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EDITORIAL NOTE
Hope everyone reads this curated magazine of Forward in a good state. We 
all are amidst a pandemic, and freedom does not feel real, and there is a con-
stant struggle for existence. However as we undergo the conflict of mind and 
body, reading the deeds of the people who once fought hands with an entire 
regime, might keep us motivated.

Today, with the blessings of Netaji, we celebrate the 2nd Anniversary of For-
ward Webzine. Forrward Webzine has received immense love and support 
during this period and wished the same always. We thank each and everyone 
who stood beside us and let us be what we are today. You are our strength, 
we are nothing without you!
 
Please note that the entirety of this magazine is meant to educate and let 
people express their feelings about it. We have three tiers of content. The first 
part, is reserved for our idol, Shri Netaji Subhash Chandra Bose; secondly 
we have a section for Indian Independence Movement; Last but not least is 
a section dedicated to the Socio-Cultural issues. Insights and compiled writ-
ings from different people, and fellow workers of the Netaji movement con-
tributed to this magazine, which adds some amount of productive output in 
these striking times, where we have a lot to mourn and a lot less to celebrate. 
Still, staying strong, and while supporting and volunteering for help is high-
ly appreciated. I hope we all will be able to pass through these times while 
remembering and getting inspired from the flaring write-ups and pictorials 
penned down digitally in this magazine. Read on! Progress on! 
 
Jai Hind, 
Editorial Team, 
Forward Webzine
15th August, 2021.
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RAJDE EP  S AHA

 As we discuss about Subhas Chandra 
Bose, the entire mass of people across the world 
is bound to get divided into certain groups. The 
first group consists of all those who, for reasons 
unknown, always hate Bose and continuously 
spread rumours about him. 74 years have passed 
since India got its so-called independence, but 
still no one has attempted to remove certain tags 
like ‘war criminal’ or ‘a flawed hero’ from the 
crown of Bose. Still today the American outlets, 
some of Indian media groups and many people 
(even in abroad) describe Bose as “an Indian 
nationalist who collaborated with the Nazis.” 

 With Netaji’s 125th birth anniversary 
being celebrated nationwide this year with 
pomp & show, a new interest on Subhas Bose 
has aroused among the people. This renewed 
interest can serve as the nucleus of our efforts to 
emancipate the popular tags ascribed to Netaji; 
but to our disappointment, what fundamen-
tally excites most of the people is the mystery 

surrounding his disappearance, as if our leader 
had no existence before 18th August 1945. 
Netaji’s after-life seems to be more important 
than his life. Everyday someone or the other 
claims to know what really happened to him. 
Many public intellectuals have kept the media & 
political circles abuzz with all sorts of nuisance, 
trying to take credit in whatever new informa-
tion features in the news. Last but not the least 
I must mention all those self-proclaimed Netaji 
admirers who are gradually denying his human 
existence. The silliest thing is their belief that 
Netaji is still alive in the 21st century, which in 
turn affects the evaluation of his death mystery. 

Although this mystery needs an ultimate con-
clusion, people must be made aware of his life 
& works at the same time which indeed pro-
vides ample opportunities to admire him. But 
to know him correctly we must, first of all, not 
believe in rumours and think on the basis of the 
available evidences.

EMANCIPATION OF THE TAG ‘NAZI COLLABORATOR’ OFF 
NETAJI
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Hence this documentation shall deal with the 
question – Was Netaji a ‘Nazi collaborator’? 
Volumes can be written about this topic, finally 
getting lost in hyperbole and sentiments; but I 
will try to strictly stick to my point on the basis 
of the information I collected from some books 
and web articles.

As for Bose, the ultimate mission of his life was 
his country’s freedom and he was ready to go 
to any extent to achieve his goal. The Congress, 
having distanced itself completely from Bose, 
took a resolution on December 1941 that India 
could not “offer voluntary and willing help to 
arrogant imperialism which is indistinguish-
able from fascist authoritarianism”. Although 
it sounds very polite, the tone was indistin-
guishable. Being an imperialist collaborator 
was worse than being a fascist one; at least the 
latter had chances of freedom while the former 
reinforced slavery. Bose, in 1940, was clear on 
his plan to bring freedom with the help of the 
global powers. “In spite of being in a precarious 
position, the British would not hand over pow-
er to Indian people and the latter would have to 
fight for their freedom..... India would win her 
independence if she played her part in the fight 
against Britain and collaborated with the pow-
ers that were fighting Britain.” 

But this does not mean that Bose was inspired 
by Hitler’s ideals. This can be proved by a letter 
to Dr. Thierfelder in 1936, where he spelt out 
his views on the culture of the Nazis: “When I 
first visited Germany in 1933 I had hopes 
that the newly formed German nation 
which had risen to consciousness of  its 
national strength and self -respect would 
instinctively feel a deep sympathy for other 
nations struggling in the same direction. 
Today I regret that I have to return to In-
dia with a conviction that the new nation-
alism in Germany is not only narrow and 
selfish, but also arrogant.” If he thereafter 
went back to Germany, not being a admirer of 

Nazism, it was on pragmatic grounds.
‘No country places her interests after those 
of the rest of mankind. In pursuit of national 
interest, nations and their leaders would even 
shake hands with the devil. It is for the reason 
of larger national interests that the United 
States, the Land of Free, is friends not only 
with regressive Saudi Arabia, but also Pakistan, 
which harboured their enemy No 1, Osama bin 
Laden. It was this very reason Subhas Chandra 
Bose shook hands with Adolf Hitler and, if you 
please, Indira Gandhi with Saddam Hussein’. 
(Conundrum p776)

If we google the word ‘collaborator’ we find 
the word to connote to ‘a person who cooper-
ates with an enemy invader’. Vishwas Patio’s 
well-documented ‘Mahanayak Subhas Chandra 
Bose: A Novel’ gives us a detailed description of 
the historic meeting between Netaji and Hitler 
which took place on 29th May 1942. Going 
into the details of the discussion between the 
two leaders, we’ll find nothing to prove that 
Subhas Bose was cooperating with Nazi Germa-
ny. ‘He had made no secret about his liking for 
certain aspects of Fascism, National Socialism 
and Communism, whose positive aspects he 
wanted to synthesize into a new ideology but 
beneath the veneer of his bonhomie with the 
dictators was his dislike for Hitler and rabid 
racism’. In his speech in the Tokyo University 
1944, Netaji said: “India needs to have a phi-
losophy that should be a synthesis between 
National Socialism (Nazism) and Commu-
nism.” To his own admission in his book “The 
Indian Struggle” Bose believed that India need-
ed a political system that was a mix of Fascism 
and Communism – something which he called 
samyavad at that time. 

If we draw a comparison between Hitler and 
Winston Churchill, we’ll find ‘it was not Hitler 
but the British Prime Minister during World 
War II, who hated Indians from the core of his 
heart. It was Churchill, not Hitler, who made 
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the most offensive comments about Indians 
that made even his fellow Britons wince in dis-
gust. Leo Amery, the Secretary of State for India 
and Burma noted that despite the full partici-
pation of the Indian troops in the Allied efforts 
against Nazi Germany, Churchill had a ‘curious 
hatred for India’, and was ‘convinced that the 
Indian Army is only waiting to shoot us back’. 
Churchill’s own private secretary recorded that 
‘the Hindus were a foul race’ who were pro-
tected by their pullulation from the doom that 
is their due’. (Conundrum p777) As Bhupesh 
Gupta said, ‘I have gone through the volume 
of Sir Winston Churchill and not a single word 
favourable to India occurs there. He has been 
known to be anti-Indian always.’

In his first radio broadcast from Berlin on 1st 
May 1942, Bose stated that ‘my concern is, how-
ever, with India, and if I may add further, with 
India alone’. According to the minutes of the 
historic meeting, he even raised with Hitler the 
issue of his disparaging comment about Indians 
in Mein Kampf. Hitler answered that his words 

were ‘directed at certain tendencies among the 
suppressed people to form a united front against 
their oppressors’. (Rudolf Hartog, The Sign of 
the Tiger pp 27-28) Churchill was never asked, 
so he never offered any explanation – satisfactory 
or otherwise. No Indian leader or diplomat could 
ever muster courage to raise with Churchill the 
issue of his crimes against India. But India forgot 
what he had done to us and we mourned his pass-
ing away. The Tricolour was flown half-mast on 
the government buildings in India and glowing 
tributes were paid on the All India Radio. There 
was no precedent for doing so over the passing 
away of a foreign private citizen.

My reason for mentioning all these in this 

documentation is: If our first Prime Minister, 
Jawaharlal Nehru, could merrily intermingle 
with the man who had more Indian ‘blood on 
his hand as Hitler does’, then what wrong did 
Subhas Chandra Bose do in  shaking hands with 
Hitler? The reality is that he was there seeking 
help, not as an armchair critic. His purpose 
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was to obtain as much help as possible without 
compromising on self-respect or India’s interest. 
‘He wanted to keep his own liberty of action 
and he did not want to be branded as pro-Nazi’. 
(Giriji Mookherjee, This Europe p132)

In this context I would extract a few lines from 
Conundrum (p783): ‘Pervez Musharaf, directly 
responsible for the deaths of so many Indians, 
including the soldiers we lost during Kargil 
war, was given a ceremonial Guard of Honour 
by the Indian armed forces upon his arrival in 
New Delhi in 2001 for a start..... And, if this 
was a triumph of Indian diplomacy, how come 
Subhas Bose’s reaching out to Hitler, who had 
not caused even a single Indian death, became a 
cause to beat one’s chest in the name of mortal-
ity and world peace?’ Indeed India is a strange 
land!

On 19th April 2015, Manimugdha S Sharma 
wrote a web article in Times of India titled ‘Ne-
taji Subhas Chandra Bose wanted ruthless dic-
tatorship in India for 20 years’. This long article 
has said nothing about the discussions between 
Hitler and Netaji, nothing about Bose’s struggle 
for the INA; but in the second paragraph itself, 
the writer claims Bose to have signed a ‘Faus-
tian treaty with Nazi Germany and Empire of 
Japan’. All these had created much misconcep-
tion among the readers. First of all I must say 
that the term ‘ruthless dictatorship’ is wrongly 
conceived. If Bose’s ultimate intention was 
dictatorship, he would not have wasted his time 
inspiring thousands of people to lay down their 
lives for a single cause (He didn’t force anyone). 
He was impressed by the discipline and efficien-
cy of Italy and Germany, who at that time were 
the only countries who were able to stand up 
before the military might of the British.

The strongest evidence which I can present to 
disprove the claim that Netaji wanted dicta-
torship, is from the famous book Blood Bath. 
No-one can dare to question the words of this 

book as it is the only one of its kind. Bose said: 
“The Azad Hind Fauj is the military organ of 
the Provisional Government of Azad Hind. 
The Provisional Government and its army are 
servants of the Indian nation. Their task is to 
fight and liberate India. When the liberation 
is achieved, it will be for the Indian people to 
determine the form of Government that they 
desire. The Provisional Government will make 
room for a permanent Government in Free 
India, which will be set up in accordance with 
the will of the Indian people. For that glorious 
day we are now toiling, sweating and fighting. 
[Concluding lines – Netaji’s broadcast over the 
INA Headquarters Broadcasting Station on 
First Anniversary of Foundation of the INA] 
(Blood Bath p38)
Therefore, it may be summed up that ‘His link 
to Hitler has been wrongly interpreted by those 
who vociferously claim that Bose was a pro-fas-
cist leader. Notwithstanding the troubled 
history of Bose’s ‘purely diplomatic’ (in the best 
interest of his Nation) association with the Nazi 
powers, one undisputable fact about Subhas 
Chandra Bose is that he was India’s liberator. 
It is through this prism that we are going to 
assess his place in our history, and not how he is 
viewed in the West’. Hence we cannot call him a 
‘Nazi Collaborator’
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সুভাষ মানে
সুজন হাজরা

