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াহত্যে ভাভাযী এফং ফযভাত্নয কান্না
সৌযব দারার
কাযী হক্ষক, সবাটট্টী, এইচ হফ এর াইস্কুর, জরাইগুহি, হিভফঙ্গ
Abstract:
In the history of time, pandemics have come before us in different forms. The example of which has
been expressed by various writers in their creativity. We are still moving forward through this critical
time, which has affected all levels of society. The literature that teaches us to forget our sorrows and
give us joy is now stagnant. People are now jobless, directionless and suffering from various mental
stresses. Tired people are not able to give birth to new ones. In this article, I will try to present the
pandemic picture of the past Bengali literature as well as the position of the present literature through
tears.
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সেক্ষাট: ‚ক্ষুদায যাত্জে ৃহিফী গদেভম, ূহণভা চাাঁদ সমন ঝরাত্না রুহট‛ কিাহট সমভন শুনত্য ফা ফরত্য আভাত্দয
জ রাত্গ হিক যযটাই কহিন মহদ এয অি আভযা অনুধাফন কহয।২০১৯ াত্রয নত্বম্বয ভাত্ হফত্েয াভত্ন উত্ি
আত্ এক নযুন ধযত্নয মুদ্ধ। মাত্ক অত্নত্ক ‘নফে িান্ডা মুদ্ধ' নাভ হদত্মত্ছন।এই মুদ্ধঘন হযহিহযত্য ভানুল মুত্দ্ধয জনে
েস্তুয ত্য ত্য ফযভাত্ন মুত্দ্ধয ভমদাত্ন ফুক হচহযত্ম রডাই কযত্ছ।‘ভযায উয খাডায ঘা' হাত্ফ মুক্ত ত্মত্ছ
েকৃহযয অহবা।মায দরুন ৃহিফীয গহযভম জীফন িভত্ক সগত্ছ উত্তয আধুহনকযায মুত্গ।অযীত্য হফহবন্ন সরখহনত্য
এয হচত্র অনুলঙ্গ হাত্ফ উত্ি এত্র েধান হফত্ফচে হফলম হাত্ফ উত্িহন, যত্ফ ফযভাত্ন ভানফ করোত্ন  জীফন মুত্দ্ধ
জমী ফায আা হনত্ম উিত্ফ।
ইহযাত্য দন: এ ম্পত্ক েিত্ভ যাখা মাম ফাংরা াহত্যেয আহদ হনদন চমাত্দয কিা, সমখাত্ন যাহয ভিকভাভাযীয কিা উত্রেখ সনই। যত্ফ সফৌদ্ধ ধভীয় আধোহিক াধন ঙ্গীয হত্ত্ফ যহচয চমাত্দ রূত্কয আশ্রত্য়
ভকারীন দহযদ্র ফাঙাহরয হনযেহদত্নয অবাফ, ক্ষুধা, দুঃখ-দাহযদ্রে, সযাগ-ফোহধ-সফদনা-ীহিয জীফত্নয করুণ হচত্রই
েহযপহরয ত্য়ত্ছ। এযয আহ হফেকহফ যফীন্দ্রনাি িাকুত্যয কাত্ছ, যাাঁয ‘সগাযা’ উনোত্ হযত্ভাহনীয ফমাত্ন াই,
