
 

Volume-VII, Issue-IV                                            July  2021                                                                            16 

International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)            
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal  
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print) 
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print) 
Volume-VII, Issue-IV, July 2021, Page No. 16-27 
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711 
Website: http://www.ijhsss.com 

                     DOI: 10.29032/ijhsss.v7.i4.2021.16-27 
 

 

 

াআতিা ও ভয়য চারতচয়ে কতফ ননী ভবৌতভক 

ঞ্জকভুায দা 

ত.এাআচতি গয়ফলক, ফাাংরা তফবাগ, যাাঁতচ তফশ্বতফদযার, যাাঁতচ, ঝাড়খণ্ড, বাযিফলষ 

Abstract 

Although it appears in the latter part of the second decade of the twenty-first century, it is 

safe to say that not even one percent of the books that have been fortunate enough to have 

numerical enormity have a pen and ink to discuss Nani Bhowmik (1921-1996). But actually 

he is a prominent writer. And the literature in which part Nani Bhowmik's presence has 

attracted the reader's attention is definitely fiction. But the reader should know that Nani 

Bhowmik's poetic talent is no less in poetry. Although he did not go far in the poetic-sea, 

but in his best novel, has cast a poetic  shadow over 'Dhulomati'. His two poems published 

in 'Natun Sahitya' and 'Aroni' magazines easily captivate the minds of the dilettante. 

Honestly, if separates history from Nani Bhowmik, then there will be no difference between 

of camphor and him.  
 

In this discussion, I want to establish the poet Nani Bhowmik with the information and 

proof in the whole of my erudition. 
 

তফাং িাব্দীয তিিীম দয়কয াতিভ য়ফষ াঈতিি য়ও তনতিষধাম ফরা ভময়ি ায়য াংখযািাতিক 

তফারিাম ভম কর ভায়রাচনাত্মক ুস্তক ভুদ্রণয়ৌবাগয রায়ব ধনয য়ময়ছ িায এক িাাং ুস্তয়কও 

ননী ভবৌতভক তনয়ম াঅয়রাচনায জনয মতন কাতর করয়ভয াংকরুান। ভম কর গ্রয়ে ননী ভবৌতভয়কয 

াঈতিতি াঠয়কয দৃতি াঅকলষণ কয়যয়ছ, ভ াতিয প্রকযণতি াঅফতযকবায়ফাআ কথাাতিয। এিিয়িও 

ফরা মা, ননী ভবৌতভয়কয কতফ-প্রতিবা ভকান াাংয় কভ নম। মতদও তিতন কাতফযক ভুয়দ্র খুফ ভফত দযূ 

এতগয়ম মানতন িথাত ননী ভবৌতভক ৃি কথাাতয়িয কতফয়েয ছা যয়য়ছ। িাাঁয ৃি একভাে াঈনযা 

‘ধুয়রাভাতি’ভিও ছামা ভপয়রয়ছ ভাকাতফযক ভাধুমষ। িাাঁয ৃি ভছািগল্প গুতরয়িও ধযা য়িয়ছ কতফয়েয 

স্ফুযণ। 
 

    ককয়ায়য, মখন তিতন তফদযামিতনক ীভায়যখাম ৃষ্ঠয়দয় ফন কয়য চয়রয়ছন ুস্তয়কয বায িখনাআ 

ভরখতনতি বয কয়য িাাঁয ভতয়ি। একদা কতফগুরু তরয়খতছয়রন, ‘াঅভায়দয তক্ষায়ক াঅভায়দয ফান 

কতযরাভ না, তক্ষায়ক াঅভযা ফন কতযাাআ চতররাভ…’
১
  তক্ষায বাযফাী তরৄ ননীয়গাার ভবৌতভক, 

তক্ষায়ক ফন কযায প্রত়মাম পর। াতযফাতযক তযভণ্ডয়র িাাঁয কয়ফয ঋতি। ভম ঋতিিা কতফিায 

জন্ম। ম্পাদকভন্ডরী কতফ এফাং কতফিা- াতযফাতযক গতণ্ডয়িাআ ীভাফি। ম্পাদক কতফ ননী ভবৌতভক। ননী 
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ভবৌতভক চচষাকাযী কয়রাআ একফায়কয স্বীকায কয়য ভনন, াততিযক ননী ভবৌতভয়কয ায়ি খতি কতফিায়িাআ। 

ননী ভবৌতভয়কয কতফিা যচনায ঘিনা স্মৃতিয়ি কিা নায়ি ‘নিনীয়ি’য াভর-চারুয কাগজ ভফয কযায 

ঘিনা। ভম কাগয়জয ম্পাদক দুাআজন,  দুাআজন ভরখক এফাং দুাআজন াঠক । িয়ফ প্রয়িযক দু’জনাআ এক 

এফাং াতবন্ন। াথষাৎ তিন দু’গুয়ন ছম নম, তিন দু’গুয়ন দুাআ। ভ কাগয়জয াভর প্রস্তাতফি নাভ ‘চারুাঠ’ 

য়রও চারু প্রস্তাতফি নাভ ‘াভরা’। চারুয কথাম, ‘াঅভায়দয এ কাগয়জ ভকায়না খযচ ভনাআ। ছাা য়ফ না 

ভিা- ায়িয াক্ষয়য তরখফ। িায়ি ভিাভায াঅভায ছািা াঅয কাযও ভরখা ভফযয়ফ না, কাাঈয়ক িয়ি 

ভদওমা য়ফ না। ভকফর দু কত কয়য ভফয য়ফ ; একতি ভিাভায জনয, একতি াঅভায জয়নয।’
২
  তঠক ভিভনাআ 

ায়ি ভরখা াতযফাতযক তেকায়ি কতফ ননী ভবৌতভয়কয াঅত্মপ্রকা । ‘াভরা’ ফা ‘চারুাঠ’এ ভরখক-

াঠক-ম্পাদক ভাে দু'জন । াঅয ননীফাফু ম্পাতদি তেকায ভরখক-াঠক াংখযা াভরয়দয ভদিগুন 

াথষাৎ তিনজন। ননীফাফু তনয়জ, িাাঁয ফড়তদ প্রতিবা ভদফী এফাং িাাঁয়দয ভা দনজুদরনী ভদফী। ভয়ন যাখয়ি 

য়ফ, ননীফাফুয ভা দনুজদরনী ভদফী াঈচ্চততক্ষিা না য়রও াতিযানুযাগী তছয়রন। যফীন্দ্রাতিয, 

যৎাতিয এফাং ভাআয়ে াফযাআ ভকারীন ভদীম ফাাংরা াতয়িযয প্রতি াঅকলষণ তছর িাাঁয । ভম 

াতিযানুযাগ ভৃি কয়যয়ছ ননীফাফুয কফয়ক। িাাঁয একভাে াঈনযা ‘ধুয়রাভাতি’য ভা চতযেতি াথষাৎ 

ভভাতনী ভদফীয চতযয়ে াঅাঁতকফুতক কায়ি দনুজদরনী ভদফীয ছামা। াঅয িাাঁয ফিতদ। প্রিযক্ষদষীয়দয 

ফানভয়ি তাঈতড়য ভবৌতভক তযফায়যয ভভয়মযা চায ভদওমায়রয গতণ্ডয ফাাআয়য ভফতযয়ম তক্ষা রাব কয়যন, 

কয়যন চাকতযও। িয়ফ ননীফাফু ম্পাতদি তেকাতিয নাভ কী, িা ভথয়ক ভগয়ছ াজ্ঞািাআ। তেকাতি 

াংযক্ষয়ণয াবায়ফ ধ্বাংপ্রাপ্ত। প্রিযক্ষদষীয়দয ফমায়নাআ স্পি িাাঁয়দয তযফায ফযাফযাআ প্রগতিীর।  
 

     এযয মখন তিতন তাঈতি ভফনীভাধফ াআনতিতিাঈয়নয ছাে িখনাআ িাাঁয যতচি কতফিা ‘এতদন ও ভতদন’ 

প্রথভ প্রকায়য ভাাত্ময রাব কয়য তফদযারয়ময তেকায়ি। ভগৌিভ াতধকাযী ভায়য কথা ১৯৩৪ ায়র 

ননীফাফু তরতখি প্রথভ কতফিা ভুদ্রণয়ৌবাগয রাব কয়য তফদযারম তেকাম। তকন্তু ফহু ভচিা চতযে ও 

ভমাগায়মায়গয যও কতফিাতিয াঈিায়য াঅভযা ফযথষ। ‘এতদন ও ভতদন’ াংযক্ষয়ণয াবায়ফ কায়রয গয়বষ 

তফরীন। াঅভযা িা। িাায কাযণ ভম। ফরা বায়রা ‘া’ ভ। াঅভযা াভয় এ ভৎ কয়ভষ ফযাৃি। 

পয়র য়দ য়দ প্রতিফন্ধকিা। িথাত িাা ন, াঅভায়দয াবীপ্সা াঅয়রায়কয ঝণষাধাযাম াধয ভয়িা 

ভবয় থাকা। ভ াঅয়রায ন্ধায়ন রতিয়থ কতফ ননী ভবৌতভয়কয কাতফযক স্বয িান ভিায়র। এ ভয়ম 

