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Abstract: 

Abu Isahaq’s ‘Surya-Dighal Bari’ is an impeccable novel. The novel abounds in 

contemporary political and social reality. There is a perfect amalgamation of a great 

political history and the very common people of the country. The author has shown the 

simplest lifestyles and livelihoods of East Bengal in this novel. The novel is Pen Picture of 

famine, riots, independence and partition etc. All these are reflected indirectly in the rural 

life presented in the novel. The novel itself a social document of the rural life of Bangladesh 

during the Post-World War II era, when it was submerged under superstition and religious 

orthodoxy. 
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ফাাংরাকদকয ওথাান্তকতয এও াঈজ্জ্বরতভ নক্ষত্র াঅফু াআাও (১৯২৬-২০০৩) াংঔযায ন্তফঘাকযয তাাঁয 

যঘনাম্ভায স্বল্প কর গুণভাকন এফাং স্বাতিযকফাকধ ন্ততন্তন ান্তিতীম। াঅফু াআাও যন্তঘত ফাাংরা ান্তকতযয 

ানযতভ শ্রেষ্ঠ াঈনযা র  ‘ূময-দীখর ফাডী’। ওথাান্তন্ততযও াঅফু াআাও ভাত্র ওুন্তড ফঙয ফমক ১৯৪৬ 

াকর তাাঁয ওারচমী াঈনযান্তি যঘনা ওকযন। চনন্তিম এাআ াঈনযান্তি ুস্তওাওাকয িওান্তত ম ১৯৫৫ 

াকর।  ‘ূময-দীখর ফাডী’ াঈনযান্তি ১৯৫০-৫১ ন্তিস্টাকে ধাযাফান্তওবাকফ  ‘নফাায’ ন্তত্রওাম িওান্তত 

ম। াঅফু াআাকওয  ‘ূময-দীখর ফাডী’ াঈনযান্তি ১৯৫৫শ্রত িওান্তত কর এয ওান্তনীয াঈচীফয ১৩৫০ 

াকরয ভন্বিয  ভুন্তরভ ভাচফযফস্থা। গ্রাভীণ চীফকনয চ যর াঅকরঔয ন্তককফ  ‘ূময-দীখর ফাডী’ 

দুাআ ফাাংরায াঠও ভাচকও াঅপ্লুত ওকয। শ্ররঔও ূফয ফাাংরায গ্রাভীণ চীফকনয িন্দ্বীন চীফনমাত্রাাআ 

শ্রদন্তঔকমকঙন। মন্তদ াঈনযাকয িওাওাকর ূফযফকেয ফযত্রাআ ঘরকঙ ধকভযয নাকভ াঈন্মাদনা, তফু শ্ররঔও 

ভন্তভযতায স্পকয ওান্তনীকত শ্রদঔাকত শ্রঘকমকঙন ধভয নম, শ্রফাঁকঘ থাওায িকঘষ্টা ফা াংগ্রাভাআ ভানুকলয 

চন্মকত ান্তধওায। 
 

    ঞ্চাকয ভন্বিকয দর শ্রফাঁকধ গ্রাকভয ভানুল কয মাম। তাকদয াঅা— শ্রঔাকন মন্তদ শ্রওাকনা শ্রফাঁকঘ 

থাওায ভকতা ঔাদয ামা মাম; এ ফযতীত চীফনিা ফাাঁন্তঘকম যাঔায ানয শ্রওান থ তাকদয াভকন ন্তঙর না। 

ফাাংরাকদকয রক্ষ রক্ষ ভানুকলয স্থান শ্রদমায ক্ষভতা কযয শ্রনাআ। বযতায াউলা শ্রথকওাআ শ্রতা ঔাফায 

চুন্তিকমকঙ গ্রাভ, এাআ ফ দুন্তবযক্ষ িীন্তডত ভানুকলয এওাাংকয চীফনরীরা কযাআ শ্রল কম মাম। গ্রাভ 

শ্রথকও কয ন্তককম মাযা শ্রফাঁকঘন্তঙর, তাাঁযা দুকঘাকঔ স্বপ্ন শ্রদকঔ নতুন পকরয, ানুবফ ওকয শ্রাাঁদা ভান্তিয 

http://www.thecho.in/


াঅফু াআাকওয ‘ূময-দীখর ফাডী’ াঈনযাক ফাাংরাকদকয গ্রাভচীফন                                              তরুণওান্তি ভন্ডর 
 

Volume- X, Issue-III                                                   July  2022           20 

কন্ধ। শ্রঙকরকভকময াত ধকয য শ্রথকও গ্রাকভ ন্তপকয াঅক চমগুন। গ্রাকভ ন্তপযকর শ্র াযাকনা ম্পন্তি 

ন্তপকয াম না, দুন্তবযকক্ষয ওযার গ্রাক ম্পন্তিয ভান্তরওানা ফদর কমকঙ। চমগুন গ্রাকভ াঅক এওন্তিভাত্র 

