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াধন ঘট্ঞ্ঞাাধযাট্েয ‘কহন কাগ’ উনযাট্ ভাহি-ঘখলা ভানুট্লয চীফন ংগ্রাভ
নীহত দা
ওাযী অধযাও, ফাংরা হফবাক, ভাট্খেহযিা ভাহফদযারে, ভাট্খেহযিা, হতনুহওো, আাভ, বাযত
Abstract
Sadhan Chatterjee is the most celebrated writer of short stories-fiction. Although he is in the teaching
profession yet he is devoted to literary skills. He is, in fact, one of the most renown in the literary field
of the times having contributed to it, even today. In his fiction, he focuses his attention to the village
life, Cosmo-metropolitan life in which the innocent suffer from the bad matrix of socio-political
upheavals. Most of all, he dwells on the growth of the Panchayet-politics to the spiraling into the over
powering of political-lust.
In modern literature, Sadhan Chatterjee has carved a prominent position in his writings. His
contribution to modern fiction is invariably thought-provoking and in-depth. In ‘Gohin Gang’, he has
delved in the populace of the Sunderbans, in the deserted jungles and river along with the struggle of
living amongst the habitat and the people out there. For this, he also kept in touch with them, so as to
be in the down-to-earth manner and then he could display characterize them as living characters in
his fiction as such. In modern era, as we term as ‘subaltern’ – can be coined and analyzed in Sadhan
Chatterjee’s writings.
Keywords: Village life, Cosmo-metropolitan life, Panchayet-politics, Political-lust, Down-to-earth,
Subaltern.

াধন ঘট্ঞ্ঞাাধযাট্েয চন্ম অহফবক্ত বাযট্ত ১৯৪৪ াট্রয ১৮ চানুোহয। চন্মস্থান ফতেভান ফাংরাট্দট্য ফহযার ঘচরায
ঘারনা গ্রাট্ভ। হতা যভণীওান্ত ঘট্ঞ্ঞাাধযাে এফং ভাতা হফযচাফারা ঘদফী। াধন ঘট্ঞ্ঞাাধযাট্েয হতৃদত্ত নাভ ঘন্দ্রট্ঔয
ঘট্ঞ্ঞাাধযাে। হতহন দাথেহফদযাে স্নাতও ট্ে াহট্তযয প্রহত এওান্ত অনুযাট্ক াহতয ঘঘোট্ও চীফট্নয রক্ষ হট্ট্ফ হনধোযণ
ওট্যন।
াধন ঘট্ঞ্ঞাাধযাে আধুহনও ফাংরা ওথাাহট্তযয অনযতভ ঔযাতনাভা হল্পী। হক্ষওতায ভাধযট্ভই তায ওভেচীফট্নয
ূত্রাত। হফং তাব্দীয ঘট্লয হদট্ও ফাংরা াহট্তযয প্রাঙ্গট্ন হতহন আহফেবূত ন এফং ভগ্রচীফন ধট্য াহতযঘঘোে ব্রতী ট্ে
ঘই ধাযাট্ও আচ অফযাত ঘযট্ঔ ঘট্রট্ঙন। ঘঙািকট্ল্পয প্রহত তায ঘছাোঁও ঘফহ হঙর। চীফট্নয প্রথভহদট্ও াহতযঘঘোে ব্রতী
না থাওট্র যফতেী অধযাট্ে তায ূনযতা ূণে ওট্যন। াহতযাধনাে ব্রতী ফায ূট্ফে তায প্র্তুহত পর্ট্ওে ঘরঔও হনট্চই
ভন্তফয ওট্যট্ঙন, ‚১৯৬৬ াট্রয ঔাদয আট্দারট্ন চহিট্ে িা এফং ঠাৎই াহতযঘঘোয ূত্রাত। এয আট্ক াহতয হনট্ে
আট্দৌ ঘওাট্না বাফনা হঘন্তা হঙর না। হফভর হভট্ত্রয ‘াট্ফ হফহফ ঘকারাভ’ াঠ ওট্য ভট্ন ট্েহঙর এফ ঘরঔা ‘আহভ াহয’।‛১
এই ‘আহভ াহয’ প্রফণতা ঘরঔওট্ও াপট্রযয ঘযভ হঔট্য ঘৌোঁঙাট্ত ইন্ধন মুহকট্েট্ঙ। এওথা হনিঃট্দট্ ফরা মাে হফভর
হভট্ত্রয ‘াট্ফ হফহফ ঘকারাভ’ গ্রন্থহি াধনট্ও হফট্লবাট্ফ অনুপ্রাহণত ওট্য। শুধু ঘঙািকল্প ফরট্র বুর ট্ফ উনযাট্য ঘক্ষট্ত্র
