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অযমোক আযদোরযনয প্রেক্ষোযঝ নচরুর : এওটঝ ংটক্ষপ্ত আযরোঘনো
ভীয নয়ন
ওোযী টক্ষও, ইটিো টফবোক, ুদুয উচ্চ টফদযোরয় (উচ্চ ভোধযটভও), ুদুয, ফধধভোন, টিভফঙ্গ, বোযি
Abstract
Kaji Nazrul Islam was a great poet of Bengali literature in India. He was known as ‘rebel poet’.
Through literature, journalism and political activism, Nazrul fought against inequality, injustice,
exploitation, communalism, imperialism and colonialism. He was a true poet of revolution, equally
keen on national liberation of India and removal of exploitation, inequality and injustice from our
society. He fulfilled the demand of time and played important role in national movement, specially
‘Non- cooperation Movement’ led by Gandhi through his writings. He demanded ‘full freedom’ and
could not compromise in this matter. His writings created great excitement among the youths. The
freedom fighters were also influenced by his writings. He provided strength, courage, Enthusiasm and
inspiration in the heart of depressed people. Every word of his poems and songs dedicated to the
workers, farmers and proletarian. He was successful in touching the public mind. He was a poet of
people and fearless fighter of our national movement. Therefore, this article tries to analyze the
contribution of Nazrul Islam in the context of Non Cooperation Movement.
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বূটভওোাঃ োটটিযও িথো প্ররঔও, ওটফ, উনযোটও, নোঝযওোযযো মুযক মুযক ভযয়য দোটফযও ূযণ ওযয এযযঙন ।িোাঁযো আন
ৃটিয উন্মোদনোয় ভত্ত থোওোয োোোট ভওোলীন আথধ-োভোটচও যোচননটিও টযটিটিয দ্বোযো  কবীযবোযফ েবোটফি যয়যঙন
। িোযদয যঘনোয় পুযঝ উযঝযঙ ভওোরীন মুযকয েটিচ্ছটফ।িোই োটিয যয়যঙ ভোযচয দধণ। োটটিযওযো শুধু েওৃটিযেভ 
ভোনফ প্রেভ নয়, অনযোয়, অিযোঘোয, প্রোলণ, অোযভযয টফরুযে িোযদয ওরভ প্রমভন েটিফোযদয বোলো মুটকযয়যঙ, প্রিভটন টফপ্লফী
ফো কণআযদোরযনয ভোনটওিো কযে প্রিোরোয প্রক্ষযে িোযদয প্ররঔটন ফটরষ্ঠ বূটভওো টনযয়যঙ । টফপ্লযফয ইটিো টফযেলণ
ওযযর প্রদঔো মোযফ পযোট টফপ্লফ প্রথযও শুরু ওযয যোটয়োয ফরযটবও টফপ্লফ, ইিোটরয ওোযযফোনোটয আযদোরন প্রথযও
আয়োযরযোযেয ভুটি ংগ্রোভ, ভস্ত প্রক্ষযে োটটিযওযদয অফোধ টফঘযন টঙর। বোযযি টনযফটও োন টফযযোধী
আযদোরযন ওটফ  োটটিযওযো ফটরষ্ঠ বুটভওো টনযয়টঙযরন। প্রম ভস্ত োটটিযওযো ভওোরীন যোচননটিও টযটিটিযও েবোটফি
ওযয মুফভোচযও আযরোটেি ওযযটঙযরন িোযদয ভযধয অনযিভ টঙযরন ওোচী নচরুর ইরোভ। িোয যঘনো যোধীন বোযযিয
মুফ ভোচ িথো স্বোধীনিো ংগ্রোভীযদয ভযধয ঘযভ উন্মোদনোয ঞ্চোয ওযযটঙর। ৃঙ্খর বোগোয ভযে িোযদয উযদ্বটরি ওযযটঙর।
িোয ভুযঔয বোলো অনযোয় অিযোঘোযযয টফরুযে েটিফোযদয বোলো যয় উযঞটঙর। িোয যঘনো স্বোধীনিো ংগ্রোভীযদয ফুযও ঞ্চোয
ওযযটঙর ো এফং িোযদয ফটরয়োন ওযয িুযরটঙর আত্মটিযি। আযর টিটন প্রমঔোযনই প্রদযঔটঙযরন অনযোয়, অিযোঘোয,
প্রোলণ , টনীেন প্রঔোযনই েটিফোযদ ভুঔয যয়টঙযরন। টিটন টঙযরন এও আযোলীন ভোনুল। প্রওোযনো টওঙুয টফটনভযয় টিটন
অনযোযয়য োযথ আযোল ওযযনটন প্রওোনটদন। টিটঝ যোচটিয েিো িোযও বীি ওযযি োযযটন। টনযফটও যওোযযয
প্রঘোযঔ টিটন টঙযরন অনযিভ শ্ত্রু। িোই এযওয য এও িোয ওোফযগ্রন্থ টনটলে যয়যঙ। িো যে যওোয িোয েটিফোটদ ওন্ঠযও
দভন ওযযি োযযটন। মোইযোও নচরুরযও টনযয় আযরোঘনো ওভ য়টন, আযরোঘয েফযে অযমোক আযদোরন  িোয ফযোথধিোয
ঝবূটভযি নচরুযরয বূটভওোয য আযরোওোি ওযোয প্রঘিো যয়যঙ। টিটন ওটফিো  কোযনয ভোধযযভ আোভয
চনোধোযণযও আযদোরযন ছোাঁটযয় যযি অনুেোটণি ওযযটঙযরন। আফোয আযদোরযনয ফযোথধিোয় ভগ্র চোটিয ভযধয প্রম
িোো ৃটি যয়টঙর, ভোনুল প্রই িোো ওোটঝযয় ঞোয ভে ঔুাঁযচ প্রযয়টঙর নচরুযরয ওটফিো  কোযনয ভধয টদযয়।
নচরুরযও টনযয় আযরোঘনোয অন্ত প্রনই, টফদগ্ধচযনযো িোয চীফন  ওভধ টনযয় টফদ আযরোঘনো ওযযযঙন। আযরোঘয েফযে
িোয চীফযনয এওটঝ টফযল টদযওয েটি আযরোওোি ওযো যয়যঙ। িোাঁয আদধযও ফুছযি প্রকযর িোাঁয ভোনটও টফওোযয
