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সতয্ ও সাম্য্র প্রততক তিমরাহী কতি কাজী নজরুল ইসলা্ 
 

Sarita Biswas 

 
সারাাংশ 
পরাধীন দেমশর ্াতিমত ২৪দশ দ্ ১৮৯৯ সামল রাঢ় িাাংলায় জন্ম হময়তিল তিমরাহী িীর কাজী নজরুল ইসলাম্র। 

এিাং ২৯ আগস্ট ১৯৭৬ সামল ৭৭ িির িয়মস তপক্স তিতজজ এর কারমন তাাঁর ্ৃত্যয হয়। তততন আ্ামের িাাংলা 

সাতহতয্, স্াজ ও সাংস্কৃততমক উন্নততর চর্ তশখমর দপৌিামনার দেমএ অন্যত্ দেষ্ঠ িয্তি তিমলন। পতি্িঙ্গ ও 

িাাংলামেশ দুই িাাংলামকই নজরুল ভামলািাসমতন। তাই দুই িাাংলার জনগনই নজরুমলর সাতহতয্ ও সতঙ্গতমক 

সােমর গ্রহন কমরমিন। তততন িাাংলামেমশর জাতীয় কতি হন এিাং কতিতায় তাাঁর তিমরাহী ্মনাভামির জন্য তাাঁমক 

‘তিমরাহী’ কতি নাম্ আখয্া দেওয়া হয়। আ্ার এই দলখার ্মধয্ নজরুল এর জন্ম, ্ৃত্যয, জীিন এিাং স্াজ ও 

সাতহমতয্র আতিনায় তাাঁর দে জনগমনর জন্য অসাম্প্রোতয়ক ্মনাভাি তিল, তারই সম্পূনন রূপ সাংতেমে তযমল ধরা 

হময়মি। কাজী নজরুল তনমজর জীিমন দগািা স্ামজর তচত্রিা দে ভামি উপলতি কমরমিন, তিক দত্তন তাাঁর রচনায় 

অেমর অেমর তা তযমল ধমরমিন। তততন স্ামজর ্ানযমের তভতমরর বিে্য্ েূর কমর সা্য্্য় একিা নিস্াজ 

গিন করমত দচময়তিমলন। তাই তাাঁর ্মতা এ্ন সতয্ ও সাম্য্র কতি শুধয িাাংলা সাতহমতয্ই নয়, স্গ্র তিশ্ব 

সাতহমতয্ খযাঁমজ পাওয়া ভার। 

আ্ার এই দলখা শুধয কালজয়ী তিমরাহী কতি কাজী নজরুমলর িয্তিবমক,তাাঁর সতয্ ও সা্য্মক িাাংলা জগৎ ও 

জীিমন জাতগময় দতালার একতি প্রমচষ্টাই নয়, তাাঁর সমঙ্গ সমঙ্গ তশোর্নীমের কামি ও নজরুমলর জীিমন এিাং 

সাতহমতয্ সাম্য্র দে স্থান, তার সম্পূনন রূপ সাংতেমে জানার সহজ উপায় হমি। 

 
ভূত্কা  

তিাংশ শতাব্দীর িাাংলা সাতহমতয্ ও স্ামজর এক অতযলনীয় িয্তিমবর না্ তিমরাহী কতি কাজী নজরুল 

ইসলা্। নজরুল তিমলন তিমের্ামহর কতি, সা্য্ ও সমতয্র কতি, সাম্প্রোতয়কতাহীন জন্মনর কতি। 

নজরুলমক আ্রা শুধয কতি তহমসমিই নয়, দেমশর একজন সাাংিাতেক এিাং বসতনক্ তহমসমি ও দপময় 

র্াতক। নজরুমলর েখন জন্ম হয় তখন দেশ তিল পরাধীন। এই পরাধীন দেমশর ্াতিমত অমনক দুুঃখ-কষ্ট, 

অভাি অনিমনর ্মধয্ ্ানযে হময়মিন তততন। পড়াশুনায় দ্ধািী র্াকা সমতয্ও অভামির কারমন পড়াশুনা 

করমত পামরনতন তততন। দিাি দিলা দর্মকই নজরুল জাত-পামতর দভোমভে পিন্দ করমতন না। পরাধীন 

