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প্রপুল্ল যায়েয উনযা ‘বায়তয কন্ধ’: অন্তযঙ্গ াঠ বফয়েলণ
ভায়েতা ঘযাটাবচি
অবতবথ অধযাও,ফাাংরা বফবাক, দুকিাুয উইয়ভন্স ওয়রচ, দুকিাুয, ওাবচ নচরুর বফেবফদযারে,
আানয়ার,বিভফঙ্গ, বাযত
Abstract
One of the famous Bengali writers is Prafulla Roy .He is a real gem of Bengali Literature.
He was uprooted from his motherland; that’s why, in his writing mostly we found- hardly
struggling people, untouchables, tribal peoples, rootless, de-centered peoples. He was not
that kind of upper level sophisticated writer, who was not only sympathized the struggling
peoples; he was experiences of their living style-with them. He was really felt for them. In
Prafulla Roy’s novel ‘vater gondho’ –we saw some struggling people they were not got
their primary food, such as rice (vat). We, the so called high society, or middle class people
not even thought of their struggle. This novel we found that, marginal peoples were
travelling here and there for vat (rice); Most of the time they were failed. In the end of the
novel they got ‘vat’. Novelist painted some mesmerizing moments throughout this novel, it’s
never forgettable. Why this novel different from other novel? We are trying to finding some
positive answer-through this article. What novelist wants to tell us in this novel? In this
novel only stacked the searching of rice (vat) or it’s beyond that? In this article, we Thorley
discuss about that.
Keywords: Searching, Struggling, Suffering, Reality, Humanity.

প্রপুল্ল যাে ফাাংরায়দয়য ঢাওাে চন্মগ্রন ওয়যবঙয়রন ১রা চানুোবয, ১৯৩৪ বিস্টায়ে। দদবাক য়ে
মঔন বাযত, াবওস্থান আরাদা যাষ্ট্র বায়ফ বযবঘবত রাব ওযর; তঔন দরঔও প্রপুল্ল যাে বাযতফয়লি
াওাাবও বায়ফ ঘয়র আয়ন। বঙন্নভূর এওচন ভানুয়লয ভূর ফা বওয়েয চনয দম টান ,দই মন্ত্রণায ঙবফ
আভযা ফায-ফায প্রপুল্ল যায়েয দরঔাে ঔুুঁয়চ দয়েবঙ। নতুন চােকাে আায য তাুঁয ায়েয তরাে দওায়না
ক্ত ভাবট বঙর না ,তাুঁয়ও বাকযয়েলয়ণয দঘষ্টাে প্রঘুয খুযয়ত য়েয়ঙ।
