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Abstract 

Shekar Das is one of the prominent short story writers of Barak Valley. He also wrote novel 

named 'Bindu Bindu Jol' in the year 2004. Main theme of this novel is partition.  
Partition Was the historic tragedy  of Indian subcontinent. In this novel Shekar Das 

enlightens us about the impact of this historical partition on the lives of common people. 

During the time of partition  so many People lost their home and life. Many people become 

'Refugees'. In this novel Shekar Das portrays this panic situation. In this research study we 

try to find out the actual scenario of the partition. 
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১ 
 

     শঔয দা ফযাও াঈতযওা তথা াঈত্তয-ূফত বাযশতয এওচন রব্ধ প্রবতবিত কল্পওায। াঈত্তয প্রশদশয রক্ষশণৌ 

শয ১৯৫২ বিস্টাশেয ২১শ শভ শঔয দাশয চন্ম য়। কশল্পয াত ধশয শায় বক্ও শঔয দাশয ফযাও 

াঈতযওায  ফাাংরা কল্পবফশে থ ঘরা শুরু য়। বরঘয শথশও প্রওাবত শঙাি বিওা ‘তক্রতু’শত তাাঁয প্রথভ কল্প 

‚ক্রভ তা‛ (১৯৭৩) প্রওাবত য়। এযয এশও এশও বতবন বরশঔশঙন ‘শওালাকায’,’শপযাবয’, ‘ডাাআশনাশযয 

পুপু’ াআতযাবদ বফঔযাত ফ কল্প।  তাাঁয প্রথভ প্রওাবত কল্পগ্রন্থ ‚শওালাকায‛ াঠও ভশর ফযাও ভাদৃত 

শয়বঙর। এাআ কল্প গ্রন্থ াবভয়া বালায় ানুবদত য়। বফ তশওয ত্তয   াঅবয দশও ফযাও াঈতযওায 

ফাাংরা কল্পবফে দাবশয় শফবিশয়শঙন শঔয দা। ‘বফ তশওয ত্তয  াঅবয দও ভূরত শঔয দাশয দও’। 

(তশাধীয বট্টাঘামত ‘াইান’১৯০)। 
 

     কল্পওায শঔয দাশয াশত যবঘত য় শদবাশকয শপ্রক্াি বনশয় ফযাও াঈতযওায  প্রথভ নযাবও 

াঅঔযান ‚বফন্দু বফন্দু চর‛। এওবি  ান্তযঙ্গ াঅরাঘাবযতায় শঔয চাবনশয়শঙন ‘ ফযাওবযাবরশত শদবাক বনশয় 

শওান াঈনযা শনাআ,বঠও ওযরাভ শদবাক বনশয় াঈনযা বরঔশত শফ।‚(তশদফ) দীখত বযওল্পনা ওশযাআ 

শদবাকশও বববত্ত ওশয এাআ াঅঔযান যঘনা ওশযশঙন শঔয। 
 

     ‘বফন্দু বফন্দু চর’ নাবতদীখত এওবি াঅঔযান। শলারবি বযশেশদয এাআ াঅঔযান াঠ ওযশত ওযশত ভশন য় 

শওাশনা ঘরবেি শদঔবঙ। শঘাশঔয াঈয এশওয য এও দৃযি শবশ শঠ। তশাধীয বট্টাঘাশমতয বালায় ‚শঔয 

বরশঔশঙন াঅঔযান ধযন বঘিনাশিযয।ওঔন ফ্ল্যাফযাও, ওঔন ভন্তাচ‛।(ৃাঃ ৯৫; ২০১৬)। াাংশওবতও ফয়াশন 

াঅঔযাশনয শুরুশত াঅভাশদয ূি ধবযশয় শদন শঔয এবাশফ,’ প্রস্ত াঈশঠাশনয তুরী শফবদয ওাশঙ এশরন 
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ুযফারা।ফি এও বরুচ াঅশঙ াওা শফবদশত। াঅচ বযূণত ওশয বযশরন শতর। ানযবদন এত শতর বদশত য় 

না। খন্টাঔাশনও জ্বশর এভন বযভান বদশরাআ য়। াঅচ বদশরন বরুচ।... শতরবযা শল শর ুযফারা বওঙু ভয় 

বনশু্চ দাাঁিাশরন।শফবদয াঈয াঅরশতা াশতয াঅগুর। ওার শও শদশফ শতর?‛ (ৃ. ১)। ূফতাবওস্তাশনয নাভীন 

এও াচ ািাকাাঁশয় াঅচাআ শল বদন এও বন্দু বযফাশযয। শওননা তাযা শদবাশকয ফবর। শঘৌদ্দুরুশলয ফাস্তুববশি 

