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যীগ্নিৎ লচৌধুযী 
 

‘ভানুলকক ব্যফায, বাকরাফাা ও প্রীগ্নত গ্নদকই জ কযা মা। অতযাচায, জুলুভ ও ঘৃণা গ্নদক জ কযা মা না’ – 

(অভাপ্ত আত্মজীফনী, পৃষ্ঠা-২০০) ১৯৪৭-এ উভাকদ বাকগয যই ফাাংরাকদ গ্ননক তাঁয সুষ্পষ্ট অফস্থান ম্পককে ধাযণা াওা 

মা। লই ভ লফকায লাকেকর ফক গ্নতগ্নন তাঁয ঙ্গীকদয ফকরগ্নছকরন, ‘ভাওড়াকদয াকথ থাকা মাকফ না।’ গ্নতগ্নন লখ মুগ্নজফ! 

১৯৬৬ াকর ৬ দপা ল কযায য লখ মুগ্নজফ রণ্ডন পকয লগকর ব্যাচী লরখক সদ াভসুর ক, তখন গ্নফগ্নফগ্ন’লত 

কভ েযত, ফঙ্গফন্ধুয কাকছ জানকত চাইকরন, ‘ছ’ দপা’ গ্নফলটি কী ? লখ মুগ্নজফ তখকনা ‘ফঙ্গফন্ধু’ উাগ্নধ ানগ্নন। সদ ককয 

গ্নদকক গ্নতনটি আঙ্গুর লদগ্নখক স্পষ্ট ককয ফরকরন, ‘ককতা গ্ননকছা ? ককফ গ্নদফা ? ককফ মাফা?’ আভাকদয জাতী ইগ্নতাকয লভাড় 

ঘুযাকনা এই ‘ছ দপা’ আকদারকন ফাঙাগ্নরয ওয লনকভ আা গ্ননম োতকন  গ্নবন্ন এক মুগ্নজফকক আফায গ্নকছুিকণয জন্য লদখা মা। 

গ্নতগ্নন  গ্নফচগ্নরত ক গ্নরখকরন কাযাগাকযয লযাজনাভচা’ ১৯৬৬-এয ৬ জুন, -‘এ তযাগ বৃথা মাকফ না, মা নাই লকাকনাগ্নদন। গ্ননকজ 

লবাগ কযকত নাও াগ্নয, লদকখ লমকত নাও াগ্নয। তকফ বগ্নফলৎ ফাংধযযা আজাগ্নদ লবাগ কযকফ ।’ প্রাণাধধক গ্নি ফাঙাগ্নরকদয জন্য 

আকফগভধথত হৃদক আফায লজকগ উঠকরা অগ্নি উজাযী ফান। ৮ জুন গ্নরখকরন, ‘লম যক্ত আজ আভায লদকয বাইকদয বুক লথকক 

লফগ্নযক ঢাকায গ্নচঢাা কার যাস্তা রার ককযকছ, ল যক্ত বৃথা লমকত াকয না।’(কাযাগাকযয লযাজনাভচা)। এই কে লখ মুগ্নজফ। 

আভাকদয জাগ্নতয গ্নতা ফঙ্গফন্ধু লখ মুগ্নজবুয যভান। এখাকন ভাত্মা গান্ধীয উগ্নক্ত ভকন কড় মা। The Story of my 

experiments with truth - এ গান্ধীও এভন বাফনায কথাই জাগ্ননকগ্নছকরন। গ্নতগ্নন গ্নরকখকছন, ‘মখন তাা কাজ  কযকতা, 

আগ্নভ স্মযণ কযতাভ লম ইগ্নতাক ফভ তয ও বাকরাফাায জ ককছ। অতযাচাযী ও খুগ্ননযা াভগ্নকবাকফ অযাকজ ভকন 

করও লল ম েন্ত তাকদয তন অগ্ননফাম ে’। 
 

বঙ্গবন্ধুর আয়ু গ্নছর ভাত্র ৫৫ ফছয ৪ ভা ২৯ গ্নদন। কাযাগাকযই গ্নছকরন ৪ াজায ৬৮২ গ্নদন। জীফকনয অগ্নধকাাং ভ 

