International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary
Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
Volume-II, Issue-XI, December 2016, Page No. 27-36
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www,irjims,com

যফীন্দ্রনাথথয ছঙাটকথে ভবন্নবালী ঘভযত্র
শুবাভ ফযানাচজী
কথফলও, ফাাংরা ভফবাক, াটনা ভফশ্বভফদযারয়, ভক্ষও, াঅানথার ভফ ভফ ওথরচ, ফধজভান, ভিভফঙ্গ
Abstract
I feel a great attraction toward Bengali Short Stories since childhood. Rabindranath
Tagore's Creation in that field enriched my feelings time and again. The day I read
'Kabuliwala', I have been in love with multiligual characters. For the sake of earning
livelihood the Bengalees scattcred themselves in various provinces as well as in various
parts of the world. Consequently, it has its reflection in various branches of literature. It is
not of today, this impact is clear since Rabindranath's days. In this context we need to say
that the characters outside Bengal as well as non-Indians have not lost their identity in the
gathering of Bengali speaking characters rather by the ingerous touch of the pen of Story
writers. This type of characters enriehed the world of Bengali short stories and this process
is still going on. Sometimes the story writers expressed the languages in Lucid Bengali and
that did not creat any negative effect on the acceptability of the characters, rather their
genuine appeal moved the Bengali readers.
Since The British period when Kolkata, the then Calautta was the capital of India, we have
been acquainted with the multilingual characters. We come across 'Kabuliwala', who may
be called the first authentic multilingual character. Apart from 'Kabuliwala' mention may
be made of ‘Dalia’, ‘Kshudita Pashan’ and ‘Laboratory’. The effect of gorgeousness has
been increased by the cry of Meher Ali- ‘every thing is lie, be away’ and the episode of
spirits likening those in the Arabian Nights. Sohini, a Punjabi girl in the short story
‘Laboratary’ is a powerful stair in modernism. Introduction of Dalia, a character of Nawab
regime has expressed the talent of Tagore in a dynamic form.
Key Word: Rabindranath, Short Story, Multilingual, characters, Kabuliwala.

কওথায ছথথও ফাাংরা ছঙাট’ কথেয প্রভত এওটা কবীয াঅওলজণ ানুবফ ওভয। যফীন্দ্রনাথ ঠাওুথযয ৃভি াঅভায
ছাআ ানুবফথও ফাযফায ভৃদ্ধ ওথযথঙ। ছমভদন ‘ওাফুভরয়ারা’ থেভঙ ছাআ ভদন ছথথওাআ ফাাংরা ছঙাট’ কথেয
ভবন্নবালায ঘভযত্রগুভর াঅভায দৃভি াঅওলজণ ওথয। বাযতফথলজয ভথতা এওভট ভফার ছদথ নানা বালাবালী ছরাথওয
ফা। তাাআ ফাাংরা ছঙাট’ কে ছওফর ভাত্র ফাাংরাবালী ঘভযথত্রয ভথধযাআ ীভাফদ্ধ থাথও না। ছওননা াভথতযয ফজওভনষ্ঠ
এাআ াঔাভট াভত ভৃদ্ধ থয়থঙ ভফভবন্ন ঘভযত্র, ভফভবন্ন প্রথদ, ভবন্ন ভবন্ন াংস্কৃভতয ওথা ফণজনা ওথয। ফাাংরা ছঙাট’ কে
ছদথয কভি ঙাভেথয় ভফথদথয ভদথও দৃভি ভদথয়থঙ, তাাআ ওঔথনা ওঔথনা াকয াথযয ভওঙু ঘভযত্র ফাাংরা কথে
ছদঔা ছকথঙ। কফভঘত্রূণজ ফাাংরা ছঙাটকথেয এাআ ভদওভট াঅভাথও াঅওৃি ওথযথঙ।
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চীফনমাথনয তাভকথদ ফাগারী বাযথতয ভফভবন্ন প্রাথে  ৃভথফীয ভফভবন্ন ছদথ ভনথচথদয ঙভেথয় ভদথয়থঙ। তায
পথর াভথতযয ভফভবন্ন াঔায় ছাআ চীফন মাত্রায প্রতযক্ষ প্রবাফ থেথঙ। এ শুধু াঅচ নয়, যফীন্দ্রমুক ছথথওাআ এাআ
প্রবাফ স্পি থয় থঠ। এাআ প্রথঙ্গ এওটা ওথা ফরা প্রথয়াচন এাআ ছম, ফাাংরা াভথতয ছমওর ভবন্নবালী ঘভযত্র মথা
ভফভবন্ন াঅভদফাী ঘভযত্র, ফভফঙ্গ  ফভবাযথতয ভবন্নবালী ঘভযত্র াআতযাভদয ঘভযত্রায়থণ কেওাথযযা এভনাআ দক্ষতায
ভযঘয় ভদথয়থঙন মাথত ানযানয ফাাংরাবালী ঘভযথত্রয ভবথে তাযা াভযথয় মায়ভন, ফযাং ফাাংরা ছঙাটকথেয চকৎথও
