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Azadi Ka Amrit Mahotsav is an initiative of the Government of India to celebrate and commemorate 75
years of independence and the glorious history of it's people, culture and achievements.
This Mahotsav is dedicated to the people of India who have not only been instrumental in bringing
India thus far in its evolutionary journey but also hold within them the power and potential to enable
Prime Minister Narendra Modi's vision of activating India 2.0, fuelled by the spirit of Aatmanirbhar Bharat.
Prime Minister Sri Narendra Modi stated “The Azadi Ka Amrit Mahotsav means elixir of energy of
independence; elixir of inspirations of the warriors of freedom struggle; elixir of new ideas and pledges;
and elixir of Aatmanirbharta. Therefore, this Mahotsav is a festival of awakening of the nation; festival of
fulfilling the dream of good governance; and the festival of global peace and development. ”
The official journey of Azadi ka Amrit Mahotsav commenced on 12th March 2021 which started a 75week countdown to our 75th anniversary of independence and will end post a year on 15th August 2023.
Kabi Nazrul Mahavidyalaya, Sonamura organized a series of events from 12th August to 15th August 2022
to commemorate the 75th Anniversary of India’s Independence. The Mahotsav is being celebrated as a
Jan-Utsav in the spirit of Jan-Bhagidari.
Day wise Programmes which were initiated and performed by the institution are as follows:

12th August 2022
Programmes organized
1) Har Ghar Tiranga Rally
2) Swacch Bharat Abhiyan
Har Ghar Tiranga rally was organized by the NCC wing and
NSS cell of Kabi Nazrul Mahavidyalaya in nearby villages to
sensitize the programme Har Ghar Tiranga. Volunteers
elaborated the importance of celebration of Har Ghar
Tiranga to the villagers.

A glimpse of Har Ghar Tiranga Rally

Distribution of National Flag to natives by NCC
cadetes

Distribution of National Flag to natives by NCC
cadetes
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13th August 2022
Programmes organized:
1) Flag hoeisting
2) Seminar on A Tribute to Unsung Heroes and Nationalism and Patriotism
3) Quiz competition
Flag hoeisting done at 7.30am. by Dr. Sukamal Kanti Ghosh, Head of the
Department of Physical Education. NCC cadets the gave a Guard of Honour to
the National Flag of India.
Thereafter NCC cadets under the
supervision of Lieutenant Pranab
Das, Associate NCC Officer of Kabi Nazrul Mahavidyalaya,
went to some houses nearby the college and distributed the
National Flag of India and emphasized the importance of
Azadi Ka Amrut Mahotsav to them.

