
প্রততধ্বতন the Echo 
ISSN 2278-5264 

 

Volume-I, Issue-IV, April 2013 

P
ag

e2
9

 

প্রততধ্বতন the Echo 
An Online Journal of Humanities & Social Science 

Published by: Dept. of Bengali 

Karimganj College, Karimganj, Assam, India. 

Website:   www.thecho.in

বাযতীয় ভাচ চঘতনায় ভনা নাতকনী না নাযী? 
(Bharotiyo Somaj Chetonay Manasa Nagini Na Nari?) 

Smt. Anita Goswami (Jash) 
Asst. prof., Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam 

Abstract 

In Indian philosophy woman is perceived as a benevolent force, an all-embracing, all enduring 

presence like the earth herself and is called the other name of sacrifice.Woman who choose to be 

different from this and is rebellious by nature is consieded in the eyes of society, an outcast, a 

disgrace to her kind. 

Manasa in ‘Manasamangal Kabya’ is one such exception. Hence in the eyes of society, she is 

cruel, conniving, a venomous being, completely inhuman. But if we go beyond the surface and 

delve deep into her world, she emerges as the eternal woman before our eyes as we come to meet 

in her a daughter, a wife, a mother ever so gracious. For she is not venomous by birth, she has 

been made so by her surroundings and near and dear ones. Life-long strife, torture and 

exploitation have made her vengeful and vicious. No one gave her space. She had to fight for 

every inch of the ground beneath her feet. 

Had she not been cheated by life, she would have been gracious and kind like many others; she 

would have been a source of life 

বাযতীয় চীফনধাযায় নাযী ম্পর্ওে  এওটা াধাযণ 

ধাযণা অভার্দয ভর্ন চেঁর্থ চদয়া র্য়র্ঙ চম, নাযী 

র্ফ ভাচ, তযফায ফা ব্যতিচীফর্নয চের্ে ভঙ্গরভয়ী 

ওল্যাণী, চ র্ফ তযার্কয জ্বরন্ত প্রততভততে । নাযী 

ম্বর্ে এআ ধাযণাটি অভযা প্রায় তফ তর্ওয ভধ্যবাক 

মে ন্ত ঘর্র অর্ত চদর্ঔতঙ। চর্ের্ে নাযীয প্রতত 

মত ন্যায়, তফঘাযআ চাও না চওন চ চওান 

প্রততফাদ ওযর্ফ না, নতভস্তর্ও চভর্ন চনর্ফ ফতওছু। 

এআ তঙর অভার্দয ভার্চয বাফনা। তওন্তু চওান নাযী 

মতদ তফন্দুভাে এয ব্যততক্রভী য় থে াৎ নাযী ম্পর্ওে  

অভার্দয প্রঘতরত বাফনার্ও অখাত ওর্য থার্ও 

তার্র তার্ও অভযা ‘নাযী চাততয ওরঙ্ক’ এআ 

তক ভাটি তযর্য় তদআ। তওন্তু চম চভর্য়য চন্মরগ্নআ 

েওাযাচ্ছন্ন এফং ফাতও চীফন মার্ও তফরুদ্ধ 

তযতিততয র্ঙ্গ রড়াআ ওর্য ফাাঁঘর্ত য়, চআ 

নাযীর্ও তনষু্ঠযা, বয়ঙ্কযী প্রভৃতত তফর্লর্ণ তফভূতলত 

ওযা ওতঔাতন ভেতিঙ্গত? অভযা মতদ ওন্যা, ফদ এফং 

ভাতারূর্ তায চীফর্নয তফতবন্ন ফে গুতর ভতভে তায 

র্ঙ্গ মে র্ফেণ ওতয তার্র তায ম্পর্ওে  অভার্দয 

প্রঘতরত ধাযণা ার্ে চমর্ত ার্য। 

 দুবে াগ্য-ীতড়ত নাযী ঘতযর্েয চাবামাো 

যর্য়র্ঙ ‘ভনাভঙ্গর’ ওার্ব্য। এআ ওার্ব্যয প্রথভ নাযী 

ঘতযে কঙ্গা দুবে াকা। দুবে াকা চফহুরা, নওা। এভন তও 

এআ ওার্ব্যয নাভ ভূতভওায় তমতন চআ ভনাআ ফর্ঘর্য় 

ফড় দুবে াকা। চদফতার্দয চর্ন্য যান্না ওযর্ত তকর্য় তনতদে ষ্ট 

ভর্য়য ভর্ধ্য তপযর্ত না াযায় কঙ্গায স্বাভী ান্তনু 

তার্ও তফনা যার্ধ তযতযাক ওর্যন। তনর্চয স্ত্রীর্ও 

তযাক ওযায ভয় ান্তনু এওফায চবর্ফ চদঔর্রন না 
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চ চওাথায় মার্ফ। তফফার্য পূর্ফে আ ওাযর্ণ চফহুরায 

