
 

Volume-VII, Issue-IV                                            July  2021                                                                            28 

International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)            
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal  
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print) 
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print) 
Volume-VII, Issue-IV, July 2021, Page No. 28-42 
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711 
Website: http://www.ijhsss.com 

                     DOI: 10.29032/ijhsss.v7.i4.2021.28-42 
 

 

মহাকাব্যের গান্ধারী: দীপক চব্ের নযননমমাণ 

অংনকতা সাহা 

গব্যষক, যাংলা নযভাগ, আসাম নযশ্বনযদোলয়, নিলচর 
 

Abstract: 

Ancient epics have always carried the pattern of a nation's overall heritage.  They are 

analyzed through various arguments to fit the requirement of the time. The Indian epic 

Mahabharata has been discussed by writers and researchers from different perspectives on 

various branches of literature, as well as applied various thoughts on the events or 

characters of the Mahabharata. The kind of thinking and contemplation that started in 

Bengali literature about the original epics after the era of translation is really amazing. In 

this context, the first person whose name comes to mind in Bengali literature is 

Bankimchandra Chattopadhyay, the literary emperor. Then, from Michael Madhusudan, 

Rabindranath Tagore to Buddhadeb Bose, Manaj Mitra, Nrisingha Prasad Bhaduri and 

many others have given thoughtful interpretations of the Mahabharata in various genres of 

literature, sometimes re-creating the Puranas. Fiction writer Deepak Chandra is unique 

here. His discussion and criticism of fiction in ancient Indian mythology, especially epics, 

has opened a new genre in the field of literary writing in the vast context of mythological 

novels.’Gandhari’- one of the characters of Mahabharata’s character was reconstructed in 

one of his novel ‘Gandhari, Kurukkhetrer Gandhari’. Without Gandhari, the story of 

Mahabharata would have been different. But Vyasadeva's apathy to that character was 

perplexing and Deepak Chandra saw it as a conspiracy. Why did Gandhari keep her eyes 

closed all her life? Also there are many other questions too. How was Gandhari's 

relationship with Kunti? Why is she so detached and apathetic about his family? Even her 

coldness and inadvertence about her own sons work. In spite of this, Kunti was very 

conscious and aware of her sons. So there is a huge difference between Gandhari and 

Kunti’s behaviour. Deepak Chandra’s novel tries to provide answers to all such questions. 

He tried to fill in the gaps in the narratives of the Mahabharata. One thing is clear that, 

Gandhari in the Mahabharata had many doubts in her mind; Deepak Chandra's Gandhari 

was at least somewhat self-conscious. This article tries to analyze reconstruction of the 

character of Gandhari by the novelist through a combination of argumentation and literary 

aesthetics.  
Keywords: Mahabharata, Family Politics, Gandhari’s blindfoldness, Victim of 

Inperceptible Politics, Refelects Today’s era. 
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ভাবাযত ম্পর্কে একটা কথা প্রচলরত আর্ছ, মা ননই বাযর্ত, তা ননই বাযর্ত। আর্রই ফর লফলচত্র 

কালনীয আখযান র ভাকাফয ভাবাযত। আয নই প্রাচীন ভাকাফয র চলযত্রর্দয যঙ্গারা, নমখার্ন 

এর্কয য এক লিারী চলযর্ত্রযা লবড় কর্য যর্র্ছ। আফায প্রধান চলযত্রগুলরয লবত লর্র্ফ দাাঁলড়র্ 

যর্র্ছ এভন লকছু চলযত্র মাযা প্রথভ ালযর্ত না এর্রও ভাকার্ফযয অর্নক ফড় ফড় দালত্ব াভর্রর্ছন। 
এর্দয ংখযাটা তুরনাভূরক নফল। নযকভ চলযত্রর্দয লনর্ অনফদয নফলনভোর্ণ নভর্তর্ছন ালতযজগর্তয 
লফলষ্ট স্বনাভধন্য কথাাললতযক দীক চন্।  চলযর্ত্রয ভাযণয নথর্ক লফর্ল লকছু চলযত্র এফং ঘটনা 
লনফোচন কর্য ভাবাযত ও এয লফলষ্ট চলযত্রগুলরয ভর্নয অন্তজোরর্ক লছন্প কযর্ত নচর্র্ছন; নচর্র্ছন 

ভাকার্ফযয রৃ’রাইর্নয ভার্ঝ চাা র্ড় মাওা লফশ্বার্মাগয ম্ভাফনাগুর্রার্ক খুাঁর্জ নফয কর্য মুলিগ্রাহ্য 

কর্য তুরর্ত। একলট লযফার্যয নার্ভয ননর্থয নগাটা বাযর্তয নম াম্রাজয যাজনীলত ও কূটনীলত কাজ 

কর্যর্ছ, তায রক্ষণগুর্রা ফন কযর্ছ ভাবাযর্তয চলযর্ত্রযা। দীক চর্ন্য ালতয ন্নান কর্যর্ছ 

ভাবাযর্তয অন্তফতেী নই  যর্েয। তাাঁয এই কার্জ একলদর্ক ভাবাযর্তয চলযত্রগুর্রা নমভন 

নফলনলভেলত রাব কর্যর্ছ, নতভলন ভাবাযর্তয পাাঁকগুর্রা বযাট র্র্ছ মুলি-ফুলিয লফশ্বস্ততা।  
 

     বাযতী ভাকাফয ভাবাযতর্ক লনর্ াললতযক, গর্ফলর্কযা নানা দৃলষ্টর্কার্ণ ালর্তযয নানা াখা 
ধর্য নমভন আর্রাচনা কর্যর্ছন, নতভলন ভাবাযর্তয ঘটনা ফা চলযত্রর্ক ধর্য নানা লচন্তাবাফনায প্রর্াগও 
ঘলটর্র্ছন।                       -                                 এপ্রর্ঙ্গ প্রথর্ভই 
আভার্দয ভর্ন র্ড় ালতযম্রাট ফলিভচন্ চর্টাাধযার্য কথা। এযয ভাইর্কর ভধুূদন, যফীন্নাথ 
ঠাকুয নথর্ক রৄরু কর্য ফুির্দফ ফসু, ভর্নাজ লভত্র, নৃলংপ্রাদ বারৃড়ী প্রভূখ আর্যা অর্নক          
ালর্তযয লফলফধ ধাযা ভাবাযর্তয লচন্তাীর ফযাখা লদর্র্ছন, কখনও ুযার্ণয নফলনভোণ কর্যর্ছন। 
এখার্নই ফায নথর্ক স্বতন্ত্র র্রন কথাাললতযক দীক চন্। দীক চর্ন্য লযচ লদর্ত লগর্ ফরা 
মা, প্রাচীন বাযতী লভথর্রালজ লফর্ল কর্য ভাকাফয, ুযাণ লনর্ তাাঁয কথাালতযচচো ালতয যচনায 
সুলফার নপ্রক্ষার্ট একলট নতুন ঘযানায উর্বাধন ঘলটর্র্ছ নৌযালণক উন্যা নার্ভ।  ভাবাযর্তয 
অলতলযলচত চলযত্র ও ঘটনাফরীর্ক, এভনলক নচার্খয আড়ার্র নথর্ক মাওা অজানা ফ লফল গুলরর্ক 
এক এক কর্য তুর্র ধর্য নম মুলিূণে বফজ্ঞালনক ফযাখযা      নফলনভোণ ঘটার্রন, তা াঠকর্ক নতুন 
কর্য বাফর্ত ফাধয কর্য নম ঘর্ট মাওা ঘটনাগুলর আদর্ত এবার্ফই ঘর্টলছর লকনা। দীক চর্ন্য 
ালর্তয নই লনলত ফা অধে র্তযয নমবার্ফ নখারাা কযফায প্রা রলক্ষত , সুচারু লফন্যস্ততায গুর্ণ 
তা মথাথে অর্থেই ৃজনীর র্ উর্ঠর্ছ। লনিঃর্ন্দর্ লতলন ফাংরা ালর্তযয লযফার্য একলট নতুন ধাযা 
ংর্মাজন কর্যর্ছন। তাাঁয লভথর্কলন্ক ালতয যচনায লবলিবূলভ র সুস্থ, সুন্দয, বাযতী ংস্কৃলতয প্রলত 
অায অনুযার্গয প্রকা। এ কাযর্ণ দীক চর্ন্য ালতযজীফর্নয কথা উচ্চালযত র্র তাাঁর্ক একলট 
লফর্ল নার্ভ স্মযণ কযা  – ভাইর্থানর্বলরস্ট দীক চন্।  
 

    ভাবাযর্তয চলযত্রর্দয লনর্ কথা ফরর্ত নগর্র নাযী চলযত্রর্দয নকার্নালদক নথর্ক ললছর্ যাখা ম্ভফ 

ন। ফযং নদখা মা, ভাকাফযলটয নাযীযা অর্নর্কই কূটধভে ও যণর্কৌর্র াযঙ্গভ লছর। নরৌদীয ভর্তা 
নকউ প্রলতর্াধ লনর্ত না জন্ধার্রও ভাবাযর্তয জলটর যাজনীলতয আফ নফলয বাগ নাযী চলযত্রর্কই 

দোয আড়ার নথর্ক নফয কর্য এর্নর্ছ। দাাঁড় কলযর্র্ছ বাযতযাজনীলতয যঙ্গভর্ে। যাজনীলতয নই চার্র 
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নকউ নখার্ন যাণী, নকউ ফা নখার্ন াভান্য নফার্ড়। লকন্তু প্রর্তযর্কই লনজ লনজ জাগা অলবতী। তাযা 
নখার্ন না থাকর্র ভাবাযত এবার্ফ বতযী ত লকনা র্ন্দ। নই নাযী চলযত্রর্দয ালযর্ত গান্নাযী 
নাভলট অলত প্রালঙ্গক। অথচ ন ভাবাযর্তয ঝা চকচর্ক চলযত্র নমভন ন, আফায তাাঁর্ক অাংর্ি 

কর্য যাখাও চর্র না। চলযত্রলটর্ক লদর্ নমন কৃষ্ণদ্ববান ফযার্দফ ভাবাযত যচনায ছকর্ক কর্যর্ছন 

লযচালরত। গান্নাযীয ভত একজন ধভেযাণা নাযী না থাকর্র কুরুর্ক্ষর্ত্রয মুি ফাস্তলফকই র্তা লকনা 
ং নথর্ক মা। মুলিফাদী ঔন্যালক দীক চন্ ভাবাযর্তয গান্নাযীয নচার্খয ফাধন খুর্র লনভোণ 

