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Abstract 
আমাকদর োংলা ভাষা ও সারহত্যচচিার রেদযা়েত্রনক পররসকর ডাক়েরর অজ্ঞাত্ না হকলও রকছুটা অেকহরলত্৷ রসকলোস – 
ননাট- পরীক্ষার হকলই ত্ার ন ারাকফরা, আপাত্-সীমােদ্ধত্া৷ এই আপাত্ত্-উকপরক্ষত্ রেষ়েরটই আমাকদর এই গকেষণাপকের 
মূল উপজীেয৷ মূলত্ ডাক়েরর ো রদনপরি েলকত্ নোঝা়ে একরট রদন কীভাকে অরত্োরহত্ হকলা ো একরট রদকনর নানান 
 টনার সংরক্ষপ্ত রেেরণী৷ যা নেরশরভাগ নক্ষকেই রদন, মাস, েছর, ো সম়ে–রচরিত্৷ সমসমক়ের নয অরভ াত্ ত্ার সেকচক়ে 
রনভিরকযাগয দরলল ডাক়েরর৷ ডাক়েরর নয নকানও মানুষ রলখকত্ পাকরন৷ ত্কে যখন নকানও সারহরত্যক ডাক়েরর নলকখন ত্খন 
ত্ার আকেদন পাঠক, সমাকলাচক এেং ঐরত্হারসককর কাকছ অমূলয৷ কারণ একজন সারহরত্যককর ডাক়েরর শুধু সারহকত্যর 
আস্বাদ রনক়েই আকস না, ত্াকত্ থাকক নানান সম্ভােনার অঙু্কর৷ ত্ার নথকক একরদকক নযমন আমরা জানকত্ পারর নলখক 
জীেকনর অন্তরঙ্গ কথা, অনযরদকক ত্ার ভরেষযত্–নলখকনর একটা পূেিাভাসও নপকত্ পারর, আোর প্রকারশত্ নকানও 
সারহত্যককমির নপ্রক্ষাপট ো চররকের উৎকসর কথাও জানকত্ পারর৷ এই সারহরত্যক মূলয ছাডা ত্ার একটা ঐরত্হারসক মূলযও 
রক়েকছ৷ সমকালীন সমাজ, সারহত্য, সংসৃ্করত্, নদকশর ত্থা েরহরেিকশ্বর রাজননরত্ক ো অথিননরত্ক অেস্থা সম্পককি নলখককর 
ত্াৎক্ষরণক প্ররত্রি়ো ো দৃরিভরঙ্গ ডাক়েররর নচক়ে ভাকলা আর নকানও সারহত্য-মাধযকম পাও়ো যা়ে না নোধহ়ে৷ আর ত্াই 
সম়ে, সমাজ, সংসৃ্করত্, রাজনীরত্, আদশি, সং াত্, আশা, রনরাশা এই সেরকছু রনক়ে একজন নগাটা মানুকষর ছরেটা ডাক়েররকত্ 
অকনক নেরশ স্পি ও উজ্জ্বল৷ েনফুকলর মরজিমহল-ও ত্ার েযরত্িম ন়ে৷ মরজিমহল-এর দুরট খকে একরদকক নযমন রত্রন 
রলকখকছন রশল্প, সারহত্য, রাজনীরত্, ও সংসৃ্করত্র কথা, অনযরদকক নত্মনই রলকখকছন ডাক্তারর, নখলাধুকলা, প্রকৃরত্র কথা, 
মহৎ েযরক্তকদর কথা, েই পডার কথা, পররোকরর কথা, নদশকক ভাকলাোসার কথা৷ মরজিমহল নলখার সম়েকাল ১৯৭১ 
নথকক ১৯৭৯, ‘সাকত্র দশক’৷ স্বাধীনত্া ও নদশভাকগর পর নয সম়েকাল োংলার সমাজ ও সারহত্যকক আরেি ককর নরকখকছ 
আজককর ত্াররকখও ত্া এই সাকত্র দশক৷ মুরক্তযুদ্ধ এেং নকশাল আকদালকনর উত্তাকপ এ দশক উত্তাল হক়ে উকঠরছল৷ 
প্রা়ে এই নগাটা দশকটা জুকডই েনফুল রনভৃকত্ রচনা ককর চকলরছকলন ত্াাঁর ‘মরজিমহল’৷ ররকপাটি নলখার ধরকন রদকনর পর 
রদন ধকর যার পরকত্ পরকত্ নোনা হক়ে যা়ে সমক়ের কুরটল জরটল জাল - সমকালীন নীরত্, ধমি, দশিন, সামযোদ, 
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ঈশ্বররেশ্বাস৷ শুধু রাজনীরত্ ন়ে, সারহত্য সংসৃ্করত্র নক্ষকেও রত্রন কডা সমাকলাচক৷ রনকজর নছাকটাগল্প উপনযাস রনক়ে নযমন 
ভােকছন নত্মরন আধুরনক করেত্ার গুণাগুণ রনক়েও ভােকছন৷ নলখককর সম্মান-দরক্ষণার প্রসঙ্গ ত্াাঁকক নযমন ভাো়ে নত্মনই 
ভাো়ে অপসংসৃ্করত্৷ মরজিমহল-এর ছকে ছকে এভাকেই স্রিার সকঙ্গ একস রমকলকছন সমাকলাচক৷ েনফুল নত্া শুধু 
নছাকটাগল্পকার নন, ত্াাঁর পররচ়ে েহুধা রেসৃ্তত্। ত্াাঁর ডাক়েররর পাশাপারশ ত্াাঁর গদয সারহত্যকক নরকখ আমরা শুধু একজন 
সারহরত্যক ন়ে, একটা রক্ত মাংকসর নগাটা মানুষকক সন্ধান করার নচিা করকো এই গকেষণা প্রেকন্ধ।সম়ে ত্াাঁর মকন কত্টা 
অরভ াত্ নফলকছ ো নসই অরভ াকত্র প্রভাে ত্াাঁর সারহত্য কত্টা েহন করকছ, নসটাও আমরা খুাঁকজ নদখার নচিা করকো। 

