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বঙ্গ দেশ নায়ক দনতাজী সভুাষচন্দ্র বস ু

 
Sarita Biswas, Dr. Gouri Bepari and Dr. Parbati Bepari 

 

সারাাংশ:  
দেশটির অধিনায়ক দনতাধি সুভাষ চন্দ্র বসু ১৮৩6 সালের ১৩ িানুয়ারী উধ়িষযার 
কটলকর উলর বািালর একটি ভবলন িন্মগ্রহণ কলরধিলেন। 'লনতাধি' শব্দটি দবাঝার 
একমাত্র বাঙাধে হলেন বাাংোর পুত্র সুভাষ চন্দ্র বসু। সুভাষচন্দ্র বসু এই পরািীন 
দেলশর িধমলত িন্মগ্রহণ কলরধিলেন, ধতধন সারা িীবন দেলশর স্বািীনতার িনয ে়িাই 
কলরধিলেন, ধকন্তু একাকী স্বািীনতা তাাঁর ইচ্ছা ধিে না। ধতধন দচলয়ধিলেন সাংহত ও 
সাংহত ভারলতর স্বািীনতা। 
 
মূল কথা: দেলশর নায়ক সুভাষ চন্দ্র বসু, সাংযুক্ত ও সাংযুক্ত ভারত, ভারলতর 
স্বািীনতা 
 

ভূমমকা 
সভুাষচন্দ্রন্দ্রর জীবন ও বাণী: দনতািী সুভাষচন্দ্র বসুর ধপতার নাম িানকীনাথ 
বসু, দপশায় ধতধন কটক শহলরর উধকে ধিলেন। মাতা প্রভাবতী ধিলেন উত্তর 
কেকাতার হাটলখাোর ধবখ যাত েত্ত- পধরবালরর দমলয়। দনধতিীর স্ত্রীর নাম 
এধমধে এবাং তালের একটি কন যা সাান ধিে, নাম অধনতা বসু। সুভাষচন্দ্রলক 
দিলেলবোয় ইাংলরি ধমশনাধরলের প্রাইমাধর সু্কলে ভধতি  কধরলয় দেওয়া হয়। 
সুভাষচন্দ্র দেনীলত ধিলেন সবার দসরা।সুভাষচন্দ্র িীলর িীলর ইাংলরধি ভাষায় ও 
আেব-কায়োয় পারেধশি হলয় ওলেন। ধকন্তু সুভাষচলন্দ্রর বয়স যখন মাত্র এগালরা 
বির তখন িানকীনাথ সুভাষচলন্দ্রর ভালো ভধবষ যলতর কথা ধচাা কলর প্রাইমারী 
সু্কে দথলক সধরলয় এলন র যালভনশ কলেধিলয়ট সু্কলে ভরধত কধরলয় দেন। তখন 
দথলক শুিু সুভাষচলন্দ্রর ধশক্ষার িারায় পধরবতি ন আসে তা নয়, পধরবতি ন 
ঘটলো তাাঁর িীবন ও চধরত্র গেলনর িারায়ও। ঐ সময় তাাঁর সু্কলের প্রিান 
ধশক্ষক ধিলেন দবণীমািব োস। দবণীমািব োস ধিলেন আেশি পুরুষ, বােক 
বয়লস সুভাষচলন্দ্রর িীবলন ব যাপক প্রভাব পলরধিে এই দবণীমািব োলসর। 
দবণীমািব োস সুভাষচন্দ্রলক উৎসাহ ধেলতন মানুলষর মলতা মানুষ হওয়ার। 
প়িাশুনা, ভালো কালির মলি য ধেলয় চধরত্র গেণ, প্রাকক ধতক দস র্যলযির মলি য ধেলয় 
ঈশ্বলরর সন্ধান- এগুধেলকই বােক সুভাষচন্দ্র তাাঁর িীবলনর আেশি রূলপ গ্রহণ 
কলরধিলেন। সুভাষ সু্কলে প়িার সময় দহমা কুমার সরকার নালম একটি 
কলেলির িাত্র তালের বাধ়িলত দব়িালত এলসধিে, এই দহমা কুমালরর দথলকই 
সুভাষচলন্দ্রর মলন প্রথম উেয় হে পরািীন দেলশর কথা, তখন দথলকই ধতধন 
ভাবলত শুরু করলেন, নবলয বলনর হালতই রলয়লি দেলশর স্বািীনতা। 
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১৯১৩ সালে প্রলবধশকা পরীক্ষায় উত্তীনি হওয়ার পর 
সুভাষচন্দ্র কটক দথলক চলে আলসন কেকাতায়, এবাং 
দপ্রধসলেধি কলেলি সাংস্কক ত, গধনত ও েধিক ধনলয় 
আই, এ, ক্লালস ভধতি  হন। ১৯১৫ সালে আই, এ 
পরীক্ষায় প্রথম দেনীলত উত্তীনি হলয় ধতধন দপ্রধসলেধি 
কলেলিই েশিলন অনাসি ধনলয় প়িলত শুরু কলরন। 
ধকন্তু কলেলির এক ইাংলরি ধশক্ষক তালের মলি য 
একটি িাত্রলক গাধেগাোি ধেলে, এবাং এলেলশর প্রধত 
অশােীন উধক্ত করলে িাত্ররা ধমলে দগােলযাগ 
কলর,তাই দশলষ সুভাষচন্দ্রলক দপ্রধসলেধি কলেি 
দিল়ি ভধতি  হলত হয় স্কটিশ চাচি  কলেলি।  
১৯১৯ সালে সুভাষ মনস্তত্ত্ব ধনলয় এম, এ, কলেলি 
ভধতি  হলেও দশলষ ধপতার ইচ্ছায় আই-ধস এস প়িার 
িন য ধবলেত চলে যান। এরপর ১৯২১ সালের দম 
মালস দকধিলির ধব,এ, ধেধগ্র ধনলয় ধতধন আই-ধস-
এস এর চাকধরর প্রস্তাব প্রত যাখান কলরন। এবাং 
দেশবনু্ধ ধচত্তরঞ্জন োলসর সলে দযাগালযাগ কলর 
িানলত চাইলেন, ধক কলর দেলশর কালি ধনলিলক 
ধনযুক্ত করলত পারলবন। তখন দেশবনু্ধ তাাঁলক 
িানালেন,- তাাঁলক ন যাশনাে কলেি এবাং তাাঁর 
কালির ভার তাাঁলক দেলবন। তখন দথলক সুভাষচন্দ্র 
দেলশ ধিলর ন  ্ যাশনাে কলেলির অি যলক্ষর ভার

