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Abstract 

Bangladeshi fiction writer Zahir Raihan gave an evocative account of the Language 

Movement of Bangladesh in his novel' Arek Falgun'. Being part of the Language Movement, 

the author could not but give vent to his emotions and feelings associated with the 

Language Movement in the said novel. The novel, rich in practical details related to the 

Movement, has come to be regarded as one of the most reliable sources giving researchers, 

experts and laymen alike a ringside view of the Language Movement of 21st February 

1952.Not only have the major events of the Movement of 1952 been referred to in the novel 

but such hectic activities as sloganeering and processions by the students of Dhaka 

University, Medical College and many hostels also have found ample expression in it. The 

government-imposed section 144 could not deter the Language Movement participants at 

all. They did resolutely face the government crackdown involving tear gas, bullets, and the 

like. Many of them made the supreme sacrifice in consequence. The people of Bangladesh 

paid rich tributes to the Language martyrs by walking barefoot long stretches in huge 

processions. Memorials were erected overnight in their memory at various places in Dhaka 

and elsewhere. The novel 'Arek Falgun' shines through as a living document of the august 

'1952 Language Movement of Bangladesh' by virtue of the consummate writing skill of the 

litterateur Zahir Raihan.   

Keywords — Zahir Raihan, Language Movement of 21 Feb., Section 144, procession, 

tear gas,   barefoot, history. 
 

জহয যাান (১৯৩৫-১৯৭২) ফাাংরানদনয াহতয ও াংস্কৃহত অঙ্গননয এক উজ্জ্বর জজযাহতষ্ক। হতহন 

াহতয, চরহিত্র, যাজনীহত, াাংফাহদকতা, বালা আনদারন ও ভুহিমুনেয অনযতভ অগ্রগাভী সহনক। তাাঁয 

জরখনী দ্বাযা ফাাংরা াহতয ভৃে ননছ। হতহন উনযা, জছান াগল্প, প্রফন্ধ, কহফতা ও হত্রকা ম্পাদনা 

কনয কৃহতনেয স্বাক্ষয জযনখনছন। তাাঁয যহচত উনযাগুহর নরা— জল হফনকনরয জভন (১৯৬০ হিস্টাব্দ), 

তৃষ্ণা (১৯৬২ হিস্টাব্দ), াজায ফছয ধনয (১৯৬৪ হিস্টাব্দ), আনযক পারৃন (১৯৬৯ হিস্টাব্দ), ফযপ গরা 

নদী (১৯৬৯ হিস্টাব্দ), আয কত হদন (১৯৭০ হিস্টাব্দ), কনকহ  ভৃতুয (১৯৭০ হিস্টাব্দ), একুন জপব্রুাহয 

(১৯৭০ হিস্টাব্দ)। ১৯৫২ হিস্টানব্দ জম বালা আনদারন  তানত জহয যাান হননজ অাংগ্রণ কনয।  

হননজয ভাতৃবালায জনয রৄধু আনদারন কনযই ক্ষাি থানকনহন, ানথ ানথ াহতয যচনা কনয জদনয 
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আাভয জনাধাযণনকও ফাততা হদননছ। রৄধ ুবালা আনদারননক জকন্দ্র কনয ‘আনযক  পারৃন’, ‘একুন 

জপব্রুাহয’, উনযা, জমভন যচনা কনযনছন জতভন বালা আনদারননক জকন্দ্র কনয ‘ূমতগ্রণ’, ‘ভাভৃতুয’, 

‘অহত হযহচত’, ‘কনকহ  াংরা’, ‘একুনয গল্প’, প্রবৃহত জছান াগল্পও যচনা কনযনছন। এছাড়া ‘জীফন 

জথনক জনা’ চরহিত্রহ নত বালা আনদারননয জীফি হচত্র প্রস্ফুহ ত । 

১ 

    ১৯৪৭ হিস্টানব্দয ১৪ আগস্ট তাহযখ াহকস্তান যানেয জন্ম । বাযনতয হিনভ হিভ াহকস্তান 

এফাং ূনফত ূফত াহকস্তান । হিভ াহকস্তাননয আতন জফহ। তায উয যকায, প্রান ও াভহযক 

ফাহনীনত তানদয আহধতয হছর জফহ। তানদয জনাধাযনণয বালা হছর উদুত। অযহদনক, ূফত াহকস্তাননয 

