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তন ফন্দ্যোোধযোন্দেয অঔযোন : ভন্দেয ন্তঃস্বয
ড. ভোম্পি বফদয
Abstract
The people are being rootless, homeless, and placeless due to division of the country. In
consequence their children got affected in every angel of the life, they can’t touch the top of the hill,
and they can’t cross the sea. The big problem of the young refugee child is their forefather
generation; they didn’t teach how to live in a proper manner in a society and the worst of them is
not having an example of ideal man to run the life in his footsteps. Therefore the young mind runs
their life without any direction, and even some do suicide.
The most important need of the life is to stay with time, with direction and aim, with love and gentle
and also fearless at the moment of catastrophe. Then only the person will reach to the sky as the
limit of success.

দদবোন্দকয পন্দর দম ভস্ত ভোনুলন্দদযন্দও ন্দত ন্দেন্দঙ ম্পঙন্নভূর, তোযো ে ম্পনযোশ্রে, ম্পনযোদ, তোন্দদযআ ন্তোনন্দদয চীফন্দনয
ন্তীনবোন্দফ ভতর  তৃণীন পোাঁওো,ভোঠ োয ন্দত ে। এআ ম্পঙন্নভূর ন্তোন্দনযো চে ওযন্দত োন্দয নো দওোন্দনো ফবতৃঙ্গ,
ম্পতক্রভ ওন্দযম্পন োকয-এআ ম্পযম্পপঈম্পচন্দদয ন্তোনন্দদয চীফনমোত্রো অয ওম্পঠন ন্দে ন্দঠ। দওননো, তোন্দদয ূফবুরু ন্দলযো
দওোন্দনো ম্পওঙু এন্দদয োভন্দন দযন্দঔ মোনম্পন দওোন্দনো চীফন্দনয অদব। তোন্দদয ভন্দধয ন্দনন্দওআ ভযীম্পঘওোয অওলবন্দণ থভ্রষ্ট,
ঈন্মোদ, দওঈ অত্মননওোযী।
‘ঙ্খম্পঘন্দরয ডোনো’ ঈনযোন্দ দদম্পঔ, দদবোন্দকয পন্দর ন্দঙ্খয ঠোওুযদো চীন্দফন্দ্রনোথ  তোাঁয বোআ কন্দণন্দ্রনোথ ম্পযফোযন্দও
ন্দঙ্গ ম্পনন্দে ঔুরনো দচরোয োতক্ষীযো দথন্দও ম্পিভফন্দঙ্গয নম্পতদূন্দয ইশ্বযীুয গ্রোন্দভয অন্ ঘোট্টুন্দেয ম্পতত চম্পভন্দত ফত
স্থোন ওন্দযন। ম্পতত চম্পভন্দত ওুাঁন্দে খয তুন্দর ন্দঙ্খয ঠোওুযদো চীন্দফন্দ্রনোথ শুরু ওন্দযন চীফন ংগ্রোভ। ‘ঈদ্বোস্তু’ ব্দম্পি
চীন্দফন্দ্রনোন্দথয ওোন্দঙ ম্পঙর ভোন্দনয। ন্দনযয ভুন্দঔ তোম্পিরয বযো ‘ম্পযম্পপঈম্পচ’ ব্দম্পি তোাঁন্দও ফোযফোয অত ওন্দযন্দঙ। দদ
