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Abstract 

Literature, a wonderful reflection of continuous life is a candid mirror of society. 

Putting the demands of society in front Bankimchandra, Rabindranath and 

Saratchandra created three female characters – Kundanandini, Binodini and Achala. 

Keeping eyes on the pages of their complicated lives content is revealed. This content 

ties the knot of three characters in one thread keeping aside their different natures. On 

the other hand, illegal love which was forbidden in earlier society becomes as normal 

as simple incident happening in our drawing room. Due to illegal affair Bankim makes 

responsible Kundanandini for breaking the root of family relationships as 

Brishabriksha. On the other hand, Rabindranath expresses the complicated inner 

feelings of heart through his character of Binodini as a representative of ‘Chokher 

Bali’. Similarly, Saratchandra persuades the readers keeping the character Achala as a 

pendulum between the demand of society and mind of human being. If rules are not 

maintained properly society is destroyed and to revive soul demands of mind should be 

maintained. As a consequence ‘Grihadaha’ is written. Three novelists show us how to 

break traditional customs and change the definition of relationship to revive the inner 

feelings of heart. Illegal affair becomes an inseparable organ in their continuous life. 

They are floating in the stream of their affair. To untangle the thread of illegal love and 

the calm down their turbulent life these three novelists think about Widow Marriage. 

Keywords: Society, Novelists, Female characters, Kundanandini, Binodini and 

Achala. Illegal love, Pendulum, Traditional customs, Widow Marriage 

    একটা প্রফন্ধ মতদ প্রকৃষ্টরূস ফন্ধসনয স্বরূ য়; একটা নাটক মতদ কতকগুসরা ংরাসয আয 

য়; একটা উনযা মতদ কতকগুসরা ছছাসটাগসেয ভারাকয য়, তাসর একটা অনুগে র 

চতযত্রসদয দদনতিন জীফসন ঘসট চরা ফহু অতবজ্ঞতাসক ফাদ তদসয় একটা অনুবূততয স্তূ। এয ছফতযবাগ 
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ছেসত্রই তেী তাাঁয তেীত্ব ভসন এভন অসনক নাযী চতযত্রসদয আতফবধাফ ঘটান মাযা নাতক রূস রেী 

গুসন যস্বতী। এভন-ই ততন ঔনযাতসকয াসত ৃষ্ট আভাসদয অতত তযতচত ততন নাযী চতযত্র র- 

কুিনতিনী, অচরা, তফসনাতদনী। তকন্তু তায সেও তাসদয য ভাত্রই ভয় ও ভাসজয অরযায 

ভসতা াভুতি ঘসটতন। ফযং তাসদযই তফরুসে ভাসজয ভসন জট ছসকসছ ফহু প্রসেয। আয ছই জট 

ছখারায দায়ও সযসছ তাসদযই উয। তা         কযসতই ভয় ও ভাসজয তনতযসখ এফং তেীয 

তেীত্ব ভসনয চাতদায় ছকউ কাসযায ছথসক এতগসয় ছগসছ, ছকউ ফা ততছসয় ছগসছ আফায ছকউ ফা 

াাঁাসত াাঁাসত ভাতটসত ফস একটু দভ তনসয়সছ। তকন্তু এই ততন ঔনযাতক এই ততনজনসক কীবাসফ 

ছমন এসক অসযয তযূযক কসয জন্ম তদসয়সছন। ফুতঝসয় তদসয়সছন ভাজ এই ততনজনসকই ছদখসত 

ছচসয়তছসরা। ভাসজয কাসছ এই ততনজসনয ই প্রসয়াজন আফযতক তছসরা। ছই প্রসেই দু-চায কথা 

ফরসত াী সয়তছ আভায এই েুদ্র প্রসচষ্টায ভসধয।   

    প্রসতযক াতততযক-ই করভ ধযায আসগ একটা তযকেনা গসে ছতাসরন। ছটা সত াসয ছকাসনা 

একটা চতযত্রসক ছকন্দ্র কসয ফা একটা তফসল ঘটনাসক ছকন্দ্র কসয ফা ছকাসনা ভনস্তসেয জারসক তফস্তায 