েটিয়োযও ফুছযি যফ, ফুছযি যফ িোাঁয আথধ-োভোটচও অফিোযও এফং ভওোরীন যোচননটিও টযটিটিযও। ১৮৯৯ টিস্টোযে
২৪ প্র প্রভ ভঙ্গরফোয নচরুযরয চন্ম য়। ঘোয ুযেয ভৃিুযয য িোয চন্ম য়োয় নোভ যোঔো য় ুখঔু টভাঁজো। এই নোভ িোয
চীফযনয োযথ এওোত্ম যয় টকযয়টঙর। ওোযণ োযো চীফন টিটন অযনযয মেণোয় ওোিয যয়যঙন। অযনযয ফযথোয় যয়যঙন
ফযোটিি। মোইযোও, চযন্ময ওযয়ও ফঙয যই ুখঔু টভাঁজোয চীফযন প্রনযভ আয ুখাঃযঔয ওোযরোঙোয়ো। আঝফঙয ফয়যই টিটন
টিৃোযো ন। টযফোযয প্রনযভ আয দোটযদ্রিোয খন অেওোয। িযফ দোটযদ্রিো িোয থ রুে ওযযি োযযটন, ফযং দোটযদ্রিো িোযও
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ওযযযঙ প্ররৌওটঞন । িোয ওথোয় ‘প্র দোটযদ্র, িুটভ প্রভোযয ওযযঙ ভোন’। টিটন চীনযও প্রদযঔযঙন ভোটঝয ঔুফ ওোঙ প্রথযও িোইযিো
ভোটঝয ভোনুলযদয ওথোই টিটন প্রকযয়যকযঙন োযোচীফন ধযয। নচরুযরয চীফন নোনো খঝনোয খনখঝোয় ভুজ্জ্বর। চন্ম প্রথযও ভৃিুয,
িোাঁয চীফযন উত্থোন িন ফোযফোয খুযয টপযয এযযঙ। ভযয়য প্ররোি িোাঁযও বোটযয় টনযয় প্রকযঙ এওিোন প্রথযও অনযিোযন।
িোইযিো আভযো িোাঁযও প্রদটঔ প্ররযঝোদযর োরো কোন যঘনো ওযযি, ওঔন আোনযোযর রুটঝয প্রদোওোযন ওোচ ওযযি, ওঔন
দটযযোভুয োইস্কুযর, অফযযল ফোংরোয ভোটঝযি োটযিযয পর প্রযোণ ওযযি।

অযমোক আযদোরন, নচরুর  নফমুক : েথভ টফশ্বমুে শুরু যর নচরুর সনযফোটনীযি প্রমোক প্রদন। প্র ভয় প্রথযওই টিটন
ওটফিো টরযঔ ওরওোিোয টফটবন্ন েটেওোয় োঞোযিন। মুযেয য যওোয প্রফঙ্গর প্রযটচযভন্ট প্রবযগ টদযর ১৯২০ োযর নচরুর
ওরওোিোয় টপযয আযন। এয য প্রথযওই টিটন ুরুুটয োটিয যঘনোয় ভযনোটনযফ ওযযন। নচরুর মঔন োটযিযয চকযি
েযফ ওযযন িঔন প্রদ যোধীন। টিটঝযদয োলন  অিযোঘোযয প্রদফোী অোয়। ভওোরীন এই টযটিটি িোাঁয টঘন্তোয
চকিযও আযরোটেি ওযযটঙর। েথভ টফশ্বমুযেয য বোযিীয়যদয ভযধয এওফুও িোো চন্ম টনযয়টঙর। ওোযণ, টিটঝ যওোয
বোযিীয়যদয ভথধন আদোয় ওযযটঙর স্বোয়ত্ত োন েদোযনয েটিশ্রুটিয টফটনভযয়। কোেীচী টনযচ যওোযযও ভথধন ওযোয
আহ্বোন ওযযটঙযরন। টওন্তু মুে প্রযল যওোয ওথো যোযঔটন। স্বোয়ত্তোযনয ফদযর িোযো বোযিীয়যদয য ঘোটযয় টদযয়টঙর
‘ভযন্টগু-প্রঘভযপোটধ’ োন ংস্কোয (১৯১৯ টিাঃ)। ঐ এওই ফঙয যওোয ‘যোরোঝ’ আইন ো ওযয বোযিীয়যদয য
দভনভূরও নীটি গ্রণ ওযয । পযর প্রদফোটয ভযধয ঘযভ প্রক্ষোব  অযন্তোল ুটঞ্চবূি যি থোযও । কোেীচী টযঘোটরি
‘যোরোঝ িযোগ্রযয’ ভধয টদযয় প্রই প্রক্ষোযবয ফটেওো খযঝ। যওোয এয চফোফ প্রদ য় ‘চোটরয়োনয়োরোফোক’ িযোওোে
খটঝযয় (১৩ এটের, ১৯১৯ )। এই খঝনোয় প্রকোঝো প্রদ অটিকবধ যয় যঞ। অয টদযও, েথভ টফশ্বমুযেয য টিটঝ যওোয
িুরুযেয ুরিোন িথো ভুটরভ চকযিয ধভধ গুরু ঔটরপোয ম্মোন  ক্ষভিো হ্রো ওযয, মুযে চোভধোটনয ক্ষ অফরম্বন ওযোয
োটস্ত স্বরূ । পযর এই টেোযন্তয টফরুযে বোযযি ভুটরভযদয ভযধয কযে যঞ টিটঝ টফযযোটধ ‘টঔরোপি’ আযদোরন। এই
ঝবূটভযি বোযটিয়যদয ুটিবূি প্রক্ষোবযও ওোযচ রোটকযয় কোেীচী শুরু ওযযন অযমোক আযদোরন (১৯২০-২২) এফং
নচরুর িোাঁয ওরযভয দ্বোযো এই আযদোরযন ঞ্চোয ওযযন েোণটি। িোযাঁ ওোযঙ ভযয়য দোটফ টঙর অনযযওভ। প্রেভ, েওৃটি,
টওংফো ভোনফ ভোনটফয ম্পযওধয ঝোনোযোযেন ংিোন্ত প্ররঔো নয়, এভন প্ররঔো মো চোটিযও উযদ্বটরি ওযয িুরযফ এফং
আযদোরযন ছোাঁটযয় েযি অনুেোটণি ওযযফ। ভযয়য দোটফযও টিটন উযক্ষো ওযযনটন। ভযয়য থ ধযযই িোাঁয ওরভ
ঙুযঞযঙ। িোই টিটন ফযরযঙন
‚যযোয়ো ওটয নো, ফোাঁটঘ ফো নো ফোাঁটঘ মুযকয হুমুক প্রওযঝ প্রকযর,
ভোথোয উযয জ্বটরযঙন যটফ,যযয়যঙ প্রোনোয ি প্রঙযর।
েোথধনো ওযযো- মোযো প্রওযে ঔোয় প্রিটে প্রওোটঝ ভুযঔয গ্রো,
প্রমন প্ররঔো য় আভোয যি প্ররঔোয় িোযদয ফধনো‛।১
মোইযোও ওরওোিোয় আোয য ‘প্রভোযরভ বোযি’  ‘ফটঙ্গয় োটিয টেওোয়’ নচরুযরয ওটফিো প্রফ চনটেয়িো অচধন
ওযযটঙর। টটক্ষি ভযর িোাঁয টযটঘটি কযে উঞটঙর। মটদ িঔন ফোংরো োটযিয উজ্জ্বর নক্ষেযো টফযোচ ওযযঙন প্রমভন,
যফীন্দ্রনোথ ঞোওুয, প্রভোটিরোর ভচুভদোয, যিযন্দ্রনোথ দত্ত, যৎঘন্দ্র ঘযটোোধযোয় েভুঔযো। শুধু যটফঞোওুয নোভও নক্ষেটঝয েওো
ঙটেযয় আযঙ আওোযয এও ীভো প্রথযও অনয ীভো ফযোট। িফু নচরুর এই নক্ষেভেরীয ভযধয টনযচয িোনটঝ টঘটিি
ওযযটঙযরন ।
প্রদযয এও উত্তোর ভযয় নচরুর োটযিযয চকযি েযফ ওযযন। প্রদফোীয ভুটিয আওোঙ্ক্ষো, আযদোরযনয থ টনযয়
প্রনিৃফৃযদয ভযধয ভিযবদ নচরুযরয টঘন্তোবোফনোযও েবোটফি ওযযটঙর। টিটন আযোলভুঔী আযদোরযনয থযও ভন প্রথযও
