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‘নাযী ভুক্তি’য ক্তফশ্লেলশ্লে াঅাূোণ দদফীয ‘ফকুরকথা’
দকৌক্তশ্লকাত্তভ প্রাভাক্তনক
ছাত্র গশ্লফলক, দফনায ক্তন্দু ক্তফশ্বক্তফদযারয়, উত্তযপ্রশ্লদ, বাযত
Abstract
Ashapoorna Devi was a prominent novelist in Bengali literature. Her first novel Prem o Proyojan
was published in 1944. But she came into light in the sky of Bengali literature by writing her best
trilogy Pratham Protisruti, Subornolata and bakulkatha. In the first novel of her trilogy Pratham
Protisruti`,wherein she portrays a female protagonist character, called satyaboti who raises a lot of
question of resentment, indignation and opprobrium against patriarchal society and its deprivation
of women rights .She always feels the needs of women emancipation and strive for it throughout her
life. Second novel Subornolata`s central figure subornolata ,being a domestic suppressed housewife
of the traditional patriarchal society, wants the sky of emancipation as her mother satyaboti whole
heartedly wanted in the first novel. The last work bakulkatha we find two main women characters
Bakul and parul daughters of subarnalata, from the second novel observe a huge changing pattern
of society in their life span. In this novel their observation through their descendants left a question
of the connotation of the word ‘emancipation` that is highly required to elucidation. What exactly
writer try to tell us in this novel?

ফকুরকথা উনযাক্তি াঅাূেণা দদফীয ক্তিরজী উনযাশ্লয ফণশ্ললতভ পর। এয কাক্তনী দরক্তিকা ফকুশ্লরয দরক্তিকা
ানাক্তভকা দদফী রূশ্ল ‘াঅশ্লধক বশ্লয়, াঅশ্লধক ত্রাশ্ল’ াঅত্মপ্রকাশ্লয কাক্তক্তন ও ানাক্তভকা দদফীয দৃক্তিশ্লত দদিা তৎকারীন
ভাশ্লজয এক ফাস্তফ ক্তিত্র। াঅাূেণা দদফী তায ক্তিরজী উনযা ‘প্রথভ প্রক্ততশ্রূক্তত’ (১৯৬৪) ‘ুফেণরতা’ (১৯৬৭) ও
‘ফকুরকথা’ (১৯৭৪)-য় প্রধানত ক্ততনক্তি মুগশ্লক তুশ্লর ধশ্লযশ্লছন। প্রথভ উনযাভ ‘প্রথভ প্রক্ততশ্রূক্তত’ উনযাশ্লয দপ্রযো ও তায
দপ্রক্ষাি ম্পশ্লকণ দরক্তিকা ক্তনশ্লজাআ ক্তরশ্লিশ্লছন —
‚দছশ্লরশ্লফরা দথশ্লকাআ াঅভায প্রশ্ন-ভুিয ভন তিনকায প্রিক্তরত ভাজফযফস্থায াঙ্গক্ততয ক্তফরুশ্লে প্রক্ততফাশ্লদ প্রিয শ্লয়
উশ্লেশ্লছ। ভশ্লন শ্লয়শ্লছ ভানুশ্লল ভানুশ্লল এত াথণকয দকন? াফস্থায এভন াাভয দকন? এভন াশ্লনক ‘দকন’াআ াঅভায়
ীক্তিত কশ্লযশ্লছ। দফী ীক্তিত কশ্লযশ্লছ দভশ্লয়শ্লদয াঅফস্থা। দকন তাশ্লদয কর ক্তফলশ্লয় এাআ াক্তধকাযীনতা? দকন
তাাঁশ্লদয জীফন কাশ্লি ান্ধকাশ্লয?‛ (ৃ-২২ াঅভায াক্ততয ক্তিন্তা-াঅয এক াঅাূেণা)
াঅাূেণা দদফীয ক্তিরজী উনযাশ্লয ক্তিতীয় উনযা ‘ুফেণরতা’-য় ভা ুফেণরতায দম দরক্তিকাত্তা ুরুলতাক্তিক ভাশ্লজয
রুে কশ্লক্ষ ফাতায়শ্লনয াবাশ্লফ দভফন্ধ শ্লয়ক্তছশ্লরা, ‘ফকুরকথা’ উনযাশ্ল ফণকক্তনষ্ঠ ন্তান ফকুশ্লরয ভধয ক্তদশ্লয় তায ক্তযূেণ
ফক্তাঃপ্রকা। ানাক্তভকা দদফী াক্তক্ততযক ছমনানাশ্লভ ুফেণরতায ফণকক্তনষ্ঠ ন্তান ফকুর ােক জনভাশ্লজয কাশ্লছ ভাদৃত। ক্তকত
ানাক্তভকা দদফীয এাআ প্রক্ততষ্ঠা িুফ জ শ্লথ ভৃে শ্লথ াঅশ্লক্তন, এশ্লশ্লছ ুরুলতাক্তিক ভাশ্লজয ফাধা-ক্তফক্তত্তয জঞ্জারশ্লক
াশ্লয় দেশ্লর, াশ্লনক কন্টকাকীেণ থ দক্তিশ্লয় এশ্ল দলমণন্ত এশ্লশ্লছন প্রক্ততষ্ঠায ক্তিযশ্লদশ্ল। াঅাূেণা দদফীয ক্তনশ্লজয
বালায় —
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‚াঅজশ্লকয ফাাংরাশ্লদশ্লয াজস্র ফকুর ারুরশ্লদয ক্তছশ্লন যশ্লয়শ্লছ ফছশ্লযয াংগ্রাশ্লভয াআক্ততা। তাযা াংিযায় াজস্র
ক্তছশ্লরা না, তাযা াশ্লনশ্লকয ভশ্লধয একজন। তাযা একরা এক্তগশ্লয়শ্লছ। এক্তগশ্লয়শ্লছ িানা দিাফা ক্তিক্তঙ্গশ্লয়; াথয দবশ্লঙ্গ
