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নাযায়ণ কঙ্গাাধযাঙ্য়য ‘বফবদা’ : দদবাঙ্কয এও দনওথা 
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Abstract 

There are many narratives of partition in Bengali Literature. Amongst them Narayan 

Gangopadhyay’s Bidisha creates its own unique place. The havoc caused by partition is 

expressed poignantly in the stories of Narayan Gongopadhyay Partition led to rootlessness 

among the refugees forcefully evicted from their ancestral lands and properties. Through 

the tragic stories of Bina, Bidisha, Binati, Gongopadhyay demonstrates the catastrophic 

effects of partition. The Novel thus becomes a unique testament to the duel discriminations 

faced by women during partition. In my paper I wish to explore the rootlessness angst faced 

by women during partitions.  
 

     স্বাধীনতা ূফবফতবী  যফতবী ভয়ওাঙ্রয এওচন ঔযাবতভান ওথাবল্পী নাযায়ণ কঙ্গাাধযায় (১৯১৮-১৯৭০)। 

বিতীয় বফশ্বভযওাঙ্র দম তরুণ দরঔঙ্ওযা তাযাঙ্কয-বফবূবতবূলণ-ভাবনঙ্ওয উত্তযাবধওাযীরূঙ্ দদঔা বদঙ্য়বঙঙ্রন 

এফাং মাাঁঙ্দয াত ধঙ্য ফাাংরা াবঙ্তয খঙ্েবঙঙ্রা এও মুকান্তওাযী ারাফদর তাাঁঙ্দযাআ এওচন নাযায়ণ 

কঙ্গাাধযায়। নঙ্যন্দ্রনাথ বভত্র, নঙ্ফন্দু দখাল, দচযাবতবযন্দ্র নন্দী, ভঙ্য ফু, যভাদ দঘৌধুযী, বফভর ওয, ুঙ্ফাধ 

দখাল, ঙ্ন্তালওুভায দখাল প্রভুঔ ওথাওাযঙ্দয ভঙ্তা নাযায়ণ কঙ্গাাধযায় তাাঁয ওথাাবঙ্তযয ভধয বদঙ্য় 

বনচস্বতায স্বাক্ষয দযঙ্ঔ দকঙ্ঙন। বঘযাঘবযত কল্প  উনযাঙ্য প্রঘবরত প্লে এফাং াঅবগও বনভবাঙ্ণয কতানুকবতও 

ধাযা ফচবন ওঙ্য দরঔও নতুন বফলয়বাফনা  প্রওযণশরীয নতুনঙ্ে ফাাংরা ওথাাবঙ্তয বনঙ্য় এঙ্রন এও ফযবতক্রভী 

ুয। পঙ্র তাাঁয কল্প  উনযাগুবর ঙ্য় উঠঙ্রা নতুন ওাঙ্রয ফাাংরা ওথাাবঙ্তযয এও নতুন ৃবি। 
 

     নাযায়ণ কঙ্গাাধযায় বরঙ্ঔঙ্ঙন প্রঘুয। ফহু বফবঘত্র বফলয় াফরম্বঙ্ন াাংঔয দঙােকল্প বরঙ্ঔঙ্ঙন বতবন। াঅফায 

তাাঁয উনযাঙ্য াংঔযা দনাত ওভ নয়। প্রথভ উনযা ‘উবনঙ্ফ’ (১৯৪৪) দথঙ্ও শুরু ওঙ্য দল উনযা 

‘াঅঙ্রাওণবা’  ‘ওাঙ্ঘয দযচা’ (১৯৭০) মবন্ত দভাে াঅঠা ফঙঙ্যয এাআ ভয়ীভায় দরঔও ওুবিবেয দফব 

উনযা যঘনা ওঙ্যঙ্ঙন দমগুবরঙ্ত বরবফদ্ধ ঙ্য়ঙ্ঙ দদ-ওার-ভাঙ্চয নানান াওবথত াআবতা। বফলয়ফস্তুয 

ফযাওতায়, েবূবভয বফবঘঙ্ত্রয, চীফনঙ্ফাঙ্ধয কবীযতায়, বালাশরীয নতুনঙ্ে দরঔঙ্ওয প্রবতবে উনযাাআ ঙ্য় 

উঙ্ঠঙ্ঙ াননয। বফশ্বমুদ্ধ, দুবববক্ষ, ভন্বন্তয, াম্প্রদাবয়ও দাগা, দদবাক এফাং বফবাঙ্কাত্তয ফাাংরায ভযা-াংওে, াঅথব 

াভাবচও বযবিবত-ভস্ত বওঙু বফধৃত ঙ্য় াঅঙ্ঙ তাাঁয ওথনবফঙ্শ্ব। ফবভঙ্র তাাঁয যঘনাগুবর ঙ্য় উঙ্ঠঙ্ঙ বফ 

তঙ্ওয বফঙ্ল এও ক্রাবন্তওাঙ্রয এও াননয াঅঔযান। াঅঔযান, দাআঙ্গ চীফন্ত াআবতা। 
        

     বফলয়ফস্তুয বদও দথঙ্ও নাযায়ণ কঙ্গাাধযাঙ্য়য প্রবতবে উনযাাআ ববন্ন স্বাঙ্দয। তঙ্ফ উনযা যীবতয বদও দথঙ্ও 

তাাঁয উনযাগুবরঙ্ও প্রধান ঘাযবে ঙ্ফব বাক ওঙ্যঙ্ঙন ারুণওুভায ভুঙ্ঔাাধযায়। এাআ ঘাযবে ফববফবাক র— 
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(১) প্রথভ ফব (১৯৪৩-১৯৪৮): এাআ ঙ্ফবয ান্তবুবক্ত উনযাগুবর র- ‘উবনঙ্ফ’, ‘ভন্দ্রভুঔয’, ‘স্বণবীতা’, 

‘ম্রাে  দেষ্ঠী’, ‘ূমবাযবথ’ প্রবৃবত। 

(২) বিতীয় ফব ( ১৯৪৯-১৯৫৬) : এাআ বিতীয় ঙ্ফব যবঘত উনযাগুবরয ভঙ্ধয উঙ্েঔঙ্মাকয র- ‘বফবদা’, 

