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Abstract 
In Bengali literature 20

th
 century is an important period. In this period Bengali literature 

became more enriched. From imaginative and fictitious literature, it emerged to realistic 

literature. In my article I tried to present how a realistic picture of the contemporary period 

can be seen in this literature of the 20
th

 century.  

 

     হম হওাননা াফয়ফ সিনেয অনঙ সতনসি 

ভাত্রা – দদখ্য, প্রস্থ  উচ্চতা। সিনেয ঘতুথ্ 

ভাত্রা র ভয়। ভয় এও চসির  যযভয় 

ত্তা। মসদ ভনয়য ভসিষ্ক হনআ ফনর তায ভনন 

 হঘতনা হনআ। তফু ভয়নও ত্তা ফনর উনেঔ 

ওযসঙ এ ওাযনণআ “ ত্তা নেয ভূর থ্সি 

সিেফাঘও। ভয়নও হদঔা মায় না, ্পর্ ওযা 

মায় না। তফু ভনয়য সিে অনঙ। ভানুনলয 

ভনন  ভননন ভনয়য হঘতনা ফ্াসধও গুরুেূণ্। 

সওন্তু ভনয়য সিে এওান্ত ভনিাসিও নয়। ভয় 

হবৌত ৃসথফীয এও তয। ভানুল তায হফাধ-ফুসি-

হভধা সননয় অসফব্ূত না নর ভয় সওন্তু 

সিেভয় এফং সিয় থানও। ভনয়য প্রফা 

নভাখ  সনয়ন্ত্রণ যানঔ প্রওৃসতয উয। ফৃক্ষরতা 

ফৃসিপ্রাপ্ত য়; অফায ওঔন চীণ্ নয় ধাসফত য় 

ভৃতুযয সদনও। নদী শুসওনয় মায় হওাননাসদন; 

অফায বূৃষ্ট চরভগ্ন য় নয এওসদন। থ্াৎ 

ভয়প্রফা প্রতযক্ষ ওযফায চনয এফং নুবফ 

ওযফায চনয ভানুল মসদ না থানও তানর, 

ভয় অনঙ।  

     বূনরানও ভানুল এর তায ভসিষ্ক সননয়, হঘতনা 

 ফুসি সননয়। সিনেয হম ওনয়ওসি হভৌর ত্ 

তানও উদ নফসচত ওনযনঙ প্রথভ হথনও তা র 

ভনয়য হযাধ। সদননয নয সদন মায়, ঋতুয নয 

ঋতু অন, নদীনত ওঔন চর ওঔন 

চরীনতা, বূসভনত ওঔন পর ওঔন ঔযা; 

প্রাণীয চন্ম অনঙ ফৃসি অনঙ অয অনঙ ভৃতুয। 

     ভানুল ভয় কণনা ওযনত সনঔনঙ ফহু 

প্রাঘীনওানর। ননও সিনতয ভনত ওৃসলয 

প্রনয়াচনন ভানুল ভয় সনণ্নয় প্রফৃত্ত য়। এও 

ূসণ্ভা হথনও অয এও ূসণ্ভা; এও হচায়ায 

হথনও অয এও হচায়ায, এও ূনমা্দয় হথনও অয 

এও ূনমা্দয়। এআবানফআ ধীনয ধীনয ভয়নও 

সফসবন্ন ংন বাক ওযনত সঔর ভানুল। ভনয়য 

এআ সফবাচন সওঙুিা ওাল্পসনও সওঙুিা ফািফ। সদন 

যাসত্রয অফত্ন, ঋতুঘনিয কসতপ্রওৃসত সনসদ্ষ্ট 

ভয়ান্তনয প্রতযক্ষ নয় নে। ওারঘনিয এআ 
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সযভা হবৌতসফজ্ঞাননয ন্তক্ত। অফায হআ 

ভয়নও লাি হনওন্ড, লাি সভসনি, ঘসি খন্টা, 

াত সদন, ভা, ফৎয, এও দও, এও 

তােীনত সনসদ্ষ্টবানফ বাক ওযায ভনধয ভানুনলয 

ওল্পনা ওাচ ওনযনঙ ননওিা। 

     ভনয়য ধভ্ এওিাআ। তা র নন্ত 

কসতভয়তা। সস্থয ভুূনত্ ফনর সওঙ ু হনআ। হম 

হওাননা াসথ্ফ সিনেয ণুতভ সফনু্দসি ভনয়য 

হফনক ফাসত য়। হৌবাকয থফা ংওি, ুঔ 

থফা দুঔঃ হওাননাসিআ স্থায়ী নয়। ভানুল মা সওঙ ু

কনে হতানর “ হকাষ্ঠী, সযফায, ন্তান, চনর 

বাায হনৌনওা, ঘাল ওযফায রাঙ্গর “ ফসওঙআু 

ভনয়য হরানত অসফব্ূত য়, সফফসত্ত য় এফং 

ওঔন ওঔন ফরুপ্ত য়। হম ভাচ, তএফ 

ভানুল কনে তুনরনঙ তা ফ্দাআ ভনয়য নঙ্গ 

ঘর  কসতভয় নয় অনঙ। এআ নতযয হওাননা 

ফযসতিভ হনআ। 

     ভানুল মঔন সল্পৃসষ্টনত ক্ষভ র থ্াৎ 

সনতান্ত প্রনয়াচনীয় ওাচগুসরনও ঙাসনয় ফুসিনও 

ঘাসরত ওযনত সঔর এভন হওাননা সওঙুয সনভ্ানণ 

মা তানও স্বাতন্ত্রয হদনফ; তায বাফনা ওল্পনা এফং 

ভননীরতানও হদনফ সবফযসি তঔন হআ ৃষ্টওভ্ 

হথনও ভয়-হঘতনানও হওাননাবানফআ সফমুি ওযা 

হকর না। সফমুি ওযফায ওথা হওউ বানফ সন। 

ভয়-হঘতনা ভানুনলয এভনআ এও বযা হম 

সননচনও হওাননা ভনয়আ হঔান হথনও হ 

সযনয় সননত ানয না। 

     ভানুল মঔন বালায ফযফায সনঔনঙ তঔন 

হথনওআ ভয়নও ফযি ওযনত সনঔনঙ সফসবন্ন 

ভাত্রায়  দফসঘনত্র। সফুরবানফ তায অগ্র 

চাসকনয় তুনরনঙ তীতওার। অভযা হওভন 

সঙরাভ সঙরাভ; হওভন সঙর ঘাযসদনওয এআ ৃসথফী 

“ এআ সচজ্ঞাা  ভানুলনও সনযন্তয উদ নফসচত 

ওনযনঙ। তাআ আসতানয অওল্ণ সওঙুনতআ 

হপযানত ানয না ভানুল। বালায ফযফানয মঔন 

সল্পৃসষ্ট র তঔন তায প্রধান ফরম্বনআ র 

আসতা। ৃসষ্টতনেয ওল্পনা হআ আসতা-

হফানধযআ এও সসল্পত সনভ্াণ। ভানুনলয অসদ 

মুনকয াসনতয, তায ভাওানফয প্রাঘীন নািনও 

ওাফযওথায় তীনতয ঐশ্বমভ্য় ফণ্নায়। তীত 

হথনও ফত্ভানন অায থসিনও এআবানফ ভানুল 

ভনননয সফনেলনণ ফুছনত হঘনয়নঙ, নুবফ ওযনত 

হঘনয়নঙ। 

     ভানুনলয প্রাঘীন মুনকয কল্প শুরু নয়নঙ 

হওাননা এওসদন এভন খনিসঙর “ এআ উসি সদনয়। 

ভানুল তায সৃ্মসত-সফনযি  মাফতীয় খিনা-ম্ভানযয 

নাভ সদনয়নঙ ‘আসত--অ’ “ এআ রূআ সঙর। 

আংনযসচনত এফং নযানয আউনযাীয় বালানত 

রূওথা, উওথা, হরাওওথায প্রায়আ কল্পগুসর 

শুরু য় – Once upon a time -- এআ ফাওয 

সদনয়। হমভন ফাংরায় শুরু য় ‘এও হম সঙর’ “ এ 

ে ফন্ধ সদনয়। এআ তীত-ওথননয ফযফাসযওতা 

হথনওআ এওসদন ভানুল ফুছনত সঔর ভওানরয 

গুরুে। 

     ভওার ফয ভানুনলয ওানঙ ফযফাসযওতায 

সদও হথনও ফ্দাআ গুরুেূণ্। ওাযণ ভানুনলয 

হকাষ্ঠীচীফন মঔন ওানরয কসতনত এফং বযতায 

সফওানয পনর হদ, যাচয  যাষ্ট্র-ধাযণানও 

সধকত ওযনত সনঔনঙ তঔনআ হদ ফা যাষ্ট্র 

সযঘারনায চনয াওফক্ এফং ানতনন্ত্রয 

প্রনয়াচন নয়নঙ। ানতনন্ত্রয ওাচ হওফরআ 

হবাকসফরা অয াসন্ত দান নয়। হদ ান 

ওযনত হকনর ন্তত সওঙ ু সযভানণ প্রচাারন 

অফসযও। তাআ ওীবানফ াসত নফ হদ তায 

সনয়ভতন্ত্র সরসফি নত রাকর। ওীবানফ ঘনরনঙ 

হদন অআন-ওানুন, ফযফা-ফাসণচয, উৎাদন 

এফং যাচনওাল-ূযণ এআ ফআ সরনঔ যাঔায 

প্রনয়াচন র সফনলবানফ। যাসযা-এ সরসঔত 

প্রাঘীন সভযীয় সরসয ানোিায ওনয ননও 

ভয় হদঔা হকনঙ হঔানন সরসঔত অনঙ প্রসতফঙয 

উৎাসদত নযয সযভাণ, উৎাদননয ফযয়, য 

অভদাসন  যপ্তাসনয সনফ। ওঔন হঔানন 

ায়া হকনঙ সযাসভড-এয বূকব্-কৃন সিত 

ধন-ম্পনদয সনফ। এফ মঔন সরসঔত নয়সঙর 
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তঔন ভওারীন ফািফ যসস্থসতয উমুি ফযফস্থা 