শঙশি এও াচানা ববফলযশতয শথ াবি বদশত শফ তাশদয। শঘৌদ্দুরুশলয ববিায় তাাআ শল ন্ধ্যা প্রদী জ্বাবরশয় 

বদশেন  ুযফারা। ুযফারায ভত রাঔ রাঔ বন্দু ওূরফধূ এবাশফ শল ন্ধ্যাপ্রদী ফাস্তু ববশিয় জ্বাবরশয় বদশয় 

শদবাশকয ভয় শদ শঙশিশঙ। তাযাআ ভভতাবন্তও াঅঔযান ‘বফন্দু বফন্দু চর’। 
 

াঅঔযাশন ফবণতত শয়শঙ শদবাক চবনত ট্রাশচবডয পশর ূফত -াবওস্তাশনয াঔযাত নাভীন এও ল্লীয াঅাত বনযী 

দুবি বযফায নবরনী-ুযফারা  বিশচন-ফুভতীয বযফাশযয বফমতশয়য  ওথা।এাআ দুবি বযফাশযয বফমতশয়য ভধয 

বদশয় পুশি াঈশঠশঙ শদবাশকয ভশয় াচায াচায বযফাশযয বফন্নতায বঘি।  াদূযদতী শদবাশকয বযনাভ 

শবাক ওযশত শয়শঙ বনতান্ত ঙাশালা াধাযণ ভানুলশদয। ধভতীয় াঈন্মাশদয াশত শি শুধু শঘৌদ্দুরুশলয ববশি নয় 

প্রাণ  াবযশয়শঙ াচস্র ভানুল।নবরনী-ুযফারায ভত ওত ভধযবফত্ত ভানুশলয স্বপ্ন-াংায ঙাযঔায শয় শকশঙ,  

ফুভতীয ভত ওত নাযীয শওার ঔাবর শয়শঙ, ারুর-যাতুশরয ভত ওত ত বশু  প্রাণ াবযশয়শঙ,বিশচশনয ভত 

ওত ওত  ভানুশলয বপ্রয় ববশি জ্বশর ঙাাআ শয়শঙ, তায ওী শওান বশফ াঅশঙ?  তাযাআ এও ছরও এাআ াঅঔযাশন 

তুশর ধশযশঙন নযাবও শঔয। 
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     ‚বফন্দু বফন্দু চর‛ াঅঔযাশন ভাি শতাআবি বযফাশযয এওবি নাভীন বন্দু গ্রাভ শদবাশকয বনভতভ বযবিবতয 

বওায শয় বওবাশফ ধনচন ফতস্ব াবযশয় ফতাযা শয় শদ শঙশিশঙ তাযাআ ওরুণ ওাববন তুশর ধযা শয়শঙ। 

শদবাশকয াববাশ াববপ্ত বন্দুযা শম ূফত াবওস্তাশন থাওশত াযশফ না শায় ডাক্তায নবরনী শ ওথা াঅাঁঘ 

ওযশত শশযশঙন, তাাআ বতবন ধভতীয় ন্ত্রাীশদয গ্রাভ াঅক্রভণ ওযায াঅশকাআ শদ শথশও াআবিয়া াবরশয় 

াঅশন।শশফয ফনু্ধ্ ফাবঙত াঅবর তাশও াআবিয়ায়  ায ওশয শদয়।বওন্ত ফাবঘত মঔন নবরনীশও াআবিয়াশত ায ওশয  

শদফায ওথা ফশরবঙর,’- াঅচ যাাআাআশত ায ওাআযা বদশত াআফ।‘ তঔন নবরনীয  াফাও বফবিত াঈত্তয’ “ওী ায ওশয 

শদশফ?’ াঅয বতবন মঔন াআবিয়া এশরন তঔন,’াভশন বীলণ াবনবশ্চত ববফলযত।শদয শি াঅশঙ ওশয়ও রশক্য 

ািাফয, িাফয াঅয বপ্রয়চন।’ (;ৃ ২৪৩)  
 

     ওথা বঙর াআবিয়া এশ থাওায ফযফিা ওশয বযফাশযয ফাবও দযশদয াআবিয়ায় বনশয় মাশফন। ফনু্ধ্ ফাবঙত াঅবর 

তাশও ফশরবঙর,’এওদভ খাফিাাআশয়ন না ডাক্তাযফাফু,শকাশয াঅভযা ায ওাআযা বদভু। শঔাদায শদায়া াআশর এাআ 

াশযাবন াঅয ওয়বদন’। (ৃাঃ২৪১)াধাযণ ভানুশলয এাআ বফো শল মতন্ত ফাস্তশফয ভাবি স্পত ওযশত াশযবন। 

