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প্রততফাদী াঅতদফাী  শাতলত ান্ত্যজ নাযীাঃ ভাশ্বেতা শদফীয কশ্বে
শওৌতশ্বওাত্তভ প্রাভাতনও
কশ্বফলও, শফনায তন্দু তফেতফদযারয়
Abstract
Mahasweta Devi is a prominent novelist as well as short story writer in Bengali literature. She
emerged in Bengali literature in 1956 by writing ‘Jhasir rani ‘, an autobiographical fiction. Besides
her novel she wrote many short stories wherein we find many tribal and subaltern women
characters who always remonstrate against their social and sexual exploitation or deprivation. In
her short story ‘Droupadi`, Shikar` we draw up the main protagonist two tribal characters who
protest against their sexual exploitation. But in her `‘Bayen` ‘Rudali’ ‘Dhouli’ she left a big
questions about social stigma against subaltern women. Where we find three main subaltern women
characters who are victimized by social exploitation of upper caste in the form of sexual abuse or
suppression. This is the main thrust of this article.
Key words- sexual exploitation, deprivation, suppression, existential crisis, remonstrate.

ফাাংরা াতশ্বতয শ াটকে নাভও াততয প্রওযণতটয মথাথথ যচনায ূত্রাত য় যফীন্দ্রনাথ ঠাওুশ্বযয াত
ধশ্বয।যফীন্দ্রনাশ্বথয াশ্বত ান্ত্যজ শেতণয াঈয াঈচ্চফশ্বণথয শালণশ্বও শওন্দ্র ওশ্বয তও ু কে কশ্বে াঈশ্বঠশ্ব । তওন্তু জীফ
ান্ত্যজ শেতণয চতযত্র যফীন্দ্র কশ্বে এওওথায় শনাআ ফরশ্বরাআ চশ্বর। ওারক্রশ্বভ াঈনতফাং তাব্দীয তৃতীয় দশ্বও ফাাংরা
াতশ্বতয ওশ্বলার শকাষ্ঠীয শরঔওশ্বদয দাথশ্বণ ফাাংরা াঈনযা  শ াটকশ্বে তবে ওশ্বয এশ্বরা ান্ত্যজ শেতণয
ভানুশ্বলযা। মতদূয জানা মায়, ফাাংরা শ াটকশ্বে প্রথভ ান্ত্যজ শেতণয াঈয াঅশ্বরাওাত ওশ্বযশ্ব ন শরজানন্দ তাাঁয
'ভা' (১৩৩০) কশ্বে, এওজন াাঁতার মুফশ্বওয ওুতর ভুজুশ্বয তযণত য়ায ওাততন ফণথনায ভাধযশ্বভ। ওশ্বলার
শকাষ্ঠীয শরঔওশ্বদয শথশ্বও দুাআ দও শ্বয ঝাাঁতয যাণী (১৯৫৬) নাভও াআততাােয়ী জীফতন গ্রন্থ তরশ্বঔ ফাাংরা
াতশ্বতয ভাশ্বেতা শদফীয াঅতফবথাফ। ভাওাশ্বরয যশ্বথয চাওা মত এতকশ্বয়শ্ব , শরতঔওায শরঔনী তি ততাআ ক্ষুযধায
শ্বয়শ্ব । 'ফযাও াভাতজও াতবজ্ঞতা  ানুবূততশ্বত' তায াঈনযাশ্বয তফলয়ফস্তুশ্বত এশ্বশ্ব তফুর শফতচশ্বত্রয
ভাশ্বযা। াআততাশ্বচতনা শথশ্বও শুরু ওশ্বয ভধযতফত্ত জীফশ্বনয াশ্বেলণ, াঅতদফাী শালণ  তফশ্বরা শথশ্বও ওৃলও
বাকচালী, বূতভ াঅশ্বন্দারশ্বনয প্রঙ্গ এশ্বশ্ব ওারক্রশ্বভ। াঈনযাশ্বয াাাত তততন তাাঁয শ াটকেগুতরশ্বত শযশ্বঔ
শকশ্ব ন ান্ত্যজ  াঅতদফাী নাযীশ্বদয জীফন মন্ত্রণায াযওথা, শমঔাশ্বন নাযীযা তফতবন্নবাশ্বফ শাতলত শ্বয়শ্ব ,
তনীতেত শ্বয়শ্ব ,াতযাচাতযত শ্বয়শ্ব । তাাঁয 'শ্বরৌদী'(১৯৭৬), 'তওায' (১৯৭৮),'ফাাঁশ্বয়ন', 'রুদারী', 'শ্বধৌতর'
প্রবৃতত কশ্বেয নাযীযা শমভন শাতলত শ্বয়শ্ব , শতভন ভাশ্বজয প্রতত শযশ্বঔ শকশ্ব যফ  তনযফ প্রততফাা্ফতত
ভাশ্বেতা শদফীয কেগুতরয ভশ্বধয ানযতভ তিারী কে 'শরৌদী। বয জকৎ  তাশ্বদয তনতভথত াঅতদফাীান্ত্যজ শেতণ শালশ্বণয শালণ-তভশ্বথয প্রতত তফশ্বরা প্রওাশ্বয ভধয তদশ্বয়াআ কেতটয াঅতঙ্গও তফনযস্ত শ্বয়শ্ব । কশ্বেয
