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দীন দো 

কল্পফলও, ফোাংরো ক্ষফবোক, ওরযোণী ক্ষফশ্বক্ষফদযোরয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত 

Abstract 
After the starting of Second World War, social condition was gradually become very difficult. 

People’s life comes into great difficulty. They have to face various dangerous social riots. 

These riots create very bad affect in common people’s life. The condition of peoples and 

society at that time, were immaculately draw by the Bengali litterateur  like, Achintya kumar 

Sengupta, Manik Bandopadhyay, Tarashankar Bandopadhyay, Bibhuti Bhushan 

Mukhopadhyay ect. From this background, I discussed some selected short stories of above 

mentioned writers, which were written in fifty’s decade. I want to analyses the trouble of 

people and society which they have to face at that time. 

ভল্পয়য ধোযো ছফল্পয় াঈনযোল্পয ছঘল্পয় ছঙোটকে োঠও ভল্পন স্থোন ওল্পয ক্ষনল্পয়ল্পঙ াঅচ  ভনল্পনয িুধো ক্ষনফৃক্ষতল্পত “ ছঙোটকেল্পওাআ 

ছফল্পঙ ক্ষনল্পয়ল্পঙ োঠও  ফোাংরো ছঙোটকল্পে ১৯৪৬-এয ফহুভোক্ষিও রূ-রূোন্তয োঠওভল্পন াঅল্পচো দগ্ধতোয বয়োফতোল্পও তযতোচো 

ওল্পয ছযল্পঔল্পঙ  স্মৃক্ষতল্পট ক্ষফস্মৃত াঅল্পরোল্পও ছরঔওযো ওরভ ধল্পযল্পঙন এফাং কে যঘনো ওল্পযল্পঙন  তোাআ ১৯৪৬-এয াল্পদঔো 

ঘোরক্ষঘল্পিয তক্ষ্ন প েফো াঅভযো ছরঔওল্পদয যঘনো ছথল্পওাআ ছল্পয় মোাআ  ক্ষীতীয় ক্ষফশ্বমুধ, , বোযতঙোল্পআো াঅল্পলোরন, ওৃলও 

েচোল্পদয াক্ষধওোল্পযয রআোাআ, ভন্বন্তয, ছনতোচী ুবোলঘন্দ্র ফুয পযয়োডড ব্লও কঠন াআতযোক্ষদয ভল্পধয ক্ষদল্পয় স্বোধীন বোযল্পতয দোক্ষফ 

এওটো ভল্পয় েফর ল্পয় ল্পঠ  তল্পফ াআক্ষতূল্পফডয ভন্বন্তয এফাং াংওটভয় ক্ষযক্ষস্থক্ষত চনচীফনল্পও বয়োফ ওল্পয তুল্পরক্ষঙর  ছও ক্ষলু 

“ ছও ভুক্ষরভ ছতভন গুরুত্ব োয়ক্ষন; ভযোটো ক্ষঙর েধোন  ৩০-এয দল্পওয ছল ক্ষদল্পও ক্ষফপ্লফফোল্পদয ছচোয়োল্পয ক্ষলু ভুক্ষরভ 

ওল্পরাআ ছমোক ক্ষদল্পয়ক্ষঙর  ওৃলও েচোল্পদয াক্ষধওোয যিোয রআোাআ, ক্ষলু-ভুরভোল্পনয এওক্ষিত য়োয পল্পর ছক্ষদন ভযোকোল্পগ 

বযো ছচোয়োয এল্পনক্ষঙর  ক্ষওন্তু এাআ ছবোর যোতোযোক্ষত োরল্পট মোয়, দোঙ্গোয েবোল্পফ ম্পল্পওড াফনক্ষত খল্পট  

     ঐওযফধ,  াতীল্পতয খটনো েফোল্প াঅভযো ছদল্পঔক্ষঙ োম্প্রদোক্ষয়ও াংখোত-াংখলড  ছদল্পঔক্ষঙ স্বোধীন বোযল্পতয স্বল্পে াঈীুধ,  

চনচোকযণ  তল্পফ ১৯০৫-এয ফঙ্গ ক্ষফবোক ফোগোক্ষর ক্ষলু-ভুরভোল্পনয ঐওয ক্ষিল্পও ছতভনবোল্পফ েবোক্ষফত ওল্পযক্ষন  ক্ষওন্তু রীল্পকয 

ল্পঙ্গ ওাংল্পেল্পয ভতোননওয ছদঔো ক্ষদর (ল্পঘৌদ্দ দপো দোক্ষফ) োম্প্রদোক্ষয়ও ক্ষফল্পবল্পদয ূিোত খল্পট  ক্ষলু-ভুক্ষরভ াঈবয় ম্প্রদোয়াআ 

াফস্থো ক্ষযফতডল্পনয ল্পঙ্গ ল্পঙ্গ ক্ষনল্পচল্পদয ভতোভত োরটোয়  এযাআ েস্তুক্ষত ঘরল্পত থোল্পও েোল্পভ-কল্পঞ্জ  ১৯৪১-এয দোঙ্গো ক্ষঙর তোযাআ 

েতযি েভোণ  তল্পফ ‘ওযোক্ষফল্পনট ক্ষভন েস্তোফ’ ৪৬ এয দোঙ্গোয ছেিোল্পট াআন্ধন মুক্ষকল্পয়ক্ষঙর  এঙোআো ক্ষচন পোয েতযি াংেোল্পভয 

ডোও, রীক েধোনভন্ত্রী ছোযোফক্ষদড ফডক্ষি ক্ষনল্পয় ছোাঁক্ষল্পয় আোয াঅহ্বোন ভুরভোনল্পদয ভল্পধয াঈল্পেচনো ফৃক্ষধ,  ওল্পযক্ষঙর  ক্ষলুযো 

ক্ষফক্ষবন প (‘ক্ষলু ছফও াংখ’) বো ক্ষভক্ষতয ভল্পধয ক্ষদল্পয় াংকক্ষঠত ল্পয়ক্ষঙর  াঅত্মখোতী এাআ ভয় ল্পফড ফোগোক্ষর ভুরভোন ছওাঈ 

ক্ষক্ষঙল্পয় ক্ষঙরনো  ভুরভোনল্পদয ওল্পে ছমভন ছোনো ছকল্পঙ ‘াঅল্লো ছো াঅওফয  রআল্পও ছরল্পঙ্গ োক্ষওস্তোন ’ াঅফোয ক্ষফযীল্পত ধ্বক্ষনত 

য় “ ‘ছনী ছদল্পঙ্গ োক্ষওস্তোন’  

     ফডেথভ ৪৬-এয এাআ ঙক্ষফ াঅভযো ভোক্ষনওতরোয় ছদঔল্পত োাআ  এযয ছফরকোক্ষঙয়ো, যোভফোচোয, ছোবোফোচোয, যোচোফোচোয, 

ক্ষয়োরদ, ক্ষভচডোুয াঞ্চল্পর ঙক্ষআল্পয় ল্পআ  তল্পফ োম্প্রদোক্ষয়ও ভযোয় স্বল্পদফোী াংখল্পলডক্ষরপ্ত য়োয ছঙল্পন াঈল্পদ্দয ক্ষঙর 

ক্ষিক্ষট ক্ষিয  ছক্ষদন তোযো ক্ষনশ্চু দডল্পওয বূক্ষভওো োরন ওল্পযক্ষঙর  ভোি ঘোয-ঘোযক্ষট ক্ষদল্পনয রআোাআল্পয় ওরওোতো শ্মোন বূক্ষভল্পত 

ক্ষযণত ল্পয়ক্ষঙর  ওরওোতোয য ছনোয়োঔোক্ষরয ছঘোযোটো ক্ষঙর হৃদয় ওোাঁোল্পনো  ‘ান্তত ৭৫,০০০ ছথল্পও ১০০০০০ ছভল্পয়ল্পদয 

আল্পত ল্পয়ল্পঙ রুল্পটযোল্পদয োল্পত  এযো রুট ওল্পযক্ষঙর ছভল্পয়ল্পদয ম্পদ  যীয  ছযনু ঘক্রফতডী ‘বোযতীয় নোযী াঅল্পলোরল্পন 

ওক্ষভাঈক্ষনস্ট ছভল্পয়যো’ ফাআক্ষটল্পত এাআ বফোফতোয ওথো স্বীওোয ওল্পযল্পঙন  ভোত্মো কোন্ধী ছক্ষদন ফল্পরক্ষঙল্পরন “Never in my 
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life has the path been so uncertain and so dim before me”  োতোেয ফঙল্পযয ফৃধ,  এ ফল্পরক্ষঙল্পরন “ ‚াঅক্ষভ 

মক্ষদ ফযথড াআ াইশ্বয ছমন াঅভোল্পও এাআ ৃক্ষথফী ছথল্পও ক্ষযল্পয় ছনন‛  ‘োঘড রোাআট’ এফাং ‘ক্ষদ াআক্ষিয়োন ছনন’ এফ ক্ষিওোল্পত 

ূফডফল্পঙ্গয দোঙ্গোয ক্ষঘি ওভ ছফক্ষ ফক্ষণডত ল্পয়ল্পঙ  ১৩৫৩-য ফঙ্গশ্রী ক্ষিওোল্পত যল্পয়ল্পঙ তোযাআ দৃষ্টোন্ত  

     ফোাংরো ছঙোটগুল্পে দোঙ্গোয ছঘোযো ছওভন ক্ষঙর তো কেওোল্পযযো তুল্পর ধল্পযল্পঙন ক্ষফক্ষবন প ভল্পয়য ছেক্ষিল্পত  তল্পফ দোঙ্গো ওফক্ষরত 

ভোনুল্পলয রআোাআ াংেোল্পভয ওথোথোওল্পর ভোধোন তথো ছল ওথো তোাঁযো ছওাঈ ফরল্পত ঘোনক্ষন  ছাআ ভল্পয়য ভোচ বযতোয ঙক্ষফ, 

াফিল্পয়য ফণডনো ওতটো, ক্ষওবোল্পফ ছরঔওল্পদয ওরল্পভ ফক্ষণডত ল্পয়ল্পঙ এফাং েওৃত ছক্ষদল্পনয াঅফ ছওভন ক্ষঙর দোঙ্গোয ছেক্ষিত  

ছেিোল্পট তো স্পষ্ট ল্পয় াঈল্পঠল্পঙ  স্মযল্পণ  াঈরক্ষিল্পত ভল্পয়য খটনো ছরোল্পত, ক্ষপল্পও ল্পয় াঅো ভনল্পনয ওোল্পঙ “ এাআ ওর 

কল্পে ছদল্পঔক্ষঙ ভোনুল্পলয ছফাঁল্পঘ থোওোয াআপ্সো  রআোওু ভল্পনোবোফ  ভৃতুযয ভুল্পঔোভুক্ষঔ দোাঁক্ষআল্পয় ভোনুল াঅোত য়ক্ষন “ ঘযভ ভুূতড 

মডন্ত ছঘষ্টো ওল্পয ছকল্পঙ  এভনাআ ক্ষওঙু কে --- 

  াক্ষঘন্তযওুভোয ছনগুপ্ত “ ‘স্বোিয (১৩৫৩), ‘দোঙ্গো’ (১৩৫২) 

  ভোক্ষনও ফল্পলযোোধযোয় “ ‘ঔক্ষতয়োন’ (১৩৫৩) 

  তোযোাংওয ফল্পলযোোধযোয় “ ‘ওক্ষরওোতোয দোঙ্গো  াঅক্ষভ’ (১৩৫৩) 

