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গকোোর োরদোরযয ভন্বন্তরযয ততনফবঃ  ঈনযোরয রে ‘ঐততোতও ওথোতঘত্র’ 

ক্ষয় গওোনোআ 

ঙোত্র করফলও, গফনোয তন্দ ুতফশ্বতফদযোরয়, ঈত্তযপ্ররদ, বোযত 

Abstract 
Gopal Haldar wrote a trilogy’ponchaser poth’,’unoponchasi’, ‘teroso ponchas’ which is 

related to Bengal famine. In this trilogy the writer gave a vivid picturesque of tumultuous 

social, political and economic life of the world as well as Bengal at the time between at the 

end of april , 1942to the mid of 1944. Because in this time many incidents were happened 

like Second World War, Bengal famine, oscillation in social life, quit india movement. At 

the time writer was an active communist worker. He has done social service in Bengal to 

relief divested people as a member of ‘people’s relief committee’. Therefore he was a 

witness of the devastation create by deluge and famine effect of the life of Bengal. This is 

the main instigation or inspiration of writer to write that trilogy.  

Without distortion historical effect to draw up the gloom picture at the aforesaid time in this 

trilogy the writer portrays the main character Binoy who belongs to the middle class 

educated Bengali family. The character does not want to get involved to any political 

ideology, as a simple Bengali educated youth without selfness he has come into touch with 

general people by cosmopolitan view. This time the people who suffered from that plight 

effect of famine,Their full objective explanation in the view of character binoy is the main 

thrust of the trilogy.  

Of course the character Binoy is not the real hero, but famine. This famine is the prime 

moving force of the character, and incidence of that trilogy. This trilogy is the existential 

struggle of people who suffered from the famine is the realistic deed of history.  It is the best 

achievement of writer to write that trilogy.  
 

     গকোোর োরদোরযয ‘ভন্বন্তরযয ততনফব’“ এ স্থোন গরয়রঙ ‘ঞ্চোরয থ’ (রটোফয, ১৯৪৪),  ‘উনঞ্চোী’ 

(চোনুয়োযী, ১৯৪৬), ‘গতয ঞ্চো’ ( চোনুয়োযী, ১৯৪৫)। এআ ঈনযোরয ততনতে ফবআ যস্পরযয রে ম্পতওবত, 

অফোয ৃথও দৃতিরত প্ররতযওতে ফব স্বয়ংমূ্পণব ফরে।  গকোোর োরদোয তঙররন তিয় ওভুযতনস্ট ওভবী, ‘তর 

তযতরপ ওতভতেয’ দয রূর ভন্বন্তয ীতিত গ্রোভ ফোগরোয় তযতররপয ওোরচ তততন খুরযরঙন।  ভন্বন্তরযয ওোযণ এফং 

তোয প্রততওোয ম্পরওব ফ জ চনবোয় তোাঁয ভুরযফোন ফ্তবফয ঈস্থোন ওরযরঙন। তোঙোিো গআ  ভরয়য গম ঈত্তোর 

বয়োফ ফস্থো তততন প্রতযক্ষ ওরযতঙররন, গআ ম্পরওব তৎওোরীন ভরয় রনও প্রততরফদন তততয ওরযতঙররন।  তোাঁয 

তনরচয প্রতযক্ষ ওযো  ফোস্তফ তবজ্ঞতোআ তোাঁরও  গপ্রযণো চুতকরয়তঙর ‘ভন্বন্তরযয ততনফব’ যঘনোয়।  
 

http://www.thecho.in/


গকোোর োরদোরযয ভন্বন্তরযয ততনফবঃ  ঈনযোরয রে ‘ঐততোতও ওথোতঘত্র’                                                  ক্ষয় গওোনোআ 
 

Volume- V, Issue-I                                                      July 2016 38 

     গকোোর োরদোরযয ভন্বন্তয ত্রয়ীয খেনো ওোররয ফযতি  র ১৯৪২ োররয এতপ্রররয গল গথরও ১৯৪৪ এয 

এতপ্রররয ভধযবোক। তিতীয় তফশ্ব মুদ্ধ, অকস্ট অরন্দোরন, যোচননততও দরগুররোয ভরধয ম্পরওবয েোনোরিন, এফং 

রফবোতয ঞ্চোরয ভন্বন্তযরও গপ্রক্ষোে রূর ফযফোয ওরয  যতঘত এতে এওধযরনয ‘দতরর’ফো  ‘ডওুরভন্টোতয’ 

ঈনযো। এআ গ্ররেয বুতভওো ংর তততন এরও ডওুরভন্টোতয নরবর ফরর ঈরেঔ ওরযরঙন , গরঔও ফয এরও 

‘ঐততোতও ঈনযোরয দৃতি’তদরয় যঘনো ওরযরঙন-‚ততযওোরযয গম গওোরনো ঐততোতও ঈনযো তরঔরত গকরর 

এআ য় ভযো । খেনোরও তফওৃত ওযো ঘররনো।,ভোনুলরও ফোন্তয ওরয গতোরো  ঘরর নো। এরূ ঈনযোর অরর 

খেনোআ ভোনোয়ও। তওন্তু তফু থোরও নোয়ও নোতয়ওো ; য়ত তোযো অফোয এওোতধও , গওঈ তোযো খেনোয গরোরত গবর 

ঘরররঙ, গওঈ খোে ঙুাঁরয়রঙ , গওঈ খোরেয তনোনো  োয়তন। অভোয এআ ধোযণো মতদ বুর য় তোরর এআ ঈনযোরয 

ভূর ধোযণোরতআ বুর যরয় গকরঙ- তো ভোনরত রফ। ‛
১ 

 
 

     ১৯৩৯ তিিোরে ভগ্র তফশ্বচুরি মুরদ্ধয গম তোণ্ডফরীরো শুরু রয়তঙর  ১৯৪৫ তিিোে মবন্ত তোয তফস্তোয ,  বোযত 

প্রতযক্ষবোরফ এআ মুরদ্ধ ং গ্রণ নো ওযরর তিতে োতত যোধীন  ঈতনরফযোষ্ট্র বোযতফলব এআ বয়োফ 

তযতস্থততয োত গথরও যক্ষো োয়তন ।এআ তফশ্বমুরদ্ধয তনফোমব গঢঈ বোযতফরলবয ফুরও তীি থবননততও ঙ্করেয ৃতি 

ওরযতঙর, তফমবস্ত ওরযতঙর ভোচচীফনরও। গনোফোতনীয যদ ংগ্ররয চনয তিতে োও ফ জতফধ গওৌরর 

গোলণ ওযর বোযরতয ভোনুলরও,  অয মোয ফযম্ভোফী তযণোভ ভন্বন্তয;  মোয ওযোর গ্রোর তনঃরতলত র  গ্রোরভয 

য গ্রোভ,অয মোযো প্রোরণয তস্ততভত স্পন্দনতনরয়  চীণব যীরয নোভভোত্র গফাঁরঘ যআর তোরদয অয নোওোররয ীভো 

তযীভো যআরনো। ওরওোতোয ভরতো রয পুেোরথ োতচয র তনযন্ন বুওো ভোনুরলয দর ,পযোরনয চনয োোওোয 

