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Abstract 

This paper discuses by the short stories of women and society of Ramapad Chowdhury, one 

of the most prolific writers of Bengali literature in the fourties of the twentieth century. 

Romapada Chowdhury er ‘chotogolpe narisomaj’ the character of woman in all three levels 

of upper class, middle class, tribal society here is picture of how their woman have changed  

over time. 
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     াচল্পতয ভাচল্পঘতনা, াআচতাল্পঘতনা, ভৃতুযল্পঘতনা, প্রওৃচতল্পঘতনায াাাচ চম চফলয়চট াঅধুচনও  

ওথাাচচতযওল্পদয াঅওৃষ্ট ওল্পযল্পঙ তা র নাযীল্পঘতনা। চফতল্পওয ঘচিল্পয দল্পওয ওথাচেী যভাদ চঘৌধুযীয  

চঙাটকে তায ফযচতক্রভ নয়। যভাদ চঘৌধুযীয াচল্পতয াঅকভন খল্পট এও াান্ত ভল্পয়য চপ্রক্ষাল্পট।এাআ াংওল্পটয 

টবূচভল্পত দাাঁচিল্পয় চতচন াচতয যঘনায় ব্রতী ল্পয়চঙল্পরন তাাঁয চরঔনীল্পত াঅভযা চল্পয়চঙ াাংঔয াঈনযা  

চঙাটকে। চতচন নাযী ভল্পনয ুদক্ষচঘত্রওয। ুরুল ঘচযল্পত্রয াাাচ তাাঁয চঙাটকল্পে নাযীঘচযত্রগুচর ুন্দয রু   

চল্পয়ল্পঙ। নাযীয চঘযাঘচযত চতন রূল্পাআ াথধাৎ ওনযা, চায়া, চননী চাল্পফাআ নাযীল্পও চদল্পঔল্পঙন চতচন। চাআ নাযীযা 

াঅধুচনও ভনন  হৃদল্পয়  চফশ্বাী। চতচন াচতাঅধুচনও নাযীভল্পনয াায াীভ যয ূক্ষ্মতা  কবীযতায ল্পে 

তুল্পর ধল্পযল্পঙন। ভয় চপ্রক্ষাট ফদল্পরয ল্পে ল্পে গ্রাভ  নাকচযও চযল্পফল্প নাযীভন ওীবাল্পফ চযফচতধত ল্পয়ল্পঙ 

তাযাআ নানান যীক্ষা চনচযক্ষা তাাঁয কল্পে। যৎঘন্দ্র ঘল্পরাাধযায়, তাযাঙ্কয ফল্পন্দযাাধযায় এয ভতাআ নাযীযা চক্রয় 

 কচতীর। কল্পেয ূঘনা চথল্পও ভাচি মন্ত নাযীল্পওচন্দ্রও এও াীভ চক্রয়তায ফীচ াঈি য় নাযী প্রধান  

চঙাটকেগুচরয ভল্পধয। তাাঁয চঙাটকল্পে াঈচ্চচফত্ত,ভধযচফত্ত,াঅচদফাচ এাআ চতন চেচণয নাযীযা চবি ওল্পযল্পঙ।তায কল্পে 

নাযীয চওান এওও রূ কচিত য়চন, নাযীয ফহুভাচত্রও রূ প্রওাচত ল্পয়ল্পঙ।নাযীভাল্পচয ভূরযল্পফাধ  াযীচযও 

াঅওলধণ াঈবয় চক্ষত্রয় াঅীন তাাঁয চঙাটকল্পে।াঅভযা এাআ চনফল্পে যভাদ চঘৌধুযীয নাযীয এাআ চতন রূল্পওাআ াঙ্কন 

ওল্পযচঙ।    
 

ভধযচফত্ত ভাল্পচয নাযী: যভাদ চঘৌধুযী ভধযচফত্ত ভাচ চীফল্পনয এওচনষ্ঠ ওথাওায।১৯৪৩ চিষ্টাব্দ চথল্পও ১৯৭৫ 

চিষ্টাব্দ মন্ত ভল্পয়য চপ্রক্ষাল্পট ফদল্পর মায়া ভধযচফত্ত চেচণয নাযীল্পঘতনায এও াঔণ্ড দচরর ায়া চমল্পত াল্পয 

তাাঁয কে। াঅধুচনও ভধযচফত্ত ভাল্পচ াশ্চাতয চপ্রল্পভয চকৌণতা,ফাৎরয চপ্রল্পভয চিচত চতচন রক্ষয ওল্পযল্পঙন।   
 

     ‘াঈদয়াস্ত’ ১৩৫০ ফোল্পব্দ প্রওাচত ল্পয়চঙর।কল্পে চঙাটকেওায চদচঔল্পয়ল্পঙন ভয় াফওাীন ভধযচফত্ত 

চীফল্পন বফচঘত্রযীন নযনাযী ম্পল্পওধয ভল্পধয ক্লাচন্ত ফল্পয় াঅল্পন, পল্পর চিতীয় চফওে চাল্পফ নাযী ন্তান ফাৎল্পরয 
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াচবচনল্পফ ওল্পয থাল্পও। এাআ কল্পে চফষ্ণুযাল্পভয স্ত্রী াচফত্রী ভল্পধয চদল্পয় ভধযচফত্ত নাযীয এাআ চদওচট পুল্পট াঈল্পিল্পঙ। 

দাম্পতয চীফল্পন চমৌনাওলধণ াল্পক্ষা াাংাচযও দাচয়ত্ব ারল্পনাআ তৎয ভধযচফত্ত নাযীযা।      
               

‚‘াঅাঁঘর চদল্পয় চওটচরটা ধল্পয াচফত্রী চটা ল্পব্দ চভল্পছল্পত নাচভল্পয় যাল্পঔ। ঢাওচনটা ঔুল্পর এওভুল্পিা 