উয ভনায তবা ফতলে ত র্য়র্ঙ। তফর্য়য যার্তআ 

ফায খর্য ার্য ওাভর্ড় তায স্বাভী রঔীন্দর্যয ভত্যয 

খর্টর্ঙ। ওরায চবরায় স্বাভীয ভতর্দ তনর্য় চবর্ 

তকর্য়র্ঙ চ তনতদে র্ষ্টয র্থ। ভরুভূতভর্ত তযণত 

র্য়র্ঙ তায চীফন। নওা চওান া না ওর্যআ তায 

াত পুের্ও াতযর্য়র্ঙ। পুোযা চননীয চঘার্ঔয 

চর্রয র্ঙ্গ তভর্র্ঙ তফধফা পুেফদর্দয চঘার্ঔয চর।  

 এওভাে কঙ্গা ঙাড়া উর্যাি ওর্রযআ 

দুবে ার্গ্যয ওাযণ ’র ভনা। তাআ ‘ভনা’ নাভটি 

উচ্চাযর্ণয র্ঙ্গ র্ঙ্গ অভার্দয চঘার্ঔয াভর্ন 

চবর্ র্ে এওটি তযন্ত বয়ঙ্কয, তংস্র, ্রূরয, ুটটির, 

তনষু্ঠয, নীঘভনা, ভানতফও চভর্য়য ঙতফ। তওন্তু অভযা 

তও ওঔন চবর্ফ চদর্ঔতঙ চম, ভনা ঘতযর্েয এআ 

নীঘতা  ভানতফওতায চর্ন্য ওতঔাতন চ তনর্চ 

দায়ী? চন্ম ভৄহূতে  চথর্ওআ তও তায ঘতযে এযওভ, না 

তও তায অত্মীয় তযচন এফং তযর্ফ-যতিততআ 

ওর্য ত্যর্রর্ঙ তার্ও তনষু্ঠয এফং বয়ঙ্কয? ভনায 

চীফনর্ও তনঙও ফাআর্য চথর্ও চদর্ঔ তফঘায না ওর্য, 

মতদ তায চীফর্নয এওটু কবীর্য নুপ্রর্ফ ওযা মায়; 

তার্র য়র্তা ফা তায নাতকনী রূর্য ন্তযার্র এও 

তঘযন্তন নাযীর্ও অভযা খাঁ র্চ চর্ত াতয।  

 ভনায চন্মবৃত্তান্ত ম্বর্ে নানাযওভ ভত 

প্রঘতরত অর্ঙ। চওউ চওউ ফর্রন তর্ফয তৃতীয় নয়ন 

চথর্ও থে াৎ তাাঁয জ্ঞানফতি ফা প্রজ্ঞাফতি চথর্ও ভনায 

চন্ম। তর্ফয ভন চথর্ও চন্ম য় ফর্র তায নাভ 

ভনা। ন্যভর্ত ওার্ভান্মত্ত তর্ফয যর্ তায চন্ম। 

ওার্ভান্মত্ত তর্ফয ফীমে  দ্মাতায উয র্ড় এফং 

দ্মাতা চথর্ও তা র্ড় মায়াতার্র ফাসুতও নার্কয 

ভাথায উয। চঔার্নআ তায চন্ম--- 

ভার্দফ দ্ম ত্যর্র   দ্মফর্ন ফীমে  টর্র 

    তাা চকর াতার স্মগতয। 

াতার্র ফাসুতও লরয়া       তফধাতায িার্ন তকয়া 

    তনর্ম্োআর চয় তফলতয।। 

 (র্ওতওাদা) 

    দ্মফর্ন চন্ম য়ায় ভনায য নাভ দ্মা। 

ভনা চদঔর্ত তঙর পূফে  সুন্দযী, ফাসুতও নাক তার্ও 

বগ্নীর্ের্ গ্রণ ওর্য। অয এও ভর্ত, চওয়াফর্ন চন্ম 

য়ায় তায নাভ য় চওতওা। এঔন প্রশ্ন উের্ত 

ার্য, এগুতরয ভর্ধ্য চওান্  ভতটি গ্রণর্মাগ্য? 