হতহন ফযাঘীয ভট্তা অস্ত্রধাযণ ওট্য অগ্রয ট্েট্ঙন। তায যঘনাে উট্ঠ এট্ট্ঙ গ্রাভ ফাংরায দৃয, য-নকযট্ওহন্দ্রও
চনচীফট্ন যাচনীহতয নাকাট্ আফদ্ধ হনহয ভানুট্লয আতেনাদ। ঞ্চাট্েট্তয যাচনীহতট্ও অস্ত্র ফাহনট্ে ভুহিট্ভে ভানুল হওবাট্ফ
ক্ষভতায হঔট্য ঘট্র আট্ তায প্রহতপরন াধট্নয যঘনায ভট্ধয ঘদঔা মাে। মহদ ফাভন্থী যাচনীহতয ঘঙাোঁোট্ঘ ঘযাক ঘথট্ও
হতহন পর্ূণেরূট্ হনষ্ক্রান্ত ট্ত াট্যনহন ফা ট্ত প্রোী নহন। তায ভট্ত, ‚হফহবন্ন যাচননহতও প্রবাট্ফয অপ্রতযক্ষ প্রবাফ এফং
ফযহক্তবাফনায হফহবন্ন ফাোঁও-ফাোঁওান্তয ধট্য হনেত আত্মফীক্ষণ হযফধেন  হযভাচেট্নয প্রহিোে প্রাে হতন দও ধট্য াহতয
াধনা।‛২
এ মেন্ত হতহন প্রাে হতন তাহধট্ওয অহধও কল্প যঘনা ওট্যন। হতহন প্রধানত হরহির ভযাকাহচট্নয ঘরঔও ট্র তায
ঘওাট্না ংট্ওাঘ হঙর না। াহতযওৃহতয ভাধযট্ভই হরহির ভযাকাহচট্নয হযফতেন াধন ওযট্ত ঘঘট্েহঙট্রন। তায যহঘত প্রথভ
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কল্প ‘ফনযা’ ১৯৬৬ াট্র ‘নদন’ হত্রওাে প্রওাহত ে। ঘঙািকট্ল্পয ট্ঙ্গ াভঞ্জয ঘযট্ঔ ১৯৬৮-১৯৬৯ াট্র ‘ঘতুট্কাণ’
হত্রওাে ধাযাফাহওবাট্ফ প্রওাহত ে তায ‘অহিদগ্ধ’ উনযাহি। তাযয ১৯৭৬ াট্র প্রওাহত ে প্রথভ ভুহিত গ্রন্থ
‘ভট্নানেন’। হতহন শুধু কল্প উনযা যঘনা ওট্য ক্ষান্ত নহন, হফহবন্ন ত্র-হত্রওাে প্রওা ওট্যন ভাচ যাচনীহত াহতযহফলেও নানা ধযট্ণয প্রফন্ধ। ঘপ্রযণাভে ফযহক্তত্ব হট্ট্ফ ফাংরা াহট্তযয মুকুরুল যফীন্দ্রনাথট্ওই হট্যাধামে ওট্য াহট্তযয
যণাঙ্গট্ন অফতীণে ন।
াহতযট্ও হফট্নাদট্নয ভাধযভ হট্ট্ফ ঘদঔট্ত ঘানহন ঘরঔও। মাযা াহতযট্ও হফট্নাদন হট্ট্ফ ঘদট্ঔন, তাট্দয ট্ঙ্গ
ভতাননট্ওযয ৃহি ে াধট্নয। ঘরঔও হনট্চই চাহনট্েট্ঙন, ‚আহভ হনঙও হফট্নাদট্নয চনয হরহঔ না ফা ভট্েয াট্থ তার
ঘযট্ঔ াঠও মা ঔাে, কল্প উনযাট্ হফতযণ ওযট্ত অনাগ্র ঘফাধ ওহয। আহভ প্রহতহি ফযহক্তচীফট্নয এওহি াযা ফা
অথেভেতাে হফশ্বা ওহয। ঘরহত ভাট্চয হনহক্তট্ত ঘট্ফয ভূরয ওতিুওু, ‘আধুহনও’ াঠওট্দয তা প্রট্োচন আট্ঙ হও না “
এফ বাফনাই ংগ্র প্রওাট্ ওুণ্ঠায ওাযণ হঙর আভায।‛৩
আধুহনও ফাংরা ওথাাহট্তযয ইহতাট্ াধন ঘট্ঞ্ঞাাধযাে উট্েঔট্মাকয আন অহধওায ওট্য আট্ঙন। তায াহতয
াধনায অনযতভ পর ‘কহন কাগ’ উনযা“এ ুদযফট্নয ‘অযণয নদী  ভানুট্লয চীহফওায ংগ্রাভ’-এয ইহতা স্থান
ঘট্েট্ঙ। ঘরঔও ুদযফন অঞ্চট্রয ভাহিট্খলা ভানুট্লয চীফন ংগ্রাট্ভয হঘত্রট্ও প্রতযক্ষ ওট্য াহট্তযয ভট্ধয তাট্দয চীফন্ত
ওট্য তুট্রট্ঙন।
‘কহন কাগ’ উনযাহি ‘প্রাহন্তও’ াযদীে ংঔযাে ১৯৭৯ াট্র প্রথভ প্রওাহত ে, এফং তায ট্যয ফঙয ১৯৮০ াট্র
‘প্রাহন্তও’ প্রওানা ঘথট্ও গ্রন্থাওাট্য প্রওাহত ে। ুদযফন অঞ্চট্রয ফফাওাযী ভাহিট্খলা ভানুট্লয চীফন ংগ্রাট্ভয হঘত্রট্ও
অতযন্ত ভহভেতায ট্ঙ্গ হঘহত্রত ওট্যট্ঙন আট্রাঘয উনযাট্। স্বল্পােতন এই উনযাট্য ভট্ধয অযণয, নদী  ভানুট্লয
চীহফওায ংগ্রাভট্ও ঘম হযবালাে ফযক্ত ওট্যট্ঙন তা হনিঃট্দট্ প্রংনীে। উনযাট্য হিতীে ংস্কযট্ণয বূহভওাে ঘরঔও
চাহনট্েট্ঙন, ‚হফট্ল প্রট্োচট্ন ুদযফন অঞ্চট্র ওািাট্ত ট্েহঙর ঘফ হওঙুহদন। প্রতযক্ষ ওট্যহঙরাভ অযণয, নদী  ভানুট্লয
চীহফওায ংগ্রাভ। প্রহতহদট্নয ঘফোঁট্ঘ থাওায রিাইট্েয াাাহ ধভে, ঘরাওাঘায, স্ব্ন   হফশ্বাট্য ঘদারাঘট্র ঘম ভানুল ফাখ,
