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‘মামালু’ – থফীয় সফৌমাপ্ততভ তরুপ্তদ্ধ এও সাচ্চাভ প্রতঢাত
*টাঃ প্রপাওভ ফেম
চীপ্তদভ খতদষ্ঠ াঅত্ধীয় াঈধন্যা। াঈধন্যা সবফদ ে গ্রাী, ধন্যাতও সঢফতদ ে ত্রঘাভী তবতদ ঢাাঁভ তদপীও,
তদভাি  াংস্কাভভৄি ফদ তদপ্তয় াঈধন্যা ভঘদা ওপ্তভদ। াাংমা াতলপ্তঢে প্রাত প্রতঢফ সমঔও, ঘতিপ্তযভ তযপ্তওভ
প্রতঢপা ম্পন্ন তপ্তযর পাপ্ত াঈপ্তিঔপ্তবাে াঅন্তচোতঢও খ্যাতঢম্পন্ন ধন্যাতও লয়ত য়ামীাঈিাহ্ (১৫ াঅকট,
১৯২২ খ্রী- ১০ াপ্তটাভ, ১৯৭১ খ্রী)। তদপ্তচপ্তও ততি  তদাঃি প্তম াঈপ্তিঔ ওভপ্তম ঢাাঁভ প্রণফ াঈধন্যা
‘মামালু’সঢ (১৯৪৮খ্রী) তদাঃিঢা  ততিঢাভ সওাদ তঘি সদাআ। ভাং এাআ াঈধন্যাপ্ত ঢাাঁভ াফাতচও তাতয়ত্বপ্তাথ
াতঢ প্রঔভ। ঢণাওতণঢ ভৄমফাদ ফাপ্তচভ াতযিা  থফে ােঢাভ ধাযাধাতয ধিাতধত গ্রাফ ফাপ্তচভ থফীয় াংস্কাভ
াঅক্রফপ্তডভ মিে।
‘মামালু’ াঈধন্যাপ্তভ খঝদায় সওাদ চটিমঢা সদাআ, চটিমঢা াঅপ্তঙ ঘতভপ্তত্র। াতযতিঢ াংস্কাভাচ্ছন্ন
পয়াংওভপাপ্ত থফে পীরু এাং থফীয় াঅঘাভপীরু ফানুরপ্ততভ তদপ্তয়। থফে াঘাভ এপ্ততভ দাদাপাপ্ত সযারড ওপ্তভ, াে ওপ্তভ ভাপ্তঔ
– এাআ সযারডপ্তও ভাতভ াঅখাঢ ওপ্তভপ্তঙ। ফতচত এাআ সযারপ্তডভ ান্যঢফ প্রতঢতদতথ। তপদপ্ততয সণপ্তও ক্ষুথাভ ঢািদায়
াঅকঢ যীডে ওায়, ঢীক্ষ্ণওণ্ঠ, সওাঝভাকঢ ঘক্ষু ঔভদৃতিভ ফানুর, ফলর্ব্ঢ দকভ গ্রাপ্তফভ সওাঈ বাপ্তও সঘপ্তদ দা সাআ ফতচপ্ততভ
াঅকফদ সকাঝা গ্রাফপ্তও ঘফপ্তও সতয়। সছধছাপ্তিভ ফপ্তে াপ্তলতমঢ এওঝা ওভ সতপ্তঔাআ ফতচপ্ততভ ফকপ্তচ ঘতওপ্তঢ বুতদ্ধভ
তপ্তফাভড খপ্তঝ বায়, ঘফপ্তও সতয় ঢাভ ঢীক্ষ্ণওণ্ঠ তঘৎওাভ  কাতমকামাচ ততপ্তয়, ‘াঅধদাভা চাপ্তলম, স এপ্তমফ, াদধিহ্।
সফাতাপ্তচ্ছ ধীপ্তভভ ফাচাভপ্তও াঅধদাভা এফদ ওতভ সনতম ভাঔপ্তঙ?’ (‘মামালু’, লয়ত য়ামীাঈিাহ্, নিা – ১৬)।
থফে াঘাভ  াে-থফে তশ্বা ততপ্তয়াআ এাআ ওাতলতদ-থফে াঘাপ্তভভ ধপ্তণ ফতচপ্ততভ াঈত্তপ্তভাত্তভ যতি, প্রপা  শ্রীবৃতদ্ধভ াঅওাপ্তয
ওাতলতদভ সযরপাপ্তক এওঝা সঙাপ্তঝা সফখ সতঔা ততপ্তয়প্তঙ। এওটি ভেও দাফ ঢাভ াঅক্কা, স গ্রাপ্তফ এওঝা স্কুম খমপ্তঢ ঘায়।
তদ্বঢীয় সফখ ফতচপ্ততভ তদ্বঢীয়া েী তপ্তদ্রাতলদী চতফমা। সাআপ্তি তস্মপ্তয়ভ ওণা ঢাভ প্রণফা েী ঞাোফানুর ধতঢপতিধভায়ডা ধভফ ানুকঢা ভতলফা। ফতচপ্ততভ ধভাচপ্তয়ভ সূঘদাভ াআতিঢ এঔাপ্তদাআ। াাংমাভ ভৄমফাদ ফাচ াতযতিঢ,
ানুন্নঢ, ততভদ্র এাং সযাতরঢ। ধীভতকতভ, াতযিা, থফীয় াংস্কাভ  এওপ্তি কাাঁ ণা। াঈধন্যাপ্ত সযারডাআ এওফাত্র
সযরওণা দয়, ফাপ্তচভ ফপ্তে সণপ্তওাআ এভ প্রতঢাত  প্রতঢপ্তভাথ কপ্তি াঈপ্তঞপ্তঙ। মামালু াঈধন্যাপ্ত দুটি প্রতঢপ্তভাথ যতিভ
াআতিঢ ধাাআ। প্রণফঢ ােওাভাচ্ছন্ন গ্রাপ্তফ তযাময় প্রতঢষ্ঠা ওভাভ প্রয়া, থফীয় ানুযাপ্তদভ থাভও-ালপ্তওভা বাভ সখাভ
