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1. ৱাজহৌজদাক (Introduction): 

তাইবং মীওইবা ঐখ ায় অসি অসিবগী লমন ততানসিসিবসন। তপাকপু তপাক্লবসি সিবা হায়বসিমসি 

তিাইখে। সিসন  ঙনা  ঙনা ঐখ ায় মীওইবনা সিরবা মত ংিা পুবা য়ারখরাইিবা লন থুম কয়াব ুঅরানবা পাম্বৈ 

িীজিন্নিুনা তপকসিন পপসিন্নবা তহাৎম্বন। মরম অসিনা তাইবংপান অসিিা অখতাংবনা পলখথানবা অিুগা 

অকুৎপিা পলখতৌবা হায়বসি অিুমক তথাক্ত না পলসর। ঐঐগী য়ুখলান্নবনা চাসনঙাই পলতিুনা অৱাবা পুজি 

অমিা তলিগা ঐনা করম্না তমান্দমু তমাখেক্তা য়াওন্দনুা য়ুখলান্নবগী পচনাখ াল তাবা ঙমগখিৌসরবখনা? মসিিা 

কসরগুৈিা ঙৈা তথাক্লগিু মহাক অখিা কয়ািা মীনুংসি পলত্রবা ততািবা মীিখনা? মিািা সিনফম মচা অমি ু

পাইিসরবা মীওই ফাওবিা থবক অখচৌবা ততৌবা মখকাক তথাংবসিংনা ত হৎ পনহৎপীবা তাইবংগী লীচৎকী 

পখিানু্নংিা তারবা মীওই অমসন ত ালারম। িবলপুর িহরগী ধমাপুর তকৌবা পলকাইিা পলবা ত ালারামগী থাগী 

তলপনা ইমুং মনুং পুবা, মচাসিং লাইসরক লাইশু তমহনবা অমিংু অনা অখয়ক তথাক্লকপিা তকান্নবা 

ঙমস খি। ৱানা তলসিবা পুজি অসিিা মহানা তপিন ফংিুনা থবক্তগী তপাত্থারবিা মহাক্কী তপিনগী তিনফম্না 

ইমুংগী পলতা লাইরা  রতিু তকাকখথানো  িুরগা তপনিন তান্নবিা ফংিনা থৱায় থাবা তাস । সিঙমিনা 

সিরবিা ত ালারামগী থৱায়না কমখিৌখ্রবা অমিংু কসর পাউখিল পীসরবা? 

ৱামচং (Abstract):  ারত হায়বসি িাসত কয়ানা  ুন্দাবা অসপকপা মহাখিি অমসন হায়না সিংথাম্বন। 

ততাঙান ততাঙানবা মীওই কাঙলুপ কয়ানা ততাঙান ততাঙানবা তলান কয়া ঙাংনসর। মসিং য়ালবা  ারতকী 

তলানসিংিগী তলান কুসন্নখথাই (২২)  নগত্ত না  ারতসক কিটিি ুিনগী সনপালশুবা তিিুুলিা চসি। 

সনপালশুবা তিিুুলিা চসিবা তলানসিং অসিিা চহী  ুসিংগী  ারতকী তলমিনফম ওইরবা িাসহতু 

একাখিমী এৱািদ পীসর। মসতং পলবা অইবা কয়ানা অৱাংবা ৱা ল অমিুং সফিমগা তলায়ননা অিানবা 

সমৎখয়ং অমগী তকন ািতা সনংসথ ফিরবা িাসহতুগী পলচল কয়া তিমিুনা  ারতকী িাসহতু পলখকালবু 

পলখতংবীসর। অসিগুলবা িনাইরবা অইবসিংগী মনুংিা সহজন্দ তলান্দা ততাঙান ততাঙানবা িাসহতুগী 

মচলসিং তিৈীরৈা হসরিঙ্কর পরিায়িু অমসন। মহাক্কী ৱারীমচা “ত ালারামগী থৱায়” তিতাসরখকল ওইনা 

তাইবংগী তিঞ্জা থুমিাগী সনসতবু তিমখিাসনংবগী পাউখিল পীবা নীংসথরবা ৱারীমচা অমসন। ৱারীমচা 

