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Abstract  

Abul Fazal, one of the great 20
th

 century factionalist. He believed that only a writer could 

be able to express truth in society through his writings. In his many novel’s and short 

stories, Abul Fazal has society. Skillfully expressed the truth of the society. Especially in his 

multiple essays, he gives realistic biographics of women. The lack of education, economic 

and social inequality in Bangladesh has put women in extreme distress. His sign are found 

in the novel ‘chouchir’. In her novel ‘purush o potongo’ has come to light. The story ‘Maa’ 

depicts the plight of women in religious conservation. His works have been published in a 

realistic way to oppose caste, prejudice, shariyoti law, illiteracy, blockade and English 

education responsible for the plight of muslim women.  
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ভরূপ্রফন্ধ: হফাং তাব্দীলত যম ভস্ত ওথা াহহতেও ফাাংরা াহতেলও হফশ্ব াহলতেয দযফালয য ৌঁলঙ হদলয়হঙলরন, 

তাৌঁলদয ভলধে আফুর পচর অনেতভ। াহহতেও আফুর পচর ঔুফ যফহ যরঔহনয ভলধে হনলচলও আফদ্ধ ওলযনহন। 

তাৌঁয অল্প হওঙু যরঔহনয ভলধে হদলয়ই, তাৌঁয অননে প্রহতবা আভালদয ম্মুলঔ উলমাহঘত ওলযলঙন। আফায অল্প 

যরঔহনয ভলধে হদলয় ফাাংরা াহলতেয াঠও  দশলওয হৃদলয় চায়কা ওলয হনলয়লঙন। হতহন ভলন ওযলতন, 

এওচন াহহতেওই হনভশভবালফ ভালচয তেলও তুলর ধযলত ক্ষভ ন। এওচন ধাহভশও ফেহি তায হনচস্ব ধলভশয 

ঊলধশ উঠলত ালযন না, হওন্তু এওচন াহহতেও ধভশ-যদ-চাহত ভস্ত হওঙুয ঊলদ্ধশ অফাধ হফঘযণ ওযলত ালযন। 

এঔালনই এওচন ধাহভশও  এওচন াহহতেলওয াথশওে যফাছা মায়।  
 

     আফুর পচলরয উলেঔলমাকে উনোগুহর র— ‘চীফনলথয মাত্রী’, ‘যাঙ্গাপ্রবাত’ (১৩৬৪), ‘যঘ হঘয’ 

(১৯৩৪), ‘ভাহিয ৃহথফী’ (১৩৮৪ ফঙ্গাব্দ), ‘আলয়া’, ‘প্রদী  তঙ্গ’ (১৩৪৭ ফঙ্গাব্দ), ‘াহওা’ (১৩৫৩ ফঙ্গাব্দ) 

এফাং তাৌঁয উলেঔলমাকে অাংঔে যঙািকল্পগুহর- ‘ভা’ (১৩৩৬ ফঙ্গাব্দ), ‘যলদহয়া’, ‘চয়’ (১৩৩৪ ফঙ্গাব্দ), ‘চনও’, 

‘াংস্কাযও’ (১৩৩৪ ফঙ্গাব্দ), ‘হযপ’, ‘হতাযা’, ‘হফফতশন’, ‘হযণাভ’, ‘হিতীয়ফায’ ইতোহদ। আফুর পচলরয যহঘত 

উনোগুহরয ভলধে ফশালক্ষা উলেঔলমাকে  যেষ্ঠ র ‘যঘ হঘয’। এই ‘যঘ হঘয’ উনোলয ভলধে হদলয় 

নোহও ফাাংরায ফৃত্তভ চনলকাষ্ঠীয নাযী ভালচয দুদশাভয় ওরুণহঘত্র আভালদয াভলন উস্থাহত ওলযলঙন। 

ফাাংরালদলয ভালচ হক্ষায অবাফ, অথশননহতও বফলভে, ভগ্র নাযী ভাচলও এও বয়ঙ্কয অনীয় অফস্থায হদলও 