ফাবঙত ওবথত ‚াশযাবন‛ শওাশনাবদন াঅয শল য়বন। নবরনীশদয ভশতা বঙন্নভূর  ভানুশলয াঅয ওঔন শদশ 

শপযা য়বন। াঅত্মীয়-স্বচনীন যশদশ াভাবচও ফন্ধ্শনয ফাাআশয াঈৎশওন্দ্রীওবাশফ শফশি ঠা ফরুণ ারুশদয 

াংাশয নবরনী াঅয ুযফারায শলচীফন শভাশিাআ ুশঔয য়বন।   
 

     নবরনী াআবিয়া াঅায য ঔুফ দ্রুত ূফত াবওস্তাশনয বযবিবত ফদশর মায়। ুযফারা তায শওান ঔফয না শশয় 

াঈৎওবিত শয় াঅশঙন, ‘শাআ শম যা ীভানা ায ওশয ঔফয বদর,’ফডতায’ শবযশয়শঙন বনবফতশে।এয য াঅয শওান 

 ঔফয শনাআ। শওাথায় াঈঠর’। এফ এশরাশভশরা বঘন্তা বাফনা ওুশয ওুশয ঔাশে ুযফারাশও। তাযয ুযফারা বতন 

ন্তান ফরুণ,ারু াঅয ারুরশও বনশয় বফেস্ত শরাও বযয়াচ,ওুভদশদয ায়তায় শকারুয কাবিশত ওশয াআবিয়ায 

বদশও যয়ানা বদশরন।শঙাট্ট শভশয় ারুর ভশন প্রাশণ বফো ওশয শ াঅফায তায শদশয ফাবিশত বপশয 

াঅশফ।বপশয াঅায ভয় মাশত শচ  থ বঘনশত াশয শচনয  শ ফাফায শদয়া াশতয বপ্রয় যবঙ্গন ঘুবি শবশগ 
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শবশগ শথ ঙবিশয়  বঘহ্ন শযশঔ মায়। মাশত এাআ বঘহ্ন শদশঔ শদশঔ যা াঅফায বপশয াঅশত াশয,‘শওন এভন 

বাগবঙ ফ,ওী শয়শঙ শতায? ভা ুযফারায এাআ প্রশেয াঈত্তশয ারুশরয চ যর াঈত্তয ‘াঅফায মঔন বপশয 

াঅফ, এাআ বঘহ্নগুশরা শদশঔ শদশঔাআ থ বঘনশত শফ।না শর বপযফ ওী ওশয?’ (ৃ-২৪৭) ারুশরয এাআ াঈত্তয 

াঅভাশদয বফহ্বর ওশয।শঙাট্ট বশুবিয বফো বঙশরা যা বপশয াঅশফ বপ্রয় ফাস্তুববশি। াঅয  শুধু বও ারুর এবাশফ 

থবঘহ্ন শযশঔ মাশে বপশয াঅশফ ফশর? াকণন বনযী ভানুল এাআ ক্ীণ াঅায প্রদী জ্বাবরশয় ফাস্তুববশি শঙশি 

ঘশর মাশে বপশয াঅশফ ফশর, ’ওাওশবাশয শফবযশয়বঙশরন বতন ন্তান। মতিা না বনশর য়, বঠও ততিা াভগ্রী 

বনশয়শঙন াঅয াঅাঁঘশর শাআ ঘাবফয শকাঙা। খযশদায ফ শঔারা াঅশঙ তফু বশঠ ছুরশঙ াঅাতত তাৎমতীন 

ুরুলানুক্রশভয ঘাবফয গুে। শফযফায ভয় রক্ ওশযশঙন তুরীশফদীশত তঔশনা জ্বরজ্বর ওযবঙর বরুশচয 

ান্তবঔা। এবাশফাআ াঅশরায বঔা জ্বাবরশয় শযশঔ ঘশর মাশে াকবণত ভানুল। এ শুধু বনঙও বরুচ নয়। কৃি 

শজ্বশর বদশয় এশশঙ ক্ীণ াঅা, মবদ াঅফায বপশয াঅা মায়।‘ (ৃাঃ ২৪৭)  যাশেয ওুবির াঅফতত এাআ বনযী 

ভানুলশদয চানা বঙর না,চানায ওথা নয়। তাযা শম তাশদয  বপ্রয় স্বশদশ াঅয  বপযশত াযশফ না এিা তাযা 

স্বশপ্ন বাফশত াশযবন। শদবাক াকণন ভানুলশও এবাশফ ফাস্তুীন  শদীন ওশয বদশরা বঘযবদশনয চনয। 
 