কযর্রন এক অর্চনা গান্নাযীয। উন্যার্য নাভ লদর্রন গান্নাযী, কুরুর্ক্ষর্ত্রয গান্নাযী।  উন্যা 

আধুলনক জীফর্নয ভাকাফয। উন্যার্য অফর্ফ তাাঁয চলযত্রযা লনর্জর্দয আাঁর্তয কথা ফর্র থার্ক। 
দীক চন্ নই উন্যার্য আলঙ্গর্কই এখার্ন নৌযালণক নই নাযীলটয অজ্ঞাত ভর্নয গবীর্য প্রর্ফ 

কর্যর্ছন। লযণার্ভ নফয র্ এর্র্ছ ভাকার্ফযয ধূলরধূর্য চাা র্ড় মাওা যিভাংর্য গান্নাযী। 
ভাবাযর্তয লবতী তয মুলিফুলিয নখরা আত্মপ্রকা কযর। ধভেমুি নার্ভ খযাত কুরু াণ্ডর্ফয 

কুরুর্ক্ষত্র মুর্ি নম অন্যা অধভেগুলর র্লছর, তা নতুন দৃলষ্টর্কার্ণ ফলণেত র্রা উন্যার্য কথকতা। 
এবার্ফই গান্নাযী নতুন কর্য বাফফায অফকা নযর্খ দীক চর্ন্য নরখনীর্ত আত্মপ্রকা কযর আধুলনক 

াঠর্কয াভর্ন। 
 

     ভূর লফলর্ প্রর্ফর্য ূর্ফে প্রথর্ভই ভর্ন প্রশ্ন জার্গ ভাবাযতী নাযীচলযত্র কুরুভাতা গান্নাযীয নাভ 

লনর্। আভযা জালন, ন ভাবাযর্তয প্রধান নাযী ন ফযং ফরা বার্রা বাগযলফড়লিত একলট অা 

চলযত্র। এই নাযী চলযত্রলট ভাকলফয লনলদেষ্ট কালনী লযচারনায আধায। অথচ ভগ্র ভাবাযর্ত 

কুরুকুর্রয এই নজযষ্ঠা ফধূয লনজস্ব নকানও নার্ভয উর্েখ ননই; নদর্য নার্ভ, জালতয নার্ভই তাাঁয 

লযচ। আরাদা কর্য নাভ যাখফায নকানও প্রর্াজন নফাধ কর্যন লন ভাকলফ। ন ভাবাযর্তয 

ক্ষত্রফধূ।  তাাঁয অনুলস্থলতর্ত ভাকার্ফযয লফর্ল ক্ষলত ত না। আফায উলস্থলতর্তও চলযত্রলটয নকানও 

গুরুত্ব ফার্ড়লন। নকফর লযকলিত কর্কলট উর্েশ্য তাাঁর্ক লদর্ কলযর্ ননওা র্র্ছ। দীক চর্ন্য 

ভর্ত, লনলদেষ্ট লযলধয নবতয তাাঁয মাফতী গলতলফলধ। ধভে নাভক যলঙন আদর্েয নভাড়র্ক ভুর্ড় নদওা 
র্র্ছ ভাত্র। তফুও ফরা মা, তাাঁয ভত একজন একান্তফাীলন নাযী, নকৌযফর্দয অা এই জননী না 
থাকর্র কুরুর্ক্ষর্ত্রয মুি র্তা লকনা র্ন্দ। দীক চন্ গান্নাযীর্ক লনর্ যচনা অর্দখা নাযী রদর্ 

প্রর্ফ কর্য নতুন তয আলফষ্কায কর্যর্ছন। ধভেমুি নার্ভ খযাত কুরু াণ্ডর্ফয ভর্ধযকায কুরুর্ক্ষর্ত্র 

আঠার্যা লদন ফযাী বানক ংঘলে নম অন্যা অধর্ভেয মুি লছর, নরখক তা তুর্র ধর্যর্ছন বাগযলফড়লিত 

এফং যাজনীলতয মূকার্ষ্ঠ ফলরপ্রদি এই নাযীলটয ভধয লদর্। 
 

     গান্নাযর্দর্য যাজকন্যা গান্নাযী  ও লস্তনাুর্যয মুফযাজ ধৃতযার্ষ্ণয  লফর্টা নৌজন্য ও 

বার্রাফাায লনদেন লর্র্ফ নদখার্না র্রও এটা জর্রয ভর্তা লযষ্কায, যাজকন্যাই নাক অথফা 
াধাযণ নাযী, স্বতিঃপ্রর্ণালদত র্ নকউই অন্ন নছর্রর্ক লফর্ কযর্ত আগ্রী র্ত ার্য না। রূকথায 

গর্ি এযকভ পযান্টাল ফা খাভর্খালর বাফ নম আর্ফগ লনর্ আর্, ফাস্তফজীফর্ন তাাঁয ভুর্খাভুলখ ওা 
তর্তালধক লফড়িনায। ফাস্তর্ফ যাজকুভাযী গান্নাযী তৎকারীন বাযর্তয নজাট যাজনীলতর্ত যাজদ্বনলতক ঘুাঁলট 

ছাড়া আয লকছু লছর না।  ন লছর ভাকলফয ার্তয ুতুর। তাাঁয ভস্ত আচযণ কৃলত্রভ, নভর্ নদওা। 
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অর্ন্নয ার্থ প্রা নজায কর্য নদওা লফর্র্ত গান্নায যার্জযয া না থাকর্রও যাজনীলতগত রৃফের 

অফস্থার্নয কাযর্ণ নভর্ন লনর্তই র্লছর। লকন্তু গান্নাযযাজ সুফর্রয ুত্র মুফযাজ কুলন নফার্নয অভান 

ভানর্ত না নর্য এয প্রলতর্াধ ননফায জর্ন্য লনর্জও লস্তনাুর্য চর্র আর্ন। াণ্ডু ুত্রর্দয অলধকায খফে 
কর্য লনর্জয নফার্নয নছর্র রৃর্মোধনর্ক যাজর্দ অলবললি কযর্ত মা কযা দযকায ভস্ত দর্ক্ষ 

লনর্লছর্রন কুলন। লকন্তু নল যক্ষা  না। ভাবাযর্ত কুরুর্ক্ষর্ত্রয লফযাট যিক্ষী মুর্ি অধভেী 
রৃর্মোধর্নয ভৃতুয ও কৃর্ষ্ণয চতুয ছরনা াণ্ডফর্দয লফজর্ক ধর্ভেয জ ফর্র নঘালণা কযা র্লছর। 
 

      লঠক এখার্নই দীক চন্ উর্টার্থ নাঁর্টর্ছন। কুরুর্ক্ষর্ত্রয মুি নম চূড়ান্ত অন্যা মুর্ি লযণত 

র্লছর, তা লতলন তাাঁয লফলবন্প ভাবাযত ংক্রান্ত নরখা ঘটনা ধর্য লফর্েলণ কার্য ফযাখযা কর্যর্ছন। 
লনযর্ক্ষ দৃলষ্টর্ত ভাবাযর্তয ুর্যা ঘটনার্ক উরলি কর্যই লতলন একলট লনলদেষ্ট লিার্ন্ত নৌাঁর্ছর্ছন, 
ার্থ কুরু-াণ্ডর্ফয নানান চলযত্রর্ক ধর্য ধর্য নবর্ঙর্ছন ও গর্ড়র্ছন এফং ফর্র্ল অলজেত উরলি ও 

লফর্েলণর্ক কথাালর্তয লনজস্ব বরীর্ত লযর্ফন কর্যর্ছন। মখন নম চলযর্ত্রয লফর্েলর্ণ ননর্ভর্ছন, 
তখন তায ভর্নয অতর অন্নকার্য তলরর্ লগর্ কামেকাযণ ম্পকে খুাঁর্জর্ছন। াললতযক লনর্জয 

লচন্তাধাযায ওয নথর্ক লনর্জই দো লযর্র্ছন,  
 

ফরাফাররয, ইলতা ৃলষ্ট আভায ন। ন নচষ্টাও কলযলন।তর্ফ ভাকার্ফযয আখযানগুলরর্ক 

লনর্জয প্রর্াজর্ন গ্রণ-ফজেন কর্যলছ। অর্রৌলকক কালনী  ফলজেত র্র্ছ, না র্র তায 

ফাস্তফ ও মুলিগ্রাহ্য ফযাখযা নদওা র্র্ছ, নৌযালণক ঘটনাগুলরর্ক লফশ্বার্মাগয কর্য 

নতারায জন্য আধুলনক ভানুর্লয লচন্তা, রুলচ ও নভজার্জয ওয গুরুত্ব অেণ কর্যলছ। 
ুযার্ণয নৌযালণকতাটুকু নযর্খ আজগুলফ অম্ভফ ঘটনায বায ারকা কর্যলছ।  

 

ভানফ ভর্নয গলতথ ফড় জলটর। াজার্যা লফলচত্র ভানলকতায লবর্ড় রুলকর্ থাকা অফর্চতন স্তর্যয 

অফযি কথা গুর্রার্ক, অজার্ন্ত চর্র আা বাফনা গুর্রার্ক দীক চন্ একজন াইর্কা-অযানালরর্স্টয ভত 

কর্য নগুর্রায তত্ত্বানুন্নান কর্যর্ছন। ভনন-লফর্েলর্ণয আধুলনক মুলিফাদী লফর্ফচনা তাাঁর্ক ভাবাযর্তয 

প্রচলরত বাফধাযা থ াযার্ত নদলন, বনফেযলিক ও ক্ষাতূন্য দৃলষ্টর্ত প্রর্তযক ঘটনা তথা চলযর্ত্রয 

ভযক আর্রাচনা কর্যর্ছন। 
 

    যচনায রৄরুর্তই নজর্য র্ড় নরখর্কয নাভকযণ। একলট চলযর্ত্রয জীফর্নয রৃলট লদক, রৃই িায 

স্বরূ ন্নান কর্যর্ছন – গান্নাযী এফং কুরুর্ক্ষর্ত্রয গান্নাযী নার্ভয ভর্ধয।  নরখক ফর্রর্ছন, ইংযাজীর্ত 

মার্ক ফর্র SUFFERING CHARACTER গান্নাযী র তাই। একলদর্ক যাজকন্যা গান্নাযীয যাণী র্ ভা 
রূর্ উিযণ, লনর্জয লযফায ও ন্তান ম্পর্কে মাাঁয র্চতনরূর্য প্রকা কভ; অন্যলদর্ক নই র্চতন 

