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কাশক ী পুিলনিবহারী সন
িব ভারতী ৬/৩ ারকানাথ ঠাকুর লন কলকাতা
মু াকর ী সূযনারায়ন ভ াচায
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স । ৩০ কনওয়ািলস ীট। কিলকাতা

সূচনা
পাঠক য ভার িনেল সংগত হয় লখেকর িত স ভার দওয়া চেল
না। িনেজর রচনা উপলে আ িবে ষণ শাভন হয় না। তােক অন ায় বলা
যায় এইজেন য, িনতা নব ি ক ভােব এ কাজ করা অস ব — এইজন

িন াম িবচােরর লাইন িঠক থােক না। কাশক জানেত চেয়েছন নৗকাডুিব
িলখেত গলুম কী জেন । এ-সব কথা দবা ন জানি কুেতা মনুষ াঃ।
বাইেরর খবরটা দওয়া যেত পাের, স হল কাশেকর তািগদ। উ সটা
গভীর িভতের, গামুখী তা উ স নয়। কাশেকর ফমাসেক রণা বলেল
বিশ বলা হয়। অথচ তা ছাড়া বলব কী? গ টায় পেয় বসা আর কাশেক
পেয় বসা স ূ ণ আলাদা কথা। বলা বা ল িভতেরর িদেক গে র তাড়া
িছল না। গ লখার পয়াদা যখন দরজা ছােড় না তখন দােয় পেড় ভাবেত
হল কী িলিখ। সমেয়র দািব বদেল গেছ। এ কােল গে র কৗতূ হলটা হেয়
উেঠেছ মেনািবকলনমূলক। ঘটনা- ন হেয় পেড়েছ গৗণ। তাই
অ াভািবক অব ায় মেনর রহস স ান কের নায়ক-নািয়কার জীবেন
কা একটা ভুেলর দম লািগেয় দওয়া হেয়িছল — অত িন ু র, িক
ঔ সুক জনক। এর চরম সাইকলিজর
হে এই য, ামীর স ে র
িনত তা িনেয় য সং ার আমােদর দেশর সাধারণ মেয়েদর মেন আেছ তার
মূল এত গভীর িক না যােত অ ানজিনত থম ভােলাবাসার জালেক
িধ ােরর সে স িছ করেত পাের। িক এ-সব ে র সবজনীন উ র
স ব নয়। কােনা একজন িবেশষ মেয়র মেন সমােজর িচরকালীন সং ার
দুিনবার েপ এমন বল হওয়া অস ব নয় যােত অপিরিচত ামীর
সংবাদমাে ই সকল ব ন িছঁেড় তার িদেক ছু েট যেত পাের। ব নটা এবং
সং ারটা দুই সমান দৃঢ় হেয় যিদ নারীর মেন শষ পয দুই পে র অ চালাচািল চলত তা হেল গে র নাটকীয়তা হেত পারত সুতী , মেন
িচরকােলর মেতা দেগ িদত তার ািজক শাচনীয়তার তিচ ।
ােজিডর সব ধান বাহন হেয় রইল হতভাগ রেমশ –তার দু:খকরতা
িতমুখী মেনাভােবর িব তা িনেয় তমন নয় যমন ঘটনাজােলর দুেমাচ
জিটলতা িনেয়। এই কারেণ িবচারক যিদ রচিয়তােক অপরাধী কেরন আিম
উ র দব না। কবল বলব গে র মেধ য অংেশ বণনায় এবং বদনায়
কিবে র শ লেগেছ সটােত যিদ রেসর অপচয় না ঘেট থােক তা হেল
সম নৗকাডুিব থেক সই অংেশ হয়েতা কিবর খ ািত িকছু িকছু বঁািচেয়
রাখেত পাের। িক এও অসংেকােচ বলেত পাির ন, কননা িচর ত
পিরবতন চেলেছ।
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এই িডিজটাল সং রণ স

েক

এই ই-বই অনলাইন াগার উইিকসংকলন[১] হেত া ।
ােসবীেদর
ারা িনিমত এই ব ভাষী িডিজটাল াগার উপন াস, কিবতা, প -পি কা
ইত ািদ সম ধরেণর কাশনার মু সংকলন গেড় তালার জন
অ ীকারব ।
আমরা কিপরাইটমু অথবা মু লাইেসে র অধীেন কািশত বই িলেক
িবনামূেল দান কের থািক। আপিন আমােদর ই-বই িলেক ি েয়িটভ
কম অ াি িবউশন- শয়ারঅ ালাইক ৩.০ আনেপােটড লাইেস [২] বা
িজএনইউ ি ডকুেম শন লাইেসে র[৩] শতাধীেন বািণিজ ক উে শ সহ
য কান উে েশ ব বহার করেত পােরন।
উইিকসংকলন সবদা নতু ন সদস েদর জন উ ু । এই ই-বইেয় িকছু ভুল
াি থেক যাওয়া স ব, সে ে আপিন এই পাতায় জানােত পােরন[৪]।
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