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Abstract 

Prafulla roy, one of the best fiction writer of bengali leterature in twenty century. His fris 

short story focuses on the partition of country. The frist short story he wrote was 'manjhi 

.By the end of the partition, Prafulla roy was forced to leave upper bengal an settle in 

kolkata. The post-partition life experience has emarged in the literature. Not only did he the 

restrict the partition of bengal, in the context of whole of India, he portrayed the 

heartbreaking evevnt country side. Prafulla roy is one of the exceptional fiction writer in 

composing the country division. His literary talent is reflected in the short stories of the 

division of country. I Will try to review some of the selected stories in that research paper.  
 

               এভন ছানায ফাাংরাযদয 

               ভানুল ছফডাম ছবয ছবয  

               রাভ ফাস্তুাযা ফবাযা -- 

               কায করযভয ছ াোঁচাম। 

                                   (ুযযন্দ্রনাথ যকায) 
 

     যাোঁ যাস্ট্র ছনতাযদয কূটননটতক করযভয ছ াোঁচাম বাযতফলব টি- টিত ম। স্বাধীনতা  ছদবাগ ভাথবক দুটট 

ব্দ। টফাং তাব্দীয ফাঙাটরয ভাজ জীফযন করটিত ঘটনা ছদ টফবাজন।   ছদবাযগয  প্রতযক্ষ  যযাক্ষ প্রবাফ 

ফাাংরায ভাজ জীফনযক  নানাবাযফ আযরাটডত কযযটছর।  
 

     আভযা নফ প্রজন্ম ছানায ফাাংরায উদায আকাযয  অাংীদায যত াটযটন, াটযটন  যফীন্দ্রনাথ  ঠাকুয,নজরুর 

ইরাভ, অতুরপ্রাদ ছন, টিযজন্দ্ররার যাযময ছচায  ছদ া ফাাংরায ছায়া ুীতর ান্ত রূটট  ছদ যত। এয 

একটাই কাযণ স্বাধীনতা প্রাটিয পরস্বরূ ছদবাগ  মা   এই উভাযদযয ইটতায ফযচযম  ফড ট্র্যাযজটড। 

মায ক্ষযতয দাগ প্রজযন্ময য প্রজন্ম ফযয়  চরযছ।।আভাযদয অটজবত ছম স্বাধীনতা তায ভাযন ছদবাগ  উিাস্তু 

ভযা। আফায আভাযদয ছম স্বাধীনতা টদফ  তা ভুটিয টদযনয  এয াাাট আভাযদয স্বপ্ন বযেয  জন্মটদন 

ফযট। টিটট াম্রাজযফাধী টি  বাযযত দুযা ফছযযয অতযাচাযযয অফান তথা বাযত তযাযগয টদ্ধান্ত গ্রণ কযয 

এভত অফস্থাম বাযতীম যাষ্ট্রযনতাযা ছদযয বটফলযৎ টনযম ুটনটদবষ্ট রক্ষয টস্থয কযযত াযটছযরন না। ভুটরভ রীযগয 

ছম দাটফ বাযতযক টি টিত কযায তা ভানযত নাযাজ বাযতীম যাষ্ট্রযনতাযা এই ঘটনাম ভুটরভ রীযগয ছনতাযা 

টকছুটা তা যমই  ১৯৪৬  াযরয ১৬ই আগস্ট ডাইযযক্ট একন ছড ফা প্রতযক্ষ াংগ্রাযভয ডাক ছদম। াযা 

বাযতফযলব শুরু ম াম্প্রদাটমক দাো,রুন্ঠন,ধলবণ। এই দাোয অটনফামব টযণটত ছদবাগ। টফাং তাব্দীয করটিত 
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ঘটনা ছদবাগ ছমভন ফাঙাটরয আথব াভাটজক   যাজননটতক জীফনযক প্রবাটফত কযযটছর ছতভটন ফাঙাটরয টে 

াটতয নানাবাযফ প্রবাটফত কযযযছ।  
 

     ছদবাযগয ভত এভন স্পবকাতয টফলম টনযম দুই ফাাংরাম যটচত যমযছ অজস্র গে উনযা। টিভ াযযয 

কথাকাযযদয ভযধয যযমযছ  ুফন্ত টাং,অভৃতা প্রীতভ,াদাত ছাযন ভাযটা,আফায ূফব ীভাযন্তয কথা উযঠ 

এযযছ অতীন ফয্যাাধযাম, অটভমবূলণ ভজুভদায, ুনীর গযোাধযাম,ভযয ফু প্রভূ  কথাকাযযদয  যচনায়। 

তযফ ছদবাযগয এই ভা টফমবযময কাটনী ছক টমটন মথামথ বাযফ টচটিত কযযত ছযযযছন ফযর আভায ভযন 

যমযছ টতটন স্বাধীনতা যফতবী ফাাংরা াটযতযয ছেষ্ঠ কথাকায প্রপুল্ল যাম। টফমবযময প্রতযক্ষদবী তথা বুিযবাগী 

প্রপুল্ল যাম ছদবাগ- যফতবী ভযময ফাস্তফ টচি তুযর ধযযত ফাাংরায াাাট বাযতফযলবয নানা প্রাযন্ত ঘুযযযছন, 

টছন্নভূর ভানুলযদয াংস্পযব এযযছন -- মা তাোঁয  াটযতয টনরুযক্ষ দৃটষ্ট ছকাযন  উযঠ এযযছ।  
 

     একটট াক্ষাৎকাযয প্রপুল্ল যাম জাটনযয়যছন--"নাযামণদা ূফব ফাাংরায ভানুল। তাোঁয দু'চাযটট ছছাট গে এফাং 

উনযায  ছদবাযগয টকছ ু  টচি  অফযই আযছ। তাোঁযক  ফড আকাযযয এই একটট উনযা ছর ায আটজব 

জাটনযমটছরাভ। নাযামণদা  ফযরযছন -  অযনক কার আযগ ছদ ছছযড চযর এযযছন। ূফব ফাাংরা তাোঁয  স্মৃটতযত 

মতটা আযছ, অনুবূটতযত  ততটা ছনই।  টতটন ফযাং আভাযক এ টফলযম টর যত ফযরন। ছকননা ছদবাযগয কাযযন 

জন্মবূটভ ছথযক আভাযক উৎ াত যম চযর আযত ম। ছদ াযাযনায ছই মন্ত্রনা আটভ টচযকার ছবাগ কযয 

চরটছ।’
১
 

 

     গেকায  প্রপুল্ল যাযময অনুবূটত  স্মৃটত উবয় ছক্ষযিই ছদবাগ জীফন্ত যয় যযয়যছ।  মায কাযযণই এভন  

হৃদয় টফদাযক ঘটনাযক টতটন  উনযা  ছছাটগযে  টঠকবাযফ তুযর ধযযত ক্ষভ যমযছন। 
 

    আভায এই আযরাচনা যি গেকায প্রপুল্ল যাযময গযে ছদবাযগয প্রটতচ্ছটফ টকবাযফ উদ্ভাটত যমযছ 