তপ্তভাথী। াঅভ ান্য প্রতঢপ্তভাথী যতি লম ফানুর তদপ্তচ : ফানুপ্তরভ ফপ্তে ঢাভ তদপ্তচভ ান্ততদে তলঢ সুে স্বাথীদঢাভ
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াঅওাগিাভ চাকভড, ালপ্তভ চাকভড, মপ্তঢ ধাতভ তপ্তপ্তওভ চাকভড। াঈধন্যাপ্তভ ভম ঘতভত্র ফতচত সব াঞ্চপ্তম া
ওপ্তভ সঔাপ্তদ ীফালীদ তাতভদ্র ঢাপ্ততভ তদঢে িী। এঔাপ্তদ ‘যপ্তস্যভ সঘপ্তয় টুতধভ াংখ্যা সতয।’ (‘মামালু’, লয়ত
য়ামীাঈিাহ্, নিা – ১০)। নপ্তমভ চতফ ণাওপ্তম চদাংখ্যাভ তুমদায় ঢা খাআ ওফ। াঅাভ াতঢ বৃতিপ্তঢ, ঔভায়
চতফভ নম দি লয়, দতীভ পাগপ্তদ দতীকপ্তপে তমীদ লয় ঘাপ্তরভ াঅাতপ্তবাে চতফ। ঢাাআ ঢাভা ক্ষুথা, াদালাভ াঅভ
তাতভপ্তদ্রভ তদঢে তযওাভ। এাআ াস্থায় াতথাীপ্ততভ সতভপ্তয় ধিাভ এওঝা ঢাতকত প্রতঢতদয়ঢ ঢাপ্ততভ ঢািা ওপ্তভ সনপ্তভ।
সমঔপ্তওভ ডে দা – ‘যস্যলীদ চদহুম এ াঞ্চপ্তমভ াতন্দাপ্ততভ সতভপ্তয় ধিাভ ব্যাকুমঢা সথাাঁয়াপ্তঝ াঅওাযপ্তও ধবে ন্ত সবদ
তািস্ত ওপ্তভ ভাপ্তঔ। খপ্তভ তওছু সদাআ। পাকাপাতক, লুঝালুটি, াঅভ স্থাদতপ্তযপ্তর খপ্তদাখতদ ওপ্তভ ে প্রপ্তঘিাভ সযর। দৃতি
াাআপ্তভভ ধাপ্তদ, ফস্ত দতীটিভ ধাপ্তভ, সচমাভ াাআপ্তভ – প্রপ্ততপ্তযভ; লয়প্তঢা-া াঅপ্তভা দূপ্তভ। বাভা দতম াতদপ্তয় সপপ্ত
ধপ্তি ঢাপ্ততভ দৃতি ততকপ্তন্ত াঅঝওায় দা। জ্বামাফয়ী াঅযা; খপ্তভ লাাঁ -শূন্য ভৄঔ সণািাপ্তদা তদভাযা প্তম ঢাপ্তঢ ফাত্রাতঢতভি
প্রঔভঢা। দূপ্তভ ঢাতওপ্তয় বাপ্ততভ সঘাপ্তঔ াঅযা জ্বপ্তম ঢাপ্ততভ াঅভ ঢভ য় দা, ততদ-ফাদ-িপ্তডভ বুভ নাাঁতভ যাতফম।’
(‘মামালু’, লয়ত য়ামীাঈিাহ্, নিা – ৯)।
দা ধায়াভ বিডা সণপ্তও াঈত্তভপ্তডভ চন্য চন্ম সদয় াে থফে তশ্বা। থপ্তফেভ সঔামপ্তভ ফপ্তে ঢাপ্ততভ তঘভড।
তওন্তু সঔাতাভ এপ্তমপ্তফ বুও পপ্তভ দা, ঢমায় সধঝ শূন্য প্তম। ‘াঅভ সওঢাপ্তভ ািভগুতম’ সওাদ তকঢ সবপ্তকভ ঘিায় ধপ্তি
াঅঝপ্তও ণাপ্তও। এভা ঢাাআ সতয ঢোক ওপ্তভ। দূপ্তভ-দূভাপ্তন্ত ঙতিপ্তয় ধপ্তি এভা দাদা সধযায় তদভেি লয়। াপ্তদপ্তও সতভপ্তয়
ধপ্তি াঅভ দূপ্তভ ‘াপ্তল ভৄলুপ্তও দয়ঢ ফতদপ্তভভ সতপ্তয।’ (‘মামালু’, লয়ত য়ামীাঈিাহ্, নিা – ১২)। ফাচ
ব্যস্থাভ াফ তওাপ্তযভ নপ্তম তদফতজ্জঢ ত্তা। ঢবু তদাঃপ্তযতরঢ লয়াভ াআচ্ছা ফতচপ্ততভ সদাআ। স াঈধতস্থঢ লপ্তয়প্তঙ কাপ্তভা
ধালাপ্তিভ দুকেফ াঞ্চপ্তম সও ওপ্ত াাঁপ্তযভ ফতচত াতদপ্তয়তঙম সঔাপ্তদ। তওন্তু সঔাপ্তদ াঅযানুরূধ প্রতঢষ্ঠা ফতচত াচেদ
ওভপ্তঢ ধাপ্তভতদ।
ফতচপ্ততভ ফলর্ব্ঢদকভ গ্রাপ্তফ প্রপ্তয ওভাভ ধঝভূতফ এাআ ভওফ: ‘এওততদ োপ্তডভ সযরাপ্তযতর তদভাও ধপ্তিপ্তঙ।
লায়া শূন্য স্তিঢায় ফাঞ প্রান্তভ াঅভ তস্তৃঢ থাদপ্তিঢ তদণভ, সওাণা এওটু ওম্পদ সদাআ। াঅওাপ্তয সফখ সদাআ। ঢাফাপ্তঝ
দীমাপ ভগ ততকন্ত ধবে ন্ত তস্থভ লপ্তয় াঅপ্তঙ। এফতদ ততপ্তদ সমাপ্তওভা থাদপ্তিপ্তঢ সদৌওা তদপ্তয় সপ্তভায়। তটতগপ্তঢ দু’চদ ওপ্তভ,
