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নকারফাড়িয ঞ্চড়দ কড়ফ
ড. ড়ফবূড়তবূলণ ড়ফশ্বা
াধযাক, ঠাকুয ঞ্চানন ভড়রা ভাড়ফদযারয়, ককাচড়ফায
Abstract
As the Naxal movement was stirring in the politics of India, it was the result of the stirring
movements of literature - in the world of culture. Naxal movement is not just a movement;
this movement has put an end to human consciousness. That is why this movement has been
organized in many episodes, short stories, dramas, poems and songs. It is good to say that
all the literature in Bengali is superior to the quality of literature produced in the Indian
languages. Because there is nothing more than Naxalbari's Bengali mother's child.
On 25th May, 1967, a clash took place in Naxalbari And on that day Dilip Bagchi wrote a
poem in Rajbangshi, along with the message of Naxalbari, along with the background of the
movement and the promise of movement. That is to say, from the beginning of the movement
of Naxalbari movement, take place in the world of literature. Then many poems were born
centered on the movement. Naxal movement has emerged in Bengali poetry, in which poems
are Saroj Dutta, Virendra Chattopadhyay, Sarojalal Bandyopadhyay, Shankh Ghosh, Sagar
Chakraborty, Shrijan Sen, Partha Bandyopadhyaya, Sabyasachi Dev and many others are
unknown names.
The five youths who were involved in this movement were killed in captivity in prison. They
are poet Dronacharya Ghosh, Timirbaran Singh, Amiya Chattapadhaya, Murari
Mukhapadhaya and Ashtosh Mazumdar. Murari Mukhapadhaya was shot dead on July 25,
1971 in Hazaribagh Central Jail. And on 26th November 1971, Amiya Chattopadhyay,
Timir Bara Singha, Dronacharya Ghosh, Amiya Chattopadhyay and Ashu Mazumdar were
killed in Alipur Central jail.

কড়ফতা াঅজন্মেয কেয়ী। কড়ফতা না ফরায কথন্মক াড়ধক ড়কছু ফন্মর। এ কমভন াঅনন্মে াঅত্মাযা য়, কতভড়ন
ড়ফলান্মদ কবন্মঙ দুভন্মি-ভুচন্মি মায়। এ কমভন কাাঁদায়-াায়, ভন খাযান্ময ভান্মঝ কড়ফতা াথী ন্ময় দাাঁিায়। যক্তভাাংন্ময ভানুন্মলয ভত কড়ফতায যীন্ময াঅন্মছ যক্ত-ভাাং-ভজ্জা-ড়যা-উড়যা-ভন-ভানড়কতা। কন্মরয হৃদ-ভড়েয
কড়ফতা। কড়ফতা ভন্মনয ড়কর ড়ছাঁিন্মত কচষ্টা কন্ময দা-ফবদা। ভন্মনয ড়কর ড়ছাঁিন্মত না াযন্মর কড়ফতা ঘা রাগায়
াঅাঁন্মত রঘু-রন্মে। াঅাঁন্মতয কথা কফয কন্ময াঅাঁন্মতয াথী ন্ময় ফাাঁচন্মত চায়। ফাাঁন্মচ। াঅফায ফাাঁচন্মত মখন ান্ময না,
তখন একা একা ন্মেয ডাড়রয পাাঁক-কপাাঁকয ড়দন্ময় ড়ফেু ড়ফেু কন্ময চুড়য়ন্ময় ন্মি কান্না-ফাড়য। কাআ কান্না ফাড়য রৄধু
কড়ফতায একায নয় াঅভায াঅনায কন্মরয তথা ভান্মজয। ভান্মজয না ফরা কথা কড়ফয করন্মভয ডগায় বয কন্ময
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ে-ফান্মকযয কতু কন্মজ কন্মরয াভন্মন েস্ফুড়িত য়। ভান্মজয ক্ষুদ্রাড়ত ক্ষুদ্র ঘিনা ভান্মজয াভন্মন কফয কন্ময
াঅন্মনন কড়ফযা। ফাস্তফতায় বযুয কড়ফতা ভকান্মর কারুয কান্মছ োংড়ত াঅয কারুয কান্মছ ড়নোয ফাণ কডন্মক
াঅন্মন।
তফছন্মযয ফঞ্চনায কক্ষান্মব াঅগুন জ্বন্মরড়ছর নকারফাড়িন্মত। ১৯৬৭ ান্মরয ২৩ক কভ কভন্মযড চারু
ভজুভদান্মযয কনতৃন্মে ঘির ভান নকারফাড়িয াবুযত্থান। চীনা াড়িব এ ঘিনান্মক ‘বাযন্মতয ফুন্মক ফন্মেয ফজ্র
ড়নন্মঘবাল’ ফন্মর কঘালণা কযন্মরন। নকারফাড়িয ধাযায় কদন্ময ড়ফড়বন্ন োন্মে গন্মি উঠর এন্মকয য এক কৃলক
ড়ফন্মদ্রা।“ কগাড়ফল্লবুয, শ্রীকাকুরাভ, ফীযবুভ, রড়খভুয, কখড়য। নকারফাড়িয াংগ্রাভ ড়ক একিা ননযাজযফাদী
াংগ্রাভ? এয উত্তয ায়া মায় ড়ফপ্লফী কড়ফয গযান্মদয কদয়ান্মর করখা কড়ফতায়”