দুবোক ন্দে দমন্দত দুববোকয ফন্দে ম্পনন্দে অন্দ ন্দনও ভোনুন্দলয চীফন্দন। দআ দুঃঔ ওন্দষ্টয ফযথো-দফদনো দরঔন্দওয ফণবনোে পুন্দি
ঈন্দঠ —
‚ম্পেোরদ দেন্দন োচোয োচোয ম্পঙন্নভূর ম্পযফোয ন্দে যআর ম্পনযোশ্রে ন্দে। ... ূফব ফোংরোে তোন্দদয
ম্পবন্দিফোম্পে ম্পঙর, চম্পভচভো ম্পঙর, ম্মোন চনও ম্পযম্পঘম্পত ম্পঙর ভোন্দচ দনোংযো ওোন্দে, দযোন্দদ চন্দর, ফৃম্পষ্টন্দত
দবন্দচ বুক্ত দথন্দও তোন্দদয দঘোযো ন্দে দকর ঙন্নঙোেোয ভন্দতো।‛১
দদবোন্দকয দোেবোয তোন্দদয ম্পঙর নো তফু, ম্পতম্পন োন্দয ফস্থোনন্ন চীফনমোন্দনয বযোন্দয প্রম্পতওূন্দর অত্মম্মোনন্দফোধ
এফং তোযপন্দরআ ৎথ  ভোথো ঈাঁঘু ওন্দয ফোাঁঘোয আিো  দচদ ফচোে যোন্দঔন।
চীন্দফন্দ্রনোন্দথয দওোন্দনো অে ম্পঙর নো, ম্পফযোি ংোন্দয দঙন্দরন্দভন্দে  ঙ্খন্দও ম্পনন্দে ম্পযীভ রেোআ ওযন্দত ে তোাঁন্দও।
তোন্দত ংোন্দযয বোফ দওোন্দনো ম্পদন ফুছন্দত দদন ম্পন ম্পতম্পন। ন্দঙ্খয ম্পতো ফন্দচন্দ্রনোথ ২০িোওো ওন্দয দম ঔযঘোোম্পত োঠোন্দতন
এফং চীন্দফন্দ্রনোথ ভোভরো-দভোওদ্দভো ংক্রোন্ত ওোন্দচ মো দন্দতন তো ম্পদন্দেআ ওষ্ট ওন্দয তোন্দদয ংোয ঘরত। তো ম্পনন্দে
চীন্দফন্দ্রনোন্দথয দওোন্দনো দুঃঔ ম্পঙর নো। তোআ ঔুরনোে দপন্দর অো িম্পিয বোন্দকয ওথো ঈঠন্দর ম্পতম্পন কন্দফব ফন্দরন —
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‚দম োাঁম্পে দপন্দর ম্পদআম্পঙ অাঁস্তোওুন্দে, তো অয তুন্দর এন্দন বোত যোাঁধো মোে নো।‛২

ভোম্পি বফদয

দঙোন্দিোন্দফরো দথন্দওআ ঙ্খয দরঔোেো  তত্ত্বোফধোন্দনয দোম্পেত্ব ন্দেম্পঙর চীন্দফন্দ্রনোন্দথয ঈয। দেীর ঠোওুযদো ফভে
দঘন্দেন্দঙন ঙ্খ যীক্ষোে প্রথভ দোও। দওননো, তোাঁয ভস্ত োধ, অো ঙ্খয ঈযআ নযস্ত ওন্দযন্দঙন। ঙ্খ র স্বোধীনতো ফেী
ফোরও। স্বোধীনতোয ভন্দে তোয চন্ম। তোআ ঙ্খন্দও ম্পতম্পন ফন্দরন --‚তুআ মত ফে ম্পফ, দদ ন্দে ফে ন্দে ঈঠন্দফ তত।‛৩
দদ বোন্দকয পন্দর চীন্দফন্দ্রনোথ  তোয ম্পযফোন্দযয োন্দেয নীন্দঘ ভোম্পি ম্পঙর নো ফন্দর চীন্দফন্দ্রনোথ তোন্দদযন্দও ম্পম্পঔন্দেন্দঙন ম্পনন্দচয
ম্পস্তত্ব ফচোে যোঔোয ংগ্রোভ।
বোন্দফয ংোন্দয চীন্দফন্দ্রনোথ দমঔোন্দন ম্পভম্পভ ঔোন্দিন দ ফঙন্দযয এও যর ম্পশুয ভন ঔুন্দাঁ চ দফেোে রূওথোেন্দভোেো
