করভ ত্রনচ্ে ফা উফ্ যমন একটা অাধেই াধন। প্রফাচ্য ফেস্ততায ভচ্ধে
করচ্ভয নঁচ্েয আঁচড় ত্রদচ্ে যকান ত্রকছু ত্ররো আভায কাচ্ছ এেন ত্রফার ফোায। ত্রকন্তু
একত্রট ত্রফলে আভায ভগচ্জয ভচ্ধে ত্রকত্রির কযচ্ছ কত্রদন ধচ্যই। যবচ্ফত্রছরাভ ত্ররেচ্ফানা,
ত্ররচ্ে ক্বী- ই ফা রাব; ত্রকন্তু ভাথায ত্রকরত্রফচ্রয মন্ত্রণাে ত্ররেচ্তই চ্রা। ত্রফলেটা চ্ে
আভযা মাযা ত্রফচ্দচ্ থাত্রক তাচ্দযই ত্রনচ্ে। প্রফা- মায বাফ ম্প্রাযন কযচ্র আভায
কাচ্ছ দাঁড়াে- প্রত্রতত্রিংায ফািংরাচ্দী ভাজ। ভচ্ন ে ফািংরাচ্দীযা ত্রফচ্েয যমোচ্নই
ফফা কযচ্ছ যোচ্ন- ই অ- যনক অচ্নক বাচ্রা কাচ্জয ভচ্ধে প্রত্রতত্রিংায  একত্রট
ফািংরাচ্দী ভাজ গড়চ্ছ…. । আয এটায যছচ্ন প্রধানতঃ কাযনটাই চ্ে ফািংরা
ফোঞ্জন ফণজ ফ এয নীচ্চ ত্রফন্দু ত্রদচ্র যম য ে তা না জানা যরাকযাই অথজ ত্রফচ্েয
ফচ্দৌরচ্ত প্রফাচ্ কত্রভউত্রনত্রটয যনতৃত্ব যদোে। এোচ্ন ফািংরাচ্দী অধুেত্রলত এরাকাে
যভাটাচ্ভাত্রট ধযচ্নয একটা কামজোরে বাড়া যদফায ক্ষভতা থাকচ্র আয ফািংরাচ্দচ্য
ত্রফত্রবন্ন জাতীে ত্রদফ উদমাচ্নয জন্য ভার কত্রড় ছাড়চ্ত াযচ্রই যমাগেতা না
থাকচ্র যনতৃত্ব ত্রিকই চচ্র আচ্। ( আত্রভ যেচ্নয ফাত্রজচ্রানাে প্রাে নে ফছচ্যয
উচ্য আত্রছ যই সুফাচ্দ আভায এই ত্ররো এফিং অত্রবজ্ঞতাটা ভূরতঃ যেচ্নয
ফািংরাচ্দী যকন্দ্রীক) ত্রকছু িংেেক ফণজচ্চাযা ত্রত্রক্ষত ত্রনচ্জয আ- জীফচ্নয ত্রিত
ত্রক্ষাচ্ক জরাঞ্জত্রর ত্রদচ্ে শুধু টাকায যমাগেতায ভাকাত্রিচ্ত কত্রতে যরাকচ্ক প্রধান
অত্রতত্রথ, ত্রফচ্ল অত্রতত্রথ ফাত্রনচ্ে অনুষ্ঠান কচ্য ো কাত্রভচ্ে তাচ্দয ত্রক্ষা যম সুত্রক্ষা
ত্রছযরানা তাই প্রভান কচ্য। তা যদচ্ ত্রকিংফা ত্রফচ্দচ্ই। ফ ত্রক্ষাই ত্রকন্তু ত্রক্ষা নে।
আত্রভ অচ্নক ত্রত্রক্ষতচ্দয ত্রচত্রন মাযা ফািংরাচ্দ যথচ্ক ভাস্টাজ া কচ্য এচ্ প্রফাচ্
অত্রত্রক্ষত যগাঁোড় যরাকচ্দয চাইচ্ত োযা চত্রযচ্িয অত্রধকাযী চ্ে যগচ্ছ। চাভচাত্রভ,