‚বাঙড়ছ ফন্মরাআ া যাড়খ গিায
বাঙড়ছ ফন্মরাআ াড়জন্ময় ড়নন্মত াড়য
স্বন্মেয য স্বে াড়জন্ময় তাাআ
াঅভযা এখন স্বন্মেয কাযফাড়য।‛
নকার াঅন্মোরন বাযন্মতয যাজনীড়তন্মত কমভন াঅন্মরািন তুন্মরড়ছর কতভনাআ াঅন্মরািন্মনয পরৃধাযা ফাআন্মত
চরর াড়তয- াংস্কৃড়তয জগন্মত। নকার াঅন্মোরন রৄধু াঅন্মোরন নয়, এ াঅন্মোরন ভানুন্মলয নচতন্মনযয
াোঃভূন্মর ঘা ড়দন্ময়ন্মছ। তাাআ কতা এাআ াঅন্মোরনন্মক ককন্দ্র কন্ময াজস্র কারজয়ী উনযা, কছািগল্প, নািক, কড়ফতা,
গান যড়চত ন্ময়ন্মছ। এয ন্মে ফন্মর যাখা বার কম বাযতীয় নানা বালায় এাআ াঅন্মোরনন্মক ককন্দ্র কন্ময মত াড়ন্মতযয
জে ন্ময়ন্মছ ফ কচন্ময় ফাাংরা বালায় যড়চত াড়তযাআ গুণভান্মনয ড়ফচান্ময উৎকৃষ্ট। কাযণ াঅয ড়কছুাআ না নকারফাড়ি
কতা ফাাংরা ভান্ময়য োন। ভান্মশ্বতা কদফীয ‘াজায চুযাড়য ভা’ কারজয়ী াড়তয। এ উনযা বাযতীয় নানা বালায়
ানূড়দত কমভন ন্মে কতভড়ন ড়ফন্মদী বালায় ানূড়দত ন্ময় চন্মরন্মছ।
১৯৬৭ ান্মরয ২৫ক কভ নকারফাড়িন্মত ঘির াংঘলব। াঅয ক ড়দনাআ ড়দরী ফাগড়চ যাজফাংী বালায় কড়ফতা
ড়রন্মখ নকারফাড়িয াঅগভনী ফাতবায াাাড় এ াঅন্মোরন্মনয কেক্ষাি এফাং াঅন্মোরন্মনয েড়তজ্ঞা কী তা
জাড়নন্ময় ড়দন্মরন”

‚ নকার নকার নকারফাড়িয ভা
 ভা কতায ফুগত্ ান্মকতা ঝন্ময
কতায খুনত্ াঅো ড়নান রঘযা
ফাাংরায চালী জয়ধ্বড়ন কন্ময।।
...  ভা কতায ফুগত্ ান্মকতা ঝন্ময
কাআ ান্মকতা াআন্মত জে ড়নন্মফ
জোর াাঁতার ফাাংরায ঘন্ময ঘন্ময...‛
াথবাৎ নকারফাড়িয াঅন্মোরন্মনয রৄরুয ড়দন কথন্মকাআ াড়ন্মতযয জগন্মত জায়গা কন্ময ড়নর। এযয াজস্র
কড়ফতা জে ড়নন্ময়ন্মছ এাআ াঅন্মোরনন্মক ককন্দ্র কন্ময। ফাাংরা কড়ফতায় নকার াঅন্মোরন উদ্ভাড়ত ন্ময় উন্মঠন্মছ
মাাঁন্মদয কড়ফতায় তাাঁযা ন্মরন- ন্মযাজ দত্ত, ফীন্মযন্দ্র চন্মটাাধযায়, ন্মযাজরার ফন্মেযাাধযায়, ঙ্খ কঘাল, কভন্মর
কন, ভড়ণবূলণ বটাচামব, ভীয যায়, াঞ্জন কয, াগয চক্রফতবী, ৃজন কন, াথব ফন্মেযাাধযায়, ফযাচী কদফ,
যড়ঞ্জত গুপ্ত, ককৌড়ক ফযানাজবী, ড়ফুর চক্রফতবী াঅয ান্মনক নাভ না জানা াজস্র কড়ফ। ড়ড়ে কড়ফন্মদয ভন্মধয
উন্মল্লখন্মমাগয ন্মরন- উগযান্মন ড়াং, ড়যয ড়দন্মবদী, ধুভর, কগাযাখ ান্মে েভুখ। কতন্মরগু কড়ফন্মদয ভন্মধয াঅন্মছন
ুব্বাযা াড়ণগ্রাী। ভারয়রাভ বালায কড়ফ ড়িদানেন, ঙ্কয ড়ল্লা, াটয যড়ফ বাভবা যচনা কন্মযন নকারফাদী
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কড়ফতা। এ াঅন্মোরন্মন মুক্ত ফাাংরা ড়কাংফা ড়ফান্মযয ত দড়যদ্র কৃলকযা কছাি কছাি কড়ফতা যচনা কন্মযড়ছন্মরন।
ড়ফান্মযয এক নীচু ফন্মণবয কৃলক ড়বখাড়য যাভ ড়ড়ে বালায় যচনা কন্মযড়ছন্মরন এভন এক কড়ফতা মা াঠ কযন্মর
ড়উন্ময উঠন্মত য় াঅজ।