ওুভীয-ওাট্ভাি  ‘ভনুলয-দাি’ ফুট্ও হনট্ে ঘনানা কাগ-এয ‘ঘকান’ ‘ঘফট্কান’-এয ভট্তা, ইহতা ততহয ওযট্ঙ-আধুহনওতা
মাট্ও ফট্র াফ-অরিানে “এ উনযা তাট্দয চীফট্নয ওট্েওিা হদন। ‘ওট্েওিা হদন’ “হওন্তু ঔণ্ডওাট্রয আবা। ভাচহফনযা ফদরাট্ে। ফদরাফায ট্থ াহতয-ইহতা ে চনচীফট্নয। কহন কাগ-এয উট্েয তাই।‛৪
আধুহনওওাট্র আভযা মাট্দয ‘াফরিানে’ ফট্র হঘহিত ওহয তাট্দয চীফনভযাট্ও উনযাট্য আট্ধে ওট্য াঠট্ওয
াভট্ন উস্থাহত ওট্যট্ঙন। তায ঘরঔনীট্ত পুট্ি উট্ঠ চীফন-ফীক্ষায হযঘে। তাই ার আভট্রয অট্নও ভাট্রাঘট্ওয দৃহি
ওািট্ত ক্ষভ ন। মাই উও আভাট্দয আট্রাঘয হফলে ট্ে ‘কহন কাগ’ উনযাট্ ভাহিট্খলা ভানুট্লয চীফন ংগ্রাট্ভয
হঘত্তহফদােও ফণেনা। হতহন ুদযফন অঞ্চট্রয দীনীন ভাঙভাযাট্দয চীফনভযায হদট্ও আট্রাওাত ওট্যট্ঙন। স্বল্প হযট্যয
এই উনযাট্ ঘফতনা তীযফতেী ভাট্রাংস্কৃহতট্ও ুট্যাুহয তুট্র ধযট্ত প্রোী নহন, তাই স্ববাফতই হততাট্য ভাট্রাািায
ট্ঙ্গ (হততা এওহি নদীয নাভ) ফা ঘওতুুট্যয ভাট্রাািায ট্ঙ্গ (দ্মানদীয ভাহছ) ঘফতনায ভাট্রাংস্কৃহতয ভট্ধয হওঙু হওঙু
াথেওয হযরহক্ষত ে। ঔুফ ওভ ভট্ে পর্ূণে ো এই উনযাট্ অল্প ওট্েওহি ঘহযট্ত্রয ভট্ধয চীফনয ঞ্চায ওট্য ভূর
ফক্তফযট্ও হৃদেগ্রাী ওট্য তুট্রট্ঙন। হঘত্রওয ঘমবাট্ফ তুহর হদট্ে তায হঘত্র পর্ূণে ওট্য াধন ঘট্ঞ্ঞাাধযাে ঘবাট্ফ ভান
তুহরয াাট্ময তায ওাহহন যঘনা ওট্যন। ভাট্রাঘট্ওয ভট্ত, ‚......তাোঁয ভানুল  ইহতাট্ আস্থা, ভানুট্লয ংগ্রাট্ভ শ্রদ্ধা
ঘথট্ও মাে। হওন্তু অন্ধওায-অফন্নতা-চহির ন মট্মৌ ন তট্স্থৌ কহতীনতায ঘঘতনা স্পি ট্ে উঠট্ত থাট্ও। আয এ ঘক্ষট্ত্র
াধন এও ঐহতাহও  ঘশ্রণীহবহত্তও দৃহিবহঙ্গট্ত এট্কান। হতহন চাট্নন, ত ভায ঘঔট্র, অ-ভধযহফত্ত হন্নবফকেীে ঘশ্রণী
ওঔট্নাই তায ফহযাশ্রেী চীফন ঘঘতনা, ংট্মাক াযাে না।‛৫ উনযাট্য শুরুট্তই ঘরঔও হনকৃীত ভাঙ ভাযায ফযথে
চীফনওাহহনট্ও তুট্র ধট্যট্ঙন। তাট্দয ভট্ধয ঔুফ ওভ ভানুলই ফাধেট্ওযয হোঁহিট্ত ঘৌোঁঙাট্নায ুট্মাক াে “তায আট্কই
অখাত ভৃতুয এট্ ভাট্রাট্দয গ্রা ওট্য। চীফনংগ্রাভ শুরু ফায আট্কই জ্বরন্ত প্রদীট্ও অখাত ভৃতুয ঘমন পুৎওাট্য হনহবট্ে
ঘদে। উনযাট্য নােও শ্রীদই প্রথভ অখাট্তয ভৃতুয ংফাদ হনট্ে ভাট্রাািাে উহস্থত ে। তাট্দয চীফন ঘম অহনেফঘনীে
মাত্রা। ভাট্রাচীফট্ন ফট্ ঔাোয যীহত ঘনই, অহনশ্চেতা ট্ে ভাঙ ঘভট্য চীফন হনফো ওযট্ত ে। উদাযণস্বরূ ফরা মাে
চীহফওায চনয ংগ্রাভ ওযট্ত হকট্ে রহরত ফভেণ অভৃতুযয ডাওট্ও এিাট্ত াট্যহন। এওহদট্ও অযট্ণযয ডাও অনযহদট্ও
ঔহিদায ভাচনট্দয দাদট্নয ঘরাব তায ভট্ধয ুদযফট্নয ফাট্খয উিফ “এবাট্ফই ঘরট্ত থাট্ও ভাট্রাট্দয চীফন ঘি।
রহরট্তয অওারভৃতুয ননীফারায চীফট্ন হফমেে ঘডট্ও আট্ন। ভাট্রাচীফট্ন ভৃতুযয ারা এবাট্ফ ঘরট্ত থাট্ও “ভাট্রাভাচ তা
ঘভট্ন হনট্ত ফাধয ওাযণ তাট্দয ভট্ত ‘বাট্কয মা ঘরঔা থাট্ও’ তা ঔণ্ডাট্না ভানুট্লয ট্ক্ষ অাধয। ভৃতুয ফভে তাট্দয
াতঙাহন ঘদে। তাই নযাহও চাহনট্েট্ঙন, ‚ভাট্রাভাট্চয অনযনাভ হফধফা েী। ভাট্রাট্দয ভট্ধয এভন ঘওাট্না হযফায
ঘনই, মাট্দয ঘওাট্না ফউট্েয ঘদট্ ওাট্রা াট্িয থান ট্ঠহন, ঘাট্ওয ঘর ঘতাট্রহন াাওায। এভন ঘওাট্না ওুহিয ঘনই মায
ফি ঘঙট্র অট্ৌঘ ঘালাট্ও ঔহিদায, ভাচনট্দয াট্েয তরাে খণ্টায য খণ্টায ফদট্র দু’দ িাওায াাময ঘট্ে ুট্দয
