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Abstract 

One of the neglected issues in India's history is the history of indigenous people in 

the national movement. It can be said that the Adivasis had protested against the British 

rule in their own way. Besides, they did not keep themselves far from the national 

movement. From all the scattered researches that have been done so far, it has been 

exposed that the indigenous people played equally important as well as significant role in 

the national movement. Whether or not the general public participated in their protest, they 

took an important role in the national movement. It is generally assumed that the 

marginalized indigenous people did not play a significant role in national movement. Even 

there are some researchers who tended to claim that the leaders of upper stratum often try 

to suppress the significant role of the indigenous people, especially the Santhali to the 

freedom struggle to a great extant.  

In this research paper, I will try to show the role of indigenous Santhals of Bengal in 

the Quit India Movement. Santhals have been the third largest community of 

indigenous people who use to reside mainly in the Eastern part of India in Bihar, Orissa, 

Jharkhand, Assam and Bengal. Among the indigenous people, Santhals are the highest in 

West Bengal. We all know that ‘Hool’ or ‘Santhal Rebellion’ of 1855 had 

given special identity to them. It is said that Hool was the first remarkable agitation against 

the British colonial rule. Since then, the British government compelled to pay special 

attention to their demands. Nowadays many scholars are ascribing importance 

to these indigenous communities. The purpose of this research paper is to focus and explore 

the contribution of the Santhals to the Quit India movement of 1942 through the lens of 

their active participation, their activities, their relations with the national leaders, their 

regional activities etc. 
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চূনা: ‘Do or Die’ গান্ধীজীর বা এাআ লব্দদ্বে দাআ মে স্বাধ্ীনতা াঅড়দাড়নর পফরফিফত বর্ণনার জনয যড়েষ্ট 

ফছ। এাআ মে গান্ধীজীড়ক পাো ফগড়েফছড়া নতুন ভাড়ব। ১৯৪২- এর গ্রীড়ে গান্ধীড়ক দেখা দগ এক ফবফচত্র তো 

ানযনয জফঙ্গ দমজাড়জ। ভারতড়ক াঁড়প ো ভগবাড়নর, ােবা ারাজকতার াড়ত—ফতফন বারবার ফিফটলড়ের 
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জানান—‘এাআ ুলৃঙ্খ ফনেমানুগ ারাজকতার ফবোে দনোাআ উফচত, াঅর তার িড় যফে চূ ান্ত দবকানুফন াঅড় 

দতা াঅফম দ ঝুাঁফক দনব’
1
। ভারড়তর স্বাধ্ীনতা াঅড়দাড়নর দল পযণাড়ে গান্ধীজীর মড়তা দনতা ‘Do or Die’ 

মড়ে েীক্ষা ফনড়েফছড়ন। ১৯৪২ াড়র ৮াআ াগাস্ট ভারত ছাড় া াঅড়দানর এর প্রস্তাব গৃীত বার পড়রর ফেনাআ, 

প্রাে ক জাতীে দনতাড়ক দগ্রিতার করা ড়েফছড়া। িড় াঅড়দান একরকম দনতৃত্বীন ড়ে পড় ফছড়া। 

দেলবাী ফনড়জড়ের মড়তা কড়র াঅড়দাড়ন াাংলগ্রর্ কড়রফছড়া। িড় াঅড়দাড়নর চফরত্র স্বতাঃ্ূতণ ড়ে 

পড় ফছড়া। াঅড়দান প্রােফমক পড়বণ লড়রর মড়ধ্য ফবস্তার ঘড়টফছড়া। পরবতণীড়ত মড়ে গ্রাড়ম ছফ ড়ে 

পড় ফছড়া। যুক্তপ্রড়েল, ফবার, বাাংা মুত পূবণ ভারড়ত াঅড়দাড়নর তীিতা ফছ বণাফধ্ক। লড়র াঅড়দাড়ন 

মধ্যফবত্ত দের্ী, যুবক, ছাত্রড়ের ভূফমকা ফছ দবফল। এছা া নারীড়ের ভূফমকা ফছ মান গুরুত্বপূর্ণ। 
 

     ১৯৪২ াড় ভারতবণ একটা চরম াফির াবিাে দপৌড়ছফছ। একফেড়ক ফিপ ফমলড়নর বযেণতা, াপর ফেড়ক 

জাপাড়নর বামণা  মাে জোভ ভারতীে রাজনীফতড়ত দতাপা  দিড় ফেড়েফছ। াআাংড়রজড়ের কাছ দেড়ক 

জাপাড়নর বামণা  মাে েখড়র িড়, দখানকার প্রবাী ভারতীেড়ের চরম েূেণলার মড়ধ্য প ড়ত ড়েফছ। 

এড়ের ভেঙ্কর দুেণলার কো শুড়ন, ভারতবাী াঅশু জাপানী াঅিমড়নর ভড়ে, াআাংড়রজড়ের ফবরুড়ে প্রতক্ষ াংগ্রাড়মর 

কো ভাবড়ত োড়ক। এরকম পফরফিফতড়ত ফিফটল রকার উপকূবতণী এাকাে ফবড়ল নীফত গ্রন করফছ, দযমন 