এই দেমশর ্াতিমত নজরুল শুধয দেখমত দপময়মিন শাসন ও দশােণ, কযসাংস্কার, ধ্নতিমেে, 

সাম্প্রোতয়কতা, ো নজরুমলর ্ন এিাং ্ানতসকতার তিমরাধী তিল। পরধীন দেমশর একজন দেশ দপ্রত্ক 

হময় নজরুল সারা জীিন এই সি সাম্প্রোতয়কতার তিরুমে তিমরাহ কমরমিন। তার এই তিমরাহ শুধয তাাঁর 

িাস্তি জীিমন দর্ম্ র্ামকতন, তাাঁর তিমরামহর সযর এমস দপৌমিতিল তাাঁর সাতহমতয্র আতিনায়। নজরুমলর 

্মন প্রামন তিল সাতহতয্। তাই পড়াশুনা, সাাংিাতেকতা, বসতনক জীিন দকান জায়গায়ই তততন সাতহতয্মক 

ভযমল োন তন। তাাঁর সাতহমতয্র প্রমতয্ক দেমত্রই আ্রা তাাঁর সা্য্ ও সতয্মক দপময় র্াতক। নজরুমলর এই 

সা্য্িাে তিল সিনিয্াপী, সিনপ্লািী। 

 

জন্ম : ১৩০৬ িঙ্গামব্দর ১১ই বজয্ষ্ট এিাং ১৮৯৯ খৃুঃ ২৪দশ দ্ ্ঙ্গলিার কাজী নজরুল ইসলা্ অতিভি 

িাাংলার পতি্িমঙ্গর িধন্ান দজলার আসানমসাল ্হকয্ার চযরুতলয়া গ্রাম্র এক েতরর ্যসল্ান 

পতরিামর জন্মগ্রহণ কমরন। তাাঁর তপতার না্ কাজী ফতকর আহ্ে, ্াতা জামহো খাতযন, তপতা্হ কাজী 

আত্হুল্লাহ, এিাং ্াতা্মহর না্ ্যন্সী দতায়াময়ল আলী। 
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জীিন : কতি কাজী নজরুল ইসলা্ এর িাকনা্ তিল ‘দুখযত্য়া’। 