তাঈতড়য াঠ ম্পন্ন কয়য ননীফাফু াঈচ্চতক্ষা গ্রয়ণ াতজয ফিষভান ফাাংরায়দয়য াফনাম। াফনা কয়রয়জ 

কতফিা িাাঁয়ক ভয়ম ফয়। াঈঠতি ফময় ভযাভাতিক কতফিা ুতফার ফযতপ্ত ারয়িারা ভনৌকায ভয়িা িাাঁয়ক 

বাতয়ম তনয়ম চয়র। ভাআ ায়রয গতি ঞ্চাতযি ম কতফ ভণীন্দ্র যায়ময ফন্ধুয়ে । ভাআ ভনীন্দ্র যাম মায 

ায়থ একদা প্রগতি ভরখক তল্পী াংঘ-এয ম্পাদক তনফষাতচি য়ফন তিতন । ভণীন্দ্র যায়য াততিযক 

তযচ কতফরূয়। তকন্তু ননী ভবৌতভয়কয খযাতি কথাাততিযক তয়য়ফ । িথাত রৄরুয তদনগুতরয়ি িাাঁয ভত 

চারনা কতফয়েয স্ফুযণ ঘয়ি।  
 

      কতফ ভনীন্দ্র যাম ফন্ধুফয ননী ভবৌতভকয়ক াঅধুতনক কতফিায স্বাদ-গন্ধ-প্রকৃতিয়ি প্রয়ফয়য থ ফািয়র 

ভদন। াঅধুতনক কতফিায ফাাঁকফদয়রয তদনগুতরয়ি কতফিায প্রকাবতে ননী ফাফুয়ক াঅকৃি কয়য । তনফাযণ 

চ়ফিষীয কথানুায়য এ ভয়ময কতফিা যচনাম ননীফাফুয ওয প্রবাফ তফস্তৃি কয়য ফুিয়দফ ফু ও 

াতচিযকুভায ভনগুয়প্তয কতফিা । িাযয যাংুয কাযভাাআয়কর কয়রয়জ াঠকায়র যাতয ছাে যাজনীতি 



       ও                                                                                                             
 

Volume-VII, Issue-IV                                            July  2021                                                                            18 

িথা ফাভেী যাজনীতিয়ি াাংগ্রয়ণয পয়র িাাঁয ভয়ন াভযফাদ প্রতিতষ্ঠি ম । স্বাবাতফকবায়ফাআ িাাঁয 

ৃতিয়ি ছামা ভপয়র াভযফাদ। এ ভম তিতন কয়রজ তেকায ম্পাদক তনফষাতচি ন । ‘িাাঁয াঈৎাী 

ম্পাদনা কয়রজ তেকা ভায়ন ছাে ভপিায়যন ও কতভাঈতনি ভিফায়দয প্রচায চরয়ি রাগর । াঅয 

িখন তেকায ায়নক যচনায যচতমিাাআ ননীফাফু  তনয়জ।’
৩ 

তকন্তু দুাঃয়খয কথা এফাআ াাংযতক্ষি, 

ানাতফষ্কৃি। পয়র িা াগ্রতেিাআ ভথয়ক ভগয়ছ। াঅয াগ্রেয়নয পয়র ায়ঠ ফঞ্চনা । এভয়ময ননীফাফু যতচি 

কতফিা ফা ানযানয যচনা গুতর ায়ঠ িাাঁয়ক ভচনা জ য়িা। িাছািা াআতিায়য প্রয়মাজয়নাআ ভগুতরয 

গুরুে াতযীভ। ভমভন যফীন্দ্রনায়থয াতনচ্ছা য়িও ফহু যচনা যচনাফরীয়ি িান াম ভমাগয 

ম্পাদকভণ্ডরীয াতণ্ডয়িয। াঈয়েয িতিাতক ূে ফজাম যাখা। তকন্তু ননী ভবৌতভয়কয যচনায ভক্ষয়ে 

িতিাতক ূে ফজাম যাখা াম্ভফপ্রা। ভকননা িা দুষ্প্রায ফরয়রও কভ ফরা। এয়কফায়য তনতিহ্ন । ভ 

ভিা ছাে-কতফ ননী ভবৌতভয়কয কার। মখন ফাাংরা াতিয জগয়ি তিতন প্রতিতষ্ঠি াততিযক ভ ভয়ম 

ননীফাফু যতচি ায়নক যচনামাআ াঅজ দুষ্প্রায।  
 

      ভমিা ১৯৪০ ার। যাংুয কাযভাাআয়কর কয়রয়জয াঠ ম্পূণষ কয়য স্নািয়কাত্তয য়ি প্রিযাফিষন এ 

ফাাংরা। করকািাম। যাজননতিক ম্পৃতি ়ভাআ ফতধষষ্ণু। ভাআ য়ে ভায়ন কতফিা ভরখা । িায়ানায 

াঠ চুতকয়ম াভতমকবায়ফ চাকতযয়ি প্রয়ফ, াফয়য চিকর কভষী াআাঈতনয়নয ভনিৃে এফাং কতফিা যচনা – 

এ রুতিন ননী ভবৌতভয়কয ভ মায়নয া । এয়ফষাআ ফন্ধুফয তগতযঙ্কয দায়য ভযপয়ি ননীফাফুয ফন্ধুে 

িাতি ম ফাাংরায ানযিভ প্রতথিমা কতফ নীয়যন্দ্রনাথ চ়ফিষী ভায়য । ননীফাফু কতফিা তরখয়ছন াঅয 

ভপ্রযণ কয়যয়ছন ‘কতফিা’ তেকাম, ভপ্রযণ কয়যয়ছন ‘তনযি’ তেকাম । ভফতযবাগাআ তপয়য াঅয়ছ 

াভয়নানীি য়ম । ম্পাদকভণ্ডরীয ভগাষ্ঠীতপ্রমিা ও াতিয প্রতিবায ানুতন্ধৎু াাযদতষিায তদয়ক 

াঅঙুর িুয়র তফক্ষুব্ধ য়চ্ছন । ‘কতফিা-য কুতি ফছয’ প্রফয়ন্ধ স্বমাং ফুিয়দফ ফু তরয়খয়ছন, ‘াঅজ ভবয়ফ 

ভদখয়র ভয়ন ম ‘কতফিা’ াঅযম্ভ য়মতছয়রা কতফিায তেকা-রূয় নম, কতফয়দয তেকা রূয় । াথষাৎ প্রতি 

াংখযাম তকছু কতফিা-এভনতক তকছু বায়রা কতফিা ছাা য়ফ, াঅভায়দয রক্ষয তঠক এাআ যকভ তছর না ; 

ভকারীন ৎকায়ফযয ভগ্র ধাযাতিয়ক াঅভযা এয ভয়ধয াংগি কযয়ি ভচয়মতছরাভ ।’
৪
 াফয ননীফাফুয এ 

তফক্ষুব্ধিা ানতবজ্ঞিাযাআ নাভািয । ভকননা াতধকাাং প্রতিতষ্ঠি াততিযয়কয ভক্ষয়োআ এভনিা ঘয়ি থায়ক । 

প্রথভ জীফয়ন ভরখা াভয়নানীি মতন এভন দৃিািাআ তফযর । ‘ামাতিক’ ফা ‘ািীভাভী’ ফযতি়ভী দৃিাি । 

এভয়াআ ফন্ধু নীয়যন্দ্রনাথ চ়ফিষীয ায়থ ভমৌথবায়ফ ‘তরতদন’ প্রতিষ্ঠা কয়যন এফাং ভাআ ‘তরতদন’ 

ভথয়ক প্রকাতি ম ‘ভলয়েন’ নাভক কতফিা াংকরন । ভমৌথ ম্পাদক ননী ভবৌতভক ও নীয়যন্দ্রনাথ চ়ফিষী 

ভাম । তকন্তু ‘ভলয়েন’ কাফযুতস্তকা তনয়ম তফভ্রাতি ানি । ভকননা ভগৌিভ াতধকাযী ভাম তরয়খয়ছন, 

‘১৯৪৩ ায়র করকািাম াঅায য প্রকাতি ম ফন্ধুয়দয য়ে একতি কতফিা াংকরন ‘ভলয়েন’ ও গল্প 

াংকরন ‘াআাযা’ । কতফিা াংকরয়ন তছর জগৎ দা, তগতযঙ্কয দা, য়িাল ভঘাল ও ননী ভবৌতভয়কয 

কতফিা ।’
৫
 তকন্তু নীয়যন্দ্রনাথ চ়ফিষীয স্মৃতিচাযণাম দয প্রমাি কতফ প্রণফকভুায ভয়ুখাাধযাম ভাম 

তরয়খতছয়রন, ‘য়য ওাআ ফাতিয়িাআ খুাঁয়জ খুাঁয়জ াঅতভ ‘ভলয়েন’ ফয়র এক াঅধুতনক কতফিায াংখযা খুাঁয়জ 

ভয়মতছরাভ । ভিায ম্পাদক তছয়রন ননী ভবৌতভক াঅয নীয়যন্দ্রনাথ চ়ফিষী । ’৪৫-৪৬ ায়র ভফতযয়মতছর 

ফাআিা । জীফনানন্দ দা, ঞ্জম বট্টাচামষ, ভপ্রয়ভন্দ্র তভে এভন ফ কতফয়দয ভরখা তছর িায়ি ।’
৬  

