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ফনপুলরয ননফবানচত ছছাটগলে ননম্নফগবীয় ভালজয প্রনতপরন 

ানবনজৎ াা 

গলফলক (ন.এাআচ. নড.), ফাাংরা নফবাগ, ছগৌানট নফশ্বনফদযারয়, াঅাভ, বাযত 

Abstract 

Literature is the mirror of society. Whatever happents in the world is reflected in literature. 

Since, the society and literature are complement of each other; if the men of letters speaks 

out whatever he wants, the rights would be violated. One has to take his writing as worthy 

and responsible to the society. The responsibility of a writer is to be the path maker of 

development but the creation should not imply his personal interest. Actually literary works 

should not be used only to express an author's view but also as a tool of the society. 

However, finding out remedies for society's reformation is not his soul duty, that belongs to 

the social reformer. Whereas the writer should reflect himself and his works as the mirror 

to the society. They are the holders who try to keep up with the problematic, intolerable, 

unwanted aspect of the society. And his efforts are well scripted in his practice of literature. 

Ultimately Literature is the reflection of the society. 

The real life experience experienced by author is reflected in his literary work with his 

excellent imagination and suitable representation. The social discriminations like upper 

class-lower class, rich-poor, Caste system always influence the authors. The pain and 

sufferings of this discrimination can pave way into a writer's work. Sometimes the texts are 

silent to every social reality and sometime they are alive and revolting to everyone's 

suffering. In the full-fledged discussion paper an attempt has been made to highlight the 

story of ''lower caste society in literature'' with the help of four stories 'Bhoter Sabitribala' 

'Chhotolok' 'Durba' 'Budhni' written by the author Banaphul (Balai Chand Mukhapadhyay). 
 

     ানতয ভালজয দবণ। ভাজ  ানতয এলক ালযয নযূযক। কালজাআ াননতযক মনদ মলথচ্ছাচায কলযন, 

তলফ ানধকায কু্ষণ্ণ কযা য়। তাাঁলক বাফলত য় তাাঁয ছরখায ভূরয াঅলছ এফাং তাাঁয দায়ফদ্ধতা াঅলছ ভালজয কালছ। 

াননতযলকয কাজ উত্তযলণয থ ছদখালনা, শুধু ফাননলয় ছরখাাআ তাাঁয একভাত্র উলেয নয়। াঅলর ানতযলকয 

কাজ াঠকভলর ননলজলক প্রকা কযা। প্রনতকালযয নচন্তা কযা নকন্তু াননতযলকয কাজ নয়। ছ কাজ ভাজ 

াংস্কাযলকয। ননলজলক নঠক বালফ প্রকা কযায ভলধযাআ যলয়লছ লন্তাল, াঅয না াযলরাআ মন্ত্রণা। লয তাাঁলক 

ননলজয কালছাআ জফাফনদন কযলত য়। 
 

     কালরয নযলপ্রনক্ষলত ভাজ নযফনতবত য়  ানলতয তা প্রনতনফনিত য়। ভাজ াঅয ানতয এ দুলটা ছতা 

াাান চলর। ানতয ছমভন ভালজয দবণ, াঅফায ভাজ ানলতযয াঅযন। াঅফায এ ফরলত ানয ভাজ 
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 ানতয দুলটা ভান্তযার রাাআলনয ভাধযলভ- এলক ানযলক ানতক্রভ কযায ছচষ্টা কলয। এ নজনননট ছতা নচযকারাআ 

াঅলছ, তলফ াঅলগয নদলন ভাজ  ানতয এ দুলটায ভলধয যক্ষণীর প্রবাফ একটু থাকলতাাআ। একালর যক্ষণীর 

ভলনাবাফনট ক্রভ কভলত াঅযম্ভ কলযলছ। ালনক ছক্ষলত্র াঅফায ‘ছফলযায়া’ বনিটালকাআ ‘াঅধুননকতা’ ফলর গণয কযা 

লচ্ছ। কালজাআ এয গনত দূযন্ত লয় চলরলছ। একথা তয ছম, ছরখলকয জীফলন ফা জীফনলথ মা নকছু ঘলট, মা নকছ ু

নতনন ননলজ উরনি কলযন ছফ ানবজ্ঞতায কথাাআ তাাঁয জীফনধভবী ানলতয থান ায়। াঅলর ানতয ছতা 