ভূর শওন্দ্রীয় নাযী চতযত্র শরৌদী। ানামথ াাঁতার াঈজাততয তফশ্বরাশ্বয প্রতততনতধ। ভাজন ওাযফাযী  শালও
শেতণয প্রতততনতধ ূমথ াহু  তায শ শ্বরশ্বও ঔুন ওযায াযাশ্বধ ভস্ত ুতর তডাটথশ্বভন্ট  তফশ্বল ওশ্বয ুতর
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ওযাশ্বেন াজথন তাং এয ওাশ্ব শরৌদী শভশ্বঝন  তায স্বাভী দুরন 'শভাষ্ট য়াশ্বন্টড'। কশ্বে াঈশ্বলতঔত 'দুাআ
তওভাধাযী' ুতর াআয়ুতনপশ্বভথয াংরাশ্ব শরৌদী ম্পশ্বওথ জানা মায় ' দ - শভাষ্ট নশ্বটাতযয়া শভশ্বয়শ্ব শ্বর। রাং
য়াশ্বন্টড াআন শভতন......."। ১৯৭১ াশ্বরয ওযাশ্বেন াজথন তাং এয প্রতততনতধশ্বে শমৌথ ফাতনীয 'ফাওুতর াাশ্বযশ্বন'
ুতরশ্বয শচাশ্বঔ পাাঁতও তদশ্বয় াতরশ্বয় তকশ্বয়ত শ্বরা শরৌদী  তায স্বাতভ দুরন। তাাআ শরৌদী তায স্বাভী ুতরশ্বয
ওাশ্ব ওুঔযাত াযাধী রূশ্ব কনয। যফতথীশ্বত স্বজাতত দুঔীযাভ খোযীয তফোখাতওতায় স্বাভী দুরশ্বনয ুতরশ্বয
গুতরশ্বত ভৃতুয শ্বর শরৌদী এওাাআ াংগ্রাভ এওাাআ চাতরশ্বয় শমশ্বত থাশ্বও। প্রশ্বরাবশ্বনয শ্বথ া তদশ্বয় এওাাআ জাততয
 াংগ্রাশ্বভয ওভথী শাভাাআ  ফধুনায তফোখাতওতায় শরৌদী শফত তদন াঅত্মশ্বকান ওযশ্বত াশ্বয না। এও
ভয় তাশ্বও ুতরশ্বয জাশ্বর ধযা যশ্বত য়।
এয শ্বয শনানায়শ্বওয াঅশ্বদ ভত শরৌদীয াঈয শুরু য় াভানুতলও  াভানতফও শমৌন তনমথাতন  ধলথণ।
ওাযণ শনানায়শ্বওয ওশ্বঠায তনশ্বদথ 'শ্বও ফাতনশ্বয় তনশ্বয় এশ্বা। ডু তদ নীডপুর'। শরৌদীশ্বও াধযভত ফাতনশ্বয় তনশ্বয়
াঅশ্ব শনাকণ"তাযয এও তনমুত চাাঁদ শওশ্বট মায়। এও তনমুত চান্দ্র ফৎয রক্ষ াঅশ্বরাওফলথ শ্বয শরৌদী শচাঔ ঔুশ্বর, তও
তফস্ময়, াঅওা  চাাঁদশ্বওাআ শদশ্বঔ। ক্রশ্বভ য ভতস্তষ্ক শথশ্বও যিাব াঅরতশ্বনয ভাথা শ্বয মায়। নেশ্বত তকশ্বয় 
শফাশ্বঝ এঔশ্বনা য দুাত দু ঔুাঁশ্বটায় এফাং দু া দু ঔুাঁশ্বটায় ফাাঁধা। া া  শওাভশ্বযয তনশ্বচ চটচশ্বট তও শমন। যাআ
যি। শুধু ভুশ্বঔয তবতয ওায শনাআ বীলণ শতষ্টা। ...ফুঝশ্বত াশ্বয শমাতনশ্বত যিস্রাফ। ওতজন শ্বও ফাতনশ্বয় তনশ্বত
এশ্বত শ্বরা? শ্বও রজ্জা তদশ্বয় শচাশ্বঔয শওার শথশ্বও জর কোয়। শখারাশ্বট চাাঁশ্বদয াঅশ্বরায় তফফণথ শচাশ্বঔয তনশ্বচয
তদশ্বও নাভাশ্বত তনশ্বজয স্তন দুতট শচাশ্বঔ শ্বে এফাং  শফাশ্বঝ যাাঁ, শ্বও তঠওভত ফানাশ্বনা শ্বয়শ্ব । এফায শ্বও
শনানায়শ্বওয  ন্দ শ্বফ। স্তন দুতট ওাভশ্বয ক্ষত-তফক্ষত,ফৃন্ত্ ত ন্নতবন্ন। ওত জন? চায-াাঁচ- য়-াত তাযয
শরৌদীয হুাঁ ত শ্বরা না। "(ৃাঃ ৩৮, ভাশ্বেতা শদফীয শ াটকে ঙ্করন)
ভাবাযশ্বত ঞ্চান্ডশ্বফয স্ত্রী শরৌদীশ্বও তফফস্ত্র ওশ্বযত শ্বরা দুাঃান, ধূতযাশ্বেয যাজবায়। তওন্তু এাআ কশ্বে
শরৌদী শজাতদায -ভাজনী-শালও ভাশ্বজয তফরুশ্বে তফশ্বরাী াঅতদফাী এও াতথথফ ত্তা। এও খন্টা ধশ্বয
াভানতফও শমৌন তনমথাতন  ধতলথত ফায শ্বয তফশ্বরাী শচতনায় বাস্বয শরৌদীশ্বও তও ুশ্বতাআ দতভশ্বয় যাঔা মায় না।
াঈরঙ্গ ধতলথত শরৌদী াঅয তফবৎ শ্বয় াঈশ্বঠ শনা নায়শ্বওয ওাশ্ব । শরৌদীয নযস্ত্র প্রততফাশ্বদয াভশ্বন তবত ন
শনানায়ও মথন্ত্"শরৌদীয ওাশ্বরা যীয াঅশ্বযা ওাশ্ব াঅশ্ব। শরৌদী দুশ্বফথাধয, শনানায়শ্বওয ওাশ্ব এশ্বওফাশ্বয দুশ্বফথাধয এও