‚কত্রযা ইমা চাহয হদত্নয ফেফধাত্ন আভায সছত্র  স্বাভী ভাযা সগত্রন।‛ ‘চযুযঙ্গ’ উনোত্ সেত্গয হচহকৎা
কযত্য হগত্ম সেত্গ আক্রান্ত ত্ম ভৃযুে ম জোিাভাইত্ময।যাাঁয ‘দফুহদ্ধ’ এফং ‘হদহদ’ গত্ে এক ফাহরকা  এক নাযী
কত্রযাম ভাযা মাম, দজত্নয নাভই ী। ‘ভারেদান’ গত্ে কুডাহনত্ক সখাাঁজায েত্ঙ্গ আত্ছ, ‚সফাত্য সেগ-দভত্নয
হফবীহলকাম এয সরাক এয হদত্ক রামন কহযত্যহছর সম, সই-কর রাযকদত্রয ভধে ইত্য একহট হফত্ল
সরাকত্ক ফাহছমা রমা ুহরত্য ত্ক্ষ ক্ত ইর‛। ‘হভহন্ত', ‘বাই সপাাঁটা' গত্েয াাাহ ‘অহবায', ‘ুযাযন
বৃযে', ‘এফায সপযায ভত্য' কহফযাম উত্ি এত্ত্ছ নানান ছহফ।যফীন্দ্রনাি যায ‘স্বত্দী ভাজ’ ত্ফয হফহবন্ন েফত্ে
স্বািেফেফিায উন্নহয সচত্য় আত্রাচনা কত্যত্ছন নানা েঙ্গ ক্রত্ভ। যাস্তা হনভাণ, ুকুয খনন, ানীয় জত্রয ফেফিা,
য়ুঃহনস্কালন  হযস্কায-হযচ্ছন্নযা এত্ফয েহযহট সক্ষত্ত্রই শুধু যকাযফাাদয ফা হফত্তফান সশ্রণীয ত্য হনবয না
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কত্য জনগণ হনত্জযাই এহগত্য় আুক-অিাৎ এক ধযত্নয ‘াহটহত্টহয সডত্বরত্ভন্ট’ ঘটুক, এটা যফীন্দ্রনাি
সচত্য়হছত্রন। ১৯১৫ াত্র অযুর সনত্ক সরখা একহট হচহিত্য হযহন ল্লী-উন্নয়ত্নয সক্ষত্ত্র স্বািেঝুাঁহকত্ক গুরুত্েয াত্ি
উত্ল্লখ কত্যত্ছন:‘হযত্য আহভ হকছুকার ইত্য ল্লীভাজ গহিফায সচষ্টা কহযত্যহছ, মাাত্য দহযদ্র চাহল েজাযা
হনত্জযা একত্র হভহরয়া হনত্জত্দয দাহযদ্রে অস্বািে  অজ্ঞান দূয কহযত্য াত্য। হনত্জয সচষ্টায় যাস্তাঘাট হনভাণ কত্য, এই
আভায অহবোয়।…[যত্ফ] গ্রাত্ভ রািা ফোপ্ত ইয়া হিত্যত্ছ- আহভ স্বয়ং উহিয িাহকত্র যাায বাররূ
েহযকায ইত্য াহযত্ফ। এভন অফিায় আহভ কাায খাহযত্য একহদন মহদ হফরম্ব কহয যত্ফ অযাধ ইত্ফ।’ এ
ধযত্নয জন-েত্চষ্টায যাজননহযক গুরুে হছর। গােীয স্বযাজ আত্দারন যফীন্দ্রনাত্িয স্বত্দী ভাজ আত্দারন সিত্কই
অনুোহণয ত্য়হছর- এটা উত্ল্লখ কযা েত্য়াজন। গােী এ েংত্গ যফীন্দ্রনািত্ক হরত্খহছত্রন, ‘My Swaraj
movement is the natural child of your Swadeshi movement.‛ আজত্ক এই কত্যানাকাত্রয দত্মাগ
সভাকাহফরায় জনগত্ণয ‘হনজস্ব স্বাধীন উত্দোগত্ক’ যাই গুরুে সদয়া জরুযী ত্য় ত্িত্ছ। দর-ভয হনহফত্ত্ল িানীয়
