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নাযী : পতৃতন্ত্র  পরঙ্গবফলম্ভেয প্রেপিম্ত
প্রটাটন াজযা

অংপক ভম্য ধোক, দশন পফবাগ, যাজা যাভম্ভান যা ভাপফদোর, পিভফঙ্গ, বাযত
Abstract
In modern society ‘Woman’ is one of the most discussed topics. Even today ‘she’ lives at the
lowest level of social recognition depending on the basis of gender discrimination. In this
modern times too, woman is neglected and tortured. In this following essay/paragraph I am
trying to survey, in brief, the socio-economic condition of woman in society from Riqvedic
period to modern times. The seed of gender division is deep rooted. One can see the
instance (this as a topic) on various books of different times. In our petrachan society all
the scriptures show that a woman is a child producing machine. She is totally depended on
the male figures of the family (father, husband, son). She has no willing of her own. Each
and every act of a female is either dominated or instructed by the male member. Not only
that a woman is considered as a pleasure giver of sex without heart. Here also she has to
act according to the will of her husband. The traditional Hindu religion tries its best to
deprive a woman from her legal rights of property. The reason is totally economical. It is
not a rare incident that a new born girl kid is killed only because at the time of her
marriage her father has to bear a lot of expense as dowry. Actually the religious
superstitions and man’s indomitable greed for money-these two constitute dowry so fatal
that in this 19th Century too, a girl is killed just only for dowry. Now by killing a female
foetus, the birth of daughter or the number of daughters are being tried to control better to
say check. The most vivid example of gender discrimination and its impact on woman is the
burning of a chaste wife on the funeral pile of her husband. Even today it is very tough for a
woman to establish her own identity in the society by doing a job or working. Only because
she is thought to be a lower creature. So, the time has come when women have to protest
against every fortune and inequality of the society she faces for the sake of woman’s
progress. And we need a revolutionary spirit in every woman which can cause a great
cultural revolution. This revolution will destroy the religious differences, the caste
distinction, communalism, polygamy, unwilling marriage, child marriage, dowry and all
other fatal/vicious superstitions at a time.
Key Words: Woman, Dowry, Superstitions, Foetus, Child Marriage, Unequality,
Revolution.
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াম্প্রপতক ভম্ মাম্ক পনম্ পফতম্কশয ঝড় ম্ে, প্রম ঈম্ে অম্ ংফাদম্েয পম্যানাম্ভ  প্রটপরপবম্নয
দশা, প্রআ ‘নাযী’ এক ফহু চপচশত পফল। ভানুম্লয স্বীকৃপত প্রম্ত তাম্ক োচীন মুগ প্রথম্ক েপত ভুূম্তশ রড়াআ কযম্ত
ম্ম্ছ, াপযম্ প্রমম্ত ম্ম্ছ ভাতৃজেম্য ফাপিত ভ্রূণ পম্ম্ফ পকংফা মাম্ক জন্ম ভুূম্তশ অশ্র পনম্ত ম্ম্ছ
অঁতুড় ঘম্ড়য ভাপটয নীম্চ থফা অফজশনা থফা াতকুম্া। পকন্তু ‘নাযীফাদ’ পনছক ভপরাম্দয স্বাম্থশ একটা তত্ত্ব
ন, ‘নাযীফাদ’ একপট জীফনফীিা মা অজম্কয ৃপথফীম্ত অম্রাড়ন ৃপিকাযী এক পফল।
নাযীম্কপিক অম্রাচনা প্রম কথাপট ফাযফায ঈচ্চাপযত , তা র ‘ুরুলতাপন্ত্রক’ থশাৎ ‘পতৃতাপন্ত্রক’
ভাজফেফস্থা। এআ ‘পতৃতন্ত্র’ ফরম্ত প্রফাঝা ‘ুরুম্লয অপধতেফাদ’, মা েপত ভুূম্তশ পনন্ত্রণ কযম্ত চা নাযীম্ক।
পফপি নাযীতাপত্ত্বক Silvia তায “Theorising Patriarchy” (1990) গ্রম্ে ফম্রম্ছন” ‘পতৃতন্ত্র’ ম্ে
াভাপজক কাোম্ভা অয যীপতনীপতয এভন একপট ফেফস্থা, প্রমখাম্ন ুরুল নাযীম্ক পনন্ত্রণ কম্য, নীপপড়ত কম্য এফং