সুভাষ মানে..
স্বাধীনতবার সংগ্বামী দীক্বা

জীবন মরণ লডবাই পণ,

সুভাষ মানে..
বহ্নিহ্িখবা বজ্রহ্িখবা

হ্রিটিশির বুক কা বাপবাশনবা বশজ্রর গজ্জ ন,
হ্রিটিশির পবাশ়ের তলবার ভূকম্পন।

দরূ হ্সনু্র ওপবাশর-
মহবারবানীর চ�বাশখর তলবা়ে কবাশলবা ছবাপ।

সুভাষ মানে.. 
উত্তাল সমুদ্র,

প্র�ণ্ড ধস নবামবাশনবা চ�ৌজ
আজবাদ হ্হন্দ চ�ৌজ;
স্বাধীনতবার চিষ যুদ্ধ।

সুভাষ মানে.. 
স্বাধীনতবার মুষ্ঠি হ্ভক্বা ন়ে

সুভবাষ মবাশন.. পূণ্জ স্রবাজ।

সুভাষ মানে..
ভ্বাতৃশবের বন্শন মহবাভবারশতর মহ্হমতবা।

সুভাষ মানে.. 
অখণ্ড ভবারশতর ওম িবাহ্তি,

সুভাষ মানে.. 
 বরবাভ়ে।

সুভাষ মানে.. 
গীতবার পুরুষকবার
অদম্য চপৌরুষ।

“ ক্লৈব্যযং মাস্ম গমঃ” এরই মিা- শঙ্খ- োে।
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বিষয়টি হয়ত�তা িহু মতানুতষরই অজতানতা যে যন�তাবজ সুভতাষ চন্দ্র িসু �া তার শৈৈিকতাল যেতকই যেিীৈবতির পরম 
ভতি বিতলন। �তার মতা�তা শ্ীম�ী প্রভতাি�ী যেিীও বিতলন যেিীৈবতির উপতাসক। যন�তাবজ সি্বেতা মতা কতালীর একটি 
প্রব�কৃব� বনতজর সতগে রতাখত�ন। যেৈমতা�ৃকতাতক ব�বন মতা কতালীর রূতপ যেখত� যপত�ন। পতাৈতাপতাবৈ শ্ী রতামকৃষ্ণতেি 
এিং স্তামীবজর উপর বিল �া তার গভীর শ্দ্তা ও বিশ্তাস। যেতৈ বিতেতৈ বিবভন্ন স্তাতন ব�বন রতামকৃষ্ণ বমৈন েৈ্বন 
কতরতিন। আমৃ�ুযু বনজ ধম্ব ও যেিীরূপী যেৈমতা�ৃকতার উপর গভীর ভতাতলতািতাসতা ও আস্তা বিল যন�তাবজর।

Digital Illustration By Swayam Dhibar
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AMR I T  BHATTACHARJ E E

NETAJI AND HIS SOCIAL REFORMS

 We all know that there exists a feel-
ing of nostalgia, of historical correlations 
to an epitome of love for the country, 
selfless service as leadership- we all are fa-
miliar with the emotions when we call 
upon a celebrated leader of a country.
Netaji Subhash Bose, as we know him, 
the great leader of India, who emerged 
from the limbs of Bengal, has a huge fol-
lowing who strive to keep his legacy alive.  

 However, that said, in this present cen-
tury, a section of people, and especially those 
having some political motivations or other 
vested interests uses his name to quench their 
own political agendas. As a matter of fact, we 
see Bose’s self-formed party the Forward Bloc 

having drifted apart from Netaji’s ideology and 
principle of Socialism, flauntingly advocates 
an alien form of socialism at present, while 
other parties simply want to earn an enor-
mous pool of supporters for themselves using 
our Leader as almost a trunk-card. Still oth-
ers try to use him to pull up their vote count.
 
 While we talk of emotions and we em-
phasize that Subhash Bose was a huge politi-
cal figure only, there was more to that. He was 
more than his ideologies, and there is certain-
ly more to him than the epic-tale (or so it has 
been turned into) of his disappearance mys-
tery. While we do know his roles in the INA, 
the INC, and administration of a struggle 
with justified violence, we have a vague idea 
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on the details of his methods, thereby being 
largely confused as to “what is his legacy?”! 
Let us try to take up one instance of his life, 
and I will trying to continue more of this anal-
ysis later on in the same magazine, if possible.

 “Civic Government in Kolkata has 
started its journey with the enactment of  
the Calcutta Municipal Act, 1923. Lat-
er this Act was replaced by the Calcutta 

Municipal Act, 1951. The name of  ‘Cal-
cutta’ has been converted to ‘Kolkata’ af-
ter enactment of  the West Bengal Capi-
tal City (Change of  Name) Act, 2001.”

 As the first enacted local self-govern-
ing body was established, the leader took the 
course of being the Chief Executive Officer, or 
the Mayor of the City, at just an age of 27. On 
22/8/1930 he could finally sit for thinking and 
implementation of the socio-economic devel-
opment of his state. He was sent to prison 
in 1924 initially, just after 6 months of hold-
ing the office primarily and raising a march 
in the streets of Calcutta, against the British 
Raj and its barbaric means of oppression.

 In his own words “In a place like Cor-

poration, the moral effect is the whole ef-
fect.” No wonder he could forge the men-
tality of the locals into a sentiment that 
Gandhian unity could not harness in the city.

When upholding the city’s job once more after 
coming out of exile, he could plan for his city 
as he was re-elected in 1927. Although, he did 
not continue in that position for long because 
he had a greater goal, and perhaps the only 

goal set for himself- to emancipate his Moth-
erland from the British yoke. Once that is 
done, then he could freely develop his nation.

Here are the few basic yet highly neces-
sary changes he envisioned on behalf of 
the Calcutta Municipal Corporation-

A MUNICIPAL GAZETTE, FOR 
AWARENESS

Netaji knew that foreign powers have an 
economic and policing control over the city. 
That stood as an incentive for many to join 
the British. Many others were not aware of 
the situation created by the British on a wid-
er scope. Furthermore in the development
 



18
www.forwardwebzine.org

stage of the city, people should know their 
government’s progress, and should be able 
to collectively aid in building a better future. 
At present, we have media (the fourth pil-
lar of democracy, as it is said). But it is cor-
rupt and is bought by the state, and thus has 
a lesser reach on people with associations 
of another colour (another political identi-
ty which that individual believes in) which 
defies the purpose of having the gazette. 
HOWEVER THIS IDEA IS INDEED 
AN IMPORTANT STEP IN BUILD-
ING A STRONGHOLD IN SOCIETY.

CIVIC WORK SHOULD BE TREAT-
ED AS NATIONAL RESPONSIBILITY 

AND DUTY.

When we talk about Netaji’s innate “indic 

socialist approach”, we do see that he want-
ed positive societal building through the 
identity of a nation and as a society devel-
opmental step. Therefore for a strong na-
tion, and a strong state, the members who 
are assigned different duties in civic bod-
ies, must treat it as a national responsibility, 
and should give their best into it. Present 
day, the temper of “working for social good-
will” is lost and everyone dearly wants to 
earn their daily bread, with money to spare.

ONLY IF WE HAD A STRONG ADMINISTRA-
TION, LIKE HE ENVISIONED, COULD WE 
OVERCOME MAJOR COMMITMENT ISSUES.

IMPORTANCE OF AN ELECTED 
REPRESENTATIVE. 

British India was everything but democrat-
ic. A people’s government was thereby very 
much a necessity, when it’s the question of 
local development and well-being. An elect-
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ed list of members with proactive and solu-
tion-based approach should work under the 
municipal corporation. Coming back to 
present day Kolkata, bribery, fake certificates 
of qualifications are seen and people are being 
selfish and negligent and dishonest to their 
own state and their own people. It’s SAD, 
but it is TRUE. Try walking down different 
streets of Kolkata and visit government offic-
es, and you can surely spot the corruption.

DISTINCT LIST OF WORK AND DI-
VERSE REACH OF THE CORPORA-
TION:

Imagine working for a company which 
doesn’t give you the rights of your work. Now 
imagine another scenario where you want to 
work for the benefit of the greater good, but 
you are restricted by the company. In both 
scenarios, the work gets barriers and proves 
to be inefficient. Thus with a diverse reach 
of corporation over the bureaucracy. Sadly 
the bureaucracy got ahead of the municipal 
corporation in the years following 2000 era. 

Now let’s discuss a few basic yet import-
ant goals, which are yet to be achieved 
fully, but we are striving to work 
for. These are purely developmental

I) Free Primary Education - Education 
solves several problems (Vocational Educa-
tion for jobs and sustainability, literature for 
literacy, moral education for discipline devel-
opment and proper social attitude)

II) Free Medical relief for the under privi-
leged. Menstrual products for females distrib-
uted monthly, funds for which will be paid 
through general taxation of the people of the 
higher end.

III) Rationing cheap basic products for 
lower end and middle class. 

IV) Hygienic Conditions in slums. 

V) Bidyadhari street lighting for the classic 
Calcutta streets look

VI) Organization and regulations of Motor 
vehicles to check pollution And organiza-
tion of railways.

VII) CREATION OF PERMANENT 
AND TEMPORARY INSTITUTES OF 
PREVENTION OF EPIDEMIC HOSPI-
TALS (SO RELEVANT IN TODAY’S 
PANDEMIC SCENARIO)

VIII) Managing the socio-economic justice 
and affairs of the largest brothel of Asia- So-
nargachi

IX) Sorting out reservation and people’s free-
dom, ensuring justice equality and love (as he 
also wanted Muslim league and INC on sim-
ilar goals, just like brothers)
And lastly,

x) Creation of a Research Production and 
development committee in the heart of 
Kolkata

I hope this explains what the goals of any Ne-
taji lover should be. Thereby Netaji is more 
than just the Promethean Epic-Hero and the 
Mystic, the stories of whose death or disap-
pearance still remains a mystery. There is cer-
tainly more to the Leaders life that needs to 
be celebrated. Indeed, Netaji’s way, is the way 
towards a better India.
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সুভাষ
সুভতাষ বিল িতলই ভতার�িষ্ব যপতলতা স্তাধীন�তা, 

সুভতাষই বিল প্রেম িতাত্র আত্তালতনর যন�তা 

সুভতাতষর অপতার যেৈভবতি ও ভতাতলতািতাসতা 

সুভতাতষর ভতাতলতািতাসতা ভতার�িষ্ব যপতলতা ন�ুন আৈতা। 

সুভতাতষর গুরু বিতিকতান্ বিল েৈ্বতনর ভতাষতা  

সুভতাতষর জীিতনর পেতষেতপ বিতিকতানত্র আৈতা। 

�ুবম বিতল িতল চতাষতা আৈতায় যিাতধবিল িুক, 

�ুবমত�তা ঘুবচতয় বিতল চতাষতার েঃুখ। 

�ুবম বিতল বিপ্লি ও জতাগরতের ন�ুন আৈতা, 

�ুবমই য�তা যসই  মতানি যেৈ ও যেতৈর আৈতা। 

য�তামতায় য�তা যেকতাতনতা েতায়বন য�তামতার অবধকতাতরর  পতে, 

য�তামতায় য�তা মুতি যেলতা েতায়বন ৈ� চক্তাততের হতাত�। 

য�তামতার যেৈ�যুতাতগর পে আপন  কতরবিতলতা যে ভতার�, 

য�তামতার যেৈ�যুতাতগর কেতা বলতখবিতলন যে রিীন্দ্রনতাে । 

য�তামতায় য�তা আপন কতরবিতলতা প্রিতাসী ভতার�ীয়রতা, 

য�তামতায় ভগিতানরূতপ পুতজবিল �তারতা । 

য�তামতায় য�তা ‘যন�তাবজ’ িতল যজতনবিল বহ্,ু মুসবলম, বৈখ ও ঈসতাই, 

ভতার� মতাতয়র িীর সতেতান �ুবম যে ‘যন�তাবজ’ 

�ুবমই য�া তা বসবখতয়বিতল মতানি যপ্রম, 

�ুবমই য�তা িতলবিতল “য�তামরতা আমতায় রতি েতাও আবম য�তামতাতের স্তাধীন�তা যেি ।”

সমীরণ পাল
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ANAL  KUMAR  M ITTRA

নেতাজীর ভাবজগত

আজকের দিকে আমরা দিশ ও সমাজব্যবস্ায় েক�াটা দে�াজীর ম� প্রকয়াগ েকরদি দসটা বুঝক� জাো িরোর 
দে�াজীর ভাবজগৎ োরা আক�াদে� েকরদিক�ে।  

দিকে দেওয়া যাে দে�াজীর এে�া পথ চ�ার সংগ্াকম োরা শদতি জুদগকয়দিক�ে।

“....১৫ বৎসর পূকব বে দয আিশ বে বাং�ার িাত্রসমাজকে 
অনুপ্রাদি� েদর� �াহা স্ামী দবকবোেকদের আিশ বে। দস 
আিকশ বের প্রভাকব �রুি বাঙাদ� ষড়দরপু জয় েদরবার, 
স্াথ বেপর�া ও সে� প্রোর মদ�ে�া হইক� মুতি হইয়া 
আধ্াদমিে শদতির বক� শুদ্ধ বুদ্ধ জীবে �াকভর জন্য 
বদ্ধপদরের হই�। সমাজ ও জাদ� গঠকের মূ� - ব্যদতিত্ব 
দবোশ। �াই স্ামী দবকবোেদে সব বেিা বদ�ক�ে, “ 
man-making is my mission” - োঁটি মানুষ 
ত�য়ারী েরাই আমার জীবকের উকদেশ্য।  

