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NETAJI AND INDIA’S EMANCIPATION 

Editorial — Diganta Sengupta 

“The Individual must die, so that the nation may live. Today I must die,so that 

India may live and may win freedom and glory.” This was the words of a man 

who had been appointed as the second youngest president of Indian National 

Congress, in Haripura 1938. The man believes that “ Every commodity has it’s 

price ,so does freedom”. The man was Subhas Chandra Bose , later ‘ Netaji’ , 

suddenly became the soul of India in the midst of the second world war. 

Subhas Bose love to worship the 'Death' because his spiritual guru Swami 

Vivekananda chanted " Who dares 

misery love, And hug form of Death, 

Dance in Destructions dance, To him 

the mother comes!". When he came to 

India after resigning form ICS- he 

rushed into Gandhiji and entered into 

the Indian politics, under the leader-

ship of Both MK Gandhi and 

Deshbandhu C.R. Das. Bose main-

tained a bit of softy and moderate 

path in his initial years but in the end 

of the decade, from 1928 onwards- he 

started a bit of progressive movement 

within the Congress. When he left to 

Europe in 1933-34 for his health recov-

ery, again he started his programmes 

in the friendly nations as the ambassa-

dor of India which is in bondage. He wrote the final chapters of his Indian 

Struggle(1920-1934) during this tenure. Subhas emphasized a view of syn-

thesis between communism and fascism in his Free India vision after inde-

pendence. He met many foreign officials (non-British) , he also visited many 

industries in those country. He clearly envisioned from there that he wanted 

a nation which will be suitable in both cottage industries and heavy indus-

tries in near future. He emphasized a view of socialistic India in his corre-

spondences from Europe. 
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Subhas Bose love to worship the 'Death' because his spiritual guru Swami Vive-

kananda chanted " Who dares misery love, And hug form of Death, Dance in 

Destructions dance, To him the mother comes!". When he came to India after re-

signing form ICS- he rushed into Gandhiji and entered into the Indian politics, 

under the leadership of Both MK Gandhi and Deshbandhu C.R. Das. Bose main-

tained a bit of softy and moderate path in his initial years but in the end of the 

decade, from 1928 onwards- he started a bit of progressive movement within 

the Congress. When he left to Europe in 1933-34 for his health recovery, again 

he started his programmes in the friendly nations as the ambassador of India 

which is in bondage. He wrote the final chapters of his Indian Struggle(1920-

1934) during this tenure. Subhas emphasized a view of synthesis between com-

munism and fascism in his Free India vision after independence. He met many 

foreign officials (Non-British) , he also visited many industries in those country. 

He clearly envisioned from there that he wanted a nation which will be suitable 

in both cottage industries and heavy industries in near future. He emphasized a 

view of socialistic India in his correspondences from Europe. 
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He was the man who had distant vision, He was the product of historical force- 

that’s why he played a different part in the Indian politics. He knew the positive 

sides of Gandhiji- for that reason ,he started his career under him but he also 

knew how to shape own self differently if the situation demands so. In his 

Haripura speech, he clearly stated- “ that India freed means humanity saved”. 

Not only in 1938, Subhas Bose also won the Tripuri Congress Election for the 

consecutive second time. But fate had another plan for him. He was forcefully 

resigned from Indian National Congress and set up a left oriented radical and 

progressive “ Forward Bloc” in 1939. He eventually succeed here to spread his 

message to the masses, on the other hands the international situation became 

much favorable to India because the axis countries were prepared to launch a 

war against the allied powers.  

Bose got arrested in the mid of 

1940, but the british eventually re-

leased him in the end of the 1940 

for his health issues and his pledge 

to fast unto death for his mother-

land. After that Subhas Bose was in 

house arrest in his Elgin Road 

house. Bose suddenly became silent 

in the mean time and everyone 

thought that he might be renounce 

this world and became engaged in 

spiritual activities. The year 1941 

comes, on 2nd April- a radio broad-

cast announced that “ India’s most 

popular leader Subhas Chandra 

Bose arrived in Berlin”- The war of 

India’s emancipation had begun.  

Subhas Bose turned into “Netaji”. From Germany to South East Asia  the 

messages of Netaji Bose spread like a thunder storm. India got her first provi-

sional govt. of Free India under his leadership on 21st October,1943. The war 

of Azad Hind galvanized and harmonized every patriotic Indians both inside 

India and outside India and inside India. Britain’s P.M. Atlee said that British 

left India only because of the effort of Subhas Bose and INA.  



7 

That was the man who gave everlasting forces but never expect anything in her 

return. Actually, he knew that one song of Tagore can describe his journey and 

that is- 

 “If they pay no heed to your call walk on your own. 

Walk alone, walk alone, walk alone, walk all alone.” 

 

 

We pay our heartiest tribute to the greatest son of India, on his 125th Birth 

Anniversary. We must pledge that Lets build our society in Netaji’s way. 

#netaji125 
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Netaji's Freedom Declaration in 1943 

Subroto Mitra 

Netaji's Freedom Declaration on 21st October 1943 was different, from what we 

saw 4 years later in 1947, in transfer acceptance speech by Nehru. It was then for 

entire India, from Singapore, outside of India at a fully packed Hall, a Freedom 

declaration, united together. It was then recognized by many countries. Later as 

he gained Andaman and Nicobar Islands, he re-named them as Shahid and Swa-

raj and flew the Azad Hind Fauj Flags over their Territories. 

It was not a broken piecemeal, partial left-overs, handout by the British, after 

carving out and creating Pakistan in two places, which on acceptance, then again, 

Nehru put Mountbatten, who was leaving, put him back on throne, as GG, to en-

sure no one else could super-cede Nehru. While Nehru was thus busy controlling 

and ensuring his own chair, we lost Kashmir to Pakistan (POK). Bharatiya Janata 

has never woken up from this, Kumbha-Karna's Deep Sleep until 2020 under 

Modi?  Our "Bengal Tiger’s son, Shyama Prasad Mukherjee, (Jana Sangha Found-

er and Leader) a Union Cabinet Minister, in Nehru's own Cabinet, fought against 

this, and went in defiance to Kashmir, where Kashmiris put him in Jail, and 

where Nehru, let him rot and die. 

“Jago sone walo, Kya hua tumhare 

Netaji ko? Khoj karo? CHUPAEI 

Files mein KYA HAI? Kis Kis ne kya 

kya chupaye hain? Tumhare anand 

me milao un shahido, aur Netaji ke 

after life, ki woh dard bhari ka-

hani......“ 

Britain, US , Russia all have hidden 

files. 

After nuclear bombs on Hiroshima and Nagasaki, INA had to surrender with Ja-

pan to the allies, mainly to US, not because of the British but due to America who 

had super-bombers, their BOMBERS BOMBING OUR AHF (INA), their CE 

Corps made roads in Burma JUNGLES. On 23 August 1945, Bose staged an air-

crash at Taipei and decided to visit Russia. 
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Two years later, in 1947, as a result of INA and British India's lost faith in their 

native army / navy, by which they controlled Indians (remember Sipahi Vidroho 

1857? Jalianwala Bagh 1919?), so the British had to withdraw. But before leaving, 

they did not forget to award their friends by carving out of India, East and West 

Pakistan, which they gave to M A Jinnah, their favored Moslem leader (Moslem 

majority had only 2 of 11 states). JL Nehru, then the Parliament leader (of INC, 

Hindu dominated, had 9 out of 11 states, though INC insisted they were for 

both, Hindus and Moslems, no one listened, and the Moslem League disagreed, 

getting elected was the only thing Nehru did for India before that, and buttering 

Gandhi, to become PM) under Government of India Act II*, 1935, he received on-

ly the left-overs of India. Princely states then remained independent. Bharatiya 

Janata had no say in these matters (They were still sleeping). They let the British 

and the British educated leaders in INC, handle all of it. 

Nehru, lacking dignity, a British lover with Gandhi as his advisor, then kept 

their loyalty to their master, and Lord Mountbatten, as Head of India, GG, to 

demonstrate that they continue to have the British Lord's blessings, to which 

Bharatiya Janata and the British-promoted Indian journalists, all said "Wah" 

"Wah". Then, Nehru lost parts of Kashmir to Pakistan. Instead of trying to take 

it back, he then agreed to let it be handled under UN, a recent allied creation. A 

loyal dog, indeed. 
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PM Nehru then tasked Ambedkar to amend the Constitution for free Bharat. Re-

member the GOIA (Government of India Act) I and II, so this was III. There too, 

Bharat-Varsha, the true name of India, of the Hindus, could not be declared, as 

INCand Nehru wanted India, not Bharat. Nehru could not think out of their Brit-

ish legal document of India Independence Act (IIA) under which Nehru, Jinnah 

and Azad (who was then INC President and another dear favorite of Gandhi, or 

else he too would have been with Moslem League) had all signed. They had 

signed the document and agreed in front of a British Judge, that if they ever 

knew of SC Bose, entering India, they will hand him over to the Allies. 

Bharat still remains unknown to this world, to this very day. Bharatiyas are unknown 

 

Indians are confused with the natives of America since all the whites are Ameri-

cans. India continues to remain as kala-kutta, dominated under their Common-

wealth Glory. USA which Won and Declared Freedom by earning it against the 

British, never went under this Commonwealth. 
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Netaji Subhas Chandra Bose got forgotten, neglected, left to struggle for himself, as a 

Japanese, denied his rights by Free India's EOI's, formally un-recognized on return, 

to remain  incognito for over 30 year. Our free GOI conducted surveillance over 

several of his family members while he remained as a sanyasi on our Indian soil. 

Where are our millions of the Bharatiyas / Hindustanis (including Moslems of In-

dia and Pakistan) in Netaji's support? Jago! Allah! Inshallah! 

 

God, can you HELP Bharat-Ma? WAKE UP Janata! Jai Hind! Bande Mataram. 
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Importance Of Subhas Chandra Bose In 21st Century  

Bodhisatta Ghosh  

We're living in such a century which has witnessed many technological ad-

vancements so far . Though we're looking up , we aren't able to hold down our 

emotions . It's a kind of bee in our bonnet that whenever someone exceeds their 

extremities of upliftment , either we're used to clinching our fist or we start 

thinking that we're falling behind . To be frank , we've become a coward since 

whenever we're begirded by weak-enemies Netaji's notion comes in our mind 

and helps us carry away our critics . Conversely , whenever even our neigh-

bors , having a brave mettle , attack us , Netaji's path seems to be a wrong 

course and we start yammering the principles of non-violence of our Mahatma 

Gandhi and not only this but also we try our utmost to cram the ears of our 

critics by saying "Fraternity" is our prime priority so we can't bite the bullet to 

settle any scuffles . Undoubtedly , Netaji was the one who started giving his 

fingers in such an unthinkable pie so-called "Violence" by turning his deaf ear 

against our Bapu's strategies. Unfortunately , his death is still a mystery . But 

nowadays we're passing through several woefulness's , to wipe off all of them 

we must follow the path of violence showed to us by Mr. Bose . If we followed 

the principles of Netaji , Pakistan might suffer to give us a "Black - Day" in high 

feathers. If we were the disciples of Netaji , we could at least slap on China's 

wrist . I'm not turning 

against any nation but 

these are some smart 

moves we should have 

taken to maintain the grit 

of our countrymen . It'll 

really be a blessing in dis-

guise for our country if it 

starts adapting some prin-

ciples of our "Forgotten - 

Hero ".  
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নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু এর প্রথম অন্তর্ধাে রহসয এর সতযতা - প্রথম পবধ 

অঙু্কর ববশ্বাস  

১৯৪১ সালের ১৬ই জােুয়ারী এক বেশুবত রালত নেতাজী মহম্মদ বজয়াউবিে ছিলবশ বেলয়, কেকাতার 

এেবিে নরালের বাবি নথলক অন্তর্ধাে করলেে, এই অন্তর্ধাে তালক সাহায্য কলরবছলেে তার ভাইলপা 

অথধাৎ শরৎচন্দ্র বসুর পুত্র বশবশর কুমার নবাস। েব্বই এর দশক এ এমে বসলেমার্মধী একবি ঘিো মে 

আকষধণ কলরবছে নছাি নথলক শুরু কলর বলিালদর এবং সবাই বুলেবছলো নয্ অন্তর্ধাে এর সময় আসলে 

বক ঘলি বছে, মালে তালদর এমে িা নবাোলো হলয়বছে এবং নেতাজী ভবে এর বাইলর সারফেক এ 

নেখা আলছ অন্তর্ধাে ও বশবশর কুমার বসু এর বযাপার এ। 

 
আপাত দৃবি নত বযাপার িা দৃবি আকষধণ কলর ও এিালকই সতয বলে মােলত হয়। বকন্তু একিু ভালো 

কলর িলবষণা করলেই জাো য্ালব এর বপছলে সবতযকালরর িল্প িা আসলে বক? 

