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তক্তনভা ক্তফশ্বা  

ফাাংরা ক্তফবাগ, যফীন্দ্রবাযতী ক্তফশ্বক্তফদযারে, ক্তিভফঙ্গ, বাযত  
 

Abstract: 

Sukumar Roy is one of the unique writers of Bengali literature. He has written his literature 

with the help of humor. Through this he has highlighted the various mysterious realities of 

the people of the society. He has composed many poems, including his notable books of 

poetry such as 'Abol-Tabol', 'Khai Khai' etc. He has written many stories. A part from this, 

he has also shown skill in composing plays. Lakshan's Shaktisheel Natak is one of his 

impeccable creations. There is no lack of humor in this play. However, through this, he has 

basically painted a fair picture of the crooks, flatterers and peddlers of the Rajya Sabha. 

The author has clearly exposed their lying, blaming others without any reason etc. in front 

of the eyes of the readers. Through which the real character of several people as well as 

this special class of people has been exposed to the readers like a picture. 

 

ুকুভায যাম য়রন ফাাংরা াক্তয়তয জগয়তয এক উৎকৃষ্ট যত্ন। ক্ততক্তন ছদ্মনাভ, উযনাভ, ক্তিত য়মায়গ 

তাাঁয াক্ততয যচনা কয়যন। তাাঁয প্রক্ততক্তি ৃক্তষ্টাআ র ানফদয। ক্ততক্তন ‘াঅয়ফার-তায়ফার’, ‘খাাআ খাাআ’ প্রবৃক্তত 

কাফযগ্রয়েয াাাক্ত নানান গল্প যচনা কয়যয়ছন। তয়ফ এযাআ য়ঙ্গ ক্ততক্তন নািক ৃক্তষ্টয়তও ক্তনজস্ব দক্ষতায 

প্রকা কয়যয়ছন। ভূরত ক্ততক্তন াযযয়য ভাধযয়ভাআ ভাজ, ভানফ চক্তযে প্রবৃক্ততয ফাস্তফয়ক তুয়র ধয়যয়ছন 

তাাঁয াক্তয়তযয ভধয ক্তদয়ে। এাআরূ তায একক্তি ানফদয ৃক্তষ্ট ‘রক্ষয়েয ক্তিয়র’ নািক। এয ভধয ক্তদয়মও 

ভায়জয ক্তফয়ল কয়মকক্তি শ্রেক্তেয ভানুয়লয চক্তযয়েয ফাস্তফতায়ক পুক্তিয়ম তুয়রয়ছন। ক্ততক্তন রক্ষ্ময়েয 

ক্তিয়র এয চক্তযেগুক্তর যাভ, জামু্বভান, নুভান, ক্তফবীলে, যাফে, রক্ষে, মভদূতদ্বে, মভযাজ। এাআ চক্তযে 

গুক্তরয য়ঙ্গ ভূরত ফাক্তিকী যাভােয়েয ভাধযয়ভ াঅভযা প্রথভ ক্তযক্তচত াআ। তয়ফ ুকুভায যাে তায দক্ষতায 

দ্বাযা ফাক্তিকী ৃষ্ট চক্তযেগুক্তরয য়মায়গ ভায়জয ক্তফয়ল রূয়ক তুয়র ধয়যয়ছন তায এাআ চায দৃয ভক্তিত 

নািকক্তিয ভধয ক্তদয়ম।  

      কাক্তক্তনয শুরুয়তাআ াথথাৎ প্রথভ দৃয়য যায়ভয ক্তক্তফয-এ শ্রদখা মাে যাভ ূফথযায়ে স্বপ্ন শ্রদখায কথা 

বাদয়দয কায়ছ ফযি কযয়ছন। মা য়রা ‚… যাফে ফযািা একিা রম্বা তারগায়ছ চড়য়ছ। চড়য়ত চড়য়ত 

ঠাৎ া ক্তছয়র এয়কফায়য প্রাত চ, ভায চ!‛
১
 এাআ কথা শুয়ন যায়ভয ানযতভ এক বাদ তথা ভন্ত্রী 

http://www.thecho.in/


ুকুভায যায়েয রক্ষ্ময়েয ক্তিয়র : চক্তযয়েয স্বরূ ক্তফয়েলে                                                 তক্তনভা ক্তফশ্বা 
 

Volume- X, Issue-II                                                    January  2022           41 

জামু্বফানয়ক ‚যাজ স্বপ্ন ক্তভথযা ম না‛
২
 ফরয়ত শ্রদখা মাে। তয়ফ তায়ত জামু্বভান ‘েয়তা’ ব্দক্তি প্রয়োয়গয 

ভধয ক্তদয়ম াংয়ময াফকা যাখয়রও ফাক্তক বাদফৃন্দ যাজস্বপ্ন শ্রম ক্তভথযা ে না তায়ত ভত শ্রালে 

কয়য স্বীকৃক্তত দান কয়যন। তয়ফ যায়ভয স্বপ্ন এখায়নাআ শ্রল নে ক্ততক্তন াঅয়যা জানান ‚াঅক্তভ নুভানয়ক ফররুভ 