রূর্য আত্মপ্রকা ঘর্ট কুরুক্ষর্ত্রয বানক মুর্িয ভভোলন্তক যিক্ষী পরাপর নদখফায য। নখার্ন ন 

নমন তাাঁয কভেপর নবাগ কযর্ছ। গান্নাযীয লনর্ভোক িার্ক নটর্ন ফায কর্য এর্নর্ছন দীক চন্, 
 

ধভে, তয, আদর্েয যলঙন কযাসুরলট নযাগ প্রলতর্লধক ফলটকায ভর্তাই আভার্দয 

কার্ছ নরাবনী। কখনও কযাসুর্রয আফযণ খুর্র নদলখনা তায নবতয কী আর্ছ? 
‘স্ত্রী র্ফে’ কুরুর্ক্ষর্ত্রয ভাশ্মার্ন দাাঁলড়র্ গান্নাযী প্রথভ ুতুর্রয াজ খুর্র 
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দাাঁড়ার। যি-ভাংর্য ভানুর্লয রৎস্ধন্দর্নয ধুক ুক ,ধুক ুক  ব্দ প্রথভ রৄনরাভ 

তায ফুর্ক। ভানফী গান্নাযীয ার্থ নদখা র কুরুর্ক্ষর্ত্র।   
 

    নরখর্কয কালনীয রৄরু এক প্রাক ান্নযভুরর্তে গান্নাযীয গুনগুন কর্য গার্নয ভধয লদর্। যর ভনটা 
তাাঁয তখনও যাজনীলতয চাকা লষ্ট র্ মা লন নদখার্তই দীক চর্ন্য এই টবূলভ লনভোণ। ঘটনা 
অন্যলদর্ক ফাাঁক নন লস্তনাুর্যয যাজনীলত ভার্ফ নথর্ক কুলনয নপযফায য।  গান্নাযী কুলনয 

ইতস্ততবাফ নদর্খ ফুঝর্ত ার্য লকছু একটা র্ত চর্রর্ছ। একলট রৃফের নদর্য যাজকন্যার্দয নফাধ  

এবার্ফই দা প্রস্তুত থাকর্ত । ফ নদর্য যাজকন্যার্দযই লফর্টা র্ থাকর্তা যাজা এফং যার্জযয 

স্বার্থে। যাজকুভাযীযর্দয ইচ্ছা অলনচ্ছা, বার্রারাগা ভন্দরাগায ার্থ এয নকার্না ম্পকে ননই। নাযীর্দয 

জীফন নমন ফযাফযই বার্গযয অধীন, জীফন যঙ্গভর্ে তায বূলভকা খুফই মৎাভান্য। আয এবার্ফই দীক 

চন্ যাজনীলতয ার্য তর্র একলট নাযীয গুলড়র্ মাফায ইলতফৃি ফরর্ত রৄরু কযর্রন। 
  

     রক্ষণী, নদর্য জর্ন্য লনর্জয আদর্যয লপ্র নছাট নফানর্ক এক অন্ন মুফযার্জয ার্ত ভেণ কর্য 

আর্ত র্ফ, এই অম্মান ও অভান কুলনর্ক মন্ত্রণা ভলথত কর্য তুর্রলছর। এয অন্যথা র্র রৃফের 

গান্নার্যয ওয ননর্ভ আর্ত ার্য লস্তনায ভর্তা াম্রাজযারী নদর্য লনভেভ আঘাত। গান্নাযী লনর্জয 

ব ও উৎকণ্ঠার্ক ফুর্ক নচর্ ধর্য একটা লজলন অন্তয লদর্ অনুবফ কর্যলছর, যাজনীলতয আফর্তে নাযীয 

জীফন ণয। ফালহ্যক কষ্ট ও ভভেমন্ত্রণায নকান স্থান ননই নখার্ন। ভাবাযর্তয গান্নাযীয ভর্ন নানা লবধা 
লছর। দীক চর্ন্য গান্নাযী লকন্তু আত্মর্চতন। জীফর্নয অফযি কথা অনুবফ কযফায ভত একলট র্চতন 

প্রাণ লছর তাাঁয। এভনলক নাযী স্বাধীনতায প্রশ্নলটও ভর্ন এর্র্ছ তাাঁয। ন ফুঝর্ত নর্যর্ছ তাাঁয ার্থও 

এযকভ লকছু ঘটর্ত চর্রর্ছ। নরখর্কয করর্ভ এক নাযীয ভর্নয লবধাবন্দ্ব স্ধষ্ট ধযা র্ড়র্ছ এখার্ন। 
যাজকন্যা ফর্রই মত রৃবোফনা তাাঁয। এ নতা অলত প্রাচীন দস্তুয। ুরুর্লযা নাযীর্ক লনর্ যাজনীলতয জুা 
নখর্র। নখার্ন নভর্র্দয নকানও ম্মান ননই। ুরুর্লয জুরুভ, অভানর্ক তার্দয রৄধু ফযণ কর্য লনর্ত 

। যাজযনীলতর্ত এটাই লছর নাযীয বাগযলরল। তাই তাাঁয কর্ন্ঠ নানা মা, 
 

আলভ এভন নকানও ভন্দ কার কর্য আললন নম তায জর্ন্য নকানও িা থাকর্ত 

ার্য। তর্ফ যাজকন্যা ফর্রই রৃবোফনা। কাযণ, যাজনীলতয নঘারা আফর্তে নতাভযা 
ঘর্যয নভর্র্ক নটর্ন আনর্ত কুণ্ঠা কর্যানা। ... এ নতা ুযান নখরা।  
 

গান্নাযী লযষ্কায নদর্খর্ছ কুলনয নত নচাখ, অনুবফ কর্যর্ছ লতা সুফর্রয অাযগ অফস্থায প্রকৃত 

কাযণ। দীক চন্ ভাবাযর্তয নফলনভোর্ণ নদলখর্র্ছন, বাযতফর্লে তখন নজাটধভেী যাজর্ত্বয প্রায 

ফাড়লছর। নফীযবাগ যাজা ও যাজন্যফর্গেযা একলত্রত র্ একটা লির্জাট বতযী কযলছর মায ননতৃত্ব 

লদলচ্ছর ভগধ ও লস্তনাুয। একভাত্র মাদফ ভফা যাজযগুলর এই নজাট ননতৃর্ত্বয ফাইর্য লছর এফং তাযা 
এয লফর্যালধতাও কর্য চর্রলছর। লকন্তু গান্নায যার্জযয ভর্তা ক্ষুর যার্জযয র্ক্ষ এতফড় যাষ্ণর্জার্টয 

লফর্যালধতা কযা ম্ভফ লছর না; লফর্ল কর্য লস্তনাুর্যয যাজযবায মখন বীর্ষ্ডয ভত একজন কড়া 
প্রার্কয ার্ত যর্র্ছ নম লনর্জয কাজ আদা কর্য লনর্ত জার্ন। পর্র ফর্রয কার্ছ রৃফের্রয 

নলতস্বীকায কযা ছাড়া আয নকানও উা থার্ক না। কাীয স্বিযবা নথর্ক বীষ্ড নমভন কাী 
যাজকন্যার্দয  তুর্র এর্নলছর্রন, নতভলন গান্নাযীর্ক লিফর্র তুর্র লনর্ মাফায জন্য গান্নায আক্রভণ 
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কযা তাাঁয র্ক্ষ নকানও লফর্ল ফযাায র্ফনা। পর্র ভর্ন প্রচণ্ড লফর্যাধ জন্ধার্না স্বাবালফক, অথচ 

গান্নাযীয তা স্ববাফলফরুি। নাযীয জীফন তাাঁর্ক ললখর্র্ছ বধমেীরতা – করর্ক সুর্খ ালন্তর্ত যাখা 
নাযীয প্রথভ ধভে। বারফাা, মত্ন, নফা লদর্ই তাাঁর্ক ভস্ত প্রলতকূরতা জ কযর্ত র্ফ। এই লক্ষা ফড় 

র্ ওঠা গান্নাযী তাই নীরতায প্রলতভূলতে। এখার্নই ন কুন্তী, নরৌদী নথর্ক স্বতন্ত্র। কুন্তী ফা 
নরৌদীয ভর্তা লনর্জয অলধকায লনর্ রড়াই কযফায নজদ গান্নাযীয ভর্ধয কখর্নাই নদখা মা লন। 
ভাকলফয ফণের্ন ন ফযাফযই লনলরেপ্ত। তাাঁয এই লনলরেপ্ততা নথর্কই দীক চন্ ফুর্ঝর্ছন, গান্নাযীয লকছুই 

কযায লছর না। যাজনীলতয ভর্ে ন ফলরপ্রদি; তাাঁয র্তা প্রাণ আর্ছ, লকন্তু প্রার্ণয নকানও াড়া ননই। 
তাাঁয জীফন ধভে নতা আর্ছ, লকন্তু ফরফায স্বাধীনতা ননই। এই অাতার্ক ধভেপ্রাণতায নাভ লদর্ 

ভাকলফ গান্নাযীর্ক তাাঁয লনর্জয নছর্রর্দয লদক নথর্কই ভুখ লপলযর্ নযর্খলছর্রন। অথচ এই ধর্ভেয 

নফড়াজার্র আফি গান্নাযীর্ক নছাট নছাট ঈলো জ্বারা ক্ষতলফক্ষত র্তও নদখা মা। াত া ফাধা 
থাকর্রও ন নতা একজন ভানুল, একজন ভা। দীক চন্ প্রাণীন গান্নাযীর্ক নপ্রর্ভ ঈলো ঞ্জীলফত 

কযর্রন, তাাঁয প্রকৃত স্বরূ ধযা র্ড় কুরুর্ক্ষর্ত্রয মুর্িয য। 
 

      ভাবাযর্তয লনষ্প্প্রাণ গান্নাযীর্ক নরখক প্রাণফেস্ব নাযীর্ত লযণত কর্যর্ছন ফর্রই লচযর্চনা 
গান্নাযীয কামেকাযর্ণয ধাযাফালকতা, নাযীজাত প্রফৃলিয ন্নান কযর্ত । ভাবাযর্ত এতটা ভ তাাঁয 

জর্ন্য ফয কযা  লন। ংাযজীফর্ন তাাঁয প্রর্ফ ঘর্টর্ছ অভার্নয ভধয লদর্। তফুও ন লনজ গুর্ণ 

অভানর্ক বুর্র কুরুলযফার্যয ফধূ র্ উঠর্ত লবধা আটর্ক থার্কলন। এয নছর্ন তাাঁয নই লনযী 

