
বাষা অৰু বফশ্বাস : বিছু বফবিপ্ত বচন্তা 

বজততন বফজফৰুৱা 

 

(১) 

আংৰাজী বিাৱা বদশবফলািততা বপেঁচা অতছ। অভাৰ আয়াত বপেঁচাআ ‘বনউ’ (বনেঁ) ফুবল ভাবততল অবভ 

গভ াআ মােঁ “  হয়, িাতৰাফাি ‘বনফ’, থথাৎ িাতৰাফাৰ ভৃতুু হ’ফ। আংৰাজীবাষী বদশত বপেঁচাআ 

‘বনউ’ (new) ফুবল ভাবততল ভানুতহ চাতগ বাতফ “  হয়, বিফা ‘নতুন’ ঘটনা এটা ঘবটফ এবতয়া। 

বততনহ’বল অবভ ফুবজভ বনবি বম সভৰ বপেঁচাতফাতৰ সভীয়া বাষাত ভাতত, আংৰাজীবাষী ভানুহ 

ফাস িৰা ঠাআৰ বপেঁচাতফাতৰ আংৰাজী বাষাত ভাতত? বততনহ’বল ফুজা মাফ বম বপেঁচা এটাআ বম 

বাষাবাষী বলািৰ ঠাআত ফাস িতৰ বসআ বাষাতত অবভ তাৰ ভাততটাৰ তথথাদ্ধাৰ িবৰফ লাবগফ। বিন্তু 

বপেঁচাতটাতৱততা বমতিাতনা ঠাআততআ তাৰ বনবদথষ্টধৰণৰ ভাততআ ভাবতফ “  ভানুতহতহ বনজা বনজা বাষাত 

তাৰ থথ উবলয়ায়। বততন্ত বাফিতচান,  ‘বনউ’ শব্দতটাৰ থথ বফববন্ন বাষাবাষীতয় বনজাকি ফুবজফকল 

হ’বল বিতন বৰবিবতৰ সৃবষ্ট হ’ফ! সৰহবাগ বাষাতত আ এটা থথহীন ধ্ববনসভবষ্টতহ হ’ফ হয়ততা। 

অচলতত ‘বনউ বনউ’, ‘িু িু’, ‘বচপ্ বচপ্’ অবদতফাৰ বিছুভান ধ্বনুাত্মি শব্দ : জীৱ-জন্তুৰ ভাত ফা 

প্ৰিৃবতত সৃষ্ট বফববন্ন ধ্ববনৰ নুিৰণত বিাতনা এটা বাষাত থিা মথাসম্ভৱ সাদৃশুমুক্ত ধ্ববনতৰ এআ 

শব্দতফাৰৰ সৃবষ্ট হহতছ। বসআফাতফআ বাষাতবতদ ধ্বনুাত্মি শব্দ বফতলগ বফতলগ হয়। ‘বনউ বনউ’বটা 

সভীয়া বাষাৰ ধ্বনুাত্মি শব্দতহ, আংৰাজীত বপেঁচাৰ ভাততটাি hoot hoot ফুবলতহ িয়! অতিৌ, 

িুবলতয় ি-ফণথতটা উচ্চাৰণ িবৰ িু িু নিতৰ, িবৰফ বনাৱাতৰ, বসআ িভতা বিৱল ভানুহৰতহ অতছ। 

িুবলৰ ভাততটা মবদ িু িু নকি টু টু ফা বটৌ বটৌ ফা বিফাবিবফ িেঁ তথাব বুল নহ’ফ, অুবন িুবলৰ 

ভাততটা শুবন ৰীিা িবৰ চাফ াতৰ। (এআ বলখতি সৰুতত ফৰ এিাগ্ৰতাতৰ বসআ ৰীিা িবৰ 

চাআবছল বিফা নুসবিৎসাত।) এতিদতৰ ফৰষুণজাি বদেঁতত বচ-ৰ লগত ফুঞ্জনান্ত  এটা 

উচ্চাবৰত (বচপ্ বচপ্) নহয়। বপেঁচাৰ ভাততটাৰ বিত্ৰততা এয়া প্ৰতমাজু।  

 

