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সুভাষ চ� বসু িছেলন একজন মহান ভারতীয় জাতীয়তাবাদী। আজও মানষু তােক �চেন �দেশর �িত
ভােলাবাসায়। এই সিত�কােরর ভারতীয় মানষু� 1897 সােলর 23�শ জানয়ুারী জ��হণ কেরিছেলন।
সবেচেয় ল�ণীয়, িতিন ি��শ শাসেনর িব�ে� বীরে�র সােথ লড়াই কেরিছেলন । সুভাষ চ� বসু অবশ�ই
একজন িব�বী �াধীনতা সং�ামী িছেলন ।

সুভাষ চ� বসু �ব�
ভারেতর �াধীনতায় সুভাষ চ� বসুর অবদান
সুভাষ চ� বসুর অংশ�হণ আইন অমান� আে�ালেন সংঘ�ত হেয়িছল। এভােবই সুভাষ চ� বসু ভারেতর
�াধীনতা আে�ালেনর অংশ হেয় ওেঠন। িতিন ভারতীয় জাতীয় কংে�েসর (আইএনিস) সদস� হন ।
এছাড়াও, 1939 সােল িতিন দেলর সভাপিত হন। তেব, এই পদ �থেক পদত�ােগর কারেণ এ� অ� সমেয়র
জন� হেয়িছল।

ি��শরা সুভাষ চ� বসুেক গৃহব�ী কের। এ� তার ি��শ শাসেনর িবেরািধতার কারেণ হেয়িছল।
যাইেহাক, তার চতুরতার কারেণ, িতিন 1941 সােল �গাপেন �দশ ত�াগ কেরন। তারপর িতিন ি��শেদর
িব�ে� সাহায� চাইেত ইউেরােপ যান। সবেচেয় ল�ণীয়, িতিন ি��শেদর িব�ে� �শ ও জাম�ানেদর
সাহায� �চেয়িছেলন।

সুভাষ চ� বসু 1943 সােল জাপােন যান। কারণ জাপািনরা তার সাহােয�র আেবদেন তােদর স�িত
িদেয়িছল। জাপােন সুভাষ চ� বসু ভারতীয় জাতীয় �সনাবািহনী গঠন �� কেরন । সবেচেয় ল�ণীয়,
িতিন এক� অ�ায়ী সরকার গঠন কেরিছেলন। ি�তীয় িব�যুে�র সময় অ�শি� অবশ�ই এই অ�ায়ী
সরকারেক �ীকৃিত িদেয়িছল।

ভারতীয় ন�াশনাল আিম� ভারেতর উ�র-পূব�া�েল হামলা চালায়। তদপুির, সুভাষ চ� বসুর �নতৃে� এই
আ�মণ হেয়িছল। এছাড়াও, আইএনএ কেয়ক� অংশ দখল করেত সফল হেয়িছল। দভু� াগ�বশত,
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আবহাওয়া এবং জাপািন নীিতর কারেণ আইএনএ আ�সমপ�ণ কেরিছল। যাইেহাক, �বাস আ�সমপ�েণ তার
অ�ীকৃিত �� কের িদেয়িছেলন। িতিন এক� িবমােন পািলেয় যান িক� এই িবমান� স�বত িব�� হয়।
এই কারেণ 1945 সােলর 18 আগ� সুভাষ চ� বসু মারা যান।

সুভাষ চ� বসুর আদশ�
�থমত, সুভাষ চ� বসু ভারেতর পূণ� �াধীনতােক দঢ়ৃভােব সমথ�ন কেরিছেলন । িবপরীেত, কংে�স কিম�
�াথিমকভােব �ডািমিনয়ন ময�াদার মাধ�েম পয�ায়�েম �াধীনতা �চেয়িছল। তদপুির, �বাস পরপর দইু
�ময়ােদ কংে�েসর সভাপিত িনব�ািচত হন। িক� গা�ী ও কংে�েসর সােথ তার আদশ�গত িবেরােধর কারেণ
বসু পদত�াগ কেরন। বসু মহা�া গা�ীর অিহংসার নীিতর িব�ে� িছেলন। সুভাষ চ� বসু সিহংস
�িতেরােধর সমথ�ক িছেলন।

