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Abstract 
The adventures novelist Debesh Roy, -- ignored the so-called conception of our literary world 

and developed his own fictional world with alternative space building. Except the four 

‘Pratibedans’ and four ‘Britantas’ of the writer, if we deeply study the other novels and 

stories of him, we can feel the reality of our society. We can say that his novels and stories 

are indicating the various important sides of Bengali literature. From birth to death, from 

ordinary to extra ordinary, from lower to upper standard, from village to town -- in every 

stage of human life and society we can see there are lots of changes are going on.  All these 

changes may not be explained through any explanation to the civil society or it seems to be 

challenging to our civil society. But if we want to prove it from our experience of life, then we 

can say, riders may achieve the success of intellect (perception of life) from these lessons. 
 

     ফর্তভান র্কওয স্বনাভধনয নযাসও 

মেকফ যায় ফাাংরা াসকর্য এও াসবনফ 

েৃসিকওাকেয ূত্রার্ খসিকয়কঙন। ফাাংরা 

াসকর্যয উনযা যঘনায ুযার্ন দ্ধসর্কর্ 

াস্বীওায ওকয ফাস্তফ িবূসভকর্ ঙুকি ঘরকরন 

মওফরভাত্র াঅঔযাকনয াঅের তর্যীয উকেকয। 

ফাস্তফিবূসভকর্ প্রকফকয াকথ াকথ সর্সন মম 

মওফর াঅঔযান তর্যীয উকেযকও পর ওযকর্ 

মকযসঙকরন র্া নয়, মেঔকর্ মকরন ফহু 

তফসঘত্রভয় চীফন এফাং সযসিসর্। ঘসওর্ করন 

াসসর্যও মেকফ, মা ওল্পনায ার্ীর্ র্া খকি 

ঘকরকঙ ভাকচ। বুকর মককরন সর্সন াঅঔযাকনয 

াঅের, াসকর্য উকে। াঅর ওট্টয ফাস্তফ য়কর্া 

এচকনযাআ র্ায কল্পগুকরা মওাকনা সনসেতি সনয়ভ 

মভকন ঘকরসন। সফসবন্ন সযসস্তসর্কও মওন্দ্র ওকয 

ককে উো মেকফ যাকয়য মঙািকল্পগুকরা াসর্য 

বাণ্ডাকযয াভূরয ম্পে মসে মগুকরা মওাকনা 

সনসেতি ধাাঁকঘ মনাআ। ফযাং ফরকর্ য় কল্পগুকরায 

তফসঘত্রর্াাআ কল্পগুকরাকও াননয তফসকিয সযের্ 

ওকয। র্াাআকর্া কযাচ ফক্যাাধযায় ফকরকঙন “  

     ‚র্াাঁয াননয মঙাি-কল্পগুসরয কে মাকেয 

সযঘয় াঅকঙ র্াাঁযাাআ চাকনন সর্সন ওঔকনা সনকচয 

ুনযাফৃসি ওকযন না।‛
১ 
 

     াঅভাকেয ফর্তভান াঅকরাঘনায সফলয়করা 

‘মেকফ যায় কল্প ভগ্র ২’ “এয সনফতাসঘর্ 

ওকয়ওসি কল্প, মম কল্পগুকরা প্রর্যওসি র্াকেয 

াঅরাো াঅরাো তফসিয সনকয় সনচস্বর্া ফচায় 

মযকঔকঙ। একওয াকথ াকযয াথতওযাআ মমন 

সফলয়গুকরায াসবনফত্ব োন ওকয। এও ককল্পয 

সযভাসিয য মাআ বাফনাকও সফোয় মেয়ায 

ূকফতাআ মমন ােওভণ্ডরী াঅকাভী ককল্পয চনয 

মযাভাঞ্চওয সযসিসর্ ানুবফ ওযকর্ াকয। 

http://www.thecho.in/
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কল্পওায মেকফ যায় ভাকচয সফসবন্ন সেওগুকরায 

ানুপ্রকফ  খসিকয়কঙন র্াাঁয কল্পগুকরাকর্। াকনও 

ভয় াধাযে ওাসসেয ভধয সেকয় এও 

ানযযওকভয সঘন্তা-মঘর্নায ানুপ্রকফ খিকর্ মেসঔ 

াঅভযা। র্াাঁয মঙাি কল্পগুকরা ম্পকওত াশ্রুওুভায 

সওোয মা ফকরকঙন র্া উকেঔ ওযকর 

ােওভণ্ডরীয ধাযো াঅয স্পি কফ “ ককল্পয 

কল্পকও উিানায নরু্ন নরু্ন প্রওযে ঔুাঁকচ 

মফসেকয়কঙন মেকফ যায়, এাআ াঅধুসনও ভকয়য 

ম্ভফর্ ফকঘকয় াঅধুসনও কল্পওায। ফস্তুকও ফস্তুয 

াঅওাকয সঘকন সনকর্ ঘান সর্সন, াঅয র্াাআ র্াাঁয 

ককল্প ানুুকেয একর্া গুরুত্ব। ককল্পয 

ফাস্তফর্াকও র্াাঁয ককল্পয বালা স্বর্ন্ত্র স্তকয রু্কর 

মেয়। ......... মেকফ মভধাফী কল্প াকনও ভয় 

চযাসভসর্ও প্রসর্কেযয ভকর্া কর্ াকয প্রায়। 

যাচনীসর্ ভাকন মম তেনস্কনয সবর্কয এও 

স্বকেয ঞ্চায। মাআ যাচনীসর্য স্বে মথকও ওকভতয 

কে াংসিি মথকও মম ফ কল্প সরকঔকঙন মেকফ 

র্ায ভকধয াকনও চসির সচজ্ঞাা, মঔাকন 

প্রর্যক্ষ াসির্ য় কযাকক্ষয কে, ফসওঙুাআ 

াঅফায এও র্ত্ত্বসফকেয ান্তকতর্ কয় সিয়াফান, 

মওননা তঘর্কনযয মন্ত্রো  ভীভাাংা মথকও সনস্তায 

মনাআ।
২ 
 

     মেকফ যায় ওঔনাআ ভাচ ফা ফাস্তফর্াকও 

এসেকয় মমকর্ াকযনসন াঅফায ভনস্তাসত্বও সেও 

মথকও মম সর্সন কয োাঁোনসন র্াাঁয প্রভাে ফায 

ফায র্াাঁয াসর্যবুফকন সভকরকঙ। মেকফ যাকয়য 

মঙাি ককল্প ওঔন উকে এককঙ সনম্নফকত াঅফায 

ওঔন উকে এককঙ ভানসও দ্বন্দ্ব াঅফায ওঔন 

উকে এককঙ ওল্পচককর্য সফসবন্ন ঘসযত্র, মাকেয 

মওান ফাাঁধাধযা সনয়ভ মনাআ। মঙািকল্প 

াঅকরাঘনায িভফসধতর্ সযকয এয সযঘয় 

সভরকফ। মকৌেঘসন্দ্রওাকও াসর্সযক্ত েীখতায়র্ না 

ওকয এফায াঅকরাঘয কল্পগুকরাকর্ উিযে ওযা 

মাও। 

     ‘সনযস্ত্রীওযে মওন’ কল্পসি এওসি যযভয় 

কল্প। কল্পসি াকরৌসওও না মওান ওরুোভয় 

ওাসনী র্া সনেতয় ওযায োসয়ত্ব মরঔও ােকওয 

উযাআ মঙকে সেকয়কঙন। ওাসনীয শুরুকর্ এভন 

এওসি চায়কা ফা ফরা মমকর্ াকয এভন এওসি 

মেকনয সঘত্র াসির্ ওযা কয়কঙ মমঔাকন মওান 

মবৌসর্ও খিনা ফা মওান দুখতিনা খিা াম্ভফ নয়। 

এও মাত্রীফাী মেকনয এও ওাভযায াধাযে সওঙ ু

মাত্রীকেয সনকয় ওাসনীসি সনভতাে ওযা য়। 

ভা,ফাফা, মঙকর, মভকয় ওকয়ওচন মুফও  সওঙ ু

এওও ফযসক্ত সনকয় মেকনয ওাভযা ুকযাুসয সবে 

সঙর। মাত্রীাংঔযা াসধও কর মেকন বাকরা 

াঅকরায ফযফিা সঙর না। সনচতীফ ফাসর্গুকরা র্াকেয 

ভস্ত সক্ত ঞ্চয় ওকয ওাভযাগুকরাকর্ াঅকরাোন 

ওযসঙর। দুফতর এাআ াঅকরায নীকঘ ফকাআ ভস্ত 

মাত্রীফাী র্াকেয ওকথাওথন ঘাসরকয় মাত্রীসিকও 

মভািাভুসি বাকফ সফযক্ত মফাকধয মতাকয় মপকর 

মেনসন। ওকথাওথকনয ভাধযকভ মেকনয 

ওাভযাসিয প্রকর্যও প্রকর্যকওয াকথ সযসঘর্ য় 

এফাং ওাভযায াকঘনা সযকফ এওসি স্বাবাসফও 

সযকফক সযের্ য় র্ঔন এওচন বদ্রকরাও 

(কািতকপাসর) াঅকাভী মেকন প্রকর্যও ঘুসযয 

খিনা ভকওত ওরকও াফকর্ ওযান। ান্ধওায 

যাসত্রকর্ মেন দুযন্ত কসর্কর্ এসককয় মমকর্ থাকও। 

যাসত্র মঔন ভধযভ মতাকয় এসককয় মায় র্ঔন প্রায় 

ফাাআ ক্লান্ত। সফশ্রাভ মনয়ায চনয মঔন ফাাআ সনচ 

সনচ চায়কা েঔর ওকয শুকয় ের র্ঔন দুযন্ত 

মেকনয েযচায় এও ােৃয করায াঅয়াচ মানা  

মকর মা এও ভ্রাসন্ত ঙাো প্রথকভ ানয সওঙু ভকন 

য়সন। ম াঅয়াকচ মম ফাওয উচ্চাসযর্ করা র্া 

মওান ানুকযাধ সঙর না, এযওভ াঅকে সঙর, 

েযচািা ঔুরুন’ “ ওথাসি প্রথকভ ফাাআ শুনকর 

ভ্রাসন্ত ভকন ওকয মওউ মওান চফাফ মেয়সন। 

র্াযয ওথাসি াঅকযওিু স্পিবাকফ াঅকযওিু 

মচাকয মানা মকর। র্াযয াঅফায এফাং ফাযফায 

এফায েযচায় রাসথ ভাযায ব্দ। েযচা বাগায 

মঘিা। এাআ চায়কায় ােকওয ভনকও মেকফ যায় 

এওিু উকও সেকয়কঙন। দুযন্ত কসর্কর্ এসককয় 

মায়া মেকনয ভকধয মওান ফযসক্তয ওী ো ম্ভফ? 
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সওাংফা মঔারা ভাকে মেকনয কসর্ এওি ু ধীয কর 