অসিগী সিসিসফখকি  ারতকী মীয়ামিা থমিসনংিুনা ৱারীমচা অসিগী পাউখিল পনননবা তপপর 

অসিিা তহাৎনিসর। 

 

মরুওইবা ৱাজহরশং (key words):  ািুধা, পুসিখয় পরিায়, তিতাইয়র, হ্যুমর, তত্রিসর । 

  ওসফি, মর্ত্দ তলাক, নািদ, ক্লাইখমক্স, তকতািখত্রাসপ, তিনুখমন্ট, ৱাখনামখিন অসিনসচংবা। 
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2. পািম (Objectives): 

 ারতকী মিীং য়ালবা িাসহতুকারসিংগী অ ন্নবা িাসহতুগী তপাখত্থাক অম ক তলৌ ৎচরগা মিুগী 

মরুওইবা তানবা পান্দসম্ন। মসিনা িাসহতুকার অসিবু মিক তাকপিা  রতা ওইরবিু ততংবাংিব ক নর্ত্না 

মহাক্কী িাসহতুগী পাউখিল পাক্লবা  ারতকী মীওই অমসন ক্তমক ওইরগিু তয়ৌহনবা ঙমগসন। অমখরামিা 

মসিনা  ারতকী িাসহতুকারসিংিা মখ ায়গী িাসহতুবু পাসবনবা মীওই পলসর হায়বসিমিু  লহন্দনুা িাসহতুগী 

অখহনবা মখথৌিাং পাংখথাকপিা তথৌনা  রসি হাপ্লগসন। হসরিঙ্কর পরিায়গী ৱা ল মীৎখয়ং, মহানা 

ওইহসন্নংসলবা মীয়ামগী সফিম অমিুং ত ংগী স িন তলায়ননা মীওইবগী সহংসমন্নবগী লীচৎ  ঙিবা ঙম্নবা 

পান্দম অমিু ঈখরায়নিসরবা তপপরসন। 

 

3. কান্নগদবরশং (Scope): 

িাসত কাঙলুপ অমগী পননখরাই অমনা িাসত কাঙলুপ অমগী িাসহতুগী তপাখত্থাক পননবনা িাসত 

মখিলগী মরক্তা নংুসি চান্নবা পুরকপসি তহৌনিাসন। মধুপ্রখিিকী িনাইরবা অইবা হসরিঙ্করগী ৱারীমচা অমব ু

মসিপুরী পননখরাই অমনা তলৌ ত্ত না পননিসর। অমখরামিা মসিনা ততাঙান ততাঙানবা তলান ঙাংবা, িক-চ  

ত ৎনবা  ারতকী মীওই অমগী ৱা লগী মান্নবা, য়াম্না য়ুসন খি দল ওইরবা, তিাক পনবা ঙখলাইিবা হ্যুমন 

সফখলাখিাসফ অিু মিক উহন্দনুা িকপাখ্াংিা মান্নেগিু নংুিক্তমিা মান্নবগী লীপুন অমসি ঈখরায়নসর 

হায়বিু  ঙহসি। অিুগা ৱারীগী হীরম অসিনা অমুক্কিু অপাবসিংগী থখমায়িা তাখিান্না সথনবগুৈা পচনাখ াল 

ফাওহন্দনা সহংবা অমিুং সহংসমন্ননীংবগী, ততংবাংনীংবগী ঈসথন পীগসন। লাইরমখলন কাঙমস িবা 

ত ালারামগী থৱায়গী পাউখ াং, লাই নািদ ফাওবিগী সবনা মুন্দনুা তিনচাসরবা ঙসিগী  ুন্নাইচাসিংগী 

অখমাৎপসিং উহন্দনুা অপাবসিংবু অমুকিু তনাকহসি অিুগা অমুক্কিু  ্হসি ত ংলমচর্ত্া অম্বনবা ঈখচলগী 

ঈতাফম মহাক মহাক্কী মত্থখমায়িা চংহন্দনবা। 

 

4. নননবগী কাঙজলান (Methodology): 

পনন-তচ অসি ইিনবগীিমক হসরিঙ্কর পরিায়গী পুজি ৱারী, মহাক্কী িাসহতুগী তপাখত্থাকসিংগী 