তাযা যীভতভথতা ুি ওথযথঙ এফাং এঔথনা ওথয ঘথরথঙ। ওঔথনা ওঔথনা কেওাথযযা ছাআ ঘভযথত্রয ভুথঔয বালাথও
াফরীর বাথফ ফাাংরাবালায় প্রওা ওথযথঙন, তাথত ঘভযত্রগুথরায গ্রণথমাকযতা এতটুওু ওথভভন, ফযাং তাথদয
াঅেভযও াঅথফদন ফাগারী াঠওথও কবীযবাথফ াঅওলজণ ওথযথঙ।
ফৃভট াঅভর ছথথও মঔন ওরওাতা বাযথতয যাচধানী রূথ স্বীওৃভত ছথয়থঙ তঔন ছথথও াঅভাথদয াভথতয
াঅভযা ভবন্নবালী ঘভযত্রথদয ছথয়ভঙ। যফীন্দ্রনাথথয ছঙাট’ কথে াঅভযা ছরাভ ওাফুভরয়ারাথও। ফরা ছমথত াথয
ফাাংরা ছঙাট কথেয চকথত প্রথভ াথজও ভবন্নবালী ঘভযত্র। তাঙাো ‘দাভরয়া’, ‘ক্ষুভধত ালাণ’ এফাং ‘রযাফথযটভয’
কথেয ওথা ফরা মায়। ‘ক্ষুভধত ালাণ’ কথেয াকর ছভথয াঅরীয ঘীৎওায ‘ফ ছুটযায়, তপাত্ মা’ এফাং
াঅযফযযচনীয ভথতা ছাআফ াঅত্মায ওথা, মাযা ছওাঈ ফাগারী না থয় এাআ কথেয কভযভাথও াঅথযা ফাভেথয়থঙ।
‘রযাফথযটভয’ কথে াঞ্জাফী ছভথয় ছাভনী াঅধুভনওতায এওভট ফভরি ছাান। নফাফী াঅভথরয ঘভযত্র দাভরয়া ছমন
রূওথায কে। ‘দুযাা’ কথেয ফদ্রাত্তনওুভাযীয ছল ভফরা ছফ ভওঙু প্রথেয চন্ম ভদথয় ছকথঙ।
যফীন্দ্রনাথথয ‘ওাফুভরয়ারা’ ঘভযত্রভট াঅথর াঅপকাভনস্থাথনয ঘভযত্র। ছরঔও এঔাথন াশ্বত ভতৃহৃদথয়য
ছেক্ষুধায ফণজনা ওযথত ভকথয় এাআ াঅপকান ঘভযত্রভট াঈস্থান ওথযথঙন। ছরঔওওনযা াাঁঘ ফঙথযয ভভভনয থঙ্গ
ওরওাতায় ঐ ওাফুভরয়ারায ভযঘয়  ফন্ধুত্ব কথে াঈথঠভঙর। াঅফায বাযতফলজ মঔন ছভাকর ম্রাথটয ানাধীন,
তঔন ভফভবন্ন প্রথদগুভর ভঙর নফাফথদয দঔথর। ছাআ নফাফথদয বালা, াংভত াঅদফ ওায়দা ‘দাভরয়া’ কথে ঔুাঁথচ
ছথয়ভঙ। ফহু াঅযফী  পাজী ব্দ এাআ ভথয় ফাাংরা বালায় প্রথফ ওথযথঙ। ফাাংরা ছঙাট’কথে এাআ বালায াথজও
প্রথয়াক খথট। ‘দাভরয়া’ কেভট তাাআ ফভদও ভদথয়াআ াঅথরাঘনায দাভফ যাথঔ। ‘ক্ষুভধত ালাণ’ কথেয াভতপ্রাওৃত
ভযথফ ৃভিথত াযীযী াঅত্মায ক্রন্দথন নফাফী াঅভথরয ঙা যথয়থঙ। এাআ াঅত্মাগুভর াঅথর াআযাথনয
ফাাইচীথদয। ‘রযাফথযটভয’ কথেয াআভঞ্জভনয়ায ফাফুভট ফাগারী থয় াআথে ওথযাআ াঞ্জাফী ছভথয় ছাভনীথও ভফথয়
ওথযভঙর। ভতভন ানুবফ ওযথত ছথযভঙথরন এাআ াঞ্জাফী ছভথয়ভট ছম ওথযাআ ছাও তায রযাফথযটভয যক্ষা ওযথত
াযথফ, ছওাথনা ফাগারী ছভথয়য থক্ষ তা ওযা ম্ভফ থফ না। তাযয াযা কে চুথে াঅভযা ছাআ াঞ্জাফী
ছভথয়ভটয দুাঃা রক্ষয ওথযভঙ। ফদ্রাত্তনওুভাযীয াঅতজনাদ এফাং তায ছপ্রথভয চনয তযাক স্বীওায-দুথটাাআ ঔুফ ছদওাথরয ভনভযথঔ াঅিমজ ছঠথওথঙ াঅভাথদয ছঘাথঔ।
ছঙাটকথেয াআভতাথ যফীন্দ্রনাথ ঠাওুয ছমভন াগ্রভথও ভঙথরন, ছতভভন ফাাংরা ছঙাটকথে ভফথদী, ভবন্নবালী
তথা াফাগারী ঘভযত্র াঙ্কথন ভতভনাআ প্রথভ তাাঁয ভূরযফান প্রভতবায স্বীওৃভত ছযথঔ ছকথঙন। ভতভনাআ প্রথভ ফাাংরা
ছঙাটকথেয টবূভভ  ঘভযত্রথও ফাাংরা  ফাগারীয ফাাআথয স্থান ওযথরন। ভফশ্বভানভফও ছফাথধ াঈত্তভযত যফীন্দ্রনাথ
ফাগারীয বূথকারথও ছমন ভফস্তাভযত ওযথরন। ভতভন থচাআ রূ ভদথত াযথরন ুদূয াঅপকাভনস্থান ছথথও াঅা
যভত ওাফুভরয়ারাথও। ছাআ ঘভযত্রথও ভতভন ছওারওাতায ভযথফথ ফাগারীয কথফয থঙ্গ ভভভথয় াশ্বত
ভতৃথত্বয াংজ্ঞা ভনধজাযণ ওযথরন। ঔি ঔি ভন্দী, াঅথধা াঅথধা ফাাংরা াঈচ্চাযথণ ওাফুভরয়ারা  ভভভন-এাআ দুথটা
ঘভযত্রাআ াফরীর বাথফ পুথট াঈথঠথঙ। াঅফায ‘দুযাা’ কথেয ফদ্রানওুভাযীথও ভতভন ঔুাঁথচ ছথরন দাভচজভরাং ভকথয়।
দাভচজভরাং ফযাফযাআ ফাাংরায ভথধয াফাগারীয ভফঘযণবূভভ। ফাগারী ছঔাথন মজটও ভাত্র। যফীন্দ্রনাথ মজটও রূথাআ
াঅভফষ্কায ওথযথঙন ফদ্রানওুভাযীথও। নফাফী াঅভথরয খটনা ভনথয় যফীন্দ্রনাথ যঘনা ওযথরন ‘দাভরয়া’ কেভট। এাআ
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ভুখর াঅভথরয ঘভযত্রগুভর ভনথয় ফাাংরা কথেয চার ছফানা, যফতজী ওাথরয ছরঔওযা মা াঅথযা ভনুণবাথফ প্রথয়াক
ওথযথঙন-তায থ যফীন্দ্রনাথ ৃভি ওথয ছকথঙন।
যফীন্দ্রনাথ াভত াথজওবাথফ ‘ক্ষুভধত ালাণ’ কথেয টবূভভথও ফাাংরায ফাাআথয ভনথয় ছকথঙন। াভত াভযভঘত
ভযথফথ তা াঅথযা ভনুণবাথফ ধযা ভদথয়থঙ। ছভথয াঅরীয ঘীৎওাথয ফাাংরা াঠও ছমন ফাাংরাথদ ছথথও
ায়দ্রাফাথদয ভনচাভ যাথরথয তওজ ফাণী শুনথত াথে। ‘রযাফথযটভয’ কথে াঞ্জাফ  াঞ্জাফী নাযী ঘভযথত্রয
ানুপ্রথফ খথটথঙ ফাাংরা ছঙাটকথে। াঞ্জাফী ছভথয় ছাভনী ছওাথা ফাাংরা ঙাো ানয বালা ফথরভন। ভওন্তু ফাগারী