কাটিয়েয়েন কাযাগাকয। ফগ্নদজীফকনয ভটা গ্নতগ্নন অচ ককযনগ্নন। ধধবদ্ধ কয়রয়েন তাঁর মানস ধনধম িধতর ইধতহাস , 

অধিজ্ঞতা, িাবনা , আদল ি, বাঙাধর অধধকার আদায়ে সয়ব িাচ্চ তযায়গর জন্য মানধসক প্রস্তুধতর কথা। সসসব ান্ডুধধ ধনয়ে 

প্রকাধলত হয়েয়ে  ৩৪৫ পৃষ্ঠার অভাপ্ত  আত্মজীবনী (২০১২) ও ৩০২ পৃষ্ঠায কাযাগাকযয লযাজনাভচা (২০১৮) এবং চীন পকযয 

অগ্নবজ্ঞতা গ্ননক ২০০ পৃষ্ঠায ‘আভায  লদখা নাচীন’ (২০২০)। তাঁয গ্নফস্তৃত লরখায গ্নকছু উদ্ধৃগ্নত তুকর ধকয ভানগ্নফক মুগ্নজফ ও তাঁয 

লবতকযয অগ্নিগ্নগগ্নযয জ্বারামুকখয ন্ধান কযায ক্ষুদ্র লচষ্টা লথককই এই িফকন্ধয অফতাযণা। জাগ্নতয গ্নতায গ্নতনটি ফই লথকক দু’টি 

ফই (অভাপ্ত আত্মজীফনী ও কাযাগাকযয লযাজনাভচা) গ্ননক িফকন্ধয স্বপ্ন গ্নযকয টুককযা টুককযা গ্নকছু আকরাচনা কযায িা 

লনা ককছ।ফঙ্গফন্ধুয লরখা ‘অভাপ্ত আত্মজীফনী’ ও কাযাগাকযয লযাজনাভচা িকে ককতা যাং-এয, ককতা রূকয, কত িকযকণয 

এক ভানুলকক লম াওা মা! ফইটি গ্নমগ্ননই কড়কছন গ্নতগ্ননই ম্যক জানকত লকযকছন মুগ্নজফ ভানকয নানান ধযকনয অগ্নবব্যগ্নক্ত, 

বাফনা এফাং গ্ননজ ভাটিয িগ্নত অন্তগ িত দৃঢ় অঙ্গীকায ম্পককে। লই ফাকন াওা মা ব্যগ্নক্তত্বম্পন্ন, দৃঢ়কচতা এফাং ভানগ্নফক 

লখ মুগ্নজফককও। মৄকগ মৄকগ গ্নকছু ভানুল আকন মাঁকদয লনতৃত্ব দ েন াকে লদ পৃগ্নথফীকক, লদকক, এভনগ্নক লদকয ভানুলককও। 

তাঁকদয আকরাকত আকরাগ্নকত  ভানুল ও লদ। শ্লাঘায াকথ ফাাংরায জনগণ ফরকত াকয, আভাকদয একজন আকছন এভন, মাঁয 

নাভ লখ মুগ্নজবুয যভান। 

১৯২১ াকর ‘গ্নফশ্ববাযতী গ্নফশ্বগ্নফদ্যার’ গ্ননভ োকণয িাক্কাকর কগ্নফগুরু যফীন্দ্রনাথ ঠাকুয স্কটল্যাকেয নগয গ্নযকল্পনাগ্নফদ ও 

নকাগ্নফদ স্যায প্যাগ্নিক গ্নগকডকক একটি গ্নচঠি গ্নরকখগ্নছসন। লই গ্নচঠিকত একটি জাগা গ্নতগ্নন গ্নরকখগ্নছকরন, আগ্নভ লই ভানুল 

খু ুঁজগ্নছ মাঁয ভকে থাককফ মথাথ ে গ্নচন্তা, যাঁর অনুিব হয়ব  ভান এবং  মায আকছ ঠিক ভক ঠিক কভ ে কযায লকৌরজ্ঞান।  

যফীন্দ্রনাথ ফগ্নণ েত এই গ্নতন সফগ্নষ্টযই লমাগ্য লনতৃকত্বয গুণাফগ্নর। গ্নতগ্নন কতা এখায়ন লনতৃত্ব ম্পককে যাগ্নয গ্নকছু গ্নরখকত চানগ্নন, 

