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Abstract: 

Koni is the innermost character of the novel ‘Koni’ written by Moti Nandi, where a 

catastrophic picture of an ancestor has been drawn from a village environment. In this 

easy, the character of Koni has been presented mostly from her upbringing to an adolescent 

age, where she passed from her crucial phase to the establishment of sport persons. This 

game showed how sports embodied as the instrument of unity. Behind the success of the 

‘Koni’, the prominent role of coach ‘Kidda’ enormously tried in establishing a player on a 

national platform.  Kidda the coach of Koni was ignored and mentally tortured by some 

cunning, selfish, politicians and the business class.  They analyzed the game from the point 

of view of politics rather than from the point of view of the game spirit. Talent is the most 

valuable asset in the game, but here talent is not valued as such, the ego battle is 

emphasized by the politicians. But Koni and his trainer, Khidda, strongly opposed against 

this tradition, and trying to establish justice through the game. The analysis of how the 

game is viewed from the point of view of justice in Koni's novels has been discussed in this 

essay.  
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ংগ্রাভী চীফবন ভানুলবও উমুক্ত ওবয কব  িুরফায চনয কঔরাধরুায বূতভওা ফবঘবম কফত উবেঔবমাকয । 
 

”  াাঃ তফধানঘন্দ্র যাম 

বুতভওা- প্রবিযও ওবভেযই তওঙু উবেয  রক্ষ্য থাবও, কঔরাধরুা এয ফযাতিক্রভ ন; কওননা কঔরাধরুায 

ভধযতদ্ব ভাচবও ুষ্ঠ  ফর বাবফ আনন্দ উববাবকয দ্বাযা কবড় কিারা এওভাত্র রক্ষ্য। চীফবন 

প্রতিতি ভুূবিে কওান না কওান বাবফ ংগ্রাভীয চীফন ারন ওযবি , আয কঔরাধুরা কই ংগ্রাভী 

চীফবনয প্রথভ দ্বক্ষ্। আভযা চাতন, ভানুল তফতবন্ন ংগ্রাবভয ভধয তদ্বই ভাবচ তনবচবও প্রতিতষ্ঠি 

ওবয কিাবর, কমঔাবন ংগ্রাবভয তফতবন্ন মোব  ভানুল তনবচবদ্যবও কভবর ধযায কঘষ্টা ওবয। কঔরাধরুা র 

কই যওভই এওিা প্লািপভে কমঔান কথবও ভানুল এও দ্ীখে ংগ্রাবভয  ভধয তদ্ব উমুক্ত বাবফ কবড় 

কিাবর।  তিও এযওভই এও ক্রীড়া ংগ্রাভী চীফবনয পরিায ওথা স্থান কববঙ ভতি নন্দীয ‘‘কওাতন’’ 

উনযাব, কমঔাবন কদ্ঔাবনা ববঙ তওবাবফ এই উনযাবয প্রধান ঘতযত্র ‘কওাতন’কও নযা প্রতিষ্ঠা 
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প্রতিফাদ্ী স্বয তববফ উস্থান ওযা ববঙ। আয এই প্রবঙ্গ আবরাঘনা ওযবি তকব কওফর ভাত্র 

‘‘কওাতন’’ উনযাবওই প্রধান কাে তববফ কদ্ঔাবনা ববঙ। 
 

    তফতষ্ট ক্রী া াংফাতদ্ও  নযাতও ভতি নন্দী যতঘি 'কওাতন' উনযাব প্রাতিও তযফাবযয িান 

কওাতনয কঙ্গাম এওচন কভবিা াাঁিারু কথবও বাযি কযা াাঁিারু বম িায এও কযাভাঞ্চওয ওাততন ফতণেি 

আবঙ। কওাতন তঙর তনম্নভধযতফত্ত তযফাবযয ওনযা, তদ্ন আনা তদ্ন ঔাাই তঙর মায ওাবঙ আনবন্দয ফযাায, 

কওননা এবদ্য নুন আনবি ািা পুযাই অফস্থা। ুিযাং িায চীফবনয াবথ দ্াতযদ্র্য  ফঞ্চনা চত বম তঙর 

িবপ্রািবাবফ। কফদ্না তফধুয কওাতনয চীফবন দ্াতযদ্র্ই বম উবিতঙর িায চীফবনয ঙ্গী। আয এই 

চীফবনয ভধয তদ্বই তনবচবও ভানুবফিায তযঘ তদ্ব িাাঁয তফতবন্ন ওাবচয দ্বাযা ‘ইস্পাবিয কভব’কি 

তযনি ওবযতঙবরন। ওতফয ওথা ” "ক দ্াতযদ্র্, িুতভ কভাবয ওবযঙ ভান‛, দ্তযদ্র্িা িাাঁয রবক্ষ্য 

ক াঁঙাবনায থবও ুদ্ৃঢ় ওবযতঙর। কমভন তওনা উবনবও ভাত্র দুই তফখা চতভয তযফবিে ঈশ্বয িাাঁবও তফশ্ব 