কসয। সয তা জার ছগাটাসনায ভসতা মধায়ক্রতভকবাসফ তযভাতিয সথ এতগসয় তনসয় মান। এ 

ছেসত্র ততন ঔনযাতক তযূণধবাসফ এসক অসযয ছথসক স্বতন্ত্র। তাই ছদতখ ফতিভ মতদ ফধসতয ভসতা 

রুে্তা ও কাতিনযতা  তনসয় তনসজয তযকেনাসকই চযভ তযভাতি ফসর      কসয ছদন; তাসর 

যফীন্দ্রনাথ ভারবূতভয ভসতা আসফগপ্রফনতা তনসয় ািসকয ভসনয াসথ আন ভসনয ভাধুযী তভতসয় 

একটু ভয় তনসয় বাফসত ফসন। আয যৎচন্দ্র? তততন ছতা ভবূতভয যরতা তনসয় আভাসদয 

চাসযাসয ছচনা চতযত্রসকই নতুন কসয ছচনাসত ফসন। তাাঁয কাসছ ছতা আফদায কযাই মায়- যৎফাফ,ু 

আভায ভসতা একটা াধাযন ছভসয়য গে ছরসখা তুতভ। 

    আভযা ছমভন ছকাসনাকাসরয ভাজ ও ভয়সক উসো কযসত াতয না; তিক ছতভতন 

ছকাসনাকাসরয ভয় ছকাসনা ভাজ এটা উসো কযসত াসয না ছম, ছভসয় ভানুসলয বীলন ফারাই। 

আয ছই ভাসজয দায়ফেতায পরশ্রুততসতই দততয য় একজন াতততযসকয াদা াতায উয 

ততজতফতজ অেসযয। তাই ছদতখ ততনতট ভসয়য দাতফসত ৃষ্ট সয়সছ ততনতট উনযাসয- তফলফেৃ, 

ছচাসখযফাতর এফং গৃদা। এই ততন উনযা প্রতততনতধত্ব কসযসছ ততন ভয়সক। এসেসত্র ফতিভ মতদ 

১৮৭৩ এ ুরুলতাতন্ত্রক ভাসজয দাটসক ছচাসখ আেরু তদসয় ছদতখসয় ছদফায দাতফদায ন তাসর 

যফীন্দ্রনাথ ১৯০৩ ছত ছই দাটসকই ভান ছতজ ও দ্বীতিসত তপতযসয় তদসয়সছন নাযীয আেুসরয ডগায় 

আয যৎফাফু ১৯২০ ছত দাতেসয় নাযী-ুরুসলয দাফীয রোইসক তছসন ছপসর ভানুসলয দাতফসত 

ভাজসক একটা াল্টা প্রে ছুাঁসে তদসয়সছন- অসনক সয়সছ এফায ফসরা ছতা জীফসনয আশ্রভ ও 

আশ্রসয়য ভসধয তিক াথধকযটা ছকাথায়? 

    নাভকযণ-ই নাতক চতযসত্রয ছদযাতক, জন্ম ছনওয়া তশুয প্রথভ তযচায়ক। তাই ভাজ ঘটা কসয 

ারন কযা জন্মতদসনয ভসতা নাভকযসনয উৎফসকও অবযথধনা জানায় াদসয। আয াততয মতদ 

ভাসজযই ধাযক ও ফাক য় তাসর ছ-ই ফা উসো কসয মায় তক প্রকাসয? তাই ছদতখ এই ততন 
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ঔনযাতসকয াসত ৃষ্ট ততন তে তনসজসদয নাভকযসনয ভতভায় ভুজ্জ্বর ও ন্তুষ্ট। এসেসত্র 

ফতিসভয াসত মতদ গৃস্থ মাসনয তবতিবূতভ দুসর ওিায কাযন স্বরূ তফলফেৃ = কুি য় তাসর যতফয 

াসত ভসনয টাসন একসঘাঁসয়তভকতা কাতটসয় জীফসন রিাভতযসচয স্বাদ ছপযাসত ছভাসেয ভাথায় দাাঁতেসয় 