াঅা ন্তনকম, গ্রাকভ ন্তবকি াঅকঙ এওিা। চমগুন ফান্তড ফান্তড খয শ্ররক, ধান শ্রবকন, ন্তঘাঁকড ওুকি, ফকনয 

াওাতা তুকর ন্তফন্তি ওকয ন্তনকচয  িানকদয ক্ষুন্তিফৃন্তি ন্তনফাযণ ওকয। গ্রাভযনাযী চমগুকনয চীন্তফওা 

গ্রাভচীফকনয শ্রিন্তক্ষকতাআ ম্ভফ। 

াঅফু াআাও তাাঁয াঈনযাক শ্রম গ্রাভচীফকনয ঙন্তফ এাঁকওকঙন শ্রঔাকন াঅভযা শ্রদন্তঔ, গ্রাভয ভানুকলয 

াঅন্তবচাকতযয িতীও কম কঠ শ্রওান ফহুভরূয ম্পদ নম, িওৃন্ততয ৃন্তষ্ট তারকাঙ। ূময-দীখর ফাডীয 

তারকাঙিা গ্রাকভয ভানুকলয ককফযয ফস্তু, তাকদয ফকনন্তদমানায ন্তঘহ্ন—  
 

‘ ‘ঐ াঅভাাআনযা তারকাঙিা, ফুছরান্তন ন্তভমা? াঅভাককা খয ফহুত ুযানা। ঐ াঅভান্তন 

তারকাঙিা াক্ষী। শ্রদা শ্রদন্তঔ, াত ফুডা াঅয ডাগায কাঙ এওিা শ্রতাভাক ভুলু্লকও? কা 

ঠনঠন। শ্রতাভাচ এাআ ন্তদককয ফড তারকাঙ াঅভাক শ্রকযাকভয ঔাচুয কাকঙয ভান।’’
১ 

 

এও গ্রাকভয ভানুকলয াঅন্তবচাতযকফাধকও ানয গ্রাকভয ভানুকলযা ম্মান ওকয। তাাআ শ্রদঔা মাম, এঔানওায 

ওাকরা ওুৎন্তত শ্রভকম শ্রওৌরীকনযয শ্রচকয ঘয াঞ্চকরয ম্পন্ন  কৃস্থ ন্তযফাকযয ফধ ূ কম শ্রমকত াকয। 

চমগুকনয িথভ চীফকনয স্বাভী ন্তঙর চব্বয ভনু্সী। চব্বয ভুন্সীয ভৃতুয কর তায চীফকন ন্তিতীম স্বাভী ন্তককফ 

এককঙ ওন্তযভ ফক । ওন্তযভ ফক শ্রয ভকধয ভনুলযকেয ন্তঙাঁকিকপাাঁিা শ্রনাআ। এওন্তদন দুন্তবযকক্ষয ন্তদকন শ্রওাকনা 

ওাযণ ঙাডাাআ শ্র তায স্ত্রী চমগুনকও তারাও ন্তদর। াঅয শ্রমকতু ফাংকয  ‘শ্রঘযাক’ জ্বারকফ ুত্র িান, তাাআ 

এওভাত্র ওাুকও ন্তনকচয ওাকঙ শ্রযকঔ দুাআওনযা চমগুনকও শ্র ন্তফদাম ওকয ন্তদর। দুন্তবযকক্ষয ন্তদকন 

ানাাকয মঔন স্বাভী ওন্তযভ ফক কও ফ শ্রথকও শ্রফন্ত িকমাচন ন্তঙর চমগুকনয ন্তঠও তঔনাআ এাআ ন্তফকেদ। 

দাাঁকত দাাঁত শ্রঘক গ্রাকভয াঅয াাঁঘ চকনয ভকতা ওকয চমগুন িানকদয াত ধকয কয শ্রককঙ এওি ু

ঔান্তন পযাকনয স্বপ্ন ন্তনকম। দু’ভুকঠা াকন্ন য াঅাম শ্রন্তদন কয ন্তবড ওযা ন্তনাঃম্বর গ্রাকভয ভানুলকদয শ্রম 

ওরুণ ন্তযণন্তত াআন্ততা তায াক্ষী। ানাাকয কযয চীফন শ্রঙকড চমগুন  পীকদয ন্তযফাযকও গ্রাকভাআ 

ন্তপযকত কমকঙ। দুন্তবযকক্ষয এাআ ন্তদনগুকরাকত শ্রওাকরয শ্রভকমন্তি ভাযা শ্রককঙ তঔন। ফ াযাকনা ন্তনযােম এাআ 

দুাআ ন্তযফায শ্রলকভ এওন্তি ূময-দীখর ফাডীকতাআ াঅেম ন্তনকমকঙ। ন্তওন্তু ূময-দীখর ফাডীয া ন্তদকম 