আবম য্বদ ববে বশবশর কুমার বসু বমথযা কথা বেলছে, বশবশর য্া বেলছে তা আলদৌ ঘলিবে, বশবশর 

বমলথযবাদী। আসুে নজলে বে মহাবেষ্ক্রমলণ র সতযতা, য্ত িুকু নজলেবছ নসিাই জাোলোর নচিা করলবা।
( এই পলবধ বকছু সামােয প্রশ্ন থাকলব) 

 

ইবতহাস বলিাই বেমধম এখালে বযাবিিত ভালোোিার নকালো 

মূেয নেই। তাইলহাকুর বরলপািধ, সরকাবর েবথ ও নেতাবজর 

ভুলয়া ছাই ভস্ম ভারলত বেলয় আসার জেয নেতাবজর 

পবরবালরর বকছু নোকজে আশ্চয্ধজেক ভালব তৎপর। বকন্তু 

তৎকােীে বকছু নেতা ও মন্ত্রী ভুলয়া নেে ক্রাশ এর বথওবর 

নক বেবমলষ উবিলয় বদলয়লছে,    নয্মে -  মহাত্মা িান্ধীবজ, 

এই সতয নক সমথধে করার জেয তালক বা তালদর নকালো 

ইবতহাসববদ বা, িলবষক নকালোরকম তকমা জুিলত হয়বে, 

য্বদও " Netaji research bureau"  সংস্থার উত্তরাবর্কারী 

বশবশর কুমার নবাস মুখাজধী কবমশে এ বরলপািধ নপশ কলরবছে 

নয্ নেতাবজর নেে ক্রাশ এ মারা য্াওয়ার নকালো প্রমাে 

তালদর কালছ নেই।  
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তাই নেে ক্রাশ বথওবর এর মতে বমথযা বথওবর নক নববশবদে চাোলো য্ালব ো, বববভন্ন বদক নথলক সলতযর 

সূত্র উলে আসলছ এবং রাজয ও নকন্দ্র সরকার এর কালছ য্তিুকু ফাইে প্রকাবশত হলয়লছ তা নথলক অলেক 

বকছু স্পি হলয় উলেলছ বকছু জলের মুলখাশ খুলেলছ এবং এখেও অলেলকর মুলখাশ নখাো বাবক আলছ। 

              নেতাজী বেক বকভালব অন্তর্ধাে কলরবছলেে এ বযাপালর অলেলকর নকৌতূহে বছে। 
অন্তর্ধাে এর বযাপালর একবিও প্রামাণয েবথ পাওয়া য্ায় বে, নকন্দ্র ও রালজযর কালছ প্রকাবশত নকালো 

ফাইে এ নেতাবজর বাবির নোলকর বিব 14-15 জে বিবিশ নিালয়ন্দা পুবেশ তালদর বাবি পাহারা 

বদলতা, নেতাজী িৃহবন্ধী থাকাকােীে। অন্তর্ধালের 75 বছর উপেলে বশবশর কুমার নবাস মহাবেষ্ক্রমণ 

সংক্রান্ত সমস্ত ছবব ও ফাইে প্রকাশ করলো, য্া আলি নথলকই তার বইলত প্রকাবশত হলয়বছে, বকন্তু 

েতুে নকালো তথয উলে আসলো ো। আর এছািাও নেতাবজ তার কেকাতার বাবি নথলক অন্তর্ধাে 

এর বযাপালর ও বশবশর এর বযাপালর মুখ নখালেে বে আর বকছু বলেেবে, হয়লতা এর বপছলে নকালো 

কারণ বছে। আপাত দৃবি নত বযাপার তা নদখলে বকছু প্রশ্ন উলে আলস -  

প্রথমত - মহাবেষ্ক্রমণ ঘিোবি ঘলি 1941 সালের জােুয়াবর মালস, 1975 সালে বশবশর বসু এর নেখা 

বইলত "মহাবেষ্ক্রমলণর পলথ সুভাষ চন্দ্র " প্রকাবশত হয় আর 1970 সালে নেতাজী ভবলের একবি 

সলম্মেলে তথয বি সামলে আলস, এলতা নদবর নকে? 

স্বার্ীেতার এলতা বছর পলরও সবাই চুপ নকে?  
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  বিতীয়ত - ঐবতহাবসক রলমশচন্দ্র মজুমদার, নেতাবজর ঘবেষ্ঠ সত্তরঞ্জে বক্সী প্রমুখ বযাবি রা নেতাজী 

বরসাচধ বুযলরা তযাি করলে, নসখালের সবধসময় এর করলত হলয় উলে বশবশর কুমার বসু, নেতাবজর 

বচতাভস্ম িলল্প ববশ্বাস করার পর বতবে বলেবছলেে বতবে নেতাজী নক ওই রুলি মহাবেষ্ক্রমলণ সাহায্য 

কলরবছলেে। এই প্রসলে উলেখ নয্ ঐবতহাবসক রলমশ চন্দ্র মজুমদার ও সতযরঞ্জে বক্সী নকালোবদেও 

বচতাভস্ম এর কাবহেী নক স্বীকার কলরেবে। 

 
  তৃতীয়ত - এেবিে নরাে বাবিলত নেতাজী িৃহবন্দী থাকাকােীে সবসময় থাকলতা কলোর পুবেশ 

পাহারা, বিবিশ নিালয়ন্দা পুবেশ রাও সবসময় তৎপর থাকলতা, সামলে আলশপালশ এর অস্থায়ী কযাম্প 

কযাম্প এ থাকলতা পুবেশ এর ছিাছবি সবসময়, এলতা কলোর পাহারার মলর্য ও মর্যরালত বাবি নথলক 

একবি িাবি সশলে নববরলয় নিলো আর নকউই নির নপলো ো? বক অদু্ভত বযাপার !  

 

 চতুথধত - মহাবেষ্ক্রলমর য্াত্রা পথ বছে গ্রান্ডট্রাঙ্ক নরাে, বেশুবত রালতর অন্ধকার। সময়িা বিতীয় ববশ্ব 

যু্লের বিবিশ নদর অবস্থা নশাচেীয়। রাস্তার নেলভে ক্রবসং, নচক নপাস্ট এইসব এর সামলে িাবি 

থামালত ই হয়, নসখালে বিবিশ নিালয়ন্দা পুবেশ ও গুপ্তচর থাকা স্বাভাববক। তখে কেকাতায় িাবির 

সংখযা কম আর নেতাবজর িাবি চেলছ দুরন্ত িবতলত উলটা বদক নথলক নকালো ট্রাক বা িাবির আলোয় 

িাবি চােক ও আলরাহী দুজলেই স্পি হলয় উলে। আর ওই সময় িাবির রং বছে বক? তা কাউলক নক 

জাোলো হয়বে। 

 
পঞ্চমত - িাবির নরবজলেশে বেলয়ও রলয়লছ নর্াোঁয়াশা, মহাবেষ্ক্রমলণ সাহায্য করার জেয বশবশর নক 

নগ্রপ্তার করা তার নজে খািা ইতযাবদ ঘিো গুবে এর িবত প্রবৃবত্ত গুবে সলন্দহজেক নকাথাও বিলয় নয্ে 

বমলেও নমলে ো।  

নকে এলতা নর্াোঁয়াশা আজও। 
য্া নজলেবছ ততিুকু জাোলোর নচিা কলরবছ আলরা বকছুিা পিালশাো কলর জাোলোর নচিা করলবা 

বিতীয় পলবধ। #JayHind 

 

তথয সূত্র - ে. জয়ন্ত নচৌরু্রীর একবি নেখবে   
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Legion Freies Indien (Part 1)  

Rajdeep Saha  

In the closing stages of the World War II, when the Allied forces 

were driving Hitler’s forces from France, three senior officers 

defected. The information they gave the British intelligence 

were seen as so inflammatory and thus, fearing mass revolts 

and uprisings across the empire, the British Government for-

bade BBC from broadcasting their story after the war. It was 

locked away in 1945 itself, due not to be released until 2021. 

The story is about the Free India Legion (German: Legion Freies 

Indien)/ Indian Legion (German: Indische Legion)/ 950th Infan-

try Regiment (German: Infanterie Regiment 950/ IR 950)/ “Tiger Legion”/ “Azad 

Hind Fauj”, Netaji’s first born army whose remarkable saga was hence lost away in 

the archives. However BBC’s Document Program has given special access to the files 

in 2004. Going through various websites, Indian and foreign news videos and some 

books, I have created a document of my findings. 

The story sets off on 3rd April 1941 when Germany’s Gobble’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. This idea of raising an armed force that would 

fight its way into India to bring down the British crown holds its history in World 

War I when Ghadar Party and nascent Indian Independence League planned to ini-

tiate rebellion in the British India Army from Punjab to Hong Kong with German 

support. Upon the outbreak of the World War II, the struggle of India for Independ-

ence had reached its zenith. Hence it was logical for the three major Axis powers to 

capitalize on anti-British sentiments that finally aided the recruitment of a military 

force comprising of the Indian Prisoners Of War (POW) who were captured while 

serving British India Army, and Indian expatriates. The political scenario of India at 

that time was that the Indian National Congress, under the leadership of Gandhiji, 

had passed resolutions conditionally supporting the fight against fascism. On the 

contrary, a substantial degree of Indian public opinion was more hostile towards 

Britain’s unilateral decision to declare India on the side of the Allies. Among the 

more rebellious Indian political leaders of the time, the most prominent was Subhas 

Chandra Bose. He hoped to raise an army of 100,000 men which when armed and 

kitted out by the Germans could be used to invade British India. The Germans who 

wanted to weaken their British foes, was ready to help Bose, a leader of pan Indian 
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stature. As a result when Chandra Bose reached Berlin, he could easily set up Free 

India Centre there from where he published leaflets and carried out anti-British 

works. He also set up Azad Hind Radio which commenced broadcasting to Indians 

on shortwave frequencies, reaching tens of thousands of Indians who had requisite 

receiver. The Germans also agreed to help him raise an army to fight his cause. 