মওান ভানুল মসে মেকন উেকর্ াকয, সওন্তু এর্ 

যাত্রীকর্ মওান ভানুকলয কক্ষ মঔারা ভাকে 

মেকনয চনয াকক্ষা ওযা ওী ম্ভফ? মসে 

মওান ভানুল মঔারা ভাে মথকও মেকন উকে মায় 

র্কফ ওী ঘরন্ত মেকন েীখতভয় ধকয মেকনয 

যাকণ্ডর ধকয োাঁসেকয় থাওা র্ায কক্ষ ম্ভফ? 

মেন াঅায াঅককাআ ‘েযচািা ঔুরুন’ “ ওথাসি 

সভসরকয় মকর মওন? র্কফ সও এিা মওান 

াঅকরাসওও খিনা না মওান াায় ফযসক্তয 

প্রােসবক্ষায াঅর্তনাে সঙর? এর্গুকরা প্রকেয 

ভীভাাংা মেকফ যায় সনকচ ওকযনসন। র্কফ এয 

উিয মঔাচায চনয ােকওয সঘন্তাসফকে মঔারা 

চায়কা সর্সন তর্যী ওকয সেকয়কঙন। ােও ভাচ 

র্াকেয উিয ওীবাকফ মফয ওযর এফাং মওানসেকও 

ক্ষাসর্ত্ব গ্রে ওযর র্া সনকয় মরঔকওয 

ভাথাফযথা মনাআ।, র্কফ মাত্রা মকল মম এাআ খিনা 

ওকরয ভকন োক মওকিকঙ র্া স্পিবাকফাআ 

মরঔও ফুসছকয়কঙন। মওান মাত্রী য়কর্া এাআ 

বয়ানও খিনা মথকও প্রাে ফাাঁঘাফায চনয স্বসস্ত মফাধ 

ওকযকঙন। াঅফায মওউ য়কর্া এও াায় 

ফযসক্তকও র্যায োকয় সনকচকও মোলী ভকন ওকয 

গ্লাসনকফাধ ওকযকঙন। ককল্পয মল রাাআনগুকরাকর্ 

ওথাগুসরয প্রভাে ায়া মায় – 

     ‚খণ্টায য খণ্টা ান্ধওাকয মথকও মাযা মকল 

এওিা  ফে কাসেয কে াংরগ্ন কয় কথ 

মফসযকয়সঙর, র্াযা াঅত্মযক্ষায াঅযাভ  স্বসস্ত এফাং 

র্যাওাযীয সফলাে  গ্লাসনকর্ াঅয এও ভানুল 

কয় কন্তকফয মাাঁকঙসঙর। সওন্তু ভানুলগুসরাআ ফেকর 

মায়ায় কন্তফয  াঅয সিয থাকওসন।
৩
 

     মেকফ যায় সও এঔাকন মওফর এও 

াঅসধকবৌসর্ও ওাসসেযাআ উিযে খসিকয়কঙন না সও 

এয সঙকন র্াাঁয মওাকনা উকেকয ওাচ ওযসঙর 

র্া সনেতয় ওযকর্ সঔকফ সেও র্ঔনাআ এয উিয 

সনেতয় ওযা ম্ভফ। মাাআকাও ককল্পয ভাসিকর্ 

ােওভণ্ডরীকও সদ্বধায় মপকরাআ মেকফ ঙুিকরন 

র্াাঁয াঅকাভী ককল্প াঅকাভী সযয সনভতাকেয 

র্াসককে।  

     ‘ভৃর্ চাংন  সফজ্জনও খাি’ কল্পসি 

‘মেকফ যায় কল্প ভগ্র ২’-এয ৪থত নাং কল্প। 

ূফতসিয মথকও এসি ম্পূেত সবন্ন ধভতী ওাসসন এফাং 

ওাসনীসি র্ায সবন্ন ধসভতর্া সনকয় াঅন তফসি 

ফচায় মযকঔকঙ। কল্পভকগ্রয বূসভওাকর্াআ াঅভযা 

মেকঔসঙ চরাাআগুসে, সর্স্তা নেী, যাচফাংী 

াআর্যাসেয কে মেকফ যাকয়য এওসি াঅসত্মও 

ম্পওত তর্যী য়। এাআ মঙাি ককল্প র্াযাআ এওসি 

কবীয সযঘয় ায়া মায়। যাচুফাংী মঙকর 

বাাআদুকয়য এওসেকনয চীফনমাত্রাকর্ সর্স্তা নেীয 

ভসভা াঅভযা চানকর্ াসয। র্াঙাো সর্স্তাাকযয 

ফাকেত খাির্ উকেসঔর্ চায়কাগুকরায ভর্ 

াঅভাকেয সযসঘর্ িাকনয র্াসরওায এওসি াাং 

কয় মায়।  

     ওাসসেসিকর্ ‘ফাকেত খাি’ সওাংফা ‘ফাকেত 

চাংন’ নাভসি প্রায় ফন্ধ কয় মায়। ফাকেতকও মওন 

ওঔন খাি এফাং ওঔন চাংন ফরা য় র্ায 

ওাযে ওাসসেয শুরুকর্াআ সফফৃর্ কয়কঙ। মরঔকওয 

ওথা ানুমায়ী এাআ ফাকেতকয ৃসি কয়কঙ 

ঘরু্সেতকওয বূঔকণ্ডয মমাকাকমাক ূত্র তর্যী ওযায 

চনয। র্াাআ এসি ওঔন চাংন াঅফায ওঔন 

খাি। মসে চাংন ভৃর্ প্রায় এফাং খািসি 

সফজ্জনও, র্থাস এাআ ফাকেতকয ভধয সেকয়াআ 

ঘাযসেকওয বূঔকণ্ডয মমাকাকমাক মক্ষত্র তর্যী কে। 

ফাকেত চাংন র্ঔন ভৃর্, র্কফ চাংকনয নানা 

সঘহ্ন র্ঔন যকয়কঙ। াযসেকও ফাকেত খাি 

ূকফত সঙর, ফর্তভাকন াঅকঙ। ফাকেত খাকি 

োাঁসেকয়াআ ককল্পয নায়ও বাদুাআ সর্স্তায নানা রীরা 

মেঔকর্ াবযস্ত। র্ায মঘকয় বাকরা ওকয সর্স্তাকও 

মমন াঅয মওউ সঘনকর্ াকয না। ীর্ওার, 

ফলতাওার, গ্রীষ্মওার-প্রকর্যওসি ঋরু্কর্ সর্স্তায 

সযফর্তনীর মঘাযা বাদুাআকও াঅওৃি ওকয। 

ফাকেত খাকিয সফে ীর্ওাকরাআ মফী মেঔকর্ 

ায় বাদুাআ, ওাযে র্ঔন সর্স্তায প্রায় মেে মভাআর 

ঘয। ফলতাওাকর ঐ ঘয করাচর  ফাাঁ ফকন বসর্ত 
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কয় মায়। ওাসেীসিকর্ সর্স্তায ফাযভাযায 