মা ফযািায়ক ভুয়ে শ্রপয়র ক্তদয়ে াঅে। নুভান এয় ফরয়র ক্তক শ্রপরফায দযকায য়রা না- শ্র এয়েফায়য 

ভয়য শ্রগয়ছ।‛
৩
 এাআকথা শ্রায়ন ুনযাে বাদয়ক ‚ফাাঃ ফাাঃ একদভ ভয়য শ্রগয়ছ ফযা। াঅয চাাআ ক্তক, খুফ পূক্ততথ 

কয!‛
৪
 যায়ভয এাআ স্বপ্ন ফেথনায উয ক্তনবথয কয়য তায বাদ কতৃথক এরূ ভত শ্রালে এয ভধয ক্তদয়ম 

যায়ভয ভন যক্ষা কযায প্রবূত প্রমা মথাথথাআ স্পষ্ট। শ্রময়তু যাভ যাজা তাাআ যায়ভয ভন জুক্তগয়ে চরা ও যাজা 

মায়ত ভনাঃক্ষুণ্ণ না ন, বাদ কতৃথক তাাআ এাআ াঅয়োজন। এ কর াঅয়রাচনা ভাপ্ত ওোয যযাআ 

াঅফায ফাাআয়যয শ্রগারয়মাগ তথা যাফে  যথ শ্রদখা মায়ে শুয়ন জামু্বভান কতৃথক ফযি কযয়ত শ্রদখা মাে 

‚এাআ নুভান ফযািাাআ শ্রতা ভাক্তি করয়র- তখন যাফেয়ক ভুয়ে শ্রপয়র ক্তদয়র শ্রগার চুয়ক শ্রমত- না, ফযািা 

াঅফায ক্তফয়দয জাক্তয কযয়ত শ্রগয়ছ- ‘এয়েফায়য ভয়য শ্রগয়ছ।‛
৫
 এয ভধয ক্তদয়ে জামু্বভান নুভানয়ক যাফয়েয 

জীক্তফত থাকায জনয দােী কয়যয়ছন তা স্পষ্ট। াঅফায এও স্পষ্ট শ্রম, যাজায ভয়নয ভয়তা য়ে ওঠায 

াঅকাঙ্ক্ষাে জামু্বভান বুয়রাআ শ্রগয়ছন শ্রম ফাস্তফ ও স্বপ্ন দু’ক্তি ৃথক ক্তফলে। প্রকৃতয়ক্ষ ফাস্তয়ফয য়ঙ্গ স্বয়প্নয 

শ্রকায়না শ্রমাগ থায়ক না। ুতযাাং যায়ভয স্বপ্ন ফা যাফয়েয শ্রফাঁয়চ থাকা শ্রকায়নািায়তাআ নুভায়নয শ্রকায়না দাে 

শ্রনাআ। এভতাফস্থাে ক্তফবীলে ‚শ্রচায ারায়র ফুক্তি ফায়ড়‛
৬
 প্রফাদক্তিয উয়েখ কয়যন। াথথাৎ যাফে দ্বায়য াঅয 

এভন ভে জাম্বুভায়নয ূয়ফথাি উক্তিক্তি এাআ প্রফাদক্তিয ভতুরয। তয়ফ এাআ ক্তফবীলে শ্রম যাভােয়ে ৃষ্ট, 

যাফয়েয বাাআ তা াঅভযা জাক্তন। াঅভযা এও জাক্তন যাফয়েয য়ঙ্গ ক্তফশ্বাঘাতকতা কয়যাআ ক্তফবীলে যায়ভয 

ােক ন। তাাআ াঅজও াঅভায়দয ভয়ধয ‘ঘয ত্রু ক্তফবীলে' এাআ প্রফাদক্তিয প্রচরন যয়ময়ছ। এযয 

যাজদূয়তয াঅগভন ঘয়ি ও শ্র শ্রম যাফেয়ক সনয াঅয়ত শ্রদয়খ তা জানাে। তয়ফ প্রথয়ভ দূয়তয ‚াঅয়ে 

াঅক্তভ চানিান কয়য ুাঁাআাক চচ্চক্ত  াঅয কুভয় ায শ্রছচক্তক ক্তদয়ম চাক্তি বাত শ্রখয়ম াভক্তন শ্রফক্তযয়মক্তছ - াফক্তয 

াঅজয়ক াাঁক্তজয়ত কুষ্মাি বক্ষে ক্তনয়লধ ক্তরয়খক্তছর, ক্তকন্তু ক্তক য়রা জায়নন? াঅভায কুভয়ড়ািা য়চ মাক্তের 

ক্তকনা‛
৭
 উক্তিয ভধয ক্তদয়ে ভায়জ শ্রম াঅর কথা না ফয়র প্রফর বক্তেতা কয়য ক্তনয়জয কথা তথা 