সুভাষ চ� বসু ি�তীয় িব�যু�েক এক� বড় সুেযাগ িহেসেব �দেখিছেলন। িতিন এটােক ি��শ দবু�লতার
সুেযাগ �নওয়ার সুেযাগ িহেসেব �দেখিছেলন। এছাড়াও, িতিন ইউএসএসআর, জাম�ািন এবং জাপােন সাহায�
চাইেত যান। িতিন ি��শেদর িব�ে� লড়াইেয় আইএনএ-�ক �নতৃ� �দন।
সুভাষ চ� বসু ভগবত গীতায় দঢ়ৃ িব�াসী িছেলন। তাঁর িব�াস িছল ভগবত গীতা ি��শেদর িব�ে�
লড়াইেয়র জন� এক� বড় অনেু�রণার উৎস। িতিন �ামী িবেবকানে�র িশ�ােকও উ� ময�াদায়
�রেখিছেলন।

পিরেশেষ বলা যায়, সুভাষ চ� বসু একজন অিব�রণীয় জাতীয় বীর। �দেশর �িত িছল তার অগাধ
ভােলাবাসা। তাছাড়া এই মহান ব�ি�� �দেশর জন� তার সম� জীবন উৎসগ� কেরেছন।

সুভাষ চ� বসু �ব� |Subhash Chandra Bose Essay

সুভাষ চ� বসু- একজন আনসাং িহেরা
যখনই আমরা সুভাষ চ� বসুর নাম �িন, তখনই আমােদর মাথায় �থেমই আেস তাঁর এক� জনি�য়
উি�, “তুম মেুঝ খুন �দা �ম তুেম আজািদ দ�ুা”।

�নতািজ সুভাষ চ� বসু হেলন একজন অন�তম �াধীনতা সং�ামী এবং মহান �দশে�িমক িছেলন। �নতািজ
সুভাষ চ� বসু ১৮৯৭ সােলর ২৩�শ জানয়ুারী উিড়ষ�ার অ�গ�ত কটক শহেরর জানকীনাথ বসু এবং
�ভাবতী �দবীর ঘের জ��হণ কের িছেলন। তাঁর িপতা জানকীনাথ বসু িছেলন তাঁর সমেয়র একজন
সুপিরিচত আইনজীবী। তাঁর মা �ভাবতী �দবী িছেলন একজন ধািম�ক মিহলা।
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সুভাষ চ� একজন �মধাবী ছা� িছেলন িযিন ম�াি��েলশন পরী�ায় ি�তীয় �ান অজ� ন কেরিছেলন। অ�
বয়েস, িতিন �ামী িবেবকান� এবং রামকৃ� স�েক� পড়েত �� কেরন এবং তােদর িশ�া �ারা �ভািবত
হন। �বাস কলকাতা িব�িবদ�ালয় �থেক 1918 সােল দশ�েন িবএ অনাস� স�� কেরন। পরবত�েত িতিন
আরও পড়ােশানার জন� 1919 সােলর �সে��ের ইংল�াে� যান। িতিন ভারতীয় িসিভল সািভ� েসর জন�
িনব�ািচত হন িক� িতিন ইংল�াে� �থেক ি��শ সরকােরর �সবা করেত চানিন। সুভাষ চ� 1921 সােল
িসিভল সািভ� েসর চাকির �থেক পদত�াগ কেরন এবং ভারেত জাতীয় অশাি�র কথা �েন ভারেত িফের
আেসন।

অ� বয়স �থেকই সুভাষ চ� বসুর জাতীয়তাবাদী �মজাজ িছল এবং ভারতীয়েদর �িত ি��শেদর �বষম�
তােক ��ােধ পূণ� করেব। �দেশর �সবা করার জন�, িতিন ভারতীয় জাতীয় কংে�েস �যাগ �দন (যা কংে�স
পা�� নােমও পিরিচত)। বসু তাঁর �ভােব গা�ী কতৃ� ক �� হওয়া অসহেযাগ আে�ালেন �যাগ �দন। �বাস
িছেলন একজন িব�বী �াধীনতা সং�ামী িযিন আজাদ িহ� আিম� বা ইি�য়ান ন�াশনাল আিম� �িত�া
কেরিছেলন বেল জানা যায়। তার িব�বী আে�ালেনর জন�, বসু �বশ কেয়কবার �জেল �যেত হেয়িছল।
তােক �গাপন িব�বী আে�ালেনর সােথ সংেযােগর জন� সে�হ করা হেয়িছল এবং তােক বাম�ার
(িময়ানমার) মা�ােল �জেল পাঠােনা হেয়িছল �যখােন িতিন য�া �রােগ আ�া� হন। �বাস কংে�স পা�� র
সভাপিত িনব�ািচত হন এবং জওহর লাল �নহ�র সােথ কাজ কেরন, অন� একজন মহান রাজৈনিতক �নতা।
উভেয়রই �াধীনতার �িত আরও জি� এবং বামপ�ী দিৃ�ভি� িছল,

