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কদফলও, ফাাংরা ত্রফবাক, ত্রিুযা ত্রফশ্বত্রফদযারয়
Abstract
In modern life middle class people have been destroyed drastically by the adverse effect of
Global warming. The category of social status where they belongs has made their life
miserable and complexed. They are neither rich nor poor. They do have their desire or
dream, but do have the ability to fulfil it into reality. The middle class people belongs to the
barrier of differences between desire and capability. This picture of their life style is
porfrayed in short stories of Bengali literature. Young female writers of North-Eastern hilly
state Tripura have expressed this wretched life style of middle class people in their short
stories. Side by side the real picture of their day to day grievances has also been depicted in
their short stories in a very realistic way.
Key Word: Global warming, Middle class, life complexed, Short story, Women Writers,
Tripura.

ভানুদলয ভাদচ ত্রফত্রবন্ন স্তয  লেত্রণ ত্রফবাচন যদয়দঙ। এই স্তয  লেত্রণয ভদধয াযস্পত্রযও ম্পওব থাদও।
াধাযণত উৎাদন দ্ধত্রত লথদও লেত্রণয ত্রফওা য়। আফায প্রদতযওত্রি লেত্রণয এওত্রি স্বতন্ত্র ভমবাদাদফাধ কদে দে।
আয এই অথবননত্রতও ঙ্গত্রত এফাং ভমবাদাদফাধই লেত্রণ ত্রফঘাদযয গুরুত্বূণব ভাওাত্রে । ফাাংরায প্রাঘীন  ভধযমুকীয়
চীফন ত্রঙর গ্রাভীণ, বূত্রভদওত্রিও। তঔনওায ভাদচয লেত্রণ ত্রফঘাদযয অনযতভ ভাওাত্রে ম্পদওব ভাদরাঘও
ফদরদঙন,

‚ফাং  চত্রভয ভাত্ররওানা ত্রদদয় লেত্রণ ত্রফঘায ওযা ত। ভাচ ত্রঙর ত্রযফতবনত্রফভুঔ, ত্রিত্রতীর।‛ ১

আধুত্রনওওাদর এই চাতীয় ভাচ ধীদয ধীদয ত্রযফত্রতবত দত থাদও। ৃত্রি য় নতুন নতুন লেত্রণয। ত্রফদলত
ইাংদযচ যাচত্বওাদর বাযতফদলব আধুত্রনওতায ূিাত য়। আয তঔন লথদওই ত্রফদত্তয ত্রনত্রযদঔ ভাদচ নানা লেত্রণয
উদ্ভফ খদি। ানওামব ত্রযঘারনায স্বাদথব ইাংদযচযা ১৭৯৩ াদর লম ‘ত্রঘযিায়ী ফদদাফস্ত’ নীত্রত ঘারু ওদয তা
লথদওই ভাদচ উচ্চত্রফত্ত, ত্রনম্নত্রফত্ত আয ত্রফদলত ভধযত্রফত্ত লেত্রণয উদ্ভফ। মত্রদ বাযদত ইাংদযচ ান প্রত্রতষ্ঠায
ূদফবই ভাচ ত্রফদত্তয ত্রনত্রযদঔ নানা লেত্রণদত ত্রফবক্ত ত্রঙর। ত্রওন্তু ভধযত্রফত্ত এই ত্রফদল লেত্রণত্রিয উদ্ভফ এই ভদয়ই
দয়ত্রঙর। এপ্রদঙ্গ চননও ভাদরাঘও ফদরদঙন,

‚১৭৯৩ াদর ফরফৎ য় বূত্রভযাচস্ব আদাদয়য ‘ত্রঘযিায়ী ফদদাফস্ত’। এই ত্রঘযিায়ী ফদদাফস্তই আধুত্রনও
ফাাংরায ভাদচয ত্রবত্রত্ত ফা ‘infrastructure’ দয় দে। এয দঙ্গই ূঘনা য় ভধযত্রফদত্তয উত্থাদনয মুক।‛২
এদদদয আধুত্রনও ওাদরয আথব-াভাত্রচও ইত্রতাদয লওিত্রিত খিনাত্রি র ফাগাত্রর ভধযত্রফত্ত লেত্রণয আত্রফববাফ।
‘ভধযত্রফত্ত’ এই ব্দত্রি লথদও লফাছা মায় লম, এই াভাত্রচও লেত্রণত্রি ভাচ ত্রফনযাদয ভধযফতবী স্তদয অফিান ওদয।
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অথবাৎ এয উদয এওত্রি এফাং এয ত্রনদঘ আয এওত্রি স্তয--ভধযফতবী লযঔায় এদদয অফিান। াধাযণত এই লেত্রণয
ভানুদলয ত্রফদত্তয ত্রযভাণ ভাছাত্রয ধযদনয--এদদয অত্রধও ত্রফত্ত লনই, আফায এযা এদওফাদয ত্রফত্তীন নয়। এদদয
উদয ত্রফত্তারী অত্রবচাত লেত্রণ লমভন যদয়দঙ লতভত্রন এদদয ত্রনদঘ যদয়দঙ ওৃলও, েত্রভও  নানা ধযদণয ওাত্রযকয
লেত্রণয লরাদওযা। এই দুই লেত্রণ লথদও ম্পূণব স্বতন্ত্র র ভধযত্রফত্ত লেত্রণ।
ভধযত্রফত্তদদয চীফদন প্রধান ভযায ৃত্রি ওদয অথবননত্রতও ঙ্কি। ত্রযফত্রতবত ভাচফযফিায় ক্রভফধবভান দ্রফযভূরয,
অথবননত্রতও ভদা, লফওাযত্ব, দাত্রযদ্রয  তাা ইতযাত্রদ নানা মুকমন্ত্রণা তাদদয চীফনদও আয চত্রির ওদয লতাদর।
প্রধানত ত্রফ তদওয লকাো লথদও এই আত্রথবও দুদবা শুরু য়। আয এই আত্রথবও দুদবায় লফত্র ক্ষত্রতগ্রস্ত য় ফাাংরায
ভধযত্রফত্ত লেত্রণ। এই ভস্ত াভাত্রচও নানা খাত-প্রত্রতখাদতয ওথা াত্রদতয িান লদয়দঙ। াত্রদতযয অনযানয াঔায
ভদতা লঙাদিাকদল্প এয প্রত্রতপরন আভযা লদঔদত াই। ত্রিুযায ওদয়ওচন ভত্ররা কল্পওায তাাঁদদয কদল্পয ত্রবত
ততত্রয ওদযদঙন ভধযত্রফত্ত ভানুদলয চীফদনয নানা চত্রির ভযাদও লওি ওদয। তাাঁদদয কদল্পয ত্রফলয় তফত্রঘদিয ভদধয
এত্রি এওত্রি ত্রফদল ত্রদও। আদর ত্রফশ্বায়দনয ওযার গ্রাদ ঘাত্রযত্রদদও লম াংয়, দ্বন্দ্ব লদঔা ত্রদদয়দঙ তায লঙাফর
লথদও উত্তয-ূফবাঞ্চদরয লঙাদিা াাত্রে যাচয ত্রিুযা লযাই ায়ত্রন। ত্রযফত্রতবত ভাচ চীফদনয অত্রবখাদতয পদর
এযাদচয অথবননত্রতও ভদা, লফওাযত্ব, দাত্রযদ্রয  তাা লমবাদফ ভানুদলয চীফনমািায় ত্রনতয ভযায ৃত্রি ওযদঙ
তাযই ফাস্তফ ত্রঘি এঔানওায লরত্রঔওাযা তাাঁদদয কদল্প পুত্রিদয় তুদরদঙন।
ভধযত্রফত্ত  ত্রনম্নভধযত্রফত্ত ভানুদলয চীফন-ভযা :
ভধযত্রফত্ত ভানুদলয অনযতভ চীত্রফওা র ঘাওুত্রয। ওাযণ ভধযত্রফত্ত ফরদত াধাযণত ভধয ফা ক্ষুদ্র ফযফায়ী এফাং
নানা ধযদনয ওভবঘাযীদদয লফাছায়। এই ওভবঘাযীদদয লম চীফননরী তা তাদদযদও এই লেত্রণদত দাাঁে ওত্রযদয় লদয়।
এ প্রদঙ্গ ত্রফত্রি ভাদরাঘও ফদরদঙন,