ততরভদজন, যত্রনন্দা এভনত্রক ত্রনচ্জয ত্রফচ্ফক ফুত্রিচ্ক ত্রফজজন ত্রদচ্ে ত্রকছু ত্রত্রক্ষতযা
ত্রঁত্রড় ত্রিত্রঙচ্ে উচ্য উিচ্ত চাে; নাভ পািাচ্ত চাে। আয অত্রত্রক্ষত অফুঝযা তাচ্দয
বন্িাভী অনুধাফন কযায ক্ষভতা যাচ্েনা ত্রফধাে ঐফ ত্রত্রক্ষতযা তাচ্দয বাচ্রাবাচ্ফই
ফেফায কচ্য। আভায ফেত্রিগত অত্রবজ্ঞতাে ভচ্ন চ্েচ্ছ, প্রফাচ্ অত্রত্রক্ষত যরাকযা
টাকা ো কাভাই কযচ্ত স্তাদ। আয টাকা ো কাভাই চ্ে যগচ্রই তাযা নাভ
কাভাচ্নায দান্দাে যনচ্ভ মাে। প্রাে ফাই ই ফচ্র থাচ্কন আত্রভ আত্মপ্রচাযী নে। ত্রকন্তু
আভায কাচ্ছ ভচ্ন ে আচ্ভত্রযকায যপ্রত্রচ্িন্ট ফাভা, ত্রফেেোত তাযকা ভোচ্িানা,
টত্রভক্রুজ যথচ্ক শুরু কচ্য একত্রট ত্রদনভজুয ত্রকিংফা ত্রবক্ষুক  তায প্রচায চাে, ত্রনচ্জচ্ক
জাত্রয কযচ্ত চাে। আচ্র ত্রফলেটা আভাচ্দয ভানুল জাত্রতয জ্বীচ্নয ভচ্ধেই স্রষ্টা মুি
কচ্য ত্রদচ্েচ্ছন। ত্রতে ফরচ্ত ত্রক এই যম আত্রভ ত্ররেত্রছ, আভায যরো ছাা চ্র
আভাচ্ক অচ্নচ্ক ত্রচনচ্ফ, জানচ্ফ, এই আােই আভায ত্ররো এটাই তে; যটা
আভায ভচ্তা রোই ভাকজা যরেক যথচ্ক শুরু কচ্য যফীন্দ্রনাথ, নজরুর, যক্সত্রেচ্যয
যক্ষচ্ি তে ফচ্রই ভচ্ন ে আভায কাচ্ছ। আয ত্রভথো চ্ে আভায, আভাচ্দয ত্ররো
ত্রদচ্ে ভাজ ফদচ্র যদচ্ফা, ভানুলচ্ক অচ্নক ত্রকছু ত্রোচ্ফা, ফ যবচ্ে নতুন ভাজ
গড়চ্ফা।
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আভায ধাযনা ত্রছচ্রা িাৎ ফড়চ্রাক চ্ে মাো অত্রত্রক্ষত যরাকযাই নাভ
পািাচ্নায ধান্দাে থাচ্ক; ত্রকন্তু এই প্রফাচ্ ত্রপ্রত্রন্টিং ত্রভত্রিোয ছাড়া ইচ্রক্ট্রত্রনক্স ত্রভত্রিোে
কাজ কযচ্ত এচ্ অনুধাফন কযরাভ ফাই নাভ পািাচ্নাচ্ত ত্রছচ্ন যনই। আয একাযচ্ন
ত্রকছু চাাফাজ এফিং তথাকত্রথত ািংফাত্রদক ( ভূরত; িংফাদ দাতা ত্রকন্তু ফাই ািংফাত্রদক
ব্দটা শুনচ্ত বাচ্রাফাচ্ন) এই সুচ্মাগ রুচ্প ত্রনচ্ে। তাযা যনচ্ভচ্ছ নানা ধান্দাে আয
ইউচ্যাচ্য অথজননত্রতক ভন্দায যম প্রবাফ চ্ড়চ্ছ তাচ্ত ধান্দাটা এচ্কফাচ্য ভান্দা নে।