‘প্রপুল্ল যাে’ নাভবট উচ্চাযণ ওযা ভাত্রই আভযা ,এওয়ছাুঁয়ও ‘দওোাতায দনৌওা’ উনযায়য ওথা ফবর।
এই ভাওায়ফযাভ উনযাবট ঙাো তাুঁয আয়যা অাংঔয দরঔাবরবঔ যয়েয়ঙ।
বতবন বফববন্ন চাবত , উচাবত, তপববর প্রচাবতয়দয বনয়ে তাুঁয ঐওাবন্তও বনযর প্রয়ঘষ্টাে বরয়ঔ
দকয়ঙন দঙাটকল্প,উনযাগুবর। নাকারযায়েয অবধফাবয়দয বনয়ে বতবন বরঔয়রন আঞ্চবরও উনযা
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‘ূফিাফিতী’ ,এঙাো বফায, আন্দাভায়নয উচাবতয়দয বনয়ে বরঔয়ঙন তাুঁয দরঔাগুবর। প্রঘুয বরয়ঔয়ঙন
বতবন। তাুঁয উনযা  দঙাটকয়ল্পয াংঔযা প্রাে ১৫০- দফব ।
প্রপুল্ল যায়েয এয়ওফায়য অনায়রাবঘত এওবট উনযা ‘বায়তয কন্ধ’। ১৯৮১ বিস্টায়ে প্রওাবত ে
উনযাবট। আঠাযবট অধযায়ে বফবক্ত উনযাবটয, প্রবত যয়ত-যয়ত নৃাং ফাস্তফতায ঙবফ নযাবও
তুয়র ধয়যয়ঙন। এই ভাচ ফাস্তফতায য়ঙ্গ আভযা দওতাদুযস্ত ভধযবফত্তযা ঔুফ দফব বযবঘত নই। আভায়দয
বঘয দঘনা বাফনায দঘৌবিয়ত এই ফাস্তফতায়ও আভযা বঠও দভরায়ত াবয না।
বফায়যয এয়ওফায়য প্রতযন্ত অঞ্চয়রয অস্পৃয, অচ্ছুৎ ম্প্রদােয়ও বনয়ে নযাবও দম উনযাবট
যঘনা ওযয়রন তা আভায়দয বফবিত ওয়য দতায়র। ফঙয ঘবল্ল- দফোবল্লয়য দূফির,ওভয়চায,াবিায
দঘাযায অবধওাযী ধায়নাোয দুয়টা বায়তয ন্ধায়ন খুয়য দফবেয়েয়ঙ ভগ্র উনযায়। তায য়ঙ্গ “য়ঙ্গই
মামাফয়যয ভয়তা খুয়যয়ঙ “রাঔবতো,তায ফৃদ্ধ াশুবে, চাবতয়ত তাতভা যাভয়নৌয়যা, বঔরার,তায ফউ
াবকো,তায়দয দুবট ফাচ্চা, বপতুিযাভ,তায ফউ ,ফাচ্চা, টরযাভ,তায ভা, দাভফাযী, যাতুো, ভুয়ঙ্গবযরার,
বফবযচ, যদী, তায দুয়টা ফাচ্চা আয অয়নয়ও। নাভ গুয়রায য়ঙ্গই ধাতস্থ য়ত আভায়দয বফলভ দঔয়ত
ে। বওন্তু ‘বায়তয কন্ধ’ উনযাবটয়ত এইফ বফখুয়য, মামাফয ঘবযত্রযাই দওন্দ্রবফন্দুয়ত যয়েয়ঙ।
এঔন আভযা বনম্নফকি ফা ‘Subaltern Study’ বনয়ে ফযস্ত য়ে বে,অথঘ দরঔও প্রপুল্ল যাে দই
ওতবদন আয়কই এই দুুঃদিাগ্রস্ত ভানুলয়দয বনযর বযশ্রয়ভয ভাধযয়ভ বটয়ও থাওায ঙবফবটয়ওই আভায়দয
াভয়ন তুয়র ধয়যয়ঙন।
ধায়নাোয, রাঔবতো, যাভয়নৌয়যা প্রভুঔ প্রাবন্তও ভানুয়লযা দওয়ন্দ্রয এয়ওফায়য ফাইয়য অফস্থান ওয়য।
ভায়চয দওয়ন্দ্র অফস্থানওাযী ভানুয়লযা তায়দয বফবচ্ছন্নই ওয়য দযয়ঔ বদয়েয়ঙ।

দওন্দ্র

প্রাবন্তও ভানুল [ধায়নাোয,
রাঔবতো
প্রভুঔয়দয অফস্থান]