অতরতঔি বাবফ ঔুবর তদ্বতঙবরন
1

। তিও কিভতন ইি কওাতন দ্াতযদ্র্ ফবরই িাাঁয বক্ষ্ এওতি ক্ত, ায না 

ভানা ঘতযত্র তববফ উবি আা ম্ভফ বতঙর।  কওাতনয দ্তযদ্র্ তযফাবয তঙর িায ভা, িায দ্াদ্া ওভর 

ার, িায কঙাি বাই ককাার এফং আবযা দুই কফান। িায এও দ্াদ্া ভাযা তকবমবঙ ইবরওতিও িাবয ওািা 

ব , অয এও দ্াদ্া থাবও ততয ফাত , ওাাঁঘড়াাড়াম । দ্াতযদ্র্যতিষ্ট কওাতনয ংাবয এওভাত্র 

কযাচকাবযয ফযাতক্ত তঙবরন তঙর ওভর ার, ক যাচাফাচাবয কভািয কযাবযবচ ওাচ ওবয
2

। এই াভানয 

আবময উয বযা ওবযই িাাঁবদ্য ংায ঘবর, কওাতনয শবফয ওুমাায আ াবর ফাফা াতযবম ককবঙ 

তি.তফ. কযাবক। ওভর আওতিওবাবফ এওই কযাবক ৃতথফী কথবও তফদ্াম কনম। পবর, কওাতনয তযফায কথবও 

াতযবম মাম ুবঔয ওরবযার। যাভুওযু ফতিয ঘারায ছুতড় খবয কনবভ আব তফলন্নিা। িাায 

কফবনাচবর স্ববেয কপতযমারা বম আব াাঁিায প্রতক্ষ্ও তক্ষ্িী তং। 
 

    প্রথাকি বাবফ াাঁিাবয আায আবক, কওাতন কঙ্গাম াাঁিায কওবি আভ ওুবড়াি আয মা উাচেবনয 

আাম কই আভ ফাচাবয কফঘবিা । াভানয পযান বাি, কিাঁিুর, ওাাঁঘা রঙ্কা আয ওাাঁঘা কাঁমাচ কঔবমই 

চীফন ধাযণ ওযবিা। থাওবিা অস্বাস্থযওয তযবফব কঙাট্ট এওিা খবয। তওন্তু ওভবরয ভৃিুযয য, কওাতনবদ্য 

অফস্থা আবযা ঙ্গীন বম ব  । কঙাি বাই বনবযা িাওা ভাইবনবি ঘাবময কদ্াওাবন ওাচ ওযবি করবক 

ব  । কওাতন ঘতে িাওা ভাইবনবি তক্ষ্তিবয স্ত্রী রীরাফিীয কিরাতযং , 'প্রচাতি
3

' কি পাইপযভা 

ঔািবি থাবও আয ওভবরয ওাবঙ কদ্মা প্রতিশ্রুতি যাঔবি কম ক বাযি কযা াাঁিারু বম উিবফ, কওাতন 

ওভর দ্ীতখয চবর স্ববেয কেউ কিাবর
4

 । তক্ষ্তিবয ফদ্ানযিা কওাতনয তযফায ওভবরয অনুতস্থতিবি 

ভুবঔ বািিুওু িুরবি াবয । দু-িাওায ত ভ, ওরা, কিাবেয চনয রারাতমি কওাতন  িায কম থ তযফাযবও 

তক্ষ্িী তনবচয ওাাঁবধ িুবর তনবমতঙর। এবাবফই উনযাব কওাতনয কফদ্নাদ্ীণে াতযফাতযও চীফবনয ঘারতঘত্র 

পুবি উবিতঙর
5

। 
 

    ‘কওাতন' উনযাব কওাতনয ‘তক্ষ্ো’ যবপ তক্ষ্িী তং আকাবকা া তঙবরন এও ফযতিক্রভী ভানুল। 

াধাযণ এও দ্তযদ্র্ তযফাবযয কভবমবও তনবচয এওগাঁবমতভ তনষ্ঠা  অধযাফামবও াবথম ওবয কওাতনয 

ওাতিি উচ্চিাম উত্তযবনয তঙবন কম ভানুলতিয অফদ্ান অনস্বীওামে তিতন বরন কওাতনয তক্ষ্ো। প্রতিবাবও 

তঘবন তনব িাবও ুৃংঔর প্রতক্ষ্বণয ভধয তদ্বম ঘারনা ওযবি কম অতবজ্ঞিায প্রবমাচন, িা তক্ষ্িীবয 

তঙর। তক্ষ্িী কদ্বয চনয কক যফ এবন কদ্মা এওচন কঔবরামা  শিতয ওযবি চবরয ভবিা অথে ফয 
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ওবযবঙন। কওাতনবও তিতন তক্ষ্া তদ্ববঙন কওফর এওচন ুবমাকয কঔবরাাড় শিতযয চনয। তনবচ কযাচকায 