দেন্তু ব্যদতিত্ব দবোকশর দিকে এ� দজার দিক�ও স্ামী 
দবকবোেদে জাদ�র েথা একেবাকর ভুদ�য়া যাে োই। 
েম বেদবহীে সন্ন্াকস অথবা পুরুষোরহীে অদৃষ্টবাকি দ�দে 
দবশ্াস েদরক�ে ো। রামকৃষ্ণ পরমহংস দেকজর জীবকের 
সাধোর দভ�র দিয়া সব বে ধকম বের দয সমন্বয় েদরক� 
পাদরয়াদিক�ে �াহাই স্ামীদজর জীবকের মূ�মন্ত্র দি� এবং 
�াহাই ভদবষ্য� ভারক�র জা�ীয়�ার মূ� দভদতি। এই 
সব বেধম বে সমন্বয় ও সে� ম� সদহষ্ণু�ার প্রদ�ষ্া ো হইক� 

আমাকির এই তবদচত্রন্পূি বে দিকশ জা�ীয়�া দসৌধ দেদম বে� 
হইক� পাদর� ো। 

দবকবোেদে যুকগর পূকব বে যেে আমাকির দিকশর েবযুগ 
প্রথম আরম্ভ হয় �েে আমাকির পথপ্রিশ বেে দিক�ে 
রাজা রামকমাহে রায়। ধকম বের োকম দয সব অধম বে চদ�ক� 
দি� এবং দয সব আবজবেো ও কুসংস্ার ধকম বের োকম 
সমাজকিহকে আচ্ািে েদরয়াদি� এবং দহন্দু সমাজকে 
শ�ধা দবভতি েদরয়াদি�, �াহা ধ্ংস েদরবার জন্য রাজা 
রামকমাহে কৃ�সংেল্প হইয়াদিক�ে। রামকমাহকের যুগ 
হইক� দবদভন্ আকদো�কের দভ�র দিয়া ভারক�র মুদতির 
আোঙ্া ক্রমশ প্রেটি� হইয়া আদসক�কি। ঊেদবংশ 
শ�াব্ীক� এই আোঙ্কা দচন্ারাজন্ ও সমাকজর মকধ্ 
দিো দিয়াদি� দেন্তু রাষ্টীয় দষেকত্র �েেও দিো যায় 
োই োরি �েেও ভার�বাসী পরাধীে�ার মহাদেদ্ায় 
দেমগ্ন থাদেয়া মকে েদরক�দি� দয ইংরাকজর ভার�দবজয় 
এেটা তিব ঘটো। ঊেদবংশ শ�াব্ীর দশষদিকে এবং 
দবংশ শ�াব্ীর প্রারকম্ভ স্াধীে�ার অেন্ড রূকপর আভাস 
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রামকৃষ্ণ-দবকবোেকদের মকধ্ পাওয়া যায়। “Freedom, 
freedom is the song of the soul” এই বািী যেে 
স্ামীজীর অন্করর রুদ্ধ দুয়ার দভি েদরয়া দেগ বে� হয় �েে 
�াহা সমগ্ দিশবাসীকে মুগ্ধ ও উন্মতিপ্রায় েদরয়া দ�াক�। 
�াঁর সাধোর দভ�র দিয়া, আচরকির দভ�র দিয়া, েথা ও 
বতিতৃ�ার দভ�র দিয়া এই স�ন্ই বাদহর হইয়াদি�।

স্ামী দবকবোেদে মানুষকে যাব�ীয় বন্ধে হইক� 
মুতি হইয়া োঁটি মানুষ হইক� বক�ে এবং অপরদিকে 
সব বেধম বেসমন্বয় প্রচাকর ভারক�র জা�ীয়�ার দভদতি স্াপে 
েকরে। রামকমাহে রায় মকে েদরয়াদিক�ে দয সাোরবাি 
েন্ডে েদরয়া এবং দবিাকন্র দেরাোরবাি প্রদ�ষ্ার দ্ারা 
দ�দে জাদ�কে এেটা সাব বেকভৌদমে দভদতির উপর িাঁড় 
েরাইক� পাদরকবে। ব্াহ্মসমাজও দসই পকথ চদ�য়াদি� 
দেন্তু ফক� দহন্দু সমাজ দযে আরও দূকর সদরয়া দগ�। 
�ারপর দবদশষ্টাদ্দ্�বািমূ�ে বা তদ্�াদ্দ্�বািমূ�ে স�ন্ 
প্রচাকরর দ্ারা এবং সে� ম� সদহষ্ণু�ার দশষো দিয়া 
রামকৃষ্ণ ও দবকবোেদে জাদ�কে এে�াসূকত্র গাঁদথবার দচষ্টা 
েদরক�ে।

এই বািী আরও পদরস্ফুট হইয়াদি� দিশবন্ধু দচতিরঞ্জকের জীবকে। দ�দে �াঁর �াকহাকরর 
বতিতৃ�ায় অদ� স্পষ্ট ভাকব দঘাষিা েকরে দয, স্রাজ দ�দে �াভ েদরক� চাে - �াহা 

মুদষ্টকময় দ�াকের জন্য েকহ - �াহা সেক�র জন্য, জেসাধারকির জন্য। “swaraj for 
the masses” এই আিশ বে দ�দে দেদে� ভার�ীয় শ্রদমে সভায় দিশবাসীর সম্মুকে 
উপদস্� েকরে। 

ব� বেমাে যুকগ রামকৃষ্ণ ও দবকবোেদে আধ্াদমিে জগক� “এে” এবং “বহুর” মকধ্ দয 
সমন্বয় স্াপে েদরয়াদিক�ে-দস সমন্বয় দিশবন্ধু জাদ�র জীবকে এবং রাষ্টীয় দষেকত্র 

েদরয়াদিক�ে বা েদরক� প্রয়াস েদরয়াদিক�ে। দিশবন্ধু দশষোর দম�কে দযরূপ 
দবশ্াস েদরক�ে দশষোর দবকরাকধও �দ্রুপ দবশ্াস েদরক�ে। এেেথায় দ�দে 
federation of cultures এ দবশ্াস েদরক�ে এবং ভারক�র দমৌদ�ে 
এে�ায় প্রগাঢ় দবশ্াসী হইক�ও বাং�ার তবদশকষ্টন্ও দবশ্াসবাে দিক�ে। 
রাজদ্েদ�ে দষেকত্র দ�দে ভার�বকষ বের পকষে centralised state অকপষো 
federal state দবদশ পিদে েদরক�ে।....

ভ্াতৃমন্ড�ী, আজ আমার বতিব্য এইোকে দশষ েদরব। সাম্যবাি ও স্াধীে�া 
মন্ত্র প্রচার েদরবার জন্য দ�ামরা গ্াকম গ্াকম িড়াইয়া পড়। স্াধীে ভারক�র 
দয দৃশ্য আজ দ�ামাকির সম্মুকে ধদর�াম �াহা দিশবাসীর সম্মুকে ধর। 

সকব বোপদর যাও িক� িক� বাং�ার উকপদষে� সমাকজর োকি - ব� ভাই 
এ�দিে পকর একসদি দ�ামাকির োকি নূ�ে মন্ত্র দেকয়, দ�ামাকির মুতি েরক�, 

মনুষ্যকত্বর পূি বে অদধোর দ�ামাকিরও প্রাপ্য এই েথা দ�ামাকির ব�ক�। দ�ামরা 
ওকঠা, জাকগা এ বীরকভাগ্া বসুন্ধরা দ�ামাকিরও দভাগ্া।”

সতূ্র: হুগলী জেলা ছাত্র সম্মেলন, সভাপতির ভাষণ, ২১ জে েুলাই ১৯২১। 
িরুম্ণর স্বপ্ন, জনিােী সভুাষ চন্দ্র বস।ু

দয স্াধীে�ার অেন্ড রূপ দবকবোেকদের মকধ্ আমরা দিদেক� 
পাই �াহা দবকবোেকদের যুকগ রাষ্টীয় দষেকত্র প্রকবশ েকর 
োই। অরদবকদের মুকে আমরা সব বেপ্রথম রাষ্টীয় স্াধীে�ার 
বািী শুেক� পাই। অরদবদে যেে বকদেমা�রম পদত্রোয় 
দ�দেক�ে - “ We want complete autonomy 
free from British control” - �েে স্াধীে�াোমী 
�রুি বাঙাদ� বুদঝ� দয, এ�দিে পকর দস মকের ম� 
মানুষ পাইয়াকি। ভাবপ্রবি বাঙাদ� স্াধীে ভারক�র স্প্ন 
দিদেয়া দবকভার হই�। এেকো োকে বাকজ দসই বািী যাহা 
অরদবদে েদ�ো�ার মুতি প্রাঙ্গকি িাড়াইয়া বদ�য়াদিক�ে- “ 
I should like to see some of you becoming 
great; great, not for your own sake, but to 
make India great- so that she may stand up 
with head erect amoung the free nations of 
the world.”

পদরপূি বে স্াধীে�ার দপ্ররিা পাইয়া বাঙাদ� জাদ� ঝড় 
তুফাে অগ্াহ্য েদরয়া, দবপ্লকবর ঝঞ্ার দভ�র দিয়া ছুটিয়া 
অদসয়াকি।
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ভারতের স্াধীনোর আন্যেম কাণ্ারর 
শত্রুর সাতে লড়তে রিরন ককাতনারিন ঘাবড়ানরন 

কতটের রিতনও রিরন কিৌতড় িান 
মৃেু্য কিতেও এরিতে িান 

িার রততে রমতশরিল স্াধীনোর জে, 
আজ কিতশ ককবল সতে্যর ভে , 
আবারও রিরও কিতশ, কহ বীর  

অপকতমমে কেতক িাে সকল মন্তী। 
আজারির নাতম পরাধীনোই প্রকট  

সবার নজর কসই একই মুকুট। 
বীর েুরম বাহু বতল এতসা কিা আবার, 

উদ্াররতে ভাঙ্া ভারে 
রবিরুরতে িিুমেরে সবার। 

কনোরজ আজও কোমার পে কেতে, 
অতপক্াে রতেতি সকতল অশ্রু জতল কনতে।

~ পাবৃশা িাস
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SNEHOJ I T  ROY  M I TRA  •  পবমে  ১

স্ামীজজ জেনে জিছু অজাো িাজিেী,জিঠি,গল্প,তথ্য

সা�টা �েে ১৮৯৫ এর োিাোদি।�েে,আকমদরোক� 
দশোকগা শহকর দবশ্ধম বে সকম্�কের উক্াগ ি�কি। 
িদষেে ভার� দথকে স্ামী দবকবোেদে এর দেছু 
আনুগাদম স্ামীদজকে দহন্দু ধকম বের প্রদ�দেদধ রূকপ 
পাঠাক� আগ্হী হক�ে। স্ামীদজর পদবত্র িদরকত্র, 
অগাধ পাদডি�ন্ এবং প্রািস্পশ বেী েথায় মুগ্ধ হকয় দেছু 
দিদশয় রাজা দশষ্যত্ব গ্হে েকরে। সেক� দেছু অথ বে 
সাহায্য েকর আকমদরোয় স্ামীদজর দেেট পাঠিকয় দিে।
এই প্রসকঙ্গ স্ামীদজ �ার দপ্রয় সুহৃি জুোগর এর দিওয়াে 
সাকহব হদরিাস দবহারী িাস দে দচঠিক� দ�কেদিক�ে,
 
“িদরদ্কির দসবার েরক� হক� সংঘ গঠকের প্রকয়াজে। 
সংঘ চা�াক� হক� টাোর প্রকয়াজে। ভারক� আমাকে 
দে টাো দিকব? ধরুে যদি ভার� �ন্াগ েরার পূকব বে 
আদম আপোর োকি টাো চাই�াম �কব দে আপদে 
আমাকে প্রবঞ্চে মকে েরক�ে ো? সবাই �াই ভাব� 
ো? এেেও দে ভার�বাসীর মকধ্ দেউ দেউ দসরূপ 
মকে েকর ো? যারা আমাকির প্রবঞ্চে মকে েরক� 
পাকর �াকির োকি আদম সাহায্য গ্হি েরক� ঘৃিা 
দবাধ েদর। �াই দিওয়াে মহারাজ আদম সমুদ্ পার 
হকয় এই আকমদরোয় একসদি।আপদে স্মরি েরক� 

পাকরে, আদম আমার পাকথয় প্রভৃদ� গদরবকির দেেট দভষো 
গ্হি েকরদি। ধেী ও রাজা মহারাজা এর প্রস্াব প্র�ন্াখ্াে 
েকরদি োরি �ারা আমার ভাব ধারিা েরক� পাকরদে।’

এবার আমরা জােকবা অজাো �থ্য দযটা দথকে স্ামীদজ  
দশষো ব্যাবস্া দেকয় দচন্া ভাবোর পদরচয় পাই।
স্ামীদজর বরাবর দশষো ব্যাবস্া দেকয় আগ্হী, �াই বক�কিে,

