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বফ তকওয ওরকভ ঈবন তকওয প্রাবিও ভাচ, বাগাকড়া  ংরগ্ন চীফনকঘতনা: 

প্রঙ্গ ভকয ফযু ‘ঈত্তযঙ্গ’ 

শ্রেী অআঘ 

ককফলও, ফাংরা বফবাক, শ্রপ্রবকটবি বফশ্ববফদযার, ওরওাতা, বিভফঙ্গ, বাযত 

Abstract: 

‘Uttaranga’(1951) is the first published novel by Samaresh Basu. Though it was written in the 

twentieth century, yet its background lies in the nineteenth century. Hiralal, an absconded, ill-

fated non-Bengali warrior of Sepoy Mutiny (1857), is the main character of this novel. The 

fled-away soldier ultimately arrived at Aatpur, near the Jagaddal-Senpara area of Bengal. He 

got back his new life within the socially and economically marginalised people of that rural 

society. The livelihoods of these marginalised people, their problems, their believes, their 

humanities, their views of life are depicted here. The colonial industrialisation like 

establishment of jute-mills, along with introduction of new rules and regulations, imposition of 

additional taxes convert their lives into a distressful state. In search of livelihood, the 

cultivators and many vocational people were compelled to become day-labourers of the 

factories. Due to these ups and downs of their lives and livelihoods, some of them were 

mentally shocked and committed suicide. The conscience of the patriotic sepoy, Hiralal 

(Lakhai), hates colonial industrialisation. With the rapid progress of science and technology, 

industrialisation becomes inevitable. At the end of the novel, a picture of placement of a nail 

(thinking it as a cylinder) on the country-soil by a future generation native reveals a new sense 

of nationalisation. 
    

Key words: Deprived marginalised class – their society, believes, sense of humanities – 

changes due to industrialisation – views towards life – future generation.  
  

‚শ্রআ ফ ফাণী, শ্রআ ফ আবতা অভাকদয অর চাতী আবতা। ভূও চনককণয আবতা, যাচা-যাচড়াকদয 

বফচওাববন
 
ন।‛

১
  

     ‘আঙাভতী’ ঈনযাকয প্রাযকে এ ওথা ফকরবঙকরন বফবূবতবূলণ ফক্যাাধযা। যাচা-যাচড়া, বিভান-ওীবতিভাকনয 

ফাআকয শ্রদকয কবণত চনকণ, মাকদয এওকওয ওথা থাকও না শ্রওান স্মযণী আবতাকয ঈকেঔকমাকয ৃষ্ঠা, তাকদয 

চীফন, চীফকনয বাগাকড়ায আবতফৃত্ত ওঔকনা ওঔকনা াবকতযয অধায ক কঞ। ারতাবযঔ তথযপ্রভাণ-ংফবরত 

ফস্তুবনষ্ঠ না া আবতা তাকদয স্থান বদকত াযক কর াথুকয প্রভাকণয বাকফ াবকতযয াতা াংকি 

ক থাকও না। বফ তকও স্বাধীনতায যযআ ভকয ফু যঘনা ওকযন ‘ঈত্তযঙ্গ’। ঈত্তযঙ্গ ভকয ফুয প্রথভ যঘনা 

ন, তাাঁয প্রথভ যঘনা ‘ননুকযয ভাবঝ’। তকফ ‘ঈত্তযঙ্গ’ (১৯৫১ বিস্টাব্দ) তাাঁয প্রথভ প্রওাবত ঈনযা। ‘ঈত্তযঙ্গ’ শ্রম 

ভঝায ওথা চানান শ্রদ তা বফ তও ন, ভকযকয শ্রঘাকঔ শ্রদঔা ভ ন, এয শ্রপ্রক্ষাঝ ঈবন তওী তীকতয 
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ককবি। বনকচয চীফকনয শ্রঘাকঔ শ্রদঔা, শ্রপকর অা ববজ্ঞতা নযাবওকও এ ঈনযা যঘনা কমাবকতায াত 

ফাবড়ক শ্রদবন। স্বাবাবফওবাকফআ একক্ষকে তাাঁয াও ককঙ ঈমুি ওল্পনাবি, ভাচফাস্তফতায প্রঔয শ্রফাধ এফং 

বনবিযকমাকয ূকেয ববজ্ঞতা। ‘ঈত্তযঙ্গ’ ঈনযাক শ্রদঔা মা ওাকরা দুকরকও, চীফকনয স্বণিারী তীকতয স্মৃবতঘাযণ 

ওকযন শ্রম ফৃদ্ধ নফীন প্রচকেয ওাকঙ। অগ্রী তরুণকদয ওাকঙ তা বওংফদিীয ভকতা, রূওথায ভকতা। ‘ঈত্তযঙ্গ’ -এয 

যঘনাওাকযয ওাকরা দুকর নফওুভায শ্রখাল। ভকয ফুয যঘনাংগ্রকয ম্পাদও ট. কযাচ ফক্যাাধযা গ্রকেয 

ূঘনাংক চানান, ‚অভায অচ ভকন অকঙ ভকযকয এ চাতী ঈনযা যঘনায দ্ধবত প্রবিায ওথা, তাাঁয নর 

েভস্বীওাকযয ওথা। ঝ অয নুুঙ্খাকন তাাঁয বফ্ুভাে শবথরযকও বতবন প্রে বদকতন না। নফবতয ফৃদ্ধ নফওুভায 