ঘাল্পয়য  ফল্পর, চও র চও, ওার চথল্পও চঔাঁচটল্পয় যল্পয়ঙ চম? চফষ্ণুযাভ ফল্পর চ জ্ঞান চও চতাভায াঅল্পঙ। 

চফুল্পও চযচরব ওযল্পত ল্পফ না? াঃ প্রাণ কল্পর চকর চফুয দাঃল্পঔ াঅয াঅচভ চম যাত চবায খুভল্পত াাআ না, 

চটা াঅয চঔয়ার র না, না? াঅভায চফরায় চবায ঘাযল্পটয় ঘা ঘাাআ।‛    
         

‚’চফষ্ণুযাভ াঅশ্চমধ ল্পয় ফল্পর, তুচভ াঅফায যাচত্রল্পত খুভল্পত ানা? তা াঅয চানল্পফ চও ওল্পয, লাাঁল্পিয ভল্পতা 

নাও ডাচওল্পয় খুভাআ, ভল্পন ওল্পযা ফাাআ চতাভায ভল্পতা খুভুল্পত ায়, ফচর যাচত্তল্পত চতনফায ওল্পয ওাাঁথা 

ফদরাল্পনা, চকৌতভ, চকাযাল্পও চনল্পয় ওর খল্পয দাাঁিাল্পনা এ ফ চও তুচভ ওল্পযা?‛ 
 

     এত ওল্পষ্টয য চিও ঘাযল্পটয় াঈল্পি স্বাভীয ওতধফয ারন ওযা, এভনচও চাাও এল্পন চদয়ায ভানচওতায় 

ভধযচফত্ত নাযীয নীরতা  ওতধফযচনষ্ঠা প্রওা চল্পয়ল্পঙ াচফত্রীয ভল্পধয। দচযদ্র াংাল্পযয চযঘরনায চক্ষল্পত্র স্বাভী 

ন্তানল্পদয প্রচত ওতধফযচনষ্ঠা থাওল্পর চদল্পনয য চদন াঈল্পচক্ষত চমৌনচীফন াচতি চথল্পও মায়। াফয তায চনয 

নাযী দাঃঔ চনাআ, চওননা তাাঁয বারফাায় পর তাাঁয ন্তান চপ্রয় ল্পয় াঈল্পিল্পঙ। তাাআ মঔন চফষ্ণুযাভ প্রকাঢ় াঅগ্রল্প 

াচফত্রীল্পও ফুল্পওয ওাল্পঙ চটল্পন চনয়, াচফত্রীয ভুঔটা খুচযল্পয় ধল্পয তায চনল্পচয ভুল্পঔ চদল্পও। াচফত্রী ভুূল্পতধয চনয 

চনল্পচল্পও চঙল্পি চদয় স্বাভীয াল্পত; যক্ষল্পনাআ চফষ্ণুযাল্পভয াঅচরেন চথল্পও চনল্পচল্পও ঙাচিল্পয়,    
                       

‚ফল্পর রজ্জা ওল্পয না চতাভায। ফুল্পিা ল্পত ঘরল্পর এঔন াআফ।‛ 
 

     এ াঅল্পর দীখধ াল্পক্ষায য নাযীয াচবফযচি, চওননা, মঔন চ এ ফ চদচভরন াঅওাঙ্খা ওযত তঔন 

চফষ্ণুযাভ নাাআট চডাঈচট ওযল্পত ত চেল্পন। াঅচ াঅয তায ওাভনা চনাআ। এও ান্ত াংাল্পযয চীফনটা তায ওাল্পঙ 

ফল্পিা ল্পয় াঈল্পিল্পঙ। কল্পে এবাল্পফাআ নাযীয স্বাতন্ত্র চদল্পঔল্পয়ল্পঙন কেওায।  
 

     ‘ফনফাতা’ ১৩৫২ ফোল্পব্দ প্রওাচত ল্পয়চঙর।এাআ চঙাটকল্পে াঅযচতল্পদফীয ঘচযত্র াঙ্কল্পনয ভাধযল্পভ ভধযচফত্ত  

নাযীয এও চফচঘত্র ভানচওতাল্পও চদঔল্পয়ল্পঙন চরঔও। স্বাভীয স্ত্রীয চফফাচত চীফন ারন ওযল্পর স্বাভীল্পও 

বারফাায ওৃচত্রভ াচবনয় ওল্পয াঅযচতল্পদফী,াথঘ চনাঃতধ চনঔাদ বাল্পরাফাায় চফত্র ম্পওধ কল্পি চতাল্পরনা চ। 

াঅযচতল্পদফীয ওথায়— 
     

‚এওান্ত এওা।চপ্রভ, বাল্পরাফাা? বাল্পরা নাাআফা ফাল্পরন ভল্পনাল্পতালল্পও।াবযাল্পয াচবাল্পয চনল্পচয 

ফযচথত চীফনল্পও যচল্পয় তুরল্পত চতা চল্পযচঙল্পরন।তা ঙািা াঅনন্দ চঙল্পরা।এওটা াদ্ভুত াঅনন্দ। 

াঅত্মকল্পফধয চয় ল্পঙ্কত। বাল্পরা না ফাায কফধ চঙল্পরা চনল্পচয ভল্পন। বাল্পরাফাা ায়ায ঙিল্পফ চদঔাল্পত 

াযল্পতন ফাাআল্পযয চকতল্পও। াওল্পেয় ুল্পঔয ভুল্পঔা চঙল্পরা ভুল্পঔ। াঅশ্চমধ ঔুচয াঅল্পভচ, চাও বান।‛   
  

     ানযচদল্পও াঅফায চাআ নাযীাআ াল্পনযয দাম্পতয চীফল্পনয ুল্পঔ াইলধা ওল্পয। চনল্পচয ুত্রফধুল্পও চ াঅন বাফল্পত 

াল্পযনা।  
 

‘াঅযচতল্পদফী ানুল্পও াঅয াঅন  বাফত াল্পয না তায ভল্পন য় ুচিতা-ুচি ায। চমন চাতবফচয।’ 
 