কযমকটট টনফবাটচত ছছাটগযে ছদ াযনায ছচষ্টা কযফ। ছদবাগ ছক ছকন্দ্র কযয তায অনযতভ ভাকাটফযক উনযা 

ছকমা াতায ছনৌকা  ১৭ টট ছছাট গে যটচত যমযছ। ছদবাগ ছকটন্দ্রক গে গুটর র’ভাটঝ’,’চয‘,’যাজা মাম 

যাজা আয’,’ধুনীরাযরয দুই েী’,‘স্বযপ্নয ছট্র্ন’, ‘ছকড়’, ‘কাযছই আযছ’, ‘টফযদট’ ছম াযন ীভান্ত ছনই’ টচকন’ 

টচকট্ুয’,’অরীক ছনৌকায মািী’’জনক’,’যিকভর’ছদ ছনই’,’অনুপ্রযফ’স্বাদ’এফাং একটট ‘একটট যব্দয ভাযন‘। 

এয ভযধয  তাযোঁ কযমকটট উযল্ল যমাগয ছছাটগে মবাযরাচনা কযায ছচষ্টা কযফ।  
 

     প্রথযভই ছম গেটটয কথা উযল্ল  কযফ ছই গেটট  র ‘ভাটঝ'। ১৯৪৬-৪৭ াযরয বয়াফ দাোয 

টিক্ষযণ’ভাটঝ’ গযেয কাটটন ফটণবত যয়যছ। ছদবাযগয ভযতা স্পবকাতয টফলয়যক ছকন্দ্র কযয প্রপুল্ল যায় ছদ 

জাটতয কাযছ ঐটতাটক দাটয়ত্ব ারন কযযযছন। যাজনীটতয যিচকু্ষ উযক্ষা কযয টতটন ছদবাযগয আর 

তযটট উদ্ঘাটন কযযত যচষ্ট যয়যছন।  
 

     ‘ভাটঝ’ গযেয ছকটন্দ্রয় চটযি পজর। পজর ধযরশ্বযী নদীযত ছনৌকা চারায়। তায জীটফকা চযর ছকয়াযা চাটরযয়। 

মুফক ফয়, ছদ ভযন উত্তার ায়া ফইযছ। তায স্বপ্ন ু্যীয নাভ টরভা। টরভাযক টঘযযই তায মাফতীয় স্বপ্ন। 

পজর ভাটঝ টরভাযক টনযয় ঘয ফাোঁধায স্বপ্ন ছদয । টরভায ফাফায ছচায য আড়াযর ছই স্বপ্নই জার ফুযন তাযা 

দুজন। ভা ভযা ছলাড়ফলবী ছভযয়টট ফাফায কড়া ান টযক পজর ভাটঝয যে ছদ া কযয। টরভায আযত ছদটয 

যর পজর ভাটঝ অটবভান কযয। পজর ভাটঝ টরভায ছপ্রযভ টফযবায। তায ছছাট ঘযয টরভাযক টনযয় াংায 

কযায কেনা কযয। ছই আায় ফুক ফাোঁযধ ছপ্রটভক পজর। টকন্তু টরভা ম ন জানায় প্রটতটদনই ািযা তায 

ফাজাযনয কাযছ আযন। আয ছফট টদন ছ  এবাযফ থাকযত াযযফ না। 
 

     স্বপ্ন ু্যী টরভায হৃদযয়  আা জাটগযয় পজর ছকয়াযায উযেযয ছুযট চযর। টতর টতর কযয টাকা জটভযয় 

পজর টরভাযক টফযয় কযয ঘযয টনযয় মাযফ। কনযাযণয ভস্ত টাকা টরভায ফাজানযক টদযয় তযফই ছ 
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টরভাযক আন কযয াযফ। কাযণ টরভায টতা টাকা ছাড়া টকছুই ছফাযঝ না। ছ ভযয়য াভাটজক টফফা 

যীটতযত ছছযরযক কনযাণ টদযয়ই টফফা কযযত ত, ছই টফলয়টট গযে উযঠ আয। পজর, টরভায 

ফাজানযক ফযে কযয ফযরন— 
 

‚ছতায ফাজাযন ছম চাভায, াত কুটড় টাকা টনফ গইনযা গইনযা (গুযন গুযন) ছয়ায য ভাইয়া টদফ।‛ 
২
 

 

     এই প্রযে আভাযদয ভযন যড় নযযন্দ্রনাথ টভযিয’য’ গযেয কাটটন।’চতুযে’ টিকায় প্রকাটত এই 

গযে ছদট  গুড় ফযাাযী ছভাতাযরযপয টিতীয় স্ত্রী পুরফানুযক ছযত পুরফানুয টতা এযরভ  ানযক কনযাযণয 

টাকা টদযত য়। ফহু কযষ্টয উাটজবত টাকা টদযয় ছভাতাযরপ পুরফানুযক টফযয় কযয। পজর টরভাযক ছযত 

টদনযাত কষ্ট কযয মাটচ্ছর। 
 

     চাটযটদযক ছদতযাযগয টটড়ক। দযর দযর ট্ুযা এায ফাাংরা ছথযক ায ফাাংরায় মাযচ্ছ। ছকয়াযা ায়ায 

উযেযয তাযাাা টস্টভায ঘাযটয টদযক ছনৌকা বাায় পজর। ূযফব টিত টাকায যে আয ভাি দ টাকা ছমাগ 

কযযরই টরভাযক টফযয় কযয ঘযয আনযত াযযফ। ছনৌকা বাটযয় পজর ভযনয ুয  গান ধযয— 
 

‚কাযরা ছচায য ভদ  াইয়াটছ 

ইয়াটছ উন্মন, 

আয  াইয়াটছ আভায ফধূয 

ছযথভ যমফণ।‛ 
৩ 

 

     তাযাাায টস্টভায ঘাযট িযাটা কাটটযয় ূযফবয কথাভযতা নাযযকর ফযন টরভায উযেযয ছনৌকা বাাযনায 

উক্রভ যতই ছকয়াযা ছচযয় াোঁক আয। ছরাকটট কাযছ আযত পজর ভাটঝ তাযক টচযন ছনয়। াযয গ্রাভ 

ভার ানযযয ইয়াটছন টকদায। তায যে ছফায া টযটত একজন ভটরা। পজর  ছবযফ ছনয় ম্ভফত ইয়াটছযনয 

টফটফজান।  
 

     ইয়াটছন চয ইভাইর ছমযত চায়, টকন্তু পজর এই িযায় চয ইভাইর ছমযত যাটজ য় না। টদযনয গটতক 

বাযরা নয়, এই ফযর আটত্ত জানায়। টকন্তু ইয়াটছন টকদায তাযক অটতটযি টাকায কথা ফযর। অটতটযি টাকায 

টযভাণ ম ন দ টাকা য় ত ন পজর না কযযত াযয না। এই উত্তার টযটস্থটতযত ছ যাটজ যয় মায় 

চযইভাইর ছমযত। এই অদভয া  টযেভী ভযনাবাফ পজযরয ছপ্রভধভব ারযন গটত দান কযয। টরভায 

অায় আটতব ভযন যড় তায তাযক কত তাড়াতাটড় টফযয় কযয টনযয় আযফ ছই কথা ারযনই পজর ভাটঝ 

