কবফতায় জাগযণ জানুয়াবয-ভাচচ ২০১৭
ভুরযাঃ ৬০ টাকা

সম্পাদকীয়
ৃবথফীয ফুকক একভাত্র াঅভযা ফাাংরাকেীযা বনজ ভুকেয বালায জনয যক্তক্ষয়ী াংগ্রাভ ককযবছ এফাং
াজচন ককযবছ বালায স্বাধীনতা! াঅজ জাবতাংঘ াঅভাকেয এাআ ভুকেয বালাকক াঅন্তজচাবতক ভাতৃ বালা
বককফ স্বীকৃ বত বেকয়কছ মা বাফকতাআ গবফচত াআ ফাঙাবর বককফ। াঅভযা াঅভাকেয এ গগৌযফকক বফশ্ব
ফুকক াঅকযা ুউচ্চ াফস্থাকন বনকয় মাকফা াঅয এ রকক্ষাআ ৃবথফীয কর ফাাংরাবালীকক কাাঁকধ কাাঁধ
বভবরকয় একাগ্র কয় এবগকয় গমকত কফ বডবজটার ফাাংরায ুেক্ষ কাবযগয কয় শুধু বালায ভা একরাআ
নয় ফাকযাভা াটু ট থাকুক এ েৃঢ়তা । কথয গাাঁচকটয বকয় থ না গছক়ে কণ্টকাকীণচ কথাআ বনজ
বো ঠিক কযকত কফ। কথা যােকত াযকর কথা বেকফন, বাঙ্গায জনয নয়! ৃবথফীয কর
ফাঙাবরকক গগৌযফভয় ফণচভারায গগৌযফী ারাভ!
গরো  বফজ্ঞান বেকয় মাযা াঅভাকেয এাআ থ চরাকক ভৃণ ককযকছন তাকেয
কাকছ কৃ তজ্ঞতা জানাাআ ফটু কু শ্রদ্ধায়।
াবো যভান ভুন্নী
ম্পােক
কবফতায় জাগযণ

যারা লখেখেন এই সংেযায়ঃ
১.াঅর ভাভুে২.াঅফুফকয ভুাম্মে াকর৩.াঅবভনুর াআরাভ ভাভুন৪.াঅবফে ভাভুে৫.াআয়াবভন গচৌধুযী াআভন৬.এভ াঅরভগীয গাাাআন াীন৭.য়াবে াঅর াান৮.জাকাবযয়া াঅজাে৯.বনভচকরন্দু গাদ্দায১০.নাবছফ ভােী১১.ভাুভা াঅরভ১২.গভাাঃ ভীন বভঞা১৩.ভাভুের
ু াান বনজাভী১৪.ভাীযাজ গভাাম্মে১৫.ভানুয ভুজাবম্মর১৬.গযজাউবদ্দন স্টাবরন১৭.বযরু বযয়াজ১৮.বরয়াকত ফেবতয়ায১৯.াবকফ জাভান২০.াবো যভান ভুন্নী২১.বক্ত প্রাে গঘাল২২.াাআ াবপজ এফাং াবভে যকায২৩.বফকেব কবফতা:কবফ াফকরা গনরুো। ানুফাে: সয়ে ভাজারুর াযকবজ,
২৪.াক্ষাৎকাযাঃ ফীয ভুবক্তকমাদ্ধা াঅ.ে.ভ ভাপু জুয যভান। কবফ, গকফলক  কথাাববতযক

একুকয কবফতা
াঅর ভাভুে
গপব্রুয়াবযয একু তাবযে
েুুয গফরায াক্ত
ফৃবি নাকভ, ফৃবি গকাথায়?
ফযককতয যক্ত।
াজায মুকগয ূমচতাক
জ্বরকফ এভন রার গম,
গাআ গরাবকতাআ রার কয়কছ।
কৃ ষ্ণচূ ়োয ডার গম!
প্রবাতকপযীয বভবছর মাকফ
ছ়ো পু করয ফনযা
বফলােগীবত গাাআকছ কথ।
বততু ভীকযয কনযা।
বচনকত না বক গানায গছকর
ক্ষু বেযাভকক বচনকত?
রুদ্ধশ্বাক প্রাণ বেকরা গম
ভুক্ত ফাতা বকনকত?
াা়েতরীয ভযণ চূ ়োয়
ঝাাঁ বের গম াবি,
গপব্রুয়াবযয গাককয ফন।
যকরা তাযাআ বিী।
প্রবাতকপযী, প্রবাতকপযী
াঅভায় গনকফ কঙ্গ,
ফাাংরা াঅভায ফচন,
াঅবভ জকন্বছ এাআ ফকঙ্গ।

ীকেয যক্ত
াঅফুফকয ভুাম্মে াকর
রূ াযাকরা গুণ াযাকরা; াযাকরা ুয ছন্দ গম
গকউ যাকে না গকাকনা েফয ভাকয়য কার ভন্দ গম ।
গনাআ গেযাতনা াঅকগয ভকতা এেন াঅকছ গোরটা তায
কেন গমন ারকট গগকছ াঅবে রূকয গবারটা তায।
গুভকয ভকয ফুককয ফযথা াশ্রু ঝকয গচাে গফকয়
প্রবাতকপযীয াংকগ কাাঁবে তাাআকতা গাককয গান গগকয়।
ফুককয জ্বারা জবভকয় গযকে নতু ন ককয াকত গপয
করুণ ুকয ডাককছ বালা াঅফায বাকরাফাকত গপয।
াঅয াক না যবফয াঅকরা ভবরন গমন রকত তাাআ
ীকেযা যক্ত বেকরা প্রবতকযাকধ জ্বরকত তাাআ।
গাআ ীকেয যক্ত ডাকক াঅফায াঅকরা াুক াঅজ
নতু ন বেকনয বাঁব়ে গফকয় স্বপ্নগুকরা াঅুক াঅজ।