‘‘ড়দনগুন্মরা ফন্ধ্যা,
খায়ায জনয একিু ছাতু কনাআ ঘন্ময,
ভাথায য কনাআ কুাঁন্মিঘন্মযয াঅশ্রয়।
াঅভান্মদয ান্ময় জুন্মতা কনাআ,
ড়দনগুন্মরা ফন্ধ্যা।’’
এাআ াঅন্মোরন্মন মুক্ত াাঁচজন তরুণ কড়ফন্মক খুন কন্মযড়ছন্মরন কজরখানায় ফড়ে াফস্থায়। তাাঁযা ন্মরন কড়ফ
কদ্রাণাচামব কঘাল, ড়তড়ভযফযণ ড়াং, াড়ভয় চন্মটাাধযায়, ভুযাড়য ভুন্মখাাধযায়  াঅরৄ ভজুভদায। ১৯৭১ ান্মরয ২৫
ক জুরাাআ াজাড়যফাগ কন্ট্রার কজন্মর ভুযাড়য ভুন্মখাাধযায়ন্মক গুড়র কন্ময তযা কযা ন্ময়ড়ছর। াঅয ২৬ক নন্মবম্বয
১৯৭১ ান্মর াঅড়রুয কন্ট্রার কজন্মর খুন ন াড়ভয় চন্মটাাধযায়, ড়তড়ভযফযণ ড়াং, কদ্রাণাচামব কঘাল, াড়ভয়
চন্মটাাধযায় এফাং াঅরৄ ভজুভদায।
ভুযাড়য ভুন্মখাাধযায়াঃ (জে-১৯৪৫, ২৫ কভ, ভৃতুয- ১৯৭১ ান্মরয ২৫ ক জুরাাআ)
ুকান্মেয ভত কৃলকন্মদয যাড়য ড়ফপ্লফী াঅন্মোরন্মন াাং ড়নন্মত াঅহ্বান জাড়নন্ময় ভুযাড়য ভুন্মখাাধযায় ড়রখন্মরন”

‘‘ক কৃলক ড়ফন্মদ্রা কয
কঘাযতয ড়ফন্মদ্রা
তা’না ন্মর ঘুড়চন্মফ না
কতাভান্মদয এাআ দুগ্রব।’’
কড়ফ ন্মযাজ দন্মত্তয উত্তয াধক ভুযাড়য ভুন্মখাাধযায়। ড়তড়ন কবন্মফড়ছন্মরন”

‚বান্মরান্মফন্ম চাাঁদ ন্ময়া নান্মকাান্মযা মড়দ ূমব ন্ময় এন্মা,
াঅড়ভ কাআ উত্তা ফুন্মক ড়নন্ময়
াঅাঁধায াযণয কজ্বন্মর কদন্মফা।‛
কড়ফ তাায় ক্লাে োন্মণ ফন্মর ন্মঠন”

‚াঅভান্মদয ভাজ কদ
গন্মর কগন্মছ, ন্মচ কগন্মছ
ক্ষন্মত বযা কুকুন্মযয ভন্মতা।‛
কড়ফ কখন্মনা চাাঁন্মদয াড়ন্মক য কযন্মত াযন্মছন না। ড়তড়ন ভন্মন কন্মযন এাআ ভান্মজ চাাঁন্মদয াড় কফভানান।
কড়ফ ুকাে বটাচান্মমবয ‚ূড়ণবভায চাাঁদ কমন ঝরান্মনা রুড়ি’য কড়ফ ভুযাড়য ূড়ণবভায চাাঁন্মদয কান্মছ কড়ফয ানুন্মযাধ
াভন উজ্জ্বরতা না ড়দন্ময় ফযাং একিু ান্ধ্কায ড়দন্মর ফড়স্তফাীযা ঠুকন্ময ঠুকন্ময ড়নযারায় কাাঁদন্মত াযন্মফ। তাায়
ক্লাে কড়ফ কফাঁন্মচ থাকায জনয াংগ্রান্মভ াড়ভর ন। কড়ফ ড়নন্মজয বড়ফলযন্মতয স্বন্মে ভগুর ন্ময় ন্মযাজ দন্মত্তয ভত
ফন্মর উঠন্মরন”
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‚য়ন্মতা পর ন্মফা
ড়কাংফা ন্মফা না
ড়নাঃান্মি ন্মি থাকন্মফা
ান্ধ্কান্ময, যক্তঝযা ভুন্মখ,‛
কম চাাঁদন্মক কড়ফয একভয় ায ভন্মন ন্ময়ন্মছ াঅফায কাআ চাাঁন্মদয কভাভয়ী াঅকলবণ কড়ফন্মক কযাভযাড়িক কন্ময
তুন্মরন্মছ”

