াইতকাতটপর আইনজীবী সামতন দাাঁকডতয়তছন 

এবং আপনার কাতছ আমার আতবদন এই কবতকপ এতকবাতর ত্রিষ্  তয় যাবার দীঘপকদন পতরও এই অিাকন্ত 

আর কবতক্ষাে ত্রথতম যাওয়ার দীঘপকদন পতরও তার মৃতুয ও কবদাতয়র দীঘপসময় পতরও মানুষ্ তাতক কচনতবন 

ত্রদিতপ্রতমর ককব ক তসতব জাতীয়তাবাতদর পয়গম্বর ক তসতব এবং মানকবকতার পূজারী ক সাতব তার মৃতুয 

ও কবদাতয়র দীঘপকাল পতরও তার বাণীর ধ্বকন প্রকতধ্বকন ত্রিানা যাতব শুধু োরতবতষ্পর এই নয় সুদূর 

সাগর ও েূখতণ্ডর অপর পাতর ত্রসই কারতণই আকম বলতত চাই তার মততা একজন মানুষ্ শুধু আজ এই 

আদালততর আইনজীবী সামতনই নয় ইকত াতসর  াইতকাতটপর আইনজীবী সামতন দাাঁকডতয়"।  

কচত্তরঞ্জন দাতির ত্রজারদার বক্ততবযর পর ফতল আকলপুর দায়রা আদালত উল্লাসকর দত্ত ত্রক মৃতুযদণ্ড 

ত্র মন্ত দাস উতপন্দ্রনাথ বযানাকজপ কবেূকতেূষ্ণ সরকার ঋকষ্তকি কাকঞ্জলাল বীতরন্দ্র চন্দ্র ত্রসন সুধীর কুমার 

ত্রঘাষ্ ইন্দ্রনীল নদী অকবনাি চন্দ্র েট্টাচাযপ ও বিতলন্দ্রনাথ বসুতক যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ইদুেূষ্ণ রায়। 
কিকির কুমার ত্রঘাষ্ ও কনরাপদ রায় ত্রক ১০ বছতরর জনয দ্বীপান্তর। অতিাক চন্দ্র নদী বাল কৃষ্ণ  কর 

কাতন ও সুিীল কুমার কসতন্ধ সাত বছতরর জনয দ্বীপান্তর  জীবন কৃষ্ণতক ১ বছতরর সশ্রম কারাদণ্ড ত্রদয়া 

 য় এবং শ্রী অরকবদ ত্রঘাষ্ স  অকেযুক্ত ত্রদর মুকক্তর কনতদপি ত্রদয়। ওই ত্রয কবচারপ্রকত অরকবতদর কবচার 
কতরন ত্রসই মী.কবচক্রফট কছতলন ত্রকমকব্রজ কতলতজর বৃকত্তধারী শ্রীঅরকবতদর স পােী।  

অস তযাগ আতদালতনর সময় ত্রদিবনু্ধ কচত্তরঞ্জন দাি 
এই এক সোতত এতস সংগ্রামী ছাে ত্রদর অকেনদন 
জাকনতয়কছতলন:- "বাংলার ছাে সমাজ আকম ত্রতামাতদর 
নমস্কার ককর"। 
অস তযাগ আতদালতনর সময় সবতচতয় ত্রবকি সফল 
 তয়কছল কিক্ষা বয়কট। আতদালন সফল করতত 
কাযপকরী েূকমকা ত্রনন কচত্তরঞ্জন দাি  

 
 কতকন এই সময় বতলকছতলন ওনার কবখযাত উকক্ত:- 
"Education can wait Swaraj cannot". 
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আসাতমর চা বাগাতনর ১২  াজার শ্রকমক চা বাগান তযাগ কতর আতদালতন ত্রযাগদাতনর জনয প্রস্থান 

করতল চাাঁদপুতর কস্টমার ঘাতট ত্রগাখপা ত্রসনা ককছু কদক ত্রবকদক না ত্রেতবই তাতদর ওপর গুকলবষ্পণ কতর 

এর প্রকতবাতদ কচত্তরঞ্জন দাতির ত্রনতৃতত্ব পদ্মার কস্টমার ঘাতটর শ্রকমকরা ধমপঘট কতর। ত্রচৌকরতচৌরা 
 তযাকাতণ্ডর জনয গান্ধীজী আতদালন প্রতযা ার করতল সবপোরতীয় ত্রক্ষতে তার কবরূপ প্রকতকক্রয়া সৃকি 

 তয়কছল আইনসো কনবপাচতন কংতগ্রস দতলর অংিগ্র ণ ত্রক ত্রকন্দ্র কতর কংতগ্রতসর মতধয মতকবতরাধ 

এর ফতল আকলপুর ত্রসন্ট্রাল ত্রজতল ত্রযখাতন আকলপুর ষ্ডযন্ত্র মামলায় অকেযুক্ত ৩৭ জন আসাকম 

কারারুি কছল ত্রসই ত্রজতল বদী অবস্থায় কচত্তরঞ্জন দাি "স্বরাজয দতলর" পকরকল্পনা কতরন।১৯২৩ 
সাতলর ১ লা জানুয়াকর কংতগ্রতসর অেযন্ততর কখলাফত স্বরাজয দল নাতম এককট অনয দতলর প্রকতষ্ঠা কতর 

যা পরবতপীকাতল স্বরাজয দল নাতম পকরকচত  য়।দতলর নবগকেত সোপকত এবং সাধারণ সম্পাদক  ন 

যথাক্রতম কচত্তরঞ্জন এবং মকতলাল ত্রনত রু। বাংলার কবপ্লবীরা কবতিষ্ কতর যুগান্তর ত্রগাষ্ঠী এই দলতক 
সমথপন জানান।পকরবতপন পন্থীতদর মতধয উতল্লখতযাগয ত্রবনারস ক দু কবশ্বকবদযালয় প্রকতষ্ঠাতা ক দু 
ম াসোর পৃষ্ঠতপাষ্ক মদনতমা ন মালবয এছাডা শ্রীকনবাস আতয়ের, কবেলোই পযাতটল, এনকস 

ত্রকলকার, সতযমুকতপ এবং জয়কর।  

কবকেন্ন কমপসূকচতক সামতন ত্ররতখ এবং কচত্তরঞ্জন দাতির ত্রনতৃতত্ব ১৯২৩ সাতল সাধারণ কনবপাচতন 
স্বরাজয দল আিাতীত সাফলয লাে কতর বাংলা ও মধয প্রতদি এই দতলর সাফলয কছল সবতচতয় 
ত্রবকি। 
এছাডা উত্তর প্রতদি ও ত্রবাম্বাই আইন সোয় দতলর সাফলয কছল উতল্লখতযাগয এবং ত্রচাতখ পডার 

মততা। এছাডা কলকাতা কতপপাতরিতনর কনবপাচতন স্বরাজয দল জয়লাে কতর এবং কচত্তরঞ্জন দাি 
কলকাতা কতপপাতরিতনর প্রথম োরতীয় ত্রময়র ক তসতব কনবপাকচত  ন। ওনার অকাল প্রয়াতণ 
রবীন্দ্রনাথ কলতখকছতলন -  

"Man truly reveals himself through his gift,and the best gift that Chittaranjan 

has left for this country man is not any particular political or social pro-

gramme, but the creative force of a great aspirations that has taken a death-

less from in the sacrifice which his life represented."  
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ত্রনতাকজর সক ত ওনার সম্পকপ কনতজর সন্তান অতপক্ষা অতনক গেীর কছল। ত্রনতাকজ কলতখতছন :- 
"ত্রয আট মাস কাল তাাঁ ার সতে কছলাম ত্রসই সমতয় তা ার অন্ততরর সকল কথা ও অনুেূকত জাকনবার 
সুতযাগ আমার ঘকটয়াকছল,ককন্তু আকম ত্রকানও কাতজ অথবা ত্রকানও কথার মতধয নীচতা কচহ্ন পযপন্ত পাই 
নাই। তা ার িত্রু রাজনীকত ত্রক্ষতে অতনক কছতলন এবং কতকন তা াতদর কথা জাকনততন।ককন্তু কা াতরা 
প্রকত কবতদ্বষ্ কছল না এমনকক প্রতয়াজন  ইতল কতকন তাতদর সা াযয ককরতত কখতনা কুকিত  ইততন না"। 
োরততর ক দু জননায়ক ত্রদর মতধয ত্রদিবনু্ধর মততা ইসলাতমর এত বড বনু্ধ আর ত্রকউ কছতলন বকলয়া 
আমার মতন  য়না অথচ ত্রসই ত্রদিবনু্ধই তারতকশ্বতর সতযাগ্র  আতদালতন অগ্রণী  ইয়াকছতলন। 
কতকন ক দু ধমপতক এত োলবাকসততন ত্রয তার জনয প্রাণ কদতত প্রস্তুত কছতলন।অথচ তার মতনর ত্রগাাঁডাকম 
আতদৌ কছল না এই জনয কতকন ইসলামতক োতলাবাকসতত পাকরততন।আকম কজজ্ঞাসা ককর ক'জন ক দু 

নায়ক বুতক  াত কদতয় বলতত পাতরন তারা মুসলমান ত্রক আতদৌ ঘৃণা কতরন না,তকান মুসলমান জননায়ক 

বুতক  াত কদতয় বলতত পাতরন তারা ক দু ত্রক ঘৃণা কতরন না! কতকন ববষ্ণব কছতলন ককন্তু তা ার বুতকর 

মতধয সকল ধতমপর ত্রলাতকর স্থান কছল।কতকন কবশ্বাস করততন ক দু ও মুসলমাতনর মতধয প্রীকত ও 
োতলাবাসা জাগকরত  ইতব তাই কতকন কিক্ষার কদক কদয়া ক দু ধমপ এবং ইসলাতমর মতধয বমেী স্থাপন এর 

ত্রচিা ককরততন।ক দু কিক্ষা ও ইসলাতমর কিক্ষার মতধয ত্রকাথায় কমল পাওয়া যায় এ কবষ্তয় মওলানা 
আকরম খাাঁর সক ত আতলাচনা করততন কারাগাতর।আমার যতদূর স্মরণ আতছ ক দু-মুসলমাতনর কিক্ষার 

কবষ্তয় ত্রমৌলানা সাত ব প্রবন্ধ কলখতত রাকজ  তয়কছতলন। 
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এই প্রসতে পােতকর কাতছ একটা তথয বতল রাখা োল ক দু-মুসকলম ইউকনকট কনতয় অথপাৎ একেীকরতণর 

ত্রক্ষতে িরৎচন্দ্র চতট্টাপাধযায় সক ত তা ার একটা আতলাচনা সাম্প্রকতক আতলাকচত  তে।একদতক কচত্তরঞ্জন 
দাি কছতলন ক দু মুসকলম ইউকনকটর অগ্রগণয একজন বযকক্ত এবং িরৎচন্দ্র চতট্টাপাধযায় ক দু মুসকলম 

ইউকনট সমান োতব ত্রদখতছন না কারণ উকন মতন করতছন এই পৃকথবীতত ইসলাম কখনই তাতদর 

িাস্ত্রমতত অনয ত্রকাতনা ধমপীয় জাকতর সাতথ ইউকনকটতত কমলতন থাকতত পাতর না। পরবতপীতত তাই 
ঘতটকছল। বাোলার ক দু সমাতজর উপর ইসলামী আক্রমণ ত্রিতষ্ এক করুন পকরণকতর সৃকি 

কতর।িরৎচন্দ্র চতট্টাপাধযাতয়র কথাকট এখন বাস্ততব সুদর ত্রোতরর আতলার নযায় প্রসু্ফকটত  তে ততব 

এখাতন ত্রয ত্রদিবনু্ধ কথাকট সবপইব কমথযা একথা বলা অনুকচত। কারণ জগতত সব ককছু চরম সতয না।  
 

সুোষ্চন্দ্র আতরা বতলন বাংলার সেযতা ও কিক্ষার সারসংকলন ককরয়া তা াতদর রূপ কদতল ত্রয রূপ 
মানুতষ্র উদ্ভব  য় ত্রদিবনু্ধ অতনকটা ত্রসইরূপ কছতলন। কতকন একাধাতর জনক অগ্রণী ত্রনতা এবং 
একাধাতর কতকন কবপ্লতবর গুপ্ত সকমকতর ত্রনতা উৎসা দাতা। তা ার গুন বাোলীর গুন, তাাঁ ার ত্রদাষ্ 
বাোলীর ত্রদাষ্। তা ার জীবতনর সবতচতয় বড ত্রগৌরব কছল ত্রয কতকন বাঙাকল তাই বাঙাকল জাকতও তা াতক 
এত োতলাবাকস ত্রতা। কতকন প্রায়ই বকলততন বাোলীর ত্রদাষ্গুণ লইয়াই বাোলী। আমরা োবপ্রবণ ই াই 
আমাতদর ত্রগৌরতবর কবষ্য় তার জনয লকজ্জত  ইবার ত্রকান কারন নাই। বাঙাকলর ত্রয একটা ববকিিয আতছ 
যা প্রাকৃকতক রূতপ সাক তয, গীকত ককবতায়,চকরতে ফুতট উতেতছ। ত্রদিবনু্ধ তা ার স্বতদি ত্রপ্রতমর মতধয 
বাোলাতক েুকলয়া যাইততন না। অথবা বাোলাতক োতলাবাসতত কগতয় স্বতদিতক েুকলততন না। কতকন ত্রযমন 
বাোলীর কাতছ গ্র ণ ত্রযাগয ত্রনতা কছতলন কেক ত্রতমনই ম ারাতের মানুতষ্র কাতছ কতলতকর পতরই তাতদর 
কাতছর ত্রনতা। ম ারােগণও তাাঁ ার কনকট তদন্তুরুপ োতলাবাসা ও স ানুেূকত পাইততন। 
ত্রদিবনু্ধ বকলততন বাোলাতক স্বরাজ আতদালতনর অগ্রণী  ইতত  ইতব। ১৯২০ কিস্টাতব্দ বাোলা স্বরাজ 