কাাঁিাশ্লঝাা উশ্লি।‛
‘ুফেণরতা’ উনযাশ্ল ভা ুফেণরতা তায দুাআ দছাি দভশ্লয় ারুর ও ফকুরশ্লক ক্তক্ষায াঅশ্লরায় াঅশ্লরাক্তকত কশ্লয ভানুল কযশ্লত
দিশ্লয়ক্তছশ্লরা। ক্তকত ফি দুাআ দছশ্লর বানু ও কানুয কাশ্লছ দভশ্লয়শ্লদয ক্তক্ষায় ক্তক্তক্ষত কশ্লয দতারাশ্লক ীনকয াফযস্থ কযায প্রয়া
ও নাযীয ক্তক্ষায প্রক্তত ফযঙ্গ-ক্তফদ্রূশ্লয ভানক্তকতা, ুফেণরতাশ্লক ভানক্তক বাশ্লফ াঅাাত কশ্লযক্তছশ্লরা। ফণক্তয ফাফা প্রশ্লফাশ্লধয
ুরুলতাক্তিক যক্ষেীর হুঙ্কাশ্লয ারুশ্লরয াআস্কুশ্লর মাওয়া শ্লয় উশ্লেক্তন, ফকুর মক্তদও াআস্কুশ্লর মাফায ছািত্র দশ্লয়ক্তছশ্লরা তফু এক
াযাধশ্লফাশ্লধ ফভয় ফাক্তিশ্লত াযাক্তধক্তন রূশ্লাআ থাকশ্লত ত তাশ্লক। দদ এগাশ্লযা ফছয ফয় দথশ্লকাআ ফকুর শুশ্লন শুশ্লন
াঅশ্লছ ুরুলতাক্তিক ভাশ্লজয ক্তফক্তধ ক্তনশ্ললশ্লধয ফুক্তরশ্লক —
‚ধাক্তি দভশ্লয়, দতাভায ফাযান্দায় দাাঁক্তিশ্লয় থাকফায এশ্লতা কী দযকায? ... ক্তধঙ্গী াফতায! এফাক্তি ওফাক্তি দফক্তিশ্লয়
দফিাশ্লনা শ্লে? মাও না াংাশ্লযয কাজ কযশ্লগ না। ... ছাশ্লত দাাযা ক্তের? দকন? ফি শ্লয়শ্লছা, দ দিয়ার কশ্লফ
শ্লফ?‛ (ৃ-৪০ ফকুরকথা, াঅাূেণা দদফী)
ফকুর বাশ্লরাশ্লফশ্লক্তছশ্লরা াশ্লয ফাক্তিয ক্তযভর ফাফুয দছশ্লর ুক্তনভণরশ্লক। ক্তকত ুরুলতাক্তিক ভাশ্লজয ও ক্তযফাশ্লযয কতণাশ্লদয
দিািযাঙাক্তন, দরাকক্তনশ্লন্দ ও দরাকরজ্জায বয়শ্লক জয় কযশ্লত াশ্লযক্তন ফকুর। ক্তনভণশ্লরয প্রক্তত ফকুশ্লরয বাশ্লরাফাাশ্লক কিশ্লনাাআ
তায গুরুজশ্লনযা ভানুলয জাত বাশ্লরাফাায দৃক্তি ক্তদশ্লয় ক্তফিায কশ্লযক্তন, ক্তফিায কশ্লযশ্লছ ুরুলতাক্তিক ভাশ্লজয ানযায় াশ্লনয
িাযা িাক্তরত শ্লয়, একশ্লযািা দৃক্তি ক্তনশ্লয়। তাাআ ফকুশ্লরয ক্তনভণশ্লরয ফাক্তি মাওয়া ক্তনক্তলে, ফাক্তিয ফাাআশ্লয মাওয়া ক্তনক্তলে, াক্ততয িিণা
কযা ক্তনক্তলে, াক্ততয াক্তধশ্লফশ্লন দরকিায শুনশ্লত মাওয়া ক্তনক্তলে। দলমণন্ত ক্তনভণর এফাং ফকুশ্লরয বাশ্লরাফাা ক্তযক্তনক্তত ায়ক্তন।
ক্তযফাশ্লযয কশ্লরয উদাীনতা এফাং াফশ্লরায় াঅজীফন কুভাযীাআ দথশ্লক দগশ্লছ ফকুর, াক্ততয াধনাশ্লকাআ জীফশ্লনয ানযতভ
রক্ষয দভশ্লন জীফন ভুশ্লে াক্তি ক্তদশ্লয়শ্লছ দ।
তশ্লফ ক্তনশ্লজশ্লক একজন াক্তক্ততযক রূশ্ল াঅত্মপ্রকা কযশ্লত ক্তগশ্লয় ানাক্তভকা দদফী ওযশ্লপ ফকুরশ্লক ফাাআশ্লযয ভাশ্লজাআ শুধু
রিাাআ কযশ্লত য়ক্তন, কযশ্লত শ্লয়ক্তছশ্লরা ক্তযফাশ্লযয ুরুলতাক্তিক ভাশ্লজয নাযী ও ুরুশ্ললয দবদ-ক্তফশ্লবদ ভশ্লনাবাফ ম্পন্ন
ভানুলশ্লদয শ্লঙ্গও, দম দবদ ক্তফশ্লবশ্লদয ীভাশ্লযিা দিশ্লন ক্তদশ্লয়শ্লছ াঅফভানকারীন ুরুলতাক্তিক ভাশ্লজয ভাজকতণাযা। নাযী
শুধু তায রূ দৌন্দশ্লমণয দদৌরশ্লতাআ ক্তফশ্বজয় কযশ্লত াশ্লয, ফযক্তিগত দকান গুন না থাকা শ্লেও। গুন থাকুক াঅয না থাকুক
একজন দভশ্লয় নাযীশ্লেয দুশ্লনাআ করশ্লকাআ প্রবাক্তফত কযশ্লত াশ্লয এাআ ভশ্লনাবাফ ুরুলতাক্তিক ভাশ্লজয ক্তকশ্লি ক্তভথ শ্লয়
দগশ্লথ াঅশ্লছ, দ কাযশ্লোআ ফকুশ্লরয দছািদা স্বীকায কশ্লযশ্লছন ফকুশ্লরয কক্তফতা ক্তত্রকা ম্পাদক ভন্ডরীশ্লত ভশ্লনানীত শ্লয়
উশ্লেশ্লছ একভাত্র ক্তরঙ্গশ্লবশ্লদয জশ্লনযাআ, কাফযগুশ্লেয জশ্লনয নয় —
‚দভশ্লয় ফশ্লরাআ তাাআ দরিা দছশ্ল ক্তদশ্লয়শ্লছ! ... শুনশ্লত া না াআউক্তনবাক্তণক্তিশ্লত মণন্ত দগাফযভাথা দভশ্লয়গুশ্লরাশ্লক ক্তক
যকভ া কক্তযশ্লয় ক্তদশ্লে? ওাআ দরিা একিা দফিাশ্লছশ্লরয নাভ ক্তদশ্লয় াোশ্লর, দদিশ্লত দস্রপ ওশ্লয়িশ্লাশ্লয ফাশ্লস্কশ্লি
িশ্লর দগশ্লছ। (ৃ-৯৫ ফকুরকথা, াঅাূেণা দদফী)
একজন প্রক্ততক্তষ্ঠত াক্তক্ততযক রূশ্ল ফকুরশ্লক প্রক্ততক্তষ্ঠত শ্লত াশ্লনক ভয় দরশ্লগশ্লছ। দৌঢ়ে ফয়শ্ল দৌাঁশ্লছ দগশ্লছন ানাক্তভকা
দদফী। ক্তনশ্লজ াথণ, ম, িযাক্ততয িযভ ক্তিশ্লয দৌাঁশ্লেও ক্তনশ্লজশ্লক স্বাধীন ফযক্তি রূশ্ল াঅত্মপ্রকা কযাশ্লত াশ্লযনক্তন ানাক্তভকা
