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Abstract
Short Stories, right from their inception, have proved to be important vehicle for expression of human
feelings, emotions, doubts and desires. In the 20th century, short stories in Bengali literature emerged
as a significant tool for dissemination of progressive thoughts. Women short story writers like
Purabala Roy, Sorojbasini Gupta and Sorojkumari Devi have also contributed to this progressive
march with their writings. However, compared to their male counterparts, these women writers have
attained less attention and critical appreciation from both critics and readers. Consequently, despite
having immense potential as writers, their works have remained neglected and hence ‘unknown’. In
this paper an attempt has been made to highlight the progressive attitudes of Purabala Roy,
Sorojbasini Gupta and Sorojkumari Devi towards as writers of pre-partition India, bearing in mind
the issues of poverty, religion, culture and communal harmony.
Key Words: Pre-partition India, Bengali Literature, Short Story, Women Writers, Progressive
thoughts

।।ও।।
দঙাটকল্প ৃরিয াঅরদওার দথতওাআ াঠও ভতন াদভয দওৌতুতরয ৃরি ওতয ঘতরতঙ। প্রকরতীর রঘন্তা-দঘতনায ভযও
রযফতততনয তঙ্গ তঙ্গ রফ ততও ফাাংরা দঙাটকল্প তায ধাযাফারও প্রফণতাতও ঙারতয় দকতঙ। প্রতযাা-প্রারপ্তয মন্ত্রণা  টানা
দাতেতন ভানফভন  ভনস্ততেয দদারাঘরতায রফরবন্ন রঘত্র াঈতঠ এততঙ রফরবন্ন দঙাটকল্পওাযতও দওন্ন ওতয। ফাস্ততফয ভারট
দঙতে যাত, যণক্লান্ত সরনতওয াফন্নতা, ান্ওাতয রভররতয় মায়া, স্বপ্ন-স্বপ্নবতঙ্গয মন্ত্রণা ফাাংরা দঙাটকল্পতও রদতয়তঙ
রযূণত ূণতাঙ্গরূ। রফতলত ফৃরট াও রিয রিভত্ততায রযঘয় প্রদততন  দাঃারনও দদারাঘরতায় ভানুতলয মন্ত্রণাতাা ক্রভাআ দফতে ঘতররঙর। স্বাবারফও বাতফাআ ফাাংরা দঙাটকল্প াতঠ াঅভাতদয ভন দতভনাআ াআরতাতয রফস্মৃত কন্ রনতত
াঈৎুও তয়রঙর। ততফ শুধুভাত্র াতীত নয় এযাআ তঙ্গ ভওাতরয ভাচ বাফনা ফাাংরা দঙাটকতল্প স্থান ওতয রনতয়তঙ।
ফাাংরা দঙাটকতল্পয চকতত এভনাআ রওঙু দররঔওা াঅভাতদযতও কল্প শুরনতয়তঙন, মাাঁতদয ওথা তুর নাভূরওবাতফ াঠও
ভাতচ দতভন দফর রযরঘত নয় (ুযফারা যায়, তযাচফানী গুপ্ত, তযাচওুভাযী দদফী)। াথঘ তাাঁযা ারফবি ফতঙ্গয রন্দু ভুররভ ভাচ ভযায ওথা প্রওাত াঅগ্র দদরঔতয়তঙন। ারযতয় মায়া দাআ রফস্মৃত ওাররনাআ তাাঁতদয কতল্প ীযওদযরতয
াঈজ্জ্বরতা রনতয় এততঙ। রফ ততওয ফাগারর ভুরভাতনয ভাচ  ান্ওাযভয় ওুাংস্কাযাচ্ছন্ন চীফতনয ঔন্ড রঘত্রতওাআ তাাঁতদয
