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ারঙ্ক 

নমযন্দ্রনাথ বভত্র 
একটি ভানুমলয জন্ম থথমক থফমে ঠা জীফন বফশ্বমৄদ্ধ, দাঙ্গা, থদময স্বাধীনতা অমদারন, দুববি ক্ষ, ভাভাযী, থদ 

বাগ – এফ জবেমে থাকমর তায ভমনয গঠন ফা থরখায থেক্ষাট থকভন মত াময তায দৃষ্টান্ত নমযন্দ্রনাথ 

বভত্র। এআ ভানুলটিয জন্ম মেবছর ১৯১৬ ামর – েথভ বফশ্বমৄদ্ধ তখন চরমছ। বকন্তু ভাজ ফা থদ ফা বফশ্ব 

টভূবভয অাত েবতবক্রোমক বযমে বমেয মূবতি  কীবামফ বনভি াণ কযমত ে, তাআ থদখামরন এআ ভানুলটি। এক 

াক্ষাৎকাময নমযন্দ্রনাথ বভত্র বনমজয থরখা ম্বমে ফমরমছন ‘ভানুমলয স্খরন, তন, ত্রুটি ফশ্যআ অমছ। বকন্তু তা 

অভামদয গমফি য ফস্তু নে। থমখামন অভযা ভৎ বিভান, থখামন থমন অভামদয মথাথি  বযচে অমছ। ব্যবিগত 

জীফমনয ববজ্ঞতায থক্ষমত্র া অভামক অকলি ণ কময না। জীফমনয বঙ্কর থফা থেদাি বদমক অভায বনজস্ব 

ফাস্তফ ববজ্ঞতা থতভন বকছু থনআ। অভায থভজাজ থযাভাবিক থৌদর্্ মফবেে। তাআ ভত্ত্বআ অভাে অকলি ণ কময 

থফব। থকান তারুণ্য ফা থমৌফমনয ংস্পি  অভায বামরা রামগ এফং বামরা রাগায সূত্র ধময তামদয মঙ্গ অয 

ঘবনষ্ট মত চাআ। খ্যেীবতয ম্পকি  অভাে অনদ থদে। অবভ মচতনবামফ মমে থআ ম্পমকি য নুীরন 

কবয। অভায কামছ থআ ম্পকি  একটি বে।’ (ধ্ববন/ থভ, ১৯৬৮) নমযন্দ্রনামথয গে ফা উন্যাময থেক্ষামট 

জবেমে অমছ ভকারীন জীফন, বকন্তু উস্থানাে এমকফাময বনজস্ব শরীমত থদবখমেমছন থআ জীফনমক।  

নমযন্দ্রনাথ বভমত্রয থফবযবাগ গমেয গণ্ডীআ াবযফাবযক জীফন। থস্দ, থেভ, কতি ফেবনষ্ঠা এগুবর তাাঁয 

গমেয অখ্যান। ‘গে থরখায গে’-এ বতবন বরমখমছন ‘বনমজয গেগুবরয কথা মতদূয ভমন মে অবভ থদখমত াআ 

ঘৃণা, বফমেল, ব্যঙ্গ, বফদ্রু, শফবযতা অভামক থরখাে েবৃত্ত কমযবন। ফযং বফযীত বদমকয েীবত, থেভ, থৌার্দ্ি, 

থস্দ, শ্রদ্ধা, বামরাফাা, াবযফাবযক গণ্ডীয ববযমত   ফাআময ভানুমলয মঙ্গ ভানুমলয বফবচত্র ম্পকি , এমকয 

মঙ্গ মন্যয বভবরত ফায দুফি ায অকাঙ্ক্ষা ফাযফায অভায গমেয বফলে মে উমঠমছ।  

নমযন্দ্রনাথ বভমত্রয জন্ম মেবছর ১৯১৬ ামরয ১৩আ জানুোবয বফবি বাযমতয পবযদপুয থজরায (দৄনা 

ফাংরামদ) দযবফ গ্রামভ। তাাঁয বতা বছমরন ভমন্দ্রনাথ বভত্র এফং ভা বফযাজফারা থদফী – তমফ াবরত মেমছন 

জগৎমভাবনী থদফীয থকামর। নফভ থশ্রবণমত োয ভে ফন্ধুমদয বনমে ‘অহ্বান’ বত্রকা এফং বাআমদয বনমে 