জীফলনযাআ প্রনতপরন। াঅভালদয ানলতয ছমভন নফলদন ানলতযয প্রবাফ রক্ষণীয়, ছতভনন ফতবভান ভালজ 

াশ্চাতয জীফলনয প্রফর প্রবাফ বাযতীয় জীফনধাযায় দ্রুত ফদর ঘনটলয় চলরলছ। ছমটা াঅলদৌ স্বাথযকয নকনা তা 

বাফফায নফলয়। 
 

     এাআ নযফনতবত ভালজ চাা লে থালক এভন নকছু ভানুল মাযা ননতয-নননভনত্তক কানয়ক নযশ্রলভয ভাধযলভ ভুলখ 

দু-ভুলঠা ান্ন তুরলত ক্ষভ ন। ভাজ নযফনতবত লর তালদয জীফলন ছকালনা নযফতবন াঅলনা। বাযতীয় 

যাজনননতক, াথবনননতক ফযফথায নযফতবন ঘটলর ছাআ কর নযশ্রভী ননম্নফলগবয ভানফজানতয ছকালনা নযফতবন 

ঘলট না। তালদয ভলধয শুধু ছফলচাঁ থালক ছপ্রভ, াঅত্মম্মানলফাধ  ভলনয ছকালণ ছাাআ চাা াঅগুন। মা এাআ নযফনতবত 

ননক্ষত ভালজয ছচাখলক পাাঁনক ছদয়। ননক্ষত, উচ্চফলগবয ভাজ ছফালঝ না ছম তালদয াঅত্মম্মান ননলয় ফাাঁচায 

ানধকায াঅলছ। চ্ছরবালফ কর ভাজানধকায ছবাগ কযা ছথলক তাযা ননতযাআ ফনিত লচ্ছ। নযফনতবত এাআ ভাজ 

াঅধুননকতায ভুলখ লে দুনটবালগ বাগ লয় ছগলছ। এাআ বালগয পলরাআ ানতযকালযয যচনায় উলঠ এললছ 

উচ্চফগব-ননম্নফগব, ধনী-গনযফ, উচ্চলশ্রনণ-ননম্নলশ্রনণ, উচ্চফণব-ননম্নফলণবয ফযফধান নচত্রনট। াঅফায কখলনা উলঠ াঅল 

ছাআকর ছশ্রনণয দািায কথা, ননম্নফলগবয মন্ত্রণা-াাকালযয রূনট। এছাো ছখালন স্পষ্ট প্রনতপনরত য় ভুখ ফুলজ 

মন্ত্রণালক য কযায ননফবাক নচত্রনট নকাংফা ননলজয াঅত্মম্মানলক উচ্চফলগবয মূকালে ফনর না নদলয় প্রনতফাদভুখয 

লয় ঠায ফাস্তফ ছনফনট। াঅলরাচয ত্রনটলত ছফ কথাাআ তুলর ধযায প্রয়া কযা লফ ফনপুলরয ‘ছবাটায 

ানফত্রীফারা’, ‘ছছাটলরাক’, ‘দূফবা’  ‘ফুধনী’ গলেয ভাধযলভ। ছাআ লি থান ালফ ফাাংরা ছছাটগলে ‘ননম্নফগবীয় 

ভালজয প্রনতপরন’ উাখযাননটয কথা।  
 

     নফ তলকয প্রথভালধবয একজন ফাঙানর ছরখক লরন ফরাাআচাাঁদ ভুলখযাাধযায় (১৮৯৯-১৯৭৯)। ানলতযয 

াআনতাল নমনন ফনপুর নালভাআ নযনচত। নতনন ছায় ডাক্তায নছলরন নঠকাআ নকন্তু তায ছচলয় ফলো কথা নতনন 

নছলরন একজন বাযতীয় নাগনযক। াঅফায এাআ ভালজযাআ নতনন একজন ফাঙানর ভানুল  ফাঙানর ছরখক। নচনকৎক 

নললফ নতনন ফহু থালন থালন ঘুলযলছন, াক্ষাৎ ছলয়লছন ফহুলশ্রনণয ভানুললয। তাাঁয ম্পলকব ভালরাচলকয ভন্তফয 

‚নচনকৎক নললফ নতনন উচ্চভধযনফত্ত ভাজ ছথলক শুরু কলয ভালজয ননম্নভধযনফত্ত  দনযদ্র ভানুললয ভাজ 