এও স্বন্দেয ৃম্পথফী। যোন্দত খুন্দভয দখোন্দয দ দদঔন্দত োে --‚ছোরয দদেো োদো দোোন্দওয পুযপুন্দয ঘভৎওোয যীন্দদয। আিোভতীয োন্দয চর থআ থআ ওযন্দত থোওো,
এওুর-ওুর দদঔো মোে নো এভন দবম্পে, তোয ঈয পুন্দি থোওো নোরপুর, োরোয োতো, ঠোে দোাঁম্পেন্দে
থোওো এওন্দঠন্দগ ফও। নীরযন্দগয ঘভৎওোয ভোঙযোগো।‛৪
এফ ম্পওঙুআ তোয ওোন্দঙ রূওথো। ঙ্খ চীফন্দনয ফোস্তফতোয ন্দঙ্গ দখোয ম্পফন্দযোন্দধয ম্পদওম্পি দ এওফোয বোফন্দত োন্দয নো।
এভনওী, ঠোওুযদোয চীফনমুন্দেয দুঃঔন্দও দ ফুন্দছ ঈঠন্দত োন্দয নো ফন্দরআ, তোয ঘোযোন্দ তঔন ফোধ প্রওৃম্পত, তোয ফোম্পেয
োন্দ আঙোভতী নদী, আঙোভতী দন্দযোন্দর ভোআর ভোআর ধোনফন, ভোঠ, দক্ষত, ফুচ কোঙোরো, ম্পফোর নীর অওো – এআ ম্পফোর
ঘত্বন্দয দরঔোেোয ফোআন্দয োযোম্পদন খুন্দয দফেোে। ওতোম্পঔ, ওতপুর, ম্পফম্পবন্ন দঙোি দঙোি চঙ্গন্দরয ভন্দধয ঢুন্দও ম্পকন্দে দ অম্পফষ্কোয
ওযত নয অন্দযওম্পি চকৎ।
তোআ দদম্পঔ, ঙ্খ স্কুর দথন্দও ফোম্পে দপযোয ভে দযোচ এওন্দথ নে, এওম্পদন গ্রোন্দভয এও এও ন্দথ ম্পপযত। ন্দদঔোন্দও
দদঔোয, ন্দঘনোন্দও ম্পঘনন্দত তোয ভন্দধয ম্পঙর এও ীভ অগ্র। পন্দর তোয ভন্দধয ধযো ন্দে —
‚এওিো নযযওভ ঈন্দিচনো তোয ো দথন্দও ভোথো মবন্ত। ... নতুন চোেকো মোফোয নোভ শুনন্দরআ দ চোেকো
িন্দওব দ ন্দনও ম্পওঙু দবন্দফ দনে ভন্দন ভন্দন। নতুন ফ দৃয খোআ ম্পদন্দে ন্দঠ তোয ভোথোয দবতয।‛৫
এযওভ োচোয যয প্রওৃম্পতয, ফিুওু যয অম্পফষ্কোয ওযন্দত আন্দি ে তোয। এভনওী, ইশ্বযীুয গ্রোন্দভয ফোআন্দযয এও
ম্পফোর চোনো, নোম্পফষ্কৃত ৃম্পথফীন্দও দ ধযন্দত ঘোে োন্দতয ভুন্দঠোে।
ফযম্পক্তকত অরোঘোম্পযতোে দরঔও ফন্দরন, দম স্কুন্দরয মোেো-অোয ন্দথ, গ্রোন্দভয যোস্তোে খুন্দয দফেোন্দনোয এওিো অরোদো
ভচো ম্পঙর – ‘অম্পফষ্কোন্দযয ভচো’। স্মৃম্পতয ম্পঙুিোন তোাঁন্দও চম্পেন্দে থোন্দও ফন্দরআ ম্পতম্পন চোনোন —
‚এআ দম ম্পফম্পবন্ন গ্রোভ দদন্দঔম্পঙ নুবূম্পত ম্পদন্দে-এআ দম গ্রোন্দভয চীফন মোন, ভোচ ফযফস্থো- অচ
ওরওোতোে এত ফঙয ফফো ওযোয ন্দয ফন ওন্দয ঘন্দরম্পঙ।‛৬
ঈনযোন্দ ম্পফবূম্পতবূলন্দণয রক্ষ প্রবোফ অভোন্দদয দঘোন্দঔ ন্দয, এভনওী, ল্টন  ঙ্খয ম্পওোযন্দফব আন্দ্রনোথ-শ্রীওোন্দন্তয বনম্পবমোন্দনয ওথো ভন্দন ন্দে। ম্পওন্তু প্রওৃম্পত-দপ্রভ-দরোওচীফন, চীফন্দনয অো-ম্পনযোো দথন্দও ঈন্দঠ অো দোবম্পনওতো ঙুাঁন্দে
