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দদদিন্দ্রচন্দ্র ফন্দ্যোোধযোন্দয নোটন্দে উদ্বোস্তু ভযো
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Abstract
A person who has left his homeland and is temporarily living elsewhere or in
another country is called refugee. Due to ethnic violence, religious frenzy, political reasons,
lack of nationalism and natural and social non-sanitary conditions, people are forced to
leave the homestead and become refugees. This refugee problem in Bengali drama is the
most beautifully depicted in many plays of Digindrachandra Bandopadhyay. World war,
natural disaster and the horrific religious riot the events have happened one after the other.
Then, due to religious fanfare, countrywide refugee problems arose. In many plays of
Digign Chandra Bandyopadhyay, refugee problem has gained prominence in direct and
indirect way. Reflections related to refugees such as 'Deepshikha' (1944), 'Bastuvitaita'
(1948), 'Nayashibir' (1982), 'Mashal' (1954), 'JeevanSrot' (1960) etc. Some one-act plays
also has been compromised with partition and refugee problem. Among them, 'Purnagrash'
(1948), 'Epitha-Opith' (1949), 'Opochoy' (1957), 'Simanter Dak' (1962) etc.
Key Words: refugee problem, Digindrachandra Bandopadhyay, Bengali drama, country
partition, Slum life.

ফোাংরো োদন্দতযয নোনো োখো নোনো রূন্দ উদ্বোস্তু ভযো দল্পরূ রোব েন্দযন্দে। ফোাংরো নোটে তোয ফযদতক্রভ
ন। দফিন বট্টোচোমষ, তুরী রোদড়ী, দদদিন্দ্রচন্দ্র ফন্দ্যোোধযো, দরর সন, সিযোতু ফন্দ্যোোধযো, ভন্মথ যো,
চীন্দ্রনোথ সনগুপ্ত, দফধোে বট্টোচোমষ প্রভুন্দখয নোটন্দে উদ্বোস্তু ভযো নোটযরূ সন্দদের। এই ফ নোটযেোয তোন্দদয
নোটন্দে ভূরতঃ সদদফবোি  তোয পরোপর দোন্দফ উদ্বোস্তু ভযোন্দে তুন্দর ধন্দযন্দেন। নোটযেোযযো তোন্দদয নোটন্দে
উদ্বোস্তু ভযোন্দে তুন্দর ধন্দয োম্প্রদোদে ম্প্রীদত স্থোন েযন্দত সচন্দন্দেন এফাং সই ন্দে দেন্নভূর ভোনুলন্দদয প্রদত
োধোযণ ভোনুলন্দে োনুবূদতীর েন্দয তুরন্দত সচষ্টো েন্দযন্দেন। তন্দফ শুধুভোত্র সদবোন্দিয েোযন্দণ উদ্বোস্তু ভযো ৃদষ্ট
 নো। উদ্বোস্তু ভোযো ৃদষ্টয দেন্দন এেোদধে েোযণ থোেন্দত োন্দয।
‘উদফোস্তু’ ন্দেয অথষ ‘ফোস্তুদবটো সথন্দে দূযীবূত’। উদফোস্তু ন্দেয ভথষে ে ‘যণোথষী’। এয ইাংন্দযদি দযবোলো
‘Refugee’। দমদন দনন্দিয ফোবূদভ তযোি েন্দয অনযত্র ফো অনয সদন্দ দিন্দ অস্থোীবোন্দফ ফফো েযন্দেন তোন্দে
উদ্বোস্তু ফরো । ‘UNHR’ নোভে ইউনোইন্দটড সনন এয Refugee Agency তোন্দদয „Who is a refugee’
দফলে আন্দরোচনো উদ্বোস্তু এয াংজ্ঞো দদন্দ ফন্দরন্দে,“A refugee is someone who has been forced to flee his or her country because of
persecution, war, or violence. A refugee has a well-founded fear of persecution for
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reasons of race, religion, nationality, political opinion or membership in a particular
social group. Most likely, they cannot return home or are afraid to do so. War and
ethnic, tribal and religious violence are leading causes of refugees fleeing their
countries.”১
„UNHCR‟ প্রদত্ত এই াংজ্ঞো সথন্দে উদ্বোস্তু সেদণ ম্পন্দেষ স্পষ্ট ধোযণো োো মো। এই াংজ্ঞো উদ্বোস্তুন্দদয ফোস্তু

তযোন্দিয ভূর েোযণগুদরন্দে দচদিত েযো ন্দন্দে। ভূরতঃ িোদতিত দাংো, ধভষী উন্মোদনো, যোিননদতে েোযণ,
িোতীতো সফোন্দধয অবোফ এফাং প্রোেৃদতে  োভোদিে অস্বোস্থযেয দযন্দফন্দয েোযন্দণ ভোনুল ফোস্তুদবটো তযোি েযন্দত
ফোধয । দনযোত্তোীনতোই ফোস্তুদবটো তযোন্দিয ভূর েোযণ। োভোদিে দনযোত্তো দফদিত ন্দর ভোনুল তোয ফহুদদন্দনয
দনদিন্ত আে তযোি েন্দয দনরুন্দেন্দ োদড় দদন্দত ফোধয । েখন্দনো এেই সদন্দয ভন্দধয আফোয েখন দবন্ন সদন্দয
ভোদটন্দত দনযোদ আে খুুঁন্দি সন। সফদযবোি সেন্দত্রই এই আে দনযোত্তোয ফদন্দর চযভ অদনিতোয দদন্দেই