াপ্রয়মাজনীে কথা ফয়র এভন শ্ররাক ফতথভান তা স্পষ্ট কয়যয়ছন নািযকায। য়য শ্রদখা মাে এাআ দূত যাফেয়ক 

য়থ শ্রদখা ফযতীত ানযানয প্রয়মাজনীে তথয যাভ ও তায বাদয়দয ক্তদয়ত াক্ষভ ে। এযাআ ভয়ধয ুগ্রীফ 

‘যাফেয়ক শ্রঠঙায়ফা' ফয়র ক্তনয়জয গদা াঅনায কথা ফয়রন। তয়ফ এ দৃয়য কয়রয শ্রয়ল নুভান ‘যাফে শ্রফাধ 

ে াঅয়ছ'
৮
 উক্তিয ধাযা মথাথথাআ প্রকৃত াংফাদ প্রদান কয়যন াঅভায়দয ম্মুয়খ। নুভায়নয এ াংফাদ শুয়ন 

তায াংফাদক্তিয়ক ‘ফাক্ত াংফাদ' ফয়র যাভ বাদয়দয ক্তযা  কযয়ত শ্রদখা মাম। এ দৃয়যয শ্রয়ল নুভান 

কতৃথক মথাথথ াংফাদ রাব কয়য একভাে ুক্তগ্রফয়ক যায়ভয াভয়নাআ রক্ষয়েয  উয়েয়য ‚চয়রা শ্র রক্ষে, 

াঅভযা মুি কক্তয ক্তগয়ম‛
৯
 ফরয়ত শ্রদখা মাে। এয ভধয ক্তদয়ে ুগ্রীফ তায ায়ক প্রকা কয়যয়ছন যায়ভয 

ম্মুয়খ।  
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     এযয ক্তদ্বতীে দৃয ‘যেস্থর'-এ ুগ্রীফয়ক বীত ও ক্তচক্তিত য়ে দচাযো কযয়ত শ্রদখা মাে ও 

ক্তফবীলেয়ক ুগ্রীয়ফয দচাযোয বক্তঙ্গ ক্তঠক নে ফয়র নতুন বক্তঙ্গ শ্রদখায়ত শ্রদখা মাে। এ ক্তনয়ে উবে এয 

কথায ভায়ঝ ক্তফবীলেয়ক ুগ্রীফয়ক ভানুল ফরয়ত শ্রদখা মাে। তায়ত ক্তক্ষপ্ত য়ে ুগ্রীফয়ক ফরয়ত শ্রদখা মাম 

‚ভানুল ফরয়র শ্রকন শ্র? খাভিা গাক্তর ক্তদে শ্রকন?‛
১০

 ুগ্রীফ চক্তযেক্তি শ্রম যাভােয়ে ৃষ্ট ফানযযাজ তা াঅভযা 

জাক্তন। শ্রাআ ফানযযাজ ুগ্রীফয়ক ক্তফবীলে ভানুল ফরাে ুগ্রীফ ক্তনয়জাআ াভাক্তেত শ্রফাধ কযয়ছন। এয ভধয 

ক্তদয়ে শ্রফাঝা মাে ভানুল তায কৃতকয়ভথয দ্বাযাাআ ‘ভানুল' য়ম্বাধয়নয াক্তধকায াক্তযয়ময়ছ। কাযে ভান ও হুয়য 

ভিয়ে ভানুল য়ব্দয ৃক্তষ্ট। াথথাৎ ভানুয়লয ভান ও হু থাকায কথা ক্তকন্তু ফতথভান ভায়জ ভানফ জাক্ততয 

ভয়ধযাআ তা দুষ্প্রায য়ে উয়ঠয়ছ। এযয জাম্বুফান যাফয়েয াঅগভয়নয কথা জানায়র ক্তফবীলে ও ুগ্রীয়ফয  

"াযাাঁ ক্তক?’ 
১১

 কথাক্তিয ভধয ক্তদয়ে তায়দয বীক্ততয প্রকা ঘয়িয়ছ। াঅফায যাফয়েয ায়ত ভায শ্রখয়র তায়দয 

ভৃতুয শ্রম াফধাক্তযত তা ফুয়ঝও শ্রজয়ন চতুয স্বাথথয ক্তফবীলেয়ক কায়জয াজুাত ক্তদয়ে োঠ ক্তফদাে য়ত 

শ্রদখা মাে। তয়ফ বীত য়রও ুগ্রীফ যাফয়েয াঅগভনকায়র ফয়রন, ‚এাআফায শ্রফাধ ে যাফে াঅয়ফ াঅজ 

একিা ক্তকছু য়ম মায়ফ াআায নে উায‛
১২
। এয ভধয ক্তদয়ে ুগ্রীয়ফয মথাথথাআ যায়ভয প্রক্তত প্রকৃত 

াঅনুগয়তযয াঅাত প্রকা ঘয়ি। এছা া যাফে তায়ক াঅছয়  শ্রভয়য, রযাাং া কযয়ফন জানায়র ক্ততক্তন ছুাঁয়চা, 