কবীয ফন্ধট্ন চহিট্ে ট্িহন।‛৬
ভাট্রাািায ভানুল অহনো ট্ে এধযট্ণয দুিঃংফাট্দয আঙ্কাে হদন গুণট্ত থাট্ও। ভাট্রাযা ঘওফর এই দুিঃংফাট্দয
চনয ঘচট্ক থাট্ও, যহদন ঘথট্ও আফায আট্কয ভত চীফনংগ্রাট্ভ হরপ্ত ে। ভাট্রাযা ঘফতনায চর ঘথট্ও ভাঙ ধট্য তা কট্ঞ্জয
ঔহিদাট্যয ওাট্ঙ হফহি ওট্য, আয ঔহিদাট্যযা ঘ ভাঙ ংগ্র ওট্য ঘল রট্ঞ্চ ওযাহনং-এয ঘভাওাট্ভ ঘারান ঘদে। ট্যয ট্ঙ্গ
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াধন ঘট্ঞ্ঞাাধযাট্েয ‘কহন কাগ’ উনযাট্ ভাহি-ঘখলা ভানুট্লয চীফন ংগ্রাভ
নীহত দা
ঘমাকাট্মাট্কয এওভাত্র ভাধযভ রঞ্চ ফন্ধ ট্ে ঘকট্র ঔহিদাট্যযা ভাঙ ঘওনা ফন্ধ ওট্য ঘদে। আয ঘবাট্ফ ঔহিদাট্যযা
াওট্কাহিয ােতাে রট্ঞ্চয বে ঘদহঔট্ে ঘচট্রট্দয ঘালণ ওযট্ত থাট্ও। শুধু রট্ঞ্চয বে ঘদঔাট্না নে ঔহিদায 
ভাচট্নয ওুঘিাট্ন্ত ভাট্রাযা ঘওাট্নাহদন স্বাধীনবাট্ফ চীফনমান ওযট্ত াট্য না। তাযা ুদী ওাযফায ওট্য ভাট্রাট্দয ঋট্ণয
চাট্র আট্িৃট্ি ঘফোঁট্ধ যাট্ঔ। ঈশ্বয ঘভহদনীুয ঘথট্ও ওদেওীন অফস্থাে ফাদা অঞ্চট্র এট্ ুট্দয ওাযফাট্যয ভাধযট্ভ প্রঘুয
অথে উাচেন ওট্য। তায ওাট্ঙ ইচীফট্ন এওভাত্র আযাধয ফ্তু র িাওা। ঔহিদায আফদুট্রয ট্ঙ্গ ঘঘাযা প্রহতিহিতাে হরপ্ত ে
ঈশ্বয। ভাট্রাট্দয ট্ক্ষ ঔহিদাযট্দয ঘিাট্নায বোফ হযণাভ ঘবাক ওযট্ত ে। ঔহিদাযট্দয ট্ঙ্গ ঘওা-অাট্যহিট্বয হফট্যাধ
ট্র হফহবন্ন ঘওৌট্র তাযা রঞ্চ ফন্ধ ওট্য ঘদে। শ্রীদয হতা রহরত এওফায ঔহিদাযট্দয ট্ঙ্গ হফট্িা ওট্য ঘওা-অাট্যহিট্ব
হকট্েহঙর তায চনয তাট্ও অট্নও াহি ঘবাক ওযট্ত ট্েট্ঙ। ভাচন  ঔহিদাট্যয ওুঘিাট্ন্ত ভাট্রাযা ঘওাট্নাহদন ভাথাতুট্র
দাোঁিাট্ত াট্য না।
রহরট্তয ভৃতুযয য ংাট্যয ওতৃেত্ব শ্রীদট্ওই গ্রণ ওযট্ত ট্েট্ঙ। আফায অনযহদট্ও ভাট্রাহযফাট্যয অট্নট্ওই
শ্রীদয উয রুি হঙট্রন। বি ভাচনাভধাযী ফাফুযা শ্রীদয উয অন্তুি। ভাট্রাযা চাট্ন দাদন, ুদ, াাময, হযহরপ ঙািা
চীফন হনফো ওযা তাট্দয ট্ক্ষ অম্ভফ। উচ্চফট্কেয ঘাাট্না আহথেও ওাঠাট্ভায চহির নাকা ঘথট্ও ঘফযট্না মাে না। ািবাঙ্গা
হযশ্রভ ওট্য রহরত হনট্চয প্রট্ঘিাে হওঙু চহভ হওট্নহঙর। ঘ চাট্ন কহন কাট্গয ভাট্ঙয উয ফভে বযা ওযা মাে না।
হওন্তু ঘ চহভয উয ঘরারু দৃহি হদট্ে ঘনওট্িয ভত তাহওট্ে থাট্ও আফদুট্রয ভত ঔহিদাট্যযা। আফদুর অট্নও ঘঘিা ওট্য
ঘ চহভ আেত্ত ওযট্ত াট্যহন। অনযহদট্ও হঘযাঘহযত যীহতনীহতট্ও অগ্রায ওট্য ঘট্র শ্রীদ, ‚ংস্কায ভানট্ত ঘাে না,
অট্রৌহওওত্ব তায হফশ্বাট্ ঠাোঁই াে না, তাঙািা হফকত ফঙযগুট্রাট্ত শ্রীদট্ও হনট্ে ভাট্রাািা ওভ ছাহি ঘাোেহন। কট্ঞ্জয
অট্নও ফাফু আচ ভাট্রাািায উয অন্তুি। দোর চাট্ন দাদন, ুদ, াাময, হযহরপ এ-গুট্রা ঙািা ভাট্রাািা ফাোঁট্ঘহন,
ফাোঁঘট্ফ না। শ্রীদ ঘই ফাোঁধনগুট্রাট্তই আখাত ঘট্ন, ভাচিাট্ও ফেনাট্য ট্থ ফাট্ত ঘঘট্েহঙর।‛৭
রহরট্তয ভৃতুযয যই শ্রীদ হদ্ধান্ত ঘনে ঘম আয ওঔন চঙ্গট্র মাট্ফ না। ঘমঔাট্ন ভৃতুয ফভে পাোঁদ ঘট্ত ফট্ থাট্ও।
চীফনমুট্দ্ধ তাযা ঘই অভৃতুযয ডাও এিাট্নায অফযথে প্রো ওযট্ত থাট্ও। ভাট্রাভাট্চ ফট্ ঔাফায যীহত ঘনই, তাই ফাোঁঘায
তাহকট্দ তাট্দয ভাঙ ভাযট্তই ে। শ্রীদয চীফনঘি এওই ধাযাে খুযট্ত থাট্ও। ঘনৌওা  চাট্রয ভাহরও আফদুর, তাই তায
