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ট. াপপপচৎ কগগাধাথযা
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Abstract
The essence of relationship in between father and son is eternal. In our bengali society the
role of father is commonly reflect the attitude of his son. This has been also merged in the
way of various eventual phenomenon of bengali literature as well as bengali short stories
also. Rabindranath Tagore had found the foot-mark of his father Debendranath as a part of
his philosophical idea. The thought process, style of writing, allegorical deconstruction of
Taradas Bandyopadhyay was being built as much as by the literary way of Bibhutibhusan
too. To some extent, Rabindranath and Taradas both were being remoted by the iconic
image of Debendranath and Bibhutibhusan actively or passively. Both the writer started to
feel the nature from their childhood which was nurtured by the inspiring shadow of their
parent. In my article, I want to draw and analyze the meaningful influence in connection to
the realisation of nature of Debendranath and Bibhutibnusan in to the livelihood and
creations of their son, Rabindranath and Taradas.

যপভা ধাগদাপাভ যমঔা এওপঝ পঔযাঢ গ্রগেভ দাফ ‘পধঢা  ধুত্র’। কগেভ যপভচাভ  ঙ ঙভ। াধ ঢাভ
ফাভা যকগঙ বুগে। পওন্তু ফা াঅগঙ ঢাভ, াঅগঙ ধাযা ফাী াঅভ মুপওাপদঘ। ঢা ঙাড়া াঅগঙ ঢাভ পতগদভ ধভ পতদ
থগভ যপগ ঞা ওঢ পাদা, ওঢ াপপজ্ঞঢা” যওদদা যপভচাভ চীগদভ প্রপঢ পতদাআ খগঝ ঘগমগঙ ওঢ াঅশ্চবয 
খঝদা! ঢাভধভ এওপতদ গঘগ গড়া াঅশ্চবয খঝদাঝাাআ খঝম ঢাভ চীগদ। যপভচাভ দঢুদ াা এগমদ। পতপফপত্র
যদযপপপঘ ওগভাগস্তপমপ এগমদ যপভচাভ াা লগ। াআ ধড়গঢ গঘগ পামাঢ যপভচা। াআগভ
ঘাাআগঢ থীগভ থীগভ ওগভাগস্তপমপ যপয পপ্র লগ াঈঞগমা ঢাভ ওাগঙ। াাভ ওাাঁগথ ঘগড় াঅভ কমা চপড়গ থগভ
াপড় যনভাভ াধাপণয াঅদগেভ স্বাত যধগমা যপভচা ঢাভ চীগদ প্রণফাগভভ ফগঢা। এওফাত্র ওগভাগস্তপমপাআ
লগ াঈঞগমদ ঢাভ যাআ ফগদভ ফাদুর যব প্রণফ াফপমদ শযযগভ লাচাগভা ওেদা যখভা যপভচাভ ওম ওণা
রৄদগমা াগদও তভত পতগ, ঔাফগঔাপমধদা লয ওভম াাথ। পদঔাত যেল াঅভ াযক্ত পামাা পওঙু াঈচাড়
ওগভ, পাক ওভা পতগদভ পতগদভ ঝুওগভা ঝুওগভা যভাচদাফঘা পধঢা  ধুগত্রভ ম্পওয লগ াঈঞগমা পদপড় যণগও
পদপড়ঢভ। স্ক ওগভাগস্তপমপ দাগফভ এাআ ফাদুরপঝ যব ঢাভ চীগদ পিঢী পধঢা লগ এম ঢাভ গগ যপভচা
দাগফভ যঙাট্ট যঙগমপঝভ পাগমাাা ওী পাগ কগড় াঈঞগমা পঘভন্তদ ফাদী ম্পগওযভ যাআ ওাপলদী পদগাআ যমঔা
গ্রেপঝ।
পধঢা-ধুত্র ম্পওয পঘভন্তদ।  যতগয  ওাগম ঢা ফাদ। াঅফাগতভ যাগে মা লাঃ পধঢা স্বকয পধঢা থফয পধঢাপল
ধভফন্তধাঃ। পধঢপভ প্রীপঢফাধগে পপ্রগন্ত যগতঢা।। াঅত্মাভ াঈৎ, যঘঢদাভ াঈগিাথও, ধভফ পপ্রচদ যাআ পধঢা”
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বাাঁগও ঔু ওাঙ যণগও যতগঔ ধভফ ফীলজ্ঞাগদ ম্ভ্রফ তূভত্ব চা ভাঔাভ স্বঢাঃপে প্রাগ ঋে াগাপম চীদ,
ঢাাঁগও পদগ চেদা াঅভ ওেদা ওঔদ ওঔদ পগভ াঈগঞগঙ াাংমা াপলগঢযভ দীমাওায। পওন্তু রৄথুফাত্র
পধঢৃস্মপৃ ঢওণদ  ডযদাআ এ াঅগমাঘদাভ াঈগেযয দ। ভাং যবফদ ওগভ ওপভ যমঔা ওপঢাভ প্রণফ ফভফী ঙগত্র, পযেীভ
ওেদা াঅাঁওা ঙপভ যযর ঢুপমভ ঝাগদ, কগেভ যকৌভাপিঢ কন্তগয, চীদস্মৃপঢভ পদঢম াঈপিমগদ াঈগিম পাদাভা
ডযফ লগ ধাঔা যফগম ফগদভ পপঘত্র ধগঝ যঢফদাআ পাগ এও প্রঔভ াণঘ যধম, ধরুর াণঘ প্রে, দীভ াণঘ
যঔু ফ াদুপপূ ঢ লগ ঙপড়গ ণাগও যাআ যপক্তত্ব”ফলাচীদ যণগও ফলাপ্রস্থাগদভ ধগণ বাাঁভ াপভাফ াদুন্ধাদ াঅভ
পাদাভ ফাগছ ঢাাঁগও পফপমগ যতাভ স্বাগণযাআ এ ক্ষুদ্র প্রা।
াঅফাভ াঅগমাঘদাভ রৄরুঝা ভীন্দ্রদাণগও পতগাআ। মাাআ াহুময ভীন্দ্রদাগণভ চিওাম (১৮৬১) যণগও াষ্টাতয ৎভ
াঃওাম ধবযন্ত (১৮৭৮) ঢাাঁভ চীগদ ব্রাহ্ম থফযপ্রক্তা পধঢা যতগন্দ্রদাণ ঞাওুগভভ (১৮১৭“১৯০৫) এওঝা ড়
াঅতযযকঢ প্রপা ওাচ ওগভপঙম। যতগন্দ্রদাণ এাং ঢাাঁভ েী াভতাুেভী যতীভ (১৮২৬“১৮৭৫) ঘঢুতযয ন্তাদ
পঙগমদ ভীন্দ্রদাণ। যতগন্দ্র প্রপাপঢ যচাটাাাঁগওাভ ঞাওুভ ধপভাগভভ প্রা ফস্ত তযভাাআ পঙগমদ াঅপত ব্রাহ্ম থফয
ফঢাগতভ ধৃষ্ঠগধারও।১ ভীন্দ্রদাণ ঢাভ যপঢক্রফ পঙগমদ দা। পওন্তু পধঢাভ ব্রাহ্ম থগফযভ প্রপা ফগ্র চীদযাধী
ঢাাঁগও প্রমপাগ প্রপাপঢ ওভগম পধঢৃগতগভ যভীভী াপেথয যণগও ওপ াঅামযওাম যণগওাআ বাভধভদাাআ পিঢ
পঙগমদ। ভীন্দ্রদাগণভ ধূয ধুরুগরভা ঔুমদা যচমাভ রূধা াঈধগচমাভ পধঞাগপাগক া ওভগঢদ। ১৮৭৫ াগম
ফাত্র যঘৌে ঙভ বগ ওপভ ফাঢৃপগবাক খগঝ। ঢাাঁভ পধঢা যতগন্দ্রদাণ যতযভ্রফগডভ যদযাব ঙগভভ াপথওাাংয
ফবাআ ওমওাঢাভ াাআগভ াপঢাপলঢ ওভগঢদ। ঢাাআ থদাঠয ধপভাগভভ ন্তাদ লগব ভীন্দ্রদাগণভ যঙগমগমা
যওগঝপঙম পৃঢযগতভ াদুযাগদ। শযযগ ভীন্দ্রদাণ ওমওাঢাভ পভগবন্টাম যপফদাপভ, দফযযাম স্কুম, যগম
াযাওাগটপফ এাং যন্ট যচপপবায ওগমপচগবঝ স্কুগম পওঙুপতদ ওগভ ধটাগযাদা ওগভপঙগমদ। পওন্তু পতযামব -পযক্ষাব
াদাগ্রলী লবাব াপটগঢাআ কৃলপযক্ষও যভগঔ ঢাাঁভ পযক্ষাভ যস্থা ওভা লগবপঙম। যঙগমগমাব যচাটাাাঁগওাভ াপটগঢ
াণা যামধুভ  ধাপদলাপঝভ াকাদাপটগঢ প্রাওৃপঢও ধপভগগযভ ফগথয খুগভ যটাগঢ যপয স্বচ্ছেগাথ ওভগঢদ
ভীন্দ্রদাণ। ১৮৭৩ াগম একাগভা ঙভ বগ ভীন্দ্রদাগণভ াঈধদবদ াদুপষ্ঠঢ লব। এভধভ পঢপদ ওগবও ফাগভ চদয
পধঢাভ গগ যতযভ্রফগড যভ লদ। প্রণগফ ঢাাঁভা াঅগদ যাপন্তপদগওঢগদ। ঢাভধভ ধাঞ্জাগভ াফৃঢগভ পওঙুওাম
ওাপঝগব ঢাাঁভা পযঔগতভ াঈধাদা ধেপঢ ধপভতযযদ ওগভদ। যযগর ধুত্রগও পদগব যতগন্দ্রদাণ বাদ ধাঞ্জাগভাআ (াথুদা
পাভগঢভ পলফাঘম প্রগতয ভাগচয াপস্থঢ) টামগলৌপ শযমযলগভভ পদওঝ গক্রাঝাব। এঔাদওাভ গক্রাঝা াাংগমাব
গ ভীন্দ্রদাণ পধঢাভ ওাঙ যণগও াংস্কৃঢ যাওভড, াআাংগভপচ, যচযাপঢপযজ্ঞাদ, াথাভড পজ্ঞাদ  াআপঢলাগভ পদবপফঢ
ধাঞ পদগঢ রৄরু ওগভদ। যতগন্দ্রদাণ ঢাাঁগও পপযষ্ট যপক্তগকযভ চীদী বণাাঃ ওাপমতা ভপঘঢ ধ্রুধপত াংস্কৃঢ ওায 
দাঝও এাং াঈধপদরত ধাগঞ াঈৎাপলঢ ওভগঢদ। ধভঢযীগঢ পমাঢ যণগও প্রঢযাঢযগদভ ধভ  পাগলাত্তভ চীগদ
প্রগগযভ ধভ াপলঢয ভঘদাভ ধাযাধাপয চপফতাভী যতঔাগযাদাভ তাপত্বপাভ ওপভ াঈধভ াপধযঢ ল। ১৮৯১ াগম
পধঢাভ াঅগতগয দপতবা (াথুদা াাংমাগতগযভ ওুপষ্টবা যচমা), ধাদা  ভাচযালী যচমা এাং াঈপটরযাভ
চপফতাপভগুপমভ ঢতাভপও রৄরু ওগভদ ভীন্দ্রদাণ। এ ফ ওুপষ্টবাভ পযমাাআতগলভ ওুপঞাপটগঢ ভীন্দ্রদাণ তীখযওাম
াপঢালদ ওগভপঙগমদ এাং ঢাাঁভ কেগুগচ্ছভ াপথওাাংয কেগুপম এাআ ফগাআ যমঔা। াঅফাগতভ প্রাপগও