াক্তজ ফয়র তায াত শ্রথয়ক যাফয়েয ক্তনস্তায না াওোয কথাও ফয়রয়ছন। তয়ফ তায শ্রল যক্ষা েক্তন। 

যাফেয়ক এাআরূ কথা ফরায কাযয়ে যাফে ও তায়ক ‘ভন দন' াঠায়ফন ফয়র রাক্তঠ ক্তদয়ম প্রায কয়য তায 

ভাথা পািান। পয়র ুগ্রীফ ক্তনয়জয প্রােনায়য বয়ে রােন কয়যন। ভূরত ুগ্রীফ াী না য়রও যায়ভয 

প্রক্তত াঅনুগয়তযয কাযয়ে শ্রভক্তক ায়য ক্তযচে ক্তদয়ময়ছন াঠয়কয াভয়ন, ুগ্রীয়ফয রােয়নয পয়র তা 

মথাথথাআ স্পষ্ট। এযয রক্ষয়েয শ্রখায়ন াঅগভন ঘিয়রও রক্ষেয়ক শ্রদয়খ যাফে ফানয দর রক্ষোক্তদয়ক 

না কযয়ফন ফয়র রক্ষেয়ক মুয়ি ক্তিয়র দ্বাযা ক্তফি কয়যন। পয়র রক্ষেও বূক্তভয়ত য়  ক্তগয়ম ভূছথা মান। 

এভতাফস্থাে যাফেয়ক রক্ষয়েয য়কি শ্ররাি কযয়ত শ্রদখা মাে। মা নুভান যেস্থয়র প্রয়ফকায়র শ্রদয়খ 

শ্রপয়রন। পয়র যাফে রােন কয়যন। এখায়ন যাফয়েয ভধয ক্তদয়ম ক্ষভতাফান য়মও শ্ররাবী ভানুয়লয ক্তচে 

পুক্তিয়ম তুয়রয়ছন নািযকায ুকুভায যাে। তয়ফ প্রয়মাজন ছা া স্ববাফয়দায়ল ও শ্রম ভানুল চুক্তয কয়য, তা যাজা 

যাফয়েয এাআ চুক্তযয দ্বাযা প্রভাক্তেত। এযয শ্রদখা মাম এাআ দৃয়যয শ্রয়ল একদর ফানয়যয াঅগভন ঘয়ি 

যেস্থয়র। মাযা যাফয়েয ক্ষভতা ও ফুক্তিয প্রাংা কযয়রও যাফেয়ক ‚ফযািা শ্রফজাম বুয় া‛ 
১৩

 ফয়র য়ম্বাধন 

কয়য ভূক্তছথত রক্ষেয়ক ক্তনয়ম প্রস্থান কয়য। ফানয দরাআ র ভায়জয কর কামথ ভাপ্ত ফায য়য াঅগত 

ফযক্তি, মাযা ঘিনাস্থয়রয াঅায় থাকয়রও প্রথয়ভ মুয়ি াাংগ্রে কয়য না, ফা দ্বন্দ্ব থাভায়নায প্রমা কয়য 

না, দূয়যয শ্রথয়ক ভজা শ্রদয়খ, তয়ফ দ্বয়ন্দ্বয শ্রয়ল াঅতয়ক মথাথথ স্থায়ন ক্তনয়ম মাওমায ফযফস্থা কয়য ফয়ি ও 

দ্বয়ন্দ্বয কাযে মথাথথতা প্রবৃক্তত ক্তনয়ম াঅয়রাচনা কয়য।  

 

    ক্তদ্বতীে দৃয যাভচয়ন্দ্রয ক্তক্তফয এ ুনযাে যাভয়ক শ্রদখা মাে ফাাআয়যয শ্রগারয়মাগ শুয়ন ক্তক্তফয়য থাকা 

ক্তফবীলেয়ক ক্ততক্তন ফয়রন, ‚শ্রফাধ ে শ্রকাথাও মুি শ্রফয়ধ থাকয়ফ‛
১৪
। এখায়ন ক্তফবীলে যায়ভয কথাম এভন 

বাফ কয়যন শ্রমন ক্ততক্তন যায়ভয যোঙ্গয়ন যাফে রক্ষে প্রভুয়খয মুয়িয কথা জায়ননাআ না। এভতাফস্থাম যোঙ্গয়ন 
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কযা মুয়ি াঅত ুগ্রীফ যায়ভয ক্তক্তফয়য শ্রগয়র ক্তফবীলে ক্তযা কয়যন। াঅফায জাম্বফুান কর কথা জানা 

য়েও  ুগ্রীফয়ক ‚ভুয়খ ভাক্তযতাং জগৎ‛
১৫

, ‚ঢার শ্রনাআ তয়রামায শ্রনাআ খাভচা ভায়যঙ্গা‛
১৬

 প্রবৃক্তত ফাকযফাে 

এয ভাধযয়ভ ক্তফি কয়যন। শ্রকউাআ ুগ্রীয়ফয প্রয়চষ্টায়ক ভথথন কয়যন না। এভনক্তক যাভও এয ানযথা 