ফা অনয কওান স্বাবথেয চনয ন।  তনবচয ংাবয অবাফ থাওা বে তিতন কওাতনয ঔামা-দ্াা  খুবভয 

দ্াতমত্ব তনবমবঙন । কওাতনবও অতনচ্ছাওৃি বর িাবও তদ্বম প্রফর তযশ্রভ ওতযবমবঙন । আফায ফ  দ্াদ্ায 

ভবিা িাবও তঘত মাঔানাম ওুভীয কদ্ঔাবি তনবম তকবমবঙন । কম তক্ষ্ো কওাতন কওাঁবদ্ কপরবর প্রযাওতি 

কথবও কযাই কদ্নতন । ঔামায কিা তদ্বম াাঁিায ওািাবনায ভবিা অভানতফও আঘযণ ওবযবঙন । তিতনই 

আফায কওাতন খুতভবম  বর িায ভাথাম াি ফুতরবম তদ্ববঙন। নযানার ঘযাতিমনতব কওাতন তনবচবও 

প্রভাণ ওযায য িায ভাথায উয ছবয ব বঙ িায আনন্দাশ্রু। 
  

পাইি কওাতন, পাইিাঃ কওাতন উনযাব আত্মপ্রতিষ্ঠা এও ভরু ভন্ত্র  

    পাইি কওাতন, পাইি ব্দতি কওাতন উনযাবয এবওফাবয িাইবভক্স এয ভুূবিেয এও ফতাঃপ্রওা। মায 

ূত্রাি বতঙর কঙ্গা নদ্ীবি আভ ওুড়াবনায কনা মঔন এওদ্র কঙবর কভববদ্য ভবধয প্রতিবমাতকিা 

ি, কও আবভয োতধওাযী বফ? কঔান কথবও। কঙ্গা কম আভ ওুড়াবনায প্রতিবমাতকিা ঘরি িা তঙর 

চীফন ধাযবনয চনয কওান বাবফ আনন্দ উববাবকয চনয ন। করঔও িাাঁবদ্য কই প্রাথতভও 

প্রতিবমাতকিাবও তরত ফদ্ধ ওবযবঙন এই বাবফ ‘’… িাৎ বদ্য এওচন এওি ুএওি ুওবয এতকব কমবি 

শুরু ওযর, অনয দুচনবও কঙবন কপবর। িঔনই তঘৎওায উির “ কওা    … তন ই ই ই । কওা    

… তন ই ই ই। তঙবন ড়া দুচবনয কতি আয ফাড়র।
6

‘’ শুধু িাই ন মঔন এওই আভ তনব দুই ফা 

িবিাতধও কঙবরবভববদ্য ভবধয ছাবভরায ৃতষ্ট ি িঔন িা ভাযতবি তকব কল ি , মায প্রতওষ্ঠ  

উদ্াাযন এই করঔায ভবধযই া- ‘এই বাদু, এই আভ ‘কওাতন’য। ফায ওবয কদ্। নবিা িযই কঘাঔ িুবর 

কনবফ তওন্তু’’
7

। িাাঁবদ্য এই প্রতিবমাতকিা প্রওৃি বক্ষ্ অতিত্ত যক্ষ্ায ংগ্রাভ, আয এযই পরস্বরূ ফািফ 

কক্ষ্বত্র িাাঁযা আয ংগ্রাভী ব উবি, তযফিেন ওযায কঘষ্টা ওবয ভাবচ ঘরবি থাওা ভি শফলভয 

নীতিগতরয। কওাতন এও দ্ীখে অধযাফাবয পর তববফ ক্রীড়া চকবি কম ধযবনয শফলভয নীতিগতর তফযাচ 

ওবযতঙর, কগতরয প্রতিফাদ্ চাতনব তঙর।  
 

    কওাতন উনযাবয ‘পাইি কওাতন, পাইি’ এই আপ্ত ফাওযতি ভবন ড়বর, কঘাবঔয াভবন কবব উবি এও 

চীফন মুবদ্ধ ায না ভানা এওতি গ্রাভয ভুঔ। এঔাবন ‛কওাতন‛ উনযাব কওাতন  িায াাঁিায প্রতক্ষ্ও 

তক্ষ্িী তংবয খাি “ প্রতিখাি মুক্ত ংখলে “ ংওুর চীফবনয ক্রভউত্থাবনয ওাততন । চুতিায িাবফয 

দ্যযা ঘক্রাি ওবয তক্ষ্িীবও তঘপ কিনাবযয দ্ কথবও দ্িযাক ওযবি ফাধয ওযা । এফং, এভন এও 

ভবম কওাতনবও আতফষ্কায ওবযন তক্ষ্িী কম িাাঁয বক্ষ্ কমন ফযাবায ফন ওযা  াাঁিাবযয উমুক্ত 