াঅগমাঘদা ঢাাঁভ যমঔা কেগুগচ্ছভ ধাঞ যণগওাআ এও দঢুদ াপপফুঔ মাপ ওভগঢ ধাগভ। পওন্তু ঢাভ ধূগয ভীন্দ্র চীদ
ম্পগওয াঅগভা পওঙু পগেরড পগযর প্রগাচদ।
ধাাঁঘ ন্তাগদভ চদও ভীন্দ্রদাণ ঞাওুগভভ পঢদ ওদযা  দুাআ ধুত্র। পঢদ ওদযাভ ফগথয ওপদষ্ঠা ওদযা শ্রী াঢীমঢা
যতী ‘ফীভা’, ফথযফা শ্রী যভদুওা যতী ‘ভাদী’  শচযষ্ঠা ওদযা ফাথুভীমঢা যতী ‘যমা’ দাগফ ধপভপঘঢ পঙগমদ। ঢাাঁভ
ওপদষ্ঠ ধুত্র শ্রী যফীন্দ্রদাণ ঞাওুভ  শচযষ্ঠ ধুত্র শ্রী ভণীন্দ্রদাণ ঞাওুভ। এাঁগতভ ওাাঈগওাআ স্কুগম া ওগমগচ ধাঞাদপদ
ভীন্দ্রদাণ, াণঘ পঢপদ ঢাাঁভ যঙগমগফগগতভ যকাড়া যণগওাআ যমঔাধড়া যযঔাগদাভ চদয াঅপ্রাড যঘষ্টা ওগভপঙগমদ।
যমঔাধড়াভ প্রপঢ াঅওরযড ৃপষ্টভ পদপফগত্ত পপপে ফগ পঢপদ ঢাাঁভ ধুত্র -ওদযাগতভ যমঔাধড়াভ পপপে াফগ্রী পওগদ
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এগদ পতগঢদ। ভীন্দ্রদাগণভ ধপভপঘঢ ধপভচদগতভ যমঔা চাদা বা যব পঢপদ যফীভ চদয ড্রপাং ুও , পদ  লযাগন্ডম,
যভদুওাভ চদয ওণাফামা, ভণীভ চদয পূ-প্রতপক্ষড  াআাঈগভাগধভ ফাদপঘত্র, ফাথুভীমঢাভ চদয ‘ীডাাপতদী’ ধপত্রওা 
ফীভাভ চদয পযরৄ পযক্ষা, এঝমা াআঢযাপত পওগদ াঅদগঢদ। পঢপদ ধুত্র-ওদযাগতভ াআাংগভপচ পযক্ষাভ চদয পদগাক
ওগভপঙগমদ পঢদচদ াআাংগভচ পযপক্ষওা  এওচদ াআাংগভচ পযক্ষওগও। পজ্ঞাদ  কপডঢ পযক্ষাভ চদয পদগাক
ওগভপঙগমদ ঞাওুভ এগেগঝভ ওফযঘাভী চকতাদে ভাগও। াাংমাগতগযভ াআপঢলা ম্পগওয ধুত্র -ওদযাগতভ জ্ঞাদতাদ
ওভগঢদ ভাচযালীভ ওপ ন্ধু াআপঢলাগত্তা াক্ষ শফত্র। শচযষ্ঠ ধুত্র-ভণীন্দ্রদাগণভ াংকীঢ পযক্ষাভ যস্থা
ওগভপঙগমদ পঢপদ। এওাআ গগ াঅত্মভক্ষা পযক্ষাভ চদয পযমাাআতগল ওৃরও চিাগভভ ওাগঙ মাপঞ যঔমাভ পপঘত্র যওৌযম
পযক্ষাভ যস্থা ওগভপঙগমদ। ধুত্রওদযাগতভ াংস্কৃঢ পযক্ষাভ চদয পযথযদ পতযাডযগও কৃলপযক্ষও পলাগ পদগাক
ওগভপঙগমদ। পধঢা পদগচ ধড়াগঢদ ঢাাঁগতভ। এ ওণা মগঢাআ ল যব, ভীন্দ্রদাণ ঢাাঁভ ন্তাদগতভ এগওাগভাআ
যপক্তকঢ পাগ  ধাপভাপভও ধপভগগয পযক্ষাতাগদভ যস্থা ওগভপঙগমদ। ওপধুত্র ভণীন্দ্রদাগণভ ‘স্মৃপঢওণা’ ধাাআ,
‚পযমাাআতগল াঅফভা যব ধপভগগযভ ফগথয এগ া ওভগঢ মাকমাফ ওমওাঢাভ ধাপভাপভও  াফাপচও চীদথাভা
যণগও ঢা ম্পূডয পধভীঢ। …াা, ফা  াঅফভা ধাাঁঘ পাাআগাদ াপড়গঢ ণাও। াঅফাভ যঙাঝগাদ ভাদী  ফীভা াঅভ
যঙাঝ পাাআ যফী ঢঔগদা পদঢান্ত পযরৄ। এাআ পদচযদঢাভ ফগথয পতপত াঅভ াঅপফ াা  ফাগও াঅগভা ওাঙাওাপঙ যধমুফ।
াা ঢঔদ াঅফাগতভ দু’চদগও যমঔাধড়া যযঔাাভ চদয পগযরপাগ দচভ পতগমদ। াা পদগচ স্কুম ওগমগচ পতযা
াচযদ ওগভদপদ। ওমওাঢাভ দু’এওঝা স্কুগম ােপতগদভ াপপজ্ঞঢা লগপঙম, ঢা এঢ ধীড়াতাও যব ঢাভ স্মৃপঢভ
ওাভগডাআ যকাড়া যণগওাআ ঢাভ প্রপঢ ওপভ াঅধপত্ত পঙম।‛২
ওপভ ধুত্র  ওদযাগতভ পাল  ঢৎম্পপওযঢ চীগদ খঝা াদযাদয এফদ াগদও প্রগ াঅগঙ বাভ যতৌমগঢ ওপ
ফগভ পঢগভাথাগদ ৃপষ্ট ওগভগঙদ এফদ াাংঔয ঘপভত্র বাভা ফাফপও ফগভ চীন্ত প্রপঢপদপথ”পগযরঢাঃ
ভীন্দ্র কেগ্রগেভ কেগুপম বাভ াক্ষয লদ ওগভ। পঢদ ওদযাভ ফগথয ওপদষ্ঠা ওদযা াঢীমঢা যতী া ফীভাভ পগ
ল শ্রী দগকন্দ্রদাণ কগগাধাথযাগভ াগণ। পগভ পঢদ প্তাল ধগভাআ ১৯০৭ াগমভ ২৮ চুদ দগকন্দ্রদাণ াঅগফপভওা
ভদা লদ। যঔাগদ াআপমদ পশ্বপতযামগ ওপভ শচযষ্ঠধুত্র ভণীন্দ্রদাণ ঞাওুভ ওৃপরপতযা াথযগদ ভঢ পঙগমদ।
ভীন্দ্রদাগণভ াআচ্ছাদুবাী ঢাাঁভ চাফাঢা ওৃপরপতযা াথযদ এাং প.এ.প. পটগ্রী মাগপভ ধভ যতগয পনগভ াঅগদ।
ভীন্দ্রদাণ যঘগপঙগমদ ঢাাঁভ চাফাঢা ধল্লী  ধল্লীাী ওৃপরচীীগতভ স্থাী ওমযাড াথগদ ঢাাঁভ গগ ওাগচ যবাক
যতদ, পওন্তু পগমঢ যণগও ফৃপত্তওা-চীপজ্ঞাগদ টক্টগভঝ পটগ্রী মাগপভ ধভ াঈচ্চাওাঙ্ক্ষী দগকন্দ্রদাণ াদযত্র াঈচ্চ
চীপওাভ ন্ধাদ রৄরু ওগভদ। পঢপদ পওঙুওাম ওমওাঢা পশ্বপতযামগ ‘ঔভা াথযাধও’ পলাগ  পওঙুওাম াদযাদয
কগরডা ওাগচ পদবুক্ত পঙগমদ। ধগভ দগকন্দ্রদাণ স্থাীপাগ পগমগঢভ াপো লদ। দগকন্দ্রদাগণভ াগণ ফীভাভ
যযরাভ যতঔা লগপঙম ১৯৩২ াগম বক্ষ্মাগভাগক াঅক্রান্ত এওফাত্র ধুত্র দীপঢগন্দ্রভ াওাম ফৃঢুযযবযা ধাগয। ফীভাভ
পলঢ স্বাফী দগকন্দ্রদাগণভ ফগদভ পফম লপদ গম ঢাাঁভা ধভস্পভ যণগও পপচ্ছোআ যণগও পকগগঙদ াঅচীদ। ওপ
যপগপঙগমদ দীপঢগন্দ্রভ ফৃঢুযভ পধুম দুাঃঔপাভ ওদযা  চাফাঢাভ ফগথয তূভত্ব ওফাগ। যাআ াঈগতযাগকভ
থাভাাপলওঢা ওপ ঢাাঁভ চাফাঢাগও হু পঘপঞ পমগঔপঙগমদ। পওন্তু ঢাগঢ যওাগদা ুনম লপদ ভাং ফীভাভ চীদ
যণগও দগকন্দ্রদাণ এগওাগভ ফুগঙাআ পকগপঙগমদ। ওপ ধগভ াঅগক্ষধ ওগভ মগঢদ, ‘ যমাগওভ াফগদ পদগচভ
কপীভঢফ দুাঃঔগও ক্ষুদ্র ওভগঢ মজ্জা ওগভ।’ দগকন্দ্রদাণ পগমঢ যণগও যযরাগভভ ফগঢা পাভগঢ াঅগদ ১৯৫১
াগম। যযরাগভভ ফগঢা পাভগঢ াঅা লগম দগকন্দ্রদাগণভ ফদ াে পতগদাআ াপস্থভ লগ ধগড়। াগযগর পঢপদ
মন্ডগদ পনগভ বাদ। ঢাভধভ গুরুঢভ াুস্থ লগ মন্ডগদভ লাধাঢাগম পঘপওৎাথীদ যণগও ১৯৫৪ াগম পঢপদ
শ্বাদামীভ যভাগক ফাভা বাদ। াধভপতগও ওপভ দাঢদী দপেঢাভ ফৃঢুয ল ১৯৬৬ াগম  াঢীমঢা যতী া ফীভাভ
ফৃঢুয ল ১৯৬৯ াগম। ভীন্দ্রদাগণভ ঘাাআগঢ ওাগঙ ণাওা স্বেপাপরডী ওপদষ্ঠা ওদযা াঢীমঢা যতী া ফীভাাআ
যাগদগতভ ফগথয যাগধক্ষা তীখযচীদ মাপ ওগভপঙগমদ। ভীন্দ্রদাণ ভাদীভ পাল পতগপঙগমদ ফাত্র ১১ ঙভ গ।
পাগলভ দু’ঙগভভ ফগথয যভদুওাভ াঅওপস্মও ফৃঢুয খগঝ।
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যচাড়াাাঁগওাভ ঞাওুভ ধপভাগভভ স্মৃপঢগঢ ধাা বা যব, ভীন্দ্রদাগণভ শচযষ্ঠ ধুত্র ভণীন্দ্রদাণ ঞাওুভ পমাগঢভ
াআপমদ পশ্বপতযাম যণগও ওৃপরপতযা াঈচ্চপযক্ষা মাপ ওগভদ। প্রগঢ াঈগল্লঔয যব, ওপ ঢাাঁভ শচযষ্ঠ ধুত্র
ভণীন্দ্রদাণগও এও পথাভ পলঢ পাল পতগপঙগমদ। ওপ যমীনুম ঔু ধঙে ওভগঢদ গম ওপভ্রাঢা
গঢযন্দ্রদাগণভ েী ওপভ শচযষ্ঠা ওদযা ফাথুভীমঢা যতীভ দাফ যভগঔপঙগমদ ‘যমা’।  যঘৌে ধাভ লগঢ দা লগঢাআ
যমাভ পাগলভ চদয যস্ত লগ ধগড়দ পধঢা ভীন্দ্রদাণ। পঢপদ ফাথুভীভ পাল যতদ পলাভীমাম ঘক্রঢযীভ ঢৃঢী ধুত্র
যভগঢভ গগ। ওমওাঢা পশ্বপতযাম যণগও ওৃপঢগত্বভ গগ টাম এফ.এ. ধায ওগভ পলাগভভ ফচননভধুগভ
ওামপঢ রৄরু ওগভদ যভৎ। ধভঢযীগঢ যভৎ যাপভোপভ ধড়গঢ পগমঢ ঘগম যকগম ফাথুভী ঘগম াঅগদ পধঢাভ
ওাগঙ। যভৎ পগমঢ যণগও পনগভ এগ ওপমওাঢা যচাড়াাাঁগওাভ ঞাওুভাপড়গঢ ধপভাগভ পঙগমদ প্রা ঘাভ ঙভ।
ঢাভধভাআ রৄরু লগপঙম যখাভ াযাপন্ত। স্বাফী দগকন্দ্রদাগণভ িাভা পদষ্ঠুভ ধডপ্রণাভ পম লগপঙগমদ ওপদষ্ঠা ওদযা ফীভা।
পগভ ধভ ওপগও দগকন্দ্রদাগণভ াঅপণযওপাগ দুতযযাগ্রস্ত ধপভাভগও ালাবয ওভগঢ লগপঙম। যফগভ শ্বরৄভগও
ঋড যতা  চাফাঢাভ পাাআগতভ ওমওাঢা ণাওা-ঔাাভ যস্থা ওভগঢ লগপঙম ঢাাঁগও। ওপদষ্ঠ চাফাঢা
দগকন্দ্রদাণ কগগাধাথযাগও ওপ পদচ যগ পগতগয ধাপঞগপঙগমদ যব াঅযা  াঈগেযয পদগ ঢা যযরধবযন্ত নম