‘ফডনাো পফফ’
2
। এাআ ফডফনো পফফ ড়া, ফিফটল রকার দজার কড়র জনাধ্ারড়নর কাছ দেড়ক দমাটর, 

ফর, বাাআাাআড়ক, দনৌকা প্রভৃফত ফকছু বাড়জোপ্ত কড়র ধ্বাং কড়র ফেড়েফছ। কারর্ জাপান ভারতবণ েখ 

করড়, যাড়ত দকান ভাড়বাআ ভারতীে ম্পফত্ত বযবার করড়ত না পাড়র, তাাআ াঅড়গ দেড়কাআ ফিফটল রকার 

উপকূবতণী ভারতীেড়ের এাআ মস্ত ম্পফত্ত বাড়জোপ্ত কড়র ফনেফছড়া। ফবফভন্ন জযান দযমন দনৌকা দভড়ঙ্গ দেো 

ড়েফছ, াড়নক ফকছু পুফ ড়ে দেোে ড়েফছ। দমাদ্দাকো জাপাফন াঅিমড়র্র াঅগাম ভড়ে এাআ ফডফনো পফফ 

দনো ড়েফছড়া। এাআ নীফতড়ক রাফলোর ‘দপা ামাফট’ নীফতর াড়ে তুনা করা যাে, যা ফদ্বতীে ফবশ্বযুড়ের মে 

জামণাফনর াঅিমড়র্র প্রফতড়রাড়ধ্ রাফলো গ্রর্ কড়রফছড়া। ফডফনো পফফর িড় জনাধ্ারড়নর রুফজড়রাজগাড়র 

টান পড় ফছ। জাতীে জীবড়নর এরকম পফরফিফতড়ত, ১৯৪২ াড়র ৮াআ াঅগষ্ট ভারতীে জাতীে কাংড়গ্র ‘Quit 

India’ প্রস্তাব গ্রন কড়রফছ। দফেন গান্ধীজী জাফতর উড়দ্দলয েীঘণ, ১৪০ ফমফনড়টর বক্তৃতা ফেড়েফছড়ন। ফতফন 

বড়ফছড়ন ‘I want freedom immediately, this very night before dawn if it can be 

had...............The must win freedom or be wiped out in the effort....’
3
. দেড়লর াফবণক রাজননফতক 

 ামফরক পফরফিফতড়ত গান্ধীজীর মড়তা দনতা ‘Do or Die’ মড়ে লপে ফনড়েফছড়ন। 
 

     ফিফটল রকার ফদ্বতীে ফবশ্বযুড়ের মে উপফনড়বড়ল দকান ফবড়রাড়র ম্মুখীন ড়ত চাাআফছড়ন না। দাআজনয তাাঁরা 

ফিপ ফমলন ভারড়ত পাফঠড়েফছড়ন ভারতীেড়ের দক্ষাভ প্রলফমত করার জনয। ফকন্তু ফবফভন্ন কারড়ন যখন ফিপ 

ফমলন বযেণ ড়েফছড়া। তবু ভারতীেরা যখন াঅড়দাড়নর জনয ততফর ড়েফছ, তখন ফিফটল রকার ভারত ছাড় া 

াঅড়দান েমড়ন েৃঢ় প্রফতজ্ঞ ফছ, তা দবাঝা যাে ৮াআ াঅগষ্ট ব াড়টর গভনণরড়ের উদ্দড়লয ফফখত বোন দেড়ক 

যো- ‘I feel very strongly that the only possible answer too ‘declaration of war’ by any 

section of Congress in the present circumstances, must be a declared determination to crush 

the organization as a whole’
4
. ৯াআ াঅগষ্ট গান্ধী  প্রেম াফরর দনততৃ্বড়ক দগ্রিতার কড়র াঅড়দান দক দল 

কড়র ফেড়ত দচড়েফছ, দটাাআ দবাধ্ ে ভারতীেড়েরড়ক াঅর ফবড়রাী কড়র তুড়ফছ। ভারতবাী তাাঁড়ের 

স্বতাঃ্ূতণ দযাগোড়ন ফিফটল রকাড়রর মস্ত পফরকল্পনা বযেণ ড়েফছড়া তা বাাআ বাহুয।  
 

     প্রেম ফেড়ক াঅড়দান শুরু ড়েফছ লড়র যো বড়ে, ফেল্লী, াঅড়মোবাে, পুড়র্। তারপর মগ্র উত্তর ফবার, 

যুক্ত প্রড়েড়লর পূবণাাংল, মারাজ, বাাংা, উফ যা, াাঁতারা, খাড়দল, দিাচ প্রভৃফত াঞ্চড়। প্রেম পযণাড়ে াঅড়দান 

লরড়ক দকন্দ্র কড়র শুরু ড়েফছ। তারপর ফবপ্লবীরা লর দেড়ক গ্রাড়ম াঅেে ফনড়ে াঅড়দান গ্রাড়ম ছফ ড়ে 
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ফেড়েফছ। প্রেড়ম দবাোাআ প্রড়েল ফবস্তৃত াঞ্চড় াঅড়দান ছফ ড়ে পড় ফছ। ফবফভন্ন উচ্চবড়র্ণর পালাপাফল ফনম্নবড়র্ণর 

