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Abstract 
 

Jolodhar Sen is such a short story writer in whose stories the picture of the contemporary 

period has emerged. In this article I have tried to show how in the stories ‘Pagal’, ‘Poran 

Mandal’, ‘Nasiber lekha’ ‘Bichar’ etc.  this very picture springs up.  
 

     ওথাাহত্তেয চকত্ত উহন তত্ওয 

হিতীয়াত্ধে ওাগার হযনাত্থয হলে চরধয সত্নয 

আহফবোফ খত্ে। াহত্তেয আত্য সই ভত 

াত্তঔহি ‘গ্রাভফাতো’সতই য়। তত্ফ সঙােকত্েয 

চকত্ত চরধয সন সতভন চনহিয় না ত্র 

‘হভারয়’ (১৩০৬), ‘হভারয়-ফত্ে’ (১৩১১), 

‘হভাহি’ (১৯১১) যঘনায ভাধেত্ভ াঠও ভত্র 

‘হভারয়’ ভ্রভণ ওাহহনয সরঔও রূত্ই 

অহধওত্ফহ হযহঘত ত্য় ত্ঠন। ওভেচীফত্ন 

হফহবন্ন ত্র-হত্রওায় ওাচ ওযায ুফাত্দ 

াহত্তেয ত্ে তাাঁয হনহফিতা উত্তত্যাত্তয 

সফত্িত্ঙ। হফত্লত ‘ফেফাী’, ‘ফুভতী’, ‘ুরব 

ভাঘায’, বাযতফলে’ নাত্ভয ত্র-হত্রওাত্ত 

আভযা তাযই অচস্র দৃষ্টান্ত সত্য় মাই।  

     চরধয সত্নয কেগ্রত্েয ংঔোয হফঘাত্য 

সদঔত্র ফরা মায় তাাঁয সরঔনীয ধাযাফাহওতা। 

একাত্যাহে কেগ্রত্েয িায় নব্বইহে কত্ে ঙহিত্য় 

হঙহেত্য় যত্য়ত্ঙ এযই অচস্র দৃষ্টান্ত। অনোনে 

কত্েয তুরনায় মহদ ভুরভান ভাচ চীফনত্ও 

হনত্য় সরঔা তাাঁয কত্েয ংঔো সই তুরনায় 

এওেু ওভ। হওন্তু ভুরভান ভাচ-চীফনত্ও 

কত্েয ে-হযহিহত অনুমায়ী ফণেণা ওত্য হতহন 

হফহঘত্র চীফনাহবজ্ঞতায হযঘয় হদত্য়ত্ঙন। গ্রাভে 

চনচীফত্নয ুঔ-দুঃঔত্ও হনত্য় হফরৄদ্ধ সিভ যত্য 

আফত্ এই ভাত্চয ত্রুহে-হফঘুেহতত্ও তুত্র 

ধত্যত্ঙন। এহফলত্য় ড. ুওুভায সন ভত্ন 

ওত্যত্ঙন “ ‚চরধত্যয যঘনায় হফত্ল গুণ াযরে 

 স্বচ্ছততা। ্ীগ্রাত্ভয দহযি বিচীফত্নয আহথেও 

 াভাহচও দুঃঔ সফদনা ইায কে-উনোত্য 

হফত্ল ফস্তু।‛
১ 

    তাই হফলয় অনুমায়ী সদঔত্র 

হফহঘত্রতায হনদেন রে ওযা মাত্ফ-  

১। ‘াকর’ (১৯০০, ১৩ই অত্টাফয) ‘ননত্ফদে’ 

কেগ্রত্ে িওাহত য় “ কত্েয হফলয় 

ভুরভান মুফও আহভয ভন্ডত্রয ইনু্দয 

রূতৃষ্ণায় াকত্র হযণত য়া। 

এওহদত্ও ভুরভান মুফত্ওয সিভ 

অনেহদত্ও ফাউর ভন-ভনস্তত্ত্তয হফত্েলণ 

সদঔা সকত্ঙ। 

২। ‘যাণ ভন্ডর’ “ (১৯১৪, ১রা সত্েম্বয) 

‘যাণ ভন্ডর  অনোনে কে’ “ 
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ভ্রাতৃত্িত্ভয অেুে ফন্ধন  স্ত্রীত্ও তো ওত্য 

সচর ঔাোয িে। 

৩। ‘নীত্ফয সরঔা’ “ (১৯১৪, ১রা সত্েম্বয) 

‘যাণ ভন্ডর  অনোনে কে’ “ চহভদাত্যয 

লিমত্ে হবত্েভাহে সথত্ও উৎঔাত য়ায 

ওাহনী। 

৪। ‘হফঘায’ “ (১৯১৬, ১০ই আকষ্ট) ‘আেীফাদ’ 

কেগ্রে “ হনু্দ-ভুরভাত্নয অাম্প্রদাহয়ও 

ভত্নাবাফহে উহ্হঔত ত্য়ত্ঙ, এঔাত্ন 

ফাউর কাত্নয ফেফায সদঔা সকত্ঙ। 

৫। ‘ভাভায়ায ভায়া’ “ (১৯২০, ১৯ই আকষ্ট) 