চওতওাদা চেভানন্দ এফং তফচয়গুপ্ত ভনায 

চন্মবৃত্তান্তর্ও াভাতচও তযর্তেত চথর্ও ব্যাখ্যা 

ওর্যর্ঙন। অভার্দয ফাস্তফ তযর্তেত চথর্ও ব্যাখ্যা 

ওর্য এ ম্পর্ওে  তদ্ধার্ন্ত চৌঙর্ত র্ফ। তর্ফয ভন 

চথর্ও ভনায চন্ম এ ব্যাখ্যা পুযার্ণয। ভনা ার্য 

চদফী। া থার্ও চছার্-ছার্ড়। সুতযাং চওয়াফন ফা 

দ্মফর্নআ ভনায চন্ম য়া স্বাবাতফও। 

 সুতযাং চদঔা মার্চ্ছ, চদফাতদর্দফ ভার্দর্ফয 

ন্তান ’র ভনা। তওন্তু চদফতায ন্তান য়া র্ে 

তায চদফর্রার্ও িান য় তন। এওটা তফশ্বাস্য তফওায 

চথর্ও তায চন্ম। এয ভর্ধ্য চওান ভে চনআ। তফনা 

যার্ধ চন্ম ভৄহূর্তে আ চ ততা ওতৃে ও তযতযি 

র্য়র্ঙ। এযয চ র্যয ফাতড়র্ত অশ্রয় চর্য়র্ঙ। 

ভাতায চে চ চওানতদন ায় তন। উযন্তু তার্ও ফরা 

য় চম, চ চমন দ্মফর্ন তকর্য় তায রূ চমৌফন তদর্য় 

ততা তফর্ও ভৄগ্ধ ওর্য। তাআ ফাসুতও তার্ও নানা 

অবযর্ণ পূফে  ার্চ তিত ওর্য দ্মফর্ন াঠির্য় 

চদয়--- 

 নানা অবযর্ণ মত পতনকর্ণ 

         াচাল্য তাায ওায়া।  

(র্ওতওাদা, পৃ.৩৯৪) 

তওন্তু এ তায র্ে অীফে াদ নয়, তবা। এযয  

চদঔা মায়, চন্মদাতা ততা তার্ও তঘনর্ত ার্যন তন। 

ভনার্ও চদর্ঔ তায রূর্ ভৄগ্ধ র্য় তফ তার্ও প্রণয় 

ম্ভালণ ওর্যর্ঙন --- 

 তফ ফর্র চওফা ত্যতভ ও না ত্বর্য। 

         ওার্ভ র্ঘতন র্য় ধতযর্রও ওর্য।। 

 এতও এতও ফর্র চদফী লর এও া। 

 ত্যতভ ততা অতভ ওন্যা বার চাততনা। 

 ততা র্য় দুততার্য তযর্ফ চওভর্ন। 
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 ওরঙ্ক লফ ব চদফতা ভুফর্ন।।   

(র্ওতওাদা, পৃ. ৩৯৫) 

‘ফা র্য় ওন্যার্ও প্রণয় ম্ভালণ’- তও তনদারুণ তায 

এআ রিা! তও তদর্য় ঢাওর্ফ চ এআ রিার্ও? 

 তযঘয় চদয়ায য তফ তার্ও ওন্যা ফর্র 

স্বীওায ওর্যন এফং তার্ও খর্য তনর্য় চমর্ত যাতচ ন। 

তওন্তু তাাঁয এআ স্বীকৃতত প্রওার্ে নয়, ওর্রয াভর্ন 

তততন ভনার্ও ওন্যা তযঘর্য় খর্য তনর্য় মান তন। 

লুতওর্য় পৄর্রয াতচর্ত ওর্য তততন তার্ও গৃর্ তনর্য় 

মান---  

 বাতফয়া তঘতন্তয়া তফ তিয ওর্য ভতত। 

 পুর্েয ওযণ্ডী ভর্ধ্য থুআর দ্মাফতী।। 

 চর্ট পুে, উর্য পুে তদয়া ঘাতযতবর্ত। 

 ভর্ধ্য লুওাআয়া দ্মা থুআর রতের্ত।।  

(তফচয়গুপ্ত, পৃ. ১৫) 

চওন এআ চকানীয়তা? তওন্তু এঔার্নআ ভনায 

তফড়ম্ভনায চল নয়। ঘণ্ডী তার্ও চদর্ঔ তীন ভর্ন 

ওর্য তফনার্দার্ল তায উয ওথ্য তযাঘায ওর্য --- 

 ঔর ঔর ার্ চদফী র্স্ত তদয়া তাতর। 

         পুেফর্ন তকয়া ওায নাযী ওযর চুতয।।  

   ........................................ 