     ল্পদয, াঈিা াঅভুল্পদ-াঅিাল্পদ াঅনভল্পন চফল ঢুচওল্পয় চদয় চনল্পচয ভল্পন, ভনল্পও চফচলল্পয় চতাল্পর। এাআ 

ুঔাচতমযায চযাস্ব চাওাতয ওল্পয তুল্পরল্পঙ তাল্পও।  
 

‚ায। যাত চফল্পি ঘল্পরল্পঙ, এঔল্পনা চপযফায নাভ চনাআ ল্পদয।‛  
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     এাআবাল্পফ চদনযাত ানু াঅয ুচিল্পও াঅল্পভাদ ভগুর ল্পয় থাওল্পত চদঔল্পর কা জ্বল্পর মায় াঅযচতল্পদফীয। এল্পদয                       

ভল্পধয াভানয এওট ুফযফধান াঅনল্পত াযল্পর চ ভল্পন ভল্পন ঔুচ ল্পয় ল্পি।       
 

‚চতাভায চতা াঅয াআাআ ওযল্পর ঘরল্পফনা ফাফা াল্পনওচদন চতা ল্পয় চকর াঈচন ভাযা চকল্পঙন।এফায 

চতাভাল্পও ফ চদঔল্পত ল্পফ শুনল্পত ল্পফ।‛   
 

     চরঔও কল্পে চদচঔল্পয়ল্পঙন যভণীয গুল্পন চমভন াংায কল্পি ল্পি, চতভচন তায াইলধা  চাংায় চবল্পে মায়। 

ভধযচফত্ত নাযীয এ এও যযভচয় রূ কল্পে াঅযচতল্পদফী ঘচযল্পত্রয ভধয চদল্পয় াঙ্কন ওল্পযল্পঙন কেওায।    
  

     ‘চশুল্পভধ’ ১৩৫৩ ফোল্পব্দ প্রওাচত ল্পয়চঙর।এাআ চঙাটকল্পে ভধযচফত্ত নাযীয ঘাচযচত্রও বচথরয  বনচতও 

াধাঃতল্পনয চদওচট পুচটল্পয় তলু্পরল্পঙন ুীরায ভধযচদল্পয়।ুীরায ওথায় তায ভধয চদল্পয় ল্পচাআ ানুধাফন ওযা 

মায়।  
 

‚বাল্পরা চতাভাল্পও াঅচভ চওানচদনাআ ফাচনী।াঅচ াত ফঙয ধল্পয দাল্পয় ল্পয বাল্পরাফাায াচবনয় ওযল্পত 

ল্পয়ল্পঙ।‛       
  

     াঅফায ভধযচফত্ত নাযী তায স্বাভীয াফতধভাল্পন ানয ুরুল্পলয ল্পে চমৌন ন্মে াতাল্পত চিধা ওল্পয না। এফাং 

কবধফতী ল্পয় িল্পর কবধি চশুল্পও তযা ওযল্পত াংয় চফাধ ওল্পয না।এাআযওভ  চখনয ওাচ ল্পচাআ ওল্পয চপল্পর।  
 

‚ভস্ত বচফলযৎ চীফল্পন চম রজ্জা াঅভাল্পও ফল্পয় চফিাল্পত ল্পফ, তায চথল্পও তুচভ াঅভাল্পও যক্ষা ওল্পযা।‛ 
 

     াঅফায ওঔল্পনা াল্পথধয চখনয চরা চদচঔল্পয় চনল্পচয াল্পয চযভাচি খটাল্পত চঘল্পয়ল্পঙ চমভনটা ওল্পযল্পঙ 

ুীরা।  
  

‚টাওা টাওা টাওা। াচস্র টাওা, মা তুচভ াযা চীফল্পন চযাচকায ওযল্পত াযল্পফ না।       

নীচত, ধভধ, ভাচ, াংায।    

টাওা, টাওা, টাওা, যানীফাাঁল্পধয ফধুযানী াঅচভ, টাওায াবাফ য় না মায চওাল্পনাচদন।‛   
 

     এাআ কল্পে ভধযচফত্ত নাযীয াওাল্পমধয চদওচট াঈল্পিচঔত ল্পয়ল্পঙ।   
 

     ‘স্বণধভযীঘ’ ১৩৫৫ ফোল্পব্দ প্রওাচত ল্পয়চঙর।এাআ কল্পেয ভুরনাযী ঘচযত্র ফানা, মায ভাল্পচয ঘাল্প ফৃি স্বাভী 

চফশ্বনাল্পথয ল্পে চফফা য়। চওন্তু স্বাভী  ফৃদ্ধ য়ায় তাল্পও বারফাল্পত াল্পযচন ফানা। চওননা, এও াঈচদ্ভন্ন চমৌফনা 

নাযীয চয় ওযায চওান াযীচযও  ভানচও ক্ষভতা চঙরনা স্বাভীয। চ চনয বাল্পরাল্পফল্পচঙর এও মুফওল্পও। 

এওচদন ফানা তায ল্পে াচরল্পয় মায়ায চযওেনা ওল্পয। চওন্তু ারঙ্কায প্রীচতয ওাল্পঙ ভুূল্পতধ াঈল্পফ চকল্পঙ চপ্রভ 

প্রীচত বাল্পরাফাা, চমৌফন, স্বাভী, চপ্রচভও ফচওঙ ুএভনচও চনল্পচল্পও াস্বীওায ওল্পয চওফর ারঙ্কাল্পযয ওাল্পঙ ফচন্দনী 

থাওল্পত চঘল্পয়ল্পঙ।           
 

‚দল্পধয ভল্পতা াদা চল্পচধন্ট। রার চফনাযচ। াযাল্পভচথল্পেয াঅচ চযচভ চফযাভ ফযফাল্পযয কাল্পয়।  