সেন্দর সদ। ূফষুরুন্দলয স্মৃদতদফিদড়ত িন্মবূদভ তযোি েন্দয ম্পূণষ নতুন িোিো নতুন দযন্দফ  দযদস্থদত অতযন্ত
েষ্টদোে । ফোাংরো োদন্দতয ফোস্তুদবটো তযোন্দিয এই সফদনো েদফতো, িল্প, উনযো, নোটন্দে প্রফন্দে দফদচত্ররূন্দ
দচত্রোদত ন্দন্দে।
ফোাংরো োদন্দতয উদ্বোস্তু ভযো ন্দচতন বোন্দফ দচদত্রত ন্দরো দফাং তোেীয দতদযন্দয দন্দে। সই ভ
বোযতফন্দলষয যোিননদতে দযদস্থদত এে দঃস্বন্দনয নিযী দনভষোণ েন্দয সতোন্দর। ইদতভন্দধয সল ন্দন্দে প্রথভ দফশ্বমুদ্ধ।
দিদট উদনন্দফ দোন্দফ মুদ্ধবোণ্ডোন্দয দদন্দত ন্দন্দে সদড়ন্দো সেোদট টোেো। সদফোীয উয সচন্দ ফন্দন্দে দফুর
েযবোয। দনতযপ্রন্দোিনী দিদনন্দয ভূরযফৃদদ্ধন্দত োধোযণ ভোনুন্দলয অফস্থো সোচনী ন্দন্দে। ইাংন্দযি প্রচদরত দেো,
দদেত সফেোযন্দদয াংখযো সফন্দড়ন্দে দেন্তু মুদ্ধেোরীন দফৃঙ্খ রো দেে েন্দভষোন্দদযোি এয দনদোরুণ অবোফ। অবোন্দফয
তোড়নো োধোযণ ভোনুল দবন্দটভোদট সেন্দড় ন্দযয যোস্তো যোস্তো এন্দ দোুঁড়ো।
বোযতী যোিননদতে সেন্দত্র দদ্বতী দফশ্বমুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫) আয এে ফন্দড়ো ধোক্কো। এে সেদণয ভুনোপোন্দখোয মুন্দদ্ধয
দফৃঙ্খরোয ুন্দমোি দনন্দ ফোিোয সথন্দে দনতযপ্রন্দোিনী দ্রফয উধো েন্দয সদ। ফোিোন্দয খোদযদ্রন্দফযয েৃদত্তভ আেোর
ততযী । এয ন্দে ফোাংরোন্দদন্দয েন্দেদট সিরো ১৯৪২ োন্দরয ১৬ই অন্দটোফয ঘূদণষঝড় ড়  োভুদদ্রে িন্দরোবাসোন্দ
প্রচুয েদত । উত্তয ২৪ যিণোয, োড়ো, হুিরী  সভদদনীুয সিরোয েদতয দযভোণ ফন্দচন্দ সফদ দের। ২ প্রোণ
ফোুঁচোন্দনোয তোদিন্দদ স্ত্রী-ুন্দত্রয োত ধন্দয ন্দয এন্দ বীড় েন্দয গ্রোন্দভয ভোনুল। খোদযীন, ফোস্থোনীন, ভোনুলগুন্দরোয
উয ভোভোযী চড়ো । েরেোতোয ভন্দতো দফদবন্ন ন্দযয যোস্তো-ঘোট ‘পযোনপ্রোথষী’ েঙ্কোরোয উদ্বোস্তুন্দত বন্দয মো।
প্রোেৃদতে দন্দমষোি  ভন্বন্তয এয ন্দযই শুরু  বোফ ধভষী দোেো। বাংেয এই ভ্রোতৃঘোতী দোেো নতুন েন্দয
উদ্বোস্তু সেদণ ৃদষ্ট েন্দয। শুধু এন্দদন্দ ন ৃদথফীয ইদতোন্দ দফদবন্ন সদন্দ দফদবন্ন ভন্দ ধভষী দোেোয েোযন্দণ ফহু
ভোনুল দবন্দটভোদট েোড়ন্দত ফোধয ন্দন্দে। এই নৃাংতো আি অফযোত আন্দে। বোযতফন্দলষ এেোদধে ধভষী দোেো
োভোদিে দনযোত্তো নষ্ট েন্দযন্দে। এয ভন্দধয ১৯৪৬ এয েরেোতোয দোেো এফাং সনোোখোদর  দতন্দয সিরোয দোেো
দফন্দল উন্দেন্দখয দোদফ যোন্দখ।৩ এই দোেোগুদরয বোফতো দের ভোযোত্মে। ১৯৪৭ োন্দর সদ বোন্দিয আন্দিই ূফষ
োদেস্থোন্দন রীি যেোয ভুদরভন্দদয প্রোধোনয দদন্দত থোন্দে। এযপন্দর োদেস্থোন্দনয দ্ুযো দন্দর দন্দর েরেোতো
অদবভুখী ন্দত থোন্দে। অনযদদন্দে বোযতফন্দলষয তথো দিভফন্দেয দ্ুন্দদয দাংোয দেোয ন্দ ভুদরভযো ূফষফন্দে
চন্দর সমন্দত থোন্দে। এযই োন্দথ োন্দথ চরন্দত থোন্দে দফধভষী তযো। এতদদন এেন্দত্র বোই বোই রূন্দ ফফোেোযী দ্ু
ভুদরভ সদদন োদফে দোেো সভন্দত ন্দে। এই দোেো বীত ন্ত্রস্ত উদ্বোস্তুন্দত েরেোতোয িনথ বন্দয ন্দে।
১৯৪৭ োন্দরয দদ্বখদণ্ডত স্বোধীনতো ধভষী উন্দত্তিনোন্দে প্রদভত েযন্দত োন্দযদন ফযাং দ্ু ভুদরভ সভরুেযণ
আয দনরষজ্জবোন্দফ প্রেট । প্রোণ ফোুঁচোন্দনোয তোদিন্দদ ূফষফে সথন্দে দন্দর দন্দর দ্ুযো তোন্দদয োন্দধয ফোস্তুদবটো
Volume-IV, Issue-I

July 2017

26

দদদিন্দ্রচন্দ্র ফন্দ্যোোধযোন্দয নোটন্দে উদ্বোস্তু ভযো

ুযদিৎ ভণ্ডর

তযোি েন্দয দিভফন্দে চন্দর আন্দ। বোযতফন্দলষয দফদবন্ন স্থোন্দন িন্দড় সতোরো  অস্থোী উদ্বোস্তু দদফয। েোুঁটোতোয
সদযন্দ এই মোতোত দীঘষদদন অফযোত দের। উদ্বোস্তু াংক্রোন্ত এেদট দযাংখযোন ফরন্দে ৪,১৯৪৬-১৯৫০ োর মষন্ত এন্দদন্দ এন্দন্দে- ২০,৪২,০০০ িন।
১৯৫১-১৯৬০ োর মষন্ত এন্দদন্দ এন্দন্দে- ১১,৩০,০০০ িন।
১৯৬০-১৯৭০ োর মষন্ত এন্দদন্দ এন্দন্দে -১০,৩৭,০০০ িন।
এেদট যেোদয দযাংখযোন৫ অনুোন্দয ১৯৪৬ োর সথন্দে ১৯৭০ োর মষন্ত শুধু ূফষফে সথন্দে দিভফন্দে
আে দনন্দদের ৪২,৫৯,৬০৪ িন। তৎেোরীন দিভফন্দেয ভগ্র িনাংখযোয দনদযন্দখ সদখো মো ১৩.৫৪% ভোনুল
উদ্বোস্তু। ১৯৭০ োন্দরয ন্দয দফদবন্ন েোযন্দণ উদ্বোস্তু আিভন ঘন্দটন্দে।
ফোাংরো োদন্দতয উদ্বোস্তু ভযো সেদন্দ্রে অাংখয নোটে যদচত ন্দন্দে এফাং তো পর বোন্দফ ভঞ্চোদত ন্দন্দে।
