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বফফাহও যাচনীহত  বরহিও প্রহতরযাধ: ভাওাহফিও ভাদ্রীয ুনহনিভাণ
অংকিতা াা
গবেি, োংা কেভাগ, আাম কেশ্বকেদযায়, কলচর
Abstract:
Ancient epics have always carried the pattern of a nation's overall heritage. They are
analyzed in various arguments for the needs of the era. The Indian epic Mahabharata has
been discussed by writers, scholars or researchers from different perspectives in different
branches of literature, as well as using various arguments and thoughts on those anecdotes
or characters of the Mahabharata. From Bankimchandra, Michael Madhusudan,
Rabindranath Tagore to Buddhadev Bose, Manaj Mitra, Nrisingha Prasad Bhaduri, Bani
Basu and many others, has sometimes rationalized the Mahabharata in different genres of
literature, sometimes reinterpreted the Puranas. Deepak Chandra is the most unique author
here. He is credited with writing the mythological fictional literature in Bengali language.
Mahabharata’s charecter ‘Madree’ is being re-created in one of his novel, named ‘Madreer
Kanthaswar’. Without Madree, the story of Mahabharata would have been different. But
Byasadeva's apathy to that character seemed to be a conspiracy to the writer. Deepak
Chandra thinks that there was an apparent conflict between Bhishma and Byasadeva. But
why? There are also some more questions, for example, what is Kuntee's emphasis on
Pandu even in the presence of Madree? What was the illicit relationship between Kuntee
and Bidur? Were Kuntee and Madree at all like sister according to Byasadeva? Did Pandu
and Madree take their death bow on purpose after being aroused? How could Pandu, who
had not had intercourse with his wives for so long for fear of a curse, suddenly forget
everything in an instant? What was the urge to coexist in Madree where other widows were
present in the family? Above all, whose children were the Pandavas? The novel tries to find
a solution to all these questions. The author has tried to fill the gap between the two lines in
the Mahabharata. All his novels are myth-based and brain-stimulating. We are here to
review the author's artistry in this discussion, as well as to judge his newly constructed
‘Lady Madree’ in terms of logic.
Keywords: Mahabharata, Modern constructions, Broke old Judgement, Family Politics,
Madree’s Sacrifice, Refelects Today’s era, Woman perspective.

এওহি চাহতয আহতফৃত্তওথা ওাহহনয অওারয ধাযণ ওরয থারও ভাওাফি। স রথি যাভায়ণ  ভাবাযত
সওফর বাযতীয় বিতা এফং আহতারয চরে খিনাফরর নয়, অরর তা ভগ্র বাযতীয় বিতায ভূর
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অধায। এআ রৃআ ভাওারফিয প্রবাফ াহতি, ধভি হওংফা ংস্কৃহতয রযআ রৄধু রে হন, তা এওআ ারথ
হঙর যাচনীহতও। ফাস্তহফওআ, ওারফিয অওারয সরঔা যাচনীহত, ভাচনীহত  থিনীহতয এও নফদি
ঐহতাহও দস্তারফচ র সআ সদরয ভাওাফি। সাভারযয সরঔা আহরয়াড-হডহ সমভন গ্রীও সদরয
চনওথায ধাযও  ফাও, সতভনআ বাযতফলি যাভায়ণ-ভাবাযরতয স্ব-বূহভ হররফআ হযহঘত;
ভাওাফিদ্বয় বাযতফরলিয ঐহতরেয হযঘয় ফন ওরয। এঔারন অশ্চরমিয হওঙুআ সনআ সম, বাযত এফং
বাযতীয়রদয ভন ভানহওতা এ রৃহি ভাওাফি ঙাো ঈরহি ওযা ম্ভফ। যাভায়ণ  ভাবাযত
ভাওাফিরৃহিরত ফহণিত ওাহনীগুহর প্রায় ১০০০ সথরও ৭০০ খ্রীষ্টূফিারেয। এআ ভান ওাফিগুহরয ঈৎ
ঙহেরয় যরয়রঙ কাথা, সরাওকাথা, কীতকান হওংফা নায়ও  তাাঁয ফীযত্বূণি সওান খিনায ভরধি। সহদও
হদরয় সদঔরর ঈবরয়আ বাযতফরলিয আহতা ফা আহতারয ং। াধাযণবারফ ওররযআ চানা,
বাযতফরলি ঘাযহি সফদ যরয়রঙ – ঋও, াভ, মচু এফং থফি সফদ। যফতিীওারর ভাররাঘরওযা অয
এও ধযরণয সফরদয ওথা ফরররঙন। দািহনও হদও সথরও, ধাহভিও হদও সথরও হওংফা ঐহতাহও হদও
সথরও সদঔা মাও না সওন, এআ ঘায সফদ ম্পূণি সথরও মায় মহদ না সআ ঞ্চভ সফরদয ওথা ঈরেঔ
ওযা য় – আহতা সফদ। আহতা সমরতু ুযাণ, আহতফৃত্ত, অঔিাহয়ওা, ঈদাযণ, ধভিাস্ত্র এফং থিাস্ত্র
হররফ ংজ্ঞাহয়ত রয় থারও, তাআ ভাবাযত এফং যাভায়ণরও ঞ্চভ সফদ হররফ ধযা রয় থারও।
থিাৎ এঔারন ওাহনী এফং ঘহযত্র ফা খিনা ওাল্পহনও রর সম প্লরিয ঈয হনবিয ওরয এআ
ওাফিওাহনী যঘনা ওযা র়েরঙ, তা ভূরত ঐহতাহওবারফ তিতা ফচায় যারঔ। এয ভধি হদরয়
তৎওারীন বাযতফরলিয এওিা ঘারহঘত্র ফা প্রহতচ্ছহফ পুরি রে; নুধাফন ওযা মায় সভরয়য বাযতফরলিয
থিনীহত, ভাচনীহত, যাচনীহত এফং দিন।
এআ ভাওাফি ওাল্পহনও ওাহকন এফং ঘহযরত্রয প্রাঘুমি  হফহঘত্রতায় সমভন হযূণ,ি সতভহন সঘতনা 
কবীয ভনস্তাহত্বওতায অফর তােী প্রাঘীন য়া স্বরত্ব অচ ভহযভাণ অগ্ররয দাহফদায। ভরন
যাঔরত রফ, ৃহথফীয েতভ প্রাঘীন বিতায ভরধি এওহি র বাযতীয় বিতা; মায াংস্কৃহতও
আহতা ধযা অরঙ বাযতীয় ভাওাফি এফং ুযাণগুহররত। বাযরতয হফহবন্ন প্রারে, হফহবন্ন বালায়
ভাওাফিগুহরয ঘঘিা রয় এররঙ মুরক মুরক, ওারর ওারর। ভরয়য সপ্রহিরত সআ প্রাঘীন ভাওাফিগুহর
ফাযফায হফরেহলত রয়রঙ নফহনভিারণ - ওঔন থিননহতও, ওঔন ভাচতাহিও, ওঔন দািহনও
দৃহষ্টবহিরত। তরফ এওথা তি সম, ভাওাফিগুহরয প্রাথহভও হযঘয় াহতি হররফ, সম াহতি ধাযণ
ওরয সযরঔরঙ বাযতীয় বিতায হওেরও; মায দিরণ রৄধু সওার নয়, এওার ধযা রে। এওআারথ
তা রয় ঈরেরঙ ুযাওারীন  ভওারীন। অয সচেআ সফাধ য় যফীন্দ্রনাথ োকুয ফররহঙররন, চাহতয
াভহগ্রও ংস্কৃহতয হযঘয় ফন ওরয ভাওাফি।

দীও ঘন্দ্র এওচন প্রহথতমা াহহতিও। ুযাণরও হনরয় এওাহধও যঘনায চরে ফাংরা াহরতি
হতহন ভাআরথানরবহরস্ট নারভ প্রঔিাত। হতহন তাাঁয ওথাাহরতি ুযাণরও হনরচয চায়কায় সযরঔ হফ
তওীয় ভানহওতায় প্রাধাে হদরয় ওাহনীয নফফণিন ওরযরঙন, তা হতিআ প্রংনীয়। তাাঁয চনহপ্রয়তায