ফযাফস্থা ওযা তঙর প্রা এও প্রওায দুয ফযাায তওন্তু তক্ষ্িী কঙবড় কদ্ফায াত্র ন। কওাতন তিৃীন, 

অযতদ্বও তক্ষ্িী িানীন মা িাাঁবদ্য িবওেয কক্ষ্বত্র তওঙুিা বরই স্বতি এবন তদ্বতঙর, মতদ্ ফ 

তওঙুই তওন্তু ক্রীড়াবওতন্দ্রও; ফহু কঔাাঁচায য এিতদ্বন বাকযতফড়তিি তক্ষ্িী উমুক্ত তলযা ান । প্রঘণ্ড 

তযশ্রভ, অধযফা  দ্াতযবদ্র্যয বঙ্গ মুদ্ধ কওাতনবও এবন কদ্ াপরয; আয এয বঙ্গ মুক্ত বতঙর 

তিৃপ্রতিভ তক্ষ্িী তংবয প্রতক্ষ্ণ । তা তভত্র , অতভা , যভা কমাী প্রভঔু ফাংরা  ফাংরায ফাইবযয 

ভি দ্ক্ষ্ াাঁিারুবও যাি ওবয কওাতন ।চী  কওাতন; চী  তক্ষ্িী; চী শফলবভযয তফরুবদ্ধ রড়াই 

ওযা এও কশ্রতণয ভানুল। কওাতনয ওাবন তনযিয অনুবপ্রযণায ফাণী যতঘি  ”” ‛ পাইি কওাতন , পাইি ‛ 

মা িাবও ক্রীড়া কক্ষ্বত্র আত্ম প্রিযবয এও ফীচ ফন ওবযতঙর।  
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ভাবচ প্রতিতষ্ঠি ায কঙবন ক্রীড়ায বুতভওা প্রঙ্গ কওাতন উনযা  

প্রতিতষ্ঠি ব্দতি ফিেভান ভাবচ এও ফৃৎ অথে ফন ওবয, কওননা  প্রতিতষ্ঠি অথেতি ফযাতক্ত  ভ তফববল 

এয তযফিেন খবি। মায অনযিভ উদ্াাযন র ক্রীড়া কক্ষ্ত্র, কমঔাবন ভানুল তনবচবও তফতবন্ন বাবফ প্রতিতষ্ঠি 

ওযবি াবয। এই প্রফবযযয ভবধয কদ্ঔাবনায কঔরাধুরা কম ভানুল কও ভাথা িুবর ফাাঁঘবি কঔা, অনযাবয 

প্রতিফাদ্ ওযবি কঔা, তিও ফা বুবরয াথেওয ফুছবি কঔা কই দ্ৃতষ্টবওাণতি মা আভযা অবনও আবকই 

তফতবন্ন কক্ষ্বত্র রক্ষ্য ওবযতঙ। এই আবরাঘনা িুবর ধযায কঘষ্টা ওযা ববঙ তওবাবফ  কওাতন এও িদ্তযদ্র্য 

তযফাবযয িান ব, তফতবন্ন প্রতিফযওিা কও অতিক্রভ ওবয তনবচবও প্রতিতষ্ঠি ওযবি ভথে বতঙর। 

তওবাবফ অনযাবয প্রতিফাদ্ ওবযতঙর িায স্পষ্ট তযঘ াা মঔন িাবও তফনা কদ্াবল কঘায অফাদ্ 

ইবি বতঙর এফং তিও িায বয বযই িায প্রভান াবি নাবি া িঔনই কওাতন এও ঘবড় কই 

প্রতিফাদ্ তপতযব কদ্ এই ফবর… ‚এিা কিাভায ানা তঙর। কফরাতদ্বও তচজ্ঞা ওবযা, চানবি াযবফ। 

কিাভায চনযই আতভ আচ ঘড় কঔবতঙ, কঘায ফাদ্নাভ কবতঙ’
8

’ । কওাতন এওি ু কথবভ আফায ফরর, ‚ 

কিাভাবও আতভ এওিু তংা ওতয না। আতভ ফতিয কভব, করঔা ড়া চাতননা, কিাভায বঙ্গ াযফ কওন। 

িবফ এওফায ওঔবনা মতদ্ চবর াই…‛
9

  তিৃীন কওাতনয এক্মভাত্র রুতি কযাচকাবযয এওভাত্র উা 

তঙর িায দ্াদ্া, তওন্তু িাবি িাাঁবদ্য ংায স্বাবাতফও বাবফ ঘরা প্রা অম্ভফ ব উবিতঙর। িাই ফাধয 

বই কওাতন  গ্রাবভয কঙবরবদ্য বঙ্গ আভ ওুতড়ব ফাচাবয তফতক্র ওবয াভানয উাচেবন ভবনাতনবফ 