ফদ্ধটযকয। 
 

     ইয়াটছন টকদাযযয যে ছকয়াযা বাড়া াকাাটক কযয পজর। ছনৌকায় উঠযত ফযর তাযদয। ইয়াটছন ছনৌকায় 

উঠযর ছফায া টযটত ভটরাটট উঠযত নাযাজ। ত ন ছথযকই পজযরয ভযন টকছ ুএকটা য্যয দানা ফাোঁযধ। 

ছভযয়টট অম্মটত জাটনযয় ফযর —  
 

‚না না আটভ মাভ ুনা। আভাযয ছাইড়া দযান আযনয াযয় টড়।‛ 
৪
 

 

টকন্তু ইয়াটছন তায কথা ছকান ভযতই শুনযত চায় না। গজবন কযয ফযর উযঠ— 
 

‚াযাভজাদী ুয  থাকযত বূযত টকরায়। টগয়া থাকটফ  াঞ্জা াোঁয নাতটনয রা ান নাইযর শুয়ায ায ই 

ছকযাভত ডাকুই তযয টনয়া মাইত। তায টকর  ায়ায টথকা আভায ছ াদ ছফগভ য়া টক বার না।‛ 
৫ 
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     ইয়াটছযনয এযন আচযণ পজযরয ছভাযটই বাযরা রাযগ না। কাযণ জ-যর পজর ভাটঝ এভন টযটস্থটতয 

ম্মু ীন ক যনা য়টন। ছম ইয়াটছনযক কার কাযর মাফায কথা ফযর। টকন্তু ইয়াটছন তাযক ছভাট যনয টাকা টদযত 

চায়। পজযরয মাফতীয় অটতটযি কষ্ট শুধুভাি টরভাযক টনযয়।
 

 

     টকন্তু ঠাৎ পজর ভাটঝ, ছনৌকায টবতয ধস্তাধটস্তয আবা ছযয়  টিত যয় যড়। ইয়াটছনযক উযেয কযয 

ছভযয়টট ফযর — 
 

‚য় আভাযয ভাইযা পারান। নাইযর ছাইড়া দযান। নাইযর আটভ জযর ঝা টদভু।‛ 
৬
 

 

     টকন্তু ইয়াটছন টকদায তায ছকাযনা কথাই শুনযত চায় না। ছভযয়টটয প্রতুযত্তযয ইয়াটছন ছভযয়টটযক মা ফযর, 

তাযত আভাযদয ফুঝযত অুটফধা য় না ছম ইয়াটছযনয ভানটকতা কতটা কদমব যর এরূ উটি কযযত াযয। ছ 

ফযর— 
 

‚ুযান স্বাভীযত কতটদন আয ছায়াদ (স্বাদ) থাযক? নয়া ছায়াভী রইয়া অন ঘয কযটফ। ভন ছভজাজ 

তাজা অইফ।‛ 
৭ 

 

     ইয়াটছন টকদাযযয কথাগুটরয ভযধয ১৯৪৬ াযরয দাো টফধ্বস্ত ভাজ জীফযন নাযীযদয অায় অফস্থায 

টচিটট টযস্ফুট য়। ভগ্র ফাাংরা জুযড় দাো যফতবী ভানুযল-ভানুযল ছম টফশ্বাীনতা  ানাাটন ছদ া টদযয়টছর 

এই গযেয কাটটনযত তাই উযঠ আয। 
 

     টনযজয ম্ভ্রভ ফাোঁচাযত ছভযয়টট, পজর ভাটঝয আেয় ছনয়। পজর ছভযয়টটয ায দাোঁড়ায়। পজর াভানয 

ভাটঝয জীফনমাযন অবযস্থ, টকন্তু অটস্থয ভযয় টনযজয ভানটফকতায টফজবন ছদয়টন। ছভযয়টটয করুণ আটতব 

পজরযক আয ভানটফক কযয তুযর। ছভযয়টট পজরযক জানায় — 
 

‚আভাযয ফাোঁচা ভাটঝ, আভাযয ফাোঁচা। আটভ তাোঁটত ফাটড়য ফউ। দাোয় আভায ছায়াভীযয ভাযযছ যা।‛ 
৮
 

 

     ছভযয়টটয এই করুণ আটতব পজযরয টযায়-টযায় একটট প্রটতফাযদয ছঢউ ফযয় মায়। পজযরয াযতয ছকাোঁচটা 

তৎক্ষণাৎ ইয়াটছযনয ফুক টচযয চযর মায়। টকছুক্ষণ য ছনৌকায বায টকছুটা কযভ মায়। পজর যিাি ছকাোঁচাটা বাযরা 

কযয ধুযয় ছনৌকায় ছযয  ছদয়। 
 

     ছপ্রটভক পজর গযেয ছলাাংয তযাকাযী পজযর টযণত য়। পজযরয ছপ্রভ ফযটিযকটন্দ্রক না যয় টফশ্বজনীন 

রূ ছনয়। নাযীয প্রটত ছপ্রভ ফযটিগত ীভানা অটতক্রভ কযয মথাথব ছপ্রভ নাযীয ইজ্জত  ম্ভ্রভ যক্ষাকাযী ভানটফক 

ত্ত্বাযত ছৌোঁযছযছ পজর ভাটঝয ছপ্রভ। ইয়াটছনযদয ভযতা ইফটরযদয তযা কযা ভাযন নাযীয ম্ভ্রভ যক্ষা কযা আয 

এই ছপ্রটক্ষযত তাোঁটত ফউ আয টরভা তায  কাযছ ভান্তযারবাযফ ধযা যড়যছ। তাোঁটত ফউ এয ম্মান যক্ষা কযা ভাযন 

জগযতয কর নাযীয ম্ভ্রভ যক্ষাকতবা রূয টনযজযক প্রভাণ কযা। তাোঁটত ফউ এয আতবনাদ তাযক ীড়া ছদয়। গযে 

ছদ া মায়— 
 

‚ইয়াটছন আয ছই নাযী ভূটতবয কযথাকথন  যাা তুপাযনয ভযতা ধড়া কযয আছযড় ড়র পজযরয 

হৃদটযি।‛ 
৯
 

 

     ইয়াটছনযক তযা কযয পজর ভাটঝয  ুটন ত্ত্বাযক ছাটযয় ছগযছ ইজ্জত যক্ষাকাযী ত্ত্বা আয এ াযনই ছপ্রটভক 

ত্ত্বায জয় ছঘাটলত যয়যছ।  
 

     ইয়াটযনয তযায য পজর ভাটঝ ছভযয়টটয কাযছ তায ূযফবয কথা জানযত াযড়। দাো তায টযফায টযজন 

ছথযক তাযক আরাদা কযযযছ। দাোকাযীযা তায স্বাভীযক তযা কযযযছ। ছই ভযয়য দাোয় তাোঁটত ফউ-এয ভযতা 