ভূরর যরয়রঙ বাযতীয় ভাওাফি এফং ুযাণরও ফরম্বন ওরয সরঔা তাাঁয যঘনাগুহর, সমগুহর এরওফারয
হবন্নধভিী হঘোরঘতনায স্তয সথরও ঈহিত। প্রওৃতরি ভাওারফিয নফহনভিারণয অররাঘনা প্ররি দীও
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ঘরন্দ্রয নাভ নস্বীওামি। প্রাঘীন ুযারণয মুক সথরও হতহন তুরর এরনরঙন এও এওহি ঘহযত্ররও – খিনারও;
মুহিূণি অধুহনও ফিাঔিায় তারদয হফরেলণ ওরযরঙন। ফ্ল্িাফিারও তুরর ধযরত সঘরয়রঙন সআ সৌযাহণও
ভাচ, ঐহতাহও সআ ভানফধভিরও। এওহি াধাযণ খিনা  ঘহযত্র সম ওতিা বফহঘত্রিভয় ভরনাবাফ
প্রওারয ফওা যারঔ, তারদয ধরয সদঔারত রঘষ্ট রয়রঙন সরঔও। পরর হবন্নরঘারঔ সদঔা সআ
াহতিরও অচরওয ভানহওতায় সযরঔ তাাঁয স্বাদ সঘরঔ সদঔফায তাহকদ বতযী য়। ওথাাহহতিও
দীও ঘরন্দ্রয সরূ এওহি হফঔিাত ঈো ‘ভাদ্রীয ওণ্ঠস্বয’ হনরয় ফতিভান প্রফরেয ফতাযণা।
অররাঘি প্রফরেয সওরন্দ্র যরয়রঙ যাচা াণ্ডুয হদ্বতীয়া স্ত্রী ভাদ্রী। ওাহনীয ারথ ভবাফ হভহররয় সযরঔ
ঘহযত্রহিয ভানহওতা হফরেলণ ওরয সদঔা রয়রঙ ওীবারফ ভাবাযরতয ভাদ্রী হফতরওয ভাদ্রী রয়
ঈরেরঙ। ফস্তুত, এঔারন ুরযা খিনাআ হবন্ন দৃহষ্টরওারণ ঈহিত ওরযরঙন দীও ঘন্দ্র। ভাদ্রীরও হদরয়রঙন
নফ মুকভানহওতা, তারও ভুহি হদরয়রঙন অধুহনও ােরওয ারত। তরফ সআ ঘহযত্রহি হনরয় অররাঘনায়
গ্রফতিী ফায অরক ভাবাযরতয ারথ ঈোরয সমাকারমাক এফং ভাবাযত হনরয় োে হফহষ্ট
ফিহিরদয যঘনা প্ররি হওঙুিা ফহত রয় ভূর ংর প্ররফ ওযরর অররাঘনাহি স্বচ্ছ রফ।
দীও ঘন্দ্র, প্রাঘীন বাযতীয় হভথররাহচ, হফরল ওরয ুযাণ, ভাওাফি হনরয় াহতিঘঘিা ওরয এও
নতুন খযানায ঈরদ্বাধন খহিরয়রঙন। এয অরক ুযাণ-ভাওাফি হনরয় সম াহতি ঘঘিা য়হন, তা নয়;
হওন্তু ঈোরয ফয়রফ সম এবারফ বাফা সমরত ারয, দীও ঘন্দ্র তারও স্বীওৃহত হদরয়রঙন। ভরয
ফসুয ‘াম্ব’, ‘ৃথা’, করচন্দ্রকুভায হভরত্রয ‘াঞ্চচে’, হফভর ওরযয ‘মরৃফং’, সুনীর কািুরীয ‘যাধাওৃষ্ণ’,
াম্প্রহতও ওারর সরঔা লি দরত্তয ‘হফওণি’, হতররাত্তভা ভচুভদারযয ‘চুিন  ঘাযওো’ আতিাহদ হওঙু
ঈো হফহিপ্ত বারফ াহহতিরওযা হররঔরঙন। প্রওৃতরি ‘সৌযাহণও ঈো’ নারভ ৃথও সওান
াহতিধাযা ূরফি হঙর না, সমভন হঙর ‘সৌযাহণও নািও’। ে সরঔওরদয নাভ ঈচ্চাযণ ওযরর এওহি
ধাযা হনভিারণ সম হযভাণ অরফক দযওায য়, সিা দীও ঘরন্দ্রয ভরধিআ ফতিভান হঙর। ফতিভারন ফাংরায
ফাআরয ুযাণরও হনরয় ফিাও হযভারণ ওাচ ওরয ঘরররঙন এআ প্রচরেয সরারওযা, সমভন, সদফদূত
ট্টনায়রওয নাভ রনরওযআ চানা। এরতা সকর বাযতফরলিয ওথা, আঈরযারয ভরতা ভারদর এআ রৃআ
বাযতীয় ভাওাফিরও হনরয় সম ঈোদনা সদঔা মায়, তা ফাংরায় এওপ্রওায সনআ ফরররআ ঘরর। অয
এঔারনআ দীও ঘরন্দ্রয ফদান ফাংরা াহরতিয সকৌযফ ফৃহি ওরযরঙ। তাাঁয হনযর ধিয়ন  করফলণায়
এরওয য এও মুকােওাযী সরঔায চে রয়রঙ, এফং ফাংরা াহরতি সৌযাহণও ঈোরয ধাযাহিরও
ফরফৎ ওরযরঙ। ঈো সম ুযাণরও অররঔি ওরয অধুহনও রূ হনরত ারয এফং দীখিহদরনয হযহঘত
ওাহনীরত সম নতুরনয ঘভও অনরত ারয, এয চরচিাে হনদিন দীও ঘরন্দ্রয নফদি সরঔাগুররা।
প্রওৃতরি, ভাওারফিয হঘযাঘহযত ধিানধাযণাগুররারও ফদরর সপরর এয সবতরযয হবতিারও নাহেরয়
হদরয়রঙন দীও ঘন্দ্র। সৌযাহণও ঘহযরত্রযা তারদয অচে রাহরত এহও কাম্ভীমিরও সছরে সপরর
হনরচরদয ফদহভত অওাঙ্ক্ষাগুররারও প্রওা ওরযরঙ। দীও ঘন্দ্র যভমরে তারদযরও াহরতি রূ হদরয়
প্রাঘীন  নফীনরও হভহররয়রঙন। ধরভিয ঘভা ঔুরর সযরঔ মুহিয অররায় সআ যস্য সবদ ওরয তারদয
ভুি ওরযরঙন। চাহত, ফণি, বফধ-নফধ, ররৌহওওতায ভায়াচার হঙন্ন ওরয ম্ভাফি মুহি-ফুহিরও প্রাধাে
হদরয়রঙন। তারত ওরযআ তাাঁয যঘনায় ভাওাফিীয় ঘহযরত্রযা ওঔন অত্মভমিাদায় প্রহতফাদ ওরয ঈরেরঙ,
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অফায অচে প্রহতাহরত সনরকহিব ঘহযত্রযা হনরচয ওথা ফরফায সুরমাক সরয়রঙ। চাযচ োন ফায
ভান-গ্লাহনরও াধাযণ ােরওয ারথয বাক ওরয সনফায হধওায সদয়া রয়রঙ। এভনহও তথাওহথত
ৎ ঘহযত্ররদয কা সথরও ঔর ঔর রেরঙ তারদয হত মরে, ংরকারন যাঔা রারায দভি অহদভ
ফে রূ। ুযারণয ভরনাধরভিয ারথ ংখারতয পররআ দীও ঘরন্দ্রয যঘনায় করে ঈরেরঙ নফ-ুযাণ।
স্বনাভধে সিত্র গুপ্ত ভায় ভেফি ওরযরঙন –
দীও ঘন্দ্র হওন্তু এওাররয বালায়, স্বাবাহফও চীফরনয ঙহফ ওরযআ ফ হওঙু
এাঁরওরঙন। সৌযাহণও ফরর প্রাঘীনতায মতিা ঙা থাওা দযওায তা অরঙ, হওন্তু
ুযাণ-হফরাহতা সনআ।
‘শ্রীওৃষ্ণ ুরুরলাত্তভ’ গ্ররেয বূহভওা হরঔরত হকরয় োহও হনরচয হঘোধাযায য সথরও হনরচআ দিা
হযরয় অররাওাত ওরযরঙন,
ররৌহওও ওাহনী য় ফহচিত রয়রঙ, না রর তায ফাস্তফ  মুহিগ্রাে ফিাঔিা সদয়া
রয়রঙ, সৌযাহণও খিনাগুহররও হফশ্বারমাকি ওরয সতারায চে অধুহনও ভানুরলয হঘো,
রুহঘ  সভচারচয য গুরুত্ব িণ ওরযহঙ। ুযারণয সৌযাহণওতািুকু সযরঔ অচগুহফ
ম্ভফ খিনায বায ারওা ওরযহঙ।
প্রাঘীন মুক, ভধিমুক হতক্রভ ওরয অচরওয মুরক এর মঔন ওরর দাাঁহেরয়হঙ, সঔারন মুহি, হঘো,
ধিান ধাযণায ভরধি এওিা হফস্তয পাযাও খরি সকরঙ। ফদরর সকরঙ ধভিীয় সঘতনা-বাফনা। হওন্তু প্রাঘীনরও
ফাদ সদয়া মায় না। প্রাঘীরনয ভরধি সম ভানহফও সফারধয ঈৎায হযরহিত য়, অধুহনওভন তা হনরয়আ
নতুন বাফনায় তাযআ এওিা নফরূ অহফষ্কায ওরয। এহররয়ি সমভন ফররহঙররন, Literature is a
continuous process. ভাবাযতওায ফিারদফ হনরচআ ভাবাযরতয অহদরফি সোরওয অদরর
হররঔহঙররন, হওঙু ওহফ এআ আহতা অরক ফরর সকরঙন, ফতিভারন হওঙু ওহফযা ফররঙন, অফায অকাভী
বহফষ্তরত ে ওহফযা ফররফন। সুতযাং ভানুরলয সুক্ষ্ম নুবূহতগুররা ফযাফযআ াহরতিয হফলয় এফং
হঘযওারীন। সআ নুবূহতআ হফহবন্ন সঘাযায় াহরতিয হফহবন্ন ধাযায় হযরফহত য়। যাভায়ণ-ভাবাযত
সবারফআ যফতিী াহতিরও নানা ঈাদান চুহকরয় ঘরররঙ। তারতআ ফাগাহরয়ানা হভহরয় ওৃহত্তফা ছা,
ওাীযাভ দা নুফাদ ওরযরঙন ফাগাহর ভাওাফি। রয তারত ফারয ফারয নফরঘতনায স্পি সররক তা
নতুন হবনফত্ব রাব ওরযরঙ। ভরন রে মায় দত্তওহফ ভাআরওর ভধুদূ রনয ‘সভখনাদফধ ওাফি’এয ওথা,
সমঔারন যাভায়রণয যারভয নায়ওত্ব ঔর রেরঙ অয যাফণযাচ  সভখনাদ ফীযরত্ব দৃপ্ত। েহদরও,
প্রহতবা ফসুয ‘ভাবাযরতয ভাযরণি’ সওৌযফফংরয কহযভা  াণ্ডফরদয ঙরনাআ প্রওহিত। ওৃষ্ণরও হনরয়
ফহিরভয প্রফেগ্রে ‘ওৃষ্ণঘহযত্র’ রনও নতুন হচজ্ঞাা তুরর ধরযহঙর ওররয াভরন। এওআ ারথ হফশ্বওহফ