চীফনমাত্রায াকথ বাদুাআয চীফনমাত্রায মওাথা 

মমন এওিা সভর ঔাঁকচ ায়া মায়। র্ায াঅরাো 

ওকয াঅন দুাঃঔ মফেনাকও পুকি উেকর্ মেঔা মায় 

না। ম সর্স্তায  কোআ াঅকি ৃকি মরকে াঅকঙ। 

র্ায সনচস্ব ম্পসি ফরকর্ সওঙুাআ মনাআ। দুকিা 

যান্ট াঅয দুকিা ঙুসফয়ারা মকসিাআ র্ায ম্বর, 

সনচস্ব মওান ফযফযা র্ায মনাআ। মঔন মম 

মোওাকন ওাকচয চনয র্াকও ডাওা য় র্ঔন 

মঔাকনাআ ম ওাচ ওকয। স্ু মাকিকর ফান 

ভাচায সফসনভকয় দুুকযয ঔাফায ঔায় াঅয যাসত্রকর্ 

ড্রাাআবায ফা ওণ্ডাক্টাকযয াকথ ফাকাআ খুকভায়। 

এঙাো ীর্ওাকর ফাকয যাকিায মচাকাে ওযা 

এফাং ফলতাওাকর মনৌওায যাকিায মচাকাে ওযা 

র্ায ওাচ। এাআ ওকযাআ সর্স্তাাকয বাদুাআয 

প্রার্যাসও চীফন মওকি মায়। এাআ ভস্ত সওঙযু 

ভধয সেকয় সর্স্তায ওঔন হৃেয়ীন মঘাযা বাদুাআ 

মেঔকর্ ায়। মনৌওাঘারও বায সাং  যাফকেয 

ভকধয প্রসর্কমাসকর্া ধসযকয় ম মাআ মপ্রাসর্কমাসকর্া 

মেকঔ না, মেকঔ সর্স্তায রীরাওাণ্ড। বাদুাআ শুধ ু

ভস্ত ওাকচ েক্ষ সঙরনা, ম কযওযওভ মরৌসওও 

কান চানর্ এফাং সর্ন ঘায যওকভয বালা 

(যাচফাংী, স্ী, বাসিয়া, ফাাংরা) চানর্। স্বাধীন 

বাদুাআ র্ায ওাকচয ভধয সেকয় প্রায়াআ ভৃর্ ফাকেতক 

চাংকনয সযঘয় সের্। মমভন – 

     ম-াআ ঘর াঅয়া, ঘর াঅয়া, ধূগুসে 

াআকস্পার, নথতকফের, এক্সকপ্র, য়রাখসণ্ট, ডাং 

ডাং ডাং ডাং ডাং ডাং “ এ.এ.াঅভন, ঘসর াঅয়, 

সসিায াঅস সককয়।
৪
 

     বাদুাআয চীফন মাত্রাকও মেকফ যায় সর্স্তায 

কে এভনবাকফ সভসরকয় সেকয়কঙন মম ওাসনী 

মকল একও াকযয সযূযও ফকরাআ ভকন য়। 

মমন সর্স্তা না থাওকর বাদুাআ মনাআ এফাং বাদুাআ না 

থাওকর সর্স্তায াসস্তত্ব মনাআ। াযসেকও বায 

সাং  যাফকেয রোাআকয় মচর্ায াঅন্  াকযয 

মফেনায় াঅপ্লুর্ কয় র্াযা াঅন ভির্ায় ফযস্ত র 

ফকি, সওন্তু এাআ াঅন্ সওাংফা মফেনা মম সর্স্তায 

চকরয র্কর সনধতাযে ওযা যকয়কঙ র্া য়কর্া এাআ 

াজ্ঞান ফযসক্ত দুকিা ফছুকর্ াকযসন। মাত্রা মকল 

মঔন ফগুকরা মনৌওাখাকি এওসত্রর্ কয় োাঁোর 

র্ঔন এও সফজ্জনও মুকদ্ধয সযভাসি ঙাো 

ানযসওঙু ভকন য় না। ওকফ এাআ সফে ওািকফ, 

ওকফ চাংন াঅফায চীসফর্ কফ, ওকফ বাদুাআ 

াাকে মাকফ এঔন বাদুাআকয়য মাআ াকক্ষাাআ 

যাআর” 

     ‚বাদুাআ যাচফাংী চাকন, বাসিয়া চাকন, সস্ 

চাকন “  

     মম ওকযাআ মাও াাসে বালা বাদুাআকও 

সঔকর্াআ কফ।
৫
 

     বাদুাআ ঘসযত্র ত্ত্বায ভধযসেকয় মম মরঔও 

সনকচকওাআ উরসি ওকযকঙন একর্ ক্ মনাআ। 

মম সর্স্তা নানা ুকমাকক, প্রকে-াপ্রকে 

নানাবাকফ মেকফকয মরঔনীকর্ ফাযফায এককঙ 

মাআ সর্স্তা এফাং বাদুাআয ম্পওত মমন শুধু র্াকেয 

থাকও না প্রকফ খকি স্বয়াং কল্পওাকযয। সর্স্তায 

াপুযন্ত াসরসঔর্ যকযয প্রসর্ মযাভাঞ্চওয 

ুেুসে মমন এঔাকন ওাসনীয এওসি উকেয কয় 

মথকও মায়।  

     ‘ভকর্তয া’ এওসি াভানয মঙাি ককল্পয ভধয 

সেকয় মালকেয এও স্বে প্রসর্ঙসফ রু্কর ধযায 

মঘিা ওকযকঙন মেকফ যায়। এাআ মঙািকল্পসি 

যাচননসর্ও িবূসভওায মাআভস্ত উাঁঘুর্রায 

ভানুলকেয প্রসর্ াগুসর সনকেত মাযা সনকচয ঔু 

স্বােক্য চনয ৃসথফীকও ধ্বাংকয ভুকঔ মেকর 

সেকেন। সওন্তু র্াযা য়কর্া এিা বুকর মককঙন মম 

--  

    মাকয রু্সভ নীকঘ মপর ম মর্াভাকয ফাাঁসধকফ মম 

নীকঘ 

     শ্চাকর্ মযকঔঙ মাকয ম মর্াভাকয শ্চাকর্ 

িাসনকঙ।     (দুবতাকা মে) 

     াফকরা ওকয াধাযে ভানুলকেয মমবাকফ 

ফসঞ্চর্ ওযা য়, মমবাকফ াধাযকেয ভাকচ 

াাসন্ত ঙসেকয় য়, সফসবন্ন উাকয় াধাযকেয 

চীফনমান মমবাকফ দুসফলত ওযা য় সেও 
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মাআবাকফাআ মওান না মওান ভয় এয প্রসর্সিয়া 