াজায াজায নাযীয টযণটত এইরূ যয়টছর— ছই টচি উযঠ আয আযরাচয’ভাটঝ’ গযে। ছভযয়টট পজর 
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ভাটঝযক অনুযযাধ জানায় করকাতায টস্টভাযয তাযক উটঠযয় টদযত। কাযণ তায একভাি আত্মীয় করকাতাযতই 

যযয়যছ। পজর তায কথাভযতা করকাতায টস্টভাযযয টটটকট ছকযট ছদয়। ছভযয়টটয কাযছ ছকাযনা টাকা য়া না 

থাকায় পজযরয ফহু কযষ্টয অটজবত টাকা মা টরভায জনয জটভযয় ছযয যছ তা টদযয়ই ছভযয়টটয টটটকট ছকযট ছদয়। 

আয টকছ ুটাকা ছভযয়টটযক ছদম। 
 

 

     পজর ভাটঝয এইরূ আত্মতযাগ ভানফতাযফাধ গেটটযক টফশ্বজনীন কযয তুযরযছ। টনযজয বাযরাফাাযক 

ঘযয আনযত তায টদনযাত টযেভ। টতর টতর কযয টাকা জভাযনা টকন্তু অায় তাোঁটত ফউযক ায়তা কযযত 

একফায পজর টছ ুযট না।  
 

      পজযরয ভযতা এভন অযনক প্রাটন্তক ভানুলযদয ভানফতাযফাধ উজ্জ্বর দৃষ্টান্ত যয় ধযা যড় প্রপুল্ল যাযয়য 

গযে। পজর ভাটঝ তাযই ফাস্তফ দৃষ্টান্ত। স্বাধীনতায য ছম বাযতফযলবয ভানুল প্রটতটনয়ত কু্ষধা টনফাযযণয জনয 

রড়াই কযয জাটতগত  ধভবগত যফলভয ছথযক টনযজয ভুটি ঘটাযত াোঁটযয় যঠ, ছম বাযতফযলবয প্রাটন্তক ভানুলযদয 

এভন ভানুবফতা প্রপুল্ল যায়যক বাটফযয় তুযর আয এই  বাফনা ছথযকই তাোঁয গযেয কাটটন টনটভবত য়। গেকায 

প্রপুল্ল যায় তাোঁয াটতয বাফনা ম্পযকব ফযরযছন — 
 

‚ছদযজাড়া যফলভয, যনযায, যনযাজয এফাং গবীয তাভাায ভযধয ভানুলযক আটভ তায স্বভটভায় আটফষ্কায 

কযযত ছচষ্টা কযযটছ। এত ক্ষয়  ধ্বাংযয ভযধয ছম াযন ভনুলযযত্বয এতটুক ুস্ফুটরে ছচায  যড়যছ আভায 

ছর ায় তা ধযযত ছচযয়টছ। ছকননা ভানটফকতা এফাং ভূরযযফাযধয টফকা ছাড়া ছকান ছদ ফাোঁচযত াযয 

না।‛ 
১০

 
 

     তাোঁটত ফউযক করকাতায টস্টভাযয উটঠযয় টদযয় ছকয়াযা ঘাযট টনযজয ভল্লাই ছনৌকাটায টদযক আযত আযত 

পজযরয একফায টরভা অথফা তাোঁটত ফউ-এয কথা ভযন যড়টন। পজযরয শুধুভাি ভযন যড়যছ ছই যিাি 

ছকাোঁযচয পরাকায কথা। টরভাযক টনযয় ঘয ফাোঁধায আযগ না জাটন আয কতফায ইয়াটছনযদয ভযতা ইফটরযদয 

আগভন ঘটযফ তায ছনৌকায়। 
 

     ‘ভাটঝ’ গযেয ভাটি পজর ভাটঝয স্বপ্নবে  ইয়াটছনযদয ভযতা আয ত ত ইফটরযদয ধযরশ্বযীয ফুক 

টভটটযয় ছদফায অেীকাযযয ভধয টদযয়। প্রপুল্ল যায় এক ঐটতাটক যতযয ফাস্তফ টদকটট উদ্ঘাটন কযযযছন। দাো 

 ছদবাগ যফতবী ভযয় ভুরভানযা ছম শুধুভাি রুঠফাজ  তযাকাটয-ই টছর না, ায ফাাংরায ফহু ট্ু উদফাস্তু 

অায় ভানুলযদয যক্ষাকতবা টছর, ‘ভাটঝ’ গযেয পজর চটযিটটয ভযধয তাযই প্রভাণ ায়া মায়। এইটদক ছথযক 

গেকায প্রপুল্ল যায় ছদবাগ ছকটন্দ্রক অনযানয যচনাকায ছথযক স্বতন্ত্র টবন্ন ধাযায টথক। পজর এই গযে ৎ 

ভানুযলয প্রটতটনটধ। টফযল ছকান ম্প্রদায়বুি যয় ভানফতায প্রতীক যয়’ভাটঝ’ গযে টচটিত যয়যছ মা 

গেকায অটত দক্ষতায় তুযর ধযযযছন আযরাচয গযে।  
 

     প্রপুল্ল যায় ছদবাগ ছকটন্দ্রক গে যচনায় এক দক্ষ রূকায। তাোঁয ছদবাগ ছকটন্দ্রক অয একটট ছছাট 

গে’যাজা মায় যাজা আয’ আভযা এই গযে ছদবাযগয টবন্ন টচি রক্ষ্ম কটয। ছদবাগ শুধুভাি ছম ধ্বাংযয ছটফ 

ছতভনটা নয়, গযে ছদবাগ দুই ফাাংরায টকছু ভানুযলয জীফযন স্বযপ্নয ভযতা টছর। টকছ ুভানুযলয আথবাভাটজক 

টযফতবন ঘটাযত ছদবাগ প্রতযক্ষ ায়তা কযযটছর। তযফ ছকউ স্থায়ী বাযফ রাবফান যয়টছর আফায ছকউ 

ক্ষটণযকয জনয ছ রাব কযযটছর ছবাগ। ছদবাযগয পযর অাং য ভানুল এায ফাাংরা ছথযক ায ফাাংরায় এফাং 

ায ফাাংরা ছথযক প্রচুয ভানুল এায ফাাংরায় আেয় টনযয়টছর। এই ফ ভানুযলয জীফনচযক্র একই যে ছমভন ু  

টছর ছতভটন ছতভটন দুুঃ  টছর। ছকউ টনজ টবযট ভাটট াটযযয় অযযয টযতযি টবযট ভাটট ছযয় আটথবকবাযফ 

রাবফান যয়যছ আফায ছকউ ছদবাযগয যফতবীযত টফটনভয় প্রথায় ুনফবায ায়-ম্বর াটযযয় যথ 

দাোঁটড়যয়যছন।’যাজা মায় যাজা আয’ গেটট ছতভটন একটট আ যান টনযয় যটচত যয়যছ। 
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     ছদবাযগয য তৎকারীন ূফব াটকস্তান ছথযক দযর দযর ট্ুযা এায ফাঙরায় চযর আযত রাযগ ছতভনই 