নীরায াঅকু্র চদল্পয় যাোল্পনা নীরাম্বযী।ঘম্পাফযন ওচিয়ার। প্রল্পতযওচটয স্পধ চনয় ফানা।   

ত্বচযত াল্পত ঔুল্পর চপল্পর তায বাাঁচ, চভল্পর ধল্পয াঈজ্জ্বর াঅল্পরাল্পওয াভল্পন।‛                         

‚ওাাঁল্পঘয াঅরভাচযটায চদল্পও চপল্পয তাওায় ফানা। াঈন্মাদনা চনল্পঘ ল্পি তায ুযাি চাচণল্পত।   

াচস্র যত্নারঙ্কাল্পযয াঈজ্জ্বর ছরাচন। াঅাআবচযয াাঁুচর, প্ল্যাচটনাল্পভয দর। ীল্পযয ওণ্ঠায,  

ভুল্পিায চাঁচথ, প্রফাল্পরয ভারা, চানায ওঙ্কণ।‛      
 



যভাদ চঘৌধুযীয চঙাটকল্পে নাযীভাচ         চঘযচিত ভাচি 
 

Volume- VIII, Issue-II                                                     October 2019           54 

     এঔাল্পন ভধযচফত্ত নাযীয চফশ্বাখাতওতা, ারঙ্কায চরাবীভন বনচতও াফক্ষল্পয়য চঘহ্ন ফন ওল্পযল্পঙ। স্বাভীয ল্পে 

চফশ্বাখাতওতা ওল্পয াবফধ চপ্রচভওল্পও বাল্পরাল্পফল্পল্পঙ চ। াঅফায ারঙ্কাযল্পও বাল্পরাল্পফল্প চফশ্বাখাতওতা ওল্পযল্পঙ 

চপ্রচভল্পওয ল্পে।  
 

‚না, এয এওটা চপল্পর চমল্পত াআল্পে য় না। না না, এ ফ চপল্পর চমল্পত াযল্পফনা চ। এ ফ চপল্পর চমল্পত 

াযল্পফনা। এত ঐশ্বমধ তায। এয এওও ম্মাচজ্ঞ চ।‛     
 

     এও াঅধুচনও নাযীয চচটর ভানচওতাল্পও ফানায ঘচযত্র াঙ্কল্পনয ভধয চদল্পয় চদচঔল্পয়ল্পঙন কেওায।                               
 

     ‘াোচর’ ১৩৫৬ ফোল্পব্দ প্রওাচত ল্পয়চঙর। এাআ কল্পে ভাতৃল্পে  াংস্কায এাআ চফযীত িচিত ভাল্পয়য 

চঘযাঘচযত ভূচতধ াথধও বাল্পফ প্রওা  চল্পয়ল্পঙ। চফশ্বমুল্পদ্ধয ভয় াচযল্পয় মায়া চভল্পয়য চনয দীখধ াাওায ওল্পযল্পঙ  

াশ্রুচল্পর াল্পপ্রক্ষা ওল্পযল্পঙ ভা, চওন্তু এওচদন মঔন চতযাআ চপল্পযল্পঙ চাআ চভল্পয়, তঔন াংস্কাল্পযয ঘাল্প গ্রণ ওযল্পত 

াল্পযচন তাল্পও। ভাতৃত্ব ফি ল্পর াংস্কাযল্পও তা াচতক্রভ ওযল্পত াল্পযচন।      
                                                                                              

‚ভা ফরল্পর, চওাল্পর ভানুল ওল্পযচঙ ফল্পর চতা াঅয াঅভাল্পদয চঙল্পর নয় ফাু।‛   
 

     ঘচিল্পয দল্পওয াঅধুচনও ভল্পয় ভাল্পচয চম াংস্কায তা তযাক ওযল্পত াল্পযচন াধাযন ভানুল এাআ তাযাআ 

প্রভাণ।  ‘তল্পভাকান’ ১৩৫৭ ফোল্পব্দ প্রওাচত ল্পয়চঙর। এাআ চঙাটকল্পে এও ভাতৃওাভী চফাযায়ন নাযীয ারূ 

ঙচফ াচঙ্কত ল্পয়ল্পঙ। কল্পে াঅভযা চদচঔ চফধফা যাচগ চনচ ন্তান ওাভনায় ওাতয ল্পয় চনচ ভাতৃত্বল্পওাআ াদয স্বীফৃচত্ত 

চাচনল্পয়ল্পঙ।চ াওৃণ চফা চযঘমধায াাল্পময কণপ্রল্পয ভৃতপ্রায় ওুৎচতরূী খটও াওৃতদায যাভুন্দযল্পও যভ 

ভভতায় ুি ওল্পয চতাল্পর। বফধফয চীফন ন্তান ওাভনায চনায় চফল্পবায চনাঃন্তান যাচগ এওযাল্পত যাভুন্দল্পযয ল্পে 

ান্তযে চদারাল্প যত  ল্পয়ল্পঙ। চনচ চস্বোয় তীত্বল্পও চফচধন চদল্পয় াঅফায চ যাভুন্দল্পযয ল্পে চস্বোয় 

দূযত্ব ৃচষ্ট ওল্পযল্পঙ। াঅফায দীখধচদন ল্পয যাভুন্দল্পযয যল্প চন্ম চনয়া চনচ ন্তানল্পও চতা চাল্পফ 

যাভুন্দযল্পও চযচঘচত চদল্পয়ল্পঙ। যাচগ এও াননয  চচটর নাযী ভানচওতা ল্পর ভাতৃত্ব চম নাযীয ূণধতা ৃচষ্ট 

ওল্পয চাআ ভাতৃল্পত্বয ঘাচদাাআ এঔাল্পন ফি ল্পয় াঈল্পিল্পঙ যাচগয ভধয চদল্পয়। কল্পে কেওায ফচওঙুল্পও চবল্পে নাযীয 

