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কননকা যায়
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Abstract
In today’s society, torture and rape of women have taken horrific forms. A little
research shows that women are being raped every day in any part of the world. Protest,
resistance and movements are also taking place against this brutal torture. Since
literature is a mirror of society, writers have also portrayed this decaying aspect of
society in their literature in various ways. The writers of North-East India also did not
remain silent in this regard. Women writers in particular need to be mentioned
separately. They show in their stories how everyone from a child to an old woman is
being raped. The storytellers of this region have also seriously considered the aspect of
mental rape. We will try to show here how the female storytellers of this land have
highlighted various aspects of violence and rape against women in their stories.
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বূনভকা: অজতকয নদতন নাযী ননমবাতন ও ধলবণ এভন একনি মবাতয় এত দাাঁনিতয়তে যম, এনি যমন
ভাতজয একনি াধাযণ খফতয নযণত তয়তে। মত নদন মাতে ততআ তযন্ত বয়ংকযবাতফ যফতি
চতরতে এআ ানফক ফযানধনি। াতি-ফাতি-ঘতয-ফাআতয-কভবস্থতর-নক্ষাপ্রনতষ্ঠাতন য নাযীযা
ননমবানতত তে। এনকআ যভতয় “ য মখন নতায গৃত থাকতে তখন য নতায দ্বাযা ধনলবত তে। য
মখন স্বাভীয গৃত মাতে তখন য শ্বশুতযয দ্বাযা ধনলবত তে। অফায য মখন প্রতয়াজতন গৃতয ফাআতয
মাতে তখন ফাআতযয যরাতকয দ্বাযা ধনলবত তে। এক ফেতযয একনি পুতরয ভতন নশু যথতক শুরু কতয
৭০ ফেতয ফৃদ্ধা মবন্ত যকউআ যযাআ াতে না ধলবতণয কফর তত। মখন এআ খফযগুনর অভযা শুনন ফা
যদনখ তখন একজন ংতফদনীর ভানুল তয় ননিয় তযন্ত ভভবাত আ। এআ ানফক নাযী ননমবাতন ও
ধলবতণয নফরুতদ্ধ ংখয প্রনতফাদ, প্রনততযাধ ও অতদারন তয়তে। ধলবকতদয ানি ও ভৃতুযদণ্ডও
তয়তে। নকন্তু ননমবাতন নক কতভতেধ ধলবতণয ায নক কতভতেধ ফযং যফতিআ চতরতে। এআ যপ্রনক্ষতত