প্তি সওাাঁঘজুতঢ। তদাঃযব্দ থাদপ্তিপ্তঢ প্রকাঢ় তদাঃযব্দঢা। সওাণা এওঝা ওাও াঅঢেদাত ওপ্তভ াঈঞপ্তম ফপ্তদ লয় াঅওাযঝা
বুতছ ঘপ্তঝভ ফপ্তঢা তঘপ্তভ সকম। ফতচপ্ততভ ফপ্তদ পয়, সতাদুল্যফাদঢায় স তঘতমঢ। শুদৄফাত্র পামপাপ্ত সেঁপ্তঘ ণাওাভ
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প্রপ্তয়াচপ্তদ স সব সঔমা শুরু ওভপ্তঢ বাপ্তচ্ছ ঢাভ নমানম পাম দা লপ্তঢ ধাপ্তভ। ঢবু ঝাঁতও ঢাপ্তও তদপ্তঢাআ লপ্ত। াথা
বঢাআ ধে ঢপ্রফাড সলাও ঢাপ্তও াতঢক্রফ ওভপ্তঢ লপ্ত। ালাপ্তয়ভ ফঢ ফাভ সঔপ্তঢ স ভাতচ দয়।
ফতচত পাপ্ত, তদপ্তচভ প্রতঢষ্ঠা মাপ্তপভ ধভ চীদ াঅভ ওঢপাপ্ত সপাক ওভা বায় এাআ পাদা ঢাপ্তও াঅচ্ছন্ন
ওপ্তভ। স ানুপ ওপ্তভ, চীদপ্তও স াঈধপ্তপাক ওপ্তভতদ। চীদপ্তও াঈধপ্তপাক ওভপ্তঢ দা ধাভপ্তম তওপ্তভ ঙাাআ ফাদ-বযম্পতত্ত? ওাভ চন্য যভীপ্তভভ ভি ধাতদ ওভা াঅভাফ-াঅপ্তয়র সণপ্তও তদপ্তচপ্তও তঞ্চঢ ভাঔা? ভতলফা ঢাভ ওাফদাপ্তও তৃে
ওভপ্তঢ ধাপ্তভতদ। ঢাভ ভপ্তি সদযা চাকাদ াঈত্তাধ তঙম দা। এাআ াতৃতেভ ধণ থপ্তভাআ ফতচপ্ততভ ফপ্তদ দাদা লীদ প্রবৃতত্ত সচপ্তক
াঈঞপ্তঢ ণাপ্তও। ফতচত ফলর্ব্ঢদকপ্তভ প্রপ্তয, প্রতঢষ্ঠা  াঈত্থাপ্তদভ ধপ্তণ এঢততদ স ি থভপ্তদভ সওাদ াথা-তধতত্তভ
ম্মুঔীদ লয়তদ। তদখাঁ ঢ তঙম ঢাভ ভডপ্তওৌযম। াঅভ সঙাঝঔাঝ াথা া প্রতঢাপ্ততভ াফপ্তদ স বুতদ্ধ  সওৌযপ্তম ঢা ধভাভূঢ
ওপ্তভপ্তঙ। ঢাপ্তলভ-ওাপ্ততপ্তভভ াধ, প্রতঢাতী ভেও াঅক্কায, াঅপ্তফদা তত  াঅয়ামধাপ্তভ দাকঢ ধীভ াঈতালভড তলপ্তপ্ত
াঈপ্তিঔ ওভা বায়।
ফতচপ্ততভ ভৄপ্তঔ ালায় তরণ্ণঢাভ সুভ সযাদা বায়। স প্রায় াঅত্ধফধেপ্তডভ ফঢ চতফয়াপ্তও াঈধপ্ততয ততপ্তয় সঔাতাভ
পীতঢ সৃতি ওভপ্তঢ াঈপ্তযাক সদয়। তওন্তু ফতচপ্ততভ  সঘিাাআ ব্যণে লয়। চতফমাভ প্রতঢাতী ফাদতওঢাভ াফপ্তদ ফতচপ্ততভ
পোতফভ ভৄপ্তঔায খপ্তম ধিপ্তঢ ণাপ্তও। ঢবু চতফমাপ্তও প্তয াঅদাভ চন্য ফতভয়া সঘিা ঘমপ্তঢ ণাপ্তও। ফতচত চতফয়াপ্তও ততি
ততপ্তয় এওঝা খাঁ টিভ প্তি াাঁপ্তথ। ফতচপ্ততভ তদষ্ঠুভঢা ািপ্তঢ ণাপ্তও। তওন্তু চতফমা তদতে ওাভ।
ফতচত াঅযো ওপ্তভতঙম, চতফমা পয় সধপ্তয় ওাাঁতপ্ত। তওন্তু চতফমা ওাাঁতম দা, পয় সধপ্তয় ালায্য তপিা ঘাাআম
দা। ফতচত প্তম, ‘তুতফ চুধ তওভা ণাাআও দা। সতায়া-তরুত ধি, সঔাতাভ ওাপ্তঙ াঅভ ঢাদাভ ওাপ্তঙ ফান ঘা।’
(‘মামালু’, লয়ত য়ামীাঈিাহ্, নিা – ১৩০)। এাআ াঈধপ্ততয ততপ্তয় ফতচত ঘপ্তম সকম। তওন্তু তদতে ওাভ চতফমাভ সওাদ
পাান্তভ সদাআ।
‘মামালু’ াঈধন্যাপ্ত পাে তিতম্বঢ ফতচপ্ততভ বয, প্রাতে, প্রতঢষ্ঠা  চীদ াংগ্রাপ্তফভ ওাতলতদ াতঢ তদনৄডপাপ্ত
তুপ্তম থপ্তভপ্তঙদ য়ামীাঈিাল। গ্রাপ্তফভ ততভদ্র মাতিঢ কৃতরচীত ভম থফে প্রাড ভৄমফাদ, ফাপ্তচভ ফানুর প্রতঢতদয়ঢ তভ্রান্ত