মাত্য় জরুযী ত্রাণ  স্বািে কহভহট এফং নাগহযক উত্দোগ গ্রণ কযা ছািা শুধু যকাযী দর, যাষ্ট্রযন্ত্র এফং কত্াত্যট
োইত্বট সক্টত্যয ত্য হনবয কত্য কত্যানা হযহিহযত্ক াভার সদয়া ম্ভফ নয়।
অযাত্জয় কিা াহহযেক যৎচন্দ্র চত্ট্টাাধোত্য়য হফহবন্ন উনোত্ ভিক-ভাভাযীয কিা ফহণয ত্য়ত্ছ। এ
েত্ঙ্গ েিত্ভই ‘শ্রীকান্ত' উনোত্য কিা ফরা সমত্য াত্য। ুত্যা উনো জুত্িই ভাভাযী, ভাযী ফা জনস্বািে হনত্য়
দহফাত্কয কিা ছহিত্য় আত্ছ। এছাডা হন্ডযভাই, ল্লীভাজ, গৃদা, ত্িয দাফী , সদনা ানা, সল েশ্ন
উনোত্ এফং রারু গত্ে নানাবাত্ফ এই ভাভাযীয কিা সদখা মাম।
যাযাঙ্কয ফত্দোাধোত্য়য ‘ধাত্রীত্দফযা’ উনোত্ কত্রযা ভাভাযীয েঙ্গ াই। উনোত্য নায়ক হফনািত্ক
কত্রযা আক্রাত্ন্তয সফা কযত্য হগত্য় নানান হফরুদ্ধযায হকায ত্য ত্য়ত্ছ। যাাঁয ‘গণত্দফযা’ উনোত্ কত্রযায
হফস্তৃয উত্ল্লখ যত্য়ত্ছ। নায়ক সদফনাি মুফক ঙ্গীত্দয হনত্য় অত্নক সচষ্টা কত্যহছর গ্রাত্ভ ছহিত্য়-িা কত্রযা রুখত্য।
‘আত্যাগে হনত্কযন’ উনোত্ সদখা মায় সম, হহক্ষয সছত্রযা হফশুদ্ধ ানীয়জত্রয ফেফিা কত্য কত্রযায় ভৃযুে
আটকাত্য চাইত্ছ। কুত্য়া খুাঁিত্য সকাদার ঘাত্ি হনত্য়ত্ছ। যাত্দয নাভ ত্য়ত্ছ ‘সকাদাহর হিত্গড। এছাডা যাাঁয ‘সফাফা
কান্না' সছাট গত্ে হযহন এস্পত্ক নানান ইহঙ্গয হদত্ম সগত্ছন।
হফবুহযবূলন ফত্দোাধোম এয আযনেক, অহন ংত্কয, আযগে হনত্কযন, ীযা ভাহনক জ্বত্র, এফং সমারা গত্ে
এয ছহফ ধযা ত্ড।হনম্নফত্গয ভাত্জ ভাভাহযয েত্কা াংঘাহযক। এয উদাযণ খুাঁত্জ ায়া মায় হফবূহযবূলণ
ফত্দোাধোত্য়য ‘আযণেক’-এ।
ভাহনক ফত্দোাধোত্ময গে উনোত্ ভাভাযীয উত্ল্লখ ামা মাম। ‘আত্যাগে’-সয ররনায ভুত্খ সানা মাম,
‚কত্রযা ফন্ত সরত্গত্ছ খুফ । যক্ষাকারীয ূত্জা ত্ফ, চাাঁদা সচত্ম হনর। সযাগ ফোযাত্ভয এভন ছডাছহড সফাধ ম
জগত্য সকািা সনই। এফায সমন কাটত্যই চাম না অুি অফিাটা‛ ।‘ুযুর নাত্চয ইহযকিা’-য নামক ী হনত্জই
ডাক্তায। সরখক জানাত্চ্ছন, ‚বোা গুত্ভাট, শুষ্ক সডাফা-ুকুয-বযা গ্রাত্ভয রুক্ষ ভূহয আয কত্রযা সযাগীয কদম
াহন্নধে, এই ভস্ত ীডত্নয ভত্ধে কুুত্ভয খাছাডা াহটুকু হবন্ন ভত্ন কহযফায ভত্যা আয হকছু ী খুাঁহজমা াম
নাই‛ ।
ফাংরা সছাটগত্ে ভিক-ভাভাযীয েঙ্গ এত্ছ নানা সেহক্ষত্য। হমদ ভুজযফা আরী ‘াদটীকা’ গত্েয