কতল্প দদরঔ। াঅতর ধভতান্তা, ারক্ষা, ওুাংস্কায এফাং াভারচও ফাধা রনতলতধয ওাতঙ ভুররভ ভাচ-চীফন াঅতেৃতে ফাধা
তেরঙর। ুতযাাং প্রঘররত ভততয রফরুতে রুতঔ দাাঁোতনা রনাঃতন্দতাআ তাাঁতদয ওাতঙ ফে ঘযাতরঞ্জ স্বরূ। ফাস্তরফও াঈি
াঅতরাঘয কল্পওাযযা এাআ রদওগুররাআ প্রতযতক্ষ-াপ্রতযতক্ষ াঅতরাওাত ওতযতঙন।
এাআ দক্ষতত্র এওূতত্র রতনরট কতল্পয রফতেলতণয াঈতেযাআ র কতফলতওয দৃরিতত রফতেলণধভতী ভতাভততয ভাধযতভ ভুররভ
ভাতচয াভরগ্রও রযঘয় াঅরফষ্কাতযয দঘিা। প্রথভ কল্প ‘চভীয ভাররও’ রিতীয় কল্প ‘প্রতীক্ষা’ াঅয তৃতীয় কল্প তযাচওুভাযী
দদফীয ‘দদয়ানায ওফয’। কল্পগুররতত াভারচও াঅঘায, প্রথা-রফশ্বা এফাং ধভতীয় াংস্কাতযয রূ  রফরবন্ন ম্প্রদাতয়যম্পতওতয ূত্রাত দদঔা দকতঙ। ততফ ভুরভান ভাতচয রক্ষা, নাযীয াঅত্মভমতাদাতফাধ  প্ররতফাতদয বালা মা াঈরন ততওয
যফততী াভারচও াফস্থানতও ূরঘত ওতযতঙ। কল্পগুররতত স্বাবারফও বাতফাআ প্ররতপররত তয়তঙ রবন্ন ম্প্রদায়  ভ
ম্প্রদাতয়য নাযী-ুরুতলয প্রফৃরত্ত চাত ম্পওত-িন্ধ, রফফততনীর ভনন, প্রণয়-াবীপ্সা, াঈতক্ষা-প্রতীক্ষা।
।।ঔ।।
ভতশ্বয গ্রাতভয ক্ষুদ্র দীনদরযদ্র রবক্ষু এভাভ ভন্ডর  তায স্ত্রী দচতরঔাতও রনতয় ‘চভীয ভাররও’ কল্পরট যরঘত। কতল্পয ভূর
ভযা এভাতভয াথতননরতও রফমতয়তা, চরভদাতযয দালণ এফাং এভাতভয াঅত্মতযায খটনা। তুরনাভূরওবাতফ যৎঘন্ন
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ঘতটাাধযাতয়য ‘ভত’ কতল্প রন্দু চরভদাতযয দালণ  ভুরভান প্রচাতও এভরন বয়াফতায ম্মুঔীন তত দদতঔরঙ।
এতক্ষতত্র দারযদ্রতায তঙ্গ রোাআ-এ দফাঁতঘ থাওায যদ ঔুতাঁ চতঙ এভাভ। াভানয রওঙু দঔচুয কাতঙয য দথতও গুে সতযী ওতয
দ-য়া দযাচকাতযয াঅায় ফুও দফতধতঙ। রওন্তু চরভদায তায দভতয়য রফতয়য াঈরতক্ষ ঔাচনা স্বরূ গুে রনতয় ঘতর দকতর
এভাভ দ-দঘাতঔ ান্ওায দদতঔ। াতথতয াবাতফ স্ত্রীয রঘরওৎা দ ওযাতত াতযরন। স্ত্রীয ভৃতুয খটায় এভাভ রনতচতওাআ দায়ী
ওতযতঙ এফাং রনতচ াঅত্মনতনয থ দফতঙ রনতয়তঙ।
‘প্রতীক্ষা’ কতল্প পুরচান এফাং যরভতও রনতয় কল্পওায রফতচ্ছতদয দফদনাফ স্মৃরত রঘরত্রত ওতযতঙন। রতা-ভাতায এওভাত্র
াঅদতযয ওনযা পুরচান াঅয মতাতযয ফৃে ভাতয়য এওভাত্র ম্বর যরভতও রনতয়াআ কল্পরট যরঘত তয়তঙ। ওভতূতত্র যরভ াতটয
দনৌওায় ওাচ রনতয় দূয দদত ঘতর াঅত। ওতরযায় াঅক্রান্ত তর, তায ঙ্গীযা াুস্থ াফস্থায় তাতও দপতর দযতঔ ঘতর মায়।
তঔন পুরচাতনয রতা-ভাতায শুশ্রূলায় াঅতযাকয রাব ওতয এফাং দাআ রযফাতযাআ দথতও মায়। এঔাতনাআ ভাচতনয াঅেতত দ
দটাওায ভাাআতনতত ঘাওযী দনয়। রওন্তু াঈফাী ভাতয়য ওথা দবতফ যরভ রপতয দমতত ঘাাআতর পুরচাতনয রতাভাতায ওাতঙ
ওৃতজ্ঞতায ফন্তন াঅফে তয় তাতদয ওথায দঔরা ওযতত াতযরন। পুরচাতনয তঙ্গ রফফাতয প্রস্তাতফ দ ম্মত তয়তঙ এফাং
দীখত ঘায ফঙয দাআ রযফাতযাআ দথতও দকতঙ। ততফ দীখত প্রতীরক্ষত ভাতয়য স্মৃরত দফদনা ক্রভাআ তাতও বাযাক্রান্ত ওতযতঙ।