‘বরাবরব’, ‘রারভাবে’, ‘ভানন্দা’, ‘দঞ্চায’ প্রবৃবত। 

(৩) তৃতীয় ফব ( ১৯৫৭- ১৯৬২) : এাআ ঙ্ফবয ানবুবক্ত ওযা ঘঙ্র দম উনযাগুবরঙ্ও দগুবর র- ‘াবধাযা’, 

‘দভখযাক’, ‘বনবমান’, ‘বস্মুতুর’ প্রবৃবত। 

(৪) ঘতুথব ফব (১৯৬৬- ১৯৭০) : এাআ ঘতুথব াথবাৎ দল ঙ্ফব যবঘত দরঔঙ্ওয উনযাগুবর র- ‘ন্ধ্যায ুয’, 

‘াতার ওনযা’, ‘ বনচবন বঔয’, ‘ তৃতীয় নয়ন’, ‘ওাঙ্ঘয দযচা’, ‘াঅঙ্রাওণবা’ প্রবৃবত। 
 

     নাযায়ণ কঙ্গাাধযাঙ্য়য এাআ মাফতীয় উনযাভূঙ্য ভঙ্ধয দওফরভাত্র ‘বফবদা’ (১৯৪৯) উনযাবোআ 

াঅঙ্রাঘয প্রবতঙ্ফদঙ্ন বফস্তৃতবাঙ্ফ াঅঙ্রাবঘত ঙ্য়ঙ্ঙ। দদবাক ভয়ওাঙ্রয এ এও াঅিমব ডওুঙ্ভঙ্টেশন। 

দদবাঙ্কয বনদারুণ াবফঘাঙ্য ভানুঙ্লয বাকযঘক্র ওীবাঙ্ফ বি  বফমবস্ত বর দাআ দুবফবল চীফঙ্নযাআ এও 

ভভবস্পবী াঅঙ্রঔয এাআ উনযা। উনযাঙ্য াতায় াতায় বফধৃত ঙ্য় াঅঙ্ঙ াফযক্ত মন্ত্রণা  দফদনায ওথা। 

দদবাক ওঙ্তাবাঙ্ফ দম ভানুঙ্লয চীফঙ্ন াঅখাত দঙ্নঙ্ঙ উনযা ওাববনয বনবফি াঙ্ঠ তা ধযা ঙ্ি। দদবাক  

াম্প্রদাবয়ও দাগায় দবরত-ভবথত নাযীচীফঙ্নয এভন বনদারুণ দনওথা ‘বফবদায’ ূঙ্ফব ফাাংরা উনযাঙ্য 

ওথনবফঙ্শ্ব াঅয দবাঙ্ফ ধযা ঙ্িবন। এবদও দথঙ্ও ফাাংরা উনযাঙ্য ফভান ধাযায় ‘বফবদা’ উনযাবেয এওবে 

স্বতন্ত্র ভূরয াঅঙ্ঙ। 
  

     ‘বফবদা’ এও ফুওবাগা দদবাঙ্কয কল্প। দদবাক  াম্প্রদাবয়ও দাগায ফবর রক্ষ রক্ষ ভানুঙ্লয চীফঙ্নয এ 

এও না ফরা দকান াধযায়। মবদ ফীণা, বফবদা াঅয বফনবতঙ্ও বনঙ্য় কঙ্ি ঠা বতন দফাঙ্নয চীফঙ্নয ওরুণ 

চীফনওথা াফরম্বঙ্ন কঙ্ি উঙ্ঠঙ্ঙ উনযাঙ্য ওাববন- তফু এ শুধু ফযবক্তচীফন ওথা বওাংফা দওান এওও বযফাঙ্যয 

াঅঙ্রঔযভাত্র নয়। এাআ উনযা-ওাববনয ান্তযাঙ্র বনবত যঙ্য়ঙ্ঙ এওো ভানফচাবতয াআবতা। বফঙ্ল এও ঙ্ফবয 

দদ-ওার-ভাচ াআবতাঙ্য এ এও চীফন্ত াঅঙ্রঔয। দরঔও বফবদাঙ্দয বযফাযঙ্ও দওঙ্ন্দ্র দযঙ্ঔ াঅঙ্র এাআ 

উভাঙ্দঙ্ ধ্বস্ত তাফৎ বঙন্নভূর ভানুঙ্লয চীফন মন্ত্রণা  নানান ভযা-দফদনায ওথা তুঙ্র ধঙ্যঙ্ঙন। াদাভাো 

এাআ উনযা ওাববনয বফারে এঔাঙ্নাআ। 
 

      এতবদনওায ফাাংরা উনযাঙ্য বফলয়ফস্তু বঙর বোঞ্চর বওাংফা নকযঙ্ওবন্দ্রও দঘনাভর াথফা ায-ফাাঁধা 

ফবস্তফাী ভানুলঙ্দয মাবত চীফন ওথা। াবযফাবযও, াভাবচও, ঐবতাবও, যাচশনবতও  ভনস্তাবিওতায থ 

ধঙ্যাআ দাঁঙ্েঙ্ঙ এতবদনওায ফাাংরা উনযা। এাআ প্রথভ যাষ্ট্রীয় বফমবঙ্য় বি-দবরত– ভবথত বফযাে এও বনবূবভ 

বনযােয় বঙন্নভূর ভানফচাবতয ওরুণ াআবতওথা াফরম্বঙ্ন যবঘত র ফাাংরা উনযাঙ্য ওাববন ওাঠাঙ্ভা। এবদও 

দথঙ্ও তাাআ ‘বফবদা’ ফাাংরা উনযাঙ্য ধাযায় এও ফযবতক্রভী াংঙ্মাচন। মূ্পণব এও নতুন ৃবি। 
 

     ‘বফবদা’ স্বল্পায়তন বফবি এও নাবতদীখব উনযা। ুনীর কঙ্গাাধযাঙ্য়য ‘ূফব- বিভ’ বওাংফা প্রপুে যাঙ্য়য 

‘দওয়াাতায দনৌঙ্ওা’ াথফা দবরনা দাঙ্ঙ্নয ‘কায়ত্রী ন্ধ্যা’ উনযাঙ্য ভঙ্তা ভাওাবফযও বফারতা ‘বফবদা’য় 

