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Sketched by: Rajdeep Saha, Student (Class 12), Durgapur

সন্যাসী, দেশনন্ত্রী দে দেখা দেন্নন্।
দেশনন্ত্রী েয়শ্রীর সম্পােেীয়নত নিখনিন্ নির অসম্ভব্ আনস সম্ভনব্র দব্নস, সময়টা হাোর 1963, স্বাস্থ্য উদ্ধানরর েন্য প্রনেসর
অতু ি দসন্ নগনয়নিনিন্ উত্তরপ্রনেনশর নন্নমষারণ্য, দসখানন্ নগনয় এে সন্ন্যাসীনব্নশ নতনন্ সুভাষিন্দ্র দে দেখনত পান্, নেনর এনস
তৎোিীন্ প্রধান্মন্ত্রী েওহরিাি দন্নহরু দে এেটি নিঠি নিনখন্ l এই নিঠির উত্তর দেন্, এরূপ অপ্রতযানশত ঘটন্া
দ্বারা ব্েিানত ব্াধয হয় এই ঘটন্ার ঘটন্ার উনেখ েনর

সন্ন্যাসী তার

নেিীপ কুমার রায় দে এেটি নিঠি নিনখন্ শ্রীযুক্তা রায়l এব্ং নন্

নশি দসন্, সমর গুহ সুন্ীি োস প্রভৃ নত সেিনে নন্নয় নন্মসার এর উনেনশয রওন্া হন্ l
শ্রীযুক্তা রানয়র মনতা ব্যনক্তত্ব তৎোিীন্ মেস্বনি দপ োঁিানন্ায় সাধারণ্ মান্ুনষর মনধয আনিাড়ন্ সৃনি হয়, সন্ন্যাসী
যাত্রায় সাক্ষাৎ েশশন্ ন্া িাভ েরায় িীিা রায় এেটি আনখপ

নব্ব্রত হন্,এই

পত্র দিনখন্, যা ব্তশ মানন্ েয়শ্রী ওই মহামান্ব্ আনস

প্রোনশতl

এসময় সন্ন্যাসী নন্েটব্তী নশব্ািয় তার দপ্রনরত েূত এর হানত দগরুয়া ব্স্ত্র এেটি োপ প্রসােী স্বরূপ নেনয় পাঠান্ েিোতায়
নেনর যাওয়ার আনগl এই েূত নহনসনব্ নিনিন্ শ্রীোন্ত শমশা োন্হা l
পরব্তীোনি শুক্লা এই ঘটন্ার নব্ব্রণ্ োনিস মুখানেশ েনমশনন্র দেন্, এব্ং এখানন্ নতনন্ এও ব্নিন্ দয িীিা রায় ঝান্নস
রান্ী দরনেনমনের এেেন্ দন্ত্রী নিনিন্, তৎোিীন্ সমনয় শুক্লার ব্য়স নিি ন্ব্বইনয়র ওপর... শুক্লার েথার উপর দব্শ েনর
এই শুক্লার েথার উপর নভনত্ত েনরই গুমন্ামী নসনন্মার সংিাপ নতনর েরা হয় যা সর্ব্শব্ সতয ন্য় l
সন্ন্যাসী পূব্শাশ্রনমর েথা মনন্ রানখ ন্া,সন্ন্যাসী সব্শো রােন্ীনত দথনে নব্রত থানেন্,

"িী" দে নতনন্ নব্নশষ পত্র দ্বারা

রােন্ীনত তযানগর েথা ব্নিন্l
পনব্ত্র দমাহন্ রানয়র নন্নের হানতর দিখা এই নিঠি পাওয়ার পর দেশনন্ত্রী

সম্পূণ্শভানব্ রােন্ীনত তযাগ েনরন্, এব্ং সন্ন্যাসীর

দেখানন্া পনথই আত্মসমপশণ্ েনরন্l

- ইন্দ্রানশস ভট্টাচার্য
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ডঃ পনিত্র দ াহন্ রায় এর নন্নের হানে দেখা

দসই নচঠি, সুরনেৎ োসগুপ্ত এর সংগ্রহ দেনে।
8

9

Colected By Debayan Chatterjee
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Shayari Roy, Maulana Azad College, UG English Hons.
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Written In The Month Of February, 2020

ভাল াবাসার মালস আজলের নিলবদি এে অিযরেম প্রেমোনিিী, প্রেখালি এে তরুণ সসনিে তাাঁর সিলোদ্ধা ও
প্রেনমোলে তালদর সদয বন্ধিমু ক্তা প্রদলের মাটি উপিার নদলেি, ইনতিালসর অতল িানরলে োওো এে আজাদী
সসনিলের বোি প্রেলে লেফটানেন্ট োজির আহনেদ সৈজেক; জকন্তু লৈই তার একোত্র পজরচয় েয়, লৈ কজি | লেয়াে েু জিনত উচ্ছে প্রাণিন্ত তরুণ লৈ
| তার হাজৈ োনেই অট্টহাজৈ, তার হাাঁটা োনেই লদৌডানো | পাক্কা এযাথজেট লৈ | হঠাৎ োফ জদনয় উনঠ পনড - ঐ
লদে ! ভুনেই যাজচ্ছোে ! লতাোর িেয দুদদ ান্ত একটা লপ্রনিনন্টিাে জেনয় এনৈজি, দাাঁডাও িার কজর | দু- পনকট হাতডানত
থানক | জেশ্চয় একটা গহো জকনেনি | জক পাগে লিনে - ওজক িানে ো লয