আতদালতনর ত্রনতৃত্ব  ারাইয়াকছল। ককন্তু তাাঁ ার প্রানমন ত্রচিা ও পকরশ্রতমর ফতল বাোলা আবার ১৯২৩ 

কিস্টাতব্দ আবার কফকরয়া পায়।ত্রদিবনু্ধর ত্রদ তযাতগর সতে সতে বাংলা আবার ত্রনতৃত্ব  ারাইয়াকছ কতব 

কফরতব েগবানই জাতনন। 
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সতয বচন, ত্রদিবনু্ধর র সযাবৃত মৃতুয বাংলাতক ত্রনতৃত্ব ীন কতর কদতয়কছল। তারপর কবকেন্ন ওোপডা 
তারপর ত্রদিবনু্ধর আিীবপাদপ্রাপ্ত  ওয়ার ফতল ত্রনতাজী সুোষ্ চতন্দ্রর বেীয় প্রাতদকিক কংতগ্রস ত্রথতক 
উকন োরততর জাতীয় কংতগ্রতসর কাযপকনবপা ী ককমকটর কনবপাকচত রােপকত  তলন। 
দুইজতনর সম্পকপ কপতা-পুতের রতক্তর সম্পতকপর ত্রথতকও ত্রবকি। সুোষ্চন্দ্র তার রাজননকতক জীবতন 
যতগুকল পদতক্ষপ কনতয়তছন সবই ওনার গুরুর ত্রদখাতনা পতথ। ইকত াতসর পাতাতত কচরমকলন 
োরততর স্বাধীনতা আতদালতন সবপতশ্রষ্ঠ গুরু ক তসতব 
কচত্তরঞ্জন দাস এবং সবপতশ্রষ্ঠ কিষ্য ক তসতব ত্রনতাকজ 
সুোষ্চন্দ্র বসু কছতলন আতছন এবং থাকতবন। 
কারণ...গুরু ত্রকানকদন লঘু  ননা। 
 

সবার ত্রিতষ্ সকতলর জনয একটা কথা:-  
"জননী জন্মেূকমি: স্বগপাদকপ গরীয়সী" 

কলতম : 
 
কদগন্ত ত্রসনগুপ্ত। 
ত্রসৌকেক কবশ্বাস। 
 

তথযসূে:  
োরতীয় কবপ্লবীতদর সংগ্রামী জীবন (োস্কর বসু)। 
জয়শ্রী পকেকা (সপ্তম সংখযা, অগ্র ায়ণ ১৪২৬,৮৪ তম বষ্প)। 
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সুোতষ্র আর এক মা।  
অকমত দত্ত  

২৩ ত্রি মাচপ,  

 

ত্রদিবনু্ধ কচত্তরঞ্জন দাস জায়া এবং সুোষ্চন্দ্র বসুর 
মাতৃরূপা কবপ্লবী ত্রনেী শ্রীমকত বাসন্তী ত্রদবীর ১৪০ তম 
জন্ম কদবতস তাাঁর চরতণ িততকাকট প্রণাম জানাই।  
 

Upper (From Left): Sarojini Naidu, Deshbandhu 

Chittranjan Das And Basanti Devi.   

 

 Kelsali Lodge 

Shillong 

 

         ৩০/৭/১৯২৭  

 

পরম পূজনীয় মা, 

শ্রীচরতনষু্, 

পূবপ পতে আকম ধৃিতাবি:ত আপনার কতপবয সম্বতন্ধ আপনাতক বুঝাইবার ত্রচিা ককরয়াকছলাম। আপকন 
আমার ত্রস চাপলয ত্রে  গুতন ক্ষমা ককরয়াতছন। ধৃিতা আমার অতনক আতছ- তা া না  ইতল অসাধয 
সাধতনর আকাঙ্ক্ষা আমরা ত্রকাথা  ইতত পাইব? আমরা ত্রয লক্ষ্মীছাডার দল! 

আমরা ত্রয মা-র মুখপাতন এখতনা তাকাইয়া আকছ, এটা আমাতদর আত্মকবশ্বাতসর অোতবর দরুন নয়। 
আত্মকবশ্বাস আমাতদর যতথি আতছ- ত্রবাধ  য় একটু ত্রবিীই আতছ। তবুও আমরা মাতক চাই ত্রকন? তার 

কারণ এই ত্রয মা-ত্রক বাদ কদয়া ত্রকান পূজাই   য় না। আমাতদর সমাতজর ইকত াতস যখনই কবপদ- 
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আপদ জুকটয়াতছ তখনই মা-র আবা ন আমরা ককরয়াকছ। আমাতদর অন্ততর সবপতশ্রষ্ঠ যা া-ককছু পাইয়াকছ 
তা া লইয়াই মাতৃমূকতপ রচনা ককরয়াকছ। 'বতদমাতরম্' গান লইয়া আমাতদর জাতীয় অকেযান শুরু 

 ইয়াতছ। তাই আজ এমনোতব মা-ত্রক ডাককততকছ- ককন্তু পাষ্াণীর হৃদয় কক গকলতব না?  

 

সন্তান বকলয়া যখন কনতজর কাতছ কনতজর পকরচয় কদততকছ তখন ত্রযন আমার দ্বারা মাতয়র নাম কলকিত 
না  য় ত্রসই আিীবপাদই করুন। মা-এর উপযুক্ত সন্তান  ইব- এত বড স্পধপা আমার নাই। 
ত্রয কণ্টকময় পতথ চকলয়াকছ ত্রিষ্ পযপন্ত ত্রযন এমনই োতব চকলয়া যাইতত পাকর- ত্রসই আিীবপাদ করুন। 
সন্নযাতসর  িূনযতার মতধয ত্রযন জীবন শুকাইয়া না যায়; এই িূনযতার মতধয ত্রয অমৃত লুক্কাকয়ত আতছ 
তার সংস্পতিপ ত্রযন জীবনটা মেতলর কদতক ফুকটয়া উতে- ত্রসই আিীবপাদ চাই। আপনার আিীবপাতদর 
মূলয আমার কাতছ কত- তা া কক বকলতত  ইতব? 

 
এককদতক আমার ধৃিতার  ত্রযমন অবকধ নাই, অপরকদতক কনতজর অতযাগযতার কচন্তা আমাতক কনরন্তর 
দগ্ধ কতর।  এই conflict কাল্পকনক নয়- বাস্তব সতয। েগবাতনর কনকট সবপদা প্রাথপনা ককর "ততামার 
পতাকা যাতর দাও,তাতর বক বাতর দাও িককত।" তবুও সমতয় সমতয় আিিা  য়, েয়  য়- বুকঝ, ত্রদি 
যা চায় তা া কদতত পাকরব না। বুকঝ, বামন  ইয়া চন্দ্রমা স্পতিপর ত্রচিায় েরাডুকব  ইয়া মকরব। মা, 
তুকম কক আমায় অেয়বাণী শুনাতব? 

আতরকটা কথা বকলব- অতনককদন বকলব বকলব ককরয়া বকলতত পাকর নাই। সন্তাতনর একটা কতপবয 
আতছ- একটা অকধকার আতছ। ত্রসবা-র অকধকাতর কক কচরকাল বকিত  ইব? কচরকাল কক 'পর'  ইয়া 
থাককব? এই অসীম কবতশ্বর মতধয মানুতষ্র গডা কু্ষদ্র সংসারটাই কক সব ত্রচতয় বড সতয? 

আপনার কদবার অতনক ককছু আতছ- ত্রদি এখনও তার  জনয প্রতীক্ষা ককরতততছ। এটা আমার মনগডা 
কথা নয়- ত্রদতির প্রাতণর কথা। ততব আপনার ত্রদয় আপকন কদতবন কক না- তার মীমাংসা আপনার 

 াতত। ত্রদি যা া আিা ককরতততছ তা া যকদ না পায় ততব ত্রদতিরই দুেপাগয- এছাডা আর কক বকলব। 
আপকন কলতখতছন- "নবীতনর প্রবীতণর কচন্তাসূে কমপধারা এক নয়।" একথা সতয ককন্তু তথাককথত 
নবীনতদর মতধয অতনক বৃি পাওয়া যায়- এবং তথাককথত বৃিতদর মতধয অতনক তরুণ পাওয়া যায়। 
তরুতণরা যকদ আপনাতক তাতদরই একজন মতন কতর- যকদ তাতদর ত্রনতৃতত্বর োর আপনাতক ত্রদয়, 
ততব তাতত আপনার আপকত্তর কারণ কক আতছ? 

আকম কলকাতায় আপনাতক ত্রয প্রশ্ন ককরয়াকছলাম- তার মীমাংসা  ইয়া কগয়াতছ? তার মীমাংসা এই- ত্রয 

আপকন যকদ আমাতদর ত্রনতৃতত্বর োর গ্র ণ না কতরন ততব বাংলাতদতি এমন ত্রক  এখন নাই যাতক  
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আমরা অন্ততরর ি ীদ ত্রনতা বা ত্রনেী বকলয়া গ্র ণ ককরতত পাকর। ত্রকানও সোর সোপকতর কাজ 
চালাইবার জনয কা াতকও বরণ ককরতল তাাঁ াতক ত্রনতা বকলয়া স্বীকার করা  য় না। ত্রতমন ত্রনতা 
বাংলাতদতি অতনতক আতছন- ককন্তু প্রকৃত ত্রনতা- যার কাতছ হৃদয় স তজই েকক্ততত আনত  ইয়া পতড- 
আজ বাংলাতদতি কবরল। যকদ আপনাতক আমরা না পাই ততব এই লক্ষ্মীছাডার দলতকই আত্মপ্রকতষ্ঠার 
রাস্তায় চলতত  তব। আপনার আিীবপাদ আমাতদর কনকট অমূলয সম্পদ সতদ  নাই ককন্তু আমরা 

তদতপক্ষা ত্রবকি ককছু চাই। 
আমরা এখাতন একপ্রকার োল আকছ। আমার ত্রবাতনর িরীর পূবপাতপক্ষা োল। মা একরকম োলই 
আতছন। আমার িরীর ক্রমি সুস্থ  ইতততছ- ততব weight ত্রতমন বাকডতততছ না। অবিয আকম ওজন 
বাডাটা চাই না- ককন্তু ডাক্তারতদর তার উপর খুব ত্রঝাাঁক। 
প্রতয  ববকাতলর কদতক ত্রবডাতত যাই -এবং  াটাও  য়। 

শ্রীযুক্ত অপনপা ত্রদবীর িরীর খুব খারাপ ত্রদতখকছলাম। 
কতকন এখন ত্রকমন আতছন? কমনুরা োতলা আতছ ত্রতা? 

অনযানয সকতলর কুিল সংবাদ কদতবন। জাকস্টস দাি 

ত্রকমন আতছন? 