শ্রখাকলয স্মৃবত শ্ররাও এফং ংগ্রেফ ভস্ত ূে বতবন ফযফায ওকযকঙন।‛
২ 

     শ্রম চকদ্দর-শ্রনাড়া ঞ্চকরয বফস্মৃতপ্রা, ভৃতওল্প তীতকও ঈনযাকয ওাববনয ফুনকঝ ুনযা ঞ্জীবফত ওযকত 

শ্রঘকবঙকরন ভকয, শ্রআ ঞ্চকরয শ্রওাকনা এও মুফওকও শ্রওন বতবন ঈনযাকয ফকঘক ঈকেঔকমাকয, ভূর ঘবযে 

ওকয তুরকরন না? বাী বফকরাকয (১৮৫৭ বিস্টাব্দ) এও যাবচত, বাকযবফড়বিত শবনও এআ ঈনযাকয ভূর ঘবযে। 

তায অদত নাভ ীযারার। ফাগাবর ীযারার, শ্রআ চকদ্দর-শ্রনাড়ায বনম্নফকিী ভানুকলয অদকযয রঔাআ ক 

ঈঞকফ। ফৃবঝ যাচবিয আচ্ছা, তাকদয ফযফাবও স্বাকথিয ওাযকণ শ্রম ঘঝবল্প মূ্পণি বনকফবও বল্প বককফ 

একদক ভাথাঘাড়া বদক ঈঞকফ, শ্রআ বিবঝকয বফরুকদ্ধ প্রবতফাদ বও ক্ষবতগ্রস্ত ঞ্চকরয শ্রওান বূবভচ িানকও বদক 

ওযাকনা শ্রমত না? ট কযাচ ফক্যাাধযা ‘ভকয ফু: চীফন  বল্প’ ীলিও অকরাঘনা রঔাআকও ফবফিঙ্গ বাযত 

শ্রথকও ফকঙ্গ ঈবড়ক শ্রপরা ভাবফকরাকয এও স্ফুবরঙ্গ বককফ শ্রদকঔকঙন “ ‚ভকযকয ‘ঈত্তযঙ্গ’ ঈনযাকয নাও 

রঔাআ শ্রআ ভাবফকরাকয ঈবড়ক শ্রপরা স্ফুবরঙ্গ।‛
৩
 শ্রওন ফবফিঙ্গ শ্রথকও অনা এও বাকযবফড়বিত শবনওকও এআ 

শ্রপ্রক্ষাকঝ একন শ্রপরকত র তায এওঝা ওাযণ র ভাবফকরাকয শ্রম আংকযচবফকযাধী বাফধাযা তা ফাংরায ভাবঝকত 

ফবফিঙ্গ বাযকতয ভকতা ওকয ভথিন রাব ওযকত াকযবন ঔুফ এওঝা। শ্রঔাকন ভকয অাঁওকত ঘকরকঙন গ্রাভফাংরায 

বওঙু শ্রাবলত ভানুকলয বঘে, তাকদয াতা, বযফতিনীর ফস্থায কঙ্গ কঙ্গ তাকদয চীফনকঘতনায বফফতিকনয ওথা। 

তাকদয বক্ষাদীক্ষা, ভানবওতা ফা ফুবদ্ধফৃবত্ত শ্রফবযবাককযআ এতঔাবন ন শ্রম তাযা তাকদয াকেয ভূর বনণি ওকয 

শ্রপরকত াকয। বফকদববিয বফরুকদ্ধ রড়াআক ক্ষভ  ঙ্ঘফদ্ধ কত াকয। তাকদয ভকধয কনকওয অবথিও ফস্থা 

েীীন কত কত িভ শ্রদাকর তাকদয বঞ শ্রঞকও শ্রককঙ। বনকচকদয চীফন বদক তযাঘাকযয স্বরূ প্রতযক্ষ ওকয 

তাযা প্রবতফাদ ওযকত শ্রঘককঙ। ধনফান স্বকদব ভানুকলয তযাঘায শ্রতা অকঙআ, তায শ্রঘক ফড় ওথা, শ্রদ শ্রম 

নযচাবতয ধীন, শ্রআ বফকদব চাবতয ভানুকলয ফযফাবও রাকবয চনয তাকদয স্তায েবভকও বযণবত, এআ ধীনতা 

শ্রম গ্লাবনওয, শ্রআ শ্রফাধ তাকদয ততঔাবন বঙর না। অকর তাযা তযাঘাবযত, তাযা ‘তযাঘাযও’শ্রওআ বঘকনকঙ শ্রওফর, 

তায শ্রেবণবফকবদ শ্রফাকছবন। এআ ধীনকেয গ্লাবন নুধাফন ওযা েফ বঙর ীযারাকরয ভকতা এও ভানুকলয কক্ষ, বমবন 

স্বং বাী বফকরাকয শবনও। চকদ্দর শ্রনাড়া ঞ্চকরয ভাবঝ  ভানুকলয কঙ্গ এওাত্ম ক রঔাআ ক ঈঞকর শ্র 

শ্রবাকরবন তাাঁয শ্রদকপ্রবভও ত্তাকও। তাআ তাাঁয চীফনকঘতনা নযানযকদয চীফন ংরগ্ন ক অরাদা। ভাকরাঘও 

াথিপ্রবতভ ফক্যাাধযা তাাঁয ‘ভকয ফু : ভকয বঘহ্ন’ গ্রকে ফকরন, ‚১৮৫৭-য বফকরাকয শ্রম যাচননবতও শ্রঘতনা, 