উপফিফত ফছ উড়ল্লখ করার মড়তা। দফনাংাম তার গড়বনাে ফবাড়র াঅড়দাড়নর দুফট ধ্ারার উড়ল্লখ কড়রড়ছন, 

যো একফট মধ্যফবত্ত দ্বারা ফনেফেত  াপরফট ফনম্নবড়র্ণর দ্বারা পফরচাফত গুজরাফট। পফটডার  িাহ্মর্ ম্প্রোড়ের 

পালাপাফল াঅফেবাীরা মান ভাড়ব াাংলগ্রন কড়রফছ। ১১াআ াঅগষ্ট মুড়ঙ্গর, ভাগপুর, মুজাঃিরপুর, পুফনণো 

াঞ্চড় জাতীে পতাকা দতাা ড়েফছ। রাাঁফচড়ত তানা ভগৎরা খুবাআ ফিে ফছ
5
। দবনার ফদু ফবশ্বফবেযাড়ের 

ছাত্ররা গান্ধীফজর ‘Do or Die’ বার্ী প্রচার কড়রফছ। উফ যাে ভারত ছাড় া াঅড়দাড়ন ছাত্র মাজ াফত ফিে 

ভূফমকা ফনড়েফছ। রকারী ফরড়পাড়টণ এাআ াঞ্চড়র াঅড়দানড়ক ‘পুড়রাপুফর ছাত্র ফবড়রা’ বড়াআ উড়ল্লখ করা 

ড়েফছ
6
। 

 

     াঅফেবাী াধু্যফত দকারাপুড়র ক্ষন নােক নাড়ম একজন ফনরক্ষর গ্রামবাী দনতৃত্ব ফেড়েফছ। এখাড়ন কর 

বেকট, ারর্য তযাগ্র, োনা াঅিমর্ প্রভৃফত কমণূচী গ্রর্ করা ড়েফছ। মধ্য প্রড়েড়ল দকাাগার ুন্ঠন, ডাকঘড়র 

াঅগুন ধ্ফরড়ে দেো ড়েফছ। মধ্যপ্রড়েড়লর াট াড়ব স্বীকার কড়রফছ দয – ‘For 72 hours the 

Nagpurians ruled Nagpur’. াঅাড়মর দতড়রা বছড়রর নাবাফকা কনকতা বু ুোর নাম উড়ল্লখড়যাগয। 

াঅাড়মর দতজপুর, দগাোপা া, বরড়পতা, ফলবাগর, ফখমপুর প্রভৃফত াঞ্চড় রকাফর ভবন াঅিান্ত ড়েফছ 

এবাং পুফড়লর াড়ে াংঘণ ঘড়টফছ। নাঁগা দজাড়ক দতা বাাংার দমফেনীপুড়রর াড়ে তুনা করা ড়েফছ
8
। 

েফক্ষন ভারড়তর পফিম দগাোবরী  গুন্টর দজা বতণমান দকরড়র কাফকট দকাট্টােম, মারাড়জর ফত্রফচনাপল্লী, 

বাঙ্গাড়ার প্রভৃফত এাকাে ফবমা েফমকড়ের ধ্মণঘট, কড়ড়জর ছাত্রড়ের ধ্মণঘট প্রভৃফত ঘড়টফছ। উত্তর-পফিম 

পাঞ্জাব াঞ্চ দটফগ্রাি  দটফড়িাড়নর দযাগাড়যাগ ফবফিন্ন কড়র ফেড়েফছ। করাফচ  দপড়লাোড়র ফবড়ক্ষাভ 

মাড়বল ঘড়টফছ। ুতরাাং বা যাে ভারতবড়ণর উত্তর েফক্ষন পূবণ  পিম প্রাে প্রফতফট প্রাড়ন্ত কমড়বলী 

াঅড়দাড়নর প্রভাব পড় ফছ। এড়ের মড়ধ্য ফবার  যুক্ত প্রড়েড়লর পূবণাাংড়লাআ াঅড়দাড়নর তীিতা ফছ বণাফধ্ক। 

দজযাফতরা িুড়র তযড়লাধ্ক মাড়জর কাড়জ উদ্বুে ড়ে, ফনম্নবড়র্ণর মানুজন াাঁতারা াঞ্চড় প্রফত রকার গঠন 

কড়রফছ
9
। যুক্ত প্রড়েড়লর ফদু মুমাড়নর ঐকযবে মড়নাভাব ফছ াঅড়দাড়নর ানযতম ম্প্রীফতর উোরর্

10
। 

 

     এবার াঅড়াচনা করব বাাংাে ভারত ছাড় া াঅড়দান এর ফবস্তার  াাঁতাড়ের াাংলগ্রন। ভারতবড়ণর 

ানযানয এাকার াঅফেবাীড়ের মড়তা বাাংার াঅফেবাীরা ফপফছড়ে ফছ না। াঅফেবাীড়ের ভূফমকা গান্ধী 