যঠলর যদয়, তায জ্বরন্ত হনদশন আভযা ‘যঘ হঘয’ উনোলয ভলধে াই। নাযী লয় চমালনা যমন এও ওহঠন 

অযাধ। াহহতেও আফুর পচলরয এই বাফনা শুধুভাত্র তাৌঁযই নয়, ভওারীন অনোনে এওাহধও াহহতেওলদয 
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যঘনায় তা উলঠ এললঙ। যমভন যফীন্দ্রনালথয যঙালিাকল্প ‘যদনাানা’, ‘স্ত্রীযত্র’, যৎঘলন্দ্রয ‘েীওান্ত’ যত আভযা 

নাযীয অায় যফদনায হঘত্র পুলি উঠলত যদহঔ। যফীন্দ্রনালথয ‘স্ত্রীযত্র’ এ ভৃণার এফাং হফন্দু, ‘যদনাানা’য হনরূভা 

‘যঘ হঘয’-এয যফকভ ালফা চাানাযা, যনা প্রলতেলওই াভাহচও অনুান এফাং অথশননহতও বফললভেয হওায। 

যহদনলও ফাগাহর ভালচয নাযীলদয যঘাঔফুলচ আত্মক্রন্দন ঙাড়া যওালনা হওঙুই ওযায হঙরনা। ওাযণ নাযী হক্ষায 

প্রায যমভন খলিহন, নাযীলদয অথশননহতও স্বাধীনতা হঙরনা। নাযীয আত্মভমশাদা প্রহতষ্ঠায যওান যাান তায 

াভলন যইবালফ উহস্থত য়হন। নাযীলও থাওলত লয়লঙ, ুরুলতাহিও ভালচয দদহরত লয়, ধভশীয় 

অনুালনয যফড়াচালর আফদ্ধ থালও।  
 

     এওহফাং তাব্দীয প্রাযহিও লফশ দাৌঁহড়লয় প্রহতহদনওায াংফাদ ভাধেভগুহরলত এলওয য এও নাযী হনমশাতলনয, 

নাযীলদয প্রহত অতোঘালযয ফহুভাহত্রও  দৃে উলঠ আলঙ। এওহফাং তাব্দীয ভানুল হললফ তা আভালদয ভলন এও 

হফস্ময় ৃহি ওলয। আভালদয তঔন ভলন লড় যফীন্দ্রনাথ, যৎঘন্দ্র, যফকভ যযালওয়া, আফুর পচর প্রভুঔ 

াহহতেওলদয যঘনায প্রাহঙ্গওতা। আফুর পচলরয ‘যঘ হঘয’ উনোলয ভলধে হদলয় যফাছালনা লয়লঙ, নাযী লয় 

চমালনাই যমন তায অযাধ। যরঔলওয ভলন ৃহি লয়লঙ, নাযী হনমশাতলনয এওযা মিণা  আলক্ষ। এওচন 

ভানুল মা মা যলর ঔুহ য়, যফকভ ালফায তায ফহওঙুই হঙর। ুত্র-ওনো, রূগুন ম্পন্ন স্বাভী এফাং অলঢর 

ম্পহত্ত, হওন্তু যফহহদন এই ুঔ তায ে য়হন। স্বাভীয অওারভৃতুেলত যফকভ ালফায চীফলন যনলভ আল ঘযভ 

হফমশয়। এওচলনয অওার প্রয়ালণ ওীবালফ এওচন নাযীয চীফলন  তায হযফালযয প্রহত াভাহচও, ধভশীয় 

অনুান ওত ওহঠন এফাং হনভশভ লত ালয, তা যফকভ ালফা ফলণশ ফলণশ উরহি ওযলত যলযহঙলরন। হনলচয 

ম্পহত্ত থাওা লে ম্পহত্তয প্রহত তায যমন যওান অহধওায যনই। ুত্র ওনোয ঘাহদা ূযলণয চনে প্রহতহনয়ত 

অলনেয ওালঙ হনবশযীর থাওলত য়।  
 

     যফকভ ালফা চালনন প্রহতলফহ উহওর ফলযাদা ফাফুয হফধফা ওনো আধুহনও হক্ষায যচালযই য যম আচ ভস্ত 