(২) 

‚’ ফ্ৰা ফান্ লাআ চক্-লং বচ-বচম্ বহউ বটভ।‛  

(বহ প্ৰব,ু অভাৰ বফফাহ বমন সুখৰ হয়) “চিলং প্ৰথাত বফফাহ নুষ্ঠানৰ অৰম্ভবণতত দৰা অৰু 

িআনাআ বফদীকল পুল অৰু চাউল ছবটয়াআ এতনদতৰ টাআ বাষাত গায়। বফফাহ নুষ্ঠানৰ এটা মথায়ত 

িআনাৰ বদউতাতি িআনাৰ বসােঁহাতৰ ফুঢা অঙুবল দৰাৰ হাতৰ ফুঢা অঙুবলৰ ৰত হথ বনজৰ হাতৰ 

তলুৱাৰ ভাজত ধবৰ গায় : 

 

‚চা নুৰু চা চা ঐ 

ফান্ নাআ লুি চা িা নাং চা িা 

বল চা িা, খাং না ৰাআ বচ হাং খাং খা 

বহ বভৌ, িু বভৌ বহনু অ তা।‛ 



(বহ সৰগৰ বদৱতা, বতাভাি সািী িবৰ বভাৰ িনুাি এআ দৰাকল সম্প্ৰদান িবৰতলা। দৰাি উতেবশ 

“  ভআ বভাৰ িনুাি বতাভাৰ হাতত গতাতলা। বতেঁি তুবভ বচতনতহতৰ ৰাবখফা।) দৰাআ িআনাি গ্ৰহণ 

িবৰ গাফ : 

‚খুং নু বভৌ চা িা বড বড, বচ হা অ জা 

িা হাং লুি চা লাং চা ব চা 

অ িা লান্ চা বভৌ চা বড বড বচ বট ৱাআ জা।‛ 

(ভআ সন্মাতনতৰ অতানাৰ দান গ্ৰহণ িবৰতলা। ভআ বভাৰ সিতলা ভৰভ-বচতনতহতৰ বতেঁি বভাৰ 

লগত ৰাবখভ।) “ বফফাহৰ এটা মথায়ত িআনাৰ বদউতাতি দৰাৰ হাতত বহংদান প্ৰদান িবৰ গাফ : 

‚অ খ্াং না বচং নাপ্ চাক্ নাআ 

চান্ ভুং বভৌ চা লুি অ বৰ ৱাআ তা।‛ 

(বনজৰ বদশ, বৰয়াল অৰু সম্পবি ৰিা িবৰফকল বমন সভথথ বহাৱা।) “দৰাআ বহংদান গ্ৰহণ িবৰ 

ি’ফ : 

‚বিান্ জুক্ বিান্ বখন্ বি তাক্ বতুক্ অ ব 

পু বভট্ বিান্ বি তাি জাংৱা বচ 

বখাম্ চাম্ বখুং বফৌ অ বিউ ৰা তাক্ 

বহ বখন খা বচ িা নাপ্ চাক্ নাআ ৰাপ্ 

অ জা বব বিন্ লা জা।‛ 

(ভআ এআ বহংদান হাতত হল প্ৰবতজ্ঞা িবৰতছা বম ভআ বদশ অৰু ধভথ ৰিাতথথ দুষ্টি দভন িবৰ 

সন্তজনি সুৰিা প্ৰদান িবৰভ।) আতুাবদ আতুাবদ। 

 

ৰম্পৰাবপ্ৰয় বাতলভান অতহাভ বলাতি অবজিাবল চিলং প্ৰথাতৰ বফফাহ নুষ্ঠান তা বদখা মায়। 

এআ নুষ্ঠানত বগাৱা টাআ বাষাৰ ভন্ত্ৰ-গীততফাৰ বিাতনাফাআ ফুবজ ায়তন? বনভবন্ত্ৰত (বাৰাতীয়া) 