াআভঞ্জভনয়াথযয াঞ্জাফী ছফৌথয়য যণহুঙ্কায ঘভযত্রভটয ভূর াঈচীফয ভফলয়। ছাভনীয াঞ্জাফী ত্তাভটয চনযাআ কেভটথত
াফাগারী স্বাদ এত প্রফরবাথফ ধযা থেথঙ। ভাত্র াাঁঘভট কে াঅথরাঘনা ওযথরাআ যফীন্দ্রনাথথয এাআ াাভানয
প্রভতবায ভযঘয় ায়া মায়, ছঔাথন ভতভন ফাাংরা  ফাগারীয ফাাআথয ফাাংরা ছঙাটকথেয চকৎথও ভনথয় ছকথঙন।
তাঙাো াঅথযা ছফ ভওঙু কথে াশ্বজঘভযত্র রূথ ছফ ভওঙু াথফ, ওুভর, দাথযায়ান ঘভযত্র ায়া মায়, ছমভন ‘ছভখ
 ছযৌদ্র’ কথেয াথফ ঘভযত্রভট।
দাভরয়া: াঅযওান যাথচয টবূভভওায় যভঘত এাআ ওাভভনয ভতনভট ভুঔয ঘভযত্র-াঅভভনা, চুভরঔা  দাভরয়া। যাভচত
া ুচা যঙ্গচীথফয বথয় াঅযাওান যাথচয াঅশ্রথয়য ঘথর াঅথন। তাাঁয ভতন ুন্দযী ওনযা ভঙর। াঅযাওান যাথচয
াআথে ভঙর যাচুত্রথদয থঙ্গ ভতন ওনযায ভফথয় ছাও। এাআ প্রস্তাফ শুথন ুচা াথোল প্রওা ওথযন। াঅযাওান
যাচা ঙরনা ওথয ুচাথও নদীভথধয ছনৌওাডুভফয ফযফস্থা ওথয। ুচা ছফকভতও ছদথঔ ওভনষ্ঠা ওনযা াঅভভনাথও চথর
ভনথক্ষ ওথয ছদন। ছচযষ্ঠা ওনযা াঅত্মাতযা ওথয। ুচায এও ভফশ্বাী ওভজঘাযী যভত াঅভর চুভরঔাথও ভনথয় াাঁতায
ছওথট াভরথয় মায়। ুচা মুদ্ধ ওযথত ওযথত ভথযথঙ।
ভওঙুওার থয ফৃদ্ধ ধীফথযয ওাথঙ ভানুল য়া াঅভভনা ‘ভতভন্ন’ নাথভ ফে থয় াঈথঠথঙ। ভতভন্ন তথা াঅভভনায
ন্ধান ছথয় চুভরঔা তায ওাথঙ এথথঙ। ছ ঘায় তাথদয ভতৃতযায ফদরা ভনথত। ছ াঅভভনাথও এাআ ানুথপ্রযণা
ভদথত ঘায়। ভওন্তু াঅভভনা ‘দাভরয়া’ ফথর এওভট ছঙথরথও বাথরাফাথ। এাআ দাভরয়া াঅভভনায দৃভিবঙ্গীথও ফদথর
ভদথয়থঙ। াঅফায দাভরয়া াঅভভনায ছপ্রভ  াথন ভিধাীন বাথফ ধযা ভদথয়থঙ।
ছমভন াঅভভনা দাভরয়াথও ধভথওয ুথয ফথরথঙ ‘‘ছপয! ছঙাট ভুথঔ ফুথো ওথা! ওথফ তুভভ ভতভন্নয ছঘাঔ
ভটভয়াঙ। ছতাভায ছতা া ওভ নয়।’’1 চুভরঔা প্রথভ প্রথভ এাআ ম্পওজথও ছভথন ভনথত াযভঙর না। ক্রভাঃ
তাথদয দুচথনয যর  চথপ্রভথও চুভরঔা ভথজন ওযথরা। চুভরঔা তাাআ াঅভভনাথও ফথরথঙ-‘‘তয ওভযয়া ফল্
ছদভঔ াঅভভনা, তুাআ ছম ফভরথতভঙভর ৃভথফীটা ছতায ফথো বাথরা রাভকথতথঙ, ছ ভও ঐ ফফজয মুফওটায চনয।’’2
াঅভভনা াঈত্তথয ফথরথঙ-‘‘তা, তয ওথা ফভর ভদভদ,  াঅভায াথনও াঈওায ওথয। পুরটা পরটা ভেয়া ছদয়,
ভওায ওভযয়া াঅথন, এওটা ভওঙু ওাচ ওভযথত ডাভওথর ঙুভটয়া াঅথ। াথনওফায ভথন ওভয াঈাথও ান ওভযফ।
ভওন্তু ছ ছঘিা ফৃথা। মভদ ঔুফ ছঘাঔ যাগাাআয়া ফভর, ‘দাভরয়া, ছতাভায প্রভত াঅভভ বাভয ান্তুি াআয়াভঙ।’ দাভরয়া ভুথঔয
ভদথও ঘাভয়া যভ ছওৌতুথও ভনাঃথব্দ াভথত থাথও। এথদয ছদথ ভযা ছফাধ ওভয এাআ যওভ; দু খা ভাভযথর
বাভয ঔুভ াআয়া াঈথঠ তাা যীক্ষা ওভযয়া ছদভঔয়াভঙ। এাআ ছদঔ না, খথয ুভযয়াভঙ-ফথো াঅনথন্দ াঅথঙ, িায
ঔুভরথরাআ ছদভঔথত াাআফ ভুঔ ঘক্ষু রার ওভযয়া ভথনয ুথঔ াঅগুথন পুাঁ ভদথতথঙ। াআাথও রাআয়া ওী ওভয ফরথতা
ছফান্। াঅভভ ছতা াঅয াভযয়া াঈভঠ না।’’3
ক্রভাঃ এাআ ছপ্রভ স্বাবাভফও  াফরীর রূ ভনথয় এভনাআ মজাথয় াঈন্নীত ছম চুভরঔা দাভরয়াথও এওভদন না
ছদঔথত ছথর াধীয াঅগ্রথ াথক্ষা ওযথতা-‘‘াফথথল এভন াআর, ছওাথনাভদন মুফথওয াঅভথত ভফরম্ব াআথর
াঅভভনা ছমভন াঈৎওভিত াআয়া থাভওত চুভরঔা ছতভভন াঅগ্রথয ভত প্রতীক্ষা ওভযত এফাং াঈবথয় এওত্র াআথর,
ভঘত্রওয ভনথচয দযভাপ্ত ঙভফ াইলৎ দূয াআথত ছমভন ওভযয়া ছদথঔ, ছতভভন ওভযয়া ছেথ াথয ভনযীক্ষণ ওভযয়া
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ছদভঔত। ছওাথনা ছওাথনা ভদন ছভৌভঔও ছকো ওভযত, ঙর ওভযয়া বৎজনা ওভযত, াঅভভনাথও কৃথ রুদ্ধ ওভযয়া
মুফথওয ভভরন ছফক প্রভতত ওভযত।’’4
ঠাৎ যভত ছঔ চুভরঔাথও ছকাথন ভঘভঠ াঠায়-‘‘াঅযাওাথনয নূতন যাচা ধীফথযয ওুভটথয দুাআ বগ্নীয ন্ধান
াাআয়াথঙন এফাং ছকাথন াঅভভনাথও ছদভঔয়া াতযে ভুগ্ধ াআয়াথঙন। তাাথও ভফফাাথথজ াভফরথম্ব প্রাাদ াঅভনফায
াঅথয়াচন ওভযথতথঙন। প্রভতভাংায এভন ুন্দয াফয াঅয ায়া মাাআথফ না।’’5 এাআ যভত ছলাআ চুভরঔাথও
ফাাঁভঘথয়ভঙর। ছ এঔন ঙদ্মথফথ াঅযাওান যাচবায় ফতজভান।
মাাআথাও যাচায াআোয় ওভজ। দুভট ারভওথত দুাআ ছফান যনা থয় ছকর। দুাঃঔ ভফযথ াঅভভনায দুভট ছঘাঔ
ছলফাথযয ভথতা ছদঔথত ঘাাআথরা দাভরয়াথও। ভওন্তু দাভরয়ায ছদঔা ছনাআ। চুভরঔায যাভথজ এওভট ঙুভয ওাথেয
ভথধয রুভওথয় ভনথয় ভকথয়ভঙর াঅভভনা। দুাআ ছফান ফাযখথয ভকথয় ছৌাঁঙাথরা। প্রভতভাংায দুাআ ছচাো ছঘাঔ জ্বর জ্বর