কতির এই ‘দুখযত্য়া’ না্তি পরিততনকামল সাতহতয্ জগমত তাাঁর িদ্ম 

না্ হময় ওমি। ‘দুখযত্য়া’ িাড়া গ্রা্িাসীমের ্মধয্ অমনমকই 

নজরুলমক ‘নযরু’, ‘খযমে’, ‘ওস্তাে’ ও ‘িয্ািাতচ’ নাম্ িাকমতন। ্া 

জামহো নজরুলমক ‘নজর আলী’ নাম্ িাকমতন। নজরুল তাাঁর 

তপতা-্াতার েষ্টত্ সন্তান তিমলন। নজরুমলর পাতরিাতরক অিস্থা 

প্রর্্ দর্মকই দত্ন একিা ভামলা তিল না। চর্ অভাি-অনিমনর 

্মধয্ তেময় তাাঁর িালয্, বকশর ও দেৌিন িয়স অততিাতহত হয়। তকন্তু 

এই সী্াহীন পাতরিাতরক দুুঃখ-দুেনশার ্মধয্ ও কতি কখমনা তাাঁর 

সাতহতয্ রচনার পর্ দর্মক সমর োনতন। সারাজীিন তততন িাাংলা কািয্ 

ও সাতহতয্চচনা কমর তগময়মিন। দকান িাাঁধাই তাাঁমক আিকামত 

পামরতন। 

নজরুল বশশমি তাাঁর তপতা ফতকর আহ্মের কামিই দলখাপড়া 

তশখমত শুরু কমরন। এিাং তার তকিয তেন পমর তাাঁমক গ্রাম্রই 

দিমনপাড়ার স্কযমল ভততন কমর দেওয়া হয়। এর পমর নজরুল ্িমিই 

তাাঁর চাচা কতর্ এর কামি তশো গ্রহণ কমরন। চাচা কতর্ই 

নজরুলমক আরতি, ফারসী, উদুন ভাোর তশো দেন। চাচা কতর্ এর 

কামি তাাঁর পড়াশুনা চলমত র্ামক, তকন্তু হিাৎ কমর নজরুল এর 

জীিমন দনম্ আমস চর্ তিপেনয়। ১৯০৮ সামল েখন নজরুমলর 

্াত্র নয় িির িয়স তখন তাাঁর তপতার ্ৃত্যয হয়। এিাং নজরুমলর 

পতরিামর ভয়ঙ্কর ভামি দেখা দেয় অভাি-অনিন। এই অভাি অনিন 

দ্িািার োময় নজরুমলর তশোয় িাাঁধা পমড় োয়। ্াত্র েশ িির 

িয়মস তাাঁমক দনম্ দেমত হয় জীতিকা অেনমনর কামজ। 

 ্িি দর্মকই নজরুল প্রার্ত্ক পরীোয় উত্তীনন হন। ১৯০৯ সামল 

নজরুলমক পতরিামরর অভাি-অনিন দ্িামনার জন্য ্িমিই 

তশেকতার কাজ শুরু করমত হয়। শুধয তশেকতা কমর পতরিামরর 

অভাি দ্িামনা সম্ভি তিল না, তাই নজরুল ্সতজমের ই্া্ ও 

দ্ায়ামেমনর কাজ করমত শুরু কমরন। এিাড়াও দরাজগামরর 

আশায় কতিমক দোগ তেমত হয় নানা তর্ময়িামরর েমলর সমঙ্গ, 

তখনই নজরুল তিতভন্ন দলমিা গান, পালা গান রচনা কমরন। বকমশার 

িয়স দর্মকই নজরুমলর সাতহমতয্র তেমক ভীেণ দ াক তিল, তাই 

বকমশার িয়মসই নজরুল তাাঁর চাচা কতরম্র কামিই কতিতা, গান, 

নািক ও সাতহতয্ সম্বমে স্য্ক জ্ঞান লাভ কমরন। নজরুমলর 

দলখাপড়ায় তিল ভীেণ আগ্রহ, তাই নজরুল এগামরা িির িয়মস 

ভততন হন ্ার্যরণ হাইস্কমল ক্লাস তসমক্স। তকন্তু অভামির কারমন 

নজরুমলর পড়াশুনায় িাাঁধা আমস িারিার। স্কযল দিমড় নজরুল কাজ 

শুরু কমরন এক িািাতল-তিিান গািন সামহমির িাতড়মত িািযনতচ 

তহমসমি, এিাড়াও আসানমসামল দস্টশমনর কামি এক রুতির 

দোকামন ও কাজ কমরন তততন। পড়াশুনায় এত িাাঁধা আসা সমতয্ও 

নানা অভাি অনিমনর ্মধয্ ও ্মনর এক দকানায় পযমে দরমখতিমলন 

পড়াশুনার ইচ্ছামক, তাই চর্ িাাঁধা তিপতত্তর ্মধয্ তেময় নজরুল 

তশয়ারমসাল রাজ হাইস্কযল দর্মক েশ্ দেনী পেনন্ত পড়াশুনা সম্পনূন 

করমলন। এিাং এখামনই তাাঁর পড়াশুনায় তততন ইতত িানমলন।  

 

 

 

এর পর দেখা োয় কাউমক তকিয না জাতনময় নজরুল ১৯১৭ সামল 

স্কযল দিমড় দোগ দেন করাতচর তিতিশ দসনাতিতহনীমত। দসনািাতহনীমত 

র্াকাকালীন নজরুল দুই িিমরর ও দিতশ স্য় ৪৯নাং দরতজম্মে 

তিমলন। এই দসনািাতহনীমত র্াকাকালীনও নজরুল তাাঁর সাতহতয্ ও 

সতঙ্গতচচনা চাতলময় দগমিন। ১৯২০ সামলর দগাড়ার তেমক ৪৯নাং 

দরতজম্ে দভমি দেওয়ার কারমন নজরুমলর আর দসনািাতহনীমত 

র্াকা হল না। তততন দরাজগামরর আশায় আিার তফমর আসমলন 

কলকাতায়।  

 