‘ওাোত্রয ঠাওুয’ “ হনু্দয কৃােত্ন 

ভুরভান পহওত্যয আকভন  ভুহওর 

আাত্নয কান সানা সকত্ঙ। 

েবূহভয হফঘাত্য চরধয সত্নয 

সঙােকত্েয ঘহযত্রযা উজ্জ্বর স্বােয ফন ওত্যত্ঙ। 

সওননা অথেননহতও হদওহে কেঘহযত্ত্রয 

সিোেত্ও হখত্যই যহঘত ত্য়ত্ঙ। সরঔও স্বয়ং 

হনত্চ সমত্তু সভহদনীুয সচরায় ওভেূত্ত্র 

হওঙুওার অহতফাহত ওত্যত্ঙন তাই হতহন হনত্চ 

কত্েয েবূহভ যঘনায় গ্রাভে ভাচ চীফনত্ও 

সফত্ঙ হনত্য়ত্ঙন। সমভন ---   

ও।। ‘াকর’ কত্েয ঘহযত্র ইনু্দয ভা হপত্য 

আত্ হযুয গ্রাত্ভ “-  

     ‚হ্গ্রাত্ভয কৃি খত্যয অন্তুঃুযফদ্ধা 

নত্ন। ... হ্গ্রাত্ভয দৃে-নফহঘত্ত্রয ভত্ধে 

আহয়া, হ্ফাহনী ভধুযহৃদয়া যভণীকত্ণয 

াঘমে  অওৃহত্তভ ানুবূহত রাব ওহযয়া 

ক্রত্ভ তাায  হৃদয় ংমত ইয়া আহর।‛
২
 

     এযয কত্েয ওাহহন ক্রভই হযফহতেত 

ত্য়ত্ঙ। 

ঔ।।  ‘যাণ ভন্ডর’ “ ভাভুদুয গ্রাত্ভয 

ভুরভান হযফায। এঔাত্ন সদঔা সকত্ঙ “  

     ‚ভাভুদুয গ্রাত্ভ হনু্দ-ভুরভান উবয় 

চাহতযই ফা। গ্রাভ ঔাহন হনতান্ত সঙাে 

নত্। গ্রাত্ভ হনু্দ অত্ো ভুরভান 

অহধফাীয ংঔোই অহধও।‛
৩ 
 

ক।। ‘নীত্ফয সরঔা’ “ কত্ে স্বরূকত্েয 

সরত্ঠর দোযত্ও সদঔা সকত্ঙ। াধু সঔ 

সায় এওচন সরত্ঠর দোয এওাই 

ত্তয চত্নয ভাথা পাাঁহেত্য় াত সক্রা থ 

অহতক্রভ ওত্য হনত্চই আফায থানায় হকত্য় 

দাত্যাকায ত্ে সদঔা ওত্য এত্ত্ঙ। সই 

াধু সঔই চহভদাত্যয ওথানুাত্য ংাযী 

ত্য়ত্ঙ। হওন্তু তায সাকত রাহঠত্ঔরা, 

দাোয হযফত্তে স স্ত্রীয ওথায় “ ‚শ্বরৄত্িয 

রাের করু রইয়া ঘাত্লয ওাত্মে‛
৪
     ভন 

সদয়। ঘহযত্রহে এভন হফফহতেত অফিায় সওউ 

াধু সঔত্ও রাহঠ সঔরায ওথা ফরত্র 

িতুেত্তত্য ফত্রত্ঙ-- ‚স ফ কোাত্য 

সযত্ঔ এত্হঙ,  ওভে আয না।‛
৫
 

     ঔুফ স্বাবাহফও বাত্ফই এই ঘহযত্রগুহর সম ভাচ 

হযত্ফ সথত্ও এত্ত্ঙ তা কেহফঘাত্য িাহেও 

ত্য়ত্ঙ। ভাচ চীফত্নয হফহঘত্র অহবজ্ঞতায 

আত্রাত্ও চরধয সন সদহঔত্য়ত্ঙন ফেহি 

ঘহযত্ত্রযা হওবাত্ফ হফফহতেত ত্য় সকত্ঙ।  

     উত্্হঔত কত্েয ভত্ধে ‘নীত্ফয সরঔা’, 

‘হফঘায’ এফং ‘ভাভায়ায ভায়া’ কত্ে হনয়েও 

হিরূত্ হনু্দ চহভদাযত্দয আভযা সত্য়হঙ। 

াভাহচও সিহেত  সিোত্েয আত্রাত্ও 

আভযা এ সদত্ঔহঙ হনু্দ চহভদাত্যয ভুরভান 

সরত্ঠর দোযত্ও, সম দীখে হদন সথত্ও ওত্ভে ফার 

হঙর। ১৯১৪-১৯২০ এই ভয় ত্ফেয হফঘাত্য 

সদঔা মায় অঔণ্ড ফত্েয ফুত্ও চহভদায সেহণয 

িবূত িবাফ-হতহত্ত। তত্ফ ইহতাত্য হফঘাত্য 

১৯১৯-১৯২২ হনু্দ-ভুহরভ ম্প্রীহতয স্বণেমুক 

ঘরহঙর। াযস্পাহযও সফাছািায সেত্রো এই 

ভয় ঐওেফদ্ধবাত্ফ হভহরত ত্ত ায়তা 

ওত্যহঙর। সনতা সনত্রীত্দয এওতায় হনু্দ-

ভুরভাত্নয ভত্ধে ুহিহতয ফাতাফযণ কত্ি 

উঠত্র ১৯২১-১৯২৪ এই হযহিহত অত্নওোই 

ফদত্র হকত্য়হঙর। চরধয সন এই হন্ধেত্ণ সম 

ওত্য়ওহে ভুরভান ঘহযত্রত্ও সদহঔত্য়ত্ঙন তাযা 

হনু্দ চহভদাত্যয ওত্ভে হনমুি সথত্ওত্ঙ। তত্ফ 
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ফেহিক্রত্ভয ভত্ধে ‘াকর’ এফং ‘ভাভায়ায ভায়া’ 