লপদ। যাভতী ‘যতয’ ১৩৯৮ াংঔযা চাফাঢাগও যমঔা ওপভ এওাপথও পঘপঞগঢ ঢাাঁভ যপক্ত াদুপগভ ঙপগুপম স্পষ্ট
লগ াঈগঞগঙ। দাদা াঈধমগক্ষ স্বাফী  েীভ ফগথয ‘াংখাঢ প্রম  দুাঃঔওভ’ লগ াঈগঞপঙম গমাআ য  ধগত্র
চাপদগপঙগমদ ওপ। দাদা খঝদাভ াঅওপস্মওঢা যেলফ পধঢা যপণঢ  াঈৎওপিঢ লগগঙদ, পওন্তু ফাথাগদভ
যওাগদা ধণ ঔুাঁগচ ধাদপদ। ২১ াঅপশ্বদ ১৩২৯ গাগে ওপদষ্ঠ চাফাঢা দগকন্দ্রদাণ কগগাধাথযাগও পমপঔঢ পঘপঞগঢ
ভীন্দ্রদাণ যমগঔদ, ‚ফাচ যাগদ যফগগতভ গগ ধুরুগরভ স্বাথীদঢাভ ধযঢ প্রফাড ঢাভঢফয তীখযওামাআ াঅফাগও
দুাঃঔ পতগগঙ”াঅফাভ ভপঘঢ াপথওাাংয যঙাঝকগেভ ট্রাগচপটভ াাংযাআ লগচ্ছ এাআ।‛ এাআ পঘপঞগঢাআ পঢপদ প্রশ্নাওাগভ
ফন্তয ওগভগঙদ : ‚াঅপফ পও শতক্রগফ ফাদফাগচ ধুরুর ফাদুগরভ াপথওাভ পদগ চিগ্রলড ওপভপদ, এাং যাআ
াপথওাগভভ স্বাথীদঢা পঘভপতদ যপাক ওপভপদ? াঅফাভ ঢুমদা যফগগতভ াপথওাগভভ াথা যবঔাগদ, যঔাগদ পঘাভও
লগ ঞাভ ফগথয পাপভ এওঝা ওৃপত্রফঢা াঅগঙ।‛৩ াণযাৎ চভতপস্ত ওগভ পওঙু ওভগঢ বাদপদ ওপ, ওাভড ঢাাঁভ ফগদ
লগগঙ ‘াঈধভ যণগও ঢাগও (ওদযাগও) পঘাভ ওভাভ াঅপফ যও?’(ঢগত) এ যবদ এ প্রওৃঢ পধঢাভ যামীদ াঅঘভগডভ
াগফাখ তৃষ্টান্ত। ধাযাধাপয শতদপেদ চীগদ ওডযাগতভ ুঔ -যাপন্তভ গগ াঅগধা ভক্ষা ওভাভ যক্ষগত্র ঢাাঁভ এাআ
পাাতীঢা  াঈতাভঢাগুপম স্পষ্ট লগগঙ। যঙাঝ চাফাঢাগও ব্রাহ্ম ফাগচভ ম্পাতও পদগাক ওভাভ যধঙগদ লগঢা
এাআ ফগদাপা ওাচ ওগভ ণাওগঢ ধাগভ। ভীন্দ্রদাগণভ াথযযঢ চিাপরযওীগঢ বণাণযাআ যমঔা লগগঙ : ‚াঅভ-তযচদ
ফাদুগরভ ফগঢা ভীন্দ্রদাগণভ ফগথয যব ুপথাভ ফুঔ যঘগ পওঙু পওঙু াঅগধা ভক্ষাভ প্রৃপত্ত পঙম, ঢা াস্বীওাভ ওভাভ
াঈধা যদাআ। ঢাাঁভ যফগগতভ পগভ খঝদাাআ এভ এওপঝ প্রওৃষ্ট াঈতালভড।‛৪ পলাভীমাম ঘক্রঢযীভ ঢৃঢী ধুত্র যভগঢভ
াগণ ফাথুভীমঢাভ পাল ল। াগভা লাচাভ ঝাওাভ দকত ভধড, প্রঘুভ যাড়ী-কদা  াদযাদয াফগ্রী ওপভ ওাঙ
যণগও াঅতা ওগভ যদদ ধাগত্রভ ফা। পলাগভ স্বাফীকৃগল া ওভগঢ বাদ ফাথুভীমঢা। য বুগকভ ওপঞদ
ফাচযস্থাধীপড়ঢ পাভঢগরয পলাভ পঙম যাথ ওপভ গঘগ ান্ধওাভাচ্ছে ািম। যঔাগদ পঙম ধতযাপ্রণাভ
পাংওভ ওড়াওপড়, বাভ ফগথয ধগড় লাাঁপধগ াঈগঞপঙগমদ ওপওদযা। ফাচগা যদগফ, যফগগতভ চদয স্কুম ঔুগম
শ্বরৄভামগভ যাআ ান্ধ-াংস্কাভাচ্ছেঢা যণগও পদগচগও যভ ওগভ াঅদগঢ ধাগভদ পদ পঢপদ।
ওপদষ্ঠ চাফাঢা দগকন্দ্রদাগণভ াগণ শচযষ্ঠ চাফাঢা যভগঢভ ম্পওয পাগমা পঙম দা। এ পরগ ওপভ পদপযওাভ
াঅঘভগডভ ওাভগড যভগঢভ গগ ওপভ ম্পগওযভ ধপভডপঢ এও ফফযাপন্তও  ধীড়াতাও াথযাগ ধপভডঢ ল। বপত
এ পরপঝভ যওাগদারূধ যবৌপক্তও ওাভড চাদা বাপদ ঢগ এ ওণা পঞও যব, ওপ পগতগয ণাওাওামীদ ঢাাঁভ ওপদষ্ঠ
চাফাাআ দগকন্দ্রদাগণভ াগণ যভগঢভ ফগদাফাপমদয রৄরু ল। ওপ পনগভ এগ এ যাধাগভ লস্তগক্ষধ দা ওভা রুষ্ট
যভৎ েী ফাথুভীগও পদগ াদযত্র ঘগম বাদ। এভধভ াঅভ যওাদপতদ যভগঢভ গগ ওপভ যতঔা লপদ। ৫ যযাদা বা পধঢা
ভীন্দ্রদাণ বক্ষ্মাগভাগক াঅক্রান্ত াুস্থ ওদযা ফাথুভীগও যতঔগঢ যবগঢদ চাফাঢা যভগঢভ াদুধপস্থপঢগঢাআ। ফৃঢুযভ পতদ
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ওপভ গগ যফগভ যযর যতঔা লপদ, ওাভড যপতদ ওপ ফাথুভীভ শ্বরৄভামগভ পাঁপড় যণগও পনগভ পকগপঙগমদ
চাফাঢাগও এপড়গ বাাভ চগদযাআ। ভীন্দ্রদাগণভ দুাআ ধুগত্রভ ফগথয ওপদষ্ঠ ধুত্র যফীন্দ্রদাণ ঞাওুভ ফাত্র যঢভ ৎভ
গ ওগমভা ফাভা বা। ভীন্দ্রদাণ ঢাাঁভ পধঢৃচীগদ পঢদ ওদযা  দুাআ ধুত্র ন্তাদগও পদগ যব াধপভীফ দুাঃঔদুতযযাগও পদগতযার রূগধ কডযধূযও চীগদভ যাপন্ত  ান্ত্বদাগও ঔুাঁগচ পদগঢ যঘগপঙগমদ ঢাভ ঢুমদা াগমা াপলগঢয
এফদপও পশ্বাপলগঢয যওাগদা াপলঢযস্রষ্টাভ যক্ষগত্র পভমঢফ খঝদা গমাআ ফগদ ওভা ল।৬ যতদা  ফৃঢুযচপদঢ
পদতারুড ফফযধীড়া ক্রফািগ াভাচীদ তগ্ধ  পে লগ ঘগমপঙগমদ পধঢা ভীন্দ্রদাণ। এাআ ফফযখাঢী ধীড়াগও পধঢা
পলাগ প্রা াভা চীদ থগভাআ গ যড়াগঢ লগপঙম ঢাাঁগও।
ভীন্দ্র যঙাঝকগেভ ম্পওয ধবযাগমাঘদা পধঢা  ওদযাভ ফগথযওাভ ফথুভ লাপতযও ম্পগওযভ রূধঔাপদাআ গণগও
যযী ধপভফাগদ ধপভমপক্ষঢ ল। ফগদাবজ্ঞাপদও যাঔযা এভ ওাভড পলাগ ‘াআগমক্ট্রা ওফগেক্স’-এভ ওণা াঈগঞ
এগম াঅগম ওপভ যপক্ত চীদ  ধপভাভ চীগদভ ঙাা এগঢ পফগয াঅগঙ। ঞাওুভাপড়গঢ ওদযা ন্তাদভা
ওঔদাআ াদাতৃঢ পঙম দা। পযক্ষা-তীক্ষা  াংস্কৃপঢ ঘঘযা যণগও রৄরু ওগভ দাঝযপরও দাদা ওাচ, ধপত্রওা-ম্পাতদা
প্রপৃপঢগঢ যব ঢাাঁগতভ াগদগওভাআ াদাা তক্ষঢা পঙম স্বডযওুফাভী যতী, যভৎওুফাভী যতীভাাআ ঢাভ ফস্তগড়া প্রফাড।
ওপধত্নী ফৃডাপমদী যতীগও পযক্ষা-তীক্ষা যবাকয ওগভ যঢামাভ চদয স্বাং যতগন্দ্রদাণ বগণষ্ট াঈগতযাক পদগপঙগমদ।
ওপগুরু ঢাাঁভ পদগচভ পঢদ যফগভ (ফাথুভীমঢা, যভডুওা, ফীভা) ফগথয ফাথুভীমঢা ভগন যমাগও যপয পামাগঢদ।
চালাগচ াআাংমযাণ্ড বাাভ ধগণ এওাভ পঢপদ পঘপঞগঢ পমগঔপঙগমদ-‘যপমভ চদয াঅপফ এওঝা ওাধড় াঅভ ধাড়
পওগদ যফচ যৌঞাদগতভ গগ ধাপঞগপঙ”ঔু ঝুওঝুগও মাম ধাড়-যাথ ল যপমুপড়গও ঢাগঢ যয ফাদাগ।’ ওপভ
এ ওণাভ ফগথয পধঢা পলাগ ন্তাগদভ প্রপঢ ঢাাঁভ কপীভ যেল-ফফঢাভ পাপঝ যঘাগঔ ধগড়। এওাআপাগ ঢাাঁভ যমঔা
‘শলফন্তী’ কগে যতপঔ, শলফন্তীগও ঢাভ পধঢা যঙাঝগমা যণগও যেগল-বগত্ন ফাদুর ওগভদ। াা পলাগ ফাভ াপা
পঢপদ ওঔগদা শলফন্তীগও ুছগঢ যতদ পদ। ঢাাআ শলফন্তীভ স্বপাপঝ লগ গঞ ঢাভ াাভ ফগঢাাআ রৄভ্র  ুেভ।
‘ফাপপ্ত’ কগে প্রাডঘিম াণঘ দুতযান্ত প্রওৃপঢভ ফৃিী ম্পগওয গ্রাফাী াপঢষ্ঠ লগম ঢাভ ম্পগওয যমঔগওভ
াঈপক্তাঃ ‘াগধভ াঅতগভভ যফগ পওদা। যাআচদয াআলাভ এঢঝা দুতযান্ত প্রঢাধ। এাআ ম্বগন্ধ ফৃিীভ ফা ন্ধুগতভ পদওঝ
স্বাফীভ পরুগে যতা াপপগবাক ওপভগঢ ঙাপড়ঢ দা, াণঘ াধ াআলাগও পামাগ।’ এওাআপাগ ঢাাঁভ ‘যতদাধাদা’
কগেভ ভাফুেভ পফত্র ওদযা পদরূধফাভ ুগঔভ ওণা যপগ ঢাগও ুধাগত্রভ লাগঢ ফধযড ওভগঢ যপয ঝাওা ধড
পতগঢ ভাপচ লগগঙদ ওাভড পধঢা ভাফুেগভভ ওাগঙ ঢাভ ওডযা পঙম দগডভ ফপড। ‘ওাুপমামা’ কগেভ পফপদ 
পফপদভ পধঢাভ ম্পওয এাং ভলফঢ  ঢাভ ওদযাভ ম্পওয , ‘ফাপপ্ত’ কগে পধঢা াইযাদঘন্দ্র  ওদযা ফৃিীভ ফগথযওাভ
াঅন্তপভও ম্পওয, ‘ুপা’ কগে পধঢা াডীওন্ঠ  ঢাাঁভ ফূও ওডযা ুপা এাং ‘ম্পাতও’ কগে ফাঢৃলাভা প্রপা  ঢাভ
পধঢাভ ম্পওয এওাআপাগ যেল-ফফঢাভ যেগফ াাঁথা।
াণঘ াঅশ্চগবযভ পর, পধঢা-ধুগত্রভ যমা ফথুভ ম্পগওযভ ধপভগঢয াপথওাাংয যক্ষগত্রাআ ভীন্দ্র-কগে এও
পগভাথফূমও ম্পগওযভ ঙপ ধপভমপক্ষঢ ল। যঔাগদ পধঢা-ধুগত্রভ িন্দ্ব-াংখাঢ াঅাভ রৄথু ম্পপত্ত যওপন্দ্রওাআ দ”ঢা
াগদওাাংগযাআ াঅতযযকঢ, দীপঢকঢ, রুপঘকঢ,  পাদাকঢ ধাণযগওযভ ফূম লগ নুগঝ গঞ। পধঢা-ধুগত্রভ ম্পগওযভ
এ চপঝমঢা যবদ াগদওঝাাআ াঅচগওভ ওাগমভ ফগঢা। যপতও যণগও পঘন্তা ওভগম ভীন্দ্রদাণ াগদও াঅগকাআ াঅথুপদও
প্রচগিভ যথাদ  পধঢা াগধক্ষা ধুগত্রভ ফগদভ প্রকপঢযীম পাদাগও ঢাাঁভ কগে স্পষ্ট ওগভ যকগঙদ। ঢাাঁভ যমঔা
