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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 talent is no less as aessayist. Although he did not go far in the literary-sea, but 

he gave his level-best on essay writing. His five essays published in ‘Parichay’ little 

magazine. His essays 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 ‘Essayist Nani Bhowmik’ with the information and 

proof in the whole of my erudition. 
 

ফাাংরা ান্ধসিয গদযবালা প্রসমাসগয প্রস্তুন্ধি ফয যন্ধি ান্ধিক্রভসিয ভধয ন্ধদসম প্রাথন্ধভক সফযয ন্ধযন্ধধসি 

প্রফি ান্ধসিযয ভম ন্ধফচযিবূন্ধভ, ভাআ ন্ধফচযিবূন্ধভসি যাভসভান ভথসক যফীন্দ্রনাথ, ন্ধফদযাাগয ভথসক 

ফুদ্ধসদফ ফুয স্থান ভগৌযসফাজ্জ্বর। ন্ধকন্তু ন্ধফাং িাব্দীয প্রথভাসধয ান্ধিযিত্ত্ব  ভাসরাচনাসক াঅফিযন কসয 

ন্ধনসভযদ প্রফসিয াফিাযিা ভূরি কন্ধফযা াগ্রিী বূন্ধভকা ারসন মসথষ্ট মত্নফান। যফীন্দ্রনাথ ঠাকুয, ফদু্ধসদফ 

ফ,ু ান্ধচন্তযকুভায ভনগুপ্ত, ভভান্ধিরার ভজুভদায, ন্ধফষু্ণ ভদ প্রভুসখয নাভ ন্ধফন্ধষ্টিা াঈজ্জ্বর। ননী ভবৌন্ধভসকয 

কন্ধফখযান্ধি ফযজনন্ধফন্ধদি না সর াসি ভগানা ভাত্র ৫ (াাঁচ)ন্ধি প্রফসিাআ ান্ধিযিত্ত্ব  ভাসরাচনায ভম 

ন্ধনগূঢ় গ্রন্ধির ন্ধফলম ভথসক ন্ধফলমান্তয ন্ধিন্ধন প্রফি ঞ্চভীসি াঈস্থান কসযসছন, িাসি কথাকায ননী ভবৌন্ধভক 

ন্ধযচসয াসথ ানামাস জুসি ভদমা ভমসি াসয ‘প্রাফন্ধিক ননী ভবৌন্ধভক’-এয ন্ধসযাা। ভাভন্ধমক 

াঅসফষ্টনীসি মা র্ফযফ ফযন্ধিক্রভী দৃষ্টান্ত।  
 

    ফহুভুখী প্রন্ধিবায ান্ধধকাযী ননী ভবৌন্ধভসকয প্রাফন্ধিক ত্ত্বান্ধিসক ন্ধচসন ন্ধনসি প্রাপ্ত াাঁচন্ধি প্রফিাআ মসথষ্ট। 

প্রফসিয িান্ধত্ত্বকিা প্রসফ না কসয ভেন্ধিগি থন্ধনসদযন্ধকাসিাআ ভসনান্ধনসফ এখন কাভয। ভাআ 

কভনীমিাসিাআ ফরা ভমসি াসয, ননী ভবৌন্ধভক কামযি ফস্তুন্ধনষ্ঠ/ িন্মম প্রফসিয দৃঢ় প্রাচীসযাআ াঅন প্রফসিয 

কুাঁসিঘয যচনা কসযসছন। িসফ প্রফসিয কুাঁসড়ঘয যচনায ন্ধযফসিয প্রফসিয াট্টান্ধরকা ন্ধনভযাসি ফযথযিা না 

প্রন্ধিফিকিা -  ভকান ন্ধফলমন্ধি পরপ্রূ - এ প্রশ্ন ান্ধিযন্ধাু ন্ধচসে জাগসফাআ। াঅভযা াআন্ধিভসধযাআ ভজসনন্ধছ 

ান্ধিযজীফসনয প্রা চিুযঞ্চভাাং জীফন ননী ভবৌন্ধভক ান্ধিফান্ধি কসযসছন ুদূয ভসকা, ানুফাদকসভয 

http://www.thecho.in/


                  :                        ও                                                                                    
 

Volume- IX, Issue-IV                                                     July 2021           54 

ফযাৃি ভথসক। প্রাপ্ত ৫ (াাঁচ)ন্ধি প্রফসিয ভসধয ৪ (চায)ন্ধি প্রফিাআ প্রাক্-ভসকা সফয করকািাসি থাকাকারীন 

ভসম ভরখা। ফরা বাসরা ‘ন্ধযচম’ ন্ধত্রকায ম্পাদক থাকাকারীন ভসম ভরখা।  ভকফরভাত্র ১ (এক)ন্ধি 

প্রফি ভসকা সফয ভরখা। ভসকা সফয ন্ধরন্ধখি প্রফিন্ধিয প্রকাকার ১৩৬৮ ফঙ্গাসব্দয োফি ভা। 

াংখযান্ধধকযিায গবীসয ন্ধযি মায ুসমাগ না থাকসর প্রাফন্ধিক ননী ভবৌন্ধভসকয স্বিন্ত্রিা িযাআ 

প্রন্ধিন্ধষ্ঠি। ভকাঈ ভকাঈ কন্ধভাঈন্ধনস্ট ননীফাফুয প্রাফন্ধিক ত্ত্বাসক প্রশ্নফাসি জজযন্ধযি কযসিাআ াসযন, ন্ধকন্তু ভ 

কর প্রশ্ন প্রাফন্ধিক ননী ভবৌন্ধভসকয ান্ধণ্ডিযসক ম্লাসন াাযগ। 
 

    একদা ভাসরাচক ন্ধফষু্ণ ভদ ভকাসনা এক যাজর্নন্ধিক বাফাদসয দীন্ধিি ফযন্ধিয ান্ধিয ভাসরাচনায 

ন্ধনযসিিা ন্ধনসম প্রশ্ন িুসরন্ধছসরন। াঅফায এাআ ন্ধফষু্ণ ভদ ভাাআ ভাসরাচক ান্ধন্ধিযক ফুদ্ধসদফ ফুয 

াঈগ্র-াঅধুন্ধনকিায ভাসরাচনা কসয ন্ধরসখন্ধছসরন, ‘এাআ   াঈগ্রিায জনযাআ ভফাধ ফুদ্ধসদফফাফযু নান্ধিহ্রস্ব 

কন্ধফসদয িান্ধরকা ারুি ন্ধভত্র, ভজযান্ধিন্ধযন্দ্র মভত্র, চঞ্চর চসট্টাাধযা, ভিীন্দ্র যা, ভঙ্গরাচযি চসট্টাাধযা, 

ুকান্ত বট্টাচাময ফান্ধির ? ভমভন গসেয িান্ধরকা ধজুযন্ধিপ্রাদ ভুসখাাধযা, যসভ ভন, নসযন্দ্র ন্ধভত্র, ননী 

ভবৌন্ধভক, ুীর জানা প্রবৃন্ধি াাাংসি ন্ধকম্বা নািসক ন্ধফজন বট্টাচাসমযয নাভ ানুচ্চাময।’
১
 াঅয ান্ধিয-

ভাসরাচক াসাক ভুসখাাধযাম ‘ান্ধিয ভাসরাচক ননী ভবৌন্ধভক’ ীলযসক ন্ধরসখসছন ‘ভাভন্ধমক 

যাজনীন্ধিয রিিসযখা ননী ভবৌন্ধভক াঅিসক সিন্ধছসরন।’
২
 িসফ াঅভাসদয ভসন ম যাজনীন্ধিয 

রিিসযখা ননীফাফুয াঅিসক িায মসথষ্ট কাযি ন্ধছর। ভকননা, ভদ  দসয প্রন্ধি করযািকাভী কিযসফযয 

দা ন্ধিন্ধন ভস্বচ্ছা াঅভৃিুয ফন কসয চসরন্ধছসরন। াঠক ভাজ সৃ্মন্ধিয দ্বাসয াঅঘাি কসয ক’জন ফাঙান্ধর 

ান্ধন্ধিযসকয নাভ াঈচ্চাযি কযসি াযসফন, মাযা ভদসয করযাসি কাযাফা কসযসছন। ‘াভয কাফয ভিাভযা 

ন্ধরন্ধখ, ফি,ু মাাযা াঅছ ুসখ’
৩
 খযান্ধিয াঅা াভয ান্ধিয ৃন্ধষ্টয জনয নজরুর াআরাভ ফা ননী 

ভবৌন্ধভসকয ভন্ধচারনা ন। ‘প্রাথযনা ক'ভযা মাযা ভকসি খাম ভিন্ধত্র ভকান্ধি ভুসখয গ্রা/ ভমন ভরখা ম াঅভায 

যি-ভরখাম িাসদয ফযনা।’
৪
 ভরখায া ভদখান নজরুর াআরাভ াঅয ‘মাযা ভদসক বারফাসি াসয 

না িাসদয ভঘন্না কযা ছািা াঅয কী কযফ’
৫
 ফরায িভিা ধসযন ননী ভবৌন্ধভকাআ। ন্ধনযসি াঠক ননী 