কত্েয পহওয ঘহযত্রহে। 

     াভাহচও অফিাত্নয হফঘাত্য কেগুহরয 

সিহেত  সিোত্ে এত্ত্ঙ হবন্নতয হদও। িথভ 

হফশ্বমুত্দ্ধয িাক ভুূত্তে গ্রাভে ভাচ ফেফিায 

বগ্নরূ, ভুরভান ওৃলও হযফাত্যয ওাহহন 

এত্ত্ঙ (যাণ ভন্ডর) হফহবন্ন কত্ে। এওইবাত্ফ 

চহভত্ও সওন্দ্র ওত্য ভো, চহভদাত্যয অতোঘায, 

দাোাোভা, াইও সরত্ঠর দোযত্ও দাত্ে 

দহযত্র-িচাযা হনশ্চুত্ ওারাহতাত ওত্যত্ঙ। 

স্বরূকত্েয দাোয য াহন্তত্ত ফফাত্য চনে 

াধু সঔ (নীত্ফয সরঔা) সত্ল ওৃলত্ও হযণত 

ত্য়ত্ঙ। অথোৎ াধ ু সত্ঔয ঘাহযহত্রও হফফতেন 

হনুঃত্ন্দত্ তায চীফনত্ও অনেভাত্রা এত্ন 

হদত্য়ত্ঙ। তায ভৃতুেয য চহভদাযই াধু সত্ঔয 

স্ত্রী-ুত্রত্ও হবত্েভাহে সথত্ও উৎঔাত ওযায ফেফিা 

হনত্য়ত্ঙ। যেওই সলমেন্ত বেত্ও রূান্তহযত 

ত্য়ত্ঙ। এবাত্ফই হফমেস্ত ওৃলও হযফায ফহওঙ ু

াহযত্য় ত্থ সনত্ভ এত্ত্ঙ।  

     ‘হফঘায’ কত্েয ঙহরভ দোয দীখে হদত্নয 

হফশ্বস্ত ওভেঘাযী। চহভদাত্যয ত্য় ঔাচনা আদায় 

ওযত্ত হকত্য় হনত্চয আত্ম ংমভ ফচায় যাঔত্ত 

াত্যহন। হনু্দ হযফাত্যয হফরুত্দ্ধ স দফেেফায 

ওযত্র তায িহত েভা দৃহষ্ট ভানহফওতাত্ও চয়ী 

ওত্যত্ঙ। অথোৎ অাম্প্রদাহয়ও, ধভে হনযত্ে 

ভাত্চয ওথাত্ওই সরঔও একত্ে হনত্য় 

এত্ত্ঙন। 

     অঔণ্ড ফত্েয ইহতাত্য মোত্রাঘনা ওযত্র 

হনুঃত্ন্দত্ আভযা হনু্দ চহভদাত্যয হফশ্বস্ত এভন 

ফহু ভুহরভ এওহনষ্ঠ সফও ওভেীয হযঘয় সত্য় 

মাত্ফা। এ হফলত্য় হুভায়ুন ওফীয ‘ভুহরভ 

হরহেও’ গ্রত্ে ফত্রত্ঙন, ‚ঔাচনা আদায়ওাযী 

ভুহরভ িধানত ভধেত্বত্বাকী রূত্ ংঔোয় 

মত্থষ্ট হঙত্রন‛ (হফহন ঘন্দ্র, ৃুঃ ৬৫)। 

তৎভাভহয়ও ওাত্রয সিহেত্ত এো হঙর 

এওো হদও। আভযা ভুরভান ভাচ ঘহযত্ত্রয 

অনুন্ধাত্ন সদত্ঔহঙ সম অহধওাং সেত্ত্রই 

অথেননহতও দফেরতা ভুহরভ ঘহযত্রত্দয এভন 

চীহফওা গ্রণ তাহিত ওত্যহঙর। ইংত্যচ িধানত 

বাযতফত্লে ভুহরভত্দয ইংত্যচ হফত্যাধী িফর 

হফত্িল-হফত্যাহধতাই তাত্দযত্ও িকহতীর হঘন্তা-

সঘতনা সথত্ও দূত্য হযত্য় সযত্ঔহঙর। ইংত্যচী 

হো গ্রত্ণ হফভুঔতা, এফং ধভেননহতওতায 

অিঘাত্য ভুহরভ চন-চাহতয চীফনাঘাযত্ও 

বয়াফতায হদত্ও সঠত্র হদত্য়হঙর। তাই 

অথেননহতও হফমেয়তায হঘত্র এই ভাত্চয িহতহে 

সেত্ত্রই অতীত সৃ্মহতত্ও স্মযণ ওহযত্য় হদত্য়ত্ঙ। 

     ঙহরভ দোয চহভদাত্যয ত্য় হযনাত্থয কৃ 

সথত্ও হফপর ত্য় হপত্য আত্ত ঘায়হন। তাই স 

োওা না হনত্য় উঠত্ত ঘায়হন। তত্ওে-হফতত্ওে 

চহভদায নাত্য়ত্ফয ওথা ারন ওযত্ত হকত্য় 

ওত্ঠাযতায ত্েই ফত্রত্ঙ, ‚স ফ আহভ 

চাহনত্ন; নাত্য়ফ ভাই ফত্রত্ঙন, সমভন ওত্য 

সাও আচ ঔাচনায োওা আদায় ওযত্তই ত্ফ।‛ 

(হফঘায, ৃুঃ ১৫০) উত্ত্তচনা  ফাদানুফাত্দয দরুণ 

ঙহরভ দোয অহিয়উহি ওত্য সপত্র “ ‚সতায 

ত্নত্যা ফঙত্যয সফানো আত্ঙ, তাত্ও নাত্য়ফ‛ 

(হফঘায, ৃুঃ ১৫৩) িচা এই ওথায তীব্র িহতফাদ 

ওত্যত্ঙ। নাত্য়ফত্ও াভত্ন সদত্ঔ অভাত্নয 

চারায় ভত্নয ওথাহে ফেি ওত্যত্ঙ। হওন্তু ঙহরভ 

দোয হনত্চয ওৃতওত্ভে বীত-েস্ত ত্য়ত্ঙ। স 

সম অনোয় ওাচ ওত্যত্ঙ তা তায াযীহযও 

বালাত্তই িভাহণত ত্য়ত্ঙ, ‚ঙহরভ দোয বত্য় 

ওাাঁহত্ত ওাাঁহত্ত আহয়া ওযত্চাত্ি দণ্ডায়ভান 

ইর‛ (হফঘায, ৃুঃ ১৫৪)। ুতযাং অযাধত্ফাধ  

েভা সম ভানুলত্ও ভানুত্লয সেষ্ঠত্বত্ও িাহত 

ওযত্ত াত্য, ঙহরভ দোযত্ও েভা ওযায 

ভাধেত্ভই তা িভাহণত ত্য়ত্ঙ। হযনাথ হফঘাযত্ওয 

আত্ন সথত্ও ঙহরভত্ও েভা ওত্যত্ঙ এফং 

কত্েয বাফতেত্ও িহতহষ্ঠত ওত্যত্ঙ। 

     আভযা ফেত্দত্ চহভদাত্যয িবাফ, তথা 

নাত্য়ত্ফয বয়ানও রুি রূত্য অত্নও হযঘয় 

সত্য়হঙ; বয়াফ সই হযণহত সদত্ঔহঙ। হওন্তু 

এই কত্ে নাত্য়ফ স্বাবাহফও বাত্ফই িচাদযদী 
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এফং ুহফঘাযও  নোয়ভূহতে স্বরূ ত্য়ত্ঙ। সও 

হনু্দ সও ভুহরভ এওথায গুরুত্ব সদনহন। হফত্লত 

ঙহরভ ুযত্না ওভেী ত্র নাত্য়ফ তায িহত 

দৃঢ়ত্ঘতা ভত্নাবাত্ফয হযঘয় হদত্য়ত্ঙন। এভন হও 

ঙহরভ দোত্যয ওাত্চয িত্ে হনত্চয ুত্ত্রয 

ত্ে তুরনা এত্নত্ঙন। তাই হফঘাযত্ওয আত্ন 

হতহন নোত্য়য আদে তেধভেত্ও িহতহষ্ঠত 

ওত্যত্ঙন।  

     হনু্দ-ভুহরভ অাম্প্রদাহয়ওতায অেুে ফন্ধন 

এ কত্ে উহ্হঔত ত্য়ত্ঙ। মহদ 

াম্প্রদাহয়ওতাফাত্দয াভাহচও হবহত্ত  তায 

ভতাদেকত যাচননহতওতায এওো িবাফ হঙর; 

হফত্লত হনত্ফহও ানওার সথত্ওই তা 

হযরহেত ত্য়ত্ঙ। সালও সেহণয সবতত্য 

সবতত্য অথেননহতও সদারাঘরতা হঙর; পরত 

ুহফধাত্বাকীযা হনত্চত্দয স্বাথে ওাত্য়ত্ভ এই 

ধযত্ণয ভো ৃহষ্ট ওত্যত্ঙ। তত্ফ এই ভো  

সথত্ও হনযত্নয থ ঔুফ ওভ সরঔওই ফরত্ত 

সত্যত্ঙন। চরধয সন সত্েত্ত্র ফেহতক্রভী। 

হতহন হযনাত্থয ভধেিতায় ান্ত সেযত্য ধুায় 

ঙহরভ দোযত্ও চহিত্য় ধত্য ফত্রত্ঙন --- 

‚দোত্যয সা, বাই অভন ও’সয হও ওথা ফরত্ত 

আত্ঙ? সম ভুত্ঔ হযনাভ 

ওযত্ত ত্ফ, আ্ায নাভ ওযত্ত ত্ফ ফত্র এত 

দরেব ভানফচন্ম সত্য়হঙ, 

স ভুঔ হদত্য় হও তুচ্ছত ওথা ফায ওযত্ত য় 

বাই! তুহভ ভুরভান ত্র  

আভায দয়ার হযয দা।‛ (হফঘায, ৃুঃ ১৫৪) 