সনণ্য় ওযফায চনযআ এওান্ত ফযফাসযও প্রনয়াচনন 

তা ওযা নয়সঙর। যফত্ীওানর এআফ সনফ, 

যাচয-ান িসতয সনয়ভাফসর, নুান-ভু 

নয় দাাঁোর আসতানয ভূরয উাদান। 

     প্রাঘীন বাযনতয আসতান ননও ভনয়আ 

ওারসননদ্ও উওযণ ায়া মায় নুানন, 

সরাসরসনত, ভুদ্রায়। মঔন হথনও ুাঁসথয প্রঘরন 

নয়নঙ তঔন সরঔনওার সরসফি ওযায থ্াৎ 

ভয়-নঘতনায প্রওা রসক্ষত য়। প্রাঘীন ুাঁসথ 

অসফষ্কানযয য হথনওআ াসনতয হরঔওনদয 

ভওার-দৃসষ্ট ম্পনও্ অভযা নঘতন নয় উসে। 

     ত্রনয়াদ তােী হথনও বাযনতয উত্তয-সিভ 

এফং ূফ্ািনর ফসযাকত আরাভধভ্াফরম্বী 

ানওয যাচে শুরু নয়সঙর। প্রাঘীন সিভ-

এীয় বযতা বাযতীয় বযতা এফং সিস্টীয় 

বযতায তুরনায় ফ্াঘীন ফনর ভওার ম্পসওত্ 

হঘতনা প্রথভ হথনওআ তাাঁনদয ভনধয রক্ষ ওযা 

সকনয়সঙর। বাযনতয াোন এফং হভাকর 

ানওযাআ যাচবায ওাম্াফরীয প্রাতযসও 

সফফযণ সরসফি ওনয যাঔফায চনয হরঔও সনমুি 

ওযনতন। সফসবন্ন ধযনণয আসতাগ্রন্থ ংওরনন 

তাাঁনদয অগ্র সঙর। 

     ভধযমুনকয ফাংরা াসনতযয ুাঁসথগুসরনত 

থাওত ওারজ্ঞাও হোও। হওাথা হওাথা সওঙ ু

দসথরয থাওনর হভানেয উয হআ হোওগুসর  

হথনও ুাঁসথয সরসওার সনণ্য় ওযা ম্ভফ য়। 

ভধযমুনক ফাংরাাসতয মসদ হদফ-হদফী-হওসিও 

ফনর ওানফযয অঔযান সধওাং হক্ষনত্রআ সনসদ্ষ্ট 

ওারসযনযয ভনধয ীভাফি থাওত না। সওন্তু 

হদফ-হদফী ওথা সফফৃত ওযফায ফওানআ অভযা 

রক্ষ ওনযসঙ হম ওসফ সননচয ওানরয সবজ্ঞতানও 

সযস্ফিু ওনয তুনরনঙন ওানফযয ভনধয। 

     ভানফ-বযতা দীখ্থ সতিভ ওনয সফং 

তােীনত এন মঔন হৌাঁনঙনঙ তঔন ভানুল 

প্রফরবানফ ভওার নঘতন। ভওারীন তথয 

সনুণবানফ ংকৃীত এফং ংযসক্ষত না নর 

অধুসনও ৃসথফীনত হওাননাযওভ ওভ্প্রওল্প গ্রণ 

ওযা হম ম্ভফ য় না তা অচনওয ভানুল চাননন। 

তাআ যাষ্ট্রফযফস্থা হথনও শুরু ওনয সযফানযয চভা-

ঔযনঘয সনফ “ ফ্ত্রআ ভওারীন সযসস্থসতয 

ফািফতানও তথযবান্ডানয ভচুত যাঔায সফসবন্ন 

দফজ্ঞাসনও িসত অচ কৃীত নয়নঙ। প্রসতসি 

সফলয় এঔন সযংঔযাননয অতায় অন। চর 

ংফাদ-ভাধযনভ ংযসক্ষত থানও প্রনতযওসি সদননয 

আসতা। সফং তােীয হলবানক অন্তচ্াসতও 

তথযবান্ডায কনে উনেনঙ ৃসথফীনত। তথয প্রমুসি 

ঙাো হওাননা াভাসচও ওভ্ওান্ড, হওাননা 

প্রাসনও ফযফস্থা অচ অয গ্রণ ওযা ম্ভফ য় 

না। 

     ভওারনও ংযসক্ষত যাঔফায অয এও 

ভাধযভ র াসতয। হওাননা না হওাননা নথ্ 

াসতয ফ্দাআ ভওার নঘতন। সওন্তু ঊনসফং-

সফং তােীয াসতয কবীয সবসননফ ওানয 

ভওানরয ঔুাঁসিনাসি সরসফি ওযায় ভননানমাকী। 

অভানদয অনরাঘয সফলয় সফ তনওয াসতয  

ভওার। 

     ভানুনলয সিনেয ংওি এফং যাচননসতও 

ংওি নেদয। সঘযওারআ াসসতযওযা এ সফলনয় 

নঘতন; সফং তােীয ভানুল ননও হফস 

নঘতন। সফং তােীয ফাংরা াসনতয এআ 

ভওারনঘতনা ওীবানফ হদঔা সদনয়নঙ তা অভযা 

ংনক্ষন অনরাঘনা ওযফ। 

     প্রাঘীন  ভধযমুনকয ফাংরা াসতয ধাযণ 

ওনযনঙ হরঔনওয ভওারীন ভাচ সফলয়ও 

প্রসতসিয়া। এভনসও ঘমা্কীসতয ভনতা ধভ্ীয় 

তিপ্রধান কানন হনয়সঙ ভওানরয 

ফণ্াশ্রভসফবাক, সফসবন্ন চীসফওা, উৎাসদত য 

আতযাসদয সফফযণ। দফষ্ণফ দাফরীনত হপ্রভ  

বসিয াাাস ভানচ নাযীয ফস্থান হঘানঔয 

াভনন হবন নে। িদ-হলাে-প্তদ 

তােীনত যাভায়ণ-ভাবাযত-বাকফত নুাযী 

ওাফয, ভঙ্গরওাফয, দঘতনযচীফনীওানফয ননও 

ভনয়আ ওসফয অত্মসফফযণী ায়া মায়। হঔান 



     প্রতিধ্বতি the Echo 
ISSN: 2278-5264 

Volume-II, Issue-III                                             January 2014                                                                             46 
 

হথনওআ অচ ননওাংন সনণ্ীত নয়নঙ 

ভধযমুনকয ফাংরায াভাসচও আসতা। যাভায়ণ-

নুফাদও ওৃসত্তফা, ঘিীভঙ্গনরয ওসফ ভুওুন্দযাভ 

ঘিফত্ী, বাকফত-নুফাদও ভারাধয ফু, দঘতনয-

চীফনীওাফয যঘসয়তা ফৃন্দাফন দা, ভওানরয 

অথ্াভাসচও  যাচননসতও সযসস্থসতনও ননও 

ভনয়আ সনুণবানফ ফযি ওনযনঙন তাাঁনদয 

যঘনায়। 

     প্তদ তােীয ফাংরায আসতানয এওসি 

গুরুেূণ্ মা্য় সরসফি অনঙ অযাওান-হযাাগ-

এয যাচবায় যসঘত হদৌরত ওাচী  দয়দ 

অরানরয ওানফয। এআ যঘনাগুসর অভানদয 

হদসঔনয় হদয় হওভনবানফ ফাংরায প্রতযন্ত ীভায় 

যাষ্ট্রীয় সফবাচন-হযঔা উত্তীণ্ নয় সনু্দ-হফৌি  

আরাভ ধনভ্য এও ভন্বয়ী ংস্কৃসত কনে 

উনেসঙর; হওভনবানফ অযসফ, পাযস, ফাংরা 

বালায় ভন্বনয় হরঔা নয়সঙর ওাফয। এআ দুআ 

ওসফয ওাফয না থাওনর য়নতা অভানদয চানাআ 

ত না ফাংরায ংস্কৃসতয হআ সফিৃত এফং 

গুরুেূণ্ ধযানয়য আসতা। ষ্টাদ তও তীব্র 

ভওার-নঘতন াসনতযয মুক। এআ ভনয়য 

যাচননসতও হফষ্টনীসি এআযওভ -- হওিীয় হভাকর 

ানওয তশ্রীদা হথনও এয ূঘনা, ভধয রনগ্ন 

ফাংরায় ভুরভান াননয ফরুসপ্ত এফং 

উত্তযানধ্য প্রায় ফিা চুনে হওাম্পাসনয 

যাচেওার। এআ হপ্রসক্ষনতয ওারসঘহ্নজ্ঞাও 

ওনয়ওসি উনেঔনমাকয খিনা র “ ১৭০৭-এ 

যঙ্গনচনফয ভৃতুয, ১৭৫৭ “এ রাীয মুি, 

১৭৬০-এ বাযতঘনিয ভৃতুয এফং ১৭৬৯ (১১৭৬) 

সিস্টানেয বয়াফ ভন্বন্তয, অয এয ভধযফত্ী 

ভনয় ১৭৪২ হথনও ১৭৫১ সিস্টাে মন্্ত ভাযাো 

ফসক্নদয উমু্সয অিভণ।  

     ষ্টাদ তােীয ফ্াসধও সযসঘত ওাফয 

বাযতঘনিয ‘ন্নদাভঙ্গর’। ওানফযয ূঘনা ংন 

ওসফ তাাঁয ভয়-হপ্রসক্ষনতয ফািফ ঘারসঘত্রসি 

সফশ্বিতায নঙ্গআ তুনর ধনযনঙন। ফাংরায় 

অসরফাসদ্য ান; হভাকর হনাফাসনীয বুফননশ্বয 

অিভণ, ফসক্নদয ফাংরায় অা এফং উৎাত, 

সফন্ন অসরফাসদ্য থ্ দাসফ ওযা ওৃষ্ণঘনিয 

ওানঙ, যাচা তা সদনত না াযায় তাাঁনও ওনয়দ 

ওযা “ এবানফআ ষ্টাদ তনওয ফাংরায 

আসতা ভূর ওাফয-অঔযাননয ন্তব্ূি নয়নঙ। 

     অফায ষ্টাদ তােীনত যসঘত যাভপ্রানদয 

ািনদ ভওারীন ভানচয চীফন-মন্ত্রণায ঙসফ 

ফানয ফানয এননঙ, ‘দুঃঔ’ সনফামব্ানফআ 

যাভপ্রাসদ াসনতযয এওসি ফনো সফলয় নয় 

উনেনঙ। হম থ্ননসতও ফস্থা তঔন ঘারু সঙর 

তানত যাভপ্রানদয ভনতা াধাযণ ভানুনলয 

‘ওার বানরা’ নয় োয ওাযণ সঙর না। যাচা 

ওৃষ্ণঘি যানয়য হনওনচনয েনর ফৃত্তয হক্ষনত্র 

ঘাল-ফা, ভাভরা-হভাওর্্দ্ভা-সডসি, ম্পসত্ত 

ফানচয়াপ্তওযণ, যাচে অদানয়য নানভ ওথয 

ভান-তযাঘায তঔনওায াধাযণ ভানুনলয 

চীফননয সনতযওায ওাসসন। যাভপ্রাদ হআ 

মুকমন্ত্রণায ওথাআ তুনর ধনযনঙন তাাঁয ওসফতায় “  

‚যায়দায যাচা ওৃষ্ণঘি 

তায নানভনত সনরাভ চাসয। 

আ হম ান হফনঘ ঔায় ওৃষ্ণ াসন্ত, 

তানয সদনর চসভদাসয।। 

হুচুনয দযঔাি 

হওাথা াফ িাওাওসে।।‛ 

     ১৭৫১ সিস্টানে যসঘত কঙ্গাযানভয ‘ভাযাষ্ট্র 

ুযাণ’ “এ ষ্টাদ তােীয ফাংরায ংওি সঘসত্রত 

নয়নঙ। আ ভয় ভাযাোকণ সিভফঙ্গ অিভণ 

ওনয তায ন্তক্ত ওতওগুসর স্থান সধওায ওনয 

হনয় এফং থ্ অদানয়য চনয হঔানওায 

হরাওচননয উয ভানুসলও তযাঘায ওনয। এআ 

ঐসতাসও সবসত্তয উযআ কঙ্গাযাভ তায ‘ভাযাষ্ট্র 

ুযাণ’ যঘনা ওনযন। এ সফলনয় অশুনতাল 

বট্টাঘানম্য ফিফয উস্থাসত ওযা হমনত ানয – 

     ‚ষ্টাদ তােীয ভধযবানক ফাংরায ফক্ীয 

অিভণ এওসি সফসষ্ট ঐসতাসও খিনা। 

সিভফনঙ্গয হঙনরবুরাননা ঙো  হরাও-

াসনতযয নযানয সফলনয় আায প্রবাফ নুবফ 
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ওযা মায়। এআ ঐসতাসও খিনাআ কঙ্গাযাভ 

ওানফযয ফরম্বন।‛
১  

 