দনাআ। দভাে াতবে বযঙ্েঙ্দ ভাপ্ত ঘুয়াত্তয ৃষ্ঠায এাআ উনযা ওাববনঙ্ত ফযাপ্ত ঙ্য় াঅঙ্ঙ বাগা ফাাংরায দাআ 

ভাতভায রূবে মা াঠ ওঙ্য াঠওভাঙ্ত্রাআ বউঙ্য ঙ্ঠন। দদবাঙ্কয পঙ্র ফাাংরায াঅথব-াভাবচও বযবিবত 

ওীবাঙ্ফ দবঙ্গ তঙনঙ ঙ্য় দকর, াঅদব ভূরযঙ্ফাধ বুঙ্র বকঙ্য় ভানুল ওঙ্তাো স্বাথবয ঙ্য় উঠঙ্রা, াবফবওবাঙ্ফ 

ভানুঙ্লয চীফঙ্ন ওঙ্তাঔাবন াধাঃতন খেঙ্রা, ঙ্ফবাবয দকাো ফাগাবর চাবতয চীফঙ্ন ওীবাঙ্ফ দনঙ্ভ এর ‘াদ্ভুত 

াঅাঁধায’ বফ তঙ্ওয ভধযবাঙ্কয দাআ ভা বউভযান ট্রাঙ্চবডয স্বরূঙ্ও তুঙ্র ধযা ঙ্য়ঙ্ঙ এাআ গ্রঙ্ে। ফরা ফাহুরয, 

‘বফবদা’ দওফরভাত্র দদবাক  উিাস্তু চীফঙ্নয াঅঙ্রঔযভাত্র নয়, এাআ গ্রঙ্েয াতায় াতায় বফধৃত ঙ্য় াঅঙ্ঙ ভানফ 

চাবতয দাআ ানাবফওৃত মন্ত্রণা  াঅতঙ্ঙ্কয ওথা মা দওান াআবতাগ্রঙ্ে ঔুাঁঙ্চ ায়া মায় না। দরঔও দমন ভাচ 
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াআবতাঙ্য দাআ ঘাা ান্ধ্ওায খঙ্যয চানারা ঔুঙ্র বদঙ্য়ঙ্ঙন দমঔান বদঙ্য় াঅভযা শুধু াতীতঙ্ওাআ দদবঔ না দদবঔ 

এওো চাবতয দফাধ-ফুবদ্ধ, বফঙ্ফও বফঙ্ফঘনা, প্রতযাা-প্রাবপ্ত, স্বপ্ন  স্বপ্ননাঙ্য বদওবে। 
 

     ‘বফবদা’ উনযাঙ্য ওাববনফৃঙ্ত্তয এওবদঙ্ও াঅঙ্ঙ ায ফাাংরা, ানযবদঙ্ও এায ফাাংরা। ূফব-াবওস্তাঙ্নয 

ঢাওা  বিভফাাংরায ওরওাতা ঙ্যয াবিকবব বযবিবত  বফমবঙ্য়য বদনগুবর দমন ঙবফয ভঙ্তা য য দবঙ্ 

উঙ্ঠঙ্ঙ দকাো ওাববনয ওযানবাঙ্। াঅয এাআ উনযা ওাববন ভূরত াঅফবতবত ঙ্য়ঙ্ঙ বফবদা  তায বযফাযঙ্ও 

বখঙ্য। ফীণা, বফবদা  বফনবত এাআ বতন দফাঙ্নয চীফনফৃত্তঙ্ও াঅঙ্রাওাত ওযঙ্ত বকঙ্য় এঙ্ঙ্ঙ াঅয নানা 

াঅনুলবগও খেনা। উনযাঙ্য দওন্দ্রীয় তথা প্রধান ঘবযত্র বফবদা। তায বফ বওঙ্ায াবতক্রভ ওঙ্য ধীঙ্য ধীঙ্য ফি 

ঙ্য় ঠা এফাং নানা বতক্ত াববজ্ঞতায ভধয বদঙ্য় চীফনঙ্ও দদঔায প্রওৃত দৃবি াচবন-- ফাআ দমন এওচন ওুর 

বল্পীয ভঙ্তা নযাবও তুঙ্র ধঙ্যঙ্ঙন। প্রপুে যাঙ্য়য ‘দওয়াাতায দনৌওা’ উনযাঙ্য বছনুও, াতীন 

ফঙ্ন্দাাধযাঙ্য়য ‘নীরওণ্ঠ াবঔয দঔাাঁঙ্চ’ উনযাঙ্য ভারতী, বওাংফা বক্তদ যাচগুরুয ‘দভঙ্খ ঢাওা তাযা’ 

উনযাঙ্য নীতা াথফা দচযাবতভবয়া দদফীয ‘এায কগা ায কগা’ উনযাঙ্য ুতাযা দমভন দদবাক-দাগায 

চীফন্ত পরাপর; বঠও দতভবন ফীণা, বফবদা  বফনবত এওাঙ্রয রাবিতা, াভাবনতা াঅত্মা। দদচননীয যক্তাক্ত 

প্রতীও। নানা ঘন্ড াববজ্ঞতায ভধয বদঙ্য়াআ ফাাআঙ্ও মাত্রা ওযঙ্ত ঙ্য়ঙ্ঙ। দদবাঙ্কয ফহুবফধ ভযা াংওঙ্েয ভধয 

দথঙ্ও দরঔও াঅঙ্র তুঙ্র ধযঙ্ত দঘঙ্য়ঙ্ঙন দদবাঙ্ক বি দবরত ভবথত এাআফ নাযীঙ্দয ভযা দফদনায ওথা। 

তাাআ উনযাঙ্য নাভওযঙ্ণ াঅঙ্ঙ বফবদায প্রগ নাভবে দমভন নাযী ঘবযত্র বনববয দতভবন াঅফায ফযঞ্জনাকবব ফঙ্ে। 

বফবদায বদাীন চীফঙ্নয ভধয বদঙ্য় দদবাঙ্কয ফবর রক্ষ রক্ষ বঙন্নভূর নাযীয চীফঙ্নয বাকযবফমবঙ্য়য ওথাঙ্ওাআ 

দরঔও াঅঙ্র তুঙ্র ধঙ্যঙ্ঙন  প্রতীওাবয়ত ওঙ্যঙ্ঙন। এবদও দথঙ্ও উনযাঙ্য নাভওযণ ‘বফবদা’ াতযন্ত 