‘যতদাধাদা’ (১২৯৮) কগে পধঢা ভাালাদুগভভ গগ ঢাাঁভ যটধুপঝ ফযাপচগেঝ ধুগত্রভ াঅধাঢ পগভাথ তৃযযঢাঃ
তৃপষ্টপপগকঢ লগম াঅগম ঢা প্রচিকঢ যথাগদভাআ নম। কগে যতপঔ, ধগদগভা ঝাওা পদগ পালপা বঔদ
যকামগবাক াাঁগথ, ঢঔদ ভ লঞাৎাআ ঢাভ াধগও গম গ- ‘যওদাগঘা-তভতাগফভ ওণা াঅপফ ুপছ দা, পাল ওপভগঢ
াঅপাপঙ, পাল ওপভা বাাআ।’ এওণা রৄগদ াধ গম”‘যতগঔগঙদ ফলায, াঅচওামওাভ যঙগমগতভ যলাভ।’৭
এাআ ফঢধাণযওযগও প্রীগডভা াঅথুপদও ধুগত্রভ যােপযক্ষা, দীপঢপযক্ষাভ প্রপৃপঢভ াপা গম ফগদ ওভগম ঢাগঢ রৄথু
প্রচগিভ নাভাওাআ যদাআ, ভাং এফদ এও াঅথুপদও  প্রকপঢধেী পাদা চপড়গ াঅগঙ বা যতা াথুাতগবাকয।
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াদযপতগও ‘ভাফওাদাাআগভ পদুযপেঢা’ (১২৯৮) কগে ম্পপত্ত পদগ পধঢা ভাফওাদাাআ  ধুত্র দিীগধভ ফগথয পগভাথ
াঈধপহলঢ লগম এাং ম্পপত্ত লাঢাগদাভ চদয ধুত্র দিীধঘন্দ্র চাম াঈাআগমভ াঅশ্র পদগম পধঢা ভাফওাদাাআ-এভ
দীপঢগাথ  ঢঢা ঢাগও ফণযদ চাদা পদ। ঢাাআ পধঢা লগ ভাফওাদাাআ াঅতামগঢ ধুগত্রভ প্রঢাভডা  পফণযাগও
নাাঁ ওগভ পতগ চীদ যণগও পতা পদগগঙদ। এগলদ ট্রাপচও পগচ্ছত পধঢা-ধুগত্রভ পগভাগথভ ফাত্রাগও বঢঝা দা
যঘদা ঢাভ যণগও কগে ড় লগ গঞ পধঢাভ পঢযওাগভভ ঢঢা  পদষ্ঠা। ‘বগজ্ঞশ্বগভভ বজ্ঞ’ কগে াণয-ম্পত
পমপ্সু াৎ পধঢা যকৌভুেগভভ ওুপঝম ফগদাপা ধুত্র পপূপঢপূরগডভ াঈতাভঢাভ ওাগঙ যযরধবযন্ত লাভ ফাগদ। ‘লামতাভ
যকাষ্ঠী’ (১৩২১)কেপঝভ রৄরুগঢাআ াঅগঙ যকামফাগমভ প্রগ-‘এাআ ধপভাভপঝভ ফগথয যওাগদা ভওগফভ যকাম াাঁপথাভ
যওাগদা াংকঢ ওাভড পঙম দা। াস্থা চ্ছম, ফাদুরগুপমগঢ যওলাআ ফে দগল, পওন্তু ঢু যকাম াাঁপথম।’ কগেভ এ
যকাম াঅগম পধঢা-ধুগত্রভ পগভাথ বা যযর ধবযন্ত যপক্ত  াংগযভ পগভাগথ ধপভডঢ ল। কগে যতপঔ, ধুত্র
গদাাভীমাম াঅধদ স্বাঢগযয পাস্বভ লগঢ যঘগ যযর ধবযন্ত যণয লগ ধপভাভ যঙগড় ঘাওপভভ াগম্বরগড যপভগগঙ
াঅভ কগেভ যযগর পধঢৃঢাপযও ধপভাভ যণগও ধুত্র গদাাভীমাগমভ পঘুযপঢ পধঢা-ধুগত্রভ পগভাগথভ ফাত্রাগও
ঢীব্রঢভ ওগভ ঢুগমগঙ। এঙাড়া ভীন্দ্র-কগে পাঢৃ-ম্পওয প্রপঢষ্ঠা যধগগঙ ‘যাপস্ত’ (১৩০০), ‘ধডভক্ষা’ (১৩১৮),
‘ভাফওাদাাআগভ পদুযপেঢা’ (১২৯৮), ‘যথাদ’, ‘তাদ-প্রপঢতাদ’-এভ ফগঢা কগে।
রৄথু পধঢা-ধুত্র দ, ফাঢা-ধুত্র ম্পগওযভ ফাগছ যাআ এওাআ পগভাথাপাগও ঔুাঁগচ ধাাআ কেগুগচ্ছভ ওগওপঝ
কগে। ফাঢা-ধুত্র ম্পগওযভ ফগথয দুপঝ াঅমাতা প্রওৃপঢভ ফাথুবযলীদঢা এাং পপচ্ছেঢা ঔুাঁগচ ধাা বা ‘যতদাধাদা’
 ‘ঙুপঝ’ কে দুপঝগঢ। ‘যতদাধাদা’ কগেভ যটধুপঝ ফযাপচগেঝ ধুত্র পদরূধফাগও পগ ওগভ প্রাগ ঘগম বাদ। হু
পতদ ধভ ধুত্র প্রা যণগও দথূভ যঔাাঁচ পদগম ফা ঢাগও যওাগদারূধ পৎযদা ওগভদ দা, ভাং ধুগত্রভ মাপচদও
পিঢী পগভ ওণা যধগড় গমদ”‘াা, যঢাফাভ চগদয াঅভ এওপঝ যফগভ ম্বন্ধ ওপভাপঙ, াঢএ াপমগম্ব ঙুপঝ
মাআা এঔাগদ াঅপগ।’ াঢাঃধভ যমঔগওভ ওণা চাদা বা পিঢী পগভ যদধণয ভলয”‘এাগভ পয লাচাভ
ঝাওা ধড এাং লাগঢ লাগঢ াঅতা।’৮ এগঢ ফাগভ ফগদভ াপপপন্ধ ধপভষ্কাভ লগ বা। যব ফা দাভী, াংাগভভ
ভক্ষাওত্রযী, পবপদ তাাআ ধপভাগভভ যাপন্ত-যৃঙ্খমা চা ভাঔাভ যঘষ্টা ওগভদ”যাআ ফা পও এঢ পদতয লগঢ ধাগভদ?
পদগচভ ন্তাগদভ াগণ াগণ পঢপদ যঢা ওডযাফা পদরূধফাভ যারৄপড় ফাঢা! ঢু যতপঔ, পদগচভ পদমযজ্জ াণযমামা
ধূভড ওভগঢ ফা এঔাগদ ঢাাঁভ ধুত্রগও যলাভ ওভগঢ যঘগগঙদ াঅভ ঢাভ এগলদ াঅঘভগড পদগচাআ পদগচগও
ওাপমফাপমপ্ত ওগভগঙদ। াদযপতগও ‘ঙুপঝ’ কগে নপঝগওভ পথা ফা যঙাঝ যঙগম ফাঔদগও াপড়গঢ যভগঔ ড় যঙগম
নপঝওগও যাদ ওভগঢ ওমওাঢা ঢাভ ফাফাভ াপড় ধাপঞগ যতদ। ধল্লী প্রওৃপঢভ পেগ্ধ রূধ যঙগড় াআঝ ওাঞ ধাণুগভ
ধপভগগয নপঝগওভ েীতযা ল াওেদী। াঢযাঘাপভডী, াপঘাপভডী ফাগভ এাআ পদযাদ তণ্ড নপঝগওভ াওাম
ফৃঢুয যটগও াঅগদ। কগেভ এগওাগভ যযগর নপঝও ফৃঢুযভ াঅগক গম বা” ‘ফা, এঔদ াঅফাভ ঙুপঝ লগগঙ, এঔদ
াঅপফ াপড় বাপচ্ছ।’৯ নপঝগওভ এাআ ফন্তগয পও ফাঢা-ধুত্র ম্পগওযভ াঅভ যওাগদা াপযষ্ট ফথুভ ঢাৎধবয মুপওগ
ণাগও? ভাং এ যঢা স্পষ্টঢাঃাআ ফাঢাভ প্রপঢ ধুগত্রভ এও ঢীব্র াপপফাদ! ‘ভাফওাদাাআগভ পদুযপেঢা’ কগে াঅফভা
দিীধঘগন্দ্রভ যব ফাগও যতঔগঢ ধাাআ, য যঢা এও ম্পতপমপ্সু, দীপঢলীদ  ুগবাকন্ধাদী ফা। পধঢা ভাফওাদাাআ
যবঔাগদ ঢঢা চা যভগঔ ওাচ ওভগঢ ঘাদ, ফাঢা যঔাগদ ওম দযা-দীপঢ পচযদ পতগ ধুত্র দিীধঘগন্দ্রভ
চযাঞাফযাাআ-এভ ম্পপত্ত লস্তকঢ ওভগঢ ঘাদ। ভীন্দ্র-কগে পধঢা-ধুত্র াণা ফাঢা-ধুগত্রভ ম্পগওযভ এাআ াস্বাপাপও
চপঝমঢা াঅফাগতভ াাও ওগভ। পওন্ত যওদ এাআ চপঝমঢা?
াঈধগভাক্ত কেগুপমগও াফগদ যভগঔ, কপীভ াপপপদগয লওাগভ ওপভ ামযচীদঔাপদ পঘন্তা ওভগম াণা
ঢাভ াফপগ্রও ফদস্তাপিও পগেরড ওভগম এাআ ঢযাআ াঈধমপি ল যব, ভীন্দ্র াপিঢ পধঢা-ধুত্র াণা ফাঢা-ধুগত্রভ
এগলদ াঅঘভগডভ পধঙগদ ওপভ শযয চীগদভ াপ্রাপপ্তচপদঢ াপপফাদ  ঢজ্জপদঢ প্রাগক্ষাপপও প্রপঢনমদ াণা
ঢাভ প্রপঢপক্রাভ প্রপা এ কেগুপমগঢ পওঙুফাত্রা ধড়গম ধড়গঢ ধাগভ। ওপভ চীগদ চপফতাভ পধঢা
যতগন্দ্রদাগণভ ফপলফফ যস্ত চীগদভ তূভত্ব এাং হু প্রপদী ফাঢা াভতাগতীভ যেল-ধপভঘবযাভ াপা যঢা পঙমাআ!
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ফাঢৃ াি যণগও পদযাপঢ ামও ভীন্দ্রদাণ ফূমঢাঃ পৃঢয ভাচঢগযভ ফগথযাআ যগড় াঈগঞদ। যচদযাআ লগঢা যপক্ত
চীগদভ পধঢা-ধুত্র াণা ফাঢা-ধুগত্রভ ম্পগওযভ থূভঢা  চপঝমঢা দাদাপাগ ঢাাঁভ যঙাঝকগে প্রপঢপাঢ লগ
াঈগঞগঙ। ভীন্দ্র কগে াৎময ম্পগওযভ এও ঘফৎওাভ াঈতালভড লগমা ‘যধােফাোভ’ (১২৯৮) কেপঝ। ঢগ এাআ
াৎময ভ প্রপধঢাফল, পধঢা াণা পধঢৃফ যপক্তত্ব এাং ওডযাভ ফগথযওাভ ধাভস্পপভও শ্রো  যেলগস্রাগঢ বঢঝা
প্রাপলঢ লগগঙ [‘ম্পপত্ত ফধযড’ (১২৯৮), ‘ওাুপমামা’ (১২৯৯) প্রপৃপঢ কগে] পধঢা-ধুত্র, াণা ফাঢা-ধুত্র
ম্পগওযভ যক্ষগত্র যঢফদপঝ খগঝপদ। ভাং যপতও যণগও প্রপু -পৃঢয ম্পওযপঝ প্রা পধঢা-ধুত্র ম্পগওযভ ফগঢাাআ
াগদওগুপম ভীন্দ্র-কগে ধাভস্পপভও শ্রো  যেলথাভা প্রাপলঢ লগঢ যধগভগঙ। এভ ড় ওাভডপঝ যাথ ল,
ভীন্দ্রদাগণভ পৃঢয ধপভৃঢ যঙগমগমাভ চীদ। যঙাঝগমা ওপ প্রথাদঢাঃ এগতভাআ াঅতগভ  যাগদ প্রপঢধাপমঢ
লদ। ধভঢযীগঢ ঢাাআ লগঢা ঞাওুভ ধপভাগভভ পৃঢয পওগযাভী ঘাঝুগবয, ঔাচাপি শওমা, পৃঢয াইশ্বভ প্রফুঔ ঢাগতভ
ঘপভত্র শপযষ্টয াগধগক্ষ ঢাাঁভ ‘লামতাভ যকাষ্ঠী’, ‘প্রপঢপলাংা’ (১৩০২), ‘যধােফাোভ’ (১২৯৮), যঔাওাাুভ
প্রঢযাঢযদ (১২৯৮) প্রপৃপঢ কগে াস্তগভ ফাা-ফফঢা  পাগমাাা গফঢ াঈগঞ এগগঙ।
াস্ত চীগদ ওপভ পধঢাগও যতঔাভ াফভ াপপজ্ঞঢা গ্রপণঢ লগ াঅগঙ ভীন্দ্রচীদী যণগও রৄরু ওগভ ককগদন্দ্রদাগণভ
ভাং-ঢুপমগঢ। ভপ ঞাওুগভভ পধঢৃগত যবদ ঢাাঁভ ওাগঙ যণগও তূগভ, তূগভ যণগও তূগভ। চীদস্মৃপঢভ ধাঢা ওপ
