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তলাংা  ফাদঢাভ াংওঝ : ঢাভাযেপ্তভভ সঙাঝকল্প
*াতদঢা সকাস্বাফী (বয)
প্রাঘীদ ওাম সণপ্তওাআ পাভঢীয় াতলপ্তঢে তলাংা-তপ্তদ্বপ্তরভ প্রওায খপ্তঝপ্তঙ। ওাভড াতলঢে চীদ তদপেভ। ফাদ
চীপ্তদভ সুঔ-দুাঃঔ, খাঢ-প্রতঢখাঢ, াণে ওঢা-ব্যণে ঢাভ তঘত্রাআ কপ্তল্প াঈধন্যাপ্ত ঢণা াতলপ্তঢে াতেঢ লপ্তয় ণাপ্তও। চীপ্তদ
ঘমাভ ধপ্তণ ফানুরপ্তও দাদা ঘিাাআ-াঈৎভাাআ াতঢক্রফ ওভপ্তঢ লয়। াঅাভ ফানুপ্তরভ তদপ্তচভ ফপ্তে ঘায়া-ধায়াভ দ্বন্দ্ব ওফ
দয়। ঢাঙািা ব্যতিভ ধাভস্পতভও ম্পপ্তওেভ সিপ্তত্র দাদা চটিমঢা াঅপ্তঙ। াঅভ াঅপ্তঙ ব্যতিভ প্তি ফাচ-থফে ভাচদীতঢভ ম্পপ্তওেভ দ্বন্দ্ব। সফাঝ ওণা, ফাদচীপ্তদভ ততপন্ন ধবে াপ্তয় দ্বন্দ্ব া াংখাঢ াতদাবে । াঅভ এাআ াতদাবে দ্বন্দ্বাংখাপ্তঢভ সূত্র থপ্তভাআ ফাদচীপ্তদ খপ্তঝ তলাংা া তপ্তদ্বপ্তরভ খঝদা। তলাংা া তপ্তদ্বর ফাদচীপ্তদ ওঔপ্তদাাআ ওাম্য দয়।
তওন্তু ওঔদ ওঔদ ঢা লয়প্তঢা তযপ্তল্পভ া ওাতলদীভ প্রপ্তয়াচপ্তদ তযল্পী তঘতত্রঢ ওপ্তভ ণাপ্তওদ; াঅাভ ওঔদ ঢা চীপ্তদভ
স্বাপাতওঢা রূপ্তধ চীদপ্তও দাতিপ্তয় ততপ্তয় বায়। তলাংা া াংখপ্তরেভ ফে ততপ্তয় ফানুপ্তরভ ক্রূভ-কুটিম রূধটি াঅফাপ্ততভ ওঔদ
ততস্মঢ তভঢ় ওপ্তভ সঢাপ্তম, ওঔদ কপীভ ঢে াঈধমতিপ্তঢ সধাাঁপ্তঙ সতয়।
এঔদ প্রশ্ন লম, ফাদচীপ্তদভ এাআ তলাংা া াংখপ্তরেভ খঝদা াতলতঢেও ওীপাপ্ত গ্রলড ওপ্তভদ এাং াতলপ্তঢে ঢা
ওীপাপ্ত প্রতঢনতমঢ ওপ্তভ ণাপ্তওদ। াতলপ্তঢে সব তলাংা-তপ্তদ্বপ্তরভ ঙত াঅফভা সতপ্তঔ ণাতও ঢাভ ালাপ্তয্য াতলতঢেও
ওাতলদীপ্তও ট্র্োপ্তচতটপ্তঢ সধাাঁপ্তঙ সতদ। াঅভ এাআ ট্র্োপ্তচতটভ ফে ততপ্তয় সমঔও ধাঞওপ্তও এও কপীভ চীদপ্তাপ্তথ াঈন্নীঢ
ওপ্তভদ। সুঢভাাং এওণা মা সবপ্তঢ ধাপ্তভ, ফাদচীপ্তদ তলাংা া তপ্তদ্বরভমও খঝদা প্রঢেিপাপ্ত দা লপ্তম ধপ্তভািপাপ্ত
ধাঞওপ্তও কপীভঢফ চীদপ্তঢেভ ভৄপ্তঔাভৄতঔ তাাঁি ওতভপ্তয় সতয়। ততযি ওণাতযল্পী ঢাভাযেভ প্তন্দোধাোপ্তয়ভ ওপ্তয়ওটি
সঙাঝকল্প ধবে াপ্তমাঘদা ওপ্তভ সতঔা সবপ্তঢ ধাপ্তভ ফাদচীপ্তদভ এাআ তলাংঢাভ খঝদা াঅফাপ্ততভ সওান্ কপীভঢফ চীদপ্তঢেভ
োদ সতয় এাং াঅফাপ্ততভ যাশ্বঢ চীদপাদাপ্তও ওীপাপ্ত ততস্মঢ তভঢ় ওপ্তভ সঢাপ্তম ?
ভাপ্তঢ়ভ ওণাতযল্পী ঢাভাযেপ্তভভ াতলপ্তঢে তপ্তযরঢাঃ সঙাঝকপ্তল্প চীপ্তদভ াঅততফঢা, রুদ্রঢা, রুিঢাভ তঘত্রােদাআ
প্রথাদ তরয়।
“ভাঢ়ভূতফভ ফানুরচপ্তদভ াঅযা-াঅওাঙ্ক্ষা, লঢাযা-ব্যণে ঢা, লচ চীপ্তদভ ওাফদা-াদাভ াঅততফ ঙন্দ,
ঢাপ্ততভ ততঘত্র থফে -তধধাা-রুতঘ-ঘতভত্র-সঘলাভা-পা-পারা প্রভৃতঢ এঢ খতদষ্ঠ ান্তভিঢায়
ঢাভাযেপ্তভভ কপ্তল্প রূধ তদপ্তয়প্তঙ সব, ভাঢ় াঞ্চপ্তমভ াংস্কৃতঢভ এফদ াতলঢেরূধ াআতঢনপ্তে াঅভ সঘাপ্তঔ
১

ধপ্তিতদ।”
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তঢতদ গ্রাপ্তফভ ফানুর; সাআ ফানুপ্তরভ াঅততফ স্বপা, সঔাদওাভ ফাটিভ কে, াঅপ্তমা, াঢা-- তফতমপ্তয় কপ্তি
ঞা এও প্তঘঢদ ফানুরপ্তও তুপ্তম থপ্তভপ্তঙদ ঢাাঁভ াতলপ্তঢে। ঢাাঁভ কপ্তল্প
“ওাতলদী াঅপ্তঙ, খঝদা াঅপ্তঙ, তওন্তু ঘতভত্রাআ সমঔপ্তওভ এওফাত্র াঈতদ্দি। সপ্তিপ্তত্র ঘতভত্র তদতলঢ চটিম
ফদস্তেটি ওাতলদী  খঝদাভ ধপ্তভাআ এওান্ত তদপেভযীম লয়। ঘতভত্র ফপ্তদভ চটিম াঅপ্তমায় াঅপ্তমাতওঢ
লয়াভ সণপ্তও খঝদা-ঢাতিঢ লপ্তয় ঢাভ পােতঘপ্তত্র নম লয়।”