দরঔও তন ফন্দ্যোোধযোন্দে দম-চকৎ ম্পনভবোণ ওন্দযন তো তোাঁয ম্পনচস্ব।
এও এওম্পি ক্লোন্দ ঠোয ভে ঙ্খ ত্রো-ঈল্লোন্দয দদোিোনোে তোয একোন্দযো ফঙন্দযয চীফন ম্পতফোম্পত ওন্দয। এআ ম্পফদযোরে
দওম্পন্দ্রও ঙ্খয চীফন্দন স্ববোফতআ ম্পওঙু ম্পক্ষন্দওয ম্পফম্পবন্ন ঙো দপন্দর। ম্পক্ষোকত জ্ঞোন  ম্পক্ষওন্দদয ঙত্রঙোেোে ঙ্খ ভোচ
ন্দঘতন ন্দে ন্দঠ ধীন্দয ধীন্দয। ঈনযোন্দ দদম্পঔ, অন্ ঘোট্টুন্দেয চম্পভন্দত ঈম্পন ফঙন্দযয দোন্দরভোন োপোআন্দেয ওোচ ওন্দয
ক্লোন্ত দফোধ ওযন্দর, নম্পতদূন্দয থোওো ঙ্খন্দদয ফোম্পেন্দত দতষ্টো দভিোন্দত চর ঘোে। দোন্দরভোনন্দও চর দদেোয ঈমুক্ত োত্র
ঙ্খয ঠোওুভো ঔুন্দাঁ চ নো দন্দর তোন্দত ঙ্খ ম্পফযক্ত ন্দর, ঙ্খয ঠোওুভো ফন্দরন—
‚চর দতো দদফ, ওীন্দ ওন্দয দদফ তোআ দতো দবন্দফ োম্পিন্দন। ... অভোন্দদয দকরোন্দ চর দদফ ওী ওন্দয যো
দতো নয চোত।‛৭
দলমবন্ত দোন্দরভোন, তৃষ্ণো ম্পনন্দেআ দঔোন দথন্দও ঘন্দর মোে।
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তন ফন্দ্যোোধযোন্দেয অঔযোন : ভন্দেয ন্তঃস্বয
ভোম্পি বফদয
চোম্পতোন্দতয ভযো ম্পনন্দে, ম্পঠও এযওভআ এওম্পি খিনো ন্দঙ্খয োন্দথ খন্দি। ঙ্খ এওম্পদন দভোল্লোয দঠও কোাঁ দথন্দও ম্পপযন্দত
ভে দতষ্টো দভিোন্দত োভন্দন থোওো ম্পিঈওন্দরয ঘোতোন্দরয ঈয ম্পকন্দে দোাঁেোে। দ ভে কোাঁআন্দেয এওম্পি ফধূ ম্পিঈওর দথন্দও চর
দতোরম্পঙর, ঙ্খন্দও দদন্দঔআ দ ম্পঘৎওোয ওন্দয ফরর --‚ম্পদন্দর দতো চর নষ্ট ওন্দয? --- এঔন্দনো দতো ওরতরো দথন্দও নোম্পভম্পন অম্পভ, তোয অন্দকআ ঘোতোন্দর ঈন্দঠ
েন্দর দম ফন্দেো? ম্পাঁদুয দঙন্দর নো তুম্পভ? নোন্দভো নোন্দভো ম্পকম্পকয‛৮

ন্দয ফধূম্পি বযো ওরম্পয চর দঢন্দর দচন্দর দদে। এ ধযন্দণয খিনো দথন্দও দ ফুছন্দত োন্দয ভোন্দচয োম্প্রদোম্পেও খিনো
িন্দওব তো ঙ্খন্দও বোফোে ীম্পেত ওন্দয।
অভযো চোম্পন দম, আংন্দযচন্দদয ম্পফঔযোত নীম্পত দথন্দওআ এও ভে চন্ম দনে ম্পংো, দদ্বল। তোয পন্দরআ চন্ম ন্দেন্দঙ
দঙঘম্পল্লন্দয দোঙ্গো এফং তোয পরস্বরূ োম্পওস্তোন্দনয ৃম্পষ্ট। ম্পদ্বচোম্পত তত্ত্ব এবোন্দফআ দদেোর তুন্দর ম্পদর ম্প্ু অয ভুরভোন্দনয
ভন্দধয। দদবোন্দকয দঙন্দন ম্পঙর --‚দদবোন্দকয ঐম্পতোম্পও ম্পফমবন্দেয দঙন্দন যোচননম্পতও এফং থবননম্পতও ম্পক্ত ফন্দঘন্দে দফম্প ম্পক্রেোীর