প্রভযন টনযি োযযনটন। টিটন প্রঘযয়টঙযরন েিযক্ষ কণআযদোরন। নচরুর টনযচযও ভোনটওবোযফ েস্তুি ওযযটঙযরন স্বোধীনিো
ংগ্রোযভ মুি য়োয চনয। ভুচপপয আভদ এওফোয নচরুরযও টচজ্ঞোো ওযযটঙযরন,এই টযটিটিযি আনোয ওিধফয টও
ফযর আটন ভযন ওযযন? নচরুর টযস্কোয বোলোয় চোটনযয়টঙযরন “‚যোচনীটি মটদ নো ওযযফো প্রিো মুযে টকযয়টঙরোভ প্রওন?‛২
টিটন আযযো ফযরটঙযরন ‚আটভ যোচনীটিযও োটিযোটয়ি ওযযফো, ওটফিো টরঔযফো, েফে টরঔযফো প্রমভন বোযফ দযওোয। আটভ
কোন টরঔযফো, কোন কোইফ, ভোনুলযও কোইযয় টনযয় প্রফেোফ। ঘোযণ ফ আটভ। খুভন্ত ভোনুল গুযরোযও চোকোযি যর মিযওযভয থ
আযঙ ফ টদও টদযয় েোণযন প্রঘিো ঘোটরযয় মোফ‛।৩ এই টযটিটিযি নচরুর, ভুচপপয আভদ  ওযয়ওচন টভযর এওটঝ
ফোংরো সদটনও েওো ওযোয টযওল্পনো গ্রণ ওযযন। প্রল মধন্ত িোযদয উযদযোযক ‘নফমুক’ নোযভ এওটঝ টেওো ১৯২০ োযরয
১২ চুরোই েওোটি য়। নচরুযরয উযেয টঙর টনীটেি ভোনুযলয ওথো ‘নফমুযকয’ ভধয টদযয় েওো ওযো। নফমুযক েওোটি
প্ররঔো টটক্ষি ভোযচয ওোযঙ প্রফ ভোদৃি যয়টঙর। টওন্তু যওোয টফযযোধী প্ররঔো েওোযয চনয টিটঝ যওোয প্রফ ওযয়ওফোয
ম্পোদওযও োফধোন ওযয টদযয়টঙর। নচরুর যটঘি ‚ভুোটচটযন িযোয চনয দোটয় প্রও?‛৪ টলধও েফযেয চনয যওোয
ফযঘযয় প্রফট রুি যয়টঙর। এই েফযেয ভূর টফলয় টঙর, এও দর ভুটরভ প্রস্বচ্ছোয় প্রদ িযোক ওযয আপকোটনিোন ঘযর
মোটচ্ছর, প্রই ভয় টিটঝ সৈ্নয িোযদয উয গুটর ঘোটরযয় িোযদযযও িযো ওযয। নচরুর টিটঝযদয এই অনযোযয়য েটি
যোটয আঙ্গুর িুযরটঙযরন। শুধু িোই নয় এয িীি েটিফোদ ওযয ফযরটঙযরন ‚ আয আভযো দোাঁেোইয়ো ভোয ঔোইফ নো, আখোি
ঔোইয়ো ঔোইয়ো, অভোযন প্রফদনোয় আভোযদয যি এইফোয কযভ ইয়ো উটঞয়োযঙ‛৫- এ প্রথযও প্রফোছো মোয় টিটঝ প্রদয অিযোঘোয
ওটফয যযয ফোাঁধ প্রবযগ টদযয়টঙর। িোই টিটন েশ্ন িুযরটঙযরন ‚স্বোটধনিো  ভনুলযেযও এভন টনভধভ বোযফ ুখই োযয় ভোেোইয়ো
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অযমোক আযদোরযনয প্রেক্ষোযঝ নচরুর : এওটঝ ংটক্ষপ্ত আযরোঘনো
ভীয নয়ন
৬
ঘটরযফ আয ওি টদন‛। নচরুর ‘ধভধখঝ’ টযযোনোযভ আযযওটঝ েফে নফমুযক প্ররযঔন। এঔোযন টিটন ওৃলও, শ্রটভও, ভুযঝ
ভচুযযদয যয় য়োর ওযযন। িোয ওথোয় ‚ঘোটল ভস্ত ফঙয ধযয োে বোগো প্রভনি ওটযয়ো ভোথোয খোভ োযয় প্রপটরয়ো 
ুখযফরো প্রঝ বটযয়ো ভোে বোি ঔোইযি োয় নো, োাঁঝুয উয এওঝো প্রিনো ফো প্রনংঝ ঙোেো িোোয আয বোযরো ওোে টযোন যো
োযো চীফযন যয় যঞ নো, অথঘ িোোযই ধোন ঘোর রইয়ো ভোচযনযো োযয়য উয ো টদয়ো ফোয ভোয প্রিটে োফধণ ওটযয়ো
নয়োটফ ঘোযর টদন ওোঝোইয়ো প্রদন‛।৭ এই েফযে শ্রটভওযদয েটি িোয োনুবূটি ফযি ইযয়যঙ। টিটন ফযরযঙন ‚ওয়রো ঔটনয
ওুটরটদকযও আভযো স্বঘযক্ষ প্রদটঔয়োটঙ, িোোযদয প্রওউ টে ঘটি ফঙযযয প্রফট ফোাঁযঘ নো,িোোযো টদফোযোটে টঔটনয নীযঘ োিোল্
ুটযযি আযরো ফোিো ইযি টনযচযদয ফটঞ্চি ওটযয়ো ওয়রোয কোদোয় প্রওযযোটযনয ধুাঁয়োয ভযধয ওোচ ওটযয়ো যীয ভোটঝ ওটযয়ো
প্রপযর‛৮। শ্রভচীফী ভোনুলযদয েটি িোয এই োনুবূটি টঙর স্বোবোটফও। টিটন িোযদয মেণোয় ওোিয যয়যঙন ঘীযওোর। িোই
টিটন প্রোলযনয টফরুযে িোযদয ধভধখঝযও ভথধন ওযযযঙন। টিটন ফযরযঙন ‚এই ধভধখযঝয আগুন দোউ দোউ ওটযয়ো োযো
বোযিভয় জ্বটরয়ো উটঞয়োযঙ এফং ইো যচ টনটবফোয নয়, প্রওননো বোযযি এই টিি, উযটক্ষি্ি, টনীটেি িবোকোযদয
চনয ওোাঁটদফোয প্ররোও চটন্ময়োযঙ‛৯।িোয প্ররঔো শ্রভচীটফ ভোনুলযদয ফুযও ো  প্রেযণো মুটকযয়টঙর। পযর এই ধযযনয প্ররঔো প্রম
যওোয ফযদোস্ত ওযযফ নো প্রঝোই স্বোবোটফও। খঝর িোই।যওোয ‘নফমুযকয’ চোভোনি ফোযচয়োপ্ত ওযর।
নচরুর ওরওোিোয় আোয টওঙুটদন যযই অযমোক আযদোরন শুরু য়। যোচনীটিয যঙ্গ িঔন িোাঁয প্রওোন েিযক্ষ প্রমোক
টঙর নো। টওন্তু প্রদঔো মোয় যোচনীটি  োটিয িোাঁয হৃদযয় িোন ওযয টনযয়টঙর অল্প টদযনয ভযধয। ১৯০৫ এয ফঙ্গবযঙ্গয উত্তোর
ভযয় ফোঙ্গোটরয েোযণ স্বযদ প্রঘিনোয প্রম ছে যটফন্দ্রনোথ ঞোওুয িুযরটঙযরন, টঞও এই আযদোরযনয যনযযো ফঙয য নচরুর
ফোগোটরয েোযণ ঐ এওই ছে িুরযরন। স্বযদী আযদোরযনয ভয় যটফন্দ্রনোথ  অনযোনযযো ফহুটফধ ওটফিো, কোযনয োোযময
ভোনুলযও প্রদযেযভ উদ্বুে ওযযটঙযরন, প্রম ওোযযনই প্রোও অযমোক আযদোরযনয ফৃত্তয মযজ্ঞ িোযো প্রবোযফ োেো প্রদনটন।
এই ভয় এওভোে নচরুরই ওটফিো কোযন ভোনুলযও প্রদ প্রফোয ভযে উযদ্বটরি ওযযটঙযরন।কোেীচীয আহ্বোযন মঔন ভস্ত