‚তফু ককন ায়
ঐ তাযা, ঐ নীরাকা
চাাঁন্মদয  ভধুড়যভা
াীন্মভয ককান এক ভায়ায়
াঅভায এ ক্ষুদ্র ভন্মন
ক্ষন্মণ ক্ষন্মণ কদারা ড়দন্ময় মায়। ‛
কড়ফ ভুযাড়য ভুন্মখাাধযায় কভনড়ত ভানুন্মলয কড়ফ। ভান্মজয ড়ড়ছন্ময় যা ভানুন্মলয জনয ড়তড়ন কজন্মর ফড়ে দায়
োণ ড়দন্মরন। যাষ্ট্রীয় ন্ত্রা তাাঁন্মক গুড়র কন্ময খুন কন্মযন্মছ। একভাত্র ভুযাড়যয ফাাঁড় ভত ড়তড়ন ফন্মর চরন্মরন করকাতা
ড়তন্মরাত্তভা করকাতা নয়, এ করকাতা শ্রড়ভন্মকয করকাতা। াঅজ কমন কাআ ফাংীধ্বড়ন কান্মন ফান্মজ”

‚করকাতা শ্রড়ভন্মকয করকাতা জান্মন নান্মকা ক্ষভা
েড়তজ্ঞা াঅগুন ন্ময় কগর,
েড়তন্মাধ ড়িিায ছিান্মনা,
চতুড়দবন্মক রার ’র ড়ফজন্ময়য যক্তাক্ত ড়নান্মন
করকাতা কাাঁন্মদ নান্মকা, করকাতা ফদরা ড়নন্মত জান্মন।‛
ছিাধভবী যচনায় কড়ফ ড়ছন্মর ড়দ্ধস্ত। ভন্মন ন্মি”

‚াড়ে াড়ে াঁ াড়ে
াায াড়ে বাাআ
ফড়যান্মি যক্ত ঝন্ময
ভন্ত্রী কতান্মর াাআ।‛
াঅফায কজরখানায় ফড়ে কড়ফয ানুবন্মফয দড়রর”

‚ফড়ে াঅড়ভ কনাআ তান্মত দুখ
াজায ভানুল াঅভযা
ছুড়যয ডগায় কািন্মত ন্মফাআ
াতযাচাযীয চাভিা।‛
াড়ভয় চন্মটাাধযায় ড়ফপ্লফী। কড়ফ াড়ভয় চন্মটাাধযায় কথা ড়দন্মর কথা যান্মখন। ড়তড়ন কড়ফতায ভাধযন্মভ মা
ফন্মরড়ছন্মরন ফাস্তন্মফ তাাআ-াআ ন্ময়ন্মছ”

‚াথচ ভয় ফায াঅন্মগ
এরফায াঅড়ভ াগন্মযয ফুন্মক
গাঙড়চর ন্ময় ফলবণ কন্ময মাফ
াজস্র ধাযায় যড়ক্তভ কগারান্ময স্তফক।‛
Volume-V, Issue-I

July 2018

4

নকারফাড়িয ঞ্চড়দ কড়ফ

ড়ফবূড়তবূলণ ড়ফশ্বা

ভানুন্মলয কড়ফ াড়ভয় চন্মটাাধযায়। াড়যণত ভন্ময়াআ রার কগারা ফলবণ কন্ময এ ৃড়থফী কথন্মক ড়চয ড়ফদায়
ড়নন্ময়ড়ছন্মরন। ভানুন্মলয েড়ত গবীয বারফাাাআ কড়ফয থ। কশ্রণীত্রুয েড়ত ড়ছর কড়ফয াড়িভ কক্রাধ  ঘৃণায ফাণ
ফহুফায ফহুবান্মফ উিাড়যত ন্ময়ন্মছ। ভানুন্মলয েড়ত গবীয বারফাায ড়নদবন কভন্মর”

‚তুড়ভ ভানুল
কাআ ন্মফ কতাভায ুেযতয ড়ফন্মস্ফাযণ‛
উত্তন্মযয নকার ফাড়িয াঅগুন মখন জ্বন্মর উঠর তখন ড়তড়ন ফন্মরন্মছন এ াঅগুনন্মক কজাযূফবক তুল ড়দন্ময় ান্মনক
গুড়র ফেন্মক কঢন্মক যাখা ন্ময়ড়ছর”