ফোাংরো োদন্দতয উদ্বোস্তু ভযো দনন্দ ফন্দচন্দ সফদ নোটে দরন্দখন্দেন িণনোটযেোয দদদিন্দ্রচন্দ্র ফন্দ্যোোধযো। ১৯০৮
োন্দর ঢোেো সিরোয দফক্রভুন্দযয আদোফোদড় গ্রোন্দভ দদদিন্দ্রচন্দন্দ্রয িন্ম।৬ তোুঁয তফ  তেন্দোয সেন্দটন্দে ূফষফন্দে।
সমৌফন্দন আইনঅভোনয আন্দ্োরন্দন সমোিদোন েন্দয েোযোফযণ েন্দযন। যফতষীন্দত েভষূন্দত্র দিভফন্দেয েরেোতো
আন্দন। ১৯৪৭ োন্দর তোুঁয সচোন্দখয োভন্দনই তোুঁয দপ্র িন্মবূদভ দদ্বখদণ্ডত ন্দন্দে। দতদন োন্দড় োন্দড় অনুবফ
েন্দযন্দেন সদবোন্দিয মন্ত্রণো। দদ্বখদণ্ডত স্বোধীনতোয দেোয ন্দ মোযো ূফষফে সেন্দড় দিভফন্দে চন্দর আন্দত ফোধয
ন্দদের দতদন তোন্দদয ভফযোথী দেন্দরন। দতদন মখন ূফষফে সথন্দে এন্দ েরেোতোয ফোগুইআদটন্দত থোেন্দতন তোয
ফোদড়য োন্দই দের উদ্বোস্তু দদফয। ফোভন্থী আন্দ্োরন্দনয ূন্দত্র দতদন উদ্বোস্তু েন্দরোনীন্দত দনদভত মোতোোত েযন্দতন।
দনন্দি সচোন্দখ সদন্দখন্দেন দেন্নভূর উদ্বোস্তুন্দদয িীফনমুদ্ধ। িণনোটয ন্দেয দোদত্বফোন েভষী দোন্দফ ভোনুন্দলয মন্ত্রণোন্দে
নোটন্দেয ভোধযন্দভ ভোনুন্দলয েোন্দে তুন্দর ধন্দযন্দেন। উদ্বোস্তুন্দদয প্রদত স্থোনী ভোনুল  প্রোন্দনয োনু বূদত আেলষন্দণয
সচষ্টো েন্দযন্দেন।
দদদিন্দ্রচন্দন্দ্রয এেোদধে নোটন্দে প্রতযে  ন্দযোে বোন্দফ উদ্বোস্তু ভযো প্রোধোনয সন্দন্দে। তোুঁয উদ্বোস্তু ভযো
সেদন্দ্রে নোটেগুদরয ভন্দধয অনযতভ র,- ‘দীদখো’(১৯৪৪), ‘ফোস্তুদবটো’(১৯৪৮), ‘নোদদফয’(১৯৮২),
‘ভোর’(১৯৫৪), ‘িীফনন্দরোত’(১৯৬০) প্রবৃদত। েন্দেদট এেোঙ্ক নোটন্দে সদবোি  উদ্বোস্তু ভযো দন্নদফষ্ট
ন্দন্দে। এয ভন্দধয ‘ূণগ্রষ ো’(১৯৪৮), ‘এদে-দে’(১৯৪৯), ‘অচ’ (১৯৫৭), ‘ীভোন্দন্তয ডোে’(১৯৬২) প্রবৃদত
উন্দেখন্দমোিয।
‘দীদখো’ নোটেদটয উৎিষ ন্দত্র সরখো ন্দন্দে,-‘১৯৪৩ এয ভন্বন্তন্দয ফোাংরোয অেোন্দর মোন্দদয িীফনদী দনন্দব
সির তোন্দদয স্মৃদতয উন্দদযন্দয।’৭ অথষোৎ ঞ্চোন্দয ভন্বন্তন্দযয েফন্দর ন্দড় অেোরভৃত উদ্বোস্তুন্দদযন্দে দতদন তোুঁয
‘দীদখো’ নোটেদট উৎিষ েন্দযন্দেন। নোটেদটয সেন্দ্রী চদযন্দত্র আন্দে এেিন গ্রোভয িৃফধূ, সম ভন্বন্তন্দযয েফন্দর
ন্দড় উদ্বোস্তু ন্দ দদট ন্তোনন্দে দনন্দ ন্দযয এন্দ আে সন। নো আন্দে ঘয, নো আন্দে খোফোয। ন্দযয হৃদীন
ইভোযন্দতয িেন্দর োযোদদন দেেুটো পযোন প্রোথষণো েন্দয সফড়ো। নীয ন্দয িীফন্দনয য(পযোন) েোন েন্দয- এ
সমন উদ্বোস্তু ভোনুলগুন্দরোয িীফন্দন এে Irony. তোন্দদয প্রোথষণো প্রোই ফযথষ ন্দ মো। নোটন্দেয শুরুন্দতই এই
তফযীতয সচোন্দখ ন্দড়,- ‚ভন্দফত ুরুল েন্দে দফেট দচৎেোয-েুধো, েুধো, সখন্দত দো, সখন্দত দো।‛ ৮ অনযদদন্দে
হৃদীন হুন্দয ভোনুন্দলয, ‚ভন্দফত নোযীেন্দে অট্টোদ- োঃ োঃ োঃ োঃ, সোঃ সোঃ সোঃ সোঃ!‛৯ ভন্বন্তয গ্রোন্দভয
ুখী িৃস্থ দযফোযগুদরন্দে দবখোযী ফোদনন্দ দদন্দন্দে। দেন্তু দদদষন্দন দবেো সদন্দফ সে? নোটন্দে অে দবখোযীয াংরোন্দ
তোয আবো সভন্দর,- ‚উঃ! দে ন্দরো ফোফো! োযোদদন ঘুন্দয দন্দটো ো সভন্দর নো। ো বিফোন এন্দতো সরোেন্দে
দযোন্দখো তুদভ অেন্দে দযোখ নো।‛১০ দদবষে তোন্দেই ফন্দর মখন দবেো সভন্দর নো। ঞ্চোন্দয ভন্বন্তয দের আেদযে অন্দথষই
ভোভন্বন্তয। সম দফুর দযভোণ উদ্বোস্তুন্দত য বন্দয দিন্দদের তোয দফোরতো ভন্দঞ্চ সদখোন্দনো ম্ভফ ন। এখোন্দন
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দদদিন্দ্রচন্দ্র ফন্দ্যোোধযোন্দয নোটন্দে উদ্বোস্তু ভযো

ুযদিৎ ভণ্ডর

এেিন িৃফধূয ভোধযন্দভ ভগ্র উদ্বোস্তু সেদণয ভযোন্দে সদখোন্দনো ন্দন্দে। িৃফধূদটয ভুন্দখ সোনো মো তোয দদষোয
েথো,‚ফোফুন্দিো আদভ সচোয নই। দেন্দরভ ফন্দড়ো চোলী সফৌ। সন্দটয জ্বোরো েরেোতো এন্দদে। এখন আদভ দবন্দে
েন্দয খোই। আেোন্দর আয দবন্দে দভরন্দে নো। ফোচ্চো দন্দটো দদদন ধন্দয নো সখন্দ দেন্দদয জ্বোরো েট পট
েযন্দে। এভন দেেুই সনই ন্দদয ভুন্দখ তুন্দর দদই। যোস্তো ন্দড় সতোভোয সম চোর নষ্ট দির তোই আদভ
েুদড়ন্দ দনদিরুভ। আদভ সচোয নই ফোফু, আভো সেন্দড় দো, আদভ সচোয নই।‛[প্রথভ দৃয]১১
এই গ্রোভয িৃফধূদট দবেো েন্দয তোয ন্তোন দদটন্দে ফোুঁচোন্দত োন্দযদন। সেোট সেন্দরটো ‘সখন্দত দো, সখন্দত দো’
ফন্দর েুধো েোুঁদন্দত েোুঁদন্দত ভোযো মো। সভন্দ নীরো োদযন্দ মো উদ্বোস্তুন্দদয বীন্দড়।
উদ্বোস্তুন্দদয োোময েযোয িনয সদদন দফদবন্ন সফযেোযী াংিেন তোন্দদয েুদ্র োভথষয দনন্দ এদিন্দ এন্দদের।
