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ভাকাব্ফেয াত' ফছয:
ভাকবফ দাব্ে আবরবিব্েবযয ‘বিবাইন কব্ভবি'  ভকাব্রয যাজনীবত
ি. অবভতাব কাবঞ্জরার

বফবািীে প্রধান, যাষ্ট্রবফজ্ঞান; ববরগুবি কব্রজ; বিভফঙ্গ
Abstract
Divine Comedy, the tri-parted Epic crafted in 1320 by Florentine civil servant turned
farsighted raconteur Dante Alighieri, portrays his plunge into Hell with the poet, Virgil, as
a guide; his gradient of Mount Purgatory and encounter with his love, eternal, Beatrice;
and as a final point, his advent in Heaven. Analyzing the issue of loyalty, longing and
illumination, the Epic is a vividly nuanced and poignant metaphor of human deliverance. In
the length of his expedition, Dante comes across almost nine-hundred characters, some of
whom were the people like his contemporaries and equals, past-politicians and erstwhile
world leaders, imaginary characters, mythological person, and conquerors of the distant
past and antiquity. He also encounter with a number of figures from the Bible. The present
article attempts to throw light upon the offshoots of contemporary political, social and
religious scenario that left remarkable stretches of complexities in the development of the
epic as to commemorate the seven-hundredth centenary of its publication. Christian
Blauvelt describes the impact of the Epic to note “Dante’s vision of the afterlife in the
Divine Comedy influenced the Renaissance and the Reformation and helped give us the
modern world.” Besides, the Divine Comedy stimulated the age thereinafter. Literary
vocation incessantly bespoke, sliced from, referenced and remixed, and also inspired
painters and sculptors for centuries. The Divine Comedy is a pivot in Western history. It
conglomerate literary and theological appearances, pagan and Christian, that approached
before the Epic while also conceiving the early spurt of the modern world of future.
Key-Words: Pletonic Love; Inferno; Purgatorio; Paradiso; Papal Politics; Expulsion;
Beheading.

দুযাব্ে দদইবর আবরবিব্েবয ফা দাব্ে দই ফ ক্ষণজন্মা াববতেকব্দয একজন মাব্দয ৃবি দাশবনক
উরবিয ভতুরে কাব্রাত্তীণশ! এ ফছয দাব্েয বুফনজেী যচনা ' বিবাইন কব্ভবি' ৃবিয াত তক ূশবতশ!
াতব্া ফছয প্রাচীন এই ভাকাফে বফব্েয বফস্মে!স্বিশ  নযব্কয ভধেমুিীে ফাইব্ফরীম ধাযণা অবতক্রভ
কব্য অাভানে দযাভাবিকতাে 'বিবাইন কব্ভবি' মুব্ি মুব্ি াবতেয-আগ্রী ভনব্ক নািা বদব্েব্ছ।
১২৬৫ াব্রয ১৫ জুন ভাকবফ দাব্ে জন্মগ্রণ কব্যবছব্রন ইতাবরয ান ভাবতশব্না দদর দবব্কাব্বা ব্য।
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অফে তায জন্মবদন প্রব্ঙ্গ ১৫ই জুন দথব্ক ১৮ই দভ তাবযব্েয ভব্ধে নানাজব্নয নানা ভত আব্ছ। দম ঘব্য