ফৃবঝকদয বফরুকদ্ধ ংগ্রাভ-শ্রঘতনা ীযারাকরয বঙর, শ্র শ্রমঔাকন এক শ্র াঁঙার শ্রঔানওায ভানুলকদয তা বঙর না। তাযা 

তীকতয স্মৃবতফাী অয ফতিভাকনয বাঙ্গকনয ফিনাকয া দিও : ওামিওাযণ ফুছকত াকয না। ফিগ্রাী 

ঘঝওকরয থাফায ভকধয তাযা ধযা শ্রদ : ফৃবঝ বনকফবও াাঁড়াবকত ঈকচ্ছদ ।... ূফিবাযকত ীযারাকরয এআ 

ঞ্চকর রঔাআ-এ রূািয তাআ প্রতীওী। তায শ্রল াতা আবতাকয মুকািকযয তাৎকমি বিত : ভগ্র 

ঐবতাবও প্রবিাবঝআ একত ধযা কড়।‛
৪
 বনকফবও থিনীবতয প্রকওাক শ্রদচ ংস্কৃবতয বযফতিন আংকযকচয 

াম্রাচযফাদ ম্পকওি কঘতন এযওভ এওচন ভানুকলয শ্রঘাঔ বদক ফযআ শ্রদঔাকনা প্রকাচন বঙর। 
            

     ীযারার ফাংরায শ্রম ঞ্চকর শ্রম ভাকচ এক কড়বঙর তা প্রািী ভানুকলয ভাচ। অবথিও ওাঞাকভা একদয 

বনম্নফৃত্তী ফকর শ্রদকক শ্রদ। ট. রুভা ফক্যাাধযা ফকরকঙন, ‚এও ঐবতাবও ওারঔকেয অধাকয এওবঝ বফকল 

ঞ্চকরয বফববন্ন ফৃবত্তচীফী বনম্নফককিয ভানুকলয চীফন ংগ্রাকভয ওাবনী ‘ঈত্তযঙ্গ’। আবতাকয এও বফকল ভকয 
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বফফতিকনয শ্ররাত “ ভানুকলয চীফকনয য বদক ফক শ্রককঙ।‛
৫ 

 ঈনযাকয বিতী ধযা শ্রথকও এআ ভাকচয কঙ্গ 

অভাকদয বযঘ কত থাকও। ীযারারকও প্রথভ শ্রদকঔবঙর ফুকড়া াঝবনয বওকায িান ঘূড়াভবণ। ঈকত্তচও- 

ঈাদানূণি শ্রও তূরচনও ভাভবও খঝনাফরী ম্পকওি তায অফায প্রফর অগ্র। শ্র তাাঁয ফাফাকও ঔফয শ্রদ, ‚শ্রবায 

যাকত ভস্ত এও টাওাকতয দর ধযা কড়কঙ, চাকনা ফাফা?‛
৬
 বওন্তু এত শ্রও তূর শ্রম শ্রঙকরয ভকধয, শ্ররঔাড়ায োফনা 

কে তায শ্ররঔাড়ায শ্রতভন ফযফস্থা বঙর ফকর ভকন  না। শ্র তাাঁয ফাফাকও বচজ্ঞাা ওকয, ‚ঞ্চা-চন? শ্র ও’শ্রা 

কফ শ্রকা ফাফা?‛
৭
 াভানয বাফাকে তাাঁয এআ জ্ঞতা ঈনযাক ফবণিত াড়াককাঁক এও নীঘুতরায ভাকচয প্রওৃত 

ফস্থাকওআ শ্রঘাকঔ অগুর বদক বঘবনক শ্রদ াঞওভাচকও। ১৯৩৬ বিস্টাকব্দ ুস্তওাওাকয প্রওাবত ‘দ্মানদীয ভাবছ’ 

ঈনযাক ভাবনও ফক্যাাধযা শ্রচকর ভাবছ াড়ায ফস্থান ম্পকওি ফকরবঙকরন, ‚ইশ্বয থাকওন আ গ্রাকভ, 

বরেীকত। এঔাকন তাাঁাকও ঔুাঁবচা াা মাআকফ না।‛
৮
 অয ১৯৫১ ঔৃষ্টাকব্দ শ্ররঔা এআ ঈনযাক ফবণিত ঈবন 

তকওয বিতীাকধিয ভাবছ ভাকচয এআযওভ ঝুওকযা ঝুওকযা বঘে। নফচাকযকণয নতুন অকরা এওপ্রওায ফরা শ্রমকত 

াকয এআ ভাকচ ‘ঔুাঁবচা াা মাআকফ না।’ তাযা বওন্তু শ্রম বতবভকয, শ্রআ বতবভকযআ। থঘ ঈবন তকওয ওরওাতা 

শ্রমঔাকন বক্ষা ংস্কৃবত ভনন শ্রভধায ীঞস্থান, তায ঔুফ এওঝা দূকয তাযা ফা ওযবঙর না। 
 

     চকদ্দর-শ্রনাড়া ঞ্চকরয ভানুকলয ধভি, ভাচ, বফশ্বা-বফশ্বা ম্পকওি ধাযণা ওযা মা বাী ীযারারকর 

প্রথভ শ্রদকঔ তায ম্পকওি বদ্ধাি শ্রনা বফলক চল্পনা-ওল্পনা, ভত, ভতাথিওয শ্রথকও। ফুকড়া াঝবনয ভকধয শ্রদবঔ 