াঅড়দাড়ন াাধ্ারর্ ফছ বা চড়। দেড়লর ানযানয প্রাড়ন্তর দেড়ক পূবণ ভারড়তর াঅফেবাী াাঁতারাাআ প্রেম 

ফিফটল ফবড়রাধ্ী াঅড়দাড়ন ব  ভূফমকা ফনড়েফছ। প্রঙ্গত পূবণ ভারড়তাআ াাঁতারা বড়চড়ে দবফল ববা কড়র। 

াঅর বা যাে প্রেম ব  গান্ধী াঅড়দান যো াড়যাগ এবাং াঅাআন ামানয াঅড়দাড়ন াাঁতাড়ের াবোন 

উড়ল্লখ করার মড়তা ফছ। বাাংাে এাআ াঅড়দাড়নর প্রার্ড়কন্দ্র ফছ দমফেনীপুর দজা। দমফেনীপুর দজার তমুক  

কাাঁফে াঞ্চড় াঅড়দাড়নর তীিতা ফছ বণাফধ্ক
1 1

। দমফেনীপুড়রর তুমুড়কর োনা দঘরা  মাতঙ্গী াজরার 

লীে ো এক াফত পফরফচত ঘটনা। তাম্রফপ্ত জাতীে রকার প্রফতষ্ঠা, ফবদুযৎ বাফনী নামক দস্বিাড়বক েড়র 

কাযণাবী খুবাআ উড়ল্লখড়যাগয। নড়ভের মাড় কাাঁফেড়ত স্বরাজ পঞ্চাড়েত  ১৭াআ ফডড়ড়ের তাম্রফপ্ত জাতীে রকার 

উড়দ্বাধ্ন ড়েফছ। এাআ জাতীে রকাড়রর কাজ চড়ফছ ১৯৪৪ াড়র াগাস্ট পযণন্ত। দল পযণন্ত গান্ধীজীর 

াঅহ্বাড়ন তাাঁরা াঅড়দান বন্ধ কড়রফছড়ন। কাাঁফের স্বরাজ পঞ্চাড়েত দভড়ঙ্গ দেো ড়েফছ১১১
12
। এগরাড়ত 

াঅড়দান যড়েষ্ট উড়ত্তজক ফছ। রকারড়ক াচ করার জনয ফবফভন্ন ধ্বাংাত্বক কাযণাবী পফরচানা করা ড়েফছ। 

রাস্তা দকড়ট, কাাঁড়চর টুকড়রা দিড় দনা বাফনী  পুফড়লর যাতাোত পে বন্ধ কড়র দেো ড়েফছ। 
 

     দমফেনীপুড়র াঅফেবাীড়ের ‘াঅফেবাী মাভা’ াঅড়দাড়ন দনতৃত্ব ফেড়েফছ
1 3

। মাভার কড়েকজন দনতার 

নাম পারগানা মনারাম মাফি, পারগানা কাফচরর্ ড়রন, পারগানা ুড়রন্দ্রনাে ড়রন প্রমুখরা। এাআ মাভা ১৯৪১ 

াড় াা ীর মাড়ঠ দমফেনীপুর দজা কাড়ক্টরড়ক ফবফভন্ন োফব দপল কড়র ফছ
1 4

। রকার তাড়ের োফবর প্রফত 
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দকান েৃফষ্টপাত কড়রফন। Quit India াঅড়দাড়নর মে াাঁতারা তাড়ের দলান বঞ্চনার প্রফতড়লাধ্ ফনড়েফছ। 

তারা রকারী াঅড়ের ানযতম উৎগুফড়ক ধ্বাং কড়র ফেড়েফছ। িাগু মুমুণর দনতৃড়ত্ব ফলো, ফবনপুর, পফরাফট, 

জামবনী, োফজু ীর াঅবগারী দোকান গুফ ভাঙ্গচুর করা ড়েফছ। এাআ াঅড়দাড়নর খবর শুড়ন উৎাফত ড়ে 

াঅফেবাীরা গ ড়বতা, লাবনী, দগাোড়তা , রামগ  প্রভৃফত এাকার মড়ের দোকান গুফ জ্বাফড়ে ফেড়েফছ। 

বাবুা ড়রন গ ড়বতার একজন দনতা। ফযফন গ্রাড়ম, াড়ট, বাজাড়র, উৎড়ব, দমাে স্বড়েলী ভাবধ্ারা প্রচার 

করড়তন। জনগর্ড়ক জফমোর  াআাংড়রজড়ের দকান প্রকার খাজনা ফেড়ত বারর্ কড়রফছড়ন। রামগড় র ফনকট া 

গফ োে ক্ষীরাম দমিম ফছড়ন াপর একজন দনতা
1 5

। ফযফন াঅবগারী বন্ধ  রকারড়ক নানা প্রলাফনক 

াুফবধ্াে দিড়ফছড়ন। ফবপ্লবীড়ের াঅত্মড়গাপন করার দক্ষড়ত্র ফতফন াাযয করড়তন। দমফেনীপুড়রর াঅড়দাড়নর 

াফবণক বনণনা করড়ত ফগড়ে ডাঃ লযামাপ্রাে মুড়খাপাধ্যাে বড়ড়ছন– ‘There was a deliberate challenge 

throughout to the Government’
16.