গ্নকন্তু গ্নতগ্নন না চাইকরও রবতীকায় তাধিয়করা লনতৃকত্বয াংজ্ঞা গ্ননধ োযণ কযকত গ্নগক এই গ্নতন সফগ্নষ্টয গ্ননক  অকনক আকরাচনা  

কয়রলছন। এই গ্নতন গুকণ মৃদ্ধ যাষ্ট্র নাকগণ ইগ্নতাকয সৃগ্নষ্ট ককযকছন কাকর কাকর। তাঁকদয যাজননগ্নতক দ েন, যাষ্ট্রগ্নচন্তা, 

আত্মতযাগ আয আদক েয িগ্নত গ্নফশ্বস্ততা তাঁকদযকক গ্ননক লগকছ চূড়ান্ত গ্নফজকয রকিয। এই লনতাযাই আফায করভ ধকযকছন তাঁকদয 

ভনকনয াকথ আভাকদয গ্নযচ ককয লদওায রিয গ্ননক। স্যায উইনস্টন চাগ্নচ ের তাঁয আত্মজীফনীমূরক িে The Second 

World War িকঙ্গ গ্নরকখগ্নছকরন, It is not history, It is a contribution to the history. ফঙ্গফন্ধু ফাাংরাকদ 

সৃগ্নষ্ট ককয ইগ্নতা গকড়কছন, লতভগ্নন তাঁয জীফনী গ্নরকখ ইগ্নতাকক ফাড়গ্নত গ্নকছু গ্নদক লগকছন, একথা অনস্বীকাম ে। আভাকদয 

উভাকদকয অকনক যাজনীগ্নতগ্নফদ ও যাষ্ট্রনাকও আত্মজীফনী গ্নরকখকছন। ভাত্মা গান্ধী গ্নরকখকছন, The Story of my 

experiments with truth; জওযরার লনকরু গ্নরকখকছন, An Autobiography; ম্রাট ফাফযও গ্নরকখগ্নছকরন 



‘ফাফযনাভা’। লনরন লভকেরা গ্নরকখকছন, Long Walk to Freedom । এযকভ নগ্নজয লম ভূগ্নয ভূগ্নয, তা গ্নকন্তু ন। এই গ্নফযর 

দৃষ্টাকন্তয ভকেও গ্নফযর আভাকদয জাগ্নতয গ্নতায গ্নতনটি ফই।  

ফঙ্গফন্ধুয ফইগুকরা মূরত লই ভকয লখ মুগ্নজকফয যাজননগ্নতক দ েন ও লনতৃকত্বয ধযন ম্পককে ধাযণা লদ। তাঁয 

দ েন ও লকৌর ম্পককে ফরকত গ্নগক স্পষ্ট ককযই স্বীকায ককযকছন, ‘মগ্নদ লকাকনা ভুর  ফা অন্যা ককয লপগ্নর, তা স্বীকায 

কযকত আভায লকাকনাগ্নদন কষ্ট  নাই। ভুর কর াংকাধন ককয লনফ, ভুর লতা ভানুকলযই ক থাকক। আগ্নভ অকনককয ভকে 

লদকখগ্নছ, লকাকনা কাজ কযকত লগকর শুধু গ্নচন্তাই ককয। গ্নচন্তা কযকত কযকত ভ ায ক মা, কাজ আয ক ওকঠ না। --- আগ্নভ 

গ্নচন্তা বাফনা ককয লম কাজটা কযফ ঠিক কগ্নয, তা ককযই লপগ্নর। মগ্নদ ভুর  াংকাধন ককয লনই।’ আফাকযা গান্ধীয যণান্ন 

ক উকেখ কযকত চাই, এখাকনও তাঁয ‘আত্মকথা অথফা কতযয িকাগ’ িকে এভনটিই লমন গ্নরকখকছন, ‘মগ্নদ আভায লরখায ভকে 

াঠককয কাকছ আভায অাংকাকযয প্তভ সুকযয আবা া, তকফ তাযা অফশ্য জানকফন লম আভায াধনায ভকে ত্রুটি যককছ।’ 

তযগ্ননষ্ঠ ব্যগ্নক্তযা লতা এভনই। ফঙ্গফন্ধু তৃণমূর ম ো লথকক যাজনীগ্নতয ীকল ে ওকঠ আকন। এটি গ্নকছুকতই জাে গ্নছর না। 