A seminar was organized on the theme “ A Tribute to Unsung Heroes & Nationalism and Patriotism”
Dr. Amitabha Saha, Head of the Department of Chemistry convened
the program and kept his inaugural speech on the Indian Freedom
Movement and the Importance of the Independence day celebration
Sri Parimal Das, Head of the Department of History discussed the
historical aspects of Indian independence. He discussed the following:
National consciousness in India
India has been unified under many emperors and governments in
history. Ancient texts mention India under emperor Bharata and
Akhand Bharat, these regions roughly form the entities of modernday greater India. The Maurya Empire was the first to unite all of India, and South Asia (including parts of
Afghanistan). In addition, much of India has also been unified under a central government by empires,
such as the Gupta Empire, Rashtrakuta Empire, Pala Empire, Mughal Empire, Vijayanagara Empire, Maratha
Empire, etc.
The conception of Pan-South Asianism
India’s concept of nationhood is based not merely on the territorial extent of its sovereignty. Nationalistic
sentiments and expression encompass India’s ancient history, as the
birthplace of the Indus Valley civilization, as well as four major world
religions – Hinduism, Buddhism, Jainism, and Sikhism. Indian
nationalists see India stretching along these lines across the Indian
subcontinent.
Ages of war and invasion
The Mughal Empire at its greatest extent was in the late 17th and
early 18th centuries.
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India today celebrates many kings and queens for combating
foreign invasion and domination, such as Shivaji of the Maratha
Empire, Rani Laxmibai of Jhansi, Kittur Chennamma, Maharana
Pratap of Rajputana, Prithviraj Chauhan and Tipu Sultan. The kings
of Ancient India, such as Chandragupta Maurya and Ashoka of the
Magadha Empire, are also remembered for their military genius,
notable conquests, and remarkable religious tolerance.
Akbar was a Mughal emperor, who was known to have a good
relationship with the Roman Catholic Church as well as with his
subjects – Hindus, Buddhists, Sikhs, and Jains. He forged familial and political bonds with Hindu Rajput
kings. Although previous Sultans had been more or less tolerant, Akbar took religious intermingling to a
new level of exploration. He developed for the first time in Islamic India an environment of complete
religious freedom. Akbar undid most forms of religious discrimination and invited the participation of
wise Hindu ministers and kings, and even religious scholars to debate in his court.
Colonial-era nationalism
The consolidation of the British East India Company’s rule in the Indian subcontinent during the 18th
century brought about socio-economic changes which led to the rise of an Indian middle class and steadily
eroded pre-colonial socio-religious institutions and barriers. The
emerging economic and financial power of Indian business owners
and merchants and the professional class brought them increasingly
into conflict with the British authorities. Rising political consciousness
among the native Indian social elite (including lawyers, doctors,
university graduates, government officials, and similar groups)
spawned an Indian identity and fed a growing nationalist sentiment
in India in the last decades of the nineteenth century. The creation
in 1885 of the Indian National Congress in India by the political
reformer A.O. Hume intensified the process by providing an
important platform from which demands could be made for political
liberalization, increased autonomy, and social reform. The leaders of the Congress advocated dialogue
and debate with the Raj administration to achieve their political goals. Distinct from these moderate
voices (or loyalists) who did not preach or support violence was the nationalist movement, which grew
particularly strong, radical, and violent in Bengal and Punjab. Notable but smaller movements also appeared
in Maharashtra, Madras, and other areas across the south.
Swadeshi movement
The controversial 1905 partition of Bengal escalated the growing unrest, stimulating radical nationalist
sentiments and becoming a driving force for Indian revolutionaries.
The Gandhian era
Mohandas Gandhi pioneered the art of Satyagraha, typified by a strict adherence to ahimsa (non-violence),
and civil disobedience. This permitted common individuals to engage
the British in revolution, without employing violence or other
distasteful means. Gandhi’s equally strict adherence to democracy,
religious and ethnic equality, and brotherhood, as well as activist
rejection of caste-based discrimination and untouchability united
people across these demographic lines for the first time in India’s
history. The masses participated in India’s independence struggle for
the first time, and the membership of the Congress grew by tens of
millions by the 1930s. In addition, Gandhi ’s victories in the
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Champaran and Kheda Satyagraha in 1918–19, gave confidence to a rising younger generation of Indian
nationalists that India could gain independence from British rule. National leaders like Sardar Vallabhbhai
Patel, Jawaharlal Nehru, Maulana Azad, Chakravarti Rajagopalachari, Mohandas Gandhi, Rajendra Prasad,
and Badshah Khan brought together generations of Indians across regions and demographics and
provided a strong leadership base giving the country political direction.
More than just “Indian”
Indian nationalism is as much a diverse blend of nationalistic sentiments as its people are ethnically and
religiously diverse. Thus the most influential undercurrents are more than just Indian in nature. The most
controversial and emotionally charged fiber in the fabric of Indian nationalism is religion. Religion forms a
major, and in many cases, central element of Indian life. Ethnic communities are diverse in terms of
linguistics, social traditions, and history across India.
Hindu Rashtra
Hindu nationalism
An important influence on Hindu consciousness arises from
the time of Islamic empires in India. Entering the 20th
century, Hindus formed over 75% of the population and thus
unsurprisingly the backbone and platform of the nationalist
movement. Modern Hindu thinking desired to unite Hindu
society across the boundaries of caste, linguistic groups, and
ethnicity. In 1925, K.B. Hedgewar founded the Rashtriya Swayamsevak Sangh in Nagpur, Maharashtra,
which grew into the largest civic organization in the country, and the most potent, mainstream base of
Hindu nationalism.
Vinayak Damodar Savarkar coined the term Hindutva for his ideology that described India as a Hindu
Rashtra, a Hindu nation. This ideology has become the cornerstone of the political and religious agendas
of modern Hindu nationalist bodies like the Bharatiya Janata Party and the Vishwa Hindu Parishad.
Hindutva’s political demands include revoking Article 370 of the Constitution that grants special semiautonomous status to the Muslim-majority state of Kashmir, and adopting a uniform civil code, thus ending
the special legal frameworks for different religions in the country. These particular demands are based
upon ending laws that Hindu nationalists consider to be special treatment offered to different religions.
The Qaum
Indian Muslim nationalism and the Two-nation theory
From 1906–1907, the All-India Muslim League was founded, created due to
the suspicion of Muslim intellectuals and religious leaders with the Indian
National Congress, which was perceived as dominated by Hindu membership
and opinions. However, Mahatma Gandhi’s leadership attracted a wide array
of Muslims to the independence struggle and the Congress Party. The Aligarh
Muslim University and the Jamia Millia Islamia stand apart – the former helped
form the Muslim league, while the JMI was founded to promote Muslim
education and consciousness of nationalistic and Gandhian values and
thought.
While prominent Muslims like Allama Iqbal, Muhammad Ali Jinnah, and
Liaquat Ali Khan embraced the notion that Hindus and Muslims were distinct nations, other major leaders
like Mukhtar Ahmed Ansari, Maulana Azad, and most Deobandi clerics strongly backed the leadership of
Mahatma Gandhi and the Indian independence struggle, opposing any notion of Muslim nationalism and
separatism. The Muslim school of Indian nationalism failed to attract the Muslim masses and the Islamic
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nationalist Muslim League enjoyed extensive popular political support. The state of Pakistan was
ultimately formed following the Partition of India.
Views on the partition of India
Opposition to the partition of India
Indian nationalists led by Mohandas Karamchand Gandhi and Jawaharlal Nehru wanted to make what was
then British India, as well as the 562 princely states under British
paramountcy, into a single secular, democratic state. The All India
Azad Muslim Conference, which represented nationalist Muslims,
gathered in Delhi in April 1940 to voice its support for an independent
and united India. The British Raj, however, sidelined the ‘All India’
organization from the independence process and came to see Jinnah,
who advocated separatism, as the sole representative of Indian
Muslims. This was viewed with dismay by many Indian nationalists,
who viewed Jinnah’s ideology as damaging and unnecessarily divisive.
In an interview with Leonard Mosley, Nehru said that he and his
fellow Congressmen were “tired” after the independence movement, so weren’t ready to further drag on
the matter for years with Jinnah’s Muslim League, and that, anyway,
they “expected that partition would be temporary, that Pakistan
would come back to us.”Gandhi also thought that the Partition would
be undone. The All India Congress Committee, in a resolution adopted
on 14 June 1947, openly stated that “geography and the mountains
and the seas fashioned India as she is, and no human agency can
change that shape or come in the way of its final destiny... at when
present passions have subsided, India’s problems will be viewed in
their proper perspective and the false doctrine of two nations will
be discredited and discarded by all.” V.P. Menon, who had an
important role in the transfer of power in 1947, quotes another major
Congress politician, Abul Kalam Azad, who said that “the division is only of the map of the country and not
in the hearts of the people, and I am sure it is going to be a short-lived partition.”Acharya Kripalani, President
of the Congress during the days of Partition, stated that making India “a strong, happy, democratic and
socialist state” would ensure that “such an India can win back the
seceding children to its lap... for the freedom we have achieved
cannot be complete without the unity of India.” Yet another leader
of the Congress, Sarojini Naidu, said that she didn’t consider India’s
flag to be India’s because “India is divided” and that “this is merely a
temporary geographical separation. There is no spirit of separation
in the heart of India.”
Giving a more general assessment, Paul Brass says that “many
speakers in the Constituent Assembly expressed the belief that the
unity of India would be
ultimately restored.”