চবভয ভাবরও; াভন্তপ্রবুযা তায়দয অয়ন্নয দানায এও অাং বদয়ত যাবচ ে না। তাই তাযা প্রাবন্তও,
বফবচ্ছন্ন বুঔা ভানুল বায়ফই দথয়ও মায়চ্ছ “তায়দয অফস্থায়নয দওায়না ফদর ে না।
মবদ দদঔা মাই, ফাাংরা াবয়তয এই ‘Harsh Reality’“ য দৃষ্টান্ত বফযর নে। দুয়টা বায়তয চনয দম
াাওায ধ্ববনত বচ্ছর -আওায়, ফাতায় ওান াতয়রই তা দমন ওায়ন আয়।
ভায়েতা দদফী তাুঁয ‘অযয়ণযয অবধওায’ উনযায় দরয়ঔন‚ভুোয়দয চীফয়ন বাত এওটা স্বপ্ন য়ে থায়ও। খায়টা এওভাত্র ঔাদয মা ভুোযা দঔয়ত াে, তাই
বাত এওটা স্বপ্ন। দওায়না না দওায়না বায়ফ বাত বফযায চীফনয়ও বনেন্ত্রণ ওয়যয়ঙ। দফবয বাক
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ভয়েই বফযায দম উদ্ধত দখালণা, ‛ভুণ্ডা শুধা খায়টা ঔায়ফ দওন? দওন দ বদওুয়দয ভয়তা বাত
ঔায়ফ না?‛ আয দতযা দপব্রুআবয বফযা ধযা য়েবঙর যা বাত যাুঁধবঙর ফয়র‛। [১]
ভায়েতা দদফীয ‘াুঁছ-ওায়রয ভা’ দঙাটকয়ল্প চবট ঠাওুযনীয ভৃতুযয য তায শ্রায়দ্ধয ওাচ মঔন
ঘরবঙর,চবটয ুত্র াধন, ুয়যাবতয়ও প্রয়দে ঘার উবঠয়ে বনয়ে ঘয়র মাে। দ ফরয়ত থায়ও‚বায়তয কন্ধ ফে বার কন্ধ। বায়তয কয়ন্ধ াধন তায ভায়ও ঔুুঁয়চ াে। মতবদন বাত যাুঁধয়ফ াধন,
[২]
তপ্ত বাত ঔায়ফ, ততবদন য ওায়ঙ াুঁছ- ওায়রয ভা ফাুঁধা থাওয়ফ‛।
‘বাত’ - প্রাথবভওবায়ফ, চীফন ধাযয়ণয চনয অনযতভ এওবট ঔাদয বায়ফ বফয়ফবঘত য়ে থায়ও।
ফীয়যন্দ্র ঘয়টাাধযায়েয দরঔা ‘আিমি বায়তয কন্ধ’ ওবফতাবট ভয়ন য়ে মায়চ্ছ “
‚আিমি বায়তয কন্ধ যাবত্রয-আওায়
ওাযা দমন আয়চা বাত যাুঁয়ধ
বাত ফায়ে, বাত ঔাে।
আয আভযা াযাযাত দচয়ক থাবও
আিমি বায়তয কয়ন্ধ,
প্রাথিনাে, াযাযাত‛। [৩]
‘বায়তয কন্ধ’ উনযায় নযাবও প্রপুল্ল যাে ফয়রয়ঙন‚কযভ বায়তয ুকন্ধ নায়ওয ববতয বদয়ে যীয়যয বযা উবযাে ঙবেয়ে দময়ত থায়ও।দা যাভচী,
ওত ওার দ বাত ঔাে বন‛।[৪]
ীয়তয এয়ওফায়য শুরুয বদয়ও বফায়যয এয়ওফায়য প্রায়ন্ত াোে প্রঘুয বয়ভয ওণা দমন বভয়
দকয়ঙ। বওঙু মামাফয, বুঔা ভানুল বায়তয ন্ধায়ন ঘয়রয়ঙ। ফাচযায রুবট, ভওাই, ুথবন, ঙাতু ,ফাব বরবট
দঔয়েই তায়দয বদন গুচযান ে। ফঙয ঘবল্ল- দফোবল্লয়য ধায়নাোয- এত ফে ৃবথফীয়ত মায বনয়চয ফয়র
দওউ দনই, কবীয অুয়ঔ বুয়ক যীয়য বওচ্ছু দনই। শুধু দুই ভুয়ঠা বায়তয ন্ধায়ন দ খুয়য দফোয়চ্ছ।
রাঔবতো তায স্বাভী ভাযা মাোে আয বফয়ে ওয়যবন তায াশুবেয়ও এওা দপয়র যাঔয়ফ না ফয়র ,দই
