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ফঙ্কিভঘন্দ্র ঘট্টোোধযোট্েয ‘ওোরওুণ্ডরো’ : াআট্ওোট্পঙ্কভঙ্কনচট্ভয াঅট্রোট্ও
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Abstract
Patriarchal structure always wants to exploit and oppress women and nature. For own convenience
and existence this structure can do anything, even damaging the other side. Eco-feminism protests
against this. Eco-feminists want the unpolluted, unchanged nature; they want bondage-free life of
women. Bankimchandra Chattyopadhyay, the first Bengali Novelist also protests against the women
and nature capturing procedure in his novel, named ‘Kapalkundala’. We can find the various
features of eco-feminism in this novel. Mainly the inseparable relation between women and nature is
well-depicted by the author. Kapalkundala, the heroine, does not like to be confined in the
patriarchal structure in the name of ‘Marriage’. She at last becomes free from all narrow
relationship. So we are interested to read this novel in the light of eco-feminism.
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(১)
এওোট্রয ানযতভ াঈনযোঙ্কও গদট্ফ যোে তোাঁয ‘াঈনযোবোফনো’ ঙ্কনফট্ে ঙ্করট্ঔট্ঙন ”
‚াঈনযোট্য াঙ্কিষ্ট ভোচ নে, ভে নে, াআঙ্কতো নে, াঈনযোট্য াঙ্কিষ্ট ফযঙ্কিভোনুল। এাআ ভোচ,
ভে াঅয াআঙ্কতো ফযঙ্কিভোনুট্লয ঘঙ্কযত্র  ভোনুট্লয ট্ঙ্গ ভোনুট্লয পর্ওজ চঙ্ক র ওট্য গদে। পট্র
ভোনুট্লয াংজ্ঞো ফোযফোযাআ নতুন ওট্য ঔুাঁচট্ত ে। তোাআ ভোনুলট্ও ঔুাঁচট্ত ঙ্ককট্ে এাআ ভোচ, ভে াঅয
াআঙ্কতোট্ও ঔুাঁচট্ত ে। ভে, ভোচ াঅয াআঙ্কতোধৃত ফযঙ্কিভোনুল ট্ে াঈনযোট্য াঙ্কিষ্ট।‛১
ভট্েয ট্ঙ্গ ট্ঙ্গ ভোচ ফদরোে, ফদরোে মুট্কয কঙ্কত, ফদট্র মোে ভূরযট্ফোট্ধয ধোযণো, াংস্কোয, াঅঘোয-ঙ্কফঘোয। তোাআ গদট্গদট্, মুট্ক-মুট্ক ততঙ্কয ে নোনোন োঙ্কঙ্কতযও তথো তঙ্কিও ভতফোদ। ঙ্কি-োঙ্কতয ঙ্কফঘোট্যয ভোনদণ্ড মোে ফদট্র। গাআ
ফদট্র মোেো ভোনদট্ণ্ড ুনভূজরযোেট্নয প্রট্েোচন ট্ে ট্ড় ঙ্কঘযোেত ঙ্কি-ওভজ, োঙ্কতয। ঙ্কফট্ল ওট্য গওোন এওঙ্ক োঙ্কঙ্কতযও
াংরূট্য াঅঙ্কদ ৃঙ্কষ্টগুঙ্কর নতুন ভতফোট্দয াঅট্রোট্ও োঠ, ঙ্কফঘোয ঙ্কফট্লবোট্ফ তোৎমজূণজ ট্ে ট্ঠ। াঈনযোট্য গেট্ত্র তো
াট্নও গফঙ্ক তয1 ওোযণ চীফট্নয ট্ঙ্গ, ফযঙ্কিয ট্ঙ্গ ফট্ঘট্ে গফঙ্ক াংরগ্ন এাআ াঈনযো।
ঙ্কফ তট্ওয গলঙ্কদট্ও ‘ঙ্কিতীে ঙ্করঙ্গ’ নোযীয োভোঙ্কচও, যোঙ্কিও, োঙ্কযফোঙ্কযও াফস্থোনট্ও নতুন এওঙ্ক দৃঙ্কষ্টট্ওোট্ণ গদঔোয,
ঙ্কফট্েলণ ওযোয প্রট্ঘষ্টো গদঔো মোে। াআট্ওোঙ্কিঙ্ক ঙ্কচট্ভয এওঙ্ক োঔো ঙ্কট্ট্ফ কৃীত ে াআট্ওোট্পঙ্কভঙ্কনচভ। ১৯৭৪ োট্র
ফ্োাঁট্োেো দয ট্ফোাঁন ( Françoise d'Eaubonne) তোাঁয ‘গর গপঙ্কভঙ্কনচভ াঈরোট্ভো’ (Le Féminisme ou la Mort ) গ্রট্ে
‘াআট্ওোট্পঙ্কভঙ্কনচভ’ ব্দঙ্ক প্রথভ ফযফোয ওট্যন। াআট্ওোট্পঙ্কভঙ্কনচট্ভয এওঙ্ক ভোনয াংজ্ঞো র–
"Eco-feminism is a movement that sees a connection between the exploitation and
degradation of the natural world and the subordination and oppression of women. It
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emerged in the mid-1970s alongside second-wave feminism and the green movement. Ecofeminism brings together elements of the feminist and green movements, while at the same
time offering a challenge to both. It takes from the green movement a concern about the
impact of human activities on the non-human world and from feminism the view of
humanity as gendered in ways that subordinate, exploit and oppress women."