Dr. Udainarayan Adhikari, Principal in Charge, in his presidential
address stated about unsung heroes of the National Freedom
Movement of British India. He especially mentioned Neera Arya. He
stated, Srikanth Jayaranjan Das was the CID Inspector of British India.
Srikanth Jayaranjan Das was an English loyal officer. The British
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commissioned Srikant Jayaranjan Das to spy and assassinate Netaji
Subhas Chandra Bose. Once given an opportunity, Srikanth Jayaranjan
Das fired to kill Netaji, but the bullet hit the driver of Netaji’s car.
Neera Arya, a member of Azad Hind Force’s ‘Rani Jhansi Regiment,
was present there at that moment. She did not give Jayranjan a
second chance. In the blink of an eye, Neera Arya kills Srikanth
Jayaranjan with a bayonet in his stomach.
That alone was enough to make him memorable. But here is an
incredible surprise. Srikanth Jayaranjan was Neera Arya’s husband.
Yes, Neera Arya did not hesitate to kill her husband for Netaji and the country. After this incident, Netaji
called Neera ‘Nagini’.
Neera Arya was born on 5 March 1902 in the present-day state of Uttar Pradesh in the then United Provinces
of India. His father Seth Chajumal was a prominent businessman of that time. The main center of his
father’s business was Calcutta. So his studies started in Calcutta. Neera Arya was proficient in Hindi, English,
Bengali as well as many other languages. She married CID Inspector Srikanth Jayaranjan Das of British
India. Neera had no ideological similarity with her husband. Neera
Arya responded to Netaji’s call and joined the Rani Jhansi Regiment
of the Azad Hind Army.
Pavitra Mohan Roy Azad was the head of both the women’s and
men’s intelligence divisions of the Indian Army. Neera Arya Azad was
the first spy of Hind Fauz. Netaji Subhash Chandra Bose himself gave
Neera this task. She was accompanied by Manvati Arya, Saraswati
Rajamani, Durga Malla Gorkha, and young Daniel Kale. A section on
espionage described in Neera Arya’s autobiography is as follows –
“I had another girl with me, named Saraswati Rajamani.
He was younger than me and born in Burma. He and I were once tasked with spying on English officers.
We girls dress up as boys and start working in British officers’ homes and military camps. We have collected
a lot of information like this for Azad Hind Fauz. Our job was to keep our ears open, discuss the information
received from our colleagues, then pass it on to Netaji. Sometimes we also had to carry important
documents. When the girls were sent to spy, we were told to shoot ourselves if caught. A girl missed doing
so and was captured alive by the British. Realizing that this would cause danger and damage to our
organizations, Rajamani and I decided that we would free our partner in any way. Dressed as eunuch
dancers we arrived at the place where our consort Durga was kept captive. We drugged the officers and
managed to escape with our partner. But on the way to escape, an army guard opened fire and Rajamani
was hit in the right leg. But despite that, he managed to escape somehow. Meanwhile, Durga and I took
shelter on top of a tall tree when the search for Dharpakdar began. The search was continued below, due
to which we had to remain hungry and thirsty for three days in the trees. After three days we boldly
returned to the base of Azad Hind Fauz along with our companions. Netaji was pleased with Rajamani’s
bravery and made him a lieutenant and me a captain in the Rani
Jhansi Brigade of the INA.”
All Azad Hind Fauz prisoners were acquitted on trial at Delhi’s Red
Fort, but Neera was sentenced to exile for murdering her husband.
Neera Arya had to suffer unspeakable physical torture while in jail.
After independence, lived by selling flowers. However, Neera Arya
did not receive any government assistance or pension.
Neera Arya lived in a hut in Falknuma, Hyderabad in her last life.
Being on government land, his hut was also torn down at the last
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minute. He died poor, helpless, and destitute on Sunday, July 26, 1998, at
the Osmania Hospital near Charminar due to old age. Local people
performed his last rites.
It is unimaginable what barbaric atrocities were committed by the British.
Medieval tyranny is nothing to him. Her breasts were cut off with the
‘Breast Reaper’, the ugliness-cruelty that gave way to the slightest sense
of humanity.
But worst of all, the country did not honor the sacrifice after independence.
A year after Neera arrived in the Andamans, India became independent.
Neera was released. But the country did not honor his sacrifice. The
extraordinary Neera was lost in the crowd of ordinary people. Decades
later, Neera Arya was found in the Falaknuma area of Hyderabad. He made
a living by selling flowers in independent India. Lived in a shed in the slum. The slum people called her
Pedamma (grandmother). After his identity was later discovered, he was offered a government pension.
Neera rejected the proposal.
Unnoticed, on July 26, 1998, 96-year-old Veerangana Neera Arya passed
away at the Osmania Hospital in Hyderabad. No, he was not given a state
funeral. Joni Gun Salute. A sympathetic journalist performed his last rites.
It was he who gave the flower garland, dropped two eye drops
Dr. Udainarayan Adhikari also discussed Nationalism and politics. He stated:
Prime Minister Indira Gandhi led India to victory in 1971 against Pakistan,
imposed the Indian Emergency, led it to become a nuclear power state in
1974, and is blamed for the Khalistan insurgency and Operation Blue Star
– a controversial blend of nationalism and hard politics.
The political identity of the Indian National Congress, India’s largest political
party and one which controlled the government for over 45 years, is reliant
on the connection to Mohandas K. Gandhi and Jawaharlal Nehru, and the
Nehru–Gandhi family which has controlled the Congress since
independence. The Congress Party’s fortunes up till the 1970s were single-handedly propelled by its legacy
as the flagship of India’s Independence Movement, and the core platform of the party today evokes that
past strongly, considering itself to be the guardian of India’s independence, democracy, and unity.
Almost every Indian state has a regional party devoted solely to the culture of the native people of that
state.

14th August 2022
Programmes organized
1) Flag Hoeisting
2) Plantation Programme
3) Heritage Cycling Tour
Flag hoeisting done at 7.30am. by Dr. Sukamal Kanti Ghosh, Head of the Department of Physical Education.
NCC cadets the gave a Guard of Honour to the National Flag of India.
Faculty members and then took part in plantation programme and watered them. A heritage Cycling Tour
was organized by NCC cadetes of the institution. The tour started from the institution and ended at “Neer
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Mahal”. It was a 7km journey. Boys and Girls cadetes participated
in that cycling tour with the message of Har Ghar Tiranga and
Azadi Ka Amrut Mahutsav in true spirit.

Faculty members and staff after National Flag Hoeisting

Cycling tour organized by NCC
and NSS after National Flag
Hoeisting

After the Cycling tour NCC
cadetes and NSS volunteers
reached Neermahal.