 
 

     বাাঁকু া দজাে াাঁতাড়ের াবোন গুরুত্বপূর্ণ ফছ
1 7

। তাাঁরা টযাক্স বন্ধ, দপাস্ট াফি েখ কর ফনড়েফছড়া। 

৭াআ াড়ক্টাবর বাাঁকু া োনার ান্তগণত ৩ফট মড়ের দোকাড়ন ফবপ্লবীরা াফিাংড়যাগ কড়রফছড়া। এাআ োনার মড়নারপুর 

াআউফনেন দবাড়ডণর ডাকঘড়র  খাতরা দচৌফকর ডাকঘড়র ফবপ্লবীরা াঅগুন ধ্ফরড়ে ফেড়েফছড়া
1 8

। ৮াআ াড়ক্টাবর 

ব ড়জা া োনার দবফোড়তার ডাকবাাংড়া  ছাদাে এর মড়ের দোকাড়ন উড়ত্তফজত জনতা ধ্বাং কড়রফছড়া। 

খাতরা োনার মড়ের দোকান ধ্বাংড়র দক্ষড়ত্র াাঁতারা াগ্রর্ী ভূফমকা ফনড়েফছ। তাাঁরা বুজড়ত দপড়রফছড়া দয 

তাাঁড়ের মড়ের দনলাে বুাঁে কড়র ফেকুরা মস্ত ম্পফত্ত ুট করড়ছ। এাআ াঅবগাফর েপ্তরাআ তাাঁড়ের দুেণলার মূ কারর্। 

৮াআ াড়ক্টাবর বাাঁকু া োনার কাঞ্চানপুর, কেমঘাট, দববফনর াঅবগাফর েপ্তরগুফ াঅিমর্ কড়রফছড়া।  
 

     বাাঁকু ার পদ্মড়াচন মাফি াাআস্কু ফলক্ষক, ফযফন ফবপ্লবীড়ের াড়ে দযাগ ফেড়েফছড়ন দেল দবার জনয। চাকফর 

দছড়  ফেড়ে বাাঁকু াে ফিড়র এড়ফছড়ন  জনড়বাে াঅত্মফনড়োগ কড়রফছড়ন। াড়রঙ্গার াড়নণষ্ট ড়রন যার 

দবামুক কাজ  দাকাফতয াংগ্রড়র জনয ুনাম ফছ। পদ্মড়াচন মাফি, ফজড়তন্দ্রড়মান ড়রন, কমাকান্ত 

দমিম, রাজীবড়াচন ফকস্কু এরা াাঁতাী াংস্কৃফত বাাঁচাড়নার জনয ফনড়জড়ের মড়ধ্য ভা করড়তন। াঅড়দান 

চাকাীন বাাংা প্রড়েল কাংড়গ্র এাআ ভাড়ক াঅহ্বান করড়, তাাঁরা াঅড়দাড়ন দযাগোন কড়রফছড়া
1 9

। বাাঁকু া 

খ্রীষ্টান কড়ড়জর ছাত্ররা, দমফেনীপুর কড়ড়জর ছাত্রড়ের াঅহ্বাড়ন এাআ াঅড়দাড়ন দযাগোন কড়রফছ। দাআ মে 

খ্রীষ্টান কড়ড়জর ছাত্র াফমে ফকস্কু াঅড়দাড়নর একজন প্রতযক্ষেলণী। তার কাছ দেড়ক জানা যাে দয ছাত্রড়ের ক্লা 

বেকট, াধ্যক্ষড়ক দঘরা, োনা াঅিমর্, দটফগ্রাি  দরাাআন ধ্বাং প্রভৃফত ফছ তাাঁড়ের কমণূচী
2 0

। 
 

     বীরভুম দজাে ভারত ছাড় া াঅড়দাড়ন াাঁতা  ফনম্নবড়র্ণর মানুজড়নর কাযণকাপ ফছ তাৎপযণ পূর্ণ। 

এখাড়ন তারা াফাং, ফাং দুাআ পড়োআ াঅড়দান কড়রফছ। যুেকাীন ফবমানঘাফট ফনমণাড়নর কাড়জ াাঁতারা 

কমণ ফবরফত কড়রফছ। রামপুরাট, মল্লারপুর, দুবরাজপুর, দবাপুর, দকাপাাআড়ে াাঁতারা াঅড়দাড়ন াফতফিে 

ফছ। দটফগ্রাি  দরাাআন ধ্বাং প্রভৃফত কড়রফছ। ফকছুফেন দেন চাচ বন্ধ ড়ে ফগড়েফছ। এাআ দজাে 

াঅড়দাড়নর ানযতম ঘটনা  দবাপুর দস্টলড়নর দনা  পুফড়লর াড়ে াাঁতাড়ের প্রতযক্ষ াংঘণ। ২৩দল 

