
ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দালনত অসমৰ ভূমমকা ৰচনা 

দেশৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ ইততহাসত অসমম গুৰুত্বপূৰ্ ণ ভূতমকা পালন কতৰতিল। ভাৰতৰ এই পূব অংশত ১৯
শততকাৰ প্ৰথমাধ ণত প্ৰথমবাৰৰ বামব তিটিি তবমৰাধী উত্থান ঘটিতিল। ১৮২৬ চনত যাণ্ডাবু সতিৰ তপিত
অসমখন প্ৰতযক্ষ তিটিিৰ আতধপতযৰ অধীনলল আতহতিল।মতততযাৰ পৰা আতভজাতয আৰু সাধাৰৰ্
জনসাধাৰৰ্ উভযমৰ অন্তৰ্ ণত অসমৰ বহু স্বাধীনতামপ্ৰমী দলামক তবমেশী আতধপতযৰ পৰা মুক্ত দহাৱাৰ
প্ৰজ্বতলত বাসনা অনুভৱ কতৰবলল আৰম্ভ কতৰতিল। 

দৰ্ামধৰ দকা োঁৱমৰ প্ৰথম এমন প্ৰমচষ্টা চলাইতিল। মাতৃভূতমৰ দহৰুৱা স্বাধীনতা ঘূৰাই পাবলল দতওোঁ কান্দৰুা
দেকা ফুকন, ধম ণধৰ, হৰনাথ আতে দকইজনমান সম্ভ্ৰান্ত দলাকৰ সসমত ইংৰাজৰ তবৰুমে যুে কতৰতিল।
১৮২৮ চনত তবমৰাহীময সাতেযাত থকা তিটিি অস্ত্ৰভাণ্ডাৰত আক্ৰমৰ্ কমৰ। ইংৰামজ এই তবমৰাহক মতিমৰূ
কতৰমল, তকন্তু অসমৰ জনসাধাৰৰ্ৰ হৃেযৰ পৰা স্বাধীনতাৰ জ্বলন্ত আকাংক্ষাক েমন কতৰব দনাৱাতৰমল।
ৰ্ততমক আৰম্ভ কতৰমল আন এক তবমৰাহৰ বামব নৱীকৃত প্ৰস্তুতত। এইবাৰ অগ্ৰৰ্তত লাভ কমৰ তপযাতল
বৰফুকমন। দতওোঁক সহায কতৰতিল জজউৰাম েুলীযা বৰুৱা, দবনুধৰ দকা োঁৱৰ, ৰূপচন্দ দকা োঁৱৰ, দেউৰাম তেতহঙীযা, 
দবৌম তচংমফৌ,  

হৰনাথ আতেময। এই অনুৰ্ামীৰ েলমিাৰ সসমত তপযাতল বৰফুকমন ৰংপুৰত থকা তিটিি তশতবৰমিা জ্বলাই
তেযাৰ প্ৰযামসমৰ তিটিিক আক্ৰমৰ্ কৰাৰ তসোন্ত লয। পতৰকল্পনা সফল হ’ল আৰু তশতবৰমিা ধ্বংস হ’ল।
তকন্তু ইংৰামজ তপযাতল বৰফুকন, জজউৰাম বৰুৱা আতে তকিুমানক েখল কতৰমল। তপযাতল আৰু জজউৰামক
ফা োঁচী তেযাৰ লৰ্মত আনক ১৪ বিৰলল তবতাত়িত কৰা হয। দসই সমযমিাৱাত ৰ্োধৰ দৰ্াহা োঁই নামৰ আন

এজন দেশমপ্ৰমীময তিটিি দসনাৰ একাংশ থলুৱা তচপাহীৰ সসমত তবমৰাহৰ পতৰকল্পনা কতৰতিল আৰু উচ্চ
অসমত তনমযাজজত তিটিি তবিযাক হতযা কৰাৰ প্ৰযাস কতৰতিল। তকন্তু দতওোঁৰ পতৰকল্পনা বাস্তৱাতযত দহাৱাৰ
আৰ্মতই ইংৰামজ দতওোঁক বন্দী কতৰ কাৰাৰ্াৰত বন্দী কতৰ ৰাতখতিল। 