15th August 2022
Programmes organized:
1) National Flag Hoeisting
2) A Rally conducted with National Flag held high
3) Celebration of 15th Birth Anniversary of Sri Aurobindo
4) Distribution of Khichuri among students and staff and locals.
National flag was Hoeisted by Dr. Udainarayan Adhikari, Principal in Charge of Kabi Nazrul
Mahavidyalaya. All teaching, non-teaching and students were present on that auspicius day. Faculty members wore traditional dresses and students were in their uniform. NCC cadetes gave a
Guard of Honour to the National Flag. A rally thereafter organized and students, teachers and non
teaching staff participated. The rally covered a distance
of 6km in the remote areas of Rangamatia and Dhaliai
of Sonamura subdivision.
A seminar cum discussion was organized on the philosophy of Sri Aurobindo and its relevance on the Independent India. The seminar was hosted by Dr. Manisha
Karmakar, Faculty of Economics, KNMS. Number of
faculty members and Principal in Charge took part in
the discussion.
A few words of the discussion made by Smt. Alkananda
Chowdhury, Faculty of Bengali has been mentioned in the subsequent pages of this report.
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উ রং যৎ সমু স িহমাে ৈ ব দি ণম।
বষং ত ভারতং নাম ভারতী য

স িতঃ।

এক রা বােদর িচ াধারা িনেয় যখনই এই পুণ ভূ িম ভারেতর ক না কির তখনই এই সং ৃ েতর অনািদকােলর
পেড় যায়। যার অথ উ েরর উপিরভাগ থেক দি েণর সমুে র শষ সীমানা পয

িব ৃ ত য ভূ খ আেছ তাহার নাম ভারত এবং

েত ক নাগিরক ভারতীয়। এই পুণ ভূ িমেত যু েগ যু েগ িবিভ

এই ভূ িমেত বসবাসকারী

কেরিছেলন। তাঁহােদর মেধ ই একজন উ ল ন
ঘাষ। িযিন সকেলর কােছ ঋিষ অরিব

িছেলন

াকিটর কথা মেন

াি কারী, সাধক, মহাপু ষ জ

হণ

াধীনতাসং ামী নতা এবং িবিশ তাি ক, দাশিনক, যু গপু ষ অরিব

ঘাষ নােম খ াত।

আজ তাঁর জীবনকথা:
িঠক িতয়া র (৭৩) বছর আেগ ভারতবেষ এক নতুন যু েগর সূ চনা হয়। লােখা লােখা িব বী ও দশে িমকেদর বিলদােনর পের১৯৪৭
সােলর ১প৪-১৫ আগে র অধরাি েত আমােদর দশ াধীনতা পেয়িছল। ১৫ আগে র ভার িছল এককভােব দশেক গড়ার
াধীনভােব চলার আন । আর তখন থেক ১৫ আগ
িক

১৫ অগা

অরিব

।

াধীনতা িদবস পালন কের আসিছ আমরা। হেত পাের কাকতালীয় ঘটনা।
অরিবে র ভ রা এর িপছেন দব ইশারা খুঁেজ পান। িব বী, সাধক ঋিষ

অরিবে র আিবভাব িদবসও বেট।

িনেজও মেন করেতন এই িদেনর তাৎপয আেছ।

১৮৭২ সােলর ১৫ আগ

ঋিষ অরিব

ঘাষ জ

হণ কেরন। িপতা

বিশ পিরিচত িছেলন। মােয়র নাম িছল ণলতা দবী। িতিন নানা
মেধ িতিন যু

থাকেতন। া

খ াত িচিকৎসক কৃ ধন ঘাষ, িতিন ডা. ক িড ঘাষ নােম

েনর অিধকািরণী িছেলন। কিবতা লখা, সামািজক কাজকেমর

আে ালেনর নতা রাজনারায়ণ বসু িছেলন অরিব

র মাতামহ। তাঁর কাছ থেকই সমাজসং ােরর

াথিমক পাঠ পেয়িছেলন অরিব । যার মূ ল িভি িছল জাতপাত ব ব ার মূ েল কুঠারাঘাত এবং নারী -পু ষ সমানািধকার। অরিব
কথার অথ হল প ।
অরিব

বড় হেয়েছন একিট িনিদ জীবনদশন িনেয়। ভারত থেক দূ ের। ইউেরাপী

চেয়িছেলন আেদ াপা
থেকই

য় িশ ায় িশি ত হেয়েছন। বাবা কৃ ধন

সােহব হেয় উঠু ক ছেল। সাধারণ ভারতীেয়র মেতা হতভােগ র িশকার যােত না হয় তাঁর স ান তাই িশ কাল

অরিব েক পািঠেয় িদেয়িছেলন এমন পিরেবেশ যােত ভারতীয়ে র ছাঁয়াচ না লােগ। িব াস করেতন “জ

কম হাক সােহিব।” বাবার এরকম ইে

এতটাই

বল িছল য

িছেলন একজন সােহিব কায়দার মানু ষ। ১৮৭১ সােল ইংল াে

হাক যথা তথা

অরিবে র িমডল নম রেখিছেলন অ া েয়ড। অরিবে র বাবা

পড়ােশানা শষ কের িতিন সরকাির িচিকৎসক িহসােব কমজীবন

কেরন। ভারতীয় সমােজর র ণশীলতা, সং ার, অভ াস, রীিতনীিত সম

িতিন ত াগ কেরিছেলন। িতিন এিট চাইেতন না য তাঁর

স ােনরা এেদেশর মানু েষর মেতা হাক । তাই িতিন অরিব , মনেমাহন ও িবনয়ভূ ষণ িতন ভাইেক দািজিলং -এর ‘লেরেটা কনেভ ’
ু েল ভিত কের দন। তখন অরিবে র বয়স পাঁচ বছর। বাল কাল থেক অরিবে র ইংেরিজ আদবকায়দা, খাদ , পাশাক সব িছল
সােহিব ধরেনর। িতিন এখােন দু -বছর পড়ােশানা কেরন। িনেজর ছেলেদর িনেয় ডা. ক িড ঘােষর অেনক উ াশা িছল। ডা. ক
িড ঘাষ ১৮৭৯ সােল আবার ইংল াে
পিরবাের িম. রভাের

যান, সখােন

ইট পিরবাের িতিন তাঁর ছেলেদর রাখার

ব ব া কেরন। ম ানেচ াের

ইট, তাঁর ী ও তাঁর মােয়র কােছ অরিব রা থাকেত লাগেলন। অরিব

ায়

১৪ বছর ইংল াে

ইট

িছেলন।

থম পাঁচ বছর ম ানেচ াের, পেরর ছয় বছর ল েন, শষ িতন বছর িছেলন কমি েজ ।
ম ানেচ াের থাকার সময়