াাঁিকত গ্রাকভয ভানুল তঔন বম াম— 
 

‘ ‘ূময-দীখর ফাডীকত ভানুল ন্তিওকত াকয না। শ্রম ফা ওকয তায ফাং ধ্বাং ম। ফাংক 

ফান্তত শ্রদমায শ্ররাও থাকও না। গ্রাকভয ভস্ত ফান্তডাআ াঈিয-দন্তক্ষণ িাযী।’’
২
 

 

একন ফান্তডকতাআ শ্রওফরভাত্র ন্তনকচয াকয শ্রচাকয শ্রচাডাতান্তর ন্তদকম শ্রথকও মাম চমগুন। চীন্তফওা ন্তককফ 

পীয ভা শ্রফকঙ ন্তনকমকঙ ফহু িাঘীন শ্রাআ ন্তবক্ষাফৃন্তিকও। ন্তওন্তু চমগুন শ্রওাকনান্তদন ন্তবক্ষা ওকযন্তন। ভাকচয 

রার শ্রঘাঔ াঈকক্ষা ওকয দযায ফাাআকয ন্তককম াঈিয শ্রথকও শ্রেকন ঘার একন দা ওকযকঙ শ্র। 
 

    গ্রাভীণ চীফনমাত্রাম শ্রওাকনা িওাকযাআ ভাচ দযাীন চমগুনকও শ্রভকন ন্তনকত াকয না, ভাকচয ানযতভ 

ভাচন্তত কদু িধান ন্তফন্তত ওযকত াঈদযত, ন্তওন্তু এাআ ন্তফন্তত ুস্থ-স্বাবান্তফও ভানুকলয ওাভয নম। স্বাভী 

ন্তযতযাক্তা নাযী করা চমগুন। ন্ততৃীন ানাথ ফারও-ফান্তরওায ভুকঔ ন্তনকচ না শ্রঔকি ঔাদয শ্রদকফ শ্রওভন 

ওকয এওথা কদু িধানকদয না বাফকর ঘরকত াকয, ন্তওন্তু চমনগুকনয ঘকর না। তাাআ ভন্তচকদয াআভাভ 

ন্তডভ না ন্তনকর চমনগুকনয ন্তফকল ন্তওঙু াঅক মাম না, াথঘ তাকওাআ ক্ষুন্তিফৃন্তিয চকনয কাঙ ন্তফন্তি ওযকত 
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ম। চমগুনকও তাাআ চীন্তফওা াকন্বলকণ শ্রফয কত কমকঙ। শ্রফাঁকঘ থাওায চকনয, াঅত্মন্তনবযযতায চকনয গ্রাভীণ 

ন্তযকফকয িন্ততওূরতাম এ ফযতীত তায ন্তওঙুাআ ওযায ন্তঙর না, শ্রওননা এ ভাচ শ্রম তায িানকদয দান্তমে 

ফন ওযকফ না তা শ্র ন্তনন্তিতবাকফ চাকন। চমগুকনয ভকতা ত দন্তযদ্র ভানুকলযা শ্রবকফন্তঙর শ্রদ স্বাধীন কর 

ঘাকরয দাভ স্তা কফ, তাযা দুকফরা দুভুকঠা বাত শ্রঔকত াযকফ। ন্তওন্তু ফাস্তকফ তা ম না। শ্রদ স্বাধীন 

মায কয ঘাকরয দাভ াঅয শ্রফকড মাম। গ্রাকভ ওাকরাফাচান্তয, ফস্ত্র াংওি শ্রদঔা শ্রদম। কদু িধাকনয ভকতা 

ভানুকলযা ওাকরাফাচান্তযয ওাকরা িাওাম পুকর শ্রপাঁক কঠ।  কদু িধাকনয ভকতা ভানুকলযা ঘার গুদাভচাত 

ওকয ঘাকরয দাভ াঅওাকঙাাঁমা ওকয শ্রতাকর। পুড ওন্তভন্তিয শ্রকিিান্তয যীদ শ্রভাল্লা াআকদয ন্তদকনয ফযাদ্দ 

শ্রযকনয ন্তঘন্তন াধাযণ ভানুলকও না ন্তদকম ব্ল্যাকও তা ন্তফন্তি ওকয শ্রদম। 
 

    নযান্তও এাআ াঈনযাক ভুরভান িধান গ্রাভচীফকনয ঙন্তফ এাঁকওকঙন। শ্রাআ মাকনয াআন্ততাক শ্রদঔা 

মাম ুরুকলয ফহুন্তফফা, নাযীয ফারয ন্তফফা, তীন, তারাকওয ওথা ফাকয ফাকয এককঙ। াঅন্তথযওবাকফ 

স্বের কদু িধান ন্ততনন্তি স্ত্রী থাওা কে াঅফায চমগুনকও ন্তফকম ওযায াআো িওা ওকয, ওাঠুন্তযমা ফাঈকময 