বতবন জন্মরাব কব্যবছব্রন দবি এেব্না ংযবক্ষত যব্েব্ছ। তায ফাফায নাভ বছর আবরোবিব্েব্যা, আয
ভাব্েয নাভ বছর দফল্লা। বতাভব্য নাভ বছর দফবল্লনব্চান, আয ভাতাভব্য নাভ বছর দুযাব্ে।ভব্ন কযা ে,
বতা আয ভাতাভব্য নাব্ভয ুযবব বভবব্ে ভাকবফ দাব্েয নাভাকযন কযা ব্েবছর। দাব্ে বছব্রন তায
জনব্কয প্রথভ বফফা ব্ক্ষয একভাত্র োন; ভাকবফয ফে মেন ভাত্র ছে, তায ভাতৃবফব্োি ম, ফাফা
আব্যকফায বফব্ে কব্যন। ৎ ভা রাায কাব্ছ বতবন ব্েব্ রাবরত ন। ভাকবফয ৎ বাই দফাব্নয ংেো
বছর বতন -- ৎবাইব্েয নাভ ফ্রাব্েব্কা, ৎব্ফানব্দয একজব্নয নাভ িাইতানা ফা ংব্ক্ষব্ তানা,
আব্যকজব্নয নাভ ভব্েয অতব্র াবযব্ে দিব্ছ, শুধু জানা মাে বরন দাবি নাব্ভয এক যকাবয
কভশচাযীয াব্থ তায বফব্ে ব্েবছর এফং তাব্দয একভাত্র ুব্ত্রয নাভ বছর আব্ন্নো, দম বক না হুফহু
ভাকবফ দাব্েয ভব্তা দদেব্ত ব্েবছর। ভাকবফয ফে মেন ফছয, তেন তায ফাফা ভাযা মান। তায
বযফায ততিা বফত্তারী না ব্র অববজাত বাব্ফ াভাবজক ম্ভ্রভ আদাে কব্য বনব্েবছর। তায
প্রবতাভ বছব্রন কাচ্চাগুইদা, বমবন ফৃদ্ধ ফেব্ ম্রাি তৃতীে দকাযযাব্দায কাছ দথব্ক 'বভবরৎা' ফা
নাইিহুি ফা উাবধ দব্েবছব্রন। কাচ্চাগুইদা থাকব্তন দলাব্যব্েয ুযব্না ফাজায এরাকাে। বকন্তু
কাচ্চাগুইদায ভৃতুেয য তায ফংধব্যযা ান ভাবতশব্না দদর দবব্কাব্বা নাভক ববন্ন এক এরাকাে এব্
ফফা শুরু কব্যন।ফং-যম্পযাে দাব্েয বযফায বছর দলাব্যে নিযীয ুযব্না ফাবন্দা। তব্ফ
আিাব্িািা তাব্দয বযফাযবিব্ক অববজাত ম্ভ্রাে ফব্র িণে কযা ব্তা বকনা দ বফলব্ে দকউ দকউ ংম
প্রকা কব্যব্ছন। ব্ত াব্য দাব্েয প্রবতাভ কাচ্চাগুইদায যাজকীে দেতাফপ্রাপ্তয যফতশীকাব্র তাব্দয
াবযফাবযক ভমশাদা ফৃবদ্ধ দব্েবছর। অফে যফতশীকাব্র এই ভমশাদা অব্নকিাই া াে এফং 'কুরীন
দবযদ্র' বযফাব্যয ভতুরে ব্ে ব্ি। ভাকবফয বযফাব্যয ভমশাদায এই বযফতশন যাজননবতক-াভাবজক
বযফতশব্নয াব্থ ঙ্গবতূণশ ফব্রই ভব্ন কযা ে।
ফহুভুেী প্রবতবায অবধকাযী ভাকবফ দাব্ে বছব্রন একাধাব্য কবফ, দাশবনক, যাজনীবতজ্ঞ, দমাদ্ধা, এফং
নফজািযব্ণয মুব্িয বিভী ভানফতাফাবদ াবব্তেয অনেতভ দেষ্ঠ রূকায| ব্রুব্নব্ত্তা রাবতবন নাব্ভ এক
বিব্তয কাব্ছ বতবন উদাযননবতক নন্দনতত্ত্ব, রাবতন  বগ্রক বালা  প্রাচীন াবতে বফব্েলণ দ্ধবতব্ত
বক্ষা রাব কব্যন। ১২৯২ াব্র প্রকাবত ে দাব্েয কাফেগ্রন্থ "রা ববতা নুবা" মা বতবন উৎিশ
কব্যবছব্রন বপ্রেফন্ু কবফকবফ গুইব্দা কাবারকাবেব্ক। "রা ববতা নুবা" একবি আত্মস্মৃবতব্যাভন্থনভূরক
কাফেগ্রন্থ। প্রফীণ কবফ গুইব্দা গুইব্নৎব্বল্লব্ক বনব্জয কাফেযচনায গুরু ফব্র ভব্ন কযব্তন দাব্ে। "ইর
কনবববব’, "দদ বুরিাবয এব্রাকুব্মবেমা’, "দদ ভনাবকশমা’, "অন দভানাবকশ ইকব্রাইউব্জ’, "বযবভ’, "অব্বয’,
"দে দাব্িশবর দাব্ে’, "দাব্ে' বরবযক দাব্মবি’ ইতোবদ আব্যা বকছু অাভানে কাফে  প্রফন্ গ্রন্থ যচনা
কযফায য ভাকবফ দাব্ে "বিবাইন কব্ভবি’ যচনা আযম্ভ কব্যন। ভূর যচনাবিয নাভ বছর ‘বদববনা