প্রালণ কম্য’।১ পফপি ভাজতাপত্ত্বক প্রগর্শা রানায “The Creation of Patriarchy” (1986) গ্রম্ে ফম্রম্ছন,
পতৃতম্ন্ত্রয ধীম্ন নাযীয তুরনা ুরুলম্ক স্বাবাপফকবাম্ফ ঈৎকৃি বাফায জজফ পনন্ত্রণফাদী পদ্ধান্ত প্রআ েস্তয মুগ
প্রথম্ক ফতশভান কার মশন্ত একআবাম্ফ চম্র অম্ছ’।২ এআ ‘পতৃতম্ন্ত্র’য ঈদ্ভফ ম্পম্কশ এম্ঙ্গর এয ফক্তফে তেন্ত
োপঙ্গক। এম্ঙ্গর ভম্ন কযম্তন, ফেপক্তগত ম্পপি ঈদ্ভম্ফয জম্নেআ নাযীয ফেতায ূোত । পতপন তাঁয “The
Origin of the Family, Private Property and State” (1884) গ্রম্ে ফম্রম্ছন-- ‘ভাতৃস্বত্ত্ব প্রমপদন যাবূত
 প্রপদনআ ৃপথফীয আপতাম্ নাযীয যাজ ঘম্ট। গৃম্য কতৃশত্ব ুরুম্লয াম্ত চম্র মা, নাযীয ভমশাদা িুণ্ণ 
নাযীয দাম্ত্বয ূচনা’।৩
পতৃতম্ন্ত্রয এক প্রভািভ েতীক র পঁদুয। প্রকৌভ অপদভ ভাম্জ ুরুল মখনআ প্রকাম্না নাযীয দখর পনত, ঐ
নাযী প্রম তাযআ ম্পপি একথা জানাম্নায জনে কুম্নয র্ানায ারক পদম্ পঁপথ পচম্য প্রভম্পটম্ক যক্তপচপিত কম্য
যাখত। ঈজাপত ভাম্জ নখ পদম্ ফা স্ত্র পদম্ পঁপথ প্রচযা ম্তা। এটা ম্পূণশবাম্ফআ ভাপরকানা পচি, প্রমবাম্ফ
গফাপদ শুয গরা ুঁপত  ঘণ্টা প্রফঁম্ধ পচি যাখা । কারক্রম্ভ এআ েথা ংস্কৃপত ম্ পন্দুয ংস্কৃপতম্ত ঢুম্ক
ম্ড়ম্ছ। পঁদুম্যয ম্ঙ্গ ম্মাগী প্ররাা, াঁখা ফআ ৃঙ্খম্রয েতীক। এআ েতীকগুপর পন্দুয কাম্ছ ধভশগ্রম্েয ভম্তা
গুরুত্ব া, কাযণ এগুপর প্রম শুধুআ েতীক, জীফম্নয ম্ঙ্গ, স্বাভী স্ত্রীয ম্পম্কশয ম্ঙ্গ এয প্রকান প্রমাগ প্রনআ, একথা
অভযা বুম্র প্রগপছ। মপদ পন্দু ছাড়া ৃপথফীয নানে ভানফ েজাপত পঁদুয ছাড়াআ ুম্খ াপন্তম্ত ঘয কম্য।
ঐপতেযাণ জাাপনযা, প্রগাঁাড় পপিত যাজস্থানীযা, অপিকায কাম্রা ভানুম্লযা পঁদুয ছাড়াআ দীঘশ দাম্পতে
চাপরম্ মাম্ে। তফু অভযা অঁতম্ক ঈপে প্রকাম্না পন্দু পফফাপত নাযীয পঁপথম্ত পঁদুয না প্রদখম্র।
বাযতফম্লশয তেদ্রিা ঊপলযা এটা ঈরপি কম্যপছম্রন প্রম, নাযীআ অপদ-পক্তয ঈৎ। ফশ প্রদম্ ফশ কাম্র
নাযী-েগপতয ম্ঙ্গ বেতায গ্রগপত পফম্েদে বাম্ফ জপড়ত, প্রম প্রদম্ ফা ভাম্জ নাযী ফম্পরতা, পনীপড়তা
এফং রাপিতা আপতাম্য খযম্রাম্তয পনফামশ গপতম্ত বীম্িয পদম্ক ধাফভান না ম্ প্র পির অফম্তশ গপতীন
জরাম্ পযণত । এম্দম্য ীণশকা, খফশকা ফীযুরুলম্দয কতৃশক যপচত ধভশী নুাম্ন নাযীভাজ
পধকাং প্রিম্েআ প্রাপলত, পনমশাপতত এফং ৃঙ্খপরত প্রশ্রপণম্ত পযণত ম্ম্ছ। বাযতী নাযীয ৃঙ্খরম্ভাচন 
স্বাধীনতা েপতঠা া না া মশন্ত বাযম্তয ভুপক্ত  েগপত কখম্নাআ ভব ফ ন।
বাযতফম্লশয নাযী ভুপক্তয েপতফন্ধকতা এতটাআ ুদৃঢ় পবপিয ঈয েপতপঠা ত এফং প্রজাযাম্রা প্রম একপট কাপটম্
ঈেম্ত না ঈেম্তআ নে অয কম্কপট েপতফন্ধকতা অম্ঠা ৃম্ি জপড়ম্ ধম্য। অম্গআ ফরা ম্ম্ছ, জন্ম-পদম্ন
দাঁপড়ম্ নাযী জন্ম প্রথম্কআ পতৃগৃম্ ফাপিতা, পফফা  ন্তান ঈৎাদনআ অজ এম্দম্ নাযীজীফম্নয একভাে
ঈম্েে রূম্ েপতপপরত। পকন্তু এয ফাআম্য নাযীয প্রকাম্না স্বাধীন স্বত্ত্বা, কভশাধনা  ফেপক্তম্ত্বয পফকাম্য েম্াজন
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অম্ছ “ প্রটা খুফ ল্পংখেক ভাতা-পতাআ ভম্ন কম্যন। ুতযাং কাম্রয আপতাম্ পতৃ কুরপিকা প্রদনায
খাতাম্তআ পশুকনোয পম্ফ প্ররখা থাম্ক। এটাআ জন্মভম্ ংখে নাযীপশুম্ক তো কযায ভূর কাযণ। মপদ
এম্িম্ে পম্ভান দে প্রফাপবায ফক্তফে োপঙ্গক, পতপন ভম্ন কম্যন “ নাযী ম্ প্রকঈ জন্মা না, প্রকঈ প্রকঈ নাযী
ম্ ম্ে, থশাৎ জজপফকবাম্ফ একজন পশু স্ত্রীপরঙ্গ পনম্ জন্মা এটুকুআ োকৃপতক তে। জন্মরম্ে প্র জাম্ন না প্রম
তায পযপচপত নাযী, না ুরুল রূম্!
েশ্ন ম্ে অভাম্দয ভাজফেফস্থা নাযীয ংজ্ঞা কী? জফপদক মুম্গ প্রমভন”‘ঐতম্য ব্রাহ্মণ’-এ ‘নাযী’ েম্ঙ্গ
ফরা ম্ম্ছ ‘প্র স্বাভীম্ক ন্তুি কম্য, ুে ন্তাম্নয জন্ম প্রদ এফং স্বাভীয কথায ম্য কথা ফম্র না’।৪ অফায
ফীঠা  ধভশূম্ে ফরা ম্ম্ছ ‘পতা যপিত প্রকৌভাম্য, বতশা যপিত প্রমৌফম্ন। যিপন্ত স্থফপয ুোণ স্ত্রী স্বাতন্ত্রেভশপত’।৫
থশাৎ নাযীম্ক প্রকৌভাম্মশ যিা কযম্ফন পতা, প্রমৌফম্ন স্বাভী অয ফাধশম্কে ুে, নাযী েপত ফস্থা ুরুম্লয ধীন,
তায প্রকাম্না পনজস্ব ত্ত্বা প্রনআ।
এখাম্নআ প্রল ন, উনপফং তাব্দীম্ত দাঁপড়ম্ মখন েশ্ন কযা  নাযী প্রক?