ভাতৃল্পত্বয চেগ্ধ ন্মে ভূতধল্পও ুন্দযবাল্পফ পুচটল্পয় তুল্পরল্পঙন যাচগ নাযীচট ঘচযত্র  াঙ্কল্পনয ভধয চদল্পয়।      
 

াঈচ্চচফত্ত ভাল্পচয নাযী: াঈচ্চচফত্ত চেচণয নাযী ঘচযত্র াঙ্কল্পন াাধাযন াযদচধতায চযঘয় চদল্পয়ল্পঙন যভাদ 

চঘৌধুযী। তাাঁয এাআ মধাল্পয়য দ এওচট কল্পে তায াাধাযণ রূ রচক্ষত য়। চমভন ফরা মায়-                                                                                                                
 

     ‘রুভাফাাই’ কেচট ১৩৬০ ফোল্পব্দ প্রওাচত ল্পয়চঙর। এাআ কল্পে ফযফায়ী াঈচ্চচফত্ত নাযী রুভাফাাইয এও 

চফদনাফ  চীফন ভাচিয খটনা চরচফদ্ধ ল্পয়ল্পঙ। কল্পে কেওায চদচঔল্পয়ল্পঙন াঈচ্চচফত্ত ধনী ভাল্পচ চওান চওঙুযাআ 

াবাফ থাল্পওনা,  এওভাত্র াবাফ দাম্পতয চপ্রভ। াাধাযন ুন্দচয রূী রুভাফাাইয ল্পে চফল্পয় য় চভাঃ যাল্পয়য, চওন্তু 

তায ল্পে প্রওৃত দাম্পতয ম্পওধ কল্পি ল্পিচন রুভাফাাইয। ভদযান ওযা  যরুুল্পলয ল্পে ম্পওধ কল্পি চতারা 

এাআ চঙর রুভাফাাইয চনা। এঔাল্পন কেওায চদচঔল্পয়ল্পঙন চম াঈচ্চচফত্ত ভাচ চযফাল্পযয নাযীয াঅচথধও স্বেরতা   

াঅচবচাতয থাওল্পর তাল্পদয চীফল্পন কবীয চপ্রভ চনাআ, তাাআ তাযা স্বাথধয ল্পয় ল্পি ভাযাত্মও বাল্পফ। চাআ াচতি 

চপ্রভাআ তাল্পদয চফদনা চাকায় চাআ চদওচট ুন্দযবাল্পফ াচঙ্কত ল্পয়ল্পঙ কল্পে।                
                                                                                              

াঅচদফাচ ভাল্পচয নাযী: ভধযচফত্ত  াঈচ্চচফত্ত চেচণয নাযী ঘচযল্পত্রয াাাচ াঅচদফাচ নাযী ঘচযত্র ৃচষ্টল্পত 

কেওায ওৃচতল্পত্বয চযঘয় চদল্পয়ল্পঙন। ভওারীন াননয ওথাচেী ভাল্পশ্বতাল্পদফীয নযায় চফুর  খচনষ্ঠ বাল্পফ 

াঅচদফাচ যভণীয ঘচযত্র না াঅাঁওল্পত াযল্পর ূক্ষ্মতা, মধল্পফক্ষণ চিয কাঢ়তায় এফাং ভনস্তাচিও চচটরতায 

চফল্পেলল্পণ যভাদ চঘৌধুযীয াঅচদফাচ নাযীযা মল্পথষ্ট চিারী। ওভধূল্পত্র চতচন চভল্পদনীুয,চফাল্পযয চাংবুভ াঞ্চল্পর 

প্রায়াআ চমল্পতন, পল্পর চঔানওায াঅচদফাচ ভাচ যভণীল্পদয াতযন্ত ওাঙ চথল্পও চদঔায ুল্পমাক ল্পয়চঙর তাাঁয। 
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াঅফায ল্পযয যাচল্পথ বয ভাল্পচয ভাল্পছ াঈদ্দস্ত াঅচদফাচ যভণীয াফিা চতচন চদল্পঔচঙল্পরন। তাাঁয এাআ চেচণয 

কেগুচর র। -   
                         

     ‘াআভরী’, ‘রাটুয়া ছায ওাচনী’, ‘চযল্পফওা চাল্পযল্পনয ওফয’, ‘ছুভযা চফচফয চভরা’, ‘নাযীযত্ন’, ‘ুভধা,’ ‘ভানুল্পল 

ভানুল্পল কে’, প্রবৃচত এাআ চেচণয কেগুচরল্পত নাযীয ফহুভুঔী ঘচযল্পত্রয চযঘয় চদল্পয়ল্পঙন। চমভন ফরা মায়— 
 

     ‘রাটুয়া ছায ওাচনী’ ১৩৫৯ ফোল্পব্দ প্রওাচত ল্পয়চঙর। যভাদ চঘৌধুযী এাআ কল্পে াঅচদফাী যভণী ুযভচনয 

ভধয চদল্পয় াওৃচত্রভ চফাযায়ণতা, ােচতায প্রচত েদ্ধাল্পফাধল্পও, ানযচদল্পও ুযাতন াংস্কাল্পযয প্রচত ানািায 

চদওচট াঙ্কন ওল্পযল্পঙন কবীয চনষ্ঠায ল্পে।প্রঔয দাচযল্পদ্রয ল্পে প্রচতচনয়ত রিাাআ ওল্পয চপ্রভ  ওাভনায যচিভ 

াঅল্পরাল্পও াঈজ্জ্বর ুযভচন নাযী ঘচযত্রচট কেওাল্পযয াতরনীয়। ােচতা রাটুয়া ছায এওভাত্র ন্তান ুযভচন।  

ুযভচন াঅচদফাচ ভাল্পচয নাযী ল্পর চতায াংস্কাযল্পও চফশ্বা ওল্পযচন। এওভয় ছা রাটুয়া বািুল্পওয 

াঅক্রভল্পন াে ল্পয় চকল্পর, াে েু চতা মাল্পত দাঃঔ না ায় তায চনয ুযভচন চতায চফশ্বাল্পও ভমধাদা 