দকাব্েবদো', ইংযাবজব্ত মা "বিবাইন কব্ভবি" দবাব্র নাভাবিত ব্েব্ছ। এবি আব্র একবি রূক কাবনী,
এব্ত নযব্কয ফণশনা দম বোফ অথচ নান্দবনকবাব্ফ দদো ব্েব্ছ তাব্ত হৃদব্েয আব্ফি, বনেুুঁত বফফযণী,
দাশবনক উদ্ভা, ইবতা  বকংফদেীয অাভানে বভেণ একব্ত্র বফব্েয ফশব্েষ্ঠ ভাকাফেগুবরয ভব্ধে এব্ক
এক অননে কারজেী উচ্চতাে প্রবতষ্ঠা বদব্েব্ছ|ভধেমুব্ি ািাতে বিজশাগুব্রাে বকবাব্ফ জীফনমাত্রা বফকবত
ব্েবছর, তা দাব্েয এই ভাকাব্ফেয ভাধেব্ভ প্রকাবত ব্েব্ছ।
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ইতাবরয দববন প্রব্দব্য কথেবালাে যবচত দচৌদ্দাজায দুইত দতবত্রবি ফাক ভবিত এই ভাকাফে
দভাি বতনবি েব্ে বফবক্ত, মথাক্রব্ভ - ইনপাব্নশা, ুযিাব্তাবয এফং োযাবদব্া !! প্রবতবি েে আফায
দতবত্রবি উবফবাব্িয ভিব্ে িব্ি উব্েব্ছ|দযাভান কোথবরক বিজশা প্রচাবযত ফেবক্তয ভৃতুে-যফতশী
যব্রাকমাত্রায ধাযনায বববত্তব্ত -- ইনপাব্নশা, ুিাশ ব্তাবয এফং োযাবদব্া -- এই বতনবি ব্ফশয ভধে
বদব্ে একবি কল্পনাত্মক এফং রূকধভশী অববমাত্রায ভভশস্পশী ফোব্ন িিা এই ভাকাফে।
"বিবাইন কব্ভবি"য অনেতভ গুরুত্বূণশ চবযত্র বফোবত্রব্চ। প্রঙ্গত উব্ল্লে কযা চব্র, বফোবত্রব্চ আব্র
বছর ভাকবফ দাব্েয ককব্াযক দপ্রব্ভয নাবেকা। ভাকবফয ফে মেন নে ফছয দই ভে ভফেী
বফোবত্রব্চয প্রবত ভুগ্ধতায এক আব্ফব্ জবিব্ে ব্িন বতবন। অথচ কেব্না ভুে পুব্ি তা ফরব্ত াব্যনবন
তায হৃদেথিাবভনীব্ক। কুবি ফছয ফে দথব্কই দাব্ে তায অনুচ্চাবযত দপ্রব্ভয কথা, অফেক্ত কাভনায
ম্পদ কাব্ফেয আকাব্য বরব্ে চব্রবছব্রন বফোবত্রব্চয উব্দ্দব্ে। এভনবক াযা জীফব্ন তাব্দয ভব্ধে দুবতনফাব্যয দফী প্রতেক্ষ াক্ষাৎ েবন। অথচ বফোবত্রব্চয প্রবত ভাকবফয িবীয দিান অনুযাি ভগ্র জীফন
 ৃজনীরতাব্ক ফোকবাব্ফ প্রবাবফত কব্যবছর। বফোবত্রব্চ বকন্তু দাব্েয এই প্রণে কাভনায বফলব্ে
ম্পূণশ অনফবত বছব্রন। এভনবক যফতশীব্ত দুজব্নযই দুই ববন্ন ববন্ন বযফাব্য কফফাবক ম্পকশ িব্ি ব্ে।
দুবশাব্িেয কথা, ১২৯০ াব্র ভাত্র চব্বী ফছয ফেব্ ভাযা মান বফোবত্রব্চ। ভৃতুেয ব্য বফোবত্রব্চ
ভাকবফয স্মযব্ণ ভনব্ন যব্ে দিব্ছন -- যব্ে দিব্ছন তায যবচত ভাকাব্ফেয উব্ল্লেব্মািে চবযত্র ব্ে।
এক শুদ্ধতভ কাভিন্ীন দেব্িাবনক বাব্রাফাায বফত্র দীবো ফব্ে বফোবত্রব্চ "বিবাইন কব্ভবি’দত
উদ্ভাবত ে স্বব্িশয থবনব্দশবকা বনধশাযব্ণ। ভধেমুব্িয স্বপ্ন ুন্দয উচ্চাঙ্গ দপ্রব্ভয প্রবাফ  ভুক্ত ভানবফক
বচোয আেবযক বভরব্নয আকয ভাকবফ দাব্েয "বদববনা দকাব্েবদো।
যফীন্ননাথ, ভাকবফ দাব্েয এই ভাকবফতায অেবনশবত প্রণে  চবযত্রােন বফলব্ে উব্ল্লে কব্যব্ছন -"এই স্বপ্নভে কবফয জীফনীগ্রব্ন্থ বফোবত্রব্চই তায জীফন-কাব্ফেয নাবেকা! বফোবত্রব্চব্ক ফাদ বদব্র তায
জীফনকাবনী ূনে ব্ে ব্ি। কবফয দপ্রভীজীফব্নয দদফতা বছর বফোবত্রব্চ তাই তায ভস্ত কাফে জুব্ি
বফোবত্রব্চয দস্তাত্র। বফোবত্রব্চয প্রবত দপ্রভই দাব্েয প্রথভ কবফতায উৎ। কবফয প্রথভ িীবতকাফে "ববিা
নুবা’য প্রথভ দথব্ক দল মশে বফোবত্রব্চযই আযাধনা। দদফতায বচবত্রত কব্য কবফ দাব্ে বযতৃপ্ত ন’।
"এই কাব্ফেয দলবাব্ি বতবন বরেব্রন’ -....