১৮৫৭ চনত দযততযা মহাতবমৰামহ সমগ্ৰ উত্তৰ ভাৰত কোঁ পাই দপলাইতিল, দতততযা অসমৰ মতৰ্ৰাম দেৱান
নামৰ এজন সাহসী আৰু বুজেমান সম্ভ্ৰান্ত দলামক তবমৰাহক এই পূব দকাৰ্লল আতনবলল আৰ্ভাৰ্ সলতিল।
দতওোঁ কলকাতালল সৰ্ মধু মতিক নামৰ আন এজন তবমৰাহীৰ সহাযত অসমত তবমৰাহৰ পতৰকল্পনা চক
কতৰ উতলযামল। তাৰ পৰাই দতওোঁ দশিৰজন আমহাম ৰজা কন্দমপ ণশ্বৰ তসংহ আৰু দতওোঁৰ উপমেষ্টা তপযাতল
বৰুৱালল পত্ৰ দপ্ৰৰৰ্ কতৰ তবমৰাহৰ ৰ্ততপথৰ তবিময অৱৰ্ত কতৰ ৰাতখবলল আৰম্ভ কমৰ। মতৰ্ৰামৰ বৃটিি
তবমৰাধী চক্ৰান্তত সম্ভ্ৰান্ত আৰু সাধাৰৰ্ উভযমৰ ৰ্টিত এিা তনষ্ঠাবান দৰ্ামি অংশ সলতিল। ইযাৰ তভতৰত
উমিখমযাৰ্য আতিল মাযাৰাম নাজজৰ, নীলাকান্ত দচালাধৰা ফুকন, মৰাংৰ্ীমখাৱা দৰ্াহা োঁই, েুটিৰাম বৰুৱা, বাহােৰু
ৰ্াওোঁবুঢা, ফাৰমেু আলী, তৃৰ্াযন, কমলা বৰুৱা আতে।  

সাহাবােত তনমযাজজত একাংশ তহন্দসু্থানী তচপাহীমযও দতওোঁমলাকক সমথ ণন আৰ্বঢাইতিল। পতৰকল্পনা অনুসতৰ
তসোন্ত দলাৱা সহতিল দয আমহাম ৰজাৰ দনতৃত্বত থলুৱা সসনযই তিটিিক আক্ৰমৰ্ কতৰব আৰু মতৰ্ৰামম
কলকাতাৰ পৰা অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ সল আৰ্বাতঢ যাব। েুভণাৰ্যজনকভামৱ প্ৰমচষ্টা তবফল হ’ল। তবমৰাহীৰ ফালৰ পৰা 
অলপ দলপিৰ ফলত শত্ৰুমৱ পতৰকল্পনামিা পূব ণমত দৰাধ কতৰমল আৰু লমৰ্ লমৰ্ তিটিমি বহু তবমৰাহীক
বন্দী কতৰ কাৰাৰ্াৰত বন্দী কতৰ দপলামল। কলকাতাত বন্দী কতৰ ৰখা সহতিল মতৰ্ৰামক। ইংৰামজ
কন্দমপ ণশ্বৰ তসংহামকা দগ্ৰপ্তাৰ কতৰ কাৰাৰ্াৰত বন্দী কতৰ ৰাতখতিল। বহু সংখযক দেশমপ্ৰতমকক আন্দামানলল

তবতাত়িত কৰা সহতিল। ১৮৫৮ চনৰ ২৬ দফব্ৰুৱাৰীত মতৰ্ৰাম দেৱান আৰু তপযাতল বৰুৱাই তিটিি চৰকাৰৰ
তবৰুমে ‘উচ্চ দেশমৰাহ’ৰ অপৰাধত দযাৰহাি কাৰাৰ্াৰৰ ফাোঁচীত প্ৰাৰ্ তযাৰ্ কমৰ। 



