
2nd SEMESTER  PROG-LCC  

বফলয়-দ্মানদীয ভাবঝ । ধযাবকা – যানু বফশ্বা । 

 

কথাাবত্যয বযন ফত্্যাাধযায় বচযস্মযণীয়- যাযাঙ্কয , ভাবনক ও বফবূবযবূলণ ফত্্যাাধযায় । 

ভাজযাবিক ফযফস্থাত্ক যাযাংকত্যয করত্ভ, বফবুবযবূলত্ণয করত্ভ প্রকৃবয এফং ভাবনত্কয করত্ভ 

অভযা পরাভ ফ্রত্য়ডীয় ভত্নাবফকরন যত্ত্ব । ভাবনক ফত্্যাাধযাত্য়য ‘দ্মানদীয ভাবঝ’ উনযা 

অত্মজজফবনক উনযা , অফায অঞ্চবরক উনযাও ফত্ট । এআ উনযাত্ কুত্ফয বনজস্ব পনৌকা 

পনআ , প ও গত্ণ ধনঞ্জয় পনৌকায় াযযায পজত্গ ভাছ ধত্য ; পম ভাছ জাত্র ওত্ঠ – যায ত্ধেক 

ধনঞ্জয় অয ফাবক দুআ বাত্গয একবাগ কুত্ফত্যয কাত্র পজাত্ট ।ত্রখক অভাত্দয জানায় , কুত্ফয 

পছাটত্রাত্কয ভত্ধয পছাটত্রাক অফায গযীত্ফয ভত্ধয ফত্চত্য় পফী গযীফ ।যাআ যাাঁত্ক কত্রআ 

ভান কত্য, একভাত্র কুত্ফয যাজা যায বাঙা কুবটত্য। পখাত্ন যায ঙু্গ স্ত্রী ভারা , দুআ পছত্র 

রখা ও জগা , পভত্য় পগাী অয বফধফা বব যায ত্থেয উয বনবেয কত্য। এআ পজত্রাড়ায় 

ভারায ত্নক ফদনাভ অত্চ, জবভদায পভত্জাফাফু ভারাত্ক ুনজত্য পদত্খন। কুত্ফয পকানবদন এআ 

খফত্য বফচবরয য়বন ,বকন্তু পমবদন পখয়ার কযত্রা যায বশুুত্রবট যযাবধক পো , পবদন পথত্কআ 

কুত্ফয-ভারায াবি ফে শুরু য়।  

এআ উনযাত্ প্রবযনায়ক ত্রন পাত্ন বভঞা , দু্ভয বফবচত্র গবয যায ।বফুরা দ্মায 

নবযদূত্য যায বনজস্ব দ্বী অত্ছ -…………অয ওআ ূফে – বিত্ভয ফাআ নম্বয রাআন অয 

উত্তয-দবিত্ণয এআ একানব্বআ নম্বয রাআনটা পম একবট ফুজ বফ্ু পযখা মায় ওয নাভ ভয়না 

দ্বী।‛ বযবন ধনযাবিক ত্থেয বফবনত্য়াত্গ উৎাদন ফৃবিয ভাধযত্ভ দ্বীত্য বযকল্পনা কত্যন, যায 

দ্বীত্য ফাব্া শ্রত্ভয বফবনভত্য় প্রাবযশ্রবভক াত্ফ, বকন্তু পকান জবভয পকান বধকায থাকত্ফ না – 

এআ িবযত্য ভয়না দ্বী গত্ড় পযারন । যাআ প পজত্রাড়ায ভানুলত্ক রারাবয়য কত্য , পকৌরী 

চক্রাত্ি যাত্দয বফত্দ পপত্র যাত্দযত্ক দ্বীািয কত্যন; পকউ আচ্ছায় এআ দ্বীত্ অত্ে চায় না। 

কাযণ, পজত্রাড়ায ভানুলগুত্রা পকযুুত্য স্বাধীনযায় থাকত্যন, বকন্তু ভয়না দ্বীত্ যাযা ত্য় যত্ফ 



পাত্ত্নয াত্যয ুযুর । যাছাড়া এআ দ্বীত্ াত্য-ভযাত্রবযয়া বীবয অত্ছ- কাযণ দ্বীত্য 

অত্াত্ পকান াাযার পনআ ; কুত্ফত্যয অঙ্কা পমত্কান ভুূত্যে এআ দ্বীত্ক ভুদ্র গ্রা 

কযত্ফ। কৃবলকাত্জয জনয ভাবট বাত্রা পনআ- ‚ পকান পর পরানা ভাবটত্য জত্ে না , রাউ 

কুভত্ড়াগুবর পত্র কুাঁকড়াত্না ায ভয পছাত্টা পছাত্টা ।‛থচ এআ পাত্ন বভঞায প্রবয কারুয 

পকান প্রবযফাদ পনআ । 

দ্মানদীয ভাঝীয জীফি চবযত্র র কবরা, ভারায পফান। স্বাভী যাভদা বদ্বযীয় বফত্য় কযায় যাাঁত্ক 

যাবড়ত্য় পদয়। স্বাভী বযযযক্ত কবরায ভন চায় বারফাত্য , বাত্রাফাত্ায পছাাঁয়া পত্য...পআ 