দনন, এবাং অসহলযাগ আলর্যােলন দযাগ দেন। এই 
সময় সুভাষচন্দ্রলক ১৯২১ সালের ধেলসম্বর মালস ১৭ 
(ধব) িারায় দগ্রপ্তার ও করা হয়। দিে দথলক 
িা়িা পাওয়ার পর পুলরাপুধর ভালব ধতধন দেশ 
দসবার কালি আত্মধনলয়াগ কলরন। ১৯২১ সালে 
সুভাষচন্দ্র ‘ইয়াং দবেে পাটিি’ নালম একটি েলের 
গেন কলরন। এই েলের উলেশ য ধিে িমি, সমাি 
এবাং মতামত ধবষলয় সকলের যথাসম্ভব স্বািীনতা 
োন করা। দেলশর েধমকলের যালত দবধশ কষ্ট না 
হয়, তালের অসুলখর সময় যালত দবতন কাটা না 
যায়, বকদ্ধ বয়লস দপনসন, ইত যাধে যালত পায়, দসই 
ধবষলয় দচষ্টা করাই ধিে এই েলের উলেশ য। 
হোৎ দেশবনু্ধ মারা যান, যখন মারা দগলেন তখন 
সুভাষচন্দ্র মার্যােয় দিলে বর্যী ধিলেন। মার্যােয় 
দিে দথলক িা়িা দপলয় সুভাষচন্দ্র অসুস্থ শধরর 
ধনলয়ই আবার দেলশর কালি ধনলিলক ধেপ্ত কলরন। 
১৯২৮ সালে কেকাতায় কাংলগ্রলির অধিলবশন 
বসলে, ধতধন পূণি স্বািীনতা অিি লনর প্রস্তাব ধনলয় 
‘স্বািীন সঙ্ঘ’ গেন কলরন। এই সময়ই ধতধন 
ধবধভন্ন রাষ্ট্রীয় সভায় পধরচােক রূলপ ভারতীয় 
রািনীধত দক্ষলত্র প্রধতষ্টা অিি ন কলর ‘দেশলগ রব’ 
উপািীলত ভূধষত হন। 
১৯২৯ সাে দথলক ১৯৩৩ সাে পযিা সময়কালে 
সুভাষচন্দ্র বার বার কারারুদ্ধ হলয় কঠিন দরালগ 
শয যাশায়ী হলয় পল়িন। এবাং ১৯৩৩ সালে িানুয়ারী 
মালস ধতধন ভারত ত যাগ কলর ধচধকৎসার িন য 
ইউলরালপ যাত্রা কলরন। এরপর ১৯৩৫ সালে ভারত 
সরকালরর অনুমধত না ধনলয় আইন অমান য কলর 
ভারলতর দবাম্বাই শহলর পোপিন করলে ১৯১৮ 
সালের ৩ আইন অনুসালর সুভাষচন্দ্রলক দগ্রপ্তার করা 
হয়। ১৯৩৭ সালে তাাঁলক েবুিে অবস্থায় আবার 
মুধক্ত দেওয়া হলে, ধতধন ধকিুধেন োেলহ সীলত 
থালক, তারপর ধচধকৎসার িন য ধবলেলত যান। ধকন্তু 
১৯৩৮ সালে হধরপুরা কাংলগ্রলসর সভাপধতত্ব করার 
িন য আহ্বান িানালনা হলে ধতধন দেলশ ধিলর 
আলসন। ১৯৩৮ সালে সবার মত ধনলয় সুভাষচন্দ্রলক 
কাংলগ্রলসর সভাপধত করা হে। এই সালেই তাাঁর 
শধরর অসুস্থ থাকা সলত্ত্বও সকলের দস্ববার িন য 
ধতধন সারা দেশ ঘুরলেন। ১৯৩৯ সালে ১৫৮০ 