মত্রদ ত্রিচ্টচ্নয ফাোরী ভাচ্জ ধান্দাটা ুযচ্না চ্ে যগচ্ছ তফু ইউচ্যাচ্য নফাগত
ফাোরীচ্দয তথাকত্রথত কত্রভউত্রনত্রটয যনতাচ্দয ভাচ্ঝ ধান্দাটা েুফই ভাচ্কজট াচ্ে। ইউযক ফােরা িাইচ্যক্টযী, ফৃত্রট- ফািংরা িাইচ্যক্টযী, ত্রফচ্রচ্ত ত্রচ্রত্রটচ্দয ইত্রতা, যাজাঁ,
াত্রতাঁ ইতোত্রদ ত্ররচ্ে আভাচ্দয স্ব- নাভধন্য যরেকযা ত্রিচ্টচ্নয ফাোরীচ্দয কাছ যথচ্ক
বাচ্রাই কাভাই কচ্যচ্ছন। ফািংরা প্রফাদ ফাচ্কে মাচ্ক ফচ্র তকএয ততচ্র তক বাঁজা আয
আত্রভ ফত্রর তকযনতচ্র তক বাজা আয যরেকযা ভার কাভাচ্ত াে ভজা” । আভায
ত্ররোয ত্রফলেটায চ্ে মাযা ত্রযত্রচত নে তাচ্দয জ্ঞাতজাচ্থ ফরত্রছ, আভযা প্রফাচ্ নানা
উদ্ভট ত্রকছু আত্রফস্কাচ্যয ভত ত্রকছু যরেক আত্রফষ্কায কচ্যত্রছ মাযা আনাচ্ক ত্রগচ্ে ফরচ্ফ,
আনায স্বত্রযফাচ্যয ছত্রফ যদন; আনায প্রফাচ্ আায ইত্রতা ফোেো করুন,
ত্রকবাচ্ফ প্রফাচ্য জীফন মুচ্ি জেী চ্রন, ত্রযফাচ্যয যক ত্রক কচ্যন, যদচ্য ফাড়ী
যকাথাে, জন্ম যকান ঐত্রতহ্যফাী ম্ভ্রান্ত ত্রযফাচ্য, যকান রোই ভোই কতৃজক এোিজ
যচ্রন ত্রক না ইতোত্রদ, ইতোত্রদ। চ্য যরেক াচ্ফ ইত্রনচ্ে ত্রফত্রনচ্ে আনাচ্দয
করোচ্ন ফই ছাচ্ত ত্রগচ্ে েযচ ফায কথা ফচ্র ত্রকছূ ফেযা দাফী কচ্যন। েত
কাযচ্নই াভান্য ত্রকছু ভার কত্রড়য ( প্রফাচ্য যনতাযা ১০০/ ২০০ ইউচ্যাচ্ক াভান্যই
ফচ্রন) যচৌদ্দ যগাত্রষ্ঠয ইত্রতা ছাা, আয আনাচ্ক ত্রফত্রষ্ট ম্ভ্রান্ত ত্রযফাচ্য ুনঃ জন্ম
যদফায অত্রবপ্রাচ্ে আত্রন ভার কত্রড়চ্তা ছাড়চ্ফনই। শুধু ফইচ্ত নে ত্রকছু ত্রদন ূচ্ফজ
ফািংরাচ্দচ্য অতেন্ত জনত্রপ্রে একত্রট ত্রটত্রব চোচ্নচ্রয ইউচ্ক অত্রপ যথচ্ক যীত্রতভচ্তা
ক’ যেক ভা ত্রফজ্ঞান ত্রদচ্ে যেন, ফ্রান্স  ইউচ্যাচ্য ত্রফত্রবন্ন যদ যথচ্ক বাচ্রা
ভারাত্রন কাত্রভচ্েচ্ছন। এচ্ক্ষচ্ি তাচ্দয যযইট ত্রদচ্রা ৪০০ ইউচ্যা এফিং ফরা চ্েত্রছচ্রা
তা ফািংরাচ্দচ্য ঐ চোচ্নচ্র যদোচ্না চ্ফ। আত্রভ অচ্নকচ্কই জাত্রন মাযা ফািংরাচ্দচ্
যদোচ্না ফায আাে ভাচ্য অচ্ধজক যফতনটাই তুচ্র ত্রদচ্েচ্ছন তাচ্দয াচ্ত–অফশ্য য