বনবতয প্রবত বফস্তয বফশ্বা। বনবত ভানুকলয চীফনকও বনিতায ভুকরয বদকও মাো ওযা, তাকও শ্রভকন শ্রনা 

ঙাড়া কবত শ্রনআ ভানুকলয। ফুকড়া াঝবনয ভকতা শ্রদফতায রীরা বফশ্বাী শ্রম ঐ ঞ্চকরয প্রা ওকরআ তা ফুছকত াযা 

মা তাকদয ওকথাওথকন। আংকযচ যাচে ঘরবঙর, তকফ তাকদয ঝর বফশ্বা ভা ভনায প্রবত। ফুকড়া াঝবন ফকর, 

‚আঔাকনয ভা ভনা কও দা ওকয এঔাকন বদক শ্রককঙ। যাাঁ,  শ্রতাভায বদনু ারু (বদকনভায াভিাবন থিাৎ অভিাবন) 

মযাতআ শ্রবার ারকঝ বদও, বকভাকনয নীরা থাওকফ শ্রঘযওার ধকয।‛
৯
 ঈবস্থত ওকরয কা ঙভঙকভ এওঝা নুবূবত । 

ফযআ তা বফশ্বা শ্রথকও, শুধু ভা ভনা ন, রুষ্ট কু্ষব্ধ ভস্ত শ্রদফকদফীকদয অস্তানা তাকদয চঙ্গরীকড়য দ শ্রওথা 

স্মযণ ওকয। ফাআকয আংকযচ, তুিবকচ, পযাবকদয একওয য এও বাযত ববমাকন শ্রদী ফযফস্থানায বাগন ধযকর 

মুককয য মুক ধকয রারন ওকয অা ভানুকলয ধভিকঘতনা ংস্কৃবতকঘতনা শ্রম ত কচ বাকগ না তা এয শ্রথকও শ্রফাছা 

মা। শ্রওঈ শ্রওঈ ফয নতুন াা বনক অকত ঘা আফ ঞ্চকর, বফশ্বাকয ওথা ফকর। বওন্তু তায াাাব 

শ্রদঔা মা তাকওআ বতযস্কায ওকয ভুরভান এও ফযবি “ ‚ীয অয য ভাথা শ্রনআ। পযাটাগায াদবয াকফযা 

শ্রায ওকয কও ভাটুন ফকর টাকও, টাফ ঔাআক ফঔব া, ধকভি বও অয য ভবতকবত অকঙ?‛
১০  

শ্রফাছা মা, ধভি 

অরাদা কর বঙর েদ্ধা ম্মান  াযস্পবযও াফস্থান। শ্রদফকদফীয প্রবত ঔাবনওঝা ন্ধবফশ্বা বঙর বঞওআ তফ ু

ভানবফওতা বঙর, মা তাযা নতনু ািাতযবক্ষায ভাধযকভ শ্রকঔবন, হৃদধভি তাকদয ববঔককঙ, কঘনা ভানুলকও কৃক 

স্থান বদক বযফাকযয এওচন ওকয শ্রনা মায প্রভাণ ফন ওকয। 
 

      ব্ু ভাকচয বফববন্ন ফৃবত্ত ফরিনওাযী ভানুকলয বফফতিকনয রূকযঔা শ্রমভন এআ ঈনযাক াা মা, শ্রতভনআ 

ভুরভান ভাকচয ওথা শ্ররঔও ভান গুরুকেয কঙ্গ ঈস্থাবত ওকযকঙন। ধভিী াথিওয থাওকর বযণবতয বদও 

শ্রথকও ব্ু ফা ভুরভান ওাকযাযআ বিভ ফস্থান শ্রতভন ুঔওয বন। ‘ঈত্তযঙ্গ’ ঈনযাক ঈবন তকওয বিতীাকধি 

থিননবতও বাগাকড়া, প্রাবিও ভাকচ তায প্রবাফ এফং এআ বাগাকড়ায পকর াভাবচও  ভানবও বফফতিন ফুকছ শ্রনা 

শ্রমকত াকয ফন ঘাাঁড়ার, ওানু বড়, ওাঝুবন ফঈ, তাযা, কবন বভজাকদয ওথা শ্রথকও। 
 

      ১৯৪৬ বিস্টাকব্দ ‘ীভাি’ বেওা প্রওাবত  ভাবনও ফক্যাাধযাকয ‘বল্পী’ কল্পবঝ। বিতী বফশ্বমুকদ্ধয 

(১৯৩৯-১৯৪৫ বিস্টাব্দ) বঞও যযআ শ্ররঔা এ কল্প। বিতী বফশ্বমুদ্ধ নযানয নানা ংওকঝয ভকতাআ একদক ফেংওঝ 

এফং ফাংরায তাাঁবতকদয ফনকমাকয ুকতায অওার কঙ্গ ওকয বনক অক। বল্পী ভদন তাাঁবত এআ ককল্প শ্রল মিি 

থাকও নভনী “ ‚তাাঁত না ঘাবরক বঔাঁঘ ধযর াক, যাকত তাআ ঔাবর তাাঁত ঘারারাভ এঝঝু। বুফকনয ুকতা বনক তাাঁত 