‚ভস্ত পুরগুন্মরা পুন্মি উঠন্মরা
ভস্ত াঅগুনগুন্মরা জ্বন্মর উঠর
ভানুল ভুখয র ান্ধ্কান্মযয গ্রড়ি খুন্মরপুর াঅয াঅগুন জ্বারান্মরা উত্তন্ময
কফদনা াঅয বারফাা
কক্রাধ াঅয ঘৃণা ড়নন্ময়
ূমব তায াক্ষী ন্ময় াঅকান্ম ভুড়ক্ত জাড়নন্ময়ড়ছর।‛
নকাার ফাড়িয াঅন্মোরন একড়দন্মন াঅন্মড়ন। ভানুন্মলয ফহুড়দন্মনয ফহুকান্মরয ুঞ্জীবূত কক্ষাব াঅন্মোরন্মনয
কচাযা ড়নন্ময়ড়ছর কড়দন। াাি-ভান কালন্মণয ড়ফরুন্মদ্ধ কন্মর ড়ভন্মর একন্মজাি ন্ময় কনন্মভ ির নকারফাড়ি।
এাআ েড়তফাদী ভানুন্মলযা নতুন ৃড়থফী গিায স্বে কদন্মখ”

‚জড়ভয ক্ষুধা গন্মজব ন্মঠ ফেুন্মকয ভুন্মখ
যাাঁ ভানফ ভানফী কতাভযা কদখ
মাযা জোন্মরা শ্রড়ভন্মকয চাড়লয ফািা ন্ময়
তাযা স্ফুড়রন্মেয াঅন্মগ েীন্মনয কখাাঁচায়
নতুন ৃড়থফীয স্বে কদন্মখ।‛
নকারফাড়িয াঅন্মোরন রৄধুভাত্র নকারফাড়িয ভন্মধয ীভাফদ্ধ থান্মকড়ন। এখানকায ভানুল -জনাআ াযা কদন্ময
তথা াযা ৃড়থফীয েড়তফাদী ভানুন্মলয াঅদর। কড়ফ ভন্মন কন্মযন নকারফাড়িয রিাাআ াঅ-ভুদ্র ড়ভাচর ফাীন্মক
জাড়গন্ময় তুন্মরন্মছ। এ রিাাআ ড়ড়ছন্ময় িা কাড়লত-ড়নীড়িত াাাংন্মক্তয় ভানুন্মলয ভুড়ক্তয রিাাআ।

‚াঅভযা কম স্বে কদন্মখড়ছরাভ
ভানুন্মলয ান্ময়য রৄব ন্মঙ্কত গ্রাভ কথন্মক গ্রাভােন্ময।
এ ৃড়থফী ড়দগন্মে াজান্মযা কন্ঠ ড়ভারয় কথন্মক
ুেযফন্মন াঅছিায় ভুড়ক্তয নান্মভ।‛
াড়ভয় চন্মটাাধযান্ময়য কড়ফতায ড়ফন্মেলণ কযন্মত ড়গন্ময় কড়ফয ন্মমাদ্ধা কভন্মর জাড়নন্ময়ন্মছন”

‚াড়ভ-য দুন্মচান্মখ ড়ছর স্বে। ফুন্মকয ভন্মধয ড়ছর ভানুন্মলয জন্মনয াগাধ বান্মরাফাা। ভানুন্মলয েড়ত এাআ গবীয
বান্মরাফাা ড়নন্ময়াআ াড়ভয় থ কাঁন্মিন্মছ। কশ্রড়ণত্রুয েড়ত ড়ছর য কভাীন ঘৃণা। এাআ ঘৃণায াঅগুন্মন
ড়নন্মজন্মক ুড়িন্ময় ন্মতজ কন্ময ড়নন্ময়ন্মছ। নফপ্লড়ফক কযাভযাড়িকতায উষ্ণ ডানা কভন্মর ক নীর াঅকান্ম
উন্মিন্মছ।‛
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ড়তড়ভযফযণ ড়াংন্মক গীন ড়তড়ভন্ময ড়নন্মক্ষ কন্মযড়ছন্মরন যাস্ট্রীয় ন্ত্রা। ১৯৭১-য ২৪ক কপব্রুয়াযী। তাাঁন্মক
ড়ড়িন্ময় ড়ড়িন্ময় কজন্মর ফড়ে াফস্থায় খুন কযা ন্ময়ড়ছর। ড়তড়ভন্মযয কাফযানুবূড়ত াাধাযণ। এ কড়ফ কী কন্ময
কদন্মদ্রাী, যাষ্ট্রন্মদ্রাী? উত্তয খুাঁন্মজ াাআনা। াঅয দিা ভানুন্মলয ভত ড়তড়ভযফযণ ড়াং ভানুন্মলয দুাঃন্মখ কাাঁন্মদ,
ভানুন্মলয ুখন্মক ড়নন্মজয ফন্মর বান্মফ। কড়ফ কমন ফাউন্মরয ভত ক্ষযাা ন্ময় ড়নন্মজয ভন্মনয ান্মথ ড়নন্মজাআ কথা ফন্মর
চন্মরন”

‚এক একিা যান্মত াঅড়ভ
হু হু ফলবায ভন্মতা ককাঁন্মদড়ছ
ান্ধ্ কুঠযীন্মত াঅগুন কঢন্মরড়ছ
ক্ষযাা কন্মজড়ছ ----উদাী কাঁন্মিড়ছ
পর কাাঁিা ভান্মঠ,
ান্ধ্কায কনন্মভ‛
াঅফায মখন ফন্মরন”