“Positive দেছু দশো চাই। োদ� বইপড়া দশষো হক� 
হকব ো। যাক� character form হয়, মকের শদতি বাকড়, 
দেকজর পাকয় দেকজ িাঁড়াক� পাকর, এই রেম দশষো চাই।”

উদেশ শ�কে দশষো-িশ বেে দেকয় দ�ো দয বইটি সমগ্ দবকশ্র 
ভাবুে সমাকজ আক�াড়ে তুক�দি�, �ার োম ‘এডুকেশে: 
ইন্াক�েচ্ন্য়া�, মরা� অন্ান্ড দফদজেন্া�’। অ�ন্ন্ 
প্রভাবশা�ী এ গ্কথের রচদয়�া িাশ বেদেে হাব বোট বে দস্পন্ার।

এরই সংদষেপ্ত বঙ্গানুবািদবকবোেকদের ‘দশষো’ োমে 
গ্থেটি। সংদষেপ্ত�র সূকত্র দশষো দেকয় সব ভাবো গুক�া 
যদি সাজাকো যায় �াহক� হকব অকেেটা এইরেমঃ-
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১) শিক্ষা হবে েষাধ্যতষামূলক।

২) আপষাত-শেপরীত শেদ্যষা— যেমন, কলষার পষাবি 
শেজ্ষান, আধ্যষাত্মিকতষার পষাবি েস্তুেষাদী শিক্ষা, 
জ্ষানশিক্ষার পষাবি কম্মশিক্ষা— এমন সহষােস্ষান কষাম্য। 
(সষাম্প্রশতক শমশ্র পষাঠ)।

৩) শিক্ষার একশ�ি সশুনরদ্ম ষ্ট অত্িমুখ থষাকষা দরকষার। 
শিক্ষা শুধু িষাকষা যরষাজগষাবরর পন্ষা হবে নষা, শিক্ষা 
আমষাবদর শেকশিত করবে। আমরষা আরও আমিষানসুন্ষাবন 
হবয় উঠে। পশরদৃশ্যমষান পৃশথেীর শেত্িন্ন ঘিনষােলী 
সম্পবক্ম  আমষাবদর মবন ঔৎসকু্য জষাগবে।

৪) তখনকষার রদবন শরিশ�িি িষারবত আমষাবদর শেদ্যষালয় 
গুত্লবত যে শিক্ষা ে্যেস্ষার পদ্ধশত চষাল ুশিল স্ষামীজী 
তষাবক এবকেষাবর যনশতেষাচক শিক্ষা েবল অত্িরহত 
কবরশিবলন। শতশন শেশ্ষাস করবতন যনশতমূলক শিক্ষা 
যকষাবনষা উন্নশত কবর নষা এেং চশরত্র গঠবন জন্য উপবেষাগী
 নই। এই শিক্ষা মষানবুে মষানবুে শেিষাজন যরখষার জন্ম 
যদয়। একদল এই শিক্ষায় শিত্ক্ত হবয় অন্য দবলর 
ওপর প্রিুত্ব করষার অরধকষার অজ্ম ন কবর। 

৫) িষারতীয় নষারীর আধ্যষাত্মিক যচতনষায় উদ্দু্ধ হবে। 
তষাই ধম্মবক যকন্দ্র কবর স্তী শিক্ষার শেস্ষার করবত হবে। 
ধম্মশনরবপক্ অন্য সমস্ শিক্ষাই যগৌণ। ধম্ম শিক্ষা, চশরত্র 
গঠন, পষালন প্রিৃশতর রদবক যজষার রদবত হবে। (নষারী 
শিক্ষা প্রসবগে)

উপশরক্ত রচরঠ আর একশ�ি তথ্য যথবক আমরষা পড়বল 
েলবত আবপক্ষা রষাবখনষা শেশ্কশে রেীন্দ্রনষাথ ঠষাকুবরর 
উত্ক্তিঃ- 
“If you want to know India study Vivekanan-
da, in him everything is positive nothing 
negetive”
 
পব বে ২ খুব দশগদগরই...... পরব� বেী সংখ্ায়.........
 
�থ্য সুত্রঃ-
১) অকচো অজাো দবকবোেদে- শঙ্কর
২) পত্রাবদ�- স্ামী দবকবোেদে
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SHOURJYO  GHOSA L

নেশমাজরিিার েইু বীর

দগাপীোথ সাহার োম আজ প্রায় দবদম্রি�। এেেোর 
প্রজকন্মর োকি দগাপীোথ সাহা দেব� মাত্র এেটা 
ইদ�হাকসর পা�ায় হাদরকয় যাওয়া এেজে স্াধীে�া 
সংগ্ামী। যারাই এেটু - আদু ইদ�হাকসর বই ঘাঁটাঘাঁটি 
েকরকি �ারা হয়ক�া উোর জীবে সম্পকে বে এেটু হক�ও 
ধারিা রাকেে। যারা জাকেে ো �াঁকির জকন্য বক� রাদে। 
দগাপীোথ সাহার জন্ম ১৬ই দিকসম্বর ১৯০৫ সাক�। 
১৯২৩ সাক�র দশকষর দিকে দগাপীোথ ে�ো�া পুদ�শ 
েদমশোর চা� বেস দটগাট বে দে হ�ন্া েরার জন্য পাগ� হয় 
ওকঠে। ১৯২৪ সাক�র ১২ই জানুয়াদর, চািকরর আডাক� 
এেটি দপস্� লুদেকয় দটগাকট বের সকদেকহ আকে বেস্ট দি 
োমে এেজে ইংকরজ ব্যবসাই দে অনুসরি েরক� 
থাকেে। এবং দচৌরদঙ্গর দমাকডর সামকে প্রথম গুদ�টা 
চা�াে। প্রথম গুদ� �ষেন্ভ্ষ্ট হক�ও দদ্�ীয় গুদ� দ� 
দবদ্ধ হয় মাটিক� লুটিকয় পকডে দি সাকহব। দগাপীোথ 
এেটি চ�দ� গাডী দ� পা�াবার  দচষ্টা েরক�ও পাে বে 
দ্রিকটর দথকে দেছু দূকর দগকয় দ�দে ধরা পকর যাে।  

১৯২৪ সাক�র ১�া মাচ বে, গদপোকথর ফাঁদস হয়। 
ইদ�হাসটা আমরা অকেকেই পকড়দি। দেন্তু দসই দিকের 
আকরেটি ইদ�হাস সেক�রই অজাো। ঠিে ওইদিেই 
দচতিরঞ্জে িাশ এর দেকি বেকশ দজ�কগকট উপদস্� দিক�ে 
“দিশোয়ে” সুভাষচন্দ্র। দজ�কগকটর সামকে দথকে 
যেে দগাপীোথকে দেকয় যাওয়া হয় ফাঁদস মকঞ্চর দিকে 
উোর গাকয়র চািরটি উকড় যায়। দশাো যায়, দসই উডন্ 
চাির টি দে গাকয় জদডকয় দেে দিশোয়ে। দসই সময় 
দগাপীোকথর োম দোে যুবকে�ার দথকে েম েয়।

(সতূ্র :- মাতত্রেততি পতত্রকা ৬সংখ্া, সার্ধেিবম্ষ্ধ 
জেেবনু্, সন্ীপ বম্ন্্যৌপর্ায় - েতিে জগাপীনাথ আর 
জেেবনু্ োে -  পৃষ্া ৩০ - ৩৫)
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AM IT  DUTTA

ওই ে্যাখ! িৃষ্ণ আমানের জেনি িাজসমুনখ নিনে আনছে!!

ে�ো�া দথকে েবর এ�, একের পর এে দবপ্লবীকির দেন্দ্রগুদ�ক� �ল্াদশ চা�াকচ্ পুদ�শ। বাক�শ্করর 
সন্ধাে দপক� দিরী দেই। দুগ বেম ডুদভগর পব বে�কশ্রিী দিকয় গা ঢাো দিবার উপকযাদগ�া দেকয় দেউ দেউ যেে 
জল্পো-েল্পো েরকিে, য�ীে দৃঢ়স্কর জাোক�ে, “আর পা�াকো েয়। যুদ্ধ েকর আমরা মরব। �াক�ই দিশ 
জাগকব।”

উদডষ্যার মহাকফজোোয় রদষে� েদথপত্র দথকে পুংোনুপুংেভাকব উদ্ধার েরা দগকয়কি চারজে অনুচরসকম� েী 
অসমসাহদসে যুদ্ধ েরক�ে য�ীে-দবপু�সংখ্ে সশস্ত্র পুদ�কশর মুকোমুদে।

৫ দসকটেম্বর এ বাক�শ্করর য়ুদেভাস বো� একম্পাদরয়াম পুদ�শ �িেি েকরও দেছু দপক�াো। জো চাকরে দগ্প্তার 
হক�ে। চকল্া দেম বেম অ�ন্াচার। মাকরর মূকে সবাই এেই রেম শতি থাকেে ো। মূেফকস্ দেছু �থ্য দিকয় 
দিে। �াকির দবইমাে ব�া যায়ো। েকরে দগাসাইকয়র ম� দবকিকশ চােরীর দ�াকভ যারা রাজ সাষেী হক� 
চায়, �াকির দব�ে মৃতুন্।

দত্রশ মাই� দুকর োদপ্তপিার জঙ্গ�। এবার 
এেদিকে পাচজে বাঙা�ী যুবে। অস্ত্র 
ব�ক� মাউজার দপস্�। আর অন্যদিকে 
বাক�শ্র সশস্ত্র পুদ�শ, েী�দগদর রাজন্ সশস্ত্র 
পুদ�শ, ময়ুরভনজ সশস্ত্র পুদ�শ। এেদফল্ড 
রাইকফ� ও দমদশেগাে। দমাটরগাড়ী, হাদ�, 
সবই আকি। রাক� সাকহবপুঙ্গকবরা জঙ্গক� 
ঢুেক� সাহস দপক�াো। সঙ্গীরা য�ীেকে 
জঙ্গক�র পথ ধকর পা�াক� বকল্ে। দেন্তু 
ভয় দজদেষটাকে পাচ বির বকয়কষই বাং�া 
মাকয়র এই দসরা সন্াে জয় েকরকি।

৬ দসকটেম্বর, ভাদ্ মাস, গুদড়গুদড় বৃদষ্ট 
পড়কি। ওদড়শার ঐ অঞ্চ� যকথষ্ 
বৃদষ্টপ্রবে। য�ীে �া�দিহার আস্াোয় 
এক�ে। দসোকেও এেই অনুকরাধ, য�ীে 
জঙ্গক�র পকথ চক� যাে। দেন্তু দ�দে রাজী 
েে। �ার এেটাই েথা, জাদ� জাগকব।

এবার পাচজে য�ীে, দজন্াদ�ষ পা�, 
দচতিদপ্রয় রায়কচৌধুরী, েীকরন্দ্রচন্দ্র িাশগুপ্ত, 
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মকোরনজে দসেগুপ্ত জঙ্গক�র পকথ একগক�ে। টাো 
েদড়, আকগ্নয়াস্ত্র পুরু চামড়ার থদ� ও বাকসে।

৯ই দসকটেম্বর, ১৯১৫। �েকো দভার হয়দে। দত্রশ 
দোটী ভার�বাসী,োবু� দথকে দরঙ্গুে, শ্রীেগর দথকে 
েন্যাকুমারী, গভীর ঘুকম আচ্ন্। দগাদবদেপুর গ্াকমর 
োকি, ভাকদ্র ভরা বুড়ীবা�াম, সরোদর আকিকশ সব 
দেৌো বাকজয়াপ্ত। েিী পার হকয় বাবুরা িদষেিমুকো 
ভগুয়া গ্াকমর োকি গভীর জঙ্গক�র দিকে চ�ক�ে। 
এ অঞ্চক�র মানুষ, এ�টাই দপদিকয় দয সরোরী ঢন্ারা 
দবশ্াস েরক�া। সাব ইন্কপেটর দচন্ামদে সাহু সািা 
দপাষাকে হাদজর দি�, হঠাৎ য�ীেকে জদড়কয় ধরক�া। 
দিশবাসীর জন্য য�ীে গুদ� ভরা দপস্� রাকেে দে। 
এেটা ঝটো দিক�ে। গু�দ�ক� ভরা পাথকরর ম� 
দচন্ামদে সাহু দিটকে দগক�ে। বাধা দুর হক�া। 
সামকেই”অমৃ� “ েিী। মাথায় পুট�ী দবকধ, ভরা বষ বোর 
েিী সা�কর পার হক�ে পাচ দবপ্লবী।