তাৰ তততন বিৰৰ পািত ১৮৬১ চনত নৰ্া োঁও জজলাৰ ফুলগুতৰত কৃিক তবমৰাহ সংঘটিত হয। ১৮৯৪ চনমতা
েৰঙৰ পথৰুঘািত পুনৰ কৃিক তবমৰাহ হয। এই েুমযািা অনুষ্ঠানমত কৃিকসকমল তিটিি ৰাজৰ দশািৰ্
আৰু অতযাচাৰী নীততৰ তবৰুমে সাহসী প্ৰততবাে সাবযস্ত কমৰ। তিটিমি তনেণযভামৱ এই তবমৰাহমবাৰক বশ
কতৰমল আৰু বহু কৃিমক শ্বহীেক আমকাৱাতল ল’দল। 

চমুলক তনস্তব্ধ সহ পতৰল যতেও অসমীযা জনসাধাৰৰ্ৰ হৃেযত দধা োঁৱাময জইুৰ েমৰ জ্বতল উটিল স্বাধীনতাৰ
আকাংক্ষা। ১৮৮৫ চনত ভাৰতীয জাতীয কংমগ্ৰিৰ প্ৰততষ্ঠা আৰু ১৯০৫ চনত ‘বংৰ্ তবভাজন’ৰ তপিত
‘স্বাধীন আমন্দালন’ই অসমৰ দেশমপ্ৰতমক জনসাধাৰৰ্ৰ ওপৰত যমথষ্ট প্ৰভাৱ দপলাইতিল। ১৯২১ চনত
মহাত্মা ৰ্ািীৰ জাতীয মঞ্চত আতবভণাৱ দহাৱাৰ লমৰ্ লমৰ্ ভাৰতৰ বাকী অংশৰ লৰ্মত অসমমতা স্বাধীনতা
সংগ্ৰামমও ৰ্তত লাভ কতৰতিল। হাজাৰ হাজাৰ কংমগ্ৰিৰ দস্বচ্ছামসৱমক ‘অসহমযাৰ্’,  

‘নাৰ্তৰক অবাধযতা’ আতে আমন্দালনত দযাৰ্োন কমৰ। মহাত্মা ৰ্ািীৰ দনতৃত্বত চলা তনৰস্ত্ৰ আমন্দালন আৰু

তবপ্লৱীসকলৰ সশস্ত্ৰ প্ৰমচষ্টা েুমযািামত অসমৰ দেশমপ্ৰতমক জনসাধাৰমৰ্ জতপযাই পতৰল। অসমৰ স্বাধীনতা
সংগ্ৰামৰ দনতৃত্ব সলতিল চন্দ্ৰনাথ শম ণা, নবীন চন্দ্ৰ বৰেলল, তৰুৰ্ ৰাম ফুকন, দৰ্াপীনাথ বৰেলল আতেময। 

১৯৪২ চনৰ ৯ আগষ্টত যেততয়া ভ়াৰতীয জ়াতীয কংগ্ৰেগ্ৰে ‘ভ়াৰত তয়াগ’ আগ্ৰদ়ালন য ়াষণ়া কতৰতেল, যতততয়া যেশৰ এই 
অংশত ই এক তিশ়াল ৰূপ ধ়াৰণ কতৰতেল। ৰ়াষ্ট্ৰীয কংগ্ৰেেৰ উগ্ৰেয়াগত যগ়াপীন়াথ িৰেলল, তিষু্ণৰ়াম যমতধ, ফখৰুতিন আলী 
আহগ্ৰমে, ওগ্ৰমও কুম়াৰ ে়াস, যজয়াততপ্ৰস়াে আগৰৱ়াল়া, যহম িৰুৱ়া, তিজয চন্দ্ৰ ভগৱতী, চন্দ্ৰপ্ৰভ়া শইকীয়ানী, পুস্প়ালত়া ে়াসৰ 
েগ্ৰৰ সক্ষম আৰু েক্ষ যনত়াই যনতৃত্ব তেগ্ৰয। অসমৰ জযপ্ৰক়াশ ন়াৰ়াযণৰ সম়াজি়ােী অনুগ়ামীসকগ্ৰল যতওঁগ্ৰল়াকৰ তিপ্লৱী 
ক়ােযকল়াপৰ দ্ব়াৰ়া অপতৰসীম গতত িৃতি কতৰতেল। 