াফততল পাযঔৎ তত্র াআ ওতয পুরচানতও রপতয াঅায প্ররতশ্রুরত রদতয় ুদূয মতাতযাআ ঘতর দকতঙ। দাআ দথতও প্ররত ফঙয
যরতভয রপতয াঅায প্রতীক্ষায় াতক্ষভান পুরচান।
‘দদয়ানায ওফয’ কতল্প তযাচওুভাযী দদফী ভুরভান মুফও রন্দু রফফারতা নাযীয প্ররত বাতরাফাায ওাররনতও রূ
রদতয়তঙন। ভুরভান মুফও াঅভীয, দম প্রওৃরতয ফুতও াঈোভ ঘঞ্চরতাতও রনতয় াঅন ভতন কান দকতয় রপতযতঙ। প্রয়াতকয
াররতত ভন দবারাতনা দাআ ুতযয তঙ্গ ওতরাআ রযরঘত রঙর। ধনী ররতপ ঔাাঁয দঙতর াঅভীয রন্দু ওনযা রররতায রূত ভুগ্ধ
তয় তায দপ্রতভয ফন্তন াঅফে তয়তঙ। ততফ াভারচও াংস্কাতযয ওাতঙ যাত তয় াঅভীয দূয দথতও হৃদতয়য প্ররতভাতও
এওরটফায দদতঔাআ রূ তৃষ্ণায ভতধয রদতয় াঅন হৃদয়তও ান্ত ওতযতঙ। রররতা শ্বশুয কৃত ঘতর মায়ায য াঅভীয াঅয
তাতও দদঔতত ায়রন। রওন্তু তাতও এওরট ফায দদঔায চনয াতক্ষা ওতযতঙ, হৃদতয়য াঅযাধয প্ররতভাতও দদঔায াঅওুরতায়
দতল প্রাণ তযাক ওযতর দাআ কাতঙয তরাততাআ তায ভারধ দদয়া য়। তায স্মৃরতয াঈতেতয তায ফন্ু চাভীয রনয়রভত পুর 
াঅতরা ঙরেতয় দদয় “ এবাতফাআ প্রয়াতকয কল্প রওাংফদরন্তয রূ রনতয়তঙ।
।।ক।।
‘চভীয ভাররও’  ‘প্ররতক্ষা’ দরট কতল্পাআ াঈরিরঔত তয়তঙ ভুররভ ভাতচয নয-নাযীয হৃদয় ফৃরত্তয িন্ধ চরটর াংওটভয়
রূ। ‘চভীয ভাররও’ কতল্প স্বপ্ন-ফযথততা এফাং চরভদাতযয াতযাঘাতযয পরস্বরূ এওরট রযফায রনরিহ্ন তয় দকতঙ। ততফ দঙাট
কল্পরটতত স্বল্প ভতয় দ-দরট ভৃতুয খটনা াঅভাতদযতও তফাও ওতযতঙ। চভীয ভাররও কতল্পয এভাতভয স্ত্রীয প্ররত বাতরাফাাাঅত্মমন্ত্রণায় ানুতাঘনা এফাং াঅত্মনন, তফতারয ফাবূরভ দথতও াঈৎঔাত ফতাযা দফতর এও ঘরযত্র াঅভাতদয দৃরি াঅওলতণ
ওতযতঙ। রওন্তু ‘প্রতীক্ষা’ কতল্প যরভ তায ফৃে ভাতও দদঔতত দকতঙ দীখতভতয়য য। পুরচানতও দঙতে মায়ায মন্ত্রণা, াঅফায
পুরচান দীখত ভয় যরতভয রপতয াঅায প্রতীক্ষা ওতযতঙ। তাাআ দাআ ঘরযত্রাআ াঅত্মভতনয িতন্ধ ক্ষত-রফক্ষত তয়তঙ। রওন্তু
ফততল পুরচাতনয প্ররতশ্রুরতরব্ধ াতক্ষাাআ কল্পরটতও রঘযন্তন ওাতরয তয় ঠায ুতমাক ওতয রদতয়তঙ। ঘরযত্রগুররয াঅরত্মও
দফদনা, ভনস্ততত্তয টানাতাতেন  িন্ধ চরটরতায় কল্প দরট াঅভাতদযতও প্রতেয ভুতঔ দাে ওরযতয় রদতয়তঙ। নাযী ুরুতলয
হৃদয় রফদাযও রফতচ্ছতদয ওাররন দলমতন্ত কতল্পয ক্লাাআতভক্সতও ফারেতয় রদতয়তঙ।
ানযবাতফ ‘চভীয ভাররও’ কল্পরটয তঙ্গ ‘দদয়ানায ওফয’ কল্পরটয রফঘায-রফতেলতণ এওরট দক্ষতত্র রভর ঔুাঁতচ ায়া মায়
তা ঘরযত্রিতয়য ভৃতুযতত। দরট কতল্পাআ প্রফাভানতা দদঔা দকতঙ। ততফ এভাভ ভন্ডর  দচতরঔায দপ্রভ এওাআ ভাতচয,
াথতননরতও রফমতয়তাাআ এঔাতন ঘরযত্রগুররতও স্থারয়ত্ব এতন দদয় রন। রওন্তু ‘দদয়ানায ওফয’ কতল্প ভুরভান মুফতওয রন্দু
রফফারতা ওনযায দপ্রভ-ধভতকত ভযায ৃরি ওতযতঙ। াথতাৎ রন্দু-ভুররভ রভরন ঐতওয ভাচাআ তয়তঙ প্রধান ান্তযায়।