যফীন্দ্রনাথ োকুরযয ‘ওণিকুেীংফাদ’, ‘কাোযীয অরফদন’য ওথা ভরন অর। যহদরও ভাআরওররয
‘হভিষ্ঠা’ র প্রথভ সভৌহরও নািও মায ভূর ঈৎ সআ ভাবাযত। এঙাো ফুিরদফ ফসু, ভরনাচ হভত্র
প্রভুঔ অয রনরওয নাভআ ওথাপ্ররি ঈরে অর, মাযা ভাওাফি হনরয় নািও-কল্প হররঔরঙন।
প্রাফহেও নৃহংপ্রাদ বারৃেী াযা চীফন ধরয ুযাণ-ভাওাফি ঘঘিা ওরয ঘরররঙন, তাাঁয সরঔা নতুন ওরয
এআ ওাফিরৃহিরও হনরয় বাফায়। এবারফআ অধুহনও দৃহষ্টয অররায় ভাওাফিগুহর নফহনহভিত রয়রঙ এফং
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রত থাওরফ। প্রভথনাথ হফী তাআ মথাথিআ ফররহঙররন, মাফতীয় ক্লাহও াহতি অযফি রূওথায

হপহনক্স াহঔয ভরতা অন সদ আরত মু রক মু রক নফতয ৃ হষ্ট ওহযয়া ভানুরলয ভনরও তৃ ষ্ণায
ফাহয সমাকাআয়া অহরতরঙ।
ভাবাযত এওহদরও সমভন ঘহযরত্রয এও হফযাি ওভিারা, েহদরও সতভহন এঔারন যর়েরঙ বদহফও ফা
অশ্চমি, ওল্পনীয় ভস্ত খিনায ফতাযণা। হওন্তু ভাবাযরতয ফড় ফড় ঘহযরত্রয অড়ারর যর়েরঙ এভন
হওঙু হওঙু ঘহযত্র, মারদয ভাবাযরত ঔুফ ংহিপ্ত বারফ হনভিাণ ওযা র়েরঙ। ফিারদরফয াররি ম্ভফত
ঘহযত্রগুহর ঔুফ এওিা গুরুত্বূণি ন়ে। এ ওর সিরত্র দীও ঘরন্দ্রয ভরতা োহও এওহদরও সমভন
ভাবাযরতয মাফতী়ে ররৌহওও হওংফা বদহফও হিরও ফচিন ওরযরঙন, সতভহন সআ ঘহযত্রগুররারও হনর়ে
াহতি যঘনা ওরযরঙন। তারদযরও যিভাংরয াধাযণ ভানুরলয অওারয হনভিাণ ওরযরঙন। তারদয ওরণ্ঠ
এভন ে ফহরয়রঙন মা অরক ওঔরনা সানা মায়হন। ঔুফ সঙাি ফা ভাহচিনার ঘহযত্র রর, ি ওরয
এরদযরও এভন বারফ দাাঁড় ওহযর়েরঙন সম এযা ভাবাযরত মতিা ফরহরত, ততিাআ াী  হনবিীও
ঘহযত্র রূর অত্মপ্রওা ওরযরঙ। এরদয ভরধি ভাবাযরতয ভাদ্রী র দীও ঘরন্দ্রয ারত নফহনহভিত
সযওভআ এওঔাহন ঘহযত্র।
দীও ঘরন্দ্রয অররাঘনা সথরও নুবফ ওযা মায় সম, ভাদ্রীরও হনর়ে এযওভ ঈো যঘনা ওযফায
ওাযণ এিাআ সম ভাবাযরত ভাদ্রীয হফরুরি িাহতত্ব ওযা র়েরঙ। দীও ঘন্দ্র ফিারদরফয কূিননহতও
যাচনীহত তুরর ধযরত হকর়ে ভাদ্রীরও সমবারফ নফহনভিাণ ওযররন, তারত এআ ঘহযত্রিা হযণত য় অধুহনও
নাযীরত। সরঔও সদঔান, ভাদ্রী ভূরত হঙর ভাবাযরতয এও সকান যাচনীহতয হওায, থঘ স হওন্তু
হঙর যিভাংরয ভানুল। দীও ঘরন্দ্রয ভাদ্রী হনরচয হধওায, হনরচয আচ্ছা ফা ঘাহদা ঈরেঔ ওযরত
চারন। রৄধু তাআ ন়ে, রেয যাচনীহতয সভাযা ফা গুহি রত স স্বীওায ওরযরঙ। ফিারদরফয
ভাবাযরত সম হঙর রৄধুভাত্র এওহি িুদ্র ঘহযত্র, হফযাি ভাবাযরতয রৄধুভাত্র ওর়েওহি াতা়ে মায হস্তত্ব,
মায সওান হনচস্ব ফিফি হঙর না, সম ফ ভ়েআ রেয যাচনীহতয রিিফস্তু হঙর, সআ ভাদ্রী দীও
ঘরন্দ্রয ঈোর এওচন স্বাধীন নাযীঘহযত্র হররফ অত্মপ্রওা ওরযরঙ। ভাদ্রীয ঘহযত্রহি ফআর়েয াতা
হররফ ়েরতা সফহ ন়ে, হওন্তু স এভন এওহি ঘহযত্র র়ে ঈেরঙ সম প্রতিাঔিান ওযরঙ সুরঔয ঙদ্মরফর
রুহওর়ে থাওা ঙরনারও, প্রহতরযাধ ওযরঙ তায য ়ো ভারনয, ম্যারনয এফং ঘক্রারেয। এআ
ভাদ্রীয হনরচয এওিা ধাযণা ফা ওণ্ঠস্বয অরঙ, এওিা হনচস্ব ভতাভত অরঙ। স হনরচয রতি সমভন
সফাঁরঘরঙ সতভনআ হনরচয রতি ভৃতুিফযণ ওরযরঙ। দীও ঘন্দ্র সমবারফ ভাদ্রী ঘহযত্রহিরও নতুনবারফ হনভিাণ
ওরযরঙন, তা প্রওৃতআ স্বতন্ত্র হফরেলরণয দাফী যারঔ। সওননা এআ নফহনভিারণয পরর ভাদ্রী ঘহযত্রহি
ভাওারফিয ঈরহিত ঘহযত্ররদয হবে সথরও সফহযরয় এর ফাংরা াহরতি ভাবাযরতয নফহনহভিত
ঘহযত্রগুররায এওচন রয় ঈরেরঙ, মাযা ুরুলতাহন্ত্রও ভারচ যাচনীহতয খুাঁহি রত প্রতিঔিান ওরয এফং
সআ যাচনীহতরও প্রহতরযাধ ওরয ঈদাযণ িান ওরয। ভাদ্রী তাআ ভধুূদরনয নফহনহভিত ফীযািনারদয
ভরতা, ভরয ফসুয ৃথা হওংফা াাঁহর হভরত্রয নাথফতী ঘহযরত্রয ভরতা সতচস্বীহন ঘহযত্র রয় দাাঁহেরয়রঙ।
এআ দৃহষ্টরতআ ভাদ্রী ঘহযত্রহিরও হনর়ে অররাঘি প্রফরেয ফতাযণা।
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ভাদ্রীয ওণ্ঠস্বয:
ভাওহফয ভাদ্রী – ভাবাযরতয স্বল্পিণ িায়ী এআ ঘহযত্রহিয নফহনভিাণ প্ররি ােরওয ভরন সওৌতূর
বতযী য়া স্বাবাহফও। ওররআ হঘযরঘনা সআ ভাদ্রীরও সদরঔ এররঙ মায হনচস্বতা সনআ। ভাবাযরতয
কহণত হফঔিাত, কুঔিাত হওংফা ঔিাত ঘহযরত্রয অোরর সথরও সকরঙ ভাদ্রী। এতফে ভাওারফিয প্রথভ
ঔরণ্ডয ভাত্র সতরযাহি ধিারয় তায ঈহিহত এফং ভৃতুিয য এও ছিওায় তারও ভুরঙ সপরা রয়রঙ
ভাওারফিয াতা সথরও। ভাবাযরত ভাদ্রীয ওাহনী সমযওভ ায়া মায়, তা র, ফাহিও ফা ভদ্ররদরয
(ফতিভারন ওাশ্মীয-াঞ্জাফ এরাওাফতিী িান) যাচা তিিায়রনয ওো  মুফযাচ ররিয বহকনী হঙররন
যাচওো ভাদ্রী। সদরয নারভআ তায নাভ, অরাদা ওরয সওান নাভওযণ ওরযন হন ভাওহফ।
ভাবাযরতয রনও নাযীঘহযত্ররদয সিরত্রআ এযওভ ওযরত সদঔা সকরঙ। সদ থফা হতায নারভ তারদয
হযঘয়, সমভন কাোয সথরও কাোযী, কুেীরবাচ সথরও এররঙ কুেী হওংফা দ্রুদ সথরও সদ্রৌদী ফা
াঞ্চার সথরও াঞ্চারী। ভাদ্রী ফিহতক্রভ হওঙু নয়। ভাওারফি তায ভুঔি হযহঘহত হস্তনাুরযয যাচা
াণ্ডুয হদ্বতীয় স্ত্রীয বূহভওায়। হতাভ বীরষ্ডয ঈরদিারক তারদয হফরয়। যফতিীরত স্বাভী াণ্ডু  তীন
কুেীয ারথ যাচবফন তিাক ওরয ফরন ওৃচ্ছ্রাধন এফং াণ্ডুয হনরদির হনরয়াক প্রথায ভাধিরভ সদফতা
হশ্বনীকুভাযদ্বরয়য ফরয নকুর-রদরফয ভত ুরত্রয চে। এযয এওহদন রৃফিায ওাভনায় হওন্দভ ভুহনয
সদয়া হবা ‘িরভ ভৃতুি’ বুরর হকরয় াণ্ডু ভাদ্রীয ারথ ফার হরপ্ত রর াণ্ডুয ভৃতুি খরি।
ভাবাযরতয মুরক য খিরত থাওা হবারয ভরতা এঔারন হনয়হত হনধিাহযত রয় মায় ভাদ্রীয। হওন্তু
ভাবাযতওায সদহঔরয়রঙন, এতরফয রয ভাদ্রী ন্তুষ্ট য়হন। রম্ভারক তৃপ্ত নয় ফরর ভৃতা রয় ভাদ্রী
স্বরকি সমরত সঘরয়রঙ স্বাভী  হনরচয আচ্ছাূযণ ওযরত। সমৌনিুধায দভি অওলিরণ অন োন রৃহিরও
কুেীয ারত াঁর হদরয় ভাদ্রী স্বাভীয ভৃতুিয দায় গ্রণ ওরয ভযরণ অত্মহফচিন হদরয় বফরীরা াি
ওরযরঙ। এবারফআ এাঁরওরঙন ফিারদফ ভাবাযরতয ভাদ্রীরও।
থঘ দীও ঘরন্দ্রয ঈোর ুরযা ভাবাযরতয ঙও ফদরর হকরয়রঙ। ারে হকরয়রঙ হঘো-বাফনায
ভীওযণ। ভাদ্রীয চায়কা সথরও বাফরর এওথাআ ভরন য়, এওহি ঘহযত্র এত ফঙয ধরয সঘারঔয াভরন
সথরও ওীবারফ ঈরহিতা যরয় সকর! ানুবূহতয চায়কায় সদঔা সতা দূযিান, ঈযন্তু রম্ভাকহরপ্সায
অরযার অরযাহত ওরয তায িান সকৌণ ওরয সদয়া রয়রঙ ভাবাযরত। হনরচয ারয পর হনরচরওআ
সবাক ওযরত য় - এআ নীহতয পাাঁরদ সপরর ভাওহফ ফিারদফ হদরয়রঙন তারও সভরয। অয এবারফআ