িন্দড় তুন্দরদের আে দদফয, সভদডন্দের েযোম্প, দশু দদফয প্রবৃদত। তোন্দদয ঐেোদন্তে প্রন্দচষ্টো এফাং নোভভোত্র
যেোযী োোন্দময সদদন অন্দনে দভূষরয প্রোণ যেো সন্দদের। ‘সেন্দ্রী আত্মযেো দভদত’-য এে দযো োদযন্দ
মোো নীরোন্দে তোয ভোন্দয েোন্দে দপদযন্দ এন্দন সদ। ঘয-ফোদড়, াংোয, সেন্দরন্দে োদযন্দ এেভোত্র সভন্দ নীরো
ন্দ ন্দে দঃদখনী ভোন্দয ফোুঁচফোয দীদখো।
নোটন্দে উদ্বোস্তু ভোনুন্দলয দদষোয নোনো দদে ন্দচতন বোন্দফ তুন্দর ধন্দযন্দেন নোটযেোয। ভন্বন্তন্দযয বোফতো,
উদ্বোস্তুন্দদয িীফন াংগ্রোভ, খোফোন্দযয িনয রড়োই, অনোোন্দয ভৃতুয, সফযেোযী  যেোযী োোন্দমযয অপ্রতুরতো
ইতযোদদ অদত গুরুত্বূণষ দফলগুদর োথষে বোন্দফ নোটযরূদোন েন্দযন্দেন নোটযেোয এই নোটন্দে।
‘ফোস্তুদবটো’ নোটেদট ১৯৪৭ োন্দর দদ্বখদণ্ডত স্বোধীনতোয টবূদভন্দত যদচত ন্দন্দে। সদ বোন্দিয পন্দর সম
োম্প্রদোদে অদষ্ণুতোয িন্ম ন্দদের তোন্দত ফোধয ন্দ ঘয সেন্দড়দেন্দরন ফহু ভোনুল। রীি যেোন্দযয েট্টযফোদী
ভন্দনোবোফ ূফষফন্দেয দ্ুন্দদয িীফন্দন াংেট এন্দন দদন্দদের। দনযোত্তোয অবোন্দফ দন্দর দন্দর দ্ুযো দবন্দটভোদট তযোি
েন্দয এন্দদন্দ চন্দর আন্দত ফোধয ন্দদের। এই আেদস্মে সদবোিন্দে িোদেদি তুরনো েন্দযদেন্দরন িীদফত প্রোণীয
ফ ফযফন্দিন্দদয ন্দে। এয পর ন্দদের ুদূয প্রোযী। ‚উভোন্দদন্দয চোয প্রিন্দন্ময ভোনুলন্দে মন্ত্রণো দগ্ধ
েন্দযন্দে এই ঘটনো, ভোনুন্দলয ভনস্তত্ত্বন্দে িবীযবোন্দফ প্রবোদফত েন্দযন্দে।‛১২ এই নোটন্দে ূফষন্দেয এেিন োধোযণ স্কুর
ভোস্টোন্দযয ফোস্তুতযোন্দিয সফদনোন্দে সদখোন্দনো ন্দন্দে। সদদফবোি যোতোযোদত ভোনুন্দলয ভনন্দে ফদন্দর দদন্দদের।
এতদদন্দনয প্রদতন্দফী ফেুযো আচভেো ধভষী ত্রুন্দত ফদন্দর দিন্দদের। এয পন্দর ভোনুল ঘয েোড়ন্দত ফোধয ।
ীভোন্দন্তয েোুঁটোতোয সদযন্দ দন্দদন্দই উদফোস্তুয আনোন্দিোনো চরন্দত থোন্দে। নোটন্দেয শুরুন্দতই তোয উন্দেখ আন্দে,‚সচৌধুযীযো ফোদড়ঘয সফন্দচ দদন্দ চন্দর মোন্দি.........ভুখুন্দজ্জ ফোদড়য োতুরুন্দলয োরগ্রোভ তো তোযো োয
েন্দে......দভদত্তযন্দদয ফোদড়টো নোদে সফন্দচ সদন্দফ...‛১৩ ূফষফন্দেয এই অখযোত গ্রোন্দভ ফো েন্দযন দনম্মপ্রোথদভে
দফদযোরন্দয দণ্ডত ভন্দন্দ্র অদধেোযী। দ্ু-ভুদরভ োোোদ ফো। দেেতোয ূন্দত্র ভন্দন্দ্র ভোস্টোন্দযয ন্দে উব
ধন্দভষয ভোনুন্দলয ভোন দ্ভোফ দের। দেন্তু সদবোন্দিয য ভুদরভন্দদয অতযোচোয সফন্দড় মো। তফু ভন্দন্দ্র ভোস্টোয
ফোস্তুদবটো তযোি েযন্দত চো নো। এয দন্দটো েোযণ দের,[এে] ‚উেফ দিন্দ সেোথো‛?
[দই] ‚োো সখন্দ সতো আয ফোুঁচো মোন্দফ নো! োদেস্থোন সোে সিোযস্থোন সোে এখোন্দনই আভোন্দদয থোেন্দত ন্দফ।
......িযীন্দফয মোফোয িোিো আন্দে নোদে!‛১৪
-িযীফ ভোনুন্দলয এই ভযো তোন্দদয উদ্বোস্তু িীফনন্দে ভোাংেন্দট সেন্দর দদন্দদের। ভন্দন্দ্র ভোস্টোয সল মষন্ত
ফোস্তুদবটো তযোি েযন্দত োন্দযদন েোযণ সখোন্দন খোযো ভোনুন্দলয োোোদ আভীন ভুন্সীয ভন্দতো বোন্দরো ভোনুল দের।
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মোন্দদয ন্দে হৃদযতোয ম্পেষ ধভষী ীভো অদতক্রভ েন্দয দিন্দদের। তোন্দদয ফযোেুর আহ্বোন্দন তোন্দে ফোস্তুদবটোন্দতই
সথন্দে সমন্দত ন্দদের।
নোটন্দে উদ্বোস্তু োয নোনো ভযো  ভোনদে মন্ত্রণো িীফন্ত ন্দ উন্দেন্দে। দভদত্তয ফোদড়য চীন তোন্দদয ূফষফন্দেয
ফোদড় দফদক্র েন্দয দিভফন্দে আে দনন্দত চো। প্রো িন্দরয দোন্দভ দবন্দটভোদট দফদক্র েযন্দত দিন্দ সদ তযন্দিয মন্ত্রণো
ঝড় ন্দয ন্দড় তোয াংরোন্দ।
‚ভন্দন্দ্রঃ সচৌে ুরুন্দলয ফোস্তুদবটো সফন্দচ সদন্দফ?
চীনঃ ইন্দি দেরনো; দেন্তু আয সযন্দখই ফো দে েযন্দফো! সফন্দচ নো দদই ফোদড় সফোত ন্দ মোন্দফ।‛ ১৫
-এই ফোস্তুদবটো তযোন্দিয মন্ত্রণো প্রদতদট উদ্বোস্তুন্দে েুন্দয েুন্দয সখন্দন্দে। সদবোন্দিয মন্ত্রণো এই নোটন্দেয ভূর দফল
ন্দর উদ্বোস্তুয ভোনদে মন্ত্রণো, তোন্দদয ভযো এই নোটন্দে দফস্তোদযত বোন্দফ োো মো। উদ্বোস্তু সযোন্দধয িনযই
নোটযেোয এই নোটন্দে দ্ু-ভুদরভ এয সৌোদষয ূণষ োফস্থোন্দন নোটে সল েন্দযন্দেন।
১৯৫০ োন্দরয সপব্রুোদয ভোন্দয এে দ্ু-ভুদরভ দোেো দনন্দ দতদন দরন্দখদেন্দরন ‘ভোর’ নোটেদট। ১৯৪৬