 

আমার েকক্তপূণপ প্রণাম জাকনতবন ইকত- 

আপনাতদর ত্রসবক 

সুোষ্ 

 
পূনঃ- ত্রসকদন মার কাতছ শুকনলাম আপকন স্বতে একটা ঔষ্ধ ত্রপতয়কছতলন- আমার অসুতখর জনয- অথচ 
আপকন আমাতক ত্রস ওষু্ধ ত্রদন নাই বা ত্রস সম্বতন্ধ ককছু বতলন নাই। শুতন আমার খুব রাগ  তয়তছ। 
কচরকাল কক পর কতর রাখতবন? আপকন জাতনন ত্রয ত্রকানও ঔষ্ধ আপকন কদতল আকম সাগ্রত  এবং 
েকক্তর সক ত তা া গ্র ণ করতাম।  
 
তথয ত্রসৌজতনয : কদগন্ত ত্রসনগুপ্ত 
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ত্রদিবনু্ধর বতপমান প্রতয়াজনীয়তা  
ত্রসৌযপয ত্রঘাষ্াল  

আমাতদর ত্রদতির কবষ্য়গুকলর বতপমান পকরকস্থকত ত্রদতখ আকম মতন ককর এই ত্রদিত্র  এমন একজতনর 

প্রতয়াজন ত্রয এই কবষ্য়গুকলতক সূক্ষ্মোতব কনয়ন্ত্রণ করতত পাতর। আজ আমরা ত্রদিবনু্ধ কচত্তরঞ্জন দাতসর 

জতন্মর সাধপিত জন্মজয়ন্তী পালন করকছ। আমরা যতই তার বযাপাতর োতলা কথা বকল ককন্তু তার কাজ 

এবং তার কিক্ষার সাতথ তুলনা করতল অতনক  ত্রসটা কম। বতপমান সমতয় ত্রদিবনু্ধর প্রতয়াজনীয়তা 
অসীম।বতপমাতন তাতক পাওয়া সম্ভব নয় ততব কতকন যকদ আজ ত্রবাঁতচ থাকততন ততব এই রাতজযর দৃিযকট 

ককছুটা আলাদা  ত। কতকন যকদ এখন ত্রবাঁতচ থাকততন ততব কতকন এত্রদিত্র র মানুষ্তক ত্রবাঝাতত 
পারততন ত্রয এককট ত্রদিত্রক োলবাসার অথপ এই নয় শুধু কচৎকার কতর "োরত মাতার জয়" করা এর 

অথপ এই ত্রয এই জাকতর জনয ককছু করা, উকচত। ত্রযমন আকম পতডকছ ত্রদিবনু্ধতক ত্রময়র পতদ এবং 

ত্রনতাকজর কনবপা ী অকফসাতরর ক সাতব প্রথমবাতরর মততা  কিক্ষাবযবস্থার সংগকেত কতরন, সাতথ স্বাস্থয 

সকমকত আতরা অতনক  অনযানয সরকারী প্রকল্প।কতকন এখাতন উপকস্থত থাকতল আমার কবশ্বাস কতকন 

ত্রকানও ত্রদাষ্ ছাডাই সুদরোতব তার কাজ চাকলতয় ত্রযততন। আজকাল আকম ত্রয ত্রকানও রাজননকতক 

দল এই প্রকল্পগুকলতক সুদরোতব পকরচালনা কতরতত ত্রদখতত পাকে না। তাতদর ত্রোট বযাংতকর জনয 
জনগতণর সামতন ত্রকবল দীঘপ দীঘপ বকৃ্ততা ত্রদওয়া। এখন এই সব ত্রছতড কদতয় আমাতদর পরবতপী 

বযাপাতর োবা উকচত। তাই এখন এইটা সম্ভব নয় ত্রয আমরা ত্রদিবনু্ধ ত্রক পাতবা এই সময়। ককন্তু 
আমরা পাকর তার কাজ গুতলা ত্রক কেকোক কতর করা এবং তার কথা গুতলা মানা ত্রকাতনা ত্রদাষ্ ছাডা।  

 

★ ত্রদিবনু্ধ কচত্তরঞ্জন দাস ত্রক আমার িততকাকট প্রণাম ★  



17 

 



18 

 

Timeline of Subhas Chandra Bose  
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ককোতব সুোষ্চন্দ্র ত্রপতলন ত্রনতাজী উপাকধ?  
রূপসা কবশ্বাস  

ত্রছাটতবলায় আমাতদর ত্রদিনায়তকর নামকরণ করা  য় সুোষ্চন্দ্র বসু বতল। মা তাতক োতলাতবতস সুকব 
বতল ডাকততন। ককন্তু এই ত্রছাট্ট সুকবই পতর বড  তয় ত্রনতাকজ নাতম পকরকচত  তব তা কারুরই জানা 
কছল না। সুোষ্চন্দ্র বসুর ত্রনতাকজ নামটা কবখযাত  তলা ত্রকমন কতর জাতনন? যকদ আপনার উত্তর  য় 

'না' ততব ত্রলখাকট ত্রিষ্ অবকধ পডুন। ত্রদতি ত্রথতক ত্রয স্বাধীন োরততর স্বে সুোষ্চন্দ্র ত্রদখকছতলন 
োরতত ত্রথতক তা সম্পন্ন করা একপ্রকার অসম্ভব  তয় পতড। তাই কতকন কেক করতলন কবতদকি িকক্তর 
সা াতযয কতকন ত্রদিতক স্বাধীন করতবন। তখন তার মুতখ একটাই বাকয "িত্রুর িত্রু আমার কমে"। তাই 
অতনক দুগপম পথ অকতক্রম কতর কতকন ত্রপৌঁতছ ত্রগতলন জামপাকনতত। ত্রসখাতন তার ত্রদখা  য় ক টলাতরর 
সাতথ। ক টলার সুোষ্তক তার কাতজ সা াযয করতবন বতল কথা ত্রদন এবং োরততর কদ্বতীয় কবশ্বযুতির 
বদীতদর কতকন ত্রনতাকজর ত্রনতৃতত্ব তুতল ত্রদন। যুিাপরাধীরা প্রথতম ত্রনতাকজতক সা াযয করতত রাকজ 
 কেতলন না কেকই ককন্তু পতর যখন ত্রনতাকজ তাতদরতক ত্রবাঝায় ত্রয যকদ তারা একতজাট  তয় োরততর 

স্বাধীনতার জনয লডাই কতর ততব স্বাধীনতার পথ আর ত্রবকিদুর থাকতব না। ত্রসখান ত্রথতক বতকর  য় 
আজাদ ক দ ত্রফৌজ। আজাদ ক দ ত্রফৌতজর ত্রনতৃতত্ব  কছতলন আমাতদর সুোষ্চন্দ্র বসু এবং 

ত্রফৌতজর  সদসযরা তাাঁতক 'তনতাকজ' নাতম ডাকতত শুরু কতরন। ত্রসখান ত্রথতকই জনকপ্রয়  তয় ওতে এই 
নাম  এবং আজও আমরা ত্রনতাকজ বলতত সুোষ্চন্দ্র বসুতকই কচকন।  
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Painting By : Animesh Pawar Art  
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Painting By : Rashmi Pyne 
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Tiranga 

The national flag of India, also known as tiranga, is a horizontal rectangular tricolor of 

saffron, white and green, with the Ashoka Chakra which is a 24 spoke wheel in a navy 

blue at its centre. Tiranga was adopted on 22nd July 1947 and became the official flag 

of India on 15th  August 1947. 

         By  law , the flag is to be made of Khadi, a special type of hand-spun cloth or 

silk,made popular ny Gandhiji. All the three stripes of the flag are to be equal in width 

and length. 

         Gandhiji first proposed a flag to the INC in 1921. The flag was designed by 

Pingali Venkayya. In the centre, there was traditional spinning wheel, symbolizing 

Gandhiji’s  goal of making India’s self-reliant by fabricating their own clothing, between 

a red stripe for Hindus and a green stripe for the Muslims.  

           Saffron denotes renunciation or disinterestedness. The white in the centre shows 

the path of truth to guide our conduct. The green shows our relation to the soil, the plant 

life on which all other life depends. The ‘Ashoka Chakra’ is the wheel of the law of Dhar-

ma. It also denotes motion. There is death in stagnation. There is life in movement. India 

should no longer resist change, it must move forward. The wheel also represents the dy-

namism of a peaceful change. 

              On 26th January 2002, the Indian flag code was modified and after several 

years of independence, the citizens of India were finally allowed to hoist the Indian flag 

anywhere and anytime, as long as the provisions of the flag code are strictly followed to 

avoid any disrespect to the Tiranga. For the sake of convenience, flag code of India of 

2002 has been divided into three parts. 

 

They are- 

1. Part 1-  Contains general description of our National Flag. 

2. Part 2-  Devoted to the display of the National flag by members of public;                 

private organisations etc. 

3. Part 3-   relates to display of the National flag by Central and State Governments 

and their organisations and agencies. 

 

Vande Mataram!!! 

Jai hind!!! 
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ত্রদিনায়তকর িপথ  
অনল কুমার কমে  

‘আকম সুোষ্চন্দ্র বসু ঈশ্বতরর নাতম গ্র ণ করকছ এই পুণয িপথ; োরতবতষ্প ও োরতবাসীর জনয জীবতনর ত্রিষ্ 

কনঃশ্বাস পযপন্ত পকবে স্বাধীনতার যুি পকরচালনা করব।… কচরকাল আকম থাকব োরততর ত্রসবক। োরততর ৩৮ 
ত্রকাকট ভ্রাতা – েকগনীর কলযাণ সাধন করাই  তব আমার জীবতনর সবপতশ্রষ্ঠ কতপবয।… স্বাধীনতা অজপতনর পতরও 
ত্রসই স্বাধীনতা রক্ষাকতল্প আকম ত্রদত র ত্রিষ্ রক্তকবদু দান করবার জনয প্রস্তুত  থাকব।‘ 
মকন্ত্রবতগপর িপথ গ্র তণর পর অস্থায়ী আজাদ ক দ সরকাতরর ত্রঘাষ্ণাপে পাে কতরন ইংতরকজতত। কতকন প্রথতম 
কসরাজউতদৌলা, ত্রমা নলাল,  ায়দর আকল, কটপু সুলতান, ত্রেলুতাকি, আিাসাত ব ত্রোাঁসতল। ত্রপতিায়া বাকজরাও, 
অতযযাধযার ত্রবগমগণ, পাঞ্জাতবর সদপার িযাম কসং, ঝাাঁকসর রানী লক্ষ্মীবাঈ, তাাঁকতয়া ত্রতাকপ, কুাঁয়র কসং, নানাসাত ব 

প্রমুখ কব্রকটি কবতরাধী পূবপতন সংগ্রাতমর নায়কতদর স্মরণ কতর জানান- 

“ত্রবদনাদায়ক কব্রকটি িাসতনর ত্রিষ্ কচহ্ন ধ্বংস করতত প্রতয়াজন এককট অকিকিখার। োরতীয় মুকক্তবাক নীর 

কাজ  ল ত্রসই অকি কিখা ত্রক প্রজ্বাকলত করা।… এই সামকরক সরকাতরর কাজ  তব কব্রকটি ও কমেিকক্ততক 
োরততর মাকট ত্রথতক কবতাকডত করা। তারপর এই আস্থায়ী সরকার প্রকতষ্ঠা করতব োরতবাসীর ইোনুযায়ী 

তাাঁতদর আস্থাোজন এককট স্থায়ী সরকার।… প্রততযক নাগকরকতক ত্রয ত্রকানও ধমপপন্থা অনুসতণর স্বাধীনতা, 
সমানাকধকার, সমান সুতযাগ দান এই সরকাতরর প্রকতশ্রুকত।... সমগ্র জাকতর সুখ সমৃকি বযবস্থা করতত আজাদ 

ক দ সরকার কৃতসংকল্প। কনজ কাযপ কসকির স্বাতথপ কবতদকি সরকার সুচতুরোতব োরতীয়তদর মতধয সৃকি 
কতরকছল ত্রয সমস্ত কবতেদ ত্রসসব কনঃতিষ্ কতর ত্রদতব এই সরকার… ঈশ্বতরর নাতম, আমাতদর ত্রযসব পূবপপুরুষ্ 

োরতবাসীতক এক জাকততত পকরণত করার ত্রচিা কতর কগতয়তছন তাাঁতদর নাতম এবং আকতততর ত্রয সব 

বীরপুরুতষ্রা ত্রিৌযপ ও তযাতগর দৃিান্ত ত্ররতখ কগতয়তছন আমাতদর জনয, তাাঁতদর পকবে নাতম- আমরা আহ্বান 

জানাকে প্রততযক োরতবাসীতক, আজাদ ক দ সরকাতরর পতাকাততল সমতবত  তয় মুকক্ত সংগ্রাতম যুক্ত  তত।“ 
আজাদ ক দ সরকাতরর প্রকতষ্ঠা উপলতক্ষ ত্রনতাজীর িপথ পাে । 
তথযসূেঃ 

1. তরুতণর স্বে, সুোষ্চন্দ্র বসু। 
2. আজাদ ক দ ত্রফৌজর সতে, সততযন্দ্রনাথ বসু, আনদ পাবকলিাসপ। 
3. ২৮ত্রি অতটাবর ২০১৮ সাতল বতপমান পকেকায়  ডা. জয়ন্ত ত্রচৌধুরী 

কলকখত প্রবন্ধ। 
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ককেন পণ এর ম ামানুষ্ (কদ্বতীয় পবপ) 
কসিাথপ িির মুতখাপাধযায়  

  োরততর স্বাধীনতা সংগ্রাতম কবংি িতাব্দীতত ৪৭ বছতর কবপ্লবীতদর মতধয কার প্রোব সবতচতয় ত্রবিী? 
রাসকব ারী বসু। ত্রনতাজীতক মতন ত্ররতখই এ কথা বলা যায়। কতকন স্বয়ং রাসকব ারীর দ্বারা প্রোকবত 
 তয়তছন সবতিতষ্।  

      রাসকব ারী র ১৬ কলা কমপতাকলকার পরবতপী অংি( সংকক্ষপ্ত)-- 

                   ১৩. রাসকব ারী বসু জাপাতন বচকনক কবপ্লবী ড.সান-ইয়াৎ ত্রসতনর সাতথ সাক্ষাৎ 

কতরন। ড.সান-ইয়াততর পরামিপ অনুযায়ী কতকন আকাসাকা ি তরর ‘ত্রগনতয়ািা’ গুপ্ত সংস্থার কাযপালতয় 

সংস্থার পকরচালক কমৎসু ত্রতায়ামা এর (১৮৫৫-১৯৪৪) সতে সাক্ষাৎ কতর োরতীয় স্বাধীনতার জনয 