ভাবাযরতয চনহপ্রয় নায়ও-নাহয়ওারদয হবরে ভাদ্রী ঢাওা রে সকর হঘযওাররয চে। সম াণ্ডফ হযফারয
কুেী-সদ্রৌদীয ভরতা জ্বরজ্বরর ফিহিত্বভয়ী নাযীরদয ফিান, সঔারন ঔুফ সচাযাররা ঘহযত্র না রর হস্তত্ব
ংওি ফায ওথাআ। অফায ভাবাযরত নকুর-রদফরও সবারফ হনরচয ভারয়য চরে াাওায ওযরত
সদঔা মায় না। কুেীরও সরয়আ সমন তাযা ধে। এবারফ কুেী ম্পূণিরূর ভাদ্রীয হস্তত্বিুকুরও গ্রা ওরয
হনরয়রঙ ওারফি। পরতঃ ভাদ্রী ঔাহর াণ্ডুয স্ত্রী এফং নকুর-রদরফয চেদাত্রীয হযঘরয়আ এমাফৎ এওচন
াধাযণ যভণী হারফআ সফাঁরঘ সথরওরঙন হনচস্বতা াহযরয়।
প্রাঘীনওার সথরও হফশ্বা ওরয অা এআ াচারনা করল্পয সভােও ঔুররতআ দীও ঘরন্দ্রয
ভাবাযতঘঘিায় সফহযরয় এর ম্পূণি রঘনা এও ভাদ্রী, মায ওণ্ঠস্বয অয স্বীওায ওযা মায় না।
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োহরওয প্রহত হফরল ধেফাদ সম এআ হফস্মৃতপ্রায় নাযীহিরও খুরয সদঔফায অেহযও প্রয়া হতহন
নুবফ ওরযরঙন। তাাঁয সরঔা ভাদ্রীয ওণ্ঠস্বয ঈোহি হনরয় অররাঘনা ওযফায অরক ভাদ্রীরও হনরয় তাাঁয
এরূ বাফনায ওাযণ নুোন ওযরত সকরর সরঔরওয ফরা ওথাআ ঈরেঔ ওযরত য় –
অভায দীখি সরঔও চীফরন ভাদ্রীয ভরধি রুওরনা এআ যরস্যয হদরও হপরয তাওারনা
য়হন। হওন্তু ভরনয ভরধি তায হনযেয মায়া অা হঙর। ... োৎআ এওহদন ভাদ্রী
অত্মপ্রওারয দাহফ ওযর। বাফনায অররায় ঈদ্ভাহত র তায চীফরনয ওত হদও।
সওাথায় তায রৃঃঔ, সওাথায় তায ফিথা, চীফরন হও সর অয সর না, হওংফা
সরয় াযারত র সওন? ... থঘ, ভাবাযরতয সকািা অঔিারন তায হওে
ঙহেরয় অরঙ। সম ভাহি সথরও য সালণ ওরয কাঙ সফাঁরঘ থারও স কাঙ সঔাাঁচ
যারঔ না ভাহিয হনরঘ হওেরও ওীবারফ রেরত রচ্ছ। ফিারদরফয সেরভআ ‚ভাদ্রীয
ওণ্ঠস্বয‛সও সানারনায চে এআ ঈোরয হযওল্পনা।
তাাঁয হযওল্পনা ওতিা মরথাহঘত রয়রঙ, সিা হনরয় ফরফায ূরফি সরঔরওয এআ অত্মভীিা সমভন
ঈোরয হফলয় ম্পরওি অন্দাচ সদয়, সতভহন ভাদ্রীরও কবীয সথরও চানরত অগ্র সমাকায়। প্রঔিাত
ুযাণহফদ নৃহংপ্রাদ বারৃেী ভাদ্রীয হযঘয় সফদফিারয ংস্কৃত সোরওয াত ধরযআ হদরয়রঙন।
ফিারদফ সমবারফ ভাদ্রীরও তুরর ধরযহঙররন, প্রাফহেও তাাঁয হনচস্ব প্রয়ার ভাদ্রীরও হনরয় অররাঘনা
ওযররন ফরি, তরফ নফহভভিারণ হতহন মানহন। েহদরও, দীও ঘরন্দ্রয ভাদ্রীয ওন্েস্বরয’য প্লরি এও নতুন
ভাদ্রী অত্মপ্রওা ওযর। ঈোরয কল্পকাথারও াচারত সকরর পাাঁও যাঔরর ঘরর না। তাআ ভাবাযরতয
সআফ সোরওয সঙরন মরে অোরর থাওা ওথাগুররারও হনরচয হফঘায-হফরেলরণয দাাঁহোোয় সভর
হনররন সরঔও। রৄরু ওযররন তাাঁয নফ ুযাণ।
ভাবাযরত ভদ্ররদ ফররত সম অচরওয ঞ্জাফ-ওাশ্মীরযয ওথা সফাছারনা রচ্ছ, ূরফি তা ফরা
রয়রঙ। নারভয ভরধিআ যরয়রঙ ভাদ্রীয ফংরয সকৌযফ ভহভা। দীও ঘন্দ্র সদহঔরয়রঙন, এওিা ভরয়
ভদ্ররদরয যাচননহতও ফিান স্তাঘরর সকরর যাচা তিিায়ন হনচ িভতাফরর তা ুনরুিারযয সঘষ্টায
সওারনা ত্রুহি যারঔন হন। ফআ হেওোও ঘরহঙর, হওন্তু তিিায়রনয োৎ ভৃতুিয পরর সআ যাচিবায এর
রে মুফযাচ ররিয য। এআ যওভ এওহি ভরয় হস্তনাুয নরযরয হফহঘত্র প্রস্তাফ হনরয় সঔারন
ঈহিত ররন ভাভহত বীষ্ড। দীও ঘন্দ্র বীরষ্ডয এআ ভদ্ররদ মাত্রায সঙরনয ওাযণহিরও সমবারফ
ফিাঔিা ওরযরঙন তা হবনফ। হফহবন্ন সদ ভ্রভরণয য ভদ্ররদ মায়ায শ্চারত বীরষ্ডয সম সওারনা
ূফিহযওল্পনা থাওরফ সরঔরওয ওারঙ এিাআ স্বাবাহফও ভরন রয়রঙ। থঘ সিা মরতািা না াম্মাচিকত,
তরতাহধও ফিহিকত। বীষ্ড অরকআ রৄরনহঙররন ভদ্র যাচওো ভাদ্রী রূরৌন্দরমিয প্রহতভূহতি। এহদওওায
সভরয়যা সম ফযাফযআ সুন্দযী  অওলিণীয়া সদঔরত য়, সিা রনওিাআ সঔানওায সবৌকহরও হফোরয
ওাযরণ। বীষ্ড ভদ্ররদরয ফতিভান যাচা ররিয ওারঙ ভাদ্রীয াহণপ্রাথিী ররন হনচ ভ্রাতুষ্ঢুত্র াণ্ডুয চে।
সরঔও ভাবাযরতয যাচনীহতয দ্বাযা এরতািাআ ম্পৃি হঙররন সম প্রহতহি খিনায সঙরন যাচননহতও
ওামিওাযণ নুোন ওরযরঙন। ঘহযত্ররদয বতযী ওরযরঙন সআ ধাযণা সথরওআ। তাআ সরঔরওয যঘনায়
ল্প ল্প ওরয সভরয়য বাযতফরলিয যাচিনীহত হযষ্কায রত থারও। ঈো রে সফাছা মায়,
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কুেীয ারথ াণ্ডুয হফরয়িা বীষ্ড হওঙুরতআ সভরন হনরত ারযহন। ফিারদরফয বফফাহও কূিনীহতহিরও ধরয
সপরর বীষ্ড এফায হনরচয ঘার ঘারররন। সওৌযফফংরয যাচা হতহন নন, থঘ মাফতীয় হিাে হতহনআ
সনন। সআ দরি অখাত ওযাআ হঙর সফদফিারয রি। তাযআ াো দান বীরষ্ডয ঈরদিারক াণ্ডুয এআ
হদ্বতীয় হফরয়। ভাবাযরতয ওাহনীরও নতুন বারফ সদঔরত হকরয় সরঔও বীষ্ড  বদ্বায়রনয ভরধিওায
ম্পওিহিরও সম যাচননহতও ঢরগ হযরফন ওযররন, সঔারনআ হযষ্কায রয় অর সরঔরওয যাচননহতও
দৃহষ্টরওাণ। সদঔা মায়, ভদ্ররদরয হনয়ভ নুমায়ী ওোণ হদরয় ভাদ্রীরও এওপ্রওায হওরনআ হনররন বীষ্ড।
ররিয রি এআ প্রস্তাফ স্বীওায ওযফায া হঙর না, প্রথভত ূরফি খিা ওাীযারচয ওোরদয
হফফাহফভ্রাি স্মযণ ওরয, হদ্বতীয়ত ভদ্ররদরয তৎওারীন াভহযও  যাচননহতও রৃফিরতায ওথা ভাথায়
সযরঔ। ফে ফে যাচা-ভাযাচারদয হযফারয যাচওোরদয ারথ এিাআ রয় থাওরতা। কাোয যাচওো
কাোযীয ারথ চোে ধৃতযারষ্ণয হফরয়িা হেও এবারফআ কূিননহতও ঈারয় হনষ্ঢন্ন ওরযহঙররন ধুযেয
বীষ্ড।
এত রফয ভারছ ঈোর সানা মায় ষ্টাদ ফলিীয়া ভাদ্রীয অত্মম্যারনয ওথা। স নুবফ
ওযরত সরযহঙর এযওভ হদ্বতীয় হফরয় হওঙুরতআ সুঔওয রত ারযনা। চাত বারফ সওান স্ত্রীআ তায
স্বাভীয য হদ্বতীয় সওান নাযীয ওতৃিত্ব সভরন হনরত ারযনা। পরর এযওভ হফরয় ঈরদ্বকচনও ঙাো
হওঙুআ নয়। তাআ বীষ্ডরওআ দায়ী ভরন র ভাদ্রীয। হনরচয স্বাথিহহিয চরে নাযীয চীফন হনরয় াা
সঔররত ুরুলরদয অরক ফাাঁরধ হন, এফারয ফাাঁধর না। হফরল ওরয ফংরয প্রথা ভানরত হকরয় রথিয
হফহনভরয় ভাদ্রীয সমবারফ সওনারফঘা র, সওান অত্মরঘতন নাযীআ তা সভরন হনরত ারয না। তা তঔন,
মঔন স এআ েযাররয সঙরনয পহন্দিা ধরয সপররত াযরঙ। এভনহও াণ্ডুরও ফররম্ভাকী ুরুল
বাফরত ভাদ্রীয হদ্বধা য়হন। সদ  হযফারযয চে নাযীরদয ওত রাঞ্ছনায ভরধি হদরয় সমরত য়, সিা
ভাদ্রীয ভধি হদরয় সরঔও ােওরদয নুবফ ওযান। এঔারনআ ওী ভাদ্রীরও তায সৌযাহণও সঔার সঙরে
চীফে রয় সফহযরয় অরত সদহঔনা! হফ তরওয ভানহওতা, মুহি-ফুহি ভাদ্রীরও অর ঙহফ এওভুররতি
সদহঔরয় হদর। তাআ হনহদ্বিধায় ফরা মায়, সফদফিা মারও সভাযা ওরয ভাবাযত যঘনা ওযররন, সআ ভাদ্রী