  বুর্ও পৃর্ষ্ঠ ভার্য চদফী ফজ্র ঘাড়। 

  ভাযর্ণয খায় দ্মা ওর্য থযথয।।  

(তফচয়গুপ্ত, পৃ. ২৫) 

 

 ভা (ৎভা) ওন্যার্ও তীন র্ন্দ ওর্য। এ 

তায ওতঔাতন রিা! শুদৄ তাআ নয়, রূী ভেফতী 

ভনায চঘাঔ জ্বরন্ত ঙ্গায তদর্য় ঘণ্ডী ওানা ওর্য 

চদয়। তনদারুণ প্রার্যয মন্ত্রনায় ভনা ঙটপট ওযর্ত 

থার্ও --- 

 যভ সুন্দযী ওন্যা ুটভাযী চফ। 

 ঘণ্ডীয প্রার্য তায তনু আর চল।।  

(তফচয়গুপ্ত, পৃ.২৬) 

 

ম্পূণে  তনর্দে াল র্য় এআ ভস্ত রাঞ্ছনা চ নতভৄর্ঔ 

য ওর্যর্ঙ। চওান প্রততফাদ মে ন্ত ওর্য তন। ফাযফায 

ওাতর্য ঘণ্ডীয ওার্ঙ েভা প্রাথে না ওর্যর্ঙ --- 

 তফনা যার্ধ তাআ চওন ভায অভা। 

 প্রণতত ওতযয়া ফতর তবু নাত েভা।।  

(তফচয়গুপ্ত, পৃ.২৭) 

তওন্তু ভনায চওান অর্ফদর্নআ ঘণ্ডী াড়া চদয় নাআ। এ 

চন ফিায় অত্মযোর্থে  চ ফাধ্য র্য়আ ঘণ্ডীর্ও 

দংন ওর্যর্ঙ। র্য তফ এর্ ত্নীয চার্ও ভৄযভান 

র্য় ড়র্র ভনা ঘণ্ডীর্ও পুনচীফন দান ওর্যর্ঙ। 

তওন্তু ভস্ত বৃত্তান্ত শুর্ন তফ চওান প্রততফাদ ওর্যন 

তন, চদালী ঘণ্ডীর্ও চওান াতস্ত চদন তন। 

 তঃয এওটা চফাছাড়ায ভাধ্যর্ভ ভনা 

ঘণ্ডীয গৃর্আ ফা ওযর্ত রাকর। ফাধ্য র্য় ভনার্ও 

খর্য থাওর্ত তদর্র তবতর্য তবতর্য তায প্রতত ঘণ্ডীয 

অর্ক্রা তওন্তু ফাড়র্তআ থার্ও। চ সুর্মার্কয র্োয় 

থার্ও। আততভর্ধ্য ভনায র্ঙ্গ চযৎওারু ভৄতনয তফর্য় 

য়ায় তায নাযী চীফর্ন ফর্ঘর্য় ফড় তবা চনর্ভ 

অর্। চদফ ভার্চ ভনার্ও চওউ তফর্য় ওযর্ত যাতচ 

না য়ায় তফ বৃদ্ধ চযৎওারু ভৄতনয র্ঙ্গ পূণে র্মৌফনা 

ভনায তফর্য় চদন। তফকত চমৌফন এফং ব্রহ্মঘাযী ভৄতন 

ভনায ওাভ-ফানার্ও তযতৃপ্ত চতা ওযর্রনআ না, 

উযন্তু ফাযযাত না চাার্তআ তার্ও তযঘাতযওায 

ভত অর্দ ওযর্ত থার্ওন --- 

 যাতে চল আয়া অর্ নাত য় ঊলা। 

 কঙ্গাতীয আর্ত চভার্য অতনয়া চদ ুটা।।  

(তফচয়গুপ্ত, পৃ.৪১) 