ওবযতঙর। িাাঁবদ্য কঙ্গা নদ্ীবি আভ ওুড়াবনাবও করঔও এই বাবফ কদ্তঔববঙন… ‚কঙাি কঙাি দ্বর 

কঙবরযা চবর অবক্ষ্া ওবয আবঙ আভ ংগ্রবয চনয। কওউ করা চবর দ্াতড়ব, কওউ ফা দ্ূবয কবব 

যববঙ। আভ কদ্ঔবরই হুবড়াহুতড় বড় মা। এওবঙ্গ দু তিন চন তঘৎওায ওযবি ওযবি চর কিারাড় 

ওবয এতকব মা। কম া ক যাবেয বওবি কযবঔ কদ্, বওবি আভ ববয তকব পুবর উিবর চর 

কথবও খাবিয উয কওাথা কযবঔ আব। কই আবভ াি কদ্ফায াধয ওাবযা কনই। বয আভ গবরা তফতক্র 

ওবয বথয ধাবয ফা ফাচাবয, অবনও ওভ দ্াবভ‛
10

। 
 

    উক্ত রাইনতি ‘কওাতন’ উনযাবয তদ্বিী যাযা কথবও কনা ববঙ, এতি তনঙও কওান এওতি াধাযন 

রাইন ন, এতি চীফন ংগ্রাবভয এও চীফি দ্তরর। কওননা কম ফব ফাচ্চাযা আনন্দ উববাক  

ড়াশুনায ভবধয  ুবফ থাওায ওথা, কঔাবন ‘কওাতন’ উনযাব কঙবরযা চবর  ুফ তদ্বচ্ছ ংাবযয গরু 

দ্াতত্ব তনব, অথে উাচেবনয এওতি ন্থা তববফ, কওননা কওান যওভ ইনববে ঙাড়াই এতিই তঙর 

‘কওাতন’ উনযাবয কঙবর কভববদ্য ওাবঙ এও প্রধান উাচেবনয থ । কমঔাবন ওভ দ্াবভ চনাধাযণ  

এওই দ্র্ফয তওনবি াযি
1 1

। কওাতন উনাবযয প্রধান ঘতযত্র কওাতন িযই এও ংগ্রাভী, ায না ভানা 

দ্াতযদ্র্িাবও ঙ্গী ওবয এতকব মাা এও তক্তয প্রতিবু। মায ভবধযই অথোবাফ  অবিাল তনবচবও ওুবয 

ওুবয ঔাতচ্ছর ফায ফায, িা বে িায দ্াদ্ায কচদ্  যফিেীওাবর ভাোয ভাবয অিতযও  িেীন 

বারফাা বফোতয কওাতনয অিাি তযশ্রভ  অদ্ভয কঘষ্টা িাবও কঙ্গা নদ্ীবি আভ ওুড়াতন কথবও কঔরায 

চকবি এও তফতষ্ট নাভ ব উবিতঙর। িবফ িায এই কম উত্তযণ কওান বাবফই তওন্তু ওুুভািীণে তঙর না, 

তঙর ওণ্টওাওীণে ,  কমভন িাবও ভাবচয অফবরা, ফঞ্চনা, আভান প্রবতি য ওযবি বি বতঙর।   
 

    ক্রীড়া চকবি ভতরাবদ্য অিবুেতক্ত উতনবফতও বাযবি কবাবফ রক্ষ্য ওযা না ককবর উতনবফতও 

যফিেী ভব মবথষ্ট উতস্থতি রক্ষ্য ওযা তকবতঙর। এফং যফিেী ভ কথবও ক্রী া চকবি আিচোতিও 
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কক্ষ্বত্র ফযাফযই ভতরাযা বাযবিয নাভ উজ্জ্বর ওবযবঙন। দ্রকি কঔরা কথবও ফযাতক্তকি তফবাবকয কঔরা - 

ফ চাকাবিই বাযিী ভতরা ক্রী াতফদ্বদ্য দ্াি কদ্ঔা তকববঙ। কই কি িাব্দীয নবয দ্বও ততি 

ঊলা কথবও শুরু ওবয এঔনওায তদ্বনয াতনা, াইনা, াক্ষ্ী, দ্ীা, তভা প্রভুঔ - িাতরওািা অবনও রিা 

বি াবয। কল অতরতিবও মতদ্ কদ্ঔা মা, দ্ও তচবিতঙবরন দুই ভতরা ক্রী াতফদ্ - াক্ষ্ী ভাতরও
12

 

 ততব তযু
13

। আয আবযওচন দ্ীা ওভেওায, তপবযতঙবরন দ্বওয ঔুফ ওাঙ কথবও। তওন্তু  ,কঔরাধরূায 

চকবি কভববদ্য আায থিা কভাবিই চ ন। আতথেও ফাধায বঙ্গ থাবও াভাতচও ,াতযফাতযও - 

ফহুতফধ তফতত্ত। কই ফ অতিক্রভ ওবয িাবদ্য চ িাই শুধু এওিা দ্ও ন ,আয অবনও ফ  তওঙু। 

বাযবিয ভতরা ভযী াতফদ্বদ্য অবনবওই এই কদ্বয কঔরাধরূায ভানতঘত্রিাই ফদ্বর তদ্ববঙন। ইি 