‚াঅড়ভ কারন্মফরায় নি ান্ময়
ঘা ভাড়িন্ময় কমন্মত বান্মরাফাড়
াঅড়ভ কযাদ্রু ভাখন্মত বান্মরাফাড়
াঅভায জাংরী পুর বান্মরা রান্মগ‛
এাআ র ড়তড়ভযফযণ ড়াং। ভানুলন্মক বান্মরান্মফন্ম ড়নন্মজয জীফনন্মক উৎগব কন্মযন্মছন। কড়ফয ড়নন্মজয জীফনিাাআ
কড়ফতা ন্ময় কথা ফন্মর চন্মর।

‚ঘন্ময কতায ভুভূলুব কফান
াগরাভী তুাআ ছাি
ফর কতা,
ড়দ য়া ড়ক াঅভান্মদয কালায়?‛
াঅরৄন্মতাল ভজুভদায ম্পন্মকব পড়িক চাাঁদ কঘাল তাাঁয ‘নকার াঅন্মোরন  ফাাংরা কড়ফতা’য় ফন্মরন্মছন‚ড়নন্মজন্মদয কড়ফ ফন্মর ফুন্মঝ কনফায াঅন্মগাআ মান্মদয কাফযজীফন কল ন্ময় কগন্মছ াঅরৄ ভজুভদায তাাঁন্মদযাআ একজন।
কাফয যস্বতীয ড়নযন্মক্ষ াধনায জনয কতা তাাঁযা করভ ধন্মযনড়ন। তাাঁযা কচন্ময়ড়ছন্মরন- ড়ফপ্লফ ফানায ফযথা
কফদনাগুন্মরান্মক রৄধু ফযক্ত কযন্মত। াঅরৄ ভজুভদান্মযয কড়ফতায় তফু াঅন্মফঘীন ড়নযাক্ত এক ত্তায ড়যচয় াঅন্মছ মা
জীফনন্মক কদন্মখন্মছ খাড়নকিা দূযন্মে। পন্মর াভাড়জক কক্লদ ফযড়বচাযগুন্মরা তাাঁয করন্মভ ড়নভবভবান্মফ উন্মোড়চত
ন্ময়ন্মছ।‛ কড়ফ াঅরৄন্মতাল ভজুভদায নি ফাস্তফতায ন্মথ কাঁন্মি চন্মরন ফন্মরাআ ড়তড়ন কাজাাপ্টা বালায় ফরন্মত
ান্মযন”

‚তােীয য তােী তড়রন্ময়
াঅড়ভ কদন্মখড়ছ ড়ফাং তােীয একন্ময।
কদন্মখড়ছ তায াি জিান্মনা কাঠান্মভান্মত ঘুন ধন্মযন্মছ।‛
কদ্রাণাচামব কঘালাঃ (জে-১৯৪৮ ান্মরয ড়ডন্মম্বয, ভৃতুয- ১৯৭১ ান্মরয ০৭-াআ কপব্রুয়াযী) নকার াঅন্মোরন্মন
ড়দ কড়ফন্মদয ভন্মধয ফন্মচন্ময় ড়ক্তারী কড়ফ কদ্রাণাচামব কঘাল। দাড়যদ্রতান্মক ন্মে ড়নন্ময় একড়দন্মক ড়তড়ন কমভন
Volume-V, Issue-I

July 2018

6

নকারফাড়িয ঞ্চড়দ কড়ফ

ড়ফবূড়তবূলণ ড়ফশ্বা

নকাার াড়িবয একড়নষ্ঠ কভবী ড়ছন্মরন কতভড়ন একজন উাঁচুদন্মযয কড়ফ। ান্মকয করড়রান দৃড়ষ্টন্মক ড়তড়ন ভ্রূন্মক্ষ
কন্মযনড়ন কখন। ড়তড়ন তাাঁয ড়নন্মজয ভুন্মখাআ ফন্মরন্মছন- ‚কড়ফতা এফাং যাজনীড়ত দুাআাআ াঅভায কান্মছ ভান ড়েয়। তন্মফ
কড়ফতা ড়কছু ড়যভান্মন কফী। াফয দুন্মিাাআ যিন্মযয ন্মে াোেীবান্মফ জড়িত, ককউ কাউন্মক ফাদ ড়দন্ময় নয়, তফু
কল াফড়ধ াঅড়ভ কড়ফাআ। (কড়ভউড়নস্ট কড়ফাআ)- ানয ড়কছু নাআ।‛
কড়ফ কদ্রাণাচামব কঘান্মলয কান্মছ ভৃতুয ড়ছর বান্মরাফাায ড়িতীয় নাভ। াক তায ক্ষভতায গন্মফব কম াআভাযত গন্মি
কতান্মর াঅন্মর তা ‘কাড়লন্মতয াি ড়দন্ময়, যক্ত ভজ্জা ড়দন্ময়’ গিা। নকারফাড়ি-াআ কড়ফন্মক তাাঁয কড়ফতায থ খুাঁন্মজ
ড়দন্ময়ন্মছ। নকারফাড়িয কড়ফয ন্মথয ড়দা ন্ময় দাাঁড়িন্ময়ন্মছ। এন্মথ কনন্মভ কড়ফ জীফন্মনয ড়দান্মক কমন খুাঁন্মজ
কন্মরন। কড়ফ কদ্রাণাচামব কঘাল ড়ছন্মরন জীফনানন্মেয চযভ বক্ত। ড়কন্তু ড়তড়ন নকারিী য়ায য তাাঁয কড়ফতায
রূ কগর ান্মে। এখন তাাঁয কড়ফতা কনন্মভ এর ভান্মঠ-ঘান্মি। াড়িবয কলাগান তাাঁয ান্মত কড়ফতা ন্ময় উঠর”