মালও েকরয উয েকর্ ফাধয র্াযাআ এওসি 

ক্ষুদ্র ঙসফ ‘ভকর্তয া’ মঙািকল্পসি মথকও মফসেকয় 

াঅায মঘিা ওযকঙ।  

     ককল্পয নাভওযকোআ মফাছা মায় এঔাকন 

ফাস্তফকও রু্কর ধযকর্ ওল্পনায াঅশ্রয় মনয়া 

কয়কঙ। কল্পসিকর্ স্বককতয তেনস্ন এওসি 

ারূেত চীফনমাত্রায সযঘয় ায়া মায়। 

স্বকতযাকচয ওারকফরা ূমতকেফ ভ্রভকে 

মফসযকয়কঙন, চয়া সফচয়া াফতর্ীকও াচাফায 

চনয পুর রু্রকঙন, সকফয ফরেকও ন্ী-বৃেী 

বুসল ঔায়াকে াআর্যাসে ওাকচ স্বকতযাচয ার্যন্ত 

ফযস্ত কয় াঅকঙ র্কফ এাআ ফযস্তর্া েীখত ভকয়য 

নয়। াযসেকও সঘত্রগুি মভেূর্, মেফেূর্  

উকেফর্াকেয তেনস্ন ওাচ সনধতাযে ওকয 

র্াকেয ৃসথফীকর্ াোকেন। মভেূর্কেয 

মঘাযাঙসফ মেফেূকর্য রু্রনায় াসধও ভানানাআ। 

মেফেূর্কেয ওাচ চন্ম ম্পসওতর্ এফাং মভেূর্কেয 

ওাচ ভৃরু্য ম্পসওতর্। এঙাো চন্ম-ভৃরু্যয ফযারান্স 

সেও যাঔায ওাচ উকেফর্ায। সওন্তু সঘত্রগুি 

উকেফর্াকও াপ সডউসিকর্ মযকঔসঙকরন এফাং 

ওাচ মল য়ায াঅককাআ াআসচ মঘয়াকয মরান 

সেকয় সঘত্রগুি ভাাআ খুসভকয় েকরন। উকেফর্া 

এফায প্রায় সফনা ানুভসর্কর্াআ ৃসথফীকর্ ঘকর 

াঅকরন। দুুয সেকও স্বকতযাচয াঅরযর্ায় 

বযুয থাকও। ভস্ত মেফকেফী মঔন াঅন 

ভির্ায় ফযস্ত র্ঔন স্বককতয দ্বাকয ওাকরা মধাাঁাআয়া 

মেঔা সের। ভর্ত মথকও মাআ মধাাঁয়া এভনবাকফ উকে 

াঅসঙর মম প্রথকভ ভকন র র্া স্বকতযাচযকও 

ধ্বাং ওকয র্ায উকয ঘকর মাকফ। এাআ মধাাঁাআয়া 

মেকঔ প্রযী সাং দুয়াকযয াংওা খসণ্ট ফাচাকর্ 

শুরু ওযকরন। সওন্তু স্বকতযাকচযয াফিা এভন 

ওরুোভয় মম াংওা খসণ্টকর্ এঔাকন ভযকঘ কে 

মককঙ। মাাআকাও ভস্ত মেফকেফী মঔন প্রায় 

উন্মাে কয় যাচবায় উসির্ কয়কঙন র্ঔন 

ওকরযাআ প্রায় ভসর্ভ্রভ। স্বকতযাকচযয াফিা 

সনকম্নাক্ত মওাকিন মথকও সওঙুিা াঅাঁ্াচওযা 

মমকর্ াকয – 

     ‚াআন্দ্র এক সাংাকন ফক ফরকরন, 

নাকপাকঘয ফযাায মা াঅকঙ মকয না। 

     বযর্ভুসন ফরকরন, ম স্রভার্তন্তর্ভয় 

মেফযাচ াআন্দ্র, মাাঁয প্রবায় “  

     াঅকয ঐফ সফকলেগুকরা ফাে মযকঔ 

সিয়াগুকরা াঅকক ওকযা, মেঔঙ না ওাকরা 

মধাাঁাআয়ায় “ সফ মঔাঁসওকয় উেকরন, বযর্ ফরকরন, 

এাআ সফৎওাকর মওান কন্ধতফ ফা াপ্সযাাআ নৃকর্য 

ম্মর্ কে না, াকঙ মওান মেফ ফা মেফী 

র্াাঁকেয াসবা মেন এফাং এাআ প্ররয়ওাকর 

র্াাঁকেয াঅফায ভকর্ত মমকর্ য়।  

     াআন্দ্র ফরকরন, নযাওাসভ! মওন? াসবা 

মেয়ায য মর্া াঅফায ওাসিকয়াআ মেয়া য়। মা 

সনয়ভ, ভানকর্াআ কফ, মা শুরু ওকযা 

র্াোর্াসে।‛
৬
 

     স্বকতযাকচযয সফৃাংঔর াফিায াকথ াকথ 

াআকন্দ্রয উসক্তকর্ এ মফাছা মায় ম ভস্ত সওঙাুআ 

ূফতসনধতাসযর্। মালে মঔন ঘযভ মতায় মৌাঁকঙ মায় 

র্ঔনাআ মেঔা মায় সফসবন্ন মঘর্নাফাকেয উত্থান। 

র্াাআ মসেন স্বকতযাচযকও সফৃের ওকয ভকর্তয 

ভস্ত মঘর্নাফােীযা উকে একসঙর। মাসলর্-

সনীসের্-সনমতাসর্র্ ভানফচাসর্ সেও সফঘাকযয 

াঅায় মালকেয নগ্নর্াকও সনকয় স্বককতয দ্বাকয 

উসির্ য়। সফলাক্ত ৃসথফীকর্ র্াযা র্াকেয 

উিযূযীকেয াঅনকর্ নাযাচ। এওের নগ্ন 

মায়াসর্ মভকয়যা সেও সফঘাকযয চনয স্বককতয 

দ্বাকয নও ওকযসঙর। মভকয়গুকরায ভকধয মওউ মওউ 

ূেত কবতফর্তী, মওউ মওউ াঅি, নয় ভাকয। এও, 

দুাআ, সর্ন, ঘায াআর্যাসে প্রসর্সি ভাকয মায়াসর্ 

মভকয়যা মঔাকন উসির্। এভন ওী এও-দুাআ-

সর্নসেকনয মায়াসর্ মভকয়যা মঔাকন সঙর। 

র্াকেয ভকধয ওারুয ওারুয প্রফ মফেনা সঙর। 

র্থাস র্াযা ন্তান চন্ম মেকফ না। ওাযে চকন্ময 

যসেনাআ য়কর্া ভকর্তয সফলাক্ত ওাকরা কযা 

র্াকেয ন্তানকও গ্রা ওযকফ। সেও এভন ভয় 
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প্রকফ খকি মভেূর্কেয। র্াযা যাস যাস 

ভৃর্কেকয াকথ স্বককত উসির্ য়। মসেন ভকর্ত 

ভৃকর্য াংঔযা মর্লসট্টগুে মফী সঙর। এাআ ওাযকে 

ভস্ত ভৃর্কেয মভুযীকর্ চায়কা য়সন। 

মেফর্াকেয াসফঘাকয এওসেকও প্রাোযাকনা যাস 

যাস মে াযসেকও কবতফর্ী নগ্ন মভকয়কেয 

সেও সফঘাকযয প্রর্ীক্ষাযর্ াফিা। মাআ প্রর্ীক্ষায 

মভয়াে ওকয়ও সভসনি সওাংফা ওকয়ও খণ্টায নয়। 

মুককয য মুক ধকয এাআ প্রর্ীক্ষা ঘরকঙ, সওন্তু 

এঔন াঅয না। র্াাআ মেকফ যায় এাআ ভয়কও 

ফরকঙন, ‘মুকসন্ধ’। কবতফর্ী ভাকয়য কবত মথকও 

মাআ ূনত সফওসর্ সশু সওাংফা াধতসফওসর্ সশু 

সওাংফা ভ্রূে প্রকর্যকওাআ মঔন সঘৎওায ওকয উের 

‘াঅভযা চন্ম মনফ না’ র্ঔন কসফতর্ ভাকয়যা র্াকেয 

াকয়য র্রায় মেফর্ায ুরু্রকও এও ভুহুকর্ত 

গুকো ওকয সের। চয় মখাসলর্ র ভকর্তয াকয়য। 

     কল্পসি সনাঃক্ক ওাল্পসনও র্কফ এয 

সঙকন রুসওকয় থাওা মালকেয বয়ানও মঘাযা 

াঅয ওাল্পসনও থাকও না। বাযর্ফকলতয র্ স্র 

মাসলর্ ভানুল মঔন নগ্ন মায়াসর্য প্রর্ীও 

সঘহ্নরূক মেফর্া নাভও ফুকচতায়া মশ্রেীয ম্মুকঔ 

সফকদ্রাকয ফার্তা সনকয় উসির্ য় র্ঔন মম 

ওাকরা মধাাঁয়াকও স্বককতয ুঔভয় সযকফকও 

ওরুসলর্ ওযকর্াআ কফ এাআ ওথা ফুছকর্ াঅয ফাওী 

থাকও না। মাাআকাও ‘ভকর্তয া’ মঙািকল্পসি এও 

সফকদ্রাকয ফার্তা সনকয়াআ ােওভণ্ডরীয ওাকঙ াসচয 

য়। 

     ফাস্তফ চীফন েৃসি ম্পন্ন মরঔও মেকফ মম 

ওর্ ধযকেয মঙাি কল্প রকঔকঙন র্াযাআ এওসি 

াংসক্ষি র্াসরওা এঔাকন রু্কর ধযায াভানয মঘিা 

যকয়কঙ। ‘উদ্বাস্তু’, ‘ওরওার্া’, ‘ভৃর্ চাংন  

সফজ্জনও খাি’ াআর্যাসে কল্পগুকরা র্াাঁয াসর্য 

বুফকনয এও প্রসর্স্পধতী সযয সনভতাকেয ায়ও। 

‘াভকর্ুয, ভারর্ীয  াঅয ওকয়ও প্রওাকযয 

বাকরাফাা’ কল্পসি এফাকযয াঅকরাঘয সফলয়। 

ককল্পয নায়ও াভকর্ু মেকদ্রাী ফকর মখাসলর্, 

সওন্তু ম ওী সর্যাআ মেকদ্রাী র্া সনকয় াংয় 

াঅকঙ। ককল্পয প্রথকভ াভকর্ুকও াঅভযা 

প্রসর্ক্ষাযর্ াফিায় াাআ। সনকচয প্রকয়াচনীয় 

ভস্ত সচসনলত্র সনকয় ম ুসরকয াকক্ষায়, 

ার্যন্ত র্ওতবাকফ মাকর্ মওউ মিয না ায়। এাআ 

াকক্ষাযর্ াফিায় ওর্ওী ওল্পনা র্ায ভাথায় 

াঅক। ম বাফকর্ থাকও চীফনিাকও উকবাক 

ওযায ওর্ উায় াঅকঙ র্ায ওাকঙ। সঘন্তাচককর্ 

এভন ভয় ভারর্ী উাঁসও মেয়। ভারর্ীকেয ফােীয 

াভকন সেকয় খুকয াঅাাআ চীফনকও মবাক ওযায 

কফতািভ উায় কফ। সওন্তু মঔাকন ওী মায়া 

ম্ভফ? ওল্পনায ূর্াকও াভকর্ু এফায িানকর্ 

থাকও। মঔাকন মককর মেকদ্রাী সককফ সযসঘর্ 

াভকর্ুয উয াভরা কর্ াকয। সওন্তু মম 

ফযসক্ত াঅকক াভরা ওকয, ম ওী মেকপ্রসভও না 

ভারর্ী মপ্রসভও? মসে ম সর্যওাকযয মেকপ্রসভও 

য় র্কফ মর্া াভকর্ুয উয াভরা ওযকফ না। 

র্ায ভাকন সনাঃক্ক এ ভারর্ী মপ্রসভও। মসেন 

ফ মচকনশুকন াভকর্ু মঔাকন সককয়সঙর 

মসে াসন্তো র্াকও ফহুফায ফাযে ওকযন। 

াভকর্ুয সচন্তাচককর্ এফায াসন্তোয প্রকফ 

খকি। াসন্তো র্াকও ন্তানরু্রয বাকরাফাকন। 

ভকন য় মেকদ্রাী সককফ সর্সন সযসঘর্। র্াাআ 

যসেন ুত্রুঔ রাব ওযকর্ াযকফন সওনা এাআ 

াঅিায় মঙকরকও ফাযফায াঅেয ওযকরন। 

াভকে্ু এাআবাকফাআ াকক্ষাযর্ াফিায় নোর 

সচয়ায ভধয সেকয় যার্ ওািাকর্ থাওর – 

     ওাযে মলযাসত্রকর্ খণ্টায য খণ্টা এাআ 

াকক্ষা ওযকর্ ওযকর্ াস, মিাধ, মক্ষাব, 

সফযসক্ত, খৃো, াঅন্ াআর্যাসে ভকনাফৃসিগুকরায 

প্রকফ-প্রিান মর্া ঘরকর্ থাওকফাআ।
৭
 

     াভকর্ু মেকপ্রভী সককফ সনকচকও প্রভাে 

ওযায সেও ুকমাক মকয়কঙ। মস্বোয় ধযা সেকয় 

াঅচ র্া প্রভাসের্ কফ। খুভ মাকর্ না াঅক মাআ 

মঘিায় াভকর্ু সকাকযি জ্বারাকরা। সকাকযকিয 

াঅকরা ভযীয ঙাে াফসধ মৌাঁঙাকর্াআ ভাযী 

াংিান্ত সঘন্তায় াভকর্ু াসযকয় মকর। এওফায 

এও ভাযী তর্যীয চনয ভাযীয ভা সেকর েসচত 
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র্ায ফাফাকও সচকজ্ঞ ওকযসঙর ম ওী ভাযীয 