‚ধভশ ফম্র : নাযী প্রথম্কআ াম্য জন্ম, ধভশাচযম্ণ প্র ুরুম্লয কাপযণী ভাে।
অআন ফম্র : ভা তায ন্তাম্নয পববাফক ন, ধােী ভাে, ন্তান পতায।
পল্প ফম্র : নাযী ুন্দযী, প্রমৌন ঈম্িজনা িাপযণী, প্রেযণাদােী, পল্পৃপি তায কাজ ন।
পফজ্ঞান ফম্র : নাযী ভা, নাযী গৃপনী, নাযী এক পতুন্দযী রীক ভানফী।
াপতে ফম্র : নাযী প্রেযণা উফশী থশাৎ প্রমৌনতায েতীক, নাযী গৃ রক্ষ্মী, প্রম নাযী াপতে ৃপি কম্য প্র
ুরুম্লয জগম্ত নুেম্ফকাযী ‘ভপরা কপফ’।
দশন ফম্র : ভাতৃত্ব অয স্বাভীম্ফাআ নাযীয অর দাপত্ব, মা তাম্ক ভীী কম্য।
ভাজ ফম্র : নাযী শ্রীভতী, ভুক-ুরুল ফা পভম্ তভুক-ুরুল, তায পনজস্ব প্রকান পযপচপত প্রনআ। নাযী নাম্নী
নুগত, ন্তঃুযচাপযণী।
থশনীপত ফম্র : াফধান, এখাম্ন ন, কাম্জয জগৎটা ুরুম্লয। ুরুল বতশা, নাযীয বযণম্ালম্ণয দা তায।
নাযী পনবশযীর‛।৬
ফণশম্বদ, স্পৃেতা  নানা কুংস্কাম্যয জাম্র জপড়ম্ বাযতী নাযীয ফস্থা দুপফশল। নাযী ভুপক্তয েধান
েপতফন্ধকতাগুপরয নেতভ পরঙ্গ জফলম্ভেয ধাযণা। োচীন কার প্রথম্ক তথাকপথত ফণশাশ্রভ ধভশ এফং জাপতম্বদ েথায
পফম্েদে এফং েধান অপঙ্গক পম্ম্ফআ এম্দম্ স্পৃেতায করুল গম্ড় ঈম্েম্ছ, মা িান্তম্য পরঙ্গবফলম্ভেয
ধাযক  ফাক; মায চযভ পযণপত রিে কযা মা নাযীয জীফম্ন। জাপতম্বদ েথায একপট েধান জফপিে এআ প্রম
ভাম্জ নাযীম্দযম্ক কখন ভানুম্লয ভম্তা ভাথা তুম্র দাঁড়াম্ত প্রদা পন। ধম্ভশয ভধে পদম্আ এআ জফলম্ভেয
ঈৎ অয অআম্নয ভধে পদম্আ তা েপতধ্বপনত ম্ চম্রম্ছ। প্রকান ব্দ ফা ফাকেম্ক তখনআ পরঙ্গপফম্েল ফরা 
মখন তা স্ত্রী  ুংপরম্ঙ্গয ভম্ধে নোবাম্ফ েম্াজনী াথশকে গম্ড় প্রতাম্র এফং তা প্রথম্ক প্রকান এক পরম্ঙ্গয
য ীড়ন  প্রালম্ণয পবপি জতপয । পরঙ্গ জফলভেফাদী বালা অম্র এভন এক েপতকী প্রকৌর মা একপট
পরম্ঙ্গয কামশকরা গণ্ডীফদ্ধ কম্য, থচ নে পরম্ঙ্গয প্রিম্ে প্রআ ফ কাম্জয জনে প্রকান ফাধাপনম্লধআ অম্যা কযা
 না। াযা ৃপথফীম্ত পতৃতম্ন্ত্রয ভম্তা এককাট্টা, পনপিদ্র অয প্রকান জফলম্ভেয ফেফস্থা প্রফাধ  গম্ড় ম্েপন।
পতৃতাপন্ত্রক ভাজফেফস্থা ‘নাযীত্ব’ ভাম্ন গৃকভশা, রজ্জাীরতা, েশ্নীন অনুগতে, ননুখকয প্রচাযা,
প্রফাযাণতা, তীত্ব  পনবশযতা থশাৎ এককথা গৃফপন্দত্ব  প্রমৌনফপন্দত্ব; পকন্তু ুরুম্লয ধাযণা এয পেক
পফযীত ফপঃভুখী প্রফম্যাা, ঈাজশনীর, অস্থাম্মাগে আতোপদ ংজ্ঞা, পফম্লম্ণ পফবূপলত।
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নাযীপফম্েল প্রথম্ক শুরু কম্য প্ররখম্কয ম্চতন প্রশ্রিত্বম্ফাধ মশন্ত পফপবন্নভাো পরঙ্গবফলভে পযরপিত ।
অভযা মপদ পফপবন্ন ােেুস্তম্কয ভম্ধে ঈদাযণগুপর প্রদপখ তাম্র প্রখাম্ন প্রদখা মা প্রম পকবাম্ফ তায ভধে পদম্
পরঙ্গবফলম্ভেয ফীজ ফণ কযা ম্ম্ছ। ‘ভানফ’, ‘ভানুল’ আতোপদ ব্দগুপর পরঙ্গপনযম্ি একথা অভাম্দয প্রখাম্না
। পতেআ পক তাআ? পফখোত মুপক্ত ফাকে আংম্যপজ গ্রাভাম্য ফেফহৃত ; রম্ভন অয ভযটার/ম্ক্রপট আজ
এভোন, ােেুস্তক পনভশাতাযা াযম্ফন পক ম্ক্রপটম্য ফদম্র রিীফাই ফা বাপজশপনা ঈরম্পয নাভ ফাম্ত? না
াযম্র স্বীকায কযম্ত , ‘ভানফতাফাদ’ এক পরঙ্গবফলভেফাদী ব্দ, স্বীকায কযম্ত , ‘ফায ঈয ভানুল তে’এআ ফাকেফদ্ধ মম্তাআ ভান প্রানাক তা প্রথম্ক ফাদ ম্ড়ম্ছ ভানুলীয দর, ভানুম্লয জতপয পল্পতত্ত্ব, াপতে, ভাজ,
নাটক, পম্নভা, ােেুস্তম্ক মতপদন ভানুলীযা ফপযাগত ফা পেতী পরম্ঙ্গয বূপভকা প্রথম্ক মাম্ফ ততদূম্য ম্য মাম্ফ
পরঙ্গাভে জশম্নয রিে।
১৯৬৫ াম্র বাযম্তয এর্ুম্কন কপভম্ন প্রঘাপলত ম্পছর প্রম, ঈবপরম্ঙ্গয যস্পম্যয েপত েকৃত শ্রদ্ধা গম্ড়
ো েম্াজন, কাযণ পরম্ঙ্গয পবপিম্ত পফল ফা কভশূচী বাগ কম্য একদরম্ক ‘ুরুলাপর’  নেদরম্ক ‘প্রভম্পর’