ফুনফ? শ্রফআভাবন ওযফ শ্রতাভাকদয াকথ ওথা বদক?‛
১১

 এ তায বল্পীভকনয ৎ, বনকরিাব প্রওা। বওন্তু ফাস্তকফ এ ওথা 



বফ তকওয ওরকভ ঈবন তকওয প্রাবিও ভাচ, বাগাকড়া  ংরগ্ন চীফনকঘতনা …                                শ্রেী অআঘ 
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শ্রভকন বনকত  শ্রম কনও তাাঁবত ভযা কড় বনওৃষ্ট বওঙু ফুনকত ফাধয ককঙন, থফা ভৃতুয বওংফা বতৃুরুকলয 

চীবফওাফদর তাকদয এওভাে ববফতফয ক দাাঁবড়ককঙ। ঈবন তকও বল্পান, বকল্পয ফযাও প্রায ফাংরায 

ওুবঝযবল্পী, তাাঁতবল্পীকদয বাফ বযণবত শ্রটকও একনবঙর। ভকয ফু ঈবন তকওয তাাঁবতকদয দুযফস্থা শ্রদকঔনবন 

ফকঝ, বওন্তু বিতী বফশ্বমুদ্ধ, ঞ্চাকয ভন্বিয এফং বফশ্বমুকদ্ধাত্তয ওাকরয ফেবল্পীকদয চীফনমুদ্ধ ফযআ প্রতযক্ষ 

ওকযবঙকরন। তাাঁবতচীফকনয ংওঝ বফলক যফতিীওাকর বতবন মূ্পণি এওবঝ ঈনযা যঘনা ওকযন, মায নাভ 

‘ঝানাকাকড়ন’। তাাঁকতয ঝানাকাকড়নআ শ্রমন ‘ঈত্তযঙ্গ’ ঈনযাকয তাাঁবত ওানু বকড়য ভানবও বিধািকেয দৃযরূ ফরা 

মা। শ্রযররাআন াতায য শ্রথকও ভূ ুকতা ওাাঁঘাভার বককফ বফকদক যপ্তাবন কত শুরু ওকয, এ শ্রদক শ্রদঔা শ্রদ 

ুকতায বাফ। তাযয এ শ্রদকআ ঘঝওর স্থাবত কত থাকও। ওানু বড় শ্রকঝয দাক ওকর ওরভচুবয ওযকত বকক 

শ্রমকত াকয না। প্রওৃত বল্পী শ্র, শ্র ওথা রঔাআ স্মযণ ওবযক বদকত অত্মতযায থ শ্রফকঙ শ্রন। বফ তকওয ভদন 

তাাঁবতয ববফলযৎ স্পষ্ট ওকয ফরা না থাওকর শ্রফাছা মা শ্রম বকল্পয কঙ্গ অকাল ওযকফ না শ্র, তায শ্রঘক ভৃতুয 

শ্রে। অয ভকযকয বফ তকওয ওরকভ ঈবন তকওয তাাঁবতচীফকনয এও ধযকণয রূাণ শ্রদবঔ, তাাঁতখকযয 

ভাঘায ফাাঁক ওানুয অত্মতযা। বকল্পয কঙ্গ অকাল েফ ন, অফায অকাল ঙাড়া চীফনধাযণ েফ বঙর না। 

শুধু শ্র ন, তায েী ওাঝুবন ফঈ ফুকছবঙর তাকদয বল্পকও ফযফাবও রাকবয চনয শ্রল ওকয শ্রদা ককঙ, ধ্বং 

ওযা ককঙ তাাঁতবল্পী, ওাা-বতকরয ফানবল্পীকদয চীফন। মাযা তাকদয চীফনকও ধ্বং ওকয বদককঙ, ওাঝুবন 

ফঈকয চীফনকফাধ তাকও ববঔককঙ চীফকনয বফবনভক কর তাকদয থিাাময, ববক্ষায দাকনয প্রতযাা না ওযকত 

“ ‚থাও, তায দযওায শ্রনআ। শ্রচফাফুকও ফকরা অভায চফাবন শ্রদ অয এওঔানা বঘবঞ বরকঔ বদকত শ্রম, কাকয শ্রচাকয 

মাযা ফ বনর তাকদয ওাকঙ দা শ্রভকক বও বওঙু াা মাকফ?‛
১২ 

“ এ বনঙও এওবঝ ঈবি ন, অকর এও ফিস্বাি 

নাযীয জ্বরি প্রবতফাদ। 
 

     াধাযণত বল্প-ওাযঔানা শতবযয চনয শ্রফকঙ শ্রনা  নাফাদী চবভ। বওন্তু ঈনযাক ফবণিত ঞ্চকর শ্র ভ 

নাফাদী চবভ প্রতুর। থঘ তৎওারীন বফকদব াওবি এআফ ঞ্চকর বল্প ককড় তুরকত ঘা। বফববন্ন ভানুকলয 

চবভ শ্রওকড় ওাযঔানায ওাচ কফ ফকর এওপ্রওায শ্রনাবঝ ধবযক শ্রদা । ভুযরীদা ফাফাচীকদয বতৃুরুকলয 

অঔড়া শ্রথকও ঈকচ্ছদ ওকয শ্রদা । তাঙাড়া অকঙ শ্রওাম্পাবনয নতুন ঔাচনা অআন। ককফলও িযপ্রাদ ঘিফতিী 

তাাঁয ‘ফঙ্গাবকতয ভাবফকরা’ গ্রকে ফকরকঙন, ‚চবভয নতুন অআকন ববকঝভাবঝ ঙাড়ায ফযফস্থা ওকয আংকযচ।... 