ভারেতর �াধীনতা আে�ালন এবং ভারতীয় জাতীয় �সনাবািহনীেক সংগ�ত ও �নতৃ�দােন বসুর িনঃ�াথ�
অবদান অপিরহায�। আইন অমান� আে�ালেনর সময় তাঁর �াধীনতার সং�ামেক হাইলাইট করা হেয়িছল
যার জন� তােক এমনিক ���ার করা হেয়িছল। �কৃতপে�, িতিন তার মতাদশ� এবং ি��শেদর িব�ে�
শি� �েয়ােগর জন� 11 বার কারাবরণ কেরিছেলন। �বাস দইুবার ভারতীয় জাতীয় কংে�েসর সভাপিত
িনব�ািচত হন িক� কংে�েসর অভ��রীণ ও পররা� নীিতর িব�ে� থাকায় িতিন পদ �থেক পদত�াগ
কেরন।

শী�ই, িতিন দল ত�াগ কেরন এবং ি��শ বািহনীর িব�ে� লড়াই করার জন� অন�ান� �দেশর সােথ �জাট
করার জন� �দেশর বাইের চেল যান। িতিন জাপািনেদর সমথ�ন অজ� ন কেরন এবং তারা দি�ণ-পূব� এিশয়ায়
ভারতীয় জাতীয় �সনাবািহনী গঠেন তােক সাহায� করেত স�ত হয়। পরবত�কােল, িতিন আইএনএ-র
কমা�ার হন। ভারতীয় ন�াশনাল আিম� ভারেতর উ�র-পূব�া�েল হামলা চালায়। এই আ�মণ� সুভাষ চ�
বসুর �নতৃে� সংঘ�ত হেয়িছল এবং এমনিক িতিন ভারেতর উ�র-পূব�া�েলর কেয়ক� অংশ দখল করেতও
সফল হন। দভু� াগ�বশত, জাপািনেদর আ�সমপ�ণ তােক �ত�াহার করেত এবং যু� ব� করেত বাধ� কের।
এটা িব�াস করা হয় �য িতিন 18ই আগ� 1945 তািরেখ এক� িবমান দঘু�টনায় মারা যান। সুভাষ চ�
বসু িছেলন একজন অিব�রণীয় জাতীয় বীর িযিন ি��শেদর িব�ে� �দেশর �াধীনতা সং�ােমর জন� �শষ
িনঃ�াস পয�� লড়াই কেরিছেলন।
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সুভাষ চ� বসু স�েক�  িকছু কথা
সুভাষ চ� বসু 1897 সােল উিড়ষ�ার কটেক জ��হণ কেরন। িতিন ভারতীয় �াধীনতা আে�ালেনর সােথ
গভীরভােব পিরিচত হেয় �বেড় ওেঠন এবং পরবত�কােল 1920-এর দশেক এর এক� অংশ হেয় ওেঠন।

িতিন 1920 এবং 1930 এর দশক জেুড় ভারতীয় জাতীয় কংে�েসর (INC) এক� উ�প�ী শাখার �নতৃ�
�দন এবং অবেশেষ INC-�ত �নতৃে�র অব�ােন ওঠার জন� যেথ� জনি�য়তা এবং সমথ�ন অজ� ন কেরন।
অবেশেষ িতিন 1938 সােল কংে�স সভাপিত হন, িক� �শষ পয�� িতিন কংে�েসর সভাপিত হন। 1939
সােল কংে�েসর বািক �নতৃে�র সােথ মেতর পাথ�েক�র কারেণ পা�� ।

কংে�স �থেক পদত�ােগর পর, �মতাসীন ি��শ সরকার তােক গৃহব�ী কের রােখ, িক� 1940 সােল
ভারত �থেক পালােত স�ম হয়। পািলেয় যাওয়ার পর, 1941 সােল িতিন জাম�ািনেত চেল যান, �যখােন
িতিন নাৎিসেদর সহানভূুিত ও সাহায� পান। ি��শ দখলেক উৎখাত করার পিরক�নায় পা�� । জাম�ািনর
িম� জাপােনর সহায়তায়, িতিন ইি�য়ান ন�াশনাল আিম� (আইএনএ) এর �নতৃ� িদেয়িছেলন যা ভারেতর
িকছু অংশ "জয়" করার �চ�া কেরিছল, যার ফেল �সই এলাকা�িলেক ি��শ দখল �থেক ম�ু করা
হেয়িছল। এই �েচ�া �শষ পয�� ব�থ� হয় এবং 1945 সােল, আইএনএ ি��শ বািহনীর হােত পরািজত হয়।