ফ াবেযাআ ডানায় গরো
াঅবভনুর াআরাভ ভাভুন
ফ াবেযাআ ডানায় গরো
াঅভায ফণচভারা
গ ফণচকত বযা াঅভায
ভাকয়য াকতয ফারা।।
গ ফণচটা বভক াঅকছ।
াবেয গাকনয ুকয
গাআ ুকযরা কণ্ঠ াকফ
বচন  াবচনুকয।
মেন গমথায় মাকফ তু বভ
শুনকফ াবেয গান।
ভাকয়য ফারায় াবেয গাকন
ফাাংরা বালায ভান।

বালায ভা পাগুন
াঅবফে ভাভুে
পাগুন ভাকন প্রবাতকপযীয
াবিঝযা ক্ষণ।
পাগুন ভাকন ীেকেয ঐ
াঅত্মতযাগী ভন।
পাগুন ভাকন পু কর পু কর
যক্ত ভাো াঘচয
পাগুন ভাকন ভাকয়য ভুকে।
ভাতৃ বালায় স্বগচ।
পাগুন ভাকন ভুক্ত াবেয
ভুক্ত ুকযয গান
পাগুন ভাকন ফীয ফাঙাবর
গচতনা াম্যান।
পাগুন ভাকন এক াআবতা।
াতায় গরো স্বণচ
পাগুন ভাকন া াঅ ক ে।
ফাাংরা বালায ফণচ।
পাগুন ভাকন জাগুন কফ।
াঅগুন গজ্বকর ফুকক।
গন স্বকে ফাাঁচান।

একুকয বাফনা
াআয়াবভন গচৌধুযী াআভন।
একু াঅভায ভাকয়য বালা ভকনয াাংকায,
একু ভাকন কঠিন থ েৃপ্ত গচতনায ।

একু ভাকন ডাকর ডাকর রা বভুর গপাটা,
একু একরাআ েকর েকর ীে বভনায গছাটা।
ফছয ঘুকয বপকয াঅক প্রাকণয গপব্রুয়াবয,
এেন গতা াঅয মায় না গানা ফযথায াঅাজাবয।
গফতায টিবব চযাকনরগুকরায় াজায ানুষ্ঠান,
কণ্ঠ গছক়ে গাাআকত কফ ফাাংরা বালায় গান।।
এভবন ককয বপকয াঅক একু ফাযাংফায,
গকাথায় থাকক কঠিন থ েৃপ্ত গচতনায।
একু একর ীে বভনায াকজ পু কর পু কর,
তাযকয ঠিক াঅকগয ভকতা ফাআ গতা মাাআ বু কর।

একু ভাকন ভুবক্তয াাংকায
এভ াঅরভগীয গাাাআন াীন
একু ভাকন ভুক্ত স্বাধীন
গচতনায় গফাঁকচ থাকায।
একু ভাকন বাাআকয়য যকক্ত
ফুকরকটয বনভচভ প্রায ।

একু ভাকন ভাকয়য বালায়
কথা ফরায দ্বীপ্ত াঙ্গীকায।
একু ভাকন যকক্ত গবজায
বক্ত বূ বভয করুণ াাকায।
একু ভাকন গছকর াযাকনা
ভাকয়য বফরা কযা কান্নায।
একু ভাকন স্মৃবতকটয।
গ বেন বপ্রয় গফান, বেনায।
একু ভাকন বালা াঅকন্দারন।
ীে বপউয, ফযকত, জব্বায।।
একু ভাকন যক্ত গকনা ফাাংরায
একু ভাকন ভুবক্তয াাংকায।

যক্ত বেকয় গকনা
য়াবে াঅর াান
বভুর পু করয যঙ ধকযকছ
ারাভ বাাআকয়য চাকভ।
াঝয ধাযায় যঙ ঝকযকছ।
যক্ত কয় ঘাকভ।
যবপক, জব্বায, ফযককতযা
ঘাঁক বেকয়কছ কজাকয
ফুজ চােয রার কয়কছ।
ঝকয রহু াঝকয।
কৃ ষ্ণচূ ়োয ডার গবকঙকছ।
গরকগ বালায ঝক়ে
জীফন বেকয় বালা সবনক।
তু রকফ বভনায গক়ে।
যক্ত বেকয় গকনা াঅভায
ভাকয়য বালা ফাাংরা
বালা াভয যােকত রব়ে
ধনী-গবযফ-কাভরা।

একু করা
জাকাবযয়া াঅজাে
একু করা ফুজ গেকয রার তাকা
াজায বাাআকয়য যক্ত বেকয় স্মৃবত াঅাঁকা
বফবরকয় ফ ভাকয়য ুে
াঅন ককয কর েুে ।

