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তুরাভ ঘপ্তট্টাধাোপ্তয়ভ ‘ানুপ্রপ্তয’:ততযালীদ দওযাম াঅপ্তন্দামপ্তদভ এও াদন্য াঈধন্যা
*ট. সঔাওদ কুফাভ াক
যঢাতথও সঙাপ্তঝাকল্প এাং তযাতথও াঈধন্যা ভঘদা ওপ্তভ তুরাভ ঘপ্তট্টাধাোয় ঢেফাদ াাংমা
াতলপ্তঢে তদপ্তচভ স্থাদটি সুস্পি রূপ্তধ তঘতিঢ ওপ্তভ তদপ্তয়প্তঙদ। ব্যতি তুরাভাবু সবফদাআ সলাদ দা সওদ,
ঢাাঁপ্তও ম্পূডে তঘদপ্তঢ সকপ্তম খাঁচপ্তঢ লপ্ত ঢাাঁভ সৃতিপ্তঢ। ঢাাঁভ াতলঢে ভঘদাভ সঝকতদওাআ লম ‘াঅতফ’ ওণও
ঘতভপ্তত্রভ রূধায়ড। সমঔও াঅতফ-ধপ্তি ওণা প্তম চীদ ধপ্তণভ াতচেঢ ওণা ামীমাক্রপ্তফ প্তম বাদ
ধাঞওপ্তও। সাআ সূপ্তত্রাআ ধাঞও সধপ্তয় বাদ াঈত্তাম দওযাম াঅপ্তন্দামপ্তদভ তঢি ানুভূতঢ।
স্বাথীদঢা ধভঢী াঅফাপ্ততভ ধতিফপ্তি সয তওছু ভাচনদতঢও খঝদা াগাতম ফাচপ্তও
াঅপ্তমাতিঢ ওপ্তভতঙম—ঔায াংওঝ এাং ঢাপ্তও সওন্দ্র ওপ্তভ াফধেীপ্ততভ ঔায-াঅপ্তন্দামদ, াঅাভ
ফাচঢাতিও ফঢাতপ্তযেভ প্রাপ্তয়াতকও দীতঢভ সপ্রিাধপ্তঝ াফধেী তপ্তমভ পাগদ— . ধ. আই ণ ও .
ধ. আই (এফ) এ আভ ধ ভ . ধ. আই (এফ.) ণ ও . ধ. আই (এফ.এম.), এভধভ ১৯৬৯
াপ্তম ধতিফপ্তি ভেিফ্রন্ট ভওাপ্তভভ াঅফপ্তম . ধ. আই (এফ. এম)-এভ ধতভঘামদায় াভা
ধতযফপ্তি কপ্তি প্তঞ বৃলত্তভ কৃরও াঅপ্তন্দামদ, বা দওযামাতিভ াঅপ্তন্দামদ া শুদৄ দওযাম াঅপ্তন্দামদ
দাপ্তফ ধতভতঘঢ। দওযাম াঅপ্তন্দামপ্তদভ প্রথাদ সখারডাাআ তঙম,
“পাভঢীয় তপ্লপ্তভ ভম ওাচ লপ্তচ্ছ াফন্তঢি, াঅফমাঢাতিও নৄাঁতচাতী এাং াম্রাচোত
 াফাতচও াম্রাচোপ্ততভ যাদপ্তও াঈৎঔাঢ ওভা; এঝাাআ াঅফাপ্ততভ তপ্লপ্তভ স্তভ তদথে াভড
ওভপ্তঙ। াঅফাপ্ততভ সতয এঔদ কডঢাতিও তপ্লপ্তভ স্তপ্তভ ভপ্তয়প্তঙ। সব তপ্লপ্তভ ান্তে স্তু লম
কৃতরতপ্ল”।

১

দওযামপ্ততভ ভম সোকাদাআ তঙম,
“সেডী াংগ্রাফ াণে াৎ ঔঢফ াতপবাদ ঘাতমপ্তয়াআ াঅফভা াঅফাপ্ততভ ফস্ত ফস্যাভ ফাথাদ
ওভ”।