The British India Army, which was used by Britain for its colonial expansion and to 

strike out rebellions in various parts of the world, was the largest volunteer army 

in the world in 1900. In World War I they saw action in Europe trenches. Again in 

World War II it found action in Europe and North Africa. It was used by cannon 

fodder in some places and was often subjected to harsh weather conditions. Hence 

a few POWs had turned against their former overlords even before Bose had ar-

rived Germany. This could be the nucleus of the promised army. An opportunity 

presented itself when Rommel’s Africa Corps captured 3000 soldiers at El Mikili, 

Libya on 10th April 1941 during the battles of Tobrub. Immediately the Abwehr be-

gan efforts to subvert the Indian POWs with the aim of recruiting men for the pro-

posed army. The German Forces in the Western Desert selected a core group of 27 

POWs and some volunteers from Indian students resident in Germany at that time 

as potential officers and after coordination with the Italians and the Centro I exper-

iment, they were flown to Berlin from Libya and Italy on 19th May. When the num-

ber increased to 10000, they were housed at Annaburg camp. This was where Sub-

has Chandra Bose first met them. Lieutenant Barwant Singh, one of Netaji’s former 

recruits, reminiscing the Indian leader upon arriving at his POW camp said to a 

BBC interviewer: “He was introduced to us as a leader from our country who 

wanted to talk to us.” “He wanted 500 volunteers who would be trained in Germa-

ny and parachuted to India. Everyone raised their hands. Thousands of us volun-

teered.” All those POWs who hesitated to join as it may be considered treason, al-

ways looked upon Netaji and the Indian Legion with contempt. Still it was aston-

ishing to see how thousands of Indian soldiers who had joined Britain in the fight 

against fascism, swapped their oaths from the British King to Adolf Hitler in loyal-

ty, despair & betrayal just for the independence of their motherland. 

During Christmas 1941 first group of 8 highly motivated volunteers were sent to a 

camp at Frankenberg near Chemnitz to train and convince the arriving POWs to 

join the Free India Legion. Subsequently 6000 of the Indian POWs, who were con-

sidered more receptive to Netaji’s motivation, were transferred to this camp where 

military training were initiated by German officers and NCOs. By the end of 1941 

Hitler’s regime officially recognized Netaji’s “Free India Government” in exile and 

in January 1942 formation of the Indian Legion was organized by German Propa-
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ganda Ministry. Out of the 6000 men at Frankenberg, 300 better motivated volun-

teers were shifted to Konigsburck, near Dreeden, where uniforms were designed. 

The uniforms were the Standard German Army uniform of feldgrau in winter and 

khaki in summer. The troops wore on their right upper arm a specially designed 

arm badge. A tricolor transfer was also worn on the left side of their steel helmets. 

However the Sikhs were permitted to wear a turban of a colour appropriate to their 

uniform. The Azad Hind flag was also issued soon after. Bose also instated several 

medals and orders for the service to the Azad Hind. The Legion was soon attached 

to Wehrmacht, the German Army. Netaji sought and obtained an agreement from 

the German High Command for rather remarkable terms that the Free India Legion 

would serve in the German military. German soldiers would train the Indians to 

the strictest military discipline 

in all the branches of infantry 

in using weapons and motor-

ized units, the same way a 

German formation was 

trained. However the Indian 

legionaries should not be 

mixed with any German struc-

tures and they should not be 

sent to any font other than In-

dia for fighting against the British – but they could be allowed to fight in self-

defense at any other place and nonetheless in all other respects. Moreover the Indi-

an legionaries would enjoy the same facilities and amenities regarding pay, cloth-

ing, food, leave, etc. as German soldiers. 

There were 15000 Indian POWs in Europe, held primarily in Germany. Some re-

mained loyal to the British Crown. By mid 1942, 2000 of them became legionaries 

and some other did not complete training due to various circumstances. Hence the 

maximum size of the Free India Legion was 4500. By August 1942 Netaji’s recruit-

ment drive got fully into swing. Mass ceremonies were held in which dozens of In-

dian POWs joined in mass oaths of allegiance to Hitler. To be prominent, the first 

ceremony was held on 26th August 1942.  The oath taken by the legionaries was: “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 forces in the fight for India 

whose leader is Subhas Chandra Bose.” Netaji wanted to end up the religious or 

caste-based discrimination that was prevalent in the British India Army and sought 

to build up one unified identity, thus organized mixed units. In late 1942 when the 
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The soldiers of the Indian Legion were the first to observe and witness some 

of the traditions and practices which have now become a part of our national 

legacy. After forming the Indian National Provisional Government in Berlin, 

Netaji chose Rabindranath Tagore’s ‘Jana Gana Mana’ as the official national 

anthem of the Azad Hind. It was re-written in Hindi under the title ‘Qaumi 

Tarana’ and was first performed on the occasion of formation of Indo-

German Society at Hotel Atlantic (Hamburg) on 11th September 1942. Werner 

and Maria von Axster-Hedtlass, who created many German stamps between 

1925 and 1949, also designed six different Azad Hind stamps in Nazi Germa-

ny in 1943. The Indian postal department includes these six unused Azad 

Hind stamps in the commemorative book India’s freedom struggle through 

India’s postage stamps. 

 

(To be continued ……..) 

 

Presented by: Rajdeep Saha (Durgapur) 
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Netaji Subhas Chandra Bose - After August 1945 

Subroto Mitra 

Netaji Subhas Chandra Bose was a visionary, who always planned ahead. So he 

did, and planned his fake air crash, and went to Manchuria and then to Russia 

to continue his mission to raise another army to drive the British away from In-

dia. His loyal and trustworthy adjutant, Habibur Rahman lived until his last, 

with his Leader's given plan in his heart. Habibur knew that Netaji did not die 

at Taipei, and was somewhere in Manchuria, and possibly in Russia. He won-

dered at times, why he did not hear any news. Bose’s family and those he trust-

ed, too wondered if he was alive, there should be some news. His existence, 

was too explosive to be kept a secret. 

British India, then Nehru's Govern-

ment, which continued the British 

agenda, its spying intelligence, got 

to know of Bose in Russia, but 

played along British Policy of keep-

ing such news quiet and hidden. 

Just as they kept away the news, of 

the Azad Hind Fauj’s arrival at Ko-

hima, Imphal and at Moirang, away 

from the bustling millions of Indian 

Janata, who never got to know that there were over 40,000 AHF Sepoys          

fighting for their freedom, while they all enjoyed and danced to the glories of the 

British. British in India, who kept them enslaved for over 300 years after 600 years 

of the Moslems, robbing them of any left wealth. Even Churchill who was hun-

dreds of miles away from Burma jungles, in London or Paris, knew all about the 

AHF / INA fighting, along with the Japanese, against them Allies, in Burma jun-

gles. Churchill eagerly intended to end the AHF attempts, to free this naked fa-

quir, and his supporters, who knew nothing about Freedom, and had weird ex-

pectations, that by non-violence, they will get their way. No, not ever from 

Churchill, they will not. Gandhi’s political entry in Indian scene, from Africa, 

brought on by Gokhale in 1909, and then his activities in 1919 and 1920, had al-

ready upset the British. British enactment of GOIA I, and the INDIAN ELEC-

TION OF 1920, under their brilliant Counselor, Lord S P SINHA, who had com-
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bined the Hindus and the Moslems when he was the INC (Indian National Con-

gress} President in 1916, and their British progression towards liberation, were all 

disrupted by Gandhi. The British soon realized and grasped the folly of the Indians 

(INC), and began to take advantage of their new situation, created within, by INC, 

and the new Moslem League, by placing the elected Moslems to prominent place-

ments. 

British realized Gandhi with his arrogant and stubborn non-violent beliefs, could 

do no more harm than support the British Administration in India (though he 

spoke like a trained British lawyer against it, who could easily be tamed by any 

British judge), and Nehru, who was British in attitude and manner, was already in 

their pocket. The only Leader of INC, they worried about was Subhas C Bose, a 

true Freedom fighter, who could not be tempted, who had to be jailed or put out. 

They tried to jail him, transfer him to Mandalay in Burma, they tried house arrest 

in Calcutta, all to no end. They tried to assassinate him during his run from house 

arrest, away to Austria and Germany. They were unsure of the air crash at first, but 

soon took advantage of it, when they found out about his faked crash. As partners 

under allies, they quietly ensured Chandra Bose was kept in Siberian Jail and no 

news of it was out in India. 

When Clement Attlee won the British Election and Churchill lost, Churchill lost his 

interests in India. PM Clement Atlee, finding British hold on the Indian Armed 

Forces, Army and navy slackening, began to give up onto India as previously 

planned. Lord Mountbatten was sent to India, to keep Nehru ogling after his lady, 

give Jinnah what he wanted, and create divisions of India, in Punjab and Bengal, 

which would upset INC and keep them diverted. It all worked out fine and INC 

played into it. The British objective was to keep their British companies, and British 

shareholders happy, and India chose to remain under the Commonwealth, and 

maintain their respect for the British. British Government withdrew from India. 

English educated Indians who championed the British, for their magnanimity in 

transferring their Reign under Indian Independence Act (IIA) worked. By 1948, the 

British were too happy, and had no more reasons to hold S C Bose. Subhas Chan-

dra Bose was released from Siberian Jail, contacted the Embassy of India in Mos-

cow, Russia (where he met Dr Radhakrishnan as a delegate and Mrs. Vijaya Laxmi 

Pandit, the then Indian Ambassador), who would not assist him, and later at Em-

bassy of India in China, where he met K P S Menon, as the Ambassador, who later 

became Defense Minister of India. As no visa was then required between Russia 

and China, Subhas tried his best to get Free India's recognition, but GOI would not 
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give any support or assistance to him for returning to India. These leaders upheld 

the official view of Bose's death by air crash, and would not change or provide him 

with a new ID in-spite of recognizing him, nor would help him to return to India. 

What reasons they gave may be in classified files later destroyed by Indira Gandhi. 

In those days, all believed India Independence Act & non-violence got India its 

Freedom and all efforts of Bose had failed. 

 

Netaji's return from Siberia to India, which he had to arrange on his own remained 

unknown. However, it is said Radha Krishnan met him in Moscow as an intern and 

when in India sent a note to his superiors which was immediately squashed. Some-

one recognized him in China at Peking (Shanghai) in 1949. Thevar of DMK, who 

was an INA (AHF) agent and was sent by Netaji to support AHF within India, and 

was imprisoned by the British on landing in India, was released after Independ-

ence. Thevar somehow heard of it, and went to China, to talk to him, to appraise 

Bose of the Indian situation. Possibly Thevar did, or did not find him, but Thevar 

returned alone after a year to continue with his own political life. It took S C Bose, 

without an ID, without a Passport, or Visa, refused help from the EOI's in Russia 

and China, aware of his personal status as an enemy of the Allied Forces, having 

realized that his missions of Independence and Freedom of India had failed, and 

was now met by Gandhi and Nehru, saddened, tired and frustrated finding all his 

efforts defeated, took until mid-1955 to return, from Shanghai, to India. He did 

want to return to his homeland, his motherland to India, but had no other desires 

left. He had made up his mind to remain incognito as a sanyasi. Little did he know 

that from the failures of his own Army, would arise a rebellion in the Indian Army 

and Navy which would change the British rule in India. This news communicated 

by PM Clement Attlee to Chaturvedi, Governor of Bengal, in 1956, only became 

Known within closed circles in 1977, (and to the wider public as late as in 2014) but 

never reached Bose nor Nehru before his death. Instead SCB survived with sheer 

grit determinations, by crossing the Himalayas on foot alone, across Man-Sarovar, 

where he picked up on his earlier youthful mystic sanyasi urges, to finally reach 

Nepal, where another companion assisted him, who led him to Faizabad, UP. Here, 

he lived as a mystic Sanyasi, local folks and journalists later naming him Gumnami 

Baba (Bhagwan-ji), until his death on 16th Sept 1985. Gumnami - Baba did have 

limited contacts and exchanges over his life with few of his trusted INA, and other 

friends, but mostly avoided others who got to know him. Those he trusted told him 

of the Government surveillance, keeping him away from his wife and family, as 
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there was no way to travel there anymore. After his death, all his papers were 

locked up in UP High Court Treasury, and many details remain in Classified Files 

(  29,000 of them), and those researched and unearthed by Anuj Dhar in his “India’s 

Biggest Cover-Up”. India as a nation, is opening them but most Public Evidences 

are destroyed or hidden away. These need to be Observed and Examined in Depth, 

before they are all destroyed. 