২

াণে াৎ খঝদা দ্বাভা ঘাতমঢ লপ্তয়াআ ঘতভত্র ধতভডতঢভ ততপ্তও এতকপ্তয় বায়। াঅফভা ঢাভাযেপ্তভভ ওপ্তয়ওটি কপ্তল্প সাআ
খঝদাভ ততপ্তওাআ াঅপ্তমাওধাঢ ওভপ্তঢ ঘাাআ সব ওম খঝদা াঅফাপ্ততভ ট্র্োপ্তচতট পাদায় সধাাঁপ্তঙ সতয়।
‘ঢাতভডী ফাতছ’ কপ্তল্প ঢাভাযেভ প্রবৃতত্ত ঢাতিঢ চীপ্তদভ তদফে ফ তদয়তঢভ পয়াংওভ মীমাপ্তও ততঘত্র পতিপ্তঢ
াপ্তমাওদ ওপ্তভপ্তঙদ। এাআ কপ্তল্পভ দায়ও ঢাতভডী সঔয়া সদৌপ্তওাভ এওচদ ফাতছ। ীভভূফ সচমাভ ফয়ূভািী দতীভ কনুটিয়াভ
খাপ্তঝ বাত্রী ধাভাধাভ ওপ্তভ স ঢাভ চীদ তদে াল ওপ্তভ। তদপ্তচভ চীপ্তদভ ধপ্তভায়া দা ওপ্তভ ফয়ূভািীভ চপ্তম ডুপ্ত বায়া
াাংখ্য ফানুরপ্তও স াাঁঘায়। এততও সণপ্তও াঅতপথাতদও াপ্তণোআ স তঙম ঢাতভডী াণে াৎ ত্রাডওঢো।
ঢাতভডীভ সওাদ ন্তাদ তঙম দা। ঢাভ চন্য ঢাতভডীভ ফপ্তদাপ্ততদাভ সওাদ ধতভঘয় কপ্তল্প ধায়া বায় দা।
তদাঃন্তাদ চীপ্তদ েী সুঔীাআ ঢাভ এওফাত্র াঅেয়, াপ্তভভ িী। ঢাতভডীভ েী সুঔী সঙাট্ট াংাপ্তভ স্বাফীপ্তও তদপ্তয়
ধতভতৃে। ন্তাদলীদ তাম্পঢেচীপ্তদ দুচপ্তদাআ দুচদপ্তও কপীভপাপ্ত পামাঢ, ঢাপ্তঢ সওাদ ঔাত তঙম দা।
“ফস্ত ভওফ সঙাঝ-ি সুঔ-দুাঃঔ -তধপ্ততভ ততপ্তদ ঢাভা ধভস্পপ্তভভ সপ্রপ্তফ, াঅওরে প্তড এওান্তপাপ্ত
াঅধদ লপ্তয় ণাপ্তও।”

৩

এভ ধাযাধাতয সতঔা বায় ফয়ূভািী  ঢাতভডী এওাআ চীদঙপ্তন্দ সতামাতয়ঢ। ফয়ূভািীপ্তও াঅেয় ওপ্তভাআ ঢাতভডী চীতওাভ
াংস্থাদ ওপ্তভ। এাআ দতী গ্রীপ্তে শুষ্ক ণাপ্তও, তওন্তু রে ায় স প্রফত্ত রূধ থাভড ওপ্তভ।
“াতোন্ত রে প্তড, াঢাপ্তভ াট্টলাত  দতীভ কচেপ্তদ াঅততফ প্রকৃতঢভ ক্রূভ কুটিম রূধ াঈদ্ঘাটিঢ
লপ্তয়প্তঙ।”

৪

ফয়ূভািীভ প্রময়েভ ভতঢে ািৎ ভতুেভ সতাভ রূপ্তধ কল্পটিপ্তঢ এও কপীভ ব্যিদাভ সৃতি ওপ্তভপ্তঙ। এাআ দতীভ পয়াল
ন্যায় ফস্ত গ্রাফ ডুপ্ত সকপ্তম ঢাতভডী েী সুঔীপ্তও তধপ্তঞ ওপ্তভ াাঁঢাভ ততপ্তয় তদভাধত চায়কায় ঘপ্তম সবপ্তঢ সঘপ্তয়প্তঙ। তওন্তু
ফয়ূভািীভ প্রম চপ্তমভ সস্রাপ্তঢ ঢাতভডীভ যভীভ ক্রফয াঅিি লপ্তয় াঅপ্ত, ঢাভ াঈধভ সুঔী ঢাপ্তও প্রাডপপ্তয় াপ্তটাধাপ্তভ
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ফঢ চতিপ্তয় থপ্তভ। চীপ্তদভ সুওঠিদ ধভীিায় এওততপ্তও ঢাতভডীভ এওফাত্র াঅধদচদ ঢাভ েী সুঔী, ান্যততপ্তও ঢাভ তদপ্তচভ
াাঁঘাভ াঈতগ্র াদা। কল্পওাভ াাফান্য ঢীক্ষ্মঢায়  তদফে ফ লদনৄপ্তণ্য কপ্তল্পভ ধতভডতঢটিপ্তও াঈজ্জ্বম ওপ্তভ তুপ্তমপ্তঙদ—
“াঢা--াঢা! বিদায় ঢাতভডী চম ঔাফঘাাআয়া থতভপ্তঢ মাতকম। ধভভৄসৄপ্তঢে লাঢ ধতিম সুঔীভ
কমায়। দুাআ লাপ্তঢ প্রম াঅপ্তক্রাপ্তয স সুঔীভ কমা সধরড ওতভয়া থতভম। স তও ঢালাভ াঈন্মত্ত পীরড
াঅপ্তক্রায! লাপ্তঢভ ভৄঠিপ্তঢাআ ঢালাভ ফস্ত যতি নৄতিঢ লাআয়া াঈঠিয়াপ্তঙ। সব তনৄম পাভঝা ধাণপ্তভভ ফঢ
ঝাপ্তদ ঢালাপ্তও াঢপ্তম মাআয়া ঘতময়াতঙম, সঝা ঔতয়া সকম। প্তি প্তি স চপ্তমভ াঈধভ পাতয়া
াঈঠিম। াঅাঃ, াঅাঃ--বুও পতভয়া াঢা ঝাতদয়া মাআয়া াঅকুমপাপ্ত স ওাফদা ওতভম, াঅপ্তমা 
৫

ফাটি।” (ন. ২৭৯)
“াাঁঘাভ ঢাতকপ্তত--াে লচত্তাভ ঢাতকপ্তত ঢাতভডী সুঔীভ কমা টিপ্তধ থপ্তভ। ঢাপ্তও সফপ্তভাআ ঢাতভডী ফাতছ
৬

াঅধদাপ্তও াাঁঘায়। এঔাপ্তদ চীথপ্তফেভাআ চয়।”

াণঘ এাআ লঢো এওাআ প্তি ঢাতভডী এাং ধাঞপ্তওভ ওাপ্তঙ াঅদাওাতঙ্ক্ষঢ। ঢাতভডী ন্যাভ চপ্তম ডুপ্ত বায়া ফানুরপ্তও
াঈদ্ধাভ ওপ্তভ াঅধদ প্রাডথপ্তফেভ ঢাতকপ্তত। াণঘ তদষ্ঠুভ তদয়তঢভ মীমায় স ঢাভ প্রাডতপ্রয় এওফাত্র চীদিী সুঔীপ্তও কমা
টিপ্তধ লঢো ওপ্তভ সনপ্তম। াঅপ্তম ফানুপ্তরভ চীপ্তদ এভওফ াংওঝ ভৄসৄঢে ওঔদ ওঔদ এপ্ত লাতচভ লয় বঔদ াতঢ তপ্রয়
স্তুপ্তও স তদতদ্বেথায় ঢোক ওপ্তভ। এঔাপ্তদ ফনুষ্যচীপ্তদভ এও তদষ্ঠুভ ঢোআ কল্পটিভ াঈধাংলাপ্তভ াঈদ্ভাতঢ লপ্তয়প্তঙ।
এাআ কপ্তল্প সমঔও াঅফাপ্ততভ সততঔপ্তয়প্তঙদ সব, স্বাপাতও