াথতননরতও াংওট এঔাতন দনাআ ফরতরাআ ঘতর।
াঅফায ‘প্রতীক্ষা’  ‘দদয়ানায ওফয’ কল্প দরটয বাফঐওয ররক্ষত তয়তঙ। ভুরভান মুফতওয াতক্ষা ওযতত ওযতত
প্রণতযাক, াঅয পুরচাতনয (প্রতীক্ষা) দীখত দলার ফঙয ধতয তথয রদতও দঘতয় থাওা এ দমন রঘযওারীন রফযতয এওূতত্রয
দদযাতনা ফতয় াঅতন। কল্প দরট এতও াযতও যূযও দমন এওাআ ভুদ্রায দাআ ৃে। নাভান্তয থাওতর রফলয় বাফনায় তাাআ
রঘযরফযতয ুয ধ্বরনত তয়তঙ। এওনযরঔও এাআ দরট কতল্প যরভ, পুরচান, াঅভীয এফাং রররতা (াাং রফতল) ঘরযত্রগুরর ওভ
দফর রওঙু না রওঙু ঘায়া-ায়ায াঅায় াঈন্মুঔ তয়রঙর।
তাাআ রতনরট কল্প রভতর দমন এওরট ম্পূণত কল্প ফরতয়য ৃরি ওতযতঙ। রতনরট কতল্পয ওাররন, ঘরযত্র ভাতফত দররঔওাযা
দদরঔতয়তঙ ভানফ ভতনয াঅন্তরযও ঘায়া-ায়া  িারন্ধওতায ঙরফ। এাআ ঙরফাআ তয়তঙ মুতকয ওথা, ভুররভ ভাতচয ওথা,
রনস্তযঙ্গ ভাতচয ফুতও াংগ্রাভী ভানুতলয ওথা, াঅা ততয ওথা-ঙরফ মা ভানফতাতওাআ রঘরহ্নত ওতযতঙ।
।।খ।।
ভুররভ ভাচ  ঘরযতত্রয রফস্মৃত রযঘতয় রতনরট কতল্পাআ তৎভাভরয়ও মুক-রযরস্থরত, ধভতীয় াংস্কায, প্রথা-রফশ্বাতয ঔন্ড
ঔন্ড ওথা াঅভযা দতয়রঙ। এরফলতয় রক্ষ ওযা দকতঙ --ও। রঘযস্থায়ী ফতন্দাফতস্তয ওুপর এফাং ওৃলও রওবাতফ শ্ররভতও, রবক্ষুতও রযণত তয়তঙ, চরভয ারধওায দথতও ঘুযত তয়তঙ
“ তাযাআ ওাররন। রফতলত রিরটতদয াতযারধও রযভাতণ যাচস্ব াঅদায় এফাং ফারণরচযও াঅয় ফৃরেয চনয যপ্তারন
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ারযরঘততয ওরতভ রযরঘত ওথা : ুযফারা যায়, তযাচফারনী গুপ্ত  তযাচওুভাযী দদফী
দীন দা
দমাকয ওৃরলচ ণয াঈৎাদতন ওৃলওতও াঅগ্রর ওযা। ততফ রিরট ভতনাবাতফয পরস্বরূ ফাাংরায় চরভদাতযয ঔাচনা
াঅদাতয়য ফযাাতয দওান ফাধয ফাধওতা রঙর না। স্ববাফতাআ ুাঁরচফাতদ রফশ্বাী না তয় াভন্ততারন্ত্রও  ুদতঔায
ভাচরন ফযফাতয় াঅস্থা দদরঔতয়তঙ।
ঔ। ভুররভ ভাতচয াঅরথতও সদনযতায রদও। ররনতফরও াথতনীরতয সদনযতা এফাং ওৃলও-শ্ররভও তথা গ্রাভীণ ফতাযায
াংঔযাটা দফতে দমতত থাতও।
ক। যক্ষণীর  ধভতীয় রফরধ-রফধান।

চভীয ভাররও কতল্প রবক্ষু এভাভ ভন্ডর দ রওন্তু চরভয ারধওাযী য়রন। চরভদাযাআ চরভয ভাররও দথতওতঙ এফাং ঔাচনায
রফরনভতয় এভাভতও ফফাতয ুতমাক ওতয রদতয়তঙ। াফয ফাাংরায ফুতও রডত ওণতয়ারর প্রফরততত রঘযস্থায়ী ফতন্দযাফতস্তয
প্রবাফ, প্রচায ওাঙ দথতও াআচ্ছাভত ঔাচনা াঅদায় ওযা এফাং তাতদয াঈয ফরূফতও াতযাঘায এওটা ভয়ওার মতন্ত ঘতররঙর।
চরভয প্রওৃত ভাররওযা তাাআ াথতননরতও রফমতয়তায াভার রদতত চরভদাতযয দাযস্থ তয়তঙ। ১৭৯৩ দথতও ১৮৮৫ ভয় তফত
মরদ প্রচাস্বত্ব াঅাআতনয ভতধয রদতয় এাআ ফযফস্থায ফযও যদফদর খতটরঙর। রওন্তু দরযদ্র ওৃলও প্রচায াফস্থায দতভন দওান াঈন্নরত
য়রন। এভাভ ভন্ডর দ রফমতস্ত তয় াঅত্মতযায থ দফতঙ রনতয়রঙর, াঅরথতও দফতরতা তথা এওাওীতত্বয মন্ত্রণায়।