চাষােন্ড গ্াকমর টি�ায়, মকজ যাওয়া, “দিকশায়া 
গদরয়া” জ�ার ধাকর বসক�ে পাচ দবপ্লবী। দ�েদিে, 
দপকট িাো পকড়দে। েীকরকের এেটা পা ষেদ�গ্ম্হ। 
দ�দে দচতি, মকোরঞ্জেকে অনুকরাধ েরক�ে, দ�ারা 
িািাকে বুদঝকয় ব�, আমার জন্য সবাই ধরা পড়ার 
মাকে হয়ো। রুকে িাড়াক�ে ি�কে�া, “দে এে 
যাত্রায় পৃথে ফ�? আমরা মরক�, দিশবাসী জাগকব, 
এই দয গ্ামবাসী, যারা আমাকির িাো� ভাবদি�, 
হয়ক�া এ�ষেকি থাোয় েবর দপৌকি দগকয়কি (য�ীকের 
অনুমাে সঠিে দি�), �ারা অন্� জােকব আমাকির 
পদরচয়। �াক� ভদবষ্যৎ প্রজন্ম, দিশটাকে স্াধীে 
েরক� এদগকয় আসকব।”

এদিকে পাচজে দপস্� ধারী আর অন্যদিকে দবপু� 
দসো সমাকবশ, ম্হােীয় শাসে দে�দব, রািারকফাি বে 
এেদিে দিকয় আর দো�ো�া দথকে আসা সাকহবরা 
দবপু� সশস্ত্র দসো, পুদ�শ দেকয় আকরে দিে দথকে। 
দুরপাল্ার রাইকফ�। দমদশেগাে।

ওদিকে দচতিদপ্রয় দূরবীে দিকয় দিেক�ে, দে�দবর 
দেতৃকত্ব সশস্ত্র রাইকফ�ধারী পুদ�শ এদগকয় আসকি। 
অন্যদিকে রািারকফাকি বের দেতৃকত্ব আকরেি�। দে�দব 

দুরপাল্ার রাইকফ� চাদ�কয় বুদঝকয় দিক�া, “আমাকির 
ষেম�া”। সামকে দিশী দসোকির দরকে সািারা 
দপিকে। ভাঙ্গা মে দেকয় সব্যসাচী য�ীে দুহাক� 
মাউজার দেকয় প্রস্তু� হক�ে, দিশীয় মানুষ মারক� �ার 
প্রাে োকি। হঠাৎ দেখু� দেশাোয় য�ীে মাউজার 
চা�াক�ে দুহাক�, পর পর। জোিকশে ধােকষেক� 
দচ�পাৎ। রািারকফাি বে বাদহেী দপছু হকট দগক�া। দসটা 
দে�দব বাদহেী দিকে ধােকষেক� শুকয় পড়ক�া। ভাকদ্র 
ধােকষে�। পাচকশা দসোর অবম্হা দশাচেীয়। আসক� 
প্রের বুদদ্ধমাে য�ীকের রেকষেত্র দেব বোচেটা সঠিে 
দি�। এোদধে উইদঢদপ,টি�া ও প্রাকৃদ�ে পদরো। 
যুদ্ধ শুরু হয় দুপুকর। সন্ধন্া হয় হয়। জে প্রদ� এেকশা 
দসো দুরপাল্ার রাইকফ� দেকয় এে পা ও একগাক� 
পাকরদে। এদিকে বা হাক� য�ীে গুদ�দবদ্ধ হকয়কিে। 
দসটা তুচ্। ঐ হাক�ই উদে রয়্া� দবঙ্গ� টাইগাকরর 
গ�া দচকপ ধকরদিক�ে।

য�ীে �েে দিশীয় দসোকির এদড়কয়, সািাকির 
টাকগ বেট েরকিে। ফক� দযটা হকচে, দসটাকে ঠিে যুদ্ধ 
ব�া যায়ো। রািারকফাি বে দসটা বুকঝ দিশীয় দসোকির 
এদগকয় দিকচ্ে। এই সমকয় দচতিদপ্রয় ও য�ীে, দুজকেই 
গুদ�দবদ্ধ হক�ে। দচতিদপ্রয়, িািা,বক� দশষ েথা বক�, 
দশষ দেশ্াস �ন্াগ েরক�ে। য�ীে, দেকজর বা হাক� 
ও দপকট গুদ� দবদ্ধ, দচতিদপ্রয়র মাথাটা দোক�, িাে 
হাক� দপস্� চাদ�কয় যাকচেে। পঞ্চপাডিকবর এেজে 
চক� দগক�া। প্রদ�কশাধ দেক�ই হকব।

য�ীকের দদ্�ীয় হ্রিদপন্ড দচতিদপ্রয় যদি অন্য দোথাও 
এভাকব চক� দযক�ে, য�ীে হয়ক�া দচাকের জ� 
রােক� পারক�েো। দেন্তু যুদ্ধকষেকত্র দুব বে��ার দোে 
ম্হাে দেই। প্রকৃ� দবপ্লবীর দশষো। এমে সময় 
দজন্াদ�ষ পা� আকরা গুরু�র েবর দিক�ে, িািা দটাটা 
দ�া প্রায় দশষ। য�ীে চামড়ার থদ�টা এদগকয় দিক�ে, 
আকরা দুদিে যুদ্ধ চা�াকোর রসি। এদিকে আক�া প্রায় 
দস্দম�। য�ীে বকল্া, এ যাত্রা দবাধহয়, আমাকির 
দঠোক� পারক�াো। অন্ধোর োমক�ই ঐ জঙ্গক� দগকয় 
ঢুেকবা।

এদে অবম্হা। চামড়ার ব্যাকগর চাদব দোথায়? ব্যাগটা 
প্রচন্ড পুরু ও ভারী। য�ীে ব্যাগটা দো�ার দচষ্টা 
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েরকিে,এমে সমকয় আকরেটা গুদ� একস বা হাক�র 
আঙুক� �াগক�া। রকতি সারা গা দভকস যাকচ্। িাে 
হা� এেকো সদক্রয়। মুদস্� হক�া, দিশীয় দসোগুক�া, 
পাল্ার মকধ্ আর দশ�াঙ্গ শয়�াে, সব দরকনজর 
বাইকর। অগ�ন্া। য�ীে িাে হাক� দেখু� �কষে দপস্� 
চা�াকচ্ে। প্রায় প্রদ�গু�ীক�ই এেজে ো এেজে 
আহ� হকচ্ে। দেন্তু ওোর �ষে হা� পা। মাথা, বুে 
েেকোই েয়। োরে ওরা দয এই দিকশই জন্মগ্হে 
েকরকি।

এদিকে দজন্াদ�কষর বুকের িােদিকে এেটা গুদ� ফুকড় 
দবদরকয় দগক�া। সারা গাকয় ষে� দেকয় য�ীে গুদ� 
চাদ�কয় যাকচ্ে। েীকরে, মকোরনজে সামকের দিাবা 
দথকে জ� একে সঙ্গীকির দসবা েকর যাকচ্ে। অন্ধোর 
দ্রু� দেকম আসকি।

য�ীে ষেীেেকঠে জাোক�ে, েীকরে, মকোরঞ্জে, দ�ারা 
রইদ�, মরার আকগ দিশবাসীকে জাদেকয় যাস, আমরা 
িাো� েই, দিশবাসীকে আমাকির মহাে ব্ক�র েথা 
জাদেকয় যাস। দিশ জাগকব, আমাকির পকথ।

আর োতুবেজ দেই। চামড়ার ব্যাগ ভদ� বে োতুবেজ। দো�া 
যাকচ্ো। প্রায় দ�ে দিকেই প্রায় সা�কশা দসো, পুদ�শ, 
হাদ�, দঘাড়া, দুকর দমাটরগাড়ী। মাঝোকে পাচজে 
বঙ্গসন্াে। দুজে দেহ�, দ�েজে গুরু�র আহ�। 
দবপ্লবীরা আমিসমপ বেকের ইদঙ্গ� দিক�ে। আর োতুবেজ 
দেই।

দসোরা এদগকয় এক�া। রািারকফাি বে অবাে হকয় 
দিেক�ে, এইসব দপস্� দিকয় পাচ দশা, হাজার গজ 
দুকর এরা দে ভাকব দেখু� �ষেন্কভি েরদি�। এবার 
কুদ� সংগ্হ েকর েীকরে ও মকোরঞ্জকের হা� বাধা 
হয়দে। এোরা আহ�কির দিোকশাো েরদিক�ে। 
য�ীকের েথায় রািারকফাি বে েীকরে ও মকোরঞ্জেকে 
য�ীকের পাকশ বসবার অনুমদ� দিয়। মকোরঞ্জে 
সাগ্কহ য�ীকের মাথা দোক� দেকয় বসক�ে। আর 
েীকরে দেক�ে দজন্াদ�ষ পাক�র ভার। এবার োটিয়া 
একে দুজে গুরু�র আহ� ও এেজে দেহ�কে 
োটিয়ায় দশায়াকো হক�।

এদিকে তুমু� বৃদষ্ট োমক�া। বাক�শ্র হাসপা�াক� 
অশ্াকরাহী দূ� মারফৎ েবর দগক�া। দে�দবকে য�ীে, 
ঐ অবম্হাক�ও জাোক�া, “আমার দিক�কির প্রদ� দযে 
অদবচার ো হয়, যা দেছু হকয়কি আমার দেকি বেকশ। সব 
দেছুর জন্য, আদম িায়ী।”.

রা� এগাকরাটা। দবশা� দমদি� বাক�শ্র সরোদর 
হাসপা�াক�র দিকে এদগকয় চক�কি। এদিকে 
গ্ামবাসীরা �াকির ভু� বুঝক� দপকরকি। দেন্তু বহু 
দিরী হকয় দগকি। �ারা অনু�াপ েরক� শুরু েকরকি। 
দবকষোকভর ভয়, হাসপা�াক� দসো দমা�াকয়ে হক�া।

সশস্ত্র প্রহরী দেকয় হাসপা�াক� ঢুেক�ে সাজবেে োে 
বাহাদুর রহমাে, সহোরী সাজবেে গাঙ্গুদ�। এেজে 
দ�িী িাতিার, দুজে েম্পাউন্ডার, চারজে োস বে, 
দ�েজে কুদ�, দুজে দমথর। য�ীকের উধ বোঙ্গ অবাদর�। 
বা হাক�র আঙ্গু�, দুটি দমটাোপ বো� অদম্হ গ্দনহ গুকড়া 
হকয় দগকি। ��কপট ও োদভর দুদিকেই রাইকফক�র 
বুক�ট। ক্রমাগ� রতিষেরি হকচে। িাতিার দ�েক�ে, 
যবদেো প�কের আর দিরী দেই।

মহাে শহীি দচতিদপ্রকয়র মৃ�কিহ চক� দগক�া মকগ বে। 
েীকরে ও মকোরঞ্জকের প্রাথদমে দচদেৎসার পর হাজক� 
দেকয় যাওয়া হক�া।

য�ীেকে অপাকরশাে রুকম দেকয় যাওয়া হক�া। 
রতিবদম হকচে। দে�দব দেকজর হাক� দ�মকেি োইকয় 
দিক�ে, দো�ো�া দথকে দেকি বেশ একসকি, বাদচকয় 
রােক�ই হকব, বহু আন্জবোদ�ে দযাগাকয়াকগর মূ�সুত্র 
বাং�া মাকয়র এই সন্াে, দবকশ্র এেমাত্র মানুষ দয 
তশশকব পাগ�া দঘাড়া থাদমকয় দিয়, তেকশাকর োদ� 
হাক� রয়্া� দবঙ্গ� হ�ন্া েকর। হাজার গজ দুর দথকে 
দপস্� দিকয় দেখু� �ষেকভি েকর। এর োকি ো জাদে 
ে� েবর থােকব।