থাসক ছচাসখয ফাতর = তফসনাতদনী। আয এই দুই-এয তন্ধেসন ঘোয় ছতারা জসরয ীভাফেতা ও 

াাঁতায কাটা দীতঘয তযফযিতায ভাসঝ সয ছণ্ডরাসভয ভসতা দুরসত দুরসত অফসসল যৎফাফু 

অচরায াজাসনায তাসয ঘসযই আগুন ধতযসয় ছদন, আয ািসকযা তফস্ফাতযত ছচাসখ ছদখসত থাসক 

অচরায গৃদা। 

    ফতিভচন্দ্র তফলফেৃ উনযাতট যচনা কসযসছন ১৮৭৩ াসর। ছই ভয় তততন ভাসজয ফাস্তফ 

ভযাসক উনযাস িাাঁই তদসত তগসয় ছফ তকছু াভাতজক ভযাসক আভাসদয াভসন তুসর ধসযসছন 

“ স্ত্রীতোয প্রায, ছৌিতরকতা তফসদ্বল, ফারযতফফা, ভদযান, ফহুতফফা “ এই ফ তকছুয ভসধয প্রধান 

ভযা সয় দাাঁতেসয়তছসরা তফধফা তফফা। এই ভযাসক আধুতনক দৃতষ্টবতেসত স্বীকৃতত তদসত ও 

ভাজসক অন্ধকায ছথসক আসরায সথ অগ্রয কযসত ঈশ্বযচন্দ্র তফদযাাগায ১৮৫৬ াসর তফধফা 

তফফাসক আইনম্মত তসসফ তফর া কযসরও তৎকাতরন ভাজ যেকযা তা ভানসত যাতজ তছসরন 

না। কাযন তাাঁযা ভাসজয যসে যসে এই ধাযনা ছপ্রাতথত কসযতছসরন ছম, নাযীযা ঘসযয াভগ্রী, 

ফাইসযয ুরুসলয াভসন তাযা ম্পূনধ অনতবসপ্রত। ুরুলাতত ভাসজ ুরুলসদয অেুতর ছরসন 

নাযীযা চরসত ফাধয। তাসদয যাজযত্ব ছকফর অন্তুসযয তকর মধন্ত ফিী। ফাইসযয জগৎ এয কাসছ 

তাযা রুেদ্বায। তাই তফধফা তফফা আইন া কযা াস্ত্রম্মত সরও তা ভাজ ম্মত নয়। তাই এই 

আইন নাযীসদয াসয়য ভাতটসক ি কযসত চাইসরও নাযীযাই তাসক অগ্রায কসযসছ ফযে বসয। মায 

প্রভান াই ূমধযভুখী কতৃধক কভরভতনসক ছরখা তচতিসত “ ‚আয একটা াতয কথা! ঈশ্বযচন্দ্র 

তফদযাাগায নাসভ কতরকাতাসত ছক না তক ফে তিত আসছন, তততন আফায একখাতন তফধফা তফফাসয 

ফত ফাতয কতযয়াসছন। ছম তফধফায তফফাসয ফযফস্থা ছদয়, ছ মতদ তিত য়, তসফ ভুখধ ছক?‛
১
 

ভাসজয তনয়ভমসন্ত্রয মাাঁতাকসর তস ভযা ুমধযভূখীসদয ভসতা নাযীসদয ভানতকতা-ই া তদসয়তছর 

ভাসজয ছই ভস্ত প্রবাফ প্রতততিসদয মাযা তনসজসদয ভাসজয যেক ও বেক তসসফ দাতফ কসয। 

ভাসজয ভস্ত আইনসক ফুসো আেুর ছদখাসত মাযা প্রস্তুত। ফরা বাসরা তাযাই ছমন তনজসদয ভসতা 

কসয ভাসজয আইন দতযী কসয ও প্রসয়াজন ভসতা ধ্বং কসয। মায প্রভান স্বরূ ছদতখ নসগন্দ্র দি 