ওাচ হনবশীওবালফ ওযলত ালয। হওন্তু যফকভ ালফা তা ালয না, ওাযণ যফকভ ালফায হতা-ভাতা তালও 

আধুহনও হক্ষায ুলমাক যথলও ফহিত ওলয যযলঔহঙর। যফকভ ালফা যফালছন আধুহনও হক্ষা না থাওায পলরই তায 

চীফলন আচ ঘযভ হফমশয় যনলভ এললঙ। তায দুফশরতায এফাং অায়তায ুলমাক হনলয়ই এওচন যফতন যবাকী 

াভানে ওভশঘাযী পহওয ালফ তালও হফফালয প্রস্তাফ যদয়। এই প্রস্তাফ যম ফাধেতাভূরও তা ফুছলত যফকভ ালফায 

অুহফধা য়না। যফকভ ালফা ফুছলত ালযন যম, তায ম্পহত্ত হঙহনলয় হনলয় যনফায তাহকলদই াভানে ওভশঘাযীয 

(পহওয ালফ) হফফালয এই অহবহন্ধ। যফকভ ালফায অথশলতই াভানে এই ওভশঘাযী (পহওয ালফ) ক্রভ 

হনলচ অথশননহতও হদও যথলও ভৃদ্ধ লত থালও। হঠও হঘহওৎায অবালফ যফকভ ালফায এওভাত্র ুত্র ভাযা মায়। 

এওপ্রওায যচায ওলয ওভশঘাযীয (পহওয ালফ) আলকয লক্ষয ন্তান াহভলদয লঙ্গ যফকভ ালফায 

অম্মহতলত ওনো চাানাযায হফফা যদয়া য়। এই ভালচ নাযীলদয রুহঘ, হক্ষা, হঘন্তায যওান অফওা হঙর না।  
 

     যফকভ ালফায তুরনায় তায ওনো চাানাযা অলনও যফহ প্রহতফাদী, তা রক্ষে ওযা মায় উনোলয অবেন্তলয। 

চাানাযা ফেহিত্বভয়ী ঘহযত্র, ভুহরভ নাযী ভালচয ওালঙ দৃিান্তভূরও ভলন লয়লঙ। চাানাযা তায স্বাভীয (াহভদ) 

ঙলন্দয ালত্রয ালথ হনলচয ওনো যনায হফফা হদলত যদনহন। চাানাযা যনায হফফা াহভলদয অম্মহতলত 

যদয়ায যঘিা ওলযলঙন। মহদ এ হফলয় য়হন ওাযণ, যনা ভাযা হকলয়হঙর।  
 

     তৎওারীন ভলয় ভুহরভ ভালচ ধভশীয় বন্ডাহভ, ওুাংস্কায, অহক্ষা, ওুহক্ষা, অফলযাধ ইাংলযহচ হক্ষায 

হফলযাধীতা প্রবৃহত ভুহরভ ভাচলও নানাবালফ হহঙলয় হদলত াামে ওলযলঙ। ‘হযয়ৎ’ এয নাভ ওলয ভুহরভ 

ভালচ হতযা ওীবালফ ওহরভুদ্দীলনয উয অতোঘায ওলয যই উদাযণ নোহও আফুর পচর াঠওওুলরয 

ম্মুলঔ উহস্থত ওলযলঙন— 
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‚ওলয়ওহদন ইলত ওহরভউদ্দীলনয স্ত্রী প্রফ যফদনায় বুহকলতহঙর, গ্রাভে ধাইযা তাালদয হফদো যল ওহযয়া 

যদহঔয়ালঙ হওন্তু হওঙুলতই প্রফ ওযাইলত ালয না, ভযলনামুঔ স্ত্রীয দারুণ মিণা ে ওহযলত না াহযয়া 

ওহরভউদ্দীন ুরুল ডািায আহনয়া তাায প্রফ ওযাইয়ালঙ- এই তাায অযাধ।‛
১
  

 