ইট সােহব তােক ল ািটন ও ইংরািজ, তাঁর ী অ , ভূ েগাল ও ফরািস ভাষা শখােতন। বয়স বাড়ার সােথ

সােথ তাঁর পাঠ সূ চীর ভার বাড়েত লাগল। কাব , ইিতহাস, সািহত , শকসিপয়ার, শিল ও বাইেবল িতিন পেড় ফেলন।
বছর এভােব কাটেলা। ১৮৮৪ সােল

ইট সােহব অে

িলয়ায় চেল গেল তাঁর মা অরিব

এবার তাঁরা ম ানেচ ার থেক ল েন চেল আেসন। ১৮৮৪ সােল অরিব

থম পাঁচ

ও তাঁর ভাইেদর দখােশানার ভার নন।

ও তাঁর ভাইেয়রা স

পলস ু েল ভিত হন। সই ু েলর

ধান িশ ক িছেলন িম. ওয়াকার। িতিন অরিব েক ব ি গতভােব ি ক ও না না িবষয় পােঠ সাহায করেতন । ু েলর পড়া ছাড়াও
অরিব

ঘাষ ফরািস কিবতা, উপন াস পাঠ করেতন, ি ক ও ল ািটন ভাষায় কিবতা রচনা কেরন ।

ি ক ও ল ািটেন সেবা

ন র পেয় পাশ কেরন। অ ােরাহণ পরী া না দওয়ার জন িতিন ICS পরী ায় পাশ করেত পারেলন না।

ICS পরী ায় যাগ না িদেয় িতিন মাতৃভূ িমর

িত তাঁর

েমর

কাশ ঘটােলন।
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Indian National Flag held high
on 15th August 2022

Glimpse of a rally on
15th August 2022
organized by students
and staff of KNMS

The rally
coverd a
distance of 6km
on remote
areas of
Rangamatia
and Dhaliai of
Sonamura

Discusstion done by different
faculty members on the importance of Sri Aurobindo and his
Philosophy

Smt.
Alkananda
Chowdhury, Faculty
of Bengali, KNMS

Sri Muslem Miah, Faculty
of Philosophy, KNMS

Dr. Udainarayan Adhikari,
Principal in Charge ,
KNMS
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Dr.
Sukamal
Kanti Ghosh Faculty of Physical
Education, KNMS

িবেলত ছেড় ভারত অিভমুেখ যা া কেরন ১৮৯৩ সােলর ফ য়ািরেত। ভারেত অেপ ারত অরিব র বাবা বাে র এেজে র
কাছ থেক ভুল সংবাদ পান, পতুগােলর উপকূেল অরিব র জাহাজডুিব ঘেটেছ। ড ঘাষ আেগই অসু িছেলন, এই দু ঃসংবােদর ধা া
অরিব

সামলােত না পের মৃ তু বরণ কেরন। িক , অরিব

আেসন এস.এস কােথজ জাহােজ। এরপর অরিব

গাইেকায়ােড়র কােছ ২০০ টাকা মািসক বতেন কাজ
খানা বা মহাকরেণ িনযু

বেরাদার মহারাজা

কেরন। চাকিরেত যাগদান করার পর তােক জিরেপর কােজ, পের দওয়ান
-

করা হয়। পের বেরাদা কেলেজ ফরািস ভাষার িশ ক িহেসেব দীঘিদন কাজ কেরেছন। পের এই কেলেজই

১৯০৪ সােল ভাইস ি ি পাল হন। এখােনই বাংলা এবং সং ৃ ত িশেখেছন। স-যু েগর িবিশ সািহিত ক দীেন কুমার রায় তাঁেক বাংলা
শখান। ভারতীয় সং ৃ িতর

েম পেড়েছন এই বেরাদােতই। বেরাদায় অরিব

ভারতীয় সং ৃ িতর উপর গভীর অধ য়ন

কেরন।

জানার জন রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, কািলদাস, সং ৃ ত ইত ািদ পেড়ন।

এখােন থাকার সময় িতিন ভারতবষ স ে

এরপর ধীের ধীের ভারতীয় াধীনতাসং ােমর সে জিড়েয় পেড়ন। বাংলা এবং মধ েদেশর িব বীেদর সে
লাকমান িতলক এবং ভিগনী িনেবিদতার সােথও যাগােযাগ

যাগােযাগ

কেরন।

ািপত হয়। বাঘা যতীন িহেসেব পিরিচত যতী নাথ ব ানাজীর জন

িতিন বেরাদার সনািবভােগ সামিরক

িশ েণর ব ব া কেরন। উে খ , ল েন থাকার সমেয়ই অরিব
সিমিতর সদস হেয়িছেলন।
িচ া এবং চতনায় িতিন চরমপ ী মতবােদর িদেক ঝুঁেক পেড়ন। সই সময় দু ই সরা বাঙািল মনীষী তাঁেক িবেশষভােব ভািবত
কেরিছল। তাঁরা হেলন সািহত স াট বি মচ
আ িনভরশীলতার আদশ এবং বি মচ

চে াপাধ ায় এবং বীর স াসী ামী িবেবকান ।

ামীিজর বাংলা ঐিতহ

এবং

চে াপাধ ােয়র ‘আন মঠ’-এর আদশ এবং উপন াস-বিণত স াসীেদর আ ত ােগর আদশ

ও তােদর সং ােমর িন া ও সততা তাঁেক

বলভােব অনু ািণত কেরিছল। িনেজেক দশেসবক স ান ভাবেত

কেরিছেলন।

পাঁচ বছর (১৯০৬-১৯১০) সি য় রাজনীিতেত জিড়ত থেক িতিন কংে েসর জাতীয়তাবাদী নতা ও িব বী দেলর নপথ নায়ক
িহেসেব আ

কাশ কেরন। িতিন িদেনর- বলা কেলজ এবং রাি েবলা েদশী আে ালেনর পিরক না এবং

সে িনয়িমত ‘ই ু ’ পি কা, যু গা র, বে মাতরম, কমেযাগ িলেখ চেলিছেলন। ঋিষ অরিব
িক পের অনু শীলন সিমিতর সে িকছু মতেভদ হওয়ায় িতিন
যু গা র দেলর নতৃে