কয়যনক্তন। যাফয়েয ফীযত্বয়ক যায়ভয দ্বাযা উয়ক্ষা কযয়ত শ্রদখা মাে। ‚যাফয়েয শ্রকন ফর এত ফা াফাক্ত  

                                                ক্তাঁয় য াখা ওয়ঠ ভক্তযফায তয়য‛।
১৭

  

প্রবৃক্তত কথায ভধয ক্তদয়ম যাফেয়ক ক্ততক্তন শ্রে কযায প্রমা কয়যন। তয়ফ জাম্বুফান যাফয়েয ফীযত্ব ম্পয়কথ 

াফগত য়মও যাজা যায়ভয দয়রয়নয উয়েয়য তায়ক ভথথন কয়য ফয়রন-  

‚যাঘফয়ফামার ময়ফ রয়ব াফয 

ক্তফোয়ভয য়  তখনাআ শ্রতা ভাথা তুক্তর 

শ্রচাং, ুক্তি মত কয়য ভা াঅস্ফারন।‛
১৮

  

াথথাৎ জাম্বুফায়নয কথাে যাভ ‘যাঘফয়ফামার' ও যাফে ‘শ্রচাং ুক্তি'।  ক্তকন্তু প্রকৃত য়ক্ষ জাম্বুফান যাভ ও যাফে 

উবয়ময ফীযত্ব ম্পয়কথ াফগত ওমা য়েও যাভয়ক তুষ্ট কযায প্রফর প্রয়চষ্টা জামু্বফায়নয ফিফয যয়ময়ছ। 

তয়ফ জামু্বফান ফা ক্তফবীলে তায়দয কথায ফয শ্রফক্তক্ষে ক্তনয়জযাাআ ফজাে যাখয়ত ায়যনক্তন। ফাাআয়যয 

শ্রগারয়মাগ শুয়ন ুগ্রীফ যাফয়েয াঅগভয়নয ানুভায়নয কথা ফরয়র ক্তফবীলে ও জামু্বফান ারায়নায শ্রচষ্টা 

কয়যন প্রকায়যাআ। মায ভধয ক্তদয়ম তায়দয যাফে বীক্তত ও যায়ভয ক্তনকি ফরা কথা শ্রম শ্রকফরাআ ফাতুরতা তা 

প্রভাক্তেত ে। এয শ্রথয়ক শ্রফাঝা মাে শ্রকান ভানুল ফা প্রােী তায প্রকৃত চক্তযে ফা ফযফায কখয়না রুক্তকয়ম 

যাখয়ত াযায শ্রচষ্টা কয়যও পরতা রাব কয়য না তায ফক্তাঃপ্রকা াফযাআ ঘয়ি। ক্তভথযা জার ক্তছাঁয়  তয 

ফথদাাআ উন্মুি ে এভতাফস্থাে দূত যায়ভয ক্তক্তফয়য রক্ষয়েয াঅগভন াংফাদ শ্রদে রক্ষেয়ক ভরূতাঃ শ্রম 

ধযাধক্তয কয়য ক্তনয়ম াঅা য়ে তা জানাম। তয়ফ এরূ ভেকায়রও যায়ভয দয়রনকাযী জামু্বফান ুনযাে 

যাভয়ক শ্রতালায়ভাদ কযায উয়েয়য দূয়তয কথায়ক শ্রাঁমাক্তর য়ম্বাধন কয়য কান ভয়র দূতয়ক তাক্ত য়ম 

শ্রদওমায কথা ফয়রন। এরূ াফস্থায়তও ুগ্রীফ জামু্বফান কয়রাআ নুভায়নয উযাআ রক্ষয়েয এ াফস্থায দাে 

চাান। াঅফায ুগ্রীফ যাফে-রক্ষয়েয মুয়িয কায়র নুভান ক্তক কয়যক্তছয়রন জানয়ত চাাআয়র যর নুভান 

ফাতা খাওমায কথা ফরয়র ুগ্রীফ নুভায়নয াঅিানা জক্তযভানায াঅয়দ কয়যন। এখায়ন ুগ্রীফয়ক যাভ এয 

ক্তযফয়তথ ক্তিাি গ্রে কযয়ত শ্রদখা মাম। মায ভধয ক্তদয়ম ুগ্রীয়ফয ঔিতয প্রকা শ্রয়ময়ছ কাযে এ কায়জয 

এক্তিোয তায নে। রক্ষয়েয এরূ াফস্থা শ্রদয়খ দুাঃখী যাভয়ক ভূক্তছথত য়তও শ্রদখা মাে ও শ্রাআ ভেকায়রাআ 

ুগ্রীয়ফয নুভায়নয প্রক্তত জক্তযভানায াঅয়দ ফক্তলথত ে। এযয মক্তদও াঅফায ুগ্রীফ যাফয়েয উয়েয়য ক্তক্ষা 

দান কযয়ফন ফয়র জানান মা াফযাআ ক্তফবীলয়েয উস্কাক্তনয়ত ফয়রয়ছন ক্ততক্তন। এযয যায়ভয ভূছথা বঙ্গ য়র 