     এবাত্ফই কেহেত্ত াভানে ভুরভান 

ঘহযত্ত্রয উহিহত আভাত্দয হনত্য় সকত্ঙ হফসৃ্মত 

অতীত্তয ন্ধাত্ন। চহভদাত্যয স্বরূকত হদও, 

হনু্দ-ভুহরভ নভত্রী ভত্নাবাফ, এফং ফাগাহর 

ভুরভাত্নয অথেননহতও দযাফিায হঘত্রত্ণ 

অচানাত্য আভযা এবাত্ফই চানত্ত সত্যহঙ। 

     ‘ভাভায়ায ভায়া’ কত্ে পহওয সফত্ সম 

ঘহযত্রহে এত্ত্ঙ তা স্বেিায়ী। অফিা ম্পন্ন হনু্দ 

হযফাত্যয আহথেও হফমেয়তায সওন্দ্রহফনু্দত্ত 

সরঔও ভুরভান পহওয ঘহযত্ত্রয ভুত্ঔই ভুহওর 

আাত্নয ওথা রৄহনত্য়ত্ঙন --- 

     ‚ইয়া হয ভত্তরা ভুহওর আান, মাাঁা 

ভুহওর তাাঁা আান।‛
৬ 

     এবাত্ফই হফহঘত্র চীফনাহবজ্ঞতাত্ও সরঔও 

িত্য়াক ওত্যত্ঙন। হফত্লত নফষ্ণফীয় সিভ যত্য 

আত্রাত্ও চরধয সন রূত্য সভাত্ আচ্ছতন্ন 

য়া সিভত্ও সদহঔত্য়ত্ঙন। তত্ফ হনু্দ-

ভুরভাত্নয াম্প্রদাহয়ও বাফনায় এওো ভয় 

মেন্ত সমরূ উত্থান-তন  ভাচহতত্দয তীব্র 

আহত্ত হঙর তা হফ তত্ওয ভাচ ভোয 

তীব্রতাত্ওই িভাণ ওত্যত্ঙ, মা পরৃত্স্রাত্তয ভতই 

আচ ফভান। চরধয সন িাহেও বাত্ফই 

আহভয ভন্ডত্রয (াকর) ভুগ্ধ ফহধয হঘত্র েত্ও 

এত্নত্ঙন এফং হযণহতত্ত শ্মান হঘতায 

বস্মবূহভত্ত হনত্য় সকত্ঙন ভুগ্ধতায সফত্ ‘ায় 

আ্াভ, ায় আ্া’
৭ 
        কবীয সাত্ওয ভত্ধেই 

স ওথায অন্তহনেহত তাৎমেতা যত্য় সকত্ঙ।  

হনু্দ-ভুহরভ দই হবন্ন ম্প্রদাত্য়য হবন্ন 

হফলয় িত্ে অননওে ভত্নাবাফ সদঔা হকত্য়হঙর 

উহন তত্ওই এফং তা আচ আত্ঙ। সওননা 

িহতহে ম্প্রদাত্য়য ংস্কৃহত  যীহত-নীহত ওঔন 

এও হঙর না। ‘নফফধূ’, ‘আর এরাভ’-এ উবয় 

ম্প্রদাত্য়য হফফা হফলত্য় সহদন িফর আহত্ত 

ওযা ত্য়হঙর। হনু্দ হও ভুহরভ সওান ধভে সওান 

ধভে ম্প্রদাত্য়য ভানুলই এই াভাহচও ম্পত্ওেয 

ফন্ধত্ন সভত্ন সনয় হন। ‘াকর’ কত্েয আহভয 

ভন্ডত্রয ইনু্দয িহত সিভ-বারফাা থাওত্র 

সঔাত্ন াভাহচও ংস্কাযই ফি ফাধা ত্য়ত্ঙ। 

ফহযহি ভন্ডত্রয উহন ফঙত্যয ুত্র আহভয ভন্ডর 

স সতা সঔাঁচুয কাঙ ওােত্ত হকত্য়হঙর। হওন্তু ব্রাহ্মণ 

ওনোয িহত আওৃষ্ট ত্য় ভন াহযত্য় এত্ত্ঙ। 

অথঘ অন্তত্যয এই ওথা ওাউত্ও স ফরত্ত 

াত্যহন। কেওায আহভত্যয মেণা ওাতয ভত্নয 

হদ হদত্ত হকত্য় ফাউত্রয কাত্নয  ভাধেত্ভই 

ফত্রত্ঙন – 

     ‚এওহদন না সদহঔরাভ তাত্য 



     প্রতিধ্বতি the Echo 
ISSN: 2278-5264 

Volume-II, Issue-III                                             January 2014                                                                          110 
 