 

 

১৯২১ সামল নজরুমলর তিময় তিক হয় দেৌলত পযমরর আলী 

আকিমরর ভাগ্নী নাতগনস আসার খানম্র সমঙ্গ, তকন্ত ১৯২১ সামলর 

১৭ জযন তিময়র তেনই পাতত্রপমের সমঙ্গ নজরুমলর তকিয ্মনা্াতলন্য 

হওয়ার কারমন নজরুল তিময়র আসর দর্মক চমল োন। নাতগনস এর 

সমঙ্গ তাাঁর আর তিময় হয় না। এর পর নজরুল চমল আমসন 

কযত্ল্লায়, কযত্ল্লায় এমস নজরুল কযত্ল্লার কান্দীর পামড় দসনগুে 

পতরিামর উমিতিমলন।  তখন নজরুমলর ঘতনষ্ট সম্পকন গমড় ওমি 

তগতরিালা দেিীর এক্াত্র কন্যা আশালতা দসনগুে ওরমফ দুতল িা 

দোলমনর সমঙ্গ। দশমে ১৯২৪ সামলর ২৫ এতপ্রল কতির তিিাহ হয় 

আশালতা দেিীর সমঙ্গ। কতি ্যসল্ান হময় তহন্দয দ্ময়মক তিময় 

কমরন, এিাই সাম্প্রোতয়কতাহীন কতি নজরুমলর তিমশেব। তিময়র 

পর আশালতার নতযন না্ হয় ‘প্র্ীলা দেিী’। তিময়র পর তামের 

চারতি পযত্র সন্তান হয়। নজরুল তনমজই তামের না্ রামখন তহন্দয-

্যসল্ান ত্তলময়। তামের না্ রাখা হয় – আজাে কালা্ (কৃষ্ণ 
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্হম্মে), অতরন্দ্ খামলে (িযলিযল), কাজী সিয্সাচী (সানী) ও কাজী 

অতনরুে (তনতন)। 

 

 

 

