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Abstract
A wave of nationalism in 19 century swept entire India including Bengal and our country
got freedom in the 20th century through so many political ideals and movements. In the
beginning, Tarasankar was associated with the congress, but later on he moved away, a
significant change took place in politics. He wanted to serve the country through his service
in literature. Rabindranath and Gandhiji were role models to him. He projected Gandhi’s
ideals through the character Sitaram in ‘Sandipan Pathsala’. Tarasankar upholds his own
life behind the projection of Shibnath in ‘Dathri Devata’ and here he expresses doubts
regarding the win of freedom by a few urban people. Shibnath is sent to prison for
supporting India’s freedom through non-violence. Debu Ghosh in ‘Ganadevata’ and
‘Panchagram’ is the believer of Gandhism. There is a conflict between Marxism and
Gandhism in the supporter of marxism, whereas Gourikanta upholds the values of
Gandhism. Tarasankar was not against marxism, but the conflict lies in its way and method
and that is why he wanted to mingle and merge the national heritage and Indian heritage
together, but in vain.
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ভওার  ভওাকরয যাচনীবত ভানুকলয চীফকন প্রতযক্ষ ফা কযাক্ষবাকফ চবিত থাকও। াববতযওকদয চীফন
সবদও সথকও ফযবতক্রভ নে। াববতযও সমঔাকন প্রতযক্ষবাকফ যাচনীবতয াকথ মুক্ত থাকওন, সঔাকন তাাঁয
যাচননবতও আদশবি কে কে ঔুফ স্পষ্ট। বফ তকও বাযকত নানা যাচননবতও ভতাদশ  আকদারকনয ভধয বদকে
ঘকরকঙ সদ স্বাধীকনয ওাচবি। তাযাঙ্কয ফকদযাাধযাে ফযবক্তচীফকন ওংকে যাচনীবতয াকথ মুক্ত সথকওকঙন ফহু
ফঙয। চীফকনয প্রথভ বদকও সেবিীন ভাচ কিায স্বকে বফপ্লফফাকদয াকথ মুক্ত কেবঙকরন। বওন্তু তায কযই সই
বংায থ সথকও কয এক অবংায কথ মুক্ত কেকঙন আয বফশ্বা ওকযকঙন, ‚বাযতফকলশ বফপ্লফ কফ, বওন্তু স
কফ অবং বফপ্লফ।‛১ যাচননবতও আকদারকন ভাত্মা কািী বঙকরন তাাঁয ওাকঙ ফ সথকও ফি আদশ। শুধু যাচনীবত
নে, কািীচীয অথশননবতও  ভাচতত্রবাফাদ বাফনা তাযাঙ্ককযয ভনকও প্রবাবফত ওকযবঙর কবীয বাকফ।
তাযাঙ্কয ফকদযাাধযাে প্রধানত এওচন ওাকরয ওথাওায। উবন তকওয একওফাকয সকলয বদকও চন্মেি
ওকয ভৃতুযয ূফশ মশন্ত ভেওাকর বতবন সদ  ওাকরয ওথা ফকরকঙন। ফীযবূকভয যাঢ় অঞ্চরকও সওন্দ্র ওকয ককি
উকেকঙ তাাঁয াবতয। োভীি চীফন  অঞ্চকরয ভকধযই বতবন সদকঔকঙন বাযতফকলশয প্রতযক্ষ রূ  তায ঐবতযকও।
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উবন তকও চাতীেতাফাদী আকদারন এফং আয কয বফ তকও সম বফপ্লফফাদী আকদারন  নানা যাচননবতও
ভতাদশ  আকদারন ককি উকেবঙর তায সেউ আঙকি কিবঙর োভীি অঞ্চকর। বফ তকও ভাচ  বযতা
অথশননবতও, াভাবচও  যাচননবতও বদও সথকও ঘযভবাকফ বফফবতশত কে সককঙ, সই বফফতশকনয বালযরূ াো
মাে তাাঁয েন্থগুবরকত। যাচননবতও বদও সথকও বাযতীে যাচনীবতকত স্ত্র বফপ্লফী আকদারন, অকমাক আকদারন,