ঈঠর ওরওোতোয ফুরও।এওতদরও তফশ্বমুদ্ধ  নযতদরও ভন্বন্তয -এআ তিতফধ ঙ্করেয ভুরঔোভুতঔ দোতিরয় , ভোনুরলয 

তফমবস্ত ফস্থোয ুরমোক তনরয়  তচতনরত্রয অওো গঙোাঁয়ো ভুরযফৃতদ্ধ োধোযন ভোনুরলয চীফনরও তফমবস্ত ওরয 

তুররতঙর।  ভন্বন্তরযয গআ দঃস্বপ্নভ তদনগুররোরত রযয োলোণ রথ  তনযন্ন বুঔো ভোনুরলয দর, তনযন্ন নোযীয 

তঙরন তঙরন যীয তওোযী ুরুরলয  দর, এআফ তভররতভর চীফরনয ভস্ত গক্ষরত্রআ খরেতঙর ুন্দরযয 

শ্চোদযণ। ঈনযোরয খেনো প্রফোরয ভধয তদরয় ভওোরীন ঐততোতও এআ  তফলয়গুতররও এওচন োংফোতদরওয  

দৃতিরত ঙতফয ভরতো ওরয  ফণবনোভূরও বেীরত ঈস্থোন ওরযরঙন গরঔও।  
 

                
                                                    

      তনচস্ব তবজ্ঞতোয় ‘আততোরয ভমবোদো’রনওেো তফওৃত গযরঔ োতরতয তোয রূোয়রনয চনয তততন তফনরয়য 

ভরতো এওচন ততক্ষত ফোগোতররও গফরঙ তনরয়রঙন । তোয  দৃতিরওোণ গথরও তততন ভন্বন্তরযয ওোযণ , খেনোফতর, এফং 

তোয  জদয়তফদোযও ওরুণ তযণোভ গদঔোরত গঘরয়রঙন ।তততন গঘরয়রঙন ঘতযরত্রয ভধয তদরয় ঐততোতও খেনো প্রফো 

গমন তয রয় ঈঠরত োরয। ঈনযোরয বুতভওোয় গরঔও ফরররঙন-‚অতভ ঔুাঁরচ তনরয়তঙ এভন গরোওরও গম ততক্ষত 

ফোংরোয গওোরনো ভতোভরতয স্পরব অরতন “ োধোযণ ফোগোতর “ গম তরতেক্স  ঙন্দ ওরয নো , গম অত্মরওতিও ফো 

অরফকপ্রফণ নয় , ততক্ষত গেণীয রর  নোনো ওোরচ  গঙোে ফি নয গেণীয ম্পরওব অরঙ-এভন  ভোনুরলয গঘোরঔ 

গওভন গঠরওতঙর এআ ভন্বন্তয ? অয তও রফ এআ খোত প্রততখোরত তোয তনরচয তযণতত ?‛
২
  ঈনযোরয এআ ততক্ষত 

মুফও ররো  ফভবো গপযত ডো্তবোয তফনয়। তরফ তোরও ঈনযোরয নোয়ও ফরো মোরফ নো। গওননো োধোযণ কতোনুকততও 

ঈনযোর নোয়ও ফররত অভযো মো ফুতছ তফনয় গযওভ নোয়ও নয়, এআ ঈনযোর মতদ গওোন নোয়ও থোরও তোরর গ 

র তনঃরন্দর ভন্বন্তয , এআ ভন্বন্তযআ র ঈনযো ত্রয়ীয ঘোতরওো ত্তব।ভন্বন্তযরূী তনয়ততয রভোখ তোিনোয় 

ঈনযোরয ঘতযত্রগুররো ফযম্ভোফী তযনততয তদরও গবর ঘরররঙ। 
 

                                    

     তিতীয় তফশ্বমুরদ্ধয চোোন ওতৃবও ফভবো প্ররদ অিভরনয গপ্রক্ষোরে তফনরয়য ফভবো তযোক ওরয ফোগরোয় অোয 

তফফযরন ঈনযোরয শুরু  , গল রয়রঙ তোয অরত্মোরতিরত।  তফনয়  তভরতয ওথওথরনয ভোধযরভ ঈরঠ 

এররঙ  তফনরয়য তনরচয গদঔো চোোন ওতৃবও গযেুরন গফোভো ফলবরণ  তপযতত রথ ভোনুরলয রোঞ্ছনোয আততফৃত্ত। 

ফভবোরতআ তফনরয়য চন্মস্থোন রর গ বোযতফলবরওআ  তনরচয স্বরদ ফরর বোররফররঙ। গোনোওোতন্দ তফনরয়য 
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তনরচরদয গ্রোভ, ফভবো গথরও তফতোতযত রয় গরঔরন অেয় তনরয়রঙ । তওন্তু তিতীয় তফশ্বমুরদ্ধয ওযোর গ্রোর শুধু ফভবোআ 

নয়, োযো বোযতফলব তথো ফোংরোয  তঔন বয়বীত ফস্থো । আংরযচ ঈতনরফরয যোচধোনী গওোরওোতোরত চোোনী 

তফভোন োভরোয ম্ভোফনো । তফনয় ফুরছরঙ , গ্রোরভআ থোওরত রফ এঔন “ফোাঁঘরত রর; য গতো গযেুরনয ভরতো  

ভৃতুযয পোাঁদ রফ চোোরনয গফোভোয ভুরঔ। তওন্তু গঔোরন ফোধ োধর যওোয, তঘরযয় তোরও গোনোুয ঙোিরত 

রয়রঙ, গওননো “‘গপৌচ অরফ’, তোআ ‘ঘতি খণ্টোয ভরধয গ্রোভ ঙোিরত রফ’।  ঘোাঁো ডোগো, গোনোওোতন্দয আতযোতদ 

গ্রোরভয ভোনুলরদয নযত্র যোরনোয চনয যওোযী  জওুভ চোতয রয়রঙ-‘চতভ ঙোিো,গনৌওো ওোরযো’।  
 

     ভোনুরলয তফমবরয় বতকনী গনো প্রতত অওলবণ, তঘত্রোয রে খয ফোাঁধোয ফোনো তফনয়রও  ওরওোতোয ঔুস্বরপ্নয 

ভরধয অফদ্ধ যোঔরত োরযতন। ‘ভোনুল ফোাঁঘুও’ এআ ভরে ঈদ্দীতত রয় চোোনী গফোভোয বয় তুচ্ছ ওরয গ ফোয ফোয 

গবর গফতযরয়রঙ গোনোুয, ঘোাঁোডোগো, ভথুযোুয, গভতদনীুরযয গ্রোরভ গ্রোরভ । ঈনযোর গদঔো মোরচ্ছ তিতে োও  

গপৌরচয থোওোয প্ররয়োচরন  োধোযণ ভোনুলরদয গ্রোভ ঙোিো  ক্ষততূযণ এয ওথো গখোলণো ওযরর যওোতয অভরো, 