িয্তিগত জীিমন নজরুল ্যসল্ান হময় ও তহন্দয-্যসল্ান দুই 

ধম্নরই ্মনর ্ানযে তিমলন। দুই ধ্নমকই নজরুল েো করমতন। 

তাাঁর কামি দকান ধ্ন দিাি তকাংিা িড় তিল না। এই কারমন তাাঁর 

রচনায় আ্রা দুই ধম্নর স্ন্বয়মক খযমজ পাই। নজরুল জাত-

পামতর দভোমভে কখমনাই দ্মন দননতন। সারা জীিন ধমর দুই 

ধ্নমক ত্তলময় দেওয়ার দচষ্টা কমরমিন। ১৯২৯ সামল ১৫ তিমসম্বর 

কলকাতায় অয্ালিািন হমল নজরুলমক েখন নাগতরক সাংিধননা দেওয়া 

হময়তিল, নজরুল তখন এই তিেময় তাাঁর দশে ভােমণ িমলতিমলন -  

 “আ্ামের ্মধয্ ধ্ন তিমেে নাই, জাতত তিমেে নাই, িণন তিমেে 

নাই, আতভজামতয্র অতভ্ান নাই। পরস্পরমক ভাই িতলয়া একই 

অতিতচ্ছন্ন ্হাত্মার অাংশ িতলয়া অন্তমরর তেক হইমত 

তচতনয়াতি।“এিাড়াও নজরুল িমলতিমলন -  

“দকউ িমলন আ্ার িাণী েিন দকউ িমলন কামফর। আত্ িতল ও 

দুমিার দকামনািাই না। আত্ শুধয তহন্দয ্যসতল্মক এক জায়গায় ধমর 

তনময় হ্যান্ডমশক করামনার দচষ্টা কমরতি, গালাগাতলমক গলাগতলমত 

পতরণত করার দচষ্টা করতি।“ 

্নজরুল ধ্ন তনময় লড়াই কখমনাই পিন্দ করমতন না। তততন 

জানমতন দেমশ দে ধম্নর লড়াই তা তিতিশমের জন্য, তিতিশরা 

তনমজমের স্বার্ন তসতের জন্য দেমশর ্ানযেমের ্মধয্ ধত্নয় 

লড়াইময়র সৃতষ্ট করমি। তাই দেখা োয় নজরুল করাতচর দসনা জীিন 

দিমড় েখন কলকাতায় চমল আমসন, তখন তিতিশ রামজর তিরুমে 

প্রতয্ে সাংগ্রা্ কমরন। এিাং প্রকাশ কমরন তাাঁর কালজয়ী কতিতা 

‘তিমরাহী’ও ‘ভািার গান’এিাং ‘ধূ্মকতয’র ্মতা সা্তয়কী। ফমল 

নজরুলমক দজমল িন্দী করা হয়। দজমল িন্দী দর্মক নজরুল দলমখন 

‘রাজিন্দীর জিানিন্দী’। এিাড়াও ১৯২৬ সামল তহন্দয-্যসল্ামনর 

দে োঙ্গা হময়তিল তাাঁর তপিমন অেৃশ্য ভামি েযি তিল ভারতিমেনর 

ইাংমরজ প্রশাসন। এই জঘন্য সাম্প্রোতয়কতার তিরুমে ও গণিাণী 

দসাচ্চার হময়তিল। গণিাণীর তিতভন্ন সাংখয্ায় কাজী নজরুল ইসলা্ 

তহন্দয -্যসল্ান তনময় তলমখমিন – ‘তহন্দয -্যসল্ান’, ‘্তন্দর-

্সতজে’, ‘তহন্দয-্সতল্ েযে’, প্রভৃতত প্রিে। 

তহন্দয-্যসল্ান োঙ্গার পতরনা্ কতি তাাঁর ‘্তন্দর-্সতজে’ প্রিমে 

সযন্দর ভামি তযমল ধমরমিন –  

“্ামরা শালা েিনমের, ্ামরা শালা কামফরমের’ – আিার তহন্দয-

্যসল্ানী কান্ড িাাঁতধয়া তগয়ামি।  প্রর্ম্ কর্া কািাকাতি পমর ্ার্া 

ফািাফাতি হইয়া দগল।  আল্লার এিাং ্াকালীর দপ্রতস্টজ রোর জন্য 

োহারা এতেন ্াতাল হইয়া চীৎকার কতরমততিল, তাহারাই েখন 

্ার খাইয়া পতড়য়া োইমত লাতগল, দেতখলা্ তখন আর আল্লা ত্ঞা 

্া কালী িাকযরানীর না্ লইমতমি না।  তহন্দয-্যসল্ান পাশাপাতশ 

পতড়য়া র্াতকয়া এক ভাোয় আতননাে কতরমতমি – ‘িািমগা ্ামগা’ 

্াতৃপতরতয্ি দুইতি তিতভন্ন ধম্নর তশশু দে্ন কতরয়া এক স্বমর 

কাাঁতেয়া তামের ্ামক িামক। “ 
 

 

 

সাতহমতয্ নজরুমলর সতয্ ও সা্য্ : নজরুল জীিনমক, স্াজমক 

আপন আয়নায় দেমখমিন আর তা িতির ্মতান তযমল ধমরমিন তাাঁর 

এমকর পর এক কতিতায় ।  বকমশার িয়মসই নজরুমলর ্মধয্ 

অসাম্প্রোতয়ক ্ানতসকতার তভতত্ত গমড় ওমি, ো পরিতনীকামল তাাঁমক 

সা্য্িােী হমত পর্ ্সৃণ কমর দেয়।  নজরমলর কামি ‘সা্য্’ তিল 

সতয্ এিাং ‘অসা্য্’ তিল অসতয্। ্ানিসৃষ্ট এই অসাম্য্র সকল 

প্রাচীর দভমি নজরুল সাম্য্র গান শুতনময়মিন। তাাঁর জীিমন এিাং 

তাাঁর সাতহমতয্র আতিনায় তততন সকলমক স্ান েৃতষ্টমত দেমখমিন 

এিাং সকমলর ্াম  তাাঁর সাম্য্র িাতনা িতড়ময় তেমত দচময়মিন 

জীিন ভর। নজরুমলর এই সা্য্িামের িড় অাংশ জযমড় রময়মি স্বা্ী 

তিমিকানমন্দর িাণী – ‘সিার উপমর ্ানযে সতয্ তাহার উপমর নাই’। 

তততন তহন্দয দহাক, ্যসল্ান দহাক, খ্রীস্টান দহাক, সকলমক একতি 

সযতায় িাাঁধমত দচময়তিমলন। তাই সকমলর ত্লমনর আকাঙ্খায় তততন 

‘তহন্দয-্যসল্ান’ কতিতায় তলমখমিন –  

 