লকানো অেঙ্কার আেরা এোনে পরনত পাজর

ো ?
লিষ পযদন্ত পনকট হাতনড িার কনর কাগনি লোডা কী একটা জিজেৈ |
এই োও |
কী ওটা?
েু নেই লদনো |
ৈন্তপনণদ কাগনির লোডকটা েু নে লফেোে | তিু পজরষ্কার হে ো রহৈযটা | িার হে এাঁনটে োটির একটা লেো |
-এটা জক?
জেিঃিনে লেোটা আোর হানত তুনে জদনয় িেনে - ভারতিনষদর োটি !
ো পাগে েয়, োজির আহনেদ কজিই ! োজির লপৌনিজিে িােদার উত্তর ৈীোনন্ত | প্রনিি কনরজিে ভারতভূজেনত | গহো েয়,
িাজড েয় - লপ্রোস্পনদর িেয লৈ জেনয় এনৈনি এাঁনটে োটির একটা লেো | ভারতিনষদর োটি |
িাজে আপোরা হাৈনিে | হাৈনিেই লতা | আজে জকন্তু লৈই োটির লেোটি হানত জেনয় চুপ কনর িনৈজিোে লৈজদে | লচানে
িে এনৈ জগনয়জিে আোর | আহনেদ গল্প শুজেনয়জিে, তানদর প্রথে ভারতভূজেনত পদাপদনণর গল্প | পু নরাটাই ৈজতয ঘটো জকন্তু
এক অদ্ভুত আনিনগ আোর কানে রূপকথার েনতা োগজিনো!
িােদা ৈীোন্ত অজতক্রে কনর আিাদ জহন্দ লফৌি ভারতভূজেনত প্রথে পদাপদণ কনরজিে ১৯৪৪ ৈানের ১৮ ই োচদ | িু ে োনৈ
কনেদে এ জৈ চযাটািী ৈদেিনে িােদা লথনক আই এে এ র স্থাোন্তজরত লহড লকায়াটদার পজরদিদনে আৈানের চানেৌনে যাত্রা কনরে
| োজির আহনেদও লৈই দনে জিে | কনেদে চযাটািীর স্বাধীে ভারত ভূজেনত যািার উনেিয জিে প্রথেত সৈেযদে পজরদিদে,
জিতীয়ত, েুক্ত ভারতভূেনে অস্থায়ী ৈরকার প্রজতষ্ঠা করা | এই ৈেয় িাপাজেনদর ৈানথ আিাদ জহনন্দর লৈোদনের একটা
েেকষাকজষ শুরু হনয়জিে এই জিজিত রানিযর অজধকার জেনয় - লিষ পযদন্ত লেতািীর েধযস্থতায় ও িাপানের ৈিদেয় কতদ ার

আনদনি জিনরাধ ৈম্পূ ণদ জেনট যায় |
িাপােী প্রধােেন্ত্রী লিোনরে লতানিা লঘাষণা করনেে :
"An inch of land occupied either by Nippon or by I.N.A on Indian soil, will be controlled by the Provisional Government of Free
India".
োজির িেনে, িানো আরজত, লৈজদেটার কথা আজে িীিনে ভুেনিা ো | ভারতিনষদ প্রথে পদাপদনণর লৈই োনহন্দ্রক্ষণটি |
কানেওয়া লথনক একটি জিপ ও একটি ওনয়পে লকজরয়ার জেনয় রওো হোে লভার পাাঁচটায় | দনে আেরা পনেনরা িে, জিনপ
ড্রাইভানরর পানি কনেদে চযাটািী - জপিনে আজে আর ওর আদদ াজে | লিো েয়টার ৈেয় আেরা লভোয় কনর জচন্দু ইে েদী পার
হোে | লিো িানরাটায় লপৌিাোে টাঙ্গায় | আোনদর েধযাহ্ণ লভানির আনয়ািে করাই জিে | কনেদে চযাটািী িেনেে, লতােরা
লেনয় এনৈা োজির, ঠিক এক ঘন্টা পনর আিার আেরা রওো লদি |
আজে িজে - আপজেও এোনেই োনিে লতা ? আৈু ে |
- ো, আজে জকিু োনিা ো |
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উজে লহনৈ িেনেে, হযাাঁ, িযস্ত হনয়া ো - ভােই িরীর
|
আজে িেনত লগেু ে - এরপর আর িেিৈজত লেই, ঘে
িঙ্গে | এনকিানর টােু লপৌিানোর আনগ আর জকিু োিার
পাওয়া যানি ো | টােু লপৌিানত লৈই যার োে ৈনযয |
আর তািাডা উজে আৈনিে এ েির আনগই আেরা
িাজেনয়জিোে টাঙ্গানত | এরা তাই োিার সতরী কনর
লরনেনি |
কনেদে চযাটািী েৃদু হাৈনেে, িেনেে- লতাোনক লতা
লিাঝানত পারনিা ো োজির | আি আোর উপিাৈ |
আজে ব্রত উদযাপে করজি | আজে ব্রাহ্মণ | যঞ্জ ৈম্পূ ণদ
ো হনে আোনদর আহার জেনষধ !
আজে ৈযােু ট কনর িেোে, তাহনে আর একঘন্টা ৈেয় েষ্ট
কনর জক োভ ৈযার ? চেু ে এেেই রওো লদওয়া যাক
|
- লৈ জক ? লতােরা লেনয় লেনি ো ?

ছনবলত এেদম বালম েলিে চ্যাটাজী |
লহনৈ িেেু ে - যঞ্জ ো করনেও আেরা লরািা কজর !
পনেনরা িনের োিার পনড থাকনো টাঙ্গায় | আদদ াজে-ড্রাইভার পযদন্ত জকিু েু নে জদে ো ! ৈকনেই লযে ব্রত
উৎযাপে করনি | দেপজত লযোনে অভুক্ত থাকনিে লৈোনে লকউ জক লেনত পানর?
টােু নত জগনয় লপৌিাোে যেে তেনো ৈূ যদ অস্ত যায়জে | টােুনতও েির লদওয়া জিে | ওরা আোনদর িেয প্রতীক্ষা
করনি | কযানম্প লপৌিানতই লদজে কযাম্প কোোর কনেদে চযাটািীর িনেয গাডদ অফ অোনরর আনয়ািে কনরনিে |
জকন্তু কনেদে চযাটািী ওনদর অনপক্ষা করনত িেনেে |টােু লথনক ইয়ু েদী োত্র জতে োইে | ইয়ু েদীর ওপানরর
গ্রাে 'লোনর', লৈটা ভারত ভূেনে | আৈাে রানিয |কনেদে িেনেে আেরা একঘন্টার েনধযই আেরা আিার কযানম্প