আতন কভ হকন্তু জনাংখযায প্রা কর জরাকই ফাাংরা বালা কথা ফনর। হিভ াহকস্তাননয াক 

ফাহনী ভগ্র াহকস্তাননই যােবালা উদুত কযনত চা। হকন্তু ূফত াহকস্তাননয জনগণ তা জভনন হননত চাহন। 

পনর াংঘাত াাংঘাহতকবানফ অহনফামত ন ওনে। হফহবন্নবানফ, হফহবন্ন ঘ নাফহরয ভাধযনভ ভাতৃবালা 

ফাাংরায জনয ‘বালা আনদারন’ তীব্রতয ।                                                                                               
 

    কথাাহহতযক জহয যাান এয ‘আনযক পারৃন’ উনযান প্রস্ফুহ ত ননছ ১৩৫৮ ফঙ্গানব্দয পারৃন 

ভান ঘন  মাওা ফাাংরা বালা জকহন্দ্রক বালা আনদারননয যিাি হদন গুহরয জ্বরি ইহতা। উনযানয 

হফলফস্তু বালা আনদারন জম নত ানয তা ঔনযাহক জচানখ আঙুর হদন জদহখন হদননছন। তাই জদখা 

মা:  

‚াক আভনর ‘আনযক পারৃন’- এয ভাধযনভ জহয যাানই প্রকৃতনক্ষ  

 বালা-আনদারন  হবহিক   উনযানয    ধাযায    ূত্রাত   কনযন।‛ 
১
 

    জহয যাান হননজ বালা আনদারননয নঙ্গ জহড়ত হছনরন। জ জনয তাাঁয জরখনীনত যিস্নাত 

আনদারননয হদনগুহরয ফণতনা হদনত হগন বাফানফগ এ আপ্লুত ন। প্রতযক্ষ ঘ নায ুহনুণ ফণতনা ইহতা 

হননফ াক্ষয জদ। ফণতনা াওা মা: 

         ‚ফাইন জপব্রুাহয গুহর জখন ভনযনছ জই াইনকান তয জভানড়, হতন ফছয 

                  আনগ। হতন ফছয? যাাঁ হতনন  ফছয। হকন্তু  এখননা  তায ভুখখানা স্পষ্ট  

                  ভনন  আনছ  ভুহননভয। রৄধু  তায ভুখ জকন, তানদয  কনরয ভুখ আনজা  

                  জবন ওনে তায জচানখ।‛ 
২
 

ইহতা এয তথয, উনযানয উাদান হানফ ধযা নড়নছ জরখনকয ফণতনা: 

  ‚কাক িাকা  জবায  না নত  জহদন  দনর  দনর তাযা এন জভানত  

                 নহছনরা জভহিনকর  কনরনজয  ুনযাননা   জানস্টনর। জছনর। ফুনড়া।  

                 জভন। ছাত্র। শ্রহভক। জকযাণী। কত জরাক নফ?  জকউ গুনণ জদনখহন।  

                 আকানয তাযা গুনণ  হক জল  কযা মা।  জমহদনক তাকাও ভুনেয  

                 ভত ছহড়ন আনছ জনতা। আয ফায কনে হফনোনয ুয।‛ 
৩
 

    ফাাংরা বালানক ূফত ফাাংরায যােবালা হানফ ভমতাদা হদনত জম গণ-আনদারননয ৃহষ্ট  তায ফণতনা াই 

এবানফ: 

   ‚১৯৫৫ ানর হফগত ফছয গুহরয ভত ২১ জপব্রুাহয হদনহ নত বালা  

                   আনদারননয হদনদয প্রহত শ্রো জানানত ছাত্রভাজ উিার ন  
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   উনে। তানত ঢাকা হফশ্বহফদযারনয ছাত্র ছাত্রীযা ভরূত জনতৃে জদন।‛ 
৪ 

২ 
 
   উনযানয অফনফ ছাহড়ন যননছ একুনয বালা আনদারননয নানা ঘ নাফহর। উনযানয কাহহন 

ফণতনা কযনত কযনত ঢুনক নড়নছ বালা-আনদারননয হফহচত্র হচত্র। জ যকভ একহ  হচত্র: 