______________________________________________________ 
Discussion 
আমাকদর োংলা ভাষা ও সারহত্য চচিার রেদযা়েত্রনক পররসকর ডাক়েরর রেষ়েরট অজ্ঞাত্ না হকলও রকছুটা অেকহরলত্। 
রসকলোস–ননাট–পরীক্ষার হকলই ত্ার ন ারাকফরা, আপাত্ সীমােদ্ধত্া। এই আপাত্ত্–উকপরক্ষত্ রেষ়েরটই আমাকদর এই 
গকেষণাপকের মূল উপজীেয। এ সম্পককি আকলাচনা করকত্ নগকল প্রথকমই নয প্রশ্নরট আমাকদর মকন আকস ত্া হকলা ডাক়েরর 
কী? ‘Diary’ শব্দরটর উৎপরত্ত লযারটন শব্দ ‘diarium’ নথকক। যার কাছাকারছ োংলা প্ররত্শব্দ হকলা রদনরলরপ। এই লযারটন 
শব্দরটর মূকল রক়েকছ ‘dies’ শব্দরট, লযারটন ভাষা়ে যার অথি রদন। ‘কাছাকারছ' েলার কারণ ‘diarium’ শব্দরটর আক্ষররক 
অনুোদ করকল পাও়ো যা়ে ‘daily allowance’। মূলত্ ডাক়েরর ো রদনপরি েলকত্ নোঝা়ে একরট রদন কীভাকে অরত্োরহত্ 
হকলা ো একরট রদকনর নানান  টনার সংরক্ষপ্ত রেেরণী। যা নেরশরভাগ নক্ষকেই রদন, মাস, েছর, ো সম়ে–রচরিত্। ডাক়েররর 
বেরশিয এই নয এখাকন প্রা়ে নকাকনারকছুই ধারাোরহক ও অরেরছন্নভাকে েরণিত্ হ়ে না।একরট  টনার সকঙ্গ অনয  টনার 
নকানও নযাগও থাকক না। নকানও  টনা ো চররকের সকঙ্গ পরররচত্ হও়োর পর নস সম্পককি ত্ার রনকজর প্রাথরমক 
প্ররত্রি়োটুকুর কথা রত্রন ডাক়েররকত্ রলকখ রাখকত্ পাকরন, ত্কে ভরেষযকত্ এ রেষক়ে নকৌতূ্হল নমটাকনার নকানও দা়ে 
ডাক়েরর নলখককর থাকক না। আর ত্াই মানুকষর মকনর অেরুদ্ধ আকেগ এেং ত্ার ওপর সমসমক়ের নয অরভ াত্ ত্ার 
সেকচক়ে রনভিরকযাগয দরলল ডাক়েরর। 
         ডাক়েরর নয নকানও মানুষ রলখকত্ পাকরন। ত্কে যখন নকানও সারহরত্যক ডাক়েরর নলকখন ত্খন ত্ার আকেদন 
পাঠক, সমাকলাচক এেং ঐরত্হারসককর কাকছ অমূলয। কারণ একজন সারহরত্যককর ডাক়েরর শুধু সারহকত্যর আস্বাদ রনক়েই 
আকস না, ত্াকত্ থাকক নানান সম্ভােনার অঙু্কর। ত্ার নথকক একরদকক নযমন আমরা জানকত্ পারর নলখক জীেকনর অন্তরঙ্গ 
কথা, অনয রদকক ত্ার ভরেষযত্–নলখকনর একটা পূেিাভাসও নপকত্ পারর, আোর প্রকারশত্ নকাকনা সারহত্যককমির নপ্রক্ষাপট 
ো চররকের উৎকসর কথাও জানকত্ পারর। এই সারহরত্যক মূলয ছাডা ত্ার একটা ঐরত্হারসক মূলযও রক়েকছ। সমকালীন 
সমাজ, সারহত্য, সংসৃ্করত্, নদকশর ত্থা েরহরেিকশ্বর রাজননরত্ক ো অথিননরত্ক অেস্থা সম্পককি নলখককর ত্াৎক্ষরণক প্ররত্রি়ো 
ো দৃরিভরঙ্গ ডাক়েররর নচক়ে ভাকলা আর নকানও সারহত্য-মাধযকম পাও়ো যা়ে না নোধহ়ে। Jeremy D. Popkin ত্াাঁর 
Philippe Lejeune: On Diary েইকত্ ডাক়েরর সম্পককি েলকত্ রগক়ে েকলন–  