িছেলন অরিব

১৯০৫ সােল ব ভে র

ঘাষ অনু শীলন সিমিতর সদস িছেলন।

‘যু গা র’ দেল যাগ দন, যটা িছল

িব ববাদী সংগঠন। এই

ঘাষ ।

িতবােদ েদশী আে ালন কেরন। ১৯০৬ সােল কলকাতায় জাতীয় িশ া পিরষেদর উেদ ােগ ব ল ন াশনাল

কেলজ বা জাতীয় িবদ ালয় ও ব ল টকিনক াল ইনি িটউট (বতমােন যাদবপুর িব িবদ ালয়)
অধ ে র দািয়

িনং িদেয় চেলিছেলন।

হণ কেরন িব বী অরিব

১৯০৭ সােল িতিন ‘বে মাতরম’ পি কা

িতি ত হয় — এই কেলেজর

থম

ঘাষ। অনু জ বারীন ঘােষর মাধ েম বাংলা িব বী দেলর সে তাঁর যাগােযাগ ঘেট।
কাশ কেরন। পি কািট

কাশ হওয়ার পর থেক রাজে ােহর অিভেযােগ সরকার পি কািট

করার চ া কেরন। সরকার এই পি কার জনি য়তা দেখ ভয় পেলন। ৩০ শ জুলাই ‘বে মাতরম’ পি কার উপর পুিলেশর

ব

আ মণ হয়। ১৪ আগ

অরিব

ও িবিপনচ

পালেক

ার করা হয়।

জেল যাওয়ার আেগ অরিব

কেলেজর অধ পদ ত াগ কেরন। ছা েদর অনু েরােধ ২৩ আগ িতিন একিট সংি
ভাষণ দন
ইংেরিজেত। তার িনযাস এখােন তুেল ধরিছ — ‘আমার সমস ায় তামরা িবচিলত ও পােশ আেছা জেন আিম িনি
নই এবং আিম
িনি

হব যিদ জািন য, য কারেণ আিম কারাবরণেক অিনবায বেল ধের িনেয়িছ সই কারেণর

আিম চেল যাব িতলমা
িবদায় িনি

িত তামােদর সমথন আেছ। …

দু ঃিখত না হেয় তামােদর সমথন পেয়। আজ য স ান তামরা আমােক জািনেয়ছ, আিম এই িব াস িনেয়

য, সই স ান তামরা িবদায়ী অধ েক নয়, জািনেয়ছ তামােদর দশেক, আমার ভতের য দশমাতৃকা আেছন,

তাঁেক।’ ২৩ শ সে
এবং অিভেযাগ

র িবচাের রায় হয় – বে মাতরম পি কােক রাজে ােহর জন দাষী করা হয়, িবিপনচে র ছয়মাস জল হয়

মািণত না হওয়ায় অরিব

মুি

পান। বারীন ঘাষ, উ াসকর দ

মুখ িব বীেদর ীপা র হয়।

এর পের সই রামহষক ঘটনা। ১৯০৮ সােলর ৩০ শ এি ল ম ািজে ট িকংসেফাডেক ল

কের গািড়েত বামা ছাঁড়া হেয়িছল।

স ইিতহাস পাঠেকর জানা। এই ঘটনার ফেল সারােদেশ হইচই পেড় যায়। ১৯০৮ সােল কলকাতার মািনকতলায় িব বীেদর একিট
বামা কারখানা িছল যিট ফাঁস হেয় যায়। বশ কেয়কজন িব বী ধরা পেড়ন।
তােদর

ীকােরাি

থেক ২ রা ম

ফতার করা হয় অরিব

তাঁেদর আদালেত পশ করা হয়। অরিব
নািন। ১৯০৯ সােল িবচােরর রায়
দাশ। অরিব
অরিব

ঘাষেক এবং সে আিলপুর বামা মামলায় জিড়েয় পেরন।

ও অপর বি েদর আিলপুর জেল

৫ম

ানা র কের আনা হয়। বছর খােনক চেল সই মামলার

কািশত হয়। এই মামলায় অরিব েদর আইিন সাহায কেরন িবখ াত ব াির ার দশব ু িচ র ন

কােট বেলিছেলন, দশে ম কােনা অপরাধ নেহ, দেশর াধীনতা আমােদর ন ায অিধকার, এটা চাওয়া অন ায় নয়।

ও বািক নয় জেনর বকসু র খালাস হয়। বািকেদর িবিভ

ময়ােদ যাব ীবন ীপা র ও কারাবােসর আেদশ দওয়া হয়।
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কারাগাের থাকার সময় তাঁর অপিরেময় আধ াি ক উপলি

ঘেট। আধ া ি ক িবকাশ পূ ণতার িদেক এেগােত থােকন। তাঁর কথায়,

কারাগােরর মেধ িতিন অ রা ার ডাক েনিছেলন। বি দশায় িতিন অনু ভব কেরিছেলন দেশর াধীনতা আে ালন তাঁর জন নয়।
তাঁেক খুঁজেত হেব জীবেনর অন মাগ। যখন িতিন কারাগার থেক বেরােলন তখন িতিন যন এক আলাদা ব
থেক দূ ের সের িগেয় আধ াি ক সাধনায় িনেজেক িনম কেরন। িব বী অরিব
অরিব

ঋিষ অরিবে

ি । িতিন রাজনীিত

পা িরত হন।

আিলপুর জল থেক বর হেয় উ রপাড়ায় সাবজনীন ভাষণ দন, উ রপাড়ােত ভাষণ দওয়ার জন ইহা ‘ উ রপাড়া ভাষণ’

নােম িবখ াত। উ রপা ড়া অিভভাষেণ িতিন দশবাসীর উে েশ ঐিতহািসক ভাষণ দন। যখােন একজন িব বী থেক একজন
আধ াি ক মানু েষ