প্রাকৃতঢও ফানুপ্তরভ চীদ  থফে ধতভপ্তয এাং

ধতভতস্থতঢভ দ্বাভা তদয়তিঢ। সঔাপ্তদ হৃতয়বৃতত্ত  প্রবৃতত্তভ দুে াভ াংখাপ্তঢ সওান্ াদৃশ্য মীমায় সযর ধবে ন্ত প্রবৃতত্ত চয়ী লপ্তয়
বায়। তলাংা দয়, প্রবৃতত্তাআ ঢাপ্তও প্রঢাতিঢ ওপ্তভ, হৃতয়বৃতত্ত ধভাতচঢ লয়।
এভ ধাযাধাতয ঢাভাযেপ্তভভ কপ্তল্প াঅপ্তঙ এওঝা যান্ত চীদ তচজ্ঞাা। চীপ্তদভ প্রঘে সিাপপ্তও যান্ততঘপ্তত্ত তঢতদ
সফপ্তদ তদপ্তয়প্তঙদ। চীদ  ঢাভ ধতভডাফ ম্পপ্তওে তঢতদ তদতে ওাভ। াদ্ভুঢ এও সযক্সধীভীয় তদভপ্তধিঢা ঢাাঁভ কপ্তল্প
ঢেফাদ। খঝদাকঢ খাঢ-প্রতঢখাপ্তঢ ফাদচীপ্তদভ সতাদুল্যফাদঢাভ ঙত তঢতদ ঢাাঁভ সঙাঝকপ্তল্প এঁপ্তওপ্তঙদ। ঢাাঁভ ভতঘঢ
‘সপ্ততদী’ কপ্তল্প াঅফভা ঢাাঁভ তদপ্তেত ফাদতওঢাভ ধতভঘয় ধাাআ।
‘সপ্ততদী’ কল্পটিপ্তও াঅধাঢদৃতিপ্তঢ ফপ্তদ লপ্তঢ ধাপ্তভ সতলাপ্ততভ কল্প। কপ্তল্পভ দাতয়ওা ভাথা সপ্তত ধতভাপ্তভভ
ন্তাদ। ঢাভ প্রাডমীমা সওাদ াংস্কাভ  ভল্যপ্তাথপ্তও ফাপ্তদ দা। ঢাভ ে াপ্তি এওঝা ফাতওঢা, সবৌদ মামা ঢাভ প্রম।
তযতণম ভৄি স্বাথীদ চীপ্তদ সুঔ-ভতদ্ধ ধাাভ চপ্তন্য স এপ্তওভ ধভ এও স্বাফী ঢোক ওপ্তভ ান্য স্বাফী গ্রলড ওপ্তভ। ব্যতিকঢ
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সুপ্তঔভ চপ্তন্য দাতয়ওা ভাথা নে ঢদ স্বাফীপ্তও ামীমায় দূপ্তভ ছুাঁপ্তি সনপ্তম ততপ্তঢ া ঢাপ্তও ভতুেভ ততপ্তও সঞপ্তম ততপ্তঢ তন্দুফাত্র
কুতণ্ঠঢ লয় দা। াঅদৄতদও থদঢাতিও ফাচব্যস্থাভ এও াঅগ্রাী রূপ্তধভ তঘত্র এাআ কপ্তল্প ধায়া বায়; সবঔাপ্তদ ফানুর
ধণ্যরূপ্তধ ব্যহৃঢ।
ওোমীভ সফমায় সঔমা সতঔাপ্তঢ াঅা াতচওভ যম্ভু  ঢাভ তিদী ভাতথওাপ্তও তদপ্তয় এাআ কল্প। সঘৌদ্দ ঙভ
য়প্ত তযধতভ প্তি তপ্তয় লপ্তয়তঙম ভাতথওাভ। চাপ্তঢ সপ্তত লপ্তম তযধতভ যান্ত সওাফম স্বপা এাং ঢাভ সযৌতঔদঢা
তওপ্তযাভী ভাথাপ্তও ভৄগ্ধ ওপ্তভতঙম। তওন্তু তযধতভ সবঔাপ্তদ ীফাদ্ধঢা, ঢা লম ঢাভ াঈদ্দাফঢাভ াপা। সচন্য ঢাভ প্রতঢ
এও থভপ্তদভ ওরুডা া পাপ্তমা মাকা ণাওপ্তম াঈচ্ছমঢা  ঘঞ্চমঢাভ াপাপ্ত ঢাভ প্রতঢ ক্রফয ভাথাভ ঘৃডা চপ্তন্ম। ঢাাআ
প্তঢপ্তভা ঙপ্তভভ ভেঢী ভাথা াঈদ্ধঢ দৃতি  ঘিা ওাাঁপ্তথভ ফানুর যম্ভুভ প্রতঢ াঅকৃি লপ্তয় তযধতপ্তও ঢোক ওপ্তভ।
৭

“াঈগ্র তধিম ডে , াঈদ্ধঢ দৃতি, ওপ্তঞাভ তমষ্ঠ সতল নৄরুর চয় ওপ্তভ তদম ভাতথওাপ্তও।”

তপ্তয়ভ তঢদ ঙপ্তভভ ফপ্তে ভাথাভ ফপ্তদ তযধতভ প্রতঢ এাআ ঘৃডা চন্মাপ্তদাভ ান্যঢফ ওাভড সাথ লয় ঢাভ ঘাওতঘওেলীদ
এওপ্তখপ্তয় ধান্প্ত চীদ, সব চীপ্তদ ভাফথনুভ ডে াতম সদাআ।
যম্ভুভ প্রতঢ ভাথা াঅকৃি লয় তদিয়াআ তযধতভ প্তি ঢাভ গুডকঢ ধাণে ওে তুমদা ওপ্তভ। এাআ তুমদাভ াঈৎ যম্ভুভ
াঈদ্দাফঢা  ঢাভ াতচওভ চীপ্তদভ তলভপ্তিভ সচৌলুর। াঅওরে ডলীদঢা এওততপ্তও, ান্যততপ্তও াঅওরে ডীয়ঢা। যম্ভুভ প্তি
ভাথাভ তাম্পঢে চীদ ধাাঁঘ ঙপ্তভভ।
“ভাতথওা সপ্ততদী তযধতপ্তও ঢোক ওপ্তভ যম্ভু াচীওপ্তভভ াতন্নপ্তে এপ্ত াঈপ্তঞতঙম, াঅাভ ম সুন্দভ
৮

তমষ্ঠনৄরুর তওপ্তিা ঢাপ্তও াঅকৃি ওভপ্তম স যম্ভুভ প্রতঢ ঘভফ তশ্বাখাঢওঢায় তদ্বথাপ্তাথ ওপ্তভতদ।”