Hindustan Times Calcutta Nov 16 News sometime after 1954, indicate Dr. Radha-

krishnan (Later, INC President of India) , GD Khosla Commission and Mrs Vijaya-

lakshmi Pandit (two of whom had contact with SCB in Moscow, 1948-54). They all 

knew in 1948 at the "Russian Embassy of India" but would not tell the Indian Public 

nor would they honorably bring Netaji, a two time INC President, "HOME" . Sup-

pression of Truth and neglect of proper duties at the high up in GOI. Think of 

Netaji's difficulty to reach them, from his Siberian Gulag Cell # 45 where he was 

tortured, and his expectations from them, in an Independent FREE India, which all 

resulted in a big "Nil" or "Zero", No wonder Netaji took to Sanyas, when he finally 

returned to India, around in 1955, over the Himalayas and remained "Gumnaam". 

He lived amongst Indians for over 30 years, but due to GOI policies, we did not 

know about it, and he remained incognito. JAI HIND. 

 

DISCLAIMER: THE OPINIONS EXPRESSED IN THE ARTICLE BELONG TO 

THE WRITER. FORWARD MEDIA GROUP / FORWARD WEBZINE DOES 

NOT TAKE ANY RESPONLSIBILITY OF THE VIEWS EXPRESSED  
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Painting Of Netaji By Swagato Saha Painting Of Netaji By Swagato Saha 
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MANIRAM DEWAN  - “Kalita Raja ” 

Debayan Chatterjee 

Introduction – Maniram Dewan was one of the famous 

freedom fighters in Assam. He first established the com-

mercial tea garden at Chinamarrin in Jorhat. His full 

name was Maniram Dutta Barbhander Barua Dewan. He 

was born on 17 April 1806. He was a once British loyalist 

who turned against them later and was subsequently 

hanged along with Piyali Barua on the 26 February 1858. 

 

Early Life – He was born in a critical period of history 

perhaps to ameliorate the sufferings of the Assamese in 

the aftermath of the vacuum created by the terrible devastations of the Moamaria 

Rebellion and the Burmese Invasion. Maniram’s family had migrated from 

Kannauj to Assam in the early 16th century. His paternal ancesters held high of-

fices in the Ahoms court. The Ahoms rule had weakened considerably following 

the Moamaria Rebellion (1769 – 1806). During the Burmese invasion of Assam 

(1817 – 1826), Maniram’s family sought asylum in Bengal, which was under the 

control of the British East India Company. The family returned to Assam under 

the British protection, during the early days of the First Anglo – Burmese War 

(1824 – 1826). The East India Company defeated the Burmese and gained the 

control of Assam through the Treaty of Yandabo (1826).  

 

British Associate – Maniram started his career by becoming a loyal associate of 

the British East India Company administration under David Scott. This David 

was the agent of Governor in North East India. In 1828, the 22 – year, Maniram 

was appointed as the Teshildar and Sheristadar (Note | 2) of Rangpur under 

Scott’s deputy captain John Bryan Neufville. Later he was made a borbhandar 

(Prime Minister) by Purander Singha, the titular ruler of Assam during 1833 – 

1838. He continued to be an associate of Purrandar’s son Kamaleswar Singha and 

grandson Kandarpeswar Singha. Maniram Dewan informed the British about the 

Assam tea grown by the Singpho people, which was hitherto unknown to the 
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rest of the world.   

 

Tea Cultivation – In 1833, after its monopoly on the Chinese tea trade ended, the 

East India Company decided to establish major tea plantation in India. Lord Wil-

liam Bentinck established the Tea Committee on 1 February 1834 toward achieving 

this goal. The committee sent out circulars asking about the suitable places for tea 

cultivation, to which Captain F. Jenkins responded, suggesting Assam. His assis-

tant Lieutenant Charlton collected the Tea plant samples. He was acknowledged by 

Dr. Wallich as genuine tea. When the Tea Committee visited to Assam to study the 

feasibility of tea cultivation, Maniram met Dr. Wallich as a representative of Pu-

rander Singha and highlighted the region’s prospects for tea cultivation.  

 

Beginning of Anti British – In 1839, Maniram became the Dewan of the Assam Tea 

Company at Nazira, drawing a salary of Rs. 200/= per month. In the mid – 1840s, 

he was quit his job due to differences of opinion with the company officers. By this 

time, Maniram had acquired tea cultivation expertise. He established his own Cin-

namra in Jorhat, thus becoming the first Indian Tea Planter to grow tea commer-

cially in Assam. Jorhat and part of it at Tocklai world’s first tea research laboratory 

established in 1911as Tocklai Experimental Station. He established another planta-

tion at Selung (or Singlo) in Sibsagar.     

 

Business Activities – Apart from the tea industry, Maniram also ventured into iron 

smelting, gold procuring and salt production. He was also involved in the manu-

facturing of goods like matchlocks, hoes and cutlery. His other business activities 

included handloom, boat making, brick making, bell metal dyeing, ivory work, ce-

ramic, coal supply, elephant trade, construction of buildings for military headquar-

ters and agricultural products. Some of the markets established by him include the 

Garohat in Kamrup, Nagahat near Sivasagar, Borhat in Dibrugarh, Sissihat in 

Dhemaji and Darangia Haat in Darramg. 

 

British seized Maniram’s property – By the 1850s Maniram had became hostile to 

the British. He had faced numerous administrative obstacles in establishing private 

tea plantations, due to opposition from the competing European tea planters. In 

1851, Capt. Charles Holroyd, the chief officer of Sibsagar seized all the facilities 
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provided to him due to a tea garden dispute consisted of 185 people, had to face 

economic hardship.  

Maniram Complaint Against British – In 1852, Maniram 

presented a petition to A. G. Moffat Mills, the judge of 

the Sardar Court, Calcutta. He wrote that the Assam had 

been “reduced to the most abject and hopeless state of 

misery from the loss of their fame, honor, rank, caste, 

employment etc.” He pointed out that the British policies 

were aimed at recovering the expenses incurred in con-

quering the Assam province from the Burmese, resulting in exploitation of the local 

economy. He protested against the waste of money on frivolous court cases, the un-

just taxation system, the unfair pension system and the introduction of opium culti-

vation. He also criticized the discontinuation of the puja (Hindu worship) at the 

Kamakhya Temple, which according to him resulted in calamities. Maniram fur-

ther wrote the “objectionable treatment” of the Hill Tribes (such as the Nagas) was 

resulting in constant warfare leading to mutual loss of life and money. He com-

plained against the desecration of the Ahoms royal tombs and looting of wealth 

from these relics. He also disapproved of the appointment of the Marwaris and the 

Bengalis as Mouzadars (a civil service post), when a number of Assamese people 

remained.   

 Result from Judge against his complaints – For the above (point no. 8) men

 tioned complaints made by Maniram, he proposed some solution of this three 

 (3) issues. Maniram proposed that the former native administration of the 

 Ahom kings be introduced. The judge Mills dismissed the petition as a 

 “curious document” from “a discontented subject”. He also remarked that 

 Maniram was “ a clever but an untrustworthy and intriguing person.” To 

 gather support for the reintroduction of the Ahom rule.  

 

Anti British Plot – Maniram now decided to present his case before the Lieutenant 

Governor (Sir Frederick James Halliday) of Bengal in April, 1856 but was constant-

ly rejected an appointment with him. In the meantime, the Sepoy Mutiny broke out 

and the Emperor Bahadur Shah Zafar’s proclamation as the Emperor of India 

reached Maniram. Maniram realized that there were around 500 soldiers belonging 

to the army of the king Purandar Singha disbanded by the British who could help 

him in his objective of driving the colonists out of the state. When the Indi-
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an sepoys started an uprising against the British on 10 May, Maniram saw it as an 

opportunity to restore the Ahom rule. With help from messengers disguised 

as fakirs, he sent coded letters to Piyali Baruah, who had been acting as the chief 

advisor of Kandarpeswar in his absence. In these letters, he urged Kandarpeswar 

Singha to launch a rebellion against the British, with help from the sepoys 

at Dibrugarh and Golaghat. Kandarpeswar and his loyal men hatched an anti-

British plot and gathered arms. The plot was supported by several influential local 

leaders including Urbidhar Barua, Mayaram Barbora, Chitrasen Barbora, Kamala 

Charingia Barua, Mahidhar Sarma Muktear, Luki Senchowa Barua, Ugrasen Ma-

rangikhowa Gohain, Deoram Dihingia Barua, Dutiram Barua, Bahadur Gaonburha, 

Sheikh Formud Ali and Madhuram Koch. The British however smelled that some-

thing fishy was going on when Charles Holroyd, Principal Assistant of Sibasagar 

informed the Commissioner of Assam about the Sepoy and Raja(Kandarpeswar) 

meeting. Jenkins the Commissioner dispatched a force of 104 men to contain the re-

volt. Maniram and his horde decided upon attacking the British headquarters and 

official houses before they could flee.  

End of Maniram struggle – The conspirators were joined by the Subedars Sheikh 

Bhikun and Nur Mahammad, after Kandarpeswar promised to double the salary of 

the sepoys if they succeeded in defeating the British.[14] On 29 August 1857, the re-

bels met at Sheikh Bhikun's residence at Nogora. They planned a march to Jorhat, 

where Kandarpeswar would be installed as the King on the day of the Durga Puja; 

later Sivsagar and Dibrugarh would be captured. However, the plot was uncovered 

before it could be executed. Kandarpeswar, Maniram, and other leaders were ar-

rested in Calcutta, detained in Alipur for a few weeks, and then brought to Jorhat. 

His letters to Kandarpeswar had been intercepted by the Special Commissioner 

Captain Charles Holroyd, who judged the trial. Based on the statement of Hara-

nath Parbatia Baruah, the daroga (inspector) of Sivsagar, Maniram was identified 

as the kingpin of the plot. He and Piyali Barua were publicly hanged on 26 Febru-

ary 1858 at the Jorhat jail.[15] Maniram's death was widely mourned in Assam, and 

several tea gaden workers struck work to express their support for the rebellion.

[16] The executions led to resentment among the public, resulting in an open rebel-

lion which was suppressed forcefully. 

 

Legacy – After his death, Maniram's tea estates were sold to George Williamson in 

an auction.[14] Several folk songs, known as the "Maniram Dewanar Geet", were 

composed in his memory.[18] The Maniram Dewan Trade Centre of Guwahati and 
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the Maniram Dewan Boys' Hostel of the Dibrugarh University is named after him.

[19] In 2012, the Planning Commission Deputy Chairman Montek Singh 

Ahluwalia announced that he planned to declare tea as the national drink of India 

to coincide with the 212th birth anniversary of Maniram Dewan. 

 

 

 

 

 



42 

িান্ধী নেলহরু ভিৎ বসং নক বাোঁচালত নচিা কলরবছলেে বক কলরেবে?  
Rohan Hati  

মূেত বেলত নিলে সবাই এিা জালে বা র্ারণা কলর নয্ িান্ধী নচিা কলরেবে তালক বাোঁচালোর। বকন্তু 
অলেলকই তার নসরকম নকালো তথয দাবখে করলত পালরে ো। আর তখে তালক নহায়ািসযপ 
ইউবেভাবসধবির গ্রাজুলয়ি বাবেলয় নদওয়া হয় ( য্বদও য্ারা এসব বলে তারা বেলজরা THE WIRE এর 
মত পবত্রকা নথলক বপ এইচ েী কলর আলসে )। 
 
এবার কথায় আবস িান্ধীবজর এই বযাপালর অবস্থাে বক বছে।  
আমরা সবাই জাবে িান্ধীবজ আর ভিৎ বসং সমূ্পণধ বভন্ন নমরুলত বাস করলতে। নসই বদক নথলক ভিৎ 
বসং িান্ধীবজ নক সম্মাে করলেও িান্ধী তালক নদখলত পারলতে ো এিাও অজাো ো। এবার প্রশ্ন তার 
ভিৎ বসং এর ফাোঁবসর বযাপালর তার ভূবমকা বা অবস্থাে?  