ভবৌন্ধভসকয এাআ ভন্তসফয িান্ধিসেয প্রশ্ন িুরসিাআ াসযন ন্ধকন্তু ভাআসঙ্গ িাাঁসদয এ স্মযসি যাখা াঈন্ধচি 

ভম, প্রকৃিসি কর ান্ধিযাআ িান্ধিসেয ভকিনিসর যন্ধচি। 
 

    একথা ন্ধঠক ভাকযফাদী ন্ধচন্তাধাযা াঅভৃিুয ননী ভবৌন্ধভসকয ভন্ধিসে ফফা কসযসছ। ন্ধকন্তু িাসি ভকান 

াযাধ ভনাআ। ‘সব্দয জাদুকয’ একাসরয সফযােভ ান্ধিয-ভাসরাচক িসাধীয বট্টাচাময ভাম 

‘প্রিীসচযয ান্ধিযিত্ত্ব’ গ্রসিয ‘ভার্ক্যী ান্ধিযফীিা’ ীলযক াঅসরাচনায রৄরুসিাআ ফসরসছন, ‘ানয 

ভমসকাসনা িথয প্রস্থাসনয িুরনাম ভার্ক্যফাদ ানুপ্রান্ধিি ান্ধিয-বাফনায াআন্ধিা ফসচসম দীঘযাি এফাং 

ান্তফযস্তুয ন্ধফচাসয ফসচসম গ্রন্ধির। এয ভসধয যসমসছ নানা মযা, নানা িয,  নানা ন্ধফবঙ্গ। কার ভথসক 

কারান্তসয মি ন্ধফফন্ধিযি সমসছ ভানুসলয ান্ধবজ্ঞিা  াঈরন্ধি, ভার্ক্যীম ন্ধচন্তা-ভচিনায ভসধয ঘসি ভগসছ 

াবূিূফয রূান্তয।  ান্ধিয-নন্দন-াআন্ধিা-দযন াথযাৎ ভানফন্ধফসশ্বয এভন ভকাসনা ন্ধদক ভনাআ, মায সঙ্গ 

ন্ধভথন্ধিমাম ভার্ক্যফাদী ন্ধফশ্বফীিা ফাযফায জীফসনয নিুন িাৎময খুাঁসজ ন্ধনসি চামন্ধন। াথচ যাজর্নন্ধিক কাযসি 

ভাকযফাসদয এাআ রূান্তয প্রফিিা ফায কাসছ ভান গুরুে ামন্ধন। াঅাংন্ধক ফযাখযা  বুর ন্ধফসেলসি 

ভার্ক্যফাসদয াসথ ন্ধফন্ধবন্ন ান্ধিযিসত্ত্বয ন্ধনগূঢ়িভ ম্পকয স্পষ্ট সম সঠন্ধন।’
৬
 প্রকৃিসি াআন্ধিাসয 

ভপ্রিাসি ভাজসক ন্ধফজ্ঞানম্মি দ্ধন্ধিসি ফযাখযা কসয ভাকযফাদ - এাআ ন্ধফশ্বাসয ন্ধবসিাআ যন্ধচি ফাভিী 

াঅসন্দারসনয ফীজ। ভাকযফাসদয ভকন্দ্রবূন্ধভ র ভেন্ধি ম্পন্ধকযি ধাযিা। িসফ াঅিয  ান্ধিয াআন্ধিাসয 
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দ্বাযা প্রবান্ধফি ম - এ ধাযিা াঙ্কুন্ধযি ম  ভাকয-এসঙ্গরসয ফহু ূসফযাআ। ভাকয-এসঙ্গর ভাআ ধাযিা 

াংকিৃ কসয নফ াসজ ভ কসযন দ্বান্ধিক-ফস্তুফাদ নাসভ। ননী ভবৌন্ধভসকয ন্ধফশ্বা  দযসনয ন্ধবন্ধে 

ভাকযফাদ। পরি িাাঁয ন্ধচন্তা-জগৎ  ান্ধিয-জগৎ াঅসরান্ধকি কসয াঅসছ ভাকযফাদ। িসাধীয 

বট্টাচাসমযয কথাম, ন্ধফশ্ব-ান্ধিযিসত্ত্বয এভন ভকাসনা প্রকযি ভনাআ মা ভাকযীম ান্ধিযিত্ত্বসক ুসযাুন্ধয 

াস্বীকায কসয ূিযিা রাব কযসি াসয। িাাআ ভকফরভাত্র যাজর্নন্ধিক যঙ ভদন্ধখস ননী ভবৌন্ধভসকয প্রফি-

চচযাসক একসস কসয যাখা াভীচীন। 
 

     একথা ফরায কাযি, ান্ধিয ভফায াাান্ধ ননী ভবৌন্ধভক একজন দি যাজর্নন্ধিক কভযী  াংগঠক। 

িাাআ স্বাবান্ধফকিায ফসাআ িাাঁয ৃন্ধষ্টসি ভাকযফাদ ার ভিাসর প্রকযসিয ফাছন্ধফচায না কসযাআ। ননী ভবৌন্ধভক 

যন্ধচি প্রফিান্ধদ ভাআ স্বাবান্ধফকিাম ানন্ধিক্রভয। িাাঁয যন্ধচি প্রফিাফন্ধর একন্ধি িান্ধরকাম িুসর ধযা ভমসি 

াসয - 

 

   প্রফসিয নাভ                            প্রকা স্থর             প্রথভ প্রকা কার 

 

ফাাংরা ান্ধসিয ফািফফাসদয ভযা         ন্ধযচম                  াগ্রামি, ১৩৫৯ 

াম্রাজযফাদী াংকৃন্ধি প্রভঙ্গ                  ন্ধযচম                   পারৃন, ১৩৫৯ 

ন্ধোন্ধিয প্রসঙ্গ িান্ধরন                  ন্ধযচম                   মচত্র, ১৩৫৯ 

ভান্ধনক ফসন্দযাাধযাসময থিান           ন্ধযচম                  মচত্র, ১৩৬০ 

িান্ধরসনয সয                                 ন্ধযচম                  োফি, ১৩৬৮ 
 

িান্ধরকা প্রদে প্রফি-ঞ্চভীয (মন্ধদ প্রকাগি ীভাফদ্ধিায কথা স্মযসি ভযসখ াঅভাযা ভকফরভাত্র ননী 

ভবৌন্ধভসকয প্রথভ প্রফি ‘ফাাংরা ান্ধসিয ফািফফাসদয ভযা’ভক ভকন্দ্র কসযাআ এ াঅসরাচনা ীভাফদ্ধ 

থাকফ।) ন্ধবন্ন ন্ধবন্ন ন্ধসযানাভ সে কর প্রফিাআ একন্ধি সূত্র গ্রন্ধথি। ভ ূত্রন্ধিয নাভ ভাকযফাদ। 

ভাআসঙ্গ এ স্মযিী ভম, প্রফি-ঞ্চভীয ন্ধফলানুলঙ্গ ভাজ  ান্ধিয-াংকৃন্ধি। ভকননা; ভাকযফাদ ভকাসনা 

ন্ধফন্ধচ্ছন্ন ত্ত্বা ন, ৃজনীর ন্ধফজ্ঞান। ভম ৃজনীর ন্ধফজ্ঞাসনয ছাত্র ননী ভবৌন্ধভক রি ন্ধিাসক ফন কসযাআ 

চসরনন্ধন, িাসক ফানরূস ফযফাসয ভান াযঙ্গভ। িাাআ ন্ধিন্ধন ফাযাংফায ফসরন, কারয ভাকয কন্ধথি 

‘according to the laws of beauty’-য কথা। ভাকযীম দৃন্ধষ্টবঙ্গীসক ম্মুসখ ভযসখাআ প্রাফন্ধিক ননী 

ভবৌন্ধভসকয প্রফি ভথসক িুসর াঅনসি চাাআ ভাকযফাসদয ফীজ এফাং িা াফযাআ াআন্ধিাসয ভপ্রিাসি। 

ভকননা; ভাভন্ধমক াআন্ধিাসক াঅিার কসয প্রাফন্ধিক ননী ভবৌন্ধভকসক ম্পূিয াঅত্মস্থ কযা একপ্রকায 

াম্ভফ। িাছাড়া ‘ভার্ক্যফাদ ম্পসকয মিাআ াথযর্নন্ধিক ন্ধনমন্ত্রি  মান্ধন্ত্রকিায ান্ধবসমাগ িুসর ধযা ভাক, 

ভার্ক্যী ন্ধচন্তা-যম্পযা এখন মযন্ত ভানন্ধফক সিযয িান ািুণ্ন ভযসখসছ।’
৭
 

 

     ূসফযাি ক্রভানুমামী ননী ভবৌন্ধভক ৃষ্ট প্রথভ প্রফিন্ধি র ‘ফাাংরা ান্ধসিয ফািফফাসদয ভযা’। প্রাপ্ত 

িসথযয ন্ধনন্ধযসখ ফরা ভমসি াসয, এন্ধিাআ ননীফাফু ন্ধরন্ধখি প্রথভ প্রফি। প্রফিন্ধি প্রথভ প্রকান্ধি ম, ‘ন্ধযচ’ 