দভাট দপলয় সুভাষচন্দ্র হলেন ভারতবলষির রাষ্ট্রপধত। 
এই সময় দথলকই চরমপন্থী সুভাষচলন্দ্রর এবাং 
নরমন্থী গান্ধীিীর মলতর অধমে পধরসু্ফট হলয় ওলে। 
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১৯৪১ সালের ১৩ই িানুয়ারী দথলক শুরু হে 
সুভাষচলন্দ্রর দেশমুধক্ত ব্রলতর েরুূহ েগুিম পলথর 
অধভযান। এই অধভযালন ধতধন প্রথম কেকাতা 
দিল়ি দগলেন দপলশায়ার দসখান দথলক পালয় দহলট 
দগলেন কাবেু। কাবেু ধগলয় সাহালয যর িন য ধতধন 
দযাগালযাগ করলেন রুশ সরকালরর সলে। ধকন্তু 
রুলশর তরি দথলক সাহায য দপলেন না ধতধন। এই 
ভালব বার বার সাহালয য ব যথি হলয় ধতধন দগলেন 
বাধেিলন ধহটোলরর সলে দেখা করলত। ধহটোর 
সুভালষর আগমন বাতি া দপলয় খুধশ হলয় হুকুম 
ধেলেন, ভারতীয় দনতার বাধেিলন অবস্থালন দযন 
দকান অসুধবিা না হয়। সুভাষ ধহটোর দক 
িানালেন, তাাঁর চাই সমূ্পনি ভালব ধনলির কতকি লত্ব 
একটি বাধহনী ও সরকার গল়ি দতাোর ক্ষমতার 
সাহায য। ধকন্তু ধহটোর এতখাধন সাহায য ধেলত রাধি 
ধিলেন না। তখন বাধেিন দরধেওর মাি যলম ১৯৪১ 
সালের ৭ই ধেলসম্বর ভারতবাধসর িন য দশানালেন 
তাাঁর ঐধতহাধসক বাণী- ‘আিাে ধহর্য রধেও ও, 
বাধেিন। আধম সুভাষ।…….. ভারতবষিলক মুক্ত 
করার িন য, চদেলি আমার প্রস্তুধত,ধবগত েলুশা 
বিলরর ববলেধশক ইধতহাস আধম গভীর অধভধনলবশ 
সহকালর পাে কলরধি- ধবলশষ কলর সাংগ্রালমর 
ইধতহাস আমালক বাধশ আকষিণ কলরলি। ধকন্তু 
দকাথাও ববলেধশক সাহায য িা়িা দকান দেলশর মুধক্ত 
অিি লনর ইধতহাস আধম দেধখধন।…….. ধব্রটিশ 
সাম্রাি যবালের ধবরুলদ্ধ দয দকান ববলেধশক সাহায যই 
আমরা সােলর বরণ কলর দনব।‘ 
ভারতবলষির দপ্রলত যক িনগন তাাঁর এই বাণী মনপ্রাণ 
ধেলয় শুনে। সুভাষচন্দ্র িনগনলের িানালেন দয 
ধহটোর বা মুলসাধেনী ভারতবষি দথলক অলনক েলূর, 
তাই সাহালয যর িন য তাাঁলক দযলত হলব িাপালন, 
কারন তখন িাপানই ধব্রটিশলের ক্ষতধবক্ষত কলর 
তুেধিে। দশলষ রািধবহারী বস ু এবাং দমাহন ধসাং 
এর আহ্বালন ‘আিাে ধহর্য বাধহনী’দক দনতক ত্ব 
ধেলত১৯৪৩ সালে িেযালন পাধর ধেলেন সুভাষচন্দ্র। 