াশুবেয়ও বনয়েই দুয়টা বায়তয ন্ধায়ন দফবযয়ে য়েয়ঙ। যাভয়নৌয়যা, বঔরার, বপতুিযাভ, টরযাভ,
দাভফাযী, ভুয়ঙ্গবযরার, যদী- প্রাে ঞ্চা চয়নয এওটা দর বায়তয তরা ওযয়ত দফবযয়ে য়েয়ঙ।
আয়যা দঙাট “দঙাট দয়র বফবক্ত য়ে বুঔা, াবায়ত, আধা নাঙ্গা ভানুয়লয চভায়েত। ফে ফে দেত-ঔাভায়যয
ভাবরওয়দয ওুইন্ট্যার,ওুইন্ট্যার ধান মঔন দকারাে য়ঠ তঔন তায়দয দভচাচ পুযপুয়য থায়ও,দই ওয়েওটা
বদন দট বয়য ঔাোয েীণতভ বযা থায়ও। দই আায়তই প্রয়তযওটা ভানুল দূয-দূযান্ত দথয়ও ঙুয়ট
এয়য়ঙ। েুধাতুয দঘাঔগুয়রা শুধুই স্বপ্ন দদয়ঔ বায়তয স্বপ্ন।
‚ফয়াত ধান মঔন য়েয়ঙ তঔন ফয়াত বাত দঔয়ত াফ-নাে? াুঁ “ াুঁ-।‛ [৫]
ভাবটয যাস্তায ধায়য অয়নওগুবর বভায আয ওোইো কায়ঙয তরাে ীয়তয যায়তয ঠাণ্ডাে আশ্রে দনে
ওয়র। এভনই দয়র-দয়র বফবক্ত য়ে বায়তয ন্ধায়ন আা েুধাতি ভানুয়লযা। বফার“বফার ধায়নয
দেতগুয়রাে তঔন ধান দওয়ট চবভ ভাবরওয়দয দঔারায়ন দৌুঁঙায়নায ওাচ ঘরবঙর দচাযওদয়ভ। ধায়নাোয়যয
দয়রয ফয়ঘয়ে অববজ্ঞ দয যাভয়নৌয়যা চাবনয়ে দদে ,ধান চবভ দথয়ও ওাটা মতেণ না দল য়চ্ছ,
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ততেণ মিন্ত ভায়ঠ দনয়ভ ধান াংগ্র ওযা মায়ফ না। চবভদায়যয াাযাদায়যযা নেয়তা অতযাঘায ঘারায়ফ।
তাযা ওয়র বভয়র বঠও ওয়য দঔাা ঙাবেয়ে দম ঘার াো মায়ফ তা বদয়েই তাযা ওয়র বওঙুবদন অন্তত
দতা দু’দফরা বাত দঔয়ত াযয়ফ।
ীয়তয যাত, বয়ভয ভয়তা ঠাণ্ডাে দঔারা আওায়য বনয়ঘ থাওা, ভায়ঠ টরদাযয়দয দঘাঔ যাগাবন,
এতচন বুঔা ভানুয়লয দর, দয়ট আীভ েুধায তােনা বনয়ে দফুঁয়ঘ থাওা“ বযীবরত ভানুল দওায়নাবদন
স্বয়প্ন বাফয়ত াযয়ফ না এই মন্ত্রণায ওথা।
এওচন হৃদে াাযাদায তায়দয ফয়র; ফে,ফে চবভয ভাবরওয়দয ওায়ঙ বকয়ে তায়দয চবভয়ত ধান
ওাটায ওায়চ বনমুক্ত ওযফায অনুভবত গ্রন ওযয়ত।
ধায়নাোযয়দয দর ওার দফরাে উয়ঠই চবভয ভাবরও যাচুত েবত্রে বত্রয়রাওী বাং“এয ওায়ঙ মাে।
বত্রয়রাওী বাং স্পষ্ট ফয়র দদে “
‚বকযধয বূচ্চযগুয়রায়ও ফয়র দদ, ওাভটাভ বভরয়ফ না।‛[৬]
এভনবও বুঔা ভানুলয়দয ভানুল ফয়র জ্ঞান ওয়য না বত্রয়রাওী বাং-এয ভয়তা ভানুলযা। রাবথ দভয়য
দপয়র বদয়ত বনয়দি দদন। এঔায়নই তাযা দথয়ভ থায়ও না। এয়ও “এয়ও তাযা আয়যা বতনচন মভবথরী
ব্রােণ বানঘন্দ্র ছা, ওাোথ ফচযঙ্গী াে,  ছাভযরার দকাোয়যয ওায়ঙ মাে। তাযা দওউ তায়দযয়ও