প্রণফফাফযু 

কথা এাআ ভভষ প্রকাতিফয ভম ‘ভলয়েন’ -এয মুগ্ম-ম্পাদক ননী ভবৌতভক এফাং নীয়যন্দ্রনাথ চ়ফিষী 

ভাম । ভ াংকরয়ন প্রণফফাফু াঈতিতখি কতফ প্রভুখ ফযিীি ম্পাদকিয়য তনয়জয ভকায়না কতফিা তছর 
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তকনা, িা াংান্ন । তকন্তু ভগৌিভফাফুয কথা স্পি, ভ াংকরয়ন ননীফাফু, তগতযঙ্কযফাফ,ু য়িালফাফ ু

এফাং জগৎ দায়য কতফিা তছর । াফয তিতন স্বীকায কয়য তনয়ময়ছন ভম, ভ াংকরন াংগ্রয়য কর ভচিাাআ 

ফযথষ য়ময়ছ। ানযতদয়ক প্রণফফাফুয কথা স্পি তিতন তনয়জ ভ াংকরনতি ভনয়ি-ভচয়ি ভদয়খয়ছন । নীয়যন্দ্র-

স্মৃতিয়ি প্রণফফাফুয তনফন্ধ ায়ঠয য়যাআ াঅভযা িাাঁয ায়থ ভমাগায়মাগ কতয । দথষক কথাও ম । তকন্তু 

কয়যানা নাভক কফতশ্বক ভাভাযী াঅভায়দয ফ াঅাম ভেয়র ভদম জর । ২২ ভভ ২০২০, তিতন চয়র ভগয়রন 

না ভপযায ভদয়। াঅভায়দয ‘ভলয়েন’ প্রাতপ্তয প্রিযাাও ভাআয়ে তফ ফাাঁও জয়র । ভকননা ‘ভলয়েন’ 

প্রাতপ্তয প্রিযা ভজয়গ তছর িাাঁয কথাম, ‘ভচিা কযফ । িয়ফ তদন কুতি-একু য়য । াযীতযক াুতফধা একিা 

কাযণ। তিিীম কাযণ, ভাআ াংকরনতি ুনরুিায কযা । প্রাম দ ভা য়য । িািকা িািকা ফরয়র, ায়িয 

নাগার ভথয়ক ভদখায়না ভমি ।’
৭ 

২ ভপব্রুমাতয ২০২০ াঅফায িাাঁয ায়থ ভমাগায়মাগ কতয । তিতন জানান, 

‘য়মতছর । তকন্তু াঅয়যকজন দাদা তনয়ম ভগয়ছন । ানতিতফরয়ে ভপযি াওমায ম্ভাফনা কভ ।’
৮ 

এযয 

ভাচষ ভথয়ক রকিাাঈন এফাং রকিাাঈন এয ভায়ঝাআ িাাঁয প্রাণ । ফিাআ াভম াঅভায়দয জনয । াূযণীম 

ক্ষতি । 

          ননীফাফুয কতফিা াঅয়রাচনাম প্রয়ফ কয়য একথা বুরয়র চরয়ফনা ভম, াভযকাফয ৃতিয ভনা িাাঁয 

ভতচারনা নম । তিতন তনয়জাআ স্বকায়রয পর । িাাঁয ৃতিও ভয়য াক্ষয ফন কাযী এক একতি 

ভাাআরয়িান । িাাআ িাাঁয কতফিাগুতরয তচযামি াতিয ভরূয তনধষাযণ াঅভায়দয াঈজীফয নম াঈজীফয িায 

িতিাতক ভরূয । াঅািি ভাে দু'তি কতফিা াঅভায়দয স্তগি য়ময়ছ । িাও ‘কথারূ’ তেকায 

ভৌজয়নয । প্রথভতি ‘াযতণ’ তেকা তিিীমতি ‘নিুন াতিয’ তেকাম প্রকাতি । মথা়য়ভ ১৯৪২ ও 

১৯৫২-৫৩ ায়র । দুতি কতফিায প্রকায়য ফযফধান প্রা দফছয । িাাআ াঅভায়দয ানুভান এয ফাাআয়যও 

ননীফাফুয কতফিা তকছু ভথয়ক থাকয়ি ায়য । তকন্তু িা াঅজও াঅতফষ্কৃি মতন । এ তফলয়ম গল্পযতণ 

ম্পাদক াভয ভদ ভা বীলণযকভ প্রিযী । প্রিযী ভগৌিভ াতধকাযী ভামও । গয়ফলণা চরাকারীন 

ভয়ম ভ তফলয়ম ন্ধান ভয়র িা এাআ াঅয়রাচনাম ভদফ ভগাঁয়থ । এখন প্রাতপ্তয কথা । প্রথভ কতফিাতিয নাভ 

‘গতযরা’  । মতদও ভগৌিভফাফ ুকতফিাতিয নাভ ‘ভগতযরা’ ওমায য়ক্ষ ভি দান কয়যন । কতফিাতি ‘াযতণ’ 

তেকাম ২৯.০৫.১৯৪২ ায়র প্রকাতি।  
 

      কতফিাতিয যয়ে যয়ে াআতিায়য দধ্বতন রৄতন। ভম ভয়ম াঅজ াআতিায় মষফতি । ভম াআতিায়ক 

ফাদ তদয়র ননী ভবৌতভয়কয ফযতি ও াততিযক িা াতস্তেীন। প্রকৃিয়ক্ষ ভগ্র ননী ভবৌতভকাআ স্বকার ও 

াআতিায়য পর। িাাঁয ফযতিজীফন ও াততিযকজীফন তযচাতরি য়ময়ছ ভভম ও াআতিায়য 

ভপ্রতক্ষয়ি। ফিষভান কতফিাতিও িায ফযতি়ভ নম। কতফিাতিয যচনা ও প্রকাকায়রয তদয়ক রক্ষয কযয়র 

য়জাআ ভফাধগভয ম ভম, ভ ভয়ম তিতন তফশ্বতফদযামিতনক িায়ানা াভাপ্ত ভযয়খ ভয়নাতনয়ফ কয়যন 

াতিষয কায়জ ফষক্ষতণক কভষী রূয়। ভাআয়ে ‘জনমুি’ তেকায প্রতিয়ফদক। তেকা এফাং দরীম কভষূচী 

ফাস্তফামন ঘুয়যয়ছন গ্রাভ ভথয়ক গ্রাভািয়য। ভদয়খয়ছন িায়দয জীফন মায়নয ভাকাতঠ। িয়ফ ভ ভদখাম 

যয়ময়ছ াভযফাদী দৃতিবতে। ভম াভযফায়দয ভরূ তনতি ভাকষফায়দ। াঅজ তফশ্ব ভানতচয়ে ুাঁতজফায়দয 

াঅতধিয। াভযফায়দয ভূর ত্রু ুাঁতজফাদ। াভযফাদ ুাঁতজফাদ তফয়যাধী। াঅফায ননী ভবৌতভক াভযফাদী। 

ভুখযি এাআ দষনাআ কতফিাতিয়ি ফাঙ্ম রূরাব কয়যয়ছ। 
 

       পয়রয ভাতরক কৃলক। কৃলয়কয স্বাথষ যক্ষা ভাকষফায়দয ভতস্তষ্কপ্রূি। াক্ষমকুভায দয়ত্তয ‘িীগ্রাভি 

প্রজায়দয দুযফিা ফণষনা’ একতি দষণ। ভম দষয়ণ ভগ্র প্রজাাধাযয়ণয দুদষা প্রতিপতরি। রিষ কনষওমাতর 
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প্রফতিষি তচযিামী ফয়ন্দাফয়স্তয পয়র াআি াআতন্ডমা ভকাম্পাতনয ভথষক, তনতদষি াঅ ুতনতদষি য়রও 

বাযিফয়লষয কৃলক ও কৃতল াঈন্নমন াতধি মতন। ভকাম্পাতন প্রফতিষি ‘দারা ফয়ন্দাফস্ত’য ািগষি ‘ূমষাস্ত 

াঅাআন’-এয পয়র ফহু প্রকৃি জতভদায িাাঁয়দয জতভদাতযে াযান। জতভদাতযয ূনয িান ূযয়ণ এতগয়ম াঅয়ন 

ধনী ফতনক ভেতণ। মায়দয ায়থ কৃলক িথা প্রজাাধাযয়ণয তছর না ভকান ভমাগ । পয়র জতভদাতয িতিতিয়ক 

িাাঁযা ফযফাতক দৃতিয়ি ভদখয়ি থায়কন । ভম ভকায়না াঈায়ম াতধক ভুনাপা িাাঁয়দয ভয়নাফৃতত্তয প্রধান 

রক্ষণ। পয়র ফাড়য়ি থায়ক প্রজাাধাযয়ণয দুগষতি । ভাজনী প্রথায ভযণপাাঁয়দ াঅিয়ক ফষস্বাি য়ি থায়ক 

কৃলক াধাযণ। ‘In 1842 Sir Thomas Munro, as Census Commissioner, reported that there 

were no landless peasants in India (an undoubtedly incorrect picture, but indicating that the 

numbers were not considered to require statistical measures). In 1882 the senses estimated 

7.1/2 million ‘‘landless day labours’’ in agriculture. The 1921 census returned a total of 21 

million, or one-fifth of those engaged in agriculture.’
৯
  াথষাৎ জনগণনা কতভনায যায িভা 