     শম ারুর স্বশদশ বপশয াঅায চনয াশতয বপ্রয় ওাাঁশঘয ঘুবি শবশঙ্গ শথ বঘহ্ন শযশঔ বদশয় এশবঙশরা। শাআ 

ারুর বযপুযবচ ওযাশেয াস্বািযওয বযশফশ রাাঈঠায় শি ভাযা শকশরা। াঅভযা শদঔরাভ বযপুযবচ  ওযাশেয 

দবক্শণয ঙিায াশয ারুরশও  শ্মাশন বনশয় মায়া শয়শঙ।ঠাৎ ওশযাআ শমন খিনািা খশি শকর। ভাছঔাশনয 

শওাশনা খিনা াঅভাশদয চানানবন নযাবও। াঈনযাশয ভশধয াশনওিা শঙািকশল্পয ধযণ াঅভদাবন ওশযশঙন 

শরঔও। শঙািকল্পওায শঔয  শঙািকশল্পয াঅওল্পশও বুরশত াশযনবন য়শতা।মাাআ শাও ারুর ভাযা শকশঙ এিাাআ 

তয। শদশয ফাবিশত বপশয াঅায স্বপ্ন বনশয় ফাবি শথশও শফবযয়বঙর শম ফাবরওা,‘এও ফাবরওায শলওৃশতযয াঅগুন 

জ্বশর াবফযাভ।... বনশচয বপ্রয়চশনয শঘাশঔয াভশন নন্দাাআশওাঠায় বওত বওত শঔরা ওযা দুযন্ত ারুর ভুশঙ মায় 

বঘযতশয।‘ (ৃাঃ২৫৩) বদকযশওানা বযপুযবচ ওযাে শথশও শরঔা বনরীশনয ফি শঙশর ফরুশণয বঘবঠ শথশও াঅভযা 

চানশত াযরাভ ওযাশেয াস্বািযওয বযশফশ রাাঈঠায় ারুর ভাযা শকশঙ।এাআিুওুাআ ভাি।  
 

     বযবপবচ ওযাশে ুযফারা তায দুাআ শঙশর ফরুণ ারু াঅয শভশয় ারুরশও বনশয় াঈশঠশঙন। এঔাশন ারুর ভাযা 

শকর। ারুশরয ভৃতুযযয বওবাশফ নবরনীয বযফাশযয ুনবভতরন র এাআ প্রঙ্গ াঅঔযাশন াঅয াঅশবন।এযয 

ুযফারাশও াঅভযা াঅবফস্কায ওযরাভ যরায খশয। যরা ফরুশণয স্ত্রী। াঅশ্চমত দ্রুত তাশর এতিা ভয় শবযশয় 

শকর। শরঔও তায বফন্দু বফকত াঈশল্লঔ ওযশরন না।াঅঔযান শমন ঔুফ দ্রুত এও ওক্থ শথশও াঅয এও ওক্শথ 

বফঘুযত র। ফরুণ ারু যরা াধনায  ভধযবফত্তীয় বযফাশযয শকারওধাাঁধায় শদবাশকয াঅঔযান থ াবযশয় শকর 

শমন। 

 

৩ 
 

     শদবাশকয বনিুয বযাশয বনভতভ বযণবত  শদঔাশনা র  বিশচন-ফুভতীয াঅাত ান্ত চীফশনয ওরুণ 

বযণবতয ভধয বদশয়।শদবাশকয ভয় শম াম্প্রদাবয়ও াঅক্রভণ শনশভ এশবঙর াঅাত ান্ত বন্দু গ্রাশভ তাযাআ ফবর 

য় বিশচন-ফুভতী  তাশদয বশুুি যাতুর। ভাছযাশত বন্দ ুগ্রাভ াঅক্রান্ত য়। এাআ াঅক্রভণ প্রবতত ওযায ভশতা 

ভথত ুরুল বঙর না গ্রাশভ। বশয় নাযী-ুরুল-াঅফার-ফৃদ্ধ-ফবনতা ফাাআ ারাশত রাকর। বয়াতত বন্দুযা প্রাশণয বশয় 

শম শমবদশও াযশঙ রুশওাশনয শঘষ্টা ওযশঙ। নযাবশওয ফয়াশন,াঅক্রভশণয এও ভভতস্পতী ঙবফ ধযা শিশঙ 

‘এওচন ভধযফয়স্ক শঘাঁবঘশয় ফরশরা, না না বদশও না। নািভবন্দশয চশিা শর ফাাআশও শশয় মাশফ। ফন্দুও াঅশঙ 