বল্পাথবও ঙ্য় উঙ্ঠঙ্ঙ। 
 

     ‘বফবদা’ উনযাঙ্য ওাববন াাংবে াতযন্ত ভভবস্পবী। বঙন্নভূর ভানুঙ্লয চীফঙ্নয এ এও বনদারুণ াঅঙ্রঔয। 

ফীণা, বফনবত াঅয বফবদা– এাআ বতন দফাঙ্নয বনদারুণ বাকয বফমবঙ্য়য ভধয বদঙ্য়াআ শুরু ঙ্য়ঙ্ঙ উনযাঙ্য ওাববন। 

উনযা ওাববনয শুরুঙ্তাআ াঅঙ্ঙ বতন দফাঙ্নয চীফনমুঙ্দ্ধয ওথা। ফীণা াঅয বফনবতঙ্ও বনঙ্য় ওরওাতায এওো 

বযচন েীঙ্ত এঙ্ ফাা ফাাঁধঙ্ত য় বফবদাঙ্ও। ঘাযবদঙ্ওয তুপাঙ্নয ভুদ্র দঠঙ্র ঘরঙ্ত য় তাঙ্ও। ঢাওা য 

াঅচ বফবদায ওাঙ্ঙ ভঙ্ন য় ুদূয স্বঙ্কবয ভঙ্তাাআ দুকবভ। বদবদয ফাবিঙ্ত প্রাঘুমব  ভৃবদ্ধয ভঙ্ধযাআ ভানুল ঙ্য়বঙর 

দ। বওন্তু াঅচঙ্ওয এাআ বঙন্নভূর চীফন বনষ্ঠুযতা াঅয বাংস্রতায় বযা। াঅচ তাঙ্ও দঠঙ্র ঘরঙ্ত য়। ঘাযবদঙ্ওয 

তুপাঙ্নয ভুদ্র। বনষ্ঠুযতায় াঅয বাংস্রতায় ওুবের এ চীফন। দঘাঙ্ঔয াভঙ্ন ফভয়াআ দমন দদঔঙ্ত ায় ফবনাঙ্য 

ভূবতব। ঙ্থ ঘরঙ্তাআ দমন দ ানুবফ ওঙ্য ‘াঙ্াআ াতরস্পব কবীয ঔাদ’, এওেু বুর ওযঙ্রাআ বনবিত ভৃতুয। মূ্পণব 

াঙ্ঘনা াবযবঘত ৃবথফী। বফবদায চীফন াববজ্ঞতায ূঙ্ত্রাআ াঅভাঙ্দয বযঘয় খঙ্ে এওোয য এওো নাযওীয় 

খেনায ঙ্গ। দাআ দমন মাফতীয় খেনায এওভাত্র প্রতযক্ষ দ্রিা। ‘দওয়াাতায দনৌওা’ উনযাঙ্য বছনুও, বওাংফা 

‘এায কগা ায কগা’ উনযাঙ্য ুতাযায ভঙ্তা বফবদা মাত্রা ওঙ্যঙ্ঙ নানা ঘন্ড াববজ্ঞতায ভধয বদঙ্য়। 

নযাবও াতযন্ত ুঙ্ওৌঙ্র বফবদায চীফন ফৃত্তাঙ্ন্তয ভধয বদঙ্য় দদবাঙ্ক ধ্বস্ত াঅভাঙ্দয এাআ উভাঙ্দঙ্য 

তাফৎ বঙন্নভূর নাযীচাবতয ভযা এঔাঙ্নাআ দফদনাঙ্ও তুঙ্র ধঙ্যঙ্ঙন। উনযাবেয বফযােে।  
 

     নাযায়ণ কঙ্গাাধযায় তাাঁয এাআ উনযাবেঙ্ত দদ-ওার ভাঙ্চয ফহুবফধ ভযায বদঙ্ও াঅঙ্রাওাত 

ওঙ্যঙ্ঙন। উনযা ওাববনয বনবফি াঙ্ঠ এাআ বফলয়গুবর দঘাঙ্ঔ ঙ্ি— 
 

(১) াম্প্রদাবয়ও দাগায বীবতবফহ্বর দৃয।  

(২) দদবাক যফতবী ভাঙ্চয বফমবস্ত রূ।  

(৩) বঙন্নভূর চীফঙ্নয বনদারুণ াায়তা  বদনমাঙ্নয ভবযয়া াংগ্রাঙ্ভয ঙবফ। 

(৪) দাগা দদবাঙ্ক দবরত-ভবথত নাযীচাবতয ভযা-াংওঙ্েয বঘত্র। 
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(৫) াযাঙ্চয় ভানুঙ্লয দফাঁঙ্ঘ থাওায াংগ্রাভী চীফনবঘত্র। 
 

     ধঙ্ভবয বববত্তঙ্ত বাক য় দদ। চন্ম দনয় দুবে স্বতন্ত্র যাষ্ট্র– ‘বাযত’  ‘াবওস্তান’। তফু ভযায ভাধান য় না। 

দদবাঙ্কয ঙ্য ঙ্যাআ শুরু য় ফীবৎ াম্প্রদাবয়ও দাগা। ভম্মদ াঅবর বচন্না বন্দু- ভুবরভ দুাআ ম্প্রদাঙ্য়য 

ভঙ্ন দম ‘Two Nation Theory’য ফীচ ফন ওঙ্য বদঙ্য়বঙঙ্রন দদবাঙ্কয ফহুূঙ্ফব দাআ ফীচাআ ধীঙ্য ধীঙ্য 

ভীরূ াঅওায ধাযণ ওঙ্য এফাং বাংায বফলফাঙ্ে দঙঙ্য় মায় দকাো দদ। মায াবনফামব পরশ্রুবতস্বরূ দকাো 

ূফবফগ চুঙ্ি ুনযায় শুরু য় ফীবৎ াম্প্রদাবয়ও দাগা। কৃঙ্ াবিাংঙ্মাক দথঙ্ও শুরু ওঙ্য ম্পবত্ত রুণ্ঠন, 