একটট ট্ ু টযফায যফকুণ্ঠ াায টযফায। তাযা ছদবাযগয আযগ টছটতুয গ্রাযভযই অবাফী জ- যর 

যাযজকযক তাযদয ম্পটত্ত যক্ষা কযায দাটয়ত্ব টদযয় আযন। মাফায ভয় যফকুণ্ঠ াা ফযর মান তাযা মটদ টপযয 

আয তযফ যাযজক ছমন তাযদয টফুর টবযটভাটট  নব্বুই কাটন জটভ টপটযযয় ছদন। আয মটদ না আযন তযফ ফ 

ম্পটত্তয ভাটরক যাযজক। এয য ছথযকই াড়- াবাযত অায় দটযদ্র যাযজযকয জীফন আভূর টযফতবন আয। 

গেকায ফযরযছন— 
 

‚এতগুযরা ফড় ফড় টটযনয ঘয, প্রকাি উযঠান, ুকুযযয য এক রযি নব্বুই কাটন ছদা পরা জটভ- ভস্ত 

টভটরযয় যাজা ফাদায ঐশ্বমব। আয এ ফই এ ন যাযজযকয।‛ 
১১ 

 

     যাোঁ ছদবাগ ত-দটযদ্র যাযজযকয জীফযন রূকথায ভযতাই এযযছ। টকছুটদন আযগ ছম যাযজক ছক গ্রাযভয 

কযর’আযয আাম্মক’ ফযর যম্বাধন কযত ছই যাযজক এ ন কযরয কাযছ টপ্রয় াি যয় যঠ। আযগই 

ফযরটছ ছদবাযগয গে যচনায প্রপুল্ল যায় ফযটতক্রভী এক কথাটেী। ছদবাগ ছকটন্দ্রক  ুন, রুঠাট, ধলবণ শুধুভাি 

তাোঁয গযে স্থান ায়টন, তায যে টবযটভাটট াযাযনায মন্ত্রণায াাাট টবযটভাটট টপযয ায়ায টচি টচটিত 

যয়যছ তাোঁয গযে। ভানুযল-ভানুযল ছম টফশ্বাীনতা ছদ া টদযয়টছর যাযজযকয ভযধয ছই টফশ্বা স্থাযনই ইটেত 

টদযয়যছন গেকায। যভ মযে টফগত আট ভা যফকুণ্ঠ াায ম্পটত্ত যক্ষা কযয এযযছ যাযজক। 
 

     যফকুণ্ঠ াায কথাযত আভযা ছই আবা াই। ভটনফ যফকুণ্ঠ াা আটভন াযফযক যাযজক ম্পযকব 

ফযরযছন— 
 

‚আয  ইর যাযজক ছভঞা, ফড় টফশ্বাী ভানুল, আভযা ম ন দযা  ছাইযা মাই তায উয ফাটড় ঘয 

জটভটজযাযতয বায টদয়া ছগটছরাভ। দযায ন ছকভন ছা্য টয (াাযা) টদয়া যা যছ।‛ 
১২   

 
  

     ট্ু ভটনযফয ায় যক্ষা কযয যাযজক ছম টফশ্বাযমাগযতায টযচয় টদযয়যছ তা যাযজকয ভযতা প্রাটন্তক 

ভানুযলয ভানুবফতাই প্রভাণ কযয। ভুরভানযা ছম শুধুভাি ট্ু ম্পটত্তয যণকাযীই টছর না যাযজযকয ভযতা 

যক্ষাকাযী টছর- ছই তযটট উযঠ এযযছ। চাটযটদযক টফশ্বাীনতায ভাযঝ যাযজযকয এই ততা গেটটযক 

ফাস্তফ তয উত্তীণব কযয ছতাযর।  
 

     দটযদ্র যাযজযকয যফকুণ্ঠফাফুয টফুর ম্পটত্ত ায়ায যযই তায আযায একদর ছরাবী ছরাযকয আনাযগানা 

ছফযড় মায়। এভনই একটদন গ্রাযভয ফবযক্ষা ধনী, ধূতব ছতাযাফ আটর যাযজযকয ফাটড়যত উটস্থত য়। যাযজক তায 

এই আগভযন টকছু ভতরযফয আবা ায়। নানা কথাফাতবায য ছতাযাফ আটর যফকুণ্ঠ াায  ফয জানযত চায়। 

তাযদয এ ছদয আায ম্ভাফনা ছ  ুোঁটটযয় টজজ্ঞাা কযয। ছতাযায আটর আয যাযজযকয কযথাকথযন ছদ া 

মায়— 

‚যফকুণ্ঠ া’যা আয টপযফ? 

ছকভযন কভু? 

যাযজযকয কথা ছমন শুনযত ছর না ছতাযাফ আটর। অযনকটা আন ভযনই ফযর উঠর, আভায ভযন রয় 

অযা টপযফ না।‛
১৩

 
 

     ছদবাযগয ভাটফমবয়  একদর ভানুল অবাফ এয ভাযঝ টনজ ততা, টফশ্বা  ভূরযযফাযধয প্রটত অোঁটুট 

ছথযকযছ আফায ছতাযাফ আটরয ভত টকছু ভানুল টনযজয আয য ছগাছাযতই দা ফযস্ত ছথযকযছন। এই ফাস্তটফক টচিই 

আভযা এই গযে ছদ যত াই।  
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      যাযজক এ ন প্রচুয ম্পযদয ভাটরক। যফকুণ্ঠ াা টযফায এযদয আয আযফ না ছবযফ ছতাযাফ আটর 

যাযজকযক নানাবাযফ আদয-আযায়যন বটযযয় ছতাযর। আট ভা আযগ ছম যাযজক বাযরা কযয দুযফরা ছ যত 

াযযতা না, ছদবাগ ছমন তায জীফযন আরাটদযনয প্রদীযয ভযতা জীফনযক ু  ঐশ্বনমব বটযযয় ছদয়। যাযজযকয 

 াফাযযয আযয়াজন প্রযে গেকায ফযরযছন — 
 

‚ াফায ফযফস্থা ছবতয ফাটড়যত। ছতাযায আটর আযয়াজন কযযযছ াোঁচ-ছ যকযভয ভাছ, ভাাং, াযয়, 

াতক্ষীয, ফড় ফড় ছভান ফাোঁট করা, রু যরা রুদফণব ঘন দুধ।‛ 
১৪ 

 

     ছতাযাফ আটরয মাফতীয় আযয়াজযনয উযেয টনযজয কনযায যে যাযজযকয টফযয় টদযয় যফকুণ্ঠ াায ভস্ত 

ম্পটত্তয অাংীদায য়া। ছ উযেযযই যাযজযকয যে ছভযয়য টফযয়য ম্বি টস্থয কযয। যাযজকযক ছ কথা 

জাটনযয় ছদয় ছতাযাফ আটর। ছ জানায় আগাভী টনফায তায টফযয়য অনুষ্ঠান যফ, ছ ছমন যতটয যয় থাযক। 