দদফী। ফাফা প্রশ্লফাধিন্দ্র কতৃণক প্রদ্দত্ত াঅফারয াঅক্তিত যাশ্লজন্দ্ররার স্ট্রীশ্লিয ক্তেকানাক্তিশ্লক ক্তযতযাগ কযশ্লত াশ্লযনক্তন দরাকরজ্জা
ও াঅত্মক্তনন্দায বশ্লয় —
‚কশ্লতা াম্মাশ্লনয াআক্ততা, কশ্লতা াভমণাদায গ্লাক্তন ফন কশ্লয াঅিয়িা ফজায় দযশ্লিক্তছ। এিনও যািক্তছ — এিনও
ক্তস্থযক্তফশ্বা যাশ্লজন্দ্ররার স্ট্রীশ্লিয ওাআ াআাঁশ্লিয িাাঁিািানায ভশ্লধযাআ ফুক্তঝ াঅভায ভমণাদা, াঅভায ম্মান। ওয গক্তন্ড দথশ্লক
দফক্তিশ্লয় এশ্লরাআ দরাশ্লক াঅভায ক্তদশ্লক দকৌতুশ্লরয দৃক্তিশ্লত তাকাশ্লফ। ওাআ িাাঁিািায ক্তকরগুশ্লরায় ভযশ্লি শ্লি দগশ্লছ,
তফু তাাআ াঅাঁকশ্লিাআ ফশ্ল াঅক্তছ।‛ (ৃ-২৪২ ফকুরকথা, াঅাূেণা দদফী)
উনযাশ্ল দরাকরজ্জা ও দরাকক্তনশ্লন্দয বশ্লয় বীত ফকুর ক্ততৃদত্ত ক্তযিশ্লয়য ফাাআশ্লয দফক্তিশ্লয় াঅশ্লত িায়ক্তন। াথি ফকুর ক্তনশ্লজ
াঅত্মপ্রক্ততক্তষ্ঠত, াআো কযশ্লরাআ ক্তনজস্ব ক্তযিশ্লয় প্রক্ততক্তষ্ঠত শ্লত াযত, ক্তকত ফকুর তা কশ্লযক্তন ানাক্তভকা দদফী নাশ্লভ াঅত্মপ্রক্ততক্তষ্ঠত
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শ্লয়ও। মতক্তদন নাযী কুভাযী থাশ্লক ততক্তদন ক্ততৃক্তযিশ্লয়য ক্তয ক্তিত, ক্তফশ্লয় শ্লয়শ্লগশ্লরাআ দ স্বাভীক্তযিশ্লয় ক্তযক্তিত ফাধাধযা
ুরুলতশ্লিয এাআ গন্ডীয ভশ্লধযাআ ীভাফে দথশ্লকশ্লছ ফকুর।
ক্তনশ্লজ কুভাযী দথশ্লকও, ভাশ্লজ ক্তনশ্লজশ্লক প্রক্ততক্তষ্ঠত কশ্লযও ক্তনশ্লজ দমভন ভাশ্লজয কাশ্লছ ক্তফন্নশ্লফাধ কশ্লযশ্লছ ক্তেক দতভক্তন
এাআ উনযাশ্লয াঅয এক নাযী িক্তযত্র ুফেণরতায দজ দভশ্লয় ফকুশ্লরয শ্লাদয ারুরফারাও াআস্কুশ্লর ক্তক্ষা রাব কযশ্লত
াশ্লযক্তন ারুর দাদাশ্লদয নাযী ক্তক্ষায প্রক্তত ক্তফদ্রূাত্মক ভশ্লনাবাফ, ফাফা প্রশ্লফাশ্লধয একান্ত াক্তনোশ্লত ও নাযী ক্তক্ষা প্রক্তত
ুরুলতাশ্লিয ানযায় াঅশ্লদশ্ল। ক্তনশ্লজশ্লক ক্তক্ষায াঙ্গন দথশ্লক গুক্তিশ্লয় ক্তনশ্লয়, শ্বাতকাশ্লরয ুরুলতাক্তিক ফাধাধযা ক্তনয়শ্লভয
যজ্জুশ্লত ফক্তন্দনী নাযীশ্লদয ভত তাশ্লকও াল্পফয়শ্লাআ ক্তফশ্লয়য ীক্তিশ্লত ফশ্লত শ্লয়শ্লছ। এভনক্তক ক্তনশ্লজয ক্তফফাক্তত জীফশ্লনও
ারুর তায কাক্তফযক ত্তাশ্লক ক্তফকাক্তত কযশ্লত াশ্লযক্তন। াভাক্তজক ক্তফফাক্তত জীফশ্লনয স্বাভী নাভক শ্লন্দফাক্ততক ুরুশ্ললয
দথশ্লক কাক্তফযক দপ্রযোয ফদশ্লর শুধুাআ দশ্লয়শ্লছ শ্লন্দশ্লয তীয। উনযাশ্ল একক্তদশ্লক ুফেণরতায দছাি দভশ্লয় ফকুর ক্তনশ্লজশ্লক
াক্তক্ততযক রূশ্ল াঅত্মপ্রকা কযশ্লত দশ্লযক্তছশ্লরা, ানযক্তদশ্লক ারুশ্লরয ভস্ত যাভাক্তন্টক কাক্তফযক প্রক্ততবাশ্লক স্বাভী শ্লন্দশ্লয
য়ুকাশ্লষ্ঠ ফক্তর ক্তদশ্লত শ্লয়ক্তছশ্লরা। স্বাভী াভরফাফু দকানক্তদনাআ ারুরশ্লক কক্তফতা ক্তরিশ্লত দপ্রযো দান কশ্লযনক্তন ফযঞ্চ ারুশ্লরয
দযাভাক্তন্টক কাফয দরিায দপ্রযোয উৎরূশ্ল ক্তযকীয়া দপ্রশ্লভয শ্লন্দ ােীবুত শ্লয়শ্লছ তায ভশ্লনয গবীশ্লয। স্বাভীয ভস্ত
বাশ্লরাফাায াঅক্ততময ারুশ্লরয কাশ্লছ এক শ্লন্দফাক্ততক স্বাভীয দফাঝাস্বরূ ভশ্লন শ্লয়শ্লছ। দম বাশ্লরাফাা স্বাভী ারুরশ্লক
ক্তফফাকার দথশ্লক ভৃতুয াফক্তধ বাশ্লরাফাা প্রদান কশ্লযশ্লছ তায ফিাাআ ারুশ্লরয কাশ্লছ প্রশ্লয়াজশ্লনয াক্ততক্তযি। প্রথাগত
ক্তন্দুনাযীয জীফন াঅদণ ক্তছশ্লরা ারুশ্লরয কাশ্লছ পাা, ান্তাঃাযূনয। ফকুশ্লরয প্রক্তত ারুশ্লরয উক্তি দ কথাশ্লকাআ স্মযে কযায়
—
‚ক্তকছুশ্লতাআ ক্তনশ্লজশ্লক ‘ক্তন্দুনাযী’য দিারশ্ল ঢুক্তকশ্লয় দপরশ্লত াযক্তছ না, াথি দিারিা ফশ্লয়ও ভযক্তছ। য়শ্লতা
ভযেকার াফক্তধাআ ফশ্লয় ভযশ্লফা।‛
ক্তন্দু নাযীয জীফশ্লনয যভ রক্ষযাআ শ্লরা স্বাভীয বাশ্লরাফাায হৃদশ্লয় মথাশ্লমাগয স্থান কশ্লয দনওয়া। ক্তকত ারুর ানযানযশ্লদয
দথশ্লক াঅরাদা। তাাআ স্বাভীয বাশ্লরাফাা তায কাশ্লছ ক্তফযক্তিকয ভশ্লন শ্লয়শ্লছ। ক্তন্দুনাযীয ুযাতন ক্তফধফা ভাজ ও াংস্কাযশ্লক
ভানয না কযায জনয, বফধশ্লফযয াঅিায াঅিযে ারন না কযায জনয, ািা প্রক্ততশ্লফীশ্লদয কাছ দথশ্লক প্রাপ্ত শ্লয়শ্লছ বৎনা —