২
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াপ্তেভ তলপ্তপ্ত তুরাভ ঘপ্তট্টাধাোয় ঢঔদ ধতভনডে ভেও। ব্যতিকঢ চীপ্তদ খ ওাঙ সণপ্তও তঢতদ সতপ্তঔ
তঙপ্তমদ সাআ াঈত্তাম াঅপ্তন্দামপ্তদভ প্রাল  প্রডঢাপ্তও। ঢাাঁভ াপ্তদও ভঘদায় এাআ ভাচনদতঢও াঅপ্তমািপ্তদভ
ঙত থভা ধপ্তিপ্তঙ।
২
‘ানুপ্রপ্তয’ তুরাভ ঘপ্তট্টাধাোপ্তয়ভ প্রণফ প্রওাতযঢ াঈধন্যা। াঈধন্যাটি ১৯৮৩ াপ্তম
ধতিফি ভওাপ্তভভ াণে ানুকূপ্তল্য প্রওাতযঢ লয়। ‘ানুপ্রপ্তয’ লম দওযাম াঅপ্তন্দামপ্তদভ াঅতযে চুেঢ
দায়ও াঈধমভৄঔপ্তভভ চীদ-ধণ সভাফেপ্তদভ ওাতলতদ। স্বাপাতওপাপ্তাআ সমঔও গ্রলড ওপ্তভপ্তঙদ ‘ফ্লাযব্যাও’
(প্তযর াাংয াপ্তত) ধদ্ধতঢ। াঈধন্যাপ্তভ শুরুপ্তঢ সততঔ , দওযাম সদত্রী শুভ্রা াভপ্তন পাভঢী াঈধপ্তমভ েী
লয়া প্তে াঈধম ঢাভ ওাপ্তঙ াঈপ্তধতিঢ। ঢঔদ সণপ্তওাআ ধাঞপ্তওভ ানুতেৎসু দৃতি খাঁচপ্তঢ ণাপ্তও এভ
ওাভড। াঈধম াসুস্থ সচপ্তদ “শুভ্রা সেতাং াঅয়দায় তদপ্তচভ ততপ্তও ঢাতওপ্তয় ওাধি ঠিও ওপ্তভ, তঠপ্তম লপ্তয়
াঅা সঔাাঁধা খপ্তম াঅাভ যি ওপ্তভ াাঁথপ্তঢ াাঁথপ্তঢ এওচদ তৃঢীয় ব্যতিভ ফপ্তঢা ওপ্তভ মম, ভাপ্তঢ গৄফ দা
লয়াঝা ঔাভাধ, তুতফ টািাভপ্তও ম। ...” (‘ানুপ্রপ্তয’, ন; ১০)। াঈধন্যাপ্তভ প্রণপ্তফাআ ধাঞও বুছপ্তঢ
ধাপ্তভদ, াঈধপ্তমভ েী শুভ্রা ভাচদীতঢভ প্তি ভেি। ঢাভ ধাটিেভ ওাচ াসুস্থ াঈধপ্তমভ সণপ্তও প্তিা। এওাভ
াংাপ্তভ এওাওী খপ্তভ েীভ ঢাতচ্ছল্য াঈধম াঈধমতি ওপ্তভ, তওন্তু ধাঞও বুপ্তছ সদদ ঢাভ ালায় াস্থা।
এাআ াঈপ্তধতিঢ সাথ সণপ্তওাআ াঈধপ্তমভ ান্তপ্তমোপ্তও াঈদ্ভাতঢ লয় সনপ্তম াঅা ততপ্তদভ ঙায়াঙত।
াঈধম ব্যতিকঢ চীপ্তদ তদম্নফেতত্ত ধতভাপ্তভভ সঙপ্তম। ভাচদীতঢভ প্তি ঢাভ ধতভঘয় ওপ্তমপ্তচভ
ঙাত্রাস্থায়। ঢপ্ত স্কুপ্তম ধিাওামীদ থদাতাভ সদতৃপ্তত্ব ঔায-াঅপ্তন্দামপ্তদভ তফতঙপ্তম ধা তফতমপ্তয়তঙম—
াপ্তদওঝা দা বুপ্তছাআ। াঅাভ, ওপ্তমপ্তচভ ঙাত্র ধতভরপ্ততভ প্তিাপ্তমাপ্তওভ ফস্তাদ ঙাত্র মামটু ভপ্তন সাফদাণ
িাপ্তমভ তধপ্তি াফধেী ঙাত্র াংকঞদ ‘ঙাত্র সনটাপ্তভযপ্তদভ’ তচয়ী প্রাণী এাআ াঈধম। মা সবপ্তঢ ধাপ্তভ,
এওফাত্র এভ চন্যাআ ঢাপ্তও ঘপ্তম াঅপ্তঢ লপ্তয়প্তঙ তদফতঢপ্তছাভাভ টি-এপ্তটপ্তঝ সচ ওাওাভ ন্ধু াদীয
সফৌতমপ্তওভ াঅেপ্তয়। এঔাপ্তদাআ ঢাভ প্তি পাভঢীভ ধতভঘয়  খতদষ্ঠঢা।
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৩
াঈধন্যাপ্ত পাভঢীপ্তও বঔদ প্রণফ সতঔা সকম, ঢঔদ স ওপ্তমচ-ঙাত্রী লপ্তম নৄপ্তভাতপ্তফ তকতন্ন। াঈধমভৄঔপ্তভভ
াতপপাও। ঢঔদ াঈধম চাপ্তদদা পাভঢী দওযামওফী। সওদদা, সকাধদীয়ঢা তঙম ঢাপ্ততভ এওফাত্র
ামাংওাভ। পাভঢী তঙম সাআ ভূরপ্তড াঅচ্ছাততঢ। ঘা-াকাপ্তদভ ম্যাপ্তদচাভ পাভঢীভ সফপ্তাফযায় াদীয
সফৌতমপ্তওভ তরুপ্তদ্ধ ঘপ্তমপ্তঙ েতফও াঅপ্তন্দামদ—সাদাপ্তভ লাভ বৃতদ্ধভ চন্য ঘা-েতফওপ্ততভ মাকাঢাভ থফে খঝ।
েতফও াঅপ্তন্দামপ্তদভ সচপ্তভ াদীয সফৌতমওপ্তও সখভা ণাওপ্তঢ লঢ াপ্তভা সণপ্তও সঘৌদ্দ খণ্টা ধবে ন্ত।
েতফপ্তওভা াদীপ্তযভ তরুপ্তদ্ধ সধাটাভ মাতকপ্তয়প্তঙ, ঢাাঁভ াপপ্তদভ াফপ্তদ কডথভদা লপ্তয়প্তঙ। এ-প্তভ
ভপ্তম াঅপ্তঙ দওযামপ্ততভ সকাধদ ফতঢ।
স্তুঢ, দওযাম সদঢা ঘারু ফজুফতাপ্তভভ সদতৃপ্তত্ব সখাতরঢ লপ্তয়প্তঙ ধাটিেভ ওফে সূতঘ। ১৯৬৭ াপ্তমভ
এতপ্রপ্তম তঢতদ তমঔপ্তমদ—
“ওতফাঈতদটভা  ফপ্তয়াআ কৃরওপ্ততভ ফপ্তে তপ্লী ভাচদীতঢ াণে াৎ যে াংগ্রাপ্তফভ
ভাচদীতঢ াঅভ ন্দুও াংগ্রল াতপবাদ ঘামাপ্তদাভ প্রঘাভ ঘামাপ্ত। এাআ প্রঘাভ ঘামাপ্তদা
প্তে কৃরও লয়প্তঢা কড সটনৄপ্তঝযপ্তদভ তদ্ধান্ত সদপ্ত এাং াঅফাপ্ততভ সাআ াঅপ্তন্দামদ
৩

ধতভঘামদা ওভপ্তঢ লপ্ত।”