             ‚অদূনয জফরতরা ফন একদর নতুন জছনরনক একুন জপব্রুাহযয 

                     গল্প জানাহিনরা কহফ যরু। হতয  ফযকনতয কথা  বাফনত জগনর 

                     আনজা  জকভন রানগ আভায। ভানঝ  ভানঝ ভনন    জ ভনয হন।  

                     ভধুয জযনস্তাাঁযা জগনর এখননা  তায  জদখা  ানফা।  ফরনত  হগন 

                     গরা া ধনয এনরা তায।‛ 
৫
 

    বালা আনদারননয প্রস্তুহত ফত জমবানফ ূফত ফাাংরায ভানুল হননহছর, জ যকভ ঘ নায ও উনেখ াওা 

মা উি উনযানয ভনধয। ঔনযাহনকয বালা: 

      ‚কার জথনক হফহিন্ন বানফ হফহবন্ন স্কুর কনরজ জথনক ছাত্রযা এন 

                      জভানত  নি  হফশ্বহফদযারনয হবতনয। নয  এক’ চুাহে  

                      ধাযা  জাহয ননছ।  যাস্তায  জভানড়  জভানড় ুহর।  দর  জফাঁনধ  

                      জকউ  আনত  াযনছ  না  তাই।  তফু এনরা। জফরা এগানযা া  

                      আভ গাছতরা বা ফনরা ওনদয। দ াজায ছাত্র ছাত্রীয বা।  

                      এক’ চুাহে ধাযা বঙ্গ কযায হচিা কযহছনরা ওযা।‛ 
৬
 

 
   জমই কথা জই কাজ। মহদও ভতািয হছনরা। জকউ আইন অভানয এয নক্ষ হছর, জকউ হছর হফনক্ষ। 

তাযয মা ঘ নরা: 

      ‚অফননল হেক নরা, দজন কনয একনঙ্গ এক’ চুাহে ধাযা 

                     বঙ্গ কযনফ ওযা। দর জফাঁনধ ফাই জজনর মানফ তফু তানদয ভুনখয  

                     বালানক জকনড় হননত জদনফ না।‛ 
৭
 

 বালা আনদারননয ইহতানয হদনক দৃহষ্ট হদনর জদখা মা: 

      ‚দ জন, দ জন কনয এক এক া জছা  জছা  দর সতহয র, 

                     মাযা  হভহছর  কনয  ‘যােবালা  ফাাংরা  চাই-ই’  এভন অননক  

                     জলাগান  হযক্রভা কযনফ।‛ 
৮
 

    ীনতয ভযরৄভ নর ও জ ফছয ীত এক ু কভই নড়হছর। প্রখয দীহি হনন জযাদ উনেহছর। জই জযাদ 

ভাথা হনন প্রথভ দর া সতহয নরা আইন অভানয কযায জনয। ছাত্রযা জমভন প্রস্তুত ন এনহছর জতভহন 

ুহরনয দর ও প্রস্তুত হনন এনহছর। দৃঢ় াংকনল্পয প্রহতপরন জমবানফ জদখা মা: 

       ‚ছাত্রনদয প্রথভ দর া জফরুনরা ফাইনয। দ া াত ভুহিফে কনয ওযা  

                       জলাগান হদনরা,  যােবালা  ফাাংরা চাই। ুহরনয  দর  এহগন এন 

                       ওনদয হঘনয দাাঁড়ানরা। তাযয জগ্রিায কনয হপ্রজন বযানন তুনর হননরা 

৩ 

     ফাইনক। এক  ু নয জফরুনরা  হদ্বতী  দর।  তাযয তৃতী দর। 

       ুহর অহপাযযা ত ফুঝনত  জনযহছর, জগ্রিায কনয  জল  কযা 

                      মানফ না। তাই ছাত্রনদয  ছত্রবঙ্গ  কনয  জদফায জননয একজন জফাঁন  
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                      জভা া  অহপায  জদৌনড়  এন  অকস্মাৎ   এক া   কাাঁদুনন  গযা 

                      ছুনড় ভাযনরা ইউহনবাযহহ য জবতনয।‛ 
৯
 

 
    এই ঘ না বালা আনদারন এয ইহতা এয একহ  উদাযণ। উনযান ফহণতত ননছ ফাস্তফ ঘ নায 

প্রাণফি উস্থান। জানা মা: 

