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                          ABOUT OUR DEPARTMENT 

 

             The Department of History of Surendranath College has been a part of 

the institution since 1884, when the college was established. The Department 

is housed on the 1ST floor of the main building in the main staff room. The 

department runs an Undergraduate course that tries to foster the all-round 

development of its students with all sincerity, devotion and dedication. To 

create interest among the students and to make the learning attractive and 

participative, they are encouraged to actively take part in student seminars, 

debates on various topics as well as question-answer sessions. To create 

interest among the students for the subject the practice of taking them to 

museums and archaeological sites has been introduced. Since last year 

because of the pandemic, the History Department has been functioning  in the 

virtual mode  and has been trying to maintain  close contact with the students 

during this period . We have organized national webinars, students’ webinars, 

and virtual historical tours in this pandemic period.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

  OUR FACULTY 
 

   DR. NITAI GAYEN 

 



 
 

 

 

           FROM THE DESK OF THE PRINCIPAL 
 

 

 

Education is not the mere collection of 

information that remains undigested all through 

one’s life,… rather education is an assimilation of 

man-making, life-giving and character-building 

ideas. It is the duty of a teacher to provide the space 

for the students to realize their noble aims. I am happy to know that the 

Department of History is publishing the 2nd issue of their e-magazine 

‘Chronicles of the Past’, which will increase the ability of the students to think 

and write independently.  

 Moreover, the topic of the 2nd issue is very interesting, “Women in the 

freedom movement in India”. Despite their various contributions to the 

freedom movement in India, their voice is often lost among many other voices 

or amidst the dominant masculine voice. So, we have to search for this 

suppressed voice.   

I congratulate all the faculty members of team History. I also 

congratulate the editorial board for their tireless efforts in bringing out this 

beautiful publication.  I also extend my blessings to the students who have 

contributed their writing to this issue with their writings.  

 

Happy reading to all. 

 

 

 

           

 

Indranil Kar 
Principal 

Surendranath College 
 



 

 

 

 

         FROM THE DESK OF IQAC COORDINATOR 
 

                                                                                                        

 

 

              I am delighted to learn that the Department 

of History, Surendranath College has come up with 

the 2nd issue of their e-magazine ‘CHRONICLES OF 

THE PAST’. 

 

              The theme of this issue is Role of ‘Women in 

the Freedom Movement in India’, which really is a 

neglected and under explored sector. I strongly believe cultivating this 

unilluminated aspect of Indian History is definitely going to encourage, enrich 

and empower all the students.  

 

               My sincere congratulations are due to all the faculty members and 

students of the department for this useful publication. Hope this issue will 

enable all the students to give and get a little more of learning and would be 

able to satisfy the general readers as well, just like its previous issue. 

 

              Happy reading to all. 

             All the best. 

 

             Suchandra Chattarjee 

             IQAC, Coordinator 

 

       

 



 

 

                  

                    FROM THE DESK OF HOD, HISTORY 
  

 
 

 

             Education helps the blossoming of 
students’ talent. For nurturing talent, apart from 
imparting bookish knowledge, students need to 
be encouraged to participate in sports, debates 
and cultural and literary activities. With this end 

in view, the History Department of Surendranath College has 
encouraged the students to publish the 2nd issue of their e-magazine, 
‘Chronicles of the Past’. It highlights the Indian freedom struggle and is 

titled ‘Women in the freedom movement in India’. 
 

              As the Head of the Department of History, I would like to 
convey my thanks and gratitude to Sri Diptangsu Gangopadhyay, 

President of the Governing Body of Surendranath College, Dr. Indranil 
Kar, Principal and Dr. Suchandra Chattarjee, IQAC Coordinator, without 

whose active encouragement the e-magazine would not have 
materialized. I am also thankful to my departmental colleagues as their 

dedication and hard work was the guiding force behind the e-
magazine. But students deserve the maximum praise for their 

enthusiastic participation in giving shape to the e-magazine. It is also 
noteworthy that the technical aspects behind this publication were 
entirely taken care of by the female students. Lastly, I wish that the 

readers would send their critical appreciation on this issue which 
would encourage those who had worked for its success. 

 
                               Thanks to all. 
 
 
        
                             Sankar Naskar 
                               30.09.2021 

 

   

 



 

 

 

 

 

 FROM THE DESK OF EDITOR 

   
 
 

At the very outset, I must admit my not very 
heartening experience as the editor of this E-magazine. 
The world of education seems to be shrinking in a way. 
Thanks to the internet,a massive volume of information 
has been made readily available, the effect of which is 

reflected in the writings of the students in general. It is questionable to what extent 
the purpose of publishing our E-magazine has been fulfilled. We must wean our 
students away from the habit of copy-pasting from the web, or else they would 

move far away from getting the true benefits of education. 
However, I must mention here that most of the students have mustered the 

courage to provide literary contribution to a magazine for the first time. Hence 
literary and grammatical errors have been unavoidable. I humbly seek my readers’ 

forgiveness. In this context it would be pertinent to thank four of our students 
Dishari Bhattacharjee, Payal Bairagi, Arpita Bairagi and Sayanti Laha for their 
technical expertise and unflinching cooperation behind the publication of this  

E-magazine. 
 
 

 
 

   Ujjal Biswas 
              01.10.2021 
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The Unsung Hero Of The FIRST WAR OF 
INDEPENDENCE  : VIRANGINI uda devi 

                                                                                                                 

                                                                                                                          -Dishari Bhattacharjee, Semester 4 

   
 

When the first war of 
independence of 1857 
is brought up, in either 
historical reminiscence 
or  discourse 
exchange, the name of 
the woman warrior 
thrown up most is Rani 
Lakshmibai of 

Jhansi.  But leaders like 
Uda Devi, whose 

contributions to the resistance remain unparalleled, deserve equal 
space, celebration and recognition in both history and public 
consciousness. Hence, it is the time to gratefully remember the struggle 
and patriotic fervour of hundreds of unknown Indians who had made 
invaluable sacrifices during the freedom movement.  

They belonged to obscure communities of remote villages but still had a 
common dream of unshackling India from colonial rule. They had played 
a critical role in the fight against atrocities and injustices of the British. 
Their sense of India is a resounding response to those who consider 
that we owe the very idea of India to the Britishers. In this context, it is 
worth mentioning the audacious feat of Uda Devi, who acted as a sniper. 
She had led the women’s battalion of Oudh’s army in the fierce battle of 
Sikandar Bagh in Lucknow during India’s first war of independence in 
1857.  

Hailing from a small village in Awadh, Uttar Pradesh Uda Devi was 
moved to action with the growing unrest of the 1850s. Hence, she 
reached out to Begum Hazrat Mahal to enlist for the war against 
the  British administration after Indian people were furious against 
the said admin. In order to prepare for the battle that was headed 
their way, Begum helped her form a women’s battalion under her 
command. Uda Devi and her Dalit sisters were the warriors or 
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‘Veeranginis’ of the 1857 Indian Rebellion against the British East India 
Company.  

Armed with courage, ammunition and an army of women behind her, Uda 
Devi led her battalion into  the Battle of Sikandar Bagh in 1857. This 
particular battle was considered to be one of the most  significant and 
“fiercest” in Lucknow during the revolt. Uda Devi fought valiantly and it is 
opined that  she became more ferocious in the aftermath of her husband 
and army soldier Makka Pasi’s death in  the war.   

 

     

Begum Hazrat Mahal                     Veerangani Uda Devi 

 

In November, 1857 when ‘Second relief of Lucknow,’ was undertaken 

by General Campbell’s highlight regiment in Sikandar Bagh palace, the 
British forces met desperate resistance from rebels who had fortified the 
position. It was Uda Devi who asked her troops to attack the advancing 
British army from different directions. It is said that she herself climbed 
upon a tree with pistols in both her hands and enough ammunition. 
Dressed as a male soldier, she camouflaged herself behind the 
thick leaves and is believed to have shot at British soldiers passing under 
the tree. There are varying reports on how many Britishers she had killed 
with some estimates suggesting that she killed more than 30 British 
soldiers.   

After the British overran Sikandar Bagh, an officer noted that many of the 
British casualties had bullet wounds indicating a steep, downward 
trajectory. Suspecting that a sniper remained hidden in a nearby pipal 
tree, British officers fired at the tree and dislodged a rebel who fell to the 
ground with a thud, dead. When her body was recovered, Britishers were 
surprised that it was a woman dressed as a man with pistols in both 
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hands.Today Uda Devi is an inspiration to women from non-dominant 
castes. In fact, till date, the Passi community in Pilibhit region 
commemorates her Martyrdom Day on 16th November every year 
with folk songs describing her valour and supreme sacrifice. November 
16 is marked as her death anniversary, a day for hailing and remembering 
Uda Devi’s resistance to both oppression and patriarchy. A statue of Uda 
Devi stands tall at Sikandar Bagh in Lucknow, where the warrior 
icon looks upon the city with a stance and weapon ready to engage in 
combat.  

A crucial feature of the great uprising was the participation. Women not 
only from royal and noble backgrounds but also from vulnerable 
communities played important roles and Uda Devi was one of those 
valour warriors. It has been over a century since she was martyred. Yet, 
the memory of Uda Devi’s sacrifice is kept alive by Dalit communities who 
cherish her as a model of fearless Dalit womanhood. 
 

 

Bibliography: 

• Reddy Subramanium Devireddy, Uprising of 1857: A Movement 
That Defined India Of August 15, 1947, Serials Publication, 2012 
edition. 

• https://www.amarchitrakatha.com/history_details/uda-devi-a-true-
veerangini/ 

• https://www.epw.in/journal/2007/19/1857-special-issues-
specials/dalit-viranganas-a 
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SAVITRIbAI PHULE : A pioneer in women’s 
education in india 

                                                        

                                                                              -By Payal Bairagi, Semester 4 

 

       Savitribai Phule was an Indian social reformer, 
educationalist, and poet from Maharashtra. She is regarded as the 
first female teacher of India. Along with her husband, Jyoti Rao 
Phule, she played an important and vital role in improving women's 
rights in India. She is regarded as the mother of Indian feminism. Phule 
and her husband founded one of the first Indian girls' schools in Pune, at 
Bhide Wada in 1848. She worked to abolish the discrimination and unfair 
treatment of people based on caste and gender. She is regarded as an 
important figure of the social reform movement in Maharashtra. She 
fought against the orthodox norms of society during British rule. She 
overcame all resistance and brought about social reform in Maharashtra. 
She was born on January 3, 1831, in Naigaon district of Maharashtra, she 
was married to Jyoti Rao Phule at the age of 9. It was her husband who 
taught her to read and write. She trained at Ahmednagar’s Ms Farrar's 
Institution and later at Ms Mitchell’s school in Pune, and became the first 
woman teacher. 
 

          In 1848, she along with her husband founded India’s first 
school for women at Bhide Wada in Pune. The school had eight girl 
students who belonged to different castes. The sole motive to establish a 
school was to empower women through education in the 19th century. In 
those times, education for girls was considered a taboo and Savitribai was 
no stranger to harassment from the orthodox men in the society. It is 
believed that she carried two sarees while travelling to the school as 
people would throw mud at her. She later built 18 such schools in the 
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region. On March 10 this year, more than 3,000 women marched on the 
streets in Nagpur to mark the 120th death anniversary of Savitribai Phule. 
The march was being undertaken by the activists as part of their fight 
against casteism and religious patriarchy. During her lifetime, Phule stood 
for the rights of marginalised and fought against caste-based 
discrimination. In 1863, she set up a home for the prevention of infanticide 
and to prevent the killing of widows. Phule actively campaigned against 
child marriage, Sati tradition and oppression of women. Renowned 
filmmaker Shyam Bengal chronicled the contributions of Jyoti Rao and 
Savitribai Phule in his critically acclaimed soap Bharat Ek Khoj. Savitri and 
her adopted son Yashwantrao set up a clinic to treat those affected by the 
bubonic plague that spread in Pune in 1897. While taking care of the 
patients, she was infected with the disease and died while serving at the 
hospital on March 10 that year. 

       Savitribai Phule is often revered as one of the most iconic social 
reformers who fought for equality. In 1998, the Indian government issued 
a stamp as a tribute to the activist. Add to this, the University of Pune was 
renamed as Savitribai Phule Pune University in her honour. 

Savitri Phule WITH HER HUSBAND JYOTIBA PHULE 

 

 

Bibliography- 

• https://www.inuth.com/india/women-freedom-fighters-of-
india/savitribai-phule-the-social-reformer-who-founded-indias-first-
girls-school/ 

•  

https://en.wikipedia.org/wiki/Savitribai_Phule 
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                         নারী শিক্ষার প্রতীক - পণ্ডিতা রমাবাই    
 

    
  -মোলন ম াষ, ষষ্ঠ মসশমষ্টার 

 

ঐতিহাতিক নানা তিষয় িা ইতিহাসির 

পািায় চ াখ রাখসে আমরা নানা গুণ 

িম্পন্ন নারীসের খ ুঁসে পাই। ভারিীয় 

পটভূতমসি, িমস্ত তভন্নিা, স্বিন্ত্রিা ও 

তনেস্বিা তনসয় গস়ে ওঠা এই চেসের 

তনেস্ব নারীিাে। ঐতিসহের মসযে নারী 

েক্তির চে িম্ভািনা িহুতেন যসর প্রিে 

প রুষসের ইসটর িোয়  াপা প়ো ঘাসির মসিা পস়েতিে, িার প নরাতিষ্কার ও 

প নরুত্থান শুরু হয়। চেমন- ি েিান রাক্তেয়ার মিনসে আসরাহন, ঝাুঁতির রানী 

েক্ষ্মীিাঈ-এর িীরে এিং তিপাহী তিসরাহ ও স্বাযীনিা িংগ্রাসম তিপ ে পতরমাসনর 

নারীসের অংেগ্রহণ । উতনে েিসকর চেষ তেক চেসক তিসের প্রেম অয ধ তেতিি 

িাঙাতে নারীসের অিংখে চেখা তিতভন্ন িামতয়কপসে প্রকাে হওয়ার মাযেসম 

োনা োয় িসরাক্তেনী নাইডু,স্বণ ধক মারী চেিী, চিগমসরাসকয়া, আোপূণ ধা চেিী 

প্রভৃতি নারীর নাম। তিসেষি পক্তিিা রামািাই-এর স্বািন্ত্রকামী আসদােন 

ঐতিহাতিক ঘটনািেীর মসযে অনেিম চেষ্ঠ ।                                                

পক্তিিা রমািাই িরস্বিী একেন মতহো অতযকারকামী ও তেিা কমী, ভারসির 

নারীসের তেিা ও ম ক্তি োসনর অগ্রেিূ এিং একেন িমাে িংস্কারক। পক্তিিা 

রমািাই িরস্বিী ১৮৫৮ িাসের ২৩ এতপ্রে মারাঠঠ ভাষী ব্রাহ্মণ পতরিাসর রমা 

চডাংসর তহিাসি েন্মগ্রহণ কসরন। িাুঁর িািা অনন্ত োস্ত্রী চডাংসর তিসেন একেন 

িংসৃ্কি পক্তিি। তিতন কেকািা তিেতিেোেয় কিৃধক পক্তিি এিং িরস্বিী 

উপাতযসি ভূতষি হসয়তিসেন।  তিতন ১৮৮৯ িাসের কংসগ্রি অতযসিেসন ১০ েন 

মতহো প্রতিতনতযসের একেন তিসেন। ১৮৯০-এর িাসের চেষতেসক, 

তিতন প সন েহর চেসক  তিে মাইে পূসি ধ চকেগা ুঁও গ্রাসম ম ক্তি তমেন প্রতিষ্ঠা 

কসরন। শমিনটির পদর নামকরণ করা েয় পণ্ডিতা রমাবাই মুণ্ডি শমিন। 

১৮৭৬-৭৮ এর মহা ে তভধসির িময় ১০ িির িয়সি অনাে হসয় রমািাই এিং িাুঁর 

ভাই শ্রীতনিাি চডাংসর িংসৃ্কি তেিার েনে ভারসি ভ্রমণ কসরন। এসকেরিােী 

িংস্কারক চকেি ন্দ্র চিন িাুঁসক তহদ  িাতহসিের পতিেিম িাতহিে চিসের 

অন তেতপ প্রোন কসরন এিং রমািাই চিগুতে প়েসি উৎিাতহি হন। ১৮৮০ িাসে 

শ্রীতনিাসির মৃিুের পর, িাঙাতে আইনেীিী তিতপন তিহারী চমধ্বীর িাসে তিিাহ 

হয়। রমািাই এর একঠট কনো িন্তান হয় োর নাম তিে মসনারমা। ১৮৮২ িাসে 
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চমধ্বীর মৃিুের পর, ২৩ িির িয়িী রমািাই প সন  সে আসিন এিং মতহোসের 