শুরুত্যই ভিত্কয েঙ্গ এত্ত্ছ এবাত্ফ- ‚গয যত্কয সল আয এই যত্কয সগাডায হদত্ক আভাত্দয সদত্য
সটারগুত্রা ভডক সরত্গ োম ম্পূণ উজাড ত্ম মাম।‛নাযামণ গত্ঙ্গাাধোত্ম গে ‘ুষ্কযা’-সয ফাংরায ভন্বন্তয
যফযী ভডক সিত্ক উদ্ধায াফায হচত্র েহযপহরয।জগদী গুপ্তয ‘ত্মাভুখভ’ গত্ে বূযনাি হনত্জয স্ত্রীত্দয যোয
হছত্ন যায অিহরপ্সু কহফযাজ ফাফায দষ্কভ ধত্য সপত্র সল মন্ত। সলযভ ফউ সফাঁত্চ মাম। বূযনাি ফত্র, ‚এ সফৌটায
যভামু আত্ছ যাই কত্রযাম ভযর না, ফাফা! াত্যন সযা হনত্জই সখত্ম সপরুন‛।হিাভ চক্রফযীয ‘সদফযায জন্ম’
গত্েয কিক সম-ািত্য সাাঁচট সখত্য সখত্য হফযক্ত ত্ম উত্িহছর ফন্ত সযাগ সিত্ক ফাাঁচত্য সই ািত্যই ভািা
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সনামাম। এই ভত্ময ত্ঙ্গ সফ হভর ামা মাম না হক? ুকুভায যাম যাাঁয ‘সটুক’-এ হরত্খত্ছন, ‚চাযহদত্ক সম
যকভ সেগ আয ফোযাভ এই াডাুদ্ধ ইাঁদয না ভাযত্র আয যক্ষা সনই।‛
ফাংরা কহফযাত্য ফাদ মায়হন ভিক-ভাভাযী েঙ্গ। হকত্ায কহফ ুকান্ত বট্টাচাম সযা ফহু আত্গই যাাঁয ‘সফাধন’
কহফযায় ফত্র সগত্ছন- ‘ভাযী  ভিক ভন্বন্তয, ঘন ঘন ফনোয/ আঘাত্য আঘাত্য হছন্ন হবন্ন/ বাঙা সনৌকায ার/ এখাত্ন
দারুণ দুঃত্খ সকত্টত্ছ ফনাত্য কার’-এয কিা।কহফ জীফনাদ দাত্য ‘আট ফছয আত্গ একহদন' কহফযায় -‚ এই ঘুভ
সচত্য়হছর ফুহঝ!/ যক্তত্পনাভাখা ভুত্খ ভিত্কয ইাঁদত্যয ভত্যা ঘাি গুাঁহজ‛ উভায় সেত্গয ফণনা এফং ুত্চযনা ল্লীকহফ
জীভুদ্দীত্নয ‘আভানী’ কহফযাম াই- ‘ভোত্রহযমায ভক সিা হফল গুহরত্ছ জত্র।’ুবাল ভুত্খাাধোম এয স্বাগয,
ফলত্ল, এ স্পত্ক কত্মকহট উদাযণ।
এছাডা আহজজুর ত্কয ‘আগুনাহখ’, সফগভ সযাত্কমায ‘ুরযনায স্বপ্ন', জহয যামাত্নয ‘াজায ফছয ধত্য’,
দীন চত্ট্টাাধোয় এয বাযযফল, হহদ কহফ ূমকান্ত হত্রািীয নীযারা, ুবাল ভুত্খাাধোম এয হচযকুট, দাহযক,
নাযামন গত্ঙ্গাাধোম এয কাত্রাজর, পনীেযনাি সযনুয সরখা ভমরা আাঁচর, স্বপ্নভম চক্রফযীয নফভ ফ, ভীয যহক্ষয
এয স্বত্প্নয স্বাধীনযা, ফরাই চাাঁদ ভুত্খাাধোম এয ‘ জঙ্গভ, অনু বট্টাচাত্ময 'হেমবূহভ’ এই ভাভাযীয হফবৎ রু
পুত্ট উত্িত্ছ।
ফযভাত্নয কান্না:
‚ৃহিফীয গবীয গবীযযয অুখ এখন,
ভানুল যফু ঝনী ৃহিফীযই কাত্ছ‛
জীফনানদ দাত্য ‘ুত্চযনা' কহফযায াাাহ হফজন বট্টাচাত্ম ‘নফান্ন' নাটত্কয সম কিাহট আজ ফাস্তফ যা র “