‚...মাাঁদদয ভধযত্রফত্তদেণীয অন্তবুবক্ত ওযা মায়, তাাঁদদয ভদধয প্রধান দরন ভধয  ক্ষুদ্র ফযফায়ী,
লদাওানদায  ত্রফত্রঘি যওদভয ত্রত্রক্ষত অধবত্রত্রক্ষত ফ ওভবঘাযী।‛৩
ভধযত্রফত্তদদয লমন এওই ঙদও ফাাঁধা চীফন। ওাদর খুভ লথদও উদে অত্রপদয চনয ততত্রয য়ায লতােদচাে
এফাং ন্ধ্যায় লপযায ভয় াংাদযয চনয ফাচায ওদয ত্রনদয় আা। এই ধযাফাাঁধা চীফদন অল্পভদয়য চনয
ত্রফরাত্রতা ওযায অফওা তাদদয দয় উদে না। লরত্রঔওা লকৌযী ফভবদণয ‘লাক্ না ত্রবত্রঔত্রয, ভা...’ কদল্প এই ভধযত্রফত্ত
চীফনঘঘবায ুঙ্খানুুঙ্খ ত্রঘি উদে এদদঙ। কদল্পয প্রধান ঘত্রযি ভদনাভয় এওচন ঘাওুত্রযচীফী ভধযত্রফত্ত লেত্রণয ঘত্রযি।
স্ত্রী স্বাকতাদও ত্রনদয় তায লঙাদিা াংায। তায ঙদও ফাাঁধা চীফদন অল্প ভদয়য চনয ত্রফরাত্রতায লওাদনা ত্রযয
লনই। এভনত্রও ওভবফযস্ত চীফদন অদনও ভয়ই ত্রেওভদতা ঔায়ায ভয় ায় না। আদরাঘয কদল্প তায এই
তদনত্রদন চীফনঘঘবায ত্রঘি ফত্রণবত দয়দঙ এইবাদফ,

‚ভধযত্রফত্ত ঙাদালা ঘাওুত্রযচীত্রফয ত্রফরাত্রতা ত্রও? ... খদযয রাদকায়া লঙাদিা ত্রি ফাকাদন ভয় ওািাদনা
ভদনাভদয়য ভান ত্রফরাত্রতা। ফাকাদন ফদ এওান্ত আরাঘাত্রযতায় লনৌওা বাায় ভদনাভয়। ... ত্রফরাত্রতায়
লবদ ভাদছ ভাদছ ভদনাভয় অত্রপদয ওাদচ লদযী ওদয লপদর।‛৪
ভধযত্রফত্ত ভানত্রওতায ফাস্তফ ত্রঘি ায়া মায় লরত্রঔওা শুভ্রা াায ‘ত্রনভন্ত্রণ’ নাভও কল্পত্রিদত। উক্ত কদল্প লদঔা
মায় অত্রনর প্রথদভ চুি ত্রভদর লওযাত্রনয ঘাওুত্রয ওযদতা। ত্রওন্তু িাওায অবাদফ াংায ঘারাদত ত্রভত্রভ লঔদয় ল
ত্রভদরয ভদধয ঘুত্রয ওযদত ত্রকদয় ধযা দে। আয এয ত্রযণাদভ তাদও ঘাওুত্রয লথদও ফযঔাস্ত ওযা য়। ত্রওন্তু এই
অভাদনয ওথা ল ওাউদও ফদরত্রন, এভনত্রও ত্রনদচয স্ত্রীদও না। াদঙ ওদর ফুছদত াদয লম তায ঘাওুত্রযিা আয
লনই, তাই ল প্রত্রতত্রদন ভয় ভদতা অত্রপ মায়ায নাভ ওদয স্নান ওদয লঔদয় খয লথদও লফত্রযদয় মায়। ভাচ এফাং
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াত্রযাত্রশ্ববও ওদরয অচাদন্তই দয ত্রকদয় ল ত্রদন ভচুদযয ওাচ ওযদত থাদও। তায এই অত্রবনদয়য ফণবনা ত্রদদত
ত্রকদয় লরত্রঔওা চাত্রনদয়দঙন,

‚লযাচ ওাদর বাদরা চাভাওাে দয ত্রফদয়দত ায়া াইদওর লঘদ অত্রপদ মাত্রি ফদর াত্রয লদয়।
আয দয এদ লেইত্রর লরফাদযয ওাদচ ঢুদও দয।‛৫
শুধু তাই নয়, প্রত্রতত্রদনই আায দথ ত্রফনা ত্রনভন্ত্রদণ লওাদনা না লওাদনা ত্রফদয় ফাত্রে লথদও লঔদয় এদ স্ত্রীয ওাদঙ
ফোই ওদয ফদর লম অত্রপদয ওভবীয ত্রফদয় লথদও লঔদয় এদদঙ। এওত্রদন স্ত্রীয এওান্ত অনুদযাদধ লঙাদিা
লঙদরদও ত্রনদয় ঘুত্রাদয ত্রফনাত্রনভন্ত্রদণ ত্রফদয় ফাত্রেদত লঔদত ত্রকদয় ধযা দে মায়। এভনত্রও ওদরয াভদন তায
আর ত্রযঘয় প্রওা ায় লম ল লওাদনা ঘাওুত্রয ওদয না ফযাং ফতবভাদন ল লেইত্রর লরফাদযয ওাচ ওদয। ুদিয
াভদন ত্রনদচয আর ত্রযঘয় প্রওা ায়ায় এফাং ওদরয াভদন এবাদফ নাদচার য়ায় ল তবম্ব দয়
মায়। যাদতয এই খিনা শুধুভাি তায স্ত্রীই নয় গ্রাদভয ওদরই লচদন মায়। পদর তায াংাদয অাত্রন্তয ৃত্রি য়।
কদল্প এই ত্রফলয়ত্রি ফত্রণবত দয়দঙ এইবাদফ,

‚লঙদরয ওাদঙ ফ শুদন লফৌ ওান্না চুদে লদয়। গ্রাদভ াাঁঘ ওান দত লদযী য় না। অভাদন লফৌ লঙদর
লভদয় ফে দুত্রিদও লযদঔ লঙাি দুত্রিদও ত্রনদয় অবয় নকয ফাদয ফােীদত ঘদর মায়। অত্রনদরয াংাদয
অাত্রন্তয আগুন ত্রধত্রও ত্রধত্রও ওদয জ্বরদত থাদও। গ্রাদভয ভানুল অত্রনরদও ত্রধক্কায লদয়।‛৬
আদর প্রথদভ ঘাওুত্রযঘুযত দয় অত্রনর ত্রদদাযা দয় দয। তায ভধযত্রফত্ত ভানত্রওতায় আখাত রাদক লম ঘাওুত্রয
না ওদয েত্রভদওয ওাচ ওযদর ভাদচ তায ভান ওদভ মাদফ। আয এই ভান যাঔায লঘিায় ল এদওয য এও ত্রভথযা
ওথা ফদর। আয এই ত্রভথযায ত্রযণত্রত ত্রাদফ তায াংাদয অাত্রন্তয ৃত্রি য়।
ভধযত্রফত্তদদয প্রধান ভযাই র অদথবয অবাফ। অদথবয অবাদফয ওাযদণই তাযা অদনও ভয় ত্রনদচদদয স্বপ্ন
ূযণ ওযদত াদয না। এই অূণব স্বপ্নদওই তাযা যফতবীদত ত্রনদচদদয ন্তাদনয ভধয ত্রদদয় ূযণ ওযদত ঘায়।
‘চীফদনয দথ’ নাভও কদল্প এই ত্রঘি রক্ষ ওযা মায়। উক্ত কদল্প আভযা লদত্রঔ ত্রনভবর উচ্চত্রক্ষা রাব ওযদত
াদযত্রন। তাই ল ত্রযওল্পনা ওদয লম লভদয়দও োক্তায আয লঙদরদও ইত্রিত্রনয়ায ফানাদফ। তায এই ত্রযওল্পনায
ওথা আদরাঘয কদল্প উদে এদদঙ এইবাদফ,