লদ ফতচপ্ততভ ফপ্তঢা থফে ব্যায়ীপ্ততভ দ্বাভা। থফে -ফানুরপ্তও পয় সতঔাপ্তদাভ, তফদ ওভাভ, সযারড ওভাভ, তদতিয় ওভাভ,
ওতৃেত্ব ওভাভ এফদতও াঅতথধঢে স্থাধদ ওভাভ প্রথাদ াে। কুাংস্কাভ, াজ্ঞঢা, াতযিাভ সুপ্তবাক তদপ্তয় ঢাভা াথাভড
ফানুরপ্তও প্রঢাতভঢ ওপ্তভ। ধতদপ্ততযও াঅদৄতদওঢা ফাদতও সভপ্তদাাঁভ ান্তভাপ্তম ফয় তচাআপ্তয় সভপ্তঔতঙম এও
রিবিভমও নৄাঁতচঢিী াংস্কৃতঢ। এাআ ধাাঁতচঢিী াংস্কৃতঢ ফয় ফতঢ ততপ্তয়প্তঙ, নৄি ওপ্তভপ্তঙ  প্রাতভঢ ওভপ্তঢ সঘপ্তয়প্তঙ
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থফে প্তওাআ। ওাভড ধতদপ্ততযও াঅদৄতদওঢা বুছপ্তঢ সধপ্তভতঙম ফাচীকৃঢ ফাদচাতঢভ ভৄিপ্তাথ এাং সঘঢদা তঔম ওভপ্তঢ
দা ধাভপ্তম াাংস্কৃতঢও াম্রাচোপ্ততভ ওাপ্তয়তফ ব্যস্থাঢি টিতওপ্তয় ভাঔা ম্ভ দয়। াঅভ টিতওপ্তয় ভাঔপ্তঢ দা ধাভপ্তম াতথও
াংখ্যও চদফানুপ্তরভ াঈধভ ভৄতিপ্তফয় সৌপাোদ সেতড ঢাপ্ততভ ওতৃেত্ব া প্রভুত্ব চায় ভাঔপ্ত ওী প্রওাপ্তভ? সুঢভাাং
ফানুরপ্তও এফদ এও াথাভড াংস্কাভাচ্ছন্ন াফাতচও ঝাাআপ্তধভ ফপ্তে ান্তভুেি ওভা তভওাভ, বাভ দ্বাভা ঢাপ্ততভ ততপ্তয়
াাংস্কৃতঢও াম্রাচোপ্ততভ তামাতম  তাত্ব দুাআ ওতভপ্তয় সদয়া ম্ভ। থফে াাআপ্তভভ ততও সণপ্তও লপ্তয় ভাআম লদতঢও সঔাম,
সপঢপ্তভভ ততও সণপ্তও ণাওম নৄাঁতচঢপ্তিভ স্বাণে প্রলভী।
সমঔও লয়ত য়ামীাঈিাহ্ স্পি পারায় প্তমপ্তঙদ- ‘I want to write ভৄমফাদ ফাচ তদপ্তয় – াঅফাভ
ফগ্র ফপ্তদভ াআপ্তচ্ছ স-ততও ধাপ্তদ। ...ভৄমফাদ ফাচ ম্বপ্তে াঅফভা সওাঈ লয়প্তঢা াজ্ঞ দাআ ; তওন্তু াথাঃধঢপ্তদভ এাআ সব
এওঝা চূিান্ত াস্থা, এাআ-াস্থা তদপ্তয় তমপ্তঔ াঅফাভ সমঔা ওমতেঢ ওভপ্তঢ ঘাাআ।... (‘মামালু’, লয়ত য়ামীাঈিাহ্,
নিা – ১৩০)। াঅধদ ফঢাতপ্তযে াতঘতমঢ তঙপ্তমদ এাআ ফলান্ ওণাতযল্পী। ভঘদাভীতঢপ্তঢ  তরয়স্তুপ্তঢ াাংমা
াতলপ্তঢেভ ম্পত। লয়ত য়ামীাঈিাহ্’ভ চীপ্তদভ ি াাংয তপ্ততপ্তয ওাঝপ্তম ঢাাঁভ াঈধন্যাপ্তভ ধঝভূতফ স্বপ্ততয।
ধতভপ্তয, ঘতভত্র, ফস্যা, াংওঝ াআঢোতত ব্যাধাপ্তভ তঢতদ গ্রলড  তঘত্রড ওপ্তভপ্তঙদ এওান্তপাপ্ত স্বপ্ততযপ্তও। চতফমা ফতচপ্ততভ
ওাপ্তঙ ফাণা দঢ ওপ্তভ দা। ব্যণে , রুি ফতচত, ফাচাপ্তভ এওটি খাঁ টিভ প্তি সওাফভ সেঁপ্তথ ঢাপ্তও তন্দদী ওপ্তভ। চতফমাপ্তও
াঈদ্ধাভ ওভপ্তঢ তকপ্তয় সতপ্তঔ, ‘...মাম ওাধপ্তি াঅবৃঢ ওপ্তভভ ধাপ্তয শুপ্তয় াঅপ্তঙ চতফমা... াঅভ সফপ্তলতত সতয়া ঢাভ
এওঝা ধা ওপ্তভভ কাপ্তয় সমপ্তক াঅপ্তঙ।’ (‘মামালু’, লয়ত য়ামীাঈিাহ্, নিা – ১৩৫)। চতফমা প্রঢীও লপ্তয় প্তঞ।
প্রওঝ লয় – াগাতম ভৄতমফ ফাপ্তচভ  চীপ্তদভ ান্তমীদ াংওঝ, ফতচতপ্ততভ াতস্তপ্তত্ব, ওঔপ্তদাাআ এিাপ্তদা বায় দা।
এাআ াঈধন্যাপ্তভ সমঔও াাংপ্তওতঢও এাং প্রঢীপ্তওভ ব্যলাভ াতঢ তদনদ পাপ্ত ব্যলাভ ওপ্তভপ্তঙদ। এঔাপ্তদ ঢাভ তওছু