ধালভেক ভানলকতাই কাজ কর্যর্ছ। নম বীর্ষ্ডয জন্য তাাঁয জীফর্নয ভৃণতাই ালযর্ লগর্র্ছ, নই 

বীষ্ডর্কও ক্ষভাীর দৃলষ্টর্ত নদর্খর্ছ ন। অন্ন ধৃতযাষ্ণর্কও স্বাভীয শ্রিা ও বার্রাফাা লদর্ত কােণয 
কর্যলন। দীক চন্ গান্নাযীর্ক ভাবাযতী িা নথর্ক লযর্ আর্নন লন। ফযং এয নবতয লদর্ই তাাঁয 

ভর্ধয প্রাণ োয কযর্ত র্চষ্ট র্র্ছন। 
  

     উর্েখয, ফযার্দফ ুর্যাটা কার্ফয গান্নাযীয নচার্খ কাড় লদর্ নযর্খর্ছন। এর্ক লতলন ালতব্রর্তযয 

এক চূড়ান্ত লনদেন ফর্র তুর্র ধর্যর্ছন; অথচ একটু ভানলফক দৃলষ্ট লদর্ নদখর্র নফাঝা মা তা কতটা 
ভভোলন্তক ও অভানলফক। অযলচর্ক, এযকভ গি লফশ্বার্মাগযতা ও স্বাবালফকতায উর্িে ফর্রই ভর্ন । 
দীক চন্ এই লনিঃঙ্গ লনমোতর্নয াত নথর্ক ভুলি লদর্র্ছন নাযীচলযত্রলটর্ক। অলতনাটকীতার্ক ফজেন 

কর্য ভানলফকতায স্তর্য নালভর্ আনা র্র্ছ। নচাখ তখনই আফি র্র্ছ মখন ন স্বাভী ংরগ্না। এয 

নছর্ন নরখক একলট চূড়ান্ত ফাস্তফ ভানলকতা তুর্র ধর্যর্ছন। নদলখর্র্ছন, াযস্ধলযক শ্রিা-বার্রাফাা 
লটলকর্ যাখফায জন্যই গান্নাযী এযকভ লিান্ত লনর্র্ছ। করুণায স্ধর্ে দাম্পতযর্প্রভ ভরীন র্ত নদ লন 

দীক চর্ন্য গান্নাযী। লকন্তু লকছু ভ তাাঁয অন্নত্ব নমভন ভার্জয লফরুর্ি এক নাযীয প্রলতফাদ নঘালণা 
কর্যর্ছ,  নতভলন আফায লকছু ভ এই অন্নত্বই চালযলত্রক নদাটানায রূক র্ উর্ঠর্ছ। ধভেযাণতায 

আচ্ছাদর্ন ঢাকা, লঠক লিান্ত লনর্ত লগর্ লবধা জীণে ওা, ভভত উমুি কথা ফরর্ত না াযা 
িালট এই আফযর্ণই প্রকা নর্র্ছ। অন্যলদর্ক দীক চর্ন্য বাফনা াণ্ডুত্নী ভারীয কার্ছ গান্নাযীয 

নচাখ ফি যাখফায নছর্নয কাযণ, বীর্ষ্ডয ভুখ দেন নমন কযর্ত না । নকননা তাাঁয াযাজীফর্নয 

ফন্দীদায জর্ন্য এই একলট ভাত্র ুরুলই দাী।  
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    রক্ষণী, একলট যাজ লযফার্যয নবতর্য কত ধযর্ণয ভানুল র্ত ার্য, এর্ক এর্ক আলফষ্কায কর্যর্ছ 

গান্নাযী। লকছুলদর্নয ভর্ধযই তাাঁয কার্ছ ালযফালযক অন্তিঃকরর্য রূটা লযষ্কায ধযা র্ড়র্ছ। 
যাজলংার্নয দাফী লনর্ ধৃতযাষ্ণ ও াণ্ডুয ভর্ধয নম চাানউর্তায রৄরু র্লছর, তা গান্নাযীর্কও 

অর্নকটা লযফতেন কর্য নদ। অন্ন স্বাভীয যাজা ওায উগ্র ফানা অলনচ্ছাস্বর্ত্বও তাাঁর্ক যাজনীলতয 

জঙ্গর্র নটর্ন লনর্ আর্। লযফার্যয যাজদ্বনলতক ইলতা আলদ নথর্ক অন্ত স্ধষ্ট নদখর্ত ার্য গান্নাযী। 
রৃই বাইর্য ভর্ধযকায রড়াইর্য ূচনা অর্নক আর্গ র্লছর মখন ধীফযকন্যা তযফতী যাজা ান্তনুয 

জীফর্ন প্রর্ফ কর্যলছর্রন। দীক চর্ন্য নফলনভোর্ণ নদখা মা, ভূর অন্তবেন্দ্বটা আর্র তযফতী ুত্র 

ববান ও ান্তনু ুত্র বীর্ষ্ডয ভর্ধয।  উবর্ই অনামে নাযীয গর্বে জন্ধার্রও বীর্ষ্ডয লতা ান্তনু যর্ি 

কুরুফংর্যই ফাক, অন্যলদর্ক ববার্নয লতা যায ভুলন, মায আর্গ র্ড় ক্ষলত্রযর্িয নকানও 

নাভলনানা ননই। লকন্তু তযফতীয ভাধযর্ভ ববার্নয কুরুফংর্ ভাথা গরার্না বীষ্ড নকার্নালদনই অন্তয 

নথর্ক নভর্ন ননন লন। উবর্য ভর্ধযকায আরগা ম্পকে গান্নাযী নচার্খ না নদখর্রও অনুবফ কযর্ত 

াযত। আয তার্দয এই এর্ক অযর্ক নটক্কা নদফায রড়াইর্ আজ ুর্যা লযফায জলড়র্ নগর্ছ। এ নমন 

জঙ্গর্রয জাগা। যাজদ্বনলতক কতৃেত্ব, আলধতয, অলধকাযর্ফাধ ভানুর্লয ম্পকের্ক লকবার্ফ ননাংযা কর্য 

নদ, গান্নাযীয উরলির্ত তা জরজযান্ত ধযা র্ড়র্ছ। 
         

    তাই, াণ্ডরু্ক মখন ধতৃযাষ্ণ যাজযচুযত কর্য তৃঙ্গ ফের্ত াঠার্নায ফযফস্থা কর্য, তখন গান্নাযীয 
নবতয নথর্ক তাাজলনত দীঘেশ্বা নফলযর্ আর্। লষ্ঠ ইলন্ তাাঁর্ক মথাথেই আবা লদর্লছর যাজত্ব 
লনর্ নম জর নঘারা চরর্ছ, এয লযণাভ সুখকয র্ফ না। এয যযই মখন কুন্তীয ুত্রন্তান প্রর্ফয 
কথা কার্ন আর্, গান্নাযীয দীঘেশ্বা াাকার্য লযণত র্, ন ঈলোকাতয র্ ওর্ঠ। নকননা ফংর্য 
নজযষ্ঠুত্র লর্র্ফ কুন্তীয ন্তান মুলধলষ্ঠযই লংার্ন ফফায নমাগয উিযালধকাযীয ভমোদা লছলনর্ নন। 
অথচ াণ্ডুয াযীলযক অক্ষভতা কর্রযই জানা। াণ্ডুয যাভর্েই কুন্তীয নক্ষত্রজ ন্তানকাভনা গান্নাযীর্ক 
অলস্থয কর্য নতার্র। গান্নাযী তাাঁয নাযীজাত ইলন্ লদর্ উরলি কর্যলছর কুন্তী র্জ নছর্ড় নদফায াত্রী 
ন; াণ্ডুয লনফোর্নয অভান ন লকছরু্তই বুর্র মার্ফ না, াণ্ডরু্কও বুরর্ত নদর্ফ না। এখার্নই রৃলট 
চলযর্ত্রয ভর্ধয আকাাতার াথেকয কর্য নদলখর্র্ছন ঔন্যালক। গান্নাযীয ভর্ধয ন্যর্য প্রলত, ততায 
প্রলত রৃফেরতা অর্নক নক্ষর্ত্রই তাাঁর্ক লনলষ্থ কর্য নযর্খর্ছ। অন্যলদর্ক, কুন্তী লনর্জয বার্গযয ার্থ 
দযকার্য রড়াই কর্যর্ছ; তা ন মতই অধর্ভেয থ নাক না নকন, লনর্জয অবীপ্স ফস্তুর্ক লছলনর্ লনর্ 
এর্র্ছ অর্ন্যয অলধকায নথর্ক। োণ্ডফর্দয জন্ধংক্রান্ত কালনীর্ত দীক চন্ নম নতুন দৃলষ্টর্কার্ণয 
লযচ নদন, তা অলবনফ। নরখর্কয নজর্য াণ্ডর্ফযা কর্রই লফরৃর্যয ঔযজাত ন্তান। রৃফোায নদওা 
অলবকলেণ ভন্ত্রর্ক কার্জ রালগর্ কুন্তী, লফরৃয, র্ফোলয ফযার্দর্ফয এই লযকিনা।  নরখক নদখান, 
মুলধলষ্ঠয নম কুন্তী ও লফরৃর্যয অদ্বফধ প্রণর্য ন্তান, এঘটনা গান্নাযীয নাযীদৃলষ্টর্ত ধযা র্ড়র্ছ। নদফয 
লফরৃর্যয ফযফার্যয তাযতভয তাাঁয এই ধাযণার্ক আযও ফিভূর কর্য। যীলতভত লড়মন্ত্র কর্য যাজদ্বনলতক 
প্রলতর্ার্ধয জন্য নম এক লফস্তৃত নপ্রক্ষাট প্রস্তত কযা র্চ্ছ, নই লফলর্ স্বাভীর্ক াফধান কর্য গান্নাযী 
ফর্রর্ছ, 

স্বাভী, নভর্ভানুল ফর্র অফর্রা কয না, শ্রিা কয। ভর্ন নযখ, নভর্র্দয একটা 
অলতলযি ইলন্ আর্ছ। আর্গ নথর্ক ন লফদ নটয া। আভায ভস্ত অনুবূলত 
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লদর্ অনুবফ কযর্ত াযলছ একটা ঝড় আর্ছ। তৃঙ্গ ফের্তয চূড়া তা 
নকন্ীবূত র্চ্ছ। একলদন লস্তনারু্যয ওয আছর্ড় ড়র্ফ।  

 