এাআ ভতফোট্দয ঙ্কবঙ্কি পর্ট্ওজ ঙ্কফপ্লফ ভোচী ঙ্করট্ঔট্ঙন,
‚ভোনফী-ঙ্কনকজফোদীট্দয এওঙ্ক প্রধোন গপ্রোট্চক্ট woman-nature পর্ট্ওজ mystifies নো ওট্য দৃযোঙ্কেত
ওট্য গতোরো “ প্রওৃঙ্কত  ভোনফীয ট্ে মো ঙ্কওঙু াশুব  ভন্দ তো গথট্ও ভুঙ্কি ঙ্কদট্ত ট্ফ। womannature পর্ওজাআ র eco-feminism-এয ভূর ঙ্কবঙ্কি।‛৩
নোযীফোদী  ঙ্কযট্ফফোদীট্দয গমৌথ াঅট্ন্দোরট্নয ঙ্কবতট্য যট্েট্ঙ নোযী  প্রওৃঙ্কতয োদৃ য াট্িলট্ণয প্রেো। নোযী
ঙ্কনীড়ট্নয ট্ঙ্গ প্রওৃঙ্কত ধাংট্য এওঙ্ক ঙ্কনঙ্কফড় গমোক াঅট্ঙ ফট্রাআ াআট্ওোট্পঙ্কভঙ্কনস্টযো ভট্ন ওট্যন। তোাঁযো াঅয ভট্ন ওট্যন
গম, ঙ্করঙ্গঙ্কবঙ্কিও াঙ্কধওোট্যয োথজওয ভোনফতোয ঙ্কযেী। ঙ্করঙ্গঙ্কবঙ্কিও ভোচ-াংস্কৃঙ্কতট্ও তোাঁযো নযোৎ ওযট্ত ফেঙ্কযওয।
ুতযোাং াআট্ওোট্পঙ্কভঙ্কনচট্ভয াঅট্রোট্ও গওোন োঠ ঙ্কফট্েলণ ওযোয াথজ ট্ফ, নোযীয ট্ঙ্গ প্রওৃঙ্কতয াংট্মোট্কয ঙ্কদওঙ্ক
াট্িলণ ওযো1 ুরুলতোঙ্কিও ভোচ-ওোঠোট্ভোে নোযী  প্রওৃঙ্কত ওীবোট্ফ েঙ্কতগ্রস্ত, ফোধোপ্রোপ্ত ট্ে তো ঔঙ্কতট্ে গদঔো1
ঙ্করঙ্গবফলট্ভযয ওোযট্ণ াঙ্কধওোযট্ফোট্ধয এওট্ট্ গেত্রগুঙ্কর ওীবোট্ফ াফস্থোন ওযট্ঙ তো তুট্র ধযো1 ুরুলতোঙ্কিও ওোঠোট্ভোয
ঙ্কফরুট্ে গওোন গোচ্চোয ওণ্ঠস্বরয াঅট্ঙ ঙ্কওনো তো াঅঙ্কফ্োয ওযো।
(২)
প্রওৃঙ্কতয ট্ঙ্গ নোযীয াংট্মোক ওতঔোঙ্কন তো এট্ওফোট্য তফঙ্কদও মুক গথট্ও ফতজভোন ওোর মজন্ত ওঙ্কফ-োঙ্কঙ্কতযওট্দয নোযীরূ
ফণজনোপ্রট্ঙ্গ প্রওৃঙ্কতয ানুলঙ্গ াঅনেট্নাআ ধযো ট্ড়। ফঙ্কিভঘন্দ্র তোাঁয ফযঙ্কতিভ নন। ঙ্কফট্লত ‘ওোরওুণ্ডরো’ াঈনযোট্
নোযীরূ াঅয প্রওৃঙ্কত গমন ঙ্কভট্রঙ্কভট্ এওোওোয ট্ে গকট্ঙ। এফযোোট্য ঙ্কতঙ্কন াংস্কৃত ওঙ্কফ নো যওোযট্দয ওোট্ঙ, ঙ্কফট্লবোট্ফ
ভোওঙ্কফ ওোঙ্করদোট্য ওোট্ঙ াঊণী।
প্রথট্ভাআ ধযো মোও, ওোরওুণ্ডরোয রূ ফণজনোপ্রঙ্গ। গরঔট্ওয ওরট্ভ“
‚াূফজ ভূঙ্কিজ! গাআ কম্ভীযনোদী ফোঙ্কযঙ্কধতীট্য, তওতবূট্ভ াস্পষ্ট েযোট্রোট্ও দোাঁড়োাআেো াূফজ যভণীভূঙ্কিজ!