‘প্রতীক্ষা’ কতল্পাআ াঅফায াভারচও ভযায রূ রঘরত্রত তয়তঙ। রনচতন িী ফাাংরায কযীফ রনযী ঘালাবূলা ভানুলচনাআ এাআ
কতল্প এততঙ। িীগ্রাতভয এওটা রঘত্র ঘযাঘয াঅভযা দদঔতত াাআ, গ্রাভয ভানুলতও ঠরওতয় াঅয াাঁঘচতনয াথতাঈাচতন,
রফযীতত এওরট রযফাতযয বূরভীন, ফৃরত্তীন, াফস্থায় রটতও থাওা ওরঠন তয় তেরঙর। ভুররভ ম্প্রদাতয়য নানা িন্ধ-ওর,
ভ্রারন্ত-দভা, চরটরতায পতর দদঔা দকর াভারচও াফনরত। কল্পওাযযা কল্প ররঔতত রকতয় দাঃঔ দারযদ্রতা ূণত ভুররভ ভাতচয
িাদদতায রদওগুরর এবাতফাআ তাাঁতদয কতল্প রনতয় এততঙন। াঅফায ধভততও দওন্ন ওতয াভারচও দশ্ররণ রফবাচন, রফফা
রফতচ্ছতদয ভত খটনা প্রফাতয ওথা ফতরতঙন। ততফ রন্দু-ভুররভ াম্প্রদারয়ও ভযাটা াঈরন তও দথতওাআ প্রফর তয়রঙর।
এাআ ওাযতণ ভুরভান মুফতওয রন্দু নাযীয প্ররত প্রণয় প্রীরতয ভাধযতভ দরঔওযা দঘিা ঘাররতয়রঙতরন াঈবয় ম্প্রদাতয়য ভতধয
ঐওয স্থাতন। ‘বাতরাফাায ফদতর বাতরাফাা’, এাআ ভতন্ত্রাআ রফশ্বাী তয়রঙতরন ওততফযযায়ণ দরঔতওযা। ওাযণ তাাঁযা
াভারচও দায়ফেতা দথতও দঙাটকল্প ররতঔতঙন। তাাআ তাাঁতদয যঘনায় এভন এও াঅথতাভারচও রন্দু-ভুররভ রযরস্থরতয
প্রতয়াচন রঙর, মায ভতধয দথতও ভাতচ সনরতও রক্ষা ঙরেতয় তে। এাআ ওাতচয াগ্ররণ দাতা রঙতরন ত্রয়ী দররঔওা। াঈবয়
ম্প্রদাতয়য ভতধয ভত-াথতওয খটাতত দঘতয় কল্পওাযযা কল্প যঘনায় তঘি তয়রঙতরন। াঈতিঔয দম দভাাম্মদ াঅচুতভন্দ াঅরী-াআ
ফতপ্রথভ ‘দপ্রভদতন’ (১৮৯৯) াঈনযারট ররতঔ এাআ সফপ্লরফও রযফততনরট াঅনতত দঘতয়রঙতরন। রতরন ভুরভান মুফতওয তঙ্গ
রন্দু নাযীয দপ্রভ  াআরাভ ধভত গ্রতণয ভতধয রদতয় এাআ রদওরট াঅতরাওাত ওতযরঙতরন। রওন্তু ম্প্রদাতয়য ভতধয দাআ ভযা
াঅচ দতভন বাতফাআ যতয় দকতঙ।
।।গ।।
দঙাটকতল্পয ঘরযত্রযা স্বল্প রযতযাআ চীফন্ত তয়তঙ। দররঔওাযা দদরঔতয়তঙন নাযীভন-ভনস্ততত্তয াঅনুঙ্খ
ু রফতেলণ।
নাযীতদয চীফনাঘাযতও ান্তাঃুতযয ভতধয দথতও রনতয় এততঙন ফাস্ততফয ভারটতত। তাযা দে দপ্রভ, ভায়া-ভভতায ারূ
ফন্তন াযতারশ্বও াফস্থাতও ুন্দয ওতয কতে তুরর। চীফতনয তথ বাগা, ফাওা দঘাযা ান্ওাযভয় থতও তাযা দূতয রযতয়
দযতঔরঙর। এভনাআ রওঙু নাযী ঘরযত্র কল্পগুররতত এততঙ “ দচতরঔা (চভীয ভাররও), পুরচান (প্রতীক্ষা), রররতা (তদয়ানায
ওফয)। দচতরঔা ভতশ্বয গ্রাতভ রবক্ষু এভাতভয এওভাত্র তমাকী  ওভতী। াথতওি থাওতর ফতদাাআ এভাতভয াত
দথতওতঙ। ফুরেভতী  দেভয়ী নাযীরূত াংাতযয াবাফ ানটতনয ভতধয এভাভতও যক্ষা ওতযতঙ।
‘প্রতীক্ষা’ কতল্প পুরচান ফুও দফাঁতধতঙ প্ররতশ্রুরতয ওাতঙ। তায ভতন তন্দ দনাআ, াঅতঙ দীখত প্রতীক্ষা াঅয রফশ্বা। রনোফান
ভুরভান দমভন রদতন াাঁঘফায নাভাচ তেন দতভরন রফশ্বা পুরচাতনয। চীফতনয যরতভয (স্বাভীয) ঙন্দতওাআ পুরচান শ্রো
ওতযতঙ। দরঔা ো রতঔতঙ এফাং ারবজ্ঞতায দরফতল চীফনতও দঙতে ওভতফযস্ত থাওায দঘিা ওতযতঙ। এওাযতণাআ যরতভয