কুিনতিনীসক তফফাসয প্রাক্কাসর শ্রীচসন্দ্রয সত্রয উিসয জাতনসয়সছ - ‚মতদ ছক ফসর ছম, তফধফা 

তফফা তিধুভধ তফরুে, তাাসক তফদযাাগয ভাসয়য প্রফন্ধ তেসত তদই। ছখাসন তাদৃ াস্ত্রতফাযদ 

ভাভসাাধযায় ফসরন ছম, তফধফা তফফা াস্ত্রম্মত, তখন ছক ইা অাস্ত্র ফরসফ? আয মতদ ফর 

াস্ত্রম্মত ইসরও ইা ভাজ ম্মত নস, আতভ এ তফফা কতযসর ভাজ চুযত ইফ; তাায উিয, এ 

ছগাতফিুসয আভাসক ভাজচুযত কসয কাায াধয? ছমখাসন আতভই ভাজ, ছখাসন আভায আফায 

ভাজচুযতত তক? তথাত আতভ ছতাভাতদসগয ভসনাযোসথধ এ তফফা ছগান যাতখফ- আাতত ছক 

         ‛
২
।                                                           

                            ।                                                    



ততন নাযীয স্বয ততন উনযাস …                                                                                                
 

Volume- X, Issue-II                                                    January  2022           13 

                                                 হ             ।                    

        হ          হ            ’                    হ  হ                       

   ।                   হ                        ।                        ; 

                        ।         হ                  ;                  

          ।                            হ                  ।                        

                                                        হ          হ    ।     

                                                                           

                                                  হ      “ ‚                

             ,                                  হ            ,       ,      হ ; 

    হ                                 হ   ,             হ  ।          ,             

                     ,                        ,                        ,   হ   উ   

        ,                  ;               ,                                   

হ                                             হ   ‛
৩
। 

      .                                                                    

      উ             ।      হ    “ ‘         হ                     ’।          

                                                                                  

              ।                                                                

  হ        ।                                 হ   ।                               

“ ‚       হ                                ,       হ              হ            

  হ                   ‛
৪
।        হ      হ   হ             হ            হ        

             ।      হ                         হ     হ        -    হ         ।    

                                       ;      হ         হ     ।         হ       হ    

          উ                      ।               হ                         হ  । 

       হ                                                       উ              উ 

      ।                                                     ।                       

                               উ     ।                       ,          

                   ।    -    হ -                   হ                     

                                ।        “                      ?              

      -                                              হ                          । 

                      হ      ?        উ    ?                       হ      উ   ? 

“            উ                         উ          ।                          

                                হ   হ                      ‚             

        হ                                                ,   হ               



ততন নাযীয স্বয ততন উনযাস …                                                                                                
 

Volume- X, Issue-II                                                    January  2022           14 

   ,                   হ   ,                  ।       হ   ?      ?‛
৫
             

                  হ                                                        

                                                              হ                

                                                              ।         

                                        ;                            “             

                                   “ ‚             ,          ,          ,      

    “               ,                            ‛
৬
।  

                উ                                                            

উ                                        । ‘        হ,    হ                 ’ উ      

                    হ                        ।                           -

     ,              ,                          হ                               । 

                                                     ,                  হ     

        ।                    হ                         হ        ।            

                 ।   হ                                           ,                  

          হ                          ।                                               

            ,                                                              

          “                                   ।                               , 

                        -                                  উ         ।     

         হ  হ                                     হ-     উ            “ ‚          

       হ    হ!                         ,                                 ,      

                            হ     !         হ                হ       ,        

                                                 হ           হ    হ   ।       

  হ                                           ,                      হ              

                 হ           হ   ।            হ   ,      হ                  হ   

               হ                                                              । 

                  ‛
৭
।                                 ,                      

                   ,                 উ                        ,           

   হ                                                               “              

                        ।      হ              ,                                হ    

                                        ।                                      

                                     হ          ,         উ               ।         

                                      হ     “  
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                                    ‚                     ,          