ন্তওস াম ভুরভান ধকভযয রুুলতান্তিও াঅন্তধতযফাদ, নাযীয য াতযাঘাকযয ওথা াঅকঙ। ভুরভান ধকভয 

ুরুকলয ওাকঙ নাযীয ভমযাদা ান্তত তুে। শ্রঔাকন নাযী ুরুকলয শ্রস্বোঘাকযয াঈাদান ভাত্র। তাাআ াঅভযা 

শ্রদন্তঔ, ওন্তযভ ফক  তায িথভ স্ত্রী শ্রভকযনকও তযা ওকয, চনগুনকও ন্তফকম ওকয, াঅফায দুন্তবযকক্ষয ভকম 

াাম চমনগুনকও দুাআ ন্তশু িান তারাও শ্রদম, তাযয াঅফায াঅঞ্জভুানকও ন্তফকম ওকয। ুরুল ন্তনকচয 

িকমাচকন নাযীকও ফযফায ওযকত ঘাম, ওন্তযভফক  চনগুনকও াঅফায ন্তনওা ওযকত ঘাম। ান্তক্ষায 

ান্ধওাকয ডুকফ থাওা গ্রাকভ দযা িথা িঘন্তরত। দযাীনা নাযীয শ্রঔাকন শ্রওাকনা াভান্তচও ম্মান শ্রনাআ। 

চমগুন তায াাঁকয শ্রদমা িথভ ন্তদকনয ন্তডভ ভন্তচকদ াঠাকর াআভাভ তা খৃণায কে িতযাঔযান ওকয— 
 

‘ ‘াআভাভ াকমফ ঘভকও কঠন -তুাআ! তফা! তফা! াযাভ! াযাভ! ন্ততন্তন ন্তডভ ও’িায ন্তদকও 

তচযনীয ন্তনকদয ন্তদকম ফকরন ন্তনমা মান চরন্তদ াঅভায ওাঙ থযাাআওযা। ভন্তচকদয ভকধয শ্রও াঅনর 

এাআ াঅণ্ডা? ন্তপযাাআমা দযা াগুন্তর। শ্রফদযা াঅযকতয ন্তঘচ। ন্তঙ! ন্তঙ! ন্তঙ!’’
৩
 

 

গ্রাভয াআভাকভয ওাকঙ শ্রফদযা নাযী যাস্তায ওুওুকযয ভান। দান্তযদ্রযভম গ্রাভযচীফকন ধভযীম ানুান 

ওকঠাযবাকফ শ্রনকভ াঅক চমগুকনয চীফকন। ভামভুকনয ন্তফকময ন্তদন চমগুনকও তফা ওযকত ম শ্রম, শ্র 

াঅয ফান্তডয ফাাআকয শ্রফকযাকফ না। ুরুলান্তত গ্রাভভাকচ াাম নাযী ুরুকলয াকত শ্রওভনবাকফ 

াভান্তনত, রান্তিত, াতযাঘান্তযত ম তা নযান্তও নানা বাকফ শ্রদন্তঔকমকঙন। 
 

    ভাকচ ন্তনম্নন্তফন্তি ভানুলকদয চীফনাংগ্রাভ, তাকদয ন্তফন্ন  ান্তস্তকেয চীফনন্তঘত্র  ‘ূময-দীখর ফাডী’ াঈনযাক 

ন্তঘন্তত্রত কমকঙ। ন্তনম্নন্তফি ভুরভান ভাকচ শ্রদঔা মাম মুন্তক্ত-তওয এফাং ন্তফতকওযয াউকধ্বয াঈকঠ াংস্কায এফাং 

ন্তফশ্বাকয ভকধয ফদ্ধভূর থাওা। গ্রাকভয ভকধয ওাকযায ওকরযা, ফি াথফা শ্রমকওান শ্রযাকক াঅিাি কর 

তায ওাযণ ানুন্ধান না ওকয ধভযীম দৃন্তষ্টকত ভাধান ওযায শ্রঘষ্টা ওকয থাকও। চমগুন পীয ভায ভকতা 

ভাকচয ান্তধওাাং শ্ররাওভাচ বূত-শ্রত্নী, ন্তচন-যী াআতযান্তদয ান্তস্তকে ন্তফশ্বাী, াযীযী াঅত্মাকদয 

িন্ততকযাকধ পন্তওয ছায শ্রদমা শ্রতরডা, চর ডা, ন্তওাংফা ধূরাডাম ন্তফশ্বাী চ যর ভানুলগুন্তরয 

িতযকময ন্তদওন্তি াঈনযাক যরন্তক্ষত। 
 

    ভুন্তরভ ভাকচ দযািথায ন্তফকল িঘরন ন্তঙর। তাকদয ন্তফশ্বা দযািথাকও গ্রণ না ওযকর ঘন্তল্ল 