স তযাকগতা করার আতবদন জানান। ত্রসকদন ত্রথতক ড.সান-ইয়াৎ ত্রসন এবং রাসকব ারী  পযান্-
একিয়াকনজতমর অনযতম প্রধান উদ্গাতা কমৎসু ত্রতায়ামা’র কিষ্যত্ব গ্র ণ কতরন। গুরু ত্রতায়ামা এই 
কবপ্লবীতক জাপাতন আশ্রয় এবং সবপপ্রকার স তযাকগতার আশ্বাস ত্রদন। কতকন এসময় ‘ত্রকাকুকরউকাই’ 
এর প্রধান পকরচালক কুতজা ত্রয়াকিক সা ও প্রধান কমপকতপা উকচদাতক করতয়াত ইক-এর সাতথ পকরকচত  

 ন। এই কবপ্লবীদ্বয় তার রক্ষণাতবক্ষতণর োর ত্রনন। ত্রসকদন ত্রথতক জাপান তথা কবতদতি কবপ্লবী 
রাসকব ারী বসুর নতুন রাজননকতক জীবতনর সূচনা  য়। 
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 জাপাতন আসার ৮ মাস পর নতেম্বর মাতসর মাঝামাকঝ সমতয় োরতীয় স্বাধীনতা আতদালতনর সিস্ত্র 
কবপ্লতবর পুতরাধা লালা লাজপৎ রায় আতমকরকা যাওয়ার পতথ জাপাতন উপকস্থত  ন। ত্রটাককওর অনযতম 
বৃ ৎ বাকণজযনগর ক তসতব খযাত ‘উতয়তনা’ এর কবখযাত ত্রসইতয়াতকন্ কমলনায়ততন ২৭ নতেম্বর সতন্ধয ৬ 
টার সময় ত্রগাপন সতেলন। প্রধান বক্তা লালা রাজপৎ রায় োরতীয় স্বাধীনতা আতদালতন জাপাতনর 
স তযাকগতা এবং একিয়াবাসীর  াত কদতয় একিয়া ম াতদিতক গতড ত্রতালার আ বান জানান। অনুষ্ঠাতন 
জাপানস্থ কব্রকটি ত্রগাতয়দা সংস্থার ৪ জন চরতক পাোতনা  তয়কছল। তাাঁরা রাসকব ারী ও তার স তযাগী 
ত্র রাম্বলাল গুপ্ত’ত্রক খুাঁতজ ত্রপতয় কব্রকটি দূতাবাসতক জানায় । পতরর কদনই রােদূততর বাতপা যায় জাপাকন 
পররাে মন্ত্রণালতয় ত্রয, দুজন োরতীয় রাজতদ্রা ী োরততর জণগণতক কবতদ্রা ী কতর তুলতছ। জামপানীর 
সা াতযয সিস্ত্র কবপ্লতবর পকরকল্পনা করতছ। তাাঁরা জাপান-বৃকটি বমেী সম্পতকপরও িত্রু। সুতরাং 
তাাঁতদরতক অনকতকবলতম্ব ত্রগ্রপ্তার কতর কব্রকটি কতৃপপতক্ষর কাতছ  স্তান্তর কতরা। 
এই আতবদতনর ত্রপ্রকক্ষতত জাপাকন কতৃপপক্ষ সতে সতে কবপ্লবী দুজনতক ৫ কদতনর মতধয জাপান তযাতগর 
আতদি ত্রদয়। কবপ্লবীরা ত্রযন জানততনই এমন ঘটনা ঘটতব এবং তাাঁতদরতক রক্ষা করার জনয 
প্রোবিালী জাপাকনরাও রতয়তছন। কডতসম্বর মাতসর ২ তাকরখ কছল কনধপাকরত ত্রিষ্ সময়সীমা, তাও 
লঙ্ঘন কতর জাপাতনই তাাঁরা ত্রথতক যান। ফতল জাকর  য় জাপান সরকাতরর ত্রগ্রপ্তাকর 
পতরায়ানা।                                                               

 ত্রতায়ামা পুকলতির নজর এডাবার জনয রাসকব ারীতক 

গকেত ত্ররতখতছন রুকট কারখানার মাকলক ত্রসামার কাতছ। 
এর ত্রচতয় কনরাপদ আশ্রতয়র কথা তারা মাথায় 

আতসকন।আপকত্ত কতরনকন ত্রসামা। ত্রদতির স্বাধীনতার জনয 
লডাই করা এক কবপ্লবীতক আশ্রয় ত্রদওয়া গতবপর বযাপার 

বতলই মতন কতরন কতকন। 

 

                                                      ককন্তু রুকট কারখানার মাকলক ত্রসামা’র 

কাতছ ত্রতায়ামা’র পতরর প্রস্তাবকট মারাত্মক। কতকন রাসকব ারীর জনয আতরা ককছু চান। চান তার 
আদতরর দুলালী, নয়তনর মকণ, সাত রাজার ধন এক মাকনক, তার কনযা ত্রতাকিতকা ত্রক।  
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 দর্ায়ামার মষর্ জাোনী েুকলশ আর কিটিশ েুকলশ , এই র্যগু্ম বাকহনীর দথষক 
রাসকবহারীষক বাাঁচাষর্ হষল চাই এমন একজন মানুে ,কর্যকন সষে থাকষল দকউ অেকরকচর্ 
রাসকবহারীর কেষক সষেষহর দচাষ  র্াকাষব না। র্াই দর্ায়ামার প্রস্তাব, দসামার কনযা 
দর্াকশষকার সষে রাসকবহারীর কবষয় দহাক।এছাড়া রাসকবহারীষক বাাঁচাষনা র্যাষব না। 
                    হর্ভম্ব দসামা কসদ্ধান্ত দনওয়ার ভার দছষড় কেষলন দর্াকশষকার ওেষরই। কীষসর 
অভাব কছল দর্াকশষকার? কী েরকার কছল অনয দেষশর এক অজানা কবপ্লবীর স্বাষথত 
কনষজর জীবষনর সমস্ত আহ্লাে কবসজত ন দেওয়ার? বযালান্স কশষের অষঙ্ক দমষল না দর্য  !! 
 

  ককছু মানুে কনষজর চাওয়া োওয়ার অঙ্ক দবাষে না!! আিযাকিকর্ার জনয 
কব যার্ ভারষর্র দবকশর ভাগ দলাক হয়ষর্া 

দবাষে।                                            

 
  কনষজর উজ্জ্বল ভকবেযষর্র হার্ছাকন উষেক্ষা কষর দর্াকশষকা র্াই হাকসমুষ  

স্বীকার কষর কনষলন রাসকবহারীষক, একই সষে কনষজর েভুত াগযষকও। 
 

  আে বছষরর সংকক্ষপ্ত কববাকহর্ জীবন। র্ার মষিয সষর্ষরা বার বাসা েকরবর্ত ন 
করষর্ হষলা। , জাোন ও কিটিশ গুপ্তচরষের এড়াষর্। েষে েষে কবেষের ভয়। ক ন দর্য 
অলক্ষয দথষক মরুৃ্য এষস হানা দেষব, দক বলষর্ োষর। রাসকবহারী দর্য সামানয দলাক নয়, 
র্াষক মারষর্ োরষল অষনষকর লাভ। 
 

   দকাষনা েুুঃ  দনই দর্াকশষকার, সব ককছু দমষন কনষলন কর্কন। স্বামীষক দশ াষলন 
জাোকন ভাো, কনষজও স্বামীর দথষক আিস্থ কষর কনষলন ভারর্ীয় সংসৃ্ককর্,  াওয়া োওয়া, 
অভযাস, সবককছুই!! 

       

  প্রকর্ মুহূষর্ত  উষিগ, প্রকর্ মুহূষর্ত  ভয়, এই বুকে দকউ ...! 

 

দুঃস  জীবতনর অবসান ঘটতলা ১৯২৩ এর জুলাই মাতস, রাসকব ারী স্বীকৃকত ত্রপতলন জাপাকন নাগকরক 

ক তসতব। জাপান আর তাতক কাতরা কাতছ ধকরতয় ত্রদতব না। বরং সোকনত নাগকরক ক সাতব তাাঁর সুরক্ষা 
র োর 

রাতের।                                                                 
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তারও দুই বছর বাতদ কনতজর সমস্ত কতপবয চুককতয় ত্রিষ্ কনঃশ্বাস তযাগ করতলন ত্রতাকিতকা, এককট পুে 

ও এককট কনযাতক ত্ররতখ।  
 

   ১৪. ১৯২৩ এ রাসকব ারী জাপাতনর নাগকরকত্ব ত্রপতলন, ককন্তু কবশ্রাম ত্রনন কন। কতকন োরতবতষ্পর 
স্বাধীনতা ও মুকক্তর জনয জীবতনর ত্রিষ্কদন পযপন্ত কবপ্লবী আদিপ ও কমপকাতণ্ড যুক্ত কছতলন। পত্নী'র মৃতুযর 
পর তাাঁর মাতৃসমা িাশুকড কদ্বতীয় কববাত র প্রস্তাব ত্রদন। কতকন তা সজলনয়তন প্রতযাখযান কতরন। তাাঁর 
আজন্ম কবপদসিুল জীবতন এককটই োল কদক ত্রয বিিতব মাতৃ ারা  তয়ও কতকন বারবার মা কফতর 
ত্রপতয়কছতলন। তাাঁর বাবা কবতনাদকব ারী বসুর কদ্বতীয়া স্ত্রীও তাাঁর প্রকৃত মা'ই কছতলন। 
১৯২৬ সাতলর আগস্ট মাতস নাগাসাকক ি তর রাজননকতক দল ত্রসইযু়কাই প্রধান সাংসদ ইমাজাততা 
জুনতাতরা এর উতদযাতগ একিয়ার কবকেন্ন ত্রদতির িীষ্পতনতাতদর প্রথম সকেলন  য়। এই সতেলতন 
োরতীয় প্রকতকনকধকছতলন রাসকব ারী বসু ।  
       অসাধারণ যুকক্তবাদী এবং দূরদৃকিসম্পন্ন বযকক্তত্ব রাসকব ারী বুঝতত ত্রপতরকছতলন ত্রয, বাইতর ত্রথতক 
আক্রমণ ছাডা োরতবষ্পতক স্বাধীন করা যাতব না।  কতকন এর জনয সাং াই, তাইওয়ান, কসোপুর, মালয়, 
বামপা, জাপান প্রেৃকত সমস্ত ত্রদতি প্রবাসী োরতীয়  সকক্রয়বাদীতদর সংগকেত করতত থাতকন।। এই 
কাতজ প্রথম ত্রথতক তার ডান  াত, বাাঁ  াত কছতলন তাইওয়ান সাং াই  ংকংতয় প্রবাসী ত্র রম্বলাল গুপ্ত, 
দকক্ষন পূবপ একিয়ায় রাজা মত ন্দ্র প্রতাপ। আর এই সব জায়গার মতধয সদা সমন্বয় রাখততন রাসকব ারী 

বসু । 

একই উতদতিয ১৯৪১ এ মািুকরয়াতত এম এন রায়তকও পাোতনা  য়। 
 

  গীতায় " কনষ্কাম কমপ' পতডকছতলন? ত্রসই ত্রয, কতমপ ত্রতামার অকধকার, ফতল 
নয়.!                          

ত্রতাকিতকার সমস্ত জীবনই কী আদযন্ত কনষ্কাম কতমপর কাক নী নয়??  