     উহযউি ভন্তলফেয ভলধে হদলয় ধভশীয় অনুান ওত ওলঠায হঙর, তা আভালদয াভলন প্রওহিত য়। 

তহরলভয ভলন লয়লঙ ওহরভউদ্দীন যওান অযাধ ওলযহন, ওাযণ, প্রফ মিণায় ওহরভউদ্দীলনয স্ত্রী এফাং ন্তান 

ভলয যমলত ফললঙ এই যওভ হযহস্থহতলত ুরুল ডািায ডাওা যওান অযাধ নয়। তহরভ ভলন ওলয ধভশীয় 

অনুালনয ঘাইলত প্রূতী  ন্তান এফাং চীফলনয ভূরে অলনও যফহ। ভুহরভ ভাচ হতলদয যঘালঔ তহরভ 

অযাধী হওন্তু তহরভ ভাচ হতলদয অযাধী তওভা অগ্রাে ওলয ভহচলদয াল আধুহনও হক্ষা প্রালযয চনে 

প্রাথহভও হফদোরয় স্থান ওলয। য ফুছলত ালয আধুহনও হক্ষায প্রায ঙাড়া এই ভালচয অগ্রকহত িফ নয়। 

নোহও ঔুফ ুন্দযবালফ ‘যঘ হঘয’ উনোলয ভলধে হদলয় ভুহরভ গ্রাভে ভালচয অহক্ষা, ধভশীয় ওুহক্ষা, 

অনোনে-এয ভূলর ওলাখাত ওলযলঙন। এই প্রলঙ্গ যফীন্দ্রনাথ ঠাওুয আফুর পচলরয ‘যঘ হঘয’ উনোহি লড় 

এওঔাহন ফেহিকত লত্রয ভাধেলভ আফুর পচরলও ফলরহঙলরন— 
 

‚আনায ‘যঘ হঘয’ আভায দৃহিলও হিি ওলয লড়হঘ। আভায লক্ষ এ কল্প হফলল ৎুওেচনও। 

আধুহনও ভুরভান ভালচয অন্তলযয হদও যথলও চানলত লর াহলতেয থ হদলয়ই চানলত লফ-এয 

প্রলয়াচন আহভ হফলল ওলযই অনুবফ ওহয। আনালদয ভলতা যরঔলওয াত যথলও এই অবাফ মলথিবালফ 

ূণশ লত থাওলফ এই আা ওলয যইরুভ।‛
২
  

 

     ভওারীন ভুহরভ ভালচয নাযীলদয হনদারুণ অায়তায হঘত্র আফুর পচলরয হফহবন্ন উনোলয ভলধে হদলয় 

আভালদয াভলন উলঠ এললঙ। যমভন- ‘প্রদী  তঙ্গ’, ‘াহওা’, ‘আলয়া’, ‘ভাহিয ৃহথফী’ ইতোহদ। আফুর 

পচর ‘প্রদী  তঙ্গ’ উনোলয ভলধে হদলয় ুরুলতাহিও ভাচ ফেফস্থায় নাযীযা ওতিা অায় তায উলেঔ 

ওলযলঙন। এই উনোলয ভলধে হদলয় নাযীলও যদঔালনা লয়লঙ, ুরুল াহত ভালচ ুরুললয ইচ্ছাধীন যঔরায 

ুতুলরয ভলতা। মঔন প্রলয়াচন তঔন নাযীলও ফেফায ওলয, মঔন প্রলয়াচন যনই তঔন নাযীলও ঙুৌঁলড় যপলর যদয়। 

যপ্রভ বালরাফাা, দাহয়ত্ব-ওতশফেলফাধ, ানুবূহত, ভভত্বলফাধ ফহওঙুই যমন নাযীলদয যথলও হফহচ্ছন্ন। এই উনোলয 

ভলধে যদঔা মায় ভানহফওতাীন অনুবূহত ূনে এও হনষ্ঠুয হনভশভ ুরুল ভালচয অন্তঃায ূনে ওঙ্কার হঘত্র। নাযীযা 