ফম্র গণে কযা বফজ্ঞাপনক। অভাম্দয এআ তত্ত্ব ফোকবাম্ফ েচায কযা ঈপচত প্রম দুআ পরম্ঙ্গয ভম্ধে তথাকপথত
ভনস্তাপত্ত্বক াথশকে অম্র পরঙ্গপবপিক ন ফযং াভাপজকবাম্ফ পনপভশত এক ‘ুরুলাপর’  ‘প্রভম্পর’ ফেপক্তম্ত্বয
পিপযটাআ ধাযণা বার কযায প্রচম্ িপত প্রফপ কম্য। অভযা ম্পূণশবাম্ফ ফেথশ ম্পছ ােেূপচয ভাধেম্ভ এআ
প্রচতনায পফকা ঘটাম্ত প্রম নাযী  ুরুম্লয ভম্ধে প্রফা  কভশদিতা, তম্ত্ত্ব  েম্াম্গ, ঘম্য  ফাআম্য, ৃপি 
পনভশাম্ণ প্রকান েকৃপতগত ফেভব াফী াথশকে প্রনআ। ফযং নাযীয ন্তপনশপত পক্তম্ক দানত কম্য, গৃফন্দী কম্য,
দাত্ব স্বীকায কপযম্ তায ঘাম্ড় া প্রযম্খ পনম্জয কীপতশম্ৌধ ফাপনম্ম্ছ পতৃতন্ত্রী ুরুল, মায ভাধেম্ভ েপতঠা া
প্রম্ম্ছ ুংপরঙ্গ চারা, অয নুযণকাযী স্ত্রীপরঙ্গ চম্র, ুংপরঙ্গ ঈাজশন কম্য মা পম্ল্প, াপম্তে, পফজ্ঞাম্ন,
ধম্ভশ, অআম্ন, গণভাধেম্ভ, ছড়া, রূকথা এফং ােেুস্তম্ক। এম্ঙ্গর ফম্রপছম্রন, প্রশ্রপণ প্রালম্ণয ম্ঙ্গ ম্ঙ্গআ
শুরু ম্পছর ুংপরঙ্গ োযা স্ত্রীপরম্ঙ্গয প্রালণ। অয বাপজশপনা ঈরপ েথভ প্রঘালণা কম্যন প্রম, পরঙ্গ পযচ জন্মগত
ন, াভাপজকবাম্ফ পনপভশত এক বো, মাম্ক চোম্রি জানাম্না মা, মায পযফতশন ভব ফ।
পতৃতাপন্ত্রক ভাম্জয াস্ত্রভম্ত ুম্েয জন্ম প্রদায জনে স্ত্রীয েম্াজন । কাযণ ুেীন ুরুম্লয স্থান 
নযম্ক। পকছু ধভশূম্ে ফরা ম্ম্ছ, ‚ুে ুৎনাভক নযক প্রথম্ক পতাম্ক ঈদ্ধায কম্য ফম্রআ তাম্ক ুে ফম্র‛।৭
তাআ স্ত্রীয নেতভ কতশফে র, ুে ন্তাম্নয জন্ম পদম্ স্বাভীম্ক নযক প্রথম্ক ঈদ্ধাম্যয ফেফস্থা কযা। ভনুয পফধান
নুমাী প্রজেঠা  ুে জন্মাম্নায াম্থ াম্থআ ুরুল পতৃঊণ প্রথম্ক ভুক্ত  এফং নন্তত্ত্ব রাব কম্য। ুে পতাম্ক
ুন্নাভ নযক প্রথম্ক পযোণ কম্য এফং েম্ৌে ূমশম্রাম্ক ফাম্য কাযণ । অম্র পতৃতন্ত্রম্ক ভয কম্য যাখায
জনেআ ুম্েয ভাধেম্ভ ভযণীর ভানুম্লয স্বগশফা  ভযম্ত্বয কথা ফম্রম্ছন াস্ত্রকাযগণ। পকন্তু প্রম গবশধাপযণী স্ত্রী
স্বাভীয ভযম্ত্বয কাযণ , তায পনম্জয ভযত্ব োপিয কথা াস্ত্রাপম্তে নুচ্চাপযত। ধভশাম্স্ত্রয মুগ প্রথম্ক
ূম্দ্রয ভত নাযীম্ক পিা  ঊণিম্য পধকায প্রথম্ক ফপিত এফং পনঃস্ব কম্য াযাজীফম্নয তাম্দয স্বতন্ত্র
রাম্বয প্রমাগেতা জশন কযম্ত প্রদা পন। ফাআম্ফর  প্রকাযাণ, ুযাণ  যাভাণ, প্রম ধভশ েচায কম্যম্ছ তায নাভ
প্রৌরুলধভশ। প্রকান ধভশগ্রম্ে প্রভম্ম্দয ুরুম্লয ভভমশাদা প্রদা পন। ফযং ফশে ফশম্তাবাম্ফ প্রভম্ম্দয দপভম্
যাখায প্রচিা ম্ম্ছ। ফাআম্ফম্র তাযাআ বাম্রা নাযী মাযা নুগত, পফশ্বাী, গৃযিা  ন্তানারম্ন আেুক পাম্ফ
পচপিত; তায ুরুম্লযা প্রমাদ্ধা, পফচাযক, গণক, াক আতোপদ। বালায ভধে পদম্ পরঙ্গ িাত ফাআম্ফর প্রফ
ুপফনেস্ত প্রচাযা প্রন ‘ভোন’ ব্দপট েম্াজম্ন ‘ুরুল’, অফায েম্াজম্ন পরঙ্গপনযম্ি াফশজনীন ম্থশ ফেফহৃত।
পকন্তু ‘ভোন’ ফভম্ ভোন, ‘ভানুল’ ম্ব্দয ভম্ধে ভানুলীম্ক দৃে পস্তত্ব কম্য যাখায প্রছম্ন এআ ধাযণা দাী
প্রম, নাযীয প্রকান পনজস্ব পস্তত্ব প্রনআ, প্র ুরুম্লয ছাাপঙ্গনী। ‘ঐতম্য ব্রাহ্মম্ণ’ ফরা ম্ম্ছ; ‚ুে র ম্ফশাচ্চ
স্বম্গশয েদী, অয কনো দুঃম্খয কাযণ‛।৮ জফপদক পফফাভন্ত্র- ‘ঁ ভভ ব্রম্ত প্রত হৃদং দবফতু, ভভ পচিাননূ পচিং
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প্রতস্ত’।৯ (অভায প্রফা প্রতাভায হৃদ দান কয, প্রতাভায পচি অভায পচিম্ক নুযণ করুণ)। ভাবাযম্ত
বীম্েয নুান নুমাী-ূম্দ্রয ভত নাযীয ধনি কযায প্রকান পধকায পছর না। বামশা এফং দা প্রকান ধন
ঈাজশন কযম্র প্র ধম্ন তাম্দয পনজস্ব প্রকান পধকায জন্মাম্তা না। বামশা  দাম্য পজশত ধম্ন পধকায থাকম্তা