াঅগষ্ট ধ্নীচরর্ রাে, চিী রকার  মড়নারঞ্জন েড়ত্তর দনতৃড়ত্ব কড়েক াজার াাঁতা  ফনম্নবড়র্ণর মানু দবাপুর 

দস্টলড়ন জমাড়েত ড়েফছ। দয চা ামফরক প্রড়োজড়ন ফিফটল রকার ানযত্র মজুত করড়ত দচড়েফছ তাড়ত জনতা 

বাধ্া ফেড়েফছ, িড় দনা  পুফড়লর াড়ে াাঁতাড়ের দগাাগুফ তীর ধ্নুড়কর  াাআ ড়েফছ। দবল ফকছুজন 

াঅত এবাং একজন াঅড়দানকারী মারা ফগড়েফছ
2 1

। 
 

     পুরুফো দজার ব বাজার, বাড়দাোন, পটদা  পুরুফো লড়র াঅড়দাড়নর প্রভাব পড় ফছ। মাাড়তা, 

ভূফম, দখফরো, লবররা াঅড়দাড়ন দযাগ ফেড়েফছ। াঅিমর্কারীড়ের ক্ষ বস্তু ফছ মেভাাঁফট, োনা, রাস্তা, দরপে 

 রকাফর াফি। নেীো দজাে াঅড়দান পফরচানার দক্ষড়ত্র দগাপন াংগ্রামী বাফনীর াঅবোন ফছ 
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উড়ল্লখড়যাগয। কাংড়গ্র দাাফষ্ট পাফটণ, িরোডণ ব্লক এর ফবড়ল াবোন ফছ নেীো দজাে
2 2

।  হুগফ, বধ্ণমান 

দজাড়ত াঅড়দাড়ন াঅফেবাীড়ের প্রভাব ফছ খুব কম। েফক্ষর্ বড়ঙ্গর ানযানয দজাড়ত ভারত ছা  াঅড়দাড়ন 

াাঁতাড়ের াাংলগ্রর্ দকমন ফছ তার তেয াঅফম পাাআফন, তাাআ এাআ গড়বর্া পড়ত্র বাফক দজা গুফর ফচত্র 

াঅড়াচনা করা ম্ভব  না। াঅমার ফবশ্বা ভফবযড়ত মস্ত দজার াঅড়দাড়নর ফচত্র াঅর ুস্পষ্ট ড়ব ফবফভন্ন 

গড়বর্ার মাধ্যাড়ম।  
 

     ফবোফল্লড়লর াঅড়দাড়ন উত্তরবড়ঙ্গর পফরফিফত কীরূপ ফছ এবার দফেড়ক নজর দেড়বা। প্রেড়মাআ বফ 

উত্তরবড়ঙ্গর মড়ধ্য মাো  ফেনাজপুর াগ্রগর্য ফছ। মাোে চারুচন্দ্র ফদুপ ড়রন ফছড়ন াঅড়দাড়নর দনতা। 

ফযফন াঅবার ম্পড়কণ ফজতু েণাড়রর গুরুভাাআ। ফজতু েণার ফছড়ন ফবল লতড়কর মাোে াাঁতা াঅড়দাড়নর 

প্রধ্ান দনতা। ফযফন াঅগষ্ট াঅড়দাড়ন জনগনড়ক খাজনা বড়ন্ধর জনয ফনড়েণল ফেড়েফছড়ন। চারুচন্দ্র ভারত ছাড় া 

াঅড়দাড়ন াাংলগ্রর্ কড়র পুফড়র াফঠড়ত মারাত্মক ভাড়ব াঅত ড়েফছড়ন
2 3

। তোফপ ফতফন াঅড়দান দেড়ক 

ফপফছড়ে াঅড়নফন, তাাঁড়েরড়ক ফবফভন্ন কমণূচীর মাধ্যড়ম াঅড়দাড়নর াড়ে যুক্ত কড়র দরড়খফছড়ন। তাাঁর াামানয 

দেলড়প্রম  ফিফটল ফবড়রাধ্ী াঅড়দান ফনড়ে বহু গান রফচত ড়েফছ। 
 

     ফেনাজপুড়র াাঁতা  রাজবাংলীড়ের াবোন ফছ গুরুত্বপূর্ণ
2 4

। এখাড়ন ১৯৪২াড়র ১৪াআ দড়েের 

ফবপ্লবীরা দেোনী, দিৌজোরী াঅোত, ডাকঘর, াব দরফজফি াফি াঅিমন কড়র জ্বাফড়ে ফেড়েফছ। াঅফেবাী 

কৃক গঙ্গারাম রাাঁ এখাড়ন দনতৃত্ব ফেড়েফছড়ন। মরাডাঙ্গা গ্রাড়মর াাঁতা দনতা িুচাাঁে মুরমু ফতফন 

াঅফেবাীড়ের ফনড়ে াআাংড়রজ  জফমোরড়ের ফবরুড়ে প্রফতড়রাধ্ গড়  তুড়ফছড়ন। পুফড়র াতযাচাড়রর ফবরুড়ে 