‘মুকুর’ বত্রকা েকা কমযন। পবযদপুয যামজন্দ্র কমরমজ অআ.এ োয ভে নাযােণ গমঙ্গাাধ্যােমক বনমে 

‘জেমাত্রা’ এফং ন্য ফন্ধুমদয বনমে ‘ববায’ বত্রকা েকা কমযন। াবযফাবযক কীতি ন ংগীত াধনা নমযন্দ্র 

বভমত্রয াবতয াধনায বববত্ত গমে বদমেবছর। ফঙ্গফাী কমরমজ থি নীবত বনমে োয ভে ১৯৩৬ ামর ‘থদ’ 

বত্রকাে ‘মূক’ নামভ তাাঁয একটি কবফতা েকাবত ে এফং আ ফছমযআ ‘থদ’ বত্রকামতআ েকাবত ে ‘মৃত্যয 

 জীফন’ থছাটগে। ১৯৪২ ামর ‘থদ’ বত্রকাে ‘বযফং’ নামভ একটি উন্যা েকাবত ে, তমফ েথভ 

মুবিত উন্যা ‘দীপুঞ্জ’। নমযন্দ্রনাথ বভমত্রয েথভ থছাটগে গ্রন্থ ‘ভতর’। তাাঁয উমেখমমাগ্য থছাটগে ‘য’, 

‘ভামশ্বতা’, ‘এক থা দুধ’, ‘থডভাস্টায’, ‘ারঙ্ক’ আতযাবদ। ‘ারঙ্ক’ থছাটগেটি েকাবত মেবছর ১৩৮২ 

ফঙ্গামেয শজযষ্ঠ ভাম। ‘ারমঙ্ক’য েচ্ছদ এঁমকবছমরন চীন্দ্রনাথ বফশ্বা এফং গেটি অাপূনি া থদফীমক উৎগি  

কমযবছমরন। যফতীমত এআ গেটিমক বাযত  ফাংরামদময থমৌথ উমর্দ্ামগ ‘মুবিমমাদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট’ ‘ারঙ্ক’ 

নামভ চরবিমত্র রূ বদমেবছমরন।  

গমেয বফলে বফমেলণ  



‘ারঙ্ক’ গেটি পুমত্রয বফমেমত থমৌত্যক াো এফং ফতি ভামন ব্যফহৃত একটি ারঙ্ক’ বফবক্র কময 

থপযৎ াোয টানামামেন বনমে থরখা। এআ টানামেমন উমঠ এমমছ থদ বামগয মন্ত্রণা। াবকস্তামন (১৯৪৭-

৭১) বন্দুমদয ফফাময ংকট  মুরভানমদয তযাচায-লুঠাট-জমরয দামভ জবভ-ফাবে-অফাফ আতযাবদ বকমন 

থনো – অফায ফং যম্পযাে মুরভানমদয ফদবভত থক্ষাব থথমক বন্দুমদয ফিস্ব দখর কময থনোয 

নুিাবযত এক অগ্রান, অফায বন্দুমদয াত পুরুমলয ববমটয েবত বকমেয টান – এআ থটক্সট  থভটা থটক্সট 

বনমে ‘ারঙ্ক’ গমেয অখ্যান গমে উমঠমছ।  

‘ারঙ্ক’ গমেয থকমন্দ্র অমছ দুআ পুরুল – ম্পন্ন ব্রাহ্মণ যাজমভান যাে যমপ ধরাকতি া এফং ভকবুর। 

গমেয অখ্যান শুরু মেমছ একটি বমনভাটিক বচত্র বদমে – ভকবুর একটি বচঠি বনমে ধরাকতি া ফাবেমত দুধ বদমত 

এমমছ। ধরাকতি া তখন চাকযমক মঙ্গ বনমে ববমজ াট থভমর বদবচ্ছমরন। বচঠিমত জর থরমগমছ থদমখ ধরাকতি া, 

ভকবুরমক বতযস্কায কযমত থামকন এভনবক ‘কুচক্কুআযা’ ফমর গারভদ কযমত থামকন। াভন্ততমন্ত্রয দাট  