      ‚১৯৫২ ানরয ২১ জ জপব্রুাহয (৮ ই পারৃন) কার ১০  া ১৪৪  

      ধাযা বঙ্গ কনয ঢাকা হফশ্বহফদযার জথনক যাস্তা হভহছর জফয  কনয।  

      জই হভহছনরয হনযস্ত্র ছাত্রনদয ওয ুহর ঝাাঁহন  নড়  ফদুক, 

                      জফনন , রাহেনাাঁ া ও হ ায গযা হনন।‛ 
১০ 

 
   কাাঁদুনন গযানয জধাাঁা ইউহনবাহতহ  এরাকা নীর ন মা। জভহিনকর কনরনজয জানস্টনরও কাাঁদুনন 

গযা ছুাঁনড় ভানয ওযা। ূমত মখন হিনভ জনর নড়হছর তখন জভঘীন আকান জ্বরহছর দাফানর। 

করনক চভনক হদন োৎ জানা জগর গুহরয ব্দ। তাযয মা জদখা জগর: 

        ‚এক া জছনরয ভাথায খুহর চযহকয ভত ঘুযনত  ঘুযনত প্রা হত্র  

                       াত  দূনয  হগন  হছ নক  ড়নরা।  আনযকহ   জছনর  জমখানন 

                       দাাঁহড়নহছর  ভুূনতত  জখানন  রুহ ন ড়নরা। আনযক প্রস্থ গুহর  

                       জছাাঁড়ায ব্দ নরা এক ু নয।‛ 
১১
  

     ফযকনতয গুহর জরনগহছর উরুয জগাড়া। অহতহযি যি ক্ষযনণ জ ভাযা হগনহছর যানত। উনদ্বগ, 

উৎকো জরনগহছর ফায ভনন। উনযান জমবানফ পুন  উনেনছ:  

        ‚অকস্মাৎ  ভস্ত য  কাাঁহন  অজুত  কনেয  জলাগাননয  নব্দ  

                       চভনক উেনরা ফাই। মাযা ঘুহভন নড়হছর, তাযা ঘুভ জথনক জজনগ 

                       উনে উৎকো হনন প্রশ্ন কযনরা, হক নরা, ওযা হক  গুহর  চারানরা 

                       আফায? আকান  জভঘ  জনই। তফু  ঝনড়য  াংনকত। ফাতান জফগ  

                       জনই। তফু তযঙ্গ াংঘাত। কনে কনে  এক  আওাজ, ীনদয খুন 

         বুরনফা না। ফযকনতয খুন বুরনফা না।‛ 
১২ 

    বালায জনয আনদারন কযনত হগন হদ নফ, অথচ তানদয জনয হদ হভনায নফ না — জ হক ? 

হদ হভনায কযনতই নফ। এ হফলন াই: 

        ‚হযকল্পনা া প্রথনভ আরীভ বাই-এয ভাথা এনহছনরা। যাতাযাহত  
                        

৪ 

                       এক া সৃ্মহতস্তম্ভ গড়নফা  আভযা। চভৎকায। রৄনন  া  হদনহছর 

                ফাই।‛ 
১৩ 

 
   স্মৃহতস্তম্ভহ  গনড় উনেহছর — হদ যহপনকয গুহরহফে খুহর া চযহকয ভনতা ঘুযনত ঘুযনত জমখানন এন 

হছ নক নড়হছর এফাং ওখাননই দাাঁহড়ন ফযকত তায জীফননয জল কথা া উিাযণ কনযহছনরা। যাতাযাহত 

গনড় জতারা স্মৃহতস্তম্ভ যকানযয হভহর াহয এন ভাহ য নঙ্গ হভহন জদ। হকন্তু জছনরযা দনভহন। ধুনরা 

জভাননা ইন য াাঁজযগুনরানক ফাাঁনয কহি হদন হঘনয হদনহছর ওযা। কনক া গন্ধযাজ আয গাাঁদা 

পুনরয চাযা রাহগন হদনহছর জবতনয। জই যানতই জভহিনকর কনরনজয জছনরযা কাড় হদন কহিয 

জঘয া মনে জঢনক হদনহছর। তাযয তানদয প্রহত শ্রো জাননত মা কযনরা: 
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       ‚কনে কে হভহরন গান  গাইনরা ওযা,  ীনদয খুন  বুরনফা  না।  