শদয। যা াংঔযায় শফী, াশনওচন শত াশয। ফাাঁফশনয বদশও শদৌিা ফাাআ। শম শমভন াশযা বঙতশয শিা 

শয। 
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     এ গ্রাশভ াঅক্রভণ প্রবতত ওযায ভশতা মুফও  ুরুশলয াংঔযা ওভ।বনযী কৃি ফাাআ। নািভবন্দশযয থ শঙশি 

ফাাআ ঙুিশরা ভাশঠয বদশও।ভাশঠ াশয়য াতা চর,ওাদা,ুরুশলযা ঙুিশঙ বওন্তু ফাো বনশয় স্ত্রীশরাশওযা ওাবর। দু-

এওচন বঙিশও শি শকর।  এওচশনয ওাাঁঔ শথশও দূশয প্রায় াঈশি শিশঙ ফঙয বতশনশওয এওিা শভশয়।চর  

নযভ ভাবি ফশর শতভন শঘাি ায়বন। তফু খুভন্ত শঘাশঔ াঅঘভওা বঙিশও িায় শচাশয শঘাঁঘাশতাআ ডান াশত শচাশয 

শঘশ ধশযশঙ ভুশঔ য ভা।ওান্নায শেয বদ শমন যা না ায়। 
 

     ... ঙুিন্ত ফারশওয াত ধশয ভা ঙুিশঙ। ফৃদ্ধ-ফৃদ্ধাযা শতভন শদৌিাশত াশয না।তফু ঙুিশঙ। শওাথা না শওাথা 

রুশওাশর মবদ প্রাণ ফাাঁশঘ। এওভাি বযা খন ফাাঁফন। (ৃাঃ ২৩৪-৩৫) 
 

বনশচয শঘৌদ্দুরুশলয ফাস্তুববশিয় ুরুলানুক্রশভ ফফা ওশয াঅা বন্দুযা শদবাশকয াববাশ াববপ্ত শয় প্রাণ 

ফাাঁঘাশত এবাশফ ারাশত থাশও। এয শথশও শফদনাদায়ও ট্রাশচবড াঅয বওঙু শত াশয না। ওঔশনা ওঔশনা এবাশফ 

ারাশত বকশয় বিশচন- ফুভবতয ভশতা শওাঈ শওাঈ বনশচয দুশধয বশুশও বফঙানায় শযশঔ বশুয াফাবরশও 

শওাশর বনশয় াবরশয় শকশঙ। মঔন ফুছশত াশয তঔন ফবওঙু শল। এযওভ এও হৃদয়বফদাযও   ভভতস্পতী ঙবফ 

াঅঔযাশন ায়া মায়,‘াঅতবিত বঘৎওায  শে ফুভতী াঈশঠ ফশশঙ। ল্লািা এঔন শে গ্রাশভয ভাছাভাবছ।শঠশর 

তুরর বিশচনশও। ভাছযাত াফবধ চাক শথশও শঘাঔ শরশকশঙ এওিু াঅশক দুচশনয। াঅধখন্টা খুশভায়বন। এওভাি 

ন্তান যাতুর, খুশভাশে বনবশ্চশন্ত। 
 

     ধিপবিশয় াঈশঠ বিশচন ফরশরা,শদঔশঙা ওী।শও শওাশর বনশয় শফশযা তািাতাবি।... 
 

     খয শঙশি যা ঙুিশরা ভাশঠয বদশও। এওফায দযচিা শবচাশনা শরা শওফর, তারা বদর না। শ াফওা শনাআ। 

াঈগ্র শওারার ঙবিশয় শিশঙ শকািাগ্রাশভ। াভরাওাযীযা ুশযা দঔর ওশয বনশয়শঙ। প্রায় ফাাআ,ভাঠ শবযশয় 

ঙুশিশঙ ফাাঁফশনয বদশও।... িা ফাশি ফাাঁফশন।ঠাৎ শঔয়ার য় ফুভতীয “ াশনও ভয় শরা শঙশরিা বওঙুাআ 

ঔায়বন। এওিানা খুশভাশে। শলযাশত শযাচ শচশক শঠ। শঘাঁশঘশভবঘ ওশয। তঔন ফুশওয দুধ ঘাাআ। াঅচ এশতা ঘুবি 

ওশয শখাশভাশে শওার বঘশও। শবভশচয ফাাঁধন ঔুশর খুভন্ত শঙশরয ভুশঔ স্তনয বদশরা ফুভতী। িানশঙ না। ঘুলশঙ না 

এওফাশযা। নািাঘািা ওযশরা খুভন্ত শঙশরশও। ওী শরা,াঅচ ঔায়না শওন? াফাও রাশক ফুভতীয... নািা শদয় 

ফুভতী। তফু নশি  না এওী! ওী শরা শয! ওাতশয াঈঠশরা াায়। প্রায় শচাশযাআ ফরশরা, ওী শয়শঙ। 
 

-শদশঔা। 

-ওী শদঔশফা? 

