
 

ভীয াভছুর আরভ ফাফু  

[ফাাংরাদেদয বফবষ্ট আদযাী ভীয ফাফু একবি বফদল কাজ কদযবছদরন বফ বকছুবেন আদগ। বিবন ফবিাদযাদে 

ফাঙাবর নাযীদেয বনদে বছািখাি একবি ািকান প্রকা কদযবছদরন বানাযুয আদযাী’য এক ফাৎবযক 

াংখযাে। নানা বনবযদখ গুরুত্বুেব ওই বরখাবি ই-ভযাদগয ািাে ুনঃপ্রকাদয বদ্ধান্ত বনদেবছ আভযা। িদফ 

এফাদয বরখাবিয খাবনক ম্পােনা, খাবনক াংদমাজদনয প্রদোজন দেদছ। েীঘব কাবনী, িাই অনূযন চাযবি দফব 

চরদফ এই ধাযাফাবক। অনুগ্র কদয রক্ষ্য যাখদফন, বভ না ে বমন!]   

 

 বভারদেয াদে নাযীদেয ম্পদকবয ূত্রাি বরৌবকক ুযাে অনুাদয প্রাচীন মুদগ। মদফ 
বেদক ভিদরয ভানুল বেফিাদেয আফাস্থদর ভ্রভদে বগর (আয এক নাভ িীেবমাত্রা) বই বেদক 
আভাদেয বভারে বযক্রভা শুরু। বফ মাত্রাফৃত্তান্ত বরৌবকক কল্পকোয ভদিা বরবফদ্ধ আদছ 
ভাবাযদি। ান্ডফদেয ফেবযকাশ্রভ বযেবদনয এক অাভানয কাবনী ভাবাযদি াওো মাে, মায 

ভদধয চায স্বাভীয (অজুবন িখন নন্দনকানদন ইদেয অবিবে) দে বরৌেীয বভারে ভ্রভদেয গল্প 
আদছ। ফনফা দফবয ওই বফদল ভদে মখন অজুবন অনুবস্থি, মুবধবিয ফাবক ফাইদক বনদে 
িীেবমাত্রাে বফবযদে েদরন বভারদেয উদেদ। অফয িায আদগ ওঁযা ূফব ও েবক্ষ্ে বাযি 
বযক্রভা ভাপ্ত কদযদছন ফদর ফবেবি। মাই বাক, বভারে দফব ওঁযা প্রেদভ এদরন ুেযদক্ষ্ত্র 
ফবরকাশ্রদভ। বখান বেদক কাভযকযে, িাযয মভনাক ফবি, বেিবগবয, কারশর অবিক্রভ কদয 

কুদফদযয উেযান দে গন্ধভােন ফবি াবে বেদে নানা পুর-পর আয ও আনবন্দি বক্ষ্কুর ভৃদ্ধ 
বাগীযেী-িীযফিবী নযনাযােে ঋবলয আশ্রদভ বৌঁছান। বেভদধয ক্লান্ত বরৌেী অদনকফায বীভুত্র 

ঘদিাৎকদচয কাঁদধ চদেই াবে বেদেদছন,ঞ্চচুবি নাভক স্থাদন ফৃৎ বঁদর মিবয কদয াণ্ডফদেয 

(প্রেভ ফব) 



খাইদেদছন, ইিযাবে ফবফধ বফফযে আদছ। এছাো বরৌেী ভাপ্রস্থান দফব আয একফায বভারে-
মাত্রাে াণ্ডফদেয েী দেবছদরন – এ কাবনীও অবধকাাংদয অজ্ঞাি নে। ভাবাযিদক বাযি 
ইবিফৃদত্তয ধূয াণু্ডবরব বদদফ ধযদর বরৌেীই বভারে দে প্রেভ নাযী। আয এবিদক বনাি 
‘বভে’ বদদফ বেখদর বভারে মাত্রাে প্রেভ নাযীদেয খুঁদজ বদি আভাদেয বমদি দফ ইবিাদয 