‚গঙ্গা ফশ্লক্ষ ফা কশ্লযও দভাশ্লনয ভা ক্তনতয দতা দুশ্লযয কথা দমাগাশ্লমাশ্লগও গঙ্গাস্নান কশ্লযননা, ুশ্লজা কশ্লযন না, ক্তন্দু
ক্তফধফা-জশ্লনাক্তিত ফহুক্তফধ াঅিাযাআ ভাশ্লনন না। এভন ক্তক জাশ্লননও না। ক্তফধফাশ্লক দম ক্তযয য়ন িায য ির াঅয
করক্তভ াক দিশ্লত দনাআ, একথা জানশ্লতন না ক্ততক্তন, তাযশ্লকয ভা দিা উশ্লরি কযায় াক্তভুশ্লি ফশ্লরক্তছশ্লরন ‘তাাআ
ফুক্তঝ?’ ক্তকত ক্তযয য়নকাশ্লরয শ্লঙ্গ ির-করক্তভয ম্পকণ ক্তক?‛ (ৃ-২৫ ফকুরকথা, াঅাূেণা দদফী)
মুক্তিফাদী ারুর িুশ্লজ ায়না এাআ ফ াঅিায-াঅিযশ্লেয শ্লঙ্গ ফাস্তশ্লফয ক্তক ম্পকণ। এভনক্তক এক স্বাভী দাাক্তগনী ক্ততব্রতা স্ত্রী
রূশ্ল ারুর ভাজ াংাশ্লযয ক্তনশ্লজশ্লক প্রক্ততক্তষ্ঠত কযশ্লত িায় না – ‘রারাি াক্তি ফড্ড দমন প্রক্ততব্রতা ক্ততব্রতা’ গন্ধ।
ারুশ্লরয দমন ভশ্লন য় ‘ক্তভথযা ক্তফজ্ঞান গাশ্লয় দাঁশ্লি দফিাক্তে।’ তায স্বাভীশ্লক একজন াঅয ািিা াধাযে স্বাভী রূশ্লাআ কাশ্লছ
দশ্লত িায়। স্বাভীয বাশ্লরাফাায াঅক্ততময দথশ্লক ারুর ভুক্তি িায়। তায কক্তফ ভন একজন ক্তন্দুনাযীয ক্ততব্রাতয ও াংাশ্লযয
ক্তিযািক্তযত ক্তনয়ভফে কভণৃঙ্খশ্লরয ভশ্লধযাআ াঅফে থাকশ্লত নাযাজ। ারুর তায স্বাভী াভরফাফুয কাশ্লছ এক গবীয াঅক্তি। দম
াঅক্তি তায ফাফা প্রশ্লফাশ্লধয ক্তছশ্লরা তায ভা ুফেণরতায প্রক্তত। াভরফাফুয ভৃতুযাআ ারুরশ্লক ভুক্তি ক্তদশ্লয়শ্লছ, ক্তদশ্লয়শ্লছ কল্পনায
দিারা াঅকা —
‚ারুশ্লরয ক্তফধাতা ারুশ্লরয প্রক্তত ক্তকক্তঞ্চৎ প্রন্না বফক্তক, তাাআ ারুরশ্লক দীাণক্তদন ধশ্লয একিা স্থুর ুরুলক্তিশ্লত্তয
দেদাি াঅক্তিয স্বীকায শ্লয় শ্লি থাকশ্লত য়ক্তন, দম াঅক্তি একিা িিিশ্লি রারায ভত াঅক্তফর কশ্লয যাশ্লি, দম
াঅক্তি দকাথাও দকানক্তদশ্লক ভুক্তিয জানারা িুরশ্লত দদয় না।‛ (ৃ-১৫২ ফকুরকথা, াঅাূেণা দদফী)
ারুর ক্তনশ্লজ যকীয়া দপ্রশ্লভয জশ্লনয ফা দস্বোিাযী ওয়ায জশ্লনয স্বাভীয ানাফযক াঅক্তফরতা দথশ্লক ভুক্তি িায়ক্তন। দম
নাযীভুক্তি, স্বাধীনতায জশ্লনয ভা ুফেণরতা ভস্ত ভাজ াংাশ্লযয ক্তফরুশ্লে াংগ্রাভ কশ্লযশ্লছ, দাআ স্বাধীনতাশ্লকাআ ারুর দশ্লত
দিশ্লয়শ্লছ স্বাভীয কাছ দথশ্লক। াঅধুক্তনকতা নাভক প্রফাশ্ল গা বাক্তশ্লয় দদফায জশ্লনয নয়। াঅক্তত্মক স্বাধীনতায ভধয ক্তদশ্লয়াআ ারুর
ানযানয স্বাধীনতা দক দশ্লত দিশ্লয়শ্লছ। ভাকাশ্লরয যশ্লথয াগ্রগক্ততশ্লত মিন ভূরযশ্লফাশ্লধয ক্তযফতণন দদিা ক্তদশ্লয়শ্লছ, মিন ভাজ
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দকৌক্তশ্লকাত্তভ প্রাভাক্তনক

গক্তেত শ্লে তায ক্তিযািক্তযত কাোশ্লভাশ্লক দপশ্লর ক্তদশ্লয় এক নতুন কাোশ্লভা নশ্লয়, তাযাআ একজন াক্ষী রূশ্ল ফৃো ারুর
দদশ্লিশ্লছ ভাজশ্লক।
মুশ্লগয াক্ষী রূশ্ল দমভন ারুর ক্তেক দতভক্তন তায শ্লাদযা ফকুর ওযশ্লপ ানাক্তভকা দদফী ও রক্ষয কশ্লযশ্লছন মুশ্লগয
ক্তযফতণনশ্লক। বাাআক্তঝ ম্পা ও নাতনী তযবাভায ভশ্লধয ক্ততক্তন রক্ষয কশ্লযশ্লছন নতুন মুগশ্লক, দম মুগ তায ম্পূেণ াক্তযক্তিত।
নতুন মুশ্লগয নাযীস্বাধীনতায় রাক্তরত এক নাযী। দপ্রশ্লভয াাংকুশ্লযাদগভ ও তায প্রকা ভাত্র এগাশ্লযা ফছয ফয়শ্লাআ। ক্তনশ্লজয
স্বাধীন াআো-াক্তনোয় িাক্তরত এক প্রােফন্ত নাযী। ুরুলতাক্তিক ভাশ্লজয ান ও ক্তনয়ভ ফাধশ্লনয ৃঙ্খর ম্পায াশ্লয় দফক্তি
যাশ্লত াশ্লযক্তন। রাজুক ফকুশ্লরয ভত দ তায বাশ্লরাফাাশ্লক ুরুলতাক্তিক ভাশ্লজয দতশ্লর দক্তরত শ্লত ক্তদশ্লত নাযাজ। দকান
যিিক্ষুয দিািযাঙাক্তনশ্লক দ শ্লযায়া কশ্লযক্তন। ফাক্তিয প্রিক্তরত গন্ডীয ীভাশ্লক াক্ততক্রভ কশ্লয এক নতুন ানাৃক্তি কান্ড কযায
ক্ষভতা দ দযশ্লিশ্লছ। একদা দম ক্তযফাশ্লয ম্পায ূফণুযী নাযীযা িায দদওয়াশ্লরয ভশ্লধয কারাক্ততাত কশ্লযশ্লছ, ক্তনশ্লজশ্লদয াআোাক্তনোশ্লক দক্তরত কযা শ্লয়শ্লছ, দিান দথশ্লক দফক্তিশ্লয় এশ্ল ম্পা ক্তনশ্লজয াআোয় ফাক্তিয ানুভক্ততশ্লক গ্রায না কশ্লয ক্তফশ্লয়