একু করা ভাুকে গফাঁকচ থাকায।
স্বপ্ন াঅা।
া বনকয় াভকন চরায েৃঢ় প্রতযয়
বাকরাফাা।

একুকয প্রথভ কার
বনভচকরন্দু গাদ্দায
রা গপাাঁটা একান্ত াআবতাক
একুকয প্রথভ কার
েৃঢ় াংককে াঅগাভীয কথ
একক মাকফ েীপ্ত েবচহ্ন...
বফত্র ঝণচা ধাযা যক্ত গঙ্গায়
বভক একাকায
ঋকণয গফাঝা কাাঁকধ াঅত্মজা
একবফাং তাব্দীকত...
াআবতা ফেকর মায় াতায পাাঁকক
গফবকফী ভকয়য োতায়
যাকতয াঅাঁধায ঘকয
বনঘুভ ছাাোনা গুভক়ে কাাঁকে
াঅত্মজা াআবতা য়
ান়ে বফশ্বাক, কাকট না বফস্ময়..
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ভাতৃ বালা
ভাুভা াঅরভ
জন্ বনকয় ভাটিয ফুকক
কান্নাটাকক াঅাঁকক়ে ধবয।
কান্না াঅভায ধ্ববনয উয
ভাকয়য বালা গপব্রুয়াবয।
কান্না বেকয় শুরু াঅভায
ককিয কথা ফকর গেয়া।
া, াঅ বেকয় ধ্ববনয াকথ
ভাকয়য বালায শুরু য়া।
ভাকয়য বালায কথায ঝু ব়ে
াঅনর ফকয় গপব্রুয়াবয।
বালা ীকেয তযাকগয কথা
প্রাণ বকয স্মযণ কবয।

৮াআ পারৃন
গভা ভীন বভয়া
বপ ফছয ঘুকয াঅক পাগুন
জ্বকর হৃকে োউ োউ াঅগুন
াঅভায ভুকেয বালা বনকত গচকয়বছর গকাঁ ক়ে
একবছর াস্ত্র-ম্ভায বনকয় গতক়ে।
ারাভ, ফযকত, জব্বায বের প্রাণ
যােকরা মাযা ভাকয়য বালায় ভান
তাকেয স্মৃবত উাঁবক গেয় কযাফয।
াবেয ভকতা গোকনা কথা
ভাতৃ বালা বফকন জীফন, ফাআ ফৃথা
উেুচ গততা কযয কথা; ববনকেব বালা
তযাবগ ভাকয়য ফুবর বভকট বক তৃ লা?
ফাাংরা াঅবজ বালা বফশ্ব েযফাকযয।
স্বাথচক ফাাংরা ভা; স্বাথচক এ জকন্য।
ফাাঁচা াঅভায ফণচভারা
ভাভুের
ু াান বনজাভী
গমাআ বালাকত াআকেগুকরা
ূণচ কবয ভাকনয াঅা
গাআকতা াঅভায গতাভায বপ্রয়
ভাতৃ বালা ফাাংরা বালা
ফুবঝনাকতা একু ফাাআ
ভ্ৰাভায বালা ফাাংরা
বশুয ভুকে ববন্দচন
ানয বালায াভরা
ফাাঁচা াঅভায ফণচভারা
ফচা াঅভায স্বকে
গালণ ককয উেীবচযা
প্রতীবচকত বফকদ্বল?

একুকয পু রগুকরা
ভাীযাজ গভাাম্মে
গপব্রুয়াবযয াভয একু
াঅাঁবক ভকনয তু বরকত
পু রগুকরা ফ ঝকয গগর
াক ুবরকয গুবরকত।
গেেকছা বক গকউ এভন নবজয
াঅকা াতার ঘুবযয়া?
াঅকজা গ পু র ুফা ছ়োয়।
বফশ্বকানন জুব়েয়া।
গপব্রুয়াবযয গ পু রগুকরাাআ
গপ্রযণায ভূর নয় বক?
ান্ধকাকয গম পু রগুকরা
ছ়োয় াঅকরায পু রবক!
াঅন ককয ফরকত কথা
ধযকত গাকনয ুযকক
ূমচটাকক রার কবযয়া
াঅনর াঅগুন গবাৱকক ।

মাকেয কাকছ ায গভকনকছ
বভারকয়য বৱ
তাযাাআ জাবতয গশ্রষ্ঠ ন্তান
কাকরয ভাফীয।

একটি বালা
ভানুয ভুজাবম্মর
একটি বালা বালায ভাবনক
একটি বালাাআ রক্ষয
এক বালাকতাআ র়োাআ করা।
গমাআ বালাটিাআ েক্ষ।
একটি বালা গজায়ান গজায়ান
একটি বালা ক্ত।
এাআ বালাকতাআ উঠকরা গনক়ে
সস্বযাচাকযয তক্ত।
একটি বালা বালায তারুক
ান ফাাঁধাকনা ঘাট
একটি বালা জন্ বেকরা।
াকনক বালায াট।
াঅভযা ফাাআ ফত কবয
এাআ বালাটায কঙ্গ
এাআ বালাকত ফরবছ কথা
বরেবছ নানা ঢকঙ।

কবফ  ম্রাট
গযজাউবদ্দন স্টাবরন।
তাাগ্রস্থ ম্রাটকক গলাক গানাকত।
ভকফত করন গেকয প্রেযাত কবফগণ
স্বণচকফাতাভ েবচত গকতােুযস্ত কণ্ঠস্বযজাানা াঅবভ যচনা ককযবছ াঅনায
ূফচুরুকলয গৌমচফীমচ গগৌযফগাথা
াঅবন বপকয াকফন হৃত ভকনাফর
াঅয েৃঢ়বচকে ান কযকফন বাযতফলচ
বফুর কযতাবর  লচধ্ববনকত গপকট ়েকরা যাজেযফায
স্র স্বণচ ভুদ্রা প্রায করা তায
এবগকয় একরন ভেভকরয টু ব াঅয
জবযোয াঞ্জাবফ গাববত ফাফবয গোরাকনা কবফ
গ ভাত্মন ুাঁজনীয় বাযকতশ্বয
াঅবভ বরকেবছ াঅশ্চমচ ফ চযণ।
প্রবত াকঠ ানুবফ কযকফন াঅকরা
তাাকক তযা ককয জাবগকয় তু রকফ বজঘাাংা
কযতাবরকত গকাঁ ক উঠকরা েযফায কক্ষ
েুাআ স্র স্বণচভুদ্রা এনাভ বভরকরা তাাঁয।