োন্দরয বোফ োম্প্রদোদে দোেোয য ১৯৪৭ এয স্বোধীনতো দেেুটো োদন্ত এন্দনদের তন্দফ ভোনুন্দলয ভন সথন্দে
োম্প্রদোদেতোন্দে ুন্দযোুদয ভুন্দে সপরন্দত োন্দযদন। ূফষফন্দে ভুদরভন্দদয আয দিভফন্দে দ্ুন্দদয ফফোন্দয
ধভষী সভরুেযণ চরন্দত থোন্দে। আয দন্দদন্দই ধভষী অদষ্ণুতোয দেোযগ্রস্ত উদ্বোস্তুয বীড় িভন্দত থোন্দে। ১৯৫০
োন্দরয সপব্রুোদয ভোন্দ ুনো দ্ু-ভুদরভ দোেো শুরু । ‚১৯৫০ এয সপব্রুোদযন্দত সম দোেো ন্দরো তো এেই
াংস্কৃদতয অন্তিষত দদট ম্প্রদোন্দে আয দফদিন্ন েযর। এ দোেোয উৎ দে এফাং সেোন দ্ধদতন্দত ঘটন্দত োন্দয তোয
দফন্দরো এ ধযন্দনয আন্দফি সথন্দে দদদিন্দ্রচন্দ্র দরখন্দরন ‘ভোর’।‛১৬ দোেো  সদদফবোন্দিয পন্দর ভযোগ্রস্ত
এেোদধে ভোনুন্দলয সদখো োো মো এই নোটন্দে।
প্রধোন চদযত্র ভদত ূফষফন্দেয সরোে। ম্ভফত সদবোন্দিয ভ দবন্দটভোদট সেন্দড় দিভফন্দে চন্দর আন্দত ফোধয
ন্দন্দে। ভোথো সিোুঁিোয েোুঁই দভন্দরন্দে েরেোতো যতদরয সেোন এে দঘদি ফদস্তন্দত। সন্দটয দখন্দদ দনফোযন্দণয িনয
এেদট সরোো েোযখোনো েোি েন্দয। দেন্তু সখোন্দন েদভে ভোদরে ন্দেয ভন্দধয চন্দর দনতয অোদন্ত। ভদত এফাং আয
েন্দেিন েদভে ভোর্ক্ষফোদী সেদণন্দচতনো উদ্বুদ্ধ ন্দ ভোদরে ন্দেয দফরুন্দদ্ধ এেন্দিোট ন্দ রড়োই েযন্দত সচষ্টো
েন্দয। ভোদরে ে গুণ্ডো ফোদনীয োোন্দময আন্দ্োরন দভন্দনয সচষ্টো েন্দয। েদভেন্দদয ভন্দধয ধভষী দফন্দবদ ৃদষ্ট েন্দয।
এয োোোদ চন্দর েদভে েোটোই। ভদত  তোয ফেুযো োম্প্রদোদে ম্প্রীদত যেো েযন্দত সচষ্টো েন্দয। ভদতয সফোন
রদরতো োম্প্রদোদেতোয দেোয ন্দ দফধফো ন্দ ূফষফে সথন্দে োদরন্দ এন্দ ভদতয েোন্দে আে সন। দোেো তোয
এেভোত্র ুত্র দরোর ভোযো মো। েরেোতো এন্দ ভদতয ভুদরভ ফেু িোরোন্দরয এেভোত্র ুত্র িনোরন্দে ভোতৃন্দেন্দ
যেো েযন্দত সচষ্টো েন্দয দেন্তু সল যেো েযন্দত োন্দযদন। দোেোফোিযো ভদতয ফুে সথন্দে িনোরন্দে সেন্দড় দনন্দ জ্বরন্ত
আগুন্দন দনন্দে েন্দয। রদরতো দদ্বতীফোয ন্তোনোযো ।
িোরোর োত ুরুন্দলয দবন্দটভোদট সেন্দড় ূফষফন্দে সমন্দত চো নো। িোরোর ফন্দর,- ‚যোুঁ, োদেস্তোন্দনয সরোন্দেয েোন্দে
তোয িন্মবূদভ সফন্দত ......খোদর আদভ সেন, আভোয ভন্দতো এই েোযখোনোয অন্দনে ভিদযই চোনো দিভফোাংরো
সেন্দড় োদেস্তোন্দন দিন্দ দবদখদয ন্দত।‛১৭ এই নোটন্দে নোটযেোয উদ্বোস্তু ভোনুন্দলয িীফন াংগ্রোন্দভয ফোস্তফ
ভযোগুদরন্দে ুঙ্খোনুুঙ্খবোন্দফ তুন্দর ধন্দযন্দেন। নোটযেোয সদদখন্দন্দেন দোেোফোিন্দদয সেোন িোত  নো এযো নযদোন্দচয ভোন, এযো শুধু যক্ত আয তযো চো। ফদস্তন্দত উদ্বোস্তু ভোনুন্দলয িীফনমোত্রো ুযদেত ন। ধভষী সভৌরফোদ,
ঘৃণয যোিনীদত আয পোদোফোি ধনতন্ত্র উদ্বোস্তু ভোনুলগুন্দরোয িীফন্দন দষ্ট গ্রন্দয ভন্দতো সরন্দি দের। নোটযেোয ভন্দফত
প্রন্দচষ্টোয ভোধযন্দভ এই ভযোয সভোেোদফরো েন্দয োম্প্রদোদে ম্প্রীদতয ভোর জ্বোরোন্দত সচন্দন্দেন।
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‘িীফনন্দরোত’ নোটন্দেয সেন্দ্রী চদযত্র িীতো এে উদ্বোস্তু অনোথ সভন্দ। নোটন্দে এই উদ্বোস্তু  অনোথ িীতোন্দে
সেন্দ্রেন্দযই ভস্ত িদটরতো ৃদষ্ট ন্দন্দে। তন্দফ নোটন্দেয ভন্দধয ভোর্ক্ষী দ্বন্দ্বভূরে ফস্তুফোন্দদয ন্দে অধযোত্মদনবষয
বোফফোন্দদয দ্বন্দ্ব ভযোন্দে িদটরতয েন্দয তুন্দরন্দে। মথোক্রন্দভ অধযোে দিন্দতন্দ্র  আেভেনযো িীতো “এই দই
ভতফোন্দদয দযন্দোলে। মোইন্দোে নোটন্দে উদ্বোস্তু  অনোথ োয েোযন্দণ দিন্দতন্দ্রয ন্দে িীতোয সপ্রভ ভযো িদটর
রূ দনন্দন্দে।
ূফষফন্দে োম্প্রদোদে দোেো িীতো তোয ফোফো-ভো  অনযোনয স্বিনন্দদয োদযন্দন্দে। এেিন হৃদ ভুরভোন
প্রদতন্দফীয োতো স সেোনযেন্দভ েরেোতো এন্দ সৌুঁেো। দেন্তু স্বিনীন উগত ত সমৌফনো িীতো েরেোতো দষ্ট
নোযী োচোযচন্দক্রয োন্দত ন্দড়। অন্দঘোযোন্ তোন্দে এই দষ্ট চন্দক্রয োত সথন্দে যেো েন্দয স্বোভী সতিোনন্দ্য
আেন্দভ দনন্দ আন্দ। িীতো উদ্বোস্তু িীফন্দনয বোর অদবজ্ঞতোয োেী। আেন্দভ আে সন্দ প্রোন্দণয াংেট সথন্দে
যেো সন্দর ভোনদে াংেট সফন্দড় দিন্দদের। উদ্বোস্তু িীতোয েোন্দে নোভ, দযচ, ধভষ, িোদত, সিোত্র এয সেোন
ুদনদিত প্রভোণ দের নো। তোই বোন্দরো ঘয, বোন্দরো ফয তোয িীফন্দন অদনদিত ন্দ দোুঁড়ো। স্বোভী সতিোনন্দ্য