প্রশ্রণীয ভোনুল আযদোরযন ছোাঁটযয় েযঙ, িঔন টিটন টরঔযরনএ প্রওোন োকর টথও ঙুযঝ এযরো ফটদনী ভোয আটঙ্গনোয়,
টেযওোটঝ বোই ভযণ-যণ কোন প্রকযয় িোাঁয যঙ্গ মোয়।১০
অযমোক আযদোরযনয ভয় টিটন শুধু কোনটঝ টরযঔটঙযরন িোই নয়, টভটঙযর টভটঝং এ কোনটঝ প্রকযয়টঙযরন। এ ঙোেো টিটন
টরঔযরন িোাঁয টফঔযোি ‘ভযণ- ফযণ’ কোনটঝ”

এ এ এ যকো ভযণ ।
এই ভযণ বীিু ভোনুল প্রভযলয বয় ওযযকো যণ।১১
এই কোযনয ভধয টদযয় টিটন বীিু ভোনুল গুযরোয বয় দূয ওযোয প্রঘিো ওযযযঙন। মোযি িোযো খযযয ভযধয নো প্রথযও ফোইযয
প্রফটযযয় আয ।এই ভয় িোাঁয ওরভ প্রথযও ছযেটঙর এযওয য এও জ্বোরোভয়ী কোন  ওটফিো। মো টনীটেি ভোনুযলয ভযন
জ্বোটরযয় টদযয়টঙর আযদোরযনয স্ফুটরঙ্গ ।‘ফদী-ফদনো’ প্রি টরঔযরন”
আটচ যি টনট প্রবোযয
এটও শুটন যয
ভুটি প্রওোরোর ফদী ৃঙ্খযর,
ঐ ওোোযো ওোযোফোয
ভুটি োট োয,
ঝুঝুযঙ বয় ফোধো স্বোধীন টয়োিযর।।১২
আযদোরযনয উত্তোর ভযয় নচরুর টঘত্তযিন দোযয স্ত্রী ফোটন্ত প্রদটফয অনুযযোযধ ‘ফোংরোয ওথো’ নোভও োপ্তোটও টেওোয়
টরযঔটঙযরন প্রই টফঔযোি ‘বোগোয কোন’ওোযোয ঐ প্ররৌওোঝ
প্রবযগ প্রপর, ওযযয প্ররোোঝ
যি চভোঝ
টওর ূচোয োলোণ প্রফদী
যয িরুন ঈোন,
ফোচো প্রিোয েরয় টফলোণ
ধ্বং টনোন
উেুও েোঘীয েোঘীয প্রবটদ।১৩
ওটফয এই কোনই ভোিোর ওযয টদযয়টঙর ভস্ত টফপ্লফী  স্বোধীনিো ংগ্রোভীযদয। িোযো আত্মটিযি ফটরয়োন যয় উযঞটঙর।
ৃঙ্খর প্রভোঘযনয অনুযেযণো ঔুযাঁ চ প্রযয়টঙর। িোই টফপ্লফী প্রদয ভুযঔ ভুযঔ টপযযযঙ এই কোন। বো টভটিযি ধ্বটনি যয়যঙ এই
কোন। আযদোরনওোটযযো োযয় ো টভটরযয়যঙ এই কোযনয িোযর িোযর। আযর নচরুযরয ভি প্রওউ স্বোধীনিো ংগ্রোভীযদয
ভযধয েোযণয প্রচোয়োয ফইযয় টদযি োযযনটন। প্রওউই িোয ভি উদোত্ত ওযন্ঠ ফরযি োযযটন “
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বীভ ওোযোয ঐ টবটত্ত নোটে,
রোটথ ভোয, বোগযয িোরো,
মি ফ ফদী োরোয়আগুন জ্বোরো,
আগুন জ্ববোরো, প্রপর উটে।১৪
িোইযিো টিটন যয় উযঞটঙযরন টফপ্লফীযদয ওোযঙয ভোনুল । িোযদয উৎো  প্রেযণোয উৎ। স্বোধীনিো ংগ্রোভী িথো টফপ্লফীযদয
ফোয ফোয িোোয অেওোয প্রথযও নিুন ওযয প্রচযক উঞোয েোণটি মুটকযয়টঙর এই বোগোয কোন।

১৯২১ টিাঃ চোনুয়োটয ভোয োপ্তোটও ‘টফচটর’ প্রি েওোটি য় িোয টফঔযোি ওটফিো ‘টফযদ্রোী’। ওটফিোটঝ টিটন এভন ভয়
যঘনো ওযযন, মোয টওঙুটদন যযই অযমোক আযদোরযনয ফযথধিো চোিীয় চীফযন কবীয িোোয ৃটি ওযযটঙর। অকটনি
ংগ্রোভী ভোনুল কোেীচীয এওঝো টেোযন্ত প্রবযঙ্গ যেটঙর। খঝনোটঝ র, ১৯২২ টিাঃ ৫ প্রপব্রুয়োটয উত্তয েযদযয প্রঘৌটযযঘৌযো
গ্রোযভ ুটরট অিযোঘোযযয েটিফোযদ ুটর থোনোয় আগুন রোটকযয় টদযর ২২ চন ুটরযয ভৃিুয খযঝ। কোেীচী এই খঝনোয়
ভভধোি যয় আযদোরন েিযোোয ওযয প্রনন। পযর চোিীয় চীফযন প্রনযভ আয িোোয প্রখোয অেওোয। ংগ্রোভী ভোনুলগুযরো
বটফলযযিয থ োটযযয় প্রপযরটঙর। এই ভয় ‘টফযদ্রোট’ চীফযনয টোও টদযয়টঙর। িোোগ্রি ভোনুলযদয ফুযও মুটকযয়টঙর
েোণটি। ংগ্রোভী ভোনুযলয ভুযঔ ভুযঔ ধ্বটনি যয়টঙর ”ফর ফীয/ ঘীয উন্নি ভভ টয। ভোনুলযও টিটন শুটনযয়টঙযরন টফযদ্রোযয
ওথো ”‚ আটভ অটনয়ভ উচ্ছৃঙ্খর/ আটভ দযর মোই মি ফেন, ি টনয়ভ ওোনুন ৃঙ্খর‛।১৫ িোাঁয এই ওটফিোয় প্রঔোদো, বকফোন,
ইটিো, বূযকোর, ধভধোস্ত্র টভযরটভয এওোওোয যয় প্রকর। টফযদ্রোী প্রমন েোণটিয প্রচোয়োয টনযয় এর ংগ্রোভী ভোনুযলয
ফুযও।এ েযঙ্গ এও আধুটনও ওটফ ফযরযঙন,- ‚এটও ে টি্টভিধ ওটফিো, নো প্রভটনকোযনয অচর ফুযরঝ?--- ুনরুটি যচ্ছ
প্রোও প্রমন প্রখোযযয ভযধয ফযর মোয়ো এফ ংরো--- এ অবোকো ওরযোয়ণ ুখফরধ চোটিয উযেযয প্রওউ প্রওোনটদন ফযরটন
‚ফর ফীয/ উন্নি ভভ টি্য, শুনযরই প্রমন প্রযোভোঞ্চ চোযক‛।১৬ ‘টফযদ্রোী’ ফোগোটর চোটিয এও নিুন টযঘয় কযে দোন ওযযটঙর।
প্রই যঙ্গ ংগ্রোভী ভোনুলযদয প্রঘিনোয় িুযরটঙর ছে। নচরুর চোটিয ভযন টনযয় এযরন এও েোণটিয প্রচোয়োয, আরযযয খুভ
বোটগযয় িোযদয চোটকযয় িুরযরন। িোাঁয েটিঝো যে ছযে ের টফস্ময়ওয েোযণোচ্ছো”‚আটভ দূফধোয / আটভ প্রবযগ ওটয ফ
ঘুযভোয‛।১৭ এও নফ প্রঘিনোয় আযদোটরি র প্রকোঝো ভোচ। িোাঁয টফযদ্রো শুধু উটনযফটও োযনয টফরুযে টঙর নো, টঙর
অনযোয়, অিযোঘোয, প্রোলণ, টনটেযণয টফরুযে। প্রোটলযিয আিনধোদ িোয ফুযও যি ক্ষযণ খঝোি। টিটন িীয থোওযি োযযিন
নো। িোই টিটন টরযঔটঙযরন--ভোটফযদ্রোী যণক্লোন্ত
আটভ প্রইটদন ফ োন্ত
মযফ উৎীটেযিয িদন প্রযোর