বকেয গকযায়ানী াঅয ভূরযফান াথয যাকনা টু ব
গচাকে ুযভা াকয় বযণচকভচয নাগযাাআ াকত ঘবণ্ট
গকর েুকর একরন কবফাঅরভনা গ ূমচাবধবত।
াঅবভ াঅনায জকনয াংবক্তফদ্ধ ককযবছ
এভন াঅশ্চমচ ে মা াঅনায মুদ্ধমাত্রায
োভাভাকক ককয তু রকফ ক্লাবন্তীন  উদ্দীপ্ত
াঅয াঅবন থাককফন াঅজীফন াযাবজত
ভুহুভুচহু কযতাবর াঅয কানপাটা উল্লাধ্ববন
বতন স্র স্বণচভুদ্রায় ডু কফ গগকরা কবফয কযতর
ফককল একরন ধীয াকয় বফনম্ন ফন াো াগব়ে গাববত
শুশ্রভবিত এক াঅয়াত গচাকেয কবফভাভানয ম্রাট াঅবভ যাকতয য যাত বফবনদ্র গথককবছ।

বকন্তু াঅনায তু বিয জনয গকাকনা গলাক যচনা কযকত াবযবন।
ফাযফায ফযথচ কয়বছ াঅবভ-ক্ষভা কযকফন জাাঁানা
বয়ঙ্কয বনযফতায় বকয গগকরা বাকক্ষ
ম্রাট ফাােুয ফাকরুদ্ধ তবফফর
ফহুকার য গরাকক গজকনবছকরা
কবফয নাভ ভীজচা গাবরফ।

একু াঅক ফকরাআ
বযরু বযয়াজ
ফন্ত ফাতা পাগুন াঅক
কঙ্গ তায বফলাকেয ছায়া।
ানাগত জীফকনয াববা ভুকছ
ফায়ান্ন াঅক াঅক একু
বযায় বযায় াদ্ভু ত বযকণ
াবফনশ্বয কতযয েচাযণা
গমৌফকনয কারবফােী ধুবরঝক়ে
গম বাাআ াঅভায াৱাকরা প্রাণ
াযাকনায ফযথায় ফযবেত াঅবভ
াশ্রু ধাযায় তাাআ গচাে টরভর।
বাকরা রাকগ াঅভায তফু বাকরা রাকগ
এাআ বাঙ্গকনয গকারার।
একু াঅক ফকরাআ াতা ঝক়ে পু র গপাকট
াঅফায াতায় াতায় বকয মায় ডার
একু াঅক ফকরাআ েুাঃে ুকেয গাবাবগ বচযকার
একু াঅক ফকরাআ গেক উো াঅক
স্বকপ্নয ানুবূবতগুকরা ফুকজ াো গভকর
গছকরটি এেকনা ফাফা ফকর ডাকক।

গচতনায ভ্ৰণ
বরয়াকত ফেবতয়ায
াজায ফছয গককট গগর তফু গচতনাকক স্পচ
কযকত াবযবন
ায়, বনকফচাধ াঅবভ
এাআ বঙ্গর াত, া, ভাথা, ভগজ মবে
বযতায বনুণ গভবকন
গুক়ো ককয ভগ্র ৃবথফী
ছ়োকনা গমত, যক্ত তযকঙ্গ
াা়ে গবকঙ েুকয-ফহুেুকৱ এগুকনা গমত
গফাকধয াঅকা মবে যঙ তু বর বেকয়
াআকে ভকতা াজাকনা গমত তকফ
াকত-াত, ফুকক ফুক যাো কতা াঅভায
াংাকয গম ক'জন
বেগকন্ত গম ক'জন
যক্ত বেকত বেকত ফুজ করা
তাকেয াকথ তু রনা বককয?
এ যক্ত দ্মা-গভঘনা ফকয় মায়
এ যক্ত য নগয ফকয় মায়
যবপক, জব্বায, ারাভ, ফযকত গমোকন
বনযন্তয বক়ে গোাঁকজ গোকন
এাআ াথফচ াঅবভ ভুঢ় াঙ্গীকায
াধচ তাব্দী কয াবফযাভ বাবঙ
বপ্রয় ফণচভারা;
াকঘায ান্ধকাকয াবস্তত্ব
বফজচন বেকত বেকত
নতু ন বভবরবনয়াকভ
থ াযাাআ, এোকন
াঅবভ াঅভায ভাকক বু কর মাাআ
বালা বু কর মাাআ
গেকক বু কর মাাআ
াথচ া-াঅ-ক-ে াঅভায ভুবক্ত
াঅভায গচতনা, াঅভায স্বাধীনতা
এাআ বফস্তৃ ণচ ভাকঠয যক্তনেী
টিয়ায গযাকয গন্ধ