এমে েদজর ইদ�পূকব বে দিকেেদে বক� দমকে দেকয়কিে 
প্র�ন্ষেিশ বেী ইংকরজ কুশী�কবরা। ৯ দসকটেম্বর ১৯১৫ 
সাক� সূয বোকস্র সংকগ অবসাে হ� এই যুকদ্ধর। পরদিে 
বাক�শ্র সরোরী হাসপা�াক� য�ীে দশষ দেঃশ্াস 
�ন্াগ েরক�ে।
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১৯০৩ সাক� দযাকগন্দ্রোথ দব্াভূষকির বাদডক� শ্রী 
অরদবকদের সাকথ পদরদচ� হকয় য�ীন্দ্রোথ দবপ্লবী 
েম বেোকডি জদড� হে। সরোরী েদথপকত্র য�ীে 
পদরদচ� হে শ্রী অরদবকদের িােহা� দহসাকব। অরদবদে 
দঘাকষর সংস্পকশ বে একস য�ীে আেডায় গাকি চডা, 
সাঁ�ার োটা ও বন্দুে দিাঁডার প্রদশষেি গ্হি েকরে। 
যুগান্র িক� োজ েরার সময় েকরকের(এম.এে রায়) 
সকঙ্গ �াঁর পদরচয় হয় এবং অদচকরই একে-অপকরর 
আস্াভাজে হে। ১৯০০ সা� দথকে মূ� ‘অনুশী�ে 
সদমদ�’র প্রদ�ষ্া�াকির সংকগ হা� দমদ�কয় দজ�ায় 
দজ�ায় য�ীে পতিে েকরে গুপ্তসদমদ�র শাো। ১৯০৫ 
সাক� যুবরাকজর ভার� সফরোক� ে�ো�ায় দবরাট 
দশাভাযাত্রা উপ�কষে য�ীে দস্র েরক�ে একিকশ 
ইংকরজকির আচরি প্র�ন্ষে েরাকবে যুবরাজকে। 
যুবরাজ দিকশ দফকর দগকয় ১৯০৬ সাক� ১০ দম 
িীঘ বে আক�াচো েকরে দব্টিশসদচব মদ� বে’র সংকগ 
এর প্রদ�োর দচকয়। ১৯০৬ সাক�র দিকসম্বর মাকস 
স্পদরবাকর য�ীে দিওঘকর বাস েরক� থাকেে, বারীি 
দঘাকষর সংকগ এেটি দবামা োরোো প্রদ�ষ্া েকর। 
এই োরোোর অদভজ্ঞ�া দেকয় অদব�কম্ব ে�ো�ার 
মাদেে��ায় বারীি আকরা বড েকর োরোো 
দোক�ে।

১৯০৭ সাক� দবকশষ েম বে-িাদয়ত্ব দেকয় হুই�াকরর 
সদচবকির সংকগ য�ীে সপদরবাকর িাদজবেদ�ংকয় 
স্াোন্দর� হক�ে। সমস্ উতির বাং�ার মক�া 
এোকেও য�ীে”অনুশী�ে”-এর সদক্রয় শাো স্াপে 
েকরদিক�ে। ১৯০৮ সাক�র এদপ্র� মাকস েন্াকটেে 
মাদফ বে ও দ�ফকটন্যান্ সমারদভ� প্রমুে চারজে 
সামদরে অদফসাকরর সকঙ্গ য�ীকের মারদপট হয় 
দশদ�গুদড দস্টশকে। চারজকের দচায়া� দভংকগ 
ধরাশায়ী েকর দিবার অপরাকধ য�ীকের োকম 
মাম�া রুজ্জু হক� সারাকিকশ দবপু� হষ বে জাকগ-
োগকজ োগকজ এই দেকয় দ�োক�দের বহর 
দিকে সরোর চাপ দিকয় মাম�া প্র�ন্াহার 
েকর। ঠাট বজায় রােক� ম্যাদজক্রিট 
য�ীেকে শাদসকয় দিে, “এমেটি আর 
দযে ো ঘকট!” িপ বেভকর য�ীে জবাব 
দিে: “দেকজর সম্াে বা দিশবাসীর 

সম্াে বাঁচাক� যদি প্রকয়াজে হয়, এমেটি দয আবার 
েরব ো, এ শপথ আদম েরক� অপারগ।”

১৯০৬ সা� দথকে স্ার দিদেকয়� হ্যাদম�টকের 
সহকযাদগ�ায় য�ীে এোদধে দমধাবী িাত্রকে বৃদতি 
দিকয় দবকিকশ পাঠাকোর ব্যবস্া েকরে। শুরু হয় 
�ারেোথ িাসকে দিকয়; পরপর �াঁর দপছু দপছু রওো 
হে গুরেদিৎ কুমার, শ্রীশ দসে, অধর �স্র, সক�ন্ে 
দসে, দজক�ে �াদহদড, তশক�ে দঘাষ। ...... একির 
োকি দেকি বেশ দি�, উচেদশষোর সংকগ সংকগ আধুদেে 
�ডাইকয়র োয়িা ও দবক্ারে প্রস্তুক�র �াদ�ম দেকয় 
আসক� এবং দবকিকশর সব বেত্র ভারক�র স্াধীে�া 
সংগ্াকমর প্রদ� সহানুভূদ� সৃদষ্ট েরক�।

যতীন্দ্রোথ মুনখাপাধ্যাে 
(বাঘাযতীে)
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১৯০৮ সাক� বারীি দঘাকষর প্রথম প্রকচষ্টা 
মারামিেভাকব ব্যথ বে�ায় পয বেবদস� হক� সবাই যেে হা� 
দিকড দিকয়কি, �েে দগাপকে শ্রীঅরদবকদের ঘদেষ্ দুই 
প্রধাে দবপ্লবী োকে োকে রটিকয় দিক�ে: “ওকর, হ�াশ 
হস্ দে! য�ীে মুোদজবে হা� ধকর আকি!” এই দু’জকের 
োম অন্িা েদবরাজ ও মুকন্ফ অদবোশ চক্রব� বেী। 
বাস্দবে সভা-সদমদ� যেে দবআইদে, সারাকিশ যেে 
ধড-পােকডর আ�ংকে দবহ্ব�, য�ীে �েে স্ার 
দিদেকয়ক�র োি দথকে জদম �ীজ দেকয় দগাসাবা 
অঞ্চক� পতিে েরক�ে Young Bengal Zamindari 
Cooperative : প�া�ে েম বেীকির গ্াসাচ্ািকের 
সংকগ দ�দে দসািপুকরর শশীভূষি রায় দচৌধুরী’র 
দৃষ্টান্ অনুযায়ী শুরু েরক�ে স্ােীয় বাদসদোকির জন্য 
তেশ দব্া�য়, দিাট দিাট কুটিরদশকল্পর প্রদ�ষ্াে, 
দহাদমওপ্যাদথে দচদেৎসা। গ্ামাঞ্চক�র সংকগ 
দবপ্লবীকির এই প্রথম প্র�ন্ষে পদরচয় অ�ন্ন্ সুফ� 
আসক�া।

দজ�ার সুদবদি� অস্ত্র-ব্যবসায়ী নূর োঁ’র োকি 
আকগ্নয়াস্ত্র দেকে য�ীে দেয়দম� বািা অঞ্চক� দগকয় 
দেব বোদচ� েম বেীকির �াদ�ম দিক�ে। আদ�পুর দবামা 
মাম�ার অদভযুতি দবপ্লবীকির ব্যয়ভার বহে, অস্ত্র 
সংগ্হ ই�ন্াদির জন্য অকথ বের প্রকয়াজে দমটাকো িাডাও 
য�ীে এইবার গি-দচ�োয় প্র�ন্য় জাগাকোর জন্য 
দুধ বেষ বে দেছু স্কিশী িাোদ�র আকয়াজে েরক�ে। 
১৯০৮ সাক�র ২ জুে দথকে ধাকপ ধাকপ এই অদভযাে 
হকয় উঠ� ইংকরজ সরোকরর দবভীদষো। এই 
পয বোকয়র তুংগস্াে একস পড� ১৯০৯ সাক�র ১০ 
দফব্রুয়াদর প্রদসদেউটর আশু দবশ্াকসর হ�ন্া এবং 
১৯১০ সাক�র ২৪ জানুয়াদর দিপুটি েদমশোর শামসু� 
আ�কমর হ�ন্াঃ এঁরা দু’জকে দসাোয় দসাহাগার 
মক�া যকথচ্ভাকব আদ�পুর দবামার আসামীকির দঠক� 
দিদচ্ক�ে মম বোদন্ে পদরিাকমর দিকে; মূ� অদভসদন্ধ 
দি� শ্রীঅরদবদেকে চরম িডি দিওয়া। ২৫ জানুয়াদর 
প্রোশ্য সভায় বড�াট দমকন্া দঘাষিা েরক�ে: 
“অদভেব এে মােদসে�া আজ দিো দিকয়কি ........ 
যা চায় দব্টিশ শাসে উকচ্ি েরক�।”

২৭ জানুয়াদর, ১৯১০ �াদরকে য�ীেকে দগ্প্তার েরা 
হ� সারিাকজন্র দবরুকদ্ধ যুদ্ধ দঘাষিার অদভকযাকগ। শুরু 

হ� হাওডা ষডযন্ত্র মাম�া। িশম জাঠ বাদহেীকেই 
দবপ্লবীকির সংকগ সহকযাদগ�ার অপরাকধ দভকঙ্গ 
দিওয়ার আকগ প্রধাে অদফসারকির ফাঁদসক� দঝা�াকো 
হ�। এে বির ধকর এই মাম�া চ�ক� দিকে েতুে 
বড�াট হাদি বেঞ্জ অসদহষ্ণু হকয় িাদব েরক�ে”এেটিমাত্র 
অপরাধী”দে িডি দিকয় বাদে আসামীকিরকে দরহাই 
দিবার। “এেটিমাত্র অপরাধী” দহকসকব য�ীে 
োরাগাকর বকসই েবর দপক�ে দয অদূর ভদবষ্যক� 
জাম বোদের সকঙ্গ ইংল্াকন্ডর �ডাই বাঁধকব।

ে�ো�ার পুকরা িাদয়ত্ব অতু�কৃষ্ণ দঘাকষর হাক� অপ বেি 
েকর পুদ�কশর দচাকে ধুক�া দিকয় য�ীে উপদস্� হক�ে 
�াঁর তপদত্রে দভটা দঝোইিকহ। দসোকে ঠিোিাকরর 
ব্যবসা শুরু েরক�ে দ�দে যকশার-দঝোইিহ দর�পথ 
দেম বোি উপ�কষে। ব্যবসার সুবাকি দ�দে সাইকেক� 
অথবা দঘাডার দপকঠ চকড দজ�ায় দজ�ায় অদবশ্রাম 
ঘুকর গুপ্তসদমদ�র শাোগুদ�কে সদন্দহ� েকর তু�ক�ে।

১৯১৩ সাক� বাং�া এবং বাং�ার বাইকরর দবদভন্ 
শাোর েম বেী ও দে�ারা দমদ�� হক�ে বধ বেমাকে বন্যাত্রাি 
উপ�কষে। উতির ভার� দথকে রাসদবহারী বসু একস 
য�ীকের সংকগ আক�াচো েকর নূ�ে দপ্ররিায় উদ্মুদ্ধ 
হক�েঃ অমকরন্দ্র চক্াপাধ্াকয়র মাধ্কম য�ীকের সংকগ 
এোদধে তবঠকে রাসদবহারী দসদ্ধান্ দেক�ে দফাট বে 
উইদ�য়াকমর তসন্য-বহকরর পদরচা�েকির সহকযাদগ�ায় 
ে�ো�া দথকে দপকশায়ার অবদধ দবকদ্াকহর আগুে 
জ্ব�কব ১৮৫৭ সাক�র দৃষ্টান্কে সামকে দরকে।

িষারত-জষাম্মষান েড়েন্ত্র

১৯১৪ সাক�র েকভম্বর মাকস সােফ্াদন্সকো দথকে 
প্র�ন্াব� বেে েরক�ে’গির’-দে�া সক�ন্ে দসে; সংকগ 
এক�ে দবষ্ণুগকিশ দপংক�, ে� বোরদসং সরাংগা ও 
দবরাট এেি� ‘গির’-েম বেী। সক�ন্ে জাোক�ে দয, 
বাদ� বেকে বীকরে চক্াপাধ্ায় পদরচাদ�� দবপ্লবীরা দোি 
োইজাকরর সংকগ চ্দতি সই েকরকিে ভারক� অস্ত্রশস্ত্র 
ও অথ বে দপৌঁকি দিকব েন্াদ�কফাদে বেয়া দথকে পাঠাকো 
েকয়েটি জাহাজ; এর িাদয়ত্ব দেকয়কিে ওয়াদশংটকে 
জাম বোে রাষ্টদূ� ব্যাে বেস্টফবে ও �াঁর দমদ�টারী আ�াকশ 
ফন্ পাকপে। োইজাকরর সেি দেকয় এেটি দবপ্লবী 
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দমশে রওো হকচ্ োবু� অদভমুকে; পকথ �ারা 
জাম বোেীর হাক� বদেী দব্টিশ তসন্যবহকরর ভার�ীয় 
জওয়ােকির দেকয় গকড দ�া�া বাদহেী দেকয় োবু� 
দথকে কুচোওয়াজ েকর হাদজর হকব দিল্ীক�, দযাগ 
দিকব সশস্ত্র অভুন্ত্াকে। বাম বো সীমাকন্ও তসন্যবাদহেী 
প্রস্তু� থােকি ে�ো�ায় দফাট বে উইদ�য়াম িে� েকর 
দবকদ্াহ দঘাষিা েরকব বক�। দূরপ্রাকচন্ দবদভন্ জাম বোে 
দূ�াবাস ও েেসুন্ক�ট সহকযাদগ�ার জন্য প্রস্তু�।