এই মশে বরবেোই আবভ এক অবতে আিমশ স্বপ্ন দদবেরাভ -- দই স্বব্প্ন মাা দদবেরাভ তাাব্ত এই
বিয কবযরাভ দম আবভ দই বপ্রে দদফীয বফলম মাা বরবেব্তবছ তাা তাায দমািে নব্ -- দম মশে ইা
অব্ক্ষা দমািেতয কবফতা না বরবেব্ত াবযফ দ মশে আয বরেফ না।| ইা বনিেই দম, বতবন (বফোবত্রব্চ)
জাবনব্তব্ছন, আবভ তাায বফলব্ে দমািেতয কবফতা বরবেফায ক্ষভতা প্রাবপ্তয জনে প্রাণব্ণ দচিা কবযব্তবছ।
ভুদে জীব্ফয প্রাণদাতা ঈেয- প্রাব্দ আয বকছুবদন মবদ ফাবচো থাবক তব্ফ তাায বফলব্ে এভন বরবেফ
মাা এ মশে দকান ভবরায ম্বব্ন্ দক কেন দরব্ে নাই'-- এই বিয কবযোই বতবন তাুঁায ভাকাফে
"বদববনা দকাব্েবদো" বরব্েন  বফোবত্রব্চ ম্বব্ন্ এভন কথা ফব্রন, মাা দকান ভবরা ম্বব্ন্ দক কেন
ফব্র নাই।’
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"রূক প্রবৃবতয দ্বাযা বফোবত্রব্চব্ক দাব্ে এভন একবি দভঘভে অস্ফুি আফযব্ণ আফৃত কবযো যাবেমাব্ছন
দম, ােব্কয দচাব্ে দই অস্ফুি ভূবতশ অবত বফত্র ফবরো প্রবতবাত ে। দাব্ে তাায দপ্রভাদ্রশ হৃদব্ে ভব্ন
কযব্তন’, ‘দম ফেবক্তই বফোবত্রব্চয বনকি আবত তাাযই হৃদব্ে এভন িবীয ববক্তয উব্দ্রক ইত দম,
তাায ভুব্েয বদব্ক দনত্র তুবরব্ত তাায া ইব্তা না'। দাব্ে ফব্রন, ‘মেন ভনুলেযা তাায বদব্ক
চাবত তেনই তাযা দকফর একবি ভাধুমশ  ভত্ত্ব অনুবফ কবযত।' দাব্ে ববক্তয চব্ক্ষ দদবেব্তন ভস্ত ৃবথফী
বফোবত্রব্চয ূজা কবযব্তব্ছ, দদফতাযা তাাব্ক আনাব্দয ভব্ধে আবনফায জনে প্রাথশনা কবযব্তব্ছন’।
"মাাযা মাাযা দপ্রব্ভয অধীন আব্ছন তাাব্দয ফন্দনা কবযো  তাাব্দয এই স্বব্প্নয প্রকৃত অথশ-ফোেো
কবযফায বনবভত্ত অনুব্যাধ কবযো এই স্বব্প্নয বফলব্ে একবি কবফতা বরেব্ফা বিয কবযরাভ|"
দপ্রভ-ফন্দী হৃবদ মাযা, ুব্কাভর ভন,
মাযা বিব্ফন এই ংিীত আভায,
তাযা দভায অনুনে করুন েফণ,
ফুঝাে বদউন দভাব্য অথশ কী ইায?
দম কাব্র উজ্জ্বর তাযা উজব্র আকা,
বনায চতুথশ বাি ব্ে দিব্ছ দল,
দপ্রভ দভায দনব্ত্র আব ব্রন প্রকা,
স্মবযব্র এেব্না কাব্ হৃদে প্রব্দ!
দদব্ে ভব্ন র দমন প্রপুল্ল আনন;
দভায হৃদবি যব্ কযতব্র তায;
ফাহু-'ব্য ােবাব্ফ কবযো েন
ঘুভাইো যব্েব্ছন ভবরা আভায -অফব্ব্ল জাবি উবে দপ্রব্ভয আব্দব্
বাে জ্বরে-হৃবদ কবযরা আায!
তাযব্য চবর দিরা দপ্রভ অনে দদব্
কাবদব্ত কাবদব্ত অবত বফলণ আকায!
দাব্ে বেক কব্ফ দথব্ক "বিবাইন কব্ভবি’ বরেব্ত আযম্ভ কব্যবছব্রন দ বফলব্ে বেক তথে াো মাম না,
তব্ফ বফববন্ন ূত্র দথব্ক জানা মাে ১৩২১ াব্র তায ভৃতুেয বকছুবদন আব্ি এই ভাকাফে যচনা বতবন দল
কব্যন। এই ভাকাব্ফে বফব্েবিব্ চবযত্রবিয অফতাযণা ঘিব্র এবি বকন্তু প্রণেকাফে নে। জীফন  জিৎ
ম্পব্কশ নানা দাশবনক উরবিয আব্রাব্ক িব্ি উব্েব্ছ "বিবাইন কব্ভবি’। কাবনীূব্ত্র বফফৃত ব্েব্ছ,
এক িীন অযব্ণেয ভাঝোব্ন দাব্েয াব্থ াক্ষাৎ ে বিস্টূফশ প্রথভ তব্কয ভাকবফ বাবজশব্রয।
স্বিশফাীবন বফোবত্রব্চয অনুব্যাব্ধ ভাকবফ বাবজশর ভব্তশে এব্ব্ছন ভৃতুে-যফতশী জিব্তয াব্থ দাব্েয
বযচে কযাব্ত কযাব্ত তাব্ক স্বিশ মশে বনব্ে দমব্ত। এই ভাপ্রিাব্নয ব্থয বফবচত্র বচত্তাকলশক অববজ্ঞতায
বফফযণী অাভানে কাফেফেঞ্জনাে ংকবরত ব্েব্ছ ই ভাকাব্ফেয ভব্ধে। বযবচত জিব্তয ভাো কাবিব্ে
যোফৃত ইনপাব্নশা বযব্য প্রব্ফ কযায দযাভাঞ্চকয অনুবূবতয কাবফেক ধাযাবালে দথব্ক ক্রব্ভ তা প্রব্ফ
কব্য ুিশাব্তাবয ফা নাযকীে দপ্রত-জিব্তয ফীবৎায বফস্তাবযত ফণশনা যব্েব্ছ। ুিশাব্তাবযয নানা মন্ত্রনা,
উৎীিন, প্রদাব্য ভধে বদব্ে অবতফাবত ব্ত ব্ত প্রোত আত্মা শুদ্ধ  বফত্র ে এফং তাযয উনীত
Volume- X, Issue-III

July 2022

28

ভাকাব্ফেয াত' ফছয: ভাকবফ দাব্ে আবরবিব্েবযয ‘বিবাইন কব্ভবি' ...