ািাে, অষ্টভ িাব্দীদি।  
 উভাদেদ বফৌদ্ধ বাফধাযা প্রাযকাদর বেবখ, বভবগবযয অন্দদয-কন্দদয, উতু্তে বগবযদে, 
ভাবভারদে, ফহুজনই বযব্রাজনযি। িাদেয ভদধয াংখযাে কভ দরও নাযীয াক্ষ্াৎও বভদর। 
প্তভ িাব্দীদি বাযি-বিব্বি ম্পকব বনবফেিয দর এ-মাত্রা আযও বফদে মাে। অষ্টভ িাব্দীয 
ভধযবাদগ বিব্বিযাদজয আভন্ত্রদে বগৌেফে-বনফাী বণ্ডি ান্তযবক্ষ্ি বিব্বি মান। িায যাভদব 
বিব্বদিয যাজা িৎকাদরয বফৌদ্ধ জগদিয প্রফাে ুরুল দ্মম্ভফাদক আভন্ত্রে জানান। দ্মম্ভফায 
বিব্বিমাত্রায েী বছদরন িাঁয স্ত্রী ভন্দযফা। বভাচদরয বযেরয হ্রদে বফৌদ্ধধভব েীক্ষ্াকার কািাদনা 
বণ্ডি ান্তযবক্ষ্দিয বফানও ভন্দযফা’য েী ন। ওঁযা একদত্র বনাদরয দে বত্রূর গণ্ডকী নেীয 
ধাযা অনুযে কদয বনোরভ কুবি বগবযফর্ত্ব ায দে বিব্বদিয াউইউদর মান। যাস্তািা ফিবভাদন 
এবাদযস্ট-এয উত্তযবেদক ‘বয-বফা-জে’ দে মাে, বমখাদন এখনও যদেদছ ভন্দযফায সৃ্মবিবচহ্ন। 
এখনও বনার বেদক মকরা, ভান দযাফয ও রাা মাফায জনবপ্রে ে এিাই। বিব্বিীে বফৌদ্ধ 
ধদভবয অনযিভ ূজনীে ফযবি দ্মম্ভফায াদে িায ফেীে স্ত্রী ভন্দযফা ূবজি ন দ্মাম্ভফায অয 
স্ত্রী বিব্বিীে ‘ইদে-ব-বা’-এয ভদিাই। বগৌেফদেয ফেররনা ভন্দযফা দরন ব মুদগয বই 
বফদল অববমাত্রী, ফাাংরায বভারে াধনায আবে দফব মায কৃবিত্ব বচযস্মযেীে। একাে িাব্দীয 

ভধযবাদগ আয এক বফখযাি ফেন্তান অিী েীঙ্কদযয বিব্বিমাত্রাে বকানও নাযীয উদিখ াওো 
মাে না। িাযয ফহুবেন এক ভাূনযিা।  
 ইাংদযজ ানাভদর ববন্ন বক্ষ্া আয াংসৃ্কবিদি ধীদয ধীদয আগ্রী দে ওঠা ফাঙাবর আফায 
বভারে মাত্রাে ব্রিী ে। অজানায ন্ধাদন অববমাত্রাে ুরুলদেয প্রাধানয োকদরও িীেব মাত্রাে 
নাযীদেয বেখা মাে বনজ বনজ বযফাদযয াদে। ফাাংরা বালায প্রেভ বভারে বযভ্রভেকাযী বরখক 

মেুনাে ফবাবধকাযীয ‘িীেবভ্রভে’ গ্রন্থ বেদক জানা মাে, িাঁয ১৮৫০ াদর বকোযনাে-ফরীনাে ভ্রভদেয 
ভে নানা ফেদয নাযীযাও বছদরন। ফাফু কারীপ্রাে বঘাদলয স্ত্রী, িাদেয ুদযাবদিয স্ত্রী, ছে 

ফৎদযয কনযা কাবভনী, বব ুফােী, বেওোন নন্দকুভায ফুয বফান বফনু্দাযা, ববারানাে ভুখাবজব’য 
ভা ও স্ত্রী ছাোও বছদরন ফৃন্দাফনফাী চাযজন বফধফা নাযী। ১৮৭৫ াদর প্রকাবি যাদজেদভান 
ফুয ‘কাশ্মীয কুুভ’ গ্রদন্থও এইযকভ নাযীদেয উদিখ াওো মাে। বফখযাি বকফচে বন ১৮৭৩ 
বেদক ১৮৭৬ াদর বিন ফছদয বিনফায উত্তয বাযি ভ্রভে কদযন। িাঁয ভা াযোুন্দযী একফায 
িাঁদেয াদে বছদরন এফাং বেযােূন, ভুদৌযী, গুাাবন, নারাাবন ভ্রভে কদযন। ১৮৮৭ াদরয 