জীফলনয ঘননষ্ট াংস্পলব াঅায ুলমাগ ছলয়নছলরন।”
১    

াঅয তাাআ তাাঁয গে-উনযাল ‘চনযত্র নচত্রারা’য 

াপুযাণ নফনচত্রয াঠক ভাজলক ভুগ্ধ  নফনিত কলযলছ। শুধু চনযত্রলক পুনটলয় ছতালরননন, চনযত্রগুলরায ভাধযলভ 

তুলর এলনলছন ভালজয নকছ ু নকছ ু নফলল ফযনক্তত্বলক। এাআ চনযত্রগুলরা এললছ তাাঁয ানবজ্ঞতায স্তয ছথলক। 

চনযত্রগুলরা ছমন তাাঁয লয়াআ কথা ফলর। ভালরাচলকয ভন্তফয তাাআ মথাথবাআ প্রনণধান ছমাগয, ‚ফনপুলরয গেগুলরায় 

ফাস্তলফ ছদখা ঘটনা  চনযলত্রয নচত্ররূ ধযা লেলছ।”
২
  

 

     াঅলগাআ ফরা লয়লছ ছম ভালজয জঞ্জারভয়, ান্ধকাযাচ্ছন্ন, াায়, খাযা নদকগুলরা প্রনতকালযয উলেয 

ছরখক করভ ধলযন না। তাাঁলদয উলেয ননলজয ানবজ্ঞতায ভাধযলভ ানযলক তথা াঠক ভাজলক তকব কযা।  

ভালজ ছম কাজ একজন ছনতা, একজন ুনর ফা একজন ডাক্তায কযলত ালযন; ছাআ কাজ একজন ছরখক 

কখলনাাআ কযলত ালযন না। ছরখক তাাঁয করলভ ভালজয ছনফ াঅাঁলকন, তা ছদলখ প্রনতকালযয থ ননধবাযণ কযা মায 

মায ননজস্ব ফযাায।  
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     ভানুল াভানজক জীফ। ভানুল ভানুললয উকালয াঅল, ভানুলাআ ভানুললক াাময কলয। ভানুললক ননলয়াআ গনঠত 

য় ভাজ াংায। তাাআ ভানুল ননলজলদয ুনফধালথব গঠন কলযনছর নকছু নীনত-ননয়ভ, ভানুললয ভলধয এলনছর স্বলদ 

বাফনা, এাআ ছদলয ধাযণা ছথলকাআ জন্ম ছনয় ছদ যক্ষা তথা ভানফ বযতায ুথ নফকা  প্রনতারলনয কথানট। 

এাআ ূত্র ধলযাআ এললছ গণতানন্ত্রক নফনধ-নফধান  ননয়ভ-কানুলনয কথা। গণতানন্ত্রক দ্ধনত ভলত, ভানুললয াল 

ভানুললক দাাঁোলত নগলয় নকাংফা ছদ যক্ষায খানতলয ভানুললযাআ জন প্রনতনননধ নললফ ননফবানচত য় প্রাথবী। তাযা 

ছদলয তথা দলয লয় কাজ কলয এটাাআ নছর ননয়ভ। নকন্তু নযফনতবত এাআ াঅধুননক মুলগ গণতলন্ত্রয াফযাখযা  

াপ্রলয়াগ কযলত ছদখা মায়। প্রাথবীলদয ভলধয লযাকাযী  যনষ্ণু ভলনাবালফয ফযনতক্রভ রক্ষ কযা মায়। 

ছবাটপ্রাথবী ননফবানচত য়ায য জনগলণয নদলক াালমযয াত না ফানেলয় ননলজলদয াঅলখয ছগাছালত ফযস্ত য় 

তাযা। তাাআ ভালরাচক ফলরন, ‚প্রতযক্ষ জগলতযাআ নফলল ানবজ্ঞতারি ছকালনা ানুবফলক ননলয় াঅযিযীন 

ননযাক্ত বিীলত নতনন যচনা কলযলছন গলেয রূভূনতব- ছমখালন প্রনতনফনিত লয়লছ জীফলনয গবীযতভ উরনি।‛
৩  

 

     ফরাাআচাাঁদ ভুলখাাধযায় এভনাআ এক ভাজ ফযফথায নকায। এক নফধফা যভণীয করুণ নফলাদভয়  নফেনিত 

জীফলনয াঅলরখয যচনা কলযলছন তাাঁয ‘ছবাটায ানফত্রীফারা’ গলেয ভধয নদলয়। ছরখক একাধালয ৎ, নযশ্রভী,  