“The diary is the point where life and literature meet...”১  
অথিাৎ ডাক়েরর হকলা নলখককর জীেকনর সাকথ ত্ার সারহকত্যর সঙ্গম স্থল। স্রিার রনভৃত্ যাপন ত্াাঁর সারহকত্য রকছুটা 
প্ররত্ফরলত্ হকলও ত্াাঁর েযরক্ত জীেকনর কণ্টকক্ষত্ ো কুসুমগন্ধ অধরাই রক়ে যা়ে। সংকশাধন, পররমাজিন ইত্যারদ নানারেধ 
রক্তচকু্ষর নেডাজাল নপররক়ে আকস নয সারহত্য নসখাকন স্রিার মানসকলাক কত্টা উকমারচত্ হ়ে ত্া প্রশ্নাত্ীত্ ন়ে। সৃরি ও 
স্রিার জীেকনর এই রমরলত্ অগ্রগরত্র রচি নীরকে েহন ককর চকল ডাক়েরর। 
         এখন প্রশ্ন হল নকন শুধুই ডাক়েরর? আত্মজীেনী ো রচরঠ ন়ে নকন? নসখাকনও নত্া থাকক েযরক্তমানুকষর কথা; 
থাককত্ পাকর সারহত্য সৃজকনর নপ্রক্ষাপট, সমাকজর চলচ্ছরে। ত্ার প্রথম ও প্রধান কারণ সমক়ের ত্াৎক্ষরণক অরভ াত্ ও 
মকনর অেরুদ্ধ আকেকগর ত্ীব্র-ত্ীক্ষ্ণ প্রকাশ। একজন মানুষ যখন জীেকনর সন্ধযালকে দাাঁরডক়ে নফকল আসা জীেনকক রফকর 
নদখকত্ চান আত্মজীেনীর মকধয রদক়ে ত্খন ত্াাঁর সৃ্মরত্কত্–জমা-ধুকলা আর মকনর ওপর পডা কাকলর-নকামল-স্পশি, সমক়ের 
অরভ াকত্ সৃি ত্াাঁর ত্াৎক্ষরণক সুত্ীব্র অনুভূরত্গুকলাকক অকনকটাই নরম ককর নত্াকল। ফলত্ ডাক়েররর নসই ধারাকলা 
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অরভ াত্ নসখাকন পাও়ো যা়ে না। েনফুকলর আত্মজীেনী ‘পশ্চাৎপট’ ও ত্ার েযরত্িম ন়ে। আর রচরঠ নত্া প্রতু্যত্তর। 
সেসম়ে সে কথা মন খুকল েলা নসখাকন হক়ে ওকঠ না। হকলও, কখনও ত্াও সামারজক োধা রনকষকধর অদৃশয োহুেকল 
পররমারজিত্।কসরদক নথকক ডাক়েরর হকলা রনকজর কথা প্রকাকশর সেকচক়ে রনভিরকযাগয ও রেশ্বাসকযাগয জা়েগা। কারণ নলখক 
যখন ডাক়েরর নলকখন ত্খন নস ডাক়েরর কখনও প্রকারশত্ হকত্ পাকর নভকে নলকখন না; ত্া একান্তই রনজস্ব, েযরক্তগত্। আর 
ত্াই সম়ে, সমাজ, সংসৃ্করত্, রাজনীরত্, আদশি, সং াত্, আশা, রনরাশা এই সে রকছু রনক়ে একজন নগাটা মানুকষর ছরেটা 
ডাক়েররকত্ অকনক নেরশ স্পি ও উজ্জ্বল। মরজিমহল-ও ত্ার েযরত্িম ন়ে।  
         োংলা সারহত্য অঙ্গকন েনফুকলর সুোস কখনও ম্লান হোর ন়ে। ত্াাঁর এক একরট নছাকটাগকল্পর হঠাৎ আকলার 
ঝলকারনকত্ আমাকদর রচত্ত ঝলমল ককর ওকঠ। ত্াাঁর সারহত্য পযিাকলাচনার পররসর যরদও এ গকেষণাপে ন়ে।আমরা 
আমাকদর আকলাচনা সীমােদ্ধ নরকখরছ েনফুকলর জীেকনর নশষ আট েছকর রলরখত্ রদনরলরপকত্ই, যা রত্রন রলখকত্ন 
‘মরজিমহল’ রশকরানাকম। ত্কে প্রসঙ্গত্ আসকে ত্াাঁর রকছু রচনার কথাও। ১৯৭১ সাকলর ১ জানু়োরর নথকক ১৯৭৯ সাকলর 
৩১ জানু়োরর পযিন্ত প্রা়ে প্ররত্রদকনর নসই রলখনিম রদনাঙ্ক অনুসাকর রেনযস্ত এেং প্রা়ে প্ররত্কেদন আকাকর িমপুরিত্। এ 
রদনরলরপ ত্াাঁর একান্ত কথন।কশকষর রদকক ত্া নযন হক়ে উকঠকছ প্র়োত্ স্ত্রীর প্ররত্ ‘রনত্য েলা কথার উচ্চারণমালা’, এক 
ধারাোরহক মকনাকথন। মরজিমহল-এর দুরট খকে একরদকক নযমন রত্রন রলকখকছন রশল্প, সারহত্য, রাজনীরত্, ও সংসৃ্করত্র 
কথা, অনয রদকক নত্মনই রলকখকছন ডাক্তারর, নখলাধুকলা, প্রকৃরত্র কথা, মহৎ েযরক্তকদর কথা, েই পডার কথা,পররোকরর 
কথা, নদশকক ভাকলাোসার কথা। ত্াাঁর ডাক়েরর ত্াাঁর হাকত্ নগাটা ভুেকনর ভার তু্কল রদক়েকছ মকন হকলও ত্ার েকণি েকণি 
রক়েকছ ঝনিার রনেিন্ধন ল ুত্া।  
আরও একোর মকন ককর ননও়ো যাক মরজিমহল নলখার সম়েকাল ১৯৭১ নথকক ১৯৭৯, ‘সাকত্র দশক’। স্বাধীনত্া ও 
নদশভাকগর পর নয সম়েকাল োংলার সমাজ ও সারহত্যকক আরেি ককর নরকখকছ আজককর ত্াররকখও ত্া এই সাকত্র দশক। 
মুরক্তযুদ্ধ এেং নকশাল আকদালকনর েজ্র রনক িাকষ এ দশক উত্তাল হক়ে উকঠরছল।প্রা়ে এই নগাটা দশকটা জুকডই েনফুল 
রনভৃকত্ রচনা ককর চকলরছকলন ত্াাঁর ‘মরজিমহল’। ররকপাটি নলখার ধরকন রদকনর পর রদন ধকর যার পরকত্ পরকত্ নোনা হক়ে 
যা়ে সমকালীন নীরত্, ধমি, দশিন, সামযোদ, ঈশ্বররেশ্বাস। ত্াাঁর ডাক়েররকত্ োরোর আকস মুরক্তযুকদ্ধর কথা। ত্ার েযাপকত্া, 
নৃশংসত্া নলখককক কত্খারন নারডক়ে রদক়েরছল ত্ার প্রমাণ ত্াাঁর ডাক়েরর। েঙ্গেনু্ধ নশখ মুরজেুর রহমান এেং লাকখা 
মুরক্তকযাদ্ধাকদর প্ররত্ ত্াাঁর গভীর শ্রদ্ধার কথাও রত্রন েযক্ত ককরন ত্াাঁর ডাক়েররকত্। সকঙ্গ সকঙ্গ রলকখ চকলন নগাটা পৃরথেীর 
নীরেত্ার কথাও। ২০ই এরপ্রল, ১৯৭১ ডাক়েররকত্ রলখকছন –   

“পাইকারর হত্যাকান্ড চলকছ পূেিেকঙ্গ। পৃরথেীর সোই রনেিাক হক়ে নদখকছ। প্ররত্োকদ টুাঁ শব্দরট করকছ না নকউ। 
নযটুকু করকছ নসটুকু না করকলও চলত্। হা়ে নর মানে–সভযত্া! শুিগ্রকহর আভযন্তরীণ ত্াপ কত্ ত্াই রনক়ে 
গকেষণা করকছন রেজ্ঞানীরা। মানুকষর প্ররত্ মানুকষর পাশরেক অত্যাচাকর ত্াকদর টনক নডকছ না। ভ্রূকক্ষপই করকছ 
না নকউ।”২ 

২৬কশ মাচি রলখকছন –   
“োংলাকদকশর মুরক্তকযাদ্ধাকদর নকানও উপকারই হকে না কথার ফুলঝুরর নককট ো ররিন েচকনর আত্শোরজ 
উরডক়ে। অস্ত্রশস্ত্র রনক়ে ত্াকদর পাকশ যরদ দাাঁডাকত্ পারর, ত্াহকলই নসটা কাকজর মকত্া কাজ হকে। রকন্তু ত্া আমরা 
পারে না। আমরা োকয–েীরমাে, ত্ার নেরশ আর রকছুই নই।”৩  