বাে যাভয়ক রক্ষে এয ক্তচক্তকৎায উয়েয়য ঔলয়ধয ক্তক ফযফস্থা য়ময়ছ তা জানয়ত চাাআয়ত শ্রদখা মাম এফাং 

তখনাআ ুগ্রীয়ফয রক্ষে এয ক্তচক্তকৎা ক্তফলয়ম দৃক্তষ্ট াঅকলথে কযয়ত শ্রদখা মাে। কযেীে কায়জয কথা ভয়ন 

য় । ফাস্তফ ভায়জও এরূ ভানুয়লয াবাফ শ্রনাআ মায়দয জনয ‘াঅর কায়জ ভুর শ্রনাআ পাও ক্তনয়ম 

িানািাক্তন’ প্রফাদক্তি প্রয়মাজয। ানযক্তদয়ক এরূ ক্তচিাগ্রস্ত ভয়ম যায়ভয ভন্ত্রী জামু্বফানয়ক ক্তনক্তেত য়ত শ্রদখা 
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মাে মা এয়কফায়যাআ ানক্তবয়প্রত। এয শ্রথয়ক ভরূত জাম্বফুায়নয দাক্তমত্বোনীনতা ও ক্তভথযাচাযাআ ক্তযস্ফুি 

য়ময়ছ। তা াঅয়যা স্পষ্ট য়ময়ছ তায কাাঁচা ঘুভ বাঙায়নায কাযয়ে করয়ক "শ্রফক্তেক, শ্রফযক্তক, শ্রফমায়ের, 

শ্রফমাদফ,াক্তড়ভুয়খা বূত!’ 
১৯

 প্রবৃক্তত গাক্তর শ্রদওমায ভধয ক্তদয়ম। ক্তকন্তু প্রকৃতয়ক্ষ এাআ ঘিনায দ্বাযা জাম্বুফান 

শ্রম স্বাথথয শ্রফমায়ের ভানুয়লয প্রক্ততবূ য়ম উয়ঠয়ছন তা াঠয়কয কায়ছ তুয়র ধয়যয়ছন নািযকায। এখায়ন 

যাভয়ক জামু্বফান প্রফীে ফয়র তায উয রক্ষয়েয থয াঅয়মাজন এয ক্তফলয়ে বযা কযয়ত শ্রদখা মাম। 

এভতাফস্তাে ধূতথ জামু্বফান তায ঘুয়ভয শ্রঘায়য শ্রম প্রকৃত চক্তযে প্রকা ঘয়িয়ছ তা ফুঝয়ত শ্রয়য তায়ক ফহুফায 

 াকাে  াকাত  ায ানুভায়নয কথা উয়েখ কয়যন। এযয জামু্বফান শ্রক শ্রদখা মাে শ্রপ্রক্তিন ক্তরখয়ত ও 

শ্রাআ শ্রপ্রক্তিয়ন ক্তরক্তখত ক্তফরযকযেী ভৃতঞ্জীফনী াঅনায দােবায য়য নুভায়নয উয। এাআ দাক্তেত্ব 

জামু্বফান ক্তনয়জাআ নুভানয়ক শ্রদন। ক্তকন্তু যর নুভান গবীয ফয়ন ফনযপ্রােী দ্বাযা ক্তনত ওোয বীক্তত প্রকা 

কয়য শ্রপয়রন। ঘিনািয়ভ নুভান তায়ক জানান শ্রম ক্ততক্তন  ািায-খানা শ্রচয়নন না। তয়ফ জাম্বুফায়নয 

নুভানয়ক ককরা ফথত এয ায় গন্ধভাদন াায় য ক্তদ শ্রদন ও শ্রল মথি যায়ভয শ্রকাথাে ক্ততক্তন 

গন্ধভাদন াায় য উয়েয়য মান। তয়ফ এযয জাম্বুফান তায ক্তফচক্ষেতায ক্তযচে ক্তদয়েয়ছন শ্রনাক্তত 

ক্তনফথাচন কযয়ত ফরায ভধয ক্তদয়ে। কাযে রক্ষেয়ক ক্তনয়ে শ্রময়ত মভদূয়তয াঅগভয়নয ম্ভাফনায কথা ক্ততক্তন 

শ্রবয়ফয়ছন। এভতাফস্থাে ুয়মাগ ফুয়ঝ ুগ্রীফ ক্তফবীলয়েয উয শ্রনাক্ততয দাক্তেত্ব াথয়নয কথা ফয়র তায়ক 

পযাায়দ শ্রপয়রন। এয়ত কয়রযাআ ম্মক্ততও রাব ে। শ্রল মথি ক্তফবীলে এ কাজ কযয়ত ফাধয য়রও তায 

ভয়ধয যাফে বীক্তত াফযাআ ক্তফযাজ কয়য। এ শ্রক্ষয়ে াক্তত চারায়কয গরাে দক্ত  প্রফাদক্তি ক্তফবীলয়েয জনয 