                      ফযকনতয খুন বুরনফা না।‛ 
১৪
  

    বালা আনদারননয ইহতা মতানরাচনা কযনর জদখা মা — হদনদয জনয হদ হভনায সতহযয কথা 

রক্ষয কযা মা। হদ হভনায হদনদয প্রহত শ্রো ফৃহে কযনত সতহয । তাই জদখা মা: 

        ‚ূফত ফাাংরায ছাত্র ভাজ ও ভানুল এই যিাি জফদনায সৃ্মহতনক  

                       ভুনছ জপরনত ম্মত  হন। জলাগান উনেহছর। ‘ীদনদয সৃ্মহত 

                       অভয জাক’। অভযনেয হচহ্ন কী নফ? একহ  ীদ হভনায।‛ 
১৫

 

    বালা আনদারননক জকন্দ্র কনয ১৯৫২ ার এফাং তায যফততী ভ গুহরনত ূফত ফাাংরায ছাত্র ভাজ জম 

ছাত্র আনদারন গনড় তুনরহছর তায ঙু্খনাঙু্খ হফফযণ ‘আনযক পারৃন’ উনযা এ ফহণতত ননছ। 

তৎকারীন যকায ছাত্রনদয দভানত জম দভন নীহত, হনমতাতন চাহরনহছর, এই উনযান জ ফ ইহতানয 

দগ্ধ দহরররূন হচহহ্নত ন আনছ। হফহবন্ন বফনন মা জদখা জগর: 

        ‚ভুহরভ র, নূযযু হবরা, চানভরী াউ, পজরুর ক র, ফান্ধফ 

                       কুহ য, জভহিনকর  জানস্টর,  ঢাকা  র  জমন হুঙ্কায হদন উেনরা 

        এক ানথ। জ ব্দ তযনঙ্গ অহববূত ন জক  একজন  ফযাযানকয  

                       াভনন দাাঁহড়ন হচৎকায কনয ফরনরা, ‘হফনো আজ হফনো চাহযহদনক’। 
১৬

 
 
   বালা আনদারননয ভ জভহিনকর কনরজ ছাত্রাফা, র প্রবৃহত জাগা প্রা হচফারনয ভনতা 

দপতয াহজন ফনহছর। তায চভৎকায উস্থান াই: 

       ‚যীহতভত এক া যকায চারানত নহছর ওনদয। ফজরুয াঁহচ নম্বয 

                      রুভ া হছনরা অথত দিনযয অহপ।‛ 
১৭

 

     যাস্তা আয ফাা ফাা চাাঁদা াংগ্র কনয জভা কযা নতা। আনদারননয মাফতী খযচত্র জখান 

জথনক চারাননা নতা। অথত দিনযয ান হছর ইনপযনভন ফুযনযা। জকাথা কী ঘ নছ তায খফয াংগ্র 

কযা হছর এনদয 

 

৫ 

কাজ। ইনপযনভন ফুযনযায ান হছর প্রচায হফবানগয অহপ। এখান জথনক ভাইনকয ভাধযনভ আগাভী 

হদননয কভতূহচ জাহনন জদওা নতা। এ অহপনয ানই হছর খাদয দিয। ওনদয কাজ হছনরা জজরখানা 

আ ক ফহদনদয খাফায যফযা কযা। 

    খাহর ান াাঁ া ফা নগ্ন নদ াাঁ ায দৃয উনযানয ঘ না প্রফান অনয ভাত্রা এনন হদননছ। ঢাকা 

নযয হবনটাহযা ানকতয া হদন জাঁন  জমনত জদখা মা ভুহনভনক নগ্ন নদ। ফাংানরয জভানড় — া 

জজাড়া নগ্ন — জুনতা জনই — অফস্থা আানদয নঙ্গ জদখা  ভুহননভয। জরখনকয বালা: 

