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নাযাণ কঙ্গাাধযাঙ্য উনযা ‘াসধাযা’ : ানুঙ্খ
ু সফঙ্েলঙ্ণয াঅঙ্রাঙ্ও
ভাঙ্েতা চ্যাটাসজি
াসতসথ াধযাও, ফাাংরা সফবাক, ওাসজ নজরুর সফেসফদযার,াঅানঙ্ার, সিভফগ, বাযত
Abstract
In the year 1918 a poet, novelist,essayist,short story writer-Narayan Gangopadhyay was
born at Baliadingi in Dinajpur, now in Bangladesh. He took his name narayan,as his pen
name. He was always a best critic of his on creation. He always believe that Literature was
not a tool of entertainment. He minutely concentrated in literature for society’s well-being.
He was very open minded writer, he was not immersed himself any prejudice while he was
written up.he was not stuck any subject. If he was feel boared to any content of his writing,
he change it immidiately. In Narayan Gangapadhyay’s writing; history, politics, critical
human relationship–all were came through a harsh reality. ‘Ashidhara’ one of his not very
renowned novel. Literature -critics are not discussing about this novel; but this novel gave
some new aspects. ‘Ashidhara’ is a kind of vow or a critical devotion for husband and wife.
In these novel supriya was a leading charactor, was Atish blown free air for her life? why
this novel was exceptional? we are finding this answer through this artical. what exactly
novelist tell us in this novel?
Key words: Vow, Critical- Reletionship, Identity, Reality, Completeness.

সতসযঙ্য দঙ্ও ফাাংরা ওথাাসঙ্তযয জকঙ্ত এও ানযতভ নাভ হার নাযাণ কঙ্গাাধযা। তাযাঙ্কযসফবূসতবূলণ- ভাসনও –এাআ ত্রী ফঙ্্যাাধযাঙ্য হমাকয উত্তযাসধওাযী সিঙ্রন নাযাণ কঙ্গাাধযা। কওঙ্ায হথঙ্ও
হমৌফঙ্নয প্রথভ সদওটা তাাঁয হওঙ্টসির উযফঙ্গয সদনাজুয হজরা। তাাঁয হরঔা ফাযাং-ফায ফাস্তঙ্ফয রূঢ় সদও
গুসরাআ পুঙ্ট উঙ্েসির। ফৃত্তয জনজীফঙ্নয ফৃঙ্ও সতসন িুাঁঙ্ হদঙ্ঔসিঙ্রন।
ভাঙ্জয াফস্থান এফাং সফফতিঙ্নয সচ্ত্রঙ্ও নাযাণ াতযন্ত দক্ষতায ঙ্গ পুসটঙ্ তুঙ্রসিঙ্রন। াংাঙ্যয জসটর
াঅফিঙ্ত খুযাও হঔঙ্ত থাওা, কদনস্ন নাকসযও জীফঙ্নয জাাঁতাওঙ্র সষ্ট ভানুলজঙ্নয হুফহু িসফ াসসতযও নাযাণ
কঙ্গাাধযাঙ্য হরঔা জীফন্ত ঙ্ উঙ্েসির।াআসতা, ভাজ, যাজনীসত, নয-নাযীয জসটর ম্পওি, হদওার-ভ
দ্বাযা াঅচ্ছন্ন এও ফৃৎ টবূসভ,ভধযসফত্ত ভাজ এিাড়া প্রওৃসত তাাঁয হরঔা হমন এও ানয ভাত্রা হমাক ওঙ্যসির।