দওায়না ওাচ দদন না। ধানওাটাইয়েয ওাচ ওয়য বাত ঔাফায আা বফরুপ্ত য়ে মাে।
রাঞ্ছনা, ফঞ্চনায বওায এই ভানুলগুবরয অােত্বয়ও ঔুফ ওাঙ দথয়ও দদয়ঔ হৃদে বদয়ে অনুবফ ওয়য
বরয়ঔয়ঙন। তফু এইফ অাে ,মামাফয, েুধাতি ভানুয়লযা “
‚আবদকন্ত ধানয়েয়তয ধায়য ওোইো এফাং বভায কাঙগুয়রায তরাে ীয়তয বফয়ওয়র দম বফ
ুঁবঘটা বুঔা আধানাঙ্গা ভানুল কা চোচবে ওয়য ফয় আয়ঙ, দু’বদন আয়ক তাযা দওউ ওাউয়ও
দদয়ঔবন মিন্ত। বফায়যয দচরাে দচরাে ফহুদূয়যয ফ কাুঁয়ে তাযা খুয়য দফোত। যস্পয়যয অয়ঘনা
এইফ দরায়ওযা বায়তয দঔাুঁয়চ এঔায়ন এয় এওই বযফায়যয ভানুল য়ে দকয়ঙ; আয
৭]
যাভয়নৌয়যা দমন তায়দয ভুরুবি‛।[
এয়ও অয়যয য়ঙ্গ তাযা বভয়র বভয় থাওয়ত শুরু ওয়য।
দম বায়তয দঔাুঁয়চ তাযা দফবযয়েবঙর তায দমাকায়ে তাযা াপরয রাব ওযয়ত ায়য না। বনয়চয়দয
ায়থ ফয়ে বনয়ে আা ঔাফায়যয বযভাণ- প্রাে তরাবনয়ত এয় দঠয়ও। প্রতযয়ওয ওায়রই স্পষ্ট য়ত
ঠায়ও বঘন্তায বাুঁচ। রাঔবতোয অফুছ াশুবে বঘৎওায ওয়য ওাুঁদয়ত থায়ও, বাত তায আয ঔাো য়ফ না
ফয়র বফরা ওযয়ত থায়ও। যাদীয দুয়টা দঙয়র অয়ছায ধাযাে বঔয়দয দঘায়ট ওান্না চুয়ে দদে।
এয়রাাথাবে ভায ভাযয়ত থায়ও যাদী তায দঙয়র দুয়টায়ও। দঙয়র দুয়টায়ও ভাযয়ত থায়ও ওাযণ, দ
অাে-দঙয়র দুয়টায ভুয়ঔ এওটু অন্ন দমাকায়ে অেভ এও ভা। ধায়নাোয বনয়চয ঔাফায়যয দথয়ও এওটা
ভওাই আয দদ্ধ ওযা দভয়ট আরু দদে, যাদীয়ও তা বনয়চ দঔয়ে, ফাচ্চায়দযয়ও ঔাোয়নায ওথা ফয়র।
এই অাে, দীন-দুুঃঔী ভানুলগুয়রা এয়ও অয়যয ঢার য়ে য়ঠ। দুকিত ভানুয়লযাই এয়ও অয়নযয দুুঃয়ঔ
ায় এয় দাুঁোে। াে ওাুঁায়না ীয়তয ঠাণ্ডাে ওাফু য়ে মাই ওয়র। বওন্তু ীয়ত তায়দয ভৃতুয দনই।
দয়টয বুয়ঔই তায়দয ভযণ দরঔা আয়ঙ। ভায়ঠয াাযাদায়যযা তায়দয ফিদাে াফধান ওয়য দদে “
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‚ ’বুয়ঔ ভবয দতা ভযবফ। দওাই য়যাো দনই। ভকয দাুঁবোয-। দওউ দেবতয়ত নাভবফ না ।‘ ‛ [৮]
এ দওান্ ভানবফওতায দৃয? ফি বনাং এই ঙবফ। দয়ট েুধা বনয়ে বুঔা ভানুল গুয়রা ভয়য দকয়র
ওায়যায বওঙু মাই আয় না। বওন্তু চবভদায়যয দেয়ত নাভয়র তায়দয দল ওয়য দদফায হুভবও মিন্ত দদো
ে।
দয়রয ওয়র বভয়র বঠও ওয়য দম, তাযা এফায চঙ্গয়রয পরভূর, াবঔ মা ায়ফ দগুয়রায়ওই ঔাদয