ননোফান ডাক্তায াঅফায নতনন একজন বাযতীয় নাগনযক, ছদলপ্রভী এফাং ভাজলফী। তাাআ তাাঁয ছচালখ ছম বালফ 

তথাকনথত ভালজয যাজনননতক দরাদনর  প্রাথবী ননফবাচলনয নফলভয় নদকনট ধযা লেলছ, তা মথামথবালফ তুলর 

ধলযলছন ছরখক ফনপুর। যানযবালফ না াযলর ছরখলকয াঅন্তনযক ছক্ষাব ভভবজ্বারা প্রকা ছলয়লছ গেনটলত। 

াঅয তা প্রকা কযলতাআ নতনন ফযফায কলযলছন ানফত্রীফারা নাম্নী এক নফধফা যভণীলক। ানফত্রীফারা নাম্নী নফধফা এাআ 

যভণীনট তাাঁয জ্ঞানী, নিত, ব্রাহ্মণ, নফদযান স্বাভী  দুাআ ুত্রলক ননলয় ুলখাআ াংায কযনছলরন। ানতয় দনযদ্র 

নছলরন তাাঁযা। তাাঁয স্বাভী নছলরন ছটালরয নিত, াঅয নতনন ননলজ ছরালকয ফানে যাাঁধুনী ফৃনত্ত কলয াংায চারালতন। 

য়ায াবালফ স্বাভীলক নচনকৎা কযালত ালযননন ছলল তাাঁয স্বাভী নফনা নচনকৎায় ভাযা মান। ছরখাো ছখালত 

না াযায জনয ছছলর গুিা লয় ছুনযকাঘালত ভাযা মায় এফাং ছছাট ছছলরনটয মক্ষা মায য বালরা নচনকৎা 

কযালত ালযননন, ফবত্র ঘুল ছচলয়লছ। ছলল ছাআ ছছলরনট একনদন গবীয যালত যক্তফনভয ভাধযলভ ছল ননাঃশ্বা 

তযাগ কলযলছ। এয দুাআভা লযাআ নছর ননফবাচন। ানফত্রীফারা একজন ছবাটায। তাাআ এক ছবাটপ্রাথবী তায দযজায় 

এল কো নালে একনট ছবালটয াঅায়। নকন্তু ানফত্রী তালক ছমাগয জফাফ নদলয় ফানে ছাো কলযন। াআ ছবাটপ্রাথবী 

ফযানক্তনট মখন গনদলত নছলরন, তখন ানফত্রী তাাঁয নফদ্বান স্বাভীলক নফনা নচনকৎায় ভযলত ছদলখলছন। য়ায াবালফ 

ফলো ছছলরয ছল কাজ মবন্ত কযলত ালযননন। ছকাথায় নছর তখন এাআ ছবাটপ্রাথবী, একফায ছতা তানকলয় 

ছদলখনন। ানফত্রী তাাঁয নযফালযয করলক ানযলয়লছন নবখাযীয ভলতা। তাাআ ছবাটপ্রাথবীলক ানফত্রী তায ছমাগয 

জফাফ জানায় এবালফ, ‚াঅনালদয ছবাট ছদফ ছকন, কাউলকাআ ছবাট ছদফ না-”
৪
 এফাং তীক্ষ্ণ কলে নচৎকায কলয 

ফলরন, ‚ছফনযলয় মান ফােী ছথলক।‛
৫   

এযয নতনন দোভ কলয দযজায কাটনট ফন্ধ কলয ছদন ছবাটপ্রাথবীয ভুলখয 

য। ছরখক এবালফ ানফত্রীফারায ভাধযলভ তাাঁয ভলনয জ্বারা নভনটলয়লছন। নযফনতবত এাআ ভালজয াঅধুননক 

যাজনীনত ননম্নফগবীয়, দনযদ্র, াায়, ানফত্রীয নযফাযলক তাাঁয প্রায ানধকায ছথলক ফনিত কলযলছ। যাাঁধুনী 

ানফত্রীয ফনরে চনযত্র বদ্রলরালকয ফানেলয় ছদয়া দু-টাকা ভাাআলন ননলত ছমভন যানজ নয়, ছতভনাআ ছভকী যাজনীনতয 

াভলন দোজ গরায় প্রনতফাদ কযলত কুোলফাধ কলযনা। 
 

     এছাো াঅভযা ছদনখ ভালজয নকছ ু বদ্রলশ্রনণয, উন্নতভস্তক, উচ্চফৃনত্তধাযী ম্ভ্রান্ত ভানুললয নকর বদ্রতায 