  ক্ষফবূক্ষতবূলণ ভুল্পঔোোধযোয় “ ‘ওক্ষরওোতোয ছনোয়োঔোক্ষর-ক্ষফোয’ (১৩৫৪) 

  যল্পভঘন্দ্র ছন “ ‘োদো ছখোআো’ (১৩৫৩) 

  ভল্পয ফু “ ‘াঅদোফ’ (১৯৫৩) 

     ‘স্বোিয (১৩৫৩) কল্পে দুাআ ফন্ধুয ভল্পধয দোঙ্গোয বফোফ ক্ষঘি াাংওন ওল্পযল্পঙন  ছোকত ক্ষদও ছথল্পও তোযো দুচনাআ 

ছপক্ষযয়োরো  দীননোল্পথয ফোক্ষআ মল্পোয াঅয চহুযোক্ষরয ফক্ষযোল্পর  তোযো চীফন চীক্ষফওোয ন্ধোল্পন ওরওোতো ল্পয এল্পল্পঙ  াঅশ্রয় 

ক্ষনল্পয়ল্পঙ এও ফক্ষস্তল্পত  াথডননক্ষতও ওোযল্পণ তোযো াঈবল্পয়াআ ক্ষঘক্ষন্তত  দুভুল্পঠো েোো্দল্পনয ছঘষ্টোয় খুল্পভয ভল্পধয ছাআ স্বে ছদল্পঔ  

ক্ষযফোল্পযয ওোল্পঙ ক্ষও ওল্পয াঅল্পযো ছফক্ষ াথড োঠোল্পনো মোয় ছাআ েল্পঘষ্টোাআ তোল্পদয ভল্পধয  স্মৃক্ষতল্পত ছবল্প ঠো ক্ষঘয ফুচ ছাআ 

েোভক্ষটল্পত ওল্পফ তোযো ক্ষপযল্পফ এাআ ক্ষচজ্ঞোো   

     ‚রিীয ভত ক্ষযোক্ষট ধোনল্পঔত, ছকোোল্পরয ভত ঠোিো নদী াঅয েথভ ছচোয়োল্পযয ওুরওুল্পরয ভত তোল্পদয ক্ষশুল্পদয ওরস্বয‛ 

াথডোৎ ফক্ষযোর “মল্পোল্পযয েোভয েওৃক্ষতল্পত লআমল্পন্ত্রয েবোফ তঔল্পনো ল্পআক্ষন  এভনক্ষও যোগো যল্পি ক্ষ্র য়ক্ষন কৃোঙ্গন  তোল্পদয 

দুচনাআ ক্ষনতয নতুন ক্ষচক্ষন ছপক্ষয ওল্পয  এও ভয় দীননোথ ফযপ, ওুরক্ষপ, াঅরতো, ক্ষপল্পত, ওোাঁটো ক্ষফক্ষক্র ওল্পয ছতো, চহুযোক্ষর ক্ষডভ 

ওঔল্পনো ফো ব চী ক্ষফক্ষক্র ওল্পয  তোযো দুাআ ফন্ধু ক্ষফল্পন য়োয় এল্পও াল্পযয ওোল্পঙ াঅদোন েদোন ওল্পয  টোওো-য়োয ওথো াঈঠল্পতাআ 

রখু োক্ষ  ঠোট্টো ওল্পয  চীফল্পনয এও যোস্তোয় োাঁটল্পত ক্ষকল্পয় কক্ষরয ছভোল্পআ রআোাআ ছদল্পঔ এফাং ছাআ যোস্তোয় ফযফধোন খল্পট  তোযো দুাআ 

দল্পর ক্ষফবি ল্পয় এল্পও াল্পযয ক্ষফরুল্পধ,  রোক্ষঠ-ছোটো ঙুআল্পত থোল্পও  াক্ষফশ্বোল্পয াস্ত্র তোল্পদয োল্পত োক্ষনত ল্পয় ল্পঠ  এওচল্পনয 

োল্পত াআট ায চল্পনয োল্পত ছফোতর  বয়োফ ছাআ ভুূল্পতড চহুযোক্ষর  দীননোল্পথযব ভুল্পঔ খনীবূত ল্পয়ক্ষঙর ান্ধওোয  ল্পযয 

যোস্তোয় ছদোওোন োল্পঠ াঅগুন জ্বরল্পত থোল্পও  কৃল্পস্তয াঅক্ষগনো ক্ষশুয যল্পি ক্ষি ল্পয় ল্পঠ  এভনাআ এও ভয় ল্পয ফুল্পও দুাআ ফন্ধু 

ুঔ-দুাঃল্পঔয োথীযো াঈন্মুে রআোাআল্পয় ছভল্পত ল্পঠ  াথঘ ক্ষলু-ভুক্ষরভ দুাআ ফন্ধুয াঅন্তক্ষযওতোয় ানুবল্পফ ছল মডন্ত োক্ষন্তয াঅশ্বো 

ধ্বক্ষন ছোনো ছকল্পঙ  ফন্ধুল্পত্ব াঈয ক্ষফশ্বো বঙ্গ য়ক্ষন  এভনাআ ক্ষওঙু দৃষ্টোন্ত মথোক্রল্পভ ---  

 ও   ‘ছন, এাআ দুল্পটো ক্ষডভ ছন  ......ল্পন, ছবল্পগ পযোর  দোভ ক্ষনক্ষফ ওত? 

 দীননোথ ফরল্পর ......  ছন, ফওফও ওক্ষয ছন  ছক্ষদন যোফক্ষআ – 

 ফযপ ঔোাআল্পয় দোভ ক্ষনল্পয় ক্ষঙক্ষর? দুাআ চন এওল্পঙ্গ ছল্প াঈঠর  ‛                    (ৃাঃ ৪৫৭) 

 ঔ   ক্ষীতীয় াঅল্পযো এওক্ষট দৃষ্টোল্পন্ত চহুযোক্ষর কোভঙো ক্ষওনল্পত এল্পর দীননোথ ফল্পর – 

 ‘ছন, ঔুফ খন ফুনট’ রোব ছনফ নো এও য়ো ছতোয  ছঠল্পগ  ক্ষঠও ছওনো-দল্পয ছফঘক্ষঙ ’        (ৃাঃ ৪৫৮) 

াক্ষফবি ফল্পঙ্গয দুাআ ছপক্ষযয়োরো ক্ষনল্পচল্পদয োক্ষআয ঔফয ফাআ চোল্পন  তোযো এ চোল্পন দোক্ষযদ্রতোয ছতো চোত ধভড থোওল্পত ছনাআ 

ান্তত এল্পদয দুচল্পনয ভল্পধয তো রি ওযো ছকল্পঙ  ক্ষওন্তু দোঙ্গো শুরু ল্পতাআ দুচল্পনয ভল্পধয এাআ াঅন্তক্ষযওতো াঈধো ল্পয়ল্পঙ  এল্পও 

াল্পযয ক্ষফরুল্পধ,  াংখোল্পত ক্ষিপ্ত ল্পয়ল্পঙ  দোঙ্গোয ক্ষযল্পফ ক্ষথতু ল্পতাআ দুাআ ফন্ধু াক্ষিদগ্ধ ছোআো ফোক্ষআল্পত াক্ষযক্ষঘল্পতয ভল্পতো াঅশ্রয় 

ক্ষনল্পয়ল্পঙ  ফোাআল্পয তওড ছঘোল্পঔয েযী, ফুল্পটয ঔট্  খ ট াঅয়োল্পচ তওডতোয ক্ষযঘয় ক্ষদক্ষ্র  ান্ধওোল্পয েোল্পণয বল্পয় তোযো 

‘ওুাঁওল্পআ াঅয খন ল্পয় ফর’  াথঘ তোযো ছওাঈ াআল্প্ ওল্পয াঅরোদো ল্পত ঘোয়ক্ষন  ক্ষযক্ষস্থক্ষতয ওোল্পঙ াোল্পয়য ভতাআ ক্ষনল্পচল্পও 

ভডণ ওল্পযল্পঙ  াঅফোয ওেস্বল্পযয ক্ষযক্ষঘক্ষতল্পত ক্রভ তোযো দু-চন দুচনল্পও ক্ষঘনল্পত োল্পয  এল্পও াল্পযয িল্পতয েল্পর ছদয় -

-- 

  ‘ছতোয ছঘোট ছরল্পকল্পঙ ছওোথোয়? 

- ভোথোয়, ফুল্পও  ছতোয?  

- াঅভোয ’            (ৃাঃ ৪৫৯) 
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     তোাআ াফল্পল্পল এওাআ ক্ষফক্ষআয টোল্পন ক্ষন্ধল্পি স্বোিয ওল্পযল্পঙ তোযো  ান্ধওোয ছথল্পও ক্ষন্ধল্পি এাআ জ্জ্বরযতোয েওো 

তোল্পদযল্পও ান্তল্পযয ওোল্পঙ াটুট ফন্ধল্পন ক্ষনক্ষফআতয ওল্পযল্পঙ  ছম স্বোিয-ঘুক্ষি তোযো এওাআ াঅগুল্পনয ক্ষঔোয় ওযর তো ক্ষঘযওোল্পরয 

ক্ষন্ধি, ছমন চীফল্পনয াঙ্গীওোয  

     ‘দোঙ্গো’ (১৩৫২) কল্পে াক্ষঘন্তযওুভোয ছনগুপ্ত ঘআ দঔল্পরয রআোাআল্পও ছওন্দ্র ওল্পয ধুল্পরশ্বয  াঅদভুল্পযয ভল্পধয রআোাআল্পও 

ছদক্ষঔল্পয়ল্পঙন  তল্পফ নয-নোযীয ছেভ বোফনোয় ছাআ দোঙ্গো পর য়ক্ষন  দুক্ষট েোল্পভয ক্ষযঘয় েল্পঙ্গ ছরঔও ছফাঁল্পধ ক্ষদল্পয়ল্পঙন দুক্ষট 

ঘক্ষযল্পিয াঅত্মো ভনল্পনয রূল্পও --- 

‚ভক্ষভনো াঅয ক্ষচন পোত  ধুল্পরশ্বয াঅয াঅদভুয  দক্ষিণ াঅয াঈেয  দুচল্পন ছদঔো ছোর ভুল্পঔোভুক্ষঔ ‛     (ৃাঃ ৫১৭) 

নআফল্পয োাঁল্পওোয াঈয ক্ষদল্পয় তোযো দুচল্পনাআ নদী োযোোয ওযল্পত ঘোয়  ভক্ষভনো ক্ষচন পোতল্পও থয ছঙল্পআ ক্ষদল্পত ফরল্পর ক্ষচন পোত 

ফল্পরল্পঙ ‘াঅল্পক াঅগুল্পন ছোাঁ ক্ষদাআ, ল্পয নো য় োক্ষনল্পত ছদফ ‛                                (ৃাঃ ৫১৮) 

     ভওফুল্পরয ছভল্পয়য ল্পঙ্গ কপুযোক্ষরয ছঙল্পর ক্ষচন পোল্পতয াঅক্ষত্মও টোন েোথক্ষভও ল্পফড এবোল্পফাআ ছল্পয়ক্ষঙ  

     ক্ষওন্তু ঘযদঔল্পরয রআোাআল্পয় কপুযোক্ষর  ভওফুর তোযো দুচল্পনাআ এল্পও াল্পযয ক্ষফরুধ, ক্ষি ল্পয় ল্পঠ  তোল্পদয এাআ রআোাআল্পয় 