নাযাণ কঙ্গাাধযাঙ্য হরঔা প্রথভ উনযা; ‘উসনঙ্ফ’ (প্রথভ ফি) ১৯৪৩ সিস্টাঙ্ে প্রওা রাব ওঙ্য।চ্াযসট
ঙ্ফি তাাঁয উনযা গুসরঙ্ও সফবক্ত ওযা হমঙ্ত াঙ্য। প্রথভ ফি (১৯৪৩-১৯৪৮সঔষ্টাে) “ ‘উসনঙ্ফ’, ‘ভন্দ্রভুঔয’,
‘স্বণিীতা’, ‘ম্রাট  হেষ্ঠী’, ‘ূমিাযসথ’। (১৯৪৯-১৯৫৬ সিস্টাে) সদ্বতী ঙ্ফিয ভঙ্ধয যঙ্ঙ্ি -‘সফসদা’,
‘সরাসরস’, ‘রারভাসট’, ‘ভান্া’, ‘দঞ্চায’। তাাঁয তৃতী ঙ্ফিয হরঔা গুসর (১৯৬৬-১৯৭০ সিস্টাে) হারVolume-IV, Issue-III
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‘াসধাযা’, ‘হভখযাক’, ‘সনসমান’, ‘বস্মুতুর’। চ্তুথি ঙ্ফিয হরঔা গুসর (১৯৬৬-১৯৭০ সিস্টাে) “ ‘ন্ধ্যায ুয’,
‘াতার ওনযা’, ‘সনজিন সঔয’, ‘তৃতী নন’, ‘ওাঙ্েয দযজা’ ‘াঅঙ্রাওণিা’। তাাঁয যসচ্ত উনযা গুসর চ্াযসট ফি
সফঙ্েলণ ওযঙ্র হদঔা মা; প্রঙ্তযওসট উনযাাআ স্বতন্ত্র ফা ফরা হমঙ্ত াঙ্য হভৌসরও।
নাযাণ কঙ্গাাধযা যসচ্ত তৃতী ঙ্ফিয উনযাগুসরয ভঙ্ধয ‘াসধাযা’ এওসট ানযতভ উনযা। াআসতাঙ্য
ানুলগ ফায-ফাযাআ এঙ্ঙ্ি নযাসও নাযাঙ্ণয উনযাঙ্। হরঔও প্রাাআ ঙ্ঙ্িন াআসতাচ্াযী। সতসন তাাঁয
তৃতী ঙ্ফিয হরঔা গুসরঙ্ত হচ্না ওাসসন ফৃত্ত হথঙ্ও াঙ্নওঔাসন ঙ্য এঙ্ঙ্িন, ফা ফরা হমঙ্ত াঙ্য ‘হচ্নাভর’
হথঙ্ও ‘shifted’ ঙ্ঙ্িন এও াঙ্চ্না ফৃঙ্ত্ত। হঔাঙ্ন ুরুল  নাযীয ম্পঙ্ওিয নতুন ভীওযণঙ্ও প্রসতষ্ঠা- ওঙ্ে যত
ঙ্ঙ্িন নাযাণ কঙ্গাাধযা। ফযসক্ত ম্পঙ্ওিয ক্রভ জসটর রূঙ্ও সতসন াতযন্ত মত্ন ওাঙ্য উস্থাসত
ওঙ্যঙ্িন।
াঅভাঙ্দয াঅঙ্রাসচ্ত ‘াসধাযা’ উনযাসটয শুরুাআ ঙ্ঙ্ি এও ানফদয ুঙ্যরা াঅফঙ্। হকারাী াসড়
সযসতা, যস্বতী ভূসতি স্বরূা,গীত াসধওা;ুসপ্রা সনসফষ্ট ভঙ্ন ন্নযাসনীয ভঙ্তাাআ াংকীত চ্চ্িাাআ সনভগ্ন। হকাটা
উনযাঙ্য হওন্দ্রবূসভঙ্ত ুসপ্রা-াআ ভধযভসণ সাঙ্ফ সফযাজভান। এও স্বপ্নারু াাংকীসতও সযভন্ডঙ্র ভুঔসযত ঙ্ঙ্ি
উনযাঙ্য প্রথভ াধযাঙ্য প্রথভ ফিসট। ভগ্র উনযাসট াাঁচ্সট াধযাঙ্ সফবক্ত,এিাড়া যঙ্ঙ্ি প্রসত াধযাঙ্
ওঙ্ওসট ওঙ্য ফি। উনযাসট াসচ্ন্তযওুভায হনগুপ্ত ভাঙ্ও উৎকি ওঙ্যঙ্িন নযাসও নাযাণ
কঙ্গাাধযা।
এওসট ব্রতাচ্াযঙ্ও াঅফতি ওঙ্য এও ানফদয উনযা সাঙ্ফ ‘াসধাযা’- ভগ্র ফাাংরা াসঙ্তয এওসট
উঙ্েঔঙ্মাকয দৃষ্টান্তস্বরূ সফযাজভান। ‘াসধাযা’ েসটয ঙ্গ াঅভযা ঔুফ হফী সযসচ্ত নাআ। াসধাযা এওসট ব্রত।
হম দম্পসত এাআ ব্রত ারন ওঙ্যন তাঙ্দয াংমত জীফমান ওযঙ্ত । তাযা এওাআ মযা াসত ঙ্র তাঙ্দয
উবঙ্য ভসধযঔাঙ্ন থাঙ্ও উন্মুক্ত াসয প্রাচ্ীয। যস্পয “যস্পযঙ্ও স্পি ওযঙ্ত াঙ্যন না। এাআ ব্রত াতযন্ত
সনষ্ঠায ঙ্গ ারন ওযঙ্ত ।
উনযাঙ্য নাসওা ুসপ্রা।তাঙ্ও হওন্দ্র ওঙ্যাআ নানান খাত “প্রসতখাঙ্তয ভধয সদঙ্ এঙ্কাঙ্ত থাঙ্ও ওাসসনয
ওথনফৃত্ত। গীত গুরু দুকিাঙ্কঙ্যয িাত্রী ুসপ্রা। কান হার তায জীফন। সনষ্ঠা ওাঙ্য হ গীঙ্তয াধনা চ্াসরঙ্