মন্ত্রণায় দ ওান্না ওতযতঙ। এও ভয় যরভ তায ভাতও দদঔতত দমতত ঘাাআতর পুরচানাআ ফতরতঙ ---

‚াত ারস্থয তয়ানা, াঅভায ওথা দান পাযঔৎ তত্র াআ ওতয রদতয় তুরভ ঘতর মা।‛ (ৃাঃ ১৬৭)
এভন া-বযা মুরকতয়তঙ পুরচান। ভাতৃাযা পুরচান চাতন ‘ভাতয়য দঘতয় দরনয়ায় দওাঈ ফে নয়।’ তাাআ যরভতও দমতত
রদতয়তঙ। ততফ যরতভয প্ররত তায বারফাা এতটুওু ওতভ মায়রন। তাতদয এতও াতযয প্ররত াঅত্মীও ঘায়া  রফশ্বা
দথতওাআ চন্ম-চন্মান্ততযয ম্পওততও প্ররতওারয়ত ওতযতঙ। শুধু এঔাতনাআ নয় পুরচান রতায রফরুতে, াভারচও প্রথা-রফশ্বাতয
রফরুতে রকতয় প্ররতফাতদয যফ তয়তঙ। যরতভয ঘতর মায়ায ওথা াঈঠততাআ পুরচাতনয রতা তারাতওয ওথা ফরতর তায
রফরুতে প্ররতফাদ ওতযতঙ। রতাতও বয় দদরঔতয়তঙ রনতচ ‘চতর ডুতফ’ ভযতফ ফতর। ততফ যরতভয স্মৃরত রনতয় দফাঁতঘ থাওাটা
পুরচাতনয ওাতঙ দর্ব্ত তয়তঙ। রনতচতও এও ভয় ভতন ওতযতঙ---

‚দরনয়ায় দ াঅচ ফে এওা, তায দমন ওর ওত্ততফয দল তয়তঙ। এঔন দওান ভতত দফাঁতঘ থাওা এও রফেম্বনা।‛ (ৃাঃ ১৬৮)
এওরদতও ওততফয ওভত াযরদতও রপ্রয়চনতও দূতয ারঠতয় রফতচ্ছদ মন্ত্রণা, াঅায় াঅশ্বাত প্রতীক্ষা ওতয দকতঙ। নানান ওাতচ
ফভয় রনতচতও ফযস্ত দযতঔ স্বাধ্বী পুরচান দঘিা ওতয দকতঙ দাঃঔ মন্ত্রণাতও বুতর থাওতত।
‘দদয়ানায ওফয’ কল্পরটয নাযী ঘরযত্র তুরনাভূরও বাতফ রন্দু রযফাতযয। রওন্তু াঈরিরঔত দরট কতল্পয নাযী ঘরযতত্রয ভতভতয
ওথায় কল্প ওাররন এওাআ তঙ্গ তুরনীয় তয়তঙ। দঠচীয দভতয় রররতা াকর াঅভীতযয কান শুনতর এও ভয় দদাতরায়
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চানারায ধাতয দাাঁোতত ওুন্ঠাতফাধ ওতযরঙর। াঅভীতযয দৃরিয াভতন দথতও ঘতর দকতর কাতনয াতভাখ াঅওলততণ দ াঅফায
রনতচ দথতওাআ দাাঁরেতয়তঙ। ারযরঘততয ওাতঙ রজ্জা-ওুন্ঠা ফাআ াঈতফ দকতঙ। াকতরয কাতন দ ঔুতাঁ চ দতয়তঙ মন্ত্রণাওাতয
হৃদয় রফদাযও ুয। রররতা তাাআ রিযাকভতনয রদতন এওরটফায দঘাতঔয দওাতণ চর চতভতঙ। দররঔওা এবাতফাআ নাযী ভতনয
াফযি মন্ত্রণায বাফরট প্রওা ওতয রদতয়তঙন। রওন্তু তঘতন বাতফাআ রন্দু -ভুররভ াম্প্রদারয়ও ভযায ওথারট ফণতনা ওতযতঙন।
শুধুভাত্র নাযী ঘরযত্রগুররাআ নয় াা ার ুরুল ঘরযত্রগুরর াঈজ্জ্বর তয়তঙ “ এভাভ ভন্ডর, যরভ এফাং াঅভীয। এভাভ
াভানয রবক্ষু। ওতিয চীফতন এওভাত্র বযা দচতরঔা। গ্রাতভয দরাতওযা রযা ওতয ফতর “ ‘এভাভটা রক্ষ্মী ঙাো, ঘাতর ঔে
দনাআ, দতট বাত দনাআ াঅতঙ দওফর এও ুন্দযী স্ত্রী।’ দাঃঔ মন্ত্রণাতও তাাআ দওানওাতরাআ াত্তা দদয়রন। দচতরঔায াুস্থতায় দ
রফঘররত তয়তঙ। াঈাচততনয চনয রঘরন্তত ওার দফরাততাআ াঈাচততনয দনায় ঙু তটতঙ। দবতফতঙ গুে রফরক্রয টাওাতত ভযা
রভটতফ। রওন্তু চরভদাতযয াঅকভতন  গুে ঘায়াতত তায ফ াঅাততাআ চর দঢতর রদতয়তঙ। রনফতাও, াঅনুকততয 
ওৃতজ্ঞতাতফাতধ এভাভ চরভদাতযয ওাতঙ ওাততয প্রাথতনা ওতযতঙ দরট টাওায চনয। প্ররতদাতন শুতনতঙ াঈতদ। দচতরঔায