াভযফাদী আকদারন, আইন অভানয আকদারন, বফোবিকয বাযত ঙাকিা আকদারন,ওৃলওপ্রচা াবিশয যাচনীবত,
ভুবরভ রীককয যাচনীবত প্রবৃবতয যাচনীবতয ভাকছ তাযাঙ্কয ফকদযাাধযাে চাতীে যাচনীবতকত আস্থাীর সথকও
কািীফাদী আদশ  তাাঁয দ্বাযা ঘাবরত যাচননবতও আকদারন সও ভথশন ওকযকঙন  সল মশন্ত সই নীবতকতই বতবন
বস্থয সথকওকঙন। কািীচীয ভকতাই োকভয ুনকশেন  ুযকনা োভীি ঐবতয সও বিবওকে সযকঔ অবংায ভধয বদকে
কিকঘতনা  কিআকদারন ককি সতারাে বফশ্বাী বঙকরন তাযাঙ্কয ফকদযাাধযাে।
কওকায  সমৌফকনয বিক্ষকি বফপ্লফী ফীয নবরনী ফাকঘীয াকথ বযবঘত োয য সথকও তাাঁয চীফকন
সদকপ্রকভয ফবিওিা সচকক কে। যাধীন সদ সও স্বাধীন ওযায ংওকে উন্মত্ত কে উকেবঙকরন বতবন। বওন্তু
স্ত্র বফপ্লফী আকদারকন আবক্ত বঙর না তাাঁয। ভাত্মা কািীয অবং ফা অকমাক আদশ তাাঁয ভন সও কবীযবাকফ
প্রবাবফত ওকযবঙর। কািীচীয আদকশ আকদারন ওযায চনয বতবন সচকর বককেবঙকরন। স্রষ্টা তাযাঙ্ককযয বফববন্ন
ৃবষ্টকত ভাত্মা কািীয আদকশয বফববন্ন বদওগুবর ধযা কিকঙ ঔুফ স্পষ্টবাকফ। সচকর ফক সরঔা ‘কঘতারী খূবিশ’
(১৩৩৮) উনযাক বফওারী ফাফু  ুকযনফাফুয ভকধয সদঔা সককঙ কািীফাদী আদশ। উনযাক চবভদায 
ুাঁবচবতকদয দ্বাযা ওৃলও  েবভওকদয সালি  অতযাঘাকযয রূবি নযাবও তুকর ধকযকঙন। চবভদাকযয
অতযাঘাকয ওৃলও সকাষ্ঠ োভ সঙকি বযফায  এওবি সঙাি কয এক ওরওাযঔানাে ওাচ বনকেকঙ। বওন্তু
সঔাকন বভকরকঙ েবভওকদয উয অতযাঘায। আকদারকন স প্রাি াবযকেকঙ। সঙাি বভস্ত্রীয ভকতা ভানুকলয
বফওারী  ুকযনফাফুকদয ভকতা কািীচীয বলযকদয আদকশয প্রবত বফশ্বা সনই। স ফকর ‚ বফশ্বা আবভ ওাউকও
ওবযকন, স সঘরাই সাও আয সপরাই সাও। আভাকদয বাকত ভাকয, আভযা াকত ভাযফ “ এই সফাছািা ে, যাবচ
আবঙ।‛২ এযা অবংা নে, বংায আকদারকন এযা বফশ্বাী। উনযাকয একওফাকয সকলয বদকও বফওারী ফাফু
ফকরকঙন , ‚ কঘতারীয ক্ষীি খূবিশ, অেদূত ওারনফাঔীয।‛৩ আফায উনযাবি বতবন উৎকশ ওকযকঙন সনতাচী
ুবালঘন্দ্র ফু সও। ফাংরায সমৌফন বক্তয প্রতীও  নফমুককয অেদূত ুবালঘন্দ্র ংস্পকশ একবঙকরন আয তাাঁয
আদকশ ভুগ্ধ কেবঙকরন বতবন এওভকে। তাই প্রথভবদকও বতবন সম বফপ্লফী আকদারনকও ভথশন ওকযবঙকরন সই
বদওবি উনযাক উকে এককঙ। বফওারী ফাফুয ভকতা তাযাঙ্কয ফকদযাাধযাে বফশ্বা ওকযবঙকরন ওারনফাঔীয
ভকতা বফপ্লফী আকদারকনয তাণ্ডকফ সদ সথকও ভস্ত প্রওায সালি  অতযাঘায দূয কফ। সকাকষ্ঠয গুবর সঔকে
ভৃতুযফযি  েবভও আকদারকন উনযাবি সল োে সওান সওান ভাকরাঘকওয সঘাকঔ উনযাবিকত
ভাওশফাকদয প্রবাফ ধযা কিকঙ। এই প্রকে ফরকত বককে বতবন ফকরকঙন:
বওন্তু ভাওশকয ওযাবিার ফা তাাঁয সরঔা সওাকনা ফই আবভ বিবন। একদক ফাংরা বালাে প্রওাবত
ভাওশফাকদয উয সরঔা প্রফি বওঙু বওঙু কিবঙ ভাত্র। আভায ম্বর প্রতযক্ষ অববজ্ঞতা 1 তা সথকওই আবভ
আভায উরবিম্মত বদ্ধাকন্ত উনীত কেবঙরাভ। ... াচায াচায ফৎয ভানুকলয প্রবত ভানুকলয
অনযাকেয প্রােবিকত্তয ওার এওবদন আকফই। উনকা সলাকরা “কতকযা ার সথকও উবনকা বত্র “
এওবত্র ার মশন্ত োকভ োকভ ভানুলকদয ভকধয খুকয খুকয এইিুওু ফুকছবঙরাভ সম, সবদন আকত আয
সদবয কফ না। রুবফপ্লফ সই বদকনয ঊলাওার তাকত কদ নাই। ফাতািা উকেবঙর সইঔাকনই প্রথভ 1
সঔান সথকওই ফাতা উকে এঔানওায গুকভাকিয ভকধয ঘাঞ্চরয তুকরকঙ। এয চনয ভাওশফাদ িকত েবন