ভুনয়যা প্রকাতি তযয়ািষ ানুমামী ১৮৪২ ায়র একজনও বূতভীন কৃলক তছর না । তকাংফা য়িা তছর, তকন্তু 

এিাআ নগণয ভম িা তযাংখযানািীি । াথচ ১৮৮২ ায়র বূতভীন কৃলয়কয াংখযা াঅনুভাতনক ৭৫ রক্ষ 

এফাং ১৯২১ ায়র িা ভফয়ি দাাঁিাম ২ ভকাতি ১০ রয়ক্ষ ।  মা িৎকারীন বাযিফয়লষয কৃতল কায়জ তনমুি 

ভানুয়লয এক-ঞ্চভাাং । িাাআ স্ববাফিাআ িতিাতক ভাভ এাআ তচযিাী ফয়ন্দাফস্তয়ক ফয়রয়ছন, ‘The 

permanent settlement was a sad blunder’
১০

. তচযিামী ফয়ন্দাফয়স্তয পয়র তচয ান্ধকায়য তনভজ্জয়নয 

াি ভথয়ক কৃলক ভেতণয যক্ষায িাতগদ ানুবফ কয়যন ায়নয়ক। ভ ানুবয়ফয িাগাদা  ১৯৩৬ ায়রয 

এতপ্রয়র রক্ষষয়ণৌ াতধয়ফয়ন কাংয়গ্র াতিষয িিাফধায়ন ‘তনতখর বাযি কৃলক বা’ গতঠি ম এফাং 

িদানুায়য ওাআ ফছয়যয াঅগি ভায় ‘ফেীম প্রায়দতক কৃলক’বা’য থ চরা। াফয জতভদাতয 

প্রতিতনতধয়দয াতধকাাংাআ কাংয়গ্র ভঘাঁলা ওমায পয়র ফেীম কৃলকবায যা ায়ি ায়ম কতভাঈতনি াতিষ। 

পয়র জতভদাতয প্রথা ও তচযিামী ফয়ন্দাফস্ত াঈয়চ্ছয়দ াঈয়ঠ য়ি রায়গ ফাভেীযা। ১৯৩৯-৪০ ার নাগাদ 

াঈত্তযফয়ে াঅতধায াঅয়ন্দারন দানা ফাাঁধয়ি রৄরু কয়য। াআতিূয়ফষাআ ১৯৩৭ ায়র পজররু য়কয ভনিৃোধীন 

ভতিবা ‘ফ্লাাঈি কতভন’ গঠন কয়য। ১৯৪০ ায়র ভ কতভন তযয়ািষ জভা কয়য। তকন্তু িা ফাস্তফাময়নয 

ভকানও প্রমাাআ রক্ষয কযা মামতন। ভূরি ফাাংরাম ভিবাগা কৃলক াঅয়ন্দারয়নয ভরূ ুয তনতি তছর ‘ফ্লাাঈি 

কতভয়ন’য তযয়ায়িষাআ। ‘ফ্লাাঈি কতভন’ ভিবাগায ুাতয কয়য । ১৯৪০ ায়রাআ ‘ফেীম প্রায়দতক কৃলক 

বা’য াতধয়ফয়ন ভিবাগা তফলমতিয়ি াতধক গুরুে াঅয়যা কযা ম । পরিাঃ তিিীম তফশ্বমুয়িয ভায়ঝাআ 

কৃলক বায়ক ভকন্দ্র কয়য িয়েয াঈতিতি। ১৯৪১ ায়র তিরায ভাতবয়মি াআাঈতনমন াঅ়ভণ কযয়র 

এয়দীম কতভাঈতনি াতিষ াংগ্রায়ভয য়ক্ষ ভি ভদন। তকন্তু িথাকতথি ফৃত্তয দরীম তি তয়য়ফ কাংয়গ্র 

িায়ি যাতজ নম । পয়র কিতয ম াংঘায়িয াঅফ। ভনয়ভ াঅয় ফাভোয প্রতি াঅঘাি। ফেীম প্রায়দতক 

কৃলক বাও ভাআ ভকাদৃতিয তকায। যাহুর াাংকৃিযামন ায়নয়ক ভগ্রপ্তায ন । ায়নকয়কাআ াঅেম তনয়ি 

ম াঅত্ময়গায়নয াঅিায়র। ফাাঁচয়ি  ত্রুয নজযফতন্দ ভথয়ক, তচয়ন তনয়ি ম জাি ত্রুয়দয।  কতফিাতিয 

প্রথভ চায ঙতিয়ি াঈি াআতিায়যাআ প্রতিচ্ছতফ াতঙ্কি । াঅফায,   ‘ভৃিয়দ াঅয াাকায তচয়ন তচয়ন / 

াঅজ াতবজ্ঞ ; যাাআয়পর রিকাাআ –’/িুকয়যা ায়রয াংয়কয়ি াম্লান’
 
- াংতিেয় াঈয়িতখি ভাযণাস্ত্রাআ ভৃিুযয 

াঅজ্ঞাফাী । তকন্তু ভকন ? ভকন, ভ ভাযণাস্ত্র াঈয়ঠ এয়রা ায়ি ? তকাংফা কায়দয ? াআতিা িায াক্ষয ভদম । 

‘গতযরা’ রৄধু একতি কতফিা ন, একতি ভাকাফ াআতিা । ভম াআতিায়য ােী কতফ স্বাং । াঅভযা কয়রাআ 

জাতন, তিতি বাযি রৄধু ন, স্বাধীন বাযয়িও ফাভোয়ক তনতলি ভঘালণা কযা য়ময়ছ । প্রথয়ভ ১৯৩৪ 
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ায়রয ২৩ জুরাাআ এফাং য়য ১৯৪৮ ায়রয ২৬ ভাচষ। তকন্তু ফাযফায তনতলিকযয়ণয কাযণ কী ? িাফাদী 

াঅয়ন্দারন । তফয়লি ১৯২০ ায়রয ায়মাগ াঅয়ন্দারন ভকতন্দ্রক কফপ্লতফক ভচিনায ফফিষী য়ম তেয়য 

দয়ক ফহু তফপ্লফীদর বাযয়িয ভুতিয়ি ভফয়ছ ভনম াঅাি কতথি িাফায়দয থ। ১৯০৪-১৯৩৪ ার 

মষি ভয়ম কফপ্লতফক িাফাদী কামষকরা ঘনীবূি ম। ‘ানুীরন তভতি’, ‘গদয াতিষ’, ‘মুগািয দর’ 

প্রবৃতি াংগঠন একভম ফাভেী ছেছাা াঅে ভন। কাযাফাী তফপ্লফীয়দয জনয কাযাগাযাআ য়ম ওয়ঠ 

ভাকষফায়দয াঅদষ াঠারা। তিতযয়য দয়কাআ ফাভোয তিফৃতি । নানা াক তফয়যাধী াঅয়ন্দারয়নয 

প্রয়মাজয়ন াস্ত্র ায়ি িুয়র ভনওমায প্রফণিা ভদখা ভদম। িাছািা যফিষীকায়র বাযিফয়লষ গণিাতিক 

াাংীদাতযয়ে কতভাঈতনি াতিষয দরীম প্রিীক তয়য়ফও ভমষাদা াম কৃলয়কয াতিায ‘কায়স্ত’। 

     ননী ভবৌতভক ভাভতমক কতফ দীয়ন দাও একদা িাক তদয়মতছয়রন, াতিমায কিতয যাখায ‘কায়স্ত’ 

কতফিা- ‘ভফয়নি ’ক মি ধাযায়রা / কায়স্তিা ধায তদয়ম ফন্ধু, / ভর াঅয ভফাভ ’ক বাযায়রা / কায়স্তিা 

ান তদও ফন্ধু ।’
 ১১

 তচযাচতযিবায়ফাআ কৃলক-েতভক ভেতণয াাকায বাযিফয়লষ ুাঁতজফাদী ভায়জয 

কণষকুযয়ক স্পষ  কয়যতন । াঅয িা কয়যতন ফয়রাআ ানাায-াতক্ষা ও াস্বািযকয তযয়ফয় গুভয়য ভযয়ি 

য়ময়ছ িায়দয । ভযয়ি য়ময়ছ ায়কয াস্ত্র ও াঅাআতন কুচ়ীিা । ননী ভবৌতভক এ াআতিা জায়নন । 

জায়নন ফয়রাআ াঅজ তিতন াতবজ্ঞ । ভম াাকায তচয়ন তচয়ন ননীফাফু াতবজ্ঞিা ঞ্চম কয়যয়ছন ভাআ াাকায 

রৄয়ন রৄয়ন দাতিক কতফ মুয়িয ায়জ তজ্জি ওমায াঅহ্বান জানান- ‘িাব্দীরাতিি াঅয়িষয কান্না / প্রতি 

তনশ্বায় াঅয়ন রজ্জা ; / ভৃিুযয বয় বীরু ফ’ভ থাকা, াঅয না - / য়যা য়যা মুয়িয জ্জা ।’
 ১২

 াঅফায 

পয়রয িায়ক তকয়াযকতফ ুকাি বট্টাচামষও ভচয় ভনন - ‘কায়স্ত দাও াঅভায ায়ি / ভানারী ভুদ্র 