অবভতাব কাবঞ্জরার

ে োযাবদব্া ফা স্বব্িশয বচয আনন্দভে জিব্ত। ভাকবফ বাবজশব্রয াব্থ দাব্েয এই অবেভ মাত্রায
প্রবতবি মশাব্ে দাশবনক উব্ন্মাচব্নয ভত প্রবতবাত ে ভাকাফেবিয যব্ত যব্ত।
দরাকশ্রুবতব্ত "বিবাইন কব্ভবি’দক বনব্ে একবি অদ্ভুত কাবনী প্রচবরত আব্ছ। ভাকবফ দাব্ে ১৩২১
াব্র ভাযা মান; তায ভৃতুেয অফেফবত কার ব্য দদো মাে "বিবাইন কব্ভবি’য দল কব্েকবি ৃষ্ঠা উধা
ব্ে দিব্ছ! ভাকবফয দুই ুত্র জোব্কাব্া  বব্েব্ত্র কব্েক ভা মাফত তন্ন তন্ন কব্য দই াতাগুবর
দোুঁজ কব্যন, ফাফায দরোব্রবেয নানা কািজত্র দঘুঁব্ি েুুঁবিব্ে েুুঁব্জ উধা ৃষ্ঠাগুবর উদ্ধাব্যয অব্নক
দচিাই কব্যন তাযা দুজব্নই, বকন্তু বকছুব্তই তায বদ াো মাম না। দলব্ভ তাযা ার দছব্ি দদন।
এভতাফিাে কব্েক ভা ব্য ভাকবফয কবনষ্ঠ ুত্র বব্েব্ত্র স্বব্প্ন দদব্েন াদা দাাক বযবত তায বতা
নযভ আফছা আব্রাে তায বেব্যয কাব্ছ এব্ দাুঁবিব্েব্ছন, বব্েব্ত্র তায কুরংফাদ গ্রণ কযায য
"বিবাইন কব্ভবি"য উধা দল কব্েকবি ৃষ্ঠা ম্পব্কশ প্রশ্ন কব্যন! জানব্ত চান ভাকবফ বক তায
ভাকাফেবি অম্পূণশ দযব্েই প্রোত ব্েব্ছন, নাবক দকান অাধু তকয তা স্তিত কব্যব্ছ ! বত্রকারদশী
ভাকবফ স্বব্প্ন তায ুত্রব্ক জাবনব্ে দদন উধা াতাগুবর তাব্দয ফািৃব্য একবি বফব্ল কব্ক্ষয
ঘুরঘুবরব্ত দিাব্ন রুকাব্না আব্ছ। দাব্ে অনুভান কব্যবছব্রন তায ভৃতুেয য এই ভাকাফে দফাত ব্ে
দমব্ত াব্য, তাই এই বফবচত্র ফব্ন্দাফস্ত বতবন বনব্জই কব্য দিব্ছন। যবদন দরাক জব্িা কব্য কবফুত্র
বব্েব্ত্র এই অদ্ভুত স্বব্প্নয কথা করব্ক জানাব্রন। বকন্তু অবধকাংই দকথা বফো কযব্রন না, মাযা
কযব্রন তাযা আগ্র দদোব্রন না উবদ্দি জােিাবি েুুঁব্জ দদোয। বব্েব্ত্র একাই তায এক আইনজীফী
ফন্ুব্ক ব্ঙ্গ বনব্ে স্বপ্নব্মাব্ি তায বতায বনব্দশবত বনবদশি কব্ক্ষ বনবদশি ঘুরঘুবরব্ত অনুন্ান কব্য
"বিবাইন কব্ভবি"য ােুবরবয দলাং উদ্ধায কব্যন, এফং এইবাব্ফ ভাকাফেবিয ূণশাঙ্গ রূ ভুবক্ত াে।
ভাকবফ দাব্ে দকফর দম কাফে, াবতে, দশন ইতোবদ বনব্েই বনব্জয আগ্র ীভাফদ্ধ যাব্েনবন,
ভাভবেক যাজনীবতব্ত অংগ্রণ, বািে বযফতশন ফিাই বফব্ল উব্ল্লব্েয দাবফ যাব্ে। বতবয ফছয ফে
দথব্ক প্রতেক্ষ যাজনীবতব্ত তায দমািাব্মাি িব্ি ব্ে এফং কারক্রব্ভ দলাব্যব্েয নিয বযলব্দয
বযচারকভেরীব্ত আভবন্ত্রত ুধী দে বব্ব্ফ দীঘশবদন বতবন যাভশ দান কব্যব্ছন। দৌয
প্রাকভেরীব্ত তায োনীে আন বছর। জানা মাে, এভনবক বতবন যাষ্ট্রদূব্তয বূবভকাব্ত অফতীণশ
ব্েবছব্রন।
প্রঙ্গত উব্ল্লে কযা দযকায, দলাব্যে বছর দই ভে ইতাবরয একবি ভৃদ্ধ নিযযাষ্ট্র। প্রাচীন দথব্ক
ভধেমুব্িয ইবতাব্ এভন অব্নক নিযযাব্ষ্ট্রয অবস্তব্ত্বয উব্ল্লে াো মাম মাব্দয বনজস্ব ান ফেফিা,