তেিার প্র াসরর েনে একঠট িংস্থা গঠন কসরন। ১৮৮২ িাসে তিতন প সনসি আে ধ 

মতহো িমাে প্রতিষ্ঠা কসরন। এঠটর উসেেে তিে স্ত্রী তেিার প্রিার এিং কনো 

তেশুসক িােেতিিাসহর তনপী়েন চেসক রিা করা। তিতন মতহো প্রতেিক ও মতহো 

স্ক ে পতরেে ধক তনসয়াসগর পরামে ধ তেসিন। তিতন িসেন চে, ভারসি নারীর অিস্থা 

এমন তিে চে মতহোরা ত তকৎিাতিেো গ্রহণ করসি পারসিন না। েডধ ডাফতরসনর 

মতহো ত তকৎিা আসদােন শুরু করার পসর এঠটর ফে এসিতিে। রমািাইসয়র 

এই িিিে এক আসো়েন চফসে চেয় চগাটা চেসে।  

 

 

রমািাই ১৮৮৩ িাসে চমতডসকে তেিার েনে তব্রসটসন োন, তব্রসটসন 

অিস্থানকাসে তিতন তিস্টান যম ধ গ্রহণ কসরন। চিখাসন তিতন িার অনেিম 

গুরুেপূণ ধ িই  ‘The High Caste Hindu Women’  ইংসরক্তেসি প্রকাে কসরন। 

তব্রঠটে ভারসি তহদ  নারী েীিসনর অন্ধকার তেক চেতখসয় তহদ  তেশু, কনো ও 

তিযিা মতহোসের উপর তনপী়েসনর প্রতিসরাসযর চ ষ্টা কসরসিন। তিতন ১৮৮৮ 

িাসের ে সন ডি্ে তিঠটইউ-এর প্রভাষক তহসিসি ভারসি তফসর আসিন। ১৮৯৬ 

িাসের ভয়ািহ ে তভধসির িময়, রমািাই গরুগা়েী চোসগ মহারাসের তিতভন্ন গ্রাম 

ভ্রমণ কসরসিন এিং হাোর হাোর পতরিোি, অনাে তেশু এিং তনিঃস্ব মতহোসের 

উদ্ধার কসর িাসের ম ক্তি তমেন ও িারো িেসন আেয় োন কসরন। তিতন িািঠট 

ভাষায় েি একেন তেতিি মতহো, তেতন মূে তহব্রু এিং গ্রীক চেসক িাুঁর 

মািৃভাষা মারাঠঠসি িাইসিসের অন িাে কসরসিন। ১৯০০ িাসে ম ক্তি তমেসন 

“THe HiGH CAsTe HinDU womAn” - bOOK 
wriTTen BY pAnDiTA rAmABAi” 
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১৫০০ েন িাতিদা এিং েিাতযক গিাতে পশু তিে এিং তিতন ম ক্তি তমেসন একঠট 

তগেধা প্রতিষ্ঠা কসরন, িাুঁর এই তমেনঠট আেও  াে  আসি।তিতন িার কনো 

মসনারমাসক ি তেতিি কসরসিন। মসনারমা চিাসে তিেতিেোেয় চেসক প়োশুনা 

চেষ কসর উচ্চির তেিার েনে আসমতরকা োন। রমািাই েতিণ ভারসির 

গুেিাসগ ধ (িিধমান কণ ধাটক) ''তিস্টান হাই স্ক ে'' প্রতিষ্ঠা কসরন। ১৯২০ মসনারমা 

''ম ক্তি তমেসনর'' প্রযান হন তকন্তু এক িিসরর মসযেই মারা োন। রমািাই চিই িময় 

মানতিক ভাসি চভসে পস়েন। ১৯১৯ িাসে িম্প্রোয় চিিার েনে ককিাতর-ই-

তহদ  পেক পান। ১৯৮৮ িাসের ২৬ অসটাির ভারি িরকার একঠট স্মারক 

ডাকঠটতকট  াে  কসর। ম োইসয়র একঠট রাস্তার নামও রাখা হসয়সি িাুঁর িম্মাসন। 

েিায় আক্রান্ত হসয় ১৯২২ িাসের ৫ এতপ্রে তিতন মৃিুেিরণ কসরন, ৬৩ িির 

িয়সি ।  

 

 

গ্রন্থপঞ্জী- 

১.উমা  ক্রিিী - প নতেখসনর ইতিহাি : পক্তিিা রামািাইসয়র েীিন ও িময়, ২০১৪ 

২.স্বাযীনিা িংগ্রামী  তরিাতিযান ( ২য় খি)  - ি প্রিীম চেিোি, ননীসগাপাে চেিোি 

চমসমাতরয়াে ট্রাস্ট, কেকািা, ২০১১, পৃ - ১৯৮-২০০ 

৩. https://sobbanglay.com/sob/pandita-ramabai/ 
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       ভারদতর শবপ্লববাদের জননী - মাোম কামা   

                                          -Rajdeep Dutta , 4th Semester   

   

 “ধন ধানয পুদে ভরা আমাদের এই 

বসুন্ধরা, তাোর মাদে আদে মেি এক 

সকল মেদির মসরা; (ও মস) স্বপ্ন শেদয় 

ততশর মস মেি ,সৃ্মশত শেদয় ম রা; এমন 

মেিটি মকাথাও খুুঁদজ পাদব না মকা তুশম, 

সকল মেদির রাণী মস ম  আমার 

জন্মভূশম।  

                         ….……শিদজন্দ্রলাল রায় 

       

              এই চেি ভূতম, পূণ ধভূতম ভারিিসষ ধ কি েি ম তন-ঋতষ, অিিার-

মহাপ রুষ, ব্রিিাতেনী-িীরনা, তিেষূী-মহীয়িী নারীর আতিভধাি ভারসির 

পূণ ধভূতমসি। এমনই একেন মহা িীরােনা িেসন্ধ চেখার মানসি কেম যরা। 

ভারসির স্বাযীনিা িংগ্রাসমর ইতিহাসি এমনই একেন নারী “মাোম তভকােী 

রস্তমেী কামা”র  েন্ম 24 September 1861 িীিঃ। তেতন ভারসির তিপ্লিিাসের 

েননী। মাোম কামা তব্রঠটে ভারসির একঠট পারিী পতরিাসর েন্মগ্রহণ কসরন। 

িাুঁর তপিার নাম তিে চিারািেী ফ্রামেী পোসটে।  তিতন তিসেন চি-কাসের 

চিাোইসয়-র িহুনামী িেিিায়ী। মাোম কামা “Alexandra Girls’ English 

Institution” -এ তেিা োভ কসরন। 1885 িাসে তভখােী কামা ও “রুস্তম কামা”র 

তিিাহ িম্পন্ন হয়। তকন্তু িাুঁসের কিিাতহক েীিন ি খকর তিে না। িািা়ো মাোম 

কামা িমােসিিা মেূক কাসে অতযকাংে িময় অতিিাতহি করসিন। পরিিী 

কাসে পরস্পর আোো ভাসি েীিনোপন করসি োসকন। 

 

             October 1896 খীিঃ িৎকােীন চিাোই েহসর  রম অনাহার/খােে িঙ্কট 

এিং মহামাতর চপ্লগ চরাগ  াতরতেসক িত়েসয় পস়েতিে। েি েি মান সষর মৃিুে 

ঘসটতিে। তিতন িামাক্তেক মসনাভািাপন্ন হওয়ায় তিতন “চিিা িাতহনী” েে কিতর 

কসরন এিং মান সষর চিিায় ঝাুঁতপসয় পস়েন। এমসিা অিস্থায় তিতন চপ্লগ-এ 

আক্রান্ত হসয় পস়েন। ত তকৎিার েনে তিতন ইংেোসি োন 1902 িাসে। ইংেোসি 

িার িসে পতর য় হয় “োোভাই নওসরাক্তে”র 1908 িাসে। তিতন োোভাই 

নওসরাক্তে'র িেক্তিগি িহকারী হসয় কাে করসি োসকন। ঐ িমসয় েোমেী কৃষ্ণ 

িম ধা িাসেও পতর য় হয়। তিতন ত তকৎিা েনে ইংেোি তগসয়তিসেন, তকন্তু আর 

ভারসি আসিনতন। তিতন গঠণ কসরন “িাতে ধন কতমঠট”। িাো  াম়োর ইংসরেসের 
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অিো ার চেসক িা ুঁ সি এিং মািৃভূতমসক স্বাযীন করসি অসনক স্বাতযনিা িংগ্রামী 

অনোনে চেসে চেসক স্বাযীনিার কাে করসি োসকন এিং মাোম কামা ভারসির 

িাইসর চেসক আসদােন পতর ােনা করসি োসকন। তভকােী কামা প্রেম ভারিীয় 

তেতন স্বাযীন ভারসির পিাকা উত়েসয় তিসেন। 1905 িাে চেসক পিাকা কিতরর 

কাে শুরু কসরন। িাুঁর িহকারী তিসেন তভ.তড. িাভারকার, এিং েোমেী কৃষ্ণ 

িম ধা ।  এই পতাকা শেল মতরঙ্গা- সবজু, মেরুয়া, লাল। সবজু অাংদি আিটি 

পদ্ম ফুল শিহ্ন শেল,  া তৎকালীন ভারদত আিটি প্রদেিদক শনদেেি 

করদতা, আর মেরুয়া অাংদির মধয ভাদে শেল  “মেবনেরী” 

ভাষায়  “বদদমাতরম”, আর মিষ অাংি শেল অর্দ্েিন্দ্র ও স ূ ে,  া মসুলমান 

ও শেদ ুজাতীর ধদম ের শিহ্ন।  

 

                  1907 িাসে “International Socialist Conference”- Germany- এর 

“Stuttgart”  েহসর অন ঠষ্ঠি হয়। িভা  োকােীন মাোম কামা চিই তিরো 

কিত েোেী ধ্বো  উ়োন এিং “িসদমািরম” ধ্বতনসি িিার মন ম গ্ধ কসরন। 

চিই িভা চে ধ্বো উত়েসয়তিে িার িাসে তকিুটা িেে ঘঠটসয় িিধমান ভারসির 

রােধ্বো পতরত তি োভ কসর। চিই িভায় উপতস্থি তিসেন রুে িমােিাতে চনিা 

“ভ্োতেতমর চেতনন”। মাোম কামার িসে পতর য় হয় চিাতভসয়ি চেখক মোক্তিম 

চগাতকধর ।  তিতন মাোম কামাসক একঠট পে চেসখন, চিখাসন মাোম কামাসক 

রুে নারীোতি ও রুে চোকিন্ত্র িমসন্ধ তেখসি িসেন। তিতন একেন মতহো 

হওয়ায় চিই িকে  মতহোসের প্রতি িহমমীিা োন কসরসিন এিং তিতন 

িসেতিসেন চে, মতহোরা স্বিিঃিফূ্িধ ঐকে গস়ে িুসে স্বাযীনিা আসদােসন 

চোগোন করুক।  

 

             মসে ধ- তমসটা আইসনর েরুন 1909 িাে নাগাে ইংসরে তিসরাযী 

আসদােন িীব্র হসয় ওসঠ। এই িময় “মেন োে তযং়ো” 22 িিসরর ইক্তিতনয়াতরং 

মাোম কামা শিণ্ডিত ভারদতর প্রথম জাতীয় পতাকার রূপ 
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িাে েিন েহসর িৎকােীন ভারসির ইংসরে চিসক্রটারী “কােধন উইতেসক” 

প্রকাসেে গুতে কসর হিো কসরন। এই ঘটনায় তভ. তড িাভারকারসক চগ্রফিার 

করা হয় 1910 িাসে । এই ঘটনায় মাোম কামার নাম উসঠ আসি তকন্তু মাোম 

কামাসক আটক করা োয়তন। তভ.তড. িাভারকার-চক চগ্রফিার কসর ভারি চেসক 

েিন তনসয় োওয়া হসে এিং োহাে মোতিয়ি চপ ৌঁিাসে তিতন োহাে চেসক 

েসে ঝাুঁতপসয় পস়েন। মাোম কামা খির শুসন তভ. তড িাভারকারসক িা ুঁ াসি োন 

। তকন্তু মাে 15 তমতনট চেতর হওয়ায় িাুঁসক আিারও চগ্রফিার করা হয়। মাোম 

কামা চিইখান চেসক োন তব্রঠটে েিূািাসি । চিখাসন তিতন িসেন কােধন 

উইতেসক হিো করা িাুঁর পতরকল্পনা তিে। তকন্তু েোিাযে চ ষ্টা করার পসরও তিতন 

অ-িফে হন এিং তিতন িাহিী নারী তহসিসি পতর য় োভ কসরন।  

 

                তব্রঠটে িরকাসরর ঘৃনে িি ধিরিার প্রতি তিতন পিপাতিে না কসর 

েীিসনর চেষ িময় পে ধন্ত মািৃভূতমর েনে িংগ্রাসম রি তিসেন । িার এই ি-

হৃেয় চনিৃে ে েধয় িংকল্প ি সক তনসয় মািৃভূতমর ম ক্তির প্রতিজ্ঞায় তনসেসক 

আহুতি চেন। িার এই চিেতস্বনী তনভীক আ রসণ ম গ্ধ ভারিিািী িাসক স্বংয় 

“মা কােী” িেসিন এিং আরও অসনক নাম যসর িসোযন করসিন। প্রতি ম হসূিধ 

োঞ্ছনা-গিনা, উৎপী়েসন েেধতরি কসরও িার প্রাণেক্তিসক ম্লান করসি পারা 

োয়তন। 

 

 

                                                    

 মািৃভূতমর িম্মান রিাসে ধ স্বাযীনিা িংগ্রাতমরা িদ্ধপতরকর। িখন তব্রঠটে 

িরকাসরর অিো াসর চেে েেধতরি এমসিা অিস্থায় প্রেম তিে ে দ্ধ শুরু হয় 

এিং কােধন উইতেসক হিোর ঘটনায় ভারসি িি স্বসেতে পে-পতএকা তনতষদ্ধ 

চঘাষণা করা হয় । “িসদমািারম”, ”িসোয়ার” -এর মসিা পতএকা তনতষদ্ধ চঘাতষি 

হয়। তকন্তু মাোম কামা এই তিষয় উসেোগী হন এিং তিতন ইংসরক্তে গ্রন্থাগাসরর 

িাসে চোগাসোগ কসরন, তকন্তু িাপাখানা িার প্রস্তাি নাক  কসর চেয়। এরপর 

মাোম কামা চোগাসোগ কসরন হেোসি-র গ্রন্থাগাসরর িসে। এরপর চিইিি 

পে-পতএকা অনে নাসম ভারসির িাোসর তিক্তক্র হসি োসক। তব্রঠটে িরকাসরর 

েমণ-পী়েণ নীতি িসেও মাোম কামার কসঠার প্রস ষ্টার ফসে  ভারসির িাোসর 

চিইিি পে-পতএকা তিক্তক্র হসি োসক।   

োগািার 35 িির তব্রঠটে িরকাসরর তিরুসদ্ধ কঠঠন ে়োই করসি করসি িাসক 

িায ধকে েেধতরি কসর চফসে। চপ্রম, করুণা, মায়া, চিিা-শুশ্রূষার এক েীিন্ত 

প্রতিমা “মাোম রুস্তমেী তভকােী কামা”। তিতন চেমন স্বাযীনিার েনে ঝাুঁতপসয় 

পস়েসিন, চিমতন ে স্থ, োতরর, অিহায়, অিসহতেি, চরাগেেধর মান সষর 
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োণকমী মানি কেোণ ও ভারসির স্বাযীনিার েনে তনসেসক আহুতি চেন। 