শুধু তাম্দয েবুয থশাৎ গৃস্বাভীয।
পরঙ্গম্ালম্ণয ধাযণা নুাম্য প্রভম্যা ুরুলম্দয োযা ফেফহৃত, পনপন্ত্রত, দানত  প্রাপলত । এআ প্রালণ
প্রকৌর ভাম্জয গবীযতয স্তম্য ছপড়ম্ ম্ড়ম্ছ। নাযী  ুরুম্লয ম্পম্কশয পফনো  িভতায ম্পম্কশয
পবপিম্ত। ুরুল নাযীয য প্রশ্রঠা ত্ব  েবুত্ব ফজা যাখায ফযকভ প্রকৌর পনম্জয স্বাম্থশ ফেফায কম্য, পতৃতম্ন্ত্রয
যাজবনপতক স্বাথশ যিা কম্য যাষ্ট্র, ধভশ, থশনীপত, পযফায, পরঙ্গাশ্রী াথশকে, াভে  প্রালণ তাযআ পর।
প্রভম্ম্দয ফ প্রচম্ ফড় যাজ ঘম্টপছর পযফায স্থাম্নয ম্ঙ্গ ম্ঙ্গআ। পযফায স্থান ভাম্নআ স্ত্রীপরম্ঙ্গয তীম্ত্বয
ধাযণা অয ফেপক্তগত ম্পপিয ধাযণায একম্মাগী ঈত্থান, প্রমৌথপযফাম্যয নাযীযা ম্ ম্ে ফশাধাযম্ণয দাী।
বাযতী পযফাম্য ফম্চম্ ফড় পবা ফঈ প্রটাম্না। ফঈ খুন, কনোভ্রূণ তো, কনোয জনে পেতী প্রশ্রপণয
নাগপযম্কয অচযণ থশাৎ এক কথা চযভ পরঙ্গবফলভে ফাস্তম্ফয এআ েপক্রা েপতভুূম্তশ ভপথশত , পরঙ্গবফলভেফাদী
পম্নভা, পটপব পপযার, প্রভম্ম্দয পেকা, ংফাদে, পল্প, াপতে, ধভশ, অআন, যাজনীপত, ােেুস্তক, তত্ত্ব,
দশন  পফজ্ঞাম্ন।
নাযীম্ক একপট প্রমৌনমন্ত্র ভাে ভম্ন কযায পফকৃত দৃপিবপঙ্গআ তায অজীফন যাধীনতায তম্ত্ত্বয নেতভ ঈৎ।
োচীন মুম্গ পযফায পছর ফহুত্নীক থশাৎ প্রমৌন একপনঠা তায দা শুধু প্রভম্ম্দয য চাপম্ প্রদা ম্পছর।
পফফা-ফপবূশত ম্পম্কশ ফম্চম্ কপেন াপস্ত প্রভম্ম্দযআ প্রদা ম্তা, ুরুলম্দয প্রিম্ে তা েম্াজে পছর না।
স্ত্রীম্রাম্কয তীম্ত্বয পফলম্ াম্স্ত্র ফরা ম্ম্ছ” ‚মপদ কাাম্ক ম্যয স্ত্রীয ম্ঙ্গ নদীয ঙ্গভস্থম্র কী স্নাম্নয
ঘাম্ট, কী ঈদোম্ন থফা যম্ণে ফাকোরা কযম্ত প্রদখা মা ফা তায ম্ঙ্গ পফায কযম্ত প্রদখা মা ফা তাম্ক চুম্বন
কযম্ত প্রদখা মা ফা তায েপত চিুোযা আপঙ্গত কযম্ত ফা াে কযম্ত প্রদখা মা ফা তায ফস্ত্র ফা অফযণ নুপচত
স্থাম্ন স্পশ কযম্ত প্রদখা মা ফা তায স্ত, প্রক থফা ফস্ত্রোন্ত ধযম্ত প্রদখা মা‛,১০ তাম্র তাম্ক ফোপবচায ফরা
ম্ফ।
নাযীয এআ প্রমৌনফপন্দত্ব একপদম্ন ঘম্টপন, ভুক্ত ভাতৃতাপন্ত্রক জীফম্নয স্বাধীনতা ভুম্ছ ুরুম্লয াম্ত ফন্দী ম্ত
প্রভম্ম্দয ফহু ভ প্ররম্গপছর, ুরুলম্ক জতপয কযম্ত ম্পছর প্রশ্রঠা তায তত্ত্ব  পংরতায স্ত্র। ‘পনকট োম্চেয োক
আপতাচচশা প্রথম্ক এভন ফহু আপঙ্গত াা মা প্রম প্রভম্ম্দয দানত কযম্ত াঁচ াজায ফছয ফা তায প্রফপ ভ
প্ররম্গপছর। ১২০০০ প্রথম্ক ৮০০০ পিিূফশাম্ব্দয ভধেফতশী ভম্য োি তথে নুমাী োক-বেতায প্রভম্যা ূণশ
স্বাধীন প্রমৌনতা বেস্ত পছর এফং োআ প্রমৌপনো পনন্ত্রম্ণ ফেথশ ম্তা। এ প্রথম্ক ভম্ন প্রমম্ত াম্য কৃপলয োথপভক
ূোম্তয (১২০০০ পিিূফশাব্দ) য প্রথম্ক নাগপযক জীফন  নপথবু ক্ত জ্ঞাম্নয ঈম্ন্মল ঘটম্ত প্রম দীঘশ ভ
প্ররম্গপছর তায নেতভ কাযণ নাযীম্দয (৮০০০-৫০০০ পিিূফশাব্দ) পনন্ত্রন ভব াফনাীন চক্রাকায প্রমৌন ম্পম্কশয
ম্বে। মতপদন মশন্ত না এআ প্রমৌনম্বে কম্োয াভাপজক পনভ েম্াগ কম্য পনন্ত্রম্ন অনা  ততপদন
পযফায জীফন ঘাত  ৃপিীর ম্ ম্েপন, প্রমখান প্রথম্ক অধুপনক বে ভানুম্লয পস্থপতীর ঈদ্ভফ । নাযীয
প্রমৌনতাম্ক দানত কযায প্রছম্ন পছর াংস্কৃপতক পফফতশম্নয পনফামশ থশনীপত, মা ুরুল েম্াগ কযম্ত এফং নাযী
প্রভম্ন পনম্ত ফাধে ম্পছর, মপদ তা ধভশ, কুংস্কায  মুপক্তয প্রভাড়ম্ক েচাপযত ম্পছর’।১১
নাযী জাপতম্ক শুধুভাে এক হৃদীন প্রমৌনমন্ত্র রূম্ গনে কযফায প্রছম্ন ফে প্রমৌনজ্ঞাম্নয বাফ ছাড়
অম্যকপট গবীযতয কাযণ অম্ছ, এফং তা র থশবনপতক। এম্দম্ োচীন কার প্রথম্কআ কনোন্তাম্নয প্রচম্ ুে ন্তাম্নয ভাদয প্রফপ, কাযণ শ্রপভক পাম্ফ এফং অজীফন পনবশযতায পদক প্রথম্ক ুেন্তাম্নয ভূরে ম্নক প্রফপ,