ন্দর তোয দঙন্দন আংন্দযচ োম্রোচযফোদ  তোয ন্দমোকী আ ম্পক্তগুম্পরয ুদূয প্রোযী  দীখবস্থোেী
ওূিঘোর ম্পঙন্দরো।‛৯
এআ ফৃলফৃন্দক্ষ চর দঘন ওন্দয রোরন-োরন ওন্দযন্দঙ ম্পনন্দফম্পও োন্দফযোআ। দদ বোন্দকয য দওোম্পি দওোম্পি ম্প্ু দমবোন্দফ
দথন্দও দকর োম্পওস্তোন্দন, দতভম্পন োম্পওস্তোন্দনয চন্ম ন্দর দওোম্পি দওোম্পি ভুরভোন দমত োযরনো দ দদন্দ। এআ দওোম্পি দওোম্পি
ম্প্ু ম্পওংফো ভুরভোন নো োযর ম্পনন্দচয ধভবন্দও বুন্দর দমন্দত, নো োযর তোন্দদয ুযন্দনো ফতফোম্পেন্দত প্রোণবন্দয দফাঁন্দঘ থোওন্দত।
দরঔও ঙ্খয ফোেন্ত ফেন্দয োন্দথ োন্দথ তোয দঘতনোে ফেঃম্পিয অবো  দরঔও দযঔোম্পেত ওন্দযন্দঙন। তোয ফোেন্ত
ফেন্দও ফুম্পছন্দে ম্পদন্দতআ দরঔও ওন্দেওম্পি খিনোয োন্দথ চম্পেত ওন্দযন। দ চোনন্দত োন্দয দঔেোখোন্দিয ভোম্পছ ওোন্দরোভোম্পণন্দওয
ন্দঙ্গ স্বোভী ম্পযতযক্তো রোফনী ফঈ এয িওব এফং দোন্দরভোন্দনয োন্দথ তোয নতুন ভোন্দেয িন্দওবয ওথো। ন্দখবয প্রম্পত স্বেোম্পদয
দূফবরতোয ওথো তো ঙ্খ চোনন্দত োন্দয। ঙ্খয চীফন্দন খব ঘম্পযত্রম্পি এওম্পি ম্পফন্দল স্থোন ম্পধওোয ওন্দযম্পঙর। ম্পওন্তু ন্দখবয
চীফন্দন এও দুখবিনো খন্দি দম, ফ্ুন্দওয গুম্পরন্দত তোয োন্দতআ তোয ফিুয ভৃতুয ে। পন্দর, ইশ্বযীুন্দয এন্দ ঈভনো ছুভনোন্দদয
ফোম্পেন্দত ম্পনম্পিে, ম্পনন্দিষ্টবোন্দফ রুম্পওন্দে থোন্দও। ম্পওন্তু, ন্দঙ্খয ম্পযফোন্দযয ফোআ এও জ্ঞোম্পত ওোওোয ভোধযন্দভ চোনন্দত োন্দয ন্দখবয
তীন্দতয খিনো। ম্পনযী খব দআ তীন্দতয ঙোেো দথন্দও ম্পনন্দচন্দও ফোাঁঘোন্দত ইশ্বযীুয দথন্দও ম্পনরুন্দদ্দ ন্দে মোে।
ৃম্পথফীয প্রম্পতম্পি ভোনুন্দলয দঘতনোম্পফশ্ব দমন্দতু অরোদো, তোয ঈরম্পি ফআ অরোদো। প্রম্পতম্পি ভোনুন্দলয ন্দঙ্গ প্রম্পতম্পি ভোনুন্দলয
িন্দওবয িোনোন্দোন্দেন তোআ ম্পবন্ন।
ফন্দন্দল ফরো মোে দম, চীফন্দনয ভূরওথো এিোআ মোযো ম্পস্থয ভন্দে, ম্পনযোিোয বোন্দফ স্বোবোম্পফও োম্প, দপ্রভ  ফুম্পে ফোাঁম্পঘন্দে
যোঔন্দত দন্দযন্দঙ তোযোআ ঙ্খম্পঘর ন্দে ঈেন্দত দন্দযন্দঙ ম্পফোর অওোন্দয ন্দনও ঈঘুাঁন্দত। এঔোন্দন, দচযোম্পতভবে দন্দিয
নযোম্পও িন্দওব ভন্তফযম্পি ঈন্দল্লঔন্দমোকয --‚ফতবভোন ফোগোম্পর ভোন্দচয বফলম্পেও দীনতো ম্পফলোক্ত ম্পও ম্পনন্দফবোধ ওন্দয ম্পদন্দি, ম্পনম্পবন্দে ম্পদন্দি অত্মোয অন্দরো