 ‘দ্ারা এক িৃমন্ত দুতি কযসয্ তহন্দয ্যসল্ান 

 তহন্দয তার নয়ন ্তন ্যসতল্ তার প্রান।‘ 

  

নজরুল েখন তিতিশ পতরচাতলত দরতজম্মে তিমলন,দসই স্য় রুশ 

তিপ্লমির কারমন সারা তিমশ্ব সিনহারার জয়গান স্যচ্চাতরত হতচ্ছল, 

তিক তখনই নজরুল ও দলমখন তাাঁর ‘প্রলময়াল্লাস’ কতিতা – 

 

‘আসছে এবার অনাগত প্রলয় ননশার নৃতয  

পাগল, 

তসন্দযপামরর তসাংহোমর ধ্ক দহমন ভািল আগল!’ 

 

এই কববতা বিছয়ই বতবন সামযবািী ভাবনার উছেষ 

ঘটিছয়ছেন। অনযবিছক আমরা তাাঁর ‘বনর্ঝ র’ কাবযগ্রন্ছের 

অন্তরগত প্রথম প্রকাবশত ‘মুবি’ কববতার বিছক তাকছল 

নিখছত পাই, ন  এই ‘মুবি’ কববতা বিছয়ই নজরুল তাাঁর 

সামযবাবি নেতনার সু্ফরন ঘটিছয়ছেন। কববতায় বতবন 

বলছখছেন 
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‘রাণীগছের অজুঝ নপাবির বাাঁছক 

ন খান বিছয় বনতুই সাাঁছর্ র্াাঁছক র্াাঁছক 

রাস্থার বাাঁছে জল বনছয় য়ায় শহুছর নবৌ কলস 

কাাঁছখ- 

নসই নস বাাঁছকর নশছষ 

বতন বিক হছত বতনছে রাস্তা এছস 

বিছবণীর মত নগছে একই বমছশ। ‘ 

  

তাাঁর এই ‘্যতি’ কতিতাতি প্রর্ম্ নজরুল ‘ে্া’ না্ তেময় িঙ্গীয় 

্যসল্ান সাতহতয্ েফতমর পািান প্রকামশর জন্য, ‘বঙ্গীয় সাবহতয  

পবিকা’য় এটি ‘মুবি’ নাম বিছয় প্রকাশ করা হয়। এিাং দসই 

স্য়ই িঙ্গীয় ্যসল্ান সাতহতয্ সত্ততর সাংগিক ্যজফফর 

আহ্মের সমঙ্গ নজরুমলর পতরচয় হয়। তার পর ১৯২৫ সামলর ২৫ 

তিমসম্বর ্যজফফর আহ্ে দলিার স্বরাজ পাতিনর ্যখপাএ তহসামি 

সাোতহক ‘লািল’ পতত্রকা প্রকাশ কমর নজরুলমক ‘লািল’ এর 

পতরচালক তহমসমি োতয়ব দেন। তখন ‘লািল’ এর প্রর্্ সাংখয্ামতই 

নজরুল ‘সা্য্িােী’ না্ক কতিতায় দলমখন - 

  

‘গাতহ সাম্য্র গান - 

দেখামন আতসয়া এক হময় দগমি সি 

িাধা-িয্িধান 

দেখামন ত্শমি তহন্দয-দিৌে-্তি্-িীিান। 

গাতহ সাম্য্র গান!’ 