হকঙ্ি।কান সভঙ্ সির তায যঙ্ে- যঙ্ে। ুসপ্রা সির হৌযঙ্ব সযূণি পুঙ্রয ভঙ্তা; াাংঔয হভৌভাসি হাআ হৌযব
ান ওযায জনয িুঙ্ট এঙ্ঙ্ি। হাআ ুফা হস্বচ্ছা সফতসযত ওঙ্যঙ্ি ুসপ্রা। তাঙ্ও ভন “প্রাণ সদাআঙ্ হঙ্ত
হচ্ঙ্ঙ্ি াতী। াতীঙ্য হপ্রঙ্ভ হওাঙ্না ওািণয সির না। হ তায ান্তয উজাড় ওঙ্য সনাংঙ্ড় সদঙ্ত হচ্ঙ্ঙ্ি তায
হপ্রভ; হঔাঙ্ন হওাঙ্না পাাঁও যাঙ্ঔসন াতী। হ সফজ্ঞাঙ্নয উচ্চসসক্ষত িাত্র। গীঙ্তয সফলঙ্ তায সফ্ু ভাত্র
ানুযাক সির না। হ কান  জানত না। তাঙ্ও ুসপ্রা হওভন ওঙ্য গ্রন ওঙ্য? তায চ্রায ঙ্থয গী হওভন ওঙ্য
এওজন কাঙ্নয ফাাআঙ্যয জকঙ্তয ভানুল ঙ্তাঁ াঙ্য? এাআ সদ্বধা সওিুঙ্তাআ ওাসটঙ্ উেঙ্ত াযসির না ুসপ্রা। তাাআ
হতা ুসপ্রা ানাাঙ্, াওঙ্ট সতয ওথাসট ফরঙ্ত হঙ্যঙ্ি”

‚হতাভাঙ্ও সনঙ্ াঅসভ ওী ওযফ ফঙ্রা হতা াতী? াঅভায ওী ওাঙ্জ তুসভ রাকঙ্ফ?‛১
াতীঙ্ও হ বাঙ্রাঙ্ফঙ্ঙ্ি সওন্তু,চ্রায ঙ্থয হদায ওঙ্য সনঙ্ত ফায-ফাযাআ াআতস্তত ওঙ্যঙ্ি। এাআ দ্বন্দ্ব তায
ভঙ্ন স্থান হঙ্ঙ্ি তীব্র গীঙ্তয প্রসত াংযাক হথঙ্ওাআ।
ওরওাতায ওঙ্রঙ্জ ড়ঙ্ত াঅায াঅঙ্ক তায হিাটঙ্ফরায াসথ ওাসন্তয ম্পঙ্ওি সযচ্ ওসযঙ্ সদঙ্ঙ্িন
নযাসও। এওজন রাতও ঔুসনয ন্তান সির ওাসন্ত। হমসদন হ তায সতৃ সযচ্ জানঙ্ত াঙ্য হসদন ভঙ্নয
দুাঃঙ্ঔ িুঙ্ট মাাআ ুসপ্রায ওাঙ্ি। ুসপ্রা তাঙ্ও াঅেস্ত ওঙ্য হম হ তাঙ্ও হপঙ্র হওাঙ্নাসদন মাঙ্ফ না। ভযাসিঙ্ও হপর
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ওযঙ্র, তফরা স.এাআচ্সি ওঙ্যঙ্ি হ। তাাআ স্বচ্ছঙ্্ তায ঙ্গ সদ্বধাীনবাঙ্ফ সভঙ্ত হঙ্যসির ুসপ্রা। হ
ফরঙ্ত- হঙ্যসির—

‚হতাভায হওউ না থাও, াঅসভ াঅসি।‛২
‚সচ্যসদন। সচ্যসদন াঅসভ হতাভায জঙ্নয থাওফ।‛৩
ুসপ্রায ফাফা মঔন রখ্নউঙ্ থাওঙ্তন তঔন তাঙ্দয াঙ্য ফাসড়য ফাস্া সিঙ্রন দীঙ্ন হফা। ফড় ভাঙ্য
এওজন গীত সফলাযদ সিঙ্রন দীঙ্ন হফা। কাঙ্নয সবতয সদঙ্াআ তাঙ্দয ভঙ্ধয ঔযতা কঙ্ড় ঙ্ে। যাসয
ুসপ্রাঙ্ও তায কাঙ্নয জকঙ্তয সগনী ফায প্রস্তাফ সদঙ্সিঙ্রন দীঙ্ন হফা। সনসদিদ্ধা নাফাসরওা ুসপ্রাঙ্ও সতসন
ফঙ্রসিঙ্রন”

‚াঅভাঙ্ও সফঙ্ ওঙ্যা তুসভ। াঅভায কাঙ্ন তুসভ হপ্রযণা ।হতাভায হিাাঁা াঅভায ুয াঅঙ্যা ু্য ঙ্
উেুও। ুসপ্রা তুসভ াঅভা হিঙ্ড় হমঙ্া না।‛৪
ুসপ্রা তায জীফঙ্ন ওাঙ্ও গ্রন ওযঙ্ফ এাআ সচ্ন্তা হজযফায ঙ্ হকঙ্ি। াআ্ুভতী, ভস্যা, হযফা -তায জীফঙ্নয
জসটরতাঙ্ও সদন-সদন ফাসড়ঙ্ তুরসির। পঙ্র জীফঙ্নয জসটর হকারওধাাঁধা ক্রভাকত াঅঙ্ষ্টসঙ্ষ্ঠ জসড়ঙ্ হকঙ্ি।
জীফঙ্নয জট হঔারায সযফঙ্তি তা াঅয কবীয ঙ্কঙ্ট মিফসত ঙ্ঙ্ি।
মঔনাআ জীফঙ্নয ভযা গুঙ্রা ফড় ঙ্ দাাঁসড়ঙ্ঙ্ি ুসপ্রায ওাঙ্ি, তঔনাআ হ গীঙ্তয ভুঙ্ে াফকান