অদটাফদয যফীেনাে ঠাকুয িাঁয স্ত্রী চিুেবী ভৃোবরনীদেফী, একফছদযয বশুকনযা বফরা ও েুই বফান 



বৌোবভনী ও স্বেবকুভাযী এফাং িাঁদেয েুই কনযা বযন্মেী ও যরাদক বনদে োবজববরাং, ভাংু ও ববকভ 
গভন কদযন। ঠাকুয বযফাদযয কৃিী কনযা স্বেবকুভাযী বরবখি এই ভ্রভে ফৃত্তান্ত ভাবক বাযিীে 

বত্রকাে ছে দফব প্রকাবি ে। বিাই বকানও ফাঙাবর নাযী বরবখি প্রেভ বভারেভ্রভে কাবনী।  
 প্রখযাি বফজ্ঞানী জগেীচে ফুয াদে িাঁয স্ত্রী অফরা ফু ১৮৯৪ াদর আরদভাো বেদক 
যমূ নেীয উৎ এফাং বণ্ডাযী বভফা বযেবন কদযন। ১৮৯৭ াদর স্বাভী বফদফকানদন্দয াদে 

ববগনী বনদফবেিা ফারিার দে ফযেব দে দয াদরগাঁওদেয বেক বেদে অভযনাে বযভ্রভে 
কদযন। ১৯১০ াদর বস্টায বনদফবেিা আয অফরা ফু জগেীচে ফুয াদে বকোযনাে ফরীনাে 
বযভ্রভে বদয আদন। ১৯১১ াদর বভনবরনী ফু বনার বভারে ভ্রভে কদযন। বযব্রাজক 

প্রদভােকুভায চযািাজবীয াদে ১৯১৪ াদর বকোযনাদে যাস্তাে নারাচবিদি এক নাযীয াক্ষ্াি ে 
মায আগভন কাবরভঠ বেদক। ১৯১৫ াদর যদভেনাে ফুয ভা গাদোত্রী ঘুদয আদন। ১৯২২ াদর 

বফভরা োগুপ্তায ‚কাশ্মীদয ক’বেন‛ এফাং ১৯২৫ াদর যর্ত্ভারা বেফীয ‚বভারে বযভ্রভে‛ গ্রন্থ 
প্রকাবি ে। প্রখযাি ভবরা াববিযক অনুরূা বেফী ১৯২৭ াদর বকোযনাে-ফরীনাে বযভ্রভে 
কদযন। বই ভে যাজরক্ষ্ী বেফী ও কািযােনী বেফীয বভারে ভ্রভে কাবনী প্রকাবি ে। 
‘ফাাংরায ফাঘ’ বক্ষ্াবফে যায আশুদিাল ভুখাজবীয স্ত্রী বমাগভাো বেফী িাঁদেয ুত্র উভাপ্রাে ভুখাজবীয 
দে ১৯২৮ াদর বভারে বযভ্রভে শুরু কদযন। িাঁদেয এই অববমানধভবী ভ্রভেদফব বছর 

বকোযনাে-ফরীনাে (১৯২৮), বনার বভারে (১৯৩২), কাশ্মীদয অভযনাে (১৯৩৬), গদোত্রী-মভুদনত্রী 
(১৯৪৯)। ১৯৪৯ াদরয ৩ জুন নবভিা েত্ত িায স্বাভী বমাদগেনাে েদত্তয মাত্রী দে বগাভুখ 
উবস্থি ন। বই প্রেভ এক ফাঙাবর নাযীয বগাভুদখ োবে। নবভিা েত্ত এযয ববকভ, নােু-রা 
(‘রা’ ভাদন বগবযে) এফাং গ্রীনদরক বযক্রভা কদযন। ১৯৫৩ াদর ববকদভয াবণ্ডভ ফবিৃদে 

াংগবঠি ফাঙরায প্রেভ ফবিাববমাদনয াংগঠক বেফঙ্কয ীর ১৯৫৮ াদর নফফধূদক বনদে নােু-রা 
দে রাাে গভন কদযন এফাং বখাদন চাযফছয ধদয ফফা কদযন। বকানও ফাঙাবর নাযীয েীঘবকার 
বভারদেয াবন্নদধয োকায বযকর্ব ওিাই। ওই ভে িীেবমাত্রাে এফাং াফবিয এরাকাে ভ্রভদে (ফা 