েথো,-‚সতোভযো আেভ েনযো, েন্দরয েূর-সিোত্র িোদনন্দন। সেোন্দনো িৃীই দে যর ভন্দন হৃষ্টদচন্দত্ত সতোভোন্দদয গ্রণ
েযন্দফ ভো?‛১৮ নোটন্দেয সন্দল অফয দিন্দতন্দন্দ্রয ভো এফাং স্বোভী সতিোনন্দ্য উন্দদযোন্দি িীতোয ন্দে অধযোে
িীন্দতন্দন্দ্রয দফন্দ ন্দদের। নোটযেোয এই নোটন্দে গুরুিম্ভীয বোন্দফয দ্বন্দন্দ্বয োোোদ এে উদ্বোস্তু েনযোয সপ্রভ
ভযোন্দে ুদনুণবোন্দফ তুন্দর ধন্দযন্দেন।
উদ্বোস্তু ভযোয ফষন্দত্তোভ প্রদতপরন সদখো মো ‘নোদদফয’ নোটন্দে। ফোস্তুদবটো নোটেদট ন্দড় েভন্দযড সযণু
চক্রফতষী নোটযেোযন্দে অনুন্দযোধ েন্দযদেন্দরন,- ‘ফোস্তুদবটো তযোন্দিয সফদনোন্দে রূ দদন্দদেন্দরন এফোয ফোস্তু সেন্দড় এন্দ
এোন্দয মোযো উদ্বোস্তু ন্দরো তোন্দদয দূিষদত দনন্দ এেটো নোটে দরখুন।’১৯ এই অনুন্দযোধ যেো েযন্দত নোটযেোয
‘নোদদফয’ নোটেদট দরন্দখদেন্দরন।
নোটন্দেয টবূদভ েরেোতোয উেন্দেয এে উদ্বোস্তু েন্দরোনী। তোই নোটন্দেয সফদযবোি োত্র-োত্রীই উদ্বোস্তু। সদ
বোন্দিয ভ দনন্দিন্দদয দবন্দটভোদট সেন্দড় এযো ফোই দিভফন্দে চন্দর আন্দত ফোধয ন্দন্দে। বোযত যেোয
ুনফষোন সদফোয নোভ েন্দয দফোয দড়ো োদেন্দদের দেন্তু ফোাংরোন্দদন্দয নদী-নোরোয সদন্দয নভনী যীয দনন্দ
তোযো দফবূদভয শুষ্ক ভোদটন্দত থোেন্দত োন্দযদন। দিভফোাংরো সপযোয য তোন্দদয েোুঁই দভন্দরন্দে ফোগুইোদটয খোর
োন্দড়য এেদট উদ্বোস্তু েন্দরোনীন্দত। যেোন্দযয খোন্দরয ভোদট েোটোয দফদনভন্দ তোযো ‘েযো-সডোর’ ো। উদ্বোস্তু অধয
দো  তোয েনযো ফোনো ফোগুইোদটয খোর োন্দড়য এই উদ্বোস্তু েন্দরোনীন্দত ফো েন্দয। তোন্দদয িীফন্দন ভযোয সল
সনই। প্রথভ  প্রধোন ভযো ফোস্থোন। অধয দো ফন্দর- ‚েন সতো এই অফস্থো ভোনুল থোেন্দত োন্দয! ভোন্দে থইথই
েযন্দতন্দে ির। ঐ সতো এতটুেু েইযযো এেখোন তোুু-তো আফোয দেুঁড়ো। সভঘ নোভন্দর ফ ফোইযো মো। সোরোোন
রইযো তোয ভন্দধয থোেন মো!‛২০ ফোস্থোন ভযোয ন্দে ন্দে আন্দে খোদয, ফস্ত্র, দনযোত্তোয ভযো তন্দফ ফন্দচন্দ
ফন্দড়ো র অথষ ভযো। অধয দো দঃখ েন্দয ফন্দর,- ‚অভন ফোড়ফোড়ন্ত রেীয ভন্দতো ভোইযো-ফো অইযো তোন্দয নো
োদয যোন্দটয বোত সমোিোইন্দত, নো োদয যন্দনয েোড়খোন িুটোইন্দত...‛২১ দঘদি ফদস্তন্দত এবোন্দফ শুয ভন্দতো দদন
েোন্দট উদ্বোস্তুন্দদয। দেন্তু ভযো এখোন্দনই সল ন। সেষ্ট সভোড়র ধভষদো এয ভন্দতো ধনফোন ুদফধোন্দবোিী স্বোথষয
ভোনুন্দলযো অো উদ্বোস্তুন্দদয উয েদড় সঘোযোন্দত চো। েন্দেিন স্বোথষয ভোনুল উদ্বোস্তুন্দদয ন্দে স্থোনী চোলীন্দদয
রড়োই ফোুঁদধন্দ সদ। ফোই অফয খোযো ন। স্থোনী মুফে যোখোর(যোখু) উদ্বোস্তুন্দদয াংিদেত েন্দয যেোন্দযয
দফরুন্দদ্ধ রড়োই েযোয যোভষ সদ। িননেো উদ্বোস্তু সপ্রৌঢ়ো ুখদো ফন্দর,- ‚রড়োই! যোখু, আয েত রড়োই েরুভ সয?
তন্দিো রন্দি রড়োই, যেোন্দযয রন্দি রড়োই, েুধোয রন্দি রড়োই। দনন্দিন্দিো রন্দি রড়োই- ভোনুল েত রড়োই েন্দত্ত
োন্দয?‛২২ িীফন মুন্দদ্ধ যোদিত েন্দেিন উদ্বোস্তু আ্োভোন দ্বীন্দ চন্দর মোফোয দদ্ধোন্ত সন। স্থোনী মুফে যোখোরন্দে
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দদদিন্দ্রচন্দ্র ফন্দ্যোোধযোন্দয নোটন্দে উদ্বোস্তু ভযো

ুযদিৎ ভণ্ডর

বোরন্দফন্দ ফোনো সখোন্দনই সথন্দে মো সল মষন্ত। যোখোর ফোদে উদ্বোস্তুন্দদয দনন্দ ুাংিদেত আন্দ্োরন্দনয ভোধযন্দভ
নোদদফয িন্দড় সতোরোয স্বপ্ন সদন্দখ।
নোটেদটন্দত উদ্বোস্তু ভযোয দফদবন্ন দদে ু্যবোন্দফ সদখোন্দনো ন্দন্দে। এই নোটন্দে নোটযেোয সদদখন্দন্দেন
উদ্বোস্তুন্দদয িীফন্দনয সেোন্দনো সভৌদরে চোদদোই ূণষ দন। অন্ন, ফস্ত্র, ফোস্থোন, িীদফেো, সপ্রভ, দনযোত্তো ইতযোদদ ফ
চোদদোই অধযো যন্দ সিন্দে। অথচ এেদদন ূফষফন্দে এন্দদয ফই দের। নোটযেোয নোটন্দেয ‘সনথয বূদভেো’ অাংন্দ
িোদনন্দন্দেন সম উদ্বোস্তু আন্দ্োরন্দনয দক্র েভষী দোন্দফ দতদন ঘুন্দয সফড়োন্দতন দফদবন্ন উদ্বোস্তু দদফন্দয। ফোিন্দিোরো
খোর েোটোয ভ দনন্দোদিত উদ্বোস্তু তোফুগুদর ঘুন্দয তোুঁয সম অদবজ্ঞতো ন্দদের সই প্রতযে অদবজ্ঞতোয দবদত্তন্দত
দরন্দখন্দেন এই নোটে। িণনোটয আন্দ্োরন্দনয দক্র েভষী নোটযেোয দদদিন্দ্রচন্দ্র সেফরভোত্র উদ্বোস্তু ভযো সদদখন্দই
সথন্দভ মোনদন। ুাংঘদেত আন্দ্োরন্দনয ভোধযন্দভ উদ্বোস্তুন্দদয প্রেৃত অদধেোয আদোন্দয থ দতদন প্রস্ত েন্দযদেন্দরন।