আভাকও। তকফ ভাওশফাকদয এওবি তত্ত্ব অববনফ। একদক প্রওাবত নানা প্রফকিয ভকধয এইিুওু সচকনবঙ।
একদক প্রওাবত নানা প্রফকিয ভকধয এওবি কতযয িান সকেবঙ, সমবি বাযতীে কতযয কে ভবিত
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োয অরঙ্ঘনীে দাবফ বনকে এক দাাঁবিকেকঙ। স র অথশননবতও ফযফস্থায ফযবক্ত, ভাচ  যাট্রকেকও
বনেত্রবাি ওযায বক্ত। সই বক্ত সম সওভনবাকফ সেকর বনকে ঘকরকঙ ভানুকলয ভাচকও, ভানুলকও, সই
তযকও প্রফি ভাযপত সচকনবঙরাভ প্রথভ “ তাযয োকভ োকভ খুকয সঔানওায াভাবচও উত্থানতকনয
ইবতা ংে ওকয বভবরকে সদকঔ উরবি ওকযবঙরাভ এই তত্ত্বকও।৪
অথশননবতও ফযফস্থা সমবাকফ ফযবক্ত, ভাচ  যাট্রকেকও বনেবত্রবাত ওকযকঙ, তাকত তাযাঙ্কয ফকদযাাধযাে
ফুকছবঙকরন সম এওবদন কিআকদারকনয ছি উেকফই তা ভাওশফাদী যাস্তা ধকযই সাও আয কািীফাদী কথই সাও।
বওন্তু ‘ধাত্রীকদফতা' যঘনায আকক মশন্ত তাযাঙ্কয ফকদযাাধযাকেয যঘনায ভকধয কািীফাদী আদশবি ঔুফ স্পষ্ট কে
কেবন।
১৩৪৬ ফোকে প্রওাবত ‘ধাত্রীকদফতা’ উনযাক বফনাকথয ভধয বদকে তাযাঙ্কয বনকচয চীফন 
যাচনীবতকক্ষকত্র বদ্বধা দ্বন্দ্বকও তুকর ধকযকঙন। প্রথভ বদকও বফনাথ ত্রবাাফাদী আকদারকনয াকথ চবিত কর
কয স থ তযাক ওকযকঙ, কািীচীয অবং আদকশ উদফুদ্ধ কেকঙ। অবংাে স বফশ্বা ওকয, প্রতযাা ওকয
কিআকদারন, বফশ্বা ওকয স ভানুলকও। ুীরকদয স্ত্র আকদারকন তায সওানযওভ আস্থা সনই। যফীন্দ্রনাথ 
ভাত্মা কািীয ভকতা বতবন ফুকছকঙন সম শুধুভাত্র যাচননবতও আকদারকনয ভধয বদকে সদকয স্বাধীনতা আকফনা,
এয চনয ঘাই কিচাকযি  কিআকদারন। াধাযি ভানুকলয ওভশপ্রকঘষ্টাে কিআকদারন পর কফ বওনা তাকত
কদ থাওকর, স সদকঔকঙ ৃবথফীয ওর সদক বফপ্লফ খকি ঘকরকঙ, যাবোে কস্বযাঘাযতত্রবা বনবিি কেকঙ
কিবফপ্লকফয ওারনফাঔীয ছকিকত। বাযতফকলশ চাবরোনোরা ফাককয ভাবি যকক্ত ববকচ সককঙ। ওরওাতাে
ওংকেকয বফকল  নাকুয ওংকেকয পকর ক্ষীি খূবিশয ভকতা অবংা  কতযয ভূর ভত্রবা অকমাক আকদারন
সচকক উকেকঙ। বওন্তু ঘাবযবদকও স সদকঔকঙ ূদ্র আয ূদ্র। ভাতৃকদফতায ূচায অবধওায সম তাকদয আকঙ তা তাযা
চাকন না আয আক না। বফনাথ তাকদয উদ্বুদ্ধ ওকয যাধীন বাযতফকলশয ভুবক্তয ওাকচ।বওন্তু সমঔাকন োকভ নব্বই
তাংকয সফব ভানুল ফা ওযকঙ, তাকদয ফাদ বদকে এই কিআকদারন ওঔনই ম্ভফ নে। তাই িীয এই াধাযি
ভানুলকদয দুঃঔ দাবযদ্রয সথকও ভুবক্তয চনয বফনাথ চবভদায সথকও কেকঙ ওৃলও। ভেূযাক্ষীয ঘযবূবভকত াধাযি
ভানুকলয াকথ ওৃবলকক্ষত্র বনকে সভকত উকেকঙ, ‚ঘকযয ই ওৃবলকক্ষত্রবিকও সওন্দ্র ওবযো একও একও াাঁঘ “াতঔাবন
োকভ তাায প্রফাবত ওবযো বদোকঙ। নাইি স্কুর,চন বতকনও াতুকি ডাক্তায রইো বতনবি ডাক্তাযঔানা, দইঔানা
োকভ ফহু সঘষ্টাে দবি ধভশককারা প্রবতবষ্ঠত ইোকঙ।’’৫ ঘযওা  তাাঁত প্রফতশন ওকযকঙ। োকভ োকভ ভফাে-ফযাঙ্ক
স্থাকনয উকদযাক বনকেকঙ। স ওেনা ওকয সম এওবদন এই াধাযি ভানুকলয দর কিআকদারনকও পর ওযকফ।
এওভে সদকয ভুবক্তয চনয বফকদব বচবন ফেওি  যওাকযয াকথ অকমাবকতা ওযায চনয িীয াধাযি
ভানুলকদয উদ্বুদ্ধ ওকয।
... সতাভযা বে ওযঙ সওন? সতাভযা চাননা, আচ সদকয ভস্ত বাযতফকলশয বদকও বদকও “ ঘাবযবদকও
াচায াচায সচাোন সঙকর সচকর ঘকরকঙ, ভাকচয মাযা ভাথায ভবি তাযা াবভুকঔ মাকেন সচকর।
সওন? সদকয ভুবক্তয চনয, সতাভাকদয ভুবক্তয চনয। সানায সদ শ্মান কে সকর, আচ বও ভদ সঔকে
