
 

 

 

 

অম্ল ভধযু :  হুজযু বফচায চাই 
০৮ জনু ২০২১ 
করযাণ দদভখু্য,  অফযপ্রাপ্ত বক্ষক ও দরখ্ক 
 

 
 

ন্যায় বফচায াওয়ায দল বযা লরা আদারত।  

কবফ বরলখ্লছন, 'বফচালযয ফাণী নীযলফ বনবৃলত কালদ' ।   

 

কবফগুরু বরলখ্লছন- -  

 
' দবডিলতয ালথ দডি দাতা 

কাাঁলদ মলফ 
ভান আঘালত 

ফবলেষ্ঠ দ বফচায' ।  
    

বাযতীয় বফচায ফযফস্থা, ভাভান্য আদারত ও বাযতীয় ংবফধান এয প্রবত ূণব েদ্ধা ও ম্পণূব 
বফশ্বা দযলখ্ যচনাবি শুরু কযবছ। একফায এক জায়গায় দুইজন দরালকয ভলধয তকবাতবকব ও 
অফললল একজন অযজলনয গালয় দুই ঘা জলুতা দভলযবছলরন। লয গ্রা ভয বফচালয ওই 
অযাধীয দুলা িাকা জবযভানা লয়বছর। এযয একজন উলে দাব়িলয় বফচাযকলক ফরলরন, 
আবভ আনালক চাযলা িাকা দদফ। বফবনভলয় চায ঘা জলুতা ভাযলত চাই। এযয ওইবদলনয 
বফচায বা ডি লয় বগলয়বছর। 



 

 

একবদন গ্রালভয এক জ যর দছলর প্রথভফালযয ভলতা লয বগলয়বছর। তায উলেশ্য বছর 
য ঘলুয দদখ্া ও দুুলয দালিলর ঢলুক বালরা বকছু খ্াওয়া। এযয দছলরবি লয এল 
ইতস্তত এবদলক ওবদলক দঘাযাঘবুয কযলত রাগর। দকাথায় দালির আলছ তাও দ জালন না। 
োৎ তায নজলয ়ির, চাযলি দছলর যাস্তায ধালয কযাযভ দখ্রলছ। দ ওলদয বজলে কযর, 
দালির দকাথায় আলছ? ওলদয একজন ফরর, ওই দম রার যলঙয দারান দদখ্া মালে, ওিাই 
ফলচলয় দাবভ দালির। একথা শুলন দছলরবি যর ভলন ওই রার দারালন বগলয় ঢকুর। 
দভয় একিা দক বনলয় দুজন উবকলরয ভলধয ফাদানুফাদ চরবছর। আদারত উত্তপ্ত লতই 
জজ ালফ দিবফলরয উয াতুব়িয ঘা দভলয ফরলরন , অিবায অিবায অিবায। দছলরবি লে 
লে ফরর, এক কা চা ও একিা বঙা়িা। 

একফায একিা দরাক ছাগর চবুযয অযালধ দগ্রপতায লয়বছর। লয ুবর দরাকবিলক থানা 
দথলক আদারলত চারান কলয দদয়। আদারলত এল দরাকবি একজন উবকর ফাফুলক দলয় 
মায়। উবকর ফাফু ওলক বজলে কযলরন , বতয বতয বক দ ছাগর চবুয কলযলছ ? দরাকবি 
স্বীকায কলয বনলয়বছর দম দ একিা ছাগর চবুয কলযলছ। উবকর ফাফু ফরলরন, াবযেবভক তুই 
আভালক দক দজতায য বদবফ। তলফ আবভ দমবালফ দতালক ববখ্লয় দদফ , তুই দবালফই 
আদারলত ফরবফ। দরাকবি ফরর, বেক আলছ স্যায। বনবদবষ্ট বদলন দক আদারলত উের। উবকর 
ফাফু আলগ ই ওলক ফলরবছলরন , তুই আদারলত দফাফায অববনয় কলয মাবফ। দম দতালক মা 
ফরলফন, তুই দকফর ফযা ফযা ব্দ কযবফ। াযবফ দতা ? দরাকবি ফরর, াযফ হুজযু। ওইবদন 
প্রথলভ বফলক্ষয উবকর ওলক দজযা কযলরন। দরাকবি দকান ও উত্তয না বদলয় ভলুখ্ দকফর ফযা 
ফযা ব্দ কযর। একভয় উবকর ফাফু দযলগ বগলয় ফরলরন, দরাকবি দফাফা নয় স্যায। ুবরলয 
রাবেয গুলতা দখ্লর দ বতয কথা ফরলফ। এযয জজ ালফ ওলক ধভক নাভক বদলয় 
ফরলরন, মবদ দ বতয কথা ফলর তলফ দ দজর দথলক ছা়িা ালফ। এযয ও দরাকবি ভলুখ্ 
ফযা ফযা ব্দ কযর। জজ ালফ বাফলরন দরাকবি দফাফা। তাই বতবন দক বিবভ কলয 
বদদরন। এযয দরাকবি আদারত দথলক দফবযলয় ন ন কলয দয যাস্তায় বগলয় উের। ওয 
উবকর দছন দথলক দিলক ফরলরন , এই ফযািা , আভায াবযেবভক বদলয় মা। দচাযবি ভখু্ 
ঘবুযলয় ফরর, ফযা ফযা। ফযা ফযা। 

 

 