কশ্লযশ্লছ এক ক্তফজাতীয় কুক্তর ভজুয তযফান দাশ্লক। দরাকক্তনশ্লন্দয ও দরাকরজ্জায বয়শ্লক াফরীরায় াংগ্রাশ্লভ জয়ী ফায ভত
া দযশ্লিশ্লছ দ। ক্তনশ্লজয জীফশ্লনয বাশ্লরাফাায কাশ্লছ ভাথা নত কশ্লযশ্লছ ভাজশ্লক াংাশ্লযয মাফতীয় ক্তনয়ভশ্লক। ক্তনজস্ব
ফযক্তিস্বাধীনতায় জয়ী কশ্লযশ্লছ বাশ্লরাফাাশ্লক। ানাক্তভকা দদফীয মুশ্লগয ভশ্লয়ও দপ্রভ ক্তছশ্লরা ক্তকত ম্পাশ্লদয মুশ্লগয ভত াী
ও ক্তনবণীক নয়, তাযাআ পরশ্রুক্ততশ্লত ানাক্তভকা দদফীয বাশ্লরাফাায াাথণক ক্তযনক্তত।
শুধুভাত্র বাশ্লরাফাায ক্তিশ্লতাআ ায দছশ্লিশ্লছ ম্পা, যক্ষেীর ক্তযফাশ্লযয একজন ক্তক্তক্ষতা দভশ্লয় শ্লয়ও একজন কুক্তর
ভজুযশ্লক ক্তনশ্লয় ফক্তস্তশ্লত ফফা কশ্লযশ্লছ শুধু বাশ্লরাফাায গুশ্লোআ। কাযিানায রক াঅউশ্লিয গন্ডশ্লগাশ্লর তযফান দাশ্লয দফাভায়
া দুশ্লিাশ্লক াযাশ্লরও ম্পা তযফানশ্লক তযাগ কশ্লযক্তন। ক্তক্ত ানাক্তভকা দদফীয ক্তনজস্ব স্বীকাশ্লযাক্তিশ্লত ‘ওযা গিগি কশ্লয িশ্লর
দমশ্লত াশ্লয’, ‘জর ভাশ্লন না, াঅগন ভাশ্লন না, কাাঁিাফন ভাশ্লন না গিগক্তিশ্লয় এক্তগশ্লয় মায়’ এাআ ক্তফশ্ললশ্লে ক্তফশ্লক্তলত শ্লয়শ্লছ
ম্পা। ম্পাশ্লদয মুশ্লগয কাশ্লছ দশ্লয দমশ্লত শ্লয়শ্লছ দরক্তিকা ানাক্তভকা দদফীয মুগশ্লক। ানাক্তভকা দদফীয ক্তনজস্ব স্বীকাশ্লযাক্তিশ্লত
ানাক্তভকা দদফীযা দশ্লয দগশ্লছ। ানাক্তভকা দদফীশ্লকও দজশ্লনয স্বীকায কযশ্লত য় —
‚দতাভাশ্লদয কাশ্লছ াঅভযা দশ্লয দগক্তছ। াঅভযা জীফশ্লনয ফ দথশ্লক বয় কশ্লযক্তছরাভ ক্তনশ্লন্দয বয়শ্লক, দতাভযা দাআ
ক্তজক্তনিাশ্লকাআ জয় কশ্লযশ্লছা। দতাভযা ফুশ্লঝছ বাশ্লরাফাায দিশ্লয় ফশ্লিা ক্তকছু দনাআ, দতাভযা দজশ্লন ক্তনশ্লয়শ্লছা, ক্তনশ্লজয
জীফন ক্তনশ্লজ াঅযে কশ্লয ক্তনশ্লত য়, ওো দকউ কাউশ্লক াশ্লত কশ্লয তুশ্লর দদয় না। দাআ জীফনশ্লক াঅযে কশ্লয
ক্তনশ্লত দতাভযা দতাভাশ্লদয যথশ্লক গিগক্তিশ্লয় িাক্তরশ্লয় ক্তনশ্লয় দমশ্লত াশ্লযা কাাঁিাফশ্লনয উয ক্তদশ্লয়।‛ (ৃ-২৪৬
ফকুরকথা, াঅাূেণা দদফী)
ভা ুফেণরতায ভৃতুযশ্লত ানাক্তভকা দদফী ওযশ্লপ ফকুশ্লরয বফ জীফন াক্ততফাক্তত শ্লয়ক্তছশ্লরা ফিদাদা বানু ও ফাফা প্রশ্লফাধ
নাভক ুরুলতাক্তিক কাযাযক্ষীয যিিক্ষুয াশ্লন। াঅক্তরক্তিত াশ্লস্ত্রয াক্তরক্তিত ভাজক্ততশ্লদয ক্তনক্তভণত ক্তনয়ভ ৃঙ্খরা ও ফন্ধশ্লনয
যজ্জুশ্লতাআ। ক্তকত ভস্ত ফন্ধন –ৃঙ্খর যজ্জুয দফক্তি দবশ্লঙ্গ ফকুর ানাক্তভকা দদফী ছমনানাশ্লভ াক্ততয জগশ্লত প্রক্ততক্তষ্ঠত এফাং স্বয়াং
স্বক্তনবণয শ্লয়শ্লছ। প্রক্ততক্তষ্ঠত ওয়ায ক্ততক্তন রক্ষয কশ্লযছ ভাশ্লজ ভূরযশ্লফাশ্লধয াফক্ষয় এফাং নাযী স্বাধীনতায াপ্রশ্লয়াগশ্লক। নাযী
স্বাধীনতায উজ্জ্বর াঅশ্লরাশ্লকয জাজ্বরযভান ক্তিশ্লত্রয ক্তফযীশ্লত নাযী দস্বোিাযীতায এক বয়ঙ্কয ক্তযোভশ্লক, মায পর দবাগ
কযশ্লত শ্লে ভগ্র ভাজশ্লক। াথি এাআ নাযীস্বাধীনতাশ্লক ুরুলতাক্তিক ভাশ্লজ প্রক্ততক্তষ্ঠত কযশ্লত তায ক্তদক্তদভায ভত াাংিয
তযফতীশ্লক ায ছািশ্লত শ্লয়শ্লছ াাংিয ুফেণরতাশ্লক াশুক্তি ভুিশ্লকীয াংাশ্লযয াংাশ্লয াঅজীফন াংগ্রাভ কযশ্লত শ্লয়শ্লছ।
াঅজশ্লকয ভাশ্লজয দপ্রক্তক্ষশ্লত ভূরযীন শ্লয় দমশ্লত িশ্লরশ্লছ ভাশ্লজয াতীফ ভূরযফান ফস্তুও। মুশ্লগয যশ্লথয িাকা মতাআ এক্তগশ্লয়
িশ্লরশ্লছ ততাআ ভূরয ম্পশ্লকণ ভানুশ্ললয ধযানধাযো ফদশ্লর মাশ্লে। ম্পশ্লকণয ক্তযেক্তত ফদশ্লর মাশ্লে, ম্পশ্লকণয াংজ্ঞায ধাযো
ফদশ্লর মাশ্লে, একরাআ এাআ উনযাশ্লয উজীফয।
উনযাশ্ল একক্তদশ্লক দমভন দরক্তিকা াঅাূেণা দদফী দদক্তিয়াশ্লছন ফযক্তিস্বাধীনতায ুপ্রবাফ দতভক্তন ানযক্তদশ্লক স্বাধীনতাশ্লক
াস্ত্ররূশ্ল ফযফায কশ্লয জীফন ক্তনশ্লয় দছশ্লর দিরা কযায ধ্বাংাত্মক ক্তযেক্ততশ্লকও ক্ততক্তন দদক্তিশ্লয়শ্লছন। ক্তফশ্বায়শ্লন মতাআ ৃক্তথফীয
ফয় ফিাশ্লছ, ততাআ দবাগযফস্তুয প্রক্তত ভানুশ্ললয িাক্তদা ক্তনতয দফশ্লিাআ িশ্লরশ্লছ। ‘স্বাধীনতা’ নাভক শ্লেয ানয ফযািযা িুজ