াভয়ন, ঝাাঁ ভদয়ফা িায়ি ।’
 ১৩

 -এাআ াতবজ্ঞিা বয কয়যাআ ায়ি াস্ত্র িুয়র ভনওমায কথা ফয়রয়ছন কতফ 

াঅত্মযক্ষায়থষ । এ ‘াঅত্ম’ ‘একা াঅতভ’ নম - এ ‘াঅত্ম’ মষফতি ‘াঅভযা’ । ‘াঅভযা’ াথষাৎ কৃলক-েতভক 

ভেতণ ও িায়দয তিাকাঙ্খী ভেতণ এফাং ভাআয়ে াফযাআ ভদিিী ভানুল । ভদ ভািৃকায ভুতিয জনয ায়ি 

াস্ত্র িুয়র ভনওমায াযায়ধ ক্ষুতদযায়ভয ীদ ওমায াক্ষয াআতিায় জ্বরজ্বর কযয়ছ । চন্দ্রয়খয াঅজাদ, 

বগৎ তাং, ফিুয়কশ্বয দত্ত প্রভুখ ভদভািৃকায করযায়ণ াস্ত্র ায়ি িুয়র তনয়ময়ছন । ভফয়ছ তনয়ময়ছন চযভো 

ও িাফায়দয থ । ভকননা নযভেীয়দয কাকুতি-তভনতি বাযিফয়লষয স্বাধীনিা প্রাতপ্তয প্রফায়ক গতি 

দায়ন ফযথষ ফয়রাআ িাাঁয়দয াতবভি । বাযিফলষয়ক ভান ও ভুিয়দ তয়য়ফ প্রতিষ্ঠায জনযাআ চযভোয 

াঈদ্ভফ য়ময়ছ ফয়র ভয়ন কয়যন তফপ্লফী াযতফন্দ ভঘাল । মতদও তিতন চযভোয়ক ভনতিফাচক ায়থষ নম, 

গণিাতিক জািীমিাফাদ তয়য়ফ ভদখয়ি ভচয়ময়ছন । িথাকতথি রার-ফার-ার গণিাতিক 

জািীমিায়ফায়ধয াঅগ্রাী ভয়নাবাফয়ক ভথষন কয়যন । িাাআ গণিি প্রতিষ্ঠা তফপ্লফী কতনকযা ায়ি িুয়র 

ভনন াস্ত্র । পরস্বরূ ১৯৪৭ ায়রয ১৫ াঅগি বাযিাত্মায কাতঙ্খি ভুতিয়ি ীদয়দয াঅত্মা াতি 

ফতলষি ম । 
          

     ‘ূমষ প্রণাভ এখায়নাআ ভযয়খ মাাআ, / াাতিমা থ োরু াঅয াঈৎযাাআ / ভায়ন, স্পতন্দি াভাফযায গান !’ 

-াতথষফ কর তিয াঅধায ূমষ । ূয়মষয াঅতফবষাফ-তিয়যাবায়ফাআ তদনযাতে । ূমষ প্রণাভ প্রবািী াংস্কায । 

প্রবাি তদয়নয ূচনা রগ্ন । িথাত চিাাআ-াঈৎযাাআ ভতযয়ম মাওমায াঅহ্বান, াঅহ্বান াভাফযায গান ভানায 

। প্রকৃিায়থষ াঅয়রাক ন্ধানী কতফ াভাফযায ফন্ধুয থ ভয়যায়নায কতনক । যফীন্দ্র-যফিষী ফষয়েষ্ঠ কতফ 

জীফনানন্দ দা তরয়খতছয়রন, ‘ভানগযীয ভৃগনাতব বায়রাফাত / তিতভযনয়ন িফু াগ্রয য়ম / াঅভযা তক 

তিতভযতফরাী ? / াঅভযা ভিা তিতভযতফনাী / য়ি চাাআ / াঅভযা ভিা তিতভযতফনাী।’
 ১৪

 াঅয়রায 
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প্রিযাায়িাআ ান্ধকায মান। মাতি ান্ধকায়যয কণ্টকাকীণষ য়থাআ াঅয়ফ াঅগাভীয ফািষা। মাযা এাআ 

য়থয কতনক িাাঁয়দয জনয কতফ নজরুয়রয াফধান ফাণী ‘দুগষভ তগতয, কািায-ভরু, দুস্তয াযাফায / 

রতিয়ি য়ফ যাতে-তনীয়থ, মােীযা হুাঁতমায।’
 ১৫

  
           

    যাধীন বাযিফয়লষয াাকাযাআ াভাফযায গান। ভম গায়নয স্পন্দন ভদিিী কতনকয়দয কণষকুযয়ক 

জাগ যায়খ। প্রিযমী কয়য ভিায়র। ভধযমুগীম স্বয-তফতনভষায়ণয রুয়যখা ফাাংরা াতিয াঠক াঈায 

ভয়মতছয়রন ‘াভাফযায গান’ তয়যানাভাতঙ্কি াঈনযা। ঔনযাতক নাযামণ গয়োাধযাম। ভধযমুয়গয 

ানযিভ কতফ যামগুণাকয বাযিচন্দ্রয়ক ভকন্দ্র কয়য াঈনযায়য কথনতফশ্ব কাতকরূ রাব কয়যয়ছ। 

‘ান্নদাভের’ গান ান্ধকায়যয ভ্রুকুতি াতি়ভ কয়য াঅয়রাকফতিষকা স্বরূ। ভয়ন যাখয়ি য়ফ, এাআ নাযামণ 

গয়োাধযামাআ ননী ভবৌতভয়কয াতিয প্রূি বালায়ক ‘খা ভখারা িযফাতয’-য ায়থ িুরনা কয়যতছয়রন।  

ফাাংরা িথা বাযিফলষয়ক যাধীনিায ৃঙ্খর ভিু কযাাআ প্রকৃি াঅয়রাক ন্ধান। মায থফাণী রূ রাব 

কয়যয়ছ কতফিাম। কতফিাতিয নাভ ‘গতযরা’। তকন্তু িা ‘ভগতযরা’ও য়ি ায়য। এভন ম্ভাফনা াআতিূয়ফষাআ 

াঈয়িতখি। ‘ভগতযরা’ ফরয়ি াঅভযা ফুতঝ এভন ভছাি ভছাি দর, ভম দর াতধক াংখযক ভনা ফাতনীয়ক 

তফমষস্ত কয়য ভিায়র ভচাযায়গাপ্তা াভরাম। ভম ভচাযায়গাপ্তা াভরা ফা ভগতযরা ফাতনীয াায়ময াঅতিকাম 

ফণষতফয়িয়লয াফান ঘিান ভনরন ভযায়ন্ডরা ভাম। কতফিাতিয ছয়ে ছয়ে ভগতযরা ফাতনীয রূাআ 

প্রকতিি। কতফ তনয়জাআ ভমন ভনাফাতনীয এক তনষ্ঠাফান কতনক। াঅফায  ‘গতযরা’ নাভকযয়ণয ফযঞ্জনা 

াঈরতব্ধি াঅতিকায তফার াঅকায ফানযিানীম তিারী প্রাণীয কথা । তকন্তু িায ায়থ কতফিা বাফনায 

কফাদৃযাআ ফিষভান । িাাআ াঅভায়দয ভথষন ‘ভগতযরা’য য়ক্ষাআ। িয়ফ রৄধুভাে ননী ভবৌতভয়কয কতফিায়িাআ 

ন, ভগতযরায়দয কথা াঈয়ঠ এয়য়ছ ভাভতক াঅয়য’ক াভযফাদী কতফ কুাি বট্টাচায়মষয করয়ভও। 

তিতনও প্রস্তুতি তনয় ভপয়রয়ছন একজন ভগতযরা কতনক য় ওঠায- ‘াঅভযা ফাাআ প্রস্তুি াঅজ, বীরু 

রািক! / রুপ্ত াধুনা এয়দয় ভিাভায গুপ্ত ঘািক / াজায জীফন তফকতি এক যি-পুয়র, / য়থ-প্রািয়য 

নিুন স্বপ্ন াঈয়ঠয়ছ দুয়র ।’
 ১৬ 

 

     াঅফায ননী ভবৌতভয়কয তিিীম কতফিাতিয নাভ ‘একতি যাতে’। কতফিাতি ১৩৫৯ ফোয়ব্দয ভৌল াংখযাম  

‘নিুন াতিয’ তেকাম প্রকাতি  । াআাংয়যতজ ১৯৫২-৫৩ ায়র। ‘একতি যাতে’ কতফিাতিয়ি ফাঙ্ম রূরাব 

কয়যয়ছ ননী ভবৌতভয়কয স্মৃতি । কাজী নজরুর াআরায়ভয াতিয ৃজয়নয ায়থ ননীফাফুয ৃি াতয়িযয 

াদৃয দ্রিফয । কাজী নজরুর িাাঁয মাতি জীফন ও ৃি াতয়িযয াতবভুয়খ ভধয় াঅা প্রয়েয জফাফতদত 

কযয়ি তগয়ম তরয়খয়ছন- ‘ফি কথা ফি বাফ াঅয় নাক’ ভাথাম, ফন্ধ,ু ফি দুয়খ ! / াভযকাফয ভিাভযা 