মথাথথ ফযফায কযা মাে। মা শ্রথয়ক শ্রফাঝা মাে ভায়জ চারাক্তক কয়যও ক্তফবীলয়েয ভত ভানুয়লয পযাায়দ 

 য়ত ে। কাযে ক্ততক্তন ফুক্তিধাযী ফা চতুয ফযক্তি য়রও তায়ক ানযযাও পযাায়দ শ্রপরয়ত ুয়মাগ াফযাআ 

শ্রখাাঁয়জন। এখায়ন ক্তঠক শ্রমভন ূয়ফথ ুক্তগ্রফয়ক ক্তফবীলে পযাায়দ শ্রপয়রন শ্রতভক্তন তায উয মথামথ প্রক্ততয়াধ 

শ্রনন।  

    চতুথথ দৃয ক্তক্তফয প্রাঙ্গে এ শ্রদখা মাে ক্তফবীলে াাড়া ক্তদয়ত ক্তদয়ত জামু্বফায়নয ফরা কথা ‚শ্রদখ শ্রমন 

ঘুক্তভয়মা না‛
২০

 ভয়ন কয়য ফয়রন, ‚এভন াফস্থাে য়  ক্তমক্তন ঘুভ ক্তদয়ত ায়যন তায়ক াঅক্তভ ৫০০ িাকা 

ফকক্ত ক্তদয়ত াক্তয!‛ 
২১

 তয়ফ এরূ কথা ফয়রও ক্তফবীলে াল্প ক্তকছু ভয়ময ভয়ধয ঘুক্তভয়ম য় ন ও য়য 

জামু্বফান এয় তায়ক ঘুভ শ্রথয়ক শ্র য়ক তুরয়রন। তয়ফ এভত াফস্থাে ক্তফবীলে ঘুক্তভয়ে য় ক্তছয়রন শ্রাআ 

তযয়ক বুর প্রভাে কযায জনয জামু্বফানয়ক জানান ক্ততক্তন ভূরত ঘুভানক্তন। এরূ ক্তভথযাফাদী ভানুল ভায়জয 

ফতথভান। মাযা ক্তনক্তফথকায়য তযয়ক ক্তভথযা াঅয ক্তভথযায়ক তয ফানায়ত াবযস্ত। এযয জামু্বফান প্রস্থান 

কযয়রও ক্তফবীলে ুনাঃক্তনক্তেত য়র শ্রখায়ন দুাআ মভদূয়তয াঅগভন ঘয়ি। এাআ মভদূত দ্বে রক্ষয়েয শ্রদ 

ানুন্ধান কযয়ত ক্তগয়ম ক্তফবীলয়েয উয ড়য়র ক্তফবীলয়েয ক্তনো বঙ্গ ে ও তায়দয উয়েয়য তায়ক 

‘শ্রকয়য!' ফয়র ক্তজোা ূচক ব্দ ফযফায কযয়ত শ্রদখা মাম। তখন তাযা ক্তফবীলেয়ক ক্তনয়ম শ্রময়ত এয়য়ছ 

ভয়ন কয়য তায়ক জীক্তফত শ্রদয়খ বীত ে। তয়ফ য়য তাযা তায়দয বুর বাফনায কথা ফঝুয়ত ায়য। ভরূত 

ভায়জয াাে ভানুয়লয প্রক্তত এাআ মভদূত ও ক্তফবীলে এখায়ন দুফথর ভানুয়লয উয াতযাচাযকাযী ভানুয়লয 
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প্রক্ততবু। তাাআ ক্তফবীলে তাযা না শ্রগয়র শ্রভয়য ধনঞ্জে কয়য শ্রদয়ফ ফয়রন। এভতাফস্থাে তাযা ারায়ত উদযত 

য়র তায়দয ভয়ন য়ড় কামথ ম্পন্ন কয়য না শ্রগয়র তায়দয মভযাজ াঅস্ত যাখয়ফ না। এয়ক্ষয়ে তাযা য়য 

উবে ঙ্কয়ি। চাকক্তয ফাাঁচায়ত প্রথভ দূতয়ক ক্তফবীলয়েয য়ঙ্গ র াাআ কযায প্রস্তাফ ক্তদয়ত শ্রদখা মাে ক্তদ্বতীে 

মভদূয়তয উয়েয়য। ক্তকন্তু রড়াাআ কযয়র শ্রম তায়দয যাজে াফযম্ভাফী তাও তাযা জায়ন। এয ভধয ক্তদয়ে 

াক্তক্ততযক মথাথথাআ ভায়জয ক্ষভতাারী ফা ক্তফত্তফান শ্রেক্তেয মাাঁতাকয়র াঅফি দুফথর াাে চাকক্তযজীফীয 

ছক্তফ তুয়র ধয়যয়ছন। তয়ফ এযয চারাক ক্তফবীলয়েয দুবথাগযিয়ভ এাআ দুাআ মভদূয়তয ভতাআ াফস্থা ে। 