ওভবঘোযীযো তোরদযরও নোনো চুোরত নযোময োনো গথরও ফতঞ্চত ওযরঙ। ওভুযতনস্ট ওভবী ুধো গুিো ,ঘতি যকণোয 

ওৃলও ওভবী  ওভরযড মতীন দোরয রে তফনয়  তোরদয েী রয়রঙ।  গেরন মোত্রোরথ বু্তবরবোকী গ্রোরভয োধোযণ 

ভোনুরলয রে ওরথোওথন প্ররে তফনয় গচরনরঙ মুরদ্ধ তোরদয প্রতততিয়ো । গদরয চতভদোয, ুতর,োতওভ, 

দোযকোযোআ তোরদয ত্রু ফরর প্রততন্ন  রয়রঙ। এআ মুদ্ধরও োধোযণ চনতো ভরন প্রোরন ভথবন ওরয নো। ১৯৪১ 

তিিোরে তেরোয গোতবরয়ত যোতয়ো অিভণ ওযরর এআ মুদ্ধরও ওভুযতনস্টযো ক্ষ ত্তবয রে োধোযরনয ‘চনমুদ্ধ’ 

ফরর অঔযোতয়ত ওরযরঙ।  ওভুযতনস্টরদয এরন নীততরত  গমৌত্তবওতোয়  োধোযণ ভোনুল অস্থো যোঔরত োরয নো 

,তোযো তফভ্রোন্ত রয়রঙ । তোরদয ওোরঙ তঔন যোধীনতোয গ্লোতন  তিতে োরওয তযোঘোয রনও গফত প্রতযক্ষ  

তয।  মুরদ্ধ চোতীয়  ওংরগ্র গতদন  ওভুযতনস্টরদয এআ নীততরও ভথবন ওরযতন , ফযং চোোনরওআ তোযো তভত্র ফরর 

ভরন ওরযরঙন।  
                                             

     মুরদ্ধয ভয় তিতে োও ওভুযতনস্টরদয তফনো তফঘোরয গচরর ফন্দী ওরযতঙর।   তওন্তু চনমুরদ্ধয নীতত ভথবন 

ওযরর ওভুযতনস্টরদয ভুত্তব গদয়ো য় এফং োতেবরও তফধ গখোলণো ওযো য়। প্রভথ গঘৌধুযী  নোনয ওভুযতনস্টযো ভুত্তব 

গরয়রঙ ।  ‚ওংরগ্ররয তফরুরদ্ধ রদয ওোরচ রোকোফোয চনযআ কবনবরভন্ট রদয ঈয দোতক্ষণয গদতঔরয়রঙ, 

তফনরয়য তোআ তফশ্বো‛
৩ 

তফনরয়য এআ তফশ্বো গনোতআ ভূরও তঙর নো।  ‘তযচন’-এ ঈদ্ধৃত কোন্ধীচীয গরঔো গথরও 

তফনয় ফুরছরঙ, গদ চুরি তফরক্ষোরবয অফোয়ো, গক্ষোব এফোয তফররোরয রূ তনরচ্ছ। তঠও এআ ভরয়আ তফনয় 

ওভুযতনস্টরদয অআতন স্বীওৃততয ঔফয শুরনরঙ,এআ ংফোরদ তফনয় অশ্বস্ত রত োরযতন। 
                                                     

     মুরদ্ধয ভরয় তফরদী গওোম্পোতনগুতররত েতভও ধভবখেরও গওিওরয েতভও আঈতনয়ন,ভুতরভ রীক ,রেড 

আঈতনয়ন ওংরগ্র এরদয  ভরধয ভততফরযোধ য়। মুরদ্ধয ভয় ওোযঔনোগুররোরত েতভরওযো মোরত ধভবখে নো ওরয 

গচনয ুধো , তভত রভত ওভুযতনস্টযো প্রোণণ গঘিো ওরযরঙ। তোরদয রক্ষয তঙর চনমুরদ্ধ তিতে োরওয 

গওোনযওভ ুতফধো মোরত নো য় গতদরও রক্ষয যোঔো। ।গুচফ যরেতঙর-‚ওভুযতনস্টযো তফতরতত গওোম্পোতনরও চে 

ওযরর নো, েোওো গঔরয় স্ট্রোআও তভতেরয় তদরর।‛
৪ 

তওন্তু চোতীয় ওংরগ্র ধভবখে ওরয ঈৎোদন ফযফস্থোরও তফওর ওরয  

তিতেরও দফবর  তফমবস্ত ওরয গপররত গঘরয়তঙর, ঈনযোর ফতণবত এওথো ঐততোতওবোরফ তয। 
                                                     

     ‘উনঞ্চোী’ শুরু রয়রঙ বোযত ঙোরিো অরন্দোররনয ঈরত্তচও  তযতস্থততয ভধয তদরয়-  ‚ভোত্মোচী গগ্রপতোয, 

তণ্ডত গনররু গগ্রপতোয, গভৌরোনো অচোদ গগ্রপতোয, গফোম্বোরয় অগুন,দোেো। ‛
৫  

কোন্ধীচীয অরন্দোরনরও ভুতরভরীক 

ভথবন ওযরত োরয তন , গওননো ভুরভোনরদয দোফী দোয়োরত কোন্ধীচী ওণবোত ওরযন তন । ঈনযোর োরদতদ্দন 

ভরন ওরয ভুম্বোরয় ঔণ্ড তন্দুস্তোন প্রস্তোফ নোওঘ ওরয ওংরগ্ররয দযওোয তঙর রীরকয রে গফোছো িো ওযো ।  

রীরকয চোতদতদ্দন  ভরন ওরয, ‚অনোরদয স্বোধীনতো ভোরন ঔণ্ড তন্দুস্থোন- অভোরদয স্বোধীনতো ভোরন োতওস্তোন। 

অনোযো স্বোধীন রফন ভোরন অভযো ফ অনোরদয ধীন।‛
৬
 ১৯৪৬ োরর গওোরওোতোয ফুরও তন্দু“ভুতররভয 
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ভরধয গম বোতৃখোতী  য্তবক্ষয়ী  বয়োফ দোেো রয়তঙর তোয ফীচ এঔোরনআ তনতত । চোতীয় ওংরগ্ররয প্রতত 

ভুতরভরীক অস্থো স্থোন ওযরত োরযতন, এরও তোযো তন্দুরদয স্বোথবযক্ষোওোযী  প্রততস্থোন  ফররআ ভরন ওরযতঙর। 

গকোোর োরদোয এআ তফলয়েোরওআ ঈনযোর তনুণ দক্ষতোয রে এবোরফ তুরর এরনরঙন। 
 

                                          

     কোতন্ধতচয ‘ওরযরে আয়ো ভরযরে’ নীতত চনকরনয ভরধয ফযোও োিো চোতকরয়রঙ তওন্তু ল্পওোররয ভরধয তোরত  

তংোত্মও ওোমবওরো শুরু রয়রঙ,  তওন্তু কোন্ধীচী তং নীততয প্রতত অস্থোীর।  তফতবন্ন যোচননততও ভরর  

অভরোরদয ওোরঙ ভুযোতয গন, ধযভতফয গভরযোয ওোরঙ খুরয খুরয তফনয় ঈরতি ওরযরঙ, এআ অন্দররন তংোত্মও 