বেবকাং) বভািাভুবি অবযস্থ দরও ফবিাদযাদে বকন্তু ফাঙাবর নাযীযা িখনও আগ্রী দে উদঠনবন।  
 নাযীদেয ফবিাদযাদে আগ্রী দে উঠায কৃবিত্ব ভূরি এদেদয ফবপ্রাচীন ফবিাদযাে 
প্রবক্ষ্ে বকে ‘বভারোন ভাউদেবনোবযাং ইনবস্টবিউি’-এয। অফয িায আদগ বফদেয ফবিাদযাদে 
ভত্তভ কীবিববি ঘদি বগদছ। ২৯ বভ, ১৯৫৩ - বিনবজাং বনাযদগ ও এর্ভন্ড বরাবযয ইবিা ৃবষ্ট 
কযদরন ৃবেফীয দফবাচ্চ বফনু্দ এবাদযস্ট ীদলব া বযদখ। এই ভাকীবিবয য এদেদ, বফদলি 
ফাাংরাে অবফোয ফবিদপ্রভ ঞ্চাবযি ’র। িাযই পরশ্রুবিদি িৎকারীন ভুখযভন্ত্রী বফধান-যাদেয 
উদেযাদগ এফাং প্রধানভন্ত্রী জওযরার বনদরুয উৎাদ, বক্রে দমাবগিাে ১৯৫৪ াদরয ৪ 
নদবম্বয োবজববরাংদে প্রবিবিি ’র বভারোন ভাউদেবনোবযাং ইনবস্টবিউি; বিনবজাং বনাযদগ ও নানু্দ 
জোদরয বনিৃদত্ব ূচনা ’র বাযদিয প্রেভ ফবিাদযাে প্রবক্ষ্ে কভবমদজ্ঞয। অফয এয আদগই 



বেফঙ্কয ীর ও বগাদেনাদেয প্রদচষ্টাে বিভফে বেদক ফাঙাবরদেয ফবিাববমান ফব শুরু দে 
বগদছ। িফু এই প্রবিিান গদে উঠায য বাযিীে উভাদেদ ফবিাদযাে ক্রভ জনবপ্রে দে 
উঠদি োদক। একবেন নাযীদেয ভদধযও বন অববমাদনয ফানা াংক্রবভি ে। এদক্ষ্দত্র বাযিীে 
নাযীদেয অাংগ্রে শুরু ে বখাে বিনবজাং বনাযদগয বযফায বেদক। ১৯৫৯-এ ‘বচৌ-ইউ’ ফবদি 
(২৬,৮৫৭ পুি) ভবরা আদযাীদেয বনদে একবি আন্তজবাবিক অববমান াংঘবিি ে। ভাোভ ক্লে 

বকাগাদনয বনিৃদত্ব এই অববমাদন বাযি বেদক অাং বনন বিনবজাং বনাযদগয েুই কনযা বনভা ও 
বভদভ, দে িাদেয পুপু (ববভা) বর্াভা বযানী। বফাদয ফবিীদলব বাযিীে ওদেয োবে 
ম্ভফ না দরও বনভা বিনবজাং ২২,৪০০ পুি উচ্চিাে উদঠবছদরন। ঘিনাবি বাযিীে নাযী ভদর 

আদরােন ৃবষ্ট কদয। বই বছর ফবদি বাযিীে নাযীয প্রেভ েচাযো। 
 এবেদক ইনবস্টউি প্রবিিায াি ফছয য দ্মজা নাইরু্ ও ইবন্দযা গান্ধীয ুাবযদ এই 
প্রবক্ষ্ে বকদে নাযীদেয জনযও েযজা খুদর মাে। ১৯৬১ দনয এবপ্রদর ২৩ জন নাযী বক্ষ্ােবী বনদে 