ত াঙু্গল সথিবগা তলায়ননা মপুংিা মসিপুরী তলান্দা তপ্রা. িাপম ততাৈনা “ ারত িাসহতুগী ৱারীমচা” হায়না 

সমংখথান্দনুা তফাংবীরৈা ৱারীমচাগী লাইসরক অসি কুপসিন্না পননিুনা তিখকণ্ডসর সরখিাি দ ওইনা িীজিম্বন্ন। 

 

হরিশঙ্কি পিসায়ঃ 

বটৃিিকী পলঙাক িািন পলসরম্বঙ  ষৃ্টতা ১৯২৪, অগষ্টকী ২২ িা মিু প্রখিিকী তহািঙ্গাবাি জিিািা 

পলসরবা ইতরসি হায়বা লমিম অিুগী মনুং চন্না পলবা িমসনয়া তকৌবা  ুন অমিা হসরিঙ্কর পরিায় তপাকস । 

মহাক নাগপুর য়ুসন সি দটিিগী সহজন্দিা এম. এ.তলাইস । ব্রাহ্মন তফসমসল অমিা তপাকস বা হসরিঙ্কর পরিায় 

অনীশুবা লাঞ্জাউগী মতমিা বটৃিি ইজন্দয়াগী পাইখলাি ওইরমী। পাইখলাি ওইনা ওইনা ইবগী লমিা ত াঙ 

থাঙজিিবিু মঙম ইিান িানস িবনা পাইখলািকী সিনফম থাখিাক্ত না মহানা পামিবা ইবগী সিনফমিা 

মাইপুননা পায়বা তহৌরকস । মহানা ইসিির ওইিুনা  ািুধা হায়না সমংখথানবা মতম অিুগী য়াম্না মসমং চৎস বা 

সলখিরসর তমগাজিন অমা পুখথাক্লমী। মহাক্কী ক্লাসিক ওইরবা  ুৎই কয়ািা মীয়াম্না হংসনংবা ৱাহং পুম্নমক্কী 

পাউ ুম পীনবগীিমক “পুসিখয় পরিায়” হায়না সমংখথানবা কলম অমা সহজন্দিা তফাংবা পাউখচ তিিবনধুিা 

হাঙখিাক্লমী, য়াম্না মসমং পলস , মীয়ামগী পাম্নবা কলম ওইস ।  ষৃ্ট ১৯৮২ িা সহজন্দ সলিখরচরগী অতাংবা অইবা 

অসি  ারতকী তলমিসনঙাই ওইরবা িসহতু একাখিমী এৱািদ মহাক্কী পিখরং “স কলং শ্রদ্ধা কা তিার” িা ফংস । 

হসরিঙ্কর পরিায় অগষ্ট থািা লাকস বসন, অগষ্ট থািা চৎস । সহজন্দ িাসহতুগী তিতাইয়র ( ুানজ্ঞা) অমিুং 

হ্যুমরগী অখপাকপসন হায়না লাৎনসরবা তলখিন্দসর রাইতর হসরিঙ্কর পরিায় অগষ্ট থাগী পচচৎ ১০, ১৯৯৫ 

ইংিা িবালপুরিা পলস খি। 
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সহজন্দ িাসহতুিা হসরিঙ্কর পরিায়না ইরৈা মমল য়ালবা িাসহতুগী  ুখিালসিংসি- স কলাং শ্রাদ্ধকা 

তিার, তিা নাক ৱাখল তলাগ, আধুতসমক পগাখলািকা সমিন, ক্রাসেকাসর সক কথা, পাস ত্রাতা কা তিারা, নয়া 

িাল, িংসৃ্কসত, ইিখপক্তর মতাসিন চাণ্ড পর, এক মাধুম গী কুর্ত্া, িাি সিন কা অিম, অসপল কা িাি,ু 

ত খিন ওর ত সিখয়, বি সক যাত্র, ততাি দ তবিখনৱাখল অসিনসচংবা তিতয়র কয়া ইস । ৱাখরংিা আ ারা স ি 

তক  াতাখর, আাইিা স  তিাচা িাতা পহ, মাসত কখহ কুমহার তি, তপ্রমচাণ্ড তক ফাখত িখুত,  াইনব সক 

সফিলান, সিকায়ৎ মুখি স  পহ, পাগিানসিখয়ান কা িমানা হম এক উমর তি  াসকফ তহন,   ৎ কা পাওন 