নদখুে িান্ধীবজ বছলেে কট্টর ভালব অবহংস বাদী। নদলশর স্বালথধর উপলর বছে তার কালছ তার আদশধ। 
োহলে অসহলয্াি আলন্দােেলক নচৌবিলচৌরা র জেয েি কলর নদয় ো। োহলে সুভাষ চন্দ্র বসু এর মত 
নেতালক একঘলর করলতে ো। তার চবরলত্রর একবি ববলশষ বদক হলো ইংলরজলদর প্রভুত্ব স্বীকার। 
বতবে তার অলেক ভাষলণ তা বলেলছে। ইংলরজলদর জেয ভারতীয় নসোলদর মরলত বদলতও বতবে রাবজ 
করাে (প্রথম ববশ্বযু্ে), এমেবক জবেয়াে ওয়াো বাি এর হতযাকালেও তার নচালখ ভারতীয়রাই নদাষী 
বছে। 
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এই 'Staunch' আদশধবাদ এবং ইংলরজ আেুিতয এই দুই কারলণ বতবে ভিৎ বসং নক নকালোবদেই 
বাোঁচালত নয্লতে ো। বতবে তাই বার বার এলদরলক গুন্ডা বলে সলবার্ে কলরলছে। 
 
এগুলো নতা নিলো বকছু পলরাে প্রমাণ এবার আবস োইলরক্ট এবভলেলে। 
 
িান্ধী োবক অলেক বার সরকারলক অেুলরার্ কলরে শাবস্ত কমালোর বকন্তু ইংলরজ সরকার তা নশালেেবে। 
# তার আলি আমরা জােলত চাই বতবে অেুলরার্ নকাথায় কলরবছলেে? 
 # আর সরকার য্বদ নসিা ো নশালেে তাহলে বতবে প্রবতবাদ নকে কলরেবে সরকালরর?  
# তার িহ্মাস্ত্র অেশে নকে কলরেবে? 
# অবহংস েীবতর নদাহাই বদলয় নয্ অেশে বতবে বাবাসালহব আলবদকলরর ববরুলে কালজ োিলেে তা 
সরকালরর ববরুলে নকে োিলেে ো? 
 
এবার আবস সবলথলক বলিা পলয়ন্ট।  
 
িান্ধী আরউইে পযাক্ট:  
িান্ধীবজ োবক এই আলোচোয় আরউইেলক অলেক বলেবছলেে এবযাপালর। য্াই নহাক এখেকার সবজান্তা 
নবার্ হয় তা নদখলত বিলয়বছে। তা নতা আমরা জাবে ো আমরা আপাতত নদবখ িান্ধীবজ তথা কংলগ্রস কী 
কী দাবব কলরবছে। এিা সব জায়িালত পাওয়া য্ায় তাও আবম বেলখ বদবি। 
1.Discontinuation of Salt March by the Indian National Congress 
 
2.Participation by the Indian National Congress in the Second Round Table Confer-
ence 
 
3.Withdrawal of all ordinances issued by the Government of India imposing curbs 
on the activities of the Indian National Congress 
 
4.Withdrawal of all prosecutions relating to several types of offenses except those 
involving violence 
 
5.Release of prisoners arrested for participating in the Salt March. 
 
6.Removal of the tax on salt, which allowed the Indians to produce, trade, and sell 
salt legally and for their own private use 
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পিলেে আশা কবর।  
এই পাক্ট হলয়বছলো বেক ভিৎ বসং এর শাবস্তর বকছু বদে আলি। 
৪ ও ৫ েং িা পিুে। ববলশষত ৪।  
এখালে সব কথাই বো হলয়লছ য্ারা শুরু্মাত্র িান্ধীবাদী অবহংস আলন্দােে আলছে। পবরষ্কার বলে নদওয়া 
হলয়লছ য্ারা বহংসা কলরলছ তালদর ছািা। 
 নসই সমলয় দাোঁবিলয় এই শে গুবে কালদর নক ইবেত করলছ বুেলত পারলছে ো? 
কংলগ্রস প্রথলমই তালদর অবস্থাে এই দাববর মার্যলম বলে বদলয়লছ আর নসখালে আপবে বেলছে নয্ িান্ধী 
ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই বেলয় কথা বলেলছে। 
 
আর য্বদ এরকম দাবব কলরে নয্ িান্ধী এবেলয় সলচি বছলেে তাহলে একবি বেবখত, approved বা Ar-
chives এর েকুলমন্ট নদখাে। পারলবে ো, আলর এরকম বকছু ঘিলে নতা নদখলবে। 
 নেলির বেউজ এলজেী এর নেখার বেঙ্ক বদলে সব প্রমাণ হয় ো ( নসই বদক নথলক নদখলে নেতাবজও 
১৯৪৫ এর ১৮ আিস্ট মারা নিলছে)।  
 
# অলেক বপবিশলে োবক িান্ধীবজ আবজধ জাোে সরকারলক। 
এই বেলয় আপাতত ২বি বপবিশলের কথা জাবে।  
১. ভিৎ বসং এর বাবা কলরবছলেে য্ার জেয ভিৎ বসং দুুঃখ নপলয়বছলেে এবং তা স্বীকার কলরেবে । 
 
২. ১৪ নফব্রুয়ারী ১৯৩১,কংলগ্রলসর পে নথলক মদেলমাহে মােবয আরউইেলক নেলখে। য্ার উত্তলর 
আরউইে বলেে নয্ তালত অন্তত ২০ বি কংলগ্রসী বলিা নেতার স্বাের োিলব। িান্ধীবজ নথলক শুরু কলর 
নকউ নসখালে স্বাের কলরেবে। 
 
আর নকাথায় বপবিশে হলয়বছে একিু নদখাে। 
 
আর ববলশষ উলেখয: আরউইে বেলজ নবশ বকছু জায়িায় বলেবছলেে নয্ য্বদ িান্ধী একবারও বেলতে 
বতবে শাবস্ত েঘু কলর বদলতে। কারণ তারাও চাইলতে ো নয্ একিা ফাোঁবস বদলয় যু্বসমাজলক আলরা 
নখবপলয় তুেলত। 
 
অলেযর কথা নছলর বদোম আপোরা পিুে িান্ধীবজ বেলজ বক বলেলছে এববষলয়:    
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"My creed of non-violence does not favour the punishment of thieves and dacoits 
and even murderers. I cannot in all conscience agree to anyone being sent to the 
gallows, much less a brave man like Bhagat Singh. But I tell you, even you could 
not save them unless you fulfill the conditions of the settlement. You cannot do so 
by violent means. If you pin your faith to violence, take it from me that you will 
not only not secure Bhagat Singh’s release but will have to sacrifice thousands of 
Bhagat Singh. I was not prepared to do so, and hence I preferred the way of 
peace, of non-violence. The way that you have adopted has been on trial for cen-
turies and history records numerous instances of the truth that those who use the 
sword shall perish by the sword. You will not stop at using the violent weapon 
against your rulers, you will use it against your brothers and sisters too, and oth-
ers of your way of thinking will use it against you.” 
 
ওই পবরস্থবতলত দাবিলয় নয্ তখলো তার আদশধ নথলক এক ইবঞ্চও সলরবে আর আপোরা বেলছে নয্ 
িান্ধী নচিা কলরবছলেে।  
 
আিা আমার কালছ বকছু Archives এর তথয আলছ। বেলচর ছববলত নয্ বচবেবি আলছ তা পিুে। 
ইংলরজরা বক বেলখলছে। ২বি বচবেলত এিা নতা পবরষ্কার নয্ নেতাবজ সুভাষচন্দ্র বসু বক পবরমালণ 
এবযাপালর সবক্রয় বছলেে। আলরকবি নদখুে নেখা হয় ১১এবপ্রে মালে ভিৎ বসং শহীদ হলয় নিলছে। 
মােুষ অলপো কলর আলছে িান্ধীবজর কথা নশাোর জেয এই ববষলয়। অথচ তার োবক শরীর খারাপ। 
এত অেুষ্ঠালের মলর্য নসই বদেই হলো।  
মালে মােুষ মারা নিলে োবক শত্রুতা আর থালকো। শহীদ হওয়ার পলরও িান্ধীবজ তার বযাপালর কবেে 
হলয় আলছে। আর বতবে োবক অলেক নচিা কলরবছলেে। 
 
এবার আবস আমালদর সকলের বপ্রয় চাচা অথধাৎ জওহরোে নেহরুর এববষলয় অবস্থাে সম্পলকধ। 
নেবিলজে রা এববষলয় িান্ধীবজর অবস্থাে বেলয় নেলি খুোঁজলে অলেক তথয তাও পালবে। য্বদও তা কতিা 
বেরলপে তা আবম বলে বদলয়বছ। বকন্তু আপবে এবেলয় নেহরুর ববষলয় খুোঁজুে। বেলত নিলে নকালো 
বকছুই পালবে ো। নয্িা পালবে আবম বলে বদবি। 
 
১. ভিৎ বসং নেহরু ও নেতাবজলক খুব মােলতে। আর হযা এিাও বেক নয্ বতবে নেহরু নক নববশ বাস্তব 
বাদী মলে করলতে নয্খালে নেতাবজলক একিু আলবিী ভাবলতে। প্রথমত নেতাবজ বচরকাে শ্রোর পাত্রই  
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বছলেে তাই তালক শ্রো করা নকালো অবাক করার কথা েয়। আর ভিৎ বসং এর এসব ভাবো সবই বছে 
তার কারারুে হওয়ার আলির। নজলে থাকার সময় তার বক ভাবো বছে তা আমরা জাবে ো। বেবশ্চত নয্ 
তখে নেহরুর বেলয় তার ভাবো বেবশ্চত বদে হলয়বচে। য্তীে দাস মারা নিলে তার শরীর কেকাতায় 
বেলয় নয্লত নেহরু ও আলসেবে িান্ধীও আলসেবে। তখেকার বদলে ৬০০ িাকা বদলয় তা কেকাতায় 
এলেবছলেে এই আলবিী নবাস। এই নদলখ সহলজই আশা করা য্ায় নয্ ভিৎ বসং এর মলে হয়ত পবরবতধে 
এলসবছে। আর এর নথলক একবারও প্রমাবণত হলি ো নয্ নেহরু ভিৎ বসং এর প্রবত সংলবদেশীে 
বছলেে। নস নতা নেতাবজও তার নফৌলজ নেহরু বিলিে োলম একবি বাবহেী নরলখবছলেে এর নথলক আমরা 
বেলত পাবর নয্ নেহরু নেতাবজলক খুব ভালোবাসলতে? 
 