ূণষোে নোটন্দেয োোোদ এেোঙ্ক নোটন্দে দতদন উদ্বোস্তু ভযো দনন্দ ভোন বোন্দফ যফ ন্দদেন্দরন। উদ্বোস্তু
ভযো সেদন্দ্রে তোুঁয এেোঙ্ক নোটেগুদরয ভন্দধয ‘ূণগ্রষ ো’(১৯৪৮), ‘এদে-দে’(১৯৪৯), ‘অচ’(১৯৫৭),
‘ীভোন্দন্তয ডোে’ (১৯৬২) প্রবৃদত দফন্দলবোন্দফ উন্দেখন্দমোিয।
‘ূণগ্রষ ো’ নোটন্দেয ভূর দফল উদ্বোস্তুন্দদয িীদফেো  ফোস্থোন ভযো। দফষন্দরয উয ফন্দরয অতযোচোয দচযদদন
এেইবোন্দফ চন্দর আন্দে। এই নোটন্দে উদ্বোস্তু ভোনুলগুন্দরোয উয িদভদোযী অতযোচোয ‘ভযোয উয খোুঁড়োয ঘো’ ন্দ
সনন্দভ আন্দ। েরেোতোয দনেটফতষী এে উদ্বোস্তু েন্দরোনী এই নোটন্দেয ঘটনোয সেন্দ্রদফ্ু। ফদস্তয ফোই প্রো দফদবন্ন
েোযখোনো েদভন্দেয েোি েন্দয। উদ্বোস্তুন্দদয বীড় ফোড়ন্দত থোেো প্রো প্রদতদট েোযখোনো দনদফষচোন্দয েদভে েোুঁটোই
েযন্দত থোন্দে। শুরু  ফদস্তফোীন্দদয িীফন  িীদফেোয াংেট। মোযো এখন্দনো েোুঁটোই দন তোযো সমন্দেোন ভুূন্দতষ
েভষীন োয আঙ্কো সবোন্দি। ভোধফ সম েোযখোনো েোি েন্দয সখোন্দন িত ে’ভো ধন্দয েভষী েোুঁটোই এয
আন্দরোচনো চরন্দে। এদদন্দে এই োভোনয আ সথন্দে ফোদড়য াংোয খযচ চোরোন্দতই দভদভ সখন্দত  এযয েোি
চন্দর সিন্দর দেবোন্দফ চরন্দফ াংোয, সেোথো োন্দফ নতুন েোি এফ দচন্তো ফোড়ন্দত থোন্দে। ভযো এখোন্দনই সল 
নো, স্থোনী িদভদোয, প্রোনন্দে ফযফোয েন্দয ফদস্ত উন্দিদ েন্দয িদভ দখর েযন্দত সচষ্টো েন্দয। ধ্বাং স্তূন্দয নীন্দচ
চোো ন্দড় ভোধফ-িোয এেভোত্র দশুুত্রদট ভোযো মো।
খোদয, ফোস্থোন  িীদফেোয াংেট এই নোটন্দে প্রফর ন্দ সদখো দদন্দন্দে। নোটন্দে অরইদণ্ডো সযদডন্দত এেদট
সঘোলণো সোনো মো,- ‚ূফষোদেস্তোন সথন্দে সম ের ফোস্তুোয দিভফন্দে এন্দ আে দনন্দন্দে তোন্দদয ুণফষদতয
িনয বোযত িফণষন্দভন্ট ফোাংরো িফণষন্দভন্টন্দে আয এে সেোদট টোেো োোন্দমযয প্রদতশ্রুদত দদন্দন্দেন।‛২৩ প্রদতশ্রুদত
আন্দ প্রদতশ্রুদত মো, োোময আন্দ োোময সল -উদ্বোস্তুন্দদয িীফন দদফষ অেেোন্দযই দনভদজ্জত যন্দ মো।
নোটন্দে উদ্বোস্তুন্দদয ফোস্তুবূদভয আন্দ্োরন সল মষন্ত িোদয থোন্দে।
‘এদে-দে’ নোটন্দে উদ্বোস্তু ভযোয এেদট দফন্দল দদে প্রদতপদরত েন্দযন্দেন নোটযেোয। সদ বোন্দিয ভ
ূফষফে সথন্দে আিত উদ্বোস্তুন্দদয সেউ সেউ দিভফন্দেয আত্মী ফো দূযম্পন্দেষয আত্মীন্দয ফোদড়ন্দত এন্দ উন্দেদের।
আত্মীন্দয ফোদড়ন্দত দদদষন্দন আে দনন্দ দে যেভ ভযো সবোি েন্দয ন্দদের এ নোটন্দে তোয দযচ োো মো।
দদদষন্দন েরুণো তোয স্বোভী  েনযোন্দে দনন্দ দিভফন্দে সফোন্দনয াংোন্দয এন্দ আে সন। অবোন্দফয াংোন্দয ফোড়দত
সফোঝড় ো এন্দর ভযো িদটর রূ সন। সেোটখোন্দটো দফল দনন্দ দই সফোন প্রোই ঝড় িড়ো েন্দয। এেদদন ঝড় িড়ো এতটোই
সফন্দড় মো সম, ফন্দড়ো সফোন সেোটন্দফোন্দনয াংোয সেন্দড় পুটোন্দত আে দনন্দত সফদযন্দ সমন্দত চো। আেদস্মে বোন্দফ
সেোটন্দফোন্দনয ভোনদে দযফতষন ঘন্দট। সেোটন্দফোন্দনয ভন্দনয এেদন্দে অবোন্দফয দঃখ প্রেো সন্দর অনযদন্দে প্রেো
ো উদ্বোস্তু ফন্দড়ো সফোন্দনয প্রদত বোন্দরোফোো। অফন্দন্দল ফন্দড়ো সফোনন্দে আটন্দে যোন্দখ দনন্দিয ফোদড়ন্দত। েরুণো দঃখ
েন্দয ফন্দর,- ‚সম দদন োদেস্তোন ন্দন্দে সদদন আভোন্দদয েোর ুন্দড়ন্দচ, সোনোয সদ সেন্দড় এখোন্দন এন্দদে
ভযন্দত।‛২৪ েরুণোয স্বোভী এেদট চোেযীয সচষ্টো োযোদদন ন্দযয অদপন্দ অদপন্দ ঘুন্দয সফড়ো। উদ্বোস্তুয বীন্দড়
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বযো ন্দয সেোথো চোেযী খোদর সনই । ‚ে’ভো ঘুযদচ, এখন সদখদচ ে’ফেন্দয দেেু ন্দফ নো। এন্দদয য সফোঝড় ো
ন্দই ফো আয েতদদন থোেো মো।‛ ২৫
দদদষন্দন যভ আত্মী অনোত্মী ন্দ মো। তন্দফ এই নোটন্দে ঘৃণোয অয দন্দে রুদেন্দ থোেো বোন্দরোফোো 
ভোনদফে ভূরযন্দফোধন্দেই িী েন্দযন্দেন নোটযেোয।
উদ্বোস্তু দযফোন্দযয সপ্রভ ভযো ‘অচ’ নোটেদটয ভূর দফল। দদযদ্র েুরীন দফধফো ুীরো তোয দতন সভন্দ দনন্দ
দিভফন্দেয উদ্বোস্তু েন্দরোনীন্দত আে সনন। দফফোন্দমোিযো েনযোন্দদয িনয োত্র খুুঁিন্দত দিন্দ ভযো ন্দড়ন।
এেদদন্দে দদযদ্রতো অনযদদন্দে ফাং সেৌরীনয দেবোন্দফ েনযোন্দদয সেৌরীনয যেো েযন্দফন দতদন? বোন্দফন,- ‚দযোিো
েোইযযো আইযো েন্দযোন্দয সতো দচনন্দনয উো নোই। সেোট ফন্দড়ো, োধু সচোয ফোন্দনয িন্দরয ভন্দতো ফ এেোেোয অইযো