ভৃততদ দদতঔ এভাভ রনরবতও রঘতত্তাআ চরভদাতযয ওাতঙ টাওা ঘাাআতত দকতঙ। ারথতফ ুঔ দঙতে দারযদ্রতায ঘযভতভ াফস্থায়
াইশ্বতযয ওাতঙ ক্ষভা দঘতয়তঙ। দারযদ্রতায চীফতন মাতদয দঘাতঔ াঈাতয  ার-তাভাায রফলয় তয়তঙ দাআ চরভদায ওনযায
রফফাতয দফত এভাভ াঅরফষ্কায ওতযতঙ দচতরঔাতও। দদঔতত দতয়তঙ দচতরঔায ারস্থ-ভজ্জা-যি ক্লারন্ততওাআ। শুভ্রতা ফা
াঅেম্বযতায ভতধয দতয়তঙ রনতচয ারস্থযতা  দারযদ্রতাতও। াঅন হৃদতয়য ম্পদতও ারযতয় এভাভ তাাআ াঅত্মনতনয
থতওাআ দশ্রয় ফতর ভতন ওতযতঙ।
‘প্রতীক্ষা’ কতল্পয যরভ ঘরযত্ররট রফতচ্ছতদয মন্ত্রণায় ওাতয তয়তঙ। ততফ ঘরযত্ররট দাআবাতফ ারস্থয তয়তঙ --ও। ‚পুরচান াঅরভ ফে দবতাকা, তাাআ দতাভায ভত স্ত্রী দতয় এওরদতনয চনয ুঔী তত াযরাভ না। দতাভাতও দওফর
দাঃঔাআ রদতরভ।‛
ঔ। ‚ভা য়ততা না দঔতত দতয় ভতযতঙ, এভন দফাঁতঘ থাওায দঘতয় াঅভায ভযণ বার রঙর।‛

দাআ াতেয স্মৃরত মন্ত্রণায় দগ্ধ তয়তঙ যরভ। দাতরনও াঈররব্ধ তথা ভানরফওতায রদও দথতও ঘরযত্ররট এওাআবাতফ াঈজ্জ্বর
তয়তঙ।
‘দদয়ানায ওফয’ কতল্প াঅভীয মভুনায তীতয ভতনয ভানুতলয ন্ান দতয়তঙ। ওুরঠয়ার ভাতধা প্রাতদয দভতয়তও দদতঔ
াঅভীতযয দখায রযফততন দদঔা দকতঙ। ভতনয ভানুতলয চনয, হৃদতয়য াঅওুরতা রনতয় াঅভীয শুধু দঘতয়তঙ এওরটফায তাতও
দদঔতত। াঅভীতযয এাআ ঘায়াাআ তাতও নতুনবাতফ রঘরনতয়তঙ ---

‚তকা াঅভায এাআ টুওুাআ বাতরা। দতাভাতও াঅরভ প্রাণ বতয দদঔতত দতয়রঙ, তুরভ াঅভায দাঃতঔ ওাতয তয়ঙ, এাআ-াআ
াঅভায মতথি তয়তঙ, াঅরভ াঅয রওঙু ঘাাআনা, াঅরভ এভরন দূয দথতও দতাভায় ূচা ওযফ, তুরভ এ দীতনয ূচা এাআবাতফাআ গ্রণ
দওাতযা ......‛ (ৃাঃ ৪৭)
।।ঘ।।
ট্রারচও রযণরতয রদও দথতও ত্রয়ী কল্পাআ ভৃতুয-রফতচ্ছদ এফাং রপ্রয়চনতও ওাতঙ না ায়ায দফদনায় রঘযওাতরয কল্প তয়
াঈতঠতঙ। ততফ চভীয ভাররও কতল্প দচতরঔা  এভাতভয ভৃতুয াঅভাতদযতও রফঘররত ওতযতঙ, দীখত রনশ্বা  ানুবতফয ওথায়
মন্ত্রণাটা াঅতযা ঘারকতয় রদতয়তঙ ভনও,এ ---

‚রও এত ানন্ত স্মৃরত দীরপ্ততত, দ ক্ষুদ্র দায়ায াঈতয এভাতভয দপ্রভ-তৃষ্ণ চীফানুওূর রফল রফচীণত দদঔারন ভৃতুয ভুতদ্র
বাভান াআর; াঅরঔ তাযা দরট রঘযরদতনয ভত ফুরছয়া দকর‛। (ৃাঃ ১৪৮)
এভাতভয তা চীফতনয ওথা ফরতত রকতয় স্কন্দবূরভ, দঔচুয কাঙ দমন প্রতীরও ফযঞ্জনাতও ফারেতয় রদতয়তঙ। চীফতনয ম্পদ
তথা প্রওৃরতয রনমতা দাআ-াআ পুরযতয় এতর ভৃতুযাআ তয়তঙ এওভাত্র াঈায় স্বরূ।
রিতীয় কল্পরটতত রফতচ্ছতদয মন্ত্রণা  াঅত্মরফতফরও ভানরফও গুণ প্রওারত। প্রতীক্ষায় মাযা দীখত ভয় যত দথতওতঙ
তাতদয যীক্ষা, এতক্ষতত্র যরভ-পুরচাতনয াঅত্মীও টানাতাতেতনয রঘত্রাআ তয়তঙ পর। যরতভয চনয এওাআ বাতফ দলার
ফঙয প্রতীক্ষা তথা দরফতল মন্ত্রণা  ওতিয ভতধয রদতয় চীফন মান। পুরচাতনয ট্রারচও দফদনাতওাআ প্রওা ওতযতঙ। এভনাআ