বফকবায কে কি থাওফায ভে আকঙ, না বে ওকয স্ত্রীকরাকওয ভত খকযয সওাকি ফক থাওফায ভে
আকঙ ! আভাকও সতাভযা ডাওঙ, ফরঙ, াবরকে এ, বপকয এ। বওন্তু আবভ সতাভাকদয ডাওবঙ, সতাভযা
আয খকযয ভকধয রুবওকে ফক সথকওানা, সফবযকে এ, সদকয ওাকচ স্বযাকচয মুকদ্ধ ছাাঁবকে ি।
বফবরতী ওাি, বফবরতী বচবন সাকযানা, ভদ সঔকোনা, যওাকযয কে কমাবকতা সওাকযা না।৬
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ফকদ ভাতযম্ ধ্ববন তুকর কিচাকযি  কিআকদারকনয সেউ সতাকর আয সকল বফনাকথয সচর ে। সদকয
স্বাধীনতা আকদারকন ফা কিআকদারকন বফনাথ ঘবযকত্র সযাভান্স ফা ওেনা প্রাধানয সকর, তাযাঙ্ককযয সদকপ্রভ
ফা সদকফা বাফনায াকথ কািীফাদী আদশবি ঔুফ স্পষ্টবাকফ উকে এককঙ উনযাক।
‘কিকদফতা’ (১৩৪৯)  ‘ঞ্চোভ’ (১৩৫০) উনযাক সদফুয ভধয বদকে স্রষ্টা তাযাঙ্কয কািীফাদী আদকশয
বদওবি তুকর ধকযকঙন। োকভয অথশননবতও  াভাবচও রূান্তকযয াকথ াকথ োভীি ুযকনা ঐবতকযয বােকনয
াাাব কিচাকযি  কিআকদারন ককি সতারায ওথা তুকর ধকযকঙন। বফশ্বনাকথয ভকতা ওবভউবনস্টকদয রিাই
এওাকরয াকথ। এওারকও সল ওকয তাযা আকাভীওার সও বনকে আকত ঘাে। এই ওবভউবনস্টকদয প্রকে ফরকত
বককে তাযাঙ্কয ফকদযাাধযাে ফকরকঙন :
ভাওশীে দশকনয কে বাযতীে ঐবতকযয এই যনভশ্বমশ মবদ মুক্ত ওযকত াযকতন এই বণ্ডকতযা,
যাচননবতও দাশবনকওযা, তকফ ৃবথফীয চীফনদশকনয ইবতাক নতুন অধযাে সমাবচত ত। যাবোকও
ফুবছ, বঘনকও ফুবছ, চাবন সঔাকন এ অফযম্ভাফী। তায চনয বফদুভাত্র অববকমাক সনই আভায। বাযতফকলশয
ইবতা ািাতযভকতয বণ্ডতকদয ভকতা আবভ ফুবছ না, বওন্তু বাযতীে ভকত ফুবছ।৭
চবভদায  ুাঁবচবতকদয াকথ বংায আকদারকনয ভধয বদকে ওৃলও েবভওকদয ভূরয প্রবতবষ্ঠত ওযকত ঘাে
তাযা। বওন্তু সদফুয বাফনা ফা বযওেনা তা নে। অবংায ভধয বদকে স দই সেবিয ভকধয এও ু ম্পওশ স্থান
ওযকত ঘাে। বফনাকথয ভকতা সদফুয বফশ্বা সম িীউন্নেকনয ভাধযকভ ভানুকলয দুঃঔ দাবযদ্রয দূয কর কিকঘতনা
ককি উেকফ  কিআকদারকনয ভধয বদকে সদকয স্বাধীনতা আকফ। কািীচীয আইন অভানয আকদারকন সমাক
সদোয চনয তাাঁয সচর কেকঙ। সচর সথকও বপকয এক সদফু সদকঔকঙ সম োকভয ভানুকলযা যাচনীবত সক্ষকত্র ববন্ন
কথ া বভবরকেকঙ। াম্প্রদাবেওতায ুিুবি ওাকচ সরকককঙ। ঞ্চোকভ ওংকে যাচনীবতয াাাব ঘকরকঙ
ওৃলও বভবত  ভুবরভ রীককয যাচনীবত। চকন ডাক্তায, সকৌয এযা ওংকে যাচনীবতকত থাওকর সদৌরত সঔ
ভুবরভ রীককয যাচনীবতকত বক্রেবাকফ সমাক বদকেকঙ আয ইযাকদয ভকতা ভানুকলযা সমাক বদকেকঙ ওৃলও
বভবতকত। তাই বফনাকথয আকফক  ওেনায ভধয বদকে আদশ োভ  কিচাকযি ককি উেকর, সদফুয স্বকে
সদঔা সই আদশ োভ ককি কেবন এফং চাতীে ঐওয আকদারন রূ াে বন। ঞ্চোকভ সদফুয চাতীে ঐওয ককি
সতারা  চাতীে তাওা উকত্তারকনয স্বে স্বেই সথকও মাে। বাযতীে যাচনীবতকত ওবভউবনস্ট াবিশ, ওৃলও প্রচা
াবিশ  ভুবরভ রীক প্রবৃবত যাচননবতও দর  যাচননবতও ভতাদকশ বাযকত চাতীে ঐওয কিায ওাকচ কািীচীয
ভকতাই সদফুয স্বেবে  ফযথশতা সদঔা সককঙ। তফু উনযাকয সকল ঞ্চোভকও বখকয বযওেনায ওথা সদফু তায
স্ত্রীকও চাবনকেকঙ :
তাায বনকচয ওথা, ঞ্চোকভয ওথা, ববফলযকতয বযওেনা। সই ুযাকনা ওথা। নূতন মুককয আভত্রবাি
নূতন ববেকত, নূতন বালাে, নূতন আাে, নূতন বযকফক। ুঔ স্বােদযবযা ধকভশয ংায। ...