এয অনলতকার র্যই রৃর্মোধর্নয জন্ধ, এফং ফড় অদ্ভুত বার্ফ তাাঁয জর্ন্ধয ভটা খাযা ফর্র 
রৃর্মোধনর্ক াাত্মা ফর্র যলটর্ নদওা র। এভনকী তাাঁর্ক নভর্য নপরফায কথাও উর্ঠ এর। লনিঃর্ন্দর্ 
এ এক বানক লড়মন্ত্র। অথচ এযকভই রৃর্মোগূণে আফাওা একলদন করৃ্ষ্ণয জন্ধ র্লছর। করৃ্ষ্ণয 
জন্ধর্ক লনর্ নতা এই ধযর্নয অফাদ যটার্না  লন। এই প্রর্শ্নয নকানও উিয গান্নাযী া না। 
আর্র এ লছর মুলধলষ্ঠর্যয যাজত্ব দালফয অলধকাযর্ক ফরফৎ কযফায এক গবীয লড়মর্ন্ত্রয থ। 
ঔন্যালর্কয লফর্েলর্ণ স্বং ফযার্দফ এই চক্রার্ন্তয ভূর াণ্ডা। অথচ প্রকৃত লর্ফ কযর্র নদখা মার্ফ, 
াণ্ডর্ফযা আর্র কুরুফংর্যই নকউ ন। লফরৃর্যয লতা ববান ও ভাতা ূরাণী এক দাী। পরতিঃ 
লফরৃর্যয যীর্য নকানবার্ফই রুুফংী যি ফইর্ছ না। অফশ্যই ফযার্দফ ফন্নদুাাদ ফায জর্ন্য 
ভাবাযতী লনভ অনুমাী লফরৃয কুরুফংর্য ম্পলির্ত উিযালধকায আা কযর্তই ার্য, লকন্তু 
নকানবার্ফই ন কুরুফংর্য যিধাযায লযক র্ত াযর্ফ না।  নমর্ত ুএই ভাকাফয স্বং নফদফযার্যই 
নরখা, ন নতা জন্ধরূ্ত্রই অনামে এফং তযফতীয লযচর্ই ভাবাযর্ত তাাঁয আগভন। নই ভাবাযর্তয 
নর্ল নদখা নগর নম, নকান রৄি আমেযি আয যইরনা। দীক চন্ একলদন যায ভুলনয নম 
প্রলতর্ার্ধয কাললন রৄলনর্লছর্রন,  তায ভালপ্ত ঘর্টলছর কুরুফংর্য ধ্বংর্।  
          

    ভূর প্রর্ঙ্গ নপযা মাক, মতই ধৃতযাষ্ণ তৃঙ্গফের্ত াণ্ডরু্ক লনফোন লদক না নকন, াণ্ডুয আচভকা 
ভৃতুযই কুন্তীয লস্তনারু্য নপযাফায থটার্ক জ কর্য লদর্লছর। গান্নাযী নকাভর রদর্য নাযী। অর্ন্যয 
নার্ক ন নাকন্তপ্তা। কুন্তীয বদন্য দা নদর্খ তাাঁয ভন গর্র নগর। লনজ চলযত্র গুর্ণ গান্নাযী তাাঁয ার্ 
লগর্ দাাঁড়ার ও তাাঁয ন্তার্নযা নকৌর্ন্তর্দয ভ্রাতৃর্স্দর্ আন কর্য লনর। লকন্তু যার্তয ফ তাযাই লছর 
লদর্নয আর্রায গবীর্য। তাাঁয ভর্নয অাফধানতায পাাঁর্ক কুন্তী নম গান্নাযীয জীফনটা যারয ভত গ্রা কর্য 
লনর্ত ার্য, এই নফাধটা গান্নাযীয উরলিয স্তর্য নৌাঁছর্ত অর্নকটা নদলয র্ নগর। ন তাাঁয স্বাভীর্ক 
ফায কর্ক াফধানও নম কর্যলন, তা ন। লকন্তু যাজনীলতর্ত তাাঁয ভর্তা নাযীয লচন্তার্ক ভূরয নদফায ভ 
কার্যা ননই। ভাবাযর্তয গান্নাযী এতটাও দূযদৃলষ্ট ম্পন্প লছর লকনা র্ন্দ। লকন্তু দীক চর্ন্য এই নাযী 
মতই নযভস্বাবাফা নাক না নকন, ভানুলর্ক নচনফায নচাখটা তাাঁয ফতেভান লছর। একলদন নমবার্ফ ন বীষ্ড 
ও ববার্নয আর নচাযাটা লচনর্ত নর্য লগর্লছর, নতভলন কুন্তীয চলযর্ত্রয জলটর ও অস্ধষ্ট লদকগুর্রা 
গান্নাযী ভানর্নর্ত্র ধযা ড়র। নকৌর্ন্তযা নদফতার্দয ন্তান – এই কথা প্রচার্যয নছর্ন লফরৃর্যয নম 
অন্য ভতরফ আর্ছ, তা গান্নাযী আর্গই আন্দাজ কর্য নন। নমৌনফযালবচাযর্ক ঢাকফায এ এক রৃদোন্ত এক 
নকৌর। অথচ চলযত্রলটয অন্তবেন্দ্ব এযকভই নম ফলকছু নফাঝায র্যও গান্নাযী নকভন নমন লনলরেপ্ত থাকর্ত 
চা। এলগর্ এর্ লনর্জয ঘয াভরার্ত ন নরর্গ র্ড় না। প্রলত ভুরর্তে একটা যস্ধযলফর্যাধী 
ভানলকতা কাজ কর্যর্ছ গান্নাযীয ভর্ধয। বার্রাফাা ও ঘৃণায নদারাচরতা রৃর্রর্ছ। কুন্তীয ভত কর্য 
একফাযও তাাঁয ভর্ধয survival of the fittest এয তালগদ রক্ষ কযা মা না। এতই উদায ভর্নয নাযী 
গান্নাযী, নম লনর্জয ন্তানর্দয াাাল নকৌর্ন্তর্দযর্কও ফুর্ক নটর্ন লনর্লছর। লকন্তু নম নস্দর্ত 
াণ্ডর্ফযা আপ্লতু, নই বারফাাই আফায তাাঁয ুত্রযা ালন লনর্জয ভার্য কার্ছ। গান্নাযীয বার্রাফাায 
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এই বফযীতয লতয অফাক কর্য নদ। আর্র এই নাযীয ভানতা প্রকৃত অর্থেই লফযাট যাজনীলতয 
লকায। কখনও নদর্য যাজনীলতয ফলর র্ত র্র্ছ, কখনও লযফার্যয। লকন্তু যাজনীলত গান্নাযীয নম 
ভূর িালটর্ক াটার্ত ার্য লন, নটা র উন্পত ভনুষ্তত্বর্ফাধ। তাই এক কথা গান্নাযীয প্রকা ম্ভফ 
ন, তাাঁর্ক তাাঁয আচযর্ণয ভধয লদর্ই লচর্ন লনর্ত র্ফ।  
 

    ফাস্তর্ফ নম ন্যধভের্ক গান্নাযী এতলদন ফায ওর্য নযর্খলছর, নই ধভেই তাাঁয াত-া নফাঁর্ধ 
লদর্লছর। ন্তানর্দয ম্পর্কে নানা কট ূকথা রৄর্ন রৄর্ন তাাঁয ভর্ন লফযাগ জর্ন্ধলছর। দীক চর্ন্য অনফদয 
কিনা নদলখ, এটাও নম যাজনীলতয সুক্ষ্ম যাাঁচ, াদা ভর্নয গান্নাযী অনুবফ কযর্ত ার্য লন। তর্ফ ঈলো 
তাাঁয ভর্ধযও দানা নফাঁর্ধর্ছ। তাায অন্নকার্য ন লনর্জয জীফনর্ক তলরর্ নমর্ত নদখলছর। ুত্র রৃর্মোধন 
মখন অলবর্মাগ কর্য ভার্য কার্ছ, ভাতৃর্স্দ নথর্ক তাযা ফলেত নকন, এয উিয গান্নাযী লদর্ত ার্যলন। 
অথচ মুলধলষ্ঠর্যয যাজযালবর্লক তাাঁয ভর্নও অর্ন্তাল জলভর্ নতার্র। আফায চারালক কর্য মখন রৃর্মোধন ও 
কুলন াণ্ডফর্দয ফাযণাফর্ত াঠার, নই ঘটনাও গান্নাযীয ভর্ন অরৄব লচন্তায উর্রগ কর্যর্ছ। আর্র 
তাাঁয নতা আয লকছুই কযায লছর না ভাকাফযকার্যয ার্ত, রৄধু লচন্তা কর্য দর্ে দর্ে ভর্য মাওা ছাড়া। 
দীক চন্ অতযন্ত লফশ্বস্ততা পুলটর্ তরু্র নপলখর্র্ছন, এযকভই  নইফ নাযীর্দয জীফন মাযা 
যাজনীলতয মূকার্ষ্ঠ ফলরপ্রদি। 
 

    ঘটনা এযয দ্রুতর্ফর্গ এলগর্র্ছ। ফাযণাফর্তয অলগ্নকার্ণ্ড কুন্তী াণ্ডফর্দয ভৃতুযয ঘটনা যর্ট 
নগর্র গান্নাযীয ভন নমভন নছর্রর্দয কভেকার্ন্ড লফযি , ার্থ ার্থ এটাও তাাঁয ভর্ন জার্গ ফযাাযটা 
এত র্জ নতা লনপ র্ট মাফায কথা লছর না। এখার্নই নরখর্কয গান্নাযী নফলনলভেত র্ ওর্ঠ মখন নও 
বাফর্ত রৄরু কর্য, মাযা এত লচন্তা ও লযকিনা কর্য লফযাট ভার্য নকৌর াজার, তাযা এত 
তাড়াতালড় ভর্য নগর্র নতা চর্র না। তাই নদখা মা, র্যয ফার্যাটা ফছয গান্নাযীই একভাত্র লনলিন্ত র্ত 
ার্য লন। লকছু একটা ফড় র্ত চর্রর্ছ, প্রজ্ঞা লদর্ ফুঝর্ত নর্যলছর ন। াণ্ডফর্দয যেভ ভতৃুয 
তাাঁর্ক নকানবার্ফই লনরুর্বগ কযর্ত ার্য না। নলমেন্ত নরৌদীয স্বিয বা গান্নাযীয ভস্ত লবধায 
অফান কর্য লদর। দীঘেলদর্নয যাজদ্বনলতক প্রস্তুলত নর্ল এফায াণ্ডর্ফযা আত্মিঃপ্রকা কযর। গান্নাযীয 
দূযদৃলষ্ট চায নদওার্রয ভর্ধয আফি নথর্কও এয বাফ অলন্তভ লযণাভটা নদখর্ত নর্ মা। 
 