     উসন তনওয ফাংরা াসতয অদযন্ত ভয়-

নঘতন। উসন তনওয ূঘনায় ফাগাসরয ভাচ-

অনন্দারননয ওনয়ওসি সদও অভানদয দৃসষ্ট 

অওল্ণ ওনয। হমভন “ তীদা-সনফাযও 

অনন্দারন, সফধফাসফফা অনন্দারন, হওৌরীনযপ্রথা 

 ফারযসফফানয সফরুনি অনন্দারন স্ত্রীসক্ষা 

অনন্দারন প্রবৃসত। এ ঙাো নীরওয ানফনদয 

তযাঘায এআ ভনয়যআ খিনা। উসন তনওয 

নফসচজ্ঞাায ূঘনায় ধভ্ীয়, াভাসচও  

যাচননসতও সফসঘত্র খিনাফরী  ভওারীন ফাংরা 

াসনতযয হম ঙা যাঔর, তানও হওি ওনযআ 

কনে উের এআ নফ্য অনন্দারনাশ্রয়ী ফাংরা-

াসতয। ফ্ত্র াসতয নয় উেনত না াযনর, 

ভওারনও তা সনষ্ঠায নঙ্গ তুনর ধনযনঙ। 

     ঊনসফং তােীয াসনতয ভওার সঘত্রআ 

সঙর প্রধান ফরম্বন। অভযা ওনরআ চাসন 

তীদা প্রথা ম্পসও্ত সফতও্ যাভনভাননয হরঔা 

এফং ভওারীন সত্রওাগুসরনত ওত ফযাওবানফ 

স্থান ওনয সননয়নঙ। সফধফাসফফানয  প্রঘরন এফং 

ফহুসফফা প্রথায ওু-পর ম্পনও ্ হওফর 

সফদযাাকযআ প্রফন্ধ হরনঔনসন, যসঘত নয়নঙ 

চর নািও এফং হওাননা হওাননা ওাফয। স্ত্রীসক্ষা 

অয এওসি সফলয় মা ননও ওসফতায় স্থান ওনয 

সননয়নঙ এফং কল্প-উনযান সসক্ষত হভনয়নদয 

ওথা এননঙ ভওার হঘতনায ূনত্র। দীনফনু্ধ 

সভনত্রয ‘নীরদ্ণ’ নািনওআ হওফর নয় ননও 

ওফতায়, ওসফকানন এফং হরাওকীনত নীরওযনদয 

তযাঘানযয প্রঙ্গ এননঙ খুনযসপনয।  

     ননও হরঔা “ সফনলত প্রফন্ধ ওসফতা এফং 

নািনওয ভূর উনর্দ্যআ সঙর ভওানরয ংওিনও 

সফসম্বত ওযা। সওন্তু ননও ওাফয এফং উনযা 

সবন্ন ধযনণয নুবূসত ওল্পনা এফং ভানফ 

ভনিিনও হওি ওনয সরসঔত নয়নঙ মঔন তঔন 

হঔানন স্থান ওনয সননয়নঙ ভওার প্রঙ্গ। 

হমভন ফসিভঘনিয উনযান এননঙ সফধফা 

নাযীয মন্ত্রণা এফং ফহুসফফানয ভযায সঘত্র। 

যনভঘি দত্ত ফণ্ সফফানয প্রঙ্গ এনননঙন 

তাাঁয উনযান। এওসি ুন্দয উদাযণ ভধুূদননয 

‘হভখনাদফধ ওাফয’। হঔানন প্রতযক্ষ ফরম্বন 

যাভায়ণ-ওথা। সওন্তু তায সবতয হথনও পুনি 

উনেনঙ উসন তনওয ফাগাসরয হদাত্মনফাধ  

স্বাধীনতায অওাঙ্ক্ষা। 

     প্রাযম্ভ-রগ্ন হথনওআ সফং তােীয ফাংরা 

যাচননসতও অনন্দারনন অনরাসেত। যাচননসতও 

নঘতনতায ভনতা ভওারদ্ী ভননাবাফ অয 

হওাননাসওঙুআ নয়। সব্রসি ানওয নঙ্গ প্রতযক্ষ 

ংখনল্ ছাাঁসনয় নেনঙ ফাগাসর এআ ভনয়, 

ফাগাসরয াসনতযয তাআ স্বতঃস্ফূত্ নয়নঙ 

ভওানরয নুবফ  ফাণী। 

     বাযনতয স্বাধীনতা অনন্দারননয আসতান 

ফঙ্গবঙ্গ (১৯০৫) সফনযাধী অনন্দারন এও 

গুরুেূণ্ খিনা। ুঘতুয আংনযচ যওায ‘বানগা 

অয ান ওনযা’ (‘সডবাআড যান্ড রুর’) সরস 

নুানয বাযনতয সফসবন্ন ংনও সফবি ওনয 

ানওাম ্ সযঘারনা ওযায সিান্ত গ্রণ ওনয। 

এআ নীসত নুানযআ ১৮৭৪ সিস্টানে ভনও 

ফাংরা হথনও অরাদা ওনয তায নঙ্গ সনরি, 

ওাঙাে অয হকায়ারাোনও  চুনে হদয়া 

নয়সঙর। অফায ১৯০৫ সিস্টানে রড ্ ওাচ্ন 

ফঙ্গসফবানকয সযওল্পনা ওনযন। ১৯০৫ 

সিস্টানেয ২যা হপব্রুয়াসয ওাচ্ন ফঙ্গবনঙ্গয 

ওভ্ূসঘ ঘূোন্ত ওনয তা সরসঔতবানফ াসেনয় 

সদনয়সঙনরন বাযনতয চনয বাযপ্রাপ্ত সঘফ-এয 

ওানঙ। সঘফ তা নুনভাদন ওনযন। ১৯০৫ 

সিস্টানেয ১৯ চুরাআ বাযত যওায ‘ূফ্ফঙ্গ  

অাভ’ সিসরত ওনয নতুন প্রনদ কেননয 

সিান্ত হখালণা ওনযন, মায ভনধয ন্তব্ুি নফ 

ঘট্টগ্রাভ, ঢাওা  যাচাস সডসবন এফং াফ্তয 

সত্রুযা, ভারদা  ভ। ফঙ্গবঙ্গ ফরফৎ ওযা য় 

১৯০৫ সিস্টানেয ১৬আ নটাফয। ফঙ্গবনঙ্গয 

সিান্ত হখালণায নঙ্গ নঙ্গআ বূতূফ্ প্রসতফাদ 

ধ্বসনত র ফাংরা চুনে ফাগাসর চাসতত্তায 
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ন্তঃস্থর হথনও। ফঙ্গবঙ্গ সফনযাধী অনন্দারন 

ূফ্ফত্ী নযভন্থী প্রতীফানদয ীভানা সতিভ 

ওনয প্রসতনযাধ ংগ্রানভয নতুন নতুন িসত চ্ন 

ওযনত ক্ষভ  র এফং ফাংরায য  

গ্রাভািনরয হফ সওঙু হশ্রণীয ভানুলনদয নঙ্গ 

সননয় স্বনদী অনন্দারনন সযণত নয় স্বযানচয 

দাসফ উস্থাসত ওনয সদর। ফসযার, ঢাওা, 

াফনা, পসযদুয িাঙ্গাআর, সদনাচুয, মনায 

আতযাসদ হচরায় ংঔয প্রসতফাদ বা ংকসেত 

র। ফাংরায় ফঙ্গবঙ্গ সফনযাধী অনন্দারননয 

ুনযাবানক সঙনরন যফীিনাথ োওুয। ফঙ্গবনঙ্গয 

সদন ১৬আ নটাফয সনসফ্ননল অাভয ফাগাসরয 

ভনধয যাসঔফন্ধন উৎফ াসরত র; কীত র 

‘ফাংরায ভাসি ফাংরায চর’ কান, ফাংরায খনয 

খনয যন্ধন, ওরওাতায় স্বতঃস্ফূত্ যতার 

াসরত র। ুদূয ভুস্দাফানদয হচনভা-ওাসন্দ 

গ্রানভয াাঁঘতাসধও ভসরা আ সদন যানভিুন্দয 

সত্রনফদীয ভা ঘিওাসভনী হদফীয অহ্বানন তাাঁনদয 

ফাসেয সফষ্ণুভসন্দনযয উনোনন ভনফত নয়সঙনরন 

 যন্ধন ব্রত ারন ওনযসঙনরন। হঔাননআ 

যানভিুন্দনযয দয হরঔা ‘ফঙ্গরক্ষ্মীয ব্রতওথা’ 

নে হানান যানভিুন্দনযয হঙানিা হভনয় 

সকসযচানদফী। স্বনদস দ্রফয ফযফায  সফনদস দ্রফয 

ফচ্ন সঙর এআ অনন্দারননয নযতভ ঙ্গ। 

     ভওানরয াসনতয খনিনঙ এআ 

ফঙ্গবঙ্গসফনযাধী অনন্দারননয প্রসতপরন। 

যফীিনানথয হফ সওঙু প্রফনন্ধ অনরাঘয সফলয়সি 

রূাসয়ত নয়নঙ। ‘ফঙ্গসফবাক’, ‘ফস্থা  ফযফস্থা’, 

‘ব্রতধাযণ’, ‘সফচয়া সিরন’, ‘সক্ষায 

অনন্দারননয বূসভওা’, ‘ফঙ্গফযফনেদ’, ‘াসি্ননয 

সক্ষা’, ‘হাওসঘহ্ন’, ‘ওযতাসর’, ‘উনবাধন’ প্রবৃসত 

প্রফনন্ধ যফীিনাথ ফাগাসর-ঐনওযয নুবূসতনও 

চাগ্রত ওযনত হঘনয়নঙন, সফনদস প্রথানও গ্রণ 

ওযায প্রফণতানও সধক্কায চাসননয়নঙন, ুরুলনদয 

ান ভসরানদয স্বনদী অনন্দারনন হমাক 

হদফায চনয অহ্বান ওনযনঙন। 

     যানভিুন্দয সত্রনফদী ‘ফঙ্গরক্ষ্মীয ব্রতওথা’ 

প্রফনন্ধ ভসরানদয স্বনদী অনন্দারননয ংীদায 

ওনযনঙন এফং ওািন হপনর ওাঘ অাঁঘনর না 

ফাাঁধফায ংওল্প গ্রণ ওসযনয়নঙন। হদভাতৃওায 

প্রসত অনুকতয প্রদ্নআ সঙর অনরাঘয প্রফনন্ধয 

উনর্দ্য। 

     এ ঙাো ফঙ্গবঙ্গ প্রসতনযাধ অনন্দারন সফলনয় 

উনেঔনমাকয প্রফন্ধ “ প্রভথনাথ হঘৌধুযীয ‘ফয়ওি’ 

এফং ‘স্বনদীয়তা’, রসরতওুভায ফনন্দযাাধযানয়য 

‘স্বনদী অনন্দারন এফং সরসিক্স’, ‘স্বনদীে  

সফনদী ফচ্ননয ভাত্রা  প্রওাযনবদ’, 

‘ফঙ্গসফবাক’, ‘স্বনদী প্রনঘষ্টা’, ননকিনাথ গুনপ্তয 

‘ফনন্দভাতযভ’, ব্রহ্মফান্ধফ উাধযানয়য ‘হদ 

ওারীফােী এও াাঁো’, সকসযচাবূলণ 

ঘনট্টাাধযানয়য ‘স্বনদী প্রঙ্গ’ আতযাসদ। 

     ংঔয ওসফতা  কান যসঘত নয়নঙ 

ভওানর। তায ভনধয প্রথনভআ যফীিনানথয 

ওসফতা  কাননয ওথা উনেঔ ওযনত  য়। 

হদভাতৃওায চনয সননফসদতপ্রাণ যফীিনাথ এআ 

ভি স্বনদস ওসফতা  কান যঘনা ওনয 

হদভাতায ঙ্গনেনদয প্রসতফাদ  ওসফৃদদনয়য 

উচ্ছ্বানও প্রওা ওনযনঙন। এগুসর ‘বািায’ 

সত্রওায় (বাদ্র-অসশ্বন ংঔযা “ ১৩১২ফ.), 

‘ফাউর’ নাভও ুসিওায় প্রওাসত নয়নঙ। ‘অভায 

হানায ফাংরা’, ‘অসচ ফাংরানদনয ৃদদয় নত’, 

‘অভানদয মাত্রা র শুরু’, ‘সফসধয ফাাঁধন ওািনফ 

তুসভ’, ‘ফাংরায ভাসি ফাংরায চর’, ‘এফায হতায 

ভযা কানগ’, ‘মসদ হতায ডাও শুনন’, ‘াথ্ও চনভ 

অভায’, ‘ অভায হদনয ভাসি’, ‘সনসসদন 

বযা যাসঔ’, ‘অসভ বয় ওযফ না’, ‘এঔন অয 

হদসয নয়’, প্রবৃসত কান এআ ভয় নফ্য যঘনা। 

ভুওুন্দ দা সরঔনরন “ ‚হঙনে হদ  ওাাঁনঘয ঘেুী 

ফঙ্গনাযী / ওবু ানত অয হানযা না,‛ যচনীওান্ত 

হন “ ‚ভানয়য হদয়া হভািা ওাে / ভাথায় 

তুনর হন হয বাআ,‛ ‚অভযা, হনাৎ কসযফ, অভযা 

হনাৎ হঙাি‛, তুরপ্রাদ হননয ‘উে হকা 

বাযতরক্ষ্মী’, ‘হভানদয কযফ হভানদয অা’, 
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‘ফনরা ফনরা ফনরা নফ’, ‘ ধযনভনত ধীয  