ওইরদনই ডাক়েররকত্ রলকখ রাখকছন ই়োরহ়ো খান আর ভুকটার পূেি পারকস্তান নথকক ‘চম্পট’ নদও়োর কথা। রলকখ রাখকছন 
নসখাকন বসনযোরহনীর নপৌঁছ–সংোদ, রমরলটারর ধষিণ, মুরজেুর রহমাকনর অন্তধিাকনর খের। ৩ই এরপ্রল রলকখ রাখকছন, 
‘মুরজের রহমান এেং ত্াাঁর অনুগামীরা েীরপুরুষ।’ ত্াাঁকক রনক়ে করেত্া রলখকছন, রশকরানাম রদকচ্ছন ‘সহস্র নসলাম’, যা 
অমৃত্ পরেকা়ে ২৬কশ মাচি প্রকারশত্ হক়েকছ েকল উকেখ করকছন। ত্ারপরই আচমকা েলকছন –    

“একরট কথা রকন্তু ভুলকত্ পাররছ না। পূেি োংলার মুসলমানরা এই রকছুরদন আকগই ‘ইসলাম’-এর নদাহাই রদক়ে 
হাজার হাজার রহদু োিারলকক খুন ককররছল, গৃহহারা ককররছল, ত্াকদর নারীকদর ধষিণ ককররছল, রশশু–হত্যাও 
ককররছল। ননা়োখারল, কযালকাটা রকরলং, এসেও নদকখরছ আমরা। 
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গ্রীক পুরাকণ প্ররত্রহংসার অরধষ্ঠােী নদেী – Nemesis। ত্াাঁরই পুনরারেভিাে  টল না রক! রহদুকদর ওপর মুসলমানরা 
অত্যাচার ককররছল, ত্খন নসটাও একটা Nemesis। কারণ ত্ার আকগ রহদুরাও মুসলমানকদর ওপর কম অত্যাচার 
ককররন। এই অত্যাচার আর পাল্টা – অত্যাচারই আমাকদর ইরত্হাস। Nemesis- এর লীলাই রক ইরত্হাস ত্াহকল? 
আমরা নয ভগোনকক ডারক ত্াাঁর স্থান রক নকাথাও ননই? না, ভুল েললাম। স্থান আকছ, ধমিগ্রকে।”৪  

আমরা স্পি ককর রচকন রনকত্ পারর েনফুকলর রেশ্বাসকক। নয মুরক্তযুদ্ধকক রনক়ে রত্রন এত্ আকলাচনা ককরকছন ডাক়েররকত্, 
যা ত্াাঁকক এত্টা নারডক়ে রদক়েরছল ত্ার নকানও অরভ াত্ ত্াাঁর নলখক সত্তা়ে পডকে না ত্া রক সম্ভে? স্মরণ ককর রনকত্ 
পারর ত্াাঁর ‘অসাধারণ খের’ গল্পরটকক। গল্প কথক ররকপাটিার সহকদকের মকধয রদক়ে স্ব়েং নলখক নযন েকল ওকঠন –  

“... যা অসাধারণ ত্াই সাধারকণর পযিাক়ে ননকম একসকছ এখন। খুকনর সংোদ শুকন রক্ত গরম হ়ে না আজকাল, 
ভক়ে আাঁত্ককও উকঠ না। যথারীরত্ খাই–দাই– ুমুই। স্ট্রাইক, স্ট্রাইক, চতু্রদিকক স্ট্রাইক আর ‘েনধ’। এ সে 
অসাধারণ েযাপার, রকন্তু এ সেও গা সও়ো হক়ে নগকছ, োংলা নদকশ লক্ষ লক্ষ নলাক মরকছ রকন্তু এটাও নত্া রদরেয 
সহয কররছ আমরা, একত্ও আর চমক ননই।”৫ 

অননুকরণী়ে েনফুলী়ে ঢকি গোর-চমি-পররেৃত্, ঠুাঁকটা জগন্নাথ পৃরথেীকক ত্ীক্ষ্ণ নেষ োকণ রেদ্ধ ককরন নলখক। গকল্পর নশষ 
অংকশ একস ত্া ত্ীক্ষ্ণত্র হক়ে ওকঠ।গল্পকথক নদকখন রেরাট নজযারত্মি়ে এক স্ফরটককর রসাঁরড আকাশ নথকক ননকম আকস 
ত্ার োরডর ছাকদ। নসই রসাঁরড নেক়ে ননকম আকস রশশু নকাকল একরট নমক়ে। নয নমক়েরট ত্াকক েকল – 

“এই নছকলরটর মা আরও প্রা়ে পঞ্চাশজন নলাককর সকঙ্গ একরট পাট–নক্ষকত্ লুরকক়েরছল পাক-নসনাকদর ভক়ে। 
নসই রাক্ষস গুকলা নক্ষকত্র আকশ পাকশ  ুররছল। মাক়ের নকাকল এই নছকলরট রছল। হঠাৎ এ নকাঁকদ উঠল। সককলর 
ভ়ে হল কান্না শুকন পাক নসনারা নক্ষকত্ ঢুকক পডকে। নমকর নফলকে ত্াকদর সকলকক। ত্াই ওর মা ওর গলা 
রটকপ নমকর নফলল ওকক। এখন ওর মা নছকলর নশাকক কাাঁদকছ। আপরন খেরটা নছকপ রদন নছকল ওর মকর রন। 
আমার কাকছ আকছ।  খুে যত্ন ককর নরকখরছ আরম ওকক…।”৬ 