‚ত্রনভবদরয ইিা লভদয়িাদও োক্তাযী োদফ। এঔন লতা আয োক্তাযী োদত ত্রিুযায ফাইদয াোদত দফ
না? তাই ঔযঘ ওভ দফ। ত্রনভবদরয ভত মাযা ভধযত্রফত্ত ত্রযফায যদয়দঙ দদয লঙদরদভদয়দদয স্বপ্ন ুযণ
দফ। ... লভদয়িাদও এওিা রাইদন লপদর তাযয লঙদরিাদও ধযফ। দও ইত্রিত্রনয়াত্রযাং রাইদন লদদফা।
এঔন এবাদফই ঘরুও। আভায লতা চীফদন ত্রওঙু র না। লদত্রঔ লঙদর লভদয়দদয চনয ত্রওঙু ওযদত াত্রয
ত্রওনা।‛৭
আফায অথবননত্রতও িানাদাদেদনয ওাযদণ ভধযত্রফত্তযা ত্রনদচয স্বাদ আহ্লাদ ূযণ ওযদত াদয না। তাদদয
ইিা থাওদর লওাদনা ত্রওঙু ক্রয় ওযায ভয় ফায ফায ত্রনদচয দওদিয ত্রদদও রক্ষ যাঔদত য়। ত্রেও এই যওভই
এওত্রি দৃয রক্ষ ওযা মায় লরত্রঔওা লকৌযী ফভবদণয ‘ইক্ ওী দুত্রনয়া লভাঁ লনা এত্রি’ নাভও কদল্প। উক্ত কদল্প লদঔা
মায় প্রণফ আয অিনা এদও অযদও বাদরাফাদ। উবদয় াংায ওযায স্বপ্ন লদদঔ। তাযা প্রাইদবি স্কুর আয
ওদরদচ ত্রেদয় অল্প-ত্রফস্তয আয় ওদয। অথবননত্রতও ঘাত্রদায় তাযা প্রাইদবি োয়। এভত্রন ওদয লওাদনাযওদভ
ঘরদত থাওদর ওঔদনা ওঔদনা অথবননত্রতও িানাদাদেদন তাদদয স্বাদ-আহ্লাদদও ত্রফচবন ত্রদদত য়। কদল্প
লদঔা মায় অিনা াংাদযয ত্রনতযননত্রভত্রত্তও যিচাভ ত্রনদত থাদও ত্রাং লন্টায লথদও। তায ধাযণা িাওায দযওায
দর প্রণদফয ওাঙ লথদও ত্রনদয় লনদফ। ত্রওন্তু প্রণফ মঔন চানায় লম তায দওি ঔাত্রর তঔন অিনায ভন ঔাযা দয়
মায়। ভধযত্রফত্ত ত্রযফাদযয এই ওরুণ দৃযত্রি আদরাঘয কদল্প উদে এদদঙ এইবাদফ,
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‚তাওগুদরায াভদন লখাযাদপযা ওযদঙ অিনা। ... ত্রচত্রন লদঔাদতই থাভদঙ না, উদোদে দাভ, চন
দফদতই নচয ওযদঙ। াদত এওিা ফাদস্কি ধদয আদঙ। প্রণফ বাদরা ওদয লঔয়ার ওযদরা এওিা দু’লিা
ওদয ফাদস্কদিয লদি ত্রচত্রন লঢাওাদি অিনা। ... এত্রদও ত্রদও তাত্রওদয় অিনায এওদভ ত্রঙদন দাাঁত্রেদয়
আদস্ত আদস্ত নাও ঘুরওাদত ঘুরওাদত প্রণফ ফরদঙ। তুত্রভ লতা ত্রাং ইদক্য দুত্রনয়াদত াত্রযদয় লকদঙা।
আভাদও ফাইওিা এক্ষুত্রন কযাদযচ লথদও ঙাত্রেদয় আনদত দয়দঙ। তাই দওি। অিনায াত লথদভ লকদরা
তাদও। ফাদস্কিিা প্রণদফয াদত ত্রদদরা। এফাদয াদবয লঘনিা িানদরা। বাদরা ওদয লদঔদরা লবতযিা,
লিদনদভদন দু’লা দফ। ... অিনা ত্রনরুত্তয। ফাদস্কিিা ত্রনদয় আফায চায়কায ত্রচত্রন চায়কায় যাঔদরা। শুধু
এওিা যত্ররক্স, ত্রফত্রস্কি আয রুভ লেনায ত্রনদরা। ত্রভত্ররদয় লদঔদরা আফায াদবয াদথ।‛৮
আদর প্রণদফয ভদতা ভধযত্রফত্ত খদযয ন্তানদদয চীফদনয অদনও লক্ষদি ভাত্রনদয় ঘরদত য়। তাদদয ত্রনদচয
াভদথবয দঙ্গ ত্রনদচয স্বাদ-আহ্লাদদও অদনও ভয়ই আ ওদয ত্রনদত য়। এই আ ওযায প্রফণতা
ভধযত্রফত্তদদয ভদধয ফদঘদয় লফত্র রক্ষ ওযা মায়। ভধযত্রফত্তদদয এই ত্রফদল তফত্রিয ম্পদওব ফরদত ত্রকদয় ত্রফত্র ি
ভাদরাঘও ফদরদঙন,

‚ভধযত্রফত্ত ফাগাত্ররয ভানত্রওতা লথদও ‘আ’ফবস্ব এই তফত্রিযদও ফাদ লদয়া মাদফ না।‛৯
তাঙাো আধুত্রনও মুক ত্রযফতবন ভধযত্রফত্ত ভাচ ভানত্রওতায় ফদঘদয় লফত্র আখাত ওদযদঙ। ওাযণ ভধযত্রফত্তদদয
প্রধান লম অথবননত্রতও ভযা তা আদযা খনীবূত দয় দে ত্রযফত্রতবত ভাচ ওাোদভায়।
ভধযত্রফত্ত ত্রযফাদয অথবননত্রতও িানাদাদেন এভনবাদফই থাদও লম তাযা ইিা থাওা দে ভদনয স্বাদ-আহ্লাদ
ূযণ ওযায লওাদনা ুদমাকই ায় না। তফু তাযা দচ ত্রনযা য় না, ত্রনত্রদবি ভদয়য চনয অদক্ষা ওযদত থাদও।
লরত্রঔওা দ্মেী ভচুভদাদযয ‘ভধযত্রফত্ত’ কদল্প এই ত্রঘি রক্ষ ওযা মায়। এই কদল্পয অনযতভ ঘত্রযি অত্রবতা ভধযত্রফত্ত
ত্রযফাদযয লভদয়। ল লদঔদতা প্রত্রতত্রদন তায ফাফা ফাচায ওদয এদ ন্ধ্যায ভয় ভস্ত ত্রদদনয আয়-ফযদয়য ত্রাফ
ওযদতন। এযয লম ঔুঘদযা য়া থাওদতা লগুত্রর তায ভা ভাত্রিয রক্ষ্মী-ছাাঁত্রয ভদধয চত্রভদয় যাঔদতন। অত্রবতা
মঔন তায ভাদও ত্রচজ্ঞা ওদয লম এগুত্রর চত্রভদয় ত্রও ওযা দফ তঔন তায ভা চানান িাওা চভদর এওিা ফাাঁধাদনা
াাঁঔা ওযদফন। ত্রওন্তু অত্রবতা তায ভাদও ফদর লম এিাদতা তায ফাফাদও ফরদরই এদন ত্রদদত াদযন। এয প্রতুযত্তদয
তায ভা তাদও লম ওথািা শুত্রনদয়দঙন তায লথদওই ভধযত্রফত্তদদয প্রওৃত স্বরূত্রি পুদি উদেদঙ,