নাযীযণ, ধলবণ, বনভবভ তযা দওান বওঙুাআ াঅয ফাদ থাঙ্ও না দাআ ভাতভায মুঙ্ক। শুরু য় বনবফবঘাঙ্য বন্দুতযা, 

বফতািন। বঙ্য় বীত রক্ষ রক্ষ ভানুল দঘাদ্দ ুরুঙ্লয ববঙ্েভাবে দঙঙ্ি ারাঙ্ত শুরু ওঙ্য। উনযাঙ্ াঅঙ্ঙ 

াম্প্রদাবয়ও দাগায় াঅত-বনত এাআফ বীতত্রস্ত ভানুঙ্লয বয়ার দৃঙ্যয ওথা। াম্প্রদাবয়ও দাগায় দকাো 

ূফবফাাংরায বযবিবত মঔন বয়াফ তঔন ঢাওা দঙঙ্ি ারাঙ্ত ফাধয য় বফবদাযা। ফীণায স্বাভী ুপ্রওা বফবদা  

বফনবতঙ্ও ঙ্গ ওঙ্য স্ত্রীয াত ধঙ্য মঔন বিভফাাংরায ভাবেঙ্ত াবরঙ্য় াঅফায চনয ঙ্থ নাঙ্ভ, তঔন দাআ 

ঙ্থাআ ুপ্রওাঙ্য ভাবধ যবঘত য়। তায যক্তাক্ত দদ রুবেঙ্য় ঙ্ি বফভানফন্দঙ্য। বফবদাযা বতন দফান প্রাঙ্ণ দফাঁঙ্ঘ 

দকঙ্র ফাাঁঘঙ্ত াঙ্যবন ুপ্রওা। বফভান খাাঁবেঙ্তাআ ঙ্ি যাআর তায যক্তাক্ত বনথয দদ। স্বাভীয বদঙ্ও বপঙ্য তাওাফায 

ভয় মবন্ত দর না ফীণা। স্বাভীয এাআ বয়াংওয তযাওাঙ্ন্ডয য উন্মাবদনী ঙ্য় মায় ফীণা। এযয াপ্রওৃতি 

বদবদঙ্ও ঙ্গ বনঙ্য় দঙাে দফাঙ্নয াত ধঙ্য বফবদা ঘঙ্র াঅঙ্ ওরওাতায়। শুরু য় বঙন্নভূর চীফঙ্ন দফাঁঙ্ঘ থাওায 

ভবযয়া াববমান। বেঙ্ও থাওায মুদ্ধ। নযাবও াম্প্রদাবয়ও দাগা  াঅত্মযক্ষায় রায়ভান বীতত্রস্ত রক্ষ রক্ষ 

বঙন্নভূর ভানুঙ্লয এাআ ীভাীন দুকববতয ঙবফবে তুঙ্র ধঙ্যঙ্ঙন াতযন্ত ভভবস্পবী বালায়— 
 

‚ভাবেয যগাআ ফদরার না, ভানুঙ্লয ভঙ্নয যগ ফদঙ্র ঘরর। দাগায য দাগা যাচনীবতয ওূেঘক্রান্ত দঙাযা 

াঙ্ত নাভর ভানুল ভাযায উন্মত্ত উোঙ্। খৃণা াবফশ্বাঙ্ ফাতা মবন্ত বফলাক্ত ঙ্য় উঠর। তায ঙ্য এর 

স্বাধীনতায ভূরয-ফাাংরা দদ দু’েুওঙ্যা ঙ্য় দকর।‛
১
 

   

     ফরা ফাহুরয, শুধু দদাআ দু’েুওঙ্যা র না- দবঙ্গ েুওঙ্যা েুওঙ্যা র ভানুঙ্লয ভন ভানবওতা। াচায ফঙয ধঙ্য 

কঙ্ি ঠা াঔন্ড াবফবাচয ফাগাবর চাবতত্তা দবঙ্গ দকর েুওঙ্যা েুওঙ্যা ঙ্য়। ‚দভাযা এও ফৃঙ্ন্ত দুাঁবে ওুুভ বন্দু–

ভুরভান‛- দীখবওাঙ্রয এাআ বভবরত াফিান এও রভায় র বঙন্নববন্ন। দুাআ ফাাংরায রক্ষ রক্ষ াংঔযারখু ভানুল 

ঙ্থ নাভঙ্রা এওফঙ্স্ত্র। এঙ্ওফাঙ্য বনাঃস্ব বযক্ত ঙ্য়। উনযাঙ্ াঅঙ্ঙ ববঙ্ে-ভাবে ফবস্ব াযাঙ্না এাআফ বঙন্নভূর 

ভানুঙ্লয দযাদন ওথা। 
 

     উনযাঙ্য ফঙ্ঘঙ্য় ট্রযাবচও নাযী ঘবযত্র বফবদা। নানা খাত প্রবতখাঙ্ত দ ঙ্য়ঙ্ঙ বঙন্নববন্ন। ঔুফ দঙঙ্রঙ্ফরায় 

এও বফধ্বাংী বূবভওঙ্ম্প ফাফা- ভা াঅয ফিদাঙ্ও াবযঙ্য়ঙ্ঙ দ। তাযয দথঙ্ওাআ শুরু য় তায চীফঙ্নয াংগ্রাভ। 

ফিবদ ফীণা  চাভাাআফাফু ুপ্রওাঙ্য াবন্নঙ্ধয এওবে দে বাঙ্রাফাায বযভণ্ডঙ্র ফি ঙ্র কবীয বনাঃগতা 

তাঙ্ও তািা ওঙ্য বপঙ্যঙ্ঙ াযাক্ষণ। বনাঃন্তান ফিবদ াঅয বিীবতয দে ভভতায় যভ াঅদঙ্য ভানুল ঙ্র 

ফুবদ্ধভতী বফবদায যবনববযীরতা দভাঙ্োআ বাঙ্রা রাকঙ্তা না। তাাআ িাশুনা ওঙ্য ঘাওবয দঙ্য় বনঙ্চাঙ্য় দাাঁিাঙ্ত 

দঘঙ্য়ঙ্ঙ দ। তাাঁয াফঙ্ঘতন ভঙ্ন ফ ভয়াআ এাআ দফাধ ওাচ ওঙ্যঙ্ঙ দম ‘এ ফাবিঙ্ত তাযা াঅবেত’। তাাআ ওাোয 