ওযনভনত ফীয’, ‘হভানয হও ডানও অয় হয ফাঙা’, 

‘ওতওার যনফ সনচ-ম-সফবফ নন্বলনণ’, ‘নযয 

সওর বাসঙ্গ নয’, ‘প্রফাী ঘর হয হদন ঘর’ 

আতযাসদ কান তঔন ভানুনলয ভুনঔ ভুনঔ খুযত। 

হআযওভ সবনচিরার যানয়য ‘ধনধানয ুষ্পবযা 

অভানদয এআ ফুন্ধযা’, ‘ফঙ্গ অভায চননী 

অভায’, ‘বাযত অভায বাযত অভায’ প্রবৃসত 

কান সঙর হফ চনসপ্রয়, সফাযীরার যানয়য 

‘স্বনদ কাথা’ (১৯০৫), দুক্াদা সংনয 

‘ফঙ্গসফরা’ (১৯০৫), এ প্রনঙ্গ উনেঔনমাকয। 

     স্বনদস অনন্দারননয হআ ভনয় ফহু ওসফ 

তাাঁনদয ওসফতা  কাননয ডাসর সননয় এসকনয় 

এনসঙনরন। এাঁনদয ভনধয ওনয়ওচননয নাভ 

স্মযণ ওযা হমনত ানয “ ওাসভনী যায়,  ওাসভনী 

বট্টাঘাম্, হদনফিনাথ হন, সকসযিনভাসনী দাী, 

সশ্বনীওুভায দত্ত, ভৃতরার ফু, সকসযঘি 

হখাল, ুনযি হবৌসভও, অেুর হভাসভন প্রভুঔ। এআ 

ভি ওসফ  সল্পীনদয ওসফতা  কানন হআ 

ভনয়য ফঙ্গবঙ্গ প্রসতনযাধ অনন্দারন এফং স্বনদস 

 সফনদী ফয়ওি অনন্দারননয মথাথ্ রূায়ণ 

খনিসঙর। 

     হআভনয় যসঘত সওঙু নািনও অনরাঘয 

সফলয়সি ু্পরষ্টরূন প্রওাসত নয়সঙর। ভনযি 

দনত্তয ‘ফনঙ্গয ঙ্গনেদ’ (১৯০৫) নাভও নািনও 

(নাচাুসচ সফলয়সি সননয় হরঔা)  ফঙ্গবনঙ্গয 

হঘাযা পুনি উনেসঙর নানাবানফ। এ ঙাো 

সকসযঘি হখানলয ‘হানায ফাংরা’ (১৯০৬) 

নািনও এফং ভৃতরার ফুয ‘াফা ফাগারী’ 

(১৯০৬) প্রনন, ক্ষীনযাদপ্রাদ সফদযাসফননানদয 

‘রাীয প্রায়সিত্ত’ (১৯০৬) নািনও ১৯০৫-এয 

অনন্দারননয সফলয়সি ু্পরষ্ট রূ হনয়নঙ। 

     এআ ভনয়য সওঙ ু ত্র-সত্রওা ভওানরয 

অনন্দারননও হফকফান ওনয তুনরসঙর। এনদয 

ভনধয উনেঔনমাকয সত্রওা র “ ‘বািায’, 

‘মুকান্তয’, ‘ুপ্রবাত’, ‘প্রফাী’, ‘ভৃতফাচায 

সত্রওা’, (আংনযসচ) ‘বাযতী’, ‘ফঙ্গদ্ন’, 

(নফমা্য়), ‘নফয বাযত’, ‘াসতয’, ‘হানায 

ফাংরা’, ‘নফসি’, ‘সফশ্বফাত্া’, প্রবৃসত। 

     হঙানিা কনল্প অভযা হনয়সঙ এআ 

অনন্দারননয উনেঔ। হমানকঘি ভচুভদানযয 

‘যাঔীফন্ধন’, মনাভাসরনী হদফীয ‘ূচায সঘসে’, 

অারতা হননয ‘যাচয়’, ুযফারা দাীয 

‘ব্রতধাযণ’, প্রবাতওুভায ভুনঔাাধযানয়য 

‘উওীনরয ফুসি’, ‘ানত ানত পর’, ঘারুঘি 

ফনন্দযাাধযানয়য ‘ভা’, ুনযিনাথ ভচুভদানযয 

‘স্বনদী  সফরাতী’, প্রবৃসত কনল্প যাসঔফন্ধন, 

স্বনদস  ফয়ওি অনন্দারননয স্বরূ  

হদফাীয প্রসতওানযয সঘত্র রূাসয়ত নয়নঙ। 

     উনযান খনিনঙ ফঙ্গবঙ্গ সফনযাধী 

অনন্দারননয প্রসতপরন। কঙ্গাঘযণ নাক যঘনা 

ওনযনঙন ‘যাঔী ওিণ’, নানভ উনযা (১৯০৭)। 

যফীিনাথ যঘনা ওযনরন ‘খনয-ফাআনয’ (১৯১৬) 

উনযা। এঔানন স্বনদী অনন্দারননয সঘত্র 

উস্থাসত ওনযনঙন যফীিনাথ। স্বনদস 

অনন্দারননয প্রথভ মুনক এওসদনও হমভন 

অন্তসযও থঘ অনফকপ্রফণ হদনপ্রভ হদঔা 

সদনয়সঙর হতভনআ অফায তরায় তরায় 

নীসতজ্ঞানীন স্বাথ্যতায সির হঘাযা হদঔা 

হকনঙ। যফীিনাথআ ফ্প্রথভ ‘খনয-ফাআনয’য 

ন্দী ঘসযনত্রয ভাধযনভ স্বনদস অনন্দারননয 

ন্তঃাযূনয উচ্ছ্বা  নীসতীন স্বাথ্যতায 

হঘাযাসি এাঁনওনঙন। 

     সফং তােীয প্রথভানধ্য নযতভ 

উনেঔনমাকয খিনা প্রথভ ভামুি (১৯১৪-

১৯১৮)। এআ ভামুি চাতীয় চীফনন মনথষ্ট প্রবাফ 

হপনরনঙ। এআ মুি  তায প্রসতসিয়া ভওারীন 

াসনতয প্রবাফ হপনরনঙ। তনফ প্রথভ 

সফশ্বমুিনও হওি ওনয যসঘত াসতয ঔুফআ 

ীসভত। এ প্রনঙ্গ প্রথনভআ স্মযনণ অন ওাচী 

নচরুর আরানভয ওথা। নচরুর আরাভ সননচ 

প্রথভ সফশ্বমুনি সকনয়সঙনরন। ওানচআ মুি ম্পনও্ 

প্রতযক্ষ সবজ্ঞতা তাাঁয সঙর। হআ সবজ্ঞতা 

হথনওআ সতসন যঘনা ওনযনঙন ‘ফাাঁধনাযা’ (১৯২৭) 
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উনযা, ‘ফযথায দান’ (১৯১৯), ‘হনা’ (১৯১৯) 

দুসি কল্প এফং ‘ফাউনন্ডনরয অত্মওাসনী’ 

(১৯১৯) নাভও অত্মওাসসন ভূরও কল্পসি।  

     প্রথভ সফশ্বমুনি হম ভি তরুণ ফাগাসর 

ংগ্রণ ওনযসঙনরন ওাচী নচরুর আরাভ 

তাাঁনদয ভনধয নযতভ। তায অনক ফাগাসরনও 

হনাফাসনীনত হনয়া ত না। প্রথভ ভামুি 

ঘরাওারীনআ প্রথভ ফাগাসরযা মুনি হমনত ঘান এফং 

‘ঊনিা নম্বয হফঙ্গসর হযসচনভন্ট’ দতসয য়। 

হসদন প্রানণয িাননআ মুনি সকনয়সঙনরন নচরুর। 

দসননওয চীফন, মুনিয উর্দ্ীনা ভুি ভনন ফণ্না 

ওনযনঙন নচরুর তাাঁয ‘ফাাঁধনাযা’ উনযান। এআ 

উনযানয ূনফ্ প্রওাসত এফং ভভনয় সরসঔত 

নচরুনরয ‘ফযথায দান’ এফং ‘হনা’ কনল্প 

অভযা হওিীয় ঘসযনত্র দসননওয মুি-সবজ্ঞতায 

ওথা াআ। ‘ফাউনন্ডনরয অত্মওাসনী’-হত এও 

রিন মুফও সননচয ওথা সফফৃত ওনযনঙ। এনত 

অনঙ দসনও-চীফননয প্রঙ্গ  সফফযণ মা 

নচরুনরয ফযসিকত সবজ্ঞতা-ঞ্জাত। নচরুনরয 

ওসফতানত  কানন সফং তােীয প্রথভানধ্য 

স্বাধীনতা-অনন্দারননয ঙসফ এও ু্পরষ্টরূ 

হনয়নঙ। 

     প্রথভ সফশ্বমুনিয ভওানর ফা তাযনয 

(সবতীয় সফশ্বমুনিয ূফ্ মন্্ত) যসঘত াসনতয 

যাচননসতও অনন্দারননয প্রসতপরন খনিনঙ। 

১৯৩৪ ানর যসঘত যফীিনানথয ‘ঘায ধযায়’ 

উনযান সফং তােীয প্রথভ সদনও ফাংরায় হম 

দফপ্লসফও অনন্দারননয ূত্রাত নয়সঙর তায 

প্রসতসিয়া ফসণ্ত নয়নঙ। ফাংরায ন্ত্রাফানদয 

িবূসভওায় দুসি তরুণ-তরুণীয (তীি  এরা) 

অসত্মও সফপ্লনফয ওাসসন এআ ‘ঘায ধযায়’। 

     যৎঘনিয ‘নথয দাফী’ (১৯২৬) উনযান 

বাযতফনল্য স্বাধীনতা চ্ননয চনয গুপ্ত দফপ্লসফও 

ওাম্ওরা এফং আংনযচ াও হশ্রসণয সফরুনি 

সফনদ্রানয সদওসি তুনর ধযা নয়নঙ। ফয 

সফপ্লফী অনন্দারননয সফিাসযত ফণ্না উনযান 

হনআ, হমিুওু অনঙ তা যযাফৃত। ‘নথয দাফী’য 

সফপ্লফী হনতা ফযাঘীনও  সখনয হম হযাভািওয 

যযভয়তা ৃসষ্ট নয়সঙর তা অভানদয দৃসষ্ট 

অওল্ণ ওনয। 

     বাযতঘনিয যাচননসতও আসতানয এওসি 

গুরুেূণ্ ধযায় সঘসত্রত নয়নঙ হকাার 

ারদানযয ‘এওদা’ উনযান। ‘এওদা’ 

উনযানয যঘনাওার ১৯৩৯। সওন্তু এয িবূসভ 

১৯৩০ হথনও ১৯৩২ ানরয ফাংরানদ। হদ 

চুনে কান্ধীসচয হনতৃনে নমাক এফং সং 

তযাগ্রনয প্রবাফ তঔন িভআ নুবূত নে। 

ডাসন্ড সবমাননয ভধযসদনয় কান্ধীসচয সবতীয় 

মা্নয়য অআন ভানয অনন্দারন এ ভনয়য 

গুরুেূণ্ ঐসতাসও খিনা। ডাসন্ড সবমান 

‘এওদা’ উনযানয িবূসভ সননফ ফযফৃদত 

নয়নঙ “ ‚তঔন ডাসন্ডয মাত্রা শুরু আয়ানঙ “ 

ূফ্, সভত দু’চননযআ ভন হদাদুর হদারা 

ঔাআনতনঙ। এও প্তা তানদয হঘানঔ খুভ নাআ, 

হওফর তাাযা সননচনদয থ ঔুাঁসচনতনঙ।‛ 

(‘এওদা’, সনযক্ষযতা সভসত প্রওাসত ংস্কযণ, 

১৯৭৪, ৃ. ৯৫)। 

     রফণ তযাগ্র ফাংরানদনয গ্রানভ গ্রানভ 

ওতঔাসন প্রবাফ সফিায ওনযসঙর তায সঘত্র হরঔও 

উনযান িন ওনযনঙন। হরঔও সননচ সঙনরন 

যাচননসতও অনন্দারননয নঙ্গ মুি। তাআ তাাঁয 

ফযসিকত সবজ্ঞতা সদনয় উনযানয ফয়ফ 

সনভ্াণ ওনযনঙন। 

তাযািয ফনন্দযাাধযানয়য ‘ধাত্রীনদফতা’ 