বায়ফ গ্রন ওযয়ফ । মতেণ না মিন্ত ভায়ঠয ফ ধান দতারা য়চ্ছ, বঠও ে এই ফযফস্থা ভয়তাই তাযা
ফাই ঘরয়ফ।
যাভয়নৌয়যা ওয়রয ভয়ন দওৌভ দঘতনায ফীচ ফন ওয়য বদয়ত ঘাই। েয়তা দকাষ্ঠীই ায়য
বওড়্গুয়রায়ও ক্ত ওয়য ধয়য যাঔয়ত। যাভয়নৌয়যা ফরয়ত থায়ও “
‚এওাথ াভবনয়রাক ইধয (এঔায়ন) আো।বওঙু দভয়র দতা এওায়থ বাক ওয়য ঔাফ। নাে বভরর
দতা নাে ঔায়েকা‛।[৯]
ধানয়েত দথয়ও ফহুদূয়যয চঙ্গয়র ঔায়দযয দমাকাে ওযায চনয দময়ত শুরু ওয়য বুঔা ভানুয়লয দরবট ।
বোনও চন্তু চায়নাোযয়দয য়ঙ্গ রোই ওয়যই ঘরয়ত থায়ও ঔায়দযয অনুন্ধান। বনছুভ ফনবূবভয়ত দয়টয
েুধা বনফাযয়ণয চনয ঘরয়ত থায়ও ওয়ঠাযতয াংগ্রাভ। ধায়নাোয তায তীক্ষ্ণ ফুবদ্ধয প্রয়োক ওয়য াংগ্র
ওয়যই দপয়র ‘ফাকনয’ ফা ওরায ছাে। আয বঠও তঔনই এওবট বফযাট বফলধয া তায দঙাফর বদয়ত
উদযত ে ধায়নাোযয়ও। াটায দঘায়ঔয বদয়ও তাবওয়ে থাওয়ত ,থাওয়ত াবট এওভে ঘয়র মাে।
ধায়নাোয দ মাত্রা দফুঁয়ঘ মাে। তাই েয়তা নযাবও বরঔয়রন‚এই ৃবথফীয়ত তায়দয ভয়তা াবায়তয়দয এত য়চ দয়টয দানা দচায়ট না। দুবনোয ফ ঔাদয
দওউ না দওউ আকয়র ফয় থায়ও। ঔায়ন াওা ধায়নয দেত াাযা দদে দরফায়নযা আয
ফাকনয়যয ছায়েয াভয়ন দাুঁবেয়ে থায়ও ভাযাত্মও দকহুভন া‛। [১০]
ঔায়দযয ন্ধায়ন খুযয়ত, খুযয়ত দাুঁতার, শুয়োয, বঘতা ফাখ, ফুয়না দভাল- এয ভতই ভাযাত্মও চন্তু
চায়নাোযয়দয ওফয়র তায়দয অয়নওফাযই েয়ত য়েয়ঙ। এ-এও ওয়ঠায াংগ্রায়ভয চীফন্ত বঘত্র দরঔও
আভায়দয াভয়ন তুয়র ধয়যয়ঙন। এইফ বনুঃস্পৃ ফাস্তফতায ঙবফ আভযা ফাাংরা উনযায় ঔুফই ওভ
দদয়ঔবঙ।
আয়স্ত-আয়স্ত চঙ্গয়রয ঔাফায  পুবযয়ে আয়ত থায়ও। এযভয়ধযই নতুন এওটা াবায়তয দর
ধায়নাোযয়দয চােকা দঔর ওযয়ত এয়র তুভুর কণ্ডয়কার দফুঁয়ধ মাে। তাযা প্রথয়ভ রোই ছকো ওযয়র
য়য এওায়থ দুয়টা দর বভয় মাে।
বায়তয চনয খুযয়ত থাওা ধায়নাোয, ভুয়নাোযপ্রায়দয ভয়তা বুঔা ভানুলয়দয ওায়ঙ ইচকৎ-এয ফ
দথয়ও ওাভয ফস্তু র ধান। েুধায তােনাে এই ধায়নযই প্রয়োচন য়ে। ভুয়নাোযপ্রাদ “এও অদ্ভুত ভানুল।
বদয়নয য বদন শুধুভাত্র ধানয়েয়তয বদয়ও তাবওয়ে ওাবটয়ে দদন। এইবায়ফই ধান দদঔায়তই তায ুঔ। প্রাে
দু-াুঁঘ দা যওয়ভয ধায়নয নাভ দ অনকির ফরয়ত ায়য। য়যয দেয়ত ওাচ ওয়যই দ ধান বঘয়ন
বনয়েয়ঙ। ধান দদয়ঔই দ াযাচীফন ওাবটয়ে বদয়ত াযয়ফ ;এওথা ধায়নাোযয়ও দ চাবনয়ে বদয়েয়ঙ।