- শতা শ নয়। 

ওী নয়! 

- নয়। 

-ওী? 
 

     তাযয করা শঙশি াঈৎওবিত ফুভতীয াাওায শানা শকর ফাাঁফশনয যাাঁতযাতাঁ ান্ধ্ওাশয।... 
 

      ফুভতী াঅয বওঙুাআ ফরশত াযশরা না। ান্ধ্ওায ফাাঁফশন াঅয শচাশয বফরা ওশয াঈঠশরা। িাশ াবরশয় 

াঅায ভয় ওী াঅনশত ওী এশন শপশরশঙ। 
 

     শওাশরয শঙশরয শবচাশনা াফাবর।ফুভতী বঘৎওায ওশয াঈঠশতাআ বিশচন য ভুঔ ঘাা বদশয় তাওাশরা 

দূশয। বদশও শকািা গ্রাভ জ্বরশঙ তঔন দাাঈদাাঈ। একাশযা ভাশয যাতুর যশয় শকশঙ ঔাশন।এওা ফুভতী ভূঙতা মায়। 

(ৃ; ২৩৭-৩৮-৩৯)  
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     বযবিবতয গুরুত্ব শফাছাশনায চনয দীখত াঈদ্ধৃবত ফযফায ওযা শরা।এবাশফ ূফত াবওস্তাশন গ্রাশভয য গ্রাভ 

াঅক্রান্ত শয়শঙ। জ্বশর ুশি ঙাাআ শয় শকশঙ ধনচন ভস্ত বওঙু। বশুুি যাতুরশও াঈদ্ধায ওযশত বকশয়  

াভরাওাযীয ওফশর শি প্রাণ াযায়  বিশচন। বিশচন শম প্রাণ াবযশয়শঙ ফুভতী এওথা শওাশনাবদন চানশত 

াশয না। বিশচন ফাাঁ ফশন বপশয না াঅায় যবদন বনশচয গ্রাশভয ববিায় বপশয ফুভতী মা শদঔর, তা এওওথায়  

হৃদয় বফদাযও,‘বনশচয ফাবিয াভশন মঔন দাাঁিার,শওানবওঙু াঅয াফবষ্ট শনাআ।‘ (ৃাঃ ২৬৩) ফাকৃ ুশি ঙাাআ 

এবদশও শ বদশও শি াঅশঙ বযবঘত চনশদয ভৃতশদ ওশয়ওিা ঔবিত রা শি াঅশঙ াআতস্তত, শওাশনািা 

ুশিশঙ এভন “শঘনা মায় না। এওিা রাশয ফাাঁ াশয়য াাঁিুয তরায় ুযশনা ওািা দাক “ এাআ বঘহ্ন শদশঔ ফুছশত 

শশযবঙর ফুভতী “ াঅধশািা,তরশশি ধাযাশরা াশস্ত্রয ক্তবঘহ্ন  শবাম্বর “য শদয। বিশচশনয শচঠায 

ভধযভ  শঙশর। াফনী শচঠাশও বঘনশত শশযবঙর।ফুও  শি চুশি পারা পারা দাক দা’য’...ফুভতী বাফশঙ 

যাতুশরয ফাফা শওাথায়? শঙশরশও বনশয় ওী ঘশর শকর াঅশযা বনযাদ ানয শওাশনাঔাশন বনশ্চয় শকশঙ নাশর 

ফাশফিা াঅয মাশফ শওাথায়? বনশচশও াবফোয বক্তশত াঅেস্ত ওশয ফুভতী। (ৃাঃ ২৬৪-২৬৫)  মশতাাআ াঅেস্ত 

ওরুও বনশচশও, শল মতন্ত  বশুুি যাতুর াঅয স্বাভী বিশচশনয শাশও াঈন্মাদ শয় মায় ফুভতী।শদ শঙশি, গ্রাভ 

শঙশি ফাাআ মঔন ঘশর মাশে তঔন স্বাভী  ুশিয াঅায় তাশদয ুশি মায়া ববশিশত ফশ াশক্া ওশয 

ফুভতী। তায গ্রাশভয েবওতত শদফয বশফ াঅশ তাশও  তাশদয শঙ্গ বনশয়  শমশত এশশঙ বওন্তু শ যাবচ য় 