াদভয াতশ্বত ওাাঁশ্ব। াশ্বত তকশ্বয় য তফক্ষত শঠাাঁট শথশ্বও যি ঝশ্বয এফাং শ যি াশ্বতয শচশ্বটাশ্বত ভুশ্ব
শপশ্বর। শরৌদী ওুরওুতর শদফায ভত বীলণ, াঅওাশ্বচযা, তীক্ষ্ণ করায় ফশ্বর, ওাে যাতফ শওভন ওশ্বয?ভযদ
তু? চাযতদও শচশ্বয় শরৌদী যিভাঔা থুথু শপশ্বর ফশ্বর, শথা শও ুরুল নাাআ শম রাজ ওযফ। ওাে শভাশ্বয
যাশ্বত তদফ না। াঅয তও ওযতফ? শরাঃ ওাাঈটায ওর্ শরাঃ ওাাঈটায ওর্ -? শরৌদী দুাআ ভতদথত স্তশ্বন শনানায়ওশ্বও
শঠরশ্বত থাশ্বও এফাং এাআ প্রথভ শনানায়ও তনযস্ত্র টাশ্বকথশ্বটয াভশ্বন দাাঁোশ্বত বয় ান, বীলণ বয়্।"(ৃাঃ-৩৯"(ৃাঃ
৩৮, ভাশ্বেতা শদফীয শ াটকে ঙ্করন)
প্রততফাদ মতদ ফাও তওাংফা াফাও াথফা শাচ্চায তওাংফা তনরুচ্চায মাাআশ্বাও না শওন ওাশ্বয়ভী াও দশ্বরয
ওাশ্ব তা াফযাআ ভাযাত্মও বশ্বয়য ফস্তু। ত্ততফাশ্বদাআ তনভূথর য় শালণ, শালশ্বওয শালণ ক্ষভতায তাংান মায়
টশ্বর। শম াঈরঙ্গ, শাচ্চায প্রততফাদ এাআ কশ্বে শরৌতদ নাভও াঅতদফাী এও যভণী চতযশ্বত্র শরতঔওা তুশ্বর ধশ্বযশ্ব ন
তঠও শতভতন বাশ্বফ শরতঔওায 'তওায' (১৯৭৮) কশ্বে াঅভযা াাআ াঁযা াঅতদফাী াঈজাততয শভযী নাভও নাযী
চতযত্রতটশ্বও, শম তওনা শাচ্চায প্রততফাশ্বদয প্রততবূ। াফয এাআ কশ্বেয তফলয়ফস্তু  শপ্রক্ষাট াঅরাদা, তওন্তু তথভ
এওাআ। কশ্বেয ওাততনশ্বত শভযী ডাল্টনকশ্বেয াঅতদফাী 'াঁযা' যভণী।তায জন্ম যশ্বযয ত শ্বন যশ্বয়শ্ব ভাজ
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ফতবূথত, াবফধ এও াশ্বেতরয়ান যি। াঅতদফাী ওুরুডা গ্রাশ্বভ এওভয় াশ্বফশ্বদয 'তটম্বায প্লাশ্বন্টন' ত র, শভতযয
ভা শঔাশ্বন ওাজ ওযায ুফাশ্বদ তডক্সন াশ্বশ্বফয শ শ্বরয াশ্বথ তযচয় য় এফাং তায পরস্বরূ াবফধ ন্ত্ান শভযীয
জন্ম। যফতথীশ্বত তডক্সন াশ্বফ  শভযীয ফাফা াশ্বেতরয়া চশ্বর শকশ্বর শাআ ফাাংশ্বরা তওশ্বন শনন প্রাদজী। তওন্তু শভযী
 তায ভা শও তাোফায ওথা না শবশ্বফ প্রাদজী তনশ্বজয ুতফধায ওথা শবশ্বফ দুজনশ্বওাআ ফাাংশ্বরাশ্বত শযশ্বঔ শদয়।
ফস্তুতশ্বক্ষ, শভযী দুদথভ, দুদথান্ত্, ওভথঠ  াী। তায শমৌফন াশ্বনও শপ্রতভও ুরুলশ্বদয াত াতন তদশ্বর  শ তনশ্বজয
াআচ্ছায় তফজাতীয় এও ভুতরভ শ শ্বরয াশ্বথ শপ্রম্বন্ধশ্বন াঅফে শ্বয়শ্ব । এওতদশ্বও শমভন শভযী াঁযা ভাশ্বজয যীততনীততশ্বও শতায়াক্কা ওশ্বয না শতভতন ানযতদশ্বও াশ্বেতরয়ান াশ্বশ্বফয যশ্ব জাত শভযীশ্বও াঁযা ভাজ তাশ্বদয
যীতত-নীতত শথশ্বও তাশ্বও াফযফতত তদশ্বয়শ্ব ।
তওন্তু ঠাৎ ওুরুডায ফনাঞ্চশ্বর াতজয য় তঠওাদায তীরদায তাং। ফযফাতয়ও ফুতে এাআ তঠওাদাশ্বযয ফনাঞ্চশ্বরয
াশ্বরয কা ধ্বাং ওশ্বয ওাশ্বঠয ফযফা তায। শাআ ুত্র ধশ্বযাআ তায ওুরুডাশ্বত াঅকভন। তনশ্বজ এওজন তফফাতত ুরুল
য়া শ্বে শ নাযী শদ শরাবী এও ভাাং শরারু শু। াথচ ভুশ্বঔ তায বয জকশ্বতয নীততকত ফুতর- 'ফাাআ
ফাশ্বয়য ভা - শফান! শম বুরশ্বফ, তাশ্বও বাতকশ্বয় শদফ।'(ৃাঃ-৫০)। তওন্তু তনশ্বজাআ এও তফওৃত ওাভনায পাাঁশ্বদ ফন্দী।
প্রাদজীয ফাতেশ্বত শমতদন প্রথভ শ শভতযয তযচয় য়, শতদনাআ তায ভশ্বধয শজশ্বক াউশ্বঠ শভযীয শদশ্বয প্রতত তায
াতুগ্র ওাভনা। শম শওান ভূশ্বরযাআ শভযীয াশ্বথ শ শদশ্বভাক ওযশ্বত চায়। শাআ রক্ষযশ্বও ূযণ ওযায াঈশ্বেশ্বয
প্রথভতদশ্বও শভযীশ্বও ফস্তুকত প্রশ্বরাবন শদঔায়। তওন্তু শভযীয ফতরষ্ঠ  শতজী ভশ্বনাবাশ্বফ তীরদায ুতফধা ওযশ্বত াশ্বয