‘ঘত্য হপত্য মা যভমান, সযাযা ফ ঘত্য হপত্য মা,আভায সম ভযত্চ ডা রাঙর কখান আফায ক্ত কত্য সচত্ ধয
ভাহটত্য ক্ত কত্য সচত্ ধযহফ, সানা ফদাম, সানা পরত্ফ সানা পরত্ফ হপত্য মা হপত্য মা‛ কাযন েকৃহযয হনভভ
রুত্য কাত্ছ ভানুল আজ অাম।দত্র দত্র ভানুল হনজ বূহভত্য হপত্য আত্ছ বদ্র ফাফুত্দয সদমা হযমামী শ্রহভত্কয
যকভা হনত্ম। শুধু যাই নম আহভ গয ২৩ ভাচ োম ১৮ হকহভ াত্ম সাঁত্টহছ এনাত্দয াত্িই, যাই ত্জই অনুবফ
কযত্য াহয দুঃখ, মন্ত্রনা।মাাঁযা একটু োত্ন সফাঁত্চ িাকায আা হনত্ম ভাইত্রয য ভাইর ি অহযক্রভ কত্য চত্রত্ছ।
‚াহ কান্না ীযাান্না সদাত্র বাত্র
কাাঁত্ ছদ বারভদ যাত্র যাত্র
নাত্ছ জন্ম নাত্ছ ভৃযুে াত্ছ াত্ছ…‛ (শ্রাফণগািা-যফীন্দ্রনাি িাকুয)
আভাত্দয জীফত্নয অহবা স্বরু এই ভাভাযী সকত্ড হনত্মত্ছ ফািান, সকত্ড হনত্মত্ছ ভুত্খয অন্ন।কাজ াহযত্ম
অংখে ভানুল সত্টয টাত্ন অি না িাকা অফিাম সকউফা খাহর াত্ম সকউফা সছাঁডা জুত্যা , সকউফা াইত্কত্র হনত্জয
হনত্জয ফাহডয হদত্ক এহগত্ম চত্রত্ছ।শুধু কী এখাত্নই সল? ঘুভন্ত হশুত্ক ুটত্কত্য উয শুত্ম সযত্খ টানত্য টানত্য
হনত্ম চত্রত্ছ যায ভা।সকউফা অন্তুঃত্তা ভহরাত্ক ফাাঁত্ক কত্য হকংফা ফাত্েয উয ফহত্ম যাস্তা হদত্ম সটত্ন হনত্ম
চত্রত্ছন হদত্নয য হদন।আয দহযদ্র ফাফা ভা যায ন্তানত্দয হনত্জয কাাঁত্ধ, সকাত্র, ভািাম চাহত্ম ি অহযক্রভ
কযত্ছন এফং কত্ষ্ট কান্নাম সপত্ট ডা হশুত্দয সমন ফরত্ছন ‘সবাত্র ফাফা াড কত্য গা' এফং ‘এই সদখা মাম ফাফায
ফাহড'।আয হফকরাঙ্গ হবক্ষুক, মাত্দয হবক্ষা ফৃহত্ত ফে ত্ম মাফায কাযত্ন হনত্জয দহট াযত্ক াহযমায কত্য সছাট্ট চাকা
রাগাত্না গাহডত্য ংক্রভন বূত্র ,হক্ষত্দয জ্বারা বূত্র হদাহন ত্ি সদৌডাত্নায ছহফ আভযা সদখত্য সত্মহছ।
….শুধু দহট অন্ন খুাঁহট সকান ভত্য কষ্ঠহকষ্ট
োন সযত্খ সদম ফাাঁচাইমা
নাহ জাত্ন কায দ্বাত্য দাাঁডাইত্ফ হফচাত্যয অং
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দহযত্দ্রয বগফাত্ন ফাত্যক ডাহকমা হদঘোত্ ভত্য স হনযত্ফ‛ (এফায হপযা ভত্য “ যফীন্দ্রনাি িাকুয)
সযত্রঙ্গানাম রঙ্কা সখত্য কাজ কযা ১২ ফছত্যয জাভরা ভাকদভ কত্মকত্া হকত্রাহভটায াত্ম সাঁত্ট ছহত্তগত্ড যায