 

প্রণাম করুন ওতদর। আজ সারা কবতশ্বর কাতছ স্বাধীন ত্রদতির স্বাধীন নাগকরক ক তসতব আপকন ত্রয 
পকরচয় ত্রদন, ওতদরই জনয। ওরা কনতজতদর পাওনা গন্ডার ক তসব ত্রকাতনাকদনই ত্রবাতঝনকন, তাই প্রাপয 
স্বীকৃকত ও পানকন। প্রণাম করুন।                                                  

২০১৮ র ৯ ই জুলাই রাসকব ারী ত্রতাকিতকার কবতয়র একতিা বছর পূণপ  তলা।  
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          ১৯৪১ সাল, োরতত বক রাক্রমণ এর সুতযাগ উপকস্থত  য়  । ১৯৪১ সাতল রাসকব ারী বসু 
সাং াইতত কগতয়  ত্রসখানকার ত্রনতা ত্র রাম্বলাল’ত্রক বতলন ত্রয, “োরততর স্বাধীনতা ত্রয কতরই ত্র াক 

োরতীয়তদর িকক্তবতল অজপন করতত  তব। স্বাধীনতার পর োরতবষ্প জাপাকনতদর দখতল চতল ত্রগতল 
এই আতদালন সমূ্পণপই পন্ডশ্রম  তয় যাতব। এই মু ূততপ এককট শুে সংবাদ আতছ, কলকাতার প্রাক্তন 

ত্রময়র সুোষ্চন্দ্র বসু এখন জামপানীতত রাজননকতক আশ্রয় গ্র ণ কতরতছন। জাপান প্রবাসী োরতীয় 
স কমপীরা তাাঁতক জাপাতন আ বান করার জনয সরকাতরর কাতছ আতবদন কতরতছন। এই কবষ্তয় আকম 

সমথপন কদতয়কছ, তুকম কক বতলা?’’ এই প্রতশ্নর জবাতব ত্র রাম্বলাল তাৎক্ষকণক উত্তর কদতলন, ‘আকম 

অবিযই রাকজ’।  ত্রদখুন, “োরততর স্বাধীনতা োরতীয় িকক্ততত,  জাপানতক দখল ত্রদওয়া  তব না” – 
এটাই কছল পতর ত্রনতাজীর কমপনীকত।  
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Painting By: Swarnadip Roy 
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এই মক লা কবপ্লবী ত্রক মতন রাখতলা ত্রক?  
ত্রে কজৎ কমে  

১৯৩২ সাতল চলতছ আইন অমানয আতদালতনর ত্রঢউ।কব্রকটিরা সমস্ত কবপ্লবীতদর বদী কতর অমানকবক 
অতযাচার, আর ফাাঁকস কদতে। আর কেক ত্রসই সমতয় উতে এতলা কবপ্লবী বীণা দাতসর কথা। কতকন ১৯১১ 
সাতল ২৪ত্রি আগস্ট পকিমবতের নকদয়া ত্রজলার কৃষ্ণনগতর জন্ম গ্র ণ কতরন। তাতদর আকদ বাকড কছল 

চট্টগ্রাতম( বতপমান বাংলাতদি)। তার কপতা কছতলন ব্রাহ্ম সমাজ পকণ্ডত ও ত্রদি ত্রপ্রকমক ত্রবণীমাধব দাস 
ও মাতা সরলা দাস। এই ত্রবণীমাধব দাস কছতলন সুোতষ্র কটতক থাকাকালীন ত্রছাটতবলার কিক্ষক, 
কযকন পরবতপী কাতল আমাতদর "তনতাকজ" রূতপ কবখযাত  ন। আর বীণা দাতসর কদকদ কছতলন কলযাণী 

দাস (একজন অনযতম কবপ্লবী)। বীণা তার বাবার সাকন্নতধয এতসই নাকক রাজনীকত ত্রত ত্রযাগদান কতর।  

আইন অমানয আতদালতন ত্রযাগ কদতয় বীণা র কদকদ ত্রগ্রফতার  তয়তছন। আর ত্রসই খবর পাওয়া 

মােই বীণা চতল ত্রগতলা তার কদকদর বাকড। ত্রসই খাতন থাকতত থাকতত স সা  টাৎ এককদন 
তার কদকদর স কারীতক অথপাৎ কমলা কদ ত্রক কজতজ্ঞস কতর বসতলা "আমার ইো গেনপর ত্রক 

গুকল করা, তুকম আমাতক করেলবার ত্রজাগাড কতর কদতত পারতব?" তার প্রতুযত্ততর 

বলতলা"করেলবার? ত্রসকক?" বীণা বতল" না আকম কসকরয়াসকল বলকছ" ককন্তু কমলা কদ( কবপ্লবী 

কমলা দাস গুপ্ত) এটা জানত ত্রয ককছু কদন আতগ কদতনি মজুমদার ককমিনার চালপস ত্রটগাটপ 

ত্রক  তযার প্রতচিায় ত্রগ্রপ্তার  ন ও ফাাঁকস  ন।  
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আর কমলা কদ এটাও পারততানা ত্রয বীণা ত্রক কনতজতদর দতল ত্রনতব, কারণ বীণা অলতরকড একটা দতল 

ত্রযাগ কদতয়কছল। আর কমলাকদ যকদ বীণা ত্রক কনতজতদর দতল ত্রনয় তা তল দুতটা দতলর মতধয ত্ররষ্াতরকষ্র 

সৃকি  তব। তাই ত্রস বীণা ত্রক কনতত পাতর না।  বীণা কমলাতক কজতজ্ঞস করতলা ত্রয" আমাতদর দতলর 

মতধয ত্রকউ ত্রগ্রফতার, ত্রকউ ফাাঁকস, ত্রকউ আবার সতর ত্রগতছ। তাই আকম কনতজ ককছু একটা করতত চাই"  

ককন্তু কমলা দািগুপ্ত পকরষ্কার বীণা মুতখর কদতক ত্রচতয় বুঝতত পাতর ত্রয বীণা কমথযা কথা বলতত পাতর 

না,কাউতক আঘাত কদততও পাতর না। তার মুতখর মতধয লুককতয় আতছ এক আদিপ জগততর ছকব। ত্রস 
ইতেতলকচু াল, ত্রস সাক কতযক, চমৎকার কডতবট কতরততও পাতর আবার প্রথম স্থান অকধকার ত্রস। কমলা 
মতন মতন োবতত লাগতলা ত্রয এইোতব বীণা তার কনতজর সুদর ত্রমধাবী জীবন টাতক নি করতব, তাই ত্রস 

বীণা ত্রক নানান কবপদ সিুল কদক গুতলা ত্রবাঝাতত লাগতলা। ককন্তু বীণা সতবততই রাকজ। আর কমলা কদ 

তখনই বীণা র জনয করেলবার বযাবস্থা কতর ত্রফলতলা।  

আর বীণা ত্রক ত্রদবার আতগ ত্রস ককছু প্রশ্ন করতলা বীণা ত্রক, প্রথম প্রশ্ন কছল "ততামার যকদ ফাাঁকস  য় তুকম 

কক করতব?" তাতত বীণা বলতলা আকম ত্রসই মৃতুয  াস  াস ত্রত বরণ কতর ত্রনব। আর কদ্বতীয় প্রশ্ন করতলা 

যকদ ত্রতামার দ্বীপান্তর  য়? তার প্রতুযত্ততর বলতলা ত্রয" কক আতছ, ঐখাতন িাকন্ত আর সুনীকত আতছ, তাতদর 

সাতথ একসাতথ কাকটতয় ত্রদব জীবন টা।" বীনার সমস্ত কথা শুতন রাকজ  তলা আর প্লযান করতলা। উতে 
এতলা ২ ত্রটা প্রস্তাব, একটা  তে গেনপর ত্রক ত্ররসতকাসপ আসতবন ত্রসই সমতয় অথবা কনতোতকিন  তল 

যখন বীণা কডকগ্র আনতত যাতব ত্রসই সমতয়। আর অবতিতষ্ কেক  তলা ত্রয কলকাতা কবশ্বকবদযালতয় 

কনেতকিন  তল।  

 

তাকরখ টা  তলা ১৯৩২ সাতলর ৬ ই ত্রফবরুয়াকর, কলকাতা কবশ্বকবদযালতয়র সমাবতপন অনুষ্ঠান, আর 

ত্রসখাতন বীণা কব.এ কডকগ্র আনতত যাতব। আর কেক ত্রতমকন বীণা যখন কব.এ কডকগ্র আনতত ত্রগল, ত্রসই 

মু ূততপ বীনার চুতলর ত্রখাাঁপা মতধয ত্রলাকাতনা ত্রসই করেলবার ত্রথতক ৫ কট গুকল গেনপরতক লক্ষয কতর 

চালাতলা। ককন্তু ৫কট গুকল লক্ষয ভ্রি  তলা। আর কব্রকটি রা বকন্ধ করতলা, বীণা ত্রক। শুরু  তলা এক 
নাটক, আর ত্রসই অমানকবক ও পািকবক অতযাচার। একটাই প্রশ্ন"করেলবার ত্রপতল ককোতব?" ককন্তু 
কনরুত্তর থাকতলা বীণা। তারপর কব্রকটিরা  াকজর করতলা বাবা, মা, কিক্ষাকবদ। ও বাবা অথপাৎ সুোতষ্র 
কিক্ষা গুরু। বীণা দাস পুকলতির কদতক লক্ষয কতর মুচকক ত্র তস বলতলা" ত্রকন শুধু বাবাতক কনতয় 
এতসতছন।  
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আমার বাবা কখতনাই কবশ্বাস ধাটকতা করতত ত্রিখায়কন।  আর তারপর শুরু  তলা কবচার, আর কবচাতরর 

কদন বীনার মুখ ত্রথতক কথা ত্রযটা বলতলা ত্রসটা শুধু কববৃকত নয়, কছল একটা মমপবাণী।"Just see,does't 
she look like Moddona" তার পর অবসান ঘটতলা এক অকিযুতগর কবপ্লবীর নাম।  

 

আজ বতপমাতন আমরা কত জন মতন ত্ররতখকছ, আর আমরা কত জন চচপা কতরকছ?? 

                  

কলতম - ত্রে কজৎ কমে  

 

তথযসূে:- 

১.আকম সুোষ্ বলকছ 

২.সুোষ্ সাতথ বতরা বছর 

৩. রতক্তর অক্ষতর  
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Swami Vivekananda, the Architect of Modern Indian Nation 

 

The article is part of the website www.netajisubhasbose.org – which contains a plethora of information on Netaji Sub-

has Chandra Bose and Indian Freedom Movement.  

Post independence history has shaped around a cult - the cult of Gandhism, the myth 

of Ahimsa as a potent force that has shaped the freedom movement of India. Court 

historians of different hues, Red or Green, have been too hasty to conclude that the 

founding father of Indian Nation had been Gandhi as his ideal of non violence 

brought forth the much cherished freedom. However a careful analysis reveals that 

the assertion is deeply flawed. In the first place, we have already seen, that while 

Gandhi's movements made important contributions to the freedom movement, they on 

their own were not enough to force the British to leave India. In fact almost all of the 

major movements launched by Gandhi failed to achieve their objectives. Gandhiji al-

so could not achieve his primary goal of Hindu Muslim unity. Despite his weak remon-

strances, India was mercilessly partitioned into fragments by the British Raj, in conniv-

ance with Congress leaders, on the explicit demand of the Muslim League. We also 

know for sure that Gandhi's ideal of passive resistance is impractical in shaping the 

destiny of a modern Nation. A Nation needs its army to defend its border, it needs 

weapons to fight its many adversaries, it has to be strong and powerful in order to 

remain peaceful. A weak, destabilized Nation, that relies only on spiritual force as 

Gandhi had envisaged, cannot sustain on a physical plane. To be frank, Gandhism 

has been discarded in India after the disastrous failure in the 1962 war with the Chi-

nese. While it is true that Mahatma Gandhi played a significant role in raising the 

political consciousness of the masses against the various injustices of the British rule 

and esp. rallied the farmers against the heavy burden of taxation, he could not influ-

ence the great thinkers and the intellectuals, nor could he mobilize the youth. A section 

of them, being disillusioned with the passive resistance and the intellectual vacuum of 

Gandhism, embraced revolutionary activities and borrowed foreign born ideals like 

Marxism and Russian brand of Communism, which proved to be disastrous in the long 

run to the individual as well as to the society. The Godless creed of Communism was 

never in sync with the deep cultural values of India that have spirituality as its back-

bone and are rooted in her rich legacy of Ramayana, Mahabharata, Puranas, Vedas 

and the Vedanta - the Upanishadas, and the Hindu sacred text of Bhagavat Gita. 

Only one person who shaped the ideals, the thoughts and the destiny of modern In-

dia was Swami Vivekananda. Therefore it is to him that the epithet, "Architect of the 

Nation" should rightly go to, while founding fathers of modern India could be many, 

starting from Rammohan Roy, Bankimchandra, Aurobindo, Bagha Jatin, Rashbehari  
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Bose and Netaji Subhas Chandra Bose. In this analysis we are deeply indebted to the 

magnum opus of Shankari Prasad Basu, eminent Vivekananda scholar - Bibekananda O 

Somokalin Bharatbrasha (Vivekananda and Contemporary India - five volumes) and 

Swami Purnatmananda's book on Swami Vivekananda's influence on the freedom move-

ment - reminiscences of Hemchandra Ghosh, a famous revolutionary leader. 

It is to be noted that by describing Swami Vivekananda as the founding architect of 

Modern India we have not tried to reduce his stature. He is the World Teacher who 

shaped the thought process of the entire world and by his gigantic spiritual power 

changed the course of history. However India occupied a central place in his thoughts 

and actions and it was India's welfare that was foremost in his mind when he went to the 

Parliament of Religions in Chicago. He raised the sunken Hindus, just as Varaha Avatara 

had raised the Vedas from underneath the water with his tusks. As per Romain Rolland, 

like Christ rejuvenating a dead Lazarus, Vivekananda brought back India from the brink 

of death by his clarion call - "Lazarus, come forth." India listened and even though still 

half asleep, it tried to wake up from a thousand year slumber into which it had been 

thrown by the evil fairy of karma. Hindus had sunken too deep in their rituals, in their 

caste system, into forced slavery, too enamoured by everything coming from a foreign 

rule - forgetting its own glorious past, its roots, its culture, civilization and its contribution. 

With one sweeping gesture, Vivekananda removed the veil of self hypnotism that had 

engulfed the Nation. A father brings forth a child, rears and brings it up and is one of 

the great teachers. Vivekananda brought forth in front of Indians their ancient ideals 

that would emancipate them all bondages - be it in the physical or in the spiritual plane. 