না। তওন্তু তফু শ নাশ্ব ােফান্দা,তফতবন্নবাশ্বফ শভযীশ্বও এয জশ্বনয তফযি ওযশ্বত থাশ্বও। তাাআ তফযি ভশ্বন শভযী
এওতদন যাজী শ্বয় মায় তীরদাশ্বযয ূফথ তযওতেত স্থাশ্বন াতবাশ্বযয জনয।
এঔাশ্বনাআ শরতঔওা এাআ কশ্বেয তযভাতি শটশ্বন তদশ্বত াযশ্বতন। তওন্তু শরতঔওা তা ওশ্বযনতন। াঅশ্বর শরতঔওায
াতবপ্রায় ত শ্বরা না। তততন এাআ কশ্বেয নাভওযণ ওশ্বযশ্ব ন 'তওায'। তায জশ্বনয তততন কশ্বে তওায ওযায ভত
তযশ্বফ ৃতষ্ট ওশ্বযশ্ব ন- ' রা কা এঔাশ্বন ভাাআশ্বরয য শভাআর। কা এনতুন ওুাঁতে াঅশ্ব। তাযয এওতদন
াশ্বনয খশ্বয নাকাযা ফাশ্বজ। জানা মায়, শাতরয তদন াঅতদফাীশ্বদয শম তওায শওরায তনয়ভ াঅশ্ব , এফায শ
তওায শভশ্বয়শ্বদয। ফাশ্বযা ফ য ুরুশ্বলযা এ তদশ্বন তওাশ্বয মায়। তাযয শভশ্বয়শ্বদয ারা। ুরুলশ্বদয ভত তাযা
শফশ্বযায় ফশ্বরায়া -তীয -ধনুও তনশ্বয়। জঙ্গশ্বর াাশ্বে শ াশ্বট। জারু- ঔযশ্বকা- াতঔ মা ায় তাাআ ভাশ্বয। ...শ্বওন
যা তওায ওশ্বয, তা যা জাশ্বন না'(ৃাঃ- ৫৫, ভাশ্বেতা শদফীয শ াটকে াংওরন)
ফাশ্বযা ফ য শ্বয াঁযা ভাশ্বজ াঅজ ুরুলশ্বদয তযফশ্বতথ শভশ্বয়শ্বদয তওাশ্বযয তদন। এাআ তদশ্বনয যাতত্রশ্বতাআ
ততরদাশ্বযয প্রতীতক্ষত স্থাশ্বন াতবায ওযশ্বত শচশ্বয়শ্ব শভযী। কশ্বেয প্রথভতদশ্বও ভশ্বন য় তওাযী তীরদায 
তওায শভযী। কশ্বেয তযভাতি তা তওন্তু নয়, শশ্বল াঅভযা মা শদঔশ্বত াাআ তা শ্বরা তওায তীরদায,তওাযী
শভযী। ফহু প্রততক্ষায় প্রতততক্ষত তীরদায শদতও তভরশ্বনয াঅস্বাশ্বদ মঔন টকফক ওশ্বয পুশ্বটশ্ব , তঔতন তাশ্বও শভযীয
দা এয শওাাঁশ্ব তনধন শ্বত শ্বয়শ্ব । ভাাংশ্বরারু ভানুলশ্বফধাযী শু তীরদাশ্বযয তনধনশ্বও শভযীয ভশ্বন য় 'ফে
তওায'। তাাআ শ াঅনন্দতদত, তযতৃি‘ওশ্বয়ও রক্ষ চাাঁদ ওাটর। শভতয াঈশ্বঠ দাাঁোর। যি? জাভায়?ওাশ্বে? নারায় ধুশ্বয় শনশ্বফ... শভযী শফতযশ্বয় এশ্বরা।
নারায তদশ্বও চরর। নারায় শনশ্বভ নগ্ন শ্বয় স্নান ওযশ্বত ওযশ্বত য ভুঔ কবীয তৃতিশ্বত বশ্বয শকর। শমন
ুরুলঙ্গ ওশ্বয াশ্বল তৃতি শশ্বয় ।'(ৃাঃ- ৫৮, ভাশ্বেতা শদফীয শ াটকে াংওরন)
নাযী জাততয প্রতত াফভাননা  ভাাংশ্বরারু ুরুলশ্বফী শুয প্রতত শভযীয এাআ স্ত্র প্রততফাদ াফযাআ াঅাআশ্বনয
শচাশ্বঔ াযাধ। তওন্তু জীফন শমঔাশ্বন তফন্ন শঔাশ্বন প্রততফাশ্বদয স্থান াফযাআ যশ্বয়শ্ব , তা শ তনরুচ্চায প্রততফাশ্বদাআ
শাও, তওাংফা শাচ্চায। শুধু তাাআ নয় শাআ তওায তনধন যাতত্রশ্বতাআ াঁযা ভাশ্বজ শভশ্বয়শ্বদয কাশ্বনয বালায় ারশ্বক্ষয
াঈশ্বঠ এশ্বশ্ব মুকযফতথী মুকান্ত্য প্রততফাশ্বদয াংশ্বওতVolume-II, Issue-IV
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'শ্ব যমশ্বদ,
এভন শাতর ফ য ফ য শাওএভতন তওায ফ য ফ য ওতযভদ তদফ শতাভাশ্বও
ভদ তদফ-' (ৃাঃ-৫৯ ভাশ্বেতা শদফীয শ াটকে াংওরন)
‘শরৌদী'  'তওায' কশ্বে শওন্দ্রীয় দুাআ াঅতদফাী নাযী চতযত্র শরৌদী  শভযী ভশ্বধয শম শাচ্চায  স্ত্র প্রততফাদ
শদঔশ্বত ায়া মায় তা তওন্তু ভাশ্বেতা শদফীয ানযানয ান্ত্যজ শেতণয নাযী চতযত্রগুতরশ্বত তযরতক্ষত য় না। তাযা
ফযাওবাশ্বফ ভাজ ফঞ্চনা  তনদারুণ াতযাচাশ্বযয তওায। এাআ যওশ্বভাআ এওতট কে শ্বরা 'ফাাঁশ্বয়ন'। কশ্বেয
তফলয়ফস্তুশ্বত শরতঔওা এও াতবনফ াথচ ােত ভানফতাফাশ্বদয তফশ্বফাশ্বযাণ খতটশ্বয়শ্ব ন। কশ্বেয ওাততনশ্বও শরতঔওা