সবর্য ভাযসি ওযকফ না সও? াভকর্ুয ভা 

াভকর্ু মায়ায য ভাযী মত্ন ওকয যাঔকফন 

সনশ্চয়, এভন ভয় ওল্পনায চাকর বে খকি 

েযচায ফাাআকয ওায ডাও শুকন। াভকর্ুকও 

াওস্মাৎ মমকর্ র। 

     ওাসনীকর্ ভারর্ীয প্রকফ খকি। ভারর্ী 

াযাসেন স্কুর এফাং ফাওী ভয় খয াংায সনকয় 

ফযস্ত থাকও। সওন্তু এওিা ভুহুর্ত াঅক মঔন ম 

াঅয সনকচয ওাঙ মথকও াসরকয় থাওকর্ াকয 

না। াভকর্ুয মেকদ্রাী মখাসলর্ য়ায সফলয়সি 

ম মওান ভকর্াআ মভকন সনকর্ াকয না। ম চাকন 

মম ম াভকর্ুকও বাকরাফাক াঅয াভকর্ু 

বাকরাফাক মেকও। াভকর্ু এঔন মওভন 

াঅকঙ, মওাথায় াঅকঙ, মফাঁকঘ াঅকঙ না ভকয মককঙ 

চানায চনয ভারর্ী ঙিপি ওযকর্ থাকও। 

র্স্র ফাধা কত্ব ভারর্ী মফযা াোয ভধয 

সেকয় ঙুকি মায় াভকর্ুয ফােীকর্। সওন্তু মঔাকন 

মা শুনকর্ ম সককয়সঙর র্া শুনায াকথ াকথ 

াংকমাসচর্ র াঅয এও ওাসনী াঅয ওকয়ও 

বাকরাফাায। 

    াভকর্ুয স্ত্রী রক্ষ্মী মেঔকর্ শুনকর্ ঔুফ এওিা 

বাকরা নয়, র্কফ যীকয মচায াঅকঙ। াভকে্ুয 

াকথ সফকয়য য সর্ন ন্তাকনয াকথ স্বাভী েশুয 

াশুেীকও সনকয় াাঁঘ ার্ ফঙয র্ায ঔুফ বাকরাাআ 

ওাকি। সওন্তু যযাআ ারকি মকর মেকয 

সযসিসর্ াঅয াকথ াল্টাকরা াভকর্ু। 

মেকপ্রসভও মেকয াংওিভয় ভুহুকর্ত ওী সিয 

থাওকর্ াকয? াকয না। মেকপ্রসভওকও াংায 

মঙকে কনকযা ফঙকযয মচর াচকর্ মমকর্ র। 

যাচননসর্ও াংওিভয় ভুহুকর্ত মঔন ভাচ াসিয 

র্ঔনাআ রক্কভী মফৌসেয েশুযভাাআ ভাযা মান। মে-

স্বাধীনওাকর াভকর্ু ঙাো মকয় ফােীকর্ এর 

সেওাআ সওন্তু র্ায ভানসও াফিা মপ্রসভওাাযা 

মপ্রসভকওয ভর্। িাৎ এওসেন ম শুনকর্ মর 

াভকর্ুকও ধকয সনকয় মককঙ। র্ঔন রক্ষ্মী াঅফায 

কবতফর্ী। এাআ ওরুে ভকয় াোয মরাকওযাাআ র্ায 

াাঁক োাঁোকরা। ঘায ফঙয য াভকর্ু ফােী 

সপযকর র্াকও াঅয ভানুল ফকর মঘনাাআ মায় না। 

যীকয শুধুভাত্র ওর্গুকরা াে। মচকর ানন 

ওযকর্ ওযকর্ মঔন র্ায ভযোন্ন াফিা র্ঔনাআ 

র্াকও ুসরওভতীযা ফাসেকর্ মপকর মকর। রক্ষ্মী 

এফায ায ভানর না। ভানুলিাকও ুি ওকয 

রু্রর। ুি কর্ না কর্াআ  মপ্রসভও ঙুির 

মপ্রসভওায উকেকয। র্কফ এফায াাংাসযও ওর্তফয 

ারন ওযা াভকর্ুয সেসনসরসয র্াসরওায় 

প্রকফ ওকয। সওন্তু রক্ষ্মীয ওাকর ুঔ মনাআ। 

মেকদ্রাী সককফ মখাসলর্ ওকয র্াকও াঅফায 

মচকর সনকয় মায়া য়। এফায রক্ষ্মী এওা নয় 

র্ায াক সঙর র্ায মুফও ুত্র মঔাওন। 

     ভারর্ী  রক্ষ্মী দুচকনাআ াভকর্ুকও 

বাকরাফাক  শ্রদ্ধা ওকয। সওন্তু াভকর্ুয 

বাকরাফাা মেকয প্রসর্ উজ্জ্বর বাকফ ওাসনীকর্ 

পুকি উকে। র্ায উচ্চাসযর্ এওসি রাাআন ভারর্ী  

রক্ষ্মীয াকথ াকথ ােও ভাচকও াঅঘসম্বর্ 

ওকয। -- মেকদ্রাী ফে খুভ াকে।  

     াধাযে এওসি রাাআনাআ সর্যওথা মফাছায চনয 

মকথি সঙর। াভকর্ু মেকদ্রাীয সৃ্মসর্ সনকয় 

ভারর্ী াঅফায মফযাাোয ভাকছ সেকয় ফােীকর্ 

সপকয মায়। 

     ককল্প উকেসঔর্ সর্নসি বাকরাফাাাআ ঔাাঁসি 

াথঘ প্রকর্যকওাআ ীসের্। ভকনয মন্ত্রনাকও মওান 

বাকফাআ এযা এসেকয় ঘরকর্ াকয না র্াযা সওন্তু 

র্াযয তেনস্ন রুসিকন ফাধা। ভকন ভস্ত 

মন্ত্রোকও মঘক মযকঔ তে্স্ন রুসিকন ঘরাকর্াআ 

ভানফচীফকনয কবীয চীফনকফাধ পুকি উকে। এও 

কবীয ফাস্তফ এফাং ভনস্তাসত্বও সেওসিাআ মমন কল্প 

উিযকেয ভূর উকেয। 

     ‘মুমুৎু’ ককল্পয নায়ও ভনীন্দ্রনাথ মঘৌধযুী 

মায় মফয়াযা। ানয এওসি ওকরকচয মফয়াযায 

ঘাওযী সনকর্ ঘান সর্সন। র্কফ এফাকযযসি যওাযী। 

এিায ভাাআকন বাকরা মনন াঅকঙ এঙাো াঅয 

এওসি ওাযে াঅকঙ মম ওাযেিাাআ াঅকরাঘয ককল্পয 

ভূর সফলয়।  
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     ককল্পয নাভওযকোআ যকয়কঙ ভূর ওাসনীয 

াআসের্। ‘মুমুৎু’ াথতাৎ মুদ্ধ ওযফায াঅগ্র মা মেয়। 

মুমুৎু ওাসনীয নায়ও ভনীন্দ্র নাকথয ভকধযাআ এাআ 

তফসিয ঘাা াফিায় থাকও, মওান এওভয় 

র্ায সফকফাযে খকি। ওাসনীয প্রথকভ 

ভনীন্দ্রনাথকও ঘাওুযীয াআন্টাযসবউয চনয 

াকক্ষাযর্ াফিায় মেঔা মায়। মঔাকন ম 

মমবাকফ োাঁসেকয়সঙর র্াকর্ র্াকও ার্যন্ত াফধান 

র্ওতবাকফ মেঔা মায়। এাআ াফধানর্ায ওাযে 

সঙর র্ায নাভিা ডাওায এও মকান বয়। মসে 

মফয়াযা এক স্পি বাকফ মচাকয ‘ভনীন্দ্র মঘৌধুযী’ 