এজন্য তাঁকক অকনক থ াগ্নড় গ্নদকত । এ ম্পককে ফরকত গ্নগক ১৯৭২ াকর লাযাওাদী উদ্যাকন অনুগ্নষ্ঠত ছাত্ররীকগয 

কেরকন ফঙ্গফন্ধু ফকরগ্নছকরন, ‘লচাঙ্গা মুকখ গ্নদক যাজনীগ্নত ককযগ্নছ, যাস্তা লেঁকটগ্নছ, পৄটাকত ঘুগ্নভকগ্নছ। ফাাংরাকদক এভন লকান 

ভকুভা লনই, এভন লকান থানা লনই, লমখাকন আগ্নভ মাইগ্নন।’ ফাঙাগ্নরয মুগ্নক্ত আকদারকনয অগ্নফাংফাগ্নদত এই লনতায মূর দ েন 

গ্নছর গণতন্ত্র, াম্য, অাম্প্রদাগ্নকতা ও ধভ েগ্ননযকিতা। ১৯৩৯ লথকক ১৯৪৩ ম েন্ত তাঁয যাজনীগ্নতয গুরু গণতকন্ত্রয ভানপুত্র 

লাকন ীদ লাহ্যাওাদীয আধুগ্ননক াশ্চাতয যাজনীগ্নতয গ্নযীগ্নরত গ্ননভতাগ্নন্ত্রক ধাযা; আবুর াগ্নভ, যৎ ফসু, 

গ্নকযণঙ্কয যাকয অাম্প্রদাগ্নক ফাঙাগ্নর জাতীতাফাদগ্নবগ্নিক যাজনীগ্নত; লনতাগ্নজ সুবাল ফসু ও লদফন্ধু গ্নচিযঞ্জন দাকয 

যাজনীগ্নতয িগ্নত তীব্র আকল েণ; নজরুর ও হুভায়ুন কগ্নফকযয াগ্নন্নকেয িবাকফ যাজনীগ্নত ও াংস্কৃগ্নতয চভৎকায ভন্ব ঘটিক 

ফঙ্গফন্ধু তাঁয স্বাধীন যাজনীগ্নতয গগ্নতথ গ্নফগ্ননভ োকণ এগ্নগক গ্নগকগ্নছকরন। আত্মজীফনীকত ফঙ্গফন্ধু লই ভকয বাযতফল ে ও 

াগ্নকস্তাকনয অবযন্তযীণ যাজনীগ্নত তুকর ধযায াাাগ্ন পূফ ে াগ্নকস্তাকনয ওয গ্নশ্চভ াগ্নকস্তাকনয চাগ্নক লদওা সফলম্য, 

গ্ননম োতন এফাং অগ্নধকায ও ম্পদ লুট কযায জ্বরজ্বকর গ্নচত্র তুকর ধকযকছন। 

লকন্দ্রী ও িাকদগ্নক মুগ্নরভ রীগ যকাকযয অান, বালা আকদারন, ছাত্ররীগ ও আওাভী রীগ িগ্নতষ্ঠা, মৄক্তফ্রন্ট গঠন ও 

গ্ননফ োচকন গ্নফজী ক যকায গঠন, আদভগ্নজয দাঙ্গা, াগ্নকস্তান লকন্দ্রী যকাকযয সফলম্যমূরক ান ও লড়মকন্ত্রয গ্নফস্তৃত 

গ্নফফযণ এফাং এফ গ্নফলক িতযি অগ্নবজ্ঞতায ফণ েনা মৃদ্ধ ককছ ‘অভাপ্ত আত্মজীফনী’। কঙ্গ যককছ তাঁয ফাংগ্নযচ, সফ 

কার এফাং গ্নিাজীফকনয গ্ননকভ ো ফণ েনা।  ‘ভানুল স্বাকথ েয জন্য অন্ধ ক মা’- এ উরগ্নদ্ধই বুগ্নঝক লদ ফঙ্গফন্ধুয আত্মতযাকগয 