সপখচ অসিনসচংবা ৱাখরং কয়ামুক ইসবরমী। ৱাসরমচািা ত ালারাম কা জিব, িাইখি উনখক সিন ফায়র, হিখত 

পহ তরাখত পহ হায়না সমংখথানবা ৱাসরমচাগী লাইসরক অহ্যম ইবীরমী। হসরিঙ্কর পরিাইনা অঙাংগী িাসহতু চ হা 

ওর পমন অসিমিু  ুখিাল ততৌসবরমী। উপনুাি জ্বালা ওর িাল, তাৎ সক ত াি, রাসি নাগফাসন সক কহাসন 

অহ্যম অসি  ুখিাল ততৌসবরমী। সনংসিং ৱারী (তমখমাই) –সতচদসচ তর াখয়ন, মন দা তকাই হার নসহ তহাসত, সিখধ-

িাখি ওর িসতল মুজক্তখ াধ অহ্যম অসিমিু ইরমী। তথৌখিাক ৱারী (এখনকিৎ) ওইনা চাখন্দ কা িার, অপনা-

পরায়া, িাসন, রাখিাই ঘর ওর পাই ানা, িুধার, িমিাউতা, তয়ি িার অমিংু অিসলল পুন্না সনপান অসি  ারত 

িাসহতুিা  ুখিানবীরমী। মহাক্কী ‘ ারত কী ৱাপসি’, ‘তপ্রমচান্দ তক ফাখত িখুত’ তিখেল তবািদ ওফ তিখকণ্ডসর 

ইিুখকিন অমিুং এন.সি.ই.আর.টি. িা তিক্স ওইনা তম্নসর। 

 

“ভ ালািামগী থৱায়” না মীয়ামদা পীরিবা পাউজেলঃ 

ত ালারাম িবালপুর তকৌবা িহর অমগী ধমাপুর  ুন্দা পলবা চহী ৬৫ মুক শুরবা অহল অমসন। পলঙাক্কী 

থবক মচা অমা ততৌিবা ত ালারাম মিাগী চহী ৬০ শুবিা থবক্তগী তপাত্থাখখ্র। মহাক্কী ত ংসিঞ্জবা এসরয়র অমসি 

থা থাগী তপিনগী তিনফম মহানা থবক্তগী তপাত্থারবা মত ংিা ফংফম তথাকপসন। অিুবু নুসমৎ ১০/১৫ কান্না 

কান্নরগা এসপ্লখকিন ১০০/১৫০ তরাম থাজিন্দনুা ফঙফম তথাকপা তপিনগী তিনফম পীসবনবা মরী পলনবা 

তেিসর ওসফিতা তচঞ্জা তচাংিবা  ুসিংমক অখরৈা তাস , ফঙস খি। মাগী নুপীগী িনা লুপা মাল চাং  ুসিংমক 

কায়িুনা ইমুং মনুং পুনবা তহাৎনবিা পলতা লাইরবনা তহজঞ্জিক্লবা ত ালারাসম্ন। ততাখলাপ মচা চাবগা মচাসনপা 

অনী অমিুং মচানুপী অমগা মহাক্কী নুপীগা থানবা তহাৎনবিা ঙমসিিক্তবিগী য়ুমগী  ারা পুবা ঙলক্তবিগী 

নালা মপান্দা ততসক্ল ততসক্লবা য়ুম অমিা তহাংখিাক্ত না পলরকস । অিুম্না পলতা লাইরা অমসি নীংবা থুংিবগী 

পচনা কয়াগী মরক্তা মিাগী ফংফম তথাকপা তপনিন ফংহনবীিবগী পচফুনা পয়সিিক্ত না ত ালারাম সিঙম 

নাঙমিনা সিস । 

অসিবা থৱায়  ুসিংমক সহন্দগুী িাস্ত্র মত ং ইন্না স্বগ দিা চৎসল হায়না থািম্বন। স্বগ দিা যমরািনা অসিবগী 

থৱায়  ুসিংমক মাগী মাগী কম দ ফল মত ং ইন্না মথংগী মখপাক্কী িক্তম য়াত্ত না থমী। স্বগ দিিু মর্ত্দ তলাক্তা মহাক 