েীিসনর অতন্তম িমসয় মািৃভূতমর পরে পািার েনে িার মন-প্রাণ িোক ে হসয় 

ওসঠ। তকন্তু তব্রঠটে িরকাসরর ক়ো অন োিসনর ফসে িাুঁর ভারসি আিা িম্ভি 

হয়তন। তকন্তু তব্রঠটে িরকার এই েসিধ অন মতি চেয় চে, তিতন ভারসি  চকাসনা 

রকম রােননতিক কে ধকোসপ অংে-গ্রহণ করসি পারসি না। েীিসনর চেষ িময় 

মািৃভূতমর পরে চপসি ি সক পাের চরসখ েিধনামায় স্বাির কসর চেয়। চিাোই 

চপ ৌঁিাসে িাুঁসক তনসয় োওয়া হয় পারতি চেনাসরে হািপািাসে। েীঘ ধ আট মাসির 

েীিনপণ ে়োই কসর 74 িির িয়সি 13 আগস্ট 1936 িাসে িীরােনা নারীর 

েীিনািিান হয়। 

স্বাযীন ভারসি এই িীরােনা নারীর স্মৃতি উজ্জীতিি করার েসিে িিধমান ম োই-

এর িত িােয় চরাসডর নাম িেে কসর “MADAM CAMA ROAD” নামকরণ করা 

হয়। “ALEXANDRA GIRLS’ ENGLISH INSTITUTION” চেখাসন তিতন িােে 

িয়সি তেিা গ্রহণ কসরতিসেন,চিখাসন িাুঁর নামাক্তঙ্কি প স্তক রাখা হসয়সি। 13 

আগস্ট 1961 িাসে  স্বাযীন ভারসি িাুঁর প্রেম েন্মেিধিষ ধ েদ্ধা িহকাসর পােন 

করা হয়।1979 িাসে 23 আগস্ট মাোম কামাসক তিসেষ িম্মাসন ভূতষি করা হয়। 

িংিে ভিন কাে ধােসয় মাোম কামার একঠট  ত ে  ড. েঙ্কর চেওয়াতর েম ধা অঙ্কন 

কসর েদ্ধািতে প্রোন কসরন। 

 

গ্রন্থপঞ্জী- 

 

।. স্বাযীনিা িংগ্রামী  তরিাতিযান - ননীসগাপাে চেিোি, স্বাযীনিা িংগ্রাম 

গসিষণা পতরষে, কেকািা, ২০০৯, পৃ- ৪৭-৪৯ 

2. Madam Bhikhaiji Rustam Cama, Builders of Modern India -Khorshed 

Adi Sethna, New Delhi, 1987  
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              ঊষা মমেতা ও শসদেি মরশডও সাশভেস  
                                                                    

                                        -জয়শ্রী বম েন, ৬ষ্ঠ মসশমষ্টার 

 

  

     ১৯২৮ তিষ্টাসে 

ক খোি িাইমন কতমেসনর 

তিরুসদ্ধ িারা চেসে িোপক 

আসদােন  েসি। চনিারা 

িক্িৃিা তেসেন, গান্ধীক্তের 

ডাসক েসে েসে িাযারণ মান ষ 

পসে নামসিন তমতিে কসর। 

িিারই ম সখ এক চলাগান- 

‘িাইমন চগা িোক’। গুেরাসট 

িখন প্রতিিােীর িংখো 

অগুনতি। চিখানকার ি রাট 

েহসর একতেন িকাসে চেখা চগে িস়োসের একঠট প্রতিিাে তমতিে  সেসি। চিই 

তমতিসের চেসষ,একটু িফাসি আর  একঠট ি সে তমতিে আিসি, চিাসটা চিাসটা 

চিসেসমসয়সের একঠট েে, হাসি চিরো পিাকা, ম সখ  কত  গোয় চলাগান 

‘িাইমন চগা িোক’। িাসের চনিা একঠট আট তক নয় িির িয়িী চিাট চমসয়, 

 সেসি তমতিসে িিার আসগ। হঠাৎ চগারা পল্টন চিস়ে এে, পিাকা হাসি একঠট 

চমসয় পস়ে চগে রাস্তায়। প তেে িাসের তমতিে চভসঙ িাত়ে পাঠঠসয় তেে। ি রাসির 

চখরার একঠট প্রােতমক স্ক সের িােী, এই ি সে েসের চনিা চমসয়ঠট তকন্তু েমিার 

পােী নয়। িার চনিৃসে তেশুরা অতভভািকসের কাসি এই ঘটনা োনাে। 

তেশুসের অতভভািসকরা অসনসকই গান্ধীিােী তিসেন, চিাটসের ম সখ প তেসের 

িা়ো তেসয় পিাকা চকস়ে চনওয়ার চ ষ্টার কো শুসন চরসগ  তগসয় িাুঁরা আিার 

তেশুসের তমতিসে পাঠাসিন ঠঠক করসেন। িসি এিার িাসের হাসি আর পিাকা 

তেসেন না। এিার চিরো কাপ়ে তেসয় োমা কিতর কসর, িাই পতরসয় িাসের 

তমতিসে পাঠাসেন। এক একঠট পিাকাই চেন হা ুঁটতিে তমতিসে। চিরো তমতিসের 

তেশুরা  েৃপ্তকসে িেসি িেসি  েে, “প তেে  িুতম েিই কসরা, উুঁ াও োঠঠ, 

িোটন যসরা, পারসি নাসকা পিাকা চমাসের কা়েসি”। এই অতভনি তমতিে চেসখ 

প তেেও চিায হয় হিভে হসয় তগসয়তিে। এখাসনই চেসম তিেনা চমসয়ঠট আর িার 

েে। িারা িস়োসের িসে হাি তমতেসয় মসের চোকাসন তপসকঠটং করসিও চেি 

প়োসোনার পসর। 

তকিুতেসনর মসযেই িািার কাসন এে চমসয়র কীতিধকোসপর কো। িািাও 

হয়ি আর িি েহরিািীর মিই চেেভি তিসেন, তকন্তু িাুঁর িাযা তিে, তিতন 

21 



 

তিসেন তব্রঠটে রাসের অযীসন কম ধরি একেন তি ারক। চমসয়র আ রসণ 

তিপেগ্রস্ত হসি পাসরন চেসন িািা িাযে হসয়ই িাুঁসক িারণ করসেন।  িািার তিপে 

হসি পাসর চেসন চমসয় তকিুতেন প্রকাসেে কাে িন্ধ রাখে। তকন্তু তকিুতেসনর 

মসযেই চি িাযাও েরূ হে। ১৯৩০ তিস্টাসে িািা অিির তনসেন। িখন চমসয়ঠটর 

িয়ি েে িির মাে। িখনই তিতন চেসের স্বাযীনিার েনে প্রাণ তেসিও উৎি ক। 

১৯৩২ তিষ্টাসে িাুঁসের পতরিার  সে চগসেন চিাোই। চিাোই িখসনা ম োই হয়তন। 

এিার িাুঁর পসি চেসের কাে করা অসনক িহে হসয় চগে। প়োসোনার িাসে 

িাসেই চেসের কাসে প সরাপ তর অংে চনিার উপে ি হসয় উঠসি োগসেন। তিতন 

আর অনে তকিু চিসেসমসয় তমসে চনিাসের কাি চেসক পাওয়া তনসেধেনামা ও 

তিতভন্ন তিষসয় নানা িাপা  কাগে, তেফসেট ইিোতে চগাপসন েনগসণর 

মসযে  তিতে করসিন। ো ুঁরা চেসে তিসেন িাুঁসের পতরিাসরর চোকেনসের িাসে 

চেখা করসিন,িাুঁসের কাি চেসক পাওয়া েরকাতর খির িা চনিাসের কাি  চেসক 

পাওয়া তনসেধেমূেক ত ঠঠপে িংগ্রহ করসিন। চোক মারফৎ চিগুতে চে চকান 

উপাসয় িদী তিপ্লিীসের কাসি চপ ৌঁসি তেসিন।  চিাট িসে িাুঁসের চকউ তিসেষ 

িসদহও করি না। চিই ি সোসগ তিতন প সরামাোয় কংসগ্রসির খিরাখির রাখসি 

শুরু করসেন ও চনিাসের কাসি তনভধরসোগে কমী হসয় উঠসেন। 

িাোিস্থাসিই তিতন তিদ্ধান্ত তনসেন তিতন আেীিন কংসগ্রসির কমী োকসিন, 

িংিার করসিন না। খ ি কম িয়ি চেসকই তিতন িম্পূণ ধভাসি গান্ধীক্তের 

েীিনযারাসক গ্রহণ কসরন। ১২/১৩ িিসরর চমসয়ঠট খাতের চপাোক পরসি শুরু 

করসেন, তিোতিিাসক িম্পূণ ধভাসি িেধন করসেন েীিন চেসক। গান্ধীক্তের 

েীিনেে ধনই হে িাুঁর েীিনেে ধন,ো তিতন িারা েীিন অিসর অিসর পােন 

কসর চগসিন। 

 মযেমাসনর িােী হসেও ঊষা ভারুস র  দরামক্তে হাইস্ক ে চেসক মোঠট্রসক 

ভাসো ফে করসেন। ক্লাসির প্রেম পুঁত েেন িােীর মসযে িাুঁর নামঠট স্থান চপে। 

চেসের কাসের পাোপাতে কসেসের প়ো  েে। ১৯৩৯ িাসে িসের উইেিন 

কসেে চেসক প্রেম চেণীসি েে ধনোসস্ত্র স্নািক হসেউে ২২ িির িয়ি চেসক 

কংসগ্রসির িি ধিসণর কমী তহসিসি স্বাযীনিা িংগ্রাসম চোগ তেসেন। িখন 

ভারসির স্বাযীনিা ে সদ্ধর ইতিহাসির এক ক্রাতন্তকাে। কংসগ্রি ও গান্ধীক্তের 

চঘাষণা অন োয়ী ১৯৪২ িাসের ৯ই আগস্ট শুরু হসি ‘ভারি িাস়ো আসদােন’। 

ওইতেন চিাোই েহসরর ‘চগায়াতেয়র টোঙ্ক ময়োন’-পরিিীকাসের  ম োই ‘আগস্ট 

ক্রাতন্ত ময়োন’ চেসক তমতিে শুরু হসি। ভারি িাস়ো  আসদােসনর চঘাষণার 

পসরই িৎপর তব্রঠটে প তেে যরপাক়ে শুরু করে। আট আগস্ট গান্ধীক্তে প্রম খ 

অনোনে িস়ো চনিারা চগ্রপ্তার হসেন। চনিাসের চগাপন তনসেধোন িাসর তনতেধষ্ট 

তেসন েমাসয়ি পতর ােনার ভার প়েে ে তনয়ার গ্রুসপর কংসগ্রি কমীসের ওপর। 

চিতেনই চনিৃপসে অতেতখি অতভসষক হসয় চগে িাুঁর। িমসিি েনিার িামসন 

আসদােসনর উসেেে ও কম ধিূত  োতনসয় িক্িৃিা তেসেন তিতন, ও চিরো 

োিীয় পিাকা উসতােন কসর িসেসি ‘ভারি িাস়ো আসদােন’-এর 
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িূ না  করসেন। এিার চেসক তিতন হসয় উঠসেন কংসগ্রসির এক গুরুেপূণ ধ 

িেিো- ঊষা চমসহিা ।   

             

 

এই িমসয়ই ঊষা িাুঁর েীিসনর িিস সয় গুরুেপূণ ধ কােঠট কসরতিসেন। িা হে 

কংসগ্রসির েনে িম্পূণ ধ স্বাযীন ও চগাপন একটা চিিারসকন্দ্র স্থাপন। ঊষা 

চমসহিা- ১৯২৮ িাসের িাইমন কতমেসনর তিরুসদ্ধ তমতিেকাতরণী চিই চিাট্ট 

প্রতিিােী চমসয়ঠট, স্বাযীনিা িংগ্রাসমর এক গুরুেপূণ ধ িমসয় এই অভািনীয় 

কােঠট করসেন। ১৪ই আগস্ট চেসক  াে  করসেন, ‘তিসক্রট কংসগ্রি চরতডও’র 

কােকম ধ। এই অিামতরক চগাপন চরতডওর িাহাসেে চগাপসন ইংসরেতিসরাযী 

প্র ার  াোসনা, চনিা, িাযারণ কমী ও চেসের অনোনে প্রসেসের গুরুেপূণ ধ 

চনিাসের িসে চোগাসোগ রাখা ও নানা তিদ্ধান্ত তিষসয়  অিতহি োকার কাে 

 েে অতি িন্তপ ধসণ। ১৪ই আগস্ট চিই চিিাসর চভসি এে িাুঁর কন্ঠস্বর, “আতম 

ভারসির চকানও এক োয়গার চকানও এক অিস্থান চেসক ৪২.৩৪ তমটার চিিার 

িরসে  াতেি ‘কংসগ্রি চরতডও’ চেসক িেতি……” এই চরতডওর মাযেসম গান্ধীক্তের 

তনসেধে গ্রহণ ও চরকডধ করা হি প্র াসরর েনে। িসে ভারসির অনোনে অঞ্চসের 

চনিাসের িসেও চোগাসোগ করা হি, িাুঁসের তনসেধে, উপসেে চরকডধ করা হি 

ও পতরকল্পনার তিষসয় োনা চেি। প তেসের চ াসখ য সো চেিার েনে প্রায় চরােই 

প্র ারসকসন্দ্রর োয়গা  িেে করা হি। এর ফসে তিপ্লিী আসদােসনর কাে 

 াোসনা অসনকটা িহে হসয় চগে। ইংসরে প তেসের মসি চেগুতে তিে তনতষদ্ধ 

খির চিগুতেই তিনা িাযায় েনিার কাসি চপ ৌঁসি চেওয়া িম্ভি হসয়তিে, তিপ্লিী 

আসদােন চোরোর  করা িহে হসয়তিে, িারা চেসে আসদােসনর আুঁ  িত়েসয় 

চেওয়া িম্ভি হসয়তিে অতি িহসেই।     

অসনক অন িন্ধাসনর পর প তেে চিিার চকসন্দ্রর িন্ধান চপে তিন মাি পর-

১২ই নসভের। চিিারসকসন্দ্রর উসেোিািহ িকে িেিেই চগ্রপ্তার হসেন। ঊষা 

মোপন মবতারদকন্দ্র প্রশতষ্ঠা কদর সাংবাদের শিদরানাদম উষা মমদেতা 
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চমসহিাও চগ্রপ্তার হসেন। ভারিীয় প তেসের চগাসয়দা োখা তি আই তড িাুঁসক 

ি’মাি যসর চেরা কসর। তকন্তু প সরা ক্তেজ্ঞািা পসি ধ তিতন চেরার উতসর একঠটও 

কো িসেনতন। ি’মাি চেসের একঠট চিসে একাকী আটক চেসকও িাুঁর মসনািে 

তিে অটুট। কংসগ্রসির িসে তিোিঘািকিা করসে িাুঁসক তিসেসে প়োসোনা 

করার ি সোগ কসর চেওয়া হসি এইরকম নানা প্রসোভন চেখাসনা হসয়সি, তকন্তু 

তিতন তিসেন তনি ধাক। এমনতক তি াসরর তেনগুতেসিও তিতন প্রসের উতসর তনি ধাক 

চেসকসিন। তনসেসক িা ুঁ ািার েনেও তিতন চকান উতর  চেিার চ ষ্টা কসরনতন । 

ফে হে  ার িিসরর চেে।প সণর ইয়ারাসভো চেসে িাুঁসক রাখা হসয়তিে। চেসে 

োকাকােীন িাুঁর স্বাসস্থের অিনতি হওয়ায় িাুঁসক ত তকৎিার েনে িসের চে চে 

হিতপটাসে আনা হসয়তিে, িাও  ২৪ ঘণ্টা  ারেন িেস্ত্র প তেসের 

পাহারায়।একটু ি স্থ হসে আিার িাুঁসক চেসে তনসয় োওয়া হসয়তিে। 

অন্তি ধিীকােীন ভারি িরকাসরর স্বরােমন্ত্রী চমারারেী চেোইসয়র তনসেধেক্রসম 

িাুঁসক ম ক্তি  চেওয়া হসয়তিে ১৯৪৬ িাসের মা ধ মাসি । পরিিীকাসে িাুঁসক 

ক্তেজ্ঞািা করসে তিতন িেসিন, “আমার েীিসনর িিস সয় ি দর ম হিূ ধঠট তিে 

তিসক্রট  কংসগ্রি চরতডওর কাে শুরু করা আর িিস সয় তিি আর ে িঃসখর 

ম হিূ ধঠট তিে েখন োনোম চে,একেন ভারিীয় চটকতনতেয়াসনর 

তিোিঘািকিায় এি গুরুেপূণ ধ কাসের োয়গাঠট্র  িন্ধান  চপসয় চগে ইংসরে 

প তেে। আমরা িিাই যরা প়েোম। চেসের অসনক িতি হে।”   