াঈধন্যাপ্ত পাভঢী সাআ তদপ্ততেয তদষ্ঠাভ প্তি ধামদ ওপ্তভ ঘপ্তমপ্তঙ। পাভঢী সফপ্তা াদীয সফৌতমপ্তওভ
াতিপ্তঢ সঔপ্তয়-ধপ্তি ঢাাঁভাআ তরুপ্তদ্ধ এাআ াঅপ্তন্দামদ ধতভঘামদা ওপ্তভ ঘপ্তমপ্তঙ।
পাভঢীপ্তও সমঔও  সণপ্তও ওঠিদ  দুপ্তোে ঘতভত্র রূপ্তধ সৃতি ওভপ্তঢ সঘপ্তয়প্তঙদ। াদীয সফৌতমও
পাভঢী প্রতঢধামও, চন্মাতথ পাভঢী এাআ ঘা-াকাপ্তদ াদীয সফৌতমপ্তওভ াতপপাওপ্তত্ব প্তিা লপ্তয়প্তঙ।
এঔদ, পাভঢীভ তপ্তমভ সঘাপ্তঔ াদীয কডযত্রু। সাআ কডযত্রুভ তরুপ্তদ্ধ দওযাম সদত্রী শুভ্রা ভপ্তন পাভঢী
সাচ্চাভ। পাভঢী াঢেন্ত ওঠিদ হৃতপ্তয়ভ ফতলমা —াদীপ্তযভ াপ্তন্ন প্রতঢধাতমঢ লপ্তয় াদীপ্তযভ খপ্তভ
প্তাআ ‘কডযত্রু’ াদীপ্তযভ তরুপ্তদ্ধ েতফও-াঅপ্তন্দামদ ধতভঘামদা ওপ্তভপ্তঙ। াঅাভ, এওচদ াঅতযে চুেঢ
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দওযামওফী াঈধমপ্তও প্তি তদপ্তয় ধা সঝপ্তদ সঝপ্তদ ধণ ঘমপ্তঙ—এও পয়েভ ধতভতস্থতঢ। াঅপ্তম
দওযামপ্ততভ এফদঝাাআ লপ্তঢ লয়। দওযামওফীভা ব্যতিস্বাপ্তণেভ াউপ্তধ্বে াঈপ্তঞ ফাচ  ধাটিেভ চপ্তন্য চীদাঈৎকে ওপ্তভ।
স-ফয় ত. তধ. াঅাআ.(এফ. এম.) তপ্তমভ তস্যপ্ততভ ধাাঁঘটি ততথ ফান্য ওভপ্তঢ লঢ। এভ ফপ্তে
তদ্বঢীয় ততথটি লম,
৪
“চদকপ্তডভ  ধাটিেভ স্বাণে প্তও তদপ্তচভ ব্যতিকঢ স্বাপ্তণেভ াউপ্তধ্বে স্থাদ সতয়া।”

শুভ্রা এাআ ধাটিেভ এওতদষ্ঠ ওফী। ধাটিেভ প্রতঢ ওঢেব্যযঢাআ স াঈধমপ্তও বুতছপ্তয় সতয় তদফতঢপ্তছাভা
টি-এপ্তটপ্তঝভ ম্যাপ্তদচাভ সওদ কডযত্রু। স ে তা ধাটিেভ কাাআটমাাআদ সফপ্তদ ওাচ ওপ্তভপ্তঙ, এফদ তও াংাভ
চীদ ঢাভ কপ্তি াঈপ্তঞপ্তঙ ধাটিেভ মাাআপ্তদ। দওযামাতিভ ওফে সূতঘপ্তঢ ঢাপ্ততভ যে াঅপ্তন্দামপ্তদভ ব্যাখ্যা
প্রপ্তি মা লপ্তয়প্তঙ—
“প ভঢ চদকড বৃটিয াম্রাচোত  াফন্তাত—এাআ দুটি ধালাপ্তিভ তপ্তম াঅচ ফাতওেদ
াম্রাচোপ্ততভ সদতৃত্বাথীদ াম্রাচোত, সাতপপ্তয়ঢ াফাতচও াম্রাচোত, াফন্তাত এাং
ভৄৎসুতদ্দ াঅফমাঢাতিও নৄাঁতচ—এাআ ঘাভ যত্রুভ ে ভ সযারড  ধীিদ পাভঢীয় চদকপ্তডভ
চীপ্তদ াঅদম াভূঢনে দুাঃঔ-দুতে যা এাং তধবে য়। সওাটি সওাটি সমাও াঅচ ভতুেভ
ভৄপ্তঔাভৄতঔ তাাঁতিপ্তয় াংগ্রাফ ওভপ্তঙদ। মি মি সমাও াঅচ ভুঔা, দািা, গৃললীদ 
৫

সওাভ।”

‘ানুপ্রপ্তয’ াঈধন্যাপ্ত াদীয সফৌতমও ঘা-াকাপ্তদভ ম্যাপ্তদচাভ, এাআ সযারও সেতডভ যতিপ্তওাআ ফচবুঢ
ওভপ্তঙ। বুপ্তচোয়া যতি ঞ্চাভও াদীয সফৌতমপ্তওভ েতফওতপ্তভাথী ভূতফওা ঘা-েতফওপ্ততভ থফে খঝ সপপ্তি
চুভফাভ ওপ্তভ ততপ্তয়প্তঙ। সাআ ব্যণে ঢা সওম েতফওপ্ততভ দয়, পাভঢীভ তপ্তমভ ব্যণে ঢা, বা ওঔপ্তদা দওযামপ্ততভ
ধপ্তি সফপ্তদ সদয়া ম্ভ দয়। সুঢভাাং, এঔদ ধাটিেভ তভওাভ াঈধপ্তমভ ফপ্তঢা এওচদ ওফী। তপ্তমভ যতি
বৃতদ্ধভ চন্য এওচদ াংকঞও। ঘারু ফজুফতাপ্তভভ সখারডা তঙম —
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“প্রপ্তঢেওটি ধাটিে পেপ্তও সকাধপ্তদ াংকঞপ্তদভ ওাচ ওভপ্তঢ লপ্ত এাং সাআ দতুদ ধাটিে
৬
ওফীপ্ততভ ফােপ্তফ ধাটিেভ াপ্তণ চদাথাভপ্তডভ সবাকাপ্তবাক প্রতঢতষ্ঠঢ লপ্ত।”