ফাযযার্ত কঙ্গাতীর্য ুটা অনর্ত মায়া এওটি 

চভর্য়য র্ে চম ওতঔাতন রিাচনও, ভৄতন তা 

এওফায চবর্ফ চদঔর্রন না। স্ববাফতআ ভনা তায 

এআ অর্দ ভানর্ত স্বীকৃত য়। তওন্তু ভৄতন তঔন 

তার্ও ফা ত্যর্র কাতর তদর্ত থাওর্র ভনা ক্রুদ্ধ র্য় 

তার্ও অখাত ওর্য এফং চযৎওারু ভৄভর্ষে  র্য় র্ড়ন। 

তওন্তু স্বাভী মতআ তযাঘাযী চাও না চওন চওান স্ত্রী-আ 

তায স্বাভীয ভত্যয ঘাআর্ত ার্য না। তাআ যার্কয ভাথায় 
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এওাচ ওযর্র র্য ভনা তায স্বাভীর্ও ফাাঁতঘর্য় চদয় 

এফং চযৎওারু তঔন ভনার্ও ভাতা য়ায ফয তদর্য় 

তার্ও তযাক ওর্য ঘর্র মান। ওন্যা তর্র্ফ তায চীফন 

পূর্ফে আ ব্যথে  র্য়তঙর, এঔন ফদ এফং ভাতা তর্র্ফ 

ভনায চীফন ব্যথে  র্য় মায়। ওাযণ তায ন্তার্নয 

চন্ম স্বাবাতফওবার্ফ নয়। 

 সুর্মাক-োনী ঘণ্ডী এআ জুার্ত ভনার্ও 

খয চথর্ও তাড়াফায চর্ন্য উর্ের্ড় চরর্ক চকর। 

তফর্ও চ স্পষ্ট চাতনর্য় তদর চম, এআ স্বাভী তযতযিা 

চভর্য়য র্ঙ্গ ফা ওযা তায র্ে ম্ভফ। তততন মতদ 

ভনার্ও তযাক না ওর্যন তার্র চ-আ ওাততে ও-

কর্ণর্ও তনর্য় ফার্য ফাতড় ঘর্র মার্ফ --- 

 তত চওার্ ওর্ চদফী তর্ফয চকাঘয। 

 ওন্যা রর্য় থাও ত্যতভ র্য় স্বতন্তয।। 

 .......................................... 

         নাকচাতত ওন্যা তফ, চভায ওন্যা নাআ। 

         দুআ পুে রআয়া অতভ ফার্য ফাড়ী মাআ।। 

 চভায র্ঙ্গ চওভর্ন থাতওর্ফ দ্মাফতী। 

   অন প্রকৃতত-চদার্ল ঙাতড় চকর তত।।   

 (তফচয়গুপ্ত, পৃ.৪৮) 

শুদৄ তাআ নয় --- 

 ম না কর্ণ দ্মা ধর্ভে  নাত ঙ্ক। 

 চযৎওারু ভৄতন ভাতযয়া যাতঔর ওরঙ্ক।।  

(তফচয়গুপ্ত, পৃ.৪৯) 

 

ফ শুর্ন তফ ঘণ্ডীয দাতফ চভর্ন তনর্রন, চওান প্রততফাদ 

মে ন্ত ওযর্রন না। ওাযণ ঘণ্ডী ভৄঔযা। তাআ াতস্ত 

তদর্রন তনর্দে াল ফরা তবাকা ওন্যার্ও--- 

 ভনার্য ডাতওয়া ফর্রন ভর্শ্বয। 

 “ফনফার্ তদফ চতাভা, ঘর ত্বয।।”  

(তফচয়গুপ্ত, পৃ.৫০) 