ভুলখানট ছটলন খুলর ছদনখলয়লছন ছরখক ফনপুর তাাঁয ‘ছছাটলরাক’ নাভক গেনটয ভাধযলভ। ভালজ ানভনীয় যাঘফ 

যকালযয ভলতা নকছু চনযত্র াঅলছ ফবদা মাাঁলদয উন্নত নয, তাাঁযা কখলনা কালযা প্রতযাী নয়, মথাাধয কলরয 

উকায কলযন, াযতলক্ষ কালযা দ্বাযা উকৃত লত চান না। তাাঁয উন্নতভস্তক ছমভন নফক্ষত দদ্বলয় কণ্টকঙ্কুর 

জুলতালজাোলক রক্ষ কলয না, ছতভনন ভালজ ননম্নফৃনত্তধাযী ছখাঁলট খায়া কানয়ক নযশ্রভী নযকায়ারায 

াঅত্মম্মালনয নদলক দৃনষ্টাত কলয না। াঅয তাাআ চরায লথ নযকায়ারায কাকুনত ছদলখ নতনন দয়াদ্র লরন 



ফনপুলরয ননফবানচত ছছাটগলে ননম্নফগবীয় ভালজয প্রনতপরন      ানবনজৎ াা 
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ফলট, নকন্তু ‚নতনন জীফলন কখন ারনক াথফা নযকা চলেন নাাআ, চো ানযায় ভলন কলযন।‛
৬  

কালজাআ নতনন 

করুণাননু্ধ উলদ্বর লয় ননম্নফগবীয় নযকায়ারালক করুণায দৃনষ্টলত ছদখলত ছগলরন। নযকায় না চলোআ তালক তায 

ানযশ্রনভক ‘ছয়নট য়া’ নদলত চাাআলরন এফাং তৎলি জানালরন, ‚নযকা চো া।‛
৭   

নকন্তু ‘ছছাটলরাক’ 

নদনভজুয নযকায়ারায ছম াঅত্মম্মান থাকলত ালয ছনদলক ‚উন্নতভস্তক যাঘফ যকালযয নকন্তু ভ্রূলক্ষ 

ছনাআ।‛
৮  

 নকন্তু দৃঢ় ফযনক্তত্বম্পন্ন নযকায়ারা তায াঅত্মম্মান ছফালধয জনয যাঘফ যকালযয দয়ানবক্ষা গ্রণ 

কযলত তৎয নয়। াঅয তাাআ ৎ চনযলত্র ানধকাযী নযকায়ারা তায ছল জফাফনট যাঘফ যকাযলক নদলয় মান 

এফাং ফলরন, ‚াঅনভ কায কাছ থালক নবক্ষা ছনাআ না।‛
৯   

“একনট নযকায়ারায ভুখ ছথলক যাঘফ যকায এভন 

কথা শুনলফন ছটা য়লতা নতনন স্বলে কেনা কযলত ালযননন। প্রগাঢ় াঅত্মলচতনায ানধকাযী নযকায়ারা 

ম্পলকব গলফলক ফলরন, ‚গনযফ লর প্রলতযক ভানুললয ভলধয াঅত্মলচতনা ম্পন্ন একটা ছফাধ াঅলছ। 

নযকায়ারা তাাআ গনযফ  ছছাটলরাক লর াঅত্মলচতনায জনযাআ ননজ াঅত্মম্মানলফাধ াযালত চান না। দয়া তাাআ 

তায কালছ নবক্ষাফৃত্ত ফলর ভলন য়।‛
১০

  ভালজ যাঘফ যকালযয ভলতাাআ নকছ ুচনযত্র াঅলছন মাাঁযা ননলজয উদাযতা 

প্রদবন কযলত নগলয় াধাযণ দনযদ্র ভালজ ভানুললয ভলধয থাকা াঅত্মভমবাদায কথা বুলর মান। ভালজ 

নযকায়ারায উনক্তয গুরুলত্বয কথা ফরলত নগলয় ভালরাচলকয ভন্তফয ‚এাআ নযফনতবত ভালজ ছমখালন 

ঐনতযভনিত ালনক ভূরযলফাধাআ য় ভৃত, নয় াঅক্রান্ত, দ্বন্দ্ব াংঘাত, নভথযা জানরয়ানত জুয়াচুনয, দুনবীনত ছমখালন 