     ‚ো াযী ফাজায মতি াংখযা ওযা দু’জন হছনরা। জযরওন জরনফর  

                       ক্রহাং জহযন গুহরস্তাননয কানছ এন  জৌাঁছনত জ াংখযা দু’জন  

                       ছাহড়ন দজনন জৌাঁছানরা। ওযা  এখন  দজন। দজন ভাহজতত 

      জালাক যা নগ্ন ানয মাত্রী‛। 
১৮ 
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    বালা আনদারননয ইহতান জদখা মা হদনদয ম্মান জানানত খাহর া ফা নগ্ন ানয দচাযণা 

ভুখহযত রানখা রানখা ভানুনলয শ্রে বহি-বানরাফাা হদন ুষ্পাঞ্জহর হননফদন হদ হভনানয। তাই জদখা 

মা: 

        ‚আজ ও ঢাকায আফারফৃেফহনতা প্রহত ফছয ২০ জপব্রুাহয যাত 

                       ১২  ায য ুষ্পস্তফক ানত, নগ্ন ান, — ... ‘আভায বাইনয 

                যনি যাঙাননা — একুন জপব্রুাহয —আহভ  হক বুহরনত াহয।’ ... ‛ 
১৯

 

 গাইনত গাইনত হদ হভনানয শ্রোঘতয হননফদন কযনত উহস্থত । এছাড়া ও উনেখ কযা মা: 

        ‚১৯৫৫ ানরয একুন উদ মান জযাধ কযায ফযাানয অিত  

      নয ঢাকা নয তদানীিন যকায পরকাভ নহছর। ...  

      জাক হদফন খাহর ান থাকা, নগ্ন নদ প্রবাত জপহযনত 

        মাওা এ ফছয জথনকই চারু ।‛ 
২০ 

    উনযান বালা আনদারননয ভনয উিার হদনগুহরয ফণতনা হদননছ ভহত বাই। চাযহদনক রৄধু যতার 

আয যতার। ইউহনবাযহহ য ছাত্রযা, জভহিনকর কনরজ, জনক্র াহযন , যনদও গ্লা পযাটহয, হব্রক 

ওাকত, জযরওন — ফতত্র। ঔনযাহনকয বালা: 

     ‚হভহছনরয জতা অি হছর না। এ গহর হদন এক া জফরুনি, ওগহর 

                       হদন আনযক া। ফায ানত ফড় ফড় ফ প্লাকািত। তানত  রার 

                       কাহরনত জরখা খুনীযা ফ গহদ ছাড়।‛ 
২১

 

    ফাস্তফ ঘ নায ুহনুণ ফণতনা উনযানয যনত যনত হফদযভান। বালা আনদারননয ইহতা মা াক্ষয 

জদ: 

       ‚হভহছর, জলাগান, থ াাঁ া। ঢাকায যাজথ। হভহছর, জলাগান, দাহফ — 

        যােবালা ফাাংরা চাই-ই।  হনযী  ছাত্রনদয,  হনযী  ভানুনলয হনযস্ত্র  

                         প্রতযী হভহছর।‛ 
২২ 

৬ 

    কত হনযী ছাত্র ও আনদারনকাযীনদয তযা কনযনছ াক-ফাহনী। তায জনয গানহফ জানামা ড়ানত 

নহছর। উনযান াই: 

    ‚গানহফ জানামা ড়ায জনয ভনফত নহছর ওযা। আয ফুনড়া ইভাভ 

                      ানফ জভানাজাত কযনত হগন িুকনয জকাঁনদ ফরনরন,  মাযা আভানদয 

                      কহচ জছনরনদয গুহর কনয ভাযনরা, জখাদা তুহভ তনদয ক্ষভা কনযা না।‛ 
২৩

 
 

এ ঘ না জম ইহতানয াক্ষয ফন কনয তায প্রভাণ জভনর এই ফণতনা: 

    ‚গবীয যানত স্ত্র ফাহনী ভৃত  জদগুহর  ট্রানক তুনর হনন জগর। ...  