আর শুরু্মাত্র ভিৎ বসং শ্রো করলতে বলেই য্বদ আপোরা নেহরুর প্রসে িােলছে তাহলে বলে রাবখ 
সাভারকার এর নেখা 'The Indian War of Indipendence - 1857' এর চতুথধ সংস্করণ কলরবছলেে 
ভিৎ বসং বেলজ (সাচধ করুে গুিলে)। এবং HSRA মালে ভিৎ বসং এর দেীয় অবফস তোবশ করলে 
সভারকাি এর আলরা বকছু বই পাওয়া য্ায়। তাহলে আপোরা তালক নকে িাে নদে বেুে? ( আবম 

আরএসএস কবর ো )। 
 
ভিৎ বসং সবধ প্রথলম বছলেে একজে ভালো মােুষ তাই এরা ভিৎ বসং নক বদোম করলেও বতবে তা 
করলতে ো। বকন্তু এর নথলক একবারও প্রমাণ হলি ো নয্ নেলহরু এোলক বাোঁচালোর নচিা কলরবছলেে। 
 
২. নেহরু ভিৎ বসং নক কতিা নেহ করলতে তা নবাোলোর জেয উদাহরণ নদওয়া হয় নয্ বতবে নজলে 
ভিৎ বসং নক নদখলত য্াে য্ার উলেখ আলছ নকবেমাত্র আমালদর চাচার আত্মজীবেী 'Discovery of In-
dia' নত আর এিাই এখেকার নেহরুলপ্রমীলদর িহ্মাস্ত্র হলয় নিলছ।  
 
এবার ববে নজলে থাকা নকালো ববন্দর সালথ নদখা করলত নিলে নকালো বযবিলক নসই থাোর নরকলেধ োম 
নেখালত হয়। সংবেপ্ত পবরচয় এবং তার সালথ ববন্দর বক সম্পকধ তার বববরণ বদলত হয়। নরকলেধ আলরা 
নেখা থালক নকাে বদে নকাে িাইলম এবং কতেে র্লর সাোৎ কলরলছে। নতা নদখাে নসই নজলের নরকেধ 
তাহলেই সব পবরষ্কার হলয় য্ায়। আর বতবে এত বি একজে নেতা নদখা করলত নিলেে এিা বেলয় নকালো 
নশারলিাে হলো ো? একমাত্র বট্রববউে পবত্রকায় এই খবর প্রকাশ হলো নয্খালে তৎকােীে এত বলিা বলিা 
পবত্রকা এবযাপালর চুপ নকে তারা বক নেলহরুর শত্রু বছলেে? 
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আর এবার আবস নেহরুর আত্মজীবেীর প্রসলে।  
নসাজাসুবজ বেলত নিলে আবম নেহরুর একিা কথাও ববশ্বাস কবর ো। তার মলতা শয়তাে, দুশ্চবরত্র, 
বমথযাবাদী চবরত্র ইবতহালসর পাতায় নেই বেলেই চলে। তার য্লথি কারণ, নকউ জােলত চাইলে কলমলন্ট 
বেলত পালরে।  
 
হযা বেলত পালরে তালক বমথযাবাদী নকে বেবছ। 
 ১.নদখুে নয্ নেতাবজর বপছলে আই বব োবিলয় বছলরর পর বছর তার নকালো তথয প্রকাশ ো কলর এবং 
স্বার্ীেতার পলরও বসু পবরবালরর সদসয নদর উপর করা েজর নরলখও অকপলি বেলত পালর নয্ নবাস 
মারা নিলছে তালক সতযবাদী বো য্ায় ো। 
২. আজাদী সসবেকলদর ভারতীয় নসোলত নেওয়া হলব বলে তালদর গ্রালম চাষ করলত পাবেলয় নদয় তালক 
ভদ্রলোক বো য্ায় ো। 
৩. আজাদী সসবেকলদর এত উোঁচু পলদর অবফসার জামাে বকয়ােী, নভাোঁসলে, এস চযািাবজধ থাকা সলেও 
একবি অেেুিত কলেধেলক শুরু্ মাত্র বেলজর স্বালথধ নমজর নজোলরে বলে চাবেলয় তালক মন্ত্রী বাবেলয় নদে 
নভাি পাওয়ার জেয তালক অন্তত আবম ভদ্রলোক বেলত পারলবা ো। 
৪. আজাদ বহন্দ নফৌলজর ববপুে সম্পবত্তর আত্মসাৎকারী বযবিলক আবম নচার ো বলে থাকলত পারলবা ো। 
 
আর এই প্রবতবি পদলেলপই নেহরুর িহ্মাস্ত্র বছে বমথযা। তাহলে তার আত্মজীবেীলক বকভালব অলন্ধর 
মলতা ববশ্বাস করলবা? 
 
আিা চেুে তলকধর খাবতলর নমলে বেোম বতবে নজলে বিলয়বছলেে তার নথলক এিা একবারও প্রমাবণত 
হলি ো নয্ বতবে ভিৎ বসং নক বাোঁচালত নচিা কলরবছলেে। নজলে নদখা করলত য্াওয়া মােবতা 
( নোকলদখালো) আর সরকালরর ববরুলে ববলদ্রাহ করা আোদা বজবেস। 
 
# আিা বতবে বাোঁচালত এত সলচি হলে বতবেও মােলবযর বপবিশলের নকে স্বাের কলরেবে? 
# বেলচ নয্ বচবে দুবি বদলয়বছ নসখালে নকাথাও নেহরুর উলেখ নেই। মালে নসাজা কথা বতবে আলসেবে। 
িান্ধী আর নেহরুর বক একই বদলে শরীর খারাপ হলত হয়? 
 
# নেহরু য্বদ ভিৎ বসং নক এতিা সম্মাে করলতে তাহলে তালক নদশ স্বার্ীে হওয়ার পর সরকারী ভালব 
নকে শহীলদর ময্ধাদা নদেবে। ( জাবে ববশ্বাস হলি ো। একিু এই বেলয় জােুে শুরু্ তখে বলে ো 
এখেও অবে ভিৎ বসং নক সরকাবরভালব শহীলদর ময্ধাদা নদওয়া হয়বে।) 
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# এতই য্বদ ভিৎ বসং নক মােলতে তাহলে পােধালমলন্ট তার বচত্র নেহরু নকে োিাে বে? 
 
এবার মলে হয় অলেলক অজুহাত নদলবে নয্ স্বার্ীেতার পর নেহরুর সামলে অলেক চযালেঞ্জ বছে তাই 
এসলবর সময় পােবে। 
বলে রাবখ েেধ মাউেিবযালিে এর স্ত্রী নেবে মাউন্টবযালিে ১৯৬১ নত মারা য্াে মােলয়বশয়া নত। তা 
আমালদর চাচা নক এতিা দুুঃবখত কলর (লসিাই স্বাভাববক য্বদও, বুেলেে আশা কবর) নয্ বতবে পােধালমলন্ট 
আেুষ্ঠাবেক ভালব নশাকসভার আলয়াজে কলরে।  
 
বাুঃ! পােধালমলন্ট নেতাবজর, ভিৎ বসং এর ছবব োিালোর নবোয় সময় নেই অথচ নদশভালির কাবরিলরর 
অর্ধাবেেীর প্রয়ালে নশাকসভার সময় আলছ। 
 
তাহলে প্রশ্ন নয্ এই সব নকাে ঐবতহাবসক য্ারা ইবতহালস এসব নেলখেবে? এরা হলেে বকছু ববলশষ 
চািুকারী ঐবতহাবসক নয্মে: রামচন্দ্র গুহ, নরাবমো থাপার এলদর কলয়কজলের কাজই হলি নেহরু, িান্ধী 
পবরবালরর বমথযা সুোম করা। োহলে নেতাবজর বেলয় কবমশে চো কােীে বজ বে নখাসো ইবন্দরা িান্ধীর 
জীবেী বেখলতে ো। 
 
আশা কবর িান্ধী অযান্ড কং এর ভিৎ বসং এর প্রবত অবস্থাে জাোলোর জেয এতিা য্লথি। 
 
ভালো োিলে অবশযই োইক, কলমন্ট করলবে এলত একিু বরচ বািলব হয়লতা পারলে নশয়ার কলর আলরা 
বাবকলদর পিার সুলয্াি বদয়। 
আবার বেবছ নকােরকম রাজনেবতক স্বালথধ এসব বেবছ ো। অবশয কালদর নকউ বা বেবছ। য্ালদর 
সামলে " ভারতমাতার জয় বো " মালে আরএসএস এর সমথধক হওয়া হয় তালদর সামলে এই সব বো 
অেথধক। 
 
জয় বহন্দ। 
বলন্দমাতরম। 
ভারতমাতার জয়। 
ইেবকোব বজন্দাবাদ। 
#ভিৎ_বসং_অমর_রলহ 
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কবেে পণ এর মহামােুষ—তৃতীয় পবধ  
বসোথধ শঙ্কর মুলখাপার্যায়  

    মাউরা অেেুলণ অেলেলয় এক বমেলসলক নসলর্ বেলজর জামাই কলর নকউ? নকােবদে 
শুলেলছে?   চােচুলো নেই। দািী আসামী। এমে এক ববলদবশ নছলের নদখভাে করার নবাো বেলয় 
শ্রীমতী নকালকা নসামার সদযজাত বশশুপুত্র দুমালসর মলর্য মারা নিে। তার সাত মাস পলর বতবে বেলজর 
বকলশারী কেযার সলে নছলেবির ববলয় বদলত রাজী হলেে !!! নভলব নদখুে !   হুতাত্মা নতাবশলকা, সতী 
নতাবশলকা, মৃতুযঞ্জয়ী নতাবসলকা েমা করুে ভারতবাসীলক ! 

                                                      

                 ১৫. শাশুিী তখে পরম শ্রোয় ববপত্নীক জামাই এর জীবেী বেলখলছে বুলিা বয়লস 
নখলিখুলি !!!! আর জামাই এর নদশবাসী??? শ্রো করলত নশলখ বে। েমা করুে মা নকালকা 
নসামা।                                                                 
                                                    ১৯৪২ সালের জােুয়াবর 
মালসর ১৫ তাবরলখ রাসববহারী বসুর উলদযালি নিাবকওলত ‘ভারতীয় স্বার্ীেতা েীলি’র আলয়াজলে একবি 
মহাসভা অেুবষ্ঠত হয়। সভার বশলরাোম বছে: ‘আলমবরকা-বৃলিে ধ্বংস কলরা।’  নখয়াে কলর নদখুে 
পলর রাষ্ট্রপ্রর্াে নেতাজী এই ইংেন্ড আলমবরকার ববরুলেই যু্ে নঘাষণা কলরে। সলম্মেলের পর 
রাসববহারী বসু জাপােী বাবহেীর দপ্তলর উপবস্থত হলয় ভারতীয় স্বার্ীেতা অজধলের উপায়  ববস্তাবরত 
বযাখযা কলর সাহালয্যর আলবদে জাোে কতৃধপেলক।  
 
১৯৪২ সালের জােুয়াবর মালসর নশষবদলক ববেবী রাসববহারী বসুর অেুমবতক্রলম জাপাবে নসোবাবহেীর 
নছাট্ট একবি ইউবেি বহলসলব নহরাবোেলক তার প্রর্াে কলর ভারতীয় জাতীয় নসোবাবহেী িেে করা 
হয়, য্ার সদসয সংখযা বছে ৩,০০০। এিা বছে INA বা আজাদ বহন্দ নফৌজ এর পূবধসূরী। 
               এর পর ১৯৪২ সালের ২৮-২৯ মাচধ নিাবকওলত তাোঁর োলক অেুবষ্ঠত একবি সলম্মেলে 
‘ইবন্ডয়াে ইবন্ডলপলন্ডে বেি’  িবেত  হয় ও ভারলতর স্বার্ীেতা অজধলের েলেয েীলির বেজস্ব স্বার্ীে 
নসোবাবহেী িেলের প্রস্তাব িৃহীত হয়। ১৯৪২ সালের ২২ জুে ‘বযাংকলক’ বতবে বেলির বিতীয় সলম্মেে 
আহ্বাে কলরে। নসই সলম্মেলে নয্সব ভারতীয় নসো মােয় ও বামধা ফ্রলন্ট জাপাবেলদর হালত আিক 
হলয়বছে তাোঁলদর ইবন্ডয়াে ইবন্ডলপলন্ডে বেি ও বেলি’র সশস্ত্র শাখা ইবন্ডয়াে েযাশোে আবমধলত(INA) 
নয্ািদালে উৎসাবহত করা হয়। এইভালব INA বা আজাদ বহন্দ নফৌজ এর প্রবতষ্ঠা কলরে রাসববহারী 