                                         ,    হ                      

                                           ,           হ।               

                                              ,           ,   হ        

                                                  ,                

                                                      হ   হ   ,  

                                                               হ    

                                                           ‛
৮
।   

    উনযা ছল ফায য ািককুর আসরাচনা ও ভাসরাচনায় ভসধয চিীভিসয আযসক যগযভ 

কসয ছতাসর। তকন্তু উনযাসয তযভাতিসত ািসকয ছই আয জতভসয় ছতারায দায় সয একজন 

ঔনযাতসকয ওয। তাই তাসক প্রথভ ছথসকই তাাঁয ফুনন তক্রয়ায় ভসনাসমাগ তদসত য়। ছকৌসর 

ঢুতকসয় তদসত য় এভন ফহু ঘটনায প্রাতেকতা ছমগুতরসক ভাজ এততদন প্রসেয ধযাসছাাঁয়াসতই 

যাসখতন। এভন-ই একটা প্রে ছমভন এই ততন উনযাসক ভসয়য ুদযূ াথধকযতায সেও একূসত্র 

ছগাঁসথ তদসয়সছ; তিক ছতভতন তনসজসক তচন্তায ফততফশ্বধ ছথসক ভানুসলয ড্রতয়ং রুসভ এসন ছপসরসছ। 

ািকসক বাফসত ততখসয়সছ আতভও ছতাভাসদয আসরাচনায তফলয় সত াতয। ছতট র অবফধ ছপ্রভ। 

এই অবফধ ছপ্রভসক তনসয় ততন তেী ঝগো ছফাঁসধসছ ততন তসেয াতায়। তাসতই উসি এসসছ ছম 

অবফধ ছপ্রসভয জনয ফতিসভয কাসছ এক এফং একভাত্র াতস্ত ভৃতুযদি ছই অবফধ ছপ্রভ যতফয কাসছ 

স্বাবাতফক জীফসনয ছি - আাঁসতয কথা। আয যৎফাফওু ছতা তাাঁসক াদসয ম্ভালণ কসয ঘসয এসন 

ফাসত চান তাাঁয াসথ দুদি আরা কযফায জনয। তাসদয ছই ঝগোয আসযই ািক ছদসখ ফতিভ 

মখন তনসজয তোন্তসকই সফধাচ্চ ফসর স্বীকায কযাসত আদারসতয জসজধয ছালাক যসত উৎুক 

তখন যফীন্দ্রনাথ ভনস্তসেয অনুফীেণ মসন্ত্র ছচাখ ছযসখ ভানফভসনয কাযখানাঘসয  ছরাায তটুতন ও 

াসযয কাাঁদুতনসক ছটসন ফায কসয আনসত উৎগ্রীফ। আয এাঁসদয ঝগোয ভীভাংা কযসত দুজসনয 

কথাসক ভানযতা তদসয়ই যৎফাফু ফসরসছন ছাসনা, তনয়সভয দাতফ যো না কযসর ছমভন ভাজ ফাসচাঁ না 

ছতভতন ভসনয দাতফ যো না কযসর আত্মা ফাসচাঁ না। ভসন কতযসয় তদসয়সছন তফর াসয ভাধযসভ 

তনয়সভয ভৃতুযয ছযতজষ্টাতয কযা য়; আত্মায ভৃতুযয নয়।  

    াতসতযয আতেনায় মতদ একটা নাযীয Series ছদতখ তাসর য়সতা ১৮৭৩ এ দাাঁতেসয় এই যকভ 

এক উসতেতা কুিসক আাঁকা ছফাধয় ফতিসভয উতচৎ য়তন। কাযন তায তফরুসে ছতারা ভাসজয 

অতবসমাগ গুসরা ছমখাসন ফহুূসফধ ভাথা উাঁচু কসয আইসনয াত ধসয তনসজসদয সে তফর া 

কতযসয় তনসয়সছ- ছখাসন কিুসক তনরুভাসদয াতযসত দাাঁে কতযসয় য়সতা ফরাসনা উতচৎ য়তন- 
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আতভ তক ছকফর উসতেসতয থতর? মতেণ ছভা আসছ ততেণ আভায দা্ভ? আয এয উিয তদসতই 

এফং ফতিভসক একফায স্বযণ কতযসয় তদসতই ছফাধয় যতফয করসভ জন্ম তনসয়সছ তফসনাদ। ছম কুিয 