বযস্ত ববজাত যি তাাঁয থদম ফমে চমরমছ। বনমজয পুত্র-পুত্রফদ-নাবতনাতবন, েবতমফবযা কমরআ থদ থেঁমে 

চমর বগমেমছ, অয মনক বন্দু চমর মামচ্ছ – এফ থদমখ বনমজয অববজাতয, ং, অত্মভর্্ মাছদা থমন অয 

িবামফ অকমে যাখমত চান। থদবামগয য নত্যন যাষ্ট্র াবকস্তান এখন মুরভান াবত থদ। ফণি  বন্দুযা থদ 

ছােমত শুরু কমযমছ, থকফর গযীফ নভঃশূমিযা মে থাকমছ। থম মুরভামনযা ধরাকতি ায ফাবেমত কাজ কমযমছ, 

অমদ-বফমদ াায্য বনমেমছ, ফভে ভাবনমদয ম্মান বদমেমছ অজ তাযাআ যাষ্ট্র ক্ষভতায স্বাদ থমে বধকায 

মচতন মে মঠ। বন্দুমদয থদ ছােমত ফাধ্য কময। এআ সুমমামগ মুরভামনযা াবতমে থনে থফা জমরয দময 

বকমন থনে বন্দুমদয স্থাফয-স্থাফয মাবকছু। বফবি াবকস্তান মুরভানমদয মুি থক্ষত্র, বন্দুমদয াত জমন্ময ববমট 

অজ ফধ্যভূবভ – োণ বনমে থদ ছাোআ বনফার্্ ময।  

থদ ছাোয এআ নত্যন অত্ম-অবফষ্কায ধরাকতি া জানমর বুঝমত চান না, ভানমত চান না। েলবি ফছময 

থৌাঁমছ ফাস্তফ তয থজমন বতবন থদময জর-ভাটি-গামছ বকে অকমে থল বনঃশ্বা থছমে এআ জন্মভূবভমতআ 

মৃত্যযয ময থমন ভাটিমত বভম বগমে পুনজি ন্ম চান। থছমর সুমযমনয (ডাকনাভ ফাবু) ভফেী এক থদফদারু গাছমক 

উমে কময ধরাকতি া ফমরমছ ‘থতায বন্দু াবকস্তান নাআ। থরখাো বখা ত্যআ য আো মাউ নাআ। ত্যআ অভায 

ভমতাআ ববমটভাটি অকোআো যআবছ। থতায ভমতা অন অভায থকউ না, ংাময কাউ না।’  

ধরাকতি ায থছমর সুমযন থদবামগয ম্ভাব্য বযণবত বুমঝ করকাতাে চমর বগমেমছ। থখামন একটি ঘমযয 

ব্যফস্থা এফং চাকুবযয ংস্থান কমযমছ। ফাযফায ফাফামক চমর অমত নুযধ কযমর ধরাকতি া মােবন – একফায 

শুদৄ বগমে থদমখ এমবছর। অজ তাাঁয পুত্রফদ ীভা বচঠি বরমখমছ। বচঠিয স্তাক্ষয, থরখায ফোন এফ থমমকান 

মুহুযী মক্ষা থশ্রষ্ঠ। এআ গফি  কমরয কামছ জাবয কযমত অয ফমরমছ ীভায ফাময ফাবেয অববজাতয। 

ীভায ঠাকুয-দা বম্বকা থঘাল এরাকায ববক্ষত  ভানী থরাক বছমরন আতযাবদ। মত্রয থমলয ং থথমকআ 

গমেয সূচনা। ীভা থছমরমভমেমদয স্বাচ্ছমদযয জন্য বফমেমত থমৌত্যক াো ারঙ্ক – মায য ধরাকতি ায 

থকান বধকায থনআ এ থকফর ীভায – বফবক্র কময থি  াঠামত ফমরমছ। ীভায বধকায েকা এফং থি  

চাো – এ থমন ধরাকতি ায রাবরত ংকাময েচণ্ড ভান। থছমর-ফউভায থদ ছাোে দুঃখ থমেমছন, এফায 

বতবন থমন থৌরুলমে অঘাত থমে বফচবরত মে উমঠমছন। বফচবরত মে বতাবত থফাধশূণ্য মে থবদনআ নগদ 