ফার্য গৃর্ তায িান ’র না। তফ তার্ও তফচে ন 

তদর্য় এর্রন গৃ চথর্ও ফহু চমাচন দূর্য চঙ্গর্রয ভর্ধ্য 

তনচে ন তিঁজুয়া ফে র্ত। এভন তও তায অত্মযোয মে ন্ত 

চওান ব্যফিা ওযর্রন না। এওফায চবর্ফ চদঔর্রন 

না সুন্দযী ভেফতী ওন্যা এওাওী ঐ তনচে ন ফে র্ত তও 

ওর্য থাওর্ফ। তায ঔায়া যায চওান ব্যফিা তততন 

ওযর্রন না। এভন তও তফনার্দার্ল রাতঞ্ছতা নতভৄঔী 

ভনা মঔন খয চথর্ও চফতযর্য় অর্ তঔন ঘণ্ডী তার্ও 

ঘযভ ভান ওর্য এওঔানা এওাত রম্বা কাভঙা চদয় 

তযধান ওযায চর্ন্য। তার্ত ততা নীযফ দে ও র্য় 

থার্ওন। কতযা ায় ভনা তিঁজুয়া ফে র্ত এওাআ 

থাওর্ত যাতচ ’র। চ বাফর ন্তত স্বাধীনতাটুুট 

তায থাওর এঔার্ন। তওন্তু তা তায বার্গ্য আর না। 

ঘণ্ডীয বর্য় সূমে ার্স্তয পূর্ফে আ তফর্ও খর্য তপযর্ত র্ফ। 

তাআ তততন দ্রুত থ াাঁটর্ত শুরু ওযর্রন। পর্র তাাঁয 

চদ চথর্ও খাভ তনকে ত ’র এফং চআ খাভ চথর্ও চন্ম 

’র চনতয। চর্ন্ময য ‘ততা ততা’ ওর্য চ 

তর্ফয তঙর্ন ছুটর্ত রাকর। তফ তঔন তায তযঘয় 

তচজ্ঞাা ওযর্র চ তায চন্মবৃত্তান্ত ফরর। তঔন তফ 

বাফর্রন, এও চভর্য়র্ও এআ তিঁজুয়া ফে র্ত চযর্ঔ 

এর্রন, এঔন অয এও চভর্য়য চদৌযাত্ময! চভর্য়র্দয  

ছার্ভরা চথর্ও তও তাাঁয ফাাঁঘায চওান উায় চনআ। 

তঃয চনতর্ও তততন অফায তিঁজুয়া ফে র্ত ভনায 

ওার্ঙ তনর্য় চকর্রন। ভনার্ও ফরর্রন, “ এ চতাভায 

ঘযী রূর্ চতাভায ওার্ঙ থাওর্ফ। এয ওথা ত্যতভ 

চভর্ন ঘরর্ফ।” থে াৎ চম ফাধ তফঘযর্ণয স্বাধীনতাটুুট 

চ ার্ফ চবর্ফতঙর তা এঔন যণ ওযা ’র। 

     অভার্দয ভর্ন তও এঔন এআ প্রশ্ন চার্ক না চম, 

সুুটভায বৃতত্ত নুীরন ওযায চওান সুর্মাকআ মায 

চীফর্ন খর্ট নাআ, ভগ্র চীফনব্যাী চম তফড়তম্বত, 

নযর্ওয ভর্ধ্য মায চন্ম এফং চফর্ড় ো; ওী ওর্য র্ফ 

চ নভনীয়, চেীর? তনর্চয ফাযখয মায চবর্গ 

চকর্ঙ, চ তও ওর্য চদর্ফ র্ন্যয ফাযখয াতচর্য়? 

মায বাণ্ডার্য শুদৄ তফলআ যর্য়র্ঙ চ চতা তফলআ উদ্গীযণ 

ওযর্ফ। তঘযওার তনর্চ চ তনমে াতীত র্য়র্ঙ ফর্রআ 

যর্ও তনমে াতন ওর্যর্ঙ। ভগ্র চীফন ধর্য অক্রান্ত 

র্ত র্ত চ র্য় উর্ের্ঙ বীলণ, বয়ঙ্কয। ওার্চআ 

এঔন মতদ চ অক ফাতড়র্য় ওাউর্ও অক্রভণ ওর্য ফা 

তায উয অচীফনব্যাী ন্যার্য়য প্রততর্াধ তনর্ত 



প্রততধ্বতন the Echo 
ISSN 2278-5264 

 

Volume-I, Issue-IV, April 2013 

P
ag

e3
3

 