    একই ার্থ নরৌদীয লফর্টা গান্নাযীর্ক মর্থষ্ট আিমেও কর্য। কুন্তী তাাঁয ুত্রফধূর্ক াাঁচ বার্গ বাগ 
কর্য লদর্ নমন লনর্জয ফযলবচার্যয স্বর্ক্ষ একটা যাস্তা লযষ্কায কর্য যাখর। মলদও গান্নাযীয এ লফলর্ 
বাফফায নকানও আফলকযতা লছর না, লকন্তু ন তাাঁয ভর্নয গলতথর্ক রুি কযর্ত ার্যলন। আত্মম্মান 
র্চতন ভানুর্লয কার্ছ এই ভানলকতাই কাভয। কুন্তী তাাঁয নছর্রর্দয উদগ্র কাভনায আগুর্ন নমবার্ফ 
একলট নভর্য নকাভর ভর্নয বার্রাফাার্ক ুলড়র্ ভাযর, নই নভর্য জ্বরন্ত ভর্নয ল্কার্তই ুর্যা 
লযফায নল র্ মার্ফ - এটা গান্নাযী আাঁচ কযর্ত ার্য। তাই ন ধতৃযাষ্ণর্ক অনুর্যাধ কর্য ইন্প্রর্স্থ 
তার্দয আরাদা ফাস্থার্নয। নকননা নরৌদীয স্বির্যয অভান রৃর্মোধন, কণে, কুলন এযা নকউ 
নবার্রলন। এযয ইন্প্রর্স্থ াণ্ডফর্দয যাজূ মর্জ্ঞ লগর্ নকৌযর্ফযা অভালনত র্ লপর্য এর। এয 
প্রলতর্াধ গ্রর্ণয লড়মন্ত্র কযা র ালন্তগরৃ্য াার্খরা। ফ াযার্না াণ্ডফর্দয াভর্ন ফলর্ নযর্খ 
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নরৌদীয ফস্ত্রযর্ণয নার্ভ নমবার্ফ েীরতাালন কযা র, তার্ত লনর্জয নছর্রর্দয ম্পর্কে গান্নাযীয ফ 
গফে ধরু্ ভরু্ছ নগর।  
    রক্ষণী, দীক চন্ এখার্ন অন্য একলট মুলিয থ উর্ন্ধাচন কর্যর্ছন। লতলন এখার্ন াণ্ডফর্দয 
আাত লনযীতার্ক এর্কফার্যই এলড়র্ মান লন। ফযং লতলন নদলখর্র্ছন, গান্নাযীর্ক লকবার্ফ যাজনীলতয 
ালতায কর্য তাাঁর্ক লদর্ই তাাঁয নছর্রর্দয ম্মান ধুর্রা লভলর্ নদওা র। গান্নাযী লনর্জয ুত্রর্দয 
অারীন আচযণ নকানবার্ফই ফযদাস্ত কযর্ত াযর্তা না। তাই এযকভ অফস্থা কুন্তীয অলবর্মাগই নাক 
ফা প্রর্যাচনা, নম কাযর্ণই নাক, ন যাজদযফার্য ছরু্ট লগর্ এয লফর্যালধতা কযর। লকন্তু একফাযও নবর্ফ 
নদখর না এটা মুলধলষ্ঠর্যয ফালজ ধযফায পর্রই র্র্ছ। নকউ তার্ক লনর্জয বাই ফা স্ত্রীর্ক ফালজ ধযর্ত 
ফর্রলন। আয একফায মখন রৃর্মোধন, কর্ণেযা অভান লযর্াধ কযফায জাগা নর্র্ছ, তাযাও লছা 
র্ফ না। এটা লঠকই নম, এই ঘটনা নকানবার্ফই ক্ষভার্মাগয াধাযণ অযাধ ন। এখার্ন গান্নাযীয ভর্তা 
নাযীয এলগর্ এর্ কথা ফরার্ত নমভন তাাঁয নাযীভর্নয উদাযতায ছলফ প্রকালত, অন্যবার্ফ ন নম 
আর্র াণ্ডফর্দয কূট যাজনীলতয লকায, যফতেীর্ত নই নফাধটাও গান্নাযীয ভর্ধয প্রকলটত। 
 

    দীক চন্ অাধাযণ ফযাখযা ফাস্তফতায ার্থ নরৌদীয ফস্ত্রযর্ণয ভর্তা জঘন্য ঘটনালটয লফর্েলণ 
কর্যর্ছন গান্নাযীয দৃলষ্টবলঙ্গর্ত। গান্নাযী যার্তয অন্নকার্য নমন ভানচক্ষু রাব কর্যর্ছ। গাঢ় অন্নকায তাাঁয 
নচাখ খরু্র লদর্র্ছ। লফরৃয, ঞ্জর্য প্রকতৃ রূ একফার্য ভুর্খাীন অফস্থা ধযা র্ড় তাাঁয াভর্ন। 
প্রকৃলত দীক চর্ন্য নরখা গান্নাযীয ভর্নয অফস্থায লনর্দেক রূর্ কাজ কর্যর্ছ। নদখা মা যার্তয 
কার্রা গান্নাযীয ভর্নয আর্রা নজ্বর্র লদর। নরৌদীয ফস্ত্রযর্ণয নছর্নয ঘটনা কুলনয কর্ণ্ঠ গান্নাযী 
রৄনর্ত নর নই আর্ধা অন্নকার্য, 
 

ন্তার্নয লফরুর্ি ভার্ক দাাঁড় কযার্নায এভন সুন্দয চক্রান্ত ৃলথফীয ইলতার্ ননই। 
ংায যার্জযয নকানও ফযাার্য তুলভ থাক না, াা নখরায ফযাাযটাও তুলভ 
জার্না না, অথচ কুন্তী নতাভায কার্ছ নকাঁর্দ ড়র।...াণ্ডফ লফর্বর্লয ফীজ ফন 
কযর্ত তুলভ র্র তার্দয যাজদ্বনলতক প্রচার্যয একটা নটা। অথচ তুলভ জানর্তও 
াযর্র না, কীবার্ফ তার্দয চক্রার্ন্ত া লদর্র আয লনর্জয ুত্রর্দয স্বার্থেয লফরুর্ি 
কাজ কযর্র।...তুলভই ৃলথফীয প্রথভ জননী নম লকছু না ফুর্ঝই ত্রুর্ক্ষয কথা 
লফশ্বা কর্য লনজ ুত্রর্ক অলবমুি কযর্রা। এফং লনর্জই ভূর াক্ষী র্ যইর্রা। 
লনর্জয কর্ভেয একজন লফচাযকও ফর্ট।...লকন্তু আলভ দালত্ব লনর্ ফরলছ, সুর্মাধন 
নকানও অযাধ কর্যলন। ন্যত ধভেত নকানও নদাল কযর্র লফরৃয চু কর্য 
থাকতনা। লতাভ বীষ্ডও নরৌদীয ধভে ও ন্যর্য প্রর্শ্নয নকানও উিয লদর্ত 
ার্যলন। নকন ার্যলন নকথা একফাযও না নবর্ফ সুর্মাধনর্ক অযাধী কযর্ফ 
নকন?23 

এই নকন’য ন্নান কযর্ত লগর্ কুলনয র্ন্দ গান্নাযীয কার্ছ আয অর্তকু ভর্ন র না। াণ্ডফর্দয 
ফনফার্ থাকাকারীন ভর্ গান্নাযী লফলটা লনর্ তলরর্ নবর্ফর্ছ। লকন্তু কী নর আয াযার্রা’য লর্ফ 
নভরার্ত ার্যলন। এত লকছুয র্যও াণ্ডফর্দয প্রলত ভুেতা ন অস্বীকায কযর্ত ার্য না। এখার্ন আযও 



                :                                                                                                                          

Volume-VII, Issue-IV                                            July  2021                                                                            38 

একফায গান্নাযীয চলযর্ত্রয নই লদক প্রতীভান  নমখার্ন যাজনীলতয কালরভা তাাঁয ভর্নয নগৌযফর্ক 
এর্কফার্য ম্লান কর্য নদ লন। াণ্ডফর্দয ম্পর্কে তাাঁয লফর্েলণ লনবুের লছর। ফর্নই মার্দয জন্ধ, ফর্নই 
তাযা আত্মর্গান কর্যর্ছ ফাযফায। াধাযণ ভার্জয স্তর্য ননর্ভ লগর্ াণ্ডফর্দয এই আত্মঅর্েলণ 
গান্নাযীর্ক লফলস্মত না কর্য ার্যলন। নকাথাও না নকাথাও নও তাাঁয ন্তানর্দয ভর্ধয র্তা এই 
ভাতৃফাৎরয আা কর্যলছর। লকন্তু উবর্য ভর্ধযকায দযূত্ব ভা লর্র্ফ গান্নাযী নমভন অলতক্রভ কযর্ত 
ার্য লন, নতভলন ার্য লন তাাঁয লপ্র ন্তার্নযা। লফর্ল কর্য রৃর্মোধন, নম তাাঁয ভার্য কার্ছ লছর অলত 
লপ্র সুর্মাধন। 
 

    অন্যলদর্ক, াণ্ডফর্দয এই ফনফা নম নস্বচ্ছালনফোন লছর, মায আর উর্েশ্য লছর বাযতী 
যাজনীলতয ার-লককৎ নফাঝা, নটা গান্নাযী অন্তদৃেলষ্টর্ত পুর্ট ওর্ঠ। নমভন, যাজূ মজ্ঞ লছর াণ্ডফ 
এফং শ্রীকৃর্ষ্ণয াণ্ডফ ও মাদফ ভফা লফর্যাধী যাজন্যফগের্ক লচর্ন ননফায প্রথভ দর্ক্ষ, নতভলন এই 
লনফোন লছর অলন্তভ জ্জা। নার্র নদর্য অন্যান্য যাজাযা নকন লনর্জর্দয ফেস্ব ণ কযর্ত মার্ফ এই 
মুর্ি? ঘর্যাা মুর্ি লযক ফায লবতী নকানও কাযণ ননই। আর্র কুরু-াণ্ডর্ফয আন্প মিু রৄধুভাত্র 
াম্রাজয লনর্ টানাটালনয মুি র্ই থার্ক লন, তা র্ দাাঁলড়র্লছর তাভাভ বাযর্তয যাজনীলতয 
পরাপর্রয মুি মা ভাবাযতর্ক নকন্ কর্য লযফযপ্ত র্র্ছ। নম আমে অনার্মেয লফর্বল এতলদন ছাই চাা 
র্ড়লছর, ব্রাহ্মণ ক্ষলত্রর্য আন্তলফের্যাধ ুঞ্জীবূত র্লছর, কুরুর্ক্ষর্ত্রয যঙ্গভর্ে নই লর্ফ লনর্ক 
নচাকার্নায ারা ফদর্রয লদন এর। দীক চর্ন্য ভাবাযতর্কলন্ক মাফতী যচনাগুর্রায ভূর ূত্র নটা। 
 