দুাআ ল্পিয চক্ষভদোয এল্প দোাঁআোয়  াঅদভুল্পযয ছভোআল্পরয ল্পঙ্গ ধুল্পরশ্বয েোল্পভয ছভোআল্পরয এাআ রআোাআ ছল মডন্ত েোল্পভয ফডি 

ঙক্ষআল্পয় মোয়  তোল্পদয ওল্পে ছোনো মোয় --- 

     ‚ওুঙ ল্পযোয়ো ছনাআ  ভোয ক্ষট, ঔুল্পনোঔুক্ষন, দোঙ্গো-পযোোদ ল্পয় মোও য়-নয়  োয ‛                         (ৃাঃ ৫১৯) 

     এওক্ষঘরল্পত চক্ষভয চনয ীীোন্তল্পয ছমল্পত যোক্ষচ তোযো  তল্পফ ক্ষচন পোত ধযো আল্পতাআ ভওফুর ক্ষনল্পচয াক্ষধওোয েক্ষতক্ষিত ওযল্পত 

ছঘল্পয়ল্পঙ  াথঘ ভক্ষভনো ওল্পরয ছঘোল্পঔয ান্তযোল্পর ক্ষচন পোতল্পও ভুি ওল্পয ক্ষদল্পয়ঙ  ক্ষচন পোল্পতয বোফনোয় ভক্ষভনো শুধুভোি নোযী নয়, ছ 

ছম াঅাঁধোয ভক্ষনও নদীয ভত  ‚ছম নদী ছবল্পগল্পঙ ছাআ নদীাআ ক্ষদল্পয়ল্পঙ বযোট ওল্পয ‛ 

     াথডোৎ চক্ষভ ছওক্ষন্দ্রও ভযো ক্ষও বোল্পফ দুক্ষট েোল্পভয ভোনুলল্পও দোঙ্গোয ল্পঙ্গ াংমুি ওল্পয ক্ষদল্পয়ক্ষঙর তোযাআ ঔিক্ষঘি যল্পয়ল্পঙ  তল্পফ 

ভোধোল্পনয ূিক্ষট ক্ষনক্ষরডপ্ত বোল্পফ ফক্ষণডত য়ক্ষন  ভক্ষভনো হৃদয় ক্ষদল্পয় বোল্পরোল্পফল্প ক্ষচন পোতল্পও োয়ক্ষন  ক্ষচন পোত ছ বোল্পরোফোোয 

ওদয ছদয়ক্ষন  েোল্পণ ফোাঁঘোয াঅওোঙ্খো  ভুি য়োয ফোনোাআ তোয ছফক্ষ  তোাআ নদী ল্পথাআ োক্ষরল্পয় ছকল্পঙ  ‘এওটো ছভল্পয়ল্পও ক্ষফল্পয় 

ওল্পয  খল্পযয ক্ষফক্ষফ ফোক্ষনল্পয়  এত হুআদঙ্গর, ওর-ছওোলর, ছঘোট-চঔভ, এত যিোত ফ এভক্ষন ওল্পয যপোক্ষনস্পক্ষে ল্পয় মোল্পফ ’ 

“ এাআ বোফনো ভওফুর বোফল্পত োল্পযক্ষন  ক্ষতোয ওোল্পঙ ছওোন ভুল্পঔ ছ দোাঁআোল্পফ এাআ েশ্নাআ তোল্পও ক্ষফঘক্ষরত ওল্পযল্পঙ  তোাআ ভক্ষনভোয 

ছেভল্পও াঈল্পিো ওল্পয নোযী  নদীল্পও এও ওল্পয ছদল্পঔল্পঙ  তল্পফ ভক্ষনভোয ছেল্পভ ক্ষঙর কবীযত্ন  ভওফুল্পরয ছদল্পয ফোাঁধন ছদল্পঔ 

ভক্ষনভো ফরল্পঙ “ ‘এ ফোাঁধন ছম াঅভোল্পও ছফাঁল্পধ াঅল্পঙ াঅল্পষ্ট ৃল্পষ্ট’  ঘয দঔল্পরয রআোাআল্পয় ভোনুল েোণ ক্ষদল্পয়ল্পঙ, ক্ষনষ্পো ছেভল্পও 

ক্ষদল্পয়ল্পঙ ওফয  হৃদল্পয়য ান্তযোল্পর েসু্ফক্ষটত াঅত্ম াঅল্পরোল্পও ফুক্ষধ, য ওোল্পঙ “ াঅত্ম  ক্ষফল্পফল্পওয ওোল্পঙ যোস্ত ল্পয়ল্পঙ  াক্ষঘন্তযওুভোয 

ছনগুপ্ত ছমবোল্পফ ঘক্ষযি দুক্ষটল্পও দোঙ্গোয ছেক্ষিল্পত-ছেিোল্পট ফযফোয ওল্পযল্পঙন “ তোল্পত তোাঁয শেীও ানুবূক্ষত ল্পয়ল্পঙ ভুল্পিোয 

ভল্পতো ক্ষনল্পটোর-াঈজ্জ্বর  

     ভোক্ষনও ফল্পলযোোধযোয় ‘ঔক্ষতয়োন’ কল্পে ওোযঔোনোয দুাআ শ্রক্ষভও ঘক্ষযিল্পও ছদক্ষঔল্পয়ল্পঙন  দোঙ্গোয বয়োফতোয় ক্ষওবোল্পফাআ ফো 

ফআযোস্তোয দুাআোল্পয ফক্ষস্তল্পত াঅগুন রোল্পক, ছওভনবোল্পফ চনতো াঈন্মে ল্পয় ল্পঠ যোগো যল্পিয ছনোয়, ছ ঙক্ষফ াঅভযো ছল্পয়ক্ষঙ  

াঅল্পতোতোক্ষয়য োত ছথল্পও ফোাঁঘল্পত ফন্ধুয কৃল্প তিল্পোল্পয তরোয় ভুঔ ফুল্পচ শুল্পয় থোওো; চোন ফোাঁঘোল্পত েোল্পণয দোল্পয় য ওযল্পত 

ল্পয়ল্পঙ কোক্ষর-কোরোচ ভস্ত রোঞ্ছনো কঞ্ছনোল্পও  ছতরক্ষঘল্পট োথল্পযয ভল্পতো ফোক্ষর, ছঙআো ভোদুয-ঘট, খল্পযয াঅাঁল্পট ছোাঁদো াঈে কন্ধ, 

াঅযল্পোরো, ভো, ছোওোয াঈৎোত  ক্ষফবৎয াঅয়োচ, ল্পচ ক্ষও ভোনুল ভুঔ ফুল্পচ চয ওযল্পত োল্পয! ান্তত এভন নক্ষচয 

াঅভোল্পদয চোনো ছনাআ  ক্ষওন্তু ক্ষযক্ষস্থক্ষত-েওৃক্ষতয ওোল্পঙ ভোনুল াোয়  ছওননো ফোাআল্পযয েওৃক্ষত এয ছথল্পও বয়োনও ক্ষঙর  াোয় 

ভোনুল্পলয মন্ত্রণো-ওোতযতো দোঙ্গোয ছেক্ষিল্পত এভনাআ াংওটচনও ল্পয়ক্ষঙর  াঈক্ষীঘ্ন ভোনুল বল্পয় চআআ ল্পয় ছওাঁল্পঘোয ভত ছথল্পওল্পঙ, 

ভোক্ষটয ল্পঙ্গ ক্ষভল্প ছকল্পঙ াঅত্মভমডোদোল্পও াঈল্পিো ওল্পয  

     দুাআ ফন্ধুয ভল্পধয ভল্পয়য াফিল্পয়য োল্পথ োল্পথ াঅত্মক্ষফশ্বোল্প ছদঔো ছকল্পঙ াংয়  াথঘ এযোাআ ওোল্পধ ওোধ ক্ষভক্ষরল্পয় ধভডখল্পট 

োক্ষভর ল্পয়ক্ষঙর  ক্ষলু-ভুক্ষরভ শ্রক্ষভল্পওয দর দু-দল্পর ক্ষফবি ল্পয় ছকল্পঙ  াথঘ – 

‚দোরুণ াঅল্পক্রোল্প ল্পনয ল্পয় ছম দুক্ষট দর ঘোক্ষরল্পয়ল্পঙ োনোোক্ষন ঔুল্পনোঔুক্ষন রুটতযোচ াঅগুন ছদয়ো  শ-শঘ ল্লোয 

াঅয়োচ এল্প াক্ষফযোভ বয়ঘক্ষওত ভল্পন োনো ক্ষদল্পয় ল্পঘতন ওল্পয যোঔল্পঙ  ‛                               (ৃাঃ ১৭৯) 

এওভয় এযোাআ এওল্পি ছোবোমোিো-বো, ধভডখট এভনক্ষও ক্ষল্পওক্ষটাং  ওল্পযক্ষঙর  াঅচ তোযো এল্পও াল্পযয ত্রু ল্পয় াঈল্পঠল্পঙ  

     াবোফ ানটন তথো াথডননক্ষতও াস্ব্রতো এাআ দুক্ষট ক্ষযফোযল্পও াংওল্পটয ভুল্পঔ াঅল্পযো াঅতক্ষিত ওল্পযল্পঙ  ফন্ধুয াঅকভল্পন 

ছযল্পনয ছঔোযোক্ষওল্পত বোক ফক্ষল্পয় ছদয়োয ফন্ধুয স্ত্রী ক্ষওন্তু ভুঔফুল্পচ য ওল্পযক্ষন  াঅফোয াঅশ্রয় ক্ষদল্পয় েক্ষতল্পফীয েক্ষতক্ষাংোয 

াঅগুল্পন জ্বরল্পত ঘোয়ক্ষন  দয়ো-ভোয়ো-ছফোধ ফাআ ছল্পটয ক্ষঔল্পদয ওোল্পঙ াঈল্পফ ছকল্পঙ  তফু াক্ষতক্ষথল্পও ক্ষপল্পয মোয়োয ওথো ফরল্পত 

োল্পযক্ষন  ভল্পনয যোল্পক ফাঁধুক্ষট --- 

‚ছওোল্পরয ছঙল্পরটোল্পও ভোক্ষটল্পত াঅঙল্পআ ফক্ষল্পয় ওোাঁদোয় ...... ওোন পোয় ওোন নো ক্ষদল্পয় ঘোো করোল্পত ফল্পর, মত াঅদ 

ছচোল্পট ফোফো  ...... ছযন মো াঅল্পঙ খল্পয ছটল্পনটুল্পন দুল্পটো ক্ষদন ক্ষনল্পচল্পদয ভুল্পঔ দু’ভুল্পঠো ছকোাঁচো  ঘরত তোল্পদয, ছচোয়োন 

ভদ্দ ভুঔ এওটো ফোআর ‛                                                          (ৃাঃ ১৭৯) 
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াথডননক্ষতও দূযফস্থোয ওোযল্পণাআ শ্রক্ষভল্পওয ক্ষফল্পদ্রো  াঅল্পলোরন  াঅল্পলোরল্পনয কক্ষতভুল্পঔ ভোচ শফক্ষঘিতোয দৃষ্টোন্ত রি ওযোয 

ভত  াঈচ্চক্ষফল্পেয ল্পঙ্গ ক্ষনম্নক্ষফল্পেয াথডননক্ষতও পোযোও ক্ষঘযওোল্পরয মো এঔল্পনো েতযি ওযো মোয়  এওক্ষদল্পও দোঙ্গো ওফক্ষরত াঞ্চল্পরয 

ওদোওোয রূ াযক্ষদল্পও োল্পয়ফোআোয ক্ষয্ন প ক্ষযল্পফ, াযোপল্পেয যোস্তো, যোক্ষ যোক্ষ শুক্ষঘতো, দুক্ষদল্পও ফোকোন, ;াআয়োল্পনোয 