জফনর আৈনিা | ওনদর অনপক্ষা করনত িনেই আেরা রওো হনয় পজড উত্তর - পজশ্চে েু নে | পাাঁচ জেজেনটই
লপৌনি যাই ইয়ু েদীর তীনর | এোনে একটা ৈাাঁনকা জিনো - গাডী ওপানর চনে যািার কথা - জকন্তু গতরানতই
িত্রু জিোনের আঘানত ৈাাঁনকাটা ক্ষজতগ্রস্ত হনয়নি | লেরােজতর কাি চেনি োগাতার জদেরাত | কনেদে জিপ লথনক
লেনে এনেে | জব্রি লেরােতকারী লকাম্পােীর অজফৈার, ইজঞ্জজেয়াজরিং লকানরর কযানেে এজগনয় এনৈ ৈযােু ট করনো
কনেদেনক - িয় জহন্দ !
- িয় জহন্দ ! েদীনত িে কনতা কযানেে ?
- ডু ি িে লেই ৈযার | গো িে হনি |
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কনেদে চযাটািী আর িাকযিযয় ো কনর

েু েনত থানকে তাাঁর লফৌজি লপাষাক, টুজপ,িু নতা, িাো, জব্রনচৈ েু নে শুধু োত্র

অনধািাৈ পনর লেনে লগনেে িনে | আেরাও ৈকনে িাো - কাপড েু নে এ পানর লরনে তাাঁর জপিু জপিু িনে োেোে
| ৈূ যদ তেে পজশ্চে জদগ্বেনয়র জদনক েনে পনডনিে | িে- কাদা লভনে এজগনয় চনেনিে কনেদে চযাটািী - উর্দ্দানঙ্গ
শুধু োত্র উপিীত | যুক্তকনর েনন্ত্রাচ্চারণ করনত করনত চনেনিে ভারতভূজের জদনক |
গো পযদন্ত ডু নি লগে আোনদর | কনেদে েনন্ত্রাচ্চারণ করনত করনত ইচ্ছা কনরই োথাটা লডািানেে | লিাধ কজর স্নাোনন্ত
ব্রত উৎযাপনের জিজধ আনি ওাঁনদর - জহন্দু নদর | িনের প্রানন্ত জগনয় লপৌিনেে কনেদে | দজক্ষণ হনস্তর িৃ র্দ্াঙ্গু ুুনষ্ঠ
উপিীতটানক িজডনয় জেনয় উদাত্ত কনে কী একটা ৈিংস্কৃত েন্ত্র উচ্চারণ করনত করনত জতজে ভারতভূজের কদদ োক্ত তনট
েু টিনয় পডনেে | ৈাষ্টানঙ্গ প্রণাে করনেে িযেেু ক্তা িেেী লক | এরপনর লযে উন্মনত্তর েনতা লৈই চন্দোভ কদদ ে তুনে
লেপে করনেে জেি েোনট | তাাঁর দুনচানে তেে িাাঁধাহীে িনের ধারা |
আেরাও ভারতভূজেনত ৈেনিত ভানি েোি পডোে |
জিে জিে দুিে | গ্রন্থৈানহি লথনক েনন্ত্রাচ্চারণ করনো তারা |

তারপনর কনেদে জেি হানত লৈই কাদাোটি জেনয় আোনদর প্রনতযনকর েোনট জতেক পজরনয় জদনেে ! ৈিদানঙ্গ োেোে লৈই
েরে জভনি কাদাোটি | লদনির োটি !
লৈ দৃিয আজে িীিনে ভুেনিা ো |
অনেনকই তুনে জেনয় এে ভারতভূেনের োটি | জপ্রয়িেনক লদনি িনে | আজেও জেনয় এনৈজি, লতাোর িেয | এই লৈই
োটি |
উপস্থাপিাে - অি নমত্র
সূ ত্র :- আনম প্রিতাজীলে প্রদলখনছ, িারােণ সযািযা |
আরনত িাোলরর বোি প্রেলে |
পৃ : ২২ প্রেলে ২৬ |
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সু ভাষ মিলি োবয ও সংগীত তো নেলের েভাবৈু ভাষ চন্দ্র িৈু র িীিে জিে লিি সিজচত্রযেয়। জিজভন্ন জদনক তাাঁর জ্ঞাে জিে। িাোজে েেনে একিে োেু নষর ৈিংগীত ও কানিযর প্রভাি
থাকনিই তা েু ি স্বাভাজিক, আর লৈই োেু ষ যজদ েহাপু রুষ হে তাহনে লতা িযাপার টি এক জিনিষ অেু ভূজতর ৈৃ জষ্ট কনর। ৈু ভাষ চন্দ্র
িৈু ভারনতর অতীত ঐজতহয ও ৈিংস্কৃজতর আজেোয় জেনিনক গনড তুনেজিনেে, ৈুতরািং কািয ও ৈিংগীত তথা জিল্প লয তাাঁর েনে
প্রভাি লফেনি এটি েু ি স্বাভাজিক। কজিতা ও ৈিংগীনতর ৈানথ জতজে একাত্ম হনয় লগজিনেে। স্বােী জিনিকােনন্দর ভক্ত জিনেে িনে জতজে
'েে চে জেি জেনকতনে' গােটি লক অতযন্ত ভােিাৈনতে এিিং শুধু তাই েয় স্বােীিী রজচত 'Kali the Mother ' গােটি গাইনত
গাইনতে ও ৈিংস্কৃত লস্তাত্রপাঠ করনত করনত গঙ্গাস্নাে করনতে।

রিীন্দ্রোনথর গানের েু ি অেু গােী জিনেে জতজে। োন্দােয় লিনে থাকাকেীে কথাৈাজহজতযক িরৎচন্দ্র চনট্টাপাধযায়নক জেনেজিনেে "এোনে
ো এনে লিাধহয় িু ঝতুে ো লৈাোর িািংো লক কত ভােিাজৈ। আোর ৈেনয় ৈেনয় েনে হয়,
লিাধহয় রজি িািু কারারুর্দ্ অিস্থা কল্পো কনরই জেনেজিনেে 'আোর লৈাোর িািংো আজে লতাোয় ভােিাজৈ "।

জদেীপনক িনেজিনেে ৈু ভাষ - "গানে গানে ভজরনয় দাও লদি। িীিনের লয আেন্দ আেরা ভুনে জপিনে লফনে এনৈজি,তানক আিার
জফজরনয় আনো "। জতজে আরও িনেজিনেে - " যার লেোয় ৈিংগীনতর লকানো েূ িদো লেই,যার হৃদয় ৈিংগীনত লিনগ ওনঠ ো,তার
পনক্ষ িীিনে িড জকিু অিদে করা ৈম্ভি েয়।"
োেদা লিোর গম্ভীরা েৃতয ও ৈিংগীত ৈু ভাষনক আকৃষ্ট কনরজিে। জদেীপ রায় লক অেু নরাধ কনরজিনেে ৈু ভাষ যানত জদেীপ রায় জেনি