ছতাযাফ আটরয ছনৌকায় তাযক টনযয় মাযফ। টকন্তু ছযল ছদ া মায় ঘাযট ছনৌকা আয টঠকই টকন্তু ছ ছনৌকা ছতাযাফ 

আটরয নয়। দীঘব আট ভা আযগয  এায ফাাংরা ছথযক ায ফাাংরায় চযর মায়া যফকণ্ঠ াা  এক ফলবীয়ান 

আটভন াযফযক টনযয় ঘাযট নাযভন। যাযজযকয ভনটা ঠাৎ দুযর যঠ। যাযজক তাযদয ফাটড় ঘুটযযয় ছদ াযত 

রাযগ। যফকুণ্ঠ াা জানায় ভুটবদাফাযদয আটভন াযফ এায ফাাংরা চযর আযত চান। তাই তায ম্পটত্তয যে 

যফকুণ্ঠ ফাফুয ভস্ত ম্পটত্ত টফটনভয় কযযফন। এ কথা শুযন টনিু যয় যড় যাযজক। ছতাযায আরীয ছনৌকা ঘাযট 

অযক্ষা কযয। তাযদয টপটযযয় টদযত চাইযর যাযজক ছল মবন্ত াযযটন। ছতাযায আটরয ফাটড়যত টগযয় টফযয়য 

আনয্য ভাযঝ ভন  াযা কযয ফয থাযক ছ। য্ য় ছতাযায আটরয যাযজযকয কাযছ শুনযত ায় যফকুণ্ঠ 

াা তায ভস্ত ম্পটত্ত আটভন াযযফয যে টফটনভয় কযযফন। একথা শুনাভাি ছতাযাফ আটর টফযয় ফি কযয 

ছদয়। টকছ ুভয় একা থাকায য যাযজক ছফটযযয় যড়ন আফায আযগয জীফযন। 
 

 

     ‘যাজা মায় যাজা আয’ এ গযে প্রপুল্ল যায় এক টচযন্তন ফাস্তফ তয তুযর ধযযযছন। ছদ বাগ কায কায 

জীফযনয রূকথায ভযতা ছৌবাগয ভৃটদ্ধ এযন টদযয়টছর, ছতভটন কায কায জীফন বাগয টফযমবয টকায কযয 

তুযরটছর। ছম যাযজক জন্ম ছথযকই কযষ্টয জীফন অটতফাটত কযযযছ, ছদবাগ তায জীফযন রূকথায ভযতা টছর। 

টকন্তু ছ ু  ছফট টদন স্থায়ী য়টন। ছই কযষ্টয জীফযনই টপযয ছমযত ফাধয য় ছ। ছম টতটভযয টছর ছই টতটভযযই 

ছথযক মায় যাযজক। আরাটদযনয প্রদীযয স্পযব তায জীফযন রূকথা ৃটজত যয়টছর তা অদৃয যয় মায়। ছ 

তদটযদ্র যাযজকই ছথযক মায়। গযেয ছযল যাজযকয উটি গেটটযক অনযভািা ছদয়— 
 

‚দযা ান দু-বাগ য়, াাযা- বুইভারীযা-মুগীযা গ্রাভ ছাইড়া মায়, দযাযয এক যাজা মায়, আযযক যাজা 

আয, তাযত তয কী ছয, তয কী?‛ 
১৫

 
 

     এই উটি আযর যাযজযকয ভত তত প্রাটন্তক ভানুলযদয। মাযদয জীফন ছদবাযগয পযর ছম টতটভযয টছর 

ছ টতটভযযই ছথযক মায়। যাজননটতক টটযফতবন তাযদয জীফনযক াযে টদযত াযয না। এই ফাস্তটফক দৃটষ্টযকাণ 

ছথযকই গেকায’যাজা মায় যাজা আয’ গযেয কাটটন টনভবাণ কযযযছন। 
 

     ছদবাগ ছকটন্দ্রক অয একটট গে’চয'। এই গে আভযা রক্ষ কটয একটট ম্প্রদায় ছম অনয একটট ম্প্রদাযয়য 

শুধুভাি তযাকাযীই নয় তাযা ছম যক্ষাকাযী তায টচি। টতটন শুধুভাি একযয ঘটনায টফফযণ ছদনটন তাোঁয ছদবাগ 

ছকটন্দ্রক ছছাটগেগুটরযত। ছদবাযগয প্রকৃত স্বরূ টতটন উদঘাটন কযযযছ উবয় ম্প্রদাযয়য বার-ভয্য টনটযয । 

আয এ াযনই প্রপুল্ল যাযয়য গযেয াথবকতা ‘ভাটঝ' গযেয  রচটযি ইয়াটছযনয ভযতা ‘চয' গযে আভযা ছদন 

টকদাযযক ছদ যত াই। ছ একজন রম্পট দুুঃিটযি অথবযরাবী ভানুল। দাো ছদযনয রাম্পটয ছক আযযা ছফট 

কযয উৎাটত কযয। ুযমাগযক কাযজ রাটগযয় ট্ু তাোঁটত ফাটডয টফধফা ফউযক ছবাগ কযায উযেযয অযণ 

কযয। এফাং দীঘব এক ফছয ভয় ধযয তাযক যটক্ষতায ভযতা ছবাগ কযয।একভয় ু ী ন্তান ম্ভফা যয় যড। 
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ছদন টকদাযযয আয তাযক যটক্ষতা টযযফ যা যত চায় না। ছ তযায চক্রান্ত কযয, তায টযটচত দুই ভাটঝ াটরভ 

 তাটভজ ছক দাটমত্ব ছদয়। ছভযয়টটযক তযা কযায টকন্তু প্রাটন্তক দাটযদ্রয এই ভানুল দুটট টাকায টফটনভয় ু ী ছক 

ভাযায দাটমত্ব টনযর তাযক তাযা তযা কযযত াযযটন। ু ীযক একটট নতুন চযয ছযয  তাযা াটরযয় মায়। ছই 

নতুন চযযই ফফা শুরু কযয  ু ী এফাং জন্ম ছদয় একটট টশুয। নতুন চযয অনযানয ভুটরভ টযফাযযয যে ছ 

জীফন শুরু কযয। গেকায ফযরযছন— 
 

‚আজ তায টযচয় অন্তত ছই চযযয ছছাট্ট ৃটথফীটা জাযন, এই জনদ ছই টযচয়যক স্বীকৃটত টদযয়যছ- 

ছ ভা, ছ ন্তাযনয জননী।‛ 
১৬

 
 

     এই নতুন চযযয ভাজন টছর ছদন টকদায। একটদন  াজনা আদাযয়য উযেযয তায টতন স্ত্রী  টফশ্বস্ত দুই 

অনুচযযক টনযয় চযয উটস্থত য়। ছ গটযফ চাটলযদয কাযছ তায ধাযযয টাকা  ফীজ ধান আদায় কযযত চায়। ঠাৎ 