ক্ষভক্ষষ্ট াঅয়োচ, ছকল্পটয ওোল্পঙ াস্ত্রধোযী ছোলোওযো েযী, ক্ষনাঃল্পলল্প ধনী দক্ষযল্পদ্রয শফলভযতোল্পওাআ ছদক্ষঔল্পয় ক্ষদল্পয়ল্পঙ  শ্রক্ষভল্পওয 

মন্ত্রণো ক্ষঙর াঅল্পযো বয়োফ ওরুণতভ  ক্ষনযোদ াঅশ্রল্পয় ল্পথ নোভল্পতাআ শ্রক্ষভও ভচুয ছদল্পঔল্পঙ যোক্ষওৃত াআট, বোগো ছফোতর, ফোতোল্প 

ছবল্প াঅো ভোাং ছোআো কন্ধ  তোাআ াঅওোল্পয ক্ষদল্পও ভুঔ ওল্পয ে তোযোয ান্তযোল্পর ক্ষমক্ষন রুক্ষওল্পয় াঅল্পঙন তোয ওোল্পঙাআ চোনল্পত 

ছঘল্পয়ল্পঙ --- 

 ‘ভআোঘো কন্ধ শুাঁল্পও ফুছল্পত োযঙ ছওোনটো ক্ষাঁদুয, ছওোনটো ভুরভোল্পনয?’                              (ৃাঃ ১৮১) 

ভোক্ষনও ফল্পলযোোধযোয় ক্ষনুণ ক্ষঘিওল্পযয ভল্পতোাআ ফল্পরল্পঙন কক্ষযল্পফয ছওোন চোত ছনাআ  ওোযণ দোঙ্গোয় মোযো ভল্পযল্পঙ তোল্পদয ক্ষযঘয় 

ছল মডন্ত বস্মীবূত ঙোাআস্তুল্প ক্ষযণত ল্পয়ল্পঙ, াথফো নোি ওযো মোয় নো ুল্পআ মোয় রোগুক্ষর  

     ক্ষঘযওোর ছতো কক্ষযফযোাআ েোণ ক্ষদল্পয় ছকর  ধনীয াঅত্মফক্ষরদোল্পনয ওোক্ষক্ষন কেওোল্পযয ছরঔনীল্পত ছতভনবোল্পফ াঈল্পল্লঔয নয়  তোাআ 

ওোযঔোনোয ছকল্পটয ওোল্পঙ চোক্ষয য়ো ১৪৪ ধোযো, ক্ষফক্ষধ বল্পঙ্গয ওোযল্পণ ছল মডন্ত দুচনল্পওাআ ুক্ষর বযোল্পন ক্ষনল্পয় মোয়ো য়  াঅয 

তঔন ভল্পনয াঅল্পক্রো ছনবোল্পত ফন্ধুয ছঙআো োল্পটডয ওরোয ছঘল্প ধল্পয াসু্ফল্পট ফল্পর “ ‘াঅচ োরো ছতোল্পও ঔুন ওযফ’  ক্ষওন্তু 

ক্ষফযীল্পত াঈেয এল্পল্পঙ ‘ওয’ ক্ষনরুোয়, াঅল্পক্রোীন এভন ওেস্বয ানোয়োল্পাআ ানযচনল্পও যোত ওল্পযল্পঙ  াঅয এযযাআ 

ক্ষঘযওোল্পরয তযওথন তোল্পদয ভুল্পঔ “ কক্ষযল্পফয ছওোন চোত ছনাআ  াথডোৎ ভোক্ষনও ফল্পলযোোধযোয় ল্পঘতন বোল্পফাআ দোঙ্গোয ছেিোটল্পও 

ফযফোয ওল্পয ছম ভযোগুল্পরো ছদঔোল্পত ঘোাআল্পরন ---  

ও) শ্রক্ষভল্পওয এও ছচোট য়ো, েক্ষতফোদ েক্ষতল্পযোধ কল্পআ ছতোরোয ওথো  

ঔ) ক্ষীতীয় ক্ষফশ্বমুল্পধ, য াংওটভয় ক্ষযক্ষস্থক্ষতয ক্ষঠও ল্পযাআ বোযতফল্পলডয ফুল্পও োম্প্রদোক্ষয়ও দোঙ্গো, ক্ষওরূল্প াঔি ফঙ্গল্পও 

ক্ষফধ্বস্ত ওল্পয তুল্পরক্ষঙর “ তোয রূক্ষঘিণ   

ক) ভোনুল্পলয াঅত্ম ক্ষফল্পফওী ভল্পনয ফক্ষাঃেওো, নোকক্ষযও বযতোয ঘোটুত্বল্পও াল্পিোওৃত ওৃক্ষতভতোয় বযো ছচৌরুল্প 

ক্ষযূণডতোয রূ  

খ) কল্পেয ক্ষফলয় ফণডনোল্পত ফোস্তফ-ক্ষফজ্ঞোন ম্মত ক্ষফল্পেলল্পণয েল্পয়োক ওল্পযল্পঙন  

     তোযোিয ফল্পলযোোধযোয়  ‘ওক্ষরওোতো দোঙ্গো  াঅক্ষভ’ (১৩৫৩)-য কল্পে দোঙ্গোয বয়োফতোল্পও ক্ষরক্ষফধ,  ওল্পযল্পঙন  ‘ভোল্পয়য 

ছওোর ছথল্পও ছঙল্পর ক্ষঙক্ষনল্পয় ক্ষনল্পয় ... নোযীল্পও ধলডণ ওল্পয ধোযোল্পরো াল্পস্ত্র ঔি ঔি ওল্পয ওোটো’ “ এভন ক্ষঘিল্পও কল্পেয েথল্পভাআ 

ওথও ক্ষনল্পয় এল্পল্পঙন  ক্ষনাঃল্পলল্প এাআ স্মৃক্ষত বয়োনও  এওথো ফরল্পর াতুযক্ষি ল্পফ নো ছম ক্ষওবোল্পফ ‘ক্ষফাং তোব্দীয ভোনুল্পলয 

ভল্পধয ুলযফল্পনয ছেতল্পরোল্পওয াঅক্ষফবডোফ র’ (ৃাঃ “ ১৪)  াফয এাআ ক্ষযক্ষস্থক্ষতয চনয ওথও তৎওোরীন যোচননক্ষতও 

াক্ষস্থযতোল্পওাআ দোয়ী ওল্পযল্পঙন  তোাঁয ভল্পত ‘ওক্ষতয় স্বোথডল্পন্বলী যোচনীক্ষতল্পওয াঅন ম্প্রদোয় ভোচ এফাং যোচননক্ষতও দল্পরয 

ভল্পধয াঅন ওোল্পয়ভী ওযোয চনয এটো এওটো োভন্ততোক্ষন্ত্রও নীক্ষত‛  (ৃাঃ “ ১৪) 

     তল্পফ ওথও ক্ষলু-ভুরভোন ঐওয ফচোয় যোঔল্পত ক্ষকল্পয় ভল্পন ওল্পযল্পঙন ‚ফোগোরী ক্ষলু-ভুরভোল্পনয ক্ষভক্ষরত এওক্ষট দল্পরয ছল 

ভোনুলক্ষট মক্ষদ ভক্ষযত, তোো াআল্পর ভৃতুযয থ ক্ষদয়ো ক্ষলুত্ব এফাং াআরোভ ক্ষযশুধ,  াআয়ো াঈক্ষঠত‛  (ৃাঃ “ ১৪) ক্ষওন্তু এাআ বোফনোয 

তযতো েভোক্ষণত য়ক্ষন  ভোনুল্পলয দুক্ষফডল এফাং েক্ষতল্পোল্পধয েক্ষতজ্ঞোাআ াঈেযেয ছফল্পআ ছকল্পঙ “ াক্ষবপ্ত ল্পয়ল্পঙ ভনুলযত্ব-ভোনফতো  

ওথল্পওয ভল্পধয এাআ টোনোল্পোল্পআন  াঅত্মভীিল্পণ ক্ষতক্ষন ক্ষনল্পচল্পওাআ তুরনো ওল্পযল্পঙন দোঙ্গো ীক্ষআতল্পদয ল্পঙ্গ  রজা ো াঅয াংেোভ-

াংখলডীন চীফন ছথল্পও ছযোাআ ছল্পত েোঘীন ফোাংরোয াআক্ষতোল্পয ভল্পধযাআ ভুঔ ডুক্ষফল্পয়ল্পঙন  ক্ষওন্তু ক্ষনল্পচয ছঘনো চোনো ক্ষযক্ষঘক্ষত 

ভোনুল মঔন ফদল্পর ছপল্পর ক্ষনল্পচল্পদয তঔন ক্ষতক্ষন ক্ষনল্পচ াঅত্মুযিোয ওথোক্ষট নো ছবল্পফ োল্পযন নো  ছওননো কন্তফযস্থোল্পন ছৌল্পঙ 

যোল্পতয ান্ধওোল্পয ভুক্ষরভ কোল্পআোয়োল্পনয করুয কোআীল্পত ছঘল্প ফোয ূল্পফডাআ ওুক্ষরয ভুল্পঔ ছোনো মোয় ‘ভুরভোল্পনয কোক্ষআল্পত মোল্পফন 

ফোফু?’ (ৃাঃ “ ১৮) 

     াথডোৎ দোঙ্গোয াঅগুন ওরওোতো ছথল্পও ফহুদূয এাআ াঞ্চল্পর ঙক্ষআল্পয় ল্পযল্পঙ  তল্পফ দোঙ্গোয ক্ষফধ্বাং রূ েোভয ভোনুল চনল্পও 

ক্ষঘক্ষন্তত ওল্পযল্পঙ  ওৃক্ষল  ওৃলল্পওয াথডননক্ষতও ুযিো এফাং েক্ষতফোদ  েক্ষতল্পযোল্পধয াঅখোত ছচোআোল্পরো য়ক্ষন  াভথড কোল্পআোয়োন 

ক্ষনক্ষফডওোয বোল্পফ ঘুঘো দোাঁক্ষআল্পয় ছথল্পওল্পঙ  ক্ষওাংফদক্ষন্ত ানুোল্পয াতীল্পতয ওথোয় ভোনুল ক্ষফশ্বো ছযল্পঔ ক্ষঙর  ছোনো ছকল্পঙ নোযওীয় 

তযোওোল্পিয ল্পঙ্গ মোযো মুি ক্ষঙল্পরন তোযো চোক্ষতল্পত ভুরভোন এফাং ঙদ্মল্পফ ধল্পয তোযো থঘোযীল্পদয তযো ওযত  ‘নযতযোয 

নোয়ও ক্ষঙর ভুরভোল্পনযো’ ৯ৃাঃ “ ১৯)  তল্পফ োভক্ষেওতোয ক্ষফঘোল্পয ছরঔল্পওয াঅত্মভল্পনয মন্ত্রণো এফাং ক্ষলু-ভুরভোন, খ্রীষ্টোন 

ওল্পরাআ এও এাআ বোফনোাআ কেক্ষটল্পও ক্ষঘযন্তন ওোল্পরয ওল্পয ক্ষদল্পয়ল্পঙ  

     কল্পেয ায ঘক্ষযি োক্ষপচ  ছরঔল্পওয োল্পথ তোয ূফড ক্ষযঘয় ক্ষঙর  াথঘ দোঙ্গোয ক্ষদল্পন াঅত্মযিোয চনয তোযো ফোগোক্ষর োচ-