াঈপ্তিঔ তুপ্তম থভমাফ। “খপ্তভ তওছু সদাআ” (‘মামালু’, লয়ত য়ামীাঈিাহ্, নিা – ৯) – এটি লঢপাপ্তেভ ওণা মা
লপ্তয়প্তঙ। “ছদছদ ওপ্তভ প্তঞ সমালা মক্কভ” (‘মামালু’, লয়ত য়ামীাঈিাহ্, নিা – ৯) – প্রতঢাপ্ততভ পারা।
“াচকপ্তভভ ফপ্তঢা তীখে সভমকাতিভ তওন্তু লথপ্তয্যেভ ীফা সদাআ” – এফাপ্তদ ফাদচীপ্তদভ চন্মভতুেভ তীখে ঢা। “যপ্তস্যভ সঘপ্তয়
টুতধ সতয, থপ্তফেভ াঅকাঙা সতয” – (‘মামালু’, লয়ত য়ামীাঈিাহ্, নিা – ১০) থপ্তফেভ াংস্কাভ ফজ্জাকঢ। “__
প্রতঢধতত্তভ পপ্তয় ঢাভা ভৄপ্তঔ ভা দা ওভপ্তম ান্তপ্তভ খতদপ্তয় াঈঞপ্ত সদ্বর, প্রতঢতলাংাভ াঅগুদ” – (‘মামালু’, লয়ত
য়ামীাঈিাহ্, নিা – ২৭) ফতচপ্ততভ প্রঢাধ থফে প্তও তদপ্তয়। ভেপ্তক ভেপ্তক ওাপ্তম ওাপ্তম দাভী সব ে াংলা ঢা ফতচপ্ততভ প্রণফা
েী ভতলফা ঘতভত্রটিভ ফে ততপ্তয় নেপ্তঝ প্তঞ – “ ধািাভ ছুনুভাধ ফভড সভাপ্তক বিদা ধাপ্তচ্ছ, ঢাপ্তও যাতন্ত তা।
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সঔঢাতদভ ফা ধিাখাপ্তঢ ওি ধাপ্তচ্ছ – ঢাভ ধভ ওরুডা ওপ্তভা। ওাভা এওধাম সঙপ্তমপ্তফপ্তয় তদপ্তয় পাপ্তঢ ওি ধাপ্তচ্ছ
ঢাপ্ততভ ধভ ওরুডা ওপ্তভা, ভলফৎ ওপ্তভা। ঘাভগ্রাফ ধপ্তভ প্তিা দতী। ওততদ াঅপ্তক স দতীপ্তঢ ছপ্তিভ ভৄপ্তঔ ডুপ্ত বাভা সকপ্তঙ
ওটি সমাও। ঢাপ্ততভ ওণা স্মভড ওপ্তভ প্তম, খপ্তভ েী নৄত্র সভপ্তঔ সদৌওা তদপ্তয় বাভা ঢাপ্ততভ ধভ সবদ সঢাফাভ ভলফৎ
লয়।” (‘মামালু’, লয়ত য়ামীাঈিাহ্, নিা – ২৮)। “ফানুপ্তরভ ভদা ি পয়াদও স্তু, স ভদা তরাি াপ্তধভ
ভদাভ সঘপ্তয় পয়েভ লপ্তঢ ধাপ্তভ।” – (‘মামালু’, লয়ত য়ামীাঈিাহ্, নিা – ৩৭) ফতচপ্ততভ ান্তপ্তভ এও পয়
ওাচ ওভপ্তঙ। “তযাম সূপ্তবোতয় লপ্তয়প্তঙ, াঅভ স াঅপ্তমায় প্রতীপ্তধভ াঅপ্তমা তদতিি লপ্তয় সকপ্তঙ” – (‘মামালু’, লয়ত
য়ামীাঈিাহ্, নিা – ৫৫) ফতিভ াঈন্নয়প্তদভ চন্য এওপ্তওভ স্বাণে প্তও িীদ ওভা লপ্তয়প্তঙ। “চীদ সস্রাপ্তঢ ফতচত 
ঔাপ্তমও ব্যাধাভী ওী ওপ্তভ এফদ ঔাপ্তধ ঔাপ্তধ তফপ্তম সকপ্তঙ সব, াচাপ্তন্ত াতদচ্ছায় দুচপ্তদভ ধপ্তি াঈমপ্তঝা ধপ্তণ বায়া
ম্ভ দয়। এওচপ্তদভ াঅপ্তঙ ফাচাভ, াঅপ্তভওচপ্তদভ চতফপ্তচাপ্তঢভ প্রতঢধতত্ত। স্বজ্ঞাপ্তদ দা চাদপ্তদ ঢাভা এওাট্টা, ধণ
ঢাপ্ততভ এও।” (‘মামালু’, লয়ত য়ামীাঈিাহ্, নিা – ৬৫)। ফতচত এাং ঔাপ্তমও ব্যাধাভী সঘাপ্তভ সঘাপ্তভ ঔাতুপ্তঢা
পাাআ, ধণ ঢাপ্ততভ এও সযারদ ওভা। ঔাপ্তমপ্তওভ েো েী াঅপ্তফদাভ প্রতঢ থফীয় াঅঘাভ ধামপ্তদভ ধভ ফতচত সখারদা ওপ্তভ
াঅপ্তফদা াঢী। ঢাপ্তও থফীয় তথাদ সতয় ঢামাও সতয়াভ। াঅপ্তফদাপ্তও ঘপ্তম সবপ্তঢ লয় াংাভ সঙপ্তি। “সওাঈ বতত লঞাৎ
তওছু ান্যায় ওপ্তভ সনপ্তম, ঢাভ তও িফা সদাআ?” (‘মামালু’, লয়ত য়ামীাঈিাহ্, নিা – ৯১) – এাআ াঈতিভ ফে