সওিভ তমষ্ঠ, াঈদ্দাফ, াঅভ ডে ফয় চীদ বঔদ ভাথাপ্তও াঅকৃি ওপ্তভ ঢঔদ স সব ওাভপ্তড তযধতপ্তও ঢোক ওপ্তভ যম্ভুপ্তও
গ্রলড ওপ্তভতঙম, ঠিও ঐ এওাআ ওাভপ্তড যম্ভুপ্তও ঢোক ওপ্তভ সওিপ্তও গ্রলড ওপ্তভ। এভ সণপ্তও ফপ্তদ লপ্তঢাআ ধাপ্তভ এঝা ভাথা
ঘতভপ্তত্রভ স্বপা। এওততদ লয়প্তঢা সওিপ্তও ঢোক ওপ্তভ ান্য সওাদ ঢরুডপ্তও স গ্রলড ওভপ্ত।
এঔাপ্তদ াঅফভা ভাথাভ এাআ স্বপাপ্তও ওীপাপ্ত তপ্তেরড ওভ? পাপ্তমাাা সণপ্তও তভাক এাং ঢা সণপ্তও ঘৃডা 
সযর ধবে ন্ত ঢা সণপ্তও াঅপ্তক্রায –- এঝা াঅদৄতদও ভেপ্তকভ লতযিে। তয যঢপ্তও ব্যতি ঘতভত্র ব্যাখ্যাভ সিপ্তত্র ব্যতিভ াঅপ্তক
ঙািা ঢাভ াফাতচও ধতভপ্তপ্রতিঢটুকু সতঔা তভওাভ। এাআ কপ্তল্পভ দাতয়ওা াঅদৄতদও দাভী। াঅদৄতদওঢাভ এও লতযিে
ানুবায়ী ভাথা ঢঢিড ধবে ন্ত তযধতভ প্তি ণাওপ্ত বঢিড ধবে ন্ত ঢাভ প্রতঢ ঢাভ পাপ্তমাাা ণাওপ্ত। বঔদ পাপ্তমাাা
ণাওপ্ত দা ঢঔদ ঢাপ্তও ঢোক ওভপ্ত, প্রপ্তয়াচপ্তদ দূপ্তভ ছুাঁপ্তি সনপ্তম ততপ্তঢ কুতণ্ঠঢ লপ্ত দা। এওটি সফপ্তয় ঢাভ পাপ্তমামাকা
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ফন্দমাকা ানুবায়ী চীদপ্তও কপ্তি তুমপ্তঢ ঘায়। পাপ্তমা দা মাকপ্তম ঢাপ্তও স সচাভ ওপ্তভ থপ্তভ ভাপ্তঔ দা। এাআ চীদ
ধতভঢেপ্তদভ সিপ্তত্র ভাতথওাভ চীপ্তদভ ধতেমঢাভ া ােওাপ্তভভ সওাদ ঙত াঅফভা সতঔপ্তঢ ধাাআ দা। কল্পওাভ ধভফ
েদ্ধায় ঘতভত্রটিপ্তও ােদ ওপ্তভপ্তঙদ--“স সবদ ফততভাভ ভৄপ্তদ্র য স্দাদ ওতভয়া াঈঠিম; ফাতওঢা ঢালাভ ে াি াতলয়া ছতভয়া ছতভয়া
৯

ধতিপ্তঢপ্তঙ।”

এঔাপ্তদ ভাতথওাভ স্বপাপ্তভ ফপ্তে এওততপ্তও ভপ্তয়প্তঙ ঢাভ ম্প্রতায়কঢ লতযিে। ঢাভ এাআ স্বপা শুদৄ ঢাভ এওাভ দয়, ফস্ত
সপ্তত চাপ্তঢভ সফপ্তয়প্ততভ স্বপা। সুঢভাাং এততও সণপ্তও স তদন্দদীয় দয়। ান্যততপ্তও মা বায় ভাতথওাভ এাআ স্বপা
াঅদৄতদও নৄাঁতচাতী ফাপ্তচভ সব সওাদ ফানুপ্তরভ াঅত্ধ প্রতঢষ্ঠাভ স্বপা।
ভাতথওা াাফান্য সুন্দভী---“ফহুয়া নেপ্তমভ কে সবফদ তদাঃশ্বাপ্ত পতভয়া সতয় ফাতওঢা, সপ্ততদীভ ওাপ্তমা
১০

রূধ সঘাপ্তঔ সঢফদাআ এওঝা থভাাআয়া সতয় সদযা।”

এাআ রূধাআ ঢাভ ভমথদ। ঢাভ এাআ াঅওরে ডীয় রূপ্তধ াঅকৃি সব ধঢিপ্তও তদপ্তয় স খভ ওভপ্ত ঢাপ্তওাআ স নৄতিপ্তয় ফাভপ্ত।
ঢাাআ সততঔ বঢিড ধবে ন্ত ঢাভ তযধতপ্তও পাপ্তমা মাপ্তক ঢঢিড ধবে ন্তাআ স ঢাভ প্তি ণাপ্তও। বঔদ ঢাপ্তও পাপ্তমা মাপ্তক
দা ঢঔদ ঢাপ্তও ধ্বাং ওপ্তভ ঘপ্তম বায় যম্ভুভ ওাপ্তঙ--“তও সব লাআয়াতঙম ভাতথওাভ, এও তন্দু াঅধতত্ত ধবে ন্ত ওপ্তভ দাাআ। ততদ ওপ্তয়ও ধপ্তভাআ স তযধতভ
ফস্ত তঞ্চঢ াণে মাআয়া যম্ভুভ ঢাবুাঁ প্তঢ াঈঠিয়াতঙম। তযধতভ সঘাপ্তঔভ চপ্তম বুও পাতয়া তকয়াতঙম, তওন্তু
ভাতথওাভ ফফঢা লয়া দূপ্তভভ ওণা, মজ্জা লয়া দূপ্তভ ণাও, ঘৃডায় ীঢভাপ্তক ঢালাভ ান্তভ তভ-তভ ওতভয়া
াঈঠিয়াতঙম। ভাতথওাভ ফা-াধ, গ্রাপ্তফভ ওপ্তম ঢালাপ্তও তঙ-তঙ ওতভয়াতঙম, তওন্তু ভাতথওা স গ্রালোআ
১১

ওপ্তভ দাাআ।”

াঅাভ এাআ যম্ভুভ প্রতঢ বঔদ াঅওরে ড লাভায় ঢঔদ সওিভ ওাপ্তঙ ঘপ্তম বায় যম্ভুপ্তও

নৄতিপ্তয় ততপ্তয়--- “ঘতমপ্তঢ তকয়া ভাতথওা ণাতফম, তমম, তাাঁিা। স সওভাতপ্তদভ টিদঝা যম্ভুভ ঢাাঁবুভ
াঈধভ ঠাতময়া ততয়া ফাপ্তঞভ খাপ্তভ াঈধভ ঙিা ততয়া ঘতমপ্তঢ ঘতমপ্তঢ তমম, ঘম। টিদঝা সযর লাআপ্তঢাআ স
সতযমাাআ জ্বাতময়া সওভাতদতি খাপ্ত াঅগুদ থভাাআয়া ততম। তঔম তঔম ওতভয়া লাতয়া তমম,--- ফরুও
১২

বুিা নৄিো।”