ন্ধত্রকাম ১৩৫৯ ফঙ্গাসব্দয াগ্রাামন াংখযাম (২২ ফলয, প্রথভ খণ্ড, ঞ্চভ াংখযা)।  িসফ এ প্রফি ৃন্ধষ্টয ফছয 

াসিক ূসফযাআ ‘ন্ধযচম’ ন্ধত্রকাসিাআ ুিক ন্ধযচম ন্ধফবাসগ নান্ধিদীঘয ভাসরাচনাত্মক প্রফসি প্রাফন্ধিক ননী 

ভবৌন্ধভসকয াসিখন্ধি। রিয কযায ন্ধফলম, ‘ন্ধযচ’ ন্ধত্রকায ১৩৫৯ ফঙ্গাসব্দয াগ্রামি াংখযা ভথসকাআ 
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ভগাার ারদাসযয াসথ মুগ্ম-ম্পাদসকয দান্ধে ান্ধযি  ননী ভবৌন্ধভসকয কাাঁসধ। াথযাৎ মুগ্ম-

ম্পাদকরূস াফিযসিয প্রথভ াংখযাসিাআ প্রফিন্ধি প্রকান্ধি। িসফ াংখযান্ধিসি ভকফরভাত্র ননী ভবৌন্ধভসকয 

প্রফিাআ নম ুিক ন্ধযচম ন্ধফবাসগ কন্ধফ ান্ধজি দে  ন্ধজ.এ. খান ম্পান্ধদি গে াংকরন ‘ফায াঈসয’ 

এফাং দীসন্দ্রনাথ ফসন্দযাাধযাসময প্রথভ াঈনযা ‘াঅগাভী’ ুিকদ্বসয ভাসরাচনা ‘মভত্রীয জনয’ 

ন্ধসযানাসভ প্রকান্ধি ম। মায ভরখক স্বাং ননী ভবৌন্ধভক।  
           

     যফিযীসি ভগৌিভ ান্ধধকাযী ভাসয ভমাগয ম্পাদনাম ‘কথারূ ননী ভবৌন্ধভক াংখযা এক’-এ প্রফিন্ধি 

ুনভুযন্ধিি ম ১৪১৭ ফঙ্গাসব্দয াঅলাঢ াংখযাম। ন্ধযচম ন্ধত্রকায ১৬ (সলাসরা) ৃষ্ঠা (৩৪১-৩৫৬) জুসি 

প্রফিন্ধিয ন্ধফিায। দীঘয প্রফিন্ধিয মযামক্রন্ধভক াঅসরাচনা ‘স্বাবান্ধফকফাদ ফনাভ ফািফফাদ’, ‘প্রন্ধিন্ধনন্ধধ স্থানীম 

চন্ধযত্র’, ‘ভভয গ্রসিয ভযা’, ‘ন্ধক্র বূন্ধভকা’, ‘বাফম্পদ’, ‘ান্ধিফাচক ন্ধদক’, ‘ন্ধফপ্লফী ভযাভান্ধিকিা’ এফাং 

‘াঈাংায’ ন্ধসযানাসভ ন্ধফিৃন্ধি রাব কসযসছ। নাভকযি ভমসিু ান্ধসিয প্রসফসয ভূর চান্ধফকান্ধঠ, ভসিু 

প্রাথন্ধভকবাসফ াঅভাসদয ফুসঝ ন্ধনসি াুন্ধফধা মনা ভম, ভাকযফাদ কন্ধথি ফািফফাদাআ ননী ভবৌন্ধভসকয 

স্মিযফয ন্ধফল। িসফ রৄধুভাত্র ননী ভবৌন্ধভকাআ নন, িাাঁয ফহু ূসফযাআ ফস্তুফাদ ভাকযফাদী ান্ধিযন্ধচন্তনসক 

াঅসরান্ধিি কসযসছ। ন্ধফ-িকী ফাাংরা ান্ধসিযয াসি ফািফিায যা ান্ধজসম ফািফফাদী ফাাংরা 

ান্ধিয ধাযা প্রচরসনয গফয ানুবফ কসযন ভম কর কন্ধফ-ান্ধন্ধিযক, িাাঁসদয ন্ধযন্ধভি ন্ধযন্ধধ কসলার  

কান্ধর-করভসক ভফষ্টন কসয। ন্ধকন্তু ননী ভবৌন্ধভক কসলার  কান্ধর-করভী ফন্ধি-ান্ধিযসক ফািফফাদী 

ান্ধিযরূস গ্রসি ন্ধনভযান্ধজ। িাাঁয কথা, ‘াসনসকয ধাযিা ভম ফািফফাদ ম্ভফি ভাসজয ভনাাংযা ন্ধদকন্ধি 

ন্ধনসমাআ রৄধু ন্ধরখসফ। এাআ ন্ধসসফ কসলার-ভগাষ্ঠীয ভাভন্ধমক ফন্ধি-ান্ধিয ভথসক রৄরু কসয ীসযন্দ্রনাথ 

ভুসখাাধযাম নাভক এক ভরখসক ‘ফুবুি ু ৃন্ধথফী’য ন্ধবন্ধখন্ধয-জগসিয একসঘস ন্ধফকৃি ফিযনা - ফাআ 

ফািফফাদী ফসর চন্ধরি। ভকাঈ বাসফন এয একভাত্র গুিাআ ফুন্ধঝ প্রচায। ুিযাাং াঈচ্চকসে যাজর্নন্ধিক 

ভঘালিাভাত্রাআ ফািফফাদী ফসর াসনসক বুর কসযন। ভকাঈ বাসফন ‘মদৃদৃষ্টাং িন্ধলন্ধখিাং’-াআ  র ভলকথা।’
৮
 

িত্ত্বগিবাসফ ভম কী ন্ধযভান ান্ধণ্ডিয বয কসয ননীফাফু এ ন্ধফলসম াঅসরাচনায ধৃষ্টিা ভদসখসছন, িা 

ন্ধনাঃসন্দস প্রাংনীম। 
 

    প্রফিন্ধিয ূচনাসিাআ ‘ফািফফাদ’ ম্পসকয ননী ভবৌন্ধভসকয মযাসরাচনা ‘ফাাংরা ান্ধসিযয াঅসরাচনাম 

ফািফফাদ কথান্ধি ভমন াঅজকার একিু কভ ভানা মাসচ্ছ।’
৯ 
ননী ভবৌন্ধভসকয ভন্তফযন্ধিয াযফো ানুিাসন 

নজয কািসফ প্রফিন্ধি প্রকাসয যফিযী াংখযা াথযাৎ ১৩৫৯ ফঙ্গাসব্দয ভৌল াংখযা। ান্ধিযন্ধাু াঠক-

ভাসজ প্রফিন্ধি কী ন্ধযভাি দাগ ভকসিন্ধছর িায প্রভাি ভদ ‘ন্ধযচম’ ন্ধত্রকায াঠক-ভগাষ্ঠী। ভৌল াংখযায 

াঠক-ভগাষ্ঠীসি চাযজন াঠসকয ভিাভি ভুন্ধিি াঅকাসয প্রকান্ধি ম। ফরাফাহুরয চাযজন াঠসকয 

ভিাভি চিুষ্টাআ ননী ভবৌন্ধভসকয াঈি প্রফিসকন্ধন্দ্রক। াাুয লী াঈন্নমন ন্ধভন্ধিয সি ুনীর ভগাস্বাভী 

ন্ধরসখসছন, ‘ান্ধসিয ফািফফাসদয ভযা (াগ্রাি াংখযাম প্রকান্ধি) িরাভ। সি খুন্ধ রাভ। 

জবাসফ াঅনায ফিফযসক াঠসকয কাসছ িুসর ধসযসছন। াঅাকন্ধয প্রগন্ধি ভরখকসদয দৃন্ধষ্ট এন্ধদসক 

াঅকৃষ্ট সফ।’
১০

 
 

     াঅফায জর্নক াঠক ন্ধরসখসছন, ‘(ফািফফাদ ন্ধনসম ভরখান্ধিয) ভরখকসক াঅন্তন্ধযক ান্ধবনন্দন জানান্ধচ্ছ ভম 

ফাাংরা ান্ধসিযয একন্ধি ািযন্ত প্রসমাজনীম ন্ধদসক ন্ধিন্ধন াধাযসিয এফাং নফয ন্ধেী-ান্ধন্ধিযক ভগাষ্ঠীয দৃন্ধষ্ট 

ভপযাফায প্রথভ প্রমা কসযসছন ফসর। ফ ভথসক ফড় কথা ভযান্ধি ন্ধঠকবাসফ ন্ধনিযীি ফায সথ মাসচ্ছ।’
১১

 

াঅয ন্ধদ্বিী জর্নক াঠসকয ভিাভসি গুরুে ভসসছ ফািফিায প্রান্ধঙ্গক াঅসরাচনা, ‘ন্ধযচস ফািফফাদ 
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ন্ধনস াঅসরাচনা রৄরু সসছ। াঅাকন্ধয িা চরসফ।’
১২  