 

‘লািল’ িাড়াও নজরুল কতৃক প্রকাতশত ও পতরচাতলত 

‘ধূ্মকতয’,‘নিেযগ’,’গণিাণী’ প্রভৃতত পত্র পতত্রকা হময় ওমি 

নজরুমলর সা্য্িােী তচন্তার ্যখপত্র।  

 স্ামজর ্ানযমের ্মধয্ তিল বিে্য্। নজরুমলর উেয়ই হময়তিল 

এই সি রকম্র বিে্য্ েূর করার জন্য। নজরুমলর নজমর ্ানযে 

হল সৃতষ্টর দেষ্টত্ তনেশনন। তাাঁর কামি ্ানযেমক তনময়ই পৃতর্িীর শুরু 

এিাং দশে, এিাং ্ানযমের সযখ শাতন্তর ্ধয্ই পৃতর্িীর দসৌন্দেন। তাই 

‘্ানযে’ কতিতায় তলমখমিন –  

 

 ‘গাতহ সাম্য্র গান- 

্ানযমের দচময় তকিয নাই, নমহ তকিয ্হীয়ান, 

নাই দেশ-কাল-পামত্রর দভে, অমভে 

ধ্নজাতত, 

সি দেমশ, সি কামল, ঘমর-ঘমর তততন 

্ানযমের জাতত।‘ 

 
এই ভামিই নজরুল তাাঁর সা্য্, প্রলময়াল্লাস,তিমরাহী, কান্ডারী 

হুাঁতশয়ার, সিনহারা, সাম্য্র গান, কযতল-্জর, ঈশ্বর, রণমভরী, 

েীপান্তমরর িতন্দনী, েত্মকর গান, িাত্রেমলর গান, সািধানী ঘো, 

উমোধন, কৃোমনর গান, আগ্নী, ্রন িরন, কা্াল পাশা, 

আত্মশতি, ্যতিমসিমকর গান, ইতয্াতে কতিতায় তাাঁর সতয্ ও 

সাম্য্র ভািনামক প্রকাশ কমরমিন। 

্নজরুল তাাঁর সাতহমতয্ নারী শতিমক কখমনা অিমহলা কমরন তন। 

িরাং তততন নারীমক শতির আধার রূমপ তযমল ধমরমিন। নজরুমলর 

ভািনায় পযরুে দকামনাতেন একা জতয় হমত পামর না, পযরুমের 

স্বার্নকতা তনভনর কমর নারীর দপ্ররনার উপমর। তাই ‘নারী’ কতিতায় 

তততন তলমখমিন - 

‘সাম্য্র গান গাই- 

আ্ার চমে পযরুে-র্নী দকামনা দভোমভে নাই! 

তিমশ্ব ো-তকিয ্হান সৃতষ্ট তচর-কলয্াণকর, 

অমধনক তার কতরয়ামি নারী, অমধনক নর। 

‘দকান কামল একা হয়তন’ক জয়ী পযরুমের তরিারী, 

দপ্ররনা তেময়মি, শতি তেময়মি, তিজয়ালেী নারী’।‘ 

 

এই তিমরাহী িীর নজরুল ইসলা্ ্ানযমের দুুঃখমক স্স্ত সত্তা তেময় 

অনযভি কমরমিন। তততন দেমখমিন এই জগমত ্ানযমের দুুঃমখর 

্যমল রময়মি ্ানযমের প্রতত ্ানযমের অন্যায়। তাই এই পচন ধরা 

স্াজমক দভমি চযমর এক নতযন স্াজ গিন করার স্বপ্ন দেমখমিন 

তততন। দসই স্বপ্ন পূরন করার জন্য সতয্ ও সাম্য্র কতি নজরুল সারা 

জীিন তিমরাহ কমর দগমিন অন্যায়, অতয্াচার, অসতয্, দশােন-

তনেনাতন, দুুঃখ-োতরর, আর অসাম্য্র তিরুমে। ঔপতনমিতশক দশােন 

ও শােন দর্মক দেমশর জনগনমক ্যি করার জন্য এিাং দেমশর 

জনগমনর ্মধয্ সা্য্ সৃতষ্ট করার উমেমশ্যই তততন কল্ ধমরতিমলন। 

 নজরুমলর সৃতষ্টশীমলর স্য় তিল ্াত্র ২৫ িির। এই ২৫ িিমর 

নজরুল তাাঁর সাতহতয্ ভান্ডারমক স্েৃ কমর দগমিন। তকন্তু এই 

কালজয়ী সতয্ ও সাম্য্র পূজারী নজরুলমক ও অমনক স্য় 

স্ামজর দলামকরা তেখতন্ডত করার দচষ্টা কমরমিন। একেল িমলমিন 

নজরুল ্যসল্ামনর কতি, আর একেল িমলমিন নজরুল তহন্দযমের 

কতি। প্রকতৃ পমে নজরুল হমলন জনগমনর, জন্মনর, সতয্ ও 

সাম্য্র কতি। িািালীর প্রামনর কতি। 

 