আওোয ফোিোয ধ্বটনযফ নো,
অিযোঘোযীয ঔড়্গ ওৃোণ
বীভ যণবূযভ যটণযফ নো,১৮
এ ওটফিো শুযন ক্ষীযযোদেোদ টফদযোটফযনোদ নচরুরযও ফযরটঙযরন ‚ িুটভ টদু ভুটরভযও প্রভরোযি োযযফ। িুটভ এই
অোধয োধন ওযোয চনযই চযন্মঙ ফোংরোযদয‛।১৯ যটফন্দ্রনোথঞোওুয িোয েংো নো ওযয োযযনটন। মোইযোও, ‘টফযদ্রো’
ফোগোরীয প্রঘিনোয় প্রম টফপ্লযফয ফীচ প্রযোণ ওযযটঙর িো িভ ফৃটে োটচ্ছর। ‘টফচটর’ টেওোয় এও প্তোয ঊনটে োচোয ওট
ঙোো ইযয়টঙর। অনযোনয টেওোয় এটঝ ঙোো ইযয়টঙর। এ প্রথযও প্রফোছো মোয় ভোনুযলয ভযধয ওিঝো আযরোেন ৃটি যয়টঙর
‘টফযদ্রোী’ প্রও টখযয। অযমোক আযদোরন ঘরোওোটরন ইংরযোযেয মুফযোচ টেন্স অফ যয়র বোযযি এযর বোযিীয়যদয ভযধয
িীি উযত্তচনোয ৃটি য়। িোাঁয আকভনযও টধক্কোয চোটনযয় চোিীয় ওংযগ্র োযো প্রদ ফযোট যিোযরয টোও প্রদয়। এই ভয়
নচরুর ওুটভিোযি টঙযরন। প্রঔোযন েটিফোদ টভটঙযরয চনয টিটন ‘চোকযনী’ নোযভ এওটঝ প্রওোযো কোন টরযঔটঙযরন। শুধু কোন
টরযঔটঙযরন িোই নয়, টনযচয ওোাঁযধ োযযভোটনয়োভ প্রফাঁযধ কোন কোইযি কোইযি োযো য টযিভো ওযযন।কোনটঝয েথভ ওযয়টঝ
রোইন র-টবক্ষো দো, টবক্ষো দো,
টপযয ঘো যকো ুযফোী
ন্তোন দ্বোযয উফোী
দো ভোনফিো টবক্ষো দো।২০
এই কোনটঝয ভযধয বোযযিয যোধীনিোয রজ্জোই ধ্বটনি যয়যঙ। টিটন প্রদফীয ভযধয ভোনফিোয চোকযণ খঝোযি
প্রঘযয়টঙযরন। এ েযঙ্গ ুরিোন ভোভুদ ভচুভদোয প্রটদযনয খঝনোয ওথো উযিঔ ওযযি টকযয় িোয ‚পুযরয চরোয় নীযফ প্রওন
ওটফ‛ গ্রযন্থ ফযরন“ ওুটভিো যোচকযিয ওোযঙ টকযয় বয় প্রযয় প্রকরোভ। প্রভোকর ঝুটরয টদযও ঘযরটঙ, এভন ভয় থোনো প্রথযও
দোযযোকো োযফ ুখচন টোী  আভোযদয টদযও আযস্ত থোযওন। িঔন দযরয ফীয ফোগোরীযো োটরযয় প্রও প্রওোথোয় প্রকর টঞও
ওযযি োযরোভ নো। আটভ মাঃ রইয়টি াঃ চীফটি নীটি অফরম্বন ওযয দ্রুি োযয় িোযি যঝ প্রকরোভ--- প্রই যোযে
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২১
নচরুরযও থোনোয় ওোঝোযি ইযয়যঙ। যযয টদন িোযো ওটফযও প্রঙযে প্রদয়। নচরুর যোস্তোয় প্রনযভ ুটর প্রদযঔ োটরযয়
মোনটন, োট প্রমোেোয ভি প্রগ্রপ্তোয ফযণ ওযযটঙযরন।
অযমোক আযদোরযনয ফযোথিধো  ধূভযওিু : কোেীচী অযমোক আযদোরন েিযোোয ওযয টনযর চোিীয় চীফযন প্রনযভ আয
এও কবীয িোো। প্রদফোী টও ওযযফ টওঙুই প্রবযফ োটচ্ছর নো। টঞও এই ঝবূটভযি ‘ধূভযওিুয’ উদয়, মোয ম্পোদও টঙযরন
নচরুর। পযর িোোগ্রি চোটি িোয ওোঙ প্রথযও প্রযি প্রঘযয়টঙর টচফনীটি। নচরুর িোযদয প্রপযোনটন। টিটন ভযয়য
দোটফযওই গুরুে টদযয়টঙযরন। টফশ্বওটফ যটফন্দ্রনোথঞোওুয প্রফোধয় প্রঝোই প্রঘযয়টঙযরন। িোই ‘ধূভযওিুয’ উযেযয টিটন
টরঔযরন”
আয় ঘযর আয়যয ধূভযওিু,
আাঁধোযয ফোাঁধ আটি প্রিু,
ুখটদধযনয এই ুখকধটযয
উটেযয় প্রদ প্রিোয টফচয়যওিন,
অরক্ষযনয টিরও প্রযঔো
যোযিয বোযর প্রোওনো প্ররঔো,
চোটকযয় প্রদ প্রয ঘভও প্রভযয,
আযঙ মোযো অেধযঘিন।২২

১৯২১ টিাঃ ১২ ই আকস্ট ধূভযওিুয েথভ ংঔযো েওোটি য়। েথভ ংঔযোযিই প্র িোয টযঘয় টদযয় প্রদয়”
আটভ
মুযক মুযক আটভ আটয়োটঙ, ুনাঃ ভোটফপ্লফযিু
এই রষ্ঠোয টন ভোওোর ধূভযওিু।২৩
ফোংরোয প্রফৌটেও প্রকোষ্ঠী ধূভযওিুয এই আকভনযও অওৃণ বোযফ স্বোকি চোটনযয়টঙর। ধূভযওিুয েটিঝো ংঔযোযি থোওি প্রদ,
চোটি ম্পযওধ টফযল প্ররঔো। অযমোক আযদোরযনয য চোটি মঔন টদওটফভ্রোন্ত  চোিীয় প্রনিোযো মঔন ‘প্রটোটভটনয়ন
স্টযোঝোযয’ প্রফেোচোর প্রবযগ প্রফটযযয় আযস্ত োযযঙন নো িঔন নচরুর ধূভযওিুযি টরঔযরন, ‚ ফধেথভ ধূভযওিু বোযযিযয
ূণধ স্বোধীনিো ঘোয়। স্বযোচ ঝযোচ ফুটছ নো, প্রওননো  ওথোঝোয ভোযন এও এও চন ভোযথী এও এও যওভ ওযয থোযওন।
বোযিফযলধয এও যভোনু অং টফযদীয অধীযন থোওযফ নো । বোযিফযলধয ম্পূণধ দোটয়ে, ম্পূণধ স্বোধীনিো যক্ষো, োণবোয
ভস্ত থোওযফ বোযিীয়যদয োযি। িোযি প্রওোন টফযদীয প্রভোেরী অটধওোযঝুওু থোওযফ নো। মোযো এঔন যোচো ফো োও যয়
এযদয প্রভোেরী ওযয প্রদযও শ্মোনবূটভযি টযণি ওযযযঙন, িোাঁযদয োিিোটে গুটঝযয়, প্রফোাঁঘওো ুঝুটর প্রফাঁযধ োকযোযয
োটে টদযি যফ। আযফদন টনযফদন ওযযর িোযো শুনযফন নো। িোযদয অিঝুওু ুফুটে য়টন এঔযনো ।আভোযদয টবক্ষো ওযোয
ওুফুটেঝুওুযও দূয ওযযি যফ‛।২৪ এ প্রথযও স্পি প্রম টিটন স্বযোচ নয়, প্রঘযয়টঙযরন স্বোধীনিো। প্রই চনয আযফদন টনযফদন নয়,
কণআযদোরযনয ভধয টদযয় প্রই অটধওোয অচধন ওযযি প্রঘযয়টঙযরন। যোচননটিও টবক্ষোফৃটত্তযও টিটন খৃণো ওযযিন। িোই টিটন