িাুঁর স্বাস্থে চভসঙ োওয়াসি এর পসর ইসে োকসেও তিতন িামাক্তেক িা 

রােননতিক িমস্ত কাে চেসক েসূর চেসকসিন।  আমৃিুে চেখাসেতখর মাযেসম 

িামাক্তেকভাসি িক্তক্রয় তিসেন। পসর আরও প়োসোনা কসরসিন, গান্ধীক্তের 

রােননতিক ও োে ধতনক মিােে ধ তনসয় গসিষণা কসর চিাসে তিেতিেোেয় চেসক 

তপ এই  তড তডতগ্র চপসয়সিন। ইংতরক্তে ও গুেরাঠট ভাষায় অসনক প্রিন্ধ, তনিন্ধ ও 

িই তেসখসিন। িােী তহিাসি, চেক ারার তহিাসি, প্রসফির তহিাসি, গসিষণা 

িহায়ক তহিাসি, িসি ধাপতর চিাসে তিেতিেোেসয়র ‘তিতভকি্  ও পতেঠটি’ তিভাসগর 

প্রযান তহিাসি ১৯৮০ তিষ্টাসে অিির চনওয়া পে ধন্ত তিেতিেোেসয়র িসে িাুঁর 

চোগ তিে। ভারিীয়  তিেোভিন, গান্ধী োতন্তিংস্থা চোেনা, গান্ধী স্মারক তনতয 

ট্রাস্ট প্রভৃতি িংস্থার িসে িাুঁর আেীিন চোগ তিে। 

১৯৯৮ তিষ্টাসে িাুঁসক পদ্মতিভূষণ প রস্কাসর িম্মাতনি কসরন ভারি িরকার। 

২০০০ তিস্টাসে ৮০ িির িয়সি িাুঁর চেহান্ত হয়। 
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     সিস্ত্র শবপ্লবী আদদালদন বাাংলার নারী 

                            (১৯৩০এর েিক) 

 

                                   
                                                       -Rautul Haque, 2nd semester 
 
  

 

            1930 এর েেসক ভারসির ম ক্তি আসদােসনর ইতিহাসি িেস্ত্র তিপ্লি তিে 

এক উসিখসোগে অযোয়। তব্রঠটেতিসরাযী এই অভুেত্থাসন প রুষসের পাোপাতে 

কতিপয় নারী তনে হাসি অস্ত্র িুসে তনসয়তিে। িাসের মসযে প্রীতিেিা ওয়াসেোর, 

কল্পনা েত, েীো নাগ ৱায়, িীণা োি প্রম খ অসনসকই িেস্ত্র তিপ্লিী আসদােসনর 

িাসে ে ি হসয় পস়েন। িেভে তিসরাযী আসদােন  োকােীন িাংোয় একেে 

িরুণ িাে ে ি তিপ্লিী অতি মসন্ত্র েীতিি হয়। িসি আসদােসনর শুরু চেসকই 

িারা হাসি অস্ত্র িুসে চনয়তন, িাসের প্রােতমক কাে তিে- তিপ্লিীসের আেয় 

চেওয়া, তিপ্লিীসের প তেসের হাি চেসক িা ুঁ াসনা, আহিসের চিিা করা ,খিরা 

খির রাখা, অস্ত্র আোন-প্রোন করা, ইিোতে। িাুঁসের েিে তিে িেসস্ত্রর মাযেসম 

তব্রঠটেসের উসেে করা। আর চিই িময় চেসকই  মতহোসের একাংে িেস্ত্র 

তিপ্লিী আসদােসনর িাসে ে ি হসয় পস়েন। 1930 এর েেসক িাংোয় নারী িেস্ত্র 

তিপ্লিীসের িম্পসকধ তনস  আসো না করা হসো- 

 
 
 

লীলা নাে রায় : 
 
  

         তিংে েিসক তব্রঠটে তিসরাযী 

আসদােসন নারীসের োতমে করার 

কাসে ি ভাষ ন্দ্র িি র ঘতনষ্ঠ,  রম 

িামপন্থী রােননতিক চনেী েীো নাগ 

রায় (1900-1970) এর অিামানে 

অিোন রসয়সি। েীো রায় ইংসরক্তেসি 

স্বণ ধপেক তনসয় কেকািার চিে ন 

কসেে চেসক তিএ পাি কসরন। তিতন 

প্রেম মতহো তেতন ঢাকা তিেতিেোেয় 

চেসক এম.এ. তডতগ্র োভ কসরন। িাুঁর িিস সয় গুরুেপূণ ধ কৃতিে হে, 1923 
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তিস্টাসে ঢাকায় "তেপােী িংঘ" নাসম একঠট নারী িংঘ প্রতিষ্ঠা কসরন। প্রীতিেিা 

ওয়াসেোর তিসেন এই তেপােী িংসঘর অনেিম িেিো।এই িংসঘর প্রযান 

উসেেে তিে তব্রঠটেতিসরাযী স্বাযীনিা ে সদ্ধ অংেগ্রহসণর েনে নারীসের প্রস্তুি 

কসর চিাো। এখাসন োঠঠসখো, েরীর  ধা, অস্ত্র  াোসনা, তেিা প্রভৃতির মাযেসম 

চমসয়সের িাহি ও েক্তি িা়োসনার উসেোগ চনওয়া হয়। চমসয়সের হাসির  

 

কাে, তেল্প ও অনোনে কাসের প্রেে ধসনর েনে 1924 তিস্টাসের "তেপােী তেল্প 

প্রেে ধনী"  াে  কসরন ।ঢাকায় তিতভন্ন স্থাসন িাসরাঠট অনিিতনক প্রােতমক তিেোেয় 

এিং তেপােী স্ক ে, নারী তেিা মক্তদর, তেিা ভিন, প্রভৃতি ইংসরক্তে উচ্চ তিেোেয় 

প্রতিষ্ঠা কসরন ।. েীো রায় 1926 তিস্টাসের "তেপােী িােিংঘ" নাসম ভারসির 

প্রেম িােী িংগঠন প্রতিষ্ঠা কসৱন। এই িংগঠনঠট িােীসের রােননতিক অেসন  

 
 

আনার চ ষ্টা  াোয়। 1930 তিস্টাসে আইন অমানে আসদােন শুরু হসে েীো 

রায় িাসি অংে চনন। তিতন 1931 তিস্টাসে েয়শ্রী নাসম একঠট পক্তেকা প্রকাে 

কসরন।  

 
 

প্রীশতলতা ওয়াদেোর : 
 

 পরাযীন ভারসি োরা িংিাসরর ি খ োতন্তসক 

উসপিা কসর চেেমািার ম ক্তির েনে প্রাণ তেসয়সিন, 

িাসের মসযে অনেিম হসেন তিপ্লিী প্রীতিেিা 

ওয়াসেোর (1911-1932 তিস্টাসে)। তিতন  ট্টগ্রাসমর 

যেঘাট গ্রাসম েন্মগ্রহণ কসরন। চমযািী িােী 

Leela  nag Roy along with other founding members of 
Samaj Sebi Sangha, 1946 
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প্রীতিেিা ঢাকায় আই.এ. প়োর িময় নীো রাসয়র তেপােী িংঘ ও কেকািার 

চিে ন কসেসে প়োর িময় কেোণী োসির িােীিংঘ-র  িসে ে ি হন। 

প্রীতিেিা চেেমািাসক ম ি করসি মাস্টারো িূে ধসিসনর িেস্ত্র তিপ্লিী েসে চোগ 

চেন এিং ফ েিার িদ্মনাম গ্রহণ কসরন। িাুঁর তনসের িিিে--" পতরিাসরর প্রতি 

কিধিেসক চেসের প্রতি কিধসিের কাসি িতে তেসি পারি"। মাস্টারোর চনিৃসে 

 ট্টগ্রাম অস্ত্রাগার ে ন্ঠসনর (18 এতপ্রে 1930 তিস্টাসে) ঘটনায় প্রীতিেিা 

গুরুেপূণ ধ ভূতমকা পােন কসরন। তিতন চটতেগ্রাফ ও চটতেসফান অতফি ধ্বংি 

কসরন, প তেে োনা েখে, োোোিাে পাহাস়ের ে দ্ধ (1930  তিষ্টাে), যে ঘাসটর 

ে দ্ধ (1932 তিস্টাসে) প্রভৃতিসি অংে চনন।  িাুঁর চনিৃসে একেে তিপ্লিী 

 ট্টগ্রাসমর পাহা়েিেীর তব্রঠটেসের প্রসমােসকসন্দ্র ইউসরাপীয় ক্লাি আক্রমণ 

কসরন।সেষ পে ধন্ত প তেসের হাসি চগ্রফিার হওয়ার আসগ প্রীতিেিা পটাতিয়াম 

িায়ানাইড তিষ চখসয় আত্মহিো কসরন। এভাসিই ভারিীয় ম ক্তি িংগ্রাসমর প্রেম 

মতহো েহীে 21 িিসরর প্রীতিেিার মৃিুে হয়।মিুৃের আসগর তেন তিতন িাুঁর মাসক 

ত ঠঠসি তেসখতিসেন--" মাসগা! িুতম আমায় ডাকতিসে?.. মা! আমায়  িুতম িমা 

কসরা-- চিামায় ি়ে িেো তেসয় চগোম". 

 
 
 
 
 

কল্পনা েত্ত : 
 
  

           1920 এর েেক চেসক তব্রঠটে তিসরাযী 

আসদােসন চে িেস্ত্র তিপ্লিী কাে ধকোপ িত়েসয় 

পস়ে িার অনেিম চনেী  তিসেন কল্পনা েত 

(1913-1995 তিষ্টাে)। কেকািার চিে ন 

কসেসে প়োর িময় কেোণী োসিৱ 

"িােীিংসঘ" চোগ চেন এিং হরিাে ও অনোনে 

আসদােসন অংে চনন। তিতন 1930 তিস্টাসে 

 ট্টগ্রাসম চফরার পর িূে ধসিন প্রতিঠষ্ঠি "ইক্তিয়ান 

তরপািতেকান আতম ধ-"র  ট্টগ্রাম োখায় চোগ 

চেন।প্রীতিেিা ওয়াসেোরও এই েসে ে ি 

তিসেন। ইতিমসযে  ট্টগ্রাম অস্ত্রাগার ে ন্ঠসনর ঘটনায় ে ি তিপ্লিী গসণে চঘাষ, 

অনন্ত তিং প্রমূখ অসনসকই আোেসির চেসে িক্তদ। কল্পনা কেকািা চেসক 

চগাপসন তনসয় আিা তিসফারক তেসয় গান্-কটন্ কিতর কসর িার তিসফারণ ঘঠটসয় 

আোেি চেসক িক্তদ তিপ্লিীসের পাোসনার ি সোগ কসর চেওয়ার চ ষ্টা কসরন, 

তকন্তু িাুঁর পতরকল্পনা ফাুঁি হসয় োয়। এরপর তিতন প্রীতিেিা িসে  ট্টগ্রাম 
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ইউসরাপীয় ক্লাি আক্রমসণর োতয়ে পান। তকন্তু আক্রমসণর এক িপ্তাহ আসগই 

তিতন প তেসের হাসি যরা পস়ে চেে িক্তদ হন। চেসে িসি অপাসরেন পাহা়েিেী 

ও প্রীতিেিা ওয়াসেোসরর আত্মহিোর খির পান কল্পনা। চেে চেসক িা়ো 

পাওয়ার তকিুতেন পর িম রিীরিিী কগারাো গ্রাসম প তেসের িসে তিপ্লিীসের 

গুতের ে়োইসয় িূে ধসিন যরা প়েসেও তিতন পাতেসয় চেসি িিম হন; তিতন মাি 

পর চিই গ্রাসম অনে একঠট িংঘসষ ধর ঘটনায় কল্পনা যরা পস়েন।  ট্টগ্রাম 

অস্ত্রাগার ে েন মামোয় িূে ধসিন ও িারসকের েক্তস্তোসরর ফাুঁতি ও কল্পনা েসতর 

োিজ্জীিন কারােি হয়। 1939 তিস্টাসে ম ক্তিোসভর পর তিতন ভারসির 

কতমউতনস্ট পাঠটধসি চোগ তেসয় তব্রঠটে তিসরাযী আসদােন  াতেসয় োন। 1943 

তিস্টাসে কতমউতনস্ট চনিা তপ. তি. চোেীর িসে িাুঁর তিিাহ হয়। 1995 তিস্টাসের 

তেতিসি তিতন চেষ তনিঃোি িোগ কসরন। িাুঁর চেখা " ট্টগ্রাম অভুেত্থান" গ্রন্থঠট 

ঐতিহাতিক েতেে । 

 

বীণা োস : 
 
  

                িীণা োি 1911 

তিস্টাসের নতেয়ার 

কৃষ্ণনগসর েন্মগ্রহণ কসরন। 

িাুঁর তপিা তিসেন প্রখোি 

ব্রাহ্মণ চনিা চিণীমাযি োি। 

তিতন কেকািায় েনি 

ডাসয়সিেনি গাে ধি হাইস্ক সে 

প়োসোনা কসরন এিং পসর 

কেকািা তিেতিেোসেয় উচ্চ 

তেিা োভ কসরন।িীণা োি িার কম ধেীিন শুরু কসরন কেকািা তিেতিেোেসয় 

প়োসোনা করার িময়।  তিতন "িাে িংঘ" নাসম একঠট যা ুঁযা-তিপ্লিী িংগঠসনর 

িেিে হন।1932 তিস্টাসে (6 চফব্রূয়াতর) কেকািা তিেতিেোেসয়র একঠট 

িমািিধন অন ষ্ঠান  োকােীন িাংোর িৎকােীন গভন ধর স্টোনতে েোকিনসক 

হিো করার েনে গুতে (5 রাউি)  াোন, েতেও তিতন অসল্পর েনে রিা পান। এ 

হিোর পতরকল্পনার েনে িার ন-িির িেম কারােি হয়। এরপর 1939 তিস্টাসে 

িীণা োসির কারাম ক্তি হয়। 1942 তিস্টাসে তিতন কংসগ্রসি চোগোন কসরন এিং 

ভারি িাস়ো আসদােসন তিতন িক্তক্রয়ভাসি অংেগ্রহণ কসরন। চেে স্বাযীন 

হওয়ার পর তিতন িাংোর তিযানিভার িেিে (1947-1951 তিষ্টাে) হন। এরপর 

1986 তিস্টাসে এই িীরেনা তিপ্লিী িো োিীয়িািােী চনেীর মৃিুে হয়। তিতন 

‘েৃংখে ঝংকাৱ’ ও ‘তপিৃযন’  নামক ে ঠট অমূেে গ্রন্থ র না কসরন। 
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িাশি ম াষ ও সুনীশত মিৌধুরী : 
 
 
 