ছচা  যড, কযয়ক ফছয আযগয ছবাগকাযী  ু ীযক  তায ছছযর টশুয টদযক। মাযক  প্রাযণয বয় ছদট যয় টদযনয-

য-টদন ছবাগ কযযযছ। ছই ু ী ছক ছ বয় কযযত রাযগ। টশুয জযন্ময ইটতা মটদ তায স্ত্রী জানযত াযয তযফ 

তায াংাযযয ছঘায টফদ। ছই বযয় ছদন ফযর কযজবয টাকা  ফীজ ধান টদযত যফ না, ফ টাকা ছ ভাপ কযয 

টদযয়যছ। টকন্তু  ু ী এযত ন্তুষ্ট য় না। ুযমাগ ফুযঝ ছদন এয কাযছ আয াোঁচযা টাকা চায়। ছদন টকদায 

তাযত যাটজ যয় মায়। এফায াটরভ  তটভজ মাযা টকনা  জটভদায ছদন টকদাযযয ছরাক টছর তাযা ু ীয ক্ষ 

ছনয়। তাযা ভযন ভযন বাযফ ু ীয টশুটটই তাযদয টাকা আদাযয়য যাস্তা জ কযয টদযয়যছ। চযযয অবাফী 

জীফনযক টকছুটা স্বচ্ছ্য এযন ছদয় ু ীয টত ৃটযচয়ীন টশুটট। অনয টদযক ভানুযলয প্রটত ভভত্বযফাযধ ু ীযক 

তযা না কযয, নতুন জীফযনয টদযক টনযয় টগযয় ভানফতায দৃষ্টান্তই স্থান কযয। আয একটট ু্য ভাযজয জনয 

ভানফতাই টচযন্তন তয মা  এই গযে উযঠ আয।  
 

     ছদবাগ ছকটন্দ্রক প্রপুল্ল যাযয়য অনযতভ একটট গে’ধুটন্নরাযরয দুই েী' ূযফবয আযরাচনায় আভযা’ভাটঝ' 

‘চয'  ’যাজা মায় যাজা আয' গযে ূফব ফাাংরায় ছপ্রক্ষাটযক প্রতযক্ষ কটয। টকন্তু ‘ধুটন্নরাযরয  দুই েী গযেয 

টবূটভ টছর বাযতফযলবয  টফায যাজয। ূযফব আযরাটচত গেগুযরাযত আভযা রক্ষ কটয টকছ ুঅাধু ভুটরভযদয 

িাযা ট্ু নাযীযা টকবাযফ অতযাচাটযত যয়টছর এফাং ছই ভুটরভ ম্প্রদাযয়য ভানুযলয িাযা যটক্ষত যয়টছর। 

টকন্তু এই গযে এক টবন্ন টচি উযঠ আয। টফাযযয ট্ু ম্প্রদাযয়য ছনতাযা টকবাযফ দাো ৃটষ্ট কযযটছর তায টচি 

ধযা যড এ াযন। এই গযে ট্ুযা ছমভন দাো  ৃটষ্টকাযী টযযফ টচটিত য়, আফায  ধুটন্নরাযরয ভযতা 

ভানুলযক ভুটরভ ম্প্রদাযয়য ভানুলযদয উকাযী  যক্ষাকাযী টযযফ টচটিত কযযযছন। অধযাটকা  ছানাটর 

ভুয াাধযায় এই গে প্রযে ফযরযছন— 
 

‚ধুটন্নরাযরয দুই েী—‘ভানফতায ভূতব প্রতীক ধুটন্নরার উটনযা ছছচটল্ল াযর অ ি বাযত জুযড় ম ন 

দাো চরটছর, ত ন াদাটযধ য ছকভুযায় ান্ত জীফযন  ঈলৎ উযত্তজনা আয চািযরযয ৃটষ্ট 

যয়টছর। াং যায় অটধক ট্ুযা প্রটতযফট ভুটরভযদয অনয নজযয ছদ যত শুরু কযয। ছকভুযা ছথযক  

ভাি ফাযযা ভাইর দূযযয ফাযযৌটর যয  ত ন  দাো শুরু র ত ন ছকভুযা  টনযস্তজ থাকযত াযর 

না। ছ ানকায ট্ুযদয উযত্তটজত কযায দাটমত্ব টনযয় টনযরন াকযিীী িাম্মণ যগফীনাথ টভে।‛ 
১৭

 
 

     ছদবাগ শুধুভাি দুই ফাাংরাযকই প্রবাটফত কযযটন, তায প্রবাফ াশ্ববফতবী টফাযযক প্রবাটফত কযযটছর। ছ 

ভযয়য াটযাটশ্ববক ঘটনায প্রবাযফ টফৃঙ্খরা ৃটষ্টকাযী যগফীনাথ, াং যারঘু ভুটরভযদয উয আক্রভণ কযায 

ছগান লডমন্ত্র কযয। এই টযকেনা পর কযযত যগফীনাথ ট্ ু ম্প্রদাযয়য ভানুলযদয টনযয় বা কযযন। 

লডমন্ত্রকাযী ছই বায় গযেয অনযতভ চটযি ধুটন্নরারযক  ছমযত য়, কাযণ ছ  যগফীনাযথয  কভবচাযী। ভুটনযফয 

কথায অফাধয য়া ভীচীন নয়। তাই তাযক ছমযত য় ছই বায়। ধুটন্নরার ছায় ফ্ুকফাজ যর ভযনয 
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টদক টদযয় ান্ত ভানুল। ভা ভযা ছভযয় এফাং টিটট অটপায াযযফয ছদয়া একটট ছঘাডাযক টনযয় তায টদন কাযট। 

ছঘাডায যে যে অটপায তাযক তায ফযফায কযা ুযযনা ফিুকটট  টদযয় টগযয়টছর।  
 

     বায় মাফায যথ আতটিত অফস্থায়  ভুটরভ ভল্লায় ছদ া মায় ফৃদ্ধ জটভরুটেন ছক। দাোকাযীযা ভুটরভ 

ফটস্তযত আক্রভণ কযযযছ। তরুণী নাতটনযক টনযয় অায় ফৃদ্ধ জটভরুটেন ত ন বীত। ধুটন্নরাযরয কাযছ করুণ আটতব 

জাটনযয় জটভরুটেন ফযর— 
 

‚ধুটন্ন তুই আভায ছফটা মযায়া। ফযর ছদ এ ন আটভ টক কযফ? কাোঁধ ছথযক াত নাটভযয় ধুটন্নরাযরয দুই 

াত আোঁকযড ধযয জটভযউটেন।‛ 
১৮

 
 

       ছদবাগ ছমভন ট্ ু ম্প্রদায়যক টফধ্বস্ত কযযটছর ছতভটন ভানবাযফ ভুরভান ম্প্রদাযয়য ভানুল 

নানাবাযফ টফধ্বস্ত যয়টছর। দুই ম্প্রদাযয়য ভানুলই এই মন্ত্রণায অাংীদায। আয এই টনযযক্ষ দৃটষ্টবটে প্রপুল্ল 