শুধুভাত্র হনমশাহতত ফা হনীহড়তই নয়, তাযা দদহরত  অফলহরত। নোহও আফুর পচর অাধাযণ ওৃহতলত্ব 

নাযী ভালচয এই ওরুণ হঘত্র আভালদয ম্মুলঔ তুলর ধলযলঙন, মা হতে এও অহবনফ প্রলঘিা। আফুর পচলরয 

অহবনফ হঘন্তা তরুণ ভালচয ওালঙ নাযী চাহতয এই ওরুণ দায হঘত্র যযাভলশও  হফস্ময় ভলন লয়লঙ।  
 

     ফতশভান যপ্রহক্ষলত নাযী চাহতয প্রহত হফহবন্ন অফজ্ঞা, রাঞ্ছনা, অতোঘায, হনীড়ন ঘরলঙ। এই অতোঘায ফশাাংল 

ুরুল ওতৃশও লচ্ছ এভনিা নয়, নাযী ওতৃশও নাযীলদয নানা অফজ্ঞা, রাঞ্ছনা, অতোঘালযয ওাহনী ায়া মালচ্ছ। 

হন্দু ভুহরভ উবয় ভালচয নাযীলদয প্রহত অম্মান প্রদশন এফাং অফলরায ইহতা হফহবন্নবালফ ওহথত  যহঘত 

লয় আলঙ।  
 

      আফুর পচর শুধুভাত্র উনোলই নয়, তাৌঁয যহঘত কল্পগুহরয ভলধে ভওারীন ভালচ খলি মায়া নানা 

মিণায প্রহত হদও হনলদশ ওলযলঙন। নোহও আফুর পচর হনলচ উলেঔ ওলযলঙন— 
 

‚শুধু কলল্পয ঔাহতলয কল্প আহভ ঔুফ যফহ হরহঔহন। াহলতেয যম এও হফলল াভাহচও বূহভওা আলঙ 

যকাড়া যথলওই এ ধাযণা আভায ফদ্ধভূর। ফেহি  ভাচলও ফেফাহযও চীফলন, বদনহন্দন অবেস্ত যঘাঔ 

হদলয় যমিুওু যদঔা ফা চানা তা যনাৎ ঔহন্ডত  হফহচ্ছন্ন। াহতে আয হলল্পয আলরায় চানাই লচ্ছ মথাথশ 

চানা।‛
৩
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     তাৌঁয কলল্প ভুহরভ ভহরা ভালচয এও বয়ঙ্কয ঙহফ পুলি উলঠলঙ। এওহদলও যফাযঔায যখযালিা তায উলয 

‘হযয়ৎ’ আইলনয আলযা তালদয চীফনলও দুহফশল ওলয যতালর। হওন্তু যম ুরুলযা ািাতে হক্ষায় হহক্ষত এফাং 

অনুবূহত প্রফন তাযা নাযীলদয এই দুদশা যদলঔ যফদনা অনুবফ ওলযলঙন এই হফলয়হি উলঠ এললঙ তাৌঁয যরঔহনয 

ভলধে। এঙাড়া ভুহরভ ভালচয ভলধে নানান যওভ চাত ালতয হফলবদ যলয়লঙ। আফুর পচর তাৌঁয কলল্প যই 

ভোলও তুলর ধলযলঙন। ফ হভহরলয় ভুহরভ ভালচয যভলয়লদয হহঙলয় ড়ায যক্ষলত্র যম যম হদওগুহর দায়ী 

হফললত চাতাত, ওুাংস্কায, ‘হযয়ৎ’-ই আইন এই হফলয়গুহর আফুর পচর হনঔুৌঁত বালফ তুলর ধলযলঙন।  
 

     নাযীলদয ভভশাহন্তও হঘত্র উলঠ এললঙ, তাৌঁয ‘ভা’ যঙালিা কলল্প। এই কলল্পয ভলধে ধভশীয় যক্ষণীরতা বণ্ডাহভয 