কাযত্ণআ প কুত্ফযত্ক অফান কত্য যায কাত্ছ । অত্র প প্রবযফাদী নাযী, এআ ভাজ শুধু 

ুরুত্লযা একত্চবটয়া যীয পবাগ কযত্ফ, কবরা পআ ত্থ এত্গায় , এখাত্নআ ভাবনক 

ফত্্যাাধযায়  ফ্রত্য়ডীয় বাফনা পভরান। িত্যয িঃস্থত্র ঘনীবূয ববভান , বনঃঙ্গযা ফা 

একাকীত্েয জনযআ পযাঁযুর গাত্ছয বনত্চ কুত্ফযত্ক জবড়ত্য় ধত্য কবরা...‛ভনডা বাত্রা না ভাঝী , 

ছাড়ফা না?ভনডা কাযয কযত্ছ।থচ এআ কবরাত্ক যাভদা( বদ্বযীয় স্ত্রী ভৃযুযয য) মখন বনত্য 

অত্ যখন প ংায কযত্য চত্র মায়।কুত্ফয মখন চযবাঙ্গায শ্বশুযফাবড়ত্য কবরায াত্থ পদখা 

কত্য এফং জানায় , যায ভত্নয কষ্ট ফত্র, যখন কবরা যাাঁত্ক বফদ্রূ কত্য- ‚ কযান ভাবঝ 

কযান?অভাত্য বাফ কযান? পায়াভীয ঘত্য পগবছ না অবভ? অভাত্য বুআত্রা ভাবঝ- ুরুত্লয যাণ 

পাত্ড় কয়বদন? গাত্ঙয পজাত্র নাও বাাআয়া দূয দযাত্ মাআও ভাবঝ, বুআত্রা অভাত্য‛। 

কুত্ফয ভারাত্ক বনত্য় ুখী বছর। পকান প্রবযফাদ পনআ ভারায- ঘত্যয পকাত্ণ ত্ড় থাত্ক, িাত্নয 

জে পদওয়া এক কত্রয ুযুর, স্বাভীয াত্থ পফাত্নয ফাত্ বীয য় , অফায বনত্জয বাগযত্ক 

পভত্নও পনয়। মবদও যায ভত্নয বিপ্তযা একভয় প্রকা ায় ‚কযান ভাবঝ কযান ?কত্ফ বনবছরা 

অভাত্য , বচযডা কার ঘত্যয ভধযআ থাআকা অআরাভ...’’ায় নাযীয বচৎকায পআযকভ ভূরয 

ায়বন স্বাভীয কাত্ছ। 

উনযাত্ কুত্ফয যাুত্ক কথা বদত্য়বছত্রা- যায াত্থআ পভত্য় পগাীয বফফা পদত্ফ, বকি্ পাত্ন 

বভঞায এত্কফাত্য ফাধয কত্যআ কুত্ফযত্ক নযত্র বফফা বঠক কযত্য য়। পত্র যাু 

প্রবযত্াধসৃ্পায় চুবযয ঘবট ঘত্য রুবকত্য় কুত্ফযত্ক পচায াফােয কত্য। নযবদত্ক পাত্ন যায 



অত্গআ কুত্ফযত্ক টাকায পরাব বদত্য় যায ফাড়ীয খত্ড়য চাত্র অবপভ রুকায় । যাআ কুত্ফয ফুঝত্য 

াত্য, পজত্র যাাঁত্ক পমত্যআ ত্ফ- ‚ভয়না দ্বীী পাত্ন অভাত্য বনব্বআ কবরা । একফায পজর 

খাআটা অয ারুভ না‛। যাআ প বনত্জত্ক পাত্ন বভঞায াত্যয ুযুর ত্য় মায়, পআভয় 

কবরা ফত্র যাাঁত্ক-‚অভাত্য বনফা ভাবঝ রত্গ?‛ কুত্ফয পকান জফাফ না বদত্রও পরখক ভাবনক ফত্র 

ওত্ঠন-‚, কবরা চরুক ত্ঙ্গ ।একা যদূত্য কুত্ফয াবড় বদত্য াবযত্ফ না‛। 

‘দ্মানদীয ভাঝী’ উনযাবট অঞ্চবরক উনযা ,ভাত্রাাড়ায বনজস্ব জীফন বচত্র পুত্ট উত্ঠত্ছ-‚ 

বদন কাবটয়া মায়।জীফন বযফাবয য়।.........দ্মায ফুত্ক জর পবদ কবযয়া জাবগয়া ওত্ঠ চযাফায 

দ্মায জত্র যা বফরীন ত্য় মায়।ত্জত্রাড়ায় বশুয ক্রদন পকানবদন ফন্ধ য়না......জত্েয 

বযথেনা এখাত্ন গম্ভীয , বনরুযফ, বফলন্ন।জীফত্নয স্বাদ শুধু িুধা ও বাায়, কাভ ও ভভযায় , 

স্বাথে ও ঙ্কীণেযায়‛।ত্আ ভাত্জআ বচত্যআ চত্র অত্ ধনযিকাভী ভত্নাবাত্ফয ফযবক্তয াত্য , 

খুফ ত্জআ পাত্ত্নয াত্য কত্রআ ুযুর ত্য় মায়।উনযাত্ গাত্নয ভধয বদত্য়ও কাবনী 

প্রকাবয ত্য়ত্ছ-‚ববযয কআযা জফআরা ভরাভ আ, অ পরা আ!‛ ূফেফত্ঙ্গয বালা ও যচনা শরী 

অভযা রিয কবয। ফত্ত্ল ফরা মায়, উনযাবট াভিযত্িয রূ বফফযেন। 
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