শুরু ওশ্বযশ্ব ন ান্ধতফো  ওুাংস্কাশ্বয াঅচ্ছন্ন এও গ্রাভীণ তযশ্বফশ্বয াঈস্থানায ভাধযশ্বভ। প্রধান নাযী চতযত্র শডাভ
ভাশ্বজয চণ্ডী গ্রাভ ভাশ্বজয চণ্ডী গ্রাভ ভাশ্বজয াতবি ওুাংস্কাশ্বযয ানযতভ ফতরদান।
কশ্বেয শুরুশ্বতাআ চণ্ডীফাাঁশ্বয়শ্বনয ফতথভান ওারীন ফাস্তফ তচত্রশ্বও শরতঔওা তুশ্বর ধশ্বযশ্ব ন তাযাআ শ শ্বর বকীযশ্বথয
দৃতষ্টশ্বত‘ওঔশ্বনা ভশ্বন য়তন চণ্ডী ফাাঁশ্বয়ন ওাশ্বযা ভা শ্বত াশ্বয , দূয শথশ্বও শদশ্বঔশ্ব খশ্বযয ভাথায় রার শনওশ্বেয
ধ্বজা, ভাশ্বঝ ভশ্বধয শদশ্বঔশ্ব াঈদ্ভ্রাশ্বন্ত্য ভত ধানশ্বক্ষশ্বতয াঅরধশ্বয শচশ্বত্রয চলা দুুশ্বয রার ওাে শ্বয শও
শমন ওাতঠ তদশ্বয় তটন ফাজাশ্বত ফাজাশ্বত ভজা ুওুশ্বযয তদশ্বও মাশ্বচ্ছ, শ শ্বন এওটা ওুওুয।ফাাঁশ্বয়ন মঔন তঔন
তটন ফাতজশ্বয় াো তদশ্বত তদশ্বত মায়।ফাাঁশ্বয়ন মতদ শওান শ াট শ শ্বর ফা ুরুলশ্বও শদশ্বঔ তঔতন শচাশ্বঔয দৃতষ্টশ্বত
তাশ্বদয যীয শথশ্বও যি শুশ্বল তনশ্বত াশ্বয‛ । (ৃষ্ঠা- ৮১, ভাশ্বেতা শদফীয শ াটকে াংওরন)
শেতণ তফবি ভাশ্বজয ান্ত্যজ শেতণযা তচযওাশ্বরাআ াফশ্বতরত  ফতঞ্চত। শডাভ নাভও এও ান্ত্যজ শেণীয নাযী
চণ্ডী ফাাঁশ্বয়শ্বনয তফশ্বয় শ্বয়ত র ঐ এওাআ গ্রাভ ভাশ্বজয ফাতন্দা ভতরন্দশ্বযয। ততায শওৌতরওফৃতত্তয ূশ্বত্র বাকাশ্বে
ফশ্বদ ৎওাশ্বযয ওাজ ওযশ্বত য় চণ্ডীশ্বও । তওন্তু, তায শচতনায়  শফাধকভযতাাআ শ ফুশ্বঝ াঈঠশ্বত াশ্বয না শেতণ
তফবি শডাভ ভাশ্বজয ৎওাশ্বযয ওভথশ্বও ভাশ্বজয াঈচ্চ শেণীয ভানুলজন শওন খৃণায শচাশ্বঔ শদশ্বঔ? তায বাফনায়
প্রততপতরত য় তচযন্ত্ন শেতণ তফবি ভাশ্বজয ােত, তচযচাতযত াফশ্বতরত, াভাতজও শফলভয “ তফশ্ববশ্বদয রূশ্বযঔা
 জ্বরন্ত্ প্রশ্ন- ‚তশ্বফ তাশ্বদয এত শখন্না ওশ্বয শওন ভানুল ।‛ ফশ্বদশ্বয ৎওাশ্বযয ূত্র ধশ্বযাআ ভতরন্দশ্বযয াশ্বথ
তযচয়  তফশ্বয় য় তায। এও ন্ত্াশ্বনয জননী য় শ। তওন্তু এওতদন ান্ধ ওুাংস্কাশ্বয জযাগ্রস্ত শডাভ ভাশ্বজয
তফোশ্ব ঠাৎ ‚চণ্ডী শ্বয় শকর ফাাঁশ্বয়ন, তনষ্ঠুয তনদথয় তশুন্ত্া। ‛
াঅশ্বরাচয কশ্বে শরতঔওা ভাজ শ্বচতন ভন ফাস্তফতায তযন্থী । াঅজ এাআ এওতফাং তাব্দীশ্বত াঅভযা প্রায়াআ
াংফাদশ্বত্র রক্ষয ওতয ডাাআতন াফাদ তদশ্বয়, নাযীয প্রতত ান্ধ ওুাংস্কাশ্বয জযাজীণথ ভাশ্বজয াতযাচায  তায প্রতত
তফশ্ববদভূরও াঅচায-াঅাঁচযণশ্বও। কশ্বে শডাভ ভাশ্বজ মঔন াঅতফষ্কৃত য় চণ্ডী 'ফাাঁশ্বয়শ্বন' তযণত শ্বয়শ্ব াথথাৎ তশু
ন্ত্াযও তঔতন চণ্ডীয শফফাতও জীফশ্বন শনশ্বভ াঅশ্ব াতস্তয ঔেক। স্বাভী,ন্ত্ান তযফায শথশ্বও ভাজ তাাঁশ্বও তফচুযত
ওশ্বয ভাশ্বজয এওশ্বওাশ্বণ, এওখশ্বয ওশ্বয শযশ্বঔ শদয়। শমন শ াঅরাদা জকশ্বতয প্রাণী। তনয়ভান  ৃঙ্খশ্বরয
শফতে তায াশ্বয় তযশ্বয় শদয়া য়। এভনতও তনশ্বজয স্বাভী ন্ত্াশ্বনয তযচয় তদশ্বত চণ্ডীশ্বও তনশ্বলধ ওযা য়। তাাআ
তায শ শ্বর বকীযথ জ্ঞানয়া াফতধ তায ভাতৃতযচয় জানশ্বত াশ্বয না।
ততায শথশ্বও ভাতৃতযচয় াঈদ্খাাঁতটত ওশ্বয বকীযশ্বথয হৃদয় তফচতরত য়। ভা চণ্ডী , ভাজ স্বীওৃত ফাশ্বয়ন য়া
শ্বে ভাতৃ শস্নশ্বয জনয বকীযশ্বথয হৃদয় ফযাওুর শ্বয় শ্বঠ। ানতদশ্বও বকীযথশ্বও শদশ্বঔ চণ্ডীয তচযন্ত্ন ভাতৃো
শজশ্বক াঈশ্বঠশ্ব । শম ভাজ এওতদন তাশ্বও ফরশ্বত ফাধয ওশ্বযত র ‚াঅতভ ফাশ্বয়ন াঅতভ খশ্বযয শ শ্বর শপশ্বর ,ভযা