ততপ্তয় ভতলফাভ ফপ্তদ দাভীপ্তঘঢদাাপ্ততভ চন্ম সদয়। “সফাতাপ্তর্ব্ভ তফজাভ সঙপ্তম াঅক্কা গ্রাপ্তফ স্কুম াপ্তদাভ প্রপ্তঘিাপ্তও দস্যাৎ
ওপ্তভ সতয়।” নামগুপ্তদভ ধাকমা লায়া সবদ সৃতিভ প্রঢীও লপ্তয় তওাংা প্রতঢাপ্ততভ প্রঢীও লপ্তয় প্তঞ। ফতচপ্ততভ ফদ –
“দৄমা িাপ্তদা ফাপ্তঞভ ততপ্তও ঢাতওপ্তয় ফতচপ্ততভ স্মভড লয় ঢাভ চীপ্তদভ াতঢক্রান্ত ততদগুতমভ ওণা।” (‘মামালু’, লয়ত
য়ামীাঈিাহ্, নিা – ৯৮) ফতচপ্ততভ তদ্বঢীয়া েী চতফমা প্রতঢাপ্ততভ পারা ধায় ঢাভ ভৄপ্তঔ। ফতচতপ্তও পাপ্ত – “ঢাতদ
বুতছ দুমাভ াধ” (‘মামালু’, লয়ত য়ামীাঈিাহ্, নিা – ১০৫) এাং ঢীদ ভতলফাপ্তও সতপ্তঔ পাপ্ত – “তুতফ বুতছ
যাশুতি।” (‘মামালু’, লয়ত য়ামীাঈিাহ্, নিা – ১০৫)। “তুতফ তও তপ্ততায়া তততঙমাতদ” (‘মামালু’, লয়ত
য়ামীাঈিাহ্, নিা – ১২০) – এটি শুদৄ ফতচপ্ততভ াঈচ্চাভদাআ দয় স্বাণে াপ্তিরী নৄরুরঢাতিও ফাপ্তচভ প্রতঢভু। “সফাফাতঢ
িপ্তয় াঅা – সওম িপ্তয় াঅা সফাফাতঢ দুপ্তঝা ঢঔদ তদষ্কম্প তস্মভঢায় াঈজ্জ্বম লপ্তয় ণাপ্তও।” (‘মামালু’, লয়ত
য়ামীাঈিাহ্, নিা – ১১৭) এাং “াাআপ্তভভ সণপ্তও াঅওাপ্তয সব াতঢ ম্যাদ াঅপ্তমা াঅপ্ত ঢা ফাচাভ খপ্তভভ তভচা টিপ্তওাআ
সওম সভঔাতয়ঢ ওপ্তভ ভাপ্তঔ, এঔাপ্তদ স াঅপ্তমা সধৌঙায় দা।” (‘মামালু’, লয়ত য়ামীাঈিাহ্, নিা – ১২৮) –
চতফমাভ প্রতঢাত এঢ িীদ সব স প্রতঢাত নৄরুরঢাতিও ফাপ্তচ সওাদ াভা সতয় দা।
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লয়ত য়ামীাঈিাল াআমাফ থপ্তফেভ চূিান্ত পোতফ াঈপ্তন্মাঘদ ওপ্তভপ্তঙদ মামালু াঈধন্যাপ্ত। তঢতদ ফয় তপ্তমভ
প্তি প্তি ঢাভ ক্রাস্তঢাভ স্বরূধ বুপ্তছতঙপ্তমদ তদপ্তচভ ফয় ঢভপ্তিভ াতপভৄপ্তঔ তাাঁতিপ্তয়। এাআ াঈধন্যা াঅপ্তম
ধতদপ্ততযও নৄাঁতচঢপ্তিভ ঘাধ সণপ্তও সমঔা, ফফে প্ততদা সণপ্তও সমঔা, াঅপ্তমা-আঁথাপ্তভভ াঅত্ধফাপ্তমাঘদা সণপ্তও সমঔা।
ঢঢততপ্তদ থফীয় াঈন্মাতদাপ্তও াফপ্তদ সভপ্তঔ সভতটপ্তফট সতযপাপ্তকভ ওাচ শুরু লপ্তয় সকপ্তঙ। এাআ াঈধন্যাপ্তভ ফতচত স শুদৄ
থফে প্তও তদচও নৄাঁতচঢপ্তি াঅত্ধাৎ ওভাভ ধতদপ্ততযও সফৌমাপ্ততভ প্রতঢভূ। থপ্তফে ভ যাদ ঢীক্ষ্ণ  াঅগ্রাী সওভ তুমপ্তঢ
ধাভপ্তম ফানুর তদাঃযঢে ঢওেলীদ াঅত্ধফধেডওাভীপ্তঢ দ্রুঢ ধতভডঢ লপ্তয় বায়। াআমাতফ তলচীপ্তদভ  ান্দভচীপ্তদভ এাআ
ঢওেলীদ দুে মঢাপ্তও াপ্তযপ্তর ব্যলাভ ওপ্তভ তদপ্তঢ তদপ্তঢ ফতচত সতঔাম এপাপ্তাআ সধৌাঁঙাপ্তদা বায় িফঢা, ওতৃেত্ব 
ান্দভচীপ্তদভ ধতদপ্ততযও ঘতভঢাণে ঢায়। মিেলীদ, ততকভ্রান্ত, ানুন্নঢ সতপ্তযভ াপ্তন্তাীভা ফতচত প্রতঢেঢ থফে শৃঙ্খমায়
াঅদ্ধ লপ্তঢাআ াঅফভা বুপ্তছ বাাআ তশ্ব নৄতিঁাত সঢা এপাপ্তাআ সতপ্তয সতপ্তয ধতদপ্ততযও সঘঢদা তঔপ্তম ফণে লপ্তয়তঙম।
ফলর্ব্ঢ দকপ্তভভ কতভ াতযতিঢ সাওা এও তদপ্তোথ ফানুরচদপ্তও ফতচত থপ্তফেভ দাপ্তফ ে ব্যাে সদতঢাঘওঢাভ দ্বাভা