লথনক লৈোনে জগনয় উৎৈাহ লদে োেদার োেু ষনক জিনল্পর এই উন্নজতর প্রজত।
আেরা লদেনত পাি লয ১৯২৭ ৈানে ১৩ জডনৈম্বনর জিল্প ও স্বানদিীকতা জিষনয় জতজে িেনিে লয পাশ্চাত্তয লদনি জিল্প এিিং
ৈঙ্গীনতর চাজহদা এত লিজি লয আনগ লথনক আৈে ৈিংরক্ষণ ো করনে জিেযাত জিল্পীরাও িৈিার িায়গা পাে ো। তেে আোর জেনির
লদনির কথা েনে এনৈজিে- লভনিজিোে আোর লদনি জক এেে অিস্থা হনি ো লয এেে জক দি টাকা জদনয়ও লোনক িায়গা
পানিো? " জতজে এও িনেে লয ৈিদৈাধারনণর আেন্দজিধাে যজদ জিনল্পর উনেিয হয় তনি জিনল্প িযজক্তনের স্থাে আনি।

ৈাজিত্রীপ্রৈন্ন চনট্টাপাধযানয়র লেো লথনক িাো যায় লয ১৯২৪ ৈানে গানুপীোথ ৈাহার ফাাঁজৈর পনর ফরওয়ানডদর অজফনৈ ৈুভাষচন্দ্র
লদওয়ানে টাোোনু ভারনতর োেজচনত্রর ৈােনে দাাঁজডনয় গুে গুে কনর গাইজিনেে “ তানুোর পতাকা যানর দাও । ” ৈু ভাষচন্দ্র িৈু
তৎক্ষণাৎ েু ে জফজরনয় তাাঁর জদনক চাইনতই ৈাজিত্রীপ্রৈন্ন লদনেে লয ৈু ভাষ চনন্দ্রর ৈারা েুনে লযে লক জৈাঁদুর লেনে জদনয়নি ।
োন্দােয় লিনে থাকার ৈেয় আইজরি ৈাজহতয ও ইজতহানৈর প্রজত ৈু ভাষচন্দ্র িৈু র লঝাাঁক জিে। লৈই ৈেয় লিি কনয়কটি আইজরি
কজিতা অেুিাদ কনরজিনেে জতজে লযেে, জপ.এইচ জপয়ানৈদর "Renunciation ," "The Rebel , "The Wayfarer" এিিং " লডারা জৈগারৈনের
"The dead soldier "
তাাঁর েনে দাগ লকনটজিে জপয়ানৈদর লৈই লেোর পঙ্কজত, লযোনে িো হনয়নি 'জিপ্লিীর িন্ম হয় দুিঃেী োেু নষর িীি লথনক।"
"The Rebel" রচোর লিি জকিু লেো ৈু ভানষর েেনক িুাঁ নয় লগজিে "I say to my people that they are holy,

20

That they are august despite their chains,

That they are greater than those that
Hold them, and stronger and purer,
That they have but need of courage, and
To call on the name of their God,
God the unforgetting, the dear God that
Loves the peoples
For whom he died naked, suffering shame."

োন্দােয় লিনে থাকার ৈেনয় এক রািনেজতক ৈহকেীর কানি জতজে িাোনেে তাাঁর কানি লৈিার ব্রত-র অথদ " জেনির যা জকিু
ৈি জদনয় লদওয়া, প্রজতদানে জকিু ই ো চাওয়া"। আোর কথা জিজ্ঞাৈা কজরয়ানিে জক উত্তর জদি? জতজে জেেনেে রজি িািু র একটি
কজিতা আোর েু ি ভানো োনগ। কজির ভাষায় প্রনের উত্তর জদনে জক ধৃ ষ্টতা হইনি?
"কনি প্রাণ েু জে িজেনত পাজরি
'লপনয়জি আোর লিষ!'
লতােরা ৈকনে এৈ লোর জপনি
গুরু লতাোনদর ৈিানর ডাজকনি

আোনর িীিনে েজভয়া িীিে
িানগা লর ৈকে লদি!"
জেনিনক িজক্ত লদওয়ার িেয লৈই রিীন্দ্রোনথর কথাই ধার কনর প্রাথদো করনেে, "লতাোর পতাকা যানর দাও তানর িজহিানর দাও
িকজত।"
োন্দােয় লিনে থাকার ৈেয় িােদার গভেদর লক িনেজিনেে জতজে লিনে ৈঙ্গীনতর জিজভন্ন যন্ত্র িািানোর িেয অেু নরাধ কনরজিনেে
ৈু ভাষ চন্দ্র িৈু । োন্দােয় কারাগৃ নহ ৈু ভাষচনন্দ্রর অিস্থা যেে েু ি কষ্টকর হনয় উঠত তেে তার েে উঠত জিনরাহ কনর ।
জদেীপকুোরনক জতজে িনেজিনেে “ ভাই লিনে যেে োনুহার দরিা িয কনর তেে েনে লয জক আকুজে - জিকুজে কনর লয
জক িেি ? তেে িারিার েনে পনড কািীর ওই গাে ‘ কারার ঐ লেৌহকপাট লভনঙ্গ লফে কর লর োনুপা

রক্তিোট জিকে পূ িার পাষাণ লিদী । ”
ৈু ভাষচন্দ্র িেনতে “ আেরা যেে যুনর্দ্ যািানু , লৈোনে েিরুনের যুনর্দ্র গাে গাওয়া হনি । েিরুনের দুগদে জগজর কান্তার েরু
গােটি লযে েি প্রাণ এনে জদত ৈু ভাষ চনন্দ্রর েনে। জদেীপকুোর রানয়র ৈাক্ষয লথনক িাো যায় লয ‘ ফাজৈর েনে লগনয় লগে
যারা িীিনের িয়গাে ' স্তিকটি যেে েিরুে গাইনতে তেে ৈু ভানষর েু ে আনিনগ রাো হনয় উঠত । ভারনতর ৈিজঙ্গীণ েু জক্তর লয
স্বপ্ন জতজে লদনেজিনেে তার প্রজতফেে ঘনটজিে এই গােটির েনধয।।
ৈনতযন্দ্রোথ েিু েদারনক ১৯৩২ ৈানে এক জচঠিনত জতজে লেনেে , “ আজে এেে িু ঝনত আরম্ভ কনরজি লয যেে েতুেভানি আিার
কাি আরম্ভ করি , তেে হয়নতা পু রাতে ৈহকেীনদর েনধয লকহ লকহ আর ৈনঙ্গ আৈনত চাইনিে ো এিিং েূতে ৈহযাত্রী হয়নতা
অনেক িু নট যানি । এরকে