ফঙকযয এফাদত শ্রঔাদায দযফাকয ওফুর ম না। াঅফায তাকদয ন্তফফা যীন্ততকত শ্রদঔা শ্রককঙ, তাযা াক্ষী  
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াঈন্তওকরয াঈন্তস্থন্ততকত াত্রক্ষকও ণ শ্রদমায ভাধযকভ  ‘ন্তনওা’ ম্পন্ন  ওযকতন। তৎওান্তরন ভুরভান 

ভাকচ ওুাংস্কায এতিাাআ ফদ্ধভরূ ন্তঙর শ্রম াকনওাাংকাআ শ্রম, চমগুকনয িাক্তন স্বাভী ওন্তযভ ফক  তাকদয 

ুত্রিান ওাু মাকত তায ভাকময ওাকঙ ন্তপকয না শ্রমকত াকয তায চনয ওন্তযভ ফক  তায ভকন এওিা 

ওৃন্তত্রভ বম ঢুন্তওকম ন্তদকমন্তঙর। শ্রতাঁতুর কাকঙ শ্রকাগাফুডী শ্রদঔায য শ্রথকওাআ ওাুয াযীন্তযও াফস্থায াফনন্তত 

কত থাকও। 

ভাকচয ভকধয ফারযন্তফফাকয িঘরন ন্তঙর। াভ ফয়ী াকত্রয কে ন্তফফািথা ভাকচ ানুকভান্তদত ন্তঙর। 

াঈনযাক শ্রদঔা মাম, চমগুকনয ওনযা ভামভুনকও াভফমী ভাকনয কে ন্তফফা শ্রদমা ম। তাঙাডা 

ভুরভান ভাকচ নাযী  ুরুল াঈবম শ্রক্ষকত্রাআ ফহুন্তফফা িথায িঘরন ন্তঙর। াঈনযাকয ানযতভ শ্রওন্দ্রীম 

ঘন্তযত্র চমগুন এাআ ফহুন্তফফাকয ন্তওায।  ‘ূময-দীখর ফাডী’ াঈনযাক নযান্তও াঅফু াআাও চমগুনকও 

ফযন্তক্তেভমী  িন্ততফাদী নাযী ন্তককফ ন্তঘন্তহ্নত ওকযকঙন। তকফ তথাওন্তথত ভাচন্তততলীকদয াঈকদ্দকয তাাঁয 

ওণ্ঠস্বয ওন্তঠন কর াঅন ন্তফকফকওয ওাকঙ ভাকছ ভাকছ শ্র াযাধকফাকধ ীন্তডত ম। ধভযীম ন্তফধাকনয 

ভকধয ন্তদকম তথাওন্তথত ভুরভান ভাকচয ন্তনম্নকেণীয ভানুকলযা ন্তঞ্জওা শ্রভকন ঘরায যীন্ততকত ন্তফশ্বাী ন্তঙর। 

মথামথবাকফ ন্তঞ্জওা শ্রদকঔাআ তাযা শুবক্ষকণ ন্তনখযণ্ট শ্রফয ওযকতা। পন্তওয কচার পুাঁ-পা ন্তদএ তুও-তাও ওকয 

ভিন্তদ্ধ কচার ওন্তযভ ফওকয াকত তুন্তর ন্তদকম ন্তনকদয শ্রদম াভাফযায ন্তদন যান্তত্র ন্তিিকযয য শ্রমন ূময-

দীখর ফাডীয ঘায শ্রওাকণ ুাঁকত শ্রদম। এওাওী এাআ ওাচ ওযকত শ্রমকত বম শ্রকর পন্তওয শ্রচাকফদ াঅরী 

ওন্তযভ ফওকয াঈয যক্ষা ফন্ধকনয ভি কড তায ফুকও  শ্রঘাকঔ াতফায পুাঁ ন্তদকম চানাম—  
 

‘ ‘শ্রডযয ভাচা বাাআো ন্তদন্তঙ। মা এাআফায, াঅয ডয নাাআ।’’
৪
 

 

মাদুভকিয ওামযওযী ক্ষভতায িন্তত শ্ররাওাধাযকণয াঅস্থা ফা ন্তফশ্বা ান্ততিাঘীনওার শ্রথকওাআ ঘকর াঅকঙ। 

এাআ াঈনযাক শ্রদঔা মাম ওন্তযভ ফও চমগুনকও তারাও ন্তদকম াঅঞ্জভুানকও ন্তনওা ওকযন্তঙর। ন্তওন্তু 

যফতযীওাকর ওন্তযভ ফও াঅফায চমগুকনয িন্তত াঅক্ত ম। ন্তওন্তু চমগুন ভস্ত িকরাবন এফাং 

স্বােন্দ্যভম চীফনমাকন ন্তপকয শ্রমকত াম্মত ম। ন্তওন্তু তাযকয ওন্তযভ ফও ভন্তযমা কম চমগুনকও 

ন্তফফা ওযায ান্তবিাকম মাদুয াঅেম শ্রনম এফাং ন্তপয ভায াকত এওন্তি ান ন্তদকম চানাম— 
 