পাভঢী এাআ দীতঢভ ান্যঢফ রূধওাভ। াঈধমপ্তও স সাছাপ্তঢ ঘায় —
১। ‘সতপ্তযভ চন্য, সতপ্তযভ তদধীতিঢ ফানুপ্তরভ চন্য সঢাভ তওছু ওভাভ াঅপ্তঙ সভ াঈধম।’
(‘ানুপ্রপ্তয’ নাঃ ৭৭)
২। ‘াঅচ্ছা তুাআ সওাপ্তদাততদ তঢে তঢে এওচদ দওযাম াঅপ্তন্দামপ্তদ তশ্বাী ফানুর লপ্তয় সবপ্তঢ
ধাতভ দা?’ (‘ানুপ্রপ্তয’ নাঃ ৭৩)
৩। ‘তুাআ এ ভেপ্তকভ এওচদ ভেও, চীপ্তদ সওাপ্তদাততদ ওাপ্তভা পাপ্তমাাা, সস্দল, তশ্বা, এ তওছু
ধাতদ, ন্যায্য তঘাভ-তপ্তঘদাভ াঅম ওী সঘলাভা ঢা বুছতম দা। স্বাথীদ সতপ্তযভ দাকতভও তলপ্তপ্ত সঢফদ
ওপ্তভ সমঔাধিা তযঔপ্তঢ ধাভতম দা। শুদৄ বুপ্তও বিডা প্তয় তদপ্তয় ােওাভ সণপ্তও ােওাপ্তভ ধাতমপ্তয় সিাতম
াভাঝা চীদপভ। ... এওঝা পাপ্তমা ঘাওতভ সধপ্তমাআ তও তুাআ াা-ফাপ্তও খতয ওভপ্তঢ ধাভত, দাতও
সাপ্তদপ্ততভ ভৄপ্তঔ লাত সনাঝাপ্তঢ ধাভত? ... াঅফভা এওঝা ওঠিদ ফপ্তয়ভ বুপ্তও তাাঁতিপ্তয়। সেঁপ্তঘ ণাওা াণা
এওাপ্তভ ফপ্তভ বায়া। এপাপ্ত সভাচ সভাচ এওটু এওটু ওপ্তভ ফপ্তভ বায়াভ বিডা সপাক ওভা ফাপ্তদ লয়
দা। াঅতফ ফপ্তদ ওতভ দা সঢাভ চীপ্তদ ভেদ্ধ তপন্ন াতযি তওছু াঅপ্তঙ,...” (‘ানুপ্রপ্তয’ নাঃ ৭৫)।
াফধেী াঅপ্তন্দামপ্তদভ ভম ওণা লম ফাচ ধতভঢেদ। ফাপ্তচভ াঅধাফভ ফানুপ্তরভ ওল্যাডাআ
লম াফধেীপ্ততভ মিে। ব্যতিভ াঈন্নতঢ সতপ্তযভ া ফাপ্তচভ াঈন্নতঢ দয়, পাভঢী স-ওণাাআ াভ াভ
সাছাপ্তঢ সঘপ্তয়প্তঙ াঈধমপ্তও। ফস্ত াফধেী তমাআ ফাচ ধতভঢেপ্তদভ ওণা প্তম, সযারডলীদ ফাপ্তচভ স্বপ্ন
সতপ্তঔ তওন্তু তম সপপ্তত ধণ বায় ধামপ্তঝ। ফা স তুগ প্তমপ্তঙদ,
“সওাদ ভৄভেশৄ সেডী লপ্তচ িফঢা সঙপ্তি সতয় দা। এওফাত্র ন্দুপ্তওভ দপ্তমভ সপঢভ সণপ্তওাআ
৭