ংবফধান, াভবযক ফাবনী, অথশফেফিা, যযাষ্ট্র ম্পকশ ইতোবদ করই বছর। নিব্যয আকাযবফবি, বকন্তু
যাব্ষ্ট্রয স্ববাফবফবি এইফ জনদ প্রাে এব্ক অব্নেয ব্ঙ্গ প্রবতদ্বন্ধীতা  ত্রুতা বকম্বা কভত্রী এফং
ব্মাবিতাভূরক ম্পব্কশয যাজনীবতব্ত জবিব্ে িব্তা। এভনবক নিয যাষ্ট্রগুবরয বযচারনা অবধকায
আদাে কব্য দনফায জনে প্রাে প্রবতবি নিযযাব্ষ্ট্রয দবতব্যই অববজাত বযফাযগুবরয ভব্ধে চরত নানাযকভ
দযলাব্যবল বকংফা দফাঝািা! দাব্েয ভাভবেককাব্র দলাব্যব্ে দভািাভুবিবাব্ফ দুবি যাজননবতক দর বছর
দফ প্রবাফারী, প্রজাব্দয ভথশন -- গুব্েরব্পা াবিশ আয বিব্ফবল্লব্না াবিশ -- এই দুই ববফব্য বফবক্ত
ব্ে ব্িবছর। এই দভরুকযব্ণয পব্র যাজননবতক প্রবতদ্বন্ধীতায বযয জবিরতয ব্ে উব্েবছর।
গুব্েরব্পা াবিশয ভথশক  নীবতবনধশাযকব্দয অবধকাংই বছব্রন কুরীন, ফব্নবদ, অববজাত বকন্তু
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আবথশকবাব্ফ অচ্ছর নািবযকফৃন্দ; আয অনেবদব্ক বিব্ফবল্লব্না াবিশব্ত বছর ধনাঢ্ে, জবভদায, যাজননবতক
ুবফধাফাদী, বফত্তারী ম্প্রদাব্েয নািবযকব্দয ভাব্ফ। স্ববাফতই, গুব্েরব্পা াবিশয অনুকূব্র দাব্েয
যাজননবতক অফিান তথা বিব্ফবল্লব্না াবিশয ুব্মািন্ানী যাজনীবতয আজীফন বফব্যাবধতা কব্য মাো তায
ববফতফে ফব্রই বনধশাবযত ব্ে বিব্েবছর। ক্রব্ভ ভগ্র ইতাবর এই দুইবি দব্র বফবক্ত ব্ে ব্ি| রক্ষণীে
বফলম বছর, গুব্েরব্পা াবিশয ভব্ধে বছর অব্ঘাবলত দুবি বাি -- দেতাঙ্গ গুব্েরব্পা আয কৃষ্ণাঙ্গ
গুব্েরব্পা! ফং বযবচবতয কাযব্নই দাব্ে বছব্রন দেতাঙ্গ গুব্েরব্পা, আয এই উদরীে যাজনীবত তায
জনে বেিয বফদজনক ফব্র প্রভাবণত ব্েবছর!
দই ভব্ে দলাব্যে জুব্ি চরবছর নানান ধযব্নয যাজননবতক অবিযতা অযাজকতায বযবিবত, দযাব্ভয
বোবিকান দথব্ক দাব্য কতৃশত্ব ফনাভ দলাব্যে নিযফাীব্দয প্রজাতাবন্ত্রক দচতনায ংঘাত ফোক
ংঘলশভে আকায বনবচ্ছর। দাব্ে বছব্রন দাতব্ন্ত্রয কব্োয ভাব্রাচক, দাব্য মাফতীে অননবতক
কামশাফরীব্ক বতবন তীব্র বালাে আক্রভণ কযব্তন। "দদ ভনাবকশমা’ গ্রব্ন্থ দাব্ে দাব্য অবনেবন্ত্রত ক্ষভতায
বববত্ত  ফৃবত্তব্ক চোব্রঞ্জ ছুব্ি দদন। "বিবাইন কব্ভবি"ব্ত নযব্কয অিভ মশাব্ে দাব্ক বফত্র ঐেবযক
প্রবাফ বফবক্র  দুনশীবতয জনে নৃং াবস্তব্বািযত অফিাে দদেব্ত াো মাম। দা অিভ দফবনব্প
ূফশােব্ভ বছব্রন একজন কূিনীবতক, তাই বোবিকাব্ন ব্ফশাচ্চ আন দব্ে যাজনীবতব্ত নাক িরাব্নায
অবো বকছুব্তই ছািব্ত াব্যনবন, মায পব্র তায াব্থ ভাভবেককাব্র জাভশাবনয াক প্রথভ
অোরফািশ, ফ্রাব্েয াক চতুথশ বপবর প্রভুব্েয অব্নকগুবর ফি ংঘাত কতবয ে। এই ংঘাব্তয
দপ্রক্ষাব্িই দা অিভ দফবনব্প বোবিকাব্ন দাব্েব্ক দিব্ক াোন ভব্ঝাতা িব্ি দতারায উব্দ্দব্ে।