‘ ‘শ্রতাভায খকয ডাও ন্তদমা এাআ ানডা ঔামাাআমা ন্তদ। নাকয ফাাআদযায াকত াকম ধাআযা 

এাআডা শ্রচাকাড ওকযন্তঙ।’’
৫ 

 

    াঈনযাকয িথভ শ্রথকওাআ শ্রদঔা মাম চমগুনকও, শ্রম ন্তফঘায  ফযন্তক্তকে াচস্র িন্ততওূরতায ভকধয ভাথা াঈাঁঘু 

ওকয দাাঁন্তডকম থাকও। ূময-দীখর ফাডীয শ্রবৌন্ততও ান্তবা ওািাকনায চনয শ্র াাময ন্তনকমন্তঙর পন্তওকযয 

ন্তওন্তু তায চনয পন্তওকযয ানযাম াঅঘযণকও শ্র ভাকনন্তন। াুস্থ ওাুকযয ন্তঘন্তওৎাম শ্র পন্তওযয বযা না 

ওকয শ্রডকও াঅকন ডাক্তায যকভ ঘিফতযীকও। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খিনায ভধয ন্তদকম শ্রদঔা মাম, চমগুকনয ন্তনচস্ব বুফন 

ততন্তয কম মাকে। ভামভুকনয ন্তফকময ানুষ্ঠাকন চমগুন ফাাআকয না শ্রফযকনায চনয শ্রতাফা ওযকত ফাধয কমকঙ। 
 

    স্বাধীনতা ভানুকলয ঔাদয এফাং ফকস্ত্রয চ াংস্থান ওকয ন্তদকত াকযন্তন। এযাকথ মুক্ত করা ভানুকলয 

াততা। ভাচকনযা ওভ দাকভ ন্তফন্তি ওযকফ না ফকর ফাচায শ্রথকও ঘার তুকর ন্তনকমকঙ। পুড ওন্তভন্তিয 

শ্রকিিান্তয াধাযণ ভানুলকও ফন্তঞ্চত ওকযকঙ। ন্তঘন্তনয যফযা কমন্তঙর াইদ াঈরকক্ষ, শ্রকিিান্তয ন্তনকচয 

েী াথীকদয ন্তনকচয াআকেভত ফণ্টন ওকয এফাং বাাআকও ন্তদকম ফান্তও ন্তঘন্তন শ্রদাওান শ্রথকও ন্তফন্তি ওযাম। াঅফু 

াআাও িন্তত যকত শ্রদন্তঔকমকঙন াাম ভানুকলয িন্ততফাকদয বালাকও, শ্রদঔাকরন য ওযায ক্ষভতাকও। 
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তাাআ ব্ল্যাকও ন্তঘন্তন ামা শ্রককর াু তা শ্রওকন না। এাআ িন্ততফাদ শ্রদঔাম ফুকচযামা ভাচফযফস্থায ভকধয 

শ্রথকওাআ ফযাযা ভানুকলয স্বয। 
 

    ১৫ াঅকস্ট স্বাধীনতা াঈদ মাকনয ঙন্তফন্তি শ্ররঔও ফণযনা ওকযকঙন াাভানয শ্ররঔনীকত। াু য শ্রথকও ন্তপকয 

াঅক স্বাধীনতা ন্তদফকয াঈৎা এফাং াঅনন্দ্ ন্তনকম। শ্র ন্তনান াকত ন্তভন্তঙকর শ্রককঙ, শ্রভাি ফকম াথয 

শ্রযাচকায ওকয শ্রককঙ। শ্র ঘাম তায ফাডীকত াঈডুও ন্তনান। স্বাধীনতা াঅাম যা বাকফ যাত শ্রওকি মকতা 

ূময াঈঠকফ। চয়গুকনয ন্তেনী রারযু ভা  শ্রকান্তদয ভা যস্পকযয শ্রঙকরকভকময ন্তফকম ন্তঠও ওকয শ্রপকর। 

চীন্তফওায াংগ্রাকভ ফযস্ত শ্রথকও চীফকনয স্বাবান্তফও কন্ততয ওথা তাযা শ্রবাকর না। এভনন্তও মথা ম্পন্ন  

চীফনমাত্রায াঅওাঙ্ক্ষা শ্রথকও কয াঅক না। চীফন তাকদয এাআ ান্তবজ্ঞতা ন্তন্তঔকমকঙ। 
 

    এাআ াঈনযাকয াংরা একওফাকযাআ ভান্তি শ্রখাঁলা। চ চীফনমাত্রায ঙা তাকদয ওথাম। িন্ততন্তি যকত 

চন্তডকম াঅকঙ ওুাংস্কাকযয িন্তত গ্রাভীণ ভানুকলয ান্ধ ন্তফশ্বাকয ঙন্তফ। দুন্তবযকক্ষ ভানুল স্বপ্ন শ্রদকঔ, শ্রদ স্বাধীন 