‚কৃলক াঅজন্মক েস্তুত  শ্রড়ভন্মকয কনতৃন্মে
কৃড়ল ড়ফপ্লফ যাজনীড়ত না ফজ্র কড়ঠন ড়চন্মত্ত;
ড়ছাঁন্মি কপন্মরা ঐ কবাি কবাি যফ
াস্ত্র কছনা ান্মকয।‛
কড়ফয কছাি কফরাকায বান্মরাফাায স্মৃড়ত াঅজ ভানফন্মেন্মভ ড়ভন্মরড়ভন্ম একাকায”

‚এফায কালণীন াম্লান উজ্জ্বর,
ভাজ গিন্মত রড়ি দুফবায দুভবভ
বান্মরাফাা এড়ছর েথভ ফয়ন্ম
এখন ক বান্মরাফাা ফায জনযাআ ড়ফপ্লন্মফয
ড়দন্মক কছান্মি..... ‛
এাআ বান্মরাফাান্মক াঅফায কড়ফ যফতবীকান্মর ড়ফপ্লন্মফয ান্মথ ড়ভড়রন্ময় ড়দন্ময়ন্মছন”

‚বান্মরাফাা াঅয ড়ফপ্লফ, ড়ফপ্লফ াঅয বান্মরাফাাককউ যিয ড়ফড়েন্ন নয়।
ড়ফপ্লন্মফয জনযাআ বান্মরাফাা
াঅয
বান্মরাফাায জনযাআ ড়ফপ্লফ।‛
কড়ফ কদ্রাণাচামব কঘাল ভৃতুযন্মক ান্মযয ভেন্মর ফুক কন্মত ড়নন্মত েস্তুত। তাাআ কতা ফন্মরন”

‚ভৃতুযন্মক াঅভায বয় াাআ না
কাযণ কালণ উন্মেদ কযায কান্মজ কম ভৃতুয
ক ভৃতুয ভানাড়ণত ান্মস্ত্র ভাখাভাড়খ কাক ত্রুয ফুন্মকয যক্ত
ড়কাংফা ত্রুয ান্মত াঅভান্মদয যক্তাঅভযা বয় াাআ না
ককননা জয় াঅভান্মদয ন্মফাআ‛
কড়ফতান্মক াড়তয়ায কন্ময কড়ফ কদ্রাণাচামব কঘাল গণ াঅন্মোরন্মনয ডাক ড়দন্ময়ন্মছন। তাাঁয বাফনায় াাআ”
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‚জনমুদ্ধ গ্রান্মভ গ্রান্মভ নতুন জীফন কদয়- ক কমন াঅভায
ান্মরাকাভানযরূন্ম েথভ াঅন্মরাক,
দীণব াআো ককন্মি ড়গন্ময় াড়ফবক্ত াগন্মযয কস্রান্মত
নতুন ভাজ গন্মি যড়ক্তভ কান্মর
ড়ছাঁন্মি কপন্মর দাড়যন্মদ্রয ঘুভ ‛
কালণীন বাযত ভাতা স্বাধীনতায স্বাদ ান্মফ একড়দন, কড়দন াঅয কফীদূন্ময নয় ফন্মর কড়ফ ড়ফশ্বা কন্মযন।
াংগ্রাভী কড়ফ কাআ স্বন্মে ড়ফন্মবায ন্ময় ফন্মর ন্মঠন”

‚যাড় যাড় বাত াঅভান্মদয ড়চযকার
যাড় যাড় ুখ াঅভান্মদয ড়চযকার
কালণীন স্বাধীন স্বন্মদ
খুন্মর কদন্মফ তায বাাঁিায‛
কড়ফ কদ্রাণাচামব কঘাল কভনড়ত ভানুন্মলয াংগ্রান্মভয ভন্মধয ড়নন্মজয ভুড়ক্ত খুাঁন্মজ কন্ময় ফন্মরন”