আব্র এ বছর তায এক িবীয যাজননবতক লিমন্ত্র। দাব্ে বোবিকাব্ন দৌুঁছফায অফেফবত ব্যই
দলাব্যব্েয যাজননবতক কতৃব্শ ত্বয ক্ষভতা ফদর ে। দেতাঙ্গ গুব্েরব্পা আয কৃষ্ণাঙ্গ গুব্েরব্পাব্দয ভব্ধে
ক্ষভতায দকানদব্রয পব্র িবীয যাজননবতক ংকি ঘনীবূত ে। দাব্য ইাযাে ক্ষভতাীন দিাষ্ঠী
দাব্েব্ক মাফতীে অযাজক বযবিবতয জনে দােী দঘালণা কব্য তায অনুবিবতব্ত তায প্রকাে বফচাযবা
ফাে এফং দই বাে ১৩০২ াব্রয ২৭দ জানুোবয যাে দঘালণা কব্য দাব্েয বফরুব্দ্ধ াুঁচ াজায
দলাবযন জবযভানা, দলাব্যে দথব্ক দুই ফছব্যয জনে বনফশান এফং যাজনীবত দথব্ক বচযবদব্নয বফমুবক্ত াবস্ত
বব্ব্ফ ধামশ কযা ে, তায ফািৃব্ বক্ষপ্ত জনতায একাং আগুন রাবিব্ে দদম। এই ভগ্র বফচায প্রবক্রোয
ভম দাব্ে দোব্ন উবিত বছব্রন না, আত্মক্ষ ভথশব্নয দকান ুব্মািে বতবন ানবন। তাই এই াবস্ত
বতবন দভব্ন বনব্ত যাবজ বছব্রন না। বতবন জাবনব্ে দদন, ক্ষভা প্রাথশনা বকংফা জবযভানা প্রদান দকানিাই বতবন
কযব্ফন না। এভতাফিাে দলাব্যব্েয প্রাক ভেরী ুনযাে বফচাব্য ফব্ন এফং ই ফছয ১০ই ভাচশ নতুন
যাে দঘালণা কব্য দাব্েব্ক আজীফব্নয জনে দলাব্যে দথব্ক বনফশাবত কযা ে। ফরা ে দপযায দচিা
কযব্র তাব্ক ব্যয ীভানাে ঢ্ুকব্তই দদমা ব্ফ না, অনফধবাব্ফ প্রব্ফব্য দচিা কযব্র তাব্ক ুবিব্ে
তো কযা ব্ফ। ব্যয ফছয এই যাব্েয ব্ঙ্গ আয মুক্ত কযা ে দম, দাব্েয দছব্রব্দয ফে মেন
দচৌদ্দফছয ম্পূণশ ব্ফ তেন তাযা দলাব্যে দথব্ক বচযজীফব্নয জনে বনফশাবত ব্ফন।
দাব্েয এই যাজননবতক বািে বযফতশন তায াবতেবাফনাে অনফদে ছা দযব্েব্ছ। প্রাে ফাব্যা ফছয য
১৩১৫ াব্র দাব্েয কাব্ছ তায বনকি আত্মীে  ফন্ু-ফান্ফব্দয ভাধেব্ভ প্রস্তাফ াোব্না ে বতবন দমন
ক্ষভা প্রাথশনা কব্য দনন, তাব্র দলাব্যব্ে তাব্ক ুনযাে প্রব্ফাবধকায দদো ব্ফ। এই প্রস্তাব্ফয জফাব্ফ
একবি চভৎকায বচবে দরব্েন দাব্ে, তাব্ত উব্ল্লে কব্যন - “প্রাে ব্নয ফছয বনফশান ইফায য দাব্ে
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আবরবিব্েবযব্ক তায জন্মবূবভব্ক বপবযব্ে দনফায জনে এিা বক দকাব্না একিা উদায আহ্বান ব্রা? দম দরাক
ফভে নোব্েয জনে রিাই কযব্রা আয মায য দকফরই অনোে কযা ব্চ্ছ, এিাই বক তায প্রাে? মাযা
অনোে কব্যব্ছ তাব্দযব্কই দপয িাকা বদব্ত ব্ফ? না, এবাব্ফ আবভ আভায বনব্জয দদব্ বপযব্ত চাই না।
এ ছািা বপযফায মবদ দকাব্না থ না থাব্ক দতা আবভ দলাব্যব্ে বপযব্ফা না। তাব্ত কী! দমোব্নই থাবক না
দকন আভায দচাব্ে বক ূম-শ তাযায আব্রা থাকব্ফ না? এই আকাব্য বনব্চ দমব্কাব্না ভাবিব্ত আবভ বক
ব্তেয ধোন কযব্ত াযফ না? তব্ফ? তা ব্র বকব্য জনে দলাব্যে আয দলাব্যেফাীয কাব্ছ ভানোনেোবত ফ বফজশন বদব্ে আভায দদব্ বপযব্ত ব্ফ? রুবিয অবাফ দকাথা ঘিব্ফ ফব্র আভায ভব্ন ে না।“