ওথয জ্বরথঙ। ক্লাাআভযাক্স মঔন াঅন্ন, তঔনাআ ছদঔা ছকর-যাচা ভৃদু ভৃদু াভথত প্রতীক্ষা ওযথঙন দুাআ ছফাথনয চনয।
এাআ যাচা াঅয ছওাঈ নন্, ছ াঅভভনায ছপ্রভভও দাভরয়া, াঅয ‘‘দাভরয়া ঘু ওভযয়া াযভুথঔ াঈবথয়য প্রভত ঘাভয়া
যভর, ঙুভয তাায ঔাথয ভধয াআথত এওটুঔাভন ভুঔ ফাভয ওভযয়া এাআ যঙ্গ ছদভঔয়া ভঔক্ ভঔক্ ওভযয়া াভথত
রাভকর।’’6
ক্ষুভধত ালাণ: ভফথদী টবূভভওা  াফাগারী ঘভযত্র ভনথয় মতগুভর কে ছরঔা থয়থঙ তায ভথধয ‘ক্ষুভধত ালাণ’
াঈথেঔথমাকয। এাআ কথেয ওথও থরন এও ভিভ ছদীয় ভুরভান। ছশ্রাতা থরন ছরঔও তাাঁয ভথভপস্ট এও
ফন্ধু। কেফক্তায থঙ্গ কথেয দুাআ ছশ্রাতায ভযঘয় ছস্টথনয প্ল্যাটপথভজ, ছঔাথন তাযা ছেথনয চনয াথক্ষা
ওযভঙথরন। এাআ কথেয নায়ও াফযাআ ঐ ওথও, ভমভন ওভজূথত্র চুনাকে ছথথও ায়দ্রাফাথদয ফযীঘ াঞ্চথর ভনচাভ
যওাথয এথথঙন। ভতভন যওাভয বালায় তুরায ভাশুর ওাথরক্টয। ওাথরক্টয াথফ খটনাক্রথভ ফযীঘ াঞ্চথরয
তুরায াট  ছরাওারয় ছথথও ঔাভনওটা দূথয াঅযাফেী াাথেয ভনওট এওভট াথথযয কতযী প্রাঘীন াট্টাভরওায়
থাওফায ফযফস্থা ওথযন। াভপথয ফৃদ্ধ ছওযানী ওভযভ ঔাাঁ  বূতযযা তাথও ছঔাথন যাথত্র থাওথত ভনথলধ ওথয।
ছরাওশ্রুভত াঅথঙ ছম ছঔাথন নাভও ছপ্রতাত্মা াঅথঙ এফাং যাথত্রয ান্ধওাথয ছাআ াযীযী াঅত্মায ক্রন্দন ভানুলথও
ছভাাভফি ওথয।
তুরায ভাশুর ওাথরক্টয এাআফ ওথাথও ভফশ্বা না ওথযাআ ছাআ প্রওাি ফাভেথত থাওায চনয ভনভস্থয ওযথরন।
এযয ভতভন এওভদন প্রাাদ াংরগ্ন ভাঁভেথত ফথ াঈরভদ্ধ ওথযন ওতগুভর নাযীয দব্দ। তাযা নাভও ওথর
ছদেথা ভাঁভে াভতক্রভ ওথয াভথনয ুপ্তা নদীথত োন ওথয ুনযায় ভপথয ছকর। এাআ ছবৌভতও ানুবূভতথও ভদথনয
াঅথরাথত তাাঁয াঅচগুভফ ফথর ভথন থতা। ভওন্তু ন্ধযা নাভথতাআ ওীথয াঅওলজথণ তাথও ছমন ভস্ত ফােীটা ওাথঙ
ছটথন ভনত। ‘‘াঅভায ভদথনয ভত যাথত্রয বাভয এওটা ভফথযাধ ফাভধয়া ছকর। ভদথনয ছফরায় শ্রােক্লাে ছদথ ওভজ
ওভযথত মাাআতাভ এফাং ূনয স্বপ্নভয়ী ভায়াভফনী যাভত্রথও াভবম্পাত ওভযথত থাভওতাভ াঅফায ন্ধযায থয াঅভায
ভদথনয ছফরাওায ওভজফদ্ধ াভস্তত্বথও াতযে তুে ভভথযা এফাং াযওয ফভরয়া ছফাধ াআত।
ন্ধযায থয াঅভভ এওটা ছনায চাথরয ভথধয ভফহ্বরবাথফ চোাআয়া ভেতাভ। ত ত ফৎয ূথফজওায
ছওাথনা এও াভরভঔত াআভতাথয ােকজত াঅয এওটা াূফজ ফযভক্ত াআয়া াঈভঠতাভ, তঔন াঅয ভফরাভত ঔাথটা ছওাতজা
এফাং াঅাঁট যান্টরুথন াঅভাথও ভানাাআত না। তঔন াঅভভ ভাথায় এও রার ভঔভথরয ছপচ তুভরয়া ভঢরা-ায়চাভা,
পুর-ওাটা ওাফা এফাং ছযথভয দীখজ ছঘাকা ভযয়া, যভগন রুভাথর াঅতয ভাভঔয়া ফহু মথে াচ ওভযতাভ এফাং
ভকাথযট ছপভরয়া ভদয়া ছকারাচর ূণজ ফহু ওুন্দরাভয়ত ফৃৎ াঅরথফারা রাআয়া এও াঈচ্চকভদভফভি ফে ছওদাযায়
ফভতাভ। ছমন যাথত্র ছওাথনা এও াূফজ ভপ্রয় ভিরথনয চনয যভাগ্রথ প্রস্তুত াআয়া থাভওতাভ।’’7
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এওভদন যাভত্রথফরায় ভতভন এও াযীযী াঅত্মায াঙ্গুভর ভনথদজথ খুথভয ছখাথয াযা ফাভেভয় খুথয ছফোন।
ওঔথনা ওঔথনা াভতপ্রাওৃত ভযভিথর ছাআ াযীযী াঅত্মায যীযী রূথয ঔাভনও ছরও ছদঔথত ান। তাাঁয এাআ
ফাভেটায প্রভত াঅওলজণ াঅথযা তীব্রতয থয় থঠ। ঠাৎ ছভা ওাভটথয় ছঘতনা ভপথয ান ছবাথযয ভদথও াকর
ছভথয াঅরীয ঘীৎওাথয- ‘‘তপাত মা, তপাত মা। ফ ছুট যায়, ফ ছুট যায়’’8
এাআ যাভত্রয ভনমজাতথন াথধজান্মাদ ওাথরক্টয াথফ প্রাাদ তযাক ওথয াভপথ ঘথর মান। ভওন্তু ূমজ ডুফথতাআ
ওীথয াঅওলজথণ াঅফায ছখাো ঙুভটথয় ভপথয াঅথন প্রাাথদ। াঅচপ্রাাথদ াঅথরায ভঘহ্ন ছনাআ, শুধুাআ ান্ধওায। এাআ
ান্ধওায ভযথেথদ ওাথরক্টয াথফ াভবভানী, ভফযী নাযী ছপ্রতাত্মায তীব্র াথোল  াায় ক্রন্দথনয ঙভফ
ছদঔথরন। ম্পূণজবাথফ ছভাথয ান্ধওাথয নাকাথয ভথতা মঔন ভতভন ভফদ্ধ, ভঠও ছাআ ভথয়াআ ছভথয াঅরীয ছাআ
ঘীৎওায ওাথরক্টয াথফথও ফাাঁভঘথয় ছদয়। য়থতা ছভথয াঅরী এাআ বাথফাআ থাওথত থাওথত াকর থয় াঅচ
প্রাাথদয ঘাযাথ খুথে ছফোথে। এঔথনা তায ভুভক্ত খথটভন।
প্রাণ ভপথয ছথয় ওাথরক্টয াথফ ভপথয ছকথঙ তায াভপথ। এাআ ফযাভধ ছথথও াঈদ্ধাথযয থ ঔুাঁচথত ঘান ভতভন।
াায় বাথফ ওভযভ ঔাাঁথও ফথরথঙন-‘‘াঅভায াঈদ্ধাথযয ভও ছওাথনা থ ছনাআ।’’ াঈত্তথয ওভযভ ঔাাঁ ফথরথঙ-‘‘এওভট
ভাত্র াঈায় াঅথঙ, তাা াতযে দুরূ। তাা ছতাভাথও ফভরথতভঙ-ভওন্তু তৎূথফজ াআ গুরফাথকয এওভট াআযানী