21

লক্ষনত্র োেু ষনক ৈিদদা িেনত হনি যজদ তানুর ডাক শুনে লকউ ো আনৈ তনি একো চেনর । ” এটি লথনক লিাঝা যায় লয

রজি ঠাকুনরর যজদ লতার ডাক শুনে লকউ ো আনৈ গােটি তাাঁর েু ি জপ্রয় জিে। এিাডাও 'আজি প্রণজে লতাোনর চজেি োথ' ,
'ৈু ন্দরী রানধ আওনয় িাণী' ইতযাজদ রজি ঠাকুনরর গাে ও ৈু ভাষ চনন্দ্রর জপ্রয় জিে।
ৈু ভাষচন্দ্র জিনিন্দ্রোনের ভারত আোর ভারত আোর ’ ‘ ধাও ধাও ৈের লক্ষনত্র ও ধেধানেয পু নে ভরা ’ গােগুজের জিনিষ
অেু রাগী । জিনেে । জতজে জদেীপকুোরনক িনেজিনেে , “ জদেীপ জক অপরূপ রণ জেনেজিনেে তানুোর জপতৃনদি -আোর এই
লদনিনতই িন্ম লযে এই লদনিনতই েজর । ” ‘ প্রজতো জদনয় জক পূ জিি তানুোনর ' গােটি জতজে গুে গুে কনর গাইনতে ।
জিনিন্দ্রোে রানয়র "েেয় আজৈয়া কনয় লগনি কানে ", "আজি েূ তে রতনে, ভূষনণ যতনে " ইতযাজদ গােগুজেও ভােিাৈনতে
জতজে।
"আগুনের পরিেজণ গােটি ৈু ভানষর হৃদনয়র েু ি জপ্রয় জিে এিিং জতজে জেি উপাৈো গৃ নহ জেি কনে িারিার গাইনতে । িািংোর

কজি অতুেপ্রৈাদ লৈনের রচো েনে কনর জতজে িনেে আোনদর এেে িেিার ৈেয় এনৈনি" আজে যাি ো যাি ো ঘনর, িাজহর
কনরনি পাগে লোনর "...এ লযে লেতািীর িীিনেরই লৈই অনোঘ িাণী। িহরেপু র লথনক লফরার ৈেয় তরুে ৈু ভাষ দৃপ্ত কনে
লগনয় উনঠজিনেে রিেীকান্ত লৈনের গাে "তি চরণ জেনে" গােটি। লহেন্তকুোর ৈরকারনক লেো এক জচঠিনত রিেীকানন্তর আর
একটি গানের উনেে পাওয়া যায় “তানুোজর পতাকা কজরয়া েক্ষয আজৈয়াজি গৃ হ িাজডয়া ” যা রিেীকানন্তর কুটিে কুপথ ঘু জরয়া
” গানের অিংিজিনিষ ।
ৈাোেয ৈিংজক্ষপ্ত লেোর েনধয জদনয় ৈু ভাষ চন্দ্র িৈু ও তাাঁর েনের ৈযাে করা অতযন্ত কঠিে। লতেেই ৈিংগীত, কািয তথা জিল্প
জেনয় তাাঁর রচো ও লৈগুজের প্রভাি তাাঁর েনে জকভানি লফনেজিে তাও িণদো করা দুিঃস্কর। ৈু ভাষ চন্দ্র িৈু ভারতীয় ৈভযতার
একটি 'ভাি' যা উপেজির োধযনেই তাাঁর েনোিগনতর ৈযাে করা লযনত পানর

- নদগন্ত প্রসিগুপ্ত

-By Smita Sanyal.
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Respecting Women (in Netaji’s way)

“On 2nd July 1945 (i.e. just 47 days before his so-called
plane crash) Netaji flew from Singapore to Seremban. He was
about to return within two days; but unfortunately he got
stuck in Seremban for some special reasons. Meanwhile a sad
incident occurred – A high ranking officer of Azad Hind Army
fell in the illusions of a Chinese lady-spy. Some military information reached the enemy via this Chinese lady, due to which
both the lady and the officer were put into secret military trials. Three judges were present in that military Court Marshal –
Major General Alagappan, Colonel Nagar, Colonel Habib ur
Rahman. Netaji failed to remain quiet; because it was heard
that Japan was putting pressure on them to leave the Chinese
lady in their hands.
“Japan’s remark was lucid. Subhas wanted the traitors to be
tried by an Azad Hind officer. The lady was not an Indian;
moreover she has hampered Japan’s military efforts; hence her
judgement was strictly restricted to the Japanese Government.
Arguments behind this were clear and lucid, but the human
part of Netaji could not accept this military argument wholeheartedly. Had the spy been a male and not a female, he would
not have been so upset. To Netaji it did not matter how much
damage she has done to them in that game of disaster, but she
stressed on the fact that she was a woman – of the mother’s
caste, no matter a native or a foreigner. Most probably Netaji
feared that, if left in the Japanese hands, the lady would have
to pay more than her life – and that was where he objected. So
he himself ran to Seremban’s military judiciary.”
24

The above extract is just a rough translation from the book
‘Ami Netaji ke Dekhechi’ (Eng: ‘I have seen Netaji’ – Page 188)
written by Narayan Sanyal in Bengali. The main reason to extract this is – in the very critical time when every minute was
valuable, Netaji was busy for sixteen long days from 25th July
1945 to 10th August 1945 in order to protect the honour of a
foreign lady. Had he not stuck in Seremban for such a long
time, maybe it would have been possible for him to move his
central office to Saigon and he would have been able to plan
his last journey on 18th August 1945 (after which he went missing till today) more smoothly.
Rajdeep Saha
Student (Class 12)
Durgapur
@bhadra_person