‘ঠুাঁকটা-জগন্নাথ’ নগাটা পৃরথেীর রপকঠ এ সংোদ চােুককর মকত্া একস পকড। রেমূঢ় রেস্মক়ে স্তব্ধ হক়ে যাই আমরা।আর স্পি 
হন েনফুল। কত্টা অসহা়ে, কত্টা সন্ত্রস্ত হকল একজন মা ত্ার রশশু সন্তাকনর গলা রটকপ হত্যা করকত্ পাকর ত্া সকচত্ন 
মানুষ মাকেই জাকনন। যরদও শহীকদর রক্ত কখনও েযথি হ়ে না। ইরত্হাকসর কাকছ, নদশমাতৃ্কার কাকছ ত্া পরম যকত্নই 
রাখা থাকক। শহীকদরা মকর না। 
          মুরক্তযুদ্ধ ছাডাও ত্ৎকালীন ভারত্ী়ে রাজনীরত্র নানা  টনা রনক়ে রদকনর পর রদন ধকর প্রা়ে প্ররত্কেদকনর ভরঙ্গকত্ 
ত্াাঁর ডাক়েররকত্ রলখকত্ থাককন েনফুল। ইকলকশন রনক়ে জল্পনা, প্রেন্ধ, কাটুিন, োিারলকদর কযারেকনট মন্ত্রী হও়োর নযাগযত্া 
অজিন করকত্ না পারার কারণ, ‘গুন্ডা-ত্ন্ত্র প্লাস নকৌশল-ত্ন্ত্র’, রমরড়োর রগররগরটত্ব, জগজীেন রাকমর কযারেকনট নথকক 
পদত্যাগ, নতু্ন পারটি কংকগ্রস অফ নডকমাকিরসর গঠন, রাজনীরত্রেদকদর আদশিহীনত্া, ক্ষমত্ার নলাভ, জরুরর অেস্থা, ত্ার 
সম্পককি জগজীেন রাম ও নমারারজী নদশাই-এর মন্তকেযর সারেত্তাহীনত্া, ‘রমসা’ আইন, সি়ে গান্ধীকক হত্যার নচিা, 
জগজীেন রাকমর ওপর হামলা, জরুরর অেস্থা, রাজনীরত্র পালােদল, ইরদরা গান্ধীর পরাজ়ে, মন্ত্রীসভা গঠকন সমসযা – 
এককর পর এক পাত্া জুকড েনফুল ফুরটক়ে নত্াকলন সমসমক়ের কুরটল জরটল জাল। ২৮ মাচি, ১৯৭৭ নেরনেিারচত্ মরন্ত্রসভার 
প্ররত্ ত্ীব্র েযঙ্গ ককর স্ত্রীর উকেকশ রলখকলন – 

“লীলা, জগজীেন রাম, েহুগুণা, রাজনারা়েণ, ফানিাকন্ডজ মন্ত্রীসভা়ে নযাগ রদকলন। এক নহাঁকসকলই আাঁশ রনরারমষ 
নকালাকুরল এেং মকদর রডকযান্টার সোই ঢুকল। জারত্কভদ নত্া অকনক আকগই উরঠক়ে রদক়েরছ আমরা। রসগাকরর 
পাকশ রেরড, এেং দারম জরদার পাকশ বখরন এখন আর রেসদৃশ ন়ে। আমরা আশা করে – এই ‘েহু’র মকধয নসই 
রচরপ্রারথিত্ রকন্তু রচরদুলিভ একত্ার আরেভিাে নহাক।”৭ 

েলকছন েকট, রকন্তু ত্া নয  টকে না নস রেষক়েও নকানও সকদহ ননই ত্াাঁর। গান্ধীোদী নীরত্কত্ রেশ্বাসী েনফুকলর ইরদরা 
গান্ধীর প্ররত্ আস্থা এেং মমত্বকোধ ও প্রকাশ পা়ে ত্াাঁর ডাক়েররকত্। ৬কশ এরপ্রল, ১৯৭৭ ডাক়েররকত্ রলখকছন –  

“লীলা, আজ Statesman এ ইরদরা গান্ধীর একটা ছরে নেররক়েকছ। ছরেটা নদকখ খুে কি হল। রেীন্দ্রনাথ ওাঁর 
নাম রদক়েরছকলন ‘রপ্র়েদরশিনী ইরদরা’, সরত্যই রপ্র়েদরশিনী। গুণ ও অকনক আকছ। জনগকণর নয নভাট ত্াাঁকক একরদন 
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তু্কঙ্গ তু্কলরছল নসই নভাটই ত্াাঁকক আজ ধুকলা়ে নফকল রদক়েকছ। জনত্ার রেচার সে সম়ে রনভুিল ন়ে। এই জনত্া 
রেদযাসাগরকক রনযিাত্ন ককররছল, রলংকনকক খুন ককররছল।”৮ 

এরপকরই ইরদরা গান্ধীর ইমারকজরি শাসন সম্পককি যখন রত্রন েকলন – “রডককটটাররশপ না থাককল এ নদকশ ভাকলা 
কাজও করা যা়ে না”৯ ত্খন েনফুকলর রাজননরত্ক মত্াদশি রনক়ে আমাকদর নকানও সংশ়েও থাকক না। ১৯৭৭ এর ২২ 
জুন োমফ্রকন্টর জক়ের খের জারনক়ে ডাক়েররকত্ রলখকছন – 

“কাগকজ মনকক উেীপ্ত করার মকত্া নকানও খের ননই। োম-পেীরা কাল শপথ রনক়ে শাসনভার গ্রহণ করকলন। 
সে রাজেদীরা ছাডা পাকে। কাগজওলারা ঠাকর–নঠাকর োমপেীকদর নখাশাকমাদ করকছন। রচরকালই যা হ়ে ত্াই 
হকচ্ছ। রেষণ্ণ মন রনক়ে রকছু রলখকত্ ইকচ্ছ করকছ না।”১০  

আোর একরদন পকরই ‘করে সুকান্ত ভটাচাকযির ভ্রাতু্ষু্পে শ্রী েুদ্ধকদে ভটাচাকযির’ নে–গরঠত্ রেধানসভা়ে একজন মন্ত্রী 
হও়োর খেকর রকছুটা আশারিত্ও হক়ে উঠকছন। 
একদকশর রাজনীরত্ সম্পককি ত্াাঁর স্পি মত্ামত্ ও নক্ষাভও রলকখ রাকখন ডাক়েররকত্ই –  

“... নপকট রখকদ, মকন রহংকস, নচাকখ কাম আর নলাভ, সারহকত্য নকচ্ছা – এইসে নযাগ করকল যা হ়ে ত্ারই নাম 
এখাকন রাজনীরত্।... এ নদকশ রাজনীরত্ মাকন নখক়োকখর়ে, নলংরগ-মারামারর, প়েসা আর খাোর রদক়ে নলাক জুরটক়ে 
মাকঠ সভা করা এেং নদশোসীকক িমাগত্ ধাপ্পা নদও়ো। লম্বা লম্বা প্ররত্শ্রুরত্ উচ্চারণ করা। ত্ারপর ত্াকদর 
নভাট রনক়ে গরদকত্ উকঠ েৃদ্ধাঙু্গষ্ঠ নদখাকনা এেং যত্টা সম্ভে টাকাকরড হারত্ক়ে, আত্মী়ে–স্বজনকদর চাকরর ককর 
রদক়ে। গারড োরড ককর, খেকরর কাগকজ নানা ওজুহাকত্ রনকজকদর প্রশংসা এেং ছরে ছারপক়ে রদন কত্ক নপর-
চপর করা – এরই নাম একদকশ রাজনীরত্।”১১ 