যমগঔদাঃ ‚পধঢা বঔদ াঅপগঢদ াঅফভা যওম াঅযধায লাআগঢ তূগভ ঢাাঁলাভ ঘাওভ-াওভগতভ ফলগম খুপভা খুপভা
যওৌঢূলম পফঝাাআঢাফ। ঢাাঁলাভ ওাগঙ যধৌাঁঙাগদা খপঝা াঈপঞঢ দা।‛১০ যঙাঝগমাভ যাআ তূভত্ব াগদওঝাাআ খুপঘগ
পতগপঙম পলফামবাত্রা। ‘পধঢা’ দাফও যব ফাদুরপঝ াঅগম দুমযঙ্ঘ্য পলফামগভ ফগঢাাআ পদশ্চম াঅভ কম্ভীভ ঢাাঁভাআ
াগণ ধালাড় বাত্রাভ ুগবাক পধঢা-ধুগত্রভ ধালাড়-প্রফাড যথাদ যবদ এও থাক্কা াগদওঝাাআ ওপফগ পতগপঙম।
চীদস্মৃপঢভ ামাংওভগড পধঢা-ধুগত্রভ যাআ ুফথুভ ধযঢ-প্রাগভ ঙপ এাঁগওপঙগমদ ককগদন্দ্রদাণ ঞাওুভ এাং ঢাাঁভ
াঅাঁওা যাআ ওেপঘত্রপঝাআ ম্ভঢাঃ পধঢাভ পলঢ ওপভ ান্তভগ ফুলূগঢযভ এওফাত্র ঙপ।
ককদ ঞাওুগভভ এ ঙপপঝ যবদ পধঢা, ধুত্র  প্রওৃপঢভ পাফিগভ এও াদ্ভুঢ তৃষ্টান্ত, ত্রীভ এও থীভ, পহলভ
াণঘ প্রলফাদ াংগবাগকভ াঅশ্চবয পফগযম! প্রগঢ মা বা, যতগন্দ্রদাণ  ভীন্দ্রদাগণভ এওগগ যওাগদা
াঅগমাওপঘত্র াঅচ ধবযন্ত ধাা বাপদ। গঘগ াপদযঘদী রূধফঢা থভা ধগড় এভ াতা-ওাগমা ভাং-এভ
যলাগভ। যওাগদা ভওগফভ ডযাহুময ঙাড়াাআ পযেীভ যঘাঔ াঅভ াদদয ঢুপমভ যঙাাঁা এ াাংওদপঘত্রপঝগও যবদ চীন্ত
ওগভ ঢুগমগঙ। াঅঙাা ঘপভত্রগুপম  ঢাভ াঅল স্বরূধ াভাোভ াঈধভ যওৌপডওপাগ এগ ধড়া যচযাৎোভ পেগ্ধ
াঅগমাপঝ প্রা চীন্ত লগ াঈগঞগঙ। যপঝাআ যবদ এ ঙপভ এও পেগ্ধ”যান্ত ধঝপূপফ, বা পধঢা-ধুগত্রভ পলফামবাত্রাধগয পধঢাভ ঢুরাভ-ওপঞদ যপক্তগত্বভ ভনগও যফাগফভ ফগঢা পঢম পঢম ওগভ কপমগগঙ। এ াাফাদয াঅগমাভ
াঅল যাআ যঘঢদাগমাওগওাআ ফূঢয ওগভ যঢাগম বা যওাগদা াঘীদ ককদগমাও যণগও যপগ াঅা প্রাপণযঢ ফুপক্তভ
াঅদগে পগথৌঢ, াঈদ্ভাপঢ। পঘভন্তদ ম্পগওযভ ন্ধদ ঢাভ াস্তঢাভ ফস্ত কণ্ডীগও াগ্রালয াঅভ াপঢক্রফ ওগভ যবদ
পযেীভ াআমুযাঈপফগদযগদভ যফৌদফুঔভ াঅগগক াঈড়াদ পতগঢ যঘগগঙ স্বপ্ন-ম্ভ ওেদাগমাগও। এওপতগও
ফগমাগমাগওভ য াধরূধ চকগঢ, াঅদেবগজ্ঞ পধঢা াঅভ রৄথু পধঢা দদ, পঢপদ হৃতগভ াভাৎাভ, গভডয
াপঢপণ”াধপভগফ ঢযুেভ াঅভ াদযপতগও ধুগত্রভ াাপভঢ  াণযও ফুপক্ত ঢাাঁভাআ াঅগমা াঅগমা। এভাআ াগণ
পফপমগ গভডয-যেগন্ধ ওপ বঔদ গমদাঃ ‚বঔদ ন্ধযা লাআা াঅপঢ, পধঢা াকাগদভ ম্মুগঔ াভাো াঅপা
পগঢদ। ঢঔদ ঢাাঁলাগও ব্রহ্মগীঢ যযাদাাআাভ চদয াঅফাভ টাও ধপড়ঢ। ঘাাঁত াঈপঞাগঙ, কাগঙভ ঙাাভ পপঢভ পতা
যচযাৎোভ াঅগমা াভাোভ াঈধভ াঅপা ধপড়াগঙ”াঅপফ যলাগক কাদ কাপলগঢপঙ”ঢুপফ পদা যও প্রপু াংওঝ
পদাগভ, যও লা প ান্ধওাগভ... ...।‛১১ ওপভ এ ওণাূগত্র াঅফভা ুছগঢ ধাপভ, দুথ-াতা ওািদচাংখাভ যওাগম
যদগফ াঅা ন্ধযা রৄথু ন্ধযা দ, ঢাভ ফগথয াঅগঙ ুভ, পারা, াঅগমা, ফুপক্ত াঅভ গ পফগম এও ধভফ পদপযভঢা;
ওপভ যেন্ধ যবাকাগমা বাভ পারা, গীঢ যযাদাগমা বাভ ফুপক্ত, ককদ যতঔাগমা বাভ াঅগমা”াঅভ পওঙু পফগম চি
লগমা যব প্রযাপন্তভ ঢাভ যশ্বঢগৌওবয ওফ পওঙু দ, ওাভদ য যব ফুজ্জ্বম ঢুরাভওাপন্ত পলফামগভ ফগঢা চফাঝ দ”
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ঢা ওুুফ যওাফম এও পধঢৃহৃতগভাআ পারা বাভ াপথঢম যধগঢ যকগম ওপঞদ যঔাম যপগগ ঢাভ াপঢ পদওগঝ যবগঢ
ল, যধৌাঁঙগঢ ল পঘভাঅওাঙ্খাভ াাপভঢ হৃতফাছাগভ।
পপূপঢপূরড এওাথাগভ াপলপঢযও, াদদয ওণাওাভ” াদযপতগও প্রওৃপঢপদষ্ঠ এও চীদপযেী। ঢাাঁভ কে-াঈধদযা
প্রগগ প্রণগফাআ ফগদ াঅগ ‘ধগণভ ধাাঁঘাপম’-ভ ওণা। াধুভ াা লপভলভ ভাব পদপশ্চপেধুগভভ শধপত্রও পপগঝব ঢাাঁভ
ৃলৎ ধপভাভ পদগব া ওগভদ। ধপভাগভভ ঢীব্র াণযাংওগঝভ ফগব পঢপদ ঢাাঁভ প্রাধয যঢদ াঅতাব ওভাভ চদয
পদগবাকওঢযাগও ঢাকাতা পতগঢ ধাগভদ দা। লপভলগভভ েী যচবা ঢাাঁভ দুাআ ন্তাদ দুকযা  াধু এাং লপভলগভভ এও তূভ
ম্পগওযভ পথা পধপ াআপেভ ঞাওরুগদভ যতঔাগযাদা ওগভদ। গ্রাগফ পাগমা াঈধাচযদ ওভগঢ ক্ষফ দা লা লপভলভ
এওঝা পাগমা ওাগচভ াঅযাব যলগভ বাব। লপভলগভভ াদুধপহলপঢগঢ কৃগলভ াণযাংওঝ ঢীব্রঢভ লব। পওন্তু এঢপওঙু
াঅগমাড়দ ামও াধুভ প্রওৃপঢফ পঘন্তাভ চকগঢ পওঙুফাত্র তাক ওাগঝদা। াঅভ াদযপতগও যলভকাফী পধঢা লপভলগভভ
পাদাাঃ ‘াধু াপড় লাআগঢ াঅপাভ ফ াভ াভ পমা পতাগঙ ঢালাভ চদয এওঔাদা ‘ধদ্মাধুভাড’ পওপদা
মাআা বাাআাভ চদয। যঙগম াআ ধপড়গঢ ড় পাগমাাগ।’১২ ঘভফ াপাগভ ফাগছ াফাদয এাআ ঘাা-ধাাগও
পখগভ পধঢা-ধুগত্রভ যেল-প্রীপঢফ যৌলাগতযযভ ঙপপঝ পওন্তু াঢুমদী।
পপূপঢপূরগডভ যপক্তকঢ চীদ পঙম ঢাাঁভ ৃপষ্ট াধুভ পধঢা লপভলগভভ ফগঢাাআ াপঢ াথাভড ফাগদভ, থভডঝা
পঙম এফদ যব” াঅপফ এাআ পাগ, এাআ যগয ধৃপণীগঢ এগপঙ, াঅফাভ এাআ ম্বম”যঢাফভা াঅফা পামগগ গ্রলড
ওগভা যঢা পাগমা, দা লগম াঅফাভ যওাগদা দুাঃঔ যদাআ। াণঘ ১৯৫০-এভ ১মা দগপম্বভ খাঝপযমা পপূপঢপূরগডভ
ফৃঢুযভ ধভ ঢাাঁভ খাঝপযমাভ াপড়, যাভাওধুগভভ ম্পপত্ত  াআ-এভ ভযামপঝ পফপমগ পঙম প্রা যকাঝা এওঝা াম্রাচয!
পপূপঢপূরগডভ ফৃঢুযভ ধভ ঢাাঁভ ম্পপত্তভ াঈত্তভাপথওাভ পদগ যয চপঝমঢাভ ৃপষ্ট ল। ফৃগঢভ েী ঢঔদ স্বাফীভ ম্পপত্ত
যধগঢদ দা, যওম যধগঢদ ন্তাগদভ পভডগধারগদভ তাপত্ব। পওন্তু ঢাভাতা ঢঔদ পযরৄফাত্র। পপূপঢ-ধত্নী ভফাগতী
 ঢাাঁভ পধঢা যরাড়যী ওান্ত ঘগট্টাধাথযা ঢঔদ এগমদ কগচন্দ্র দাণ পফগত্রভ ধভাফযয পদগঢ। কগচন্দ্র দাগণভ যযামও
পদভঞ্জদ ঘক্রঢযী পঙগমদ ঘাঝাটয এযাওাাঈন্টযান্ট। পঢপদ পওঙু াঈধগতয পতগপঙগমদ যরাড়যীাুগও। াঢাঃধভ
কগচদাু যরাড়যীাুগও ধভাফযয যতদ যব পঢপদ যবদ ভফাগতীগও যকাঝা ম্পপত্তভ এপক্সপওাঈঝাভ ওভাভ চদয
লাাআগওাগঝয াঅপধম ওগভদ  বঢপতদ ঢা দা ল ঢঢপতদ ভফাগতী  ামুগও (ঢাভাতাগভ টাও দাফ) যবদ
ধক্ষীফাঢাভ ফগঢাাআ াঅকগম ভাগঔদ। কগচদাুভ ধভাফযয ফগঢা যরাড়যীাু লাাআগওাগঝয াঅপধম ওভগম াে পওঙু
ফগভ ফগথযাআ ভফাগতী পপূপঢপূরগডভ বাঢী ম্পপত্তভ এপক্সপওাঈপট্রক্স লদ  াঈত্তভাপথওাভী ঢাভাতাগভ লগ 
পওঙু যতঔাগযাদা ওগভদ।১৩ ১৯৫৬ াগম পলেু যওাট পম ধায লাভ ধভ ভফাগতী  ঢাভাতা যবৌণপাগ
পপূপঢপূরগডভ  ম্পপত্তভ াঈত্তভাপথওাভী লদ। Telegraph ধপত্রওাভ াংাত ূত্র াদুবাী১৪ ঢাভাতা গেযাধাথযা
ঢণয  াংস্কৃপঢ তপ্তগভভ াপথওঢযা ণাওাওামীদ ছাড়ঔগন্ডভ ঢৎওামীদ ফুঔযফযী াচুযদ ফুন্ডাগও যমঔা ঢাাঁভ পঘপঞগঢ
পপূপঢপূরগডভ খাঝপযমাভ প্রা তয এওভ চাকা ল ‘যকৌভীওুঞ্জ’ দাফও এওঢমা াপড়পঝ স্মৃপঢ-াংগ্রলযামা 
গ্রোকাগভ ধপভডঢ ওভাভ প্রস্তা চাপদগ ঢা াপথগ্রলড ওভাভ চদয াদুগভাথ চাদাদ। এচদয ঢাভাতা ঢাাঁভ পধঢাভ
যলাবয স্তু, াআধত্র  প্রওাযদা াংক্রায বাঢী পচপদধত্রগুপম ভওাভগও তাদ ওগভদ।
পপূপঢ-ধুত্র ঢাভাতা গেযাধাথযা পদচ চীগদ ভওাপভ ওগফযভ ধাযাধাপয পঙগমদ প্রপঢপষ্ঠঢ াপলপঢযও,
কেওাভ। পপূপঢপূরগডভ ফৃৃ্ঢুযওাগম ঢাভাতা পঙগমদ াগড় পঢদ ৎগভভ পযরৄ ফাত্র। ুঢভাাং ঐ ফগভ ওণা
ধপভডঢ ওাগম ঢাাঁভ ধগক্ষ ফগদ ভাঔা ম্ভ দ। ঢগ ঢাাঁভ ‘ওাচম’ াঈধদযা (ধৃ.৫, ৬  ৯ দ্রষ্টয) এাং