- By Dalia Nandy
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Reluctance of the youth in knowing about Subhas
From my childhood I have never been informed of this great personality by anyone. The story of this man under laid with the daily work of my parents. My
parents did not get a little time to discuss with me what this man had done for our country .Not only this person but also the different revolutionaries who
took our country forward towards independence in which my great grandfather was also associated . It was basically from the last year that I got some interest
on this man mainly due to two reasons .One was for the onset of a new serial in zee bangle named”Netaji” which I feel every Indian Citizen should watch
especially every Bengalee, and another reason was that I found a person on youtuber named, Kunal Bose who makes different informative videos on Netaji and with his videos he attaches some message for everyone and creates an impulse in his viewers which activates everyone to know about this forgotten
leader.
Now if I want to illustrate the picture of Subhas Chandra Bose with few words I will use ,a person with complete spirituality , braveness, robust opinions,
outspoken quality ,brilliancy, fully political mind, outstanding leadership. Might there be innumerable words to describe him but for me it is all. Now I am
not here to tell his life story but to elaborate what are my thoughts as a student on him .Not only this but I also want to highlight what the youth should think
about him.
Generation has been changing from the last phase of India’s independence struggle .Now I feel this generation is the worst phase of it’s change. We are now
left only with a little bit of our nation’s pride .Every single thing which once our nation shined for is now getting ruined. Netaji also believed in having
change and also to accustom ourselves with every change ,which we find when we read his speeches .Today’s youth does not remember our national heroes
who gave their life for our independence . For me Netaji is like vast ocean where if we get lost nobody will be there to rescue us.When our youth does not
want to dive even in the small ponds of other nationalist and have the taste of it’s water it is very difficult to make them jump into the ocean of Netaji where
even the taste of salt becomes pleasant. Many misconceptions laying among today’s youth restrain them to make a dive into this unknown ocean. One of the
greatest misconceptions still lies among our youth is that they think Netaji was afraid of the British and thus he fled away from his home. They never got to
know that God has not manufactured Subhas Chandra Bose such coward that he will flee away from British.
Another great misconception which lies is that Netaji was a traitor since he took help from Hitler for our independence. Now I feel Netaji ,whose patriotism
can lead him even to die for his motherland,should not be at least called a traitor. Netaji knew that without the help of an equipped army it was not possible to
attain freedom. Now what could Netaji do if Germany had the prisoners of war who were needed for forming the army. He had to have good relation with
Hitler to bring out those prisoners to form the devastating “Azad Hind Fauj”. Moreover his idea was quite clear to take the help of the nations who was
against the British.
I think if the youth is led to the path of studying about this man every misconception will be clear.
I am of the firm view that if we imbibe the ideals of this man in ourselves nothing could stop us from reaching the greatest height of our lives. I want more of
this done in the live of youths who are the torch bearers of the society.
Fraternalism is very much needed among our youth to make a beautiful society moreover the society which Netaji wanted to see .Precisely we have done
very less in return to what this person has given us .Now it’s time to pay back the respect to him and to awaken the youth with the voice of “Jai Hind ,Jai
Subhas!!”

-Soujatyo Basu
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Picture Courtesy : Anustup Mukherjee, Deshnayak
Subhas Jagaran Mancha (DSJM)
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খােযরনসে দন্োেী'
নযনন্ মান্ুষ হনয়ও মহামান্ব্। নযনন্ আমানের দিানখ এে উপন্যানসর ন্ায়নের দিনয়ও ব্ড় প্রনহনিো। েেেগনতর দথনেও অনব্শ্বাসয অব্াধ যাোঁর
নব্িরণ্। দসই মান্ুষটার খােযাভাস দেমন্ নিনিা? নে দখনত ভানিাব্াসনতন্ নতনন্? খােযরনসে নহনসনব্ এই প্রশ্নটা মানঝ মনধযই োনগ আমার মনন্।
আে দসই প্রশ্নগুনিার উত্তর দমিানত ব্সিাম
ভীষণ্ ভানিাব্াসনতন্ িা দখনত, নেনন্ পোঁনিশ নত্রশ োপ িা দখনতন্ নতনন্। আর খুব্ নপ্রয় পান্ীয় নিি গরম েনি নব্টন্ুন্ নেনয় দিব্ুর রস। ভীষণ্
পিনের খাব্ার নিনিা নখিু নড়, ভানতভাত আর * দসান্া মুগ ডাি,* মানির দঝাি আর ভাত।
এেব্ার মাঝখানন্ নতনন্ মাংস নডম্ ইতযানে সম্পূণ্শ পনরতযাগ েনরনিনিন্ শুধুমাত্র মাি আর সব্নে দখনতন্ আর নেিু েি (পিনের েি আনপি
েিা আর আঙ্গুর) এই নিনিা তখন্ ওন্ার েীব্ন্ধারনণ্র সহায়।

পিনের নমনি নিনিা ন্ারনোনির নতরী দয দোনন্া নমনি নব্নশষত নিনন্র পুনি ন্ারনেি ন্াড়ু মনন্াহরা নতনির তনক্ত ইতযানে।
িাত্রাব্স্থ্ায় এব্ং তারপনরও রাের্ন্নতে েীব্নন্র প্রথমনেনে নন্য়নমত নিনিন্ েনে হাউনসর *৪ ন্ম্বর দটনব্ি এ দসখানন্ আব্ার ওন্ার নপ্রয় নিি
নিনেন্ োটনিট।
প্রিন্ড সুপানর দখনতন্ দন্তানে এমন্নে ব্যাডনমেন্ দখিার সময়ও সুপানর খাব্ার উনেখ রনয়নি ওন্ার ভাইনপার নিঠিনত, পনর অব্শয সুপানর সম্পূণ্শ
দিনড় নেনয় হনরতনে দখনতন্।
Chain Smoker নিনিন্ দন্তানে। দসই নন্নয় নন্নের অন্ুগামীনের ব্োঝোও সহয েরনত হনতা ওন্ানে।
ওন্ার নপ্রয় খােযপ্রনতিান্গুনিার মনধয দব্শ নেিু এখনন্া ব্তশ মান্। এেব্ার দিাখ ব্ুনিনয় দন্ওয়া যাে।
িক্ষীন্ারায়ণ্ সাউ এন্ড সন্স। হানতব্াগানন্র এই দতনিভাোর দোোন্টা আেও ঠিে এই নেন্টায় সব্াইনে নব্ন্ামূনিয দতনিভাো নব্তরণ্ েনর ওন্ার