ওঙ্যঙ্ি। তায জীফঙ্ন হফাঁঙ্চ্ থাওায যদ মুসকঙ্ঙ্ি গীত।

‚ওত হঔফায াঅঙ্ি।াযা বাযতফঙ্লি কাঙ্নয তীথি“কীতেীয হদফার। হাআ তীঙ্থি তীঙ্থি প্রদক্ষীণ ওযঙ্ত
ঙ্ফ তাঙ্ও, প্রণাভ ওযঙ্ত ঙ্ফ ওত সফেনাঙ্থয হদউঙ্র, ওত ভাওার ভস্ঙ্য, ওত ওাঞ্জীবযঙ্ভয
জ্ঞানফযাী “হকাুযঙ্ভ। ওত গুরুয ওাঙ্ি দীক্ষা সনঙ্ত ঙ্ফ। তাযথ াযা বাযতফলিভ িসড়ঙ্ াঅঙ্ি। তায
কান িসড়ঙ্ াঅঙ্ি যাজুতানায সফার ভরুবূসভঙ্ত, াঅযফ ভুঙ্েয ওরাকজিঙ্ন,ঙ্তুফন্ধ্ যাঙ্ভেঙ্যয সত্রভুঙ্েয গভ “যাসকনীঙ্ত।‛৫
জীফন  কান হমন াগাগীবাঙ্ফ মুক্ত ঙ্ হকঙ্ি ুসপ্রায চ্রায ঙ্থ। ভস্ত সওিু হিঙ্ড় সদঙ্ দীঙ্ন হফাঙ্য
হফাঙ্ে মাায প্রস্তাঙ্ফ যাসজ ঙ্ ওাওাঙ্ও হিঙ্ড় সদঙ্ চ্ঙ্র মাাআ কাঙ্নয াকঙ্য িুফ হদঙ্ফ ফঙ্র। ফড় কাসওা ফায
াতিাসনঙ্ও হ াস্বীওায ওযঙ্ত াঙ্য সন।সনঙ্জয ঙ্গ সনঙ্জয ফাওযারা চ্রঙ্ত থাঙ্ও।

‚াঅঙ্যা ফড় জকঙ্তয ভঙ্ধয া ফাড়াঙ্ত ঙ্ফ, াঅঙ্যা ফড় জীফঙ্নয ভুঙ্ঔাভুসঔ ঙ্ত ঙ্ফ।‛৬
ুসপ্রায স্বপ্নাতুয দুাআ হচ্াঔ হমন ওেনায িানা বয ওঙ্য উড়ঙ্ত থাঙ্ও। হ চ্ঙ্র মাাআ হফাঙ্ে। তায জীফনচ্ক্র
খুযঙ্ত থাঙ্ও ানয ঔাঙ্ত। হ ফুঝঙ্ত াঙ্য না ওাঙ্ও গ্রন ওযঙ্ফ হ তায জীফঙ্নয জীফনগী সাঙ্ফ। কাঙ্নয
চ্চ্িা,হযওসিিাং চ্রঙ্ত থাঙ্ও তায। সওন্তু করা এও জসটর হযাক ফাা ফাাঁধঙ্রা। াস্ত্রঙ্াচ্ায ওযঙ্ত ঙ্রা,সওন্তু করায
স্বযবগ ঙ্ হকর ুসপ্রায।ুয হকর এঙ্ওফাঙ্য জীফন হথঙ্ও াসযঙ্। জর িাড়া ভাঙ্িয হমভন হওাঙ্না াসস্তত্ব থাঙ্ও
না; সেও হতভনাআ জীফনঙ্ও াযীন ভঙ্ন ঙ্ত রাকর তায। এফায তাঙ্ও জীফঙ্ন ওী হও গ্রন ওযঙ্ফ ? হ
ওরওাতা সপঙ্য এঙ্রা। হাআ ভ াতী এঙ্ তায াত ধযঙ্রা।জীফঙ্নয চ্ূড়ান্ত সফঙ্মিয ভধয সদঙ্
হপ্রভাস্পদঙ্ও হমাকয জীফন গীঙ্ও রাব ওযঙ্রা ুসপ্রা। জীফঙ্ন হম চ্ূড়ান্ত াধনা সসদ্ধ রাঙ্বয উঙ্দঙ্য ওাঙ্যায
ঙ্গ কাাঁটিড়া ফাাঁঙ্ধ সন ুসপ্রা, হাআ ভযায – ভাধান হফয ওঙ্য হপরঙ্রা াতী। দুাআজঙ্নয ভঙ্ধয তি ঙ্রা –
মঔন ুসপ্রা াঅফায নতুন হওাঙ্না াধনা সনঙ্জঙ্ও ূণি ওঙ্য তুরঙ্ফ তঔনাআ উবঙ্য সভরন ূণি রূ হনঙ্ফ।াতী
হস্বচ্ছা াসধাযা ব্রত ারঙ্নয সদ্ধান্ত গ্রন ওঙ্য। ুসপ্রায বাগা-হচ্াযা ভনটাঙ্ও াতী এঙ্ওফাঙ্য সযূণি ওঙ্য
হদ। নফজীফন াধযাঙ্য ূচ্নায াআসগত সদঙ্াআ নযাসও ানফদয উনযাসটয সযভাসপ্ত খসটঙ্ঙ্িন।
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‘াসধাযা’ উনযাসটয সফঙ্ল সফঙ্ল চ্সযত্র গুসরয সদঙ্ও তাওাঙ্র াঅভযা হদঔঙ্ফা,াঅকাঙ্কাড়া ফাস্তঙ্ফয চ্াদঙ্য
হভাড়া চ্সযত্র গুসর।প্রঙ্তযওটা চ্সযত্রয-াআ সনজস্ব ‘Stand-point’ যঙ্ঙ্ি। প্রা প্রঙ্তযওসট চ্সযত্রাআ ‘Active’।
উনযাঙ্ হওাঙ্না না হওাঙ্না প্রঙ্াজন তাযা ূযণ ওযঙ্ত ক্ষভ ঙ্ঙ্ি। নযাসও নাযাণ কঙ্গাাধযা চ্সযত্র