ছোলোও ফযফোয ওল্পয  োক্ষপল্পচয স্ত্রী ‘ক্ষাঁক্ষথল্পত ক্ষাঁদুয’ এফাং ‘োক্ষপল্পচয যল্পন ধুক্ষত োঞ্জোক্ষফ (ৃাঃ “ ১৫)  ক্ষনযোদ স্থোল্পন 

ছৌঙাঁল্পতাআ ফল্পরল্পঙ ‘নোভোচ ছল্পয ক্ষন ধীল্পয-ুল্পস্থ  ছঔোদোতোরোল্পও াঅল্লোযুরল্পও েোণ বল্পয ডোক্ষও  ফআ ছফাঁল্পঘ এল্পক্ষঙ’ (ৃাঃ “ ১৭)  

োক্ষপচাআ শুধু নয় োক্ষপল্পচয স্ত্রীল্পও ছদঔো ছকর ‘ভুঔ এফাং ফডোঙ্গ এঔন ছফোযঔোয় ঢোওো’ (ৃাঃ “ ১৮)  িোঞ্চ ছস্টল্পন এল্প ানয 
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এওক্ষট ভুরভোন দল্পরয ল্পঙ্গ ক্ষনক্ষধ, ডধোয় যোক্ষিমোন ওযো োক্ষপচল্পও ছমন ূল্পফডয দোঙ্গো ক্ষফধ্বস্ত ওরওোতোয তুরনোয় াল্পনও ছফক্ষ 

ক্ষনবডযতো ক্ষদল্পয়ল্পঙ   

     তোযোিয ফল্পলযোোধযোয় তোাআ তৎওোরীন যোচননক্ষতও ফযক্ষিফল্পকডয ভতোভতল্পও এাআ ক্ষযনক্ষতয চনয দোক্ষয় ওল্পযল্পঙন  ফোাঈল্পরয 

কোল্পনয ফযফোল্পয তোাঁয ছাআ াক্ষবফযক্ষি রি ওযোয ভতাআ --- 

 ‚জ্ঞোন-ফুক্ষধ, য ফআ রোাআন ক্ষকল্পয়ল্পঙ ছল্পয – 

             বক্ষিল্পথয ছঙোট কোক্ষআ োয়ল্পয াঅল্পক ক্ষদল্পয়ল্পঙ ছঙল্পআ  

   াঅভোয ক্ষনতোাআ ঘোাঁল্পদয ছডযোাআফোক্ষযয “ ক্ষও ওোক্ষযকক্ষয – 

    ভক্ষয ছয ভক্ষয  োয় তোভোোয় ছল্প ছম ভক্ষয ‛                      (ৃাঃ ২০)  

     কোন-ফুক্ষধ,  রআোাআল্পয় ছতো ভোনুল ক্ষনল্পচয ওোল্পঙাআ াোয়-রীল্পকয ওোমডওরো, ছবোল্পটয ভুল্পঔ ভুরভোন ভোল্পচয ক্ষঔদভকোয 

এভনাআ শুি নোকক্ষযও বযতোল্পও ক্ষফওরোঙ্গ ওল্পয ক্ষদল্পয়ক্ষঙর  াঅয ছাআ ক্ষফওরোঙ্গ বযতোয াফিল্পয়য রূটোাআ কেওোয ফণডনো 

ওল্পযল্পঙন এফাং ফডনোীল্পদয ক্ষঘক্ষিত ওযল্পত ছঘল্পয়ল্পঙন  

     ক্ষফবকু্ষতবূলন ভুল্পঔযোোধযোয় ‘ওক্ষরওোতো ছনোয়োঔোক্ষর-ক্ষফোয’ যঘনোয় ক্ষওবোল্পফ ক্রভমডোল্পয় ছনোয়োঔোক্ষর ক্ষফোল্পয দোঙ্গো ঙক্ষআল্পয় মোয় 

তোযাআ ফণডনো ক্ষদল্পয়ল্পঙন  ‘ক্ষফশ্বো’ কল্পেয ছেিোট ওরওোতো য  ক্ষি ফঙল্পযয ফন্ধুল্পত্বয ম্পওডল্পও োক্ষওস্তোন ক্ষযওেনো 

ুক্ষআল্পয় ঙোযঔোয ওল্পয ক্ষদল্পয়ক্ষঙর দোঙ্গোয াঅগুন  ক্ষওবোল্পফ ভোনুল্পলয ক্ষফশ্বোল্প পোাঁটর ধল্পযক্ষঙর তোযাআ ফণডনো যল্পয়ল্পঙ এাআ কল্পে  দুক্ষট 

ক্ষযফোল্পযয “ দুক্ষট ফন্ধুয াঅদোন েদোন ম্পল্পওডয এাআ ঙক্ষফ ওল্পয়ওক্ষট দৃষ্টোল্পন্তয ভোধযল্পভ াঅভযো ক্ষনল্পম্ন তুল্পর ধযক্ষঙ --- 

ও) ‘যভোল্পনয াঅক্ষচ ভো ছফোযঔো ক্ষযয়ো ঐ ল্পথ ল্পযল্পয ফোোয় াঈক্ষস্থত াআল্পত রোক্ষকল্পরন  ল্পযল্পয ক্ষক্ষয ল্পঙ্গ 

যভোল্পনয ভোল্পয়য ম্বন্ধ দোাঁআোাআর বোল্পচয, ছফোযঔো রাআয়ো ঠোট্টোয ছরোত ফক্ষর  ল্পযল্পয ক্ষক্ষ োক্ষয়ো ফক্ষরল্পরন, 

‚ছতোভোয ছফোযঔো নো ছখোঘোাআ ছল মডন্ত ছতো াঅভোয় তঔন ছফোল্পরো ‛  

 যভোল্পনয ভো এয াঈেয ক্ষদল্পয় ফল্পরল্পঙ – 

ঔ) ‚ছতোভোয ভোথোয ওোআ ঔুল্পর ক্ষধক্ষঙ্গনো ওল্পয ছফআোল্পনো ছফয নো ওক্ষয ছতো াঅভোয নোভ াঅক্ষভনো নয় ‛ ... শ্বশুযফোক্ষআ মোয়োয 

ভয় এওঔোক্ষন ওোল্পআয ভল্পধয ছরোাআ ওক্ষযয়ো ক্ষও এও েস্থ াঈোয ক্ষদল্পরন, ক্ষদক্ষফয ছদয়ো যক্ষর শ্বশুযফোক্ষআল্পত ক্ষকয়ো 

এল্পওফোল্পয ফোয োভল্পন ঔুক্ষরল্পফ, তোয াঅল্পক নয়  ...... ছভোআওটো ঔুক্ষরল্পত ফোক্ষয াআর এওঔোক্ষন োক্ষআ, এওটো ব্লোাঈচ, 

ক্ষওঙু েোধন দ্রফয াঅয এওঔোক্ষন ছফোযঔো “ তোোল্পত এওক্ষট ছঙোট ওোকচ ক্ষন্  ওযো াঅল্পঙ, ছরঔো াঅল্পঙ ‘ক্ষধক্ষঙ্গনোয 

লুধ’  

     ওরওোতোয াক্ষরল্পত-কক্ষরল্পত ছওোল্পরয দোঙ্গোয যিছআো রূল্পয ল্পঙ্গ াআক্ষতোল্প স্মৃক্ষতকক্ষন্ধ যি-রূল্পও ছমবোল্পফ ছরঔও ফণডনো 

ওল্পযল্পঙন তোয শ্চোল্পত যল্পয়ল্পঙ এওটো মুকফোল্পনয ওথো  ুতযোাং মুধ, , োনোোক্ষন-ওোটোওোক্ষট, ‘ছদবোল্পগো’, ভক্ষচদ বোল্পগো, 

ভক্ষলয বোল্পগো, এাআ ক্ষঘৎওোযটো ক্ষওন্তু ছওোল্পরযাআ ছেক্ষিত ছেিোট, ভোনুল্পলয বয়োফ মন্ত্রণো ওোতযতোয ক্ষঘিণাআ ল্পয়ল্পঙ 

াঈল্পল্লঔল্পমোকয  

     বোগোফোাংরোয যোচল্পনোাআক্ষতও ছেিোল্পট দুক্ষট ক্ষযফোয, দুাআ ফন্ধু দোঙ্গোয ক্ষদল্পন এল্পও াল্পযয েক্ষত তুবোফোন প াঅঘযণ ওল্পয  

োম্প্রদোক্ষয়ও ফোল্পটোয়োযোয ছবদনীক্ষত কৃীত য়োয োল্পথ োল্পথাআ ক্ষলু ভুরভোল্পনয ভল্পধয ম্পল্পওডয াফনক্ষত এতটোাআ ঘযভতভ 

ল্পয় ল্পঠ ছম ফোাংরোয দুক্ষবডল্পি ীক্ষআত চন-ভোনল্পয ছওোরোর ঘোো ল্পআ মোয়  

     ওরওোতোয ফুল্পও ফোক্ষরকঞ্জ, বফোনীুয, যোভফোচোয াংরি াঞ্চল্পরয দোঙ্গো খটল্পত থোল্পও  ছলোকোল্পন ছোনো মোয় ‘োক্ষওস্তোন 

ক্ষচলোফোদ’ াঅফোয ‘চয়ক্ষল! ফল্পল ভোতযভ!’ ছচোল্পদয ক্ষদন ছখোলণো ল্পতাআ াঅওোল্প-ফোতোল্প াঈেপ্ত ধ্বক্ষন ছোনো মোয়  ছদল্পয 

ভন্ত্রীভিল্পরয করোফোক্ষচ ছফল্পআল্পঙ, ক্ষিক্ষটযো শুধুভোি ছশ্রোতো ল্পয়াআ ছথল্পওল্পঙ  তোযো ছল্পল্পঙ --- 

 ‚...... ফোগোরী ক্ষলু, াঅচ ছতোভোয চনযাআ ‘ওুাআট াআক্ষিয়ো’ ক্ষদয়ো াঅভোয াঅভোয াক্ষবনলন  মোক্ষ্, ক্ষওন্তু ছতোভোয় ছল নো 

ওল্পয নআফ ছবল্পফঙ?‛ 

োযস্পক্ষযও ম্পল্পওডয বোগল্পনয ছওল্পন্দ্র এাআ াক্ষফশ্বো াঅল্পযো তীি ল্পয়ল্পঙ  ১৯৪২-এয ছম নীক্ষত, ভন্ত্রীভিল্পরয বোলল্পণ, ক্ষওঙু 

ভোনুলল্পও ঠোৎাআ এওটো স্বে ছদক্ষঔল্পয়ক্ষঙর ‘োক্ষওস্তোল্পনয ওেনোয়’  তোাআ যভোন ছাআ ওেনোল্পওাআ তয ছবল্পফ ক্ষভক্ষটাং ক্ষভক্ষঙল্পর ছমোক 

ক্ষদল্পয়ল্পঙ  দীখডক্ষদল্পনয ফন্ধুল্পও োফধোন ওল্পযল্পঙ ানযি ঘল্পর মোয়োয চনয  যোল্পতয ান্ধওোল্পযাআ েক্ষতল্পফীল্পও ক্ষফশ্বো ওযল্পত োল্পয 

ক্ষন ফল্পরাআ ওল্পয়ওক্ষট ক্ষযফোয ঘল্পর ছকল্পর ল্পয ক্ষওন্তু মোয় ক্ষন  ছঙোট ছঙল্পরল্পভল্পয়ল্পদয ভুল্পঔ ছঔরোয ঙল্পরাআ যগ ছরল্পকক্ষঙর 

‘োক্ষওস্তোন ক্ষচলোফোদ’  এাআ বয়োফ েফণতো ভল্পয়য ল্পঙ্গ াঅল্পযো ছফল্পআ ছকল্পঙ  াঅতল্পিয এওটোাআ ব্দ ‘োক্ষওস্তোন ক্ষচলোফোদ! 