                      আনদারন চাহরন মাওায জনয যানত জভহিনকর কনরজ জানস্টনর  

                      হফহবন্ন  ছাত্রাফানয  হকছু  ছাত্র  হভহরত ন নতুন কনয যােবালা 

             াংগ্রাভ হযলদ গেন কযর। জঘালণা জদওা নরা ২২ জ জপব্রুাযী 

                      কার দ া জভহিনকর জানস্টর চেনয ীদনদয আত্মায াহিয  

                      কাভনা গাননফ জানাজা অনুহিত নফ।‛ 
২৪
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   বালায জনয জমভন অনননক হদ ননছ জতভন অনননক জস্বিা কাযাফযণ কনযনছ। নাভ জিনক জিনক 

জজরখানায জবতনয জছনরনভননদয জঢাকাননায ভ জিুহ  জজরায ানফ াাঁহন উনেহছনরন। 

জজরখানানতা এভহননত বহতত ন আনছ, এত জছনরনক জাগা জদনফা জকাথা — এই উষ্মা প্রকানয 

জফানফ কহফ যুর হচৎকায কনয ফনরহছর: 

        ‚জজরখানা আনযা ফাড়ান ানফ। এত জছা  জজরখানা নফ না।‛ 
২৫

 
 

এই কথায য যই আয একজন ফরনরা: 

        ‚এনতই ঘাফনড় জগনরন নাহক? আনছ পারৃনন আভযা হকন্তু হদ্বগুণ  

                       নফা।‛ 
২৬

 

 এ প্রনঙ্গ উনেখ কযা মা: 

    ‚একুন জপব্রুাহয ফাঙাহর জাহতনক জম কীবানফ নাড়া হদনহছর এফাং 

                      প্রা প্রহতহ  পারৃনন এয জচতনা হদ্বগুণ জথনক হদ্বগুণতয ন ভগ্র 

                      জাহতিানক যফততীকানর স্বাধীনতায জচতনা উেুে কনয তুরনছ— 

                      এ তযহ  জহয যাান অননক আনগই উরহি কনযহছনরন  

   এফাং তানক ফাণীফে কনয জযনখ জগনছন।‛ 
২৭

 

 ১৯৫২ ানরয বালা আনদারন জম াহনতযয হফল ন ওনে, ইহতা এয াক্ষয জদ— তায 

হযচ াই— ‘আনযক পারৃন’ উনযান। এ প্রনঙ্গ হফফৃত কযা মা: 

                      ‚হনল্পয জচন ইহতানয  গবীয তযনক জহয যাান এখানন ফড়  

                       কনয তুনরনছন। অথচ তায ফণতনা জকাননা আহতময জনই, অহতযঞ্জন  

৭ 

    জনই, ইহতানয ঘ নাফহরনক হতহন অকাযনণ ফাহড়ন জদখান হন।‛ 
২৮

 

 এ প্রনঙ্গ উনেখ কযা মা: 

      ‚বালা আনদারননয এই ুদূয প্রাযী প্রবাফ ফাাংরানদনয াহনতযয 

                       আহঙ্গনানক স্পত না কনয ানযহন। হল্পী াহহতযকনদয ভননন  

                       এক প্রহতফাদী াংগ্রাভী আনফগ সতযী কনযনছ।‛ 
২৯

 

    জহয যাান এয ‘আনযক পারৃন’ উনযাহ  জম বালা আনদারননয ইহতানয হফশ্বস্ত দহরর — এ 

প্রনঙ্গ গনফলক- ভানরাচক এয ভিফযহ  প্রহণধাননমাগয: 

        ‚আনযক পারৃননয  কাহনী  একুনয  কভততৎযতা বযুয। একুনয 

      হচত্র হানফ এ উনযা একহ  হফশ্বস্ত দহরর। ... উনযাহ  হচত্র প্রধান, 

        হফনললণাত্মক ন।‛ 
৩০ 

    জহয যাান হননজও বালা-আনদারননয নঙ্গ মুি হছনরন। তাই ‘আনযক পারৃন’ উনযান জম ফ 

ফণতনা উেৃত কযা ননছ তা জরখনকয ফযহিগত অহবজ্ঞতায পর ফরা মা। ুতযাাং হতহন তাাঁয হননজয 

স্মৃহতয জস্কচনক াহজননছন এনকয য এক ফণতনা। তাই ‘আনযক পারৃন’ রৄধুভাত্র একহ  উনযা ন, 

বালা আনদারননয ইহতানয দগ্ধ দহরর। উনযা জম ভাজ এয দতণ — এই উনযানয ভধয হদন তা 

হচযবাস্কয ন থাকনফ। 
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