এও ওরুণ হঘত্র ায়া মায়। এই কলল্প অহবচাত াহভদ হফলয় ওলয এও অঔোত হযফালয। ভা ফাফা ওলরযই এ 

হফলয়লত অভত হঙর, তা লে আলয়ালও হফলয় ওলয য ুলঔই হদন ওািাহচ্ছর। হওন্তু াহযাহশ্বশও ঘাল য আয 

এওহি হফলয় ওযলফ ফলর হস্থয ওলয হওন্তু হফলয় ওযলত লর যম আলক, আলকয লক্ষয যফ লও তারাও হদলত লফ য 

ওথা তায ভাথায় আলহন। মাই যাও ফ হভহরলয় তালও হিতীয় হফলয় ওযলতই য়। এহদলও হফলয়য হদন আলয়ালও 

বুহরলয় বাহরলয় ফালয ফাহড়লত যযলঔ আল। তাযলয তায নতুন ফউ চহভরা দুলিা ফাহদ হনলয় স্বাভীয খয ওযলত 

আল। চহভরা যফ হওঙু হদন য চানলত ালয াহভদ তায আলকয স্ত্রীলও তারাও যদয়হন পলর য যাক ওলয 

ফালয ফাহড় ঘলর মায়। এহদলও াহভদ আফায আলয়ালও হনলচয ওালঙ হনলয় আল। অযহদলও তায আত্মীলয়যা 

নানা যওভ ঘক্রান্ত ওযলত থালও ইরাহভও আইলনয াামে হনলয়। যভ রফীযা হদ্ধান্ত ওলয, আলয়ালও হনলয় খয 

ওযলর াহভদলও তাযা এওখলয ওযলফ। তঔন াহভদ  আলয়ায হঘযহফলচ্ছদ খলি মায়। ইরাহভও শুদ্ধতা যক্ষা না 

ওলয ‘হযয়ৎ’যও ঙ্গী ওলয অাধু ধভশ ফেফায়ীযা ওীবালফ ভানুললয উয ধলভশয ঔাড়ায আখাত ওযলত ালয তায 

হনষ্করুন উাঔোন এ কলল্প আলঙ।  
 

     আফুর পচর ‘যলদীয়া’ কলল্প ািাতে যদলয তুরনায় ফাগাহর ভুহরভ যভলয়যা যম ঔুফ ঔাযা অফস্থায় 

আলঙ তা উলেঔ ওলযলঙন। ফাগাহর ভুহরভ ভালচয যভলয়যা ধভশীয় যকাড়াহভ, দশাপ্রথা, অহক্ষায ওাযলণ প্রহতহদন 

েীীন লয় মালচ্ছ তায উলেঔ কলল্পয ভলধে হদলয় ওলযলঙন। ভুহরভ ভালচয দশাপ্রথা নাযীলদয আলষ্ঠ-ৃলষ্ঠ 

চহড়লয় যযলঔলঙ, অযহদলও অহক্ষা ওুাংস্কায নাযী ভাচলও হনভহিত ওলযলঙ তায উলেঔ কল্পওায ওলযলঙন 

‘যলদীয়া’ কল্পহিয ভলধে হদলয়। ভুহরভ নাযীলদয মিণালও আফুর পচর চীফন্ত ওলয তুলরলঙন। ‘চয়’ কলল্পয 

ভলধে হদলয় আফুর পচর ভুহরভ ভালচয হয়া  ুন্নী এই দুই যেহণয প্রলবদ উলেঔ ওলযলঙন। এই দুই যেহণয 

হফলবদ ওী যওভ বয়ঙ্কয লত ালয তায ুওরুণ ফাস্তফ হঘত্র ‘চয়’ যঙালিা কলল্পয ভলধে উলেহঔত লয়লঙ। হফ.এ. 