িৃিী জর্নক াঠসকয ান্ধবফযন্ধি, ‘প্রফিন্ধি স্থাসন 

স্থাসন ন্ধফিকযভূরক। িফু ুখাঠয, ন্ধফসেলিধভযী এফাং বাফভৃদ্ধ। ... এসদসয কৃন্ধষ্টয সঙ্গ ভমাসগয প্রা 

যসসছ। াঅনাসদয এ ন্ধচন্তাসক াদয ম্ভালি না জান্ধনস থাকসি াযরাভ না।’
১৩ 

     
       

    ফরাফাহুরয, প্রফিন্ধি প্রথভ প্রকাসয এক ফৎয ফযাী ‘ন্ধযচস’য াঠক-ভগাষ্ঠীয চচযাভগ্ন ন্ধছর। াঅভযা 

াআন্ধিভসধযাআ চাযজন াঠসকয ভিাভি াঈস্থান কসযন্ধছ। এখন াঠক-ভগাষ্ঠীয ভম ভিাভিন্ধি াঈস্থাসন 

প্রাী , ভন্ধি প্রকান্ধি  ১৩৬০ ফঙ্গাসব্দয কান্ধিযক াংখযাম ‘ন্ধযচম’ ন্ধত্রকাসিাআ। এ াংখযাম াঠক-

ভগাষ্ঠীসি ‘াঅন্ধঙ্গক  বাফম্পদ’ ন্ধসযানাসভ একন্ধি নান্ধিদীঘয যচনা প্রকান্ধি ম। মায ভরখক ন্ধদরী কভুায 

ন্ধফশ্বা। ন্ধঠকানা রখসনৌ। ন্ধিন্ধন ন্ধরসখসছন, ‘ন্ধযচ’-এ গি াগ্রাি াংখযা ননী ভবৌন্ধভক ভাসয ‘ফাাংরা 

ান্ধসিয ফািফফাসদয ভযা’ প্রসঙ্গ প্রফিন্ধি সি াঅভযা াঅনন্ধন্দি রাভ। ফরাফাহুরয াঅজসকয ন্ধদসন 

প্রফিন্ধিয গুরুে িকযািীি।’
১৪

 াঅফায ারন্ধকা ভথসক েী প্রান্ত ফসন্দযাাধযাম ন্ধরসখসছন, ‘‘ন্ধযচম’এ 

‘ফাাংরা ান্ধসিয ফািফফাদ’ প্রফিন্ধি িরাভ। প্রফিন্ধি ভম ভূরি একন্ধি নিুন দৃন্ধষ্টবন্ধঙ্গয াাসময ভি 

ন্ধফলমন্ধিয য াঅসরাকাি কসযসছ, িাসি সন্দ নাাআ।’
১৫

 
 

     একর দৃষ্টাসন্তয ফাাআসয ১৩৫৯ ফঙ্গাসব্দয পাগুন াংখযাম ‘ন্ধযচম’ ন্ধত্রকায াঠক-ভগাষ্ঠীসি 

‘ফািফফাদ প্রসঙ্গ’ যচনান্ধিয ভধয ন্ধদসম াঅীল ফভযি ভা ননী ভবৌন্ধভক ন্ধরন্ধখি প্রফিন্ধিসক ম্পূিয নযাৎ 

কসয ন্ধরসখসছন, ‘গি াগ্রামি াংখযা ন্ধযচস েীমুি ননী ভবৌন্ধভক ভাসয ফাাংরা ান্ধসিয ফািফিা 

ম্পকযী বাফফাদী ন্ধফজ্জনক প্রফিন্ধি সড় াঅভযা ািযন্ত ন্ধঙ্কি সমন্ধছ।’
১৬

 াফয াঅীল ফভযি ভাসয 

এ াঠ-প্রন্ধিন্ধক্রমাম ননী ভবৌন্ধভসকয ান্ধবফযন্ধি, ‘ফাাংরা ান্ধসিয ফািফফাসদয ভযা’ (ফািফিা ন) ীলযক 

াঅভায প্রফি ম্পসকয েীমুি াঅীল ফভযসিয ভভৌর াঅন্ধে এাআ ভম, াঅভায ফািফফাদ একিা ফস্তুফাদী 

দযনসক ন্ধবন্ধে কসযসছ।’ দুবযাগযক্রসভ এন্ধিসি িাাঁয াঅন্ধে সর এাআসিাআ ভার্ক্যফাদীসদয ভূর মফন্ধষ্টয।
১৭

 
 

     রৄধু িাাআ ন, াঅীল ফভযি াঈন্ধিি কর মুন্ধি খণ্ডসন ননী ভবৌন্ধভসকয ফিফয খুফাআ স্পষ্ট,’ াঅীলফাফযু 

াঅন্ধেয াথয িাাআ দাাঁড়া ভম, িসকযয ুন্ধফধায জনয এসঙ্গরস্ স্টান্ধরন াঈদ্ধৃি কযা সত্ত্ব ভদখা মাসচ্ছ ন্ধিন্ধন 

এাআ ভরূ ভার্ক্যফাদী ূত্রািিুকু ভানসি যাজী নন। এফাং এাআ না ভানািাাআ ভম নাময, িা প্রভাি কযায জনয ন্ধিন্ধন 

‘ফািফফাদ’ কথান্ধিসক ন্ধনসজয খুন্ধভি াসথয ভাসন কসযসছন। ফািফফাদ নাভক িত্ত্বন্ধিসক ফািফিা  

ফািফধভযী ন্ধে  ন্ধেীয সঙ্গ এক কসয গুন্ধরস ভপসরসছন। ন্ধকন্তু িা গুন্ধরস ভপরসর করসয ুন্ধফধা 

সর মফজ্ঞান্ধনক াঅসরাচনায ুন্ধফধা ম না। মাসি িা ভকাঈ গুন্ধরস না ভপসরন, িাযজনয াঅন্ধভ প্রফসিয 

ূত্রািাআ কসযন্ধছ এাআ ফসর ভম... ভার্ক্যফাসদয ান্ধিযিত্ত্ব র ফািফফাদ’। ানযানয ধাযিায সঙ্গ িায িপাি 

কযায জনয ‘প্রকৃি’ কথান্ধি ভমাগ কসয ফসরন্ধছ ‘প্রকৃি ফািফফাদ র...’ াআিযান্ধদ। াঅীলফাফু ন্ধজন্ধনিাসক 

গুন্ধরসম না ভপরসর মসিা ফুঝসফন ভম িরিম প্রবৃন্ধি ফািফফাদী ন্ধেী ভাকযফাদী না সর ফািফফাদ 

নাভক মফজ্ঞান্ধনক িত্ত্বন্ধিয ভার্ক্যফাদী না সম াঈাম ভনাআ।’
১৮

  
 

     ননী ভবৌন্ধভসকয ভন্তসফয এ ভসন কযায ভকান কাযি ভনাআ ভম, াঅীলফাফুয ভাসরাচনাসক ননীফাফু ম্পিূয 

াস্বীকায কসযসছন। ফযাং াঅীলফাফযু ভাসরাচনা ভম ননীফাফুসক ন্ধিা ন্ধদসমসছ িায স্বীকৃন্ধি স্বাং ননী 

ভবৌন্ধভসকয কথাসিাআ স্পষ্ট, ‘িফু াঅীলফাফুয ন্ধচন্ধঠ ভথসক ভসন সমসছ, ভম াঅভায প্রফসি কিকগুন্ধর ন্ধফলম 

মি াঅন্ধভ াঅসযা স্পষ্ট কসয ফরসি ান্ধযন্ধন। সয ুসমাগ সর িা াঅন্ধভ ফা ভমাগযিয ভকাসনা ফযন্ধি ভচষ্টা 

কযসফন।’
১৯
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    একর াঠক প্রন্ধিন্ধক্রমাাআ জানান ভদ ননী ভবৌন্ধভসকয প্রফিন্ধি াঠক-ভাসজ কীরূস ভাদৃি। এফাসয 

প্রফিন্ধিয াঠফস্তুসি প্রসফসয ারা। ন্ধকন্তু াঠফস্তুসি প্রসফসয ূসফযাআ ভম প্রশ্নন্ধি ভাথাচািা ন্ধদসম সঠ, ভ 

প্রশ্নন্ধি স্বাং ননী ভবৌন্ধভক াঈিান কসযসছন, ‘িা সর প্রকৃি ফািফফাদ কী ?’
২০

 িসফ দু’এক কথা 

ফািফফাসদয াংজ্ঞা ন্ধনধযাযি জ ন্ধফলম ন। ফািফফাদ ফরসি াঅভযা াধাযিি ফুন্ধঝ, ‘াভান্ধজক  

যাজর্নন্ধিক াআন্ধিাসয ান্তন্ধনযন্ধি ফহুভান্ধত্রকিাসক ান্ধিষ্ট ফািসফয ভরূ াফরম্বন ন্ধসসফ গ্রি মখন এয 

ন্ধফন্ধচত্র ান্ধবফযন্ধি ভথসক দৃযভান জগৎ  জীফসনয িত্ত্বাি গসড় সঠ, িাসক াঅভযা ফািফফাসদয ান্ধবধা 

ন্ধদাআ ।’
২১

 ননী ভবৌন্ধভক ফিযভান প্রফসি একথাযাআ যরীকযি কসয ন্ধরসখসছন, ‘প্রকৃি ফািফফাদ র ান্ধসিয 