ওফর ঘথট্ও ঘফহযট্ে আা শ্রীদয ট্ক্ষ দুিঃাধয। তথাহ ঘঘিায ত্রুহি ঘনই, শ্রীদয ইট্ে হঙর চাট্র মা ভাঙ আট্ তা ঘওাঅাট্যহিট্ব হফহি ওযট্ফ। হওন্তু ইট্ে থাওট্র উাে ঘনই “আফদুরট্ও অভানয ওযট্র চীফন ঘম দুহফেল ট্ে উঠট্ফ তা াোঁট্ি
াোঁট্ি ঘিয ঘট্েট্ঙ ঘ।
চীফট্ন ঘরায ট্থ ফৃদ্ধট্দয যাভে অতযন্ত আফযওীে। আয দোর ভাট্রাািায প্রাঘীন ফযহক্তট্দয অনযতভ। এওওাট্র ঘ
ভাট্রাািায নাভচাদা ‘াোঁইদায’ হঙর। এঔন ফৃদ্ধ দোট্রয করাে তুরীয ভারা, ভাথায ঘুর াদা, কাট্েয ঘাভিা ওুোঁঘওাট্না।
তায উহয ঘ এওিু যাতওানা। ভাট্রাািায হনছেঞ্ঝাি চীফনমান তায এওান্ত ওাভয। ঘঘাট্ঔয াভট্ন ভাট্রাািািা হদন হদন
ক্ষট্ে মাট্ে তা তায ট্ক্ষ নাতীত। রহরট্তয ‘ওুুত্তুয’ ঘািাট্নায প্রিাট্ফ ঘ ফট্রহঙর ‘ঘবট্ফ ওাচ ওইট্যা, ওইট্য ঘবট্ফা
না। ফুট্িা ভানুলিায ওথা ঘপট্র হদ না।’ মহদ ঘ হওংফদন্তীয নােও হওন্তু ফতেভাট্ন ঘঔট্ে ট্য ঘফোঁট্ঘ থাওািাই ফট্ঘট্ে ফি
ংগ্রাভ। এই ফৃদ্ধ ফেট্ হফনচার হনট্ে ঘফতনায ফুট্ও ভাঙ ধযট্ত ঘমট্ত ে। ফঙয দুট্েও র তফষ্ণফ ধট্ভে দীক্ষা হনট্ে খট্য
ফট্ নাভওীতেন ওট্য। চীফন অধযাট্েয অহন্তভ ট্ফে এওিু াহন্ত ঘাে এই নাভওীতেট্নয ভট্ধয।
শ্রীদয দুহদেট্নয এওভাত্র আশ্রেস্থর ডাক্তাযফাফু। ভাট্রাযা চাট্ন ঔহিদাট্যয ওাট্ঙ ভাঙ হফহি ওযট্র তাযা উমুক্ত ভূরয াে
না। ঔহিদাট্যযা ঘনৌওা  চাট্রয ভাহরও হট্ট্ফ ভাট্রাট্দয ঠওাট্না অবযাট্ হযণত ট্েট্ঙ। ভাট্রাযা ঘওা-অাট্যহিট্বয
ুট্মাক ুহফট্ধ গ্রণ ওযট্ত অট্নট্ও আট্, হওন্তু এঔাট্ন আায হযণাভ বোনও ে। আয অনযহদট্ও তাযা ঘিা দাদট্নই
ঔহিদাযট্দয ওাট্ঙ আট্িৃট্ি ঘফোঁট্ধ থাট্ও। যাচননহতও হফট্যাধ থাওা ট্ে ডাক্তাযফাফু শ্রীদট্ও াফধান ওট্য ফট্রহঙট্রন,
‚শ্রীদ, ঘতাভযা হওন্তু ঘখািািা ঘচাট্যই ঘঙািাে, কাহি উট্ে মাফায বে আট্ঙ। ঘতাভায ঘফতনায ঘঘট্ে এ কাগ হওন্তু কহন।’
আঙ্গুর উোঁহঘট্ে কট্ঞ্জয এই ভাচিাট্ও হনট্দে ওট্যহঙট্রন ঘহদন। শ্রীদ ঘহদন তওে ওট্যহন, ঘট্ চফাফ হদট্েহঙর, ‘আনায
ঐ আরুহন ান্তা আয ঘট্ি ঘযাট্ঘ না আভায। ......ট্ওা-অাট্যহিট্ব হও ঘদিা াট্ে মাট্ফ?‛৮
চঙ্গট্র আনচনট্ও োঁট্ হদট্ে ওুুত্তুয ঘািাট্নায দীখেওারকত যীহত আট্ঙ ভাট্রা ভাট্চ। তাট্দয যীহত অনুাট্য, ঘম
কযীফ ভানুট্লয অখাট্ত ভৃতুযয য ফাহিয ভানুট্লয অট্ৌঘ ারট্নয ক্ষভতা থাট্ও না, তাযা অট্ক্ষা ওট্য থাট্ও, মঔন ো
ঘচাট্ি তঔন ঔি ফা ওরাকাঙ হনট্ে ভৃত ভানুলহিয ওুুত্তুয ফাহনট্ে নদীয ঘিাে ুহিট্ে এওভা অট্ৌঘ ারন ওট্য। ঘ
অনুিাট্ন ওভ ওট্য াচায িাওা রাট্ক আয ঘবাট্ফই ুট্দয কবীয ফন্ধট্ন তাযা চহিট্ে ট্ি। ুদ  তয ুদ ফাযফায
ভাট্রাট্দয ভট্ন ওহযট্ে ঘদে ঘরাওিা ভযর, ট্ঙ্গ ঘভট্য ঘকর ঘকািা হযফাযট্ও। ুট্দয ভাোচার ঘথট্ও যক্ষা াফায চনয
হঘযাঘহযত ংস্কায  অবযাট্য হফযীট্ত হকট্ে দাোঁিাে শ্রীদ।
আভাট্দয ভাট্চ প্রঘহরত হঘযাঘহযত ঘম প্রফাদ ‘দুিঃট্ঔয য ুঔ আট্’ তা ভাট্রাট্দয ঘক্ষট্ত্র ভানাে না। ওাযণ তাযা
ইচীফট্ন ুট্ঔয ভুঔ ঘওাট্নাহদনই ঘদঔট্ত াে না। চীফট্নয এই দুহদেট্ন শ্রীদয খট্য এও ুত্র ন্তান চন্মগ্রণ ওট্য।
ুত্রপ্রাহপ্তয আনট্দ ঘ ঘমন ফাতাট্ বাট্ত থাট্ও। ঘঙট্রয বহফলযট্তয ওথা হঘন্তা ওট্য শ্রীদ ঘওা-অাট্যহিট্ব মাোয
হদ্ধান্ত ঘনে, ওাযণ ঘঔাট্ন ভাঙ হফহি ওযট্র তাট্দয ভুনাপা ঘফহ ে। হওন্তু ঘঔাট্ন মাফায হযণাভ বোনও ে। রহরত