ফুকটয াঅঘাত, ধফাং স্তু
ফফচযানা, াঅভায হৃেকয়
বনভচাণ গাক গচতনায ভ্ৰণ।

পাগুন একর
াবকফ জাভান
ছ়োয টাকন স্বপ্ন গপাকট
ারাভ তাায উষ্ণতা,
ূফচ বেকক ূমচ কঠ
ফাাংরা বালায ুষ্পতা।
পাগুন একর ফযস্ত যবপক
ফাাংরা বনকয় াঅরনা,
ছু টকছ ফুবঝ ফযককত বেক
ফাাংরা বযকেনা।
পাগুন একর যক্ত ঝকয
কৃ ষ্ণচূ ়োয ডারী গথকক,
গছাট্ট গানা া-াঅ ক়ে
যক্ত জফায যঙ গভকে।

এককছ গপব্রুয়াবয
াবো যভান ভুন্নী
একু একর একু বনকয়,
াজায কথা গযাজএকু গগকর একু বু কর,
গকউ যাকে না গোাঁজ !
গরাভ বালা ককো াঅা,
স্বাধীন করা গোঅজকক তফু উবচৎ কথায়,
প্রাণ কত য় গল !
াকে মকতা চাকে তকতা,
চায়ায গলকতা য় না
াঅনকরা মাযা ভুক্ত বনান,
তাকেয কথা কয় না!
াবয ববক়ে কান্না াযায়,
একরাআ গপব্রুয়াবয
বাাআটি াঅভায গপকযবন াঅয,
হৃেয় াঅাজাবয
এককছ গপব্রুয়াবয!!

ভাকয়য বালা
বক্ত প্রাে গঘাল
যাকতয ান্ধকায ভুকক্তা ঝযাকনা
রূকথা
ািপ্রয বযনাভ, ববক্তভতী
বাটিয়ারী, একতাযা, াঅগভনী গান
ন্ধযায় াাঁচারী াঠ
ঠাকুভায গরায় গস্দ
াঅয় ফাফা
রুে বচঠি গরো
ভাকয়য বালা।

াঅফায একা একু
াাআ াবপজ
একু তু বভ াঅফায একর বপকয বাঙা ঘকয ফকফ গকাথায় ?
নাাআ গভা়ো নাাআ বাঁক়ে।
ফাাংরা বালায ভােুয গকত ফকা
ুে েুাঃকেয গে কবয।
একটু কাকছ একা।
একু তু বভ বপকয একর াঅফায ?
েু'বেন ধকয ানাাবয
বক গোআ ফর োফায !
ঘকয াঅভায গনাআ গম বকছু াআ াঅজ ?
ভুকে শুধু ফাাংরা বালা
ফণচভারায াজ।
তকফ বক াঅজ বেকে বনকয়াআ একর ?
ফাাংরা কথায ভু়েবক বাবজ
গম না তা গপকর।
ারাভকক গতা গরাভ না বপকয তাাআ গতা াঅবভ াঅকজা কাাঁবে
একাাআ বাঙ্গা নীক়ে।
ফছয ফছয গতাভায াঅগভকন
স্বাধীনতায প্রফর তু পান
গেয় না়ো গেয় প্রাকণ।।
একু তু বভ াঅফায একা, গকভন
পু কর পু কর কযফ ফযণ
াঅজকক বনরাভ গমভন।

একু ভাকন ফাাংরাকে
াবভে যকায
একু াঅভায ভাকয়য বালা
প্রাকণয গযা গান,
ারাভ, যবপক জীফন বেকয়।
যাোকরা বালায ভান।
একু তু বভ ফাাংরাকত নয়
বফশ্বকজা়ো নাভ,
াধচত ফছয কয
গরাভ গতাভায োভ।
একু শুধু বালাযাআ নয়।
স্বাধীনতায নাভ,
গাআ গচতনায় ‘৭১ এ
ভুবক্তয াংগ্রাভ।
ফায়ান্নকত মুদ্ধ শুরু
একােকয গল,
রক্ষ ভানুল জীফন বেকরা
গরাভ ফাাংরাকে ।