ুতৰাবহতসিতল এআতফাৰৰ থথ গাআ বমাৱাৰ লতগ লতগ দৰা-িআনা অৰু সংবিষ্টসিলি বাঙবন িবৰ 

ফুজাআ বদতয়তন, ফা বতেঁতলাতি বনতজআ এআতফাৰৰ ভাতনতটা ফুতজতন? ফিনীত বদয়া থথতফাৰৰৰা 

অবভ ফুবজতলা বম বিািতফাতৰ বিফা সাংঘাবতি এতিা থথ ফহন িৰা নাআ “ বফফাহি হল দৰা-িআনা 

অৰু সংবিষ্টসিলৰ অশা-অিাংিা, শুতবচ্ছা অৰু তৎজবনত িতথফু-দাবয়ত্বআ আয়াত সৰলবাতৱ 

প্ৰিাশ াআতছ। বসআবখবনতিতনা বিাতন নুফুজা বাষাতটাতৰ বিয় প্ৰিাশ িবৰফ লাতগ? বসআ িথাবখবন 

টাআ বাষাৰ বিাি ফুৱহাৰ নিবৰ বচধাবচবধ হি বদফ াবৰ। ধৰি, দৰাি িনুা সম্প্ৰদান িবৰ িআনাৰ 

বদউতাতি ি’বল “‚ভআ বভাৰ িনুাি বতাভাৰ হাতত গতাতলা। বতেঁি তুবভ বচতনতহতৰ ৰাবখফা।‛ 

ফছ। অচলতত এআতফাৰ িথাৰ নাভত অনুষ্ঠাবনিতা িৰাৰ প্ৰতয়াজতনআ নাআ, বফফাহ ফুবলতল 

সংবিষ্টসিতল স্বতঃস্ফূতথবাতৱআ এআ ভনৰ নুবৱ-নুতৰাধতফাৰ ফুক্ত িবৰফআ।  

 

অবভ জাতনা বম ভনৰ ফুজাফকল বাষা ফুৱহাৰ িৰা হয় (ভনৰ বাফ প্ৰিাশ িবৰফকল ভুতখতৰ প্ৰিাশ 

িৰা থথূণথ ধ্ববনতি বাষা বফাতল), বিন্তু বাফ নুফজুাফকল ফা ফুজা ফি িবৰফকল মবদ বাষাৰ ফুৱহাৰ 

িতৰা, সহতজ ফুজা িথাতটা দুতফথাধু িবৰ তুবলফকল মবদ বাষাৰ ফুৱহাৰ িতৰা বততন্ত তাৰ ফুাখুা বি 



হ’ফ? ভআ বভাৰ বপ্ৰবভিাি ‘ভআ বতাভাি বাল ােঁ’ ফুবল ি’বলআ মতথষ্ট, তাতি নকি মবদ এআ 

ফািুতটাতি অবভ নুফুজা বফববন্ন বাষাকল িাতৰাফাৰদ্বাৰা নুফাদ িৰাআ হল বপ্ৰবভিাৰ চৰত গাআ 

থাতিা, বততন্ত বপ্ৰভৰ সলবন হাসুৰসৰতহ সৃবষ্ট নহ’ফতন? চিলং বফফাহত বিািতিআটা নাগাআ বচধাবচবধ 

ভূল িথাবখবন হি বদতল বাফ প্ৰিাশ াফ বঠতিআ, বিন্তু সভসুা হ’ফ বদৱতাি হল। বিািসভূহত 

বদৱতাি সতবাধন িৰা অবভ াআতছা, বসআ বদৱতাআফা অভাৰ সভীয়া বাষা ফুবজ ায়তন নাায়, 

ফা াতল সভীয়া বাষাত িৰা প্ৰাথথনাৰ নুতভাদন জনায়তন নজনায়?? (হয়ততা এআ প্ৰাথথনা 

বদৱতাসিলৰ বপচত বিছু বদন বফতফচনাধীন হহ থাবিফ!) বিন্তু এবতয়া প্ৰশ্ন হ’ফ, অতহাভসিতল 