                  আে চেসক ৮৫ িির আসগর কো। ১৯৩১ িাে। োতন্ত ও ি নীতি 

ে ’েনই স্ক ে প়ে য়া িােী। িয়ি ১৪-এর ঘসর। িাুঁরা ে ’েনই স্ক সে িাযারণ 

িােীসের মসযে ‘িােীিংঘ’ গস়ে চিাসেন। চে িংগঠসনর অতযনায়কে কসরন– 

ি নীতি চ  য রী। এই িােীিংঘ চেসকই ি নীতিরা োঠঠ  াোসনা, চিারা  াোসনা, 

িাুঁিার চেসখন। ক্রমে োতন্ত এিং ি নীতি এ কাসে েিিা োভ কসরন। িাুঁসের 

এই েিিা েসের চনিাসের ত ন্তার েগসি উিেন ঘটায়। স্বপ্ন েসন্ম োতন্ত ও 

ি নীতিসক তনসয়। তস্টসভন্সসক গুতে কসর হিো করার োতয়েঠট পস়েতিে– োতন্ত ও 

ি নীতির উপর। চিতেন ১৪ তডসিের, ১৯৩১ িাে। িকাে ১০টা। স্বাভাতিকভাসিই 

 েতিে েহসরর িমস্ত কাে। চকাোও চকাসনা হট্টসগাে তিে না। ে ’েন 

চিসোেীপ্ত তিপ্লিী োতন্ত, ি নীতির িাৎিতরক পরীিা চেষ হসয়সি ১২ তডসিের। 

স্ক সে অন ষ্ঠান আসি িসে োত়ে পসর  াের েত়েসয় িদ্মসিসে চির হসয়তিে িাত়ে 

চেসক।  ােসরর তনস  রাখা তিে তস্টসভন্সসক গুতে কসর হিো করার তরভেিার। 

োতন্ত .৪৫ কোতেিাসরর তরভেিার এিং ি নীতি .২২ কোতেিাসরর তরভেিার িসে 

তনসয়তিসেন পতরকল্পনাোয়ী। তস্টসভসন্সর িাংসোসি চঢাকার চক েে তহসিসি তিে– 

ক তমিার িাুঁিার প্রেে ধনীর একঠট অন মতিপে। িাুঁিার প্রেে ধনীর অন মতিপে 

চেতখসয় তিনা িাযায় িাুঁরা প্রসিে করসেন তস্টসভসন্সর রুসম। ক তমিার চেো 

মোক্তেসেট তম. তস্টসভন্সসক ১৯৩১ িাসে ১৪ তডসিের তিপ্লিী ি নীতি চ  য রী ও 

োতন্ত চঘাষ হিো কসরন। তি াসর োতন্ত ও ি নীতি চ  য রীর দ্বীপান্তর েি হয়। িাুঁরা 

হাতিম সখই কারািরণ কসরন।  

 
 

 

        Suniti choudhury         Shanti ghosh 
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 গ্রন্থপিী 

 স্বাযীনিা িংগ্রামী  তরিাতিযান - ননীসগাপাে চেিোি, স্বাযীনিা িংগ্রাম 

গসিষণা পতরষে, কেকািা, ২০০৯ 

  

ভারি ইতিহাসি নারী - রত্নািেী  সট্টাপাযোয় ও চগ িম তনসয়াগী, চক তপ িাগ ী 

এি চকাম্পানী, কেকািা, ২০০৯ 
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        BINA DAS :  THE TIGRESS OF BENGAL  
 

                                                                                                            - Rinki Sarkar, BA General 
 

 When Sarat Chandra 
Chattopadhyay had written 

the novel titled "Pather 

Dabi" in 1926, the first 

edition was reportedly sold 
out within 7 days. 
Subsequently,  the book 
was banned by the British 
government. 

  

However, a young girl who was supposed to write her matric examination 
from Bethune school, had got hold of a copy of that banned book. Instead 
of preparing for the exams she finished reading it. This, in turn, had 
affected her preparations. Problems cropped up on the day of her English 
examination.  The students were asked to scribe about their favourite 
novel. This girl, Bina Das, who used to stand first in class, wrote an essay 

on "Pather Dabi". When the results were declared , it was found that her 

marks in this paper were not flattering enough. It did not take her long to 
understand that her essay had not been evaluated properly. That was the 
time when Bina Das vowed to give back a lot to her country once she grew 
older. According to Sibsankar Ghosh, a researcher on the Indian freedom 

movement, the marks that she had lost in this examination was her "First 

Offering To Her Country.” 

Bina Das was a great woman freedom fighter in India. She was born on 
24th August, 1911, in Krishnanagar, a province of Bengal in British India. 
She was a daughter of a well known Brahmo teacher, Beni Madhab Das. 
Her mother Sarala Devi was a social worker.  Her elder sister Kalyani Das 

was also a freedom fighter. A member of "Chhatri Sangha", a semi 

revolutionary organization for women in Kolkata, Bina Das 
first  actively  participated in India's freedom movement on 6th February 
1932. 

On that fateful day  she had gone to the convocation hall of the University 
of Calcutta to receive  her graduation  degree. But there she tried to 
assassinate the Bengal Governor, Stanley Jackson. In the convocation 
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hall of the University of Calcutta, she fired 5 bullets from a revolver.  The 
weapon had been supplied to her by another freedom fighter,  Kamala 
Dasgupta. She fired 5 shots but failed to harm the Governor.  She was 
only 21 and did not get the time to train to handle a revolver. She was 
sentenced to 9 years of rigorous imprisonment; she did not divulge the 
name of the person who had supplied the revolver to her.  

After her early release in 1939, she joined the congress party. In 1942, 
she participated in the Quit India movement and was imprisoned again 
from 1942 to 1945. During 1946-1947, she was a member of the Bengal 
provincial legislative assembly and from 1947 to 1951 of the West Bengal 
legislative assembly. 

 Her sister Kalyani edited a book called "Bengal Speaks." It was published 

in 1944, and dedicated to Bina Das. Bina's friend Suhasinu Ganguly was 
also a freedom fighter.  In 1960, Bina Das was awarded  the Padma Shri 
for her social work. 
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                                            কল্পনা  েত্ত  ম ািী  

                                                                 - Rajeswari Das, 4th semester 

 

ভারসির স্বাযীনিা 

আসদােসনর একেন 

উসিখসোগে নারী 

তিসেন কল্পনা েত। তিতন 

 ট্টগ্রাম তিসপ্লির 

একেন অনেিম তিপ্লিী 

চনেী। অতিভি িাংোর 

 ট্টগ্রাম চেোর 

চিায়ােখাতে উপসেো-

এর শ্রীপ র গ্রাসমর এক 

মযেতিত পতরিাসর তিতন 

েন্মগ্রহণ কসরন 

২৭ে োই ১৯১৩ িাসে। 

েতহে ি তেরাম এিং 

তিপ্লিী কানাইোে েসতর  আেসে ধ উে্ি দ্ধ হসয় তিতন চিে ন কসেসে গস়ে ওঠা 

িােী িংঘসি চোগোন কসরন। পূসণ ধদ  েক্তস্তোর এর মাযেসম তিতন মাস্টার ো িূে ধ 

চিসনর িাসে পতরত ি হন। মাস্টারো িূে ধ চিন এর প্রতিঠষ্ঠি ইক্তিয়ান 

তরপািতেকান আতম ধ,  ট্টগ্রাম োখায় চোগোন কসরন। িার তিপ্লিী মসনাভাসির 

েনে কতি রিীন্দ্রনাে ঠাক র িাুঁসক  ‘অতিকনো’ িসে অতভতহি কসরসিন। িার 

তপিা তিসেন তিসনাে তিহারী েতগুপ্ত। তিতন িরকাতর কমী তিসেন। মািা চোভনা 

িাো।  ট্টগ্রাম চেসক ১৯২৯ িাসে চমঠট্রক সেেন পাে করার পর কল্পনা েত 

কেকািা আসিন এিং চিে ন কসেসে তিজ্ঞান তিভাসগ ভতিধ হন। 

১৯৩০ িাসে কল্পনা েত  ট্টগ্রাসম তফসর আসিন। িখন  ট্টগ্রাম অস্ত্রাগার 

ে েসনর চনেীিৃদ গসণে চঘাষ, চোকনাে িে, অনন্ত তিং প্রম খ তি ারাযীন িক্তদ। 

চিই িময় মতহোসের তিপ্লিী েসের প্রসিসের চিসে তকিু  প্রতিিন্ধকিা তিে। 

তকন্তু মাস্টারো এই িমস্ত তনয়ম তেতেে কসর িার েসে গ্রহণ কসরন। োতির ম ক্তি 

ও োিীয়িািাসের আসদােসনর নারীসের ভুতমকা তিে অিামানে। তব্রঠটে তিসরাযী 

আসদােন অক সিাভয় চোদ্ধা এিং  ট্টগ্রাসম ে ি তিসরাহ এর অনেিম িেিে 

কল্পনা েতসক তনসয় আেসকর এই চেখা। অনোনে িাযারণ িাঙাতে মতহোসের 

চেসক চিে খাতনকটা েো, তিপতিসপ গ়েসনর, কাুঁ া হে ে রসঙর ি দর একঠট 

হাতি। তিতন তিসেন মাস্টার ো িূে ধ চিসনর নারী। রিীন্দ্রনাে এর অতিকনো এিং 

 ট্টগ্রাসম িকসের ‘ভুে ো’ নাসম পতরত ি তিসেন। নারীসের প্রিেি িহসোতগিায় 
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 ট্টগ্রাসম ে ি তিসরাহ তব্রঠটেসের তভিসকই কাুঁতপসয় তেসয়তিে। অসনসকই তিপ্লিী 

েসে মতহোসের তনসি  াইি না, কারণ নারী মাসনই চকামে মায়া মমিা ভরা মন। 

একেন নারীর পসি  তিপ্লিী কাসে তনে ি হওয়াটাই তিপেেনক। িািা়ো 

চিসেসমসয়সের পাোপাতে চিসেসের কনতিক আেসে ধরও স্খেন ঘটসি পাসর িসে 

আেঙ্কা করা হি। এই মসনাভাসির তিরুসদ্ধ কল্পনা েত তেসখসিন, “It was an 

iron rule of the revolutionaries that they should keep aloof from 

the woman”.  

 

        িাসরা িির িয়ি চেসকই িার মসযে স্বসেে ত ন্তা ভািনা োগ্রি হয়। তিতন 

নানা রকম স্বসেেী িই প়েসি তিতন আগ্রহী হন। তিপ্লিীসের েীিনী, ‘পসের োিী’ 

এই যরসনর স্বসেেীয় িই প়েসি শুরু কসরতিসেন। তব্রঠটে িরকারসক িরাসি 

পারসে িসিই ভারসি স্বাযীনিা আিসি, চেসের ে িঃখ েরূ হসি। যীসর  যীসর 

ে িঃিাহতিক কা চে েত়েি হওয়ার প্রতি িার আগ্রহ োসগ।  প়োশুনায় চিে 

চমযািী ও ি ক্তদ্ধেীপ্ত তিসেন কল্পনা।  ট্টগ্রাসমর খাস্তগীর উচ্চ িাতেকা তিেোেয় 

চেসক মোঠট্রক পাি কসরন ১৯২৯ চি। তিপ্লিী তহসিসি তনসেসক প্রস্তুি করসি 

চ সয় স্কোরতেসপর টাকায় িাইসকে তকসন চভারসিোয় কারও ঘ ম ভাঙার আসগই 

চিে ন কসেসের কম্পাউসির মসযে িাইসকে  াোসনা শুরু কসরন। প্রতি  

রতিিার তভসটাতরয়া চমসমাতরয়সে তগসয় চন কা  াোসনার অভোি করসিন। এ 

িমসয় তিপ্লিী িূে ধ চিসনর অন রাগী পূসণ ধদ  েক্তস্তোসরর মাযেসম তিতন মাস্টারোর 

িাসে পতরত ি হন এিং মাস্টারো প্রতিঠষ্ঠি ইক্তিয়ান তরপািতেকান আতম ধ,  ট্টগ্রাম 

োখায় চোগোন কসরন। েসের িেিে হসয় তিজ্ঞাসনর িােী কল্পনা তনসের প়োর 

ঘসর িসি চিামার েনে কিতর করসিন গান-কটন। তকন্তু ১৯৩১ িাসের তডনামাইট 

ষ়েেসন্ত্রর পতরকল্পনা ফাুঁি হসয় োয়। কল্পনাসক িসদহ কসর গতিতিতয তনয়ন্ত্রসণর 

আসেে চেয় িরকার।  ট্টগ্রাম কসেসে তগসয় তিএিতি প়োর অন মতি চেয় 

িরকার, িসি অনেে োিায়াি িন্ধ হয়। চিই িমসয় অসনকিারই রাসে পাতেসয় 

গ্রাসম  সে চেসিন এিং িূে ধ চিন, তনম ধে চিসনর িসে চেখা করসিন। এই িময় 

তিতন প্রায়ই মাস্টারোর িাসে িার গ্রাসম ঘ সর গ্রাসমর মান সষর ি খ ে িঃসখর খির 

তনসিন।  

পাহা়েিেী ইউসরাতপয়ান ক্লাি আক্রমসণর েনে কল্পনা েত ও প্রীতিেিা 

ওয়াসেোসরর ওপর োতয়ে চেওয়ার তিদ্ধান্ত হয় িংগঠসনর পি চেসক। তকন্তু িার 

পূসি ধই প রুসষর িদ্মসিসে িহকমী তনম ধে চিসনর িসে মাস্টারোর কাসি চেখা 

করসি োিার িময় প তেে কল্পনা েতসক চগ্রফিার কসর। ে ই মাি চেসে োকার 

পর প্রমাসণর অভাসি তিতন োতমসন ম ি হন। প তেে িার তিরুসদ্ধ ১০৯ যারায় 

অে ধাৎ ‘ভিঘ সর’ িসে মামো োসয়র কসর। প তেসের িসদহ েৃঠষ্ট এ়োসি িাসক 

আত্মসগাপসনর তনসেধে চেন মাস্টারো। এিময়  ট্টগ্রামসক তমতেটাতর এতরয়া িসে 
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চঘাষণা করা হয়। প্রতি গ্রাসমই তিে তমতেটাতর কোম্প। আত্মসগাপসন োকা অিেন্ত 

কঠঠন কাে। ১৯৩৩ িাসের ১৬ চফব্রুয়ারী িম র িীরিিী কগরাো গ্রাসম ইংসরে 

চফ সের িসে িংঘসষ ধ মাস্টারো ও িারসকের েক্তস্তোসরর িেী তিসেন তিতন। 

পসর মাস্টারো ও ব্রসেন চিন প তেসের হাসি যরা প়েসেও কল্পনা েত পাতেসয় 

চেসি িিম হন। তকন্তু তিন মাি পর ১৯ চম কগরাো গ্রাসম এক িেস্ত্র িংঘসষ ধর 

পর কল্পনা েত এিং িার িিীে ধ কসয়কেন তিপ্লিী যরা পস়েন। ১৪ আগস্ট একঠট 

তিসেষ ট্রাইি েনাসে তিপ্লিীসের তি ার শুরু হয়। এই মামোর নাম তিে ‘‘ ট্টগ্রাম 

অস্ত্রাগার ে েন চিসকি িাতপ্লসমটাতর চকি’’। এর অতভসোসগ তিে রােসরাহ, 

ষ়েেন্ত্র, তিসফারক আইন, অস্ত্র আইন হিো প্রভৃতি। এই মামোর আিামী তিসেন 

িূে ধ চিন, িারসকের েক্তস্তোর এিং কল্পনা েত। মামোর রাসয় িূে ধ চিন ও 

িারসকের েক্তস্তোসরর ফাুঁতির আসেে হয় এিং কল্পনা েসতর োিজ্জীিন 

দ্বীপান্তসরর আসেে হয়। িসি অসনক চ ষ্টার পর চিই দ্বীপান্তসরর আসেে স্থতগি 

করা হয়। মামোর রাসয় চস্পোে ট্রাইি েনাে েে িসেন, ‘‘মমদয় বদল এবাং বয়স 

কম বদলই কল্পনা েত্তদক প্রাণেদি েণ্ডিত করা মেল না।’’  োক্তস্ত পাওয়ার 

পসরই তহেতে চস্পোে চেসে কল্পনাসক তনসয় োওয়া হয়। এ িময় োয়াড, চকাে, 

িান ধাড ে-এর চেখা চিািোতেেম, কতমউতনেম িেসন্ধ তকিু  িই িার হাসি এে। 

িইগুসোর ে ক্তিিকধ মনসক ভীষণভাসি না়ো চেয় কল্পনাসক।  তিপ্লিী 

িাতহিেভাসির উন্মােনা োতগসয় িুসেতিে, িীব্র অন ভূতি মরণসক িুে করসি 

তেতখসয়তিে।  

  