গওবোয“াট্ফণীম্বে, াংঙ্কজত, যোীওৃত, াঅগুলপরঙ্কম্বত গওবোয1 তদট্গ্র গদযত্ন1 গমন ঙ্কঘত্রট্ য
াঈয ঙ্কঘত্র গদঔো মোাআট্তট্ঙ। ারওোফরীয প্রোঘুট্মজ ভুঔভণ্ডর পর্ূণজরূট্ প্রওো াআট্তঙ্কঙর নো“তথোঙ্ক
গভখঙ্কফট্েদ ঙ্কনাঃৃত ঘন্দ্রযঙ্কর নয নযোে প্রতীত াআট্তঙ্কঙর। ঙ্কফোর গরোঘট্ন ও োে াঙ্কত ঙ্কস্থয, াঙ্কত ঙ্কিগ্ধ,
াঙ্কত কম্ভীয, াথঘ গচযোঙ্কতর্ম্জে1 গ ও োে, এাআ োকযহৃদট্ে িীড়োীর ঘন্দ্রঙ্কওযণট্রঔোয নযোে ঙ্কিট্গ্ধোজ্জ্বর
দীঙ্কপ্ত োাআট্তঙ্কঙর।‛৪
ুট্যোুঙ্কয প্রওৃঙ্কতয গপ্রেোট্ এফাং প্রওৃঙ্কতয ানুলট্ঙ্গ াঈভো-রূট্ওয ভোধযট্ভ গরঔও ওোরওুণ্ডরোয রূ ফণজনো ওট্যট্ঙন।
ট্ঘতন গরঔট্ওয তোাআ স্পষ্ট ভন্তফয“
‚ােজঘন্দ্রঙ্কনাঃৃত গওৌভুঙ্কদফণজ1 খনওৃষ্ণ ঙ্কঘওুযচোর1 যস্পট্যয োঙ্কিট্ধয ঙ্কও ফণজ, ঙ্কও ঙ্কঘওুয, াঈবট্েযাআ গম
শ্রী ঙ্কফওঙ্কত াআট্তঙ্কঙর, তোো গাআ কম্ভীযনোদী োকযওূট্র, েযোট্রোট্ও নো গদঙ্কঔট্র তোোয গভোঙ্কনী ঙ্কি
ানুবূত ে নো।‛৫
ওোরওুণ্ডরোয রূ পর্ট্ওজ ভঙ্কতঙ্কফঙ্কফয ভন্তফযঙ্ক  এপ্রট্ঙ্গ স্মযণীে“
‚এ পুর যোট্চোদযোট্ন পুট্ নো।‛৬
দ্মোফতীয রূ ফণজনোট্ত প্রওৃঙ্কতয ট্ঙ্গ এওোত্মও ভট্নোবোফ ঙ্কফধৃত ট্ত গদঔো মোে।
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‚ফলজোওোট্র ঙ্কফ ীরতো গমভন াঅন ত্রযোঙ্কয ফোহুট্রয দরভর ওট্য, াআোয যীয গতভঙ্কন াঅন ূণজতোে
দরভর ওঙ্কযট্তঙ্কঙর1...ূণজঘন্দ্রওযট্রঔো, াথফো গভোম্বুদঙ্কওযীঙ্ক নী াউলো, মঙ্কদ গকৌযোঙ্গীঙ্কদট্কয ফণজনো ে,
তট্ফ ফন্তপ্রূত নফঘূতদরযোঙ্কচয গোবো এাআ যোভোয ফট্ণজয ানুরূ ফরো মোাআট্ত োট্য।‛৭
াথফো,
‚ুন্দযীয ফোঃিভ প্তঙ্কফাংঙ্কত ফৎয–বোদ্র ভোট্য বযো নদী। বোদ্রভোট্য নদীচট্রয নযোে, াআোয
রূযোঙ্ক র র ওঙ্কযট্তঙ্কঙর–াঈঙঙ্করেো ঙ্কড়ট্তঙ্কঙর। ফণজোট্েো, নেনোট্েো, র্ব্জোট্েো গাআ গৌন্দট্মজযয
ঙ্কযপ্লফ ভুগ্ধওয। ূণজট্মৌফনবট্য র্ব্জযীয তত াইলচ্চঞ্চর1 ঙ্কফনো ফোেুট্ত যট্তয নদী গমভন াইলচ্চঞ্চর,
গতভঙ্কন ঘঞ্চর1 ...‛৮
শুধু রূ-ফণজনোট্তাআ নে, নোযী ঘঙ্কযত্র প্রওোট্ ফঙ্কিভ প্রওৃঙ্কতট্ও াঈভো-াঈৎট্প্রেো-রূও ারিোয প্রট্েোট্কয প্রট্েোচট্ন
ফযফোয ওট্যট্ঙন। গমভন“
ও) যোভোুন্দযী ঙ্কনট্চয চীফনট্ও পুট্রয ট্ঙ্গ তুরনো ওট্যট্ঙ। তট্ফ গাআ পুর পুট্ ঠোয াঅট্কাআ ছট্য গকট্ঙ। তোাআ তোয
ওট্ণ্ঠ গফৌঙ্কদয ট্ঙ্গ ওট্থোওথট্ন ছট্য ট্ড় াঅট্ে“
‚যো। ফর গদঙ্কঔ পুরঙ্ক পুঙ্ক ট্র ঙ্কও ুঔ?
ভৃ। গরোট্ওয গদট্ঔ ুঔ, পুট্রয ঙ্কও?