ফযরটঙযরন ‚ ূিো টদয়ো প্রভোযো স্বোধীনিো ঘোই ফয ফয ওোর গুটণ/ চোযকোযয প্রচোয়োন ফোি ধযয প্রকর টভথযোয িোাঁি ফুটন‛।২৫
টিটন এভন এওঝো ভয় এওথো গুটর ফযরটঙযরন মঔন েওোযয ‘ূণধ স্বোধীনিোয’ ওথো ফরযি প্রওউ ো প্রি নো। য়যিো
প্রওউ প্রওউ প্রকোযন এই ইযচ্ছ প্রোলণ ওযযিন। েঙ্গি উযিঔয, ভোন উুখওধটফ পচরুর োোন যি প্রভোোনী ১৯২১ িীাঃ
আযভদোফোযদ ওংযগ্র  ভুটরভ রীযকয অধীযফযনয ূণধ স্বোধীনিোয ওথো ফযর ওটঞন ভোভরোয় চটেযয় যযন এফং িোয
ওোযোদে য়। নচরুর োটস্তয বয়যও িুচ্ছ ওযয দ্বযোথধীন বোলোয় ূণস্বধোধীনিোয দোটফ ওযযটঙযরন। চোিীয় প্রনিোযো িঔন
মধন্ত ‘প্রটোটভটনয়ন স্টযোযয’ স্বযেই টফযবোয টঙযরন। কোেীচী টনযচ ফযরটঙযরন প্রটোটভটনয়ন স্টযোঝো প্রযরই টিটন
ইউটনয়নচযোও উটেযয় প্রদযফন।িঔন নচরুরয ূণধ স্বোধীনিো ঙোেো আয টওঙু বোফযি োযযনটন। ফস্তুিযক্ষ, বোযযিয চোটিয়
ওংযগ্র এই দোটফ ওযযটঙর আযযো অযনও যয, ১৯২৯ টিাঃ রোযোয অটধযফযন। এ েযঙ্গ ভুচচপয আভদ ফযরটঙযরন
‚নচরুযরয ভি আয প্রও স্বোধীনিোয দোটফযও িুযর ধযযটঙযরন আভোয চোনো প্রনই‛।২৬ আযর নচরুর িোোগ্রস্ত ভোনুলযদযযও
ুনযোয় চোটকযয় িুরযি প্রঘযয়টঙযরন ‘ধূভযওিুয’ ভধয টদযয়।
বোযযিয চোিীয় আযদোরযনয ংওঝভয় ভযয় নচরুর টনযচয ভি ওযয টফপ্লযফয ওথো শুটনযয়টঙযরন ধূভযওিুয
ভধযটদযয়। এ ম্বযে যওোযযয অটবভি টঙর “ The policy of the paper as is evident from the articles written is
২৭
one of the destroying all existing State of things and to embrace chaos and disorder” । ধূভযওিুয িৃিীয়
ংঔযোয় ফরযটবও ভিফোদ এফং েোফোদযও টদ্বধোীন বোযফ ভথধন ওযযযঙন। এই ংঔযোযিই টিটন টরঔযরন িোাঁয প্রই
টফঔযোি ম্পোদওীয় টনফে ‘রুদ্রভঙ্গর’। এযি টিটন ফরযরন ‚ চোযকো চনটি। ভোয ভোয ওযয প্রটযও যঞো প্র আভোয
অফযটরি দটষ্ঠ ওৃলও, আভোয ভুযঝ ভচুয বোইযো। প্রিোভোযদয োযিয রোগর আচ ফরযোভ স্কযে, যরয ভি টক্ষপ্ত প্রিযচ
ককযনয ভোযছ উৎটক্ষপ্ত যয় উঞুও, ঐ অিযোঘোযীয টফশ্ব উযে প্রপরুও উযে প্রপরুও। আযনো প্রিোভোযদয োিুে বোযগো ঐ
উৎীেযনয েোোদ……….. ঘোরো রোগর, উযচ্চ িুযর ধযযো প্রিোভোযদয ফুযওয যিভোঔো রোর ছোণ্ডো ।মোযো প্রিোভোযদয োযয়য
িরোয় এযনযঙ, িোযদয প্রিোভোযদয োযয়য িরোয় আযনো‛।২৮ এ প্রথযও প্রফোছো মোয় টিটন োভযফোদী বোফধোযো দ্বোযো েবোটফি
যয়টঙযরন। এ প্রক্ষযে িোয বোফনো চোিীয়িোফোযদয কটণ্ড ঙোটেযয় আন্তচোটিধওিোফোযদয ীভো ঙুাঁযয়টঙর। এই টেওো ম্বযে
প্রকোযয়দো োঔোয অটবভি টঙর -“ A bi-weekly newspaper openly preaching Bolshevism and urges the people
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অযমোক আযদোরযনয প্রেক্ষোযঝ নচরুর : এওটঝ ংটক্ষপ্ত আযরোঘনো
ভীয নয়ন
২৯
of Bengal to resort to violence”। ৃটথফীয প্রমযওোন িোযন টিটঝযদয িন িোযও উিটি ওযি। িুযযেয িরুণ ফীয
ওোভোরোো িোয প্রদ প্রথযও টিটঝযদয টফিোটেি ওযযর নচরুর উিোযয োযথ টরঔযরন-‚ঐ প্রক্ষযযঙ োকটর ভোযয়য দোভোর
প্রঙযর ওোভোর বোই/ অুয ুযয প্রোয উযঝযঙ প্রচোযয োভোর োভোর িোই‛।৩০ িোয এই ধযযনয প্ররঔো িোোয ভযো কোযগ নিুন
প্রচোয়োয এযনটঙর। িোাঁয ওথোয় ‚বৃগুয ভি টফযদ্রোী , বকফোন প্রিোভোয োযয়য ধূযরো প্রনযফ‛।৩১ টওযোয  িরুণযদয য
‘ধূভযওিুয’ েবোফ ম্বযে ফরো র-“ The whirlwind energy of the style and the inflammatory character of the
language had great un-settling effect on pre-mature and ill-balanced minds with whom the paper was
৩২
immensely regular”।

নচরুযরয আগুনছযো প্ররঔোগুটর টঙর টফপ্লফীযদয ওোযঙ প্রেযণোয উৎ। পযর টফপ্লফী প্রনিোযদয োযথ িোাঁয ঔযিো িযভই
ফোেটঙর। ধূভযওিুয অটপয টফপ্লফীযদয আনোযকোনো ফোেটঙর। এওটদন টফপ্লফী টফটন টফোটয কোঙ্গুটর ধূভযওিুয অটপয এয
নচরুরযও চটেযয় ধযযটঙযরন। এঙোেো আযিন বূযন্দ্রনোথ দত্ত  চীফনরোর ঘযটোোধযোয়। ‘ধূভযওিুয’ এই ফোেোফোটে প্রম
যওোয য ওযযফ নো প্রঝোই স্বোবোটফও টঙর। ফোংরো যওোযযয ভুঔযটঘফ এই টেওো ম্বযে ফযরটঙযরন-“ The Dhumketu
will require very careful watching and we should prosecute on first opportunity…….I think it is
important to nip this paper in the bud”।যওোটয এও টনযদধ নোভোয় ফরো র-“Kazi Nazrul Islam has committed
offences under section 124A of I.P.C in respect of publication of the three articles-1.Rudramangal, 2.