ওভবওোরণ্ড কোন্ধীচীয গওোরনোযওভ ভত তঙর নো। অরন্দোররনয  তফরযোতধতো ওযোয় োধোযণ ভোনুরলয ভরন রয়রঙ,  

ওভুযতনস্টযো োম্রোচয ফোদীরদয দোরোর। ডো্তবোয ঔোাঁ কোন্ধীয রে গদঔো ওযরত ভুম্বোআ তকরয়তঙররন , তততন গদরঔরঙন “

‘ওরযরে আয়ো ভরযরে’ “ এয ডোরও তফকু্ষি চনতো  ঈনযোর েোভ ুতিরয় তদরচ্ছ,রোআন ঈরয গপররঙ,রেতররপোন 

,রেতরগ্রোপ ফন্ধ ওযরঙ চনতো। কোন্ধী ফোদী গনতো যুঔ যোরয়য ভুরঔ কোন্ধীয ভরনোবোফ প্রওো ওরযরঙন গরঔও ‘ততয 

ভোত্মোচী এফ ঘোআরতন নো’ ।ভোত্মোতচরও অরকআ তযরয় তদরয় অগুন ঙিোফোয ফযফস্থো গম কবনবরভন্ট তনরচআ 

ওরযরঙ, গআ প্রে ‘স্বরদী’ ভুযোতয গন  নযোনয ফযফোয়ীরদয অররোঘনোয ভোধযরভ ঈরঠ এররঙ। ‚তোআ গতো 

যক্ষো -ভোত্মোতচরও এফোয  অরকআ তযরয় তনরয়রঙ। নআরর অগুন গদরঔআ ঈতন ফররতন, ‘অতভ  ঈরোল শুরু 

ওযরোভ- তংো রচ্ছ নো।’‛
৭  

                                                    

     গকোোর োরদোয তোাঁয ঈনযোর চোোনী তফভোনোনো  োধোযণ ভোনুরলয  অতরঙ্কয প্রে এরনরঙন।  

গচযোৎস্নোস্নোত যোরত্র প্রতযোতত োআরযরনয রে ভোনুরলয োয়তো, ত্রস্ততো, স্তিতো  প্রোরন ফোাঁঘোয প্রোণণ প্রয়ো; 

অফোয তওঙুক্ষণ রয র তিয়োরযয রে ভোনুরলয তম্বৎ তপরয োয়ো, অফোয তনয়তভত চীফনোযম্ভ গরঔও োথবও 

বোরফআ গদতঔরয়রঙন । ফভবোয় তফনয় এআ ে শুরনরঙ, শুরনরঙ গোনোুরয, গওোরওোতোয়; গদরঔরঙ বযতোয 

তবোস্বরূ এআ মুদ্ধ তচখোংোয যোচনীতত।  
                                          

     গওোরওোতো রযয গরোও বয়বীত তঙ্কত রয় োরোরত শুরু ওরযরঙ , ওরওোযঔোনোয েতভওরদয ভরধয 

ভোতররওয ওোরঙ ফোাঁঘোয নোনো দোফী , অত্মযক্ষোয চনয গল্টোরযয দোফী প্রফর রয়রঙ। তফনয় গদরঔরঙ, ভোনুল ঘরররঙ 

োতয োতয ; তোয স্মৃততরে গবর ঈরঠরঙ গযেুন-ফভবোয রথয তফবীতলওো- ‚গওোরওোতো  গঙরি ঘরররঙ ফোআ। তোয 

দতযরতভ যফোীযো ঘরররঙ ওরওোতো গঙরি। গাঁরে গঙোরেো ঔোরেো গোাঁেরো তনরয় ঘরররঙ স্বোভী, ঘরররঙ স্ত্রী, ঘরররঙ 

ুত্রওনযো। দঃস্থ ,রুগ্ন, ত্রস্ত,-ফোআ ঘরররঙ। ...স্ত্রীয ওরক্ষ ন্তোন , োরত ধযো ন্তোন, ভোথোয় য়রতো রদয  ততররয 

ফো এনোরভররয োাঁতিওুতি, ঘরররঙ দরর দরর । ...ফো ঙুরেরঙ , উর্ধ্বশ্বোর ঙুরেরঙ, প্রোণরণ ঙুরেরঙ। তবি 

রযয প্রোরন্ত ভোনুরলয গফোছো তনরক্ষ ওযরত রফ। েোভ ঘরররঙ রক্ষোওৃত ভন্দকতত-দূরয গমরত রফ, খুরয গমরত 

রফ। তফলণ্ণ, েোন্ত, যোতচোকো, তনষ্প্রব নযনোযী তোয গওোেরয।  েোরভ ঘরররঙ ভোনুল । ... তোযো োিোয় গৌাঁঙুরফ । 

তোিোতোতি গৌাঁঙুরত ঘোয় তোযো।“ গদতয ওযরফ নো। তোযো য গঙরি ঘরররঙ। ‛
৮ 

                                       

     ঈনযোর গদঔোমোরচ্ছ মুদ্ধ ভন্বন্তরযয রে দতে তফযীতভুঔী ভোনুরলয গরোত ততযী রয়রঙ। এওতে, তিতে 

ঈতনরফ গওোরওোতোয় চোোনী গফোভোয বরয় বোফনোয় ফযস্ত ভোনুরলয য তযোক ওরয গ্রোরভ োরোয়ন , নযতে তবরে 

ভোতে োতযরয় ঔোরদযয ন্ধোরন রয অকভন।  
                                                   

     মুরদ্ধয ফোচোরয তফনয় গদরঔরঙ ভুনোপোয ভৃকয়ো ঘররঙ গদ চুরি, গমন গনরভরঙ েোওোয গচোয়োয । ভুযোতয গন, 

তঘপ্রোদ, গভরযো প্রবৃততযো  ভুনোপোয ভৃকয়োয় গভরত গকরঙ। ততক্ষতযো গওঈ গফওোয গনআ,ওন্ট্রোট, দোরোতর আতযোতদ 

গলোয় তনমু্তব রয়রঙ। ফোগোতর ভোচরনযো োঞ্জোফ   ভুম্বোরয়য ভোরযোয়োিীরদয গথরও ততঙরয় রিরঙ এফং 

তনরচরদযরও তোরদয রে প্রততরমোতকতোয় দোাঁি ওযোফোয চনয ভতযয়ো রয়রঙ। ভুযোতয গন, তঘপ্রোদ প্রততওূর 

তযতস্থততয ভরধয তদরয় তনরচরদয আন্ডোতস্ট্র করি তুরররঙ। ‚অচ বোযতীয় আন্ডোতস্ট্রয ফোিফোয তদন , তফতরতত  আন্ডোতস্ট্রয 



গকোোর োরদোরযয ভন্বন্তরযয ততনফবঃ  ঈনযোরয রে ‘ঐততোতও ওথোতঘত্র’                                                  ক্ষয় গওোনোআ 
 

Volume- V, Issue-I                                                      July 2016 41 