সভকল অতহাতত টাআ বাষা হল অবহবছল মবদ িালক্ৰভত সমূ্পণথৰূত সভীয়া বাষা গ্ৰহণ 

িবৰতল, বততনিলত অতহাভৰ বদৱতাসিল অবজ টাআবাষীতয় হহ থাবিলতন, সভীয়া বাষাতটা 

বতেঁতলাতি তবদতন বশবিফ বনাৱাবৰতলতন অতহাভসিলৰ স্বাথথৰ িথা বচন্তা িবৰতয়? অৰু মবদ 

বদৱতাতয়া িথাবখবন ফুবজ াআ িৃা ভঞ্জুৰ িতৰ, তথাব এটা সভসুা হৰ মাফ। চিলং বফফাহৰ 

বিাি-ভন্ত্ৰসভূহ তথা অনুষ্ঠাবনিতাবখবনৰ িাভ বনাতহাৱা হ’বল বসআবখবনতি হল জীবৱিা বনফথাহ িবৰ 

থিা ুতৰাবহতসিলৰ বট নভবৰফতন? 

 

(৩) 

 

‚িুিুৰ, বশয়াল, গাধ সিতলাবটতৰ অত্মা ৰাভ। এআ িথা জাবন সিতলাতি সন্মান িবৰফা‛ ফুবল 

িথাতৰ, নতুফা ‚িুিুৰ বশয়াল গাধতৰা অত্মা ৰাভ, বসতয় সিতলাতি বৰ িবৰফা প্ৰণাভ‛ ফুবল 

অধুবনি গীতৰ সুৰত গীত গাআ প্ৰচাৰ িবৰতল বিফা বাল পল পবলফতন? বনশ্চয়কি পবলফ, (অত্মা 

অৰু ৰাভি ফাৰু ফাদ বদতছা) আ ভানুহৰ ভাজত বপ্ৰভৰ ফাণী প্ৰচাৰ িবৰফ অৰু মবদ বিাতনাফাআ 

বসআভতত বপ্ৰভৰ অচৰণ িতৰ বততন্ত সভাজৰ ভংগল হ’ফ। বিন্তু িথা হ’ল, আয়াত িথাবখবন ফা 

গীততটাতৱ প্ৰিাশ িৰা বাফবখবনৰতহ ভহত্ত্ব অতছ। প্ৰিাশবংগীতটাৰ সাবহবতুি অৰু সাংগীবতি ভূলু 

থাবিফ াতৰ, তাৰ িথা বিাৱা নাআ “ বিন্তু আহেঁতৰ এটাতৰা বিাতনা ঐশ্ববৰি ভহত্ত্ব নাআ। অৰু 

বাফবখবনতৰা ভহত্ত্ব অতছ ফহল থথততহ, অিবৰি ফা সংিীণথ থথত নহয়। বিন্তু ‚িুিুৰ শৃগাল 

গদথবতৰা অত্মা ৰাভ। জাবনয়া সফাতিা বৰ িবৰফা প্ৰণাভ।।‛ “শংিৰতদতৱ বলখা এআপােঁবিত বিন্তু 

বিফা তলৌবিি ভহত্ত্ব লুিাআ অতছ ফুবল বফা হয়। বসতয় অবভ আয়াি (ফা অন সিতলা ধভথীয় 

প্ৰাথথনা-গীত অবদি) বফতশষ ববক্তবাতফতৰ গােঁ, বিবতয়াফা ভাআিত ডাঙৰকি গাআ সিতলাতি শুনাআ 

বদেঁ, গবীৰ থথতটা নুফতুজা, ফুজা বমন বদখুৱাতল মাবন্ত্ৰিবাতৱ অিবৰি থথতটাতহ ফা সংিীণথ থথতহ 