অতরাচয প্রফতে উস্থানত তফ উত্তয-ূফব বাযততয ফাংরা গতল্প নফতল কতয ভনরা যরখকতদয
গতল্প কীবাতফ নাযী-ননমবাততনয নদকগুনর ফহুভানিকবাতফ উতে এততে। গল্পকায স্বপ্না বট্টাচামব
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(১৯৫৩), ঝুভুয াতণ্ড(১৯৬২-), ীরা ভজুভদায, ুনদা নদী ুযকায়স্থ, আনদযা যদফযায়, ননদতা
বট্টাচামব এাঁযা প্রততযতকআ উত্তয-ূফব বাযততয কথাকায। এাঁতদয ননফবানচত গল্পগুনরতক ফরম্বন কতযআ
অতরাচয নফলয়নি অফনতবত তফ।
উতেয:
(ক) উত্তয-ূফব বাযততয ভনরা গল্পকাতযযা নাযী ননমবাতন ও ধলবণতক যকান্ দৃনিতকাণ নদতয় যদতখতেন
তা তুতর ধযা।
(খ) নাযীয যফদন নাযীয করতভ কীবাতফ প্রনতপনরত তয়তে তায নুোন কযা।
গতফলণা দ্ধনত:
স্বপ্না বট্টাচামব, ঝুভুয াতণ্ড, ীরা ভজুভদায, ুনদা নদী ুযকায়স্থ, আনদযা যদফযায় ও ননদতা
বট্টাচামব- এআ াাঁচজন গল্পকাতযয ননফবানচত গল্পগুনরতক ফরম্বন কতয নফতেলণাত্মক দ্ধনততত
অতরাচয প্রফেনি উস্থান কযা তফ।
নাযী ননমবাতন ও ধলবতণয নযংখযান:
১৮ তটাফয ২০২০ াতর ফাংরাতদতয দদননক জনকণ্ঠ নিকায় নাযী ননমবাতন ও ধলবতণয একনি
ভীক্ষা প্রকানত য়। তাতত যদখা মাতে যম, ধলবণ যাতধয নননযতখ নফতশ্ব প্রথভ স্থাতন যতয়তে
অতভনযকা। য যদতয প্রায় ৯১% নাযী ধলবতণয নকায য়। নশু ননমবাততনয নদক নদতয় যগািা নফতশ্ব
নদ্বতীয় স্থাতন যতয়তে দনক্ষণ অনিকা। তৃতীয় স্থাতন অতে ুআতডন। ুআতডতন প্রনত ফেযআ প্রায় ৫৮%
নাযী ধলবতণয নকায য়। ননেতয় যনআ বাযতও। উআনকননডয়া যথতক জানা মাতে ২০১৯ াতর বাযতত
৩২০৩৩ নি ধলবতণয ঘিনা ঘতততে। ুতযাং, নাযী ননমবাতন ও ধলবণ যম াযা নফতশ্বয ভযা তা অয
ফরায তক্ষা যাতখ না।
নযদবন:
অাভ তথা ফযাকফতঙ্গয গল্পবুফতনয একনি উতেখতমাগয নাভ ঝুভুয াতণ্ড(১৯৬২-) তাাঁয নধকাং
গল্প ভূরত চা-ফাগাতনয শ্রনভকতদয জীফন ননতয় নননভবত। ততফ গল্পকাতযয ‘উাতদয কথা’ নাতভয ভগ্র
গল্পনিয নযয জুতি যতয়তে শুধুআ ধলবতণয রূকথা। অতর ভগ্র ভাজ জুতি মখন ধলবতণয যখরা
চরতে তখন তাাঁয গতল্প শুধুভাি ধলবতণয দৃয থাকািাআ স্বাবানফক। গল্পনি কতয়কনি দৃতয নফবক্ত। প্রথভ
দৃতয যদনখ নরচয যেতনয কাতে একজন নবক্ষুক ফৃদ্ধাতক ধনলবত তত। ৬৫-৭০ ফয়তয এআ ফৃদ্ধায
ওয- ‚কার যাতবয ওযা কী যম তযাচায কযর যীতযয উয। যেতরয ফয়ী, নানতয ফয়ী
যেতরগুতরা ফুতিা কুচকাতনা যীযিায উয যমন দদততযয ভততা াভতর ির।...অাতয নানতয ফয়ী