ঞ্চোকভয প্রবতবি ংায নযাকেয ংায, ুঔ স্বােকদ বযা, অবাফ নাই, অনযাে নাই, অন্নফস্ত্র লধথয, আকযাকয, স্বাস্থয, বক্ত, া অবে বদো বযূিশ উজ্জ্বর। আনকদ ভুঔয, াবন্তকত বিগ্ধ। সদক
বনযন্ন সও থাবওকফনা, আাকমশয বক্তকত “ লকধয আকযাককয নীকযাক ইকফ ঞ্চোভ, ভানুল ইকফ
ফরারী, বযুষ্ট, ফর সদ “ আওাকয তাাযা ফৃবদ্ধ রাব ওবযকফ, ফুকওয ািা ইকফ এতঔাবন, অদভয
াক বনবশকে তাাযা ঘরাকপযা ওবযকফ। নূতন ওবযো কবিকফ খয দোয, থখাি।৮
ঘবিকয দকও তাযাঙ্কয ফকদযাাধযাে পযাবফাদ বফকযাধী াবতয  বে ংকখ সমাক বদকে অকনও
ওভুযবনস্ট সরঔও  বফপ্লফীকদয ংস্পকশ এককঙন। এইভকে যাচনীবতকত ওবভউবনস্টকদয তৎযতাকও সদকঔকঙন
বতবন। মুকদ্ধয খাত প্রবতখাত  ভিন্তকয মঔন এওদর ক্ষুধাে ওাতয কে বনকচকও বফবক্র ওকয বদকে, সই দববশক্ষ 
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দদশােস্ত ভানুলকদয াাকমযয চনয ওভুযবনস্ট ওভশীকদয প্রািি সঘষ্টাে বতবন ভুগ্ধ কেকঙন। তাই ভাওশফাদ বফকযাধী
ভত নে, তাকদয থ  দ্ধবত বনকে বঙর তাাঁয ভতবফকযাধ। বতবন ফকরকঙন, ‚ভাওশফাদম্মত ভাচ বযওেনা
ৃবথফীয াকস্ত্র এওবি ভত্তভ আবফস্কায। স ম্পকওশ অকনও জ্ঞান তাাঁকদয ওাকঙ সকেবঙ। এয ওথা আককই ফকরবঙ।
এই ওেনা রূােকনয থ  দ্ধবত বনকে আভায কে ভতবফকযাধ।‛৯ ‘ভিন্তয’ (১৩৫০) উনযাক বফচে নাকভ সম
ওভুযবনস্ট ঘবযত্র অঙ্কন ওকযকঙন, বতবন নাবস্তওতা, ফস্তুফশস্বতা ফা প্রাকদবওতাে বফশ্বাী নে ফযং চাতীেতাফাদী
যাচনীবতকত বফশ্বাী অবংাফাকদয ুয সানা মাে। সদভাতায স্বাধীনতায ওাকচ সমৌফন ওার সথকওই বতবন মুক্ত
কেকঙন। ১৯১৬ াকর ওকরকচ প্রকফ ওকয বতবন বফপ্লফীকদয ংস্পকশ এককঙন। ১৯২১ াকর বতবন এভ.এ
িাকানা ভুরতুফী সযকঔ কািীচীয ডাকও অকমাক আকদারকন মুক্ত কে সচকর বককেকঙন। ১৯৩০ াকর আফায
কিআকদারকনয ভে বতবন সেপ্তায ন। ফতশভাকন বতবন এওচন াভযফাদী –ওবভউবনস্ট কর উনযাকয
একওফাকয সকলয বদকও বতবন ডাকেবযকত বরকঔকঙন :
ৃবথফী মাই ফরুও, বাযকতয বঘযন্তন াধনায ধাযা চেমুক্ত কেকঙ, ফবকষ্ঠয ুিযপর আচ বনুঃকবলত
ে বন। অস্তােভান ূকমশয সল যবশ্ময ভকতা সভখােন্ন আওাক এ সমন ফিশকাবায ভাভাকযা খকি সকর।
তয র চেমুক্ত। আত্মদকনয সাভবঔা তাাঁকও দন ওকয বন, স বঔা তায দীবপ্তকত সচযাবতকত বযিত
কেকঙ।... তুবভ দীখশচীফী  ভাত্মা “বভথযায বফরুবপ্তকতই কতযয প্রওা, বেকও স চে ওকযকঙ
বঘযবদকনয ভত। তুবভ দীখশচীফী  ভাত্মা “তুবভ বঘযােু রাব ওয। বাযকতয তযধকভশয প্রতীও তুবভ। ভা
দকমশাকক ৃবথফী আচ আেন্ন। দকমশাককয অফাকন তযূকমশয আকরাকও আকরাবওত বদকনয প্রতযাা
যকেকঙ ৃবথফীয প্রবতবি ভানুল। এই বফশ্বফযাী মুদ্ধ ভাভিন্তয। এই ভিন্তকয ই ুিযপর আভাকদয
কফশাত্তভ বযা। আভাকদয ওভশবক্ত ঞ্জীবফত কফ ই ুকিয।১০
এয আকক তাযাঙ্কয ফকদযাাধযাে অীন্দ্র (ওাবরদী )  বফশ্বনাথ (ঞ্চোভ) এয ভকতা ওভুযবনস্ট ঘবযত্রকও
বনকে এককঙন, বওন্তু বফচকেয ভকতা ঘাবযবত্রও বফফতশন ই ঘবযত্রগুবরয ভকধয সদঔা মাে বন। বফচে ঘবযকত্রয স্রষ্টা
তাযাঙ্কয বনকচ এওবি ভকে পযাবফাদ বফকযাধী াবতয  বেী ংকখ সমাক বদকর চাতীেতাফাদী আদশ ফা
কািীফাদী আদশ সথকও কয মান বন। তাই বফচকেয ভকধয তাযাঙ্ককযয যাচননবতও চীফন দশন প্রওাবত কেকঙ।
বাযতীে ঐবতকযয াকথ ভাওশফাকদয সম সমাক যাঔায ওথা তাযাঙ্কয ফকদযাাধযাে ফাযফায ফকরকঙন, একক্ষকত্র