গুেোরনোয তদন।‛ ভুযোতযয ফযোংও েোওোয় গপাঁর ঈরঠরঙ, তফরু ফযফো ওযরঙ, চোরদতদ্দন দোরোতর ওযরঙ, আতররয 

ঈন্নততয স্তয গুররো “ প্রথরভ ‘আতর ওন্টকদোয,’ ‘আতর তভয়ো ওন্টকদোয’,’আতর অরভদ ,অযতভ ওন্ট্রোটয’, অচ গ 

‘গচরোয নতুন ধতনরদয ভরধয গযো ধনী’। ‘েোওোয গচোয়োয ঘরররঙ! েোওোয গচোয়োরয গদআ ঘোো ির। ঘোতযতদরওআ 

ঔোতর  েোওো, তওন্তু ভোনুরলয দদবোয ন্ত গনআ, ফোয  গআ এও ওথো-‚ধোন গনআ। ঘোর গনআ ,রতর,রনআ, নুন গনআ, 

ওোি গনআ, ওয়রো গনআ, ওোকচ মবন্ত গনআ। ‛
 

                               
                    

 

     এওতদরও মুরদ্ধয তযতস্থতত এফং তোয রে প্রোওৃততও দরমবোক এআ দআরয়য গভরফন্ধনআ  ফোগরোরও  ভন্বন্তরযয 

ফযম্ভোফী তযনততয তদরও তনরয় তকরয়তঙর। তরফ গরঔও ভোনুলরওআ  ভূর তবমু্তবয ওোঠকিোয় দোাঁি ওতযরয়রঙন। 

ভন্বন্তয তনফোযরণয চনয যওোরযয গঘিোয ত্রুতে ঈদোীনতো, তফতবন্ন যোচননততও দররয ভরধয ভততফরযোধ, 

প্ররয়োচরনয তুরনোয় ঔুফআ ওভ রেযঔোনো স্থোন,ভন্বন্তযগ্রস্ত ভোনুরলয গ্রোভ গঙরি রয অকভন,রযয যোস্তোয় 

তোরদয ওরুণ তযনততয দৃয, ভোভোযীয প্ররওোর বয়ঙ্কয ভৃতুযয দৃয আতযোতদ প্রে  গরঔও তোাঁয ঈনযোর  

খেনোিরভয তনতযরঔ ফোস্তফতনষ্ঠবোরফআ  ঈদ্ঘোতেত ওরযরঙন- 
 

     (ও) মুরদ্ধয ভরয় চোোনী অিভরনয ম্ভোফয চোয়কো গথরও ঘোর তযরয় গনয়োয তযওল্পনো ওরয তিতে 

যওোয। এচনয তদতে কবনবরভন্ট গফের যওোযরও  জওুভ চোতয ওরযরঙ। ‚ফোগরোয ফোিতত ঘোর তওরন গপররত রফ। 

...তদতেয ঢোরো  জওুভ “গফের কবনবরভন্ট এচনয মো েোওো ঘোয় তো’আ োরফ, তওন্তু ওোচেো োযরত রফ তোিোতোতি, ঔুফ 

তোিোতোতি‛ 
১০ 

এচনয গফের কবনবরভন্ট বোররো ওতভরন এরচন্ট তনমু্তব ওরযরঙ। ভুম্বোআরয়য ‘আিোতভবোআ এন্ড গওোং’ 

তরফ ওন্ট্রোটয গদয়োয ফযোোরয ভতেরদয ক্ষোততরেয তবরমোক যরয়রঙ। এআ গওোম্পোতনয দোরোর গও রফ তো 

তনরয় ঔুফ প্রততিতন্দতো ঘরর, রীরকয এভ এর এ চোরদ রীরকয গরিেোযী োরপরচয ভরধয। োরপচআ োয় 

দোরোতর। দোরোররদয ভোযপৎ ঘোররয স্তোন্তরযয রে রে ভূরয গফরি তকরয়রঙ। এও তোরোযো ঙন্দোযো উনঞ্ছোী  

তখরয ধরযরঙ গদরও -গদরয ভোনুলরও , এভন ভয় তফনয় ীতোয তঘতঠয ডোরও গোনোুরয এর গদরঔরঙ, গৌরলয 

পর এফোয গতভন বোররো য়তন। ঘরযয ধোন তওনরঙ এিোতভ বোআযো। তচতনত্রয দোভ  জ  জ ওরয গফরি তকরয়রঙ। 
 

     (ঔ)  আনরেোন, থবোৎ মুরদ্ধয ফোচোরয যওোয প্রঘুয ওোকরচয গনোে ঙোতরয় ফোচোরয গঙরিরঙ  গদত ঘোর 

রুেরত । েোওোয দোভ ওরভরঙ , তচতনরয দোভ ঈত্তরযোত্তয গফরিরঙ। এবোরফ গদীয় থবনীততয পোাঁতওয তদওগুররো 

গদতঔরয়রঙন গরঔও ।  তভস্টোয গন ফররন “‚তফতন য়োয় এতদরও অভোরদয ভোর মোরচ্ছ তফরদর ...অভযো োতচ্ছ 

ওোকচ, গনোে অয গনোে । ... তচতন ঘোআ, ওোচ ঘোআ ? ঙোো গনোে‛
১১ 

 

     (ক) তিতীয় তফশ্বমুরদ্ধ চোোন ওতৃবও  অিোন্ত ফভবো প্ররদ গথরও প্রঘুয যণোথবী ফোগরোয় এর অেয় তনরয়রঙ।  

তোরদয ঔোরদযয  চনয যওোরযয তযপ গথরও গওোন যওভ ফযফস্থো গ্রণ ওযো য়তন। ঈযন্ত  ফভবো , তররে  নোনয 

প্ররদ গথরও  গম প্রঘুয  তযভোরণ ঔোদযয ফোগরোয় অভদোতন গোত, তো ফন্ধ রয়রঙ। তোঙোিো দতববরক্ষয তদরন গনৌওো 

নোআ, গযর নোআ, গমোকোরমোক তফতচ্ছন্ন, অফোয  জওুভ ওরয ঘোর অভদোতন ফন্ধ ওরযরঙ তিতে যওোয।  
 

     (খ) তফশ্বমুদ্ধওোরীন তিতেরয ‘গোিোভোতে নীতত’ দতববক্ষরও েযোতন্বত ওরযতঙর। চোোনীযো ূফব ীভোন্ত তদরয় 

বোযরত গৌাঁঙোরর মোরত ঔোদয োভগ্রী নো োয় গচনয পর নি ওরয গপরো রয়রঙ। ওৃলওরদয খয গথরও ঔোদযরফয  

যওোয অরকআ  তওরন তনরয়তঙর তধও ভূররয । ভুরোস্ফীততয থব নো ফুরছ োধোযণ ভোনুল প্রররোবরনয পোাঁরদ রি 

গফত ভুররয ঘোর তফতি ওরয তদরয়রঙ- ‚ভস্ত ধোন ঘোর তফতি ওরয তদরয়রঙ ঘোতল কৃরস্থযো । তনরচরদয এয রয তও 