কই কম ফদ্র ফা তযফিেন কওাতনয কক্ষ্বত্র খবিতন অথফা এ ওথা ফরবি তদ্বধা নাই কম কঔরায কক্ষ্বত্র কম 

াযপবভেন্স এয উবযই ফ তওঙু তনবেয তনধাতযি বিা িা তওন্তু নই। কওননা কওাতন কযীফ তযফাবযয ফবর 

িায কক্ষ্বত্র কঔরায চকবি কম ফ ফাধায ম্মুঔীন বি বতঙর, িায বয িাাঁয পরিায ওাততন িযই 

কফ প্রংনী  অনুওযণী। 
 

কওাতন উনযা প্রবঙ্গ স্বাধীন তঘিা, তধাি  ভি প্রওাব কঔরাধুরায বুতভওা:  

‘ঘযাতিন িাযা ন মাযা এওফায কঔরায ভাবি চী বই কথবভ মা। ফযং িাযাই প্রওৃি ঘযাতিন মাযা 

াবযয য ায য ওবয শুধুভাত্র কঔরা কচিায চনয’। এই রাইন দুতিয ভভোথে ঔুফই কবীয, এ ওথা িয 

কম কঔরাধরুায কম ওিওগতর শফতষ্টয আবঙ িায ভবধয ফ কথবও কফত গরুত্বণূে  প্রাথতভও শফতষ্টয র 

কঔরাধরুা কওফর কচিা কঔা না, াবযয য আত্মভাবরাঘনায থ  উন্মুক্ত যাঔবি াাময ওবয 

কঔরাধরুা। কঔরায ভবধযই ঔুাঁবচ া ভাথা িুবর ৎ ওথা চ বাবফ চনভবক্ষ্ ফরায া, ঔুাঁবচ া 

তফতক্ষ্প্ত ভাচবও এওই ঙাবদ্য িরা ঐওযফদ্ধ ওযায এও দ্ারুন ুবমাক। তওন্তু কঔরাধরুা িায কম তনচস্ব 

তযতধ আবঙ, িা কথবও অবনওিা আভযা কফতযব এবতঙ, কওননা ভাচ বঘিনিায এও ফৃৎ পাাঁও কম 

এঔন িূণে বাবফ কভযাভি ওযা ব উবিতন। আয এই প্রবঙ্গ তিা ভািা, ভাচ  ংস্কৃতিয কম এও 

ফৃৎ কপ্রক্ষ্াি আবঙ ক তফলব কওান বন্দ নাই। এওথা ফরবি কওান তদ্বধা নাই কম ফিেভাবন তিাভািাযা 

িাবদ্য িাবনয চীফবন তদ্ধাি কনমা এও তফবল বুতভওা ারন ওবয আবঙ, কই ফাচ্ছা কফরা কথবওই 

তিাভািায কফতয বাক না ুযন া স্বে গবরাই িাাঁবদ্য উয ঘাতব এও তফবল প্রফণিা রক্ষ্য ওযা 

মাবচ্ছ, মতদ্ তওঙু ফযাতিক্রতভ তঘত্র  আবঙ। তিতি ূফে বাযবি কঔরাধরুায ইতিা তঙর না, তঙর কওফর 

ভাত্র তনচস্ব খযানা তওঙ ুঐতিযফাী কঔরাধুরায অতিি। তফবলি স্বাধীনিা যফিেী ভবম, বাযিীম ফাফা-

ভা তক্ষ্াতফদ্বদ্য এফং িাবদ্যবও অবনও কফত গরুত্ব তদ্বমতঙবরন কমঔাবন কঔরাধরুাবও এওতি "িাইভ া" 

তক্রমাওরা তাবফ তফবফঘনা ওযা ি ফা কওফর তফবনাদ্নভূরও উবেবয। কঔরাধরুা ওঔন তঙর না 

কফতযবাক তিা-ভািা এফং িাবদ্য ফাচ্চাবদ্য চনয অগ্রাতধওায। আবর এঔাবন ততন্দ বালা এওতি কাবনয 

গতক্ত ঔুফই ভবন বড় -: ‚কঔবরাকী ওুদ্বক কিা বঙ্গ ঔাযাফ, বড়বঙ্গ তরঔবঙ্গ কিা বঙ্গ নফাফ‛ মায অথে 

‘কঔরবর িুতভ ঔাযা বম মাবফ,  বর তরঔবর নফাফ বম মাবফ
14
’। কমঔাবন এওতফং িাব্দীবি 

ভবচয কফতয বাক ভানুবলয ভবধযই কঔরাধুরা কওফর আনন্দ তফবনাদ্বনয ভাধযভ তববফ কদ্ঔবঙ। মতদ্ 