ফুতজা (সভীয়া ভানুতহ বশয়াল বদবখতলআ বখবদ মায় “হয়ততা প্ৰণাভ িবৰফকলতি! অভাৰ ভানুতহ 

শাস্ত্ৰৰ িথাতফাৰ আভান সংিীণথকি ফুতজ বম বিাতনাফাআ এতনকি নুভান িবৰতল অবভ হয়ততা ফৰ 

অবি িবৰফ বনাৱাবৰভ।) ফা আয়াি সাবহতু ফুবল গ্ৰহণ িবৰ সাবহবতুি ৰস গ্ৰহণ িতৰা, বসয়া 

নহয়। অবভ বাতফা বম আয়াি ববক্তবাতফতৰ গাআ এি ঐশ্ববৰি ভহত্ত্বৰ িামথ সম্পন্ন িবৰতলা। বিন্তু বসআ 

ঐশ্ববৰি ভহত্ত্ববখবন ি’ত বসাভাআ অতছ? বালদতৰ বাবফ-বচবন্ত চাতল বদখা মায় বম বসআবখবন বসাভাআ 

অতছ িথাপােঁবি শংিৰতদতৱ বলখাতটাত অৰু বদ্বতীয়তত এি বফতশষ মগুৰ বাষাত বলখাতটাত। 

এআফাতফআ শংিৰতদৱৰ বনবচনা এতি বাতফতৰ অৰু এতি সাবহবতুি গুণসভৃদ্ধকি অবজৰ বিাতনাফা 



িবফতয় মবদ প্ৰাথথনা এটা বলবখ বদতয়, অবভ বনশ্চয় নাগাভ। (বমতিাতনা িবফতয় শংিৰতদৱৰ বনবচনা 

উচ্চ মথায়ৰ সাবহবতুি গুণসম্পন্ন প্ৰাথথনা বলবখফ বনাৱাবৰফ বনশ্চয়, বিন্তু বগৱান বনশ্চয় সাবহতু 

সভাতলাচি নহয় বম বতেঁ প্ৰাথথনাতটাৰ সাবহবতুি ভূলু বফচাৰ িবৰতহ ভানুহি িৃা িৰা-নিৰাৰ 

বসদ্ধান্ত ল’ফ।) তাৰ িাৰণ হ’ল, হয়ততা অভাৰ বিাতনাফাআ বলবখতল বগৱাতন িৃা ভঞ্জুৰ নিবৰফ “

শংিৰতদতৱ বলখা প্ৰাথথনা ভঞ্জুৰ িৰাৰ অেঁৰত অতছ শংিৰতদৱৰ বিফা তলৌবিি ভহত্ত্ব বমতটা বতেঁ 

বলখা প্ৰাথথনাতফাৰততা (প্ৰাথথনা-গীত-িবফতা) বসাভাআ অতছ। বিন্তু শংিৰতদৱৰ তলৌবিি ভহত্ত্ব 

বতেঁৰ প্ৰাথথনাতফাৰত বিানবখবনত বসাভাআ অতছ? হিতছাতৱআ বম বতেঁ প্ৰিাশ িৰা বাফবখবন অবজৰ 

বাষাততা সুন্দৰবাতৱ প্ৰিাশ িবৰফ াবৰ। বততন্ত তলৌবিি ভহত্ত্ববখবন বসাভাআ অতছ প্ৰাথথনাতফাৰ 

ৰচনা িৰা বসআ মগুৰ বাষাতটাত। অভাৰ এআবখবনতত অবি অতছ। অবভ অবজ বিাতন 

শংিৰতদৱৰ বদনৰ বাষা নিেঁ অৰু বনবলতখা। বাষাৰ বৰফতথন ঘবট থাবিফ হৰহ “ বততনিলত 

অবভ বি সদায় ােঁচশ ফছৰৰ অগৰ বাষাতটাতৰআ বগৱানি প্ৰাথথনা িবৰ থাবিভ, বন বগৱাতন বসআ 

মগুৰ বাষাতটাতি প্ৰাথথনাৰ বাষা বহচাত বচৰবদনৰ ফাতফ নুতভাদন জনাআ হথতছ?? বতেঁ ফাৰু, ন্ততঃ 