কতসযঙ্ত হওাঙ্না যওভ পাাঁও যাঙ্ঔনসন।
প্রথঙ্ভাআ হম চ্সযত্রসট াঅভাঙ্দয ভঙ্ন দাক হওঙ্ট হকঙ্ি হাআ চ্সযত্রসট ম্পঙ্ওি াঅঙ্রাচ্না ওযঙ্ফা। ভগ্র
উনযাঙ্য প্লট তাঙ্ও হওন্দ্র ওঙ্যাআ াঅফসতিত ঙ্ঙ্ি। াঅঙ্যা হম ভস্ত চ্সযত্রগুসরঙ্ও াঅভযা উনযাঙ্ হঙ্সি,প্রা
হাআ ভস্ত চ্সযত্রাআ এঙ্ঙ্ি ুসপ্রায াত ধঙ্য। উনযাঙ্য এঙ্ওফাঙ্য শুরুঙ্ত স্তাদ দুকিাঙ্কঙ্যয ওাঙ্ি কাঙ্নয
াধনা রীন থাওঙ্ত হদঙ্ঔসি াঅভযা ুসপ্রাঙ্ও। হকারাী াসড়ঙ্ত ভুসেত নঙ্ন হফাঙ্কয সফস্তায ওঙ্য চ্ঙ্রসির
গীত াসধওা ুসপ্রা। নযাসও নাযাণ কঙ্গাাধযা স্পষ্ট ফুসঝঙ্ সদঙ্ঙ্িন গীতঙ্ও হওন্দ্র ওঙ্যাআ এাআ
উনযাঙ্য ওাসসন যসচ্ত ঙ্ঙ্ি। হমন যস্বতীয ফযুত্রী ুসপ্রায ভতি ধাঙ্ভ াঅকভনাআ খঙ্টঙ্ি াংকীঙ্তয াঅযাধনা
ওযায জনয। ুসপ্রা কাঙ্নয জনযাআ সনঙ্ফসদত প্রাণ। জীফঙ্নয ভস্ত ফাাঁধা সফসত্তঙ্ও হ তুসড় হভঙ্য উসড়ঙ্ সদঙ্ত
হঙ্যসির শুধুভাত্র কানঙ্ও বাঙ্রাফাঙ্ ফঙ্রাআ। হওাঙ্না ভযাঙ্ওাআ হ ফড় ওঙ্য হদঙ্ঔসন। হমন যফীন্দ্রনাথ োওুঙ্যয
কাঙ্নয বালাঙ্ত ফরা হমঙ্ত াঙ্য।

‚কাঙ্নয সবতয সদঙ্ মঔন হদসঔ বুফনঔাসন
তঔন তাঙ্য সচ্সন াঅসভ,তঔন তাঙ্য জাসন।
তঔন তাসয াঅঙ্রায বালা াঅওা বঙ্য বাঙ্রাফাা,
তঔন তাসয ধুরা ধুরা জাঙ্ক যভ ফাণী।।
তঔন হ হম ফাসয হিঙ্ড় ান্তঙ্য হভায াঅঙ্,
তঔন াঅভায হৃদ ওাাঁঙ্ তাসয খাঙ্ খাঙ্।
রূঙ্য হযঔা যঙ্য ধাযা াঅন ীভা হওাথা াযা,
তঔন হদসঔ াঅভায াঙ্থ ফায ওানাওাসন।।‛৭
াথিাৎ জীফঙ্নয ভস্ত বালা তায ওাঙ্ি হমন প্তভ ুঙ্যয জফাসনঙ্তাআ ধযা সদঙ্ঙ্ি। গীঙ্তয াংঙ্ওতাআ তায
হচ্না হচ্ৌসি। ুসপ্রা ঔুফ ঙ্জাআ ফায াঅনায জন ঙ্ত হঙ্যসির। হ ানাাঙ্াআ হিাটঙ্ফরায ফন্ধ্ু ওাসন্তঙ্ও
তায সফঙ্দ াাময ওঙ্যঙ্ি। দয সতৃ সযচ্ জানায য ওাসন্ত মঔন ভানসওবাঙ্ফ এঙ্ওফাঙ্য সফমিস্ত ঙ্ ঙ্ড়
তঔন তাঙ্ও াঙ্ থাওায াঅো প্রদান ওঙ্য ুসপ্রা। ওাসন্ত মঔন ফঙ্রঙ্ি হ, ুসপ্রাঙ্ও াফায জনয তযা
ওযঙ্ি; তঔন ুসপ্রা ফঙ্রঙ্ি”

‚াঅসভ এভন সওিু দুভূিরয নাআ ওাসন্তদা হম, তায জনয তুসভ এভনবাঙ্ফ াংায নষ্ট ওযঙ্ফ। তুসভ ফড় স্তাদ
, গুণী ঙ্ ে,াযা হদঙ্য ভানুল সচ্ঙ্ন সনও হতাভাঙ্ও। সওন্তু াঅভায জঙ্নয হওাঙ্না দাভ তুসভ সদচ্ছ,
এ-ওথা শুনঙ্র াঅভায রজ্জাাআ হফঙ্ড় হমঙ্ত থাঙ্ও।‛৮
াথিাৎ ওাঙ্যায ফটুওু ভমিাদা হওঙ্ড় সনঙ্ হওাঙ্না সওিু াফায জনয উদ্গ্গ্রীফ না ুসপ্রা। ুসপ্রা তায াঙ্নও সপ্র
ভানুলঙ্দয ওাঙ্িাআ দুঙ্ফিাধয সির।ঙ্তা তাযা হাআ যওভ বাঙ্ফ ফুঝঙ্ত হচ্ষ্টাাআ ওঙ্য সন। দীঙ্ন হফা-কাঙ্নয
জকঙ্তয নাভজাদা ফযসক্তত্ব ুসপ্রাঙ্ও াধন সগনী সাঙ্ফ গ্রন ওযঙ্ত হচ্ঙ্সির। সওন্তু এাআ গ্রঙ্নয ভঙ্ধয