বন। ফুভতীয তীব্র াঅা।  যা মবদ াঅভায শঔাাঁশচ এঔাশন এশ াঅভায় না ায়। এাআ ‘াঅা বনশয় ফ াযাশনা 

ফুভতীযা ানন্তওার াশক্া ওযশত থাশও। (ৃাঃ ২৬৬)  
 

     বিশচন –যাতুর যা শওাঈ শম  শফাঁশঘ শনাআ এওথা াঅভযা চানরাভ বশফশয ওাঙ শথশও, ‘বফ থভশও মায়। ওী 

ফরশফ? গ্রাশভয দবক্শণ, বনঘু চরা চায়কায় শশরঞ্চায শছাশ, শ এওি ুাঅশক শদশঔ এশশঙ াধতদগ্ধ ভৃত যাতুর 

 বিশচশনয রা। ভাথা শপশি শঘৌবঘয। ওাাঈশও ফশরবন।ফশর ওী রাব? ুতযাাং ফুভতীশও ফরর না 

ফৃত্তান্ত।(তশদফ) াতীন ফশন্দযাাধযাশয়য ‘নীরওি াবঔয শঔাাঁশচ’ াঈনযাশ াকর ঠাওুশযয ভৃতুযয ঔফয শমবাশফ 

তায বযফাশযয শওাঈ চানশত াশয না শওাশনাবদন, বঠও শবাশফ শঔয দাশয‘বফন্দু বফন্দু চর’ াঈনযাশয  

ফুভতীয  বিশচন-যাতুশরয ভৃতুযয ঔফয  চানা য় না শওাশনাবদন।  
 

     ফুভতীয এওশকশয়বভশত বফযক্ত শয় মবদ এওফায বশফ ফশরবঙর, ‘শনাআ ফ শল শয় শকশঙ।‘ বশফশয  

এওথা ফুভতী বফো ওশযবন। তায বফো‘যা াঅশফ। যা শল শয় মায়বন। াঅশফ। াঅভায শঔাাঁশচ াঅশফ।’ 

(ৃাঃ ২৬৬)  
 

     স্বাভী-ুশিয শাশও ফুভতীয ভবস্তষ্ক বফওৃত শয় মায়। বশফযা শচায ওশয  ফুভতীশও শঙ্গ বনশয় শদ শঙশি 

বাযশতয বদশও াবরশয়বঙর। বওন্তু ভশনাবফওরশনয বওায ফুভতী দরঙুি শয় মায়। শয াঅয এওদর শদ 

াঈৎঔাত ভানুশলয াশথ শ াআবিয়ায যণাথতী ওযাশে াঅশ। শঔাশন তায শওাশর বঙর শাআ াফাবর। শম 

াফাবরশও খুশভয শখাশয যাতুর ভশন ওশয তুশর বনশয় শকবঙর শবদন যাশত ফাাঁফশন রুবওশয় প্রাণ ফাাঁঘাশত।শাআ  

াফাবরাআ তায চীফশনয শমন শল ম্বর।শমঔাশন তায বশুুশিয ওবঘ যীশযয কন্ধ্ শরশক াঅশঙ,’ফুভতী 

ফাবরশয কন্ধ্ শনয়। ঔাশন যাতুশরয ুবঞ্জবূত ঘ্রাণ। শও াঅয শফব বফবেত বফন্ন ওশয। তাাআ ফুও ঘাশি শচাশয 

শচাশয ওাাঁশদ। াঅওাশয াবঔযা দূশয শয মায়। এভন াাওায শদয ফুও বফদীণত ওশয শদয়। এফায াঅশ্রয় বনর 

ধানবভশরয াভশন ফিতরায়। বফলয় ফরশত ঐ ফাবর।‘(ৃাঃ২৭৩)।এবাশফ াকণন ফুভতী যাতুর াযা বিশচন াযা 

শয়বঙর শদবাশকয বনভতভ বযাশ। ফুভতী শাআ ফ ফকত ভানুশলয প্রবতবনবধ। 
 

     াঅত্মীয় বযচনীন ওযাশে ভবস্তষ্ক বফওৃত  ফুভতী ধবলতত শয়শঙ ফাযাংফায।  পরস্বরূ ফুভতীয াঅয  এওিা 

শঙশর বশু চন্মায়।ওীবাশফ এাআ ন্তাশনয চন্ম র তা চানানবন শরঔও। াঅভাশদয শঙ্গ তায মঔন বযঘয় শরা 