‚আভযা লতা ভধযত্রফত্ত ত্রযফাদযয ভা। আভাদদয এবাদফ য়া চত্রভদয়ই ত্রচত্রন ততযী ওযদত য়।‛১০
ত্রওন্তু অত্রবতা লদদঔদঙ িাওা আয চভাদনা দয় দে না। প্রত্রত ফঙযই য়দতা যীক্ষায ত্রপ নয়দতা ত্রিঘাদযয ত্রপ
ত্রওাংফা ভাদয লদল োৎ অত্রতত্রথয আকভদন লই িাওা ঔযঘ দয় মায়। আফায স্বপ্ন লদঔা ফাাঁধাদনা াাঁঔা যায।
ত্রওন্তু অত্রবতা লদদঔদঙ তায ভাদয়য লই স্বপ্ন আয লওাদনাত্রদনই ত্রতয দয় উদেত্রন। ওাযণ বাগা-কোয এই লঔরা
ঘরাওারীন ভদয় এওত্রদন তায ফাফায ভৃতুয য়। তাই অত্রবতা ফদো দয় আয ভধযত্রফদত্তয ফাাঁধাধযা কত্রিয ভদধয
থাওদত ঘায় না। তায ইিা লমবাদফই লাও লওাম্পাত্রনয প্রদভান ত্রনদয় ফ্ল্যাি, কাত্রে ত্রওদন আযাভ-আয়াদ চীফন
অত্রতফাত্রত ওযা। ত্রওন্তু প্রদভান মঔন ল ায়ত্রন তঔন আফায স্বপ্ন লদদঔ বত্রফলযদতয। আদর ভধযত্রফত্তদদয প্রধান
অফরম্বনই স্বপ্ন। এই স্বদপ্নয লচাদেই ভধযত্রফত্তযা লফাঁদঘ থাদও, ফযথবতায য আফায চীফনদও এত্রকদয় ত্রনদয় মাফায
অনুদপ্রযণা ায়। আদরাঘয কদল্প অত্রবতা ফযথবতায য লম স্বপ্নগুত্রর লদদঔ তায ভধযত্রদদয় ভধযত্রফত্তদদয প্রওৃত
স্বরূত্রি পুদি উদে,

‚- াভদনয ভাদ এওিা ত্ররত্র ওযফ। লই িাওা ত্রদদয় এওিা ফ্ল্যাি ত্রওনফ, ঙত্রফয ভদতা। তাযয
ইনস্টরদভদন্ট এওিা ভারুত্রত। ছওছদও, আভাদদয ত্রিত্রবিা ুযদনা ভদেদরয, এওিা নূতন ভদেদরয ত্রিত্রব
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ত্রওনফ। আয এওিা য়াত্রাং লভত্রন। ... এদওয য এও ইনস্টরদভদন্ট লওনা স্বপ্নদদয ত্রবদে ভধযত্রফত্ত দত
থাদও অত্রবতা।‛১১
আধুত্রনও ত্রযফত্রতবত ভাচফযফিায় মাযা ভদয়য দঙ্গ তার ত্রভত্ররদয় ঘরদত াদয তাদদযই ভাচ আধুত্রনও ফদর
থাদও, আয মাযা তার লভরাদত াদয না তাদদয প্রাঘীনন্থী ফদর থাদও। এই তার লভরাদত ত্রকদয় অদনও ভয়
ত্রনদচদদয আদব, এভনত্রও আত্মম্মান মবন্ত ত্রফচবন ত্রদদত য়। আয এই চায়কায় ৃত্রি য় ভানুদলয দঙ্গ
ত্রযফত্রতবত ভদয়য প্রধান দ্বন্দ্ব-াংখাত। এই দ্বন্দ্ব-াংখাদত ফদঘদয় লফত্র চচবত্রযত য় ভধযত্রফত্ত লেত্রণয ভানুদলযা।
ওাযণ তাযা না াদয আত্মম্মান ত্রফচবন ত্রদদয় ভদয়য দঙ্গ তার ত্রভত্ররদয় ঘরদত, আফায না াদয ত্রযফত্রতবত
ভাচফযফিায় ত্রনদচদদয আত্মম্মান ত্রিত্রওদয় যাঔদত। ত্রেও এই যওভ এওত্রি ত্রঘি উদে এদদঙ দ্মেী ভচুভদাদযয
‘াকর’ নাভও কল্পত্রিদত। আদরাঘয কদল্প লদঔামায় ভৃকাঙ্ক আয তনয়ায াংায ওায়দেদ লওাদনাযওভ বাদফ ঘদর।
ভৃকাঙ্ক লম অত্রপদ ঘাওত্রয ওদয লঔাদন অনযযা অদনও উত্রয িাওা আয় ওদয। ত্রওন্তু ভৃকাঙ্ক ল দথ িাওা আয়
ওযদত নাযাচ। ওাযণ এদত তায ত্রফদফদও ফাাঁদধ। আয এই ওাযদণই অত্রপদয ওদর তাদও াকর ফদর োদও।
এভনত্রও তায ত্রনদচয স্ত্রী তনয়া তাদও াকর ফরদত ওুন্ঠা লফাধ ওদয না। তনয়ায ইিা তাযা আধুত্রনও বযতায
দঙ্গ তার ত্রভত্ররদয় আযাভ-আয়াদ ঘরদফ, তাদদয লঙদরদও য়া ঔযঘ ওদয ইাংত্রর ত্রভত্রেয়াভ স্কুদর োদফ। ত্রওন্তু
ভৃকাদঙ্কয স্বল্প আদয়য ঘাওত্রযয িাওায় লফ আয লতভনবাদফ দয় দে না। তাইদতা তনয়া ভৃকাঙ্কদও, তায
আদবদও অফজ্ঞা ওদয ফদর,

‚ত্রও লম এও াকদরয খয ওযত্রঙ। ... ফাই খুল ঔাদি, ত্রতত্রন ঔান না। এত্রদদও লম খদয এওিা বাদরা
লাপা লনই, ওারায ত্রিত্রব লনই, েীচ লনই, লত্রদদও লওাদনা হাঁ আদঙ! ... লরায়ায ত্রেত্রবন োওব, ...
লবদফত্রঙরাভ উত্রয লতা থাওদফই। এঔন লদঔত্রঙ ফ পাাঁওা। ভাদয প্রথভ ত্রদদও ত্রওঙু ফাাঁধাধযা িাওা। তা
ত্রদদয় াংায াভরাদত ত্রভত্রভ ঔাত্রি।‛১২
স্বাভী ভৃকাদঙ্কয এই স্বল্প আয় ত্রদদয় তনয়ায ভন বদযত্রন ফদর ল ত্রওঙু আয় ওযায চনয ত্রফদথ া লদয়। আয
এয ত্রযণত্রত ত্রাদফ কদল্প লদঔা মায় অফদদল তাদদয ভদধয ঙাোঙাত্রে মবন্ত দয় মায়। আদর অথবননত্রতও ঘা
মঔন ভধযত্রফত্ত ত্রযফাদয লফত্র দে তঔন অদনও লক্ষদিই ঘাত্রযত্রিও অফনত্রত খদি এফাং ত্রঘযায়ত াংস্কৃ ত্রতয লক্ষদি
াংওি লদঔা লদয়। এ প্রদঙ্গ ত্রফত্রি ভাদরাঘও ফদরদঙন,