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মপদ এআ অপথশক কাযণম্ক ধাভাচাা প্রদফায জনে ধভশফেফাী াস্ত্রকাম্যযা এআ তত্ত্ব েচায কম্যম্ছন প্রম, ুন্নাভক
নযক প্রথম্ক োণ কম্য ফম্রআ ুম্েয একান্ত েম্াজন। পফফা এফং ন্তান ঈৎাদনআ প্রমম্তু নাযী জীফম্নয ঈম্েে,
পোরম্ নূঢ়া তরুনী পাম্ফ তাআ তায প্রকাম্না অপথশক ভূরে প্রনআ। ফযি পযফাম্যয ঈয প্র এক পফযাট অপথশক
প্রফাঝাস্বরূ। পফফাপত নাযী পাম্ফ প্র একাধাম্য স্বাভীয মোঙ্গীনী এফং ভস্ত পযফাম্যয বফতপনক দাী।
জন্মগত পরঙ্গবফলভে পফরুি না ম্র নাযীয জজপফক, যাজবনপতক, অপথশক এফং াংস্কৃপতক পফকা ুদূয যাত।
পফফা  ন্তান ঈৎাদন এম্দম্ নাযীজীফম্নয একভাে ঈম্েে ফম্র গণে ম্র পফফা েথাম্ক ভানফতাধভশী
এফং ুন্দয কম্য গম্ড় তুরফায ঈম্েখম্মাগে প্রকান প্রচিা অজ পন। ফযং ফাস্তফম্িম্ে পফপবন্ন পদক প্রথম্ক পফফা এ
ভাম্জ এক ম্াবন, ফফশয  ফীবৎ রূ ধাযণ কম্যম্ছ। ফতশভান ভম্ অভাম্দয প্রদম্ প্রম ভস্ত কুৎপত েথা
েচপরত অম্ছ, তাযভম্ধে ফারেপফফা একপট াভানে কুেথা ন। পফম্ল রূম্ পফম্ফচনা কযম্র প্রদখা মা প্রম, এটাআ
হ্ল পফপবন্ন পনম্িয ভূর। ঈপন তম্কয ভধেবাম্গ একপট পেকা ‚কনোদান‛ ম্পম্কশ প্ররখা ম্পছর ‚কনো
জন্মপনম্রআ ফশনা। ফম্যয থফা ফম্যয পতাভাতায ঙ্গত থশম্রাবআ এআ পফপিয কাযণ.... পযণ ম্বন্ধ
ঈপস্থত আম্র ফম্যয পতাভাতায কনোয পতাভাতায পনকট ঙ্গত থশ োথশণা কম্যন। কুরীন ব্রাহ্মণ  কাস্থ
পদম্গয েপতজ্ঞাূফশক থশগ্রণ পচযেপদ্ধ অম্ছ। এআ কুৎপত েথা প্রম ূম্ফশ পছর না তাা াস্ত্রকাযপদম্গয ফচন োযাআ
স্বেভাণ আম্তম্ছ।‛১২ েকৃতম্ি ধভশী কুংস্কায এফং ভানুম্লয থশস্পৃা, এ দুপট পভম্রআ ফযণ েথাম্ক এতটাআ
বাফ কম্য তুম্রপছর প্রম অোম্যা এফং ঈপন তম্ক পশুকনো তোয নেতভ কাযণ পছর ফযণ। ফতশভাম্ন প্রতা
কনোভ্রুণম্ক তো কম্য কনোয জন্মম্কআ েপতম্যাধ কযা ম্ে। জম্ফ কনোম্ক ােস্থ কযম্র তায বযণম্ালম্ণয
ফে এফং প্রমৌতুম্কয পযভাণ দুআ-আ কভ  ফম্র ফারেপফফা  ফাপরকাফধূ পনঠা ুয পনমশাতন অজ এম্দম্য ো
ফশে, পফম্ল কম্য গ্রাভািম্র চম্রম্ছ, অআন েণন ম্ত্ত্ব াভাপজক প্রচতনা এফং অম্ন্দারম্নয বাফ ফত
ফারেপফফা অজ ফহুর েচপরত। অফায ণেথায করুল এম্দম্ রি রি কনোদাগ্রস্ত পতাম্ক ফশস্বান্ত কম্য
চম্রম্ছ, কনোদাগ্রস্ত পতাযা তাম্দয একভাে ম্বর াভানে জপভজভা পকংফা, াঁপড়-করপ পফপক্র কম্য থফা
ভাজম্নয কাম্ছ ফন্ধক প্রযম্খ এম্কফাম্য পন:স্ব ম্ ম্ড়ন এফং াযা জীফন এআ প্রদঈপরা ফস্থা প্রথম্ক অয কখন
পনস্কৃপত ান না। নফফধূয বপফলেৎ জীফম্ন ম্নকাংম্ প্রমৌতুম্কয পযভাণ োযাআ পনধশাপযত । কাযণ প্রম ফধূ
মতম্ফপ প্রমৌতুক পনম্ শ্বশুযারম্ অগভন কম্যন, প্রখাম্ন তায ততআ প্রফপ ভাদয । এক পযফাম্যয একাপধক
গৃফধূ থাকম্র তাম্দয তুরনাভূরক ভমশদা পস্থয  পফফাম্য ভ েদি প্রমৌতুক এফং পোরম্য অপথশক ফস্থায
পবপিম্ত।
নাযীয েপত পরঙ্গপফম্েল ভূরক অচযম্ণয প্রিম্ে একাম্রয ফম্চম্ কুৎপৎ  ঘৃপণত অচযণ র তীদা েথায
েচরন। প্রম ভ ভাম্জ নাযীয পিা  স্বাধীনতায পধকাম্যয জনে রড়াআ চরম্ছ, পেক প্রআ ভ নাযীম্দয প্রফঁম্চ
থাকায পধকায ফশাম্গ্র োপঙ্গক ম্ ম্ড়। প্রআ ভম্য ফম্চম্ পফধ্বং এফং পফলাক্ত নাযী পনমশাতম্নয প্রম পচে
প্রদখম্ত াা মা, তা র তীদা েথা থশাৎ স্বাভীয ভৃতুেম্ত স্ত্রী প্রো ‘ভযণ’- প্রমটা এম্দম্য আপতাম্
ধম্ভশয নাম্ভ, পকন্তু েকৃতম্ি অথশ-াভাপজক কাযম্ণ নাযী পনমশাতম্নযআ এক জ্বরন্ত ঈদাযণ। এআ তীদা েথায
েচরন ফোাম্য ধভশোণ ফেপক্তযা প্রম মুপক্ত প্রদন তা র তীয পচতা পনম্জম্ক অহুপত পদম্র তীয স্বগশরাব ঘটম্ফ।