হওাথা হমন াযীসযও াঅওাঙ্ক্ষা ূণি ওযায তীব্র ফানা যঙ্ঙ্ি ফঙ্র ভঙ্ন ঙ্সির ুসপ্রায। ুসপ্রায ওান হমন
ফযাওুর ঙ্সির হানায জনয-

‚হওউ এওটা নতুন সওিু ফরুও,াঅয কবীয হওাঙ্না হফদনা,ভানুঙ্লয ভভিচ্াযী াঅঙ্যা হওাঙ্না এওটা াঅিমি
মন্ত্রণাঙ্ও াঅসফষ্কায ওরুও হওউ,ঙ্াআ সনসফড় সনাঃে-ঞ্চাযী ফযথা ুঙ্য ুঙ্য াাংঔয প্রদীঙ্য দীাসিতা
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জ্বাসরঙ্ সদও,তায াঅঙ্রা াঅওাঙ্য তাযায ঙ্গ সভঙ্ সকঙ্ দূযতয সদকঙ্ন্ত সফস্তীণি ঙ্ মাও। সওন্তু এ-
হমন ফাাঁধা িঙ্ও চ্রঙ্ি।ঙ্াআ ভঙ্দয গ্লাঙ্য াঅগুন হেঙ্র সতঙ্র সতঙ্র সনঙ্জঙ্ও সনাঃঙ্ঙ্ল দান ওযা,
সদঙ্নয য সদন এওটু এওটু ওঙ্য াঅত্মতযায সফরাসতা, স্বপ্ন-াওীয জঙ্নয ওান্নায াঅত্মযসত। ফ
ুঙ্যাঙ্না, ফ এওঙ্খঙ্ ঙ্ হকঙ্ি।‛৯
জীফঙ্নয হম তারসটয ঙ্গ হ গত ওঙ্যসির,ঙ্াআ তারসটঙ্ও সেও বাঙ্ফ ফুঙ্ঝ তায-াআ াঙ্থ মুকরফ্ী
কাায ভঙ্তা ম্ঝদায ‘Companion’ হ সওিুঙ্তাআ ঔুাঁঙ্জ াসচ্ছর না। াতীঙ্ও ুসপ্রা বাঙ্রাঙ্ফঙ্ঙ্ি হওাঙ্না
বান িাড়া।

‚াঅসভ াঅঙ্যা াঅঙ্যা াঙ্নঙ্ওাআ বারফাঙ্ত াসয।ওাউঙ্ও রূঙ্য জঙ্নয,ওাউঙ্ও কাঙ্নয জঙ্নয, ওাউঙ্ও
সফদযায জঙ্নয। ফ ঐেমি এওজঙ্নয ভঙ্ধয হনাআ। াঅসভ ওঙ্রয ওাি হথঙ্ও সনঙ্ত াসয।‛১০
ুসপ্রা হওাঙ্নাসদন সভথযাচ্ায ওঙ্যসন।সনঙ্জঙ্ও হঔারা ফাআঙ্য াতায ভঙ্তা উন্মুঔ হযঙ্ঔঙ্ি। ুসপ্রায হওাঙ্না
িরনা জানা সির না। তায জীফঙ্নয ঙ্ফিাত্তভ তযাআ সির কান; কানঙ্ওাআ হ ভন–প্রাণ সদাআঙ্ বাঙ্রাঙ্ফঙ্ঙ্ি। তায
াধনায ঙ্থ হপ্রভ হও হ ান্তযা ঙ্ দাাঁড়াঙ্ত হদ সন। তাাআ স্বযবগ াফস্থা মঔন হ ওরওাতা সপঙ্য াঅঙ্
তঔন ওাঙ্যায হফাঝা ঙ্ হমঙ্ত চ্াসন। াতীঙ্ও হ জীফঙ্ন গ্রন ওঙ্যঙ্ি। ঙ্তা হম ঔাাঁসট হানা রূ হমাকয
হৃদঙ্য ন্ধ্ান হ ওযসির,তাঙ্ও াফঙ্ঙ্ল হ হঙ্ঙ্ি। সতসযঙ্য দঙ্ও এওজন ুরুল নযাসও হম সফঙ্ল
দৃসষ্টঙ্ওাণ হথঙ্ও ুসপ্রা চ্সযত্রসটঙ্ও কঙ্ড় তুঙ্রঙ্িন তা এও ওথা াসফস্মযণী। ুসপ্রায ভঙ্তা এওসট উন্মুক্তভনা,স্বাধীনঙ্চ্তা নাযীচ্সযত্র ভগ্র ফাাংরা াসঙ্তয ঔুফাআ ওভ াা মা।
ওাসন্ত চ্সযত্রসট হকাটা উনযাঙ্ াসত সক্র। হ ুসপ্রাঙ্ও বাঙ্রাঙ্ফঙ্ঙ্ি,এ-ওথা তয।সওন্তু এওফায
ুসপ্রাঙ্ও হফাঝফায হচ্ষ্টা ওঙ্যসন। সনঙ্জয দুাঃঔ, সনঙ্জয হফদনা- ভুযভান ঙ্ হ ুসপ্রায ওাাঁধ ঔুাঁঙ্জঙ্ি হমঔাঙ্ন
হ তায দুাঃঙ্ঔয াশ্রু সফসজিত ওঙ্যঙ্ি। ুসপ্রাঙ্ও াঃঙ্ হওাঙ্নাসদন সেও বাঙ্ফ ফুঝঙ্ত হচ্ষ্টা ওঙ্য সন। ভাঙ্ঝ
ভাঙ্ঝাআ হ াসফঙ্ফচ্ঙ্ওয ওাজ ওঙ্য হপঙ্রঙ্ি। সনঙ্জ বুঙ্কঙ্ি তায জনয এফাং ানযঙ্দয- বুসকঙ্ঙ্ি।
দীঙ্ন হফা চ্সযত্রসট ঔুফ এওটা ুসফধায ন। এওজন নাফাসরওাঙ্ও তায কাঙ্নয রীরাঙ্ক্ষঙ্ত্রয াধনায –াথী
ফায প্রস্তাফ সদঙ্ঙ্িন। তায এাআ ওাজ চ্ূড়ান্ত াসফঙ্ফচ্ঙ্ওয ভঙ্তা ওাজ। এতফড় ভাঙ্য গীত গুরু- সওন্তু হদজ