চোচ্নর এেন আয এই ত্রফলচ্ে যকান কথা ফচ্র না; আয ফছচ্যয উয ায চ্ে
যগচ্র যকান তাব্দীচ্ত তা ফািংরাচ্দ  ত্রফচ্েয কর স্থাচ্ন প্রচায কযা চ্ফ তা
েচ্তা আয এক তাব্দী চ্য ফরা যমচ্ত াচ্য। ফৃচ্টচ্নয ফাোরীচ্দয ফচ্দৌরচ্ত
ইউচ্যাচ্য ত্রফত্রবন্ন যদ যথচ্ক এেন ৫ত্রট ফািংরা চোচ্নর ত্রফ্র যদো মাে। আয এই
চোচ্নর গুচ্রাচ্ত ত্রফত্রবন্ন এরাকাে আরাভদুত্ররল্লা যম ফ প্রত্রতত্রনত্রধ ত্রদচ্েচ্ছ তাচ্দয
অত্রধকািংচ্যই ত্রযচ্াটজ যদচ্ে জেইভাভুন, ভস্তপা েন্দকায, দ্বী আজাদ, ভুন্নী াাযা
রজ্জ্বা াচ্ফ। যরন যদন আয ততরভদজচ্নয ত্রফযীচ্ত ত্রকছু ত্রকছু তোঁদড় িংফাদদাতাযা
এেন নীচ্জয যফৌচ্দয ািংফাত্রদক ফানাচ্ত যনচ্ভ যগচ্ছন একত্রট ত্রটত্রব চোচ্নর যেচ্নয
ফাত্রজচ্রানাে ততরভদজচ্নয মন্ত্রণাে দুজন প্রত্রতত্রনত্রধ যােচ্ত ফাধে চ্েচ্ছ। ইউচ্যাচ্য ভচ্ধে
যেচ্নয ত্রকছু ফাোরীযা নাভ পািাচ্ত একটু এত্রগচ্ে থাকাে ফৃচ্টচ্নয ুযচ্না ধান্দাফাজযা
এেন যেচ্নয ফাোরীচ্দয টাচ্গজট কযচ্ছ। ত্রকছু ত্রদন ূচ্ফজ নাত্রক একত্রট স্কুচ্রয নাভ
বাত্রেচ্ে ফৃচ্টচ্নয াজায রক্ষ ত্রভত্রতয ভধেকায একত্রট িংগিচ্নয বাত্রত ফাজচ্রানা
ভাত্রিদ যথচ্ক িংগিচ্নয আ- জীফন দস্য কযায কথা ফচ্র ৫/ ৬ জচ্নয কাছ যথচ্ক
জনপ্রত্রত ১০০০ ইউচ্যা কাত্রভচ্ে ত্রনচ্েচ্ছ। চত্রফজমুি োফায, উচ্টাকন আয ত্রফভান বাড়া,
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থাকা ত্রফ্র াোে অচ্নক ত্রতন দস্য ত্রফত্রষ্ট কত্রভত্রটয ( ত্রনচ্জ, যছচ্র আয ফউ)
বাত্রতযা যেচ্ন যদদাযচ্ আচ্ছন। অচ্নকই ত্রফেত্রফেোত াত্রত্রতেক যক্সত্রেচ্যয
বালা ইিংচ্যজীচ্ত  ফাোরীচ্দয ইত্রতা ত্ররেচ্ত যেন আচ্ছন। যেচ্নয ািংফাত্রদকযা
 নাত্রক এফ সুচ্মাগ ত্রনচ্েন। অচ্নচ্ক ইত্রতভচ্ধে ত্রটত্রব ত্রযচ্াত্রটজিং এয জন্য দাভী
কোচ্ভযা, রোট  াত্রতচ্ে ত্রনচ্েচ্ছন। ত্রপ্রত্রন্টিং ত্রভত্রিোয কথা ফাদ ত্রদচ্র ইচ্রক্ট্রত্রনক্স
ত্রভত্রিোয যেন যথচ্ক ম্ভফত; আত্রভই প্রথভ কাজ শুরু কত্রয। অথচ আভায দূবাজ গে