ত্াাঁর এই মকনাভাকের প্রভাে আমরা লক্ষয করর ত্াাঁর সারহকত্যও। ‘অরেশ্বর’, ‘রেেণি’, ‘স্বপ্নসম্ভে’ ইত্যারদ উপনযাস নথকক 
‘নযাদ্ধা’, ‘ছুাঁরডটা’, ‘নভাটার সারেেী োলা’ ইত্যারদ নছাকটাগল্প, সকেকত্ই রত্রন রাজননরত্ক ও সামারজক দুনিীরত্র রেরুকদ্ধ কথা 
েকলকছন। ডাক্তার অেীশ্বর মুকখাপাধযা়েকক আমরা নদরখ সমাকজর হীনত্ার রেরুকদ্ধ উজ্জ্বল অরেরশখার মত্ জ্বকল উঠকত্। 
নদকশর প্রকৃত্ নসেক এই মানুষরট ত্াই েকলন – 

“স্বাধীনত্া অজিকনর জনয নয োিালী একরদন ইংকরকজর সকঙ্গ লকডরছল এইোর ত্ার দুনিীরত্র সকঙ্গ লডা উরচত্। 
যরদ দরকার হ়ে ত্ার জনয প্রাণ রদক।”১২ 

একই সুর ধ্বরনত্ হ়ে হাকট-োজাকর উপনযাকসর ডাক্তার সদারশে ভটাচাকযির আত্মকথকনও। স্বাধীন ভারকত্র নানা দুনিীরত্ 
রনক়ে সরে হন রত্রন – 

“ইংকরজকদর হাত্ নথকক শাসনভার আজকাল যাাঁকদর হাকত্ নগকছ ত্াাঁরা শুধু নয অকমিণয ত্াই নন, ত্াাঁরা অসাধুও। 
এাঁকদর শাসনকাকল নদকশর সরত্যকার উন্নরত্ রকছু হ়ে রন। সু্কল ককলকজ নছকলকদর রশক্ষা হ়ে না। ত্ারা গুো হকচ্ছ। 
রশক্ষককদর মাকর, ভদ্রকলাককদর হুমরক নদ়ে, নমক়েকদর প্রকাকশয রাস্তা়ে অপমান ককর, রেনা রটরককট নেকন োকস 
চকড। পুরলশ একদর রকছু েকল না। কতৃ্িপক্ষ একদর নত্া়োজ ককরন, কারণ ইকলকশকনর সম়ে একদর উপরই 
ভরসা ত্াাঁকদর।”১৩ 

নদশী়ে ননত্াকদর এই অনাচার, নভাট রনক়ে নানা কারচুরপ, অসত্ত্াকক ত্ীব্র েযকঙ্গ নদরখক়েকছন েনফুল ত্াাঁর গকল্পও। ননত্ারা 
রনকজর আকখরটুকু নগাছাকত্ই েযস্ত। সাধারন মানুষকক রনক়ে ভােোর ত্াকদর সম়ে নকাথা়ে! রশক্ষা, স্বাস্থয মানুকষর নূযনত্ম 
চারহদাটুকুও পুরণ হ়ে না। নদশ অন্ধকাকর ডুকে যা়ে আর ননত্াকদর েযাংক েযাকলি োডকত্ থাকক। শুধু রনেিাচকনর আকগ 
রকছু রমকথয প্ররত্শ্রুরত্ রদক়ে নভাট আদা়ে ককর ননও়ো। ত্ারপর পাাঁচ েছর ত্াকদর নদখা নমলা ভার। এই অেস্থার রেরুকদ্ধ 
ত্ীব্র নক্ষাকভ নফকট পকড ত্াাঁর ‘নভাটার সারেেীোলা’- 

“আপনাকক নভাট নদে? নকন? রক উপকার ককরকছন আমার? আপরন যখন গরদকত্ রছকলন – ত্খন আমার রেদ্বান 
স্বামী সামানয রভরখররর মকত্া মারা নগকছন। আমার েড নছকলকক নলখাপডা নশখাকত্ পারর রন, নশকষ নস গুো হক়ে 
ছুররর  াক়ে মারা নগল। নছাট নছকলটা মল যক্ষ্মা়ে, ত্ার নকানও রচরকৎসা হ’ল না, সেিে  ুষ চা়ে। আপনাকদর 
নভাট নদে নকন, কাউককই নভাট নদে না – 
নভাটপ্রাথিী ভদ্রকলাক েরলকত্ নগকলন – ‘রকন্তু নদখুন গণত্কন্ত্র’- 
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রকন্তু সারেেী ত্াাঁহাকক কথা নশষ কররকত্ রদল না। 
ত্ীক্ষ্ণ ককে চীৎকার করর়ো উরঠল – ‘নেররক়ে যান োরড নথকক’ –” ১৪ 