   আভায খত্যয ওাত্ঙ আযহননকয, 

 তাত্ত এও িহ ফত ওত্য।‛
৮
 

     হওন্তু দহযি খত্যয হতা-ভাতা আন ুত্ত্রয 

এভন ভহতচ্ছতন্ন অফিাত্ও সভত্ন হনত্ত াত্যহন। 

সঘষ্টা ঘাহরত্য়ত্ঙ ুত্ত্রয আরৄ অফিায হযফতেন 

ওযত্ত। গ্রাভে ংস্কায  উাঘাত্য ঘত্রত্ঙ সই 

ফেফিা, হত্যয দযকা সথত্ও ছাি পুও, ভে-তে 

ফই। তত্ফ অফিায সওান হযফতেন য় হন। 

হনহহদন ঘুহে ওত্য দই াাঁেুয ভাত্ছ আহভয 

উৎুেওতায দৃহষ্ট হনত্য় তাহওত্য় সথত্ওত্ঙ। 

আত্মভত্নয সফাছািা সল ত্তই সত্ল ভত্নয 

ভানুত্লয ন্ধাত্ন ভুত্ঔাাধোয়ত্দয ফাহিয উত্ঠাত্ন 

উহিত ত্য়ত্ঙ। ভুত্ঔয সদঔা হভরত্ফ এই 

আাত্তই ইনু্দয ওাত্ঙ আজ্ঞাফাত্ও হযণত 

ত্য়ত্ঙ। আফায ইনু্দয অুিতায় আ্ায ওাত্ঙ 

িাথেনা ওত্যত্ঙ – 

     ‚স আ্া, আভায এই আাীন, উত্িেীন 

িাত্ণয অফরম্বনত্ও যো ওয।‛
৯ 

     এই বাফনায় আহভয ঘহযত্রহেত্ও াভাহচও 

ফাধা হফত্েয ঊত্বে হনত্য় সকত্ঙ। ভানুত্লয িহত 

সে-বাত্রাফাায অেুে ফন্ধন এবাত্ফই 

ভানফতাত্ও চয়ী ওত্যত্ঙ। আঘায-হফঘায, ধভে-

ংস্কায এফ হওঙ ুহপত্ও ত্য় সকত্ঙ। হওন্তু ইনু্দয 

ভৃতুেত্ত াকর হনত্চত্ও ংমত যাঔত্ত াত্যহন। 

ইনু্দয হঘতায উয উন্মত্ত্তয ভত্তা ছাাঁহত্য় িায 

আত্কই ‘ঙুাঁত্ন ঙুাঁত্ন’ ফত্র তাত্ও ফাধা সদয়া 

ত্য়ত্ঙ। অথোৎ াভাহচও সেহণত্বদ, চাত-াত্তয 

অস্পৃেতাত্ওই ভত্ন ওহযত্য় হদত্য়ত্ঙন সরঔও। 

এই ভাচ ফেফিায রূ ঘমোত্দয ওার সথত্ও 

আধুহনওতায উত্তযণ এই ত্ফে আভযা রে 

ওত্যহঙ। ভাচ সই ভয় সমঔাত্ন হঙর আচ 

আভযা সই হতহভত্যই আহঙ। আহভত্যয হৃদত্য়য 

ঘায়াোই তাই রূ-তৃষ্ণায ওাত্ঙ নফষ্ণফীয় ঢত্ে 

ভাপ্ত ত্য়ত্ঙ াাওাত্যয ক্রন্দন বহন হনত্য়। 

     ‘যাণ ভন্ডর’ কত্ে ভাভুদুয গ্রাত্ভয ওৃলও 

হযফাত্যয ওথা উত্ঠ এত্ত্ঙ। কেহেয ত্ে 

যফীন্দ্রনাথ ঠাওুত্যয ‘াহস্ত’ কত্েয এওে ু আধেু 

হভর ঔুাঁত্চ ায়া মায়। এত্েত্ত্র কেওায সফত্ঙ 

হনত্য়ত্ঙন ভুরভান ভাচত্ও এফং ভ্রাতৃত্িত্ভয 

দৃষ্টান্তত্ও তুত্র ধত্যত্ঙন। 

     ারু ভন্ডত্রয দই সঙত্র যাণ  াত 

ফঙত্যয নয়ান। ারু ভন্ডর  তায স্ত্রী রাত্দফীয 

ওাযত্ণ ভাযা মায়। এরূ অফিায় যাত্ণয স্ত্রীয 

উয াংাহযও দায় দাহয়ত্ব ফতোয়। যাণ 

উদায়স্ত সঔত্ে ংাত্যয ার ধযত্র ভয়ভত 

সঙাে বাইহেয ঔফযাঔফয হনত্ত াত্যহন। স্ত্রীয ওিা 

সভচাত্চয াভত্ন ত্ি যাত্ণয বাইহেয অফিা 

ওরুণ ত্য় ত্ঠ। যাণ ত্থয ধাত্য অবুি 

অফিায় হনত্চয বাইত্ও সদঔত্ত সত্য় হতাহত 

জ্ঞান হফঘায না ওত্যই হনত্চয স্ত্রীয ভুণু্ড সঙদ ওত্য। 

আদারত্ত দাাঁহিত্য় সওথা স্বীওায ওত্য সনয়। 

তত্ফ তায ওৃতওত্ভেয চনে স এতেুওু অনুতপ্ত 

নয়। বাইত্য়য িহত অনোত্য়য িহতফাত্দ এভন 

হনষ্ঠুয নৃং তো তায উগ্র স্ববাফত্ওই সমন 

িওা ওত্যত্ঙ। যাত্ণয ওথাত্তই “  

‚এতেুওু ঔাহন ঙায়ার, ভা সনই, ফা সনই, 

তাত্য ওুওুযডায ভত এই দুয ফা’য ওত্য 

হদর। ... এওো বাই; তাত্য হওনা তািাত্য় 

হদর। এওো দানা হদর না, রাহথ ভাযত্রা।‛
১০ 

     যান চাত্ন সম এওচন ঔুহনয াচা হও ত্ত 

াত্য। তাই সলফাত্যয ভত হনত্চয বাইহেত্ও 

এওহে ফায সদঔত্ত ঘায়ায আহচে চাহনত্য়ত্ঙ চচে 

াত্ত্ফয ওাত্ঙ। 

     াভাহচও নোয়-অনোত্য়য হফঘায হফত্েলণ 

ভানুত্লয আত্মভত্নয দহফেল মেণাই এই কত্ে 

তীব্রতয ত্য়ত্ঙ। ওৃলও হযফাত্যয ভো, 

হফত্লত ওৃহলওাত্চ মঔন অবাফ সভোত্না তঔন 

অত্নেয চহভত্তই েহভত্ওয ওাচ ওযত্ত সদহঔ 

ওৃলও িচাত্ও। আফায ওঔত্না ফা খযাহভয ওাচ 

হনত্ত সদহঔ। অথে উাচেত্ন াধাযণ ওৃলও হযফায 

এবাত্ফই ত্ঘষ্ট সথত্ওত্ঙ ওৃহল-েহভত্ওয ভাধেত্ভ 

সযাচকাত্যয চনে। 

     ্ী ফাংরায় ভত্য়য াত্থ াত্থ এওান্নফতেী 

হযফাত্যয বাগন  সঘাযায আভূর হযফতেন 
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খত্েত্ঙ। সঙাে হযফায তত্েয ভত্ধে ভানুল হফশ্বা 

সযত্ঔত্ঙ। যাত্নয স্ত্রীয স্ববাফকত হদও  যাত্নয 

সঙাে বাইত্য়য উয আত্ক্রা সমন সই ত্থই 

আভাত্দয হনত্য় সকত্ঙ। উহন ফঙত্যয ফধূহেয 

ঘাহযহত্রও নফহষ্টেত্ও ঔুফ ত্চ কেওায এই 

সিহেত্ত ফণেনা ওত্যত্ঙন। তত্ফ তায ফুহদ্ধয কহতো 

‘ু’-য হদত্ও মায়হন, ‘ওু’-য হদত্ওই সকত্ঙ। 

এতওার স ভুঔ পুত্ে হওঙু ফরত্ত াত্যহন 

‘ফাত্খয ভত শ্বরৄয  ফাহখনীয ভত শ্বারৄহি’ থাওায 

ওাযত্ণ। তাই তাত্দয ভৃতুেয চনে আ্ায ওাত্ঙ 

িাথেনা ওত্যত্ঙ। তাত্দয  ভৃতুে খেত্তই  ফধূহে 

াংাহযও দায়-দাহয়ত্ব হনত্য় সমন া সঙত্ি 

সফাঁত্ঘত্ঙ। হওন্তু যাত্ণয াত ফঙত্যয সঙাে 

বাইহেত্ও স হওঙুত্তই সভত্ন হনত্ত াত্যহন। হফনা 

ওাযত্ণই কাহরকারাচ হদত্য়ত্ঙ এভন হও অবুি 

সযত্ঔত্ঙ। াভানে এওেু হফলয়ত্ও হনত্য় হদনত্ও 

হদন যাত্ণয বাইত্য়য য হনমোতন ঘাহরত্য় 

সকত্ঙ। কত্ে খেনায ক্লাইত্ভক্স আনত্ত সরঔও 

এই খেনা ক্রভত্ও সফ ওত্য়ওহে ত্ফে ফণেণা 

ওত্যত্ঙন। আভযা ঘুিান্ত ভুূত্তে মায়ায ূত্ফে 

াহযফাহযও িি ংখাত্তয সই হঘত্রহে 

গুরুত্বানুাত্য যয হনত্ে তুত্র ধযহঙ- 

ও। ‘ত্য ািাফাত্ত ুওুয খাে হও চত্ভয 

ফাহি? এভন ফজ্জাত, ওুত্ি সঙত্র 

সদহঔহন।’  

ঔ। ‘রাফাফচাদায আয ঠাং ঘত্র না, ুওুয হও 

াতত্ক্রা সয ওুত্ি!’ 