া ওযা মুফও হযালচয ওালঙ হফফা এভন গুরুত্বূণশ হফলয় হঙর না ওাযণ অহহক্ষত ভুহরভ ভহরালদয তুরনায় 

ব্রাহ্ম ভালচয হহক্ষত যভলয়লদযলও য যফহ ঙন্দ ওযত। যক্ষণীর হতা  ভুহরভ ভালচয অরাংওায 

বাযাক্রান্ত অহহক্ষত যভলয়গুহরয প্রহত হযাচ হফফালয যফাধ ওযত না। হযালচয ভলন ত ব্রাহ্ম ফা খ্রীিান যভলয় ওী 

হফলয় ওযা মায় না? এই ভয় এওহদন অধোও আহভলনয যভলয়লও হযালচয ঔুফ বালরা রাকর, ওাযণ যভলয়িা 

হহক্ষত  অরাংওায যফাধ হঙর। হযালচয ঙন্দ ওযা ঐ যভলয়য ালথ তায ফাফা তায হফলয়য আলয়াচন ওলয। তায 

হতা াচী ালফ ধভশাযায়ণ ফেহি হঙলরন। হতহন প্রঘায ওযলতন ফ ভুহরভ বাই বাই তালদয ভলধে প্রলবদ নাই। 

ইরালভয আদলশ হফশ্বাী এই াচী ালফ যম ওতঔাহন বণ্ড, তা ধযা লড় মায় হযালচয হফলয়য ভয়। াচী 

ালফ মঔন চানলত ালযন তায ুত্রফধূয হতা হয়া ম্প্রদায়বুি তঔন হফফা স্থান যথলও যঙলরলও হপহযলয় হনলয় 

আলন। শুধুভাত্র হয়া ম্প্রদায় বুি ফায ওাযলণ হযালচয এই হফফা র না, হফফা স্থর যথলও হযাচলও হপলয 

আলত র। এওচন নাযীয ওরুণ অফস্থায চনে ধলভশয হফলবদ, যকাড়াভী তথা হনষ্ঠুযতায হঘত্র কল্পওায আভালদয 

ম্মুলঔ তুলর ধলযলঙন।  
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     চহভদায যেহণ, ফেফায়ী  যভ রফীযা ভুহরভ ধলভশয নালভ ওীবালফ ভানুললও যালণ ওলয  নাযীলও যবাক 

ওলয তায উলেঔ ওযা আলঙ ‘চনও’ কলল্প। এওচন ফড় ফেফায়ী  চহভদায লরন বয়দ আব্দুর আহরভ যঘ ধুযী। 

কলল্পয শুরুলতই আভযা চানলত াহয, হতহন এওচন াক্কা ভুরভান, ুন্নলতয ফর যঔরা ওভ ওলযন। যই 

চহভদালযয ঘাযহি স্ত্রী। চহভদালযয ঘাযহি স্ত্রী যাঔা চহভদাযী  ধভশ হফরুদ্ধ যওান ওাচ নয়। এঔালন যদঔা মায় এওচন 

ভধে ফয়স্কা যভলয়লও (পলতভা) চহভদায হফফা ওলযলঙ অনোনে স্ত্রীয ভলতা য মঔন ম্পহত্তয দাফী ওলয তঔন তাৌঁলও 

যদলঔ যনফ ফলর হুভহও যদয়। পলতভায এওভাত্র াক্ষী হমহন তাকদ হড়লয়হঙলরন, যই যভ রফী চহভদালযয অলথশয 

ওালঙ ফীবূত লয় মায় ফ তেলও হফচশন হদলয়। যভ রফী আদারলত চাহনলয় হদর, এই হফফালয হওঙুই য 

চালননা। হনরুায় পলতভা তায ফারওুত্রলও হনলয় আদারলতয ওাঠকড়ায় দাৌঁড়ালরা এফাং স্তহিত হশুুত্রহিলও 

যঘ ধুযী াললফয কু্ষদ্র াংস্কযণ হললফ তুলর ধযলরা। হওন্তু আদারলতয চচ ালফ চানালরন আইন যফআইহন 

ুত্রলও স্বীওায ওলয না। ভুহরভ ভালচয যভ রফী চহভদায  ফেফায়ী যেহণয অথশ  ফাহুয ক্ষভতায ওালঙ 