যেতরগুতরা। নে নে নক রজ্জা!‛১ একজন নবক্ষুক ফৃদ্ধায এআ নে নে যতফ অভাতদয বদ্রতায ভুতখা নতযআ
খুতর মায়। গল্পনিয নননফি ধযয়তন যদনখ এখাতন ফৃদ্ধায যকাতনা নাভ যনআ। যকনধ ফৃদ্ধা নাভীন যকনধ
অতর এত ংখয ফৃদ্ধা প্রনতনদন ভাতজ ধনলবত তে যম, তাতদযতক যকাতনা একনি নননদবি নাতভয
ভাধযতভ গনণ্ডফদ্ধ কতয যাখা এতকফাতযআ কনেন। ‘উাতদয কথা’ গতল্প ঝুভুয াতণ্ড যনিআ কতয
যদখাতরন।
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গল্পনিয নদ্বতীয় দৃযনিতত যম ধনলবত গৃফধূনিয কথা গল্পকায উতেখ কতযতেন যআ গৃফধূনিও নকন্তু
নাভীন। থবাৎ, এআ গৃফধূনিও কর ধনলবত গৃফধূতদযআ প্রনতনননধ। ঝুভুয াতণ্ড এখাতন ধলবতণয
নফরূতদ্ধ তাাঁয ঘৃণা প্রকা কতযতেন প্রতীতকয ভধয নদতয়। গতল্প যদনখ গণধলবতণয তযাচাতয জজবনযত
তয় গৃফধূনি ফনভ কযতত ফাধয য়। অতর এআ ফনভ যতা ফনভ নয়। এআ ফনভআ র ংতকত ফা প্রতীক।
এআ ফনভ নাযী-ভাংতরারু ুরুল ভাতজয প্রনত চযভ ঘৃণাযআ ফনঃপ্রকা।
ফরপ্রতয়াগ কতয স্ত্রী-যমৌনাতঙ্গয দখর ননতরআ নক তাতক ধলবণ ফতরধ ভাজ নাভক াভানজক
প্রনতষ্ঠাননি যফাধ য় এআ ভতআ যালণ কতয। নকন্তু গল্পকায ধলবতণয এআ ংকীণব ংজ্ঞাতক ভথবন
কতযন না। যকন কতযন নাধ অভযা নক ভাতজয নযায়-নফচায যদতখ ভাননকবাতফ য ধনলবত আ
নাধ যম ভানুলনি তায ুহৃতদয তঙ্গ চযভ নফশ্বাঘাতকতা কযর তাতক নক ধলবণ ফরফ নাধ তনক ভয়
যকাতনা ফযনক্তয যকাতনা মানতত অচযতণ ফা ভন্ততফয অভযা এভনবাতফ জজবনযত আ যম, ভতন য় যমন
ধনলবত রাভ। থবাৎ, মাযা াযীনযকবাতফ নাযীতদয তযাচায কতয তাযাও যমভন ধলবক যতভনন মাযা
ভাননকবাতফ তযাচায কতয তাযাও ধলবক। এতদয ভতধয যকাতনা তপাৎ যনআ। গল্পনিয তৃতীয় দৃতয
ঝুভযু াতণ্ড এআ ভতআ ফযক্ত কযতরন। কর ধনলবত যভতয়তদয প্রনতনননধ তৃতীয় দৃতযয নাভীন যভতয়নি
তাআ ফতর, ‚কার মাযা ওতক নোঁতিখুাঁতি যখর ওতদয য়ততা ানি তফ। নকন্তু তদতরযধ তদর নক
ওয ভনিাতক নোঁতিখুাঁতি খায়ননধ কারতকয ধলবক অয তদতরয ভতধয কীতয পাযাক! ওতদয এখন
একআ জায়গায় ফনতয় থুথু যপরতত আতে র যভতয়িায।‛২
গতল্পয চতুথব দৃযনি অযও ননভবভ। এআ ভাতজ চাাঁতদয কণায ভততা নশুযা যম প্রনতনদনআ ধনলবত
তে এআ দৃযনি তাতক যকন্দ্র কতযআ অফনতবত তয়তে। ৫ ফেতযয এআ নশুনি ধলবকতক কাকু ফতর
ডাতক। এখাতন নশুনিয ভততা কাকুনিও নাভীন। কাযণ এআ কাকুনি ভাতজয ংখয ধলবক কাকুতদযআ