যোভোুন্দযীয ভুঔওোঙ্কন্ত কম্ভীয াআর1 প্রবোতফোতোফ নীট্রোৎরফৎ ঙ্কফস্ফোঙ্কযত ঘেু াইলৎ লিঙ্করর1 ফঙ্করট্রন,
‘পুট্রয ঙ্কও? তোো ত ফঙ্করট্ত োঙ্কয নো। ওঔন পুর াআেো পুঙ্ক নোাআ। ঙ্কওন্তু মঙ্কদ গতোভোয ভট্তো ওঙ্কর
াআতোভ, তট্ফ পুঙ্ক েো ুঔ াআত।’ ‛৯
ঔ) স্বরোভীোযো, প্রস্ফুঙ্ক তট্মৌফনো দ্মোফতীয স্বরবোফ পর্ট্ওজ ওথও ফট্রন”
‚তোাঁোয ভট্নোফৃঙ্কি ওর লির্দ্জভট্ফকফতী। াআঙ্কন্দ্রে দভট্ন ঙ্কওঙুভোত্র েভতো নোাআ, াআেো নোাআ। এ ওোমজয ৎ,
এ ওোমজয াৎ, এভত ঙ্কফঘোয ওঙ্কযেো ঙ্কতঙ্কন গওোন ওট্র্ম্জ প্রফৃি াআট্তন নো1 মোো বোর রোঙ্ককত তোোাআ
ওঙ্কযট্তন।... ভট্ন ভট্ন বোঙ্কফট্রন, ওুুট্ভ ওুুট্ভ ঙ্কফোঙ্কযণী ভ্রভট্যয েট্েদ গওন ওযোাআফ?‛১০
ক) মুফযোচ গঙ্করভ দ্মোফতী (রুৎপাঈঙ্কিো)-য রূচ গভোট্ াঅফে ঙ্কঙট্রন। তোাঁয স্ত্রী থোওট্র, ঙ্কতঙ্কন গভট্য-াঈঙ্কিোয গপ্রট্ভ
াঅি ট্র তোট্ও ঙোড়ট্ত নোযোচ। এভনঙ্কও মঔন শুনট্রন দ্মোফতী তোয ূফজ স্বরোভীয ওোট্ঙ ঙ্কপট্য গমট্ত ঘোে, তঔন ঙ্কতঙ্কন
ঙ্কনট্চয াঅঙ্কিয ওথো ফরট্ত ঙ্কিধো ওযট্রন নো। ঙ্কওন্তু দ্মোফতী ঙ্কনট্চট্ও াত ো ঙ্কফঙ্কওট্ে ঙ্কদট্ত যোচী নে। এাআ খ নোঙ্ক য
ফণজনোপ্রট্ঙ্গ এট্ট্ঙ াঅওো, ঘন্দ্র-ূমজ, ওণ্টও-পুট্রয াঈভো“
‘ফোদো যয োয ওঙ্কযেো ট্য কম্ভীয াআট্রন। ওঙ্কট্রন, ‚গপ্রেঙ্ক! গতোভোট্ও াঅভোয াট্দে ঙ্কওঙুাআ
নোাআ। গতোভোয মঙ্কদ গাআ প্রফৃঙ্কি ে, তট্ফ তদ্রূাআ ওয। ঙ্কওন্তু াঅভোট্ও গওন তযোক ওঙ্কযেো মোাআট্ফ? এও
াঅওোট্ ঙ্কও ঘন্দ্র ূমজয াঈবট্োআ ঙ্কফযোচ ওট্যন নো? এও ফৃট্ন্ত ঙ্কও লিঙ্ক পুর পুট্ নো?‛
রুৎপ-াঈঙ্কিো ঙ্কফস্ফোঙ্কযতঘট্ে ফোদোট্য প্রঙ্কত দৃঙ্কষ্ট ওঙ্কযেো ওঙ্কট্রন, ‚েুদ্র পুর পুঙ্ক েো থোট্ও, ঙ্কওন্তু এও
ভৃণোট্র লিাআঙ্ক ওভর পুট্ নো। াঅনোয যত্নঙ্কাংোনতট্র গওন ওণ্টও াআেো থোঙ্কওফ?‛১১
এভনঙ্কও, ‘ওোরওুণ্ডরো’ে গি-গপ্রভ-াঅওোঙ্ক্ষো াআতযোঙ্কদ ানুবূঙ্কতগুঙ্করয ফণজনোট্ত এট্ট্ঙ প্রওৃঙ্কতয ানুলঙ্গ। লি-এওঙ্ক
াঈদোযট্ণয োোট্ময ফুট্ছ নোেো মোও।
ও) ুট্ঔয াঅওোঙ্ক্ষোট্ও দ্মোফতী ছনজোয ট্ঙ্গ, নদীয ট্ঙ্গ তুরনো ওট্যট্ঙ”
‚এাআ ুঔোওোঙ্ক্ষো োর্ব্জতী ঙ্কনছজঙ্কযণীয নযোে, - প্রথট্ভ ঙ্কনর্ম্জর, েীণ ধোযো ঙ্কফচন প্রট্দ াআট্ত ফোঙ্কয ে,
াঅন কট্বজ াঅঙ্কন রুওোাআেো যট্, গও চোট্ন নো1 াঅনোাঅঙ্কন ওর ওর ওট্য, গও শুট্ন নো। িট্ভ মত
মোে, তত গদ ফোট্ড়, তত ঙ্কির ে। শুধু তোোাআ নে1 ওঔন াঅফোয ফোেু ফট্, তযঙ্গ ে, ভওয
ওুম্ভীযোঙ্কদ ফো ওট্য। াঅয যীয ফোট্ড়, চর াঅয ওর্দ্জভভে ে, রফণভে ে, াকনয তওত ঘযVolume-I, Issue-VI