শুরু ওো ২৬িভ বফবক ভাউদেবনোবযাং বকাববিই বছদরা নাযীদেয জনয প্রেভ দ্ধবিগি 
ফবিাদযাে প্রবক্ষ্ে। নাযীদেয জনয শুরু কযা বগর, বকন্তু এই প্রেভ বকাদব বছদরন না বকাদনা 
ফাঙাবর নাযী। িাঁদেয আগভন ঘদি আযও বিন ফছয য। অধুনা ফাাংরাদেদয ভাবনকগদেয 

ফযোইর গ্রাদভয বমাদগ চে বঘাল ও বফক্রভুদযয শ্রীনগদযয ুবাবলনী বেফীয কনযা ববি বফো 
(জন্ম ২৪-১০-১৯২১)এখাদন ববিব দরন বফবক বকাদব। বনবেবষ্ট ভদে প্রবক্ষ্ে ফব ম্পন্নও 
কযদরন। িখন বিবন বিন ন্তাদনয জননী। শ্রীভবি বফো-এয স্বাভী বছদরন বাে বচবকৎক, 
আফায অববমান-বপ্রভীও। র্ঃ বফোদয উদেযাদগ বিভফদেয ফাকুোয শুশুবনো াাদে ১৯৬৫ 
াদরয ২৩ জানুোবয প্রেভ যক ক্লাইবম্বাং কযাম্প অনুবিি ে। এইচএভআই-এয জনফর ও কাবযগবয 
ােিাে অনুবিি বই কযাদম্প ২৪ জন প্রবক্ষ্োেবীয ভদধয চাযজন বছদরন ফাঙাবর নাযী। যফিবীদি 

ফহুর আদরাবচি ফবিাদযাী ুজো (গু) ও বভরু অববমাত্রী ুেীপ্তা (বনগুপ্ত) বছদরন ওই কযাদম্প।  
 ১৯৬৩ াদর বর্ বক াদণ্ডয বনিৃদত্ব অনুবিি এক অববমাদন অাংগ্রেকাযী চায ভবরা 
আদযাী  নবন্দনী যাদির, বকাবকরা বভিা, স্বািী বোই ও প্রবিভা াদরকয শ্রীশকরা ফবি 
(২২,৭৪২)  জে কদযন, ১২ ও ১৪ জুন। বইই প্রেভ ক’জন বাযিীে নাযীয প্রেভ ফবিৃে জে। 
বঠক দযয ফছয জদে েুনবে-এয বনিৃদত্ব অনুবিি ভৃগেুবন (২২,৪৯০) ফবিাববমাদন যানী 
বগফানো, েূগবা গুরুাং ও উলা াযদকায ুরুল আদযাীদেয াাাব একইাদে ীদলব োবে 
কদযন, ১০ ও ১২ অদটাফয। বম েুবি অববমাদনয কো উদিবখি ’র িায ভদধয ফাঙাবর নাযী বছদরন 
না। ফাঙাবর নাযীয ফবদি োবন িাযও দযয ফছয, অেবাৎ ১৯৬৫ দন। আযম্ভবি বছর ফে 
বফদোগান্তক। মদর চক্রফিবীয বনিৃদত্ব একবি ের বফখযাি ফা কুখযাি বের া (১৭,৭০০) 
অববমাদন বগর। খাযা আফাওোয জনয অববমান ফযেব ে। বপযায দে অবনভা বনগুপ্ত, ওই 
েদরযই একজন, দন্ধয ভুদখ আচভকা বেঙ্কয ােয ধদয কফদর দেন এফাং ভৃিুযফযে কদযন। 



বেনিা বছর ২ অদটাফয। ফবিাববমাদন প্রেভ বাযিীে ীে-নাযী! মাক, িাযয ১৯৬৬-বি অনুবিি 
ে ভবরাদেয বযচারনাে ও অাংগ্রদে ভৃদ্ধ প্রেভ ফবিাববমান। ভাযাদেয বভদে ুষ্পা 
আোবদরয বনিৃদত্ব ববিদভয বকাকোাং (২০,১৬৬) ফবদি াংগবঠি এই অববমান অপর, বকন্তু 
খুফই বপ্রযোোেী। বভদেযা চূোয ভাত্র ১৬৬ পুি বনচ বেদক চদর আদি ফাধয ে (১৮ এবপ্রর)। 
১৯৬৫’য বকাকোাং অববমান বাযদি ফবভবরা ফবিাববমাদনয েুোয খুদর বেে।  
 দযয গল্প জশনকা বোরী বনা’য। বচবকৎক বিায উৎাদ বোরী এইচআইএভ-এ 