He understood the problems, he empathized with the people, esp. the poor - he became 

one with them in their sorrow in the deepest sense that Advaita Vedanta can offer. He 

provided the vision, the meaning, the goals, the ideals, and he therefore set in motion a 
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creative and formative process that would shape the new Nation, which, though intensely 

modern in thought and outlook, would be deeply rooted in its glorious past, in dharma, and 

would be shining in the spiritual lights of the many masters who had come to help her in dif-

ferent times. Unlike Gandhism that is too much rooted in superstition, in traditional in place of 

modern, in simplicity and austerity and in meekness in place of bravery, the Vedanta Kesari 

had shunned all weaknesses and put absolute emphasis on strength. Non Violence is no doubt 

the highest ideal, but its not the ideal of the  householder. One size cannot fit all - that's 

where Gandhism, like any other dogmatic "ism", is deeply flawed. Swamiji was intensely 

practical, his methods were applicable for all and sundry, under all conditions and therefore 

truly helped the Nation in its journey. The present problems and the woes of the Nation are 

entirely because its leadership had abandoned Vivekananda's path for petty selfish narrow 

political interests. The people who had followed their leaders had been foolish enough not to 

be able to distinguish gold from imitation. The historians, the intellectual forces and the aca-

demics who normally influence the thoughts of the people were themselves misdirected and 

misguided by foreign born ideals that would not work for India. The result was - andhenaiva 

niyama yatha andhah - blind leading the blind. 

 

It is to be noted that Netaji Subhas Chandra Bose first called Gandhiji as the Father of the 

Nation. But years later a great man claimed that it was a tactical move to win over the Indi-

ans who were still enamoured by Gandhi and his value system, just as Subhas Chandra Bose 

used Holwell Monument agitation and a tactical tie up with the Muslim League in order to 

win over the Muslim support to act as a counter balance against the British Divide and Rule. 

Gandhiji put Ahimsa, his pet ideal, above the interest of the Nation and thus let the Nation 

suffer to protect his ideal - not something a real father would do to his child. 

 

But the key question that can be asked - Can any real father of the Nation behave in the 

way as Gandhi and his followers like Patel, Rajendra Prasad, Kripalani, Rajagopalachary, 

Nehru, G.B Panth behaved with Subhas Chandra Bose in 1939 in the Tripuri Congress and in 

its aftermath? Can a true father be a dictator, a lover of sycophancy? The answer is a re-

sounding NO. And in this respect Gandhi's fall is huge. Vivekananda on the contrary has no 

such blemishes. He was a pure mass of love, who loved his Nation and its people so dearly 

that he was much above such petty meanness and selfish agenda. A real father cannot be 

mean, selfish, agenda driven.  

 

Gandhi even could not resolve the Hindu Muslim problem, which was so dear to his ideal. He 

was accused of being partial and biased towards the Muslims and on many occasions had 

asked the Hindus to sacrifice more, while he could not or would not make the similar demands 

to the Muslims. Gandhi was not trusted by the Muslims. Chittaranjan Das and of course Sub-

has Chandra Bose had far greater acceptability among Muslims than Gandhiji. Gandhiji 

failed the Hindus on the occasion of the Noakhali and other similar genocides in East and 
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West Pakistan.  

 

Swami Vivekananda, the patriot prophet on the other hand was much above the narrow def-

inition of Nationalism. He was as broad as the sky and as deep as the ocean. His National-

ism was firmly rooted in Advaita. He suffered with the millions of the suffering people of In-

dia who were burdened with an extremely oppressive, outright evil foreign yoke that had 

sucked the last drop of their blood and had got themselves materially enriched, while mil-

lions of Indians had perished from starvation and deprivation. Vivekananda traversed 

through the length and breadth of the country and saw the degradation of the masses. The 

country was in deep state of Tamas - darkness, with no hope. Casteism and other superstition 

reigned supreme. Religion was in kitchen - purity of food and don't touchism. Learned schol-

ars were engrossed with social reforms and the orthodox were busy in strengthening the soci-

etal rules that had caused the degradation. There was no true spirituality anywhere. People 

were devoid of true education. They were ignorant of their great legacy. They had accepted 

the present state of decadence and slavery with stoic non-chalance. They had no strength 

left to challenge the monstrous British rule and its injustices. Many of them were willing col-

laborators to the destruction of their own country. And what did Swamiji do? Sitting on a rock 

in an ocean he contemplated and meditated on the problems of the country and its future. 

He then decided on a course of action and followed it up through his journey to participate 

in the World Parliament of Religions in Chicago. The rest was history. On September 11, 

1893, the world saw India and Hinduism in a new light, a light that was hitherto denied to 

the Nation. The people of the Nation found a message of hope, for the first time they tried 

to shake off the state of stupour. One young sannyasi had in a single handed combat de-

stroyed the machinery of an extremely powerful organized religion that had conspired to 

undermine the Nation and its religion that he had represented. He presented a picture of 

Universalism that characterized India as a Nation - not a secular Nation, but an ardently 

spiritual Nation that would provide succour and support to the persecuted, that had pro-

claimed since time immemorial that paths to enlightenment are many, that realization of one's 

divine nature is the goal of human life. As the news of his conquering the Christians spread, 

people of the country were excited and proud. They saw in his conquests the rise of a new 

India, a rejuvenated India. The youth were esp. jubilant. When the cyclonic monk thundered 

across America and Britain preaching the message of Vedanta to their people, who sat at his 

feet for hours together to gather the precious jewels of ancient Indian philosophy, India re-

gained her prestige and position as the world's teacher. When Vivekananda returned to In-

dia in 1897, he received an unprecedented welcome. Maharajas drew his carriage and 

people rushed to have a glimpse of the live Shiva. He roamed from Colombo to Almora, 

from Calcutta to Kashmir and Lahore, exhorting the youth to shed all qualities of darkness 

and "Arise, awake and stop not till the goal is reached." He said that for the next fifty years 

the only God worthy of worship was the Mother India. He asked people to worship the living 

God in the Indians. His pranaam mantra should have been part of every school curriculum - 

Oh my beloved Bharata, forget not your ideals.....every fellow Indian is my brother, be it ig-
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norant, poor, outcaste or Brahmin...Oh Divine Mother, please eliminate my weakness and fill 

me with strength, make me a man. Manliness was what he sought - muscles of iron and nerves 

of steel. He preached the mantra of "Abhi, Abhi" - Fearlessness. Only the knowledge of 

Advaita can make man fearless and thereby open the door for liberation. When the country-

men, the youth stopped fearing the real danger came for the British rule. The Chapekar 

brothers courted death in 1897. Exactly 10 years later Khudiram, Kanailal, Satyen Bose, 

Anant Lakshman Kanhare, Madanlal Dhingra followed their footsteps. Aurobindo and Tilak 

were greatly impressed by Vivekananda. Tilak met him in his lifetime, atleast twice. Bagha 

Jatin, Hemchandra Ghosh and a host of other revolutionaries were inspired to take up arms 

to fight a diabolic foreign rule by coming under Vivekananda's influence. As per Bhupen-

dranath Datta - Swami Vivekananda's youngest brother, in his book Patriot Prophet, Swamiji 

had thought of fomenting a revolution using the help of some of the princely states but could 

not get satisfactory response. He also tried to purchase arms with help from his American 

disciples like Josephene Mcleod. In a response to the editor of Tribune Swamiji boldly de-

clared that he was ready to go to jail if needed for India's freedom. He even said that if the 

British dared to shoot him India would flame up like a wildfire. Even though he could not pub-

licly denounce the British, he was under the scanner of the Government and there were at-

tempts to link him to sedition by Christian Missionaries. In private conversations however he 

was seething with anger against the British rule. He however to protect the newly formed 

Math, prohibited any political activity by any of its members. But possibly it was his instruc-

tions that prompted Sister Nivedita to take up the battle with the British even at the cost of 

her immense personal sacrifice of leaving the Ramakrishna Order. She could not have done 

that without her Guru's blessings. The British Police report mentioned that every revolutionary 

in the early stage of the movement carried Gita, Bankimchandra's Anandamath and Works 

of Swami Vivekananda. In a response to a disciple the Holy Mother Sri Sarada Devi had 

said years later that if "Naren were around Company (implying the British Government) 

would have put him in jail." This was a true assessment. Vivekananda raised the Nation from 

its stupour and gave it a hard push so that it was aware of its inherent strength. And then 

there was no looking back. In the language of Rabindranath "age keba pran karibek dan 

tari lagi karakari" - clamour for sacrificing lives for the sake of the Nation - a continuous 

journey towards bravery and martyrdom started. After Aurobindo came Rashbehari Bose 

and Jatin Mukherjee, followed by Jadugopal Mukherjee, Chittaranjan Das, Subhas Chandra 

Bose, Jatin Das, Surya Sen, Binoy Bose, the young revolutionaries of Bengal Volunteers and 

Sri Sangha who killed the notorious Peddie, Douglas, Berge and other magistrates, the 

Chattagram uprising and so on. Women revolutionaries were not left behind. Swami Viveka-

nanda had said that two cardinal offenses of Hindus were to oppress the lower castes and 

women. And it would seem that women rose gallantly to the call - Shanti and Suniti killed 

Stevens, Binas Das shot Stanley Jackson, Ujjwala Majumdar, Leela Nag, Kalyani Das, Ma-

tangini Hazra, Nanibala Devi and many other women rose in unison to fight, often shoulder 

to shoulder. Some of them took up arms while others followed the path of non violence re-

sponding to Gandhiji. There was one huge fire - Vivakananda, that emanated so many 

sparks. This was corroborated by a statement of Sarala Ghoshal, an early rebel daughter 
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who wanted to imbibe the fighting spirit and who knew Vivekananda personally. Vivekanan-

da foresaw the awakening. He said, "the seeming corpse appears to be awakening...India, 

this motherland of ours...from her deep long sleep. None can resist her any more; never is she 

going to sleep any more; no outward power can hold her back anymore. (CWSV Vol 3)"  

 

Swami Vivekananda admirably solved the problem of Hindus and Muslims and paved the 

way for a future broad based spiritual country. In a letter to his Muslim disciple Sarafraj 

Hussain in Nainital, he said that India of future should be based on Vedantic brain and Is-

lamic body. Much has been said about this statement. Muslim League and other such funda-

mentalist Muslim organizations had taken strong objection as they felt that by equating Islam 

to body and Vedanta, a Hindu philosophy to the brain Swamiji had insulted Islam. However 

Swami Vivekananda as a prophet made a clear distinction between political and spiritual 

side of a religion. He had no qualms in attacking and condemning the political Islam for its 

fundamentalism, hatred and bigotry that had resulted in much bloodshed. He harboured no 

such illusion as the modern day secularists would harbour - that Islam is always peaceful. He 

however pointed out that the spiritual Islam can not only cohabitate with spiritual Hinduism 

based on the common Vedantic ideals, but also can contribute actively towards the practical 

side of its through its philosophy of Universal Brotherhood, based on service towards fellow 

Muslims, charity and community based living. Political Islam is discriminative not only against 

Infidels but also against its own brothers. But Spiritual Islam, seen among the Sufi sages, can 

ensure that bridges are built across religions to embrace the ideals of love and tolerance. 

Such attempts were made for instance by Dara Shikoh and several other mystics belonging 

to the Islamic tradition like Kabir and Dadu. Vedantic ideal of seeing the God in every living 

being is too difficult for a majority. The best surrogate can be the spiritual Islamic idea of a 

Universal Brotherhood, something which sadly had been lacking among the Hindus. If Hindus 

are able to embrace that ideal within themselves and if spirituality provides a bridge be-

tween Hinduism and Islam which politics failed to provide, Vivekananda's ideal is bound to 

be realized. 

 

Granted that Swami Vivekananda was a patriot prophet, who loved intensely his country 

and thought about the welfare of the countrymen. But does that make him the Architect of 

the Nation? There are other aspects as well. Swami Vivekananda was a modernist embed-

ded in the traditional values. He was a sannyasin but that does not mean that he rejected the 

modernity in favour of traditional as Gandhi for instance did. Swami Vivekananda was of 

scientific temperament. He was logical and rational and was well acquainted with the mod-

ern scientific thoughts. In fact he tried to prove how Sankhya and Vedanta philosophy are in 

perfect harmony with the principles of modern science. He wanted every Indian to imbibe the 

scientific spirit and forego all superstitions. To him, superstitions were weaknesses to be re-

jected. The Nation needed strength through modern scientific discipline and ideas, the ration-

alism that would help people to think and thereby develop courage, confidence and self be-
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lief - atma sraddha. He laid emphasis on education as the only means for development and 

progress. All reforms he believed will come from within, not without. The women are as much 

entitled to education as men. Men need not patronize women but let them grow, develop and 

solve their own problems. He also denounced in the strongest possible terms the social evils 

like caste system which he proclaimed had outlived its usefulness and therefore should be re-

jected like poison. He knew that the true casteless society can only be developed on the ba-

sis of the spirit of equality, universal brotherhood, of treating fellow human beings as mani-

festation of the God in the Advaitic spirit. Any political reforms will only result in more divi-

siveness. He proclaimed in no uncertain terms that spirituality is the basis of modern India 

and the new India will emerge from the so called lower strata of the society. "The whole 

world requires light. It is expectant!. India alone has that light....in the teaching of the glories 

of the spirit of the new religion - of the highest spiritual truth." He provided a guideline to 

the Nation to solve the problems and cautioned against blindly aping and imitating the 

Western culture, their political system and their zeal of reformation in every sphere. India 

has to evolve in her own way, not by the ways envisaged by the European thinkers and their 

desi followers. India cannot forget her glorious past, her legacy, culture and civilization, but 

she has to achieve much more than what she had done in the past. That was his vision. He 

saw in his prophetic eyes a glorious future for India and in no uncertain terms he laid out the 

path for her to make that vision a reality. At the same time he started several instruments for 

uplifting people, to carry out his vision - a group of selfless souls, sannyasins who would not 

merely take refuge in forests and caves but would go to the cities and villages imparting ed-

ucation, treating the sick and tending to the needs of the poor and distressed, in the true Ve-

dantic ideals. Practical Vedanta was his medicine for all the evils plaguing the Nation and 

mankind. Through that selfless work people will be able to become better and better and 

will be the fit instruments for ensuring progress of mankind towards that highest goal - of re-

alization and manifestation of the divinity in every form of the Universe - from the tiniest 

worm to the highest - Brahman, the Supreme Being. India, with the jewels hitherto hidden in 

her bosom, will distribute the treasures to the world that is thirsty of such knowledge and will 

become the spiritual teacher. In return she will get the knowledge of the science and technol-

ogy from the world, for her material prosperity. That is exactly where we stand today. To-

day we stand at the threshold of greatness that Vivekananda saw hundred and twenty five 

years ago. But we still need to go a long way to realize that vision.  