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ফঙ্কিভঘন্দ্র ঘট্টোোধযোট্েয ‘ওোরওুণ্ডরো’: াআট্ওোট্পঙ্কভঙ্কনচট্ভয াঅট্রোট্ও…
ঙ্কট্েশ্বয ফযোনোচজী
ভরুবূঙ্কভ নদীহৃদট্ে ঙ্কফযোচ ওট্য, গফক ভন্দীবূত াআেো মোে, তঔন গাআ ওর্দ্জভ নদীযীয ানন্ত োকট্য
গওোথোে রুওোে, গও ফঙ্করট্ফ?‛১২
ঔ) নফওুভোট্যয প্রঙ্কত রুৎপ-াঈঙ্কিো ফো দ্মোফতীয গপ্রভ চোকযট্ণয খ নোিভট্ও ওথও এওঙ্ক ািুয গথট্ও গফট্ড় কোঙ ট্ে
ঠোয রূট্ও এও াঅিমজ বোলোবঙ্কঙ্গভোে ফণজনো ওট্যট্ঙন“
‚গেট্ত্র ফীচ গযোঙ্কত াআট্র াঅঙ্কনাআ ািুয ে। মঔন ািুয ে তঔন গও চোঙ্কনট্ত োট্য নো–গও
গদঙ্কঔট্ত োে নো। ঙ্কওন্তু এওফোয ফীচ গযোঙ্কত াআট্র, গযোণওোযী মথোে থোওুন নো গওন, িট্ভ ািুয াআট্ত
ফৃে ভস্তও াঈিত ওঙ্কযট্ত থোট্ও। াদয ফৃেঙ্ক াঙ্গুঙ্কর ঙ্কযট্ভে ভোত্র, গও গদঙ্কঔেো গদঙ্কঔট্ত োে নো। িট্ভ
ঙ্কতর ঙ্কতর ফৃঙ্কে। িট্ভ ফৃেঙ্ক ােজ স্ত, এও স্ত, লিাআ স্ত ঙ্কযঙ্কভত াআর1 তথোঙ্ক, মঙ্কদ তোোট্ত ওোোয
স্বরোথজঙ্কঙ্কেয ম্ভোফনো নো যঙ্কর, তট্ফ গও গদট্ঔ নো, গদঙ্কঔেো গদট্ঔ নো। ঙ্কদন মোে, ভো মোে, ফৎয মোে,
িট্ভ তোোয াঈয ঘেু ট্ড়। াঅয াভট্নোট্মোট্কয ওথো নোাআ, -িট্ভ ফৃে ফড় ে, তোোয ঙোেোে ানয ফৃে
নষ্ট ওট্য,— ঘোঙ্ক ঙ্কও, গেত্র াননযোদ ে।‛১৩
রুৎপ-াঈঙ্কিোয প্রণেফৃে গল মজন্ত ওোরওুণ্ডরোয াংোযট্ও গবট্গ ঙোযঔোয ওট্য গদে।
(৩)
াআট্ওোট্পঙ্কভঙ্কনচভ ানুমোেী ুরুলোঙ্কত ভোচফযফস্থো ঙ্কওাংফো োনওোঠোট্ভোে ওট্েওঙ্ক ঙ্কিট্ভরু ঙ্কফলভতোয ভধয ঙ্কদট্ে
ঙ্কনীড়ট্নয ঙঙ্কফ পুট্ ট্ঠ।
“Eco-feminism claims that patriarchal structures justify their dominance through
categorical or dualistic hierarchies: heaven/earth, mind/body, male/female,
human/animal, spirit/matter, culture/nature, white/ non-white.”

‘ওোরওুণ্ডরো’ াঈনযোট্ তীত্ব-াতীত্ব, গদ-ভন, নোযী-ুরুল, াঅদজ-ফস্তুকত ঘোঙ্কদো, ট্ফজোঙ্কয শুবোশুট্বয তফযীতয
প্রস্ফুঙ্ক ত ট্ত গদঔো মোে। ওোরওুণ্ডরো প্রথোকত তীট্ত্বয ধোযণোট্ও াঅভর নো ঙ্কদট্র ভট্নয ঙ্কদও গথট্ও গ ৎ, ঙ্কফত্র।
ানযঙ্কদট্ও াঅোতবোট্ফ াতী ফট্র ভট্ন ট্র দ্মোফতী, যট্প রুৎপাঈঙ্কিো, যট্প ভঙ্কতঙ্কফঙ্কফ ভস্ত ফস্তুকত ঘোঙ্কদোট্ও
তযোক ওট্য ভোচ-ঙ্কনট্দজঙ্কত তীট্ত্বয ধোযণোে ুণযিোত ট্ত গঘট্েট্ঙ—
‚াঅঙ্কভ গতোভোয চনয াঅগ্রোয ঙ্কাংোন তযোক ওঙ্কযেো াঅঙ্কেোঙ্কঙ। তুঙ্কভ াঅভোে তযোক ওঙ্কয নো।‛১৫