কর ঘাকরয দাভ ওভকফ। শ্রদ এওন্তদন স্বাধীন ম ন্তওন্তু চমগুনকদয শ্রফাঁকঘ থাওায াঅওাঙ্ক্ষায ম ভান্তধ। 

কযয শ্রাকিকর ঔাফাকযয ভাকযা, ভচুতদাকযয গুদাকভ ঘাকরয িাঘুময শ্রদকঔ তাকদয ন্তচব শুন্তওকম মাম। 

াঅস্তাওুাঁকড ওুওুকযয কে মুদ্ধ ওযকত ওযকত তাযা ক্লাি, াবুক্ত াফস্থাম তাযা ায ভানকত ফাধয ম। াকতযা 

তাযা গ্রাকভ ন্তপকয াঅক। ন্তওন্তু ভাথায াঈয ঙাদ শ্রতা াঅককাআ শ্রফাঁকঘ ন্তনাঃকল ওকয ন্তদকমকঙ। তাাআ ন্তযতযক্ত 

ূময-দীখর ফান্তডকও তাযা ফফাকয াঈকমাকী ওকয শ্রনম। ন্তওন্তু এাআ ফান্তড ন্তযতযক্ত মূয-দীখর ফান্তড ূফয 

শ্রথকও ন্তিভ িান্তযত। চনশ্রুন্তত াঅকঙ এভন ফান্তডকত ভানুকলয ঠাাঁাআ ম না। শ্রওাঈ ফকর াকদফতা ফা 

ওকয ফান্তডন্তিকত। ন্তওন্তু মাকদয থাওায চামকা শ্রনাআ ানযত্র, তাকদয শুব াশুব ন্তনকম বাফনান্তঘিা ওযা 

ািান্তেও। চমগুন  পীয ভা এও পন্তওকযয াাকময তান্তফচ শ্রযাণ ওকয ূময-দীখর ফাডীয ঘাযন্তি 

শ্রওাকণ। এাআ বাকফাআ তাযা এাআ ফান্তডকত থাওকত শুরু ওকয। য শ্রথকও স্থানািন্তযত কম াঅায য তাযা 

এফায ভাথায াঈয ঙাদ শ্রর। মন্তদ এাআ ন্তবকিয াঅি াঅনা াাংকয ভান্তরও চমগুন, াঅয ফান্তও াঅি াঅনায 

াাংীদায চমনগুকনয নাফারও বাাআকা-পী। ন্তঠও এযকযাআ শুরু ম তাকদয প্লাফনওার। 
 

    শুধু শ্রদবাকচন্তনত ভযা নম, দুন্তবযকক্ষয িবাফ ওীবাকফ এাআ াঈনযাকয াত্রাত্রীকদয চীফনকও 

াঅকরান্তডত ওকয, তায ফণযনা াঅকঙ। ঘাকরয দাভ শ্রফকডকঙ, ন্তবকক্ষয ছুন্তর ন্তনকম শ্রফন্তযকম কড াকনও 

ভানুল। ক্ষধুাতয ভানুকলয ঠাাঁাআ ম না শ্রওাথা। চমগুনকদয মন্তন। তাাআ তাযা গ্রাকভ ন্তপকয াঅক।  ন্তনিমতা 

শ্রওাথা শ্রনাআ, দুন্তবযকক্ষয ন্তদকন শ্রওাঈ ন্তবক্ষা শ্রদম না। একক্ষকত্র াঅয এওন্তি ন্তফলম াঈকল্লঔকমাকয, তা র এাআ 

দুন্তবযক্ষ শুধু বাকতয নম, ওাকডয। এওন্তি ুকন্তঠত ওান্তন্তনয স্বল্প ন্তযকয ভাকছ ভাকছাআ পুকি াঈকঠকঙ 

দুন্তবযক্ষচন্তনত দান্তযদ্রয, মিণায ওরুণ ঙন্তফ। এওিা াাং শ্রদঔা মাম চমগুন, ভামভুন  াু শ্রঔকত ফককঙ 

ন্তওন্তু াাঁন্তডকত মযাপ্ত ন্তযভাকণ বাত শ্রনাআ। চমগুণ াুস্থতায াচুাকত ন্তওঙু ঔাকফ না ফকর াুকও শ্রঔকত 

শ্রদম। াু এাআ শুকন ফকর তায শ্রি বকয ন্তককমকঙ। এবাকফ ভাকময ভন শ্রঙকর শ্রফাকছ, াঅয শ্রঙকরয ভন ভা। 

াঅফু াআাও  ‘ূময-দীখর ফাডী’ াঈনযাকয ভন্বিয, দাো, স্বাধীনতা রাব এফাং শ্রদবাককয ভকতা 

খিনাগুন্তরকও নানা ানুলকে ন্তনকম এককঙন। াঈনযাক ন্তঘন্তত্রত গ্রাভচীফকন শ্রাআ খিনায শ্রযগুন্তর 