মথি  ারঙ্ক বফবক্র কযমত উর্দ্ত মরন।  

ারঙ্ক বফবক্রয এআ সুমমাগ ধরাকতি ায কাভরা-বকলান, দুমধয থমাগানকাযী মুরভান ভকবুর াত ফাবেমে 

থদে। ঘময জভা যাখা ঞ্চা টাকা বদমে নগমদ ভকবুর বকমন থনে ারঙ্কখানা। থম মুরভামনয দুমফরায খাফায 

থজাটান ংকমটয, মায ঘময রজ্জায ফমেয ংকট – থআ ভকবুর ফ ঞ্চে বদমে বকমন থনে ারঙ্ক। বন্দুয 

ম্পবত্ত এবামফআ জমরয দামভ বকমনমছ মুরভামনযা। ভকবুমরয ফউ পমতভা ংামযয কথা ফমর ফাধা বদমর এআ 



ারঙ্ক থকনা-থক ভকবুর ফমরমছ ‘পুরুমলয তযাজ’। এখান থথমকআ অাত একটি গমে শতবয মেমছ অবযন্তযীণ 

থভটা থটক্সট।  

ারঙ্ক বনমে ভকবুর চমর থগমর এফং ভানবক বস্থযতা বপময এমর ধরাকতি া থবমফমছ বতবন একআ 

কযমরন ! বতবন থতা ‘ভাটিমত বাত থখমরন। ভাটি থখমরন’। না, না একাজ ঠিক েবন। ধরাকতি া ারঙ্ক বপময 

থমত ভকবুরমক থডমক াঠামরন। ভকবুর অর না। ধাক্কা থখর তাাঁয বভকা। বতবন বনমজআ াবজয মরন 

ভকবুমরয ফাবেমত। থদখমরন ভকবুমরয ফাবেমত ফিত্রআ ছবেমে অমছ দাবযমিযয ছা। না, না এফাবেমত ারঙ্ক 

থাকমত াময না। এআ ারংমকয মঙ্গ জবেমে অমছ তাাঁয থছমর-ফউভায জীফমনয মনক ভদৄয বদন, তাাঁয ফংময 

অববজাতয – এআ ারঙ্ক উদ্ধায কযমতআ মফ। ধরাকতি া, ভকবুরমক অয থফব াাঁচ টাকা থি াৎ ঞ্চান্ন টাকা 

বদমে ারঙ্ক থপযৎ বদমত ফরমরন। বকন্তু না বন্দুয এআ ম্পবত্ত াতছাো কযা মামফ না, এমতা মুরভামনয জে 

– ারঙ্ক বকছুমতআ াতছাো কযা মামফ না।  

ভকবুমরয জাতযাববভানমক, মুরভামনয ধভি যাষ্ট্রমক পুযামনা গণতমন্ত্র বফশ্বাী ফা াভন্ততমন্ত্র বফশ্বাী 

ধরাকতি া বুঝমত চাে না। বনযী েবতমফব নভঃশূিমদয  ছদ্মমফী-থরাবী মুরভানমদয বদমে াবরব বা ফবমে 

ভকবুরমক চা বদমে ধরাকতি া তাাঁয ারঙ্ক থপযৎ বনমত উর্দ্ত ে। বাে থচৌবকদায আোকুফ াক্ষী থদে থম 

ধরাকতি া বনমজ ঞ্চা টাকায বফবনভমে এআ ারঙ্ক ভকবুরমক বফবক্র কমযমছ। কর মুরভান মথি য মূল্যমক 

গুরুে বদমেমছ, থকউ ধরাকতি ায নুবফমক বুঝমত চােবন। কমর দাভ কভ বদমেমছ ফমর জানাে – বকন্তু ভকবুর 

স্পষ্ট ফমর থদে বি থমভন দাভ থতভন, তায মা বি বছর থ থতভবন ঞ্চা টাকা দাভ বদমেমছ। ভকবুর অয 

থকান টাকা থদমফ না, ারঙ্ক থপযৎ থদমফ না – াবরব বায ভত থ ভানমফ না। কর মুরভান চমর থগমর 

যৎ ীর ফমরমছ - ‘ফ থভঞাআ একমজাট আমছ থফাঝমরন ধরাকতি া ! তমর তমর কমরযআ াে অমছ। নআমর 

ভকবুর থমখয াধ্য বক অনায মুমখয ময ফমর থম, বফচায ভানফ না। চু কআযা থামকন ধরাকতি া, আো মােন, 