াঁ শ্লছ
ানাক্তভকা দদফীয ভ্রাতস্পুশ্লত্রয দফৌ ারকা এফাং তায দভশ্লয় তযবাভা। ারকা দভশ্লয়শ্লক াঅধুক্তনকতায উজ্জ্বর াঅশ্লরায়
াঅশ্লরাক্তকত কশ্লয একজন ফণক্তফাযদ কশ্লয ‘নািক্তন দভশ্লয়শ্লত’ ক্তযেত কযশ্লত দিশ্লয়শ্লছন। দম ক্তযফাশ্লযয নাযীযা ক্তছশ্লরা িায
Volume-II, Issue-II

September 2015

38

‘নাযী ভুক্তি’য ক্তফশ্লেলশ্লে াঅাূেণা দদফীয ‘ফকুরকথা’

দকৌক্তশ্লকাত্তভ প্রাভাক্তনক

দদওয়াশ্লরয ভশ্লধয ফন্দী দাআ াশ্লযয দভশ্লয়যাাআ দাআ িায দদওয়াশ্লরয বাঙ্গন শুরু কশ্লযশ্লছ। একক্তদশ্লক এাআ বাঙ্গন দমভন এশ্লন
ক্তদশ্লয়শ্লছ ক্তযফাশ্লযয ভান-ম্মান, বফবফ, া ও প্রািুমণয ানযক্তদশ্লক দতভক্তন এশ্লনশ্লছ এক ভাযাত্মক ক্তফমণয়। োৎ স্বাধীনতায
াঅশ্লরায দযানাাআশ্লয় ক্তদকভ্রান্ত শ্লয়শ্লছ ারকা ও তযবাভা। াঅধুক্তনকতায জ্বাজরযভান দজৌরুশ্লয াঅশ্লরায় াঅশ্লরাক্তকত শ্লয়
তযবাভায ‘কযাফাশ্লযয’ নািক্তনশ্লত ক্তযেক্তত ও উেৃঙ্খর জীফন, ক্তনশ্লজশ্লক একজন ফহুশ্লবাগযায উশ্লমাগী কশ্লয বতযী কযায
প্রশ্লিিা, ভূরত ভূরযশ্লফাশ্লধয মুগ ক্তযফতণন। এককারীন ভাশ্লজ, ও ভশ্লয়য দপ্রক্তক্ষশ্লত মা ক্তছশ্লরা িুিান্ত ক্তনক্তলে তাাআ াঅজ ভাজ
ও বযতায ফদানযতায় শ্লয়শ্লছ ুযক্তবত, দগৌযশ্লফয ক্তফলয়। ‘বযতা’ ‘ারীনতা’ ও ‘রুক্তি’ দফাশ্লধয দদিা ক্তদশ্লয়শ্লছ ক্তফমণয় —
‚ব্লাউশ্লজয গরায এফাং ক্তশ্লেয কাি এশ্লতা নাক্তভশ্লয় ব্লাউশ্লজয গাশ্লয়য শ্লঙ্গ াঅিশ্লক দযশ্লিশ্লছ ক্তক কশ্লয তযবাভা?
নাক্তবয এশ্লতা নীশ্লি ািীিাশ্লক শ্লযশ্লছ ক্তক কশ্লয? ওাআ নিগুশ্লরা এশ্লতা রম্বা র ক্তক কশ্লয? ও ক্তক ক্তনশ্লজাআ ফুশ্লঝ
দপশ্লরশ্লছ ওয ওাআ দদিানা ছািা াঅয দকান ম্বর দনাআ, দনাআ দকান ম্পদ? তাাআ ওাআ দদিাশ্লকাআ-ক্তক ােীর! ক্তক
ারুক্তিকয!‛ (ৃ-২৮৩ ফকুরকথা, াঅাূেণা দদফী)
‘স্বাধীনতা’ শ্লেয ক্তেক াংজ্ঞা ফুঝশ্লত না দশ্লয, তাশ্লক উমুিতায় মণশ্লফক্তত কযশ্লত না দশ্লয তায াফযফায কশ্লযশ্লছ
ারকা এফাং তযবাভা। মায ভূরয ক্তদশ্লত শ্লয়ক্তছশ্লরা তযবাভাশ্লক তায াৃোত্মক ভৃতুয ক্তদশ্লয়, এফাং ারকাশ্লক তায ন্তাশ্লনয
াকার ভৃতুয ক্তদশ্লয়।
াঅধুক্তনক বযতায কযারগ্রা দথশ্লক যক্ষা ায়ক্তন গৃস্থ াঅশ্লিাশ্লৌশ্লি াশ্লযয গৃফধু নক্তভতাও। জীফন ক্তনশ্লয় ক্তছক্তনক্তভক্তন দিরশ্লত
ক্তগশ্লয় নক্তভতাও ক্তদকভ্রি শ্লয়শ্লছ। উত্তযফশ্লঙ্গয াক্ততয বায় ক্তগশ্লয় দরক্তিকা ানাক্তভকা দদফী, াক্ততযবায বাক্তত াক্তনরফাফুয
ফািীশ্লত দফাুশ্লত্র বাশ্লেশ্লফৌ নক্তভতায শ্লঙ্গ ক্তযক্তিত শ্লয়ক্তছশ্লরন। নক্তভতা উদাীন স্বাভীয এক ক্তযতযিা, বাগযক্তফিক্তম্বত স্ত্রী।
স্বাভী নযাী শ্লয় হৃক্তলশ্লকশ্ল াক্তি ক্তদশ্লয়শ্লছন। গতান্তয না দদশ্লি নক্তভতাশ্লক তায ভাভা শ্বশুি াক্তনরফাফুয ফাক্তিশ্লত াঅিয় গ্রে
কযশ্লত য়। ক্তনশ্লজ একজন ধফা নাযী শ্লয়ও তাশ্লক একজন ক্তফধফায ভত ক্তদন মান কযশ্লত য়। ভাভা শ্বশুশ্লিয ফাক্তিশ্লত
ক্তনশ্লজশ্লক দাী রূশ্ল াংাশ্লয ক্তনভে শ্লয় স্বাভীয ক্তফয ফযথা বুশ্লর থাকশ্লত িায় দ। ক্তকত াশ্লয না, তাাআ একক্তদন দ ভস্ত
াংায ও ভাশ্লজয ক্তফরুশ্লে ক্তফশ্লোী শ্লয় উশ্লেশ্লছ দ। তায তী াধধী স্ত্রীয জীফন দছশ্লি একক্তদন ক্তনশ্লজশ্লক মািাাআ কযায
জশ্লনয দ করকাতায় ফাশ্লয ফািীশ্লত এশ্লশ্লছ। তায দিতনায় ভাভা শ্বশুশ্লিয ফাক্তিশ্লত স্বাভীীন শ্লি থাশ্লক, একজন রক্ষী দফৌ
এয বূক্তভকায় ওয়া, ক্তনশ্লজয কুভুন্ডকতায াক্তভর। ভস্ত দদ-দিতনা প্রিক্তরত তী প্রথায ক্তফরুশ্লে ক্তফশ্লযাক্তধতা কশ্লযশ্লছ।
নক্তভতায ক্তনজস্ব স্বীকাশ্লযাক্তি ানাক্তভকা দদফীয কাশ্লছ —
‘ক্তকছু না ক্তকছু না। াঅক্তন জাশ্লনন না, এশ্লতাক্তদশ্লনয দফায ুযস্কাশ্লয একিুকু বাশ্লরাফাা ায়ক্তন। শুধু স্বাথণ, তায
জশ্লনযাআ একিু ফুক্তর। ফরুন দমিাশ্লন একিুিাক্তন বাশ্লরাফাা দনাআ, দিাশ্লন ভানুল ক্তিযকার থাকশ্লত াশ্লয?’