প্রকৃিাআ ফািফসক প্রন্ধিপন্ধরি কযা। ভরখসকয াঅত্মগি ধাযিাপ্রূি ভকাসনা ‘যভভূরয’, ‘শ্বাি ভূরয’, 

‘যভূরয’ এফাং কন্ধেি ভকাসনা ‘ন্ধফপ্লফী ভূসরয’য ন্ধছসন ান্ধিযসক ধান্ধফি কযা ন; াঈরসিা; ফািসফয 

ভরখসকয াঅত্মগি াআচ্ছা-ান্ধনচ্ছা ন্ধনযসি ফািফজগৎ, িাাঁয জীফন  ভাসজয ন্ধফলফস্তু, াফফ  ভরূ 

ভভযসক প্রন্ধিন্ধফন্ধম্বি কযাাআ র ফািফফাসদয ধভয।’
২২ 

 

     ান্ধসিয ফািফফাদ ন্ধফলন্ধি স্পষ্ট ভথসক স্পষ্টিয কসয ভিারায জনয ন্ধফন্ধবন্ন মযাস প্রফিন্ধিসক এন্ধগস 

ন্ধনস ভগসছন প্রাফন্ধিক ননী ভবৌন্ধভক। মায প্রথভ মযা ‘স্বাবান্ধফকফাদ ফনাভ ফািফফাদ’। মযান্ধবন্ধেক 

নাভকযসি ভম াফযন্ধি ফযফহৃি, িাসিাআ দ্বসিয ৃন্ধষ্ট ‘ফনাভ’। ন্ধফলসয ুঙ্ক্ষানুঙু্ক্ষ  মথাথয ন্ধচত্রানাআ 

ফািফফাসদয একন্ধি ানযিভ রিযি ন্ধঠকাআ ন্ধকন্তু একভাত্র ন। স্মযিী, ননী ভবৌন্ধভক প্রফসিয ূচনাসিাআ 

জান্ধনসন্ধছসরন, াআদান্ধনাং কাসরয ান্ধিযাসরাচনা ফািফফাসদয ানুন্ধস্থন্ধিয কথা। এয াথয দাাঁড়া ািীসি 

মা ন্ধছর। ফন্ধঙ্কভচন্দ্র চসট্টাাধযা, যফীন্দ্রনাথ ঠাকুয ন্ধকাংফা যৎচন্দ্র চসট্টাাধযা কসরয ান্ধিয-বূফসন িুফ 

ন্ধদস ফািফফাসদয িাসন ব্রিী সসছন স্বাং ননী ভবৌন্ধভক। দৃষ্টান্ত ন্ধসসফ াঈস্থান কসযসছন, ‘ন্ধফলফিৃ’, 

‘কষৃ্ণকাসন্তয াঈাআর’, ‘ভগাযা’, ‘লীভাজ’-এয কথা। িাাঁয ভসি, ‘ভরখকসদয ধাযিা াঅদযগি ীভাফদ্ধিা 

সত্ত্ব এাআফ িবূন্ধভকা ভম ভগাযা, যসভ, যভা, াঅনন্দভমী, কুন্দ, ভযান্ধনী প্রবৃন্ধিসক ান্ধঙ্কি কযা সমসছ 

- িাযা ভূরি িদানীন্তন ভাসজয এক একন্ধি ফািফ ন্ধফকাসযাআ প্রন্ধিবূ। এাঁসদয জীফসন নানা ঘিনা াঅসছ। 

ন্ধকন্তু ভরখকযা ভফসছ ন্ধনসমসছন রৄধু ভাআফ ঘিনা মা িদানীন্তন ভাসজয গুরুেূিয প্রশ্নসক জীফন্ত কসয 

িুরসি িভ।’
২৩

 িান্তসয ন্ধফশ্বান্ধিয ভথসক রৄরু কসয িদানীন্তন ফাাংরা ান্ধসিযয াঙ্গসন ফািফফাসদয 

নাভ কসয খুাঁন্ধিনান্ধি ন্ধফলসময ফিযনা ািায য ািা পভযাফদ্ধ সচ্ছ ন্ধঠকাআ ন্ধকন্তু িাসক ‘ফািফফাদ’ ান্ধবধাম 

বূন্ধলি কযসি ননী ভবৌন্ধভক ন্ধনভযান্ধজ। দৃষ্টান্ত ন্ধসসফ ননীফাফু াঅাআন্ধয ভরখক কন্ধফ ভজভ জসমসয 

কারজমী াঈনযা ‘াআাঈন্ধরন্ধস’য(১৯২২) াঈস্থাসন াঈসদযাগী। ভাত্র একন্ধদসনয ঘিনা প্রফাস াঈনযা 

কান্ধনীয ন্ধফিৃন্ধি। কর ন্ধফলসময খুাঁন্ধিনান্ধি ফিযনা ন্ধদসি ন্ধগসম ভকাসনা ভকাসনা াংকযসি গ্রিন্ধিয ৃষ্ঠাাংখযা 

স্রান্ধধক। প্রাফন্ধিসকয ভসি, ‘ন্ধনফযাচনীন ঘিনাুঞ্জ, স্ফুি াস্ফুি ভমৌনন্ধচন্তা ভথসক রু-জাান মুসদ্ধয 

ন্ধচযাচন্ধযি স্মৃন্ধি, ফযাসযসরয গিাসনায ব্দ ভথসক ভরিযাসগয হুফহু ফিযনাম’
২৪

 াঅদযপ্রান্ত গসি ঠা 

াঈনযান্ধিসি ননীফাফু ফািফফাসদয ানুন্ধস্থন্ধি রিয কসযসছন। াঅািবাসফ এ ফৃোন্ত ফািফফাদ ফসর 

ভাদৃি সর প্রকৃিসি িাসক ফািফফাদ না ফসর স্বাবান্ধফকফাদ ফরাাআ ভেম - ন্ধঠক এভনিাাআ ভসন 

কসযন  ননী  ভবৌন্ধভক। 
 

     রৄধু ন্ধফশ্বান্ধসিযাআ নম, িদানীন্তন ফাাংরা ান্ধসিয িাযাঙ্কয ফসন্দযাাধযাম  িীনাথ বাদুিীয 

দৃষ্টান্ত স্থান কসযসছন। প্রঙ্গক্রসভ াঅসরাচনা যাসজয এস সিসছ ‘াাঁুরী ফাাঁসকয াঈকথা’  ‘ভঢাাঁিাাআ 

চন্ধযি ভান’। প্রথভন্ধিসি িাযাঙ্কযফাফু াঈকথায ফিযনা ািায য ািা জুসড় রৄধ ু ফীযবূসভয কাায 
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ম্প্রদাসময নানা াঈাচায  াংকৃন্ধিয ন্ধফফযি ন্ধদসম ভগসছন ফসি ন্ধকন্তু প্রকৃিসি ভাআ াঈস্থাসন ‘ফািফ 

ানুাি  াংগ্রাসভয ন্ধঠক প্রন্ধিচ্ছন্ধফ এাআ াঈকথায যাজয ভথসক ফন্ধকৃি’
২৫

 ফসরাআ ননী ভবৌন্ধভসকয ন্ধফশ্বা। 

াঅফায ন্ধিভান ভরখক িীনাথ বাদুিী প্রসঙ্গ ননীফাফুয ধাযিা, ‘একন্ধি ুন্ধনন্ধদযষ্ট যাজর্নন্ধিক-াভান্ধজক-

ভবৌগন্ধরক ন্ধযন্ধস্থন্ধিসি ভঢাাঁযাাআসয ন্ধফকা ভরখসকয রিয। ন্ধকন্তু দুাঃসখয ন্ধফলম, ভরখক ািায য ািা 

জুসড় রৄধু খুাঁন্ধিনান্ধি ফিযনাসিাআ ীভাফদ্ধ ভথসকসছন। িাৎমযূিয ন্ধনফযাচসনয ন্ধদসক  াঅসদৌ দৃন্ধষ্ট সিন্ধন। পসর 

‘ভঢাাঁিাাআ চন্ধযি ভান’ ফাাংরা ান্ধসিয স্বাবান্ধফকফাসদয একন্ধি াঅধুন্ধনক  ভঝাাঁকসকাআ ভজাযদায কসযসছ।’
২৬

 এ 

াঅসরাচনা ভথসক সজাআ ানুভান কসয ভনমা মাম স্বাবান্ধফকফাদ  ফািফফাসদয ভূরযামসনয ননীফাফুয 

দিিা। ভকননা খুাঁন্ধিনান্ধি ন্ধফলসময াফিাযিা স্বাবান্ধফকফাদ (Naturalism) ফা ফািফফাদ (Realism) 

াঈবমফাসদাআ ফিযভান। ন্ধকন্তু ফািফফাসদয খুাঁন্ধিনান্ধি ন্ধফলসম াফিাযিা কযা ম ‘মফন্ধষ্টযূিয চন্ধযসত্রয জীফন্ত 

রূাসনয প্রসমাজসনাআ ফািফিায ভূর িয  ভভয াঈদ্ঘািসনয াথযকিা।’
২৭

  
 