মহানা ততৌরকপা থবক্কী মত ং ইন্না মাগী মাগী পলফম সিখন্দাক্ত না থমী। অসি-অচংগী থৱায়সিংগী সলষ্ট 

যমরািগী মনাই সচত্রগুপ্তনা তিম্বন্ন। সচত্রগুপ্তগী ম াথাবা মনাই িুৎ থািুনা সিগখিৌরবা মীসিংগী ত াঙু্গল সলিুনা 

মখ ায়গী থৱায়না হকচাং তপালাং থাখিাক্লকপগা থৱায় অসিবু তকাইখিন তিন্নিুনা তচৎনা পাইসিন্দনুা 

লাইরখলন তয়ৌনবা পুরকপগী থবক িুৎসিংনা ততৌই। 

ত ালারামগী সিঙম-নাঙমিনা হকচাং তপালাং থাখিাকখ্রবা থৱায় অিু নুসমৎ মঙাসন (৫) শুরবা ফাওবিা 

সচত্রগুপ্তগী মনাক থুংলখে। িুৎ অিুনা িীন্নিুনা তরজিষ্টর বকুতা মসমং মথা পাটিদকুলর হাপকিবা হাপ্তিুনা 

পলখর। সচত্রগুপ্তা িাওবনা লুখতান কাখখ্র। পাউ অসি যমরাি তয়ৌনরক্ত না স্বগ দিা ৱাখথাক ওইখর। িুৎ অিু 

তকৌসিন্দনুা ৱা হংলবিা ত ালারামগী থৱায় অিু তচৎনা পাইিুনা কুপখিন তিন্নিুনা পুরক্লবিু লম াংিগী 

 ুরক্তগী সলৎখথাক্ত না নাখ্াক্লগা তচনখখ্র। মহানা তান্নিুনা ফঙনবা তহাৎনস ,  ুন  ুসিং য়ুমখথাং য়ুমখথাং 

চংিুনা সথরুরবিু ফংবা তকৌবা পলস খে। মপু ইবংুখঙা সচত্রগুপ্তা অমিংু সনংখথৌ যমরািগী মীম্বচ চারাগসন 

কীমনবনা ৱা  ুসিংমক তমখথাক্তনা ত সমন্না পলসিনবসন হায়না িুৎ অিুনা তমস । িাওবনা লুখতান িাৎলবা 

যমরািগী মীম্বচ মীরাওখ াল তাবিগী স্বগ দ, মর্ত্দ, পতাল মখরাল অহ্যমক্তা তকাইথুং থুংনা চৎপা ঙৈা তিবাসি দ 

নািদা মুসি লাক্ত না কসর অৱাবা  ুখিাংচািবা মখয়ানরবখগ হায়না হংলস । 
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তনাখরাক্কী মিক ওইরবা মর্ত্দ তলাক মীরখলন অসিিা তথাকম্বহিবা তথৌখিাক কয়া ঙসি তথাক্লখর। অসিবা 

থৱায়না লাইরখলন্দা তয়ৌরক্তনা নুসমৎ মঙাসন চ প্না লমিন্দনুা পলখথাকপা অমিুং মহাক্কী পলফম  ঙিবা 

তাম্বহেবা পাউ অসি ঙসি তারখক্ল। অসিগুৈা সহংসলম্বঙিগী তহখন্দাক্ত না সিরবা ফাওবা মখথাং হ্যক্ত্রবা তাইবং 

অমা ওইরসক্ল হায়বসি “সৱৎ এন্দ হ্যুমর” িীজিন্নিুনা সহজন্দ ৱারীমচািা “সকং ওফ হ্যুমর” হায়না সমখঙ্গৌনসরবা 

হসরিঙ্কর পরিায়না তাইবংপান্দা মীওইবগী তহাংলসক্লবা মখথাং হ্যক্ত্রবা সলচৎসিংবু সমখথাখলাজিখকল ততানিা 

ৱারী লীিুনা তনাসনংবগী ইহ্যলগা তলাইননা সনংসথনা তফাংখিাসক্ল। 

নািদ মুসিনা িুৎ অিুিগী ত ালারামগী পলকাই অমিুং মহাক্কী নুপী অঙাংগী পসরখচাই (সিখতলি) 