ফকর ডাকও র্কফ এভন ওী কর্ াকয মাযচনয 

ভনীন্দ্র ার্যন্ত র্ওতবাকফ েযচায াক োাঁসেকয় 

াঅকঙ। ম মফয়াযাকও ুকযানাভ ডাওায ুকমাক 

সেকর্ ঘায় না। ভনীন্দ্রকও এাআ যওভ াফিায় 

নানাযওভ ওল্পনায াঅশ্রয় াঅভযা সনকর্ মেসঔ। 

াঅয প্রথভ ওল্পনাাআ করা উসেত মওসন্দ্রও। এঔাকন 

ঘাওযী মকর র্াকও উসেত যকর্ কফ মাকর্ 

ওকরকচয নাকভ রাকাকনা এওিা মফঘ থাওকফ। 

এিা ওী ভনীন্দ্রনাকথয ওাকঙ ম্মানচনও কফ। 

র্কফ োয াঅরাো এওিা াসবজ্ঞর্া মর্া কফ 

াঅয এঔাকন ভাাআকন বাকরা, মনন াঅকঙ াঅয 

াঅকঙ াঅয এওিা ওাযে, ভনীন্দ্রাকরয মঙকর 

ক্লা নাাআকন দু’ফায মপর ওকযকঙ। ুর্যাাং 

াআসিসনয়াসযাং ওকরকচ েকর্ াঅায মওান 

ম্ভাফনা র্ায নাাআ। াঅয ফকঘকয় ফে ওথা করা 

মভকয় মম ওকরকচ কে ম ওকরকচ র্াকও াঅয 

ওাচ ওযকর্ কফ না। র্কফ এঔাকন ওাচ মকর 

ভনীন্দ্রাকরয উসেত  মফঘ মেকঔ ফাাআ র্াকও 

মফয়াযা ফকর সঘকন সনকফ াথঘ মভকয়য ওকরকচ ম 

এভন এওিা চায়কা ওকয সনকয়কঙ মমঔাকন 

াকনকওাআ র্াকও ‘রু্সভ’ ফকর কম্বাধন ওকয  

বাকরাফাক। ভাকছ ভাকছ র্ায সনকচকও  মফয়াযা 

ফকর ভকন য় না। 

     ভনীন্দ্র মঘৌধুযীয াআন্টাযসবউয চনয সবর্য 

মথকও ডাও াঅর। খকযয সবর্য োণ্ডা। াক্ষাৎওায 

মনয়ায ফযসক্তকেয ভকধয দু’চকনয াকথ ম 

ফযসক্তকর্বাকফ মেঔা ওকযকঙ। র্ায সফো মম ম 

ঘাওযীিা  াকফ। াক্ষার্ওাকয র্াকও ওকয়ওচন 

সফসবন্ন প্রে সচকজ্ঞ ওযকর ম ফগুকরায উিয 

সেকর্ ভথত য়। াাআকওর ঘারাকনায সফলকয় মঔন 

র্াকও প্রে ওযা য় র্ঔন ম উিকয ফকরসঙর – 

     ‘াঅকজ্ঞ না যায, সকঔ মনফ।’ এওঘসে 

ফঙকযয ফয়স্ক মরাকওয ভুকঔ এাআ ওথা শুকন 

মফাকডতয ওকরাআ এওকে মক উের। 

ভনীন্দ্রনাকথয কক্ষ মফাছা ম্ভফ র, এ ঘাওযী 

র্ায কে না। র্কফ ায ভানকর্ র্ায মভাকিাআ  

াআকে মনাআ। র্াাআ মফাডত মভম্বায  র্াকও ‘রু্সভ’ ফকর 

কম্বাধন ওযায় ম ার্যন্ত কবতকফাধ ওযর। র্কফ 

এ ঘাওযী ওযায সওাংফা উসেত যায প্রঘণ্ড াআো 

াআসর্ভকধয র্ায ঘকর াঅক। ম মফয়াযাকও রক্ষয 

ওকয সনকচয ভকধয এও নরু্ন ভনীন্দ্রকও 

াঅসফষ্কায ওকয। ম ওল্পনা সনকচকও মফয়াযা 

সককফ প্রসর্সির্ ওকয। উসেতযা ভনীন্দ্রফাকথয 

াঅত্মসযঘকয় মঔন ম াঅপ্লুর্ র্ঔনাআ মেকফ 

যাকয়য বালায় মাঁাআয়াকচয মঔারগুকরা ঔুরকর্ 

থাওর।  

     ভনীন্দ্রনাথ ূকফত ওকন্টাকরয মোওাকনয ঔার্া 

মরঔায ওাচ র্াযয লকধয মোওাকন 

ওম্পাউণ্ডাসযয ওাচ র্াযয সনাভা কর 

মকিসওাকযয ওাচ ওকযকঙন। র্াযয ভীনকয, 

মভকয়য ওকরকচ ঘাওযী শুরু ওকযকঙন। এাআ 

ওকরকচয র্ায াঅকক মওান ভযা সঙর না। 

ভযা র, মঔন মভকয় বসর্ত করা। ভনীন্দ্রনাকথয 

এওিা চীফকন দুকিা নািও শুরু করা। ওকরকচ 

মভকয়য াভকন মফয়াযায নািও াঅয ফােীকর্ 

মভকয়য াভকন ফাফায নািও।  

     ফােীকর্ মপযায য ভায়া স্বাবাসফও বাকফাআ 

ফাফাকও াআন্টাযসবউ ম্পকওত সচকজ্ঞ ওকয। ভায়া 

ফুছকর্ াকযসন ফাফায (ভনীন্দ্র নাথ) সবর্য এওিা 

ঘাা উকিচনা ওাচ ওযকঙ। ম উকিচনা সনকচয 

কে সনকচয রোাআয। র্াাআ প্রথভ াফিায় 

ভনীন্দ্রনাথ স্বাবাসফও বাকফ সেকর যফর্তীকর্ ম 
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উকিচনা মফসযকয় াঅক। ভনীন্দ্রনাকথয উসক্তকর্াআ 

এওভাত্র র্া মফাছাকনা মমকর্ াকয – 

     ‚মওন, াঅসভ উসেত যকর মর্াভায ম্মাকন 

রাককফ, মঙকর-মভকয়কেয াভকন মর্াভায ভাথা 

সনঘু কফ মম মর্াভায ফাফা উসেতযা মফয়াযা, 

মফয়াযাাআ মঔন কয়সঙ, ফাভুকনয মঙকর মঔন 

মর্ফ মঙািচাকর্য াকয় মর্র খলকর্াআ মকযসঙ, 

র্ঔন াঅয াঅভায াঅকঙ ওী, যফ, উসেত কয 

মর্ায ওকরকচ মাফ, উাঃ দুসেকনয তফযাকী, বার্কও 

ফকর ান্ন, মফয়াযায মভকয়, ফা উসেত যকর 

মভকয়য ম্মান থাকও না “ 
৮
 

     ভায়া ফযাাযসি এর্ এাআবাকফ বাকফসন সওন্তু 

ভনীন্দ্রনাকথয ওল্পনাকর্ সফস্তাসযর্ বাকফ মা খকি 

মায় এফাং াফকঘর্কন মা থাকও র্াযাআ সফকফাযে 

খকি এাআ ওথাগুকরায ভধয সেকয়। াঅত্মসনবতযীর 

য়ায াঅওাঙ্ক্ষায় এাআ দুাআ ফযসক্তয ভকধয মম 

ীর্র মুকদ্ধয মক্ষত্র তর্যী কে র্া র্াযা সনকচযা 

ফুছকর্ াকযসন। 

     উসনকফকািয মঘর্নায াঅোকর রুসওকয় 

াঅকঙ সনকফসও মালে  ীেন। এাআ মালে-

ীেন মসে না থাওর্ র্কফ ওঔন মওাকনা 

মঘর্নাফাে ককে উের্ না াঅয মাআ কে াসকর্য 

এয প্রসর্পরন খিা াম্ভফ সঙর। াসসর্যওযা 

মুকক মুকক ভাকচয ফাস্তফ িবূসভকও াসকর্যয 

াঅওৃসর্ সেকয় এককঙন, মম ওাযকে ভুসিকভয় 

ওকয়ওচকনয ফেকর ভগ্র মেফাী এাআ িবূসভয 

াক্ষী কয়কঙন। মেকফ যায় র্াাঁয ‘েঔর’ 

মঙািককল্প ভাকচয এভনাআ এও ফাস্তফ িবূসভ 

রু্কর ধকযকঙন মায াক্ষী কর্ াঅচ ভগ্র 

ফেফাী উদ কমাকী।  

     ‘েঔর’ ককল্প প্রথকভাআ াঅভযা সর্স্তা নেীয 

এওিা মবৌকসরও সফফযে াাআ। মাআ সফফযে 

ানুমায়ী সর্স্তা নেীয ূকফত মোভসন, ধূগুসে, 

রািাগুসে াঅয সশ্চকভ াােুয, যাংধাভাসর, 

াােুকযয াসধওাাং চসভয ভাসরওানা াঅসর 

াককফয  ঔানফাাদুকযয। মচার্োয  

াঅসধয়াকযয রোাআ সঘযওারীন। ফাাযুয এ 

রোাআ মথকও ফসঞ্চর্ নয়। বূসভ াঅাআন া য়ায 

য াঅসধয়াযযা াঅয ভুসওকর ের। উৎন্ন 

র এওের মফওায ঘাসলয। সনরূায় ঘাসলযা 

সনকফসও মালকেয সওায কয় এয উায়ন্তয 

মঔাাঁচায চনয ঙুির গ্রাকভয ভার্ব্বয ফওরুসেকনয 

ওাকঙ। ‘েঔর’ ককল্প ফওরুসেকনয সফফযে মথকও 

াঅ্াচ ওযা মায়, সর্সন এওচন  বদ্রকশ্রেীয 

প্রসর্সনসধ এওওনযা  চাভাাআ সনকয় সর্সন মফ 

বাকরাাআ সঙকরন। চাভাাআকও োশুনা সসঔকয় 

এওচন উাঁঘু ভাকয ভানুল ফাকাকনায াআো র্ায 

ভকধয মেঔা মায়। ঘালীকেয দুাঃকঔ দুাঃসঔর্ য়ায 

প্রসর্সিয়া র্ায ভুঔবেীকর্ স্পি। সর্সন ঘালীকেয 

এওচন নন, াঅফায সর্সন ঘালীকেয মথকও 

াঅরাো নন। র্ায ঘাসযসত্রও তফসকিযয এসি 

এওসি াননয গুে। ঘালীকেয ফযথায় ফযসথর্ কয় 

সর্সন র্াকেয ঘালফা মওসন্দ্রও প্রস্তাকফ যাসচ কয় 

মান াথতাৎ সর্স্তায ঘকে এফায র্যাভনা, াসযো, 

মঔাোফক্স, চগু, াভনী এাআ াাঁঘচন সভকর ধান 

উৎােন ওযকফ। র্কফ চায়কািা উফতয সওনা র্া 

সনকয় ওকরয ভকনাআ ক্ াঅকঙ। াধাযের্ 

চসভকর্ ঘাল ওযায ুকমাক থাওকর মওউ এাআ 

ভস্ত চায়কায় এক ঘাল ওকয না। এযয শুরু 

র ঘাকলয াঅকয়াচন। সওন্তু র্াযা ফুছকর্ াকযসন 

এও সাংাত্মও ের র্াকেয চনয াকক্ষা ওযসঙর 

মা কনকযাসেকনয ভকধযাআ মফাছা মকর “  

     ‚ার্া-াসন, ঔুরফুরাসন, াাঁিু-াসনর্ 

রু্রফুরাসন, করা-াসনর্ ধূভ‛
৯      

মরৌসওও কাকনয 

ভধয সেকয় সর্স্তায াকযয ঘাসলকেয চীফনমাত্রায 

ওাসনী উকেয়াক,  কানসিয াথত  ককল্পাআ সফফৃর্ 

কয়কঙ “ ‚ফাকনয চকর মঔন াকয়য ার্া 

ডুকফকঙ র্ঔন াকয় মমন ুেুসে রাককঙ, র্াাআ 

াাঁিু চকর ুঔ সনদ্রা, ফুও চকর ভকন য় মফৌকয়য 

াঅেয, করা চকর ফনযায ার্ মথকও ফাাঁঘায চনয 

মঘাঁঘাকভসঘ‛
১০       

মচার্োকযয ধান ঔায়া াঅয 

কারাকার মানা এঔানওায ঘালীকেয ার্যন্ত 

াধাযন খিনা। 
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     সর্রওঘন্দ্র সর্স্তাাকযয এওচন সফঔযার্ 