লজ স্বীকৃত ছখালন এাআ ধযলণয উনক্ত ননাঃলেল াঅভালদয নফশ্বা এফাং বযালক এলকফালয ানযলয় ছমলত ছদয় 

না।‛
১১   

গেনট তাাআ াঅধুননক ভালজ ভাথা উাঁচু কলয ছফাঁলচ থালক ননম্নফগবীয় ভানুললয লয় কথা ফলর। নধক্কায জানায় 

ধনীক ছশ্রনণয দয়াদ্র যাঘফ যকাযলদয। গলেয ভূর চনযত্র ম্পলকব গলফলক ফলরন ‚…প্রথভ ছথলক ছললয াঅলগ 

মবন্ত যাঘফ যকাযাআ গনত ৃনষ্টয দানয়ত্ব ননলয় চর ছথলকলছ; ছলল যাঘফ যানজত, জয়ী লয়লছ নযকায়ারা- 

ছরখলকয ভূর রলক্ষযয চনযত্র-নযকায়ারা-- ছাআ ‘ছছাটলরাক’।‛
১২

  ছ ননম্নফলগবয এক নযকা চারক লয় 

ফযনক্তলত্বয নদক ছথলক যাঘফ যকাযলদয ভলতা উচ্চফগবীলয়য ছচলয় ালনক লয, ছছাটলরাক লয় যাঘফ 

যকালযয ছথলক ালনক উচ্চ মবালয়য। াঅয তালক এাআ উচ্চ মবালয় উন্নীত কযলত ায়ক লয়লছ তায দৃঢ় 

াঅত্মম্মান  াঅত্মভমবাদা ছফাধ।  
 

     এফায ধযা মাক, ছরখলকয াঅন ানবজ্ঞতারি একনট গলেয কথা। গেনট ‘ফনপুলরয ছশ্রে গে’-এয ান্তগবত 

একনট উৎকৃষ্ট গে, মায নাভ ‘দূফবা’। গেনটলত ছরখক কথলকয বূনভকায় াফতীণব লয়লছন। দ ফছয াঅলগ 

গ্রীষ্মকালর নতনন একফায নগলয়নছলরন বাগরুলয ডাক্তায নললফ। ছখালন নগলয় তাাঁলক ছমলত য় করুাআ নালভয 

এক চাভালযয ফানেলত। তালদয ফানেয চানযনদক ছনাাংযা, ভানছ বন্ -বন্  কযলছ, ফানেয ছছলর-ছভলয়লদয ছট কৃনভলত 

বযুয। করুাআ শুলয় নছর একটা ভয়রা কাাঁথায য, চানযনদলক তায নফো াঅয ফনভ। এ াফথায় কথলকয ভলন 

লয়লছ জীফনমলুদ্ধ এ ভস্ত দনযদ্রযা কী াঅলদৌ নটকলত াযলফ? মাযা নানক ছখলত ায়না, ছযালগ ছবালগ, নক্ষা ছনাআ 

একনফেু, ভাথা ছগাাঁজফায জায়গা ছনাআ মবন্ত। নায ভলন লয়লছ জন্ম ননয়ন্ত্রণাআ এয ভাধান, লি চাাআ নক্ষা। 
 

     াঅফায াঅলযা দ ফছয য ফলবাকালর কথক ননবর াজবন লয় ছাআ বাগরুলযাআ াঅলন। এল ছাআ 

করুাআলয়য ফানেলত ছদখা কযলত ছগলরন এফাং নগলয় ছদখলরন দ ফছয াঅলগ গ্রীষ্মকালর ছম জায়গাটা ভরুবূনভয 

ভলতা ভলন লয়নছর, াঅজ ফলবাকালর তায ছচাযা ফদলর চানযনদক ফুজ দুফবাদলর ছছলয় ছগলছ। করুাআ দ ফছলয 

নফলল ফদরায়নন। তায ভা-নদনদভা ছফাঁলচ াঅলছন। ফানেয ছছলরলভলয়গুলরা ফ ফলো লয়লছ, তালদয নফলয় লয় 

ছছলর-ছভলয় লয় ছগলছ। জন্ম ননয়ন্ত্রলণয উলমানগতায় নফশ্বাী লয় একনট ছছলর  একনট ছভলয়লক জন্ম ছদয়ায 

যাআ কথক তাাঁক স্ত্রীয নটউফ কানটলয় ছপলরন। াাআরট লয় ছেনক্রাল ছছলরনট ভাযা মায় এফাং ছভলয়নটয নট-নফ লয় 