বসু। পূলবধর নহরবোে এর ইউবেিও এর সলে বমলশ য্ায়। 

 
? 
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                                 ১৬. ১৯৪৩ সালের নম মালসর ১৬ তাবরখ সকালে সুভাষচন্দ্র বসু 
জাপালের মাবিলত পা রালখে। তাোঁর আিমলের আলি রাসববহারী বসু বযাংকক সলম্মেে নশলষ প্রর্াে নসো 
দপ্তলরর নমজর নজোলরে আবরলয়াবশলক বলেে, ‘সম্প্রবত আমার স্বাস্থয ভালো য্ালি ো, বয়সও হলয়লছ। 
নেতৃত্ব নদবার মলতা শারীবরক অবস্থাও আমার নেই। জামধােী প্রবাসী সুভাষচন্দ্র বসুলক জাপালে আমন্ত্রলণর 

অেুলরার্ করলত চাই।’ 
উত্তলর আবরলয়াবশ অববশ্বাসয ভবেলত বলেে, ‘সরাসবর বজলেস করবছ, য্বদ সুভাষ বসুলক জাপালে আমন্ত্রণ 
জাোলো হয় আর তাোঁলক ভারতীয় স্বার্ীেতা েীলির নপ্রবসলেন্ট বেবধাবচত করলত প্রবাসীরা সম্মবত নদে 
তাহলে আপোর বতধমাে অবস্থাে বক হলব?’ 

 
রাসববহারী বসু দ্রুত এবং খুব সহলজ উত্তর নদে, ‘সুভাষচন্দ্র বসু য্বদ নপ্রবসলেন্ট হলত সম্মত হে, তাহলে 
তাোঁর বেলচ আবম সােলন্দ কাজ করলবা।’ রাসববহারী বসুর এই সরে স্বীকালরাবিলত শুরু্ আবরলয়াবশ েে, 
আশ্চয্ধ হলয়বছলেে নমজর ফুবজওয়ারা, এফ-বককাে ইউবেি প্রর্াে ইওয়াকুলরা বহলদও প্রমুখ। জামধােী 

নথলক সুভাষচন্দ্র বসুলক জাপালে আমন্ত্রণ জাোলো এবং তালক আোর বযবস্থা কলরে রাসববহারী বসু। 
             সুভাষচন্দ্র বসু জামধাবেলত স্বার্ীেভালব থাকলেও অলঘাবষত েজরবন্দী বছলেে। 
নশষ পয্ধন্ত সুভাষচন্দ্র বসুর সহপােী দুবদধলের বনু্ধ ভে ট্রি এর নচিায় ও রাসববহারী র নচিায় এ বযাপালর 
জাপাে-জামধােী পলের সমলোতার মার্যলম তাোঁলক জাপালে পাোলত রাবজ হয় জামধােী সামবরক সরকার। 
তারপর তাোঁলক জাপালে বেলয় আসা হয় ববসৃ্তত গুপ্ত আলয়াজলে। 
.                      ১৯৪৩ সালের ৪-৭ জুোই বসোপুরস্থ মহাএবশয়া বমেোয়তলে ভারতীয় স্বার্ীেতা 
েীলির প্রর্াে নেতৃবৃলন্দর মহাসভা অেুবষ্ঠত হয়। নপ্রবসলেন্ট রাসববহারী বসু দাোঁবিলয় 'আজলকর সভায় 
একজে চমৎকার েতুে অবতবথ ' বহলসলব সুভাষচন্দ্র বসুলক পবরচয় কবরলয় নদে। নসইসলে েীলির েতুে 
নপ্রবসলেন্ট বহলসলব সুভাষ বসুলক স্থোবভবষি করার জেয বেলজর ইলির কথা বযি কলরে। বতবে 
সকেলক অববহত কলরে নয্, ইবতমলর্য নিাবকওলত আমালদর মলর্য ববস্তাবরত আলোচো হলয়লছ এবং বতবে 
দাবয়ত্ব গ্রহলণ সম্মত হলয়লছে। শারীবরক অসুস্থতা এবং বার্ধকযজবেত কারলণ বতধমাে পদ তাোঁর পলে র্লর 
রাখা সম্ভব হলি ো বলে জাোে। এই কথা বোর পর সভার সকে নেতৃবৃন্দ এবং সদসয প্রাণবন্ত 
করতাবে বদলয় সুভাষ বসুলক স্বািত জাোয়। প্রবালস ভারতীয় স্বার্ীেতা আলন্দােলের সবধমােয সম্মাবেত 
পবরচােক বেবধাবচত হওয়ার কারলণ রাসববহারী বসু তখে তাোঁলক ‘নেতাবজ’ উপাবর্ নঘাষণা কলরে। নেতাবজ 

রাসববহারী বসুর প্রবত কৃতেতা জাবেলয় দুঘন্টাবযাপী এক জ্বাোময়ী বিৃতা নদে। 
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পলর সুভাষচলন্দ্রর নেতৃত্বার্ীলে ‘আজাদ বহন্দ সরকার’ িবেত হলে নসই সরকালরর প্রর্াে উপলদিা বেযু্ি 

হে রাসববহাবর বসু। 

                       ১৯৪৪ সালের ২১ মাচধ আজাদ বহন্দ নফৌজ ভারতভূবমর মবেপুলর প্রলবশ 

কলর। এই নফৌলজর কায্ধাবেী খুব দ্রুত ভারতবযাবপ ছবিয় পলি। তখে রাসববহাবর বসু খুবই আেবন্দত 

হে। এর পর জাপাে আত্মসমপধণ করলত বার্ য হয়। ফলে আজাদ বহন্দ নফৌজ নকও পশ্চাদপসরণ করলত 

হয়। মরণবযাবর্ য্ক্ষ্মা নরালি আক্রান্ত, অসুস্থ রাসববহারী বসু এই খবর শুলে আলরা অসুস্থ হলয় পলিে। 
অবলশলষ ১৯৪৫ সালের ২১ জােুয়াবর বতবে ৫৮ বছর বয়লস নিাবকওর বেজিৃলহ হৃদলরালি আক্রান্ত হলয় 

মারা য্াে।   

মৃতুযর পূলবধ রাসববহারী বসুলক জাপাে সরকার সম্মােসূচক ‘নসলকন্ড অেধার অব বদ নমবরি অব বদ রাইবজং 

সাে ’ নখতালব ভূবষত কলর।  জাপালের রাজা রাজকীয় শবলদহ বহলের িািী ইবতহালস প্রথম ও নশষবার 

রাজা েয় এমে নকাে বযবির শবলদহ বহলের জেয নবর কলর নদে পরম শ্রোয়। তাোঁর নশষকৃতযও অতযন্ত 

শ্রোর রাজকীয় ময্ধাদার সলে সম্পন্ন করা হলয়বছে । 

 (অবর্কাংশ ভারতীয় বুবেজীবী েরলকর কীিতুেয েীচ অকৃতে)। 
মুবিলময় নোলকর বহু আলবদে বেলবদে এর পর ২০১৩ সালে 

ববেবীর বচতাভস্ম জাপাে নথলক হুিবের চন্দেেিলর এলে ভাবসলয় 

নদওয়া হয় িোয়। তাোঁর নশষ ইিা পােলে এত নদরী নকে? 
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- Subroto Mitro 
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সুভাষচলন্দ্রর বােযকাে 
যু্র্াবজৎ নহাি 

১৮৯৭ সালের ২৩নশ জােুয়াবর ওবিশার কিক শহলর সুভাষচন্দ্র নবাস জন্মগ্রহণ কলরে। বাবা 
জােকীোথ বসু জলন্মবছলেে কেকাতার কালছ নকাদাবেয়া গ্রালম। মা প্রভাবতী নদবী হাি নখাো দত্ত 

বাবির নমলয়। মাত্র ১৯ বছর বয়লস জােকীোথ ভািযালেষলণ কিক বিলয় বসবাস শুরু কলরে। অল্প 

সমলয়র মলর্যই বতবে নসখালে বববশি আইেজীবী রূলপ বসবাস শুরু কলরে। সুভাষচন্দ্র তাোঁর বপতার 

সম্পরলক বেলখলছে নয্, জােকীোলথর সাফেয প্রমাণ কলর সাহসী বযাবিলদর প্রবতই ভািয সুপ্রসন্ন হলয়। 
কথাবি তাোঁর বেলজর জীবলেও বহুোংলশ সবতয। ১৯০১ সালে জােকীোথ কিক বমউবেবসপযবেবির 

নচয়ারমযাে বেবধাবচত হে। কলয়ক বছর পর সরকাবর উবকে ও ‘পাববেক প্রবসকউির’- এর পদ পাে। 
১৯১২ সালে বেীয় আইে সভার সদসয হে ও ‘রায়বাহাদুর’ নখতাব পাে। বো বাহুেয নয্ পদন্নবত ও 

নখতালবর কারণ বছে রাজ অেুকুেয। ১৯১৭ সালে বতবে উভয় সরকাবর পলদই ইস্তফা নদে। কারণ বছে 

নজো শাসলকর সালথ মতববলরার্। ১৯৩০ সালে বতবে সরকাবর দমেবেতীর ববরুলে বতবে ‘রায় বাহাদুর’ 

নখতাব তযাি কলরে।  জােকীোলথর দৃবিভবের মলর্য ভারতীয় ও ইউলরাপীয় সংসৃ্কবতর এক বমশ্রণ 

ঘলিবছে। বতবে ইংলরবজ সাবহতয, বিবিশ উদার েীবত , সালহবব সাজ নপাশাক পছন্দ করলতে। িাহ্ম 

সমালজর প্রবত শ্রোশীে বছলেে। জােকীোলথর হৃদয় বছে নকামে। দয়া – দাবেলণযর জেয তাোঁর সুোম 

বছে।  
মা প্রভাবতী নদবীর নকতাবব বশো ো থাকলেও বতবে বেলজ পিালশাো কলর বছলেে, বতবে বাংো বেখলত 

ও পিলত জােলতে। পলি বতবে ইংলরবজও বশলখবছলেে। তাোঁর মলোবে ও ইিাশবি বছে প্রবে, এই 

সববশিয সুভালষর মলর্য নদখা য্ালয়। বতবে কলোর বেয়ম ও বশ্রঙ্খো-এ ববশ্বাস করলতে। সব কাজ বেখুোঁত 

ভালব করলতে এবং তাোঁর বাস্তবলবার্ ও ববচারবুবে বছে তীক্ষ্ণ। বতবে বুবেমবত মবহো বছলেে।  
                                     এই সকে চাবরবত্রক সববশিয নদখা বিলয়বছে 

সুভাষচলন্দ্রর মলর্য। সুভাষচন্দ্র বলেবছলেে, পাবরবাবরক পবরলবলশর জেয তাোঁর মলর্য স্বাথধপরতা বা 

নোলভর প্রবৃবত্ত জন্মায়বে।  
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                                     বাবা ও মালয়র সলে সকলশার ও নয্ৌবলে সুভাষচলন্দ্রর সম্পকধ 

ও তাোঁলদর প্রবত মলোভাব বছে জবিে ও স্বববলরার্ী। নছািলবোয় সুভাষচন্দ্র নখেলত ভােবাসলতে ো। 
এর প্রর্াে কারণ বছে তাোঁর বাবা মা চাইলতে ো নয্ বতবে সু্কলের পর অেয নছলেলদর সালথ ঘুরলত 