াংাতধগত্রভ াক্ষাৎওাগভ যতা যপক্তকঢ স্মৃপঢঘাভডা থভা াঅগঙ পধঢৃস্মৃপঢভ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পওঙু াদুপ। যঢফদাআ এও
ডযদাাঃ ‚এাআ ফ াাভ ওণা ফগদ ধগড় ঔু। ভাডুপধপ ধাগয খুফাাআগঢগঙ। পধপভ পদাঃশ্বাগভ যে যযাদা
বাাআগঢগঙ। চাদামাভ াপলগভ াঈঞাগদ যাআ াধাপণয ঘাাঁগতভ াঅগমাভ যতয। এ ফ াা ণাপওগম যয লাআঢ। ফগদভ
যব পাাআ যলাওদা যওদ, াাগও ুছাাআা পমাভ তভওাভ ধগড় দা”াা পদগচাআ যওফদ  ুপছা ম। াা
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লগঢা পমগঢ ধাপভঢ যওদ য এফদ াদ্ভুঢ পঘন্তা ওগভ। রৄথু এ ওাভগডাআ দগল”াদয ওাভড াঅগঙ। লযাাঁ, য
মুওাাআগ দা”াাগও যতপঔগঢ াআচ্ছা ওগভ, াাভ চদয ঢালাভ ফদ যওফদ ওপভগঢগঙ।‛১৫ যঙাট্ট ওাচগমভ এ াদুপূপঢ
যবদ পওগযাভ ঢাভাতাগভ পদগচভ। াদযত্র পপূপঢপূরগডভ যাআ কপীভ ধুত্র-প্রীপঢভ ওণা গমগঙদ েী ভফা
গেযাধাথযা। ঢাাঁভ পারাাঃ ‚াঈপদ পদগচ াঅফাগও গমগঙদ, এওফগ দাপও াঈপদ ন্তাদ”ন্তাদ ওগভ যক্ষগধ
পকগপঙগমদ। হু যমাগওভ ওাগঙ রৄগদপঙ, াগদওগও াঈপদ দাপও মগঢদ”াঅফাগও াা টাওপ? “টাক্ দা! াঅভ
রৄগদপঙ, এাআ পধঢৃ গম্বাথদ রৄদাভ চদয দাদাপ্রওাভ খুর পতগঢদ ওাাঈগও ওাাঈগও।‛১৬ এওফ যভডু দাগফ ঢাাঁভ এও
থফয যফগ পঙম বাভ ওণা ঢাভাতা ভপঘঢ ‘ওাচম’ াঈধদযাগ ধাা বা। খাঝপযমা ণাওাওামীদ ‘নুমটুাংভী’-ভ
পধঙগদ গদভ পপঢভ এও পভাঝ ধাণগভভ াঈধভ গ পঢপদ পমঔগঢদ। ফৃঢুযভ াঅগক ঢাাঁভ য স্বপা বাপদ। ফাগছ
ফাগছ াঈধাদা ওভগঢদ যঔাগদ, েীগও গগ পদগ যবগঢদ ওঔগদা ঔগদা। াপড়গঢ োদ ওভগঢদ দা ওঔগদাাআ,
খাঝপযমা ণাওাওামীদ দতী াণা দাদা ধুওুগভ াভগঢদ োদ। ওঔগদা ওঔগদা ামুগও (ঢাভাতা) োগদ পদগ
যবগঢদ ঢাাঁভ াগণ, এভ প্রপা ঢাভাতা ভপঘঢ ‘ওাচম’ াঈধদযাগ ধগড়গঙ (‘ওাচম’ াঈধদযা, প্রণফ ধপভগচ্ছত,
ধৃ.৩ দ্রষ্টয)। খাঝপযমা ঢাাঁভ ফৃঢুযভ ধাাঁঘ-ঙপতদ াঅগক যঙগমভ চদয ঢাাঁভ ঝাদঔাপদ পও ঢীব্র লগ াঈগঞপঙম ঢা থভা
ধগড় ভফা যতীভ ওণা। ভফা যতী গমদাঃ ‚যমাগযগর াঅপফ গপঙমাফ াঅফাগতভ াভাোভ ঘড়া পাঁপড়ভ ধভ।
াঈপদ তাাঁপড়গ পঙগমদ াফগদ। ামু াঈগঞাগদভ খাগভ ধভ ভ াাগও পদগ যঔমপঙম। াঅচ ড় যপয ওগভ
যাআ পতদপঝভ ওণা, যাআ াধভাহ্ন যমাপঝভ ওণা াঅফাভ ফগদ ধগড়। াঈপদ য ফগ াঅফাগও মগমদ”ঢুপফ াঅফাভ
পতগও এওতফ দচভ তা দা। াঅপফ ওঔদ পও ওপভ মগঢা? এপতগও াঅফাভ ‘ওাচম’ রৄরু ওভগঢ লগ। ামুগও
পদগ ওী যব ওপভ! ঢুপফ রৄথু রৄথু ামুগও াঅফাভ ওাগঙ তা। াঅপফ যঢা াঅওায যণগও ধড়মাফ। য ওী যকা, াঅপফাআ
ভাং যঙগমঝাগও ওাগঙ ধাাআগদ, রৄথু ঢুপফ গও পদগ খুভ’ঙ যওাণা যওাণা! ভ দুযম স্বাহলয”যওাণা াঅপফ পাপঙ,
ভ পও স্বাহলয পঝাঁওগ!‛১৭ াদযপতগও পধঢা ম্পগওয ধুত্র ামুভ াীফ াঅগ্রল পঙম যঙাঝগমা যণগওাআ। ভফা যতীভ
ওণাাঃ ‚ামু বঔদ এওঝু ড় লগমা এাং স্কুগম যবগঢ রৄরু ওভগমা ঢঔদ াাভ ওণা রৄদগঢ ঘাাআগঢা। ঢাাঁভ যমঔাভ
পর, ঢাাঁভ পাগমা-মাকা, ঢাাঁভ চীদঘঘযা চাদগঢ ঘাাআগঢা। ঢি লগ রৄদগঢা এাং ঔুাঁপঝগ ঔুাঁপঝগ চাদগঢ ঘাাআগঢা
 পওঙু।‛১৮ ঢাাঁভ এ ক্তয যণগওাআ যাছা বা ঢাভাতাগভ চীগদ ঢাাঁভ পধঢাভ াগফাখ প্রপা পঙম পযরৄওাম
যণগওাআ।
১৯৪০ াগম পিঢী পাগলভ ধভ পপূপঢপূরড েীও ৪১ দাং পফচযা কাপম েীগঝভ ‘ধযাভাটাাআ মজ্’-এ
ণাওগঢদ। যাআফ পঢপদ ঢাাঁভ যযপওঙু াআ-ঔাঢা  ওাকচধত্র ধাপঞগ যতদ ঢাাঁভ যতগযভ াপড় যকাধামদকভ
যাভাওধুগভ। ঢাাঁভ খাঝযীমাভ াপড়গঢ এওপঝ পপমপঢ যওাম্পাদীভ পজ্ঞাধগদভ ওযাগমন্ডাগভ াঅাঁওা এওপঝ পযরৄভ ঙপ
যতগঔাআ দাপও ঢাাঁভ ‘ওাচম’ ঘপভত্রপঝভ ধপভওেদা। এও যওাফম, ুেভ, পদষ্পাধ, রূধাদ  যতুমপ ওাচম, যব
পঙম ঢাাঁভ ওেদাভ ভাচধুত্র”স্বপাগ, যৌভগপ য ঢাাঁভ পধঢা াধুভাআ স্বগকাত্র। ১৩৫৭ াগমভ ২৮যয পাদ্র
পপূপঢপূরগডভ চীপঢাহলা যযর চিপতগদভ াদুষ্ঠাগদ ন্ধুভ ফগদাচ ু, ুফণ দাণ যখার, টা: দমীদাক্ষ াদযাম,
কগচন্দ্র দাণ পফত্র, যকফ চালাদ-াঅভা-ঔাদ প্রফুঔ হু াপলপঢযগওভ ফাকফ ল। যফ াপঢপণকয পফগম ঢাাঁগও
এওঔাপদ ঔাঢা াঈধলাভ যতদ”বাভ ুেভ ওগভ াাঁথাগদা ওাগমা ওপাভঝাভ াঈধভ যাদামী াক্ষগভ াআাংগভচীগঢ ঔু বত্ন
ওগভ যমঔা পঙম ‘ওাচম’ ওণাপঝ। যাআ ফগাআ পঞও লগ বা াপমগম্ব ঢাাঁগও পমঔগঢ লগ ‘ওাচম’ াঅভ যমঔা রৄরু
লগমাআ ঢা থাভাাপলও পাগ যভ লগ যওাগদা এওপঝ ধপত্রওা।১৯
াদপগট্টভ যমঔা ‘ওাতম্বভী’-ভ াফাপ্ত াাংয ফাপ্ত ওগভপঙগমদ ঢাাঁভ ধুত্র পূরডপট্ট। াঅভ পপূপঢপূরগডভ যবফদ পঙম
‘াধু’, যঢফদাআ পঙম ঢাভাতাগভ ‘ওাচম’। াধুগযভ ধুত্র ‘ওাচম’-এভ ধপভওেদা এওফগ পঙম পপূপঢপূরগডভাআ।
পওন্তু পঢপদ ঢা রৄরুাআ ওগভ যবগঢ ধাগভদপদ, াঅভ পপূপঢপূরগডভ ফগদ ‘ওাচম’ ঘপভত্র পদগ যব স্বপ্নফ াদুপূপঢ
খদীপূঢ লগপঙম াস্ত যপ্রপক্ষগঢ ঢাভ ঝা চুগড়াআ পঙম ঢাাঁভাআ াগড় পঢদ ঙগভভ পযরৄধুত্র ামু ভগন ঢাভাতা।
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াদযপতগও, যত্রাআ পপূপঢপূরগডভ ‘ধগণভ ধাাঁঘাপম’-ভ প্রগাআ প্রণফ াঅগমাপঘঢ ল। াণঘ পপূপঢপূরগডভ ‘যতবাদ’
যমঔাভ াআচ্ছা পঙম ‘ধগণভ ধাাঁঘামী’ভ াঅগক, াঅভ প্রণফপতগও ‘যতবাদ’-এভ দাফ পঙম ‘যতঢাভ যণা’। পও
পমঔগদ ঢা যপগ যঙাঝ যঙাঝ যস্কঘ ওগভ ভাঔগঢদ পঢপদ। ধগভ ঐ যস্কঘগুপম যতঔগমাআ পও পমঔগদ ঢা ফগদ ধগড়
যবঢ ঢাাঁভ। ঢাাঁভ ‘ধগণভ ধাাঁঘাপম’-ভ পযওগড়াআ াঅগঙ যমঔগওভ াওৃপত্রফ প্রওৃপঢগপ্রফ। যাআ প্রওৃপঢগপ্রপফও পপূপঢপূরড
ম্পগওয ভফাগতী গমদাঃ ‚াঈপদ পঙগমদ পঘভপতগদভ ঙাত্র। প্রওৃপঢভ এাআ ফপলফফ”াদন্ত ঐশ্ববযপভা ধপভগয, এভ
পপঢগভ াঅত্মলাভা পঙগমদ পঢপদ। প্রওৃপঢ ধাকম পপূপঢপূরড।‛২০ ওঔদ ওঔদ ওাাঈগও দা চাপদগ যপাভ ভাগঢ
যপভগ ধড়গঢদ পপূপঢপূরড, যবগঢদ গদ, ধালাগড়”যবঔাগদ তাাআ পদচযদঢা। াঈধাদা াভগঢদ পযমাগদ।
ঢাভধভ রৄরু লগঢা যমঔা। গগ ভাঔগঢদ যক্ষগডভ গী যদাঝাআপঝ। ফৃঢুযভ ধূয ধবযন্ত ঢাাঁভ এ াপযা চা পঙম।
পপূপঢপূরগডভ প্রওৃপঢগপ্রগফভ এাআ এওপদষ্ঠঢা  যফ পমীদঢা যব থফদীগস্রাগঢ প্রাপলঢ লগপঙম ধুত্র ঢাভাতাগ
ঢা যঝভ ধাা বা পপূপঢভ ‘ধগণভ ধাাঁঘাপম’ পওম্বা ‘াধভাপচঢ’ গ্রেদুপঝভ ধাযাধাপয ঢাভাতাগভ ‘ওাচম’”এফদপও
‘গ্রাফাাংমাভ ফাঞখাঝ’ পওম্বা ‘ধণপ্রান্তগভ’ গ্রেগুপম ভাঔগমাআ। াধু াঅভ ওাচগমভ ঙেঙাড়া ফগদাপূপফ যব পপূপঢঢাভাতা দাফও পধঢা-ধুগত্রভ ফগদাপূপফভ ফঢাআ এওাআ পাগ াঈতা ওভা প্রওৃপঢগপ্রফী াঅভ যঘদা-াগঘদা ফাদুরগপ্রফী
ঢা যতঔগঢ ধাাআ ‘ওাচম’ এভ এওাাংগয যবঔাগদ ঢাভাতা গমদাঃ ‚যীঢ যযর লাআা গন্তভ াঢা পলগঢ রৄরু
ওপভাগঙ। ধুভাঢদ ধাঢা ছপভা পকা কাগঙ দঢুদ ওপঘ ধাঢাভ ফাগভাল। এাআ পতদগুমাগঢ ওাচগমভ যপযক্ষড
াপড়গঢ ফদ গ দা”পগযরঢাঃ শওাগমভ পতগও। ূবয াাঁযগদভ ফাণা ঙাড়াাআা এওঝু দাপফগমাআ যভাতঝা যওফদ ভাগা
ভাগা াঅভ াঅভাফতাও লাআা াঅগ। ভাডুপধপগতভ কাাআঝা াম ফথযাগহ্ন চগগম খুপভা খুপভা খামঢা ঔা।
ওাচম াঈত্তগভভ চাদামা পা মক্ষয ওগভ। পওঙুক্ষড ধগভ ঢালাভ াঅভ ফদ যঝাঁগও দা”াপলগভ বাাআাভ চদয ঙঝধঝ