স্ন্যানালটানযয়ালভ াঅলছ। কথলকয গানে-ফানে, ছভাটা ভাাআলন ফাআ াঅলছ নকন্তু ুখ ছনাআ। ানযনদলক এাআ করুাআ 

চাভাযলদয য়লতা ফ নকছুাআ ছনাআ, তফু তালদয ঘলয ানন্ত ফভান। নানা দুাঃখ-দুদবা থাকা লে এযা কথলকয 

ছচলয় ছফন ুখী। াধাযণ ফাঙানর জানত র ছরখলকয বালায় ‘ভাযশুনভ পুর’। মালদয াঅফববাফ ঘলট নননদবষ্ট ভলয় 
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যৎ, ছভন্ত ফা ফন্ত কালর। গ্রীষ্ম কালর কাঠ পাটা ছযৌলদ্রাআ মায ছাবা নষ্ট লয় মায়। য শুনকলয় নগলয় ছদখা ছদয় 

কালরা নফলণ্ণ রূ  ধীলয ধীলয তা নননশ্চহ্ন লয় মায়। নকন্তু করুাআ চাভককা র ‘দূফবাদর’ মাযা ফছলযয ফভয়াআ 

নফযাজ কযলছ ভালঠ-ঘালট-ফালট। তালদয ালয় ভানেলয় ছগলর তাযা াঅফায উলঠ দাাঁোয় এফাং ালক্ষা কলয াঅলযা 

এক দতলরয জনয। তাযা এবালফাআ াবযস্ত, এবালফাআ জীফন ানতফানত য় তালদয। শুধু াধীয াঅগ্রল নদন গলণ 

কলফ ফলবা াঅলফ, কলফ দু-ছপাাঁটা জর েলফ তালদয লয, কলফ ছদখা ছদলফ তালদয াঅর রূ-াঅর যাং। 

াভানয দু-ছপাাঁটা ফৃনষ্টয জলরাআ তাযা ছনেলয় েলফ চানযনদলক। চতুনদবক বলয মালয যাভরা-ফুজ যলঙ। 
 

     তাযযাআ একনদন র নভউনননযার াআলরকন। এক ননক্ষত ফাঙানর মুফক কনভনায য়ায ছচষ্টায় নছলরন। 

তায নফযীলত দাাঁনেলয়নছর করুাআ চাভায। করুাআলয়য জাতবাাআ এলতা ছফন ছম ফাঙানর মুফকলক ানযলয় করুাআলকাআ 

তাযা নজনতলয় নদর। তাাআ কথলকয ভলন লয়লছ ‘ছৌনখন ভযশুনভ পুলরয গাছ’ রূী ফাঙানর ভানুললযা ছকাননদনাআ 

দুফবাঘারূী করুাআ চাভাযলদয াযালত াযলফ না। 
 

     এযয াঅভযা ছদনখ ‘ফুধনী’ গেনট, ছমখালন ফনকছুয ছথলক ফলো লয় উলঠলছ ননম্নফলগবয ছপ্রভ। এখালন 

গেকায কথলকয বূনভকায় াফতীণব লয় ফুধনী-নফল্টুয ছপ্রলভয াআনতালক ফণবনা কলয ছগলছন। ছরখক একনদন 

ছজরখানায় ছফোলত নগলয় এক াঅতব করুণ নচৎকায শুনলত ান ‚ফুধনী-ফুধনী-ফুধনী।‛
১৩    

াজানযফালগয াফবতয 

প্রলদল ফা ছাআ মুফক নফল্টুয। ফনয শুয ভলতা ফুধনীলক তাো কযলত কযলত একনদন কর নক্তয যীক্ষায় 

উত্তীণব লয় নফলু্ট ফুধনীলক জয় কলযনছর। াবয নফল্ট ুজাংরী ফুধনীলক ছলয় কী প্রকালয প্রণয় ননলফদন কলযনছর তা 

ছরখলকয কেনাতীত। নতনন শুধু এাআটুক ু জালনন, ‚নফফালয য নফল্টু ফুধনীলক একদি ছালে নাাআ- একদি 

নয়।‛
১৪   

নকন্তু ঠাৎ
 
এক নফমবয় ঘলট ছগর মায জনয নফল্টুলক ছজলর ছমলত র। ফুধনী একনট ন্তান প্রফ কযর 

এফাং ভাতৃত্ব রালব ছমন স্বগবুখ ছর। নাযীয নাযীত্ব ূণবাি রূ ায় তায জননী ত্তায়। ফুধনী ছনদন ‚নাযীলত্বয 