েীঘচ গযাকেকা়ো তাভাকট গভকয়
গণভানুকলয কবফ াফকরা গনরুে ানুফাে: সয়ে ভাজারুর াযকবজ
চাকবযকত াআস্তপা গেন। গরাযকা েুন ফেকরকন াফস্থানকাকর তাাঁয গণভানুকলয কবফ বককফ বযবচত
াফকরা গনরুোয জন্ ১৯০৪ াকর বচবরয এক াধাযণ বযফাকয। ১৯২০ াকর তায প্রথভ
কবফতায ফাআ প্রকাবত য়।১৯২৭ াকর ়োকানা গল ককয গনরুো মাক গ গেন বচবরয পকযন
াববচ ক। ১৯৩৮ াকর ফচকাকরয গযা কবফকেয ানযতভ গস্পকন গবচয়া গরাযকা েুন। য়ায়
প্রবতফাে ককয পকযন াববচ কয চাকবযকত াআস্তপা গেন গনরুো। ১৯৪৩ াকর গস্পকন াফস্থানকাকর
তাাঁয কবফতায ধযণ াকে মায়। গপ্রকভয কবফতায ফেকর বরেকত থাককন গদ্রাকয কবফতা। কয় মান
গদ্রাকয কবফ, গণভানুকলয কবফ। ১৯৪৫ াকর কবভউবনস্ট াটিচকত গমাগ গেন। ১৯৫৫ াকর ৫১ ফছয
ফয়ক বফকয় ককযন ভবতরকে উরুবতয়াকক। ১৯৭০ াকর কবভউবনস্ট াটিচ বচবরয গপ্রবকডন্ট বককফ
াফকরা গনরুোয নাভ প্রস্তাফ কযকর বতবন তা প্রতযােযান ককযন। ১৯৭১ াকর গনরুো াবকতয
গনাকফর ান। এয েু’ফছয য ১৯৭৩ াকর েুযাকযাগয কযান্পাকয বতবন ভৃতুযফযণ ককযন। গনরুোয
কবফতা ৃবথফীয প্রায় ফ গেক ফ বালায় ানূবেত কয়কছ।
বনকচ কবফয একটি কবফতা তু কর ধযা করা:
গযাকে ়ো েীঘচ তাভাকট গভকয়, ূমচ গমবাকফ
গম যকভবাকফ পর গক়ে ফীজ াবককয়
ভুদ্রকক ককয গতাকর গপবনর,
াঅভায টনটকন যাধায গচাে
গতাভায গেফল্লযী বকয গেয় াঅনকন্দ!
গতাভায ভুকেয জ াবটি াআ স্বে জকরয ভতন।
গতাভায কাকরা গককয
কৃ ষ্ণডু ফন্ত ূকমচয রাগাভ যাকনা, এফাং
মেন তু বভ গতাভায ফাহু বফস্তৃ ত ককযা
তু বভ গেরা ককযা ঐ ূকমচয াকথ,
ূমচ গমন গছাট্ট একটি দ্মুকুয
গতাভায েু’গচাকেয েুাআ কাকরা ুকুকয াবযকয় মাাআ।
েীঘচ গযাকেকা়ো তাভাকট গভকয়,
গতাভায গকাকনা বকছু াআ াঅভাকক টাকন না;
ফবকছু াঅভায় েূকয বনকয় মায়
গমন তু বভ েুুয গযাদ্দুয
তু বভ গভৌভাবছয চঞ্চর গভৌফন,
তু বভ গঢউকয়য ভাতরাবভ,
াঅভায ান্ত হৃেয় গতাভায় গোাঁকজ

াঅয াঅবভ গতাভায
াঅনন্দভয় যীযটাকক বাকরাফাব ।
বাকরাফাব,
কাকরা প্রজাবত,
াআ গভকত, াঅয
তাক ভায ুবভি কন্ঠস্বয ।
ূকমচয ভতন ুন্দয ব পু র
াঅয
স্বে জকরয ভতন গতাভায বাকরাফাা।

একান্ত াক্ষাৎকায
ফীয ভুবক্তকমাদ্ধা াঅ.ে.ভ ভাপু জুয যভান
কবফ, গকফলক  কথাাববতযক।

কবফতায় জাগযণ:
াঅনায নাভ, বতায নাভ, ভাতায নাভ, জন্ার, জন্স্থান ম্পককচ বকছু ফরুন।

াঅ ে ভ ভাপু জুয যভান:
াঅভায নাভ াঅ.ে.ভ ভাপু জুয যভান, বতা-ভযহুভ াঅরাজ্ব াঅফু তাকরফ োগয, ভাতা-ভযহুভা
ভবযয়ভ গফগভ, জন্- ১৯৪৮ াআাংকযবজয ১রা াকটাফয, জন্স্থান- প্রাকচযয যাণী চট্টগ্রাভ গজরায টিয়া
উকজরায়।

কবফতায় জাগযণ:
াঅনায সফ, সককায  কভচজীফন ম্পককচ বকছু ফরুন।

াঅ ে ভ ভাপু জুয যভান:
াঅভায সফ  সককায গককটকছ বছকরফাা োর ভাে নগয গ্রাকভ। সককায ফয়ক ফন্ধুফান্ধফ বনকয়
বফককর গফরা ভাকঠ চকর গমতাভ তেনকায ভকয় ীতকাকর ধাকনয চাল ত না, বকছু জবভ ভাঠ
বককফ ফযফহৃত ত। গাআ ভাকঠ বগকয় া-ডু -ডু , ডাাংগুবর গেরা এফাং পু টফর গেরতাভ। ীতকাকর
চাাঁেনী যাকত গরো়ো গল ককয ফাাআ বভকর গেজুকযয গাছ গথকক য নাবভকয় ফাাআ ান কযতাভ।
াঅকভয বেকন বফকার গফরা গাছ গথকক াঅভ গক়ে বনতাভ। তেনকায বেকন বনকজয গাছ  কযয
গাছ গবোকবে বছর না। তেন গছাটকেয প্রবত ফ়েকেয গস্দ ভায়া-ভভতা, বাকরাফাা গফব বছর।
ফতচ ভান মুকগ াঅন্তবযকতা  ভায়া ভভতা গনাআ ফরকরাআ চকর। কভচজীফকন াঅবভ ফাফায ফযফা
গেোশুনা কযতাভ। ফাফা ভাযা মায়ায য গফব। বেন ফযফা ধকয যােকত াবযবন। াঅভাকেয

চাউকরয াঅ়েৎ বছর। গাআ গোকানটা এেকনা াঅকছ, বা়ো রাবগকয়বছ। ফতচ ভাকন াঅবভ একটি বরবভকটড
গকাম্পানীকত ফযফস্থাক বককফ াকনক ফৎয ধকয কভচযত াঅবছ।