েুে ভসনয রুে কথাসক তনরধজ্জ তচৎকাসয ছঘালনা কসযসছ- ‚                  হ    হ      

                   হ               ,                     হ  হ             

হ    ?‛
৯
  

    ফতিভ মখন তফলফৃসেয নাযীসক অতবা তদসয় অিযভসরয অন্ধকাসযয তবতসয রুতকসয় ছযখসছন, 

তাাঁয জীফসনয তপ্রসনাতদত পুরসক পুর সয় ছপাটায আসগই ঝতেসয় তদসয়সছন; ছখাসন যফীন্দ্রনাসথয 

তফসনাদ অচরায আগভসনয ূসফধই নাযীসক তায অিয ফাতয ভস্ত যাজত্ব তপতযসয় তদসয় ািসকয 

কাযখানা ঘসয তনসজয আাঁসতয কথাসক ছগাঁসথ তদসয় এসসছ। ছই ছসযসক তফে সয় একতফংয 

ািককুর ফঝুসত াসয দুই নাযী মতদ ধফা সয়ও তনরুৎচাসয তফধফায একাদী ারন কসয তাসর 

তফসনাদ তাসদয ছই তফধফা জীফসনয ইততকথায় রিা-ভযীসচয স্বাদ তনসয় আস। মখন যৎফাফ ু

অচরাসক দুই ফন্ধুয ভাসঝ ছণ্ডরাসভয ভসতা দুতরসয় ছমসকাসনা একজনসক ছফসছ ছনওয়ায প্রসে ফে 

ঘসয একাকী অায়সক েী কসয তদসয়সছন; মখন ফতিভ কুিয জীফসন তফফাসয ভসতা তোসন্তয 

ভসয় তাসক ুসযাুযী ছনসথয ছযসখ তদ্বতীয় ীতা তফজধসনয নীযফ সথ ছিসর তদসয়সছন তখন 

যফীন্দ্রনাসথয তফসনাদ এই দুই নাযীয জীফসন জন্ম ছনওয়া আসরােনসক বসয় উসো কসযতন; ফযং 

তাসক সে তনসয়ই ভাসজয ভস্ত অতবসমাগ থাতভসয় তদসয় ফসরসছ ছাসনা, আতভ প্রথসভ ভানুল 

তাযয ত্নী, তাযয ছপ্রতভকা।  

    ফতিসভয কুি ছমখাসন তফধফা জীফসনয ‘না’ ব্দসক তনতদ্বধধায়, তনরুৎচাসয তনসজয বতফতফয ফসর ছভসন 

তনসয়সছ;  যৎ-এয অচরা ছমখাসন ুরুল ও ুরুলতাতন্ত্রক ভাসজয দতসর ছলমধন্ত ছচাসখয জসর 

তনসজসক অ-চরা-ই কসয ছযসখ তদসয়সছ ছখাসন যতফয তফসনাদ তাসদয ওয ওয়া অতযাচাসযয 

প্রততফাদ কযসত একতদসক ছমভন কুিয জীফসন ‘না’ ব্দসক challenge ছুাঁসে তদসয়সছ অনযতদসক 

ছতভতন অচরায জীফসন অতযাচাযী ুরুল ও ুরুলতাতন্ত্রক ভাজসক তায াসয়য তরায় এসন ছপসরসছ। 

   ফতিভ মখন প্রসতযক তযসেসদয ছসল গসেয নীততকথা ছফাঝাসত ািকসক ছকাসনা ঈতেত ছদওয়ায 

তযফসতধ তনসজয তযণততসকই স্পষ্ট কসয ছতাসরন ছখাসন যৎচসন্দ্রয ািক তযসেসদয ছসল এক 

তযণততসত ছৌাঁছাসত চাইসরও তাসক আফায তততন ঘুতরসয় তদসয় ূচনা ছথসক ুনযায় বাফাসত ফান। 

তাই আতভ ভজা কসয ফতর ফতিভ মতদ যৎ- এয ছযাভাতিকতায আঙ্খায় দ্বায যেীয বুতভকায় অফতীনধ 