ওাভনা –ফানায উঙ্দ্ধি ভুঔ তুঙ্র দাাঁড়াঙ্ত ক্ষভ নসন। াধন ভাঙ্কিয চ্ূড়ান্ত মিাঙ্ োয যাস্তা সতসন হদঔাঙ্ত
াঙ্যনসন। সতসন স্বপ্নঙ্ফচ্ায হচ্াযা –ওাযফায-াআ হপাঁঙ্দসিঙ্রন এওথা াঅয ােঙ্ওয ফুঝঙ্ত ফাওী থাঙ্ও না। ুসপ্রা
মঔনাআ তাঙ্ও সফফা ওযায প্রস্তাফ দীঙ্ন হফা –হও সদঙ্ঙ্ি; তঔনাআ দীঙ্ন হফা হস্বচ্ছা এাআ প্রগসট এসড়ঙ্
হকঙ্িন। তাাআ এাআ চ্সযত্রসট – ােঙ্ওয ঔুফ হফী ভী রাব ওযঙ্ত াঙ্যসন।
াতী চ্সযত্রসট এাআ উনযাঙ্য এওসট নজযওাড়া চ্সযত্র। উনযাঙ্য এঙ্ওফাঙ্য হকাড়া হথঙ্ওাআ হ মঙ্থষ্ট
প্রসতব। ুসপ্রাঙ্ও হ ভন“প্রাণ উজাড় ওঙ্য বাঙ্রাঙ্ফঙ্ঙ্ি। সফজ্ঞাঙ্নয এাআ উজ্জ্বর িাত্রসট ুসপ্রায ঙ্গ হমাকয
কাঙ্নয গতওাযী ঙ্ত াযঙ্ফ না হওাঙ্নাসদনাআ এওথা হমঙ্ন হফদনাত ঙ্ঙ্ি। ুসপ্রায তাঙ্ও জীফনগী সাঙ্ফ
ফজিন ওঙ্য হদা- তাঙ্ও ুসপ্রাঙ্ও বাঙ্রাফাা হথঙ্ও সফযত ওযঙ্ত াঙ্য সন। াতী ানাাঙ্াআ ফরঙ্ত
হঙ্যঙ্ি –

‚হতাভায জঙ্নয াঅসভ ফ াযফ ুসপ্রা। ওরঙ্ও হিঙ্ড় হতাভাঙ্ওাআ ফুঙ্ও তুঙ্র সনঙ্ মাফ।‛১১
জীফঙ্নয াঙ্নও খাত“প্রসতখাত য ওঙ্য মঔন ুসপ্রা তায ওাঙ্ি এঙ্ওফাঙ্য সনাঃস্ব, সযক্ত ঙ্ সপঙ্য এঙ্রা,
তঔন তায াভঙ্ন োর ঙ্ দাাঁড়াঙ্রা াতী।ঙ্ প্রওৃতাআ হঙ্যসির তায ওথা যাঔঙ্ত। াতী ুসপ্রাঙ্ও সদঙ্সির
াঅে। সযক্ত ুসপ্রা মঔন সদ্বধাসিত, তঔন াতী ফঙ্রঙ্ি”
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‚হফ হতা,ঙ্মসদন ওরুণায ীভা িাসড়ঙ্ উেঙ্ফ, হাআসদনাআ বঙ্রাফাা দাসফ ওযফ হতাভায ওাঙ্ি।‛১২
জীফঙ্নয ভূর হরাঙ্ত ুসপ্রাঙ্ও সপসযঙ্ াঅনায জনয াঅপ্রাণ হচ্ষ্টা ওঙ্যঙ্ি াতী। জীফন হম হওাঙ্নাসদনাআ ূনয
ঙ্ত াঙ্ড় না তা তাঙ্ও হ ফুসঝঙ্ঙ্ি।ুসপ্রায করায কান ফন্ধ্ ঙ্ঙ্ি সেওাআ সওন্তু তায হবতঙ্যয সেী ত্তাঙ্ও
ফাাঁসচ্ঙ্ যাঔায াদভয প্রা চ্াসরঙ্ঙ্ি াতী। এভনসও াসধাযা ব্রঙ্তয ওসেন সনভ ারন হ হস্বচ্ছা ওঙ্যঙ্ি।
ােঙ্ওয ভঙ্নয ভসণঙ্ওাো াঅজ এও স্বতন্ত্র স্থান াতী দঔর ওঙ্য যঙ্ঙ্ি।
এিাড়া হযফা, ভস্যা, াসভফাফু, সভস্টায াঅায, যাভরার, াআ্ুভতী“চ্সযত্র গুসর সনজ সনজ হভৌসরওত্ব সনঙ্
উনযাঙ্ জ্বরজ্বর ওঙ্য চ্ঙ্রঙ্ি।
উনযাসটয প্লট হওাথা এতটুওু সসথর সন। নযাসও নাযাণ কঙ্গাাধযা াাধাযণ ভুন্সীানা
পুসটঙ্ তুঙ্রঙ্িন উনযাঙ্য প্রঙ্তযওসট াধযাঙ্ও। ভগ্র উনযাঙ্ হিাট হিাট ভুূতি গুসরাআ এওওথা ানফদয।
ব্রত মা াঅভাঙ্দয ওাভনায স্বরূঙ্ও প্রসতপসরত ওঙ্য, াঅভাঙ্দয সচ্ঙ্ত্তয শুসদ্ধ খটা। োৎ ওঙ্য াআসতাচ্াযী,
যাজননসতও,ভধযসফত্ত জীফঙ্নয পর ওথাওায এওসট ব্রতঙ্ও হওন্দ্র ওঙ্য উনযা সরঙ্ঔ হপরঙ্ফন, এওথা াঅভাঙ্দয
বাফঙ্ত দুাআফায হাাঁচ্ট হঔঙ্তাআ । হওান এওসট ব্রতাআ হম উনযাঙ্য হপ্রক্ষাট ঙ্ত াঙ্য এটা াঅভযা াঅভাঙ্দয