য�ীকের দচঠি দেকয় দপংক� ও ে� বোরদসং দগক�ে 
রাসদবহারী’র সংকগ দিো েরক�। দটগাকট বের দরকপাকট বে 
দিো যায়, এই সমকয় সক�ন্ে দসেকে দেকয় য�ীে 
ে�ো�ার দবদভন্ দরদজকমকন্র অদফসারকির 
সংকগ আক�াচোয় ব্যস্। ভারক�র এই যজ্ঞ-অেক� 
ইন্ধে দিবার জন্য সাজসাজ পকড দগ� দূরপ্রাকচন্ 
আকমদরোয়, ইউকরাকপ, মধ্প্রাকচন্। ভূপদ� 
মজুমিার স্পষ্ট দ�কে দগকয়কিে দয, আন্জবোদ�ে এই 
সহকযাদগ�ার উদ্াবে েকরে স্য়ং য�ীে মুোদজবে। 
ইদ�হাকস একে অদভদহ� েরা হয় “ভার�-জাম বোে 
ষডযন্ত্র” োকম।

সমাগ�’গির’ েম বেীরা োকজ োমক� চাে, জাম বোে 
অস্ত্র আসার জন্য �াকেঁর �র সইকি ো। য�ীকের 
সকঙ্গ পরামশ বে েকর রাসদবহারী দিে ধায্যবে েরক�ে ২১ 
দফব্রুয়ারী অভুন্ত্াকের জন্য। দমঞাদসর (মহীসুর), 
�াকহার, দফকরাজপুর, রাওয়া�দপদডি, জব্ব�পুর, 
দবোরস-সব বেত্র দ�রংগা ঝাডিা উদডকয় দিওয়া হকবঃ 
েী� হকব মুস�মাে েম বেীকির প্র�ীে; হ�কি দশে; 
�া� দহন্দু। ে�ো�ায় দফাট বে উইদ�য়াম িে� েকর 
সমস্ দর�পথ উদডকয় দিওয়া হকব, যাক� েকর সরোর 
পষে প্রতুন্তিকরর জন্য তসন্যবাদহেী ো আোক� পাকর। 
ইদ�মকধ্ ২৬ আগস্ট ১৯১৪ সাক� ে�ো�ার রিা 
দোম্পােী দথকে দবপ্লবীরা যকথষ্ট শদতিশা�ী মাউজার 
দপস্� সংগ্হ েকরকিে, প্রকয়াজেমক�া যা দূরপাল্ার 
রাইকফক�র মক�া ব্যবহার েরা চক�।

রাসদবহারী’র অনুকরাকধ অথ বে সংগ্হ েরক� য�ীে 
েতুে অদভযাকের শরি দেক�ে- দমাটরচাদ�� টন্াদসের 
সাহাকয্য অদভেব এই িাোদ�র পদ্ধদ� অদব�কম্ব ফ্াকন্ 
দিো যাকব, প্রখ্া� তেরাজন্বািী সি বোর “দবাকো”র 

পদরচা�োয়। পদরশীদ��, শংে�াবদ্ধ দুঃসাহদসে 
এই েীদ� বের সামকে মুগ্ধ আ�কঙ্ক ইংকরজ সরোর 
হ�বুদদ্ধ হকয় রই�। আর পু�কে মুগ্ধ দিশবাসী প্র�ন্য় 
দফকর দপ� দবপ্লবীকির েম বেষেম�ায়। ১২/২/১৯১৫, 
২২/২/১৯১৫ - দুই দু’দটা দচাে ধাঁধাকো িাোদ�র 
সংবাি িদডকয় পড� সারাকিকশ। ২৪/২/১৯১৫ য�ীে 
এে গুপ্ত তবঠকে েম বেসূচী দেধ বোরি েরকিে, এমে সমকয় 
এে সরোরী দগাকয়দো দসোকে উপদস্� দিকে দে�ার 
ইংদগ�ক্রকম দচতিদপ্রয় �াকে গুদ� েকরে।

থরহদরেম্পা পুদ�শ দরকপাকট বে অসহায় দটদ�গ্াম দিো 
যায় “চডা ইোম দঘাষিা েকরও য�ীকের হদিশ দম�কি 
ো। এেকো দ�দে িদ্মকবকশ ে�ো�ায় বহা� �দবয়ক� 
যা�ায়া� েরকিে, দেন্তু �াঁর মক�া উগ্ চদরকত্রর োগা� 
পাবার দযাগ্ চর পাওয়া দূ� বেভ, দবকশষ� সব বেিাই দ�দে 
সশস্ত্র থাকেে”।

যাদুকগাপা� মুকোপাধ্ায় �াঁর আমিজীবেীক� 
ত্লবখবিনিঃ”কলকষাতষায় Flying Squad, Armoured 
Car-এর সিস্ত পষাহষাড়ার ে্যেস্ষা হল। েড় রাস্াগুদ�ক� 
ড্রপ-দগট েরা হ�- দর��াইে বন্ধ েরার দযরূপ 
দ�াহার পাল্া োডা রাো হয়, ঠিে দ�মদে। থাোয় 
সাইকরে বসাকো হ�। ে�ো�া দথকে উতির ও 
পূব বেদিকে ো� পার হবার য� দপা� আকি - দচৎপুর, 
টা�া, দব�কগকি, মাদেে��া, োরকে�িাংগা ও 
হাওডার দপাক� সশস্ত্র প্রহরী দিওয়া হ�। যাকে-
�াকে এবং দয-দোেও গাডীকে ধকর �ল্াশ েরা হক� 
�াগ�।

দোে মহৎ সাধোর পকথ য�ীে দেকমকিে, �া স্মরকি 
দরকে পুদ�কশর দিশী েম বেচারীরা পয বেন্ মকেপ্রাকি 
য�ীকের অনুরাগী হকয় উঠক�ে। ব্যদ�ক্রম দিক�ে 
পুদ�শ ইন্কপক্টর সুকরশ মুোদজবে। দ�দে দবপ্লবীকির 
জব্ েরক� বদ্ধপদরের। বাকরবাকর সুকরকশর ব্যবহাকর 
দবরতি হকয় এেদিে য�ীে ব�ক�ে, “য�ষেি ো 
সুকরশকে সরাকো হকচ্, ��ষেি আদম জ�স্পশ বে 
েরব ো”। ২৮/২/১৯১৫ �াদরকে দভারকব�া সুকরশ 
সি�বক� টহক� দবদরকয়কিে ে�ো�া দবশ্দব্া�কয় 
বড�াট যাকবে-�াঁর দেরাপতিার ব্যবস্া পাো েরক�। 
দেপুিহাক� সুকরশকে দেধে েকর য�ীকের সহোরীরা 



37
www.forwardwebzine.org

গা ঢাো দিক�ে। একেঁর েম বে�ৎপর�ায় এমেদে 
দটগাট বেও মুগ্ধ হকয় পরব� বেীোক� স্ীকৃদ� জাদেকয়কিে 
দয, বাঙ্গা�ী এই দবপ্লবীকির চদরকত্রর সমতু� জগক� 
আর দোথাও পাওয়া দবর�। একেঁর আমিদবশ্াস ও 
দিকশর োকজর জন্য সব বেস্�ন্াকগর ব্� দটগাট বেকে মকে 
েদরকয় দিকয়কি গাঁন্ধীর েথা।

জটি� এই পদরদস্দ�ক� য�ীকের আর ে�ো�া 
থাো সমীচীে েয়, দবকবচো েকর �াঁর দশষ্য ও 
সহোরীরা খুকঁজ দপক�ে বাক�শ্র(বা�াকসার)-এর 
আশ্রয়। ওোেোর উপকূক�ই জাম বোে অস্ত্রশস্ত্র দেকয় 
প্রধাে জাহাজটি আসার েথা। �ার প্র�ীষোয় য�ীে 
ওোকে চার-পাঁচজে েম বেীকে দেকয় আস্াো গাডক�ে। 
স্ােীয় অদভভাবেরূকপ রইক�ে মেীন্দ্র চক্রব� বেী। 
িীঘ বে ি’মাস দ�দে বুকের পাঁজকরর মক�া আগক� 
দথকেকিে মহাোয়কের এই অজ্ঞা�বাকসর আস্াো। 
য�ীেকে বাক�শ্কর দেরাপি দিকে েকরে ভ্াচায বে (এম.
এে. রায়) রওো হক�ে বাটাদভয়া অদভমুকে, বীকরে 
চক্াপাধ্াকয়র দেকি বেশমাদফে; দসোকে দহ�কফদরষ্ 
ভ্া�াকির োকি দবশি অবগ� হক�ে জাম বোে অস্ত্র দেকয় 
জাহাজ আসার পাো েবর; দফকর একস গুরুর চরকি 
এেথক� দমাহর দঢক� দিকয় প্রিাম েকর জাোক�ে, 
জাম বোে সহকযাদগ�ার িরুি প্রাপ্য অকথ বের এটি প্রথম 
দেদস্। মেীন্দ্র সবই দিকেকিে। সবই জােক�ে। 
দবশা� ঝদঁে দেকয় �বু দ�দে এঁকির আশ্রয় দিকয়কিে। 
মুগ্ধ হকয় এঁকির সাদন্ধ্ উপকভাগ েকরকিে। ইদ�মকধ্ 
রাসদবহারী’র প্রকচষ্টা দযমে উতিরাঞ্চক� দভকস্ যায় 
কৃপা� দসং োকম দবশ্াসঘা�ে ‘গির’ েম বেীর জন্য, 
দ�মদে মাদে বেে যুতিরাকষ্ট দচকোক্াভাদেয়া দথকে 
সমাগ� দবপ্লবীরা ইকদো-জাম বোে সহকযাদগ�ার সংবাি 
ফাঁস েকর দিয় মাদে বেে ও দব্টিশ সরোকরর িপ্তকর-
প্রদ�িাকে দেকজকির সংগ্াকমর অনুকূ� সহানুভূদ� 
পাবার প্র�ন্াশায়। মাদে বেে দগাকয়দো দবভাকগর উক্াকগ 
জাম বোে সরোকরর সংকগ জাম বোে দবদভন্ দূ�াবাকসর 
পত্র ও �ারবা� বো হস্গ� েকর ব্যাপে এই আন্জবোদ�ে 
সংগঠকের মূ� উপকড দফ�ক� উ্� হ� সমকব� 
দব্টিশ ও মাদে বেে সুরষো দবভাগ। দপোং’এর এেটি 
সংবািপকত্রর োটিং দথকে য�ীে েবর দপক�ে দয, 
অস্ত্রশস্ত্রসকম� জাহাজ ধরা পকড দগকয়কি। মারামিে 
এই দেরাশায় দ�দে দভংকগ পডকবে ভয় দি� 

সহোরীকির। পদরবক� বে দ�দে দহকস উঠক�ে, দযে 
দেছুই দ�মে ঘকটদে: “দিকশর সুরাহা বাইকর দথকে 
েয়, �া আসকব অভন্ন্র দথকে!” দরাজ দবকেক� 
বেভূদমর েীরব আশ্রকয় য�ীে গী�ার ক্াস দেক�ে। 
দশষ্য েদ�েীোন্ ের �াঁর স্মৃদ�েথায় দ�কেকিে, 
“মকে হ� দযে দগৌ�ম মুদের েকঠে ধ্দে� হকচ্ 
দবিমন্ত্র”। ক্াকসর দশকষ অস্সূকয বের আক�াকে এোেী 
য�ীে দেছুষেি ধ্াে েরক�ে। এেদিে মেীন্দ্রও বকস 
রইক�ে। হঠাৎ য�ীে অদূরব� বেী মেীকন্দ্রর হা� ছুকঁয় 
বক� উঠক�ে: “ওই ি্যাে! কৃষ্ণ আমাতির রিতক 
হারসমুতে কেতে আতিন!”
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THE LIBERATOR OF INDIA, NETAJI.
BY DEBANGANA CHAKRABARTI
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RAJA RAMMOHAN ROY
BY SHOURJYO GHOSAL
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DESHBANDHU CHITTRANJAN DAS
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GURUDEV RABINDRANATH THAKUR
BY PRIYASA RAY
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AMR I T  BHATTACHARJ E E

PROSTITUTION IN MODERN TIMES

With progress in the current society, we of-
ten see a gap between the privileged and the 
underworld of the streets. The basic needs 
of both of the powerful and the workers of 
the street are equal- food, clothing,shelter, 
and protection of fundamental rights. How-
ever, with partial knowledge about the peo-
ple and the system of pleasure, it so much 
a misunderstood taboo, that harsh and 
harmful non sustainable methods to curb 
it has at times resulted in further violation 
of people’s rights. We’ll attempt to explain 
the system, and then aim at approaches 
throughout the world. We’ll end with the 

We all know Netaji Subhas Bose wanted the largest red light district to improve. 
Here is my article, on a solution based approach about the art of selling your body.