নাভও নাযীহি মহদ না থাওরতা, তারর ফিারয ারথ বীরষ্ডয রোআিা রতা না। াণ্ডুয প্রফচিা সনফায
দযওায েত না, এযওভ ওরুণ ওার ভৃতুি ত না। স হংারনয দাফী সঙরে না সকরর ধৃতযাষ্ণ
হও অয সুরমাক সত যাচভুকুি ভাথায় সদফায। রৄরু সথরওআ হপওরনয চে রয় সকর সমহদন ভাদ্রী
কুরুফংরয কূরফধূ রয় হস্তনাুরয এর।
ঈোরয াতায় াতায় সমন ঈরোহঘত রয়রঙ ভাবাযরতয সোরওয বারয াহযরয় মায়া ভাদ্রীয
অাঁরতয ওথা। হফফাযফতিী চীফন সথরওআ রৄরু রয় সকরঙ তায এও দৃশ্য রোআ হনরচয বারকিয
ারথ। স চানত কুেী তারও হফল নচরযআ সদঔরফ, তা ভাওহফ মতআ ফরর সফোও না সওন কুেী তায
সফারনয ভত; েীকত ইলিা সওানহদনআ ম্পওিহিরও চুেরত সদয় হন। এআ ঈরহিয য স ঔাহনওিা
ফাধি রয়আ হনরচ সথরও কুেীয প্রহত ফেুরত্বয াত ফাহেরয় হদরয়হঙর। অয তাযরযআ স অহফষ্কায ওযর
তায চীফরনয ফরথরও ঘূোে তি –স্বাভী াণ্ডু াযীহযওবারফ িভ। সম সুরঔয নীে ফাাঁধফায স্বপ্ন স
সদরঔহঙর, দাম্পরতিয রৄরুরতআ তা ঈরফ সকর ওূরি যয ভরতা। বীরষ্ডয রি াণ্ডুয িভতা চানফায ওথা
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না থাওরর ভাদ্রীয হনরচয রৃবিারকিয চরে বীষ্ডরওআ দায়ী ভরন র। বীষ্ড সচরন ফুরছআ তায চীফনিা
হনরয় যাচনীহতয সঔরা সঔরর। খরযয সঔারা ফাযান্দায় দাাঁহেরয় এআ প্রশ্নআ বাহফরয়রঙ ঈোরয ভাদ্রীরও।
এঔারনআ খরি মায় ুযারণয নফীওযণ। ফিপ্ত নীর ঘযাঘরযয হদরও তাহওরয় ভন প্রস্ত ওরয এযরয তাআ
স নুবফ ওরযরঙ স্বাভী হররফ াণ্ডু ঈদায, ফেুযায়ণ। নশ্বয সদিা িভ ফররআ ভরনয চানারারও
াণ্ডু ঈেুি ওরয হদরয়হঙর। ফাআরযয সঔারা ফাতা সঔারন হনতি সঔরা ওযরতা ফররআ ধীরয ধীরয াণ্ডুরও
বাররফর সপররহঙর ভাদ্রী। সবরফ হনরয়হঙর াযাচীফন ঘুভু সঔরয়আ ওাহিরয় সদরফ, াযীহযও হরপ্সায
অগ্রাী হঔরদরও হনষ্কাভ বাররাফাায ঈদায চকরত ভুহি হদরত া ফাহেরয়হঙর দীও ঘরন্দ্রয ভাদ্রী।
েহদরও কুেীয হঙর অরাদা এও ঙও, মায চরে াণ্ডুআ হঙর তায এওভাত্র াহতয়ায। এআ
ঘহযত্রহি সরঔরওয নতুন অহফষ্কায। হনরচয যীরযয চাকহতও ফানারও হভহিরয় হনরত কুেী সমভন
ওঔরনা হদ্বধায় সবারক হন, সতভহন যাচভাতা ফায ফানারও স সঙরে সদয় হন। এিা হেও, বাকি তায
সওারনাহদনআ নুকূরর হঙর না। সঙািরফরা সথরওআ বাগরত বাগরত কুেী সরল ুরযা ে এও নাযীরত
হযণত রয়রঙ। হওন্তু তায ভাথায় যাচভাতা ফায আচ্ছািা সও সঢাওার? হতহন অয সওঈ নন স্বয়ং
ফিারদফ, হমহন হওনা বাকিঘঘিা ওরয এআ বাকিহরহ চানরত সরযরঙন। এওিু সঔয়ার ওযরর সদঔা মারফ,
কুরুফংর বীরষ্ডয রয সওঈআ হফরৄি কুরুযরিয চাতও হঙর না। ধৃতযাষ্ণ  াণ্ডু ঈবরয়যআ ফিারয
যর চে। সমরতু ধৃতযারষ্ণয ারত হংারনয হধওায সনআ েরত্বয চে, এওভাত্র তায োন
চোরর সআ এআ াম্মারচিয যাচা রফ। এআ বয় ফিারদফরও হওঙুরতআ হনহশ্চে রত হদহচ্ছর না। থঘ
স সতা ফিারযআ সঙরর, তারর তায োনআ মহদফা যাচা য়, সঔারন ফিারয বয়িা হওরয? অরর
ধৃতযারষ্ণয হফরয়িা বীষ্ড হদরয়হঙর হনরচরদয ফংরয ভমিাদায ারথ াো হদরয়। সঔারন ফিারয কূিনীহত
ঘররহন। তাআ াণ্ডুয হফরয়িা ফিারদফ হদর কুেীয ভরতা মাদফযরিয ারথ বীষ্ড সমিা সওানহদনআ ভন
সথরও সভরন হনরত ারয হন। এয সঙরনয যাচননহতও ওাযণ হররফ সরঔও তুরর ধরযরঙন তাভাভ বাযত
যারচিয হঘত্র। সআ ভয় হস্তনাুযনরযরয িান হঙর সশ্রষ্ঠ যাচেফকিরদয ভরধি েতভ। এওভাত্র
ভহধও হিারী ভকধ যারচিয চযারেয ারথ তারদয হফরযাধ সনআ। হওন্তু মাদফ ফংধাযায ারথ
ভকরধয ঔুফ এওিা সৌভ্রাতৃত্বূণি ম্পওি হঙর না। মাদফরদয ারথ ভকরধয রোআ ঘরহঙর। পরত হফরয়িা
হঙর এও চহির যাচননহতও হযণয়। াণ্ডুয বচহফও হথীরতায ওাযরণ সতা অয এতহদরনয হযওল্পনািা
সবরস্ত সদয়া সমরত ারয না। ভাধান ূরত্র ফিারদফ সমিা ওযররন, সিা র কুেীয হফফাূরফিয বাকি
হফেম্বনায সুরমাক হনরয় তারও হদরয় হনরচয ওামিহহি। েহদরও কুেীয ফুরও হঙর চীফন মুরি সম সওান
রথ চয়ী রয় ভাথা ঈাঁঘু ওরয হফরল ম্যারন অীন ফায ঈগ্র ফানা। সফদফিারয এআ হবহে সআ
ফানারও রৄধু ঈরস্ক হদরয়হঙর ভাত্র। ফাহওিা কুেী হনরচআ ওরযরঙ। সনরথি সথরও ওরওাহে সনরে হকরয়রঙ
ফিারদফ। সঔারনআ সদহঔ, াণ্ডু াযক য়া রি সচিাহতলকণনায় হওনা চানা সকর সম তায রফ
োন অয কুেী রফ সআ োরনয যাচভাতা। এআঔারনআ কুেীরও সদয়া রৃফিাায সআ অীফিাদ –
ঘাআররআ সদফতারদয ারথ রম্ভারক হরপ্ত রত াযা মারফ, তা াহতয়ায রয় ঈের। াণ্ডুরও হনরচয হদরও
িানফায চরে কুেীরও এআ ওথা ফররত সানা মায়,
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এ করোবর এবতা নতুন কিছু নয়।... মবন ররখ, জীেবন রজতাটাই আ িথা। জবয়র
বর িীভাবে কজত র িথা রিউ মবন রাবখ না। রয কজত রয জয়ী বা তার িথাই
মবন রাবখ। রাবি তার জয়টাবিই রদবখ।1 1
সম নাযী দৃঢ়বারফ এআ ওথাগুররা ফররত সরযরঙ, স সম ওী প্রঘণ্ড ভানহও সচারযয হধওাহযনী সিা
অরাদা ওরয ফরফায দযওায সনআ। যাচহযফারযয ওররয াভরন সথরও, এভনহও হনরচয স্বাভীয ারথ
যারতয মিা বাক ওরয সনফায রয সদফয হফরৃরযয ারথ তায নফধ সম ম্পওি করে ঈের, তা
ওারযাযআ নচরয ের না। হফরৃযআ এওভাত্র ধৃতযাষ্ণ  াণ্ডুয সথরও ঈমুি যাচা রত াযরতা, হওন্তু
ফিরয যর ূদ্রাযভণীয করবি চাত ফররআ স ফহদও সথরও সমাকিতাম্পন্ন ফায রয ফহঞ্চত র।
তাআ কুেী  হফরৃয, রৃচরনযআ এও হবপ্রায় – দীখি ভারনয ফদরা হররফ কুরুফংরয তিরার
হনরচয হধওায চভারনা। ভাবাযরতয ওাহনীরও এবারফআ নতুন বারফ সদরঔ সপররহঙররন দীও ঘন্দ্র।
এঔারন সরঔও এওহি হফরল খিনায নফহনভিাণ ওরযরঙন মা যীহতভত হফশ্বারমাকি রয় ঈরেরঙ।
সদঔািা এঔারন ভাদ্রীয নচরয। হস্তনাুরয অফায য সথরওআ ভাদ্রীয সঘারঔয াভরন এআ যাচহযফারযয
রনও যস্যচি ঔুরর মাহচ্ছর। প্ররতিরওহি ঘহযরত্রয ভুঔ  ভুরঔা অরাদা ওরয সদঔরত াযহঙর স। সম
বীষ্ড তারও এঔারন হনরয় অর যাচফধূ ওরয, অরর সিা সম তায ফিহি যাচনীহতয ওতফে যণরওৌর
হঙর ঈোরয ভাদ্রী তা নুবফ ওযরত িভ র। তাযরয স সওানবারফ ভাহনরয় গুহঙরয় হনরয়,
বিুয দাম্পতিরও সচাো রাহকরয় ংাযহিরও বাররাফাফায সঘষ্টা ওরযহঙর। হওন্তু োৎ ওরযআ সওাথা
সথরও এওিা সকর সকর যফ তারও সবতয সথরও নাহেরয় হদর। ভাবাযরত সদরঔহঙ, হফরয়য এও ভারয
ভরধিআ াণ্ডু তায রৃআ স্ত্রীরও সযরঔ এওাআ হদহিচরয় সফহেরয় রেহঙর। এভন হও তাো যাচি হফস্তারযয সম
হফরয়য এওভারয ভরধিআ এআ হিাে। এ হও হনরচয িভতা রুহওরয় সযরঔ াাঁহরয় োয মন্ত্রণা! রৃআ