......... রআল্পও ছরল্পঙ্গ োক্ষওস্তোন’ (ৃাঃ “ ২৮০)  চন ভুল্পদ্রয কচডল্পন ছোনো ছকল্পঙ ‚োক্ষওস্তোন-ভোল্পযো-জ্বোরো‛ (ৃাঃ “ ২৮০)  

এাআ াক্ষিওোল্পি ল্পযল্পয স্ত্রী ছভল্পয় ঙোাআ ল্পয় ছকল্পঙ  োক্ষওস্তোন ভন্ত্রীল্পদয ছচোদ ঘযল্পভ ছৌাঁঙল্পর েক্ষতক্ষাংোয ক্ষফযীত রূ াঈল্পঠ 

এল্পল্পঙ  ধ্বাংরীরোয়-ফোগোরী, ক্ষফোযী, ক্ষঔ ক্ষভক্ষরত বোল্পফ েতযোখোত ঘোরোল্পর ‘চয় ক্ষল  ফল্পল ভোতযভ’ ধ্বক্ষনল্পত াঅওো-ফোতো 

ক্ষফদীনড ল্পয় াঈল্পঠক্ষঙর  যভোন ছল্পল ক্ষনল্পচল্পও, ক্ষনল্পচয াঅত্ম মন্ত্রণোল্পও ক্ষনয়ন্ত্রণ ওযল্পত নো ছল্পয ফরল্পঙ ছনতোল্পদয ওথো, মোযো 

ভোনুলল্পও ঘোক্ষরত ওল্পযল্পঙ ক্ষফল্পবল্পদয যোচনীক্ষতল্পত  ুি ওনযো-স্ত্রী ছও দোঙ্গোয ভুল্পঔ ক্ষতত ছদল্পঔ ছ ক্ষাঈল্পআ াঈল্পঠল্পঙ  ক্ষফশ্বোল্প 

পোাঁটর ধযল্পতাআ েওৃত তযল্পও াঈরক্ষি ওযল্পত ছল্পযল্পঙ  ফল্পরল্পঙ --- 
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 ‚ছওোথোয় োক্ষওস্তোন “ ঐ ছদোচল্পওয ভল্পধয ক্ষদয়ো ছতো ছদঔো মোয় নো .........‛                    (ৃাঃ ২৮৪) 

ুতযোাং ক্ষযক্ষস্থক্ষত ঠোিো ল্পতাআ াঅত্মল্পোরক্ষিয ওোল্পঙাআ ভোনুল ক্ষচজ্ঞোো ওল্পযল্পঙ এফাং াঈেয ছল্পত ছঘল্পয়ল্পঙ  ‘েোয়ক্ষশ্চে’ কেক্ষটয 

ছেিোট ওরওোতো নয় ছনোয়োঔোক্ষর  েোল্পভয য েোভ ধ্বাংল্পয ওোক্ষনী এাআ কল্পে রি ওযোয ভত  তল্পফ ছরঔও ৯ছঘতন 

ছথল্পওল্পঙন --- 

 ‘এওটো ক্ষভক্ষনক্ষি দুক্ষবডি খটোল্পর-াভন দুক্ষবডি “ োযো বোযতফল্পলড মোয ভতনক্ষট এয াঅল্পক য়ক্ষন  ল্পযয ক্ষভক্ষনক্ষিয 

ছাআল্পটাআ োভরোল্পনো াঈক্ষঘত ছতো? তো ছ দোঙ্গোফোক্ষচ ক্ষনল্পয় যাআর ’ 

যোষ্ট্র োওযো ক্ষফল্পবদ  োম্প্রদোক্ষয়ওতোল্পও ওোল্পচ রোক্ষকল্পয় ছল ওোভআতো এবোল্পফাআ ছক্ষদন ক্ষদল্পয়ক্ষঙর  ছনোয়োঔোক্ষরয খটনোয় ক্ষলু-

ভুরভোল্পনয াঈয ছদোলোল্পযো নো ওল্পয তোল্পদয ক্ষফল্পীলূণড ভল্পনোবোফল্পওাআ চোনো েল্পয়োচন  কল্পেয ূঘনোল্পত ছনোয়োঔোক্ষরয 

ধভডল্পওন্দ্রীও াংখোত, খয-ফোক্ষআয ুল্পআ মোয়ো ঙোাআ, বয় ছদক্ষঔল্পয় রীল্পকয ঘোাঁদো ছতোরো, এও চল্পনয ক্ষযফোযল্পও জ্বোক্ষরল্পয় ুক্ষআল্পয়, 

ছবল্পগঘুল্পয, তঙনঙ ওল্পয ভোি দু-চল্পন দোাঁআ ওক্ষযল্পয় ছদয়ো ছ ক্ষদওটোল্পওাআ ক্ষঘক্ষিত ওল্পয ছদয়  নোক্ষতল্পও ল্পঙ্গ ক্ষনল্পয় ফৃল্পধ,  

েক্ষতল্পোধ ছনয়োয াঅল্পক্রো ছ ওথোযাআ চোনোন ছদয়  শুধু ক্ষলু নয় ওথও েঙ্গ ক্রল্পভ ফণডনো ওল্পযল্পঙন --- 

‘খয োত াঅট ক্ষলু ফোক্ষআ ক্ষনল্পয় এওটো ছঙোট্ট েোভ “ এওটো াঈাঁঘু চক্ষভয “য, ছমভন ক্ষদওওোয েোভগুল্পরো য়, তোযয 

ক্ষফল্পখ-দল্পও এওটো ক্ষনঘু ভোঠ, তোয ল্পযাআ ফআ এওটো েোভ, ভুরভোনল্পদয ফক্ষত  ুক্ষআল্পয়ল্পঙ েোভটোল্পও  টোটওো ধ্বাং, 

তোচো যল্পিয ভল্পতো াঅগুল্পন ঘো এঔোল্পন-ঔোল্পন চভোট ছফাঁল্পধ যল্পয়ল্পঙ’ 

     কো ক্ষাঈল্পয ঠোয ভত ক্ষযক্ষস্থক্ষতয ৃক্ষষ্ট ল্পয়ল্পঙ এবোল্পফাআ  ভুরভোন ফল্পর ক্ষযক্ষঘত ছভল্পয়ক্ষট ক্ষযক্ষরপ ওযোল্পম্পয ছরোওক্ষটয নচল্পয 

াঅল্প  তোাআ ল্পযয ছস্টল্পনাআ ছেনক্ষট থোক্ষভল্পয় তল্লোক্ষ ওযল্পর চননও ছরোও দুক্ষটল্পও ছদঔো মোয়ক্ষন  ছভল্পয়ক্ষটল্পও ছফোযঔোয ান্তযোল্পর 

ভুল্পঔয ভল্পধয ওোকচ ছঠোো, ি ওোআ ক্ষদল্পয় ফোাঁধো াফস্থোয় াঈধ, োয ওযো য়  ছভল্পয়ক্ষট ছদল্পঔল্পঙ একোল্পযোচল্পনয ক্ষযফোল্পয ক্ষনল্পচয 

ছঘোল্পঔয োভল্পনাআ ঘোযচনল্পও ভযল্পত  ছভল্পয়ক্ষট তোাআ চোনোয় --- 

 ‚াঅভোয ক্ষাঁদুয াঅভোয ওোল্পরয ক্ষাঁদুয “ াঅভোয ছতো ছওোন ছদোল ছনাআ “াঅভোয েোক্ষশ্চক্ষেয ওক্ষযল্পয় াঅল্পক ক্ষাঁদুয ক্ষদন 

াঅভোয় --‛                                                                                  (ৃাঃ ৯৩) 

ছক্ষদন কোন্ধীচী ক্ষনশ্চু থোওল্পত োল্পযন ক্ষন  ক্ষতক্ষন াফয েল্পয়োচনীনতোাআ ানুবফ ওল্পযক্ষঙল্পরন  ফুক্ষধ, ভতী ছভল্পয়ক্ষট তোাআ ঘুর াঈল্পঠ 

মোয়ো ওোল্পর ছরল্পক থোওো ছল ক্ষঘিটুওু ছদক্ষঔল্পয়ক্ষঙর  ফল্পরক্ষঙর ‘ওোল্পরয ক্ষাঁদুয ভুল্পঙ ক্ষদল্পয়ক্ষঙর যো, ওোল্পপল্পযয ধল্পভডয ক্ষচক্ষন 

োত ক্ষদল্পয় ঙুাঁল্পত ছনাআ ক্ষওনো ’                                                                                (ৃাঃ ২৯৩) 

তোাআ ো ক্ষদল্পয়াআ ছাআ ছঘষ্টো ওল্পযল্পঙ  ক্ষওন্তু ুক্ষরক্ষ তল্লোক্ষয ভুল্পঔ মোযো ছভল্পয়ক্ষটল্পও ছযল্পঔ ঘল্পর ক্ষকল্পয়ক্ষঙর ক্ষযক্ষরপ ওযোল্পম্প তোযো 

ুনযোয় ক্ষপল্পয এল্পল্পঙ  াঅয ভৃতুযয ভুল্পঔ ছভল্পয়ক্ষট ফল্পরল্পঙ ---  

 ‚াঅক্ষভ ভুরভোন-ক্ষওযন নয় “ োল্পভদ‛ 

তঔন ওথও ফল্পরল্পঙন এাআ োল্পয োত ছথল্পও ছও যিো ওযল্পফ  ভোনুল েক্ষতাংোয় এতটোাআ ছভল্পত াঈল্পঠক্ষঙর ছম ঙদ্মরূ ক্ষনল্পয় 

ক্ষযক্ষরপ ওযোল্পম্পয াঈয াঅক্রভন ছল্পনল্পঙ, নোযওীয় তযোরীরোয় ছভল্পতল্পঙ  

     ওরওোতো ছনোয়োঔোক্ষর ছথল্পও ক্ষফোল্পয ক্ষফস্তৃত দোঙ্গোয েবোফ যফতডীল্পত ঙক্ষআল্পয় ল্পআল্পঙ  ঘম্পোযন রোল্পকোয়ো স্বরূকল্পআ নতুন ৃষ্ট 

ঘযক্ষটল্পত দোঙ্গোয ফোতোফযণ ৃক্ষষ্ট য়  এঔোল্পন যোচুত, ছকোয়োরো এফাং ক্ষওঙু ভুরভোন ছও ক্ষনল্পয় চনফক্ষত কল্পআ াঈল্পঠল্পঙ  এাআ 

াঞ্চল্পর ক্ষল্পোক্ষধয়োয াংঔযোাআ ছফক্ষ  ছদোদি েতো যখুফীয ক্ষাং তোয দরফর ক্ষনল্পয় ঘম্পোযন, াল্পমোধযো, াঈেল্পয ছনোর  ঘয 

ক্ষল্পোক্ষধল্পত ভোনুল্পলয ভনযোল্পচয ওোরচয়ী ল্পয় াঈল্পঠক্ষঙর  তযোেল্পয াঅল্পলোরল্পন ঘম্পোযল্পন কোন্ধীচী এল্পর যখুফীয ক্ষাং এয 