ওপভগঢ ণাগও। দয মঢাধাঢাভ যব পগযর ঘ্রাডঝা াঢাগ পলা াঅগ”যঝাাআ যবদ ঢালাগও াঅগভা ঘিম ওপভা
যঢাগম। কন্ধঝাভ পলঢ এাআ াপলগভ বাাআাভ াআচ্ছাভ যব ওী ম্পওয”ঢালা য ুপছগঢ ধাগভ দা, যওফদ যবদ ভলযফ
পা ল ফগদ।‛২১ ঢগ পধঢাভ Mystic পওম্বা Supernatural াদুপূপঢগুপমাআ যব ঢাভাতাগও গঘগ যপয
াঅওরযড ওগভপঙম ঢা ঢাভাতাগভ যমঔা ‘ঢাভাদাণ ঢাপযও’ পওম্বা ‘ামাঢঘক্র’-এভ কেগুপম ধড়গমাআ যাছা বা।
পপূপঢ-পাগরযভ পদপভগঔ াধুভ প্রওৃপঢ ঢিঢা পদগ এ বাৎ াাংঔয াঅগমাঘদা লগগঙ। য প্রগগ দা পকগ মা
বা, রৄথুফাত্র ঢাাঁভ ‘ওাচম-ওেদা’ পখগভাআ ধুত্র  প্রওৃপঢভ পদপড় াঈগিরঔাপদ ফৃঢুযভ পওঙুওাম াঅগক ঢাাঁভ ফগদ
ওঢঔাপদ চপড়গপঙম, ওঢঔাপদ ঙপড়গপঙম ঢাভ চাদুওভী গম্মালদ ঢাভ ধপভঘ যফগম ভফাগতীভ ওণা। ভফা যতী
গমদাঃ ‚ওাচম াঈধদযা ম্পগওয ওঢ পদপৃঢ ফথযাগহ্ন াঅওাগযভ দ দ ঙাারূধ যতঔগঢ যতঔগঢ ন্ধযাগমা
পমপগমভ থাগভ যঞগতাগম যলমাদ পতগ পশ্রাফ ওভগঢ ওভগঢ াঅগমাঘদা ওভগঢদ। ওাচম এঔদ ওঢ ড়
লগগঙ, ওী ওভগঙ, ওী পাগঙ, এ াঅগমাঘদা ওভগঢদ। ামু ঢাভাতা লাভ ধগভ ফুহুগঢয ফুহুগঢয ামুগও
যতঔা ঘাাআ। ামু পও ওভগঙ, যওফদ াগপগী ওভগঙ”যতা াপড়গঢ ওমগও যটগও যতঔাগঢ পাগমাাগঢদ।
তযাভ যঔমুগড়ভ গগ ামু যবদ পঙম পযরৄ-যঔমুগড়। ুছগঢ ধাভঢাফ, ‘ওাচম’ াঈধদযাগভ ধপভওেদা ফাণা
খুভগঙ।‛২২ াণঘ পপূপঢপূরগডভ য ধপভওেদা াস্তাপঢ লাভ াঅগকাআ প্রাড খগঝ ঢাাঁভ। হুপতদ ধভ ফাগভ
াঈৎাগল পওগযাভ ধুত্র ঢাভাতা ঢাাঁভ য ধপভওেদাগও াস্ত রূধতাদ ওগভদ। ‘ওাচম’ াঈধদযাগভ এওহলাগদ যতপঔ
ওাচগমভ পাদা যমঔও ঢাভাতা গমদাঃ ‚এওঝা ঔাঢা দুাআপঝ কে পমপঔা য ন্ধুগতভ ধড়াাআাপঙম। ওগমগচভ
ন্ধুগতভ (যপয পফম দা ণাওা গি দুাআ-এওপঝ ন্ধু ঢালাভ লাআাগঙ) ফগথয াগদগওাআ ঢালাভ াাভ পক্ত। ঢালাভা
কে দুাআঝা াঅগতযাধান্ত রৄপদা পমম”পামাআ লগগঙ, ফে ওী! ঢগ যাধাভ ওী চাগদা, যমঔাভ ফগথয যঢাফাভ
াাভ প্রপা ড্ড যযী। ওাচম ফলা লাগাফা ধপড়াগঙ। য াআচ্ছা ওপভা াাভ াআ যতপঔা দওম ওপভগঢগঙ দা।
ঢালাভ পঘন্তাথাভাভ পলঢ াাভ পঘন্তাথাভা পফপমা যকগম য ওী ওপভগঢ ধাগভ?‛২৩ এ ওণা ওপঝ যবদ ঢাভাতাগভ
পদগচভ চীগদভ যক্ষগত্র এও াঅম ঢয গম ফগদ ল।
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পপূপঢপূরগডভ ‘যতবাদ’ প্রপৃপঢ গ্রে যঢা গঝাআ এফদপও ঢাভাতাগভ ওণাগঢ চাদা বা পপূপঢপূরড
Spiritualism-এ রৄথু পশ্বাীাআ পঙগমদ দা, প্রওৃপঢথগফযভ ফগথয প্রাযাঃাআ পঢপদ ঢাাঁভ এাআ Spiritualism-এভ
রূধগও প্রঢযক্ষাপঢ ওভগঢদ। ঢাাঁভ ‘যতবাদ’ এাং প্রওাপযঢ াপ্রওাপযঢ হু পতদপমপধগঢ ঢাাঁভ এাআ কপীভ পশ্বা 
াঈধমপিভ ওণা পমপধে ভগগঙ। পপূপঢপূরড পদগচ ধৃপণীভ এাআ প্রওৃপঢথফয ম্পগওয এওহলাগদ গমদাঃ ‚এাআ
ধৃপণীভ এওঝা Spiritual Nature াঅগঙ। াঅফভা এভ কাঙধামা, নুম-নম, াঅগমা-ঙাা, াঅওায-াঢাগভ ফগথয
চিগ্রলড ওগভপঙ গম, শযয যণগও এগতভ খপদষ্ট ধপভঘগভ ন্ধগদ াঅে গম, এভ প্রওৃঢ রূধপঝ াদুপ ওভা
াঅফাগতভ ড় ওপঞদ লগ ধগড়।‛২৪ পপূপঢপূরগডভ পদগচভ াপঢগমৌপওও পশ্বাপঝ যওফদ পঙম য প্রগগ মগঢ
পকগ ঢাভাতা গমদাঃ ‚পপূপঢপূরড ধভগমাগও যঢা পশ্বাী পঙগমদাআ াঈধভন্তু পঢপদ মগঢদ াঅফাগতভ এাআ তৃযযফাদ
পশ্বচকগঢভ যপঢগভাআ াঅগভা াগদও চীচকৎ ঙপড়গ ভগগঙ, বা ফগভ াদয টাাআগফদগদ াপহলঢ এাং ওাগচ
ওাগচাআ াঅফাগতভ ওাগঙ ম্পূডয াতৃৃ্যয। ঢাাঁভ ‘যতবাদ’ এাং প্রওাপযঢ াপ্রওাপযঢ হু পতদপমপধগঢ এাআ কপীভ পশ্বা
 াঈধমপিভ ওণা পমপধে ভগগঙ।‛২৫ পপূপঢপূরগডভ ান্তগভ এাআ াপঢপ্রাওৃপঢও পশ্বা চগিপঙম স্তুগঘঢদাভ
কপীগভ প্রগগযভ ঐওাপন্তও  এওপদষ্ঠ াআচ্ছাওগেভ যচাগভাআ। পঢপদ বঢঔাপদ subjective পঙগমদ, ঢাভ যঘগ
যযী পঙগমদ objective াঅভ ঢাাআ মগঢ যধগভপঙগমদাঃ ‚ধাগভভ গগ এধাগভভ এওঝা যবাক াঅগঙ। াঅগঙাআ
াঅগঙ। ফৃঢুয এঔদ ধবযন্ত াপথওাাংয ফাদুগরভ ওাগঙ যযাগওভ পচপদ। পওন্তু যযাও যঢা এাআ যপগ”ফৃঢুয এওঝা
ান্ধওাভ ম্পওযলীদ পগচ্ছত। ঢা বপত দা ল!‛২৬ এাআ ৎুগওযভ স্পেদ বঔদ পঘন্তাযীম ফগদ াঅগমাড়দ চাপকগ
যঢাগম ঢঔদাআ যাছা ম্ভ ল, ঢাাঁভ াপঢপ্রাওৃপঢও ত্তাভ যাথ ফগভ টাাআগফদযগদ” এওাআ যস্পগ (Space) হু
ত্তাভ াপস্তগত্ব পশ্বাী াঅভ ঢাভা ওগমাআ াহলাদ ওভগঙ এওাআ াগণ”ধৃণও বাগতভ যপক্তত্ব াণা াপস্তত্ব,
াতৃযয; ফগভ দূদযঢফ ধাণযগওযভ ফগথয চীগদভ এপতগও াঅভ পতগও দাদাঢভ ঢাভ াহলাদ, লগঢা া াঅভ
যযী পওন্তু ঢাগও ওঔদ াস্বীওাভ ওভা বা দা। যাআ যথাদঝা ঔাপম যঘাগঔ যতঔা বা দা, াণঘ ঢাভ এওঝা
শজ্ঞাপদও পপপত্ত াঅগঙ, তযযদ া পজ্ঞাগদভ পগতযী যাঔা বাগও াআপঢধূগযাআ ঢাগতভ ঘঘযাভ পর ওগভ পদগগঙ।
পধঢা-ধুগত্রভ ম্পগওযভ ন্ধদ যব ফৃঢুযভ ধগভ যযর লদা” ঢা যবফদ পফগয ণাগও ধুগত্রভ াঅগক পগপাভ
পঘন্তগদ যঢফদাআ ঢা প্রমপম্বঢ লগ ঙপড়গ ধগড় ীফালীদ প্রওৃপঢভ াওৃপত্রফ াঅদেফ যৌেবয পযঔা। ঢা যব এও
চি যণগও াঈগঞ এগ াঅভ এও প্রচিগও াাঁঘাভ ধণ যতঔা, াদগন্তভ াঅগমা লগ জ্বগম ণাগও হৃতগভ াক্ষঢ
স্বম্ভূগঢ, এওাআপাগ ঢা পাস্বভ লগ গঞ াস্তগভ পধঢা-ধুগত্রভ যমঔা াঈধদযাগভ দুপঝ পপে ধুত্র-ঘপভত্র  পঘগত্র।
পপূপঢপূরগডভ ‘ধগণভ ধাাঁঘামী’-ভ এওপত্রাংয ধপভগচ্ছগত লপভলগভভ ফৃঢুযভ ধভ শ্মযাগদভ ধঝপূপফগঢ ধুত্র াধুভ
পভগড যমঔও গমদাঃ ‚ফপদওপডযওাভ খাগঝ াংস্কাভ াগন্ত ন্ধযাগমা াধু োদ ওপভা ঞান্ডা ধপশ্চগফ াঢাগ
ওাাঁপধগঢ ওাাঁপধগঢ শধঞাভ াঈধভ াঈপঞম। ভাফওৃষ্ণ পফযগদভ এওচদ যও  দোু ঢাাঁলাগও াঈত্তভী ধভাাআগঢপঙম।
যমা ঔু ধপড়া পকাগঙ, াস্ত পতকগন্তভ ম্লাদ াঅগমা ধাণগভভ ফপেভগুমাভ াঅকাঝুওুগঢ ফাত্র পঘওপঘও ওপভগঢগঙ।
াভাপতগদভ যাধাগভ পতগযলাভা াধুভ ফগদ লাআম ঢালাভ াাভ ধপভপঘঢ কমা াঈৎুও যশ্রাঢাকগডভ ম্মুগঔ যও যবদ
পা াঅৃপত্ত ওপভগঢগঙ”ওাগম রযঢু ধচযদযাং ধৃপণী যরযযাপমদী.../যমাওাাঃ ন্তু পদভাফাাঃ... যব াাগও ওগম
পফপমা াঅচ ফপদওপডযওাভ খাগঝ তাল ওপভগঢ াঅপদাপঙম,--যভাগক, চীগদভ বুগে ধভাপচঢ য াা স্বপ্ন ফাত্র”াধু
ঢালাগও যঘগদ দা, চাগদ দা”ঢালাভ পঘভপতগদভ এওান্ত পদপযভঢাভ ধাত্র, ুধপভপঘঢ, লাপফুঔ াা জ্ঞাদ লাআা াপথ
ধপভপঘঢ লচ ুগভ, ুওগন্ঠ, প্রপঢপতগদভ ফগঢা যওাণা পা যবদ াঈতা ধুভীভ ুগভ াঅযীযাঘদ কাদ ওপভগঢগঙ”
ওাগম রযঢু ধচযদযাং ধৃপণী যরযযাপমদী.../যমাওাাঃ ন্তু পদভাফাাঃ...‛২৭ এ রৄথু াপভ যতা ওাগমা াক্ষগভভ ুগভ
ধদযাপও ওণওঢাফাত্র দ, ফৃঢুযভ পঘভন্তদ ঢয াঈধমপিভ ফগথয পতগ যাশ্বঢ চীদগঢযভ াঅগমা াঅগমা
যনভা এও পঘভন্তদ রপঢ বা এও ফৃঢুযগঢ যযর লদা, লস্র লস্র চি-ফৃঢুয যস্রাগঢভ ফগথয পতগ বা প্রচি যণগও
প্রচিান্তগভ মীদ লগ ণাগও, াঅযা লগ”াঅগমা লগ পশ্ব ফাদফাচগও এপকগ বাাভ ধণ যতঔা। এভাআ
ধাযাধাপয াঅফভা ভাঔগঢ ধাপভ াধুভ ফৃঢুযভ ধভ ওাচগমভ ফাদপও াপপযপক্তঝুওুগও। যমঔগওভ পারাাঃ ‚তাল যযর