শ শ্বরশ্বও দুধ শদাআ, ভযা শ শ্বর তনশ্বয় শাাক ওতয ? াঅতভ ফাাঁশ্বয়ন ‛শাআ এওতদন ভানফ ভাশ্বজয ওরযাণ াধশ্বনয
Volume-II, Issue-IV

May 2016

17

জনয তনশ্বজয প্রাণ তফজথন তদশ্বয় যক্ষা ওশ্বয ‘পাাআব াঅ রারশ্বকারা’শভরশ্বও ফৃত্তয ক্ষতত াধশ্বনয াত শথশ্বও।
ফৃত্তয ভানফওরযাণ শচতনায াঈশ্বন্মল , তফতজথত জীফন চণ্ডীশ্বও ভাজ  তযফাশ্বযয প্রতত ুনযায় তাশ্বও তায াঅর
তযচশ্বয়য াঅর স্বীওৃতত তপতযশ্বয় তদশ্বয়শ্ব । ান্ধতফোী ভাজশ্বও াঅফায ফরশ্বত শ্বয়শ্ব চণ্ডী তাশ্বদয ভাশ্বজযাআ
ান্ত্বুথি।
‚তফতড তরঔশ্বত রাকশ্বরন । বকীযশ্বথয শচাঔ তদশ্বয় জর েশ্বত রাকর ....বকীযথ করা শঝশ্বে ফরর-াঅজ্ঞা াঅভায
নাভ বকীযথ কঙ্গাুত্র।
ফাূজা ভতরন্দশ্বযয ুত্র। তনফা শডাভাো।
ভা াইেযচণ্ডী কঙ্গাদাী.....।
বকীযথ ফাং তযচয় তদশ্বত রাকর। ‛(ৃষ্ঠা- ৯৩ ভাশ্বেতা শদফীয শ াট কে াংওরন)
ফযাও শফযীতয ভাতজও াফস্থান  শেতণ তফনযাশ্বয তযশ্বপ্রতক্ষশ্বত ‘রুদারী ’কশ্বেয ওাতনীশ্বও শরতঔওা তফনযস্ত
ওশ্বযশ্ব ন। ৃতথফী ৃতষ্টয াঅতদরগ্ন শথশ্বও শম াভতর ভাজ তফনযা তফধৃত শ্বয়শ্ব ৃতথফীশ্বত, শাআ ভাশ্বজয ুযাআ
এাআ কশ্বে তযরতক্ষত য়। তাাআ এওজন ভাজশ্বচতন শরতঔওা তাাঁয ভশ্বনয ক্ষুযধায শরঔতন তি তদশ্বয় তততন তু শ্বর
ধযশ্বরন এও াশ্বভাখ তয াঅশ্বরঔযশ্বও। শমঔাশ্বন এও শেতণ াঅয এও শেতণশ্বও শালণ ওযশ্বফ তনাংশ্বে শনশ্বফ তায ভস্ত
তনমথা । াঅশ্বরাচয কশ্বে দুাদ নাভও এও ান্ত্যজ শেতণয াঅশ্বরঔযশ্বত াঅভযা এাআ ােত ওথাযাআ ুনরুতি শদঔশ্বত
াাআ। তনচযী শম তওনা এাআ কশ্বে ান্ত্যজ দুাদ জাতীয নাযীয প্রততভূততথ শ্বয় দাাঁতেশ্বয়শ্ব , শ দুাদ জাততয
ুরুলশ্বদয শ্বঙ্গ ভানবাশ্বফ শাতলত। াঈচ্চফণথ যাজুত জাততয ভাজনীয় শালশ্বণ শ তফমথস্ত । ওশ্বরযায় স্বাভীয
ভৃতুযশ্বত াায় তনচযী , ভাশ্বজয াঈচ্চফণথ তনতভথত োো্ “ াতন্ত্ াঈরশ্বক্ষ ফাধয শ্বয় ভাজন যাভফতায তাং এয
ওা শথশ্বও ‘াাঁচ ফ য শক্ষত- শফকাতয শঔশ্বট ঞ্চা টাওা শাধ ওযফ’এাআ শ্বতথ টাওা তাশ্বও ধায ওযশ্বত য়। াথথাৎ
তনচযীশ্বও শফঠশ্বফকাযী রূশ্ব ঔাটাশ্বত তায দাতযর  ভাজ ভানবাশ্বফ দায়ী। শুধু এওা তনচযীাআ নয়, তনচযীয
শঔরায ফয়শ্বয াতথ তফঔতন শও যাজুত্র াতত ভাশ্বজ ভাজনীয় শালশ্বণ শাতলত শ্বত শ্বয়শ্ব , তনাঃস্ব শ্বত
শ্বয়শ্ব । ওাশ্বরয কততয াগ্রকভশ্বন স্বাভী, শ শ্বরশ্বও াযাশ্বত শ্বয়শ্ব তনচযীশ্বও । এওভাত্র তায ায় -স্বাফরম্বন
ত র নাতত াশ্বযায়া। তওন্তু শ ঠাওুভা তনচযীশ্বও শ শ্বে ভযাতজতয়ানশ্বদয দশ্বরয শ্বঙ্গ াতরশ্বয় মায়। এযওভ াফস্থায়
তনাঃায় ফৃো তনচযীয শ্বঙ্গ াক্ষাৎ খশ্বট ফারযওাশ্বরয াতথ তফঔতনয। জীফন াংগ্রাশ্বভ াঈবশ্বয়াআ ভানবাশ্বফ
তফমথস্ত।বতফলযৎ তদনমাশ্বনয াতনয়শ্চতায় তাযা দুরশ্বনয যণান্ন য়। দুরন তাশ্বদয ওাশ্ব ফযি ওশ্বয, রুদারী
নাভও এও নতুন শায।যাজুত াতত প্রফর প্রতা ম্পন্ন ভাশ্বজ যাজুত খশ্বযয শওান ফযতি ভানুশ্বলয কঙ্গাপ্রাতি
খটশ্বর শযাদশ্বনয জনয প্রশ্বয়াজন য় রুদারীয। দুরশ্বনয ফিশ্বফয স্পষ্ট য় শওথা‘‘াতত, শখাো, ভতলফাথান, াঈত্নী, জাযজ ন্ত্ান, াঈদাং ফা ানয শমৌনফযাতধ “ ‘ফন্দুও মায জতভ তায’ তফো
ওশ্বরযাআ ােতফস্তয াঅশ্ব ।...... এশ্বদয ভানম্মান যাঔশ্বত রুদারী যত চাাআ।‛ রুদারীযা মত াঈচ্চস্বশ্বয শযাদন