ফিেভান তফবশ্ব ফবঘব রাবচনও  ফৃৎ তবেয ভবধয কনয ওযা বচ্ছ, িবফ কফতয কফতয ভানুলই কওফর 

ভাত্র আফয তফবনাদ্বনয ভাধযাভ তববফ কঔরাধরুাবও কদ্বঔ। মতদ্ আফায ঔুফ ওভ ংঔযও ভানুল 
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কঔরাবও কা তবফ গ্রণ ওযবঙ, কফবঙ তনবচ্ছ কফাঁবঘ থাওায এওতি তফবল উওযণ তববফ ফা 

আত্মপ্রতিষ্ঠা,  স্বাধীন ভি প্রওাবয এও অননয ভাধযাভ তববফ। 
 

    তক্ষ্া কম ভাচ  ঘতযত্র কিবনয এও অনযিভ ভাধযভ িা আভযা প্রথভ কথবওই কচবন আতঙ
15

। 

কঔরাধরুা  ঘতযত্র কিন এওই ভুদ্র্ায এতি তি ক তফলব ওবরই এও ভি। কওননা কঔরাধুরা ংকতিি 

 অবনওগতর ান  অনুাবনয ভধয তদ্ব। অনুরূ বাবফ আবরাঘয উনযাব, কওাতনবও িাাঁয 

াাঁিাবযয চনয কফ ওবওতি আইন ফা দ্ধতি অনুযণ ওযবি বতঙর। আয এই আইন গতরই এওচন 

কঔবরাাবড়য চীফবন এবন কদ্ তযফিেবনয এও ঘূড়াি মো। এই কবেয প্রধান ঘতযত্র কওাতন  তনবচয 

স্বাবাতফও কম চীফন, িা কথবও ধীবয ধীবয তযফিেন ওবয তনতদ্েষ্ট ভব ঔাা, খুভাবনা ফা প্রযাওতি ওযা 

ফই িাবও ওযবি বিা।  দ্রকি কঔরাগতর কঔরায ভম এও ধযবনয বমাতকিা, ভতভেিা, ম্প্রীতি 

প্রবৃতি ভাধযবভ কব  বি ‘ তিভ তস্পতযি
1 6

‘ মতদ্ কওাতন িা ওঔনই উরতিই ওযবি াবয তন, উযন্তু 

ক উরতি ওবয তঙর তও বাবফ প্রতি বদ্ বদ্ ভাবচয িীক্ষ্ণ থাফা িায তদ্বও কধব আবঙ,  তফতবন্ন 

অবমাতকিা  অভতভেিায ওিূতক্ত িাাঁয তদ্বও ঙুাঁবড় কঙাি ওযা বচ্ছ। দ্রকি কঔরায ভধয তদ্ব 

কঔবরামা বদ্য ভবন ুকতিি ম এও ওামেওযী আত্মীমিাবফাধ, মা কওাতন কবতঙর এওভাত্র তক্ষ্োয ওাঙ 

কথবও। কঔরাধরুায দ্বাযা াম্প্রদ্াতমওিা, তফববদ্, শফতঘত্র, ধভে ফ তওঙুবও বুবর িাযা কভবি বি আনবন্দয 

উৎবফ, ভাচবও এও নিুবনয ফাণী কানা, িা ইি কওাতন ওতিনওাবর উরতি ওযবি াতযতন তিওই 

তওন্তু অনয তদ্বও ক এিা বচই উরতি ওবযতঙর কম কঔরাধরুায ভবধয শফলভয অবনও ভ তফযাচ 

ওবয না। কঔরায ভবধয প্রকাে ম ংতি, ম্প্রীতি, ঐওয, চািীমিাবফাধ  ক ভ্রািৃবত্বয ফযন। এযই 

প্রবাবফ ভানফ ঘতযত্র ংওীণেিায আফযণ তঙন্ন ওবয আবযান ওবয ভানতফওিায অনর তঔবয। তওন্তু কওাতনয 

কক্ষ্বত্র খবিতঙর তিও এয তফযীি অফস্থা, কমঔাবন কম কতযফ ায ওাযবন তক্ষ্ো ফযাতিি প্রিযবওয ওাবঙই 

অফাতিি বই কথবও তকব তঙর, িাাঁয কঔরায ঙ্গী কথবও ওিৃেক্ষ্ মেি।  
 

উংায:  এওথা অস্বীওায ওযায কওান উা নাই কম, ফযতক্তয ঘতযত্র কিবন  কঔরাধরুায ফযাও 

বূতভওা যববঙ। কঔরাধরুায ভাধযবভ ভানুবলয ঘতযবত্র দ্ৃঢ়িা আব। কঔরাধরুা ওযবি শধমে  ংমভ 