     ‘চন্ধযসত্রয জীফন্ত রূামন’ প্রসঙ্গাআ াঈন্ধিি ন্ধদ্বিীম মযাসময ন্ধফল ‘প্রন্ধিন্ধনন্ধধস্থানী চন্ধযত্র’। ান্ধসিযয 

াঈসেয ভানুল। ান্ধসিযয াঈাদান ফসি। ান্ধসিযয াঈাদানরূস ভানুল চন্ধযসত্র মযফন্ধি ম। ান্ধসিয, 

ন্ধফসলি কথাান্ধসিয চন্ধযত্র খুফ গুরুেূিয াঈাদান। মন্ধদ ভকাসনা ভকাসনা িান্ধত্ত্বক ান্ধসিয ঘিনাসক 

ান্ধধক গুরুে ভদন িথান্ধ ভসন যাখা প্রসমাজন ঘিনা  চন্ধযত্র যস্পয ন্ধনযসি নম। ফযাং ফরা মাম এসক 

াসযয ন্ধযযূক। প্রথভ মযাসময ন্ধনমযািুকু াঅত্মস্থ কসযাআ ন্ধদ্বিীম মযাসম ভসনান্ধনসফ। এ মযাস ননী 

ভবৌন্ধভক দুাআ ভেন্ধিয চন্ধযসত্রয কথা ফসরসছন। মথা, ন্ধিন্ধকযার চন্ধযত্র  িাাআ চন্ধযত্র। ন্ধিন্ধন ফাাংরা ান্ধিয 

ভথসক াঈদাযি ন্ধদসম ন্ধিন্ধকযার  িাাআ চন্ধযসত্রয ভূরগি মফাদৃযন্ধি িুসর ধসযসছন াফরীর বালাম। 

প্রঙ্গক্রসভ াঈসঠ এসসছ বাাঁিুদে, চাাঁদ দাগয, ভিাযা এফাং ভগাযায নযা চন্ধযসত্রয নাভ; মাযা ফািফিায 

ূত্র ধসযাআ ন্ধিন্ধকযার চন্ধযসত্রয জগসি স্বভন্ধভাম বাস্বয। াযসি ‘ফুবুিু ৃন্ধথফী’  ‘ন্ধিনূসনয’য ভকাসনা 

চন্ধযত্রাআ ভম ন্ধিন্ধকযাসর াঈেীিয মন্ধন ভিা জানাসি ভবাসরনন্ধন প্রাফন্ধিক । াঅয ফসরন িদানীন্তন ফাাংরা 

ান্ধসিযয িাাআ চন্ধযসত্রয ন্ধবসড় ভমন ভরখকযা গা বাাসি চাাআসছন । ন্ধিন্ধন াঅঙ্কা প্রকা কসযন, 

প্রগন্ধিীর ন্ধেীসদয িাাআ চন্ধযত্র ন্ধনভযাসিয ন্ধদসক ঝুাঁসক িায প্রফিিা ভদসখ । একর কথা ন্ধনন্দুসকয 

নযা ন্ধিন্ধন ফসরনন্ধন, ভাসরাচসকয নযা মুন্ধি ন্ধদসম ফজাম ভযসখসছন িায প্রাভান্ধিকিা। এ মযাসময 

ান্ধন্তসভ ভাকযফাসদয াঅেম ন্ধনসম ফসরসছন, ‘ন্ধনন্ধদযষ্ট াভান্ধজক ন্ধিয ধভযন্ধিসক মা ফসচসম ন্ধযূিযবাসফ 

প্রকা কসয, িাাআ ন্ধিন্ধকযার।’
২৮

 
 

     িৃিীম মযাসময ভসভযয কথা। ভমখাসন ন্ধিন্ধন সিযয প্রকৃন্ধিগি প্রন্ধিষ্ঠা কযসি ান্ধবরালী। িয প্রকাস 

জ্ঞাসনয প্রসমাজন। ফস্তুজগসি কখন কখন এভন ন্ধকছু প্রিযিসগাচয ম মা িয নম । নানা ন্ধক্রমা-

প্রন্ধিন্ধক্রমায পসর ফস্তুজগৎ ম্পসকয ভানুসলয ভসন ভম ধাযিা জসন্ম, িা জ্ঞান ন, জ্ঞাসনয প্রথভ িয । ননী 

ভবৌন্ধভক ভম িযসক ানুবূন্ধিয িয ফরসি ভচসমসছন। ানুবূন্ধিয িসয থাকা ভাআ প্রাথন্ধভক জ্ঞান মখন ভসময 

গসফলিাগাসয ফাযাংফায যীন্ধিি সম ান্ধযফন্ধিযি থাসক, িখন িা জ্ঞাসনয ান্ধবধা া এফাং সিয াঈন্নীি 

ম । ন্ধফজ্ঞান  ান্ধিয াঈবাআ িয প্রকাস ন্ধনি ফযি । ন্ধকন্তু াঈবসময থ ন্ধবন্ন । িদানীন্তন ফাাংরা 

ান্ধসিযয ান্ধচন্তযকুভায ভনগুপ্ত, জীফনানন্দ দা, নসযন্দ্রনাথ ন্ধভত্র, এভনন্ধক প্রগন্ধিীর ন্ধেীান্ধসিযয 

াগ্রিী, ন্ধমন্ধন ফাাংরা ান্ধসিয ফািফফাসদয প্রন্ধিষ্ঠাম কৃন্ধিসেয ন্ধযচম ন্ধদসমসছন, ভাআ ভান্ধনক 

ফসন্দযাাধযাসময ান্ধিযকসভয ঐন্ধিান্ধক ভফাধ, ভসনান্ধফকরনী ধাযায প্রসাগসক ফািফফাসদয  ন্ধযন্ধি 

ফসরাআ ভসন কসযন ননী ভবৌন্ধভক । িযসক ন্ধসেয মযাসম াঈন্নীি কযসি প্রসমাজন ন্ধফভূিয ধাযিা  াঈমিু 
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ন্ধচত্রকে ; মা কর ভরখসকয ভসধয থাসক না। মাসদয থাসক, িাাঁসদয ভেষ্ঠ ান্ধসিয ফািফফাদ প্রন্ধিষ্ঠা াম। 

াঅয না থাকসর স্বাবান্ধফকফাদ। এভনাআ এক াথযক দৃষ্টান্ত রূস প্রাফন্ধিক ‘নীরদযি’ নািকন্ধি ন্ধচন্ধিি 

কসযসছন। 
 

    চিুথয মযাসম ফািসফয প্রন্ধিপরন। ন্ধকন্তু ভ প্রন্ধিপরসনয প্রধান িয িা জীফন্ত সি সফ। এ প্রসঙ্গ 

াঈসঠ াঅস ি-ন্ধনযসিিায কথা। প্রফি াসঠাআ স্পষ্ট ১৯৫২ াসর AICC-য াাংকৃন্ধিক ভসঞ্চ দাাঁন্ধিসম 

িাযাঙ্কয ফসন্দযাাধযাম ন্ধকাংফা ন্ধিি জযরার ভনসরু াঅহ্বান জানান প্রগন্ধিীর াঅদয ন্ধযিযাসগয। 

ভাআ ঘযানা াঈন্ধস্থি ন ফনপুর, ুসফাধ ভঘাসলয ভসিা ভরখকযা। ননী ভবৌন্ধভক কাংসগ্র িী ভাআফ 

ভরখকসদয ান্ধিয িাসন ফািফফাসদয ন্ধছসিসপাাঁিা খুাঁসজ ানন্ধন। এাআ প্রগন্ধিীর  প্রগন্ধিন্ধফসযাধী দুন্ধি 

ি। িাাআ স্বাবান্ধফকবাসফাআ কসর ভাকযফাদ কন্ধথি ফািফফাসদয সি নম। াথযাৎ ফািফফাদ র 

সচিনবাসফাআ িবুি। এাআ িান্ধিসেয প্রসঙ্গাআ াঈসঠ এসসছ ভাাআসকর ভধুূদন দে, দীনফিু ন্ধভত্র   

যফীন্দ্রনাথ ঠাকুসযয কথা। ননী ভবৌন্ধভক ভসন প্রাসি ন্ধফশ্বা কসয এাঁযা কসরাআ ি গ্রি কসযসছন। ‘ফুসিা 

ান্ধরসকয ঘাসি ভযাাঁ’, ‘নীরদযি’, ‘যা কাজ কসয’ প্রবৃন্ধি িাাঁয াথযক দৃষ্টান্ত। িফু ন্ধকছু াম্পূিযিা যসম 

ভগসছ এসফ। ফািসফয প্রন্ধিপরসনয ভাআ াম্পূিযিা কান্ধিসম াঈঠসি ননী ভবৌন্ধভক িান্ধরসনয যিান্ন সম 

ফসরসছন, ‘েন্ধভক ভেিীয াধাযি স্বাসথযয’ ি ন্ধনসম ান্ধিয ৃন্ধষ্টয। ন্ধফশ্বান্ধসিয ন্ধর িরস্টমসক 