ুৰবণ বাষা-সংসৃ্কবতৰ প্ৰবত ধাউবত নথিা নতুন চাভৰ িথা বচন্তা িবৰতয়, প্ৰাথথনাৰ বাষা অতডট 

(বৰবাষাত গহীনকি ি’ফকল হ’বল, দুাৱবধিৰণ!) িৰাৰ িথা বচন্তা িবৰফ নালাতগতন? 

 

অচলতত বগৱান মবদ থাবিলতহেঁততন, বতেঁি প্ৰাথথনা িবৰ নুনয়-বফনয় িবৰ ভাবতফলগা 

নহ’লতহেঁততন, ৃবথৱীৰ ভানুহৰ দুখ বদবখ বতেঁ বনতজআ খা-খফৰ ল’ফকল অবহলতহেঁততন। বচধা িথাত 

“বগৱান থিা হ’বল আভান বদতন লাআ অবহলতহেঁততন। বমতহতু লাআ হা নাআ ফা হাৰ বিাতনা 

লিতণা বদখুৱা নাআ, গবততি অধুবনি বাষাত নালাতগ, বিাতনাধৰণৰ প্ৰাথথনাআ িৰাৰ প্ৰতয়াজন 

নাআ। 

 

(৪) 

‚শ্ৰীিৃষ্ণায় নভঃ ধন্বন্তৰায় নভঃ। 

িট্ িট্ িটাৰী ভত্ ভত্ ভুবঠ 

ভআ ফস্ত্ৰ জাবৰতলা অভুিীৰ (ফা অভুিাৰ) বহয়াত উবঠ। 

ৰাতভ অবনতল াণ, 

সীতাআ অবনতল চূণ, 

লক্ষ্মতণ অবনতল গুৱা, 

ভআ ফস্ত্ৰ জাবৰ বদতছা, 

হাত াবত বলাৱা। 

এআ ফািু লবৰফ চবৰফ 

ভহাতদৱ াফথতীৰ ভাথা িাবট ববাজন িবৰফ 

বসবদ্ধ গুৰুৰ াৱ, 

ৰিা িৰা িাবলিা িাভাখুা 

ধন্বন্তৰী ভাৱ।‛ 



 

ভায়ং ঞ্চলত প্ৰচবলত এআতটা ‘বভাবহনী ভন্ত্ৰ’। এআতটাৰ সহায়ত বডিা ফা গাবৰুতৱ বনজৰ বপ্ৰবভিা ফা 

বপ্ৰবভিি অিষথণ িবৰফ াতৰ। সবন্নবৱষ্ট ভন্ত্ৰতিআটা বহভন্ত িুভাৰ শভথাৰ ‘ভায়ং ঞ্চলৰ 

বলািসংসৃ্কবত’ৰৰা বলাৱা হহতছ। অন এটা ভন্ত্ৰ হ’ল ‘ফন্দিু ফিা ভন্ত্ৰ’ (‘ফিা’ ভাতন বঠি বি ফুবজফ 

ৰা নাআ, হয়ততা ফন্দিুৰৰা গুবল বনাতলাৱা িৰা। গ্ৰন্থখনত ‘ফৰুণ ফাণ’ ফুবল ভন্ত্ৰ এটাৰ িথা উতেখ 

অতছ বমতটা মুদ্ধতিত্ৰত গাআ থাবিতল শত্ৰুৰ ফন্দুিৰৰা গুবলৰ সলবন ানীতহ লাফ। অভাৰ ফাতফ 

দুবথাগুজনি িথা বম গ্ৰন্থখনত ভন্ত্ৰতটা বদয়া নাআ।) : 

 