াঅচ্ছন্ন ওপ্তভ তদপ্তঢাআ াঅফাপ্ততভ ওাপ্তঙ স্পি লপ্তয় বায় – নতণীভ স্থূম লাপ্তঢ ব্যহৃঢ লপ্তঢ লপ্তঢ থফে  ক্রফয এও
ািয়াত – এাআ চূিান্ত ঢেটি। ফতচপ্ততভ ঙদ্মপ্তপ্তয গ্রাফীড তদম্নপ্তকেভ ফাচ াংস্কৃতঢপ্তও ঢুপ্তও ধপ্তিপ্তঙ ধতদপ্ততযও
াঅগ্রাদ। ঢবু মপ্তঢ ধাতভ ান্য ফাটিপ্তঢ, ান্য চতফপ্তঢ, ান্য স্বপ্ততপ্তয, তযওি কািপ্তম সুঘতুভ াঈধতদপ্তযাত ফতচপ্ততভ
ফপ্তঢাাআ েো। সৃতিভ ভ  ভত সওাদঝাাআ ধায়া বাপ্ত দা াআ সত্বভ ি-াংক্রফপ্তড। ফতচপ্ততভ ফলর্ব্ঢ দকপ্তভ প্রপ্তয
তৃঢীয় তপ্তশ্ব াঈধতদপ্তযাপ্ততভ প্রপ্তয খঝম, সাআ ি প্রপ্তয ওভম াাংখাতঢও পয়প্তাথ। াআমাতফ িফাপ্তচভ তদগূঢ়
প্রচ্ছপ্তত তৃঢীয় তপ্তশ্বভ থফীয় িাপ্তভ ান্তওেণদ। তলভাকঢ লপ্তয় ফতচত াঅতথধঢোপ্ততভ চূিাপ্তন্ত সধৌাঁপ্তঙ সবপ্তঢ সধপ্তভপ্তঙ।
াপ্তঠম ম্পতত্তভ ফাতমও ঔাপ্তমও ব্যাধতভভ ফপ্তদ সুে  াচাতদঢ পয়প্তাথ াভাভ াঈপ্তে তুপ্তম ফতচত সপাক 
সফৌমাপ্ততভ ধতদপ্ততযও াতফদ তক্রয়া াব্যালঢ সভপ্তঔপ্তঙ। ফাচাপ্তভভ াচাতদঢ ভলস্যফয়ঢা সণপ্তও এওঝায় ধভ এওঝা
পয়প্তাথ তুপ্তম এপ্তদ ফতচত ঢাপ্ততভ ঙতিপ্তয় ততপ্তয়প্তঙ খপ্তভ, ফাপ্তঞ, ফপ্তদ, ান্তাঃনৄপ্তভ। ধীপ্তভভ ফাচাভটিপ্তও ফতচত াঅপ্তম পয়
সতঔাাভ ফদস্তাতেও ভৄপ্তঔায তলাপ্তাআ ব্যলাভ ওপ্তভপ্তঙ। নপ্তম ‘মালুালু’ াঈধন্যাপ্ত ফাণাপ্তেঁঝ এওটি াতযতিঢ ফাপ্তচভ
াব্যি সমাওায়ঢ ঙন্দ ঢপ্তম ঢপ্তম এওপ্তওতন্দ্রও প্রণা ব্যস্থায় গুফপ্তভ াঈপ্তঞপ্তঙ। ফতচত সঢা এফদঝাাআ সঘপ্তয়তঙম। সমৌতওপ্তও
বঢ ওান্না াঈপ্তঞপ্তঙ, বঢ পয় াঈপ্তঞপ্তঙ – ফতচত ঢঢাআ লপ্তয় াঈপ্তঞপ্তঙ সফৌমাপ্ততভ িফঢাম্পন্ন সঝক্সঝ। দব্যতযতিঢ াঅক্কা
– সব সাপ্তছ তযিাভ প্রপ্তয়াচদীয়ঢা। ঢাভ াঈপ্তদ্দশ্য স্কুম স্থাধদ। গ্রাপ্তফ গ্রাপ্তফ গৄপ্তভ ঘাাঁতা াঅতাপ্তয়ভ প্তি সচাভাম
াঅপ্ততদধত্র ভাতভ ভওাতভ তেপ্তভ ধাঠিপ্তয় সতয়। াঅক্কাপ্তভ এাআ প্রডঢায় যতেঢ লপ্তয় প্তঞ ফতচত। ওাভড তযিাভ
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প্রাভ খঝপ্তম গ্রাফীড াআমাফ াংস্কৃতঢ প্রতঢাত  প্রতঢপ্তভাথ ওভাভ তদপেভপ্তবাে ামম্বদ সধপ্তয় বাপ্ত। ফতচপ্ততভ
ঢোথাপ্তদ পা তপ্তয় সাআ প্রপ্তঘিাপ্তও তদাঃস্ব ওপ্তভ সতপ্ত।
‘থফে ওাভাভ প্রাঘীপ্তভ জ্র লাপ্তদা’ – মপ্তম সও ওীপাপ্ত াঅখাঢ লাদপ্ত? শুদৄ ফলর্ব্ঢ দকভ প্তম দয়, ফগ্র
তশ্বধঝভূতফপ্তঢাআ াঅক্কাপ্তভা তঘভওাম এওা ােলীদ। ঢাপ্ততভ াঈত্থাদ াপ্তধিা প্রস্থাদওাবে াআ াতঢ দ্রুঢ ফাথা লয়। বতত
ফতচপ্ততভ ধায়াভ ধতমটিক্স(Power Politics)সব চূিাপ্তন্ত সধৌাঁপ্তঙতঙম সাআ প্রণফ নাঝম প্রতঢভূ লপ্তয় সতঔা সতয়। সপাক
 সফৌমাত দাভী চীপ্তদভ াঈধভাআ সঢা াভাভ এফদ তলাংস্র াঅদপ্তন্দভ সযারড প্রতঢষ্ঠা ওপ্তভ। চতফয়া সাআ সপাক 
সফৌমাপ্ততভ াাআপ্তভ দয়। ফতচপ্ততভ দুপোে লাসুতদভ ফা তওাংা াঅপ্তফদা তত তওাংা ভতলফাপ্তও সবপাপ্ত সক্সুয়াম ধায়াভ