ফাহড সিত্ক ১৪ হকহভ দূত্য োন াযাম।ছম জত্নয হযফাত্য একজন উাজনকাযী হফাত্যয ৩৫ ফছত্যয ছফু ভন্ডৃর
গুরুগাাঁত্ম যত্ঙয কাজ কযত্যন।অনাাত্যয সদায গডাম িাকা হযফাত্যয কষ্ট ে কযত্য না সত্ড আডাই াজায
টাকাম হনত্জয সভাফাইর হফহক্র কত্য, এই অি স্ত্রীয াত্য হদত্ম হনযত্ফ আিযো কত্য।সদখত্য ামা মাম হদহল্লত্য
বফঘুত্যত্দয অফিা, মাত্দয াভহমক ছাউহনত্য িান না সত্ম সখারা আকাত্য হনত্চ িাকায ছহফ।সত্ট খাফায সনই,
হশুত্দয জনে দধ সনই, ানীম জত্রয আবাফ- মায দরুন হফদ্র, আয পরস্বরু সর ুহরত্য েফর হফক্রত্ভ রাহিয
আঘায।
‚সম হশু বূহভষ্ট র আজ যাত্ত্র
যায ভুত্খ খফয সরুভ:
স সত্মত্ছ ছাডত্র এক,
নযুন হফত্েয দ্বাত্য যাই ফেক্ত কত্য অহধকায
জন্মভাত্র ুযীি চীৎকাত্য।
খফত্দ হনুঃাম, যফু যায ভুহষ্টফদ্ধ ায
উত্ত্তাহরয, উদ্ভাহয
কী এক দত্ফাধে হযঞ্জাম।
স বালা সফাত্ঝ না সকউ,
সকউ াত্, সকউ কত্য ভৃদ হযযস্কায‛ (ছাডত্র “ ুকান্ত বট্টাচাম)
ভাযাত্ষ্ট্রয নাহক সিত্ক ভধেেত্দত্য ছাযনা গ্রাত্ভয উত্দ্দত্ে ি চরা এক বযা ভাত্য অন্তুঃত্ত্বা, হদঘি
চরত্য চরত্য মন্ত্রনাম কািযাত্য িাত্কন।েফ সফদনায ভাত্ঝই যাস্তায াত্ জন্ম সদন এক পুটপুত্ট ন্তাত্নয।যাযয
াকুত্রে ২ ঘন্টা হফশ্রাভ হনত্ম ন্তানত্ক ফুত্ক কত্য ি চরা শুরু কত্যন।ক্লান্ত াত্ম, শ্রান্ত সদত্ ১৫০ হকহভ সাঁত্ট যীয
এহরত্ম সদন।োম একই ঘটনায াহক্ষ আয এক ভাত্ময।সযত্রঙ্গনায াঙ্গাত্যহি সিত্ক এক অন্তুঃত্ত্বা খাহর াত্ম
াাঁটত্য শুরু কত্যন, রক্ষ ছহত্রগত্ডয যাজনদ গ্রাভ।হকন্তু ভাঝযাস্তাত্যই ন্তাত্নয জন্ম সদন। এই ভাভাযী ংকটভম
ভত্ম কয ভা কয ন্তাত্ন জন্ম হদত্মত্ছন হযমামী শ্রহভত্কয নাত্ভ।হকন্তু েশ্ন র এই ভাত্মত্দয, ন্তানত্দয অফিা
সকভন যা ময অজনা।
এযকভই ৪০ ফছত্যয উত্তয েত্দত্য সভান ,হডায ৫৬ ফছত্যয ধুহয চযন সভাাহন্ত ফাহড সপযায ত্ি াত্ম
াটায কষ্ট এফং অবুক্ত িাকায কাযত্ন যাত্দয ভৃযুে ফযন কযত্য ত্মত্ছ।এয াাাহ কহভ সস্পার সেত্ন সত্টয
মন্ত্রনাম কাযযাত্য কাযযাত্য হফনা হচহকৎাম োন াযাম খাহযফ সখ ।শুধু কী যাই? একটু হফশ্রাত্ভয আাম সযর
রাইত্ন ঘুভত্য িাকত্র যাত্দয োন সকত্ড সনম দযন্ত এক ভার গাহড।ফাহড সপযায ত্ি ি দঘটনা সযা আত্ছই হকন্ত
সমাহগ আহদযেনাত্িয যাজে যকায ঘযভুহখ শ্রহভকত্দয জন্তুয নোম যাস্তাম ফহত্ম হকটনাক সে কযটা মুহক্তমুক্ত?