াঈজ্জ্বম চীপ্তদভ ঝাপ্তদ ভাতথওা এপ্তওভ ধভ এও স্বাফী ঢোক ওভপ্তঢ, এফদ তও স্বাফীপ্তও নৄতিপ্তয় ফাভপ্তঢ তদ্বথাতিঢ লয় দা।
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ঢালপ্তম াঅফভা ভাথাভ ফপ্তে ওী সধমাফ? এওততপ্তও ধাাআ সপ্তত চাপ্তঢভ স্বপা লতযিে, সবঝা াঅফাপ্ততভ ফপ্তদ লয়
কপ্তল্পভ াাআপ্তভভ ততও। ান্যততপ্তও কপ্তল্পভ তপঢপ্তভ ভপ্তয়প্তঙ াঅদৄতদও থদঢাতিও ফাচ ব্যস্থাভ তদফে ফ ঙতটি। থদঢাতিও
ফাপ্তচভ ভম ফি মা বায়- ‘Survival of the fittest.’ াণে াৎ বাভা ভেপ্তকভ প্তি ঢাম তফতমপ্তয় প্রতঢপ্তবাতকঢায়
টিপ্তও ণাওপ্তঢ ধাভপ্ত ঢাভাাআ ধাপ্ত াাঁঘাভ াতথওাভ। বাভা াপ্তবাে ঢাপ্ততভ াাঁঘাভ াতথওাভ সদাআ। ঘতুতে য যঢপ্তওভ
‘শ্রীকৃষ্ণওীঢেপ্তদ’ভ ভাথা প্রাডঘঞ্চম াঈদ্দাফ কৃপ্তষ্ণভ প্রতঢ াঅকৃি লপ্তম ফয়  ফাপ্তচভ ানুযাপ্তদভ তদকপ্তি াাঁথা ধপ্তি
তাতলঢ ক্লী স্বাফী াঅাআলপ্তদভ খভ ওভপ্তঢ াে লপ্তয়তঙম। ঢাভাযেপ্তভভ ভাতথওাভ ফঢ ব্যতি-স্বাথীদঢা তঙম দা প্তমাআ
সভ ভাথাভ ফদ ‘কুম্ভাপ্তভভ ধডী’ভ ফঢ নৄপ্তি তদাঃপ্তযতরঢ লপ্তয় তকপ্তয়তঙম। ‘েীভ ধপ্তত্র’ভ ভডাম ান্যাপ্তয়ভ প্রতঢাত
চাতদপ্তয়প্তঙ ঠিওাআ, তওন্তু তদপ্তচভ সওাদ াঈন্নঢ পতরৎ চীদ স কিপ্তঢ ধাপ্তভতদ। তওন্তু এাআ কপ্তল্পভ ভাথা এওঝা নডে ঢাভ
ততপ্তও, াঈৎওরে ঢাভ ততপ্তও বাত্রা ওপ্তভপ্তঙ। স ফপ্তদ ওপ্তভ এঝা ঢাভ াতথওাভ। ভাতথওাভ চীপ্তদভ ধতেমঢাপ্তও সতঔাপ্তদা সব
এঔাপ্তদ সমঔপ্তওভ াঈপ্তদ্দশ্য দয় ঢা সাছা বায় কপ্তল্পভ এাং ঘতভপ্তত্রভ দাফওভড সণপ্তও। এওটি সফপ্তয়ভ চীপ্তদভ স্থূম
ওাফদা-াদা া লস্বতভডী তলপ্তপ্ত ঢাপ্তও সতঔাপ্তদা সমঔপ্তওভ াঈপ্তদ্দশ্য দয়, সমঔপ্তওভ দৃতিপতি ানুবায়ী ঢাাঁভ মপ্তিেভ ততও
সণপ্তও কল্পটিপ্তও সতঔপ্তম ঢা াঈধমতি ওভা বায়।
প্রতঢপ্তবাতকঢাভ াচাপ্তভ াপ্তদও ওি ওপ্তভ যম্ভুপ্তও সফমায় ধয়া সভাচকাভ ওভপ্তঢ লয়। ঢাভ এাআ াণে নদতঢও
াংওপ্তঝভ ঙত কপ্তল্প াভ াভ এপ্তপ্তঙ। এাআ াণে দীতঢতপতত্তও ফাচব্যস্থা নৄাঁতচাতী পেঢাভ এও তপ্তযর ততও। ভাতথওাভ
ফঢ াঈন্নতঢওাফী, াঈচ্চাতপমাী দাভীপ্তও যম্ভুভ ঢেফাদ ানুজ্জ্বম চীপ্তদভ ধাপ্তয সওিভ ঘাওতঘওেফয় চীদ াভ াভ াঅকৃি
ওপ্তভ। াণে ে স্ব থদঢাতিও ফাপ্তচ াংস্কাভ, ভল্যপ্তাথ, ফাদতওঢাভ প্রশ্ন প্রায় াান্তভ লপ্তয় সকপ্তঙ। ভাতথওা সবঔাপ্তদ
সেষ্ঠ লপ্তয় াাঁঘপ্তঢ ধাভপ্ত সঔাপ্তদাআ স ঘপ্তম বায়। এঔাপ্তদ ঢাভ সওাদ াংস্কাভ, ভল্যপ্তাথ া ফনুষ্যপ্তত্বভ ধতভঘয় াঅফভা
ধাাআ দা। ক্রফাকঢ সেষ্ঠপ্তত্বভ াঅওাঙ্ক্ষাাআ এঔাপ্তদ ভাতথওাভ ফপ্তে নেপ্তঞ াঈপ্তঞপ্তঙ বা থদঢাতিও ফাপ্তচ ব্যতিভ এও লতযিে।
তদচস্ব াঅওাঙ্ক্ষাভ ততপ্তওাআ স এতকপ্তয় বায়। সঔাপ্তদ সও সপ্ততদী, সও লস্বতভডী, সও ধাতধদী স প্রশ্ন প্তঞ দা। এওঝা
তপ্তযর ত্তাভ ধতভঘয়াআ সঔাপ্তদ ি লপ্তয় প্তঞ। চীপ্তদভ সেষ্ঠপ্তত্বভ প্রপ্তয়াচপ্তদাআ স এপ্তওভ ধভ এও, দুাআ—ঘাভ--ঙয়
নৄরুরপ্তও গ্রলড  চেদ ওপ্তভ। াঈজ্জ্বম চীপ্তদভ াঅওরে প্তডাআ স সব সওাদ নৄরুরপ্তও তযধত া সওিভ ফঢ ামীমায়
ধতভঢোক ওভপ্তঢ ধাপ্তভ া নৄতিপ্তয় ফাভপ্তঢ ধাপ্তভ। এচন্য ঢাভ সওাদ তদ্বথা া াংপ্তওাঘ সদাআ। াঅদৄতদও সপাকাতী চীপ্তদভ
প্রতঢচ্ছত ‘সপ্ততদী’ কপ্তল্পভ ওোদপাপ্ত তঘতত্রঢ লপ্তয়প্তঙ। সবঔাপ্তদ তলাংা, ঘৃডা, তপ্তদ্বর ফানুপ্তরভ সঘঢদাপ্তও াঅপ্তমাতিঢ
ওভপ্তঢ ধাপ্তভ দা।
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শুদৄ াাংমা াতলঢে দয়, ফগ্র তশ্ব াতলপ্তঢে এওটি ভেকান্তওাভী সৃতি লম ঢাভাযেপ্তভভ ‘টাাআদী’।
“টাাআদী’ কল্পটিপ্তঢ াতপযো ফাচ চীদ চুেঢ এওটি দাভীভ তঘত্র াতঢ তভত ততপ্তয় ঢাভাযেভ ভঘদা
১৩

ওপ্তভপ্তঙদ।”

ঢাভাযেভ ঢাাঁভ সঙাঝ সমায় তদপ্তচভ গ্রাপ্তফ সতঔা টাাআদী াতপথায় ভূতরঢ এওটি সফপ্তয়প্তও সতপ্তঔাআ এাআ কল্পটি তমপ্তঔতঙপ্তমদ।
কল্পটিপ্তঢ াঅফভা াফাতচও প্রণাভ এও ে ভ রূধপ্তও প্রঢেি ওতভ। পাভঢপ্তরেভ াপ্তদও প্রঢেন্ত াঞ্চপ্তম ান্তেচ সেডীভ
ততভদ্র াদাণা বৃদ্ধা ফতলমাপ্ততভ টাাআদী প্তন্দপ্তল তধটিপ্তয় ফাভাভ ীপৎ খঝদা াঅচ খপ্তঝ ঘপ্তমপ্তঙ। তফপ্তথ্য প্তন্দল, াংযয় 
কুাংস্কাপ্তভভ াস্ত াতপজ্ঞঢা তদপেভ ওাতলদী লম ‘টাাআদী’। সুভদৄদী দাপ্তফ গ্রাপ্তফভ এওটি ততভদ্র তদম্নপ্তডেভ সফপ্তয়ভ চীপ্তদভ
ওরুড ট্র্োপ্তচতট নেপ্তঝ াঈপ্তঞপ্তঙ কল্পটিভ ফপ্তে। াফাতচও াতযিা, কুাংস্কাভ, ভঢ়ঢা এাং থফে ােঢাভ ওাভপ্তড ম্পূডে সুস্থ
স্বাপাতও ফাদতওঢাভ াতথওাভী তদষ্পাধ ধতত্র স্বপাপ্তভ এওটি সফপ্তয় শুদৄফাত্র লততলও রূপ্তধ এওটু াস্বাপাতওঢা ণাওাভ
চন্য ওীপাপ্ত ফাপ্তচভ এও তদষ্ঠুভ ে ভ প্রণাভ তম লপ্তয় দাভী সণপ্তও টাাআদীপ্তঢ ধতভডঢ লয় সমঔও কল্পটিভ ফপ্তে ঢাাআ
সতঔাপ্তঢ সঘপ্তয়প্তঙদ। এওটি সফপ্তয়ভ ব্যতিকঢ দুাঃঔ এাং তধবে প্তয়ভ ওাতলদী লম ‘টাাআদী’ কল্পটি। দাভী চীপ্তদভ াতস্তপ্তত্বভ
ালায়ঢাাআ কল্পটিভ ফপ্তে প্রথাদ লপ্তয় াঈপ্তঞপ্তঙ।
সুভদৄদীভ ধঞ্চায ঙপ্তভভ চীদওণা কপ্তল্প তডে ঢ লপ্তয়প্তঙ। স এঔদ রাঝ ঙপ্তভভ এও বৃদ্ধা। তওন্তু এঔদ স াঅভ
সুভদৄদী দাপ্তফভ এওটি স্বাপাতও ফাদী দয়, এওটি াতঢপ্রাকৃঢ ত্তা -- টাাআদী। াঅচ ঘতিয ঙভ থপ্তভ স এও াতপযে
চীদ বাধদ ওভপ্তঙ সমাওাময় তচেঢ ঙাতঢনাঝাভ ফাপ্তঞভ এওটি প্রাপ্তন্ত এওঔাতদ কুাঁপ্তি খপ্তভভ ফপ্তে তফথ্যা টাাআদী াঅখ্যা
তদপ্তয়–
“সাআ াঅফাকাপ্তদ াঅচ ঘতিয ৎভ থতভয়া া ওতভপ্তঢপ্তঙ এও টাতওদী--পীরড যতিযাতমদী তদষ্ঠুভ
১৪