কড়ক রুড়খ ো াবার জনয াঅহ্বান কড়রফছড়ন
2 5

। পুফ িুচাাঁে মুরমুর উড়েযাগড়ক দভড়স্ত দেবার জনয তার 

বা ী ভাঙচুর কড়রফছ। াআামপুড়রর দচাপ া োনার দজযঠা াাঁোর বা ীড়ত দাকনােক জে প্রকাল াঅেে 

ফনড়েফছড়ন। তার উপফিফতড়ত ভারত ছাড় া াঅড়দান দজারোর ড়েফছ। ফেনাজপুড়র ২৪দল দেের পাফরা 

গ্রাড়ম াাঁতাড়ের াড়ে পুফড়র াংঘণ ড়েফছ
2 6

। দাআ াংঘড়ণ বহু াাঁতা াঅত ড়েফছ এবাং ফতনজন 

মারা ফগড়েফছ। 
 

     েফক্ষনবড়ঙ্গর মড়ধ্য দমফেনীপুর, বাাঁকু া  বীরভূম ানযফেড়ক উত্তরবড়ঙ্গর মড়ধ্য ফেনাজপুর  মাোে 

াাঁতাড়ের ভূফমকা াফত ফিে ফছ। তোফপ পাশ্বণবতণী রাজয ফবার, দছাটনাগপুর াঞ্চড়র মত বযাপক ািয 

াভ করড়ত পাড়রফন। এর কারন ফাড়ব গড়বকরা বড়ফছড়ন বাাংাে জাতীে  রাজযস্তড়রর দনতাড়ের াড়ে 

াাঁতাড়ের একটা েূরত্ব দেড়ক ফগড়েফছ। কারর্ জঙ্গমে এাকাে প্রতযন্ত গ্রামাঞ্চড় দযাগাড়যাগ বযবিা ান্তযন্ত 

ফনম্নমাড়নর ফছ। িড় াাঁতারা জাতীে দনতাড়ের াড়ে ফনেফমত দযাগাড়যাগ রাখড়ত পাড়রফন। াঅড়দান াংিান্ত 

জাতীে স্তড়রর দকান ফনড়েণল াড়নক দেফর কড়র দপৌাঁছাত াঅঞ্চফক স্তড়র। তুনাে াাঁতা পরগনা, দুমকা, 

দছাটনাগপুর াঞ্চড়র দযাগাড়যাগ বযবিা ভাড়া ফছ িড় তারা াঅড়দাড়ন াড়নক ুফবধ্া দপড়ে ফগড়েফছ। 

বাাংার বাাআড়র াঅফেবাীরা াড়নক দবফল তাাঁড়ের উন্নত পফরড়বড়লর ুড়যাগ ফনড়ত দপড়রফছ। 
 

     এাআ গড়বনা পড়ত্র াঅড়াচনা কড়রফছ ভারত ছাড় া াঅড়দাড়ন বাাংার াাঁতা ম্প্রোড়ের ভূফমকা। 

ধ্ীড়রন্দ্রনাে বাড়স্ক ানুরড়ন বা যাে- াাঁতা ম্প্রোে তাড়ের মস্ত লফক্ত  াঅড়বগ ফেড়ে ভারত ছাড় া 

াঅড়দাড়ন াাংলগ্রন কড়রফছ। তাড়ের দেলড়প্রম ানযানয াধ্ারন দগাষ্ঠীর তুনাে দকান াাংড়ল কম ফছ না। 

তাড়ের বীরত্ব, দেলড়প্রম ফনড়ে াড়নক দাক গাো, গান, কফবতা দখা ড়েফছ। দখাড়ন একফট দখাে এক 

াাঁতাী মাড়ের দছড়র কাড়ছ াঅফতণ করড়ছন দাআ াতীড়তর দানাী ফেন ফিফরড়ে াঅনার জনয। ফতফন ফিফটলড়ের 

দল দেখড়ত দচড়েড়ছন।  
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Volume- VII, Issue-IV                                                    April 2019           30 

     ুড়বাধ্ দঘাড়র মড়ত াাঁতা ম্প্রোড়ের াবোন ড়ত্ব তারা প্রাপয ম্মান পােফন। তাড়ের নাড়ম দকান স্মৃফত 

দৌধ্ বা িক বানাড়না েফন, ােচ ানযানয াড়নক জাতীে দনতাড়ের যোরীফত বীড়রর মযণাো দেো ড়েড়ছ। 

উড়ল্লখড়যাগয াাঁতারা ফকন্তু াঅড়দাড়নর মে তাড়ের ফনজস্ব স্বত্বা বজাে রাখড়ত ক্ষম ড়েফছ। দযমন যখন 

প্রড়েল কাংড়গ্রড়র তরড়ি তাড়ের ২৪ঘন্টা রতা করার কো বা ড়েফছ, দাআ ফনড়েণল তাাঁরা মাড়নফন। কারন 

কাড়জর প্রফত তাড়ের াঅজীবন োফেত্বড়বাধ্ যা তাাঁড়ের জাফতগত ধ্মণ। ফকন্তু তারা ানযানয ফনড়েণল খাজনা বন্ধ, 