তলৌরিুনা মহানা ত ালারামগী থৱায়গী পলফম  ঙখিাক্লুনবা সমরখলন্দা ত াঙিারকস বা মতাংনা তাঙ্কক অনী 

তথানা  ায়সরবা ৱারীমচা অসিগী অহানবা মতাং ওই। অনীশুবা মতাংিা ত ালারাম্না সিস বা নুসমৎ 

মঙাসন ক্তমক ঙাইসরবনা পলকাই অিু তহক তয়ৌবগা কপ্না লাওনবগী ত াখঞ্জল তাবিগী ত ালারামগী ইমুংসন 

হায়বা লায়না  ঙলিুনা নািদনা ত ালারামখহাইিা থুংলস ।মহাক্কী নুপীিা ত ালারাম্না সিস বগী মরম পুম্নমক 

হংিুনা  ঙলবিা মহাক্কী থৱায়না কনাগুৈী অনীশুবা তখলাই মরুৈী (ললক্কী নুপী) অমগী মনাক্তগা পলসিন্দনুা 

পলসরো  ন্দনুা অখতাপ্পা নুপীককা মরী পলনরম্ব্রা হায়না হংস । ত ালারামগী নুপীনা নািদিা ওনসিন্দনুা িাসথনা 

িাওরকস । মতাং অসিনা ঙসিগী তাইবংপানবিা নুপী সনপানা য়ুৈানবগী তচৎলবা মরীব ু সহখঙ্গাম্নহন্দনুা 

চৎম্বহিবা সলচৎ কয়া চৎনরক্ত না য়ুম পানবব ুফাগী তাহিকপা, সহংবগী মহাও য়াওরক্তবা, পুজিগী অখিংবা 

িক্তম তামস বা মখতৌবু পহ সিংনা তয়সক্ল। 

নািদনা ত ালারামগী থৱায়গী ত াঙু্গল লীনবগীিমক মহাক্কী থবক ততৌরৈা পলঙাক্কী তলাইিং অিুিা 

লাকস । অহানবা তথংনবা লাইিংগী বাবু অমিা ত ালারামগী তকি অিুগী মরমিা কুপ্না হংস । ত ালারাম্না 

এসপ্লখকিন থািরক্লগিু মিুিা হাপফম তথাকপা মচাক অিু হাপলকস খি, মরম অিুনা তচ অিু তকায়পাই 

পায়রলসন হায়না বাবু অিুনা নািদিা তমস । নািদনা অখতাপ্পা বাবু অমগীিা অিুিগী অহ্যমশুবা বাবুিা অিুিগী 

মসরশুবিা অশুম্না ওসফির ২৫/৩০ তরাম মথং মথং চংিুনা অকুপ্পা মখরাল তলৌস । চম্প্রি (সপওন) অমনা 

নািদিা বাবু পুম্নমক্কী মফমিা তকায়চৎ চত্ত নিু তকি অিুগী তিালুিন পুখথাকপসি ঙখলাই হায়রকস । 

অখরাইবিা  ্বায়িগী চাওবা ওসফি অিুগী তহি অিু উনবীয়ু হায়রকস । ত ালারামগী তকি অিুগী ৱা পিুবিা 

অখচৌবা ওসফির অিুনা লাওরিুনা মজন্দর অমিা পাপ তকাক্ত না পুনু ফংনবগীিমক পহরুক পহরা কৎনসরবা, 

তিঞ্জাউ কৎনসরবা অিুগুম্না িান-পুনু ততৌিনা করম্না তকি অমবু তলাইসিনবা য়ারুগসন। ত ালারামগী 

এসপ্লখকিন ফাইল অসিিা য়াওসরবসন মচাক হাপসচনবীরকউ  হায়না লংখথাক্লকস । 

নািদনা  নস - মফম অসিিা মচাক্কী ৱাখথাক পলখর। িগৎ িংিার অসিিা সবসধ ব্রহ্মমনিু অমকু্তা 

তপাকচখগ হায়না কিনফম ওইরৈা মর্ত্দ তলাক  তাইবংপান অসি ওইিা পািা, তলৌনম নমথাক, করপ্সন্না হাখর। 