উনযান ভওানরয সঘত্র সযস্ফুি নয়নঙ। 

তাযািয সননচ যাচননসতও অনন্দারননয নঙ্গ 

মুি সঙনরন; তায চনয ওাযাফযণ ওনযসঙনরন। 

‘ধাত্রীনদফতা’ উনযানয হওিীয় ঘসযত্র সফনাথ 

হম ভি যাচননসতও  ভাচংস্কাযভূরও 

ওাম্ওরান ংগ্রণ ওনযনঙ হগুসর ফআ প্রায় 

নমাক অনন্দারননয ওভ্ূসঘ। 

     এআবানফ প্রথভ সফশ্বমুনিাত্তয  সবতীয় 

সফশ্বমুনিয ূফ্ফত্ী ভয় ফা ভওার সঘসত্রত 

নয়নঙ হআ ভনয়য াসসতযওনদয যঘনায়। 
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     বাযনতয স্বাধীনতা অনন্দারননয হলনফ্য 

নযতভ গুরুেূণ্ খিনা ‘অকস্ট অনন্দারন’ ফা 

‘বাযত ঙানো অনন্দারন’ (১৯৪২)। সবতীয় 

ভামুি ঘরাওারীনআ এআ অনন্দারন ংখসিত 

নয়সঙর। সওন্তু এআ অনন্দারন সফশ্বমুনিয নঙ্গ 

যাসয ম্পৃি নয়। কান্ধীসচ সযঘাসরত এআ 

অনন্দারন সব্রসিনয সফরুনি তীব্র নয় উনেসঙর 

স্বাধীনতায দাসফনত। এআ অনন্দারননয হলাকান 

সঙর Quit India ফা বাযত ঙানো। সফশ্বমুনি 

চসেত নয় োয পনর সব্রসি াও সওঙিুা 

সফন্ন “ এভন ভনন ওনযআ হআ ভয়সিনও হফনঙ 

হনয়া নয়সঙর অনন্দারননয ওার সননফ। 

হচনয অভযা এআ অকস্ট অনন্দারননয সফলয়সি 

অনক হনয সনসে। ভগ্র বাযতফনল্আ এআ 

অনন্দারন প্রাসযত নয়সঙর। ওংনগ্র সি 

প্রিাফ গ্রায ওযায য সবতীয় সফশ্বমুিওারীন 

সযসস্থসতনত সব্রসিনয সফরুনি অনন্দারননয 

যণনওৌর সননয় নতুনবানফ বাফনাসঘন্তা শুরু 

ওনয। ১৪আ চুরাআ ১৯৪২ য়াধ্া সধনফনন 

ওংনগ্রনয ওাম্সনফ্াও সভসত সব্রসি াননয 

সফরুনি অনন্দারন শুরু ওযায সিান্ত গ্রণ ওনয। 

৭আ-৮আ অকস্ট হফাম্বাআনত (ফত্ভান ভুম্বাআ) 

নুসষ্ঠত ফ্বাযতীয় ওংনগ্র ওসভসিয ঐসতাসও 

সধনফনন ‘বাযত ঙানো’ প্রিাফ নুনভাদন 

ওনয। ৮আ অকস্ট এ.অআ.স.স প্রিাফ গ্রণ 

ওযায নঙ্গ নঙ্গ বাযত যওায ারিা দনক্ষ 

হনয়। ৯আ অকস্ট হবানয কান্ধী  ফ য়াসওং্ 

ওসভসিয দযনদয হগ্রপ্তায ওযা য়।  

     সব্রসিনয বাযত তযানকয দাসফনত চাতীয় 

ওংনগ্রনয অহ্বানন াযা বাযত উত্তার নয় উের 

চাতীয় হনতানদয হগ্রপ্তানযয য হথনওআ। 

বূতূফ্ কণনযানলয ফনযা ফনয় হকর। ‘বাযত 

ঙানো’ অনন্দারনন চনকণ  দীখ্ দুনা ফঙনযয 

সননফসও তযাঘানযয ভূনরাৎািননয চনয 

স্বতঃস্ফূত্বানফ ংগ্রণ ওনযসঙর। এযওভ 

এওসি গুরুেূণ্ খিনায সবখাত ভাভসয়ও 

াসসতযওনদয ্পর্ ওনযসঙর; হরঔা র 

উনেঔনমাকয সওঙু উনযা। তীনাথ বাদুেী, 

ুনফাধ হখাল, ফনপুর, ভননাচ ফু প্রবৃসত 

হরঔওকণ অকস্ট অনন্দারননয প্রসতসিয়া ফযি 

ওনযনঙন তাাঁনদয যঘনায়। 

     অকস্ট সফপ্লনফয ঐসতাসওতানও সবসত্ত ওনয 

াভানয দক্ষতায সযঘয় সদনয়নঙন তীনাথ 

বাদুেী তাাঁয ‘চাকযী’ (১৯৪৫) উনযান। ১৯৪২ 

ানরয নানা ঐসতাসও খিনায ওথা এআ 

উনযা হথনও চানা মায় “ চাাননয ানত 

হযঙ্গুননয তন, সি সভন-এয অকভন  

ফযথ্তা, ওংনগ্র য়াসও্ং ওসভসি ওত্ৃও ‘বাযত 

ঙানো’ প্রিাফ গ্রণ, াযা বাযত ওংনগ্র ওসভসিয 

‘বাযত ঙানো’ প্রিাফ নুনভাদন, কান্ধী, হভৌরানা 

অচাদ, ফেববাআ যানির, চযরার হনরু 

প্রভুনঔয হগ্রপ্তায এফং অকস্ট সফপ্লনফয সবখাত 

আতযাসদ। 

     ‘চাকযী’ উনযানয অঔযানবাক নতুন 

বাফনায় সফনযি। সফরু, নীরু দুআ বাআ অয তানদয 

ফাফা  ভা এআ ঘাযচননয অত্মওথা এওত্র হকাঁনথ 

উনযাসিয ওনরফয দতসয ওযা নয়নঙ। ১৯৪৩-

এয হভ ভানয এওসি যাসত্র, হবায নত না নত 

অকস্ট অনন্দারনন ংগ্রণওাযী ওংনগ্র 

হাযাসরস্ট দনরয এওচন সফনদ্রা হনতা সফরুয 

পাাঁস নফ। পাাঁসয স্থান ূসণ্ভা হন্ট্রার হচর। আ 

হচনরযআ অায সডসবন য়াড-্এ ফন্দী 

যনয়নঙন তায এওসনষ্ঠ কান্ধীফাদী সতা। সতসন 

নমাক অনন্দারনন হমাক সদনয় ওাযাকানয 

এননঙন। যওাসয স্কুনরয হডভাস্টানযয ঘাওসয 

তযাক ওনয সতসন যাসয কান্ধীসচ প্রফসত্ত নথয 

নুকাভী। আ হচনরযআ অউযৎ সওতায় তায ভা 

ফন্দী অনঙন। হ মুনকয ননও ফাগাসর যভণীয 

ভনতা সতসন স্বাভীয থ নুযণ ওনয সং 

তযাগ্র অনন্দারনন হমাক সদনয়সঙনরন। আ 

সযফানযয হঙানিা হঙনর নীরু ওসভউসনস্ট। হ 

হচর হকনি নক্ষা ওযনঙ দাদায পাাঁস নর হআ 

রা সননয় এন ৎওায ওযনফ। প্রওৃতনক্ষ 

দাদায সফরুনি হ হম াক্ষী হদয় তায পনরআ 
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সফরুনও ভৃতুযদনন্ড দসন্ডত নত নয়সঙর। থ্াৎ 

এওআ যাসত্র উনযানয ঘাযসি ঘসযত্র বয়ংওয 

চাকযনণয ভধয সদনয় ওািানে। এসি এওসি যাষ্ট্রীয় 

সযফায। যাচননসতও ভতাদন্য সফঘানয সতা 

কান্ধীফাদী এফং ভাতা সতাযআ অদন্য নুকাভী, 

হওিীয় ঘসযত্র সফরু ওংনগ্র হাযাসরস্ট াসি্য 

এফং ওসনষ্ঠ ভ্রাতা নীরু ওসভউসনস্ট াসি্য 

প্রসতসনসধ। অকস্ট অনন্দারননয সযনপ্রসক্ষনত 

ূসন্য়া হন্ট্রার হচনরয িবূসভওায় তৎওারীন 

বাযতফনল্য যাচননসতও খাত-প্রসতখানতয ওাসসন 

হরঔও এঔানন ননযাধাযণ ওৃসতনেয নঙ্গ 

সঘসত্রত ওনযনঙন। 

     নাযায়ণ কনঙ্গাাধযানয়য ‘ভিভুঔয’ উনযান 

অকস্ট সফপ্লনফয সফুর কণচাকযনণয ঙসফ সঘসত্রত 

নয়নঙ। ফনপুনরয ‘সগ্ন’ উনযাসি অকস্ট 

সফপ্লনফয িবূসভনত হরঔা এওসি ংনফদনীর 

যঘনা। ভননাচ ফুয ‘অকস্ট ১৯৪২’ উনযান 

সফয়াসেনয অকস্ট অনন্দারননয ফযাওতা সঘসত্রত 

নয়নঙ। ুনফাধ হখানলয ‘সতরাঞ্জসর’ উনযাসিয 

িবূসভ অকস্ট অনন্দারন। ভওার-নঘতন 

াসসতযওযা তাাঁনদয এআ ভি যঘনায় অকস্ট 

অনন্দারন ফা বাযত ঙানো অনন্দারন-এয 

সবখাতনও তুনর ধনযনঙন। এনদয ভনধয 

তীনাথ বাদুেী যসঘত ‘চাকযী’ উনযাসি 

ফ্নশ্রষ্ঠ এফং সবনফ হ সফলনয় হওাননা নন্দ 

হনআ। 

     সফং তােীয নযতভ উনেঔনমাকয খিনা 

সবতীয় সফশ্বমুি। এআ সবতীয় ভামুি ফাগাসর 

ফুসিচীফীনদয সফসবন্নবানফ ্পর্ ওনযসঙর। ফাংরা 

াসনতয তায প্রসতপরন খনিনঙ। প্রতযক্ষবানফ 

ফাগাসরযা এআ সফশ্বমুনিয নঙ্গ মুি না থাওায় 

মুি-াসনতযয প্রতযাসত তীব্রতা প্রওি নয় 

নেসন। তনফ ংফাদনত্র  ফা সফসবন্ন ূনত্র ায়া 

তনথযয সবসত্তনত াসসতযওযা মুি-সযসস্থসতনও 

সফসবন্নবানফ রূাসয়ত ওনযনঙন তাাঁনদয যঘনায়। 

সবতীয় সফশ্বমুি শুরু য় ১৯৩৯ সিষ্টানে এফং হল 

য় ১৯৪৫ সিস্টানে। অয হআ ভয় নফআ্ 

১৯৪২-এয অকষ্ট অনন্দারন এফং ১৯৪৩ এয 

সফশ্বমুনিয প্রসতসিয়াচাত ভন্বন্তয ভওানরয 

াসসতযওনদয উদ নফসচত ওনযনঙ। তাআ সবতীয় 

সফশ্বমুনিয সবখাত াসনতয রূাসয়ত ওযায 

ভয় উি খিনাগুসর াাাস ঘনর এননঙ। 

     ১৯৪৩-এয ভন্বন্তয ংিান্ত যঘনাগুসরনও 

অভযা সবতীয় সফশ্বমুনিয হম প্রসতপরন াসনতযয 

হদঔা সদনয়সঙর তাযআ ন্তব্ুি  সননফ হদঔফ। 

ওাযণ এআ ভন্বন্তয খিাননা নয়সঙর সবতীয় 

সফশ্বমুনিয হপ্রসক্ষনত চাাননয অিভণ প্রসতত 

ওযফায উনর্দ্নয সব্রসি ানওয সযওল্পনা 

নুানয। 

     হআভয় যসঘত উনযানয সদনও দৃসষ্ট 

হপযানর প্রথনভআ স্মযনণ অন হকাার 

ারদানযয হরঔা ত্রয়ী উনযা ‘িানয থ’ 