‚অথবননত্রতও ঘা ফদঘদয় লফত্র প্রবাফ লপদরদঙ ভধযত্রফদত্তয উয। পরত, লমনদতনবাদফ অত্রধও অথব
উাচবদনয চনয ভধযত্রফদত্তয ত্রদনাত্রতাত। ঘযভ স্বাথবযতা, ত্রনত্রফবওায বাফ, ত্রনত্ররবপ্ততা”এগুত্রর ভধযত্রফত্ত
াংস্কৃত্রতয আশু উদেঔদমাকয াংওি।‛১৩
ভধযত্রফত্তদদয আদযওত্রি প্রধান ভযা র তাযা অদনও লক্ষদিই আদয়য তুরনায় ফযাদয়য ত্রাফ লভরাদত চাদন
না। পদর চীফদন াভিদযয অবাদফ তাদদয নানা ভযায ম্মুঔীন দত য়। দ্মেী ভচুভদাদযয ‘লনত্রেওুওুয’
কদল্প লদঔা মায় চননও ফযত্রক্ত যওাত্রয অত্রপদয এওচন স্বল্প আদয়য ওভবী। ত্রওন্তু ত্রতত্রন ন্তানদও
াধযাত্রতত্রযক্তবাদফ ইাংত্রর ত্রভত্রেয়াদভ োদত ঘান। তায ওাযণ প্রত্রতদফীয ন্তান লমদতু বাদরা ইাংত্রর ত্রভত্রেয়াভ
স্কুদর দে লদতু ত্রনদচয ন্তানদও লঔাদন োদত দফ। আয এয পদরই ৃত্রি য় নানা ভযায। ত্রনদচদদয
আত্রবচাতয ফচায় যাঔদত ত্রকদয় ভধযত্রফত্তদদয চীফদন লম নানা ভযায ৃত্রি য় তাযই ফাস্তফম্মত ফণবনা আদরাঘয
কদল্প উদে এদদঙ এইবাদফ,

‚ফাচ্চাদও ইাংত্রর ত্রভত্রেয়াদভ োত্রি, ঔযঘ আদঙ না ! আচ এই ত্রপ, ওার ঐ ত্রপ। ... ইাংত্রর ত্রভত্রেয়াদভয
ঔযঘিা াভত্ররদয় ো দায়। কৃত্রণীদও ওত ওদয ফররুভ েুও না ফাাংরা ত্রভত্রেয়াদভ, ত্রও আদঙ। না, দফ
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না। াদয ফাত্রেয ইত্রিত্রনয়াদযয ফাচ্চা ইাংত্রর ত্রভত্রেয়াদভ েদঙ, অতএফ োদতই দফ। - এই লানায
ত্রযণ ধযদত ধযদতই লতা চীফনিা লকর। এই লযাচকায, তায উয স্টযািা লভনদিন।‛১৪
ভধযত্রফত্তদদয উচ্চাওাঙ্ক্ষী ভদনাফানা ওীবাদফ তাদদয চীফনদও ত্রফত্রলদয় লতাদর তাযই ফাস্তফম্মত ফণবনা পুদি
উদেদঙ লরত্রঔওা ত্রক্তা ঘক্রফতবীয লরঔা ‘লতু’ কল্পগ্রদন্থয ‘ক্ষত’ নাভও কদল্প। উক্ত কদল্প আভযা লদত্রঔ াভানয
োদওবয ঘাওত্রয ওদয ুত্রপ্রয় াংাদযয মাফতীয় ঔযঘ ঘারাদত ত্রভত্রভ ঔায়। ত্রওন্তু তায স্ত্রী ুদদষ্ণা ভাদচ আয
ওদরয দঙ্গ াো ত্রদদয় তাদদয এওভাি ওনযাদও নাদঘ কাদন নানা ত্রওঙুদত াযদবী ওদয তুরদত ঘায়। আয এই
ইাঁদুয লদৌদে াো ত্রদদত ত্রকদয় াংাদযয লম লফার দা দয় েদঙ লত্রদদও ুদদষ্ণায নচয ত্রঙর না। ত্রওন্তু ুত্রপ্রয়
উরত্রি ওদয লঙাদিাদফরা লথদওই ভধযত্রফত্ত ত্রযফাদয ফদো দত ত্রকদয় অথবননত্রতও লম িানাদাদেন রক্ষ ওদয
এদদঙ তা লথদও আচ ল লফদযাদত াদযত্রন। তাদও লমভন ভাদয লদল ওাদযা না ওাদযায ওাদঙ াত াতদত
দি ত্রেও এওই দৃয লদদঔদঙ তায ফাফায লক্ষদি। ভধযত্রফত্ত ত্রযফাদযয এই ধযদনয অথবননত্রতও িানাদাদেদনয
ত্রঘি আদরাঘয কদল্প ফত্রণবত দয়দঙ এইবাদফ,

‚প্রত্রত ভাদই ওাদযা না ওাদযায ওাদঙ াত াতদত দি। ফাফাদও লদদঔদঙ দদয যীক্ষায ত্রপ -য চনয
লরাদওয ওাদঙ াত াতদত। লঘাদঔয াভদন ফাফায ভুঔিা লবদ দে। - ুফু, তুই ইো ফে । তাদরই
আভায আয লওাদনা ওি থাওত না। যাতত্রদন ঔািদত ত তাদও।‛১৫
ভধযত্রফত্ত ত্রযফাদযয এই দৃয লমন ফবওাদরয। আয এই আকাভী ত্রদদনয বাদরা ত্রওঙুয স্বদপ্ন লফাঁদঘ থাওায
দৃযিা লমন ত্রঘযন্তন তয ভধযত্রফত্ত ত্রযফাদযয লক্ষদি।
লরত্রঔওা ভিু দাদয লরঔা ‘ঙোদনা ফীচ প্রান্তদয’ নাভও কল্পগ্রদন্থয ‘লফনাভা ভদয়’ কদল্প উদে এদদঙ
ভধযত্রফত্ত ভানুদলয চীফন-ভযা এফাং মুকমন্ত্রণায ওথা। এই কদল্প আভযা লদত্রঔ নত্রদতা আয ুওাদন্তয াংাদয
আদয়য ত্রযভাণ লতভন লফত্র না। এওা াদত ুওান্ত মা লযাচকায ওদয তা লথদওই াংাদযয নানা ঔাদত ঔুফ ত্রদফ
ওদয ঔযঘ ওযদত য়। তদনত্রদন ফাচায, লঙদরয োদানায ঔযঘ, ত্রনদচদদয লধদিয ঔযঘ ইতযাত্রদ ঘাত্ররদয়
াংায লমন ঔুফ ওায়দেদ ঘদর। আয এই ধযাফাাঁধা ঔযদঘয য মত্রদ অত্রতত্রযক্ত লওাদনা ঔযঘ লফদে মায় লওাদনা
ভাদ তাদরই লমন ভযায ৃত্রি য়। আয তাই লতা নত্রদতায ভাভাদতা লদয মঔন তাদদয চনয তার ত্রনদয় আদ
ত্রদে ফানাদনায চদনয তঔনই নত্রদতায লঘদযায় ত্রঘন্তায বাাঁচ লদঔা লদয়। ওাযণ নত্রদতা চাদন তাদরয ত্রদে ফানাদত
লম যিাদভয প্রদয়াচন য় তা তাদদয ভদতা ভধযত্রফত্ত ত্রযফাদযয দক্ষ লমাকান লদয়া ঔুফই ওিওয। পদর তাদদয
াধ থাওদর অদনও লক্ষদিই াধয দয় দে না। ভধযত্রফত্ত ত্রযফাদযয এই অথবননত্রতও ভযায ওথা আদরাঘয
কদল্প নত্রদতায ওথায ভধয ত্রদদয় ফত্রণবত দয়দঙ এইবাদফ,