অনরওাো স্ত্রীরও ঘযভ তৃহপ্ত হদরত না াযায সফদনা! হফলয়হিরও নৃহংপ্রাদ বারৃেী এবারফ সদরঔরঙন –
আব স্ত্রীবদর িাবছ আন অক্ষমতা ুকিবয় রাখার জনয, অথো ক্ষমতার ধ্বজাটুিু
কজইবয় রাখার জনযই াণ্ডুবি কদকিজবয় রেরবত  – কেবয়র র কতকরল রাকিবরর
অক্ষম কোর রবরই – কেহৃতয কিদলা কনলাাঃ।1 2
যাচিচয় সরল ফরহদন য হপরয এর াণ্ডু হচিত ফ ধনযাহ গুরুচরনরদয ঈায হদর। এহদরও
াণ্ডুয ফতিভারন ধৃতযাষ্ণ সম যাচি াভারাহচ্ছর, াণ্ডুয প্রতিাফতিরন তা হপহযরয় হদরত িারফাানা রৄরু
র। সম হংান ফে দাদায ায়ায ওথা, াযীহযও প্রহতফেওতায় তা সকর ঘরর সঙাি বাআরয়য ারত।
তাআ ারত হপরয সরয় অফায ফহওঙু সঙরে সদয়া ধৃতযারষ্ণয রি ম্ভফ য়হন। স্বহস্তওয এআ
হযরফ সথরও ভুহি সরত াণ্ডু ফনমাত্রায চরে ভনহিয ওযর। দীও ঘরন্দ্রয ঈোরয ফয়ান, এয
সঙরন কুেীয এওিা ফে বূহভওা হঙর; সওননা কুেীয ফিা তঔন কুরু হযফারয হঙর যফাররতয ভরতা।
দভফে হযরফ সথরও ভুহিয োরন স এআ যাচননহতও অফতি সথরও ারারত ঘাআহঙর। অফায
এবারফ বাফা মায় য়রতা স এওিু দূরয ফিান ওরয সভর হনরত ঘাআহঙর যাচননহতও ঈষ্ডা ওরতািা
ভাত্রা ঙাহেরয়রঙ এফং এআ ঘাানঈরতারযয পাাঁরও ভারছ হনরচয ারয়য হনরঘয চহভিা ি ওরয হনরত
ঘাআর। ঈোর সদহঔ যাচভাতা ফায স্বরপ্ন হফরবায কুেী এওহদন চানরত াযর কাোযী কবিফতী,
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ভুররতি তায ারয়য তরায ভাহি রয সকর। হওন্তু সওথা স প্রওা না ওরয াণ্ডুরও েবারফ ঈৎাহত
ওযরত রাকর এআ ফরর সম ফরন সকরর সঔারন রনও াধুযা অরঙন, তাযা াণ্ডুয এআ বচহফও ভস্যায
এওিা ভাধান ফায ওযরফনআ। সমাকফরর ওত হও না ম্ভফ। মাআ সাও, হবন্ন হবন্ন যাচননহতও খিনায
পাাঁরদ রে াণ্ডু স্ত্রীরদয হনরয় প্রব্রচিা হনর। ভাবাযরত এযওভ হওঙুআ সনআ, সঔারন ুরযািাআ করল্পয
ভত। ভাবাযতওায েত এবারফআ সদঔারত সঘরয়রঙন, হতহন াণ্ডুয ফিহিকত ভস্যাহিরও হযষ্কায বারফ
ফিি ওরযন হন। সম ভাবাযরত এত চহির ভনস্তরত্বয ফতাযণা ওযা র, সঔারন যাচিাি ম্পূণি
ঈরিা ওরয এআ প্রব্রচিা গ্রণ এতিাআ স্বাবাহফও – এআ ঔিওাআ সররকহঙর োহরওয।
েহদরও ফনফার হকরয় হঘত্তরৄহি ফা সদচফর ফৃহিয হযওল্পনা ভাদ্রীয ওারঙ বাররা রাকর না।
প্রথভত স্বাভীয যাচিচয় সথরও প্রতিাফতিরনয য স ংারয ভন হদরত ঘাআহঙর। ফরন হকরয় থাওফায
প্ররি তায ফাও ফাযআ ওথা। ভাদ্রীয ভরন এওিা বয় দানা ফাাঁধরত রৄরু ওরয সম হনশ্চয়আ এয সঙরন
সওান এওিা দূযহবহে যরয়রঙ। ভরনয এআ বয় সনাতআ ভূরও নয়। ধীয, হিয াে স্ববারফয সভরয়
রর যাচি-যাচনীহতয কবীয লেমন্ত্র সফাছফায ভরতা দূযদৃহষ্ট ভাদ্রীয হঙর, বচহফও প্রফৃহত্তরও স্বীওায
ওযফায ঈায় না থাওরর হওন্তু তায ারথ ছুছফায এওিা থ ঔুাঁরচ সফয ওযফায সঘষ্টা ওরয ঘরহঙর।
যহদরও, হফরৃরযয ারথ নফধ ম্পরওি চহেরয় হকরয় কুেীয চীফন ে ঔারত ফআরত রৄরু ওরয
হদরয়হঙর। ভাদ্রীয ারথ এঔারনআ কুেীয ঘহযত্রকত াথিওি, ভাদ্রীয বয়িা এঔারনআ হঙর। স ফুছরত
সরয হকরয়হঙর তারদয এআ সস্বচ্ছা হনফিারনয সঙরন কুেী  হফরৃরযয হভহরত সওৌর ওাচ ওযরঙ।
হওঙুহদন অরকআ যারতয েওারয হফরৃরযয ফিরগ্না রয় কুেীরও ভহিত রত সদরঔরঙ। এঔারন সরঔও
ঈোরয সভােরও ুযারণয েওারয ঘাা যা এওহি খিনারও মুহি-ফুহি হদরয় সভরারত রঘষ্ট
রয়রঙন। এভনহও এআ দৃশ্য সদরঔ ভাদ্রীয ভধিওায হনহলি ওাভ সরঔরওয দৃহষ্ট এোয় হন। অয এওহি
হফরল খিনায ফিাঔিা ঈোর সরঔও েবারফ থঘ মরথষ্ট প্রাহিও বহিরত ওরযরঙন। ভাদ্রী োৎআ
এওহদন কুেীয ফরন াহররয় মাফায ফিাঔিা ঔুাঁরচ ায়। অয এওচন এবারফ জ্ঞারত অত্মরকান
ওরযহঙর হনরচয োরনয প্রাণ যিারথি - ােনু েী কিা। য য াতহি োন ভাযা মাফায য স
হযফারযয ঘক্রাে ফুছরত সরয বীরষ্ডয ভরয় হস্তনাুয সঙরে ঘরর হকরয়হঙর। োনম্ভফা ফায রয
এআ অত্মরকান কিায অফহশ্যও হঙর। কুেীয ভরধিওায ঘাঞ্চরি ভাদ্রীয সঘাঔ ঔুরর হদর এফং ুরযা
হফলয়হি তায ওারঙ চররয ভরতা হযষ্কায রয় সকর। াণ্ডুরও ফরবারফ তওি ওযা ঙাো তায অয হওঙুআ
ওযফায হঙর না। ওার সমন হনরচয হনয়রভআ এহকরয় ঘরহঙর। াণ্ডুয ওারঙ অরির ভাদ্রীরও এওথা
ফররত সানা মায়,
আমার লত্রু রতা আমার াবলই ছায়ার মবতা েময় রঘাবর। তার কনাঃশ্বা াবগ
আমার গাবয়। আকম রেল েুঝবত াকর, র শুধু ুবযাবগর অবক্ষায় আবছ। রদবখা,
এিকদন তার াবতই মরণ বে আমার।… রতামার কিনাুর রছবে যাওয়া কনবয়
অবক্ষয এিটা কেবরাধ রেবধবছ। এরা ংখযায় এখন অবনি। এ করোবর েধূ বয়
আা রথবি তাবদর বে এই ছায়া যুদ্ধ মাবন চববছ। কিনাুর রছবে রযবত
তাই আমার ভয় য়। … তুকম না েবও জাকন িুন্তীই রতামায় কিনাুর ছাোর
প্রিাে কদবয়বছ। রিন কদ তা জানার রচষ্টা িরকন। এটাই রতামার রদা।1 3
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এযয স যাহয এওিা প্রশ্ন ওরযরঙ, কাোযী ভা রচ্ছ রৄরন াণ্ডুয ভন ঔাযা ওযফায হও অরঙ? এিা
সতা বাররা ংফাদ, মহদ না এয সঙন হনচ স্বারথি খা রাকায বয় থারও। অরর কুেীয যাচভাতা ফায
ফানায তারর হরর ভাহধ খিরফ - এওথা ভাদ্রী মথাথিআ ফুরছহঙর; হওন্তু াণ্ডুরও স সফাছারত িভ
র। পরত, হযফারয াণ্ডুয ফনকভন। অশ্চরমিয হফলয় সম হযফারযয সওঈ ফাধা হদর না। ফরন হকরয়
প্রথরভ তাযা নাকত ফিরত থাওরত রৄরু ওরয থঘ সঔারন তারদয হফরা ফিরনয সওান ত্রুহি য়না।
হফরৃরযয ায়তায় ফআ অরক সথরও প্রস্তুত হঙর। ভাদ্রীয ভরনয রন্দ অয সাি য়। অরর ভস্ত
হওঙুয দিও হররফআ ভাদ্রীরও সমন অভযা ভাবাযরত াআ। দীও ঘন্দ্র তায সবতরযয নাযীত্বরও চাহকরয়
তুরর ােরওয াভরন স ওযররন; সম ভাদ্রী প্রশ্ন ওযরত চারন, ওথা ফররত চারন। তাআ ফনফার
এর কুেীয যীয ঔাযারয প্ররি ফরর ঈরেরঙ- ‘ফাআরয োণ্ডা ঔুফ। এভরয় োণ্ডা রাকারনা ঔাযা’।
সওঈ ওায ওারঙ ভুঔ না ঔুররর ফআ সফাছা রয় সকর। এযয খিনা ঔুফ চরহদ এহকরয় সকরঙ।
কুেী অয সদহয না ওরয াণ্ডুয ওাঙ সথরও রযারি োন চে সদফায নুভহত হনরয় যফতিী দরি
হনরত রৄরু ওরয। ভাদ্রী ফ ফুরছরঙ অয মন্ত্রণায় ুরে ভরযরঙ। এ সওাথায় অচ এর স! াণ্ডুরও ভাদ্রী
হতিআ বাররারফরহঙর, তাআ স্বাভীয হফশ্বা বািায ভরতা সওান ওাচআ স ওরযহন। রৃফিাায ফরযয
অোরর কুেীয ফিহবঘায ভাদ্রীরও তায প্রহত হফরূ ওরয হদরয়হঙর। েহদরও হস্তনাুয সথরও ঔফয সর
সম কাোযীয কবিাত রয়রঙ। এওথা হওনা সফদফিা চানরতন। তারর কুেীয এত রৃহশ্চোয হও হঙর?