ক্রীতদাীয ুযাতন াআভতা ফরা াঅফযও। ছতভন াঅিমজ এফাং ছতভন হৃদয় ভফদাযও খটনা াংাথয াঅয ওঔন
খথট নাাআ।’’9 ভওন্তু এাআ ওাভভন ফরায াঅথকাআ ওুভর ঔফয ছদয় প্ল্যাটপথভজ ছেন ঢুওথঙ। ছরঔওথদয াঅয কে ছানা
য় ভন।
দুযাা: যফীন্দ্রনাথথয এাআ কথেয ছওন্দ্রীয় ঘভযত্র ফদ্রাত্তথনয নফাফ ছকারাভ ওাথদয ঔাাঁয ুত্রী াথজাৎ ফদ্রাত্তন ওুভাযী।
ছরঔথওয থঙ্গ তাাঁয ভযঘয় দাভচজভরথগয ওযারওাটা ছযাথড। ওান্নায াঅয়াচ শুথন ছরঔও াভথন ভকথয় ছদঔথরন
‘‘ককভযও ফনাফৃতা নাযী, তাায ভস্তথওয স্বণজ ওভ চটাবায ঘূো াঅওাথয াঅফদ্ধ, থ প্রাথে ভরাঔথিয াঈয
ফভয়া ভৃদুস্বথয ক্রন্দন ওভযথতথঙ।’’10 এযয ছরঔও ভন্দী বালায় ভচজ্ঞাা ওথযথঙন-‘‘ছও তুভভ, ছতাভায ওী
াআয়াথঙ।’’ াঈত্তয না ছথয় াঅফায ফথরথঙন-‘‘াঅভাথও বয় ওভযথয়া না। াঅভভ বদ্রথরাও।’’11 এয য ফদ্রাত্তনওুভাযী
এওটু ছথ ঔা ভন্দুস্থানীথত ফথরথঙ-‘‘ফহুভদন াআথত বয়ডথযয ভাথা ঔাাআয়া ফভয়া াঅভঙ, রজ্জ্বা যভ নাাআ।
ফাফুভচ, এওভয় াঅভভ ছম ছচনানায় ভঙরাভ ছঔাথন াঅভায থাদয বাাআথও প্রথফ ওভযথত াআথর ানুভভত
রাআথত াআত, াঅচ ভফশ্বাংাথয াঅভায দজা নাাআ।’’12
এযয ফদ্রাত্তন ওুভাযী তায ভনথচয চীফথনয ওাভভন ফথরথঙন, ভাী ভফথদ্রাথয টবূভভওায় এাআ ওাভভন শুরু
থয়থঙ। তায রক্ষষথণৌ-এয নফাথফয থঙ্গ ভফথয়য ফযফস্থা থয়ভঙর, ভওন্তু তঔনাআ ‘‘...এভন ভয় দাাঁথত ছটাটা ওাটা
রাআয়া ভাভথরাথওয ভত যওায ফাাদুথযয রোাআ ফাভধর, ওাভাথনয ছধাাঁয়ায় ভন্দুস্থান ান্ধওায াআয়া ছকর।’’13
তাথদয ছওোভট ভঙর মভুনা নদীয তীথয। তাথদয ছনাফাভভনয াভধনায়ও ভঙথরন ছওযরার নাথভ এও
ভন্দুব্রাহ্মণ, ছওযরার যভ ভন্দু। ঔুফ ছবাথয মভুনায চথর োন ওথয প্রদভক্ষণ ওযথত ওযথত নথফাভদত ূমযজ
াঈথেথ াঞ্জভর প্রদান ওযথতা। াট্টাভরওায চানারা ছথথও এাআ দৃয প্রভতভদন ছদঔথতন যাচওুভাযী। এঔান ছথথওাআ
ানুযাথকয চন্ম। ভতভন ভনথচ ভুরভান ধথভজয ভওঙুাআ চানথতন না। ভওন্তু ছওযরাথরয চনয ভন্দুধভজ প্রথঙ্গ নানা
ছওৌতুর তাাঁয ভথন াঈথদ্রও ত। এও ভন্দুদাীয িাযা ভতভন ভচজ্ঞাায াঈত্তয ঔুাঁথচ ছথতন, ভতভন দাীয ভধয ভদথয়
ছওযরারথও ‘ব্রাহ্মন ছবাচথনয’ াআো প্রওা ওথযভঙথরন। ভওন্তু ‘ছওযরার ঠাওুয ওাায ান্নগ্রণ ফা দান
প্রভতগ্র ওথযন না।’ এাআ বাথফ প্রতযক্ষ ফা থযাক্ষ-ছওাথনা বাথফাআ তাাঁয বভক্তভঘহ্ন ভতভন ছওযরারথও ছদঔাথত
াথযন ভন।
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এভন ভয় ভাী ভফথদ্রাথয াঅগুন জ্বথর াঈঠথরা। ভওন্তু নফাফ াআাংথযচথদয থঙ্গ মুথদ্ধ যাচী থরন না। ছনা
াভধনায়ও ছওযরার মুথদ্ধয চনয কতযী ভঙথরন। তায ঘাথ প্রথথভ মুথদ্ধ াাথমযয প্রভতশ্রুভত ভদথর
ভফশ্বাখাতওতা ওথয াআাংথযচথনাথদয ছডথও ভদথরন নফাফ। নফাফ ওনযা ুরুথলয ঙদ্মথফথ মুদ্ধ ওযথত ওযথত খুথয
ছফোথত রাকথরন। ভতভনাআ ছলমজে াঅত  প্রায়ভৃত ছওযরারথও প্রথভ ছদঔথত ছথরন। ছদঔথত ছথয়াআ তাাঁয
প্রাথভভও মা প্রভতভক্রয়া থয়ভঙর তা ভতভন ছরঔওথও ফথরথঙন- ‘‘প্রথথভাআ াঅভভ াঅভায ফহুভদথনয ফুবুভক্ষত বভক্তফৃভত্তয
ঘভযতাথজতা াধন ওভযরাভ। ছওযরাথরয দতথর রুভিত াআয়া ভেয়া াঅভায াঅচানুভফরভম্বত ছওচার াঈন্মুক্ত
ওভযয়া ভদয়া তাাঁায দধূভর ভুভঙয়া রাআরাভ, াঅভায াঈত্তপ্ত ররাথট তাাঁায ভভীতর াদদ্ম তুভরয়া রাআরাভ, তাাঁায
ঘযণ ঘুম্বন ওভযফাভাত্র ফহুভদফথয ভনরুদ্ধ াশ্রুযাভ াঈথির াআয়া াঈভঠর।’’14 ছওযরাথরয ছঘতনা ভপযর, ভওন্তু
যাচওুভাযীয ছদয়া চর ছ ভুথঔ ভনথত ঘাাআর না। ছওননা ছওযরার ভনথচাআ াঈথঠ দাাঁোথরা। এওভট পাাঁওা ছনৌওা
ভনথয়াআ যাথত্রয ান্ধওাথয মভুনা নদীথত াভযথয় ছকর। এাআ দৃযভট যাচওুভাযীয ােথয কাাঁথা থয় যাআথরা। মাফায
াঅথক বূরুভিত থয় ভতভন ছওযরারথও প্রণাভ ওথযভঙথরন। ভওন্তু ছওযরাথরয ছক্রাধ ভস্তভভত য়ভন।
এযয যাচওুভাযী ছমাভকনীয ছফথ ওাীয ভফানন্দস্বাভীথও ভতা থম্বাধন ওথয তাাঁয ওাথঙ াংস্কৃত াস্ত্র
াধযয়ন ওথযভঙথরন। ছ ভয় ভতভন ছঔাথন ফথাআ ছওযরাথরয ঔফয ছথতন। ছওযরার তাাঁভতয়া ছটাীয দথর
ভভথ ওঔথনা ূথফজ, ওঔথনা ভিথভ, ওঔথনা াইাথন, ওঔথনা কনাঊথত ভফপ্ল্ফীয ভথতা খুথয ছফোথে, ক্রথভ ক্রথভ
ভাী ভফথদ্রাথয াঅগুন ভব্রভট াও দঔর ওথয ভনর। ছওযরাথরয াঅয ছওাথনা াংফাদ ায়া ছকর না।
যাচওুভাযী গুরুথদথফয াঅশ্রয় তযাক ওথয কবযফী ছফথ থথ থথ, তীথথজ তীথথজ, ভথঠ ভভন্দথয ছওযরাথরয