স্বাভীয ভত ক্তনশ্লজও নযাী শ্লত দিশ্লয়ক্তছশ্লরা দ, স্বাভীীন াংাশ্লযয দফা তায কাশ্লছ ভশ্লন শ্লয়ক্তছশ্লরা জীফশ্লনয াথণীন
ািয়। ক্তকত নক্তভতা ন্নযাী শ্লত াশ্লযক্তন। ক্তযফশ্লতণ দ াঅধুক্তনকতায ঝরভশ্লর াঅশ্লরায দযানাাআশ্লয়, িাক্তনকিা জীফশ্লনয প্রক্তত
প্রক্ততশ্লাশ্লধ ক্তনশ্লজশ্লক ‘ভধুছন্দা’ নাভক াক্তবশ্লনত্রীশ্লত ক্তযেত কশ্লযক্তছশ্লরা, ভান-ম্ভ্রভ ও াক্তযফাক্তযক ম্মানশ্লক জরাঞ্জক্তর ক্তদশ্লয়
একজন াঅধুক্তনক িরক্তিত্র াক্তবশ্লনত্রীয জীফন-মানশ্লক দফশ্লছ ক্তনশ্লয়ক্তছশ্লরা।
দরক্তিকা াঅাূেণা দদফীয উনযাশ্ল ায তযাগ কযা ফধু িক্তযত্র াঅভযা তায াশ্লনক উনযাশ্লাআ াাআ। তায প্রথভ উনযা
‘দপ্রভ ও প্রশ্লয়াজন’ উনযাশ্ল-এ দমভন াঅযক্তত নাভক নাযী িক্তযত্রক্তিয াক্ষাৎ দশ্লয়ক্তছ, দম ক্তকনা স্বাভী ক্তনক্তিশ্লরশ্লয াাংাক্তযক
বফযাগয ও ভস্ত যকভ উদাীনতায ক্তফরুশ্লে ক্তফশ্লো কশ্লয দলমণন্ত নতুন এক জীফন ঙ্গীশ্লক ক্তনশ্লয় নতুন াংাশ্লয াপরয
রাব কশ্লযক্তছশ্লরা। এাআ উনযাশ্ল ক্তকত নক্তভতা াপরয কযশ্লত াশ্লযক্তন। ক্তফরাফযাহুর জীফন ও মশ্লথোিাশ্লযয ুশ্লমাশ্লগ ক্তনশ্লজশ্লক
নি কশ্লযক্তছশ্লরা দ। াঅধুক্তনকতায বাশ্লরা-ভন্দশ্লক দ ফুশ্লঝ উেশ্লত াশ্লযক্তন। উনযাশ্ল দশ্লল তায াঅত্মতায করুে ক্তযেক্তত
াঅধুক্তনকতায এক ধ্বাংাত্মক ক্তদক।
কাশ্লরয ক্তফফতণন উনযাক্তিয প্রধান উজীফয ক্তফলয়। কাশ্লরয াশ্লভাা ক্তযফতণশ্লনয জশ্লনযাআ ক্তনভণশ্লরয দতশ্লযা ফছশ্লযয নাক্তত
ফুশ্লজণাভাশ্লজয তশ্লনয াঅায় দফাভা ফানাশ্লত ক্তগশ্লয় ক্তনশ্লজয াত া উক্তিশ্লয় ক্তদশ্লয়শ্লছ, ক্তফক্তষ্ঠ দরক্তিকা ানাক্তভকা দদফীয
জযেতুশ্লতা দাদায নাতনী দক্তজণািায যক্ষেীর ক্তযফাশ্লযয জার দকশ্লি, একদর দছশ্লরয শ্লঙ্গ াাআশ্লকশ্লর ‘ক্তফশ্বভ্রভশ্লন’ াক্তি
ক্তদশ্লয়শ্লছ, যক্ষেীর ক্তযফাশ্লযয দভশ্লয় শ্লয়ও। ারুরফারায দছািশ্লছশ্লর দাবশ্লনয দফৌ দযিায ও তাশ্লদয রূক্তিয াক্তভরতায় ক্তফফা
Volume-II, Issue-II

September 2015

39

‘নাযী ভুক্তি’য ক্তফশ্লেলশ্লে াঅাূেণা দদফীয ‘ফকুরকথা’

দকৌক্তশ্লকাত্তভ প্রাভাক্তনক

জীফশ্লনয ছন্দতন, ক্তফফাক্তফশ্লেদ, ক্তফশ্লত্তয ক্তযফা দথশ্লক দযিায দাক্তযে ক্তযশ্লফশ্ল ক্তনশ্লজশ্লক িাাঁ িাওয়াশ্লনা, এফ উগ্র
ফযক্তিস্বাধীনতাশ্লকাআ দক্তণত কশ্লয।
উগ্র স্বাধীনতা ভাশ্লজ ফশ্লয় াঅশ্লন ধ্বাংশ্লয ফীজ। ানাগত ও াঅগত ুকুভায বক্তফলযৎ প্রজশ্লেয াক্তনশ্চতায়, উগ্রফযক্তি
স্বাধীনতায পর। উনযাশ্ল দযিা ও দাবশ্লনয দছশ্লর দভশ্লয়শ্লদয ক্তগরশ্লত শ্লয়শ্লছ উগ্রস্বাধীনতায ক্তফলভয় পরশ্লক। দাবশ্লনয
দছশ্লর যাজায বশ্লফাআ ফাক্তি দছশ্লি দফাক্তিণাং -এ স্থানান্তকযে এক বয়াফ ভাজ ক্তযফতণশ্লনয াআক্তঙ্গত দদয় দমিাশ্লন দস্নভয়
াভাক্তজক ম্পকণ বক্তফলযশ্লত বশ্লয উেশ্লফ ক্ততিতায়, দফদনায় জজণক্তযত শ্লয়। ারুশ্লরয িাশ্লয়যী দথশ্লক —
‚দাআ ফারশ্লগাাশ্লরয ভত দকাভর ুকুভায ভুশ্লি কী াদ্ভুত কাক্তেশ্লনযয ছা। এযয দথশ্লক য়শ্লতা এাআ একিা জাক্তত
ৃক্তি শ্লফ, মাযা ভা ফাফাশ্লক াস্বীকায কযশ্লফ, ফাংক্তযিয়শ্লক াস্বীকায কযশ্লফ, হৃদয়ফৃক্তত্তশ্লক াস্বীকায কযশ্লফ। কক্তেন
ভুি ক্তনশ্লয় ক্তনশ্লজশ্লদযশ্লক বতযী কযশ্লফ, ৃক্তথফীয ভাক্তিশ্লত িশ্লি দফিাফায উমুি ক্ষভতা াঅযে কশ্লয। াঅয দ ক্ষভতা
াজণন কযশ্লত াযশ্লর ফাশ্লক ফরশ্লফ, ‘াঅভায দরিািা দিাশ্লত মা িযি শ্লয়শ্লছ তা দাধ কশ্লয দদফ।’ ... াথফা
ফরশ্লফ ‘মা কযশ্লছা, কযশ্লত ফাধয শ্লয়াআ কশ্লযশ্লছা।’ ৃক্তথফীশ্লত এশ্লনক্তছশ্লর দকন াঅভাশ্লদয? তায একিা দাক্তয়ে দনাআ?‛