ভঙ্তা এওো তীক্ষ্ণভুঔ াস্ববস্ত ফভয়াআ তাঙ্ও ীিন ওঙ্যঙ্ঙ। য়ােয়ী এাআ চীফন দথঙ্ও ভুবক্ত াফায এওভাত্র 

উায় বঙ্ঙ্ফ বফবদা িাশুনাঙ্ওাআ াবতয়ায ওঙ্যঙ্ঙ। তায দমন এওোাআ রক্ষয— 
 

‚বাঙ্রা ওঙ্য া ওযঙ্ত ঙ্ফ তাঙ্ও। দৌাঁঙ্ঙাঙ্তাআ ঙ্ফ এভ. এ. মবন্ত। তাযঙ্য দমঔাঙ্ন দাও, ঘাওবয 

এওো চুবেঙ্য় দনফাআ। দাাঁিাফ বনঙ্চয াঙ্য়, তাযঙ্য-‛
২
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     বনঙ্চয বাকয বনঙ্চাআ কঙ্ি দনফায এাআ াংওল্প, স্বতন্ত্র নাযীবযয কঙ্ি তুরফায এাআ দুভবয ফানা বফবদাঙ্ও 

এও াঅত্মভমবাদাঙ্ফাধম্পন্ন স্বতন্ত্রভয়ী নাযীঙ্ত বযণত ওঙ্যঙ্ঙ। উনযা ওাববনয বনবফি াঙ্ঠ াঅভযা তাাআ দদবঔ 

দঙাে দফান বফনবতয দথঙ্ও বফবদা মূ্পণবাআ াঅরাদা যওভ নাযী। দুচন মূ্পণব দমন দুাআ ববন্ন দভরুয। কাম্ভীমব  

ওাবঠনযাআ দমন বফবদায ঘবযঙ্ত্রয ানযতভ প্রধান বফবিয। এয এওভাত্র ফযবতক্রভ াঅভযা দদবঔ বফবদায বফ.এ. িফায 

ভয়। দমৌফঙ্নয দুফবর ভুূঙ্তব নাযীুরব ওভনীয়তায় দ বওঙুবদঙ্নয চনয ফাধা ঙ্িবঙর ভবণরাঙ্রয ঙ্গ। বিীবত 

ুপ্রওাঙ্য াঅবেক রড ক্লাওব বঙর ভবণরার। াতযন্ত ুদবন দঘাযায এাআ মুফঙ্ওয দপ্রঙ্ভ ফাধা ঙ্িবঙর দ। বওন্তু 

বওঙুবদঙ্নয ভঙ্ধযাআ দভাবগ খঙ্ে তায। বফবদায দঘাঙ্ঔ ধযা িঙ্রা ুদবন ভবণরাঙ্রয ঙদ্মঙ্ফী রূবে— 
 

‚দদাতরায ফাযান্দায় উঠঙ্তাআ বফবদা বূত দদঔর। ফাযান্দায় এঙ্ওফাঙ্য দওাণায বদঙ্ও াঅঙ্ধা ান্ধ্ওাঙ্য 

াতযন্ত ান্তযগবাঙ্ফ দাাঁবিঙ্য় ভবণরার াঅয বফনবত।... খৃণায জ্বারা বঠওঙ্য ির বফবদায দঘাঔ দথঙ্ও।‛
৩
 

 

     ঘূিান্ত াভান াঅয াঅত্মগ্লাবনঙ্ত দগ্ধ র বফবদা। ভঙ্ন ভঙ্ন দ বনঙ্চয ভনঙ্ওাআ তীব্র বধক্কায বদর। দ ানুবফ 

ওযঙ্রা এ দমন তাাঁয ‘ব্রতভ্রিতায াবস্ত’। ভবণরাঙ্রয দৃবি দবঙ্ণ বফবদা দমন াঅবফষ্কায ওযঙ্রা বনঙ্চঙ্ও। বফনবতয 

ভঙ্তা ুন্দযী দভঙ্য়য ওাঙ্ঙ ওাঙ্রা ওুৎবত বফবদা দম দঔরায ুতুর ভাত্র এওথা ানুবফ ওযঙ্রা দ। তায এাআ াঅত্ম 

াঅবফষ্কায দমন তাঙ্ও নতুন ওঙ্য ফাাঁঘঙ্ত দঔাঙ্রা। এযয বনঙ্চয চীফনফৃঙ্ত্তাআ বফবদা ফাাঁঘায বঠওানা ঔুাঁঙ্চ দর। 

বনঙ্চয ঘাযাঙ্ এও াদৃয দদয়ার কঙ্ি তুরঙ্রা দমঔাঙ্ন দওাঙ্না ুরুঙ্লঙ্ওাআ দ াঅয প্রঙ্ফ ওযঙ্ত দদঙ্ফ না 

ফঙ্র বিয ওযঙ্রা। রঙ্ক্ষয দৌাঁঙ্ঙাঙ্নায চনয এওভাত্র িাশুনাঙ্ওাআ াস্ত্র বঙ্ঙ্ফ দফঙ্ঙ বনর। বডবটাংঙ্ন বফ. এ. 

া ওযঙ্রা দ। বওন্তু দুবাকবযফত এযঙ্যাআ এর তায চীফঙ্নয ফবনাা ট্রযাঙ্চবড। াম্প্রদাবয়ও দাগায় বনত র 

বফবদায বততৃুরয চাভাাআফাফু ুপ্রওা। ফি ফীবৎ ভভবাবন্তও দাআ ভৃতুযয দৃয। স্বাভীয াঅওবস্মও ভৃতুযঙ্ত বদবদ ফীণা 

উন্মাদ ঙ্য় মায়। াপ্রওৃতি বদবদ  দঙাে দফান বফনবতঙ্ও ঙ্গ বনঙ্য় বফবদা ঘঙ্র াঅঙ্ ওরওাতায়। বঙন্নভূর 

চীফঙ্ন শুরু য় নতুন ওঙ্য াংগ্রাভ। দফাঁঙ্ঘ থাওায মুদ্ধ। দস্রাঙ্তয যারায ভঙ্তাাআ তাযা দবঙ্ দফিাঙ্ত রাকঙ্রা 