তরতখও, ফন্ধু মাাযা াঅছ ুয়খ !’
 ১৭

 ‘াঅভায ককতপৎ’ কতফিায ভল দুাআ াংতিয়ি তফয়দ্রাী কতফয াঅতিষ- 

‘প্রাথষনা ক'ভযা মাযা ভকয়ি খাম ভিতে ভকাতি ভুয়খয গ্রা, / ভমন ভরখা ম াঅভায যি-ভরখাম িায়দয 

ফষনা ।
১৮

 

 

    াআতিভয়ধযাআ যাধীনিায গ্লাতন ভুয়ছ ভপয়র স্বাধীনিায স্বাদ-গয়ন্ধ ভায়িামাযা বাযিীমযা । াথচ ভাআ 

স্বাধীনিা প্রাতপ্তয যও ভকন ননীফাফুযা াভযকাফয ৃতিয ভনাম ভভয়ি ওয়ঠনতন। িাাঁযা তক িখনও ুয়খয 

ন্ধান ানতন? তঠক িাাআ। কৃতলপ্রধান ভদ বাযিফয়লষয িথাকতথি স্বাধীনিা প্রাতপ্তয়ি কৃলক-েতভক 

াধাযয়ণয াঅথষ-াভাতজক াফিায ভিভন ভকায়না তযফিষন াতধি মতন। িাাআ ফাভেী াঅদয়ষ াঅদষাতি 

ননীফাফুয়দয তনকি প্রাপ্ত স্বাধীনিায তভথযায নাভািয। কতভাঈতনি তিিীম কাংয়গ্র ানুতষ্ঠি ম ১৯৪৮ ায়রয 
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২৮ ভপব্রুমাতয ভথয়ক ৬ ভাচষ করকািাম। এাআ াতধয়ফন ভথয়ক ‘এ াঅজাতদ ঝুিা যাম’ ভলাগান ভজাযায়রা ম 

এফাং ২৬ ভাচষ কতভাঈতনি াতিষ তনতলি ভঘাতলি ম। ফাভতে ত় ত়াকয়ভষ যাতয মুি থাকায 

াযায়ধ ১৯৪৮ ায়রাআ তিতন ভগ্রপ্তায ন। য়য ১৯৫০ ায়রয ৩ জানুাতয াঅফায ভগ্রপ্তায ন। কায়রয 

যতণ ভফয় রারফাজায ভপ্রতয়িতি য়ম কাযাজীফয়নয চূিাি য়ফষ িানািতযি ন তিতি বাযয়িয তিিীম 

বমাংকযিভ ফতন্দতনফা ফক্সা। ‘ভতফমা কষা’ তকাংফা বাযি যকায ও কতভাঈতনি াতিষয তিাতক্ষক 

াঅ-ভীভাাংা কাযা ভুতি ঘয়ি তফনা তফচাযাধীন ফতন্দ ননী ভবৌতভয়কয। কাযাফায়য স্মৃতি ভযাভেয়ন স্বয়প্নয 

বাো-গিা কতফিাম প্রাণফি। প্রথভ কতফিাতি দ চযণাতিক াঅণতফক ভফাভা। মা াঠয়কয তচয়ত্ত যদভ 

তফয়স্ফাতযি। াঅয তিিী কতফিাতি বাযিাত্মায ভুতি াংগ্রায়ভ তফপ্লফী কতনয়কয াঅত্মকথন। িয়ফ এ 

াঅত্মকথন কর তফপ্লফী কতনয়কয াঅত্মকথয়নয মষায়ম মষফতি। 

     কতফিাতিয প্রথভ স্তফয়ক ফক্সা দুগষ তনফায়য প্রাকৃতিক াফিান ও তযয়ফ, তিিীম স্তফয়ক কাযাগায়যয 

কনতভতত্তক ত়মাকভষ, িৃিীম স্তফয়ক ফযতিগি ানুবূতি, চিুথষ স্তফয়ক াঅত্মতজজ্ঞাা, ঞ্চভ স্তফয়ক াঅত্মযক্ষা 

ফা াঅত্ম ভথষন এফাং লষ্ঠ ফা ভল স্তফয়ক তিাি এফাং ভাআ তিািয়ক তঘয়য াতযাতশ্বষক প্রফণিা প্রকতিি। 

ভগ্র কতফিাতি ায়ঠ একতি দৃয ভচায়খয াভয়ন ভবয় ওয়ঠ। ভ দৃয তফচাযফযফিায। ভম দৃয়য তফচাযারম-

তফচাযক-াঅাআনজীফী-তফফাদীক্ষ-ওমার-জফাফ প্রবৃতিয াঈতিতি । ফাআ াঈিাতি য়ময়ছ তফফাদীয়ক্ষয 

ািফষায়ন। তফফাদীয়ক্ষয ািফষায়ন প্রকাতি ওার-জফাফ প্রকৃিয়ক্ষ ভকারীন াআতিায়যাআ 

প্রতিচ্ছতফ। মা ভগ্র ননী ভবৌতভক াতয়িযয ভূর ুয। ‘একতি যাতে’ভিও ভ ুয়যযাআ করিান। ‘গতযরা’ 

কতফিাম ভায়রয রায়র থ তনয়ম দৃেপ্রিযমী ভঘালণা –‘রুখফ গায়য পতরা ভাঠ াঅয ঘয :’ , তকন্তু 

ভাআ পর যক্ষায থ যক্ষা কযয়ি তগয়মাআ াতস্তয খাাঁড়া ভনয়ভ এয়য়ছ ররায়ি । য়ি য়য়ছ ভগ্রপ্তায। 

তফনা তফচায়য কাযাফা তদয়নয য তদন। প্রকা ভয়য়ছ ভখয়দাতি – ‘ধান ভক্ষি বারফাা া?’ 

ভাভতক কতফ কুাি বট্টাচায়মষয করয়ভও পর যক্ষায িাগাদা কতফিা রূ তনয়য়ছ- ‘স্বয়প্নয ফীজ 

ফন কয়যতছ দয / তফদুযৎয়ফয়গ পর াংঘফি / ভ াথী, পয়র রৄয়নছ প্রায়ণয গান ? / দুযি াওমা 

ছড়া িকযিান।’
 ১৯

 

    ভয়ন যাখয়ি য়ফ ধানয়ক্ষি যক্ষায গণিাতিক াঅয়ন্দারয়ন কৃলয়কয ায়থ ায়ম া তভতরয়ম ভাঁয়িয়ছন 

ননী ভবৌতভক। কতফিাতিয়ি াঈয়ঠ এয়য়ছ একতি প্রয়দয়য নাভ। নাভতি ‘ভিয়রোনা’। াআতিায়য ািা 

ওল্টায়রাআ জানা মাম স্বাধীনিা ূফষফিষী বাযিফয়লষ ভিয়রোনা ামদ্রাফাদ ভদীম যায়জযয াধীন। স্বাধীনিা 

যফিষী ভয়ম ২০১৪ ায়র ১০তি ভজরা তনয়ম ভিয়রোনা যায়জযয জন্ম। স্বাধীনিা-ূফষ ভয়ম ফাযফায 

তফয়দ্রায়য াঅাঁয়চ াঈত্তার য়ময়ছ ভিয়রোনা, মা ভিয়রোনা তফয়দ্রা নায়ভ াআতিায় াঈজ্জ্বর। ভম ভিয়রোনা 

তফয়দ্রায়য প্রাণ রুকাতি কৃলক াধাযয়ণয তিতরি তিয়ি। ১৯৪৬ ায়রয জুরাাআ ভায় কৃলক তফয়দ্রায়য 

ূচনা এফাং িায াঅগুন াস্ততভি ম ১৯৫১ ায়রয ২১ ায়টাফয। াঅাআরািায জতভ ও পর যক্ষায়ক ভকন্দ্র 

কয়য ভিয়রোনা কৃলক তফয়দ্রায়য ূচনা। ভিয়রোনা কৃলক তফয়দ্রায়য াঅাঁচ াঈষ্ণিায ঞ্চায কয়য ফাাংরায়িও 

। ১৯৪৬ ায়রয ভয়েেয়য ফাাংরাম ভিবাগায দাতফ ভজাযায়রা য়ি রৄরু কয়য। ভিয়রোনা এফাং ফাাংরা 

াঈব ভক্ষয়োআ চারয়কয াঅয়ন কতভাঈতনি াতিষ। ফাাংরাম তফয়লি াঈত্তযফয়ে াঅতধাযযা মখন ভিবাগায 

দাতফয়ি ানি িখন ননী ভবৌতভক ‘স্বাধীনিা’য ূে ধয়য াতিষয তনয়দষয় ভখায়ন াঈতিি ন । ভার থানাম 

াঅ-াঅয়রাচনায ভায়ঝ ভগ্রপ্তায ন ননী ভবৌতভক। ভিবাগায ার-তককি প্রতিয়ফদয়নয রূ ধয়য 

‘স্বাধীনিা’য ৃষ্ঠাম াঅত্মপ্রকা কযয়ি থায়ক।  তকাংফা ুন্দযফয়নয কাকিী  ািগষি চন্দনতাঁতিয ারযা 
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দাী িাাঁয প্রতিবাগুয়ণ তযণি ম ‘ারযা ভা’-এ ‘ারযা নৃিযনায়িয’য থ ধয়য। এফাং ফাাংরায গতর ভথয়ক 