ন্ধাথন খুথয ছফোথত রাকথরন। এবাথফ ভত্র ফঙয ছওথট ছকর। ভতভন এওভদথও ছমভন ছওযরাথরয ছঔাাঁচ ওযথত
রাকথরন ানযভদথও ছতভভন এাআ ফীযভফপ্ল্ফীয াঈমুক্ত াত্রী য়ায চনয াঅঘাথয ফযফাথয ওায়ভথনাফাথওয ব্রাহ্মণ
থরন।
এভন ভয় ভতভন াংফাদ ছথরন ছওযরার ফতজভাথন ছনাথর াঅথঙন। ছনাথর এথ যাচওুভাযী তায ন্ধান
ানভন। তাযয ছথথওাআ ভতভন াাথে াাথে খুথয ছফোথেন। এাআ বূভটয়া ছদথ াঅঘায ভফঘাযীন ভযথফথ ভতভন
ধভজঙ্কথট থেথঙন। তরুন ছওযরাথরয াঅায় ভতভন স্থান তযাক ওযথত াথযন ভন। তাযয ঠাৎ-‘‘াঅটভত্র ফৎয
থয এাআ দাভচজভরথগ াঅভয়া াঅচপ্রাতাঃ ওাথর ছওযরাথরয ছদঔা াাআয়াভঙ।’’15
ভও ছদঔথরন নফাফুত্রী? ভতভন ছদঔথরন -‘‘ছদভঔরাভ, ফৃদ্ধ ছওযরার বুভটয়া েীথত বুভটয়া স্ত্রী এফাং তাায
কবজচাত ছৌত্র ছৌত্রী রাআয়া ম্লানফথস্ত্র ভভরন াঙ্গথন বূট্টা াআথত য াংগ্র ওভযথতথঙ।’’16
এাআ ওথা শুথন ছরঔও ছওযরাথরয ছওাথনা ছদাল না ছদঔথত ছথয় ফথরথঙন- ‘‘াঅটভত্র ফৎয এওাভদক্রথভ
মাাথও প্রাণবথয ভফচাতীথয়য াংস্রথফ ায থাভওথত াআয়াথঙ ছ ছওভন ওভযয়া াঅন াঅঘায যক্ষা ওভযথফ।’’17
নফাফওনযা এাআ মুভক্তয প্রভতফাদ ওযথঙন না। তায দুাঃঔটা ানয চায়কায়। ‘‘...ছম ব্রহ্মণয াঅভায ভওথায হৃদয়
যণ ওভযয়া রাআয়াভঙর াঅভভ ভও চাভনতাভ তাা াবযা তাা াংস্কায ভাত্র। াঅভভ চাভনতাভ তাা ধভজ, তাা ানাভদ
ানে। ... ায় ব্রাহ্মণ, তুভভ ছতা ছতাভায এও াবযাথয ভযফথতজ াঅয এও াবযা রাব ওভযয়াঙ চীফথনয ভযফথতজ
াঅয এও চীফন ছমৌফন ছওাথায় ভপভযয়া াাআফ।’’18
এাআ প্রেভঘহ্ন াঠও ছও এও কবীয তথেয াভথন দাাঁে ওভযথয় ছদয়। এাআ ভুরভান ব্রাহ্মণীয কে ফাাংরা
াভথতয প্রায় ভফযর।
রযাফথযটভয: যফীন্দ্রনাথ ঠাওুথযয াফাগারী ভভরা ঘভযত্রথদয ভথধয াঞ্জাফী ছভথয় ছাভনী ানফদয। রিন
ভফশ্বভফদযারথয় া ওযা াআভঞ্জভনয়ায নন্দভওথায ভভেও ভঙথরন ফুভদ্ধভান ভানুল। তাাঁয রক্ষয ভঙর ভফজ্ঞাথনয াধনা 
ৃভথফীথযা রযাফথযটভয ফানাথনা। মা াথজ ছযাচকায ওযথতন তায ফটাাআ এাআ াধনায চনয। ফযফায তাভকথদ
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াঞ্জাথফ ছকথর ছাভনীয থঙ্গ াঅরা। ছদনায দাথয় তায াঅাআভায ফাভে খয ভফভক্র থয় মাথে। ছাআ ছদনা
নন্দভওথায ছমন ছাধ ওথয ছদন। ছদনা াতাচায টাওা। তায ভফভনভথয় ছ নন্দভওথাথযয াযা চীফথনয ঙ্গী
থত যাচী। তায াওট স্বীওাথযাভক্ত-‘‘...াথনও ুরুলথওাআ াঅভভ বুভরথয়ভঙ, ভওন্তু াঅভায াঈথয ছটক্কা ভদথত
াথয এভন ুরুল াঅচ ছদঔরুভ। াঅভাথও তুভভ ছঙথো না ফাফু। তাথর তুভভ ঠক্ছফ।’’19
কফজ্ঞাভনও যীক্ষায াখাথত এওভদন নন্দভওথাথযয ভৃতুয র। তাাঁয াঅত্মীয়যা ভাভরা ওথয ছাভনীথও
তাোফায ছঘিা ওযথর। পর র াঈথটা, াঅাআথনয যাাঁঘ ফুথছ, নাযীয ছভাচার ভফস্তায ওথয ছাভনী ভাভরা ভচতথর
এফাং দূয ম্পথওজয ছদযথও ছচথর ুথয ভদর।
াঅচ রযাফথযটভযথও যক্ষা ওযায চনয ছাভনী দায়ফদ্ধ। ছম ছওাথনা াঈাথয়াআ ছ তায রথক্ষয াভফঘর। তাাআ
াঈমুক্ত এও ভফজ্ঞান ঙাথত্রয ছঔাাঁথচ াধযাও ছঘৌধূযীয থঙ্গ ফন্ধুত্ব ওথয ছাভনী। াওট ঘভযত্রস্খরথনয নানা খটনা
ভদথয় ছরঔও ছাভনীথও কথে তুথরথঙন। াধযাও  ছাভনীয াংরাথয ভধয ভদথয় এাআ রূ নানা খটনা পুথট
াঈথঠথঙ। ছাভনীয ছভথয় নীরা প্রথথভ এও ভাথোয়াভয ছঙথরথও ভফথয় ওথযভঙর। ভওন্তু ছঙথরভট টাাআপথয়থড ভাযা
মায়। এঔন ছযাভনীয ঙন্দ ছফফতী বট্টাঘামজযথও। তাাআ ছফী প্রথয়াচন াধযাথও ছঘৌধূযীথও। ভতভনাআ াথযন ছফফতীয
ফ ছঔাাঁচঔফয াঅনথত। ছদথয াভফত্রতা ছাভনীথও ছওাথনাভদন ছফী বাফায় ভন। ভওন্তু তায স্বাভীয ভফজ্ঞান াধনায
রযাফথযটভযথও ছ ভওঙুথতাআ ধ্বাং থত ছদথফ না। তাাআ ভতভন াধযাও ছঘৌধুযীথও ফথরথঙন ‘‘...াঅভায শুওথনা
াঞ্জাভফ ভন। াঅভভ ভাথচয াঅাআনওানুন বাভথয় ভদথত াভয ছদথয টাথন থে, ভওন্তু প্রাণ ছকথর ছফাআভাভন ওযথত
াযফ না। াঅভায রযাফথযটভযয এও য়া তাযা ঔাথত াথযভন। াঅভায প্রাণ ক্ত াথয থয় ছঘথ াঅথঙ াঅভায
ছদফতায বািাথযয িায। থদয াধয ছনাআ ছম াথয করাথফ। াঅভাথও ভমভন ছফথঙ এথনভঙথরন ভতভন বুর ওথযন
ভন।’’20
ছফাটাভনওর কাথডজথন নীরাথও াভচথয় ছযফতী বট্টাঘাথমজযয ভন করাথনায ছঘিা ওযথরা ছাভনী। ম্পূণজ পর
র। নীরায রূ ছমৌফথন াঅওৃি থয় ছফফতী এথরা। ভওন্তু ছাভনী নীরাথও তায ওাঙ ছথথও দূথয যাঔফায ছঘিা
ওযথরা, ছওননা নীরায ছথথও তায প্রথয়াচন এাআ ছফফতীথও। ছাআ াথয রযাফথযটভযয মথাথজ াঈত্তযূযী থত।