িান্ধিসেয ভেষ্ঠ াঈদাযি ন্ধসসফ ভদন্ধখসমসছন ননী ভবৌন্ধভক। 
 

     ঞ্চভ মযাসম বাফম্পদ। এ মযাসয াঅসরাচনা িযসক ফািফফাসদ ন্ধযিি কযসিয প্রন্ধক্রমাম ভম 

াঈমুি ন্ধচত্রকসেয কথা ফসরন্ধছসরন ভাআ ন্ধচত্রকে মন্ধদ ম ফািফফাসদয ভদ িসফ ননী ভবৌন্ধভক 

বাফম্পদসক ফরসি ভচসমসছন ফািফফাসদয প্রাি। ভেষ্ঠ ান্ধসিযয মফন্ধষ্টযাআ াঈন্নি গবীয বাফম্পদ। াঅয 

এাআ বাফম্পদ ফা প্রাি যসমসছ ফাাংরা ান্ধসিযয কন্ধফ াফযসবৌভ যফীন্দ্রনাথ ঠাকুসয, চাযি কন্ধফ নজরুসর। 

মন্ধদ ভাাআসকর ভধুূদন দে ভথসক যৎচন্দ্র চসট্টাাধযা, দীনফিু ন্ধভত্র ভথসক যফীন্দ্রনাথ ঠাকুসযয 

ান্ধসিয বাসফয াঙ্গন্ধি রিয কসয থাসকন ননী ভবৌন্ধভক। িসফ ন্ধিন্ধন াঅাফাদী ‘ফািফ ভিসত্র এসদস 

েন্ধভক ভেিীয াবুযদম এফাং ভার্ক্যফাদ-ভরন্ধরনফাদ প্রন্ধিষ্ঠায পসর ভাসজয ম্পসকয ান্ধবজ্ঞান এফাং জীফসনয 

প্রান্ত ভিসত্রয িযিুকুাআ ভাত্র নম, ফসচসম ভূর িয, ফসচসম াংগ্রাভী এফাং ফসচসম গবীয বাফম্পদ 

াজযন ফিযভান ফাাংরা ান্ধসিযয সি ম্ভফ এফাং প্রকৃি ফািফফাসদয কিযফয সম দাাঁন্ধিসমসছ।’
২৯

 
 

     লষ্ঠ মযাস ান্ধিফাচক ন্ধদক। এ মযাস ফািফফাসদয দুন্ধি ভেন্ধিয কথা প্রাফন্ধিক াঈসলখ কসযসছন। মথা, 

ুযািন ফািফফাদ এফাং াঅধুন্ধনক ফািফফাদ। িাাঁয ভসি যুািন ফািফফাদ ভাসরাচনাত্মক, ন্ধকন্তু াঅধুন্ধনক 

ফািফফাদ ভাসরাচনায গন্ধিসি াঅিসক ভনাআ, ‘ভাসজয ন্ধফকাভান ন্ধদক, ন্ধফপ্লফী গন্ধিধাযায ন্ধদক, 

ান্ধিফাচক ন্ধদকগুন্ধরয ন্ধঠক  িয রূান’ভক
৩০

 াফয ারনীম কিযফয ফসর ভসন কসয। াঅয এাআ 

ান্ধিফাচক ফা াআন্ধিফাচক ন্ধফলম ভূরি নামক বাফনায ানুলসঙ্গ জন্ধিি। মুগধভয ভভসন প্রসিযক মুসগাআ এভন 

ন্ধকছু নামক চন্ধযত্র ান্ধিয ন্ধাু াঠসকয ভনসক ভদারা ভদম, ভমভন রাাঈসন, কারসকিু, চাাঁদ দাগয, যঘ ু

িাকাি ন্ধকাংফা ভিাযা, যাফি, যসভ, ফযাচী, াঅনন্দভমী। াফয ভনন্ধিফাচক নামসকয দৃষ্টান্তরূস 

াঈস্থান কসযসছন কযারী, ী ন্ধকাংফা নীরুসক। প্রাফন্ধিক াঅয স্পষ্ট কসয ন্ধদসসছন ভম, একভসম 

ফাাংরা ান্ধসিয নাকসকাআ াস্বীকায কযায প্রফিিা ভদখা ন্ধদসমন্ধছর। ন্ধকন্তু ননীফাফু ন্ধফশ্বা কসযন ফিযভাসন 

ফাাংরা ান্ধিয যচন্ধিাগসিয ম্মুসখ াআন্ধিফাচক নাসকয দষৃ্টাসন্তয াবাফ ভনাআ। ারযা, রন্ধিক, যাভরছভন, 

নুন্ধনা – এাঁযা কসরাআ াআন্ধিফাচক নাক ফায ভমাগয। ফরাফাহুরয ভম, ভিবাগা াঅসন্দারসনয নাযী ীদ 
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ারযাসক ন্ধনস স্বাং ননী ভবৌন্ধভক ‘ারযা নৃিযনািয’ যচনা কসযন। ভম নৃিযনািযন্ধি প্রগন্ধি ভরখক ন্ধেী 

াংসঘয নািযন্ধফবাগ িথা ফযাসর গ্রুসয ন্ধযচারনাম ভঞ্চস্থ ম। 
 

      প্তভ মযাসম ‘ন্ধফপ্লফী ভযাভান্ধিকিা’। ভযাভান্ধিকিা ান্ধসিযয ফহুর চন্ধচযি ন্ধফল। ন্ধকন্তু ‘ন্ধফপ্লফী 

ভযাভান্ধিকিা’ ফািফফাদ প্রন্ধিষ্ঠাম গুরুেূিয বূন্ধভকা গ্রি কসয ফসরাআ ননীফাফুয ান্ধবভি। এ মযাস ননীফাফু 

ফাযাংফায ভগাকযীয যিান্ন সমসছন। ফািফফাদী ান্ধসিয ভযাভান্ধিকিা থাসক। ন্ধকন্তু ভ ভযাভান্ধিকিা 

ফািফফাদী বাফফস্তুসক াঅয খান্ধনকিা এন্ধগসম ন্ধনসম ন্ধগসম এভন একন্ধি ম্ভাফনা মিন্ধয কসয মা, ফািফিাযাআ 

ন্ধযযূক। াফয ভাআ ভযাভান্ধিকিাসক সি সফ, ‘ন্ধফপ্লফী ভযাভান্ধিকিা’। প্রাফন্ধিক ন্ধফশ্বা কসযন, ফাাংরা 

ান্ধসিয ‘ন্ধফপ্লন্ধফ ভযাভান্ধিকিা’ এখন প্রন্ধিষ্ঠা ামন্ধন। ‘ন্ধফপ্লফী ভযাভান্ধিকিা’ না-প্রন্ধিষ্ঠায দুন্ধি ন্ধফচুযন্ধিয 

কথা ননীফাফু াঈসলখ কসযসছন। মথা, চযভ ভযাভান্ধিকিা এফাং ভযাভান্ধিকিা ন্ধফসযান্ধধিা। প্রথভ ভেন্ধিসি 

কসলার-ভগাষ্ঠী এফাং ন্ধদ্বিীম ভেন্ধিসি প্রগন্ধিীর-ভগাষ্ঠী। ন্ধকন্তু প্রকৃি ফািফফাসদ াঈি ন্ধফচুযন্ধিদ্বসয ভকাসনা 

স্থান ভনাআ। 
 

     ভগ্র প্রফিন্ধিয ফযসল মযাম ‘াঈাংাসয’ এস প্রাফন্ধিক ফািফফাদ নম প্রকৃি ফািফফাসদয 

াঅসরাচনাম ন্ধনভগ্ন। এ সফয প্রকৃি ফািফফাসদয ন্ধনম্নরূ মফন্ধষ্টয ন্ধনসদয কসযসছন- ক) ান্ধসিয 

ফািফফাসদয প্রন্ধিপরন, খ) িবুি ন্ধন্ধফযােী, গ) বাফফস্তু, ঘ) ন্ধচত্রকে, ঙ) প্রন্ধিন্ধনন্ধধ স্থানীম চন্ধযত্র, চ) 

ফািসফয ভরূ ভভয গ্রি, ছ) ুযািন ফািফফাসদয গন্ধণ্ড ান্ধিক্রভ, জ) াআন্ধিফাচকিা। ফসসল ন্ধিন্ধন প্রকৃি 

ফািফফাদসক ‘ন্ধফপ্লফী ফািফফাদ’ ফসর ন্ধচন্ধিি কসযাআ িান্ত নন্ধন, ভাআসঙ্গ াঅাফযন্ধঞ্জি ুসয ভঘালিা 

কসযসছন, ‘িায প্রাথন্ধভক স্ফূযি এসকফাসয ানুন্ধস্থি নম।’
৩১

 রিযিী, ননী ভবৌন্ধভক প্রফিন্ধি রৄরু 

কসযন্ধছসরন ‘ফািফফাদ’ ন্ধদসম ন্ধকন্তু ভান্ধপ্ত ভঘালিা কযসরন ‘প্রকৃি ফািফফাসদ’য াঅসরাচনা। াঠ-

প্রন্ধিন্ধক্রমাস্বরূ প্রাপ্ত ন্ধচন্ধঠয াঈেসয ননী ভবৌন্ধভক ভমকথা সচিনবাসফাআ জান্ধনসমন্ধছসরন াঅীলফাফযু 