ঘোক্ষযক্ষিও ক্ষফফতডন খল্পট  ছ তযোে াঅল্পলোরল্পনয ওক্ষভড ল্পয় ল্পঠ --- 

 াঅকোল্পকোআো ছভোটো ঔদ্দযযো, তোল্পত েল্পয়োচল্পনয এতটুওু ছফক্ষ ছনাআ ছওোথো যীয াল্পনও িীণ ...... ঙোযোয় ভস্ত 

ছচরোয তযপ ছথল্পও তোাঁল্পও এওটো াক্ষবনলন ছদয়োয চল্পনয ছটল্পন াঅনো ল্পয়ক্ষঙর ‛        (ৃাঃ ২৯৯) 

     ওোযণ ক্ষফয়োক্ষল্লল্পয চনক্ষফল্পিোল্পব তোয ক্ষফল্পল াফদোন ক্ষঙর  ক্ষি ফঙয ধল্পয ক্ষনাঃস্বোথড বোল্পফ ওোচ ওল্পযল্পঙন  ক্ষওন্তু ঘোক্ষযোল্পয 

খটনোয এওটু-াঅধটু াঅঘ ছৌাঁঙোল্পত থোল্পও ঘয ক্ষল্পোল্পধল্পত  ওরওোতো ছথল্পও মোযো োক্ষরল্পয় াঅক্ষঙর তোযো ল্পঙ্গ ওল্পয রুল্পটয 

দ্রফযোক্ষদ খল্পয তুরক্ষঙর  যখুফীয ক্ষাং এাআ াঞ্চল্পর মোল্পত দোঙ্গো নো য় তোয চনয োক্ষন্ত ওক্ষভক্ষট কঠন ওল্পয েোল্পভ েোল্পভ েযোল্পত ছরোও 

োক্ষঠল্পয়ল্পঙন  াযোধীল্পদয ক্ষঘক্ষিত ওল্পয তোল্পদয ওল্পঠোয োচো ছদয়োয ফযফস্থো ওল্পযল্পঙন  াঅয এাআ ক্ষনল্পয়াআ োোনুল্পযয 

ভুরভোনল্পদয ভল্পধয ছিোল্পবয ৃক্ষষ্ট য়  নযক্ষাং ুল্পযয কয়রোযো ুাঁক্ষতয োয ছথল্পও ছরোও এল্পন ছকোওুরঘল্পযয ভুরভোনল্পদয 

াঈয াঅক্রভণ ঘোরোল্পফ এভন ছোনো মোয়  ছরোও োক্ষঠল্পয় যখুফীয ক্ষাং ছকোওুরুযল্পও যিো ওল্পয  ক্ষওন্তু োোনুল্পযয ভুরভোল্পনয 

কৃল্প ক্ষলু নোযীল্পও াঅটল্পও যোঔোয ওথো শুনল্পতাআ যখুফীয ক্ষাং ক্ষনল্পচল্পও াঅয ক্ষস্থয যোঔল্পত োল্পযক্ষন  যোল্পতয ান্ধওোল্পযাআ ছখোআো 

ঙুক্ষটল্পয় ভফুফ ক্ষভয়োয ফোক্ষআল্পত াঈক্ষস্থত ন  াঅক্ষশ্রত ছভল্পয়ক্ষটল্পও ফোাআল্পয ছফয ওল্পয াঅনোয ওথো ফরল্পতাআ ভফুফ ক্ষভয়োয ছঙল্পর 

াস্বীওোয ওল্পয  যখুফীয ক্ষলু ল্পয় ভুরভোল্পনয ছচনোনোয় ঢুওল্পত ঘোাআল্পর ‘ওোল্পপয’ ফল্পর ভন্তফয ওযল্পত ভফুফ ক্ষভয়োয ছঙল্পরয 

ভিলু্প্দ ওল্পযন  ঘরল্পত থোল্পও ধ্বাংরীরো, তযো, াক্ষিওোি  োোনুয এবোল্পফাআ ধ্বাংস্তুল্প ক্ষযণত য়  তযোেী াঅদল্পড 

ক্ষফশ্বোী যখুফীয ক্ষাং, ওৃতওল্পভডয চনয াক্ষিওূল্পে ছোাঁ ছদন, ওল্পে শুধু এওটোাআ ওথো --- 

 ‚াঅভোয ঔদ্দয! াঅভোয েক্ষতজ্ঞো, াঅভোয েোয়ক্ষশ্চে!                                  (ৃাঃ ৩০৯) 
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     দোঙ্গোয েবোল্পফ েোল্পভ-েোভোন্তল্পয ক্রভ াঈেপ্ত ল্পয়ক্ষঙর োযস্পক্ষযও ম্পওড  ছোনো ছকল্পঙ কোক্ষচুয ছথল্পও ভফুফ ক্ষভয়োয 

ফোক্ষআল্পত এওক্ষট ছভল্পয় এল্পক্ষঙর  ছভল্পয়ক্ষট ছফোফো  ছল্পল তোল্পও োয়ো ছকল্পঙ করো ওোটো াফস্থোয়  তোয াতৃপ্ত ভল্পনয এওটো 

েল্পঘিোয ঙক্ষফ াঅগুল্পরয ভোথোয় ছরল্পক থোওো ক্ষাঁদুল্পযয ভল্পধয ক্ষদল্পয়াআ েওো ছল্পয়ল্পঙ  কল্পেয ছল্পল ধ্বাংল্পয ঘযভতভ রূল্পয 

ওথো ফরো ল্পয়ল্পঙ --- 

 ‚ল্পফাআ, ছভল্পয়য য াতযোঘোল্পয ছোনোয রিো ঙোযঔোয ল্পয়ক্ষঙর  াঅক্ষভ ক্ষও ওযল্পত োক্ষয? .........         (ৃাঃ ৩০৯) 

     যখুফীয ক্ষাং কল্পেয এভন এও ঘক্ষযি ছম াতীল্পতয ছোোও ছঙল্পআ ক্ষফফক্ষতডত ল্পত ছঘল্পয়ল্পঙ  ক্ষওন্তু ফডল্পল্পল শধমড, াংমভ, িত-

াঅঘোযক্ষনষ্টতো িণস্থোয়ী ফোক্ষরয ফোাঁল্পধয ভল্পতোাআ ছবল্পগ ল্পআল্পঙ  এ ওোচটো ভোত্মো কোন্ধী ওল্পযক্ষঙল্পরন াঅভযণ ানল্পনয ভল্পধয 

ক্ষদল্পয়  এবোল্পফাআ াআক্ষতোল্পয েোভোনয তথয াঅভোল্পদযল্পও ছনোয়োঔোক্ষরয য ক্ষফোয, োঞ্জোল্পফ খল্পট মোয়ো দোঙ্গোল্পওাআ ভল্পন ওক্ষযল্পয় 

ক্ষদল্পয়ল্পঙ  

     কেওোয যল্পভ ঘন্দ্র ছন ‘োদো ছখোআো’ কল্পে োম্প্রদোক্ষয়ও ঐওযল্পও ুক্ষনক্ষশ্চত ওল্পযল্পঙন  ঘোাঁদ নোল্পভয ছখোআোক্ষটল্পও ক্ষনল্পয় ক্ষলু 

োআোয় শুরু য় নোনোন াঅল্পরোঘনো  ধফধল্পফ োদো যগ ছদল্পঔ ছওাঈ ছওাঈ াফয স্বল্পকডয ছখোআো ফল্পর ভন্তফয ওল্পয  ক্ষওন্তু াবুি 

ছখোআোক্ষটয ওথো ক্ষঘন্তো ওল্পয োআোয ছঙল্পরয দর ূল্পচোয ওথো বুল্পরাআ মোয়  ছখোআোক্ষটয েক্ষত ওল্পরাআ কবীয াঅন্তক্ষযওতোয় াঅদয মত্ন 

ওযল্পত থোল্পও  ছঙল্পরয দল্পরয মভুনো েোদ ছখোআোয ক্ষল্পঠ ঘল্পআ ছফআোল্পত থোল্পও  এক্ষদল্পও ভোক্ষরল্পওয াবোল্পফ ছখোআোক্ষটয যীয 

ক্রভাআ িীণ ল্পত থোল্পও  এভনাআ এওক্ষদন ওোরল্পফরোয় রুঙ্গী যো ছপচটুক্ষ ভোথোয় নতুন এও াঅগুন্তুল্পওয াঅক্ষফবডোফ খল্পট  

ছখোআোক্ষটল্পও ছদঔল্পত ছল্পয় ছরোওটো ভুল্পঔ-ছঘোল্পঔ াঅনল্পলয তযঙ্গ ছদঔো মোয়  এতক্ষদন য ছখোআোক্ষট েথভ ভোক্ষরল্পওয োল্পত ঔোফোয 

ঔোয়  ক্ষওন্তু াঈন্মে চনতো ঠোৎ মঔন ‘ভোয ভোয’ ক্ষঘৎওোয ওযল্পত ওযল্পত এক্ষকল্পয় াঅল্প তঔন মভুনো েোদ োাঁচো ছওোল্পর ওল্পয 

ছরোওক্ষটল্পও হৃক্ষলল্পও ফোফুয ফোক্ষআল্পত ক্ষনল্পয় মোয়  খন্টো ঔোল্পনও য ফক্ষওঙু োন্ত ল্পর ছদঔো মোয় ছযৌদ্রদগ্ধ যোচল্পথ ছখোআোক্ষট 

গুক্ষরয াঅখোল্পত ভৃত াফস্থোয় ল্পআ াঅল্পঙ   

 কেক্ষটল্পত ছরঔও ছম ক্ষফলয়গুক্ষর ছদক্ষঔল্পয়ল্পঙন --- 

ও) দোঙ্গোয বয়োফতো ওোক্ষটল্পয়, াস্বক্ষস্থওয ক্ষযক্ষস্থক্ষত ছথল্পও চনচীফল্পন স্বোবোক্ষফও ঙল ক্ষপক্ষযল্পয় াঅনো  

ঔ) ক্ষলু-ভুক্ষরভ ভযোল্পও ফআ ওল্পয নো ছদক্ষঔল্পয় ভুরভোন ফৃধ,  ক্ষল্পও েোল্পণ ফোাঁঘোল্পনো  

ক) োক্ষন্তয ফোতডোফ োদো ছখোআো েতীওী তোৎমডতো ফন ওল্পয এল্পনল্পঙ  ছখোআোক্ষটয ভৃতুযয ভল্পধয    

যল্পয়ল্পঙ ছাআ ফযোঞ্জনোভয়তো “‚ছোযোফ তঔন াঅওোল্পয ক্ষদল্পও ঘোক্ষয়ো াঅল্পঙ  ীযও স্ব্ াঅওোল্পয ভল্পতোাআ ক্ষনভডর 

 দৃক্ষষ্ট  ছম ঘোক্ষনল্পত ছওোন ছফদনো নোাআ, গ্লোক্ষন নোাআ, হৃক্ষলল্পও োল্প দোাঁআোাআয়ো ক্ষঙল্পরন ‛ 

     ভল্পয ফু তোাঁয ‘াঅদোয’ কেক্ষটল্পত ৪৬-এয দোঙ্গোয় ূতোওল্পরয শ্রক্ষভও  ছনৌওোয ভোক্ষছল্পও এওাআ ান্ধওোয কক্ষরয ভল্পধয 

াঈনীত ওল্পযল্পঙন  দোঙ্গোয ক্ষদল্পন কক্ষরয ক্ষবতয ছথল্পও োভোগুক্ষআ ক্ষদল্পয় ছফক্ষআল্পয় াঅল্পত ছদঔো মোয় এওক্ষট ছরোওল্পও; াযক্ষদল্পও 