ওশ্বয, ততাআ শাআ যাজুত ফযতিভানুশ্বলয াতথথফ ভতভা ওীততথত য়, ফতধথত য়। াথচ ান্ত্যজ শেতণ শালশ্বণ এাআ
যাজুত জাতত তেস্ত। তওন্তু এাআ রুদারী ওাযা? এয াঈত্তশ্বয শরতঔওা াঈশ্বলঔ ওশ্বযশ্ব ন, শম ফ নাযীযা প্রফর প্রতা
ম্পন্ন যাজুত জাততয ওাশ্ব শাতলত শ্বয়ত র, ফাধয শ্বয় জন্ম তদশ্বয়ত র এও এয য এও যাজুত জাততয জাযজ
ন্ত্াশ্বনয, মাশ্বদয তঠওানা শ্বয়শ্ব ‘যাণ্ডী ঔানা’ নাভও তনতলে স্থাশ্বন, তাযাাআ জীতফওায প্রশ্বয়াজশ্বন, জীফন াংগ্রাশ্বভ
তনশ্বজশ্বদয াতস্তেশ্বও ফজায় যাঔায চুোন্ত্ প্রয়াশ্ব শদফযাফায াাাত তাশ্বদযশ্বও চয়ন ওশ্বয তনশ্বত শ্বয়শ্ব
রুদারী নাভও এও াতবনফ শাশ্বও। বয জকশ্বত এাআ শা াযওয শ্বর তা ফাস্তফ ততয। শমঔাশ্বন যাজুত
ভাজ ত াতযাচায ওযশ্বর, ত ান্ত্যজ নাযীশ্বও যতক্ষতা ওশ্বয জাযজ ন্ত্াশ্বনয জন্ম তদশ্বর, নাযী ুরুল াঈবয়
তরঙ্গ তনতফথশ্বশ্বল শফঠশ্বফকাযী ঔাটাশ্বর াঅযাশ্বধয ভানদশ্বণ্ড তাযা তফশ্বফতচত য় না, ফযঞ্চ তাশ্বদয ভতভাশ্বও ওীততথত
ওযশ্বত প্রশ্বয়াজন য় রুদারীয। াঅরচয কশ্বে এাআ শাশ্বওাআ শফশ্ব তনশ্বত শ্বয়ত র তনচযী  তফঔতন াঈবয়শ্বওাআ।
Volume-II, Issue-IV

May 2016

18

এযযফতথী ‘শধৌতর` কশ্বে াঅভযা শদঔশ্বত াাআ াঈচ্চফশ্বণথয তযযাংা  তায পশ্বর ান্ত্যজ দুাদ শেতণয এও
নাযীয াংওটভয় জীফন ওাতনীশ্বও। শমঔাশ্বন যশ্বয়শ্ব তফো-াতফো, শপ্রভ  তফোখাতওতায তনদারুণ তচত্র।
শওন্দ্রীয় নাতয়ওায নাভওযন ানুাশ্বয কশ্বেয নাভওযন ওশ্বযশ্ব ন শরতঔওা। ওাততনয শপ্রক্ষাট ভানবূভ, ঝােঔণ্ড
াংরগ্ন াঞ্চর। ান্ত্যজ দুাদ জাততয শধৌতর বারশ্বফশ্বত র াঈচ্চফণথ ব্রাহ্মণ তভতেরারশ্বও। শেতণতফবি ভাশ্বজ শধৌতর
এওথা জানত, তনম্নফশ্বণথয াশ্বথ াঈচ্চফশ্বণথয তযণয়শ্বও ওঔনাআ শেতণ তফবি ভাজ ভানযতা শদয় না। তফু তভতেরাশ্বরয
প্রশ্বযাচনায়  ওটতায জাশ্বর শধৌতরশও ধযা তদশ্বত য়।শজতফও চাতদায তযণাভ স্বরূ তাশ্বও কবথফতী শ্বত য়।
তওন্তু তভতেরার তাশ্বও াভাতজও তযচয় তদশ্বত চাাআশ্বর, তায তযফায প্রধান ান্ত্যায় শ্বয় াঈশ্বঠ।ওাযন াঈচ্চফশ্বণথয
তফওৃত ওাভনায ফতিশ্বত াশ্বনও ান্ত্যজ দুাদ, কেু শেতণয নাযীশ্বদযশ্বও াঅত্মহুতত তদশ্বত য়, জন্ম তদশ্বত য় জাযজ
ন্ত্াশ্বনয। শমন ভাশ্বজয এও াতরতঔত তনয়শ্বভ  প্রতাশ্ব ান্ত্যজ শেতণয নাযীশ্বদয শদশ্বভাক ওযায  াবফধবাশ্বফ
ান্ত্াঃো ওযায াতধওায ভাশ্বজয াঈচ্চফশ্বণথয ুরুলশ্বদয যশ্বয়শ্ব । তাযা প্রতাশ্বয শদৌরশ্বত াাংঔয ান্ত্যজ শেতণয
নাযীশ্বদয ‘যাণ্ডী’ ওশ্বয যাঔশ্বত াশ্বয। কশ্বে তভতেরাশ্বরয জননী ওশ্বে ধ্বতনত য় ান্ত্যজ শেতণয নাযীশ্বদয াভাতজও
াফস্থান- ‘দুাদ- কেু শভশ্বয়য শশ্বট এ ফাংশ্বয শ শ্বর াঅশ্বক শ্বয়শ্ব ।ফশ্বয়শ্বয কযভ …’ াঈচ্চফশ্বণথয ুরুলশ্বদয
াাংমত ওাভনা  তায পরাপশ্বর ান্ত্যজ নাযীশ্বদয জীফন তফতনষ্ট শ্বয় মায়ায খটনাশ্বও াঈচ্চফশ্বণথয নাযীযা ফশ্বয়শ্বয
কযভ –এয ুতনতদষ্ট াংজ্ঞায় ীভাফে যাঔশ্বতচায়।এাআ ওাযশ্বনাআ তভতেরাশ্বরয ভা শধৌতর শও তভতেরাশ্বরয স্ত্রী রূশ্ব
স্বীওায ওযশ্বত চায়না, ফযঞ্চ এওজন শঔাযশ্বা মুি যতক্ষতা রূশ্বাআ শদঔশ্বত চায়। শুধু তভতেরাশ্বরয ভা নয়, তায
ভস্ত তযফায তাশ্বদয াভাতজও াফস্থাশ্বনয ম্পওথশ্বও ভানযতা তদশ্বত াস্বীওায ওশ্বয। এয জশ্বনয তাযা শধৌতরয ওা
শথশ্বও দূশ্বয তযশ্বয় ধানফাশ্বদ তভতেরাশ্বরয তফশ্বয়য প্রশ্বচষ্টা ওযশ্বত থাশ্বও। তভতেরার প্রথভ তদশ্বও তফশ্বয় ওযশ্বত