(ৃ-৩২৮ ফকুরকথা, াঅাূেণা দদফী)
উগ্র স্বাধীনতায দক্তি-িানািাক্তনয মুশ্লে ফক্তর শ্লত িশ্লরশ্লছ াভাক্তজক ক্তনয়ভ, ৃঙ্খরা ও ‘ক্তফফা’ নাভক াভাক্তজক প্রক্ততষ্ঠান।
প্রশ্লতযকক্তি বযজাক্তত উগ্র স্বাধীনতায াঅশ্লরায় াঅশ্লরাক্তকত শ্লয় এক গবীয ূনযতায ান্ধকাশ্লযয াঅগভনশ্লক ুক্তিত কশ্লযশ্লছ।
ুকুভায বক্তফলযৎ প্রজে াঅজ ক্তফন্ন। ারুশ্লরয প্রশ্লশ্নয ভাধযশ্লভ দরক্তিকা াঅাূেণা দদফী ফযি কশ্লযশ্লছন —
‘এ মুগ ক্তক ফযক্তি-স্বাধীনতা াঅয দভশ্লয়শ্লদয স্বাক্তধকায প্রক্ততষ্ঠায ক্তফক্তনভশ্লয় এশ্লদশ্লও দাআ একিা তবাগয জাক্তত ৃক্তি
কযশ্লরা, ৃক্তথফীয ভস্ত বয জাক্ততযা মা ক্তনশ্লয় দুক্তশ্চন্তায় বুগশ্লছ। দম তবাশ্লগযযা ক্তশুকাশ্লর ফারযকাশ্লর তাশ্লদয
জীফশ্লনয যভ াঅিয় াক্তযশ্লয় ফশ্ল ক্ষভাীন ক্তনষ্ঠুযতায় কক্তেন শ্লয় উেশ্লফ, উেৃঙ্খর শ্লফ, দস্বোিাযী শ্লফ,
ভাজশ্লোী শ্লফ াথফা একিা ীনেনযতায় বুশ্লগ বুশ্লগ জীফশ্লনয াঅনন্দ াযাশ্লফ, উৎা াযাশ্লফ, ক্তফশ্বা াযাশ্লফ।’
(ৃ-২৭৯ ফকুরকথা, াঅাূেণা দদফী)
দরক্তিকা াঅাূেণা দদফীয ‘প্রথভ প্রক্ততশ্রূক্তত’ ‘ুফেণরতা’ ও ‘ফকুরকথা’ ক্তিরজী উনযাশ্ল ফকুশ্লরয ক্তদক্তদভা তযফতী, স্বাভী
নফকুভাশ্লযয ায দছশ্লিক্তছশ্লরা ‘ক্তফশ্লয় বাঙ্গা মায় না দকন’ এাআ প্রশ্ন ক্তনশ্লয়। তযফতী দম নাযীস্বাধীনতায দাফী ক্তনশ্লয় ায
দছশ্লিক্তছশ্লরা, দম স্বাধীনতায জনয তযফতী াঅভযে াংগ্রাভ িাক্তরশ্লয়ক্তছশ্লরা তা ভূরত ভাজ াংাশ্লযয জনয এক করযােভয় ক্তদক,
ক্তকত াঅজশ্লকয ভাশ্লজ স্বাধীনতায াফযফায ও তায ভ্রান্ত ধাযো ভাশ্লজয শ্লক্ষ এক বয়াফ ক্তফশ্লদয ূিনা কশ্লযশ্লছ,
ারুশ্লরয কশ্লোআ দরক্তিকা উনযাশ্লয ক্তযভাক্তপ্ত দাালো কশ্লযশ্লছন —
‚ক্তকত এিাাআ ক্তক দিশ্লয়ক্তছরাভ াঅযভা? াঅক্তভ তুক্তভ, াঅভাশ্লদয ভা ক্তদক্তদভা, দদশ্লয াাংিয ফক্তন্দনী দভশ্লয়? এিাাআ ক্তক
স্বাধীনতায রূ? দম স্বাধীনতায জশ্লনয একদা যাধীন দভশ্লয়যা ভাথা কুশ্লিশ্লছ, ক্তনরুচ্চায াঅতণনাশ্লদ ক্তফধাতাশ্লক
াক্তবম্পাত কশ্লযশ্লছ? এ ক্তক দাআ ভুক্তিয াঅশ্লরা, দম ভুক্তিয াঅায় দরাায কাযাগাশ্লয ৃঙ্খক্তরতা দভশ্লয়যা তযা
কশ্লযশ্লছ, প্রক্ততক্ষা কশ্লযশ্লছ? ... না ফকুর, াঅভযা িাাআক্তন।‛ (ৃ-৩৫৫ ফকুরকথা, াঅাূেণা দদফী)
এাআ িীরজী উনযাশ্ল তযফতী, ুফেণরতা, ফকুর, ারুশ্লরযা দম স্বাধীনতাশ্লক ফণক্ষন াশ্লেলে কশ্লযশ্লছ, দরক্তিকায তা
কিশ্লনাাআ ‘উেৃঙ্খরতাাআ ভুক্তিয রূ’ নয়, ‘াবযতািা বযতায িযভ ীভা’ নয়, ‘ফক্তকছু বাঙাাআ শ্লে প্রগক্তত’ নয়। তাাঁয ভূর
ফিফয ভূর ধযা ক্তদশ্লয়শ্লছ তাযাআ ক্তনশ্লজয বালায় —
‘প্রথভ জীফশ্লন দভশ্লয়শ্লদয াফশ্লযওধ ভযাাআ াঅভাশ্লক ফশ্লিশ্লয় দফী ীক্তিত কযত। দছশ্লরশ্লফরা দথশ্লকাআ দতা দদিক্তছ
দাআ ফন্ধনদাগ্রস্থ াফস্থা। তাছািা দভশ্লয়শ্লদয ফ ক্তফলশ্লয়াআ ক্তছশ্লরা ানক্তধকায। এিন দাআ াফস্থা াশ্লনক দকশ্লিশ্লছ।
ান্তত াঅাআশ্লনয ক্তদক দথশ্লক ভস্ত ক্তফলশ্লয়য াক্তধকায তাযা দশ্লয়শ্লছ। স্বাধীনতা-দিাও ফাাআশ্লযয জগশ্লতয মা াফায
তা দশ্লয়শ্লছ। কাশ্লজাআ এিন াঅয দাআ ক্তনশ্লয় ভনশ্লক ীক্তিত কশ্লয না। এিন মা াঅভাশ্লক বাফায় তা র দভশ্লয়শ্লদয
স্বাধীনতা াফায য তায িযফায শ্লে ক্তক না? ভশ্লনয ভশ্লধয স্বাধীনতা নাভক দম স্বশ্লেয জগৎ ক্তছশ্লরা ক্তেক দতভক্তন
ক্তক শ্লে। ... ফরশ্লর বুর শ্লফ না-ফি াক্তষ্ণু শ্লয় দগশ্লছ াঅজশ্লকয দভশ্লয়যা। যভত-াক্তষ্ণুতা তাশ্লদয জীফশ্লন
াাক্তন্ত দিশ্লক াঅনশ্লছ।’ (ৃ-১৯ মা দদক্তি তাাআ ক্তরক্তি, াঅয এক াঅাূেণা, াঅাূেণা দদফী)
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