১৯৩৭ িাসে প্রসেসে প্রাসেতেক স্বায়তোিন প্রতিঠষ্ঠি হসো। তিনা তি াসর 

রােিদীসের চিস়ে চেওয়া, রােননতিক িদীসের আদামান চেসক তনসয় আিা 

এিং িাসের ম ক্তি চেওয়ার েনে িাইসর েনিাযারসনর িুম ে আসদােন হে। 

িদীসের আদামান চে চক তফতরসয় আনা শুরু হে ১৯৩৭-এর নসভের মাসি। 
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স্বয়ং রিীন্দ্রনাে, অতিকনো কল্পনার ম ক্তির আসিেন োতনসয় গভন ধসরর িসে 

িািাৎ কসরন। গান্ধীেী, রিীন্দ্র িন্ধ  তি এফ এি্র ে কল্পনাসক চেে চেসক চির 

করার েনে আন্ততরক উসেোগ তনসয়তিসেন। ১৯৩৯ িাসের ১ চম িাে 

আসদােসনর  াসপ িরকার কল্পনাসক ম ক্তি তেসি িাযে হন। কারািাি চেসক ম ি 

হিার িািতেন পসরই কল্পনা  সে আসিন  ট্টগ্রাসম। শুরু হয় িার অনে েীিন। 

চি িমসয়  তনতষদ্ধ োকা কতমউতনস্ট পাঠটধসি চোগোন কসর তব্রঠটে তিসরাযী 

আসদােন  াতেসয় চেসি োসকন। েসের মতহো ও কৃষক িংগঠনসক  াো 

কসরন। িাুঁওিাে পা়োয় তগসয় ক তেসের প়োসিন, মাতেপা়ো, চযাপাপা়োয় তগসয় 

চগাপন িভা করসিন। িামেিােই প্রকৃি চেেসপ্রম এিং চিই চেেসপ্রম মাসন 

েনগসণর মসন আত্মতিোি গস়ে চিাোর কাসে আত্মতনসিেন করা। 

  

 ইতিমসযে তদ্বিীয় তিেে দ্ধ শুরু হসয় চগে। কল্পনাসক কেকািা চেসক 

িতহষ্কার কসর  ট্টগ্রাসম পাঠাসনা হসো। ১৯৪১ িাসে  ট্টগ্রাসম োপানী আক্রমসণর 

আেঙ্কায় োপান তিসরাযী প্র ারকাসে অংেগ্রহণ কসরন কল্পনা। ১৯৪৩ িাসে 

এসেসে ঘসট ভয়ািহ ে তভধি। িারা িাংোয় ৫০ েি ও  ট্টগ্রাসম ২ েি মান সষর 

মৃিুে হয়। কল্পনার চনিৃসে মতহো িতমতি তনরন্ন ি যািুর মান ষসের চিিায় এতগসয় 

আসি। োসণর কাসে তিতন ঘ সর চি়োসিন  ট্টগ্রাসমর িি ধে। ১৯৪৩ িাে কল্পনা 

েসতর েীিসন স্মরণীয়। এই িিসরই কতমউতনস্ট পাঠটধর পূণ ধ িেিেপে োভ কসরন 

তিতন। িিসরর চেসষ চিাোইসি অন ঠষ্ঠি কতমউতনস্ট পাঠটধর িসম্মেসন অংেগ্রহণ 

কসরন  ট্টগ্রাসমর প্রতিতনতয তহসিসি। চিখাসনই ভারসির কতমউতনস্ট পাঠটধর 

িৎকােীন িি ধভারিীয় িাযারণ িম্পােক পূরণ  া ুঁে চোেীর িসে িার তিসয় হয়। 

িরপসির হসয় িই কসরন তি ঠট রণতেসভ আর কনোপসির হসয় ম োফফর 

আহসমে। তিসয়র িময় েশুর িাত়ের পাঠাসনা োে চরেতম োত়ে পসরনতন কল্পনা। 

পসর িকসে তমসে চিই োত়ে চকসট পাঠটধ ফ্ল্োগ কিতর কসরতিসেন। তিসয়র পর 

িার তনসের োয়গা  ট্টগ্রাসম তফসর তগসয় মান সষর মসযে কাে শুরু কসরন কল্পনা 

েত।  ১৯৪৫ িাসে তদ্বিীয় তিেে দ্ধ চেষ হিার আসগ, চেেী-তিসেেী উেৃঙ্খে 

চিনােে  ট্টগ্রাসমর হাটহাোরী োনার কািা়েপা়ো গ্রাসম আকক্তস্মক আক্রমণ 

কসর। গ্রামিািীসের মসযে িোপক অিো ার  াোয়। কল্পনা পাঠটধর চেো 

িম্পােকমিেীর িাহাসেে কংসগ্রি, ম িতেম তেগ, তিতভন্ন িামপন্থী েে ও তিতেষ্ট 

Kalpana Dutta Joshi 
with Urdu poet ali 
sardar Jafri and 
Chito Prasada - the 
young communists 

 

36 



 

নাগতরকসের তনসয় এক ঐকেিদ্ধ কম ধি ূী গ্রহণ কসরন। িািতেন হরিাে পােন 

করা হয়। অিসেসষ তব্রঠটে িরকার ও চিনািাতহনী তপিু হসট।    

   
    
 
 
 

১৯৪৭ িাসে চেে তিভি হসো। েন্মভূতম চিচ়ে  সে এসেন ভারসি। রুে ও  ীনা 

ভাষায় তিতন েি তিসেন। ইংরােী ও িাংো ভাষায় িমান েিিা তিে কল্পনার। 

 তিসের েেসক কতমউতনস্ট পাঠটধর িৎকােীন ম খপে ‘শপপলস   ওয়ার’ 

পক্তেকায় তনয়তমিভাসি প্রকাতেি িৎকােীন িামাক্তেক তিষসয়র ওপর িার 

চেখাগুসো গসিষকসের কাসি মূেেিান েতেে হসয় আসি। ‘ ট্টগ্রাম অস্ত্রাগার 

আক্রমণকারীসের স্মতৃিকো’ কেকািা চেসক প্রকাতেি িার চেখা গ্রন্থঠট এক 

ঐতিহাতিক েতেে। ১৯৯০ িাসে ‘‘িট্টগ্রাম অভুযত্থান’’ নাসম ভারি িরকাসরর 

উসেোসগ আর একঠট গ্রন্থ প্রকাতেি হসয়সি। ১৯৯১ িাসে  ট্টগ্রাসম ে ি 

আসদােসনর ইতিহাি তেখসি শুরু কসরতিসেন, চেষ করসি পাসরনতন। িার 

েীিসনর স্মৃতিকোর তিন হাোর পৃষ্ঠার পান্ডুতেতপ হাতরসয় চফসেতিসেন িামানে 

এক ভুসের কারসণ। চিই মসনাসিেনা তনসয় ১৯৯৫-র ৮ই চফব্রুয়াতর ৮২ িির 

িয়সি কল্পনা েত মিুৃেিরণ কসরন। চেে ভাসগর পর স্বাযীন িাংোসেসে িেিন্ধ  

চেখ ম ক্তেির রহমাসনর আমন্ত্রসণ িাংোসেসে এসিতিসেন ে ’িার ১৯৭৩ ও ১৯৭৫ 

িাসে। িাংোসেসের ম ক্তিে সদ্ধর িমসয় তিতন তিসেন িাংোসেসের িমিেেী। 

তিপ্লিী আসদােসনর ইতিহাসি কল্পনা েত  ত রস্মরণীয় হসয় োকসিন। এই 

স্বাযীনিা আসদােন এর ইতিহাসি অিীম িমিা িম্পন্ন নারী িীরসোদ্ধা তনভধয়া 

কল্পনা েতসক চেসখ প্রতিঠট নারী উে্ি দ্ধ হসিন। িার নামাক্তঙ্কি ইতিহাসি 

ভারিিািী গি ধ অন ভি করসিন।   

 

 

 

Kalpana Dutta with her husband and the general 
secretary of the Communist   Party of India  P.C. Joshi. 
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গ্রন্থপঞ্জী- 
 

 

•  স্বাযীনিা িংগ্রামী  তরিাতিযান - ননীসগাপাে চেিোি, স্বাযীনিা িংগ্রাম 

গসিষণা পতরষে, কেকািা, ২০০৯ 

  

• ভারি ইতিহাসি নারী - রত্নািেী  সট্টাপাযোয় ও চগ িম তনসয়াগী, চক তপ 

িাগ ী এি চকাম্পানী, কেকািা, ২০০৯ 
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                       সদরাণ্ডজনী নাইডু (1879-1949) 

                                                        -Thithima Poddar,6th semester 

 

 িসরাক্তেনী নাইডু 1879 

তিস্টাসে 13 

চফব্রুয়াতর  তব্রঠটে ভারি 

হায়রািাসে একঠট তহদ  

ব্রাহ্মন পতরিাসর েন্ম 

গ্রহণ কসরন। তিতন 

তিসেন ভারিীয় 

স্বাযীনিা আসদােসনর 

একেন  িক্তক্রয় চোদ্ধা। 

তিতন ভারিীয় পাতপয়া 

(the nightingale of 

India) নাসম পতরত ি। 

িাুঁর কপিৃক িাত়ে তিে 

অয না িাংোসেে রাে- এর ম ন্সীগি চেোর চে হেং উপসেোর কনকিার 

গ্রাসম।তিতন তিসেন তিজ্ঞানী, োে ধতনক ও তেিাতিে অসঘারনাে  সট্টাপাযোয় ও 

কতি িরোি দরী চেিীর চেেষ্ঠো কনো।  িাসরা িির িয়সি িসরাক্তেনী মারাে 

তিেতিেোেয় চেসক মোঠট্রক সেেন পরীিায় উতীণ ধ হন এিং িমগ্র মারাে 

চপ্রতিসডক্তন্সসি প্রেম স্থান অতযকার কসরন। ১৮৯১িাে চেসক ১৮৯৪িাে পে ধন্ত 

প়োসোনা িন্ধ চরসখ তিতন নানান তিষয় অযেয়ন কসরন। ১৮৯৫  িাসে প্রেসম 

েিসনর তকংি কসেে ও পসর চকমতব্রে তিেতিেোেসয়র গাটধন কসেসে 

প়োসোনা কসরন।তিতন উে ধ, চিসেগু, ফাতি ধ ও িাংো ভাষা তেসখতিসেন। ১৭ িির 

িয়সি  িসরাক্তেনী  ড.ম েোো চগাতিদরাে ে  নায়ডুর চপ্রসম পস়েন।  ১৯ িির 

িয়সি  প়োসোনা  িমাপ্ত  কসর  িার িসে  পতরণয়িূসে আিদ্ধ হন তিতন। 

উসিখে, চিই  ে সগ অিিণ ধ তিিাহ  িমাসে তনতষদ্ধ  তিে । িসরাক্তেনী  ব্রাহ্মন 

হসেও  চগাতিদরাে ে  তিসেন  অব্রাহ্মণ । ১৮৯৮িাসে মারাসে ১৮৭২ 

িাসের  আইন অন োয়ী িাসের  তিিাহ হয় । িাসের   ারেন  িন্তান  হসয়তিে, 

িারা হসেন -েয়িূে ধ, পদ্মো, রণযীর ও েীোমতণ। কনো পদ্মো পরিিীকাসে 

পক্তিমিসের রােেপাে হন। 
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      িসরাক্তেনীর িািা অসঘারনাে  সট্টাপাযোয় ও  িন্ধ  চমািা আে ে কায় ম তিসেন 

হায়রািাসে ভারিীয়  োিীয় কংসগ্রসির প্রেম িেিে । রােননতিক আসদােসন 

অংে চনওয়ার কারসণ পরিিীকাসে িাসক কসেসের অযেি পে চেসক পে ুেি 

কসর চেওয়া হয়। এিা়ো িসরাক্তেনীর ভাই িীসরন  সট্টাপাযোয় তিসেন িৎকােীন 

িমাসের একেন খোিনামা কতমউতনস্ট। প্রেম তিেে দ্ধ  োকােীন িাতে ধন 

কতমঠটর একেন গুরুেপনূ ধ িেিে এিং তহদ -োম ধান ষ়েেসন্ত্রর অনেিম 

চনিৃি্হানীয় িোক্তিে তিসেন িীসরন। এর চেসক যসর চনওয়া োয় চে, পতরিাসরর 

প্রভাসিই িাুঁর মসন স্বাযীনিা আসদােসন চোগোসনর ইো চেখা তেসয়তিে। ১৯০৫ 

িাসে িেভে আসদােসনর পতর্সপ্রতিসি িসরাক্তেনী চোগ চেন স্বাযীনিা 

আসদােসন। ১৯০৩ িাে চেসক ১৯১৭িাসের মযেিিী িমসয় তিতন চগাপােকৃষ্ণ 

চগাখসে, রিীন্দ্রনাে ঠাক র, চমাহম্মে আেী ক্তেন্নাহ, অোতন চিিান্ত ,  তি.তপ. 

রামস্বামী আইয়ার, মহাত্মা গান্ধী, েওহরোে চনহরু  প্রম সখর িংস্পসে ধ আসিন। 

১৯১৫ িাে চেসক  ১৯১৮ িাসের  মযেিিী িমসয়  তিতন  ভারসির  নানা স্থাসন ে ি 

কেোণ, েসমর চগ রি, নারীম ক্তি ও োিীয়িািাে  তিষসয় িক্িৃিাোন কসরন। 

১৯১৫ িাে চেসক  ১৯১৮িাসে েওহরোে  চনহরুর িসে  চেখা  করার 

পর  তিতন   ম্পারসণ নীে াষীসের  িাসে ধ আসদােন  শুরু কসরন। ১৯১৯ 

িাসের  মা ধ মাসি তব্রঠটে িরকার রাওোট আইন  োতর কসর িকে প্রকার 

রােসরাহমূেক র না তনতষদ্ধ কসর। এর প্রতিিাসে গান্ধীক্তে 

অিহসোগ  আসদােন  িংগঠঠি  করসে িসরাক্তেনী  িি ধপ্রেসমই আসদােসন 

চোগ চেন। পসর তব্রঠটে িরকার এই আসদােসনর উপর িোপক েমননীতি প্রসয়াগ 

কসর। ১৯১৯ িাসের ে োই  মাসি িসরাক্তেনী  ইংেোসি চহামরুে তেসগর েিূ 

মসনানীি হন। ১৯২০িাসের ে োই মাসি তিতন ভারসি প্রিোিিধন করার পর ১ 

আগস্ট গান্ধীেী অিহসোগ  আসদােন  চঘাষণা কসরন। ১৯২৪ িাসের 

োন য়াতর  মাসি তিতন পিূ ধআতফ্রকায় ভারিীয় কংসগ্রসির প্রতিতনতযর অনেিম 

রুসপ তনি ধাত ি হন। ১৯২৮ িাসের  অসটাির  মাসি তিতন  তনউ ইয়কধ িফর 

কসরন। এই িময় তিতন  ে িরাসে আতফ্রকান- আসমতরকান ও আসমতরকান-

ইক্তিয়ানসের প্রতি কিষমে মূেক আ রসণর  তনদা  কসরন। 

ভারসি  প্রিোিিধসনর পর তিতন কংসগ্রি  ওয়াতকধং কতমঠটর  িেিো তনি ধাত ি হন। 

১৯৩০ িাসের  ২৬সে োন য়াতর োিীয়  কংসগ্রি তব্রঠটে িাম্রােে চেসক স্বাযীনিা 

চঘাষণা কসর। ৫ ই চম গান্ধীেীসক চগ্রপ্তার করা  হয়।  এর 

অনতিকাে  পসরই  চগ্রপ্তার হন িসরাক্তেনী  নাইডু। এই িময় কসয়ক  মাি তিতন 

কারারুদ্ধ োসকন। ১৯৩১ িাের ৩১ চে োন য়াতর  গান্ধীেীর 

িাসে  িাসে  িাসকও  ম ক্তি চেওয়া  হয়। চিই  িিরই পসর আিার  িাুঁসের  চগ্রপ্তার 

করা হয়। স্বাস্থেহাতনর কারসণ  অল্পতেসনর মসযেই িা়ো চপসয় োন িসরাক্তেনী। 

গান্ধীেী ম ক্তি পান ১৯৩৩িাসে। ১৯৩১িাসে গান্ধীেী ও পক্তিি  মােসিের 

িসে  তিতনও  চগােসটতিে  কিঠসক চোগ চেন। ১৯৪২ িাসের  ২ রা 

অসটাির  ভারি  িাস়ো আসদােসন অংে  চনিার  েনে িাুঁসক  প নরায় চগ্রপ্তার 
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করা হসয়তিে।  এই িময় গান্ধীক্তের িসে  ২১মাি কারারুদ্ধ  তিসেন িসরাক্তেনী। 