চদল্পয়ল্পঙ।,এচদও চদল্পয় ুযভচনয ভধয চদল্পয় কেওায াঅধুচনও ভননীরতায চযঘয় চদল্পয়ল্পঙন।                                                                                   
 

‚ফুল্পিা ফা দাঃঔ াল্পফ ফল্পর াঅল্পচ ফাল্পচ মা চল্পয়ল্পঙ খা াতা চওি চনল্পয় এল্প চওৌল্পটাগুল্পরায় 

াচচল্পয়  চযল্পঔল্পঙ ুযভচন।‛   
 

     ুযভচন াংাল্পযয বযণল্পালল্পণয চনয ঘাল ওল্পযল্পঙ। াঅফায চাংস্রচন্তুয দাংল্পন াঅক্রভল্পন ভানুলল্পও চ ডািায 

চদঔাল্পনায যাভধ চদল্পয়ল্পঙ। 
                                                                  

‚তুাআ ডািাল্পযয ওাল্পঙ মা ফাফু, ডািাল্পযয ওাল্পঙ মা াআ দায়াল্পত ওাভ ল্পফও নাাআ তুয। ওাভ ল্পফ না তুয়ায, 

াআ দায়ায় চভঙা ফল্পট।‛                                                                                                   
 

     এওচদল্পও চওাভর যর, ানযচদল্পও ওৃতজ্ঞ ুযভচন াঅদধ নাযী ঘচযত্র। গ্রাভীণ যভণীয চওাভরতা  নম্রতা তায 

ভল্পধয ফতধভান। ঘচিল্পযদল্পওয াান্ত ভল্পয় ভধযচফত্ত ভাচ চযফায চমভন ফদল্পর চকল্পয়চঙর াঅচদফাচ ভাল্পচ  

তায স্পধ এচিল্পয়  চমল্পত াল্পযচন। তায  ভল্পধয েদ্ধা,দয়া,চপ্রভ, ওৃতজ্ঞতা প্রবৃচত ভানচফও চফাধগুচর াথধও প্রওাচত 

ল্পয়ল্পঙ।                                                                                                                  
 

     ‘াআভরী’ কেচটয প্রওাার ১৩৬০ ফোল্পব্দ। এাআ কল্পে কেওায াআভরী নাযী ঘচযত্র াঙ্কল্পনয ভধয চদল্পয় 

াঅচদফাী বফখুল্পয যভণীল্পদয স্বপ্ন চদঔা  যল্পতয চভল্পখয ভল্পতা চীফল্পন চপ্রল্পভয াঅা মায়া চদওচট পুচটল্পয় 

তুল্পরল্পঙন। াযণয াধুযচলত াঞ্চর চথল্পও ল্পয ভধু চফচক্র ওযল্পত এল্প চওবাল্পফ াঅধুচনও বয ভাল্পচয দষ্ট ুঘল্পক্র 

চনাঃল্পল ল্পয় মায় এওচন নাযী তায ভভধাচন্তও ঙচফ চনচভধত ল্পয়ল্পঙ কল্পে। দচযদ্র, রাচঞ্চত, ানাত্মীয়, াচযচঘত 

চযল্পফল্প াআভরী এওভাত্র াঅেয় ভল্পন ওল্পয ফানয়ারা পারায ল্পে চপ্রভ ওল্পয, চওন্তু  এওভয়  াঅধুচনও বয 

ভাল্পচয ঘাল্প পারাল্পও ঘল্পর চমল্পত য়। পল্পর দচল্পনয চঘযচফল্পেদ খল্পট মায়, এফাং াআভরীয চীফল্পন চনল্পভ াঅল্প  

বয়ঙ্কয ােওায। এঔাল্পন াঅচদফাী যভণীয কফধ,চপ্রল্পভয াঅল্পফদন, চওাভরতা াআতযাচদ গুণগুচর ভূতধ ল্পয় াঈল্পিল্পঙ। 

ভল্পয়য চপ্রচক্ষল্পত ফদল্পর মায়া াঅচদফাচ যভণীয ভননীরতায চদওচট পুল্পট াঈল্পিল্পঙ াআভরীয ভধয চদল্পয়।                                                                                                                       
 

     ‘নষ্টনাযী’ কেচট প্রওাচত ল্পয়চঙর ১৩৫৮ ফোল্পব্দ। কল্পে াাঁতার যভণীয কু্রযতা  চনষ্ঠুযতায বয়ঙ্কয ঙচফ 

পুল্পট াঈল্পিল্পঙ। স্ববাফ চওাভর াঅচদফাী নাযী চম স্বাভীখাচতনী  চপ্রভখাচতনী ল্পত াল্পয তায প্রভান কল্পেয ভয়না 

ঘচযত্রচট। ান্ত চওাভরস্ববাফভয়ী নাযী  ভয়না স্বাভীয াফতধভাল্পন যুরুল্পলয চপ্রভ ওল্পযল্পঙ তায ল্পে চভচরত ল্পয়ল্পঙ, 

এাআ ঔফয স্বাভী চানল্পত াযল্পর তাল্পও ওাটাচয িাযা চিঔচণ্ডত ওল্পযল্পঙ এফাং ঔুল্পনয দায় তুল্পর চদল্পয়ল্পঙ চপ্রচভও ফধুল্পনয 

াল্পত। এাআ তযায দায় চথল্পও চনল্পচল্পও ফাাঁঘাল্পত চভথযায াাি যঘনা ওল্পযল্পঙ ভয়না। াঅল্পর চীফল্পনয ভূরযয় তায 
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ওাল্পঙ ফি ল্পয় াঈল্পিল্পঙ। এাআ কল্পে চমভন তাযাঙ্কয ফল্পন্দযাাধযাল্পয়য কল্পেয ভল্পতা াঅচদভচীফন বাফনায প্রওা 