In the book Universal Symphony of Vivekananda, Swami Ranganathanandaji states that, "for 

the first time in her long history India got in him an outstanding spiritual leader tackling vig-

orously the pressing problems of the secular life of a man, and pleading for what he terms a 

toned down materialism for his country. He traced the downfall of India to the forcing down 

the throats of one and all the mystical heights of religion with its neglect of social feeling 

and action and emphasis only on renunciation and contemplation (CWSV Vol 3). " Ranga-

nathanandaji opines that Vivekananda was a social revolutionary and a practical visionary 

as he understood the power of organization as practised by the West and encouraged Indi-

an youth to learn from the practical side of West - their sciences, technological advance-
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ments, efficiency, obedience with self respect instead of petty jealousy and rivalry, and the 

secret of organized action. He wanted education to focus on man making and character 

building, not the basis for getting jobs or making a career that is so prevalent in the modern 

times. Swamiji emphasized on knowledge, strength and fearlessness, compassion and large 

heartedness, and practical efficiency. Writes Swami Ranganathanandaji, "This is the touch of 

free India, of caste free Hinduism, of the dynamic humanistic Indian culture, that will enliven 

and energize the entire body politic of India, rousing the national consciousness of every 

group, every tribe, and making their members privileged participants in the Indian national 

experiment." Ranganathanandaji had first hand experience of how Vivekananda's message 

was being received enthusiastically by even the tribal folks of the North East, like the Nagas, 

who had been politically brain washed by the Christian Missionaries of the worst kind for 

decades 

 

Hopefully someday historians will do a sincere and truthful evaluation and assessment of 

Swami Vivekananda's contribution in shaping the Nation and would disagree with the court 

historians by denouncing their assessments completely. 
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Across the world To be Free (1941-45)  

On 16th January 1941, Subhas Chandra Bose escaped from his house-arrest dressed in 

brown long coat and broad pyjamas, as an insurance agent MD Ziauddin at 1:30AM. 

His brother Sarat Bose, who had left Elgin Road and set up his own abode at nearby 

Woodburn Street, wanted to be sure that his brother had passed safely. He stood on the 

terrace of his house and when the car went by they flashed a torch. Subhas took into 

confidence 5 persons – Sarat, Bibhabati (Sarat’s wife), Sisir (who drove him), Ela 

(controlled the home members), Aurobindo (took Subhas’s place during his absence). Sisir 

sat in the driver’s seat and Subhas in the rear left one but only Sisir closed his door so 

that the noise would seem as if only one person s leaving. Their car (BLA 7169) stopped 

at the house of Ashoke Nath Bose (eldest son of Sarat) and his wife Mira in Rishra the 

next day. Sisir took Ashoke into confidence. The dinner that night was quite affair. The 

servant reported Mira, “The Muslim gentleman said that the cabbage was tasty.” On the 

way to the Gomoh station Sisir drove the car with Subhas in the front seat and Ashoke & 

Mira in the back. Subhas decided that Mira, who was then a young bride of 18, must 

know what was going on. At the station Sisir insisted on walking on the platform as an-

other passanger to see his uncle board but Subhas asked everyone to wait in the car 

while he boarded the Kalka Mail towards Peshawar. 

At Peshawar, Subhas met Akbar Shah, Mohammad Shah and Bhagat Ram Talwar. Akbar 

Shah, who had been out of the Indian path to the Soviet Union, helped him to reach the 

Indian border at Afghanistan. He suggested Bose to act deaf and dumb as Bose could 

not speak one word of Pashto and he could be an easy target to Pashto British workers. 

He let his beard grow to mimic those of tribesman. Supporters of Aga Khan III helped 

him cross the border and with a Abwehr unit travelled via Kabul to the border of Russia. 

Later the NKVD transported him to Moscow under the Italian passport of an Italian no-

bleman “Count Orlando Mazzotta”. But the Soviet’s response disappointed Bose and 
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was rapidly passed over to the German ambassador in Moscow, Count von der Schuben-

burg. 

In April 1941, India and the world was stunned when Germany’s Gobbel’s radio service an-

nounced – India’s most popular leader had arrived in Berlin to ask for Hitler’s help to deliver 

India from the British rule. Bose received favourable response from Joachin von Ribbentrop 

and Foreign Ministry officials at Wilhelmstrasse. He was attached to the Special Bureau for 

India and with his help Bose started broadcasting on German sponsored Azad Hind Radio. 

Bose founded Free India Centre in Berlin and created the Azad Hind Fauj (Legion Fries In-

dien), a force of 50000 Indian prisoners of war captured by Ronnel’s African Korps. Netaji 

wanted them to be trained to the highest standards of the German army, so that they could 

form a elite fighting force which would enter India from Afghanistan at the head of a com-

bined German-Russian-Italian-Indian army. The members swore: “I swear by God his holy 

oath that I will obey the leader of German race and state, Adolf Hitler, as the commander 

of German armed force whilst fighting for India, whose leader is Subhas Chandra 

Bose.” (Source: Wikipedia) The oath clearly abrogates control of the Indian Legion to the 

German armed force whilst stating Bose’s overall leadership of India.  

But behind all these, Bose’s two year stay in Berlin was frustrating. Hitler did not receive him 

for a whole year. When he did, Hitler gave no assurance about backing India’s independ-

ence. Hitler wrote in ‘Mein Kamf’ that he, “as a German, would far rather see India under 

British domination than under that of any other nation.” Further Bose was confirmed, when 

Hitler’s tanks rolled across Soviet borders, that Hitler as more interested in using his men to 

win propaganda victories than military ones. So on 9th February 1943 Subhas Chandra 

Bose, along with Abid Hasan Safrani, set off in a German submarine U-180 which travelled 

along Norwegian coast, across Faroe Islands, around the Cape of Good Hope, finally reach-

ing to a place 400 miles South West of Madagascar on 21st April 1943, where it rendez-

voused with a Japanese submarine and exchanged signals. Disregarding the fact that he 

couldn’t swim Bose stepped into a raft with Safrani and crossed the stormy sea to board 

Japanese I-29 anchored 100m away. This was to prevent collision. It was the only civilian 

transfer between two submarines of two different navies in the World War II. The Japanese 

captain Taraoka gave his own cabin to the guests. He served hot curry to celebrate Bose’s 

short crossing, made tough by the perilous waves. 

On the other hand, the INA was formed by Japanese Major Iwaichi Fujiwara in December 

1941 whose mission was “to raise an army who would fight alongside the Japanese army.” 

This was with the support of Rash Behari Bose. This was disbanded in December 1942 due to 

some arguments within the army. When Bose arrived in Singapore in July 1943, Rash Behari 

handed him over the control of the organisation in a meeting. Bose, was able to reorganise 

the fledging army and gathered massive support among the ex-patriot Indian population in 

South East Asia, who lent their support both by enlisting in INA and also financially. He re-

vived the concept of an Indian army and was the first to form a women wing for the INA, the 

‘Rani of Jhansi Regiment’ headed by Capt (Dr) Lakshmi Saminathan. The troops of the INA  
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were under the control of a provisional government, which was a technically qualified 
government under the International law, being recognised by 9 Axis states (Germany, Ja-
pan, Italian Social Republic, Croatia, Wang Jingwi regime in Nanjng, China, provisional 
government of Burma, Manchukuo, Phillipins). The government produced its own currency, 
postage stamps, court and civil code. The Provisional Government was soon set up in An-
daman & Nicobar Islands which as previously possessed by Japan in 1942. Col AD Loga-
nathan was appointed the Governor General. When Netaji paid a visit to these islands 
on 30th December 1943 he renamed them as Saheed and Swaraj. During this visit Bose’s 
Japanese hosts carefully isolated him from the local population, thus shielding Bose from 
Japan’s ultimate intentions. At that time the islands’ Japanese administration had been tor-
turing the leader of the islands’ Indian Independence league, Dr. Diwan Singh, who later 
died due to serious injuries in the cellular jail. During Bose’s only visit, several locals at-

tempted to inform Bose, but failed. 

On the Indian mainland, the tricolour was hoisted for the first time in the town of Moriang 
in Manipur. The adjacent towns of Kohima and Imphal was also sieged by the Japanese 
army, working in conjugation with the Burmese National Army and INA brigades. This at-
tempt of conquering Indian mainland had the Axis codename U-GO. But heavy rains 
started in Noeth East India and the soldiers could not move. For several months Japan on-
slaught on these towns. But soon the Commonwealth forces counter attacked inflicting seri-
ous loss on the Axis forces. Moreover Japanese resources to the towns was depleting, thus 
forcing them to retreat back into the Burmese territory. After the defeat of Japan in the 
battles of Kohima & Imphal, Bose’s aim of establishing a provisional government base in 
the Indian mainland was lost forever. Still INA fought key battles but with the fall of Ran-
goon Bose’s government ceased to be an effective political entity. Large proportion of 
INA troops surrendered under Col. Loganthan and the remaining retreated with Bose to-

wards Malaya. 

On 11th August 1945 when Bose was in Seremban news reached that Japan was about to 
surrender. He immediately made for Singapore the next day in a motor car. During his 
short stay in Singapore in PGI headquarters from 12th evening to 16th sunrise, Netaji held 
secret meetings several times. On 14th August, when the radio declared Japan’s surrender 
to the Allies, Netaji held a 4hour long secret meeting which ended at 3o’ clock at night 
where he gave orders to raise a memorial for the INA soldiers who died in Singapore 
and to prepare for a golden handshake for the INA members and Indian Independence 
League, and he himself flew to Bangkok to consult Gen Isoda about the terms of surren-
der. On 17th August, Bose was in Saigon preparing to fly to Tokyo along with Habibur 
Rahman. On their on 18th the Japanese bombard plane stopped at Matsuyama Aero-
drome, Taihoku. The journey resumed at 2:30PM and whatever happened afterwards is 

nothing but a story. 
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N.B.: The given map has been prepared by me and not taken from any other sources. 

 Sources of information: - 
 

1. Joydeep Thakur @hindustantimes.com 
 
2. Shinjini Chowdhury @yourstory.com 

 
3. Sanchari Pal @thebetterindia.com 

 
4. Dr Sunil Chacko @sundaygurdianlive.com 

 

5. Narayan Sanyal’s ‘Netaji Rahasya Sandhane’ 

 

Presented by: Rajdeep Saha (Durgapur) 
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LEFT RIGHT LEFT... 
Souvik Biswas 

প্রথম পতবপর পর...  