রফ বোরফতন দববোকোযো ।বোফরর োরয একোয েোওো ভন ঘোর ফোরয চরন্ম  গোরনতন গওঈ।  মো গরোভ ঔুফ 

তচতরোভ‛
১২ 

 
 

     (গ) অঈরয পর  নি ক্ষততগ্রস্ত রয়রঙ তুপোন  ফনযোয় ।‘গতয ঞ্চোর’য গরল  গদতঔ অঈ ধোরনয 

তদন এর মোরচ্ছ, গওোথো গওোথো তো ওোেো রচ্ছ “ প্রথভ ওোয পর। তঔতন এর দোরভোদরযয ফনযো। এআ প্লোফরন 
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ভৃতপ্রোয় ফোংরোয দ রক্ষ ফোগোতরয খয দয়োয গক্ষত ডুতফরয় তদরয়রঙ। দ ওতে ফোগোতরয প্রোণযক্ষোয থ তদরয়রঙ 

ঈতযরয় ঘুযভোয ওরয।  ‚ফোাঁধ গবরগ দোরভোদরযয চর বোতরয় তনরয় গকর তশ্চভফোংরোয যবযো গক্ষত , খয-দয়োয, 

ফোতি -খয । োাঁঘ রক্ষ এওয চতভ রয় গকর ূনয। ‛
১৩

 
 

     (ঘ) তফনয় গদরঔরঙ গচোতদোয, ভোচন, যওোযী এরচন্টরদয খরয ঘোররয োোি চরভরঙ। তওন্তু গআ ঘোর 

তগ্নভুররযয ফোচোরয োধোযরনয ওযোয়ত্ত য়তন। ‚আিোতভ বোআরয়য গুদোরভ ঘোর চরভরঙ রোঔ রোঔ ভণ , এততদন 

তরররেয ঘোর এররঙ,এ তদরওয ঘোর এয রয মোরফ । ফ ঘোর চোোচ বততব ওরওোতো মোরফ তফরদরয চনয। তো 

ঙোিো ,এআ তরররেয তদরওয ঘোরআ অফোয আিোতভ বোআরয়য গথরও তওনরঙ ওোঙোরযয ঘোফোকোনয়োরোযো।তরররেয 

তদও গথরও গনৌওোয় অর ূতমবযুয গঔোন গথরও মোয় গকোয়োরন্দ ,রওোরওোতোয়, অফোয রয গপযত মোয় ওোঙোরয 

অররভ। গআ তরররেযআ ঘোর । এআ ঘররঙ ভচো। ‛
১৪

 তধও ভুনোপো তদরয় যওোয ঘোর তওরন তনরচ্ছ মুরদ্ধয 

ততনওরদয যদ তোরফ। তোঙোিো তওনরঙ এরযোড্ররভয তঠওোদোযযো , তভতরেোতযয ওনেোটযযো। ঔোদযয তগ্নভূরয  

রয়রঙ, োধোযণ ভোনুরলয িয় ক্ষভতোয ীভোয ফোআরয ঘরর গকরঙ ঘোর। দতববরক্ষয ভনুলয ৃি ওৃতত্রভ ওোযণ গুররোরও 

রঘতন বোরফআ গকোোর োরদোয ঈনযোর ঈস্থোতত ওরযরঙন।   
 

     (ঙ) গদরয দতববরক্ষ  রীক যওোরযয ঈদোীনতোয তদরও গরঔও তবরমোরকয অগুর তুরররঙন। ঈনযোর গদঔো 

মোরচ্ছ  তনফবোঘরন দোথবীয ফযোোরয তোাঁযো যস্পরযয ভরধয ওরর তরি। দতববরক্ষয প্রততরযোরধয চনয গওোরনোরূ 

তৎযতোয তযঘয় তোাঁযো  গদনতন।  থঘ, তফমবরয়য ঘযভ ভুূরতব ফ্তবৃতোয গপোয়োযো ঙুতেরয় গদন তোাঁযো, ভেীযো 

ফরররঙন ”‚ঘোররয অরর বোফ গনআ। গদরয গরোরওয বরয়য গওোন ওোযণ গনআ।‛
১৫

  ুযোফযতদ ফরররন-

‚তততন বোযত যওোয গথরও অয  ধোন  ঘোর অনোরচ্ছন। গঘোদ্দ রক্ষ ভণ ঘোর অরঙ, গলোর রক্ষ ভণ নয 

ঔোদযয  তোাঁযো োরফন‛
১৬  

ভেী বোয দষ্কৃতত ঈদ্ঘোতেত ওরয যোভোপ্রোদ ভুরঔোোধযোয়  ফরররঙন- ‚আস্পোোতনয 

তোরফদোয তোাঁযো ,রওোতে গওোতে েোওো তনরয় আস্পোোতনরও তঙতনতভতন গঔররত তদরয়রঙন গওন ভেীযো? ...। ‘তঙয়োত্তরযয 

ভন্বন্তরযয’ ঐততোতও প্রভোণ ডটয ভুঔোচীয োরত- তততন তো শুতনরয় তদরচ্ছন।‛
১৭  

                                              

      ‘গতয ঞ্চো’-এ গরঔও তফফযণ তদরয়রঙন ঞ্চোরয ভন্বন্তরযয বয়োফ ভৃতুযয তফবীতলওো, ফোাঁঘোয চনয ভোনুরলয 

অপ্রোণ গঘিো। অত্মতযোয ঔফয এঔন ুরযোরনো,অরঙ নোোরয ভৃতুযয ঔফয;  গোনোওোতন্দ, রলবঔোতর, েোঔোতর, 

োতওভোওো, গভরযুরয ভোনুরলয ঔোদযোবোরফ ওঘু, কোরঙয োতো, পর-ভূর,তোআ তদরয় ঈদয বততব ওযোয দৃয তফনয় 

গদরঔরঙ। অফোয তো মঔন গল র তঔন কু্ষধোয়, ীণব-তফীণব,তনস্প্রব, তস্থঘভবোয গদরয ভোনুলরদয রয োতি 

চভোররো । গওোরওোতো অফোয প্রতযোফৃত্ত রওচরন বরয ঈরঠরঙ। গওোরওোতোয যোস্তোয় খযফোতি ঙোিো চর নযনোযী 

‘চীফন্ত ভোনুরলয র র ভৃত অত্মোয নযোয়’ খুরয গফিোরচ্ছ।  ভোনুল গনআ তোযো অয , গোনোুরযয ভরতোআ 

ওঙ্কোররয োয; গতভতন িোন্ত-তিি-ন্নীন  প্রোআ ফস্ত্রীন। রথয দোর চীফন ধুাঁওরঙ । তোরদয গওোরোরর ূণব 

রযয ফোতো। ফস্থোয তযফতবরনয রে রে তযফততবত রয়রঙ তোরদয ঘোয়ো- ‘ভো বোত ,ভো বোত’, তোযয ‘ভো 

দতে পযোন বোত- পযোন বোত’, এঔন অফোয  ‘ভো পযোন, ভো পযোন ,ভো পযোন’।  
                                             

     প্রভথ, তফু,ভতচদ প্রবৃতত ওভুযতনস্ট ওভবীযো বুঔোতভতঙর গফয ওরযরঙ। দতববরক্ষয প্রততরযোরধ  ঔোদয তভতত 