পকন্তু এয প্রছম্ন পছর একপট কুৎপৎ ুি ফানা, প্রপট র স্বাভীয ভৃতুেয য তায ঘনম্পপিয ঈিযাপধকাযী  তায
স্ত্রী। পকন্তু স্ত্রী মপদ স্বাভীয ম্ঙ্গ ভযম্ণ মা তাম্র স্বাভীয ম্পপিয ঈিযাপধকায া তায প্রৌরুলপক্ত
ঈিযাপধকাযীযা। এআ ইপিত ফানা ূযম্ণয জনেআ এআ জগনে তীদা েথায েচরন কযা । পকন্তু অভযা পক
এভন প্রকাম্না েথায কথা বাফম্ত াপয প্রমখাম্ন স্ত্রী জ্বরন্ত পচতা স্বাভীয ভযণ। এআ পফলপটয প্রমন পচন্তেনী এফং
কল্পনী। মপদ খুফ ম্জআ প্রআ ভ ভাম্জয েপতপট স্তম্যয ভানুল ‘ভযণ’- নাভক কুেথাপট ম্চতনবাম্ফ
এফং ঈৎুক নম্নআ ঈম্বাম্গ ভেেব থাকম্তন ভাজ তাপত্ত্বক পফধান কতশাযা।
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পফফাপতা নাযীম্দয জীফন পফম্ল পফড়ম্বনাভ; োচীনকার প্রথম্ক এম্দম্ পফফাম্াৎম্ফ ন্তান ঈৎাদনআ
নাযী জীফম্নয একভাে ঈম্েে পাম্ফ গণে ফায পম্র পফফাপতা নাযীয জীফন ধম্ভশয ভুম্খা যা কাম্পভ
স্বাথশম্পন্ন ুরুলতাপন্ত্রক ভাজ প্রকানপদন পফন্দুপফগশ কল্পনা কযম্ত াম্যপন। পনজ কভশাধনা যত ফ:োি
পফফাপতা নাযীয ম্ি ভাম্জ ভমশদায স্থান গ্রণ কযা অজ দুঃাধে; পনম্জয পধকায ফাা বাড়া কযা পকংফা
পনকট অত্মীম্য অশ্র ছাড়া নে প্রকাথা থাকা থফা াভাপজক পযম্ফম্ ভাদয রাব কযা পফফাপতা নাযীয
ম্ি ো ভব ফ। অজ প্রকান নাযীয ম্ি পফফাপত জীফন মান কযা ম্পূণশ ভব ফ। পফফাপত ুরুলম্ক
এম্দম্ াধু-ন্নোী গণে কযা , পকন্তু পফফাপতা নাযীম্ক ধঃপতত জ্ঞান কযাআ এক াভাপজক যীপত। অফায
একভাে স্বাভীয পযপচতা, স্বাভীয েপতঠা া েপতপঠা তা এফং স্বাভীয ‚গফশএ গপফশণী’ ম্ফ নাযীয ফেপক্তগত ফা াভাপজক
ভূরে শুধুআ ূনে। পতপন এক ফেপক্তত্বীন জীফ পফম্ল এফং নাযী েগপত তথা ভনুলেজাপতয েগপতয ন্তযা স্বরূ।
প্রকান পফজ্ঞানম্মত ভাজফেফস্থা এম্ন নাযীয স্বীকৃপত কম্যনা প্রকঈআ।
নাযীয কভশাধনা েম্ঙ্গ ঈম্েখ েম্াজন প্রম, এম্দম্য ো ফ কৃলক-শ্রপভক পযফাম্যআ, থশাৎ তকযা ো
নব্বআ বাগ পযফাম্যআ ভপরাযা প্রখত-খাভাম্য, ভাম্ে-ঘাম্ট, কর-কাযখানা কাজ কম্যন এফং এপদক প্রথম্ক তাঁযা
একটা ফৃিয কভশম্িম্ে ংগ্রম্ণ ভথশ। পকন্তু তাম্দয কম্োয শ্রভ েকৃত ম্ি স্বাধীন কভশাধনায মশাম্ ম্ড়
না, কাযণ এয ম্ঙ্গ পিা এফং ফেপক্তগত ভানপক েফণতা ফা প্রমাগেতায প্রকান ম্পকশ প্রনআ। এআ শ্রভ
ম্নকাংম্আ, পফম্লত কৃপলম্িম্ে, স্বাভীয পযফাম্যয াভপগ্রক দাী ফৃপিযআ নাভান্তয ভাে। তাআ নাযীয পফকাম্য
থ রুদ্ধ; পতপন প্রকান ুরুম্লয ম্ঙ্গআ মুক্ত থাকুন না প্রকন। যম্ি প্রম নাযী স্বী কভশ াধনা জীফন
পতফাপত কম্যম্ছ, পতপন প্রকান ুরুল নাভক জীম্ফয ম্ঙ্গ মুক্ত না থাকম্র স্বম্গৌযম্ফ ভীী। ন্তান ঈৎাদন
 েপতারন নাযী জীফম্নয একভান অদশ এ পথম্াপয নাযীম্ক ফীবুত যাখফায ঈম্েম্ে এম্দম্য গৃকভশ পফভুখ
 কাম্পভ স্বাথশম্পন্ন ুরুলম্দয একটা াপতায ভাে। নাযী শুধু ুরুম্লয ছাা ন। স্বী ফেপক্তম্পন্ন পক্তভী
স্বাধীন কাযা, স্বতঃপদ্ধ এআ তে স্বীকৃত না া মশন্ত েকৃত নাযী জাগযণ ভব ফ ন।
পফফা এফং ন্তান ঈৎাদন ভনুলে জীফম্নয ঈম্েে ন, একটা জজপফক েম্াজন ভাে। শুিী, কীটতঙ্গ
ভগ্র োণীজগতআ একাজ কম্য থাম্ক। ভানুম্লয ভনুলেত্বতায কভশাধনা  ভানপক পফকাম্, এটা স্ত্রী-ুরুল
ঈবম্য প্রিম্েআ ভানতে। নাযীয স্বাধীন ফেপক্তত্ব  কভশাধনায অদশ গৃীত ম্র স্ববাফতআ পফফা অয
পতাভাতা এফং অত্মী ভাকুর ঈজাপতয একটা প্রকনাম্ফচায ফোায থাকম্ফ না।
পফপবন্ন বাযতী দাশপনক ম্প্রদা কম্ট প্রঘালণা কম্য প্রম পফদো ফা জ্ঞানতা জীম্ফয প্রভাি োপি ম্থয
েধান ন্তযা। তাম্দয ভম্ত এআ পফদো ফা জ্ঞানতা দূয ম্র জীফ জ্ঞাম্নয অম্রাম্ক েম্ফ কম্য প্রভাম্িয স্বাদ
াম্ফ। পেক নুরূবাম্ফ নাযী জাগযম্ণয ম্থ পনফামশ োথপভক দম্ি ম্ফ স্ত্রী পিায ফোক োয। মায পম্র