আো মােন। মখন থমমুন তখন থতমুন।’  

ারঙ্ক বপময থমত ধরাকতি া বফববন্ন লেমন্ত্র কমযমছ। বফমদয ভমধ্য ভকবুর বনমজয আভান বনমে 

ারঙ্ক অগমর থযমখমছ। বামফয বদমন তায েী পমতভামক ফাংরামদময এক ভভতাভেী, থস্দ ফৎর জননী 

রূম থদখা মাে, ফাযফায থ ভকবুরমক বুবঝমেমছ ারঙ্ক থপযৎ বদমে ংাময ভান বদমত। পমতভা ফমরমছ থম 

থছমরমভমে বনমে ংায কখন বক বফদ ে, এফ কযা তায ঠিক না। বকন্তু ফদবভত ক্ষভতা, দীঘি বদমনয রাবরত 

স্বপ্ন অজ স্বাধীন থদম ামত থমে ভকবুর বক কময এআ বন্দুয ারঙ্ক থপযৎ থদে। ভকবুর ফমরমছ এআ ারঙ্ক 

র ‘পুরুমলয তযাজ’ অয ন্তামনয কথা থবমফ পমতভা ফমরমছ ন্তানমদয দুমফরা খাোয ব্যফস্থা কযমরআ ে 

পুরুলে – ভা এফং ফাফা দুজমনয থদখা দুযকভ।  

অথি ক ংকমটয বদমন ক্ষুব্ধ ধরাকতি া দুমধয থমাগান ফে কমযমছ। াোয ন্যযা দুমধয থমাগান থনেবন। 

াে ভকবুর একভে ফাধ্য মে থগারু, বডবঙ থনৌকা বফবক্র কময বদমেমছ। এআ থআ থগারু বতন ফায ফািা বদমে 

ভকবুমরয ংামযয ার টানবছর। থআ থগারু, বডবঙ বফবক্র কময ভকবুর বকছু টাকা তায ফউমেয ামত বদমেমছ অয 

একটা পুযামনা থছাউ থদো থনৌকা বকমনমছ। থনৌকা বোে খাটিমে বকছুবদন ংায চরর। ভকবুর থনৌকা বাোে 

কমেক বদমনয জন্য ফাআময থগমর েবতবদন কাবয বান কময ফাক াতা থনোয বছরাে ভকবুমরয ফাবে 

এমমছ। পমতভা েথভ বদমনআ ারঙ্ক থপযমতয েস্তাফ খাবযজ কময বদমেমছ। বকন্তু ভন ভামনবন, তাআ ধরাকতি া 

থযাজ ফাক াতা বনমত এম লুবকমে ারঙ্ক থদমখ থগমছ। থখাাঁচা থখমে ফাঘ থমভন বক্ষপ্ত মে মঠ ধরাকতি া 

থতভবন পবদ কময ভকবুমরয থনৌকা চুবয কবযমেমছ।  

ারঙ্ক বকনমত ফিস্ব ঞ্চে খুআমে, ারঙ্ক থপযৎ না থদোে লেমমন্ত্রয বকায মে ফিস্ব াবযমে অজ 

ভকবুর াে। ন্যবদমক ধরাকতি া জ্বয। যি অভাাে য্যাােী মে মে। ডািায যাভি  থদে থছমরমক ত্র 

বরমখ থদম অায জন্য। বকন্তু ধরাকতি া জানাে এখন না, থছমরয একটা েমভান অমছ এখন ছুটি বনমর ক্ষবত 



মফ। থছমরয ভঙ্গর থচমে থছমরমক সুস্থতায কথা জানােবন। এভে চাকয কালু জানাে অতাজবে ারঙ্ক 

বকমন বনমচ্ছ। কালু বথমেটায থদখমত থগমর বৃবষ্ট ভাথাে বনমে জ্বয গামে ধরাকতি া ভকবুমরয ফাবে াবজয মেমছ। 

ভকবুর াত ধময তায ভবনফমক ঘময বনমত চাে। গা স্পি  কময থদমখ জ্বময গা পুমে মামচ্ছ। ফউ পমতভা অমরা 