আংকযকচয নতুন চবভ অআকন ভাচকনয যভযভা খকঝ, চবভ ঔে ঔে ক মা। তাাঁবত, শ্রচারা, ওাভায, শ্রচকর ওকরআ 

ফৃবত্ত ম্পকওি বনবিত ক কড়।‛
১৩

 শ্রম ওর প্রচাযা চবভদাকযয চবভকত ঘাল ওকয, তাযা ঔাচনা বদকআ ঘালাফাদ 

ওযবঙর। বওন্তু চবভদায আংকযকচয এওপ্রওায শ্রকারাভ। তায য অকঙ ফবধিত াকয ঔাচনায শ্ররাব। নতুন ঔাচনা 

অআন। নাফাদী চবভয বাকফ অফাদী চবভআ নীরাকভ টাওা শুরু । রঔাআকয ফনু্ধ ফন ঘাাঁড়ার এআ ঈনযাকয এও 

গুরুেূণি ঘবযে। শ্র চানত, তাাঁযা ঔাচনা বদক ফা ওকয। অআন নুমাী তাকদয ঔাচনা শ্রদা কে ঈকচ্ছদ ওযা 

েফ ন। মাযা ফাস্তফফাদী, এওঝু ফস্ক  ববজ্ঞ, তাযা াফধান ওকয বদকত ঘান। শ্রমভন ুযকনা বদকনয শ্ররাও ওাকরা 

দুকর ফকর, ‚-ফ নাবঙবষ্টয ওথা ফবরকন ফনা। বদনওার ফুকছ ওাচ ওযকত নাকক, ফুঘবর। আকও ফা শ্রফারতায 

কঙ্গ, বফফাদ ঘকরকন। াকত াক ধকয ড়কক।‛
১৪

 ফন ফয টাওাফুকওা, াী। শ্র ঈকটা ওথা ফকর। চবভদাকযয 

বফরুকদ্ধ না শ্রককর চবভ নীরাকভ টাওা কফ এফং তাকদয ভকতা তবাকয প্রচাকদয ঈকচ্ছদ ওযা কফ। অয অআকনয 

কথ রড়কর চবভদায বফনা ফাওযফযক তাকদয ঈকচ্ছদ ওকয শ্রদকফ, চবভদাবযয বেীভানা স্থান শ্রদকফ না। তএফ 

ক্ষক্ষবতয বযভাণ দুবদকওআ প্রা ভান শ্রদকঔ বনকচয চীফকনয ছুাঁবও বনক রকড় এওফায শ্রদঔকতআ ঘা ফন “ 

‚এওফায ন যাাঁঘ ওকলআ শ্রদঔফ।‛
১৫

 তায চীফনকঘতনা ংগ্রাভী ভানুকলয শ্রঘতনা। বওন্তু চবভদায শ্রম অকর 

আংকযকচয াকতয ুতুর, শ্র ওথা রঔাআ ফুবছক বদকর ফন ঘাাঁড়াকরয ভকধয শ্র শ্রফাকধয বফওাকয শ্রতভন শ্রওান 

রক্ষণ শ্রদঔা মা না। ম্মুঔ ত্রু শ্রম, শ্রম যাবয তাকদয ঈকচ্ছকদয ফযফস্থা ওযকত ঘাআকঙ, ফন তাকদয বফরুকদ্ধ রড়কত 

ঘা এআ ঘঝবল্প প্রওকল্পয ভূর ঈকদযািা আংকযকচযআ অআকনয িাযস্থ ক।  
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      অফাদী চবভ নীরাভ কত শুরু ওযকর শ্রম ওর ঘালীয চবভয বাক ওভ, তাকদয এওপ্রওায ঈৎঔাত কত র। 

মাকদয চবভয ং শ্রফব, তাকদয বওঙু বওঙু ং ঙাড় শ্রকর স্বল্পবযভাণ চবভয ঘালীয ফস্থা ফিস্বাি। শ্রদনায দাক 

এওচন বূবভাযা ঘালীকত বযণত র ফন ঘাাঁড়ার। শ্র এওবদন আংকযকচয অদারকত নাবর ওকয এআ বনভিভতায 

বফরুকদ্ধ রড়কত শ্রঘকবঙর, বওন্তু বূবভ াযাকনায য শ্র আকচ্ছ তায ভকধয অয শ্রদঔা মা না। বওন্তু এআ বযফতিকন তায 

ভকধয স্বতঃস্ফূতি চীফনকঘতনায প্রফাকও স্তব্ধ ওকয বদকত াকযবন। বূবভাযা ফন, ববকঝ শ্রথকও ঈৎঔাত ফকনয ভকধয 

শ্রদঔা মা চীফনকরাতকও, বযফতিনকও শ্রভকন চীফনকও ওানা ওানা ঈকবাককয আচ্ছা - ‚ববঝা ম্পকওি দুঃংফাদ 

শ্রকর ফন শ্রককঙ, শ্রনা ওকযকঙ, ফঈ তাযাকও বনক শ্রাাক ওকযকঙ।‛
১৬ 

      বফনা শ্রদাকল ওভিীন ক ড়া,  চীবফওা বযফতিকনয প্রকাচন শ্রম ভানুকলয ভানবও স্ফূবতি শ্রওকড় বনকত াকযবন, 

চাতাকতয শফলভয তাাঁকও িয শ্রথকও এওআকঙ্গ কবীয দুঃবঔত, িুদ্ধ এফং া ওকয শ্রতাকর। ফন ঘালী কর 