সই আদশবি মুক্ত কেকঙ। যাচনীবতয সক্ষকত্র যফীন্দ্র আদশ ফা কািীচীয আদশ এফং যফতশীওাকর তাযাঙ্ককযয
ওবভউবনস্ট ভতাদশ েকিয ওাযিবি ওথাাববতযও কেদ ভুস্তাপা বযাচ বঘবেয আওাকয তাযাঙ্কয
ফকদযাাধযােকও উকেয ওকয মা ফকরকঙন তা অতযন্ত মুবক্তূিশ।
...আবন সতা ভূরত স্বকদী যাচননবতও আকদারকনয সস্রাকত সবক বনম্নফকশীে চনাধাযকিয ওাকঙ
সৌাঁকঙবঙকরন এফং ঔুফই উকিঔকমাকয খিনা, কািীবচয আকদারকন ভাকচ বনম্নফকশীেকদয ংস্রফ
স্বাবাবফওই বঙর। অনযবদকও যফীন্দ্রনাকথয িী উন্নেকনয বনচস্ব ৃথও ন্থা আনাকও আওলশি ওকযবঙর।
এঙািা আবন উত্তযাবধওাযূকত্র প্রাপ্ত ্রসস্বওাে চবভদাবয ওাচওকভশয ূকত্র বনম্নফকশীেকদয াবন্নকধয
ওাবতকেবঙকরন। বতয ফরকত ওী, াবকতয বনম্ন ফকশীে ভানুলচকনয প্রকফাবধওায স্বীওৃত কেবঙর ভুঔযত
বফ-বতবযকয দকওয ইফ যাচননবতও আকদারকনয বযকপ্রবক্ষকতই। ক্রভ ভাওশীে ভতাদশ এওই
বযকপ্রবক্ষকতই আনাকও আওলশি ওকযবঙর। এই াবযাবশ্বশও এফং িবূবভ আনাকও অতীকতয এফং
আনায ভওাকরয কিবফকদ্রা  কিআকদারন ম্পকওশ উেীবত ওকযবঙর।১১
বফচে ঙািা এই উনযাক আয বতনচন ওবভউবনস্ট ঘবযকত্রয বঘত্র অঙ্কন ওকযকঙন তাযাঙ্কয ফকদযাাধযাে।
ওানাই, নীরা  সনী এযা ওবভউবনস্ট ওভশী। ওবভউবনস্ট াবিশ ওযায চনয বযফাকযয অনয দযকদয াকথ
Volume- VI, Issue-III

January 2018

34

বফ তকও বাযকত যাচননবতও আকদারন  তাযাঙ্কয ফকদযাাধযাকেয উনযাক কাবিফাদী আদশ

Md Alauddin

তাকদয চীফনাদকশয ংখাকতয বঘত্রবি সমভন যকেকঙ, সতভবন যকেকঙ তাকদয আদশ, যরতা  ওভশপ্রফিতায বদও।
অনযবদকও আকঙ বফপ্লফফাকদ বফশ্বাী গুনদাফাফুয ভকতা ঘবযত্র। বতবন আকক এওচন বক্তভান বফপ্লফী ওভশী বঙকরন,
বওন্তু আকস্ট আকদারকনয য সথকও এওচন বনঙও দ্রষ্টায বূবভওা েি ওকযকঙন। তাাঁয স্ত্রী কািীফাকদ বফশ্বাী।
বতবন অুস্থ ুকত্রয চনয ঈশ্বকযয ওাকঙ দীখশােু ওাভনা না ওকয কািীচীয চনয প্রাথনা ওকযকঙন তাাঁকও যক্ষা ওযায
চনয।
কািীচীয অবং অকমাক আকদারন  কািীফাদী আদকশয বদও যকেকঙ ‘দীন াোরা’(১৩৫২)
উনযাক। যত্নািা োকভয চবভদায ধীযানদ ১৯২১ াকর অকমাক আকদারকন সমাক বদকে ওাযারুদ্ধ কেকঙন।
কািীফাদী আদশ ীতাযাকভয ভকধয সদঔা সককঙ। ধীযানদ ফাফুই াোরায নাভওযিবি ওকযকঙন। কািীচী 
সদকয চাতীেতাফাদী সনতাকদয নাভ  আদকশয বক্ষা সদো ে াোরাকত। তকফ ীতাযাভ প্রতযক্ষবাকফ
যাচননবতও আকদারকন মুক্ত ে বন। া  বে দইকেয বভেকি সদঔা সককঙ তায স্বকদকপ্রকভয বদওবি। ২৬ স
চানুোবয সদফুকদয সতারা চাতীে তাওা উকত্তারকনয ভে রুবওকে প্রিাভ ওকয আক। অম্ভফ া  ভকনয বক্ত
বনকে সদকয চনয ওাযাফযি এভন বও ফদুকওয াভকন ফুও সকত সদো মাে- এযওভ ওথাে তায ঘাবযবত্রও
দৃঢ়তাবি উকে আক। আফায স্বাধীনতা আকদারকন তাকদয ভকতা ভানুকলয ক্ষভতা ওকতািুওু “ এযওভ বাফনাকত
স বাবফত ে। তাযা ঘযওা বওনকফ,ঘযওা ওািকফ ফা বনকচযা ুকতা বদকে ওাি কতবয ওযকফ “ এিুওু ঙািা আয
তাকদয ক্ষভতা ওকতািুওু? সচর সথকও তাকও ধীযানদ ফাফুয ত্র াোয ভে তায বে  আনদ এওাকথ প্রওা
সকেকঙ,
এওবদকও তায ফুকওয ববতযিা বকে শুবওকে বককেকঙ, অনযবদকও আনকদ সকৌযকফ তায সঘাকঔয চর
আকঙ। সচর সথকও ধীযাফাফু তাকও ত্র বরকঔকঙন “ সচরঔানায ওতশাকদয ই ওযা ত্র। তাাঁযা া ওকয
বদকেকঙন। ীতাযাভ বাফকঙ সচরঔানা সথকও বনিেতায নাভ আফায ুবরকয ঔাতাে বককেকঙ। াে