প্রনতনননধ। তত াতয গতল্পয কাকু যকাতনা প্রনততফী কাকু, যদাকানন কাকু, নয্াওয়ারা কাকু,
তিাওয়ারা কাকু নকংফা অন কাকু। মাযা প্রনতনদন ননমবাতন কযতে নশুতদয। গল্পকায নরতখতেন,
‚অাতয, যোট্ট যীযিায় এত ফযথা য তে না। যোট্ট দু-উরুয ভাঝখান নদতয় নাভতে যতক্তয ধাযা।
উরুগুতরা কাভতি-কাভতি... অাতয, নশু িতনয যযখায়ও কাভি। নযনয ফাতাত গাতেয ডারাতা
ফি করুণবাতফ নতি।‛৩ নশুয এআ ননভবভ ধলবণকাণ্ড যদতখ প্রকৃনতও করুণা প্রকা কযতত ফাধয য়।
ভানুল তয়ও অভযা মখন এআ জঘনয কতভবয প্রনততযাধ কযতত াযগ তখন প্রকৃনতয এআ করুণা
প্রকাত অভযা রজ্জায নদবভায় ননভনজ্জত আ। গল্পনিয ঞ্চভ দৃতয নাযীভুনক্তয নভনেরনিতক যরখতকয
কাতে তাআ গুরুত্বীন ফতর ভতন য়। যরখক নরতখতেন, ‚নভনেরিা এখন ফুনিিায াভতন নদতয়, ফউিায
া যঘাঁতল, যভতয়িাতক ফাাঁতয় যযতখ, নশুিায প্রায় কাাঁধ যঘাঁতল মাতে....।‛৪ নাযী-ননমবাতন তর তায
নফরুতদ্ধ প্রনতফাতদয স্বরূ নভনের ওয়াআ স্বাবানফক। নকন্তু গল্পকায ঝুভুয াতণ্ড নাযী-ভুনক্ত নফলয়ক এআ
নভনেরগুনরয প্রকৃত উতেয ননতয় অভাতদয নতুন কতয বাফাতরন।
অভযা নফজ্ঞাতনয মুতগ ফা কনয। নদতনয শুরু যথতক যাততয যল মবন্ত অভযা দফজ্ঞাননক
নজননতিয তঙ্গ ওততপ্রাতবাতফ জনিত। ভতবয যেতি ভঙ্গতরও যৌাঁতে যগতে নফজ্ঞাতনয াপরয। নকন্তু
যদতয নধকাং ভানুল নক নফজ্ঞান-ভনস্কধ না। অতর নফজ্ঞানতচতনা যদতয ভুনিতভয় ভানুতলয ভতধয
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ীভাফদ্ধ। নধকাং নাগনযক এখনও কুংস্কাতযয যফিাজাতর অফদ্ধ। তা না তর যকন অজও অভযা
ডাআনন প্রথা যদখফধ ডাআনন ফতর যকন অজও নাযীতদয যভতয যপরা তফধ ততফ ডাআনন দতনয ওয়ায
যেতন একনি প্রধান কাযণও যতয়তে। যনি র নযফায নকংফা ভাতজয কাতে অভযা ‘ভানুল’ না তয়
মখন ‘যফাঝা’ আ তখনআ অভযা ডাআননতত নযণত আ। অভাতদয যফাঁতচ থাকায নূনযতভ চানদাগুনর
মখন নযফায নকংফা ভাজ নদতত াযগ তফ তখনআ অভযা ডাআনন আ। গল্পকায ীরা ভজুভদাতযয
‘ায় তভা’ গতল্প নম্র-বদ্র স্ববাতফয ননভতায ডাআনন ওয়ায যেতন অতরাচয কাযণ দুনিআ দায়ী। তায
যফৌনদ তাতক এক ধযতনয উিতকা যফাঝা ফতরআ ভতন কযত। পতর একনদন গ্রাতভয জনগণ এআ ‘ডাআনন’
ননভতাতক গ্রাভ যথতক যফয কতয যদয়। নকন্তু গ্রাভ যথতক যফয কতয যদওয়ায তযও যকন গ্রাতভয গুন্ডা