বনমে অম। এফায মুমখামুবখ দাাঁবেমে ‘দুআ মৄমগয দুআ ারঙ্কমেবভক, দুআ জামতয দুআ ারঙ্কমেবভক, ধরা অয 

কারা – দুআ যমঙয দুআ ারঙ্কমেবভক রক তাবকমে যআর যস্পমযয বদমক’। এক ারঙ্ক থেবভক খুাঁ মজমছ 

ফং-অববজাতয-স্মৃবত, অমযকজন থচমেমছ দবভত বধকায। বকন্তু অজমকয ভকবুর ামে বগমেমছ, থ বুমঝমছ 

ারমঙ্কয মঙ্গ কী জবেমে থামক। ভকবুর এফায স্ব-আচ্ছাে ারঙ্ক থপযৎ বদমত চাে। বকন্তু ধরাকতি া থদমখ 

ারমঙ্ক শুমে অমছ ভকবুমরয থছমর-থভমে। ধরাকতি ায থচামখ এআ বশু অয থকউ না তায গৃমদফতা যাধা-

থগাবফদ। ‘অআজ অয অভায থচৌমদারা খাবর না। অআজ থচৌমদারায য অমযা দুআজনময থদখরাভ – থদখরাভ 

অভায যাধা-থগাবফদময।’ ধরাকতি া অয ারঙ্ক বপময থমত চাে না। ধরাকতি া, ভকবুরমক ফমর তামক ফাবে 

থৌাঁমছ বদমত।    

‘ারঙ্ক’ গমেয থমল একটা ভৎ নুবফ াো থগর। গেকায করমভয অচমে থমন দুআ ধমভি য 

ভন্বমেয এক ছবফ এঁমক বদমরন।  

‘ারঙ্ক’ গেটিমক ববন্ন একটি থেক্ষণ বফন্দু থথমক োয েস্তাফ বদমেমছন কথাাববতযক াধন 

চমিাাধ্যাে। তায ামঠ ‘অখ্যানটিয পুনঃ পুনঃ ামঠয ভধ্য বদমে একটি থভটা থটক্সট্ -এয (Meta Text) 

োন থমে মাআ, থমখামন এআ উভামদময দুআ ফাঙাবর ম্প্রদামেয বফফতি মনয ঐবতাবক একটি মতযয থখাাঁজ 

াো মাে। মবদ অভযা ‘ারঙ্ক’ গেটিমক ধরাকতি ায থকন্দ্রবফন্দু থথমক বযমে, ভকবুর থখ  তায েী পবতভা 

বফবফয থচাখ বদমে বযবস্থবত গমে বমঠ বনআ, থফাধ মফ ফণি  বন্দুমদয থচামখ মত ট্রযাবজকআ থাক না থকন, থদবাগ 

ংখ্যাগবযষ্ঠ মুবরভ জনজীফমনয মক্ষ অীফি াদ। জবভ  জবভদাবযয দামট মৄগমৄগ ধময ফণি বন্দুয কামছ গবযফ 

মুরভান েদাে থাবলত মেমছ। াভন্ততাবন্ত্রক কৃবলবববত্তক ভামজ বফপুর থম কৃবলশ্রবভক – কমরআ োে গবযফ 

মুরভান ফা নভঃশূি। পমর থশ্রবণ ংঘাত ঐবতাবক বামফআ ফণি   ধভি  বফমেমল রূান্তবযত মেবছর ফাংরাে। 

াভাবজক  থি ননবতক বামফ মৄগমৄগ ধময ফঞ্চনায বকায মে থম বফপুর ংখ্যক ববছমে ো ম্প্রদাে সৃবষ্ট 

মেবছর – তামদয ভমধ্য থকামনা ভধ্যবফত্ত থশ্রবণ গমে উঠমত ামযবন। বে গমে উঠফায তখন েশ্নআ মঠনা। 

ভূবভয বধকায থথমক ব্যফা-ফাবণজয-থদাকানদাবয – ফ বকছুআ বছর ফণি বন্দু ফা েংখ্যক ববজ্ঞতা 

মুবরভমদয ামত। বফর্দ্া-বুবদ্ধ, থি   অআমনয থজাময ফণি বন্দু  জবভদাযমদয কামছ াধাযণ েজাযা ঐবতাবক 