আম্পন দপ্রভ অোন্দও চোম্পকন্দে যোঔন্দত ন্দঘষ্ট।‛১০
‘ঙ্খম্পঘন্দরয ডোনো’ ‘ডোনোয দুোন্দ ৃম্পথফী’ মথোক্রন্দভ প্রথভ  ম্পদ্বতীেঔন্দে ম্পফোর অওোয ওন্দয ঈদ্বোস্তু ভযো  ঔোদয ংওি।
‘ডোনোয দুোন্দ ৃম্পথফী’ ঈনযোন্দয ফীচ দরঔন্দওয ভোথোে অোয দঙন্দন ভূর ওোযণ ম্পঙর --‚মোাঁযো োয দথন্দও এোন্দয এন্দরন ফোধয ন্দে তোাঁন্দদয োভন্দন তঔন ফোাঁঘোয। ম্পনঃোে, ম্পনঃম্বর ফস্থোে
ফঈ দঙন্দর ম্পনন্দে এন্দ তঔন প্রম্পতম্পি ম্পদনআ এও ঘযভ ভোন্দনয ম্পদন। ফবত্রআ এও ঈন্দক্ষো অয খৃণোবযো
ভুঔ। তঔন আঈ ম্প অয ম্প নোন্দভ ঈদ্বোস্তুন্দদয এও ংকঠন তোন্দদয োন্দ দোাঁম্পেন্দেন্দঙ  যওোন্দযয োোময
ম্পনন্দে ফযফস্থো ওন্দযন্দঙ তোন্দদয ভোথোয ঈয ঙোঈম্পনয। দকোিো ঞ্চোন্দয দও তোন্দদয এআ রেোআন্দেয
ভেওোর। তোযো ফহুওোর মবন্ত নোনো ভযো ম্পনন্দে চচবম্পযত ম্পঙর।‛১১
ুতযোং ঞ্চোন্দয দন্দওয দল এফং লোন্দিয দন্দওয প্রথভ- এআ ভেন্দফব খন্দি মোেো ঔোদযংওি, ঈদ্বোস্তু ভযো  নোনো
ংওি, ম্পফমবন্দে দখযো িোবূম্পভন্দত দরঔো ে এআ অত্মনচফম্পনও অঔযোনম্পি।
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ভন্দেয প্রফোভোনতোে ধীন্দয ধীন্দয ফোরও ঙ্খ বওন্দোন্দয দ াঁঙোে। ম্পনযোিোীন ভোন্দচ ঠোওুযদোয দদঔোন্দনো থন্দও
নুযণ ওন্দয দ চীফন্দনয ন্দথ এম্পকন্দে মোে। ঈদ্বোস্তু চীফন্দনয অত্মম্মোন দফোধন্দও ফচোে যোঔন্দত, ভোথো ঈাঁঘু ওন্দয দফাঁন্দঘ
থোওোয আিো  চীফন্দনয ন্তম্পনবম্পত তযন্দও ঔুাঁচন্দত তোয ঘযভ অগ্র প্রওো োে ঈনযোন্দ।
ঈনযোন্দয শুরুন্দতআ দরঔও দদন্দয দূযফস্থোয ন্দঙ্গ অভোন্দদয ম্পযঘে ওম্পযন্দে দদন। অভযো দদম্পঔ দম, বফলভযভূরও চোম্পয
ওযো অআনকত ওোযন্দণ ংঔযোরখুযো তোন্দদয স্থোফয-স্থোফয িম্পি দথন্দও ফম্পঞ্চত ে। ম্পনযোিোয বোন্দফ দন্দর দন্দর
ংঔযোরখুযো দদ তযোক ওন্দয। দরঔও চোনোন --‚দআ দঙচ্চম্পল্ল-োতঘম্পল্লন্দ এওফোয, তোযয ঞ্চোন্দ অন্দযো এওফোয, এঔন এআ ঈনলোন্দি ম্প্ুযো োন্দয
ম্পফদগ্রস্ত। ... তোন্দত ম্পিভফন্দঙ্গ এঔন ম্পযম্পপঈম্পচন্দদয দরোত ফযোত।‛১২

পন্দর যোন্দচয ঔোদযংওি অয তীব্র অওোয ধোযণ ওন্দয।
‘ম্পযম্পপঈম্পচ’ ব্দম্পিয ন্দঙ্গ ঙ্খ জ্ঞোন েোয য দথন্দওআ ম্পযম্পঘম্পত। ফজ্ঞো, ীনভনয  তোম্পিরযবযো ব্দগুম্পর তোন্দও ওষ্ট