দয়ট বায়তয দানা েুও আয না েুও নযাবও এও অনফদয ঘবযত্র ৃবষ্ট ওযয়রন, দম শুধুভাত্র ধান
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দদয়ঔই অতৃবপ্ত, অপ্রাবপ্তয ,ফিগ্রাী েুধায আগুনয়ও বনফিাবত ওযয়ত েভ। ভুয়নাোযপ্রাদ ভগ্র উনযায়
িযণীে এওবট ঘবযত্র।
‚বফুর উৎায় এফাং আয়ফয়কয করাে এভন নানা চায়তয, নানা যয়গয, নানা আওায়যয ওত দম
ধান দদবঔয়ে মাে ভুয়নাোযপ্রাদ তায বাফ দনই। এইফ ধান ওঔন দওান বতবথয়ত ওীবায়ফ দযাো
ে, ভস্ত বওঙু তায ভুঔস্থ। শুধু তাই না, দওান ধায়নয বায়ত, বঘয়েয়ত ফা ভুবেয়ত ওীযওভ আস্বাদ,
ফ তায বচয়ব দরয়ক আয়ঙ। ধান নায়ভ ৃবথফীয এই প্রাঘীন য়যয দানাগুবর ভুয়নাোযপ্রায়দয
ওায়ঙ বপ্রে ন্তায়নয ভয়তা।দ তায়দয মাফতীে ঔফয যায়ঔ‛। [১১]
আয এও অদ্ভুত ভানুল চকরার। ায়য বফল দ ফাচায়য বফবি ওয়য বদন গুচযান ওয়য। ায়য কয়তিয
ভুয়ঔ ফয় দ দমন দটয াই, দঔায়ন বও া আয়ঙ।
‚চকরার াটায বদয়ও াত ফাবেয়ে নাঘায়ত নাঘায়ত ফয়র, ‘এ ায়র দচনানা া। ফয়াত
দতচ-‘।
াটা প্রঘে যায়ক চকরায়রয াত রেয ওয়য দঙাফর ভায়য বওন্তু অদ্ভুত এও মাদুওয়যয ভয়তা তায
আয়কই াত বযয়ে দনে চকরার এফাং ায়য ভুঔ বকয়ে য়ে ভাবটয়ত।তেুবণ বফদুযৎকবতয়ত এও
ায়ত াটায করা, অনয ায়ত দরয়চয ওাঙটা বটয় ধয়য এওটা দঙাট ছাুঁবয়ত ুয়য দপয়র
১২]
চকরার। ফেয়র, ‘দকহুভয়নয চয়যয (বফল) ঘটা দাভ। ঘায াুঁঘ দযায়চয চয়নয আয বঘন্তা দনই।[
দফুঁয়ঘ থাওায চনয ভস্ত প্রওায বেঙ্কয ওাচ-ই তদবযদ্র এই ভানুলয়দয অফরম্বন ওযয়ত ে।
অনযবদয়নয ভয়তাই ফাই চঙ্গয়র ঔাফায ঔুুঁচয়ত দফবযয়েবঙর। যাদী এওটা ফে দা বনয়ে এওটা দভয়ট
আরু ঔুুঁয়ে দফয ওযবঙর দই ভে এওটা বঘতা ফায়খয দঘাঔ জ্বরজ্বর ওযয়ত দদঔয়ত াে। রঙভন তায়ও
ফাুঁঘায়ত ঙুয়ট আয়। বঘতা ফাখটা তায খায়েয উয ছাবয়ে য়ে । ফাই ঙুয়ট আয় তায়ও ফাুঁঘায়ত। বওন্তু
দলযো ে না ভাযা মাে রঙভন। তায যক্তভাঔা বঙন্ন-ববন্ন দদটা দদঔয়ত দয়ে অাে ঙ্গু ঙয়নবয ওান্নাে
দবয়ঙ্গ য়ে। দু ভুয়ঠা বায়তয চনয রঙভনয়ও ীদ য়ত দার।
তাযয এওবদন চবভয ফ ধান ওাটা দল ে। ফাই বভয়র ভায়ঠ দনয়ভ চবভয়ত য়ে থাওা ধান এওটা
-এওটা ওয়য তুরয়ত শুরু ওয়য।
‚দবাযয়ফরা, দযাদ উয়ঠয়ঙ বও য়ঠ বন। ওুোা দওয়টয়ঙ বও ওায়ট বন-বুঔা আধানাঙ্গা ভানুলগুয়রা