Prostitution - the people behind the doors (a diverse approach) Let’s listen to a sto-
ry. You are a five year old, who wants ice cream. You might want YouTube and make it, 
if you have the ingredients. Or, you go out, buy a shiny chocolate bar wrapped in plastic- 
and eat it. Should then, your mummy, scold the icecream seller for you buying ice creams? 

motive, and the ultimate objective we all 
have at hand, so stick with me till the end.  

A Wikipedia search will show you defini-
tions and history behind prostitution. In 
pure terms, it’s “outsourcing your pleasure 
from people who provide”. However, this 
system is, again, misunderstood, and is not 
so simple. The people who provide, be it a 
woman, a man, or a transgender, have to 
provide consent for these services. There is 
certainly a hierarchy of the prostitution, as 
in competition,and cooperation within the 
market. There are people who want these 
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services, for every supply needs a demand 
to survive. Then comes state, the local 
powers, third-wheeling this entire process. 
Thereby, this system of pleasure, linked 
with the one’s who serve, the one’s who de-
mand and the one’s who control, form the 
system of prostitution.   The second defini-
tion of the system might sound hard, but 
you’ll get to know how that works, soon. 

Looking at a global approach, the prostitu-
tion in its entirety, might be seen as a de-
rogatory. But the reality is harsher than the 
flowers of prohibition. European countries 
see prostitutional institutions at small in-
significant alleys or drug lanes. Some coun-
tries kept it grey, like India. Some countries 
banned it altogether, but the backdoor cas-
es rise, due to a NEED FOR RESOURCES 
TO SURVIVE.   There were instances in our 
scriptures and history where it was a noble 
and royal profession, judged literally. The 
Japanese forms of adult performers during 
the Kamakura period saw four distinct cat-
egories- Shirabyōshi or seductive dancers, 
Kugutsu or puppet pleasure, Asobi or sex 
in the boat, and yūjo or paid sex. Although 
during the Heian period people had mixed 
views, people diverted later on. In India, 
royal patronage and divine consorts are 
not uncommon. However, as monarchy 
fell, this side of society was devoid of any 
protection from abuse. Partition of Bengal 
has seen a similar violation of rights, which 
resulted in relocation and breaking down 
of the group into individuals, making them 
further vulnerable to abuse. Hazards of relo-
cation, settling around railway stations and 
near unhygienic conditions near slums and 
poor drainage, health facilities, and more.  

Prostitution in the east(the scene) ...... Of 
several world regions hosting uncanny 

valleys of prostitution, the countries like 
India, Thailand, Indonesia, Japan and Ko-
rea, a slow decline patter is seen. Howev-
er the magnitude is still huge, and places 
where banning is evident, a spike in do-
mestic abuse and marital rape has been 
seen via independent sources.  Entertain-
ment Industries and red light areas have 
subtle network, as we have instances of 
sex work, abuse, and favour politics. South 
Korean industry is booming with popu-
larity, and so is Japan. However, a mod-
ern outlook on love, and a more distanced 
and nuclear social structure has driven 
the need for pleasure. Hiring boyfriends 
to seeking near-orgasmic paid pleasure, 
which at times, due to lack of regulation, 
turn out to be centres of sex trafficking, 
forced intercourses, and unprotected sex.  

Asia’s largest prostitutional red-light is in 
West Bengal, in alleys near main road which 
deep within. Sonargachi, named after Sona 
gazhi, the praying platform, has been in-
famous yet a taboo topic which teens and 
random road-farers seem to get small talk 
about. The plight of those children born into 
these regions was shown by a document, 
Born into Brothels(2004), how innocent 
lives were drawn into forced prostitution 
and how a family history and background 
affected their day to day life.   Let’s ask- who 
are these prostitutes? If you see the division 
of origin, people from Rajasthan, Khamia 
Nepaleese, and Bangladeshi origin consti-
tute 80% of the sex trade in sonargachi, as 
per the Vice Media. One word- “deprived”. 
People at times come into this profession 
for survival. Mostly migrants and coloured 
races come into a category of last resort 
survivors this way, in all parts of the world.
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DISCRIMINATION IS AN ISSUE, 

as neighboring houses will put up a sign “this 
is a house of a gentleman”, thus demeaning 
and causing derogation to this profession. 
People would sell their bodies for prices as 
low as 100 ruppees, close to a dollar and half, 
but not because they want to, but because 
they want their ends to meet. They are of 
four classifications- poor,lower middle-class, 
middle-class and the rich. All forms of leg-
islation and identification is possible only 
for the rich and the middle class. The deal-
ers are called maashi(s). As highways con-
nect these spots, these places might become 
hotspots of STD, thus condom awareness 
is foremost. Customers at times don’t like 
this use of condoms, which is countered 
with female condoms and often trickery. It’s 

Neighboring country, Bangladesh, is known 
for both it’s prostitution and abuse, as well as 
for activism. They legalised death penalty for 
rapists. The Partition, as mentioned above, 
had secluded the workers till Daulatdia, an in-
tersection of the Jessore Road highway. These 
workers feel mental trauma, and are often 
trafficked. Backdoor criminalization and de-
manding sex as a part of fee from the police, 
are scenarios which have happened here in the 
passed years.  Places like GB Road, Delhi and 
Kamathipura, Mumbai and CST Station has 
seen power struggle between local gangs and 
crime mafias. Also drug abuse and date rape 
drugs are prevalent here.  In Sangli, Karnata-
ka, young girls from lower casts”Madhiga” are 
offered to God, and they justify it all with a 
goddess”yelamma”, who is convicted of some 
mythical crime. Priests use these girls and pay 

for the safety of the people- as one Mashi 
says in an interview.   
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them, and at times abuse them. When a group 
of girls is asked, some answer that they need-
ed money, some say that they were forced by 
their parents. Girls are seen as liabilities, till 
this date, and as they earn, being a prostitute, 
they are considered a social asset.   Similar di-
vine love is seen in Budhwar Peth,Pune and 
Shivdaspur, Varanasi- a ruin of a once glori-
fied royal prostitution centre. They have their 
own settlements, and at times are part of or-
ganised crime, as in Itawari, Nagpur.  Places 
like Tallygunge, Kolkata, Chatur Bhujsthan 
, Mujaffarpur and Meergunj ,Allahbad are 
infamous nucleated centres for forced prosti-
tution and robbery.   There are areas where 
you can, and definitely will find instances of 
toxic patriarchy, where these prostitutes will 
be people who carry perfect sari clad good 
looks, yet ar avoided for that same reason.   

In Pakistan, stage performers are appreciated 
and followed by some. These performanc-
es are regulated by a special group of men 
who are very much a symbol of backdoor 
criminalization.  Now let us look at various 
ways in which prostitution is treated, legal-
ly. At first we see the full criminalization of 
prostitution, like Saudi Arabia and associat-
ed countries. It acts just like prohibition act 
acted on alcohol consumption in the US. It 
forms a chain of lack of jobs, monetary sourc-
es, and lack of satisfaction. The basic issue of 
money is not solved, thus this approach fails.

 Secondly we have grey legislation, or partial 
criminalization, like in India. Brothel keep-
ing is not allowed under this approach, where 
individuals fall prey to abuse, as no other Co 
workers can involve themselves. Abuse hap-
pens behinds closed doors, and the aggrieved 
has fear of a cross question by the grey na-
ture of law. Thus, this system too, has failed. 

Thirdly, we have the Swedish/Nordic Mod-
el, where users are criminalized. No demand 
means no supply? Seems true in theory, but 
in practical life, it is quite the contrary. It also 
takes place “behind closed doors”, where work-
ers still need their money and would give in to 
third parties, which would find a loophole in 
the enforcement and create an uncheckable 
situation of abuse. The client with which they 
will interact, will probably not share their de-
tails, thus creating vulnerability for both the 
provider and the user. Again, a failing system. 

The last system, that exists, is known as Le-
galization/Regulation. It creates a two tiered 
system, and a class which validates prosti-
tution, is created. Politics and corruption 
within the model created biased regulations, 
which can only be maintained by the high end 
people. Marginalized people, are still left out  

What is the need of the system? You may want 
to ask a prostitute. A team of journalists did 
this hard job of asking them,and the answer 
was, “A WAY TO SURVIVE”.  Decriminal-
ization and lesser interference by the police, 
which is different from legalization or Reg-
ulation, is necessary. SEX-WORKERS ARE 
NOT CRIMINALS, THEY ARE WORK-
ERS. Speaking of workers, SEX-WORKERS 
NEED LABOUR RIGHTS. Without la-
bour rights, and with regulation, you make 
them a more vulnerable group. Equal rights 
and high end education and counseling must 
be available for the children. What exists in 
India, as to curb abuse on sex workers? Im-
moral trafficking prevention act (1956) . 
What helps the workers to survive? The pure 
definition of consent enshrined in our con-
stitution, and initiatives/NGOs like SAN-
GRAM(KARNATAKA), DURBAR(KOL-
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KATA), BERTHA FOUNDATION, NCW, and the most important of all, you and I. Yes, 
a little question, and a little hand of help, makes survival for these people so much easier.

Hope you like this particular approach, which was briefly touching Netaji’s ideology of work and 
had a lot of collective ideas from several international activists world wide. Please spread the word to 
more people and to authorities and governmental organizations so that we achieve greater good.
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DEBAYAN  CHATT ERJ E E

HISTORY OF MOIRANG DIVAS

On 14th April, 1944, Azad Hind Fauj 
had captured Moirang from the British
Army. Azad hind fauj was formed by Captain 
Mohan Singh. Later the power of leadership
transferred to Rash Behari Bose. 
Thereafter Rash Behari Bose
transferred the power of the supreme 
leader of Azad Hind Fauj. Azad Hind Fauj 
made a big tension in the British Raj during 
the Second World War. For the first time
in the British war history, Brit-
ish army faced a huge loss in the
Battle of Kohima. Moirang is a small 
town in the Indian State of Manipur. It 
is situated approximately 45 KM south 
of the state capital Imphal. It has an 
area of 269 km². with a population of
62,187 (BPL Survey) in 67 villages Lok-
tak lake, the biggest freshwater lake in 
the North East – India region. Moirang 
Day was the first Independence of In-
dia. But many Indians don’t know this 

history of struggle. Now this is the time 
to know the real history about the strug-
gle of Ajad Hind Fauj. On 14th of April, 
1944, the tri – colour flag (INA Flag) was
hosted by Azad Hind Fauj at 5 
P.M. in Moirang. Azad Hind Fauj
snatched them from the British Army 
in Moirang and half of Nagaland. It was 
a perilous battle, one of the most diffi-
cult faced by the British forces in India, 
as admitted, by the British themselves. 

Colonel Shaukat Ali Malik of the Azad Hind 
Fauj marched into Moirang along with his
soldiers and hosted the nation-
al flag (INA flag) on 14th April, 
1944. This was the first victory of
India against the British Imperial-
ist forces. After that Moirang became 
the headquarters of Azad Hind Govt. 

The INA Martyrs’ Memorial complex is a 
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war memorial at Moirang, India, dedicat-
ed to the soldiers of the Indian National 
Army. The main feature of the complex 
is a reconstruction of the INA’s memori-
al to its fallen soldiers as it stood in Sin-
gapore, before its destruction at the hands 
of British-Indian Army sappers in 1945. 
The complex also contains a museum 
dedicated to the INA along with a library 
and an auditorium and a statue of Subhas
Chandra Bose. Work on the cenotaph it-
self began in October 1968 and was com-
pleted in September 1969, when it was 
unveiled by Indira Gandhi. Work on ex-
panding the monument complex to pres-
ent-day size was completed in 2005, when 
it was unveiled. The total cost in build-
ing the memorial was Rs 6.23 crores. 

A stone monument has also been erect-
ed at the historic Moirang Kangla, where 
Colonel S. A. Malik leading an INA unit 
raised the flag of Azad Hind in April 1944. 
The Imphal state government has admin-
istered the site since 1985. Close to the 
complex is the peace memorial at Lotpach-
ing, raised by the Japanese government.

Colonel Shaukat Ali Malik was an officer 
of the Indian NationalArmy notable for 
having led a unit of the Bahadur Group 
in the capture of Moirang during the ini-
tial phases of the INA’s ImphalCampaign 
during World War II. Moirang was the first 
territory within India to be captured by the 
INA and also the first place within the main-
land of India to be held by the Azad Hind
Government. Col. Malik Command-
er of the Intelligence (Bahadur)Group of 
INA planted the Indian tricolor flag (with 
springing tiger)at the sacred place of Moi-
rang Kangla on 14 April 1944 at about 5pm, 
where he would also narrate the history of 

the Azad Hind Fauj. Malik was awarded the 
Sardar-e-Jung for leading his troops into 
Moirang. Prior to joining the INA, Shau-
kat Malik fought in the Burma theatre as 
an officer in the Bahawalpur State Forces.
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