(১৯৪৪) ‘হতয িা’ (১৯৪৫) এফং 

‘ঊনিাী’ (১৯৪৬)-য ওথা। সবতীয় সফশ্বমুনিয 

সযণানভ ৃষ্ট-ভন্বন্তনযয ওথা সফিৃতবানফ  

থাওনর সবতীয় সফশ্বমুনিয িবূসভ এঔানন 

ফযফৃদত। উনযানয হওিীয় ঘসযত্র ডািায সফনয় 

ভচুভদায ফাভ্ায় থাওনতন। সওন্তু চাান মুনি 

হমাক সদনয় ফাভ্া অিভণ ওযায় সতসন ফহু 

বাযতীনয়য নঙ্গ ফাংরায় ঘনর অনন। অয 

মুনিয ওাযনণ ফাংরা তঔন সফন্ন। সব্রসি 

যওায মুনিয স্বানথ্ গ্রানভয ভানুলনও কৃীন, 

ন্নীন ওনযনঙ। সতনসি উনযা চুনে যনয়নঙ 

ফাংরায এআ াভাসচও সফৃঙ্খরা, দ্রফযভূরয ফৃসি, 

হফওাসয, ভন্বন্তয, ওানরাফাচাসয, হঘাযাওাযফায, 

হফাভায অতি  হফাভা ফল্ণ আতযাসদ সফশ্বমুনিয 

সযণাভ-চাত খিনা। 

     হকাার ারদায ‘িানয থ’, 

‘ঊনিাী’, ‘হতয-িা’ এআ ত্রয়ীনত 

ভন্বন্তযনও হওনি হযনঔ সফনেলণী দফজ্ঞাসনও প্রজ্ঞা 

সদনয় সবনফ উনযা ৃসষ্ট ওনযনঙন। এঔানন 

ভন্বন্তয িবূসভ ভাত্র নয়, তা হওিীয় ঘসযনত্রয 

ভমা্দায় উন্নীত নয়নঙ। ‘িানয থ’ উনযান 
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যনয়নঙ অন্ন ভন্বন্তনযয প্রবাফ-প্রসতসিয়া  

সযণসত। 

     উনযানয ভুঔয ঘসযত্র সফনয়, ফাভ্া-প্রতযাকত 

ডািায ‘ভাভসয়ও ওানরয হ চ  সিয় 

াক্ষী’। মুিনফাভায় ফাভ্ায় চীফন সফমি্ নর 

সফনয় তায সননচয গ্রাভ হানাুনয সপনয অন। 

হানাুয অয ওরওাতায় সফননয়য ফাযফায 

মায়া-অায ূনত্র মুি  ভন্বন্তনযয গ্রাভ-

নযয সঘত্র অভযা াআ। দনযনদয থাওায চনয 

যওায ঘসি খন্টায ভনধয ভানুলনও গ্রাভ ঙাোয 

সননদ্ হদয়। দনযনদয ফযাসবঘায নষ্ট নয়নঙ 

গ্রাভফাীয ম্ভ্রভ, দনযনদয ঔাদয যফযানয চনয 

ফাচানয ঘানরয বাফ  স্বাবাসফও ভূরযফৃসি, 

হওনযাসন-নুন-হদরাআ, ওাে আতযাসদয ংওি 

এঔানন প্রওি নয়নঙ। তায নঙ্গ অনঙ ফযফায়ী 

ভনরয ওাম্ওরা। তাযা দুসব্নক্ষয চনয ওতিা 

দায়ী সঙর, মুিসযসস্থসতনও স্বাথ্সসিয ওানচ 

রাসকনয় চনচীফনন তাযা ওী সযনভয় ফ্না 

ওনযনঙ এফং ভন্বন্তযনও েযাসন্বত ওনযনঙ হকাার 

ারদায তাাঁয ‘ভন্বন্তযত্রয়ী’-হত সফিৃতবানফ তুনর 

ধনযনঙন হ তয। এআবানফ দুসব্ক্ষ-ীসেত 

ফাংরানদনয াভসগ্রও চনচীফননয এও প্রাভাণয 

দসরর নয় উনেনঙ হকাার ারদানযয  এআ ত্রয়ী 

উনযা। 

     হআ ভনয় যসঘত মুি-ংিান্ত 

উনযাগুসরনত হভািাভুসি ূনফ্াি সফলয়গুসরআ 

প্রধান নয় উনেসঙর। নযাসওযা তাাঁনদয সনচস্ব 

দৃসষ্টবসঙ্গ  বাফনা হথনও তায প্রসতরূ সদনয়নঙন 

উনযান। তাযািনযয ‘ভন্বন্তয’ (১৯৪৪) 

উনযান ফাংরায় মুি-সযসস্থসতয সফমি্ সঘসত্রত 

নয়নঙ। ভন্বন্তয ফা দুসব্নক্ষয সঘত্র প্রধান নর 

এঔানন তাযািয মুনিয বয়াফতা, হফাভা 

ফল্নণয সফফযণ  অতি সঘসত্রত ওনযনঙন। 

ওানচআ ‘ভন্বন্তয’ শুধুআ ভন্বন্তনযয উনযা নয়; 

সবতীয় সফশ্বমুনিয হপ্রক্ষািসি গুরুে হনয়নঙ 

মনথষ্ট। তাযািনযয ‘প্তদী’ (১৯৫৭)  

‘উত্তযায়ণ’ উনযান মুনিয প্রঙ্গ এননঙ 

প্রাসন্তওবানফ। 

     তাযািয ফনন্দযাাধযানয়য ‘ভন্বন্তয’ (১৯৪৪) 

উনযান তৎওারীন দুসব্ক্ষ এফং তায অনুলাসঙ্গও 

সযসস্থসতয সফদ সঘত্র যনয়নঙ। অনরাঘয 

উনযান হরঔনওয ফিনফযয ভধয সদনয় সতনসি 

সদও ু্পরষ্ট নয় উনেনঙ “ প্রথভত, সবতীয় 

সফশ্বমুিচসনত ভযা  সযণানভ ফাংরায় ভন্বন্তয, 

সবতীয়ত, ধনী সফরাী সযফানযয ফক্ষয়, 

তৃতীয়ত, মুি  ভন্বন্তযচসনত দুনম্াক ক্ষসয়ষ্ণু 

ভানচ ওসভউসনস্ট ওভ্ীনদয সিয়তা। এওদা 

ফসধ্ষ্ণু নয তনীর সযফানযয এওভাত্র সু্থ 

নঘতন ওানাআনও উনযানয হওনি হযনঔ 

তাযািয মুনকয হঘাযািা তুনর ধনযনঙন। 

     সফবূসতবূলণ ফনন্দযাাধযানয়য ‘নুফত্ন’ 

(১৯৪২) উনযান সঘসত্রত নয়নঙ চাাননয 

ওরওাতায় হফাভা ফল্নণয অতি  প্রসতসিয়া। 

হফাভায বনয় ওরওাতা তযাক ওযায ওথা, সয়ারদা 

 াো হস্টনন তাোতাসে য  ঙাোয 

তাসকনদ ভানুনলয প্রসতনমাসকতা ফযি নয়নঙ।  

     ফনযন ফুয ‘যগরুি’ (১৯৪৫) উনযান 

যনয়নঙ সবতীয় সফশ্বমুনিয এও চীফন্ত সঘত্রণ। এআ 

উনযানয হওিীয় ঘসযত্র ভর হনাফাসনীনত 

হমাক সদনয় মুনিয প্রতযক্ষ সবজ্ঞতায ফণ্না 

সদনয়নঙ। প্রওৃত নথ্আ এসি মুি-সবজ্ঞতা ম্পন্ন 

উনযা। হদনফ দানয হরঔা ‘যিযাক’ 

(১৯৫৬) উনযান সবতীয় সফশ্বমুনিয প্রতযক্ষ 

সবজ্ঞতা, মুনিয সযণাভ সঘসত্রত নয়নঙ। 

তীনাথ বাদুেীয ‘হঢাাঁোআঘসযতভান’ (প্রথভ ঘযণ 

১৯৪৯, সবতীয় ঘযণ ১৯৫১) উনযান মুিনও 

হদসঔনয়নঙন সসঙনয় ো (তাৎভা, ধাগয, 

াাঁতার) ভানুনলয ফীক্ষণ-সফনু্দ হথনও।  

     সবতীয় সফশ্বমুনিয ভওানরয নযাসওযা 

তাাঁনদয উনযান সবতীয় সফশ্বমুনিয ঘারসঘত্র যঘনা 

ওনযনঙন। তনফ প্রতযক্ষ সবজ্ঞতায বানফ 

হসভংনয়-এয ‘পয হুভ দয হফর হিাল ’, ‘অ 

হপয়ায নয়র িু অভ্’ সওংফা এসযঔ ভাসযয়া 
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হযভাও্ এয ‘র হওায়ানয়ি ন  দয নয়িান্ 

ফ্রন্ট’-এয ভনতা প্রওৃত মুি-উনযা ফাংরায় 

যসঘত য়সন। এওভাত্র ফনযন ফুয ‘যগরুি’ 

উনযান সতযওানযয মুনিয সওঙু সবজ্ঞতায 

প্রসতপরন হদঔা মায়। 

     সবতীয় সফশ্বমুনিয ভওানর যসঘত সওঙ ুহঙানিা 

কনল্প মুি এফং তায প্রসতসিয়া ফযি নয়নঙ। 

মুনিয সবজ্ঞতায নঙ্গ চসেনয় হকনঙ স্বনদনয 

স্বাধীনতা অনন্দারন, ভন্বন্তয, গ্রাভ উচায নয় 

মায়া, হযন-ওনন্ট্রার, ওানরাফাচাসয, ঘার-

হওনযাসন-ফস্ত্র ংওি, হঘাযাওাযফায, ভচুতদাসয, 

াভাসচও ফনভন, দ্রফযভূরয ফৃসি, নাযীয 

ম্ভ্রভাসন  দনসতও ফক্ষয় এয প্রঙ্গ। হঙানিা 

কনল্পয স্বল্প সযনয হম হওাননা এওসি সদওনও 

সনফ্াঘন ওনয কল্পওায এওতভ প্রতীসতয উদ্ভান 

খসিনয়নঙন। ওঔন ওঔন সফলয়গুসর সওঙিুা 

য্পরয-রগ্ন রূন স্থান হনয়নঙ হঙানিাকনল্প। 

     তাযািয ফনন্দযাাধযানয়য ‘সতন ূনয’ 

(১৯৪৪) কনল্প মুনিয প্রঙ্গ সঘসত্রত নয়নঙ। 

মুনিয ওাযনণআ হম ভন্বন্তনযয ৃসষ্ট হ ওথা ্পরষ্টআ 

উনেসঔত নয়নঙ। তাাঁয ‘আস্কান’ (১৯৫০) 

কনল্প যনয়নঙ হফাভা-সফধ্বি ওরওাতায ফণ্না। 

     ভাসনও ফনন্দযাাধযানয়য ‘যাসনও’ (১৯৪৬) 

কল্পসিনও মথাথ্আ এওসি মুনিয কল্প ফরা মায়। 

ওরওাতায  ফুনও হফাভা োয অতি এফং 

াসন্তসপ্রয় নাকসযওনদয চীফনন মুি ওীবানফ বাগন 

ধযায় “ তাযআ রূায়ণ ‘যাসনও’ কল্পসি। ননফনু্দ 

হখানলয মুি-সফনযাধী ‘রাতও’ (১৯৪৫) কনল্পয 

ওথা এ প্রনঙ্গ উনেঔ ওযনত য়। ুনফাধ 

হখানলয ‘ওণ্পুসরয ডানও’ (১৯৪২) কনল্প মুনিয 

ঙসফ সিত নয়নঙ। মুি ওীবানফ ান্ত কৃনওানণ 

াসন্ত ফনয় এনননঙ এফং হফাভায় ওত র 

ভানুলনও প্রাণ সদনত নয়নঙ তায চীফন্ত সঘত্রণ এআ 

কল্পসি। ুনযাুসয মুি-হওসিও কল্প এআ 

‘ওণ্পুসরয ডানও’। 

     ভননাযঞ্জন বট্টাঘানম্য ‘হাসভযাসথ’ 