ক। ‘তত্ফ সয াযত্ভয ুত’ ... নেওাহভ। ঠ 

ফরহঙ, নইত্র সতায সকাস্ত েুওত্যা েুওত্যা 

ওযফ।’  

খ। ‘সফত্যা আভায ফাহি সথত্ও। আয মহদ 

এফাহিত্ত ঢুওহফ তাত্র সতাত্য ঔুনই ওত্য 

পোরফ।’ 

     এভন হৃদয়হফদাযও হনষ্ঠুযতায িওাত্ 

কেওায এওহদত্ও ঘহযত্রহেয হনষ্ঠুযতায ফণেণা 

সমভন ওত্যত্ঙন, সতভহন আফায কত্েয হযণহত 

 খেনা িফাত্ও ঘূিান্ত ক্লাইত্ভক্স-এয স্তত্য 

হনত্য় সকত্ঙন। পরস্বরূ আভযা তাই যাত্ণয স্ত্রীয 

ভৃতুে এফং যান ভন্ডত্রয হনষ্ঠুয রুিরূত্য হযঘয় 

সত্য়হঙ। াভানে হফলয়ত্ও হনত্য় যহঘত ত্র 

কে তাই ফত্ত্ল ঘভওিদ ত্য়ত্ঙ। 

     ‘নীত্ফয সরঔা’ কত্ে াধ ু সঔ, াধ ু

সত্ঔয স্ত্রী এফং তাত্দয এওভাত্র ুত্র অহরভিীত্ও 

হনত্য় কেওায ুহনুনবাত্ফ সদহঔত্য়ত্ঙন 

চহভদাত্যয বয়াফ রূত্ও। সদাদেন্ডিতা 

চহভদায িচাত্দয াত্য়স্তা ওযত্ত াধু সত্ঔয 

ভতই ডাওাফুত্ওা রাহঠয়ার ভানুল চনত্ও ত্ে 

হনত্য়ত্ঙ। এত্েত্ত্র চহভদায যেওরূত্ হবত্ে-

ভাহে, চহভ-চভা হদত্য় াধু সত্ঔয ভত 

রাহঠয়ারত্দয িাযা হনত্চয হনযাত্তাত্ও সচািদায 

ওত্যত্ঙ। হওন্তু হফফাত্য য াধ ু সত্ঔয চীফত্ন 

আত্ আভূর হযফতেন। হংা সঙত্ি াহন্তত্ত 

চীফন-মাত্নয চনে ওৃহলওাচত্ওই সফত্ঙ সনয় 

াধু। এবাত্ফই ঘহযত্রহে হফফহতেত য়।  

     কত্েয Climax াধ ুসত্ঔয ভৃতুেয য রৄরু 

য়। এওভাত্র ুত্র অহরভিীয অওভেতায চনে 

চহভচভা হওঙুই আয যো ওযা মায় হন। অকেতা 

নাফারও ুত্ত্রয ম্পহত্ত যোয চনে াধু সত্ঔয 

স্ত্রী হিতীয় হফফাত্য থত্ওই উায় স্বরূ সফত্ঙ 

হনত্ত ফাধে ত্য়ত্ঙ। চহভদাত্যয লিমত্ে সঔ এই 

ুত্মাত্ক বাত্রাভানুহল স্ববাত্ফয ঙর ওত্য ভস্ত 

হওঙুই হনত্চয  ওত্য হনত্য়ত্ঙ। এযয ভাতা-

ুত্ত্রয উয ওাযত্ণ-অওাযত্ণ কাহর-কারাচ ওত্য 

হবত্ে ঙািা ওত্যত্ঙ। অত্নেয কৃত্ অহরভিী ওাচ 

হনত্র স লিমে ওত্যত্ঙ এফং হভত্থে সঘাত্যয 

অফাত্দ ওভেঘুেত ওত্যত্ঙ। াধু সত্ঔয স্ত্রী চহভয 

সত্ঔয লিমে  অতোঘায ভুঔফতু্চ ে ওযত্র 

সফচন্মায সঙত্র রূত্ অফাদ রৄনত্ত ঘায়হন। 

ভাতৃত্ত্বয অফভাননায় িহতফাত্দ যফ ত্য়ত্ঙ – 

‚ঔফযদায অভন ওথা আয ভুত্ঔ এন না, 

াফধান ও’সয হদহচ্ছত হও ফরফ সতাভাত্ও, 

আ্ায নাভ হনত্য় হনত্ও ওত্যহঙ, নইত্র আয 

সওউ এওথা ফত্র এতেণ এই ফাাঁ-াত্য়য 

রাহথ হদত্য় তায ভুঔ সবত্ে হদতাভ।‛
১১ 
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     াধু সত্ঔয স্ত্রী মথামথই বি-রুহঘম্মত, 

সওাভর স্ববাত্ফয। তায ঘাহযহত্রও নফহত্ষ্টে ওঔনই 

ঠওাহযতা ফা উগ্রতা রে ওযা মায়হন। আত্র 

নাযী ঘহযত্ত্রয স্ববাফকত নফহষ্টেই র সওাভরতা; 

হওন্তু নধত্মেয ফাাঁধ বােত্র তাযাই িহতফাত্দ যফ 

ত্য়ত্ঙ। াধু সত্ঔয ভৃতুেয য হিতীয়ফায 

হফফাত্ ম্মত য়ায হঙত্ন তায মুহি, হফঘায-

ফুহদ্ধ হঙর। িথভতুঃ নাফারও ুত্ত্রয হফলয় 

আয়ত্ও যেণাত্ফেণ ওযা। হিতীয়তুঃ আিা ফা 

হনবেযতা। হওন্তু হনত্চয এই হদ্ধাত্ন্ত সম ম্পূণে 

উত্টা তা যফতেীত্ত স (াইত্ত্ঔয স্ত্রী) ফুছত্ত 

সত্যত্ঙ। এওভাত্র ুত্র আহরভ ফাযণ ওযত্র 

সাত্নহন। ফত্রত্ঙ ‘তয বারয চনেই এওাচ ওযহঙ 

এত্ত সতায এওো হত্্ ত্ফ, নইত্র মা হওঙ ু

আত্ঙ ফ সফাত ’ইত্য় মাত্ফ।‛ (নীত্ফয সরঔা, 

ৃুঃ ১০৯) 