াস্বীওায ওযশ্বর, যফতথীশ্বত শ াঈচ্চফশ্বণথয াঅয াাঁচজন ান্ত্ বার শ শ্বরয ভশ্বতা তফশ্বয় ওযশ্বত ফাধয য়।
ানযতদশ্বও তভতেরার ধানফাশ্বদ চশ্বর শকশ্বর ান্ত্াঃো ধাঈতরয জীফশ্বন াতস্তশ্বেয াংওট খনীবূত য়‘শধৌতর ফাআ জানত র।  প্রততফাদ জানাফায ওথা বুশ্বর বাশ্বফ তন। দুাদ শভশ্বয়শ্বও ব্রাহ্মশ্বণয শ শ্বর তও এাআ
প্রথভ নষ্ট ওযর? গ্রাভ ভাশ্বজয তফচাশ্বয ফ শদাশ্বলাআ শধৌতরয। এশ্বত শপ্রভ-বারফাায ফযাায থাওায় শধৌতর
স্বভাশ্বজয ওাশ্ব  ব্রাতয। স্বভাশ্বজয শ শ্বরশ্বদয শ াঅভর শদয়তন। না তদও। তভতেরার শ্বও শজায ওশ্বয
ঔাতটশ্বয় নষ্ট ওযশ্বর দুাদযা শ্বও শপরত না। তভতেফাতেয শ শ্বরশ্বদয জাযজ ন্ত্ান দুাদ-কেু-শধাতফ টতরশ্বত
াশ্বনও থাশ্বও। এশ্বক্ষশ্বত্র শধৌতর শস্বচ্ছায় এতকশ্বয় শকশ্ব । াভাজথনীয় াযাধ।‛ (ৃষ্ঠা- ৪০৭, ভাশ্বেতা শদফী
যচনা ভগ্র ১০)
াভাতজও স্বীওৃতত নয়, এওজন যতক্ষতায জীফন মাশ্বনয জনয মতটা শঔাযশ্বাশ্বলয দযওায শাআ ততটুওু
দাফীদাশ্বযযাআ প্রতযাা ওশ্বযত র শধৌতর। প্রাথতভওতদশ্বও শ তভতেরার  তায তযফাশ্বযয তও ু মৎাভানয াাময
শশ্বয়ত র তওন্তু মত তদন এতকশ্বয়শ্ব শঔাযশ্বাশ্বলয তযভাণ ওভশ্বত ওভশ্বত এভন এও ভয় াঅশ্ব মঔন তভতেরাশ্বরয
তযফায শঔাযশ্বাল তদশ্বত ম্পূণথরূশ্ব াস্বীওায ওশ্বয। শুধু তযফাশ্বযয তদও শথশ্বওাআ নয়, তভতেরাশ্বরয তনশ্বজয তদও
শথশ্বও শধৌতরয প্রাতি শ্বয়শ্ব ওটতা। জীফন মুশ্বে তনশ্বজয াতস্তে ফজায় যাঔায জনয ফাধয শ্বয় শদফযফায় নাভশ্বত
শ্বয়শ্ব তাশ্বও। এওতদশ্বও তনশ্বজয াতস্তশ্বেয জনয াংগ্রাভ, ানয তদশ্বও তনজস্ব ভাশ্বজয প্রাি াায়তা “য় শধৌতর
‘শফা যাণ্ডীশ্বত’ তযণত শ্বয়শ্ব । এয জনয তভতেরার মতটা দায়ী তায শথশ্বও াশ্বনও শফত দায়ী ভাজফযফস্থা। ‚শধৌতরয ভুশ্বঔ এও দুশ্বফথাধয ওরুণায াত পুশ্বট শ্বঠ । শ যওভ শ্বর শ শ্বতা ফযতিজীফশ্বন যাণ্ডী । এঔন শ
শফা যাণ্ডী শ্বত মাশ্বচ্ছ। শতভন যাণ্ডী এওরা ভানুল । এঔন শ শম যাণ্ডী শ্বফ তা শ্বফ তা এও ভাশ্বজয দয ।
ফযতিয শচশ্বয় ভাশ্বজয তি াশ্বনও শফত, াঅয মাযা তাশ্বও যাণ্ডী ওশ্বয তদর , তাযাাআ ওর ভাজ চারায়।‛(ৃষ্ঠা৪১৭, ভাশ্বেতা শদফী যচনাভগ্র- ১০)
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মুক তযফতথশ্বনয াাাত ভাজ বযতায় এশ্বশ্ব তযফতথন। এওভয় নাযীযা ত র ান্ধওাশ্বযয ওাণাকতরশ্বত,
দথায াঅোশ্বর, াঅজ তাযা ুরুলতাতন্ত্রও ভাশ্বজয তফরুশ্বে াংগ্রাশ্বভয ভাধযশ্বভ াশ্বনওটাাআ এতকশ্বয় শকশ্ব । াআততাশ্বয
াতায় ১৯১১ ার শমতদন নাযীযা তাশ্বদয প্রথভ কণতাতন্ত্রও ভাজফযফস্থায় শবাটাতধওাশ্বযয ক্ষভতা াজথন ওশ্বযত র।
এয যফতথীশ্বত ‘নাযীফাদ’ নাভও ব্দতটয মতাআ াগ্রকতত খশ্বটশ্ব , ততাআ নাযীতিয ক্ষভতায়ন ুদৃঢ শ্বয়শ্ব । ভাজ
 যাশ্বেয ওরযাশ্বণ নাযীশ্বদয শ্বক্ষ কশ্বে াঈশ্বঠশ্ব নাযী শালণ, নাযীতনমথাতশ্বনয তফরুশ্বে নানা াঅাআন, কঠন ওযা
শ্বয়শ্ব নাযীতভতত, ভতরা ওতভন। নাযীতিয ুতরওযশ্বণয এাআ ওর শুব প্রশ্বচষ্টায াফদান াফযাআ ানস্বীওামথ ।
তওন্তু ান্ত্যজ াঅতদফাী নাযীযা াঅজ শওাথায় দাাঁতেশ্বয় ? শ ওথাাআ ভাশ্বেতা শদফী শফাঝাশ্বরন তা এাআ শ াটকেগুতরয
নাযী চতযশ্বত্রয াঈতনশ্বফ ৃতষ্ট ওশ্বয।
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