মহাত্মা গান্ধীর  িসে  িসরাক্তেনী  নাইডুর িম্পকধ এিটাই  অন্তরে  তিে  চে 

গান্ধীক্তেসক তিতন “শমশক মাউস” িসেও ডাকসিন।  

  

 

 

 

 

 

 

 

১৯৪৭ িাসের  মা ধ মাসি এেীয় িম্পকধ িসন্মেসনর 

তস্টয়াতরং  কতমঠটর  চপ সরাতহিে  কসরন িসরাক্তেনী  নাইডু। 

েীঘ ধ  অসপিা  এিং  প্রস ষ্টার পর ১৯৪৭ িাসের  ১৫ ই 

আগস্ট  ঔপতনসিতেক  েক্তির  কিে চেসক স্বাযীন হয় ভারিিষ ধ। চেে স্বাযীন 

হওয়ার  পর িিধমান উওরপ্রসেে-এর রােেপাে তহসিসি  তনে ি  হন তিতন। 

িসরাক্তেনী  নাইডু তিসেন  ভারসির  প্রেম মতহো  রােেপাে । ১৯৪৯ িাসের  ২ 

েরা মা ধ হৃেসরাসগ  আক্রান্ত হসয় মৃিুেিরণ 

কসরন  ভারসির  নাইঠটসেে  িসরাক্তেনী নাইডু । 

িীষ েস্থানীয় জাতীয় মনতৃবৃদদের সদঙ্গ শবশবধ আদলািনায় সদরাণ্ডজনী নাইডু 
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        DURGABAi DESHMUKH : The iron lady 

                                         

                                                                                     - By Arpita Bairagi, Sem-4  
 

 

Popularly known as 

‘Iron Lady’, Durgabai 

Deshmukh was an 

energetic and 

enlivened spirit. A 

firebrand freedom 

fighter, a dedicated 

social worker and an 

adept lawyer, she had 

the potential of turning 

on her magic at the wink of an eye whenever she felt that people 

and the country needed her. There is no question that Durgabai 

Deshmukh remains one of India’s most dynamic freedom 

fighters, a defender of social welfare and champion of women’s 

rights. Married off at the age of eight to a wealthy zamindar, she 

had courage and wherewithal to successfully negotiate the terms 

of her withdrawal from that marriage at age 15 before the couple 

could consummate it; a decision supported by her father and 

brother. In ending her own child marriage, Durgabai set the tone 

for a life that would take her through the freedom struggle, 

drafting of the Indian Constitution, and a dogged battle for 

women’s emancipation. Durgabai was born on 15th July 1909, 

in Rajahmundry, Kakinada. She was involved in the Indian 

freedom movement from a very young age at 12, she quit school 

to protest the imposition of English as the medium of education. 

At the age of 14, she volunteered at a conference held by the 

Indian National Congress in Kakinada. She later started the 

Balika Hindi Pathshala in Rajahmundry to promote Hindi 

education for girls. 
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When the Indian National Congress had its conference in her 
hometown of Kakinada in 1923, she was a volunteer and placed 
in charge of the Khadi exhibition that was running side by side. 
Her responsibility was to ensure that visitors without tickets didn't 
enter. She fulfilled the responsibility given to her honestly and 
even forbade Jawaharlal Nehru from entering. When the 
organisers of the exhibition saw what she did and angrily chided 
her, she replied that she was only following instructions. She 
allowed Nehru in only after the organisers bought a ticket for him. 
Nehru praised the girl for the courage with which she did her 
duty. 
 

 
 

 
 
She was a follower of Mahatma Gandhi in India's struggle for 
freedom from the British Raj. She was a satyagrahi. She was a 
prominent social reformer who participated in Gandhi led Salt 
Satyagraha activities during the Civil Disobedience Movement. 
She was instrumental in organising women satyagrahis in the 
movement. This led to British Raj authorities imprisoning her 
three times between 1930 and 1933. 
 

Durgabai deshmukh along with pandit nehru. 
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 After her release from prison, Durgabai continued her studies. 
She finished her B.A and her M.A in political science in the 1930s 
from Andhra University. She went on to obtain her law degree 
from Madras University in 1942, and started practicing as an 
advocate in Madras High Court. Durgabai was a member of the 
Constituent Assembly of India. She was the only woman in the 
panel of Chairmen in the Constituent Assembly. She was 
instrumental in the enactment of many social welfare laws. She 
failed to get elected to Parliament in 1952, and was later 
nominated to be a member of the Planning Commission. In that 
role, she mustered support for a national policy on social welfare. 
The policy resulted in the establishment of a Central Social 
Welfare Board in 1953. As the Board's first chairperson, she 
mobilized a large number of voluntary organizations to carry out 
its programs, which were aimed at education, training, and 
rehabilitation of needy women, children, and the handicapped. 
 

 
Chairman of the Central Social Welfare Board, 
Durgabai Deshmukh addressing members in the 
Planning Commission office, 1953. 
 

She was the first to emphasise the need to set up separate 
Family Courts after studying the same during her visit to China 
in 1953. The Family Courts Act was enacted in 1984. She was 
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then elected to the Constituent Assembly from Madras Province. 
She was the only woman in the panel of Chairmen in the 
Constituent Assembly. Durgabai was also the first chairperson 
of the National Council on Women’s Education established by 
the Government of India in 1958. Under her the committee made 
many recommendations like the provision of free primary 
education to girls, reservation of seats in various services and 
programmes of adult education. In 1963, Durgabai was awarded 
by UNESCO for her work in the field of literacy and in 1975, the 
Government of India honoured her by conferring upon her the 
Padma Vibhushan. Deshmukh, who was an example of women 
empowerment, married again at age of 44 to Chintan Deshmukh, 

the inspiration behind the title of her autobiography ‘Chintaman 

and I’. Her husband was the first Indian to be the governor of 

the Reserve bank of India. 
Deshmukh died on May 9, 1981. Throughout her life, she fought 
for women rights but unlike other activists, she did emancipate 
herself from all the miseries and then marched further to change 
the lives of lakhs of women in India and made their lives worth 
living with dignity and self-respect. 
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                     অরুনা আসফ আশল   

 

                                                              -পলাি পাল, ৬ষ্ঠ মসশমষ্টার 

 

 ভারিিসষ ধর ঔপতনসিতেক ত ন্তা ভািনায় 

এসকিাসর চগা়ো চেসকই তেেসভসের 

তিষয়ঠট তিে। ভারিিসষ ধর নারীসের 

অযিঃপতিি অিস্থাসক পৃতেিীর 

িভেিাগুতের উচ্চিরক্রসম ভারিিষ ধসক 

তনম্নস্থাসনর তনসেধেক িসে মসন করা হয়। 

িৎিসতও িহু নারী তিতভন্ন চিসে িাুঁসের 

গুরুেপূণ ধ অিোন দ্বারা ভারিীয় 

ইতিহািসক িমদৃ্ধ কসরসিন। ভারিিসষ ধর 

স্বাযীনিা িংগ্রাসমর ইতিহাসি চিরকমই 

একেন উসিখে নাম অরুনা আিফ আতে। তেতন ভারিীয় স্বাযীনিা 

িংগ্রাসমর একেন একতনষ্ঠ চোদ্ধা ও একাযাসর িহকমীও তিসেন। িাুঁসক 

“ভারি িাস়ো আসদােসনর নাতয়কা”ও িো হসয় োসক। স্বাযীনিা িংগ্রামী 

হওয়ার পাোপাতে তিতন তিসেন একেন রােননতিক কমী, ভারসির 

তেিাতিে এিং প্রকােক। ভারিসক স্বাযীনিা এসন চেওয়ার পসরও তিতন 

ভারিীয় রােনীতির িসে ঘতনষ্ঠভাসি ে ি চেসকসিন। 

 

১৯০৯ িাসের ১৬ ে োই তব্রঠটে-ভারসির পািাি প্রসেসের কােকা নামক চিাট েহসর 

অরুনা আিফ আতে িা অরুনা-গাে েীর (পূি ধ নাম) েন্ম হয়। তিতন তিসেন এক িাঙােী 
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শ্রীমতী ইণ্ডন্দ্ররা োন্ধী ও অরুণা আসফ আলী 

 



 

ব্রাহ্মণ পতরিাসরর চমসয়। িার িািা উসপন্দ্রনাে গাে েী তিসেন িাংোসেসের িতরোে 

চেোর একেন চহাসটে মাতেক, মািা অোতেকা চেিী তিসেন ব্রাহ্ম িমাসের চনিা ও 

ব্রহ্ম িেীি র তয়িা কেসোকেনাে িানোসের কনো। ব্রাহ্মণ পতরিাসর েন্মগ্রহণ করা 

অরুনা চিাটসিো চেসকই ম ্িত ন্তা ও তেতিি পতরসিসে ি়ে হন। তিতন প্রেসম োসহাসরর 

Sacred Heart Convent School-এ িােেকাসের প়োসোনা শুরু কসরন, পসর 

কনতনিাসের All Saints College চেসক স্নািক হন । স্নািক হওয়ার পসর তিতন 

কেকািার চগাসখে চমসমাতরয়াে মহাতিেোেসয় তেতিকা তহসিসি কাে করসি োসকন। 

 

ঘটনা সক্র এোহািাসে িাুঁর িসে কংসগ্রি েসের এক চনিা আিফ আতের পতর য় হয়। 

অরুনা এিং আিফ আতে োতিগি ভাসি পৃেক হওয়ায় এিং আিফ আতে িয়সি 

অরুনার চেসক ২৩ িিসরর ি়ে হওয়ায় অরুনার িাত়ে চেসক িাুঁসের িম্পকধ তনসয় 

মিতিসরায কিতর হয় । তকন্তু তিতভন্ন িমিোর পসরও ১৯২৮ িাসে িাুঁসের তিিাহ িম্পন্ন 

হয়। আিফ আতের মাযেসমই অরুনা ভারিীয় রােনীতিসি পা রাসখন। িাুঁসের তিসয়র 

পসরই তিতন ভারিীয় োিীয় কংসগ্রসির িেিে হন। েিণ িিোগ্রহ  োকােীন তিতন 

একঠট োোয়ও অংেগ্রহণ কসরন। িাুঁর তিসয়র ে ই িিসরর মসযে তিতন কারািরণ কসরন। 

এমনতক ১৯৩১ িাসে ‘গান্ধী আরউইন  ুক্তির’ িময় েখন প্রসিেক রােননতিক িদীসকই 

ম ক্তি চেওয়া হসয়তিে, িখনও িাুঁসক চেসেই রাখা হয়। চেসষ মহাত্মা গান্ধীর হস্তসিসপ 

িাুঁসক ম ক্তি চেওয়া হয়। ১৯৩২ িাসে িাুঁসক েখন তিহার চেসে পাঠাসনা হয়, চিখাসন 

তিতন রােননতিক িদীসের প্রতি িরকারী উোিীনিার প্রতিিাসে অনেন শুরু কসরন। 

িাুঁর এই প্রতিিাে অনেসন তিহার চেসে অিস্থার উন্নতি হসেও, পসর িাুঁসক অোো 

চেসে তনেধন কারািাসি পাঠঠসয় চেওয়া হয়। চেে চেসক ম ক্তি পাওয়ার পসর িাুঁসক 

রােননতিকভাসি আর চিমন িক্তক্রয় হসি চেখা োয়তন। িসি ১৯৪২ এর চেসষ তিতন 

অজ্ঞািিাসি চেসক আিার িক্তক্রয় হসয় উঠসি োসকন। 

 

১৯৪২ িাসের ৮ ই আগস্ট তনতখে ভারি কংসগ্রি কতমঠট ‘ভারত োদ া’ প্রস্তাি গ্রহণ 

করসে অরুণা আিফ আতে চেেিািীসক এই চেষ িংগ্রামঠটসি অংেগ্রহণ করসি 

আহ্বান োতনসয়তিসেন। ম োইসি এই ‘ভারি িাস়ো’ আসদােসনর তিষয়ঠট চঘাষণা করা 

মাে তব্রঠটে িরকার কংসগ্রসির িমস্ত ি়ে ি়ে চনিাসের চগ্রপ্তার শুরু কসরন এই চভসি 

চে চনিৃসের অভাসি আসদােনঠট চভসে প়েসি। চেেসনিাসের চগ্রপ্তার করার িাসে 

িাসে  াতরতেসক তিসরাহ আরম্ভ হয়। চেসের েনিা রােপসে চিতরসয় এসি 

‘বদদমাতরম’, ‘মোত্মা োন্ধী কী জয়’, ‘শিটিি ভারত োদ া’ ধ্বতনসি আকাে 

কাুঁতপসয় চিাসে। তকন্তু ৩৩ িির িয়িী অরুনা আিফ আতে পসরর তেন অে ধাৎ ৯ আগস্ট 

ম োইসয়র চগায়াতেয়া টোংক ময়োসন োিীয় কংসগ্রসির পিাকা উসতােন কসর 

আসদােসনর ি ূনা কসরন। চগায়াতেয়া টোংক ময়োসন েমাসয়সির ওপর তব্রঠটে প তেে 

গুতে  াোয়। চিাসভ তিতিপ্ত েনিা চেসের তিতভন্ন স্থাসন ভাঙ ুর, ২৭০ঠট চরে চস্টেন, 

৫৫০ঠট চপাষ্ট অতফি, ৭০ঠট প তেে চস্টেন, এিং ৮৫ঠট অনোনে িরকাতর 

আিািগৃহগুতে ধ্বংি কসর। অসনক োয়গায় চরে োইন, চটতেসফান, চটতেগ্রাফ োইন 
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িংসোগহীন কসর চেওয়া হয়। চিই িময় অিসমর ি়েকপে, েেপে ও চরে িতগর 

উপসর এিং উস়োোহাে ঘা ুঁঠটসি অতি িংসোগ করা হয়। এি োো ও অতভজ্ঞ 

চনিৃসের অন পতস্থতি িসেও অরুনার িাহিী পেসিপ স্বাযীনিা িংগ্রাসমর ইতিহাসি 

উজ্জ্বে হসয় রসয়সি। অরুনার িীরসের কাতহনী চগাটা চেসের িাে-ে িকসের স্বাযীনিা 

অেধসনর প্রিে ইোসকই প্রতিফতেি কসরতিে। 

 

 

 

 