ঘায় তর্ফ তা তায ঘতযর্েয উর্মাকীআ র্ফ। তাআ 

চদঔা মায়, ভৄদ্র ভন্থর্নয তফলার্ন ভত তফর্ও 

ফাাঁঘার্নায চর্ন্য কর্ণ মঔন তার্ও তনর্ত অর্ তঔন 

ভনা তার্ও ফর্র চম ততা তার্ও ওন্যা ফর্র চওান 

ভমে াদা চদয় তন, তার্ও গৃর্ িান চদয় তন, ততায চওান 

ওতে ব্য ওর্য তন, এভন তও ততা র্য় চম ওন্যার্ও চপ্রভ 

তনর্ফদন ওর্য চআ ততায ভত্যযআ তায ওার্ঙ চশ্রয়। 

তাাঁর্ও ফাাঁঘার্নায চওান প্রর্য়াচন তায চনআ। ফর্ঘর্য় 

ফড় ওথা চম ৎভা ঘণ্ডী তায চীফর্নয এআ তযণততয 

চর্ন্য দায়ী, তর্ফয ভত্যযর্ত চআ ঘণ্ডী অচ তফধফা র্ত 

ঘর্রর্ঙ চবর্ফ তায তবভানী ভন ফর্র উর্ের্ঙ --- 

 তফলার্ন ভতযর ভর্ চভায ফা। 

         ঘতণ্ডওা যতণ্ডওা লর ঘুতঘর ন্তা।।  

(র্ওতওাদা, পৃ.৩৫) 

ফাফায ভত্যযর্ত ভনায এআ অঘযণ মতদ খফআ 

স্বাবাতফও, তথাত ফাফা মত ন্যায়আ ওরুও না চওন  

চওান চভর্য়আ ওঔর্না ফাফায ভত্যয ওাভনা ওযর্ত ার্য 

না। তাআ তবভান ওর্য ভৄর্ঔ মাআ ফলুও না চওন, চল 

মে ন্ত ভনা তফর্ও ঠিওআ ফাাঁতঘর্য় তদর্য়র্ঙ। শুদৄ ভনা 

চওন, ভনায চায়কায় ন্য চম চওান চভর্য় র্র তও, 

ফা শুদৄ চভর্য় চওন, চম চওান চঙর্র র্র তও এ চন 

তযতিততর্ত ঐ এওআ যওভ উতি ওযত না? 

  তফনার্দার্ল ভনায তনর্চয ফাযখয চবর্গ 

চকর্ঙ। তাআ চ তনর্দে াল চফহুরায ফাযখয চবর্গ 

তদর্য়র্ঙ। নুনয়-তফনর্য়য ভাধ্যর্ভ চ ঘাাঁদদাকর্যয 

পূচা ায় তন। তাআ চ ঘাাঁদ দাকর্যয উয তযাঘায 

ওর্য তার্ও ফাধ্য ওর্যর্ঙ তায পূচা ওযর্ত। এওটি 

তযাঘাযী, তনষু্ঠয, বয়ঙ্কয যভণীর্ত তযণত র্য়র্ঙ 

চ। ভনায এআ বীলণ, বয়ঙ্কয স্ববার্ফয চর্ন্য 

ব্যতিকতবার্ফ তার্ও শুদৄ দায়ী ওযা মায় না। ওাযণ 

চন্মসূর্ে চ বীলণ নয়, তনর্চয অত্মীয়যাআ তার্ও ওর্য 

ত্যর্রর্ঙ বীলণ। চম তায চওউ নয় চআ ফাসুতওয ওাঙ 

চথর্ও চম বগ্নীর্েটুুট চ চর্য়র্ঙ, তনর্চয ততায 

ওাঙ চথর্ও চ তা ায় তন। তফনাভের্দ্ধ চওউ তার্ও এও 

আতি চায়কা চঙর্ড় চদয় তন। পর্র ভেদ্ধ ওযর্ত ওযর্ত 

তায স্ববাফ র্য় উর্ের্ঙ অক্রভণাত্মও। তায প্রাকৃততও 

তযর্ফ, তায চীফর্নয তযতিতত, তায অত্মীয়-

স্বচনআ তার্ও নাযী চথর্ও নাতকনী ওর্য ত্যর্রর্ঙ। চীফন 

মতদ তায র্ঙ্গ তফশ্বাখাতওতা না ওযত তার্র চ 

অয াাঁঘটা চভর্য়য ভতআ চেভয়ী নাযী র্ত াযত, 

তফলভয়ী নাতকনীর্ত তযণত ত না। সুতযাং 

অাতদৃতষ্টর্ত ভনার্ও ব্যতিকতবার্ফ তায বয়ঙ্কয 

স্ববার্ফয চর্ন্য দায়ী ওযা চকর্র প্রকৃত ওাযণ 

তফর্েলণ ওযর্র চদঔা মায় চম এচর্ন্য চ দায়ী নয়, 

দায়ী তায তফড়তম্বত চীফন। 
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