‚াঅভায ভুড়ক্তয ডাক াঅকান্ম ফাতান্ম
শ্রড়ভন্মকয কৃলন্মকয ভান্মঝ রৄধু বান্ম,
াঅভায স্বন্মেয যঙ রারফয়ন্ময ন্মে রৄধু কালণ কছাঁিায ড়দনকার।‛
ড়ন্মদযা ভন্ময মায় না ফন্মর ড়দন্মদয ড়দ ফরা য়। কাযণ এাঁযা ভানুন্মলয ভান্মঝ কফাঁন্মচ যয় ড়চযকার। এাআ
ড়ন্মদয স্বেগুন্মরা যফতবীকান্মরয েজন্মেয য েজে ফন্ময় ড়নন্ময় চন্মর। াঅয মাাঁযা ড়দ ন্ময়ন্মছন তাাঁযা াঅকান্ময
নক্ষত্র কন্মজ ড়ভড়িড়ভড়ি জ্বন্মর েজন্মেয য েজেন্মক কান্মনকান্মন ফাতবা ড়দন্ময় চন্মর। ত ত ড়ন্মদয যন্মক্তয ভত
নকাারফাড়িয াঅন্মোরন্মনয ড়ন্মদযা াঅ-ভুদ্র ড়ভাচর ফাীয কান্মছ াঅজ জীড়ফত। কালণীন ভাজ গিায
কাড়যগয কদ্রাণাচামব কঘাল, ড়তড়ভযফযণ ড়াং, াড়ভয় চন্মটাাধযায় এফাং াঅরৄ ভজুভদায, ভুযাড়য ভুন্মখাাধযায় াঅজ াঅয
কনাআ, ড়কন্তু তাাঁন্মদয স্বে াঅজ জীড়ফত। কদ্রাণাচামব কঘান্মলয ফস্তুত এখন েন্ময়াজন কড়ফতায াংড়ক্ত ড়দন্ময় এ েফন্মন্ধ্য
াআড়ত িানন্মর এ াআড়ত নয়”

‚াঅভান্মদয জন্মে রৄধু াড়ফযাভ কালন্মণয গ্লাড়নাঃ
এখন ভয় কনাআ চর ছায়ায় ফন্ম গন্মল্পয াঅয
এখন ভয় কনাআ ান কড়য াায় চড়যন্মত্রয ভদ;
তীক্ষ্ণ ফুন্মরন্মিয ভুন্মখ ফস্তুত এখন েন্ময়াজন
কশ্রড়ণত্রু ড়নধন্মনয কড়ঠন কন্মঠায এক দৃঢ় াংগঠন।‛
ায়ক গ্রিাফরী:
১.https://mongoldhoni.wordpress.com/2015/05/26/naxalbari-movement-and-bangla-poetry/
২. যায়, ুেকাাঃ বাযন্মতয কৃলক ড়ফন্মদ্রা  গণতাড়ন্ত্রক াংগ্রাভ, ফুক য়ার্ল্ব, ১৯৯৬।
৩. চন্মটাাধযায়, কুনারাঃ কতবাগা াঅন্মোরন্মনয াআড়তা, করকাতা, েন্মগ্রড়ব াফড়রবায, ১৯৯৭।
৪. ক, াঅড়জজুরাঃ নকারফাড়িাঃ ড়তড়য ফছয াঅন্মগ এফাং ন্ময, করকাতা, কদ’জ াফড়রড়াং, ১৯৯৯।
৫. াঅচামব, ড়নরাঃ ত্তয দক (দুাআ খে),- ম্পাদনা ানুষ্টু, করকাতা, ১৩৮৮ ফোে।
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৬. কঘাল, ড়নভবরাঃ নকারফাদী াঅন্মোরন  ফাাংরা াড়তয, করুণা েকানী, করকাতা, ১৩৮৮ ফোে।
৭. কঘাল, পড়িক চাাঁদাঃ নকার াঅন্মোরন  ফাাংরা কড়ফতা, করকাতা, ফেীয় াড়তয াংদ ২০১৬।
৮. ভজুভদায, চারুাঃ যচনা াংকরন, রার রন্ঠন েকানী, করকাতা, ১৯৯৮।
৯. কঘাল, ঙ্খাঃ কড়ফতায ভুহুতব, ানুষ্টু, করকাতা।
১০. ফন্মেযাাধযায়, ন্মযাজরারাঃ কড়ফতা াংগ্র-১, নােীভুখ, ১৯৯৮।
১১. কন, ৃজনাঃ স্মৃড়ত ড়ফস্মৃড়তয কড়ফতা, ানুষ্টু, ১৯৯৪।
১২. ভুন্মখাাধযায়, ভুযাড়যাঃ যচনা ভগ্র, ীদ ভুযাড়য ভুন্মখাাধযায় স্মৃড়ত যক্ষা কড়ভড়ি, াঅড়িয়াদ, দড়ক্ষন্মণশ্বয,
১৯৯৬।
১৩. জরবাক “ শ্রাফণ ১৪০২, কৌল ১৪০২, ম্পাদক- স্বন দাাড়ধকাযী।
১৪. কন, ৃজনাঃ ভাননীয় ভুখযভন্ত্রী ভীন্মলু, ানুষ্টু, ১৯৯৩।
১৫. কন, ৃজনাঃ হুড়রন্মভড়যক, ড়ফফতবন েকানী, ২০০২।
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