যেতরযা ননভতাতক ধলবণ কযরধ ঘুতয-নপতয অত যআ একআ কাযণ। অতর ডাআনন র নাযীতক
যালণ কযায নকংফা যবাগ কযায একনি নতৃতানিক ানতয়ায। গল্পকায ীরা ভজুভদাতযয কৃনতত্ব
এখাতনআ যম, নতনন ডাআনন ম্পতকব অভাতদয নতুন কতয বাফাতরন। গল্পনিতত যদনখ ননভতা যম গ্রাতভ
থাতক য গ্রাভ নাভীন। যভাোকথা এ গ্রাভ যদতয কর নক্ষা ও কুংস্কাতয জজবনযত থাকা
গ্রাভগুনরযআ প্রনতনননধ। এ প্রতঙ্গ গীতা যদফনাথ মথাথবআ ফতরতেন, ‚ননভতায দুববাগযীনিত জীফতনয
কথা যরনখকা ংমত যরখনীতত ভাতজয যেদাক্ত যচাযা তুতর ধতযতেন। জ্ঞানতায েকাতয অজও
ডুতফ অতে গ্রাভ-বাযততয জস্র ভানুল।‛৫
অাতভয ফাংরা গতল্পয নযতভ প্রনতবাফান গল্পকায তরন ুনদা নদী ুযকায়স্থ। ফতবভান
ভাজ-ফযফস্থায় নাযীযা যম কতবাতফ ননমবানতত তে গল্পকায ুনদা নদী ুযকায়তস্থয ‘নভথযা-ভা’
গল্পনি তাযআ একনি ফািফ দৃিান্ত। অতরাচয গল্পনিতত নাযী ননমবাততনয একনি নবন্ন অখযান ননতয় নতনন
ানজয তরন। নতনন এখাতন যদখাতরন নাযীয গববতকও ুরুলযা কীবাতফ থব যযাজগাতযয ভাধযভ
নততফ ফযফায কতয। নাযী ননমবাততনয এরূ ধযণ নতযআ কল্পনাতীত। যম গববতক নধকাং নাযী
তাতদয কর অনতদয অধায ফতর ভতন কতয যআ গববতকআ ননফাযতণয ভততা স্বাভীযা মখন রক্ষ রক্ষ
িাকায নফননভতয় নফনি কতয যদয় তখন এয যচতয় চযভ যালণ অয নকআ ফা তত াতয! গল্পকায
ুনদা নদীয অতরাচয গল্পনি াে কতয কর ােক ফাধয ন শ্রু নফজবন কযতত।
ফযাক উতযকায একজন নত নযনচত গল্পকায তরন স্বপ্না বট্টাচামব। নতনন তাাঁয ‘যকনর’
গল্পনিতত নাযী ননমবাততনয একনি িভফধবভান নদক অভাতদয াভতন ানজয কযতরন। ফতবভান
নফশ্বায়তনয মুতগ অভযা এত যফন কতয অত্মতকনন্দ্রকতায নদতক গ্রয নে যম, শুধুভাি স্ত্রী-ন্তান
ননতয়আ যফাঁতচ থাকতত চানে। জন্মদাতা ভা-ফাফাতক উিতকা ভতন কযনে। ািা-প্রনততফী যতা দূতযয
কথা। পতর যম ভা অভাতদয গতবব ধাযণ কতযতেন যআ ভা-যক গৃ যথতক নফতানিত কতয যদওয়ায জতনয
তাতক ননমবাতন কযনে। পতর ন্তাতনয াতত ননমবানতত তত তত তযাচানযত ভা একনদন যচাতখয জতর
গৃতযাগ কযতত ফাধয ন। নকন্তু ফানিয ফাআতযও যম ওত যতত ফত অতে কুন্তাতনযা। পতর এক
ননমবাততনয াত যথতক ফাাঁচতত নগতয় ভাতয়যা অয এক ননমবাততনয ভুতখ তিন। ‘যকনর’ গল্পনি এআ
যকভআ এক তযাচানযত ভাতয়য অখযান । ফউভায গঞ্জনা অয যেতরয াতত ীনিত তয় ভা তাযাভনণ