ি��শ দখলদািরে�র িব�ে� সামিরক িবে�ােহর �নতৃ� িদেত ব�থ� হওয়া সে�ও, বসু অন� এক� ��ে�
অত�� সফল িছেলন। 1941 সােল, জাম�ািনর সহায়তায় এক� ি� ইি�য়া �রিডও �াপন করা হেয়িছল,
�যখােন বসু িনয়িমতভােব ভারতীয় �াধীনতা আে�ালন স�েক� কথা বলেতন। তার ক�ািরশমা এবং
কমনীয়তার কারেণ, িতিন ভারতীয় �াধীনতা আে�ালেনর �িত সমথ�েনর তর� �তির করেত সফল হন।

উপসংহার
সুভাষ চ� বসু িছেলন একজন মহান �াধীনতা সং�ামী যার ভূিমকা ভারেতর �াধীনতায় ���পূণ�। এই
রচনা�র মাধ�েম িশ�াথ�রা সুভাষ চ� বসু এবং তাঁর জীবন স�েক� অেনক িকছু জানেত পারেব। তাঁর
স�েক�  �লখার ফেল ছা�রা তাঁর �াধীনতা সং�াম স�েক�  িব�ািরতভােব জানেত পারেব।

কীভােব সুভাষ চ� বসুর উপর এক� �ব� িলখেবন?
সুভাষ চ� বসুর উপর এক� �ব� িলখেত, আপিন এই পৃ�ায় �দওয়া উদাহরণ� �দখেত পােরন। �দ�
উদাহরণ �থেক আপিন �দখেত পাে�ন, �ব�� ��ভােব িতন� �ধান অংেশ িবভ� - ভূিমকা, মলূ অংশ
এবং উপসংহার। ভূিমকায়, �ব�� সংি��ভােব বণ�না কের �য সুভাষ চ� বসু �ক, তার পিরবার, তার
জ��ান এবং িতিন িকেসর জন� পিরিচত িছেলন। এই পেয়��িল আপনার ভূিমকার িভি� �তির কের
কারণ তারা পাঠকেক জানেত �দয় �য রচনা� কার স�েক� । �ব��র মলূ অংশ� ভারতীয় �াধীনতা
আে�ালেন সুভাষ চ� বসুর অবদান এবং তাঁর আদশ� স�েক� আরও গভীের যায়। এ� �বে�র
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�বিশরভাগ অংশ �তির কের কারণ এ�ই িতিন সবেচেয় �বিশ পিরিচত। পিরেশেষ, �বে�র উপসংহার�
�বে� উপ�ািপত সম� তেথ�র সংি��সার কের এবং সুভাষ চ� বসু �ক এবং কীভােব তােক �রণ করা
হয় �স স�েক�  এক� এক-বােক�র উপসংহার টােন।

সুভাষ চ� বসু �ক িছেলন?
সুভাষ চ� বসু িছেলন একজন ভারতীয় �াধীনতা সং�ামী িযিন ��েহর সােথ �নতািজ নােম পিরিচত
িছেলন। তাঁর রাজৈনিতক ও মতাদশ�গত দিৃ�ভি� মলূত ভগব�ীতা �ারা �ভািবত িছল এবং িতিন ি��শ
শাসন �থেক ভারেতর �াধীনতা অজ� েনর জন� অ�া� পির�ম কেরিছেলন। িতিন গণতে�র আদেশ� িব�াস
করেতন, তেব িতিন এও িব�াস করেতন �য �� গণত� উ�র-ঔপিনেবিশক ভারেত কাজ করেব না। িতিন
িব�াস করেতন �য �সািভেয়ত রািশয়া কতৃ� ক গৃহীত জাতীয় সমাজতাি�ক মেডল ভারেত বা�বায়েনর জন�
সেব�া�ম মেডল হেব। একজন �াধীনতা সং�ামী িহেসেব তার কেম�র জন� তার জীবন ��ায় পূণ� িছল, িক�
ি��শ দখলেক উৎখাত করার জন� নাৎিস জাম�ািন এবং সা�াজ�বাদী জাপােনর সােথ তার িম�তার জন�ও
িতিন সমােলাচনার স�ুখীন হন।