ধীযাফাফু সওন আবন আভাকও এভন ওকয চিাকেন। আবভ কযীফ, আবভ াভানয ভানুল, আবভ বও
আনাকদয কে থ ঘরকত াবয।১২
সদকয যাচননবতও আকদারকন ফা কিআকদারকন ীতাযাকভয ভকতা ভানুকলয অন্তকযয ভথশন থাওকর া
বনকে তাযা প্রতযক্ষরূক এবককে আকত াকযবন। ‘ধাত্রীকদফতা উনযাক এই বদওবিয প্রবত ইবেত ওকযকঙন
তাযাঙ্কয ফকদযাাধযাে। ‘দীন াোরা’ উনযাক ীতাযাভ ঘবযকত্রয ভধয বদকে সই বদওবি আয স্পষ্ট ওকয
সদবঔকেকঙন বতবন।
বাযকত বফববন্ন যাচননবতও আকদারন, ভতাথশওয  ভতাদকশয ভকধয বদকে সদকয স্বাধীনতা, সদবাক 
স্বাধীনতা যফতশীওাকর ওারান্তকযয বঘত্র তুকর ধযা কেকঙ ‘ওারান্তয’ (১৩৬৩) উনযক। ওবরকদফ বফপ্লফফাদ ফা
ভাওশফাকদ বফশ্বাী। যক্তবফপ্লকফয ভধয বদকেই সদকয স্বাধীনতা আকফ, ওাকরয ুযকনা আদকশ তাাঁয বফশ্বা সনই।
বতবন ফুকছবঙকরন ফাভন্থী দকরয বফপ্লফ ঙািা অনয থ সনই। সদক সমবাকফ বদু ভুরভাকনয ম্পকওশয অফনভন
খিকঙ, তাকত বতবন সঘকেবঙকরন মাকত বদু ভুরভাকনয দাো না ফাকধ। বতবন বফপ্লফকও এও যরকযঔাে ঘারাকত
সঘকেকঙন। বতবন ফুকছকঙন সম সঔাকন ধভশাকফক প্রকফ ওযকর বফপ্লফ কফ ফযথশ। বওন্তু, ‚সঙঘবি াকরয ফ
বযওেনা ফযথশ ওকয বদকে চীফকনয কফপ্লবফও চীফনাকফক ই ঔাত বদকে ফকে ঘকর সকর। য ভকধয ওবরকদকফয
এওভাত্র ান্ত্বনা, এওভাত্র আশ্বা এই সম কািীয অবংায তয বভথযা অরীও আওা ওুকু ভ বযিত কেকঙ।‛১৩
সঙঘবিকয দাোয ভকে বতবন দর বনকে সভকত উকেবঙকরন। এই আত্মখাতী দাোয সভাি বপবযকে তাকও বফপ্লকফয
ঔাকত ফইকে বদকত সঘকেবঙকরন। বওন্তু সঘষ্টা তায পর েবন। বফবক্ত কেকঙ সদ। সকৌযীওান্ত কািীফাদী আদকশ
বফশ্বাী। তাাঁয সনতৃকেই নফোকভ ১৯৩০ াকর আইন অভানয আকদারন শুরু কেবঙর। াবন্ত কািীচীয অবংা
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আদকশ প্রথকভ বফশ্বা না ওযকর যফতশীওাকর স বুর সবকেকঙ। বফপ্লকফয ভধয বদকেই সদকয স্বাধীনতা আকফ
এই বফশ্বা ক্রকভ াকে বককেকঙ, ‚আবভ এওবদন তাই বাফতাভ। ভকন ত এ বুর, এ বুর। বওন্তু না। বাযতফকলশয
ইবতা কি মা ফুছকত াবযবন, এঔাকন এই নফোকভ বপকয এক তা ফুছরাভ।‛১৪ স্বাধীনতা ূকফশ সদকয যাচনীবত
 যাচননবতও আকদারন বফববন্ন কথ প্রফাবত কেকঙ। যাচননবতও আকদারকন এই ঐওয না থাওায চনযই
যফতশীওাকর খকিকঙ সদবাক। তাযাঙ্কয ফকদযাাধযাে তাই ফভে সঘকেকঙন বাযতীে ঐবতকযয াকথ মুক্ত
ওযকত ফ যাচননবতও ভতাদশ সও। বওন্তু তা না োে বাযতীে বাযতীে যাচননবতও আকদারকন সদঔা বদকেকঙ
বফববন্ন ভতাথশওয। তাই াম্প্রদাবেও আকদারন  সদবাককয ভকতা া সও সযাধ ওযকত াযা মাে বন
যফতশীওাকর।
কািীচীয ভকতা তাযাঙ্কয ফকদযাাধযাে যাধীন বাযকত ভাওশফাদী আকদারনকও বাযকতয চাতীে ঐবতয 
চাতীে আকদারকনয াকথ মুক্ত ওযায কক্ষ বঙকরন। শুধু তাই নে সই ভকে ভুবরভ বরক আরাদা স্বতত্রবা কথ
থ সাঁকিবঙর। ফ যাচননবতও দরগুবরকও এওই অববভুকঔ প্রফাবত ওযায সঘষ্টা ঘাবরকে সকল ফযথশ কেবঙকরন
কািীচী। এই স্বে  স্বেবে তাযাঙ্কয ফকদযাাধযাে বফববন্ন ঘবযকত্রয ভধয বদকে তুকর ধকযকঙন। বফববন্ন অববভুকঔ
আকদারন প্রফাবত কে বিবিকদয উকেদ খকিকঙ, বওন্তু তায াকথ াকথই খকিকঙ সদবাক।
উকিঔবঞ্জ0
১। আভায াবতয-চীফন, তাযাঙ্কয ফকদযাাধযাে, বিভফে ফাংরা আওাকদবভ, ১/১ আঘামশ চকদীঘন্দ্র ফু
সযাড, ওরওাতা ৭০০০২০, ঘতুথশ ভুদ্রি ৬ োফি ১৪২২ ২৩ চুরাই ২০১৫, ৃষ্ঠা ১৮৭।