১৯৩৪ সাতল এবার পাকটপর ( োরততর ককমউকনস্ট পাকটপ) উপর আঘাত আসল।ত্রয পাকটপর কপছতন কব্রকটি 
সরকার ১,৬,০০০০ পাউন্ড খরচ কতরকছল শুধুমাে কমরাট মামলার খবর তথা ককমউকনস্ট ত্রপ্রাপাগান্ডার 

কবস্তাতরর জনয।যাতত ত্রজতল বদী কবপ্লবীতদর  াতত ককমউকনস্ট ত্রমকনতফতস্টা বযতীত আর ত্রকান বই না 

আতস।যার ফল পরবতপীতত ত্রবকিরোগ কবপ্লবী ককমউকনি পাকটপতত নাম কলকখতয়কছতলন। এক ত্রকাকট টাকা 
কব্রতটতনর বৃথা যায়কন বলা ত্রযততই পাতর। ১৯৩৮ সাতল ত্রনতাকজ যখন প্রথম কংতগ্রস সোপকত  তলন 
তার আতগ ত্রথতক ককমউকনস্টগণ কনতজতদর স্বাতথপর কদতক ত্রবিী নজর কদতলন। তখন কংতগ্রতসর 
অতনকাংি সমথপন করতলও ককছু গান্ধীবাদী ত্রনতা এর কবতরাকধতা কতরন বইকক! ককন্তু প্রবল জনসমথপন 

ত্রনতাজীতক কংতগ্রস সোপকতর আসতন বসায়। এইকদতক প্রথম  যুি যুি গন্ধ ইউতরাতপর মাকটতত। 
ত্রনতাকজ ত্রদখতলন এটাই সুতযাগ জনমত বতরী করতত  তব...শুরু করতলন একটু আলদা ধাাঁতচর কমপসূকচ। 
ত্রযমন উকন গান্ধী কনতদপকিত পতথ জাতীয় আতদালতনর কথা বলতলন কেকই ককন্তু আবার বতলকছতলন " 

even a non violence struggle needs an army and mechinary…" 

অথপাৎ, বুকঝতয় কদতলন দরকাতর সমস্ত কদতকই আগামীতত যাওয়া ত্রযতত পাতর। পতরর বছর ১৯৩৯ সাতল 
শুরু  ল কদ্বতীয় কবশ্বযুি। যুি শুরু  বার পতর যকদও উকন কংতগ্রস ত্রপ্রকসতডে  তলন। এইবার কতকন 
"বাপুর" কাতছ প্রস্তাব রাখতলন এই সুতযাগ কাতজ লাগাততই  তব….. উত্তর আসল "অন্তর আত্মা" ত্রথতক- 

"...ইংতরজগণ এখন অসুকবতধর মতধয আতছ এখন তাতদর কাতছ পূণপ স্বরাজ প্রকতষ্ঠার দাবী অনযায়…" 

অতনকটা সমতয়র দাবীতত আবারও ত্রনতাকজ পুনবপার কংতগ্রস রােপকত  তলন এইবার ম াত্মা ত্রনতাকজর 

কবরুতি ত্রতাপ ত্রদতগ বলতলন :  

" PATTAVI  defeat is My defeat " 

এই পকরকস্থকততত কতকন কবকল্প পথ ক সাতব কংতগ্রতসর কেততরই জাকতয়তাবাদী বামপন্থীতদর কনতয় গেন 

করতলন সবপোরতীয় ফতরায়াডপ ব্লক। যকদও আজ ত্রসই দল ককমউকনস্ট ত্রজাতটর সেী কনলপজ্জ োতব। 
কতকন তখন ৪০ এর সময় একটু একঘতর কছতলন কলকাতায় যখন আসতলন তখন কতকন এবং তার 

অনুগামী কেমুখী আক্রমণ এর মুতখ পতডকছতলন। 
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এককদতক কংতগ্রস কদ্বতীয় লীগ এবং তৃতীয় ককমউকনস্ট পাকটপ।ক দু ম াসো ইসু কেকত্তক কবতরাকধতা করত 
অতনক সময় কবতিষ্ কতর পূবপবতে ধীতর ধীতর বাডতত থাকা বাোলী ত্রদর উপর ইসলামী আগ্রাসতনর। ককন্তু 
িযামাপ্রসাদ এর সোতত কঢল ছুতড মারা এইসব রাজননকতক কমথযাচার। ত্রনতাকজ এর সাতথ মততর অকমল 
 তত পারত ককন্তু তাবতল তাতক খতম এই রাজনীকত একজন ককমউকনস্টতদর  তত পাতর ককন্তু 

জাতীয়তাবাদীতদর স্বোতব ত্রনই। 

উকন ত্রযমন মুসকলম লীতগর সাতথ ত্রজাট কতরকছতলন ত্রসইরকম আবার উকন চাইতছন আগামীতত ক দু ম াসোর 

সাতথ ত্রযাগাতযাগ করার। কারণ তাতদর সাতথ ত্রজাট ত্রয এককট েুল পদতক্ষপ ত্রসটা ওনার দল বুঝতত পাতর, 
যকদও প্রকাতিয ত্রসইটা  ল না কেকই। কতকন ৪০' এর সময় সোরকাতরর সাতথ ত্রকন ত্রদখা করতলন? কক 
এমন কথা বলতলন? যা আজ পযপন্ত জানা ত্রগল না?কেক ২ বছর আতগ ৩৮ সাতল রােপকত  বার পর সুদূর 

জাপান ত্রথতক রাসকব ারী বসুর কচকে যতথি গুরুত্বপূণপ, ত্রস কথা পতর আসকছ। 

১৯৪০ সাতলর ৩০ ত্রি মাচপ সংখযায় দতলর মুখপে "ফরওয়াডপ ব্লক" পকেকাতত কনজ স্বাক্ষকরত এক 

সম্পাদকীয়তত কতকন ত্রয কথা কলতখ ত্রিষ্ করতলন… 

".....প্রকৃত ক দু ম াসোর সাতথ আমার ত্রকান কববাদ বা সংঘাত ত্রনই।ককন্তু ত্রয ক দু ম াসো বেীয় 
রাজনীকততত কংতগ্রতসর স্থান অকধকার চান, এবং ত্রসই উতদতিয এর মতধযই আমাতদর উপর আক্রমণ শুরু 

কতরতছন, তাাঁতদর সতে যুি অবিযম্ভাবী, ত্রস যুি সতব আরম্ভ  ল।" - লক্ষয করার কবষ্য় কতকন ক দু ম াসোর 
আতগ প্রকৃত কথাকট কলখতলন!তকন? তা তলকক উকন আন্তজপাকতক পকরকস্থকতর কথা মাথাতত ত্ররতখ আগামীতত 

সাোরকতরর সাতথ সাক্ষাততর পথ ত্রখালা রাখতলন!  ল তাই ত্রসই বছর নাগপুতর কতকন কবনায়তকর সাতথ ত্রদখা 

করতলন এবং কক কথা ত্রসইকদন  ল দুইতনতার মতধয ত্রসইটা আজও কলকপবি ত্রনই। ১৯৩৮ এ রাসকব ারী 
বসুর ত্রলখা কচকেতত কক ত্রলখাকছল…..যা দুই বছর পর কতকন  াতত ত্রপতলন! ত্রক তুতল কদতয়কছতলন ত্রসই কচকে? 

জানতত  তল নজর রাখুন….ধারাবাক তকর আগামী পতবপ। 

                

চলতব…..। 
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ত্রযকথা সু্কতলর পােযবইতয় পাওয়া যায়না  
অকমত দত্ত  

সংতযাগ বিত এরা কতনজনই #তসন। প্রথমজনতক কনতয় বাঙাকল আজও গবপ কতর, তৃতীয় জনতক 

ঘৃণা। আর কদ্বতীয়জন ? তাাঁতক ত্রতা আমরা কচনলামই না ! 

 
২রা ত্রফব্রুয়ারী ১৯৩৩ .... 

পলাতক সূযপ ত্রসনতক বগরালা গ্রাতম কনতয় এতসতছন কবপ্লবী ব্রতজন ত্রসন । মািারদার সাতথ রতয়তছন 
তার একান্ত অনুগত িাকন্ত, কল্পনা দত্ত,  সুিীল ও মকণ দত্ত । তাাঁরা কছতলন গ্রাতমর কবশ্বাস বাকডতত, 
পরম যতত্ন আগতল ত্ররতখকছতলন ত্রস বাকডর বডবধূ কক্ষতরাদপ্রো । 
 
ত্রবি কছতলন ককন্ত কবপদ এতলা অনয কদক কদতয় । প্রকততবিী ত্রনে ত্রসতনর সতদ   তলা কারা আতছ 

কবশ্বাস বাকডতত ? ককতসর এত কফসফাস গুঞ্জন । খবর লাগাতত বলতলন কনতজর কগকন্নতক । 
গ্রাময বধূকট সরল মতন এতস বলতলা ও বাকডতত সূযপ ত্রসন লুককতয় আতছ ত্রগা ! অমন ত্রলাকতক 
খাওয়াতলও ত্রয পূকণয লাে ! 

শুতন লাফ কদতয় উেতলা ত্রনে । খবর কদতলই ত্রয কডকতড দি  াজার টাকা ! বউতক আশ্বস্ত কতর 

বযাগ  াতত তখনই ত্রবকরতয় পডতলা, ত্রসাজা উেতলা কগতয় থানায় । 
 
ত্রসকদন রাতত ঘুম োঙতত চমতক উেতলা ব্রতজন , জানলা কদতয় লণ্ঠন ত্রদকখতয় কক করতছ দাদা 
#তনে_তসন ? এক কমকনটও লাগতলা না বুঝতত, ছুট লাগাতলন কবশ্বাস বাকডর কদতক । ত্রদরী  তয় 
ত্রগতছ ততক্ষতন, কযাতেন ওয়ামসতলর ত্রনতৃতত্ব ত্রগাটা বাকড কঘতর ত্রফতলতছ ত্রগাখপা ত্রসনার দল।রতকট 
ত্রবামার আতলাতত সবককছু কদতনর মততা স্পি ।  
 
পরকদন সমস্ত সংবাদপতের ত্র ডলাইন..... বগরালা নামক গ্রাতম সূযপ ত্রসন ত্রগ্রফতার । এনাতক ধরবার 
জনয সরকার দি াজার টাকা পুরস্কার ত্রঘাষ্ণা ককরয়াকছতলন ।( অমৃতবাজার পকেকা ১৭.২.১৯৩৩) 
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কতনকদন পর......... 

সতন্ধ ত্রবলায় জলখাবার ত্রখতত বতসতছ ত্রনে ত্রসন,পাতি স্ত্রী । দরজায় িব্দ  তত উতে কগতয় খুতল 
কদতলন। পাডারই ত্রচনা ত্রছতল ত্রদখা করতত এতসতছ স্বামীর সতে । সতব উকন োবতছন ত্রসখান ত্রথতক 
সতর যাতবন ককনা, আচমকা পাডার ত্রসই ত্রছতলর  াততর ত্রোজাকলর ত্রকাতপ স্বামীর মুণু্ড কছটতক পডতলা! 

 
থরথর কাাঁপতছন গ্রাময বধূ । ঘাতক যাওয়ার আতগ বতল ত্রগতলন, মাস্টার দার সতে ত্রবইমাকন করার 

উপযুক্ত িাকস্ত । 
 
বৃকটি পুকলি কতবার কতোতব ত্রজরা কতরতছ সাধারণ আটতপৌতর ঐ বধূকটতক। একবার কতকন বলুন 
স্বামীর ঘাততকর নাম। মুখ ত্রখাতলনকন ত্রনে ত্রসতনর কবধবা | 
শুধু বতলকছতলন ত্রচাতখর সামতন কতকন স্বামীতক লুকটতয় পডতত ত্রদতখ মানকসক োতব কবধ্বস্ত । স্বামী 
 ারাতনার যন্ত্রণায় এখন কি পাতেন, আর ককছুই বলার ত্রনই ।ককন্তু ত্রয মানকসক যন্ত্রণায় কতকন 
সবতথতক ত্রবকি কি পাতেন তা  ল এই ত্রজতন ত্রয তাাঁর স্বামী ত্রনে ত্রসন একজন কবশ্বাসঘাতক, 
কযকন  পুকলতির পুরস্কাতরর ত্রলাতে কবশ্বাসঘাতকতা কতরকছতলন মাস্টার দার মততা বযকক্তর সতে । তাই 
তাাঁতক  তযা কতর কেকই কতরতছন মাস্টার দার স তযাগী ঐ তরুণ। ত্রমতর ত্রফলতলও কতকন ওই কবপ্লবীর 
নাম ফাাঁস করতবন না । 
 
 য়রাকনর ত্রবকি আর ককছু ত্রনে ত্রসতনর স্ত্রীতক কতরকন কব্রকটি পুকলি | ততকদতন তাতদর উতদিয কসি 
 তয় ত্রগতছ | কারাগাতর কনমপম অতযাচার করা  তে মাস্টার দার উপতর | 

 
অতনককদন পর জানা ত্রগকছল  তযাকারী আর ত্রকউ নয়, ..... .....তসন বংতির পাতপর প্রায়কিত্ত করার 
দাকয়ত্ব ত্রস্বোয় কনতজর কাাঁতধ তুতল কনতয়কছল ঐ বাকডরই ত্রছাট ত্রছতল #ককরণ_তসন । মািারদা মরার 
আতগ ত্রজতন ত্রগকছতলন ত্রদিতদ্রা ীতক চরম দন্ড কদতত তাাঁর মন্ত্রকিষ্যরা এতটুকু দয়া ত্রদখায়কন ।  
মুকক্তর মকদতরর ত্রসাপান ততল এরকম কত ককরণ কনঃিতব্দ কদতয়তছ বকলদান ......আমরা মতন রাকখকন  

 

বাঙাকলর সবপকাতলর ত্রশ্রষ্ঠ এই ত্রসনাপকতর জন্মকদতন আজ স্মরণ ককর স্বাধীনতার ত্রসই অনামী 

ত্রসনানীতক। প্রণাম জানাই ত্রসই গ্রাময বধুতক  িত প্রতলােতনও কযকন উচ্চারণ কতরনকন তার 

কবশ্বাসঘাতক স্বামীর  তযাকারীর নাম!মািারদার চরতণ িত চুম্বন, অসংখয প্রনাম, আর ত্রচাতখর জল 

কনতবদন ককর। 
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