গভোখর-োঠোট্নয মুট্েয ট্যোে প্রবোট্ফ দ্মোফতীট্দয চোত-ধভজ মোে, ঙ্কঘযতট্য োঙ্কযট্ে মোে স্বরোভী নফওুভোট্যয ট্ঙ্গ াংোয
ওযোয ম্ভোফনো। খ নোঘট্ি গঘোর্দ্ ফঙয য াঅফোয গদঔো ট্র ুযট্নো গপ্রভ ডোরোরো গভট্র পুট্র-পট্র ল্লঙ্কফত ট্ত ঘোে।
াফয, এাআ ভধযফতজী ভেওোট্র গ গম ওীবোট্ফ ঙ্কনীঙ্কড়ত ট্েট্ঙ তোয ফণজনো পুট্ ট্ঠ তোয াঅট্েূণজ াঅত্মঙ্কফট্েলট্ণ“
‚াট্নও ঙ্কদন াঅগ্রোে গফড়োাআরোভ, ঙ্কও পররোব াআর? ুট্ঔয তৃলো ফোরযোফঙ্কধ ফড়াআ প্রফর ঙ্কঙর। গাআ তৃলোয
ঙ্কযতৃঙ্কপ্তয চনয ফঙ্গট্দ ঙোঙ্কড়েো এ মজন্ত াঅঙ্করোভ। এ যত্ন ঙ্কওঙ্কনফোয চনয ঙ্কও ধন নো ঙ্কদরোভ? গওোন্ লি্ভজ
নো ওঙ্কযেোঙ্কঙ? াঅয গম গম াঈট্র্দ্ট্য এতদূয ওঙ্কযরোভ, তোয গওোন োাআ ফো স্তকত ে নোাআ? ঐশ্বমজয, পর্দ,
ধন, গকৌযফ, প্রঙ্কতষ্ঠো ওরাআ গতো প্রঘুয ঙ্কযভোট্ণ গবোক ওঙ্কযরোভ। এত ওঙ্কযেো ঙ্কও াআর? াঅচ এাআঔোট্ন
ফঙ্কেো ওর ঙ্কদন ভট্ন ভট্ন কঙ্কণেো ফঙ্করট্ত োঙ্কয গম, এও ঙ্কদট্নয তট্য ুঔী াআ নোাআ, এও ভুহুিজ চনয
ওঔন ুঔট্বোক ওঙ্কয নোাআ। ওঔন ঙ্কযতৃপ্ত াআ নোাআ। গওফর তৃলো ফোট্ড় ভোত্র। গঘষ্টো ওঙ্কযট্র াঅয
পর্দ, াঅয ঐশ্বমজয রোব ওঙ্কযট্ত োঙ্কয, ঙ্কওন্তু ঙ্কও চনয? এ ওট্র মঙ্কদ ুঔ থোঙ্কওত, তট্ফ এত ঙ্কদন এও
ঙ্কদট্নয তট্য ুঔী াআতোভ।‛১৬
ুট্ঔয েোট্নাআ দ্মোফতী ওোরওুণ্ডরোট্ও স্বরোভীঙোড়ো ওট্য ঙ্কনট্চয স্বরোভীট্ও দঔর ওযট্ত ঘোে। ঙ্কওন্তু এচনয তোট্ও ুট্যোুঙ্কয
োী ফরো মোে নো। ওোযণ, গ মঔন চোনট্ত োট্য ওোোঙ্করও ওোরওুণ্ডরোট্ও ভোযোয চনয লড়মি ওযট্ঙ, তঔন হৃদট্েয ঙ্কনভজর
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ঙ্কট্েশ্বয ফযোনোচজী
বোরফোোয তোড়নোট্তাআ ফোদোনুফোট্দ চঙ্কড়ট্ে ট্ড়। এভনঙ্কও গওৌট্র ওোরওুণ্ডরোট্ও ফোাঁঘোট্ত ঘোে। ফোস্থোন, ঔোদয-াংস্থোন ফ
ঙ্কওঙুয ফযফস্থো ওট্য গ ওোরওুণ্ডরোট্ও ওোোঙ্করট্ওয োত গথট্ও যেো ওট্য ঙ্কনট্চ স্বরোভীট্ও ঙ্কপট্য গট্ত ঘোে। স্বরোথজট্ফোট্ধয
ওোযট্ণ তোট্ও ীন ফট্র ভট্ন ট্র তোয চীফট্নয প্রতোযণোয, প্রফঞ্চনোয ঙ্কদওঙ্ক  োনুবূঙ্কতয ট্ঙ্গ ঙ্কফঘোয ওযট্ত ট্ফ।
এঔোট্ন তুরনোে ওোরওুণ্ডরোয াঈদোয ফজতযোকী ভোনঙ্কওতো াঅভোট্দয াঙ্কববূত ওট্য। প্রওৃঙ্কতয াঈদোয প্রোঙ্গট্ণ রোঙ্করত-োঙ্করত
েোয পট্রাআ তোয এাআ াঈদোযতোট্ফোধ চট্েঙ্কঙর ফট্র ভট্ন ে। এযওভ যর াঈদোযতোয ঙ্কযঘে, াঅট্ক োেো মোে।
ভঙ্কতঙ্কফঙ্কফয গদেো মোফতীে কেনো গ এও ঙ্কবঙ্কঔঙ্কযট্ও ঙ্কনঙ্কিধজ োে দোন ওট্য।
(৪)