ওরওাতায াবরঙ্ত কবরঙ্ত। প্রথঙ্ভ ভাভায ফাবিঙ্ত বওঙুবদন। তাযয ভাভীভায ভুঙ্ঔয দঘাযা দদঙ্ঔ ফাা ঙািঙ্ত 

র বফবদাঙ্দয। এযয এঙ্ উঠঙ্রা দফঙ্রখাোয কঙ্ণ ভণ্ডঙ্রয প্রওান্ড ঘাযতরা ফাবিঙ্ত। বওন্তু বওঙুবদন দমঙ্ত না 

দমঙ্তাআ বফবদা াঅবফষ্কায ওযঙ্রা কঙ্ণঙ্য প্রওৃত দঘাযাঙ্ও— 
 

‚কঙ্ণঙ্য ববক্তয ছুবরয দবতয এওবদন ভাথা দফয ওযর ভৎযঙ্রাবী বফিার এওবে।‛
৪
 

 

     বফবদা ঘাযবদও দথঙ্ও এওোয য এওো খা দঔঙ্ত দঔঙ্ত াঅচ বঘঙ্নঙ্ঙ ৃবথফীোঙ্ও, ফুঙ্ছঙ্ঙ ুরুল ভানুলঙ্ও। 

ওরওাতায াঅনাঙ্ঘ ওানাঙ্ঘ দ দদঙ্ঔঙ্ঙ ‘ওুঙ্নয ানাঙ্না দঠাাঁে’, বাংস্র ‘ফাঙ্খয দঘাঔ’। বদ্রতায ভুঙ্ঔা ঙ্ি 

ভানুলগুঙ্রা বওবাঙ্ফ চাঙ্নায়াঙ্যয ভঙ্তা বঙাঁঙ্ি ঔায়ায চনয ত দঙ্ত যঙ্য়ঙ্ঙ- বফবদা প্রবতবে ভুূঙ্তব ানুবফ 

ওঙ্যঙ্ঙ তা। এভনবও উিাস্তু চীফঙ্ন মাঙ্ও াঅেয় ওঙ্য বফবদা দুদবন্ড াবন্ত দঙ্ত দঘঙ্য়বঙর দাআ স্কুর দঙ্ক্রোবযয 

নাবত াভর দলমবন্ত ঠবওঙ্য়ঙ্ঙ বফবদাঙ্ও। এওাআ াআবতা এওাআ ুনযাফৃবত্ত খঙ্েঙ্ঙ বফবদায চীফঙ্ন। 
 

     শুধু বফবদা নয়– তায দঙাে দফান বফনবত ুরুঙ্লয রারাায বওায ঙ্য়ঙ্ঙ ফাযাংফায। ঢাওায় ভবণরার, 

ওরওাতায় কঙ্ণ াভরফাফুয ভঙ্তা াঅঙ্যা াঙ্নঙ্ওযাআ দরারু দৃবি ঙ্িঙ্ঙ বফনবতয য। বওন্তু বফবদায ঙ্গ 

বফনবতয াথবওয এঔাঙ্নাআ দম, বফবদা নাযীভাাংঙ্রারু ুরুলচাবতয ওাঙ্ঙ বনঙ্চঙ্ও বফবওঙ্য় দদয়বন। চাঙ্নায়াযঙ্দয 

প্রওৃত ভুঔগুবর বঘনঙ্ত দঙ্য দ াঅত্মযক্ষা ওঙ্যঙ্ঙ। বওন্তু বফনবত ফুছঙ্ত দঙ্য ভন্ত্রভুঙ্গ্ধয ভঙ্তা বনঙ্চঙ্ও বাবঙ্য় 

বদঙ্য়ঙ্ঙ ওাভনায ত্রাঁঙ্দা কবরঙ্থ। তাাআ বফবদাঙ্ও না চাবনঙ্য়াআ াঙ্রাওফাফুয দরাবনীয় প্রস্তাঙ্ফ দ যাবচ ঙ্য়ঙ্ঙ। 

এভনবও ‘াবিজ্বারা বপঙ্ য ওট্রাকাঙ্স াআ ওঙ্য এঙ্ঙ্ঙ বতন াচায োওায বফবনভঙ্য়। শুধু তাাআ নয় বনববীও উদ্ধত 

দঘাঔ তুঙ্র বফবদাঙ্ও দ চাবনঙ্য়ঙ্ঙ তায এাআ বনরবজ্জ ফানায ওথা— 
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‚দবঙ্ফ দদঔরাভ, দতাভাঙ্দয ফ দবিঙ্ভঙ্িয িাযা দওানাআ ওাচ য় না। াঅয বদঙ্নয য বদন এবাঙ্ফ 

যট্  ওযঙ্ত াযফ না াঅবভ। তাাআ ওার ওট্রাকাস াআ ওঙ্যবঙ বতন াচায োওায। াঅকাভ বদঙ্য়ঙ্ঙ াাঁঘ 

দা।... দতাঙ্দয এাআ ান্ধ্ ওুাংস্কাঙ্যয ভঙ্ধয দফববদন ঙ্ি ঙ্ি ঘঙ্ত াযফ না–‛
৫
 

 

     বফনবতয এাআ বনববীও উদ্ধত উচ্চাযণাআ প্রভাণ ওঙ্য দম, াফিায বফমবয় ভানুলঙ্ও ওতো াবঘন্তযনীয় নীঘতায় 

নাবভঙ্য় াঅনঙ্ত াঙ্য। দদবাক, াম্প্রদাবয়ও দাগায় রক্ষ রক্ষ নাযীযা বফনবতয ভঙ্তাাআ াআতয চীফন দফঙ্ঙ বনঙ্ত 

ফাধয য়। ভানবফও ম্পঙ্ওবয ফন্ধ্ন, ভূরযঙ্ফাধ, াঅদব চরাঞ্জবর বদঙ্য়ঙ্ঙ ওঙ্তা ত নাযী তায দরঔাঙ্চাঔা দনাআ। 

বফবদায ভঙ্তা ওভবযতা, াঅদবভয়ী বদবদ বওাংফা চননীযা াঙ্যবন তাঙ্দয দেঙ্য ুত্তবরওাঙ্দয ধঙ্য যাঔঙ্ত। বনষ্ফর 