য্াে। বাবার এই আলদলশর কারণ বছে য্ালত সুভালষর চবরত্র ও েেয সদা বেক থালক ও অসৎসলে 

পলর য্ালত নস েি ো হলয় য্ালয়। সুভাষচন্দ্র তাই বাইলর নখেলত নজলতে ো। বকন্তু একই সলে 

বকলশার সুভালষর এক ববলদ্রাহী মে বছে। বেলজর আদশধ, সব বকছু বার্া ববঘ্ন উলপো কলর 

মােবলসবার িত কায্ধকর করলত বতবে বস্থরুঃ প্রবতে বছলেে। এর জেয বাবা মালয়র ইিার ববরুলে 

কাজ করলতও বির্া বছে ো। মােবসক য্ন্ত্রণা ভি করলেও আদলশধর জেয সববকছু করলত প্রস্তুত 

বছলেে। বাবা মা সংয্ত করালয় নচিা করলতে। মা কান্নাকাবি করলতে বাবা নবাোলতে। সুভাষচন্দ্র 

তাোঁর সঙ্কলল্প অচে থাকলতে। তারা সুভাষলক য্ত বাোঁর্া বদলতে সুভাষ আরও ববলদ্রাহী হলয় উেলতে। 
ওোলক ৬ বছর বয়লস ওোর বাবির আলরা দুই মামার সালথ ‘Protestant European School’ এ 

ভবতধ করা হলয়। নয্খালে বতবে বাংো নশলখেবে এবং সালহবলদর মলতা নকাি পযান্ট পলর সু্কলে 

নয্লতে সুভাষ।  নছাি নবোলয় তাোঁর োক োম বছে সুবব। এরপর ওোলক Ravenshaw Colle-

giate School এ ভবতধ করা হয়। নসখালে তালক বশশু নশ্রণীর বদলে চতুথধ নশ্রণীলত ভবতধ করা হয়। 
তাোঁর অেযােয অলেক সুববলর্ থাকলেও একবি অসুববলর্ বছে নয্ বতবে একিুও বাংো জােলতে ো। 
বতবে বযাকরণ ও বাোে-এ খুব কাোঁচা বছলেে। একবার তালক মাস্টারমশাই িরু বা নঘািা বেলয় 

একবি রচো বেখলত বদলয়বছলেে এবং বতবে তা  এতই খারাপ বেলখবছলেে নয্ সারা ক্লালস নসিা 

পলি নশাোলো হলয়, এবং তালক অলেক বিেেী শুেলত হলয়। তলব নসই বছলর প্রচে পবরশ্রম কলর 

বতবে বাংোয় সবধচ্চ েবর নপলেে এবং সকলের বাহবা অজধে করলেে। এই সময় বতবে সংসৃ্কত 

নশলখে এবং এই ভাষায় খুব আগ্রহ বছে। শ্রো বেলত বেক বক বুলেবছলেে নবণীমার্ব বাবু নক 

নদলখ। তাোঁলক নদখলেই তার মে শ্রোয় ভলর উেত। সুভাষ বেক কলরে নবণীমার্ব বাবুর আদশধলকই 

বতবে জীবলের আদশধ করলব। এরপর নবণীমার্ব বাবুর সাবন্নর্য বতবে নবশীবদে পােবে। ওোর 

কৃষ্ণেির কলেবজলয়ি সু্কলে বদবে হলয় য্াে। 
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                                       একবদে সদবক্রলম বতবে এক বজবেস নপলেে। 
নয্বি পরবতধীকালে হলয় দাোঁিালো তার আদশধ। তার পালশর বািীলতই তার এক আত্মীয় থাকত। বতবে 

নসখালে বেয়বমত বই বেলত নয্লতে। একবদে বতবে স্বামীবজর বই নপলেে। একবি দুবি পাতা উেিালতই 

বুেলেে নয্ বতবে এতবদলে র্লর এই বজবেসই খুোঁজবছলেে। বইগুবে বাবি এলে বতবে সাগ্রলহ পিলত 

োিলেে। এখালে একবি কথা ববলশষ ভালব বলেবছলেে নয্ “ প্রর্াে বশেক মহাশয় তার তার মলর্য 

েীবতলবালর্ জাগ্রত কলরবছলেে, জীবলে েতুে শবি এলে বদলয়বছে।, বকন্তু এমে নকাে আদশধ তাোঁর কাছ 

নথলক োভ কলরবে বতবে য্ার জেয সমগ্র সত্তালক বতবে ববসজধে বদলত পালরে। নসইরকবম আদশধ 

স্বামীবজ তালক এলে বদলয়বছে।“ য্ধয্লভে শ সু্কলে সুভাষচন্দ্র ১৯০২ নথলক ১৯১৩ সাে পয্ধন্ত 

পলিবছলেে। মযাবট্রকুোসাে পরীোয় বতবে বিতীয় স্থালে অবর্কার কলরে এবং নপ্রবসলেেী কলেলজ ভবতধ 

হে। 
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Left Right Left... 

Souvik Biswas 

বিতীয় পলবধর পর….. 
 
নসবদে বয্বে বচবে বদলয়বছলেে নেতাবজর হালত বতবে উপমহালদলশর অেযতম চবচধত বযাবি ববোয়ক 
দালমাদর সাভারকার। নসবদে বচবেলত ববেবী মহাোয়ক য্া বেলখবছলেে নসবি নয্মে বছে:- 
  
বপ্রয় সুভাষ বাবু,                                                                          
           ২৫.১.৩৮(নিাবকও) 
 
ভারত নথলক প্রাপ্ত একবি সংবাদপলত্র নদলখ খুবশ হোম আপবে কংলগ্রলসর পরবতধী অবর্লবশলের 
সভাপবত বেবধাবচত হলয়লছে। আমার আন্তবরক অবভেন্দে গ্রহণ করুে। বাোেী বহলসলব আবম আপোর 
জেয িবধ অেুভব কবর।বিলিলের ভারত অবর্কালরর জেয বাোেীরা অংশত দায়ী বছে,এবং আমার মলত 
েমা করা এবং মুবি ;ভারলতর স্বার্ীেতা পুেরুোলরর জেয তযাি স্বীকার বাোেী নদর প্রাথবমক কতধবয। 
তযাি স্বীকালরর িারা,দুুঃখ বরলণর িারা স্বার্ীেতা সংগ্রালম ভারতলক নেতৃত্ব প্রদাে বাোেীলদর বেয়বত। 
এ আমার দৃর ববশ্বাস। 
 
নসই কারলণ আবম আশা কবর,আমালদর েেয পূরলণর জেয জেয আপবে কংলগ্রসলক সুস্পি নেতৃত্ব প্রদাে 

করলবে। বতধমালে কংলগ্রস একবি সংকলির মলর্য বদলয় য্ালি। এখে নসবি এক সাংববর্াবেক সংিেে। 
িভলমধন্ট এর সলে সহলয্াবিতা করলছ।পরার্ীে নদলশ নকােও সাংববর্াবেক ও আইোেুলমাবদত সংিেে 

নকােবদেও স্বার্ীেতা এলে বদলত পারলব ো,কারণ শাসলকরা সংববর্াে বকংবা আইে রচো কলরে 

বেলজলদর স্বাথধবসবের জেয। বিবিশলদর দৃবিলত নয্ সব সংিেে অসাংববর্াবেক ও নবআইবে, একমাত্র 

তারাই নদশলক স্বার্ীেতার েলেয নপৌঁলছ বদলত পালর। আইে অমােয আলন্দােলের সমলয় কংলগ্রস 

অসাংববর্াবেক দলে পবরণত হয়। নসই কারলণই কংলগ্রস অলেক বকছু করলত নপলরবছে।বকন্তু এখে 

আবার কংলগ্রস আলিকার বেরীহ রূপ র্ারণ কলরলছ।কায্ধত কংলগ্রস এবং েরম পন্থী দেগুলোর মলর্য 

এখে আর নকােও তফাৎ নেই। আবম বুেলত পাবর ো,আলি য্খে সযার সুলরন্দ্রোথ বলন্দযাপার্যায় মন্ত্রীত্ব 

গ্রহণ কলরবছলেে,কংলগ্রস নকে তাোঁর সমালোচো কলরবছে।কংলগ্রস এখে বেক তাই কলরবছে,সাম্প্রবতক 

তথাকবথত সম্প্রচালরর সমলয়।য্া সুলরন্দ্রোথ এবং অেযাে েরম্পন্থীরা কলরবছলেে। 
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বরং তখেকার েরম্পবন্থরা নয্ রাজনেবতক বন্দীলদর মুবি দাবী কলরবছলেে, নস জেয তাোঁলদর প্রশংসাই 
করলত হয়।এখে মাত্র অল্প কলয়কজে রাজনেবতক ববন্ধ মুবি নপলয়লছে,তখে সমস্ত রাজনেবতক 
বন্দীলক তৎেণাৎ েমা করা এবং মুবি নদওয়া হলয়বছে। এখে এখে সবেক নেতৃত্ব নদওয়ার জেয 
কংলগ্রলসর য্া করা দরকার তা হে, ববেবাত্মক মলোভাব িলি নতাো। এখে কংলগ্রস একবি 
বববতধেবাদী সংিেে। তালক পুলরাপুবর ববেববাদী সংিেে হলত হলব। য্খে সমগ্র শরীর ববলশ্ব জজধবরত, 
শুরু্ কলয়কবি অলে ওষুর্ প্রলয়াি করলে নকাে োভ হলব ো। 
অন্ধ অবহংসা পূজা তযাি করলত হলব, ববশ্বাস বদোলত হলব। সম্ভবপর সমস্ত পলথ আমালদর েেয অজধে 
করলত হলব, নস অবহংসাই নহাক আর বহংসাই নহাক। অবহংসার বাতাবরণ শুরু্মাত্র ভারতীয় পুরুষলদর 
নমলয়বে পুরুলষ পবরণত কলরলছ। বতধমাে পৃবথবীলত নকাে জাবতরই অবহংসার কথা বচন্তা করা উবচত 
েয়, য্বদ তালক জিলত আত্মময্ধাদা সম্পন্ন জাবত বহলসলব বাোঁচলত হয়। আমালদর সমসযা হে, দীঘধবদে 
আমালদর কালে পরমালথধর মন্ত্র পিালো হলয়লছ। ওই র্ারা সমূ্পণধ বজধে করলত হলব।পরলোলকর ভাবো 
নছলি বদলয় আমালদর প্রথলম ভাবলত হলব ইহলোলকর কথা।ববলবকােন্দ তাই বশো বদলয় নিলছে। 
প্রথলম দবরদ্র োরায়েলক অন্নবস্ত্র ও আশ্রয় বদলত হলব। তারপলর স্বলিধর কথা। মুসবেমরা বলে," পীর, 
আমীর এ ফবকর। য্বদ ফবকর হলত ো পালরা, আবমর হও,জীবে 
 উপলভাি কলরা।য্বদ আমীর ো হলত পালরা পীর হও,অথধাৎ একবি কালফরলক হতযা কলরা, তা হলে 
নোলক নতামার কবরলক বকংবা পরলোলক নতামালক নদবতা বলে পুলজা করলব"। িীতাও নসই কথা 
বলে,আত্মববে দাও,য্ালত ভববষযলতর মােুষ সুখলভাি করলত পালর। 
 
কংলগ্রলসর উবচৎ শুরু্ একবি েলেয মলোবেলবশ করা তা হে…………………. 
 
চেলব। 
 

( বচবের বাবক অংশ আিামী পলবধ)। 
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