গেযক ফাস্তফ কযয তুযরযছ। গযে আভযা রক্ষ কটয  ধুটন্নরার ছই দাো টফধ্বস্ত  জটভরুটেন  তায নাতটনযক  

টনযজয ফাটডযত আেয় ছদয়। টকন্তু ছমযতু তায  ফফা অচ্ছুৎ ফটস্তযত ুতযাাং ছই স্থান টনযাদ টছর না তাযদয 

কাযছ। এযই ভাযঝ ধুটন্নরার  ফয ায় ফযযৌটরযত একটট টযটরপ কযাম্প ফযযছ। তাছাডা একযা টভটরটাটয 

ছকভুযায়  ঢুযকযছ। চাটযটদযকয অটস্থযতায ভযধয াোঁচ টদন অযক্ষা কযায য আয উায় টছর না  ধুটন্নরাযরয 

এভন টযটস্থটতযত  ছভযয়যক ছযয  মায়া টঠক যফনা। তাই চাযজনযকই একযে ছমযত যফ। ধুটন্নরাযরয টপ্রয় 

েী ছঘাডাটট  ুযযাযনা ফ্ুকটট টনযয় ছফটযযয় যড ছ। াভযন দাোফাযজয দর তাযক আটকাযত চাইযর ছ 

হুাংকায টদযয় ফযর — 
 

‚ফ্ুক উটচযয় গরায টয টছযড ধুটন্নরার ছচোঁচায়, ছাোঁটয়ায ছগাটর ভাযযক টনা ছপাড দুো।‛ 
১৯

 
 

     অচ্ছুৎ টনম্নফগবীয় ভানুযলয ভানটফকতা প্রপুল্ল গযে টচযতয যয় ধযা যড। এই গযেয ধুটন্নরাযরয ভযধয 

ভানফতায উজ্জ্বর দৃষ্টান্ত স্থান কযযযছন টতটন। ছদবাযগয টফমবয়  টফমবযয়য ঐটতাটক তয উদঘাটটত য় 

তায  এ গযে। তাই ছদবাযগয ঐটতাটক  ফাস্তফ রূকায 
 

     বালা আয্ারনযক ছকন্দ্র কযয যটচত ‘যিকভর' ছছাট গেটট। ১৯৪৬-৪৭ এয ছদবাযগয অটনফামব টযণটত 

টছর াটকস্তান বাগ। ১৯৭১ এয ভুটিমুযদ্ধয য ূফব াটকস্তান, ফাাংরাযদ নাযভয স্বাধীন যাষ্ট্র আত্মপ্রকা 

কযয।ছদবাযগয য ছথযক ূফব াটকস্তান  টিভ াটকস্তাযনয ভযধয তীি ঙ্ঘাত যতটয যমটছর। টিভ 

াটকস্তাযনয াক উদুবযক যাষ্ট্রবালা কযযত চাইযর ূফব াটকস্তাযনয ছরাযকযা প্রটতফাদ জানাম, শুরু ম বালা 

আয্ারন। ১৯৫২ াযরয বালা আয্ারযনয যিাি ছটফ আযছ ‘যিকভর' গযে।এই গযেয ছক্ষাট 

ছনামা ারী এফাং গযেয নামক আজভ। 
 

     বালা আয্ারযনয কথা থাকযর এই গে শুরু যমযছ দাোম। আজযভয গ্রাযভ ত ন ারা অনুটষ্ঠত 

টচ্ছর।ভুটরভ আজভ কযণবয বূটভকা আয অজুবন াজযত অভূরয বুইভাটর। াম্প্রদাটমক ম্প্রীটতয এ এক ুস্থ  

টনদবন টছর। ইটদ্র টভমা, পারুক, যভয় নাটত, াাাট ফয  ারা ছদ টছর। এভন ভম  কণবফযধয  অযনক 

আযগই একটা াটনত ফল্লযভয পরা ছকাথা ছথযক  ছমন অজুবযনয ফুক টফদীণব কযয ভস্ত আযটাযক যি স্নান কটযযম 

টদযমযছ।একটা ফীবৎ টচৎকাযয ভযধয ফযচযম ফড তয স্পষ্ট যম উযঠটছর --দাো  ফাোঁধযছ। কণব ফধ এয আযয 

যিাি এক নাটযকয াক্ষী যম দাোঁটডযম যইর  কণবযফী আজভ। 
 

     প্রপুল্ল যাযময টকড িানী একটট অনযতভ গে  টচকট্ুয। এটট ছদবাযগয গে ছমভন আফায অম্পূণব 

ফারয ছপ্রযভয গে।বাযত বাযগয ফহু ফছয য ২০০৮ াযর করকাতায এক আন্তজবাটতক আযরাচনা চযক্র অদ্ভুত 

বাযফ উযঠ এযটছর ফাাংরাযদযয টচকট্ুয গ্রাভ। দুই ছপ্রৌঢ নযনাযীয  হৃদযম তীি আযরাডন তুযরটছর ূফবফযেয 
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অ যাত গ্রাভ।এই আযরাচনা চযক্র প্রধান বূটভকাম থাকা টতন অধযাক অভয রটতপ ,ছযাানাযা ছচৌধুযী, যনযতাল 

যকায। ছদবাযগয  িাযা নানা বাযফ উৎীটডত টছযরন তাোঁযা।ঘটনা চযক্র  যণযতাল   ছযানাযা ূফব টযটচত এফাং 

অতযন্ত ঘটনষ্ঠ।দু'জযনয ভযধয ছপ্রযভয উদগযভয ভম শুরু ম বাযতফযাী দাো এফাং যস্পয যস্পযযক টফটচ্ছন্ন 

যত ফাধয যম তাযা। চায দক যয এই এ আযরাচনাচযক্রয ভাধযযভ তাযদয ূণব টভরন যর ছযানাযা ছই 

ফীবৎ অতীতযক ভযন কযযত চানটন। যনযতাযক না ছচনায অটবনম কযযন এফাং আযরাচনায ছযল ফাাংরাযদয 

টপযয মামায ভম  একটট টচটঠ টদযম মান যনযতাযক উেযয কযয। ছ াযন  অফয তাোঁয  যে ূফব টযচযময 

কথা অকযট স্বীকায কযযযছন। যণযতা  ছযানাযায ভযতা  ফাই টকন্তু ুযাতন জীফনযক টফস্মৃত  যত ছদনটন। 
 

     শুধু টফলম ফা চটযি নম, গযেয রূ টনভবাযণ প্রপুল্ল যাম প্রাংায দাটফ যায ন। তাোঁয প্রটতবা, 

াটতযযফাধ,ছদ-কার াংক্রান্ত জীফন অটবজ্ঞতায আ যান  ছদবাযগয গযেয ভযধয ছমভন যযমযছ,ছতভটন এই 

ফৃৎ ছদযয ু -দুুঃয য ইটতা টফফৃত যমযছ এ ধযযনয গেগুটরযত। তাই গেকায প্রপুল্ল যাম ছদবাযগয 

গযে যচনাম ছম ভৎ কথক-- ছ টফলযয় ছকাযনা য্ ছনই।  
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