ক্রূভ এওঝা বৃদ্ধা টাতওদী।”

ঘতিয ঙভ াঅপ্তকওাভ ওঢওগুতম ওাওঢামীয় খঝদা ঢাভ এাআ দুপোপ্তেভ ওাভড।
গ্রাপ্তফভ াথাভড এওটি সফপ্তয়, দাফ সুভদৄদী। তওন্তু সফপ্তয়টি সতঔপ্তঢ কুৎতঢ, সঘাঔ  চুম এওটু ওঝা। দাভী সুমপ
ফস্ত স্বাপাতও বৃতত্তাআ ঢাভ তঙম, তপ্তয় লপ্তয়তঙম ঢাভ। স্বাফীপ্তও স খাআ পাপ্তমাাঢ, ফায়া-ফফঢা ফস্তাআ তঙম ঢাভ।
তওন্তু াতপযে চীদ ঢাভ, ঢাাআ ফস্ত াঅওাঙ্ক্ষাভ াধভতুে খপ্তঝ। ফাত্র তয-একাপ্তভা ৎভ য়প্ত ফা-াা ফাভা বাাভ
ধভ ঢাভ কুৎতঢ রূপ্তধভ চন্য ওপ্তম ঢাপ্তও ঘৃডা ওভপ্তঢ ণাপ্তও। শুরু লয় ঢাভ াঈধভ প্রঘে ধীিদ।
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“এওা, তদাঃি এাআ চীপ্তদ স তা কুপ্তিায় ফানুপ্তরভ াজ্ঞা, ঘৃডা, পয়, ঢাতচ্ছল্য। ঢাভ সঘাপ্তঔ দাতও
১৫

ে দাযী সমালুধ যতি বা ততপ্তয় ফানুপ্তরভ ভতুে খপ্তঝ ামীমায়।”

ওঢওগুপ্তমা খঝদা খপ্তঝ বায় স্বাপাতওপাপ্ত। স বঔদ তধতৃ-ফাতৃলীদ তয-একাপ্তভা ঙপ্তভভ াধাধতদ্ধ এওটি
াতমওা ঢঔদ ক্ষুথাঢে লপ্তয় এওততদ গ্রাপ্তফভ লারু সঘৌদৄভীভ াতিপ্তঢ তপিা ওভপ্তঢ বায়। ঐ ফয় ঢাপ্ততভ সঙপ্তমটি সঔপ্তঢ
প্ততঙম। তওছুিড ধপ্তভ সওাদ ওাভপ্তড সঙপ্তমটিভ সধপ্তঝ ব্যণা শুরু লয়। ঢাভা সপপ্ত সদয় সফপ্তয়টি সমাপ সতয়াভ ওাভপ্তডাআ
ঢাপ্ততভ সঙপ্তমভ সধঝ ব্যণা লয় এাং ঢাপ্তও টাাআদী াধাত ততপ্তয় সফপ্তভ সঔাদ সণপ্তও ঢাতিপ্তয় সতয়।
“সব সওাদ ফানুপ্তরভ ঔায়াভ ফয় াাআপ্তভভ সওাদ সমাপী ফানুপ্তরভ দচভ ধিপ্তম ঢাভ িতঢ লয়, ঔায
১৬

লে দা, ফাভা বায়--”