একপদম্ক বাযম্তয ঘম্য ঘম্য নাযী জাপতয প্রচাম্খয াভম্ন ফৃিয ৃপথফীয দযজা খুম্র মাম্ফ, অয নেপদম্ক স্বাধীন
কভশাধনায জনে েস্তুত ম্ফ তাম্দয ফুপদ্ধফৃপি। পকন্তু পিা এফং জচতম্নেয ভম্ধে প্রকান ফেভব াফী কামশকাযণ ম্পকশ
প্রনআ। এয েম্াজন ফেফাপযক জীফম্ন ভননীরতা। নাযী পিায োয ঘটাম্নায জনে উনপফং তাব্দীয পফপবন্ন
হৃদ ফেপক্তগণ গুরুত্বূণশ বূপভকা গ্রণ কম্যন।
নাযী েগপতয অম্ন্দারম্নয ম্ঙ্গ ম্ঙ্গ বাযতী নাযীম্ক ফৃিয ভাম্জয পফপবন্ন পফচায-তোচাম্যয পফরুম্দ্ধ
প্রাচ্চায ম্ত ম্ফ। কাযণ ভাম্জয তথা পফশ্বভানম্ফয স্বাধীনতায ম্ঙ্গ ফোপক্তজীফম্নয স্বাধীনতা একআ ূম্ে গ্রপথত।
পযম্ফম্ ধভশান্ধতা, জাপতম্বদ, াম্প্রদাপকতা, খাদোখাদে, স্পশ, ূজাাফশণ েবৃপত ংক্রান্ত এম্দম্য াজায
কুংস্কাম্যয পফরুম্দ্ধ জফপ্লপফক ভম্নাফৃপি পনম্ ভাথা তুম্র দাঁড়াম্ত ম্ফ। ভম্নয এক প্রকাম্ণ পফপবন্ন কুংস্কাযম্ক মম্ত্ন
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রারন কম্য অম্যক প্রকাম্ণ স্বাধীনতায নীড় ফাধা ভব ফ। কাম্রা এভনআ পজপন প্রম ফ অম্রা প্রালণ কম্য প্র
পনম্জয যঙ ফজা যাম্খ। তএফ কাম্রাম্ক ফজশন না কযম্র অম্রায রূ ঈরপি কযা ভব ফ ন।
অধুপনক ভানপফক বেতায দৃপিম্কাণ প্রথম্ক পফচায কম্য ফরম্ত াপয, ফ প্রভম্ প্রযাজগায করুক এফং নাযী 
ুরুল বাগ কম্য পনক গৃকাজ। মখন ুরুম্লয কাম্জয জগম্ত প্রজাযকদম্ভ া প্রপরম্ত রাগম্ফ প্রভম্যা এফং
প্রভম্ম্দয গৃকাম্জয জগম্ত , ভানতাম্র াত রাগাম্ফ ুরুল, মখন ভাতৃত্ব ম্ফ নাযীয প্রস্বোধীন  ন্তাম্নয
য নাযীয পধকায স্বীকৃত ম্ফ, মখন পনছক প্রমৌনুতুম্রয পচেকল্প প্রকম্ট প্রফপযম্ অম্ফ নাযীয েকৃত ভুখ।
তখন একভাে তখনআ এআ ভাপট  ভাজ ম্ ঈেম্ফ প্রভম্ম্দয স্ববূপভ। জফপ্লপফক প্রচতনাম্পন্ন পক্তভী নাযীযা
এম্দম্য দুযন্ত প্রমৌফন গম্ড় তুরম্ফ এক ঈিার াংস্কৃপতক পফপ্লফ। প্র পফপ্লফ একআ ম্ঙ্গ ধ্বং ম্ ধভশম্বদ,
জাপতম্বদ াম্প্রদাপকতা, ফহুপফফা, যাধীন পফফা, ফারেপফফা, ণেথা এফং ন্ধকায জগম্তয অয মতফ
দুভশয কুংস্কায। কাম্পভ স্বাথশম্পন্ন অয কুংস্কাযােন্ন জাপরভম্দয জতপয র ফাধাপনম্লম্ধয প্ররৌ কাযাগায চূণশ
কম্য বাযম্তয নাযী প্রমপদন ম্গৌযম্ফ অত্মেকা কযম্ফন, পক্তয কম্পন প্রপদনআ অযভব  ম্ফ এম্দম্য অকাম্ফাতাম্, পক্তয স্পন্দম্ন প্রপদন পযণ জাগম্ফ এ ভুভূলশ জাপতয পস্থভজ্জা। তায গপতম্ফম্গ চির ম্ফ পফশ্ব। নাযী
গ্রগপতয প্ররাম্ত ধযম্ফ পিম্জম্নয াা।
‘নাযী স্বাধীনতা’-এআ পফল পনম্ এত অম্রাচনা, এত তথে ংগ্রাভ, এত প্রপভনায, এত প্রায যাআপটং, এত
কাগুম্জ ফোাম্য োাম্য খুফ একটা কাম্জয জ। অর রড়াআটা ম্নক কপেন, ম্নক ফৃৎ। নাযীম্ক তায অন
বাগে পধকায কযায িভতা পনম্জম্কআ জশন কযম্ত ম্ফ। ঘম্য-ফাআম্য গ্রাম্ভ-ম্য, প্রদ-পফম্দ প্ররৌ ফন্ধন
প্রথম্ক পনম্জম্ক ভুক্ত কযম্ত অপফযাভ মুন্ধম্িম্ে কারমান কযম্ত ম্ফ। গোরাপয প্রথম্ক মুম্দ্ধয ধাযাপফফযনী প্র
কম্য মাা ম্নক জ ফোায। পকন্তু ভাম্েয রড়াআ? ‚প্রক না জাম্ন জ কথা পেক জ ন।‛
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৭। ফম্ন্দোাধো; করোণী; ধভশংস্কায  কুংস্কায; ম্টাফয; ২০০ নোনার ফুক এম্জপি োআম্বট
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পরপভম্টর্, ৃঠা া-১২৫
গ্রেিী
১। প্রঘাল াশ্বতী (২০০৭); ভতায পদম্ক অম্ন্দারম্ন নাযীঃ েথভ ফশ, েম্গ্রপব াফপরাশ,
করকাতা,৭০০০৭৩
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৪। ভুম্খাাধো; প্রাভা; পধকায প্রথম্ক িভতান; এপের ২০০৮; পভেভ েকান; করকাতা, ৭০০০৭৩
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