করিরঙ, গ্রোরভ গ্রোরভ খুরয ঔোদয রেরন গডরওরঙ। তওন্তু এআ প্ররঘিোয় তোযো ওংরগ্র, রীক, তন্দু ভোবোরও 

ভোনবোরফ োয়তন।  োতেবকত অদব  ফত্তবকত  ক্ষভতো প্রততষ্ঠোয ফযোোরয তোযো  যস্পরযয ভরধয িরে তরি 

গথরওরঙ। তফনয় ওভুযতনস্ট ওভবীরদয ওভবতনষ্ঠোয় ভু্ধ  রয়রঙ, তওন্তু তোরদয নীততরও ফবোংর ভথবন ওযরত োরযতন। 

ঔোদয ওতভতে, তর তযতরপ ওতভতেয প্ররয়োচনীয়তো ফুরছরঙ। রোঈততররত ওভুযতনস্টরদয ফৃদ্ধো  ‘ফোই অেোয’ রে 

তফনরয়য তযঘয় রয়রঙ, তোাঁয এও গঙরর ঔোররদ অচ  ‘আনরওরোরফয দরর, ‘ভচদয যোচ’ ওোরয়ভ ওযোয ঈরদ্দয 

তনরয় গ ‘ভচদয তওোরনয ভুরুরও রিোআরত গকরঙ’। ফোই অেোয ভুঔ গথরও তফনয় গোরন এআ তয- ‚দতনয়োয 

রিোআ ঘররঙ “ কযীফরও ভোযরঙ,  ফোআ তভরর ভোযরঙ কযীফরও। তোযো চতভ ঘোল ওরয,পর ওরয, গঔরত োয়নো 
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কতযফআ তফু;  ভযফোয গফরো অফোয তোরদযআ রি প্রথভ ডোও ‛
১৮

 তরফ তততন তনরচয তস্থয তফশ্বোর ের।   ‚অয 

তচতফ  অভযোআ। আভোন অভোরদয োপ “অভযোআ তচতফ। ‛
১৯

  দতববরক্ষয গপ্রক্ষোরে ওভুযতনস্ট ওভবওোরণ্ড   তনষ্ঠো   

গফোিরতয প্রতত এওযওভ েদ্ধোরফোধ তনরয় ঘতযত্রগুররোরও  রূোতয়ত ওরযরঙন গরঔও। 
                                                     

      ‘গতয ঞ্চো’এয নতুন ফৎরযয প্রথভ তদন, ‘নতুন ফৎয ফুতছ অচ -১৩৫০’, বযথবনো কু্ষধো-দতববক্ষ  

মুরদ্ধয তিতফধ অরয়োচরন।  ভোনকযী গওোরওোতোয যোস্তোয় তনযন্ন ভোনুরলয তবি, ভোরয়রদয শুষ্ক ফুরও ুস্কওন্ঠ  

তশুরদয ধীরয ধীরয ভৃতুযয তদরও এতকরয় মোয়োয দৃরয, ‘ভো বোত, ভো বোা্  ভো বোত’ রে  োআরযরনয রে।   

তফনয় গদরঔরঙ, ‚দুরযয রথ চর-ওোদো, গখোরো চররয মরথচ্ছ প্রফো, তযওোতযয গঔোো -ঘোতযতদরও ডোস্টতফরনয 

ঙোতরয়-যো অফচবনো। তোয ঘোতযতদরও োাঁতত োাঁতত ওরয ঔুাঁচরঙ ভোনুল ঔোদয “ ফুরিো ,গঙরর, নোযী-ুরুল -শ্মোরনয 

গপ্ররতয ভরতো ভূততব “ ঔোদয ঔুাঁচরঙ।‛
২০ 

  দতববক্ষ প্রততরযোরধ যওোযী গফযওোতয ঈরদযোরক রেযঔোনো গঔোরো রর 

তো প্ররয়োচরনয তুরনোয় ঔুফআ ওভ। দরর দরর ভোনুল ঘরররঙ রেযঔোনোয ঈদ্দরয, তোযো ংঔযো, োরত তোরদয 

বোগো থোরো, ভোতেয োত্র , তেরনয গওৌরেো। নোনো গবচোর রেযঔোনোয তঔঘুতিরত, তো গঔরয় রনরওয ভৃতুয রচ্ছ।  

নোোরয ভৃত ভোনুলগুররোরও এ- অয- তয গরোরওযো রতযরত তনরয় মোরচ্ছ  শুরদয ভরতো ওরয।   
                                                       

     ১৩৫০ এয গরলয তদরও গদতঔ ভোভোতয অরঙ। দতববক্ষ ীতিত ওঙ্কোরোয গদর েোআপরয়ড ওররযোয 

প্ররওো গদঔো তদরচ্ছ, ভযোররতযয়ো ফোিরঙ, ঘররঙ ফন্ত, ওুৎতত গযোরক গদ গঙরয় মোরচ্ছ। এতদরও ওুআনোআন 

ফোচোয গথরও ঈধো, দোভ অওো গঙোাঁয়ো। য়োয তফতনভরয় ওআুনোআন োয়ো গকরর তোরত গবচোর,  স্বোদ গতাঁরতো 

নয় , তভতি।  এওতদরও গদরয ভোনুরলয গফোয ুরমোক, নতদরও ম্পদ অযরনয োতঙোতনরত তফনয় লুরধয 

ওোযঔোনো ঔুরররঙ। গোনোুরযয ওথো, ীতোয ুঔ, প্রবোতফোফুয ুঔ ,অয লুরধয বোরফ ভোযো গকর তফরুয 

দোদো। এআ তফমবরয়য ভুরঔ দোাঁতিরয় বগ্নীতত তঘপ্রোরদয ওভবত্তব  তবজ্ঞতোরও ওোরচ রোতকরয় গ ওোযঔোনো 

তততয ওরযরঙ। তফনয় ফুরছরঙ ভোভোযীয োত গথরও ভোনুরলয যক্ষো গনআ,  লুরধয ওোযঔোনোয় ঔোাঁতে লুধ তততয য়নো, 

গওতভওযোর, ওয়রো আতযোতদয বোফ।  তফোযী গরনয স্ত্রী ভরযরঙ ঔোরদযয বোরফ নয়, গবচোর ঔোদয গঔরয়। তল্পতত 

তঘপ্রোরদয এওভোত্র ওনযো আযোয ভৃতুয রয়রঙ তোয ভোভো তফনরয়য নযোোনযোর গভতডতন গওোম্পোতনয ত্তবীন  

গবচোর লুধ গঔরয়। গরঔও গদতঔরয়রঙন ভন্বন্তয ফতর গনয় তনযন্নরদয ওোঙ গথরও, তওন্তু ভোভোযী ফতর গনয় 

ন্নততরদয খয গথরও।  
                                                 

     ঈনযোরয প্রোযরম্ভআ গওোরওোতোয় তভরতয মযো োর তফনয় ফররতঙর ‘অতভ তরতেক্স ঘোয় নো’।গআ তফনয় 