এাআ াে সমাওতশ্বাটি ঐ াঞ্চপ্তমভ ফানুপ্তরভ প্তি প্তি ঐ গ্রাপ্তফ াওাভী ঐ সফপ্তয়টিভ তঙম প্তমাআ
গ্রাপ্তফভ সমাপ্তওভ প্তি প্তি সফপ্তয়টি পাপ্তঢ শুরু ওপ্তভ সব স ঢালপ্তম টাাআদীাআ। এভধভাআ এওততদ সওাদ গৃলপ্তস্থভ
াতিপ্তঢ তপিা ওভপ্তঢ তকপ্তয় ি ফাঙ পাচাভ কপ্তে ঢাভ ভদায় চম াঅায় ঢাভ এাআ তশ্বা াঅভ দৃঢ়ীভূঢ লয়। াণঘ
তপিা ঘায়াভ ফয় ফাঙ পাচাভ কপ্তে ঢাভ ফঢ াদাণ, াপাী, ক্ষুথাঢে এওটি সফপ্তয়ভ ভৄপ্তঔ মামা সতঔা সতয়া খাআ
স্বাপাতও। তওন্তু টাাআদী ফাদতওঢা সণপ্তওাআ স এঝাপ্তও ান্যায় প্তম সপপ্ত সদয়। াআতঢফপ্তে এওততদ ঢাভাআ ফয়ী
স্বচাঢীয়া াতত্রীভ াতিপ্তঢ স বায়াভ ধভ াতত্রীভ প্তযাচাঢ ন্তাদটি ওাওঢামীয় পাপ্ত াসুস্থ লপ্তয় ফাভা বায়।
গ্রাপ্তফভ সমাও ঢঔদ সুভদৄদীপ্তওাআ ঢাভ ভতুেভ ওাভড সপপ্ত সদয়। গ্রাফ-গ্রাফান্তপ্তভ ে ত্র স ওণা প্রঘাতভঢ লপ্তয় সকপ্তম
ওপ্তমভ ওাপ্তঙাআ স পীরড াঅঢপ্তেভ তরয় লপ্তয় প্তঞ। নপ্তম তদপ্তচভ গ্রাপ্তফ সফপ্তয়টিভ াঅভ চায়কা লয় দা। গ্রাফ সঙপ্তি স
ধাতমপ্তয় বায়। ঐ এওাআ কুাংস্কাপ্তভভ ফপ্তে সপ্তি ঞাভ নপ্তম সফপ্তয়টি তশ্বা ওপ্তভ সদয় স ঢালপ্তম তঢে তঢোআ
টাাআদী। ভৄপ্তঔভ থুতু াভাভ ফাটিপ্তঢ সনপ্তম সতঔপ্তঢ ণাপ্তও ঢাভ ফপ্তে ভি াঅপ্তঙ তওদা। ঞাকুপ্তভভ ওাপ্তঙ ফাদঢ ওপ্তভ তঢতদ
সবদ ঢাপ্তও টাাআদী সণপ্তও ফানুর ওপ্তভ সতদ। তদপ্তচভ গ্রাফ সঙপ্তি সামনৄপ্তভ এপ্ত াঅেয় সদাভ ধভ এওটি ধতঢঢ সটাফ
চাতঢভ সঙপ্তমভ প্তি ঢাভ তপ্তয় লপ্তয়তঙম। সঙপ্তমটি ওাচ ওভঢ এওঝা ওপ্তম। স্বাফীপ্তও স খাআ পাপ্তমাাঢ। তওন্তু
পাপ্তেভ এফদ তদফে ফ ধতভলা তওছুততদ ধভ ঢাভ স্বাফী লঞাৎ বক্ষ্মাপ্তভাপ্তক াঅক্রান্ত লপ্তয় ফাভা বায়। সফপ্তয়টি ঢঔদ সপপ্ত সদয়
ঢাভ স্বাফীভ এাআ াওাম ভতুেভ চন্য ঢাভ টাাআদী দৃতিাআ তায়ী এাং এ ওণা স এওচদপ্তও প্তম সনপ্তম। নপ্তম ঢাভ প্তি
প্তি সঔাদওাভ ফানুরচদ ঢাভ টাাআদী স্বপাপ্তভ চন্যাআ এফদঝা লপ্তয়প্তঙ প্তম তশ্বা ওপ্তভ সদয়। ঢঔদ ঐ গ্রাপ্তফ ঢাভ
াঅভ স্থাদ লয় দা।
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এভধভাআ মাতঞ্চঢা সুভদৄদী তকপ্তয় াঅেয় সদয় সমাওাময় সণপ্তও হুদূপ্তভ াতস্থঢ চদফাদ তচেঢ পয়াংওভ রুি
ানুে ভ াতপযে ঙাতঢনাঝাভ ফাপ্তঞভ এওপ্রাপ্তন্ত। তওন্তু সঔাপ্তদ পাে ঢাভ তধছু ঙাপ্তি দা। এওততদ গ্রীেওাপ্তম এওটি
সফপ্তয় ঢাভ সঙাট্ট াচ্চাটিপ্তও তদপ্তয় ধণ লাতভপ্তয় চপ্তমভ োপ্তদ ঢাভ কুাঁপ্তিখপ্তভ লাতচভ লয়। তওন্তু ঢাপ্তও সতপ্তঔাআ স পপ্তয়
তোফ দা তদপ্তয় া চম দা সঔপ্তয় সঙপ্তমটিপ্তও তদপ্তয় তততিততও জ্ঞাদশূন্য লপ্তয় ধাতমপ্তয় বায়াভ সঘিা ওপ্তভ। নপ্তম াতঢতভি
সূপ্তবেভ ঢাপ্তধ তওছুিপ্তডভ ফপ্তোআ সঙপ্তমটিভ ভতুে লপ্তম সমাপ্তও ঢাপ্তওাআ সতার সতয়। এওততদ এও াাঈভী ভেও ঢাপ্তও সতপ্তঔ
পপ্তয় ােওাপ্তভ ছুপ্তঝ ধাতমপ্তয় বায়াভ ফয় ভেওটিভ ধাপ্তয় ভাস্তায় ধপ্তি ণাওা লাপ্তিভ টুওপ্তভা ঢুপ্তও সকপ্তম াভা গ্রাপ্তফ
তশ্বা চন্মায় সব টাাআদী ঢাপ্তও াড সফপ্তভপ্তঙ—
“াতঢ ঢীক্ষ্ম এওঔাদা লাপ্তিভ টুওভা স ফিনঢ ওতভয়া তদপ্তিধ ওতভপ্তঢাআ সঝা াঅতয়া ঢালাভ ধাপ্তয়
১৭

কপীভ লাআয়া তয়া তকয়াপ্তঙ।”

এাআ ফস্ত খঝদাাআ ওাবে ওাভড ম্বেলীদ। তওন্তু গ্রাপ্তফভ কুাংস্কাভাচ্ছন্ন াতযতিঢ সমাও সুভদৄদীপ্তওাআ ঢাভ চন্য তায়ী
ওপ্তভপ্তঙ। ওপ্তমভ ওাঙ সণপ্তও এওাআ ওণা শুদপ্তঢ শুদপ্তঢ
১৮

“সযপ্তর স তদপ্তচ তশ্বা ওভপ্তঢ শুরু ওপ্তভ স টাাআদী।”
শ্রীলীদঢাভ চন্য তদপ্তচপ্তওাআ স সতারী পাপ্তঢ ণাপ্তও—

“াওস্মাৎ স তযলতভয়া াঈঠিম -– দরুড ততয়া সঘভা, ছুতভভ ফঢ সঘাপ্তঔ, তচমীভ ফঢ এাআ দৃতিপ্তঢ
১৯

বালাপ্তও ঢালাভ পাপ্তমা মাপ্তক ঢালাভ াঅভ ভিা ণাপ্তও দা।”

নপ্তম াধভাথপ্তাপ্তথ ভুকপ্তঢ ণাপ্তও স। ওী তদতারুড ালদীয় ঢাভ এাআ ফাদতও সতদা।
টাাআদী ম্পপ্তওে কুাংস্কাভ ঐ াঞ্চপ্তমভ সমাপ্তওভ তঙম, সফপ্তয়টি ঐ াঞ্চপ্তমভ াতন্দা লয়ায় ঢাভ ঐ াংস্কাভ
তঙম। নপ্তম সফপ্তয়টিভ চীপ্তদ সতঔা ততম ঘভফ তিম্বদা-–ওপ্তমভ ওণায় স তদপ্তচপ্তও টাাআদী সপপ্ত তদম। এঝাাআ ঢাভ
চীপ্তদভ প্তঘপ্তয় ি তধবে প্তয়ভ ওাভড। ঢাভ ট্টোপ্তচতটভ ঘভফঢা সঔাপ্তদাআ -– সবঔাপ্তদ স তদপ্তচপ্তও এওচদ স্বাপাতও
ফাদী প্তম তশ্বা ওভপ্তঢ ধাভম দা। ভৄপ্তঔভ থুতু াভাভ ফাটিপ্তঢ সনপ্তম সতঔপ্তঢ ঘাাআম ঢাপ্তঢ ভি াঅপ্তঙ তওদা। কমায়
াঅঙুম ঢুতওপ্তয় াভাভ সচাভ ওপ্তভ তফ ওভাভ নপ্তম স্বাপাতওপাপ্তাআ প্রণফ ততপ্তও তফভ প্তি াল্প াল্প ভপ্তিভ তঙঝা এাং
সযপ্তর সয ঔাতদওঝা ঢাচা ভি সতভপ্তয় াঅপ্ত। াঅভ ঢঔদাআ স ঢাভ টাাআদী ত্তা ম্পপ্তওে নৄপ্তভানৄতভ তদতিঢ লপ্তয় বায়।
ঢাাআ কপীভ ভাপ্তঢ ঢাভাপ্ততীভ ফতন্দপ্তভ তকপ্তয় ফাদঢ ওপ্তভ –
২০