দুনিীরত্র মুকখাশটা এভাকেই নটকন রছাঁকড নদন েনফুল। এভাকে নত্া আজও আমরা েলকত্ চাই, রকন্তু পারর কই! েনফুল 
রকন্তু পাকরন। ত্াাঁর নভত্কর োইকর নকাথাও সত্ত্ার নকানও অভাে ননই। ডাক়েররকত্ রত্রন যা নলকখন ত্াই রত্রন প্রকাশ 
ককরন ত্াাঁর সারহকত্যও। ত্াাঁর “ছুাঁরডটা” গকল্পও আমরা ত্ারই প্ররত্ধ্বরন পাই। স্বাধীনত্া উত্তরকাকলর ভ্রি ননত্াকদর 
অনাচারকক ত্ীব্র ভাষা়ে েযঙ্গ ককরকছন েনফুল এই গকল্প। খুকল রদকত্ নচক়েকছন ত্াকদর মহানুভেত্ার মুকখাশ। চররেহীন 
এক ননত্া যখন চররেোন হও়োর কথা েকলন, েকৃ্তত্া রদকত্ রগক়ে, নভাট আদা়ে করকত্ রগক়ে যখন সৎ-চররেকক মূলধন 
করার কথা েকলন ত্খন আমাকদর এই নগাটা সমাজ েযেস্থার ফাাঁপা,  ুন ধরা কাঠাকমাটাই পররসু্ফট হক়ে ওকঠ আমাকদর 
নচাকখর সামকন। সামকন আকস পুরলকশর দুনিীরত্র কথাও। মকর-রাকজর হাাঁ-করা-মুকখর সামকন অসহা়ে এক মা-নমক়ের 
করুণ আত্মসমপিকণর কারহরন রনমিম ভাষা়ে েকল চকলন নলখক এই গকল্প। নগাটা সমাজ েযেস্থাটাই দুনিীরত্র রশকার হক়ে 
নগকছ। এখাকন নোঁকচ থাককত্ নগকল প্ররত্ মুহূকত্ি লডাই ককর োাঁচকত্ হকে। নয লডাইক়ের অস্ত্র রহকসকে অকনককই নেকছ নন়ে 
নকৌশলকক। েনফুল ত্াাঁর ‘নযাদ্ধা’ রকংো ‘মুগুর’ গকল্প নসই রদকরটকত্ও আকলাকপাত্ ককরন। নমক়েরাও ত্াাঁর কাকছ ব্রাত্য 
ন়ে। ১৯৭৭-এর ২৩কশ এরপ্রল নথকক আজ ২০২২ সাল- চারকট দশক নপররক়ে একসও এর সামানযত্ম রকছু েদলও নত্া 
নদখলাম না আমরা। ডাক়েররকত্ নযভাকে রত্রন ইরদরা গান্ধী ো নক়ো চিেত্িীর কথা েকলন নসই একই দৃঢ়ত্া়ে, একই 
মুগ্ধত্া়ে রনমিাণ ককরন ত্াাঁর রঝনুক (‘রেেণি’), ত্রনমা নসন (‘রেেণি”), রুরম (‘স্বপ্নসম্ভে’), অন্তরা নসন (‘অরে’), রেশাখা 
(‘পঞ্চপেি’) রকংো জুকেদাকদর (‘পঞ্চপেি’)। ত্াাঁর উপনযাকসর নমক়েরা আধুরনক যুকগর নমক়ে। ত্ারা ত্াকদর সমক়ের রাজনীরত্ 
সম্পককি যকথি সকচত্ন। সমাকজর দুনিীরত্, কু-সংস্কার-এর রেপকক্ষ দাাঁডা়ে ত্ারা যকথি েযরক্তত্ব ও নজাকরর সকঙ্গ। ত্াকদর 
রনজস্ব মত্ামত্ককও স্বাধীন ভাকে জানাকত্ কুরেত্ হ়েনা নকাথাও ত্ারা। সামারজক-রাজননরত্ক নানা আকদালকনও নযাগ 
নদ়ে সরি়ে ভাকেই। নারী প্রগরত্র এই রচেও রত্রন েুকন চকলন ত্াাঁর নলখা়ে। শুধু নদকশর ন়ে নগাটা রেকশ্বর সমকাল 
সম্পককি নয রত্রন ও়োরকেহাল ত্ার নখাাঁজও আমরা পাই ত্াাঁর ডাক়েররকত্। চু এন লাই নথকক মাও ৎকস তু্ং, নজরুল-
জসীমউেীন নথকক ঋরত্বক  টক–অরচন্তয কুমার নসনগুপ্ত– কাউককই রত্রন দূকর সররক়ে রাকখন না। 
          শুধু রাজনীরত্ ন়ে সারহত্য সংসৃ্করত্র নক্ষকেও রত্রন কডা সমাকলাচক। নচত্নার ‘মারীচ সংোদ’ ত্াাঁর ভাকলা লাগকছ 
না একথা নযমন রত্রন জানাকচ্ছন, নত্মরন নব্রখকটর কককরশ়োন চক সাককিল ভাকলা লাগার কথাও জানাকত্ নভাকলন না। 
উদ়ে শঙ্ককরর রেখযাত্ প্রকযাজনা ‘Shankarscope’, যার সম্পককি েলকত্ রগক়ে নখাদ উদ়েশঙ্কর েকলকছন ‘my dream 
has come true at last’, ত্া নদকখ একস রনকজর খারাপ লাগার কথা রলকখ রাখকছন রদ্বধাহীনভাকে -   

“আজ শঙ্কর–নস্কাপ নদখলাম। খুে খারাপ লাগল। মযারজক, স্টান্ট, কত্কগুকলা কুৎরসত্ নছকলকমক়ের দাপাদারপ – 
এ ছাডা রেকশষ রকছু ননই।... েড আটি গযালাররর স্রিা উদ়েশঙ্কর সস্তা মকনাহারীর নদাকান খুকল খকের নজাটাোর 
নচিা করকছন নদকখ দুঃখ হল।”১৫  

‘উত্তরণ’ রথক়েটার নদকখ একস নসখাকন সারেেী আর সরযূর অরভনক়ের প্রশংসা করকছন। প্রশংসার সকঙ্গ উকেখ করকছন 
অরভকনেী নক়ো চিেত্িীর কথা, ত্াাঁর মৃতু্যর খেকর কত্খারন আ াত্ নপক়েকছন ত্াও নকাথাও নগাপন ককরন না – 

“লীলা, আজ সকাকল আর একরট মৃতু্য সংোদ কাগকজ পকড মনটা খারাপ হক়ে আকছ। অরভকনেী নক়ো 
চিেত্িী গঙ্গা়ে ডুকে মারা নগকছ। নস স্করটকশ অধযারপকা রছল। চাকরর নছকড নযাগ রদক়েরছল রঙ্গমকঞ্চ। 
তু্রমও ত্ার অরভন়ে নদকখছ একারধকোর। ‘ভাকলামানুষ’ েইক়ে ত্ার অরভন়ে চমৎকার নলকগরছল। ‘নটী 
রেকনারদনী’ও চমৎকার করত্। সে নশষ হক়ে নগল।”১৬  

প্রসঙ্গত্ েকলন কুরটর কাটুিন এর কথা। োদ যা়ে না রসকনমার প্রসঙ্গও। নানা সমক়ে ত্াাঁর রনকজর গল্প নথকক বত্রর হও়ো 
রসকনমার কথা েকলন রত্রন, েকলন ত্ার কন্ট্রাক্ট সাইকনর কথা। শুধু রনকজর গল্প নথকক বত্রর রসকনমা ন়ে, ভাই ঢুলু অথিাৎ 
পররচালক অররেদ মুকখাপাধযাক়ের ‘অজস্র ধনযোদ’, ‘ধরনয নমক়ে’ ইত্যারদ ছরের কথাও েলকছন। সমকালীন োংলা রসকনমার 
গুণগত্ মান সম্পককি ও ত্াাঁর অরভমত্ রত্রন রলকখ রাকখন ডাক়েররকত্ – 
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“খুে ভাকলা েইও আমাকদর নদকশ চকল না। চকল জেজকে নসরন্টকমকন্টর েই, নযৌণ–গন্ধী েই, ভাাঁডারমর 
েই। ভাকলা নাটককর সমঝদার এ নদকশ নেরশ ননই। ত্াই ভাকলা নাটক এ নদকশ নলখা হ়ে না। 
ইউকনকস্কার ‘নচ়োর’ এ নদকশ চলকে না। ‘রাইকনাকসরাস’ চকলরন।”১৭  