পা িরত হওয়ার

থম বাতা দন।

এরপেরর ইিতহাস পি েচিরেত, বতমান পুদুেচিরেত:
মৃ ণািলনী দবীর সে িববােহর মা

৯ বছর পর ৩৮ বছর বয়েস ১৯১০ সােল ফ য়াির মােস িচরিদেনর জন কলকাতা ত াগ কের

িতিন ফরািস অিধকৃত পি েচিরেত চেল আেসন।
মননশীলতার পিরচয় লাভ কের

ীর সােথ অরিবে র আর দখা হয়িন। যু গমানব ঋিষ অরিবে র আধ াি ক

ী মৃ ণািলনী দবী তাঁর আনে র অংশভািগনী হেয় ামীর অনু গািমনী হেত সদা সেচ

১৯১৮ সােল ামীর অনু মিত িনেয়ই মৃ ণািলনী দবী পি েচির যা া করেত
৩১ বছর বয়েসই তাঁর মৃ তু হয়।

ত হেয়িছেলন, হঠাৎ ইন ু েয় া রােগ আ া

১৯১১ সােল ি তীয় ামী পল িরচাডেক িনেয় পি েচিরেত আেসন ফরািস মিহলা িমেরা িরচাড এবং
ঋিষ অরিবে র।
দখেতন।
অরিব

অরিবে র সে

থম সা ােতই িতিন বু ঝেত পােরন য ছােটােবলায়

ে

এবং আ েমর সম

কাজ থেক িনেজেক িবযু

আ ম

াপেন মুখ ভূ িমকা পালন কেরিছেলন

অরিব

বািক জীবন উৎসগ কেরন

িত ার িকছু িদন পেরই

অরিব

হেয় মা

দখা হয়

িতিন এই মানু ষিটেকই ঈ র েপ

মা পাকাপািকভােব পি েচিরেত আেসন ১৯২০ সােল। ১৯২৬ সােলর ২৪ নেভ র
আ ম তির হয় ১৯২৬ সােল। আ ম

সখােনই তাঁেদর সে

থাকেতন।

অরিব

িসি লাভ কেরন। আ র

মােক আিদশি র অবতার বেল ঘাষণা কেরন

কেরন। পি েচিরর কােছ আ জািতক টাউনিশপ

‘অেরািভল’ এবং িদি র অরিব

মা।

আ েম। িনেজেক উৎসগ কেরিছেলন যাগ সাধনায়। আ েম থাকাকালীন অরিবে র দাশিনক

রচনার স ার বাড়েত থােক। এখােন থাকার সময় িতিন ধম, দশন, ভারতীয় সং ৃ িত িনেয় বাংলা ও ইংেরিজ উভয় ভাষােতই বশ
িকছু

রচনা কেরন।

ে র সংখ া ৩৮। উে খেযাগ

, ‘The Life Divine’, ‘Savitri’, ‘Mother lndia’, ‘Essays on Gita’,

‘ভারেতর নবজ ’, ‘কারাকািহনী’। তাঁর লখা ‘সািব ী’ কিবতায় মাট ২৪ হাজার লাইন আেছ। িতিন তাঁর জীবেনর৪০ বছর পি েচিরেত
কাটান।
১৯২৮ সােল রবী নাথ ঠাকুর পি েচিরেত
মুেখ ু

অরিবে র সে সা াৎ কেরিছেলন। পের কিব িলেখিছেলন, “অরিব েক তাঁর যৗবেনর

আে ালেনর মেধ য তপস ার আসেন দেখিছলু ম সখােন তাঁেক জািনেয়িছ

তাঁেক দখলু ম তাঁর ি তীয় তপস া র আসেন, অ গ ভ

– অরিব , রবীে র লেহা নম ার। আজ

তায় – আজও তাঁেক মেন মেন বেল এলু ম – অরিব , রবীে র লেহা

নম ার।”
১৯৫০ সােলর ৫ই িডেস র

য়াত হন ঋিষ অরিব । পুদুেচির আ েম তাঁর সমািধমি র িনমাণ করা হয়। এ

ঘটনা উে খ করিছ। নব ীেপর ‘ব বাণী আ ম ও িশ া

িত ান ’-ই

থম

ান যখােন পুদুেচিরর বাইের

ািপত হেয়িছল। সটা িছল ১৯৫৯ সােলর ২১ শ ফ য়াির। ১২ই ফ য়াির দু পুের পুদুেচির আ েম
কমকতার হােত তুেল িদেয়িছেলন
অনু ােনর

অরিবে র দহাবেশষ

মা য়ং ব বাণীর ১২ জন

অরিবে র দহাব শষ।

ত দশী, স কােলর হািসর গােনর রাজা এবং

কীভােব ওই িচতাভ

সে একিট িবেশষ

অরিবে র অনু গামী নিলনীকা

সরকােরর বণনা থেক জানা যায়,

িনেয় পরবতী ন-িদন ধের কলকাতা সহ নব ীপ জুেড় িবপুল উ াদনা সৃ ি হেয়িছল। স কােলর মা াজ মেলর

িবেশষভােব সু সি ত একিট কামরা এ জন িরজাভ কের সিট কলকাতা হেয় নব ীেপ আনা হেয়িছল। পেথ মা াজ, ওে াল,
বজওয়ারা, ওয়ালেটয়ার, খুরদােরাড, ভুবেন র, কটক, বােল র, ভ ক, খড়গপুর, বাগনান, সাঁতরাগািছ এবং রামরাজাতলা ভৃিত
শেন মানু েষর

া াপেনর জন

ন দাঁিড়েয়িছল।

ন হাওড়ায় এেস প ছায় ১৪ ফ য়াির িবেকল ৪ টর পর। দহাবেশষ
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হণ

ঋিষ অরিব

স ে

ততই তাঁর মেন

িব য়কর যা তা হল িব বী থেক আধ া ি ক সাধেক

পা র

জেগেছ, মানব জীবেনর উে শ কী? কী আমােদর

কৃত কম ?