ম্পদন্দেন্দঙ ফোযফোয। মম্পদ ফিফৃন্দক্ষয ভন্দতো ঙোেোদোনওোযী ঠোওুযদো ভোযো মোেোয য তোন্দদয বোন্দফয ংোন্দয এওিু ম্পনযোিো
অন্দ ওোওোন্দদয ম্পযশ্রন্দভ। তফু এও োধোযণ বদনযতো ম্পখন্দয থোন্দও ঙ্খন্দদয ংোন্দয। ঘোযোন্দয ফুচ প্রওৃম্পত এফং
আঙোভতী তোন্দও রূওথোয চকন্দত ম্পখন্দয যোঔন্দর তোন্দও দফম্পম্পদন এবোন্দফ রূওথোয চকন্দত থোওন্দত ে নো। ংোন্দযয অাঁঘ
তোন্দও এম্পেন্দে মোে নো। তোন্দদয দুববোকয তোন্দও ফোস্তন্দফয ভুন্দঔোভুম্পঔ দোাঁে ওযোে—
‚প্রম্পত ফলবোে মঔন খন্দযয ঘোর পুাঁন্দে ফৃম্পষ্টয চর ম্পবম্পচন্দে দদে তোন্দদয ম্পফঙোনো-ফোম্পর, এভনওী ওঔন
ফআঔোতো, খন্দযয ঘোন্দরয ম্পদন্দও োে তোওোন্দনো ঙোেো ওী ঈোে।‛১৩
দদ ম্পফবোক  স্বোধীনতো রোন্দবয যফতবী ওীবোন্দফ দম্পরত ভম্পথত ওন্দয তোয জ্বরন্ত ঈদোযণ এআ ঈনযোম্পি। চীম্পফতওোন্দর
চীন্দফন্দ্রনোন্দথয ভুন্দঔ শুনন্দত োআ --‚স্বোধীনতো অভযো ফোআ দঘন্দেম্পঙরোভ। ম্পওন্তু স্বোধীনতো ঘোেো ভোন্দন দতো ফোংরো বোক ওযো নে। এআ
স্বোধীনতো দতো অভযো ঘোআ ম্পন।‛১৪
োভোম্পচও, থবননম্পতও, যোচননম্পতও — ফ ম্পভম্পরন্দে োম্পফবও ংওন্দিয ফস্থোন প্রতযক্ষরূন্দ পুন্দি ঈন্দঠন্দঙ ঈনযোন্দ।
ফোচোন্দয ঘোন্দরয দোভ অওোন্দঙোাঁেো, এভনওী, ওোন্দরো ফোচোম্পয শুরু ে কন্দেয ফোচোন্দয। অভযো দদম্পঔ —
‚ম্পস্তন্দত্বয ংওি দমঔোন্দন, দঔোন্দন োম্প্রদোম্পেও দোঙ্গো ম্পনতোন্তআ দক ণ। ...ম্পভম্পঙন্দরয দঘন্দে স্তোদন্দয ঔোদয
 নযোময ভূন্দরয ম্পচম্পনন্দয দোম্পফন্দত ম্পভম্পঙর ন্দনও দফম্প ওোমবওয। গ্রোভ  য, ম্প্ু  ভুরভোন তোন্দত
োম্পভর।‛১৫
স্তোদন্দয ঔোন্দদযয দোম্পফন্দত, ভূরযফৃম্পেয প্রম্পতফোন্দদ ফহু ভোনুল যোস্তোে দনন্দভ অন্দ্োরন ওযোয যোন্দধ ুম্পরগুম্পর ঘোরোে। এআ
ভোন্দফন্দ রক্ষ রক্ষ ভোনুল ং গ্রণ ওন্দয।
ঈনযোন্দ অভযো দদম্পঔ, ইশ্বযীুয গ্রোন্দভ ঈদ্রফ ম্পদন্দন ম্পদন্দন ফোেন্দতআ থোন্দও দঔোনওোয ম্পন্দয নোন্দভয এওম্পি দভন্দেম্পর
স্ববোন্দফয মুফওন্দও খন খন বূন্দত ধন্দয। ন্দনও ছোেপুাঁও, ম্পওে-ফোওে, তন্ত্র-ভন্ত্র তোন্দত দওোন্দনো ওোচ ে নো। ফযং, ম্পন্দয
ঘম্পযত্রম্পিয ম্পযফতবন খন্দি। তোয নযভ দভন্দেম্পরবম্পঙ্গন্দত ধযো ন্দে এও বেঙ্কয দৃম্পষ্ট। ম্পন্দযদোয খোন্দে ঘোন্দ স্বোধীনতো ংগ্রোভী