তঔন তায ফয় াত, ‘ফশয় াত ঙুাঁশয়শঙ কত াঅেশন’।  তাশও শ বযঘমতা ওযশত াক্ভ। ‘ফুভতী শও দূয দূয 
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ওশয’। (ৃাঃ ৩২০) নাশঙািফান্দায ভশতা এাআ শঙশরিা ঙায়ায ভশতা তায শঙ্গ থাশও। ফুভতী ভানুলশদয বঢর 

ঙুাঁশি। তায নাভ শি মায় ‘বঢরানী’। শদবাক এবাশফ ভানুশলয াঅত্মবযঘয় নাভধাভ ভস্ত বওঙ ুফদশর বদশয় এও 

ওরুণ াআবতাশয চন্ম বদশয়শঙ। বাযতীয় াঈভাশদশ শদবাক শমন এও দকদশক ক্তবঘহ্ন। বতৃবযঘয়ীন 

নাভীন ফুভতীয শঙশরিা এাআ বনভতভ াআবতাশয ক্তবঘশহ্নয ভশতা এও ক্তবঘহ্ন  শমন। বঢরানী  তায শঙশরিাশও 

তাবিশয় শদফায শঘষ্টা ওশয। শ তফু ঙ্গ ঙািা য়না।  এওবদন  এাআ শঙশরিাশও শ বঢর ঙুাঁশি ভাশয।াঅত শঙশরিা 

াঈশটা ফুভতীশও বঢর ঙুাঁশি ভাশয। বঢর তায ভাথায় এশ রাশক, তায  ভাথা শপশি যক্ত শফয য়। াঅখাত রাকায 

পশর,’ফুভতীয ুশযাশনা শঘতনা এওিু এওিু বপশয াঅশ, াঅফায বভবরশয় মায়।বভবরশয় মায় াঅফায বপশয াঅশ।‘( 

ৃাঃ ৩২৩) ফারও মঔন তায কাশয়য চাভা বদশয় ফুভতীয ভাথায ক্ত িাশনয যক্ত ভুশঙ শদয় তঔন, ‘ফুভতী য 

বদশও তাবওশয় ফশর াঅশস্ত,শফব শচাশয শরশকশঙ শয? শতায ফযথা শে?’ (ৃাঃ ৩২৩) ফুভতীয  ভাতৃত্ত্বা শচশক 

শঠশঙ।‘ফুভতী দুাশত চবিশয় ধশয ফুশও শিশন শনয় ফারওশও। ফারও াঅাঁওশি ধশয ফুভতীশও াঅয দুচশন 

ান্ত চনবফযর যাচশথ হু হু  ওাাঁশদ শফ শচাশয শচাশয।’ (তশদফ)  
 

     বায ব্রীশচয তরায় খুভন্ত ফুভতী যশপ বঢরানীশও এও রেি শকিবওায শচায ওশয  ধলতণ ওযশত াঈদযত 

শর াত ফঙশযয এাআ নাভীন শঙশর াথয বদশয় এাআ রেশিয ভাথা াঅখাত ওশয। রেি ভাযা মায়। তাযয তাযা 

ারাশত থাশও। ারাশত ারাশত বফিৃবতয াফশঘতন শথশও যাতুশরয নাভ ভশন াঅশ ফুভতীয, ‘বাা বাা 

াফশঘতনায় ঙুিন্ত ফারশওয াত ধশয তািা শদয় ফুভতী। যাতুর, শচাশয শঙািশয ফাফা।’ (ৃাঃ ৩২৫)  শওাথায় 

ারাশফ?  ফুভতীযা তা  চাশননা। শদবাক এবাশফাআ ারাশত ফাধয ওশযশঙ াধাযণ ভানুলশদয,  মাযা য়শতা 

চাশনাআ না শদবাক াঅশর ওী? প্রাণ ফাাঁঘাশত যা াবরশয়শঙ  ফাস্তু শথশও, শদ শথশও। তশাধীয বট্টাঘাশমতয 

বালায়,’শদবাক াঅভাশদয াঈন্মূর ওযায শয াঅভযা প্রচশন্ময য প্রচন্ম ধশয াবরশয়াআ ঘরবঙাঃ িৃবত  াংস্কৃবত 

শথশও,  বফশফও  াংশফদনা শথশও স্বপ্ন   প্রতযাা শথশও, ভূরযশফাধ  ভবভততা শথশও, তয  ওরযাণ শথশও। 

(ৃাঃ ১০১; ২০১৬) শদবাক াঅশর ঘযভ এও ভানবফও বফমতশয়য  ওরুণ কাাঁথা।এাআ ওরুণ বফমতয় কাাঁথায এও 

ছরও শঔশযয ানুবফী ওরশভয শঙাাঁয়ায় ফাণীরূ শশয়শঙ এাআ াঅঔযাশন।  
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