াঈসেসয। 
 

    স্ববাফিাআ ভসন প্রশ্ন জাসগ, ননী ভবৌন্ধভক স্বমাং ফািফফাদ প্রন্ধিষ্ঠা কর াংকীিযিায াউসবয াঈসঠ ন্ধক 

ান্ধিয ৃন্ধষ্ট কসযসছন ? প্রফসিয াঠ ফস্তুসিাআ িায াঈেয ভভসর। প্রফিন্ধিয িৃিীম মযাম ‘ভভয গ্রসিয 

ভযা’ াাংস স্বাং প্রাফন্ধিক স্বীকায কসয ন্ধনসমসছন, ‘কভসফন্ধ এাআ ধযসনয ত্রুন্ধি ভসয ফু  ফিযভান 

ভরখক ফাভিী ভরখকসদয ন্ধকছু ভরখায ভসধয এখসনা ফিযভান। প্রিযি জীফসনয নানা িুকসযা িুকসযা 

জীফন্ত দৃয, ানুবূন্ধি াআিযান্ধদ এসর গবীয বাফম্পসদয ঐশ্বসমযযয ন্ধদসক দৃন্ধষ্ট কভ সিসছ।’
৩২

 ন্ধিন্ধন াঅয 

স্বীকায কসয ন্ধনসসছন াঈমুি ন্ধচত্রকে প্রসমাসগয াাযগিা। াঅয জ্ঞানাজযসনয ীভাফদ্ধিা ন্ধনসম িায 

স্বীকাসযান্ধি, ‘ফরসি ফাধা ভনাআ ভম ভান্ধনক ফসন্দযাাধযাম  ফিযভান ভরখক ফাভিী ভরখকসদয ভসধয 

এাআ ত্রুন্ধি কভসফন্ধ ফিযভান। এাআ ত্রুন্ধিয চূিান্ত রূ র ‘ছককািা’ ‘ভলাগানফযস্ব’ ধযসিয ভরখা।’
৩৩

 
 

    াঈি ন্ধফফৃন্ধিসি রিয কযায ন্ধফলম ‘ভান্ধনক ফসন্দযাাধযাম’ নাভন্ধি। ভকননা, ভান্ধনক ফসন্দযাাধযাম 

ভাকযফাদী াঅদয াঅত্মস্থ কসয ান্ধসিয ‘ফািফফাদ’ প্রন্ধিষ্ঠা মথাথযিা রাব কসযসছন। একদা কসলারী 

ফািফফাসদয ঢক্কান্ধননাসদ কান ঝারাারা ন্ধযন্ধস্থন্ধিসি ভান্ধনকফাফুয ন্ধফফৃন্ধি, ‘প্রকিৃ ফািফফাদী াঅদয 

কসলার, কান্ধর-করভী ান্ধন্ধিযক ান্ধবমাসনয ন্ধছসন ন্ধছর না।’
৩৪  

কসলার, কান্ধর-করভী প্রচাযফযস্ব ফািফ 

ান্ধিযসক ফযঙ্গফাসি ন্ধফদ্ধ কযা ম ‘ন্ধনফাসযয ন্ধচন্ধঠ’ ন্ধত্রকাসি। এক ফযঙ্গ-কন্ধফিা ভরখা -  
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‘ম্পাদক কস ান্ধ, ভাআ িয মা যন্ধচসফ িুন্ধভ 

করাফাগাসনয ভচসম িয, কন্ধফ িফ ভসনাবূন্ধভ। 

ফন্ধিকথা যন্ধচসরাআ কাফয িফ াআসফ ফািফ।’
৩৫ 

ভম ফন্ধিান্ধিযসক ফািফফাদ ফসর াস্বীকায কসযন স্বাং ননী ভবৌন্ধভক। ‘ন্ধযচস’য াঠক-ভগাষ্ঠীসি 

াঅীল ফভযসিয ন্ধচন্ধঠয প্রিুযেসয ননীফাফু স্বীকায কসয ন্ধনসমন্ধছসরন প্রফিন্ধিয ন্ধকছু ন্ধকছু ীভাফদ্ধিায কথা। 

িথান্ধ ‘ফাাংরা ান্ধসিয ফািফফাসদয ভযা’ ন্ধনসম ান্ধিযিসত্ত্বয ভম ন্ধনগূঢ় াঅসরাচনা ‘ন্ধযচম’-এয ৃষ্ঠা 

ভন্ধদন ননী ভবৌন্ধভক ূচনা কসযন্ধছসরন িা াঅধুন্ধনক ফাাংরা ান্ধিযিসত্ত্বয াঅন্ধঙনাম সথয ন্ধদাযী সম 

ঐন্ধিান্ধক গুরুে রাব কসযসছ ভ ন্ধফলসম ভকাসনা সন্দ ভনাআ। 
          

    ফিযভান প্রফিন্ধিসি প্রাফন্ধিসকয ভম ন্ধফন্ধষ্টিা , ভাসরাচনায কন্ধষ্টাথসয মাচাাআসয য প্রথসভাআ 

াঈরন্ধিি িাাঁয াঠক প্রফৃন্ধে। ভ াঠ ফাাংরা ান্ধিয ছান্ধড়স ন্ধফশ্ব-ান্ধসিযয িাসন ফযাৃি। যফীন্দ্র-

াঅত্মীকযি িাাঁয প্রাফন্ধিক িথা ান্ধন্ধিযক প্রফিিায ানযিভ মফন্ধষ্টয। িাাঁয গে-াঈনযা-প্রফি-ুিক 

ভাসরাচনা প্রবৃন্ধিসি যফীন্দ্র-প্রন্ধিবায স্বীকৃন্ধি। িাাঁসক ‘যফীন্দ্র-ানুযাগী’ ফরসর ািুযন্ধি  না। িৃিীি, 

িাাঁয ভাসরাচক প্রফৃন্ধেয নফে। ভ নফে ান্ধসিয ফািফফাসদয রূাসন। ‘ন্ধযচস’য ‘াঠকসগাষ্ঠী’য 

ত্রাফন্ধরসি মায স্বীকৃন্ধি। চিুথযি, ভদী ঐন্ধিয  াংকৃন্ধি যিায প্রফিিা ( এ ন্ধফলস িাাঁয ন্ধদ্বিী 

প্রফিন্ধি স্মযিসমাগয)। ঞ্চভি, াভান্ধজকিা। ননী ভবৌন্ধভক এভন একজন যাজর্নন্ধিক দীিা দীিীি ভানুল, 

ন্ধমন্ধন স্বপ্ন ভদখসিন বাযিফসলয ভাজিন্ত্র প্রন্ধিষ্ঠায। লষ্ঠি, ন্ধফল ন্ধনফযাচন। িাাঁয কর প্রফিাআ ভাকযফাসদয 

াঅাঁিুড়ঘসয প্রূি। স্ববাফিাআ িাাঁয ান্ধিয  জীফসনয ভসধয ভকাসনা পাযাক ভনাআ। ান্ধিয  জীফন 

ন্ধভসরন্ধভস একাকায। প্তভি, স্পষ্টফাদীিা। ভম স্পষ্টফাদীিায াি ভথসক ভযাাআ ানন্ধন িাযাঙ্কয 

ফসন্দযাাধযা, ভান্ধনক ফসন্দযাাধযা, ান্ধচন্তযকুভায ভনগুপ্ত, ফনপুর, ুসফাধ ভঘাল, ভসয ফু িীনাথ 

বাদুড়ী ন্ধকাংফা নসযন্দ্রনাথ ন্ধভত্র প্রভুখ। াষ্টভি বালা। িাাঁয ফযফহৃি বালা জন্ধিরিায ভখারভুি সর ভ 

বালায িীক্ষ্ণিা াবাফনী। মথা, ‘গ্রাভয জন্ধভদাসযয ভধযািন্ধফোসভয াঈসমাগী একন্ধি ন্ধচন্তাীন ন্ধযিৃন্ধপ্তয 

ুসয ফাাংরা ান্ধসিযয ফসনদী াঅসরাচনাগুন্ধর াঅশ্চমযযকভ এরান্ধি।’
৩৬ 

াঅয ন্ধকছুিা ভ াসি ভসর ফাাংরা 

ান্ধিয ভম একজন প্রথভ ান্ধযয প্রাফন্ধিক াঈায ভি, িা ফরাাআফাহুরয। িথান্ধ ভম ঐন্ধিান্ধক িারভািার 

 াংকিভ ন্ধযন্ধস্থন্ধিসি ভাসজয ভেন্ধি স্বাথয যিা ন্ধিন্ধন ফাাংরা ান্ধসিয াঅন্ধফবূযি স াাঁচন্ধি প্রফি 

াঅভাসদয াঈায ন্ধদসরন, িাসি ফযন্ধি  ান্ধন্ধিযক ননী ভবৌন্ধভসকয ফহুভুখী প্রন্ধিবায একন্ধি ারক 

‘প্রাফন্ধিক ননী ভবৌন্ধভক’ স্বাবান্ধফকিায ফসাআ ম্পৃি  ফািফিায প্রসাজসন। 
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