বফবক ফবিাদযাে প্রবক্ষ্ে বনদেদছন এফাং ফাবেদি খুদর ফদদছন ভবরা ফবিাদযাে ক্লাফ 
‘বেকৃৎ’। আয এই ক্লাফ বেদকই ১৯৬৭ াদর াংগবঠি র বিভফদেয ফেকনযাদেয প্রেভ 
ফবিাববমান। বেকৃৎ ক্লাদফয প্রধান ৃিদালক প্রপুর চে বন আয প্রধান উদেষ্টা বনভাই ফু  

আযও অদনদকয ােিাে প্রেভ নাযীেদরয অববমাদনয জনয বনফবাবচি কযা ’র বফখযাি নন্দাঘুবে 
(২০,৭০০) ফবি। রক্ষ্য বস্থয ’র ফদি, বকন্তু কবঠন আয অবিেুরূ আদযাদনয মুবিদি বাযিীে 
ফবিাদযাে াংস্থা ‘ইবণ্ডোন ভাউদেবনোবযাং পাউদন্ডন’ অনুভবি বের না। দয অদনক েযফায কদয 

আইএভএপ এয ম্পােক বযাবনীদভান চক্রফিবীয আনুকুদরয একই অঞ্চদর অফবস্থি বযাবে 
(১৯,৮৯৩) ফবদি অববমান চারাদনায অনুভবি াওো বগর। ২১ ফছয ফেী ‘বেকৃৎ’ প্রধান বোরী 

বনায বনিৃদত্ব অববমাদনয েয বনফবাবচি দরন ুজো গু (ভযাদনজায), ইবন্দযা বফো 
(াংফােোিা), ুেীপ্ত বনগুপ্তা (ভযা বযর্ায), প্না বভত্র (বকাোিায ভাস্টায), রক্ষ্মী ার (োন্সদািব 
অবপায), ীরা বঘাল ও স্বপ্না নন্দী। দে বভবর্কযার অবপায বদদফ বছদরন েীারীয ফে বাই 
আদযাদে প্রবক্ষ্েপ্রাপ্তর্াঃ েীক বনা। ৯ অদটাফয বফযাভীন ফৃবষ্টয ভদধয াওো বস্টন বেদক 
েূন এক্সদপ্রদ মাত্রা শুরু ’র। উত্তয প্রদেদয গাদোোর আয কুভােুন বভারদেয ভধযফিবী ীভাদন্ত 
চাদভরী বজরায বমাীভঠ ভকুভাে অফস্থান বযাবে ফবদিয। রখদনৌ বেদক বমাগ বেদরন াাাং 
বযায বনিৃদত্ব োবজববরাংদেয াি বযা আয ািজন াই-অবিচুযর্ বািবায। বযদ্বায দে ফাদ 

মাত্রা কদয ১৪ অদটাফয বফকার ৪িাে েরবি বৌঁছার িৎকারীন উত্তয প্রদেদয বল ভকুভা 
বমাীভদঠ। ১৫ অদটাফয, েু’িন ভারাত্র- বাো কযা ফাদ ফাই বৌঁছাদরা বযনী (৬,১৭০ পুি)। 
কাদভি বভফা বেদক বনদভ আা বধৌবরগো আয নন্দাদেফী বভফা বেদক আা ঋবলগোয 
বভবরিস্থর বযনী গ্রাদভয াঠারাে েুই যাি অফস্থাদনয য শুরু র ঋবল গোয ে ধদয াফবিয 
গজব ধদয াঁিা, বেবকাং। প্রেভ কযাম্প বাাংকাযানী। ২ে কযাম্প ’র খািাখেদক। িৃিীে বেন আরগা 

ােযাফৃি াাে োবাব কদয নেীয ফুক বেদক খাো উঁচু াাদে উঠায য ১১,৫০০ পুি উঁচু 
বাঙাাবন। ১৯ অদটাফয বাঙাাবন বেদক ঝেবা আয বযাদর্দর্নড্রন (গুো) ফন ববযদে ১৩৫০০ পুি 

উঁচু যাজদঘয-এ াজাদনা ’র বফকযাম্প। এখান বেদকই শুরু প্রকৃি আদযাে! [দযয দফব]  