‚নত্রদতা বাদফ তাদরয ত্রদেদতা এভত্রন এভত্রন দফ না। ত্রচত্রনদিয দাভ লম াদয লফদে ঘদরদঙ তাদত
এওচদনয লযাচকাদয াংায ঘারাদনাই দায় দয় উদেদঙ। ভাদ ভাদ লঙদরদও িাওা াোদত য়।
ত্রনদচয চনয ভাওাফাদয ওতগুদরা িাওা ফযাদ্দ ওদয যাঔদত য়।‛১৬
আদর ভধযত্রফত্তযা ধযাফাাঁধা চীফদনয ফাইদয ইদি থাওদর ঘরদত াদয না। তাদদয প্রত্রত দদ দদই ত্রঘন্তা
ওদয া লপরদত য়। আয এই ত্রদত্রফ চীফন-মান ভধযত্রফত্তদদয প্রধান তফত্রিয।
লরত্রঔওা ত্রনয়ত্রত যায়ফভবদণয লরঔা ‘কল্প দর ত্রতয’ নাভও কল্পগ্রদন্থয ‘ত্রউত্ররয ইিা অত্রনিা’ কদল্প পুদি
উদেদঙ ভধযত্রফত্ত ত্রযফাদযয অথবননত্রতও ভযায ওথা। এই কদল্প আভযা লদত্রঔ ত্রদফি আয তভন্তীয াংাদয ত্রনতয
অবাফ লরদকই থাদও। ওঔদনা ন্তানদদয োশুনায ঔযঘ, আফায ওঔদনা াংাদযয মাফতীয় ঔযঘ--এদফয
চাাঁতাওদর দে তভন্তী ত্রনদচয ঔ, আহ্লাদদও ত্রফচবন ত্রদদয় ত্রদদয়দঙ। ভস্ত ত্রওঙুয ভদধযই ল ভাত্রনদয় ত্রনদত
ত্রদঔ লকদঙ। আয এই ভাত্রনদয় লনয়ায প্রফণতািা ফদঘদয় লফত্র রক্ষ ওযা মায় ভধযত্রফত্ত লেত্রণয ভদধয। ওাযণ
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ভধযত্রফত্তদদয অথবননত্রতও িানাদাদেদনয পদর ত্রনদচয ইিা অত্রনিায উয লমন ধীদয ধীদয তাায খন প্রদর
দে মায়, মা দূয ওযা তাদদয াদধযয ভদধয থাদও না। আদরাঘয কদল্প তভন্তীয লক্ষদি এই ওথাত্রি লম ভানবাদফ
ফতবায় তা কদল্প ফত্রণবত এই অাংত্রি লথদও লফাছা মায়,

‚লমত্রদদও তাওাদনা মায় শুধু অফযফিা আয অফযফিা। ফাত্রেয ভানুলগুত্রর অবাফ-অনিদনয ঙ্গী ওদযই লফাঁদঘ
ফদতব আদঙ। ... তভন্তী াংাদযয লচায়ার লেদর লেদর োন্ত। লওাদনা প্রওায ঔ আহ্লাদদয ওথা বাফনায়
আনদত অনবযস্ত দয় লকদঙ। াংাদযয আয াাঁঘচদনয বাদরা-ই তায বাদরা আয ভদয় তায ভদ।
ওাদর খুভ লথদও উদে যাত্রিদত শুদত মায়া মবন্ত ত্রযফাদযয প্রদতযদওয অবাফ-অত্রবদমাক লভিাদনাই
তায ওাচ। ... ভাত্রনদয় ত্রনদত াযায ভদতা চ থ আয দত াদয না “ এ নীত্রতই তভন্তীয চীফদন তয
দয় উদেদঙ। ... তভন্তী চীফদন বাদরাভদ ত্রফঘায ওযায ক্ষভতা াত্রযদয় লপদরত্রঙর। ফাগাত্রর ভধযত্রফত্ত
ত্রযফাদয কৃত্রত্রনদদয বূত্রভওা প্রায় এওই যওভ।‛১৭
এইবাদফ ত্রিুযায ভত্ররা যত্রঘত ফহকদল্প ভধযত্রফত্ত ভানুদলয চীফন ভযায ওথা ফাস্তফতায দঙ্গ ফত্রণবত দয়দঙ।
ভধযত্রফত্তদদয প্রধান ভযা র ত্রফদত্তয ভযা। আয এই ত্রফদত্তয অবাদফই লদাদুরযভান ত্রদ্বঘাত্রযতা, আ তথা
ভাত্রনদয় ঘরায ভানত্রওতা, ফুওবযা স্বপ্ন ত্রনদয় লফাঁদঘ থাওা ইতযাত্রদ নানা তফত্রিয উক্ত কল্পগুত্ররদত প্রত্রতপত্ররত
দয়দঙ।
মুকমন্ত্রণা :
ত্রযফত্রতবত ভাচফযফিায় ভানুদলয ত্রঘযায়ত চীফননরীদত নানা আখাত রাকায পদর লম নানা চত্রিরতা ৃত্রি য়
তাদওই াধাযণত মুকমন্ত্রণা ফদর ধযা য়। এই মুকমন্ত্রণায প্রধান রক্ষণ র লফওাযত্ব, চীত্রফওায ত্রযফতবন ইতযাত্রদ।
আয এয ত্রঘি আভযা ত্রিুযায ভত্ররা যত্রঘত কল্পগুত্ররদত প্রত্রতপত্ররত দত লদত্রঔ। আধুত্রনও মন্ত্রবযতায অগ্রকত্রতয
পদর লম মুকমন্ত্রণায ৃত্রি দয়দঙ ল ওথা আভযা লরত্রঔওা চয়া লকায়ারায ‘থাফা’ কদল্প রক্ষ ওদয থাত্রও। এই কদল্প
লদঔা মায় বযতায অগ্রকত্রতদত আযাভত্রপ্রয় ভানুল ধীদয ধীদয মদন্ত্রয ত্রদদও ধাত্রফ ত দি। এয পদর অতীদতয
চীফনধাযায ফহ ত্রযফতবন খদি মায়। আদরাঘয কদল্প লদঔা মায় ত্রফদদ লথদও উন্নতভাদনয স্তায ঘা আভদাত্রন
য়ায় ভানুল লদীয় ঘা ত্রওনদত ঘাইদঙ না। পদর ধীদয ধীদয ঘা ফাকানগুত্রর ফন্ধ্ য়ায উক্রভ য়। আয এয পদর
ঘা ফাকাদন ওভবযত ফহ েত্রভও তাদদয ওভবাংিান াযাদত থাদও। আফায মন্ত্রবযতায ওযারগ্রাদ ধীদয ধীদয
োওখযগুত্রর ফন্ধ্ দত থাদও। তাই োওখদয ওভবযত ত্রফঘযণ ত্রনদচ অত্রস্তত্বাংওদি দে অনাকত বত্রফলযদতয থাফা
লথদও ফাাঁঘায চদনয তায াত্ররত ওুওুযদও মবন্ত ত্রঘত্রে ত্ররঔদত ফদর। ওাযণ ত্রঘত্রেয ফযফায দরই োওখয থাওদফ
তায ঘাওুত্রয থাওদফ। আদরাঘয কদল্প মুকমন্ত্রণায এই ত্রঘি ত্রফঘযদণয ভুঔ ত্রদদয় ত্রযস্ফুি দয়দঙ এইবাদফ,