    অতিঃয ফায প্রতীলক্ষত মুি রৄরু র। এতলদর্নয ধাযণা অনুমাী াণ্ডফর্দয মুিই ন্যমুি, আয 
নমটুকু ছর্রয াাময তাযা লনর নটা র্ই থার্ক। দীক চন্ই তাাঁয নরখা নচার্খ আঙ্গুর লদর্ 
নদখার্রন াণ্ডর্ফযা নমটা কর্যর্ছ নটা কত ফড় অন্যা লছর। নম নকান মরু্ি অি লফস্তয ছর চাতুলযয 
প্রর্াগ র্ই থার্ক, লকন্তু কুরুর্ক্ষর্ত্র বীষ্ড, নরাণ, কণে এফং র্ফোলয রৃর্মোধর্নয উরু নবর্ঙ্গ নমবার্ফ 
তযা কযা র্লছর, নটা নম কত ফড় অধভে লছর, তা একট ু লফচায কযর্রই নফাধগভয । জরার্বয 
উর্েযর্ শ্রীকৃর্ষ্ণয প্রর্যাচনা ক্ষাত্রধভে তযাগ কযা াণ্ডফর্দয মুির্কই এতলদন কর্র ভথেন কর্য এর। 
আধুলনক ভার্রাচর্কযা, াললতযর্কযা কুরুর্ক্ষর্ত্রয মুি নম অধর্ভেয মুর্ি লযণত র্লছর, কর্রই 
একথা একফার্কয স্বীকায কর্যন। দীক চন্ নই লচযর্চনা চলযত্রগুর্রার্কই আফায নদখার্রন। নই 
নদখায ভর্ধয নকান অলতযঞ্জর্নয নছাাঁা ননই। ফযং অর্নক নফী মুলিমুি। নকৌযফফং, মার্দয ঠতাই 
কর্রয ভলস্তর্ষ্ক গাথা, তাযাই নমন নকাথা ভধুূদর্নয নভঘনার্দয ভত ফীযর্ত্ব ভতৃুযর্ক স্বীকায কর্য 
লনর্র্ছ।  রৃর্মোধন তাাঁয আন্প ভৃতুযর্ক অফর্রাকন কর্যও তাাঁয ভার্ক মা ফর্রলছর, তা মতই ালর্তযয 
আধার্য নরখা নাক না নকন, নই দেন আধুলনক াঠকর্ক ফাকরুি কর্য নদ। গান্নাযীর্ক ান্ত্বনা নদফায 
জন্য ন ফর্রলছর, 
 

ভা, চু কর্যা। এই মরু্িয লযণাভ আলভ জালন। নকৌযফফংর্য ধ্বং র্ত আয 
নদলয ননই। নল অি নল র্ফ আভার্ক লদর্।... আভার্ক রৃফের কর্য লদওনা। মলদ 
নতাভায কথা তয  – ‘মথাধভে তথা জ’ তার্র এ মুর্ি আলভ লজতফ। আলভ 
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নকানও অধভে কলযলন। লচযলদন জীফর্নয ফের্ক্ষর্ত্র লজর্তলছ, নজতায জন্যই নতা 
নফাঁর্চ আলছ।  

ফীয ুত্র সুর্মাধর্নয ভতৃুয গান্নাযীর্ক জীফন্ধতৃ কর্য লদর্লছর। চাযার্য ভাভতৃুযর্ক নদর্খ গান্নাযীয 
প্রস্তযফৎ আচযণই স্বাবালফক। এই লযণার্ভয জন্যই লফধাতা তাাঁর্ক এতলদন ধর্য বতলয কর্যলছর। 
উন্যার্য ভালপ্তও অনফদয। শ্রীকৃষ্ণর্ক া নদফায জন্য গান্নাযী উদযত র্র করৃ্ষ্ণয জননী ডাক তাাঁর্ক 
অন্তয নথর্ক ান্ত কর্য নদ। এক সুগবীয প্রালন্ত তাাঁয রদর্ নছর্ মা। এত নার্কয র্য এই 
ালন্তটায দযকায লছর গান্নাযীয। তাাঁয চলযর্ত্রয আযও একটা সুন্দয লদক উদ্ভালত র - াজার্যা নার্কয 
মন্ত্রণা লনর্ও নম ক্ষভাীর ভানলকতায প্রদেন গান্নাযী কর্য, তার্ত তাাঁয চলযর্ত্রয ফেংা রূলটই পুর্ট 
উর্ঠর্ছ। 

  

লযর্র্ল ফরা মা, দীক চর্ন্য গান্নাযী ভাবাযর্তয ক্ষুর ীভাফিতার্ক অলতক্রভ কর্য নগর্ছ। 
উন্যালটয ভর্ধয লদর্ দীক চর্ন্য লফর্েলণ লযষ্কায। ফযার্দর্ফয লনধোলযত ধর্ভেয র্থ থাকর্ত লগর্ 
এই নাযী লনর্জয অজার্ন্তই ভাতধৃর্ভেয লফর্যালধতা কর্যর্ছ। কনৃ্তী নমখার্ন নানা অধর্ভেয কাজ কর্যও 
নমবার্ফ ধর্ভেয নার্ভ ান চালরর্র্ছ, নই দঢৃ়তা গান্নাযীয চলযর্ত্র লফযর। গান্নাযী মথা ধভে তথা জ 
নাভক ভাবাযর্তয ভনগড়া এক ধাযণায লকায। তাাঁয লফর্টাই নম এক যাজদ্বনলতক র্তেয পর্র 
র্লছর, নই অতীত ন বুর্র নগর। নকানযকভ াফধানতা অফরিন কযর না ফযার্দর্ফয গান্নাযী, অথচ 
কুন্তী তাাঁয অতীত কখর্নাই লফসৃ্মত  লন। এবার্ফ বার্রা কর্য রক্ষয কযর্র ফযার্দর্ফয ক্ষালতত্ব 
নচার্খ র্ড়। তাই ন্যাধভে ফজা যাখর্ত লগর্ অথোৎ ৎ র্থ থাকর্ত লগর্ গান্নাযী লনর্জয ভাতধৃভে 
নথর্কই লফচুযত র্ নগর্ছ। জীলফত অফস্থা এই নাযী ালন্ত ালন। যাজনীলতয পাাঁদ তাাঁয ভানলক ালন্তয 
ার্থ নমবার্ফ নরর্ট লছর, তা ফ ছাযখায কর্যই নছর্ড়র্ছ। যস্ধযলফর্যাধী ভানলকতা নজযফায র্ 
লগর্র্ছ নাযী চলযত্রলট। দীক চন্ এখার্নই ভাবাযর্তয এক নতুন ফযাখযা কর্যর্ছন গান্নাযী চলযত্রলটয 
াত ধর্য। গান্নাযী াযাজীফন র্তযয র্থ চর্রলছর। তার্র কুরুর্ক্ষর্ত্রয মুির্র্ল নকন গান্নাযী কৃষ্ণর্ক 
অলবা লদর্ত চা? মুলধলষ্ঠযর্ক লতযষ্কায কর্য? এয একটাই কাযণ, গান্নাযীয ভ্রভ নবর্ঙ্গ লগর্লছর। নম 
ন্তানর্দয এতলদন অফর্রা দূর্য লযর্ যাখর, কুরুর্ক্ষর্ত্রয মুিই তাাঁর্ক লচলনর্ লদর আর তয। ধভে-
অধভে ও যাজনীলতয কূ্রয চক্রান্ত পাাঁ র্ লগর্লছর। অভানলফক মন্ত্রণা নর্র্ছ নলদন গান্নাযী। 
ঔন্যালর্কয ার্ত র্ড় নৌযালণক চলযত্রলট এবার্ফ তাাঁয ুযার্ণয নভাড়ক নথর্ক নফলযর্ এর। ভস্ত 
ট্র্যার্জলড লনর্জয নচার্খ নদখর। কুরুর্ক্ষর্ত্রয অলন্তভ লদর্ন তাাঁয াাকায প্রথভ নানা নগর, মার্ক ন 
ফভ চাা লদর্ এর্লছর। এখার্নই চলযত্রলটয উিযণ। নমখার্ন কৃষ্ণর্ক অলবা নদওাটা গান্নাযীয 
জর্ন্য ভাকলফয াভান্য ানুবূলত প্রদেন লছর, নখার্নই গান্নাযী কৃর্ষ্ণয ‘ভা’ ডার্ক ালন্ত নর্র্ছ। 
এটাই অন্যতয এক ভানর্ফার্ধয ংর্মাজন কর্য উন্যালটর্ত। এই ভানফী গান্নাযীয ভুলিয প্রর্াজন 
লছর। দীক চর্ন্য গান্নাযী এবার্ফই নফলনভোর্ণ অনন্যভাত্রা বাস্বয র্ উঠর। 
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তূ্রলনর্দে 
                                                           

 দীক চন্ রৄধুভাত্র লিভফর্ঙ্গই ন, াযা লফর্শ্ব একজন জনলপ্র কথাাললতযক লার্ফ 

সুলযলচত। বাযতী নৌযালণক কালনীলটয লফলচত্র এফং আকলেণী উাখযানগুলরয উয লবলি কর্য তাাঁয 
ৃজনীর কলিত উন্যাগুলর (এখনও অফলধ ৮৫) যলচত র্র্ছ। ুযাণ লফলর্ একালধক গিগ্রন্থও 
যচনা কর্যর্ছন লতলন। বলগনী লনর্ফলদতা, শ্রীদ্বচতন্যর্দর্ফয ওর্যও তাাঁয লচন্তনীর উন্যা যর্র্ছ। এ 
ফার্দও লতলন নফ লকছু াভালজক উন্যা ও নছাটগি ভগ্র যচনা কর্যর্ছন। দীক চর্ন্য 
কথাালতয াঠক নশ্রণীয ভর্ধয সুাঠয ও জনলপ্র এফং তাাঁয নৌযালণক যচনাধাযা ফাংরা ালর্তয 
একলট লফর্ল ঘযানা বতলয কর্যর্ছ। 