নাযীলদয শুধুভাত্র হনমশাতনই নয়, হনীড়নই নয়, তায লঙ্গ অলনও অভান, রাঞ্ছনা, অফজ্ঞায ভলধে হদলয় ঘরলত 

লয়লঙ। আফুর পচর ‘চনও’ কল্পহিয ভলধে হদলয় তৎওারীন ভালচয চহভদায ফেফায়ী যেহণয ভুলঔা আভালদয 

াভলন উলমাহঘত ওলযলঙন। আফুর পচর এওাহধও কলল্পয ভলধে হদলয় নাযী হৃদলয়য অলনও অফেি মিণা াঠও 

ভালচয ওালঙ তুলর ধলযলঙন। ‘যীপ’ কলল্পয ভলধে হদলয় দশাপ্রথায  ফারে হফফালয ওুপলরয প্রহত যরঔও 

অঙু্গরী হনলদশ ওলযলঙন। হফফালয যক্ষলত্র যমঔালন উবলয়য ম্মহত প্রলয়াচন, যঔালন ফাহরওায ম্মহত যমন 

প্রলনয ভলতা। যভলয়লদয হফফালয ফয়ল না য ৌঁঙালতই অলনও ভুহরভ যভলয়লদয যচায ওলয হফফা যদয়া ত। 

যমঔালন ওনোয ম্মহত থাওত না যঔালন অহববাফও ম্মত লতন। এঔালন হফফা তশ রাংহখত লতা ভুহরভ আইন 

ভানলত যকলর হফফালয যক্ষলত্র নাযী ুরুল উবয়লওই প্রাপ্ত ফয়স্ক লত য়। তলফ এঔালন ুরুল প্রাপ্ত ফয়স্ক লর 

নাযী প্রায় ওলরই অপ্রাপ্ত ফয়স্ক। যাাকীয হফলয় লয়হঙর, ভাত্র ১১ ফঙয ফয়ল। এই ওর ওরুণ হযণহতলও 

যভলন হনলয় ভুহরভ নাযীলদয াংায ধভশ ারন ওযলত য়, আচীফন ধলয। মাযা এই ওি মিণা অভান ে 

ওযলত ালয না, তাযাই ভৃতুেলও এওভাত্র থ যবলফ আত্মতো ওলয। ওী যাাকী, ওী হনরুভা, ওী ওুন্দনহন্দনী, ওী 

হফন্দু তাযা অনে যওান রড়াই লথ না হকলয়, ভৃতুেই এওভাত্র থ ফলর ভলন ওলযলঙ।  
 

     হন্দু ফা ভুহরভ নাযী ভাচ ফলর নয়, নাযী ভাত্রই হনীড়ন, হনমশাতন, অফলরায হওায। াহলতেয হফহবন্ন 

যক্ষত্র হফললল নাযীয এই দুহফশল মিণায ঙহফ আভালদয ম্মুলঔ উলঠ এললঙ। আফুর পচর হফাং তাব্দীয ভধেফতশী 

ভয়ওালরয ূলফশওায ভালচ নাযীয প্রহত অতোঘায, অহফঘায হনষ্ঠুয ধভশালদ তাৌঁয যরঔহনয ভধে হদলয় তুলর 

ধলযলঙন। তাৌঁয যরঔহন হঙর মলথি কু্ষযধায  আওলশণীয়। াঠওফকশলও আওলশণীয় ওযায প্রয়া। তাৌঁয এই প্রয়া 

মথাথশ াথশও। এই প্রলঙ্গ ওাচী নচরুর ইরাভ ‘যঘ হঘয’ উনোলয অাধাযণলত্ব ভুগ্ধ লয় ফলরহঙলরন— 

‚আফুর পচর এওভাত্র ভুরভান কল্পী মালও ফতশভান ফাগরায হিারী কল্প হরহঔলয়লদয ভলধে ভ 

আন যদয়া মায়। ...এই তরুণ হল্পীয ভালছ যম হফুর িাফনায স্বপ্ন যদঔহঙ, ‘যঘ হঘয’ তায অগ্রদূত।‛
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