আভাচ্ক যকউ এেচ্না কোচ্ভযা টোচ্ভযা ত্রগপট কযচ্রা না। ভান্দাতায আভচ্রয যছাট
কোভকিজায ত্রনচ্ে যকান ত্রযচ্াত্রটিং এ ত্রগচ্ে মেন যদত্রে আভায ভত আচ্যকজন ািংঘাত্রতক
ফড় কোচ্ভযা ত্রনচ্ে ২/ ১জন চাভচা  ত্রযচ্াত্রটিং কবায কযচ্ছন; তেন ত্রনচ্জয কাচ্ছই
রজ্জা রাচ্গ।আচ্র ততচ্রয ত্রিক ফেফায  ভদজচ্নয অত্রবজ্ঞতাীনতায কাযচ্ন এফ
না াফায যফদনা আভাচ্ক আপচ্াস্ই কযচ্ত চ্ে। অফশ্য আত্রভ ফতজভাচ্ন ত্রফত্রবন্ন
ত্রফচ্লচ্জ্ঞয কাছ যথচ্ক ততরভদজচ্নয ত্রফত্রবন্ন করাচ্কৌর যচ্েয অনুীরন ত্রনত্রে; ভন্দ
ত্রক শুধু ততরভদজনই মত্রদ ত্রফ্র ত্রকছু াো মাে। ফাত্রজচ্রানাে যতা অচ্নচ্কই ততর
ভদজচ্নয াাাত্র াদুকা যরন শুরু কচ্য ত্রদচ্েচ্ছন। ত্রকন্তু ভস্যা চ্ে ঐ যম
আত্মম্মান নাভক অদজাথটা দাথজ চ্ে ঐ চ্থ মাত্রফায ফাঁধা ইো দাড়াঁইো থাচ্ক।
তচ্ফ একটা ধান্দাে েচ্তা আত্রভ যরচ্গ মাচ্ফা। ত্রকছু ভার াত্রন আচ্ফ, নাভ পাটচ্ফ,
ঘুযা যপযাটা ভাগনা কযা মাচ্ফ। ধান্দাটা চ্ে যেচ্নয ফাোরীয ইত্রতা ত্ররো;
কাউচ্ক ফরচ্ফা যেচ্ন আনায যনতা ো ত্রনচ্ে ফত্রিভ াত্রতে যচনা কযচ্ফা
( এচ্ক্ষচ্ি ফত্রিভচ্ক ঐ ফ যনতাযা ত্রচনচ্ফনা, যফীন্দ্র ফা নজরুর ফা াত্রতে ফরচ্র
বাচ্রা চ্ফ) আফায কাউচ্ক ফরচ্ফা, আচ্য আত্রন যতা ফাোরী জাত্রতয যগৌযফ,
আনায কথা আভায প্রকাত্রতফে নজরুর ত্রকিংফা যফীন্দ্র াত্রচ্তে না ত্ররেচ্র তা
ত্রযূণজতাই াচ্ফ না। তচ্ফ শুচ্নত্রছ ইত্রতভচ্ধে ফৃচ্টন যথচ্ক এচ্ ২/ ১জন এই ধান্দাে
ত্রকছু কাত্রভচ্ে যপচ্রচ্ছন; যেচ্নয ২/ ১জন শুরু কযায যচষ্টা কযচ্ছন। তচ্ফ ততর
ভদজন এফিং এয ফেফাচ্যয করা যকৌর যে কযচ্ত আত্রভ যমফ উচ্চত্রিত্রিধাযী গুরুচ্দয
কাছ যথচ্ক দীক্ষা ত্রনত্রে তাযা কেচ্না অকৃতকামজ নত্রন, ভচ্ন ে না আত্রভ 
অকৃতকামজ চ্ফা। এচ্ক্ষচ্ি আত্রভ ত্ররোয শুরুয ফাকে প্রফা ( প্রত্রতত্রিংায ফািংরাচ্দী
ভাজ) এয চ্মাত্রগতা যনচ্ফা॥
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