নীরায বাফকভত ছাভনীয বাথরা রাথকনা। ওাযণ ছ ভনথচ চাথন নীরা ছওান থথ ওী বাথফ ঘরথত ঘাাআথঙ।
ছাভনীয এাআ ভথনাবাফ ফভরি বাথফ প্রওা ছথয়থঙ তাযাআ এওভট াঈভক্তথত ‘‘ ছদঔুন ছঘৌধুযী ভায়, ছযথঔ ভদন
ভপরচভপ। ভানফ না াঅনায াদৃি, ভানফ না াঅনায ওামজওাযথণয াথভাখ ভফধান, মভদ াঅভায রযাফথযটভযয থয
ওায াত থে। াঅভভ াঞ্জাথফয ছভথয়, াঅভায াথত ঙুভয ছঔথর থচ। াঅভভ ঔুন ওযথত াভয তা ছ াঅভায
ভনথচয ছভথয় ছাও, াঅভায চাভাাআ-থদয াঈথভদায ছাও।’’21

‘‘...াঅভভ ফাগাভরয ছভথয় নাআ, বাথরাফাা ভনথয় ছওফর ছঘাথঔয চর ছপথর ওান্নাওাভট ওভযথন।
বাথরাফাায চথনয প্রাণ ভদথত াভয, প্রাণ ভনথত াভয। াঅভায রযাফথযটভয াঅয াঅভায ফুথওয ওভরচা,
তায ভাছঔাথন যথয়থঙ এাআ ঙুভয।’’22
ভওন্তু ঠাৎ ছাভনীথও াঅম্বারথয় ছমথত য়, ছঔাথন তায াঅাআভা এঔন ভযণান্ন, াধযাও ছঘৌধূযী ভায়
এওভট ভফথল ওাথচ গুচযানয়ারায় ঘথর মান, ছাভনী মাফায াঅথক ঘায চন ভঔভাাআথও রযাফথযটভযয াাযায়
ছযথঔ মায়। তফু নীরাথও াঅটওাথনা ছকর না। ছ তায ছভাচার ভফস্তায ওথয ছযফতীথও ফ ওথয ছপরর। ছটথন
ভনথয় এর রযাফথযটভযয ফাাআথয। চাকানী ক্লাথফয বাভত ওথয ভদর। ক্রথভ ক্রথভ ছযফতীয ওাথঙ নীরা র ভুঔয াঅয
রযাফথযটভয ছকৌণ। ভফজ্ঞানী ছযফতীয ছৌরুল ছচথক াঈথতত রাকথরা নীরায ছঙাাঁয়ায়, নীরা চাথন এাআ যওভ এওভট
ুরুলথও ভফথয় ওযথর টাওায ভাভরও ছ থফ াঅফায াআথে ভথতা খথয-ফাাআথয চীফনটাথও াঈথবাক ওযথত
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াযথফ। ছওফর দযওায াঅাআথনয ভওঙু পাাঁও ছপাাঁওয। ছাভনীয ানুভস্থভতথত ফন্ধুথদয ভনথয় এাআ যাভজ ঘরভঙর
নীরায। ছযফতী ছঔাথন দাফায গুভট। াফয ছাভনী ছযফতীথও ছাআ বাথফাআ ফযফায ওযথত ঘায়।
এভন ভয় ছাভনীয াঅভফবজাফ। নীরায এাআ লেমন্ত্র ছাভনী াঅন্দাচ ওযথত াথয। নীরা তায ভতায ম্পভত্তয
দাফী চানাথত ছকথর ছাভনী কথচজ থঠ ‘‘ছও ছতায ফাফা, ওায ম্পভত্তয ছয়ায ঘা ?’’ এভট শুথন াঅওা ছথথও
থয নীরা। নন্দভওথায ভভেও তায ফাফা নয়, এটা তায ফাফা চানথতন তফু ভতভন ছাভনীথও স্থান ভদথয়থঙন।
এওথা ভতভন ানযবাথফ াধযাওথও ফথরথঙন- ‘‘...ছমঔাথন াঅভভ ভঙথরভ ছঙাট ছঔাথন াঅভভ তাাঁয ছঘাথঔ াভে ভন,
ছমঔাথন াঅভভ ভঙরুভ ফথো ছঔাথন ভতভন াঅভাথও ুথযা িান ভদথয়থঙন। াঅভায ভূরয মভদ তাাঁয ছঘাথঔ না েত তা
থর াঅভভ ছওাথায় তভরথয় ছমতুভ ফরুন ছতা। াঅভভ ঔুফ ঔাযা, ভওন্তু াঅভভ ভনথচাআ ফরভঙ াঅভভ ঔুফ বাথরা, নাআথর
ভতভন াঅভাথও ওঔথনা য ওযথত াযথতন না।’’23
মাাআথাও এাআ ফ ওথা ছানায য ফ ফন্ধুযা ছওথট থেথঙ। তফু ছযফতীয ছভা ওাথটভন। নীরায ছমৌফথনয
াঈজ্জ্বরতায় ভফজ্ঞানী ছযফতীয দুফজরতা প্রওা ছথয়থঙ। এাআ খটনায় ছাভনী ফুছথত ছথযথঙ রযাফথযটভযয দাভয়ত্ব
ছনয়ায ছমাকযতা ছনাআ ছযফতীয। নীরায ওৃতওামজ তা প্রওা ওথয ছদভঔথয়থঙ। তাাআ ভওঙুটা থর ছাভনী ছমন
ভফদভুক্ত থত ছথযথঙ। তাাআ কথেয ছথল ছাভনী ফথরথঙ- ‘‘এাআ ফায াঅভায ছভথয় াঅভায রযাফথযটভযথও
ফাাঁভঘথয়থঙ। াঅভভ ছরাও ভঘনথত াভয ভন, ভওন্তু াঅভায ছভথয় ভঠও ফুথছভঙর ছম রযাফথযটভযথত ছকায়ারখয ফভথয়
ভদথয়ভঙরুভ-ছকাফথযয ওুথি াঅয এওটু থরাআ ডুফত ভস্ত ভচভনটা।’’24
কথেয ছথল ছযফতী ভপথয ছকথঙ তায ভভভায ওাথঙ। ছাভনীয য়থতা নতুন বাথফ াঅথযা ছওাথনা ভফজ্ঞানীয
ছঔাাঁচওযথফ। ছওননা তায স্বাভীয থঙ্গ ছ ভওঙুথতাআ ছফাআভানী ওযথত াযথফ না। তাথত মা ফায থফ। এাআ রূ
ঘভযত্র ফাাংরা ছঙাটকথে ভফযর।
ওাফুভরয়ারা: যভত ছঔ ওাফুভরয়ারা ফাাংরা ছঙাটকথেয প্রথভ াথজও ভফথদী ঘভযত্র। ‘ওাফুভরয়ারা’ কথে
ফযাভক্তকত ছেফন্ধন  াভযফাভযও ফন্ধনথও াভতক্রভ ওথয ভফথদী রুক্ষদজন ুরুল ভূভত্তজয থঙ্গ ফাগাভর খথযয এওভট
ছঙাট্ট ছভথয় ভভভনয ক্ষণস্থায়ী প্রীভতয ম্পওজ কথে াঈথঠথঙ এফাং ছরঔও ভনথচথও ভতায াঅথন ফভথয় ভফলাদগ্রস্ত এাআ
ুরুল ভূভত্তজয ভতৃহৃদথয়য ছেওারুণয ানুবফ ওথযথঙন। এঔাথন যফীন্দ্রনাথথয ফযভক্তকত ওনযাথে াভযফাভযও কভি
ঙাভেথয় ফযাও ানুবথফয থঙ্গ এওাত্ম থয় ছকথঙ। এাআ কথে ছওন্দ্রীয় ঘভযত্র ওাফুভরয়ারায ভথধয ছাআ
ভতৃহৃদথয়য ছেুধা কেভটথও প্রাণয দান ওথযথঙ।
ওাফুভরয়ারায ভযঘয় ভদথত ভকথয় ছরঔও ফথরথঙন ‘‘ভয়রা ভঢরা ওাে যা ছুভর খাথে াথত ছকাটা দুাআ ঘায
াঅগুথযয ফাক্স এওটা রম্বা ওাফুভরয়ারা ভৃদুভন্দ কভথন মাাআথতভঙর।’’25 এভন ছরঔথওয াাঁঘ ফঙথযয ওনযা ভভভন