্ৃত্যয : নজরুল ইসলা্ তাাঁর তিময়র তিক তকিয িির পমরই অসযস্থ 

হমত শুরু কমরন। তচতকৎসার কারমন দসমর ও োন। তকন্তু ১৯৪২ 

সামল কতি একিার অসযস্থ হময় পড়মল, তাাঁমক আর সযস্থ করা সম্ভি 

হয়তন। কারন তততন িাকশতি হাতড়ময় দফমলন, এিাং তাাঁর ্ানতসক 

ভারসা্য্ ও নষ্ট হময় োয়। এই কারমন তাাঁমক ১৯৫২ সামল রাাঁতচর 

এক ্ানতসক হাসপাতামল দেখামনা হয়, তকন্তু তাাঁর দরাগ তিক হয় না। 

অমনক তচতকৎসা করামনার পর ধরা পমর দে,তাাঁর ্তস্তমস্ক তনউরন 

ঘতিত স্স্যা হময়মি। কতির এই স্স্যা আর তিক করা সম্ভি হয় তন। 

এই ভামিই কতির িাতক জীিন কামি। জীিমনর দশে িয়মস 

িাাংলামেশ স্বাধীন হওয়ার পর, ১৯৭২ সামল ২৪দশ দ্ ভারত 

সরকামরর অনয্তত তনময় তিমের্াহী কতি কাজী নজরুল ইসলা্মক 

সপতরিামর িাাংলামেমশ তনময় আসা হয়। এর পর নজরুমলর িাতক 

জীিন িাাংলামেমশই কামি। ১৯৭৬ সামল তাাঁমক ও তাাঁর পতরিারমক 

িাাংলামেমশর নাগতরকব প্রোন করা হয়। অিমশমে েীঘন দরাগ 

দভামগর পর দসই িিরই অর্নাৎ ১৯৭৬ সামলর ২৯ আগস্ট ঢাকার 

তপ.তজ. হাসপাতামল তততন দশে তনুঃশ্বাস তয্াগ কমরন। 

 

উপসাংহার : “সতয্ ও সাম্য্র প্রততক তিমরাহী কতি কাজী নজরুল 

ইসলা্” আ্ার এই দলখায় কতি কাজী নজরুমলর জন্ম, ্ৃত্যয ও 

সম্পূনন জীিমনর তিেময় সাংতেে পতরচময়র সমঙ্গ সমঙ্গ তাাঁর জীিমন 

এিাং সাতহমতয্ সতয্ ও সাম্য্র দে স্থান, তা তযমল ধরা হময়মি। 

অমনক িই পমত্রর সাহােয্ তনময় আ্ার তনমজর ভাোয় এই দলখা 

পািক স্ামজর কামি প্রস্তুত করার দচষ্টা কমরতি। এই দলখা পমড় দে 

দকামনা পািক নজরুলমক এিাং নজরুমলর সতয্ ও সাম্য্র রূপমক 

স্পস্ট রূমপ জানমত ও িয মত পারমি। 

্নজরুমলর এই সা্য্িামের ্মধয্ প্রকাতশত হময়তিল স্াজ দচতনা, 

সাংস্কার্যতি প্রিনতা ও সা্য্প্রীতত। তাাঁর এই সা্য্িাে দেমশর 

জনগনমক দুিনলতা স্বীকৃত এিাং দসই সমঙ্গ এই দুিনলতামক জয় কমর 
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নিস্াজ গিমনর ইতঙ্গত পতরস্ফযি কমর। ো িতন্ান অমর্নর িা 

তিমত্তর তহাংসা্য় স্ামজ একান্তই গুরুবপূনন। 
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