যাজয়থ াধাযণ ভানুয়লয তবয়ি তভয় মাওমায াতবজ্ঞিা াতিযরূ ধয়য ‘ধানকানা’। ভিবাগা ভকতন্দ্রক 

াতয়িযয তকাংফদিী ‘ধানকানা’ । িাাআ ফাাংরায প্রিযক্ষ াতবজ্ঞিা ও ভিয়রোনায চতচষি াতবজ্ঞিা তভয়রতভয় 

একাকায য়ম মাম ননীফাফযু করয়ভ। ‘াঅয নায়ভ াঅিষনায়দ পাাঁতয াঅয়দ-/ থয়যা থয়যা ভিয়রোনা যাি।’ 

১৯৪৮-১৯৫০ ার - এাআ দুাআ ফছয়য ভিয়রোনাম কতভাঈতনি কভষীয়দয াঈয কী প্রকায ািযাচায চারায়না 

ম াআতিা িায াক্ষী। যকাযী ভদয়ি কাংয়গ্র ভফাদর ভখায়ন গণিযাম ভভয়ি ওয়ঠ । রৄধু ভফাদরাআ 

ন, ‘ুতরী াযাকন’ও িা রাতিি। তভথযা ভাভরাম পাাঁতয় প্রতনক তফচায ফযফিাম ফাভেী 

াঅয়ন্দারনয়ক ছেখান কযায প্রয়চিা চরয়ি থায়ক াতফযি। ‘এভনতক ১৫-১৬ ফছয়যয ভছয়রয়দয প্রাণদণ্ড ও 

দ তফ ফছয়যয কাযাদণ্ড ভদওমা য়িা । ১৪ ফছয়যয ভছয়র তদনা তরোাআায়ক ৪৬ ফছয কাযাদণ্ড য়রা। ১৬ 

ফছয়যয ভছয়র াআয়যায়ফািু যাভ ভযতিয়ক ১৯৫০ ায়র াঅদারি প্রাণদয়ণ্ডয াঅয়দ ভদম।’
২০

 

    নাৎী কাদা তফচায প্রত়মা ও যাদান জনভানয় ভিা ফয়িাআ ভাআয়ে তফশ্বফযাী গণিিতপ্রম ভানুল 

তফলমতিয়ক ভদখয়ি থায়কন ঘৃণায ভচায়খ। জানায়ি থায়কন াঅতত্তও। ভাআয়ে প্রতিফাদ। তঠক এাআ ভয়ম 

িৎকারীন বাযি যকায প্রস্তুতি তনতচ্ছর প্রাণদণ্ডায়দ ফাস্তফাময়নয, তকন্তু াতি িষয়ন। ‘িাযা তিয 

কয়যতছর ভিয়রোনায ১২ জন ফীযয়ক ভণদয়ন াঠায়ফ । িাযা য়রা ভাআ তফখযাি তফখযাি ১২ জন, 

জগৎতফখযাি তিতি গণিিতপ্রম ফযাতযিায তি. এন. তপ্রি তনয়জ ফযতিগিবায়ফ িায়দয য়ম ভাভরা ওার 

কয়যতছয়রন এফাং িায়দয ভথষন কয়যতছয়রন। ওযা তিয কয়যতছর ২২ জানুমাতয ১৯৫০ এয়দয াাঁচজনয়ক 

পাাঁত ভদয়ফ, াঅয ২৩ িাতযয়খ ভদয়ফ ািজনয়ক। কভাাআা ৬৫ ফছয়যয ফৃি। ভজর কিৃষক্ষ ৯ জানুাতয 

িাতযয়খ ামদ্রাফাদ ভন্ট্রার ভজয়র াতবমুি ফযতিয স্বাক্ষয ভন এফাং ভগুয়রায়ক ভয়কন্দ্রাফাদ ভজয়র 

াতঠয়ম ভদ। ভখায়নাআ প্রাণদণ্ডাজ্ঞা কামষকয ওমায কথা।’
 ২১

 

     িয়ফ তি.এন. তপ্রয়িয নযা ফযাতযিায এাআ ভাভরায ায়থ জতিয়ম থাকায কাযয়ণ প্রাণদণ্ডায়দ রাঘফ 

কয়য মাফজ্জীফন কাযাদণ্ডায়দ ভদওমা য়রও ফাস্তয়ফ ভদখা মাম জেয়র -াায়ি তনয়ম তগয়ম গুতর কয়য 

িযায প্রফণিা । এ প্রয়ে এও স্বীকামষ ভম, ায়কয দভন-ীড়ন নীতি মিাআ াঅয়িাায়িা য়ি থায়ক 

িিাআ ফািয়ি থায়ক গণিাতিক াঅয়ন্দারয়নয তযতধ।  ভলয়ভল ১৯৫১ ায়রয ায়টাফয ভা নাগাদ 

ভিয়রোনা াঅয়ন্দারন প্রিযাায কযা ম। ফাভোয ধ্বজা মায াঈচ্চকতিয়ি দা াঈিীভান, এয়ন ননী 

ভবৌতভয়কয তনকি এ  াআতিা াজানা নম। িাছািা তিতন তনয়জও িায ােী। ফযতিগি াতবজ্ঞিা ও 

াদায়চায়খ ভদখা স্বকায়রয ভভষতফদাযী এ দৃয িাাঁয কতফিাম ছাা ভপয়রয়ছ। ‘একতি যাতে’ কতফিায প্রথভ 

দুাআ স্তফয়ক ফক্সাদুয়গষয ভম তচে াঈিাতি, দাতিক কতফ ুবাল ভুয়খাাধযায়য ‘াঅভায ফাাংরা’য ‘ভভয়ঘয 

গায়ম ভজরখানা’ ননীফাফুযাআ প্রতিধ্বতন রৄতন। দু’মুগ াঅয়গ াআাংয়যজযা প্রথভ কিতয কয়য এাআ ফক্সা দুগষ। 

াআাংয়যজ াকযা বুিান যাজায কাছ ভথয়ক দীঘষয়ভমাতদ চুতিয়ি াআজাযা ভনম এ িান। এখায়ন একতি ভকিা 

তছর। ভাআ ুযয়না ভকিায়িাআ প্রথভ ভজরখানা কিতয ম। তকন্তু কায়দয জনয ভজরখানা? ুবাল 

ভুয়খাাধযায়ময কথাম, ‘তনয়জয ভদয়ক মাযা বারফায়, িায়দয াঅন তপ্রমজনয়দয ফুক ভথয়ক তছতনয়ম 

তনয়ম তগয়ম ভতদন দূয ভদািয়য ফনফা ভদফায ফযফিা কয়যতছর াআাংয়যতজ যকায।… 

ভদয়ক বারফাা ছািা াঅয ভকান াযাধাআ মায়দয তফরুয়ি প্রভাণ মতন, াঅজও িায়দয িান ফক্সা।’
 ২২

 

    তিনতি পিক ায য়ম িয়ফাআ ভজয়রয াবযিয়য প্রয়ফ কযা মাম। ফাাআয়যয ান্ধকায ঘতনয়ম াঅায 

ূয়ফষাআ কয়মতদয়দয গযায়দ ভোকায়না ম গাতণতিক কামদাম। কয়মতদযা একতি াংখযাভাে । জের ভঘাঁলা এাআ 
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দুয়গষ ান্ধকায়যয ভ্রুকূতি জানান তদয়ি থায়ক তনাঃে জন্তুয িাক। এখায়ন রৄধু াথয ভদওমার াঅয কাাঁিািায। 

‘ভজরখানািা াায়িয তিনিরা ভান একিা াাঁিুয ওয।’
২৩  

াথষাৎ ভজরখানা াথযভ াায়ি। ফস্তুি এাআ 

দুগষতি প্রথয়ভ তছর ফাাঁয়য কিতয। াআাংয়যজযা এতিয়ক তযণি কয়য াথয়যয দুয়গষ। াঅয কাাঁিািায? ফক্সাদুয়গষয 

কাাঁিািায প্রয়ে ুবালফাফুয াঈতিখন, ‘ভবিয়য মি কাাঁিািায াঅয়ছ, ভস্ত এক কযয়র রো কয়মক ভাাআর 

য়ফ।’
 ২৪ 

  

     ফহু মিণা তনয় এখায়ন তদনমান কযয়ি ম কয়মতদয়দয। কাযও মিণা ফযতিগি াঅফায কাযও মিণা 

ফষজতনক। াধুচযণ, ভভাস্তপা, খাাঁ ায়য়ফয ভাআ মিণা াঠয়কয িুয়খ াঈয়ন্মাতচি য়ময়ছ ুবালফাফুয 

স্মৃতিয়যাভেয়নয ূে ধয়য। ‘একতি যাতে’ভিও ভাআ মিণা ননীফাফুয়ক তফধ্বস্ত কয়য ভিায়র। ভনািুয 

তাতয়দয তিাঈতি ফদর – প্রািযতক িরদাতয – ভফিারা ফুয়িয ব্দ কয়মতদয়দয াতিতযতচি। াতনষত 

ভতন্ট্রফয়ক্সয নজযদাতয এতিয়ম মাওমায াতধয ভনাআ কাযও । াঅয়রা-ফািাীন ভাআফ কুঠুতযয়ি যাতেমান 