াআট্ওোট্পঙ্কভঙ্কনচভ ঙ্করঙ্গ-তফলভয, াঅঙ্কধতযফোদ াঅয ঙ্কযট্ফট্য ধ্বাং েোয ঙ্কফরুট্ে ঙ্কফট্লবোট্ফ প্রঙ্কতফোদী। এাআ ধযট্ণয
প্রঙ্কতফোদ ‘ওোরওুণ্ডরো’ াঈনযোট্ মট্থষ্ট গোচ্চোয। ভোট্চ ুরুট্লয াফোধ গস্বরেোধীন গখোযোট্পযো, মোতোেোট্তয াঙ্কধওোয
াঅট্ঙ। ঙ্কওন্তু নোযীট্ও ট্দ ট্দ তওঙ্কপেত ঙ্কদট্ত ে। ওোরওুণ্ডরো ফুছট্ত োট্য নো ুরুট্লয ভট্তো নোযীয গওন স্বরোধীন
কঙ্কতঙ্কফঙ্কধ গনাআ, গওন তওঙ্কপেট্তয র্ম্ুঔীন ট্ত ে। ুরুল-গফী দ্মোফতীয ট্ঙ্গ গদঔো ওযট্ত মোেোয ভে গচনয তোয
ভট্নোবোফ ঔুফাআ স্পষ্ট‚ঙ্কতব্রতো মুফতীয ট্ে যোঙ্কত্রওোট্র ঙ্কনর্জ্জট্ন াঙ্কযঙ্কঘত ুরুট্লয ঙ্কত োেোৎ গম াঙ্কফট্ধে, াআো বোঙ্কফেো
তোোয ভট্ন ট্িোঘ চট্ে নোাআ1 তঙ্কিলট্ে তোোয ঙ্কস্থয ঙ্কেোন্তাআ ঙ্কঙর গম, োেোট্তয াঈট্র্দ্য দূলয নো
াআট্র এভত োেোট্ত গদোল নোাআ “ ুরুট্ল ুরুট্ল ফো স্ত্রীট্রোট্ও স্ত্রীট্রোট্ও গমরূ োেোট্তয াঙ্কধওোয, স্ত্রী
ুরুট্ল োেোট্তয াঈবট্েযাআ গাআরূ াঈঙ্কঘত ফঙ্করেো তোাঁোয গফোধ ঙ্কঙর1 ...‛১৭
ঙ্কওন্তু ুরুলোঙ্কত ভোট্চ এাআ গফোধ ফোধোপ্রোপ্ত ট্েট্ঙ। াঅট্কয যোট্ত যোভোুন্দযীয ট্ঙ্গ ফট্ন মোেোে যোভোুন্দযীট্ও
রোঙ্কথছোাঁ ো, কোঙ্করকোরোচ গঔট্ত ট্েট্ঙ। তোাআ গ াঅয গমট্ত যোচী নে। গফৌঙ্কদ ভৃেেীট্ও গমট্ত ঙ্কদট্ত গ কযযোচী। ওোযণ
গরোট্ও োাঁঘওথো ফরট্ফ, তো য ওযো বদ্রখট্যয ভোনুট্লয ট্ে ওঙ্কঠন। াঅয াঅিট্মজয ফযোোয যোট্ত মোেোয ওোযণ, ওুরীন
স্বরোভীট্ও ফট্ যোঔো। যোভোুন্দযীয তফফোঙ্কও চীফন গওভন ঙ্কঙর গপ্রট্ঙ্গ গরঔট্ওয োঙ্কণত ভন্তফয“
‚নফওুভোয ঙ্কতৃীন, তোাঁোয ঙ্কফধফো ভোতো কৃট্ ঙ্কঙট্রন, াঅয লিাআ বঙ্ককনী ঙ্কঙর। তচযষ্ঠো ঙ্কফধফো1 ... ঙ্কিতীে
যোভোুন্দযী ধফো াআেো ঙ্কফধফো1 গওন নো, ঙ্কতঙ্কন ওুরীনত্নী।‛১৮
স্বরোভীট্ও ওোট্ঙ ধট্য যোঔোয চনয ফনচ লধ ফযফোয ওযট্ত ে। ট্যোওোযী ওোরওুণ্ডরো ঙ্কনট্চয েঙ্কত স্বরীওোয ওট্য
ননঙ্কদনীয াঈওোয ওযট্ত ঘোে। এ এওধযট্ণয প্রঙ্কতফোদ ফাআ ঙ্কও! ভোট্চয গওৌরীনযট্ও ফন্দী ওট্য গপরোয নোযীুরব প্রট্ঘষ্টো।
নোযীয াফভোননোূঘও ঙ্কফফো-ফেন ফযফস্থোনোয ঙ্কফরুট্ে ওোরওুণ্ডরোয তীব্র ভট্নোবোফ ধযো ট্ড় এাআ াঈঙ্কিট্ত—
‚মঙ্কদ চোঙ্কনতোভ গম, স্ত্রীট্রোট্ওয ঙ্কফফো দোীত্ব, তট্ফ ওদোঙ্ক ঙ্কফফো ওঙ্কযতোভ নো।‛১৯
এঙ্ক নোযীয ওোট্ঙ শুধু গম াঅট্েূঘও াঈঙ্কিাআ নে, তোয প্রভোণ গদঔো মোে নফওুভোট্যয ট্ঙ্গ যফতজী ওট্থোওথট্ন। নফওুভোয
তোট্ও গওোট্নোভট্তাআ এওো গঙট্ড় ঙ্কদট্ত ঘোে নো, মঙ্কদ এওোন্ত ওোরওুণ্ডরোট্ও গমট্তাআ ে তট্ফ গ তোয ঘয ট্ত ঘোে।