     ভাতা-ুত্ত্রয এই সফাছািাই আভাত্দয ওাত্ঙ 

কেহেয ভাত্রা ফাহিত্য় হদত্য়ত্ঙ। ওাযণ, আহরত্ভয 

ভা সম ওথা সবত্ফত্ঙ তা য়হন, ফযং ফ হওঙইু 

সফাত ত্য়ত্ঙ। চহভয চহভদায নাত্য়ত্ফয ত্ে 

সমাকাাচুমে ওত্য াধ ু সত্ঔয ভস্ত চহভ-চভা 

হনত্চয নাত্ভ ফত্ন্দোফস্ত ওত্য হনত্য়ত্ঙ। হভত্থে 

ঔাচনায অচুাত্ত ফহওঙু স্তাহেত ত্য় সকত্র 

হনরুায় নাযী অভান, অওথে কাহরকারাচ ে 

ওত্য সকত্ঙ। অফিায ংওে সদত্ঔ আহরভত্ও 

অত্নেয কৃত্ যাঔাহরয ওাত্চ হনমুি ওত্যত্ঙ। হওন্তু 

চহভয লিমে ওত্য হভত্থে অফাদ হদত্র স ওাচ 

সথত্ও অফোহত হনত্ত ত্য়ত্ঙ। তত্ফ তীনাযী 

ওহঠন যীোয় চাহভত্যয হনষ্ঠুযতা ওদমেতাত্ও 

ে ওযত্র াত্যহন হনত্চয ন্তাত্নয নাত্ভ 

কাহরকারাচ রৄনত্ত। তাই অওুণ্ঠহঘত্ত্ত িহতফাদ 

ওত্যত্ঙ। অন্ধওাত্য চাহভত্যয কৃ সঙত্ি সফহিত্য় 

এত্ত্ঙ। ওাযণ চাহভয রৄধুভাত্র তাত্ও নয় ভগ্র 

নাযীত্ত্বয িহতই সমন হফদ্রু ওত্যত্ঙ। াধু সত্ঔয 

স্ত্রী তাই ফরত্ত সত্যত্ঙ – 

     ‚তুহভ আচ সম ওথা ফত্রঙ, তাত্ত সম যাক 

ওযত্ফ না, তাত্ও আহভ সভত্য় ভানুলই ফহর না।‛  

(ৃুঃ ১২২) 

     আয এভন ওথাই িভাণ ওত্য সদয় অনে 

এওনাযী তথা অনে এও িহতফাদী নাযীয স্বরূ 

সও। ভুহরভ ভাত্চ নাযী ঘহযত্ত্রয এভন রূ 

ঘযাঘয কেওাযও উত্্ঔ ওত্যনহন। হওন্তু চরধয 

সন সই দুঃাহও ওাচহে ওত্যত্ঙন িহতফাদী 

নাযীয আত্মিওাত্। 

     ‘যান ভন্ডর’ তথা ‘নীত্ফয সরঔা’ কত্ে 

নাযী ঘহযত্ত্রয হফঘাত্য আভযা দই যস্পয 

হবন্নতায রূ সত্য়হঙ। যাত্নয স্ত্রী হনষ্ঠুযতা এফং 

অয হদত্ও ‘নীত্ফয সরঔা’ কত্ে ুত্যাুহযই 

ান্ত, যাক-সোব মেণাত্ও সম ভুঔ ফুত্ছ ে 

ওত্যত্ঙ। এই গুন যাত্ণয স্ত্রীয ভত্ধে সদহঔহন। 

আত্যা এওহে হভর ফা াদৃে যত্য়ত্ঙ এই 

কেিত্য় এওহদত্ও যাত্ণয বাই অযহদত্ও াধ ু

সত্ঔয সঙত্র। ঘাহযহত্রও নফহত্ষ্টেয হনহযত্ঔ 

ভুহরভ অাভেত্েয রূ-হঘত্রন এঔাত্ন রে 

ওযা সকত্ঙ। আভযা ূফোয খেনা িফাত্য 

হনহযত্ঔ ভুহরভ ভাত্চয হওঙু হওঙু নফহত্ষ্টেয 

হযঘয় সমভন সত্য়হঙ সতভহন নাযী িওৃহতয 

হবন্নতায রূহে সদত্ঔহঙ। তাই তুরনাভূরও 

হফঘাত্য কেদহে অননে ত্য়ত্ঙ। 

      স্বাধীনত্ঘতা নাযী তায আত্মভমোদা যোত্থে 

যাত্তয অন্ধওাত্যই গ্রাভ সঙত্িত্ঙ সঙত্রত্ও ত্ে 

হনত্য়। গ্রাভে ওুংস্কায তথা ্ীগ্রাত্ভয ফেহিয 

ত্ে ফেহিয ংখাত, উচ্চহফত্ত  হনেহফত্ত্তয ভত্ধে 

সবদা-সবদ এত্ওয িহত অত্যয ওুৎা যেনা, 

এফই হনতেওাত্রয খেনা। তত্ফ দাহযিতা, দত্ঔ, 

দাখাত্ত রুহণ্ঠত ত্য় নাযী হফত্িা ওত্যহন; 

হওন্তু অফাত্দ নাযী ভন হফত্িা তথা িহতফাত্দ 

ভুঔয ত্য়ত্ঙ। েভতাীন ভানুত্লয ভতই সমত্ত 

সমত্ত অহবহলি ওত্যত্ঙ। নাফারও ুত্ত্রয ম্পহত্ত 

ওুহেকত ওযায পর সম বাত্রা ত্ফনা তা ফত্র 

সকত্ঙ। িথভ হফশ্বমুত্দ্ধয ভাভহয়ও ত্ফে গ্রাভে 

চ যর নাযীয এই িহতফাদ হনুঃত্ন্দত্ এই 
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কে ঘভও ৃহষ্ট ওত্যত্ঙ। তত্ফ এওই ত্ে 

ভওাত্রয অহস্তত্ত্বত্ও চানান হদত্য়ত্ঙ।  

     হঙন্নভূর ভাত্চ িবাফারী ফেহিযা ফেদাই 

হনত্চত্দয আত্ঔয সকাঙাত্ত ফদ্ধহযওয ত্য়ত্ঙ। 

সত্েত্ত্র হবন্ন ম্প্রদায় নয়, আন ম্প্রদাত্য়য 

ভানুল চনই সভত্তত্ঙ ংখত্লে  ংগ্রাত্ভ। 

অহস্তত্ত্ত্বয ংওত্ে এওত্েহণয ুহফধাফাদী ভানুত্লয 

াত্ত ফেস্বান্ত ত্য় হবত্েভাহে সঙত্ি ত্থ সনত্ভ 

এত্ত্ঙ আত্যও সেণীয ভানুল, মাযা হযণত 

ত্য়ত্ঙ ফোযা সেণীত্ত।  

     চরধয সন তাাঁয সঙােকেগুহরত্ত হভরন  

ঐত্ওেয ভাধুত্মে ভাচ ম্পত্ওেয হফশ্বা, হনষ্ঠা, 

আঘাযধহভেতা তথা হনু্দ-ভুহরভ ভাচত্ও হঘহত্রত 

ওত্যত্ঙন। ফেহিকত চীফত্ন সমত্তু হতহন ওাগার 

হযনাত্থয হলে হঙত্রন। তাই হযনাত্ভয 

বাফাদত্েয ঙায়াাত খত্েত্ঙ তাাঁয ভত্ধে। 

সওাযত্ণই কেগুহরত্ত ফাউর ধভে হফশ্বা  

নফষ্ণফীয় সিভযত্য বহি বাফত্ও কত্েয হফলয়-

েহঘত্রত্ন ফণেনা ওত্যত্ঙন। ‘াকর’, ‘হফঘায’ 