এই ঘটনার পসর অরুণার নাসম চগ্রফিাতর পসরায়ানা োতর করা হয় এিং তিতন চগ্রপ্তাতর 

এ়োিার েনে গা ঢাকা তেসয় িািারা, িাতেয়া, নাগপ র, আিাম ঘ সর চিইিি োয়গায় 

িমান্তরাে িরকার গঠন করার চ ষ্টা কসরন। এর মসযেই তিতন রাম মসনাহর চোতহয়ার 

িসে তমতেিভাসি কংসগ্রসির মাতিক পক্তেকা ‘ইনশকলাব’ িম্পােনা করসি শুরু 

কসরন। ১৯৪৪ িাসে একঠট িংখোয় তিতন চেসের ে ি িমােসক তহংিা- অতহংিার িেে ধ 

িকধ চিস়ে তিপ্লসির পসে পা িা়োসি উৎিাহ চেন। ১৯৪২ িাসের চেসষর তেক চেসক 

অরুনা আিফ আতে গা ঢাকা তেসয় োকসিন। অজ্ঞািিাসি োকাকােীন তব্রঠটে িরকার 

চঘাষণা কসরন, িাুঁসক চে িদী করসি পারসি, িাসক পাুঁ  হাোর টাকা প রস্কার চেওয়া 

হসি। অি স্থ অিস্থায় তিতন তেতির কসরােিাসগ ডা: চোেীর চ োসর েীঘ ধতেন ে তকসয় 

োসকন। মহাত্মা গান্ধী িাুঁসক হাসি চেখা ত ঠঠ পাঠঠসয় অজ্ঞািিাি চেসক চিতরসয় আিার 

অন সরায কসরন এিং িাুঁর নাসম চে মূেে তনয ধাতরি হসয়সি, িা হতরেনসের েনে িেয় 

করার পরামে ধ চেন। েতেও অরুনা ১৯৪৬ িাসে িাুঁর নাসম োতর হওয়া চগ্রপ্তাতর 

পসরায়ানা িুসে না চনওয়া অিযী তিতন প্রকাসেে আসিনতন। অরুণা আিফ আতে তিসেন 

ম ক্তি িংগ্রাসমর অনেিম প সরাযা। তিসেষ কসর তিয়াতিসের আসদােসন তিতন িক্তক্রয় 
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ভূতমকা তনসয়তিসেন। অরুনা আিফ আতে তিসেন “গান্ধীর রােননতিক িন্তান, তকন্তু 

কাে ধ মাকধসির িিধমান িাে” তহসিসি িণ ধনা করা হসিা চিই িময়। 

 

১৯৪৮ িাসে অরুনা আিফ আতে কংসগ্রি িমােিন্ত্রী েসে ে ি হন, তকন্তু অত সরই িা 

চিস়ে চেন। তিতন কংসগ্রসির প্রতি আস্থা হাতরসয় োিীয় কংসগ্রি িোগ কসর 

চিাতিয়াতেস্ট েসে চোগোন কসরন। ভারি স্বাযীনিা োভ করার পর, তিতন গতরি 

েনিাযারসণর িাসে তমসে কাে করার তিদ্ধান্ত গ্রহণ কসরন। ১৯৪৫ িাসে ভারিীয় 

কতমউতনস্ট েসের মতহো তিভাগ National Federation of Indian Women প্রতিষ্ঠা 

করসি িাহােে করসেও তিতন ১৯৫৬ িাসে ভারিীয় কতমউতনস্ট েে িোগ কসরন। 

১৯৫৮ িাসে অরুনা আিফ তেতির প্রেম চময়র তনি ধাত ি হন। অরুনা এিং এোিািা 

নারায়ন চে েভাসি ‘তেঙ্ক’ নাসম একঠট প্রকােনা িংস্থা প্রতিষ্ঠা কসরন এিং ‘পোঠট্রয়ট’ 

নাসম একঠট কেতনক কাগে প্রকাে কসরন। 

 

িমাসের প্রগতি আর োতন্তর চ ষ্টার কারসণ ১৯৫৫ িাসে িাুঁসক চিাতভসয়ি চেে ‘মনেরু 

পুরস্কাদর’ িম্মাতনি কসর। পসর ১৯৬৪ িাসে তিতন আন্তেধাতিক ‘চেতনন োতন্ত’ প রস্কার 

পান। আন্তিঃরােীয় চিাঝাপ়োর চিসে ১৯৯১ িাসে ‘Jawaharlal Nehru Award for 

International Understanding’ প রস্কার প্রোন করা হয়। ১৯৯২ িাসে তিতন ভারসির 

তদ্বিীয় িসি ধাচ্চ অিামতরক িম্মান ‘পদ্মতিভূষণ’ পান। ১৯৯৬িাসের ২৯ ে োই িািাতে 

িির িয়সি নিুন তেতিসি অরুনা আিফ আতের মৃিুে হয়। মিুৃের পসর ১৯৯৭ িাসে 

িাুঁসক চেসের িসি ধাচ্চ অিামতরক িম্মান ‘ভারতরদে’ ভূতষি করা হয়। ১৯৯৮ িাসে 

িাুঁর স্মৃতিসি একঠট স্টোম্প  াে  করা হয়। তেতিসি িাুঁর স্বামীর স্মৃতিসি আিফ আতে 

মাগ ধ নাসম একঠট রাস্তাও আসি। 
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MATANGINI   HAZRA: The old lady      
gandhi 

                                                            
                                                      - Nisha Sarma, 4th semester 

  

Matangini Hazra was a great 
revolutionary from Bengal who was 
affectionately called Gandhi buri, Bengali 
for old lady Gandhi. Not much is known 
about her early life apart from that she 
was born in the small village of Hogla 
near Tamluk in 1869. Her parents were 
Thakurdas Maity and Bhagabati Maity 
who were very poor peasants. So 
Matangini could not receive a formal 
education. She was married off early at 

the age of 12 to Trilochan Hazra who was already 60 then, but became a 
widow at the age of 18, without any offspring. She began to work for social 
causes but was soon     influenced by Mahatma Gandhi’s beliefs and in 
1905 she was drawn towards the Indian independence movement.  
A notable feature of the freedom movement in Midnapore was the unique 
roles played by women through their active participation. In 1930, she took 
part in the Civil Disobedience Movement. She was arrested for taking part 
in the Salt March and breaking the Salt Act. Though she was 61, her 
vehement protests for the abolition of the tax as well as her anti-British 
activities led to several short stints in prison. During this time, her 
acquaintance with several other jailed women revolutionaries led her to 
become an active member of the Indian National Congress and took to 
spinning her own Khadi. 
 In 1933, she attended the sub divisional Congress conference at 
Serampore and was injured in the ensuing baton charge by the police.   
As part of the Quit India Movement, members of the Congress planned to 
take over the various police stations of Medinipur district and other 
government offices. This was to be a step in overthrowing the British 
government in the district and establishing an independent Indian state. 
Hazra, who was 72 years at the time, led a procession of six thousand 
supporters, mostly women volunteers, with the purpose of taking over the 
Tamluk police station. When the procession reached the outskirts of the 
town, they were ordered to disband under Section 144 of the Indian Penal 
Code by the Crown police. As she stepped forward, Hazra was shot once. 
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Apparently,  she had stepped forward and appealed to the police not 
to  open fire at the crowd.  

 
 
The Biplabi newspaper of the parallel Tamluk National   Government  
commented: 
 

“Matangini led one procession from the north of the criminal court 

building; even after the firing commenced, she continued to advance 

with the tricolour flag, leaving all the volunteers behind. The police 

shot her three times. She continued marching despite wounds to the 

forehead and both hands. As she was repeatedly shot, she kept 

chanting Vande Mataram till she collapsed and died with the flag of 

the Indian National Congress held high and still flying.” 
 
The country for whose freedom Matangini Hazra became a martyr has not 
forgotten her. The place of her killing by the British in Tamluk  is marked 
by a commemorative plaque.Schools,areas and streets including the long 
Hazra Road in Kolkata have been named after her. Her statue in the 
Kolkata Maidan is a fitting reminder of her contribution to the freedom 
struggle. 
  

  

Bibliography -  

• https://en.wikipedia.org/wiki/Matangini_Hazra 
• From Plassey to Partition - Shekhar Bandhopadhyay, Orient 

Blackswan Private Limited - New Delhi,2014   

 
52 

During the attack  on Tamluk Police Station 
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Role of women in the indian freedom 
struggle 

                                                                           -Sarika Khatun, 4th semester 

 

In the pre-independence period, women in India had to lead a highly 
deprived and subjugated life. The major cause for this was the prevalence 
of male dominance. The Indian women mainly had to perform household 
chores and they were not allowed to participate in other tasks and 
activities outside their homes. They had no means to give vent to their 
sufferings, frustrations or express their viewpoints. During this period, 
numerous evil social systems existed which had adverse effects upon 
women. These include child marriage, no widow remarriage, female 
foeticide, female infanticide , purdah system, sati and polygamy . During 
the reign of the East India Company, many social reformers like Raja 
Rammohan Roy, Ishwar Chandra Vidyasagar, Jyotiba Phule and others 
had to face innumerable challenges and vehement opposition when they 
attempted  to bring about changes for the emancipation of women in the 
Indian society. However, during this period there were many ladies who 
mastered fighting skills and acquired fame as warriors. Rani Lakshmi Bai 
of Jhansi fought bravely against the British during the Sepoy Mutiny of 
1857. Female participation in armed struggle began as early as 1817 
when Bhima Bai Holkar fought against and defeated the British in guerrilla 
warfare. Madam Bhikaji Cama was the first Indian female socialist who 
relentlessly carried on seditionist activities against the British, from outside 
India, and vehemently advocated gender equality. 

There is no doubt that women participated in the Indian anti- 
imperialist struggle in large numbers. If we were to recall the names of 
women leaders in our national movement, we will find that the list is a very 
long one. Staring with Sarojini Naidu, Rani Laxmi Bai, Vijayalakshmi 
Pandit, Kamaladevi Chattopadhyay and Mridula Sarabhai at the national 
level, we may go on to provincial level leaders like Annie Mascarene and 
A.V. Kuttimalu Amma in Kerala , Durgabai Deshmukh in Madras 
presidency, Rameshwari Nehru and Bi Amman in U.P., Satyawati Devi 
amd Subhadra Joshi in Delhi, Hasna Mehta and Usha Mehta in Bombay 
and several others. In fact, such is the nature of our nationalist movement 
that it is very difficult to distinguish between regional level and all-India 
level leaders. Many women began at the local level and went on to 
become players in the nationalist centre stage. 
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Women freedom fighter of india: 

It is a very difficult task to list out all women freedom fighters and equally 
difficult to segregate a few amongst them. 

•  Sarojni Naidu: She emerged as a prominent Nationalist around 1917 . 
She     was the second  woman to become the president of INC in 1925. 
She joined the national movement during the protest against the 
partition of Bengal in 1905. During salt satyagraha she was one of the 
women protesters at the Dharasana salt work. She played a 
leading  role during Civil disobedience  and was jailed in 1942. She 

was arrested during the 'Quit India Movement'. She travelled across 

India and delivered lectures on women's empowerment  and 
nationalism. She was also closely  associated with the formation of the 
Women's Indian Association .  
• Rani Laxmi Bai: Indian history has not yet witnessed a female 

warrior as brave and powerful as Rani Laxmi Bai. She is a glorious 
example of patriotism and national pride. She is an inspiration and 
an admiration for a lot of people. Her name is thus written in golden 
letters in the history of India.  

 

 

• Kamaladevi chattopadhyay: In 1930's she participated in salt 
satyagraha. She promoted handicrafts, handloom. The Government 
of India conferred on her the Padma Bhushan in 1955 and Padma 
vibhushan in 1987. 
      

•  Annie Basant: She became the first woman president of the Indian 
national congress in 1917. Her associate Margaret Cousins drafted 

the Indian women's voting rights bill and launched the “Women's 

Indian Association” . 
 

 

• Vijayalakshmi pandit: Mrs. Pandit was jailed for her nationalistic 
activities thrice in 1932 , 1940 and 1942, During the Salt satyagraha 
she led procession and picketed the liquor and foreign cloth selling 
shop along with her sister and her baby daughter. She has fought 
many battles and broken many barriers for the women in India. 
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• Basanti Das: She was an Indian independence activist during the 
British rule in India. She took an active part in various political and 
social movements. She herself took active part in freedom activities 
and was  arrested during the non-cooperation movement. 
She  received Padma vibhushan in 1974. 

 

 

• Durgabai Deshmukh: she was imprisoned for three years for 
participating in the salt satyagraha. During this satyagraha when 
leaders like Rajaji and T. Prakasam in the south were busy in 
organising other facts  of the movement, it was Durgabai who led a 
group of salt law breakers to marina bear al madras. 

 

 

• Kamla Das Gupta: she has been a brilliant luminary  among the 
Indian women freedom fighters. She belongs to the militant section 

and was an active  member of the  'jugantar party' In 1942, she 

was arrested in connection with the Quit India Movement and lodged 
in the precedence jail. 

 

 

• Mridula Sarabai : During partition she fought at great personal risk 
to save girls abducted by mobs and to prevent refugees, both Hindu 
and Muslim from being hurt or killed. In 1934 she was elected to the 
all India congress committee as a delegate from Gujarat. 

 

India’s Struggle for Independence: 1857-1947 

Men of honor had a significant role to play in the freedom struggle. 
However, surprisingly women too led from the front and emerged as game 
changers in the quest for independence. 

 

1857 Revolt 

However, the 1857 Revolt saw many stalwart women participants in the 
freedom struggle that have gone down as legends in the history of Indian 
Independence. Rani Lakshmi Bai dressed up as a man and fought 
alongside her battalion bravely against the British army. Begum Hazrat 
Mahal refused to be bogged down by the Doctrine of Lapse and reclaimed 
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Awadh from the British as well as reinstated her young son as king. 
However after the fall of Lucknow she had to flee to Nepal. Rani Avantibai 
Lodhi of Ramgarh, Rani Tace Bai, Rani Jindan Kaur, Jhalkaribai and Uda 
Devi are other historical women who fought against the British army during 
the revolt. Besides their strength and courage in battles against the British 
armies, notable Indian women also paved the way for social change. 
Savitri Bai Phule, the first female teacher in a first women school also 
opened a school for the untouchables and worked tirelessly for women 
rights. Helping her was Tarabai Shinde known for her published work Stri 
Purush Tulana considered as one of the first modern Indian feminist 
perspectives.  

 

 

Early 19th century 

The early 19th century saw the freedom struggle take full swing and 
women from across all castes and classes took the baton of being equally 
responsible and dedicated to the national cause. Where men of stature, 
such as Mahatma Gandhi, Nehru, Subhash Chandra Bose and 
Chandrasekhar Azad were leaders in their own right, women stalwarts too 
matched them step to step. 

 

The First War of Independence (1857-58): Even though the British 

succeeded in crushing it within a year, it was certainly a popular revolt in 

which the Indian rulers, the masses and the militia participated so 

enthusiastically. Rani Lakshmibai was the great heroine of the First war 

of Indian Freedom. She was the embodiment of patriotism, self-respect 

and heroism. She was the queen of a small state, but the empress of a 

limitless empire of glory.  
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Civil Disobedience and the Dandi Salt March (1930):  Women started 
their march on the road to liberty by breaking salt laws, forest laws, taking 

out “prabhat pheris”, processions, picketing schools, colleges, 

legislative councils and clubs. Sarojini Naidu was specially nominated by 
Gandhiji to initiate raids upon Dharasana Salt Works in May 1930. During 
the movement, Kamla Devi addressed meetings, prepared salt and 
picketed foreign cloth and liquor shops. Nari Satyagraha Committee, 
Mahila Rashtriya Sangha, and Ladies Picketing Board played 
important roles during the period.  

 

Revolutionary Activities: The organization of the revolutionaries 
was very active in Dhaka, Comilla and Chittagong and young college girls 
came into its fold. The famous group of the women revolutionaries 
consisted of Shanti Ghose and Suniti Choudhury, Bina Das, Kalpana 
Dutta and Preetilata Waddedar. 
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The Quit India Movement (1942): The Quit India resolution, 

taken against the British, directly addressed women "as disciplined 

soldiers of Indian freedom", required to sustain the flame of war. Usha 

Mehta, a committed patriot, set up a radio transmitter, called The "Voice 

of Freedom" to disseminate the "mantra" of freedom-war. News of 

protest and arrests, deeds of young nationalists, and Gandhi’s famous 

"Do or Die" message for the Quit India movement were circulated 

amongst the masses. Usha Mehta and her brother persisted with their 
task of broadcasting until their arrest.  

 

 

Conclusion: 

 

Women shouldered critical responsibilities in India’s struggle for freedom. 
They held public meetings, organized picketing of shops selling foreign 
alcohol and articles, sold Khadi and actively participated in National 
Movements. They bravely faced the baton of the police and went to jail. 
Hundreds and thousands of Indian women dedicated their lives for 
obtaining freedom for their motherland. 
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