কাযে শ্রখায়ন মভযায়জয াঅগভন ঘয়ি ও ক্তফবীলে উবেঙ্কয়ি য় ন। তয়ফ মভযাজ তায ক্তদয়ক াগ্রয 

য়র াঅচভকাাআ ক্তনয়জয াোয়তাআ নুভান গন্ধভাদন াাড় তায ভাথাে স্থান কয়যন ও ময়ভয তন ঘয়ি। 

এ ঘিনাও ক্তফবীলয়েয নযাে দুফৃথয়ত্তয বায়গযয পর। মভযায়জয এ াফস্থা শ্রদয়খ ুয়মাগ ফয়ুঝ ফুক্তিভান জাম্বুফান 

রক্ষেয়ক ক্তনয়ে তায়ক ুস্থ কযায প্রয়চষ্টা কয়যন। তয়ফ মভদূতদ্বে  মভযায়জয কায়ছ চাকুযীযত ওোে 

মভযাজ না থাকয়র ভাাআয়ন ায়ফ না শ্রবয়ফ িন্দন কয়য। এবায়ফ যাভােয়েয নযাে নুভান ক্তফরযকযেী না 

শ্রয়ে ভগ্র াাড় তুয়র এয়ন ুনযাে তায যরতা ও ফয়রয প্রভাে ক্তদয়েয়ছন। াঅফায ানযক্তদয়ক রক্ষে 

ুস্থ য়রাআ মভয়ক শ্রছয়ড় শ্রদওো ে। এখায়ন ফাস্তফ ভায়জয ভত কাউয়ক াঅিক কয়য কামথক্তক্তি কযায ক্তচে 

পুয়ি উয়ঠয়ছ। ভরূত মভয়ক এখায়ন শ্রফাকা ফানায়না য়েয়ছ। পয়র ক্তঠক কায়জয ক্তাফ শ্রয়রও ক্ততক্তন ভয়ন 

কয়যন ক্তচেগুপ্ত তায়ক বুর ক্তাফ ক্তদয়েয়ছন। এযয শ্রয়ল শুরু ে রক্ষয়েয ক্তিয়র শ্রথয়ক রক্ষেয়ক 

উিায়যয শ্রিক্ত ি শ্রনওোয ারা। এয়ক এয়ক নুভান ুগ্রীফ ক্তফবীলে জাম্বুফান যাভ এভনক্তক এয়ত াক্তভর ন। 

ফয়য়ল নুভায়নয গন্ধভাদন াাড় াঅনায ভয়তা ক্তফার কায়জয জনয তায়ক চাযক্তি ফাতাা শ্রদওোয কথা 

ফরায ভধয ক্তদয়ে ভায়জয ফড় কায়জয মথায়মাগয ম্মান ফা ভূরয শ্রম শ্রকউ াে না তা মথাথথাআ ক্তচক্তেত 

য়েয়ছ।  

 

    ভগ্র কাক্তনীয ভধয ক্তদয়ে াঅভযা ক্ষভতাফান ভানুয়লয দয়রনকাযী চািুকায চক্তযয়েয ক্তচে ভূরত শ্রদখয়ত 

াাআ। এাআ দয়রনকাযী য়রন জামু্বফান যাফয়েয ক্তফশ্বাঘাতক বাাআ ক্তফবীলে শ্রম াফযাআ স্বাথথয ও প্রফর 

ুয়মাগন্ধানী এফাং ুগ্রীফ। যাজা যাভ এখায়ন াফযাআ ক্ষভতাারীয়দয প্রক্ততবূ। যাভ এখায়ন শুধ ুযাজাাআ 

য়ময়ছন তায শ্রকায়না দাক্তমত্বয়ফাধ এয দৃষ্টাি শ্রনাআ এ কাক্তক্তনয়ত। তয়ফ যাফে শ্রম মথাথথাআ ফীয তা নািযকায 

ফুক্তঝয়ময়ছন। ক্তকন্তু যাফেয়ক এখায়ন শ্ররাবী ুয়মাগন্ধানী য়ত শ্রদখা শ্রগয়ছ। রক্ষয়েয ক্তিয়র ক্তফি ওোয  

য তায য়কয়ি রুি কযায ভধয ক্তদয়ম। এছা া জ-যর নুভান দুফথর াাে চাকক্তযজীফী ক্ষভতাফান 

শ্রফাকা মভযাজ চক্তযে এাআ কাক্তনীয়ত ফতথভান। এ কাক্তক্তনয প্রক্ততক্তি চক্তযোআ ভায়জ শ্রকায়না না শ্রকায়না ক্তফয়ল 

চক্তযয়েয ভানুয়লয প্রক্ততবূ য়ে উয়ঠয়ছন নািযকায ুকুভায যাে তাাঁয এাআ যচনায়ক াযযয়য ভাধযয়ভ 

উস্থান কযয়রও এয ভধয ক্তদয়ে ভায়জয ভানফচক্তযয়েয ফাস্তফ ক্তচে তুয়র ধয়যয়ছন মা াফযাআ 

প্রাংনীম।  
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