ওায়েয ছুবর আয রু রু ওাবঠ বনয়ে হুেভুে ওয়য পরওাটা পাুঁওা ভায়ঠ দনয়ভ য়ে।‚ [১৩]
ফাই ধান াংগ্র ওয়য ঔুব ভয়ন ধান দথয়ও ঘার দফয ওয়য দপাটায়ত থায়ও বাত।
‚ ওতওার য াবায়তয়দয উনুন ধয়য, বনয়চযাই তা চায়ন না।ঘুরায আুঁয়ঘ তায়দয ভুঔগুয়রা ফে
উজ্জ্বর দদঔাে। দা বওলুণচী, ওতবদন য তাযা বাত ঔায়ফ।
বওঙুেণ য টকফক ওয়য বাত পুটয়ত থায়ও। নতুন ঘায়রয বায়তয বও প্রাণভাতায়না ুকন্ধ। উত্তুয়য
াোে দই কন্ধ ঘযাঘয চুয়ে ঙবেয়ে েয়ত থায়ও।
এওভে বাত য়ে মাে। দওউ আয দপন ছায়ে না। দতাফোয়না বরবায়যয থারাে কযভ বাত
দঢয়র ুয়চাে ফায ভয়তা বফত্র ভন বনয়ে ফাই দঔয়ত ফয়‛। [১৪]
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রাঔবতো তায ফুবে াশুবেয়ও প্রাণ বয়য বাত দঔয়ত দদে। বনয়চয বায়কয বাত- দ তায়ও ঔাইয়ে
দদে। বনয়চ ভওাই বাচা দঔয়ে দনে।
ধায়নাোয তায বনয়চয বাত, ঙ্গু ওভয়চাবয দভয়ে ঙয়নবযয়ও ঔাইয়ে দদে। বনয়চ দুইঔাবন ওুর দঔয়ে
দট ববযয়ে দনে। রাঔবতো আয ধায়নাোয বঠও ওয়য দম তাযা য়যয বদন দট বয়য বাত ঔায়ফ।
উনযাবটয়ত দল মিন্ত বুঔা ভানুলগুয়রা দীখি ঔায়দযয চনয রোই ওযায য বাত দঔয়ত
ায়য।বওন্তু প্রপুল্ল যায়েয উনযা ‘বায়তয কন্ধ’- শুধুই দবযদ্র,বুঔা বওঙু প্রাবন্তও ভানুয়লয ‘Primary needs
fulfillment’ চনয াংগ্রায়ভয ঙবফবটয়ওই প্রওায়য এয়নয়ঙ-তা বওন্তু নে।
দম বাত ঔাোয চনয বনযন্তয াংগ্রাভ ওয়য ধায়নাোয- দই বাত এও অাে ওভয়চায দভয়েয়ও দ
দঔয়ত দদে।দই ধায়নাোয দম ঘবল্ল ফঙয়যয চীফয়ন বনয়চয়ও ঙাো আয ওয়যায বদয়ওই তাওাফায ভে
ােবন। দ মঔন এত ওয়ষ্ট অবচিত বাত দান ওয়য দদে, এ-এও অফাও ওযা ভুূতি। আভায়দয এও আিমি
ভানবফওতায বদ বদয়রন নযাবও। এই বফযর বঘত্র ঔুফ ওভ দরঔওই দদঔায়ত দয়যয়ঙন। ‘বায়তয কন্ধ’
উনযায় প্রপুল্ল যাে-তা দয়যয়ঙন। মায়দয প্রাবন্তও ফয়র আভযা শুধুই ওরুণা ওয়য দকবঙ-তাযাই এওবট
ভগ্র উনযায়য দওয়ন্দ্র অফস্থান ওয়য, তায়দয ববতয়যয ভানবফও বদওগুবর দম -দুুঃঔ,জ্বারা,মন্ত্রণা,েুধা,
দাবযয়দ্রযয আগুয়ন প্রতয ুয়ে নষ্ট য়ে মাই না,তায উজ্জ্বর উদাযণ স্থায়ন েভ য়েয়ঙ।
তথযূত্র:
১। অযয়ণযয অবধওায, ভায়েতা দদফী, ওরুণা প্রওানী, ওরওাতা ৃষ্ঠা ১৭
২। ভায়েতা দদফীয দঙাটকল্প ঙ্করন, ভায়েতা দদফী,নযানার ফুও ট্রাস্ট, ইবেো, নোবদবল্ল, ৃষ্ঠা ৮০
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