বাফনায ীভা হযঔায ভঙ্ধয াঅনঙ্ত াসয না। হম সওড় গুসরঙ্ও াঅভযা তথাওসথত সসক্ষত ভাজ াস্বীওায ওসয,
নযাসও নাযাণ কঙ্গাাধযা হাআ াসযঙ্ মাা ব্রতঙ্ও তুঙ্র এঙ্ন, উনযাঙ্য উজীফয ওঙ্য তুঙ্রঙ্িন।

‚ব্রত ঙ্চ্ছ ভানুঙ্লয াধাযণ ম্পসত্ত, হওাঙ্না ধভিসফঙ্ঙ্লয সওাংফা সফঙ্ল দঙ্রয ভঙ্ধয হটা ফদ্ধ ন, এটা
হফ হফাঝা মাঙ্চ্ছ। এটা হফ ফরা মা হম, ঋতুসযফতিঙ্নয ঙ্গ ভানুঙ্লয হম দাসফমি খটত
হাআগুঙ্রাঙ্ও হেওাফায াআচ্ছা এফাং হচ্ষ্টা হথঙ্ওাআ ব্রতসক্রায উৎসত্ত।‛১৩
হরঔও ‘াঅসধাযা’ ফঙ্র হম ব্রঙ্তয উঙ্েঔ ওঙ্যঙ্িন, হাআ ব্রত াধাযণত সফফাসত দম্পসতযা ারন ওঙ্য
থাঙ্ওন। এাআ ব্রত চ্ূড়ান্ত ওৃচ্ছ্রাধঙ্নয ভাধযঙ্ভ সনষ্ঠা ওাঙ্য ারন ওযা ঙ্য থাঙ্ও। হফ ওঙ্োয এাআ ব্রঙ্তয সনভ
নীসত। সফফাসত দম্পসত এওাআ মযা ন ওযঙ্র যস্পয সভসরত ঙ্ফন না। এঙ্ও াযঙ্ও স্পি মিন্ত ওযঙ্ফন
না। দম্পসতদ্বঙ্য ভঙ্ধয সফযাজভান থাওঙ্ফ াসয ফাাঁধা। ঔুফ াংমত বাঙ্ফ এাআ ব্রতাচ্ায ারন ওযা ঙ্ থাঙ্ও।
উনযাঙ্ ুসপ্রায মঔন করায স্বয নষ্ট ঙ্ মা, জীফঙ্নয হফাঁঙ্চ্ থাওায এওভাত্র াঅধায কানঙ্ওাআ াসযঙ্
হপঙ্র; তঔন াতী তায সেী ত্তায জাকযণ খটা। ুসপ্রা মঔন তায নতুন াধন ব্রঙ্ত সনঙ্জঙ্ও ূণিরূঙ্
প্রওাসত ওযঙ্ত ক্ষভ ঙ্ফ তঔন াতী তাঙ্ও স্পি ওযঙ্ফ। তায াঅঙ্ক মিন্ত হ ‘াসধাযা’ ব্রত ারন ওযঙ্ফ।
এ-হমন সযূণি জীফনগীয উমুক্ত দঙ্ক্ষ।হম হমাকয ভানুলসটয হঔাাঁজ ওঙ্য চ্ঙ্রসির ুসপ্রা; তাযাআ ফৃত্ত ম্পূণি
ঙ্রা। াতী –াআ হল মিন্ত ঙ্ উেঙ্রা ুসপ্রায মথাঙ্মাকয প্রাণুরুল। উনযাসটয ‘াসধাযা’ নাভসট হমন
ূণিতা রাব ওযঙ্রা।
সতসযঙ্য দঙ্ও নযাসও নাযাণ কঙ্গাাধযাঙ্য ‘াসধাযা’ উনযাঙ্ হম হঔাাঁজ ফা ‘Searching’-সট
যঙ্ঙ্ি তা াঅজ াঅভাঙ্দয বাফা। সনঙ্ফসও প্রসতস্বযঙ্ও হমন নযাসও াসত াাাঙ্াআ সযায ওযঙ্ত
ক্ষভ ঙ্ঙ্িন। এাআ উনযাঙ্ াঅভযা হওাঙ্না নাওঙ্ও ফা নাওসচ্ত চ্সযত্রঙ্ও ঔুাঁজসি না। এঔাঙ্ন নাসওা চ্সযত্র
াথিাৎ নাযী চ্সযত্র-াআ প্রধান। ুরুল চ্সযত্র গুসরঙ্ও নাসওায ভঙ্নয ভঙ্তা ঙ্ উেঙ্ত ঙ্চ্ছ। নাসওায হদায ঙ্
োয জনয মথাযীসত াংগ্রাভ ওযঙ্ত ঙ্চ্ছ ুরুল চ্সযত্রঙ্দয। ফাাংরা াসঙ্তয এাআ ওাসসন সফযর। নাযাণ
কঙ্গাাধযা হমন াতযন্ত ন্তিঙ্ন সঙ্ফ ওঙ্য া হপঙ্রঙ্িন। হওাথা এতটুওু ত্রুসট যাঙ্ঔন সন। ‘াসধাযা’
উনযাসট াঅয াাঁচ্টা নয-নাযীয দাম্পতয জসটরতায ওাসসনয হথঙ্ও াঙ্নওঔাসন উঙ্য উেঙ্ত হঙ্যঙ্ি। তাাআ ফরা
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মা ‘াসধাযা’ উনযাসট ভগ্র ফাাংরা উনযাঙ্য াআসতাঙ্ াঅজ স্বতন্ত্র ধাযায উনযা সাঙ্ফ স্থান রাব ওঙ্য
যঙ্ঙ্ি।
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