 াললতযক দীক চন্ তায ভাকাফয লনবেয নরখাগুর্রার্ত লফর্েলণাত্মক লচন্তাধাযা প্রর্াগ কর্যর্ছন। 

যাভাণ-ভাবাযত উব কার্ফযয ভর্ধয নম লফলগুর্রার্ত অলতনাটকীতা ও বদফ প্রবাফ আর্ছ, 
নখার্নই লতলন তাাঁয উমিু কাযণ অনুন্নান কর্যর্ছন। লফর্ল কর্য, ভাবাযত লনর্ তাাঁয নরখা 
কথাালর্তয মুলি লদর্ নদখার্ত নচর্র্ছন ভাকলফ ফযার্দফ কর্রয প্রলত লনযর্ক্ষ আচযণ কর্যন 
লন। াণ্ডফর্দয এবার্ফ লজলতর্ নদফায নছর্নয যে দীক চন্র্ক আকলেণ কর্যর্ছ। নখার্ন কৃষ্ণ 
নথর্ক রৄরু কর্য বীষ্ড, ববান, কুন্তী, তযফতী প্রা প্রলতলট চলযত্রর্ক ভাকালফযক লযভণ্ডর নথর্ক নফয 
কর্য তার্দয স্বাথে খুাঁর্জর্ছন। তাাঁয ‘শ্রীকৃষ্ণ ুরুর্লািভ’, ‘ভাবাযর্তয াা’, ‘ভাবাযর্তয 
েভাতকৃা’ ইতযালদ ও আযও অন্যান্য ফইগুর্রার্ত ভাবাযর্তয ভূর উর্েশ্য লক লছর, নরখর্কয দৃলষ্টর্ত 
তা নমভন ধযা র্ড়র্ছ, নতভনই ভাবাযর্তয নজাড়াতালর নদওা ঘটনাগুর্রায কামেকাযণ খুাঁর্জ নদখা 
র্র্ছ। 

 দীক চর্ন্য ূর্ফে নৌযালণক উন্যা ধাযা ফর্র ৃথক নকানও ধাযা ালতযজগর্ত লছর না। ভাকাফয 

নথর্ক উাদান লনর্ ফাংরা ালর্তয অন্যান্য ধাযা নরখার্রলখ র্রও উন্যা ধাযা এয প্রচরন 
খুফই কভ লছর। ভর্য ফসু, গর্জন্কুভায লভত্র, প্রভথনাথ লফী প্রভরু্খয ভর্তা াললতযর্কযা এক-
রৃলটয নফল এই ধাযা উন্যা নরর্খন লন। একভাত্র দীক চন্ একালধক গি-উন্যা লনভোণ কর্য 
ফাংরা ালর্তয নৌযালণক উন্যা নার্ভ একলট ধাযা ফরফৎ কযর্ত ক্ষভ র্রন। তর্ফ দীক চন্ 
ফযতীত নকান াললতযকই এযকভ সুগবীয আগ্র প্রকা কর্যন লন। তর্ফ ফতেভার্ন ুযার্ণয নানা 
কালনীর্ক নকন্ কর্য উন্যা যচনায প্রফণতা ফাংরা ালর্তয রক্ষয কযা লগর্র্ছ। এর্ক্ষর্ত্র লতর্রািভা 
ভজুভদায, ফাণী ফসু প্রভুর্খয নাভ ননওা মা। 

 দীক চন্, গান্নাযী, কুরুর্ক্ষর্ত্রয গান্নাযী, নদ’জ াফলরলং, করকাতা, ১৯৮৭, লষ্ঠ ংস্কযণ ২০০৫। 

 ফাণী ফসু, ক্ষত্রফধূ, নদ’জ াফলরলং, করকাতা, ২০১৭। 

 লন্নুনর্দয লিভতীয নথর্ক আপগালনস্তার্নয অলধকাংর্ক ুযাকার্র গান্নায নদ ফরা র্তা। ফতেভান 

কান্দাাযই র্রা প্রাচীন গান্নায নগযী। 
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 সুধীযচন্ যকায, ‘গান্নাযী’, নৌযালণক অলবধান, এভ.ল.যকায প্রািঃ লরলভর্টড, করকাতা, ন 

১৩৬৫, ৃ. ১৫২ । 

 সুধীযচন্ যকায, ‘ধৃতযাষ্ণ’, নৌযালণক অলবধান, এভ.ল.যকায প্রািঃ লরলভর্টড, করকাতা, ন 

১৩৬৫, ৃ. ২০৭। 

 ভাবাযর্তয ঘটনা নথর্ক জানা মা, লস্তনারু্যয ার্থ গান্নায (ফতেভান কান্দাায) নদর্য ভর্ধয 

াম্রার্জযয রড়াই আগার্গাড়াই লছর। নলমেন্ত গান্নায মুর্ি যালজত র্র তার্দয ভর্ধয এক লন্নচুলি 
। বীষ্ড তায অন্ন ভ্রাতষ্ঢতু্র ধৃতযার্ষ্ণয জর্ন্য যাজকুভাযী গান্নাযীর্ক দালফ কর্যন, তখন লতা সুফর ও 
বাই কুলন ভগ্র গান্নার্যয বলফষ্তর্তয লদর্ক তালকর্ তার্ত ম্মলত লদর্ত ফাধয ন। গান্নাযীয ছন্দ 
অছর্ন্দয নকান কথা ভাবাযর্ত নবার্ফ উর্েখ ননই। তায লফর্ ুর্যাটাই লছর গান্নাযর্ক ভুলি 
নদফায তে। এই ফ অভার্নয প্রলতর্াধ ননফায জর্ন্যই কুলন যফতেীর্ত লস্তনাুর্য চর্র আর্ 
এফং লনর্জয লযকিনাভালপক কাজ কর্য। 

 দীক চন্, দৃলষ্টর্কাণ, শ্রীকৃষ্ণ ুরুর্লািভ,  প্রথভ অখণ্ড ংস্কযণ ১৯৮৬, নদ’জ ংস্কযণ ১৯৮৯, 

ুনভুেরণ ২০১২, করকাতা, ৃ. ১০। 

 দীক চন্, দৃলষ্টর্কাণ, গান্নাযী, কুরুর্ক্ষর্ত্রয গান্নাযী, নদ’জ াফলরলং, করকাতা, ১৯৮৭, লষ্ঠ ংস্কযণ 

২০০৫। 

 দীক চন্, দৃলষ্টর্কাণ, গান্নাযী, কুরুর্ক্ষর্ত্রয গান্নাযী, নদ’জ াফলরলং, করকাতা, ১৯৮৭, লষ্ঠ ংস্কযণ 

২০০৫। 

 দীক চন্, ভাবাযর্ত কুলন, ভাবাযর্তয াা, নদ’জ াফলরলং, করকাতা। 

 দীকচন্, গান্নাযী, কুরুর্ক্ষর্ত্রয গান্নাযী, নদ’জ াফলরলং, ১৯৮৭, লষ্ঠ ংস্কযণ ২০০৫, করকাতা, 

ৃ.১১। 

 দীক চন্, স্বংফর্যয কন্যা, নদ’জ াফলরলং, করকাতা। 

 ফাণী ফসু, ক্ষত্রফধূ, নদ’জ াফলরলং, করকাতা, ২০১৭। 

 দীক চন্, ভারীয কণ্ঠস্বয, নদ’জ াফলরলং, করকাতা, ২০০৫, ৃ. ১৯। 

 এই লফলর্ লফস্তালযত জানফায জর্ন্য দীক চর্ন্য নরখা লতাভ বীষ্ড, কুরুর্ক্ষর্ত্র ববান, 
নমাজনগন্না তযফতী ইতযালদ যচনা র্ড় নদখর্ত র্ফ। 

 দীক চন্ লরলখত ম্রাজ্ঞী কুন্তী উন্যালট প্রঙ্গত াঠয।  

 দীক চন্, গান্নাযী, কুরুর্ক্ষর্ত্রয গান্নাযী, নদ’জ াফলরলং, করকাতা, ১৯৮৭, লষ্ঠ ংস্কযণ ২০০৫, 

ৃ. ৩৬। 
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 ফন্নদুাাদ অথে নফাঝার্না , নকান নাযীয লফফাূফে ন্তান যফতেীর্ত তাাঁয ভার্য বফফালক লতায 

ম্পর্দয অলধকায ার্ফন। নলদক লদর্ তযফতী ুত্র ববান ান্তনুয লযফার্যয ফন্নদুাাদ লার্ফ 
স্বীকৃত। ভাবাযর্ত বস্বলযণীয ুত্রর্কও লতায ম্পলিয উিযালধকাযী ফরা র্র্ছ। ালভভ আর্ভদ, 
ভাবাযর্ত নরৌদী, গাঙলচর, করকাতা, ২০১৩, ‘াণ্ডফানী’ অং। 

 দীক চন্, নমাজনগন্না তযফতী, নদ’জ াফলরলং, করকাতা, ১৯৯৭, লবতী ংস্কযণ ২০১১। 

 দীক চন্, গান্নাযী, কুরুর্ক্ষর্ত্রয গান্নাযী, নদ’জ াফলরলং, করকাতা, ১৯৮৭, লষ্ঠ ংস্কযণ ২০০৫, 

ৃ. ৯৪। 

 ভাইর্কর ভধুূদন দি তাাঁয ‘নভঘনাদফধ কাফয’-এ যাভার্ণয কালনীয নফলনভোণ ঘলটর্লছর্রন। 

নখার্ন যাজা যার্ভয লযফর্তে যাক্ষযাজ যাফণ ও তায ফীয ুত্র নভঘনার্দয ওয ফীযত্ব আর্যা কযা 
র্লছর। প্রচলরত লচন্তাবাফনায লফযীর্ত লগর্ ভাকাফযলটয নম মুলি ফুলিয লভর্র কর্যলছর্রন 
ভাইর্কর, নতভনই দীক চর্ন্য ার্তও ভাকাফযগুলর নানান বার্ফ চলচেত র্র্ছ। আধুলনক মুলিফাদী 
লজজ্ঞাা যাভাণ-ভাবাযর্তয এই লফর্েলণগুলর অনফদয। 

 দীক চন্, গান্নাযী, কুরুর্ক্ষর্ত্রয গান্নাযী, নদ’জ াফলরলং, করকাতা, ১৯৮৭, লষ্ঠ ংস্কযণ ২০০৫, 

ৃ. ১২৭। 