‚শ্ৰীিৃষ্ণাতয় নভঃ উৰণ উৰণ উৰতণ ভাতৰা, উৰতণ ফাবিতলা নখান দুৱাৰ। 

ফা ভহাতদৱ, চণ্ডী ভা। 

উৰতণ ফাতিা ভুিাৰ হাতৰ ফন্দুি। 

ৰাবখ বিছু বিছু বতয় ানী। 

ফাণি ফাতণ থ’বলা হাবন।‛ 

 

উবেবখত প্ৰথভতটা ভন্ত্ৰৰ িামথিাবৰতা বডিা-গাবৰুসিতল বনতজআ ৰীিা িবৰ চাফ। বদ্বতীয়তটা 

ভন্ত্ৰ চৰিাতৰ সীভান্তত হৰাৰত হসবনিসিলি বশতিাৱাৰ ফুৱিা িবৰতল িাভত অবহফ ফুবল চি ু

ভবুদ ি’ফ াবৰ। এআতফাৰ ৰীিা-বনৰীিাকল অবভ নামােঁ, অভাৰ প্ৰশ্ন হ’ল, এআ ভন্ত্ৰ দুটাৰ (ফা 

সাভবগ্ৰিবাতৱ ভন্ত্ৰৰ) তলৌবিি শবক্তবখবন ি’ত লিুাআ অতছ?  

 

থথতটা এতি ৰাবখ ভন্ত্ৰ দুটা অবজৰ বাষাত সহতজ গাফ াবৰ, বিন্তু বতবতয়া শবক্ততয় িাভ 

িবৰফতন, ফা বততনকি গাতল তাৰ ূফথৰ শবক্তবখবন ফাবচ থাবিফতন? এআ ভন্ত্ৰ দুটা নু বাষাবাষী 

(ধৰি, বভবচং ফা আংৰাজী ফা বহন্দী) ভানুহৰ বিত্ৰত প্ৰতমাজু হ’ফতন? (হ’ফ ফুবল অশা িবৰতয়আ 

চৰিাৰৰ চৰত অহ্বানতটা জনাআতছা বদআ!) ফা এআ দুটাআ সভৰ ফাবহৰৰ ঠাআত িাভ িবৰফতন 

(পাবফতন)? বদ-বূত বখতদাৱা ফহুতফাৰ ভন্ত্ৰৰ সাধাৰণ সাৰাংশ অধুবনি বাষাত এতনধৰণৰ : 