ঔহিদাট্যয ট্ঙ্গ হফট্িা ওট্য ঘওা-অাট্যহিট্ব হকট্েহঙর, হওন্তু ঘঔাট্ন মাফায ঔ আফদুর ওিাে কণ্ডাে উুর ওট্যট্ঙ।
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াধন ঘট্ঞ্ঞাাধযাট্েয ‘কহন কাগ’ উনযাট্ ভাহি-ঘখলা ভানুট্লয চীফন ংগ্রাভ
নীহত দা
আট্র ঔহিদায ভাচন ফই ভট্কাত্রীে, আর ঘঘাযা ফায প্রাে এওই। রহরত হফট্দয ভে তাট্দয ওাঙ ঘথট্ও িাওা
ধায এট্নহঙর এফং ওট্েও হওহিট্ত তা ঘাধ ওট্যহঙর হওন্তু তায ভৃতুযয য ঠাৎ চানা মাে হতন ফঙয আট্ক ধায ওযা ঞ্চা
িাওা ফতেভাট্ন ুট্দ আট্র হভট্র দুট্া েতাহে িাওা ট্েট্ঙ। ভাট্চয ফেত্র ঘালট্ওয ঘঘাযা প্রাে এও। যভ তফষ্ণফ
হওট্াযীার ছট্িয তাণ্ডট্ফ ক্ষহতগ্রি ো হনহয ভানুলট্দয ওাট্ঙ হিগুণ দাট্ভ ঔি হফহি ওট্য। রহরট্তয ফযথে প্রট্ঘিাট্ও
াথেও ওট্য তুরট্ত ঘঘিা ওট্যহঙর শ্রীদ। ভাট্রাঘট্ওয ভট্ত, ‚রহরট্তয অভাপ্ত রিাই আফায শুরু ওযট্ত ঘাে ‘নতুন
ঘমাফও’ শ্রীদ, ঘম উত্তয প্রচট্ন্ময প্রহতবূ। দোট্রয ট্ঙ্গ তায ভতহফট্যাধট্ও ঘরঔও ঘওফর দুই প্রচট্ন্ময দূযত্ব হট্ট্ফই
ঘদট্ঔন না, ঘদট্ঔন চীফন প্রতযট্েয, অথোৎ চীফনট্ও ঘদঔায দৃহিবহঙ্গয তাযতট্ভযয হনহযট্ঔ। হওন্তু উনযাট্য দ্রুত রট্েয
খিনাপ্রফাট্ ঘদহঔ, অহঘট্যই শ্রীদ আিান্ত ট্েট্ঙ, এফং তায প্রহতিান্ধানী অবীপ্সা ফাধাপ্রাপ্ত ট্ে তাৎমেূণব
ে াট্ফ, রহরট্তয
৯
ুত্র, তাযই ঘঙািবাই রকাই দাোঁহিট্েট্ঙ তায হফরুট্দ্ধ; ঔহিদায আব্দুট্রয ঔুহি ট্ে উট্ঠট্ঙ ঘ।‛
শ্রীদ মহদ রহরট্তয ওুুত্তুয ঘািােহন হওন্তু নফচাতট্ওয ঙেলিীয চনয তাট্ও বাফট্ত ে। এই ঙেলিীয যাট্তই
বাকযট্দফী ঘঙট্রয ররাট্ি ভি চীফট্নয শুব-অশুট্বয হফধান হরট্ঔ হদট্ফন। শ্রীদ অফয হফশ্বা-অহফশ্বাট্য ীভাট্যঔাে
দাোঁহিট্ে আট্ঙ। দুুট্য ফিঠাওুট্যয ূট্চা ট্ফ, ািায এট্োযা ব্রত িট্ফ, প্রাদ ঔাট্ফ ফাই। হওন্তু তায চনয ঘাই িাওা।
অট্নও ঘবট্ফ হঘট্ন্ত শ্রীদ আফায ঘফতনাে হফনচার হনট্ে ভাঙ ভাযট্ত মাে, ঘহদন তায বাকয বাট্রা হঙর তাই অল্পভট্েয
ভট্ধযই ঘফ হওঙু ফাগ্দা হঘংহি চাট্র ধযা ট্ি। হওন্তু ঔহিদায আফদুর ‘হফট্ওট্র হট্ফ ট্ফ’ ফট্র ফ ভাঙ ওযােত্ত ওট্য।
অনট্নযাাে ট্ে ফউট্েয নাট্ওয ঘনারও তত্ররওয যাওযায ঘদাওাট্ন ফন্ধও ঘযট্ঔ দু’ হত্র িাওা হনট্ে আট্ এফং ঘ িাওাে
শ্রীদ কঞ্জ ঘথট্ও ঘদাওানাি ওট্য ফাহি ঘপট্য। এফ অনুিাট্নয ভট্ধয তাযা ঘমন চীফট্নয স্বাদ ঔুোঁট্চ াে, আত্মতৃহপ্ত াে। এই
ভাহিট্খলা ঘচট্র ভাহছযা এওহত্রত ট্ে ব্রতাঠ আয ূচা অঘেনা ওট্য নফচাতট্ওয শুব ওাভনাে। হওন্তু এই শুব অনুিাট্ন হফঘ্ন
খিাফায চনয অমাহঘত অহতহথ হট্ট্ফ ঈশ্বযট্ও ট্ঙ্গ ওট্য আফদুর এট্ াহচয ে। হওঙুক্ষট্ণয ভট্ধযই আফদুর হনট্চয
অহবপ্রাে চাহনট্ে উট্েয হহদ্ধয চনয উদগ্রীফ ট্ে থাট্ও। শ্রীদয অফস্থায ফণেনা হদট্ত হকট্ে নযাহও চাহনট্েট্ঙন,-‚এ
হশুয এই বাট্কযই হদনহিয ভাহপ্ত খট্ি। ওীতেন ে না, ঘম মায হপট্য ঘকর ফাহি। ননীফারা তঔন াথট্যয ভট্তা ফা। শ্রীদ
াোঁিুট্ত ভাথা গুোঁট্চ। ঘমন ছট্ি ঘবট্গ ট্িট্ঙ। ঔাহিয ভুট্ঔ ািা চার হখট্য ঘমভন ভাঙভাযাযা ভাঙ ঘতাট্র, ঘ ঘমন অদৃয
চাট্রয ভট্ধয চহিট্ে িট্ঙ িভ। হশুহি ঘওোঁট্দ উঠর। দয ফুও পারা পারা। হনিঃশ্বা ঘফরুর। ঘ ওী বাফট্ঙ? হশু ঈশ্বট্যয
ুত্র, ঘওাট্না ভদ বাকয হনট্ে আট্ত াট্য না। ফ হওঙু ফুও ঘট্ত হনট্ত ট্ফ দট্ওই।  ঘম হতা। ুত্রট্ও ঘপট্র ঘ