শুধু নদকশর ন়ে, রেকদকশর রসকনমা রথক়েটার সম্পককিও নয রত্রন যকথি ও়োরকেহাল নসটাও ডাক়েরর-ই আমাকদর জারনক়ে 
নদ়ে। েহুল আকলারচত্ ‘স্ত্রী’ রসকনমা নদকখ একস কডা ভাষা়ে ত্ার সমাকলাচনাও ককরন; পাশাপারশ উত্তম কুমাকরর অরভনক়ের 
প্রশংসাও–  

“েহু–রেজ্ঞারপত্ ‘স্ত্রী’ রসকনমা কাল সন্ধযা়ে নদখলাম। নসকাকলর েকডাকলাককর নছকলরা নয নকেল মদ নমক়েমানুষ 
আর নেকলোরগরর রনক়ে থাকত্ এেং ত্াকদর রেোরহত্ স্ত্রীকদর ওপর অকথয অত্যাচার করত্ – এই েস্তাপচা কারহনী 
রনক়ে রসকনমা। েকডাকলাককর রজরদ চররেহীন নছকল মাধে দকত্তর ভূরমকা়ে উত্তকমর অরভন়ে চমৎকার হক়েকছ। োরক 
সে নসা নসা। নযখাকন নসখাকন গান নদও়োকত্ েইটা েকম্ব–মাকিা হক়ে নগকছ।”১৮ 

টরলউড আর েরলউড সম্পককি েনফুকলর দৃরিভরঙ্গও স্পি হক়ে ওকঠ এ মন্তকেয। 
          কখনও ক্ষণ মুহূত্িকক ভর ককর ছডা রলখকছন, আপাত্ চটুল করেত্া রচনা করকছন, আোর পরক্ষকণই নাত্রনর 
নছকলমানুষী কীভাকে ডাক়েরর নলখা়ে েযা াত্ সৃরি করকছ ত্ার সােলীল েণিনা রদকচ্ছন। রনকজর নছাকটাগল্প উপনযাস রনক়ে 
নযমন ভােকছন নত্মরন আধুরনক করেত্ার গুণাগুণ রনক়েও ভােকছন। নলখককর সম্মান দরক্ষণার প্রসঙ্গ ত্াাঁকক নযমন ভাো়ে 
নত্মনই ভাো়ে অপসংসৃ্করত্। এ অনুষকঙ্গ ত্াাঁর মকন আকস সংোদপকের োনান ভুকলর কথা, প্রশ্ন নত্াকলন রমণীকদর 
ফকটাগ্রাফ সংোদপকে এভাকে নকন স্থান পা়ে? সত্ীকান্ত গুহর রেীন্দ্র পুরস্কার প্রারপ্তর ঔরচত্য নথকক শরৎচকন্দ্রর প্রণ়ে 
সম্পককি রাধারাণী নদেীর সাকক্ষযর ঔরচত্য ত্াাঁকক ভাো়ে।  

“স্বপ্ন নদখকছন ত্ার উকেখ থাককছ, রকন্তু স্বকপ্নর ডাক়েরর হক়ে উঠকছ না ত্াাঁর রদনরলরপ, নযৌনত্ার এলাকা নপররক়ে 
ত্াাঁর নরাজনামচা এরগক়ে চকলকছ ফুল পারখ ছরের রাকজয। পারখর সূকে একস পকডকছন সারলম আলী। ফুকলর মকধয 
নগালাপ, ছরের মকধয লীলা নদেী।”১৯  

সংসৃ্করত্র সমাজত্ত্ত্ব ত্াাঁকক ভাো়ে। মাইককল ছাডা আর নকানও উকেখকযাগয োংলাভাষী নলখককর নশকড নকন কলকাত্া়ে 
ননই, ত্ার উত্তর খুাঁকজ চকলন রত্রন। মরজিমহল-এর ছকে ছকে এভাকেই স্রিার সকঙ্গ একস রমকলকছন সমাকলাচক। আর ত্াই 
েলাইচাাঁদ মুকখাপাধযা়ে নামক মানুষরটকক সমূ্পণি ককর জানকত্ নগকল ত্াাঁর ডাক়েররকক পাকশ সররক়ে রাখকল চলকে না। 
          গীরত্করেত্া নযমন একলা করের কথা, নত্মনই ডাক়েরর হকলা এক একলা মকনর কথা; েযরক্তরেকশকষর রনকজর 
কথা, রনকজর অনুভূরত্। আর এই রেকশকষর ওপর যখন পকড রেকশ্বর প্রভাে ত্খন নসই রেকশষ অনুভূরত্ হক়ে ওকঠ বেরশ্বক; 
ত্া যুকগর, সমক়ের। আর সারহরত্যক মনকন নসই অরভ াকত্র ত্ীব্র ত্ীক্ষ্ণ প্রত্যক্ষ রূপরট রচরেত্ হ়ে ত্াাঁর ডাক়েররকত্। ত্ার 
জনয নয ত্াাঁকক কটরপেী, নকানও এক রেকশষ রাজননরত্ক পারটির দারগক়ে নদও়ো সারহরত্যক হকত্ হকে ত্ার নকানও মাকন 
ননই।আসকল নকানও মানুষই নত্া অ–রাজননরত্ক ো সমূ্পণিভাকে রাজনীরত্-রনরকপক্ষ হকত্ পাকর না।ত্াই আপাত্ রাজনীরত্-
নথকক-দূকর-থাকা মানুকষর নচাকখও ধরা পকড সমকালীন রাজননরত্ক প্ররত্কেশ।এর পাশাপারশ সৎ, সমক়ের প্ররত্ 
দা়েেদ্ধ,সকচত্ন নলখককর রচনা়ে উকঠ আকস সমকালীন সংসৃ্করত্ও। েনফুলও পরম যকত্ন, সমকেদনা়ে, দার়েত্ব রনক়ে 
মরজিমহল-এর পাত্া়ে পাত্া়ে েুকন চকলন সমসমক়ের এক রনেিাক দরলল। দাম ত্ার সামারজক, মূলয ত্ার নাদরনক। 
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১৩.  মুকখাপাধযা়ে, েলাইচাাঁদ, ‘হাকট-োজাকর’, েনফুল রচনােলী, পঞ্চদশ খে, সকরাজকমাহন রমে (সম্পা.),গ্রোল়ে  
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