কত্ে তাযই দৃষ্টান্ত যত্য়ত্ঙ। হনু্দ-ভুহরভ চাত 

াত্তয সেণী িত্ন্ধয হফঘাত্য সেণী ঘহযত্ত্রয এভন 

াফিাত্নয ওাযত্ণই এওো ঐওেবাফ চরধত্যয 

কত্ে এত্ত্ঙ। ১৯০০-১৯৪৭ এই ওারত্ফে 

াভাহচও দফেরতা এফং ম্প্রদাত্য়য সবদ-

হফত্বত্দয যাচনীহত রুঠতযাচ সদঔা হকত্য়হঙর। 

অঔণ্ড ফে সহদন হফত্চ্ছতত্দয মেণা হনত্য়ই হিঔহণ্ডত 

ত্য়হঙর। সে-সিভ-ভায়া-ভভতাভয় ঔণ্ড হফহচ্ছতন্ন 

িফর সই তযত্ে আখাত িাপ্ত ত্য়হঙর। চরধয 

সন তাাঁয কত্ে অত্ঘনা সই ঙহফয ফণেনা 

ওত্যত্ঙন হফহবন্ন ফাউর কাত্নয ভাধেত্ভ। সমভন 

‘াকর’ কত্েয নায়ও আহভয ভন াহযত্য় খাত্ে 

হকত্য় ওান সত্ত রৄধু রৄত্নত্ঙ “  

‚এওহদন না সদহঔরাভ তাত্য, 

আভায খত্যয ওাত্ঙ আযহ নকয, 

তাত্ত এও িহ ফত ওত্য।‛        (ৃুঃ ১৪) 

‘হফঘায’ কত্ে সরঔও ওাগার হযনাত্থয দ-দহে 

কাত্নয িত্য়াক ওত্যত্ঙন। িথভ কানহে “  

‚সতাভায সিভাথাত্য সম াাঁতাত্য তায ভযত্নয 

বয় হও আত্ঙ?‛ 

এফং হিতীয় কানহে – 

‚মাত্দয হয ফরত্ত নয়ন ছুত্য, 

ত্য, তো দবাই এত্ত্ঙত্য। 

মাযা ভায সঔত্য় হয ফত্র 

এত্ত্ঙ সয।‛ 

এই কানগুহর হনু্দ-ভুহরভ ম্পত্ওেয অেুে 

ফন্ধত্ন তথা নভত্রী বাত্ফয সওত্ন্দ্র ম্পত্ওেয 

ফন্ধনত্ও হনহফিতয ওত্যত্ঙ। 

     আত্র াম্প্রদাহয়ওতায হফরুত্দ্ধ ধভেহনযত্ে 

চাতীয়তাফাত্দয চনে চরধয সন হনু্দ-ভুহরভ 

ম্পত্ওেয ফন্ধনত্ও ‘বাই বাই’ হত্ত্ফ সদঔত্ত 

সঘত্য়ত্ঙন। হিতীয়ত ধভেীয় অহষ্ণুতা এফং 

নওীণে ভত্নাবাত্ফয হযফত্তে নীরতা  

ঐওেিাত্ন ত্ঘষ্ট ত্য়ত্ঙন। তৃতীয়ত ধভেীয় 

ওুংস্কায ংওীণেতা সথত্ও জ্ঞান  হোয 

আত্রাত্ও আত্রাহওত ওযায সঘষ্টা ওত্যত্ঙন। 

ঘতুথেত ফাস্তফ  ওােহনও বয়, আত্ম অনুত্াঘনা 

সথত্ও স্বাথেযোয িত্ঘষ্টা ওত্যত্ঙন। তাই অঔণ্ড 

ফত্েয হনু্দ-ভুহরভ সৌবাতৃত্বত্ফাধ, হোয 

িায খহেত্য় িওৃত ত্ে বাযতফত্লেয স্বাধীনতা 

িাহপ্তয থত্ও িস্ত ওত্যত্ঙন।  

     ফ হভহরত্য় চরধত্যয কত্ে ভুরভান ভাচ 

 ঘহযত্রযা ধাযাফাহওতায থ ধত্য এত্ত্ঙ। 

হৃদয়গ্রাী সিভ তথা ভ্রাতৃত্িভ এফং চহভদাত্যয 

রাহঠয়ার তথা ুহফধাফাদী ঘহযত্র এফং ভুরভান 

পহওয ফাই হনেভধেহফত্ত্তয অথেননহতও 

হফমেয়তাত্ওই হঘহিত ওত্যত্ঙ। হতা-ভাতায 

ওাত্ঙ উাচেত্নয এওভাত্র অফরম্বন অেভ 

ত্য়ত্ঙ। সদত্ আচন্মা সদঔা হদত্র, পর না 

পরত্র ওৃলও হযফাত্যয দেযা ওৃহলওাত্চই 

রৄধুভাত্র হনত্চত্দয হনমুি যাত্ঔ হন। িত্য়াচত্নয 

তাহকত্দ অনেত্র চনভচুয সঔত্েত্ঙ “ এই দৃে 

িথভ হফশ্বমুদ্ধ তৎওারীন ভত্য়য াত্থই 

তুরনীয়। িহতহংায ওাযত্ণ হযফায হযচনযা 
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দহফেল হফাত্ও ত্িহঙর এভনতয িভাণ ায়া 

মায় ‘নীত্ফয সরঔা’ সঙােকেহেত্ত। 

     ুতযাং চরধয সত্নয কত্েয ভুহরভ ভাচ 

 ঘহযত্রযা সম ওথা ফরত্ত  সঘত্য়ত্ঙ তা ভত্য়যই 

রূ হঘত্রণ। ফেথে চীফত্নয ওাহনীত্ও ভাচ 

সিহেত্ত ুহনুণবাত্ফ াহচত্য়ত্ঙন কেওায। 

কেগুহরয হেগ্ধতা, ভাধুমেতা, ংমভত্ফাধ এফং 

অহবজ্ঞতা জ্ঞাত হফয়ফস্তু াঠওত্ও ভুগ্ধ 

ওত্যহঙর। বালায  ংমভত্ফাধ, িাের ওথেযীহত 

এফং াধুবালায িত্য়াত্ক ঘহযত্ত্রয তথা তৎওারীন 

ভয়-ভাত্চয অথেননহতও সেণীকত হদও এফং 

স্বত্দী  ফেবত্েয হফত্যাত্দ্ধ তীক্ষ্ম হফদ্রুাত্মও 

ভন্তত্ফে উজ্জ্বর ত্য় আত্ঙ এই ওর কেগুহর। 

তাই অহযহঘত চকত্তয ওথাওায চরধয সনত্ও 

আচ হফহঘত্র অহবজ্ঞতায িাণুরুল রূত্ 

াহত্তে িান ওত্য হদত্ত য়, িান ওত্য হদত্ত য় 

অনে স্বাত্দয কেওায রূত্। 
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