(১৯৪৪) নািওসি সবতীয় ভামুনিয হপ্রক্ষানি 

যসঘত। চাাসন হফাভায বনয় সনু্দ-ভুসরভ দুআ 

ক্ষআ ম্প্রদায়কত সফনবদ বুনর অশ্রয় সননয়নঙ 

ভসন্দনয ফা ভসচনদ। নািনওয হনল সনু্দ-

ভুসরভ ওনর সভনর চাাননও প্রসতনযাধ ওযায 

ংওনল্প ঙ্গীওাযফি নয়নঙ। এ ঙাো ফাংরা 

নািনও মুি-প্রঙ্গ হ যওভবানফ স্থান ায়সন। 

ফাংরা ওসফতায় সবতীয় সফশ্বমুনিয প্রঙ্গ হফ ফনো 

এওিা চায়কা ওনয সননয়নঙ। সবতীয় ভামুি 

হদীয়  অন্তচ্াসতও িনয সবন্ন সবন্নবানফ 

ফাগাসরয উরসিয চকৎনও অনরাসেত ওনযসঙর। 

ফাগাসর ওসফযা তাাঁনদয উরসিনও, নুবফনও 

উচাে ওনয সদনয়নঙন ওসফতায়। 

     সভয় ঘিফত্ীয ‘াযাায’ ংওরননয হফ 

ওনয়ওসি ওসফতায় ভামুি এফং তায পর সননফ 

দুসব্নক্ষয সঘত্র সযস্ফিু নয়নঙ। ‘ন্নদাতা’, ‘ন্ন 

দা’, ‘১৩৫০’, ‘দূনযয বাআ’, ‘সনভন্ত্রণ’ প্রবৃসত 

সফসষ্ট ওসফতায় যনয়নঙ ওসফয হআ নুবনফয 

প্রওা। 

     সভয় ঘিফত্ীয মুি-হনলয চাভ্াসননত 

দাাঁসেনয় হরঔা এওিা ওসফতায ওথা এঔানন উনেঔ 

ওযা হমনত ানয --- 

‚হফাভা বাগা ফান। 

............................ 

খাে হভাঘোননা ফহু সকচ্া-খয ঙোননা যািায়; 

সমশু ভাতৃভূসত্ যিভাঔা 

শুওননা নে অনঙ ধানয খান ঢাওা, 

ঘতুনদ্ী দনযযাচ ওীসত্য োয় তাওা।‛  

         (‘ডুনরডপ’্, ‘াযাায’) 

     সবতীয় সফশ্বমুনিয হপ্রক্ষানি হরঔা সভয় 

ঘিফত্ীয ওসফতায় এবানফআ উনে এননঙ 

ভওার। 

 ন্নদািয যানয়য ঙোনত হদসঔ 

ওরওাতায় চাাসন হফাভা োয অিায় ওত্ৃক্ষ 

সনয়সন্ত্রত ভানুনলয অত্মযক্ষায প্রনঘষ্টা। 

‚ঔুনো হ ঔুনো কত্ ঔুাঁনো 

কনত্ ঢুনও কপ না চুনো! 

নঙ্গ হযনঔা নসয গুাঁনো 
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োৎ াাঁসঘয ওাভান ঙুাঁনো।‛ (‘সনতানদ’, 

‘১৯৪২’)। 

 সফষ্ণু হদ, ুধীিনাথ দত্ত, হপ্রনভি সভত্র, 

চীফনানন্দ দা, ভণীি যায়, সদনন দা, ুবাল 

ভুনঔাাধযায়, ভয হন প্রভুঔ ভওানরয ওসফয 

সফসবন্ন ওসফতায় সবতীয় ভামুি ভূত্তা হনয়নঙ 

নানাবানফ। 

     ভওারীন ওথাাসসতযওকণ, নািযওাযযা নানা 

দৃসষ্টনওাণ হথনও ভন্বন্তনযয বয়াফতা এফং এয 

ুদূযপ্রাাযী রূনও াসনতয সঘসত্রত ওনযনঙন। 

সফচন বট্টাঘাম্, হপ্রনভি সভত্র, ভয হন সওংফা 

ুবাল ভুনঔাাধযানয়য ওসফতায়, হাভনাথ হাে, 

চয়নার অনফসদননয ঙসফনত দুসব্ক্ষ প্রতযক্ষ নয় 

উনেসঙর। এওদা ভৃি ফাংরানদ হম শ্মানন 

সযণত নয়সঙর এআ দুসব্নক্ষয ভয় তায 

নীয় সফবীসলওাভয় সঘত্র ধযা নেনঙ 

হসদননয সল্পাসনতয। 

     দুসব্ক্ষীসেত ফাংরানদনয সিষ্ট হঘাযাসি 

ধযা নেনঙ সফবূসতবূলণ ফনন্দযাাধযানয়য 

‘সন-ংনওত’ উনযান। গ্রাভীণ িবূসভনত 

যসঘত অনরাঘয উনযাসিনত সফবুসতবূলনণয 

ভওারীন সবজ্ঞতায প্রতযক্ষ প্রসতপরন যনয়নঙ। 

অন্ন ভন্বন্তনযয প্রসতসদন হানা মায় উনযানয 

ূঘনায়। অভতরানত নে থাওা ভসত ভুসঘনীয 

ভৃতনদ গ্রানভয হরানওয হঘাঔ পুসিনয় সদনয়নঙ “ 

আ যওভ ফস্থা ওনরয নত ানয। হ হমন 

নাানয প্রথভ ভৃতুযয ‘সন-ংনওত’। 

উনযানয হনল হ অিাআ সতয নয় 

উনেনঙ। 

     হওিীয় ঘসযত্র কঙ্গাঘযণ সফশ্বাআ ওযনত ানয 

না তানদয ন্নওষ্ট নত ানয, নন্নয জ্বারায় 

হদভন সস্থয নয় উেনত ানয। তাআ আয়াওুফ 

মঔন তানও যাভ্ হদয় ভয়ভনতা সওঙু ঘার 

অয নুন সওনন যাঔনত তঔন কঙ্গাঘযণ ফাও নয় 

মায়। তাযয সতযআ কঙ্গাঘযণ  তায স্ত্রী নঙ্গ 

ফউনয়য িনও নের মঔন ঘার হভনর না, তা 

ও্ূনযয ভনতা হদ হথনও উধা, হওনযাসন 

হনআ, ফাচাযদয িভ হফনে ঘনরনঙ। হরানও 

ওরাআনি, হভনি অরু, হকাঁসে-গুকসর হঔনত 

রাকর। বানতয বানফ ঔাদয-ওুঔাদয হঔনয় ভৃতুয 

নত রাকর ওত ভানুনলয। নাানয ভসত ভুসঘনীয 

ভনতা ভাযা হকর নননও। গ্রাভ হঙনে ারানত 

রাকর ভানুল। এওদা ফস্থান্ন  িানীয় 

কঙ্গাঘযণ দুনব্ানকয হল ীভায় হৌাঁঙায়। অনরাঘয 

উনযান সফবূসতবূলণ হদসঔনয়নঙন এআ ভন্বন্তনযয 

চনয দায়ী ভানুল। এওসদনও ভানুল নাানয 

ভৃতুযথমাত্রী, নযসদনও এওদর ুনমাকন্ধানী 

স্বাথ্ানন্বলী ভানুল হঘাযাওাযফানয স্ফীত হথনও 

স্ফীততয নয় উনেনঙ। 

     ভাচ-নঘতন হরঔও সফবূসতবূলণ ভওারীন 

ভানচয মন্ত্রণাসফি রূসিনও াসনতয তুনর ধযায 

দায়ফিতা নুবফ ওনযসঙনরন। এআ সফলয়সি 

অয ননও াসতযরষ্টানও বাসফনয় তুনরসঙর। 

এ প্রনঙ্গ সফবুসতবূলনণয ফিফযসি স্মযণ ওযা 

হমনত ানয “ ‚ফাংরানদ মঔন এত ফে 

ভন্বন্তনযয িুঔীন র, তঔন ফাংরায যরষ্টা 

াসসতযওনদয ভনন তা মনথষ্ট হফদনা  অনফনকয 

ৃসষ্ট ওনয হকর। তাাঁযা প্রথভ হঘাঔ হভনর হদঔফায 

ুনমাক হনরন। ওল্পনায যসফরা সননয় াসতয 

যঘনা ওযনর তা অচ সনতান্ত ায ফনর 

সযকসণত নফ চাসতয উগ্র হফদনানফানধয িুনঔ। 

চাসতনও তা াাময ওযনফ না। থ হদসঔনয় সননত 

হমনত াযনফ না। হদনও চাকানত নফ। ........ 

তাাঁযা খুভ বাগাননায বায সননয়সঙনরন। প্রনফানধয 

‘ক্ষয’, ভননাচ ফুয ‘বীনয ভানুল’ প্রবৃসত হআ 

খুভ বাগাননায কান। খুভ বাগানরা সওনাচাসন না, 

সওন্তু রসিত র নননও।‛
২
    এআ ভওার-

নঘতনতা সফবূসতবূলনণয াসতযনফানধয 

কবীযতায দৃষ্টান্ত। 

     ভন্বন্তয প্রনঙ্গ অয দুসি উনযানয ওথা 

উনেঔ ওযনত য় “ ুনফাধ হখানলয ‘সতরাঞ্জসর’ 

(১৯৪৪) এফং ভাসণও ফনন্দযাাধযানয়য ‘সঘন্তাভসণ’ 

(১৯৪৬)। অকস্ট অনন্দারননয হল মা্নয়য 

দুসব্ক্ষ  সবতীয় সফশ্বমুনিয ক্ষতচচ্য 
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ফাংরানদনয িবূসভনত হরঔা নয়নঙ ‘সতরাঞ্জসর’ 

উনযাসি। ফনীনাথ, সসয, ীতানদয সননয় 

এয ওাসসন কনে উোনর দুসব্ক্ষীসেতনদয 

প্রতযক্ষ প্রসতবূ নয় এননঙ সফসন, িুনায ভা, ুসন 

হওিানী প্রবৃসত ঘসযত্র। দুসব্ক্ষীসেত চনতায 

সঘত্র িনন হরঔনওয স্বওীয়তায ঙা ু্পরষ্ট। 

ভন্বন্তযনওসিও উনযা সননফ এয ঐসতাসও 

ভূরয ফযস্বীওাম্। 

     ভাসণও ফনন্দযাাধযায় ‘সঘন্তাভসণ’ (১৯৪৬) 