ভারতবষ থেক ইংেরজ তািড়েয়

াধীনতা এেল মানিবকতা,

স িট। জীবন যতই সামেনর িদেক এিগেয়েছ,

গিত এ েলাও আসেব তা? নািক ি িটশ রাজােদর হাত থেক

মতা

হ া িরত হেব দিশ রাজােদর হােত? আর আপামর জনগেণর অব া একই থাকেব? এই বাধ ভতের যত জেগেছ, ততই অরিব
কৃত উে শ ও কতব অে ষেণ গভীর আধ াি ক সাধনায় িনমি ত

সি য় রাজনীিত থেক িনেজেক সিরেয় িনেয়েছন। মানবজীবেনর
হেয়েছন।
স

েম অন একিট িদক আেলাকপাত করার চ া করিছ। পি েচিরর িদন িলেত কবল আধ াি ক িবকােশর দিলল রেয়েছ।

অেনেকই মেন কেরন, প ি েচিরেত যাওয়ার ফেল বাংলার িব বীেদর সে অরিব

ঘােষর যাগােযাগ িবি

হেয় িগেয়িছল। সব

থেক বড় কথা, বাংলা ছেড় যাওয়ার পর ৪/৫ বছর সাধারণ মানু ষ অরিবে র কানও খাঁজই পানিন।
অরিবে র ছােটাভাই বারী ঘােষর আ সহায়ক িহেসেব দীঘিদন কাজ ক রা াধীনতাসং ামী পূ েণ ু সাদ ভ াচায ঋিষ
অরিবে র অন িদকিট তুেল ধেরেছন। তাঁর মেত ি িটেশর নাগােলর বাইের যাওয়ার তািগদ িছল অরিবে র। সই মেতা ফরািস ঘাঁিট
িক

িহেসেব পি েচিরেক বেছ নওয়া হেয়িছল। কারণ পি েচির এমন একিট জায়গা যখােন বাঙািল িব
আেলাচনা করেল

বীরা

কােশ িনেজেদর মেধ

ানীয় সাধারণ মানু ষ তা সহেজই বু ঝেত পারেব না। ফরািস সরকাির সহেযািগতাও পাওয়া যােব।

ব িবক কমকা রীিতমেতা চলত পি েচির থেকই।

হধন িব বী পূ েণ ু

অরিবে র

ধু তাই নয়

সাদ ভ াচায বেলন, গাপন ভাষায় িচিঠ

আদান দান য হত পি েচিরর আ ম থেক তারও অেনক িনদশন ইিতহাস আেছ। ফেল আ মেক ক

কের রাজৈনিতক আ য়

লও তির হেয়িছল পি েচিরেত।
এই সূ

ধের আর একিট তাৎপযপূ ণ িবষয় উে খ করিছ। পি েচিরেত িগেয় মিতলাল রােয়র মাধ েমই িতিন লার
বাং িব বী আে ালেনর

খুঁিটনািট খাঁজখবর রাখেতন। ক এই মিতলাল রায়?
অরিব

১৯১০–এর ফ য়াির মােস রাতারািত কলকাতা থেক চ ননগর চেল যান

ঘাষ। আ য় পান মিতলাল রােয়র বািড়েত। যিদও মিতলােলর সে তাঁর তখনও কােনা পিরচয়ই িছল না। চ ননগের যাঁর

কােছ আ য় নওয়ার কথা িছল অরিব র, য কােনা কারেণই হাক িতিন অরিব েক আ য় িদেত রািজ হন না। তখন আ য়হীন
অব ায় গ ায় নৗকায় বেস থােকন অরিব । িঠক তখনই এই মিতলাল িনেজর থেক অরিব েক ডেক িনেয় যান তাঁর বািড়েত।
আ য় দন। এক মােসরও বিশ সময় িতিন িছেলন চ ননগের। এই সমেয়ই মিতলােলর সে অরিবে র একটা দৃ ঢ় রসায়ন গেড়
ওেঠ।
পি েচিরেত যাওয়ার পর
‘আমার তহিবেল মা

থম ক য়কটা বছর ভীষণই অথকে কািটেয়িছেলন অরিব । এমনও িচিঠ আেছ যখােন অরিব

৫০িট পয়সা রেয়েছ’। এরকমই একটা সময় মিতলাল িচ র ন দােশর কােছ অরিব র জন অথসাহায চান।

তখন িচ র ন বেলন, অরিব

যিদ তাঁর

দেবন। এর পছেন িচ র েনর একটা সূ

‘সাগরস ীত’ কাব
আইিন বু ি

িট ইংেরিজেত অনু বাদ কের দন তেব িতিন তাঁেক

িম া ের এবং অিম া ের দু -

পড়েল অত

করেত পারেব না। এই

ও িচ র ন দােশর মেধ সাংেকিতক ভাষায় বই
ফও নয়। পুেরা ব াপারটাই িব বী রাজৈনিতক।

আেছ। সখােন মিতলাল রায় িলেখেছন, পি েচির িছল ি
ব বসায়ীেদর কাছ থেক অ

ােব রািজ হেয় যান অরিব ।

অনু বাদও কের দন।

াভািবকভােবই লােক ভাবেছ য, বই এবং তার

এটা বইও নয়।

১০০০ টাকা

কাজ কেরিছল। িতিন ভেবিছেলন, বই অনু বাদ বাবদ টাকা িদেল কখনওই

ি িটশ সরকার িব বীেক সরাসির সাহায করার জন তাঁেক অিভযু

সই সময় অরিব

িলখেছন

কাশনা ও

ফ সং া

িবষেয়

েফর কথাই িলেখেছন িচ র ন ও অরিব । িক
‘যু গপু ষ

আেদৗ তা নয়।

অরিব ’ নােম মিতলাল রােয়র লখা একিট বই

পাট। সখােন যাঁরা বসবাস করেতন, তাঁরা িনি ধায় িভিপর মাধ েম অ

িকনেত পারেতন। চ ননগেরর িব বীরা এই িনেষধহীন ব ব াটােক অ

ব বহার করেত চেয়িছ লন। মিতলাল রায় অত

িচিঠ আদান দান হত। িচিঠ

আমদািনর

িহেসেব

পির ারভােব বইেত তার উে খ কেরেছন। িলেখেছন —‘আমার িব বী সহেযাগীগণ

িঠক কিরেলন, পি েচির হইেতই িরভলবার আনা হইেব। ইহার ব ব ার ভার ব ু রা আমার উপর অপণ কিরেলন। আমায় বাধ হইয়াই
এই িবষয়িট

অরিব েক জানাইেত হইল। তাঁহােক ৬িট িরভলবার

রািখেলন না। িক

য় কিরবার জন িনেবদন কিরলাম। অরিব

আমার দাবী অপূ ণ

াভািবক সতকতার বেশ িরভলবার িল হ গত হইেল তাহা িতিন মািটেত পুিঁ তয়া রাখার ব ব া কিরেলন। সই িল

At the end of all Programmes organized by Kabi Nazrul Mahavidyalaya Sonamura, the
Principal in Charge Dr. Udainarayan Adhikari thanked each and all for making this celebration
a grand success.
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“জয় িহ ”
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