হনফামিবারফ সআ সতা রফ যাচভাতা। ফ খিনাআ হও দ্ভুত বারফ াচারনা! হওন্তু ভাদ্রী এয সঙরন
চখে ঘক্রােরও সিয সর মারও াদা সঘারঔ মায় না।
মুহধহষ্ঠয চোরনায ারথ ারথ কুরু ফংরয বাকি হনধিাহযত রয় সকর। কুেীয যাচভাতা য়া এফং
মুহধহষ্ঠরযয মুফযাচ য়ািা সম চ রফ না, সিা নুরভয়। এরও এরও ফাহও রৃআ োন চোররা।
োন চরেয ওাহনীরও সরঔও এও নতুন দৃহষ্টরওারণ হফঘায ওযররন সমঔান সথরও ুযাণ রয় ঈের
হতিআ নফুযাণ। ভূর ভাবাযরত যরয়রঙ, সযফতী  হশ্বনী কুভাযদ্বরয়য প্রারদ ভাদ্রী নকুর-রদরফয
চে সদয়। এযয এও ফিত সথরও তাযা ে ফিরত খুরয সফোহচ্ছর। ফেওারীন এও ভরনাযভ হদরন
যাচা াণ্ডু মঔন ফনহফায ওযহঙররন, ভাদ্রী তায ারথ ারথ খুযহঙররন তিে যভিফরন। প্রওৃহতয
ভরনাভয় সাবা  ভাদ্রীয যীহয অওলিরণ াণ্ডু হনরচয ভৃতুিা বুরর হকরয় ভাদ্রীরও ফরূফিও অহরিন
ওরয ফার হরপ্ত রর ভৃতিু ভুরঔ হতত য়। ভাদ্রীয ওান্না রৄরন কুেী ুত্ররদয হনরয় সঔারন ঙুরি অর।
ভাদ্রী ুত্ররদয সঔারন অনরত ভানা ওরয। কুেীয হধক্কায রৄরন ভাদ্রী চানায় ত সঘষ্টা ওরয যাচারও
অিওারত ারযহন স। এযয ােওরও তফাও ওরয স ফরর, তায ওাভনা ঘহযতাথি য়হন, তাআ স্বরকি
হকরয় তৃপ্ত রত ঘায়। তাঙাো াণ্ডুয তৃপ্ত ওাভনা চচিহযত অত্মায াহেয চে তাযআ ভৃতা য়া
ঈহঘত। এযরয ফরথরও হনদারুণ ে গুররা ঈচ্চাযণ ওরয ফরর কুেী সমন হনচ ুত্ররদয ারথ তায রৃহি
োনরও যিা ওরয, সওননা কুেী ভৃতা রর ভাদ্রী য়রতা কুেীয ভরতা ওরয স্বেী োনরদয প্রহত
ঈদায রত াযরফ না। এআফরর স স্বাভীরও অহরিন ওরয সদতিাক ওরয। ভাবাযরতয এআ ভাদ্রীরও
অচরও মহদ েরবিদী দৃহষ্টরত সদঔায সঘষ্টা ওযা মায় তারর ওী এয সবতরয িাহতত্ব সঘারঔ রে না?
প্রথভত, সম ভাদ্রী যাচা াণ্ডুয চরে াযীহযও ফানারও স্বীওায ওরয হদনাহতাত ওযহঙর, সআ ভাদ্রী
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োৎ ওরযআ াণ্ডুয ভৃতুিয ওাযণ সওন রত সকর? হদ্বতীয়ত, াণ্ডুআ ফা সওন এতহদরন সচরন ফুরছ
ওাভনাচচিয র সম হনচ ভৃতুিরও মিে ফররা ওযর? তৃতীয়ত, ভাবাযরতয ভরয় সতা ভযণ প্রথা
এতিা প্রঘহরত হঙর না। ভাদ্রীয ূরফিয কুরুফধূ তিফতী, হম্বওা, ম্বাহরওাযা বফধফি দাআ সতা
ওািাহচ্ছররন, তাযা সতা ভৃতা ন হন। তারর ভাদ্রী সওন র? ঘতুথত
ি , হনচ োনরদয হদরও এওফায
স খুরয তাওার না, ওাভনা ূযরণয হনহভরত্ত ভৃতুিফযণ তায ওারঙ ফে ভরন র! হফরেলণ ওযরত ফরর
ভরন য়, এরতা হওরয তাোররো হঙর। দীও ঘন্দ্র সমন সআ পাাঁও গুররারওআ সচাো রাকারনায প্রয়া
ওযহঙররন।
‘ভাদ্রীয ওণ্ঠস্বয’ ঈোর ভাবাযরতয এআ ংহিরও ুরযা অরাদা দৃহষ্টরত ফিাঔিা ওযা রয়রঙ।
নকুর রদরফয ভা হররফ কুেীরওআ সদঔারনা রয়রঙ। থিাৎ ওররআ হফরৃরযয োন। সআ ভয় এও
নাযী হতন ুরুরলয সফহ হনরয়াক প্রথায় োন ধাযণ ওযরত াযত না, মতআ তা সদফতায নারভ প্রঘাহযত
সাও না সওন। কুেী হনরচয সল রৃআ োরনয ভাতৃত্ব ভাদ্রীয য সচায ওরয অরযা ওযরত সঘরয়রঙ
ভারচয ওারঙ ভরন্ত্রয সকান ধাপ্পা হিহওরয় যাঔরত। থঘ ভাদ্রী তা স্বীওায ওরয। হওন্তু কুেী াত্তা সদয়
হন। ফাও ওরয সম কুেীয ভরন এতিুকু বয় হঙর না। কূিযাচনীহতয সম িাাঁরঘ কুেী াণ্ডু  ভাদ্রীরও
সপরর হদরয়হঙর, ম্ভফত ভৃতিু ফিতীত সঔান সথরও সফযরনায অয সওান থ হঙর না। য়রতা কুেীয ভরন
ভাদ্রীয নারভ অয োন চে সদয়ায হযওল্পনা থাওরর থাওরত াযরতা। হওন্তু াণ্ডুয ভৃতুি সআ
যাস্তা ফে ওরয হদরয় ে যাস্তা ঔুরর হদর। এআ রথয সরলআ কুেীয কেফি। থফা এবারফ বাফা মায়,
াণ্ডু ফুরছ হকরয়হঙর কুেীয এআ ঘক্রফুে সথরও সফযরনায থফে। মহদ ফাাঁঘরত য়, তরফ কুেীয সদঔারনা
রথআ ফাাঁঘরত রফ। তাআ সমন স হনরচয ভৃতুিফাণ হনরচআ গ্রণ ওযর। সম াণ্ডু এতহদন মরে
রম্ভাকহরপ্সা এহেরয় সকর, সআ হওনা এও রৃুরয হঘযরঘনা ভাদ্রীরও সদরঔ অত্মাযা রয় অত্মতিাক
ওযরত ঘরর সকর। েহদরও, াণ্ডুয এআ ভৃতুি সদরঔ কুেী হতনািওীয় বারফ ভাদ্রীরও রৄহনরয় ফররত
রাকর সম কুরু হযফারয হও ওরয ভুঔ সদঔারফ, এয সথরও তায ভযণ র না সওন। কুেীয সলিুকু হঘনরত
অয ফাহও থারও না ভাদ্রীয। স ফুরছ মায়, াণ্ডু ঘরর সকরঙ, এফায রথয ওাাঁিা ভাদ্রীরও রয সমরত
রফ, নআরর হযরয় সপরা রফ য়রতা ে ঈারয়। স রম্যাহরতয ভরতা তাআ ঈচ্চাযণ ওরয –
অভায াধি হঙর না তারও ফাধা সদফায। এিাআ হঙর য হনয়হত। অহভ হনহভত্ত হদহদ।
অভায ভযণিা সতাভায হস্তনাুয প্রতিাফতিরনয থিারও রনও চ ওরয সদরফ।
সফাঁরঘ ভরয থাওায সঘরয়, ভরয সফাঁরঘ থাওা বাররা।
ভাদ্রীয এআ ভযণ ছাাঁ কুেীয চরয়য যাস্তা ঔুরর হদর। স তারদয ফ ফন ওরয হস্তনাুরয হপরয হকরয়
হনরচয অন াওা ওরয হনর। এফায রৄরু র ফৃত্তয স্বারথিয রোআ। েহদরও শ্রাে ভাদ্রী স্বহস্তয হনদ্রায়
ডুফ হদর। স চীফরনয হরফ হনরও ঘুহওরয় হদরয় াণ্ডুয ভরতাআ ভৃতুিরও সফরঙ হনরয় যাচনীহত 
ভারনয চীফন সথরও হনরচয অত্মারও ভুহি হদর।
হওন্তু ভাদ্রীয ফরর মায়া সল ওথা গুররা কুেীরও সওানহদনআ াহে সদয় হন। স রত সঘরয়হঙর