ধীরয ধীরয গদরও বোররোরফর, গদরয ভোনুলরও বোররোরফর চীফরনয এও কবীয তযরও নুবফ ওরযরঙ;  গ 

ঈরতি ওরযরঙ গদ চুরি এও ভুনোপোয ভৃকয়ো ঘররঙ, দয়ো-ভোয়ো-ভভতো অয তওঙু নোআ । অয গদঔরত গদঔরত 

ভুনোপোয ভৃকয়ো রয় রিরঙ ভোনুরলয ভৃকয়ো এ গদর। মো ওভুযতনস্টরদয ভূর ওথো , ‘ফীচভে’। তফনয় ফুরছরঙ ,  

োধোযরণয থআ র তরতেরক্সয থ “‚ভোনুল এও রে ঘররত গকররআ গ ঘরো রয় রঠ তরতেক্স-ঘররত 

ঘররতআ তফনয় ফুছর এ তয। অয তরতেক্সরও তোআ তঔন গথরও ভরন ভরন স্বীওোয  ওযরত  োযর নো। তফনরয়য 

চীফরন গ এও প্রওোণ্ড অতফষ্কোয।‛
২১   

                   

     তল্পগুরণ  ঈনযোতে গতভন ঈন্নতভোরনয  য় তন তঠওআ , তওন্তু তোয ভূর ঐততোতও ফোস্তফতোয ভোতেরত 

গপ্রোতথত।  ভন্বন্তযরও গপ্রক্ষোে রূর ফযফোয ওরয গরঔো নোনয নযোতওরদয যঘনোয তবরি  গকোোর োরদোরযয 

ভন্বন্তয তেরতচ স্বতে ভমবোদোয  দোফী যোরঔ। গওননো এঔোরন গরঔও ঈদোয দৃতিবতে তনরয় আততোরয তযরও তফওৃত 

গযরঔ ভন্বন্তরযয ফস্তুতনষ্ঠ ফযোঔযো তফরেলণ ওরযরঙন। ভন্বন্তরযয গপ্রক্ষোরে গরঔো ুরফোধ গখোরলয ‘ততরোঞ্জতর’। ুরফোধ 

গখোরলয ‘ততরোঞ্জতর’গত ওংরগ্রত ভতোদরবয প্রতত ওুণ্ঠ অস্থো, ওভুযতনস্টরদযপ্রতত তততন ঈদোযতোয তযঘয় তদরত 

োরযনতন - নোনো খেনো প্ররে ফযেচ্ছরর তততন তোরদযরও তনন্দো ওরযরঙন। তওন্তু গকোোর োরদোয ওভুযতনস্ট রর 

ওংরগ্ররয প্রতত এওেো প্রচ্ছন্ন েদ্ধোরফোধ যঘনোয গনরথয গপ্রযণো চুতকরয়রঙ। োতদতদ্দরনয প্রতত তফনরয়য েদ্ধোরফোধ 
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ওংরগ্র ভযোনরদয প্রতত গকোোর োরদোরযয েদ্ধোরওআ ভরন ওতযরয় গদয়। তভত ফরর -  ‚প্রথভ তদন গথরও অতভ 

ওংরগ্ররয বয। ...তওন্তু তফু তফপ্লফী গপ্রযণোরও স্বীওোয ওতযতন । এ ভোতেয গআ গপ্রযনোযআ তযণতত অভযো। তফপ্লফী 

ঐততয গতো তভথযো য়তন , তোআ অভযো অচ ওভুযতনস্ট- গেষ্ঠ তযঘয় এওোররয তফপ্লফীয।‛
২২ 

 এঔোরনআ তভরতয রে 

তোয রিো গরঔরওয  জফ জ তভর। দচরনআ ওংরগ্র গঙরি ওভুযতনস্ট রয়রঙন।  ১৯২০ তিিোরে কোন্ধীচী তযঘোতরত 

রমোক অরন্দোরনএ গকোোর োরদোয অওৃি রয়তঙররন । ওংরগ্র দররয দয তোরফ  ১৯২৩ োরর তদতেরত 

ওংরগ্ররয তফরল তধরফরন তততন ঈতস্থত তঙররন। তওন্তু ওংরগ্ররয তওঙু নীতত ওভবূতঘ  গমৌত্তবওতো ম্বরন্ধ তততন 

তিধো গ্রস্ত তঙররন। ১৯৪০ োরর তততন ুবোল ঘি ফুয রে ওংরগ্র তযোক  ওরযন।  
                                                    

      ‚তফু গল মবন্ত অতভ এআ ভন্বন্তরযয ওথোতঘত্র তরঔরোভ এআ চনয গম, অতভ এআ ভরয়  ফোগরোয় চীতফত 

তঙরোভ- অয গদরঔতঙ খেনো  ভোনুলরও; এআ অভোয োক্ষয । মথোোধয তোআ অতভ গঘিো ওরযতঙ এআ োক্ষযরও তয 

ওযরত। গদরঔতঙ , প্রথভত,  খেনো গমন তফওৃত রত নো োরয, ভোরন আততোরয ভমবোদো থোরও।‛
২৩ 

  ুতযোং গফোছোআ 

মোরচ্ছ তনঙও োঠওরদয অনন্দদোরনয ঈরদ্দর রোকোভঙোিো ওল্পনোয ফওো খতেরয় ভরনোজ্ঞ যযঘনোয গওোনযওভ 

ভোনতওতো ফো অগ্র গরঔরওয তঙর নো। ুধো-তঘত্রো-ীতো প্রবৃততয রে তফনরয়য ম্পওবরও তখরয এওতে চতের প্রণয় 

ম্পরওবয অফতব তততন নোয়োরআ ৃতি ওযরত োযরতন। তওংফো গযণু “ গফনু- তফরূয ম্পওবরও তখরয ভনস্তোতিও 

তফরেলরণয ুরমোক তোাঁয তঙর। তওন্তু তততন  গরথ গ্রয ন তন।  আততোরয ভমবোদো কু্ষণ্ণ যোঔোয তোতকরদ  খেনো 

প্রফোরও স্থোন গঙরি তদরয়রঙন রফবয য রফব, ধযোরয়য য ধযোরয়। তোআ ঈনযোর ভোনুরলয তবি গফরিরঙ 

তঠওআ ,তওন্তু ওররও বোররো ওরয গদঔোফোয ,তোরদয ন্তযয ঈদ্ঘোেন ওযোয ুফণব ুরমোক থোওরর তো তততন 

ুরওৌরর এতিরয় তকরয়রঙন। তোআ যঘনোনরী, তল্পরওৌররয তদও গথরও ঔুফ ঈৎওৃি ভোরনয যঘনো নো রর  

তনরচয প্রতযক্ষ তবজ্ঞতোয তবতত্তরত যতঘত এআ ডওুরভন্টোতয নরবর “ ‘ভন্বন্তরযয ততনফব’ আততোরয এওতে রফবয 

ফোস্তফতনষ্ঠ দতররস্বরূ ,অয  এঔোরনআ গকোোর োরদোরযয ওৃততে  তোাঁয যঘনোয োথবওতো। 
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