সয় ািকসক ফসরন াফধান! তপাৎ মাও তাসর যফীন্দ্রনাথ ছখাসনই ািসকয জনয এক ফৃৎ জায়গা 

ছছসে তদসয় দুই াত ফাতেসয় কাসছ ছডসক ফরসত ছখান- ফসরা, মা ছসয়তছ তা কুতেসয় নাও। 

    চিীভিসয আয ছসল উংায টানসত ািক মতদ একফাসযয জনয ততন নাযীসক াাাত 

ফতসয় ছলফাসযয ভসতা প্রে কসয- ‘মতদ ফসরা তক ছসয়তছ’ তাসর তায উিয মতদ কিুয কাসছ শুধ ু

দীঘধশ্বা য়, মতদ অচরায কাসছ তায স্বাভী ছাাগ ছভাসনা কথাগুসরা আশ্রসয়য ছল অফরম্বন য়, 



ততন নাযীয স্বয ততন উনযাস …                                                                                                
 

Volume- X, Issue-II                                                    January  2022           17 

তাসর তফসনাদ এসদয দুজনসকই উসো কসয জীফসনয তসফ তনসকসয খাতায় একফায ছচাখ 

ফুতরসয় তনশ্চয় ফরসফ আো- ‘আতভ মাা ছাতেফ তাায ফদসর আতভ তক াইফ?’ 

    প্রফসন্ধয উংাসয এস ফরসত াতয ভসনয টাসন তনয়সভয াে বাসে, ফাাঁক ফদর য় ম্পসকধয। 

তফু যকীয়ায ছই ছচাযাসরাত আফভান ভসয়য সে অসেদযবাসফ তভস থাসক। ছই ছরাসতয টাসন 

কুি-তফসনাদ-অচরাযা ছবস চসর, ছতারাে য়, তস্থতত ছখাাঁসজ জীফসনয। তাসদয এই অান্ত জীফনসক 

ান্ত কযসত ািক তনসজসদয ফুতঝসয় চসর কাসরয চাতদা ছভসন ভাসজয ফদর ঘসট। ছ ফদর 

ইততাসয ফায দুয়ায ছতযসয় াতসতযয অিয ভসর প্রসফ কসয। ছই প্রসফ ভাত্রই একতদসক 

মখন ফহু তফফা ও তফধফা তফফাসয দ্বন্দ্ব ংঘাসত দুসর ওসি গৃস্থ জীফসনয তবতিবূতভ; ফতিসভয করসভ 

জন্ম ছনয় তফলফৃসেয। অনযতদসক তখন অবফধ ছপ্রসভয জাসর জতেসয় অতবম্পাসতয বায য কযসত না 

ছসয যৎ- এয াসত ঘসট মায় অচরায গৃদা। তকন্তু দুই নাযীয জীফসনয তফচায যায় যসয় মায় এক 

প্রে তচসেয ভুসখ। তাই ািসকয ভন ছম তাসদয তযণততসক ছভসন তনসত ফসো অফাধয সয় ওসি। এই 

ংঘাসতয ভাধান কযসত ভনস্তসেয দৃতষ্টসকান ছথসক ভাসজয অনুফীেণ মসন্ত্র ছচাখ ছযসখ যফীন্দ্রনাথ 

খুাঁসজ ছপসযন ভানফ ভসনয আততধ, আকুতত, েত ও তযত্রাসণয স্বরূগুতরসক। তাসত ফযতিসত্বয ংঘাত 

নাটকীয়তাসক ঘতনসয় ছতাসর, না ফরা কথাগুসরা উসি আস তচতিয অেসয, তফধফা তফফা ও যকীয়ায 

জটাকাসনা ুসতাটাসক তনসয় আযও একফায বাফসত ফস ততন তেীয অনুবাফী ভন। এই ততন 

উনযাসক ছকন্দ্র কসয ছই ততন ভসনযই তফসেলণ ধযা থাকসরা আভায এই দুই ভরাসটয প্রফসন্ধয 

ভসধয।      
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