স্মৃনতনত। দশান্া যায় দন্তানে ওন্ার েন্মনেন্ পািন্ েনরনিনিন্ এই দোোনন্।
পযারামাউে
ব্নিম িযাটােী নিনটর এই শরব্নতর দোোন্টি নিনিা ওন্ার খুব্ নপ্রয়। এখনন্া েিোতার ন্ামেরা শরব্নতর আড্ডা।
ইনন্ডয়ান্ েনে হাউস। আড্ডােগনতর মক্কা নহনসনব্ প্রখযাত এই প্রনতষ্ঠানন্র ৪ ন্ম্বর দটনব্ি এখনন্া নব্খযাত দন্তানের স্মৃনতনত।
দেভানরট দেনব্ন্
সূযশ দসন্ নিট অঞ্চনি আেও এখানন্ ব্হু নব্েগ্ধ মান্ুনষর

পেধূনি পনড়, আেও এখানন্ তু মুি তেশ িনি, গভীর আনিািন্ার সারাংশ দশান্া যায়।

আেও ৪ ন্ম্বর দটনব্ি শ্রদ্ধার নব্ষয় এখানন্ও।
স্বাধীন্ ভারত নহেু দহানটি। আেনের আন্েব্াোর পনত্রোর প্রনতনব্েন্ অন্ুযায়ী এখানন্ নন্নের হানত শতরনঞ্চ দপনত ব্ন্ধু নের নন্নয় এে আন্ায়

েুনব্িা ভরনপট মাি ভাত দখনতন্ দন্তানে ব্হু ব্ির। েনিে নিনটর োনিই ৮/২ ভব্ান্ী েত্ত দিন্-এ এখনন্া স্বমনহমায় িিনি স্বাধীন্ ভারত নহেু
দহানটি
La Tour d'Argent.
পযানরনসর ১৫ 15 quai de la Tournelle এ অব্নস্থ্ত এই দরিু নরেটি আে নব্খযাত। ১৯৪১ সানি দন্তানের সানথ তৎোিীন্ েরানস প্রধান্মন্ত্রীর
রাের্ন্নতে আনিািন্ার দপ্রক্ষাপট নহনসনব্। এখানন্ই ওন্ারা িাঞ্চ নমটিনে দেখা েনরনিনিন্।
তথয সংগ্রহশ্রনদ্ধয় নমনহর দব্াস দ্বারা রনিত েীব্ন্ী।
দন্তানের নব্নভন্ন্ সমনয়র দিখা নিঠি সংগ্রহ।

অনমত েত্ত
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খােযরনসে দন্তােী'
ন্ত্রী িন্নন্ দে নেনয় আপনন্ দন্োেী'নো

ার নেয়া!!!!

১৯৫৬ র অনন্ে আনগ দথনেই দন্তােীর দিাে শাহন্ওয়াে খান্ দয ব্াতানসর গনতনব্গ দেনখ দন্নহরুর দিাে হনয় দগনিন্ দসটা
দব্াধহয় অনন্নে তখন্ দখয়াি েনরন্নন্।অনহংসার পথ অন্ুসরণ্ েরার প্রনতশ্রুনত নেনয় নতনন্ েংনগ্রস পাটিশনত দযাগ নেনয়নিন্। মাত্র
িারমাস ন্াম ো ওয়ানে তেনন্তর পনর শাহান্ওয়াে খানন্র দয নরনপাটশ েমা পড়ি , তার মূি ব্ক্তব্য 'হযাোঁ, নন্নিতভানব্ই ১৯৪৫
এর নব্মান্ েুঘশটন্ানতই দন্তােীর মৃতুয হনয়নি। েতশ া খুশী, আরও পুরষ্কার েুটি েপানি। শাহান্ওয়াে

েংনগ্রস টিনেনট মীরাট দথনে

ব্হুব্ার নেনত সাংসে হনয়নিন্। প্রনতমন্ত্রী ও পূণ্শমন্ত্রী হনয়নিন্ প্রনতযেব্ার।
'মন্ত্রী ব্ন্নন্ দে নিনয় আপনন্ দন্তােী'নো মার নেয়া?- েিোতায় দেখা হনিই

েটাক্ষ েরনত িাড়নতন্ ন্া দন্তােীর ভ্রাতু ষ্পুত্রী

নশিা োশগুপ্ত।শাহান্ওয়াে েনমটির মসৃন্ নরনপানটশ ব্াে দসনধনিনিন্ নশিা োশগুনপ্তর নপতা ও দন্তােীর োো সুনরশিন্দ্র ব্সু।নযনন্
নিনিন্ শাহান্ওয়াে

েনমটির নতন্ ন্ম্বর সেসয। প্রথম দথনেই শাহান্ওয়াে খানন্র নন্নয়াগ নন্নয় নতনন্ আপনত্ত োনন্নয়নিনিন্। সরোর

েণ্শপাত েনরনন্। তাোঁর নন্েস্ব অন্ুসন্ধান্ ও তেন্ত ব্ারব্ার ইনঙ্গত নেনয়নি দয তাোঁর ভাই দব্োঁনি আনিন্, নেন্ত দিয়ারমযান্ আমি
দেন্নন্। দশনষ যখন্ নরনপাটশ নতনর হি সুনরশব্াব্ু তানত সই েরনিন্ ন্া।