স্বাথীদঢা সতভপ্তয় াঅপ্ত।”
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দওযাম াঅপ্তন্দামপ্তদভ তপতত্ত তঙম ন্দুপ্তওভ দম। তদ্বথালীদ পাপ্ত দওযাম াঅপ্তন্দামপ্তদভ দীতঢ তদথে াতভঢ লম,
“সেডীযত্রু ঔঢপ্তফভ ফে ততপ্তয়াআ এওফাত্র চদকডপ্তও প্তঘপ্তয় ঢািাঢাতি, প্তঘপ্তয় পামপাপ্ত াংকঠিঢ ওভা
বায়।” (দওযামাতিাঃ নাঃ ২০৬) । পাভঢীভা এাআ তদপ্ততেতযঢ ধপ্তণাআ সেঁপ্তঝপ্তঙ। পাভঢীভ ওপ্তণ্ঠ াভ াভ
ধ্বতদঢ লপ্তয়প্তঙ এওাআ াডী, “ ন্দুপ্তওভ দমাআ যতিভ াঈৎ”। (‘ানুপ্রপ্তয’ নাঃ ৭৬)।
৪
াঈধন্যাপ্ত াপ্তমাও সাফপ্তও পাভঢীভ াউথে ঢদ সদতৃত্ব রূপ্তধ সতঔাপ্তদা লপ্তয়প্তঙ। ঢাভ ভাচনদতঢও
ঢে জ্ঞাদ াঅভ ব্যাধও। স পাভঢীপ্তও তদয়তফঢ ভাচনদতঢও তযিা সতয়। পাভঢীপ্তও ফাচ ধতভঢেপ্তদভ
াঈদবুদ্ধ ওভপ্তঢ স দওযাম াঅপ্তন্দামপ্তদভ সফৌতমও দীতঢ শুতদপ্তয়প্তঙ, “যে তপ্ল তপন্ন এ সতপ্তয াথাভড
ফানুপ্তরভ ভৄতি সদাআ বুছতম সভ শুভ্রা!... তপ্ল সওাপ্তদা ততদ সযর লপ্তয় বায় দা...” (‘ানুপ্রপ্তয’ নাঃ ৬৫)।
ফস্ত াফধেী তমাআ লপ্লতও তম। তওন্তু দওযামভা সঢা াতঢ তপ্লী।এপ্ততভ ফপ্তঢ বতত সওাপ্তদা াঞ্চপ্তম
কৃরওপ্ততভ ভাচনদতঢও তঘন্তা থাভায় াঈদবুদ্ধ ওভা বায়, ঢালপ্তম স াঞ্চপ্তম লপ্তচাআ সেতডযত্রু াঈপ্তচ্ছত ওভা
ম্ভ লপ্ত। ঢপ্ত এাআ ভৄিাঞ্চম কপ্তি সঢামাভ চন্য প্রপ্তয়াচদ কৃরপ্তওভ যে াংগ্রাফ। াপ্তমাও সাআ
ওফে দীতঢ তদপ্তয় গ্রাপ্তফ গ্রাপ্তফ গৄপ্তভ গৄপ্তভ াংকঞপ্তদভ ওাচ ওপ্তভ। স ঢাভ ওফপ্তভটপ্ততভ “ ওামঘাভাম
সভভুেলুযদ, কৃতরতপ্ল তওাংা যে াংগ্রাপ্তফভ” ওণা প্তম। এপ্ততভ াংগ্রাফ সওম াঅখাঢ সলপ্তদ সযারডলীদ
ফাচ প্রতঢষ্ঠাভ চন্য। এপ্ততভ ঔঢপ্তফভ ঢাতমওায় াঅপ্তঙ —ভাষ্ট্রযতিভ লাতঢয়াভ নৄতময-তফতমঝাতভ-াঅফমাভা।
াঈধন্যাপ্ত াদীয বুপ্তচোয়া যতিভ তামাম ঢণা াঅফমাভ প্তি তুমদীয়। াদীয সব সওম েতফওপ্ততভ
ন্যায্য ধাদা সণপ্তও তঞ্চঢ ওপ্তভপ্তঙ ঢা দয়, ঢাপ্ততভ থফে খঝ ভপ্তম তদভেম ওভপ্তঙ। ঢাপ্ততভ ফপ্তঢ এাআ
তামামপ্তও াাঁতঘপ্তয় ভাঔাভ াণে , তপ্লপ্তভ ধপ্তণ ান্তভায় সৃতি ওভা। ঢাাআ শুভ্রা াঈধমপ্তও প্তমপ্তঙ,
“তশ্বাখাঢও এাং তামামপ্ততভ াাঁতঘপ্তয় সভপ্তঔ সওাপ্তদাওাপ্তম সওাপ্তদা তপ্ল শুরু ওভা বায় তদ।”
(‘ানুপ্রপ্তয’ নাঃ ৮৮)। ওাপ্তচাআ, াদীয সফৌতমওপ্ততভ ফপ্তঢা ফানুরপ্ততভ লঢো ওভপ্তঢাআ লপ্ত। াঅভ সাআ
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লঢোভ পাভ এপ্ত ধপ্তিপ্তঙ াঈধপ্তমভ ধভ। ামাাহুল্য, াঈধম এাআ ওাপ্তচ ম্পূডে ব্যণে , স চন্য ধাটিেভ
ওাপ্তঙ মাতিঢ, ধাটিেভ সঘাপ্তঔ স তশ্বাখাঢও এাং শুভ্রাভ ওাপ্তঙ ওানৄরুর।
৫
Where there are Revolutionaries there are Revisionists. (সবঔাপ্তদাআ
তপ্লীভা াঅপ্তঙদ, সঔাপ্তদাআ াঅপ্তঙ াংপ্তযাথদাতীভা —ঘারু ফজুফতাভ, সনব্রুয়াতভ ২৫, ১৯৭২)।
‘ানুপ্রপ্তয’ াঈধন্যাপ্ত াঈধমভৄঔভ ঘতভপ্তত্র াংপ্তযাথদাপ্ততভ প্রপা াঅপ্তঙ। াথাভড দৃতিপ্তঢ াঈধম পীতু,
ওানৄরুর। ঢাভ ব্যতিপ্তত্ব দৃঢ়ঢাভ াপা। ধাতভাতভও ফস্যা ঢাপ্তও পাায়। স াঅভ ধাাঁঘটি তদম্নফেতত্ত
ধতভাপ্তভভ লায়লীদ ন্তাপ্তদভ ফপ্তঢা ফাপ্তচ টিপ্তও ণাওপ্তঢ ঘায়। ঘাওতভভ চপ্তন্য লপ্তন্য লপ্তয় গৄপ্তভ সিায়।
ঢবু ঢাভ ফপ্তে াঅপ্তঙ াফধেী ভাচদীতঢভ দীতঢপ্তাথ—ও ম চভ ঙ
নট ভয দভ