মূর দ েন এয ভকতা লকাথা ফাঁধা। ফাাংরা ও ফাঙাগ্নরয ইগ্নতা ম্পককে ফঙ্গফন্ধুয কচতনতা এফাং এই অঞ্চকরয ভানুকলয িগ্নত 

তাঁয ভগ্নভ েতা গ্নছর খুফই তীক্ষ্ণ ও সুগবীয। গ্নফগ্নবন্ন ভক তাঁয বালকণও এয িকা লদখা মা। ১৯৪৩ াকর ফাাংরায দুগ্নব েি ও 

অগগ্নণত ভানুকলয মৃতুয ফণ েনা কযকত গ্নগক গ্নতগ্নন গ্নরকখন, ‘মৄদ্ধ ককয ইাংকযজ, আয না লখক ভকয ফাঙাগ্নর; লম ফাঙাগ্নরয লকাকনা 

গ্নকছুযই অবাফ গ্নছর না। ইে ইগ্নো লকাম্পাগ্নন মখন ফাাংরাকদ দখর ককয ভীয জাপকযয গ্নফশ্বাঘাতকতা, তখন ফাাংরায এত 

ম্পদ গ্নছর লম, একজন মুগ্ন েদাফাকদয ব্যফাী লগাটা গ্নফরাত য গ্নকনকত াযত।’ (অভাপ্ত আত্মজীফনী, পৃ: ১৮) ফাঙাগ্নরকদয 

িগ্নত সফলম্য, ফঞ্চনায গ্নফরুকদ্ধ তাঁয লবতকয গ্নকবাকফ এক আকিগ্নগগ্নযয জন্ গ্ননকে ধীকয ধীকয, তা এফ লরখনীয ভে গ্নদক মূগ্নছ েক 

ওকঠ।  

অাম্প্রদাগ্নক চগ্নযত্র ও লনতৃকত্বয কাযকণ  লদফন্ধু গ্নচিযঞ্জন দা ও লনতাগ্নজ সুবাল ফসুয বক্ত কগ্নছকরন ফঙ্গফন্ধু। 

মুরভানকদয গ্নফগ্নেন্নতাকফাধ ম্পককে ফরকত গ্নগক গ্নতগ্নন গ্নব্রটিগ্নফকযাধী তযাগী ও কাযাগ্ননম োতন লবাগকাযী াংিাভীকদয িঙ্গ 

লটকন গ্নরকখন : জীফনবয কাযাজীফন লবাগ ককযকছ ইাংকযজকক তাড়াফায জন্য। এই ভ মগ্নদ এই কর গ্ননিঃস্বাথ ে স্বাধীনতা 

াংিাভী ও তযাগী পুরুলযা ইাংকযজকদয গ্নফরুকদ্ধ আকদারকনয াকথ াকথ গ্নন্দু ও মুরভানকদয গ্নভরকনয লচষ্টা কযকতন এফাং 

মুরভানকদয উয লম অতযাচায ও জুলুভ গ্নন্দু জগ্নভদায ও লফগ্ননাযা ককযগ্নছর, তায গ্নফরুকদ্ধ রুকখ দাঁড়াকতন, তাকর গ্নতক্ততা এত 

ফাড়ত না।’ (ফঙ্গফন্ধুয আত্মজীফনী, পৃ: ১৮) আওাভী মুগ্নরভ রীকগয নাভকযকণয ব্যাাকয ফঙ্গফন্ধু তাঁয দৃগ্নষ্টবগ্নঙ্গ এবাকফ ব্যক্ত 

ককযন, ‘আগ্নভ ভকন ককযগ্নছরাভ, াগ্নকস্তান ক লগকছ, াম্প্রদাগ্নক যাজননগ্নতক িগ্নতষ্ঠাকনয দযকায নাই। একটা অাম্প্রদাগ্নক 

যাজননগ্নতক িগ্নতষ্ঠান কফ, মায একটা সুষ্ঠু লভগ্ননকপকো থাককফ’। (অভাপ্ত আত্মজীফনী, পৃ১২১) ।  কর ধকভ েয াফস্থান ও 

ভম োদা গ্ননগ্নশ্চত কযাই গ্নছর তাঁয মূরভন্ত্র। দুিঃখী ভানুকলয মুকখ াগ্ন লপাটাকনাই গ্নছর তাঁয রিয। গ্নতগ্নন লমভন তাঁয জীফনী ও 