‚ত্রফঘযণ আাঁতদওই দে প্রায়--ত্রওন্তু এযওভই লতা শুনদঙ “ এওতাো ওাকচ ধত্রযদয় লদয়া দফ তাদদয।
রার ফাদক্সাগুদরা উধা য় মাদফ। ...ত্রও ফ ত্র-লা ফদঙ। ওম্পুযিায আদঙ। ফ ঘিচরত্রদ দয় মাদফ
মন্তদয, পু ভন্তদয “ ত্রঘত্রেয ত্রও দযওায। ... লরুদও ফদর, ত্রপত্রপত্রদয় ফদর “ এই ত্রঘত্রে লরঔ,
ফুচচত্রন? তযা ত্রঘত্রে লরঔদরই লতা লািাত্রপ লঔারা, ত্রেও না?‛১৮
লরত্রঔওা ত্রক্তা ঘক্রফতবীয ‘লতু’ কল্পগ্রদন্থয ‘পাির’ কদল্প আভযা লদত্রঔ ত্রযফত্রতবত ভাচফযফিায় ওীবাদফ এওত্রি
ত্রযফাদযয ফাাঁঘায ম্বর াযায় লই ত্রঘি। এই কদল্পয প্রধান ঘত্রযি চনাদবন প্রথদভ ত্রদনভা দরয লভত্রন ঘাত্ররদয়
লযাচকায ওযত। ত্রওন্তু ধীদয ধীদয ভানুদলয খদয ত্রিত্রব ঘদর আায় ভানুল এঔন আয ত্রদনভা দর আদ না। পদর
চনাদবদনয লযাচকাদযয থ ফন্ধ্ দয় আদ। এরূ মুকমন্ত্রণায ওথা ফরদত ত্রকদয় চনাদবন চানায়,
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‚লওান্ ত্রদন লম ফন্ধ্ ইয়া মাইফ, আয তাযয লম ত্রওতা ওরুভ। লারাানত্রেয এওিা কত্রত ওইযা লকদর
ফাাঁঘতাভ। খদয ফইয়া ত্রদনভা লদঔদর ভানুদল ওযান দর মাইফ? ঐ ফাক্সোয় ফ লল ওযদঙ।‛১৯
চনাদবদনয এই উত্রক্তয ভধয ত্রদদয় ত্রযফত্রতবত ভাচফযফিায় ভানুদলয অায়তায ওথাই লমন ত্রযস্ফুি দয়দঙ।
ভধাযায এওত্রি উদেঔদমাকয কদল্পয নাভ র লরত্রঔওা এন.ত্রচ. ত্রফচয়রক্ষ্মী ত্রাংদয ‘অত্রবাযও’। এই কদল্প
আভযা লদত্রঔ নীরভত্রণ লঙাদিাদফরা লথদওই লদদঔ এদদঙন তাাঁয ূফবুরুলযা ওদরই ভাযা রীরায মািা ওযদতন
এফাং অনযদদয লঔাদতন। ধীদয ধীদয ত্রতত্রন এই ওাদচ ভদনাত্রনদফ ওযদরন। াযািা ফঙয ত্রতত্রন অদক্ষা ওদয
থাদওন শুধু এই ত্রদনিায চনয। ত্রওন্তু ত্রতত্রন ধীদয ধীদয উরত্রি ওযদরন ফতবভাদন ভানুল ূদফবয ভদতা উৎা ত্রনদয়
আয মািাারা লদদঔ না। এভনত্রও তায ত্রনদচয ত্রযফাদযয লওাদনা দযই ূফবুরুদলয এই াংস্কৃত্রতদও ফাাঁত্রঘদয়
যাঔায চনয তৎয নয়। লওউ এই ুযাদনা ত্রদদনয মািাারা লদঔদত ঘায় না এফাং লঔায আগ্র লদঔায় না।
ওদরই লমন আধুত্রনও বযতায নানা লচৌরুদ ুযাদনা াংস্কৃত্রতদও বুরদত ফদদঙ। ত্রযফত্রতবত ভয়  ভাদচয
ওাদঙ ুযদনা াংস্কৃত্রত লমন আচ অফদত্ররত।
ফতবভান ত্রফদশ্বয ফদঘদয় ফে ভযা র লফওায ভযা। অকত্রণত লফওায লঙদরদভদয়যা আচ োদানা ওদয
ত্রনদচয লমাকযতা অনুাদয ওভবাংিান াদি না। পদর তাযা ঙন্নঙাো দয় লদিয দাদয় নানা ফাাঁওা দথ িাওা
লযাচকাদযয থ ঔুাঁচদত থাদও। ত্রেও এই ধযদনযই এওত্রি ত্রঘি লদঔামায় ‘স্পদন’ নাভও লঙাদিাকদল্প। আদরাঘয
কদল্পয প্রধান ঘত্রযি েফ উচ্চত্রক্ষা রাব ওদয মঔন লওাদনা ওভবাংিান ায়ত্রন তঔন ত্রনদচ ওাদেয ফযফা শুরু
ওদয। ত্রওন্তু লই ফযফা মঔন বাদকযয ত্রফেম্বনায় ত্রিওদরা না তঔন ল তাায় লবাকদত থাদও। এভন ভয় তায
ভাদয়য যীয এতিাই ঔাযা দয় মায় লম অাদযদনয প্রদয়াচন দয় দে। এভতাফিায় অদথবয অবাদফ ল
ত্রদদাযা দয় অত্রনিা দে াঘাযওাযীয দদর লমাক লদয়। েদফয স্ত্রী মঔন তায এই অফনত্রত লদঔদত ায় তঔন
ল তায স্ত্রীয উদদ্দদ ফদর,

‚... ফাঘদনয লরইকযা লল মবন্ত--এই থিাই আভায ওাদর আঙর।‛২০
আদর ভধযত্রফত্ত খদযয ন্তানদদয প্রধান ভযা র অথবননত্রতও ভযা। আয এই ভযা তাদদয চীফদন
অদনওভয় এভন ত্রযত্রিত্রতয ৃত্রি ওদয মা তাদদয ত্রদদাযা ওদয তুদর। পদর উায়ান্তয না লদদঔ তাদদয এভন
অদনও ওাচ ওযদত য় মা তাযা ওযদত ঘায় না। ত্রওন্তু মুদকয অত্রবখাত  অফিায ত্রফাদও দে তাযা ল ওাচ
ওযদত ফাধয য়। লভািওথা তাদদয চীফন-াংগ্রাভিা লম ওতিা বয়ানও তায ফাস্তফ ত্রঘিই আদরাঘয কদল্প ুদযবাদফ
ফত্রণবত দয়দঙ।
‘ত্রতত্রভযনদনয কান আভায’ কদল্প পুদি উদেদঙ এধযদনয মুকমন্ত্রণায প্রত্রতিত্রফ। এই কদল্পয প্রধান ঘত্রযি
োশুনা লল ওদয লবদফত্রঙর তায লপ্রত্রভওা ভত্রেওাদও ত্রফদয় ওদয ুদঔয াংায ওযদফ। ত্রওন্তু লফওায ফদর ভত্রেওায
দঙ্গ তায ত্রফদয় য়ত্রন। যফতবীদত ঘাওত্রযয চদনয ল দনয দয় খুযদত থাদও যাচননত্রতও লনতাদদয ওাদঙ। ত্রওন্তু
লনতাযা ঘাওত্রযয ত্রফত্রনভদয় তায ওাদঙ দ রক্ষ িাওা দাত্রফ ওদয। ত্রনম্নভধযত্রফত্ত খদযয লঙদর দয় এদতা িাওা ল
ত্রদদত াদযত্রন আয ঘাওত্রয তায য়ত্রন। ল ফুছদত লদযত্রঙর লম ফতবভান ভাদচ ফত্রওঙুই িাওায ত্রফত্রনভদয় য়।
িাওা না থাওদর ত্রওঙুই রাব ওযা মায় না। তাই ল তায ুযাদনা লপ্রত্রভওা ভত্রেওায ওাদঙ ঋণ ত্রাদফ দ রক্ষ িাওা
ঘায়। ল লবদফদঙ ঘাওত্রয দয় লকদর আদস্ত আদস্ত ভত্রেওায িাওািা ত্রপত্রযদয় লদদফ। ল ভস্ত ত্রওঙুয ত্রফত্রনভদয় এঔন
ঘাওত্রযিা াত্রর ওযদত ঘায়। ভত্রেওায ওাদঙ িাওা ঘায়ায ভয় ল লম ওথাগুত্রর ফদরদঙ তা ত্রতযই অত্রবনফ এফাং
ভভবত্রফদাযও। ভত্রেওাদও ল ফদর,