ধাল া যানখয়া ভাতৃত্বলরালক উত্তীণব াআয়া ছগর।‛
১৫

  নফল্ট ুতখন ফুঝলত ালয ছম ফুধনী শুধু তায একায ছনাআ; 

তালক ‚দখর কনযয়া ফনয়ালছ এাআ নশুটা!‛
১৬    

এাআ াযকায নযনথনতয ম্মুখীন য়ায জনয াঅজ নফল্টুলক 

পাাঁনয কাঠগোয় দাাঁোলত লয়লছ কাযণ ছ ‘নৃাংনশু“তযাকাযী’। ছপ্রলভয কালছ ভাতৃলত্বয যাজয় এ গলেয 

ভূর কথা। নফল্টুয ছপ্রভ এতটাাআ নৃাং ছম ননলজয ন্তানলক তযা কযলত তায দু-াত কাাঁলনন। ছ শুধু একজন 

জাংরী ফযাধাআ নয় এক স্বাথবয ছপ্রনভক ুরুল। গলেয ছলল এাআ ননম্নফগবীয় মুফক নফল্টুয ছপ্রভাআ ফলো লয় ছদখা 

নদলয়লছ- ‚ছম ভৃতুযয ূফবক্ষণ মবন্ত নচৎকায কনযয়া ছগর- ফুধনী“ফুধনী“ফুধনী-ফুধনী! বগফালনয নাভটা মবন্ত কনযর 

না।‛
১৭   

নফল্ট ুএকজন জাংরী ফলরাআ য়লতা একাজ তায লক্ষ ম্ভফয। নকন্তু, াঅভযা ভধযনফত্ত ভালজয ভানুললযা 

য়লতা নফল্টুয এ কালজয প্রনত ানুবূনত ছদখালনায া কযফ না; শুধ ুএটুকুাআ ফরলত ানয ছপ্রলভয ছনায় ান্ধ 

লয় নফল্টু ফুঝলত াযর না ছম, ‚ুত্র তাযাআ াাং, তাযাআ ত্তায স্বতাঃস্ফূতব নযণাভ, নকন্তু তালক ায ভলন 

য়ায ভূলর াঅলছ ফুধনীয প্রনত একভাত্র ছপ্রভ ছচতনায াঅকলবলণয বয়াফতা।‛
১৮   

ননম্নফগবীয় ভালজ ছপ্রভ ছম কীরূ 

কোরভূনতব ধাযণ কযলত ালয ‘ফুধনী’ গেনট তায একভাত্র ননদবন। 
 

     উলযাক্ত গোলরাচনায ভাধযলভ ফনপুলরয ননম্নফগবীয় ভাজ বাফনায লি লি পুলট লঠ তাাঁয ননলজয 

ভভবজ্বারা, ানুবূনত, ানুলাচনায স্পষ্ট নদকগুনর। একজন নাগনযক লয় ছবাটপ্রাথবীয প্রনত তাাঁয ভভবজ্বারা, একজন 

ভানুল লয় নযকায়ারায প্রনত তাাঁয ানুবূনত, একজন ডাক্তায লয় তাাঁয বুর বাফনায জনয ানুলাচনা  একজন 

স্বাভী, একজন নতা লয় এক নশু তযাকাযী মুফলকয ছপ্রভ কী কলয ছল মবন্ত নটলক ছফ নদকাআ তুলর এলনলছন 

ফনপুর তাাঁয করলভ। ভাজ লচতন একজন বাযতীয় নাগনযক-নচনকৎক-ভাজলফক ফরাাআচাাঁদ ভুলখাাধযালয়য 

গেগুলরায ভলধয, ‚জীফন ম্পলকব তাাঁয ছম মবলফক্ষণ উনথত কলযলছন তা এককথায় ানফদয। ফাস্তফজীফলন এয 

ছযলপয লত ালয। নকন্তু াঅদব ভাননফকতাফালদয কালছ এয ভূরয ানযীভ।‛
১৯ 

 --ফাাংরা ানলতয ননম্নফগবীয় 

ভালজয এক নচত্রকয নললফ ফনপুলরয প্রনতচ্ছনফ নচয াভয লয় থাকলফ াঠকভালজয ভানভুকুলয। 
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