াঅঙ্ক্রাঙ্ দওফর ভাথা ওুঙ্ে ভঙ্যঙ্ঙ তাযা। দদবাঙ্ক বফন্ন ঙ্য়ঙ্ঙ এবাঙ্ফ নাযীয চীফন। 
  

     উনযাঙ্য ভাবপ্তঙ্ত াঅভযা দদবঔ বফবদা নতুন চীফঙ্নয াঙ্ন্বলঙ্ণ উন্মাবদনী বদবদঙ্ও ঙ্গ ওঙ্য ফহুদূঙ্য এও 

‘চাংরা াযাকাাঁঙ্ত বক্ষওতায ঘাওবযয দঔাাঁঙ্চ া ফািায়। যভানন্দঙ্ও দ চানায়— 
 

‚ওরওাতা াঅভায াঅয াআঙ্ঙ না, বদবদয নয়। াঅবন মবদ ফঙ্রন, তা ঙ্র ওারাআ দমঙ্ত যাচী।‛
৬
 

 

     এবাঙ্ফ বফবদায চীফনফৃঙ্ত্তয ভধয বদঙ্য় দরঔও াঅঙ্র দদবাঙ্ক  ধ্বস্ত  াঅভাঙ্দয এাআ উভাঙ্দঙ্য তাফৎ 

বঙন্নভূর ভানুঙ্লয াঅেয়ীনতা  াঅেঙ্য়য ন্ধ্াঙ্ন ভবযয়া াববমাঙ্নয ওথা তুঙ্র ধযঙ্ত দঘঙ্য়ঙ্ঙন। উিাস্তু চীফঙ্ন 

ভানুলঙ্ও দম ওঙ্তা দুাঃঔ-ওি য ওযঙ্ত ঙ্য়ঙ্ঙ, দস্রাঙ্তয যারায ভঙ্তা দবঙ্ দফিাঙ্ত ঙ্য়ঙ্ঙ এখাে দথঙ্ও 

খাঙ্ে দাআ বফন্নতায ওথাঙ্ওাআ দরঔও দমন তুঙ্র ধঙ্যঙ্ঙন উনযাঙ্য এাআ ওাববনঙ্ত। দরঔঙ্ওয াবন্তভ ফয়াঙ্ন 

দমন উচ্চাবযত ঙ্য়ঙ্ঙ দদীন যাষ্ট্রীন, বযঘয়-বযবঘবতীন দাআফ বঙন্নভূর উিাস্তু ভানুলগুঙ্রায দুাঃ 

চীফনমন্ত্রণায ওথা— 
 

‚দভৌভাবঙ, তুবভ শুধু ঔুাঁঙ্চাআ দফিাঙ্ফ, ঘাও াঅয ফাাঁধঙ্ত াযঙ্ফ না দওাথা। দতাভায ভধুঘক্র বতযী 

ঙ্ফ না দওাঙ্নাবদন।‛
৭
 

 

     নযাবঙ্ওয এাআ ফক্তফয শুধুভাত্র বফবদায চীফঙ্নয প্রবত নয়- এ াঅঙ্র বঙন্নভূর প্রবতবে নযনাযীয ভভবমন্ত্রণায 

ওথা। মাঙ্দয এওভয় ফ বঙর দদ, ভাবে, খয-ফাবি, বযঘয়- বযবঘবত, ম্পদ- প্রাঘুমব, স্বপ্ন, দানাবর ববফলযৎ- 

দদবাঙ্কয পঙ্র ফ াবযঙ্য় তাযা বযণত ঙ্য়ঙ্ঙ বববঔবযঙ্ত। উদ্ধাস্তু চীফঙ্ন দওফরাআ তাঙ্দয চুঙ্েঙ্ঙ াভান, 

রািনা, কিনা। দওউ তাঙ্দয াাঙ্মযয াত ফাবিঙ্য় দদয়বন- বনবফবঘাঙ্য শুধু দালণাআ ওঙ্যঙ্ঙ নানাবাঙ্ফ। দাআফ 

দবরর-ভবথত নয-নাযীয চীফন ওথাঙ্ওাআ দরঔও তুঙ্র ধঙ্যঙ্ঙন ‘বফবদায’ এাআ াংবক্ষপ্ত ফয়াঙ্ন। উিাস্তু ভানুলগুঙ্রায 

দাআ ান্ধ্ওাঙ্য দবঙ্ দফিাঙ্নায এও ওরুণ াআবতওথাাআ াঅঙ্রাঘয উনযাবেয ভূর ুয। যাষ্ট্রীয় বনঙ্েলঙ্ণ দবরত 

বাকযবফিবম্বত াায় নাযীচাবতয এ এও বনদারুণ এভন ফাস্তফ তযবনষ্ঠ যঘনা মা শুধুভাত্র উনযা বল্পওভব 

বঙ্ঙ্ফাআ াঅভাঙ্দয ওাঙ্ঙ ভাদৃত নয়– এয াভাবচও  ঐবতাবও ভূরয াবযীভ। এয ভঙ্ধয বনবত যঙ্য়ঙ্ঙ 

দকাো ভানফচাবতয দাআ ানাবফষ্কৃত মন্ত্রণা  াঅতঙ্ঙ্কয ওথা মা দওফর াআবতা গ্রঙ্ে বভরঙ্ফ না। াঅঙ্র এ এভন 

এও ফুওবাগা দদবাঙ্কয কল্প, নাযী াংওঙ্েয াঅঔযান মা ানযানয কল্প ওাববন দথঙ্ও াঅরাদা। ফস্তুতাআ দদবাক 

ভয়ওাঙ্রয চকৎ  চীফঙ্নয এ এও াঅিমব ডওুঙ্ভঙ্িান। ‘বফবদা’ যফতবীওাঙ্র দদবাক াম্প্রদাবয়ও দাগা  

উিাস্তু চীফন াফরম্বঙ্ন ফহু কল্প, উনযা, স্মৃবতওথা, নােও, ওবফতা যবঘত ঙ্য়ঙ্ঙ বঠওাআ, বওন্তু দঙ্ফয ববঙ্ি 

নাযায়ণ কঙ্গাাধযাঙ্য়য ‘বফবদায’ এওবে স্বতন্ত্র ভূরয যঙ্য়ঙ্ঙ। 
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