মেউসনয়া। র্ায মালাও াঅলতাও, ঘারঘরন, 

ওথাফার্তায় এওিা যাচসও বাফ যকয়কঙ। 

সর্রওঘন্দ্র ার্যন্ত ধুযন্ধয ফযক্ত। যাচননসর্ও 

কসর্ধাযা র্ায যকক্তয প্রসর্সি ওোয় সফযাচভান। 

র্াাআ ার্ াঅি ফঙয াঅকক মম সর্রওঘন্দ্রকও মওউ 

সঘনর্ না ফর্তভাকন ম ওকরয উকেত। ওর 

ধযকেয মবািাবুিীকর্ াঅচ র্াযাআ চয় চয়ওায। 

র্ায এরাওায ভস্ত সিয়াওভতকর্ র্ায স্তকক্ষ 

াসনফামত। াাংওাযী সর্রওঘন্দ্র মঔন ঔফয মর 

াােুকযয ঘালীযা সর্স্তায ঘকে ঘালফা শুরু 

ওকযকঙ র্ঔন সর্রওঘন্দ্র কক্ষ র্া যওযা 

মওাকনাবাকফাআ ম্ভফ সঙর না। র্ায ানুভসর্ ঙাো 

এাআ েঔরোসয ম্ভফ র ওী ওকয, র্া মফাছা 

ওিওয। সনর্ান্ত াভাসনর্ কয় এয প্রসর্কাধ 

সনকর্ সর্সন ঙুকি মককরন সর্স্তায ঘকে। 

াভানচসনর্ ধভও  মনাসিকয ভাধযকভ 

াভনীকেয েসভকয় র্কফ সর্সন সওঙুিা স্বসস্তকফাধ 

ওযকরন। 

     ভুকঔয গ্রা মঔন ক্ষুধার্ত ফযসক্তয ভুকঔয 

াভকন মথকও মওকে মনয়ায ঘযভ ভুহুর্ত াঅক 

র্ঔনাআ মেঔা মেয় সফসবন্ন মঘর্না উিযে। াভনী, 

াসযোও, চগু, চযাভনা, মঔাোফক্স এাআ 

াাঁঘচকনয াকথ খির এওাআ খিনা। ফওরুসেন  

াভুকরয (চাভাাআ) ফুসদ্ধকর্ র্াকেয সফকে 

মডেুয়া ছকেয শ্রসভওযা ভাকেয াওা পর সনকয় 

াাঁঘচন ঘালীয চীফনমুকদ্ধ চয়ী য়ায চনয 

এসককয় মায়। ূকমতােকয়য াঅকক ওকর সভকর 

ঙুির এাআ উকেকয মম সর্স্তায ঘকেয ধান মওকি 

পর সনকয় াঅকর্ কফ খকয। সর্রওঘন্দ্র নাভও 

সনকফসও সক্তকও াযাকনায মশ্রি উায় 

এিাাআ। এাআ মুকদ্ধ াভনী, মঔাোফক্স, র্যাভনা, চগু, 

াসযো এযা প্রসর্সনসধ কর ওাসনীকর্ শুধু াঅয 

র্াযাাআ নায়ও কয় থাওকরন না। ওাযে 

মডেুয়াছকেয ওুসরযা এঔাকন এওাআ ভভমতাোয 

াসধওাযী। েঔরোসযয মুদ্ধ মওফর সর্রওঘন্দ্র 

াাঁঘচন ঘালীয থাওর না। মুদ্ধিা মমন মেঊসনয়া 

সর্রওঘন্দ্র নাভও মালও মশ্রেীয াকথ ঞ্চাচন 

ঘালী ফা মাসলর্ মশ্রেীয, মাকেয াকথ সঙর র্ীয-

ধনুও (র্ীয ধনুওকও চকয়য প্রর্ীও সঘহ্ন সককফ 

ফযফায ওযা মায়)।  

     র্াকেয চয়মাত্রায ফেতনা মরঔও ার্যন্ত 

মৌ্মতূেত প্রাওৃসর্ও খিনায ভাধযকভ সেকয়কঙন““ 

     ‚মস্রাকর্য র্ঔন র্ীব্রর্া সঙর, ূকমতােকয়য যক্ত 

নেীকস্রাকর্ ফর্া সঙর এফাং এওসি যাভ সর্া 

ুকমতয সেকও উেযর্ ওকয মম েীখত কম্ভীয নাে ৃসি 

ওযা র, র্া ুযাওাকর সফচয়ী যাচায মুদ্ধমাত্রায 

ূঘনায ভর্ মানার। ুযাওাকর যাচাযা এাআ 

ঋরু্কর্াআ সেসিচয় মফয কর্ন।
১১ 

     সনকফসও াকনয সফলাক্ত কযা 

বাযর্ফকলতয াঅনাকঘ ওানাকঘ মঔন ঙসেকয় 

কেসঙর, মঔন াওককািী র্াকেয মালকেয 

ভাত্রা ঙাসেকয় মায় র্ঔনাআ এয মথকও উিযকেয 

চনয মেঔা মেয় সফসবন্ন মঘর্নায াঅশ্রয়। সওন্তু এাআ 

াওককািী মম াআসর্ভকধয র্াকেয সফলসিয়া 

মেকয ফতত্র ঙসেকয় মেয় র্ায প্রভাে সভকর 

মেকফ যাকয়য যসঘর্ সফসবন্ন কল্প ওাসনীকর্। 

‘ক্ষুধায় চন্ম-ভৃরু্য’ ওাসনীসি এাআ সফলসিয়া মথকও 

াঅরাো মওান খিনা নয়। স্বাধীন বাযর্ মম এয 

মথকও ভুসক্ত রাব ওযকর্ াকযসন র্ায উোযে 

াঅচ কথ খাকি ায়া মায়। সব্রসি াও মে 

মঙকে ঘকর মককর র্াকেয তর্যী ওযা 

ভায়াচাকরয মভাক াঅচ াঅভযা াঅেন্ন।  

     ‘ক্ষুধায় চন্ম-ভৃরু্য’ ওাসনীসিকর্ াওককািীয 

াকনয প্রসর্সিয়ায এওসি ঙসফ মেঔা মায়। 

াধাযে েসযদ্র ভানুলযা মম এাআ ওাযকে ওর্িা 

চচতসযর্ র্া াঅকরাঘনায উকেত।  মম মেকয ৭৫ 

র্াাং ভানুলযা ওৃসলওাকমতয উয সনবতযীর মাআ 

মেকয এও রৃ্র্ীয়াাং ভানুলকেযাআ ার্যন্ত 

সনম্নভাকনয ঔাফায ঘো োকভ সওকন মঔকর্ য়। 

‘মওা-াাকযসিব মথকও ভানুলকেয ঘার মওনায 

রোাআ বাযর্ফকলতয প্রায় প্রসর্সি কযাআ মেঔা 

মায়। এাআ ওাসনীকর্ ঘার মওনায রোাআ করা 

সনকফসও লকেয সফরুকদ্ধ ভুঔয াস্ত্র। দুুয 
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ফাকযািা মথকও ঘাকরয মোওাকনয ৫৮ নাং ফে 