ণ ল

ঙ ধ ভর তভ ম ঢ ধ ঢ

ই দ দভ প ঝ ঙ

ণ ম ম  ও ধভ চঢ ওভ ভ ফ

ও ঝ

ল ম ফ ড ধ  বায়। তওন্তু ঘাতভতত্রও দৃঢ়ঢাভ াপাপ্ত ফাভভৄঔী মামটুভ ওাপ্তঙ াঅত্ধফধেড ওপ্তভ াতা
ওাকপ্তচাআ তস্তঔঢ ওপ্তভ সতয়। ভাচদীতঢভ ফাভপ্যাাঁপ্তঘ সচভাভ লপ্তয় ঢাপ্তও ঘপ্তম াঅপ্তঢ ধভােপ্তয়
তদফতঢপ্তছাভা ঘা-াকাপ্তদ।
াঈধম দওযাম াঅপ্তন্দামপ্তদ ভেি লপ্তয়তঙম ধাটিেভ াঅতপ্তযেভ চপ্তন্য দয়, সস্রন পাভঢীভ রূপ্তধ া
সপ্রপ্তফ ভৄগ্ধ লপ্তয় ঢাভ এাআ তধজ্জদও ধপ্তণ ধা ািাপ্তদা। াঈধম প্তমপ্তঙ—াঅতফ সঢাপ্ততভ ভেপ্তদ্ধ চীদ সত,
শুদৄ ওণা সত পাভঢী, তুাআ াঅফাপ্তও সঙপ্তি সওাপ্তদাততদ ধাতমপ্তয় বাতদা! ... পাভঢী াঅফায় াাঁতঘপ্তয় ভাঔাভ
প্রতঢশ্রুতঢ ততম। সততদ ভাঢ সণপ্তওাআ পাভঢী াঅফাভ শুভ্রা লপ্তয় সকম।” (‘ানুপ্রপ্তয’ নাঃ ৭৯-৮০)ওাপ্তচাআ
াঈধপ্তমভ দওযাম লয়াভ ফপ্তে াঅতযে তঙম দা, যঢে তঙম। ঢঔদ াঈধম চাপ্তদ দা, দওযাম ওভপ্তঢ লপ্তম
সওম চীদ ততপ্তম লপ্ত দা, চীদ তদপ্তঢ লপ্ত —এওান্ত াঅধদচদ লপ্তম ঢাভ চীদ তদপ্তঢ লপ্ত।
াঈধম সব ান্নতাঢা াদীয সফৌতমওপ্তও লঢো ওভপ্তঢ ব্যণে ঢাভ ভম ওাভড াঈধপ্তমভ ফেতত্ত
সুমপ ফাদতওঢা। ধাটিেভ তদপ্ততেপ্তয লঢো ওভপ্তঢ সকপ্তম ব্যতিকঢ চীপ্তদ াদীপ্তযভ াঈধওাভ স ভুমপ্তঢ
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ধাপ্তভতদ— াদীয সবফদ সমাওাআ সলাও দা সওদ, ঢাভ াঅেপ্তয় াঈধপ্তমভ প্তিা লয়া, ঢাভ চপ্তন্যাআ
াঈধপ্তমভ ঘাওতভ। াণঘ ওন্যা সস্দপ্তল ধাতমঢ লপ্তয় পাভঢী লপ্তচ  তওছু াঈপ্তধিা ওভপ্তঢ সধপ্তভপ্তঙ —
সফপ্তাভ তরুপ্তদ্ধ িৃঢা ততপ্তয়প্তঙ, প্তোধতভ লঢোভ ঙও ওপ্তরপ্তঙ। লাপ্তঢ ন্দুও  সাফা তদপ্তয় াদীয
সফৌতমওপ্তও লঢো ওভপ্তঢ তকপ্তয় াঈধপ্তমভ ফপ্তদ ান্তদ্বেন্দ্ব সৃতি লয় — “ভ সফপ্তা প্তও তদপ্তয় এপ্ত সফপ্তয়ভ
ফপ্তঢা ওপ্তভ ি ওপ্তভপ্তঙদ, সমঔাধিা তযতঔপ্তয়প্তঙদ, সাআ পাভতঢাআ াআ সফপ্তাপ্তও খদ ওভাভ ঙও ওপ্তর
াঅফাভ ধভ তাতয়ত্বঝা ঘাতধপ্তয় ততপ্তয়প্তঙ। ... াাভ সস্দল ততপ্তয় সব াদীয সফৌতমও পাভঢীপ্তও এওটু এওটু
ওপ্তভ ি ওপ্তভপ্তঙদ, সব সফপ্তা-ফাতফতডভ চন্য পাভঢী াঅচ শুদৄাআ পাভঢী দয়, শুভ্রা, সাআ সফপ্তাফাতফতডভ চন্য পাভঢীভ পয়েভ এও াঈধলাভ!” (‘ানুপ্রপ্তয’ নাঃ ৮৫)।
াঈধপ্তমভ এাআ চীদ ফীিা পাভঢী  াঈধপ্তমভ ঘাতভতত্রও  লদতঢও স্তভ স্পি ওপ্তভ সতয়।
দওযামপ্ততভ াঅতযে ফাদতও-সঘঢদালীদ, তদষ্ঠুভ  পয়েভ, ান্তঢ াঈধপ্তমভ ঢাাআ-াআ ফপ্তদ লপ্তয়প্তঙ। ধাটিেভ
তদপ্ততেয ফপ্তঢা ওাচ ওভপ্তঢ দা ধাভাঝা তশ্বাখাঢওঢা, ঢাভ যাতস্ত ভতুে। াদীয সফৌতমওপ্তও লঢো
ওভপ্তঢ ব্যণে লপ্তম ধাটিেভ লওফীভা াঈধপ্তমভ ধভ ছাাঁতধপ্তয় ধপ্তি, ঢঔদ াঈধপ্তমভ ফপ্তদ “সাআ ওঢততদ
াঅপ্তকভ মামটুপ্তভ ভৄঔচ্ছতঝা সপপ্ত াঈপ্তঞাআ তফতমপ্তয় বায়।” (‘ানুপ্রপ্তয’ নাঃ ৯১)। সাছা বায়, ঢাভ
পাদায় সযারও সেতডভ াাংযভূঢ মামটু  দওযামপ্ততভ াঅক্রফড এওাওাভ লপ্তয় বায়। ওাংপ্তগ্রপ্তভ ফময়
শূপ্তভভ তম ওপ্তমপ্তচভ ঙাত্র াআাঈতদয়প্তদভ িফঢা মাপ্তপ ব্যণে লপ্তয় প্রম াঅপ্তক্রাপ্তয াঈধপ্তমভ াঈধভ ছাাঁতধপ্তয়
ধপ্তিতঙম। দওযামভা সঢফতদ িফঢাভ প্রতঢেও যতিভ এওচদপ্তও লঢো ওভপ্তঢ দা ধাভায় াঈধপ্তমভ
াঈধভ ছাাঁতধপ্তয় ধপ্তিপ্তঙ। াঈধপ্তমভ ভাচনদতঢও সঘঢদায় ওাংপ্তগ্র-দওযাম এও লপ্তয় বায়।
এাআ াঈধন্যাপ্ত াঈধম ঘতভত্রটি দওযামপ্ততভ ওণায় ওতফাঈতদট ধাটিেভ াংপ্তযাথদাতীভ প্রতঢতদতথ রূপ্তধ
াতেঢ। দওযামভা ‘ভাঢাভাতঢ’ ফাপ্তচ লপ্লতও ধতভঢেদ খঝাপ্তঢ সঘপ্তয় ‘চদভেদ্ধ’ দীতঢ গ্রলড ওপ্তভ ।
ান্যততপ্তও, াংপ্তযাথদাতীভা (ত. তধ.াঅাআ. এফ.) াংতীয় কডঢপ্তিভ ধদ্ধতঢ স্বীওাভ ওপ্তভ সদয়। াংতীয়
কডঢপ্তিভ াঅতযে লম ফানুপ্তরভ ভৄপ্তঔাভৄতঔ তাাঁতিপ্তয় তপ্তমভ দীতঢকঢ াস্থাদ স্পি ওভা। পয়েভ ভতুেভ
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াফপ্তদ তাাঁতিপ্তয় াঈধম দওযাম তপ্তমভ াউধ্বেঢদ সদতৃত্বপ্তও প্তমপ্তঙ, “ওফপ্তভট! ফানুর খদ ওপ্তভ ফানুপ্তরভ
ফিম ওীপাপ্ত ওভা বায়, এঝা াঅতফ বুছপ্তঢ ধাতভতদ — ...াপ্তমাও তদফতঢপ্তছাভা ঘা-াকাপ্তদভ ম্যাপ্তদচাভ
াদীয সফৌতমওপ্তও সঢা াঅফাপ্ততভ প্তি সধপ্তঢ ধাতভ, াঅাআ ততমপ াআঝ ওফপ্তভট।”(‘ানুপ্রপ্তয’ নাঃ
৯২)। এপ্তঢা ত. তধ.াঅাআ. (এফ.)