উনযান াধাযণ গ্রাভীণ ভানুনলয চীফনন 

দুসব্নক্ষয মন্ত্রণা পুসিনয় তুনরনঙন। হফান 

সঘন্তাভসণনও হরঔা তায সদসদ যভসণয ত্রগুনেয 

ভাধযনভ সযস্ফূি নয়নঙ দুসব্নক্ষয সনভ্ভ মন্ত্রণা  

দুঃ সবজ্ঞতা। ভন্বন্তনযয সদনন াভাসচও 

ম্পনও্য বাগন ধনযনঙ, ভানুল িভ 

অত্মনওসিও নয় মানে, সওঙুিা ায় নয় 

নেনঙ। উনযানয হনল ওাযঔানায় ওাচ ওযায 

ওথা, অফায নতুনবানফ হফাঁনঘ োয স্বনেয ওথা 

শুসননয়নঙ সঘন্তাভসণ। এআবানফ থ্ননসতও 

ংওনিয িবূসভনত ভানসফও ম্পনও্য 

িানানানেনন ‘সঘন্তাভসণ’য ওাসসন-ফৃত্ত ম্পণূত্া 

হনয়নঙ। ভাসণও ফনন্দযাাধযায় এঔানন দুসব্নক্ষয 

নুলঙ্গী ফস্ত্র ংওি, হঘাযাওাযফায, নাযীয 

িানাসন আতযাসদ সফলয়গুসরনও ্পরষ্ট ওনযনঙন। 

     যনভঘি হননয ‘তােী’, ভননাচ ফুয 

‘দসনও’, সঘন্তযওুভায হনগুনপ্তয ‘মায় মসদ 

মাও’, ঞ্জয় বট্টাঘানম্য ‘যাসত্র’ প্রবৃসত উনযান 

ভন্বন্তনযয ওাযণ সঘত্র ধযা নেনঙ। ভন্বন্তয সননয় 

আংনযসচনত উনযা সরনঔনঙন বফানী বট্টাঘাম্। 

তাাঁয ‘হা হভসন াঙ্গায’ (১৯৪৭) উনযান মুি 

 ভন্বন্তনযয ঙসফ সঘসত্রত নয়নঙ। 

     ভন্বন্তযনও সফলয় ওনয উনযানয ভনতা 

ননও হঙানিা কল্প হভয় হরঔা নয়নঙ। 

সঘন্তযওুভায হনগুনপ্তয ‘ফাাঁফাসচ’, ‘ওারনাক’, 

‘াে’, ‘ওাও’, ‘ওানরা যি’ আতযাসদ কনল্প 

দুসব্নক্ষয ঙা ু্পরষ্ট। ন্নাবানফয াত ধনয 

এনসঙনরন ফস্ত্রাবাফ। তায সনদারুণ ঙসফ যনয়নঙ 

সঘন্তযওুভানযয ‘ফস্ত্র’, ভাসনও ফনন্দযাাধযানয়য 

‘দুঃানীয়’ আতযাসদ কনল্প। এ ঙাো 

সফবূসতবূলণ ফনন্দযাাধযানয়য ‘ফীরুয প্রশ্ন’, 

‘াথ্ওয’, াধাযণ’, প্রনফাধওুভায ানযানরয 

‘ঙ্গায’, ভননাচ ফুয ‘বীনয ভানুল’ ভাসণও 

ফনন্দযাাধযানয়য ‘হও ফাাঁঘায় হও ফাাঁনঘ, ‘সঙসননয় 

ঔায়সন হওন’, ‘নভুনা’, নযাচওুভায যায়নঘৌধুযীয 

‘ক্ষুধা’, ‘ক্ষুধায হদনয মাত্রী’, তাযািয 

ফনন্দযাাধযানয়য ‘হৌলরক্ষ্মী’, ‘আস্কান’, 

‘ভযাভাসি’, নাযায়ণ কনঙ্গাাধযানয়য ‘াে’, 

‘নিঘসযত’, ‘দুঃান’, হাভনাথ রাসেীয 

‘১৯৪৩’, ননফনু্দ হখানলয ‘সত্রিু’, ফাাঁওা 

তনরায়ায’, ‘ওসি’ প্রবৃসত কনল্প ন্নাবাফ, ফস্ত্র-

ংওি, দুসব্ক্ষচাত ায়তা এফং ভানসফওতায 

সননভ্া সনভ্ভ ফণ্না সঘসত্রত নয়নঙ। 

     সফ তনওয অয এওসি উনেঔনমাকয খিনা 

র হতবাকা অনন্দারন। সবতীয় ভামুনিয 

ফঙযগুসরনত আংনযচ  হচাতদায-চসভদাযনদয 

ৃদদয়ীন হালণনীসত ফাংরায ওৃলওনদয চীফননও 

সফমি্ ওনয তুনরসঙর। িানয ভন্বন্তনয কসযফ 

ওৃলওযা; বাকঘালীযা তযন্ত ক্ষসতগ্রস্থ য়। কসযফ 

ওৃলওযা সননচয চসভ হচাতদানযয ওানঙ সফসি 

ওনয হআ চসভ বাকঘালী সননফ ঘাল ওযনত 

ফাধয য়। ভি চসভ, ভি ম্পনদয ভাসরও র 

চসভদায-হচাতদায-ভাচন। এআ নীয় 

নযানয়য সফিনও ভুূনত্ ওৃলওবা  

ওসভউসনস্ট াসি্ ডাও সদর হতবাকা-ংগ্রানভয 

থ্াৎ বাকঘাসলনদয উৎাসদত পনরয সতন 

বানকয দুআ বাক ানফ বাকঘালী এফং ফাসও এও 

বাক ানফ চসভয ভাসরও। 

     হতবাকা অনন্দারননয প্রাণনওি সঙর 

উত্তযফঙ্গ, সফনল ওনয সদনাচুয। তা ঙাো 

যংুয, চরাআগুসে, মনায, াফনা, 

ভয়ভনসং, ঘসিযকণা, হভসদনীুয, ভারদা, 

ঔুরনা  একানযাসি হচরা। ১৯৪৭-এয চানুয়াযী 

হথনও ফাংরায হভাি উসনসি হচরায় লাি রক্ষ 

বাকঘালী হওাননা না হওাননাবানফ হতবাকা 
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অনন্দারনন চসেনয় নেসঙর। সফসবন্নযওভ 

প্রসতওূরতা, বাগঘুয, রুেতযাচ এভনসও 

তযাওানিয ভুনঔাভুসঔ নত নয়সঙর ওৃলওনদয। 

     এআ ভয়ওায ফস্থা ফণ্ণা প্রনঙ্গ 

আসতাসফদ ওুণার ঘনট্টাাধযায় হতবাকা ম্পসও্ত 

তাাঁয কনফলণাভূরও গ্রনন্থ চাসননয়নঙন, ‚হতবাকায 

দাসফনত ধানওািা শুরু য় ননবম্বনয। সডনম্বনযয 

ভাছাভাসছ অনন্দারন একানযাসি হচরায় ঙসেনয় 

নে  রক্ষ রক্ষ ফক্াদায ওৃলওবায ডানও াো 

সদনয় সননচনদয ঔাভানয ধান হতারা শুরু ওনয। 

প্রথভ ঔিমুনি চয় তানদযআ র ওাযণ এওফায 

তানদয ঔাভানয ধান উনে হকনর হচাতদানযয 

নক্ষ চুয়াঘুসয ওনয ফা হচায চফযদসি ওনয ধান 

হওনে হনয়া ম্ভফ সঙর না। সওন্তু এআ এও হদে 

ভানয ভনধয হচাতদাযযা তানদয প্রাথসভও বীসত 

ওাসিনয় উেনত থানও তানদয বাোনি ফাসনীয 

নঙ্গ ওৃলওবায হস্বোনফওনদয স্ত্র ংখাত 

শুরু য়। যাষ্ট্র-মন্ত্র হচাতদাযনদয ভথ্নন হননভ 

নে। ১৩আ সডনম্বয ১৯৪৬ ওৃলওবায 

ফ্বাযতীয় বাসত ভুচপপয অনভদ  

প্রানদসও বাসত ওৃষ্ণসফননাদ যায় এও 

সফফৃসতনত এও রাসধও ওলৃওবায ওভ্ীয 

হগ্রপ্তাযনও এফং ভয়ভনসং, সদনাচুয  

মনানয স্ত্র ুসর হভাতানয়ননও সধক্কায 

চানান।‛
 

     ফাংরা ওথাাসনতয হতবাকা অনন্দারননয 

প্রসতপরন রক্ষ ওযা মায়। ভিদ অেুো যুর-

এয ‘অফাদ’ (১৯৬৯) উনযাসি দসক্ষণ ঘসি 

যকণায ওৃলও অনন্দারননয িবূসভওায় যসঘত। 

ফঙ্গীয় প্রানদসও ওৃলওবায হনতা এফং 

ওসভউসনস্ট াসি্য এওসনষ্ঠ ওভ্ী অেুো যুর 

তাাঁয ংকেননয সবজ্ঞতানও এনক্ষনত্র সনুণবানফ 

ফযফায ওনযনঙন। উনযানয হওিীয় ঘসযত্র 

যসনভয অফাদ িনর ওৃলওবায ওাচওনভ্য 

সযসধ সফিানয অত্মসননয়াক এআ উনযানয ভূর 

সফলয়। তায নঙ্গ এননঙ ানতভ  তায স্ত্রী 

ভসযয়ভ-এয উওাসসন। ভগ্র উনযাসি চুনে 

যনয়নঙ অফাদ িনর ওৃলওবায চয়রানবয 

ওাসসন। াসযফাসযও াসওান্নায নুবূসতয নঙ্গ 

হঔনি-ঔায়া ভানুনলয অনন্দারননয ূফ্ 

হভরফন্ধন খনিনঙ ‘অফাদ’ উনযান। 

     ১৯৪৬ সিষ্টানে প্রওাসত হৌযী খিনওয 

‘ওভনযড’ উনযাসি ুনযাুসয হতবাকা 

অনন্দারননয িবূসভনত যসঘত। হতবাকা 

অনন্দারননয হআ ভি উত্তার সদনগুনরা এফং 

চসভদায-ভাচননয হালনণ সফধ্বি গ্রাভীণ ওলৃও 

ভানচয ফস্থা তযন্ত ফািফবানফ সঘসত্রত নয়নঙ 

‘ওভনযড’ উনযান। ‘ওভনযড’ উনযা প্রনঙ্গ 

ধযাও ুস্নাত দানয ভন্তফয উনেঔ ওযা হমনত 

ানয “ ‚িানয দনওয ওনয়ওসি উনযান 

হতবাকা ওৃলও অনন্দারননয সবজ্ঞতারি ঙা 

নেসঙর, সওন্তু ুনযাদস্তুয হতবাকা ওৃলও 

অনন্দারননয িবূসভনত উনযা হরঔায প্রথভ 

ওৃসতে ম্ভফত হৌযী খিনওয।‛
৪
 

াসফত্রী যানয়য সতন ঔনি ম্পূণ ্ ‘াওা 

ধাননয কান’ (১৯৫৪, ১৯৫৭, ১৯৬৫) উনযান 

হতবাকা অনন্দারননয সঘত্র উস্থাসত নয়নঙ। 

সফার ভানয এআ উনযানয হল ংন 

হতবাকা অনন্দারন সফনল তাৎমূ্ণ্ বূসভওা 

হনয়নঙ। 

     ভাসণও ফনন্দযাাধযানয়য ‘াযাননয 

নাতচাভাআ’, ‘হঙানিাফওুরুনযয মাত্রী’ কনল্প 

হতবাকা অনন্দারননয াসসতযও প্রসতপরন 

খনেনঙ। এ ঙাো সফষ্ণ ু হদ-য ‘হভৌনবাক’ ওসফতায় 

ওৃলওনদয ংগ্রাভী চীফননয ঙসফ সঘসত্রত নয়নঙ। 

সরর হঘৌধুসযয ‘হআ াভানরা! হআ াভানরা!’ 

কানসি হআ ভয় চনভানচ মনথষ্ট প্রবাফ 

হপনরসঙর। ঔি ফাংরায় ওৃলওনদয নযাময 

সধওায প্রসতষ্ঠায দাসফনত স্বাধীনতায ূনফ্ হম 

হতবাকা অনন্দারন ভানচ ফযাও অওায ধাযণ 

ওনযসঙর তায রূায়ণ খনিনঙ ফাংরা াসনতয। 

     সফং তােীয আসতান বাযত  ফাংরায 

সফসফধ সফলনয়য প্রাসঙ্গওতায় নযতভ খিনাস্থর 

এফং অনরােননয এও ওারফ্ ূসঘত ওনযনঙ। 
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এআ তােীয প্রথভানধ্ দুসি সফশ্বমুি বাযতনও হমন 

ঔাসনওিা হচায ওনযআ সফশ্ব যাষ্ট্রনীসতয নঙ্গ 

সফনেদযবানফ মুি ওনয সদর। থ্ননসতও ভন্দা, 

ভন্বন্তয এফং দাঙ্গায় সফমি্ মা্য়গুসর ায নয় 

হল মন্্ত এর ফহু ওষ্টাসচ্ত স্বাধীনতা। সওন্তু হআ 

স্বাধীনতা অফায হদসফবানকয পনর নয় 

দাাঁোর হওফর যিক্ষয়ী নয় ফাংরায ভানুনলয নক্ষ 

এও দীখ্ওারফযাী দুব্ানকযয ওার। 

     অভযা সফং তােীয শুরু হথনও স্বাধীনতা 

চ্ন মন্্ত হম আসতা নুযণ ওযরাভ 

হঔানন ফ্নক্ষনত্রআ অভযা হদনঔসঙ ভনয়য ঙসফ 

াসনতযয দ্নণ প্রসতপসরত নয়নঙ ফাযফায। 

হদওানরয ফৃত্ত এফং অফত্ হথনও ভানুল সননচয 

ভননও সফসেন্ন ওনয সননত ানয না। তাআ ভানুনলয 

সঘন্তন, ভননন এফং ৃসষ্টনত হআ হদওানরয ঙায়া 

েনফআ। 
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