লযাজনাভচা গ্নরখকত গ্নগক ফাযফায দুিঃস্থ ও গগ্নযলফয িঙ্গ একনকছন, লতভগ্নন তাঁয গ্নফগ্নবন্ন বালকণও দ্ব্যথ েীনবাকফ তাঁয অফস্থান 

জাগ্ননক গ্নদকগ্নছকরন।  ১৯৭২ াকরয ২৪ জানুাগ্নয টাঙ্গাইকর, গ্নতগ্নন তখন আভাকদয জাগ্নতয গ্নতা, এক জনবা ফকরগ্নছকরন, 



‘ফাাংরাকদক ভাজতাগ্নন্ত্রক অথ েনীগ্নত িগ্নতষ্ঠা কযা কফ। লালককদয আয ফাাংরাকদক থাককত লদওা কফ না। গগ্নযফ কফ এই 

যাষ্ট্র এফাং এই ম্পকদয ভাগ্নরক, লালকযা কফ না। এই যাকষ্ট্র গ্নন্দু-মুরভান লবদাকবদ থাককফ না। এই যাকষ্ট্রয ভানুল কফ 

ফাঙাগ্নর। তাকদয মূরভন্ত্র - ‘ফায উকয ভানুল তয তাায উকয নাই’। ফাাংরাকদক ধভ েগ্ননযকিতা ও গণতন্ত্র িগ্নতষ্ঠা কযা 

কফ। গ্নকন্তু এয অথ ে গ্নফশৃঙ্খরা ন।’ফঙ্গফন্ধুয ভান গ্ননগ্নভ েগ্নত ও যাজননগ্নতক গ্নচন্তায গ্নফকা ম্পককে িতযি ধাযণা াওা মা তাঁয 

অভাপ্ত আত্মজীফনী ও কাযাগাকযয লযাজনাভচা । ছাত্রাফস্থা ভাদাযীপুকয স্বকদ আকদারনকাযী ও তাঁকদয লনতা অেি পূলণ েন্দু 

দাকয মুগ্নক্তকত কগ্নফ কাজী নজরুর ইরাকভয ‘পূণ ে অগ্নবনদন’ কগ্নফতা ও তাকত ‘জ ফাাংরা’য উকেখ এফাং লনতাগ্নজ সুবাল চন্দ্র 

ফসুয াটি েয াকথ লমাগাকমাকগয কাযকণ তাঁয ভকনাজগকত িগগ্নতীরতা ও অাম্প্রদাগ্নকতায ফীজভন্ত্র লযাগ্নত কত থাকক। 

াাাগ্ন গ্ননগ্নভত সদগ্ননক ও ভাগ্নক গ্নত্রকা, কগ্নফ নজরুর ও কগ্নফ হুভায়ুন কগ্নফকযয াকথ খ্যতা তাঁয শুদ্ধ াংস্কৃগ্নত ভনস্কতা 

সৃগ্নষ্টকত লজাযাকরা ভূগ্নভকা যাকখ। গ্নতগ্নন কত থাককন পুকযাপুগ্নয এক গ্নফশুদ্ধ ফাঙাগ্নর।  

ফাাংরায নদী, ফাাংরায জর, খাফায, ফাাংরায গান, ফাাংরায উফ েয জগ্নভ আয সনগ্নগ েক লৌদম ে তাঁকক ফভ গ্নফকভাগ্নত 

কযকতা। একফায এক অনুষ্ঠান লকল নদীকথ লনৌকা গ্নদক ঢাকায উকেকশ্য আগ্নছকরন। ফাাংরায লেষ্ঠ লরাকাংগীত গ্নল্পী 

আব্বাউগ্নেন গ্নছকরন মাত্রী। কথ আব্বাউগ্নেকনয ককে বাটিাগ্নর গান শুকন গ্নতগ্নন খুফই মুগ্ধ কগ্নছকরন। গ্নতগ্নন গ্নরকখন, 

‘নদীকত ফক আব্বাউগ্নেন াককফয বাটিাগ্নর গান তাঁয গ্ননকজয গরা না শুনকর জীফকনয একটা গ্নদক অপূণ ে লথকক লমত। গ্নতগ্নন 