তনাখরাক ওখি। তনাখরাক ওিবা তাইবংপান অসিিা ত ালারামগী মিাগী ফংফম তথাকপা মিাগী থাগী 

ততাখলাপ্তগী ত ংসিঞ্জস বা এসরয়রগী তিনফম অমিুং থা থাগী তপিনগী তিনফম ফাওবিা করপ্সনগী 

ৱাখনামখিন য়াওিনা তপ্রাখিি ততৌবীয় ুয়ারমিবসন। 

তমাৎলবা মিাগী ওইিবতা সথস বনা সহংম্বহেবা, অখিান-অনা, লাইরা-অনংগী মফম পলরক্ত্রবা ঙসিগী 

মাখলম অসিব ুনখকাইননা তনাসনংবা ততান অমিা পচসরবা হসরিঙ্কর পরিায়না য়াম্না পহ সিংনা নািদ অমিংু 

ওসফিকী তহি অনীগী মরক্তা অৱায় অ ুম ততৌনরকপা মতাংনা নীংসথনা তাকপা ঙসল। 

ৱারীমচা অসিগী মখতাল তলাৈা (ক্লাইখমক্স/তকতািখত্রাপ/তিনুখমন্ট) মতাং অসি অখচৌবা বাব ুঅসিনা 

নািদিগী  ুৎম্বল থুনা সবনা (মুুজিখকল ইিত্রুখমন্ট) অিু লাক্ত না তলৌরগা মসিনা ৱাৎসলবা মচাক অিু ওইনরখগ 

হায়স বা মতাং অসিসন। মচাক ফংলবিা বাবু অিুনা ফাইল অিু হাংখিাকস । নািদ মুসিিা মসমং কসর তকৌবখনা 

হায়না হায়না হংলকপিা ত ালারাম তকৌই হায়রুবিা হাংখিাক্লবা ফাইল অিুিগী “কনাখনা ঐহাকপু 

তকৌসরবা?”হায়না ত ালারামগী থৱায়না হংলকস । মচাক (ৱাখনামখিন) ওইনা নািদ মুসিগী সবনা অিু মুনবীখ্রবনা 

ত ালারামগী থৱায় অিু তিায়িনমক লাইরখলন্দা নািদনা পুিুনা চৎলৈা য়াবগী ইসঙ্গৎ অমা ৱারীমচা অসিিা 

ততৌসর। লাইসিংগীলক্তা মুসি ওইসরবা িাধু নািদ ফাওবিা িখরাই ঙাখরাইিগী তহন্না তমাৎলবা মীওইবগী ম ুর্ত্গী 

নাখ্াকপা ঙমস খে। মহাক্কী তিংলবা সবনা ফাওবিা ৱাখনামখিন ওইনা মুন্দনুা তলৌবা ঙলবা, লাই ফাওবিা 

তান্না তান্নিুনা চরম তমৎলবা, ধম দ পলত্রবা ঙসিগী মীওইবগী লীচৎ অসি তাক্ত না লাইগা মীগা করপ্সনগী 

মতাংিা তনখগাসিএৎখতৌস বগী মতাংনা ৱারীমচা অসিগী তপাখিাইফম  (এজন্দং) ওইস । 
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ৱাজিাইরশনঃ 

তমািন দ তিািদ তটাসর  (রসিয়ান সু্কল ওফ তিািদ তটাসর) গী উচন্দা কনসিক্টতগী তাপ লাক্ত না পিখহৌফম 

পীসরবা ৱারীমচা অসিিা চং ফংনা তমাৎলবা, হাবী-িাবী, ৱাখনামখিন য়াওিনা পলঙাক্কী থবক অমর্ত্া ফংবা 

ঙমেবা, ইম্বহ-ইসিং তমিসরবা  ুসিংমক্কী চন্নবা কান্নফম ঙসিগী অখমাৎপা ফম্নাইবসিংনা পীসবেবা, পল া 

তারবা  ুন্নাই অসিিা অঙম অখথৌসিংিা মিাগী অখিাইবা অরানবসিং অসি  রমম্ব সি তিমখিাক 

চ মখথাকহসন্নংবগী পাউখিল অমা ৱারীমচা “ত ালারামগী থৱায়” না ঈথক ঈখপাম ওইনা পীসর। 
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