কিখাতন াস্বািযকয িা িাাঁযাাআ ভফায়ঝন, মায়দয াঅয়ছ ভাআ প্রিযক্ষ াতবজ্ঞিা। কাাঁিািায ভঘযা এাআ 

কাযাগায়যয াঅতদ ফাতন্দা ফয়র ভকাঈ ভনাআ। ফিষভান ফাতন্দাযা কয়রাআ কাাঁিািায়যয ওায়যয। মাযা একতদন 

বাযিফয়লষয ভুতি কাভনাম ায়কয যিচক্ষু াঈয়ক্ষা কয়য জনভানয়ক ায়কয জনতি-তফয়যাধী 

কামষকরায়য তফরুয়ি ানুপ্রাতণি কযয়ি ভযণণ থ তনয়মতছয়রন িাাঁয়দয ায়নকয়কাআ ফক্সায ফতন্দ জীফন 

কযয়ি য়ময়ছ াতিফাতি । ানুীরন তভতি ও মুগািয দয়রয ায়নক তফপ্লফীয়দয এখায়ন তেয়য দয়ক 

ফতন্দ যাখা ম। াঅয ঞ্চায়য দয়ক কতফ ুবাল ভুয়খাাধযাম, তফনম ভচৌধযুীয, াযয়বজ ায়দী, 

তচয়ন্মান ভানতফ ননী ভবৌতভকয়দয ফহু তদফাতনত মায়নয াক্ষী াঅয়ছ এাআ ফতন্দতনফা।  

    কয়মতদয়দয স্বপ্ন, াঅা ও াঅাবয়েয ভফদনা গুভয়য ভয়য হৃদমীন াথয়যয াতবঘায়ি। প্রফায়ক াঅফি 

যাখায ফযথষ ভচিাম িায াফরীর প্রফাভানিা ভমভন বমঙ্কয রূ ধাযণ কয়য, ভিভতন বমঙ্কযবায়ফ 

কয়তদয়দয তফয়লি ননী ভবৌতভয়কয স্বপ্ন ও াঅাবয়েয ভফদনা হৃদয়ময ফন্দয়য ফন্দয়য রয ভিায়র । 

াস্ফুি াঅয়়ায়য ধ্বতনয়ি ভুখতযি স্বয জন্ম ভদম এক প্রয়েয ‘ধানয়ক্ষি বারফাা া ?’
  
কৃলকয়দয স্বাথষ 

যক্ষাম ফাভোয াফদান তফস্মযয়ণয ভকান থ ভনাআ। তকন্তু কৃলক স্বাথষ যক্ষা কযা তক তিযাআ াযাধ ভমাগয 

কভষ? ননী ভবৌতভয়কয হৃদয়য ািিয়র এাআ প্রে ফাযফায িান ভিায়র। রৄধু ননী ভবৌতভকাআ নন। ভাভতমক 

কতফ াততিযকয়দয াতিয বূতভয়ি ন্ধান াওমা মায়ফ কৃলক ভেতণয কথা। ুবাল ভয়ুখাাধযাম, ুকাি 

বট্টাচামষ, ভাতনক ফয়ন্দযাাধযাম, ভগারাভ কুেু, ভেরাচযণ চয়ট্টাাধযাম প্রভুয়খয নাভ াঈয়ঠ াঅয়ফ ভাআ 

িাতরকাম । চতি-ঞ্চায়য দয়ক কৃলকফন্ধু কভয়যিযা ঝাাঁতয় য়ড়ন াঅত্মফতরদায়ন । একদা ভজািদায, 

ভজুিদাযয়দয ভানুল দফাচয কযয়িও তিধায়ফাধ কয়যনতন তকয়ায কতফ। ‘ভিয়যায়া ায়রয ভধযফিষী 

ভাতরক, ভজুিদায/ ভানুল তছর তক ? জফাফ ভভয়র না িায ।’
 ২৫ 

 ভজুিদাযয়দয তফরুয়ি তিতন তরয়খতছয়রন- 

‘ভান ভয ভজুিদায,/ পর পরায়না ভাতিয়ি ভযান / কযফ ভিায়ক এফায ।’
 ২৬

 

      ননীফাফুয ভয়ন ভজয়গ ওঠা স্বাবাতফক প্রে াক ততফযয়ক াস্বাবাতফক, াতিয কয়য ভিায়র । ফাভেী 

তফপ্লফী াঅয়ন্দারনয়ক গুাঁতড়য় তদয়ি াক ততফয তিরায়যয বূতভকাম াফিীণষ ম। নাৎী কাদা তফচায 

ফযফিায়ক প্রয়ন তযণি কয়য। বুয়া ভাভরা ভদালী াফযয়স্তয ফয ভদয়খ ভনয়ভ াঅয় তনন্দায ঝি । িফু 

িাযা তনতফষকায। িাযয রৄরু ম ‘এনকাাঈিায’।  এনকাাঈিায়যয নায়ভ াঅয়ন্দারনকাযীয়দয ভয়ন বীতিয 

ঞ্চায কযাম িায়দয াঈয়েয। তকন্তু পর ম তফযীি । ফযাং রার ঝান্ডায ভাায়ত্মযয াঅকলষণী ক্ষভিা 

ভভয়নতি ভানুল াঅাঁকয়ি ধযয়ি থায়ক ়ভ । াঈয়ল্টাতদয়ক যাষ্ট্রীম তনান জীণষ ফস্ত্র খয়ণ্ডয নযা নুাআয় য়ড়। 
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রার ঝাণ্ডায়ক ভযাখা এক যকভ াম্ভফপ্রাম। তকন্তু ক্ষভিায়ক কায়জ রাগায়ি চাম াক ততফয 

‘…ভাাআয়দয ায়ি রাতঠয ফদয়র িুয়র তদয়মতছর ভিািাবযা ফন্দুক।’
 ২৭  

াঅয ননীফাফুয কথাম- ‘ভুখয 

জীয়য শ্বায় তভতরিাতয িাাঁফুয়ি িাাঁফুয়ি / ফযফহৃি কািুষয়জয াল্প ূনয ভখায়র / ফাূ তযা।’
 
ভয়নয 

ান্দযভয়র মখন এাআ াভাফযায গান ফাজয়ি থায়ক িখন একজন ভাকষফায়দ াঅদষাতমি ভানুয়লয ঘুভ ভম 

ধযয়ফ না - ভ ভিা খুফাআ স্বাবাতফক। ‘ভছয়র ঘুভায়রা ািা জুিায়রা ফগষী এর ভদয় / ফুরফুতরয়ি ধান 

ভখয়ময়ছ খাজনা ভদফ তকয়।’
 
ফগষী-াঅ়ভয়নয ব ভদতখয় তরৄয়ক ঘুভ ািায়না জ তকন্তু ভাআ ুয়য তক 

ননী ভবৌতভয়কয ভয়িা ভানুয়লয ঘুভ াঅয় ? াঅয় না। িাাআ ফক্সা ফহু তনত জাগযয়ণয াক্ষয থাকয়ি ম 

ননী ভবৌতভকয়দয। 

    ভােদুতি কতফিা তদয়ম কাযও কতফয়েয তফচায ম্ভফ ? াঅভযা ভাআ দুাঃা ভদখায়ি চাাআওতন। রৄধুভাে 

িাাঁয ৃতিয়ক াআতিায়য খায় ভপয়র ভদয়খ তনয়ি ভচয়মতছ ভয়ময দষণ তয়য়ফ িা কিখাতন স্বচ্ছ। 

ফয়য়ল রৄধু এাআিুকু ফয়র যাখা, জ-যর, াঅিয়ৌয়য বালায়ক কতফিায াফফ রূয় গয়ি ভিারায 

দক্ষিা ননী ভবৌতভয়কয স্বিিিা য়জাআ দৃতি াঅকলষণ কয়য াঠয়কয । একাআ য়ব্দয ুনযাফৃতত্তয়ি িাাঁয 

স্বিিিা ফিষভান। াঅয ফাকবতেয়িও। াততিযক দীয়ন্দ্রনাথ ফয়ন্দযাাধযায়ময কথা, ‘ননী ভবৌতভয়কয 

ভরখক চতযে াঅয়র ভযাভাতিক। িাাঁয গয়দয এাআ ভযাভাতিকিা স্পি । িাাআ ননীফাফুয ায়নক ভরখায বালাাআ 

কতফিায বালায়ক ভয়ন তিয়ম ভদম।’
 ২৮  

কী ‘ধানকানা’, কী ‘ূফষক্ষণ’, কী  ‘ধুয়রাভাতি’ কী ‘কচেতদন’ ফষোআ 

ননী ভবৌতভয়কয কতফয়েয ছা যয়ময়ছ । িাাঁয ৃতিয়ি প্রিীতিফাদ ও ভচিনাপ্রফা যীতিয রক্ষযণ প্রকতিি।  

    ফয়য়ল ফরয়ি য়চ্ছ, ভাে দুতি কতফিায ভধয তদয়ম ভম াআতেি ভয়তছ, ভাআ াআতেয়ি াঅভযা াঈতিি 

াআ াআতিায়য িাযপ্রায়ি। ভম াআতিা জরছতফ এাঁয়ক মা ভয়য াঅরনা। াঅয ননী ভবৌতভক াঈদ্ভাতি 

ন াঅরনায নযা ভােতরক াঅচায়য। ভম াঅচায ফাঙাতরয কৃতিয তযচাক। 
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