-এভাআ তঘন্তাথাভাভ প্রতঢনমদ।

াংপ্তযাথদাপ্ততভ তরুপ্তদ্ধ ঘারু ফজুফতাপ্তভভ সখারডা তঙম,
“সযাথদাপ্ততভ তরুপ্তদ্ধ াংগ্রাপ্তফ এাআ ধাটিে সদতৃত্ব াঅফাপ্ততভ লওফী সঢা দদাআ, াঅফাপ্ততভ
লপ্তবাকী দদ। ... ঢাভা াঅচ প্রপ্তঢেওটি সতপ্তযভ কডভৄতি াংগ্রাপ্তফভ যত্রু, তপ্লী
াংগ্রাপ্তফভ যত্রু তপ্লী ঘীপ্তদভ যত্রু, এফদ ওী সাতপপ্তয়ঢ চদকপ্তডভ যত্রু। ”

৮

ওাপ্তচাআ াঈধম দওযামপ্ততভ ওাপ্তঙ সযাথদাতী, ঢাপ্ততভ সঘাপ্তঔ তশ্বাখঢও  যত্রু। াপ্তমাও
প্তমপ্তঙ,” সওাপ্তদা তশ্বাখাঢওপ্তও িফা ওভা ধাটিেভ দীতঢতপ্তভাথী।”(‘ানুপ্রপ্তয’ নাঃ ৯২)। ঢবু সভৄসৄপ্তঢে াংপ্তযাথদাতী ওতফাঈতদট সব-পাপ্তাআ সলাও সেঁপ্তঘ বায় — লয়প্তঢা া শুভ্রাভ সঘিায়। তওন্তু াঈধম
ম্পূডে পাপ্ত এওা। এ-পাপ্ত সেঁপ্তঘ ণাওা াাঁঘা দয়। ধাটিেভ ওাপ্তচ সওাপ্তদাভওফ ান্তভায় দা খঝাপ্তম
শুভ্রাপ্ততভ ওাপ্তঙ াঈধম যত্রু। যত্রুপ্ততভ ঔঢফ ওভাাআ সেতডাংগ্রাফ। াঈধন্যাপ্তভ সযপ্তর াপ্তমাওভা সাআ ওাচঝাাআ
ওভপ্তঢ াঅপ্ত। তওন্তু াঅচ াঅভ াঈধম পয় ধায় দা। ওঠিদ ভেপ্তদ্ধভ ভৄপ্তঔাভৄতঔ লয়। াঢেন্ত সুস্পি পাপ্ত
াঈধম প্তম, “ াঅতফ সঢাফাপ্ততভ লাপ্তঢ খদ লপ্তয় যে াংগ্রাপ্তফ শুরু ওতভপ্তয় ততপ্তঢ ঘাাআ শুভ্রা।”
(‘ানুপ্রপ্তয’ নাঃ ১০৪)।াঈধন্যাপ্তভ সযর াপ্তওে ধন্যাতও ঘভফ ঢে প্রওায ওভপ্তমদ াঈধপ্তমভ িপ্তব্য,
“ ওণা সযর ওপ্তভাআ াঅতফ বুছপ্তঢ ধাতভ, াঅফাভ িফঢা াীফ, ন্দুপ্তওভ দপ্তমভ ঘাাআপ্তঢ।” (‘ানুপ্রপ্তয’
নাঃ ১০৪)। এওটি াপ্তওোআ ব্যতিঢ লম দওযাম াঅপ্তন্দামপ্তদভ াাভঢা এাং াংতীয় কডঢপ্তি তশ্বাী
াংপ্তযাথদাতীপ্ততভ দীতঢ  াঅতযে কঢ পাদাভ প্রাভঢা।
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৬
াঈধন্যাটি াঅকাপ্তকািা াঈধপ্তমভ স্মৃতঢধপ্তঝ তঘত্রাতয়ঢ। াঈধপ্তমভ ব্যতিকঢ চীপ্তদভ াআতঢলা 
সাআ াআতঢলা সভাফেপ্তদভ ধঝভূতফওায় দওযামাতিভ াঅপ্তন্দামদ াঈধন্যাপ্ত চাম তস্তাভ ওপ্তভপ্তঙ। এঔাপ্তদ
প্রথাদ ঘতভত্র দুটি াংপ্তযাথদাতী াঈধম  দওযাম সদত্রী শুভ্রা। াঈধপ্তমভ দৃতিপ্তওাপ্তড ধাঞও শুভ্রা  ঢাভ
তমপ্তও সতপ্তঔপ্তঙ। াঈধপ্তমভ তেরপ্তড পাভঢী ধাঞপ্তওভ হৃতয়ধপ্তঝ রূধফতেঢ লপ্তয়প্তঙ।  তফতমপ্তয় াঈধম
তদপ্তচপ্তও বঢঝা সকাপ্তঘাভা প্তম ফপ্তদ ওপ্তভ াস্তপ্ত ঢাভ াঈমপ্তঝা। ঢপ্ত, াঈধন্যাপ্ত পাভঢী  শুভ্রা
দাফান্তপ্তভভ ফােপ্তফ এওাআ দাভীভ দুাআ রূধ প্রতঢতষ্ঠঢ লপ্তয়প্তঙ। যান্ত, সকাঙাপ্তমা, াংাভী পাভঢী, দওযাম
সদত্রী পাভঢীভ ফপ্তে ফাদতও  ভাচনদতঢও াঅতপ্তযেভ দ্বন্দ্ব সমঔও স্পি ওপ্তভদ তদ, ভমঢ শুভ্রাপ্ততভ
ভাচনদতঢও াঅতযে -দীতঢপ্তাথপ্তও ব্যতিঢ ওভপ্তঢ তকপ্তয় ফাদতও ানুভূতঢ লপ্তয়প্তঙ াঈপ্তধতিঢ। এওফয়