িাপালন বলস ভারলতর মাত্র ৫০ হািার বসন য ধনলয় 
গেন করলেন ‘আিাে ধহর্য সরকার’ এবাং ১৯৪৩ 
সালে ২রা িনু তাাঁর আিেী দসনাবাধহনীলক দেলক 
ধনলয় বেলেন-‘বনু্ধগন, বসধনকগণ,যাত্রীগণ, আি 
একমাত্র সময় ধননাে গগন ধবকধিথ কলর ধ্বধনত 
দহাক- ধেধি চে- ধেধির োে দকিায় িাতীয় 
পতাকা ও়িাও, আর দসখালন সাম্রাি যবালের 
সমাধিলক্ষত্র রচনা কর’। 
এিা়িাও ১৯৪৩ সালের ২৫ আগস্ট েকপ্ত কলে 
দনতািী দশানালেন তাাঁরঐধতহাধসক বাণী-‘Hark, 
India is calling…. Blood. Rise, we have no time to loose. 

Take up your arms….we shall make our way through the 

enemy’s rank or if god wills, we shall die marty’s death. 

And in our last step we shall kiss the road that will bring our 

Army to Delhi. The road to Delhi, the road to Freedom. 

‘ধেধির পথই স্বািীনতার পথ, চে ধেিী!’ দনতািীর 
এই মলে উদ্বদু্ধ দেশ দপ্রধমক সধত য সধত য ভারলতর 
সীমালার ধেলক এধগলয় দযলত শুরু করে। ধকন্তু 
রসে এবাং খালে যর অভালব আিাে ধহর্য বাধহনী 
পশ্চাে পসারলন বাি য হে। তারা ধপিুপা হে বলট, 
ধকন্তু শহীলের পধবত্র রলক্ত রাঙা হলয় আরাকান আর 
দকাধহমার মাটি পধবত্র হলয় দগে ধচরধেলনর িন য। 
সমস্ত িায়গার স্বািীনতা স্বািীনতা সাংগ্রামীলের 
দেশলক স্বািীন করার উলেলশ য িাধগলয় দতাোর িন য 
সুভাষ রওনা ধেলেন দটাধকও, ধচন, ধসোপুর, এবাং 
দসখান দথলক ২৯ ধেলসম্বর ১৯৪৩ সালে দগলেন 
দেলশর এক দকানায় অবধহহত আর্যামান ধনলকাবর 
দ্বীপপুলঞ্জ। আর্যামালন এলস ধতধন দপাটি লেয়ালর িসভায় 
ভাষন ধেলেন এবাং িাতীয় পতাকা উড্ডীন করলেন, 
স্বািীনতা সাংগ্রামীলের উদ্বদু্ধ করলেন ‘ধেিী চে 
মলে’।ধদ্বতীয় মহাযুলদ্ধর অধামকালে দনতািী 
সুভাষচন্দ্র িাপালনর পলথ রওনা ধেলেন, িাপান এবাং 
িাধমিধনর পরািয় হে, এমন সময় হোৎ ১৯৪৫ 
সালে ১৮ই আগস্ট দনতািীর মকতু যসাংবাে 
প্রচাধরতহে। ধকন্তু আি ও পযিা দনতািীর এই 
ভারতবষি ধবশ্বাস কলর না দয, দেলশর িন য 
সবিত যাগী এই মহাপুরুলষর কখনও মকতু য হলত পালর। 
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উপসাংহার: বে সাান, ভারতবলষির দনতািী 
সুভাষচন্দ্র বসুর সমূ্পনি িীবলনর ব্রত ধিে 
পরািীনতা দথলক দেশলক মুক্ত করার পর দেলশ 
দেণীহীন, দশাষণহীন এক সমাি প্রধতষ্ঠা করা। ধতধন 
মলন প্রালন ধিলেন সমািতে বাধে, তাই ধতধন 
দচলয়ধিলেন ভারতীয় িনতার হালত সমস্ত ক্ষমতা 
তুলে ধেলত। এই উলেলশ যই বে সাান দনতািী 
সুভাষচলন্দ্রর িীবন সাংগ্রাম। 
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