খল্পটল্পঙ, চতভচন ভাচনও ফল্পন্দযাাধযাল্পয়য ‘প্রাবকচতাচও’ চঙাটকল্পেয ঙায়া রক্ষয ওযা মায়।        
 

     ‘ুভধা’ ১৩৬৫ ফোল্পব্দ প্রওাচত ল্পয়চঙর।এাআ কল্পে চনম্নফকীয় াঅচদফাী ভাল্পচয বনচতও ভুরযল্পফাল্পধয ঙচফ 

াথধও বাল্পফ চফওচত ল্পয়ল্পঙ। কল্পেয ভূর ঘচযত্র ুভধা চনম্নফকীয় ভদফযফায়ী চততা িীয চভল্পয় ল্পয় াঅন 

প্রণয়ীল্পও চ চীফন চদল্পয় চনষ্ঠা ওাল্পয বাল্পরাল্পফল্পল্পঙ। প্রবূত ধনম্পচতয াঅহ্বান তযাক ওল্পয দাচযদ্রযল্পও াদল্পয 

ফযন ওল্পয চনল্পয়ল্পঙ দচযদ্র যতনল্পও চফল্পয় ওল্পয। ুভধায াঈচিয ভধয চদল্পয় মা াঈিাচত       
 

‚চওঙ ুঘাাআ না চতাভায ওাল্পঙ, চপল্পয াঅল্পফানা না চওানচদন চতাভায ল্পে চওান ম্পওধ যাঔল্পফা না।‛ 
                                                                                                         

     যতল্পনয ানুচিল্পত ানাাল্পয ুভধা যতল্পনয ফেু কোধল্পযয কৃল্প াঅেয় চনল্পত ফাধয য়। চওন্তু স্বাভীয াফতধভাল্পন 

তায ফেু কোধল্পযয ওাল্পঙ চনল্পচল্পও াঅত্মভধণ ওল্পযচন। তায চতচনষ্ঠায ওাল্পঙ কোধয চল্পয চকল্পঙ। চম িীয 

চভল্পয়যা াল্পথধয চফচনভল্পয় যুরুল্পলয ওাল্পঙ যীয ভধণ ওযল্পত ওুণ্ঠা চফাধ ওল্পয না, চাআ িীয চভল্পয় ল্পয়  

চতচনষ্ঠাাআ ঘর চথল্পওল্পঙ। চাআ ওাযল্পণ চওাচটচত কোধল্পযয চদয়া ারঙ্কায চকৌণ ল্পয় চকল্পঙ। ুভধায ওাল্পঙ 

স্বাভীাআ ল্পয়ল্পঙ ওর ারঙ্কায।           
                                                                           

‚দাঃঔ ওষ্টল্পও াঅচভ বয় াাআ না। মত দাঃঔাআ াাআ, মত ওষ্টাআ চাও চতাভায ল্পে ঘল্পরচঙ, এাআ চতা ফল্পঘল্পয় 

ফি ুঔ।‛                                                                                       

‚াঅফায চীফন শুরু ওযল্পফা াঅভযা,নতুন ওল্পয চঘষ্টা ওযল্পফা চনল্পচয াল্পয় দাাঁিাফায।‛ 
                                 

     ুভধায চনষ্করঙ্ক চতল্পপ্রভ তাল্পও ভস্ত চাকচতও চপ্রল্পভয াঈল্পদ্ধধ তুল্পরল্পঙ। াঅধুচনও চফমধস্ত ভূরযল্পফাল্পধয ভাল্পছ 

দাাঁচিয়  ুভধা ভূরযল্পফাধল্পও গুরুত্ব চদল্পয়ল্পঙ। স্ত্রীত্ব  ভাতৃত্ব দাআ রুল্পয াূফধ প্রওা খল্পটল্পঙ তায ভল্পধয।                                    
 

     ‘ভানুল্পল াভানুল্পল কে’ কেচট ১৩৬৬ ফোল্পব্দ প্রওাচত ল্পয়চঙর।এঔাল্পন াাঁতার নাযী চটওচরয ঙরনাভয়ী 

ঘচযল্পত্রয চযঘয় াাআ। কল্পে চদঔা মায় চটওচর চভল্পথযফাদী ুরুল চযল্পদ ভণ্ডল্পরয ল্পে বাল্পরাফাায াচবনয় ওল্পয 

তাল্পও ওাল্পঙ টানায চঘষ্টা ওল্পয। চওন্তু চটওচরয চপ্রচভও তা চদল্পঔ চপরায় তাল্পও চতয চফাঁল্পধ চভল্পয চপরায াঈল্পদযাক 

ওল্পয। চপ্রচভল্পওয এাআ ওল্পভধ চটওচর াঈিচত য়। এঔাল্পন াঅচদফাী যভণীয স্ববাল্পফয ওাচিল্পনযয চদওচট চমভন ধযা 

ল্পযল্পঙ, চতভচন তীল্পত্বয চদওচট পুল্পট াঈল্পিল্পঙ। াঅচদফাী ভাল্পচয যভনীয ওাল্পঙ তীল্পত্বয ভূরয াঅচ ওল্পিায 

বাল্পফ ফতধভান।                                                                
                                                                                                                               

     ‘চযল্পফওা চাল্পযল্পনয ওফয’ ১৩৬০ ফোল্পব্দ প্রওাচত ল্পয়চঙর। কল্পে এওচন াাঁতার নাযীয াায় চনভধভ 

চীফল্পনয ঙচফ পুল্পট াঈল্পিল্পঙ। ভাল্পধা চাল্পযল্পনয চভল্পয় রূভতী। তায াাধাযণ রূ, শুধু রূ নয় তায াাঁটা ঘরা, 

ওথাফাতধা চথল্পও শুরু ওল্পয দৃচষ্ট ঘাাঈচন ফচওঙ ুুরুল্পলয দৃচষ্ট াঅওলধণ ওল্পয। রূভতী বাল্পরাফাল্প রাল্পরায়া ওুরুঔল্পও। 