যাচভাতা, রয়হঙর। হওন্তু চীফরনয সল হদন মিে তারও রোআ ওরযআ সমরত রয়হঙর। সুঔ তায বারকি
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থাওরর চীফরন স স্বহস্ত ায় হন এওহদরনয চরে। ভৃতুিিা তায রয়হঙর ফাণপ্ররিয ফনফার
দাফানররয অগুরন ুরে। ফেআ দ্ভুত। াযা চীফনিা খরয-ফাআরয জ্বরর ঔাও য়ায রয ভৃতুিিা
রয়হঙর কুেীয অগুরন। ভাদ্রীয েযাত্মা সম ঘাা সারও অত্মারহত হদরয়হঙর, তা কুেীরও াযাচীফন
তাহেরয় সফহেরয়রঙ। দীও ঘরন্দ্রয দযদী ওররভ ভাদ্রীয রুি রয় থাওা অতিনাদ এবারফ বালা সর।
াচায ফঙয হতক্রাে রয় েয হফদীণি ওযা াাওারয ভাদ্রী তায ওথা সানার, ভাদ্রীরও হনরয় নে
হঘোবাফনায দযচা সকর ঔুরর।
অররাঘনায ভাহপ্তরত এর ফরা সমরত ারয, ঈোরয অহিরও হফহঘত্র ফয়ারন ভাবাযরতয এআ
নাযীহিরও সমবারফ ুনহনিহভিত রত সদহঔ সঔারন অধুহনও চীফনধভি  দিনআ ফে রয় ঈরেরঙ।
ফাস্তহফওআ সমন ভাদ্রী সহদন যাচনীহতয হওায র়েহঙর, যাচনীহতয গুহি হররফ ফিফরত র়েহঙর। হওন্তু
এওচন ভহরা সম এআ ভস্ত ভান ঘুঘা ে ওরয সনরফ, এিা দীও ঘন্দ্র ভানরত নাযাচ হঙররন
ফররআ ভাদ্রীরও হনরয় এআ নে হযওল্পনা। এযআ চে দীও ঘন্দ্র সদঔারত সঘর়েরঙন, ভাদ্রীয এওিা
হনচস্ব ফিফি হঙর। হফযাি ভাবাযরতয যাচনীহতয গুহি র়ে, তায হওায র়ে স হনরচয হফশ্বার
ির সথরওরঙ। অত্মভিণ ওরযহন। অয এিাআ সমন অভারদয ওারঙ রনও সফহ হফশ্বারমাকি র়ে
ঈরেরঙ অহদ ভাবাযরতয ভাদ্রী ঘহযত্রহি সথরও। ভাদ্রী সতা সওান াধাযণ ভহরা ঘহযত্র ন়ে, স
ভাবাযরতয ভত ভাওারফিয এওহি প্রধান নাযীঘহযত্র। এয চে তায ঘহযত্রিা রনও সফহ সচাযাররা
রফ, এিা য়াআ স্বাবাহফও হঙর। দীও ঘন্দ্র সমবারফ ভাদ্রীরও দাাঁড় ওযাররন, তায ভধি হদর়ে অভযা
সরাভ সম, আ ভর়েয এওহি সভর়ে সম সৌযাহণও মুরকয র়ে অধুহনও। সমুরক সভর়েযা হফফারয
নারভ এবারফআ সতা যাচনীহতয হওায ত। তারদয চেহযঘর়েআ তাযা যাচননহতও রি। সিা অভারদয
াভরন পুরি ঈের অরযা এওফায। হওন্তু সঔারন সভর়েযা সম তায প্রহতরযাধ ওরয ঈেরত, এিাআ সদঔা
সকর দীও ঘরন্দ্রয ঈোর। ফড়ভারয াহরতিয এিাআ হফযাি গুণ - মা সৌযাহণও মুরক প্রাহিও
হঙর, সিা অচরওয মুরক প্ররিাহঘত। দীও ঘরন্দ্রয নফদি ফণিনরওৌর  দৃহষ্টবহি নতুন ওরয
ােওরদয বাফরত ফাধি ওরযরঙ ভাওাফিহিরও। এআচে ভাদ্রী ঘহযত্রহি ঔুফআ অনুলহিও সম ভাওারফিরও
স অধুহনও ওরয তুরররঙ। তাআ অচরওয মুরক ভাদ্রী ঘহযত্রহি ভাবাযরতয ভতআ প্রাহিও।.
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তাাঁয হঘেনীর ঈো যরয়রঙ।এ ফারদ হতহন সফ হওঙু াভাহচও ঈো  সঙািকল্প ভগ্র যঘনা ওরযরঙন। দীও
ঘরন্দ্রয ওথাাহতি ােও সশ্রণীয ভরধি সুােি  চনহপ্রয় এফং তাাঁয সৌযাহণও যঘনাধাযা ফাংরা াহরতি এওহি হফরল
খযানা বতহয ওরযরঙ।
াহহতিও দীও ঘন্দ্র তাাঁয ভাওাফি হনবিয সরঔাগুররারত হফরেলণাত্মও হঘোধাযা প্ররয়াক ওরযরঙন। যাভায়ণ-ভাবাযত
ঈবয় ওারফিয ভরধি সম হফলয়গুররারত হতনািওীয়তা  বদফ প্রবাফ অরঙ, সঔারনআ হতহন তাাঁয ঈমুি ওাযণ নুোন
ওরযরঙন। হফরল ওরয, ভাবাযত হনরয় তাাঁয সরঔা ওথাাহরতি মুহি হদরয় সদঔারত সঘরয়রঙন ভাওহফ ফিারদফ ওররয
প্রহত হনযরি অঘযণ ওরযন হন। াণ্ডফরদয এবারফ হচহতরয় সদফায সঙরনয যস্য দীও ঘন্দ্ররও অওলিণ ওরযরঙ।
সঔারন ওৃষ্ণ সথরও রৄরু ওরয বীষ্ড, বদ্বায়নতিফতী ,কুেী , প্রায় প্রহতহি ঘহযত্ররও ভাওাহফিও হযভণ্ডর সথরও সফয ওরয
তারদয স্বাথি ঔুাঁরচরঙন। তাাঁয ‘শ্রীওৃষ্ণ ুরুরলাত্তভ’, ‘ভাবাযরতয াা’, ‘ভাবাযরতয ঞ্চভাতৃওা’ আতিাহদ  অয
োে ফআগুররারত ভাবাযরতয ভূর ঈরেশ্য হও হঙর, সরঔরওয দৃহষ্টরত তা সমভন ধযা রেরঙ, সতভনআ ভাবাযরতয
সচাোতাহর সদয়া খিনাগুররায ওামিওাযণ ঔুাঁরচ সদঔা রয়রঙ।
দীও ঘরন্দ্রয ূরফি সৌযাহণও ঈো ধাযা ফরর ৃথও সওান ধাযা াহতিচকরত হঙর না। ভাওাফি সথরও ঈাদান
হনরয় ফাংরা াহরতি োে ধাযায় সরঔাররহঔ রর ঈো ধাযায় এয প্রঘরন ঔুফআ ওভ হঙর। প্রভথনাথ হফী,
ভরয ফসু, করচন্দ্রকুভায হভত্র, হফভর ওয, লি দত্ত প্রভুরঔয ভরতা াহহতিরওযা এও রৃহিয সফহ ঈো এআ ধাযায়
সররঔন হন। এওভাত্র দীও ঘন্দ্র এওাহধও কল্পঈো হনভিাণ ওরয ফাংরা াহরতি সৌযাহণও ঈো নারভ এওহি ধাযা ফরফৎ ওযরত িভ ররন। দীও ঘন্দ্র ফিতীতঈি হফলরয় এওিানা সুকবীয অগ্র প্রওা ওযরত সদঔা মায় হন। তরফ
ফতিভারন ুযারণয নানা ওাহনীরও সওন্দ্র ওরয ঈো যঘনায প্রফণতা ফাংরা াহরতি রিি ওযা হকরয়রঙ। এরিরত্র হভহয
সনগুপ্ত, হতররাত্তভা ভচুভদাযফাণী ফসু প্রভুঔ , াহহতিওরদয নাভ সনয়া মায়।
দীও ঘরন্দ্রয যহঘত ভাওাফিরওহন্দ্রও হফঔিাত ঈোগুহর র- শ্রীওৃষ্ণ ুরুরলাত্তভ (ঔণ্ড ংস্কযণ), যারভয জ্ঞাতফা,
সতাভাযআ নাভ ওণি, হতাভ বীষ্ড, দানন যাফণ, এফং শ্বিাভা, বদ্বায়রন রৃরমিাধন, কুরুরিরত্র বদ্বায়ন, ম্মাজ্ঞী কুেী,
কাোযী-কুরুরিরত্রয কাোযী, সদ্রৌদী হঘযেনী, সুবদ্রা নো, অশ্রভওো কুেরা, ঈফিী চননী আতিাহদ এওাহধও ঈো
 ফর সঙািকল্প হতহন যঘনা ওরযরঙন।
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