সিন্দে।‛২৬ প্রদতন্দফী সচোয  রম্পট মুফে পদটন্দেয ন্দে ফন্দড়ো সভন্দ েযোয দফন্দ সদন্দফন ফন্দর দস্থয েন্দযন, েযো
সফুঁন্দে ফন্দ। েযো বোন্দরোফোন্দ নীচু িোন্দতয এে িযীফ েোয মুফে দভরনন্দে। েযো ফন্দর,- ‚িযীফন্দিো আরোদো
িোইত আন্দে নোদে দভরনদো? তোন্দিো এেই িোইত তোযো িযীফ।‛২৭ নীচুিোন্দত সভন্দয দফন্দন্দত ুীরো আদত্ত িোনো।
ফযোন্দেয চোফুেন্দন্দন েযো ফন্দর ন্দে,- ‚দযো ফোেন্দরো, ফোদড় ফোেন্দরো, েোর ফোেন্দরো, তফু আভোন্দিো েুর ফোেন্দরো
নো, ভো? সতোভোয সতো িোইত েুর সদইখোই দফো দদদের- িীফন্দন ুখ োইে সেোনদদন?‛২৮ দদন্দে মক্ষ্মো সযোিোক্রোন্ত
দভরন বোন্দরোফোোয োত্রী েযোন্দে দূন্দয যোন্দখ। েোুরুলতোয তেভো িোন্দ সভন্দখ দভরন দফদো সন। োভোদিে,
অথষননদতে দযদস্থদত আয িোদতিত াংস্কোন্দযয চোন্দ ন্দড় দদট দনষ্পো িীফন্দনয দনদোরুন অচ ঘন্দট।
‘ীভোন্দন্তয ডোে’ নোটেদট ১৯৬২ োন্দরয বোযত-চীন মুন্দদ্ধয টবূদভন্দত সরখো ন্দদের। এই নোটন্দেয
সেন্দ্রদফ্ুন্দত আন্দে স্বোধীনতো াংগ্রোভী দফনোথ  তোয দযফোয। সদ দফবোন্দিয ভ এন্দদন্দয উদ্বোস্তু েন্দরোনীন্দত
আে সন্দদেন্দরন। দটউোদন েন্দয স্ত্রী -ুত্রন্দে দনন্দ সেোন্দনোযেন্দভ দদনোদতোত েন্দযন। সদন্দখন্দেন দোেো, স্বোধীনতো
আন্দ্োরন্দন অাং দনন্দ সির সখন্দটন্দেন তফু দতদন এই সদন্দে বোন্দরোফোন্দন। দফনোথফোফু ফন্দরন,- ‚সদ সফো
সতো রগ্নী েোযফোয ন সম, চক্রফৃদদ্ধ োন্দয ুন্দদ আন্দর আদো েন্দয সনন্দফো।‛২৯ বোযত চীন মুদ্ধ শুরু ন্দর স্বোধীনতো
াংগ্রোভী দফনোথফোফুয ভন অদস্থয ন্দ ন্দে। এেভোত্র ভীয ফোফো ভোন্দে নো িোদনন্দ সনোফোদনীন্দত নোভ সরখো।
ীভোন্দন্তয ডোন্দে এেভোত্র ুন্দত্রয োড়ো সদোন্দত দফনোথ ফোফু িফষন্দফোধ েন্দযন। ক্র্নযতো ভোন্দে ভীয োন্ত্বনো
সদ,-‚সবফনো ভো তুদভ। সমদদন যন্দণ মোন্দফো সদদন ফোরুন্দদয িে ন্দফ সতোভোয আযদতয ধূন্দয সধোুঁো-েোভোন্দনয রোর
সিোরো ন্দফ সতোভোয েযো প্রদী- দযখো ন্দফ সেোভর দদট ফোহু। অে েফচ ন্দফ সতোভোয সে চুুন-আয ফীিভন্ত্র
ন্দফ ফন্দ্ভোতযভ।‛৩০
নোটন্দে দফপ্লফী দফনোথফোফু দদযদ্র ফদস্তিীফন্দনয দঃখ বুন্দর দিন্দন্দেন এই সদন্দে বোন্দরোন্দফন্দ। স্বোধীনতোয
১৫ফেয ন্দয উদ্বোস্তু ভোনলগুন্দরোয িীফনমোত্রো দফন্দল সেোন্দনো উন্নদতই দন। সদ তোন্দে দফন্দল দেেুই সদদন তফু
দতদন সদন্দে বোন্দরোফোন্দন। তোই ীভোন্দন্তয ডোন্দে এেভোত্র ুন্দত্রয মুন্দদ্ধ সমোিদোন্দন দতদন িফষ অনুবফ েন্দযন। উদ্বোস্তু
দফনোথফোফুয দনস্বোথষ স্বন্দদন্দপ্রভন্দে সেঠত্ন্দত্বয দন্দযোো দদন্দন্দেন নোটযেোয।
এেোড়ো অনযোনয নোটন্দে প্রেক্রন্দভ উদ্বোস্তু চদযত্র  উদ্বোস্তু ভযো তুন্দর ধন্দযন্দেন নোটযেোয।
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ৃঃ-১৩
১৭) দদদিন্দ্রচন্দ্র ফন্দ্যোোধযো, সক্রোড়ত্রঃ ভোর, িণনোটয, ঊনদত্র ফলষ, প্রথভ  দদ্বতী াংখযো, িোনুোযী-ভোচষ১৯৯৩, ৃঃ-২৯,৩০
১৮) দদদিন্দ্রচন্দ্র ফন্দ্যোোধযো, িীফনন্দরোত, ুস্তেোর, সদফেুনিয, েরেোতো, দদ্বতী অঙ্ক, দদ্বতী দৃয।
১৯) দদদিন্দ্রচন্দ্র ফন্দ্যোোধযো, ‘সনথয বূদভেো’, দত্রন্দরোতো, প্রথভ প্রেো-১৯৮২, নফত্র প্রেোন, েরেোতো।
২০) দদদিন্দ্রচন্দ্র ফন্দ্যোোধযো, নো দদফয, দত্রন্দরোতো, প্রথভ প্রেো-১৯৮২, নফত্র প্রেোন, েরেোতো, ৃঃ-৫
২১) দদদিন্দ্রচন্দ্র ফন্দ্যোোধযো, নো দদফয, দত্রন্দরোতো, প্রথভ প্রেো-১৯৮২, নফত্র প্রেোন, েরেোতো, ৃঃ-৭
২২) দদদিন্দ্রচন্দ্র ফন্দ্যোোধযো, নো দদফয, দত্রন্দরোতো, প্রথভ প্রেো-১৯৮২, নফত্র প্রেোন, েরেোতো, ৃঃ৯৮
২৩) দদদিন্দ্রচন্দ্র ফন্দ্যোোধযো, ূণষগ্রো, ুস্তেোর, েরেোতো, প্রথভ দৃয।
২৪) দদদিন্দ্রচন্দ্র ফন্দ্যোোধযো, এদে-দে, এেোঙ্ক প্তে, প্রথভ প্রেো-১৯৫৮, ুস্তেোর, সদফেুনিয,
েরেোতো, ৃঃ-২৪
২৫) দদদিন্দ্রচন্দ্র ফন্দ্যোোধযো, এদে-দে, এেোঙ্ক প্তে, প্রথভ প্রেো-১৯৫৮, ুস্তেোর, সদফেুনিয,
েরেোতো, ৃঃ-২৫
২৬) দদদিন্দ্রচন্দ্র ফন্দ্যোোধযো, অচ, এেোঙ্ক প্তে, প্রথভ প্রেো-১৯৫৮, ুস্তেোর, সদফেুনিয,
েরেোতো, ৃঃ-২
২৭) ঐ, ৃঃ-১০
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২৮) ঐ, ৃঃ-১৫
২৯) দদদিন্দ্রচন্দ্র ফন্দ্যোোধযো, ীভোন্দন্তয ডোে, এেোঙ্ক দফদচত্রো, প্রথভ প্রেো-১৯৮৬, ভনীলো গ্রন্থোর প্রোঃ দরঃ,
েরেোতো।
৩০) ঐ
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