মচদ ঔচন াল্পফ পাল্পনধা চায়াাআল্পটয ফাাঈণ্ডুল্পর চঙল্পর ভযাওুয ল্পে বাফ চঙর রূভতীয মা াাঁতার ভাচ চভল্পন 

চনল্পত াল্পযচন। চওননা াাঁতারযা ভল্পন ওল্পয-  
                                                                                                       

‚াল্পফ  াঅভাল্পদয ত্রুল্পযয চাত। ঘাল্পন্দা চফাো াল্পয চর চঙচটল্পয় চদল্পয়ল্পঙ ল্পদয য। ধভধ নাাআ 

ল্পদয, তাাআ াাঁতারল্পদয ধভধ নষ্ট ওযল্পত এল্পল্পঙ যা।ঘাল্পন্দা চফাোয ওাল্পঙ বুচরল্পয় চনল্পয় চকল্পয় চঔল্পেন 

ওল্পয চদয় যা।চমভন ওযল্পঙ াআ ভচযয়ভ, চফাচস্তচনল্পও।‛                                                       
 

     রূভতীয ভযাওুয ল্পে চভরাল্পভাল্পও চতযাআ চভল্পন চনল্পত াল্পযচন াাঁতারযা। এওভয় তাাঁযা রূভতীল্পও      

তযায চযওেনা ওল্পয। প্রাণ ফাাঁঘাল্পত ভযাওুয ওাল্পঙ াঅেয় চনয় রূভতী, এাআ খটনায় ভাল্পচয াচস্তয ঔাযা চনল্পভ 

এর তায য। ফুিা ঘুন্দু াাঁদা ঞ্চাল্পয়ত ডাওল্পরা। চফঘাল্পয রূভতীয চফটরাা র।চফটরাা র াাঁতার 

ভাল্পচয চফঘায, ঘযভতভ চনষ্ঠুয াচস্ত।চমঔাল্পন াচাপ্রািল্পও শুধু ভাচঘুযত ওযা য় না,রুি ওযা য় তায াআজ্জত। 
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গ্রাল্পভয চওল্পায, মুফও, ফৃদ্ধ ওল্পর চভল্পর চবাক ওল্পয এফাং চভল্পয চপল্পর াচাপ্রািল্পও।রূভতীল্পও এাআ বয়ানও াচস্ত 

চথল্পও াঈদ্ধায ওল্পয ভযাওুয াল্পফ। রূভতী ওৃতজ্ঞতায় বাল্পরাল্পফল্প চপল্পর ভযাওুল্পও, এফাং চফফা ফেল্পন াঅফদ্ধ য়। 

ধভধান্তচযত রূভতীয নতুন চযঘয় য় চযল্পফওা পাল্পনধা চায়াাআট। ভযাওু াল্পল্পফয ধযণী রূল্প রূভতীয চীফল্পন নতুন 

াধযাল্পয়য ূঘনা য়।কচফধত চযল্পফওা ুঔী যচেন বচফলযল্পতয স্বপ্ন চদঔর, চওন্তু রুভতীয বাল্পকয এাআ ুঔ াআর না 

চফচচদন। দনধীচত প্রভাল্পণ ঘাওচয াযাল্পত র পাল্পনধা চায়াাআটল্পও।চতায চফন্নতায াল্পথ চফওায চঙল্পর ভযাওু প্রভাদ 

গুনল্পরন। চতায যাভধ ভল্পতা ভযাওু ফযাোরল্পয ঘল্পর চকল্পরন, রূভতী চও চনল্পয় মায়ায চভল্পথয প্রচতশ্রুচত চদল্পয় 

চকল্পরন। াঅয রূভতী াধধাাল্পয ানাাল্পয ভযাওুয ন্তানল্পও চনল্পয় ফযথধ প্রতীক্ষায় চদন গুনল্পত রাকল্পরা। ভযাওু াঅয 

চপল্পয এর না। প্রািন চপ্রচভও রাল্পরায়া চফল্পয়য প্রচতশ্রুচত চদল্পর রূভতী তা চপচযল্পয় চদয়। চভথযাকফধল্পও াঅাঁওল্পয 

ধল্পয চানাচভরুল্পও ফল্পরল্পঙ                                                            
 

‚াঅভায না ভযাওু াল্পল্পফয াল্পথ চফয়া াআয়াল্পঙ ভযাওু াল্পল্পফয াআজ্জত ঔতভ ওযল্পঙা তুযা।‛    
 

     এাআ বাল্পফ চভথযা কফধল্পও াঅেয় ওল্পয চদন গুনল্পত গুনল্পত এও ভয় রূভতীয ভৃতুয খল্পট। কল্পে চরঔও এওচন  

নাযীয ঘযভ চযণচত াঙ্কন ওল্পযল্পঙন। ফরা মায় যভাদ চঘৌধুযীয চঙাটকল্পে মুক  চীফল্পনয াচনফামধতায় তাাঁয নাযী 

ঘচযল্পত্রয স্বরূ কল্পি াঈল্পিল্পঙ। চতচন ঘচযত্র বাফনায চক্ষল্পত্র চমভন ফাস্তফতা  ভাচল্পও প্রাধানয চদল্পয়ল্পঙন, চতভচন 

ফযচি  ভনস্তাচিও চবদাল্পবদল্পও প্রাধানয চদল্পয়ল্পঙন।পল্পর তাাঁয নাযী ঘচযত্র চফল্পেলল্পণয ভূর চফলয় নাযী ভনস্তল্পত্বয 

চনযফচঙন্ন াল্পেলণ। চনঔুাঁত  ফাস্তফ ভনস্তাচিও চফল্পেলণ  মুল্পকয াল্পল্পক্ষ কল্পি চতারায পল্পরাআ তাাঁয নাযী 

ঘচযত্রগুচর াননয ল্পয় াঈল্পিল্পঙ,এফাং  ল্পয় াঈল্পিল্পঙ স্বতন্ত্র।  
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