েযচা ঔুরকর ক্ষুধার্তযা ঘাকরয েতন াকফন। মাআ 

েতকনয চনয য়কর্া কর্ যাসত্রকর্ মওউ বাকরা 

ওকয খুকভাকর্ াকযসন। ওার ঙ’িা মথকওাআ 

মোওাকনয ফে েযচায াভকন রাাআন মরকক মায়। 

ফৃসি ওাোয ভকধয ফাচায ওর ানাাযীযা রাাআকন 

াকক্ষাযর্ াফিায় োাঁোকনা। মভকয়কেয রাাআন  

মঙকরকেয রাাআন এাআ দুকিা বাকক দুকিা রাাআন 

যকয়কঙ। ুসফকধ ফুকছ রাাআনগুকরা এসেকও 

মসেকও মফাঁকও সককয়সঙর। ফৃসি-ওাো-চর 

াআর্যাসেকর্ সফকল ওকয েীখত ভয় ধকয াকক্ষায 

ওাযকে াকক্ষাযর্ ভানুলগুকরায ভানসও াফিা 

ঔুফ এওিা বাকরা সঙর না। র্াকেয এও এওচকনয 

োাঁোকনায বসেভা এও এওযওভ। র্াকেয 

প্রকর্যকওয ভকধয কবীয াসভর থাওকর এওসি 

সভর াফযাআ রক্ষেীয়, মসি করা রৃ্ষ্ণার্ত 

ঘক্ষুকচাো। ৫৮ নাং েযচায সবর্কযয ঘাকরয 

াায ওঔন র্াকেয েতন মেকফ এাআযওভ 

সযসিসর্কর্ র্াকেয ভকধয সফসবন্ন ধযকেয 

ওথাফার্তা ঘরকর্ থাকও। র্াকেয ওথাফার্তা মথকও 

াওেকরয ওুঘিাকন্তয সফলচাকরয ওথাাআ ভকন 

াঅক। ঘার প্রকর্যওকও য়কর্া াঅোাআ মওসচ  

ওকয মেয়া কফ, র্াাআ সনকয় এর্ ভাযাভাসয। 

কযয ফাাআকযয মরাও ঘার সনকর্ াঅকর িানীয় 

ফাস্াযা একর্ সফকযাসধর্া ওকযন। াথতাৎ ঘিান্ত 

ওকযকঙ যাচননসর্ও েকরযা াঅয াঅভযা 

সনকচকেযকওাআ সনকচযা মোলাকযা ওযসঙ। 

রাাআকনয াকনও ফযসক্তয াঅফায এাআ প্রসর্ফাকে 

মমাকোকনয াভানয সক্তিুওু মনাআ। মকিয 

সক্ষকধ মভিাকনা ঙাো এযা াঅয সওঙ ুঘায় না। মওউ 

মওউ াায় সশুকও রাাআকন াঅশ্রয় সেকর্ মককর 

র্াকও ফহু ওিু ওথা শুনকর্ য়। এাআ মাফর্ীয় 

ওথাফার্তা ঘরাওারীন ভকয় চানা মায় ঘাকরয 

ভান উৎওৃি নয়। াথঘ রাাআন িভাকর্ রম্বা কয় 

মাকে। ঘাকরয ভান এফাং এাআ ঘার সনকয় ওর্ 

খিনা কে র্ায াআসের্ ওাসনীকর্ াঅকঙ --- 

     ... কর্ ঘায র্াসযকঔ াাআওাযকেয কে সড. 

এভ এয সভসিাং কয়সঙর, মঔাকন র্াকেয নাসও 

এাআ ঘার মফঘায চনয কবতকভন্ট সযকওাকয়ে ওকয, 

র্াযা ফকর এ ঘার র্াযা মফঘকফ না। কবতকভন্ট মসে 

ঘুযাস য়া মওসচ সফসি ওযকর্ মেয়, র্কফ নাসও 

র্াযা ঘার একন বাসকয় মেকফ। ফকরন সও? াঅকয 

মাকনন না, কবতকভন্ট াঅস মতন্ত যাসচ কয়সঙর, 

ফকরন সও াাআওাযযা ব্ল্যাও ওর্কর্ ওযকফ, র্াাআ 

সনকয় কবতকভন্ট সনককসয়ি ওযকঙ?
১২ 

     েসযকদ্রয যকক্ত সযুি মালকওয ের মঔন 

াঅত্মভির্ায় ফযস্ত র্ঔনাআ াচস্র মরাকওয রাাআকন 

এও ফৃদ্ধ র্ায দুফতর যীয সনকয় াফকঘর্কন প্রকফ 

ওচযকরন মমঔাকন ঘরকর্ থাওর ওল্পনায রীরা 

ওাণ্ড। ওল্পচককর্ সফসবন্ন প্রেউিকযয ভধয সেকয় 

োৎ এভন এওিা ব্দ মানা মকর মাকর্ 

সনকফসও মালকেয সৃ্মসর্ ভকন াঅনকর্ াঅভযা 

ফাধয, ব্দসি করা ‘সঔকে’,  ফৃদ্ধ র্ায ওল্পনায় 

উেকর্ উেকর্ সককয় ৫৮নাং েযচায াভকন 

মৌাঁঙকরন। মঔাকন সককয় মেঔকরন ভৃর্ ভানুলকেয 

াো াকেয ভর্ াো ঘাকরয াাে, মাআ 

াাকে সর্সন উোন াসবভান ঘারান। সওন্তু 

াওস্মাৎ ঘাকরয ভকধয ডুকফ র্ায েভফন্ধ কয় 

মায়। র্ৎক্ষোৎ ফাস্তফ চককর্ রাাআকনয ঘরু্সেতও 

মথকও াযাম্বুকরন্স ডাওায সঘৎওায উকে। সওন্তু 

ঘাকরয রাাআন াবে াফিায় থাকও।  

     মভকয়কেয রাাআন মঔন র্ীকথতয ওাকওয ভর্ 

ফকর্ ফকর্ াসর্ি য় র্ঔনাআ মখাসলর্ য় 

মভকয়কেয রাাআন এঔাকন নয় “ দুাআ নম্বয মকড “ 

দুাআ নম্বয মকড রাাআন ধযায উকেকয সওাংফা ফরা 

মায় ীঘ্র সক্ষকধ সনফাযকেয র্াসককে ওকরাআ ঙুকি 

মকর। ভুহুকর্ত দু-নম্বয মকড ভাযসি রাকর। 

াআসর্ভকধয এওচন ফৃদ্ধা মওাকনা এও াঅখাকর্ েূকয 

সঙিকও েকরন। কযয চন র্াকও িকও 

মককরন। এযয মম সঙর ম র্াকও রু্রর এযওভ 

সযসিসর্কর্ নানাধযকেয মনাাংযা ফার্তারা র্াকেয 

ভকধয ঘরকর্ থাকও। রাাআকনয প্রথভ দুচন মভকয় 

মাযা ঘাকরয ফস্তায  একওফাকয সনওকিাআ সঙকরন 
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র্াযা এওসি ঔুাঁসি প্রায়  চসেকয় ধসযকয় 

োাঁসেকয়সঙর। াঅয ফাসও ুকযা রাাআনিাাআ সঙন্ন সবন্ন। 

াওস্মাৎ যওাসয ুসরকয াঅকভন খকি এফাং 

ঘাকরয ফস্তা  রাাআকনয ভাছঔাকন োাঁসেকয় ঔুাঁসি 

চসেকয় ধযা মভকয়গুকরায াকর্ ুসর কচাকয 

াঅখার্ ওযকর মভকয়গুকরা প্রায় মেৌকে ঘাকরয 

ফস্তা মথকও াকনও েূকয ঘকর মায়। র্াকেয 

াঅখাকর্ রাাআকন এওফৃদ্ধা সঙিকও কে এফাং মওান 

ক্ত চায়কায় াঅখার্ মরকক ফৃদ্ধায যকক্ত স্নান 

ওযকর্ য় ুকযা ফাচাযিাকও। াযসেকও 

রাাআকনয সঘৎওায  ুসরকয াঅখাকর্ ক্ষধুার্ত 

মেগুকরায ক্ষুধা সনফাযকেয উায় মথকও িভাকর্ 

েূকয াঅয েূকয ঘকর মাকে। এাআ ুকযা 

খিনািাাআ সাংস্র, যক্তীন, ঘক্ষুরজ্জাীন প্রসর্সাংস্রা 

যায়ে াওককািীয সিয়াওভত। েসযদ্র ভানুলযা 

র্াকেয সওায কর্ ফাধয। সনকচকেয ভকধয রোাআ 

ফাাঁসধকয় র্াযা উয মথকও ফক মঔরা মেকঔ। 

ভস্ত এরাওাকর্ মনাাংযা ঙসেকয় মাআ মনাাংযায 

সঙকিিা মতন্ত র্াকেয যীকয র্াযা রাককর্ মেয় 

না। র্াাআ উক্ত খিনাকও র্াযা এবাকফ মখালো ওযর 

“ ‘এও ফাচাকয যওাসয ঘাউর সফিয় মওকন্দ্র সওঙ ু

নাযী রুণ্ঠন ওযকর্ মায়ায় ুসর উাকেয 

ফাধাোন ওকয। সবকেয ঘাক খিনািকর  এওসি 

ফৃদ্ধায াঅওসস্মও ভৃরু্য য়।‛
১৩

 

     মালকেয এাআ বয়াফর্া বাযর্ফকলতয প্রসর্সি 

মওাোয় প্রসর্সেন খকি ঘকরকঙ মা মথকও সযত্রাে 

মকর্ বাযর্ফাীযা ভাথাঘাো সেকয় উেকর ভুসক্ত 

এঔন ায়সন। 

     মেকফ যায় মওাকনাসেনাআ ওৃসত্রভর্ায ধায 

ধাকযনসন। উকেসঔর্ কল্পগুসর সফসবন্ন ধাাঁকঘয সফসবন্ন 

সযসিসর্কও মওন্দ্র ওকয ককে উকে। াভাসচও, 

ভনস্তাসত্ত্বও, যাচননসর্ও াআর্যাসে প্রসর্সি িবূসভকও 

মওন্দ্র ওকয সযুির্া রাব ওকয র্াাঁয মঙািককল্পয 

ানুসফে এফাং মওাকনা সওঙুযাআ মম ুনযাফৃসি সর্সন 

ওকযন না র্ায প্রভাে সভকর র্াাঁয মঙািকল্পগুসরয 

ভাধযকভ াীকভ ঙসেকয় কেন। কল্প যঘনায 

ুযার্ন যীসর্কও াভানয় ওকয াঅধুসনকওািয 

মুককয াঅনাকঘ ওানাকঘ সমসন ঙসেকয় াকযন র্াাঁয 

মওাকনা ীভা থাওকর্ াকয না। র্াাআ মর্া এ 

মঙাি ককল্পয বূসভওায় র্াাঁয স্বককর্াসক্ত ায়া মায় 

--  

     কর্ র্কওয মলাধত মথকও াঅকযা াকনকওয 

াকনও ককল্পয কে এাআ কল্পগুসরকও সনকয় 

ফাাংরা ককল্প াঅধুসনওর্ায াঅক্ারকনয এওিা 

ওথা ঘরকঙ। ম াঅক্ারন এাআ কল্পগুসরয 

াফযফসর্  কর মওউ মমন েয়া ওকয র্াকও 

‚নরু্ন যীসর্‛ াসবধা সেকয় না ফকন। ঐ াসবধা 

াঅসভ স্বীওায ওসযনা।
১৪
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ককফলও, ফাাংরা সফবাক, াঅাভ সফেসফেযারয়, সরঘয, াঅাভ 