‚চালা বূত! বভাি বচবন বাৱা নাআ? (বভাি ভাতন বফজি) লাআ মা বসানিাতল ভিুাৰ 

গাৰৰা। নহ’বল বতাি নাআ ছাবৰভ!‛ ভন্ত্ৰতটা বনাতগাৱাকি বচধাবচবধ এতনকি ধভবি বদতল বূত 

লাফতন? মবদ নলায়, বিৱল বসআ ুৰবণ িালত বলখা ভন্ত্ৰতটা গাতলতহ লায়, বততন্ত ুৰবণ 

িালৰ বসআ বাষাতত বনশ্চয় ঐশ্ববৰি শবক্তবখবন বসাভাআ অতছ, নতুফা ফুবজফ লাবগফ বম বদ-

বূতত অবজ অধবুনি সভীয়া বাষাতটা বশিা নাআ “ বতেঁতলাতি এবতয়া ভন্ত্ৰ বলখা মুগৰ ুৰবণ 

সভীয়াতি ফুৱহাৰ িবৰ অতছ। সভীয়া বাষাৰ হহ ভাত ভতা সংগঠনতফাতৰ এআ বফষয়তটাততা 

ভাত ভাবতফ লাতগ। অতিৌ ধৰি, ফাংলা বাষাৰ বূত বখতদাৱা ভন্ত্ৰ ভআ ভাবত বদতলা, বতবতয়া 

অভাৰ ‘থলুৱা’ বূত লাফতন? মবদ নলায় বততন্ত ফুবজফ লাবগফ বম সভীয়া বূত বমতনকি 

অতছ, ফাংলা বূত, বহন্দী বূত, আংৰাজী বূততা থৃতি ৃথতি অতছ। জনতগাষ্ঠীয় বূততফাতৰততা 

বনশ্চয় সভীয়া বাষাতটাি বসভান ািা বনবদফ “জনতগাষ্ঠীসভূতহ স্বায়ি শাসন বফচৰা, বনজা 

বাষাি উজ্জীবৱত িবৰফকল মত্নৰ বহাৱাততা অবভ চিৰু অগতত বদবখ অতছা! বিছুভান বদ-



বূতত বনশ্চয় থলুৱা ফুবল দাফী িবৰফ, বিছুভান ফবহৰাগত। গুৱাহাটী ভহানগৰীত বনশ্চয় সিতলা 

টাআৰ বূততআ ফাস িতৰ “এআবফলাি বনঃসতন্দতহ গছত গৰু উঠা উদ্ভট িথা। বিন্তু ভন্ত্ৰ-বফষয়ি 

অভাৰ প্ৰশ্নসভূহৰ মুবক্তমুক্ততা ভাবন ল’বল বসতফাৰৰ বববিত িৰা অভাৰ এআ িল্পনাবখবন পু 

ভাবৰ উৰুৱাআ বদফ বনাৱাবৰফ বিাতন।  

 

অচলতত অবভ জনা উবচত বম বাষাৰ বাফ প্ৰিাশ িৰাৰ শবক্ততহ থাতি, তাৰ ফাতদ অন বিাতনা 

শবক্ত নাথাতি। বসআফাতফআ ভন্ত্ৰৰ বিাতনা শবক্ত নাথাতি। এআবখবনতত বফখুাত মাদুিৰ এভ 

হুতছআনৰ ভুখৰ দুষাৰভান িথা তুবল বদফকল ভন হগতছ :  

‚ভন্ত্ৰ নাভৰ বিাতনা বফদুাআ নাআ। ভন্ত্ৰ “ বিাতনা ভন্ত্ৰ নাআ। এআতটা হ’ল অটাআতকি বুল ধাৰণা। 

এআতটা ফস্তুত বফশ্বাস ভাত্ৰ বিআখনভান বদতশতহ িতৰ “বাৰতফষথ, াবিস্তান, ফাংলাতদশ, বনাল; 

চীন, ফাভথাততা ল বফশ্বাস িতৰ। তাৰ ভাতন বফতদশত আয়াৰ বিাতনা প্ৰবাৱ নাআ। ভন্ত্ৰ বাৰতৰ 

৯৫% ভানুতহ বফশ্বাস িতৰ। ভন্ত্ৰ বিাতনা প্ৰবাৱ ফা শবক্ত নাআ, বিন্তু চাআি’লবজতিল এতপক্ট এটা 

অতছ . . .।‛ 

(বডব্ৰুগড বৰবড’ৰ অিথাআবত সংৰবিত সািাৎিাৰৰ ০৯-০৯-২০০৮ তাবৰতখ সম্প্ৰচাবৰত 

হেঁতত বলখতি বৰিডথ িবৰ ৰখা ংশ। সািাৎ গ্ৰহণিাৰী : ৰূতজুাবত দুৱৰা)  

 

বততনহ’বল বদ-বূততফাৰৰৰা অবভ বিতনকি বৰহাআ াভ? ভন্ত্ৰৰ বিাতনা শবক্ত নথিাতিআ অবভ 

সুদূৰ তীতৰৰা বদ-বূতততৰ বৰা সভত বনবফথতে ফাস িবৰ অবহফ াবৰতছা বমবতয়া, এবতয়া 

বনাৱৰাৰ িাৰণ নাআ। বন বি িয়?  

 

(‘জনসাধাৰণ’ িািতৰ সাপ্তাবহি ‘আতুাবদ’ৰ ৮ অগষ্ট, ২০১০ সংখুাত প্ৰিাবশত)  
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