মখন আকস্ত আকস্ত গাইকতগ্নছকরন তখন ভকন গ্নের, নদীয লঢউগুগ্নরও লমন তাঁয গান শুনকছ।’ িধানভন্ত্রী লখ াগ্ননা কাযাগাকযয 

লযাজনাভচা  ভূগ্নভকা গ্নরখকত গ্নগক গ্নরকখকছন, ‘ফাাংরায ভানুল লম স্বাধীন কফ, এ আত্মগ্নফশ্বা ফাযফায তাঁয (ফঙ্গফন্ধু) লরখা 

পৄকট উকঠকছ। এত আত্মিতয গ্ননক পৃগ্নথফীয আয লকান লনতা বগ্নফষ্যদ্ব্ফাণী কযকত লকযকছন গ্নক না জাগ্নন না।’   

কাযাগাকযয লযাজনাভচা ৭ জুন, ১৯৬৬ ফঙ্গফন্ধু গ্নরখকরন, ‘--- জনগণ স্বতিঃস্ফূতেবাকফ যতার ারন ককযকছ। তাযা 

ছদপা ভথ েন ককয আয মুগ্নক্ত চা, ফাঁচকত চা, ব্যগ্নক্ত স্বাধীনতা চা।  ---- এখফয শুনকরও আভায ভনকক বুঝাকত াযগ্নছ না। 

একফায ফাইকয একফায গ্নবতকয, খুফই উগ্নদ্ব্ি ক আগ্নছ। ফগ্নদ আগ্নভ, জনগকণয ভঙ্গর কাভনা ছাড়া আয গ্নক কযকত াগ্নয। তাঁয 

াত গ্নদক ফাঙাগ্নর লমভন গ্ননকজয যাষ্ট্র লককছ, লতভগ্নন লককছ ভানুকলয জন্য গ্ননকজকক গ্নফগ্নরক লদওায আদ ে। এই গ্নতগ্ননই লতা 

১৯৭১ এয ৭ ভাচ ে লযককা ে ভদাকন জাগ্ননক গ্নদকগ্নছকরন, ‘আগ্নভ িধানভগ্নন্ত্রত্ব চাই না। আভযা এ লদকয ভানুকলয অগ্নধকায 

চাই’। ততা, কতেব্যগ্ননষ্ঠা, অীভ আত্মগ্নফশ্বা, গবীয লদকিভ ও তযাকগয ভানগ্নকতায াাাগ্ন ভানুকলয বালরাফাা 

ফঙ্গফন্ধুকক স্বী স্থাকন লৌুঁকছ লদ। এ কাযকণই ফঙ্গফন্ধু আজ ‘জীগ্নফকতয লচকও অগ্নধক জীগ্নফত’। 

বাযকতয িাত যাষ্ট্রগ্নত এ গ্ন লজ আফদুর কারাভ তাঁয আত্মজীফনীমূরক িে The Wings of Five -এ গ্নরকখকছন, ‘আভযা 

ফাই আভাকদয লবতকয এক স্বগী আগুন গ্ননক জন্িণ ককযগ্নছ। আভাকদয উগ্নচত এই আগুকন ডানা জুকড় গ্নদক লই আকরায 

ভগ্নভা পৃগ্নথফীকক ভগ্নভাগ্নন্বত ককয লদা।’ ১৯২০ াকরয ১৭ই ভাচ ে লগাারগকঞ্জয টুগ্নঙ্গাড়া এক লছালটা আগুকনয পৄরগ্নক গ্ননক 

জন্ লনা লখ মুগ্নজবুয যভান লখাকা। তাঁয অন্তগ েত পৄরগ্নককক িজ্বগ্নরত ভাকর রূ গ্নদক শুধু ফাাংরাকদ ন পুকযা গ্নফশ্বকক 

আকরাগ্নকত ককযগ্নছকরন। এই ধ্রুফ তয তাঁয ত্রুযাও অককট স্বীকায কযকত ফাে। কগ্নফ জীভউেীন লতা তাঁকক গ্ননকই গ্নরকখকছন, 

‘লখ মুগ্নজবুয যভান / লমন গ্নফসুগ্নবালয অগ্নি-উগাযী ফান’।    # 

০১.০৯.২০২১     গ্নআইগ্নড গ্নপচায 

 