উববযই প্রবাচন । পবর মাযা কঔরাধুরা ওবয িাবদ্য ফযতক্তকি চীফবন  ঘতযবত্রয ভবধয এই দুতিয 

ঙা বড়। কঔরাধরুা চবয আনন্দ থাবও আফায যাচবয গ্লাতন থাবও এফং পরাপর কমিাই কাও ভানুল 

কিাই ভানবি ফাধয থাবও। এয পবর ভানুবলয ফযতক্তকি চীফবন কমবওাবনা তফলব চ-যাচ 

চবাবফ কভবন কনায ভানতওিা শিতয । কম ফযতক্ত কঔরাধরুায ভ ৎ থাবও, অনযবও কধাাঁওা কদ্া 

কথবও তফযি থাবও, ফযতক্তকি চীফবন কই ফযতক্ত ৎ । কঔরাধুরায ভাধযবভ ফযতক্তয ঘতযবত্র আত্মতফশ্বা, 

দ্ৃঢ় প্রিয, অধযফাবয ভবিা ভানতও গণাফরীগবরা মুক্ত । এয কক্ষ্বত্র কওাতনয কম ঘাতযতত্রও শফতষ্টয 

িুবর ধযা ববঙ কঔাবন কঔরাধরুায ভবধয কওাতন ব উবিবঙ এও আগবন কাড়াবনা ঘওঘবও তবয। 

কওননা ক্রভাকি রািনায গ্লাতনই িাবও ওিেবফ অনড়  অতফঘর থাওবি াাচয ওবযতঙর।  
 

    কঔরাধরুায ভাধযবভ ভানুবলয ভবধয ম্প্রীতিয ফযন শিতয । কঔরাধরুা ওযবি তকব এওচন আয 

এওচবনয াবথ কঔরবি । অবনযয াাময তনবি , অবনযয প্রতি আস্থা  তফশ্বা যাঔবি । দ্বরয 

এওচন কঔবরাাবড়য উয অনযচবনয তনবেযিা থাবও। কঔরায ভবধয ৃষ্ট যস্পবযয প্রতি এই আস্থা, 

তফশ্বা  তনবেযবমাকযিা ভানুবলয কবিবয িওে শিতয ওবয। কই িওে বমাতকিায, ক াদ্েযবয  
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ম্প্রীতিয। কঔরাধরুা কম শুধুভাত্র কঔবরাাড়বদ্য ভবধয ম্প্রীতিয ফযন শিতয ওবয িা ন। ফযং কঔরায 

দ্েও ভথেওবদ্য ভবধয এও ধযবণয ম্প্রীতি  ফযুবত্বয িওে শিতয ওবয। তওন্তু কওাতনয কক্ষ্বত্র 

খবিতঙর তিও িাাঁয তফযীি, িাবও য ওযবি বিা ফাওা ভুবঔয এওযা অট্টাবযয াত, এওাতওবত্তয 

এও তফলভ ভুূিে, ফযথেিায গ্লাতন, তনাঃঙ্গিা ভাবচয প্রতি অনাস্থা।  
 

     িথাত এ ওথা িয কম ভানুল ঘযভ অিায ভ ভাত্র ওবওতি থ কদ্ঔবি া মায প্রথভতি র 

আত্মিযা ওবয ভাচ কথবও তনবচবও ভুতক্তয বথ উতন্নি ওযা, অনয তদ্বও আত্মিযায থ ফযাতিবযবঔ 

িূণে বাবফ তনবচয কচদ্  অধযাফাবও ওাবচ রাতকব দ্াাঁবি দ্াাঁি কঘব থ গ্রন ওযা ‘আতভ াযফই, 

আভাবওই ওযবি বফ, আভাবও ফাাঁঘবিই বফ, ভাবচ ভাথা িুবর দ্াাঁড়াবিই বফ’ । মতদ্ প্রথভ থতি 

ওঔনই ওাভয নই, আফায অনয তদ্বও তদ্বিী থতি ওণ্টওাওীণে বর, কতিই কশ্র। ‘কওাতন’ উনযাব, 

‘কওাতন’ তওন্তু ফাাঁঘায িাতকবদ্ তদ্বিী থতি অনুযণ ওবযতঙবরন। ‘কওাতন’ এও অভ মুবদ্ধয বঙ্গ রড়াই 

প্রভান ওবযতঙর অফবতরি ভানুবলয প্রতি ভাবচয দ্ৃতষ্টবওাণ, িবফ কঔরায ভবধয তদ্ব ‘কওাতন’ কল মেি 

তনবচবও ভাবচয কঘাবঔ তনবচবও প্রভান ওবযতঙবরন কম উবেয তিও থাওবর কঔরায দ্বাযা  ভাবচ 

নযা প্রতিষ্ঠা ওযা ম্ভফ। িাই কঔরায গরুবত্বয ওথা ভাথা কযবঔ কয তপল্ড কচতভনবও ভথেন ওবয এ ওথা 
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