থালমণয বকায। এটা উত্তযাবধকায সূমত্র ফার থাকত। তাআ ফঙ্গবমঙ্গয ভধ্যবদমে ১৯০৫ ামরআ মুবরভ 

ভধ্যবফত্ত – ংখ্যাে মাযা বতাভান্য, তৎকারীন অমদারনমক বামরা বামফ থদমখবন। ১৯৪৭ তামদয েতযাায 

বেতীে ভস্ত সুমমাগ। বনমজমদয অআমডবিটিয স্বমপ্ন তামদয বৃৎ ং াবকস্তান োটা থদাো কমযবছর। ফাঙাবর 

মুরভানমদয ভমধ্য ভধ্যবফত্ত থশ্রবণয বফকা, বফর্দ্াচচি া, চাকবয-ফাকবয এফং জবভদাবয থালণ (ফণি বন্দুমদয থালণ)-

এয ফান ঘটমফ থদবামগয ভমধ্য – এ ফাস্তফতয তামদয থচামখ ঐবতাবকতয। ভকবুর থমখয মা অবথি ক 

ফস্থা, ারঙ্ক বকনফায খ তায থাকায কথা নে। ঐবতাবকবামফ, ফমচতমন, ফণি ঘৃণা, থশ্রবণ ঘৃণা  মাফতীে 

রাঞ্ছনায বমফ-বনমকল চুমকাফায জন্যআ ধরাকতি ায থকামনা ম্পবত্ত বনজ বধকাময কব্জা কযায ভমধ্য, ব্যবি ভকবুর 

থমন বকছু বযভাণ তৃবপ্ত নুবফ কমযবছর। এআ থভটা-থটক্সমট তামদয স্বপ্নবমঙ্গয আবঙ্গত অমছ। াবকস্তান মে 

ভাকবুরমদয াভাবজক  অবথি ক ফস্থামনয থকামনা ফদর েবন। ফণি বন্দুযা দমর দমর াময চমর বগমে, থম 

েফর াভাবজক শূন্যতা সৃবষ্ট মেবছর, রুবজ থযাজগামযয পুযমনা যাস্তা ফে মে, নত্যন বকছু েফতি মনয থম বাফ 

থদখা বদবচ্ছর, থ-জাাঁতাকর থথমক ভকবুরযা থফমযামত ামযবন। ভমন ে, এআ থক্ষাব  স্বপ্নবমঙ্গয ভমধ্যআ ১৯৭১-

এয ফাংরামদ সৃবষ্টয ফীজ লুবকমে অমছ।  



ারঙ্কটি একটি েতীক। টা ধরাকতি ায বযফামযয ম্পবত্ত। টা বনমজয চারাে থটমন বনমে, ভকবুর 

কতি ায দাট  বধকামযয ঐবতাবক থক্ষাব, ঘৃণা থভটামত থচমেমছ। তায ীেীত ত্তা থমন থজাোমযয বিমত 

বকছুটা নাকডরা বদমত থমযমছ বুমোমক। নআমর, তায ভমতা া-ঘময গবযমফয ারমঙ্ক েন থতা বদফাস্বপ্ন। 

থদবাগ, াবকস্তামনয জন্ম ভকবুরমক এ-সুমমাগ কময বদমেমছ। েী পমতভা স্বাভীয ফমচতমনয এআ থফদনাটুকু 

ধযমত াময না। স্বাভীয নত্যন খ, তা বনমে ধরাকতি ায মঙ্গ ম্পমকি য ফনবত, এভন বক ভভি াবন্তক বকছু ঘটফায 

অঙ্কাে পমতভা বফচবরত ে। তায কামছ ব্যাাযটা জটির থফাধ ে। থ আবতাময তযমক যর থাজাবামফ 

বুঝমত চাে। ‘পমতভা থবদন বফযি মে ব্লর, ‘অআচ্ছা, ত্যবভ বক। থকমুন ধাযায ভানুল ত্যবভ। এ মবদ এক বফঘা 

জবভ আত, থফাঝতাভ ফছয ফছয পর থদমফ। এ মবদ একটা গাআ আত, থফাঝতাভ ফছয ফছয দুধ থদমফ ; একটা 

গাছ মবদ আত, থফাঝতাভ ফছয ফছয পর থদমফ। বকন্তু একখানা শুকমনা ভযা কাঠ, তা ত্যবভ ঘময যাআখ্যা ভযমত 