াঅতযে চুেঢ, তশ্বাখাঢওঢাভ ঘভফ যাতস্ত সণপ্তও শুভ্রা াঈধমপ্তও াঈদ্ধাভ ওভপ্তম াসুস্থ াঈধপ্তমভ প্রতঢ
াজ্ঞা শুভ্রাপ্তও তদতে য়, তদষ্ঠুভ ওপ্তভ ততপ্তয়প্তঙ। নপ্তম শুভ্রাভ ফাদতও ানুভূতঢ াপ্তধিা ঢাভ তমীয় াঅতযে
প্রওঝ লপ্তয় াঈপ্তঞপ্তঙ। াঅতপ্তযেভ ান্তভাপ্তম সমঔও দওযাম ভাচদীতঢভ তদষ্ঠুভঢা  াাভঢা প্রতঢততম্বঢ
ওপ্তভপ্তঙদ। সব ভাচদীতঢ ফানুপ্তরভ ফিপ্তমভ স্বপ্তপ্ন তপ্তপাভ লপ্তয় ফাদ লঢোমীমায় সফপ্তঢ প্তঞ, াঅভ বাাআ
সলাও স ভাচদীতঢ ওল্যাডওভ লপ্তঢ ধাপ্তভ দা। এাআ াঈধন্যাপ্ত াঈধম ওতফাঈতদট ধাটিে ত. তধ. াঅাআ.
(এফ.) তপ্তমভ পা  াঅতপ্তযে নৄি। ঢাভ ফােপ্তফাআ াঈধন্যাপ্তভ সযপ্তর ধপ্তভািপাপ্ত লপ্তম াংপ্তযাথদাপ্ততভ
চয় সখাতরঢ লপ্তয়প্তঙ। ‘ানুপ্রপ্তয’ দাফওভডটি দাদা ততও সণপ্তও তযতল্পঢ লপ্তয়প্তঙ। াদীয সফৌতমপ্তওভ
াতিপ্তঢ খপ্তঝতঙম পাভঢী  াঈধপ্তমভ ানুপ্রপ্তয। াঅাভ, শুভ্রাপ্ততভ তপ্তম াঈধপ্তমভ দাফ সমঔাপ্তদা সঢা
ানুপ্রপ্তযাআ। ান্যপাপ্ত মা বায়, দওযাম াঅপ্তন্দামপ্তদভ সপঢপ্তভ াংপ্তযাথদাতী াঈধপ্তমভ প্রপ্তয সঢা ত.
তধ. াঅাআ. (এফ. এম.) –এভ ফপ্তে ত. তধ. াঅাআ. (এফ.) –এভ ফঢাতপ্তযেভ ানুপ্রপ্তয খটিপ্তয় দওযাম
ভাচদীতঢভ লধভীপ্তঢে াংতীয় কডঢপ্তি তশ্বাী ওতফাঈতদট ধাটিেভ চয় সখারডা। এাআ ব্যিদাফয় ধতভডতঢ
তুরাভ ঘপ্তট্টাধাোপ্তয়ভ ‘ানুপ্রপ্তয’ াণে ও ওপ্তভ তুপ্তমপ্তঙ।
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ঢথ্যসূত্রাঃ
১। পাভপ্তঢভ ওতফাঈতদট ধাটিে (ফাওোতী-সমতমদাতী)’ভ ওফে সূতঘ,১৯৭৩ াপ্তম দফ ওাংপ্তগ্রপ্ত
ানুপ্তফাততঢ, ২৭ দাং থাভা।
২। ১৯৭০ াপ্তম ািফ ওাংপ্তগ্রপ্ত ানুপ্তফাততঢ তভপ্তধাপ্তঝেভ তযপ্তভাদাফ।
৩। ঘারু ফজুফতাভ, “াংপ্তযাথদাপ্ততভ তরুপ্তদ্ধ াংগ্রাফ ওপ্তভাআ কৃরও াংগ্রাফ সও এতকপ্তয় তদপ্তয় সবপ্তঢ লপ্ত ”,
এতপ্রম,১৯৬৭।
৪। ত. তধ. াঅাআ.(এফ. এম.) ‘ভ কঞদঢি, তদ্বঢীয় াোয় ৪(ঔ) থাভা।
৫। ১৯৭৩ াপ্তম ত. তধ. াঅাআ.(এফ. এম.) ‘ভ দফ ধাটিে ওাংপ্তগ্রপ্ত গৃলীঢ ওফে সূতঘ, ১১ থাভা।
৬ ঘারু ফজুফতাভ, “াঅদৄতদও সযাথদাপ্ততভ তরুপ্তদ্ধ াংগ্রাফ ঘাতমপ্তয় বাদ”।
৭। ঘারু ফজুফতাভ, “াংপ্তযাথদাপ্ততভ তরুপ্তদ্ধ াংগ্রাফ ওপ্তভ যে ধাটিেচাদ াংগ্রাফ কপ্তি তুলুদ”।
৮। ঘারু ফজুফতাভ, “াংপ্তযাথদাপ্ততভ তরুপ্তদ্ধ াঅধলীদ াংগ্রাপ্তফভ ফে ততপ্তয়াআ াচ্চা তপ্লী ধাটিে কপ্তি
সঢামাভ াংগ্রাফাআ এঔদওাভ প্রথাদ ওাচ”, ১২ াঅকট, ১৯৯৬।

লায়ও গ্রোঃ
১। তুরাভ ঘপ্তট্টাধাোয়, ‘ানুপ্রপ্তয’,াআয়ামা, ২০০৪।
২। াঅতচজুম লও, ‘দওযামাতি :তঢতভয ঙভ াঅপ্তক এাং ধপ্তভ’, সত’চ ধাতমতযাং, ২০০২।

*ল-াোধও, াাংমা তপাক, যম্ভুদাণ ওপ্তমচ, মাপনৄভ, ীভভূফ, ধাঃ াঃ এাং ম্পাতও-ান্তভৄেঔ, াাংমা কপ্তরডা
ধতত্রওা।