একনদন ঘয োতিন। নকন্তু এআ গৃতযাগ তায জীফতন বয়ংকয া তয় যনতভ অত। গৃতযাতগয
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নকেুনদন য তাযাভনণতক াওয়া মায় ধনলবত অয ভৃত ফস্থায়। গতল্পয যতল গল্পকায যরতখন,
‚অজতকয খফতযয াতায নতন নম্বয ৃষ্ঠায় যরখা- গত ননফায ুতাযকানদ ফডবাতযয কাতে গ্রাতভয
যবততয যঝাতয ভতধয এক ফৃদ্ধায ভৃততদ াওয়া যগতে। ম্ভফত গণধলবতণয য তাতক খুন কযা
তয়তে। ফৃদ্ধায কাতর যকনর ও গরায় তুরীয ভারা ...।‛৬ এখাতন ‘অজতকয’ ব্দনি তযন্ত
গুরুত্বূণব। ব্দনি ফযঞ্জনাভয়। অতর এ ‘অজ’ শুধু অজতকয ‘অজ’ নয়। এ ‘অজ’ যমভন গতনদতনয
‘অজ’, যতভনন অগাভীনদতনযও ‘অজ’। থবাৎ, প্রনতনদআ অভযা খফতযয ১ নম্বয থফা ২ নম্বয থফা
৩ নম্বয থফা ৪ নম্বয াতায় নাযী ধলবতণয ংফাদ যদনখ। গল্পনিতত যকনর অয তুরীয ভারা
প্রঙ্গনিও উতেখতমাগয। থবাৎ, যকনর অয তুরীয ভারা নযধান কতযও যম নাযী ধলবণ প্রনততযাধ
কযা মাতে না গল্পকায স্বপ্না বট্টাচামব যমন একথাআ অভাতদয জানান নদতত যচতয়তেন।
উত্তয-ূফব বাযততয নিুযা ফাংরা ানততযয য এক বুফন। এআ য বুফতনয ফাংরা গল্পনফতশ্বয
নযতভ গল্পকায তরন আনদযা যদফযায়। তাাঁয ‘স্কেনাায উাখযান’ একনি ফধূ-ননমবাততনয গল্প।
নতৃতানিক ভাতজ নফফাতয য যভতয়তদযতক াধাযণত স্বাভীয ঘতয থাকতত য়। এতনদতনয নযনচত
নযতফ যেতি স্বাভীয ঘতয থাকািা নতযআ তযন্ত যফদনায ও কতিয। তাআ নফফধূতক যেতয দৃনিতত
যদখা একান্ত কতবফয ফতর ভতন কনয। নকন্তু যেতয দৃনিতত যদখা যতা দূতযয কথা, স্বাভী-গৃত
নফফধূতদযতক প্রনতনদনআ ানযযীক ও ভাননক ননমবাততনয ভুতখাভুনখ তত য়। পতর ফধূযা ফাধয ন
অত্মতযা কযতত। অতরাচয গতল্পয শ্রাফন্তী ফয অত্মতযা কতযনন। নকন্তু তায যফাঁতচ থাকা অয না
থাকা দুনিআ ভান। নতায গৃত তযন্ত অদতযয অফাওয়ায় যফতি উতেতে শ্রাফন্তী। নকন্তু স্বাভীয গৃত
এত প্রনতননয়ত তাতক াশুনিয রাঞ্ছনা-গঞ্জনায নকায তত য়। তাআ শ্রাফন্তীয ভতন য়, ‚নচয েকায
এক যাাঁতযাাঁতত গনরয যবততয যমন গনিতয় ির য। াশুনিয তীব্র নচৎকায কাতন যমততআ কি,
নবতমাগ, নবভান-মিণা ও যফদনায ঢর যনতভ এর।‛৭ এখাতন ‘নচয েকায’ ব্দ দুনি তযন্ত
প্রানঙ্গক। ব্দ দুনি যমন নচযকার ধতয চতর অা ফধূ-ননমবাতন নাভক েকায জগততয কথাআ ফরতত
যচতয়তে।
গল্পকায ননদতা বট্টাচাতমবয গল্পনি ‘যবাতযয নউনর’ যমন অতরাচয গল্পগুনরযআ উংায।