‘ওাফুভরয়ারা  ওাফুভরয়ারা’ ফথর ভঘৎওায ওথয ডাওথত থাথও এফাং ওাফুভরয়ারা মঔন াভ ভুথঔ তাথদয
ফাভেয ভদথও এভকথয় াঅথ তঔন ভভভন ‘াউধ্বজশ্বাথ াোঃুথয ছদৌে ভদর।’ ছরঔও ায ওাফুভরয়ারায প্রভত ভভভনয
াভূরও বয় বাগাথনায চনয তায থঙ্গ ওাফুভরয়ারায ভযঘয় ওভযথয় ভদথরন। এাআ বাথফাআ তাথদয ফন্ধুথত্বয
ূত্রাত।
এযয এও াভভতযথওয ভশুওনযা ভভভনয থঙ্গ ুদূয াঅপকাভনস্থাথনয াভধফাী ভাং, ছভয়া, ছস্তা ভফথক্রতা
যভত ওাফুভরয়ারায ভনভফে ঔযতায ছতু যভঘত থয়থঙ। তায ‘ছুভরয ভথধয ‘াাঁভত’ াঅথঙ’, ‘ছঔাাঁঔী, ছতাভভ
ুযফাভে ওঔুনু মাথফ না,’ ‘াভভ ুযথও ভাযথফ’26 াআতযাভদ াংরাথ তায াঅাত দীখজ াফয়থফয ােযাথর াশ্বত
ভতৃহৃদথয়য ছেীর ভথনয ভযঘয় ায়া মায়। চীভফওায তাভকথদ ছ ভশু ওনযাভটথও ুদূয াঅপকাভনস্থাথন ছপথর
াঅথত ফাধয থয়থঙ। প্রভত ভুহুথতজ ছাআ স্মৃভতয ছফদনা তাথও ভভভনয ওাথঙ ভনথয় াঅথতা। ভওঙুক্ষথণয চনয ভভভনয
থঙ্গ াভওান্না ছঔরাধূরায় ছভথত াঈঠথতা। এাআ াভবরাথল ভভভনয চনয তায াথধযয াভতভযক্ত াঈায াঅনা ঘায়,
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ভওন্তু ছেথয ভফভনভথয় ছ াথজ ভনথত ঘায় না। ভভভনয ফাফা ভূরয ভদথত ছকথর ছ দুাঃঔ ায়। াঅথর ভভভনয ভথধয ছ
ঔুাঁথচ ছত ভভভনয ভয়ফয়ী তায ছঙাট্ট ছভথয়ভটথও। তায ভতৃহৃদয় ুথঔয ছচায়াথয ওানায় ওানায় বথয াঈঠথতা।
ভওন্তু তাথদয স্বপ্ন ুথঔয নীে ভওঙুভদথনয ভথধযাআ ছবথগ ছকর। নযাময ানায দাফীথত ফভঞ্চত যভত তায ছক্রাধ
াংফযণ ওযথত না ছথয এও প্রভতথফভথও ঙুভয ভাথয। এাআ াাংখাভতও াযাথধ যভথতয ছচর থয় মায়। এযয
াত ফঙয ছওথট ছকথঙ। ভভভনয ফয় ছফথে ছকথঙ, এভন ভথয় ভভভনয ভফথয়য ভদথনাআ যভত্ ছচর ছথথও ঙাো
ায়। যভত্-এয দীখজ ওাযা চীফথন ছওাথনা ভযফতজন না খটথর ফাাআথযয চকথত াথনও ভযফতজন খথটথঙ। যভত্
তায ভতৃ হৃদথয়য ছে ুধা ভনথয় ছফাঁথঘ াঅথঙ। ভওন্তু ভথয়য ভযফতজথন ভভভন তায কথফয ফন্ধুত্বথও বুথর ছকথঙ।
তাাআ ছাআ ভদথনয ছঙাট্ট ভভভন াঅচ াঅয ওাফুভরয়ারাথও ভঘনথত াথয না, তায থঙ্গ ছদঔা ওযথত াস্বভস্ত ছফাধ
ওথয।
যাগা ছঘভর যা, ওাথর ঘন্দন াঅাঁওা ফধুথফভনী ভভভন ওাফুভরয়ারায ওাথঙ াঅথত াংথওাঘথফাধ ওথয,
এভনভও যভথতয ‘ছঔাাঁভও তুভভ শ্বশুয ফাভে মাথফ?’ প্রেশুথন রজ্জ্বা ছথয় ভুঔ ভপভযথয় দাাঁভেথয় থাথও। তাথদয ুযাথনা
ফন্ধুত্ব ভপথয না ছথয় ওাফুভরয়ারায ভন ফযথায় বথয থঠ। ফাস্তফ চকথতয ভনষ্ঠুয াঅখাথত ওাফুভরয়ারা প্রওৃতাআ
ভনাঃস্ব থয় মায়। ভথন থে াঅপকাভনস্থাথন তায ছঙাট্ট ছভথয়য ওথা। ঠাৎ ছ স্পি ফুছথত াযথরা-‘‘তাায
ছভথয়ভট এরূ ফে াআয়াথঙ। তাায থঙ্গ াঅফায নতুন ওথয াঅরা ওভযথত াআথফ, ভঠও ছাআ ূথফজয ভত াঅয
ছতভনভট াাআথফ না।’’27
ধূয ওাভরভাঔা ছঙাট্ট াথতয ঙা ফুথও ভনথয় ছফোথনায াঅয ছওাথনা াথজ াঅথঙ ভও না ছ ফুছথত াথয না। ছ
াঅচ ূনয দৃভিথত তাভওথয় থাথও। ভভভনয ভতাথও ছঙাট্ট াথতয ঙাভট ছদঔায়। ওনযাথও ভফদায় ছদফায রথগ্ন
ছফদনাভভথত ভভভনয ভতা ভযওবাথফ াঈরভি ওথযন- ‘‘ছ ছম, াঅভভ ছ, ছ ভতা াঅভভ ভতা। তাায
ফজত-কৃফাভনী ক্ষুদ্র াফজতীয ছাআ স্তভঘহ্ন াঅভাযাআ ভভভনথও স্মযণ ওযাাআয়া ভদর।’’28 ছরঔও ভনাঃস্ব যভতথও
এওঔাভন ছনাট ভদথয় ছদথ ছভথয়য ওাথঙ ভপথয ছমথত ফরথরন। এভনভও াথথজয াবাথফ ভফফা ানুষ্ঠাথনয দু এওভট
াঙ্গ ফাদ ভদথরন। াআথরওভেও াঅথরা ছতভনবাথফ জ্বারাথত াযথরন না, কথেয ফাদয াঅয ফাচাথরা না। তথফ ছরঔও
ভতৃহৃদথয়য ছাআ ছফদনাথও হৃদথয় াঈরভি ওযথত াযথরন- ‘‘...ভঙ্গর-াঅথরাথও াঅভায শুব াঈৎফ াঈজ্জ্বর াআয়া
াঈভঠর।’’29
ভতৃহৃদথয়য ছম াশ্বত ভঘযেন াভৃত ধাযা ছদওাথরয ক্ষুদ্র ীভাথও াভতক্রভ ওথয ক্রভভনয়ত প্রফাভত থয়
ঘথরথঙ। াঅঘায-াঅঘযণ-বালা, াাংস্কৃভতও এফাং াভাভচও াফস্থাথন াাংঔয প্রথবদ থাওথর ৃভথফীয ওর ভতাাআ
ছাআ াভৃথত াফকান ওথযথঙন। ছঔাথন াঅাত রুক্ষ্ম ঔুভন ওাফুভরয়ারায থঙ্গ ভভক্ষত ভাভচজত রুভঘীর ভভভনয
ভতায ছওাথনা াথজওয ছনাআ। ভরুফজত ভয় াঅপকাভনস্থান াঅয নদী-ভাতৃও ফাাংরাথদ ছঔাথন ভাংভক্তবুক্ত,
ছঔাথন ৃভথফীয ওর ভতা ছেথয ভেগ্ধ ুধা ভফতযথণ ভান াঈদায, োনথও বাথরাফাায াভৃত াঈচাে ওথয
ভদথত ওর ভতাাআ াওৃণ। এাআ চ থতযয কভেও রূ পুথট াঈথঠথঙ ‘ওাফুভরয়ারা’ কথে।
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