Those who helped farmers in growing food are now getting food. Those who constructed home
for many are now homeless. Those who constructed roads for faster speed life are now facing
no speed in their life. ফযভাত্ন এই হযহিহযত্য ১৩৬ হভহরমন ভানুল কভীন।কৃলকযা াযত্ছ না যাত্দয দ্রফে

হফহক্র কযত্য। এ ম্পত্ক গঙ্গাধয নাত্ভ এক কৃলক বাই কনাটত্কয সডাগযাাহরত্য কৃহলজ কর হফহক্র কযত্য না াযায
দরুন ঝত্নয চাত্ আিযো কত্য।আফায হফহবন্ন হটাত্র না ত্চ্ছ রুহগ বহয না ত্চ্ছ হচহকৎা।হটাত্র বহয
সনমা সযা দূত্যয কিা োিভীক হচহকৎা মন্ত াত্চ্ছ না, পত্র অত্নক াধাযন ভানুল ভৃযেয সকাত্র স াত্র
ডত্ছ।এযকভ কয ঘটনা উদাযন ত্চ্ছ এই ফযভান ভাভাযী।যকায দাম চাাত্চ্ছ াাযাত্রয উয আয
াাযার যকাত্যয উয।
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‚সফোয সফো মায করুন কাহহন
বে ভাত্জয ভানুলগুহর সকউ সাত্নহন
সফো হনত্জত্কই শুধাম, ঘত্য ঙ্গু ফাফা অহফফাহয আত্ছ সফান
ভা যা অাম, যাই অহনচ্ছাম স যভন
সছাট বাইহট কাাঁত্দ সম ক্ষুদাম‛ (সফো কাহহন- ভুজাত্ের ুভন)
াভত্ন আনা ত্চ্ছ না সই কর গহনকাত্দয মাাঁযা আজ করুন নমত্ন সচৌকাত্ি ফত্ খত্দ্দত্যয অত্ক্ষা কযত্ছ।আয
ফৃন্নরা যাাঁযা আজ ফাইত্য সফত্যাত্য না াফায কাযত্ন হফহনদ্র যায কাটাত্চ্ছ।
েিত্ভই ফত্রহছরাভ ‘ভযায উয খাডায ঘা', মা র োকৃহযক দত্মাগ।বাযত্যয উত্তয সিত্ক দহক্ষন, ূফ সিত্ক
হিভ ফয ই ভানুত্লয কান্নায হচত্র ধযা ডত্ছ।এই েকৃহযয অহবা হাত্ফ েিত্ভই মায কিা যাখা মাম যা র
ঙ্গাত্রয আক্রভন।উত্তত্যয হফহবন্ন যাত্জেয াাাহ ফাংরায অত্নক কৃলত্ক কত্যত্ছ ফশ্রান্ত।এযই ভত্ধে সকাঁত্
উত্িত্ছ বুহভকত্ম্প হদহল্ল  উত্তয বাযয এয হফহবন্ন অং।যায ত্ঙ্গ ফাডহয ামা হাত্ফ দহক্ষত্ন হফাখাত্তনত্ভ
গো দঘটনা, োন াযাম অত্নত্ক।অভ এফং গুজযাত্ট এই ঘটনায ুনযাফৃহত্ত ঘত্টত্ছ।হিত্ভয হনগ সিত্ক ূত্ফয
আম্পাত্নয যান্ডফ।ভানুলত্ক কত্যত্ছ হযজন ছাডা গৃীন।কত্যানা ভাভাযীয দরুন কভীন অফিাম েকৃহযয সযাানত্র
যা াধাযন ভানুত্লয দুঃত্খয ভুহুয ত্দয ভত্যাই অনুবফ কযত্য াযফ না মহদ না নাত্দয কিা শুহন।হনত্জ না সখত্ম