াঅবগারী েপ্তর ধ্বাং াআতযাফে কমণূচী গ্রর্ কড়রফছ। াঅর বা যাে তাড়ের াঅিমড়নর ক্ষযবস্তু ফছ াঅবগারী 

েপ্তর। মড়ের দোকান, মাজনী কারবার ফছ াতযাচাড়রর প্রতীক, ােণাৎ তারা ফবশ্বা করত দয তাড়ের ভূফমচুযত, 

াঅফেণক েূেণলার জনয এাআ মস্ত ফজফন গুফাআ োেী। তাড়ের বযফক্তগত স্বােণ তযাড়গর নফজর যো পদ্মড়াচন মাফির 

চাকফর পফরতযাগ, াঅফমে ফকস্কুর দকফরোর ফবজণন, বাআ ফছ দেড়লর প্রফত তাড়ের াঅত্মতযাগ। ানযাে ফিফটল লান 

দল করার জনয াঅফেবাীড়ের মড়ধ্য দয জাতীে দচতনা যড়েষ্ট ফছ তা দকান ভাড়ব াস্বীকার করা যাে না। 
 

     াঅড়াচনা দল করড়বা একফট াাঁতাী ভাাে দখা কফবতা ফেড়ে। কফবতাফটর দখক াকা যুগী। এফট 

প্রাকাফলত ড়েফছ ‘পফছম বাাংা’ এর ৩ে াংখযাে, ১৯৭৩ াড়। াাঁতারা ফবোফল্লড়লর াঅড়দানড়ক  ফঠক ফক 

ভাড়ব দেড়খফছ তা এাআ কফবতাে পাো যাে।  কফবতাফট ড়া…. 
 

‚চাাাঃফতঞড়ম বাবা   াঅড়ো রড়ড এবা 

বাাআরীক াাঁ তুপুৎ াঅপুম তুুজ 

দপাঁড়  দপাঁড়  াঅড়োাঅাঃ      াড়র াঃাঅ দমাঁৎ োাঃ 

এনাঁ দঞাঃতাো মচাড়র মুুচ্। 

জানাম ফেম াঅমাাঃ          ফজৎড়কৌর াঅপুমাাঃ 

ফজৎড়কৌর দখরো বাোরড়কাোাঃ 

ফধু্ কানহু ঞুমাড়ত    টাঃড়র দরমাড়ত  

বাাআরী দড়চ্ দকাড়প াঅাঁোাঃ তাোাঃ। 

াঅড়পড়রন াঅড়ো াঅড়া      রাঃ দনৌফকজাঃ াঅড়  

দমাঁ ড়াঁৎ াকম াঁড় রাঃ রুড়েৌ   

দকড়টকাজান মড়ন    ফধ্ফর দকড়গ ত াড়ন 

ফতড়গ বাাআরী কড় দঞক উড়জৌ । 

ফেম  ক হুফে             ঊফনল’ল ফবোফল্লল  

না াঅখরড়ত া নাগাম দমনাাঃ 

বাাংড়গ ফফ ঞাঃ াঅোঃ    যােযুগ দজড়েোঃ 

বার্ দগল্ ফমৎ াগাস্ট দরনাাঃ। 

 

উপড়রাক্ত কফবতাফটর বাাংা ানুবাে ড়া ফনম্নরূপ ---- 
 

     ‘যা বাছা, মা বড়ত োড়ক লত্রুড়ের ড়ঙ্গ কর’। দচাড়খ ছ ছ কড়র ড়ঠ াঅড় জ। তবু মুড়খ দেখা যাে 

াঅনড়দর ফঝফক। 

     মাতৃভূফম দতামার, জে দাক দতামার বাবার। জে দাক দখরো দযাোড়ের। ফধু্-কানহুর নাম ফনড়ে এড়া 

পাোফ  লত্রু ফনধ্ন কর। 

     দতামাড়ের মা াঅমরা, াঅবার াঅমরা চুড় ফচরুর্ী দেব। াঅবার দাার বাা (ড়নাো) পরব াঅমরা। মন ফঠক 

পােড়রর মতাআ লক্ত কড়রফছ। কড়ব দেখব লত্রু ব ফনধ্ন ড়েড়ছ। 
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     দেলবাী ঊফনল’ল ফবোফল্লল াড়ক মড়ন রাখড়ব। াআফতাড় দানার াক্ষড়র দখা াঅড়ছ। কখন ভা যাড়ব 

না, যুগ যুগ দবাঁড়চ োকড়ব ২১দল াগাড়স্টর কো’
27
। 

 

     কফবতাে দেখা যাড়ি  াাআ করার জনয উৎাফত করা ড়ি। মাতৃভূফমর প্রফত কতণবয পান করড়ত াঅহ্বান 

করা ড়ি। মাড়েরা প্রফতজ্ঞা করড়ছ, তাাঁরা বড়ছ ফবোফল্লড়লর াঅড়দান স্মরর্ীে কড়র রাড়খা। ােণাৎ বা যাে 

জাতীে াঅড়দাড়নর প্রফত, দেড়লর প্রফত তাাঁড়ের াঅতযতযাগ  ভাড়াবাা কতখাফন ফছ। 
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