গতল্পয নাভনিও ফযঞ্জনাভয়। অতর এ নউনর যবাযতফরা ঝতয িা নউনর পুর নয়। নকন্তু গতল্পয
নউনর নাভক যভতয়নিয জীফতনয তঙ্গ নভনরতয় যমবাতফ এ ধযতনয উভা যরখক ানজয কযতরন তা
নতযআ চভৎকায। ততফ শুধুভাি যবাতযতফরাততআ নয়। ফ যফরাততআ নউনরতদয ধলবণ কতয খুন কযা
তে। ফি ওয়া যতা দূতযয কথা, এতদয যফাঁতচআ থাকতত যদওয়া তে না। তাআ গল্পকায মনদ গতল্পয
নাভনি শুধুভাি ‘নউনর’ও যাখততন তফুও নাভকযণনিও যফাধ য় াথবক ত। এ প্রতঙ্গ গীতা যদফনাথ
মথাথবআ ফতরতেন, ‚যবাতযয নউনর’ অভাতদয ফীবৎ কুৎনত নদকগুনর তুতর ধতয। এক ননষ্পা
নকতাযীয জীফন যল কতয যদয় ভানুল নাভধাযী শুযা। ‘যবাতযয নউনর’ যবায তত না-ততআ ঝতয
তি।‛৮ গল্পকায এখাতন যদখাতরন মাযা ধলবণ কতয তাযা ধলবকআ, ভানুল নয়। এতদয কাতে ভা-যফানভান-নন-োকুভা ফতর নকেু য় না। গল্পকায ননদতা বট্টাচাতমবয কথায় এআ বালযআ অভযা শুনতত
াআ। তাআ ননভবতরয ভুখ নদতয় নতনন ফরতরন , ‚নদনদভনণ যগা! যযায নক ভা-ভাআয়া নাআ!‛৯
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ূতন্দ্র নাথ যায় ও কননকা যায়

উংায: তএফ, যকাথাও ননযাদ নয় নাযীযা। ঘতয নতা-কাকা-দাদায দ্বাযা তাযা প্রনতননয়ত
ননমবানতত তে। ফাআতযধ ফাআতযয জগৎিা অযও বয়ংকয। তাতর নাযীতদযতক নক ফবদা াাযা নদতয়
যাখতত তফধ এনি এক ধযতনয যনাংযাতভা। াাযা নদআ অভযা অভাতদয ম্পনত্তগুনরতক। নাযীযা নক
ম্পনত্তধ ননিয় নয়। তাতর কী যআ ভুনক্তয নদাধ যম নদা নাযী-যালণতক নচযততয ভুতে যপরতত
াযতফধ অতর অভযা এভন একনি ভাজফযফস্থায় যফতি উনে যম ভাজফযফস্থা অভাতদয তানিত কতয
নাযীতদযতক অিতচাতখ যদখতত। নযফতবন দযকায এখাতনআ। অভযা এভন একনি ভাজ ফযফস্থায় ফা
কযফ যম ভাজ ফযফস্থা অভাতদয যদখায দৃনিবনঙ্গয অভূর নযফতবন ঘিাতফ। ুি ন্তান জন্মাতনায য
যথতকআ তাতক এভনবাতফ যদখা য় যম, অভযা প্রভাণ কযতত চাআ য নফতল নকেু। থচ নাযী ন্তাতনয
যফরায় অভযা যআ নফতল নকেু কযতত চাআ না। অভাতদয এআ দৃনিবনঙ্গয দ্রুত ফদর না তর অগাভী
দুননয়া িতভ যম নাযী-ূনযতায নদতক ধানফত তফ একথা নননিতবাতফ ফরা মায়। অয গল্পকায ননদতা
বট্টাচাতমবয কতণ্ঠ অভযা যমন যআ বয়ফাণীআ শুনতত াআ। ‘যবাতযয নউনর’ গতল্প তাআ নতনন ফরতরন,
‚অনভ যম নফজবতনয ফাজনা শুনতত ানে।‛১০
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