ক্ষুধায হশুত্ক হকছু খানায সম সচষ্টা, হযেই মন্ত্রনাদামক।আফায হফাত্যয ফনো, অত্ভয বুহভধ যায উয আফায
ফযভাত্ন অত্ভয ফনো,ভাযাত্ষ্ট্রয ফনো, েকৃহয সমন আজ হনজ বহঙ্গভাম একটু একটূ কত্য যায েহযত্লাধ হনত্চ্ছ।আয
ঈেত্যয েহয ায সজাড কত্য ভানুল এখন অাম অফিাম কাাঁদত্ছ।
এই ংকটকাহরন ভত্ম অনরাইন হক্ষা ত্চ্ছ।হকন্তু বাযত্যয ভয যৃযীম হফত্েয সদত্ সমখাত্ন দত্ফরা দভুত্িা
অন্ন সজাত্ট না।সখাত্ন অনরাইন হক্ষা সানায ািয ফাহটয ভয।আয ভানুত্লয ভত্ধে ফাডত্ছ দযে, হযহয ত্চ্ছ
‘আভযা যা' হফবাজন।এপ্ম্ম্পত্ক যফী িাকুত্যয একহট ফক্তফে ফরা মাম, ‚ ভোত্রহযমা, সেগ, দহফক্ষ, সকফর উরক্ষ
ভাত্র, ফাে রক্ষ ভাত্র, ভূর ফোহধ সদত্য ভজ্জাম েত্ফ কত্যত্ছ‛ সমহট ফযভাত্ন খুফ সদখত্য ামা মাত্চ্ছ। মায পর
বুগত্য ত্চ্ছ ভানুলত্ক, াম্প্রদাহমক রডাই এয উকাহন, দহযত্দ্রয অন্ন রুি ফই ভানুলত্ক কষ্ট হদত্চ্ছ।যত্ফ এগুহর সকান
হফহচ্ছন্ন ঘটনা নম টুকত্যা টুকত্যা ছহফ জুত্ড সম হফযাট সকারাজ হযহয ত্চ্ছ এটাই ফাস্তত্ফয াহযে।
উংায: হযত্ত্ল সম কিাগুহর উত্ি আত্ েকৃহযয হফরুত্দ্ধ ঐকেফদ্ধ রডাই ভাত্ঝ এখন ভানুল উাজন কযত্ফ? না
াহযে াি ফা যচনা কযত্ফ? মাাঁত্দয হযফাত্য োন সগর, হফনা হচহকৎাম ভযত্য র, গৃীন ত্য র, মাাঁযা দভুত্িা
অন্ন মন্ত সমাগায কযত্য াযত্ছ না, এই ংকটকাহরন হযহিহযত্য, যাত্দয হযফাত্যয কী অফিা? সম াহযে ভাজ
দন স্বরু আভাত্দয জীফত্নয অহফত্চ্ছদে অং রুত্ আভাত্দয জীফন যিা ভাত্জয নানান হদক পুহটত্ম সযাত্র,
ুকভর ফৃহত্তয েকা ঘটাম, ভযনকাত্র ফাাঁচায ি সদখাম, যফীয বালাম ‚ ভযন সয যুাঁহু ভভ োভভান‛মাত্ক হনত্ম
আভযা জীফত্নয নানান গে াজাই, সম আভাত্দয ফাাঁচত্য সখাম, াাঁত্য সখাম, জন্ম সদম ৃজনীরযায, সই
াহযে আজ সফাফা াহিত্কয নোম হনিু ত্ম হনবৃত্য ফাস্তত্ফয কান্নাম হবজত্ছ।হবহজত্ম হদত্চ্ছ হনত্জত্ক।নযুন ূম না
উিত্র এয সিত্ক ভুহক্ত ত্ফ না।যাই ভানুল এখন নযুন ূত্ময অত্ক্ষাম ফত্ আত্ছ।যত্ফ একহদন এই ফৃহষ্টঘন যাহত্র
সত্ল ূম উিত্ফ।যখন না ম নযুন কত্য যচনা ত্ফ, সদখত্য াত্ফা ৃহষ্টয আকলন।যাই এই কিাই ফরা মামআভযা কযফ জম
আভযা কযফ জম
আভযা কযফ জম হনিম…..
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