দরট দৃিান্ত --ও। ‚াঅিায হুওুতভ দতাভায াঅভায দম ম্বন্ তুচ্ছ তারাও াধয রও দ ম্বন্ ভুতঙ দপতর। এ ফন্ন চন্মান্ততযয ওায াধয
রঙাঁতে দপরতফ?‛ (ৃাঃ ১৬৭)
ঔ। ‚ভযণ রবন্ন াঅয দওাঈ াঅভায় ধতয যাঔতত াযতফ না। াঅিা চাতন, এঔাতন াঅভায প্রাণ দপতর দযতঔ দকতরভ।
পুরচান, দতাভায় এওফায না দদতঔ দফততস্ত দমতয় াঅভায ুঔ তফ না।‛ (ৃাঃ ১৬৮)
ট্রারচও রযণরতয ঘূোন্ততভ মন্ত্রণাওাতয ঙরফ াঈতঠ এততঙ ‘দদয়ানায ওফয’ কতল্প। সফষ্ণফীয় দপ্রভযতয ধাযাাতত
হৃদতয়য রনওরত দপ্রভ যচরওনী ভতাআ ঘন্নাতরারওত দথতওতঙ। এওরটফায ভাত্র হৃদতয়য াঅযাধয দদফীতও দদঔায চনয ভস্ত রদন
াঈন্মুঔ তয় থাওা-াতক্ষা ওযা রনাঃতন্দত দযাভারিও ভুূতততও স্মযণ ওরযতয় রদতয়তঙ। রওন্তু াঅওাঙ্খায দদফী প্ররতভাতও না
দদঔতত ায়া, াঈৎওন্ঠা  ারস্থযতায় কান কায়া, কাঙ তরাততাআ প্রাণ দদয়া এাআ মন্ত্রণা ওাতযতাাআ াঠও ভনতও রি
ওতযতঙ।
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দীন দা

‚দওাথায়? াঅভায চীফতনয াঅযাধনায ধন! াঅচ তুরভ দওাথায়? াঅচ দরদন দতাভায দদঔা না দতয় াঅভায প্রাণ াঅওুর তয়
াঈতঠতঙ। াঅরভ ত রওঙুাআ ঘাাআ না, দওফর রদনাতন্ত দূয দথতও দতাভায় দদতঔাআ াঅরভ যভ াঅনতন্দ রঙরাভ, াঅভায় দটুওু দথতও
ফরঞ্চত ওযতর?‛ (ৃাঃ ৪৮)
ভানরফও দপ্রতভয প্রওাত কল্প রতনরট তাাআ চীফতনয দঘনাতথ ফততল ূণতাঙ্গ রূ দতয়তঙ। গ্রাভয চ যর ভানুলগুরর
াবাতফয তােনায় াংওতটয ভুূততত দাাঁরেতয় ঠাৎাআ ারযরঘত তয় দকতঙ। প্ররতত ওযতত দঘতয়তঙ াভারচও ফাধা রফরত্ত,
দাঃঔ-মন্ত্রণাতও। এভনাআ স্মৃরত রনতয় কল্পওাযযা ওরভ ধতযতঙন। কতল্পয বাফতযতা,  াঅরঙ্গওকত ওুরতায় াঠও ভনতও
াঅপ্লুত ওতযতঙ। াঅফায ানযবাতফ দদঔতর ভানরফওতাতও চয়ী ওযতত দতযতঙ ভানফ ফন্দতন। দাঃঔ-দারযদ্রতাতও রনতয় চীফতন
চয়ী য়ায স্বপ্ন, াভারচও ফাধা-রফঘ্নতও াত দযতঔ দফাঁতঘ থাওায রোাআ ওতয দকতঙ রওন্তু না ায়ায মন্ত্রণা  াতৃরপ্তততাআ
াঅাত তয় ভৃতুযয ভুতঔ ঢতর তেতঙ তাাআ কল্পগুরর ট্রারচও াঅওলতণ াঈত্ততযাত্তয দফতে দকতঙ।
ভুররভ ভাচ-চীফতনয এভন রূ রঘত্রণ াঅভাতদয ওাতঙ রযরঘত নয়। দররঔওাযা তাাঁতদয কতানুকরতও থতযঔা দথতও রবন্ন
দৃরিতওাতণ দমবাতফ ভুররভ ভাতচয রূরঘত্রণ ওতযতঙন তা রনাঃতন্দত াঈতিঔয। াভারচও ফাধারফঘ্ন  প্রথারফশ্বাতয এাআ
ারযরঘত ওথাাআ াঅভাতদযতও ভুররভ ভাচ দততন ায়তা ওতযতঙ। স্বাধীনতা প্রারপ্তয প্রাক্ ভুূতত দথতও াঅচ এাআ বযতায
ফুতও রন্দু-ভুররভ ভযা দতভন বাতফাআ যতয় দকতঙ। দাআ ভযা  ভাচ ফাস্তফতায রঘত্রণ তৎওারীন ভতয়য দপ্ররক্ষতত
াঅভযা নতুন ওতয ফুতছ রনতত ারয এাআ ওর কতল্পয ভাধযতভ। তাাআ ারযরঘত দররঔওাতদয ওরতভ এাআ ওথাগুতরা ভুররভ
ভাতচয রযঘয় প্রদাতনয দওে ন্ান রদতয়তঙ “ এবাতফাআ কল্পগুরর ভতয়য রফঘাতয স্থান ওতয রনতয়তঙ াঠতওয ভতন।
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