৩৩
Ulkapat, 3. Bjrabishan”। প্রল মধন্ত নচরুর যোচযদ্রোটিোয অযোযধ প্রগ্রপ্তোয যরন। িোয এওফঙয ওোযোদণ্ড র।

‘যোচফদীয চফোনফটদ’ প্রি টিটন ফযরযঙন-‚আচ বোযি যোধীন। িোয অটধফোটফৃদ দো। এঝো টনচধরো িয। টওন্তু দোযও দো
ফরযর, অনযোয়যও অনযোয় ফরযর এ যোচযে িো যফ যোচযদ্রো‛।৩৪ টিটন আযযো ফযরযঙন-‚ আটভ যভ আত্মটফশ্বোী, আয মো
অনযোয় ফযর ফুযঙটঙ, অিযোঘোযযও অিযঘোয ফযরটঙ, টভথযোযও টভথযো ফযরটঙ,- আটভ প্রিোলোযভোদ ওটয নোই,-আটভ শুধু যোচোয
অনযোযয়য টফরুযে টফযদ্রো ওটয নোই, ভোযচয, চোটিয, প্রদযয টফরুযে আভোয িয িযফোটযয িীি আিভণ ভোন টফযদ্রো
প্রখোলণো ওযযযঙ‛।৩৫ মোইযোও, প্রচরঔোনোয় যোচযদ্রোীযদয েটি প্রমধযযনয ফযোফোয ওযো য় নচরুযরয েটি প্রই এটও
ধযযনয ফযোফোয ওযো যয়টঙর।ফস্তুিযক্ষ, হুকরী প্রচযর িোয উয নোযওীয় অিযোঘোয ওযো যয়টঙর। টওন্তু টিটন ঘু ওযয
থোযওনটন। ওোযোকোযয প্রচর ওিৃধযক্ষয অনযোয় আঘযযণয টফরুযে টিটন ২৯ টদন অনন ওযযটঙযরন। অফযযল ১৯২৩ োযরয
১৫ টটযম্বয নচরুর প্রচর প্রথযও ঙোেো োন।
টিয় যোচনীটি  নচরুর : প্রচর প্রথযও ঙোেো োয়োয য নচরুর ফোংরোয যোচনীটিযি এও অটবনফ ভোেো প্রমোক ওযযন।টিটন
এই ভয় টফটবন্ন বো টভটিযি প্রমোক টদযি থোযওন। েটিঝো বোয় িোাঁয কোন, ওটফিো ভোনুযলয ভযধয িীি আযরোেযনয ৃটি
ওযযটঙর। ১৯২৪ টিাঃ কোেীচীয োযথ িোয েথভ টযঘয় য় হুকরীযি। িোাঁয আকভন উরযক্ষ টিটন কোন  ওটফিো যঘনো
ওযটঙযরন। মটদ কোেীচীয আযদোরন েটিয েটি িোয আিো টঙর নো। অিাঃয, ১৯২৫ টিাঃ নচরুর, ওুিুফউটেন আভদ,
প্রভন্ত যওোয  োভুটেন হুযন েভুযঔয উযদযোযক ওরওোিোয় ওংযগ্রযয অন্তবূধি ‘প্ররফোয স্বযোচ দর’ কটঞি য়। ভূরি
োভযফোদী ভিফোদ েঘোযযয উযেয এই দর কটঞি য়। এই দযরয ভুঔে টযযফ ‘রোগর’ টেওোটঝ েওোটি য়। এয
টযঘোরও টঙযরন নচরুর। এই ভয় টিটন োভযফোযদয টদযও ছুাঁযও যেন। ‘রোগর’ টেওোয় েওোটি র িোয ‘োভযফোদী’
ওটফিো”
কোট োযভযয কোনভোনুযলয প্রঘযয় ফে টওঙু নোই, নয টওঙু ভীয়োন।
নোই প্রদ ওোর োযেয প্রবদ, অযবদ ধভধচোটি,
ফ প্রদয, ফ ওোযর, খযয খযয টিটন ভোনুযলয জ্ঞোটি।৩৬
টনীটেি ভোনুযলয ওথো ফরযি টকযয় টিটন ফযরযঙনপ্রদটঔনু প্রটদন প্রযযর,
ওুটর ফযর এও ফোফুোফ িোযয প্রঞযর টদযর টনযঘ প্রপযর
প্রঘোঔ প্রপযঝ এর চর
এভটন ওযয টও চকি চুটেয়ো ভোয ঔোযফ ুখফধর।৩৭
টিটন ওৃলওযদযযও ংকটঞি বোযফ আযদোরযন ছোাঁটযয় েোয আহ্বোন চোটনযয় প্ররযঔনঞযয ঘোটল চকদ্বোী ধয ওয রোগর
আভযো ভযযি আটঙ বোর ওযযই ভযফ এফোয ঘর।৩৮
নচরুযরয প্ররঔো আফোয যওোযযও উটদ্বি ওযয প্রিোযর। িোযো নচরুযরয উয ওেো নচয প্রযযঔটঙর।মোইযোও, প্ররফোয স্বযোচ
দযরয এওচন টিয় দয টোযফ িোয যোচনীটিযি োযি ঔটে। ১৯২৬ টিাঃ প্রপব্রুয়োযী ভোয ওৃষ্ণনকযয িোয উযদযোযক
‘টনটঔরফঙ্গ েচো যম্মরন’ অনুটষ্ঠি য়। এই যম্মরযনই প্ররফোয স্বযোচ দযরয নোভ ফদযর যোঔো য় “ The Bengal Peasants
And Workers Party”। যয অফয এয নোভ য় „The Workers‟ And Pasants‟ Party of Bengal‟ । দযরয নোভ
ফদযরয োযথ,িোয ভুঔে ‘রোগযরয’ নোভ ফদর ওযয যোঔো র ‘কণফোটণ’।নচরুর চোিীয় ওংযগ্রয প্রমোক টদযয়টঙযরন।
ভুচপপয আভদ এ েযঙ্গ ফযরযঙন-‚ ১৯২৬ োযর আটভ প্রদযঔটঙ প্রম নচরুর ইরোভ ফঙ্গীয় েোযদটও ওংযগ্র ওটভটঝয
এওচন বয‛।৩৯ এই ভয় ওৃষ্ণনকযয টিনটঝ যম্মরযনয েস্তুটি ঘরটঙর েোযদটও ওংযগ্রযয ফোটলধও যম্মরন, ঙোে যম্মরন
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অযমোক আযদোরযনয প্রেক্ষোযঝ নচরুর : এওটঝ ংটক্ষপ্ত আযরোঘনো
ভীয নয়ন
 মুফ যম্মরন। এই যম্মরন গুটরয চনয নচরুর অক্লোন্ত টযশ্রভ ওযযটঙযরন। টিটন যম্মরযনয উযদ্বোধনী ঙ্গীি যঘনো
ওযযটঙযরন এফং টনযচ ুয টদযয় প্রই কোন প্রকযয়টঙযরন। ফঙ্গীয় েোযদটও ওংযগ্রযয ফোটলধও ম্মযরযনয চনয টিটন
টরযঔটঙযরন ‘ওোেোটয াঁটয়োয’-‚ ুখকধভ টকটয ওোন্তোয ভরু, ুখস্তয োযোফোয/ রটঙ্ঘযি যফ যোটে টনটযথ মোেীযো াঁটয়োয‛।৪০