কক্ষরয ান্ধওোল্পয ডোস্টক্ষফল্পনয দুক্ষদল্পও ক্ষনচডীল্পফয ভল্পতো েতীিো ওল্পযল্পঙ তোযো  শুনল্পত োয় ‘াঅল্লো াঅওফয’ ‘ফল্পলভোতযভ’ এাআ 

ধ্বক্ষন  ান্ধওোল্পযাআ ঘোযক্ষট ছঘোঔ বয় ল্পল ক্ষনল্পয় ক্ষস্থয ছথল্পওল্পঙ  এওটোাআ তোল্পদয েশ্ন “ ক্ষলু নো ভুরভোন? শধল্পমডয ফোাঁধ বোগল্পর 

ভুল্পঔ তোল্পদয ছাআ েশ্নাআ  তোল্পদয ক্ষযঘল্পয় এওচন ূতোওল্পরয ভচুয, ফুক্ষআকঙ্গোয াযোল্পয ুফাআদোয় তোয ফোক্ষআ  াযচল্পনয 

নোযোয়নকল্পঞ্জ  ক্ষফক্ষআয াঅগুন জ্বোরোল্পত ক্ষকল্পয়াআ এওচল্পনয ভুঔ ছথল্পও াঈচ্চোক্ষযত য় “ ছোোন াঅল্লো  ান্ধওোল্পযাআ তোযো াক্ষফশ্বোল্পয 

ওথো ফল্পরল্পঙ  তল্পফ াঈবল্পয়য ওল্পথোওথল্পনাআ স্পষ্ট ল্পয়ল্পঙ াআল্পদয যফ াঈরল্পি ভোক্ষছ ফাঈ ছঙল্পর ছভল্পয়য চনয চোভো-ওোআ 

ক্ষওল্পন ফোক্ষআ ক্ষপযক্ষঙর  াঅটক্ষদন ফোক্ষআ মোয়ক্ষন ছ  ছঙল্পর-ছভল্পয়য ভুঔ ছদল্পঔক্ষন  এতটোাআ াঈদেীফ ল্পয়ল্পঙ ছম ছনৌওো নো ছল্পর 

ফুক্ষআকঙ্গো োাঁতল্পযাআ োয ল্পফ  ওল্পরাআ তোয াল্পিোয় থ ছঘল্পয় াঅল্পঙ  ভোক্ষছয ওথোল্পত ুতোওল্পরয শ্রক্ষভও াঅশ্বস্থ ল্পর তোল্পদয 

ভল্পধয েওৃত ফন্ধুত্ব কল্পআ ল্পঠ  ফন্ধুয েক্ষত ফন্ধুয ছম ওতডফয তো ফল্পরল্পঙ “ ছ ছমন ান্ধওোয ছথল্পও এঔনাআ ফোাআল্পয ছফক্ষযল্পয় নো 

াঅল্প  াথঘ বয়াংওয ক্ষযক্ষস্থক্ষতয ভল্পধয ক্ষযফোল্পযয ওথো ছবল্পফাআ ভোক্ষছ এক্ষকল্পয় ছকল্পঙ  াঅন্তক্ষযওতোয়, এওোত্মতোয় ভোক্ষছয ানুবফ 

ানুবূক্ষতয ওদয ওল্পযল্পঙ শ্রক্ষভও ভচুয  এবোল্পফাআ তোযো এওবোফনোয় “ এওাআ ম্পওড ূল্পিয ক্ষযঘয় ক্ষদল্পয়ল্পঙ  তোযো াঈরক্ষি 

ওল্পযল্পঙ “ ভোচ তযতোল্পও “ ‚নযোতোযো ছাআ োততরোয াঈয ো ক্ষদয়ো হুওুভ ওাআযো ফাআয়ো যাআর  াঅয োরোয ভযল্পত ভযরোভ 

াঅভযোাআ ‛ ক্ষঘযওোল্পরয তযল্পও ভল্পয ফু এবোল্পফাআ ফণডনো ওল্পযল্পঙন  ক্ষভক্ষরটোক্ষযয  হুিোল্পয ‘গুডুভ-গুডুভ’ াঅয়োল্পচ ছাআ ওরুণ 

দৃয ছবল্প এল্পল্পঙ ুতো ওল্পরয শ্রক্ষভল্পওয ওোল্পঙ  তোাআ ুতো ওল্পরয শ্রক্ষভও তোল্পও ফোাঁধো ক্ষদল্পয়ক্ষঙর, ভোক্ষছয ওোক্ষভচ ছঘল্প ধল্পয 

ফল্পরক্ষঙর “ ‚ছওভল্পন মোাআফো তুক্ষভ, াঅাঁ?‛ এবোল্পফাআ এল্পও াযল্পও ক্ষনযোল্পদ ছযল্পঔ ছকল্পর ভৃতুযয ভল্পধয ভোক্ষছয স্বে াধযো ছথল্পও 

ছকল্পঙ  

     ভল্পয ফু দোগো, ছদ ক্ষফবোল্পকয ক্ষঘি, যোচননক্ষতও ভতোদল্পডয ােওোক্ষত রূভোধূমডল্পও ঘোিুল ছদল্পঔল্পঙন  ক্ষতক্ষন তোাআ 

‘াঅদোফ’ কল্পেয ভল্পধয ক্ষদল্পয় ক্ষঘযন্তন ওোল্পরয ভযোল্পও ছদক্ষঔল্পয়ল্পঙন  তোাআ োভোক্ষচও  াথডননক্ষতও াফিল্পয়য ছেিোটল্পও ক্ষতক্ষন 

কে যঘনোয় েল্পয়োক ওল্পযল্পঙন  ধভড ফো ফণড নয় ভোনুল্পলয ভূরয ভোনুল্পলয ওোল্পঙ এাআ ক্ষফশ্বোাআ তোয ক্ষঙর “- াঅয ছওথোাআ তোাঁয 

কল্পে ফণডনো ওল্পযল্পঙন  

     দোঙ্গোয েবোফ ছথল্পও াঅল্পচো াঅভযো ভুি ল্পত োক্ষযক্ষন  াঅল্পচো এল্পদল্পয ফুল্পও নোযওীয় তোিফ খল্পট ঘল্পরল্পঙ  ওোল্পর ওোল্পর 

াল্পনও ক্ষওঙু ফদল্পরল্পঙ ফদরোয়ক্ষন ক্ষাংোযোচত্ব  তফু ছরঔওযো ভযোয ভোধোল্পন মোয়োয ছঘষ্টো ওল্পযল্পঙন ক্ষফক্ষবন প বোল্পফ  কে 
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াঅল্পরোঘনোয় ছাআ ক্ষফলয়গুক্ষর াঅচ োঠওল্পও বোফল্পত ফোধয ওল্পয, োঠও ভল্পন েবোফ ছপল্পর  াঅয এঔোল্পনাআ কেওোযযো োথডও  

তোাআ শুধুভোি ক্ষফফযণ ক্ষদল্পয়ল্পঙন ফো ািভতোল্পও েওো ওল্পযল্পঙন এভনটো ফরো মোল্পফ নো  ক্ষনল্পম্ন ছাআ ূিগুক্ষর াঅল্পরোওোত ওযল্পত 

ঘোাআক্ষঙ মো োঠওল্পও এাআ ওর কল্পেয ওোরচয়ী াঅল্পফদন ফুছল্পত োোময ওযল্পফ --- 

ও) এওাআ ক্ষফক্ষআল্পত দুচল্পনয বোক ” 

‚ক্ষফক্ষআটো ক্ষনল্পফ ক্ষকল্পয়ক্ষঙর  ধযোল্পরো চহুযোক্ষর  ক্ষতন াঅগুল্পরয ভোথো এওি ক্ষফক্ষআটোল্পও খুক্ষআল্পয় ধল্পয ছল টোন ক্ষদর 

দীননোথ  াঅগুল্পনয ািল্পয এও ক্ষন্ধল্পি তোযো স্বোিয ওযল্পর ‛        (‘স্বোিয’, াক্ষঘন্তযওুভোয ছনগুপ্ত) 

ঔ) ছেল্পভয ওোল্পঙ যোক্ষচত ল্পয়ল্পঙ ক্ষাংোয াঈন্মেতো                           (‘দোঙ্গো’ “ াক্ষঘন্তযওুভোয ছনগুপ্ত) 

ক) ‘ফরোরো ছতোয ছওোন চোত ছনাআ, াঅভোয ছওোন চোত ছনাআ  তুাআ কক্ষযফ, াঅক্ষভ কক্ষযফ, াঅভযো কক্ষযল্পফয চোত’  (‘ঔক্ষতয়োন’ 

“ ভোক্ষনও ফল্পলযোোধযোয়) 

খ) ক্ষলু-ভুরভোন নয় এওচন ক্ষতো, নো োযোয মন্ত্রণো বুরল্পত ছঘল্পয়ল্পঙ দোঙ্গোয াঅগুন ছথল্পও ফন্ধুয ছভল্পয়ল্পও েোল্পণ ফোাঁক্ষঘল্পয়  

(‘ক্ষফশ্বো’ “ ক্ষফবূক্ষতবূলণ ফল্পলযোোধযোয়) 

গ) তযোেীল্পত াঅত্মানুল্পোঘনোয় যখুফীয ক্ষাং এয াক্ষিওূল্পে াঅত্মোহুক্ষত ছদয়ো ক্ষনাঃল্পলল্প  াঅত্মক্ষফল্পফওল্পও চোকক্ষযত 

ওল্পয  (‘তযোেী’ -- ক্ষফবূক্ষতবূলণ ফল্পলযোোধযোয়) 

ঘ) ভোনুল্পলয ক্ষযঘয় ‘চোক্ষত’ কত ধল্পভডয ভল্পধয ওঔল্পনো ছভল্পর নো  (‘োদো ছখোআো’ “ যল্পভঘন্দ্র ছন) 

ঙ) ‘ভোনুল নো াঅভযো মযোন ওুেোয ফোচ্চো াআয়ো ছকক্ষঙ’  (‘াঅদোফ’ “ ভল্পয ফু) 

     এাআ ওর াঈক্ষি-েতুযক্ষিল্পতাআ ক্ষযসূ্ফট ছরঔওল্পদয েক্ষতফোদী েো  াথডোৎ ছরঔওযো ভযোয কবীল্পয ভোনফতোয ওদমড 

ক্ষযণক্ষতল্পও ছম রূল্প ফণডনো ক্ষদল্পয়ল্পঙন তো তোল্পদয ক্ষনযফ েক্ষতফোদ  াঅত্ম মন্ত্রণোয কবীল্পয াঅত্মক্ষফল্পফওল্পওাআ তোযো চোকক্ষযত 

ওল্পযল্পঙন  তোাআ দোঙ্গোয ছেক্ষিত  ছেিোল্পট এাআ ওর কে াঅচ এওাআ বোল্পফ াঅভোল্পদয ভননল্পও ঙুাঁল্পয় মোয়  বোযতফল্পলডয 

ভল্পতো কণতোক্ষন্ত্রও ছদল্প, ফড ধল্পভডয ফোস্থোন ছমঔোল্পন ছঔোল্পন এাআ ভযো থোওল্পফ ততক্ষদন এাআ ওর কল্পেয েল্পয়োচন ল্পফ  
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২  যোয় োক্ষন্তভয়, কণদডন (ক্ষিওো), াঅকস্ট, ১৯৮৯  

৩  ঘল্পট্টোোধযোয় ুদীন, দোঙ্গো  ছদবোল্পকয কে, দী েওোন, ওরওোতো “ ৭০০০০৬  
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