কবফতায় জাগযণ:
গরোকরবেকত একরন বকবাকফ? াঅনায প্রকাবত ফাআ ম্পককচ বকছু ফরুন।

াঅ.ে.ভ ভাপু জুয যভান:
স্কু র জীফকন াঅবভ ফন্ধুকেযকক ফাবনকয় ফাবনকয় গে গানাতাভ। গাআ গে গানাকনায াবযাটা ককরজ
জীফকন বকছু বেন বছর। ককরজ জীফকনয এক ফন্ধু াঅভায গেগুকরা সেবনক েফকযয কাগকজ াঠাকনায
ফযফস্থা কযর। বত্রকায় াঅভায গে ছাাকনা র। গাআ গথকক াঅভায গে  কবফতা গরোয শুরু।
াঅভায প্রথভ প্রকাবত ফাআ ‘মতটু কু গজকনবছ’ -জীফনী বববেক গ্রন্থ, ২য় ফাআ ‘তু বভ াঅকফ ফকর’
কাফযগ্রন্থ। াঅভায এাআ মচন্ত ৭টি ফাআ প্রকাবত কয়কছ। তস্মকধয ‘াশ্রু কয় ঝক়ে  ভকনয াজাকন্ত’
এাআ েুাআটি ফাআ াঠককয া়ো জাবগকয়কছ।
রায়ন ক্লাফ াফ বচটাগাাং ডায়ভি বটি কতৃচ ক গুণীজন াংফধচনা প্রোন ানুষ্ঠাকন কবফতায় বফকল
াফোন যাোয জনয কবফকক গরি প্রোন কযকছন গজরা গবনচয রায়ন া াঅরভ ফাফুর াকথ।
প্রাক্তন গবনচয রায়ন াঅফেুর ভাকরক  রায়ন কাভরুন ভাকরক।

কবফতায় জাগযণ:
ফতচ ভাকন গকান গকান বফলয় বনকয় বরে গকান বফলকয়য চাবো ফ গথকক গফব ফকর াঅবন ভকন
কযকছন।
না বরেকছন এফাং াঠক ভকর

াঅ.ে.ভ ভাপু জুয যভান:
ফতচ ভাকন াঅবভ কবফতা  গকেয বফলয় বনকয় বরেবছ গমাআ কবফতা ক়ে ভানুল তায জীফনকক
ুন্দযবাকফ বযচারনা কযায গপ্রযণা াকফ। গমাআ গে ক়ে ভানুল ফাস্তফতাকক েুকজ াকফ। াঅবভ ভকন
কবয, ফতচ ভাকন াঠক ভকর গফব চাবোয বফলয় কে গে  উনযা।
বাযকত ভুবচবেফাে-এ যাবরা াবতয াংস্কৃ বত াংকঘয উকদ্দযকগ াবতয কম্মরকন মাক গোকনয গপ্রবক্ষকত
কবফকক ম্মাননা প্রোন কযকছন াংগঠকনয প্রবতষ্ঠাতা কবফ  াববতযক াঅফেুর যবপক োন।

কবফতায় জাগযণ:
বফশ্ব াবকতযয তু রনায় ফাাংরা াবকতযয ভান এফাং াফস্থান ম্পককচ বকছু ফরুন?

াঅ,ে,ভ ভাপু জুয যভান:
বফশ্বাবকতযয তু রনায় ফাাংরা াবকতযয ভান গকান াাংকাআ কভ নয়। ৃবথফীয প্রবতটি বালাযাআ একটি
বনজস্ব াবতয জগৎ যকয়কছ, মা তাকেয বনজস্ব াংস্কৃ বত গথকক ধীকয ধীকয গক়ে উকঠকছ। প্রবতটি বালা
 াবতয তাকেয সফবিয  ভবভা োন ককয বফশ্বাবতযকক ককযকছ ভবভাবিত  বযি। াবতয
কে ভাকজয েচণ। াবতয কে ভানফ ভকনয প্রবতেবফ। াবতয কে াঅকরায ৃবথফী, গোকন মা

াঅক াঅকরাবকত কয় াঅক। ফাাংরা বালা াঅভাকেয ভাতৃ বালা। এ বালায গগৌযফভয় ঐবতয াজায
ফছকযয প্রাচীন। গম বালায় ফাাংরা াবতয যবচত, গকফর বালা বাকফ তায গগৌযফ কভ নয়।
ফাাংরা বালায ৃি াবতয বফশ্বাবকতযয েযফাকয গমাগয াঅন রাকব ভথচ াবকতয উৎকতা এফাং
বালায ভান বফচাকয ফাাংরা বালা ফাাংরা াবতয বফকশ্ব প্তভ স্থান াবধকায ককযকছন। প্রকৃ ত াবকতয
াঅভযা াঅভাকেয কেনাকক,াঅভাকেয ুে-েুাঃেকক বচযতনকাকরয ভকধয প্রবতবষ্ঠত কযকত চাাআ। কবফাববতযকযাাআ বযতায াগ্রেূত। তাকেয াবতয ৃবিয ভকধযাআ াঅভযা ববফলযকতয একটি রূকযোয
বযচয় াাআ। াবকতযয কাকছাআ াঅভাকেয জন্ জন্ানতকযয ঋণ ।াবতযাআ ভকনয রুদ্ধ েুয়ায েুকর
গেয়।

কবফতায় জাগযণ:
াঅবন বনকজ একজন ভুবক্তকমাদ্ধা, ভুবক্তমুকদ্ধয ঠিক াআবতা তু কর কযকত াঅনায বক ধযকনয
বযকেনা যকয়কছ? এ বফলকয় বকছু ফরুন?