চঙ্গট্র মাট্ফ না। ৃহথফীয তট্ঙ্গয স্বাধীনতা আট্ঙ, ট্দয থাওট্ফ না ঘওন।‛১০
শ্রীদয এই দুিঃভট্ে ওার ট্ে দাোঁিাে তায ট্াদয রকাই। রকাই আফদুট্রয ওুঘিাট্ন্ত ঙ্গী ট্ে শ্রীদট্ও আখাত
ওযায চনয হতায ভৃতুয হনট্ে থানাে এপ আই আয ওট্য ফট্। আয অনযহদট্ও াম্প্রদাহেও হফট্িট্লয খিনাে শ্রীদট্ও
চিাট্না ে। এত খাত প্রহতখাত য ওযায ক্ষভতা শ্রীদয হঙর না। াম্প্রদাহেও হফট্িট্লয খিনা ভুঔট্যাঘও ংফাদ ট্ে গ্রাট্ভট্য ঙহিট্ে িট্ত ঘফহ ভে রাট্কহন। এফং ট্ঙ্গ ট্ঙ্গই অযাওন। থানায ফিফাফু দট্ও থানাে তরফ ওযট্রন। ট্াদয
বাইট্েয অবাফনীে ওাট্ণ্ড শ্রীদ আচ হদট্াযা। হও ওযট্ফ, হও না ওযট্ফ “ঘঘাট্ঔয াভট্ন ভিই অন্ধওায। এই হফট্দ হমহন
যক্ষা ওযট্ত াট্যন হতহন ট্রন ডাক্তাযফাফু। দীখেহদট্নয ঘাি-ঔাো, ফাদাে ঘুর াওাট্না ডাক্তাযফাফু হওন্তু ঘওাট্না আশ্বা
হদট্ত াযট্রন না। এঔাট্ন ভানুল স্বাধীনবাট্ফ থাওট্ত াট্য না, ভন মা ঘাে তা ওযায ঘওাট্না উাে ঘনই “ওাযণ এঔাট্ন
াও, ঔহিদায, আইন-আদারত, যাচননহতও দট্রয ঘনতা ফই ঘমন ঘালট্ওয বূহভওা ঘনে। আয হনহয, অাে, হনীহিত
ভানুল চীফন ংগ্রাট্ভ মুদ্ধ ওযা দূট্য থাও াযাচীফন ফযতা স্বীওায ওট্য ঘট্র। নাভ হযঘেীন ভানুল এবাট্ফই ভৃতুযয
ীভাট্যঔাে দাোঁহিট্ে যহফদ্ধ াহঔয ভট্তা ভৃতুযট্ওই ওাভনা ওট্য। শ্রীদয ভট্ন আঙ্কা হঙর রহরট্তয ভত তায মহদ অখাত
ভৃতুয ে তা ট্র েট্তা ওহিয স্থান ট্ফ নদীয তীট্যয দযভায ফযাযাট্ও আয ননীফারাট্ও হবট্ক্ষ ওট্য চীফন অহতফাহত ওযট্ত
ট্ফ।
হওাহযযা ঘমবাট্ফ ঘাযা হদট্ে পাোঁদ ঘট্ত ফট্ আফদুর ঘবাট্ফ ট্যয ঘরাবনীে ঘিও ঘদহঔট্ে রকাইট্ও ওযােত্ত ওট্য।
আয রকাইয ভট্ন আা হঙর আফদুট্রয ঘদৌরট্ত ওযাহনং-এয ঘঘ-অহপট্ ঘাওুহয ওযট্ত াট্ফ। ঔহিদাট্যয ঘভাচাট্র ফদী
ট্ে ট্াদট্যয হফরুট্দ্ধ আদারট্ত নাহর ওট্য। এভনহও হভোাট্ট্ফয অহবহন্ধ পর্ট্ওে রকাইয হফদুভাত্র ট্দ েহন।
এওহদট্ও ঘাওুহযয আা, ট্যয ঘরাবনীে ঘিও, িাওায ঘরাব  অনযহদট্ও আরতায প্রহত ঘরারু দৃহি “ফ হভট্র রকাই
ঘভাান্ধ ট্ে হনট্চই ঘমন আফদুট্রয পাোঁট্দ ধযা ঘদে। আফদুর িাওা হদট্ত হঙুা ে না।
শ্রীদয অফস্থা যহফদ্ধ াহঔয ভট্তা। রহরট্তয ফাট্খয ঘট্ি অখাত ভৃতুযয খিনাট্ও ঘওন্দ্র ওট্য শ্রীদট্ও ঘচট্রয বে
ঘদঔাট্নায ভট্ধয আফদুট্রয অঙ্গুহর ঘারনাই ওাচ ওট্য। আট্র তায ঘম ঘাট্লয চহভ হঙর তাট্ও দঔর ওযায চনযই আফদুট্রয
এই লিমন্ত্র। থানায ফিফাফু ভধু আয াযাট্নয ওথাে হফশ্বা ওট্যনহন, তায াক্ষী হট্ট্ফ গুণীন ঘঔট্ও ঘাই। গুণীন ঘট্ঔয
ন্ধান ঘনই, ডাক্তাযফাফু ঘওাট্না আশ্বা হদট্ত াট্যনহন, ঘল মেন্ত অনট্নযাাে ট্ে স্ত্রীয ওাট্ঙ চঙ্গট্র মাফায প্রিাফ ওট্য
শ্রীদ। ওহি প্রিাফ ঘানাভাত্রই ঘভট্ও উট্ঠ, ঘমঔাট্ন ভৃতুয ফভে োঁৎ ঘট্ত ফট্ থাট্ও। ঘ ঘঔাওায হদহফয হদট্ে স্বাভীট্ও
ধট্য যাঔায ফযথে প্রো ওট্য। ভাট্রাট্দয খট্য ফট্ থাওায ঘওাট্না যীহত ঘনই ভাট্চ। চঙ্গট্র না হকট্ে থাওট্ত াট্য না।
ঘঘাট্ঔয াভট্ন ভিই অন্ধওায তথাহ তাট্ও ঘমট্তই ট্ফ। নযাহও শ্রীদয অফস্থায ফণেনা হদট্ত হকট্ে ফট্রট্ঙন, ‚ফি
নদীয চর পুরট্ঙ, পুোঁট্ উঠট্ঙ; ধীট্য ধীট্য আওাঘুম্বী চরিম্ভ ঘবট্গ ঘবট্গ এওিা ভূহতে ঘফহযট্ে আট্ঙ, মায রার ঘঘাঔট্চািা
ঘঘাোর মেন্ত ছুট্র ট্িট্ঙ, ওলায দুা হদট্ে ঘফহযট্ে এট্ট্ঙ দাোঁত। দ ঘমন বট্ে বট্ে ঘঘোঁঘাট্ে, ‘ঘই, তুই আভায ফা