২। কঘতারী খূবিশ, তাযাঙ্কয ফকদযাাধযাে, তাযাঙ্কয যঘনাফরী (প্রথভ ঔণ্ড), বভত্র  সখাল াফবরাশ প্রাইকবি
প্রাইকবি বরবভকিড, ১০ যাভাঘযি সদ স্ট্রীি, ওবরওাতা ৭৩, ঘতুথশ ভুদ্রি ১৩৯১, ৃষ্ঠা ৬৯।
৩। তকদফ, ৃষ্ঠা ৮২।
৪। আভায াবতয-চীফন, প্রাগুক্ত, ৃষ্ঠা ৭৩ -৭৪।
৫। ধাত্রীকদফতা, তাযাঙ্কয ফকদযাাধযাে, তাযাঙ্কয যঘনাফরী (প্রথভ ঔণ্ড), প্রাগুক্ত, ৃষ্ঠা ৩০৬।
৬। তকদফ, ৃষ্ঠা ৩১৭।
৭। আভায াবতয“চীফন, তাযাঙ্কয ফকদযাাধযাে, প্রাগুক্ত, ৃষ্ঠা ৩০৭ -৩০৮
৮। ঞ্চোভ, তাযাঙ্কয ফকদযাাধযাে, তাযাঙ্কয যঘনাফরী ( ঘতুথশ ঔণ্ড ), প্রাগুক্ত, তৃতীে ভুদ্রি ১৩৯১,
ৃষ্ঠা ২৯৫ -২৯৬।
৯। আভায াবতয-চীফন, তাযাঙ্কয ফকদযাাধযাে, প্রাগুক্ত, ৃষ্ঠা ২৯৭।
১০। ভিন্তয, তাযাঙ্কয ফকদযাাধযাে, তাযাঙ্কয যঘনাফরী ( ঞ্চভ ঔণ্ড), প্রাগুক্ত, বদ্বতীে ভুদ্রি আলাঢ় ১৩৯১,
ৃষ্ঠা ২৮৭ -২৮৮।
১১। ভাননীে তাযাঙ্কয ভীকলু, কেদ ভুস্তাপা বযাচ, তাযাঙ্কয : ফযবক্তে  াবতয, ম্পাদনা প্রদযম্ন
বট্টাঘামশ, াবতয আওাকদবভ, যফীন্দ্রবফন, ৩৫ বপকযাচা সযাড, নতুন বদিী ১১০০০১, প্রথভ প্রওা
২০০১, ৃষ্ঠা ১০৬।
১২। দীন াোরা, তাযাঙ্কয ফকদযাাধযাে, তাযাঙ্কয যঘনাফরী (প্তভ ঔণ্ড), প্রাগুক্ত, বদ্বতীে ভুদ্রি
১৩৮৯, ৃষ্ঠা ১১২।
১৩। ওারান্তয, তাযাঙ্কয ফকদযাাধযাে,ওাতযােনী ফুও স্টর, ২০৩ ওনশোবর স্ট্রীি, ওবরওাতা, বাদ্র ১৩৬৩,
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ৃষ্ঠা ২৩৯।
১৪। তকদফ, ৃষ্ঠা ২৭৫।
ােও েন্থ0
১। সদ, অভকরদু, ফাগারী ফুবদ্ধচীফী  বফবেন্নতাফাদ, চাতীে াবতয প্রওা, ৬৭ যাবযদা সযাড, োওা -১১০০,
চাতীে াবতয প্রওা প্রথভ প্রওা সপব্রুোবয, ২০১১।
২। ফকদযাাধযাে, তাযাঙ্কয, আভায াবতয “চীফন, বিভফে ফাংরা আওাকদবভ, ১/১ আঘামশ চকদীঘন্দ্র ফু
সযাড, ওরওাতা ৭০০০২০, ঘতুথশ ভুদ্রি ৬ োফি ১৪২২ ২৩ চুরাই ২০১৫।
৩। ফকদযাাধযাে, কযাচ, ম্পাবদত তাযাঙ্কয অকিলা, ুস্তও বফবি, ২৭ সফবনোকিারা সরন, ওরওাতা ৯,
প্রথভ প্রওা আকস্ট ২০০৭।
৪। ফু, বনতাই, তাযাঙ্ককযয ববেভান, সদ’চ াফবরবং, ১৩ ফবঙ্কভ ঘযািাবচশ বস্ট্রি, ওরওাতা ৭০০০৭৩,
বদ্বতীে ংস্কযি কফাঔ ১৪০৫/এবপ্রর ১৯৯৮।
৫। বট্টাঘামশ, নকযন্দ্রনাথ, বাযকতয স্বাধীনতা ংোকভয ইবতা, সচনাকযর বপ্রন্টারাশ েযাড প াফবরাশ প্রাইকবি
বরবভকিড, ১১৯ সরবনন যিী, ওবরওাতা ১৩, ১৫ ই আকস্ট ১৯৭২।
৬। বট্টাঘামশ, প্রদশযম্ন, ম্পাদনা তাযাঙ্কয ফযবক্তে  াবতয আওাকদবভ, যফীন্দ্রবফন, ৩৫ বপকযাচা সযাড,
নতুন বদিী ১১০০০১, প্রথভ প্রওা ২০০১।
৭। ভচুভদায, েীযকভিন্দ্র, ফাংরাকদকয ইবতা ( ঘতুথশ ঔণ্ড), সচনাকযর বপ্রন্টারাশ েযাড প াফবরাশ প্রাইকবি
বরবভকিড, প্রাগুক্ত, তৃতীে ংস্কযি ২০০০।
৮। ভুকঔাাধযাে, অরুিওুভায, ওাকরয প্রবতভা, সদ’চ াফবরবং, প্রাগুক্ত, ঘতুথশ ংস্কযি অোেি ১৪১২ নকবম্বয
২০০৫।
৯। ভুকঔাাধযাে, ধ্রুফওুভায, ম্পাদনা তাযাঙ্কয ভওার  উত্তযওাকরয দৃবষ্টকত, যত্নাফরী, ১১এ, িচনাথ বভত্র
সরন, ওরওাতা ৭০০০০৯, প্রথভ প্রওা ভাখ ১৪০৫/ ওরওাতা ফইকভরা ১৯৯৯।
১০। াা, ঞ্চানন, বদু “ ভুরভান ম্পওশ : নতুন বাফনা, বফশ্ববফক্ষা, ২৭ বচ, ওকরচস্ট্রীি, ওবরওাতা -৭৩,
তৃতীে ংস্কযি ২০০৭।
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