ঘুকর শ্রঝবয যাঔায আকচ্ছ তায শ্রম ফনধকভিয বদকও আবঙ্গত ওকয। শ্রম ধভি শ্রওান ংওকঝআ যাবচত কত ঘাবন। ারফাফুযা 

শ্রঙাঝকরাকওয শ্রঝবয যাঔা তায দ্ধতয ভকন ওকয, নাবত শ্রটকও তৎক্ষণাৎ ফনকও াবস্ত শ্রদা , তায ঘুর শ্রওকঝ 

শ্রনা । ‘ঈত্তযঙ্গ’ ঈনযাক এবাকফআ বঘবেত ককঙ শুধু বনকফবও াকনয স্বরূ ন, ব্ুভাকচয শফলকভযয 

বঘে। ফরা ফাহুরয, ফন প্রবতফাদ ওযকত াকযবন। শ্রম প্রবতফাদী ফনকও ূফি ধযাগুবরকত শ্রদঔা মা, তা বস্তবভত 

ক কড়। াে, বফঘায না াফায ি্ন বখকয ধকয ঘবযেবঝকও, শ্র ফকর, ‚বকফান এ াত-া-ফাাঁধা 

শ্রঙাঝকরাওকদয তকফ শ্রওন তুবভ চকো শ্রদ, শ্রওন শ্রদ, শ্রওন শ্রদ। অয শ্র চকো বদক মবদ এআ শ্রতাভায শ্রঔরা , 

তকফ ফবর বকফান, তুবভ কবযকফয শ্রওঈ ন।‛
১৭

 থিননবতও শ্রালণ এফং াভাবচও শফলভযআ ঘবযেবঝয প্রবতফাদী 

চীফনকঘতনায ােূণি বযণবতয চনয দাী।   
 

      যফীন্দ্রনাথ ঞাওুকযয ‘যিওযফী’ নাঝকও ঔবন েবভকওযা বঙর ংঔযা, বফশু াককরয ঈবি “ ‚কাাঁক বঙরুভ ভানুল, 

এঔাকন কবঙ দ-াঁবঘকয ঙও। ফুকওয ঈয বদক চুকাকঔরা ঘরকঙ।‛
১৮

 তাাঁযা শ্রম ভানুল শ্র ওথা স্বীওায ওযকত ঘা 

না ভাবরওক্ষ। অয এআ ঈনযাক াবরও াকফকও ফরকত শুবন, ‚মফ তুম্ শ্রভবন শ্রভ াত রাকাককা, ভকছা 

তুভবব শ্রভবন।‛
১৯

 এআবাকফ চীবফওায রূািয, াভাবচও শ্রালণ, মকে বযণবত শ্রঘতনাকও শ্রমন াে শ্রথকও চড়ে 

বদকত থাকও। ভাকরাঘও ট. বনভাআ ফক্যাাধযাকয ভকত, “…‘appendix of machine’ -এয ভকতা ভানুলগুকরা 

একওফাকয চড়মেফৎ।‛
২০

 ফকনয েী তাযায বাকরাফাা বক বযণত কত থাকও। প্রবতফাদী শ্রঘতনায ভানুকলয 

প্রবতফাকদয ভৃতুয, তাায চে, মাবেও চীফনকঘতনায চড়ে শ্রল ফবধ অত্মতযায থআ তাআ বনবদিষ্ট ওকয শ্রদ।  
          

      আঈকযাকয বল্প বফপ্লকফয ূোত  আংরযান্ড শ্রথকও। ওৃবল বফপ্লফ বঙর শ্রআ বল্প বফপ্লকফয নযতভ ওাযণ। 

ওৃবলচ রকফযয ঈৎাদনফৃবদ্ধ বকল্পয চনয প্রকাচনী ওাাঁঘাভার এফং েবভওকদয চনয ুরব ঔাদয স্তা শ্রমাকাকত 

াও । ওৃবল বফপ্লকফয পকর আংরযাকন্ড ওৃলওকদয ফস্থা বওঙুঝা স্বচ্ছ । বওন্তু বাযতফকলিয শ্রম ঞ্চকর 

বল্পাকনয বঘে শ্রদবঔককঙন নযাবও, শ্রঔাকন একওয য এও ওৃলকওয দুযফস্থা বঘবহ্নত ককঙ। শুধু দুযফস্থা ন, 

তাকদয ঘযভ রূািয। ফন ঘাাঁড়াকরয ওথা ূকফি  অকরাঘনা ওযা ককঙ, ঈনযাক কবন বভজা নাভও এও াভানয 

ওৃলকওয ফস্থা তনথফঘ (মবদ কবন বভজাযা প্রওৃতকক্ষ বঙর শ্রচারা, শ্রওাম্পাবনয তযাঘাকয চাতফযফা শ্রঙকড় ভাকঞ 

শ্রনকভবঙর।)। তকফ দুচকন থিাৎ ফন এফং কবন প্রা এওআ থিননবতও ফস্থান ংরগ্ন চীফনমান ওযকর তাকদয 

িরিীন চীফনকঘতনা এওআযওভ বঙর না। ফন ঘাাঁড়াকরয ভকধয শ্রমঔাকন প্রথকভ বঙর ত্রুয কঙ্গ মুকছ শ্রনফায প্রাফরয, 

কবন বভজা বওন্তু প্রথভ শ্রথকওআ শ্রালওবিয অাঁতাতকও, ভূর ঈৎকও বঘনকত বকঔবঙর। রঔাআকয িকযয ভকধযওায 