“ফা, াঅফাপ্তও টাাআদী লাআপ্তঢ ফানুর ওতভয়া তা, াঅতফ সঢাফাপ্তও বুও তঘতভয়া ভি সত।”
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তয ঙভ থপ্তভ াঅক্রফপ্তড তধ্বস্ত লপ্তঢ লপ্তঢ সুভদৄদী টাাআদীপ্তঢ ধবে তঢ লয়। তদপ্তচভ গ্রাপ্তফ ঢাভ স্থাদ দা লয়ায়
তদভােয় াদাণ সফপ্তয়টি াঅেয় সদয় ান্যত্র। সঔাপ্তদ ঢাভ চায়কা দা লয়ায় স ঘপ্তম াঅপ্ত ঙাতঢনাঝাভ ফাপ্তঞ।এাআ তীখে
ফাঞটি ধাভ লপ্তঢ তকপ্তয় প্রাঘীদওাপ্তম সওাঈ চপ্তমভ াপাপ্ত ঙাতঢ সনপ্তঝ ফাভা বায়াভ ধভ সণপ্তওাআ ফাঞটিভ এাআ দাফওভড।
পয়েভ এাআ চায়কাভ াতন্দা স এঔদ। এওচদ স্বাপাতও ফাদী ঢাভ বাঢীয় সবােঢা ণাওা প্তে থীপ্তভ থীপ্তভ এও
াস্বাপাতও ত্তায় ধতভডঢ লপ্তয় বায়। াংখদ্ধ াফাতচও Violence এওটি স্বাপাতও সফপ্তয়প্তও এাআ পাপ্ত দাভী সণপ্তও
টাাআদীপ্তঢ ধতভডঢ ওপ্তভ। কপ্তল্পভ সযপ্তর সতঔা বায় প্রঘে ওামনযাঔীভ ছপ্তি এওততদ লঔভী কাপ্তঙভ টাপ্তমভ ছুাঁঘাপ্তমা টকা
তদ্ধ লপ্তয় খপ্তঝ ঢাভ সযাঘদীয় ীপৎ ভতুে। কুাংস্কাভাচ্ছন্ন গ্রাফাীভ ালভল তদবে াঢদ ঢাপ্তও সযরধবে ন্ত ভতুেভৄপ্তঔ সঞপ্তম
সতয়। এওটি াতপযে ফাদীভ সতদাপ্তও কল্পওাভ াদাি ফতলফায় াঈদ্ভাতঢ ওপ্তভপ্তঙদ। এাআ কপ্তল্প
“টাাআদীাধাপ্তত ভূতরঢা ‘ফাদলাভা ফাদীপ্ততভ’ প্রতঢ ফাদতভতী তযল্পী ঢাভাযেপ্তভভ াঅন্ততভও
২১

লানুভূতঢ  তভপ্ততভ ধতভঘয় ধায়া বায়।”

ঘমফাদ চীপ্তদভ ঘমতচ্চপ্তত্রভ ধতে া ঞাপ্তম াঅফভা ফাদ চীপ্তদভ তলাংাভ (Violence) াঅভ হুতথ রূপ্তধভ
ধতভঘয় ধা। তওন্তু াঅফাভ তদপ্তেভ স্বল্প ধতভপ্তভ চীপ্তদভ রুদ্র রূপ্তধভ রূধওাভ ঢাভাযেভ প্তন্দোধাোপ্তয়ভ ওপ্তয়ওটি কল্প
ামম্বপ্তদ ব্যতিকঢ চীপ্তদ তলাংাভ প্রপা ওীরূধ ঢা সতঔাপ্তদাভ সঘিা ওপ্তভতঙ। প্রণফ কপ্তল্প াঅফভা সতঔমাফ, তদয়তঢঢাতিঢ ফানুর ওীপাপ্ত ওঠিদ ধতভতস্থতঢপ্তঢ াদাওাতঙ্ক্ষঢ তলাংায় চতিপ্তয় তকপ্তয় তদপ্তচপ্তও তভঢ় ওপ্তভ সঢাপ্তম  ধাঞওপ্তও
এও ওঠিদ প্তঢেভ ভৄপ্তঔাভৄতঔ তাাঁি ওতভপ্তয় সতয়। দা ঘাাআপ্তম ঢাতভডী ঢাভ েীপ্তও লঢো ওভপ্তঢ াে লয়; াণঘ এঔাপ্তদ
ান্য তওছু খঝা ম্ভ দয়। এাআ তলাংাভ খঝদা াঅফাপ্ততভ প্রঢেয়প্তও দুফপ্তি ভৄঘপ্তি ালায় ওপ্তভ সঢাপ্তম দা তও? তদ্বঢীয়
কপ্তল্প াঅদৄতদও থদঢাতিও সপাকাতী ফাচব্যস্থাভ পয়েভ রূধটি থভা ধপ্তিপ্তঙ। সবঔাপ্তদ ফানুর ঢাভ ব্যতিকঢ
াঈচ্চাতপমাপ্তভ চন্য ভাতথওাভ ফঢ সব সওাদ তলাংায় াঈন্মত্ত লপ্তয় াঈঞপ্তঢ ধাপ্তভ। ঢাভ ওাপ্তঙ ধাধ-নৄণ্য, পাপ্তমা-ফন্দ,
ফাদঢা-লফতফে ঢাভ সওাপ্তদা ভল্য সদাআ; ব্যতিকঢ সুপ্তঔভ চন্য স সব সওাপ্তদা ক্রূভ-তদষ্ঠুভ ওাচ ওভপ্তঢ তধঙধা লয় দা।
স সওাপ্তদা লদতঢওঢা া ভল্যপ্তাপ্তথভ থাভ থাপ্তভ দা। ঢাাআ এাআ কপ্তল্প ব্যতিকঢ তলাংা াঅফাপ্ততভ যাশ্বঢ চীদ পাদাপ্তও
ব্যতণঢ ওপ্তভ সঢাপ্তম। ফাদঢাপ্তাপ্তথভ এাআ াংওঝ াঅফাপ্ততভ ভীন্দ্রদাপ্তণভ ওণা স্মভড ওতভপ্তয় সতয়। সবঔাপ্তদ তঢতদ এাআ
াঅদৄতদও পেঢাভ াংওপ্তঝভ ততপ্তদ ফানুপ্তরভ প্রতঢ তশ্বা ভাঔাভ ওণা মপ্তঢ ধাপ্তভদ। তৃঢীয় কপ্তল্প াংখদ্ধ াফাতচও
তলাংাভ প্রতঢরূধ সতপ্তঔ ধাঞও হৃতয় তযলতভঢ লয় এাং াফাতচও কুাংস্কাভ  াতযিাভ তরুপ্তদ্ধ দতুদ ওপ্তভ মিাাআ ওভাভ
পাদা চাকায়। াঅচ ধতভওল্পদালীদ ভাষ্ট্রব্যস্থাভ ওাভপ্তড াতযিা  কুাংস্কাপ্তভভ নপ্তম গ্রাম্য চীপ্তদ তমদ্ধপাপ্ত ফানুর
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তদফে ফপাপ্ত এও ালায় দাভীপ্তও তঢম তঢম ওপ্তভ ভতুেভ ততপ্তও সঞপ্তম সতয়। এঔাপ্তদ ফানুপ্তরভ এাআ তলাংপ্তান্মত্ত রূধ সতপ্তঔ
াঅফাপ্ততভ হৃতয় লঢাযাগ্রস্ত লয় এাং তঘত্ত ধীতিঢ লয়। তওন্তু এভ সণপ্তও ধতভত্রাপ্তডভ াঈধায় ওী ? াঅফাপ্ততভ এঔদ হুদূভ
ধণ ঘমপ্তঢ লপ্ত। ফাদপেঢা াভ াভ াংওপ্তঝভ ম্মুঔীদ লপ্তয়প্তঙ; তওন্তু ঢাভ ধপ্তভ  াথা-তধতত্ত তভপ্তয় াফপ্তদভ
ততপ্তও াগ্রভ লপ্তয়প্তঙ। তলাংা চীপ্তদভাআ এওঝা াাংয, বাপ্তও াঅফভা নৄপ্তভানৄতভ ধভাভূঢ ওভপ্তঢ ধাভ তওদা চাতদ দা। তওন্তু
ঢাভধভ ফাদ ফাচপ্তও ম--ঘনভপ্ততঢ, ঘনভপ্ততঢ।
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