েতেও ‘কতমউতনষ্ট প়াৰ্টয  অৱ ইতিয়া’ই (তচতপআই) এই আগ্ৰদ়ালনৰ তিগ্ৰৰ়াতধত়া কতৰতেল আৰু িৰঞ্চ তিৰ্টেসকলক 
যতওঁগ্ৰল়াকৰ তথ়াকতথত ‘পীপলে ৱ়াৰ’ৰ অজহু়াতত সমথযন কতৰতেল, তথ়াতপও ‘তৰভলুযচগ্ৰনৰী কতমউতনষ্ট প়াৰ্টয  অৱ ইতিয়া’ 
(আৰতচতপআই) ন়ামৰ এট়া সৰু কতমউতনষ্ট যগ়াটৰ সেসযসকগ্ৰল জত়িত হহ পতৰতেল তিৰ্টে েুি-প্ৰগ্ৰচষ্ট়াৰ তিৰুগ্ৰি 
যেশগ্ৰপ্ৰমমূলক সংে়াম আৰু তিপ্লৱী ক়ােযকল়াপত তনজগ্ৰক। 

মহ়ান সম়াজি়ােী তিপ্লৱী যনত়া শংকৰ িৰুৱ়াৰ ‘মৃতুয ি়াতহনীৰ যেচ্ছ়াগ্ৰসৱকসকগ্ৰল যভ়াগ কৰ়া তিধ্বংসী ক়ােযকল়াগ্ৰপ তিৰ্টে 
চৰক়াৰৰ ি়াগ্ৰি িহু উতদ্বগ্নত়াৰ সৃতষ্ট কতৰতেল। 'ভ়াৰত তয়াগ' আগ্ৰদ়ালনৰ সমযত কুশল যক়ঁাৱৰ, ততলক যেক়া, কনকলত়া 
িৰুৱ়া, মুকুদ ক়াকতত, যভ়াগ্ৰগশ্বৰী ফুক়াননী, মঙল কুমী, মতণৰ়াম কে়াৰী, যহগ্ৰম়াৰ়াম প়াটৰ, গুন়াতভ িৰেলল, যলগ্ৰৰল়া িগ্ৰ়ি়া, ৰতন 
কে়াৰী, লতখ হ়াজতৰক়া, ঠ়াগী সুত, িগ্ৰল়াৰ়াম েুট, মেন িমযন, ৰ়াউত়া িগ্ৰ়ি়া, তনধ়ানু ৰ়াজিংশী আতে িহু যল়াগ্ৰক তিৰ্টে ৰ়াজৰ 
ফ়ঁাচীক়াঠ, গুলীচ়ালন়া আতে অতয়াচ়াৰত প্ৰ়াণ তয়াগ কগ্ৰৰ। 

যতওঁগ্ৰল়াকৰ িীৰত্বপূণয তয়াগ্ৰগ যকৱল এই পূি ৰ্টপৰ জনস়াধ়াৰণগ্ৰকই নহয সমে জ়াততগ্ৰট়াক অনুপ্ৰ়াতণত কতৰগ্ৰল। আৰ তচ তপ 
আইৰ তিষু্ণ ৰ়াভ়া, হগ্ৰৰণ কতলত়া, হতৰে়াস যেক়া, খগ্ৰগন িৰিৰ়া, মথুৰ়া যেক়া, যগ়াতিদ কতলত়া, চত্ৰতসং যটৰন, তচন্ত়াহৰণ 
কতলত়া, নীগ্ৰৰন্দ্ৰ ল়াতহৰী, উম়া শময়া, সুগ্ৰৰশ ভট্ট়াচ়ােয, স়াৰত ৰ়াভ়া, যম়াহনল়াল মুখ়াজী, যহন়া গ়াংগুলীগ্ৰয তিপ্লৱীক তীিতৰ কতৰ 
তুতলিলল উগ্ৰেখগ্ৰে়াগয ভূতমক়া প়ালন কগ্ৰৰ এই অঞ্চলত প্ৰগ্ৰচষ্ট়া।