নেনে দথনে েিোতায় িাপ আসনত শুরু েরি, সুনরশ ব্সু অন্ড় । নতনন্ আিাো েনর এেটি নরনপাটশ রিন্ায় ব্যাে।ওোঁনে নন্নের
অনেনস দডনে পাঠানিন্ দন্নহরু ঘনন্ষ্ঠ , নতনরনশর েশনে ব্াংিা েংনগ্রস রােন্ীনতনত সুভাষিন্দ্র ব্সুর প্রনতদ্বন্দ্বী , নব্শ্বনব্খযাত
নিনেৎসে ডঃ নব্ধান্িন্দ্র রায়।ডঃ রানয়র সরি প্রোব্ , েনমটির মূি নরনপানটশ সই েরনি সুনরশিন্দ্র ব্সুনে ব্াংিার রােযপাি েরা
হনব্। রােী হনিন্ ন্া, উত্তপ্ত ব্ােয নব্নন্ময় হি। সুনরশব্াব্ুর দসই এেে নরনপাটশ সরোর োইিব্েী েরনিন্ , সংসনে প্রোশ
হনিান্া।নতনন্ তখন্ ব্যনক্তগত উনেযানগ িাপানত দগনিন্, দোনন্া প্রোশে রােী হনিন্ ন্া।তখন্োর মত সরোনর িিন্ার েয় হি।
১৯৮০ ন্াগাে েীঘশ রাের্ন্নতে েীব্নন্র পর অব্সর নন্নয়নিনিন্ শাহান্ওয়াে খান্, নযনন্ আব্ার ব্নিউড তারো শাহান্ওয়াে
খানন্র োেু। দশান্া যায় দশষ েীব্নন্ তাোঁর ন্ানে অন্ুতাপ হনয়নিি নেিু টা গরি দপনট দগনি তাোঁর মন্ তরি হত। িিিি দিানখ
ব্ন্ধুনের ব্িনতন্,'ওই Enquiry commission আমার েীব্নন্র সব্নিনয় ব্ড় blunder'!
অন ে েত্ত
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পানশর গ্রান র নিপ্লিী
িে ডাউনন্র ঘানড় দিনপ আে এেটা িনব্ আোঁেিাম, নতনন্ ভগৎ নসং এর সহোরী নব্প্লব্ী, ব্টু নেশ্বর েত্ত। পরাধীন্ দেশনে
শৃঙ্খিমুক্ত েরনত েুেনন্ এেসানথ োে েনরনিন্। তাোঁর ব্াড়ী আমার গ্রানমর অন্নতেূনর হনিও

আমার েুভশাগয তাোঁর সম্পনেশ

আনম অেই োনন্। ব্ধশমান্ দেিার খযাতন্ামা নব্প্লব্ী রাসনব্হারী ব্সু, রাসনব্হারী দঘাষ, োশরথী তা'র মত

নতনন্ও

ভারতমাতার ব্ীর সন্তান্নের মনধয এেেন্। আত্মনগাপনন্র েন্য স্বয়ং ভগৎ নসং ব্টু নেশ্বর েনত্তর ব্াড়ী ওয়ারী গ্রানম এে
পাতািঘনরর মনধয প্রায় েুসপ্তাহোি আত্মনগাপন্ েনরনিনিন্ শুনন্নি। তাোঁনের পােস্পনশশ খণ্ডনঘানষর মাটি ধন্য। ভগৎ নসংনয়র
োোঁনসর পনর নেনের হাসপাতানি অসুস্থ্ ব্টু নেশ্বর েত্তনে দেখনত আনসন্

রত্নগভশ া ভগৎ নসংনয়র মা, তখন্ ব্টু নেশ্বর েত্ত

োতর অন্ুনরাধ োন্ান্ তাোঁর মৃতুযর পনর তাোঁর দেহ দযন্ নপ্রয় ব্ন্ধু ভগৎ নসংনয়র সমানধর

পানশই সমানহত েরা হয়। স্বাধীন্

ভারতব্নষশ নব্প্লব্ীর প্রাপয সম্মান্ নতনন্ পান্নন্, দশষ েীব্ন্ দেনটনিি িরম অথশেনি, থােনতন্ পাটন্ায় দমনয়র োনি।

ইোরনন্ট দঘোঁনটও তাোঁর এর দথনে ভানিা িনব্ দপিামন্া।তাই এটাই আোঁেিাম।ব্টু নেশ্বর-দপ্রমী মধুসূেন্ িন্দ্র মহাশয়নে অন্ুনরাধ
োনন্নয়নি ব্টু নেশ্বর েত্ত সম্পনেশ ত নব্োনরত তনথযর েন্য, নতনন্ আশ্বাস নেনয়নিন্। ব্ীর নব্প্লব্ীর িরনণ্ দপনন্সনির টানন্ আমার
শ্রদ্ধাঘশয....
অনমত েত্ত
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LETTER TO THE UNKNOWN

Dear Netaji,
I do not know why I am writing this letter but can tell that I wanted write the letter to you I also do not know you will receive it or
not but after studying
about you and your life was like knowing the whole world your family your associates your friends your countrymen was really
like knowing the whole
world of God now people will say I am making you God.
You are my God when I think about you I feel calm and secured you have done everything for this piece of land, I know that this
piece of land is just not
land but mother for you but when your mother is divided into three pieces then your mother will die, this piece of land was also
alive but, this piece of
land whom you called mother had died 70 years ago, when few men ruthlessly divided the land, they had cut your mother into 3
pieces, now you are
orphan you didn’t return to the country after you flew to take help from Russia for liberation of your mother (then alive but now
dead) you didn’t return
for years it’s natural that you don’t have any reason to return. I do not know why I am writing this and how this will reach you
but I am sure that when
seemed that your Matri sadhana was over actually it started at that time.
You are now all mighty absolute you are now energy absolute you are everywhere you are in everything you can easily revive
your mother your life after
death is still going on you can’t die because you are divine soul, you can’t be burnt , you can’t be buried you are free now you
are free, our body will die
but soul will enter another body but your soul will not enter another body now your sadhana is complete you are now shidhya
purush you can go
anywhere without any bodies help, as you told before becoming all mighty absolute, that you are not going to take birth anymore in any human
body. I have no more right to speak but you can easily punish them the traitors their soul is still alive in someone’s body
JAI HIND
From your sincerely ISHAN GHOSH
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-By Soujatya Bose
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My experience with Netaji in lake town Netaji Subhash Udyan

These are the pictures I clicked their I spent a great my great and sacred six hours in Netaji Subhas Udyan in
laketown my time Netaji's statue (potrait) , was great I was just admiring the statue and Just my heart asked
where are you ? To Netaji . No answer was their what happened to him I don't know some answers should be
UNKOWN . Whatever , but I was feeling very great and just saying to myself that "you will be remembered in
the world one day" and it's not that we don't have Netaji's memorials anywhere Actually he is always seeing us
These are some places like ShyamBazar Five Point Crossing and some more statue of Netaji in laketown so you
can see Netaji everywhere and you will be happy to that their is a INA memorial in Burma , and a INA MEUSEUM in Delhi so we should also take initiative to build small Netaji memorials in our places and inform our municipality about that as true Netajians .
THANK YOU, Jai Hind

Ishan Ghosh
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