বাী ীযারাকরয শ্রদকপ্রভভগ্ন চাতীতফাদী চীফনকঘতনা, বফকদব বিয  স্বরূকও বঘনকত াযায ক্ষভতা ফন 

ঘাাঁড়াকরয বঙর না। বওন্তু কবন বভজা তা ফুকছবঙর “ ‚বঞও ফকরকঙ রঔাআ। অোয হুওুভ অভযা শ্রওঈ ভাবনবন। অভযা 

ওাকপযকও শ্রতাাচ ওকয ফকত বদআবঙ।‛
২১

 নভনীতাআ এআ ঘবযেবঝয ফকঘক ফড় শফবষ্টয। ধকভিয ববন্নতা তাাঁকও 

ংওীণি ওকয যাকঔবন। ভাকচয নীঘুতরায ভচবরক শ্র অয াাঁঘচন ব্ু বনম্নফককিয কঙ্গআ ফককঙ। বভককঙ 

ফনু্ধেূণিবাকফ। যাপত বভজা অয শ্র এওআ ধকভিয ভানুল, বওন্তু যাপত কবন বভজায বফবফ রবতপায বদকও ওুনচয 

শ্রদ। ক্ষভতায, কথিয বদও শ্রথকও যাপত কনও শ্রফব বিারী, শ্রআ দকেয অস্ফারন তায ওকে “ ‚শ্রফর শ্রদকঔ 
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ওাকওয শ্রনারা চর। কবনয ঈবঘত রবতপাকও অভায শ্রভাওাকভ তুকর শ্রদা।... এওভাে যাপকতয বফবফ া ঙাড়া 

রবতপায কতযিয শ্রনআ।‛
২২

 বওন্তু দুঃঔী ফকর, কবযফ ফকর কবন অত্মম্মানজ্ঞানূনয ন, তা অফাকযা শ্রফাছা মা মঔন শ্র 

ফকর, ‚বওঙু না শ্রাও, যীকয শ্রঔকঝ বদনভচুবয শ্রতা ওযকত াযফ। ওুম্পাবনয একরয নাআন াতফ, কযয চবভকন ভচুয 

ঔাঝফ। তা ফকর যাপকতয শ্রদ রতঔানা শ্রতাকও অবভ শ্রমকত শ্রদফ না।‛
২৩

 ব্ু নবকন শ্রখাকলয ওাকঙ তায ঝাওা ধায 

ওযকত ভান মাকফ না, বওন্তু শ্রম তায বফবফয বদকও ওুনচয শ্রদ, তায ঝাওা শ্র শ্রঙাাঁকফ না। চীফকনয শ্রলবদন ফবধ এআ 

অত্মম্মানকফাধ, ভানবও বি তায চীফনকঘতনায ভূরভে বঙর। 
 

      কবন বভজা, ওানু বড় শ্রল ক বকককঙ ভৃতুযয ভকধয। ফন ঘাাঁড়ার ওকর বকক শ্রল ফবধ অত্মতযা ওকযকঙ। 

রঔাআ এও ীভ ূনযতাকফাধ বনক ভাভবও বযফতিনকও প্রতযক্ষ ওকয বকককঙ। বওন্তু কবন বভজায শ্রঙকরকও শ্রমকত 

ককঙ ঘঝওকর। শ্র বওকায ফক ঈরঙ্গ ক খুকয শ্রফযাত, এআ ঈরঙ্গতা অকর ুযকনা াভিতাবেও ফযফস্থায 

ফযথিতা। মা তাকদয ভকতা ভানুকলয শ্রল ফেঔে শ্রওকড় বনককঙ। ঘঝওকর কতা তাকদয চীফন যক্ষা াকফ। কবন 

বভজায শ্রঙকর, রঔাআকয বাআকা এযা ফ নতুন প্রচে। অত্মতযা, ভৃতুয তাকদয চনয ন। তাকদয চীফনকঘতনা চীফন 

যক্ষায থআ বনকদি ওকযকঙ। চীফন যক্ষাকথি নতুন বদকনয ফযফস্থাকও, বল্পপ্রাযকও স্বীওযণ ওকয শ্রনাআ তাআ তাকদয 

চীফনধভি। বাী ীযারাকরয আংকযচবফকিল ওাযণঙ্গত কর বফজ্ঞাকনয প্রাযকও শ্রযাধ ওযা বঙর ওামিত েফ। 

শ্রদকয ভানুল শ্রদ ান ওযকফ এআ বঙর তাাঁয চাতীতাফাদী শ্রঘতনা। অয ঈনযাকয এওদভ শ্রকল বল্পওাযঔানায 

নযতভ মে ববরন্ডায ভকন ওকয এওবঝ শ্রকযও এ শ্রদকয ভাবঝকত ুাঁকত শ্রদ অয শ্রওান বফকদব ন, বাী 

ীযারার ন, তকফ ীযারারআ। তায অত্মচ, বশু ীযারার। এআ শ্রদকয িান। - ‚র, র... বঙবর্াযতা ঔারা 

ও’শ্রর বদআ।‛
২৪

 বাী ীযারাকরয াতা থাওকর এঔাকন চাতীতায নয এও ভাো শ্রমন প্রচ্ছন্ন। তা র 

বফজ্ঞাকনয মুককও স্বীওায ওকয, নতুন বদকনয বল্পকও শ্রদকয ভাবঝকত শ্রদকয ভানুল বদকআ স্থান ওযায প্রা।  
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