‘ভ়াৰত তয়াগ’ আগ্ৰদ়ালগ্ৰন যেততয়া আভযন্তৰীণ েশৃযপটত আতধপতয তিস্ত়াৰ কতৰ আতেল, যতততয়া মহ়ান যেশগ্ৰপ্ৰতমক তিপ্লৱী 
যনত়াজী সুভ়াষ চন্দ্ৰ িসুগ্ৰৱ তনজৰ মুতি যসন়াি়াতহনী ‘আজ়াে তহদ যফৌজ’ ি়া ‘ভ়াৰতীয জ়াতীয যসন়া’ (আই এন এ)গ্ৰৰ 



ি়াতহৰৰ পৰ়া তিৰ্টে স়াম্ৰ়াজযি়ােী ি়াতহনীক আক্ৰমণ কতৰতেল। অসমৰ পূি সীম়ান্তগ্ৰৰ ভ়াৰতৰ মূল ভূখিত প্ৰগ্ৰৱশ কতৰ 
মতণপুৰৰ মইৰ়াং আৰু ন়াগ়াগ্ৰলিৰ কতহম়া মুি কগ্ৰৰ আইএনএ। 

যেশগ্ৰপ্ৰতমক ভ়াৰতীয হসনযই ইম্ফল, প়াগ্ৰলল, তিষ্ণপুৰ, তেম়াপুৰ আতে ঠ়াইৰ প়াহ়াৰ-প়াহ়াৰ আৰু জং লত তিৰ্টেৰ তিৰুগ্ৰি তীি 
েুি কতৰতেল। অসম হভয়ামৰ যল়াকৰ উপতৰ নগ়া, মতণপুৰী, কুতক আতে জনগ্ৰগ়াষ্ঠীৰ িহুগ্ৰত়া প়াহ়াৰীয়া যল়াগ্ৰক এই জ়াতীয 
মুতি ি়াতহনীত যে়াগ তে তিৰ্টেৰ তিৰুগ্ৰি েুঁতজতেল। উগ্ৰমশ চন্দ্ৰ যেৱগ্ৰচৌধুৰী, শ্ৰীে়াম চন্দ্ৰ মহন্ত, জ়াল়ালুতিন আহগ্ৰমে, তচত্তৰঞ্জন 
যেৱন়াথ, এে ৰহম়ান, এে যলৌৰত তসং, হগ্ৰৰন্দ্ৰ ন়াথ যমচ উগ্ৰেখগ্ৰে়াগয আতেল অসম উপতযক়াৰ পৰ়া আই এন এত যে়াগে়ান 
কতৰ ম়াতৃভূতমৰ ি়াগ্ৰি েুঁজ তেয়া সকলৰ ম়াজত।

ে়াধীনত়াৰ তশখ়াই এততয়া সমে উপমহ়াগ্ৰেশখনক ইম়াগ্ৰনই আৱতৰ ধতৰগ্ৰল যে তিগ্ৰেশী শ়াসকসকলৰ ি়াগ্ৰি জইু তনিয়াপন 
কৰ়াগ্ৰট়া অসম্ভৱ হহ পতৰল। গততগ্ৰক, অতত যস়ানক়াগ্ৰলই তিৰ্টেসকগ্ৰল ভ়াৰত তয়াগ কতৰিলগীয়া হ’ল আৰু ১৯৪৭ চনৰ ১৫ 
আগষ্টত জ়াততগ্ৰট়াৰ ি়াকী অংশৰ লগগ্ৰত অসমগ্ৰত়া েী যতেনীয়া আেৰৰ ে়াধীনত়াৰ যপ়াহগ্ৰৰগ্ৰৰ আগ্ৰল়াতকত হ’ল৷
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