দ্বাভা ব্যলাভ ওভা বায় – চতফমাভ সিপ্তত্র ঢা ওাবে ওভী লয় দা। নৄরুরযাতঢ ফাচ ব্যস্থায় ফতচতভা তঘভওাম ভতলফাভ
ফপ্তঢা দাভীপ্ততভ-াআ সধপ্তঢ ঘায় বাভা তদতে াপ্তত ওতৃেপ্তত্বভ নাাঁ সফপ্তদ সদয় এাং তদরুধায় দাভী চীপ্তদ ক্রফাকঢ তীখে শ্বা
সনপ্তম। চতফমা বঔদ ভতলফাভ ফপ্তঢা তওছু তদতে াপ্তত সফপ্তদ তদম দা, চতফমা বঔদ ঘধমঢাভ ক্রীিায় ঢাভ দাভীচীপ্তদ
ান্য এও ফাত্রা সবাক ওভম ওতৃেত্বাতী ফতচত ঢঔদাআ সপঢপ্তভ সপঢপ্তভ যতেঢ লম।
চতফমা নৄরুর  সফৌমাত যাতঢ ফাপ্তচ াতথওাভলীদ দাভীভ এও সতদাল প্রতঢতদতথ। ফতচত সমাপী,
থফে ব্যায়ীভ সপাপ্তকভ সততভপ্তম বাভ স্বপ্ন, াঅযা, াঅওাগিা  দতমাৎ লপ্তয়প্তঙ। ঢাাআ চতফমাভ চীপ্তদভ ফস্ত ব্যণে ঢাভ
ওাপ্তঙ াণে লীদ লপ্তয়প্তঙ থফীয় াঈধপ্ততয, ােপ্তদ্ধয় লপ্তয়প্তঙ ফাচাভ। এাআ ঘতভত্রটি াঈধন্যাপ্তভ াল্প স্থাদ াতথওাভ ওপ্তভ
ণাওপ্তম ঘাতভতত্রও দৃঢ়ঢায় স ফতচপ্ততভ াঈধভেি প্রতঢধি। চতফমা তদাঃযব্দ াণঘ তপ্তদ্রালী প্রতঢাতী। চতফমা ঢাভ চীপ্তদ
এও ভতঢেফতঢ দুপ্তবোক। ওাপ্তম ফতচত নপ্তমভ ধ্বাংস্তূপ্তধভ ফপ্তে ততপ্তয় লাাঁঝপ্তঢ ণাপ্তও। এওচদ লালাওাভ ওপ্তভ সেঁপ্তত প্রশ্ন
ওপ্তভ, ‘ সঢা সকম। এাআাভ তদপ্তচাআ া ঔাভৄ ওী, সধামাধাদপ্ততভাআ া ততভৄ তও?’–‘দানভফাতদ ওতভ দা। সঔাতাভ
াঈধভ সঢায়াপ্তক্কম ভাপ্তঔা’ (‘মামালু’, লয়ত য়ামীাঈিাহ্, নিা – ১৩৬) - প্তম ফতচত লাাঁঝপ্তঢ ণাপ্তও। সঘাঔ সবদ
তশ্বাপ্তভ ধাণপ্তভ সঔাতাাআ ওভা ঢাভ।
নে াাংমাভ গ্রাফীড ফাচচীদ থপ্তফেভ সঘপ্তয় ওপ্তফেভ াঅপ্তয়াচদ াপ্তদও প্তিা। তওন্তু স্বাণে াপ্তিরী ফলম থফে প্তও নৄাঁতচ ওপ্তভ
ঢাপ্ততভ যাদ সযারড াব্যালঢ ভাপ্তঔ। ভেতিলীদ এও ােওাভফয় ধতভপ্তয সৃতি ওপ্তভ। াস্ত তঘত্র তদখাঁ ঢপাপ্ত তুপ্তম
থপ্তভপ্তঙদ লয়ত য়ামীাঈিাল। ঢাাআ ‘মামালু’ থফীয় সফৌমাপ্ততভ তরুপ্তদ্ধ সাচ্চাভ প্রতঢাপ্তত াাংমা াতলপ্তঢেভ াঅতগদায়
ওামচয়ী সৃতি তলাপ্ত তঘতিঢ।
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লায়ও গ্রে :
১) তরয় : াাংমা াঈধন্যা, ম্পাতও – ীপ্তভদ ঘন্দ, াআয়ামা, ১৪৯ ওোদাম ষ্ট্রীঝ, শ্রীভূতফ, ওমওাঢা-৪৮
২) কল্প তদপ্তয় ওতঢা তদপ্তয় – তলফন্ত প্তন্দোধাোয়, প্রয়া, এদ-৩০, ২৫/৩ ভাচা ফডীন্দ্র সভাট, ওমওাঢা-৩৭
৩) াতলঢে-প্রে প্রে-াতলঢে, ম্পাতদা-লীপ্তভদ ঘপ্তট্টাধাোয়  কৃষ্ণপ্তকাধাম ভায়, িীয় াতলঢে-াংত, ৬/২
ভফাদাণ ফজুফতাভ ষ্ট্রীঝ, ওমওাঢা-৩৯
৪) াাংমা াতলপ্তঢেভ াআতঢলা- ট০ সতপ্তয কুফাভ াঅঘায্যে , াআাঈদাাআপ্তঝট বুও এপ্তচতি, টি ৩১/ত ওপ্তমচ সভাট,
ওমওাঢা -৩৯
৫) ‘মামালু’, লয়ত য়ামীাঈিাহ্, তঘভায়ঢ প্রওাযদ, ১২ তেয ঘোঝাচী ষ্ট্রীঝ, ওমওাঢা ৭৩

*লওাভী াোধও, াাংমা তপাক, দালাভওাটিয়া ফলাতযাময়, দালাভওাটিয়া-৭৮৬৬১০, তটব্রুকভ, াঅাফ।