টিটঝ টফযযোধী চনভি কঞযন ‘রোগর’  ‘কণফোণী’-য বূটভওো টঙর অটযীভ। নচরুরই েথভ এই ুখই টেওোয ভোধযযভ
শ্রটভও  ওৃলওযদয ম্লোন ভুযঔ েটিফোযদয বোলো মুটকযয়টঙযরন। শ্রটভওযদয উযেয ফরযরনখুভযখোযয যয মি ৃঙ্খর প্রদভন প্রফাঁযধ ওযযযঙ টফওর।
প্রছযে প্রপযর মো, ভীযয প্রমভন ছযোয় টটয ফোটয,
উোযো ওচন, প্রিোযো অকণন ওর টিধোযী।৪১
ওৃলওযদয উযেয টরঔযরনআচ চোকযয টওলোন, ফযিো প্রকযঙ টওযয ফো আয বয়
এই ক্ষুধোয প্রচোযযই ওযযফো এফোয ুধোয চকি চয়।৪২
ওৃলও, শ্রটভওযদয মেণো িোাঁযও ফযোটিি ওযযটঙর। টিটন মেণোয ওফর প্রথযও ভুি ওযোয চনয িোযদয ফুযও টফযদ্রোযয আগুন
জ্বোটরযয় টদযি প্রঘযয়টঙযরন। ঙন্নঙোেো ভোনুল গুযরোযও ংখফে ওযোয চনয, িোাঁয ভূর অস্ত্র টঙর কোন  ওটফিো। িোাঁয এইফ
ওটফিোয ভধয টদযয় েওো প্রযয়টঙর োভযফোদী টঘন্তোধোযো। স্ববোফিই এই ভয় ওটফ প্রমঔোযনই প্রমযিন, প্রঔোযনই থোওি
ঙদ্মযফী ুটর ফো ুটর েটিযফদও। িোযদয ওোচ টঙর নচরুর প্রওোথোয় টও আফৃটি ওযযঙন, কোন কোইযঙন ফো ফিফয যোঔযঙন
িোয ুঙ্খোনুুঙ্খ েটিযফদন প্রকোযয়দো দপ্তযয োঞোন। টফস্ময় রোযক এওচন ওটফয েটি যওোযযয এিঝো উটদ্বিিো প্রদযঔ।
িৎওোরীন ভযয় প্রওোন ঘযভটন্থ প্রনিো ঙোেো ওোযযোয েটি যওোয এিঝো উটদ্বি টঙর নো। আযর টিটঝ যওোয বয় প্রযয়টঙর
িোাঁয োভযফোদী ভিোদধযও, মো এই ভয় িোাঁয ওটফিোয ভধয টদযয় েওোটি টচ্ছর। অথঘ োভযফোদী ভিফোযদয োযথ িোাঁয
টযঘয় টঙর নো। োধোযণ টনীটেি ভোনুযলয ভঙ্গর ওোভনো টঙর িোাঁয হৃদয়রব্ধ অনুবূটি ভোে। মোইযোও যওোয নোনো বোযফ
ওটফয ওন্ঠ রুে ওযযি প্রঘযয়টঙর । আয এই চনয টনটলে যয়টঙর িোাঁয এযওয য এও ওোফযগ্রন্থ, প্রমভন- মুকফোটণ, টফযলয ফোট,
বোগোয কোন, েরয় টঔো। এই গ্রন্থ গুটরয ওোযরো অক্ষযয টনটি টঙর আগুন, মো ু টেযয় টদযি প্রঘযয়টঙর অিযোঘোযী টিটঝ
োম্রোচযযও। েটিটঝ ঙযেই টঙর িীি ভুটিয আওোঙ্ক্ষো, মো ভূও ফটধয প্রওউ চোটকযয় িুযরটঙর। মোইযোউ, ১৯২৯ টিাঃ য নচরুর
যোচনীটি প্রথযও যয আযন এফং ুযযয যোযচয েযফ ওযযন।
উংোয : যোধীন বোযযিয এও ংওঝভয় টযটিটিযি নচরুর োটযিযয চকযি েযফ ওযযন। েথভ টফশ্বমুযেয য
চোিীয় চীফযন িঔন এও ফুও িোো । কোেীচীয আহ্বোযন প্রদ উত্তোর যয় উঞর। শুরু র অযমোক আযদোরন। নচরুর
ভযয়য দোফী প্রভযন, ধযযরন ওরভ। ছযে ের এযওয য এও আগুন ছেোযনো কোন  ওটফিো। টনীটেি, প্রোটলি ভোনুল প্রর
েটিফোযদয বোলো, ৃঙ্খর বোগোয প্রযণো, টনযফটও টিযও উৎঔোযিয ো। িোাঁয েটিঝো ে আচর ফুযরঝ যয় ছযে
ের োম্রোচযফোদী টিয ফুযও। প্রোটলি, টনীটেি ভোনুল প্রদঔর এও জ্বরন্ত ধূভযওিুযও। প্রম প্রবযগ ঘুযভোয ওযয টদযি ঘোয়
োম্রোচযফোদী োনযও। প্রবযগ টদযি ঘোয় প্রোলন, অিযোঘোয  অোযভযয প্রফেোচোরযও। কযে িুরযি ঘোয় এও প্রোলনীন স্বোধীন
ভোচ। নচরুর চীফযন অনযোযয়য োযথ আযোল ওযযনটন ওঔযনো। টিটন প্রঘযয়টঙযরন খুভন্ত ভোনুলগুটরযও চোটকযয় িুরযি। িোই
টিটন ফযরটঙযরন ‚ আটভ এযটঙ ঞোৎ ধূভযওিুয ভযিো য়যিো প্রঘোঔ ধোাঁটধযয় টদযয়টঙ। টওন্তু এ টফস্ময় থোওযফ নো প্রফীটদন।
ধূভযওিু প্রমভন ো আয প্রিভন ো ঘযর মোয়।…….আটভ খুভ বোটগযয় টদযয় প্রকরোভ……‛।৪৩ টিযই টিটন যোধীন
চোিীয খুভ বোটগযয় টদযি প্রযযটঙযরন। অযমোক আযদোরন ঘরোওোরীন টিটন আযদোরনওোযীযদয ফুযও মুটকযয়টঙযরন ো
 েোণটি। আযদোরযনয ফযোথধিোয য প্রদফোী মঔন িোোয অেওোযয টুযফ টকযয়টঙর িঔন টিটন প্রকযয়টঙযরন নিুন
চীফযনয কোন, নফ উদযযভয কোন। িোোয ভযো কোযগ এযনটঙযরন েোযনয প্রচোয়োয। িোই িোয ওটফিো, কোন টভটঝং, টভটঙর,
ধভধখযঝ ভোনুযলয ভুযঔ ভুযঔ টপযযযঙ। অকটণি ভোনুলযও টি মুটকযয়যঙ। মুটকযয়যঙ ো আয রেোইযয়য প্রেযণো। োম্রোচযফোদী
োওযো িোাঁয ওন্ঠ প্রযোধ ওযযি োযযটন। টনচ চীফযনয মেণো বুযর ৃটি ওযযযঙন টফপ্লযফয ভে। আচ িোাঁয েটিফোদী বোলো
টনীটেি ভোনুলযও েটিফোযদয টি প্রমোকোয়।
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