ম্পদনুফোফুয বূত। দ ফন্দর --‚দদন্দয ন্দেনো ন্দে দকর। ধোনঘোর মম্পদ দঘোযোওোযফোযীয ভোর ে, তন্দফ দদন্দয অয যআরিো ওী! ওী
ফম্পর ম্পও দতোযো! ধোন স্মোকর ন্দি ফোন্দ ট্রোন্দভ!‛১৬
ঈনযোন্দ োন্দঠয প্রথন্দভ ম্পন্দযয খোন্দে ফোযফোয বূত ধযোয ওোম্পম্পন অভোন্দদযন্দও, োম্পয দমোকোন ম্পদন্দর যফম্পতবন্দত অভযো
ফুছন্দত োম্পয দম, অন্দর ঈনযোন্দ ‘বূত’ রূও ম্পন্দন্দফ ফযফহৃত ন্দেন্দঙ। ভোন্দচ যোচওতো শুরু ন্দরআ বূন্দতয ঈদ্রফ
দফন্দে মোে। োভোম্পচও-যোচননম্পতও-থবননম্পতও ংওন্দিয দফোছোন্দত নযোম্পও এআ রূও ফযফোয ওন্দযন। বূতগ্রস্ত ম্পন্দযদোয
ভুন্দঔ শুনন্দত োআ —
‚দুন্দফরো দুভুন্দঠো বোত দচোকোন্দফ কফযন্দভন্ট তো োযন্দঙ নো!‛১৭
ওোন্দরোফোচোম্পযয পন্দর ভোনুন্দলয ওোন্দঙ ধোন এভন এও দ্ভুত ফস্তু ন্দেন্দঙ দম, ধোন্দনয দোভ দোনোয দোন্দভয দঘন্দে দফম্প
ঔোদযংওন্দি ফ দশ্রণীয ভোনুন্দলয এওআ দূযফস্থো। ঈনযোন্দ এযওভআ এওম্পি োআ —
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তন ফন্দ্যোোধযোন্দেয অঔযোন : ভন্দেয ন্তঃস্বয
ভোম্পি বফদয
‚এওিু ম্পনঘু ম্প্রদোন্দেয ভম্পরোযো দঙোন্দিো ুিুম্পর ওোন্দেয নীন্দঘ দফাঁন্দধ দঘন্দ ফন্দঙ দরোওোর দট্রন্দনয
ওোভযোে।‛১৮

ঈনযোন্দয নযম্পদন্দও দদম্পঔ, ম্পঔযফোফুয ভুেীন দদ অম্পফষ্কোয, দরোআ ম্পভন্দেন্দয স্বোবোম্পফও ভৃতুয দত ইশ্বযুযী োন্ত,
ঈিৃঙ্খর ম্পযন্দফ, যোচওতো ঘরন্দঙ-এযআ ভন্দধয অভযো ঔুন্দাঁ চ োআ ফন ফুন্দেোন্দও দম ইশ্বন্দযয িোন ওন্দয ঘন্দরন্দঙ ম্পফযোভ,
োম্পন্তয ম্পযন্দফ অনন্দত।
ুতযোং, ভে ঈনযোন্দয অধোয  অন্দধে—এআ োধোযণ তযন্দও ফন্দেো ভোন্দয নযোম্পও ওতঔোম্পন ম্পযীম্পরত ওযন্দত
োন্দযন তো দদম্পঔ তন ফন্দ্যোোধযোন্দেয ‘ঙ্খম্পঘন্দরয ডোনো’, ‘ডোনোয দুোন্দ ৃম্পথফী’দত। এআ ভে দরঔওন্দও ম্পদন্দেন্দঙ
ন্তন্দববম্পদ দঘোঔ মো ম্পদন্দে ম্পতম্পন ফোস্তফতোয দবতযওোয ফোস্তফতোন্দও দদঔন্দত  দদঔোন্দত দন্দযন্দঙন। ওোন্দরয ম্পিক্ষন্দণ মঔন
ফম্পওঙু দ্রুত ফদন্দর মোন্দি, মথোপ্রোপ্তন্দও িুি যোঔো তঔন ঔুফ ওম্পঠন। তফু দম দমভন তোন্দও দযন্দঔআ দরঔওন্দওয ওল্পনোপ্রম্পতবো
ম্ভোফনোয চোেকোম্পি ক্লোন্তবোন্দফ ঔুাঁন্দচ দকন্দঙ। এআ িোন্দনয পরশ্রুম্পত ভন্দেয ফহুস্বম্পযও ম্পবমোন্দন ঋে ঈনযো দুম্পি।
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