চা কযান ?’ ধরাকতি ায ারঙ্কটি পমতভায কামছ বনছক ভযা কাঠ অয ভকবুমরয কামছ ঐ কামঠ জভা অমছ ফণি , 

ধভি , থশ্রবণ ম্পমকি য ঐবতাবক বনমেলণ  ীনভন্যতায বফরুমদ্ধ থগান  েতযক্ষবামফ ত্তায েবতফাদ।  

‘ভকবুর বস্থয দৃবষ্টমত েীয বদমক তাকার, বকন্তু যাগ না কময অমত অমত থস্দমকাভর স্বময ফরর, 

যাবখ থম কযান ভাগী, তা ত্যআ বুঝবফনা। ভাআো ভানুল আো জন্মাআবছ, তা থতায থফাঝফায কথা না।  অভায কামছ 

ভযা কাঠ নাময পবত, বাবয তাজা বজবন,  অভায পুরুমলয তযাজ।’ পমতভা ফরর ‘এতআ মবদ তযাজ, ফাআয  

ফাবেয বথকযা, চাকবয-ফাকবয থজাটাআো অন। শুবন এখন থতা অভামগা াবকস্তান। অভামগা থভারভামনয যাজে। 

এখন অভযা না খাআো ভযফ কযান ?’ ভকবুর থ থখাাঁজ-খফয বনমে থদমখমছ, থরখা জামন না, ো জামন না – 

তামক থক থদমফ চাকবয ? েীয কথাে যভ দুঃমখ, যভ শফযামগ্য ভকবুর শুকমনা থঠাাঁমট একটু খাবন াস্ল, ‘গযীমফয 

বন্দুস্থান নাআ, াবকস্থান নাআ, থকফর এক থগাযস্থান অমছ।’  

নমযন্দ্রনাথ গমে জামন্তআ গুরুেপূণি  ফিব্য থভটা-থটক্সট্  ধময ত্যমর ধমযমছন। বন্দুস্থান, াবকস্তান, 

ফাংরামদ – শুদৄ নাভ বদমে থদ বযচে থম গমে উমঠমছ, অমর থদময ংজ্ঞা কী ? শুদৄ বক থকান ম্প্রদামেয 

ভমধ্য নত্যন নত্যন স্বপ্নসৃবষ্ট এফং ক্ষভতায জামর তা নাকচ কময থদো ? থম-ত্তা ভকবুরমদয ভমতা ভানুমলয 

ফমচতমন বফমূতি  মে নানাবামফ েকাময থ থখাাঁমজ, তায সুস্থ বফকা ঘটফায দাবেে থতা যামষ্ট্রয। থবদ, শফলম্য, 

বনীেন মুি একটি ভাজ, থমখামন ব্যবিয অনদ  মুবি এফং থগাষ্ঠী  ম্প্রদামেয নানা শফবচমত্রযয ভমধ্য 

াংস্কৃবতক ঐকয গমে মঠ – তাআ-আ মথামথ থদ। বুবদ্ধভান, বণ্ডত, যাজনীবতকযা এআ ংজ্ঞামক থম-বামফআ 

বচবিত কযমত চাক, ভকবুর-পমতভামদয ভমতা কুীরফযা জীফমনয ববজ্ঞতায ভধ্য বদমেআ েকৃত ংজ্ঞা বনণি ে 

কযমত াময। থদ  ভামজয ংজ্ঞা বনণি েআ বযতায আবতা। াধাযণ ভানুমলয ববজ্ঞতায বনবযমখ ংজ্ঞা 

বনণি ে। থদ খবণ্ডত মচ্ছ – নত্যন নত্যন নাভ সৃবষ্ট মচ্ছ – াধাযণ ভানুমলয অকাঙ্খায ংজ্ঞা বক অভযা – 

ফাঙাবর বনণি ে কযমত থমযবছ ? অজ যাষ্ট্র, েমদ, ভাজ নানা খমণ্ড বফবাজমনয ভধ্য বদমে াধাযণ ভানুমলয 

মথামথ কাবঙ্খত ংজ্ঞাটিয ঐবতাবক তয ‘ারঙ্ক’য থভটা-থটক্সটআ অভামদয কামছ ত্যমর ধমযমছ।             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