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াধন ঘট্ঞ্ঞাাধযাট্েয ‘কহন কাগ’ উনযাট্ ভাহি-ঘখলা ভানুট্লয চীফন ংগ্রাভ
নীহত দা
ন। দাট্না!’ ভূহতেিা ঘরাভ াত নািট্ঙ, ‘ফা! ফা-ঘয! আহহন ফেনাীয ওাট্ঙ।’ চরিম্ভ ঘবট্গ ঘবট্গ ট্ি, ঘঢউ ওট্ভ
আট্, দয ঘঘাট্ঔয াভট্ন ঘফতনা চর ঘঠট্র হনট্ে মাে াকট্য।‛১১ এই ঘই দহক্ষণ ঘমঔান ঘথট্ও হপট্য আা মাে না। ঘম
শ্রীদ ‘নতুন ঘমাফও’, ঘম ‘ংস্কায ভানট্ত ঘাে না’, ‘অট্রৌহওওট্ত্ব’ মায হফশ্বা ঘনই, ঘম রহরট্তয ‘ওুুত্তুয’ দা ওট্যহন ঘ-ই
ঘলমেন্ত হনট্চয ‘ওুুত্তুয’ হনট্চই দা ওট্য। ওাযণ ঘওাট্নাহদন মহদ দহক্ষণ ঘথট্ও হপট্য না আট্ তঔন ুত্রট্ও ‘ওুুত্তুয’
ঘািাট্নায বে ঘদহঔট্ে ঋট্ণয চাট্র কাোঁথট্ত াযট্ফ না।
উনযাট্য ভট্ধয হযরহক্ষত ে নােট্ওয অফস্থায ট্ঙ্গ ঙ্গহত ঘযট্ঔ প্রওৃহত ঘমন বোফ আওায ধাযণ ওট্য। ফাতা, ফৃহি
 ঘভট্খ ভি ঘফতনা ঘমন পুট্র উঠট্ঙ। তথাহ চীফন ংগ্রাট্ভ শ্রীদট্ও দহক্ষট্ণ ঘমট্তই ট্ফ। হওংফদন্তীয নােও দোর
এট্ তাট্ও ঘওাট্না বযা হদট্ত াট্যহন। শুধু অদৃট্িয নাট্ভ ঘদাাই হদট্ে হনট্চয বাকযট্ওই ঘদালারূ ওট্য। আট্র
হন্নবফট্কেয এই হনহয ভানুট্লযা ঘওাট্নাহদন উচ্চফট্কেয ঘাাট্না আহধতয ঘথট্ও ভুহক্ত াে না। চীফন ংগ্রাট্ভ এবাট্ফই মুদ্ধ
ওট্য ঘলট্ভল ফযতা স্বীওায ওট্য ঘট্র।
ফহওঙু হঙট্ন ঘপট্র শ্রীদয ঘনৌওা দহক্ষট্ণ ঘট্র। ঘফতনা ট্ে ধীট্য ধীট্য বোর অযট্ণযয হদট্ও ঙুট্ি ঘট্র ঘনৌওা। ছিচর ভাথাে হনট্ে, ফুওবযা ঘফদনা হনট্ে ফনহফহফয াম্রাট্চয হওায ওযট্ত ঘকট্র ভাট্রাট্দয ভন ফভে ট্ি থাট্ও খট্যয
ভট্ধয। এবাট্ফই তাট্দয চীফন শুরু ে, আয এবাট্ফই ভাহপ্ত, ভট্ধয শুধু ভধযস্বত্বট্বাকীট্দয দাি।
হযট্ট্ল ফরট্ত াহয ভাহনও ফট্দযাাধযাে ঘম নদীট্ওহন্দ্রও উনযা ধাযায ূত্রাত ওট্যন ঘই ধাযাট্ও অফযাত ঘযট্ঔ
াধন ঘট্ঞ্ঞাাধযাে ১৯৮০ াট্র প্রওা ওট্যন ‘কহন কাগ’ উনযা। আট্রাঘয উনযাট্ ুদযফন অঞ্চট্রয নদী অহিত
ভাট্চয ঙহফট্ওই ঘরঔও ভহভেতায ট্ঙ্গ হঘহত্রত ওট্যট্ঙন। আহধতযফাদী ভাচফযফস্থাে দাহযিয রাহঞ্চত, হনীহিত
ভাট্রাট্দয চীফন ংগ্রাভ  ভওারীন ভাচ ফািফতায ঘম ঙহফ এোঁট্ওট্ঙন তা হফট্লবাট্ফ প্রংনীে।
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৩। ফট্দযাাধযাে, ট্যাচ, (প্রধান পর্াদও), ‘াধন ঘট্ঞ্ঞাাধযাট্েয কল্পংগ্র ১’ প্রথভ প্রওািঃ ওরওাতা ফইট্ভরা
১৯৯৫, হদফাযাহত্রয ওাফয, দহক্ষণ ২৪ যকণা, ৭৪৩৩৩০, ৃ.১০
৪। ঘট্ঞ্ঞাাধযাে, াধন, ‘কহন কাগ’, ১৯৯৬ ফইট্ভরা, ওরওাতা ৭০০০৭৩, ৃ.৭
৫। ‘াধন ঘট্ঞ্ঞাাধযাট্েয কল্পিঃ এওচন াঠও’ যঘনাে াথেপ্রহতভ ফট্দযাাধযাে চাহনট্েট্ঙন, ৃ.১৭
৬। ঘট্ঞ্ঞাাধযাে, াধন, ‘কহন কাগ’, ১৯৯৬ ফইট্ভরা, ওরওাতা ৭০০০৭৩, ৃ.১৯
৭। ঘট্ঞ্ঞাাধযাে, াধন, ‘কহন কাগ’, ১৯৯৬ ফইট্ভরা, ওরওাতা ৭০০০৭৩, ৃ.২৭
৮। ঘট্ঞ্ঞাাধযাে, াধন, ‘কহন কাগ’, ১৯৯৬ ফইট্ভরা, ওরওাতা ৭০০০৭৩, ৃ.৩৭
৯। বঞ্ঞাঘামে, ঘদফাহ, ‘হফ তট্ওয ফাংরা ওথাাহট্তয হন্নবফকেীে ঘঘতনা’ প্রথভ প্রওা, ফইট্ভরা ২০১০, অক্ষয
াফহরট্ওনস্, হত্রুযা-৭৯৯০০১, ৃ.৩২১
১০। ঘট্ঞ্ঞাাধযাে, াধন, ‘কহন কাগ’, ১৯৯৬ ফইট্ভরা, ওরওাতা ৭০০০৭৩, ৃ.৫৪
১১। ঘট্ঞ্ঞাাধযাে, াধন, ‘কহন কাগ’, ১৯৯৬ ফইট্ভরা, ওরওাতা ৭০০০৭৩, ৃ.৬১

*****

Volume-III, Issue-III

January 2015

13