‚ভত্ররওা, আভায় তুত্রভ দ রক্ষ িাওা লদদফ? ধায ত্রদদফ? ... এওিা ঘাওত্রয ত্রওনফ।‛২১
Volume- VIII, Issue-I

July 2019

104

ত্রিুযায ত্রনফবাত্রঘত লরত্রঔওাদদয কল্প : ভধযত্রফত্ত ভানুদলয চীফন-ভযা  মুকমন্ত্রণায আদরঔয

ত্রিিন রুদ্র ার

এই ‘ঘাওত্রয ত্রওনফ’ ওথাত্রিয ভদধয লমন যদয়দঙ তায অন্তদযয চভাদনা মন্ত্রণায প্রত্রতিত্রফ। আয এই মন্ত্রণা
অফযই লফওাযদত্বয মন্ত্রণা, মুকমন্ত্রণা।
এধযদনয লফওায ভযায ওথা লরত্রঔওা ত্রভতা যাদয়য ‘ূদমবাদয়’, লাভা কদঙ্গাাধযাদয়য ‘ত্রনত স্বদপ্নয
লওারাচ’, এন.ত্রচ.ত্রফচয়রক্ষ্মী ত্রাংদয ‘যনচদয়য োদয়যী লথদও’, ীভা দাদয ‘ভত্রেওাচুবন’, ‘বাঙ্গা ভন’, ভীনাক্ষী
লদনয ‘ওাুরুল’, ‘ভাত্রেনযানাদরয লঙদর’, লদারা লদনয ‘ইাঁদুয লদৌদেয ট্র্যাদও’, দ্মেী ভচুভদাদযয
‘ব্ল্যাওদার’ প্রবৃত্রত কদল্প পুদি উেদত লদত্রঔ।
এবাদফ লদঔা মায় লম ত্রিুযায ভত্ররা যত্রঘত অদনও কদল্প এওত্রদদও লমভন ভধযত্রফত্ত ভানুদলয চীফন-ভযায
ওথা তুদর ধযা দয়দঙ, লতভত্রন অনযত্রদদও মুকমন্ত্রণায ফাস্তফত্রঘি রূায়দন ক্ষভ দয়দঙন লরত্রঔওাযা। ফতবভান
ভদয় ফদঘদয় ফদো ভযা র লফওায ভযা। মুফও-মুফত্রতযা উচ্চত্রক্ষা রাব ওদয লমাকযতা অনুাদয
ওভবাংিান ঔুাঁদচ াদি না। তাঙাো ত্রফশ্বায়দনয ওযার গ্রাদ ফবিই এও অথবননত্রতও অঘরাফিা ত্রযরত্রক্ষত য়। আয
এয প্রবাফ ফদঘদয় লফত্র দে ভধযত্রফত্ত লেত্রণয ভানুদলয উয। ওাযণ ইিা আয াভদথবয ভদধয লম ফযফধান থাদও,
লই িানাদাদেদনই তাযা প্রত্রতত্রনয়ত ক্ষত-ত্রফক্ষত য়। লভািওথা অথবননত্রতও অঘরাফিা এই লেত্রণয লরাদওয চীফদন
লম নানা ভযায ৃত্রি ওদয লফ ত্রদওই লরত্রঔওাযা তাাঁদদয কদল্প পুত্রিদয় তুদরদঙন।

তথযূি :
১। ুদফাধ ওুভায ভুদঔাাধযায়, ‘ফাগাত্রর ভধযত্রফত্ত  তায ভানদরাও’, অদটাফয ১৯৯৮, ৃষ্ঠা. ১৫৫
২। শুবঙ্কয ভুদঔাাধযায়, ফাগাত্রর ভধযত্রফদত্তয চন্মওথা—এওত্রি াংত্রক্ষপ্ত রূদযঔা, ত্রদ্ধাথবযিন লঘৌধুযী(ম্পা.)
‘ফাগাত্রর ভধযত্রফত্ত ভান’, চানুয়াত্রয ২০১১, ৃষ্ঠা. ১০
৩। ত্রফনয় লখাল, ‘ফাাংরায াভাত্রচও ইত্রতাদয ধাযা’(১৮০০-১৯০০), অদটাফয ২০০৯, ৃষ্ঠা. ১৭৫
৪। ঙ্কয ফু(ম্পা.), ‘আদযাণ’, াযদ াংঔযা, লদেম্বয ২০১৩, ৃষ্ঠা. ১৮৫
৫। শুভ্রা াা, ‘লকাধূত্ররয যত্রফ’, ভানফী প্রওানী, আকযতরা, প্রথভ প্রওা, ত্রেদম্বয ২০১০, ৃষ্ঠা. ৪২
৬। তদদফ, ৃষ্ঠা. ৪৫
৭। তদদফ, ৃষ্ঠা. ৭৭
৮। লস্নভয় যায়দঘৌধুযী(ম্পা.), ‘ত্রিদফণী’, দ্বাত্রফাংত্রততভ ফলব, প্তদ াংঔযা, ২০০৭, ৃষ্ঠা. ৩১
৯। ভত্রেওা ফযানাত্রচব, ভধযত্রফত্ত ফাগাত্ররয ভানত্রওতা, লঔাওন ওুভায নাক  যঙ্গনওাত্রন্ত চানা(ম্পা.), ‘ভধযত্রফত্ত
ফাগাত্রর : অন্তযভর’, চানুয়াত্রয ২০১৭, ৃষ্ঠা. ১০৯
১০। দ্মেী ভচুভদায, ‘চুভ’, লরাত প্রওানী, ওুভাযখাি, প্রথভ প্রওা, ২০০৯, ৃষ্ঠা. ১৫
১১। তদদফ, ৃষ্ঠা. ১৮
১২। তদদফ, ৃষ্ঠা. ২১
১৩। প্রকত্রত ভাইত্রত, লভদট্র্াত্ররিন াংস্কৃত্রত  ভধযত্রফদত্তয াংওি, ত্রদ্ধাথবযিন লঘৌধুত্রয (ম্পা.), ‘ফাগাত্রর ভধযত্রফত্ত
ভান’, চানুয়াত্রয ২০১১, ৃষ্ঠা. ২০৯
১৪। দ্মেী ভচুভদায, ‘চুভ’, ূদফবাক্ত, ৃষ্ঠা. ৩৬
১৫। ত্রক্তা ঘক্রফতবী, ‘লতু’, বালা প্রওান, আকযতরা, প্রথভ প্রওা, চানুয়াত্রয ২০০৯, ৃষ্ঠা. ১৭
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