কযাক্ষবাকফ শ্রৌাঁকঙ শ্রককঙ। শ্রদবাককয কয ফূযফকে াংঔযারখু ফণযন্তন্দ্ুকদয ভকধয ফাস্তুতযাককয িফণতা 

শ্রদঔা মাম। দুাআ ম্প্রদাকময ভানুকলয ভকন াযষ্পন্তযও ান্তফশ্বা ততযী ম। শ্রঔাকন ভুরভানকদয 
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াতযাঘাকযয বকম কযন ডাক্তায, চকদী ডাক্তায াকনকওাআ শ্রদতযাক ওকযঙএন। ন্তওন্তু যকভ ডাক্তায 

শ্রদতযাক ওযকত ঘান না। স্ত্রীয ম্পূণয ন্তফযীত ভত শ্রালণ ওকয ন্ততন্তন চান্তনকমকঙন— 
 

‘ ‘এঔাকন শ্রও শ্রতাভাকও ভাযকঙ শুন্তন? ওতগুকরা শুয িকযাঘনাম মা কমন্তঙর তা াঅয কফ 

না শ্রদকঔ ন্তনকমা। বাকময ফুকও ঙুন্তয ফন্তকম াঅনন্দ্ ামা মাম না ফাাআ ফছুকত শ্রকযকঙ। 

বাকময ফুকওয যকক্ত শ্রম ওরুণ ান্তবজ্ঞতা র, ন্তন্দ্-ুভুরভাকনয ভন শ্রথকও তা কচ ভুকঙ 

মাকফ না।’’
৬
 

াঅফু াআাও এাআ াঈনযাক শ্রম গ্রাভযচীফকনয ন্তযঘম ন্তদকমকঙন শ্রাআ গ্রাকভয ন্তওি শ্রওাকনা নাভ শ্রনাআ। 

াঅকর চমগুকনয ওুাংস্কাযােন্ন  গ্রাভন্তি ফাাংরাকদকয শ্রম শ্রওাকনা গ্রাকভয শ্রক্ষকত্রাআ ভানবাকফ তয। তাাআ 

নযান্তও শ্রওাকনা ন্তনন্তদযষ্ট নাকভয গ্রাভকও ান্তিত ওকযনন্তন, ন্ততন্তন ান্তফযওবাকফ ফাাংরাকদকয গ্রাভচীফনকওাআ 

ান্তিত ওযকত শ্রঘকমকঙন। ন্তিতীম ন্তফশ্বমুকদ্ধািয ওাকরয ফাাংরাকদকয িতযি াঞ্চকরয ওুাংস্কায  ধকভযয 

ান্ধওাকয ন্তনভন্তিত ফাাংরাকদকয িতযি াঞ্চকরয ওুাংস্কায  ধকভযয ান্ধওাকয ন্তনভন্তিত গ্রাভচীফনকও 

চানায শ্রক্ষকত্র  ‘ূময-দীখর ফাডী’ াঈনযান্তি এওন্তি ন্তফশ্বস্ত াভান্তচও দন্তরর কম াঈকঠকঙ। াঈনযাকয 

ন্তযভণ্ডকর শ্রদঔা মাম শ্রম, চমগুন এফাং পযী ভা ন্তনতাি ন্তনরুাম কমাআ াঅেম ন্তনকমকঙ ূময-দীখর 

ফাডীকত। াঅয তাকও শ্রওন্দ্র ওকয শ্রান্তলত  ফন্তঞ্চত গ্রাভীণ ভানুকলয ন্তনভযভ চীফনাংগ্রাকভয ফস্তুন্তনষ্ঠরূ 

ন্তনভযাকণ াঅফু াআাকওয দক্ষতা  ‘ূময-দীখর ফাডী’ াঈনযাকয ানযতভ াথযওতা। ানভনীম দৃঢতাম 

নযান্তও াঅফু াআাও চমগুন ঘন্তযত্রন্তিকও িাণ ন্তদকমকঙন। াঈনযাক ওন্তযভ ফও, াু কদু িধান ন্তওঙ ু

িাধানয ন্তফস্তায ওযকর ভঔুয ঘন্তযত্র ন্তওন্তু চমগুনাআ। তকফ ানানয ঘন্তযত্র চীফকনয চন্তিরতাম না ন্তককম চ 

যরবাকফ াঈনযাক াঈস্থান্তত কমকঙ। িাম িন্ততন্তি ঘন্তযত্রাআ ফাস্তকফান্তঘত কমকঙ, তকফ এাআ ফ ঘন্তযকত্রয 

ভকধয নযান্তও চীফকনয াঈরন্তিকফাধ কাঢবাকফ ান্তিত ওযকত াকযনন্তন। াঈনযাকয বালা চ, যর, 

িাণফি। ূফযফকেয চীফকনয াকথ ুযন্তবত। 
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