ঙ্কওন্তু গওন? এাআ প্রট্েয ওট্ঠোয ভোট্রোঘনো এফাং প্রঙ্কতফোদ ওোরওুণ্ডরোয াঈঙ্কি—
‚াঅাআ, াঅঙ্কভ াঙ্কফশ্বোঙ্কনী ঙ্কও নো, স্বরঘট্ে গদঙ্কঔেো মো।‛২০
ঙ্করঙ্গবফলভয  াঅঙ্কধতযফোদ ুরুলতোঙ্কিও ভোচওোঠোট্ভোে ওত ো বোংওয ট্ত োট্য তোয ঘূড়োন্ত োেী ট্ে ট্ঠ নফওুভোয।
গাআ ওোঠোট্ভোয ভট্ধয থোওোয ওোযট্ণাআ গ প্রোট্ণয গঘট্ে ঙ্কপ্রে ওোরওুণ্ডরোট্ও ওোোঙ্করট্ওয োট্ত তুট্র গদেোয ভট্তো ওট্ঠোয
ঙ্কেোন্ত ঙ্কনট্ত োট্য। ঙ্কওন্তু, প্রওৃঙ্কতরগ্ন ওোরওুণ্ডরোয গি-বোরফোোয স্পট্জ তোয ভোনঙ্কফও গফোধ াট্নও ো গচট্ক াঈট্ঠঙ্কঙর।
তোাআ ওোোঙ্করট্ওয াঈট্িচও োনীট্েয প্রবোফ গওট্ গমট্তাআ ওোরওুণ্ডরোট্ও গ ফট্র—
‚তুঙ্কভ গতো ওঔন াঅনোয হৃৎঙ্কণ্ড াঅঙ্কন গঙদন ওঙ্কযেো র নোট্ন গপঙ্করট্ত াঅাআ নোাআ।‛২১
ঙ্কওন্তু ওোরওুণ্ডরোয ততঙ্কদট্ন ফ গপ্রট্ভয ফেন ঙ্কঙি ট্ে গকট্ঙ। তোাআ নফওুভোট্যয ওোট্ঙ ঙ্কনট্চয ঙ্কফত্রতো
স্বরীওোয ওযট্র াঅয খট্য ঙ্কপট্য গমট্ত ঘোে নো।
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ঙ্কট্েশ্বয ফযোনোচজী
২২
‚াঅঙ্কভ াঙ্কফশ্বোঙ্কনী নঙ্ক। এওথো স্বররূ ফঙ্কররোভ। ঙ্কওন্তু াঅয াঅঙ্কভ কৃট্ মোাআফ নো।‛
(৫)
প্রওৃঙ্কত াঅয নোযীয গমোক গম াঙ্কফট্েদয তো াআঙ্কতোট্য োতোে োতোে স্বরণজোেট্য ঙ্করঙ্কঔত। ঙ্কফট্লত বোযতীে ভোওোট্ফযয ভট্ধয
নোযী াঅয প্রওৃঙ্কত গমন এওোওোয ট্ে াঅট্ঙ। যফীন্দ্রনোথ গতো যোভোেট্ণয ীতো-যট্ণয ওোঙ্কঙ্কনট্ও ওৃঙ্কল বযতোয ট্ঙ্গ ফোঙ্কনঙ্কচযও
বযতোয তথো ঙ্কি-বযতোয িন্দ্ব ঙ্কট্ট্ফাআ গদঔট্ত গঘট্েট্ঙন।২৩ াঅভযো মত গফঙ্ক ঙ্কিবযতোয ুঙ্কফধো গবোক ওযট্ত
ঘোাআঙ্কঙ, তত চঙ্কড়ট্ে ড়ঙ্কঙ প্রওৃঙ্কত নোট্, াঅয তোযাআ ট্ঙ্গ ঙ্কফনষ্ট ওট্য গপরঙ্কঙ নোযীপ্রওৃঙ্কতয ঙ্কনচস্বর তফঙ্কষ্টযগুঙ্করট্ও। পট্র
োভোঙ্কচও গেট্ত্র ৃঙ্কষ্ট ট্ে নোনোন ঙ্কফভ্রো । নোযীয প্রঙ্কত ুরুট্লয, ুরুলতোঙ্কিও ওোঠোট্ভোয নোনোন াঈদ্রফ-াতযোঘোয গফট্ড়
ঘট্রট্ঙ। তোাআ াঅভোট্দয ট্ঘতন ট্ত ট্ফ। াঅভযো গমন নফওুভোট্যয ভট্তো ভোনঙ্কওতোে যর ঙ্কফত্র নোযীপ্রওৃঙ্কত
ওোরওুণ্ডরোট্ও াঙ্কফশ্বো ওট্য ঙ্কফনঙ্কষ্টয ট্থ, ভোচ-াংোট্যয ফোাআট্য গফয নো ওট্য ঙ্কদাআ। ওোরওুণ্ডরোয যর াঈদোয প্রওৃঙ্কত
াঅচ ফড় ওোঙ্কঙ্ক্ষত। ফস্তুফোদী, গবোকফোদী বযতোে প্রওৃঙ্কতরূী নোযী ওোরওুণ্ডরোট্ও াঅচ ঔুাঁট্চ োেো ভুঙ্কওর, ঙ্কওন্তু
াআট্ওোট্পঙ্কভঙ্কনস্ট ভোনঙ্কওতোে াঅভোট্দয গাআ ট্থ োাঁ ট্ত ট্ফ। ওট্ফ াঅভযো ঔুাঁট্চ োফ চোঙ্কন নো!
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