াঅ  ভ ভাপু জুয যভান:
১৯১৭ াকর গাআ মাতাকর গথকক এ উভাকেকয ভানুল ভুবক্তরাব কযকর ভুবক্ত াঅকবন ফাঙাবর
জাবতয। ১৯৪৭ াকর াবকস্তানী াককেয ৃঙ্খকর াঅফায ফন্দী র ফাঙাবর জাবত। ১৯৫২ াকর
বালা াঅকন্দারন গথকক ধাক ধাক াংগ্রাভ ককয ভুবক্তয থ েুাঁজবছর ফাঙাবর জাবত। ২৫গ ভাচচ
যাকতয ান্ধকাকয াক গনাফাবনী বনযস্ত্র ফাঙ্গারীয উয ঝাবকয় ক়ে, াাংেয ফাঙ্গারী গনা েয,
ুবর ফাবনী, ছাত্র জনতা গকউ ানাোয ফাবনীয াভরা গথকক গযাাআ ানবন। গবেন ঢাকায
যাজথ যকক্ত যবঞ্জত কয়বছর। াবকস্তানী ানাোয ফাবনী গেকয ভকধয ন্ত্রাকয যাজত্ব কাকয়ভ
ককয। াআ, ব, াঅয ফাবনী  ফাঙ্গারী গনাযা গনাফাবনী তযাগ ককয স্বাধীনতা মুকদ্ধ াাং গনয়।
প্রায় ১ গকাটি যণাথী বাযকত াঅশ্রয় বনকত ফাধয য়। বাযকতয বফববন্ন জায়গায় ভুবক্তকমাদ্ধাকেয
াংগঠিত কযা  প্রবক্ষণ গেয়ায কাজ শুরু য়। গেকয ফচস্তকযয ভানুল প্রতযক্ষ ফা কযাক্ষবাকফ
ভুবক্তমুকদ্ধয কক্ষ াফস্থান গনয়। ফাাংরায োভার গছকরযা প্রতযক্ষবাকফ জীফন ফাবজ গযকে ভুবক্তমুকদ্ধ
াাংগ্রণ ককয। ানাোযফাবনী রকভাআ ভুবক্তকমাদ্ধাকেয প্রফর প্রবতকযাকধয ভুকোভুবে কত থাকক। াযা
বফকশ্ব ফাাংরাকেকয ভুবক্তাংগ্রাকভয কক্ষ প্রফর জনভত ভুবি য়। ভুবক্তফাবনী রকভ বক্ত াজচন কযকত
থাকক। তাকেয েুাঃাবক র়োাআকয় ানাোযফাবনী বেকাযা কয় ক়ে। তাযা গেকয াঅরফেয,
াঅরাভ  যাজাকায ফাবনীয ভাধযকভ াাংেয ঘয ফাব়ে জাবরকয়কছ, াাংেয ভা-গফাকনয াআজ্জত
যণ ককযকছ। েীঘচ নয় ভা এয যক্তক্ষয়ী মুকদ্ধয ভাধযকভ ৩০ রক্ষ ীকেয বফবনভকয়, ২ রক্ষ ভা
গফাকনয াঅত্মতযাকগয ভাধযকভ  এক াগয যকক্তয বফবনভকয় ৭১ াকরয ১৬াআ বডকম্বয বফকশ্বয
ভানবচকত্র স্থান রাব ককয স্বাধীন াফচকবৌভ ফাাংরাকে। ভুবক্তমুকদ্ধয ঠিক াআবতা, ঠিক ঘটনা াঠয
ফাআকয় ান্তবুচ ক্ত কযকত কফ। ভুবক্তমুকদ্ধয উয গফব গফব ফাআ বরেকত কফ। ববফলযৎ প্রজকন্য জনয
বা গবভনাকযয ভাধযকভ ঠিক াআবতা তু কর ধযকত কফ।
ভুবক্তমুকদ্ধয ঠিক াআবতাকক গকউ গমন বফকৃ ত না ককয গবেকক জাগ েৃবি যােকত কফ। এাআ
ফযাাকয কবফ  াববতযককেযকক এবগকয় াঅকত কফ তাাঁযা গমন ঠিক তথয বেকয় ভুবক্তমুকদ্ধয উয
ফাআ বরকেন। এাআ ফ বযকেনায ভাধযকভ ভুবক্তমুকদ্ধয ঠিক াআবতা তু কর ধযা মাকফ।।

কবফতায় জাগযণ:
াঅনায উকল্লেকমাগয ককয়কটি গ্রকন্থয নাভ ফরুন?

াঅ,ে,ভ ভাপু জুয যভান:
াঅভায উকল্লেকমাগয গ্রন্থ কে, াশ্রু কয় ঝকয, গেগ্রন্থ, ভকনয াজাকন্ত-উনযা এফাং এাআকতা জীফন কাফযগ্রন্থ।

কবফতায় জাগযণ:
াঅনায ববফলযৎ বযকেনা ম্পককচ বকছু ফরুন?

াঅ.ে.ভ ভাপু জুয যভান:
াঅবভ ভাজ বতকয কভচকাকি বনকজকক বনকয়াবজত যােকত চাাআ াকথ াকথ গরোকরবেকত াঅভায
জীফনকক াবতফাবত কযকত চাাআ। গমন গরোয ভাধযকভ ভাজকক ুন্দয  ৃঙ্খরবাকফ গক়ে গতারা
মায়।

কবফতায় জাগযণ:
াঅনাকক াাংেয ধনযফাে।

ভাপ্ত