দাব্েয এভন অববভব্তয বযব্প্রবক্ষব্ত তায দছব্রব্দয জীফব্ন চযভ বফবত্ত দনব্ভ আব্ -- দলাব্যব্েয
প্রাকভেরী প্রবতবংাযােণ ব্ে দাব্েয দুই দছব্রয ভুেব্চ্ছব্দ ভৃতুেদব্িয আব্দ জাবয কব্য| ফরা
ে, ভাতৃবূবভব্ক অভানকাযী দদব্দ্রাী দাব্ে দমব্তু রাতক, তাই তায ফং আয অফবি যাো দদব্য
জনে অভঙ্গর, তাই দাব্েয দুই ুত্রব্ক ভৃতুেদব্ি দবিত কযা ব্রা! বািেক্রব্ভ াাযাযত যক্ষীব্দয দচাব্ে
ধুব্রা বদব্ে দাব্েয দুই ুত্র যাব্তয অন্কাব্য দলাব্যে দছব্ি াবরব্ে আব্ন এফং বতায াব্থ বভবরত
ন।
দাব্ে আয কেব্না তায বপ্রে দলাব্যে ব্য বপব্য দমব্ত াব্যনবন। বািোব্িলব্ণ বতবন ঘুব্য
দফবিব্েব্ছন দত্রববব্জা, রুচ্চা, াদুো, দবব্যাব্না, যাব্বন্না, তাকাবন, দববন, বভরান প্রবৃবত বফববন্ন
জােিাম। কেব্না ছাত্র বিব্েব্ছন, কেব্না অরংকাযাস্ত্র ম্পব্কশ ফক্তৃতা বদব্েব্ছন, তেব্না ধনী ফেবক্তব্দয
ভজবরব্ কাফে শুবনব্ে াবযব্তাবলক আদাে কব্যব্ছন। পব্র আবথশক স্বচ্ছরতায ভুে তায আয দকানবদনই
দদো েবন। বতবন কেব্না বফত্তারী ব্ত াব্যনবন ফব্ি, বকন্তু তায বচো-বাফনা  বফোব্য বরবফদ্ধ দম
বফুর বফত্ত বতবন দযব্ে দিব্ছন বফশুদ্ধ কবফতা বকংফা গুরুিম্ভীয প্রফব্ন্য আকাব্য তাব্ক আত্মি কযা
আভাব্দয এক জীফব্নয কভশ নে!
‘বদববনা দকাব্েবদো' ফা "বিবাইন কব্ভবি’ যচনায কাজ ম্পন্ন কযায য বতবন আয েুফ দফববদন ফাুঁব্চন
বন। ১৩২০ াব্র বতবন দবব্যানা ব্য বিব্েবছব্রন দাথশবফদো বফলব্ে একবি ফক্তৃতা বদব্ত, দোন দথব্ক
দপযায ব্থ অুি যীব্য যাব্বন্না ব্য বতবন আেে দনন। তায জীফব্নয দল দুই ফছয এই যাব্বন্না
ব্যই দকব্ি। এোব্নই বতবন দল কব্যন "বিবাইন কব্ভবি" যচনায কাজ। ১৩২১ াব্রয ২৬ দ
দব্েম্বয যাব্বন্না ব্যই দাব্ে প্রোত ন। ইবতাব্য চাকা ঘুব্য দলাব্যব্েয প্রাক বযলব্দ আফায
বযফতশন ব্র দলাব্যে নিযফাী উতরা ব্ে ব্েন তাব্দয তীথশ নিযজাতক দাব্ে আবরবিব্েবযয
ভাবধ িাব্ক যাব্বন্না য দথব্ক দলাব্যব্ে িানােবযত কযব্ত। িবীয বযতাব্য ব্ঙ্গ তাযা স্মযণ
কব্যন কত ফি ভাপ্রাণ এক বফস্মে প্রবতবাব্ক বক রাঞ্ছনাই দবাি কযব্ত ব্েব্ছ অদাথশ াকফব্িশয
নীবতফবজশত অান দকৌব্র। ফহু তাব্দী ধব্য অনুব্াচনাে কায অনুব্যাব্ধ দলাব্যে যাব্বন্না ব্যয
অবধফাীব্দয কাব্ছ ফাযংফায আব্ফদন জাবনব্েব্ছ ভাকবফব্ক তায জন্মিব্র ভাবত কযায ঐবতাবক
গুরুত্ব উব্ল্লে কব্য। বকন্তু আজ মশে যাব্বন্নাফাী দই আব্ফদন ভঞ্জুয কব্যন বন। ভাকবফ দাব্ে বচযবনদ্রাে
আজ ঘুবভব্ে আব্ছন তায দুুঃভব্েয আেম যাব্বন্না ব্যয ভাবিয বনব্চ। স্বভবভাে ভুজ্জ্বর যব্েব্ছ
দাব্েয দইফ ভাঘশ যচনা, মায ভব্ধে ম্ভফত দেষ্ঠতভ "বিবাইন কব্ভবি" নাব্ভয ভাকাফেবি। ূণশ র এই
ভাকাফে যচনায াত তাব্দী।
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