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ওপভা যযরভাগত্র াাআ পনপভম। ঔাগঝভ ধাাভ ওাগঙ শলফন্তী এওপাগ পা াঅগঙ, এওঝু দগড় দাাআ। পতদ ঢালাভ
যঘাগঔভ াফগদাআ ভাপত্র লাআাপঙম, াঅাভ ভাপত্র যপাভ লাআগঢ ঘপমম। াাআ াাও লাআম ওাচমগও যতপঔা। শ্মযাগদ
য ফুঔাপি ওপভাগঙ াঢযন্ত যান্তপাগ। পনপভা যাআ যব চাদামা তাাঁড়াাআম, ধগভভ পতদ দুধুভ ধবযন্ত াঅভ যঔাদ
লাআগঢ দপড়ম দা। ধাগযভ াপড়ভ পাভপাভাুভ েী াঅপা াভাভাঢ শলফন্তীভ ওাগঙ পাপঙগমদ। পঢপদ ধবযন্ত
ওাচগমভ পদস্পৃলঢা যতপঔা াাও লাআগমদ।... ... দুধুগভ ওাচম াধুভ যমঔাভ খগভ পকা পম। ফাপ্ত ধান্ডুপমপধঝা
ড় ঔাগফভ পপঢভ যঝপগমভ াঈধভ ভাঔা। যঝপগমভ এ যওাগড াাভ ঘুম াঅাঁঘড়াাআাভ বগযাগভভ পঘরুপদঔাদা, ঢালাগঢ
াাভ ওগওঝা ঘুম এঔদ চড়াাআা াঅগঙ। খাগড়ভ ওাগঙ ফমা লাআা বাা দুাআঝা চাফা যতাগমভ যধগভগও
ছুপমগঢগঙ। এ যতপঔগঢ যতপঔগঢ ওাচম চাদামা পতা াপলগভ ঢাওাাআম। যমা ধপড়া াঅপগঢগঙ। ূবযঝা যওফদ
ওরুডালীদ”ওালাভ দুাঃগঔভ ফযণী দগল। ফস্ত পতদ যওম খুপভগঢগঙ। এওঝা ফাওড়া দু যতাগমভ যওাগড চাম
ুপদগঢগঙ াঔণ্ড ফগদাগবাগক।‛২৮ াঅচ যব ধুত্র, ওাম যাআ-াআ পধঢা, াঅভ যাআ পধঢাগও এওপতদ ঢাভাআ যঘদা
ধৃপণীগও পতা চাপদগ ঘগম যবগঢ ল পঘভ যেলাপিঢ ধুত্রপঝভ ওাঙ যণগও। ঢু াঔণ্ড কপঢগঢ ওামঘক্র খুগভ
ঘগম এওঝাদা”খঝফাদ, াতৃযয প্রওৃপঢভ পদগফাআ, ফৃঢুয বাভ ঘমাগও স্তি ওভগঢ ধাগভ দা এও ফূহুগঢযভ ঢগভ, যাআ
যাশ্বঢ ঢযগওাআ এওাআপাগ প্রপঢপাঢ লগঢ যতপঔ এঔাগদ। ঢাভাতাগভ ‘ওাচম’ াঈধদযাগ এফদ যয পওঙু াাংয
ভগগঙ বাভ ফগথয পতগ চি-ফৃঢুযভ ুফলাদ ঐপঢগলয োপঢ লগ যমঔও যধৌাঁঙগঢ ঘাদ প্রচি াপলঢ পধঢা-ধুগত্রভ
ম্পগওযভ এফদাআ এও যতামাপঢ পাপেুগঢ, যধৌাঁঙগঢ ঘাদ এফদাআ পঘভন্তদ, তাযযপদও াপপযপক্তভ ধগণ বা প্রওৃপঢ,
যপ্রফ াঅভ ফাদগঢযভ পঘভাঢ াংপফশ্রগড এও াঢযাশ্চবয াঅগমাওধডয লগ যচগক ণাগও াঅফাগতভ হৃতৃগন্ত।
পপূপঢপূরগডভ ফাদধুত্র াধুভ ফৃঢুযতৃযয ঢাভাতাগভ ‘ওাচম’ াঈধদযাগাঃ ‚এওঝা পঠম ঢুপমা যচাগভ দতীভ পতগও
ঙুাঁপড়ম, যয যচাগভ। গগ গগ াদুপ ওপভম ুগওভ াাঁপতগও বযডা রৄরু লাআাগঙ। াফগদ লাআগঢ যচাগভ থাক্কা
ফাপভগম যবফদ ল, যঢফপদ পাগ ুগও লাঢ পতা পওঙুঝা পঙঝওাাআা পধঙগদ পভা াঅপম। ফুলূগঢয ফাণা ওী ভওফ
ঔাপম লাআা যকম। ূবযঝা যবদ এওাভ ওাগঙ াঅপগঢগঙ, গগ গগ াঅাভ তূগভ পভা বাাআগঢগঙ। াধু াদুপ
ওপভম, ধা দুাআঝা ঢালাগও াঅভ তাাঁড় ওভাাআা ভাপঔগঢ ধাপভগঢগঙ দা। ধাণভঝাভ কাগ যলমাদ পতা য ফাপঝগঢ পা
ধপড়ম। যণাঝা াপড়গঢগঙ”শ্বা মাআগঢ ওষ্ট লাআগঢগঙ। ঔু কপীভ খুফ াঅপাভ াঅগক যবফদ ল, যভীগভ যঢফপদ
াাগতভ পা। যতগল-ফগদ াাত ফাওড়াভ চাগমভ ফগঢা চড়াাআাগঙ। য পও এাআঔাগদ এওঝু খুফাাআগ? াা
াপড় াঅপা পমগঢগঙ দুকযা ওাআ? ঢাভ চদয যাপড় পওগদ এগদপঙ যব”াা ণপমভ পপঢভ লাআগঢ াগদও পচপদ াপলভ
ওপভগঢগঙ। ... ... খুফ”খুফ”খুফ। ুও াপলা পঘদপঘগদ যণাঝা াঈধগভ াঈপঞগঢগঙ। বযডা ঢঢঝা াঅভ যাথ লাআগঢগঙ
দা, ঢালাভ ঔু খুফ ধাাআাগঙ।‛২৯ াঅভ ঢাভ াগণাআ ঢীব্রঢা ধা ফৃঢুযওামীদ াঅগভা এও ফলা াদুপাঃ ‚”যঔাওা
যওাণা যকম, যঔাওা? াঅফাভ ধাগয াঅ”এাআঔাদঝা। যওাম যখাঁগর যা, াঈগঞ বাগদ যওাণা। াঅপফ যঢাগও
যওামওাঢা যণগও যাআ াআঝা এগদ যতগা এাভ। াঈগঞ বা যদ াা াঅফাভ”যঢাগও দা যতগঔ াঅপফ যব যফাগঝ
ণাওগঢ ধাপভ যদ।‛৩০ মাাআাহুময াধুভ এাআ ফৃঢুযতৃগযয ঢগপ্রাঢপাগ চপড়গ াঅগঙ ঢাভ াা। চি-ফৃঢুযভ এাআ
াঅলফাদ প্রালথাভা বঔদ ফৃঢুযগস্রাঢ এগ লাগদ াঅখাঢ, ঢঔদ যাআ যওান্ ওাগম লাপভগ বাা স্মৃপঢভা এগ
চীগদভ  দা ধাাভ াদুপূপঢ াঅভ যণালঢ নাাঁওগুগমা চুগড় পতগঢ ঘা, াঅভ ওম ধাপণযঢাভা পফগম-পফগয
এওাওাভ লগ যযগর স্বগপ্নভ ধাদপয যগ পধঢা-ধুগত্রভ যাআ পাপম্মমগদভ যতগয লাপভগ যবগঢ ঘা।
প্রগ যযর ওভগা ‘ওাচম’-এভাআ এওপঝ াদুধফ ডযদা পতগ। পধঢা-ধুগত্রভ াঅশ্চবয য পফমদ যমঔগওভ াধূয
পারাাঃ ‚যপতদ ওাম লাআগঢ যফখ ওপভাপঙম”পওন্তু ৃপষ্ট ল দাাআ। ুেভ এওঝা ঙাাখদ াঅগফগচ গ্রাফঝা
পছফাাআগঢপঙম। ধাপঔভ টাও যযাদা বাাআগঢপঙম ওফ। যওম হু াঈাঁঘুগঢ প্রা যফগখভ কাগ কাগ ওগওঝা পঘম
াঈপড়গঢপঙম। ওাগতভ পফজাভ যক্ষগঢভ ধাগয ওাচম এওাভ ণাপফম। ওাগতভ ঢালাভ যামাভ পলঢ পদগড়দ পতগঢগঙ
যক্ষগঢ। ওাচমগও যতপঔা ওাগতগভভ যামা পমম”াপড় ঘগম বা ওঢযাাা”পপষ্ট লপঢ ধাগভ। ওাগতভ াঅধপত্ত
ওপভা পমম”ধাপদ লগ দা যফাগঝ”যতঔগঙা দা পঘম াঈড়গঙ ধগভ। টাদা ধাপদ ধাপম দাপফ াঅঢ পদঘধাগদ।
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াঅলাাঢি ম্বগন্ধ ঢালাগতভ াঅমাধ ওপভগঢ পতা ওাচম লাাঁপঝগঢ মাপকম যফগঞাধণ থপভা। ঐ ধণঝা পকাগঙ
াঅরাঢ়ু”এাআ ধণঝা খুপভা পকাগঙ দতীভ পতগও। এওঝা ড় কাঙ ভপলাগঙ দুাআঝা ধগণভ গফহলগম। চাকাঝা
ওাচগমভ ড় পাম মাগক। গ্রাগফভ বাঢী যমাও এাআ ধণ পতা াঅরাঢ়ুভ লাগঝ পকা ণাগও। াগঘদা যমাও বা
ওঢ। পপদ-কাাঁ লাআগঢ ফামধত্র ওাাঁগথ ওপভা াঅগমভ ধণ, ফাগঞভ ধণ থপভা এঔাগদ াঅগ। এঔাদ লাআগঢ ওাাঁঘা ধণ
থপভা ঘপমা বা লাগঝ। ধডযাপত ওাাঁগথ লাঝফুঔী চদগস্রাঢ যতপঔগঢ ওাচগমভ যয মাগক। ঔাপদওক্ষড যঔাগদ পা
ওাচম এওাভ দতীভ ধগণ পওঙুতূভ লাাঁপঝা াঅপম। পনপভা াঅপগঢ াঅপগঢ যতপঔম এওচদ যমাও াঅরাঢ়ুভ ধণ
লাআগঢ দাপফা গ্রাগফভ পতগও ঘপমা যকম। ুওঝা ঢালাভ এওাভ যওফদ ওপভা াঈপঞম। যতৌড়াাআা াঅকাাআা যকম
য”এাআাভ যমাওঝাভ পধঙগদ াঅপা ধপড়াগঙ। হুপতগদভ াদপযাগভ নগম যেঝা যবদ পচপ পতা াঅভ াপলভ
লাআগঢগঙ দা। ফাণাভ ফগথয যওফদ ওপভগঢগঙ। ধগণভ ধাগয চগম লাআগঢ াঢা াচস্র দযধুগষ্পভ কন্ধ পলা
াঅপদগঢগঙ। এওঝা থাক্কা পতা ওাচম যেঝা াপলভ ওপভম”াা! াধু পদুযৎধৃগষ্ঠভ দযা পনপভা ঢাওাাআম। এাআ
টাওঝাভ চদয য ঙুপঝা াঅপগঢগঙ ধৃপণীভ াঅভ এও প্রান্ত লাআগঢ। ফুগদ্রভ যনগদাচ্ছম াঈপফযফামা, পরূফন্ডমীভ
যতগযভ ঢাভওাঔপঘঢ ঢপফস্র ভাপত্রভ াঅওরযড, াঈষ্ণ ামুওা রৄাআা াঈধগভ দাপভগওম ধাঢা াঢাগভ ফফযভধ্বপদ
রৄপদাভ াদ্ভুঢ াদুপূপঢ” য ঢযাক ওপভা াঅপাগঙ। এাআ টাওঝা রৄপদাভ যমাগপাআ যঢা! য ণাপওগঢ ধাগভ
দাাআ। াধুভ লাঢ লাআগঢ যাক াঅভ াক্স ধপড়া যকম থূমা। ধগণভ ফগথয লাাঁঝু কাপড়া পা য দুাআ লাঢ াফগদ
াড়াাআা পতা যঘাঔ ুাঁপচম। ধভক্ষগডাআ ওাচম ছাাঁধাাআা ধপড়ম াধুভ াহুন্ধগদ। পঘমগুপম খুপভা খুপভা দাপফা
াঅপগঢপঙম পদগঘ। এাআাভ ৃপষ্ট দাপফগ।‛৩১ াদ্ভুঢ  াপস্মভডী এ ডযদা রৄথু পধঢা-ধুগত্রভ পফমদাআ দ”ঢাভ
যচভ প্রওৃপঢ, ফাদুর  ফাদ ফাগচভ যাআ ামক্ষয যওাডপঝগও ঙুাঁগ বা যবঔাগদ পধঢাভ লচ যেলপক্ত াদুপ
াঅভ পদগকযভ চম পফুগ্ধঢা পফগম-পফগয এওাওাভ লগ াঅগঙ যাআ এওগফপিঢী ফাদুরী িা”াঅভ ঢা স্পষ্ট
ওগভ যাআ পঘভাঢ ফাদম্পওযগওাআ বাভ ওম াপস্তত্ব চুগড় াঢম ফুৃ্দ্র াঅভ ুপযাম দপস্তম াঅলফাদওামযধী
ধভস্পভ ধভস্পভগও স্পযয ওগভ াঅগঙ।
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